
: 00 0 

 5 ع

0 5 0 0 
0 0 0 

 1 1 611 11 0 00 2 1 00000100 ا ا 1 ما را 01 ضو مدح

1 
 جا ا

 ا 0000000 37

5 1 
 يق دا 8 ُ :

3 0 4 
 0 03 1 7 001001 ١
1 

00 0 
0 1 0 
0 

01 
21 1 1 1 361 1 0 

 100 بن 1 1 ل 01
 ذل

 الل

 كوع
21 

: 
 1 0 اال 0 11 4

5 
0 10 

 0 0 ا
0 0 
 ا ل 3 ا

1 
 0 ل 144
 300 1 م1
 4 00 مي اخ

 1 10 لا 13 0000 1 2 10 3 00001 1
 1011 00 00 1 41 41 ا ا 1 1 و لولا هناا 1 0 111 اة 1 ١ 7 + ال ياا 4 و و ماك رخل 1 00 1 000000 0 11 ا ل 100 0000

/ 

0 0 

: 1 8 1 

00401 10 01 
3 1 01 

1 0 4 11 

0 

 10 84 ا ةففقاع
0 0 1 

00 0 3 

 01 احاول 5: مع 1 10 0 ا 0

+ 0 

1 

1 

0 4 
 ا

 1 اا
0 1 2 
0 7 

 0 و م 00 01 ءرالا كلا 111 1 004 54 0 5 01 111 00116 0 000

1 1 
00 2 0 

1 50 

 1 راك 1
 0 20 ا

57 +111 0 
 1ع ولاد ؟1وك كنك اكن 0

1 
147 1114 

001 
000 0 

0 00 

١ 
3 

0 
28 
3 
5 
4 

01 
 000 34 1 م ا 1 بر 21

 12145 1 اي 41-1 ذي خام ادخا
1 

 4 ب يك
 هم جا 21

0 
001 

3 

 هنا 7
 0 1 د

1 
13 
1-3 
4 

3 
5 
0 

 م 0
 اة ل 000

0 

2 9 
 0 ا ا“

01 
9 

 ا 7
210 1 52 

7 1111 
2 00 
0 00 1 1 

 المنا
 29 م 5

 ا

7 
0 
11 

1 1 
39 

0 
 ماعلا 1
 0 ارب

00 161 10 

1 1 
11 0 4 

11000 
4 
11 

 غلب .261/1
10 304 ١ 

 1 5 8 1ظ11 : 3 1 01 110011 050
 ان

 1 قا 100101
110000 

 م 0 14
0 

01 
001 

54 
0000 1 

23 1 
 و 13

1010 
 ف زمام 1 31

 كا
101110 0 0001 

7 
1/1 1 00 

200 
1 0000 
11 0 01 
 1 طول مر نإ 010 10 0 1

11 
47 
000 

1 1 

14 1 
1 0 0101 0 

000 00 
0 01 0 

22000007 1 71 00 
 1111 يا 11 001

0114 100 
0 
0000 

01000 
 1 ل ل 4 011 ا 31 01 ا نر

111 1 
4 1 

 11 ا 1

10 
1 0 
 ا
0 0 _ 1 
0 0011 
0 

11 

1200 11 

 01 ا
7 711 0 0 

1 00 2 01 1000 2 211 1 1 
4 0 

9 1 34 0 

0 0 
 ا 0

1 

 م 1 1 1 ات

1 

10 0 
 ا

1 0 

11 
 0 0 الر 000 1

 ذك

 ها

0 1 1 

00 1 
 و 01

 ا

22 228 
0 

0 2 2 
0 

 هوا

 6 ضب ج6





 يدك

 ل ١









 فدانا 3 خل له

0108 850112511 

 4للظان 2141"خلظ 1108141101111١ ]ظاا 141511

 د ا دلو تا 2 7



001“ 0١ 

 ممزت6هو 1, مدع. 812-1 معءعمدقتتت ل. طفطل.

.118.201:011115 « 818-1012 

 1083-20.. »  2م. 102.

 20 ..- ةصعرمس » ا. 51

 8مهرتتمعد» 11, موه. 1-295 »  11. 1280 ظن اك.

.78411111151 .8 2 << 905580 1 

 1340-550 1 لا

 16-1340 >> 12. 8. 1110 طءانآق1

 16ك41- ةصعطت >» الآل. ل. 111 ©6011 آل

 8هرتعد 111, مده. 1-09 2 11. 15. 2010111

 450-1168 »  5. 6[ 1 ةخظان.

 1867-1164 »د ال1. ل. 111 60111

 1492-1368 د 7. 20811.

 14/2-9292942'1 >  الآ. ل. 111 ©0111

| -290905 

 ردم هان 03 601211126125 12:81:11 0115]0- ١ 2. الآلل

 ءاتاتت2 06 165511 11 2



 ركل خ1 ل م05

0105 2511 

 لظان ناخذ" خل 1014م1 الا اناذلتالا

 م41" خلة خ11

01011 41115 51211 

 ال1. ل. آا211 0 ظل ا.

 ماك 0 )818 0

11 

 151015115 10 18 ان 11

 1. 9101, 2. 8. 1111آنآناظاط 85 11. ل. 119 00111.

 12002 ظةم15 1 لط لا 1 1مل

,1885-1889 





5 111111 10111 316011111111 
 كل

210000 

 قمتاتك 97. 1مولتغأم مدد (0هدعأذ وخاص 0مه]ن12 1262 18:101.

 لوجأل ذطص دلل آهطدلادط 0طمعؤةعذتم مدعم عماد“. طقلع م1011صعامتط

 رج عأاتع, مم ةمتص 2016 ةعهتتلاتلت زان5 201 5111116668 556
 رسدعمتك ناتدك ةماعاطوغ ةعورتم ةعجعدعتكر ةتطوضممغ 1[ةودع 1طن هلحشط
 خدم ونتنأت ءطقتثتكمع موذده0عدغ ةماتحست 192102 0000
 زلمدعتسم ءددعر مص 19؟هلعتك. 19250 7061 ءمرصتم5 مخهعستغاتا 8اطنس

 11دعط]م0 .11٠ + وست 15جلئتكتسم , نانأ1 205ءاتت 21115 0ةععاتل 1261565 72106-

 [مءعاطدتو ةدطعأاتك ءهطوك , 1 ءةنوع» رملأأتخ أ” 0رمدور» دطص قمطلحدلح

 قمتم زسصمتهطقتغ 132101 مورستسو 10 عا 100621“ 2101115212 ]15 1ا0ءانح

 مدس ذة

 قررصاتك 98. 11دفادسم دط©ط قمطل-ه]-81111ع ءكاتتتص ةهععتعلمات معالأا (008-

 عنمص طم مداتس ءدصواتع 0551064. آبعم 1كدتتتتاتق ءاتنتح 0010 كتءا11216-

 ملغ. ظسععتءاطادف طمع 021

 قتيذط ةلطت5 5ه]دتصدخست , كانععع5501 0ءعزعطقتاتق , 1201:1117 (ا

 13210 طع د31-1هطهل1هط صحو لتغ طزوصلزذسص كا هاوس كأس. 17910 [ط٠د
 نط ةدطعوو أمر ال1. مزطتكؤؤص هدجتغتد» ]1 7.. 1عاوططققل '1هطو-
 متماخست دمطستمول مدت م05 مصعد ةتمات] دغر, ناتهف 19210 مطلتماتام 201-
 ىقومعع مماتغ , ةعزصلع كدقع ةككععطد5 هممت. طصاسوع عع 5
 1تاذصزعمع ءمدخقتو طقمعع مهوزمءاقمع (85310 ةطط هلحذعا 113 عاكفل2 و

 [كمغوتطد) 31١ ومثل هدموسدك رحمت هطةسبس 010]1]ةطت ااا
 قمرصتسسو طتطتماخست () .), ممدغ همرمدعصهأتمدعستم هع 06عاعتع ءمعتطاتت

 انه. ىلتو نسومتغم 06 هعمولت نودع 192201 أ. [[هتزذسص ط3 عانق

 لدمتلسسص ةعفدغم ع رصحعمم لتووتستمسع هتمتغ 1

 رصدت عممتتم ]زهر ةسصت كغ هعلعد ةمعمادضاتسم. ظ8متكأم]ه 132101 4 50-

 از“.

1 

 مساع

 الدال

 ٍ ما



 نا
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 1هتسخستس , اص ن1 هع 5ع ءم72602 6,000,000 07ةعاجتتتةنفك 0

 مويخهلمم طقطورنو !**
 ةسدتتد 99. ةمادتسخم لتعمح هطزخ. 38[عصم»هطتلتو ه دتغو ام |

 1كم مسو همماتحهدحتسم 8مدصسفسهد"انتم ءذ 1”هسدم هلك ]مع

 0طحاتككدع صممت“ ذطص قمطل-دل-خمأ#. 8203 زطد 11د155 0

 ممرمات 0ع 116 (طمقتانتتط 511ععع5501عاتج 0651 عمعأن اع مغ هرمصعف

 0سمتزد لوم ذص ممدصعم انف زاتصوتنع فعتك |

 1[ددادتسو ع ةعرتخد مص ةممدحتس ة80ءوطاتت. 19210 1طن ة1-!1[هطقلاوط

 0 مرسدعامعطمدح 1مذلكك ةهصمد عفان. 405 دطط ىساقك 8ةه82ع م2عقعا-

 اتسع, 2]-الردصؤاط 1طن 4ط03113

 قمسصاتك 100. 0طقت0ز16ئ5ع كبس (0طممتو 0ع ءمرعأا7 310526 1

 15210 ةطط جل-ل[هطمللهط ءودماغتكالات5 20 0طصقتخ 011611 ع5 21071“

 5111212212 011212 1256 56 2612110 م9192 12116 5115ع1:ةنن و 0

 عم]11عدنوك ور 12 ءاتكا001312 031111.

 جا-طلزدصحتفط ععمعوطد , مطل-هرح طفطسقتت 1طن 85“ ةتس 31-1

 ج1-1كهدءاطهت# طم ةعذمأ متع ععأناتع هنعوطاتت» هك

 1مل م12علتعدغ1مدتك ةططقمتلمستس ص (0طمعؤمذس. !1[هطقسمت عل

 1طد فذلك.

 قسصتتق 101. 19220 اطد د]-آل[هطقا]نط 1.

 0سصحت» دطص ةطقحدا -ةمثو هطتغ. ككودصتتلا» 06 142 زادك |. حوووم

 هعماتنعمهتمدع5د ؟ةعونع هطاطو»حتتغ أ اذ. طسومععتمام اتق 20 م296-

 [عمنمو .١1 كدا معصم ممعتصم»"ةطتلتاتسص أم .

 (0طهلت هاك 122201 دطنح ة4طل-د1-ظ1داتلك. خطت 8دلعم 1ط> همت 3120-

 عانت 2 م02عاععطاب د 1[علثسمع , دح 10ءانتط ءزا15 511656116111 قطل-

 جر-طقطتسمتب ةطص ج0-آطططقططخاع هاج ةطتت.

 تءاطق10طماط (ظزكاذس) لنطخسلز ن2 ممد5 طمتاغوك ؟1عغم335 0ع ءهمزتع

 ءطهلتكمع همماستكانل“.

 1]صقات”تععنازم 122201 ةطط دا-ال[هطحا]وط. ؟عدتأ ظدفعتندحس , مصغطتت قلك

 زاد قر طماتت عورندت ةبصوتتع ةانمعتنهنأ أ ف. طحت 602195 2

 هدحص دمتكأاتك ل66 11دعادسم ةطن ةطقحدت-11هلئاع 9.١) 3[هوسلع ةطن

 جاد 1[هطقل]وط طم ةمؤصتتاتت معاعت5 2 ء2ع0ع هع29دطتا> ةط فمجلتكاك

 هعل زكغعز* معمعواتت 0علانتا. 1طعمامتاتس» 4201621012 2 م0819. '!'طقطتخ

 رعمذصه 111 . جل همدس داد8دمت !اكلر 1... لوهتل ءممتتك طقلتك

 هطوتوسم زغ 1*ك#

 سس

0 

 ارا

 ارق
 اربع

 الروز

 أمم

 امو

 لزم

 مميز

 “بح

 مي
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 قسسمتاتعك 102. 13210 ءكهلعمصد مهغلخغاتت» 21-" ملكت عا 26عوأاتتت ام, 1و

 1[هطقل 1 عطتغمتسم 1٠٠١] . ]م 1موتح هدموعندص تتم أ أ)' هن موجعاتتأا

 يعمد. 11ةعتدم "ئطذطتغ [عمؤمدع 17 . 1[هعادتمت "ا

 هطاتصعف [مماكت هن 0طم»ةعؤسن ل. دنع 5د50 0طم0طمتسمسم م9266 كأن

 5210 (0طملطحتسو معوعسست تك 5وجتسدمم زاد هاد 10117 نتا 165 591081:-

 اءورم01 هذ ظمعءاطخقسدع هملتسقأ. 0طخاعخام "1131:1122 1ك01جان1ا1123 2

 ءعمرجعامات ءمماد 80هعلتدسمسس .ةهعمولتغ. اكمعع» ه1-ظؤطتلت ا . 21-110-

 ددتزوال 1طص ظزمعطت» ةسظتزذطتك طمداعسس 2ععتعللأان )ل مع دعو

 0ورحستسو ""اطذطتخ 1عمؤدمحع هغ طزودتست أ.

 8310 1مدع ةصا9ه0115 5001ه طحال أ '1ئا11635 511131. (016206118 5

 هرتعو ملعؤمو 121. ودمع 0عطزلتغمكتد هعودشك»“. كدتزذص ه9 انف

 ؟عمعص مما أ.

 8[دعادتمد 20 ةوسحتت 620ءوطات1. 0من ااطب [[0طوتعح 61 12 21286-

 معو ةمعععلز1 **٠11 عمع مطاطقمت لمسس ذص 0طم»ةعخسص 11.

 لومأل دطنح هطأ ة[هداتس نط مقعد 12112611101.

 قسستتع 103. 5210 12-1 :هفعطت (0طم»ةمؤذطم م1264 ل ن0.

 هععععع16 50عطقتهدححس 12 1"ةتعاطؤس قلل

 قةسصتتق 104. 5310 115-21 هفعاطت 50220105 6131.

 مطل - ظدطسخس 1طن 20-اطاططططقلع 2201 عاناتا> ه م126عاععااتت"2 1160113 ,

 ندنم [ةسمسم 8لتدس هاح1[هددتصات ءمععتتع 015 ان هلط1 تا156هدغ. قطل-

 جداد 11751110 ةصحال وع ه1: 661

 جا-ادزودحفال ةط©طد ةطلهاادط 11-21جلئءدصت 91)2821320 ءعمات عتق. ط3

 "1-ةططذم (هه-5دكقط) ههععاطت". 0من دطند 110 طدتتخو 53 50د 21-113-

 مومعطت مععمعوأك ءا ال[هواتسم ذط 523:10 م؟ةعقعتن (ناطم»ةعقطصم. 40

 سعتمماس» أ ه١. 81وعصمستستغدك انك أ! ها.

 ل[هدازس زاد 5310 ةذط ط0 ةعوتطاتلت2 21:011261912 16116 ©1112 12311-

 لهتم نك مععاتطتوك هعغ0 01 عون. طععوخا 00 ةعؤطت 01:12 01031112

 [10هطوتتخد ج0عات>>5 عا م170طقطخق 6و5 1238023 21:0 م91اع 202 1

 قمسماتعف 105. [مولتاتم 8[هداتسدت ءمدخغاتو "آان عوف. فدع ان1ط15 50801-

 هصهع 4ملكءطتمو 5ع ةامطستخاا.

 لوم ذطد 4طل-د1-!1جلئ1اع لتعصم هطتغ. 8هددصتنلاه 0ع 21832 عن 5

 امك“. ةدللخسسو هن 2و.

 0طهاتكتاد5د طتمءعطقتما 1طد 4مطل-جا11-1داتاع. 1121 ءزادذ *قتوعاطو. 810-

 مدعمفتم مدساتسسم ة4ططخمت0لهسبس 1 ل

 ا

0 

 عم

 الدرس

 دم

 ار

 عرس

 معا
 عع

 انردك»

 )نحر

 اسر
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 + عت <
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 (©0ط4خ110 هلحاكممت 1مذلكم عغ 0رتعمألا ما"هعل كانت“

 مسصتتك 106. 1طفطخس هل-ال[دعطعاذسأ 11ءلتسدع ما0ةعاععاات "هلت 0161

 طوعمو 1100ه دتحتس ها لوصف عمدلانصت 582نلكقصت ةصانتل هلع

 طمقسوتو >[دعهت كام ةديزؤ» !ذم هع ظدزذمن هل قمطوتت اب. 1:موع

 هتغتم 1[هداتسصت ئطص 5210 ءمصغتو 'دسعءوم اذن. 8وءانؤتتدمع ةعفوتك

 1[1[ععرتمك 051101 1-21كهمرأ ندتطاتع ةادم زاتاتعأ ةمععمأاتتتت 26116616

 )بح. 1معمتكقم ةصكعاتع هدأ. 0طملزةصقمع الكمداتسس هءرساتما“ 86 56

 رصتتسمع"ع ممماكادسم , ةمعدقتسم 2]-1عممعتانسم 0طقاتلل 10ه عاتط م121عع-

 طنط ةظعطتسم هددع أم, . 8[هداتست جهلستستعذدنتم )١مأ. 'ةيدطو طم

361 

 ركتمءطخس موعءوتمدغت مدعم هدعدس عع (!؟ب). خطت سقم ة-

 105 ممم عععتس م مدتعف مدفع طز[. طتععطخس فلكس ءمطكلعاو1 1011.

 ©دعععاج 1طعقطتسمأ ةطص 83[هطمستسع0 دطص '؟جاطق أما“.

 معدل ص 0طم معقم عدت. 11065 هلعفعءططقاط] 613 ءعااتا 01 ]2136-

 م0511. ]1 طدمدسص 1طن ةط1:1--فمسفت* »هنو ةهالاكتسلكت ةدصت اع 2201 م136-

 1ممنتك )مف. [طقطتغ [؟مامه أمك.

 قمسحتتع 107. ظدعمعلتكلم دمت النمط 12 07من. 8ع5 موك

 رص 0طمفعذم أ مح.

 قمعكول ةمكولت6غ جلداطتنسو ددمدانعع 1[1ءق60. ظوفصم 'ا'طقطأأ 1003.

 [نععرتعاطات5 2 ءهكاتتتكق 8وجتانلكذصت 6ة5121'غان1 8ة]ءطاتتطص 0113 155

 رمعوعلت قة ءعدطد» أ .1٠ مطحت'ا-8دجألذ 6

 قستتك 108. 865 قططقمتلهسس ذص 0طم»ةعذصم 17, مسءمومتغم ةعدلت

 مططختب (ناطماطول. طصوم[اعخ (نطقلكقس] 205 ءعجطدسم ءمدكأالانطت 11163: ءأن

 نقسم ةمحدقتك 117 حدهم ذطص ةدنزفس 1مم ةق-8ءادنوءاش» 1.

 مسصتتع 109. 0رصقتع ةطط 15210 105)0591-21 دءعوطتت“. طوقسصق 'اطقطتغ

 اك هاأمدع 0ع ءهعمعلتأ61هطع مذعنل.

 تئءالخس معوهعاععطاتتدسح نطمةعذصت هط 1ةلكم ةءموسوغ عا ةئدقتم ه

 م1126 عكمعوأ م0711“ مو1"اات12 511011112 ءمد62 110011371685 ,

 نتمانناتت مسصعتمءود ؟12ععالدتت زاتكدتؤ 11 هغ ده ©طذلتةسسم رمتعتأ.

 ؟لوعرتك لع طقع دع اه... ةوغسو طقطتغ [عمامدع ص ةعدقسم أوما“

 عم ةططقعتلمستسم ص 0طمةعذص. 0ط200ةقعات !ةءأ*. ةععاوروم ةم-قم-

 اودصأ مدع لقد طم »ةعؤصم اة.

 قست 110. ققءطتنقم ةطعم]وك ةدط ها ق201 عا ءعاونوع

 مل 1كاةسصتسص دصحتغمغ, ءمدلت امطع انغ اطلصتات765 13136 ةءطقاتق ءقزتح

1 

 |خبأ

 ايا

 انور

 اع

 أمل
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 ارسل

 الر

 اكرر

 اه.أ
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 ام. همك عمت اةددصعاب ءعصفاتلط 5011عطقتتست ةلتتمماتلا , 01137010161

 معطفا]درحن. طوقصمو 'اطخطتغ اكهأطوع اح نتتم ءم]1511055 ادعم ةططد 5ةنزةد

 اهأء. ظءالسس ءاسص نعم أذأل' , ذم ودم 1[هدلتست طصقاع م9110:

 ؟[عطقطتغ 1عمنصه موعتأ أهأأ. 4طغقمدلع ه0 كيصءوع ةندسفتك !ذأك. 0طمد
 ردت قلتتع 19200ززسلت "كدععدم جلحهءوجوجوك انام. 0ةعتقتسسم 11هداتح

 رصمخسسم آكمسمت0زدع. 0طخلعخم ذثع !؟طعحتسح لتىءءوودس مصععلت أها“

 كسول عمد طوطقشمتدس لسدعزأا. ظعاطعالتو اطعم]جتناتسم 1501:0131 12 (010-

 ىقسعم هلة.

 قسمتتق 111. ققعابت7ص5 3 12211161: 1201عانا11 : 51166685501عاتط 121 9]-

 طزوصهتل أهلك. 113ع ةندختست ممقأ 205 عانت 1101611 112 "1101501 هل

 دسم مسمعاتد كتدص 0طقلعقشسم !ةأمع

 4 جاتك 412. ةخ[دعمج ء120عع هل-اطلزدصعذطا ذط ةسضسمعطتت3. 5310 هلع

 1512[1:ةهقعاتت ءةصاتكمو ةةءاتجوندم أفا“.

 0طخاعخم هرردات عمها ةدصقتتلكه120 , 02210]10-21 3205 ةدتقاتك ءانتح 1601

 6« "1ه]كطقماأخط. 019065 هه ةعاطتناطا ةص 1ةتتعاطات5 1ططعا“ آكل55 عا 89-

 رصدتساء و20. ةوحتسسو طن ]1 11هد» زاتدذان ه1-طل]022101 هزد161119ان2 ةدملأ

 توصف“ محلم أنا" هول دسم عانتك ممتك. ه1-طزهدنهتل , دحتتآأاتق 036515

 نزرع عع ورحم هع محطات ستسه أ هصتع 1؟هساتغع» مدعصمس تس أها“, اهكب

 عورصمت“لكددم لدتسم هع "ععزمت أ. ك[دطقت» ذاح '1هدتكت'ه ماتصاتانتط 06 615064 0

 [وءارقيستتسب موضامرتن )511 نست ةدممعاتمم دمتأات لاداطوأ. "هساتغدلم

 حاوعتت 1طد ةدئزذس اص ء1د0عر, م0633 اتق اورث3. ممفصصم 1طن 25-5101

 اهاكب. قمانلجا] دع طاح جهطأت ق4قطلهل]جاج طمصتع ءمدقتلتتك انكاتق 1-1))ز 10

 ةدسصحت:ءعصلم عمتك 8هءاختندس أهم. طزوددت01 زانهتعانسص 0ع 14

 جا-[كمورت اهدا", ةدممعلمع ج01ءدتاسسغ. كادعتت دط٠طص 8دئزذتت, 1طن هلع

 "وز هن ةءطق هطلت فضسمتسم 06 ءاهلع ةق-8ءانت'اأ أهذا",

 قحسصستاتف 113. مطل-ج]1-1؟هططخاط زان ظ8وعطخ , ءدس 8261516-21 ه2م60لن-

 ةمدعتتت ةعزعمع ءمرماتت» 8مصصق205, 12 م1010 م66. 11ةقا سطل

 ؟[ثنتنوه مودع 28219205: 0عاو]] ج1. طصدعل1 عمامته ىطاقف10هدانتم

 0طمةمذص أهل.

 قحستتق 114. ج8-1ج1131 (0هدعأ دخت انهت2 هرم كلان12 1

 قدتاتتتك 115. طمدازك زرع ةوصتح. 0هصتاندق هطط00026 12 06 اوكا“

 قمحسستتف 116. طودازم زم 1؟ةلعم هن 8913. 21-طلزوانهن0 12011111, 2116-

 وةتودم قع طع قطقملاعط ذم ]مهدت زانق هاذ تفءاقسم ةان11ع6-

 نك هلك ومتغ. ةطت'ل-طزهودتسمع هاععتح اذكفر

 اه“

 |مزخ,

 امد

 اهم

 امك

 امير

 هك
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 ها-[ةسضسخال زطط 50210) 1س ت5 متن 6 كاوعرم 1طم

 852191: زعم هءءاتجدتن ظدلعاط اهب مغ 31هموحس هرج016 أهان. 'ةعاس

 كاتدص م06 كاتمو781 أةالء .

 مسسانع 117. 0طم»ةعذست ةصموتتاتب ع0لتطد 01131100 ه1-آكدقتت , نننت

 ؟موطت فقده مممدتص عدس مهص0ه6. طكمرسدتلا ءةضتصعات> 0ع 201عططات

 ممولن أها“ مومصمو اوه زطص 5ديزؤتم ص وانعم مءعمنتس عا 21-113

 رسأغط ذطط 5هوتقز , نأ هزعمو متعتت م1015 2002135 ةانهنأن (أةام) أ

 0مءوتسمع 0:0[8زز أمسح 2005 عمتك تندك أةذ. قرم" هرحتسودتدصتع مقل

 ؛ ل ءزسم موععام مغ هدم 2]-11ةصتغطم أهل. لوز ذط٠س [100طمتس ءماطح

 نمعطبسلب ةزعمهتع مععتعوأ. (ةعسمتسع 121106630 ءءاعط7ةطاتت' 2

 طهلدك طم ©طملثكتذ. 8عءالاسسم "علتصغعع هس, لح [[ةساخا كاهل عد مولع

 طين أهيل, لوطزو ذم 8100طهتس دممدعتم طمتمرع هوا أاةدأ. قعده طعاح

 اسس مدعو جا-ةيتكط هعصوماتع عمتك أةمل' . جا-[ةسكاط ههرانعتفأ

 جا[ سصتلا أةدأ“" هما ىمرورتع معوتك

 قعدل طمستاغم5 ةعووعادم مططقمت لجنس مدعطعت للا , 0110111123 5

 ممدأ ءممانعدال مدعم ]1طعطمو لل

 مستند 118. 8عد قططقعلمستس. 0طقه00ةفءاط (اذءا“"). قةعدل 1000د1-

 دس جا-[؟تسمخلل طما]غغ16 205ءاسادك ءدمادند 1131-21 1-21'هط1ةعءاتح

 اخطأ ذص 1هءطةضسكأذس, نندع ءهرتغ !ةمك. (0ورجغتكهرحتطسم 5015 5

 اذكأ. قعد 8ولعا هءلعسص ءاتعتت. ة1هع فلثن ةط٠ط ةطقماامط دط٠ط قط-

 طقم أةكل.

 قسمتتف 119. 18معلتكتم ةعدلت ءمصخقت*و 0016131. 12 عال ا عاتط 0

 معرمرأون 06 0طقاعؤسم "؟ندنعوضتس. هاد فعطدعاط طنط 2ط0315 !ةآذ.

 31هداتنست دم دمحعمم ةتععتستمع هدصخ 511. 0طخلعذس قفعضتك عدلت

 مماتكت», 5ه0 ةعدقم جلععصتعمكع مءوعمقتغ أكءأ . جل-ةسغاد ةطط 50-

 مهت0ز هدد 0طقاعفسم ممتن ةخقدقتسسم هعتغ !اءا* . متعلم ةصسصت-

 معصغم ةعدل طمدأ هطوتحتسم دع 11١5| . 0هدعو»أ2 مانعمو 11عةط اتم

 ؟1"ن"عمع هن جل-ةدتغط أذل. 1[1هداتصت ممالتتسكاتت' ءوقأت”5 1205نادطم

 اكل) . 0طقلكقس مو ؟؟هءاطذسعمأس هك 0ةءابسةعدصمسم ص دتععمتتسم 160غ

 زمول عمم د 1عمسود] أكل“ 1كنصعمسحس زك ةعمعاو هع. 1خعءطقتمت

 عمتتلتسم هط هععممتصحتدس 1ءغمتمس 1115. طوقسح قط :1-1آخصلثت

 زارا

 مءلتن1م جآ-11هعاتدع زطد 5340 هغ ظدرؤست ءمصاتو (نطق]10 1-21 كات

 عملتكم 8ظدطلقلت ةتعان [؟هذطخسو. ظعطعاانم ؟؟همتس هع-هزعادغ ست اكلم

 اهله

 مرد

 أهي

 أدمو

 موزه
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 ل ممول ةصكولتأ 0طمأ1و1 عا تعععس ءزاتق 601011.
 اوا*ذر» عمطملتتو وع-عوطقست زططص ةعءانهطتط ءمدغتد كطقا10 دل-آك م1.

 اك"*ه ةحررستع 190. قعد ممم اتت. آه0065 نتتتطاتق ةدصص همه لتطلعقس

 [1ممؤخن .!* + ملمعتمم 1مم "ص1 هغ 5هادتسخست ذطص 1؟مننو 1*1.

 ]زووم ذطد طدسخغاطواد ه1-ظوطعمسأت دط قةقدلم طمم1111200 5

 616 ةنأانا11*.

 ظعدو قططقم: ل113 123 0

 ©طخالت0 جل-[كدمعأ 2 رطماتتتعاع 102016111. 11385612 1192591136115 انت

 درمان 111ةءطقطحتحس م1015 , نانعاتم )9122 51161619 ها 1250165118 لاك

 هحعو جت همطتاعمد ه ةقستاتح ةخرصن» ذطصعقل- "خلعت جوف وت هك هه 11117.

 رتدءطخسم ءادسصح لنقم1 رطب 0مددتع ةك-'!طقلكتك1 ع لوضصفمم ]11566 0

 1[رقاكتسم م"هقعمعأ مغ ©طختتقسم ةسصووتتم ةيصدمنو أب . 'عةسلع ذطص

 جدطق 7150 لوس مرسم 7ع 1ماعا1 ععاج 0طقلتلاسسل ظتاتكأاتص 1202202 أ

 دك 81وءطقستسسم هتط2 ءمصعاتعغ أ"ذء. 0طخآ10 ءدرداتكاتق

 ماتقع هكدا 9,000,000 0دعاطتوم 501162 ععا75351و 0

 0ورتع موتك أد . 0طخلت0 ةمععصتغ ءمدكتلت انس 21- 0هزذست ها 8زلةلث انك

 رصد عدمت هردانس موعدح هعلهأ [[ذىءاقتسمم عا ةذع معا”11112!1611 15

 جت عتاوأك "اذه .

 لقكم# ذطط محق ميه ععطادت5 1تملكت , طزولمهنت م جل-[تسصخست (نط0ةققع

 سنس دمحم أأاذ1 هل 8ةءادذسم طآدعت» ذط٠ط 5ةلزُدل* مةعاععاناتتتط 06ه

 رس طم ةعذست ءمدعدس 1115ءطخسم ءءودفعدلاتت» )11. . 2اوع» ةةطكاتتل

 1100طحستغم تقف ذص ه7 كنك 1112. 0وحصعم ةدحوذتت ذط٠ط هلع

 قمعءط هع ص ]1ددن0عجد 8اوعتز "16 هغ ممقرصح 2[دعتت ذص نتتم 15

 هالعمر ءادواتكذطمم.

 مسصتتك 121. 5601610 72101 زطط ىلث. 0طخ110 1]2-]1ك2م11 ةلتتتن 5

 ءزاتك 12210 ج18 طمحك عائل , 72101101 511 0عاعتتع ةاتتمتنستهتتت 266111219

 نتهم:هماع» 111ىءاقسم عبط 20 1ةلكتست طمتغاتا انا ل0501 طا (01087

 رع 010016516 مهو5511. 7310 3016191 1115ءطقطل 112 21:0716: 5

 0لزددعمفبك 1ماغع» 10هددتدت ها طمفمدست طسصتاتقم 0ع ىلثأ 5061 عمدحتمتة-

 مزه أكبأ . 81وءطخقمسج دس ةهتيلتسع "ءءبددك أكان . ]عنكم ةءاتكغمع اتم

 ةلعتصست هغ ه0 مءطءالزهدعسم ةمكغتعمست "اك . طقحفف دط٠ص ىلث 2ا05-

 خذ حصص دطمد عع ن5 ةعءاتسم ]1هلثصحس ءلعد6 "أ  عتوءاختست 11166-

 روع 06 72100 ه0 1ث5ه4 )"مل' .

 '1"ع5 هعمعم016100عو5 اكلوجت ذاطاط 8هئؤل“. 072110 ءزات5 0111112-32

 مءلتتك. 1م ومزود مداد هق-8ءاطؤمءاط ا[ةموشا هز مووزماتغ أامكر هنت

 يرد
 عا

 اكهم

 الز

 اة
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 حاد [1خصستخط زطط 5ه510) 5ع هقياتصعتأ. [سعأا ص دصقتتتتق ادعت ءملتخ

 91. مغ هععافتطت» 1111. جوع مملتغمساتك ةععاجتغ !1عاعندم لفهم ةطط

 رمصقتت نانتاطتك ءةانم لاخ5عغ معاع»ع جا-[ةساغاط طاح 501210. 8اوعخ ىاتح

 موتمد»» ةةهعؤاتك 1117 مءةتغ ةدسمت 1 ءعصقتسس 11 . قمعطقةعطملطخ ه

 هزعوستتك ]ماع ن. فدع هم-8ءاطقدءات لمدصتصتم معالتغ ه]-11ةستخا ةطص

 ةورتدتلز 20 1ةحوط 1117 . مع ردععطقممع هع ةدطستتاتغ اااه . ا[وتعت

 رمععتك هموم ادعم 1

 مسحتتك 122. 11015 72101 ةذطط ةلأ. (00211:071513ع 3556ء]91:312 0[ا01-

 طبق ]اهععدوتطت» 1111. 8ققلطتاودع أ... دس مهتتعتع ةاتفعمتخ اطعاطانس

 انءأز هووتغأو كتم 1عاقلت ؟اتلصعتع 1عتتخ ألوم. 015[11 اتق عا ةعرداتلح

 ةحسو المل. طئلتسك 1هطزذ هع هطوووصقتغ أبأءر !للا* . 0جلمجوع 7هتفن

 ءلم0تكا" هع حتعأ هلق عتطت» أأأ , عوردغ ه0 118:ةءاقتصتتست معانا عزتناتت“

 أبا" هع ةمزملع 8[ءلئصمتس. اكدتتح فضسمتسم أالأ# . لفهم هدغم 1كح

 دمع اياك.

 اكم]غطتشسم ذطط 1350 ةماععق عااد زنط ةظعد , د]-8دخاؤل زم عت

 ظ2ظ10

 قمداحتتك 123. ادع ةععامتا+ ههرملتغ1 مصعد 50عطل1هدنانتط نادتطانق 12 5-

 لعد "علتطع ؟هل]دادطغ. ل0501 1طن موت“ 115112 0291111: ا[دعاطاتتت 9

 سصتصعتع همم ورتع أبأم . اوه هط ةعمعلتغمدع ةلكعتم مصطنع 1”ةنعل

 عاطقسممم عوعرسات5 !8[دعاسةدنع 1طن ةطسمتخ 20 11ةءطقتساتتت دطم1غ1

 أباك. 1ع 1ؤعمق6 ةمكاتعوماب [دهتاس ه2 0اتحتتح ةءعورعاتت 12511 عم

 0ءعدوتطتغر 560 ه ةءطمطدتلم دصعمله علت نعت أل. طرسوم عع مولع

 ةونمس !لهعطتعفت اادع» هلتعموماد» ه 1عمتمأقم الآل“, اباه مممتن مطن

 مكهسصمتاو ألا“ .

 مسصتتع 124. اعد ةططقعلمسدس. قطط 11هةاتتم

 مسك 125. طظتئءطقس لتعتت هطلغ. 1ة[ءعددم»ةطتاتو دزغوع أبا, مور

 كسممتو الا". 6طهتلكسي ذط مده عتعتو عانز ءله انكر دصاتطت] هي ججع !با ل,

 ظموؤتمسح ةءلعتم ءاتوتغ ااناكب 8[هرع 11ه ةحتدع ]11 كانه أل

 ناهلتتهطدك هل ا['هلثلت دططخ 12250. 1835ءاذسأ هعورتغدم تعفو اتت

 ممم" رمم»ستسم 1عوتغهغعسم 1*7. 81دعاوسمسس ةلئاتست أ 510665801 ءات

 دانطو طمع ع ءدصتغ 17 )'. دل-1121104 ةععتغ هلتفمسولت زكا مدع

 ءزدك ءمصقضخو . [[تكءاطخستتسم طا" ةر طلتك. تعدم انه 20 1115 ءافصتنتم

 انا" مغ معهجمدعتسم طتتزاتق. 2طلسصغاتف ممم 1ةزعءطؤصت طف. دل

 آلاثدل10 ؟ةستلتحس 111ةءطقست , ءةعءعرأم 81هعاذسم , لتتم تهعاغوع !لذأ.

 اذا
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 رمتكنماج عدمت ]ةهكتمدتك 11مسحوةصتن ذطص 1[هطمسسعل ألم. 8ءصتعسم

 مه عععمأج ءكددلثلقع آلهأ“

 5931150-21 81105 ج1-1د]ءورص ءعغ 0غطسقتت ةانععو5507ع5 0عماعطتقت. طاح

 [هدتوع ةزانق هذ لفهم 30 ادعم زطط 51/5

 لفدمأ هط جل آ[هلتلم ةصمعطتدغ نك 0طمطةعؤص زصمعتم 1ةلكأ ةانط-

 لاتطص عدفاتت“. 8[وعختتم لاتطفز مده مدصدتنع ءاتهلثاذع ان ءانتتح طلق 4

 مم دويتو أكان. جوهر زكم» ل111عرتع مصحات" : اهحلعام كله 1125165-

 ةمستق, رممسأورم 1-21[هلث0ن دععمتك هغ نعمت ؟دعدس اناا. [اعخةطتس

 ه6 1[هطعسصتسسع0ل 11دعطتخستنمع زانكذان هلحآ2101[1 هلدصخات»" 0

 ناتأ همد ةماععمعن زاطوأ. 1>مولتغم طمضاتسم 07م1 05

 زمعمادع مديعاتسم ص ةوصمتم , موصالصم ل عاهل 101281101:11132 112115-

 ممسك مسكت الكلك. هع مططقعتلمنس. 81هطفستسع0 زطط قلأ ةلطتم

 1 ةطقس هان ععع5501:عالج 1.

 لولطزو ذاطص د00 مغ قعتطناد» 12 0طمةدذطت. 0903567 مو115 5

 مرح ءتعسم هكات“ .1الالأ.

 قمسصتتق 196. 15250 ذطح ج117-1هلث0 5ءلز مدعم ءمصعتوأ ءماتأت هاج

 11ج12 00. هرج ءدصخغاترم 135516935 دصمالاتا2 طانزاتق , 5عل 5

 يدي ةةسنتاتقم 11:ءطقست ا ه1- 1521503 ها هلتادتح 110 611خان
 نحس كد2200 ةةعاسمق. 0طن د1-آكدمدأ همدفمتهاتمدت طلع 16-

 نددت , 1-21؟هلئةحستص مطمدعت لع موعمسام ةصسصتصعساع, 560 هل 0

 زد ءورتعع» مص ةعامس» !لالحب لفكم# طن 0رممتت, 2 1[ةمدذتم

 جلز نغاتك , ماتم ردممعتو ةاتدمتتف مععاتتتدع هط ه21106'11-1 ةسصرصعانوأ انا

 0طخانل عتطأ 6تهلهفترع طنبآ. كدمات تك عدطص دععقأ. وقطصق 01100 ع

 روع معمم ممدصتسع 1521101-21 "ةءكواتوب» أالمأ عن تععررمدكاتس *ططصع

 مخصت ذطص 1812155 1هلطتغمم المل" 1نلتت جادآ[كمتعفتن (الأ) مغ ععت اسطم

 ندر آمل“ مطاذم ذطط جادآ21:01[1 دانعاتح 12210 ط202عا 26 40

 يىصدخسو ءكطدلثكس رمماتمتاس» المل". ة1دوموقمت ذطط 8[هطقسسم عل مز5

 20 53950 زطد ةطلحد]-11هلز1ع لع لتدوستسع 03235156 طلقت 316عو13-

 نان" همدقمزت"هغم:عم المح. لومتل 2ديصفمءانسم معاك ألمح ه قصتغ اال

 1عمسوت كاسم صو 11-21؟هلتلسسد رصتغاتغ الل“, قلسعع فةطل-دل- فتن

 زطص 81200-21ز30) ذطص ةطقسمل-ة1هلئاع. دا-1[آه150 هءعتدت ءةقفعااسسم
 جا 8دعطعو الك. جادة ططذم طع 5112114-21 هنتحتلتم ؟ءدتعتو 21-16

 قمت طن أدام من ءموتكتس زايسدستع اص ممدمعات ؟"هاتتق. 1111165 21- ؟1هلثلن

 هماسمتت ىططذمتسب 0عدعر'نتعدع ههدتكدس 1121101-21 ةتدص 06عاز ت0 1111

 أببهو
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 أنقل ج1-1هلثل طعم“ أمم... خلتد ةمدقتكم أممأ. 2[هدصتلاه 64

 رسم“ طات5 1121101-21 , 06 2عاغو5ع ها 0ع 0016 ءزاتك امم

 [ك5ؤممو ءىعقلتك 01طخلتقت دجلدآكممت. 18عءادقس 1نعمكم ممعصتعتك نطق

 1106 هدعامصوانعتع مععابصتدتم , 5ء0 زادددزا 1656 ءزاتق م37عءلع. طلسم

 1214 ]1طورك[هنأ معماتطتغند5 ظ8معؤتس دعدتغ, 5ع 111ةءطقسم ءاتتح 20

 رمتغامخع مماستع أمل“: دمر ةمسصعم جتت03914 1050هلانا

 هتف ذطط ىلث كانه0عدأع 0طخان0م رواطء]]وددو امأ؟ . 0طخل10 "ععدمطتع

 عمعءطقسمم ؟2دتت5ك م0015 ؟ععوطاتق ههغر 5ه0 !ئطونع !جطمقفعأت 6

 جل- آ[72110 ططصهاع ةبدرص ةععامتأ املكر ذص ءمتعو» ءمصزتعتكاتت“ أ ؟9626-

 رصتاحسع ءدعلتضج»» أمل" , لعتسلم مدعم ممهعمه كانتصتمو موعاتتتقع 10

 ةمهلتكانا", نتت هد ةاتمماتعاتك هععمكف أمل". طوقصسصح 0طق]ه6 ةطد 01ه

 اثاؤذر عدم دعاس 11موذ01 1ط2 103605, ءمصصتسو ةططاث 1110م1 أ

 كوع 1طط 01

 نطهلتكككات5 192101 ةطاح 1121150-21. ظعءاطتس ةصغعمأنسانست ةطغعامأتا أ

 015ءم0ل3 0هتز 0 هدخدست. 5هادتسقط ةطط ؟مءانقست ةط 21-106

 11 ءهومعع» هععاتتذات5 ]لددططفمءاتاتت 76211. 1معم]1دع ]1ةرمعدددفع 1آ)ةدم 35ءاتم

 ممقتصغ 320 دتصقتءءدقمست ءىعوقعمم 5521501-21 املك. ةمادتسحم دطص

 رتكءطقسم 5 192500 مصدقه عمد رصتغاتطد» املأ. ]ص دصعتتم م»هءاتم

 قمطلحها-خمأثد طا 2130030-21) هط دلتف مدام 1طصععدعدم» 200اتم

 ناتذ تعوم تا“ هغ ءممعالسمكدت آمل“.

 "لكان ]ن5 12 2212656123 أ 0.

01110 

 لاكم1 ذطط نرصقت» عرمعوطتس ب ل[دصعشت» طب طزوصطا» 1ةلعم مطوع

 كلانا" م1هماع ةحتحتاأ نس نلت00 م2عدا1ئةعوك ءمصغتود 21-1993110. 20

 ةهطمت:هرحاسمتك266 ]ل0554 ه6 دجاوءمصلتغ ها ةدعتغ ام. نوت أمل

 أ 1م هوضعع“ ءمدزاعت ادع انط7 ةلتخ 1-21[؟هلث501 زد ءهصوصغ (امل*ء).

 آفا عندع لومتلل 20 ةصعماوم ]قات أم“

 لدعم ذططم 5دئزؤع ططموتسم الادصعفسأ ةطم نوط 20051

 مععاتكدأ. ةعععمام دتتصخغلم 0ع ءدع0لع 1-21؟ج1ث03 لمطو 01126 -9:19 

 مرهم ت5 تطانتخ أملكبر ره ءعرتع5د لوصفط عدفلاتت ءهغ 18215ع 20 طمتت-

 ممر ؟هعون أملك 1ءعونم5 الكدصعات ص ءدكاملتدسص 0هغ )مك.

 ااا عدع اد قمت طاح 81هطفستسعل 20 6-31 طفست» ةطن 0111 طا

 ءادتصص ةصعااقل نك ان]1ءاععدطتد» ههعلعتسم 25د. 10210 11هداتستسسم ذطص

 اطفال 3 20 110 ىةسصسم طمتأ1غ امهأ نوتتأ ءاندطص ءاتانح 1225060 «0ه-

 كلتمم امها“

 املا

 امله

 امل“

 امش

 اما

 امم

 امهع
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 2و عاطل
 31مصعؤ» ذطرب طزوصاتع مععمعمكتت» ه 15210. قطلهالهط ذطت 0من 1

 ماطل-ها-ةمأج 1عقلكم م36 ءاطات1“
 مزود وتس ذصخو» لدسصحمت لهم هذ !تدةصخغمم (1100طمستخدق) 1طن نطمدق-
 قص. 20021 جلت سصقمت 5ع ظادعم هررمدطتغ م051نعندطح طلع 2
 مطقهت]دط ذطع مددت ذص متوعاععءناتت"ح عمد 8 ططشأاتق انا أدهم. دعت
 ركيسمكمثدسص ذم هفسوو» زمفاسفتغ اممك. منع هووقتك طملأ هع تحس
 قمعلتغك هلئتتكودع لوحسمطت ن5 5ء0ن مدعم 1ةعاأ امك, ممتد طوع

 بنص ةمصعتاة هته ءمدهشات»» أمك.
 لوجثل ذطص 5921104-21 جز-[1ةسغاطم ذطص 5همدن0) ممحصتغاتغ تعلطتع طط
 0طمقمؤ. خلوعع ةزانك مءعلتطتسم هماهأ , 26 ءانللح 101615 56 21-1511-
 مقمتم هقزدصعمو أما. 805 ىططقعلمستسم 1م1. [طعقطخس دل-طصقتمب

 لوج5ل وطعم 1طعةطتسم كاتعععووهدنعاتط 6515281

 11مروة هع مسصعمتو عمتك ذد 116عهمماوسصتمتم , 13011312 1601
 ىعلتد 5-21؟هلثون. 7عمقمتح [طقطتغ ذططد 8كه“هنس 21-آلز هلطقتست امربأ.

 1ردسوقمس دمت ءكدداثتسم ةعممدءك أملا.

 لومتل ممم. 1طءقةطتمم أ ةانعععل] أ.

 ةحصتع 197. 11دحوعؤم 201 نكاند ةوعتحسم م10ع7علتغمت , 5ه]هتسق اد
 ركزئءطخسم هك تتسم ماتت ءنم55 يمسك هطكتمسم 1غ, 560 هزطات0 ؛طتص

 جاد زدرح» دمج عمدت ء1ه0عطط م1161: امدمب. متانن ه1- 1[هلثلن كن 0082-

 اد 1035 امو دصخغع 201 عداد 1

 عملتم مطقمآ]دع زطد 11ه“ ةحتم ص قاعد. نعوم لعاطعأ, 5ه0 0[1]-
 مقصم ءهغ 11هلتح ممكغست» مح. قطب 0طوتلمع طقتتانهأتم 06 طلقتع

 مواطاتع أامهأ.

 سملتعتك 11-21ة:36طق 1طن 50310) 1[عموواجدم. 1[وعتخ اتكأ13 60131101“

 حصص طوصعط عنف لعتمسعز»ع اممك , مدقتح ج]-81ةتخغاط هتطأ 1هعانمطعتم

 مرض وه مك.
 11ج وذم ءاملثكك مممعادسص مات. ةطش 110 طمتصتم ل 501-25 ةطخ رو 01
 ىتحص 1لئنك 5921501-21 ذص قفوورتع ةدعتونر 561 56 ت01 5

 نعمل عدن (امدكل, ممقصمح مءكمغ ه11-1دلكهست ةلتخ ة1- 11721101 1
 11و ةصانسم ةنوءوددمد"عجص 0ععتوموم امكأ . 1معؤطتسم ةاطص 1112150-21 ءأ
 عماوتسقم ذم 18ةءطخسم ؟ءدتدس 11ه ةصت معااتصسأا هذ 0اطااطعالا أمك“.
 ركدستن]ندك ذم هوم, مصعد ه 'طقطتغ ذطصد 8كم“ ةنس. 11ه 5115-
 رصتغأتأ 1رصعدعدسم ]طم11, وفغدسم 18ةتصقععأ امك. طقطتأا 1 عوتاتلا
 ةاتل '[كطوكدلعمسم , قوتغسب دمات]96دع أملك ها مععمماتت املك. 1157-
 وقس ]1155 0د10هل1وط هن قىطلهل]هط ةاتععع550765 06518226 امله.

 امهؤع

 امهد

 امك

 امال

 مررت

 امىب“

 امرا

 امم

 آم

 امر
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 2و

 لومأل ط٠ مدن“ 1طن 110 طدتتخل ءكاتلتط ةرععاتعاأا1 60121738 11ةلاكات12 7210-

 عمعلتطتت“. 1هلصمد»» هع هدطزتعع م11. 73[د عة ءقفألق 2100176 6

 1 هلعاعمعس 20 هعمولتقمدعمسم مدد آعقاكتس أمك

 ج0-طالططططقلع 1طن اكه15 0طق110165 اكتنكو م0116111. 113غ 65*11 ااتطع

 [ءعمعاطوتتا“ ةط هسصعحالولطت» انج 5310 1121-21:ةفعطق 201012 1

 دس 1100طمستتف , لمص 402111 ةططت ()5291“ ءكاتتتطت 5

 ركع هع ةعمعاوغ امكم. 0هدضعو دل- طماط خلع ءمدقألتو زاتسعاتطك

 أدكك همل ةيتموعدمكتت. قطلقتلهلت ئطص مسحت" ع ؟؟ةعاقم "ةصتك

 لطص ه1- هت مفعطت 20 81و ىقصتتست عععلتك. 30-ططقططقلع 06510عغ ]طا

 0سم. ةكتلطقمس نسعد اكلم لعمر 1ءاتوانءاهغ 25 'شتتزو ةك-

 1طن جطأ حتصعتنا» عن هءلتغتت“. خطت 02103ع مو210 0ع طتقعع

 معطاتق 3... 021081195 دطص هلحفططقد دلداكم0ت 1.5, ة1؟همعفس دط٠ط

 طزوسطتخم» !1.4, قعدتوتتع 1 0صصمت» أاكء.ع مدع ج2-0طقططقلكم هانطزأ اتت.

 طعطعالتم هماهتسمكصت ذطص طتمعءعطقتم . 11دعتد ءه0لع 2عععمأ2 ]1ةدد عدد

 هع طعمتغ 11. . عطوإلوو غمس هممونممكات» 1]!. ةوافهتسقسم 4

 قمطلهاادلط ةطط نسصدت» ةنعتغ عم ءتقمح هم 20 م2165 30-آلططططقلكت

 موصفتم 1ل1* مروتعنلت ةءطمطدثلت طل ؟فقوم

 1 ةححسقم 1طن طماطدتتحس 320 1تةلكبدم م170ععلعتع زا15عغ. 2-20 طقططقاع

 1لدموقمم هطحتقس ذك ة1-1[هيدعلتسس 111. 15م 1هطوتعتد م

 دلسعتغ, 1كنكتذ ممالتكات» ه5 مصطتو ؟؟ةعاغ مهءءلتغ 1111. ظعم ةططقم

501١ 

 ةسدسصتتق 128. جا- سخط ةطد 50ه210) هءءلتكن7. 8اوعع دل 1اطد 1م

 لد دمتتصعتع مرقم دتكادد دل خت اسس ةصكلخوأ 16 زادعأ ذط ممامعم

 ذلدحعة مت. 1116 7ءءاتدك هن ممتع رماتستغ ذص ؟زءستق 1[هون اكامم

 2ل-[1ةدتاغط ءصضولتا هع ءووو دحتضتسم ؟6نا1هدحتطت دتعنمدحتسم"” ونتنت

 رمعوصتتسا موتر هلهتساتسم .ءروصكاتتناتك ءمذ 1111. 8ءالسم ةصغف» [اوعع هغ

 جاد [1ةصخغط 1111. حوع» ةحتمأعو ءمصهتات» مدع اتدسع 1-21 ضمصخروت 111

 طزوطتسم دطد كة درت“ هع زصغع تل عطدت» 11717. واد ةستخط و ![وعهعم

 ؟ظدعداطتع هع ]-لكتضصقستم جفقزاسعأف 1116. حوعع» تس طب“ هغ ةاعنبو

 01م هعقتغ

 طلت ةعدععادع ه8-1ةسخطت 1100طمصتخنمع , 21-آكتسصقمأم 1016م1 10م

 هو ونمع مدطعدح عمك [؟ةطقععاتا قصت (أهمك), ةصم»مطحسغ دس ه]-1كتد-

 رقصت ءمصاتتو كادعتنتسم 1137916)320, 113016 ءكتتص اكآوعتم 5

 معاك. ظكدع» دعمتغ 8[هتكذطغسحس 1171. “مذ ذطس طزورم مدهعلتءغ دقع

 رعتأاتست دس ةذعصمأال وانت كانط متعتك >ءةدتللتك مادعدقطتغ ماتو 2

 امكن

 ام

 انال»

15 

 او
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 لوصممأغتو هن كدنموعتهطتغ, عا طممصغعسم م"0همتصواتتمست انت هلع قضخطت

 هند ه]-1عتسصةردأ) 11.. جا-][ككصسمقمسأ هن 11-21ةصتغاط 11ةكاتنن 06عات-

 مدصق. طتعدومفتم 111 هن طوالطصس. هل ةسكط صفع عم عد 7*1. ملتح

 ننولتغم لع 03هدعموتمدع ةغ ماتعطتم. 1213 هتةطمتسو 111 ةء

 قط ل[هداتس 20 (نطمةمذس طمتخأل نان. جه عدععترمأو 1 ةطتست ه1 - صن

 ج0-اطلطقمطاطقلاع 1طن ظمت5 معتتت 1 م2:0ءا10 ءمدات"ص 1135801113 0

 1ع ةغطق. 0-21 طهتطوسأ ةدعععمعمد» انك 111. ذم مفاد !1هنحوةسصت

 معمر عون, هعمل 06ععاللأ7 اكل. 1رمعم هزاع 5ءطقتطقس دط”ص قاطل-ه1-7

 ةاحلهععاا هدأ ءات 21101.

 مط طحسصستد نطق 0يرزغد ءا قةطلهلتادلط ذططط لولطرة, لتعاتتق 101

01-111 

 طسمتتك 1299. 5ءطقتطقال] 12018. 20هو6 مممة”اعط 21-طقتطوتتأت , 0طق71-

 0رانمع هدهملعمتع هماحتسقا زا 111ةءطقتم , 0111 5ع 115 0131

 (158أ), 11هدجعتلسس» هءعتمدسأ. 1كوعصقت ةهمذ هطهلعغ 11825. مع عنعو

 1ص طمطوتسو 1ةلدتس ةدطصتغاغك 116 هع 'قصخستسم ذطنن 05

 20 ال[ة م ةدطتتال تكانلتت 5ا1ممعاز15 ملال. 0231101685 1علقانق 262هز-

 0عدح 7ععل0لعد1ع5 1ططد 1ططمطقتخح مءسعواتتاتت“. 5ءاطهتطوط د 165

 ظولطتةتمتا معصتك , 50ه]دتسقت> ءاتتط 5015 20 1دلتدسم 1111 , 1132م

 ]اوضة مانسم 6036*1 111. حاومسوغم 1طص 111ءطتقل# 06 طتقعع معطاتق

 زد نتو 5ءطوتطقمم هل-]ةفعطاعمأ ةادطعأل ادتغاند» 5ءاطهتطقسم 1طن

 نانا مسكس ءمصهتات»» 4طلمالدسم دطنخ 810“ةح1و هلطآ 20زان2 267.

 لعزصلع ه0 1كضصقستس مهمين علتكدت» 11, ددطت 1طن طاطمطذت"ه ءانتح

 ونصعتت اك. طونصلع ةءامتطؤس 0 طم ةعؤطتتس 111" هل , 1151 ةتتتم 0

 هءءالتطت. طا 0طدت0مع تهل , زنط ناتد 5ءاددتطؤطت ل٠ فعل

 ةرتكاتك 06مء11 16101.

 مان ةططمداتسم 5 1طءةطتسمم جا-آددقسس 22ععوولاطاتت, 5ه0 ا!ندمتمأ 11116-

 رئهه ةععامتل نانتاطاتك لانطعااتتخ 7عللتع أ دمعرم دمهاتت 1 6قأغ 976 012115 0-

 1هتطاتق ةعدسسغتع. ةطتخ ة1هداتس ةدصوتمست هذ ء ةقرستاتف 2هرا ءا3ع

 ةدمانل 0طمعةمذستم5 ذمه نعد أامأ". طعسسصم جةعغمح همن مطتسةسلتب

 0عتسلع 8ةاددسويحفلطت. 0طصتااتع عطاتق موتدهتت5, لتع 25 مسجل طقطت

 دططق 129 مطانصتتق ءمطصك ءعطخاتق ماتطاتعات5 طقهطعأتتا, تح 010 5

 هرصصع5 ءمام>:عو آملتتتسا ءاتص نتنم ؟ةدت115 مط آصصقسمم دمتعدو هاندا

 ا دمتتطوو”* مممممصاتسكاتت» 15 . ىطن 11هداتست 51106113 ءةدعو ]3ع

 اكمك . منع رسنلت ع5 مدخنو دعم دمتطاتك أن نيت هتموت مكنت اذه.

 115ه كطن ط1هداتست. 5ها]وتسقتال 160 121 طتا* هأغ دلتت 0

 ورمي

 النرد

112 

 مر

 ليزر

 ذل
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 مساصعاربع5 عانت 10م6 لانا عمك [عاتط ماتتماناتم اق ءاته601عاط ةععأس

 ممتع مماسمت (]1 5: قط طؤحنل دن معرتكات20عأ لا55ان1 1طقتمأ

 هطؤورصم وعدم لحسم هعدع 111١ ةلتو مديحتدمم 0ع زتمسعمع ةطن ة[هداتستت

 ركفستكسسم مغ علتغت ص 0طم»ةعذط 111. 0دمرصملم هتععوتتك م0-

 ندد فطن“ ة[هداتسأ زةمخعتن 01551019 طاوعت , د1-1[ك1مصقطتا عا 5ء1131-

 طقست 0طقضلرزغدع 115. 0دماسو هل-1[ةعابموةصتتست ةةصكاعتا

 أل.  طزوومت“ جا-آ[كسمقمت هءعزلتطس. هو د]-[ةسخطت دممااعم , 113ج ©

 كوتدؤطشسم ءىممتدع ءمدطتت جا-طككتسم خطت دمتغأتك 01136 16م ع]111111,

 0عز20ع زموع ءمهانتح 2207 ؟عرتواتك 12مم اذ. فم 1[هداننم

 لتئسهزلتستتم عمدحتتم 1071 أ 1عاتج كانو12 109111165681. 1126753 5

 20 11ءموؤستتتط» عه 20 1طد 25طوتتحتصم ونتتتطاتق ةتتحتلتتس معانك

 ىدصغضتو ىططن ة[كمداتس أ. 1ءمعوقتد فطن ة[1هداتسست 20 1طةطثس

 جاح]ممخسص ءمدصص»ءاطعم اتا هغ 20 11و ةسصتحسم 0اتعائاتت 110. 1116 دع

 ءماكام]د 1طعةوطتخسأت ءمعصمدءزن نتدوع ططماتخغاتتخ ءاتتطوتتع 11 111

 رصعاسلت زادطعغ اان. حا آت نمقمت د ةآدعنم 20 ىا]هوتنتاتتم

 2 ل0 هل كقصتطل , ظاوعتتم ءمطقعام , 2ةعءواتت“. للك ةطا> 1-21[ نقط

 هع قفط ة1هداتسمم 20 ان.

 اك“ عزدامدتح ةطلمالدع دطط 11هةجكتم. تكن عم 0061 مءطهتطفتم (نادقع

 ت0169 أ 5ها]دتسقا زا طتفءاقات 20 ءةاننتص ؟عدتاتتا ءأ 255103

 فطن انزد دم (هل-ة[دصمعفصس), 4قط091195ط ءغ “1535 ةلث3 فلثأ ءكتنط 0

 1قعاتسصغ أكص. 1طم ططمطقسو هبط 200تكد أك/ح هع تمت. ةآطص

 11هةحتم 20 0طم»ةدؤستتس نعت 11

 المل" مط مصمم !1ءاءاعدتس هءعدمدغز ممهع1معطتق قطقسمل-11ةطتق 11605-

 مهد ه6 "عمت أما“.

 اكمل ةصصتع 190. خط 11هداتسم 1131 1م (لا11112 ع5 مط 1105-

 انم1 دز للعسل هعدععتعأ , ةتعوهطعو 035عزموتتانال 111 انتن10 15201

 ىممصعع هك عصا 0ع مودعع ةصكعتخ هع ؟هعاعط0و ادغ ةاستتل ءمدقنتد ةطث

 1[هداتسم ةعععومأ 1111, تع ةخاكحسم ةذطط هل [كتسمقاتت 5 5064016 كدت

 طادعتنم , ودتتيدمع نتنأ مهم عدط ءزاتك طعم قع زاتكدزم5هغ , 0عمعوطتغ (111).

 ظعالم ةصخع» لدم 0و5 هان 110لطقستغدم ةعلتستعع» كم , دس لو: ,

 طادتص ىلث ذطص دل-[كتعسمقمث 4طن 8[هداتست هتتحتلتسس ه50111:قكوتف ا!امف.

 111م هرحاهك ماتم ةدرصحستلتف ءمصقتتن 8اوعع» امك. آد دصعلتق 83

 1صاع» ةلتئحس ها ظاوعحتس 12 ان1طع 11ه خطأ 1[1هداتس 12117 عطتأ

 أ دو ممالغت» امن. 8[دعع ةتتكاتعتأ. 1س معستتسم لاطنت ة[هداتسما ءماتح

 مالاانااناح هى5 لتع 9 1لزودصقلمع 1. طآورصتسو مطاطعأماناط



21 

 2و
 مططقملوع أةمح. خدعت ظدعد أ11.. فخلثح مهدنوأتم 0ع الكلعتتت ةءااتق
 اوو١ 1قطتع دطط 1عمموتخغاط نتن كاوجتاتتم 10012116191 اخ 5151 635 عأن

 اؤق28 وم مط 11هدانسم زصغو مق عد أ115. 0هدمتازدصتخ ادعت هوا انطشاتت

 مغ همقلس متع أامكر 11.
 ععءوتطؤسمب موك. 0س ىلث زطصم د1-آككسصقمأت ؟عععرتدت ءمطاتنهب 2ع

 عمل همععاوتعس تكدس مة 8[هداتسم دمتصع دهمان عنهن. 2هدغوتتقس طلع
 رمعااتك مماتغتق هى, 5ءابهتطقسدسم لاتطعأ 5ع ةانطامتأ العر 73

 2ععطعاتاات1* ءهأ

 مانت جلد [تسمقمستت مغ مم كقسصخمت. 8دلعا همطزت عقم كام

 فمطأ ة1هداتس 1[عدطغمطدسد ءمصختو آد عمتس رمت. "!هسقتم طاق 2241

 ةدعوطت» أ موتك اءءأ". حلوم» طدتعذطذسم 1[كنستماتسا 11811-

 2ماطؤخو طرد 11دصغطم]و هلط 1ص 10طوتسد ةتتحتلتم دمتقذاتك 92110 آ01]0-

 لزؤسد ممهعمدتس ءادلعسس ةععامألو 1م56 61

 مان 1]دسعو 11ءلتص وجدوم دتسعتن 1002101. 0هغتم ادع 2]-![ءلثسقع

 ا... ة[ونجوقم مدد عدم دمتغأتك 1طط '؛فغتزود اءللر نحدت ءانتط كاتح
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 رو فدي "وأب

 لما هوجو نم سان عم طساوب وهو ه«لمتسي ةريبه ىبأ ىلا رصن

 ىلا رصن بتكف هلسر ةريبعه ىبا سبح هيلع رمالا مظعي ناسارخ

 ناسارخ لما هوجو نم اموق ةريبع نسبا ىلا تدهجو ىلا ناورم
 ردوا قشر :نميفحلا# ىحللا ههلاسو اهتدلبق, نم نلفلا رضا قلك

 5 رق هترجح ىلا هقيب نم جرخا نم ةلونم انا امو دحأب ني
 ناف كرأد ءانف ىلآأ ةرآاذ نم جرخا ِر هراد ىلإ  هتركاتح نم جوخا

 جرا ناو هل ىقبتو هرأد ىلا دوعي نأ ىسعف هنيعي نم هكردأ

 ىبا ىلا ناورم بتكف ءانق الو هل راذ الق فيوطلا ىلا راد نم

 ىلا «بتكو كلذ هملعي رصن ىلا بتكو ارصن دي نأ هرماي ةريبه

 ؛دنخخل هيلا لكعي نا هلعسي ثيل ىنب لوم كلاخ عم ةريبه ىبا

 ىل ىدصي هنم لجر ام ىتح متيذك دق ناسارخ لمأ ناف

 ىنغت ال مث فلا ةثاب ىفدمت نأ لبق فالا ةرشعب ىندماف الوق

 © اعيش

 ناورم نب كلملا دبع ىب دكيح سانلاب ةنسلا هذه ىف يحو

 ؛ة نب ىاكنا ىع هتّدح هركذ نع تباث نب نجا ىتدح كلذك

 فئاطلاوةنيدملاو. كم -هيلا ..تناكو رشعم :ىبا نع ىشع

 ناكو ةريبه نب ريع نب كيزي ىلا قارعلا اهيف ناكو

 ىبراحنا مص نب ياكل ةقوللا هاضق ىلع
 ىب ةدابع ةرصبلا ءاضق ىلع ناكو

 30 نب رصن ناسارخ ىلعو روصنم
 ىلع ناسارخج رمالاو رايس

 © تركذ ام

 ه ا!لعصع صنر هك. آش ا".. مقعد. 2) 000. داع
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 14 اا

 لنف ماشع نب ديلولا رك اميف ةفئاصلا ازغ «ةنسلا هذع ى
 © 5 شعرم نصح . ىنبو فشلا

 © ةرصبلاب نوعاطلا عقو اهيبفو

 نم ناجرج ىللما نم بيبش ىب ةبطحق لئتق ةنسلا هذ ىفو

 هنا كلذو اغلا نيتلث ءاهر هنم لتق هنا ليق اهلها نم لتق

 الدي هبأر عمجا ناك هنا ناجرج لها نعاركذ انيف هدغلب

 ةبطكق لخدف ةبطحق ىلع 0 ىلع ةلظنح نىب ةقابن لتقم

 ال + ثركذ نم جنم لتقف عصرعتساو عما نم كلذ. هغلب امل

 ناجرج لها نم لتق نمو ةتابن ةبطحق لئق رايس ىب رصن غلب

 رطت لوزن :ببس ناكو ىولا ©ةراوخ لون . ىتح لترا سموقب وهو

 دكر دشتح لاينلا بأ نأ دمحم ىب ىلع ركذااميف :سموق

 نب لاهتملا عم بتك ملسم ابا نا ىمَشحلا نسمل ءاباو يشر نبا

 ام دعب روباسين ىلع هدهعب َىريَشُقلا ةرارز نب دايز ىأ /ناتف
 ةبطحق .ىلا بتكو ىلجتلا ديوس نب 7قانلاو رصن :ىب ميمت لئق

 راسو هتمّدقم ىلع ىَكعلا ةبطحق هجوف .ارصن عبتي نأ هرمأي و

 لاوشو ناضمر #ىرهش نيرهش اهب ماقف روباسين لين ىتح ةبطحق
 * شْب اهل لاقي سموق ىرق نم ةيرق ىف لزان رصنو |. ةنس نم

 بتكو ةم1كمملا اهل لاقي ةيرق ىف سيق نم دعم ناك نم لونو

 ه) ظةعع. ميفعج هبا لاق. 6) 5ءء 14 "لور هما1. 8ءاقلط. أ!ملَو
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 ردا اء

 لون ىتح نوراع نع ىسيع نب سابعلا ىقّدح اميف هباحضا
 اولاقف ةيزقلا لمن ضعب هل نطفف ساّبعلا لق اذكه «فرجلا

 ّىلا بتك هللاو يدل لماع مكجو لاقت هيلع اوُدشف هللاو ْمَهَنُم

 نا ركذ. هناف ريح« ىب تم ءاماو رفعج نبا لاقرإ !< نيكولا ١

 ة يطع ىبا عم تججرخ لق هتدح ناجرلا تبع ني ريِبلا اكيا

 هعمو ميدل ىلع ناورم دهعب الجر رشع انا نك ىدعسلا

 دكقو جد ديري فرجلا لون ىتح هجرخ ىف رانيد فلا نوعبرأ

 نا نوتتمطم نونمآ انأ هللاوف ءاعنصب كارو هليخو هكسع فلخ

 نسقف امهمتشا ام 5 ةناَمج ئنبا هللا لت ةأبما نم ةملك تعمم"

 ؛0 نم عدلا اذان نضرالا نم رشف الخ ؛انفرشإو كالا قيرشا

 نافقاو نايدارملا ةنامج انبا اذاذ تافاّدقلاو ليخلو مالسلاو لاجولا

 اولاقف نوديرت ام انلقف ةيحان لك نم انب اوقدحا دق انيلع

 زموملا ريما باتك اذه لاقو هباتك ةيطع .ىِبا جرخاذ صوصل متنا

 صوصت مكنكلو لطاب اذه اولاقف ةيطع نبا انار يل ىلع هحهعو

 15 ىنح ىسحاو لئاقف هسف بيبح نب رقصلا بكرش 7 انيأرف

 انعم نم لتق.رث لتق ىتح لتاقف ةيطع نبا بكر رث لثف
 نم اولق ناديه نم لجر تلقف تنأ نم اولاقف تيقبو

 ناد نوطيب اناع تنكو مهانم ىطب ىلا تيرتعاف تنا ناد

 هذخ لحيلا اذه ىف كل ناك 21م نكو“ قفل كيبل 5 ىقوكرسشف

 "نب اوغلب ىتح اناسإف ىعم اوتعب مث واتح هلك لاما تيحتا اف

 2 52-5 ىتح 000 5 2

 ©) 000. فرحلا طلع ءغذص6ة. 2 8) (000. طتع هن دصتق ةنامح ر

 14 *..  ةناهيج )72  000. 51616 عض 0ع ناذع. 2) 000. نم.



 الا ار يس

 اوم نيذلأ مكلعيسف نونه ام نكي ناو مكنيب « مكعيف م
 | ضعب قربخاو نوراع لق سابعلا لاق « 5 نوبلقني بقنم ّىأ

 "0 «خولتقف هلتق مءاج نيح هباكصا ىلع اوبثو سانلا نأ انباكتا

 - ليخ ميقلف ناورم ىلا هباخضاو ةزج وبا راس ربع نب دمحم لاق
 ًاوعقوان سيق .نم ىدعسلا  ةيطع نبا اهيلع ىرقلا ىداوب ناورم

 " عولتقف ةنيدملا لها قيقلف ةنيدملا ىلا هنم نيمزرهنم اوعجرف عب

 ' ب نيج ىب كلملا ىبع"ناوم شيج نق ىذلا ناكو لاق

 ' سرف فالآ ةعبرا ىف ةنيدملا مدق نزاوع دعس دعما ةيطغ

 0 0 وأ ناعد ءبلع نم عانمو لدخغدد 0 كحاو كك عم ىبرع

 ١ «ذاكم ىلا اوضذ رامولا كلذ قى اهانم رم نع فيفاكأو رونو 10

 ١ بضم 8 ارهش اهلخد ء نيح ةنيحلاب يطع بأ ماقأ ضعب لاقو

 1 نب دنيح ىب 4 ةورع ىب كيبلولا ةنيدملا ىلع فلخكساو 0ك ىلأ

 '000) ةّكم ىلع فلسا نميلا ىلاو ةكم- ىلا 'ىئصم: رق ةيطع

 - هللا ديع غلب يطع نبأ ىضم املو ماشنلا لما نم 6 الجر زعام

 "' ىقتلاف هعم نمي هيلا لبق هيلا هيسم ءاعنصب وقو ىيكج نبأ 1

 1 كعبو ىبيك© ىب هللا دبع ةيطع نبا لتقف ةيطع نجأو و.

 7 ثعبو ءاعنص لخدف ا نبأ ىضمو ناوروم ىللأ اريشب 7 هنب

 ش نبا ىلا ناورم بتك رق ناورم ىلأ 0 دلل د صأوسب
١ 
 ١ 0 2 جوخ نياك حجو ريسلا 0 نأ هرمأي كك

 1 210 6000 5-5 .65) 1كم. 26 75. 228. 2 000. ىتح. 4

 1 .كيلولا نب ظورعد 560 14 ا( 16 ىنن]]1. ال١١1 6 277 1
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 ل ةخنس ارى

 " ىنضمه رفظ ٍِ ناث مهلتاقيف ىبضحيب نأ ةرمأو هلقتت الغبو ةيبرع

 ملأ ىب ءالعلا هل لاقي ةنيدملا لها نم لجر ناكو ةالعلاب لون

 باحككأ نم لجر مويلا كلذ مالغ اناو ىنيقل لوقي ثيغلا أ لوم

 5 نبأ لاق العلا 00 لاق مالغ اي كيسا ام لاسم 517 ىبأ

 لق ثيعلا «ىبا لهم تيلق نم ليم لق حلفا نبا تلق نم

 اي لاق 4 بلاغب لق ادغ ىحن ىياف لاق العلب تلق نك ىياف

 نبا ىلع ىنلخدا ىتح ىب ىضمو هءارو ىنفدرأ ىتح ىنيلك

 ليقلا هيلع تددرف ىنلأسف همسا ام مالغلا اذه لس لاقف ةيطع

 ؛0لق ساّبعلا لك «#عارد ىل بهوو كلذب رسف لق تلق ىنلا

 و بأ 00 امل لق 6 نوشجاملا ندب كلا كيع ىقربخأو نوراغ

 اوحاصف لاق عوربخم ىتح عولتاقت ال ةرمح وبا لق ةيطع ىنباو
 هعضن ةيطع نبأ ساصف لاق هب لعلاو نآرقلا ىف نولوقت ام مهب

 هلم لكأن لاق ميتيلا لام ىف نولوقت اف لق فلاولل فج ىف
 تاوعمس اًملف لق اهنع عولأس مهنا ىنغلب ءايشا ىف هّمَأِب رجافنو
 هللا نأ ةيطع نيا اي كو اوحاضف اوسما ىتح جولتظ ب1

 مهلتاقف قأف لق ىكسن نكسأت انكس ليللا لعج دق لجو وع

 جرخ نيح ةزح وبا ناكو نوراع لق سابعلا لاق « مهلنق ىتح

 لدعت وفظن ناف ناورم ىلا نوجراخ انا لقو ةنيدملا لحما عنو

 © مّلسو هيلع هللا لص دمح مكيبن ةنس ىلع مكليكو مكماكحا يف

 4) 14 ميسي. 8) 000. ارعلابو ةهان2 كلعلاب, كك ]ةع. 11و

 كر 8 هوه. 2 000. ىب. 2) 0. ظءاهأ ص 7” .5 .000 )2 



 انكار ا

 د 6 ل

 هيِلاجر نيم نما هيسل م 0 ديدعل 0

 :يئالع نيبو
 ةيواعلا بالكلا عم هتنحش انا 0

 وفص نم تيقب هرم ثلتل ةنيدلا هباككاو نر ىأ ليخد ناكف

 اهب ماقم ناك ل اولا لاغف هماقم ىف مهتم ردق ىف اوفلتخاو ة

 ةفئاطو عمبر ىرهشو رفص ةيقب اهب اوماقا هيغ لاقو رهشا تلت

 اا 07 كا لا نم لت جرم دع. كيكو كوالا دايجتا نم

 عبس ىيتاولا 4 بف اميف
 ' 00 ىنااحيس ىقي مركب وبا مهيلع ةباصحا نم ةيئاطا م

 '' لق ركذ اميف ةرمح وسبا 0ناكو « ةثام

 و ةنيببع د ِملبو بعك نب ىدع ىني لنحا ىشرقلا وع 0 10

 00007 نا نازوم تنعبف_ ةرضيلا لها: نم ىدسالا ةمصيهلا نبا

 ىف دعس ىنب دحا ةيطع نب دي نب كلملا دبع ماشلا نم

 نوراع ادد لاق ىسيع ىب سابعلا ىتدخ “ مآشلا ليج

 ةظنيدملا نم ةزمح وبا جرخ لق ريتك نب ىبوم نع ىبوم نبا
 لق سابعلا لاق ««ىداولا لين ىتح راسف هباكا ضعب فلخو ؛5

 ا ىرعإلا ىيحج + ىبا 1 هلع 3 نم انباككأ ضعب 0 3

 اسوشفو رانيد خدام مهفم لسجر لَك ىطعأو ربسلا 3 كاب ةرسهأو

 ©) 177هي77. ١٠١ نامزلل. )2  4 ىكنت الفور 20»* ىمكنت الو أ

 دال. 2 600. تيحشر 72ه. تبلخ. 4) 000. وكذا.
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 ا“, نس المأأ

 ايابش آلا هجلع هللا ىّلص هللا لوسر باكا ناك لهو ةنيدملا

 جئيعا رشلا نع ةةّيضغ عبابش ىف نولهتكم هللاو بابش ءاثادحا

 توم اسفنا لجو مع هللا اوعاب لق عمادقا لطابلا نع ةليقت

 راهن مايصب هليل مايقو جلالكب ملالك اوطلاخ دق تونغ ال سفناب
 هاوقهش قرش ةياب اورم املك نآرقلا ءارجا ىلع ةبالصا ةينكنم

 كق حامرلاو تضتنا لق فويسلا ىلا اووظن الف ةنلمل ىلا اقوش

 توملا فقعاوصب ةبيتكلا تدعرأو تيقوف دق ماهسلا ىلإو تعش

 ةيجوا وتحيا لو لحرب رعادللا يول ةيبتتلا تيعو اا
 ىف نيع نم مكف بام نسحو مهل ىبوطف ةبيتكلا ديعول هللا
 « لجو رع هللا فوخ نم ليللا فيج ىف تضاف ام لاط رئاط راقنم

 ليقأا اهبحاص اهب كيتعا ام لاط اهلصفم ىع تلاز كيب نم مكو

 هيلع ةللاب الا ىقيفوت امو ائيصقت نم هللا ريفغتسأو اذه لبق

 ىنثدح نوراه لق لق سابعلا ىتتدح < بينا هيلاو تلكوت

 معلص هللا ليسر ربنم ىلع ةزج ابا تعمس لق ةيقلع وبا ىّدَج

 /5 نمو رفاك وهف فرس نمو رفاك وهف كش نمو رفاك وهف ىنز نم لوقب

 ىّدَج تعمسو نورا لق ساّبعلا لق ««رفاك وهف رفاك هنا“ كش

 ىتح لامتسا 4 ىتح ةنيدملا لها ىف ةريسلا ىسحا لق ناك ليقي

 نورا لاق نجا لاق ؛ .««رفاك وهف ىز نم' هلوق ىف مالك اود

 كب ام * نيل ءافخل رب لق ربنملا ىقر اًمل انباحصصا ضعب ىنكّدحو

 9, سابعلا لاق 2 ««رفك وهف فرس نمو رفك وهف ىفز نم ءبَهْذي

 0 مضعب ىقدشناو نورام لاق

 ه) 14 200. ةافح بارعاو. 5) 000. 5. م.: 14 خضغ.. © 0

 اوقدتسا ع 2007 اوقكتسي. 2) 14 و. 62) 006. بهدت كنام.



 رش ٠ ا ةئديب

 > نورواعتي مهسفناو مداز هيلع نحاو ريعب ىلع انّم رفنلا ىّتش

 8 ةانديأو اناواف ضرالا ىف نوفعضتسم نوليلق ادحاو هاناحت

  مكلاجر انيقل مث اناوخا هتعنب اعبيمج هللاو انكابصاف هريصن

 ا لعاط اىا انوعدو نارقلا مكحو ناجرلا ةعاط ىلا عاؤعدف كيدقب

 000 نغلاو ىشرلا نيب ام هللا هرعت ناتشق ناورم لآ مكخو ناطيشلا ة

 | د كرس ميج عراطيشلا برص حقا 4 نوفزي: نوعرهي..اولجقا رق
 لجو ّرع هللا راصنا لبقأو هنظ عيلع ىدصو هلجام عئامدب

 ” ترادتساو اناحر :ترادذ فنور ىذ دنهم لكي بئاتكو بئاصع

 0 ةنيجتل لفا اي متنتاو 000 هم 00 3 احر

 00 )ذلك نكتو انننم 55 ةنيدملا لعا 55 98 كو ي
 العا اب ارئاج اماما وأ باتللا لحما كرشم وا ىثو كباع و اكوشم

 ' لقأ اياببحح انلو ودع لجو رع هلل وهف اهتوي ره ام اهلأس وو

 | اكتباتك 2 نك وسع هللا اهضرف متسا ةينايث نع ىنوربخأ خني دما

 "كحاو عس الو ةاهنم هل سيئ عسات ءاجت فيعضلاو ىوقلا ىلع

 ١ مكنا ىنغلب ةنيدملا لعا اي هّيرل ايراح ارباكم هسفنل اهذخأف

 | لعا اب مكليو ةافح بارعاو ثادحا بابش متلق قادعكأ 1 نوصقنتنت

 <) ©04. اقاحخغ نورواغتي. 2 3) 000. انددأو. 2ءكد0ع 14 هعصنب.

 | 0 000: 204 ورع 20 000. نوقع 20 000: تارقو هك. كم
 29 78. 47. رك) 1501.6 75. 14م .ى) كرر“: /) 14 اهيف.

 2-2 14 نوصقننت.



 د مم را

 لهأ لثقف .1١ ةنس سيئكل مي رفص .نم « نولخ' لايل عبس

 نب زيزعلا دبع ريما لتقو ديرشلا الا ممنم تلغي رل ةنيدلا
 لاقف ةّيرورلمل اونهاد اونوكي نأ ةعازخ شيرة. تمهتاو هللا قبح
 سانلا نمآ ىتح ةوهنم شيرق نم الاجر تييوأ دقل هللأو مازح ىل

 ةةرشع عستل ةنيدملا ةيرورخل تمدقو ةتمدقم ىلع هْمْلَب ناكف

 لق لق ىسيع نب سابعلا ىتدح «رغص نم تلخ ةليل
 ناخذ ١امل .ةرج ايا! نا: انخاينتا :نضعسب قوبخا نوم نكن نر

 نمز ىف تره خنيدملا لعا اب هتبطخ ىف لقف بطخ ماق ةنيدملا

 متبتكو مكرامتب ذه مكتباصأ كقو كلملا دبع نب ماش لوحالا

 ؛اهعضي مكيلا بتكف مكنع 4 مكصارخا عضي نا هنولعسن هيلا

 الف اريخ هللا كارج متلقف ارفق ريقفلا دازو اًنغ ىنغلا دازف مكنع

 نوراغ لق ,سابعلا لاق ٠ « اريخ دارجأ الو: اوريخ هللا مكاش

 لق ةبطخل !هذيبب بطخ زج ابا نا ءايركر اىب نك ىقربخأو

 ةنيدملا لما اب نوملعت لق رق ! هيلع“ قكاو“ وللا نيك رسيفملا اقر

 ىةلودل الو اتبع الو ارطب الو ارضا انلاوماو انرإيد نم يرخت رف انا

 امل انكلو انم لين ميدق رأتل الو هيف ضوخن نأ كيرن كلم

 مالا را رسل تهيعو ساطع نا ل جباصم انيأر

 ايعاد انعمسو تبحر امب ضرالا انيلع تقاض طسقلاب مئاقلا

 ال نمو هللا يلد انبجاف نآرقلا مكحو ناجرلا ةعاط ىلا وعدي
 هةعدمم هد كاك لب معا 5 3 5

 هو لثابق نم م انابقأ ضرالا ىف هيكعمب سيلف هللا ىعاد 7/7 بكي

 ه2) 770م7. !ظ١1 نقب عسنت وأ عيسل 560 1عءاز (ءئاتق وط3 عقب

 2) 6011]: : مهيبأ» 4) 060. يلب 2) 600.5: م 1 مكجارخ.

 هر ظع 15: ت00. لقو. ركز 000. بح 13 215 رفز تأ 1501:4675:

 ى) 14 انلبقاف.

2 2582 



 ا | خس

 خنيدملا 0 نزوح ىلا #* ليخد نع دع ريحا ,كذ

 اهيف هنم ناك امو

 لق ىورفلا ىسوم نب نوراه آس لق ىسيع ىب سابعلا ىتدح

 00 دلما ةكفحملا نع وبا لخنو لق تك ىلب ىو ىتلح

 قرف ماشلا ىلا كلمل ىبع نب ناميلس ىب كحاولا كبع ىضمو 5

 نع مكتلأس ةنيدملا لها اي لاقو هيلع ىنتاو هللا ندين وبينما

 0 له مكانلأسو ليقلا هيف هللا ةرعل متاسأف ءالره مكنالو

 در رشا لالا نلجتسي لغ“ مكاغلاشو معن اانلا_متالقف ”خطلاب

 0 مجدشانن متناو نك اولاعت مكل انلقن «معن انل متلقف مارثل

 نكن اولاعت مكل انلقف نولعفي ال متلقف مكنعو انع كاوكنت الا 0

 مكيف انيف ميقي نمي ص... متاناو نكأ هرهظن ن ..ا علناقت متاناو

 ىوقن ل متاقف ملسو هيلع هللا ىلص جمح هيبن ةتسو هللا باتك

 مكلمكو مكماكحا ىف لدعن رفظن نافذ قهنيبو اننيب اول ملل انلقف

 "00015 مكنيب ومكيف ملسو ةينلع هللا ىلص مكيبن ةنس ىلع

 نيج لاق «مكقحأو هللا مكدعبأت مكانلتقف مهنود انومتلئاقو 5

 ةئام عبرا ةيرووكلا تناك لق ماشه نب مارح ىثذح رمع نبا

 ادد نب راكش ةفئاتط 00 ثرادل ل نك ةفئاط نلف

 انل ام هللاو انأ هل اولاقو جيلا 5 نم راذعالا دعب سانلا

 0 ةخنيدللا لعأ 2: ىباف انودع ىلأ ]/ ضمن انوعد مللاتقب خجاح 0

 2م 80 6) 000. ورعل. ) 000, نوليعت». 2)

 وكاس ) 000. مرهظي. رك) 000. تى ذاغ. طعععضللا3 عقأ

 زئعذ 0 [31عن1110. مى) 00 مكتف. كر ل ل 1

 اردملا 2 2) 000. ىئاف.



 را خلد ا

 اوجرخ دق ميقلا الا هعري ملف برح باعتاب اوسيل © نورتغم موق
 ايا تلد ةعارخ نا سانلا ضعب معر دقو ةلضفلا نم عيلع

 شير ىلع ةلنقلا تناكو مولتقف قيلع مولخداو ختروع ىلع ةوم

 ددع نم ببصاو ةكوشلا تننك قبو سانلا مقكا اونك ره

 5 الجر نا انباكتا ضعب ىنربخاو نورا لق نسابعلا لق هك«ريتك

 هللا ديلل ليقي وهو نميلا لما نم لجر ىلا رظن «شيرق نم

 فقر: ميولجبا قيال هنيال لاق شيرت نيقش ضيع را ا
 هنبال لق مث مقنع برضف هنبأ هنم اندف لق ةنيدملا لصا نم ,ىاك

 ةنودملا سانلا لالخ .درو نقر ءالبق .ىح الكاقف مكقت للا

 اف 2 اونلا اهميج ىلع ميقت ةأملا تناكف تالتق سانا ىبكبو

 ةاسنلا ر كنز نيل, نع رابخالا نيهينأت .ىت> هاسنلا 355

 اهدنع ىقيت' ام ىتح :ءاهميج ىلا بهذت ةأرما' لك قارما 1
 نيذلا ديّدُق ىلتق ىف تايبالا هذه ةريض وبا قحشناو لق «ةآرما

 لاقف هباحصا ضعب ماثر هموق نم اوبوصا

 15 داجتأ هكا رسراوف ئلع ةليذاك ر ريغ ىو ىسفت 3 فيل اي

 ىداسلا ثثراملو سماخ اهنانبأو اي هللا هب 8 ورمع

 هللا ليسو ةنبيدم جنراشلا رج يوتا لكم مدنسلا دن

 ىلا كلملا دبع نب 7 ناميلس ىب* كحاولا ىبع برهو معلص

 < ماشلا

 2) 000:5 م: 1ك نيفرتم اوتاكو. 2) (00. لتصنعلا, 4

 ,ضاضفلاو ه5 ]3ع. دص ” ء) ةذلومعم "كانك 1هييرس. 1 ١2.111

 جئاونلا» © 14 اهلجر لتقل. 2 ر/) 2:26: رفعج وبأ لك

 2] (50: يحد. - 2] كمل |



 0 آل“. نس

 1 ىنب نم خيش انربخأو لاق 0 0 هنبأو خئتامذ سرب ماسم

 نم برو نم ىبيمتلا ةيوأر 0 مئاس ناك لاق هيبا ع ىدع

 ' ةبطخحق لئاقف ةتابن عم راص م رصن عم جرخو ماسم ا

 ةدّللا ىبع 6 هيلع لمح هدحو لئاقي ىقبو سانلا مزهنا ناجرج

 .: هبجو ىلع ةيوأر نب رئاس هبرضف خبطكاق ناسرف نم ناكو ىتاطلا 5

 ديلع اولخدو هلخردف دجاسملا ىلا رطضا ىتح جلتاتو هتيع ردنأن

 نللاوف 4ةبرش ىداني لعج عفشك لا ةيحان ىف ءذشي ال ناكف

 7 ةومهرش دحسلملا فقس هيلع اوقرحو اذه ىموي مارش يمل نعقنال

 1 1 ىاسيلوا ةبطخق لل هسأرب  اوناجو ىلتق ىح ةراجنلاب

 © ظق اذه لثم تيار ام ةبطحق لاقف معصم ههجو الو 0

 "ربح ىبا نيب كيحقب تناك كلل ةعقولا تناك وةنسلا هذه قو

 ءةنيدلا لعاو جاك

 ئ كلذ“ نع ربشل ركذ
 ْ 2 ىنوم نسب نوراع اس لاق ىليفقتعلا ىسبع نب سانعلا ىتدح

 00 نبا حاولا تبع نأ انباكصا نم دحاو ريغ ىتكح لق ىورقلا !5

 ' اوضف ةريحنم رزج وهتيقل ةركلاب ناك اًملف اوجرخت سانلا ىلع

 ” معاشتف حمرا رسكناف  ةرهسب واول فّلعت فقيقعلاب ناك اًملف

 | ةابرق تناكو اليل اهولونف كيدق اولوذ ىنتح اوراس مث جورخلاب ساكنا

  لونف كلانع ضايخل تناكو مويلا ىنبلا رصقلا ةيحان نم كيدق

 ه) ©م0. و. مي: 70. 1طص 1كم ةز“. 2 2) ك00103.20 2 004

 "800. 2) 2600. ديرس 2 ©00. اس هل ىعقي ال. .رث) 706. 200101
 ا 2 يعج وبا لق. © 1معمأع 011 نميلس. 2) 000. مع.
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 م“. نس و

 رع هللا طخسف اوملظو اولذِب ىتح عتريس نسحو ملدعل تودع
 ضرالا ىف تناك ما لذا هيلع طلسم عناطلس عروتناف غيلع لجو

 اوناكف عذالوا اوقرتساو عءاسن اوككنتساو جدالب ىلع توبلغف دنع

 اولكب مث ميلظلا نورصنيو ديهعلاب 0 لدعلاب نومك كلذب

 ةلوسر ةرتع نم ىيقتلاو ربلا لما اوفاخاو مكلل ىف اوراجو اوريبشو

 ةمكب نم مقتنيل جيلع « مكطاسف ملص هيلع هللا ىّلص هللا

 مامالا يلا دهيع كقو راستلاب عخومتبلط مكنال ةيوقع شا اونوكيل

 جيلع لجو زع هللا مكرصنيف 4ةطعلا هذع لثم ىف ءجهنوقلت مكنأ

 ملسم ىبا باتتك ةبطحق ىلع ىرق دقو جنولتقتو مانومزهتف
 ؛«: كعب. امأ ميحرلا نكرلا هللا مسبب خيبطكق ىلا ملسم ىئبا نم

 نختأق غيلع ترهظ اذا كرصان للجو رع هللا ناف كودع ضفانف

 ةعمللا موي ىف 1. ةنس ةكمل ىذ لهتسم ىف اوقتلف «لتقلا ق

 كرابت هللا هلضف دق مهي اذه نا ناسرخ لما اي ةبطحق لاقف

 هيف ميظع رهش اذهو فعاضم هيف لعلاو مايالا رئاس ىلع ىلاعتو

 ير مامالا انبخا ىقو لجو وع هللا دنع مكدايعا مظعا نم كيع

 هوقلف مكودع ىلع رهشلا اذه نم مهيلا !ذه ىف نورصنت مكنا

 دتنميم ىلعو عضفان مث ىيرباصلا عم هللا ناف باستحاو ربصو تجب

 نب لئاقمو كمرب ىنب* كلاخ هترسيم ىلعو ةبطحق ىب ىسلل
 ديو هنن وتقف نقيا ةيسارك الع يعل

 ه» ىبا «ىلا ةبطحق * ثعبو فالآ ةرشع عانم لك مآشلا لعا

 ©) 000. غطلسف. 2) 5ءعم آش: هل. مم. 2 000. عوملبز 14 انغ 16

 2) 400101 ءءء اذ. 6) (ن0اد] ءءأاتتق 15 ءتلانأ



 م ا

 55 نأ ه0 هوربخأ ىناهبصالا نامرلا دبع /باو ور نب ةلبجو

 وصن ىلا ىبالكلا ةلظنح ىب ةتابن ثعب ةريبه ىب رمع نبأ

 مضي لو ناجرج ىلا ىضهو قرلا ىلا راس مث ناهبصاو سراف قأف
 ]29 سيوق .اهلبجت .البرصنل ةيسيقلا .تلاقف رايس ني“ رصن ىلا
 ميهق رآد يف قدنخل عقو اذا ناكف ةنابن ىدنخو ناجرج ةىلا

 ىلا ةبطحق ليقاو 0 نم اوك هقدنخ ناكف ,َحَأ وسر

 هللا دبع نب كيسأ دعمو 1 نس, نم ءحعقلا» ىذا قب ناضج

 ىبومو ديزي نب كلملا دبع نْوَع وباو كمرب نب هدلاخو ىعارتل
 ناجرلا دبع نب رابجل دبعو ريقز نب بيسملاو ىرملا بعك نبا

 00000 اوم ىلع بجك ب قوه تنويم ىلغو: ىورالا ©
 لعا اب ةبطحق لاقف ةبطحق ىب ىسلل هتمدقم ىلعو هللا دبع

 ةيقب نولتاقت امنا نولناقت نمو -نوريسنت نم. ىلا .نوردتا ناسارخ

 ناسارخ موخت' لزن ىتح نسل لبقأو لجو زع هللا تيب اوقرح مرق
 ىذورورملا دلاخ /باو فقزووم ١ اعفانو 0 عيقر نب (نامتع سلا هجوو

 2 اد دل لاقي لجر انهبلكو هتان ليوم ىلا 0-5 يحسب

 0 دلع 3 رأاشلا 535 ةختابن 0 0 0-3 مدقو 0

 اوملكت ىتح عوباه ناسارخ لحما أ, املف اهلثم سانلا ري

 ا ١ اب لاقت ابيطخخ قيف ماقف ةبطخحق غلبو 4 هورهظاو كلذب*
 ىلع نورصني اوناكو نيلوالا ءمكثابال تناك دالبلا هذه * ناسارخ

 ه) 000. هربخا. 625) 800101. ) 600101 ء«ممات1ة22. 42) .1-

 1غ, 560 511261656 0315 35 هورهظأ و. 6) 10ء1عغ35 511مم16971 ع

 14 أ



 لو يد رس 1

 كاوا اهدبعو ريفر قضي بيبسملاو ةبطحق نب نسللو ىعاوشل

 باتك ىلا تاءدف هيلا فحز رث' تلقلا ى' وه راصو خاجرلا نبع

 ْمُحلص ”“ىبح لآ: نم انضرلا ىو: معلص يبن نسوا لجو وع هللا

 اديدش الاتق اولتتقان اولمك نا ةرسيملاو ةنميلا رمذ دوبيجك ملف

 لنمو < :ةكرفملا قصت . ىب ميم لجقاف لادعلا نمر وي انأ للا

 ىف ىبانلا 5سلْقأو عركسع ميبتساو ةميظع ةلتقم غنم «هعم

 طئاحلا اوبقنف فنأل مهب نتطاحاو ةنديدملا ىف !ودصك تلقا

 نب مصاع برو < هعم ناك نمو ىبانلا اولتقف ةنيدملا ىلا اولخدو

 رايس نب رصن ىلا 8ىئديعسلا ةيوار نب رئاسو ىدنقرمسلا هريمغ
 ؛0 بلغ املف ءامهعم ناك نمو ىبانلاو ميم لتقع نأربخأق ريباسينب

 ضبق كمرب نب كلاخ ىلا ءهريص هيف اب جكسع ىلع ةبطكق

 روياسين /ىلا هتمدقم ىلع ىّكَعلا ميكح ىب لتاقم هجوو كلذ
 حت ةريكبا هلع 6 رقاق ايراه لحرف رايس ىب رصن كلذ غلبف

 ةلتظنخ نب ةتابث اذا وراسف :ةباصتا اهتع ىرفتو سموم ل

 15 8 هدونج روباسبن ةبطحق مدقو 5

 رع نب ديزي لماع +ةلظنح ىب* ةتابث لتق ةةنسلا هذه ىقو

 < ناجرج ىلع ةريبه نبا

 هلتقم ىع ربخل ركذ

 8 يق نيب انو ديت نيزيقت قا فقص سا
 ه) اع 7مهيدر. ر 00. ةلتقو. 6 تنم 14 حباكصا نمد 87) 8

 ليفاوز 14 برهور مزهنأو. ©) 000. يع 0 2) 000. 5. مس

 2 600, بص, ]آخ ريش 77) 060 ىلع. م) 5زع يتمودع آخ
 560 73ج 1ععالم 710عأااتت أوراسف. لا رفعج هبا لاق. 2) 10©-

 1ءعادن. 512م1. هز اذ.



 ار | يس

 قدمو ول نما كاما راو 2 ا ا اكن . نيتي كا تالا ع د /ضنإ# كشد  اةيم لاتعد هو

 نم بعك:نب ىسبوم هيلا فرصي نأو ناساخ لما نم امهيبلا

 ىببا ىلا بعك نب ىدوم فرص دروببأ خيطحق مدق املف كروبسبسأ

 اا 0 دوب نادومأب ميكح ىبا لداعم» دا بكور ءلنمم

 يلع ملسم وبأ هجوف عشا نب مساقلا اهنم فرصيو هروباسهن :

 اة امل, صن ندير بعراذلا كالا فرعا ل لقعم ىجا

 نب * ىلع راسف هيلا مضنيو ةعم نمي هلبقتسي نا 0 خبطخق

 ريسم ةبطحق غابو 4ناولح اهل لاقي ةيرق لون ىتح ءلقعم
 وكسعم هفو 6 ناقذوسلا ىلا ريسلا لجكعف لبق 0... لع

 نب 5 م ىلع / ةجوو كوس نب* ىبانلاو رصن نب ميم 0

 )00 اسفي فرويباور راسن: لعل 8. انإاا .: ىف ياوخل هللا دبع

 00 ترد تويسا «بتكف «دلاتقل 8ع م م د ما لاقي ةيرق لوذ

 ةيلع مودقلا 71 اعج ف م د دقو كانا مت و ربخا ام دملعي

 كيدانص نم افلا نيتلث ىف امهنا هربخاو لجو رع هللا ىلا قيكاح

 ىف ىّكعلا ميكح نب لتاقم ةبطحق هجوف هناسرفو ناساخ لعا

 اميمم كلذ غلبو كيسا ىلع امدقف فلا ىف كموب ىب كلاخو فلا

 لاتقل ًابعتو دعم نم ةيطحق هيلع مدق رث اهرسكف ىبانلاو

 هللا كبع نب كيسا هترسيم ىلعو كمرب ىب كلاخو ديزي نبا

 2) 600ةءاانند 200101. ١ 7) 121م3: 1١ 2 126. ©01): ةاتمم] لع

 | | 00 نايتلح. ا ١ 2 0007 ناقدوملاو 14 نا 77و. ن6

 رك ) 10ء1عأا3.. (00هدز ءءعااتتتق ةانمم1. 112 226 1061651 0 مز 511م

 ع5أ 3411503 رححإ. /2) (000. 5. م. 706. رف ؟لدع 1ععأ 20165



 رم 1

 ىلا* ميم لسراف قانلا ىلع مساقلاو ةبطحق ٌلكظاو « ناقدابك ىف

 «ةبطحعق علتاقف لبقاو هكرتف لبقأو روهج نع لحرا 5 نأ مداع

 ام دمحم نب ىلع نع ىور نيذلا ريغ امذ رفعج وبأ لاق
 اككاو رصتن ىلا ةاليآ ملسم قا هيجوتو * ةبطحق رسما ق .اًنركذ

 : « ىنامرللا ىنباو ىئجراخل * نابيش لتق امل ملسم ايا نأ ركذ هناف

 فدالب ىلع هلاّمغ * هّجو ناسارخ ىلع بلغو ورم نع ارصن ىفثو

 دلاخ#* دواد ابار دنقرمس ىلع ىدزالا ناهعنلا نب عابس 4 ليعتساف

 لأ »ام كعشالا :نب* دم هجوو-6 ناتطراخط "ىلع ميعارإلا نها

 هسجوو ردتطرش ىلع مثيهلا نب كلام* لعجو سرافو نيسبطلا

 10 كلملا دبع نوع بأ نم داوقلا نم دع هعمو سوط ىلإ ةبطحق

 نن زاخو 0 نب كلاخو ّىكعلا نيكخ مري الفاقمرا هاي

 ناعم اى نب روهجو كيهت نب نامتعو ناكرلا دبع نب رذنملاو ةيرخ
 دانا مخرامتنعا ىنب هللا .ىبعو -يشوطلا : لفانكلاااىللاو سلا

 ديمح وباو ىعبر نب ديممل دبع مناغ وباو ديح نب ةملَسو
 نب رماعو دنإل ىلع ةبطحقل ابتاك ماسم وبا هلعجو عجل وبأو

 وطب“ نم ققبلع“ .ناؤعلا» نم .هذخن  ى ؟كيهاإبا ني زوكاشو ليعامسا

 غلبف ةلقق نمي * رثكا ماحزلا ىف نم تام نم ناكو اومزهناف
 مساقلا' ملسم وبا: هجوو ءافلا .رشع ةعضي فئموي ىلغقلا ةَلاَع

 دي: سا ماتا ساق "وقس ة الذ 7[ نجع طجج ل وو جين يو تان يلوح لري دو هج ندي غنا 1

 ةبطحق ىلا بتكو كاملا فقيرط مع روباسببن ىلا عشا نبأ

 2000:)2. ناقدامنك. 65) 12ءاعإ3. 2 ) 11ع(2: مدهاتسم 5انمم1.

 1ك. 2) 10ء1عا3, 50 5 مع7عدأ اص تصلب ع. 20 عابس ]1117 عابنز»

 112 كم0. ؛ةصاانتل 511262ع5أ ءاب . 2) 1ء1عغوز ةانممآ1. هع اش ءهغ

 #) 5001016  ع) 10ءاع6مز ذاتمم12ه91 ءع آش. "*7) طلصقت# ناعنلا.

 2) 400101 ءءا1ش ءا 7ءهعت7. 111

 2 25ا دهيم او تش جدو دج عوجم هلم ربات كرت نووي

 تالمو#



 ري 46 رولا فمع

 0 0 ..... دواد وبأ جرخ ملب نم ٍيرخ املف عايعدرو

 اعيمج مسي هباككاو نامثع* ىلع دواد وبا بثوف ةلتكلا ضصرا
 نب ىلع* مييلا كلذ ىف ملسم وبا لتقو اربص ههقانعا بيض رث

 عيلويل هتصاخ هل ىمسي نا كما ملسم وبا ناك دقو ّينامرلا

 ناسزرخ ملسم ىبا ىلع بيبش نب ةبطخحق مدق ءةنسلا هذع ىفو

 ىذلا هواول دعمو ىلع نب دمج نب ميعاربا كنع نم انرصنم

 هتمدقم ىلع هيلع مدق نيح ملسم وبا ههجوف ميعاربا هل لقع
 دونخل ىلا بتكو لاعنسالاو لزعلا هل لعجو شويلل هيلا مضو

 © هل ةعاطلاو عمسلاب 0

 نحن نب ىلع ركذف رصن ةاقلث روباسين ىلا ةبطخق دّجَو ءاهيقو
 ادا 2 ىمقحلا ىلا ,اياو. عديقر ىب نسلم ا لاّجخلا ابا 5

 وقو رصنب هباكصأ فحل لتق امل ىروركلا ةَمآَس نب نابيش نا

 1: ثبيختسي ٌىلجعلا كيوس نب 2 ىبدانلا هيلا بتاكو روباسينب

 نأ ىلع رصن ًايهتو ىيقلا ىف رصذ نب ميمخ هنبا رصن هيلا دجوف 5

 داوق ىف بيبش نب ةبطحق 1 ملسم وبا دشجوو نوط اها ربسي

 لبق نم مساقلا فخاف رارم نب روهجو عشاج ىب مساقلا مهنم

 ريمع نب مصاع ميمت هجوف دكويبا لبق نم روهج ظذخاو سخرس
 | نحت ريع نب مصاع همزهف هنم ماندا ناكو روهج ىلا ”ٌىدْعُسلا

 6) 2ءاعغمم .23) 000. ليتل 2 1016635 مدهأ12 ةان2م1. ءزء الش

 ©46) 1ءا1عاق. داتمم]1ع71 ءزء14. ه2 2:2عع. رفعج ىوبأ كاك _7) 1

 06مع لذ ءا 1ميس. 11: 600. لبقلا ى) كيز. 2) 4

 0 2) 51 م4 (ىبانلا)ز 600. 5. م. ءديعءمأ0 اخ20 100 ان

 ىلاتلا ز 7مم. 11 ةءء. 1طن ىنابلا“ 4) 000. بعيست.

 7) 000. ةخيلسم. 77 000. ىدعسلا يخل 0 72) 000. © و.



 وبا هيلا بتك مث هنوف 2 جلب تساقتساو ريغو برعلا نم

 يلب ىلع ىَرملا « جيبص نب رضنلا هجوو هيلع مودقلاب همأي ملسم

 اقرفي نأ ىلع ملسم ىبباو دواد نأ ىأر عمتجاو دنوأد دا مكقو

 المان نامثعا ملم اونا .تخبخ ئتامرللا ىىبا,ناشتضوا نلع ن١

 5 ىلع ىسيعلا 15 ريهظ نباف ةصفارفلا فلختسا اهمدق املف خلب ىلع

 ديب ؟ نسبا مليننم عوج 1ةيزكا و .ةدوصإل ةتيلبقاو جلب ةنيحم

 نيب ةيرقب عيدج ىب نامتع باككاو اوقتلاف ّىلعابلا ناجرلا

 باححصأ مزهنذاف اديدش ًالاثتق اولننقان ه دوجاتسدلا نيبو ناقو وو

 ىلع ناجرلا ىبع نب ملسمو ةنيوضملا تلك عيدج نب نامثع
 هربخل عيدج نب نامتع غلبو اهنم ةصفارفلا اوجرخاو يلب ةنيحم

 أخ. ةنس |[ 3

 ش

 ٍعبلط ىف رضنلا 4بتعو عتليل تح نم اوبرهف ناجرلا تبع ىبا

 الاتق اولتتقان عيدج ىب نامثع باككا عيقلو وتوفي نأ ةجر

 تيضمو لتقلا هيف اورتكاو عيدج نب نامتع باكا مزهناف اديدش

 ةوبا هراسو يلب ىلا وم نم دوأد وبا عجرو اهباصا ىلإ ةيرضملا

 ملسم ىنأ* ىار فقفتاو روباسين ىلا عيدج ىب ىلع هعمو ملسم

 خلب #لعاو ورم لما ىلاي نم“ همعم ىميف و لتكلا ىلع الماع

 22 حبص نب وصنلا 5) 000. رهط. < ركبسحلا.

 720 6004751 ةلف نعم ملف. ء) 1ءاعاتطت. 51مم1ع1 ءتءاشع

 ري) آطءاعانز مةدعاتسس كاتصم1ع71 ءهع 1ق. , .ى) 000: كاش لثتفلا

 /) 0مهدز. ةتمما. [1ذ ورم لقا نم. آه 0. دنمعمعوغ نام ]ناعم

 17065 لفاو.



 11 ا ةخنس

 هيناعو عايرضم ةدحاو هتملك تراصف اوعيتجا ىتح هعم نمي

 ادا اولعجو ةدوسملا لاتق ىلع مجاءالا نم ٍهعم نمو مامعبرو

 ةثلثلا قرغلا نم نوكي نأ ةعارك ىطبنلا ناّيح نب لئاقم يلع
 ىتح مدعم نمي دواد وبا ليقاذ هدوعلاب دوأد ابا ماسم وبا رم

 ةباككاو ناحرلا ىبع ىب دايز ناكو 5 نانجرسلا رهن ىلع اوعمتجا 5

 نيبو ءدوعلا نيب اميف ةحلسم ىشرقلا كيعس ابا اوهجو دق

 قفلخ نم دواد ىبا باخحا جينأب المل 4 نايدما 7 لاقي ةيرق

 ىبأ ّ دايزو دواد سام عينجا انيلَم أدوس هتايارو لب عس العا تدناكو

 )0 | +  ىشردقلا سيعسإ نبا رسل: لاققللا اوفظضاو . امهباضماو

 اكس نم يلع جرخو عجرم / قفلخ 5 هباكحكاو م ادايز اونا 0

 نقو دواد ىبأل نييك يمنا دكايزر* باكع) ىئظف كوس هنايارو دوعلا

 نواد وبا 7 هعبتو دعم نمو دايز مزهناف نيقيرغلا نيب لاتقلا بشن

 علاجر * ةماع لتقو نانجرسلا رهن ىف دايز باكا ةماع عقوف

 الو ادايز عبتي مثلو ديف ام ىوحو عركسع دواد وبا /لزنو نيفلختملا

 0 ا تفسيرا دولز با لليسح قلع تيان الل دم 15

 هموي دواد هبا ماقاو ذمرتلا /ىلا امهعم نمو ىبتو دايز ىضمو *

 00 15 نادجرتلاب لمقا نم :قاوتما 12| وفصتساو باو... ن. ت4

 مز 500101 ىف 185 اءاملع ءهل. ليثقاو٠. , 2), 600. ,ط35 5: منو

 ةءرصعا ناخرسلاز 14 ان عع. )6  516 0110016 1008522 2و دوعلا

 خساوف ل رام 3 جلب ةنبدم مك دوعلا نمو ةييظع برق

 كلمت 12020 روغلا. تا) 000: 5 رس 2 ( هرعت هح 16

 600. دايز وب نأ. م/) 6ع كمررما1 هو لش 2) ©( هد 0

 لكس #/) 2ءاعاه. 5دمم1. ءمل1. 14. 2) 1ءاعإ3. 2 انسه

131261113 11113 



7 111 

 تيب“ ىف: 2و نابيش ىلا علسرا .ناك نيينلا ملسم نأ لسب ققك

 نم اركسع نابيش ىلا هجو ملسم ابا نأ ليقو «علتقو ماجرخاف

 8 ميعاربا نب ماسبو مزاخ نب ةمرَخ ميلع هلبق
 عيدج ىنبا نامثعو اًيلع ملسم وبا لتق «ظنسلا هذه ىفو

 < ىنامركلا

 اهنايا 5 ملسم ىلا لتق * ببس ركذ

 ىبوم هجو ناك ملسم ةابا نأ ليق اميف* كلذ ىف ببسلا ناكو
 ةكلذب ملسم ىبا* ىلا بتكو اهتاتفاف نويبا ىلا بعك نب
 اًبلف* ٌىريشألا ناجرلا دبع نب دايز اهبو يلب ىلا دواد ابا هّجوو
 ف اريغو ثذسرتلاو جلب لما هىف جرخ مدلب دواد ىبا دصق هغلب

 © ٍضهنم فواد وبا انك املف ناجيولل ىلا ناتساخط رهك نم#

 بتكف يلب ةنيدم دواد هبا لخدو ذمرتلا ىلا * نيموزهنم اوفرصنأ

 نب ىيك هناكم هجوو هيلع مودقلاب * همأي 4ملسم وبا هيلا

 ملسم نبا نك باتك : ةيقلخ: تواك: وملء هيع د هاجس ءاليملا . ايا“ ميَكَت

 ؛5 ىب /كير بتاكف ءاليملا هبا هيلع مدقو فرصناف فارصنالب نمأي

 ةدحجلومايحيا يصب ونا. ءاليملا. وبا ”ميعت قب لتحل ام ا
 دبع نب ملسمو ئريشفلا ناجرلا دبع نب دايز عجرف هباجاف
 يلب لعاو ىمَلَسلا ةعز نب ىسيعو ىلعابلا ملسم نب ناجرلا
 دايز لزنف هنود امو ,مهنلا فلخ امو ناتساخط كولمو قمينلاو

 وب ميعت نسب ىيحك هيلا رخو لب ةنيلم نم سف ىلع هباحاو

 ©) 8136©. فعج وبأ لاق. 65) 10ء1عام. ه) آهع. 511مم1671 ءتءاشب

 2) 12ءاعامم 5دتمم]. ءزء 14. ) ثلط زدنا 57256 هلابر ©6623. '

 هع 14 ة5ا0م1ع71. م) اآذ دايز ل 200 ء عجرير

 1آ0ء120ع رببصلا



 111 م“. نس

 ىلع ةفلاختو جراوخل فأر ىري نابيش ناو دمح نب ناورم لامع
 هبا لتق ارصن ناو ىرضم رصنو «نامي هنال اوصن عيّدج ىبا

 ةيناميلا نيب تناك هلأ ةيبصعلا نم* نيقيرفلا نيب ةائو هبلصو

 نابيش* قرفو ملسم ابا ىنامزكلا نب ىلع ماص اًملف ةّيرضماو
 ملسم قا برك هل ةقاط ال هنا ملع ذأ ورم 4 نع نابيش ىكنت 5

 | 8 نمبرصن بيه دقو هفالخأ اء. عيدج نب ىلعو

 ' اةكضعنا: امل 6. ا دال كوع # ا

 "00 كحل لإ ؤععدب قابس ا ىلا |ةلسم+ سبا لثوا < ها. كل

 لخدت رل نا ملسم وبا هيلا لسرف ىتعيب ىلا* كعدا هانا نابيش
 ىلا نابيش لساف هيف 0ننا ىذلا كلونم نع لحتراف انرمأ ىف 0

 هنلا علتجاو .نسخوس ىلإ ,نايش ناشف. قاف ةرطتتسي ىتنامرللا ىبا

 نم ةعست ملسم هبا هيلا ثعبق لثاو نب ركب نم ريثك عبج

 لساف فكي نا هلعسيو وعدي ريبزلا نب عجتنملا هيف كالا
 ىلا ملسم وبا مبتكف منجسف ملسم ىبأ* لسر ذخأت نابيش

 ىلا ريسي نا هرمأي و كويبب ثيل ىنب دوم ميعاربا نب ماسب و
 لتقف ةنيدملا لخد ىتخ هعبتاو ماسب همزهف لعفف هلئاقيف نابيش

 00 اناشبا نأ ملسملا بألا لجقفإ لكقاؤلا دج رركب نم ةّدعو نابيش
 مودقلاب نمأي ملسم وبا ديلا بتكف ميقسلاو ىربلا لتقي وفو هيبأب
 000 للخ لكلا الجر, ةروكشعا قخأ فلختساو :مدقلف هيلع
 هل لاقي لثاو نب ركب نم لجر رم نابيش لتق امل لق لصفملا »

 ©) 600: ىاع, 1 ىنامي. 5) 0006 املو: ه) ط3. 171

 011 1في ١2 3ع 5نرررد1 عنز هع داطخل 12 طمع < ركز 10

 '" هفال 1.5 060)2. 5: عنرااه كرويببأب٠



 ا. ل 11ه

 هأطبتسا اًملف اياره* اوقلطناف ةدتأرماو دبجاحو ه ٌئريمتلا ةليمث ىبا
 ايا كلذ غلب * اًملف بره دق هودجوف ههلزنم اولخد هباكتاو رهال

 عفتكف 2ديدانصو هبادعا تاقث ذخاو 0 5 ىلا راس ملسم

 هبتاك ىرتخبلاو 0 بحاض روخلا ,ىب ملمس يق ناكو

 5 نب دعاجو نطق نب سليحو 4هبر دبع نب سنويو هل نانباو

 سيلل ىف اوناكو ديدحلاب نم فئوتساف عريغو نيصح نب ىيك
 سرس: رت, لوقو ءاغيشج هلعقي وما... هادف كاي اال

 ىلعو ملسم وبا ىتصمو: تقال ةعفلخ .اودكو بوصل زم اةتا

 يدت ةيرق ىف اكبصأ ىتح امهتليل هابلطف هيلط ىف عيَدَج ىبا

 ؛ه هسفنب اجنو اهيف ةتابزرملا هتآرما فّلخ دق ارصن ادجوف ةينارصت

 نمل ملسم وبا لاقف ورم ىلا عيدج نب ىلعو ملسم وبا عجرو
 لق .ىردن ال اولق مكنم هب / باترا .ىذلا ام رص :ىلا جو نك

 نورغاي الملا نأ ةيالا هذه الت رهال اولق مكنم دحا ملكت لهف

 لخدتا رعال اب لق مث برهلا ىلا هدد ىذلا اذه لق كولتقيل كب

 15 - © هقنع برضف ىيدلا ىف

 ا مكس نب نابيش لتق ةنسلا هذه قو

 هببسو هلتقم نع ربك ركذ

 انك نابيشو عيدج نب ىلع نا ركُذ اميف هلتقم ببس ناكو
 نم هنال رصن نابيش ةفلاخمل رايس نب رصن لاتق ىلع نيعمتج

 ه) طءاعمس. 3) آخ 200. ةنايرملا“ 2 >ءاعام. 5دجماعت كه
 ملأ . خا٠ 111610 ءأ 3 8طع م3135 70ءداطاتاا] دانمء25665 قاد. 4) اذ

 ل 1 [13عع هدصصتق ع آش ةاتجم] عت. 1س ء00. مكانش
 5112615511126 .٠ . نطق ن. . اص زوحا ..... امضصوا ناد

 10 0 ءاتوطط 066556 +. 0-0 وما. /) 000. باتا.
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 ليان زاد

 "ا ه ختبري لعجو هعيابيف هبنأب نأ ىلع هيلا هب ثععب ام لوبق

 اوجرخ نا هباحصا رمأف ىئسمأ» نا ىلا برهلاو رذغلا نمادب مه

 ىف يورتلل رصن باحصال رسيت هاف هيف نونمأي ةام ىلا جتليل نم

 يورشل انل وسيتي الا هنا روخا ىسب ©ملس مل لقو'ةليللا كلت

 وبا أّبع ةليللا كلق ميص ناك اًملف «ةلباقلا يخت انو ةليللا

 رصن ىلا لسراو رهظلا دعب ىلا اهتيبعت ىف لؤي ملف هبئاتك ملسم
 [ىرتخبلا ١ نبا هللا كبعو. قيقَش نب شبرق» ظيرق ىسب رمال

 لاقف رصن ىلع اولخدف ةعيشلا مجاعا نم ةدعو 9 ا نب دوأدو

 وصن لاقف كلذ نم كل كب الوعال هل لاقف مدع ام رشل عل

 ىأ ىلا لسرأو هيلا يبرخاو اضونا ىنأف هنم لب ال نك ذا اما

 ١ ذل ًايهقاو .دتيعل انتو ,هتيقا» راو :ةسيأر انه ناك ناف ملسم

 الملا نا هةيآلا هذه رهال أرق ماق اًملف رصن 8 ماقو كوسر ءىجج
 2 2 تادقإ ات ع 5 65 6 65 2259525 _ ه9 د

 رصن لخدف نيحصانلا نم كَل ىنا ٍحْحأَف كلتقيل قب نووبنأي

 /ماسم أ 10 هلوسر كئارصقا * رظتني هنا هملعاو هلونم

 مكللو هنبا ميغ هعمو هترج فلخ نم يرخ ليللا هنج املف

 2 ©2600. هن. م., لاذ عايشرب 6) 14 ناكم. 2) 00[

 9 00: رصن. 2 ) 1116 ءءماتءلا هدمت 1ه0ءءاسطاتق 8ءم]. تان

 طقع ةاتطووتملمدع ديح رفعج ىنأ خيرات ل رشع ٍّ دال . رة 0

 خلا ناك املخ ىلاعت هللا ءانش نأ هولخبو هللا 2 ىوربطلا ربرج ىبا

 هنوعو 2 ىلع هللا 0 تاةأ110 7128114 60132115 011006122115 ءز ا15-

 لعصص ءعءعدصم] 3215. رك) ىركاسلا. 01. 5ان253 2. 111", 18. م)

 نارك. /) 0 مانو“ 2) 1601. 28 78.29. 2 6) 17ء16غ9. 5انمم171

 ءع الخ .9١) ثا زصتغام ءأ 2 826 م8315 70ءدطاتآ] 5112615165 ق8



 + حرج واو قا بوو 17

 هن تكزإو 1م

 ارح ىلع فقوو ءابقنلا نم دعم نمو رووا ةماس نب نابيَشو

 هسفن ىلع ةنمآو اضرلا هاظعأو هيلع لخدف عيدج نب ىلع

 ةفالخلاب فموي هيلع مّلسي وهو نابيش ةرخ ىلا اجرخو هباحاو
 لحال اهنا ديلغاو نابي بنج كا سلخ ابلك كس

 5« نظيف ةرمالب ىلع ىلع مآسي نا ملسم وبا داراو هيلع ميلستلا هل

 ملسم وبا هيلع لخدو لع كلذ لعفف هيلع مّلسي هنا نابيش

 هدنع نم بخ رث هيّظعو نابيشل فطلأو ةرامالب هيلع مّلسف

 ىلا فرصنا رث نيتليل هب مااف ىدزالا نسل نب سمح رصق لزنف
 هقدنخ نم لترا رث رهشا ةثلق هب ماتاف ناوخالاب هقدنخ

 10 هذنج ىلع فلخو رخآلا عيبر نم نولخ عبسل ورم ىلأ ناوخاملاب

 ىب زمال هتنييم ىلع ملسم وبا لعجو ئناوخاملا 5 ميركلا كابع اب

 نب كلام هتمّدقم ىلعو عشاج ىب مساقلا هترسيم ىلعو © ظيرق

 دا ثعبو اورد ةتيحما بي لع حبصأف اليل هريسم ناكو متيهلا

 ةرامالا رصق باب ىلع فقو ىتح هليخ ثعبي نا عيدج ىب ىلع

 لسرأو اولعفف حكسعم ىلا موق لك قفتيلو اوفك نا نيقيوغلا

 نب هللا كيعو 4 فيقش نب نيرو هظيرق نسب رهال ملسم هبا

 ةعاطلاو هللا باتك ىلا ةوعدي رصن ىلا زاك ىب دواذو ء ىرتكبلا

 ةيناميلا نم عاج ام رصت ىأ, اًملف معلص كمح لآ نم اضولل

 0 نأ انِب الو هي هل ةقاط ال هئاو مجكلاو ةيكبرلاو

 2) 00 نطفف. 86) 5ا1م13. ؤ1مكر 1. ن1. ناجرلا دبع اني. 6) 0600

 طير. ١ 4) 6000. فيقسش. . 2) 7 003. 5: م. 0ك. [15 727 725

 61016 ؟تئاطاتتم. آش ة؟كأر 2 طقعع هم.

2 230 



 انزل لرجل 07

 2 اا لاقف ملسم ىلا عم ورم لخدف ٌىنامرللا نبا لبقأو ةرامألا

 «رحاس هللاو ه2 رحاس ىلأ رصن معزي رصن بره نيح ملسم

 نابيشو فام الإ ىكاو يصف تما, قاإ ءلوعق «كركذا "نيا ركع لاقو

 | ابيلس ةيرقب هركسعم نم |. ةنس ىف ملسم وبا ىهننا ىروركلا

 .رايثتملا ىلع عيجأو اهلرونف ناوخاملا يدت ةيرق ىلا ريتك نبأ و

 اكس نب وصن ءاعد ىلعو نميلا نم هعم نمو عيذدج نب ىلعب

 | ضرعو اًعيمج نيقيرفلا لآ لسرأف هتنواعم ىلا هعم نمو

 )00 ةعاطلا ىف : . لوخدلاو ةملكلا عامتججاو ةملاسملا هنم فيرف لك

  اًملف هيلع هدتاعف هيأ ىلع هعباتو عيّدج نب ل كلذ ليقف

 )00 رشت ىلا بتك هايا عيذدج ىب' ىلع ةعيابع ملسم وبا فو 0

 |ادلكا ةباصصا ةلاقمو هتلاقم نورضح كفو هيلا .تعبي نا رابس

 ا ا لسرا ام لتع ىلعيملا لضرأو :هعش ليم“ ما ١ةعكعو ناك

 )0 01 ةيناميلا ةعيشلا داوق رايتخا ربخ نم فضو رق رصن

 ' اقياتك .ى لبق هنع 0 ةياورلا انيكذ كف 1 فصو امث أودع ةيرضملا

 ' 005 نييف نامهط ىب لبش 2 ا

 1! ىلعل ادحم ةهجو اهل انسخ اراب وصق هلونإو ورم ةنيدم نا

 ٌّ عيمج ناوخاملب هقدنخ نم ماسم 0 اتنو لاق ئنامو لأ نى

 ظ دفلرشأو ةوكجا نايدع قلع عسمو عيدج نب لت ىلأ معم نم

 8 ةنيدم ملسم هبا ىذاح املغ ةعيبر نم 59 يلو هعم نميلا

 ١ فا شا دعمو ةميظع ليخ ىف عيدج نب نامتع هلبقتسا ورم 0

 ىنامركلا نب ىلع ركسع ليد ىتح عبير نم دئعم نمو نميلأ

 - 6 5 00 000: ةيوالا. )2  00: 'ةرافلخوب



 |, انس آل ل

 رم ذا نا عم كعاقل ىنأف ءادغلا هل هانأيع دقو هرظتنن نكنف

 دبجاح هعمو دنم 5 ىرسأ اًنوذرب هر ناك ع 0 ال نوذرب ىلع رصن

 ىحلا ةعم سيل بانهل هتأ ىلق ىيَبْنلا ةليهل ناو

 اًملخ اًيمح !اهيليعت ملَسف انب رمف ةيار الو ةبرح هيدي نيب سيلو

 : «دوعبتاو اوبكرف هتاملغ ةليَمُث ىب مكلمل ىدانو هتونئرب برض انزاج

 ورم نيبو انلؤنم نيب ناك سايا لق لايذلا وبا لق ىلع .لق
 اويرهو ةيرقلا لما حضف ةمتعلا كعب رصت اننب رمف خسارف عسبرأ

 لمحو# انا تجند ةاودكشو لكقت“ هل 2 ابحر لامار ىلا لقفل

 نيعبرا ىف وهو ليللا ءىدف دعب اًرصن انقحلف سايا ىب بّلهملا

 ؛0 نب: ع يندست بهاصا 2 2- مك
 نف بلطلا نمآ ال ىنأ رصن لاقف هنوذرب ىلع ىيجولا لضفلا

 لق مكب فيسا انا ئَبضلا ةرعبع ىب هللا سبع لق انب قوسي
 ىلع ةراغفلا ىف رثب ىف انحبصا ىنح سليل الكل ا

 نحو رصعلا اتلونف انموي انرسف تاكيس نكأو نك اخحسرف ىيرشع

 5 تقاطناف ةئامممخو فلا نك اهروصقو سخرس تايبا أ ءرظنن

 انتبف نيكسم هل لاقي ةفينخ ىنب نم انث فيدص ىلا ىّصو انا

 اهم انتلكاف ةديركب انءاجف انكبصأف' اعيش معدن مث هدنع نك

 ةقلك' اوراصف سانلا عمتجاو انتايلو انموي لكأت رف عابج نككو

 ىلا: ربصتقا راسض نحل انتي رث' املثف“ نيموي ساتيسا انكار ا

 هراس رث: اموني رشيع ةسمخ' ماقاو ملسم: ىااربخ عريخلت لوكا

 راد رصن: بره: نيح ملسم وبا لونو ءاهب ماقف روباسين ىللآأ انرسو

 2) 000. انيمهس 2 3) 004. اربع 2 600. ظنت ا
 انيبك.
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 اذ |”. نس

 ىلا ىلا لسرأف هلانق ىلع ىنامرللا باو ملسم وبا عيتجج نأ رصَت

 عداوف هباجأت هعداويو ورم ةنيدم لخدي نا هيلع ضرعي ملسم

 اديس وباو دلك كلذ هموي زوخأ ياا يصن 1-0 رصن ملسم ابأ

 لاتقفلا ىلا اودغف ىنامركلا قيباو وصن ميصأت نابيش ركسع ىف

 (نبأ ليخو رصن ليخ كرف ورم ةنيدم لخديل ملسم وبا لبقأو

 در رهش نم نولخ عستل وا عبسل *خةيدملا لخدو ىنامركلا
 م6

 اثني

 8 د 00 ىلع ةنيدملا 0 وي 5 اا وللا

 يل الاق م ال 5 5 0 01 00 ةيكلا

 ١ اازبلا اذه 55 هباكعأل رصن لاق ورم ةنيدم ملسم ا ليخد 0

 ام هل متايسو دعنا -- سانلا :ءيلا يدا كفو درسمأ 0 ل5

 :: قو 0 نوركذتس مكنا امأ لاقف ل يك لاقو معن عضعب

 007 اوذخو ةوقلاف ملسم ىبا ىلا اوقلطنا رضم. نم' متصاخل

 هر مال لاقف هوعدب ظيرق نب 0 زفنال رصن ىلا ملسم وبا لسسرأو < علم [5

 لاقف رصن نطفف تايآ اهلبق ضد « َكوُلْتْقَيل كب 5226 0

 1 نانتسب لخدف /دوضولا دم هناك ماقف 0 ىل عض همالغل

 لاق لايذلا وبأ انربخاو نك لاق “ع بور#و كت جرو

 بهذ دقو ىنا عم تنك لق ةكلط مىب ةحْلط جودا نابل قزبخأ

 2 دو راهنلاو رصعلا ل ىدح أطباق دعدامب ماسم ل 0 20

0 
 06 سس

  ه) كم7. 2875. 14. )2  000. لضفلا ء«(غ طتم» لاق مجم لق. 2 04

 ْ رعالو عأ 20 طدوق. 2) 1201. 28 75.19. ) (000. كولتقي عن /)

 0 : هولا. ى) 011. 1911, و 2201556 710 عانت نب سابأ.



 ا!“ نس 1

 ةيمشاعهلا ةىلع ةعيبلا فخأي* روصنم هايا دهش نم انربخاف

 ةيلع هللا ىلص هيب ةنسو لجو رع هللا باتك نع يا

 ءمكيلع هيلع هللا ىلص' هللا 07 تيب لمأ نم اضرل ةعاطلاو

 9 ى اور مكتالو ا هيدااك 1 نيرا يحك“ و اعيش لوك 90 كا

  كشألو رمأب الا هوكابهن /اذللف دعمولق نخ مكدحأ 3 ناك

 2-0 ديع ىب 9 سنويو روخأ ب , 5 ملسم وسب سبح امل

 كل ابأ رواش هباككاو ءارشلا لأ ىب روصنمو لقعم ىسب ليقعو

 دف دقف ملسم وبدأ : جمدقأف وبقلا كندا و فيسلا كطوس لعجا لاقف

 10 37 ديح# ندا نولع اما دلجر ىبيرشعو ةعبرأ عتدع تنذاكو

 0 يي ليربج ىلوم سابصلا نا ركذ

 سب كلام هطرش ىلعو نامتع نب حكلاخ ةديب رح ىلع لعج ملسم

 نب :لماك ناويدلا ىلعو عشا ىسب مساقلا ءاضقلا ىلعو مي .

 ناوخام اب * ةركسع 2 ماقأ ١ كفانا ذخعبرأ لج دك فزرف ف

 15 ركسع كيري ربك عمج 0 تحايل ناوخاملا نم راس رق رهشا خلت

 مساقلا هدر سيب ىلعو 2 ظرف ندب رهال هتنمبم ىلعو ىنامركلا ىبأ

 ىلع فّلَخو ميلا ع نب كلام رصن هيأ 5 ل عشا ىبأ

 فا قابيه ركسع يف حبصأت ىقاوخاكلا ه ناجرلا دكيع ابا مهقدنخ

 2) 0 ىبل.. , .2) هدر. هنمم1عم:  ء) اه مكياعو. 2) 1ذ

 200 مار ه) 14 اعطر 1طص 1طق10. 111, زا دنغ :عع. رث) 00
 الو. ى) 000. سأونو. /) 14 ١1١ 316 ةيودبعز 162 510:

 16 266. 2 00 مكفقاف. /2) 000. 1غءزتتتت لماك. 110. 8

 ط١ ااهثر 1. انتل. 72) (نمدز. ةاترجم1عالت. 22 (000. ع )2  ظرف

 0( 111 ميركلا دبع ابأ.



 اكمم ا يل

 ( 15 نيحلا . نيعبسلا نم ىلع نب.دبج عااتخا نيذلا مع

 مةعصوو الاثم ل لقمو حا 00 هلو اضرلا ىلا وعدي نأ مرهأو

 نيعبس اوراص امِلخ سان هباجأف ارس اعدخ اهمدقف فص لحعلا نم

 .ٍ تا ا 00 2

 نسب بيبش نسب دايز همساو ةبطكاق ءىط نمو نيبعأ نب ورمعو

 اذار ةنييع ونبأ بعك نب: ىبوم ميم نمو نادعم نب“ ىلاخ

 ا” ديلا رجا ىف نم هلك - عشا نب مساقلاو ءاظيرق ىبا

 000 هنلاخ دواذ وب لقاو نب ركب نمو مالس سنا 4 مالس نبا“

 ردا لع واوا سوكس :/ خا نابيش ىب ووهمع :ىنبا نم ميعاوبا

 انكك نب ئسيعو نيعا نب وزمع ناكم نامهط نب لبش لاقيو

 حو ىورهلا ىلع ىنأ ناكم 9 ليعاممأ نب نارمع * مكذنلا وسبأو

 وأ نيغ ( ججح هى دحا 7 ءايقنلا ىف ىكي مو ملسم ىنأ ىتخ

 ىعاركلا 5 تنير < هدا ىو كعشا ندب فيزر نسب ةكلط روصنم 5

 بعكو ثعشأالا نب كيح“ ند ناكرلا تبع 7 ىكهش ناك كقو

 ىف هرواشي مالسم هبا ناكف هعم ارغو 8 ظرف نا" كب بلع

 2 نع هلعسيو * ىنزاغملاو بورلل نم كهش امع هلعسيو رومالا

 باطقل بأ لاق < كيأر امو ليقت ام روصنم ابإب روصنم 1 ةينكلا

 2 000. احتقا» )١2 000 فيوز. د 0 طبرق. 0) 0

 ةمالس. 5ءءاتأا5 ةذانت> آش. ) (00. كلاخو. (01. 5م13 !ةمو 2.

 0” /) 000. ويخا.  ى) 000. دغ 14 نارميع نب ليعمسأ. )

 ' اقبلا 2) 2000. ثسرز 14 735.1. عيبر. 2) 51



 ريت امر

 ىم طقانل لخدا .نا ملسم ىلا ىلآ ىنامتا سب 6ع لدا ا

 هيلا لسرأف طئانخل ىلع بلغنف ىلبق نم قريشعو انا لخداو كلبق

 ىلع رصن كيو كدي .عمتجج 3 نأ نمأ * تسل نا ملسم وسبا

 هباصكا نيبو هنيبو كنيب برثل بشنأف تنا لخدا نلتو ىتبراح

 نايا ملسم وبأ ثعبو برلخل بشنأف ىنامرلا نب ىلع. لخدف

 لينف طئالل اولخردف كنج ىف بيقنلا نامهط .ىبا ليش

 وبا لخدف لخدا نأ ملسم ىنأ ىلا اوتعبف هاذخاراخ م 98

 هللا دبع ىب م هتمدقم ىلعو ناوخاملا ندنخ نم ملسم

 هترسيم ىلعو © ىعازخل مثيهلا نب كلام هتنميم ىلعو * ىعارشل
 ٠ نالنتقي ناقيفلاو طئاخل لخد ىتح ىميمتلا عشاج ىب 7/مساقلا

 ىلع ةنيدملا َلَخَدَو ىهللا باتك نم ولتي وهو فكاب اهيرماذ

 هتعيش نم اذه نالئتُقي نْيَلَجر اهيف تجوَف اهلفأ نم ةَلعَع نيح
 ىلا رع ةامالاربصق ليت جي ملسع ل «واذع نم اًذهو

 والا ىدامج نم نولخ مستل كلذ ناكو ناساخ لامع هلزني ناك

 د نم, كدغللاا ورسم , ىع رايس ىف ارضن برضو سيبك مهي 18. نس

 ورم تفصو 1. ةنس ىلوالا ىدامج نم نولخ رشعل ةعملل موي '

 َْحْلَط روصنم ايا ةرمأ ورم طئاح ملسم وبا لخد اًملخ ملسم_ كالا ظ

 ناو ةصاخم | ةبيشاملا ني علل نط لا ذخأب + فيو ىبأ أ ٠

 يهابلا ةيجح الط اخرفم اليبن احيبض الجر روان ١١
 ههرشع انثالا ءابقنلاو رشع 7ىنثالا ءابقنلا لحا وهو روما ضماوغو

 ©6) 000 0 14 ىلع ىلا 65) 000 نيم“ 0

 21 000 رشف 20776 400107 الشلل ير 10 متيهلا. ي) 50.

 28715.41 71) 000. رمأو. 0004-20 فدور“ 2 000. يحد

 2) 000. اتآلا.



 اكمل ممتن خف

 ' ىلص ىببلا لآ ٌةَلَتَك رضم لاقف ىملسلا فيقش نب «كيبزم مق رث

 انوامدو ىدعكلا ناورم ةعيشو ةيمأ ىنب ناوعاو مّلسو هببلع هللا

 لماع ر ا نب رصنو لبق تاعايننلاو ميديا ىف انلاوماو مقانعا ىف

 ريمأ غنيمسنو ربخم قلع هل ءعديو كرومأ .ذفني ناسارخ ىلع ناورم

 ”رسيصا ناوم نوكي نأو ءارسب هللا ىلا كلذ نم نتكو نيبنموملا

 | ىلع ءاثرتخا ىقو تاوصو ىذه ىلع رصن 5 نوكي“ نأو نينموملا

 ”نينلا نوعبسلا لاقف ةعيبرو ناطحق نم هباككاو ىنامكلا ىبا

 ا 4رصم كفو* ضهنف فقيقش نب كيزم ليقب كتيبلا ىف اوعبج
 ىف عشاج نب مساقلا ملسم وبا عاعم هجوو ةباللاو ةّلذلا ميلع

 نيرورسم ىنامرللا نب ىلع كفو عجرو جانمام اوغلب ىتح ليخ 0

 لحرف امو نيرشعو زذعسنت نيلاب ملسم قنا ماقم ناكو © ندروصنم

 . نا ةعيشلا ملسم وهبأ و مذ اواوخلاللاب هقرنخ كا اعجار نيل نع

 ظ / عامتجا نم هللا / عافعأ ىكقف ءانشلل ندعم نكاسملا 6 اونتبي

 | نه اردت كلذ“ ناكو ةملكلا قارتفا أ انب عيصو و برعلا ةيلك

 0 يلا نع اوصنم“ ناوخام ا ملسم سا لوخد ناكو ءارودقم هللا

 ا ٍ هقدن> ىف ماسم هبأ ماقان سييشأ موي رغص نم فصنلل ا. ةئنس

 ”مهي ورم طئاح لخد رث 1 اموي نيعست * رهشا ةثلك' ناوخام اب

 ناسارخ لماع هتال رايس ىب رصن ىحي ىف كاذذا ورم طئاح

 2 ه) ةذع ه0. 14 كترم طنع ء( لعتص0ع. 2) (000. ىكد. 2

 . انربخا. 4( 000 نىصضم كقو. 2( 6600 اوت متو 14 رتبي

 0 0] 060: هافعا, 16 تانغ" ى). 14 204. ةيلع. 2:0 انب عريصر
 01100 ءمدز ءعا١ 5151, © قب انرببصو“ /) 1 هد6ئع 0عاعج0م ةاتتكم

 2) 0600. ©. 1. 10م5. كلذ © طمم5 م20 كاذذا 232غ ناك.



 م اكمذ

 نايلصت كيكاسم ىف رايس نسب رصن عماجت كبسحأ تنك ام

 نضضقتناو “هيأ, نع عجرف ةظيفلل 6 ىب 'ئلع+ كرداف» هيف

 ىلا رايس ىب رصن ثعب عكلص ضقتنا املو' "لاق ءبرعلا' جلا

 ةعيبر تثعبو .هرضم عم لخدي نا هنم سمتلي ملسم ّقأ

 هوبا مثرمأت امايا كلذب اولسارتف كلذ لتمب ملسم قا ىلا 5 ناطكقوا

 ءاولعفف اهدحا رانخإ ىتح نيقيرفلا دقو هيلع مدقي نأ ماسم

 0 نع 0 0 اورانخ نأ ةعيشلا ملسم هبا رماو'

 10 0 نيك" 700 تس ا دبع نىب هللا ديبعو

 ربا رقاق مانم :لاجر ى:.ىحتكلا ريزع نياكه تل ا
 قو ةرفتكملا نانسي اولخدف هباككاو ىنامرللا نب نابثع ملسم

 رفتحلا راد ىف تيب ىف ملسم هدا سلجو اودعقف هيف هل طسبا

 4 ع هيلا اولخدف رضم دفو نم هباحصاو لقعم نب ليقعل نذأو

 ِشلا ىلع قف ةعيشلا نم الجر نوعبس تيببلا 83 ماسم أ

 انءأرق نم غرش اهلق نيقيرغلا كح اورانخيل ملسم بأ لك اناتك

 رسم حا ناكو .ملكتف ريتك !نير,ناميلس لق ا ا

 ء فيزر نب ةكلط ريصنم هبأ ماتو هباككأو ىناموللا نب ىلع

 هرريتك نب ناميلس ةلاقمك لاقن ايلكتم اكيصف ناكو هيف بيقنلا

 2) وص 0 ناطحق هزصع و. 2 000. لعفخ.'

 4) 000. 5. م.ر طم انأ ع2 م 04 فيرز. ش
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 !موخ ملا ول

 اوبع نب قي لاق كلذكو رش عم أ نع ىسيع 0« ىب قاحكأ

 نامياس نب دحاولا دبع ةنيدملاو كم ىلع ليماعلا نآكو « دريبغو

 6 يال خفوللا ءاضق ىلعو ةريبه 6 نب رمع نب ديزي قارعلا ىلعو

 ليمتم نب 7 فايع ةردعببلا ءاضق ىلعو وكذ ذ ًاهيف ىفاحلا مصاع ىبا

 © ءاهب خنتفلاو رايس نب رصن ناسارخ * ىلعو 5

 اهيف تناك ىلا ثادحالا ركذ

 وصن بروح ىلع دايأ ىنامرالا عيدج نب ىلع خقباطمو اهب ظرامالا

 3 رايس ىبأ 0

 هببسو كلذ نع ربخل ركذ

 رآد هلوزتو ورم طئاح ملسم ىبا ليخد نا باطخل موبا ركذ

 نولخ عسنل اا نسا قل ناك ن .راسار لامع اهلروني غلآ : ةرامالا

 نسب ىلع وويدمم مف 5 بيسلا نأو نيم موسي ةرخالا ىدامجح نم

 ىلع ءازاب ناك ريتك نب ناميلس نأ ناك ملسم نأ عم عيدج د

 لاقف ملسم ىنأ برح ىلع وصنو وع دقاعت نيد ىناموللا نبا

 اما ملسم هبا كل لوقي 7 ىنامرالا نب ىلعل ريثك نب ناميلس

 ةبلصو كايا سمالب لتق كقو رايس ىب رصن ةخغاصم نم. فنأت

 2) 000 نع. 2) ©6005 50 2 152 16811 م0151 1 ةكاتكاست

 لك ةث. 2) ]خذ هع د ه) اطعوع] معوتاتعاتطأغ 126. 5112-

 ماعمز هع اش رك ظهعع ذم 0. رفعج وسبا لق. 7)

 /) آه ءك0ه0. 200162 ام. 1 لوقي ماسم ابأ وأ



 ارؤا 507 مه

 مكنيبو اننيب ةندهلا « ىضقنت نللو هذه ىتبقر* تمعطق ولو لعفا

 وفن* رفنلا ناك اًملف ىحاولا دبع اوغلبأت اوجرخ عيلع نا اًيلق ا
 ءاهلخدف ةرمح ىنال ظكم ىلخو لوالا ريفنلا ىف ىحاولا ةدبع

 ةحّلط ىب بوقعي ئدشتاف نوراه لق سابعلا لاق <لاتق ريغب

 ه5 ضعبلاورقو لاق ,ىجحاولا ىبع' ءانهينئىكف اك 0 8 ٌىَثبْللا

 همسا 7 ظفحا رث ءارعشلا 3

 دحاولا ُتّبَع رفق هلالا نيد اوفلاخ ْنَق ةباصع اكل وأ ْ

 كراّشلا ريعبلَك طْبَُب ىَصَمو اًبراه ةرامالاو لهل كرك
6 

 كلاولا قرعب د 0 0 1 كلأو ناك ل

 10 برضف ناويدلاب اعدف ةنيدملا لخد ىتح كحاولا دبع ىضم 2

 لاق سابعلا لق « ةرشع ةرشع ءاطعلا 8 مدازو ثععبلا سانلا ىلع

 ىنميف تنك لآق 7 ضايع ىب :سنأ ريض وبآ,كلخي قربحا 00

 ريغ ىنكدحو نوراع لق سابعلا لاق, .ك<ىمنا ثوسح رث ثلا

 دبع ىنب زيزعلا نبع لعتسا دحاولا ىبع نأ انباكصا نم ىحاو أ

 5 ةرحلاب اوناك املف اوجرخت سانلا ىلع نامتع نب وري ىيادلا

 © أوضمف ةرويكنم »روج عتيقل

 نع ةركذ نع نبات نسب نجا كلذب ىتدح ناورش نب كلما ٠

 2) ].ءع] طعواتعاتظأ. 51121691 ءزء14. 7) 1)ءورتصا ط2ععءز ءك. 1

 كه 0مم. 2ع. 11, اك. 2 000. اهلح دقو. 42) 000. ىنيللا.

 ه) 000. اهياجم. رك) ©0008. باقولا. ىمى) ث30:33. 2) ©6600.

 ضفحا. . 2) ©60:. لصتحتي ..2) ©0600. هيفضلا 72) 0604

 7) 400101 ءءء اك



 اكمل ا ةنس

 نب كللا كبع نب ناميلس ىب دحاولا دبع 07 عفدو ةفرعب

 ايف تاطخا ىف اولاقو دحاولا دبع اينن 06 اوناك املف ناورم

 «نيوقب ةزج وبا لزنف سأر ةلكا الا اوناك ام هيلع جامل تلجح ولو

 قحاولا دبع ثعبف ناطلسلا لينم 28كحاولا دبع لزنف بلاعتلا ؛

 00 0 العا نبا نسلل ىب نسلملا نب هللا* | كبع ةريح ا ىلا

 نب مساقلا نب ناجولا لكبعو نامتع نب ورمع نب هللا ةيع ىبأ

 نب مصاع نب صفح نب رمع ع نب هللا كيبعو ركب ضا نى 1 نيج

 علاتمأ لاجر ىف 3 ناكولا فمع كل نب ةعيدرو باطخت نب رمع

 كيع هيلا كملقتف ظيلغ ىطق رازا هيلعو ةزم ىنا ىلع اولخدف 0

 مساقلا ىب ناجحرلا دبع لأس رث امهل ةهارللا رهظأو امهحوجو يف

 امهفيجو ىف مسبتو امهيلا شهف هل ابستناف رمع نب هللا ديبعو
 6هللا نبع هل لاقف امكيوبا ةيسب ريسنل الا انجرخ ام هللاو لآقو

 د بأ نيبد لع دل تر البلا انتعب انكلو انثابا نيب لضفتل انتج ام هللاو ىسح ىْبا ؛5

 ' كهعلا ضقن ةاعيجبر 0 ْن ل اهكربخب ةعبسدر اذعو ةخلاسرب ريمالا

 وَبأ هيلع لبق ةعاسلا ةعاسلا هل نيكتات انكو ةقربأو مملب لاق

 ال هللو 7”سبتحت وأ دكهعلا ضقنت نا ىدللا فاعم لاقف* ةريح

 2) 00 رخآلا» 14 كا ردم. 1187. ادع 2ع. 5) 000. هءلح (انأ

 وتتمواتع غلا م20 فاش ل ىدرقد ز 14 ن6 711150 11

 نرق.بز 0مم 207. دنع 7عع. (ء ةط. 1, علب ©|). 0604 )© 

 باهولا. ه) 8دعع هدمصتح زصكعتت ع آخ (هانل ودعسص الأ ةصخع

 ريسنل 065106234112).. /) 000. صلب. ى) آعوأ طعوانتعات26. 5118-

 ناعل ءعالذل 2148 0 د



 بلط ىف نامرك ةزافم ىف ذفئموي ةرابض ىباو «هبيعي ناكو ماشا

 ىبا هجوف ةةتابذ لتقم ةريبه نبا ىلأ ىقو ةيواعم ىب هللا كبع

 ىبلاو .ىسبعلا [ضيبالا خلا ني. مكللو ةلكصت نب ه برك ةريبق

 بتكف ةرابض .ىبا طيرفت ىف اوملكتف بيطخ علك ىنوكسلا كيحم“

 5 دس ةريبه با. باتك «ءاج ثا شرفاىلا سالب رش نا

 © ناهبصا ىبلا

 ىبع ليق نم ىجراشل ةريحح 4 وبا مسوملا ىقاو ةنسلا هذه ىقر

 0 ناوم ىلع فالخلل ارهظم امكح قلل بلاط + ىئىيخح بولا

 ويك ىبأ

 10 هرهأ نم كلذ نع 0 ركذ

 ىبوم نب نورا اس لق ىليقعلا ىسيع نب سابعلا ىنتدح

 اع ناك امل لاق: نييدغاسلا لمم ريتك نبت ىبوم ابيب لق /( كلل

 دوس و متاع مالعا نيعلط دقو الا ةقرعب سانلا رحي رث 1" ةئسا

 موأر نيبح سانلا عرف ةئام عبس 3 حام أ سوور ىف 7, ةيبناقرح

 5 ناورم: لاو ناورم ةفالخ ةوربخأت مكيتلاح امو مكش اذ ١١

 ىلع مج وسو نامياس ند دحاولا كبع علسارف كيم ىربتلاو 3

 نككو رضا 2 ىح اولاقف 2 :ندهلا ىف عتلسارف ةكمو ةنيدملا

 ىتح ضعب نم قتضعب نونمأ اعبمج عنا ىلع عخاصو عشا هيلع

- 

 6) 000. ديبعت. كرد 1ءاناتتك 2ععاع 5ءوع طقطءوغر قتنط1غ0. 57) 01

 ك1 0 5و 21و05 مواز ور ىب مساوملا. ه) 7م

 0616137 77116 قئورعلا !١ ىز دف مدايعو» ) (نمدز ءعام

 هيفرح. 2 2) 000. ةيدهلا. 1لعد منة 07مم. 3117. 11, 4.



 م ١ خئنس

 12 هيعاق.ا ةاع م اه فاورو ةكرتف ةيواعم ض كيري 5 يدل 6 ةلعو ه ىبأ

 كعبفا 0111 مد د ىنت هذخاف ةضيغ لخد 31 ىملسلا عروم

 < ء طساو ىلا * ةرابض وبدأ هب ثعبف ةرابض ىبا ىلا نعم كسب

 ع هكازاب لونف ركاطصاإب خيواعم نب هللا دبع ىلآ ةراببض ىبأ راسو

 نم دعم ناك نميف ماش د خ-بواعم نب نابأ خبواعم نب هللا

 ارابا لاك اوليتقان :ماشع نب .ناميلس. عمم ناك ىف ماشبلا لفا

 جراوشخل نم خيواعم نبأ عم ن 20 نم عيقلف ةرطنقلا ىلا 7 ختامن

 ىل ةرابض نبا عب اوتأف اًقلا و جنم رسأف يراوخلو نابا مزهناف

 لبعا .د هللا دبع ىب ىَلَع ىب هللا كبع ذم ذخأو خقنع 0

 ةيواعم 2 ىبأ ىلا كب ءاج ام لاقف ةرابض ىبا 7 هنسنف ءارسالا ظل

 ماقف ةظهتيدأف نيد ىلع ناك لق نينموملا ريما هفالخ تفرع كقو

 '0 | ويقوم :انسكا نيا" لاقف 7 ئنانللا_نطق .ىنب بوح. ديلا

 001 نا ةرابص' نيا. هلا لقوا شيق قم لجر ىلع مدقأل .ننك ام

 خباعو معذ لاق ملع اهنم كدنعف ءايشاب بيع لق هعم ندنك لق 5

 ةيموق ةيبقا عيلع ناملغب ةرابض نبا اوتأف ظاوللاب هباككا ىمرو
 يلا اورظنيل مالغ ةثام نم رثكا 2و سانلل جماقأف اًناولا ةغبصم

 0. د 00

 ى ةريبه نسبا ىلا كيربلا ىلع ىلع ىسب هللا دبع ةرابض ىبأ لو

 لما دانجا ىف ناورم ىلا ةريبه نبا هلم هرابخا هربخيل

 2) 1ء2ع م6155 0ع1عأ3. (00مزءءأاتتتت 51122171. . 6) (000. هلغو.

 م) 1عنع وعع ةتمعوطات1ص معمزعنتسأك م )4  12ءاععئق ةدصغز 0ءاس0ع 512-

 راعأ1 حبي كترعيف. . ) 1656م 061643 . «وز]ر 3 كريمرتاءرللا  ري) 1

 ه0, 011160 دنط 7عءاغ. مز ]لشن ةد5: 2101عانلع نوعسترأ» /) ا]ذ

 رتسف. 2) 2656. 2) 14 هتينان. 7) آ4 ىلالهلا, 7) 000. لم.



 "!١ زكنس انا

 عفو توملا 065 وملا م رق عّحَحلا بحلب موقلا ريمأ سيل

 نلق اًمهع لق قو نك ةييقوال نوما نم رف ةريغو عفقنلا نبأ لق

 ةكرعملا ىف لتقف عهنع نعم فكو ةيواعم نبا مزهنذ ««تلع دق

 مشاع ىنب نم لجر لتققي ءلاقي ناكو ةبهل قنا* لآ نم لجر
 ةةريثك دنع ةرابض نبا لمفف :ةريثك :ءارسا اوسأو ىاذاشلا

 لتق لاقيو كجملا وبا نفلا ميكح ذتموي لتق نميف ناك لاقيف
 ىلا نابيَش بره ةيواعم نبا مزهنا املو «ةتابث هلتق راوغالاب

 نم ”ناكولا. كبغو :تتسلا ىلا .روهمج- نب روصتموا اوم حل
 ثعبو رصم ىلأ هزيزعلا ىبع نب 4لهس نب ووو نامع ىلا كيزي

 10 كلوا فلطا ليوطلا 30 / لاق ةريبق ىبا ىلا ءارسالا نقف

 اءاَمْلِو ىسوذسلا وذَلَعو نب نيصخح ريغ نم لتقي ملف ءارسالا
 2 ت6

 تننأ كرشم كتننأ معن لاق ءارسالا +: نبب نم لتقأ لاق هلئقب رسمهأ

 لوقت ىذلا
 ىو مل سمشلا ومآ ول

 15 روصنمو ناسارخ أ نانسج# ىلا ههجو نم ةيواعم ىبأ ىضمو

 ةيطعو ةدئار نب نعم هبلط ىف راسف دنسلا* ىلا روهمج نبأ
 نيصح 00 اوعجرف هوكردي * ملف ةيلعت ىنب نم هيغو ىبلعتلا

 ه) 1011 1ع. تدع دق لاق تلق ١ذيع ررذدص همدقكاتلكم 5ةذع تح

 اهمال 2 عمود لتغ ,ر,عمصقاتلغم 1ععل''. 28م) 00 بلهملا. 1 84

 1عع. 2 000. لاق. )2  ثطدد '31-1هطقمأتسم 1, *ةأو 5 ليهس. 60 ىب

 5هءو. «00. ىلا. ه) اذ ناورم نب 7/) ل151 ون12علمسم 0عواصغو

 1ءععدلتتست 710عان+ لاقف. ى) 000. ءلغو. ؟ءتداتق طتتزاتق م8[06ع ةاتظأ .

 رص 17ه نم ظواغمتثت, «00. اعل. م. 118. 7) 500103 و. 2) 4

 ىسمد“ /2) 1عنع 0ع]عا3. (0هدز ءءاتتق ةانصزت]عرذ ءم11. آخ



 أ ١5 ذخئنس

 ىق داركالا اهيفو روباس ىلا ناميلس برهو دواد لتقف هلئاقف ةتابث

 نرطف ناميلس علتاقف ىراوكلا نب «مجسملا اوجرخاو اهيلع اوبلغ

 لاقف ةعيبلاب ةيواعم ىب هللا دبع ىلا بتكو روباس ىع داركالا

 نأ دارا امنأو كل ىفي ال بلهملا نب ديزي ىب ناجرلا دبع
 اقداص ناك نأ كيلع مدقيلف هيلا بتكأف روباس لكايو هنع كعفدي ة

 لحا مكعنم نان ىتم اولخدا هباكال لاقو مهقف هيلا بتكف

 عجرا لق كل سانلا عوطا انا ةيواعم نبال لاقف اولخدف ىلتاقف

 ةيواعم 6 ىبأ وفات ىبوم نب برا نأ 0 «؟عجرف كلمع كلا

 ءاسوبح براحت ىب كلخم هنبا ناكو روباس ىلنذ اعمج عمجو

 ىف كنبا براحت ءلاقف مءسبحن ةيواعم نب ديزي 4# هذخا روباسب 0

 هلئاقف هللا هلعبا لق كنبأا ملتقي نأ فاخض اما هبراكو هيدي

 ند كي و مدق ىتح اهب ماقأف نامرك ىناف براح مزهناف كيوي

 نيرشعو ةعبراو * هلتقذ ثعشالا ىبا رقن رث دعم راصف ثعّشَألا
 نبأ هانا ىنتح ركطصاب خ*بيواعم ىب هللا دبع لوسي مو 6 هل انثآ

 ةيواعم نبأ رماث / ةريبه ىب ريع ىب كيزي نب دوأد عم ةرابض 15

 هجو نم ةلكأز نب نعم ةريبه نبأ هجوف خفوللا ةرطنق أورسكف

 لاق موقلا كانأ كف ماش ىب ةيواعم ىب نابال ناميلس لاقف رخآ

 ورم دنع علتاقف ماتاو ابا هب هللاو رموت الو لق علاتقب رموأ ما.

 رجوي نعمو #4 ناذاشلا
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 1 اك

 بحرف براحن ىلع لخد رق لسجرسلا 0.2.0.6. 0. كنف *
 قلن انيكقرعا امه ف اسوم عون نبا لع :قلتساسل لا

 يل كاذ لاق 6... .... الول لاقو اهذخان كلبا كنودف اهتفرع '

 2 ماشلا لها نم. ةارمالاو * داوقلا براحس ىلا مضناو ىفشا اهانذخا

 ةيواعم ىب هللا كبع لوح ناهبصا ىلا براك باخ رق اذ. ةنس

 لزنف لبقأت لابخل ىلع ىسلمل هاخا هللا دبع ليتساو رخكطصا ىلا

 ناكو لاّمغلا ثعبو لاما ىبجو ه مريغو مشاه ونب سانلا هاتأف
202 

 * رفعج وبا هأتأو ىجراخل ىنابيشلا زبزعلا دبع نب م سلف نبأ ١ كانا س1 :

 ةريب نب رع نب كيزي مدقو ىلع انبا ىسيعو هللا كبعو م هللا دبع

 ةيواعم ىب هللا دبع ىلا اللا ةلظنح ىب ةتابث لسراق ىارعلا .ىلع

 رو ماهقف زاوعالا ند ةتابح عنميل زانيد 7 جدركب ماقاف متاح نب دواذ

 11120116 859[ 011341101 3116 0كنفذ 71 1ععأ ممغعو. ]عاصم )2

  01لعاعغوع داتصنل 2 2) ىلبأ "ل 1عوأ م0156. 1آ2ءاص0ع ع5 هتتك

  761162136؟مهع5 لعاعادع داتصأ 2 2) 205غ الول ن100 71 1651 م0165

 نات36 1101 دات 0101201164 ؟0ع2طات19. 2) طقعع هع ]1ش ع5 عكع

 ممأات1. )2  000. ديغو. 7) 5زع 00. 14 هدم. 156 ةلناعالل 518

 لاتاط10 11 0111 2 ريرعلا كيع ىد نابيش 70631115 8 111

 نابيش 0111 77497172. ١١ مم ريغصلا» 18111115 م2661 3261131

 ةخملس ز تك. داتم22 2. ]92م 2.  ى) (لا31 م05:عد اءاج]1 19 1ةعاان5 ءدأ (48
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 16ي15نا15 ىيسيبعو روصنم او حافسلا. /) 00 جانركب» 15 ركب.
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 ا 0

 .٠ 3 ع 1 3 ع

 عيدج نب ىلع داناف ورم لخد ىنح ملسم وبأ ليقاو < ورم رود

 لقو هتدعاسم ىلع مدعم عخذا هملعأو قرمالأب هياع ماسف ىنامركلا

 © ىرمأب كرمآ ىتحح هيلع تنا ام ىلع مقا لاقف كرمأب قرم

 ىب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا كبع بلغ ةنسلا هذه ىفو

 < سراف ىلع بلاط ىبا نب رفعج 85

 لصو ىذلا ببسلا ىعو كلذ ىع ربثل ركذ

 ةاهيلع ةيلغلا ىلا هدب

 وثدح نيغو ىميمتلا صفح نب مصاع نأ دمحم نب ىلع ركذ
 لتادلا ىلا" صخش ةفوكلاب منه امل ةيواعم ىب هللا سبع نا

 لابخل ىلا يرخن ةقوكلا لا نم موق هاتأف ىتادملا لهأ هعيابف

 هيلا برخو ٌىرلاو ناهبصاو سموسشو «ناولح ىلعو اهيلع بلغف

 ناك كقو ناهبصاب مقا كلذ ىلع بلغ املف ةشوللا لها كيبع

 هاج سرافب ردقلا ميظع ركشي ىنب ىلوم ىسوم نب براكم

 نبا لماع لماعلا ددطفق رخاطصاب ةرامالا راد ىلا نيلعن ىف ىشم

 |0011 لاق سانلا .ء غياب ةرامع هل لاقي لكل لاق © اهنعا رفعام
 نبال هوعيابف متهكو ةتايلحلا ام ىلع لق عيابت ام ىلع رخطصا

 البا هتراغ ىف باصاو يلع راغأت نامرك ىلا برات رخو ةيواعم

 بلطي ةبلعث ير عجرو اهقانساف ىنزاملا ناسح نب ةبلعتل

 هل لاقف هل ىليم ةبلعت عمو لاق رهشا ىدلن هل ةيرق ىف هبا

 ىنتيفكو هتبرض فمش نان براك /مكتفت نأ كل له هاليوم

 '00 درا كحيو لق سانلا كتيفكو هتببض تدثش ناو سانلا

 0) 600101: 5) 0600. هبلع. .2) ناأوط» 2) 4040101 عع

 ا ا عييابذ“ رز 600 كتعف



 "5 خنس 16

 6« ةييكلا راوك ىلا ريسيف كقلبلا لماع ىلا بتكي نا هرمي فشمد

 ىف هيلآ هب ثعبيلو اًقثو هدشيو كيحن ىب ميعاربا تخأيلف

 دجحسم ىف وهو ميعاربا قاف ءاقلبلا لماع ىلا كيلولا هجوف ليخ
 هسبخن ناورم-ىأ هلمكت كيلولا ىلا هلجو دفتكو تحلف 220

 5 © نىجاسلا ىف ناورم

 ملسم وبأ ثعبو ىنامرللاو ريصت ثيدح ىلا ثيدحلا عجر :

 لبقف كعم ىنا ىبنامركلا ىلا رصنو ىنامرلا نيب رمالا مظع نيح |
 لسراف رصن ىلع كلذ كتشف ملسم وبا هيلا مضناو ىنامركلا كلذ

 ىلعو كيللع فئاخل ىنا هللاوف ةررتغت ال كليو ىنامركلا ىلا

 « اننيب بتكنف ورم لخدتف ةعداوملا ىلا ملحم نللو هنم كيباكتا

 لخدف ملسم ىبا نيبو هنيب قرغي نأ كيري وهو 6 ملصب .اباتك

 ىتح ىنامرللا يمخو ركسعملا ىف ملسم هبا ماقاو هلرنم ىنامرللا

 3. ةتوشكشخ فطرق هيلعو سران»ةثم ق ةبحرلا 2 32

 كنم رصن رصبأذ بانللا كلذ اننيب بتكنل جرخا رصن ىلا لسرأ

 ,ة سراف ةئامثتلت نم وكن ىف 2 ميرس نب ثراخل نبا هيلا هجوف ةرغا

 ىف ىعط ىنامرللا ع نا_من اليبط اهنب.اولتتقات ةبحرلا ى اقتل

 يلا ©ءاج ىتح هباككأ هاجو هتباد نع رخ هترصاخ

 لكقو 8 هنبأ لبقأف © ذكهدب دعمو هبلصو 17 رصت لتقف ةب

 ىلا تب راسف اريثك اعمج عمج كقو ملسم ىبا ىلا راص ناك

 د) ضعب ىلا لاف ظرامالا راد نم هجرخا ىتح هلتاقف رايس نب رصف

 7 7772772. 3 ةييهكو راك 1/135 0 راوللاو هعاع5 01

 راوك١ له 00. رادك. 4) 14 8م رتغت“ 2 000. ملصيو 14
 2( 600. هن 0 جحايرتشم 6©) (000. ئكمجس اتأ 1. 101111 ات ا

 12153601: عالخ 12311422017 0651ج 33.



 تربك احهنتأ الا نيا خارسف

 بغرلاب ه نلبرس ك-قو نرسطسب 60

 اهب نها 1 لبكي 5 نوط“ ن ناسف

 بهل اي ب - نارسيسن 0 خيبت

 وصن بتكو < لجر ني سيلو ةركب لا 0 بلغ ديزي لاقف 5

 ىلا يعدي هناو 50 هريهظو ملسم قا ربخ هبك ناورم ىلا

 ال لوسر ةاتآ تقو- ناورنم“ باتكلا .ه ىقلاف دمحم نب. ميعاوبا
 باتك هعمو /ميعاربأ كذفع نم داع ىف ناك * ميعاوبا ىلا ماسم

 انسيو ملسم ابا هيف نعلي 7 هباتك باوج مالسم ىا ىلا و ميهاربأ

 ل هرمأببو :هانكما ذا ىنامرللاو رصن نم ةصرفلا رهتني رف ثيح * 0

 ناورم ىلا باتالا لوسرلا عفدف هلتق هلا ا ا, ناسارخب عدي ال

 ىلع . كلما دبع نب 7: ةيواعم ىنب* كيلولا ىلا ناورم بتكف

 ا 04 لبرس. 3) ©0004. لّتكي. ) 14 هللا ليخ كرادت الا
 نبهلا خبلعم. ©) 0006. هيلع ©) 000. ىقلاق. 1ءام0ع ة5ءونتاتم»
 اان طوعع 1غ عنلننم 712 1عععم03: لوسر مودق نورم كل رصن انك

 هانكما ذا ىنامرألاو أررصت 0 اب م دعك 1 1سم 0

 رسلاو 0: . اماكتم ناساردكد عدي ا هرمايو» ادن 11
 1ععاتم 20 ةءوو. ن20ع تمصصات]13 123 "01 121111113 5
 017511216 اتت 14 011213 161115 6 رك) 82دعع 011
 االلل ١ 5200 6 721. 1ععاتا عا 14 ىلا 110 5 معجم. م7

 ملسم قف ل دز 511 ©0015 ماسم 0 2) 400101 ءدع

 نا 1]]60 721:1 6 1ص 00 511م6265[ . .... تكن. 7) لذ عا 733

 !. ةيبرعلاب املكتم. ) طمع. وتحس همدزءء[. ةانصماعالا. طللصقلا»
 كللا دبع ىب كيلولا ىب ةيواعم. 2205021116 ةاتفعسس كلما كيبع

 102164 521 م411157 65+ 0 ا 2312 ناورم ىب ةيواعم ىب كيلولا

 دلع 22220 15172 103222561 م12ع16ءءا[ا15 122: تل 111, نهر 19

 ةه 810“ ةحوزو. آط٠طص مطل ماسح د11 1ع ةزصع م2016 0طتتغو 710. 5112153. 2. اأن 5٠

 - 1لعرم عجم وتتمواتع ط2طعغ 181354001 11, 7.



 لازال ا نإ

 عيدج ىدنخو رايس نب رصن ىدنخ نيب لزن ىنح ملسم
 ىلا رايس “ىب رصن بتكف هباككا مرثكو ناقيرفلا هباعو ىنامركلا

 دعم نم ةرثكو 5 هجورخو ملسم نأ لاح ديلعي كم ىب ناورم

 هرعش تايباب بتكو دمحم نب ميعاربا ىلا وعحي هناو هعبت نمو

 نرص هل َنوُعَي 7 نآب يخف . هرج ضيبص دمّزلا هج كن
 مالعلا اير ا نو 0 ا رانلا ناف

- 

 لوقوتلا 8 بثاغلا ىري ال 58 ىري ُفاشلا يل بكا

 بشكف هدنع رصن الا مكملعا كقف مكبحاص اما رصن لاقف كلبق

 رعش تايباب ديلا بتكو «كمتسي ةرْيبُ نب ربع نب ديزي كل
 هقحصأ ليدعلا :اونيخوا كيوم خ دب

 5 ترقد َ 2 هه 0

 بذكلا ىف ريخ الا 0 كقو

52 

 5 ا 5 وأ را نإ

 4) 000 رخ... 5) (000. دجو... 22 20669 ءقأ ميرص وب 3

 ىفوالا ىلىيلا ليعامما نب هللا ىبع غءعونع 1]طص اك 2111ءقصو 2٠ 3852و ٍ

 من نا* ١ 2) 1طص اكطقلا., 0125:0401 11:62 6 هدي. م1 للك

 طاسقتت. كنك. - ه) 1 ءغ 15د 115311 0 رث) 60 نأ جحافر

 731. .1٠ ةمان0 14 نأ يحاو (لد ؛ءالاات ىشخ تخاو)ز هءاع21 نأ كشويو. ٠

 ميز آ1ط> آظطقلا1 ع. ىروت نيدنزؤلاب. رز ةلكاقط1 11 00 ىروست.

 /) 000. هن 1 اهوأاديبم. 1طد 161311., 2135. كت 7. اهلوا.'

 1012377. ءأديم رشلا لدلك. همدقي لعفلا. 12ءةم0لع آذر 1ءهي. أ

 1اطرد 11 مالك هزم 216. 2) طلاس”. تلقو, آ1طصد اظكطقلا.,. 1.

 ء[ 2 لوقا. مما10 .105 211115 7615115 2126ع014. 205+ 00 عسا

 ةاتال 1آ01231., 81ة5. ءغ 1طدد 122131. 111 11 5ءو. 01105 21105 2111/16 ,

 ءغ ]ط٠ اكطقلا. نصاتصم 20026. 42) آش تنقيت.
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 [4نإا ا ذئنس

 لاتقلا محتل هسأر مدشف دعب ىنتملا نجم مبرضو .اميش

 ياما مزهناف لاتقلا نم نوكي ام مظعاك اديرش الاثق اولئنقاف

 ىنامرللا باكا نم لتقو لجر ةثام عبس عانم لتق كقو رصن

 ىلا اعيمج اوجرخ ىتح مهنيب رشلا لزي رو لجر ةثامثلك ؟
 ىلك نأ ملسم وبا نقيتسا املف !اديدش الاتق اولتنقاذ « نيقدنَكلا

 بنتللا بتكي لعج مهل ددم ال هنأو هبحاص ىحكتا دف نيقيرفلا

 مهناف ةيرضملا ىلع كقيرط لعجا لوسرلل لوقي رف نابيَش ىلا
 ىللأ اهيف نوذفيف اهنوذخأي اوناكف كبتك نيتخأيو كل ةوصرععس

 00 ةونب نقتت الخ هيف ريخ الو هل ءانو ال. نميلا لفا تيارا

 ال تيقب نتلو بحت ام هللا كيري نأ وجرا ىناف هيلا ٠ ننئمطت

 «باتكب رخآ فقيرط ىف رخآ الوسر لسربو ارفظ الو ارعش هل © عدا

 نيقيرفلا ىبق راص ىتح كلذ لثمب نميلا ءارطاو ةيرضملا مركذ هيف

 نأ ىنامرللا لاو رايس ىب ميصن ىلا بتكي لعجو هعم اعيمج

 رزكلا ىلا بتكو مكيف هيأر ودعا تسلو مكب ىناصوا نق مامالا 45

 000 كيسا كك انيق قوس نم, لوا ناكف ومالا راهطاب

 نباو ميكح ىب لتاقم دعم دوسو روصنم اي دم اب ىدانو اسنب

 وبا لبقأو ورم ىرقو ذورلا ورم لعاو درويبا لا دوسو 8 ناوزغ*

 ه) طزصسحتس. تك نيقكدنخملا مييلا ىلا ناكملا كلذ ىمسيو.

 0) 008. هيلا نقسر 14 ب نقيت“ 2 000. نيبطد, 14 ريهظت»
 4) ©00. عيضأ, 14 انغ 66م. 2) 844:01 هع آه. رك) 600. كلذ.

 ©0100 عءعمأ 520غ آش و قزح 22112115 21020261622 بلت. مى)

 انا14 لسا 2) 15+ ناوزغ ىب نقكم 1656ه 77.



 ا ذخنس 1

 ةثام عبس ىف ىتنملا نب دمحو ةعيبر نم لجر فلا ىف اُققاو
 هوو يس نزال ناسف نم

 الع ميلا ةءانبا عربا زج اعنا هىدْعسلا ىمْزَكلاو ةنايتق

 01 + ننجح ايا يقلل ب. تنتكحا .ورتحا /ىبا» ملت

 5 ىنأل ةلعافلا ىباي ملس دمحم لاقف انيلا جورب الملا اذه م ره

 فويسلاب اودلتجاف ضعب ىلا هضعب ميقلا فلدو اذه لوقت ىلع

 لتقو ةئام ىلع ةدايز ةباكعا نم ءلسقو روحا ىنبا'6 ملسا نينا

 هيلع رصن باكصا .مذدقو نيرشع ىلع ةدايز دمحم باحصا نم

 نا* اماذ برعلا ,تمأش رصن اب لقعم نب ليقع هل ملاقف دوُلْف*

 ا نبع قب هيضع دجرف قا عابس نت : تش
 هيك اقبل روحا نب #ملس فقوم فقوف ىدسالا“ هللا |

 نباي غديخ هل لاقف* مخكللا:: بلغيا ال قكسلا' نأ ندلكا

 لا ىف هيلا ير ىدغسلا دمحم رماو اَّذا انل فق ةلعافلا

 راهس نب رصن ىلا ىتح ةمصع مزهنا اديدش الانق اولتتقاف نميلا

 5 نب كلام رايس نب رصن لسرا مث ةثام عبرا هباكتا نم لتتق دقو

 نأ ك.زربا تملا نيلي“ ىدان م دباحتا ىف نيفأم ييشقلا

 ه) 1 ىدعسلا طلع ءك 0ءاص06. 001. ةاترئ2 2. 1115 2

 5) (260. ط. 1. ماس ان الذ 50165 565166 6 روحا 120 زوحا.

 ©) 003. نم. 14 !ذهل لق. 2) 000. ملسمب © لتقو ©

 11101 دايز: /) ١12 16م1 م0556. (01. 14 51 نيمزهنم. ى) 0 1

 تصاس. /2) اذ>> 1عوعمل2م ظعوؤذتت همع آش. 2) آخ لكايم 585

 20016 ءدعمات دخت هدد عم عيسلا هينا كان باود نم باد مخللاو

 ىككميسلا لكأب .



 007 ١١1 خنس

 ارإو ىلصف ئفيمتلا عشاج نب. مساقلا رساو ركنلا مي كيعلا

 رهن ىلع ر اه 0 ويمصن ركسعو ىلا ىلصم ىف خعيشلاو ماسم

 لايذلا ابأ عضوو د شالبب 0 0-0 3 عضوو 0

 1 1 كا ملسم لأ خعقاوم اك وخو 55 ةرخكاب جيوس نب ا

 اوذاف ىدنخلا ّ ملسم ىليأ عم اهلعا 0 هدنج لونأف لانكللا

 ” داك ءامللو ةربقيتلاو جاجحدلا اوكذو موفسعو ناسوط) لقا

 ١ ٍهعم هجوف ملسم ىبا ىلا كلذ ةعيشلا تكشف فلعلاو ماعلا

 '0ل مانوقعم هباكعا نم اورطاو كموهف' ليخلا _ءابا اوقلف اليخ

  ىوادو ملسم وبا متاسكف الجر نيثلت نم وحن ىف ىمزراوخلا

 © فيرطلا قل ىّلخر متاحارج
 تل قامرللا لع نب عيدج 0 و خنسلا هذه ىو

 هلتقم» ىع ربخلا ركذ

 000 ىنامرللا' ن ١» جدرس نب ثراملل لتقم انئيكذ لبق ىضم ىكق

 ' اآيأ هلتقب ورم هل سصلاخ ثراث ئنامرللا لتق امو 8 هلتق ىذلا

 | هجوف ئناموللا رمأ ىوقو ةرهشبا ىلا اهنع رايس نب رصن ىكنتو
 ش . هناسرفو وبصن ان خطبار كرر اسف زوخأ نب ملس ليق اميف هيلا رصن

 ءاليملا ابا ميعن نب ىيح 17 دجوف ىناموللا باحكأ ىقل ىتح

 ه) هذع يتموتتع 1شر 564 18. 710. يبيع. 182ءاد0ع ه0. درخ سالم

 : 6) 000 رفلكد. 6 000 فوكاد جحدوش ىب بورما 2) ©0001 5
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 موس # 31: ةكلا م

 ؟اهجنيمتس راو يتجول اكو نبع ل( 4 را

 ا زخنس ذل

 ةيِجَْر ةعامج ديبعلل « تعمتجا اًملف* زاك نب دواد ىدنخلا

 رثظم 8نسب لماك ملسم وبا رماو* « كريب بعك نب ىدوم ىلا
 ىقلا ىلا مهبسنيف جثابا ءامعاو مئامماب فدنخلا لما ضرعي نأ

 عتّع نغلبف 5 ياس ونبأ للماك نهد« لمغف رت اتا ل

 ه0 مسك رق وعل ا مارد ةثلك ماطعأت لجر فالآ ةعبس

 رص نم ؟لئابقلا لق" ا ىدي ىلع ةعبرا

 عتملك عيتج نأ ىلعو برا عضو ىلع اوعداوت ناطكحاقو ةعمترو

 عسفنا رمأ ىف اورظن ورم نع 2 هوغذ اذاف ملسم ىبا ةبراح ىلع

 اقيتو اًباتك كلذب مسفنا لع اوبتكف هيلع نوعمتجي ام ىلغو
 ؛هدرمأ ىف ملسم وبا 3 هيظعأو كلذ دعظفأف ربخل ملسم ابا غلبو

 ءاملا رايس ىب رصن هنع عطقي نأ فوختف ءاملا ةلفاس ناوخام !ذاف

 كلذو بيقنلا ه فيور نب ةكْلط ريصنم نأ ةيرق نيلآ ىأ لوحتف

 ىذ 3 نلا لونف نازخللا ندنخ رهشأ ةعبرأ هماقم كعب »

 /ةجمل ىذ نم نولخ تسل سيبخل موي ١8 ةنس نم ةحخلا |

 5و درج شالب نيبو اهنيب اميف :ةيرقلا ماما اقدنخ نيلاب ىدنخت ٠

 نب ةرفتكملا راد ةجو لعجو ىدنكل فلخ نم ةيرقلا تراضف

 ىدي رهن نم نيبلآ لحما برشو ىقدنخل ىف ىنؤملا رشب نب نامثع |

 رضخو نيلآ ىغ برشلا : عظف رايس نج رصف نكي ال نر

 ه) 712 16عي1 ممددات2[. 15061 00م6 14. 10ءا20ع «00. ديبعلا

 غد انوكت 6) طععأ دعواتعات2 6. 511مم16071 ءدء 14ش. م ا
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 النذل ا خنس

 مذ ذيفسب حماقم ناكو هنوخأو ةةيطع نب مهجلا وبا اهيفو نامتع

 ةلرنم لزنف ناوخاملا ىبلا ينذيفس نم لحتراو اموي نيعبراو نيبثا
 نم نواخ لامن عسنل ءاعبرالا مد نامتع نب كلاخ فاح“ ىبا

  ىدنخلا لعجو هتك ل يخف اللا هيتس نيا هدعقلا _ىد

 نب بعصم ىدنكل ىباب ىحأب لكوو ةعيشلاو هيف ركسعف نييابد

 ابأ رخآآلا بابلاب لكوو ئبضلا سابا نب لكهبو «ىفتحتلا سيق
 نب كلام 0 ابا ديل لع ليطتماز ل 0 ابأو ليجاوت 7

 جبص نسب مدلسأ 0 كا لع خاص ايا 0 نب 07 دنكل

 حاولا ابا مضو كاضقلا ىلع ىميمتلا بيقنلا عشاج نب مساقلاو 0

 0 لما ليعجو 8 نب كلام ىلا 5 مداقسلا .لهأ نم ةدعو

 00 قو ىقدنخل ٍ "5 2 90 لصي عشاج نبا

 لونف عا ىنب بياعمو مشاع ىنب ليضف ركذيف رصعلا لعب

 "2 ىتح هتعيه ىف ةعيشلا نم لجرك حو ناوخاملا ىندنخ ملسم وبأ 15

 جباطملاو طيطاسفلاو ةفقورالسب هاتأف ماطسب ىب هللا كبع هاتا

  ملسم وبا هلعتسا لماع لواف ءاملل مدالا ضايحو باودلل فلاعألو

 : لع 0 ماسم وسبا نرف هزاوك نب دوأد لعلا نم ءىت ىلغ

 ىلوو لو ل ةيوق 6 0 مل رفتحاو هقدن> ىف اوماضي نأ

 2 04 0 25) 0004. مداقبلا. 2) ©00. 5. ب. 42 0

 هللا ليبع. 6) اذاركو 1220 ثارك ذ 14 1 رارك الغ 01100116 ما"
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 6[ 11, |, 14. ري) 14 204. دنع,



  144ةرس ١5

 قف اباتك جنيب بتكف روحأ نب مّلَس 6 ىلا لسرأت هباجُأت ةعداوملا

 لاقف ميعن نب ىيج هراسي نعو ىقامرللا نبا هنيجب نعو نابيش'
 انَعَلَب ىذلا روعال نوكت نا كقلخا ام روعأ اي ىنامرللا نبال ملس

 نيب اوبتكو ٌةنس اوعداوت مث هيدي ىلع رضم كالع نوكي ناا

 :ءانعداوتق ارهشا كعداون انأ 5 نابيش ىلا لسوأت ملَسم ايا غلبق اباتكا|

 تايم امو ارصن تحخناص ام ىتاف ّىنامركلا ىبا لاقف رهشا ةثلك

 او لاتقلا دواعف هلاتق حدا الو روتوم اناو هرك كلذل انو نابيش |

 7 ينامرللا نبا لسرأت ردغلا لكك ال لقو هقيعي 4نا نابيش

 ىلا ىتح ملسم وبا لبقأت رايس نب رصن ىلع هرصنتسي ملسم ىبا
  كعم ىنا نامهَط نب ليش ىئنامرللا نبا ىلا لسرأو « ناوُحاملا 1

 ملسم وبا ىاقلي نا بحا ىثا ىنامللا نبا لاقف رصن ىلع

 ىلا راس رث اوي رشع ةعسبرا ملسم وبأ مذ لبش كلذ هغلبأف'
 ىنامرللا نب نامثع هاقلتف ناوخام لاب هركسع فّلخو ىنامرللا نبا ٠

 دوك د ى قأو ركسعلا لخد ىتح هعم راسو ليخ ىف
 اد ىف اًرصق قحاب ليت ؟يعت ةرمالب ىلع ىلع ملسف لخدف ها ٠

 هركسع ىلا فرصنا 0 ماقاف ىدزالا نسلل نب دكككمل هرصق

 ىلا“. ةنس نم مرا نم نولخ /سمخل كلذو ناوخالاب
 ملسم ىببا ركسع ىف ةعيشلا ترثك امل لق هناف باطخل كوبا اماوا

 هتجاح باصاف اكيسف اركسعم داتراف و َجَدْخيِفَس 220

 920 ندب تلاح فاك 0 ثيرحح 0 ءالعلا 6-2 كو ناوخام اب

 «) 10:66 لعاعدلتتسم ء5اإ ىلا هتك 200ءدواتسص نابيش. آش 208

 طقطء[إ(. 62) (00. ابيش. ه) 14 انعداوق. 2) 6 ه) 000.

 نوخاملا. /) 000. 5. نيقب. ىم) حدديفسد ء مم
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 ليال ا خنس

 | نأو هلئالا ىتح ىلع فككف تثش نا رصن هيلا لسرأت اصعب
 . انما ىلا دوعن مت «هيفنا وأ هلئقا ىتح هبرح ىلع ىنعماجت تش

 ا ةسعلا ىف كلذ رهظف لعفي نا نابيش مهف هيلع نك ىنلا

 ا ىذلا ومالا اذه ام 5 ناميملس لاقف ورب أف ماسم ىوأ نويبع تنناف

 امنا نيذلا ةيننفلا ربخ هبخأت ءىشب دحا دنع تيلكت غلب

 'لتق روتوم كنا ئنامرللا نب ىلع ىلا هاوبتكف اَّذا كاذل اذه لاقف

 كرأتل لتاقن امناو نابيش ىأر ىلع تسل كنا 4ملعن ىحو كيبأ

 نع هانتف دملكف ناببش ىلع ليخدف ريعن علص نم نايبيش عنمأذ

 اذه نقافتيل هللا ميلو رورغمل كنا نابيش ىلا رصن لسرأف هيأر

 وبا ثعب ذا جما ىف انيبف هبْنَج ىف « نيغصتست ىتح رمالا

 ليقع نب ىسيع اهيلعو ناره ىلأ ىببضلا ميعت نىب رضنلا ماسم

 اوراتخا ةريبه نب ميعت ,نب ىيج لاقف* لاق ةاره ىلع رضنلا

 0١' افيكو اولق مكلبق رضم واءرضصم لبق متنا: اوكلهت نا اما

 ةركسع ىف راص دقو رهش ذنم هرما رهظ امنا لجرلا اذه نأ 7.لآق 5

 ةويتحاص نا مكناذ اصن اوحناص لاق ىأرلا اف اولق مكركسع لثم

 هوخاص ارصن اوحناصت رف ناو رضم ىف رمالا نال مكوكرتو اًرصن اولثاق

 مكلبق مومّكق :لق ىأرلا اف اولاق * مكيلع اوداع رث مكولثاقو

 ا 1 هوعدي رصن ىلا نابيش لسرأف عانقب مكنيعأ فك حان ولو

 2) 000. هيقبا. 8) ةعدصمع ربتك ىب. ) 70116 168. ابتكف

 (4 بتكف). 14) 000. مكلعت. 2) 000. ىرغصتسد و, 14 ىليغصتتسي.

 رك) 1 عتع م2ه255 0عاعغمز ةاتمم]عرت هع آخ اثمل. 12ءامس0ع ©« نم

 نم نسع. ى) 5ءص[ت0ءاعأد. 5انمماعالا د آش )2  ابلاق.

 2) هع طقعع نأ 014غ:هع. 0عاعطلم ةريتضصنز 1ك ممد 24



 | خنس 51

 ناسارح ناك نم ةمع تدقاعتتو تفلاحت هةنسلا هذه ىفو

 ىنأ عابت رك نيح كلذو ملسم ىا لانق ىلع برعلا لثابق نإ

 8 هما وتو ملا
 < ناوحاملا ىلا ٍمَْنيِفّساِب نكسعم نم ملسم وبا ليحن اهيفو

 5 هيب 25 كلذ نع ربخل ركذ

 لق ىيج نب ةملسم نع ليربج ليم حابصلا انربخا ىلع لاق
 ال هنوثأب ورم لما لعجو سانلا هيلا عراست ملسم هبا رهط املا

 نا رمأ ناهركي ال نابيشو ىنامركلا ناكو عنج الو رصن مثل ,ضرعي

 ةيرق ىف ملسم ةوباو مح * نب ناورم عملخ ىلا اعد هنال ملسم

 ءرمأ مظعو باّجَح الو سرح هل سيل ءبخ ىف نيلاب اهل لاقي
 ةنيكسو راقوو ملح هل مشاه ىنب نم لجر رهظ اولقو سانلا كنع

 يآ اونأف هقفلا نوبلطي اوناك كاسن ورم لها نم ةيتف فلطنافا

 نم ملت ريخ ءىبَخ لاقف هبسن نع نأسف هركسعم ق ملسمأ
 نع 'مكيهنو' فورعلاب- مكرما لاقف دقفلا' نم كنا نعا قللسو نا

 ,: يبحا مكنوع ىلأ نك لغش ىف نك اذه نم ملت ريخ ركنملا
 ىقبت كّدظن الو ابسن كل فرعن ام هللاو اولق انوفعأت مكتلسم ىلا اَنَم

 دنحا غرفتي نا الا كلذ نيبو كنيب امو لتقت ىتح اليلقاالا |

 ةيتفلا عجرف هللا ءاش نأ امهلتقا انا لب ملسم هبا لق 8 نيذه ٠

 دقفت مكلثم اريخ هللا مكارج لاقف هتك رايس نب رصن اوتآفا
 انضعب /مىحشا كق انأ 6 لسراق هويلعأت نابيش اوتاو هفرعو اذه

 4) آه لمدد ريرج ىب كيج رفعج هيأ لق. 2) 41
 064 14. 3ك. 2 16 ىريخ. 22) 14 200. نيريمالا“ 2) ملل
 دات[ ]ج1 عطلات ع5أ رصن ىلأر ةانغ ءكتد» آخ 1ءعععدم لان ء5أ ديلا لسراف

 ىنع ففكاف اضعبد انضعب ىكاشا كق انا رصن. 2) ىجكاسأ.



 11 كا

 ا
0 

 نم اومدق نيذلا هباكصا ليبس اولخ نا ىلع ىالسلاو ٌباودلا

 ' هباككا ليبس ىَلخو كلذ ىلا ملسم هوبا عباجاف هيغو مامالا دالب

 باتك يلع أرقو اوؤرصني نا هباكصا نم ةعيشلا ملسم وبا رماف
 وأ هعم راسو 5 ةفئاط نم فيصناذ ةوعدلا راهظاب مثرماو مامالا

 نمو * بَيوَش نب فيرزو ىعازخلا هللا دبع نب «ديسا كلامو
 هراس رث* نادعتسالاب فرصنا نم رماو دويبأ 4 ىم هيلع مدق

 اولزن ىتح بيبش نب 0خبطحق ةبكح * هباكصأا ىم ىقب نميف

 مودقلاب اهرمأب نع لاو كمريب ىب كلاخ ىلا ثعبو ناجرج ميك

 ىتح امايا ماقذ هيلع امدقفذ ةعيشلا لام نم امهلبق ماع هيلع

 ىذلا لام لا هيلا عفدو بيبش نب ةبطحق زهجو لفاوفتلا تعينجا 0

 راسو تيح نب ميحاربا ىلا ههجو مث اهيف امب 2لاجحالاو دعم ناك

 لا اهنما لكترا زق است ىلا ىهستنا ىتح هعم نم ملسم وبا

 الف لوسنف اركنتم ورم قا ىتح :زاش مثل اهتمدق ٠ ”ىح دوب

 اضمر رهش نم نيقب لايل عبسل ةعارتخ ىرق نم /, نينف 00

 دواد ابا «جوو رطفلا مهي ورمب هوفاوي نأ ةياككا دعاو ناك كقو 5

 اراخو لمآ ىلا ميبص نب رضنلاو ناتسراضط ىلا نيبعا نب ورجعو

 اًشننو نروويبا 2 ىلا بعك نب قئيومو 1 ىسيع نب كيرش ةعمو

 ا مسالا مهب علبعف هيلع اومدقو فورورم ىلا ةيوُخ نب مزاخو
 دواد ىنأ ةيرق يف رين لآ ىاصم ىف ديعلا مهي بولا عشا

 م هيقارا نب قل

 «) ©04. للا 2) 9 1هعن مواعق“ 2 ©00. كيسا. #)
 5ان1. (00ز ءءاتتت2 تاتمت1 ع1. )6  00هدز ءءااناتت 5ان22م1671. /)

 امي. ىي) 000. لامجالاو.. 2/2) 000. كلش. 05 ةانم:32 2. 110**ر 6:
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 ا خنس 10

 مكقف م مسأرف ةسمخ نيبو هنيبو هب باع مودقلاب جمأب هبادعاو

 ىلا اوهتننا ىنح درويببأ نم ه اولكر ِ داجر نوسمخ عانم هيلع

 نع هلأسف ةعيشلا نم الجر اهب ىئقلف كيسأ ةيرق ءنامودتا ىلا
 :ليوط رش ميلا نك قف هنع كلاوس امو لجرلا هل لاقف كيسأ

 نب نالّيَكِر هللا دبع نب مجحالا هعم ذخأت 4 نخأ لماعلا نم

 لماعلا ىلا اولمكف نامثع نب رجاهملو «ديعس ىب بلاغو ةلاضق

 هباخصاو ملسم وبا لحتراو اسبح ىرورتكلا نبا سيق نب مصاع
 اسن لحما نم ةعيشلاو كلام م.وبا هاتذ /نامودنا ىلإ اوهننا ىتح.

 ؛دهدنع مامالا ليسز عم ناك ىذلا باتكلا نا كلام وبا ةبخأ

 باتالا ىف اذاذ #ةيارو ءاولبو * باتالاب هاتأف هب هينأب نا هرمأف

 دقعف ةوعدلا ريظي ناو هباتك داقلي ام ثبح فارصنالاب هرمي دبلا

 ةخعيش هيلا 0 0 دقعو مهر ىلع 2 نم هاتا ىذلا <اوللا

 15 ةلاَسَب ماس 0 0 كثنحعيف 0 سيق نىب 00 كلذ علبو ا

 هعمو هللا تيب نوديبرسب نيذلا جالا نم هنأ هريخحاذ هلاح َ ش

 سبتحا نم ليبس ىلخ .نا هلأسو راكتلا نم ةباكك نم ِةَلَع

 نم هدعم امو كيبعلا ىم دعم ام فرصي نا هسفن ىلع اطرش هل

 ه) 000. اول. .ةرأ١ 5) (مدز ةعأتتتةز هك 511213. 2. أ15.و و 500. 0

 ىتتش. 9 0 606. نامرحنأ. 10153 723 51 1ععأم©

 2) 1هرائع هك لت6 مامألا ليسر طدتص 1موع 4510 ءقرصاتتق 202 5
 0004:)2 ١ ط4 1: :تبعس.!!(01. تطل 2: 1161, 12 ركز 1 1 كول نامركقا

 ى) ©0004. ىبأ. 13256 يارخل هللا دبع ىب كيسا. 2) ©0004. هدارولدو.

 وسو ردو سرس الرب ويصح _ عد تا اةرعا دات اةاانات# لب  :ةل تت تحس قلص لانا "حسه, دك 5



 11 ا" خنس

 مرمأب مرقي نأ هل ىغبني ىذلا ّلجرلا اذه نا «اوبلعي ولو
 وقح مايقلاو مترصنو متالوم ىف مهنتي ال ىو مكيلا ةدوتعبي م
 جرما دوّلوو دواد ىنأ ليقب سموق نم هودرف ملسم ىا لآ اوتثعبف

 00 ل ل ملسمل ىلا لمعت 806 دو ءارعاظأو 8 ةعتاو
 يغو ءابقنلا نم ةعيشلا تعمسو ؟دواد ىنال ايفرعي لزي مثو ريثك 5

 ىف ةامحلا ثبو هب ءاج ام اولبقو اوعزانتو ةوعاطاو ملسم ىنال

 ةاحللا تشفو اورثكو اًجاوفا سانلا لخدف ناسارخ راطقا

 مسوملاب هيفاوي نأ /درماي مامالا ميهاربا ديلأ بتكو اهلك 6 ناسارخإ

 ناو هتوعد راهظا ىف همأب همأيل ١ ةنس هو ةنسلا هذه ىف

 | حيعتا ةامدبلا ليكو بيبش نب ةبطكقب دعم مدقي 0

 عمتجا ناك دقو لاومالا

 ربومملو ىورملاو ىيكوقلا نم 00 عاننم نم دف اهتماعب ىرتشاف

 ةوشحملا ةيبقالا ىف اهريصو ةضفو بهذ كئابس هتيقب ريصو كنوفلاو

 جرد فحل نوتسو فلا :ةتايتلت هدذنع

 ا ةعنسو ةرخالا ىدايج نم فصنلا ىف جرخو لاغبلا ىرتشاو

 و فيزر نب ةكلطو عشاج نب مساقلاو بيبش نب ةبطخق ءابقنلا 5

 لجو ةعازخ ىرق نم لمحتو الجر نوعجاو دحاو ةعيشلا نمو

 نم الجر لغب لك ىلع لجو الغب نيرشعو دحاو ىلع هلاقثا

 رايس نب رصن ةحلسم نع ادعو ةزافلا ذخاو هحالسب ةعيشلا

 0 انا ملشم ونا اسكن دروبي ةىلأ اوهتنا ىتح

 2) 00 00 ['95) 000. ةهتعبت. <) 000. زوعاطو. ©) 0.

 0 1 لذ لوي. ه) 815 دط 0 76200 عروماي. 1

 فايرز. ل / 00. أدغو. 2ة) 201

 - طعءات0ع ©00. ن اروبا



 ١5 يس طايل

 ررمك ني ؟ناميلس ' لقفل دقو نك مكتكح اف هوهددرف بئاغ اناو

 انقفشاف رسمالا اذهب مايقلا ىلع ردقي ال نأ افوضو هنس ةثادحن

 له لاقذ انل « نيبيجكملا ىلعو انسفنا ىلعو هيلأ انوعد. نم لك

 هللا ىَّلص اًدّيحن راتخا ىلاعتو كرابت هللا نأ ةركني دحا مكيف

 ةمكبف لهف هقلخ عيبج ىلا هتلاسرب هعبو دافطصاو هبخكاناو هيلع

 هيلع لّين ىلاعت هللا نأ نوكشنقفا .لق'ال اولك كلذ ركني للا
 هلالح هيف ّلحا نيمال ىورلا مالسلا هيلع ليربج هاناذ هبانك

 هيف هأبناو هنتس هيف نسو هعئاش هيف عرشو هماح هيف مرو

 نوكشنفا لاق ال اولاق ةمايقلا مهي ىلا هحعب نثأك وت امو هلبق ناك اب

 10 خاسر نم هيلع ام ىنا ام كعب رديللا دَضَيَف لجو وسع هللا نأ

 عقر هيلع لزنأ ىلا ملعلا كلذ نأ نوئظتفا لق ال اول ١
 هترتع ريغ كنع هفلخ هنونظتفا لاق هفلخ لب اولاق ةقلخت وأ دعم

 نم ىأر اذا مكنم دحا لهف لاق ال اولاق برقالف برقالا هتيب لقأو

 كلذ فرصي نأ هل ادب نيبحم هل سانلأ_ ىأرو البقا رمالا اذه

 ؛5ليقا تمسل لق كلذ نيكي فيكو ال مهللا اولق دسفن ىلا

 اءابيخ نوكي اميه هضرنلا عونا ,لاطبشلا ل
 لما نع رمالا اذه فرصي نا هل ادب دحا مكيف لهف لة نوكي

 لاق ال اولق هيلع هللا ىّلص ئىبنلا ةرتع نم ريغ ىلا تيبلا

 ىلص هللا ليسر ثاريم باحكصاو 2 ملعلا ندعم * جنا 56

 يلع متددرو مهما ىف متككش * مكارأت لق ال اولاق هيلع هلأ

 ه) 000. نيبكمل١ 5) 0600. كذي. ه2 ككهقنطتع ذص ه0. لاق»

 2) له ء0ه0. ةءدح7 0عاعؤتطم زر داتصم1عالا1 عع 14. 2 1س ع0. غةصااتت

 511مع2ع5أ . . . هز 511م1. ءدع ]ذو 1151 720 ©5أ مك رمهأ ها م12عع. لق.
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 اقني

0 6 

 او) لف قورورم ىلع رايس نيررضنل الماع' ناكو «ىدغسلا رفعج

 مزاخ نب ةميزخ عم ملسم أ لأ خغلاب ثعبو ةدعفقلا ىذ

 8 جأو نب بيبشو كبيعس نب هللا كيعو

 السم ىنعأ رسمأ ىف مهلوق انركذ نى تكلا ريغ لاقو و ,فعح ىببأ لاق

 اهيلا هدوعو انهنع هصوخشو ناسارخ ىلا دريصمو ةوعدلا هراهظأو

 ميعاربا نأ كلذ ىف لاق ىذلاو الوق فالخ اًلوق نموخاشلا دعب

 | اقل ىا ةشيأ ناسارخ ىلا ةجويت امل ملسم ابا يوز مامالا

 اطناو عمسلاب عرمأو ءايقنلا ىلا كلذب بنكو اهذادص هدءنع قاسو

 |00دتخ لايحاف مامر امنع ملسم وليا ناو ملسم قل
 هما لاق ىلكعلا لقعم ىب سيردال انامرهق ناكو ةئوللا داوس

 ةيتالل مث كبح“ نب ميهاربال 0 ىلع نب هيكل / تلو ىهتنمو

 ملف ىسلا ثيدح ههو ناساخ مدقن ىلع نب كميح دالوا نم

 اواكو مما ىلع ىوقني ال نأ فوختو ريثك نب و ناميلس هلبقي

 فلخ .بذاغ ميهاربا د ىكلاخ دواد هبأو 58 هياكحأو هسفن ىلع

 مامالا بانتك ةودقا ورسم / مهاقو دواد وبأ فرصنا املف يلب رهن

 نب ناميلس نأ 8 هوربخاف دهجو ىذلا للجرلا ى 200010 ميهاربأ

 ندب نارمع لونم ىف أوعينجاف ءايقنلا عبمج ىللأ لسرأف 5 ريقك

 مكيلا ههجو نميف مامالا باتك مكاتا دواد وبا هل لاقف ليعامسا

 ©) .000. ىدغسلا. 14 ان؛ عع. 560 1طد 152310. 111, ١ا١ ىدغسلا.

 5) 1:7 6 ليغايمأ ىسب نآرمع .910. ةدمت2 1همر 23 560. 2) 10

 600. هراتم ءدأ ةصاع# منع ءأ اهنع. 4) 500101 ءء1آش. ه2) 0“1135-

 01 771, وو طقطع؛ طث5 ةنيطرخ. مر 14 ةيالو ىلا هرمأ راصف. ى) 2
 1عنتطط ّذص «0ه0. ) 0هماتامص 2001016 2) 000. كانه. 14 ان عع

 6) ©00. هريخاف. !



 25 زكئس 61

 هام انأف سالصلاو 0 لها مكنع دريس اذه نا ملسم هبا

 ابحرم كل لاقذ راسا نب رصن ىلع ديزي ماقو مالهسالا ىلع مثدنع

 لاقف انيلع بح كوذختيل الا مرقلا كاقبتسا تئننظ ام هللاو كب

 اثأو يلع تذكإ هلأ ىليفلكتسأ كفو كم ام هللاو وبهف ديري

 5باتكلا نولتيو ةماقاو ناذأب اهتيقاومل تاولصلا نوّلصي هنا لوقأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيالو ىلا نوعديو اريثك هللا نوركذبو

 قرسلا نم ىنتقتعا ىالوم كنا الولو واعيس الآ مجرما بسحا امو

 نيبب تناك بلوستح لوأ هذمهف < تعم ثيرت فو كيلا نعجر ام

 © ناورم ىنب ةعيشو ةعيشلا
560 0-_ 

 كلذ نع ربل ركذ

 تينف': نب ريقروا ئمسحلا' ىسحلا:ايأأ نأ فيك ل1 ىلع
 31 5 2 * ف

 15 ء سور دارا امل* ةييوخ نب مزاخ نأ هوربخا كيشر نب نسللو

 هك 0 انأ امنا لاقف دوعن نا مي نما لسلت كاوا درذ

 ديسكو هيوم 0 1

 0 ءجبص نب 0 ملسم ىنا لبق نم جيلع 0 , اقم

 90 نب رشب لتقف فورورم لما تيب مزاخ ىسما املف ميعاربا نبأ

 ه) 400101 ءمآ1. [ذ. 5 00 وماع. 2 5112م1271 ءاء 14

 زبه . 2( 710 قاقسر جنك. 6 000. ملص نسبا رصنل.

 110: 1 أ 5122 6: 16



 أم 15

 اراهنلا لوا نم نيتتام نم وحن ىف وهو كلام مفأصف كلذ نع

 ىبضلا نابيلس نب اص ملسم نأ ىلع محقو رصعلا تنقو ىلا

 مثيهلا نب كلام ىلا خهجوف ىسيع نب دايزو دبزي نب ميعارباو
 رصن لوم كيزي لاقف هرصن وبا هب ىرقف رصعلا عم هيلع اومدقف

 اولجأت نادمالا جتتا ةليللا ءالوه انكرت نا هباكال ريس نبات

 ا ىنأ لاقو هباحصأ ضحو رصن وبا 0 اولعفف موقلا ىلع
 ظ بص اقداص ادالج اودلتجاف اًكرظ نيرفاكلا نم هللا عطقي نا

 رسأو الجر نوثلثو ةعبرا را يا واخ قادرا
 احن كيم كيزي ىلع ى يداطلا هللا ىبع لجو رفن ةينامث عانم

 ظ ةريسأب ىئاطلا هللا لبع رصن وبا هجوف هباككأ مزهنأو هرسأف موقلا 0

 | وصن وبا ماقاو سووولاو ىرسالا «٠ نم عمو ةءيشلا نم لاجر ىف

 6 ورمع وباو ىزورملا دامح وبا نقول مدكيفسب هركسعم ىف

 )00 اهلل بي لع تبصتق نضورلب !ملسم_ هوبا رماذ مجالا

 نايتع نب كلاخ قاحتسا قنا ىلا ىملسالا كيري عفدو هركسعم ىف

 | نسحبو هب تناك تاحارج نم رصن ىلوم ديزي / ملاعب نأ ةرمأو اذ

 كيم كيزي لمدنا ايلف هيلع مودقلاب رصن ىنا ىلا بتكو هدداعت

 007 نأ تتش نا لاقف ملسشمب وفا وةطح هتاخارج :نم رصت

 ىلا عجراف تهرك ناو هللا .كدشرا كقف انتوعد ىف لخدتو انعم

 نأو انيلع بذكت الو انبراحت ال نا هللا ىيع انطعأو اناس كالوم

 لقو فيرطلا هل ىّلخن هالوم ىلا عوجرلا راتخاف 1 ام انيف لوقت

 ©) 1. ©. مثيهلا ىب كلام. 5) 000. ىف. ه2 هرغئغ 0ء1عدلانتم

 | 8غ, هتك ةانمم1عملاند لخأ ام 7ءآ1 131ةوان10. 42) 00

 6) 400101. رك) 0. حاصلا ؟) 000. ةاعدو.



 ١5 ةئس ا1ةرب

 قئامملب رتخد ىف عئاصخاو هيف نم ضرعل ميعاوبا نب زرت ىدنخ
 ناكو كلذل قرزالا «ادْيَمْخ اص وبا هجوف متارقو معابآ ءامساو
 نم 'لاجر ةعبزاو : لجف ةتام ىامت روج ىحتخ قب يدان ان

 قدزألا رايس نب دايز نيفورعملا داوقلا نم مهيف ناكو فقللا لم
 ةرامع نب هماخخو 5 نرخ عبر* نم قداوبسأ يددت ةيرق نم

 نب ةفينحو فياوالب يدحكت ةيرق نمو مداقسلا عبر نم ىدنلاا

 هيودبعو ينشلا جدت ةيرق نمو مداقسلا عبر نم سيق

 ورم ىلا منغلا بلك ناكو ةارغ لعا نم ميرللا دبع نب 4ذمادرإل

 روجدالتع ىدت ةيرق نم « ناقرخ عبر نم ىلعابلا مينز نب ةزجو
 1: ةيرق نم مداقسلا عبر نم نارهم نب ةفيلخ مشاه والا

 مُيَعُت باو ىدعسلا نب ناليج ةججدخ وبا  ناوج ىلا
 ىتح هقدنخ ىف اًميقم ميعاربا نب زرح لزي ملف بص نب ىسوم'
 ّنأ "داو ناوخلع ىدنخل لطع.ءووه,طقخ يلسف اا

 مييعاربا نسب زرحن هيلا مضف روباسين كيري و سجرسرام ركسع'
 اك طق زا: عَدريغسب ملسم وباو ثادحالا نم 2 ناكو .« هباكلا

 ةيراكمل ةميظع ليخ ىف :ديزي هل لاقي هل ليم هجو رايس نبا

 ملسم وبا هيلا هجوف هروهظ نم ارهش رشع ةينامث دعب ملسم أ

 اوربكتساف معلّص هللا لوسر لآ نم اضرلا ىلا كلام ماددف نيلآ يحت

 ©) (000. ديج حلص ىبأ هجوتف. 5) ناسارخ عقر. 6) 0

 ماذجو. 4) 004. رمادرثللا 2) 004. نامزح. /م) 000.5. م. مز 000.'

 سخرسرامي . 01. ةاتج1232 2. !؟الوو 3 ناسجر سام. / 000 ناكم ل

 111 2ع 72 ١) 000 خيول 7



 اك ١ ذخنس

 ىلوالا ةذعكرلا ىف ربكت يما نب * تناكو نآرقلاب «اهمتخو ريبكتلاب

 ىضق ايلف تاريبكت ثلث ةيناثلا ىفو ديعلا موي تاريبكت عبرا

 لا ةعيشلاو ملسم وبا فصنا ةبطخلو ةالصلا ريتك نب ناميلس
 )00 ىيرشيتسم_اوعظقا ىناساركل ملسم ويا مهل دّدِعأ ريق ماعط

 بتكي رايس ىب رصن ىلا بتك اذا قدنخل ىف وهو ملسم وبا

 |0001 ىتا هيلا :عيتجلا نعاملسم وبا يروق ايلخ رمت ريمالل
 تكراسن هللا نافذ دعب امأ رصن ىلا بتكف مسفنب ادب ةعيشلا ىم

 ءدّلاب ارمدشأو 4 لاقف نآرقلا ىف اًماوفا هريع هركذ ىلاعتو هواهسأ
 س6

 ىَنَحا نم نه يكمل ريخت مدا نئل مهناَميأ دييج

0 

 ضرالا فى رايقيسأ ]رفع الا قَد 7 ريت مهءاج الع ممل 10

 ظني لهف ة هلقاب آلا ئيس 01 ركملا فيحي الو يبرلا ثم

 جت نّلو ةيدبت هللا يسن جات ل 1 نيلوألا ةنس مالا

 ا” ادني اجي قار يلتعلا_رصن 0 يرخت هلل ةّنسل

 الر رقئسا ايلف «؟ باوج هل باتك اذه لقو ةينيع نك 1

 قدنك نأ ميعاربا ىب زوم رما و ناوخاملاب هكسعم ملسم 5

 ةعيشلا ىم هيلا 1 عون م هباككا هيلا عيتاجكو 1 جدريجع اةدنخ

 ناتسر اضط روكو خلبو نورورم نم رايس نب رصت ةذام عطقيف

 فلا نم وكن هقدنخ ىف. عمتجاو ميعاربا نب روح كلذ لعفف
 ىلا الجر هجوي نا ةرفظم نب لماك اص ابا ملسم وبا رماذ لجر

 ©) آخ ءا 7+هوم. اهمنذج ث. 2 6) آعوأ طعواتعاتتا 236ع. ظعق-

 الكانأ ء ”جوعورت. «011. آش. م5 0 رج آه 17ه. [عنعوأ نيبعو

 هعمل 1ذخ ءمصقتت 2 1ععالمط عاح 0 4) 1501. 35 75. +0

 ©) 004. هللا. مي) ©0084. ىلا. 40 000. ناوخرام ابب 2 2)
 0028 2) 000 غزن» 2) قرووس#» /) 600: 10 1 رهطم.



 ا! نس هه

 لإ نمو ناسرف ةةعبراو لجر ةثام عست ىف «ليبش نب ىسيع

 نب متيهلاو ناسح نب نادزي هوخاو ناس 0 هم
 نسل كلاخ وباو ةيواعم نب رصن لوم عيوبو ناسيك نب كبزي
 مساقلا نا عم مداقسلا لحما ملقو ناولع نب كّيحنو ىدرجو

 ةرشع ةتسو لجار ةثامتلتو فلا ىف ىنابوجلا ميعاربا نب ررُكُم
 رامع نب 4 ماذخو ىرورملا سابعلا وبا ةاححلا نم « عقنمو اسراف

 لعاو عتيحان نم نوربكي /مداقسلا لا لعجم ءمينز نب ةزمحو
 و اولازي ملف ريبكتلاب مهنوبيبج ميعاربا نب زركم عم مداقسلا
 مهي كلذو 7 جنذيفسب , ملسم ىاركسع اولخد ىتح كلذك

 اذ مي نأ .ملسم وبا وماو: قاربت ”ملسم نا روهظ ناي ل كل
 رطفلا موي ديعلا رضح ايلف برديو نصحبو : ٍمْذَديِفَس نصح

 ةعيشلابو هب ىلصي نا ريتك نب ناميلس ملسم وبا رمأ جنذيفسب ٠

 ةبطخل لبق ةالصلاب ادبي نا هرماو ركسعلا ىف ًاربنم هل بصنو
 ف نانآلاو ةبطخغب ادب ذّيما وسلا تاكو ةماث ذر 00

 ؛ة اسولج ربانملا ىلع نوبطخيف ةعيلمل موي ةالص ىلع ةماثالب ةالصلا '

 تس ريكي نأ ريثك نب ناميلس ملسم وبا رماو دكايعالاو ةعمإل ف
 ةيناتلا ةعكرلا ىف ربكيو ةعباسلاب عكريو أرقي رث اعابت تاريبكت

 ةخبطخل فيو 7 خسداسلاب عك يو !أقِب مث اءابت تاريبكت سمخ

 2 16ءا112 5601114101 1. ىرفزمرهلا. 6) عجرأو. 2 1]ذ

 مهيف. 2١ (6600 5: رم. 027) 600 منيو رك ) (200:5ط:-1 22 هع

 مداقتلا 0غ 14. آءم0ع ه4. نورتكي. ى) 4 أولود. / 00

 2) جن يفسد. /2) 8هر.ئم ء« ظميعس. 200عدلتتسم
 ءوأ خعيف. 2 7) 8عوأتغاتت 70. 0ءاعذانتم ءهعا1ش هأ 77هي1. 7 5ع.

 14 تك مهي. 00. ةعباسلاب.



 1م ا خنس

 نم نيقب سمخ سيبخل ةليل تناك ايلف 171 ةنس نم ناضمر

 ةاذبلا اغلا هيا تعي ىلا ءاوللا « اوذقتغا, 131 ةنسا نابصمو رهبش

 ةيارلا دقعو اعارذ رشع 5 ةعبرا هلويط صر ىلع ّلظلا يدي ىنذلا

 ”اهثلك هلوط مر ىلع دال وي د كالا اهي تعا ىدلا
 0 نأو اوملظ مهن نوُلَتاَقي نيذلل ذأ هولتي وع انارذ رششع#

 رخو ريثك نب ناميلسو وع ناوسلا اوسبلو ريدقت ٌمُهرْصَت ىَلَع
 « مثتيفلا لأ نم ةوعدلا باجا ناك نمو هيلاومو ناميلس

 هتاخا ىلع ناميلس رهص ناكو ىعاوخل هللا دبع نب نالْيَغ عانم

 55 00 هوخاو © نيزر نب كيمح نمو ريتك تدب ورع ما

 + عبر ناكس نم ةعيشلل /عمجا هتليل نارينلا كقوأذ نيزو
 58 0 ل ل بلا نو 2 ةلفلا كالو

 ضرالا فّبطي باكسلا نا :باكسلاو لظلا نييملا نينم* لوقو

 نم ولت ال صضرالا نا ّلظلا ليوأت» 6سابعلا ىنب ةوعد كلذكو*

 'ادانلا ىبا سابع ةفيلخ نم ل ل كلذكو :انهبا ٌلظلا
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 م1 ذينس اها“

 نيا اأو رفعج وبآ ل لاق «نورورم لبق نم يف ءاج رق سيق
 ىم افرصنم 0 صضرا ملسم قنا مدقم ناك لق هّناف باطخل

 هلأ لاومالب بيبش ىب ةبطحت سموق نم ذفنا دقو سموق

 ورسم ىلا فصناو دم نب ميعاربا مامالا ىلا ضورعلاو هعم تناك
 ةلزنف ءاثلثلا ممي هنم نولخ عستل ١5 ةنس نابعش ىف اهمدقف

 ىو بيقنلا نيعأ نب ىسيع مكحلا ىنا ىلع «نينف حت ةيرق
 يع نب ورع ةعمو دواد ابا اهنم هيف بيقتلا" نياك قل خير

 نابضمر رهتش ىف ةوعدلا راهظاب يلب نود اف ناتسراضط كأ'

 نب كيش هعمو ىميمتلا بص نب ةرضنلا هجوو ماع نم
 10 ناضمر رسهسش ىف ةوعدلا راهظاب فورلا ورم ىلا ىميمكلا © ىضغ

 ابا هجوو ناقلاطلا ىلا ميلس نب ناجرلا دبع مصاع ابا هجوو

 ةرعدلا راهطاب منراوخ ثيرتخ نسب هالعلا ىلإ ةيطع نب مهلا
 نود مودع مالجتا ناف رهشلا نم نيقب سمخل ناضمر رهش ىف
 اوعفدي نا هل لح دقف « هوركملو ىنذالاب 298 ضرعف تقولا

 ةاودعاجكو اهدابغا نم اهودرججو فويسلا اورهظي نأو غسفنا نع

 نا يلع مح الف تقلا نع روع / علغش نمو هللا ءادعأ

 مكمل ,نا لينبم, نع ملسم وبا ليت مث ءسقولا ىعد ار

 هتيرق ىف 8 ىعارخلا ريثك نب ناميلس ىلع لونغ نيعا نب سيع
 رهش نم اتلخ نيتليلل : نقرخ عبر نم ميدديفس ىدحت هللا
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 ذك ١84 زذئئس

 ربثك نب ناميلس ىلا مامالا «باتك عفدو* ١ ةنس ناضمر رهش

 0 اوبصنت كلذ, نا نقف * صبرت الو .كتوحد وهطأ نأ :هيف. ناكو

 ساّبعلا ىنب ةعاط ىلآ اوعدو ه«كتيبلا لقا نم لجر اولقو 5 ملسم

 عرما راهظاب هرم متباجا نمي ىعب وا هنم بوق نم ىلا اولسرأو
 آ 0 لاقي هةنعازخ ىرسق نم ةيرق ملسم وبا لزنو يلا ءطدلاو :

 بأ تنبف كبف رايس نب رصن نالتاقي ىنامرالاو نابيشو ه جدخ يفس

 ا( نم لجر مكق سانلا  لتوب وما رهظو, سائلا ىف هتاطد 0

 )اد دلاخ ير ,ق ىف رطفلا موي رهظف هجو لك نم هنأت مشاه

 رق /ىارملا عشاج نب مساقلا رطفلا موي سانلاب ىّلصف ميقاوبا

 دحاو موي ىف هاثاوف ةعارخ نيللا ةيرق لاقيو و نيلاب لونف لحترأ 0

 ملسم نا يف لوا ناكف اموي نيبعبراو نينثا ماقاف ةيرق نيس لعا

 نب مصاع لتقل لغاشتو 8 كويب ىف بعك نسب ىدوم لبق نم
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 ١م خغخنس ألهأ

 برضف سيق نب مصاع ىلا لماعلا امهب ثعبف امهب ىجبس نم ىرذا

 ئدنغ لاق بتكلا ىياف لاق ةعيشلا نم اسائو نامثع ىب رجاهلا

 نب «سييب اهيلعو سموق ىثأ ىتح راس رث لق اهب ىننأف لق

 لت جلل الك نوديرت نيا لاقف سين مق ٌىلْجعلا لْيَكُب
 ةذخ ىنلآو الف اًعيب امأ ملسم وبا لق هنوعيبت نوذرب لضف مكغفا

 اهنم نوذرب هبجتاف اهوضرعف ىلع اهيضرعا لق تتش انباود ا

 مكتخا لاق نمثب الا هلبقأ ال لق كل وف ملسم وبا لاقف كنيس

 مامالا نم باتك سموقب وهو هاتأف كل وه لق ةثام عبس لق

 ملسف ىأ باتك ىف 2 ناكو ريثك نب ناميلس ىلا باتكو ءدهيلا'

 ؛٠ ىناتك 2 كفلا ثيح نم عجرأف رصنلا ةياب كيلا تتعب دق لا

 وبا فرصناف مسوملا ءىف هب / ىنفاوي كعم اهب ةَبَْطُحَق ىلا ةجوو |
 ضرع #استب اوناك اًملف :مامالا ىلا ةيططق دقو ناسارخ ىلا ملسم

 متنا نم هل لاقف اسن ىرق نم ةيورق ىف ةكحلسم بحاص عل

 ىلا :علصوأت هانفخ * ةىت فيرطلا ىع انقلبف يدل اندرا اولق

 ا ل لاقف  «وريخأت ملأسف ٌىملسلا سيق ىب مصاع

 وبا هب* الخ هّضعرأ هتطرش ىلع ناكو ىملسلا 7 ىقرشلا "0

 اولجخت الو ٍلَُم ىلع اولحترا لقو :دباجأ مرما هيلع صرعو ملسم |
 نم موي لوا ىف ورم :ملسم وبا مدقف* ءاولحترا ىتح ميدنع ماو

 ه) 8لع ه آصف 5. م. 2 6) 800101. 1عععصغم#* ممصاتق 5ان2هآ1ع |
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 أ. الز طلبي

 املف تابقنلا نم اسفن نيعبس عم ةرخالا ىدامج نم فيسصنلا يف

 وسبا وا لماك هل 3 ضرع ناسارخ ضرأ نسم ه ناقتادتكلاب راص

 داعرف ماسم 6 وبأ ميا لت جدل اولاق نوديرذ نبأ لاق لماك

 امانا اهب ماقف 2درويب ىلا ملسم هبا ىضمو هنع فكو عاباجاف

 رضنل المع ىملسلا سيق نب 6 مصاع اهب ناكو* اسَن ىلا راس مث

 ىبوطلا ناميلس نب لضفلا لسرا اهنم برق اًملف ئتثيالا رايس ىبا

 00017 دست ةموجق, ةفلعبل ئعارملا هللا نبع نتي /دخيسأ ىلا

 ةلآسف هفرعي ةعيشلا نم الجر ىقلف است ىرق نم ٌةيرق لخدف

 نع ىناعسم نم تركنا ام هللا ىبع اب لاقف 9 رهتنا لكيييأ نع *

 اايلجبب ىعس 9 رش ةيرقلا هذه ىف ناك هنأ لاق * لجمر لونم

 نب محالا ذنخاو ايهذخأف نايعاد امهنا ليقو # لماعلا ىلا امهف

 تت رح

 000 رجاهملا» ديعس نب بلاغو 4 ةلاصق نب ناليكو هللا دبع

 لخأو فيرطلا ابكنتف هربخاو ملسم ىنأ ىلا لضفلا فرصناف نامثع

 يل هعدا لاقف كيسا ىلا 2لامإل ناخرط لسرأو ىرقلا لفسا ىف

 هفرعت ل اًذحا ملكت نا كاياو ةعيشلا نم هيلع تردق نمو 5

 نع هلأسف هات ملسم ىلا ناكم هيلعأو هعدق 2اًديسأ ناخرط قأف

 دعس نب كلملا دبعو بيعش ىب رهزالا مدق معن لاق رابخالا

 الف اذخأآت اجرخو ىدحنع بتكلا افلخت كيلا مامالا نم بتكب

 2) ناقياديدلاب. 6) 000. ضرعف. 6©) 000. نا. 4) 519
 درويبأ. 000. كتورلت. 6) 0 نميملس اهفكوز 14 )الار 1 100116

 126غ ناميلس 220 مصاع. رز ل64 6 0 5ع0 د 0مأ1:20 ©0-

 للعع 1.ع10. ]للصف ةج11 انا عع.  ع) الذدع 1ععأ ممدذاتت[. /) ثان

 14 72:02 لماعلا ىلا 5056 ينس ءتم110ع212 انت. 2) هلاضف,

 '” 14 لايثل. .. 4) 000. كيبل.



  11نس "١

 هباكتا هيلع كلذ 3 باعف لصوملا ضرأ نم «روزوهنش ىلا ىضمو

 م..... جيراوخل وما نابيش ىو امل غضعب لقو عاتملك تفلتخاف
 اجب لون ثبيح هعم لزني ناورم هعبنان لصوملا ىلأ

 :ةرابص نسب رماع هرثا ىف ناورم هجوف سرف ضصرأب فحل ىتح
 ىتح هعم نمي نابيش ىضمو ناوك نبأ 2 ةريزج ىلأ «ع.... :

 نب رقيج* نب دععسم نب مىَتْنلِج هلتقف 0نامع ىلا راص |
 © ىدزألا و ىكنلِج

 هللا دبع نب يلع نب دمحم نب ميقاربا رما ةنسلا هذ ىقوا
 اة ح ديري ناسارخ ذنم' ضخَس نلكو للسما لاا

 ةرعدلا راهظاب مرماو ناسارخب هتعيش ىلا فارصنالب سمو غلب
 ءديوستلاو |

 هيف رمالا ناك فيكو كلذ نع ربخل ركذ ع
 لا .فلتخ ملسم مبا لزي ل َةَكوْيَس نك قيمت نك 0 ا

 ؛ةبتك ة لبثخل برطضا ايلف اهب ةيبصعلا تععقو ىتح ناسارخ'

 ىلا بنكي نا" هلعشني 'لالكلا ةملَشا» ىلا نأ ريتك نق
 نا “عقلسأ وبا تنم: هديب لها نم الجر هوي نإ 100
 ىلا ميعازبا بتنك 1 نس ىف نك املك لسماا تع مل

 جوخ سانلا رابخا نع 2 هلعسيل هيلع مودقلاب هما ملسم لأ

 2)' 00 روزهش. 5) تانمع2ع55عم 710عأمت2 .  عف. ©) آطععأ جعواتتأ

 4) 000. ةريزلملا 6 قانَح 7,) ©00.:نيرك 06

 77و14. ١) 00 00- نب رفعجر كك نتموانع 110:ع7,1482/
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 الزر ١5 نس

 هضوان ث امإبا ةيواعم نبأ ءازاب لزن ىتح ةرابض نىب رماع لبقاو

 2 معم نمي ةرابض ىبأ راسو قارب فقحكالف ةيواعم ىبا مزهناف لادقلا

 نسرهنا» !ديدش الاثق اولتتقاف نامرك نم تفريج نابيش قلد

 «اهب كليف ناتسج# ىلأ نابيش ىضمو ركع جبتساو جراوخل

 الش لتق 0 0 5 10 وبأ آماو )+ هس 00 كلذو 5

 ارب ةديبع لتقف لق 5 ةريبه ىبأو يح 0 كل

 ةريوشل لعاو ماشنلا لع داوق سودا هع جراوخل ىفسنو راوس

 ىلع .قخأق ناورط ادم فالآ ةعسبرأ 1 ةرابض نسب رمهاع هجوف

 كيلا هجوف ناورم عينأب نا فاح نابيش هريسم غلبو ىئادملا

 | ال ارصحف نسلاب ايقتلف هلغشيل ىنابيشلا بالك ىئب 5 نيحلا

 عانررطضاو هللاو 42انجرحأت كيعس وبا لق ةدّيبع وبا لق امأيا « ارماع

 اكلسم هل عدن ملف انم برهلا اوداراو انوفاخ اوذاك دقو انلاتق ىل

 همدص انيمدصف امارك اوتومف ةلاحص ال نوتيم متنا رماع هل لاقف

 ىتح انفشكناو بالك نب نوجلا انسيئر اولتقو ةىش اهل مقي راد

 ظ اكو ابيرق انم لبن ىتح اتراثآ ىف' ةرابض' ىباو نابيشب انقخ

 | ناورمو قارعلا ىلي امي انثارو نم ةرابض نبا لزن نيهجو نم لشاقن

 ىتح انراعسا تلغف ةريملاو ةداملا اتع عطقف مأشلا ىلي امي انمامأ

 | لو لاغب ىَرَتشُي ءىش الف فيغلا بهذ رث ارد فيغرلا غلب

 الأ نينممملا ريما اي نابيشل 2 ةركج ىب بيبح لاقف صيخر و

 6) ل1 ءوأ ديلس نب نابيش 5. ريغصلا نابيشر تانزانوهو 8

 ءاتتط 111 زيوعلا دبع نب ن ..ابينتن 0 0 6) 000 نوجالا

 الغ هداه ةتتاوع لبجلا هع )2  000. رم. 4) 000. جانجرخاف.
 6) 0. هردح 110: ةريرت22 مو 11118 هلت



 ١5 يس الار

 مراصلا ةماغرضلاك لمي بقوم ىلع هندهع اولاق

 0 ٍندَبلا وق ْنَهْسَ مد ىف الدجانم ىنثنا مث

 مئاشلو فيسلا ْق انوصخللاو هسأر لع طبقلا لبقأو

 ةرببه ىبأ ماقأو سراغب افب ىرفعلا اخبواعم نباب َقَح ىنح نامهلس ر اسو 3

 5 ىتح راسف لصوملا ىلإ مآتثنلا لما ىف ةرابض قب زي هجو مث ارهش

 رماع مزهذ نجر بالك ىب ريما اهب هيقلف نسلا كآ ىهتنا ٠

 هدب ناوردم لعجو اهيف ىصخات ىنسلا هلخدا ىتح ةرابض ىبأ'

 ىلا اهوعطقف ةلجد ىلا ارهتنا تح ريبلا قيوط 0 كيرلا

 لاومالاب ع ناي هيدي هيي نب روصنم ناكو أورتك ىتح ار ة.ايض ىبأ

 ؛0 ضهن دونخل نم ةرابض ىبا «عبتي نم رثك املف لبكلا روك نمو

 ىلا اذعصم ةرابض نبا ىضمو نول لتقف بالك نب نوجلا ىلا
 رماع ريسمو نابيش ىلا هلتق» نوكلا ربخ ةىهتنا املف لصولا

 دعم نمي لجحتراف نيركسعلا نيب ميقي نا دك هوبك ةرابض ىبأ

 ؛: نأ هرمأو ةريثك هدونج نم ادونج هيلا مضف لصوملاب ناورم ىلع

 هدأدبي ال نأو راس راس * ناو مالا مقا ناف نابيش ىلا ريسي |

 لككرأ نأو دمع كسما كنمأ نأو هلئاق نابيش هلثاق ناف لاتقب /

 ءهضيب ىلع رخو ءلبجلا ىلع رم ىتح كلذ ىلع 2 ناكف هعبناأ 3

 ايهتي ملف ةريتبك عومج ىف ةيواعم ىب هللا دبع اهبو رضخطصا |

 20 نامرك نم تفريج لون ىتح راسف ةيواعم نبا نيبو هنيب رمالا |

 ه«) 14 عم. 5) 1ه 600. 2003607 ىهتناو هلتق نوجكلا ىلا. ١

 2 ©00 ناف ريسي اوراس. 5ءعاتكاتك5 ةاتقح 1. 2) 200 0

 دقن 72600 1
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 ليز ا ؤخئنس

 ا اقم قبيك نافيلتت كرز اهيا لدعتقف 'نيرتكلا ”ةايلكأ لا

 هلونم ىلا ناورم فرصناو كنسلا ىلا نفسلا هقيب لفاو هيلاوم

 فنخم وبا امو «بازلا ىلا صخاش ىتح اهب ماثاث نارح نم
 ا كيرا ناوزقت رظأ ال5 دنع قسم ىب ماشغ ركذ امي لق لف
 ةريوكلا لعأو ماشا نم ةريثك دونج ىف ناكو ةريبه ىب رع

 َج راوخل نم لجر فموي ةفوكلا ىلعو ةقوللا ىلا ريسي نا ايسيقرقب

 نبا هيلا راسف شيرق ةذئاع ىنئاعلا نارمع نو ىلا

 ىثملا ىقلف راس رث رمتلا نيع ىلا ىهتنا ىتح تارفلا ىلع ةريبق

 جراوخل منهف 179 ةنس نم ناضمر رهش ىف ةفوللا قاوف ءاحورلاب
 ةديبع نابيش كثعغبو ةارصلا ىلا راس رث ةئوللا ةريبق ىبأ لخدو

 ةريبه نسباو ةارصلا ىقرش ىف داع ا 0 تس

 اكو نيفاملا ىلع بلغ ىتتخ ىسف ةارص 17 0 5 2
 هسبخح رع نبا لخأت طساو ىلا ةريبق نبا راسو عمجا لبجلا

 روك ىلع وهو بيبح نب ناميلس ىلا ةلظنح نب ةتابذ هجوو
 ىلع © نايرملاب اوقتلاف متاح نب كواد 2ناميلس هيلا ثعبو زاوغالا

 ليقي كلذ ىثو متاح نب دكواد لتقو سانلا مزهنف ليجد ئطاش

 2 ةفيلخ نب فّلخ

 مئاح 3 شيكلا ا نأ ىبحكلاو دواحلا ادهلا ىسْفَت

 مدانلاب فورعملا ىَلنَع سم ب قسما قلك
 00 اهل اانو اقنغا هيلع ان

 4) 50076115 ديك. 7) 2011 نسب ء) ]4 م ناترملاب .

 4) (ناطقتخم دعوات 123465 م0315 ءدتاطصتم]5 712 1ععأ 26251



 ١5 نس وغم

 ىلا دعم .نم عيمجب ايسيقف نم ريسلاب رماه ةيبق 000

 نيعب + ويح ىنفلف 2 دارعلاب كاكضلا ةفيلخ راوس ىب ةديبع'

 ةلكاع نم نارمع نب 1 ذتموي ميلعو ممرهف جلتاقف هرمتلا

 رث عمرهف ةليخنلاب ةفوللاب هل اوعمجت رث ديزي نب نسلملا شيرق
 ةهباحصا مرفو ةديبع لقتقف علتاقف ةديبع ماعمو ةارصناب اوعيتجا |

 ىلوتساو قارعلاب ةيقب مهل نكي ملف خكسع 2 ةريبغ نبا* حابتساو '

 همأي قدانكل نم ديس نب ناورم هيلا بتكو اهيلع ةريبه نبأ |

 قذلا د نم يحن ىف دهجوف ء ىرملا ةرابض نب رماعب هذ ناد

 اوهجوسف ةيروركلا نم دعم نمو جبخ نابيش غلسبو ةينامث وأ

 هاوقلف نوكلاو ثوَع نبأ امهل لاقي فالآ ةعبرا ىف نيدتات هيلا

 نبا غمرهف اديدش الاتق هولتاقف لصوملا نود نسلاب ةرابص ىبأ'

 لصوملا نع لاكترالاب نابيلس قيلع راشا جلف مك ايلف |
 عبكرو عفلخ نم ةرابض نبا مءاج نإ هل ماقم ال هنأ عملعأو
 زاوهالا ىلا ناولح ىلع اوذخاف اول<راف هيديا نيب نم ناورم

 ى نيتلت ىف هداوق نم رفن ةتلث ةرابض نبا ىلا ناورم هجوو سرافو

 فيغو «(ىدسألا عصخدملا نب بعصم ميدحا ةظباور نم افلا

 جراوخل هيف ليقي ىذلا قيقشو فيطعو '
 ف ام كركس 78 كَنأ فيقش اي 4كتُخأ تملع* نق

 علصاتسيو ةوببي ىنح مانع عل لقي و 0 ةعبتي نأ ةرماب * ديلا بتكو'

 ل 3 0 0 أود رو نس ميتال

 ©) 000. ءمد25ئ16 رمملا ىبعيز 12 20313. 160: ىنيعب هلعل.

 6) 5001016 ه2 00. طمهلع ىزملا» 2) 8دوعع مدع 1عأ 1011
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 ورفع ام ةنس

 فيثك كنج ىف ايسيققب ةريَبُع نب ريع نب كيزيو رهشا ةعسن
 ةفوكلا ىلا ريسي نأ ناوورم هرمأف ةريزخل لسفاو ماشلا لا نم

 « جراوخل نم شيرق هةذتاع نم ناومع نب دما كتف | اهيلكم

 لق ميعاربا ىب باهولا دبع اس لاق وههز نب لجا ىتدخو

 اكل انف ناورم" ن ..ك لق تمد ا طارق ةيماق اك قدح

 ارم هلنات نابيش خيوبو ىربيخل لتق اًملف فصلاب جراوفلا الداعي

 نورخآلا لعجو فثموي فنم فصلا لطبأو سيدارللاب كلذ دعب

 | ثرفتو قلتاقتو عتناكت سيدارك ناورم سيداركب نوسدرتكي

 نم وبك ىف اولصحو غولذخو عهنع عمطلا باكا نم ريثك

 ةنيدم ىلا اوفرصني نأ ماشه ىب ناميلس غيلع راشأف اغلا نيعبرا 0

 اليل اولحتراو هيبأر اولبقف مهل ةريمو اجلمو ارهظ اهوريصيف لصوملا

 اوهتنا ىتح هلزن الا لزنم نع نولحري سيل معبتاف ناورم حبصأو
 قع اوقدنخو ةلجد ىطاش ىلع اوركسعف لصوملا ةتيدم ىلا

 تنداكف ةنيدملا ىل مكسع نم ةلجد ىلع اروسج اودقعو مسفنا

 ملتاقي رهشأ نس ماقا عتئازاب ناورم 5 اهنم م عاقريم 5

 لاقي ماش نب نامياسل 2 ىباب ناورم 0 لاق 0 نكح

 ماشه نب ناميلس دمع عم ناكو ماشعه ىب ةيواعم نب ةايما هل
 '0007 ناس نم الجر ررابه د ودهف لضوملا» 3 نانبيبش“ ركسع ئ

 لاقف مع اي محرلاو هللا كدشنا هل لاقف اريسا هب قف لجبلا 0

 هتوخاو نامياس ةديطعو هب رماق مدر نم مويبلأ كتنيبو ىنيب ام 0

 ديزي ىلا ناوريه .بتكو لاق ءدقتع كتبرضو هادي كافقتف نورظني

 ©) (200. هدياع. 43) 28ءعنع 0ءاعؤنتصم ص ع00. 1عوأتغانت 0همع [ذ

 ا"



 3 النترا

 ىلا امدو ةفالخل ىلع ةزمَح وبا هعيابف تومرضح دو ىتح يخت

 نا نسح نب نلحس ىنتدح دقو «ناورم لآو ناورم فالك
 ىلع لماع هللا بع ىب ريثكو ميلس ء«ىنب نحعمب وم انزيم |

 رث اطوس نيعبس كلحف هب رمأف' همالك 586 2 ندعملا

 هءبيغت اهكئتفا نيح ةنيدملا ةزج وبا محق اًملف ةّكم ىلا 78

 © ناك ام #4رماأ نم ناك ىتح ريثك

 :: ع 53 هم 6 د . 5
 ذخكامو ,.ريرشعو عسد ْخددب كلخد مك

 ثادحالا نم اهيف ناك امع وبكل وكف

 نا ىركشيلا زيزعلا ىبع نب نابيش كالع نم ناك ام كلذ نيك

 10 ءءافلدلا

 هكلهم ببس نع ربُخَل ركذ
 دم نب ناورم ءازاب اونك نيذلا جراوشل نا كلذ ببس ناآكو

131 0 57 3 

 جراوخل سيئر ىنابيشلا سيف ىب كاحضلا لتق امل ه«نوبراكإ

 ركذف نأ ورسم متلتاقف هوعيابو نابيش يلع ا هدعب ىربيشأو

 لق لغق ايل ىربيخل نانىجع ىبب متيهلاو تمم ندا ا

 مركسع ىف متعم ناكو جراوخلل كلملا دبع ىب ماشع نب ناميلد

 تفرصنا لاو ىيارب متذخا ناو ىاب سيل نولعفت ىذلا ن

 قدنخنف لصوملا لزنن ىتح انتيماح ىلع فرصنن نأ ىرا ©

 ه» اولتنقاف مئازاب ناورمو ةلجد قرش ىف يراوذلو ناورم هعبتأو لعفق

 2) 0004 نب ندكعس 6) 000. لحعملا. : 2 0025. ت

 اهيرما. 2) 4 ناف.



 انزرا) أزما ةخنس

 زيرعلا كيع نب رمع نب زيرزعلا دبع ةندسلا هذه 3 سانلاب حو

 ةركذ ىيعع تباث ىب دجا 0 اميف رشعم وسبا لاق كلذك

 ا ١ هريغوا ىدقاولا لت كللذكو ةنع ئسيع ىب قانا نع
 أ اثببات نب مّيعت فخأو اهروس محقو صمح ناورم جتفاو ّىدقاولا

 كلذ ىف هفلاخ نم ائركذ دقو + ةنس لاوش ئف هلتقف ىماذكلا 5

 لم ىف ركذ اميف فئاطلاو ةكمو ةنيدملا ىلع لماعلا ناكو ؟لبق

 كاكضلا لامع قارعلاب» هزيزعلا دبع نب ربع نب زيزعلا دبع ةنسلا

 ناسارخو هللا ىبع ىب ةمامذ ةرصبلا ءاضق ىلعو مريع نب هللا كبعو

 5 يعمل اا رخو رايسلا وأ رقد
 بلاط ىيك نب هللا دبع راق رك بأ ىقل ةنسلا هلم ىفو ؛0

 +ةبفذم قا“ هاعدفا قدذل

 كل لح 4 "كن

 5 ىسوم ى-ب 000 "انك لاق ىليقفلا ىسبع نب 0 ىتدح

 م د « ىدرألا ا َّت راتكملا ومو رجا ىا وما لوأ 5

 ”00 لك قاولي ناك هنا زج نيا رسما لوا ناك 'ىبوم "لق ةرصبلا

 6لآ فالخ ىلاو كّمحن نب ناورم فالخ ىلا سانلا وعذي #ةكم

 || 0 ىناو تح هئس لك 1 طخ لكي ملك لق ناو

 انسح امالك خمسا لجر اب /عل لاقف ام خنس رخآ ىف ىبعكإ نبأ

 ىموق ىف عاطم لجر ىقان ىعم اللا قنا ووعدت كارا *

 «). 0071131 د 0“ زبرعلا يع نب ريعأ نبت )2  6000. ىوزعلا.

 01 0600. 25“ نس 2) 500101 ءرع 14 مثسي 62) 10ء6وغ رص ©«00.و

 اتا نورغ 220 ناورم 501. م/) 000. ىلا ى) 000. اوعدي لاز امر

 14 وعدن كارأو.



 أ". نس لازال

 نيبيصنب ىو كاحضلا ىلع محق ناك دقو ىربيخل عم هتيب لفاو

 يف يوزتف هيلاومو هتيب لا نم فالآ ةثلث نم رثكا ىف متو
 ليخ ىربيكل لتق دعب هدوعياب ىذلا ىروركلا نابيش تخآ

 موهف ةارشلا نم سراف ةثام عبرا نم وحن ىف ناوره ىلع ربيت
 :ىربيشل ليخدو ابرا ركسعملا نم ناورم رخو بلفقلا ىف وو ناورم

 ب ىربيَخ اب نوداني جراعشب نوداني اولعجم هركسع هدعم نيل

 اوعطقف ناورم ةرخ ىلا اوهتنا ىتح اوكردا نم نولتقيو ىربيخ

 هنبا اهيلع ناورم ةنميمو 5 هشرف ىلع بيش سلجو اهبانطا '

 ملسم نب قاحنسا اهيلع ةتباث هترسيمو اهلاح ىلع ةتباث هللا كبعا
 مرت نيب غم نم هلق ناوم ركع لمتا ىلا 0

 ةياضاو يرييخل ارلتقِف مايخل نيب ركسعلا لا نس لل
 ركسعلا زاج دقو ربخل ناورم غلبو اهلوحو ناورم ةرجح ىف اعيمج
 نع هلويخ كرو هركسع ىلا فرصناف امزهنم ةابتاس وأ لايما ةسبح

 لها فرصناف هركسع ىف كلت هتليل تابو اهفقابمو ءاهعضاوم

 كلذ دعب ناورم علتاقف نعيابو نابيش يلع اليف ىربيذل ركسع
 ىربيخل مهي ناورم ناكو ؟ذئموي 4 ذنم فصلا لطبأو سييداوللاب .

 هغلبف ىربيخل ىلا هباتكو هتاقث نم ناكو كيعس ىب كمح ثحبن

 هذي عطقف اًريسا ناورصم هب أذ ذئموي هيلا زاكناو علام هنأ

 © هناسلو هلجرو
 » قارعلا ىلا ةريبه نب ريع.ىب تيزي ناورم هجو ةنسلا هذت

 © راو نم اهب نم برحت

 ©) 600. دعيابز 14 عيوب. 82) 000. مسرفز 14 انك 56 ) 664.

 اهعضوم. ©2) 000. منهم.



 7-0 ا ذنس

 ادار فالآ ةتس نم وحن هباكا نم تايثتلا_ ىوذ نم دعم لجرتو

 ١ ناورم لييخ مهب تقدحاو هنم ناك اب نوملعي ال مرتكا هركسع

 نم ىقب نم فرصناو ةيتعلا دنع ولتق ىتح ميلع اوكلأف
 كاحضلا باصضا الو ناورم ملعي رثو مركسع ىلا كاّتضلا هبات

 ليللا طسو ىف هودقف ىتح لتقف نميف لتق دق كاكصلا نأ5

 هوكبف هلتقمو هربخ مريخأف لجرت نيح هنياع نم ضعب *ءاجو

 ىذلا دتاقلا ئئبلغتلا رشب ىب كلملا دبع رخو هيلع اوحانو
 اال ناووم ركسع لخد. ىتح ةقرلا ىلا عكسع ىف ههجو ناك

 عم هسرح نم السر هعم لسرت لتق كاكضلا نا هملعأت هيلع

 َ ظ
 ٠
 ش
 ش
 ٠

 ووجرخاسا ىتح ىلتقلا ابلقف ةكرعملا عضوم ىلا عمشلاو نارينلا 0

 ةبرض نيرشع نم رثكأ ههجو ىفو ناورم هب اونا .ىتح هولمتحاف
 اوملع دق هنا كاكضلا ركسع لحمأ فرعف ناورم ركسع لعا ربكف

 85 فيطف ةربومل نتادم ىلا ةتلبل نم هسأرب ناورم ثعبو كلذ

 © 15 ةنس ىف الثق اما كاكضلاو ىربيخلا نأ ليقو ءاهيف هب

 ىربيخلا لنق فنخم ىنا ليق ىف اضيا «ناك ةنسلا هذه ىفو

 © دنع ماش رك كلذك يي

 هلذزقم 0 رب مع

 لاق ميعاربأ نب باهولا كبع آس لاق ريع نب دجأ ىنتدح

 كحضلا لق امل لق ماص نب ديح نب دّلخن مشاه وبا ىنتكح

 نم ءةوداغو, فئثموي اوماتا» ىربيكلا © اوعياب هركسع لها مبصأ

 هيلاوم /ىف ذتموي ماشع ىب ناميلسو عفاصو هوفاصو دغلا دعب

 ه) 400101 هع 14. 82) 000. فاطفق ءا طم>» لاقو: 14 انك 2ع.

 ©) 000. لبق. 2) 14 اوعيابخ. 2 14 200. لانقلا.. رك هه



 ١١١ خخنس اطار

 ةيسي ةّذع ىف نارطقلا علتاو كاكصلل ةنيدملا لصوملا لها خفف

 .لصوملا ىلع كاكضلا ىلوتساو اولتق ىتح هتيب لعاو هموق نم

 اهلها لاتقي لغتشم صح رصاحص وعو هربخ ناورم غلبد اهروكو
 ريسب نأ هرمأب قبولا متفيلخ ههو هللا كبع هنبا ىلا بتكف ٠

 ةىع كاكضلا لغشي نيبيصن ةنيدم ىلأ هطباور نم هعم نميف

 رفو هطياور ةعابج ىف نيبيصن ىلا هللا دبع صخاشف ةريزلل طّسوقا
 كلا "يف *1ىتاك نارك ةتفلخو ةيئامك وا فآلا ةتعبس نب كا

 يي هللا دبع ىلا لصوملا نم كاكضلا راسو كلذ وكت وأ ظ

 انغلب اييف وهف كاكضلا عم نم ةثلت ةدق هل نكي ملف هلئاقف

 لاغبلاو لجارلاو ةثامو « نيرشع سرافلا قوي فلا ةئامو نورشغا

 اًرصاخم نيبيصن ىلع كاكضلا ماقاو رهش لك ى'نيتامثلاو قمل

 رشب نب كلملا دبع امهل لاقي هداوق نم 5 نيكتات هجوو اهلل

 ةعبرا ىف ماشع نب نابيلس هلديم ئناوكّذلا هردحبو «ىبلغتلا
 نيخ "نم اهب نم هلتاقف ةّكرلا مادرو تح الا ةسيخل وا اك |

 اة هغلب نيح ناورم دهجوو سراف ةثام سمخ نم وك مو ناووسم

 باك عشقنا اهنم اوند اًملف هطباور نم اليخ ةقرلا علوزق |

 مهتقاس نم اوطقستساف هليخ جتعبتاف هيلا نيفرصنم كاكاضلا ٠

 اًدماص عئصمو قولا مدق نيح ناورم عاف الجر نيثلثو افين

 صضرأ نم وغلا هل لاقي عضومب ايقتلا ىتح هعويجو كاكضلا ىللأ

 هم كاخضلا لجرت هاسملا دنع ناك اًملف كلذ هموي هلتاقف اتوترفك

 4) 000. نورشع 83) ى مرصد طصدصتن !كياق. 2 ©00. ط1

 ىبللعتلا. 42) آم ءمه0. ؛ةصختتم ءأ 71 16ع1 701656 .كنو. ©) "كن

 7( 600 كرو



 زوز اذ: نس

 5 لاق اميف يدا سيق ىب كاكضلا لتق «ةنسلا هذه ع

 «هنع ديح“ نب ماشه كلذ ركذ فنخ

 كلذ بيسو هلتقم ىع ربخل ركذ

 )000 لبعنيررمع ني هللا نبع رصاح امل كاّكصلاا ّنا ركذ

 ”0 هنأ رع نب هللا ديع _ىأرو روهمج نيب روصنم . هعيابو طساوب ة

 ناورم اذه ةءىشب سيل ىلع مكماقم نا هيلا لسرا هب هل ةقاط

 |" نم تكذ دق ام ىلع هحناصف كعم انف ءهتلناق ناف هيلا مسف

 كاكضلا نأ فنخ نا نع ماشع ركذف ءهيف نيفلتخملا فالئتخا

 001 ضرا نم اتوثرتكب ؛ناورم ىقل ىتحارع نبا نع لكترا

 حاص نب ديحت ىب قلاش هاف باو « اوقتلا مدي كاكضلا لتقف 0

 ميعاربا ىب باعغولا ىبع اسس لآق رمش نب كجا ىتذدح اييف لاق

 )0 هلماو هبحاص 8 ىبلغتلا ةّيطع لتق. امل كاكضلا نأ هذع

 وهو © ناكلم لتق ربخ هغلبو نيحليسلا ةرطنقب 0 خفوالا

 الجر هباضتا نم هناكم هّجو هيا ا ا دي

 نأ ىلع كاكضلأو ربع نب هللا دبع حلطصاو نعاطم هل لاقي

 نب ماقاو ةفوللا ىلا فرصناو هقلخ ىّلصو لخدف دعاط هن كيل

 ”لصوملا لحما هبتاكو /مةفوللا كاكضلا لَّكَدو طساوب هعم نمير

 هدونج ةعامج ىف راسف اهنم دونكميف عيلع مدقي نأ ىلا وعدو
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 ا ؤئئخس اذان

 قواسا رك اىلا ملسم انا نيك 0 ميعاربا هجو هاكنسلا هذه ىقو

 رق اولبقأو دنم اوعمدأ ىمأب هرمنا كق ىنا هباككا ىلا بتكوا

 ملف عاف كلذ كعب هيلع بلغ امو ناسارخ ىلع هثرما دق ىّناف

 ةوبا هملعأت ميهاربا كنع ةظكمب اوقتلذ لباق نم اوجرخو هلوق اولبقي
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 كلذ صرع ناك هنا كلذو ىلع وبأن دىحاو ريغ ىلع رهالا اذه
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 نامرلا دبع اي /لق مث ةعاطلاو عمسلاب مترماق ملسم ىلا ىلع هيأر

 ىلا اذه رظنأو ىنيصو و ظفتحان تيبلا لها اننم لجر كفا

 رمالا اذه متي ال هللا ّنَذ مرهطا نيب ٌلحو 8عمركأف نميلا نم
 اذع ءرطنأب هرما ى عنه دعبرر نم لل اذه رطنل عب الا

 3 تككت# :نم 'قكتكأت رادلا ”تايرقلا وناعلا هناف رضم نم ىخلا
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 ودع ا نك

 ١] ىف دعبتا ال لقو « سابا نب تلهلاو 1 داع لنا راف 1

 اهل 5 قولتتقي .ارارم ىنامولل مهلتاقف درطت ليحل للا للتو

 نم اموي اوقتنلف ءالوهل ةرصمو ءالوهل ريف قدانخ 0

 الع ناركس جرخن ىعشاجملا هللا دبع نب دَكرَم برش دقو عما
 ىتح ميمت ىنب نم سراوف هاجو عرصف نعطف ثراكلل نوذرب

 كسفن لتقت تدك لاقو ثرامل همال عجر املف نوذوبلا راورح اخت

 3 نأ فقلاط هتأرما كنوذرب ناكل كلذ قييم اما ثراحلل لاقف

 هللا ىبع اولق جركسع ىف «نوذرب نرفأ مل لع وفا نيف ياك

 اهلف هيلا لصو ىتح لئاقف هفقوم ىلا اوراشأو قونعلا مسيد نبا

 ارق نانع سترم فقلعو ةهنوذربا نع هسفن مسيد ىبأ ىمر هيَِشَْع م

 .ىقلف كنوذرب ناكم اذه لاقف ثراخل هب ىنأ ىتعحح هداقو هن ف

 مسيد نبا نوذرب ايها ام هحرام هل لاقف !ًدترم ىسلل ىب كلخم

 8 انتم هتذخا ىنحضفت نا تدرأ لاق هذخ لاقو حنع لوؤنف كنك

 تثرامخل لحترا رق امإيأ كلذب ةاوتكمو ماسلا ىف هذخاو برخلا

 ' اللا لخدف ظئامل لخدو اياب .ءبقنف ورم .طئاخ قآف اليل م

 31 انموي وهف قدانخل انكرت دق ثراحلل ةيرضملا تلاقف لكتراو

 0ع اسراخرب مكل انا لاقفر ل جرتكو هرم ريقي مكرر
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 ام لس اناسرد

 ثراخل نا لاقي ناكو بجر نم نيقب تسل دحالا مي لتق

 باصأو ال ةنس كلذك لتقف ءاريبغ راش وأ ةنوتيز تمسكت لقي

 ام هلو 0 سبحو اهذخأف ثراحلل بهذ جافص ىنامركلا

 نكس نب ةملس نب وربع .نب بجاح :ننع' تنالو اهتعا ان

 : ىفطصاو رصن عم جرخ نم لاوما ذخاو لق 3 بيبد نب نوج نبا
 ملاص لاقف هلام ٌلكتست امب ميعاربا لاقف ريمع نب مصاع ملكا

 311 نب لتاقم هنيبو هنيب لاح همد ىنقسا ماّضولا لآ نم

 لل رح بيتل نسر اسس
 ةنيدم ةتيدملا نم اًجراخ .ركسعو :ءازريمدج نب رشب | ٠

 ؛0 ىنذامركلا 0 عم ثراحلا ركسعف * فالآ ةعببرأ ىف رشبوو

 رق ناضسف رشب ركسع نيبو اءهنيفاءاماي ك0 ا

 لاعف:؛هلئاقي, ناني وعرارشب وكسع قم بق

 لّجاعت ال لاقف ئنامركلا عابتا ىلع ثراحلا مدنو مدقت مكر

 سراوف ةرشع ىف ةركسعلا نم يرخن وكيلا درا ئناف علاتق ىف

 ,: تنك ام لقو ٍهعم ماقف 2ناججرردلا ةيرق ىف رشب ركسع قا ىت
 . د 8 1 2

 ىنامرللا ركسع نم نولسني نويرضملا لعجو ةيناميلا عم مكلناقال
 نب ةملس ريغ ىرضم قداحمرألا عم اقبي رن ىنح ثراحلا ْ

 اًذبا ثراحلا عبتا ال هللاو لق هناف ميلس ىنب لوم هللا كبع قا
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 وسر ا خنس

 نم هللا مرح ام ميركو ىدهلا «ذمثا راثياو هتعاطو هللا ىوقتب

 ةليسولا ءاغتبا ثراخخل ىلا ناك انعامتجا لعج هللا ناف مكثامد

 كفسلل انعمدو بركلل انسفنا انضرعف هدايع ىف ةكيصنو هللا ىل

 001 ا تعج قااتبتم هلك كلك رغضف.فلتلل اتلاوماد

 اوقاف ودعلا ىلع راصناو نيحلا ىف ناوخا متناو نك هللا باوك 8

 اوماقأف ءاهلح ريغب ءامدلا كفس كيرن ال انف فقحملا اوعجارو هللا

 نابون. ةيحان ٌةملث هيف ملتف طتئاخلا جوس ىب ثراحلا ىنأف امانا

 وثاصبلا لعا تراحلا نع يد مثيهلا ىبا نب ماشه راد دنع

 '0017 ىف ىقيتلا عيبرو -ئنابيشلا مساقلا .ماقأف 5 تردغ- أولو

 )0 ااا رمو 6ثراخخلا ىذا نسخرشا باب .نم ىنامركلا 0

 عحيمسلا هلتقف تف ابو دع 1

 || 0) دواد هتنميم ىلع ٌىنامركلا لعجو اولتتقاو طيقل تاراثلاب
 | نب ةروس هترسيم ىلعو بّلهملاو 21َديِزَمو اًدلاخ هتوخاو بيعش

 [' مرهناذ عنيب رمالا ٌثتشاف ةعيبرو ةدنك ىف ىحنللا زيعا وب ةدبح

 | ىلع ثراحلاو ثراحلا ركسعو ةملثلا نيب ام اولتقو ثراحلا باكا و

 | ىقبف هباكعا مزهناو ىرجف هبرضف اسرق بكرو هنع لونف لغب

 1 زومرج نسب رشبو ةداوس هيخأ ليست ةرجكاش دنع لتقف ةباكصأ

 |ذزاكا عم لتفو ىنامركلا ٌفكو درجَع نب ةريغما نب نطقو
 | ةنيدم دنع ثراحلا بلصو ةثتام ىنامرللا باكعا نم لتقو ةثام

 امد نيتلتب ورم نم رصن يورخ دعب لتق ناكو سأر ريغب ورم
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 ط١ نس 11

 باب ىلا ثراحللا ىضمو هنماث بنتاللا لخدو بوقعي نب دواد

 ىلا كغبو كَسُأ ىّلصم ىف ىنامرسكلا ركسعو سخرسو نارود
 ٌىنامرللا ُمهف لاومالا باهتناو* رودلا مدع ثرامل رحنأت هانآن ثراشلل

 ئبضلا ةزومرج نب رشب رخو امانا ماأف هسنع فك رث هدلل

 :كعم تلقاق امنا ثراحلل لاقو ةّنسلاو باتكلا ىلا اعذف. نارك

 امنا كنا ثسلع دقق -ئنامكلا عم 4تنك نا اذ لْدَعلا َبلط
 التاقم تسلف ًةيبصع نولتاقي ءالومو ثراخل بلغ لاقيل ءلئاقت

 فالآ ةعبرا ىف لاقيو ةثام سمخو فالآ ةسمخ ىف لؤتعاو ك

 انلتاقي نم الا لتاقن الو فشل ىلا وعدن :لداعلا ةّمفلا نك

 16 نأ ىلا وعدي ىنامرللا ىلأ لتسرأف ضايع دجحسم ثرالا ىنأو

 هلقن م ديت هنبا ثرامخل ثعبو ٌينامرللا ني ىروش رمالا نوكي

 اومزلا نأ رضمو هستريشع ىلأ رصن بتاكف وصن نب ميت رأد نا
 او اهعبفو برعلا ّلصا مكنا ثراخل لاقف هونأف ةحكانم ثراحلا

 ىضرن ىكن رف اولاقف لاقثالاب ىلا اوجرخان ةميرهلاب مكدهع
 « قب لتاقم :ىنامزللا ركسعح ىوسخنم ,نم.لكؤ ةفعلا 3

 فقينجنملا رجا ىنطعا لاقف و نييراضبلا نم لجر هانأف ن

 نيملسملا ةعفنم نم اهتبصن كنا ةنيبلا مقا لاقف اهتبصن ىتل
 قلبت !ةركافكف لفاعه»ومأف 6 خيش نب ةبيش هل هش

 | مكيصون ىنامرللا ىلا ثراسمل باصصا :بتتكف لق ءلاملا ت
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 1 اثم ديب

 اهفس لب 00 دبع لاقف 0 ءهاهفس عنص ام ىورث امأ ميكل

 ىقف هغد لق مالكلا اذهب 1 لايقتلسكا 0 لاقف 3 ءاملعلا

 ىلع خيرق ىللفا نم وهو هزرج ىب ىسبع رفعج ودأ لاقف ىقدص ه

 6لطا دق هناف ةيالولاو رومالا هذه نم كبسح ريمالا اهيا ورم رهن

 ىلا وعديو داوسلا رهظي بسنلا لوهج# لحجر موقيس ميظع ومهأ

 رصن لاقف نوبرطضتو نورظنت متناو رمالا ىلع بلغيف نوكت لود

 ثناذ ءوسو سانلا م سارجتساو هافولا ةّلقل ء نيكي نا هبشا ام

 ةيالولا هيلع تضرعف كرنلا ضرأب وفو ثرالل ىلا نتيهجو نيبلا و

 5 ىسيبع رفعج اوحا لافف ا رهاظو 52207 ىبأف لاومالاو

 لذبا الو ةباجا ميكا اموق تيار ام ليقي زوحا ىب ملس ناكو لق

 اهيلع و بلغ ورسم نم رصن جرخ املف لآق <« سيق نم جئامدل

 ناك ول ةبطحق لاقف هللا باتك كيرا امنا :ثراكلل لقو 7 ئىنامرللا 5

 اللا باتك ىلا نايح ىب لتاقم لاقف نانغ فلا هثددمال اًقداص

 ركسعلا ىف ةميخ ىف ىقامركلا هسبحن لاومالا باهتناو رودلا مّدَع
 ىنأف هالخ رابح نب رمعم وأ نابح نب لئاقم نب رمعم هيلكف

 رز مانمآو .سانلا ىنامرللا بطخت ثراخل فقوو ىجاسملا ىناملا
 ْ يبا نب دواد رهبولا نى 1 نداتسات رخآ لجرو ريبزلا ى 6 كح وو
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 نافلتخي امهناذ امهكرت ىأرلف رما ىلع ناقفتُي ال ئنامركلا عم
 نب رو ىودعلا لوحالا رابجلا دبع دجيف هرقذج ىلا رخو
 لاقف ىنامللا عم ماقملا امكعسيا امهل لاقف ىدغصلا متيهلا ىبا

 ايلف ّلحملا اذه كلحا ام اًيسأ تمدع الف تناو رابإل دبع

 ل رصف ةاوضمو ليس :هكاجتيوا ترضخ: وي زخات نا ا
 هملسم نب ناجرلا دبع نب ءملسم دعمو اهب مايأ ةعبرا مقاف ة نرخ

 ثرامخل نا هتاسنل رصن لاسقف ئبارعالا ناتسو روحأ نب مّلَسو |

 ام هيلا اولسرا روباسين نم برق ايلف نكيبكجو نكيف ىنفلخس
 ناكو هأفطا هللا نك دق ارما ةيبصعلا نم ترهظا دقو كمدقأ

 ,, ةيلا لسراف ىرماعلا 4 ىسيع نب رارض روباسين ىلع رصن لماع

 نب ملسو ناجرلا دبع نب ملسمو ىبارعالا ءانانس رايس ىنب
 لاقف ايادهلاو ىراوجلاو بكاوملاب اًرصن اوقلتف اوجرخن مومّلكف زوحا

 ةبتاع تناك .مامناذ سيق نم ّىكلا اذنه. كادغ هلا ىلعح 0

2 . 

 0 كلب سبق قدح تاحلاصلل اهلتاَبق كيفك قدنخ بأ انأ.

 كيكو تو كسبخ١ ىو نستوياورم للا رج نوح وسلا 00 | ا

 دابع مّكَقَتو لق «جئارظن ىف ناجرلا دبع ىب ىكلاخو ىطق نإ

 رفعج وباو ىذوعلا كيعس نب *ميكللا ىبك.ئدألا رع 0

 نبعل رصن لقتم رقت ةكم نم رصن ىلع ةزرج .ىب *

 2) 000 .رفلخح, 6) 000٠ ى 7-5 © 000 ملس. ©) 000. ىسع ىبرأ ٍدرارص

 ت) 000. نانس. #) 7 ف ء( ممم ديثاع. ى) 000. انالم

 /) 14 اذ ممكصتتص كلتا دبع 0ع50ع مك كيتح 6

 ١  2) 206لكيعسز 0 ىنوعلا 600. ىدولا 14 ىدوعملا. 14

  [4ء»+
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 الار أم ةكخ دبي

 ىلع اوجربخ ىتح « لكبارك ىف ناطحو غاولاو ىنثملا نب كمت
 6ىقملا نب دمت لاقف رهنلا ةرطنق ىلع رصن ىب ميِهّتو 6 فيولا

 هعم غازلاو كبح لجو ىبص اب حنت هيلا ىهتنا نيح ميمتل

 ظاوذ بحاص ناكو هولمقو رصن ليم 2 نيعا اوعصف ءارفص يار

 او ملس ىلع مي .نب 1 لجو هنضوك انف نم ارفن “اولتقو "رق

 لع ىرخاو هةردص ىلع زوجاب م«بوضف نانسلا لامف دنعطف زوحأ

 ةينامت ىف هباككأ مرصن ىو طقسف هسأر ىلع هبرضو ةبكنم

 | لسرا اًرضم ةيناميلا تمره اًملو لاق «ىقوسلا لوخد نم ععنف

 | فاك اناو مكمارهناب ىننوريعي ةيناميلا نا ورصن ىلا ثرامخل

 |الكيوي ةرصن هيلا تعب ٌىنامرللا ءازإب كباحا ةامح لعجات 0

 فكلا نم هاطعا ا هل ئفي ,نا هنم فقوتي اًدلاخو ىركنلا

 لاظفلا + نب نارمع نأ رصن لاتق نع ثرالْل فك امن لاقيو
 | هللا ديبع نب دلاخو ىودعلا راب دبعو هتيب لهاو ىدنإلا

 لعاب هلعف ىنامرللا ىلع اومقن هباكصا ةماو ىودعلا 2ةيح نبا
 | رقبف لسا مكح ىلع اولونف هو انتل ىا كلذ 1+ ناتكت#رغلا اه

 ةقامثلك ىديا عطقو علب رهن ىف عاقلاو الجر نيسمخ نوطب

 ىلع اومقنف ليزي نميشض جلاقتا عابو اهلك بلصو علجرأو

 ريغت نيح هباككال رصن لفقف ارصن هلانقو ىنامركلا هدوع ثراث

 انااخل ناك ام ىل عمتجت ال ؛««ارضم نأ ثراثخل نيبو هنيب رمالا

 00 0900: 5. رنا 65) فيرؤلا. 6) 1268و. 42) 000. نيبع.

 | 2 ©00. ىضتملا ير 000. ارصت.  ى) 400101 معمل: آه فاك,

 /) آم مل. 200نئدع اذه, 20 40:01. 20 2000. هءمأ 2 04

 ناكسوبملا. 01. 5018 2. اهمكو 9. 2#2) 000. رضع.



 ار 7 “ب

 ةقوح نب هللا كيبع لققو ةمصع بنج ىلا لتقف رجتري وهوا

 هسأرب ئنامرللا آف لققف هزرجب ىناوهببلا ناورسم ىمهر ىملسلا
 نب ملسم سوف نانعب ىلع لجر ذخاو اقيدص هل ناكو عجرتساف '

 تمرهف مايا ةثلك 00 هكرتف هفرعف ملسم, نب .ناجولا لا

 ةةعيبر رشعم اب ©« ناوزَغ نب ليلكلا ىدانف :نييلا ةيرضملا موي رخآ

 ىف تف عطقالا نبا لخقو.ىوسلا ثراخل لخد ةك لا

 لكم ىثيللا م اَسب نب ميعاربا مزهنا نم لوأ ناكو ةيرضملا كاضقلا

 اولتقو ّىحنللا .عماج نب. ناجرلا ىبع ةتوذرب لات رصق ني 0|

 لق «رازبلا ئناهل مالغ هلتق رضخا نب طيقلو ىبلكلا « اجايق
 ؛هعستيل ناطيلخل اومدهو لاتقلل اوبقات ةعملل 2 ناك امل لاقيو

 تسل كنا ينامركلا ىلا نطق نب كّيحن رصن تعبف عولا مل
 ثعبو لق «ةنتفلا ىف عرشت ال هللا فتاف 48ىسوبللا اذه لثما

 مامرف عاقعقلا تنب «بونحلا راد ىف جو هتيركاش رصن نب ميت

 لقعم نب ليقع لاقف ماب اورخنو حوطسلا نم ىنامرللا باكا
 ة ىلا عجرن مله ىنامركللو رصنل انسفنا لتقت مالع ىنثملا نب لع

 مدت انسلف انل فير اًرصن نإ قيس لاف ىلا 0
 ةداوعب هباككاو ارصت نومري ىنامرللاو ثراخل باكعا ناكو ؟هبرك |

 زوحا ىب مكس غيلا هجوف هلوج ملق هيف وهو مدقدارس بلا :

 هءاول فخا كلذ ىنامرللا ىأر املف رصنل رفظلا لوا ناكف جلتاقف

 ه١ ذخاو هرسك ىتح هب لتاقف ةريمع نب دم نب لمح :

 <) 000. ناوزع ىب ليلخل كه 20016 نا. 2) 600. دقو. 4 0011
 حايم. 4) 000. ىسودلا. 2 ©04. ه. مي مز آه ه4 5
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 زذخئس ١5 0

 | دص وأ ابعصو* :ةةنعط ابا ناجرلا ىيع نب: ىدسلاو هم.

 باب اونا ىنح هد باب نم كي اولخدف 6 احاَبضَو

 00 للا ةباصتا هجموو ا رماح "نب بر 'باب ىلا ئنامرللا :لبقأوا كك

 3 لاذق نيلطيبدل مهب مانيب نكي مو اورجاح' رو اومارتف ءاعبرالا مول

 | دمرعلا دل اولصو ىنح دزالا تممزهناف زخعبلل مويس اوقنلاو لاق

 ' اق 00 ميغ ىب 0 رضخ كلا 0 عب لقاقف هديب ةاوللا خف

 هدءقلح ىف هنعطف ورصن لوم قة 2ع 0 بكاشنلاب كومه رك

 ااهطف لجو هسف هب بشف هقلح نم هلامشب نانسلا رضخل نخاف

 مزهناو لق ىضعلاب يامل ةلاجر هلتقف هنوذرب نع هارذأت اًشيبح

 اوذخأف رصن نب ميم عرصو اسرف نينامث ل اونو رصن باكعإ 0

 رخآلا ذخاو ناجرلا دبع نب ةوفلا اهدحا خا نينوذرب هل

 02 دئيخا : نبا نم“ لوانتف ب ملسب رضخل فخنو رضذل

 ملس ىمرف برهش ميمن ىنب نم ا هيلع ليغ معرصق هبرضف

 َ ارك افلفاوفرضناو رصن اركسع ىلا نادل ىب ىيح هليخث 6

 كل لاقذ ىدزالا عاقعقلا نب ماص هكرذأت رصن باكا ىمح ناكو

 اًميقع ناكو 000 ب تبقا 9م لاقف ا اب مدقت ب

 «) آك0هد]3 اتق 1255م 710عااتتتم 0 ربيشاس ىلإ 516. 0600 )2 

 ة مد -_

 حابصو بيعص وأ بعصو. ) 000. ناكمص. 42) 0 رضخ ب

 دلل كلا 221: 1115 1ع... 2) 000. مفلح ءا 220 هفلخ. <“ 7ي)

 ورم. 8م( 600 حلص نبأ. 7( 000. ىرمييلددلا.



 أ". نس 111ه

 ا لاقف ةعاّجم :ىب هللا ىبعي ليحارش نك هيبتا ا

 لتق لاب لاقيو « ميمن نم امتنك نأو امكاقبتسا نم هللا ىقسبأ

 لقاء ليقف جخيتما و هديدق راد دع ليشل عي ةريبق

 لاقف ىنامرللا ىلا ةاهاح هنبا ثراخل ثعب ثرامألا وصن مزح املي

 5 ّىنامرللا ثعبف نابرطضي امهعد كاودع ا ىنثملا نب كمح هل

 ةنيدملا ىدغسلا لخدف دعم. ّعَحلا ناجرلا فش نب سل
 عمو ىنامركلا ةزف لخدف ثرامل هان ءناضيم باب ةيحان نما

 ةالصلا- تيبيقان ىثملا نب :ىبحر, قاححلا ببِعش نب كلذ © ا

 قي .ىتب هعمج هحم راسف” كتر تك, قت ليلا ا
 ؛0 ناديم باب ىلأ ىنامرللا راس دغلا ناك املف فلخ بأ 0 زيزع ىبا'

 اوذخاو « ىغاوملا ملس ىب دعس لتقف رصن باكا لئاقن بري

 وصو ثراملا ةميزهب ىنامرللا ىلأ نم لوف ىنامرللا نب نامثع ,

 نب ةداوس داتا مث ) لكنملا ىب دحاولا كيعو ع و ىلع ْ

 ؛5 قابيشلا ةريبغ نب ميعت نب ىيحج قامرللا عياب نم لاو * جيرس

 قىدنلا دّيح نب 8 ةروس مدرس نيب ثراث ىلا ىفامركلا >2 |

 ©) ©0600. نيدق. 875) ©0600: ايكح. 566365 كال طخ 0 2

 نسل اك كك لش اا ل كدر ناكدم 5 ناكانم» 101غ 2

 01066 2 ناخام. )42  000. ريرع. ثاثطز هم0. نأ >6ع ) 000:

 ىعارملا ملس, رز 0 ناسح رسام. 1710عان 155 222

 5. 5ىونم 0علتعدكتسن رز هك 8ءاقلط. ةك., ]ةعاذغ 11, ةمثر 11. م) 00

 قاليع. 72 0 لجنملا. 2016 يرش ان 5016. وأ 23167

 امك ب 2) 000. ءروسيس 16 ةربسب 76126 5 ايلا



 11 اذ نس

 اوف زوحأ ىب ملَسو ةىجماغلا ميعذ نب ناجرلا نبع هوخا ميعن
 عقوف كلذب سانلا دعسا تننا 2 ىنامركال لاقف ةعاملل ىلا هرصن

 هيلع هناأف ملس هل ظلغأف مالك مادقملاو زوخأ نب مّلَس « نيب

 لاقف و ٌيمّرَحلا ناجرلا دبع نب ٌىدْعُسلا ايهل بصغو هوخا
 000 لذكسسلا لاقففيسلاب ىكفتا ترضا' نا ثسع نقل ملس
 نوكي نا ىنامركلا فاخن كدي كيلا عجرت رذ فيسلا تسسم

 ةروصقملا باب ىلا داو سلجج ملف هب اوقلعتو ماقف رصن نم ة:أركم
 | 6ىن ٌردغلا دارا رصن لقو دجاسملا ىف بكرف هسرفب نقلتف لاق
 اف هيلا لسرأف اماما كب ىضرن ال انا رصن ىلا ثراخل لسرأو

 توربغو كرشلا ضرا ىف كريع 1: تينفا دقو لقع كل نوكي فيك

 لق < تعرضت مامي رتكا كيلا عرضنا ىارتا نيكرشملاب نيملسملا

 000 01 لقد 1 ةيموكلا لجلص ناوفَص ىب وهج تثموي رسأف

 لععف ولو لعفي نا هل ىغبني ناك ام لق ثراح كنبا نم اّيّلِو ىل
 ىسبع ل ه كأرسبأو ييكاوك ةعالملا هذه تألم ىلو كتنمأ ام

 كلتقا ىتح ىنطب تققشل ىنطب ىف تنك ول هللاو توج ام ميرم نبا ؛5

 نب هبر نبع رماو تف امم رثكا ةيناميلا عم انيلع ممقي ال هللاو
 زوحص ابا ىنكي مج ناكو روحت وبا لتق سانلا لاقف هلتقف نسيس

 2) 0 بأ. 0هصز. 0101. 5 ىرماعلا. ء) 000. اعدخ

 ريصذ مصاعب. 4) 7 ىامركلا١ ) 6005 نم 7) ©6060. و.. ى) 000

 اكل ىمردكلا. /) 000. اركسز 14 زا انك هع. 2) 000. تيب.

 اني

 كتتشتسوتا 9

 0] 000. ام. 2) 06063. دنيهلملا طوم مهج انغ ةه166 مهج. 01. 5طهطع

 1ةكاقسص1 "1. (0ط1 م20 راس 1٠ مسلس). )22  000. 5. رب 2 4

 دالطأ. 0) تارباو.

 اتي“ تيما يعدم :اماوج ا لت



 اح نس نارا

 ىلا مّْلَس ىهتناو هولتقف دعس نب ةعاكم نب هللا دبع اوكردأف

 ىتح اًيهتنم تسل لاقف رصن هاهنف رصن ىلا فرصناو ثرادل ركسع

 نطق ىب دّيح هعم ىضف «ٌيسوبَدلا اذه ىلع ةنيدما لخدا |

 هدجوف زدنهقلا وفو 0 ناكْنس رد باب ىلا ماسب نب ةدللا كيبعو
 ةذتلت هعمو روسلا ىدسالا كيوم ىب هللا دبع دكعصفخ امودرم |

 0 0 اي يك 32 7 نبا صا سل

 ةاعم"/بعرلا “ل تزال قه ناك نوت [ نم الجر لتقو هحافف |

 0 مساقلا وسبص ركذي /نيضح نب ىبكأ مع ىبا فطر ذّنملا ٠

 ٌينابيشلا

 هكدا مكنم ميقلا لئاق ام

 اوْرَعُت ايف ٌوُيَص اواقاق لبضع ىف

 و اونهو ام نصحلا باب يدع اولتات "ف

 7 اورصتناف هللا ثايغ مفانأ ىتح
 انوش هللا رم َنْعَب مساقف

 - هع

 رصتقم كأذ ع ل ىف تنإو

 ىنامركلا ىلا وصن لسرا ثراخلو ىنامركلا رما ظلغ امل لاقيت
 نسب مادقمو ىضاقلا تمباث نب 2-0-0 خروضحو 3 ىلع هانأف 1

 م) ©ه0. ه. م. 82) ©04. هللا ديعو. 2 ©04. ناكيتم. هن

 هءع. لذع. 111, اء, 13. آه 210/1. ©6ءمي+. 16«عء5كةتت ناكشم رذ

 (. ةصلتءعدم ىاتط باب). 42) 0هدزءءنتعد ةنمم]عالت. 2 000. طءآلا

 نيش. :) ت09: نيصخلا م هول



 ليلرار ااا

 ىسيعو ميعاربا « لزنمو عينم نب ديك لزنمو زوحا نبا لزنم
 نينثالا خليل كلذو سالسلاو باودلا الا ئىملسلا هللا دبع ىنبا

 اربخ مّلَس ليسر اًرصن قأو لق ةرخآلا ىدامج نم اتيقب نيتليلل
 ا قعبا م حبصن ىح بخ هيلا لسرأو هنم ثرالل ند

 هيلع جرخ دق هنأ ىدسالا نارمع نب نطق نب دي اًصيأ 5

 نا لاتقلا ياها ىخلا ناكو متأدبت ال هيلا لسرأف هباكا ةماع

 مأس باححا يدع هيقغلا دمحم ىب رضتلل امالغ

 ىف مصاعل مالغ ىمرذ اولتتقاف اوبأف انيلا هود, ثراثل باكصا لاقف

 ثرا.أل ىلا اوهتناف همزهف لقعم نب ليقع دعمو جلتاقف تاف هنيع

 ىضق ايلذ ميم ىنب ىلوم ةركب نأ ككسم ىف ةادغلا ىلصي وهو 0

 اًنذو ةةيراضطلا فرض ىلا اوراص ىتح اوعجيف متم ائد ةالصلا

 هدومعب اهتدحا ثرامل برضغ هتوذرب اَبقَرَع مصاع اهنادانف نالجر هنم
 نايح ديم نيعأ ىأرف ءدغسلا ةكس ىلا ثرامخل عجرو هلتقف

 ةعبتأف ةيصع ىنا ةكس ىف ٌلّدَع» لتقف لتاقف لاتقلا نع هاهنف

 | لو امهيكنر رسكف ةاعرز خح تيس ىنايكلا و ماع ىب دايح ا

 ًاًيرئاح لخدف هسف هب ىمر هنم اند اًملف ملس كوم نوْرَم ىلع
 جبصأ نيح ملس بكرو لق < فق فنف هخوم ىلع هتوذرب كد

 نم ىدانف ايدانم ومأو اوقدنخ ىدنخلاب عرماف 4 فين باب ىلأ

 اةنراخل مهنا ىتح سمشلا علطت ملف ةثامثلت هلف سأب ءاج

 لا نلت > دلال .«ستتنسا وتتم ١ سمج رو حس .٠ لع » تعم 2 وون /فيزول ١ ىلع رصن باحا ّنخا انحيصا اًملف هدّلك ليللا جلئأتو »

 2) 00103. 65) 00 ديناراكط» تانج 1111 ) 10ه عع. ) []ذ

 00 01 )2  (00. طن 1: فتي. 2 4001013 القت رع) 0

 فيولا.



 أ ننس ليلزلإ

 ىف ثراخل هذبانف مصن ناملسغ هبرضف ناجام رصن باب ىلع

 ىسللل ءامدف هابلعأل كلاخ ةوبا كيزيو «ليحارش نب ةريبق ارضنا

 ودع ميوس نسب ثراخل نا ىدانف هم شيرق دهم دعس نبا

 لسرأو هللاب الا ةوق الو لوح الو هللا اونيعتساف براحو فبان دق هللا

 : ناجرلا نبع ىب دلال لقو ثراخخل ىلا ريمع نب مصاع هتليل نما
 اًيبن كععب هللا نا ناميلس نب لئاقم لاقف اًدغ انراعش 4لعفن ام

 مح «عراعش حاكف تورصني ال مح هاعش ناكف هل اوذع لئاقفا

 زوخأ نسب ِمّلَس ناو فصلا حاملا ىلع مهتمالتو َنورَصْنِم الا
 ناجرلا دبع ىب ملسمو لقعم نب ليقعو نطقو ريمع نب مصاوو

 10 ىيكو ةيراكاطلا فرط ىف ةعامأإلو كلام نب زماعو ريغصلا كيبعسو '

 ةنيدم لعا نم لجر ٌلدو و نييراضبلا ىف ةغيبرو /نيضح ىبأ ظ

 اولخدف طئانمل بقنف ثرانخل ىنضف طئاخل ف بقن ىلع ثراخل ورم

 راعشب روصنم اي اودان» نوسيخ مو 8 نيلاب باب ةيحان نم ةنيدملا
 لمحت ىجانلا دوْعْسُم نسب * مْهَج علتاقف فين باب اوتاو ثراث

 فين باب نم اوجرخ رث هلتقف هيف ىف هنعظف مهجح ىلع لج ظ

 ىدسالا هللا ىبع نب ةمضع قلتاقف زوحا نب َمْلَس ةَبك اوتا كلا

 لسوق. ”ىنب بالا لك نم قيام "نك ديلا كلش

 اوبهتناو هسرج نراك نم لك اولتقف رتاخ ىب مزاح نيلاب باب

 اوبهتني نا ثراخخلا متاهنو عينم نب ديف لنمو روحا نبا لونه

 2) ©00. ليجارش. 8) ©00. وما“ 2 ©00. هامحف. 42) 47
 لعتش. 6) 600+ راع رن 5116© 120. #7) 0000 نيبصح

 م) 000: نييراكسلا» 2) 000. ىملام, ةصك2 نيلان 2) 4

 115 5016+ مهج.
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 1 1: ال كندي

 ىف هريصو اًناسرف 3 ئوارعشلا رمع نب « ةّبّده ىلاو ةطبارلا هيلا

 نابيح 00 3 نب 5 دبع ةنيدلا ىلع هبا ملل

 3 اذ هوه قنا نوملا راسم نوع 0 0 اوبتاك مهنا هباكصا

 ملكت رث هني نع مهعنطصأو عالو نيذلا ليلا هدلنع هل 5

 نها لآق 2 2 هللا رفظا فيك يلع جوخ نمو ناورم ىنب ركذو

 ” لانوي اي :تنتكف * : ناسارخح "تيتو ئراسي ىلع نم 6 مذاو. هللا

 لاو تنناو ورم تانووم فلك نم برهلا دارا نم هّبر دبع نبأ

 ىف ملعجكو عقانعا متخ نأ هللا دبع نب قلسأ دارا نم كتيب

 ام اوعفرت نا مكترمأو مكتعنصاو مكتيلو ذا «مكتيلوف ةلاجيلا 0

 | او فلا, فلا: عفر .نم مكنف كيلولا ىلأ ويسملا ؛ تدرا اذا .متبصا

 نييخلا رارحالا هالوه ىلا مترظن الهف ىلع ثراثخل متآلم مث لقاو : 9 ل ل ا" 1

 هني نع نيذلا ءالوه ىلا راشاو ءالب ريغ ىلع ريسأوم ىنومزل

 ناسارخ روك نم رصن ىلع مدقو < عرذشع لبقف هيلا ميقلا رذتعاف
 ريمع ىب مصاع جنم ةعامج ةنتفلا نم هيلا راص ام هغلب نيحدو

 ” لعسلا 9 ناسواسقسلاو . ورسعو . ىجانلا  لايذلا .وباو / ىميرصلا

 سراوف ىف ناتسراخط نم ىدسالا كلاخ نب ناسحو ىاضبلا

 ملسم نب ناجرلا دبع نب ملسمو ىتيللا لقعم نب ليقعو
 تناكف هنريبس جعيوس نب ثراشأ ادامكو < ناسرف ىف ريغصلا كبعسو

 اثتك لجر ًارقن ريثك موق هباجاف دجاسملاو ورم فيرط ىف أرقت »

 © ©00. يدق. 0. اكرر 8. 3) 000. ىواربعسلا. 6) ©00. مداو

 001 000. 5. م. 20 مكبر دبع 14 "أ ةيودبع٠ 6) 000 مكتوف.

 07 00. ىمهيرضلا. ى) ثذصح 10:66 168. نابسودافلا وريعو#
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 هجوي ناكو « غئاصلا ميعاربا ىلوو ىنأف ثراحلاب كقفلا ىف اًرصن |
 ٍبحاص هنا رهظُي :ثراخل ناكو < ورم ىلا يزوريفلاب ىاحسا هيلا |

 نومدهت مكناو معزت امك تنك نا َرَْصَت هيلا لسرأف وسلا تايآرلا .
 ةئام سمخ ىتم ذخف ةيما ىنب رما نولبزتو فشمد روس
 ةرسسو برجل خلآو تش ام لاومالا نم لاو ريعب ىنتامو سأر

 تنك ناو كدي ىفل ىلا تركذ ام بحاص تنك نثل ىرجلف
 ناب كابلم دج كرم لاقف كتريشع تكلعا دقف كلذ تسل

 دقف رصن لاقف ىنبحص نم هيلع ةىنعيابي ال ىنللو فح اذه

 مه ناو كتريصب لثم مل الو كيأر ىلع اوسيل معنا نابتسا
 ؛٠ نوكلهيس نميلاو . ةعيبر نم افلا نيرشع' ىف هللا ركنات ءعطرو قلل

 عيطعيو رهنلا ارو ام هيلوي نأ ثراخل ىلع رصن ضرعو مكنيب امهف
 ىنامرللاب ًادباذ تمئش ناف رصن هل لاقف لبقي ملف فلا ةتامثلك

 نف هنيبو ىنيب 4 ٌلَكف تئش ناو كتعاط ىف انأف هتلنق ىف

 ىَرلا ترج اذاف قاحضإب سف تثش ناو كير « تيار هب ثرفط
 5 مكك نأ مايضارتف رصنو ثراخل رظانك. رق لك ءهتماط ىف

 ليتعي 7 ناب امكحن ناوفص نب مهَجو نايح نب لئاقم منيب

 هتيب ىف 7صقي مهَج ناكو رصن لبقي ملف ىروش رمالا نوكيو رصن
 ىنب نم هموقل رصن ضرفف اًرصن ثراخل فلاخو ثرامل ركسع يف

 مضو راوس نبأ لزنم ىف ةنيدملا ىف ةاًمْلَس ريصو مريغو ةيلس

 2) 2 ناجرلا دبع نب ميهاربأ. 65) 000. ىنعيابت. 6

 عطور 7) وو لق رو 04 تعيزأر /) 603. يضارتق. 2كم

 كه. ناب. ؟ ى) 068: نال. ):عمهدتوب ون 2 تلي



 ام اذ خس

 هتيالوو هناطلس رصن ربصي 1 هل اولاقو 0 هرماع ىب* نارحك 1ع

 م ل 01 6 كيلع ىرتج 000-- كب أ انمذأو

 رصن كي ىف رمالاو 0 ىنامرللا ىدي يف 0 ىلا 58 لاقف 5

 ىملسلا ملاص ىا نب ةزيخ طئاح ىلا رخو اودارا اب مبجج ملف

 رمالا لعجا هل لاقف وصن ىلا لسرأو ركسعف هاذخاراخب رصق ءازاب

 هج ومأو دواد نب بوقعي لزانم قاف ثراملل جرد رصن 5 أف ىروش

 0 ملَس لوعا رصن ىلا ثراخل لسرأو نوربكي اوفيصنان سانلا ىلع 0

 اذني مقوف 6 ىمجربلا ماطسب ىب وشب لمعنساو كطرش نع روحا

 لعتساو هلوعف ميمو سيق /ترقف مالك دايز نب سلغم نيبو

 نولعي اًممق مهل نومسي الاجر اوراتخاف ناجرلا دبع نب ميعاربا
 احا نب لئاقمو ناميلس نب .لتاقم رصن زاتخاف هللا باتسكب

 ةلبج نب نذاعمو ىمضهجلا .ةبعش نسب ةريغملا كال نانتختأو ؛5

 نم هنوراتخ امو ننسلا نم نوضري ام بتنكي نا هبتاك رصن رمأو
 نم ىلا بتكيو ناتسراخطو كنقرمس رغك ىيرغتلا ميلويف لامعلا

 زوحا نب 9: ملس نذاتساف ننسلاو رييمملا نم هنوضري ام امهيلع

 ©) 000. رماعو. 8) 000. ىقاقإ 2 ) 000. ىهج انك نانموانع 1

 04) 000 00 6) وحلا 5ه0 طاتزا15 ©0015 70. 15

 ةزصع 72107ع داتصغ ءأ دزدع هتتعأ 011 ةأغعز ©. 1/10:ع)1282/ | .  رع) 000

 ترففز ا موك ورانخ نأ امهنيب رمالا رقبو. ى) 000. 15 5367©

 اس
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 ةعيشلا تاقفن نم لبق عمتجا ام هيلا اوعفدو ندما اولبقو 1

 زيزعلا دبع نب ومع نب زيزعلا دبع ةنسلا هذه ىف ,سانلاب محو

 «كلذب ىثلح فتئاللاو ةكمو ةنيدملا ىلع ناورم لماع وشو

 ةىوع ىبسيبع نب قاح“ نع هركذ نمع ىزأولا نتمسباث ىب دجا

 ارعلا لع لهاعلا' :ىاكوالا ةقيقو : قشر" 3 كلذكو و رحم لا

 كاكضلاو ريع ىب هللا دبع رماو هرمأ نم ناكو ىشركلا ىب رضتلا

 اهبو رايس ني رضن .ناسارح اكو: ءلبقاتتركذ قكربام يرد

 0 5 صيرس نب ثرالو ىنامرللاك اهيف هعزاني نم

 00 ذكامو .نيرشعو نامت ةخنس تلخد مت

 < ناسارخ ميرس نب ثراحخل لتق ثادحالا نم اهيف ناك ءامف

 يورخو هذامأب ثراحلل ديلولا نب ديوي باتك ركذ ىضم كف

 امو نايس نب رصف ىلا :«هيصموأ ناسازج خل مستلم ا
 ؛ةدل نيبيجتسم ثراخل ىلا عيتجا نم عامتجاو هيلا رصن نم ناك

 قارعلا ىلو امل ةريبغ نبا نا هخويش نع دمحم نب ىلع ركذف
 ديزي ىننمآ امنا ثراخل لاقف ناورمل عيابذ هدهعب رصن ىلا بتل
 ةعيبلا ىلا اطدف هنمآ الف ديزي ناما ريجج ال ناورمو كيلولا ىلا

 مكس هالتا ةعيبلا ىلا ثرامل ات ايلف ناورم ليلسلا وبا متشف

 » نب دربالا نب دابعو حمحم نب نطقو مير نب دلاخو زوخأ نبا

 2) 4404181. )2  ©ه9. انك ةماعإ مدرس. 2 008. فعح وبا لق
 اك 2) ©60: ىبأ : 61 1مم01761 106007)2 تاكل



 11 آب نس

 ههجوف للا راوس نب 00 اعءدف هبادكا ىقل ام ام كاكضلا

 يلو اهب رمع ىب هللا كبعو اطيناو ديرب ةريبه ىبا طخناو جيلا

 اا نب ةحيبع لبقاو .ىلجتلا ريشب نب :ناجرلا ىبع .ةفوللا ىلع

 | ) روصنم عب فلو ةارصلا لون. ىتح هباحصا ناسرف ىف اًذغم

 ىف ةارصلاب اوقتلاذ هيلا راسف ريب ى .ىبا كلذ غلبو رييمج 5

 «ظيرق نب زفالو ريثك نب ناميلس هجوت ةنسلا هله ئفو

 ادت نب ميهاربا اوقلف ةكم ىلا ركذ ايف بيبش نب ةبطحقو

 رد فلأ ىتثامو رب 6 فلا نيرشع عم نأ هوملعأو اهب مامالا

 ليج ىلوم «ةورع نبأ ىلا كلذ عفدكب مرمأف اريثك اءاتمو اكسمو
 ريتك نبا لاقف ماعلا كلذ ملسم أب عم اومدق اوناكو ىلع ىبا

 © كالوم اذه نا تف نير بعاد

 ذأ ةربخ لمح نب ميعاربا ىلا نافام نب ريكب بنك اهيفو

 ا03 هتاو «اينحلا مايا نم موب را حالا لنا ني من كاف

 لا ميعاربا بتكو رمالل ه ىّصر ومو نابيلس نب صقخ فلختسا 5

 ربح ناسارخ لها ىلا بتكو هباككا رمأب مايقلاب كرمأي ةملس ىلا
 | لطف ناسارخ ىلا ةيلس وبا ىضمو هيلا 2ما مدنسا دق هنا

 206 طيرق» 61 ةكم12 1 نر د11: لش ءاب 8مم ان 216

 طاصمتس. ءغ 00. ]دلعقطثتت طرقز هك. مهي. طم" هصصب 2. )2  طنط

 نبأ هممص ط2 4) 0600

 ةريسخالاو 5 5ع0 12 طمقتتع. 1عءا42 ايندلا هلعل. ه2) آك ء درو 1 اصر.

 فالا ارشع». 1/62 1 26. )1

 00000: كنتساو 14 ٌلتشا.



 آب نس 16

 ةقوللا ىلع كاّحضلا لمع «ىئذئاعلا نارع ىب ىنثملا كلذ غلبو

 ناكو ريهمج نب ريصنم هعمو ةارشلا نم دعم نميف هيلا راسف

 ةرغب اوقتلاف ناورم ىلع اًئالخ ككضلا عياب 5 نيحح هيلا راص

 هورمعو ريزعو ىتتملا لتقف ةيلاوتم امايا اديدش الاثق اولتتقاف

 لدانكلا كلت 2 اروع َترْذَأو 2-52 1 مهبل 0 تر * 1

 لثابكلا ثافك روصتمب «تقاطا ام دعب ةّينملا ةكرارأ امك

 ةريبق نبأ دهحدم ىف ثيرح نب ناليغ لاقو

 ٠ اَتوُلاَج يل نر رصتك اكيفف قا نيعلأ ل تررعت

 ززهمج ىف وصتم "برقو نعش نيام الكت نب ا

 ةيناميلا نم اعمج اهب عمجن ةفوللا لخد ىتح ىبلي ال لبقا

 فلخل نمو 7 ناكلم لكك موسي ققانم 9 قويفن ناك نمو خيرفصلاو ا 1 0 : 8 ١

 لزن ىتح عب : راشت ف اعيرج رصتشمد وسع اناكدلا

 15 امايا ملتاقف يقل ىتح هدانجا ىف ةريبق نبأ لقا ءاحورلا

 ىفف روصنم برقو ىنابيشلا قوزرم نب نوربلا لتقو ممم مث

 ا[: فعزم مام فوزرم نبأ ىلع اوفَقَد بّيّدعلا ءاحور مويو
 غلبو يراوخل اهنع ىفنو ةفوللا لزن ىتح ةريبم نبا لبقأو لاق

 2) 008. ىدباعلا. 3) ©004..ىتح. 2 600. وريعو. 20

 ىنتملا ودا 516. 6) 000. تفاط. 7) 000. نم. ى) قرعت»

 2) 000. ناجلم. 2) 604. ط. 1. بيرح. 2) 0600. فعرمب 00

511116110 202 26151113 



 ورع 1

 ناك ام رمع نبأ ديبو اهداوسو ةفولتا نم هيلع « بلغ ناك ام

 زاوهالاو ةلجد روكو. ة:ناسيبتسدو .ناسيمو ركسك نم هديب

 « ةربزخمل ضرا نم ايوترقكب ناورم ىقل ىتح كاّحضلا لكتراف سرافو

 ايهكمو ناورم ىلا ريسيل كاكضلا ًايهت .ةديبع وبا لاق

 'رةابيشلا نحلم كلذ غلبو ةيسداقلا لينف ماشلا كيري رضنلا ة

 ةارشلا نم ةلق ىف ههو هلتاقف هيلا جوخ ةفوللا ىلع كاكضلا لماع

 كلملا دبعو هيثري 0 ةركج ىبا لاقو وضنلا هلتق ىتح ربصف هلئاقف

 «ةيقلع ىبأ

 ةقث ىخأ راش نم /ناحلمك ناك
 0 هسادس تل

 هد 0 عيقلع ٍنبأو 10

 مهلذدخأو مهجر ىدص ناوحا

 ىرافخأو يناذج + هللا ىلا 0 7

 ديلا ٠ ذخأف ةدعقلا ىذا ىف 0 داب مم 1 ةذئاع ىنب نم

يع نم طازخ لزن :ىتج ديعس رهن نم ةرْيَبُش نبا ظحنو
 ال ان

 «) 040101. 85) 00 ناسيمسوو». ه) 0 ناكلمر 14 زهز*

 11 ناجم ىبل. 42) 4 هةردح. اع 5ن3ماتمدع 0196753. انا

 120111115 0 110531530 ن1, 20 5نوإ. 1موء 2226112124105 بيبح.

 015 ويتموتتع ”جعيعس. 111. )2  ©00. كلما دبع نب ةيقلعو. رك) 0

 ناكلبك نيباك ى) 00 ىرادلا. 2) ناكلم. 2)

 هدعاسرو 50 710. ةدأقو هغ كك آخذ 14م مقع7. ءأ 17272. |1, 2.

 /2) 1523 ل2 17عدواخ أ 772722. 9, 4 كوع



 آب نس انلز»

 نم ركذ هنن دمحم ىب كلخ مشاع نأ ريغ امو + «ككضلا

 ام ريغ «فاسخ ةعقو نم همازهنا دعب ماشع نب ناميلس رما

 نب ماشع نب ناميلس نأ كلذ نم هركذ ىنذلاو دلخ هكذ
 راص ىتح ابراه لبقأ فاسخ موي ناورم همزره نيح كلملا دبع

 :كاكصلا ىلا ريع نب هللا دبع عم: بخت ريع نب هللا تبع لإ

 انآ +لقو يلح ”نكطحأو روج فسفب ةناورم نع ربخاو هعيابف

 راس «نيح كاكضلا تسب ئعِبتا نمو ىلاوم ىف مكعم رئاس

 متو حك : ىعبضلا 2ةرزع نب ليش لاقف ناوومال
 تدي نيش قلنا وأ ركا كلا

 1 لثاو نْب ركب قْلَخ شيف ءتّلَصف
 ع ص را 7 ةدحاو هباكتاو ريع ىبا ةملك تراصف

 « ماشلاب ناوورم كيري هتعاس نم لكراف مب هل ةقاط ال هنأ

 ا)ب نس ةدعقلا وذ لخد امل هبخا اًسِهيِب نأ ةديبع وبا ركذو

 ندب ديرب ميغ تناك نم اهنع ىفنو مأشلا ناورم ماقتل
 :5 ةريرخل كانجا هيلا مضو فقارعلا ىلع الماع ههجوف ةريبف نيا

 كا ومع' ىبا لسراو .كدملا نبع ىبانيعس 25 لاك
 اهنا لاقو ناتشيم انل * كاكضلا لعجغ لق كلذ هيلعي كاكضلأ

 هالوم اهيلع رمع نبا لهتساو ىلجانت امع رظنن ىتح مكيفكتا
 دنع ركن اميف لاق هنذ فنخكم. وبا امذ « ناعنلا ىب مكتمل

 ه٠ كاكضلا كيب نأ ىلع كاكضلا خاص رمع نب هللا تبع نأ ماشق

 6 06006 2 17 فاسخ. 6) 000. ريصتنص. 2) 000. ىتح.

 2) هم. ة. من هع 15ه 2وع زو*. ١ ل كلت تللسفر ذك ألا
 ر/) 000. 5. 7. مي) 000. ناسنم امل. :

2 2140 

00 



 5| أي لس

 23 . م 22

 غيم ىنب نم لجر هناعاو هيلا لزنو هسرف ىع ىملسلا هعرصف

 كنم نكما ىذلا هلل ديلل لاقف فقاو وهو اريسا هب «هايتأف

 نبذك لاق برعلا سراف ىناذ ىنقبتسا لاقف انم تعغلب ام لاطف

 ةعم ربص نم ل فكوأف هب رمأف كنم سرفأ كب ءاج ىذلا 5

 فرعو صج ةنيدم ىف ماشع نب كيعس هاخا فّلخ ناميلس

 ناورم لزنو اطوخت ماقاف هرمدت ىلأ يت ىبضمو هب هل ةقاط 28 هنا

 نينامثو اقين اهيلع بصنو رهشا ةرشع اهب جصاحت صح 2 ىلع

 نوجرخ كلذ ىف مو راهنلاو ليللاب اهتراجح يلع هحراطف اقينجكانم

 اوراغاو هركسع ىحاون ماوتيب امبرو هنولتاقيف مري لك هيلا
 | ايلف هنم ةصوغلاو ةروعلا ةباصأ ىف نوعبطي ىذلا و عضوملا ىلع

 | دونك نأ ىلع منموي نا دلأس ْلْخْلا غمزلو ءالبلا يلع عباتت
 ىمسي ناك لجر نمو ناورمو ناملع هينباو ماش نب كيعس نم

 | ىرتفيو همتشي ناك ىشبح نمو قركسع ىلع ريغي ناك ىكسكسلا اذ

 قرشي ناك هنا ىشبلل ةصق تناكو هلبقو كلذ ىلا باجاف هيلع

 | كآلوا اي ميكس ىنب اب ليقي مث راج ركذ هركذ ىف طبريو طئاذل ىلع
 '| | 33 نب رفط املق ناورنم متشي ناكو مكواول اذه !ذكو اذك

 ىمستملا لتقب رماو هب اولثمو هفناو هريكاذم اوعطقف ميلس ىنب ىلا

 00 اهجوتم ليبقأو هينباو ديعس نم. قاثيتسالاو. ىكسكسلا

 ©6) 0600. ابئتام. 65) 000. اوحن. ه) 1م هه0. 2ع عاعاتطم»

 '” كلن“ 2 000. طخ 14 اهب ىمري“ ر) 664. اوتميدو

 7” اويبليب. <) 0 عضاوأا.



 اب نس 11

 عينأب نا ىلا اهب اوقححف لماكلا اونأب ىتح ربخ لك اوقبسي نا

 لزن ىتح موحن ناورسم لبقاو يلع اولزنف موتأف يلع اقنح
 اولاقف «ىمكح ىلع اولونا نا هيل لسرأف طساو نم هركسعم

 قيجانملا هيلع بصنو هيلا فل>ف انعيجاب ةاننموت ىتح ال

 :كلمتحاو مهب لّثن هكح ىلع اولزرن جيلع ةراجلمل تعباتت اًملف

 تناكو ثرتكا ىقبو تضعي كلحمو جناحاج اووادو موا ةقرلا لعا

 نفد. ناميلس ىلا" صخش رق :تايثلت, نض اون اعيبح قتلا

 ضعبل هضعب لاقف اوعيتجا جهنم ائد املف صيحإ دعم  عمجت

 4 قرتفن الو توملا ىلع عيابتنلف اوُماه ناورم نم مزهنن ىتم ىتح
 ١0 مهناسرف نم كلذ ىلع ىضف اعيمج تومن ىتح «هتنياعم دعب

 ناميلس ىَلوو /ةئام عسنا نم وأ توملا ىلع هسفن نطو دق نم
 ىارهبلا 8 اتيَبُث قابلا رطشلا ىلعو ىكسكسلا ةيواعم و حرطش ىلع
 ةرسغ هنم اوباصا نا هتّيبي نا ىلع :نيعبتج هيلا اوههجرتف
 ىلع قدانكل ىف هيلا فحزو ةزرحتف نم ناك امو بخ هغلتو

 اذ ىف اونمكو هل اويهتف اوردقي ملف هتييبت اومارف 7ةيبعتو سارتحا

 ليج نما نينم لت .ىمستا ير" ىف ةقيرط لع ربط 00

 جالسلا اوعضوف  ةيبعت ىلع ريسي وهو هيلع اوجرخ قامسلا

 ةمدقملا نم هيلا تباثف هلويخ .ىدانو هل 0فيتناو دعم نمل

 كعب ىلا راهنلا عافترا نحل نم جميولتاقف ةقاسلاو م نيتبنجللو

 ١ 0) عمو... ملح 3) 08+ اقموقت« < مهول ولا دل
 قربعت. )62  000. هتتباعم. /) 14 خثاعيس ى) 4 عطرش.

 /) 000. تيبت. 2) 14 نيعبج. ) 0 أوزركتاف» 7) 0

 ةيغنو. 72) 000. سيم لث. 7) 000. دهتيغب. ه5) 14 بدتناو.

 رضز 6000 نيينكماو.



 ٠ أ“ خدم

 10 اسراق .هرزابو كتسأق هيلا لزن رمق هعرصق نيجلاب ةيرصق». ىسكسلا

 تيمزهناو هرسأف ةيلاقصلا ىثق قاسلس هل لاقي ةيكاطنا ناسرف

 ةةيبعت ىلع ىورطو ىضف هريسم ىف وهو ربخأ هغلبو هتمّدقم

 ' 11 ايهتو ذل 'ىبعت: قو «لراميلس ىلا“ هانا ىخ“ ليلنسي «ازثو

 هلويخ مهتعبتاو هعم نمو ناميلس مرهناف هعقاو ىتح هظاني ملف 5

 عضوم ىف هتطرش بحاص 2 رّدوك فقوو نيفقوم افقوف هينبا رماو

 زكا ىصحأفت اكولع ادبع الأ هولتق الآ ريسأب اونوي ال نا مرما رث

 | ائيلس نب. ميعاربا لتقو لاق اغلا ٠ نيثلك ىلع فين“ فموي مالتق

 | نلاخ اهل لاقني اكلملا ىبع نب. ماشهل لات قأو هدلو ىبكا »

 ااظا ثهلي وهو هيلا قدأت مكللا ريثك انداب ناكو .ىموزخملا ماشع

 جور نع كفكي ام اهنايقو ةنيدملا وم ىف كل ناك امأ فساف اب

 ا[ محرلاو هللا كدشنف ىنعركا نينمؤملا ريما اي لق ىنلئاقت هءاّرقل عم

 /قاقزلاو نابقلاب تجريخ كقو كحمبكا فيك اضيا بذكتو لاق

 نم كرسالا نم ريتك ىداو لق < هلتقف هركسع ىف كعم طباربلاو و

 0 ديزي نميف مهعيبب رماو مهلتق نع فكف فيقر مهنا دنهل
 ناميلس ىصضمو لاق « مهركسع ىف بيصا امم عيب ام عم
 ةعم ناك نمت تلفا نم هيلآ مضناف ص ىلا ىهتنا ىتح الولغم

 هجوو اهناطيح نم همدهب رمأ ناورسم ناك ام ىنبو اهب ركسعف

 مهيبلا مكقتو ليخ ةديرج ىف م طباورو اًداوق هم موي * ناورم 0

 م مهر راسثو. 2) ©0600: كريت , 2 2600 م سابو مهلش-قةي .

 )0 000. اًرتوك , 14 انع 26م ) 600. اركل. مي) 000. فافوتاو.
 مي) 000. كيرن. 2) 000. ايهناطيح. 2) ©00, ذم. مهب. 2) 04:

 ءطباورو. ١



 أب ةذس 1

 دعب ناورم لوقو دنجو هجو لك وع لا اوضقناف ماشنلا لعا

 هةرمأي ةريبف ىبا ىلا بتكو هيلا اًفرضنم ايسيقق فراش نإ

 عمتجاو طساوب هركسعم لؤن ىتح ©« نيرود نم ةركسع 6 "

 ة لمهيلا !لشرأف :هتوذ 0 اوقلغأو هيف اونصحتف م ذب >2

 نم ىنيمتيطعا ام دعب ىتعيب متضقنو ىتعاط متعلاخ متعنص اذ ام

 هفلاخ نم ىلع ناميلس عم انأ هلسر ىلع اودرف فيئاوم لاو دوهعلا

 نم ىنعبت نم دخأل اوضرعت نا مكرذتأو مكركحا ىلا جيلا

 مكل ناما الو مكسفتأب ةاولحتف ىلا مكنم هلاني وا ىدنج

 10 نوسجرخلا اولعجت نأورسم ىضمو كتل انآ ةعلا اولسرأف ىدنع

 ناّذشو سانلا تايرخا نم هعبتا نم ىلع نوريغيف نصح نم

 مهولع قرحكتاف كلذ هغلبو مهحالسو مهلويخ © مهذوباسيف دنلإ

 د ل ل ىلا عمتجاو اطيغ

 كاسخر اهلا لاقي ضر: ىدبل *هيره قدركتعو 22 ةيناوكّللاو

 اذ ىف دهم ملق تح 00 د نم نيرست

 ىفقتلاو !اديدش الانق 5 نيركسعلا نيب اميف 0 مهتدع

 ىنح اعط لط-د سراف اهنم دحأاو كو ىسيبعو ىكسكسلا

 مكقم ىكسكسلا برضق .فويسلا .ىلا اراص رث امنهخلمو كد

 90 هضرت عا هسرف هب /لاجو هردص 2 هما طفقسف هبحاص سرس

 8: ؟مقكورك ' 2) 000:7 5:5. 2

 موب سيف. 2) 0 امهصرأ. 14 وز م11 كانك نيرسنف ضرأ نم

 م 400101. ري) 204. لاحوب

 4) 000 ىددود. 0102



 1 آب كنس

 | دك كف. الو ايش. عشص ام هلله هئم ركن تالا ىقيا كقيس

 روظنم .ناكو ةنمل 'تلخذف هنانعب تذخا نيح اهلتق .نوكي

 نأ لق اهينجوز نينموملا ريبما اي لاقف ةأمإ اهنا ذثموي ملعي ال

 | ثا لق 3 قلغتلا راوس .ىب «ةحيبع تخت تاكو. اجوز انهل

 © هعيابف لاوش رخآ ىف ميلا يرخ رع ىب هللا دبع:

 دبع نب ماشع نب ناميلس علخ 18 ةنس ىنعا ةنسلا هذه ىفو

 < برلملا بصنو دمحم نب ناورم ناورم نب كلما
 نعي فححاما يق

 ميفاربا ىب باقولا دبع ىنثتلح لق ريعز ىنب دحأ + ىنثدح

 صخش امل لق ماص نب ديحم نب 4دلخ مشاه وبا يكد لترم

 ايراحمل ىارعلا ىلا يبه ىبا ديجوتل ذّقرلا ىلا ةفاضرلا نم ناورم
 )امه ىتبا ناميلس :هننداتسا قئابيشلا سيق ندب كاكضلا

 ناورم ىبضمو هل نذأف هرما ىالصاو /هرهظ مامجال مايا «ماقم

 ثعبلا هيلع عطق ناورم ناك 5 فالأ ةرشع ف وتكأ و لبقأت
 اوعدف ةفاصرلا اوواج ىتح مداوق عم قارعلا وزغل بويا ريدب

 كنع ةدنم ىضرأ تنا اولاقو هنيراصصو ناورم علخ ىلا ناميلس

 ااينلا مخ عباجأت ناطيشلا هلوتساف ةفالخلاب ىلواو مأشلا لها

 بتاكف نيرسنق ىلا 8 هعيمجب راسو ركسعف هيلاومو هدلوو 4 هتوخاب

 ه«) "0ع. ةل0لسحخاتت ةصق8ق أ [ذ )11. 5) 000. ىلعتلا,. هه ظءدعع

 1 <00 رفعج بأ لاق. 2) 1عوءطقث4 ذه كم0. ه2) 000. ماقم.

 7/7651. ١١ه اهايأ ماقلا. را 0 مامجالا 51 هرهظ ز هك. 0110011

 5112132 2. !مكبر 5. ىم) 000. 231 204 ىفه /7) 1666211015 35

 لط 60م0. ةاتمم]ءالز. )2  مهذوخاب. /) 57451. اعبيمج مهلو

 14 مهعمض.



 آب ذخلس ا

 00 0-5 ---6- نع د ا 3 نا ع

 مالسلا خيقاع نبأ حار َْى ع ىرَجَت نيعلا عمدو ةلئاقو

 هس هغ دال

 مامح هعرصمل ىفف لكو هراس تّنأو مامحعلا كَكَرْدأأ

 م دوف هللا لكك وخلو نادم الو نيَديلا نحر لن

 مارك. مو: نولتقي ىكلو ' < ب رش ىلع ٌلّمَق اَمو
 5 ماغُطلا مقلع ىباي ىناجش ٌليِبَس مهلا سول سانلا 6 اعل

 ىعيا طق اقوه لضم ناقلا 4 تيأر اموت نيل لقال اواو

 مهلعجأو اضرلا مهطعأ ناورم نع ملغشتو مهبراحت ملف ةارشلا

 ىلا اوضمو انع اوّلخ اضرلا متيطعا نا كناف ناورم نيبو كنييب
 كعضو ا تنا تسقاو هيلع ٍعسأبو لح ناكف 'ناورتلا

 10 مغظ ناو ان انمآ منع: تنكو تدرا ام ناك هب اورفط نافذ اذه

 مرماو هيما نا عم اًجرتسم اًماج هتلتاق هلاتقو هقالخ تدراو عب

 ءرظننو ميلتت ىتح لّجكت ال رع نبا لاقف“ ارش هنوعسربو لوطيس
 رقتست الو هعم علطت نأ عيطتست اف مرظتنن ءىش ىا لاقف

 كفو ةحار ىف ناورسمو مب .. انزظمسبا كمن مصفاة

 15 فقوف جوخ مهب فحال جراخت انا اما دنع عانلغشو جرح هانيفك

 هللا مالك عمسأو ملسأ نأ كيرا جناج ىنا متادانو خفص لابح

 هل اوعدف تملسا لق لقو معيابف مهب فحلف و عتنحم ىو لاق

 مني قانعي لخا:ىنلا سرافلا .نم .ىم هل لق مث ىّدغتف ءادغب

 اذاذ هيلا تجرخ ربنعلا م مآ ايداوداتقا علك لل موي ىنعي بالا

 همهللا ميق تلق معن لق روصنم تننا هل تلاقف سانلا لمجأا

 ه) ةزءأ مهن طمص راش. *2) ملل نانيشل | 3 ماهك»

 4) 04. ماَعُط» 2 004. 5. م.  ر) 604. رطتس. 310 علطب ©

 رقتس. 2 م) 14 مهتحاح هده 758. 1. مهتيع»



 1. اذ اكذب

 35 ىلع روهمج نب روصنم كشف. لانك .لتنشاف .هاَيالا كلك : نم
 نب ةمركع هل لاقي ةارشلا ىف ردقلا ميظع نك كاكضلا داوق نم
 نه

 انادبو هلتقف نينثاب مهعطقف ه يروا بايب ىلع هيروفم ,نائيك

 00 1 نابيدش ىبب نم, لاوشا.ىتحي :«داوق: نم. اًدئاق: كاكضلا

 لاوش فقلطناف انيلع راصل لاط قف اًران يلع همرضا لاقف بازلا و

 كىلملا دبع عيقلف ةليخ ىف نابيش ىنب دحا تييحلا هقيوو

 يب ديرن لّوش ةدل لاقف نوديرت نيا عل لاقف ةبقُلَع نبا
 دعم عجرف كعم انا لاقف اذكو اذكب نينموملا ريما ىرما بازلا

0 

 شا ناكو اضيا كاكضلا داوق نم ناكو هيلع عرد ال رساح وهو

 | ومع نب هللا ٌكبع هل يرخاف هومرضأت بابلا ىلا اوهتناف سانلا م

 لاتقلا ىشا عولتاقف بلك نم سراف ةئامتس ىف روهمهج نىب روصنم

 عانم لتقف رساح 42و, خيلع ن0 خيقاع نب ©« كللا دبع لعجو

 هيرضت هيلع لشُف ل هظاغف ريوهمج نب روصنم بلا رظنفف ةدع

 تلبقأو انني رف 4 هتفقرح علب ىنتح همعطقف هقتناع لبح ىلع

 ريهمج نب روصنم ماكالب تْئخا ىناح ةداشش جراوشل نم قأرمأ 15

 00 لاقيو اهدي .برضف .نينموملا ريما ٌبجأ .فساق' اي: تلاقف

 '0 دخلا ةنيدملا لخدف اجر, اهديإ ىف :هعطقف: هعتان نانع

 ىبيخل هبرضف بلك نم هل # مع نبأ هيلع ضرتعاف اروصنم ديرب

 كبع ىثري #لاقف سرف كولم ءانبا نم هنا معزي ناكو هلتقف

 خمقلع ىب كلملا

 ه) هع. 200101. 110عخاتتت ءدلعطت ءددع وتقع 2 تالا نكي

 ة2مع]113أ012. )6  0 جل. 6) 60005 هللا يبيح“ 22) 600 هنقذرح.

 ١ 6 0 ىوبيخلاب. ر/) 1ص ء00. 200342 لاقن. ى) ©0. طق.
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 اب خس 0

 ليق اميف طساوب فسي نب اكمل لزنم رمع « نبا لزنف لاق |

 ىب ةلظنَحو كيعس انبا نامبيلس هوخاو رضنلا لونو ةيناميلا ىف

 َتدعَص اذا نيميلا تاذ ةيرضملا ىف ةئاَبثو نم هانباو ةقابث

 جيديا ىف تراصو ةارشلاو كاكضلل ةريثلو ةفوللا اولخو ةرصبلا نم

 5 ىشركلا ديعس نب رضنلاو رمع نب هللا دبع نيب بر 6 تدلعو

 هيلا مأكسي نا رضنلا بلطي كاكضلا مودق لبق هيلع ءانك ام ىلا

 نب هللا دبع ىّأيو ناورم باتكب قارعلا ةيالو رمع نب هللا كبعا

 كنج نأ كلذو وضنلا عم ةيراؤنلاو رمع ىبأ عم ةيناميلاو رمع

 0 ثبح دسيلولا ىلع ايصعت صقانلا ديزي عم اوناك نميلا لعأ

 : ا ربو مو نسا 0

 6 نبأ فسوب ىبد كا فيقت نم رث سيق نم

 كاكضلا لخدو رضنلاو رمع نبا نيب برخل تداعف ٍاَحَدْل ىخا

 نابعش 8 دانيا / ناحلم اهيلع ليتساو اهب ماقاف ةفوكلا

 [ةرمحع نبال اعيتنم طسأو ك١ 8-2 ّك انت لبقأف |*ب خنس

 و الكن رضخلاو رجع نبا كلذ ىأر اًملف رامضملا باب لونف رضنلاو

 تناك امك ةدحاو هيلع امهتملك تراصو امهنيب اميف برخل نع

 هباككاو كاكضلا نولتاقيف رسلخل نوربعي «داوقو رضنلا لعجن ةفولاب

 رمع نسا ع و او 00 ىلا 2 رق رمع 5 >-

 ه) 001016 625) 000 تراغو. ء) 14 تناك. 2) (00. ىتحت'

 ©) 000. تنبا. ري) 000. ناكلم. مىي) 000. اولكن. 2)

 239 ث



 ناكر ١بلس

 ا 000 ينل اقل رجع يابا كدا نا رك نيك للطلاب قيبط
 لاق سانلا بره دقو ميقت مالع «هباككا رمع نبال لق طساوب

 تآلتما ىق اًبراه الأ ىري ال نيموي وا اًموي ماقأف - ولا

 عمجو طساو ىلا ليحرلاب كلذ سنع رمأق يراوكل نم ابع مبولق

 رظنو ةريزجلاب ميقم هعو ناورع فحلف هباككا ليزغلا نب كلاخ ة

 007 نماي ملغ. سانلاب ىقللام لل قاحنللا“ نمابعلا -نب هللا ديبع

 وبا لاقف هركسع ىف هعم ناكو هعيابف كاكضلا ىلا جحنجت هسفن

 هاخا لنق دقو كاكضلا هعابتاب هريعي ىدنسلا ءاطع

 حج ماك وسل هللا ديبعل ير ١

 ٌليشتق ل ١ ءمنجي م حلا ف 10

 «مهيف راثلاو 4قارملا عَبْنَي ملو
 1 ا فب

 فمر كاسخأ # اودرأ 0 1 1

 لفظ شأن مكعلبءاق 201

 ةاطع مقا ليق نم تيبلا اذه سابعلا نب هللا ديبع غلب املف

 كما رظبب هللا كضعا ليقأ لاق

 ةَبارَق ىذ نم مُحْرلا َكْثَلَسو الف
 ليفت ليكن ٍرثو بئاسطو

 3 208 اجي 8-55 تكرس

 ٌلوطم نانعلا راوخ تانحشتو 920

 نب دكيح نب ناورم ناورم ىنب ءكفلخ رخا ةيسابعلا ءافلخل لوا
 ليق ام ماصف دمع نب ناورم. 5انمعم02ع 1212101:3124126 651113.

 ه) 00101 ء 15. 682) [آ لففا 0652 000 خا. 02) 00

 قابلا. 2 ©00. جنم. رك) آخ اوترءا م 10



 اب خس ناس ١

 دنع ريدب ىبتركلا ىبأو ري اب رمع ىب هللا كبعو رصقلا ىف 0

 ىنابيشلا فووععم نب « ناكلم 27 ةفوللا ىلع كاكضلا بلغف

 نبا جوخ ىرورتخ ةلظنح ىنب نم رفصلا هطرش ىلعو اهيلع

 نوف ىش كلا ىبا هلئقف ناحكذم هضراعف مأشلا ديري ىشرحكلا '

 لقو «ءدطرش ىلع ثراخل هنبا ىلوف ناسح ةفوللا ىلع كاكضلا

 جرا فلتق# امل ايضا .هاعتيلب ىقريا رمت يس

 ن ع ل نا م د

 حني ْمَلَف نامزلا بير ة ىضرغ ىمر
 اعونم فلا 3 سوقْلل نر عةادغ

 اًبصاع ليم ىصْقألا آ ىبضرسغ ىف

 ا 2 اربح 5 رك اَخَأ
 تك ا

 000 ضع ناوسخأ ءفقتما

 2 5- 7 ه2 ِِ

 مهم 5-2 م 2 وع

 ايام نفح نك ابا

 ع ديمه لا فال و نا 4# ركذي
 هلمأي ناكو ميم نب ميم نب ميم نب ميم لتقي نيبع نب نع
 نب سابع ىب هللا دبع نب لع ىب هللا دبع هلتقن مهلتقي نأ

 ©) 000. ناجكلم. 42) 000. ىضرع. 2 0004. 5. 4)

 ةتتغ 2052 5انت2غ 510 1060, 211غ 0112ع0دج ءئع10عءقاتتأ 26 كك فو 0

 1 مهيد. !همر 1 ؟ءىو0. )©  000. لمات. م) ظلععمع ناورم 10 128
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 فخ نم ناكف طساوب هيظع قحلو ليللا نحت اوبره لق

 روهمج نب روصنمو هللا دبع نب ليعامساو ىيعس نب رضنلا طساوب
 ىقاسغلا ناسح تع ديلولاو ةلاوذو زم هانبأو ةلاوُذ ند غيصألاو

 05 اميقم دباصكا نم ىقب نميف ربع ىئبا ئقبو هوجولا عيمجو

 000 دال د تارا كلو انل هللا“ دنع نا لاعبو «« لربي 5

 نب نابضعلا ىب رمع هظرش ىلعو ىدنكلا سابعلا نسب هدللا

 ماتو ديلولا نب ديزي تام ىتح كلذ ىلع ةالازي ملف ىرَتعبقلا

 | هرمع نبا ىلوف قارعلا ىلع رمع نبا رقأف كيلولا نب ميغاربا
 | ©اولازي ملف هطرش ىلع نابضغلا ىبا فاو ةفوللا ىلع امصاع هاخأ

 نابضغلا ىب رع ء عتاف ةخيواعم ىب هللا دبع جرخ ىتح كلذ ىلع

 |ارمع رمع نب هللا دبع ىَّلو ةيواعم ىب هللا كبع رما ىضقنا اًملف

 111 باطللا نب مديز نب ناهرلا دبع نب مدييلل ىبع نبا

 |( لزع زث 9 لعا نم ىدسالا ةبيتع نب مككلا هطرش ىلعو

 000١| نابضغلا نب .رمع ىلووا ةلفوكلا نع قيململ دبع ىب ربع

 | نع نابضغلا نب رمع لزع ث ىدسالا ةبيتع نب مكلمل هطرش د:
 نب ليعامسا ىلو مث ىناسغلا ناسح نب كيلولا ىّلوو 7 هطرش

 لايعامسا لبع رث كيلولا ىب نابا هطرش ىلعو ىرسقلا هللأ دبع

 ' ادنألا ةريشب ىب * ناينلا ىب .نابآا ىب كمصلا دبع ىّلوو

 لثيق ىب كاحضلا هيلع مدقف رمع نب مصاع ىلوف لوع رث
 ىرسقلا هللا دبع نب ليعامساو كاكضلا مدق امن لاقيو ئنابيشلا

 <) ©04. هللا كيبعو. 2 2) 004. الزي. ة7خاتسسص ؟ءودعمك ذه 004.
 !] 866562 )2  ©6048. كلرت. 2) ©04. عباقب رز ©04. طب 1 سقف

 زيرعلا نبع. ى) 000. كيزي. 7) 10216 ٠ ةفوللا ىع. 2)

 "ايدو



 آب خنس اك :

 اولوني نا لبق رضنلاو رمع ىبا باقكعأ نم ماشنلا لعا جيلا

 كاكضلا لون 0 ةأرمأ « ةرشع كثلثو اسراف رشع ةعبرا عانم اوباضاف :

 اولتتقاف سيمخل موي اوداغت مث حاراو هباكحأ ىبعو دركسع برضو

 هلتق اًمصاع هاخا اولتقو هباككاو رمع ىبا اوفشكف !اذيحش الاتق'

 5 ىف سيق نب .ثعشالا ونب هنفدف ىنابيشلا :قوزرم نسب نوّدوبلا

 رفعج ناكو هللا كيبع اخا ىدنللا سابعلا ىب رفعج اولتقو مراد

 كلملا دبع ارفعج لتق ىذلا ناكو رمع نب هللا .دبع ةطرش ىلع

 كلاب دبجرققر« نوح يعج ناك. .سيقلا بطيخ يني لاس ا

 لج هبرضو خاشاش هيلع كف ةلشاش هل لاكفي كل مع نبأ ىدا

 10 عل نك كلذ دعب هُنيأإَف ديعس وبا ل5 هبجو ةفّلفف ةَيرْفُسلا نما

 ما تلاقف احن .هكحذف رفعج. ,ىلع ,كلملا».ةىيبعبكاو نييجو

 ةيرفصلا 6 نوذربلا

 اركصأ نيح ىيصلا 2سرافلاو ارقعجو ايصاع انْدَتَق نكت
100 

 ارعقملا ىدنكلا انج نكأو

 ؛ةليللا ىلا انقدنخ ىلع اوفقوف جراوشل لبقأو رمع ىبا باكا مزهناف.

 انومزه ىتح ءانمماتت ام هللاوف ذعمإل مهي انيداغت مث اوفرصنا را

 ىوللستانا: سانا اذاخ ةتييسلا موي انكبصاو انقدانخ مانلخحفا

 منك اسأب .كشا. طق علتم اوري. ل. اموق . اوأرو .طساو ىلا نولبرهسلا

 عتماع اذاف هباحصا رظني رمع نسبا بهذف اهلابشا دنع دسالا

 «] 008. رشع هتلثو. 22) ©03. اولفف" 20 604. نع ف4. نوذركا
0 1 

 5ع 30113 1365اتق3 56 702 ات نطمح 266 سراغفلاو 9 7 0 1 1 | ا 4 2 ل 0002

 انمانت“ 2 7) ©0040. اولخدف. 06 14 اولخدف رمع نبا باكا مزهناف



 1 زز'ب ايس

 ةقوللا اولخد ىتح هتبقي مزهناو هباكصا نم اًسانو ةّيطع هلتقف

 ةديبع هبا اماو 2« ناورم هعم نميف فخ ىتح ةيطع ىضمو

 | عال يلتمس :قددح لق هناف ىنتملا نب رمعم

 تباثو روزرهسشب ماتا كاكضلل ةارشلا تععيابو « ىلا لكهب ىبا

 عمتج ملف فالأ ةعبرأ ىف راص ىتح هجو لك نت ةةيرقصلا خلا 5

 ىلع هلماعو كيلولا ىب كيوي كلهو لاق هلبق 0 ىجراخ 5 علتم

 لزن ىتح ةينيمرأ نم ناورم ظخاف رع ىب هللا دبع قارعلا

 ريع نبا داوق نم ناكو ديعس نسب رضنلا قارعلا ىلوو ةريزجلا
 ىلا ةيرضملا تعمتجاف ةريثل رمع نىبا لوسنو ةفوكلا ىلا صخشف

 ناورم دما رث رهشا ةعبرا هيراحت ريع نبأ ىلا ةيناميلاو رضنلا
 ةنس 24 ىف كلذو ةفوللا يحن الاكضلا لبقأف 6 لّيزغلا باب رضنلا

 ملهف كربغو ىريغ كيري 2 اذه رضنلا ىلأ 08 نبأ لسرأف اان

 لبقأو مدقلا لت لزنف ريع نبا لبقاو هيلع ادقاعتف هيلع عيتجأ
 نب غَبصألا ىب ةزج ريع نبا هيلا لسأف تازفلا ربعيل كاكحضلا

 سابعلا نب هللا فيبع لاقف روبعلا نم هعنميل ئبلكلا ةلاوُذ 6
 01| لسرأفهبلظ “نم انّيلع ملرفا رهف .انبلا ربعي هغدأ ىدنللا
 ا ىلصي ناكو ةفوللا رمع ىبا لونف كلذ نع هقكي ةرجح ىلا رع

 ىلصي ةفوللا ةيحان ىف ديعس ىب رضنلاو هباككاب ريمالا ىجسم

 افاكت ىف امهنا ريغ هعم ىلصي الو رع ىبا عماجج ال هباكتكأب

 ىتح ةزيح عجر نيح كاكضلا لبضأو كاكضلا لانق ىلع اعيتجأاو

 )03 8 ةنيب بحجر ىف ءاعبرالا موي ةليختلا لزنو تارفلا ربع

 ©) 004. ىرملا. 42) 004. جلثمل 2 ©00. لقوغلا. 2 4
 00 6 000. فج.



 الي نس 1 ْ 5
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 فالاآ ةثتلث نم يك 0 لأ نمو بتينحملا هعبتاذ 0 ضراب 1

 تناسب نايت وتساب ةينسفا 00
 حلطصا ةفوللا نم دعم نميف كاكضلا هيلا اند املف ةريثخلو ةفوللا

 :بفاجضلا لاتق, ىلع ءاذيو ادحاو خرما راصف ىتيظو رم

 نيتلك نم وحن مأشلا لحم نم ذتموي امهعمو ةفوللا ىلع اةدنخو

 ىب دابع هل لاقي نيرستق لها نم ثق ٍهعمو ةّدعو ةوق هل اغلا

 اوزربف ئشركلا نبا هب دما ناورم ناك دق سراف فلا ىف ةلّيزغلا

 رفغتجو,+ زيوعلا تسع خب.:ه زرع نب :مصن ةتموي بلمس ملح ا
 ؛0 نب هللا دبع فقحنو ةميزه ميقا مومزعو ىدنكلا سابع ىنكا ٍ

 نوت يباهر اوبس 0 1 يقل 2 هللا دبع نب ليعامساو ةيرضلا

 فلختسا رق دكاوسلا اوبجو اهضرأو ةفوللا ىلع ءةذيرزخلو كاكضلا

 ىتتام ىف ةفوللا ىلع /ناحلم هل لاقي هباككأ نم الجر كاكضلا '

 15 ةرصاحت طساوب مع ىب هللا دبع ىلأ هباككأ مظع ىف ىضمو سياف

 ىبلغتلا ةيطع هل لاقي نيرسنقف لحما داوق نم كثأق دعم ناكو اهب

 وا نيعبس ىف نرخ كاكضلا ةرصاح فوخ اًملف ءادشالا نم ناكو

 غلبف ةيسداقلا ىلع يرخت ناورم ىلا اهجوتم هموق نم نينامثا

 ةرطنق ىلع هيقلف.هديري اردابم هباكا ىف عر 3 اناحلم

 90 هلئاقف اسراف نيتلت نم هك.ىف عوست لق ناحلمو و نيبحليَسلا

 «) ©08. اّدِبو كحاو. 2) 000. ليوعلا, 14 "هه, و ليوغلا'
 6 600 نمتع. 2) 000. هللا دسسع. 6) 00«.516.: 17هيع72. 7

 ةدروركلاو. )72  2000. ناكل 15 ناكلمز 7747. ان 6
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 امك [زب نس

 00١' ةيحلاص“ ىلا: نهتم ىحاوأ لك زاسف- ةعيتر قل" عكلغ ا لثم

 | ا ورنصل لكيت لاء ذيع جو لا ملشلا يرافس
 اًسرف نيسمخو ةثام نم وحن ىف ناورم مزه ىذلا بهو هداوق

 قاتم نحاو ّلك وما ىقو نوراغ مو هركسع ىلا ىهتناف ة هتّيبيل

 | اضعب ٍجضعب فععيل هسأر هب للبي ضيبا بوت هعم نوكي نأ

 ىربيَكلا لاقف ةرغ ىف موباصأف مركسع ىف ءاوركبف
 ىركسع ىبحُأو فّيِسلاب برص ىوبيكلا 2 ىتاف ماطسب كي نا

 | ناورعب اوقحلف هرشع ةعبرا الا دعم نم عيمجو د جل

 | هل لاقي جهنم الجر يلع يد هطباور يف جتبتأف دعم اوناكف

 | قارعلا وك لَحهَب نب ىيعس ىضم رث ملتعنلا ابا ىنكيو لئاقم

 | مهضعب م لاتقو ماشلا لها فالنخاو اهب رمالا تينشن نم هغلب ام

 | تناك» ئشرَحلا ىيعس نب رْشَنلاو ربع نب هللا دبع عم اسعب
 ةيرضملاو ةريخاب ربع نب هللا دبع عم مأشلا 00 بل
 ةيشعو ٌةوُلَع عهنيب اميف نولتتقي هف ةفوكلاب ىشركلا ىبا عم

 ةباص) نيعاط نم كلذ ههجو ىف لكهب ىب كيعس تاف لق و
 ىهست #ةأردا هل تناكو هدعب نم سيق ىب كاكضلا فلكتساو

 كلذ ىف ؟ىريبحلا لاقف ءاموح

 ٍٍلَرمي مل نوزاسلا لح اذا لَكَ يآ ربك همّ اهلا ىقت
 ومو ةفوللا ىلا هّجوتو فلا ِ وك كاكضلا عم عيتجاو لاق

 ©) 000. دعس. 62) 000. هشديك. ) 00هدز. 000. وكف.

 4) ©04 اثاف ماطسب . ) 000. قلع صك. ىنضم رث.  ري) 4

 لثعسلا ى) نكممداحس 200101. 2) 000. ما. 2) 000: ٍبْيَخ



 اب حنس امك

 نب ناميلس هعمو ةفاصرلا مدق. ىتح « قئللا ردو .ةيروس ىلع

 عولخملا ميعارباو اعيمج هتوخاو كلملا دبع نب كيعس هبعو ماشع

 مث اًموي اهب اوماقف كيزيو ناميلسو دكيلولا كلو نم ةعامجو

 ميقي نأ هل ننأي نا هلأسو ناميلس هنذأتساف ةقرلا ىلا صخش

 5نذأف هعبتي رث هرهظ ةمججو هيلاوم نم دعم نم ىوقيل امايا'
 ركسع ىف تارغلا ّىطاش ىلع ءطساو كنع لؤنق. ناورم ىضمو هلا

 اهب ةريبه ىباو ايسيقرف ىلا ىضم مث مايبأ خلت دب ماقاف هلوني ناك

 قروركلا ىنابيشلا سيق نب كّضضلا ةيراحمل نيارعلا: ىلا ءمدقيلا
 ثععبلا هيلع عطق ناورم ناك نع فالآ ةرشع نم وحن لبقأف

 10 وعد ةفاصرلاب المخ ىنح 0 عم 5 2 7 رسددب

 «ةفوللا ىنابيشلا سيق نب كاكضلا لخد ةنسلا هذه قو

 هلوخدو امك كاكاضلا ٍبورخ نع رابخالا ركذ :

 اهيلا هلابقأ ن ا" .نيا نمو ةفوللا

 دبع نع ىتدح هنا هيأ اماذ همما نم كلذ ىف 4 فلتخا

 نك لق ديح نب دلخ مشاع وبا ىتتح لق ميعابا نب باقولا

 قو ولا يرخ لتق نيح كيلولا نا كاكضلا ءيورخ بسلا

 ه1 زر رطل

 ه2) ©08. ىثللا نغ 80. هك قلل“ )3  ©00. 5.7. 2 1. ته

 خقرلا طساو. 4) 2:26. رفعج هبا لاق. هء) 400103. . /) 004

 لابقتساو. 18 "م ان 2ع.  ى) 000. ى ضراب ٠
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 ارا أب نس

 )0 ديرما يوتا ريح نب. فرطناو هلا ماعم !وّينطو احق: نإ
 ارب تباتب رماو رمذت الخام اهلك مأشلا هل تماقتسا دقو

 قشمد بوبا ىلع اوبلُشو التقت اعطت نيذلا رثنلاو هينبو مي
 هل لاقي جنم الجر 0 اا

 لاوما نم ملع هه«دنع اومعز اميف ناكو ىبلكلا ثراخل نب ورمع 5

 نم لطسقلا لزنف دعم نع ىضمو «موق كنع اهعضو تباث ناك

 لق منا مغلبو مايا ةتلث ةريسم ايهنيب رمذت ىلي ام صم ضصرأ

 برقلاو داوملا ًايهف رخصلاب اهومطو رابألا نم اهنيبو هنيب ام 6 اوروع

 نيلولا قف شوبألا هيلكف هعم نملو هل كلذ ليحن لبالاو فالعالاو

 "هيلع متحكو ميلا رتعي نا ءدولأسو اهريغو ماشع نب ناميلسو 0

 بتكو دكيلولا نب ورع هاخا هيلا شوبالا هجوف كلذ ىلا عباجاف

 هموق كالهو دكاله نيكي نأ فوخضتي هنا عملعيو عرذج يلا

 قتيلا هيجوتلا ىف هل نذأي نا شربالا هلأسف هوبيجج رو هودرطف

 هناو ىقح منا هملعاو مفوخو مملكف مات لعفف امإيا هلجويو
 | ١ دووم عدلان و ديلجلف .ةحمب نمو دير مما زفاط ال

 وعشقملا ىب ةايصعو | كيينرسلا 2و جتيداتو بلك هيرب ىلا جهنم

 ةيواعم نب كيزي نب نايفس ىأ نب ةيواعمو ةثراح نب ليقطو
 كلذ هيلعي ناورم ىلا شربالا بتكو هتنبا ىلع شببالا رهص ناكو

 نمي ىلا فرصناو هتنيدم طئاح مهدها نا ناورم هيلا 5

 هنباو ءةلاوذ نب * غبصالا هسوور دعمو هيلا فيصناف غنم كعياب

 ةايربلا فيرط ىلع مهب ناورم فرصناو ماسوور نم ةعامجو ةزيح

 .١ ه) (نمم] ءءااتكت 511م21691. )6  أوروخغ» 6) (000. اولاسو.

 ١ 14 انغ 6م. 2) 004. جباجاف. 2 ©00. هلاوذو.
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 أي خشم أمكذ

 روصنم فدكااف عتبخا ناكو نبات نب ةعاقر هدلو نم تباث عم

 مكرم تملا 72 "تا 0 هل 3 هل 1 عم هفلخو هالوو ا نسب

 نم . قاما هل ىبف,اهطخاف هيلآ عجرش ' وشمل هوا اند
 ةبتكو لق «هيلع ىنبو اهيل هرمس رث اهيف هلخدأو ةفوج رج
 لجر هيلع .ٌلدف هل فّطاتلاو تبات بلط ىف سحامرلا .كأ ناوزل
 نيرهش دعب اًقِثوم ناورم هب قف رفن هعمو قع انول ىلا

 رث ملجراو هيديا تعطقف هيدي ىف اونك نيذلا هينببو هب رمأفا

 اهدجسم باب ىلع اوميقأف نيعطقم :متيأرف .فشهح ىلا ءاولتكا

 ,هرصم ىلا هنا نولوقيو تباتب ءنوفجري مهنا 4مغلبي ناك هنالا

 بويا ريد نم ناورم لبقأر اهب ناورم لمع لتقو اهيلع بلك
 نب ماشع ىتنبأ امهجوزو هللا دبعو هللا ىيبع هينبال عياب ىتحلا

 جنم اًعيمج هتيب لما كلذل عيجو ةشئاو ماشع ما كلملأ دب

 ناميلسو كيلولا كلوو راكبو كيعسو كم كلملا دبع كلو نم

 5 /لها ىلع علقو برعلا سوورو شيرفق نم ريغو ماشعو كيو

 قاحللاب عرماو نم اًدتاق هنم دنج ولك ىلع ىّلوو ماوقو اتعب ماشا

 ىف ههجو مأشلا ىلا هريسم لبق ناكو ةريبغ نب ريع نب كيزيب

 ىلا #نيرود لزني نأ دمأو ةربزمل» نيرسنق لما نم اغلا نيرشع
 7 امىلأ. 5ءءاتكاتك داتنص ]ة1ع3ط1 عم ن1. ها 1شنسص 7., انط1 22 مءا1ةئالك

 قانللا نواس نب قيحطلا بك يصحلا 5 ْ

 2) 000 نراظملا. 65) 00 ةربصنمبأ 5126 ب. 6 0 اليك.

 2) 000: غل 2 000 نوعجرد٠ /) 000. لنج 14 الوز نأ 6

 ى) 00101. 2 ندور“ 1252 12أ سدود“ 50101 ءمآ11. 51213

 م. امام هع 14 771, بم انطأ نيود



 امل آي نس

 | اعلا لقا راتو. < ءةرلغ- نا او اهتنيكم"طئاخ نم .محفو

 ديزي يلع اولوو وربع نب ّلماز ريما اورصاخت فشمد ةنيدم
 وين ىف دثأتو اهلعاو ةنيدملا لم عم تبتو ئرسقلا كلاخ ىبا

 ص نم ناورم مهيلا هجوف ئشرقلا ةرابق وبا هل لاقي ةئام تا
 ”00 وربك 4 اوم ههساو كرامخل نب رقز نب + رقولا وعادوا ايللع

 جرخو غيلع اولج ةخنيدلا ىم اوند نيكل ةرشع ىف حاضولا

 اوقرحو ءمركسع اوحابتساو قومريف ةنيدملا نم هليخو رابع يبا

 لأ ةقالع هباو دلاخ نب ديزي أو ةيناميلا /ىرق ىنم* ةزملا

 ابهيلا لسرف لماز ايهيلع ّلُكف ةزملا لها ىم مضل ىم لجر

 | 007 ناورم ىلا ايهينأرب ثعبق هيلا امهب للصوي نا . لبق التقق#
 ةيربط ةنيدم ىلاأ ىتح نيطسلف لما ىم ميعُت نب تباث يرخو

 | اع ىخا نبأ ناورم نب ةيواعم "نب كيلولا اهيلعو اهلها رصاخ

 انآ نرولا نأ ىلا ناورم بتكف اماّيا ةولتاقف ناورم نب كلملا

 تغلب املف مالا دعب فشمد نم لحرف لق مّدييف غيلا صحشيب
 '0007 ارحابتسا::معم نمو تنبات لع اةتيحلا“ قم اوجيخ ننال

 وبا هيلا ىضمو هدنجو هموق عمجن امرهنم نيطسلف ىلا فرصناف

 000 0١ لاجر ةتلقا نسأو ادعم :ىم ئوغتو' ةيناث همرهق' ادرولا

 وقو هيلع مب مدقف ناورم ىلا هب ثعبف نارمعو ركبو ميعن مو

 نب تبت بّيغتو عتاحاج ةارادع رم ىحرج بي ريدب
 ثلفأو نيطسلف ّىنانللا ويزعلا دبع نب و سحاَمولا ىلوف ميعن »

 <) 000. ملغ. 3) 000. رايه هثصع وبار ذهظد رابه وبا. 2 40-

 اا1 02 1. 05. ويبموتنع 1خ "8 دنلكما 20 000. دارج“ 2 000

 مكاسع. رك) 14 ىرقو. ى) 000. طتع ه؛ دصكتد سحامدلا < 4



 اب ةئس لاا
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 ا لاجر ةثلخ هل 0 دعمو ٌئبلكلا ةلاوُذ نبا :

 قا نب ةمضعو مأشلا لعا سراف ناكو ىكسُكسلا ةتيراعملا

 قناسرف نم فلا نم وكو ةتراح ىب ليقطو ةكاصم نب ماشقرا

 ة ةامك ناورمو لاق ا/ ةنس نم رطغلا ةليل نق اولخدف

 :ةكبص مربخ هانأف اليم نوتلت الا صمح ةنيدم نيبو هنيب سيل

 عولخمملا ديلولا نب ميعاربا فثموي هعمو ريسلا ىف ثجن رطفلا
 دعم اراصخ نامالا هيلا ابلطو هالسار انك دقو ماشع نب ناميلسو

 هتاشعو هثادغ ىلع هعم ناسلججو ايهينديو امهمركي هركسع ىف
 رطفلا دعب ص ةنيدم ىلا ىهقنذ هبكوم ىف هعم ناريسيو'

 م ةّدع ىلع يفو لخاد نم اهباوبا اومدر دق اهيف ةيبلكلاو نيمو

 اهباوبا نم باب ءاذح فقوو ةنيدلاب هليخ تقدحأف هطباور دعم

 ثكنلا ىلا مكامد ام هيدانم مادانف طئاخل نم ةعامج ىلع فشأو'

 ام ىلع متنك ىناف هل لاقف ثكنت رم كتعاط ىلع انف اولقا

 ىف: ناصولا نب وربع مك بابلا اوكف اوصتفظ نوركشلا |
 ؛ةاملف ةنيدملا لخاد ىف جولتاقف فالآ ةتلث نم بح ه ةيحاضولا

 باب هل لاقي ةنيدملا .باوبا نم باب ىلا اوهتنأ ناورم لي قترتكا

 2 تلقأو تما لتقف تدمع هيلع طباورلاو هنم اوجرخن رمدتا

 /مةصقارفو ةلاوذ غبصالا انبا رسُأو* ءئكسكسلاو ةلاوُذ نب غبصالا

 فنقاو وفو علتقف مب ناورم قأف نم الجر نيثلثو فين كَ
 20 ةنيدملا لوح اوبلصف 7-0-2 وأ هدام سمخ مو مالتق عبج رماو

 2) ©2004. كضصم. 2) ©هدز. 04. ديكس 2 ©03. هحاضولا)
 4) 5ع مءءاغ 14 !ه.زا م0. لتقو. 2 000. ةنصع .. )/  آه

 طلق ةصقارف ةنبأو. 1



 آم : آب نس

 : مآشلا لهأ نم ناورسم عم نم دعمسو كعيابأ كدي 10 لق

 ايمن نب نيصعلا نب ديزي ىب ة*يواعم ضيهن نم لو 0

 راتخاذ مدانجا ةيالول اوراتخب نأ ميرمأف كعيابف صمح لها سوؤورو

 هللا نوع (ضح الفاو © د ورمع نب لماز فشمد لها

 اراورم نب ةيواعم نب ديلولا ندزالا لماو ىدنكلا حش نبا

 نم هجرختسا ناك ىذلا ىماذلل ميعت نب تباث نيطسلف لفاو
 ناميالو ةدكوملا دوهعلا هيلع ذخأف ةينيمراب هب ردغو ماشه نج#

 رفعج وبأ لق < نارح نم هلزنم ىلا فرصناو هتعيب ىلع ةظلغملا

 بلط ناوح هلزنم ىلا فرصناو ماشلا دم نب ناورمل توتسا املف
 مدقف امهنماذ ماشه ىب ناميلسو ديلولا نب ميعاربأ هنم نامالا

 000 00١ ند رماكتي .قتموي  ماقع ىف ناميلس ناكور ناميلس» هيلط

 © كيج نب ناورم اوعيابف ةيناوكّللا 0 هتيب لعاو هتوخا

 مأشلا لها رئاسو صح لعأ ناورم ىلع ضقتنا ةنسلا هذه ىفو
 < مهبراكاف

 كلذ ببس نعو هرماو عرمأ نع ربخل ركذ 15

 وبا اس لاق ميهاربا نب باقتولا دبع ىنثتّدح لق دجا ىتدح

 ةلزنم ىلا ناورم فرصنا امل لق ماص نب ديح نب دّلخ مشاع

 ال ةثلق الا ثبلي ل مأشلا لغا نم هغارف دعب ناّرح نم

 كلذ ىلا مهاد ىذلا ناكو هيلع اوضقتناو مأشلا لما هفلاخ ىتح

 هسفنب ميلا راسف مربخ ناورم غلبو مقبناكو عالسارو ميعُت نب تباث#»
 '0000 ذل وخشك بلك نم رهكتنبا نم أملا 'نطج لها لَطرأَ

 مسلسل

 «) ©00. ىناربثملا 50101 هما1. 3/هدع71ه04/0 1/7 .



 أب نس : آم

 ناورسمو ةفالخاب هيلع ملسف «هلوبك . ىف فوه نايك ديخ ْ

 كل اهالعج ايهنا لاقف ْمَم هل لاقف ةرمالب هيلع ملسي ذتموي

 اغلب دق اثكر 5 ىنجسلا ىف مكَحلا هلق ارعش هدشنأو افدعبا

 نيتنسب كلذ لبق ملتحا لق رخآلاو مكلل يعو اهدحال نلووا

 مكمل ةلاقف لاق ٠
 ةانينَح اذب لاط معلا ىتص ىَنَع ناووم تلبس نم الإ
 انيعباتُم ديلولا لثق ىلع ىموق راصو يمل لق ىثأب

 50 و ل انف ىلاعو ىمدب ء مهبلك ٌبَفْذَيَأ
 و هد ع 2

 انيرع سرتفم باغلا ثيلك : ىنب 0 : ناورسو

 انيبلُسُبلا ىصع ْمُهَقَمو شير ىتف لتق مكنركي نأ
 انيعبجا ةريرجلاب .سيقو شنو ىَلَع و مالسلا ارفاق الأ

 انييأ ىني نيب برَكلا ىقلاو ' انيف ىرَدَقلا ٌسقاَنلا داش
 انيق ْمْيَل نأ مل بْدَكو لش نم شروفلا قهق رك

 انييأ ئنب تام انعبامل .ميمكت-ىنب تيرل لي 0
 انيجف ىلَبَق متعياب لقق ىَمأ لجأ نم يتعب م 5 5

 ان برأ ةدالو 0 ةثبناكو بلك ريغ نم ىتلووخ ت - هدم

 -56 و

 انين سونا يتعب 9 ىدْيَع و اقأ ككلْغأ 7 1

 2 0404 دلوبتك ٠ 71511. «ليق ىف لكحك , 14 اةطئتتتط هدويف شا ّخ

 6) 0001. لاق لاق ©) 000. انييح ىلمر 5ءاتكاتك ةانتتط 722 11و

 سعو مغ 14 نأ مب م20 !ذب. #7. ىدبك نم 20:0 اذب لاظ“ 2

 2) 000. انيعدابتم: 14 انيعئاشم. ه) 14 هلك. 17 تيت. الأ 166.

 1ص 106. ام“ © 6220 رمال رك) 000. كيركت. م) 000. ,قاقا

 ملسال. 12) و3.66 1م راسو. ١ 2)ا 0001 كارلا 07 664.
 قرئكننإب لك 01 2ع , اكو طر 1 نمانكف اندات مابلك تيلابي الأ 01
| 
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 أمك آب ذخئس

 )0 هيلع لخد ابّلك ' ناكو .ةّئسلاو لدعلاب ماينقلا نما ىيزا'ام

 ارح نب نمحو ناريح ىب كّمح ةعيابق هسفن ىلا عاد ميم

 نب هللا دبعو « ىودعلا ناوزغ ىب ليلخلاو نايرقنملا سافرج ىبا

 نبع نب ريزعلا دبعو نايدعسلا ء ليحارش نب ينم 6 طاح

 | ردع نس 4 راهنو ىبضلا زوموج نب رشبو ىتيللا دبر:
 تجرخ وصنل ثرامخلا لاقو ءٌكقابنلا هللا ىبعو يشاكملا تانتكلا

 تناو روجلل ار اراكنا ةنس © ةرشع ثلت ذنم ةنيدملا هذه ىم

 © فالآ ةتلث ثراأل ىلأ مضناف هيلع قديرت

 ءةفالخلاب دمحم نب ناورل فشمدب عيوب ةنسلا هذه ىفو

 هل ةعيبلا بيس نع ةبقإ وركذ 10

 مشاه وبا اس لق ميعاربا ىب باهولا ديع آس لاق دجحا ىنتدح

 الخد دق ليق امل لق ناقع نب نامثع ديم دّمحن نب دّلخ

 ' 315 بيغتو كيلولا ىنب: ميعاربا بره :فشمد ناوزم 'ليخ
 جرخو دنلمل نم هعم نميف همسقو لاملا مثيب ىف ناك ام ناميلس

 راد ىلا كيدي نب دكيلولا ىلاوم نم اهيف ىم راثو ةنيدملا نم 15

 كيذا نب ديزي ربق اوشبنو هولتقف احل نب ريزعلا دبع
 أو و ةيلع لينف فشمد ناورم لخدو ةيباتمل باب ىلع هوبلصو

 ىأب قو اونفلف قب رمل رع ىب 7 فسويبو نياونقم نيمالغلاب

 2) 00 ىردعلا : تك انجز م. هاو 1. 2) 000. ةغاخت.. ,ء)

 ليجاش. 1كه0ع 00. نايدغسلا. 2) 000. 5. 2. 6ه)

 رشع هللن. ر/) 000. تويب 5. م. 14 85 ءأ 77657. ١١ تيب 1 2

 2. امآر 7.8 ى) ]21001 مبا“ غخيلاعلا ريد. 2) 000. فسونو. 05[ رع

 ؟هرلع هنسص هير. 200عدمكتتست اضيا لوتقم وو



 آب نس اممك 8

 لاقف هارا نأ ٌبحا ىّنأو هلقنو كدومع مظع رهشن قارعلاب انا 1
 ىّتكلو هباككا ىلا راشاو هالوه عم ىرت ام ضعبك الا ها

 رشع ةينامت ىماشلاب هدومع ىف ناكو لق ىتبرض هب تبرض اذأ
 ىذلا نشومل هيلعو رصن ىلع مييرَس نب ثرامخل لخدو لق ءالطر
 5 نيبو ةيناكبند رانيد فلا ةثام نيب هريخ ناكو ناتاخ ىم هباصإ

 ةأرما هك هةنابزرملا هيلا ترظنف نشوللل راتخاذ نشوللا

 تلاقف اهل ةيراج عم رومس اهل زوجب هيلا تسر رايس نب رصن

 اذهب ئىئفدتساف ناب مويلا هل لوقو مالسلا ىّمع نبا 3 ىئرقأ
 'ىثرقا ةيراجلل لاقف اخاص كمدقا ىذلا هلل ديخلاف رومسلا زرخلا

 0 ةيدمه لب تلاقف ةيدحه مأ ةيراعأ اهل ىلمسفقو مالسلا وع تن

 نشرفب رصن هيلا ثعبو هباحا ىف اهمسقو رانيد فالآ ةعيراب هعابق |
 سلجج ناكو .ةّيرسلاب هباحسا ىف همسقو هلك كلذ عابف سرفو ةريثكا
 نأ :«ثراملد ىلع رصن ضرعو <ةظيلغ ةداسو. هل .ىثتو ةعذرب للا

 ىّنا رصن.ىلا لسرأف ليقي ملف رانيد فلا ةثام هيطعيو هيلي

 قة جيوزت نم الو تاذللا هذه نم الو ايندلا هذه ىم تسل

 لعلاو لجو زع هللا باتك 4لعسا اماو ءىت ىف برعلا لئاقع
 ىلع كقتدعاس تلعف ناف لضفلاو ريخل لها لاعتساو تسلا

 باتكب ليعلا رصن قاطعا نا ىنامرللا ىلا ثرال لسرأو < كودع

 رماب تمقو هتدضع لضفلاو ريل لها لاعتسا ىم هتلأس امو هللا

 2 ل تنيمض ,نا «كتنعاو هيلع هللاب تنعتسا لعقي رث 2 هللا
3 
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 2) 00 هبزارملاز هل. لش 71.١ 2 82) 000. ىرقا. 6) مك 0

 ىلع. 42) 1ك كلاسأ. 2 ذوات 14 ءمةتاتمأع كشغأ. ع
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 امك أب غخلس

 آ١1 ىلا راصف. نيلولا ني ديزي هل بتك ىذلا نمالب كتلا دالب
 عيج كلذ ىلع هعيابو هل فالضلا رهظأو هفلاخ رث رايس ىبا

 0ر1

 هيلع همودق ناعبإ رصنااوماو دوما ' نع .ر بخل ركذ
 هجرخم ورم ىلا راس ثرامل نا هخويش نع ديس نب ىلع ركذ#

 انانامج نم نيقب ثلثل دحالا موي اهمدقف كرتلا دالب ىم

 لاقف نمامشكب سانلاو زوخأ نب ©« ملَس ةاقلتق 1 ةنس ةرخآلا

 '0000 0 ىدلا هللا نحلل لشايحلا ةّيطَحا ني 'ليسفلا» نب تح
 كتملع اما ىنب اب لاق ةعاملل ىلاو مالسالا ةعيف ىلا كدرو كمودقب

 اذا ليلقلا ناو اليلق اون هللا ةيصعم ىلع اوناك اذا ريثكلا نأ

 ىلأ تجر ذنم ىنيع ترق امو 00 اوناك هللا ةعاط ىلع اوناك

 لق ورم لخد اًملف هللا عاطي نا آلا ىنيع 6 ةرق امو اذه ىسي

 نافذ هذولا الا مهنيبو ىنيب اع هىش ىف طق وّنَأ د ىلا مهل
 هاذخاراكب رصق هلوناذ رصن هاقلتو يلع ىرصنأت ردغلا اودارا

 ىلع رصتقي ناكو موي لك ىف امعرد نيسيخ اًلزن هيلع ىرجأو ا:
 "ا قلطا هلعأ نم هدنع ناك نم رصن فقلطأو دحاو نول

 ليحم هنبا هانا الف ركب مو ثرامل تنب فيلألاو ثراممل نبا
 نب بيبح نب حاضولا مدقو لاق ءايقت اراب هلعجا مهللا لق

 كفو 4 ريع نب هللا دبع كنع نم رايس نكي رصن ىلع «ليحب

 ىلا مث نيتيراجو ىرقب هل رماو اباوثا داسكف كيدش درب هباصأ 2

 لاقف هسأر ىلع مايق هباكتا نم ةعايج هدنعو ميرس نب ثرامخل

 2) 00 ملس. 6) 14 "تأ ترق. ) 70. 200:01 هه. آخ

 00 ا 68:نبح



 أرب ننس رمح

 اعْيشتم دالبلا وبا ناكو هيحي نيب ناميلس هنباو سبع ىنب ليم
 لعجت .ةمازهناب عنضريعي مهناك ويلك مهنوداني ةقوللا لعأ لعب
 هللا كيببع رهو لاق قضي وصارت دال ناميلس هنباب حيصي

 «لبجلا ىلا ىتح اهب رعي رثو ةفوكلا ىوطف ةيواعم نبا
 ةاولخد هتوخاو ةيواعم ىب هللا ىبع نأ ركذ هناف ةديبع وبا امأو

 ةعيبر رشعم اي هباككاو نابضغلا ىب رعل اولق اوسما املف رصقلا

 مكقانعا ىف مكب ءانءامد انقلعأ دقو انب سانلا عنص ام متيأ, كق

 سانلا نورت متنك ناو مكعم انلتق انعم نيلئاقم متنك نآف
 دقف مكسفنال رتذخا ةايف انام ملو انل !وذخ مكاياو انيلذاخ

 ٠ نم مكيكراتب نحن ام نابْسَعلا نب ربع ممل لاقف انسفنال انيضر
 امك انامآ ملت ذخأن نا امو مكعم لئاقن نا اما نيتلخ ىدحا

 هاوفا ىلع ةيديزلاو رصقلا ىف اوماقق اًسفن اوبيطف انسفنال ذنخُأت

 رت اماَيا جنولتاقي نوحوريو مأشلا لما هيلع ءنوحغي ككسلا

 ال انامآ ةيواعم ىب هللا كبعلو ةيديزللو اهسفنال تنخا ةعيبر نأ

 دنع ىلا ريع ني كلا كيع1 سام الا 2 ا 4 8ذوعنجي

 ةيواعم نسب هللا دبع ٍبارخأو رصقلا لوزن هرم نايضقعلا نبا

 هعبت نمو هتعيش نم هعم نمو هلحرف نابضعلا 5 ديلا لسرأف |

 رمع لسر هب راسف ةفوكلا لعاو داوسلا لمماو نئادملا لا نإ

 © رصقلا نم هريع لزنف رسل نم موجرخا ىتح
 ه0 نم اهيلأ اًجراخ ورم و جيرس ف ثرامللا ىيفأو /ةيسلا هذح ىلا

 0) 604. اًنامز. ة) 000. امم. 20 ©00. اوُثغي. 4) ©604/
 موعست. 14 (ةساانتس أويهذيل. 2) 000. ورمع. ر/) 2:26م با لق

 رفعج. 2 ى) 000. 116 51513 ع 2 حبر '



 امك اب زخنس

 ا” و اًيلم .فرطأف فلكل ىف لبقا نق. ةيواعم عب ذللا نبع اقف

  ىمواف ه هماعط كا رداب هنذوي هنأك هيدي نيب ماقن هيزابخ سيئر

 نكو انبولق تيصخش دقو ماعطلاب ءاجن هتاف نا هللا دبع هيلا

 كلعجن لق هعم 5 نىك ةيواعم نسبا انيلغ مكيهي نأ عّقوتت

 وأ برشم وأ معطم نم دما نم ءىش ىف ريغت هارا له هدقفنت5

 الو اليلق هتعيه نم تبكنا ام هللاو الف ىهت وأ رما وأ رظنم

 ةقكض انم نينثا ّلك نيب عضو هب ىأ اذا هماعط ناكو ءايثك
 ىرخا ةففع نالفو نالف نيبو ةفك نالف نيبو ىنيب تعيضوف لاق

 رما « «ءوضوو هئادغ نم غرف ايلف هناوخ ىلع ناك نم لع ىتح

 ' ١ وينك اطقو بهذ نم.اهيلا تجرح ىج ير لام اب ؛0

 لعافتيو هب كربتي ,ناك اكولم وا هل ىليه اعد مث ه«داوق ىف كلذ رثكا

 اهب كربتملا ءامسألا نم اهسا وا احقق وا انوغيم ىذي اما ةهئاب

 كباككا حداو هركرذ اذكو !ذك ّلت ىلا ضماو كءاول فخ هل لاقف

 راص ىتح هعم انجرخو هللا دبع يرخو لعفف كينأ ىتح مقاو

 هللا ىبع رماف ةيواعم ىبا باكا نم ءاضيب ضرالا !ذاف لئلا ىلأ 15

 عرسأب ناك ام هللاوخ ةئام سمخ هلف سأرب اج نم ىدانف ايدانم

 نعفلدف ةثام سمخب هل ماخذ هبدي نيب عموم أرب قأ نا نم

 ؟يداق. رع املا بحاصل هءاقو هباككأ ىأر املف هب ءاج ىذلا ىلا

 سيخ نم و ىلا ترظن ىتح ٌةهينه الا .ناك ام هللاوف ميقلاب

 هعم نمو ةيواعم نبا فشكناو هيدي نيب قليلا حدف شر زكام 0

 دالبلا عبأ امرهنم هباككأ نم ةفوللا لخد نم لوأ ناكف نبيمرهنم

 © ©0604: ةماعطت. 282) 000. ىكس. 2) ©00. ةوضوو.



 زل نس 0 ا

 لها سانلا ءاغوغ تكنو ةريبكلا ىلأ اهروق نم روصنمو ليعاممأ

 لتقو الجر نيثلث نم رثكا جيف اولتقف ةفوللا لحما نم نميلا

 نأ وه وك يب اللا ةنبا جوز هللا دبع نب شابعلا ىمشاهلا

 نتجورت «ةالملا تنب ةكتاع ىع هيبا نع هثّدح ىيج نب ديك

 ةنِب ثراخل ىب هللا دبع نب ةدللا دبع نب سابعلا هنم اجو

 ةيبصعلا يف ريزعلا دبع ىب رمع نب هللا بع عم لتق لَقوَق

 ب ةربغ 53 دايز نسب ٠ ىراوكلا نب ركبه نبك « قارعلاب

 تيفقدو ةفوللا رصق 5 لخد ىتح ةيواعم نب هللا كبع مامقو اوفشكنأ

 لما لمحو ماشلا لها نم عئازاب نمو ةعيبرو رضم نم ةرسيملا ْ

 0 ةةفوللا اولخد ىتح اوفشكناف ةيديزلا ىلع مأشلا لحم نم بلقلا|

 ةرابض نب رماع لبقأو لجر ةئام سمخ نم وت و ةرسيملا تيقبو

 برع نط ابك اف درا رتسر ل١1 نابضغعلا نب رجلا

 !5لاقف اوفرصناف اهلثم مكيلع فوخضتنو ىييلا لمأب سانلا عنص اما

 نيب سيل اذع نا اولاقف توما ىتح اًدبا حرابب تنك ام رمت
 ههلخدأت هتباد نانعب اوذخان اعيش كباككا ىع الو كنا

 نب ناميلس 4 ىع لديح نب ىلع ىتدح رمع لاق «ةضوللا

 ةريغملا نب «شارخ آس لق نأ ىنتذح لق ئلفونلا هللا دبع

 هللا ىبع بتاك تدننك لق هيبا نع ثيل ىنبل لمم ةيطع ىبأ

 لاقف تأ هاتا ذأ ةريحلاب وهو امويي هدنعل ىنا هللاوف رمع ىبأ

 ©) ©2004. ط. 1. تالملا 82) ©00. ط. 1. هللا ديبعز كك 7؟نقغءهنكلا
 لول 25 267212 6 ىراوملا 2) ©0004. ىب. 6©) ©000.شارح.



 امم آز“ب نس

 كيرا ام هللاو لثاو نب ركب نم لجر « ىلا جوخ نأ نط امو

 انا كربخأ انيلا ىهتنا ام كيلا ىقلأ نأ تببحا نبلو كلاتق

 'ادخ الو ليعامنا الو روصنم ال نميلا لها نم لجر مكعم سبيل

 5 ىرا امو رضم بتك هتءاجو رمع نب هللا دبع بناك دق الا

 مكموي مكيعقاوم اوسيلو اًلوسر الو اًباتك ةعيبر نم 8 اهيا مكل

 «ةزخل مكب نوكت ال نأ متعطتسا ناذ مكوعقاويف اوجصت ىنح

 باتللا متدرا ناذ مكئازإب ادغ نوكنسو سيق نم لجر ىف العن
 | مكتغلبا دق هعم متجرخ نمل هافولا رقدرا ناو هتغلبا انبحاص ىلا
 لجيلا هل لق ام غيلعأت هممق نم الجر مساقلا اعحدف سانلا لاح

 اهيفو هترسيم ءازاب فقتس رضمو ةعيبر رمع ىسبا 2 ةنميم نأو 0

 نأ انل رهظتس ةمالع هذه نأ ةيواعم نب هللا ىبع لاقف ةعيبر

 ةعنم ناو ةليللا /ىنقليلف نابضغلا نب رع ءبحا ناف انكبصا

 ادذك دق ٌىسيقلا نطأل ىّنأ هل لقو ردغ وهف هيف وه ام لغش

 | اذح لوسر نا هملعي باتكب هيلا هدرف كلذب ربع لوسرلا قأف
 ٠ الآرا امو ليعامساو روصنم نم قوتي نا هرمأبو ىدنع ىتلزنم 5

 سانلا مبصأت «لعقي نا ةيواعم نبا ىأت لق كلذب اميهملعي نا

 )0 اكييرو رضمو ةنميملا ىف نميلا لعج ىكقو لاتقلا ىلع نيداغ

 0 ريساب وا اذكو اذك هلخ سأرب مقا نم دانم ىتانو ةرسيبلا

 ىضمو اوفشكناذ رمع »نبأ ةنميم ىلع نابضغلا نب رمع لجو وم

 ©6) 6600. دصق“ الا. 62) نأ. 2 0600.5. نم 42) 00هزءءأن

 ©0600. عضوم. 22 بج. ري) 000. ىقليلف. , 2 004. اتأ.
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 أب نس ارح

 رمع نبا ىسما املف اقكو اتكسف «عيبحاص ىلع لبقأو ذل

 ىف اهمسقف فلا ةئام . نشتي ارسل وهي ا
 ةمامث ىلا لسرأو نابيش نب لهذ نب ةرم ت3 ) مام ىنب هموق
 قا لسرأو هموق ىف اهييقف فلا ةثامب منو نب تلوح نبا

 5 ىربيكلا نب نامتع أَو فالآ ةرشعب عاقعقلا نىب عفان ب 0 رفعج

 4هيف اوزمتغا هقعص ةعيشلا تآر ايلف رفعج هبا لق <فالآ ةشعب

 ب ةليواخم نجا هللا يع, حا وضد, دعي اوتطلسو عاش
 لجع ىنب ليم كرولا ىنأ نب لالع كلذ ىلو ىذلا ناكو رفعج

 لالغو هيف اوعيتجاف لكسملا اونا ىتح سانلا ءاغوغ ىف ءاوراتف

 ؛ رت ةيواعم ىب هللا دبعل ةعيشلا نم سانلا /دعيابف رمالاب مئاقلا

 دكديعس ىب حيلولا راد نم هوجرخاف هللا لبيع ىلأ روف نم أوضم

 رصقلا نيبو رمع نسب مصاع نيب اولاحو رصقلا ةولخدا ىنح

 و نويفوكلا ةيواعم ىبا ءاجو ةيخاب هللا دبع هيخأب قحلف

 روابجب نك روصنمو ) ىتعبقلا نب نابضغلا نب رع جيف هوعيابف

 مذ ةفوللاب مآشلا لها نم ناك نمو ىرسقلا هللا بع نب ليعامسأو

 نم ةعيبلا هتتأو سانلا هعيابي امايا ةفولتاب ماأق لصاو لا هل

 ىسب هللا دبع كيري 0 سانلا هيلا عيتجاو ليلا . ىئادملا

 90 توعد نيح توعد ع 24 مل لاقف يلد اًقغلا دبع

 4) 04. يل 2) 600. مشاه. 2 4 ضعح 2)
 اورمتعا ةد© هيف. 2 ©00. اوراشف. رمي) ©0004. هوعيابف. مي) 00403

 نييفوكلاب. 14 انأ 26: /) 0. ىرتعصلا». 51710. 14 عا 2

 1[. دود. 2) 600. ىلكتلا. آخ لاقف ةكفرعف ىماشلا ملاسف.



 أمم ]0 27

 « ةينامبلا ىلا لسرأت ةفوكلا ةيالوب ميعاربا ناسل ىلع اباتك لعتنفاف

 اال كلت اولبقت قاوعلا هالو سيلولا نب ميعاربا نأ ايس مربخأف

 هتعاس نم هلتاقف ةادغلا ةالص هركابف ريع نب هللا دبع ربخل غلبو

 دعم دمع الو كلذ ليعامعأ ع املف نابضغلا ناب رمع دعمو

 فاخ مزيل سم براه هناسل ىلع دهعلا لعتفا ىذلا هبحاصو ة

 كفسل هراك ىثا هباحال 5لاقف لققيو مضتفيف هرما رهظي نا

 قوفتف مكيجيا اوفكف غلب ام رمالا غلبي نأ سحأ رثو ءامدلا

 ناورم لخدو بره دق ميعاربأ نأ هتيبب لحال لاقف هنع ميقلا

 | ةنئاغلا تبارشاو زينل ىشتناف هيّيبا لها+ نجا كلذ. ىتق :فشمي

 رضم ىطعأ ناك رمغ

 9 اخلا ىربيخلا ىب .نامثعو ىلهذلا روش ىب عافعقلا ىب عفان

 هيلع الخدف امهتارظنب اهنوسي رثو اعيش ةبلعَت ىب ثتاللا ميت
 |0000 ١ اققاادوب ماو رع ىبا صفت راطيلع .انمالكأ !ءاملكف

 ءاعذفدف 0 كسأر 0 موستاسب خطر 4 ناكو ىتاطبا كلا 15

 / نابيشلا و عى يي سب ماو ناكو نيبضغم اجرخو

 ناكو ةفوكلا ىلا اعيمج اوجردث 6 هيبحاصل .ابضاغم جم امرضاح

 تراثف ةعيبر لاب اودان ةفوللا اولخد ايلف ةريخاب رمع نباو اذه
 ع 3

 هسفن ىقلاف اودشحو اوعبتجا لق كنع ريكب مو ا اًمصاع هاخا

 اووكشتو امصاع اوبّظعو اويحتساف اومكحتأف ملل ىدي هذع لو قنيب

 ©) 0004. ©« آ4 ةيناميلا. 85) 000. لاق. 62 ©00. ءبحاصل.
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 أب نس اممآ

 لاقو ةفوكلا لها كيبع'

 ءلثم ىلع كاخأ ْموَلَت ىنلا عينصلا نبكوت هال

 هلعف ىف لق ام فلاخي يم ْلْيَق َكْنَبِحْعُي الو
 نا .دكلب بيس نال معز كنف كيما نك ةرمعم ةديبع وبا امو

 ةرقعج نسب هللا دبع نب ةيواعم ءىب كيزيو نسللو هللا كبش

 مل ديم راد ىف عّضتلا ىف اولرنف رمع نب هللا دبع ىلع اومدق
 يلع ىرجاو مراجأو ريع نبا عامركأف ديعس نب كيلولا هل لاقي
 ديلولا نب ديزي كلع ىتح كلذك اوناكف رد ةئامثلت مري لك

 نب :زيزعلا.. تبع ..كدعب نمو :تيلولا ”نتبا ميكاربا ناخلا قيلملا رسل
 ؛هرمع نب هللا دبع ىلع امهتعيب 4 نمدقف كلملا دبع نب اجمل

 امهتعيبب بتكو دام ةثام ءاطعلا ىف جدازو امهل سانلا عيابف ةفوللابا
 ناورم ناب ربخل هاتأ ذا كلذك وه انيبف ةعيبلا هتءاجن ىلثآلا الل

 هناو كيلولا ىب ميعاربا ىلا ةريزخل لحما ىف رس ىق كي نبل

 بج ضع نيالا و 3بط

 !5نيح نب ناورمل هذعاو هيلع ىرجج ناك اميف هدازو هدنع ةيواعم'

 ناورم هب /لئاقيو هل عيابيل ديلولا نب ميعارباب رفط وع نأ
 ميعاربا هيلا جرخو ماشلا نم ناورصم برسقو ميما ىف سانلا جاف

 نب زيزعلا دبع تبتو ابراه جرخو هب رفظو ناورم همزهف هلئاقف
 دلاخ ىخا هللا دبع نب ليعامسا لبقأو لتق ىتح لئاقي بحل

 ه0 ميعاربا ركسع ىف ناكو ةقوللا ىلا ىتح ايراه و ئرسقلا هللا ديغول

 ه«) كو/. 1آ1, ار 2 الفخر 14 ١6 الو. )2  000. انغ 5ه1أ رمت

 ©) ةعءاتتدألا5 ء55ءا وني. ©4) 14 724 ربخ تغلب. 6) ل

 7 ) ©00.لداقيو رز دتغ 26 عداز0 2/000 ىرشعلا. :
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 أممع ا

 8 يعبر نب 57547 نب ع لديبع نب ه ىقرشلا نسب ملاح خذيا

 مشاه هنبف كسفن ىلا عدا ةفوللا لها هل لاق ةّيبصعلا تعقو اًملف

 ةعيابو ةريخناب ريع نباو ةفوللاب ارس احلف ناورم ىنب نم رمالاب ىلوا

 اذا هيلا لسراف هاضراف ريع نبأ هيلا سدف ىعاركلا مةرمض نبأ

 ىقتلا املف ةيواعم نبا غلبو هب ثمزهنا سانلاب انيقتلا نك و

 ريع نبأ دعوو ردكغ كق ةرمض نبأ نأ ةيواعم نبا لق سانلا

 اهلف لعفي ركغ ىع هناف همازهنا ا الف سانلاب مزهني نأ

 لاقف للحا هعم فيي 0 سانلا مز رهناو ةرمض ىبأ مزهنا اوقتنلا

 8 ثيصي ام شادخ ىرْذَي ايف شادخ ى د آع ءابظلا قرف

 5 ةقوللاو ةريخخل نيب ام اوقتلا اوناكو ةفوالا ىلا تا نبا عجرف 0

 بلغف جوخ خفوكلا لهإ نم موس هانأو هوعبابف نئادملا لإ جوخ

 ةقوللا ةيواعم ىب هللا دبع مدق لاقيو لق «لابمإلو ناوُلُح ىلع

 ةنابدل 3 جرخ ىتح رع نب هللا دبع ملعي ملف اعيَج عمجو

 نييلا لجا ىلع ئقرامل 0 نب دكلاخو اوقتلاذ برذل ىلع اعيد

 كدلاخ مزهناف ماشنلا لها ىف ليلك خلاف نب غ قمل كاع نس 15

 الجر 00--- لبقاو 6 يي 0 رازن تيكسفاو كولا لفأو

 ةفوكلا نم ةيواعم 7 جرخو 2 0 5 لفا نم لتقي

 انهنم جوخ رو نادل ىلآ ىميمتلا لاك ئىسب هللا دبع عم
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 ازثب خس . زم

 فسوي يرخاو دعلاب نيمالغلا عدشف ىجسلا لخدف هباكا نما هه او ودب يلا

 ةىقايفسلا لمح نيا لتق اوداراو هقنع تبرضو * هولتقيل هربع نبأ

 شرفلا هفلخ ىقلأو هقلغأف نجسلا تويب نم اتيب لخدفا

 زا-دب اوعدف هكنف ىلع ردقي ملف بابلا ىلع ديتعاو كدئاسولاو

 ةةنيدملا ناورم ليخ نلخد دق ليق ىتخ ءاهب اوتوي ملف هوفركل

 يف ناك ام: ناميلس. 4 بهناو بيغتو,تيبثولا ىب ميهابا تبادل

 © خةنيدملا نم جرو دوندل نم دعم نمهيف يش لالا تبلل

 دكيع نب ةيواعم نب هللا كبع هسفن ىلآ اعد ء ةنسلا هل ىفو

 ندب هللا كيعح اعلن براحو ةقوللاب بلاط ىأ نب رفعج نب هللا

 10 فحكاف رمع نب دللأ كنع همهوهش ناورم نب زيبزعلا دبع نب رمع'

 ءاهيلع بلغف لابجناب

 ىلا لبيع جيورخ ابني ْح ربكلا ردذ

 زع نب هللا دبع ىلع 0فالخل ةيواعم ىب هللا دبع راهظطا نكت

 وألا كنس ملا ىف فن لأ نع ماشع ركذ ابيف هل برخل هبصتو

 دكيح نب كك نع دج ىنتتلح اميف هيلع هجورخ ببس نآكو

 دبع نا ملعلا لحما نم ةهيغو ىبيبتلا صفح نب مصاع 7نك

 دبعل اوئاز ةفوللا مدق رفعج ىب هللا دبع نب ةيواعم نب هلآ

 2) 1س ©00. 5ءوتتتأغاتخ لاقي قل ىليم ديزي ليسراف 0( 112

 200101 ءءء هير. ع« آش. 2 80101.22 )2  دعوا. بهتو)
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 ام )ذب لس

 يف ريبكتلاو ةقرابلاو ليخاب آلا لاتقلاب نولوغشم وهو ناميلس لييخ

 عضوو ماتجزه تنذاكو اووسكنا كلذ اوأر املف قفلخ نم عركسع

 ةعبس نم اوحن نم اءلاتقف ميلع مدرخ هيف سالسلا صح لها

 ارزتقي ملف جلتق نع نيرسنق لعاو ةريزخل لها فكو اغلإ رشع

 رثكاو ىلتقلا ةّذع لثمب مهئارسا نم ناورم اوتأو ادحا مهنه 5

 مكحلا نيمالغلل ةعيبلا هيلع ناورم ذخأف مهركسع جيبتساو

 عيلاعأب جقخأو رانيد رانيدب ماوق نا دعب نع ةءلخو نامتعو

 ةرخآللو راقعلا نب ديزي اهدحال لاقي نيلجر الا ٍهنم لتقي رثو

 | «<هلنق ْثوو كيلولا ىلا راس نميف اناكو نايبلكلا دام نب كيلولا

 ىتح راسف ماعم ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي ناكو 00

 اهدحا ناكو < فشمد ىلا ماشه نب ناميلس عم بره نمي بره

 ّق امهبرض هناف ةطرش ع رخآلاو ديزي سرح ىلع نييئلكلا ىنعي

 '0) ©ةسبح .ىف اكلهخ اشبك امهب'رما مث طايسلاب كلذ هفقوم

 ا[ ةعيتجاو فشمد اوجّبجص ىتح قبلا ناش مرر ني, ناكل ىنضنو

 اراب غبصألاو مع « ةقالع 07 ا قرنق ٠ كاناخل نك ديزي

 امهيلا رمالا ريصيو سبل نم امهجرخو ناورم مدقي ىتح ديلولا

 "| كلذ اولوف ايهلتقن نا ىأرلاو امهيبا ةلتق نم ادحا ايقيتسي رن

 00000 نايفسلا دمج وبا سيلا ىف .ايهعمو .نلاخ ني كايزي ها
 - 3ع ع

 اةكدع ىف دسألا ابا هل لاقي كلاخن ميم كيري لسراف رمع نبا

 ©6) (000. 1330110182 و. 6) 000. اوعمتجاو. (01. 777.



 ١ اب اخذ أممب

 دعم ىميف راسو امهسبحث كياولا نب رووسم هاخاو ناورم هذختف

 ليغا ناكو صْمح لها ىلا اهّجوتم ىيرستق لفاو ةريؤلل لها نم
 ديعو ميعاربأ وغياب نأ كيلولا نب كيزي تام نيبح اوعنتماأ صخ

 جاجمل نب ربوعلا دبع ميعاربا ميلا هجوف جاجحمل نب ريوعلا
 ةاملف ريسلا ناورم ٌشغاو هتنيدم ىف جصاخحت فقشمد لها ثنجو

 ناورم ىلا اوجرخو متنع ويزعلا دبع لحر صم ةنيدم نم اند

 عم نمل كيلولا نب ميعاربا هجوو < دعم قعمجأب اوراسو دوعيابف

 ناورم هاتأو هرجلا نيع لزن ىتح عب راسف ماشع نب ناميلس

 نينامث نم وح ىف ناورمو سرف فلا ةثامو نيرشع ىف نامبلسو

 , ىنبا ىع ةيلختلاو هلاتق ىع فللا ىلا ناورم مامدف ايقتلاف افلأ'

 نمضو ناسوبحت فشمد ىجاس ىف اهو نامتعو مككلا دكيلولا

 ىلو نم ادحا ابلطي ال ناو ءاهابا هلتقب ةعاذخاوي الأ امهنع
 ىلا راهنلا عافترا نيب ام اولتتقاف هلاتق ىف اوّدِجو هيلع اوبأف هلتقا
 ابرج 2 ناورم ناكو نيقيرفلا ىف رتكو جنيب لتقلا ركاساو رصعلا|

 ؛:ملسم نب ىاسصمال نا جدحا هداوق نم رفن ةثلث اطدف ادياكما

 فالآ ةثلث 2و هليخ ىف هفص فلخ ريسلاب مرمأف ىسيع هل لاقلا

 باكصاو هباكحكأ نم ناقصلا الم دقو سومفلاب ةّلعف عم هجووا

 نيركسعلا نيبو جرملاب نيطيحلا نيلبخل نيب ام ماشع ىب ناميلس

 اودقعيف رجشلا اوعطقي نا لبخل ىلا اوهنانا اذا عرمأو راج رهشا
 * رعشت ملف لق هيف اوريغيو ناميلس ركسع ىلا «اوزيجلو اروسج

 2) عتصع درجاتل 1طعممط. م. 645 ه0. ظوصص. 70و. 5) 00

 عجذخاوي. ) 000. اهايا١ 05 ميس. اه. 4) ه00101 تء ال

 ال. )2  000. اوريحكملو.



 امى“ أل خخنس

 ةئامو نيرشعو عبس ةنس تلخد مت

 تادحألا نك ايف نك ام رك

 برشلو ماشلا ىلا ديح نب ناورم ريسم كلذ نم اهيف ناك امف

 ءرجلا نيعب ماشه نب ناميلس نيدو هنيب ترج هلل

 ةعقولا هذه هنع تناك ىذلا ببسلاو كلذ ركذ 5

 ناورم ريسم رما نم هضعب تركذ ام ببسلا ناكو رفعج وبا لق
 اهيلع هتبلغو ةينيمرا نم ةريزلمل ىلا كيري نب كيلولا لتقم كعب

 نب كيزيل .ةعيبلا هراهظطا مث هلنق ركنم ديلولاب رثاث هنا اًرهظم

 'لضأ ام كراهظأو نآورم ىب ىيح هيبا لنع لو ام دعب كيلولا

 '0ا1 نط هللا ابيع ب قتوح "خو ارح وهو ههبجونو © كلذ نم

 اليع ان لق نجا ىتتدح < ةريزمل لها هوجو نم ةعامجو

 اهل لق كمحم ىب ةدلخم مشاف وبا آنن لق مياربأ نب باقولا

 نم مهذرف هباككاو ةقالع + ىبا ىلا * لسرا كيري ثوم ناورم ىقأ

 كنج ىف ناورم 4 راسف كيلولا نب ميهاربا ىلا صخشو جبنم

 | لإ ةظبارلا نم فلا يعبر ىف كلملا دبع ةئبا قلخو 0 15

 رشب هل لاقي كيلولا نب كيزيل خا اهبو نيِرسّنق ىلا ىهنتا اًملف

 ناورم متامدو سانلا ىدانف هقاصف,هيلا يرخ نيرسنق هالو ناك

 اوملسأو ةيسيقلا ىف همم ديزي هيلا لاف هتعيابم ىلأ

 هبباو ذمأل رشب اخ  ناكو كيلولا نب رورسم هل لاقي هل اخأو ا!شب

 «) 12 600. 7623 كلذ نم رهطا (512) امو هراهظأو 2056 دهبجوتو

 5ال[6 ©0110ع269. )6  (000. كلكم ) 000. هيلا 0ءز50ع هم

 16ءااتطت دش ىبلا. 2) 000. صك. ىلا.
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 || زخنس امض

 زبزعلا دبع ىب وم نب زيوعلا دبع :نئسلا هذه ىف سانلاب محو

 ديلولا ىب كيزي هتعب كلملا دبع ىب هللا فبع ىب ريع ةنسلا

 ةدبع نب رع نب هللا دبع ةنسلا هذه ىف قارعلا ىلع هلماع

 «روسملا ةرصبلا ثادحا ىلعو ىليل ىأ ىبا ةفوللا ءاضق ىلعو زيزعلا

 ناسارخ ىلعو 0 ةديبع نب رماع اهكاضق ىلعو هان نسب رم نبا

 8 ىنانكلا رايس نب رصن

 0 ف يدنا ريغ ناورم_ نب هكذما تبع فيطلا ند ملح
 نبل تبني, ىلع وع : ىب تسل يكس ا ل

 ةرمالاب ةعمجو ةفالخاب ةعمج هيلع ماسي ناكو هرما ميعاربال متي

 كلذ ىلع ناكف ةرمالاب الو ةفالخاب ال هيلع نوملسي ال ةعيجو

 نب ريزعلا دبع لتقو هعلخت كبح نب ناورم مدق ىتح هرمأ

 ؛: ديزي فلختسا دمدحص نب ماشع لقو <كلملا دبع نب ِن اكل

 رث رهشا ةعبرا ثحكف كيلولا ىب ميعاربا قا ابا كيلولا نبإأ

 لق ريحثز نب دجحا ىنتذح دلو مآ هما |* نس ىف بيلا
 لق دم“ ىب دّلخم مشاه هبا اند لق ميعاربا ىب باهولا دبع انا

 920 © ليل نيعبس دكيلولا نب ميعهاربأ ةيالو تناك

 2( 0 5126 70ع., 1 )عا روسملا 01. 511518 !*مل*خو 8 انط1 ىفر

 دايعو لات 2 66 وربيع عوب روسم أ 826غ. 25) ليج

 ©[. 11022 ]ب/ه طور |هعإت ع ةاتطت3 !ك1م, 7. 2) 114. ذه ءم0. ءوؤ ةصاع ىنقدح 1.18.



 أمر از ذخنس

 | ١ نجا بد ىقدح اما لسع وبلا لق“ ا: عنسب نما ذك

 نسب ديزي ىثوت هنع ىسيع نب فاح“ نع هركذ نيع ثباث
 هتفالخ كتنناكو "١ ذخنس ىحضالا دعب كل 5ىنذ ىف ديلولا

 ' لوح ةهنقالخ» تناك ليقو رهشا تس انركذ“ نم عيمج ليق' ىف

 لقو اماياو رهشا ذتس ىلو كيححح ىب ماشع لقو نيتايلو رهشا

 لاقو اموي رشع ىنثاو رهشا ةسمخ هتيالو تناك ديحن نب ىلع

 ةكشل ىذ نم نيقب رشعل كيلولا نب كيزي تام ديح نب ىلع
 ةلس معي اميف هنايالو تناكو ةنس نيبعبراو كنس نبا وهو 171 ةنس

 ىقوت مويا هنس غلبم ىف فلتخاو فشملب ئقوتو نيتليلو رهشا

 وهو ىفوت ةاضعب لاقو ةنس نيتلث نبا وهو ىفوت ماشعم لاقف

 000 لور, ما اةماو تلاجا ايا .ئدكيج. قاكوا' نس :قيقلقو+:عيساب ىف

 ىرسك نب «رابرهش نب 0 درج لؤي نسب زوربف تعذب © ديرفأ هاش

 لثاقلا هلو
 5 اج 23 ساذا 52 هد هام ل سم 0 ١) هم

 ناتلخ ىدحجو ىدج رصيقو ناوورم ىباو ىرسك ىبا انأ

 00037 نب لع .(/ نع نجا 'ئككح اميف ناكو ايركق ناك هنا لبقو ؛5

 نم اليمج ناكو لاخ ههجوب سأرلا ريغص اليوط رمسا هتفص يف

 صقانلا كيوي هل ليقو طرفملب سيلو ةعسلا ضعب هف ىف لج

 ىدقاولا ليق ىف سانلا اهداز كيلولا ناك لل تارشعلا سانلا هصقنل

 صقانلا لاقف دمحم نب ناورم ودبس لق هنذ دمح نب لع امأو

 © صقانلا سانلا هاهسف كيلولا ىباوم

 ©) ]دل0ط1 11, *.) ةدعقلا ىذ ضالسنالل 62) 16و56. م 7ع

 200101. ظثلثذ ديرفهاش. 01. 8ماتككدم3 20 ]21051 11, أ دصص.

 17ه. ٠م ءا 14 ماد كنرفها 2) 00 درجإي. ه) 0

 0 ركز 000 نب ىي) 60007 عرببس (4 1لةرضتتت 1, ملا 5 2

 عءأ 5111.



 ١4 كنس مزه

 ا ماك رو تبث ةياب انيضف كيلولا نب ديزي ماشلا لها

 نأ ىدانف 50 رمأف اندانجا هىلأ درن * ىتح انتيولا ىلع انب

 اوبكرت نا متدرا امثاو متلق ىنذلا نوديرت سيلو متبذك دق

 عتعطاو ملاوما ةمذلا لما نم هب متررم نم اوبصغتف مكسور
 :ريسأف ىلا ةاودايقنت :ىتح فيسلا الا :مكنيبو ىبيي امو ةفالعار

 نوقحلتف هدنجو كثاق لك ىع ىلخا مث هتارغلا مكدروا ىتح مكي

 نم هونكمأو هل اولامو هيلا اوداقنا هنم كلل اور املف جمكدانجأبا

 ناومعو ركبو ميعذو ةيعاقر هلاجر ةعبرأ مو 2هدالوأو ميعُن نب كتمباث

 علجرا ىف عضو, ممحالس بلس عليخ نع اولونذ قب رمأف لاق
 1 ةعابجكإ صخاشو قب نوظفناج هسرح- نم ةراع هب لا للساللسلا ٠

 ىف عطبضو هركسع ىلآ جو ةريزللو مأشلا لأ نم كنلل نم

 لما نم اًذحا ملظي الو ّثشي نأ ىلع نم دحا ردقي ملف هريسم

 ىاحللاب مرما رق نارح درو ىتح نمثب الآ اعيش هأزي الو /ىرقلا ْ

 فيينل ضوفف ضوفلا ىلا ةريزلمل لها امدو دعم اناث سبحو مدانجاب
 5 هبتاكو ديزني ىلا ريسملل ًايهتو عهنم كلل لها نم افلا نيرشعو

 ىو. ناورس..نبا كلملا كيج ناك ام هيّئريو هحيابب, ىأ لك
 ناجييرنأو لصوملاو ةينيمراو ةييولل نم ناورس ىب كيت و هبا

 :ةيقالع. ىب هللا ىبع نب كيحم هيلا هجوو.ناورم هل حيات

 © ةريزمل هوجو نم ارفنو

 ه» ىذ لس هتافو تنالو كيلولا ىب كيزي تام ةنسلا هذه ىفو

 ©6) 000. دادوت. 65) نوداقنت. 2 516 02153 همام

 14 م0 هارغلا. 42) 500101 ءما1. 14. هم) ©0600. ولاح. #) 000

 ارقلا. 400101 لها. ى) 0040. ايا. 2) 000. هتالع,

2 205 



 امرب)' ١9 خس

 اياتك هابهعم هيلا بتك بابلا لما ىلا ناحسا عم اًمبات ناورم

 مركارمو مثرما موزل ىف رجالا نم مل امو مثرغت لاح هيف جقملعي

 نيبلسملا ىرارذ 3 نع ودعلا دوركم * عفد نم دبف قتوبت ىف امو
 نيطسلف لعا نم الجر يلع ىلوو ختايطعا امهعم يلا لجو لق
 اكو قف ءايضر ناكو ئمكللا هللا دبع نب ديبح هل لاقي

 هنلاسر جاغلبأو هرمأب جيف اماقف هتيالو اوديحن كلذ لبق هيلو

 رق مركارم موزلو مرغث ىف توبثلا ىلا اوباجاف هباتك قيلع 2 ًارقو

 عقوغت 6 نم فارصنالاب عداوق ىلأ 0 ناك دق اننباث نأ هغلب

 انجح نر ربيسملا 5 كيتا افوصنأ اياك عدانجأب قاحكاللاو

 015 لارختالاب ماشلا .لهأ نم دعم. نم ىلا ميعث نب كتيبات م سنو“

 1 اولوخاف عرمأ مضارعو م ةكانجا كب عبار بسيل هبلأ مامضنالاو ناورم

 ناورم عغلبو ةلح ىلع أوركسعو اليل رق نم عم عركسع نع

 ش 0 ىنح 9 نوسراكتي ح السلا ىف مدعم نمو هنليل تابف عومأ

 د ع1 نوفعضي تنبات عم نمو هعمل خضر وابلا جرخ مق

 نم اة رب اودانخ نىيدانم ناووم و ماق ولت اغيل كوُفاصف ناورم 15

 . كل كاعد ام مأشلا لها اب وكانف بلقلاو ةرسيمأو خنمبملا

 ىسحأو نوب ف مكلأ ملا وب نما ووف خلف متامقن كنب امو

 | حلو انتفيلخ لتك دقو انتفيلخ ةعاطب كعيطن انك اناب هوباجأف

 2) عاعم» 6) 00 نعو ودعلاو دوركملا. 2) 00: ىضر»

 4) 600. اوقو. ه6) 000. ىلا. مز (تهونادصت 2001016 ى) 0

 نوسراكح. 2) 4 نوقعصي ز 14 فعض (تباث عم) دعم عيتجاف

 نآورم عم نم.



 )| نس امربأ

 هيلع ريشيو كلذب هملعي ةينيمراب هديبا ىلأ بتكو ةثالع نب

 بلطي هّنا رهظأو ريسملل ناورم ًايهتذ مودقلاو ريسلا ليجعل

 هجوف درسمأ مكج ىتح الّطعم رغثلا حلي نا هكو كيلولا مكي
 5500000 سأر ومو ىليقعلا ملسم نب قاحكسا بابلا لما 2ك

 : ناو نميلا سأر وصو نيطسلف لها نم ىماذُجلا ميعُن نا
 ماش ا سبح نم هصلخ ناك ناورم نأ هايا نبات ةبكحص ببس

 عفريف © نيتنسلا ىف 8 ةنرملا * ماش ىلع مدقي ناورسم ناكو ةفاصرلاب

 ىغبني امو هدونج نم هب نم :ةكحلصمو هلاحو رغتلا رما هيلأ |

 اننكذ كق ام اتبث ماشع سبح ببس ناو هودع ىف هب لعيب ّنأ

 ٠ نيذلا دكنإل هيلع هداسفاو ناوفص ىب ةلطنح عم هرمأ نم ليبق

 لماع اولتق ذا ةيقيرفا لعاو ردا برخ دعم دعم يجو ماش ناك

 هرما نم كلذ اكشف ٌىريَشَقلا ضايع ىب مثلك غيلع ماشق

 ههيجوتب ةلظنحن ماشع رمت هيلا هبتك باتك ىف مشع ىلا هللا
 ىف لزي ملف ماشع هسبحن هيلا ةلظنح ههجوف ديدلمل ىف هيلا
 5 هتأداف»و ضعب ىف ماشه ىلع ديح نب ناورم ملق ىتح هسبح

 هعضوم ىف دعم ةيقيرفا رماو ضايع نب موتلك رمأ ضعب انركذ
 هنناماشع .كع. نام مدق يلج لذه انمك نك ا
 ناك. هيف هيلا اوبلطق ماشع عم اك نم ةيناميلا لا

 ماشه طرش بحاص ّئسبعلا ىماح ىب بعك هيف هملك |

 و, هبهوتساف هيضق بيبح نب ناميلسو مّكضلا نب ناجولأ

 هجو املف هابحو هالوف ةينيمرا ىلا صخشف هل هبهوف دنم نأو

 ) 600. هنبا. )2  003..شيج. 82000. نيمسبلا ف |



 أمال ا“ ةكخخدمب

 ندب 82 نب فسوي ديلولا نب ديرب لوع خنسلا هذه ف

 « ورمع نسب هللا كبع ىب زيرعلا كيع اهالوو ةنيدلا ىع فسوب

 ”  اليلولا- ىنب يبرف نأ لاقي ريع نب ديح لاق نامتع ىبا

 اهالوو اهنع كيوي هلوعف ةنيدملا هتيالوب اًباتك لعتفا هنللو ةهّلوي

 ١ © ةلعقلا ىذ نم انيبقب نيتليلل ايمدقف رع ىب زيوعلا ليبع 5

 )0 لاري لع فالكل نيج نب ناورم رهظأ ةنسلا هذه ىقو

 مدسب بلاط هنا ارهظم يول ىلا + خينيمرأ نم فرصناو تيولا

 < ديزي عيا ن .راركبب راص املف كيري ىب حيلولا

 ببشلا خعو كلذ ىف هنم ناك اع ربخل ركذ

 ةعيبلا رت فالكل ىلع هلج ىذلا 0

  |دلاخ ىب ميعاربا نب باقولا ىبع آنس لق ريغز نب نجا ىنقدح

 | انج هدلخم 1 0 0 ىبأ

 ناورم نب كلملا دبع ناك لق كيحص نب ناورم ركسع ىف لزا من
 رمغلا عم خفئاصلا هنازغ نع فرصنا نيح نأووس» نب 00 نبأ 15

 ةدبع ظبي ىلعو اهب وو نيلولا لكقف هانأف ما ديزي ىبا

 |ثيح ةاهنم صخشف اهيلع كيلولل المع ىناسغلا و حابر ىبا

 '[ل)) ناورسم ىب كلملا تبع بكثوو ماشلا ىلا كيلولا لتقف هغلب

  |كيبع نب ناميلس اهالوو اهطبضف ةريوخل ىندادمو نارح ىلع نيك

 0| 001 ربع 2 2) 0 2 ©00. ةينيمرأ طلع أ ةصكقم
 ١0 0 ميل. )  165080104 ذد 00. ري) ناسارخكب .

 ) 011 شط ء«مآ11. 14 ززخ م23عوؤمك. آلات 01220121 105515 م

 ٍ ىلاسغلا حاب ابر ىب اةدببع 110561221 مزن, 21510316 1023

 72 6000. ا 14 اهنع.



 ١1 كنس امكأ

 نأ دعب ايندلا نع احشك ىوط دق مد دعب مد ىف غلاو وفوا

 كرتلا ىف ٌةراغ مذفناو اًسأب عّدشاو فيضل متارقا ةناطلس ىف ناك

 روصنم دنع اسبح ءادخردإس ناكو < ميغ ىنب كيلع ه ىقزفيل

 0 اروصنم «٠ هدنج هتئبا ىدعتساف 5 ناسايب لتق هنال رمع نبأ

 ةىقوو ثرامخل مزلف هليبس ىلخ هيف اروصنم ثراخل ملكف هسبحتا

 ةهدل

 مامالا ليحم ئب ميعاربا هجو هضعب معز اميف ةنسلا هذه ىفوا

 ةيسولاو ةريسلاب هعم ثعبو ناسارخ ىلا ناعام نب ءريكب مشاع ايأ

 كيد مامالا هل ىجنف ةاحّلا نم اهب نمو ءابقنلا عمجو ورم مدقف |

 ؛ اوعفدو كلبقف ميعاربا باتك هيلا عفدو ميعاربا ىلا ماددو ىلع ىلا

 ىلع ريكب اهب مدقف ةعيشلا تاقفن نم خدنع عمتجا ام هيلا

 © نيج نب ميقاوإلا
 ديلولا نب ميعاربا هيخأل كيلولا نب كيري ذفخا ةنسلا هذه ىلا

 جاجا نب ريزعلا كبعلو هدهع ىلو هلعجو ةعيبلا سانلا ىلع

 15 كلذ ىف ببسلا ناكو ؟ديبلولا ىب ميعاربا دعب كلملا دبع ىببأ

 نب ديزي نأ ديس نب ىلع نعي نب نجا تدك ا

 ميعاربا كيخأل عياب هل ليقف 18 ةنس ةجلل ىت ىف ضرم كيلولا

 ةيردقلا لزق ملف لاق «هدعب نم اجمل نب ريرعلا دبعلو
 رسمأ لمهت نا كل لك ال هنأ هل نولوقيو ةعيبلا ىلع هنوثك

 ه١ يامل ىب زيزعلا دبعلو ميعاربال عياب ىتح كيخأل عيابف ةمآلا

 © هدعب نم

 ه) 000. نديوفيل. 5) 000. ناساين. ) 512 هتك هدبخ

 4) ©00. روصنم. 2 ©08. ريكن. ْ



 امك ١3 نس

 اهقح ريغب لاومالا تذخأو اهلح ريغب هامدلا تيكفسو غلبم لك

 هيبن ةنسو وعو لج هللا باتكب ةمالا هذه ىف لعن نأ اندرأف

 انسفنا تاذ نع كل انكضوا ىدقف هللاب الأ ةوق الو هيلع هللا ىّلص

 6 تبتك كقو انناوعاو انناوخا مكناف كعم .نيو تنا اًنمآ ٌلبقأف

 نم ىفطصأ ناك ام كرب رميرعلا دكديع ند ريع ىب هللا ىبع ىلأ 5

 كلاخ لاقف رع ىبا ىلع الخدف ةفوللا امدقف <« مكيرارذو مللاوها

 سيلوا لاق كيبا ةريسب كلامع رمأت الآ ريمالا هللا حلصا دايز نبا

 اهب لعي الو اهنم سانلا عفني اف لاق ةفورعم ةرهاظ ريع ةريس

 هل ._خا ناك ام رف ورصن ىلا كيد بانك اعفدف م امدق من

 نايح ىب لئاقم ايقلف ثراثخل ىلا ةاذفن مك هيلع رحق امم و

 | ذل بتك رع نبا .ناكو ثرامخل ىلا رصن مههجو نيذلا هباكعاو

 الب ىفا ظقسأف ةفيلشخل نذا الو + ىذا سيغيب .تراثلا تما ,كنا

 ةعمض راسص زك ثراحلاب 6« كنغي نأ هرسمأو ركدلا نب كيوب كدعبف

 فكف هسفنب لئاقم هيلا عطق لمآب التاقم ايقل اًملف ةنيفسلا ىف

 | كرشلا ضرأب هماقم ناكو ورم كيري ثراخل لبقاف لق كيري هنع دم

 نارمع ند سرضمو ٌينايشلا مساقلا خخ عم مالقو زخكفدمي ةرشع ىنتا

 رمع نب روصنخم اهيلعو كنقرود مدقف نانس نب هللا كيعو هيضاق

 تثراذل 0 هت داتسي ردع كلا كنك 2 دتدلد سكن لاقو دقلتي ماق

 0019 رانلا ىلا وا, ةتللا ىاذ هبحاص, لتق امهياف هب ©بتي نأ

 د 6001 تك ت) 60600: لفن. 2 ©0060 لفت رب 2) 00

 : ابيب. 6 000. ىنب برص.



 الزاب خادم امك

 هله لفحأ نك ام رب نيمأب رع نبا هللا ىتخ للا بتكت كلذتا 81

 ؟سهدلوو علام نم

 كلذ ببس نع ربخحلا رحذ

 رم فاخ ىناغرللاو رعت نيب ناسارخإ 0 انل : ديكفلا نأ وكذ

 5 كشا هممأ نوكيف كرتلاو هباككاب هيلع عبوس نك ري مودق

 نب لتاقم هيلا لبا هككاني نأ عمطو ةريغو ىنامرللا نم هيلع
 53 ني

 دنا ىنانبلا ناوقص أ «ةَبلعقو ىطبنلا ن

 «كرتلا دالب نع هودريل ئشرقلا ةعيجرو ىوارعشلا ةبْمقو 2
 ةئدبلا فرن نب تلك نإ ةكويش نع الوم ناش

 10 ديزي أ اجرخ رماع ىنب ملهم ورمع نب دلاخو 8 قمزتلا لحما نم

 ايقلف ةفوللا امدقف ييرس نب ثراكلل نامالا 0 تنزل نأ

 ةنيدخ قومس مل ىردتا داير ىب دكلاخل لاقف ةنيدخ كيعس

 ءنا ةفينح ابا الاسو تيبأف ىميلا لها لثق ىلع قودارا ءلاق ال * لق
 بتكف دكيلولا نب كيري مةصاخ نم ناكو َمَدُجألا ءىلا امهل بتكي

 5 نينموملا ريمأي دايز ىب كلاخ هل لاقف هيلع امهلخدأف هيلا ايهلا|

 لاق نوملظيو نومشغي كلاّمعو هللا باتك ةماقال كمع نبا تلئق
 لحما لَو نينموملا ريما اب لق عضغبأل ىنأو ريغ اناوعا دجا ال

 يدخل هقفلاو ريخل لها نم الاجر لماع لك ىلا مضو تاتويبلا

 بتكف ميرس نب ثراحكلل انما ءاللسو ٌلعفا لاق كدهع ىف اب |

 همر هدابعب غلبو هدودح تلطع نا هلل انبضغ انف دعب امأ هل

 2) 600. َهَبلَعَتو. ١ 3) 600. ةلاك“ ' ) 600. قدجلا.."2)

 كمرتلا. 2 400103. ري) ©0600. ةماج. .١000) هدابعت تغلبو.



 املك )“6 زن

 بأ لاقف ىناموالا ليقع قاف لاق يراك هين يقح ةيدقا مزع لقف

 اًرمأ ىرا ىلا هارمالا نم كدعب 5 َبلْطت ةنس تننس دق ىلع

 نا كيري ارصن نا ىنامرللا لق لوقعلا هيف هبهذي نأ فاخا

 ' 24 نما الجر ©راتخاو_ لزتعنو .لوتعي نا دينو * هنمآ الو دبتآ

 3 ايما أي ىتح اعيمج انرماأ ىليف اعيمج ءءاضن لثاو ىباو

 لما كلهي نا فاخا ىلا ىلع ابأي لق اذه مىأي وهو ةغيلخل

 ءاهفس عيطت الو هيلا باجت تيثش ام لقو كريما تأف رغنلا اذه

 ةخكايصن ىف كيهنا ال ىلا ىنامرللا لاقف هيف اولخد اميف كموق

 00 ام ناسازخ قم نم لبيحلف رصنب , فنأ ا إلا

 هيلا يوزتت امكنيب رمالا عمجج رما ىف كل لهف لق صخشبيو دم

 ريخ اذه دعب ام لاق لاح ىلع هنمآ ال لق كيلا ٍيوزتبو

 هللاب الا ةوق الو لوح ال لاق ةعيضم ادغ كلهن نأ فئاخ فاو

 0 ذل ليقو ىنع هغلبا :نللو ال لاق كيلا نوعا ليقع ل لاقف

 ةيقب ال ام انم بكرتق كيرت ام ريغ ىلع ممق كليك نأ نماآ

 ا اركا نلو .كل ةبيع نم ال كنع تجرخ' تتش نافذ 4 هدعب (5

 ىلا :يضيل م أايهتف اهيف ءامدلا كفساو ةدلبلا هذه لها مشا

 2 ناجرج

 بنئكو 0 جيرس نب ثرادل ديلولا نب كيزب نو ) خنزسلا هذه ىو

 2) 00 ىوتأد. (رهدجز ءءاان13 1عوالأال1. طل12377. اكلص ىمينب الف

 ناما ىلا بيني الو. 62 000. بلطس 4 000. بهذد

 0) 000 رانخيو لوتعتو لزت عب نأ كيريو. 6) 0. تاصوت»

 0 000 ىلا < 0090 قانكا 170 8001012 1 اة

 2) 000. كدعب. 2) 000. ايهف. 42) 21260. رفعح وبا لاق“ 7)

 1 جيرس 560 113 5621 جيبو



 نسا أمكو

 ان“ دبتاع قيلع فاكا خل" يلح اي لف قكسالا لا قلل ا

 قلطناف اللصخ كيلع ضرعن نحو كايندو كنيد ىف هب تأدتبا
 لاقف كيلا راذنالا الا كلذب كيريذ امو كيلع اهضرعي كريصا ىلأ

 نأ تدرا كنللو كل اذه لقي مث ارصن نا ملعا ىلا ئنامرللا

 :ىتح ىمالك ءاضقنا كعب ةملك كمّلكا ال هللاو ىظكحف هغلبت

 ام لقو ةيصع عجرف كريغ بحا نم لسريف كلونم ىلا عجرش
 نللو هنم حك امو ىنامرللا نم هروطل ىدحعا اجلع تيارا

 نم هل اييظعت دشا جل هللا هنعل «ىيصح نب ئيج نم اك 4|
 - هآّء 7

 سانلاو رغثلا اذه كاسف تاخا ىلا زوحأ نب ملس لق ءمباكلا

 ؛مديلا قلطنا عْينَم نب ىيحدقل رصن لو اديدق هيلا لش

 رمالا مقافتي نأ فاخأو 5 تججن دقل ٌىلع ابي هل لاقف اثق

 ال ىلا كيدُم اب لق مجاءالا هذه انب تمشتو اعيمج كلهنف
 ىّلص هللا لوسر لق دقو هعم رصنب اقثا ال ام ءاج كفو كمهتا

 اذه عقو ذا اّمأ لق هب فنت الو كرخا ىركبلا مّلسو هيلع هللأ

 نك لق 'نامثعو اًيلع ءطعا لك َّنَم لق اسفر هطحأت تكسنلا |

 بارخ هنوكي نأ هللا كدشنا ىلع اي لق ديف ريخ الو ىنيطعي
 لقعم ىب ليقعل لاقف رصن ىلا عجرو كيدي ىلع ةدلبلا هذه

 د نبا ملك ةالب رغثلا اذهب عفي نا ىفوخا ام ىتيلل

 نإ كف ريسع 0 نأ هللا كدشنا ريمالا اهيا رصنل ليقع لاك

 ه:ءاهفس ءاقخا ةنتق ىف 4دزالاو سانلاو يراوخل هلتاقت ماشلاب ناورم

 كنودف سانلا يلصي ءارمأ تملع نأ عنصا اف لق كناريج متو

 2) 0 نيصخ- 10266 ء>ء1014 دموقو 1. «. لثاو نب كبر هل. اهوا ن1

 5) 000. نكحشخ :٠ 0 نكت“ 70 600 دزالا ىف. 6) 000. رمأ.

2 234 



 امكرع لرنل

 | ادقأ ةجرخا :سانلا لاقؤ ةركذو همداب .« تهون هتجرخا .نأ :ملَس

 0 ام رسيأ * ب م هاذأ هنم هفوختاا ىنذلا نا رصن لاقف هباه

 ربما ورغص اج نع ىفن اذا لجولاو ميقم بهو هنم دفوختاا

 و ةرشع ةرشع هعم ناك نم ىطعأو هنع .قفكف هيلع اوبأف

 كبع نب ريزعلا دبع فقحنو هنماق هقدارس لخدف ارصن ىنامركلا و

 ةيالوو روهمج نب روصنم لزع اًرصن أو « ءييرس نب ثراخناب هب
 سانلا بطخ ١4 ةنس لاوش ىف زيوعلا دبع نب ريع نب هللا دبع

 0 راح نكا“ نكي ره ةنا «تنلعي جف ةلقو زوهمجل , ىلا ركاذو

 ىنامرللا' بضغف بيطلا ىب بيطلا لعتساو هللا هلزع دقو

 3 0 رض حالسلا ناتو لاجرلا عمج ىف داعف روهمج 0

 رت ةروصقملا نم 0 ىلصيف ّلقاو رثكاو ةئاما سمخو فلا

 رهظأو ادد نايكناا كف ره سلجج الو.( لسيفرارضن ! ىلع لاخي

 000 ال ةللاوأ ىلا روحأ نب :ملس غم رضن* هيلا. لسرأف .فالثل
 '00 كاف سانلا 0 نشتتولا نأ ةينحيب لاو اوس ل فيحلا قا ذكي

 كقح نم فرعا ام الولو كتلتقل ىلزنم ىف كنا الول ٌىنامرالا لاقف 5

 ريخ 00 تتش ام ةغلبأف عجل 7: نبا ىلا عجراف كبدا تنسحا

 ىف امو هللاو ال لاقف هيلا لع لاقف .نبخأت رصن ىلا عجرف هدَشو
 هس ان

 ةمصع هيلأ ثعبف هكأ ام كيف ىنعمسي نأ هركا ىنللو هل ةبيه

 00 000: تفوتر ]4 تنهوف. 3) 14 هنال. 6 ©08- فا

 4) 56م 14 )هن, 000. 35غ سيل م10 سيأ ءأ م1302 111623 ص

 اق 30عم 1م015ا0معأع 5هترمأق ءوأر 16 ءاتقتط امك 710623 6551.

 6) 000. ان 5عمم م67 حيرشت» /) 400101 هع آش. ى) 000. ىيناف.

 7/2 000 نببا» 2) 14 مش وا. 42#) 000. هبيهل.



 )31 خلس امكا*

 كلملا دبع همّدق رث ةعاس ىتامركلاو كلما ىبع فلتخاف ةالصلا

 وصن جييصا ىنامرللا برص كيلا « ىناموللا ى طصخ هل رسمالا روصو

 2.« نيبموب وأ اموب ماقاث ه «ذادردأ خيبدانب نوولا ورم بايب اركسعما“

 يسال لا يهنرتعلا به اَنل ل00

 ىلإ اطفس رم اي ناكو 0 2 لاقف يملا نم ملال

 © تف 0 نأو ميش لفات أوقسونتسي * 5 0 دزالا ركذ 5 تيبل ٠

 لَصْخَألا لاق امك

 ٠ ركَبلا ةيَح اهثوص اهيلع َّلَكَف تيبواجت ليل همْلَط ىف عدافص |
 ءافش هللا كن ىناف هللا اوركذا لاقف هنم طرف ام ىلع محت را

 نم ةعارسب .هللأ ركذو::بنذلا بهذي هيف رش الريح هللا 0
 0 6 0- 0 2-50 1 ا

 ىلا زوحأ نب ملس هجوف ريتك رشب رصن ىلا عمتجا رث 2«قافنلا

 ىنامرللاو رصن نيب سانلا رفسف ريثك رشب ىف 24ةففجملا ىف ىنامرللا

 5: ءدفلاخ الا هموق هنع نيضو هسبج الو هنموي نأ اًرصت اولاسو

 *ىش رصن نع هغلب رث هتيب موزلب هرمأف رصن للي ىف هدي عضف'
 نسب مساقلا هاتأف مرطانقلاب ركسعف رصن يرخو هل ةيرق ىلا جرت

 نع كل حج رمح فش !نأ هل. لتر, تملك ةيلقا يوتا

 هل لاقف هجارخا رصن ىأر ناكو هراد ىف مقا تش ناو ناسارخا

 2©) 51ج. 6) 000. لاقف. © عقوناب موق !ذاف ىقسوننسد. 0و

 ةعءاتغاتق 14 واتت 226غ امك عاف اوبات ناو موق لذا جف. 21

 ةففحملا )2  14 ذصق. ىنامرللا اجو. رك) 14 ورم بابب» 000.

 بيكا (0هدز. 1



 امك اذ دس

 انينيف 0 و لب لاقلتو خماود «تالغتا تك 34 جوخ امالف هنو

 اهيفو «ناطلغ ىمست ةيوق هب اوتأف هلجر ىف كيقلاو ريشبلا
 حيلولا هبا لقو ىلع لاق «هنع قلطأف ةلمرح نب كلملا دبع

 اقرخ ىارف ماسب همالغ ىنامرللا عم ناك ىودعلا دينه نب ريهز

 لاق 6« عل يورد دنكمأ ىنح هعسوب لري ملف زدنهقلا 6 ىلع

 نتا ةلمرح ىب كلملا دبعو ىنثما نب كم ىلا ىنامرللا لسرأف

 ىف هوقلف بخأف هالوم كقرق مانتذ يمخو اوعمتجاف ةليللا جراخ

 كبع هدعمو افي .اانليقم نم فكلم هيلعو رماع ىب بح يرفق

 ومأف همالغ رقْعَجو نامثعو ىلع ىنامركلا انباو بيعش نب راب
 - 20 هدد هَ هع تكا ندع 5

 نأ عرمأو انعم 0 جردتشلأو خغدناو ناطلغ ىلاب نأ رجب نسب ورمم

 ناكو جرملا ف شوتب «ىدمكيلا نانس نب نايرلا باب ىلع هفاوي
 حالسلا ىف مهارق نم موقلا سرح بخاف ماتأف ىيعلا ىف الصم

 ًاوواص ىتح سمشلا تلجيت اف فلأ مءاهز مو ةادغلا عب ىّلصف

 ىلا ىتح نارين جرم ىلع راسف مداقسلا لها عانأو فالآ ةتلك

 و ةفيلخ ىب فخ لاقف نازوخ
 2 م ت5 6

 برسلا كا ركاصأ ىدكقاف 0 71 قلك 0 اورحصأ

 يكل عيف مادقألا ىوتست عساو 0 نزألا د نأ

 زع هللا باتنك ىلع ةلمرح نب كلملا دبعل تعياب دزالا نأ ليقو

 تسميقأ كوت جرم ىف اوعيتجاأ املف ىنأم أ جر هلم 2

 00 8001: ل 1. 5. م. 1710:8٠15 7. )اذ ىف. 2 060600

 ةقحلم. 4) 000. يوتساو عدداو. 120. 02266 نغدتا. دع

 600. اتعس. 20031“ 30 ععماعم» 5201ءدنن 11340 662,

 © 6000. ىديحتلا. رث) 000. قر. م) 004. ةفيلخ. 2 000. ىلحأ.



 ثّدَح الو ةيانج ريغب ئنامرللا سبح نأ ىضرت ال اولقو شوت
 نم نك اهع ووطني ولم اذن تصل االاود ويش عل لاقف

 5 « مكيإ!6 أح بتل ,وا * © رصت:.اًنعىفكتلا ئضْرَت ف اولاعت مكريمأ |

 ةلظنح نب ماب نب رباج نب دابع نب ريزعلا دبع مانو

 اوتابف بيعش ىب..نوادو .ىتملا نب: نمو ةقاما 3. ىدبكا |

 اوحبصأ اًملف هعم ناك نمو ةلمرح نب كلما دبع عم / نشوف

 مابا ةثلق اوماقاو رصن كلو مأ ةزع لزنم اوقرحأو 4 نازوح مق

 مدعم اولعجن ءانمالا هيلع م اوريص كلذ كنعف ىضرن ال اولقو

 مدلغ رفعج اناغف فس للفا نم لجر ءاجهغ ربو ىرحنلا ديزي

 ىقأف تيلأس ام كل اولق هتجرخا نأ ىل نولعجت ام ئنامرللا

 اوبتكا هل لقو ٌىنامرللا كلو ّقأو هعسوف ردنهقلا نم ءاملا ىرك#

 باتللا اولخدأو هيلا اوبتكف يورخلل ةليللا ثعتسي 7مكيبا ىلا“

 و ميكح نب 7نيصحو ىوكانلا ديزي ىنامرللا اطحف  ماعطلا ىف*
5 - 
531 - 

 توطناف هدصعب اوذخأف برسلا ىنامرللا لخدو اجرخو هعم ايشعتقا

 ةيدزا ةيلل تناك دنالا ضعب لاقف هّرضت ملف ةّيح هدطب ل

 ديكنم محسف هوبكسف قُبض عضوم ىلا ىهتناف لق هرضق ملف

 2) 001. ىليحملا 73) 60. شوف 2 رك نيك

 2) (0هدز. ©00. ديلولا. 6 003. نادينلو. ركر 5نع مى) 0600:
 52 م | م 200 سشومد دانك. هد هور نازبكد وبدأ 7 000

 اوميضص. 2) ©0004. مكيا ىل. 14 نك 62 0 004. ماعطلاو

 7) 14 رضخو. 10116 1. يضخ 3 1



 م ا زختنل

 اذكو لا اعيش ريمالا لقي. مث ٌىنامرالا .لاق ةنتفلا . ىلع امامجا كلذ

 000 نا نيترريغالا ناك, اع كاش :كلذي اراه. وعم, ارقكا انك
 ع سا + تب 2 2 5

 ' |سيلف ملعادق, ام هللا تبع نب ادسأ مايا ئم ناك

 هللا دبع 2 ةيضع لام !جنعفعلا 0 تسلف تيتيلو ريمالا

 نب 5 ملَس لاق هلانت هل امو بغشلا كيرت تناو تبذك فدا

 كيع انبا ةمادقو مادّقيلا لاقف ريمالا اهيا هقنع برضا روخأ

 ©اولق ذا مكنم ريخ نوعرض ءاسلجن ٠ ئدماغلا ميعن نب ناجرلا
 رضن رمأف روخأ نبا ليقب ئنامركلا نلتقي ال هللاو هاَخأو ةجرأ

 || انس ناضفر رهسش نم نيقب تلثل ئنامرللا سبخحن املس

 قام اءادتي الو هسبحا نا تفلح ىنأ رصن لاقف دزالا ءتمّلكق

 اوراتخاف لاق هعم نوكي الجر اورانخاف هيلع متيشخ ناف ةوس

 ةيجان ىنب هسرح ريصو ردنهقلا ىف هعم ناكف فكتلا ديزي

 ةريغملا رصن ىلا /مدزالا ثعبو لاق دوعسم ىنبا جو نامتع باكا

 ىناذكلا ماص ىا نب بيعش نب دكلاخو ىمصهجلا ةبعش نبا

 لاقف «ءاموي نيرشعو ةعست سبلمل ىف ثبلف لاق هيف هاملكف 5

 '00001 نيلخد ةلطنح. نسب ةعينبرن ىب كحا لثاو: ىب: ىلع
 (ااكلا بأ ناك ناو ىننذ ام لوقي وهو. ميحان :سلاج ' ىنامرللاو

 |0000 نك كتو .. 1«دتاكم» مدع اقوي ةشيراو ام دللوق هاج
 0 11! هللا مدشانف .هلسر .نم ةعربتت نأ تدارا. ىناموللا شيخ
 ايلف كحضي قو زوخأ ىنب مّلَس لسر عم ىضمو زولعفي ال نأ

 '0 115 نايكلفب 2 ملس طخع ه لعتص0ع. 2 م) 4

 ىرماعلا. 42) 10ه. 7 75. 208. ه) آش تملكتف. م)

 ىدزالا. ى) 000. ىنبد.



 آم ةئنس امه

 ثعب ثبحو روهمج نب روصنم لاح هملعي ناجرج لماع ىنارهبلا

 هيلطف هللا نبع نب دسَأ ليم نارفعزلا نا عم ٌينامكل
 ديلولا لتقب ىنامرللا لا بنك ىذلاو هيلع ردقي ملف رصن

 «« «رارتل ميشالا اص قارعلا ىلع روهمج نب روصنم مو
 ةلاقو ةنتفلا ىلا وعجيب ىنامرللا اولاقف ادضق ارضا ةموق ىلا

 ناطلسلا ىلع ر كنق ف اًعيَدَجَ نا ول صنت ة:ةصيبق نيب م

 وصسن ناكو 0 7-5 ةيفوقيلاو ةينارصنلاب هلا كلئاو

 ةخيالو ىف رصن ىلا ىنسحا اهنا ءراك كقو نييفاصتم ٌّئناموللا ْ

 ىع- ىفامركلا .'لودع ناسخ رفضت ندو اقلط للا كنع ل

 10 ترجح اف ىجكشاولا 0 متيا نسب وماع نب ٠ بركل اهريبصو خساك 1

 اهريصو هلزع ىتح اًديسي الا ثبلي ملف اهيلع ئنامركلا داق

 عينج < ئنامركلاو رصصن نيب ام كعابتف لاق ناعنلا ىب 1

 م ىلرملا ىلع نب لئاقم .زدنهقلا ىلع ناكو ردنهقلا 3 ىنامرللا 5

 كيبع رم ّىنامرلتا سيح صن. كارا ةاًملو لاق ١ <« ىردلا 3 |

 15 ىنامرك اي رصن هل لاقف هب هانأف ةسمح بحاص ماشي ىب هللا ٠

 تلقو هتعجارف كلتقب ىنرمأي رع ىئب فسوي باتك ىنتأي

 مرسغأ رثا لق ىلب لق كمد تنقحو اهسافو ناسارخ عيش هل

 ىلب لق سانلا تايطعا ىف هتمسفو مرغلا نم كمرل ناك ام َكْنَع

 تلّدبف لق ىلب لق كموق نم دك ىلع كنبأ اًيلع شتر رثا لل

 2) 516غ. 010006 مرئهصتتسأا ةطعلتتطم 51غ 2500. :2 .5 .000 ) 

 هه 7مميعبتت. امكو 6 ثراحالل. 24) 000. متدا ءأ 0عءزم0ع ىخسأ

 هز 17ه. 200101.. رك) 000. 5. م. ثوان 14 )ز*#, وزع 1ءععدخاتتت 0

 شقرا...



 أمهم ا م

 0 لآ لق زرع نب هللا ىبع لبق" نم همتهع اًرصت قا: ايلف لق

 اهس امنأو الجر « مكروما ىف اورظناث ةنقف ىف سانلا. هباكال

 00 يبس: نب ىلع نب. عيّدج همءاو نامكب دلو هّثال ىنامكا

 وصنل ةّيرصملا تبلاقف انل ثنا اولاقف ئىنعملا ةميّتَص نب ىرارب*

 'آإ ىل نكو. .ال لق هلتقات هيلا لسرأف كيلع ىسقني ينامزلا ة
0 

 00 | ارلث ناني نم ةييلننيو هتان نم .ىب جوزأف ثائاو روكذ

 ايش هباكصا ىطعي الو ليخب هتف مرد فلا ةئاب هيلا تعبأف

 ىلع 4وعذف لق هل ةرق هذه ال اولق هنع نوقفتيف اهب نوملعيو
 ارصن* غلبو ل5 «ءدسبحاف هيلا لسرأف اولق هيقتنو انيقتي هلاح

 9 قيدلقت نا ناورم ىنب ةعاط ىف ىتياغ تناك ليقي مئنامركلا ناو
 '000 صنت نم انيقل اغم» بلهلا ىب راتب تلطأه كويسلا
 الذل لاقذ هيلا ىسأ عينص نم ناك امب نايا هتاناكمو هنامرح لوطو

 الع 2نجتق ةنتف :ىدب اهنا :ىدسالا هللا دبع ىب ةبّضع

 اادنلا نب + ا فنعو هقنع برضأو فلاخ هنأ رهظَأو ٌةشحاف

 0000 ا الواد دقق ىركبلا .ةويهط نم ةضفاقلاو ئدالا#
 '0 احا نك ةعيلبر! لع ةلضقتبو * ار صم_ لع للطي هللا

 ىلا هعفدان هلتقخ تفرك ناو هتقرش دق كنا ناعنلا ىب ليبَج

 سارف نب ركب هتبتاكم ىف هيلع بصغ امنا ليقو» ««هلتقا

 ©) آ4 مك روما 8) 5ءعاتكاتك ةاتتط 1طط2 1002610 1١ه, 175 عصك

 |١ لقط. 380, 28. 000. ىبص نب ىدار > 2 400101 هع آش ظل.

 6) 0600. اوعدف. 2) 000. دسبحت. ر/ي) 0 أ,رصن نأ ىنامركلا.

 م) 00 ىددلعس /) 5 رصنل. 2) 101377. ع ىدنالا.

 0| 0060- 5. م. 2 0 ربهط». 172) (200] ءءأاتتتت. 1ع5اأ انت. 0

 ش ناساركد ناكو دعيجر ىلع رضم ةهلضفدتو.



 “١ نس أممي

 كلب نكد
 كرش كريت 00 َنَقَف 0 انباكتأ ه 9ك

 متكلنا , ناسا لف ايدل 0 اذ خلو 1 روم 0 0
 نوديرت .لوهجالا ناطلسا ةقرفلا ىلا متنكرو ةعامإل 2 متططغأا

 ةغبانلا ليقب لَم برعلا رشعم مككالهل هيفا نورظنتش
 ىنايبذلا

 تْيَعَس ْمُكَحاَلَص ىف ىثاف ُمُكْيَلَع مكواَقَ ٌبلْعَي ناف
 دروسلا نب ةرهغملا نب يرْشَحلا نيالا يحل ترا لق

 اهلتاوأ جت تَلَقَتْسأ اذا اًقْغَقَم مفجتلا :نكحأا تيب 1

 اهلماش ةولَصلا لع مقل: ةلك ةلَلَجُم ُتَحَبْصأ هتف نم 1

 اهلغاش هاجَش ا ماَشْلاب نمو قارعلأو ناساركب نم ١

 اهلطايق مهّجَقْلُم ءامقَد َةَئلْطَم نْيل ىف اهنم سالف 1
 00 اهيف عار ليج لع ىضاسا حل

 لكيم زي ينل هل تن ذغ ىف اهم نيف

 ا 0 0 1 هناهجوب 0 00 1

 4) 000. ةطت انب. 2) 000. ننيتيل. 2 1ةخ علختل
 2) ©0004. متطمع. 62) 000. هلتقك. ري) 000. دحتلم. ى) 604.

 ىيبس /7) 000. هكصن. ١.. 2) 000. انيناجغ. ”
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 دلل ىب تيكن ان

 كا 20 حج جل 2:22 تاوس

 لا
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 امه أزف نس

 ديزي ىب ديلوال اهذختا ناك هلل ةينآلا نم اًبهذو اًَقرو عتايطعا

 ءاطعلا ءاطعلا لاقف لاوط هوفا ةدنك نم لجر ملكت نلا نا نك

 أاوسباف سرخل نم الاجر ريصن رفا سه خيناتلا ةئيدل تكا اهلكف

 | للا ملقف_ ملكتم ملكتي ,نا ةفاخم دجاسملا ىف عقرفو جالسلا

 ابأ 0 لب ناكو دزالسل ىللوم لجر مم اقف ءاطعلا ءاطعلا لاقف ة

 الاقف ىركبلا لياسلا وباو غئاصلا دايح ماو ملكتف 5نيطابيشلا

 | امجاد هيل مكيلع ةيصعملاو 6 ىابأ رص لاقف ءاطعلا ءاطعلا

 اعيش اذه 0 انع ىنغي ام 1 دهملكف ربنملا ىلع هضو رصن

 '0077 اك امر لقو رصن بصضغف_ جاقاوسا :ىلا ىوسلا لعأ بقوو و

 ىلا ماق نق مكنم لجولاب ىنأك لق رت اذه مكسي دعب ءاطع

 انكي كودحو هل ,/ىدجي ليخ ىف ةيحح مطلاف ةيع نباو هيخا

 | علجرا ترد نم 8 ل د و و ىالوم 0

 ىف خكحلسم راق ىللحا اب 0 3 هلا 0 ةخيالو للطت من 5

 00 لع لاق «نافيس مكيف فلتخي نا 1 ودعلا روكا

 ا كاذ عسمو رفكم لآ ةتطت 3 يرعب لاق كرابملا نب ءللا دبع

 نودحبرت 2 نوشوت 2 ف ًاديخ كلذ نوكب نأ نىسعو ملظل

 لق امك مكاباو 0 1, ةرشع مكنم ىدنع اذ مكترشذو مكتيوطو

 ©) 000. هينابلا. 5) 000. نيطابشلا. 6) 000. 5. 2. 2)

 000007 02 000. ملس رك 000 ىديت ليج ع 14 1

 مكب ©[ مكلجرأ 2) 0 12 <00



 أرك نس أممه

 طهر عهنم بيصأو اوشوانتف نيقيرفلا نم سانلا ةاغوغ راثو ملحم

 سابعلا نب هللا كيبعو ه«ةريخاب ريع نب هللا كبعو اوفرعي

 ةدارأو اهيلع هفاضتسا روهمج ىب روصنم ناك دق ةفوللاب ىدنللا

 نب نابضقعلا نب رمع ىلا لسرأف وصقلا نم هجارخا ةفوللا لقا
 اوزواجت ىتح عجزو هنكسو ةهنع سانلا* ىكنف هاتأف ىَتعبقل

 نبا ىلا لسرأت رمع نب هللا كبع كلذ غلبو اضعب ٍهضعب نمأو

 كاوسلا جارخو هطوش هالوو منقوش جحا نسحأو هلو هاسكف نابضقلا

 ٠٠ 2 8 نيعبس 3و نيتس ٌّق ضرفف هموقل ضرغي نأ هرمأو تايساكلاو

 © ةيناميلا نيب ناسارخ ىف فالتخالا عقو هاذنسلا هذه ىقو

 عم عمتجاو رايس نب رصنل فالكل اهيف ئنامركلا رهظاو ةيرازنلاو
 «هترصنل ةعايج امهنم دحاو لك ا

 نعو "كلذ ؛نه:ا انْهَمَبَو ناك انك رفخلا كات

 15 كلذ ثتدحا ىذلا ببسلا

 اعل رثع “نب اهلا تنبع نأ" عمي نع“ لامست ىبا لك ا

 قلا»بتك كيلولا ئنب ىيري“ لجق نم اهيلع اًيلاو ىاركلا 0
 6 جور دعب ناسك داتا لكتا لاعت و لاق ناسارخ ىلع هدهعب :

 نوكيس ناسارخ نأ رصنل 5 لاقت رصن سبح نم ىنامركلا

 20 ضعب سانلا ىطعأو لامل تيب لصاح عفرب رصن ومأق زخنتقا ا

 ©«) 000. ةخفوكلاب. نمدز ءءادتقتت ء0101. 2 65) ظقعع 1ع ع1 م05ةانأ
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 امه ١ مدعم

 جتاوما ىلع ٌلاجرلا ثقفاو لق ملعلا اذه تبصا ىّنا ةيواعم
 نع . . .

 دوبلا 5 تيقل كماي تنك اًملف «تيجرخو هنعّدوف عسفنا تاذب

 ناورم نسب كلملا دبع اذاو كيلولا لتقب اضعب اهضعب عبتت

 داصرالا عضوو اهنم هجرخأف ةريوجلاب كيلولا لماع ىلع «ءبتو كق * 5

 007 تيمدقف اليلدو :ةباد ترجأتساو. نوبلا :تكروتف فيرطلا ىلع

 © كيبلولا نب كيزب

 2 روهمج ا ىب روصخم ديلولا نب ثيزي لع 0 خنسلا هذه ىثو

 “ ناورم نب زيزعلا دبع نب ريع نب هللا دبع اهالوو قاورعلا

 كلذ نع نيخلل) ركذ 10

 دكديع نب رمع نسب هللا كيبعل لاق هنا كيلولا ىب ديزي نع يك

 أ «ايكتيلو سقف اهيلا رسف كيبا ىلا نوليمي قارعلا لسصا نا زيزعلا

 ||| اذ اهلاتم رع نب هللا .ىبع ناك لق ةديبع سا ىع ركذف

 "03 0 ىلا ابتكو السر ديدي نبب قارعلا ىلا نمكش  نيح مكقف

 روامج نب روصنم هل مّلسي ال نا فاخو فارعلاب نيذلا ماشلا

 ىلا فرصناو روهمج ىب روصنم هل ملسو علك هل داقناف لعلا

 (|شانلا ىطعأو لامغالا ىف هلامع ريع ىب هللا دبع فّرفف مأشلا

 هالو ىلع ممسقت اولقو ماشلا لهذ داوق هعزانف عتايطعاو ماقازرا
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 "١ ذفمس موز

 ىو لضفا كاذ لق ةقاتع ىلهم تلق ةعابت ىلوم وأ ةقاتع ىلوم

 نأ رسيمالا ىأر نا تلق كل ادب ام ركذآف ٌلْصق كلذ ٌلكا

 ىاطعأت «هقلاخا وا* كلذ ىف هّظفاوأ هتلق ام ىلع نامالا ىل لعجج |
1 1 5 
 هللا ممكأ ام تيفصوو هّيبن ىلع تيلصو هللا تدمحت تدرا امل

 هديلولا «ضقن فيكو عب ةماعلا اضرو ةفالخل نم ناورم ىنب ةدب

 ايلف اهلك هلاح تركذو ةماعلا هتّمذو سانلا بولق ىسفأو ىلا

 ام تمعمس ىلق لقو دهشت الو هللا َنَمَح ام هللاوف ملكت تغرق

 ىنا هللا دهشاف ديزي ىآر ىأرلا معنلو تبصاو تنسحا دق تلقا

 الا كلذب كيرا ال ىلمو ىسفن رمالا اذه ىف لذبا هتعياب دق

 ؛0 ضوفو ّلصو كقل كيلولا كيزتسا تيحبصا ام هللاو هللا كنع ام

 ىنلأسو باسل مهيب نيوي ال هنا دهشا ىنلتو هكلم ىف كرشاو'

 تيضق كقو كرما متكا لاقف هثمّظعو رمالا تربكف كيبزي رما نع

 تذاف رد فلاب هل ترماو 4 هتلامح رما هثيفكو كبحاص ةجاحلا

 كبحاصب فحل لق مث راهنلا فصن موي تاذ ىناد ث امايآ

 (ةبتكو «هللا ىيعب كناف دنلا رما ىلع ضما هللا كدكس هل لقو

 هاف هد ريطت وا -ىوطق "نا تردتق- نا للتو نيتك 0

 لوطي نا تنفخ دقو ةجراخ عبس وا لايل كس ىلا ةريزجلاب ا

 كحضف كلذب ,يمالا ملع امو تءاق زوجت نا ردقت الف عرما

 ىنوربخا ىتح اضرلا هتيطعا دقو الا ىبحه لحم نم سيل لقوا

 ه:نللق مث كتلوا نم دحاو انآ ىسفن ىف تلقف عهسفنا تادكا

 نب ديزي ىي دلاخل ليق هنا هللا كحلصا كلذ تلك

 ه) ©2004. هةقلاخو. 2) 4001014 2 ©008. صقنع. 2) 60
 هد قب



 هذهب ليفط عم فقلطنا لقو ديزي ىاءدف ناوكذ نب ملسم لاق

 ىجورخ سابعلا ملعي مو انجرخحن لق رمالا اذه ىف همّلكو بنالا
 2 انلأسف ىبلكلا ةنكراح نب ورع انيقل طالخ انمدق اًملف

 كاذ امو انلق صقل ناورملو املك نأ متبذك لاقف 0 انلاح

 نودوكي ةزملا لها ةعامج ل لقو يورخل تدرا نيح ىنالخا لق#
 لعيبي تلق فشمد نيبو هاهنيب مكو لق رثكاو تلق اغلا

 الك 8 نم رماع ىنب ىنعي رماع ىنب ةذع ىرت مك لق ىدانملا

 املف ملسم لاق ههجو ىدلو هعبصا كرحن لجر فلا .نورشع تلق

 | الايزي ناسل ىلع ةيلا «تبتكو' ناورم ىف كيعمط كذا تعوم

 هيهنيو كل هكذيس امب ىالوم ناوكَذ 2ىبا كيلا تهجو ىنناف دعب 0

 ولاوم تاققو ىلغا رايخ نم هنا تببحا ام هيلا فلأف كيلا
 ناورسم ع انمدقف هللا انش نأ نيبمأ ءاعوو نيصح قع وهو

 | اناتك دعم نا هوبخأو بجاخل ىلا سابعلا باتك ليقط عقدف

 ريغ باتك كعم امأ لقو بجامخل نرخ هأيقف ديلولا نب ديزي

 راكد نسب ملسم ىعم لو ال تلق ءىشب كاصوأ الو اذ 5

 ملسم لق -ساورلاب هالوم رم لاقف بجاممل يض هيبخأف لخدف

 ناورم ىلص اًملف ةروصقملا تينا برغملا ترضح املف نتفرصناف

 امثاق تيوتسا اًملف هنالصب تعا ىكا رثو ةالصلا دكيعأل تفرصنا

 ةتقحلف ةالصلا ترجواو هفرصنا ىلا رظن اًملف ىصخ ىنئءاج

 000 الا "توئيبا نم 'تبب قيوفو ناورنم ىلع ىئلخذأقوا

 لق ىيزي كوم (راوكذ نب ملسم تلقف تننا نم لاقف تسلجو

 000 امهنويم 3) ©03--نبن 2 604. كنكو.ا د 2) 0035+
 9 6000 تنفرصنا.



 ا" خمس امهأ

 عئاض_ ريغ .همد: ناف ةيماب ىنب .نم ةيالو ةفيلخل متنا ندا ا
 هل 00 ال هللا هدارا رمأت رومالا تمأتلاو ةنثفلا هب تنكس ناو

 و

 موا 0 ىف طر ناو ١ اميف ه كلاك بسك دق

 دام ىلا مادقأ للفأ 0 1 هللا ا موق عمو مناجم

 نودجج مل علت ةعرننم جرو دص 4 ءارظن ملو هيلع عب تمدق

 2 هبشا رو ا تنشقوو ىللأ نم ا ةلود ا اَعَرنم

 عابرضأو ىرازا ةيرحقلل رمشا مث نا أريبغ تيار نا ريغ ناورم الو

 وأ كخا ثيح كلذ ىف هللا ءاضف ىمري اًنعاطو اًحراج ىفيسب

 الا قارطا امو هاضر اهيف هنم غلب ثيح هللا ةبوقع ىف ىهري

 نافذ و ىكيخأب كرت ىع ىهت الف كنع ىنيتأي امن رظنتنا ماهل

 نع دا ىتدح ««اريصنو ابلاط هللاب ىفكو كيفاكو كراج :

 ديزي ملك لق ناوكذ نب ملسم نع ىبلكلا ناورم نب ةوربع نع*
 عنأ لاقو ىبلكلا ةخقراح نب ل ىف ديلولا نب 50 كيلولا نب

 هد ةاضولا ىف دكيح ني ناورم ىلا بتكت نأ. تيار نان ةلايح

 عنج ناورم ناكو اهيف :تريشع لعسي 7 نأ هل فام 5

 قعر لجو رضاك مالا قنع قلتم عسب عرأ سان

 هب بتكي املكب قاثآلا ىف :ذفني سابعلا باتك ناكو لك |

 دياولا ىسب ةديبع ىلا نم ىرتشا هنا ناورم ىلا ديزي بنكف

 هه رانيد فالآ ةخعبرأ ىلأ جاننحا دقو زانيد فلا ةرشع ةينامتب +

 ©) 600. كلاح تيك. 3) 4001016 2 004. يع. 4) 060

 ارطن. 2 000. ٌةّيلتع ةعتم. ر) 000. امل. م) ©00. كيخلأو
 /) 000. ناو. 2) 000. دقفس 2#) 000. ةشع ىفامثب. ٠



 أمضو ازال اكيد

 | مكنم لجر اهالويا الا :تفيكف "لاق «ىمبلاو سايق "خيي نحن امنا همعت

 ْ رعاشلا لق امك انال لاق

 اركسعق اًموي ناسغ ابا انوعد ةمالظ ريمأ نم انيشَخ ام اذا

 | روهمج ىب روصخم مال امْلَو لاق ا ةيضو قل نفل

 أاهييلع ايلاو هدجو وا ةفوللا سابعلا نب هللا تيبع 8 ىَّلو قارعلا

 5 ناجل م هلؤع ظ و نب ةمامت هتطرش 2 «رقاف

 0ك

 8 ىعكْنلا ةاظرأ

 ا” ل ةرتعلا دأ دتنم نب ناووم بتك تسلا كف قو
 «كيلولا هيخا مدب همأي ديزي ىب كيلولا ىخا

 ةيلاا بتك :ئذا باتللا كلذ كس ركذ 0

 ااذعب ديزي نب رمغلا ىلا ناورم بنتك لق ىلع ءنع دجا ىقدح

 | اوبن ميهانم ىلع هللا نم ةفالخل هذه ناف كعب امأ كيلولا لثق

 |نم ٌرعيو مرعي مدلق ايب هللا عهمركا هنيد عئارش ةماقاو هلسر

 || ل1 / اولازي ملخ ا ريغ يبغتنباف اوان نم ىلع ن يكل عب
 راصنأب ضعان كعب ضفان اهقك ميقي اهنم هللا ععدوتنسأ امل ةياعر 5

 هبذاو ةعاط هيف هقلَخ ىسحا ماشلا لها ناكو نيملسملا نم اهل

 ثكان فلاح نرام ىف ةياكن هذشاو دهسعب هاثواو همرح نع

 1 مآلسالا هب ريع ىف جيلع هللا ةعن تردتساف قلل ىع بكا

 "| دوهعلا ثكن اولواحو هللا رمأ اوثكن ىقو هلهاو كرشلا هب تيبكو

 "| ةئان هنع بولقلا نناك ناو اهمارض لعشا 5 كلخب ماقو هم

 ه) 000. طقع صو. لاق ن0 طحمت هات. 5) ىللوو. )2  26ء5غ

 | ةنسلا, 5ء0 مندعع. رفعج وبأ لاق» 2) 600. طبع 6غ عام0675:

 . 1 نب. ر) 000. اولوذ.



 ا“ نس م

 ناكف مزراوخ ىملسلا , هللا دبع نب, كلما ىبع ىلو ارصنا اكو
 ىرارقلا الو «فلجلا ىبارعالاب انأ ام هتبطخ ىف لوقيو مهبطخ

 فيسلا نعضأل هللاو ما اهتمركو روفمالا ىتمك | ىقلو لطب |

 هىنسلا ىف ةراكبلا صقر, ةقيرطلا .ككع ىلإ نميعتستلو وحشلا ىتا

 «ةابناجن ابناج نهَكصي براقلا يماطقلا ّكص مكتكصال وا مظعالا'

 روهمج نب روصنم ههجو ناسأ رخ نيقلب نم لج مكقف لاق

 هبرضف روباسينب ككس ىلع ناك كيمح هل لاقي رصتل ليم هذخأف ١

 هاسكو اغلا نيرشعب رصت هل رمأف رصن ىلا هاكشف هقنا رسكو

 « الخ ذنم كصقأف وفك سيلو ىل كيم كغنا وسك ئخلا نال

 نيِقلب اخا اي ىئحسالا ةللا,ةبع ىي خمصع لق. ءاريخ الا للا

 تيقبو دزالل اييمت» ةعيبرل اسيق انددعا دق انأ 4قأت نم ربخأ

 اما تيحلصا املك رصن لاقتف_ اهتفاكي نماطبت سنن ةنانكا

 خدواعم نب لجأ ىتثدح 5 نب رع دكيز بأ لاق «ءدوهدسفأ

 5 نم لجرو يعلا نسم نب مال مدق لاق باطخل ىنأ نع

 تامأ لاقف ريهمج نب روصنم لبق نم رايس نب رصن ىلع ةدنك

 فسوي بر#و روهمج نسب روصنم ىلوو لاق معن الق نينموملا ريمأ

 نيرفاكلا نم مكروهمجب انا لاق معن الق قارعلا ريرس نع ريع ىبا

 هم لاق 2 نم لجر مكيبلوأ خمارقت لآقو امهجرخأت ةخفوكلاب بطخيا

 6) ©0600. فلكلا. 5دعماق ذص ه00. 8 ي ؛ةصوانتس 11462 0
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 (عدعطلث0 كتمطمدتءنسص طقطعأأ““ 82) ©00. بناجن. 2 ©00. لق.
 8) 008. قاخ "2) 600. صنم
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 أر زئس

 0 - كاذ ىلع نحَتف
 امب ش 5 ريق: لع نئتحو

 اترلا هكر ترءيويسقاف

7 "60 0 

 اطبلا نقيف 2 انااا

 امم

 اهف 0 لبس جفانم

 اهفا اج ٌرئامَص 0

 اهف ]ردح قعر وعلا ع

 اهفارشأ عب ةاهفالخأ ح
 هَ 0 2-5-5 - - دس تي هه ها

 اهفارعاب لييكلا 04 انبرض فيعضلا هوب رع* نم ناك ناف

 اهفالغأ ىاوأ ءىمكي ن وكي ىنأ فئالعلا انْدَجو تا 269+ 35 3ك 5 9
 اهفاطخا نعم /اهرصاو وح 0 ةبف كراشت ام اذا

 اهفالُخأب ى 5-5 هنو اًشِيرف ميدتست اندهع خلع 00

 اهفانُكأ لطب نم كلظو اهل ءانك كّلظب ىضرتس

 | انما نفد... سطقت تلضان اذا اًشْيرُف لعل

 اهفاطخب قرش وُلد 8 تم 0 ةَيشْعَأ سبلتو

 اهفاتكأ - نبل انيك ييشااو واتم كش

 اهفالثال ا ردلاف ر اغنلا ّت 0 تح نراف

 اهفارجأ راهمم م راهشأ اذا انمنادقأ كب تتبت 0

 اهفاطسلاو 1  :ترك اني ا و اركي كاسندجو

 0 00-5 0 ما مجيب ف كك عل

 103 هتلبقتساف 1 نق 0 لعبلا :ايققع

 2) 0 تاربعما. 6) 000. اهفالخ. هم) 000. 5. م. 2) 0

 ايريعد»

0010111 
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 7) ©00. ةمارك
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 م9 فس أرب

 لاقف رصن بطخ ناسارخ مدق روهمج نب روظنم نأ «ناسارخ
 ماب رث هيلجرو هيدي انعطق نينط ريما انءاج نأ هتبطخ'

 رصن ىّلوو لاق كروتبملا لوذخملا هللا ىبع ليقي ناكف دعب ه
 ىلع": لح. 6 قيصح (نج .قيك ني بزعم ني للا

 5 ىذلا وهو مزراوخ ىلع ىركشيلا هللا دبع نب ةّدعسمو ناتسراك

 لمارألا ءُتْيَع ركبنا ةدعسبل ردرك نود اَعَم ىباحُصل ليف
 0 نب ةريغملا لعتساو ىنارقرلا مكلل ىب ناب هعبتا |

 ىلا سانلا امدف « ةريبسلا نسح مثماو ناتسهف ىلع ىبضهجلا '
 10 /ككلخ ى.لاقف وكلش

 اهفالخأ, ٍرْكَب لج ىلع ُهَمْسَياِم رشتل نش
 اهفاضو ٍنِبو اهدّيس ى ارعلا 3 نك كَل ىحي

 اهفالأو كالبلا لفقأل نيرا ةقينولا ثذَحلا |
 م #آآ -

 اهفاغّخُأب لاقرلا 1, كتتأ ديت ام ىلا وبيجت ال* اذا

 م اهفاصنا لك مكفول ةعيب ىلا ددنكلا توعت

 اهناجيابا تيس رضرألا .ن ١ ناسارخ :تكطو

 اهفالأل بارسضسلا 0 َنيملْسَمْلا ةقلا تعمل |٠١

 اهفاوُطأب نيلزانلاو د البلا لفآ:ملسو راسا

 اهفالحأ َر 8 5 ا 5 دْنجلا ىلع ترصق

 هر 4 ناسارخو. 85) 000. نيصح. ) 000. ثيع. )

 هبعش نب هريغملا 2 000. ريسلا. م/) 2كهصعم مدقاقع ذه 66
 016عر 0111 20113 13عواتق هدر مء2116. ى) ىيحكاد لأ: /) 00

 كنبا © طوع اهفافحاي. 2) 000. تّكطو. .2) ©0094. نوران
 7) 008. ىيفرشملاب 1 0



 هاخا روصنم هجوف رمع نب فسوي برو قارعلا ىلع اريمأ روهمج
 تنلقو ىوأل ىلا روظنم عم تنايقاف ىلا 0 روهمج نب روظنم

 ىلوم ه«ديبح ىنسبح روباسينب ترص اًملف هربخأف رصن ىلع مدقا

 البق لعفف هبخأف رصن ىلع مدقا ىتح ادحا ربخ الا هقاتيمو

 لاقف انذاتساف 5 ناجامب هرصقب وهو رصن ىلع انمدق ىندح اعيببمج

 ىتح رصن ير هملعأف قلطناف هيلع انحف مكان وه هل ىصخ

 تيببلا ىف ترص ىنح مدلك ملف ىلخحأو قوش ىلع نضيف

 | ةرئاجب هدتأف هب فلطنا هاليم ديمكل لاقف هتربخان ىلئاسف

 ش امهتربخأف ماسبب نب 0 هللا كيبعو 5-5 دبع نب سنوي ىلاتا مث 0

 ادع «فسوي  ىب كيلولا ناكو لاق هثربخاف روحأ ب مكس ىاتاو

 تلقف ىقوبّذك عتربخا املف ىلا لسأف ربكل هغلب نيح هوقأف رصن

 | نينايث ىلع لعَج كلذ ىلع ثلت نيضم املف ءالوه نم فثوتسا

 |ةليللا تناك اًملف ترذق تنك ام ىلع بخل ًاطبأف اًسردح الجر

 ىلا فرصف تفصو ام ىلع ربل مءاج زورون ةليل. تيئاكو ةعساتلا 5

 (اجرس ىناطعأو هماعو هجرس نوذربب 3 جو ايادهلا كلت ةماع

 (ايلف لاق < فلا ةثام ماع كيطعا ينح مقا ىل لو اًينيص
 | عشقو فيقرلا فتعأو ايادهلا كلت كر ديلولا لتق رصن نقيت

 '|لئلنلا ماوع ىف ةينآلا كلت مسقو هتضاخو هدلو ىف ىراوإخلا ةقور

 6) 000. ليج. 2) 1310. ةاتزتت2 م. طبر 5. 2) 0 2)

 ١ 2عءاع 60م0. دتغ نتموتتع 111, ام 3222. 4. . 2©) (000. فسويو.



 || نس عم

 هلَمَع رس ىلع هللا هلتقف !ديدش اميلا ةذخأو اميكح ازيزع هلآ

 لخدو ةرشع نوغلبي ال ةتيبثل هتناطب نم ةدوبحاص ىع ه هتبصعو

 هتريج هللا ًافطأف هيلا اوعذ ىذلا فلل ىف ماوس هعم 0

 نأ تيبحأ  هتقيزط ا ىلع“ ناك خلو. هلا اًدعبف هنما كبعلا

 هد مكناف هوركشتو هللا اوديكتال مكيلا هب لجتاو كلذ 00

 طوسبم لدعلاو مكرايخ مكتالو نا مللاح لثما ىلع مويلا متكبصأ

 اوعباتو مكبر تيح كلذ ىلع اورثكأت هفالخب مكيفا راشب اسي ال مكللا

 هللا دهع مكيلع نأ ىلع ملك ةتيضترا نقف روههجم قب اتا

 نعمستل هقفلخ نم دحا ىلع كقعو قلص اك مظعاو هفاتيمو

 ,و مالا هيلع تقفتا نم ىدعب نم هتفلختسا ىلو ىل نعيطتو

 هللا لدق ديبد تس هللا وماي, ةلكيفا ناكل كلذ لثم ىلع ملكو

 انيلوو انير -هللا لضست 'امكرايح نما نفل نم قيبسا عتاب ميلكا

 © هتاضق ريخو هقيفون نسحا ١

 هلع ميلست نم:لاشارخ رايس نب رشق حتما ةتسلا هل

 ؛: اروصنم اعالو كيلولا ىب ديزي ناك دقو روهمج نب روصنم رمك

 امو رصن ربخ نم لبق تركذ دق رفعج وبأ لق « قارعلا عم
 ديلولا اباذه عم هيلا ريصملاب هيلأ رمع نب فسوي باتك نم نك

 قارعسللا ىلا اهجوتم ناسارخ نم رصن صوخشو كيوي عك

 لح وقف ديا لاب ربل هيلع مدد ىتح وتس هت

 هم عفان نب رشب رصن ىلع مدق لاق دنبخا ىلهابلا نأ دمتم

 نب روصنم لبقا لق قارعلا كككس ىلع ناكو ئئيللا رئاس ىلا

 2 6 ئا ب د يقسل واز) 60

 إلا وع



 در "١ نس

 |0001 دكرصتو هتنيالو نم كلذب عل كناكفا ةباتك يف نيعبّتما
 مث ماشع ىقوت ىتح اهل عب هللا ىضر لق عيلع معنلا هب

 قب ال هلا مراكملل كهتنملا ديلولا هللا ودع ىلا يمالا ىضفا

 املف اهلتم نايشغ نع امركت رفاك اهيلع مدقي الو ملسم اهلتم

 اال هيف كفسو ءالبلا هيف لتشاو نلعتساو هنم كلذ ضافتسا 5

 لضيل هللا نكي رث ةشحان روما عم اهقح ريغب لاومالا تذخأو
 راذعاو هتعجارم راظتنا عم هيلا ترس اليلق الا اهب نيلماعلا

 000 ل دلع ار ثدجلاداموةولمعلا اركثم, نيملسملا .ىلو هللا ىلا

 "ىلا دوع لادتعا .نم تيون 5 مامتأ هللا نم ايّخوتم هللا

 ترغو نقو ادنج تيتا ىتح ىّضر وه امب هلها ىف ذخالاو 0

 اي رن هللا ودع ناف هلع نم اوأر امل هللأ ودع. ىلع .جرودص

 '02* هيف لعلاو هليحتبت دارا الا اًنيش مالسالا عئارش نم. ئري

 يف هللا لعججي م نايبع الماش اعئاش هنم كلذ ناكو هللا لونا

 00 تافخو, تمقن ئذلا هل ثركذف اًعش هيف دحأل الو ارتس

 ا! هنع اجلا جنيد ىفالث ىلع ٍةتضصخو ايندلاو ىيدلا ناسف ؛

 ارماق اب هسفنا اوقبا دق اونوكي نأ اوفاخ لق نوبيرتسم كلذ ىف

 نم هللا ثعئنبان ةباجالا اوعرساف هرييغت ىلا عتوعد نأ ىلأ هيلع

 زسسرعلا دبع هيلع تقعبو اضرلاو نيدلا ىلوأ نم بخ اتعب

 رق بناج ىلا هللا ودع ىقل ىتح كلملا دبع نب احمل ىبا

 نوملسملا رظني ىروش رمالا ”نوكي نا ىلا هوعدف ءارخبلا اهل لاقي

 ىلا هللا ودع بجي ملف هيلع اوقفثا 3 نم هنودلقي نم ماسفنآل

 4دجوف هللإب ًةلاَيَج ةلململ رديف هتلالض ىف هاعيانت الا نو كلذ

 ه) ع فدز.ز ء00.اهع . ) 000. نم. 2 000. اعبانت. 2) 000. أودجوف.



 زري مم

 اف ىتيحل نينموملا ريما اي هللاو فنان لوقي لعجو هترس روجتل
 هيلع لخدف ءارضخلا ىف سبحت ديزي هب رماف ةرعش اهيف ىقب |
 نم ضعب كيلع علطي نا فاخ اما هل لاقف كشار نب نتا

 ول

 ةريغ سل ىلا ىليوحت ىف نينموملا ريما َتسأك لا هللا كككشنلا

 كنع باغ ام لاقف كيزي ثربخاذ «لاق هنم فقيضأ ناك ناو اذه ظء

 نمانلل ماقيف. ىلزغلا كا“ ةدهّجمأل_ الا دشستتح امو رشكا دقي ١
 © همدو هلام نم مااظملا نخوفو

 نب روصنم هجوو ديزي نب كيلولا كيلولا ىب كيب لتقف امو

 ؛0 هيف اباتك قارعلا لها ىلا ديلولا نب ديزي بنتك قارعلا ىلا روهمج 1
 ريقرا نبهاججا -ئدقححل اميف هير تنك هع ناكتو لكلا ىواسم

 هرهطو هاضترأو انيد مالسالا رانخا هللا نا لي نينا نما

 هدابعل ةالتبا اهمّرح روما نع ىهنو اهب رما اترقح ديف ضوتشاوا
 رت لضق ميسجو ريخ ةبقنم لك هيف لمكاف عتيصعمو عتعاط ىف

 15 50 طوخ ا هدودح نيميقملا هلهالو اظفاح هل ناكف .الوقا

 ىهتنيو هللا رمأب ذخأب !ذحا ةفالخاب هللا ميكي ملف مالسالا لضفلا

 وا هب هللا هابح ام فرص ليلك وأ قاثيبب ىحا هيوانبف هيلا

 هللا متي يس ردا دكمو 4 نهوالا هكيك نراك الا تكات كنكللا

 اليبس ّلضالا هودع لعججو هتيوتمو دهجا هل رخكيو هاطعا م

 ه)دككح ديف نيضاق هنيد هالو هللا هافلخ تيخسانتق الع ءرسخلالا

١ 2 

 4) خ00:016 )5  ©00. هجوالل 2 400131 ب حاز ء0ه0. ؛ةظلا

 نست قاثيم. 310+ 00. ليلك. 4) 000. نمو الا هديك © 0

 روب الا“ 2 604. رسجالا.
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 املك ا" نس

 ربيصم» 0 طل نب 5-6 ١ ليشو .ي« هقنع بروضف وع

 عنتمأو ىنعطأف ليغقم هللاو تنا 8 مع نبا اب لاقف «ر يمن ىنب

 ىلتقا ىنعدف لق ال لاق ءالوه ىدايأ نم كعزتنا ىتح ىل نذاو

 ىف ىل ام ءلق كلتقب 2انظيغتف هةيناميلا هذه كلتقي الو انا

 اذاي

 كيزي ىلا هب اوضمو ملعا تناذ لق مرايخ ىلع تضرع امم ةدحاو

 لبلاو دتكرتف ايلاو روهمج نب روصنم مدق لق كمدقا ام لاقف
 الد نيزي نأ ليقو ء؟هسبح رمأث ىل ىلت نا تفرك كنلتو ال لاق

 امهل لاقذ قيلكلا فرطمم نب كبعس نب كيتو ةزاوكذ نب ملسم 0

 اقاطذاذ ءاقلبلا ىلا ذا دق رمع نب فسوي فقسافلا نأ ىنغلب هنأ

 هيلع امكّلدا انا لاقف هل انبا ابهرف هاذجج ملف هابلطف هب ىايناف

 امهعم اذخأف اليم نيتلث ىلع هل ةعرزم ىلا فلطنأ هنا لاقف

 ايلف اسلاج ناكو هرتا اودجوف هاقلبلا دنج نم الجر نيسيخ

 1 لق ةوسن نيب هادجوف اشنفف هيلعن - بره مهب سحأ ؛5

 2 أورجغ تارس اح اهيشاوح ىل 2 سلو ث خفيطق هيلع

 عفدبو اعيلك هنع ىضري نأ كِيعس نىب نو نا كلطي لعد

 البقأف وشب نب ىناهو ريمع نسب مثلك ةيدو رانيد فلا ارشح

 ذخآف سرمملد بئاون نم ةبون ىلع ناميلسل لمع هيقلف ديزي ىلا
 عرغصاو يحن سانلا مظعا نم ناكو اهضعب فقنو اعّرهف هتيكالب

 قتنيح اهناون هسفن ةيحخل ىلع ضبقف ديزي ىلع هالخدأت مات

 ©6) 000 مي آكل الأ 560. 6ة) 14 رع. ) 000. «1ذ عقابا:

 ©#) ©6060. 5. م. 62 1ءقوؤ اص كم0. رك) 1 ناقل



 |  ةكئس زملعأ

 الف ىكيلولا ىب كيري مكب رم نا هل لقو. ةثامب نسمح ىف بالك

 هوججاهي ملف نيتلت ىف روهمج نب روصنم ماتاف زوجج هنعدت

 © فسوي عس جم مثو لاق «««ةخفوللا علخدأو عنم عحالس عوتتاف

 ناسي نادت وعلا اسوم ةمالسإا جا الا ةفوللا نم
 00 ىكنذ نيد نوتس :ىلصت هدلو نم دعمو ئرْذعلا ساعق نبأ

 لاومالا توبيب لدخأف بجر نم نولخ مايال ةخفوللا روصنم لخدو

 لامعلا نم فسوي نوجاس ىف نم فقلطاو قازرالاو ءاطعلا يرخاو

 ىلا هربخ غلب ذئنيح ءاقلبلا فسي غلب املف لق « يارخل لهاو

 باعولا لكيبع ا لاق ربق) نب نيا ىتدخغ ( جيلولا نب ديزي

 «نب ةدلخم مشاع وبا اند لق ميرغ نب ديزي نب ميفاربا نبا

 ديزي نأ ءليقي كيلولا نب ديزي داوق نم ناكو ىبلكلا ديعس
 ءاقلبلاب هلهأ ىف هنا هغلب ثيح رمع ىنب فسي بلظط ىف ههجو

 ءاقلبلاب هرادب قا حج رثكل و أ اسراف نيسمخ ىف تجرخت ءلاق

 5 ءاسنلا ةسبل سبل دق فسوي ناكو اعيش رذ ملف شتفن لون ماف

 هب ءاغ ءاسنلا عم هب رفظف نهشتفف هنانبو هئاسن عم سلجو

 ىف ناكف ديلولا ىنبا نيمالغلا عم ىجحسلا ىف هسبح قاثو ف

 نب ديزي عجلنق 6 ىلو فشمد نم بوقو مآشلا ناورم مدق انلك

 3 -َء ع

 9و0 نم ةحع ىف م/ىكسآلا ابا ىكي كلاخ ىلوم كيوي لسراف ندكلاف

 ه) 000. رويصنص. 5) '1ءدءاطل10 ّدص ت00. 2 500101. ه2) ثقع

 0101 و هع آخ. ه) 14 معمعدسس ىَلوز هك 1طصد اكطقلا. هن 853 2.1٠
 7/) 31216 ةصخعملانطح 5هتطاخغات# دوسالا ان 17هييت#. |, 6 هن : 110-

 طقتمد0 باك ةصصم
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 ار ا

 ” لماشب فحلت نا الا ىأرلا امم كيلع مدق نأ روهمج ىبا

 ىف هل وعحتو كيويل ةعاطلا رهظن لق ةليلل فيكف 5 ىيأر وه لآ

 لزن اًملف «هب فتثا نم كعم تهجو روصنم برق اذاذ كتبطخ

 نابيلس لؤنم ىلا فسوي جرخ قلبلا سانلا٠ عبصي ثيح روصنم
 ' |ط عبادخا نم هعم جو رثءااثلك هب .ماأف ميلس ىباد

 0” اميلس نأ ليق نقو.. ١ ىءاقلبلا ىلإ. راص. ىنح ةواهسلا

 الاطإو ىدنع لق نم كنعق لاق“ لعلاو . اروصنم عطتو ا ىفضشت

 نب كيعس نب ديحن ىب ورم ىلا نابيلس ىضم رث ةقق ىف
 نم 4ةرما تنأ لقو فسوي 1 نأ هلاسو رمالاب هربخأت صاعلا

 007 ناك الجرارا ملف وريغ لق هاواق لثاو نب ركب دناوخأا شيرق 0
 هم 2

 بيطتو هتندت تدلقو ةسيفن ةيراجب هتينا هبعر بعر م

 هتينأن اممي ىلا لسرا مث اهيلا يظن الو اهبرق ام هللاوف هسفنب

 اهتاق تلق ةجاح ىل تيقب كقو نتلمجاو تنسحا دق لاقف

 1 روصنم انحبصو معن تلق مأشلا ىلا ةفوللا نم ىنجرخ لق

 ركذو هضرقف كيلولا ىب كيزي ركذو هباعف كيلولا ركذف روهمج 15

 هتينأف فسويو ديلولا نم اوثعشف ءابطلتل تماتو هوجو فسي
 لق الا رسب هكذ نمي الجر ركذا ال تلعجت عتصق نصصقاف

 تلعجث طوس ةئامتلث طوس ىتثتام طوس ةثام هبيرضا نأ ىلع هلل

 |0000 نلدلا ةدّدهتو ثعب ةياللاق عبط نت هبت
 ' املبلا ىلا ليخت رث اهب ىفتخاف ماشلا .ىلا هلسرا ث ميلس نبا

 قب نم الجر جو ربع نب فسي نا دمحن نب ىلع ركذ

 ه١ 000. كماشب. 2) ©0004. 200. لاق. 2 400103 هع 14. 83

 !لةا ىروي 210 ىووب.. 42) 000. رمأ. 2) 000. بحعلا.



 از" نس ارز

 نأ عاج ىف روهمج نب روصنم باتكب الأ ترعش اف طساوب :
 ناكتاو ئلاوم تعمجن طساوب نما ىّلوتا تنكف.فسوي لامع نك

 لاقف ةنيدملا انينأف السلا ىف الجر نيثلث نم اوكن انبكرف

 ام هللاب مسقن اولق مهلا نا نب ثيرح تلق تننا نم نوباوبلا
 لماعلا انذخا انلخيكف بابل, اوصتفخ. مهم ربما الا تيرحب 0

 «ديلولا نب يزيل سانلا نم ةعيبلا انذخأت اندبصاذ ملستساف

 ناك مساقلا نب دمحم نب ورمع نأ « ةرجش نب رهع ركذو لاق.
 هبرضف ىبلكلا 5 نآزع وا نآزتغ ىب ديحم ذخآف دنسلا ىلع

 لك ىف هنم ىدوي اييظع الم همولأو هبرضف فسوي ىلأ هب ثععبو

 ٠ تقجن اطوس نيرشعو ةسيخ برض لعفي مل ناو امجن ةعمج

 دنيا قي. ىلا رووبحسىييزيبصتم نياباظسضهيلسا
 ذخأف دنسلا ىلا راس  ديزيل عيابف ناتسكجس قأف ناتسكسو

 ةالصلا ىلا ماق» هنوسج اسح مب رماو هقثوأف لمح نب ورم

 هقوج طلاخ ىتح اليلسم هيلع أكتاف سرلمل عم افيس ورع لوانتق

 ,ةلاق تبعنص ام ىلا كمد ام لاقف نازغ نبا يخت سانلا مياضتو

 كسفن نم هتغلب ام كنم غلبا تنك ام لق باذعلا تنفخ

 نب فسوي لاقف «4ديزيل هنازغ ىبا عياب» تام رث اتلث ثبلف

 باستك هأرقأ نيبح ىبلكلا ناسيك نب ميكس نب ناميلسل ريع

 الو دعم لتاقنت ماما كل سيل لق ىأرلا ام روهمج نب روصتقا

 همروصنم كيلع نمأ الو كعم سابعلا نب ثراخل ماشلا لها 4لتاقإا

 ه) 000: هركش 7 8)' 000: طم 1: نارعزت كن "اخ 11, هاو 5
 مءاادخاتع ةتغعتم كيزي 2 ]211 مو 48, 4, 27:2. 11, 11 مدعهم
 أ. (علتغم» طمطساتع :ةعاع 72عععمأأ راوع "مكر 11و ا 00

 نازع. 2( 660 1(



 املاح : أك نس

 لجر انأ لوقيف فتف فتغنا وا ةلبَح برطضا نأ كدنع هام هل

 ام جدنع ري ملف اولعف ام لعفاو اوعياب نم عيابا مأشلا لها نم

 ٍجاَجَمل ىلا لسرأو ةيناميلا نم نوجسلا ىف نم فلطأف بك
 ةنيب ام ربخ ىلع انكو ريصن نب روصنمو ئرصبلا هللا دبع نبا

 مأشلا فيرط ىلع لعجو ربخلب هيلا باتالاب اهماف مأشلا لهأ نيبوق

 بنتك عمجلاب ناك اذا ىتح روصنم لبقأو ءالجو ةريخاب ماقاو اداصرا

 | الا ناق فعن هاما .٠ :اباتك :ناسيك /نسي :ميلس نب املس ىلا

 الف اوس موقب هللا دارا اذاو هسفناب ام اوريغي ىتح ميقب ام ريغي

 ءامدلا كفسف ارفك هللا ةيين لكب كيدي ىب كيلولا ناو هل ديم
- 0 

 هنم ريخ هه نم هقفالخ ىلوو رانلا ىلا هلكعو همد هللا كفسف

 |0001 لع لوو «نيانلا- هغياب: ىقو :ىيلولا -نب ديزي ايدها نشخحأو

 اودي تحال سابعلا ئنهجوو :ديلولا .ىب ؛نمابغلا -ىسب تامل

 هلامعو فسوي ذخ نيتلحرم ىلع ىتءارو ضيبألا لون كقو هلامعو

 نئب .لكجف فلاخم نا كاياو كلبق جسبحاف حا جهنم كتتوفي ال

 لبيقو <« عد وأ كسفنل تخاف 1 انان ةيلبق دل اكد قتلو القفاتو 6

 000 ذاق نم ةريخلاب, نم. ىلا "بتك +# نمتلا .نيعب* -ناك امل عننا

 ثعبو هلامع, فس.ي ذخأب عرمأيو كيلولا لتقب مربخ مأشلا

 000 1 ةرمأو ناسيك نج ميكس نم مواميلس ىلا ءانهشك ثلا

 روصنم باتك هأرفأف فسوي ىلع لخدو ناميلس اهكسمأف داوقلا ىلع

 ىثكم ناك ممهجلا نا نب ثيرح لاق هدب لعبف* هيلا#»

 0 د00 دل 0 2 200.لبح. 2 660: الخروب 2) 00

 نيبعب. 0. 14. ) 000. ه. ميز آخ هما يف ريجتفقسا /) 000

 مهكلا ر 11 مهيكلا انك 50166 5021152ع.



 | ذخنس [ماخخب

 هنابنا سب“ ىمس !اهيلح. ناكر طسضاو: "ىلع ميكتلا» لا نب

0 

 ديلولا نب كيزيل عيابو لامعلا ىلوو روصنم ماقاو ةرصبلا ىلع ريرجلا

 مايل فرصناو ناضمرو نابعشو بجر ةيقب ماقاو اهريك ىفو قاوعلاب |

 ةروهمج نب روصنم ناك لاق هناتا تفرك نا ه اهأو ©« دنم نيفيا

 عم راص امّناو نيدلا لها نم نكي رثو اينالي ايفاج ايبا
 لثق كلذل ىهشف كلاخ لتقل ةيجو ةيئاليغلا ىف هيآرل ليل

 رسف قارعلا كتيّلو ىق قارعلا هالو امل هل تيزي لاقف كيلا

 وهظا امو. هقسفل .كيلولا نلستق امثا نّكآملغاو هللا كفار

 ؛«( لخح+ذ هيلع هانانق ام لتم بكرش نأ كل ىغبني دف 00 نم

 الضاف انيد  ناكو ىناسغلا .ةرخ : ىب. ديزي كبلولا. ىبادبزي لل

 ريما اب لاقف ةنإبد_ دنيلولا لتاق ىف ماشلا لحم ىف ردق 3

 لق هتنوعم نسحو هئالبل معن لق قارعلا اروصنم َتيَلوا نينموللا

 نيدلا ىف هثافجو هتيبارعأ ىف كانه سبل منا نيفورحلا رسيمأ اي

 5 ىّلمت لق ىّلوا ىف هتننواعم! ىسح ىق:اروصنم لوااش اذ

 ملعلاو تاهبشلا ىنع فوقولاو سالصلاو نيدلا لما نم الجر

 فقي الو كاشغي سيق نم ادحا ىرا ال ىل امو دوحلو ماكحالإب |

 ٌلقق ريع ىب فسوي غلب اَملو « مالسالا لذ الآ تع ام هللا |

 ه0 ىف هيقليف 6 ةيناميلا نم هترضح نم ىلا دعي لعج ديلولا 1

 ليقيف ةيرضملا نم ءلجرلا دعب لجرلاب* لح لعج مث نوجسلا |

 ه) ©هدزأءءدعد 200103. 82) 000. ةيناميلا نغ آخ )م. 2 601

 لبجرلاب دعب.



 ]رو ١ نش

 ااررم ىو ايلف رع منو :اعينج 'انمذ هللا: هلثاق' هل. اما لاقنف , هلوق

 نب سيق رظناف فشسشمد دكسم نتلخد اذا لاقف دلجر تعب

 ىجحسم لخدف لجرلا قلطنان هلتقف هيف ىَلص ام لاط هّنذ نا

 نع رع نب فسويب حكيلولا نب ديزي لع « خنسلا هذه ىثو 5

 «روهمج نب روصنم اهالوو قارعلا

 ا نحل
 ةروهمج نب روصخم خيالوو

 داكن ماشلا لها ةعاطلا ىلع كيلولا نب ديويل فسوتسا اًملو

 هللا دبع نىدب نوراه ندب زيرعلا ديع قارعلا خيالول ليق اميف 0

 ىبم ناك ول زيزعلا دبع هل لاقف ئبلكلا ةفيلخ ىب #ةيحد ىبا

 الري نب ديلولا لتق دنع نيحن نب ماشع ركذ اميف لق هناف

 ةنس ةرخآلا ىدامج نم اتيقب نيتليلل ءاعبرالا موي كلملا دبع ىبا

 راسو فشمدب كلملا دبع ىب كيلولا نب ديزي سانلا عيابو ا" 15

 ديلولا هيف لق ىذلا مويلأ ىف « ءاركبلا نم روهمج نب ريصنم

 ومع ب فسوب ترب تح غلبف عدم عباس وو قاوعلا ىلا ديزي ىبا

 بجر نم #7 نيلخ مايا ّق ريشا روهمج ىب روصنم مادقو بروهذ

 لعتساو قئزرالاو هاطعلا لعال ءاطعلا نخأف لاومالا تويب ذخأف

 ا 12266: رفعج بأ الق 2) 600 روهمج طلع عا 1ص

 تقسم صو.  ه) 1طص الطقلا 1 ءقص 2. 553 م. ١ كليلا دبع.

 4) 000. هيحد. ) 000. اركنلا. رمز آه 121. تلخ



 ا“ ذئئس امو

 ىف نم هيلي ىذلا كلبلا ىلا ةدتلقن ةلضف لضف ناذ ه ينعي
 2 َي 5 5

 و « مكيلها نتفاو مكنئتفاف مكروغت ىف مكرمجأ الو هيلا بح
1 5 3 َ 

 ىدنع مكتاهيطعأ 1 مكآ نأو لسن عطقيو عدالب نع عيلجج اما“ 5 5 2 ٍّ 5

 5 نيب ةشيعملا هردتست ىنح ره مك مكقازراو 0 ليك 3آ

 3 1 2 : . 9 ع 5 7 5
 مكيلعف تماق اع ملل تييبضو .ناث مانداك عاصقأا نويكيف نيملسلا

 نأ مكلف مكل فا مل انا ناو /ةرزاوملا ىسحو ةءعاطلاو عملا

 ادح١ متيلع ناف ىنم متلبق 0-5 ناف ىو بي نتنسنا نأ ل و ىنيعلح 8

 نأ متادراف مكتيطعا ام لتتم هسفن نم مكيطعي حالصلاب فرعي نا

 10 ن 3 | شسانلا اهيا هتعاط :ى .لخدحيو هعيابي ,نم لوأ انان وعيش

 ديع ضقنب هل هاو الو كقفلاخأ ةخيصعم ىف 7 نيام ةخعاط لا

 هللا ىصع اذا عاطا ام هللا ةخعاطب دهوعيطأت هللا ةعاط ةعاطلا املأ

 رفغتسأو اذه ىليق ليقا لَثقَيو ىصعي نأ لما هيف ةيصعملا ىلا امدو ٠

 نم لوا ناكف هل ةعيبلا كيدجت ىلا سانلا امد رت <مكتو ىل هللا
 ::لاقق ىسبعلا ٌىناع نب سيق هعيابو ماشع نب كيوي مَقّْقألا هعيإب 1 0 : 3 3

 كماقم مق اف هيلع تنا ام ىلع مدو هللا فنا نينموملا ريما اي

 اهتذخا تناف ويزعلا دبع ىب رع اولق ناو كتيب لها نم دحأا

 ديح نب ناورم غلبف «زس لبك اهذخا ريع .ناو ماص :لبكا

 ©) '1742 دب 0. نووقي) نووقت ام هلعا نيب مسقاو. 625) هبلقتز

 77 مناد. 14 ا“, ن6 2عع. )2  7207 (تط1 م13ععع0. ءماتطاتجأة 508)

 مكيلاعا. 2 4) مورس. ةصق. راردا 2) ©00. ردتسن. رك) 10. 204
 ةفئاكملاو. ى) 000. ىقوعلكد, 77ه. اعواخت قياعج. طش انك 16:

 7/7 00 فيلضمللز 14 ءا 7ع. ان[ 2ع. )2  000. ليكاد 0

 100 ليكدز 177571. بيب. 1



 نب ناعبضو ندرالا ىلع كيلولا ىب ا تلم اققو 0

 نييصكلا ىباو نيرسنق ىلع كيلولا نب رووسمو نيطساف ىلع سور

 2 ص ىلع

 هللا لح دعب لاقف كيلولا لتق دعب كيلولا ىب كيري بطخ مث

 ىلا سانلا اهيا معاص دمحم هيبن ىلع ةالصلاو هيلع ءانثلاو

 يف ٌةبغر الو ايندلا ىلع اصرح الو اًرطب الو اوشأ تدجرخ ام هللاو

 ىجري ل نأ ىسفنل مولظل ىلا « ىسفن ءارطا ى امو كلملا

 هباتكو ديللا ىلا 6 ابعاد هنغبدو هلوسرو دلل اًبضع تاجرخ لعكلو 5

 0 ٌىفطأو قكملا ماعم ا ايل :بلع هللا ىلص 50 ينمو

 بكاولاو خمر حح لكل ليحسلملا دينعلا رابجل رهظو ىيقنلا لحأ روت 10

 موبيل يعي الو بانذلاب ىدصي ناك ام هللاو عنا عم عمد لكل

 توعدو /مىسفن ىلا ىنلكي ال نا هنلأسو هرما ىف هللا ترختاسا كلذ

 هللا ارا ىتح هيف تيعسو ىتيالو لأ نم ىنباجا نم كلذ ىلا

 نأ سانلا اهيا ىقيقو للحب ال هتوقو هللا لوح دالبلاو دابعلا هنم (5

 |0001| ذو ةنبلا ىلع ةنيللا الوا رجج لع اريخ عما 3 نا لع مكل

 0 آلم لقثأ الو اذلو الو ةجوز وم هيطعأ الو الم رثكأ الو ارهن

 امب هلها ةصاصخو دلبلا كلذ رغت ةّنُسأ ىتح ةدلب ىلا ةدلب

 ©) 5ذع نتتموانع ؛7220 11, بك كغ ا**عور جصعس. اه. اذه لوقا امو

 ىسفنل ةارطا. 12 (726 2001411 ىلع يك 0 الو. )85  770 ءت 1

 [ لو. 2 ©0060. ذصق. نم (ونم معءءرام 1ءيعملتمت 102غ اهل

 560 7 هيو. انغ 1عع. ءا «ماحقتتتم هنأ 7/20, 111 تسرد نبي. 2( 7127

 ّفطو. 2 ىيفكو» 0 ىكفكو. 11 ماتت 200ه ان

 2 11 ربك ى) 77971. دب وثوأ /) 0000 شا.



 ام ذخنس ال

 ىلا نجرخفن ادحا ىتم هجوي نأ ناميلس ىف ةيربط ىلع ةراغلا

 نمأي هطخ اباتك ناميلس ىلا بتكف ربل هتربخأت ىيلولا نب كيزيا

 نب ملسم ىجم هجوف ناميلس هب تينأف تدرا ام م هجوي ناا
 ةكجطبلا جتلونا ىتح اليل هب تجريف فالآ ةسيخ ىف ناوكت ٠

 5 ىلا اوبتكو ةيربط نحن ٍهنم ةفئاط ىف انا ترسو ىرقلا ىف اوقرفتف

 انلزانم سوجت نونو ميقن ام ىلع ةيوبط لها لاقف مهركسع

 نب ديو .نافيلس :ىب .تيو رح اثأ .اوصموت انيالاقا ىف دا

 عارقسب اوقغو امهحالسو امهباود اوذخأو اهوبهتناذ هكلملا دبع

 ىلا ىتح ناميلس رخ ندرالاو 00 لما ىرفت املف علزانمو

 ؛مهي ناك اًملف كيلولا نب كيزيل اوعيابخ ٌندرالا لحأ هاتأو بم

 عجم .ديصنلا . انيكرما,بكرد هّوينط كا اطلس 0 ا
 رق رصح نم عيابو ةعمجل هب ىلصف ةيربط ىلا ىتح مرياسي
 نب ورع نع ىلع اس.لق نجا ىتكدحت : «ؤكشع كلاش

 ناميلس .لين املا لق دوادا ىب .نامتعبىقدحا لق ىبلكلا 00

 م تيملع دق كنا هملعا ىل لقو ديلولا نب ديزي ىلا ىنلسرا ةربنصلا

 نأ ىلع تنعمزا ىقو مهنووم هللا ىفك دقو نيطسلف لهأ ءافجلا

 تينأف ندرالا ىبراحملا لالب نب دوسالو نيطسلف ةقارس نبا ىّلوأ
 تلق فيك ىنريخا ةلاقذ ناميلس هب ىنرمأ ام هل* نتلقف ديزي

 نيطسلف لهأب لحترا 0 عنص اف لق هتربخأت جو تب ن .راعبضل

 :» فحأب سيلف لق اًكبصي نأ لبق ندرالا لعأب وج + ىبأ لكترأو

 عيابف ةلمرلا 0 لوني ىتح فرصني ال نأ هرمأق عجرأ 2 ءانولال

 ©) 000. هللا تبع. 62) طوعع ءمصز ءءاتكد 5ا2م1ع71. 4) 604.

 بان. 2 42) ©00. ليند. 7

2 230 



 ازارولز ١1 خنس

 ' 55 |لعا نا ياوكل .ىشار نب دمحم ىقدحتناورم نب وزع

 نم لق ماشع نب ناميلس هيلا راسو افلا نينامثو ةعبرا اوناك

50 22 0 60263 2 7 

 عينماو مدعاف نيقلب نم © ورج ىغبا : دشارو مكخا ىأو حور ىنبأ

 "قتلكحو لاق ءاوباجاف كيلولا ىب ديزي ةعاط ىف ليخدلا ىلعو

 ىجمو ديلولا ىب ديوي ىنهجو لاق ىنالوكلا دوأد نب نامتع

 )| لل نب كيريو كلملا سبع ىبأ لمح ىلا كيعس ىب ةفيذح

 نيحو ندرالا لعاب ءانأديف امهيَنمو اهدعيو هتعاط ىلا ةاهوعدي

 كضعب لاقف هتمّلكف هنم ةعامج هيلا عيتجاف كلملا دبع ىبا

 تلقف هب تولخن ةالصلا نميقا ىتفلا اذه 2لبقا ريمالا هللا جلصا دو

 ىلع الا كقعت ةيار ىثارو تكرش ام هللاو كيلا كيري لوسر ىّنا

 معن تلق كاذب تننا لاق اذكو ؛ذك كل لمك وهو نم لجر

 ثحبصا اف تفرصنأت ىنباجاف ىقب ام نيطسلف كيّلوي هنا هل 5

 وربع نع ىلع نع دكا ىنتدح ©« نيطسلف لما لحر ىنح

 ناسح ندب لبيع نب انيك كل جم لاق ىبلكلا ناورم ىبأ

 دقجا ايلف ندرالب كيلولا نب ديزيل انيع تمنك لق /ىندوألا

 كيلولا ىب ديزي اوفلاخ املف ندرالا حرخ ىنالو فيري ام: هل

 2 000 ور 6) 0006 امهناوعدب. ) 000. !كبق. 2)

 0 5 ١2 600. ط. 1٠ ناعنص» ري 00 ىدرالا.



 ١ ةئس اماخ“إ

 صج لما «نم نيصح نب ديزي نب ةيواعم لعتساو ناوفص نبأ

 دقو نيطسلفو ئندرألا لها ىلآ اوراس مق فشمدب نوقابلا ماقأ

 “ ىلتقف ملمع ىلع ندرالاو نيطسلف لهما بتو ةنسلا هذه ىقو

 : عما ديلولا نب ديوي رماو قمل نع ربك د
 ىبلكلا ناورم نب ورم نع ليحت نه ىلع نع دحأ 5 ىنثتدح

 دكيح

 ناك لق عابنز نب حور نب ةمالس نب ور نب ءاجر ىنتكح لقا

 ناميلس كلو ناكو هيبا كلو كيس ناميلس نب كيبزي ناكو ةريسلا

 0 هنوبك نيطسلف لهأ ناكف نيطسلف نولوني كلما دبع نبأ

 ىف ةفيلخل نا ”نافيلسوا نجي تير ىلا تدك عابذز نسب حور 5 ذأ 7 ِ 00

 ىلا بتكو هموق كيعس هل عمجن انما كلون انيلع مدقآف

 ناف انع ٌّلحترا عبسلاب لزان فتموي وهو هكلمل دبع نب كيعلا

 اد لأ جوخ هرسأ انيضر كدق الجر انرمأ اني كفقو برطضا كق رمالا

 لاتق ىلا نيطسلف لها ناميلس ىب ديزي امحدنف ديلولا نب كيتا

 نب كيج هيلع اولوف مرما ندرالا لها غلبو كيلولا_ىنب كن

 نسب 2 ناعبضو حور نب كيعس ىلإ نيطسلف لما رماو كلملا

 لعا ىف مشع نب ناميلس جيلا هجوف ميما كيري غلبو حز

 ه0 لاق ىلع لاق 3 ىنايفسلا عم أوناك نيذلا صحي لعاو 01 1

 4) 180266 1«ع. ىلع انأ آش ونت 2854 يلع. 6) طروعع. دم 00.

 رفعج ىبأ لاق. ) (00. هللا دبع. ه2) 500101 70: 000. 8

 ةعاردع] ناعبض ءغ وزع 7ع. |هافو 3 ه5



 يسع مري يسم 2 22ج يي

 م ١

 3 الف ٠١ ككانبلا كفنو :لتقو 9 ليخد ىتح جياع كشف

 اانك لق ىناسعلا دايز نب ناميلس ىتتدحت ناورم نب وربع لاق

 لق صح لمأ ركسع نياع املف احح نكات

 لحي ” هللاو 2كسع طسو ىف ىذلا ٌّلَتلا مكدعوم :باكاصال 5

 5 مدقت هتاول تحاصل لاق. رف 0 تبرض هلا جحملا مكنم

 03 انرص ىتح لتق الا نحا انل ضرع اف هعم: انلجو لج

 نب كلاخ نب كيوي ىدانو عتييره تناكف ميكسع عحّكصف ّلتلا

 عنص ام هدككو سانلا كف كموق ىف هللا هللا ٌىرسقلا هللا دبع

 ناميلسو ةيناوك للا نيب لا معي داكو ردرعلا ىكيعو نامياس 140

 '00 ]دل اوعياس نا ىلع هنع اوقكف بلك نم زماع. ىب : نيبو
 كيزدو ىنايفسلا 0 وأ ىلا م ند نامياس كنعبو كيلولا

 قب 0 ل1 لح انيهب رمف نانو كاع وجيد نس لاجل

 ىلا امهعم ىضف محرلاو هللا كحشنن هالخخ اب هب احاصف ةقراح

 نم ةعامج انراكف امهلتقي نا رماع ونب فاخ امهسبح ناميلس ا

 ليلولا ىب كيري ىلا امههجو مث طاطسفلا ىف امهعم تناكف

 نامتع نب ديزي اضيا سبحو ديلولا ىنبا عم ءارصخل ىف اميسبحن
 اال مث عم كيلولا نب نامتع لاخ. نايفس قا ىب دمحم ىبا

 لقا رما عيتجاو ءارّذعب البنو فشمد ىلا زيزعلا ىبعو ناميلس

 (ضجو فشمد ىلا اوجرخو كيلولا ىب ديزي اوعيابو فشمد
 نب كيزي نبي ةيواعم هنم فارشالا زاجاو ءاطعلا ديزي عاطعأو

 رقصلاو ©« ىوح نباو سيف نب ورعو تباث نب طوسلاو نيصحلا

 ه) 500103 70.



 ام" نس املا

 انعفُد :ئح اهلك انتليإلا ١6 شت ايجرخيو قبلود اوحلك ]0

 ا لكقو تملك لق اهياون كك تشاو راهنلا 5 عتم املف جيلا

 عمسي ناميلسو هل تمللقف ديلولا ىب رورسم نم ثوند ديدخل

 لاتقلا ىلا هدنج ريمالا مدقي نأ كيعس ابا اب هللا كدشنا ىمالك

 5 ال هللاوف ٠ كسفن ربصا مالغ اب لاقف ناميلس لبقأن لال هذه يف

 هتنميم ىلعو مدقتف ضاق وه ام نيبو ىنيب هللا ىضقي ىتح لينا

 ىسبكلا] هزار قب ليفطلا ةترسيم ىلعو بكا ةقراحب قي ليقطلا :

 ناميلسو نيتولغ نم رثكا ةرسيملاو ةنميملا تمزهناف ةلج انيلع اولمحت '

 ىتح ناميلس باكحا هيلع لج مث هناكم نم لزي م بلقلا ىف

 ١» ارارم يلع لم انيلع نولمدج 2اولازي ملف جعضوم ىلآ مود
 ديزي نب هللا دبع نب بْرَح يف لجر «ىتتام هاهز مانم لققفا|

 الجر نيسمخ نم ىك ناميلس باكا نم بيصاو ةيواعم نبا

 ةزرابملا ىلا اطحق صح لحما سراف ناكو ىنارهبلا ءابلهلا وبا بخت

 هسرف ىع هارذا ةنعط هنعطف ئلكلا ةمالس نب مليح ديلا بكا

 15 جرخو هلتقذ فقشمد للفا نم شديرفل ىلوم 00 وبا هيلع للا ْش

 كاريا كيا جود ةزرايملا ىل اعحف ىنارهبلا كيوي ناب تيب

 ىلا هقاس خاضع قكيقات اس دامرو كاري فآوف قاطنملا ةودكأ أ ْ

 ه) ©08:: ىرست. 28) ©00. عنم. 8 ©60. كشفت. .604 ١0

 ىف اولوني: - 2) 000. ئتام /) ©هدز. 000. هب رت: )7

 ضحعسلا ا ١ ضر 00: نعش



 امثل ارد 1

 هسب هللا مظعي نأ وجرا اجرخم متجرخو مكتفياخ مدي بلطلاو

 هيلع متنكو هدعب ام هعبتا كيتعطق متنا نأ فنع غانم مكيلا
 03 تو

 رادلا بيرقلا ودعلا هللاو اذه طمسلا لاقف مكفلخ شيلمل اذه

 سانال عسوور أوعفرو هنبأ اولنقو هولتقف هللا كبع نب ناورم ىلع

 ايلف كيري نسب ةيواعم فالخ مالللا اذهب طمسلا دارا اهذلو

 اولسرأو ىنايفسلا كمت ابا هيلع الو هللا كبع نب ناورم لقفق

 اوكرتف لق ماقاف كناكمب مقأف كونآ انا ماشع نب ناميلس ىلا

 يضم ناميلس غلبو قشمد ىلا اوضمو راسيلا تاذ ناميلس ركسع

 تبع نب ناميلسل تناك ةعرم ةيناميلسلاب عيقلف اذغم 0

 لاق «“« الم رشع ةعبرأ ىلع فشمد نم ءارذع فلت*> كليا

 امل الاق ىلع ندب ىكيلولاو راسب نسب ناورسم نسب ورع لاق ىلسع

 3 دهجوف جاجا نب زيوعلا دبع اعد ص لها رمهأ ديرب عاب 45

 00 ناشف اعدو باقعلا ةينك ىلع تبتي نا هرماو فالآ ةثلث

 ذدقع ىلع تبتي نا هرماو ةثام سمخو فلا ىف ههجوف داصم

 ظ ' ىتدخغ ىراورم نب ورم لآق « اضعب عارضعد 5 نأ عرمأو 6م خمالدسلا

 علئامش ىلع لبألو جناجا ىلع نوتيؤلا اولعجن ةينامياسلا اولزذ دقو وم

 «) 000. فاختو.. 5) 000. ديزي. 7 14 ة؟يمالسلا ءأ ةزع 1ط٠د

 اللا 111, اى )2  000. بابلو



 ١1 زخنس املك

 كيري ىب ديلولا « ىبأ ىنعي اندهع 5-8 انمضر ىنذوكسلا سيفا

 نفق .ككتا ةيشعلا اهيا لاقف هتيكااي .5 ريمع نب بوقعي قنَح

 كرح ىف اميتي ناك ول 2ىنعت :ىذلا نا كلقع بهذو ء تليف

 لها بثوف ةمالا رمأ فيكف هلم هيلا عفدت نا كل لج ل

 5 ةيواعمل ص رسمأ ناكو متودرطف كيلولا نب كيبزي لسر ىلع ص4

 مجرما نم هللا دبع ىب ناورم ىلا سيلو ىيصح نب كيزي نبا
 خيدواعم نيبو دهنيب ىذلا نراكو تنبات نب ظربعلا عاعم نأكو 2ىد

 و. عل لاقف © ٌقئابعسلا قييخ ىببأ عم ناكو ا!دعءابتم ديزي نبا

 نب ديزي هجوف /ىنفلاخ رث اهلها ىلا رظنار قشمد تيتا دف

 «ه اولزنف ريبك عمج ىف سور نب كيلولاو كيلولا نب ورووسم كيلولا
 ناميلسا تيري :كع مدقر رق. ةربلك_ نم زم بنج ةرتكا طن

 نب ماش تنسي ماش مأ هحج) جورتو ديزي همركأف ماش نبأ

 م دهجوو غلاومأ نم هذخا كيلولا ناك ام هيلع كرو كلملا دبع

 )هل خعاطلاو عمبيملاب اهرماو حار نب حكيلولاو كيلولا نب رورسم أ

 15 « ةبواعم نب كيري نب دلاخ ةيرق اولونف نصح لف لبق

 لاق يللا, ىاورم_َنِب ورع ىع قلع انككتح_ ل قلك مدل

 ماقإ..الاق .ئنارهبلا ناجولا دبع نب. ىيكو ىمحم ىبرورع يفد

 مكودع داه متجرخ مكدنا ءاليف اب لاقف هللا ىبع نب ناورم

 «) 1016 ىبأ. 2) 1لعدط وناتآ 8 ىناه نب بوقعي جمعا

 1ةانت هك. دام 2. )أ . 560 آش اادهر + ىاه نب دمحن ىب بوقعي.

 © 000. تليق. 2 2) 000. ىنعي. 2) 0. طمع. )"م ةططم

 ر) 600: فلاح“ )5  0 نورم» 2) 000. نيراوج». 2( 00

 بيلكز ةمكو نغ 66م 72 0680 عجيور 1ك هريسو.“ 2) ظلك ا
 هك 114 3



 املك ١1 ةنس هي اه

 عمْذقو كيلولا نب سابعلا بابساب صمح لقا بوشو ناك اهيثو

 « كيزي نب كيبلولا مدلج بلطلا مراهظأو هرأد

 كلذ نع بخل ركذ

 ١ ليع انادب هللا كبع ندب ناورسم ناك لاق نعل ع ليا ىددح

 اهباوبا اوقلغأف م صح لها غلب كيلولا لتق املف الامجو القعو

 ضعب لاقف هلتق .ىع اولأسو كيلولا ىلع ىكاوبلاو حئاونلا اوماقاو

 ءاج ىنح ل ى .ىيرعاق ميهقسلا نم نيفصننم افسلز اه عرضح نم

 ارهأ بكوف جاجا ىتبزيزعلا :ىبع ىلا .لاف ىيلولا بأ سابعلا

 هينب اوذخأو همرح اوباسو اهتوبهتناو سابعا راد اومدهف صج

 وعدو دانجالا اويتاكو كيلولا ند كبري ىللأ جوخ هوبلطو وسبح

 ' الك ةنيب صح لها بتكو: مرباجاف كيلولا مهب بلطلا ىلإ
 | يل نيلولا ىهع «ايلو ناك* ناو ديوي ةعاط ى .اولخدي

 !يطعي نا ىلع نوملعي نم ريخ اهولعج اّلاو امهل ةعيبلاب اوماق

 ةيواعم خيلع اورماو هةيرذلل جضيطعيو مولا ىلا مركملا نم ءاطعلا ؛5

 دبع ىب هللا دبع نب ناورم لكل كدكو نيصح نب كبري ىبأ

 ةرضح باتك اذه لق هأرق اًيلف ةرامالا راد ىف صمح وهو كلملا

 ديبلولا نب دكيزي غلب املف أودارأ ام ىلع جعباتو وضاح دللإ نم

 ”ال] يلا بتكو ّىناه نسب بوقعي .عيف اًلسر. عيلا هجو بخ

 0 000 ىهلو اناك. 1مغءا11ىسصختم 11-21ةلعدتس ءغ 0دصشتت ,

 '” لل“ | )1 5عل.- 2) نيبح. 1ءاد0ع 200101 اوماق.

 6) 0 هيرذلا»



 ار فدع امم

553 0 3 5 1-0 3 - 1 

 رت

 :ىنذلا كلملا دبع نب كيلولا نب كيزيل عيوب ةنسلا هذ ءىقو
 ةدايزلا سانلا هصقتل صقانلا ديزي ليق امئاو صقانلا ديزي هل لاقي

 ةرشعا ةرشغ. كلذو قتايطعل ى.دمري نب كيلوا اهيا
 تناك ام ىلا هاتايطعأ رو ةدايزلا كلات 7 هصقن دكيلولا لتق نما

 مسالا اذهب ةامس نم لوا ليقوب كلملا دبع نب ماشع مايا دلك

 نب ىلع ان لق ريغز نب دجحا ىنتدح «دمح نب نأو
 صقانلا لاقف ا د كي ٠ ديك 3 ناورم متاش لاق

 < ةنتفلا نجاعو ْن أورمه ى 9 ل طش خنسلا هذه

 نتغلا. نم اهيه ثدح ايع وبخل ركذ

 ىلع نع ريعز. ىب دحأ ىتدح 3نامعب ديري نب كيلولا ظ

 لبقاو .لاومالا نم ناعب ناك ام فخاف ناعب اسوبح#“  ناكو.

 © رغللاب هييعيو كيلولا ىعلي لعجو فشمد

 ©) 8 راونو 8124 راوسق. 6) 8 كش 2) :طتع عدرر11ع]6 81

 نانتتصكاتت 01126 م3ع1232ع 01136 هممغسعتأغ 10ءاتتط 511212 2. !|١او 5'

 خلا كضوقي قو ءأ 5600. ©) 0 عصقنا. ء) 000. مه21ع دصق٠ ىب '

 7) 11966 10216 ع 1110 0265 دات م) 4 ل 72 600 00

 ط1]ع هع 220 نامعت . 62 14 خذ هع 2ع ا :

2 219 
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 زم لربإ 10

 ثرطت توملا ج ءاحع نكت .ليكلاو
2 9 

 0 - العاج انكيي م

 0 لتتْفتو وكيت اهيا ا 5

 [كلغاغم هيك. 0 دم 8

32 9 2 2 6- 5 2 

 ل 6 وسبح تع 0 كر ذأ

 2 5-3 6 9 2 تا

 هشيهنت 0 فشمد بالك ا

26- 

 ريرنخ أ 9 ناك

 س0 ذأ

 هعرصم نع كت 7-5 نرداسغ

 1 رورسجحام م“ باندتألا نلع ب شاقل |
 0 ضِرَق 3 ذا -

 ريذعت و بخ [25- 000 مدس

 مت ف نادك نيرصت 3

 ©) 8 هضفنن, 831 هصقس 2) 8 ليتقنو, 831 للشفتو. 2 6
 درك. 1ن6ءا11 علت ]3210 ةلئانق ك1 4) 8 تيقشز 811 دق نأ

 العرس )62  8اآ َّك انيعتت | )14 هان رونق طقطعأ تىكضأ.

 ى) 201 معذج# هن لعاس0ع عرصمت. )2  706. طب طءذص 8.2 2) 4

 ةواضعأ. #) 0000. ضافدأ. 4) 8 روز", 811 روحك“. 12 0000.

 الم“ ) 8 لاملا»



 ا“ ةذئنس مخ

 اش د

 دقأر 0 هر 3 2

 قياما هي هموشيَح مدح اًبكم

 د تسع ا 2 169

 دا طانُم انم اوعطقت ناسف

 انثاف ءانادت نع هاَئُلَعْشَت نو

 دئالولا هاّنغ نع /كيلولا امّلَعَش

 ندد و ةرفس 5-22 اش“ تاق

 دهاشب نجل سابعا اتنبأ ”ناسق ١

 « ةغيلخ ىب :نلح تف ىرفَعَجلا هيا ناسح » لقو

 اذه هلوق 0
1 

 ثيم قديح الا ناك ام

 15 برعلاب تام ودكم هيلا تراس

 52 ىلوم نجحم وبأ ا

 دعس .لكأ”لئاشو, ةنكتلك

 ه) 8 ور, 811 اوقربز لعنص0لع 821 خليل. 5) 2124 هن 60:

 انكرسشت. 0 742 ةيلج. 2كم0ع 8 انكم. .©2) 2811 ان
 © “724 ناذا. "ر) 35ه. اًذيلو. ىي)] ظرفس *) 11 1

 2) 81315 كلاخ. ش



 املا ا خس

 هبّذدعو هيلع طسبف اًدبا بلك كيّلكا ال هللاو هللا كنعل تاهمالا

 ضعبب ناك اذا ىتح هب لحترا ث ةملك هيلكي ال اديدش اباذع

 تع تا
. 

 بح فيوس هذظبرشب ىنيقلا مين ىب دكيز هيلا ثعب فيرطلا

 اديز برضف فسوي غلبف طاقنلا رللس هل لاقي هل دوه عم نامر

 ةفسوسي مكلف مث طوس فلا املاس برضو طوس ةئام سمخ

 ملف كلاخ ىلع طسبف ماشع ىنبا دمحتو ميعاربابو هب اعدف ةريخل

  ثكف ماشه نب ديح ٠ عرخو ماشع نب ميعاربا ربصو ل

 نم هلتقف ةسصلا هرلدص ىلع عضو مث باذعلا ىف اموي كلاخ

 ”ا ويف ناك هلل ءدتءابع ىف ةريلل 4ةيحانب نفذو ليللا

 |بقأف ةىحع ىب* متيهلا ليق ىف 1! ةنس مهكملا ىف كلذو

 عبس افسوي هبرضف هربق ىلع هسرف رقعف و ٌىَرعَشألا ليس ىب رماع

 كر ىنتلذح لق ميعت وبا ىنكتح كير وبا لق طوس ةكم

 | ىلع عضوف دعب اطلف فسي #هب ىلا نيح ادلاخ تدهش لآ

 | ملكت ام هللاوف همدق ترسشك ىتح لاجرلا هيلع نسمات مث هيمدق

 000 رث* هيذخ ىلع. اترسك ىتخ هيفاس ىلع رث سبع الو

 « سبع الو ملكت ام هللاوف تام ىتح هركص ىلع رث 7 هيوقح

 ديزي 7 ىب دكيلولا لنك امل +ةفيلَخ نب فلخ لاقف

 ©6) 8 هدر 211 كدر 6) 8181 هرم. م) 3 خو 2) ال1

 | ديحات 6 2) الك د 0 811 دهدايعيز 14 ةءابع ىفو 12277

 0| ازالظ 504 طتع 286036 هيلع تناك هزدع تلأ. رك) 8231 هيلع تناك.

 "0 ] 9.6. م) 8 هزم. - 2) 5ءع. 110 دتتو0 د“ ىلهم دسالا هدأ

 قلاخ. 2#) ©0000. هدص. 2) ؛720 11, ظا#ت8# فايساو. 2#2) 4



 ١ ذخنس املا

 ليقي * لاقف ليسرلا عجرف ىمالك عمسي ثيح بيرق كيلولا نأ
 هتوص كلاخ عفرف كسفن نقال وا هب نيتأتل « نيئموم لا ريما كلا

 ام ىمدق تصح ناك ول هللاو ترذ هيلعو تدرا اذه هل لق لقو

 بحاص 3 ناليَغ كيلولا رمذ كل ادب ام عنصات هنع كل امهتعفرا

 ةىلا ناليغ هب بهذف هتوص ىنعمسا هل لاقو هيلع ه طسبلاب 7

 لاقف ديلولا ىلا ناليغ عجرف مّلكتي ملف لسالسلب هبّدعف هلك
 هنع ففكا لاقف هوأتي الو ملكتي ام هللاو اناسنا بّدعا ام هللا |

| 
. 

: / 

١ 

 | 0نم لاب رمع ىب فسوي ملك ئنح هسبحن ككنع 2#:سبكلا

 هدنع فسريو سانلل دكيلولا سلجو منيب رمالا اورادا رت قارعلا
  5 1هس 2ع 05 3

 ؛0انأ فسوي لاقف كلاخ ىف «ىريمنلا < ناجرلا دبع ىب نابأ , ىف

 فسوي نا كلاخ ىلا ديلولا لسراف * فلأ فلا نيسمخ ديوتشلا

 هيلا كتعفد الو اهنيضت تنك ناف هفلا فلا نيسمخح كيرتش

 نمضا نا ىنتلأس ول هللاو معابت برعلا تدهع ام كلئاخ لاقفا

 ىلا هعفدف وكيأر رف* هتنمض ام ضرالا نم اًدوع عقرو اذن

 15 ليمخفب هلجو ىرخآب 1هفحغو ةءانتغ هعردو خدابت عرزنف فيد

 ديلت نب ديلولا ىخا ىبا :ىرملا ةفاكق وبا هليمزو كطو ريا

 ىلع ةتدكيلا ليث ىتح هب فلطناف لصوملا ىلع ماشع لماع نآكو

 ركذ امو لاقف هما ركذف هب امد رت كيلولا ركسع نم ةلك

 4) 836 هس. 3) طذصق. ناليغ ىب ديعس (8 ناليع» 2 61055.

 10 8101 باذعلا. 42) 8 هيسحاو. 2) 0000. هللا لبع. 70

 5110152 م. اييب] 5ءلن. رك) 101093. *#عب عابذ 5 برعلاب ىدهع ْك

 ى) 831 كيلف. 2) 831 5. م. هك #., 8 مق. 2) ةه الرالالا

 أمب ىسيبعلا. 1 3
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 57 انك كس

 عيجن ناسارخ نم كيز نب ىيكإ سرب مدسق ىنود همدخو

 ' لاعف فقوق بجالل اجو كيلولا نسلجو قاور ىف سانا

 ”001 اننا نىشللا لحب ركل ا] .ىرق ام لاح ؛نا قيابخ

 لجيل نذا مث كل تركذ ام ىلاح لاقف كلاخ اب مق لق مث رفن نس

 ىتح كل تركذ ام اح نا لاقف كلاخ اي مق لاقف نيلجر وا

 للاخب وماو علك سانلل نذأو دلاخ اي مق لق مث ةرشعل نذا

 كئاوملاو هيرس ىلع سلاج ديلولاو هب لخدف هيسك ىلع لمخ

 وا لاقع ىب ةبشو ناطامس ةهيدي نيب سانلاو* ةعوضوم

 '001 ليث بضم ديزني ىئيبح سأرو بطبخ ةيش نب لاّقع»

 سانلا فرصو ديلولا مق بيطخل غرف اًملف نيطامنلا هدحا ىلا

 هترف كيلولا ليسر هءاج هبايت عون املف هلها ىلا كلاخ ليحم

 لاقذ كيلولا ليسر هيلا يخت فقو 4 ىدارسلا باب ىلا راص املف

 هباصا ناك لاقذف كلاخ ىب ديزي ىيا نينموملا ريما كل لوبقي

 نينموملا ريمأ كنع هارن انكو هنم برهف هبلط رث ءرفظ ماشه نم 5

 ' اذارشلا نم هموق نالبب هانتظ رهظي م املف هللا دفلختسا مىتج

 ةنتفلل ابلط هتفلخ تكنلتو ال لاقن لوسرلا ديلا عجرف #دكشوا امو

 العاط تيب لعا انأ نينمومل ريما ملع دق ليسرلل كلاخ لابقف

 لوسولا ةعجر +ةعرسب ملعا تنك دقو كلاخ لق ىلجو قو انا

 ©) 8 اناو. 62) ظذك زد 20م0. 5ء0 8 م1026 !هعم سارلاو طقطعأ

 000 سانلاو. 176120ع 2 تاطامس 2 8211 ىدحأا. ه)

 قدارصلا 622 رغط». /ى) 2 نحت ىر) طالآ هم. نينف

 1١0 4) 881 دكشا اموا. 2) 831 5. م, 8 دعس



 ١8 خنس امل

 هباتك اماشع شربالا ًارقأف < نينموملا ريما لالض نم ةصاشلو ْةَماَعْلا

 ىتح ماشع ةفالخ فشمدب كلاخ مات «متيهلا وبا فَخ لاقف

 دانجالا فارشا هيلع محق دكيلولا ماتو ماشع كل ايلف كله

 نذأف نذاتساف ىناخ ىتشاو هونم دحأل نذأي ملف كلاخ ايف

 ةريمأ نأ كيلولا هيلا بتك رث اًرهشا ماتت قشمد ىلا عجرفا]

 ىلع مدقأن ملعت رثلا فلا فلالا نيسيكل لاح ملع دق نينمولا

 ثعبف زاهج ىع كلجكي 32 نأ هما كقف هلوسر عم قنيسولا رههأ

 عأرقأت ىدزالا مثلك 4قا نب ةرامع غنم هتاقث نم ةّدع ءىلا كلاخ*

 كيلع نوما سيل كيلولا نأ اولاقف ىلع اوريشا لقو باتكلا

 ؛0نم ىلا وصحتو لاومالا تديب فخأتو فشمد لخدت نا ىلا

 /لق نالجر كيلع ءفلتخي ىلو كموق سانلا رثكأف تببكلا

 تيبحلا قم كا .طحت مللت انتل لق" ىراوتسا ولات ان
 مللوق اماو ىدي ىلع 7فالتخالاو ةقرفلا نوكت نا دهركا ىف

 ؛:فيكف ىل بنذ الو كيلولا ىلع نونمأت ال متناذ كسفنلا قتلا

 ام هللاوف قراوتلا امو لاومالا تريب ثتنخا دقو ىل هءاق» نوجا 0
 نسلا نم تغتلب ىقو «نآلاف ظق دحلا "نم:انوتحا ئسأر ا |

 ىلع مدق ىتح ير هللا :نيعتسأو ىضما نكو ال تغلب 1

 هيلاوم هعم 1دتيب ىف وهو هيلكي رو هب عدي ملف نيلي |

 2) 82 هدم. 6) 82831 هدم. ر: 14 انغ عع. 2:0 را 5ءو. للشك 3 4|

 كلب. 3 2 ل الاخ ضال دبل 4) 8 هدص2 نا. 2ك ظل
 فلك.  رك) 0000. هص2. م) 2 قخابر 281 كلت." 2
 ممص16 20536 ىدي. 2) 1 نعتْساو. 218 ةحري. 223



 امأح "| دنس

 اةنتكف للاخ ىلإ دهب بتكن شيبالا ومهأ ارمأ دارأ اذا ماشا ناكو

 ىنضلا 0« بيوت نب نامجرلا دكيع نأ نينموما رههأ علب هنأ شيبالا

 ا0إ حلاخ اي لاقف كيلا مق :فعس ىئب ةرذع ةوخا دعس 5 خنض

 تناو داوج هللاو ميرك تناو ميرك «هللا نأ لاضخ رشعل كبحال

 اكلذ هدنع فققحت نتل هللاب مسفقب نييممملا رسيمأو ادتنع دع

 رىيمأ كابل ههجو ىلع رمالاب ىلا بتكاذ كمد ه ىلككسيل

 الها رثكا ن .اك سلجكالا كلذ 7 نأ ىلا_خ هبلا بناكذ نس

 |0 اددرحأ جرا روجفلاوا ئىغسللا لصأل : نم دتحال روج دنا: نم

 حكلاخ اب لاقف / بيوت نب ناجرلا دبع ىلا ى مأف هيغ ىلا هيف

 اابج هللاو ا ا ميك هلل نأ لصخ رشعل كبحأل ىفا

 مظعا نللو لاصخ رشع دّدَع ىتح كيا هللا ٌبحل* كىّبحا انأو
 | ا هلوقو ناموا ورسبيسأ ىلا ىويمدل 71: ىقش ىبا مايسق كلذ نم

 ' ويما لاقف كلوسر مأ كيلع مركا كلحا ىف كتفيلخ ل ريمأ

 هللا ةفيلخ تنأف ىقش ىبا لاقف ىلها ىف ىتفيلخ لب نينموملا ؛5

 ليغ نوخأ لض نأ ةليجاب نم لجر خلالضل ىوعلو 1 هلوسر كح

 [0©) 801 بنوي. 70. هع طل. 10ءاص0ع 8 ىنصلاب 4 ىببصضلا

 | 6( طلع 00و11 زةبض ©أ ليعس 2150 لكعس (01.71710156621. "18.5. 1و

 8) 811 ذصق. ىنب. 2 8 200. لجو رع. 4) 811 هللا نأو. 2 16

 125. كفس قدا رز ظاصو.لغإ). ى) 8 ةذع ماخز 211113 77312. 1ععا. ء الآ

 201818 هوا. (ن1. 1. 3 عا 13. /2) 811 بنود. 2) 8 هزه. 6 516 0110-

 | نع 14 ميز 8 ىقس. طاصق#. ٌىفيص ىب هللا كيع. 2طقطقطا خل

 10100 ىقش 12012 121201:36. 1111538 « ىعات» 20 0000:

 ' ملسو هيلع هللا ىلص ونت0م0 طئص. ءن 14 صمد 2ع.

 7 نتن: ةبيبي



 آم" زن أمأن

 هايجاس َعَبَصُأ دوجلا ا نأ 3 ١

 قسالسملا ضم ةاققوم فيقت يح

 2 ازكيعاسك ل قرشقلا 0 انظسق ياق ناق

 لئابقلا ىف ةقورعم اويكو الو

 5 ىلع حلم فسويو فشمدب هتيب لحأ ةعامجو كيزيو دكلاخ مالأف |

 نب موتلك ىلا ماش نتكو ديزي هيلا ةجبت نأ هلعسب ماشع ٠

5 

 ىلا متلك ةجوف فسوي ىلا هب ةتقعبلاو كيري لخأب «رمأب ساي

 ىضم مث هل اوج فاق كيزي هيلع كشف هلزنم ىف 2 ىو اًلْيَح كيلا

 دلاخ ىلا لسرأت هوربخأت موتلك ىلا ءليذل تءاجو* هسرف ىلع
 ةاهشبلف ةبايثب كلاخ امف اَلْيَخ كيري ىكنت مهي نم غلا

 نتكسف ةوسنلا ءالؤه ترما ول نم نجر لاقف ءاسنلا عر راصتو
 ال هنا ةرسق ىتب دبع َملَعل ةعاطلا الوش هللاو مما ملو /ملاقف

 تتلظيلف .مطوو ابك ايو نر .اف ىتلاقم هملعأف ىنم هذه لافي

 ملا رامو قشمد سبح ىف سبسن ععم ىصم رث ىنم عل

 ريدا ا ىلع لخدف ماشع ىلع ةف ملا مدق تح ةموي نك
 هيلعأف ماشع ىلع ريبزلا وبا لخدف كلاخ سبك هبخأت هبجاحلا

 !دهسبكب كترما نع 8 تيلخ ليقيو هفتعي موتلك ىلا بكا

 ,ءالخأ دلاخ ليبس ةيلخاب همأرو هسبح كمآ ل نم تسبحو'

 ه) 836 ابحاس. 066: (اتيمو) اكتاهو اي> سانلا ريخ, طاصللا
 ادلاوو اسفن. 65) 2272. ه6 15ص اكط. 2دنعر الاه. اهدنع شيبوف

 ء) الآس. 02ء6 اوسيكات. 2) 8 مو. 20 هلونم ىفو 1!

 وضو هتبب )2  1 راجو 6 2010رنزتكل موتلك. /) 6 31

 ى) 811 امأ.6 كر 8 هيشقر 811 سيق. 2) 81 مدح. 8

 ترج. 71) 801 تسبح.
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 امل“ ا" نس

 هيتنبا نود هانباو ليعامسا ماقف سانلا لخدف « سبل ىلا

 اعيطم اعماس هللا ليبس ىف ايزاغ تجرخ دكلاخ لاقف امهنورتسي

 عم اوسبحث ىتيب لها ممحو ىمرح ذخأو ىقع ىف : تفلكف

 ميقث نأ مكنم ةباصع عنم اف كرشلا لفأب لعفي امك مئارجل لها

 اولتفت نأ متفخا عيطم ا عماسلا اذه مرحح سبح 24 مالع © لءقتف 5

 وا ءماشع ىنع نفكيل ماشهلو ىل ام لق رث هللا مكفاخا اعيمج

 79 ىنعي لصالا ىراخ رادلا ىئمأش ىوهلا ىقارع ىلا م نوعدال

 '0 01 كنذا .نقو سابع نتب'.هللا دبع نتن. ىلع نب قمح

 وكذو «متيهلا ةوبا فرخ لق لق ام هغلب اًملف ءاماشع اوغلبت

 لاق لاق باطشل نأ نع «تدح ةيواعم نب دكجا نأ ديز وبأ 0

 8 نيبصننل اماشه ىنعي ةفاصرلا بحاص ةءاس ىّتل هللاو ما كلاخ

 | اهراطقا نم تعادت 1ةَرُكَن رخ ولو ىقارعلا ىزراجممل ىماشلا انل

 ةليلقلا ةليجببا » ةركه ةءاَذَع كنا هيلا بتكف اماشع سغلبف

 | ناسلب الو كيب دحا مادوصن ام ههللاوف لاق * , قيددمتت :ةليلذلا

 ظ ه) 8121 ىكسلا. 65) 0000. نفلحم. ) 0000. ليقدف ميقنر

 14 اولوقن نأ“ 2) 801 ام ىلع. -) 8 هدم. عا ن00هونتع 1ك, 5

 الزم 317. 226ه 5 نيينموم ا ريمأ ليقي او ةهداب كلذ لك 2 ةدهدسل .

 اريك توعد الاو. م) 1012377. ىب ميهرسبأ“ /) 8 هدد“

 8)] ©6000. ءاش. 42) 8 ىئصنيل, 831 نيصننللا 4) 8 كرعأ رخكال و

 ١ 1 هرككأ ركن. 7 01 رذع. 12ء1م06 8 هلا رو 211 هيك.

 7) 8101 اىددهتب. . 0) 8 هللاو. م) 811 دهضي. 7) 088 2

 8و, ٠1ص اكطقلا. ص. 212 ونتتت م0ةائقطم 22معء]1214 ىسيعلا ٍبْغّشلا وب.

 0011613 7 ىنيقلا نب كثعبنتنالا.



 ا زكنس اماه

 ريبللاو غنم ريغصلا دلاخ لآ سبك نا هرمي ماشه هيلا بتكق

 نم ديعسو ه«دّيحو رذنملاو ليعامما ذخأف ءاسنلاو © جيلاومو

 سبحو خيلاوم نم عم ناك نمو عماو,ل ىف 5 عب مدقف لحاسلا '

 رهظ رث نايبصلاو هاسنلا عيمجو «ةقئارلاو كلاخ تنب ريرج مآ

 «سرمعلا ىا فخآب هبخ ماشه ىلا فشمد نارخ لماع ناجرلا 3

 مثو مراصماو علئابق ىلا هبسنو الجر الجر عابس هعم ناك نموا

 ةهيمتشي موثلك لأ ماش بنتك.ذ كدلاخ ىكلاوم نم سكحأ يف ركذي

 اعيمج علسرأف ٍقنم سبح نم عيمج ليبس ةيلختاب ةرمأيو دفنعيو

 ؛ ةفئاصلا نم مدق اذا كلاخ جيف هيلكي نأ ءاجر ىاوملا سيتحاو

 هلها سيح ادلاخ غلب و بردلا نع اوجرخو سانلا ملبقا املق

 سانلا ةرامغ ىف «دلاخ نب* ديزي لخدف 1 قتيلخ هغلبي رو ا

 املف فشمد نم هلزنم لون ىتح دكلاخ لبقاو ص ىلا ىتح

 كق ىلا لاق ذكتاعو بتيو هيتنبيا ىلإ تعبف سانلا هاتأ جبصأ

 هيلع لخدو كلذب 1اتتسف ىتمدخ ايلت نا تببحاو تربك

 هاننيا تماقف ننالاب رهأو ءاسنيأ كيعسو ديزبو هوا ليعاممأ

 م 1 0 ىهقوسي ميد ّلك ه ىف ماو نايحت امهل امو لاقف ,:ايكنتتل

/ 

 اا

 م) 836 هدص. 4) 8 هص2 2 8 هعيارلاو.. 2) 0004. نبا

 ءاندس مءزاتق ىب ىلع. 12>ءصلع سرعملا٠ 2©) سوعما» 14 ءاندتص مواتك ىب يلع. طءنص0ع 835 سّرعملا١ 2) 816 سعلل,

 : ا

 811 نابع 2 .2) 836 ىنتا. 4) 8 اسف. .) 8 نايكنيلا 1

 ١
 ريحنرلا )١0722 6000252 52 )2 قوسيب.

: 
 انحترل
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 اما "١ نس

 6 هلايع توق 2دحا ةمه تناك ىتح هايج اوكله اونك دق مشاه

 هسفنا تقات ىتح اهب !ووقذ لاومالا اطعا قارعلا كلاخ ىلو املف

 ىلع ليلدلاو كلاخ ىأر نع الا ديز يرخ امو ةفالخل بلط ىلا

 اهرابخا ىشنتسي هقارعلا ةجردم ىلع ةيرقلاب ىلاخ لوزن كلذ

 نب ءمكحلل لاق رم كال ةءاق نم غاف ىنح ماده 0 نمكسف 5

 بتك ام قيدصتب فسوي دما دقو دفولا ىلع ناكو ىنيقلا نزح

 انمهتا ايهمو كلسرا نم بذكو تبذك ماشه هل لاقف لعفف هب

 ربدل علبو هقنع تّجوف هب مهأو خعاط ىف 0 /انسلف ادلاخ

 جوخ ةفئاصلا ترضح ىتح ماقف فقشمد لوين ىتح راسف ادلاخ

 فشمد ىلعو هللا دبع نب كلاخ انبا ماشهو كبري هعمو اهبف 0

 املذ كلاخ ىلع الماحتم ناكو م ىرسقلا صايع نب مُثْلُك ذئموي

 0 لجر 7 هيقلي خليل 1 فيرح فقردشمد رود 8 رسهظ اوبردا

 فيورلل عقو .اذاف هل باككاو سرعلا وبا هل لاقي قارعلا لصأ

 نم نك ثدحكل لحاسلاب كلاخ انبا كمد#و كيعسو هللا كبع 15

 اكل ل هنا هربخو فير روكذي ماشه ىلا. مثلك بتككف مورلا

 لاما تيب ىلع وحول نوددرب م كلاخ ىلاوم لمع هنأو طق

 ©) 8 اعوج-. 86) آ1ط> اطقم. ةمو» 2 1 تارفلا و 1طن 11

 اقيرطلا. 2ءم0ع 801 ىشنتسيو. 4 8 بتكف. 4 28 مكث.

 5 نزح 1م 2 نزح 12 0501 0 5ع ط1 1 ركز 8

 ى) 8 ءه 1خ مقآع ىريسفلا» آ01233. اوم 14 5ةءون. 0116 ءاتلط 111155

 مع نبا 1411012 2 14 هلعفي. 2) آخ 1315 نبا. 10123355. 1غ

 6600.: 831 شرعلا. 2) 8 كلا لاوم.



 "١ نس زموزح

 هيلكي ملف هيلع 2 طسبو سانلا رضحو ه ةريح نكد ىلع سلجن ٠

 ىب قش ىنعي نمانلا نسبا اب لاقف فسوي همتاش ىنح «ه ةدحاو

 كنللو قرشب ىقريبعت فقجأل كنا كلاخ هل لاقف نمعاذلا 0 بعص

 هدر ف زيف عيري" وعي /ومخأ هقش انوا قف ابق عاجلا 7
 59 لاوش ىف* هليبس ةيلضتن همي ماشه هيلأ بتك رث ةسبح نإ
 فلخ ناروكب هللا دبع نب ليعامسا رصق ىف كلاخ لينف 171 ةئس

 ءىط دالب ىلع ذفخأف هدحو كلاخ نب كيزي رخو ةفوللا رسج

 عييج دق دكيلولاو ليعامسا معمو كلاخ جرخو افشمد درو ىتحا

 ىلا لاقتالاب ثدععبو صاعلا ىب سكيعس نب ةَسَيْنَع نب ناجرلا دبع

 م دارسلا سزذخلا :اليخ" لع كنق "كسي ناكو لئاقم ىنب رصق

 بل خا ام عبو برضف اهيف اوناك كلا ىلاومو لبالاو لاقتالاو

 نقو لتاقم ىنب ةرصق #كلاخ مدقف قللا ىلا ىاوملا مضعب تروا

 فر هيرقلا قل ارسم رقاد يع لل" راشما هلا ةزق لك
 تكلل )نو ةدعقلا هوقو لاوش 55 ماهب ماقاف ةفاصرلا باب ءازاب

 ؛ةبناكي شربألاو هيلع مودقلا ىف ماشه هل نذأي ال رفضو 7

 اميف ىدع نب متيهلا لاق « لتقف نوب كيدز ه رخو ادل

 ىنب نم تيبلا اذه لما نا ماش# ىلا فسوي 0بتكو هنع ركذ

 2) ربت. 65) 2 هطسبو. 201 2056 هيلع ةمتك. دلاخأ

 ء) 8 هدد. 1ط» 11221116. دلاخ هملكي ملف. 2) 811 بعصم. (نأ»

 1طص.-1عطقلا. ه. 212. 2 8 اًيسلا «ايسر, 8235,ايسلا كابل
 101187. ٠ رامدل نباب٠ رك) 811 هزم. عز 8 هدصعر 7205: 0

 اهلاوش ىف. ) 8321 !ادلاخ2“ 2) 82 برضفخ. 2) 811 تبقا

 2) له ).ب ملأ 560 اند اكد 1 2 00034. طلع عه م6

 وذو © مرصك ةلضع ةقأع م) 1طد اآكط2111ه. ملا ه) 881 © ف.



 املا "١ خذس

 اف لاق لوا نعنص ام لثم 5 ىنعنصف ىقستساو انتدكاف « ىبهذو

 علط ىتح كلذ لثم نعنصيو ىقستسيو ثدي كلذ ىلع لاز
 ا

 © احدق نيعبس هول تيبصحاف رجاغلا

 ” ىرلقلا# هللأو قنيع - لوي قلاخلأا لق . نسا كنها ىلفو
 2 كلذ ببسو هلتقم* نع ربخل ركذ 5

 هتيالوو هلبع نع هايا و ماشع لزرع نع ربخل مانكذ مكقنت هدق
 ادق ناكو ربع نب فشسوي قاوعلا ىلع هلاعتساو : ناسارخو  قارعلا

 /لدنا كلذو رهشا ريغ ةنس ةشع سمخ كلذ ىلع ماشهل لع ركذ

 ىدايج ىف* اهنع ليعو ١.! ةنس ماشهل قارعلا لو ليق اميف

 هذخا اطسأو فسوي هيلع مدقو ماشع هلزع ةاملو ا. ةنس /ىلوالا 0

 لزي ملف ةيل ىلا مرمع نب* فسي صخش رث اهب هسبحو
 نب ليعاملا هيخا عم ارهش رشع ةينامث مامت ةريخاب اسوبح

 | ىب كسا نب رذنملا هيخا ىباو كلاخ نب ديزي هنباو هللا دبع

 ا ايذعتو هيلع هدي'قالطا يف اماشف فسي نذاتساو هللآ دبع

 باهذو ياردل راسكناب هيلع ٌلتعاو هيلع رثكا ىتح هل ناني علك

 افلخو كلذ ىهشي ةايسح ثعبو ةدحاو ةرم هل نذأف لاومالا

 فسوي هب امدف هتلتقيل هدي ىف وهو هلجا كلاخ ىلع ىلا ىّمل

 ©) 801 بهذو. 2) 8 اوعنصف ء 70> ةططط0 ©0000. اوعنص ©
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 ١ نس املأ

 دّكس هل دكتوي 5 ناك « نيلجرلا عباصا ليوط شطبلا يدش

 هتادلا لع يشب رش فجرا قر طيخل قضو حا

 ابورَش ارعاش ناكو ءحيب ةبادلا سم ام بكريو «ةكسلا ءعوتنيل

 لاق لاق داتولا نأ © ىبأ نع 505 اسس لق دجا ىتدح ءريضللا

 5 هاياعو هاصّقنتق ديلولا «اركذف ئرهؤلا هدنعو ماشه كنع نتننك غأ

 ديلولا /نذاتسان هيف اناك امم ءىش ىف ضرعا زو اديدش ابيع ِ

 ايلف مق رث اليلق سلجت مدهجو ىف بضغلا فرعا اناو هل نذاف*'

 كلاح فيك لاو ىف بحرف هيلا تليكف ىف بتك ماشع تال

 هدنعو لوجالا يب ركذتا لق رف ىن ةلئسملا .فطلاو  ناوكذ 0

 ١٠0 ىف ضرعا ملف كلذ ركنا تلق ىننابيعي اهو ئوغزلا فسافلا

 ىلع امثق ناك ىنذلا مالغلا تيأرأ كتقدص لاق كيش اناك اه ءىألا

 ىقب ول هللا مياو الق ام ىلا ىمن هنا :لق معن تلق* ماشه سلا

 هيج فايا ضع تفنرسولا مل
 7تلقف و ىرعب #ليحالا بهذ ناوكذ ىبا اب لق رق تلخد نيحاا

 5 كتاقبب ةمالا عتمبو نينمومل ريما اب ” كرع كل هللا ليطي لب

 ىتح انقذو انيلصف برغملا تءاجو انيّشعتف ”ءاشعلاب امدف

 ىَّطغم ةائاب اوءاجن ىنقسا لقو سلجو انيلصف ةرخآلا ءاشعلا تءاج

 برش مث هنيبو ىنيب هيدي نبب م نقفصف راوج زل ءاجو

 3 0 الر نيلجيلاو نيد نيل: "526) 8 ك اظل ناكو. 2 0

 رذببق“ من ©0001 06266 | 2) ظ هاا ركذخو 7722772. 316

 انركذخ. 172 © © وء,م مربط هدم. )211 ك1 07 هرتل ا 2
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 أمل. ا" زئنس

 1 نما اذهب سيل ةورع: لاقفا اني بعذا ورجل انكلام لق رصخو

 ارو كلام لاقف لتاقي نم انسل انال ةانل 3 هال نحو

 هسأر © عضويف كلبقو ىلبق دحا لققي ال هانب اورفظ * ىَتل هللأو

 الف لال هذه ىف هعم ناك نم اورظنا سانلل لاقيو انيسأر نيب

 ديزي نب كيلولا لنقو «ءايرهف اذه نم ٌكشا ىشب هنوبيعي5

 كلذك ا ةنس ةرخآلا ىدامج نم اتيقب نيتليلل سيمثل مي

 ْسع هرحكذ نع كتيبات نب لا كذب ىنتددح رشعم وسبأ لاق

 الايحو نيك ىسب مدنا لاق كلذكو هنع ىسبع نب قاكاسا

 ردق ىف /اوفلتخاو 5 ىنثادملا ليت نب دلعي ىكقاولا رع نبأ

 ةنس هتفالخ تناك رشعم هبا لاقف ةفيلخ اهيف ناك هلا ةلملا ف

 نع كرسك ف نمع تبياث نسب دجحا حل كلذك وسهستأ هت

 ةدفالخ تناك كبح ىب ماشه و لقو هنع ىسيع نب قاحكسا

 ةغلبم ىف اضيا اوفلتخاو اموي 7 ىيرشعو نينثاو ىيرهشو ظخنس

 نامك نبا وضو لتق ىبلللا دمحم نب ماشع لاقف لتق مي هنس

 نيتلثو تس نبا هو لتق رمع ىب سيح لاقو* ةنس نيتلثو 5

 ارووتحأ لقو ةذنس نيعبرأو نينثأ ىبأ ىهو لتق هضعب لاقو * 2 ذنس

 نيعبراو سمخ نبا نورخأ لاقو * ةنس نيعبراو :ىدحا ىبا ةوهو

 و 5 ا0] ظطللآ ه0 8181)6 6 0 هدم 2" 831 انفظ. . 7 2) 8 © و

 ©) 801 انبوهفو 8 10. 5. 6. 72) 821 فلتخاو. مىر) 8 لاق.

 7] 811 رشع ىنتاو. 2) 8 طقعع هده». #) 0 هدط. 2) © ط1
 سيخ أ 2102 ىدحا 720 سمخ. 72) 8 ريغ. م) 8 ءا ل1
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  1.1نع ١4

 باب برض ديلولا لتق مهي ىرماعلا «ءابله نب رشب تير لق ٠

 ليقي وهو فيسلاب ءارشلا :

 الالَص ةعئانص ٌبهْذت الو تادنهمب اًدلاخ ىكبَتس

 لنق يلا لق ا يع ىليأ عع ىلع نع دجحأ ةىنتدحتا|

 5 دي ىف كيلولا نأ ةدلج تميأر 0 0 لاقو ةرشع ديلولا

 ٌريحاف لجر ءاجو ةدللخل هذه تذخاو هتلتق انا ءلاقف سأنقلا

 دبع سلقلا مهجو مساو * ىدي ىف ةدلمخل هذه تيقبو هسأر

 ىبعص نسب نيبولا لوم ناعنلا نين مكمل لتر ل٠5. <ناكرل
 ةرشع ىف روهمج نب روصنم 8كيزي , ىلع ديلولا سرب مدق كلما
 10 لنقب ا نييفولل ريما اب 2 لاقف لبقم ىب 7 1 ايف

 ةجو ناجرلا ىبع نأرلاب محق نميف ناكو نيابعلا, ةرساو فسافلا

 7: غنم لجر لك ديزي ىطعأف بلك نم ةنانك م سلقلا

 ءاج نم جلتاقي وهو لتق موي هديلولا لقو 2لق ««فالا ةشع

 عءامسا اوبتكا م كيلولا لاقف سورأب ممق ءاجغ ةئام سمخ هلف سأرب

 اد شيل .نينموملا *رينما ؟اهت و نسأرو اح نع هيلوه نم 3 4|

 نب كلام كيلولا عم ناكو لق «ةعيسنب هيف لمعي ” مييب اذه

 هباحصا ديلولا نع ىّرفت اًملف* ىداولا ورعو ىتغملا هعهسلا أ

 ©) 8 هغ 831 ايلف. 1710. 5اتم232 م. ابمل' © ”) 8 ىكدخ

 م 8 ه 8314 ىدابزلا. 2) © تلف. 2 8 هو. رز 131
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 امدح ارز

 ١ ةعضوو سأولا ورق نبا لسغف هيخا ىلع ىنس نم ه كيلولا ىيخا*

 ' اقعبا 5 لاطقتف .ناميلس هيلا نظنف .ناميلس عب قاواب طقس .ئف

 الع قدارا ىقلو اقساف 2انجام هريضلل ابووَش ناك هنا كهشا

 ديلا اظالوم م هتقانق رادلا نم ةوودق نبأ جوخ «قسافلا ىسفن

 اكلت ىلع ندارا هنا معر دبتش ام لشا ام كحجو اهل لاقق#

 ةسفسن ىلع هدارا ناك نّملو للعف ام ثيبل هللاو بذك نتلاقف

 /ىنتدحو  «هنم عانتمالا ىلع ردقيل ناك امو ,لعف كقل

 ذيزي ىتدح لاق نبلللا /: ناورم نب ورع نغ ىلع 4 نع كج

 | نب ديزي ىنتعب لاق 1 داصم نب نامرلا ديع نع 1 داصم ىبا

 000000 13 هييجوا نيلولا ”ناكو ىنايغشلا !دمخم نأ ىلا :ىيلولا ام

 هربخ كيزسي ه غلبو ةبنذ 7 أو فشمد ىلع اَعلاو ديزي 4 ربخ

 عفر ىنح 9 ملخ لاق كيزببل عيابو م ماسفخ هتيناف هبلا ىيحوف

 |0000 تيتا هيلا تثعبف ةيربلا .غيحان نم ٌلبقم نمضش انل

 ةانربخأف ميرم يدت ديلولل ةلغب ىلع ىنغملا 7 لماك ىبأ ليوا ف

 هنأ ىف وبدل تدجوف ديزي ىلأ كفرصناف ليك نق دكيلولا نأ 5

 نسب « ورمع سع يلع ة نع تاس ىنتددح ) دينأ نأ لبيك

 |١ ىرماعلا رق ىبللا حامش نب ه نيكد ىتذح لق ىلللا ناورم

 ه) 8321 هوخأ. 82) 8 طق. ىميلس. هر اظ1 6( © ماركلل د 5ع

 00 0 تك لش انآ[ عع. 2) 81 هده. ء) 8 ء6غ 8201 هرص. ري
 هيقلف. ى) 0 هد. 2) 8 ىنتدح. 2) 8 ىب. ) 881 ©« 0

 (كتتص 70ع.) هر م رامصمو 2811 ه6 0 اضع. 772( 8 داضم و

 ! 1 660 اضم. 7 0:اناق. 60) 0 ىتاوب. ر) 0 ىتملسف. 27 8
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 ١1 د ام.

 « كلج نم علَسف قرسقلا هللا بع ىب كلاخ لكيم دكسألا وبا

 ناكو هللا دبع نب. دلاخ نب: ديري اهب قاف فكلا ردق كيلولل

 هنئارخو كيلولا ركسع سانلا بهنتاف كيلوا ركسع ىف اسوبتح
 دنع هتنبا كتناكو كيزي ىب فيرطبلا وسبا قسيلعلا ة ديزي ىاتأو 1

 ةىلا 5 كحا لصو امف اتعب عاتم ىلا عنما لاقف كيلولا ىب مكَحلا

 ناورسم نسب ورديت لاق ىلع لاق لجأ لاق هل هنا معز ةىش
 هلأ ءابهب .كعبف..ئرنبيلا هدفك: نفطققيلولا لمق امل 0 ١

 ةسأرب ا خعملل ةليل اهب ف (سأولا نتقبسف دكيلولا ىب كيزي

 اوفجرا دق فشمد لما ناكو ةالصلا دعب سانلل هبصتف دغلا نما

 ه٠ ديزي رماو 4ل5 * اوفكو ا حيلولا سأر ماتا اًملف زيزعلا بعيب

 امنا و ناورسم ىنب ىلبم /مةورق نب كبي هل لاقف سأرلا تال
 نأ نمآ هالو ةفيلخو كمع نبا اذهو # را سود بصنق |

 ملاقف .هتيب لهأ هل بصغيو ١ ساننلا بولق اهلا قوق..نأ هةبضف

 ب ل هب فلاطنا غل لاق مث جر لغ,ةبقنف 5 لاو
 0 ع

 هدنع كثكي كلونم ىلا هب فلطنا لاقف ديزي ىلأ هدر متابزا لآ

 نامنلس  مزاكو .عامبلس :ديخلا ىلإ معحدا هلا للت رت ارهشا 3 ابيرق

 ١ هللجز 77297. سار. 0 )2

 ١76 © 3 5604 74 ةديء.. )2) ل هزت 2) 8766 0,هد2.

 ءالخ 06 عع اى ظاءك لف قم 79 ع

 انأ 7ع .: ال1 1غ 1 5ع 13عأ 01100116 ىبس

 2 8 كادت نئعااةونناك انه 6 8 7711 3
 كريغ 1٠( خيصنيز كيصن الو. 72) 0 0



 امم ا

 )00 ادم ىلخا خب هكيو لوم: نابقسا قرا جوبا ةيزاطم ؟ كيالإلا

 ىف ةكرشلاو نردرالا ةخيالوو رانيد فلا 0.ىيرشع ىل لعجتا :ئيرعلا

 نيلولا باكا ىلع لمحت نا ىلع لق مكعم ريصا نأ ىلع * رمالا

 | لخدف كيلولا ءماقو كيلولا باكا منهناف لعفف ةكتعاس نم

 | لعجت * ةلسلس هيلعو بايلا ىلع فقوف ويزعلا دبع لبقأو 4 ءاركبلا

 أ /ريزعلا تبع ىقأو ءالسلسلا تس نم لخدي لجيلا دعب لجبلا

 )0 انا وفل لاقف نبضللا دمع نب ريكب نم مالسلا نبع
 | عنصت هام هل ليق ىو, ايلف 7 يرخجلف لق كيكح ىلع جحا

 ةجاح ال لاقف مالسلا بع اطدف سانلا 5 ةكيفكي هعذ هجورخ

 انك افدخ سرف ىلع 2ليوط باش ىلإ ترظنف ىلع ضرع اميف ىف

 رصقلا تلخدف لاق رصقلا لخاد ىلا راص مث هالعف رصقلا طئاح

 ىف فيس هعصو ىو ليواسو بصق صيق ىف مثاق كيلولا اذان

 ةناتك كيم نابيش نب رشب هيلا يظن فروت« زئالاو "قيد

 البلا دي تيري نيلولاا ضف طتادلل -نم لخد ىئنذلا وهو ريمع نبا

 7 ليسرو هندجب ىع مالسلا كبعو ميزعلا دبع نا ءرآ دارا ظل! ا

 سانلا 7 هرواعتو هسأر - هيرضف دراسي ىع سيق ىب ورمع

 ناكو هسأر رد م هيلع هسفن مالسلا دبع ه 2 لتقف جفايساب

 "| لبقاأو "فلا ةثام كيلولا ص أ ىف لعج ودق كيبلولا نب ديزي

 ْ ©) 8 كول ع 6) طقعع دض 831 0عءواتسكز عماجأ13ي 2 ع6 0 هطط

 0ادقا 2 8 كه 821 ليقاقخ. 2) 831 رحملا. 2 8314 هده.

 0 ل
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 الرمل نس أاممح

 ةاهحش ,ىق 6 نينذا تاذ ةوسنلق هيلع ميدألا ه يدي هل سيرف

 كتيار محق ءانخللا نبا اي ديخا نباب 4صي لعجن هتيحل سدح
 و نب سابعلا لبقاو رمع نب اهنا مامدقتم كجا ال هل «لاقف

 ديع نب* ناميلسل ىلومم 55 7: زبزعلا ديع بادكا هعنف ديلولا|

 هوب لابعلا» بكرا لعب كرا ردا لكك 1: ةيبحد نب هللا

 دبع ىلا سابعلا لذعف هسف ىع 7هادرا ةنعط هنعطف دكيلولا

 ثعبف هاورسكنأو كيلولا باكا «ىديا ىف « طقسأف ريرعلا

 حجاج نب ريزعلا دبع ىلا مدلاخ ىب كيلولا ديزي نب كيولا

 10 5 منو أف فكحبيو 7” فوصني نأ 9 ىلع ثدح لك لع هنموكإ

 ملف دكيولا هاتأف اضيا هدواعف هيلا عجرا كيلولا هل لاقف هبجبا

 فطع دكيعب ريغ ناك اذا ىتح و كيلولا فرصناف ءىت ىلا ديبكا

 ةنقالا ةةييخح ند لفك ذأ ناعم زيزرعلا دبع نم اندف هنت

 « ةلزنم ىموق نم لجر صخأك نوكا ناو اهلثم شوباللو رانيد

 1: ىلع زيزعلا ىبع هل لاقف هديف تلخد ابيذ كعم لخدأف كيتو

 ةنميم ىلع ناكو لعفف دكيلولا باكتا ىلع ةعاسلا لمحت نأ

 2) 8 حت“ 2) 816 نبنتا. 42 0 سف. نس +4 ظلك

 مصيب 2:0 لاق“ ير 8 امدقتم. مى) 811 ىل. 2 ته

 اع 1 20016 كيلولا ىب سابعلا 3 نت رامع نيتك لقو

 هتعيبب كفو كيري ىسب ىكيبلولا عم لئاق“ 2) 836 هس ©

 5 0 00 4: كأرذأ. 72) 0 ءغ 77972. طقسف. 72 8

 ىدي. ه) 8 ©. ف. م) 831 « 0 فلخ. 27) 8هدس. 218 رطل

 811)5 © ف. 2 0 هتيأر. .4) 831 هل. 2) 811 ءك © هات 5



 امهم ١ خنس

 رهسب وأ دعم نوكيف عقابا و ١ نبب كريب ديلولا ىلا م« شيبح

 نا هرمأي هيلا لسرأف 0 ديلولا هتاف كيلولا نب ديزي ىلا

 نع هلاسف لوسولا روهمج ىدب روصنم ىقلذف عم 5 نوكيف هبنأب *

 نم* هءتلحز ىتل هللاو 48 ٌلق* روصنم هل «لاقف هربخأف رمالا

 ركسلا مى ناك املذ ًايهتي سابعلا و مقذ بحا ثيح ذخأيلف

 حكلاخ جر ءاركبلا ىلا اولبقا لق زيزعلا دبع باككا ريبكت انعم»

 02 لاتق جنيب نكي ملف. سانلا 8ًابعف . شاركملا نامثع ىبا

 تانك :كّلولا نسب ديزي * باكا عص ناكو سمشلا تعلط

 ىلص هيب , : مكوع 2ر0 1 هنن 51 هللا ! تاتك_ ىلإ دك ا 1 ةدك م ىلع 10

 زالتع لتقف .اولتتفاف :ئروش ومالا ريصي ناو 1 مّلسو. هيلع هللا

 لييقاو الجر نايتس , امهر كيلولا بادعأ نم 00 1 ىبشكلا

 عفلخ نم ديلولا كس أف ايهن فقيوط ىلع روهمج نب هر وبعنم

 لحأ روصنم نيبو دنيب سيل هطاطسف ىف و حكيلولا ىلا ليقأف

 شارخملا :فياخ م ىرذاعملا ةريبه نب مصاعو انأ تاجرخ هتايأر اًملف 5

 03 03 ل روصخم باككأ صكنو زيوعلا ديع 0باكتكأ فشكناف

 ©) 811 سيح. (2065) 8 ةطاان نوسكيب. 2) 811 155: لق:

 96) 8 ء6 81015 هرم. ه2 00008. تلخد. (00مز. كمءع2031. يب 8
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 امه خينس [ريرزش

 ىتثملا لاق «ماردلا اودارا امّناو اناود ههيلع فعصت ليصقلاب
 ايلف ءادغلاب اطدف طاطسفلا رخوم نم تلخدف دكيلولا تيتا'

 نسب هللا دبع 4تنب مثلك ما ليسر داتا هديحي نيب* ةعضو

 زيزعلا دبع نا هربخأف ةرم نب ورمع دل لاقي كلملا دبع نب كيؤي |
 ةهىب دكلاخ هاتأو هيلا تفتلي ملف ةولوللا لون ىف اجمل ىف

 ىب ةقراحىب نم, لجرم هطرش .ىلغا ناكو شاركملا ٠١ نامكل

 كتيتا لقو زيزعلا دبع عم فقشمدب' تنك ىتا هل لاقف مكانك |
 نم انايمه و ٌلحو اهتذخا دق ةثام سيخو فلأ هذهو رباب

 هبجج ملف كيلا اهنم داغ وهو ةولوللا لبن لقو هارأو هطسو

 10 تلأسف هعمسا رث ءالكب هبّلكو 1 هبنج ىلا لجر ىلا 7تفتلاو

 ىنلا' وهنلا» نعا.هلاأس-لاقف لق. انع دنيتي: ئاولج :ناكلا نما

 قاف ةولوللا نم ويزعلا دبع لبقأو © "هنم ىقب مك ندرالب 1هرفح

 ىبقلا ه قرش فخأف* روهدج نسب روصنم دّجوو اهراس « ةكيللا
 ءارضبلا ىلا «ايهن فيرط ىلع ءاسلم ضرأ ىف فرشم لت موفو.

 !5 نم ةتامو نيسمخ نم كك ىف ايم (قيقعلا نب سابعلا نآكو

 هل لاقي ه ةيجان ىنب ” نم الجر سابعلا ثعبف هدلوو هيلاوم

 قايإ

 ه) 811 ءغ 0 انبلع فعضي. 6) 0 عضوي ملف. م 8 هدد

 2) 0 هنا. 4 66.8112(2-8) ذهن. ىب. 5)72 بتانحر ظالما

 بائيحخ *0 نان 8)72: ليل قيقا" كلا ف

 20121011 ئ كسكوب ةكبر) 66. جفون 9 رفح. 7 8 ديبكا

 7) 811 انا ةن22 دكيلملا 1ءملع 0 اهراجف. ه) 881 ©« 0

 ىف (821 شرحاف) شرخاف. م) 0 غور 211 كهو. 47) 801 5. »و 8

 ء 0 ايهت. 7) 821 لل. قلب1 ئيكتاتر 0١ طيح



 امملا ا ذلس

 2عر2د

 اكاتا نمل اضرغي "نا. .ساّبعلا "نب لّموملاو مكمل هنبا رماو ه دولا
 نيج نب ناميلس ىمع ىباو انآ تلبقاف ءاطعلا ىف ارانيد نيس

 كلخدأ لاقو قاندأو لموملا ىنيرقف كيلولا ركسع ىلا هللا ىبع نبا

 لاق «رانيد ةثام ىف كل ضرفي ىنح هيلكأو نيينموم ا رةيقطا لع

 نب وربع لوسر هاتأف هذكيلملا لؤنف ةولوللا 5 نم كيلولا يرش ىننملا
 ادام شمخ .مهبلا .هجو نفق 0 أرمع نأ هربخ) ص نم سيق

 نيلولا امدف ىنارهبلا «بونجلا ىأ نب ناجرلا دبع يلع سراف

 الل قلي نأ /درماف بلك نب وع. ىنبانم نيا  ىب.كاكضلا

 ايلف ةكيللاب ديلولا م قأي رق هلجكتسيف ريوغلاب وه» بونَجلا ىلا
 ءابق 2 هيلع تيمك نوذرب ىلع خو ليحيلاب سانلا رمأ جيصأ 0

 ةطير هيفتك ىلعو اهاوط دق ةقيقر ةطيرب امرتسص مخ ةمايعو رخ

 رشع ةتس ىف ناسيك نب ميلس ونب :ديقلف فيسلا قوف ءارغص
 |0000 ا5 اف يشب نب. ناعتلا ني .«داقلتق م اليلق لاس رق اسوق

 [كيلولا هليحن بلك نم وماع ىنب ىف شربالا ىخا ىبا كيلولا هانأ

 أهل لاقي  ةعلت ىف * لدع رث فيرطلا ىلع كيلولا راسو هاسكو 5

 ءاركبلا ىلا مث صحح لها ىف هبونخل نا نبا هيقلف «ةهبشملا
 ًالجر رمظ انّياودل فلع انعم سيل اولقو ركسعلا لها يضف

 عنصن ام اولاقف ةيرقلا عورز ىرتشا دق نينموملا ريما نا ىدانف

 ©) 801 ولولا. 65) 8181 هرم. ه) 8181 طتع ءغ آدا82 دككيلملا.

 ©6) 0004. اوريعب 2 8 ط. 1. هع هما بوبحلا 211 نوم نص

 00 ا رتل للا هدضج ١ :72) 0 ءء وع ... 2) © تانيء .."2) ©

 الكم | 2) 8 هودقلقفا 42 8 طآؤ طقطعأ اليمشق: < 8)2 هدد

 ©) 8116 دعلق ىلا. 70 831 دهبسملا.  ه0) 835 بوسثملا © بوبملا



 ارا خلد امءأ

 نكسكسلا ةسبنع نب كيزي ماقو مهعم ناك نمو دجكاسف ىذغتي

 هللا رصنب رشبأو نينموملا ريما اي مق 5 لقو كيري كيب هذخلاو ا

 اًضر كل اذه «ناك نأ مهلا لقو هقك نم هدي 4ديزي يلتخاظف ا
 معن لق م ديبلولا مكمل /لع ةسبنع نسب يزيل لقو قدتسف ٠
 5 هتملكف ةلكأف بسح وذ مكيف ماما لاقو بابلا ءارو نم ىنملا

 ال هللاو مآ ترثكاو تقرغا ىرعل :كقف كبسح لاقف هتخبوو
 هس سع د

 /ىنتدح « مكثملك عينج الو مكثعش ملي الو مكفتف تري

 نب جون لق لق ىبلكلا ناورم نب وربع نع ىلع نع كلل
 سيل :لايل .ىف .تيلولا لاشك لا "افجر قكسكسلا ىلا نا ١
 «0 لاق ةهضيبا نم .هدوسا فرصعأت ىسصخل ىرأل تنك 70 نا رف اهيف

 ىخا ىبا كلاخ نب كيلولا ”كهيزي :نب .كيلولا .ةرسيم ىلع كال
 زيزعلا دبع ةنميم رماع هنب تناكو رماع ىنب ىف ىبلكلا شيبالا ٠

 اًعيمج ماولامو هزيزعلا دبع ةنميم كيلولا ةرسيم لتاقي ملف*'

 تيأر وربع نب جون لقو 4لاق جامل نب ريزعلا دبع ىلا
 ؛5 لاجرلا ىحيإب نوذخأي لثق ميي همشحو كيزي ىب دكيلولا مدخ

 ىب ورمع نع ىلع نع دلجا 1 ىنتتدح « هيلع منرلختيل

 لرنف كيلولا 'لبقا, للق' ةيواعم. نب +ىتتملا :ىكحح /لق ىلكلا 00

 2) © ك قع 5) 2 كه 801 ع. ف. 22 60 200 لكحل وسع

 2) 8 هدص. 2 2) 8 هع 831 هدص. 2كصلع 8 !ذه كل. م) 8116 هدم

 مىم) 0 هدص. 2 286 امم 2) © ىق. 2 281 ك © ام 6

 ىنتتدحو. هز الآ لاق. 7 8101 5. نسب. ه) دعم آم0ع 2

 ملف ذم 8 © 0, 2 ةنميم 00و02 ص 811 ءوتصأ. 1ءاسلع 21

 هرص. هدصصت2 ص06 2. اولامو 8 ديزي 056 7مصوس. م) 8 « قف

 0) 2 ء 0 ىلع. 77ةيدرا. 0غ 162: 2

2 2106 



 أموو لزاما فدع

 أخا اي كبسح لق هللا رمّب كفافختساو كيبا دالوا تاهما 2

 ىل 0 ٌلحأ اهبذ نا ه تقرغأو تادتنكا كيفك ىو ءلقا كتياكشلا

 . لقو اًقكصم ذخاو هووييلجت هز ادلا ىلا عجرو تركذ ايع ءذعسل

 ا لوأ ناكف. طئانمل اولعف أقب فخاصملا رشنو نامتع مييك 2

 - كيلولا فيسو هلا لونذ ىكسكسلا ةسينع نب كيزي طئافمل العد

 ثدرا ول ديلولا هل لاقف كفيس جن لوي أدل لامفذ ةنخ تملا

 8و ديلولا ديب نخأت هذه ويغ ملاح كلو ىلا ءننألل فيسلا

5 

 ارب روصنم..ةرشع. طئانخل نم ليونف هيف رماويو ةسبك .نا كيري

 '00 نالج نسب" ناحرلا كبعو. ىبلللا وربع نب 7 روهمتي
 . دايز نب ىرسلاو بكا 0 نب 5 كلما دبع ىب كيزي

 لع ماسلا كيبع هبوضف ىمخللا م السلا كيعو ا ىأ ىبأ

 تحاصف هوجرخل ةسمخ نيب كورجو ديجو ىلع ىوسلا هكاصو هسأر

 اززأ رمحاو وجرخ 4 2و دنع اوفكف رادلا ىف دعم تناك ةأرما

 ةهجو ىف هلا ةبرضلا هم طاخن اًبقع 7ذخأت هسأر ٌيعاضقلا م ؟قالع

 نينموملا ريما اي رشبا لقو لبقم ب نب جدر .نييري لعمار لاف وورق

 ليويو سابعلاو هدعم ناك* نم رسأو » كيلولا قسافلا لتقب

 مه 0 تيسقردعأو. ت) ١56 102 ظ: © 2010: هللا 15

 00 ا ءاالللا 2 2) 8 خعس. . .2) 8210/1 00.2 .6) © كتناك. رث) 1

 0 ءهأ هوس. لاح : كوت. نغ 1ع  ى) 0 لاثبخلو /) 511

 ' الك, 0 هشيبك. 22) 6000. زر هه7. ملف. 8) 8 دفالع هن
 16عأ, هع ظالآ كا 0 هماهتوع 2011 51121). كور. تأ 7 ةيوتزا. هنأ 1ع
 97 © ممم. 3 تير 12001 125 عك مز 111 6 © ىحكيلولا

 "سافل 1دعءز>0ع 0

 ةلصع و.

 رسأو أ 0) 881 ءا 0 هد. 12206 0 سابعلا



 ا" خخنس 1[

 ىلا هب لدعو فقوملا اذ ةدهنبأ فقي نا هيبا ىلا «اضيغبل

 عم عمدت ناك هباحصأا ساّبعلا عم ىكي رو زيزعلا ىبع ركسع

 2كيخأل عياب هل ءلاقف ريزعلا دبع هب اوتأف هلل انأ لاقف هينب

 ةيار هذه « اولقو ةيار اوبصنو فقوو عيابف كيلولا ىب ديزي

 :لاقف كيلولا نب كيزي نينموملا ريمال عياب كقو كيلولا ىب سابعلا
 ني

 ناورم ونب كله ناطيشلا عّحُح نم هَعْدُخ هلل انا سائعلا

 ديلولا رهاظو زيزعلا ىبعو سايعلا ارقأك ديلولا ىع سانلا قرفتف

 الانق * يباع 7 دئازلاو ىدتسلا رديسفب مدوتأو نيعرد 6 نيب ٠

 ومرأ طوت مق ةلنق هللا ودع اولتقأ لجر مادانف ءاديدشا
 10 دبع ا بابلا فلغاو رصقلا لخد كلذ عمس ايلف ةاجخاب

 لجر مكيف اما لاقف بابلا نم كيلولا اندف ةرصقلاب هباككأو ريرعلا ١

 سينفع ديزي هل 1لاقف هملكا ءايحو بسح هل فيرا 2

 ةسينع ىب كيدي «ءااتا للقا,تنأ نس.ةدل؛ لت صمتك م كلا

 مكنع نوملا عضرا رلا مكتايطعا ىف دزا- رلا كساكسلا اخا اي 0

 :ةىف كيلع مقنن ام هانا .لاقف مكانمز 22 رثا مكءارقف طعا مهلا

 رمخل برشو هللا مرح ام كاهتنا ىف كيلع مقنن م ناو انس

 ©) 8 اضيغب الا. 65) 8 هصت. ه) 8 اولاقق. 2) 8 كاخأ. ه2) 28

 لاقو# )9 62 لتكتا ١ عراظ دسرفبو 8101 © 0 نيسرفب , 14 ان 160.

 72 51عا1 ءاا 0 ' ءاااللامم 503:7 1/15, 25 520177561: ظل دكئارلاوز 1

 زخم ع ديالا ز 17ه. همادز ععام 1 زلباولا ز 1 خيارلاو كانت

 731. 1. كياذلاو. 12 0 ممدآ]أال 3216 ىدنسلا. 7774572. 0 طمعا

 ىردنسلا 2) 0 هرص2. 2#) 8 ءه 801 بابلاب. 42) 8 ءغ ظالآ

 لق. ه2 8 ءا 81 هرم. 7 881 ءغ 0 هرس. ه60) 811 ءغ 0 هش

 انأ 0100116 772م7. ءأ كي/., 5ء0 1ك طقاطعغ ©01111مأتتالت 1

 110 ام 8 رت. رم) 281, 0 ءا 7+هيع#+. انلتوز كيم. اقع 166. و 2

 07 لكيكفنا 6



 أباح اري

 ىنلا مكألل ئب ناورم ءاول جرخا ىف 5 ءارضبلا « ىصح باب

 ' امتع 4نيري ىب* كيلولا باكا نم لتقو ةيباجلاب ءهحقع ناك

 نىب سابعلا وبسم زيوعلا كيع غسلبو راتكملا عم اوذاك نيذلا 5

 نوقسلن مكنأ / نا لكبح 8 روهمج نب روصنم لسراف ىكيبلولا

 ايلف ليشكل ىف روصنم يرخ موذدف هونب هعمو بعشلا ىف سابعلا

 0] اولاقفا مينب نم نيتلت ىف سابعلاب م 7!ذا و بعشلاب اوراص

 6تمّدقت ىتل هللاو روصنم هل لاق غيتشف ريزعلا دبع ىلا ٌلدعا

 را ٌىرح نبب ورع نب 0 .لاقو « 7 كعرد ىنعي * 7: كنيصح مرخفنال 10

 نبع نب «بوقعي ديلولا ىب سابعلا ىقل ىذلا ىكسكسلا
 0 34 تعد

 هيلع م اف ريزعلا دبع ىلا هب ه لكعف ىبلكلا ميلس نب ناجرلا

 كانيع هيف ىذلا حيراصأل تيبا 0 نمل نيطنطسق نبأ اب لاقذ

 !ذه نم لاقف ةليحد نيالا نبق نكي موس ىلا سابعلا رظنف

 ناك نأ هللاو 5 مأ لاق ميمآس نسب ناجولا ليصع نب بوقعب لاق 15

 ©) 21[ هدم. 62) 8 ء 0 ارجذنلاو 8101 كلا. م 8 هك ه1

 نقع. 4) 881 © 0 ىب كيوي أ ه1ع كيت. | 1. 5604

 0003 ها نأ 266 2) 8 :ىشتمل ءعدطمم» ةينشأل, 811 ىسلملو

 0 ىبشحعلا 68 220 ظالألا ك 6 هل رز 25 كت 251 ناك

 0000 اعشلا ىق. ' 2) 8 اناف, 2831 نا. 2) 8 كتمدق. 57

 6 8101 5. م., 0 كتيضخ , ىكع/. 2216© كيتييصخ. 7) 10 5010

 70) 8 ىويخ. #) 801 بيقعيو. 65) 8 اذغف. م) 821 ىئافو

 لك 8. 6. 2) 0 نال نأ ظميس. ]سلع 8 ءغ 811 تيبأو 0

 ىلع اتيقا. 17 8! ةيحن 0 هيج ,١ 5) 8111161 © امأب

 ظ
 ظ
1 
1 
 ش

 ١



 انزال دع أك

 لق «هءارخبلا ىصح لينف نوعاطلا .نم ٌثشا اكبا داري ىذلا ل
 ىدانو-ريوعلا .ىبع# عم |تنيلولا ذل .نلنلا فيلولا نب قي لل ا

 نيفلا عاطعأف 5لجر اغلا بدتناف* نافلا هلف هعم راس نم هيدانم'

 لاقو ناتئامو فلا 2 ةينذب قاوف ءذبتذب مكدعوم لو نيفلا'
 5 نامت هافاوف 0-2 قولا ىبنويرعلا كبح «ىب ةصيصللا كال ||
 ديبولا نم اًبيرق اولزنو هوذخأف ءديلولا لقك اقاتف راسف ةثالآ

 اوجرخا دكيلولا لاقف /كيتاأ ىلا كيلولا ىَب سابعلا لوس هتف |

 انأو لاجرلا 8بّشوت و ىلعا لقو هيلع سلجن ةاريرس اوجرخأف* ريوس !

 دبع علتاقف سابعلا نورظتني 2و 8ىلفالا ةرصختأو دسالا ىلع ٌبتآ
 ؛م ةةمدقملا ىلعو. :ئكسكسلا +« ىوح ؛ىبأ ؤرع* ةنيبمل 1 كحول

 هىدزالا « مثلك ىنا* ىب ةرامغ ةلاجرلا ىلعو روهمج ىب روصنلا)
 م نيصخ ن د دايز هيلا ثحعبو هبكرف دا هل لغبب زيزعلا دبع ك_

 ليم +ىوطق هلتقف ودءّيبن ةّنسو هللا باتك ىلا جوححي َىبللا

 هباكعا « ركف ردوعلا» تبع /لجرتف ديزي باككا 5فشكناف دكيلولا"

 ©6) 8 ءأ 0 ارجكنلاو ضذلآ 5:2 7) 221 هرضن 2) لف دنيوبو 211

 هلدددر 0 هييدبي. 257. خيندذد ةذهع م:32عم. طتع © 00*. 2) ]1

 هفلدرلو اة منيب 0 منئوب». 2) قمع دم 18 0ءؤاتسك.ا ركز لك و م
 7 11277 جرت كنعيببسب ماصتخعالاو كترصن ىلا ىنباجا نييشاا

 «تصاخو هيلاومو هلو نم سان ىف. مى) 8314 © 60 هزصعاء

 /) 0000. بكتوم: 1+هه71#. بتوتب, كلو/. بتاوتب. 83 رصحأوو

 الآ ضخ او, 0 ىنضخاو : 11+ هيعر. 116غ 2عع. 5ء0. بر كي. ضقلا

 6 8 ىفالا. 2 8814 «6 0 اح 7) 0000. ورمع نب ىيح.

 7( 1 ميخلك هزااظأ هس, ظل ك0 م ر) 2 هه نال

 نيصخلا 7) 8 هلوسرو 14 116 266. م 8 نطق. ى) 1 500
 أك. نع. 2 821 هك 0 لخلف. 0 8 ركذو ٠



 امل ا

 ”سينع نبا لوقب ذخأف «نهمع ىبا وهو كلملا دبع نب جاك

 00 ملا ييفاءاي ىيبلكلا* ةيلولا _ىب :تبعش 8 نشربالا ,هل لاقف

 رمثت 4ىخأن نا ىرا ام لاقف كنوعنج ىبوق اهبو ةنيصح رمت

 )0006 ىلعب ىلد 'نللو ىلع اوجرخ  ىيذلا. 2و رماع نب اهلهاو

 . / ميرملا اذهف ءلاق اههركا لاق ةيرقلا لينت نأ ىرا ءلاقف نيصخح د

 لق ريشب نب نامعنلا رصق وم ءارضَبلا اذهف لق دهم هركا لاق

 اف كرقو ةرانسلا فقيرط ىف : لبقأف مكعايم ةءامسأ صبقا ام ككو

 لاقف نينتام ىف ههو فيولا
2 

 نجت مل رشا عم ريح نكي مل اذا

 007 نيبح ةجاح اذ الو كيبصت 10

 :مهتاَتق يد اوُمَه مق ام ذأ

 2-0 ا

 4ع ىسأر عنقنتا الفخ مهل تربح

 كلوو هدلأو نم اهيفو ئرهفشلا سببت نحب كاكصضلا 111 2ك رمف

 لايمز نب مسهيب هدل لاقف هاحر الو افيس عاطعا اف /: السب د5
 9 3 5 نا 0 : ت7 لإ
 و ءارخبلا ىصخلا اذهف رمدتو صويخح ىللأ ىبضم نأ تييدأ ذأ ام

 نوعاطلا فاخا َّنأ لق ءهلونأت مكعلا ءانب 0نم وضو* نيصح هنا

 | 6) 8 عع 3) 8 ذمك. نب. 2 8 هس. 2) ©0004: قابز 10هيعي#»

 0007 6) 1 لاق. رك) 8 ميرجلا 821 ميرهلا. ى) 8 أ 0 زرجنلار

 000 للا. 2) 8 ىماسا. , 2) 8.6 وب 8 8 لوقو. ب 2

 قتانم 0 836 ك 0 ةّكس ىف 400101 70. 0 821 انتيطعا
 ْ اكس 0) 801 ©( 0 انيس الو احر. رض) 8121 سمهفنب. 110

 |0000: ليمرن 22) 836 نمو.



 )“4 نس اند

 هيلعو ىرخا ةةفئاط ىلع ه« ىئمضالا بيبح ىب ديبكل كقعو'

 را دبع نب احمل نب ويزعلا دبع هاّعيمج ٠

 نع ل ا لاق ةريهر نب ا ا ؟ىنتدحو « 0 ةريخلاب رك

 ديللولا نب ميعاربا نب بوقعي ىنتدح لاق ىبلكلا ناورم نب مدرع

 ةهل سرسف ىلع جر دكيلولا ىسب ديزي جوخ امل دكيبلولل لوم نأ ش

 ربل دكيلولا ربخأف هغلب نيح هسرف قفنف هموي نم دكيلولا قاف

 تب هللا كبه لطب" قضيب امها رق ةءيبحر ول هير
 املف دمحم وبا يخت فشمد ىلا ههجوو هاجأف ةيواعم ىب ديزي ٠

 نأيولا دبع هيلإ كيلولا نب ديزي هجوف ماقأ 76 ةبكك لل ىهتنا |

 « ىلاو كيبلولا ىب كيزيل عيابو ليحت يبا 2 هئاسف 7 داصم نبا

 ب 7سميب لاقف نامع نم فدغالاو 8فَكٌكألاب صو ربخل ديلا

 ةيواعم نب تيري. ىنب"كلاخ ٠ ىب .ديريت.ةلق لاقيو ىبالكلا لي

 دوندل هجوو ةنيبصح اهناف صح لونت ىتح رس نينموم ا ريما هاي

 كيعس .ىب ةسينع نب هللا دبع لقف سوي تس هبل ١ ١

 !ةلبق هءاسنو هدكسع عدي نأ ةفيلختلل ىغبني ام ”صاعلا نبا#“ا

 نب ديزي لاقف هرضانو نينموملا ريما كيوم هللاو رذعيو لئاقي !

 نب ريزعسلا دبع هاتا امناو همح ىلع فاضي «!١ذ امو دلاخ

 2) ظللآ هك 2) © 05022 2) © عيململ 2) 51غ 211 ك 0

 44 ةريبجلاب ز 1 هرابحاب 5 هراسجلاب» 58 لف 5126 ه0 ل 82 11

 6 2 8 هيندو 9 هيد, ك7. ةيند. 1710. ]ةع.ذص 7. 2

 داضمو 1ك فدا.صصم. 2) 881 هلاسف. 2# 0000. ىذعالاب (8 6

 ]اتص0أم 501 ىز ءغ 7002 فدعالاو. 110. 511512 2. انا 14. 74

 ردك 3 فرز الاب“ 70 سشيهببو 211 سشهيهنل 0 سيجلب. ط0 -

 6.« ليمر : 111100 ليم. ه) 8 همهم 7 8 ءا لذ هك

 اهاوييج جر... + > هوصل»



 زينو ا تس

 "اذه ىف ناخ نم لادا برعلا ثدي ال هللاو ال ةنايخاب اذا

 '” قىيلولا ىب* كيري لسرأو «هديلولا نب* .كيزي ىلا هب ىضف حل

 'ابابي فقوف كمأف كلملا دبع نب ٍياَجَلل نب ويزعلا دبع ىلا

 نكي من نمو 5 هثاطع ىلا* تأيلف ؟اطع هل ناك نم لاقو ةيبالل

 «كلملا دبع نب ديلولا ىنبل لقو ةنوعم مرد فلا هلف ءاطع هلة

 '0 ددصخو مكتوري نيلسشلا ىف اوقرقت مرشح ةثلت عنم هعمو

 |0007 + يعقل كارلا كونا. نايلولا :ىبب 00

 )0035 ىتدح لاق *. ىلكلا :ناورم ..ىب .ةورغ نع ىلع 7نع دجا

 ادري . نا ئنامالسلا ملص نب ةقالع وباو م ىبلكلا خامشلا نبا

 "هلو فسافلا ىلا بدتني نم #7 دانه هرمأب ىدان * كيلولا نبا 0

 ل ىدانف الجر هرماق للجر فلا نم لقا هيلا عمتجاف م رد فلآ

 3 زيلا بدننان ختام سمخو فلا هلو و فسافلا ىلا * بدنني .نم

 ةذئاط ىلع :روهمج نب روصنمل دقعف ةثام سمخو فلا ذتموي

 افئاط ىلع م ىلكلا غميلس نب * ناجرلا دبع نب بوقعيل كقعو

 قخا ةفئاط ىلع هةيحت نب «هللا دبع نب مرهل كقعو ىرخأ ؛5
35 

 ةمييسسل

 "2 ه) 821 ك 0 هدص, 83) 811 ك © هدص.ز 772ي7. هتئاطع ضبقل.

 9) 8 هللا لبع. 42) 831 فن. 6) 8 ويف رضحو. ري 1 1 كيزي.

 #) 8 ةلصع و. )2  801 ىب. 2) 8 ك 821 ريعع )2  8 طقعع هت

 0 خامشلا 2811 كاهسلا. ٠ رز صك (ةايرشلا) درا ظل 6 رهأ

 ىدانف (1 لجر) الجر. 7) هله. هلق. 6) 8201 هت و. م) 31

 هزت. ي) 8 هنم.: 0 0 17297172. قشسافلل 116 01100116 511213. ) 0

 و 811 هدد. 535 2 بدتناف 20 ةثام سمخو. 45) 3

 روهبج- 2 00 نميلس 2#) 82 كللا كبع أ 023:6 نب.

 2) 8 ديحد,



 نس * راصُنأ 0 « مهب يكف

 ع و

 نو نزلا اا مهفءاسجو

 1 ل“ 2 هك ناَسص

 لعازو نأو دك يفعل م
 26 3 مل 05

 اهكلم لعا محو الا اوحبص اهذ

 دو ا لك 8 اة 4 لق

 3220 فاكطم نب 0 دبع 000 نجت حل ل اهريغو

 نيح نب كلما كبع ا.ذخأيل 1 نطق ىلا موك وا سراف ىتتاقا

 نامالا هاطعأف !دهصق ىف قصت كفو فسوي نب جاجشل نبأ
 ىحاو لك نيجرخ هيف هانبصأف رصقلا اناخدف # هيلا 0

 15 كرع) تلق ةدملا ىلا انيهتنا املف لق زانيد: ىلا ىو وذلتك

 ه©) 0 اهب. 12ءزد 0ع 2 هغ 4 راصناو امحا. 65) 0 2ديبسو 3

 محيسإ 62 811 66 © نايعش. : 2) 8 ءك 811 اهي. 80 2 ١

 ىلع. ر/) 8 انتدح. ى) 0 125. نأ. ) 0 نغ 501ع6 داضم, آف

 10816 فداصم. 2) 516 ©0010. 5:0 انفطغقز ©. 012 11

 /) 8 زيزعلا كيع. 6) 811 ©6 0 يصق. 72) © تاو. ) 1

 ءععلتغ لاق كتمح همرصتسع 2215260115. 60) 8 نيبصاق. مز 814 ©

 0 هدم. 27) 8 ©« 0 انالك. 2 8314 ء6 0 اهلتم. 2:0 دبا ظ اذ

2 205 



 از ا ذخذس

 دااج ىتح ةهيلع ميلستلا نم هانرخآ غرف اف كيري ىلع

 اا ىتح ىقرشلاب تاب نم. :اولخدف ةتامتلخ و ىف كساكسلا

 نب ويمع ىب بوقعي لبقا مث ءيردلا باب نم اولخدف كجكسملا

 9 كن دبا نم يجرم ايراد هءلها ىف* 2ٌىِسْبَعلا فاه

 ْئ , ئمْكَللا بيبح نب :ديم> لبقأو 1 باب نم اولخدف
 ع 5 5 5289 دا 25

 لبقاو سيدأ هلا باب نم 0 اوطسعب# ةزرالاو 7 نارمللا ريد لع

 ةتيرحلا للفاو 0 شوج هلهأ ىف ** #7 ىشرجلا ومع نب 7,0 رضْخْل

 تاب

 مشاه نب 5 ليقأو 9 ىقرشلا باب م نم أولاخدف احر وميدو

 اباب نم اولخدف نامالسو ه5 ةرشع ىنب نم ”ةعاملل ىف ىقراحلا 0

 متارعش ضعب لاقف لليعس نب خكلط عم الأ نمو تن كتمحاخدو امو

 ت2 هدد بت 25 6

 أوكابصأ نيح ؛ مهراصنا مهنءاجاف
 2 د د هع 3 2

 0 ددايصلا  تونعبلا لما اهكشاكس

 د لك 0 مهوواجف 506
 -0- تو 2 ه3 -

 00 د ديل ١
 ©) © اند تر 120021: 2 طل حرولا» 9 جر 0 مد !ٍ

 1+ هو. 200. ويك 1ععاعر قتلت ةقأ 11236 5 ا 0

 2) 1 ىسنعلا“ 6) 8 لهاو. م/) 801 زدك. ىب ىلع 1 ى) 8

 ىلعشلار 8021 ه6 0 ىلكعلاز 14 انك >ءع. /) 8 امود. 1ءاس0ع 8

 © 0 انسحو. 2) 831 ه« 0 نجا. 2 1 ىيخنلا. 4 8 ناؤملا»

 ؟7انل1عو دذصع د51. انأ 77مم. ءأ آذ 00 881 ءا 0 هروسلاو.

 7 1 رصت. #) 8 © 0 ى 0 (0 5 جلو 7 5

 6) 18 شرح, 831 5. 5. 0 9002 © 2 0) 0 قرش.

 00 ظالآر 0 أ 1+هيد ةءايجت ا1ذ ان 1ءعن )18 هاش اظوع و 1

 رمح مك 13815 ءص1علل 1ةطب 2, 28. 2 8 كاضنار 1 ةراصبأ.

 2) 811 ددايصلا. 2) 1 مدناكد تيلكف (1 كتلك 5(



 أ ةءنس نك

 هةودغ :بابلا اوكتفت 2.5 نيياوبلل -لاقو هونايل دباكع] ىلا مةينشلا

 دجحسملا ىف ناكو لسالسلاب باوبالا اوكرتف انراعش مكربخا ني لا

 8 نكست كفو“ ةريزللل قطب اظنه :ىتب اميل هدب موف دس ع

 ءةزملا لها ءاج* اوجصا اًملغ اريثك احالس اوباصذ هوضبق ناّركلا ١

 5 لّثمتي ديزيو سانلا عيابت ىتح راهنلا ,فصنتا اف /ماصع ىباو

 اولقرأ 8 نعطلل َنِهْنَع 0 اذا ٠

 بعاصملا لامجلا ٌلاقرأ توملا ى 1

 ليبق وه اذه ىلا اورظنا 0 1 د تا“ زك

 ىنب* كا 2 ىقدح «رعشلا كشني نالا بهو عبسي جبل

 م ىتدخي لاق ىلكلا»خزاووم نوار ورع امسكت ىلع * آس لق ريق

 نحو داصم' نسب ىاصرلا تنعأ عما انيدخا لت تحط
 ةاندجو ةيباتلل ”بانا نإ .انيهتفا١اهكلسح ةكام نوح فلا هاهز

 ةدعلا هذهو ةعيهلا هذه ام لاقف كيلولل السر هيلع اندجوو اقلغم

 انلخدف ةرملا لها نم لجر هلتقف نينموملا ريما نملعأل كلاو هما |

 ؛:ذخأف اًنع ىاضف نييبلكلا م ىاقز ىف انذخا رث ةيباذل باب نم

 انلخردف دجسملا باب ىلع انعيتجا رث ممقلا قوس انم سان

 مطل 1مم 211121 ننعم 171ءوقل 12 025114116136 انغ 14ش ونآت1 226ع دلبد#

 ديح ىب كلملا دبع ىب. كع/#. ءا 17 هيدا انك 1ع

 2) 8 هيبثلا, 1831 ةيبنملا, .0 ةييشلا: كي ةيبشتلل 2) 1 +
 هودغ. ) 836 اذغ. ه4) 811 نكي. 2 811 هما نباح. ري) 11

 ©«: © مصاع. كع/. جدك نأ ىب ثيرح عم. ى) 8وفصقنا. )

 نعظلل. 2) 831 ىنتدحو. 2) 831 كه 0 هدم. 42) 8 هدس. 7 آلآ

 رمعو 0 رمع. 7) 8 كاصمو 0 انا 5501© ٌناضم. ه) 835 © © اها
 2) 8 باب, 8101 فاه.



 آبكو ازاي ند

 سس كجسمللو ءاولصف ةدحاسلا اولخدفذ ه ةيتعلا اونّذا قح

 سانلا ىلص املف ليللب ىجحسملا نم سانلا يارخاب اولكو 4 دق
 5 . 6 ع 7 5 ١

 باب نم نوجرخب اولعجت ديزي باكا ءاطابتو سول هب اص
 ريغ دحسملا ىف فبي رث ىنتح رخآ باب نم نولخديو /مةةروصقملا

 ار نموملا ريمأ ب مك لاقو هديب قلو هيلعاف كيلولا نب ديزي

 | ذر انكل اذه ناك نأ. مهللا .لقو ماقف هتوعو هللا رصنب رشأو
 توب ىتع هفرصأاف وكلذ ريغ ناك ناو هل ىندّتسو هيلع ىتعأف

 )00] ةريخلا_ قوس ننع» ناك اًملف. الجر رشع ىنقا: ىف: لبقأو

 ةءاعز مهيقل حيقلا ىوس دنع اوناك املف باكا نم الجر نيبعبرا

 باب ءاوذخأف هولخردف دكسملا ىلا اوضف عباكصا نم لجر ىتثام

 ةتيب نازخ : اوذخاو نركس وهو علا ابا اوذخأو اولخدو

 لخأف هرذحج ناك نم لك ىلا 0لسرأو 3 ديربلا بحاصو * لاملا

 0000 ليه هةكيبع نبا كمح ىلا هتليل: نم كيوي لسراو 45

 دكيع* ىلا هتليل نم لسوأو م :ذخأف كيلعب ىلع و صاعلا ىبل

 2) 14 ءاشعلا كن 0 0( 1ع مز 8 022 2 ظلال 200

 ةانكلاب 6) 8 كقون>6 2 8 ءا 1 ىظايفوب رز 211 ه1 © ةرسصأ

 م) 61 وضرد 0 ىضرز 201201178 ىضر كل نكي شع نأو“ 7( 1

 رمثل دصهلع. 2) 0000. قر. 831 200. نم. ) © اوذخاو. 2ءملع
 81[ باوبا. 2) رصقلا. 2 ) 8 اوذخافن ءغ طقطءعا لعتسلع

 نديازخ. 7 8 لحسر اسف 5ءونوب. 3 لسرأو هلا اسفر هنن: 0

 6) 8 ءك 0 كيبع. 5ءءاتأاتك دانا كم. ء آش. م) 8 هوذخاف.

 ؟) 211 © 0 كلملا كبع ىب كيحمر 10ر16 موتادصأع5 0ع 0



 ١8 ةئنس بم

 نيبو هباكصا نم ءريفن ىف ايشام ةداصم ىب* ةيواعم «لبنم :

 لزنم اوتأف 3كيدش رطم عباصاف رثكا وأ ليم ةّرملا نيبو فشمد

 دكيويل لاقف #2 لخدن ل مفف هباب اوببضف هداصم نب* ةيواعم

 ىسفا نا مدوتكأو ؛اًنيط : ىلجر ىف نا لاق هللا ككلصا' 2 ئارقلا

 :7هدعيابف كيزي وى هملكف لسفا هيلع انديرت ىذلا لاقف كطاسب

 ذخأف فشمد ىلا ديزي عجرو داصم ىب ماشع :لاقيو ةيواعم

 نب ناميلس نب تباث راد لزنف دوسا راج ىلع هو ةانقلا فيرط

 فشمد لخدي ال فلحو حور نب ديلولا بخو ىشُحلا 8كعس

 فقيرط فخاو بايتثلا هيلع ةرقكو هحالس سبلف حالسلا ىف لا

 '"«فشمد ىلعو ديزي ىفاو ىتح فلبا سرف ىلع وعفو #7 برينلا

 جوخ 7: ةابولا ناخ ك«سوي نب حاج نب ليح# نب كلملا دبع

 جاعلا وبا هتطرش ىلعو فشمد ىلع هنبا فلخكساو هانطق لزنف

 نماعلل ليقف روهظلا ىلع ديزي عمجأت ّىملَسلا هللا تبع“ نيا ريتك

 نيب «هباحسا ىل* ديزي لسرأو مىتصي ملف جراخ ديزي نإ
 15 سيدارقلا باب دنع اونكف 17 ةنس ةعملل ةليل ءاشعلاو برغم ا

 <«) 0 هدص. 6) 8 هت. ه) 8ا1 رغفن انأ 77هيس. 4) © ©. و.

 8 طمع هك 5ءل. 70. 022. )2  ]ص 1+مي#. لت شأرغلا , 5ءل مقلع

 111 م91 ءءء اع. 1 شارفلا ةيواعم مل لاقف. مي) 8 فاك

 اضيأ هعياب داصم ىب. 42) 831 كيعس انغ هير. 1آ>كصلع 8 ىمشمل
 211 هع 0 ىمشللا 04. ةانوتص ماخرر 2و ماكر ن4. 3 28 6

 كو 7 0 تويسلا. 2 2281 هدم. , ,.0) ظاللك مه. مءر ل 0

 اًنطقز ىكع#. دصتلع اطنق. رم) 8 دمك, جوخ أو. 7) 8 دباحصا ء هلع

 17 هيدر:. ءأ 1ذز كيم. انأ 1ع,



 المح ارنا 5-7

 هالثاق لف * راع قاب نرذاا كف هللا طا املا ناورم

 ىتف نسم هللاب م ُنيعأ ىنا
- 5 

 ْخَدْنَت مقل م مات لابجلا لم

 مكتساسبس 0 كَ 2 هكا

 3ك

 نا نمص

 اوعدشرأو قيقا دومعب 0

 كنا ىاقلا باَّتذ 55 ل
 0 اوعسشر ثمحُلَأ مم أذا ةناتونللا نأ

 ةيشرتطل دايدباب نيف ل
 ةزلاك 2 © ©

 عزسج هلو ل © نيس ذل مدتنف

 هنيبو فشمد ىلا ليقا 507 وهو هرمأ كيزيل عمنجا املخ لاق 0

 أولونف ربك ىلع 1 رفن ةخعبس ىف اركنتنم لايل عجرأ فشمد نيدو

 لاقو ماخق سعب ديزب ىءمرف ف.شتمد نم خادم ىلع 7, كورجحاب

 اما 7 لاق هبيرتشنف ماعط كدنذنع مامأ دايز ندب نافل ىلومل موقسلا

 عياب دقو ليل فشمد 0هل.خلف راس رت م اوعطف 0 زجرأوشو ىمدو اذ

 نب ةيواعم ريغ رد ةزملا لعغا عيابو ا فشمد لما رةكا دكيزيل

 دند ىضف ةزملا لعا 5 و 7 ىبلكلا و داصم اذ كلل نم لد

 ©) 831 هرم. 82) 8 مككالحا. ) 811 رعشلا اذه لاقور © لاقوز

 ا لدغ م. 6) 2.) اوعبر“ فلورا ك لح 0 2ك 2) ك7 ةيدق

 ركز 801 كأن 0 هدصن: ل7. 1/7457. سفنا , 1 اذ 1ع. ى) 81و

 0, كو 0 0 نإ 211 كا © هدرجكإ . 2) 1 5 مك, 1

 01 ةشقن كيل >عحلاأ م2) 881م. 2) © لاقف. .هس) ةزع

 1عداتخانع كم. 10 زيناوش. 7) © هدت. 0) 801 ءا 0 اولخدف اوراسز

 الق دنع 26.  م) 8 طم 1. هارلار 831 © 0 ةرم. 2 2) © كاضم طع
 © ةمهدر كم7. ناعم. تدع 0 560. داصصم 101 012111320



 ا يرحب

 تيايبلا لها ايبا تتعمق ناصقنلاو ةدايزلا عم ءُبّلقتلا# اد

 ءمعنلا *ادعاو ممال عيبج ةاهب ىتعي دق معنلا نم تاعياتتل

 لما دقو ةثل نم منا نرخ, !سيلبا.نسعو اهلعت نسلل 00

 للتو اولما ام نود © كلهت مسفنا * لعل لمآ ةنقغلا قا ميقنلا

 كلذ نم هللا و كذاءاذ مهب ةعنلا هللا © ريغ. ميئاشم تيب لفا

 ام كجيخاو كنيد ةكل هللا ظفح ملع ىلع مرما نم 7 ىنلعجاو

 كتكلذ كيعس مظعأف «كدشر ىلع كسفن كل ل هيف كلخدا

 هددهتو هلذعف ٌتيري سابعلا اطدف سابعلا ىلا هباتكب ثعِبو

 اندسح #*نم ضعب نوكي نأ فاخا ىخا اي 2لقو كيري هرذختا

 1( ف هنأ مهل فلحو 7اننيب ىوْعِب نأ دارا انمدع نم ةعنلا هللا

 رشي نبا: لك لك لع هاسدلظ نجا ني ىكدحا كيش

 ىلع مديلولا ىب رشب بأ ليخد كلملا دبع ىب دكينولا نسبا
 سابعلا ناكف ديزي ةعيبو كيلولا عاخ ىف هملكف سابعلا ىَقْلا

 , ٌىتجج قأ* ىرا ىسفن ىف ليقأو حرفا و تنكف داري قاو هاهي |
 :وباوصلا نأ ىرا :تننكو هلوق هيلع كريو ىمع :مّلكي "ل5

 ىنب اب سايعلا لاقف ىمع لوقي اميف باوصلا ناكو ىا لمقي اميَق |

 2) 282181 كلعتلاب) © تلعتلا» 2) 3 |( اعد 1211 اهدعدو 0 |

 اهينعت. 4 831 جيلا" 4) 0 عسفنا كللهي نا هللا“ 4 آل 1
 ربغب.. /) 0 ةخينلا عي. ى) 8 كداعان“ 2) 0 © اف. 2) هين ('

 28221 كيلع. #) 8 لق ام. 7) 8 انتيب ىزعد, 0 اتيب ىزعي) |
 1511 انب ىوغي. ه») 0 هد. 72) 0 ىنتدحو. هز 8 ىنتتدخكا 0

 م) © 200. كلملا دبع ىب. 7) 8 ه6 811 نيتكور 560 كي 71[

 زثثي نك 2ععاا 2) 811 010: ك5) 2 لكتب ا طل ملكت عا 200 دوو. ١

 2) 2141 2 فأ :



 ار أ" نس

 المب وقتبو اهيلع 65 نودمتعي اناكرأ تيك نه لقا لكل لعج هللا

 '000 نا ارم) ةاونتتسا نق كتيب لها  ءاهغس نم اموق نأ ىنغلب

 اوكتفتنسا عانعيب ضقن نم هيلع اوعمجا ام ىلع هديف جتيور مهل

 /اناو و هنم مقريتك ةامد 6 كقسي ىتح عنع هللا هقلغي ىل اباب 5

 ة[ثحرل ماياو ىنتعيج ولو اًجرف نيملسملا ريغت مظعأب لغتشم

 آلام ىملعل كلذ كرت ىف هللا نفخو ىلاسلو ىحيب مما داسف

 /نتشوشت اذا هتملك ناو غتملك تيتشت ىف الا طق موق ناطلس

 راهطاب كلذ ملعل لتحأف ىتم هيلا برقا تنناو مودع يف عمط 0

 عرارسا ىراهظاب مجدكهتف كلذ ملع ىلا ترص اذاف هل ةعباتملا *

 )| لق ام مهيلا نري 0نا هللا لعل بقاوعلا جفوخو كناسلب مّذُخو

 "| معنلا رييغت هيف اوعس و ابيف نا هلوقعو عنيد نم نع بزرع

 0001 سانلاو دوكشم «ةفلالا ٌلّبَحَو رمالا لجاعف ةلودلا باهذو

 نم اًعفاد ةعسللو ةقرفلا نم ةلود ةعامجلل نافذ ةظوفح روغتلاو 5

 ايندلا لها ىلع ةفلتخ ىلايللا لودو اصقتنم ةددعللو رقفلا

 2112 طدغاتتت ريل كيعسو 7101. 511212 !!انإاثو 23 عأ 2212. يرو 0

 2016 1مل .

 <6) 8 ءغ 11)8 هرم. 82) 0 نودتعي. ه) 801 لق. ه2) 1

 أويتتتسا, 0 اوستسأ, 8 اونسأا. © 8 كفسنس. رك) 821 ريتك. ى) 8
 0. /) 8101 اناخ. 2) 8131 ءغ 0 تمض. 1127١) كر

 هبورقلا. 72) 0 همن. 2:0 نتبيتشنو 2811 ©6 0 تنشنت. #) 0

 انايسشتو الآ تنسب ر ل )0  8211 أ 0 ند. َم) 6 مهيلع.

 الءاص0ع (ر اصقنمو.



 1 اربد

 ديلولا ىنبو ةماشه ىنبب كيلولا عنص ام هلخد دق هنللو «كاذا

 قاض كق ام م هنواهتو نيدلاب فافخكسالا نم سانلا نم عمسي امو

 ناورم ىنب ىف: هلضس ءاماشا متطألا قيقا كلاوي4 مالت احد

 5/لاقف كيلا عهدي نافذ كوسم 0 هيلا دتلجو اقاتو ديري

 ال 2لاقف هربخأف مكآر نيح * سابعلا كل لاق ام ىطقل كيزيا

 سانلا ضوخ ةبتع نسب وريع نسب ةيواعم غلبو «شكا ال هللاو

 الا لشفالاب + افاسلا طشبكا كنا! نينمولل 5 إب لاقف يا ىف

 58 كنم ا 0 لق هاعبطم نك ١ اككان . ملكتأفا , نمأت

 امنا ؟ مهنا ناورم ونب ملع ولو هيلا نورئاص نيك ٍبيَع مّلع انيف

 عمسنو 5وعَتو اولعف ام عفاوجا ىف هنوقلي ” فضر ىلع نودقوي

 سانلا بذوي ديوب نأ خينيمراب نيبحم رح ناورم علو ' كنم

 ىب * كلملا كبع ىب ديعس ىلا بتكو دكيلولا علاخ ىلا وعدو ؛

 ؛: نا ههّلاتي كيعس ناكو ضفكيو سانلا ىهني «ىنأ هرمأي* 2 نآوزا

 4) 0 هرم. 5) 8 ء«( 0 مشاه ىنببو 801 ماشه ىنب نم 5

 6 17 هيج172. رومالاب. 2) 21/1 ء6 0 اما. ء) 281 62م) كب

 نأ 1 [ممودوم.: لذ انك هع. 2:0 خلكس 81 هكس. 75 لاك

 ىز 8 هرم. 2 8 ع6 881 طقطعمأ لاق ءغ هده. ال. 2) /ءدهي7#. 6

 200 نايفس ىنأ ب 72) 8 كناسشل.6 811)2 نمالاا 02 8

 منفكات. 7) 8 مات. 65) 8 اعيمطم. م) 821 هللاو. ) 400101 تء

 مهيد. اصلع 811 ء6 © ام نأ. 72 04 فضر» ى) 8 دوعنوو

 811 دوعد وأ, 0 دوغتو. 10ءك1م0ع 0 ات 7. عمدا. 2 834 أ

 0 هزم. ه) 8 هدرمنز 281 هن. هرماب 5150 1090 ةلاسيا 14

 6 عع  تن) ظاللآ 5: م 5 هلانبو 0 هلاني. 00مز ءءؤادتم ءه0101. ك»

2 224 



 اثم ١0 خمس

 اييلاو لقعفلا لاو ماش: .لآو ديلولا لآ تيلوالا ىلع ليغطاو

 د نب كيزسي ةيناميلا تناك هللا تبع نسب دكلاخي عنص ا

 اافيابي ال لاقف ىمكحلا ديزي ىب. ورع رواشف' ةعيبلا . ىلع :وتتاراف

 ' 0 ليس هناذ * ىيلولا نب 'ناّبعلا كخا ووانقو اذه .ىلع نئانلا

 حوطا هل سانلا نك قا ناو ثحا كفلاخي ل هكعياب ناف 5 ناورم ة

 اداب نق سابعلا نا رهطظأف ككيأر ىلع ّىضملا آلا تديبا نا

 ” 0 * : ناكو 9 ىداوبلا ىلا يع فة انا فكلتا ءكلقلااىلتاكو

 | لايما و امهنيب لطسقلاب سابعلا ناكو /ايدبتم جيش لولا "قنا

 ش قا لاق لع ىقحجي لاق ربع ىنكسجا درع" ١ ةنع اةريبسي

 سابعلا هل لاقف كيلولا 8 باعو هرواشو هربخأف سابعلا هاخا كيزيم

 عجيف ايندلاو نيدلا داسف هللا لهع ضقن ىف + ّناذ ديزي اب الهم

 ىلكلا فنحالا سدو اوس هوعيابف سانلا ىف ٌبدو هلزنم ىلا ديزي
 هم سن -

 الا هوجو !نم. هتاقك نم. .اموقو ىكسكسلا ةسبنع موج .كاقوتو

 ' ارا نطق هعمو .سابعلا داخا' فواع. رث اوس سانلا اوححق هفارشاو

 ةعيبلا ىلع هنوديري 1هنونأي اممق نا دهربخاو ةككلذ ىف* درواشف 5

 كنلجالو اًقثو كّتّكشأل اذه «لثمل تدع نأ لقو ساّبعلا هربزف

 لاقف ىطق ىلا سابعلا لسرأت ٍنطقو ديزي 0 يرخث نيبنموملا ريما ىلا

 ”00 ان كادق تلعج لق اداج ديزي ىرشقأ 5 ىلق اي* كحو

 5 0000 6 نسب رمع ءكط ىفيعللا 2) لخ ند: | 2) ©

 ككعبات. 42 8281 هغ 0 ىراربلا“ © 8 ©« 0 ديزي ىب دكيولا.

 )0 ظنآلل ايكتبم... ى) 8 اهنيب. 20 8 (©6 8317) دعو. .2) 1

 66 0 نأ. .”7ميبرو. ا|”* تلك. نع عع. 6 811 كعك 0 هدم. 2) ال

 نص. س) 0 نمل 5801 نييل مل. 7 8181, 0 ءأ 17ه. لتس أد

 دك الك 2عع. -م) 8 5



 نرخ

 3 3ع | تاس 58 5 ه د

 ىلا مك ةعاسن نأ ه«انبرق

 231 ادنعشت ناف متدع نك

 تادتهمب اًدداخ ىكبَتَس

 ىماتيلا 2 كبع ٌثلاخ 26 ملأ

 سد ع د

 راؤسن ا ٌةلاخ « نفكي

 اوناك ل نيكل ٍ 2-١

 تامّْوَسُم ا 5 ةلَعَس

 ديح نب ىلع نع ريعز نب دجأ ىتدحف

 )"4 نس

 29 ف 2 تا ا

 تاكا 10 رك

 8 الافو هيك 0 لغو

 ةلالض ههنا صأر,شدك لي

 0 7 بشت مهيَح ىرتي

 الاكن !وناك هموق حاسب

 ؛الالحلا نوم ١ ياوع

 مك ىبأ لاقف رعشلا اذه 1 امل اقنح قيلولا

 هد 60--

 ام َنعَب ٍرضناب ان ماس

 نب ديلولا 2 1 ءاشع ناكو

 6-2 7 م

 عاقتس انع 0 ءامتبت تمعز

8- 6 

 2 ١ 5 أك انك

 خدام ةريبه 2 6 نب 0 برضأ نعي ىلع عاقعقلا نبا

 ديزي ربقب * ”«اوذاعف هنم عاقعقلا نب بره كيلولا ماق املف طوس

 نب رع ىب كبوي ىلأ عاعفدف ه جيلا ثحعبف * كلمللا دبع نبأ

 نب ديلولا باذعلا ىف تاف هبّذعف نيرسنف ىلع ناكو ةريبق

 م عاقعقلا لاء وم !اهنيعم ندلجرو عاقعقلا ىب كلملا دبعو * عاقعقلا

 ©) 0 انيرب, 831 10. 5. ر» 682) ©0000. القو. 2 8 © 2511

 نجس ,:6 قكشن. *0) 831 ه0 تيحع اكلاك 03

 رعكد. ]اسلم 8 ه6 801 ادئاخ. /) 825 ىبومن. ى) 581ة1اشنا

 /2) 8 ىكتفنس. 2) الالخلا 2) 8 ضيبر. 7) 8 كيلولاا )

 دواعد. 72) 71 ىدرورمعت و 0 نوريبشيب» 77 ه9. 177 ناوورسم رسبسقسب

 0) 8 ه2. ر) 8101 هرم. :



 لرا

 29 15 روع.

 24) 8 اذلكو هع, 211 ايهلو 0 ابهلا. 1252 ن1 2 160111516 0 انغ

 ه) 0000. ىّذحو.

 /) 8 و. م. 801 راحو 0 ذاح

 7 211 اكدو

 رز لظاللا 5: مار

 اًةيبعام نيا :ءانك اولا نانخ
 ل 0 د - ل 6 1

 جاسن ىلع ةادغلا نيكربصأف

 ىبلكلا 2 ابله نب 0 لاقف

 الالخ اب ةيطملا ر ىفسق كل

 نامي ىوذ 0 ا ملأ

 6 سادس

 راوست نم لئابقلل انَلَعَج

 شيف نم كّليملا كلم انب

 َبْلَك قل ولام قل
 لدّدَع فلي مل ام ملا كاَذَك

 - نا 0-0-0- 0 أودع
 جت وو

 00 كرقْعُم ل 5 0 ا

 اوك ردع كتل ا ام
- 

 5 - - ع د 5

 انتلض# نى بلجلا ار

 6) 5ءععاتطصلدنطم 77هيمت:. 0000. ءأ 1ذ ادلب ءا 20

 الديبع 8 ءار 1[ 710عءاتتت, 0100116 2811 ءغ 0 ادينع.

 ى) © ىرت“

 اطمح"

 'ادشلاو: ةلذعلا .مهموست

 الاقتنا . ىغبي ام سانلا كلمن

 / الاصولا عطق نم لبح «ءىّذجو

 | ل هوليق ةلخ نمو ىَب
 الاوصط بأ جمس لا تاك

 الاوق ىتوأ نيس ىو

 الاوز كلم نم سخان 7 سمع

 لاشيو 0 انتم ةيلع هع

 ؛ةلاهنلا لَسألاو ىنهلا 00

 | ابكلا_بقلاو . 4 نينوق اذو

 | ةطلدم كم: كف 00 هيلع

 الاصم 00 امو 0

7 

 معع.ر 8 ءا 231 ابله. 1م ءعدااتتم. 220 ىلكلا 5 نالللا.

 رك) 831 «غ 0 الابل

 5. زاح. 2) 8 5. من, 0 جلتق. 2) 831610 سيقب. 2:0 شخ 8 ىسك

 نرحل

 7) 8 اولاص.

 ا. ) © الاوطلا.
 8 8 نورتو 1

 ال1 10.5. 0 ىشخت 22

 لبق و 0 دلنقإ 9( 12



 ناسل ىلع نميلا ءارعش ضعب هلق رعشلا اذه هناا

 ةيناميلا هيلع

 اللصملا ةركّذتف َمَمُهَت ملأ

 0 ماجاس 5 كنم عمدلاف ا

 دعس 00 كركذأ كنع عكف
 دي قي

 1 ع نيت انمي :

 2 اناا ه2 -

 7-2 00 ميمشع

 زسع تاذ ٌلئابق م تناك لف

 ميس اًبيولسم 8 الو

 نكادملا هاورو*

 7 ني امف نوكسلاو ةدنكو

 فسخ 3 ةيربلا ع اهب

 مهنعضعض ه عئاقولا نكتلل

.1111177 

 ه) 8

 ) 14 ماجسنا كاز

 /) طنط. ضرأ لك 1غ

 1210: ونت. انيف

 اعبي. 1 هيكل

 نيرعشالا انئطو ايات

 ه) طاص. ةلذملا. 1

 ابمأ

 2) اطلاط“ برسغلا ء( لعاص(ع الامهنا لمهني.

 ر) 8 ىجز 0 اصح © وزع 8831, 151 72013 2

 2) 8 ريسأو

 7 221171. آوناكز ادا. 0كءعاص0ع ناطحق نب

 7) 8 طقعع هرم. /مميعبن. أ 1ك طقطعتكخ

 اوماقتنسا و 10111. 0111 طاتاقتع 76551152 2051

 7) ]1ك م21ع الاجيلا.

 م نس

 صضرح ديلولا

 الاوف الصتم ناسك اك

 الاجسُنأ ُلكسْنَي 4 نزملا هامك
21 -3 3 2 ّ 

 الامو /ىصخح نورثك الا ىكانف

 والاكتلاو ةلْذِمْلا مهموست

 له خل هك ىل اني

 الاجر اوناك نأ ةوعتم لأ

 ةلالظ هل تايّضملا 00

 الدلم اعمال ![ضنهك هل

 كاعمملا انلسالس نم رماسي

 ةانلسالس نم .ملاغي ْ
 © دع 2

 1 الاحرلا مهلوبَخ نتحرب او

 الابجلاو ةقرهسلا انمدكو
033 0 2 -ِ 

 لالش كييك 1 مهن لجو

 6) الآ ا 2( كذنو جدهن

 0 لاكاس.

 لان, © لأ
 م6211.  ى) طص. ”؟ءعتقاتتت

0 0 111. 0 

 ابرع»

 ١ ]1ك )7

 ل3. 0

5 

15 



 005 أو ةئس

 )00 لا نيعياب هدم اجلخ :ىرتشي .قريمتلا ناكرلا ىبع

 عفدا نابأ ةدل لاقن كلع ىلا عجرا كيلولا هل لاقف فسوي لعفف

 )9 0لق ءعرد فلا فلا نيعبرا كيلا عيفدأو ادلاخ ىلا

 ا” ددرآ ليا لك ةدتع .نيضتا لق فسوبا لق, كينع . نمي

 ريغب لمح ىف هلمحن هيلا هعفدف فلا فلا «نيسيخ هيدأتسا ة

 افاطلا م/تعيجن هتكرف مساقلا نب ءديح نب* كيج لق «ءاطو

 غفات ىلع انو ليدنم ىف اهريغو ةسباب ةصيخا نم انعم كتناك

 7 كتيمرو كلاخ نم #ثوندو تعرست ,قسوي تلفغتف* ةهراف

 ىخا نا ىنغي نامع عاتم +نم اذه :ىل لاقف هليح ىف ليدنللاب

 , ىسفن ىف تلقف ! ميسج لامي 0 ثعبف نامع ىلع ناك م ضيقلا و

 0ق فسوي 7نطفف اذه محي ال وهو :ةلاخل هذه ىلع اذه

 ةجالل هيلع تضرع تلقف ةينارصنلا نبال تلق ام :ىل لاقف

 | لإ ةديلا نييقلا اا ىطق ولو لاقف ويس موه تنسحا 2للق

 كيزي نب ديلولا لاقذ «باذعلا ىف هلئقف ةفوكلا مدقو < ىذا هنم

 كرت ىف نميلا لها دب خبري ارعش ىدع نب متيهلا معز اميفدو
 نع ىنتذح هناذ ريقر ىب دجا اًماو هللا دبع ىب كلاخ ةرصن

1 © 

 بلك رماع ىماعلا ديعس نب دمحم نع دنس نب ىلع

 © 0 ءماو. طءصلع 8 ناب. طلصقت#. م. "كير ج5 طانصع قاتلت دايز
 ىرمضلا ناجرلا ديع نب 612 151 لكطق11 16 2 83523

 00 لفز5ا قالا سيخ. ١ 6) 8 6 8131 هده: )2  0 هده. 2) 0

 لاقفن. ه) 8 نيسيخ هيتشا. رك) 801 زصو. مل. ى) 8 همر 1
 ع( 0 هرم. تعرساف. 7) 8 هك 801 هاف. 2) 8 ه0 4) 8

 ١00") 811 ضرعلا.ا. 2) 6-8831 0 هدم. 2:0 لات 2 0 هك

 022255”0) 0 مدج.: 801 كب .م) ظاآ وو. )2  801 ءه 0 تيقل.



 ١ ا دكنس زق

 ريما ةفرعيلو دالبلا « كتراجل هيلا لمحت ابيف كب هنظ
 نينموملا ريما نيبو كنيب هللا لعج امل كريغ ىلع كلضف هنينموم ا

 تملع © ىق' الو ةيلع ريقوتلاب نيانلا -ىقخاو ةلاخ اهكتات ةيارقلا ل

 عتايطعا ىف ةدايزلا نم مريغو مأشلا لعال نينموملا ريما هب رما ءامم

 5 كلذ رضأ ىتح مايا ماشه ةوفج م.لوطل هتيب لحما هب لصو امو

 نب 2فسوي هيع نبأ فلخاساو فسوي جوخ و لق لاومالا تويبب

 قارعلا نم للمجإ من ام *بينالاو ةعتمالاو لاومالا نم لجو دكيح

 ىطبنلا ناسخ هيقلف نيوبحي هللا دبع: نب كلاخو مدقت لكلا

 دمحم نب كلملا دبع ةيلوت ىلع 8 مزاغ كيلولا نأ هربخأف اليل

 , هثارزو رسما حالصا نم ةاهيف فسويل كب ال :هناو نحمل ىبأ

 28مرد فلا ةئثم سيخ ىدنعف لق مرد لضق ىدنع سيل لاقف

 تناف لق ترسيق اذا اهددراف تّدش ناو كل ىهف تش ناف

 ” هيف كملع ردق ىلع اهقرفف ىنم ةفيلخل نم هلزانمو ممقلاب فرعا

 ىلع دعت ال ناسدح هل لاق هنومظعي موقلاو فسوي ” مدقو لعفف

 ,:اباتك هكتفيلخ ناسل ىلع مبتكاو احاور هيلا حر نكلو هديلولا

 ىلع :لخدأو رصقلا الا كلما الو كيلا و تبتك ىنا 2كيلا
 خب .نابأ هءرمو“باتكلا رقاق انراصتم *اموتخت 'كعم باتكلاو ل

 6) 1طص 1كطقلا1 اا 2. 853: 2. 1 28 كتراعب. 2) 821 © 0

 فرعيل. 2) 17165277 نما. 18.)1112 هرصلا2١١) 007 ايو 0

 رك) 8 فوطل. . ى) 821 ه0 هرم. .2) 8 عك 0 همم. 2) 2 ةيط

 2) © 6س | 2 ظل روسمأ» 7) 8 ءا 21 عنم» م 0 هه. قف

 ه) 801 ءا 0 نينموملا ريما (8201 ىلا م0 ىلع. َض) 0 طصقلع 1

 عيسلا7 اي) 8 كدشتكلا مر اذ ىلا. ى) 211 ه6 © ع قر اف

 116 1ععادلا 2 لقال ع0 © هدملا 6 ه2 ا كي لكك هدلن انراكتم. هن 811



 ااا ا" خئس

 ةلق  ى«دهتيب لحا كاله ببس هلنق نوكيو لتقي « ىتح ارهش

 لهأ نم ءةيناميلاو ةعاضق نم 2ةعامج كيلولا ءلتق ىلع عيجأف

 ىناسغلا كلام ىنا /ىب بيبشو ثيرح نان مساح

 ورمع نب و لابحو نارلا دبع نب بوقعيو روهمج نشب روصنمو

 ليقطو ةلاوذ نب غبصألاو ئبُكللا رصن نب دينحو رودنم مع نباو
 '0 دبعا ىب للاخ 1, ةقالع نما كير نكح ىرسلاو ةبقراخأا نبا

 ىمسا ال لاقف هيلع متكي نا هولأسف عبجج ملف مثرما ىلا وهدف

 ىف هب اوكتفي نا كلاخ فاخن ٍينحلا ديلولا داراو مكنم ةاًدحا

 ظملو لاقف ماعلا ميل ٍرْخآ نينموملا ريما اب لاقف هانفذ قيرطلا

 لاوما نم هيلع ام 7:ىداتسي ناو هسبك 1 رماف هبخ ملف م

 ا مبجأ لك ناعنلا هني مكحلا ىع لع «لقو ٠ 4< قارعلا
 جاجمل ىب مديح نب* كلملا دبع لاعتساو فسوي لزع ىلع
 | 00| ابيرخس ركذت نينموملا ريما ىلا ثبتك كنا فسوي ىلا بتكف
 اح ماكلذ نم* تركذ ام ىلع: تنك دقو «دالبلا ةيئارصنلا

 ىح دالبلا /ترمع لق نوكت نأ ىغبني دقو ليت ام ماشه ىلأ 5

 5 ىدصف نينموملا ريما ىلا صخشأف هيلع تناك ام ىلا اهتاددر

 '0(] ركل . 3) 81 هرمنا 218131 0-6 لاتق:. ٠ 2) 18131اميقو ©

 00 6) 8 همامبلا. 72) 835 ىنبا. مى 8 لامجو, © لابجو.

 0 8 ءقالح (811 هع 0 وةزصع 70ع.)ر 560 تك ةلطتتم 103185. 304 215

 0. اتا. 2) 801 دحأ ىسمأ. 42) 821 ملف. 4) 821 © 0 © ىو

 « 8 اوداتست, 811 ء6 0 !داتسمس. #) 8 لاق. )821 ىع. م) 41

 تيكا 7) 2 هع 5881 هده. ) 0 ترمغ» در ©



 مز لايم

 بضغف سانلا رابخا ى اَمَنأ اًنيقي هملعا هالو ىتع بتاغ رهأ]

 قحفوا ىفقثلا ىيعس نب ورع لقو لاق «كلاخ ىلع دين

 تيأر فيك ىل لق ىتمدق املف :ديئولا ىلا رمع نبا قسول]
 كنم اذه عهسي نا كايا لق رث كيلولا 5 فسافلاب ىنعي فسافلا

 5 نأ قلاط ةريبج نب * ناهرلا ىبع «سنب ةبيبح تلقف دحا

 نءانلا لح نينولا »ل فتق لقا« ءىحصقمط ابطل "تت ااه نتا

 هيبا دالوا تاهما نايشغو رفكلاب كيلولا بنبو /ماشه هنب هامرو

 لجر مسا ةعماج لك ىلع و بتكو ةعماج ةئام لختا دق اولاقو

 الرق هيف مشا ناكو ةقدنزلاب هومرو اهج هلتقيل ةيها بانا

 , هنال ليما هلوق ىلا ,سانلا ناكو كلملا كبع نب دكيلولا نب ديزي

 ىتح كيلولاب اضرلا انعسي اه لوقيو عضاوتيو كسنلا'رهظيانلا

 لق ريفقز نب دجحا 2ىنتكدح «ءهب كتفلا ىلع سانلا لك

  ليحارش نب رع نع 'يبلكلا '6 فاصم قنا تيزوا نع قحانلا

 رضا لين ملف كلفت ىلا كلما دبع نب ماشع انيس لق

 دلع ام هللاو لقو نت انيف ملكف كيلولا فلختساو 1ماشه تاك

 هلغق م نم هب ةفغملا ه هلانثت نأ ىحنع هل ىجرا ”البع ماشق#

 نب رشب نب اجمل انيلع ىاولا ناكو مايا هرييستو و ةةيردقلا
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 ايا“ ١1 ديلا

 ىكيلولاو مان 0 ىنب 5 هداسفا نع 0 0 ضعب وكذ

 كبع نى هول لاهنملا نع 0 انكر لاق رهقز نب لي ىنتدح

 00 اك تاذلو كتيبصو' هونهلا بخحاص*" 0 نيلولا" ناك هلق كلملا

 | لتق ىتح /[ءانلا اهبق عاملا عضاوم ا هكي لعج رمالا ىلو

 00 لعو سائلا ىلعي لقت ىتح مديصتيو لقتني* لع

 طوس ةثام ماشه نب ناميلس برض ماشه ىنتب ىلع كتشاو

 اهب لوي ملف اهب هسيحت 7 نامع ىلأ رميدخم هتيخو هسأر قئلادو

 | قيلولا لآل تناك ةيراج فخاو لاق « ديلولا لتق ىتح :اسوبح

 ا ادكت نق 7 لاقذ اهّدرا الإ لاقتفت ؟« اهيف كيلولا نب رع 5

 00٠١| ءاشح نيب ديزي مقفالا نسبحو لاق < كركسع. ليح لهاوصلا د
 نب اسميب نب كيعس رواشف 7 نامثعو مكمل 7 ةينبال ةئعيبلا
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 | كيبأذ هينبال ةعيبلا ىلع نينموملا ريما كدارا هلها نم ميق هل لاقف رى

 هقداهش لبق) الو هفلخ ىلصا ال نم عيابا فيك مككجو ملاقف

 | ديلولا دما لاق مقسفو هنوك ع عم هتداعهدش 0 ليف ىكيلولاف اولاق

 )0 ل5 نأ 811 هده. 2) 8 6غ 811 نكاسفا.. 6) 8 هذه. .2) 3

 كلملا لبع ىب» ك 1/7 جيج772, |", ن1. لا ر/ ) 1لعتم 125. لخدب ملف

 "|ماشلا ندم نم ةنيلم. ى) 8 ةصختص كيصتي. ) © سدلع

 نامع. 2) 0 هدصن ) 8 ك آه ددلع نابثع 7) 0 لق. طوصقم

 |ظالآ ك6 0 اذا. )  8 منبال 2 831 هدصم ه) ©0004. م. 0611

210--2 

 سهلا تر © ل52 م) ] كا 1 ليفني 0 ليقت.



 |" خس أ يبه

 ةئامو نيرشعو ةتس ةنس تلخد مث
 5 ةليلخل ثادحالا نم هاهيف ناك اعربخل ركذ

 مل لاقي. ىخنا سيلا قلبا دقيي' عقلا ايناما» فدو
 «ديزي نب كيلولا صقانلا ظ

 4لتق فيكو ايا هلتق ءببس نع ربل ركذ
 ركذ امو هتناجسو ءدتعالخو كيزي نب كيلولا رما ضعب انركذ دق

 ةفالخل ىلو املو هتفالخ لبق هنيد رمأب هفافختساو هنواهت نم هنعا

 ةّخللأو وهللا نم كينف ناك ىنذلا ونم دري مرن هيلا تضفأو

 ايدام الا 8 قاشفلا ةمدانمو :ذيبنلا برشو #ديصلل بوكولأو

 ,هباتكلا ةلاطا ةهاك كتذب هنع ةدراولا رابخالا ثكرت 1 اًدجو

 هرما «اومركف 7 هدنجو هتيعر ىلع هرما نم كلذ لقتف اهركذب
 هكالع كلذ م هقروا ىتح هسفن ىلع ىنج ام مظعا نم 0ناكو

 دبع ىنبا كيلولا كلوو ماشه كلو هيمع ىنب هسفن ىلع و «داسفأ

 دنج مظع متو ةيناميلا هسفن ىلع هداسفا عم ناورم نب كلل
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 نيش ةدمخت ناك دقو لاق هتهبج باصاف ةباشنب هامر ه ىزتعلا

 /ىبعف 6 هيلع ضرامتف سانلا 0 ةيرعشي ملس م درماذ مولا كلذ

 .نم اولتقف 7 اولئتقان ىدنكلا زسيزؤع نب ليح نب 9 ةروس سانلا
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 ماشع ركذ اهيف ثيتكا ديزي نب دكيلولا 17 تربح علبو 0 كبز نبأ *
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 0م هقرحأو هعذج 2 نم هلوناف قير نب 2غ شارخ فسويب وماذ و لاق
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 سبق نب هللا ىبع ىلا ردعذ 0. بتكف رايس نب ورصذ ىلا ةرأرز نبأ

 7 : 1 | ١
 خيلع نحس ©« ةرارز كر را ىلا ايضمب نأ 6 كبز ضف نسل لاو

 ورم ىلإ اوهننا ىنتح أوواجت هواناقرف كبز 0 اوبصني ثا

 كبز نب ىيحي 4تاناف فالآ ةرشع 0# اوناكف اوعمتجاف ةرارز نبأ

 5ةرارزز نسب ورمع لتقو /مهمزهف الجر نيعبس ىف الا ءيه سيلو ٠
 نأرهب رم ىتح * كيز ىب ىبكإ 7 ءاجو ةريثك وبا باصاو

 مث هبحاصل امهنم دحاو ضرعي ملف ىرماعلا دايز. نب سلغم اهيلعو

 ى روحا /نب :ملس: رابس , نب'رصن ”"حسوأ* تيزأ نيا يي لل
 ديز نب ىيحك اهنم يرخ نيح ةاره قاف 7ديز نب ىيج بلط
 10 ورع نب نام اهيلعو اهنم 7م” خيرغب ناجروكلاب هقكلف هعبتأف

 لاقي ةفينح ىنب نم لجر دكيز نب ىيجب فقحنو لق «ىدغسلا

 مااحسكلا كب قخو هعم ذكتموي لوط ه نالجكلا وبا * هل

 نب مّلس كثعبف ؟ لاق هلجرو هدب كلذ دعب رصن عطقف ٌىدزالا

 نايحر نمد 0 ىدنكلا زسيزمع نب نيت نب قر زيحا

 ؛52!وركذف اديدش اللتق هى هلتاقف هترسيم ىلع ىدغسلا وربع نبا

 4) 8 ©« 881 تو. 3) 8 ها 811 كيري. 2 8نمع 20 50
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 [ييأ' ١6  زخئس

 ىب رصن ركذف هيلع تلخدف لاق ةكلسم ىلع ناكو « لضفلا ابا

 نيلولا نينموملا ريمآ ركذف هل 5 ٌلقتسلاك وه !ذاف هاطعا امو رايس

 تأب رن 0 معمم ةباككأب د ركذو هيلع ىنتاف ديزي '”ىبأ

 6ام لق* هل تملقف فك رث هيف عقي نأ دارأ ناك دقو فوضتي

 الام كيلا ىلا لقف /ىيع ىتم* كيلع سيلف هللا كجحر تببحا

 يقي ىذلا !اذع نم بجعلا لق مث هيف 2ليغن نأ فحنسي

 تئش ول :هدللاو :صصفتي ذتنيح وهو لق سارحالا ةرمأ وأ سارحالا

 00 ا اللاو الا هل تلقتف لاق اطويرم دي. قاف هيلا تعبأ نا

 3 عنه ىنوكمأو * اذو عفنسص

 '00 ادنكو دعما ئريسم نم هيلا .ترذتعاو_ لاق: لاما تيب ناكل

 ءاّذبا ناكملا اذه ىف عنصي ؟ىب

 ةرارز نسب ورمع لل ه انعقو ىتح هعم انليقاف مسرف سأر ىلع ةهعم

 فميب 0 لأ ىهتنا* ىتح م هصخشا مرق هد فلاب هل ئا

 ضرأ ىصقا 2 7 قهيب نم ليقاف دابا ةفشسوت لاصعا كفاحو <

 نب ورمع ىلا داجر (نيبعبس ىف ليقاف كي نم هانداو ناسارخ

 ورمع بتكف اهنامثتا انيلع لاقو جاباود ل.لخاف 5 راك عب * رمو ةرارز

 ©) 831 ليضفلا. 3) 811 ليقتسلاك 2 8 © 0 ديه, 6
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 أو خنس ارب

 لسرأت هيلع كّلدا انو نا لتقت ةال لاقن « اليقع ىلا شيركلا

 همر هكشاماء كيني نرخ فءأ كلب فال لللا 0

 نم هعم لبقا نك سيقلا دبع ىلوم لضفلاو كريع نب ديوي |
 رمت نب فسوي ىلا بتكو هسبحن رايس نب رصن ءهب ىنأف ةفوكلا
 5بتكف 7كيزي نب كيلولا ىلا ,فسوي كلذب بتكف كلذب مدبخب |

 ليبسو هليبس ىلخو ةهنسوُي نا ةهرمأي راّيس نب رصن ىلا دبزولا ش
 هرماو ةنتفلا هر ٌلاححو هللا ىرقتب 1 هرمأف رايس نب رصن هاعدف هباضصأ

 جرخن نيلغبو مرد ىغفلأب هل رماو ديزي ىب ديلولب فحلي نأ
 هللا دبع اهيلعو ءاهب ماقاف سخرس ىلا ىهتنأ ىتح هباكعأو وه

 10 هدحخشب 0 رايس ىسب رصن ديلا ابكتكتت ول ناك نب سيق ىبأ 2

 ىنب صآر ناكو * . ىمينشلا .م فير: نب, ىسفمل لل «تاتتوا
 5 مكب ره اذذ كيز ”ىب ىيكج وظنأ نأ 9 سوط ىلع ناكو مميت

 امهب رم به اذا اجهرماو اهنم بخ ىتح سوطب ميقي هعلت الفا

 هصخشأف رهشرباب ةرارز ىب ورع ىلا هاعفدي ىتخ «هقراغي 2ال نأ

 15 نأ هرمأف 0كذيز ىب ىنسخلاب مو نحو نم سيق .ىب هللا نب

 قِبْنعلا هءاعلب نب نعام نب ورق نب ناحّرس دب لّكوو ىنصي

 4) 0 ليقح 4) 8 ك 834 هلل 2 8 هص. 2) 8ة[ويببحا
 2) 0 هرض. رك) 8181 بكت: مى) © 3200. ريع نب. /2) 0 1م.
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 2 ضرا 31 22 810 6 © هناقرافي ©« 720> مناعفدي. 2) 0 ديزي.

 هم) 8 و. م., 211 8غ 0 اغلت. 2
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 78 نب قاحنأ نع هركذ نع تباث نب دجا كلذب ىتدح

 © ةرشعم ىبأ « نع

 «ناسارخ « ىلع نب كيز نب ىيحج لتق ةنسلا هذه قو

 هلتقم نع ربخلا ركذ

 ىلا ىلع نب كيز نب ىيحج ريصم كرما لبق انكذ ىضم دقو

 آ) كلذ ناك. 24نا هلتقم ببس نآلا ركذنو كلذ ببسو ناسارخ

 [فتكم ىا نع ءىبلكلا دمحم نب ماشع ركذ «ةنسلا هذه

 نب ةوريع نب و شبركلا دنع ىلع نب ديز نب ىينك ماتا لق
 نب ديلولا كوو كلمل دبع نب ماشع كلع ىتح ِتْلَبِب :دواد

 | رايس نب رصن ىلا رع نب فسوي بتكف كلملا بع نب ديزي

 ثعبف ذخالا لشا ««هّْذُخو هيلا ثعبأ هل لاقو شيركلا ىنع هنا

 نخلي نا هرمي ىلجتلا لقعم نب ليقع ىلا مراببس ىب* رصن

 ديز نب ىيحكب كيتأب وأ هسفن 0 فهوت ىتح هقرافغي الو شيرخل

 /ىل ملع ال* لاقف هنع هلأاسف ليقع و هيلا ثعبف م ّىلع نبا

 )018 هنا ول «هللاو شيرلل هل لاقف طوس ةئايتس هدلجن ءب

 "نب شيرق كلذ ىأر املف هنع كل ءايهتعفر ام ّيملق نحت

 ©) 8 نببا١ 6) © 200. باوصلل قفوملا كللاو. 12 8 ةءوتتتكاتم لاق

 رقعج هبا. 6 8 © 811 200غ هيلع هللا تاولص بلاط ىأ نب.

 4) الآ دا ١2 8111 0 همن 18 فنككمو 15101 فيبح# و

 ' افي ى)ي0 طثع كه ذمكد شيرملا 14: شيرصلا 22) 8 ©

 00000 12 0 رانيا )0 لوك“ 2) 8 ريخل. - )0 تأ فأ

 7) 0 هرم. 60 2 (قهرت. م) 801 هدم. 7) 0 200. هيف. م 0

 ملع ىلام. ) 8 ء 1ك هرب 2 1 أهتعفر, © © 14 هده. كل.



 6 ند ان

 دبش: ب ادن: ىبجررتقلا بحلب تدريب نونا
 آر ةرمأو ىبراكملا لالج نب .ةوسالا رجبلا شيج ىلع رضا ل | 0

 نأو اوؤاش ' نأ ماشلا الل ويسلا .نيبد يضيف, سرق لا ءرزسب .

 دوسالا جلقنف نيملسملا راوج عهنم ةفئاط ترانتخاف مورلا ىلا اوواش

 5: © اهيلا اولقتناف مورلا ضرا نووخآ راتخاو مأشلا ىلا

 4 ظيرق نب رهالو متيهلا ىب كلامو ريتك ىب ناميلس مدق اهيقو

 كبح زيسلا لقأ' ضبا لبق. قءاوقلف اةكم تيبس ىب كبطل |
 رخا هل لاقف هنم اوأر امم ملسم ىنا ةصقب هوبخاف ىلع نبا'

 هلا ءمعزيف وه اًماو كبع دنا * معزيف ىسيع اما اولق دبع ما م

 10 مرد فلا ىتثام قلع :ة نييك ناو طعاو وعتساو هورتشاف لاق _

 ىماع كعب م ىنوقلت مكنظا ام هل لاقف مرد فلا نيتاث / ىسكو

 ىناذ ديحن ىب ميهاربا مكبحاصف ”ثدح ىف ثدح ناف اذق

 ؟

 بو ,/ ةلعقلا ىذ لينسم 73 0 نحب كيج“ ىشثونو «دنع

 15 ىلع كهيبأ ةافو نيببو ه هقافو نيب * ناكو خنس نيتسو" تلك نبأ

 ىفقثلا فسوي نب 0 نب فسوي خنسلا هذه ىف 07 كك

 ه) 0 اوغر 824 ليعر 14 ا!.1 ىرغا. 22 © « ف. ظالم
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 أب“ اه ذظمس

 ىب مس «لاقف «فكحف ةفقحل هب ءاج ام نا «دفلخأف مداقلاب

 دياكم ضعب هّنا اداص تنكل َتْفَلَح ول ريمالا هللا ملصا زوخأ

 «تنا مّلَس اب لق كانجحهت الو رسف كتعاط نيجهت اودارا شيرق

 ةيما ىنبت ةعاط ىسح مكلذ عم كلو مبورخلاب ملع كل لجر
 : د ع ع 4 ب

 لاق مث ة2ءامن» ظمأ 7 ىأر هيف كيارف رومالا نم اذه لتم اماف5

 | 8ع رفملا تنك الا اعظفم ارما مناخ نبا دعب كهشا' رث رصن

 © كيأر ا كلذ انملع ل5 0 لفقذ ىأرلا ف

 001 مقدو اكتفئاظلاو ةكمو. ةنيدملا :ىكع-ايلاو: ىفقثلا : فسؤي نا

 ىف نيقثوم ىمورضملا ليعامسلا ىب ماشه ىنبا كمحو ميعاربا 0

 تبقي ةرشع ىننتال تسلا مد نبدا 17 امهد مدقق ف نيتءابع

 قيلولا بتك مث ةنيدلاب سانلل امهماقاف ١١١ ةنس نابعش نم

 هلماع ذتموي وهو ريع نب فسوي ىلا امهب ثععبي نا رمأب هيلا

 مفر نك دقو امهلتق ىتح امهِبّذع هيلع امحق اًملف قارعلا ىلع

 © اريقك الام اذخا م امهنا كيلولا دنع ايعياع [5

 نع ميهاربا عب موُعَتس 0 كدي نب فسوي لوع خنسلا هذه ىف

 12 ىراصنالا ليبي عدس دكا اهالوو خابدلا ءاضق
 نذ ىذ

 ”ا) لذ ءأا ظل هم. 25) 8 قحم.: 22 :831 ه« © لق. 2 ءتصلع

 '000 اثالآ اس ءه هزع 0ء150ع. 2) 14 انكتمت. 62 © كنأ.

 را اظذا1 هاذ برخلاب. ى) 211 ه6 0 كف. 2 6 ىلا. 8 ذه.

 00 الا 2) ط امير (0 ايتق. 2 800103 ,28:.702 هرم. 0

 قارلا“ 42) 8 © ف. ه) 8 اهب كا طم»* مهماقاف. 2 ) 811 كه 0

 امهب. 62) 0000. مداآع صك. م) 811 كيعس .آذ آءو انأ عع.
 فرن



 أه كنس أنك

 وف ىظايتي ل ا: ملطف سس فسوب هيلع ه لَو هدلنع

 سانلا ىف ءىداني وا* مودقلاب هّتحسي هموزلب ةرمأو الوسر ةءافسلا
 هريعق كل ليكأو هاضرأو هزاجحا لوسولا هءاج ال علخ 01 لذ 12

 ىتح مريسي الا ءكلذل تأب ملف مويلا ةرامال راد وه ىخلا

 : ب ةمنع «يفلكتساو 116, ناجل دوصق ىلا رصن لوف ةئدفلا تيعقو
 1 ىواحعلا سايا نب 0 5 0 ني تلا هللا حبلا

 0 2 سلا ىلع نسب ني لنق رعي تل نينا

 ::اورمغي ناو كرنخلا :”اوبلكتسي نأ ورم نم هجورخ 1 جغلب اذا عرماو*

 يدعو كلذ رح 30 دعب 2 20 رهفلا ءارو ام كا

" 
 أر ام 5 ايادهلاب ىتعبو 3 لق ام ورسم ف ناك

 لق 0 أو“ لف دق دكيلولا نأ ىربخأف دليل نالف مىنقرلا
 بر

 ةافسوي بره دقو قارعلا روهمج ىب روصنم مدقو مأشلاب / تدعقو

 امنانق انودع ةرثكو اهلاح متملع لىلق دالب ىف ىنكأو هرم ىبا

 ه) 8 افا 85) 8131 هك © همس. ) 8 ©« 825 ىدانيو: +
 انك عن. 4) 8 هده. 62) 0 هنن. متر 0 ميسي. 83) 0004
 ناجامب (835 0 راحابب). 4 831 هس 2) 8 ه الك -

4 
0 

 /2) 8231 هدعنز © 00 3 8 مهغلباو. هض) ]ف نوبلحتسي :

 14 اوبلكتسي. 7) آ4 او ٠١ اوريغيل. 12كسلع 811 ىلا. ه) 11

 1111 موو 001 01550 0 م) 0 ىنب. م7) 1 هملعأو

 كيبلولا لتقب ونم0 1086 ذص ؛ءةعكتتم 2ءعام16202 هدا. )7  آه سس

 ) 801 ابادهلا 72# © ىنقر.ط كقو. ه) 8 هنتفلا هعقوور ا“

 ةنتفلا تعفو. 2000 1851 ةنم.



 ايل ا ةئنس

 ىلع ماشع مايا قموتلا نم © ىعمسملا رق نب قرزالا ماقو لاق

 ا ىو نانملا ىف كيري نب: ىيلولا 5 ثيرأ :ىّنا رصنل لاقف اضن

 ىلاقسو ل برشف وبوس كغ هتايأرو ماش نم براهلا 5 كيع

 ىيلولا ىلا م ه«تعبو ةوسكو رانيد فالآ خعسبرأ رصن 500 ةهضعب

 /ةوسكلاو لاملا هيلا عفدف كيلولا قرزالا قاف هرصن هيلا 2

 فرصنناو أريخ أ,رصن ىورجو * قالا و فاحلأو كيبلولا كلذبي 0

 ْ ملع 2 ةرصنو ماش توم رصن ىلا للصي نأ لبق هغلبف 7 قرزالا

 | ابنتك ديلولا ىلو املف كبخاف هيلع مدق مث قرزالا عنص امب هل

 | ةليف  قززالاب 3 ىدتبي نا ةلوسر رماو رصن 6 كاوأ قرزالا * كا

 | ارقي ملخ هرصن بانكو ”:هباتك هيلا عفدف اليل هاناف* هباتك هيلا 0

 [ وطن ىلا كيلولا باتك ىف هناكف نيباتكلاب ارصن أو هباتك فزرزال

 | أو نس ذضفو بهذ فقيراباو ريبانطو طبارب مودل قخني نأ هرمأب

 4 نوذربو ىزاب ّلكو اهيلع رحقي ناسارخ ةجانص لك هل عمج

 ْش : هذ < ناسارخ لعا ةوجو 8 هسفنسد دلك كلذب 17 وبسبب 5 راف

 | نوكت ةدنفي أرصن نوربخكا نييكانملا نم مو ناك لعاب نم لجر 15

 ناكو امجنم ناكو لبب وهو باتو نب ةقدص ىلا هرصن ثعبف

 ظ ©) 8 ىجمسلا انأ 710. 62) 1 تيار. ) 811 ء6 0 هب ثعبو.

 ٌ | ظالا ىلا. ه) 0 رايس ب نم ط1 هذظ )7  يراطا ءا اناث

 © ف. )#  8 طقعع هدم. (811 ءا 0 رصنت 60 أرصن)» 1آ0ء120ع 0

 | هتعبف م20 هغلبفخ. 2) 8216 ارصنو. ) 831 هت. 2) 881 ك 0
 نإ 003  ورضص) 82 هرونو © هرص. اليل. 2 2) 0 ذم. تكحكتي نأ هرماذ

 86 طبارب. ه) 8 ناكو. ءملع 8114 هده. ىف. م) 0 هدص١. 7) 8
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 ا ةئس ا

 هدرمأي رايس ىب رصن ىلا رمع نب فسوي بتك ةنئسلا هذه ىقو

 «لاومالاو ايادهلا ىم هيلع ردق ام هدعم لمحو ةديلع مودقلاب

 رما نم ناك اسمع ربخلا ركذ
 كلذ ىف رصنو ٠ فسوي :

 5 4 رمأو كلذب رصن ىلا بتك فسوي نأ هخويبش نع يلق ركذا

 لا ىلع مسق ةياتك ادصن ىلا املف نيعمجا هلايعب دعم مدقي ن هنأ

 ادبع الو ةيراج ناسارخ عدي ملف هلامع ىلعو ايادهلا ناسا

 علو حالسلا ماطعأو كول فلا ىرتشاو هدعا الا اعرف انوذرب الو

 رماو ةفيصو ةثام سمخ لعا دق ناك هضعب لقو ةلق ليخأ ىلع

 م عابسلا سوورو ءابظلا ليقامتو مةضفلاو بهذلا فيرابا ةعنصبا
 ديلولا هيلأ بتك :هّلك كلذ نم عرف املف كلذ ريغو لييبا

 هيلا م بتكف قهيب اهلئاوا غلب ىتح ايادهلا ىرسف قس

 جئارعش ضعب لاقذ ريبانطو 0 هيلأ ثعبي نأ 1 زم ديلا

 ةريشابتب رو حلا نيبمأ ع ٌوْشْبَأ

 15 2 ا قلل كل 1 لباب 9

 1 برو اهبئاقح رمكلا ل ليكت لاغب 3

0 

 رد 520 ميلا ! توب تايتعتسلا لدو

 ” ريم اوملاب رد اَنَيَحَأ قكلا ٌحَمَهو

0 

 ريبحت غنكلا ىفو ايلا ىف كَل , اذبق

 ه) 8 ء الآ[ همم. 62) 8 هرم. ) 0 125. رمع ىبو 8ا1 دع

 فسوبو وبصل. 2١ 51 © 0 دمايو. 6 82 ع 811. 5 0 111 © 1

 بهذلاو :ضقلا-' 2) 8.1. وتل 8111021١) 2) ا ريشابنب عا 6

 ممرضه, 5ءع0 درت 000طات5 ؟ء2516355 عع211190 10ءال5 2011 ع5. .4) 0
 ويبانطلا. 7) 811 اهيلع. 2) 831 ءأ 0 ريمازملا ىف. ) 821 أ 0 ن



 نك او نس

 ” نوحهجتو 0 كنوقبنست اظح مسكل هومتيأرو أركش هيف متتدحاو

 كلذ ىف ملل فبس لق هتاف مكيلع هللا فح هادا ىف مكسفنا

 نوكت نأ نيقيقح متنا ام همسق نسحو هتماركو هللا معن نم
 عنصو هللا مك البأ ىذلا ردكق نع 6 هيلع 0 مكبدحو خبث مكتبغر

 | علو نم دحاوب تثدح نأ كلذ عم نينموملا ريمأو 20 هنم ملك 5

 نم هب ناك ىخلا / لؤنم ابو هناكم لعح 6 ناب ىلوأ تنح هدعع

 قابلا ىدي نيب همّكقيو هدلو وا هتما نم لعج نأ بحا

 'لعشن هويهتأو كلذ اوملعأن هذعب هخوي نا وأ ىءاش نأ امهنم

 ميحرلا ناجرلا 5 ةداهشلاو بيغلا راع وه الا هلا ل ىذلا هللا

 ' ةناسل ىلع هب ىضق ىذلا ىف مكلو نينموملا ريصال كرابي نأ

 مالسلاو هيلا الا هيف بغري الو وه الآ هكلع الو هحيب كلذ ناف

 © ذدامو نيرشعو سمخ ةنس 7 بجر

 الك ناسارخ رايس نئب رصن دكيلولا ىلو هةنسلا هذه ىقو 6

 ىرتشغان كيلولا ىلع رمع ىب فسوي و كفو اهيفو ءاهب مهدرفأو

 © ناسارخ ىةيالو كيلولا هيلا رف «هنم هلامعو ارصن

 3 0 ةدنويفتستا -68) 8 5. م. 1 مكسر و. 26

 ا ظالآ هرم. 8 نأ“ /زاظ هع 220 اى 0 دكأ ناجح ةللل

 8 هغ 811 هدم. وأ: /) 8 داهشلاو. 2 ا هزل مرا ءغلخلا

 اء دوف ةبقاع كه دس 8 لعاس0ع ر 7) 001:01 70و 8 لاوش ىف 4

 00102 يواتصعتغ لاوش..... )8 سهلع تالقل. ..5) 0204. وم

 0 1ص 8 م2326. رفعج وبا لاق.  م) "1 درسفأو. 9) 8 مدل.

 0 8 هلأ 811 همنا ) 8211 ءغ © هرم“



 ا نس الفلس

 يعي نأ نينموملا نما ارد "هما. م عيييلشمللو ةنعاخ مل للا

 هيلع ناك ىخلا لثم ىلع هيف هنونوكت لهع دعب اذهع ةمكل

 شقنلا .ةنيئامطلا لمألا ءماسفنا نم 4 ةلهم ىف مكلبق ناك نم ْ

 هلهأل هللا هلعج ىذلا رمالا م عضوم ملعو نيبلا تاذ ىالصو

 ءاذهم فلك :بك. لقسافو.قفانم قير ةايحو احالسو مك

 نينموملا ريمأ 2 ىلوف ةاعحقو ةاراسخو واّمقو هلهأ داسفو نيحلا '

 نم .نينموملا ريما نبا نامثعو نيتموملا ريما نبل 7 مكللا كلا |

 كلذل هقلخ هللا نيكي .ىأ نينموملا ربما وجرب حم اهو فهي |

 ىف* هايا هيلوي ناك نم بقانم ىنسحا هيف لبكأو هل هغاضو
 ؛هرثو رومالا ماصب ةفرعملاو » ةعورملا ةلازجو نيحلا ةكتو ىأرلا 0« كفو

 اوعيابف اريخو اداهتجا هكلذ ىف هسفن الو نينمومل ريما مكلأبا
 58 نم هيكالو هكنكربو ةللا» م مشاب :نينمولا نيا ىبا لكلا

 "هللا ناك ام. ىسحا كلذ ىف و« اوبستحاو ةعاطلاو عمسلا ىلع

 نم +ىضم اميف هعابشا « ىف مكفعيو مكدوعب» مكيلبيو مكبر
 ؛ة هئاجر ىف متكجصا ىذلا ميظعلا لضفلاو ماعلا ريخلو عساولا رسيلا|

 هوقاأطبتسا »0 ىذلا رمالا وهف هتمصعو هتمالسو هتعنو هنمأو ؛« هضفخو ١

 محفل صدكصت,, هانا دكاصما نعال ضد مايا ا

 ©) 836 ©« © نيملسملا ىلعو. 3) 8 ©« 886 كبل. 27 نوكيلل
 4) 821 ملثم. 2 821 حاسفنا. رم) 831 عضاوم:. مى) 8 امقور'

 816 اجو. 2) ©هدز. 00084. اًسخاو. م) 8 امخرو. 28311

 مك. كلذ, مهو هصن 2 8 مكسلل. 270 8 ىقوو.. © 2
 ه) 8 مقلع ذصق. الأ. 811 ك6 0 هده. 0000116 . اداهتجا. م) 0(

 مس. 9) 8 اونستحاو. 7) 801 هدم. ى) 8 ء 801 ىم. 2 8

 ءه 1 ىضق. #) 8 ء( 801 دظفحو. 2) 0 هدم هن) 1 هدم.



 اكل 118 كمل

 ا مكلا عئاصلا ملكتي :فوورلا مكر ةللا "اوداجاف  قانقشو : قالعتشلا
 مكل هلعج ىذلا ديعلا اذه نم هبلع كل ىذلا ىلع مك رومأ

 ملل يهنتسيو « هنانفاأ ىف نواطتطنا هيلا عيت الوعمو انكس

 رسما ىف مكيصاون ىقتلمو مكهوجو ٠ تمدو مكفقانعا 5 ىنتم هب

 نم هيف ناو ةعنلا نم اميظع ارطخ كلذل نافذ مكايندو مكنيد 5

 ” انايفلاو تابثالا: ؤوذ هفرعي *يفاعلا ةعس ىف انسح السب هللا

 كشرلا مهانم رانم نوفراعلاو بقاوعلا ىف ممهلاعا نم* ه نوّثيرمْلا

 نم مكتعامج رماو مكنيد هب ظفح اهيف هللا ركشب نوقيقح متناف

 | ا(ركلا ىلع ةلذجو هيف هقح بجأو هنك ةفرعع نوريبدج كلذ

 ش لع فيهن ىف هتايضفو مكنم كلذ ةلونم 9 نكنلف كم 3 0

 « هللاب الأ نوف الو هللا ءاش نا هيف مكدنع هللا ءالب د

 نم هتئنمب هملعل ليعلا اذهب ذنم 2 ةيانعو امامتها ّفشا رومالا

 !ٍ ! 1 مهمركيو 1: نوطبخب غلا رومالا نم هيف هللا مارأ امو نيملسملا رمأ

 1 مل* ىضقنسيو 0 «لهج هبف مهسو هل رانخو مهل 7: ىضقي اهبف 5

 | ىلع ضو بيغلا هدنعو مكمل هديب ىذلا هيلوو هَهْلا هيف 0 مهلو

 , | وه ىلا ىلع كلذ نم «هنيعي نأ مدلعسيو ءريدق ءىش لك

 ©2) 8 ءا 0 هنانفار 221 ةهيانفا. 2ءسقع 0 جهنتستو. 6) 0 ىتنم.

 8( ظل[ ءغ 0 تامدو» 2 811 57 0 © تايتلاو: ١ 2) 2 نوبوما و

 811 كه« 0 نوورمأ 25 نوورطأ ري 0 8121 عرومأ ىف ىلإ 1 ا

 8 ه0. 500 ىنكيلف. 0 2) 801 ه6 0 ةيانع و

 6 8 نوطبعدز 8 6 م ك4 © نوطبتغلس. 2 2) 811 5. . 00

 اذالآ ع 0 اع. هس) 8 ىضغفيو 211 ىبضقد. 7) 8 115 0

 ةدهج هيف مهلو هل. 6) 821 ءا 0 مهلودل. 1كضلع 811 ه6 0 ديف
 مهلا. مز 8 هلسنو. 9) 831 © 0 بلغي.



 أ"و ينس ابكأ

 هاجنأل «اتيبثتو نيبلا تاذل اًحالصو :تعشللا املو ومالا« انجيل

 ء جبتويو هوايلوا هيلا ة علطتي اميف ناطيشلا تاغرنل اعطقو مالسالا |

 ءهفالتخاو هلها بعش 4 عادصناو نيدلا اذه فلت نم هيلع :

 مءاس ام الا كلذ ىف مهللا ضيري م الف هنم هيلع هللا معمج اميفا

 /مالالغا اهب وا الاغدا ةاهيف دارا نم نع ىغنو روما دقع كلذ

 ادامتعا اهنم هللا ىّلوُت اميف وا انيحجوت ةاهنه هللا نكش امل وأ

 نسحأ هتعاط تعدوأ ىيذلا و ربلا هبزحو هتافلخ اهي هللا لمكأا

 رمأف هنيكمتو هثالعاو هماركاو هزازعا نم هل ببسو عدوع «« ىذلا

 10 نم هله ىلع هللا بجوثنسأ ام لامكو مالسالا مات نم ديهعلا اذه

 هب ىضقو هيدي ىلع هءهارجا نمل هيف هللا لعج اكو ماظعلا نذل ٠

 دنعو رخذلا قضفا هدنع ومالا اذه هالو :نمل م هقثوو هناسل لكلا

 هل عستيو هتعفنم نم 7 مهب نقوم اميف رثالا و ىسحا نيملسملا

 ىذلا هرزو نم هيف نولخديو هزع نم هيلأ 8 نودنتسيو دنمأ نم |

 5 مهعيبجكو ةكلهم لك مي عت ةزركاو ةعنم +دب مهل هللا لعج

 لك نم هب :مهمصعيو قافنلا لحما هدب عمقيو ةقرف لك نم «هلا

 ه) 8 اتيبتوو 8221 اتيتدو, 0 اتيتتو. 65) 8 ء 811 علطلا
 ) 835 عغذانو, 0 دايو. © هدمت هيلعح .2) 8 عاستاو. 2] 8
 خفالحاو. ر/) 8 هو: .2) 8219660 هدم )ل مت هلل

 ةدسص ام. ١ 2) 8 هدم. 1ءاتس0ع م00. ةلاكدا. . 2 82 كه 2814 انالك

 0 العا. 7) 8 اهيفا 0 836 ىيذلا. ) 821 هنالغا. 8
 ©« 0 هارحار 831 نحآ. م) 0 ذمك. مل. 2) © مظعا. طءسقع 1

 كه 0 حالا م 831 ه6 0 مهروس. ى) 8 ا: نوذبتلا»

 2 0 هرص.0 #) 8 هت. 2) 8 اهب. 20) 2811 مصتعبور 0 مصعبو»

2 221 ,: 



 أبا. اا كنس

 اهنع رابدالاو اهنم «يورشلو اهل ةعاضالاو 3 ةعاطلاب لزتيو «دباذعو

 ارا الغي ىعو ءاتعو ٌلض نم. هللا كلفا اهب 4لجبتلاو
 ملاو مكلانو 7مكارع اميف هللا ةعاط اومزلا ىوقتلاو ربلا ميهانم

 ةاهوصلاخو اهيلا اوعراسو اهيلع اوقسوتساو #7 اهوخكانو رومالا ىم مكب

 هللا ءكضق عقاوم متيأر دق مكناذ اهب هللا ىلا *برقلا اوغتباو 5

 مداح نم ّلظطاب هعفدو عتكح هجالفاو مايا هثالعا ىف :اهلهال

 كلذ عم رةربخو هعم ىذلا هللا رون ءافطا 7 داراو عاماسو #اوانو

 ىنح عب ريصقتلاو هل خيبوتلا نم ةيصعملا ّلعا هيلا «ريصي ام

 ىأر هل ناك نمل كلذ ىفو راوبو ةّنذو راغصو رابت ىلا ممرما 0 لوو

 ” ةريخ فرعيو اهتوطحإ كلو اهكاوب عفتني و ةربع رج ةظعومو 0

 0000 لج لضفللاوىملاو نبل هلو هللا نأ رق: اهلهال 'دللا ذالضق

 عاهتجاو اهتغلا ماثتلاو اهثامد نفح ىف اهل ه ةيفاع رومالا لضفأل

 | اهايند ىف اهيلع ةعنلا رخذو اهثاهد حالصاو اهدوع لادتعاو اهننملك

 ىذلا دهعلا .هو اماوق مالو اماظن هل اهلعج لأ هتقالخ كعب

 0! "«ميسج ىف نيملسملل ةرظنلاو هحيكوت كءافاآخ هللا. َمَهْلَأ دع

 6 عرفملا ىف ةقق ه هئافلخ ثدحي ام دنع هل نوكيل هيق

 ©) 8 باذعو طخس. 4) 831 ©( 0 هعاطلا لونتو. 6 041
 جج رخابو. 4) 8 200. هيصعملل, 831 ديصعملاب. 2) 8115 ىتعو. 8
 3200. اهنع. رك) 0 اهتم. ى) مك أرسغ. /) 811 ءغ 0

 ايل اوفكانو. 2) 0 اوصلاخو. 2#) 0 300. لجو رع. 801 هدم. اهب.

 4) 801 هلهال كه مدع ضيالعل. ) 8281 ء 0 دارا اذا جاماس وأ.

 72) © مؤ. هللا 60) 41 لوزن“ َمض) 811 ©« 0 مظعوم وأ. 7) 8

 ةديطو. 7 الربح ") لظظ01 ككل رفع 2 1 طك عكف

 2 مسج ز 831 هك 0 ميسح. 2) 8 16 جيافلخلا 20 8

 ظلك ع افلا, 0 عوف.
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 أه خذس 1م

 ىف ٌلماج ىَنا ةكئالملل كبر لاق فاو ه هركف. ٌوع؛ لاقو خي ظ
 ءاَمَدلأ قاس ان ذسفلا نهم : ايي لدا اولاق ةقيلخ ضد :
9 

 كريبص اهملاو هدابع 0 م ّي 6 ىقبا 0 هللا نا هقول

 ةّرح هللا ٌناف اهرصنو اهمهلا ىم ٌكعَس اهايا هالو نم ةعاطبو

 قتلا هساظلراالسلا يو سس ل لجو

 هيصاعم ىع اهب لكنيو كرم اهب ىضحبو هقح اهب هللا ظفحكا

 اكهنكم طك فذخا نئف هتامرح نع تيتو خمرا نع افتئقويو

 هلجآو ءريخل لجاعلو ابيصم :هدشرلو اعيطم هرماألو اًيلو هلل نأ

 ؛© هبيصن و عاضا اهيف هللا مداحو اهنع بغرو اهكرت نمو اصوصخ#

 ةوقشلا هياع تبلغ 7 ىع ناكو هترخأو هابند رسخو - ىصعو

 ع اشملا آن عظفا اهلها درو ملا 2 ةيواغلا رويمالا هيلع تذوكاننسأو

 ةّلذلا ىم اينحلا ىف غب هللا لك اميف عراصملا رش ىلا جدوقتو |

 سأر ةعاطلاو .تسللو باذعلا نم 72دنع أميف جريصيو ةمقنلاو

 ([5 لعد 11 ممأوقو هتامصعو 10 هكالصو همامزو و هتورذو و مالا اذع ؛

 لان ةعاطلابو نابعلأ بسب ادع د ىلا هزيم زنلا صالخالا ةملك

 ام ةيصعملا قو 1 هيلع أوبجوتساو علزرانم هللا ىم نوحكلفلا

 هطخس ىم ,” فقكايو بلع قبيصتو هنامقن و نم مريغب لب

 4) 831 © 0 لجو رع هللا. 1ك0ه:. 2 "5. 26. 5) 0 خفالخلافا
 ©) 8 ىقب. 2) 821 هدد 8 نأ ملعز 0 236غ ماوقالا ملع 6 . : 2 ّ ا : ا 31

 ريحالا. ركر 831 هك 0 داح وأ. ى) 8 2001 هللا" /) ظالآ 589

 دق. 2) 8 هيلاعلا. 42) 8 © 0 عضفأ, 831 عطق. 2) 4 هدنع.
 7 2031 ء 0 همامز و هكالمو. 7) 6 ةزضغ“و. * 0) 811 هض7 00

 طقطع#غ اهب. 2) 8 أر 7) 8 هدم. 2 8 4 0 فحنو , 235 قو

 تيفال



 الن فس

 انما عطقو همد كلذي 0 لا 5 رفاك ع ملف * هعم ه هيلع

 رق اتوب دسشسع ول م ءانبأ جءابأ وي نأو هنو مان ب تناك نا

 ىللص اتنين 0 ضبف نيح ةتوبن جاهنم ىلع © هدافلخ 0

 هدودحو تا خماقأو / هيح ناغنال حو دب متاخو ملسو هبلع هللا

 ؛هب اديبشتو 7 هبال هب : هب ”اديبآت و هقوقحو هضئارفب ذخألاو ة

 مب الدعو هجرح نع 0 اعفدو هلبح ىميقل 7 غب ةيوقنتو هأرعل

 الوَلِو هلوقي ىلاعتو كرابت هناذ ”:هدالبل هب احالصاو هدابع 1ىيب

 3, هللآ نكلو ضرألا تّدسفَل صعب مهضعب سانلا هللا عْفَد

 هيلع هه هللا ماقروأ ام لع هللا ءافاخ 2 ع تا ؛ نيمّاعُلا 0 لضق

 ضوعتي 9 7 الإ لحا جف م0 دنم هيلع ةل ساو هتايينأ ما نم 0

 ”داسي الو ىهللا دكلها الا حا غتعامج قراغي و 5 هللا هعرص

 عطلسو هنم هللا هنكما الا دحا هيف هللا ءاضق ؛ هتيو عتيالوب

 فراف نمي هللا 0 عنص كلذكو هريغ) ةظعومو الاكذ « هلعجو هيلع

 اهب تماق ىتلاو اهل ةرثالاو ان نحالاو اهموزلب رما ملل م خعاطلا

 سلا ىلا ررودتا 8 هن لاعتو كرابق هللا لاق ع تاطيسلل

 )0 ا مرطب 2) 881 ع 0 هدم. 2 831 هوافلخ. 2 8 قة

 ةلل“ ه) 0 200. !ديد. رك) 0 دتيكح. ى) 811 هك 0 دقحو.

 /) 8811 ء 0 مداسالا. 2) 801 مهنم (1. !لديدشتو) اديدسو.

 26 8831 ه6 0 خانم. 2 نع. 0 ) 881 0 دهنابعلا 7) 1

 هلثا (إ5 65) اطم1.2 975. 252.  م) 8 ه4 01 عيابنف» 9) 8

 عاقاقكت ساو. 27 821 الو. ى) 811 هدم. 2 1 اينو 1

 ملعحو. 2) 0 عينص. 0 20) 8 يعامل. هزاع مدصتو كرابش :

 51 لجو وع. 1501 24 75.216
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 أه - ةخزس اثر

 ىفطصا رث هقلخ نم هتريخ هريخ هلعجو هسفنل انيد مالسالا

 نيب ناكو ةدب مترماو * هب جقتعبف سانلا نمو السر ةكتالملا نم

 نوعدي اًنيقف اًنرق نورقلا نم الخو ممالا نم ىضم نم نيبو |

 و 2نيح ىلع هيلع هللا «تاولص كبح ىلا ةتوبن' ىف هللأ ةمارك

 نم قفتو ىوهلا نم تيتشنذو سانلا نم ىمعو ملعلا نم سورد

 فشكو ئتهلا و هب هللا / نابأق قمل مدلعأ 6 نم سومطو لبسلا

 نيدلا مهب مهبأو ىديلاو ةلالضلا نم هب لقنتساو ىعلا وهب

 هب مركا ام 1:2 عمجو هيحو هب متخو نيملاعلل ةجر هلعجو

 10 انميهمو عقعم لون امل ةدصم عراتأ ىلع دب ىققو 7, ءلبق ةايبنألا

 لخدو هتما نم هباجا نم 7 ناك ىتح هب ارمآو هيلا ابعادو هيلع
 ءايبنا نم ” فلس امل* نيقدصم هب هللا جهمركا ىذلا ىيدلا

 هنيباذ ”«هنوهني اميف مهل نيحكصتنم موق هيف قبّذكي اميف هللا

 سيلف م نيرغصم اوناك امل اهنم نيبظعم نيكهتنم اونك اع عمرا

 زن نم ىحأل + عمسي نك م تحلا ةّيلع هللا ىتصض نيت لا

 الو .انعاط كلذ ىف هيلع الو ايذكم “هب هللا دتعب امين هللا كل

 هللا لونا امل دكج غذا هيلع هدر وا* هل هيفستب ًايقوكا |

 4) 811 © 0 ىيد. 2) 8181 هدم. ءغ ط26ء6 ناكف. هز 81 ©

 0 ىلص 0 ةذص قصع 2001 ملسو. 4) 0 هدتنن. 60 نم سورد 8

 122غ سورد نم (© سود). ,.. ) 2241 -ءع+غ © هرم. رز للف راناف.

 ى) 231 اهي. ) 8 هدض. 2) 281 ءك 0 مي. 2) © 0222 كرد

 ك 82[ لك. ) 835 فلسلابب 7) 831 جوهسر 0 هيف جقنوهملا
 0) 511 (57 52 ك © نينياد». 1آ10ك20ع 1 بوصل ر) 8 نيعّتضم

 نيرغصتم. 0) 811 00112 ك1 51 1 211 0 © عهملأ» 0 8

 تروع 2 © وأ. 3
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 اه“ الهو خنس

 ريمال كرابي نأ ةدللا «لعست هيلع عيابو همهقأت هباتك ىف نينموملا

 نينموملا ريمآ ناسل ىلع 98 ىضق ىذلا ىف ه هتّيعرو نينموملا

 6بتكو كيلع مالسلاو امهيف انل كرابيو نامثعو مكمل حلصي ناو

 ةذامو نيرشعو سيخ ةنس نابعش نم فصنلل سيبك موي رضنلا

 نينموملا ريما كيلولا هللا كيعل «عيابت ميحرلا ىيرلا هللا مسب ة

 11 ىبا ناستعو طلعي نم. ناك نا نييفمولا ريما نسبا م مكلطو

 تدح و ناو ةعاطلاو عمسلا ىلع مكلل ىعب ناك نا. نينموملا

 القي هتيعرو هللو ئف كلما نينموملا ريم تَدَح 9 نحعاوو

 «هقاتيمو هللا هع كلذب كيلع بحا نم رّخويو بحا ىنم

 كلذ ىف رعاشلا لاقف 0

 8 ديزي وَجْرَنَو ةانيف ديعل ىيلولا َدْعَب َنامْثُع لمَن

 اديبولا كاذل 7 ىجوي 0 [هكّلُم ىف كاذذا ناك امك

 ادوعبت نأ اهمها ايكدسر انستا كسك اوفا نطع

 اديعتبلا اهثم مسيويل هاهنع بسيرقسلا ”ىصوأف ثداع ىه ناف

 اول لاقع مدقف ثركذ نيذلا هخويش ىع ىلع لق دمحأ لاق ا

 ”وقو باتكلاب نامدقو رصن ىلع ميَعن نب كلملا كبعو ةبَش

 راتخا هركذ ىلاعتو هوانث لجو هوامسا تكرابت هللا ناف دعب اما

 0| 0 لاسف. 283) © 308. كاعت, 24 831 هتيعر ىفن 24) 9
 بدك اد. 12ءاد06 881 رصنلا. ) 8 هن 1 عيابن. 7( 0 مككالو.

 00 ظل! 66 0 ©. ف. )811 0 عيابنو 5عل 7+هيع. |:] انغ عع

 2) ظل[ هدص. 2) 270ي77. !ديعس وجبن رث امكح وأ. 2)

 انلبق نم ناك نم. 74) 811 ىجرن. 170م7. كلن 250 د كاذل. 2

 ىصاف. ه) 811 اهنم. م) 821 سنويل. 7) 834 انادقو. ”) 1
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 أو زئنس أبن

2 

 6 ٌعَبَْتو اًرهَش باتكلا ة بتكي هب مُكواَطَعو مكئاويد ه مُكَمَرَحم

 نامثتعو مكمل هينبال 4كيزي نب دكيلولا كقع ةنسلا هذه ىفو

 لعجو رخآلا دعب اهدحا هدهع نس ءامهلعجو هدعب نم ا

 نم و ناكو زاضمالا ىلا كلخب بتكو ىايتع:/ لع,امذقم ىلا

 : ىلع 2 فتموي فيلولا لئمع ومو رع نب فسوي كلذب هيلا بتك
 ةكسن 8تناكو رايس نب رصت ىلا فسوي كلذب :بتكو قاعلا

 لإ ربع نس. كبدي رنج يحيا, نجلا دالا مسرب ا

 وسما باتك ةكيشت كيلا )تيتحي قطر ىبعم اهل را ا

 نبا مكلل ىَلو ىنلا ىببق نم ىلا هب بنتك ىذلا نينمولا
 محم هحعي ىيعلا يوم نينمولادريملا نا نايت 0 ا
 مالكلاب هامهثرماو ”ىنيقلا كلملا دبعو ىميبتلا ةبش نب لاقعا
 نينموملا ريما مباقك ةعارقل عنج كيلع امدق اذاف كلذ ىف

 نيبنموملا و يما بتك ىذلاب يف ص و هل اودشحلف رو سانلا

 م :بطخإ موق نأ دارأ ىل " نذأو باننلا ةءارقب مقف تنفغورف اناف

 15 ىلع 5 قيتاولاب خيلع خو هنكربو هللا مسا ىلع امهل سانلا عياب

 ريما انل يسن ىذلا اذه ىقاتك 8 ىف كل بكخست ىلا

 2) ك7. مكمرسحم. 400103 70 0 0 كده بتكت || كَ
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 ©( هرد. 1206 سانلا 30 نينموملا ويهمأ 7م) 8 نخياو. ى) 1 9«

 0 قاثيملاو دكيهعلا 0 2 881 لفسأ. 0



 | نسور امر

 ايع ا ةلجر اتلححس# نأ نيمو ريما لت ورا ريشا

 لداع ىدنع اهلحعي ال اهناذ نينموملا ريما ةنياعمل مدقاو هرما

 ريسللا ى ىل نذاي نأ نينموملا ريمأ ىَأر ناف تمظع نأو 6 ةعن

 © لعق اهب باتكلا تهرك رومأب ههفاشأل هيلا

 ' ةاسكو قاتايبعو ماشلا لها ىمز لع ىرجا :قيلولا لو اًملقف

 ةوسكلاو بيطلا سانلا تالايعل بخأو مداخب هنم ناسنا لكل

 هاطعلا ىف ءاعيمج سانلا دازو ماشه عل يك ناك ام ىلع مدازو

 ةرشع ةرشع تارشعلا ةدايز كعب مأشلا لها كاز رق 24ةرشع ةرشع*

 0 مدتيبإ لقا نم مدبحلا كفو نوم دازو ةصاخ هآشنلا ءلعأل

 نم هيلا كفو نم معطي دهع ل وهو ناكو 0 فعضلا متوتاوج 0

 ارز * هل لاقي لون َجَدْلد نع ردص نم معطيو الفاق #ةفئاصلا لها

 ليقف ال هلعسي م ءىشت ىف* لقي مو جباود فلعيو مايا 1 قلت

 ثوعا ال :لاقف ُبلاطلا اهيلع ميقي ام ٌةّدع رظنأ كلوق ىف ّنأ هل
 لاقو يحس ناو اهلل القت

 علقتس ع رضلا 10 ءاهسس 1 "» فئاوع ىذعت ل نا ملل تنمص 5

 8 عربت مكيلع ى ثم م ةيطعأو ةدايزو 0 هقاحلا كفر

 ©2) 811 نمو 0 نع 2) اظال1 000:0 لداعو 28 يت. 7 2) 150

 ا 2) 201,0 ءاذ تاردشع. ©) 8 لهالو. ير 8 200. لها نمو

 ةقياصلا. م) 8 هدص. #) 8316 هفياضلا, 0 هفايضلا. 2) 811 ريد

 هيلدا, © هتلئاري. 06. ]3ع. 11, 11 انطأ ءازير. 047. ماهع5 هتان ىيز.

 6 0 عى مضل 2) 0 لاقع ١ ) كع#. ١١٠١ طقطعغ 01135 731. 16عام ىنعيت

 ىتينم © ىنجهم اوباصت. ) 8 ءامسإ. ه) آخ ذد ؛ءهدعضد اقفل. م) 1

 9 0 عرفت : 14 16 160. 47. عفشتف اعابت قات.



 |"ه نس (نوزخ

 هعفرف نوملاظلا هيف ةددك اع هل بنو هنيد ىرع «فئاثوو

 هسفن هفبوا روصمالا نم ةسيسكل كلت ىلع ماقأ نف معضوو

 ه”قفح ىلا لطايلا نع اعز ةبوتلا 4 هتلذع نمو هبر ؛طخسأو

 دنع و ىنا هللا ههركأ نيكولا ويمأ /مربخأ «اميحر اباوث هللا دجوا

 ع ىربنم ىلا تيضهن هللا ةفالخ ةيالوب همايق نم ىلا ىهتنا ام

 ام ىلبق نم تسلعا ىتح ٌّشغلا لعال ابهب اًدعتسم نافيس لع
 0 ا.شبتساف نينموملا ريما ةيالو نم غيلع هب هللا 2 ىتفلا

 انل ىف الو مظعا اهيف انلامآ تناك ةفيلخ ةيالو انتأت رث اولاقو

 اهكيدخت قيكبل سدا يطب دقو 0 ويما ةيالو نم ةرسا

  هلكف نامالا :ظيلغتو فيباوملا دادرتو دوهعلا فئاتوب اهقدكوو

 نم هعتعاطب نينموملا ريما ”اي قيتأف  هتعاطو هتباجأ تنسح

 كقو ادي عطسباو ادوج عذوجل م كناذ كاتآ * ىجخلا هللا لام

 درو كوجرتسا ىذلا 5 محبلاب هلمق /”كلضف نيجار* و كورظتسنا

 يلع كلسف كلذينهظيز تح كلبق ياك نم اهب لشي +
 دب تفشل مي اذ( ئذللا ةرختلل ائيس س.]لراجلر ام الوم كلل ا

 ه) 0000. فياتو (811 فق.دادوإز 4 هتمارك فقئاثوب هصتخاو.

 6( 52 هل داكو 5811 عدأذ. 6( 00010 (ةدوأ. 2( 8311 ءغ 0 تلدع

 هيز 1729/11. للا لدع. 6) 7. 6-0 رز © ربخأو. ى) 1

 ءك 0 نأ.  ظ نلت الآ هده. 120ع 2 ام 24 غيلع. 2) 811

 كلذب. © هدت. 1ه06 2 اورشيتساف 20 نينموملا ريما. ©2) 831 انل رشا
 2) 8 ظيلغبوز همت. انك عع. #) 0 جتعاطو جتباجا. م) 8

 ء( 8211 هده. 60) 8081 همن. م) 8 لباق كاطعأ (8131 كانأ). هز 8

 ء6 8011 كرطتنتا, 0 نورظننا. 71+ هيت. لق. 7) (0000. 3

 نوجار. د) 8 دجرلاي. 4 838 زوغتلا ١
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 أيدت !)و خفس

 اعبي ّنَق رتوألا كلاينكت م ىو حج ضان امال كابن

 ةيفنصا 0 كب لليل امو كاك ىذا عاصلاب ءاملك

 دل ىلا ءناقولا) ةدلحا, . ةنعتب نع كاد اتيقأ امو

 ازاذلا هيلأ بتكو .ناثآلا نم دهتعيب هنءاجو لاعلا ديلولا لعتشساف

 ةانمولا ريم 3 هللا :كراي قمح ىو: ناورم اولا تاقكوت دوفولا ا هتءاجنو 5

 ام ريغصت نم لواح ام ىلع اماشع لج يام ةيالولا ةركس ذ 5

 بعسصنسللا ومالا 1م مارو نانسوملا ربيهأ 7, نم * و هللا 8

 / اودجوف خنايداو مثارا قى 8 نولوخدملا هيلا هباجا ىذلا هيلع

 ريما ناكو اهبكانم ٌدشأب رادقالا هتجازو ايعصتسم هيف عمط

 فقطانم مركأب 0 5 1 ىتح هيف م دطاح هللا ىم 72 ناكمب نينموملا

 ا اهنم يح ع ا ضهنو الها هل و هللا هأرأ ماع ماقف خفالخل

 2| ىلع اهب هللا هصخ ىمسملا لجالاب «وبزلا «فنباس يف هيا د

 م :فالذل ةمزأب هبل ىمرو اهقوط تلق عنالخ ىو و :ءقاخ

 ةتفالخ "0  ذيوملا ريمأ * رانخا ىذلا هلإ ىكيخأاف روسمالا مصعو 15

 |١" ه) وأ. هك مع. اهب هك م10 اعبصأ طةطوءصغ اعوصأ (8 اعيضأ).
 7| 6) 821 دامحأ. ء) كو. ءأ نارقلا» 02) 41 راصو 0 راصأ و

 ٍ 2770و. اع ان عع. )2  1 ناك دقو. رك) 8121 ءك 0 ىسفن.

 رب 2101 ك 0 هدص2 2 811 هم. 2) 5 هع 8816 هرم. م2 0

 « | نولوحدملا, 8 ءن 1 نيلوجحدلا ز 779772. 103:1 نولخ بلا. 2 6

 كجوف. ) 0 مهض16 م0956 هللا نم. ) 8 لا 2

 "0 الآ و5. م., 8 ةزرأ. لق كد لع لال كك 0 2005 بفت مر ه1

 0 لالا ا 8211 هك 0 ثنا )  831 ه. ب م 8مقناس

 ياا 2 811 ء6 0 نيدلا. 2) 811 ةيالولا. هم) 881 عا 0 ه0. ز
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 ا" ةئس ابها

 ةنازخلا ىلا ضايع لسرا هلثمل ةايلمل « ىجرت >١ دح ىف

 قافاو هىش 2 ىلا هنم دحا نىلصي ه الف مكيديا ىف امب اوظفتحا

 حيلولل اناوخ انك و انارأ لاقف م هوعنف نيش بلطف ةقافأ ماش

 : ىتارشل 0 مئاخت نكاسلا نم هرم ضايع 1 سجرخو هتعاس نم 7 ثامو

 ع ديف مهل ى كسب امقذ 4 هل !ودجو اي اف هشرف نع لونأف ماشهب رم |

 بلاغ هنفكف نئارضلا نم انفك اودجو الو هوراعتسا ىنح لاا

 تبيع .ىب 1 ديلولا نم* *«نيلبعلا كل هقيلولا تيك « ماشه ىلوم

 لاوما نم اهيف ام ىصحف ةفاصرلا قي 0 نا :ناورم نب * كلل
 هنا مشع نب ةملسم الأ هيشحو هلايع فخايو «هدلوو ماشق

 ىرتكي ناك هناذ هلونم لَخدي الو هل ضرعي ال هنأ هيلا بتلك

 ةفاصرلا سايعلا مدقف مدنع هقكيو هب فقفرلا ىف دابا ملكي هنأ

 ىنب فنخأب :جيلولا ىلا بتكو :فيلولا .يذيلا. اكلت بتكااه 30

 0 لاقف ماش لاوما ءاصخحاو 7” هيشحو ماشق

 145 1 ىورحتو
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 أوو الو خخنس

 ل0 عبد

 6-2 0 م 7 اذياترقتك

 ماش تام ىتح 9-9 هاككلت ىف* اميقم دكيلولا لدي ملف لاق

 ىقأ ىلا لسرا ةفالخل هيف هتءاج ىذلا مويلا ةكبص ناك املف

 |ك تنتا ام ريبزلا ايا اب هل لاقف هلتأف ورع ىا ىب رذنملا ريبلا

 مو ىل تضرع ةليللا هذع نم ليطا «ىلقع تلقع ةذنم ةليل

 ٌّ علوا دق 2 لجرولا اذه ورمأ نم رومأب اهيف ىسفن د

 | ىلع فقوو نيليم ءراسف ابكرف سلا انب بكراذ اماشه ىنعي

 لسر ءالوم لاقف عر ىلا مرظن ذا اماشه ىكشي لعجو * بيتك
 9 نالبقم نيربلا ىلع نالجر !دب نا جري نم هللا لعسن ماشه 4

 '" ايلف 8 ةبدرج رخآلاو ىنايفسلا ديح ىأل ىلوم ايفدحا

 "| ةفالخاب هيلع امّلسف هنم ايند ىتح ناودعي الزنف دكيلولا ةاينا

 15 تامأ كححيو لاقف ذفالخلاب ماسلا هبلع 1 ةخبدرج لعجو مجوف

 قيع نب ماس كالوم نم لاق كباتك ىنمف لق معن لاق ماشه

 أوهكمم اعدف* ةافصناف باتكلا أرقف لثاسرلا ناويد بحاص ناجرلا ؛

 . أي لاقف ملسم « ىب ضايع هبتاك ىع هلأسف ئنايغسلا دمحم ىا

 )0 ازلك هللا رمأ ماشهب لبن ىتح اسوبح لزي رف نينموملا ريمأ

 ©6) 211 كلتي. 825) 801 لكم. 6 8281, 0 ءأ مويس. .١ هده.

 لل ان 26. )42  0 ذمك. ىذلا. كع/. ا.م لجرلا اذهو. 2) 6

 6616 راسو انك 14, ء[ 0ءاش0ع 811 اقفوو. رك) 8 (ةهصاتتتت ,ظنف

 7. ان 6ع. هتقأ 0000 6266 لعجت. م) 811 نالسقن, كم

 77 5ع. ةبدرج ذ» 1 لعوتص. 2) كي. ايار.

 )0 6 2811 تام. )2  0 ءك كه. ه ول. 20 82 ىلومي اوعدخ



 )ا دعم ان

 هلها به نمل كلن «بيبست هيلوي نا ءاجرلا نسحا ىلعل هبرب

 مظعا نينموملا ريما دنع هللا ءالب ناف 5 هلو هب هل* اضرلا قا

 ناك .ىنتلو .4ذنم' نونعب الا هركش 6ةديدوي وا مركذ ةغلبيا نا 3

 هيلا ,ضفم ه2 ىذلا ىف نأ ةافو ليجتت /نينموملا هريمأل ردق

 كياتك نا ىرعلو ايندلا :نن انتكت ةلكعسرك سادللا د
 :كهفس نم * ركنتسم ريغل #هب تبتك امب نينموملا ريما أ

 هلل ناف كعلط ىلع ًاقراو اهتاولغ نم 8كسفن ىلع َعَبرف كقجحو'

 نم كاشي نمل هيف ىناك هاشي نم كلذب بيصي ةاًنيعو تاوطس

 /بحأل فيفوتلاو ةمصعلا هللا لعسي نينموملا ريماو هسهللا شل

 ماشع ىلا ا بتكف ء«ههل اهاضراو هيلا ريمالأا
 ب

 م 0 م اًدهاَج 2 كتيأر

5-0-7 

 ىنبت ام تكتل 3. اذ 2 0

 داو يطل
 مي : تاق مهب ىناك

 ىنغي ل م كاذ 3 تيللاَو انتل 5
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 أم ارد

 كهفس ىف هب لرجن كعم مو ثوعبلا عطق دنع هوركم نم
 هنم كيلع ةرتقلا ىف ريصقتلل هسفن ىف «ىرحا نينموملا ريمألو

 عطق .ىف نينموملا ريمآ هرصن دق هللا نأ عم اهيف كيلع ءادتعالل

 فلس امن فوضتي ام ريفكت هب وجري ام كلذ نم كنع عطق ام

 لون امب كنم لون ناك ىنّتل ىرعلف ليوس نبأ امأو «خنم ةيفق 5

 000 |( كلثك هللا املعج ام ءاست وا ةيف رست“ نا الها اكو

 ىف غلب دق اَناَقر اًيتغم ناك © نا ىلع كوبا هلل ليهس ىبا داز

 هبكصتست / نم رشب .كلذ عم ليهس ىبأ سيبلو هقياغ هفسلا

 تنك ا اهركذ ىع معسفن نيينموملا ريهأ ممكي هلل رومالا , ىف

 مب كّنط 06 1 يل ريمأ ناك نتلو 8 هب يبول دلما هللا رعل 0

 2 نينموملا ريمأ ىوه ىع لا ريغب اذا كنا كداسف ىلع صرخل ىف

 ةًادتبا دق هللا ناف كل هللا ببس انعم. .تركذ ام امأو. كلذ, نم

 جيبصا «دقل كما غلاب هللاو هل هافطصاو كلذب نينموملا ريما

 اييف هسفنل كلج ال هنا هدّبر نم نيقيلا ىلع وهو نينموم لا ريما

 ا) كناو هنم كلذ ّىلو هللا نأو اًعفن الو ارض هتمارك نم هاطعا ا:
 ا 14 نا نم محرأو هدابعب مفأرا هللاو هتليازم نم »هل كب

 0000 013 0 نم نينمومل ريما ناو هنم هل ىضرلا ريغ جما

 4) 0 ىرجا. 2) 8 رتغلا, 836 © © ريغلا. ) 821 © © رظن

 500 ربيمأالا 20( 0 اكل 2000 ةلفأ كلل 10ء120ع 8 لكي:

 « 0 ام. م 13 ك1 ط1 نك ( ى) 2 نمر طالا هك 0 عم. 100

 00000 هز ظل ةنص., كود7. ديذ. 2) 8181 21 )6  0 ةطق كواع

 72) 8 ء 1 ىدتنيا (811 هدم. ضف. ) 85 ءغ 231 هانت. ) كي

 كقأو. 0 77 هسيأر نم نيبقب مر 8 هن ظل فورأ 0 فرأ.

 9) 7. عض“



 اه خس | نرخ

 كلخب ةرصبلاب هَنّما فحا «نينموملا ريماو هيلع روجالا نوبجوتسي
 ىف هل ءاضقلا 24 ىسحل نينموملا يمال فققوملا هللاو ءدل ظفشملو*

 ريما اب كرع هللا ليطي /لب لق «ثتدح ىن* ثدح نا ديلولاب

 ةديلولاب نوضري سانلا ىرتفأ توملأ نم لب ال مكحيو لاق نينموم ا

 ىثل ماشه لاقذ ةعيب سانلا قانعا ىف هل نا نينموملا ريما اي لق

 نم“ نا, 2 سلنلا ةاؤرا ىلا ؛انبيجل ”ىطاءام ىيلولا» نلنلا 0

 ماشه 2 بتكو « الطاب الا رانلا نخدي مث مايا ةتلث ةفالخلاب ماق

 ام 7عطق نم* هب تبتك ام نينموملا ريما هذ دق دكيلولا ىا

 ؛0ام هثارجا نم هللا رفغتسي نينموملا ريماو كلذ ريغو كنع عطق

 فارتتقا /نم هسفن ىلع فوخا نينموملا ريماو كيلع ىرجج ناك

 ثدحا ىذلا ىف هنم كيلع ىرجج ناك :ىنلا ىف* اهيلع راما

 امأ نيرمال كتباحص نم احم ام يحمو عطق ام عطق نم

 ملعي ضو كيلع ىرجج ناك امب كايا نينموملا ريما راثياف اهدحا

 15 كتبادع م تابتاف رخاآلا امأو هليبس ريغ ىف هكقافناو هل كعضو

 ماع و لك ىف نيملسملا ملاني ام علاني ال هيلع عقاررأ راوقا#

 ه) 8131 هده. 82) 831 © 0 ,صنلاب: كم7. كلذ ىف رظنلاب < 8
 هدرسم.ز 8201 كلذي طقطأ؛ مم هل. 1كص0ع 8 هلل. 42) 881 © 0

 نسك 6) 8 س ىلا نبال هغ 811 ©« (0) 010011 نبال 01. ل

 171, ]ا مد عيعتتت. اذه. [الاتاتتت نياطسناب 312 ساطسن اي 31

 هزار 12 6ءتانتم 651.١ ركز 814 ع6 0 هذص." م)0 185: طن /2) 18 كا

 عازدع 8 1ععئم» 5ءتت م51 عوضوم» 2 6 1. لفي 212 000 عطقو.

 /2) 82 ىذلاو. 2 كو. عمم نم. 120 اح 8 ىحض. ) 0

 راثيف- 400 8 208. 2و, 836 و. 2) 18 200. و نينموملا. 2) 8 هده



 نم نينموملا ريما ثدحا ىئذلا ىنغلب ةدقل ماشه ىلا بتكو 5

 م عطق

 ا

7“. 3/4 --9 3239 

 ةئيتح ا ص 1 كغ هدد

 ارق ام نْعَب نم « ىَوَت ام اذا

 3 | فاح 6 حس 02 و

 هتودع رودس مكلشف 0 قع

 0ك 7

 نك نكس نتكأ ةهلتائامس يلو

 ىلعأو 6 ىمرحو نباكعكا نم: اتت ام* هوو ىنع عطق

 'ا11] الو« مكلخي نينمولا ريما هللا كتبي: نأ فانخا نكا الو

 ا 4 بسحف ناك ام. هنم ناك ليهس نبا نكي 8 ناف هنم هب

 ليهس نبأ ىف ىنينص نم غلبي مو بثذلا ةردق نوكي* نأ

 ' دولا ريما .غلب ام هنك هيف نينموملا ريما ىلا قاتكو 1 هحالصتساو ١
 ىلع نينمومل ريما سفن ىف ءىشل كلذ نكي ناف ىتعيطق نم

 نود هنم ءىت عطق ىلع هللا نود دحا ردقي هال ام قزرلا نم

 اميف هيداقع ىرجج هللا مردقف هعقاوم نع ةىش فرص الو هتّدم

 ازآل ليجكت الو هلجاعل ريخأت ولو اوهرك وأ 0

 وأ ههللا نم* ٍهسوفن ىلع ماثالا 7”نوفرتقي كلذ نيب سانلاف

 00 1 5 7.2: ىوتسأ. مر © كفي 2) 60040755 2: 22 06

 46) 8 هدم. ؤ كو. 571, !.بو 1 نم م10 امم ه©) 8 ىدرحوو 0 ىتمرحوو

 ك4ه1. ىنمرح هناو. رك) كي. 2084. يق. ى) 831 ىبابا, © ىأيأ.

 /) 811 ةصق. مل.

 22 بكادك. /2) كيو. نم برقي. 7) 801 ةهجاضهسأو: 0

 ض0 ءب ىلابا #45. هلثم ىنلاني 10266 م.

 قباكصتساو 102غ طعدعر 5ء0 200ءعملتصت 50عأ هل (ع5. كي. 1. 2).

 72) 81/1 ذصقك. لعيبي. 7) 10ءمص زصت. لقف. 60) 8 هه ر) 8 لقف.

 00 ظطالآ © © الآو كيص. ال. ) 8 دصق. نم. ى) 0 هز

0 

1-7 



 أم نس انام

 ريغ نشهد ذو كفو :« ىمليلا لها نم ليجشا نبأ كو هيلا ١

 ليهس ىبا ةماشعه برضف كيلولا ةصاخ نم ليهس ىبأ ع ناكو ةرم ١

 بتكي هنا هغلبو كيلولا بتاك ماسم ىب « ضاع ثذخاو هيو 1

 ديلولا غلبق سوسملا هسبلأو احربم ارض هبرضف كيلولا ىلا 4رابخالب
 5 موعشملا ليحالا اذه «فورعملا عنطصي نمو سانلاب فتي نم لاقف'

 ام ىن عنصي رث هذهع ئلو هيصف هتيب لعا ىلع نا همككا

 نأ ىلا بتك هب ثبع الا ىّرَع ىحا ىف ىل نا ملعي ال نووت
 ليهس نبال نذأي نا هيلا تبتكو هتجرخأت ديصلا دبع يرخا

 علطقنا ملع دقو ديف ىِر ملع دقو ِّيسو هبرصف ةّنلا يورثل
 10 هيرضغ ىتاك هناو ىنم هناكمو 5 ني همركأو ىلا ملسم ىب ضايق

 لاقو هنم ىنرجا مهللا كلذب فراصي سيحل
 ةيقعأع تطل 3 ىدسمل رسيذنلا 2

 هدخكلا عفينكور كلاب ا ع

 9 د مهتدينقم ميت مك ا نأ
 53 © -5هع 5

 15 ل اورام هس 7

 لود 5 1 0 اذأ نيطلعتل

 ىلا -رلي# اعرلا 2

 لام يلع ردقت َك 4 ناف وظنأ

 كم عدل ةبرسضأف بْلكلا وس مهل

 ©) هلي. خهابنلا. 85) 8 ءغ 211 هدم. 2) 0 طتع ع 8 ضايع.

 4) 831 © 0 رابخالا. 4 8 ذص5. عم. رك) 8 © © فيذاقملا: كي
 انك 56. 2:0 رثام كى. املا ى) 4ع. اورطب. 2) 8 متنك 0

 7-0 ( لذ مرضا وىلا نإ7372) 0 1-62 21 اذ
 ل عل وضاق. كى. هل انا ةاتم3م 3

219 8 

 "و



 تس ١ ريع

 001 لق «بعو, ابي ١ ىمشلا "بعل _ديلولا هلق :ٌباَرسلا' جيف نخلا

0 

 ل ب

 اعجيملا هجرب ىف ودان ةاعبسش نا مكانلل 9 ريل

 اعلّْطَملا افعال رولا انيق هتاركم ارب سَ يك

 تبطل ى ) حال ذا حال دقو هنأاش ىنبجعأو تلقف

 ا دق هيلا ىسُمأ هكلم اند كيلولا ْلعَل

 اعرمي 3 بْنَجلا و هكلم ا نط قو

 اعضوم اهل و ناكف اًعوُط 7 ىمألا تامكحم هل انذَقَع

 قركاي ناك ام كيلولا نع عطقف اماشه + غلبف رعشلا 8ىورو

 اةاكلا ىبع تذختا كنا 8كنع ىنغلب كيلولا لا بتكو هيلع

 كنع ىنغلب ام ىدن.ع 7 كلذ فققح دقو اهدنو اندست اندخ

 هجرخأف اريحدم امومذم كيصلا كبع جرخأف ءوس نم ككربأ 7 منو

 ريبكلا ىلع كيوي مب 0 ريببك رماب  بشو 5 اوفّلَق 55

 هيلع 5 مهنا و دِهشاف 15

 جارخا , هملعي ماش ىلا كيلولا بتكو

 ©2) 811 لاقغ.

 ا] ١ 2) 811 اعيطم.
 ©[ (0 دوهعلا انا 7.

 !عينبخ مهب م ةداهش
 ب ا

 يلا رذتعاو ديمصلا كبع

 85) كو. 1711 !.هءاعيس... )0000. :5..م.: (111

 رع) 1
8 22 

 6) معه. 111 ص216 اقمككسأ.

 ى) © ناكو انأ هيد. ءا كمن

8 2 
 ه) 8101 ,يتك

 7) 811 هربخي .

 2) © © 2 م © هرس

 7) 811 ءك 0 كب.

 0) 8 © و

 قورو ال1 ءأ © © ف انأ كم.

 ء( 201 هدم. 2) كعب. نأو.

 عأ 12002 ريتكلا. رز وأ.

 د) 77ه. أذ ةجزتع]]ةلت2 هللا كبع.



 ألو نس | نوع

 ابا ىنكي ةفيلخ نم ؟ىرب انا ىرسقلا هللا دبع ىب كلاخ لاقف

 نب ىسأ تام اًملف كلاخ ىلع ماشه ىب ةماسم بضغت ركا |

 دلاخ ىلا ركاش وبا :بتك هللا يع. ىب كلاخ وخا هللا لبَع

 نيح ادسا « هاخاو ادلاخ لفوت هب اجه رعشب هللا ىبع ىبا

 5 تام

 3 0 2 1 5 5 درب ف 1 32 7

 كس نم نانعتل حارأ بر هكلماو يح نم حارأ

 دا 7-2 2 َآظ

 نقف فيكل انيتل ورع ةليجكم نكمل

 0 95 كلاخ ىلا كيربلا لعب «لوسز عمي راوظلاب تلا

 ام لقف ءاجهلا ريغ هراموطلا ىف* ري ملف 4# تاكل ضفف هيخا نع

 40 © ةيزعت مويلاك تميأر
 هباحصأبو هب #هتبع رثكو و هصقنتيو ديلولا بيعي ماشع /ناكوا
 نم سان هعم يخو يرخ .سيلولا كلذ ىأر املخ :دب هيصقتو

 هام ىلع ةرارقو نيَقْلَب ” صرا نيب 7قزألاب /لزنف هيلاومو هتصاخ
 ديع ىليم ملسم نسي ضايع هبتأك هفّلخو «فدغالا هل لاقي

 15 مكلبق 00 ام نيا بتكا هل لاقف كا ناورم ىسب كلملا

 اًملف اموي اوبرشف م ىلعالا كبع* نب كيصلا دبع هعم يخأو

 ) 8 « 8115 هاخا وا. 4) 0004. اًيشتوم- 4 8 4 هل

 2) 8 ©« 0 راموطلا. 2 8 متاح ضف ذأ هيف, 0 ضف ذأ ىف“
 ر) 8131 ©«. تف. ى) 8221 5. م.ز 14 .دحصقتنيو. ١ 7) 000: ة

 هك. 7مهير. اذا, 3 كه كه. 1آ, أر 3. 2 2) 8 دبر ريصقتو» 81
 خب رصقور © ]2عءاتضم5ء. 0 2) © © 2غ) 281 هده. د) 82 0“

 2 15:0101 5ءع. كيت. 171, أ. 4 21: 8 ءهغ 8211 فتعالاو © قءاالإا

 كي. 11, ا, + قدغالاز 14 هده1ع ندرالاب هل ءام ىلع 0) 811
 اك

 أ 0 فلك رض 15 ىلع.

” 



 اركي أله خنس

 اهلعجا هل لاقف أف ةملسمل عيابيو اهعلخ نا ىلع هداراو ماشع

 ةعيبلا ىف ارس لغو هب رضأو ماشه هل «ركنتف .قأف كدعب: نم هل

 انبا ميعارباو دمحم هالخ هباجا نمي ناكف 55 ميق هباجأت هنبال

 ىسيبعلا ٠ ديلخ نع عافعقلا وخنو ىمهوزكملأ ليعاممأ سد ماش

 تاّذللا بلطو بارشلا ىف كيلولا ىدامتو 2لاق هتصاخ نم عريغو :

 مألسالا ىلعأ ىردا ام مدللاو كيلو اي كححو ماشع هل لاقف طرقأف

 الو و شام ريغ هتينا لا سنا نم دبع عدت ام ال ما تننأ

 7 كتيلولا هيلا (تتكف خد رتتسم

 | ا نيد ىلع نيكت: ,/ادانيد: نع لئاسلا_ اه 00 0 ا د ب ابو مكر لما" اهيا ناك
 15 ةاايحلا نكسلابا «ةجوزفمو اهفردم اهبوقتاد ل

 ىريعي هل لاقو ركاش ابا ىتكي ناكو ةملسم هنبا ىلع ماشع بضغف

 هالوو ةعايجلا رضحأو بدالا ميلف ةفالخلل ككشرا اناو كيلولا كب

 [ظنيدملاو ةكع مسقو نيللاو راقولاو كسنلا رهظأف !!1 ةنس مسهملا

 ةنيدملا نإ لع لوم لاقف الاوما

 ركاش ىبأ نيد ىلع نت .اننيد ْنَع لئاسلا تاهيا اب دم
 رفاك الو قيدنيب لمسك ا 7 دحلا بعاولا

 نب ىبيك تنب ميكح ما ماشعه نب ةملسم ماو © ديلولاب ضرعي

 كتيمكلا: لاقح' ضاعلا قا نبا مكللا

 مآ بن رب ن 0 لا فيول 0 و ار ب

 ©) 0000. يكشف. 62) 0 هدم. ءغ 82« ناكو. ه<) 8 ءه 1
 0000 هلل كلا 861302. 11: )52  0 هدم. هس و 520.2 2 1

 أذا برش. ر) 836 هص. م) 886 شاحنم. )831 « ©
 دّيلأ ىنيلولا- 2 2) 811 ه6 0 زئكمو ةنيدملاب. © 00004. 2. 1٠١ اهياي.

 00 لا 171, )م عع 317, ها لوبلا“ 14 ءأ 772971. 11 1<.



 او خنس بارا

 هنبا ىلا رظن اذا 5 ناكو دعب هاخا هاماشع هفالختسا ىلع كيزيا

 ىقوتف كنيبو ىنيب اماشه لعج نم نيبو ىنيب هللا لق كيلولا
 ىوو ةنس ةرشع سمخ نبا كيلولا هنباو كلملا دبع نب ديزي

 اهيرمأ نم كلذ لوي ءملف برقم مظعم مركم كيلولل وهو ماشه
 ةهلجح مبارشلا برشو* نوح ءديزي نب* ديلولا 4 نم ريظ ىتح

 نع دمحم نب ىلع نع ريت نب دجا ىنثدح اميف كلذ ىلع
 و خريغو دوسالا نب رماعو بويا نب قاحساو ءامسأ نب ةيريوَج
 قنبعب نيب اللا نب يظل يفايفك ١ لقا" نيكل 7 ىمصلا لا

 نأ ماشعه دارأف ءامدن كيلولا ذضتاو كيلولا بذوم ناكو ىلعألا

 6 قيداتص 3 انالك ىغمليكتتا ١11 جدل هاليف هنع ععطقي

 تيمس نبع نيس نب ئلع ركذ امُيخ +:قوكنص اهنم ظل
 طايسلا 8 ئركلا ىلع اولاجأت بلك هيفو ريعبلا نع هخويش نأ

 اهعضيل ةبعللا رذق ىلع «اهليع ةبق دعم لجو اًبرض 1هوعجوأف
 ةبعكلا ىلع ةبقلا بصني نأ داراو اريخ دعم لجو ةبعكلا ىلُك

 ,ةانيلعو كيلع سانلا نمأت ال اولقو هباحصا هفوخفذ ”«اهيف سلجبو

 هب فافخساو ىنيدلاب نواهت هدنم سانلل رهظو ءاهكرك ملخ كعف

 نب ةيلسم هنبال ةعيبلاو هعلخ ىف عمطف اماشع كلذ غلبو

 ©) 0000. ماشع. 8ءكصلع 8 كه 0 ميخا. 52) 8201 © 0 ناكف

 2 0 رال ) 8986 رما نم كلذ. 2 8 هص2 م 801 بلس
 0 طقطءإ بارشز آش 1كم انك 2ع. ىم) 8 216 200. ىع. ) 8ااآ

 ءإ: 0 هدد. تس ©« 51خح ضع7. 11. ؟موء.و4 ةبانز لذ ك 7

 1 ان عع. 2) طالآ كي© اهتم ىقودتنص. 45 1 لامخلا كلذ

 عيعجوان. 2 70) 821 ءك 0 هدصز كك. 14. .م) ]14 ءأ 170ي7. برشيو

 رمكل اكهيفألا 15) 226/0 ميجا



 عني ١65 1

 ”0 نك نحلل ىعبميب 8 اكلمأ هجر لاس نافيلسا موا :للياعلا اك

 سانلا ثيداحأ ام ىردا ام لاقف نورشعلا اهنا «سانلا معوف

 لق ةدنا معلص ىبنلا نع ىلع نع هيبا نع ىنتتح ىنأ نلتو
 01 كلذب غلب ام .هلبق © ىضم ب طمأيف < اكلم ةللاجب

 : © رمعلا نم 5

 © كلملا بع ىب ماشه توم دعب ةفالثل ىلو ةنسلا هذه ىفو

 ىف تبسلا مهد اهيلو ناورم نب كلملا دبع نب كيزي ىب دكيلولا

 امو ىبلكلا كيس نب ماشع ليق ءىف ا! ةنس رخآلا عيبر رهش

 00 ني ادقيري ىب كينلولا فلخضتسا لق .هناذ رغ ىبا دمحم

 آله ةنس /نم رخآلا عيبر رهش نم نولخ تسل ءاعبرالا مهيب كلملا 0

 © ريع نب. دي ليق لثم مديح نب ىلع كلذ ىف لاقو

 نبع نب كيري نب نيلولا ةفالخ

 ”* ناورم نب كلملا
 ةفالخل هتيالو بابسا عطضحت نع م ركذ

 نب* كللا كبع نب دبور هبيبأ كقع بوبس ىنكذ ىدضم 1 لق 5

 : ديلولا ناكو كللا دكيع نب ماش هيبخا لعبد خفالخل هل 7 ناورم

 ةنس ةرشع ىدحا ىبا كلذ ديزي هوبأ مل لقع موي ديزي نبأ

 | مكنذ ةنس ةرشع سيخ ديلولا هنبا غلب ىتح ديزي تنجب ملف

 0إ 8 هده.إ 2) 8 ءا 811 همم. 2 8 ىن عمأو. 2) 3

 نورص نب. 2 8 ك 816 ىقو. ري) 814 ك 0 هدصل م) 1

 ىلع نب ضمد. 2 171115 زم 811 هكا 0 0510ه. 0 )2 

 لقو. 15 8 م22عع. هللا هكر رفعج هبأ لاق.



 ا 0 رو

 حقل «هللت ماشعه لاقف اتيم هولمتحاف طقسف هسرف“: هب :رثع كش

 دنع «تنتناكو لاق ءابلعت عبتيو ةفالضلل هحشرا 8 نأ لاخلا
 ع 8 ْ

 افلا نيعبراب نمثلا فصن نم 6 امهنم ةدحاو ءّلك ماشع ٠

 :بتاك مَّدُحَف ملق لق ىلع انتكح لق ريثز نب دجا ىنتدخا

 0 جرخم ءارج ةتوفايب ماشع ىلا رع نب فسسي ىنثعب فسوي

 تءااخدف واوا 58 3 ام مظعا ةدهبح بلولو ىفك نم اهانرطا

 0 اي نللق مامهنزوب كعم بتكأ لاقف ةبحلو ريل :لوانتفا 5 د يل لا .با

 10 دجوي 7 ىبأ نمو* امهنزو.ب 7بتكي نأ «ىنع لجا اه نينمولل

 ىب كلاخ ةيراج , ةقئارلل ةتوقايلا تناكو نتقدص لاق امهلتلا

 لجأ هىتتتح «رانيد فلا نيعبسو ةثلثب اهترتشا هللا دبه

 [ 2 لاق م ىمازكلا ر ذنملا نب ميهاربأ * انثّدح لاق ريق نا

 نسب ورمع نع -_- دبع نب ”باهش نع 90ديزي ت1 نيسكا 7

 5 تلقف مامكلا دنع هراد ىلا ىلع ىب ديح عم تيشم لق لك

 دقو نيرشعلا نم برق دقو هناطلسو ماشع كلم لاط دق هنا هل

 2) 831 هلي. 3) 836 هص. 4 835 ناو. 2) 4 تينا,

 ك 8 هس. ل 8 لقو. ى) 81[ © يرختا /2) 811 «: 0 هّبحوأ
 وأول 6 1201 ادم 220 6 للا 20 اولانتاف 0 اولوانتف. ]رع

 8231 م6343 ممم أ. ) 811 ايهيتنروي, 18:ءدانص زم 0. 2ءاس0ع 7

 تلقف. 7) 8304 بتكت. 2 835 نياو. ) 8 هعبارلل, الا
 هقبارال. 0) 8 انتدح. مز 0 هانم همددعت 235عغو 56 (مصختس

 موسما ءدع 16ع1 مما6ع56 ىب دل. 27) 811 ءأ 0 كيز ىع. 7) 2

 اهشر 811 ©«غ 0 تجي ديبعو باهت. 3



 ]باخ ارم م1

 نوعاطلا نم نوبرهيو « نوذبتني ءافلضلا انباو ءافلضلا ناك لاق

 الني نا ماشع نارا اًملف سانلا 1 هناجر ملا اونيف

 ةفيلخ وسد م روت جلوب 52 ءافلخلا ع .راذ جمخ# الل لف دحر

 ىننبا م و ةفاصرلا لزنف اويرخ نأ 5 نوديرفا لاق نعط

 4 ماشع ناكو «“ موولا اهننب ةايمور ةنيدحم ةفاصرلاو ءىيرصق اهب و

 هللا دبع ىب كلاخ ثعب لاق ىلع /نع دجا , ىنتدحف لوح

 ىلا اةزوجرأب * نكي نيبو ادخ و داح كللا دكبع نب ماش دلل

 /, مكانلا

 لعفت ايو تبع لق هاوغص لوحألا نْيَعَك فقألا ىف سُْمّشلاو

 (ىنتلح لق ريختر نب دجأ ىنتكحو «“«هدرطو ماشه بضغف

 | | ةيواعم ىف رم لق ىبضلا مصاع وبا انثكح لق ةدمح نب ىلع

 أ لجر كيرش وباو كيرش !ىنا ةبحر ىف هيلا رظنا اناو ماشع نبا
 | اققوف ةربخ ربتخا دقو ةعرزم ىو هيلا بسنت تناك مجحلا نم

 م لكأف 70 نبل ىف اهتعضوف اهنجرخاو ل ارفف ءادغلا تقف ىلع

 ىل ماش ماش ىب ةيواعم 7 اولاق اذه نم تلقت سانلا ءاج 5

 لولغ هعبت اف هدفلخ ضكرف بلعت هيدي نيب راثو بكرو ةلصب

 ©) 811 © 0 نوديتي (811 5. م.). ظعمعمز 1ءعام 8 ع وتتق ©01-

 11024112 56 نوردنبي هما 1ك. 68) 0 نوديبرت“ ء) 1

 11 امهيف لوف 2( 0 20 كلملا دبع نبأ“ ه) 211 أ 0 ىتدح.

 ارث) ©6600. نب. ى) 831 ©« © انداح. 2طءدلع 8 هك 0 ىرخحت
 /] 811 ءغ 0 هرم. ؟ءتكانتك ّدص طققعع 000. 51غ ن1:

 ليحالا نيعك ففالا ىلع ىهف لعفت امو سمشلا تمح دق

 (811 طقطع؛ قو ءا ,نيعلا م20 فقالا. 2) 811 ءا 0 انتدح. 1

 م1 نزللا 2) 8 هعظ31 هرم هس) 8 5. »من, 0 70. ) ظالا

 اولاقف. 60) 8231 ءغ 0 ل



 001 | نعني

 د د هع

 رقزألا لاعقلا ى ِءذ ةفيلكلا هىدنب 0 د 3 0

 ٍرشْنُي ةقيلكلا دكت دقي و 0 نفاكأ انا

 هلكسلا 2 كقستسا كك + قلاع تنك ىذلا اذه ماشه هل لاق

 لاق « مءاطعلا ىف * اليع هل فخأو عرذ ةثام" سمخأ' هل رمأف

 ةمباّطخل ىب* رع ىب هللا دبع ىب كير نب كمت اماشع قو

 من ليقيف كحا كرغي نأ كايا لق مق ةىش ىدنع كل ام لاقف'

 كيز ىب كم نتننا و كتفرع لق ىثأ* نينموملا ريمأ كفرعُيا

 ىكعم' ام فقفنثتو نييقت الف باطخل نب رع ىَب هللا اَقبَع

 اموي ماشع 2#فقو لاق «« كلعأب قحأف ةلص ىدنع كل ظ

 ٠ ىَرْملا :ناّيَح نب نامثع دعم» نوتبز هيف هل طئاح نم ابيكا
 نا هملكي وهو نينموملا ريما سأر ىراوي هسأر داكي مثآق ن

 اطقل دوطقلا هل لقف هيلا قلطنا لجرل لاقف نوتيزلا ضفن

 حو لاق ««: هذوصغ رسكتستو هنويع 1ًاقفتتتف اضفن هوضفنت 2

 جوسبحا ماشه لاقف 0 طباربلا هعمو نيثتخ شربالا فخأف ماش

 (ةاذاذ لالا تيب ىف هنمث اوريصو وه ام ىردا اف  ععاتم ١

 لوني كلملا دبع نب ماشع نو «0 نمتلا يلع اووف ا

 اهايا هلوزن ببس ناكو ىنيرسنق ضرا نم ركذ اميف و ةفاضإلا

 ديحن نب ىلع نع ؟برح نب* ريعز نب دما م ىنتلح امي
 ) ل «ىئخستر 2101قليب ,ر0 (ىلل. 1: 811 )١0!1

 ©) 811 «( 0 لاقو هذص6 هل. 42) 8124 لواحا.. © 8 84

 ر) 801 ءه 0 هدط.. ج) 8211 هدتم.: © نده- يق. 17) 8 فقلت

 2) © ذمو. ىطبنلا. 821 هدم. ىرمل“ 2) 836 عيسي. © 204. ماشا
 72) 811 ءغ 0 اقفئنف © 2207 رسكتو». ,7) 21 طمدارب» 2ر 0
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 ارد ١6 عش

 لقو لق ك<ة5فيفع ميلح* اناو اهيف عمطا ال لو لق «نابج

 ىزنعا ىكل لاق هللاو ىأ لاق د تعضوأ «شربالل اموي ماشه

 ©مّدقأتا معن لاق اهنابلا نم ٌبصن هت كونعا ىلا انب يرخآف اهدالو رخأت

 اطعم معن لق انل برضي ىتح ةابخ ا م لاق ل“ لق انيق

 نعقف م سانلا !دغو شربالاو ماشه ادغو 25# ءابغ /نيلجرب ة

 0١ لك ىلا مكقوت ىسك' قع مهن دجلاو لك نتيبالاو ماشع

 '000| شردبأ ايا ملعت لقو كين -ةاشلا' ماشع» بلحن ةانش امهنم

 ” ست رق رانلا مجيب كقوأو تنجأف هلع أ دير رفا

 ١ | ىرت فيك شربا اب لوقيو ثاركاب ماهبلقي لعجو لما ىقللأو *

 لوقيو ثارحملاب اهبرضي لعجو اهجرخا ارث تجاضن ىنح 7 ىقفر ؛

 ”ليقي ةءىش اذهو كيبل كيبل ليقي شربالاو 7 كنيبج كنيبج

 «عجرو سانلا ىكغتو ىّدغنت رث ةّلملا هل تربُخ اذا نايبصلا

 ” هدا للشع لع+ فيلا ب نب هءابلع مدقو لق
 نت عمن ءومع د 52 3223 5 ©

 رّدَست تاذ نوتئألاب ءاروز ةنخول تموت ل كف
 ا 0 و 5 دو تا تارك 2 5

 ورعسأْلاك مكريبك كيلع 5 مهلك كتيب لاو ليحل

 000 الإ لل نيك فال تاطقلا ناكلس' لاعنأ فام

 اورق دنع لأ لري هيلو لحال مالا كلت ىلأ ىق
 ©) 821 مقلع رابج. 01. وتتموتتع 141146. 65) 0 .. دوتساف. 3.

 ا ميلع ميكح. ©) 0 125. هيلع انياغ هاع. 231 5. شيبا اي. ©) 1

 8 0 مدع. ه) 5 تلق. 1ءق50ع 831 هع 0 مدقاف. رك) 1
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 مدلل © ى. د 811 رتعم. ,



 ألو مل | نو

 ىف ةتودعف اهدحا نفخ لق هناك ام تلق نيريط ةزئاج امو

 ءراتخا لق 4#ايعيخ راتخأ نيلق كل ام ءلاقف امهيلع رادلا

 ابرد نيعبرا كيطعن نك امهعد مى انش عحتو 2اهريخ اضيا

 نيرود اهل لاقي اضرا ماش معطقأو لق «كاجرد نيسمخ وأ

 :ناك* بناك ديول لاقف باخ مى اذاف اهضبق ىف لسرأف

 رانيد ةثام عبرا لق ىل لعجت ام لق ةليلخل فيك كحكو © مأشلاب

 فارقو نيرود ماشع هل لاقف ديوُذ هيلع لخد ماشع كو املا

 ىقرح , . «ّلَشلا نماووجر خلو اديب نول كلت 0 ١
 د0 لق م كلاخ ىكأ نع ديزي نب ريمع نع ىلع انثكدح لاق لكيت

 ىلع اناو كلملا بع نب ماشه ىنآر لق كيلخ ىب دكيلولا ىتكخ

 تلق نوذوبلا اذه ام ديلخ ىب كيلو اب لاقف ىراكط نوذرب

 ةيراكطلا ترثك هدىقل هللاو* لقو قدس دينكلا ةيلع ىلا

 ريغ ايراضط انوذرب هباود ىف اندجو اف كلملا دبع تام كفل

 ىالا دحا نم امو هذخأي هيا كلملا دبع ونب هسفانتف دحاو

 «اعيش كللا دبع 2 نم تريب مث هةويحخلا مم نأ هنأ ىرسي

 ليخ تناو ةفالكل ىف عيطتا ماشهل 0 ناورم ملأ ضعب لاقو لاق

 9 0 فز 2135:0601. 7, 477 تلحش امم 65) 0 توذغف». 2

 ك 831 لق. 2 2) 835 ©« 0 هس. 2 0 رامختو تغ ةكمه. رث) 0
 0 ى) © كاف. )2  811 اهيف.. 0 هدم. 1آ2ءصلع 0 برحأ.

 2) 1115.1 تيووحلر اهلك 281 كك 0 كيود. 8181 1 در عل

 /2) 8 ماشلا. 4) © اهاصحا. ه#) 8 همس. ) 60 هدلج. م) ه1

 ك © ل 05 1[ةق. 7, 478 5ءإ. 2 ر) 82131 صك. ىئا. 2) للعقل

 خذملسم 12566 1135. 62.



 ا كةهنزإ ا

 امو كباتك نيئموملا ريما هذ لق هيلآ بتكف لعق ةبادب ل

 نم كلذ نأ نينموما ريما ىنظ دقو كقباد فقعض نم تركذ

 «مايقلا ىف* كتّباد ٌنّيعتف عيضي اهفلع ناو اهفلعل كدهعت لق

 لاق «كناليح ىف هيأ, نينموملا ريما ىريو كسفنب اهيلع

 ةذكلسب نينموملا ريما ىلا تشثعب كق ىلا هلامع ضعب هيلا بنتكو

 لصو دق هيلا بتقكف اهلوصوب نينموملا ريما ىلا بتكيلف ىقارذ

 ريما ٌدرف 4#هبجتأف هب «نقعب ىنلا نقاردلا نينموملا 2

 هلامع ضعب ىلا بتكو لاق يو ءعولا نم لقفوفساو هنم ناكل

 نوبعبرأ و نينموملا ريما ىلا واهب تشعب هلل ةأيكلا متلصو كق

 اذاف اهيْشَح نم الا كلذ ىف 7تون رثو اهضعب ريغت كقو

 فرظلا ىف اهرشح لجأف اًعيش اهنم نينموملا ميما ىلا تتعب

 اهضعب :بيصي الو برطضت ا ىتح لمرلاب هيف اهلعج ىذلا

 ثراخل انفتح لق ىلع ىنفّدح لق لجا ىنتدح «اضعب
 ءاشهل ليم ىتم ثعب لق ماشهل ليم ىنثكح لق ديزي ىبا

 وهو ديلا تلخدف 8 نيفيرظ ىيريطب هعايض ضعب ىلع ناك ؛:

 7لاق راحلا ىف ”«امهلسرا لاقف رادلا ةصرع ىف ريرس ىلع سلاج

 كليو لق هقرئاج نينموملا ريمأي تلقف امهيلا رظنف امهتلسراف
 ه) 8811 ه6 0 مايقلاو م) 0 زصق.اهيف. 2 8211 تهجو. 4) 0

 هبجعاو. ) 0 نك 14 ءامحلا. 15 831 ذملع 2 دنم 20 تلصو 0عقاتأب
 ر/ك) © لصو ؟؛ 8. 1. 200. نيينموملا ريما ىلا ننوع 7652 اص ا
 ونتمونع لعوزلعيمصتاتت. ميز 8 هل. 2) © توير 821 فوي. كساد
 012. ىف. 20185 ىسصيو 811 © © برضي 14 1646© مز تا
 6غ 0 نيفيرسط 2) 0 هيلع. )0 0000. اهلسرأ. .#) ©( هد.
 0) 0 52121113 نينموم ا ريمأ اير 1عز20ع 2001 ىلع اومدق املف

 ىرياج نينموملا ريما وعل 1عرع يعود دنصغ 10ءا20ع 2081 ءا 0 لاقف.



 أه ةنس لد

 ىف ةفغتابم ثنقا الو ةهنيزاودو :هنياحصا طارت هارح نا

 لق ىلع انثذح لق دجا ىنتدح 2« ماشه نم ٍعنع صخنفلا

 رثكا دق ناليغ اي كجو ناليغل ماشه لق © ٌمِبالا دامح ءلق

 الطاب ناك ناف كانعبتا اقح ناك ناف كرمأب انعزانف فكيف سانلا
 ءالاقف فلكل نارهم ب نوعتم ماشه اعف معن لق هنع نعزون

 ءاشا مدل لاق متلأس اذا نوككي ام ءىوقا ناف* لس نوميم هل

 +لاقف تكسف اهراك ىصعفا # نوميم هل لاقف ىصعي منا هللا

 مءتلقا نا هللا ىنلقا ال ماشه هل لاقف هبجي ملف هبجا ماشه

 7نع ىلع انثدح لاق ديا ىتدح « هيلجرو هيدي عطقب وهأو

 م هجنع .لجرب كنه قأ :لة ماسه ليم نشب نع ان سا

 ىكيف هبرضو هسأر ىلع روبنطلا اورسكآ لاقف طبربو رمخو نايق
 ىنارتا لاقف ربصلاب كيلع هيزعا انأر هل تلقف رشب لاق خيشلا
 لاق ««اروبنط هايس ذا طيربلل ةراقتحال ىكبيا امتأ برضلل ىكيلا

 ى«كمامال ظلغت نا كل سيل ماشع هل لاقف ماشهل لجر ظلغاو

 هام مدل لاقف ةعيلل رضح رو هدلو ضعب ماشه كقفتو لاق

 تكرتف ىشم لا نع 7 ترجكفا لق ىتباد تقفن لق ةالصلا نم كعنم

 ىلا ماشع نب ناميلس بتكو لاق «قةنس ةبادلا هعنف ةعمللا

 رماي نأ نينموملا ريما ىأر نافذ ىنع توجم دفق ىتلغب نا هيبأ

 4) 83[ ©« 0 !ظن. )8  831 هناويدو. 2 0 م5. انتدح 6

 لاق مهو لاق ؟ءو. #ه2) 8 جدالاو 5811 10. 5. م.ؤ 12 0 غةصخاتا2 ةاقح |

 726151 "2 ه) 831 هع 0 ىويقاف. رغ) 811 هرم. ى) 8 هدن»

 /) 0 هرصص 2) 0 204. مل. 2) 8364 ه« 0 كلتقا لل. 2 44

 عا )© ترف.
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 1 نز 0 فدع

 لاقي كيم كلملا ىبع نب .ماشهل ناكو لاق الدب جرخي نم عنمو

 لضفي ازانيدو رانيد ىتئام ماشه ءاطع ذخأي ناكف بوقعي هل

 ناوعا ىف مسفنا نوريصي اوناكو وزغيو بوقعي اهذخأيف رانيدب

 وزغلا دب عضوبو ىةسبب « ماقملا عل زوج .ام ضعب ىفو ناوبدلا

 اريابع نب هللا دبع ىب ىلع اننا ىسيعو دوأد ناكو ا قنع 5

 اماقذ هللا نبع ىب كلا قارعلاب 4قرشلا ناوعا هىف مل اهو
 ىف ماهريصف امهسبكج نا عطتسي مم كلذ الولو ءامهلصوف هدنع

 ماشه 2 ىّلوف لاق ٠ « هناثتدحو .هنارماسي اناكو و ارمسف  ناوعالا

 رق ةريبك :ةميظع ةاغب تءاجن اهرعف هل ٌةعبض هيلاوم ضعب

 الع ا انهنب مدقف هنبأ عب عم اهب ثعبو اغلا تفعشك اضيأ اهرع 10

 لاقذ اطاسينأ هنم 0 اديخ أوج اخعبيبضلا /ءربخ هربخأت ماش

 رينائد ةرشع ةدايز لق # ةامو لق ةجاح ىل نا نينموملا ريمأي

 ىف ريناند ةرشع نأ مكدحا ىلا ليخب ام 7 لاقف ءاظعلا ىف

 دجا ىنكدح  «لعفا ال ىرعل ال زيجلا هردقب الا ءاطعلا

 هللا ىبع ىل لق ناميلس ىب رفعج .لاق لاق ىلع ه انثكح لاق و

 حلصا الو .صصا اناويد رأ ملف ناورم ىنب نيواود تحعيج ىلع نبا

 "لاق لق دكا يانتدح «ماشه م ناويد نم ناطلسلاو ةماعلل

 اا ىنب نم دحخا نكي !قيبللا ىبع .ىنب: هناسغ .لق ىلع

 © 0 ماهقلا. 6) 8131 غ6 ( وغلا نع آ2ء1م0ع 801 ,اكف».

 نا هده. ...08 قوسلا“. 6) 8181 ه و. كر 8 ايهريصيف.

 م) 811 ءغ 0 هدم. 12ءكملع 8124 اناكف. /2) 881 موو لاقوز © وو.

 2) 201 كك 0 ةريتك. 4) 811 ءأ 0 نع هربخأاو. 2) 811 ه6 0

 ل از 0 لاق. 2 0 ردقن. 0 15 رو ه) 0 ىتتدح.

 م) 1 نيدواود» 47) © لاق. 7) © هدم. ى) 8 ناس.



 از اك زوي [نزخأ

 لاملا اذه ىبمج نم نورش ام ةامأو هريغ ةابق « ىل ام كاذ وه

 لاقع وبا ةبش اًماف ماشعه عم لاقع ناكو هلاق «مكل هتاف هذوصو

 ىلع تلخد لوقي لاقع ناكو ناورم نب كلملا دبع عم. 4 ناكف
 نب« ءارحا.: ىتوحير_ + البغف هب لجر ىلع تلخدف ماشع

 5 نب ناورمل كوم عاجمت نسب ناورم لاق لق ىلع ىنثذح لق 6 رز

 ىلا لسراف ء«دكلملا كبع نب ماشع نب كّمح عم تنك مكلل

 لاقف كل ام تلقف فهلتي وهو بضغ دقو هيلع نلخدف اهب '

 كلسر ىلع ممل تءلقف همتشي لنعجو ىمالغ مش يفي -

 تلق اذه ريغ مامو لاق ىضاقلا ىلا هعفت تلق عنصا امف لاق

 م8 بلطف اماشه غلبو هبرصف بهذف كيفكا انا مهل ٌىصخ لق ال

 ىضصخل لقو.. كرما رق لاشع ب لمح لاعفب ىتحمي ااناعتا ل
 ىتثححو ««هنبا متشو ىصخل ماشع برصف ىنترما ىقل هللاو :ىلب

 بكوم  .ماشها مانا ى ريس غدا نكي, رفا ىقعالت نك

 بكوم يف املاس اموي ماشع ىأرو لق كلما كبع ىب ةيلسم الا

 ,6لجبلا مّكقني ماكو "ايكوم -ق»«:تزوس, ىطمد1 ىملخألا لاقو هر

 6 نأ هعنميو : كتجاح.  ليقيو راس :فقيف دعم ريسيف بيرغلا
 نكي رو لاق «“«هاماشه رما «وه هناك راس ناكو دعم ريسي

 وزخي نم نش وزغلا هيلع الآ ءاطعلا ذخأي ناورم ىنب نم دحا

 4) 8 هدم. 811 هده. ءايقر © هدن. 120ع 2 كاذ 20 ام اماو. 2) 8

 اماخر 14 انغ :ءع.ز 231 امو ءا 1063 م0 مناف 2غ الأ ان 001016 0

 ك) 8031 ك6 0 هرص. 4) 881 ء6 0 ناك هناك. ه 8131 ءه 82 كبع

 هللا“ )©: هطجن 55) © مك علل را

 اذحا ع هدم. ىف 0©5.ز 211 ءا 0 هد. ريسي (0 طة دىحأ ىف):
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 فرعس رصن لوسر دايز نب ميغاربا هيلع مدق ىتح هلك ناسارخ

 ارصن نأ ليقو (««فسوي ىنكلعا لقو هب ركم ءدق فسي نأ
 اومدق اًملف ىبلكلا ميعن ىب ءةليح دعم كفوأو 2 ءارغم كفوا

 5 ماشه كنع ارصن 0صقني وه نأ ءارغم / فسوي عمطا فسوي ىلع

 هتدجكو رصن سأب 7 ءارغم ركذ هيلع امدق الف كنسلا هيّلوي نأ

 ةّيقبب هنم مانعتم هللا ناك هل لق رث كلذ ىف بنطاو هيأ

 لجرلا فرعي ال لق اذ ام ةيقبب لق رث اسلاج ماشع ىوتساف
 مهفي داكي هامو هنم «ىدي ىتح «هنع عهفي الو :همرج الا

 ؛0اي لاقف ّىبلكلا ةَلَمَح ماقف ؛ ةربك لجل ككصلل+ا ا م ْج

 ءماشه لاقف* رهو ىه لق امك ىه هام هللاو بذك نينموملا ريمأ

 اًدسح ربع نب فسوي رسما اذهو غفصو امك «سيل ارصن نا

 « هفعضو رصن ربك ركذي ماش ىلا بتك فسوي ناك دقو ءرصنل
 « هتافات كا نحمل ماشع هيلا بتكف ةبيتق نب مّلس هل ركذيو

 ؛ةرصن ةءالب تملع كف هل لاق فسوي ىلع نه ءارغش مدق املف
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 أب | م مدعم

 رجا نباب ريع ند فسوي 62 لاتفت ةناغرق 6 خيناتلا هتوزغ © نم

 ناك ىكق لاق مكناطاس ىلع سيف رشعم ب عطقالا نبأ مكبلغي

 رقباف نينموملا ريما ىلع تمدق !اذاذ لاق ريمالا هللا حلصا كلذ

 0 رغم ماكتف ناسارخ وصأ نع علاسف ماش ىلع اومدقغ هنطب

 كحو لاقف رمخ رمم ىب فسوي وركذ هما يلع ىنقاو هللا كيد 5

 ' اذا نينموملا ريما اي دنج مكل سيل «لق ناسارخ نع ىقربخا

 /6ليفلا لقم :ةيسارفو ءامسلا ىف 7 قداوس نم غنم كجكأ الو

 '0انكلا لعم ةان ككبو لق كثق هل سيل موق نم دّدَعو ةكعو
 راد ىلا ثعبو هتلاقم هيلع كرف ربكلا نم هّدلو فعي ال لق

 ش 0 ماشه هل لاقف مونرأنا ناجرلا دبع نب هر ليش قاف ةفايضلا ؛0

 | ااباشلا الو هفاخ ىَشُكي خيشلاب سيل لق هرصن نع ىربخا

 املف داصرالا فسوي عضوف كلذب فسوي ىلا ايت ديالو لبق

 ”اومدق ىتح و اوداكتو كيربلا فيرط اوكرت لصوملا ىلا اوهنننا

 ماسب نب ميعاربا 7 ناكو 5ليبش لوقب وصن ىلأ بتك كقو افمييب 5
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 زارا 1/1

 انلك تيببلا للفأ 1 اننكصن 65لتم ني ريمال ه هننكجاصنو

 نب لئاقم اهيف كجوف ةفايضلا راد ىلا ثعب هباتك اماشه قا

 اناو معن لاق تننأ ناسارخ 4 نما لاقف هب هونأت ىدعسلا ءىلغ ا

 نم /ةئامو نيسمخ ءماشه ىلع* مدق ناكو لق كرقلا بحاص 1

 ةىلو امف لق معن لق تمأصلا 7نب مكمل فعتا ملاقف كرقلا

 اغلا نوعبس اهجارخ ةبايرافلا اهل لاقي ةيرق ىو لق +ناساوخب |

 لق هنم تللفا 0فيكو كحبو لق ” برس نب ثراخل 1كرسأف

 ياخ لعب مكمل هيلع مدقف لك هليبس ّكخو «حفقو هّتنا كرش |
 وهو م مدق مكمل نا «٠ فسوي ىلا بتكق انايبو الامج هل ىف قارعلا
 10 © دلعو ىنانللا ٌّلَخو ةعس هل كلبق اميفو تفصو ام ىلع |

 هءارغم كفوا ةيناثلا هتوزغ ”ةناغف رصن اوغ وةنسلا هذه ىقو ا

 ٠ ماش كنع هيف 2# عقوف قاوعلا ىلآ وجا ىبا 4 «

  5نسوتو لشع قمرات انو هنق وج بشل

 م هيف رمع نبأ
 تح -ِ هم 3 ---- !
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 أنام ا

 ةيصقب الا هيديا 5نم نيملسملا هارسا «كخوي الو لاما تيب

 لاقف هومّلكو رصن ىلع كلذ سانلا #باعف «لودعلا ةداهشو ضاق

 | 1 ١ ىخلا :لثم' هتياكنتو : نييلسملا ىق. عتكوش منياع: ول هللاو 6 ما
 لوسرلا مدق ايلف كلذ ىف ماشه ىلا الوسر لسرأف كلذ متركنا ام

 انبرح نينموملا ريمأي تبرج لوسلا لاقف رصنل كلذ ذفني نأ أت

 ريمأي ىبلكلا شربالا لاقف ماشه بصضغف كسفنل رتخاف انكلصو

 ىف تناك هتياكن تفرع دقف هل لاو ممقلا فلات نينموملا

 © لأس ام ماشه دا فلا

 ماشه ىلا نلصلا نب مكلل ريع نب فسوي كفوا ةنسلا هذه ىفو

 ؛رايس نب رصن لزعو هيلا ناسارخ مض هلعسي كلملا دبع نبأ

 هيف رمالا نم نراك امو كلذ ببس ىع ربُخل ركذ

 ادرس نب رصن ةيالو تلاط انل لق هخريش نع /ىلع ركذ

 0] اكسح ماشه ىلا ريع نب فسوي .بتك ناسارخ هل تنادو

 لآ اهضي نأ نينموملا ريما ىَأر ناف و ربت ةربت ناسارخ نأ

 نينكلا عم ناك :هناذ تلصلا نب مكمل اهيلا حرس قارعلا 5

 ," ثعاب انأو مكحناب* نينموملا ةريما دالب ةرصأف جهلاعا ميسج ىو

 بيرا هبيدا هناف ؛«نينموملا ريما ىلا * تّلصلا ىب مكخلاب
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 ازا يش نأ

 ه ىضقتساف .ناتسجاس ىلع ةمربش ىبأ ريع ىب فسوي دجو :اهيقو
 © ىَليَل ىنأ ىبا

 كلذك ٌئموزضملا ماشع" نب نحب عنسلا هذه ى 'سانلاب محل

 نع ىسيع نب قاحسا نع دهكذ نمع تبا نب دما ىنتلح
 :يف راصمالا لامع تنناكو « نينو .ئدقاولا لق كلذكو رَشْعَم نإ

 نا لا لبق مانركذ كقو اهلبق هلأ ةنسلا ىف ةلامعلا ةنسلا هذه

 ناجرلا دبع نب كمح ةئسلا هذه ى ركذ اميف ناك ةقوللا ىلا

 ©« ىتّيت نا نإ

 ةئامو نيرشعو ثلذت ةنس تلخد مت

 10 تادحالا نم اهينر ناك ءامع ريخل# كد

 ,5 نسب رصن ىلو املف شالا ىلإ نم مهق د اهيلا هل 08

 ماطعأو مدالب ىلا ةعجارملاو ةعيفلا ىلا وعدي ميلا لسرا رايس
 ناسارخ ةءارما اهركنا ماطور اولأس اوناكو /لق اودارا ءام لَك

 ىدحعي الو مالسالا ىع ثتراو* املسم ناك نم بقاعي ال نآآا
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 ©2) 0 هو... 82)-0 204: اونك ىيذلا 2 ظام.' 2) نال
 © هرص6. 6) 834 ام (8 © 0 ايلك)١ ركر 0 هنص. ى) 211اظ |

 2) 811 ك © مدن ,10.) ارق. 14 امم انك 26م 2) 8116 هيصن 2
 كا © < مآ ظ لاف 3: :



 با“ ا١)) مس

 0 لبقا 5 ىلع :ىنب ىيز .6 فسوي لثق اًملو فنك وبا لاق

 هللاو ىنأ ةتيبكل ةركملا لها اب لاقف ربنمل دعصف ةفوكلا لخد

 «بكثذلاب فوخا الو 2 نانشلاب ىل عقعقي الو ةبعصلا هن نرقت ام

 راغصلاب ةفوكلا لعا اي اورشبا شالا دعاسلاب /تيبح تاهيه

 ادا ىلإ و دكقلو قزر >1 انالنع ككل ءاطع ل ناوهلاو 5

 مكنم ام فالخو ىغب لها مكناذ هيلع نوهركت ام 1مكتعمسا الا

 ااهلو ىبراكملا :كيرش .ىب :ميكح الا هلوسرو هللا براح نم الأ

 مكتاناقم ل نذأ ولو مكيف 2 نذأب نأ نيبنموم ا و يه _ «كتلاتس

 © مكيرارذ تيبسو
 ناك ىذلا ىريشقلا 7 ضايع ىب موتلك لقق ةنسلا هذه ىفو

 /ةيقيرفأ ىلا * ماشلا لها لويخ ىف هتعب كلملا دبع ىب .ماشه

 © ريوبلاب ةنتفلا تدعقو ثيح

 2م ضراب (نيفلسملا نم ةعامبج 0 8 4 لاطبلا هللا كيع لوف اهبفو
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 اا" ذنس أباه

 جئارعش ضعب هيلغ كرف هبض ا تدراف نابضغ

 تأ !ةاحوسا ققكما نع 2 اًكِفادقللا

 اسكلوس رد م وب د لوستا 5 8 مهتستكا

 كاسم مث ىراكما هفلشلا»# اكتمال 37

 اموشش راع و اب ”قشرال لطفك /
 1ث طرش ىلع ايلا 0 كيدي نب * تفوح نب شارخ و ناك لبقو

 لا لاقف هبلصو أدبز شبن ىنذلا وهف ةرعع نب* فسويا ا

 اطقم فوطلا رخاسم ا عك تعب

 اني 7 هلا 1 هيلو ل 1 1

 0 ا م 5022 ندخل

 ادتو هاا ناك كك دينك

 5-5 كو 7 0 قلو 00 كح

 انا مكسر كا مد ىف اركرد
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 !با ااا

 ىلا لسرف فسوي ربخل «غلبف هدنع هاراوف هب هانأف ٌةماركو معن

 | هللا ىطعأو كدنع مالغلا اذه. ناكم ىغلب دق كلما دبع

 البع هل لاقف نينموملا ريمأ ىلا 3كيف نبتكال هب ىتأت ل ىتل

 0000 ناطاسلا ىجانتي نماىراوأب بانا روزلأو : لطابلا كنا" كلل

 ىلع اذه لثم ليبق ىلع كاشخحا نننك ام ىقح نم رثكا هيفو

 )0 ام رشي نبا هللاو ىكص لاقف هيحاص: نم. عامتسالا لو

 ذل املف هبلطا نع فكف /مديلع- رتسي* الو اذه لكم « ىزاويل

 | ذكي 2 ناسارخا ىلا ةينايولا نم رسفن ىف ىئيج. نرخ بلطلا

 000 دج 2 نا ةقوكلا لها اي لاقف #ةفوكلاب كيز لتق و دعب فسوي
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 لاقذ هلابك
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 الز خلد الرو

 ناك راصق « دنع املا هيلع اورجا رث هبايث ىف نفدف هنطب يف

 وجر خت ساف جلد و ىعضوم نع جلدي نأ ىلع ةلومع لعكتساف ىب

 تكميذ 5 لوني المل هنسأرك اورمأ رث هدسج اوبلصو هسأر أوعطقف

 ةيواعم نب ريق سرت نمجف ناك هنأ 6 لئيقو 3 انامز نمر

 ةباب ىلع مبصنتف هب رماذ ءماشه ىلا هسأرب ثعبو ءةمتيَح وبا

 ندبلا ثكمو ةنيدملا ىلا ءدب لسسرا ماو قشمد.ةنسكما ١

 « 1: قرحأو لونأف دياولا هب ةرما و ماش تام ىتح ماببلصم .

 ىلا كيزب ىجعس ىذلا وبف 10 ناك كبيرش نسب ! ميكح نأ لفي

 رسما ىف لاق هناف حلل نب معلم هلل وبا ,: اماف « فسوي '
 -_ٍع 0 3و سب

 10 ىهكإ لبا, ليسا ىنب نم لجر كيمع كبدز لنق ايل كدر نب ىبيكا

 ىأرلاف ةعيش مكل ناسارخ لهاو كوبا لتقف كق هل لاقف كيز ىبا

 كنع فكي ىتح ىراونت لاق كلذب ىل فيكو لاق اهيلأ بر نأ

 كلملا دبع مْ فاخ رث هذليل هدنع هاراوف يوخ رف بلطلا

 هج ةبيرق كب 6هديز ةبارق 7 نأ هل لاقف ,ناوم نب رشب نبأ :

 ىلا برقا هنع وفعلا ناك دقلو لجأ وهل لق بجاو كيلع

 ناو هل بنذ ال هاتّدَح اًمالغ هنبا اذهو لتق دقف لاق / ىوقتلا

 لاق كدنع هيراوتو هيحتف هلتق هناكب ةرغ نب * فسوي ملك

 ©) 8 دبع. 01. 17ه. اء, 7 كانه ناك راصق. ) 1 كربت.

 م 831 هدم. 4#) 831 ليق كقو. 2 836 قشمد» مك) 8, لك
 ء« 14 بلصق. مىي) 834 ة+ئيدلا. 5600. 40 ماش 11 8 لعوتصك

 /) 0 كت 7772972. ٠ ايبصتم» 2) 01 رماك. 2 25 هع قالا 3

 /2) 0 مكح. 2 8 هدصب )#  © هت. وبا 0) 8 هدم. (204 هليل
 م) 8 66 18 م5. هبا 20) 07 022:17 7) 71187 وكيلا كا 76 1

 لا برقا معماعمتمأ. 11206 2 ىف لاقث. .) 1 ثدح مالغ.

 2 811 ء( 0 هرم. ِ

2 215 



 [باازل )١١  ةس

 ىلا * فيرطلا نم هعوجرو كيز رمأب ملعي مم ريع ىب فسي نأ

 ةدايا كلمل دبع ىب ماشع مالعاب الا صخش ام دعب « ةفوكلا

 ” 0 د داود ايندبحكا كيما جنم الجرو نأ هلذو

 كنا لوقيو هلهججو همتشي فسوي ىلا ماشه بئشكف كيز مما كهل

 هطعأت هبلط ىف ميجَلق هل عيابي ةفوكلاب ءدبنذ رراغ كيزو لفاغل 5

 ادلصلا.ىب مكلل ىلا فسوي .بتكف .هلتاقف م ليقي ل عاف نامالا

 ىفخم هبلطف ةءبلطب ةفوكلا 7 ىلع هتفيلخ وهو ليقع ىنأ لآ نم

 هاطعا ىكلا ايناسارخ هل اًنولع فسوي # 7 هعضوم هيلع

 هنأ هربخف ةعيشلا ضعبل «» فطلي نا هرمأو مرد 7 فالآ ةسيمخ

 ديرب الم دعم ناو تيبلا لعأل م ناسارخ نم ممدق ه لق 0

 ”لاملا نع* تبخو ةعيشلا ىقلي كولمملا ؟لزي ملف هب جيوقي نا
 ةعضوم ىلع فسوب لوف جر ديز ىلع هولخدا ىتح هعم ىنذلا

 نتجج ملف عراعشب هباحصا ىدانف ليكل هديلا فسوي هجوف

 اي, ادواد. ناك ليقي»لعجت لقا وا: ةئامتلت الا .هنم هيبلا

 اذا نا ليقو .. «رذحا ملف مكنالذخ قدح دق مكب ملعا 6

 رهن ىف نفد ناكو هيف نفد «ناك ىنلا كير عضوم ىلع لد
2 45 - 
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 ينج
 قيشفت دل

 7 زخئنس ابأأ

 ىحص ىلا هاسنلا نوجرخي اوئاكف غفوكلا «لفا رود ىف :ىحرأل

 مالغ لج نق لع م ةنوسمتلي تيبلا نوفوطيو *

 نّلصلا نب مكمل ثعبف كيز 0 موي ىدنسلا ىلع نها

 اقتلطناف تلصلا ىب مكلل نباو ىنوملا «ديعس ىب سابعلا

 ةنتلصلا ىب مكل «ىبا هيلع 0 قا سابعلا هركف د«اجرختساف

 سأرب ةعمل 0موي ةادغ رمع نب فسوي ىلا © اريشب سرسو هكرتف
 مكلل نب دكيح نب ممساقلا ىب ٍباَجْخل عم ءىلع ىنب* كيزا

 ةنيهج ليم و ةيريبجلا هبا لاقن «ليقع ىنأ نبأ
 ٌملاس اركصب عقلا ايغعو مياعملا اوكهَتْنأ نيذّنن ْنَُق

 10 مساقلا ىب د مكحلا 1 كسوفاب مراكألا م متاحجو في

 ةسانكلاب تح ديوب رمأ.ريشبلا ىمع: سف فسوت »قا اقل

 ةقراح نسب كيز نب قانا نب ةيواعمو ةمْيَوَخ نسب رصنو وف
 ا ءاجس نم دان. كف. هفلصن ناك كوتا كظلرو 2

 ت ىب رصن سرب دنابع ىباديح ءاجن جرو غتامسمكلا |

 1 نيترعشالا ذره .ليخالا اجو :عرد ؛تفلأو#ة رع ني فشوي#
 ريمالا هللا ملصا 7لاقف هتلتق ننا لاقف قاحما نب ةيواعم نأ

 رهو رد ةئاحبس دوطعا 4.لاقف .هظظرعذ هتفار ىّتكلو هّدلتق اف 00|

 /”ليق ىكقو* «دهلتقي رث هنا معز هنا الأ هءاقلا هل متي نا دعنمب |

 ©) 2 هزت 2) 2151 ك © نوسم ةليق تءيبلا فيج نيلخديو.

 © 8 كعس. 2) 881 كه 0 يشب. ه) 8 ءا 81 هدم مير 81

 هزنع ةتا. م) 8 ها 811 هيريوملا 0 هيريوثلا 2 ) 831 هلا
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 بأ. ا“ خمس

 || حلا ارق: لاق "ىدلتس ذل !تبع انعم " كو «ءاملا ةيلغ انيرجو

 4 عّكصتو اهب لون ملقا هنبا انعمو ءعيبسلا ةنابج قأن ىتح

 | تلق هرشح 7 نوكت .الءاطغم طعر» 4 ءاشيقبو انعا نيالا
 لق ٌىدُبعلا راَبصلا وبا هعمو كيشغ دق ٌُجبصلا اذه ديرت نيا
 هنأ تنننظف نيرهنلا كيرت امنا تنك نأ هل تلقف 8 نىيرهتلا لاقف

 كناكم ربت ال مل تلقف جلتاقيو تارغلا طّطشتي + نا ديري

 /ىكيرأ انا م ىل لاقف ضاق ءه ام هللا ىضقي وأ و لتقت ىنح علتاقت

 ةخفوكلا نم جوخ يح لبق و ءاكنلاف هل تلقف ءالبرك ىرهن

 انعمس ةفوكلا نم انجرخ املف انعم طحرو ر ابصلا وباو دعم انأو

 00١) الرس انهجوت رق ةليقنلاب ةادغلا, انيّلصف .نينّذؤملا "نانا

 ىب هس دبع نب رشب ىلهم اقباس كيرا ىنا 1ىل لاقف ىهنين

 ' ]1 معافا عجطتسا" ممقلا .تيقل ذا :ثنكو ريسلا عسشخ وشب

 انملظا دقو ىونين ىلا انيهتناف دعم « لكأتو لكايف هايا اهُمعّْطَأت
 00 2ل تءاقف انيلا بطلا «لع توعدف فباس لزنم انيتأف

 لسراف ىبلا 0«لسرت نأ كل ادب اذاف هب نوكاف «مويقلا ىّقأف انأ اق

 ىديهع رخآ كلذف فقباس دنع هتفلخو تيضم مىلا مث لاق

 نوبلطي ماشنلا لهأ 7 ثعب ريع ىب فسوي نا مث لاق ي« دب

 ©) 8386 © © هيلع ءاملا. 8) 831 انفرصناف. 4) ©0044. عيبسلا»
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 ا! ءذس ن1

 «ليللاو هاسملل الا اوعجر مهنا ماشلا لحما ىظي الو هباحصا 3

 دق هذجنف ىلع نب كيز رقأ صقن ىحاصو انأ تلبقا لاق
 5 كس ىف برعلا ضعبل ديم ةجوك 5 نب ارحل كتبو لخدأو لزنأ

 هيلع .نيلخدف :كيباث' با ةةملس !لاق '“ركاشو :بخرأ رود ىف فيا

 اوواجن هباككأ فلطناو 4نيسأخل ايا كادف هللا ىلعج مهل ىلقف'

 هتهبج نم لصنلا عرتناف سأور ىنبل لوم ءريقش هل لاقي بيبطب
 ا حيصي لعدج / معيفتنا نأ أدع ام هللاوف هيلا رصططللا انأو

 (١ ضعب لاقف خيرأون نيبباو هنفدن نييأ موقلا لاقذ و ىضق نأ تبل

 ل رناتكأ للب متضعب لاقو ءاما ىف هحرطنو دعرد 7 هسيلن هباحصأ

 ىأ محل :لكأت ال هللاو ال 2ىيج هنبا لاقف ىلتقلا نيب :دعضنو

 لاق هنفدنف ةيسابعلا ىلا هليك لب ال* سضصعب لو بالكلا

 اهنم ذخوي هلا ةرفال ىلا هب فقلطنتن نا هيلع ترشأف ةملسا

 5 نيب هل هانيفحو انقلطناو* ىبيأر اولبقف ”اهيف هنفدنف* نيللا

 و هانفد هل انكما 2 اذا ىتح ريتك ةام م زذتنيح هيفو نيقرفح

 م) © كحل. 82) © قا. 2 8 تك 821 هدت. 4) 14 نسا
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 ام أ نس

 |0030 ارليقافا» هس رقارع لي فطوتي .قابع ,قشاعلا» ناك, املكف

 مو عفشكف هبادتا ىف كيز يلع ليد دكيز باكحصاو #4 اوقنلا

 هب خةتابسلاب يلع 0 0 :عيشلا ىلا م قجرخا ىنح 8 ةعبت

 ىتح هلاسجرو هليخ ىف معبت مث 57 ىدب نأ هحخلا يح

 0 او قران نيب اميف هل رهظا|:1ةيَو خرا. رق" ةاتسملا , ىلع اوذخا

 | دن تموو ب هكاوللا ايحيابقوب !ىيدتت, الاجق' قلته .هلقاعم
 نب كعس ىخب نم |” حووسم نك اقلام ا ئنح قيما ز ةيعت ول

 ' ددعسلا و حورسم ناكو بلطملا ىبع نب* سابعلا فيلح 0

 ال عليخ تلعجن 8 بلاتملا دبع نب سابعلا تنب ةيفص يوزت*

 هيلعي ريع نب فسوي ىلا سابعلا ثعبف «هلجرو 6 تعبان 0

 نب ناميلس هيلا ثعبق ةبشانلا ىلا ثعبا مهل لاقف كلذ

 أدير نومري اولعجغ ةبشان مو 8ةيراضابلاو ةيناقربقلا انبا سلكلا,ناجمك

 ىلا.1اوهتنا نيح * جفرصي .نا ىلع اصيرح كيز ناكو هباكصاو

 نيب ىراصنالا ىاد#سا ىب ةيواعم لتاقف هيلع « اوبن » ةضبسلا

 كبز تببتو هيدي نبب لثقف اديدش الانق ىلع نب دبيز ىلي 5

 اداضاق هسب ئمر ليللا منج اذا ىتح هعم نمو ىلع نبا

 عجرو و عجرف غمدلا ىف م ثبيشتف ىرسيلا هتهبج 0 بناج

 ه) 82ا01 هدم. 85) ا ععبتا. ء) 5ءوو. 30 ةجرخا هده. 2.

 0 ا نقي.  ه) 8 هرم. ,رث) طالا حورمم نمد 58 حورشم يأ نب“

 5ءوسوس. 0 حورشسمم ل322 5) © 1266 0ر0: (ظالل حور /) 822عع
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 الراز فد ايوب

 كل قا ههل لقو هب ففأف هحالس هيلع سيلو هاتأ لب عضعب

 ىنوملا .6قيعس .ىب سابعلا ةانجف سلجل ليج بحاض نم

 ديز ىلا ىهتانا ىتح راسف مأشلا لها ىف هتعبف هتيطوش بحاص
 قيرظلان رييقك, «نراجاقلل يه مهو «ىورملا رواد , نفل كك

 5 ىب رصن /هيتينجام ىلعو هباككا ىف ا 6 جمخو فياضنم

 سابعلا آر اًملف ىراصنالا قاد#ا نب ةيواعمو و ىسبعلا ةيرخ

 سان لوؤنف ضرالا ضرالا مأشلا لما اب ىدان لاجر معم نكي مو

 //لجر ناك دقو ةكرعملا ىف !اديدش الانق اولتنقاف هعم نمم ريتك

 لاق ةورف ىب لكان هل لاقي سبع ىنب نم ماشلا لسعا نع

 ن ةجزرخ ىب رصن نم ىنيع تالسم انا ىّتل هللاو ريع ىب فسويل

 ىبا سابعلا باحصا نعينلا+املف رمعطكر الا هوب رع ا
 ةجرخ ىب رصنب ةورف نب لكان رصب 7اولتنقاو دكيز باككاو 8 ديعس

 هلنقف ةبرض 7ارصن ةبرضو هنخ علق أررعن برضف دوك لبقاف

 دبر نا رق ا!ديدش الاثق .اولتتقاو كام نأ:رصن كتبثلي 5 للا

 الجر. نيعبس نم اوك مأشلا لها. نم, لسقو ممم ىلع ند

 ىف ىدان «كيعس نب* سابعلا ناك دقو لاح رشب مو اوفرصناف

 أوبكرف فيضملا ىف لاجرلا قيطت ال ليخأ نان اويكرأ نا هيلا

 ©) 8 هده. 625) 0 تو. )2  (0000. ءا 7788177. كعسز أل. 58

 51 20 ظلال راجلا تبسح. 62) 881 © كنك." /) طة
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 خيرض. 2 ) الآ هدم.ز 2 كك 0 دعم.



 أنك ا نش

 اوك مزهناو اعيش عنصي ملف هبرض رث م ابا زيفقب ه تلك و

 | يرحل نم ورع راق + ىلا .اوهتتنا :ىح .هباصعاو :نيابعلا" : نو هللا

 كيز باحصا لعجت ليفلا باب ىلا اوهننا ىتح هباكتاو كيز اجو

 اكسل .لحا اي قوفوحعتيو 8 باونبالا "قو نم :جتايازا نالخبحي

 ةفوكلا لعا اب ليقيو عيداني ةجرخ ىب رصن لعجو اوجرخاو

 متسل مكناف ايندلاو نيدلا ءىلا اوجرخا وعلا ىلا ٌّلخلا نم اوجرخا

 عنومري و اولعجن ماشلا لها م جيلع فرشاف ايند الو ىيد ىف

 ىف ةفوكلاب ريبك عمج #7ذتهوي ناكو دجسملا قوف نم ةراجخناب

 ]1 8 مكس نب نايرلا فرصناو راس ةنابج ىف :ليقو اهيحاون
 هيبلا جرخو دعم نميف ىلابع نب كيز فريصنأو ءاسملا دنع يدل 10

 ااهلس نب نايرلا داتا نيرلا راد لونف ةفوكلا لها نم سا

 ماشلا لحأ نم « ركف انيدش القق قزرلا راد :«كنع هلتاقف

 ىتح قزوسلا راد نم كيز باكا متعبتو ريتك م سان جنم ةيلكقو

 وأوسا ءكاعبرالا ممي ءاسم ماشلا لا عجرف دجسملا ىلا اوهتتذا

 انوي امد .سيبخلا مي ادع ىغلا .نم ناك اًملف اًنظ ةئشدو
 0 ةعاسلا كلت ارضاخ ىجوي ملف ةةملس نب نايرلا ريع ىبأ

 00015 للك, ©: تلكا 713) 834 عنصي ملخ. 20 8 بيرخ.
 4) 8021 ناويالا. ه) 821 نم. رمح) © م0216 2054 ماشنلا. ى) 8
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 ٠م أ ةفنس ايوذ

 رمع نب فسوي ىلا 6 هب بهم هورسأف ه هباع ماسشنلا ىللغا لخدف 7

 سانلا .نالخخ ىار“ىقو -ىلع !نب دير لثقاو هلو اكملت

 اهولعج دق ءاونوكي نا 4فاختا ةجوخ ىب وصن اب لاقف هايا
 نيرضال هللاوف انا اما وءادفلا كلل هللا ىنلعج هل ملاقف ٌةَينيسح

 ع نأ مث 7 ةفوكلاب ذتموي هلانق ناكف توما ىنتح اذه ىفيسب كعم

 ءادفلا كل هللا ىنلعج * لع ل .ىب* كيول لق ةجرخ ىب مصن

 جوخ خبح انب ضماف نوروصح مظعالا ككاسملا ىف 7سانلا نأ

 ديبع غلبو ةطفرع ىب كلاخ راد ىلع رمف دجسملا يكن هديز هب

 هليقاو ماشلا لما ىف ىف يرخن « هلبقا ئدنكلا سبعلا ]ىف

 , و مكف صآقو نأ نب دعس ىب رع باب ىلع م اوقتلاف كيز

 غدار اًملف“هالوم+ 8 نافلس عم .اهواول ناكو سقللا_تيتش هول تن
 قكباذراب لكلا لق "روع عك ىق 2 هأرو ليل * ةللا تيبعا

 نأ مث مدلاب هواول بضخ ىتح فرصني ملف غيلع ليح ةئيبثل

 لاقف امهيفيسب ابرطضاف هب طانكلا لصاو هيلا جرخت زرب هللا ديبع
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 نر ا! زكتس

 ىلأ ىهنننا ىتح ىضهع أدبز نأ رم لام ؛ مكبيسح هللا اهوينلعف

 جرخ ث ضمرهف ماشلا لحما نم اهب ةعامج ىلع لمحت ةسانكلا

 وه هيلا هرظني لتلا احم قي عسب. تابللا أذل روطرت تح
 با

 مياس نب مزسمزو ىبنؤملا قوم فرح © مازح هيدي نيبو 6 دباككاو

 لبقا ول هللاو لجر ىتثام نم وكأ هعمو ةففكحملا ىلع اهو 4ىبلعَتلا 5

 0 نب ىليؤ وفا 0 ءةمليس (نتب * 0 هلتقل فسوي ىلع

 5 د كتناكو ةفوكلا لخد ىتح هللا دبع نب كلاخ 0

 ' اابعشتا ءقيق ةسانكلا لا: هلجوا تح ىلع ىب كير باحفا

 فلطنن و الا ضعبل عهاضعب لق رث ميلس ىب فتخ ةنابج وك 0

 اذهب ملكت نا *ىلع لجرلا داز اف :لق ةحنك ةنابج وأ

 نقف اوضفخ اقاقر اواخد ,م وأ اهلف مالا لف يلو ١+ مالكلا

 جاخ رث نيتعكر 0 ديف 065 دجاسملا لخدف نم لجر نكت

 عفايساب هنوبرضي ولعبت رت ةوعرص هنا* مث د عل تاقف جيلا

 رت رفغملا اوفشكا نا و ديدحلاب عتقم سراف غنم 8لجر ىدانف 5

 عوفشكف عيلع دباككا ل لع /اولعفف كيدح دوب هسأر اوبدرضأ

 اجكنو الجر اوعطنقا لقو مأسثنلا لها فرصناو لتتف لقوا دنع

 فوع نب هللا دبع ءراد لخد ىتح لجرلا كلذ بهذ عدئاس
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 ةييرخ نب .رصت عمس .«رذعب انعياب نمل اذه ام هللاو ال لاقف

 خطوش بحاص ناكولا دبع ىب ورم « ىقلف هيلا ليقأف ءادنلا

 ىب ريبزلا هرادإ دنع ةنيهج نم هليخ ئف 5تلصلا ىب* مظل
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 0 ند كيت 0 نم للجر م هارتشا ميهب مثدا نوذوب نذكموي
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 طبول الزر ةخنس

 5 تقلغو تقاغف قوسلا بوردب فلضلا نب همك رمأو '“ هبحاصو

 عبر ىلع ذتموي ةفوكلا عابرا ىلعو ةفوكلا لحمأ ىلع ىكسملا باوبا

 ىلعو ٠ ىلكيلا ريرجج ىبب هللا لبع نب ميهاربأ خنيدلا لعا
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 ةعيسبرو ةدنك ىلعو ىدبعلا 2 لدي ىنأ نب ورع كساو جحذم
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 ام" تسع أبءأ

 هباحصا كعاوف هجورخ ىلع نب سيزل ٌبتتساو لق هب مسرماام |
 نا ربع نب فسوي غلبو 078 ةنس رفص نم ةليل لوا كاعبرالا ةليل |

 نا هرمأت تّلصلا نب مكمل ىلا ثعبف جورخلا «ىلع عمزا دق اهيز
 مكلل ثعبف هيف حصح ةمظعالا دكسملا ىف ةفوكلا لما عمك

 : ىدان رق دجسملا ءهلخداف ةلتاقملاو بكانم لاو طَرشلاو كفرعلا «ىا

 هنم ترب .ققف. هلحر ىف كنكردا .نم ليقي ريمالا نا 2-لا هيفا

 ءاثلثلا ممي «دجسملا سانلا قف مظعالا ىجسملا اولخدا ةمذلا

 قاحا ىب ةيواعم راد ىف اديز م اوبلطو « مييب كيز ورح لبق

 ج ىف ءاعبرالا هليل كلذو اليل 0 ىراصنالا راح نب كيبز نبأ
 (0 ىدارهلا اوعفرف قاحا ىب ةيواعم راد نم دربلا ةديدش ةليل
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 لتقف 7هباككا ىلعو هيلع اوكشف ئدنالا سابعلا نب رفعج عيقل
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 هب اندنع كلذ غلبي لو ةنع انوعفدو انيلع اورثأتسا مهقلا ناو

 ملف اولاق 5 ةنسلاو باتكلاب اوليعو سانلا ىف اولّدعف اولو دق افك

 :ميق لانق ىلا هوعدت ملف كيملظي رث كّتلوأ ناك اذا هءالوه كملظي

 نوملاظ ءالوه نا 7كتقلواك اوسيل ءالوع نا و لاقذ نيملاظب كل اوسيل

 لاق عيبل سو هللا باتك ىلا مكوهذن اهناو عسفتالو 1 مكلو ىلو

 ىف :ًاقطت نا حتبلا ىلاو ظايحت نا ىنسلا ىلا ملسو هيلغ هللا

 ليكوب مكيلع ةقردعلم متيبا متنا ناو متدعس انومتبجا ممتنا

 ابا نأ نومعزي 7 اوناكو مامالا فبس اولقو هتعيب اوتسكنو هوقرافف

 1! نزاكو مامالا "وسم ىلع نب كيز انخأ ىلع نب سمح مغغج

 رفعج اولاقف ايد نين نب رفعج منعبأ ناكو ذةمويب كله كق

 عبتت هالو هيببا دعب رمالب حا يفو هيبا دغب مويلا انماما

 ممويلا عاف ةئضفارلا و دير متامسف مامب سيلف م ىلع نب تيز*
 7” تمناكو دوقراف ادعياخع ةريغملا ةضفارلا عغامس ىذلا نأ نومعرمي

 ارلعأ نبا دبح ىب عج 4 قا اوم كيز يورخ لبق هنم ةفئاط

 لاقف هعيابن نأ انل ىرتفا عيابي انيف ىلع نب كيز نا هل اولاقف ؛5
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 اذ" ذنس 1

 نب كيز © بملطي فسوي تعبف يقيف لزان بو قرايل تضخا ىبأ

 املخ امهب قف نالجرلا قيحإو اهدنع دجوي ملف انهارت ىف دعا
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 لها نيدو هنيبب «ههلعج ىذلا لحال (ليشق لكتب ذخيفا
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 لأ نم اذحا نرعمس ام امهل يفغو هللا امهجحر كيز هلق رمعو

 ؟بلْطَت ملف اولق اريخ الا امهيف لوقي الو ايهنم ماربتي دا
 هاعينف ؛مكناطلس ىلع هابتو نا “الا تيبلا اذه لها مدب اذ
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 الك “١ خنس

 ليعامما نب ماش نسب 0 زخنسلا هدف ىف 00 جحو

 ىمباث نب ىلا * كلذ امقادخ و تنعم هدأ لاق كلذ وزرخكاملا

 ( كرببغو ىدقارلا لاق كلذكو ةهنع ,ىسبع ىب قاحكا ى - 0 نع

 ' افئاطلاو ةكمو ةنيدملا ؛ لع كلملا تبع ىب :ماشه لماع. ناكو

 8 فسوي هلك قارعلا عع هاماعو ماش ى ل ني عسا هلل 5

 ارخ ىلعو نيك ب ناورم خبنيبم ةرأو ناجبر نأ ع هلماعو وع

 ءاضق ىلعو 0 ةديبع نب رماع ةرصبلا ءاضق . ىلعو راهس نسب رصن

 2ك طل

 © ةمريش ىبا ةخفوكلا

 0 ل شتا هس تلك من
 تادحالا نم اهيف ناك اع ا 1 140

 224 ىلع ىب كيز لتقم كلذ «نف
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 ا اثرلا كيري ناك :نم 8 خا كادعتسالاو ورحل بفقاتلاب هباككا

 ةقارس نب ناميلس فقلطناف كلذ نم هب* عرمأ اميف خعيبلاب 5

 اك فلنخب هنا دملعأو رسب هربخاذ ريع ىب فسوي 1 ىقرابلا
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 ةتلاقف هرصن نب ميمن اذه لاقف ال .تلقذ اذه نيفرعت اهل لق

 6 بأ لاق ربيبكلا للبت الو ريغصلا ةوالح هل ىرا ام هللاو

 هس هدبعا نيكني. اليافلم كد رصمتل تلا سهير
 يف مرهجش اهو وسفن + تايه كابن اريزو هلع سيلك د

 هردص

 ةررظنف امتغم اهيلع لخد اذا ةجوزو ىهتشي ام هل ذختا ماعطلا

 هاجكأت هيلا عوض كيج وأ عوف اذا ىصحو همغ 2لاز اههجو ىلا

 ةريخذو هتنايخ شخ مل نارقالا عرق اذا فيسو نوذربلا ىنعت

 ميغ لخد مث ءاهب 7 شاع ضرالا نم اهب عقو نياف اهلج اذا

 ,هىتف اذه هاولق اذه نم تلاقف ةءامجو #ةلقرم ىف رصن  ىبا

 5و هتشي رث اذا خابطو هتكايصنب فئيو هرواشبو مالكلا نم

 ةوالح الو رابكلا لبن هل ام م يلق رصن ىب ميغ اذه ناسخ
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 جاجا اولاقف اذه نم تلاقف ةبيتق نب اجمل لخد رت راغصلا

 ام برعلا ,شعم اب ؟تلاقو منع تللأسو هتيحن لق ةبيتق ىبإ
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 1 !الا

 هكف © يرملاو هاملا ريثك ةالهس تلق ه«مكنيبو اننيد اميف فيورطلا

 | ددب /ناتسمرعا «ثورغ دق: «تلقف كملغ.ام لاقف هل كلق.ام
 ةاالحأا ام 2 أر فيكف لاق ملعا ال فيكف ناتسربطو لتكلاو

 0000 ل نامل طباما, ا نكلو#: ةنسحج هّحخ ثبأز حلت
 | انلا برقا نمأب ال 8ثكيلق, نه امو لق لاصخ نم .ملسيا الد

 هنبنرم بلطي هب بتي نأ 870 سفن ى* جعقتوأو 7 هيلا هبحاو بلا

 0 هبيصي وأ هتمرب ملسيف عمج « دق ام ىنفي وا كلذب برقتيو

 كلونم ىلا فرصنا لقو هل تلق ام هركو بطقف توميف ةاد

 ىنامدذ ملصلا هكرت ىف كشا ال انو نّيَموي تقاف م تفرصناف

 بلاي كوسر كا نا هل تلقو ىمالغ عم ملصلا باتك تلمح

 كتفلخ ىلا 04 لقو باتكلا و رهظت الو لزنملا ىلا. فرصناف باتللا

 اقاخ نلقف باتكلا نع ىلأسف هيلع تلخدف لزنملا ىف باتكلا

 قزئاج نسحاو حلصلا لبقف هب كيجج نم ثعبا لاقف لؤنملا يف
 املف وصن ىلع تمدقف لاق درمأ ةيحاص كتناكو عما ىعم حسو

 لوالا لاق امك الأ كلثم وام لق ىلا ”ومظن ه5

 « صوت :١ الوبر افيكج : لسرأف

 ”لعجو «هيلع تلخدف* همأل نذأو تققو لاقف هذربخاف

 نامجرتلل لاقف* رصن نب ميمت لخدف اهنع ربعي نامجرتلاو اهملكي

 ||( انتيبو مكتيب. 23) 0 لهس:٠ 60:8 ئرلاو“ 20:0 تلق.

 هه 1 تفرع. 72 ناشبشرغو 211 ناستس نعر 0 راسم سرع,

 | م) 1 توزغو, © تروغو. 10ءم0ع 8 هده. ءهزصانآة. 2) 1

 اياكاو. 2 0 ام. 2) 834 لاق. 2) 8 هلل 0 8[ دبا م) 8
 | | اللا )١16( 8 دييصت. ا ) 8 فوصناف». 7) 25 ع4 © رهظي. م 8

 | رضن. كر لذ ءان ظالآ هد. ١1811)12. 1 6 عيصوت. 4) 60567



 خنسا "ا مج

 شيششلا اوقحاف «دهثيجم اوسحا اوناك دقو ةناغف ضرا نم ابق

 نوملسملا هنع لفغف اهعالق نم ةعلق ىف هورصاخن 610 ةنس ةبقب

 ةمهيلا هجوف نيملسملا نم اسان اورساو اهوقاتساف عباود ىلع اوجرخن

 ءاسراف ناكو* ىنثملا ىب كيح ععمو ميم ىنب نم 2 الاجر رصن

 اهضعب اوقاتساف اوجرخن هل اونمكو جباود اولهنأف نوملسملا 2حياكف

 ءارسا تنم اورسأو ناقهدلا اولانقو خومزريف نيملسنا /م هيلع جرخو

 ىب * سيح .ةداتخت :ئتثملا .8/ىبا ىلع“ ليتقللا 'ناعهذلا نبا الكا

 10 رصن ناكو دقنع برضف اوضن هب نأ درمأ مالغ وو «رسأف آم ىنشملا

 ا حلصلا باتكب ةئاغف بحاص ىلا ليص نب ناميلس 7ثعب

 ىركاش تلق نينا نم هىل لاقف هيلع نتيمدقف ناميلس :«لاق

 انددعا ام ىريل ىئاوخل لخدا لاقف »لق ريمالا بتاك ةفيلخ

 ةباد هل اومّكَق لق ىشم موك سيل يلق هلق مق هل ليقف

 ,: تمش ناميلس اي ىسفن ىف نلقف هدنئارخ تاخدف لق* واهبكري

 ملصلا و ةهاركل الأ اذه سيل كيبع نب رشبو ليارسا ” كب

 كتيأر فيك لاقف هيلا تعجرف لق 2 نينح ىفخضب فرصناسو *

 4 م30." مريض. 4) 835 هص. 2 826 ك ن هصن كلل
 ان © دلجر ء( م02 ؟000. ؛دعمو : 1ك 56 عع. )>8 هاصمعت 1#) 0

 هدت.و 211 م0121 205+ نوملسملا. م) 1 ه6 801 اولجحو. 01

 ىنب. 2) 8 © 0 هلم, 8321 هلبكم. 2 8 ءن 831 هدم. 2) الآ

 كثعبس. 2 8 لاقف# 0 0 هدم.., 00,0 هرص. للقو 2 ©

 تلق. م) 801 ىف' 7) 8306 © 0 اهبكريف. ) 814 ذصخ قا
 (65 م5 © هر بقالا ةيعارألا» 2 0 هددبز 811 ريبخ ىفقكاد افرع



 ه م

 اليزلرو ا نس

 رصن بثوف ىسك ىلع سلاج هاذخاراضبو « ةالصلا تميقاو

 قدارسلا باي دنع رثعف هاذخاراخب رضحأو ىقدارسلا لبيخدف

 هعم ناك هزرجع هبرضف 65 ناجزوج نب* ناجرومل هيلع لو هنعطف ا ع ل ل 000000

 موصن هل اعدو هرصن قدارس 2 لخدات هاذخاراخ ليحو هلتقف

 وللا ىصوأو هجناعي لعجن بيبطلا ةعق هاتاو اهيلع ًاكتاذ ةداسوب
 رصن هيلع ىَّلصو 7قدارسلا ىف لصاو نفذو هتعاس نم تامو رصن

 لق ءاراضب ىلا هماظع اولجو هيحن هنع اوطشكف هدايس قوط اماو

 ” دلاخ ىب' ىنيح# ةناغرف ىلع لعتساو شاشلا ىلا 1ذغن مث الام

 ١ شيج الا تناغرف' نم .كرو وفن ةرشع ىف اهيلا مهجيو .ئدزالا

 ليثامتب اهنم 0فرصناو مريغو لّثْضلا نيقاعد نم دعم ناك نميف
 شاشلا يرصن ىنأ امل ٍهضعب لقو ««م ةنسورشا ىف اهبصنف ةريتك

 جارخا هيلع طرتشاو نعرلاو هةيدهلاو حلصلاب اهكلم ”ردق هاقلت

 "ىلع لعتساو #بارذ ىلا هجرخاف هدلب نم ميرس نسب ثراحخل

 ©) 8121 ء6 0 ةصق. ناكو ءا 8181 هده. و ةءو. 1هناع 18 رصن ناكو

 هانخاراخو 5ء0 طمع دكان نتمواتع 1عوعجلاتسج 20266 نيسلاج. 6) 8
 هدض. 811 ناجل 0 ناجروملا © 8 زرركادر 811 رويكن. ©) 1 / | )

 لدلك“ )2  5600.20 اهيلع هدذص. 0:7 #) 811 ه2.  ي) 0١ هر

 /) 82عع 1506 2 ىفدو 821[, 10506 2 لصأو ه2. 0. 2) 8 منسأ فوشأر

 231 ةدسبو هدي و 0 دلسو دل 10 ضرع 8 مزعأ 0 ضرعأ. 76( 7 700 1

 00 نا و. م. 8هدئ6 1ءي. هخاناخر هما1. ةانمم2 م. 11.1, 53, ا". 2:

 2) 8 فن. 72) 5ءوو. 20 ةناغرف هده. 831. 7 5نمد2 2. !دكا*"و 10ه, اكأمو
 6, 16 شيل ز 8 ©: 0 شيبحر 8111.5.م. ) 18رصناو. مث) 811 دنسورسر
 © هنسورش. 27) 8011م5. ىلإ. )7  5ع 0 8 ءا 831 ردد. 70ر16 ءىا 10عم

 202612 01100 12طاتاطن115 5112138 2. 1111 6 ناخرطردب 111 0

 ناخرطر دن“ 5) 801 © 0 هيدفلوز 14 انك 6 2) 8 تاراف, 1
 تايراق» © بايراق. ) 8231 اهيلع.



 آلا نس لينا

 رطملا « هداج ىتح هونلا بقارك هتبيغ 6 ٌكنع و هقبوأو انك

 56 رمهنم ميقلا ايانمب كجْرَتسُم 3 م ضراَع ةنم: 4 رخآب 5

 ثرامخل اهيف ىفل ىنلا ةنسلأا 3 كنقرعم لزق رصف لبقاو

 مهعمو عيلع مةكحلسملا تناكو انرصنم هادخاراخ هاتف ميرس

 ةاعمجا دقو رصن ىدي ىلع املسا اناكو اراب نيقاهد نم و ناناقهد

 : هاذخاراخببو اراخ لماع ىسيقنا «ورع نب لصاوب كتفغلا ىلع

 هاذخاراخ لاقف ةهدايس قوط همعاو هاذخاراخ نم ناملظتيا

 كيدي ىلع املسا »دق امهذنا 7تملع دق* ريمالا هللا حلصا وصنل

 ىقلعم امكلاب ام رصن امهل لاقف امهيلع رجانخل ىقّلعم امهّلاب اف
 ؛0 هنمأت « الف ةوادع هاذخاراخ نيبو اننيب الق امتملسا كقو رجانخل

 ناكو .ميلس ىنب ىوم 0 نشوايسلا ىب نوراه رصت زماذ انسفنا لع

 رصن ىلا هاذخاراخ ضهنو امهعطقف امهبذنتجاف ةطبارلا ىلع م نوكي

 م لصاو ىلع انهذحلا ٌةشفا نيميرك ثيدن الها افرما ىف للا

 ىلع هفيسب 7لصاو هبرضو نكسب هنطب ىف هنعطف وريمع نب*

 ؛ة ه!ذخاراخب ىلا رخآلا ىضمو هلتقف هسأر فحق وراطاف هسأرا

 2) 8 هباوذ.- 2) 8185 ع« 0 دعي. 2 8131 هج. هك نإ
 محاد. 12 0 طوع ءأ م1366. 70. 061162112 هه 1 اضراع.

 رك) 8 116غ 53عمع ل 0 2 ناقهد. /) 8 رع 220 ىسيقلا

 211 ايقلو..0 ا ..للو 2 هدم. +, 2) 234 6+غ.0 دتصع ببي" 62 1

 طنط. 8 ©. 1. هرايسر 1012 ترانس و 58211 ه6 0 طب 1. آنك 1عع., ل

 هداش. (821 2.1. هدايسو فرط). 8)7 هم. هر) 0 هرسص. 2) 11

 « 0 هول 0) 831 سايسلا...  م)رظلك هس, )8 ا

 12 0 632241112 اف 25+.



 1 | ةنس

 ىنعي شاشلاب «هبنذ زراغلا اذه ىلا رس رصن ىلا رمع نب فسوي

 8 بر 2 .نتاشلا لعآبو هب هللا 6 كر غطا ناف 0 جيرس نسب ثراخأ

 سانلا وصن اعف لاق نييلسملا / ْ 1 كايأو 6 عايرارذ كلشأو عدالب

 7: ضسمأ 9 نيبضخح نب ىيعب لاقف نورت ام لاقو بانكلا عيلع أرقف

 ىلا 5000 ىيكب اي رصن لاقف ةريمالا رمأو نينفوملا ربمأ ومال 5

 ضرفو كتاطع ىف دكيزو اهب تيظحن ةفيلخل تدغلبف ةملكب مصاع

 ايرس اهلثم لوقا تلقف ةعيفلا ةجرتلا تغلبو كتيب لعال

 لاقف ةحفرام ا 2-0 3 لبقأف ”يدلفم 0 لف د

 77 بصنف جير نب 1 هاتاذ شاشلا ىلآ 0 لاق د ىف 0

 مامهبصنف امهلقنف مين 0 ونب ءالبض /ىل ليقف مدمن ىنب ءعاقلت نييتداوع

 ازآر املف فقينجانع عكسع ىف هب ىمزف ميخالا سأوسب "رايس

 نأ نأ ارأو وصن 5 عجرو نويمزهخم اولكرأ 0 ٠ [يبظع ةكاض أوكاض 15

 رابالا نب خاص ليمن بأ لاقف 2كلذ نيبو هنيب لكخ بعيب

 ©) 811 16غ 14 هنيد رداغلا 05 زواغلا)» 12 0 موعص. 11[. 8

 ا 01:0 2) 8281 5. مي, 8 4 © 11 27 جيوش 1 تا د حيرش).

 62 ىنرفظأ. 2) 8231 ه6 0 برخاف. 6) 8 عابد. 7 1 مطرو.

 ّْ 3] 6000. نيصحز 14 تنص قل 2 8 أ 11 ىبضما. 2) 04

 | هته: رماو نينموملا رهصأ و 0 ريمالا رمأو: 14 1غ عع. 560 11 2عوألح

 ١ ةتع02 1ععالم 1. م) 6 ىلا (5 عا طال نوك)» 2) 55

 الانا نفسلاو 12 0 0ع1عأا172. )72  811 بصل 12 0 1211111112 7015 1

 7) 8 هرم. 6ه) 811 ىنب. مت) ©0000. اهبصنف اهلقنف. 27 © تاو

 0 للا كا © هده. . اى)ا 8234 ©. ف. .2) 1 كرتلا. آد ءاةملع 1

 00 | هل) 8 هليمتا



 "١ ةذنس سنن

 ام سمشلا هيلع نعلط ام .ىنتيطعا ول لق معن لق «شّطعلا

 نم لاك لتقلاب ىقيا ايلف هذخن هبلس ىلا مق ىدعسلا ريمغ: ىبا

 هديلا راشاو* ىلظنحلا 4 نأرق ىب كيزي كحكضي وهو رصن لاق ىنرسا |

 ةدعي اذا عيطتسي ال لق و ١ متسا لسغي نا:0عيطتسي ال اذه لق

 عيس لتقأ ن لفها / ىناف ىقرسأ نم ىنذربخاف ىنرسأي فيكن هلوب ٠

 /لتفقلا سم دكجا تنسل لق ريمع نب مصاع دك وزليق تالتقا

 ىلع هبلصو هلدقف برعلا ناسرف نم ماسراف ىنرسا :ىذلا ناك فا

 مايا ىتواهنب لتقف د هرم ريمع نب مصاعو لاق رهنلا ىطاش

 10 هتينبأب ا 0 , تردختا ضر ف املف 2 يد ةبطخكق

 طف 5 ةروراقب 0-0 ىلا .ثعب ةلحبلا داراو رصن ىسما اهلك

 م ناكو لق هماظع «اولمك الثل رانلا :ديف لعشاو هيلع اهبصق

 اهنم ىبسف ةناغرف ىلا رصن عفتراو «هلتق نم ٍغيلع كشا كلف ١

 15 بدك ٌدزالا ةمعرب نب ربنع ه: لاقف لاق « دم سأر فلا * نيتلث

 2) 064 كنررزد رند لذ. 2) 8184 9 بنلقنار آخ نكدععمم 20

 14 كدعاشم. 1102 000. ىدعسلا. 4) 8 ها 8115.م. 20010170. 3

 هنمد2 م. 1ذك1, 4. 2) 8281 همس. رر 8 ناف. م © ليقف. 0 ليلا

 231 ىلعلا, 5ع 14 ونهونع لخقلا رفا١ 1كصلع 8 نأر 821 ءه اخ اذا.

 2) 8 هرج. هدام 211 هدم. ىقرسأ. 2( 8 سرا. 7 8 دومازهلا»

 272010. لل: بتاع مل )8 ةغااطالا 51 مز 0ه) 1 عاباودأ

 م) 0 اوددخو. ؟) 82131 ءغ 0 أورعنو (8834 5: م.).١ م 5ع

 هيلع ه3. 821. ى) 0 هد. ب لوصروك. 2#) 821 اهيق. 0 5اآ

 1ه5. اهيف. ' 0.)2 طك © ف. 20) 8 اغلا. دم) 8101 لاق ©

 12غ ربنع 5. 2. © كيع نم 220 ةيعرب». 3



 يللا ال ع

 « لفأل ةاش قاسو ركسعلا لقا تّيبف الجر نيعبرا لوصروك

 رصن عمو ةملظم ةليل ىف رافحلاب# تت ةقاسلا ىف اوناكو * اراب

 ىدانف افلا نورشع مو 8 يمزق سكو كنق :رمسو 6 اراخب لها

 6؟ ىلع اوتنبثأو 0 «تانب نم دكحا نجل 2" مث ذا, سابخالا! قرأ

 ىنتح دنقرهم لقا كنج ىلع وهو /مويمع (ىب نب مصاع جوخ د مكعضاوم

 لعا نظف ةحيرفأ , قرخاانم كرتلا تناك كفو لوسصروك ليخ ترم

 ىلع ٍلوصروك ليخ ترم املف هلك اوعطق دىلق كزنلا نأ ركسعلا

 ككولم نم كلم وه اذاف الجر رسأف مرخآ : ىلع 2لح م كلذ

 بحسي ديش هع اذاف رصن ىلا هب اوواجن بق فالآ ةعبرأ بحاص

 كنرف «هابقو »فّلح ةامهيف بيد ةانار هيلعو اًربش هعردا»

 | وصن لاقف * لوصروك لق ثمنا نم رصن هل لاقف بابيدلاب ٠ ففكم

 |١ ولتق نم* وجرت اف ملاق هللا ودع اب كنم ىكما ىنلا هلل ديل

 رقت نوننرب فلاو كرتلا :لبا .نم ريعبا ” فلا كيطعا انأو عيش

 ش ا لها نم هلوح نمل رصن لاقف ىليبس : ّلخو كدنج هدب

 لاق دنس .نىع دلاسق,,ءليبس لخ « آولاقف نولوقت ام ناسارخ لهاو 5

 موي تدهشا لق ةوزغ ىيعبسو نيننثتأ لق توزغ مك لق ىردا ال

 ©) 811 ءك 0 لها. 65) 8371 ك6 0 هده. 2 82 هك 6 5

 0 ةدنثورسأو» 2) 8 دناتئس. 101206 1 اوساك. ©) 2 ىفإ 14

 1 ركز 8 21 ورع ىر 0 هدم. هع 200عجلتسم عضول ا. /) 8

 تمليك عا طم ترساف. 2) 811 هده. 0)2# تانار. 2) 811 هع 0

 اهيبف١ 272 1 قولح. 7) 0 اهيفو. 12ءام0ع 8 ه6 0 كدوفر 1

 | كيرفا 6) 8 000 م) طقعع ءزرء آش ذتمم1ع71. 27) 831 هع 0

 0( لتاقب. 7 14 فالا خعبرا. 5) 821 ءا 0 اهب. .2) 8 ء( 201 ىلخو.

 0 0 اولاق. 12ءةد[ع 1 لكخ



 ١١ ةخنس ايل

 «اكرشملا ىلا .ملسملا'' نع هلوكت ريع نب روصنم ىلا كلف َعفِريْلم | :

 اونك ملسم فلا نوثلث هاتا ىتح هةيناثلا ةعمجلا تناك اف هلق 4 ٠

 هدق نيكرشملا نم لج. فلا 5 نونامثو عاسوور نع ةيرإل ند :

 رث /نيملسملا نع هاقلاو * ءهيلع كلذ لوحغ 4 عتيرج نع ت

 5 7ىرج ىتلا ةفيظولا فظو و رث هعضاوم هعضو ىنح ياللا ف فنص

 قرش تلا :ةقم و اون لقختوا زر ىلا رفات لع عّلصلا اهيلع

 رق كتقرمسو ةرسغرو ىلا 6ةيناثلا انغ رث يما اع مايا ياو |

 حول نيبو هنيب لاحن ورم نم* شاشلا ىلا :ثلاثلا ارغ مث لفق

 لك رجأتسا افلا رشع ةسمخ ىف لوصروك « شاشلا رهن * رهنلا

 سبب تمي ةّقشلاو ريرخ ةّقشب.هريش لك هى ملم 0
 ىلا :خوطقلا :م.ارصنا نمت: ةامارم نيتي كنك اولا
 ” هعم لبقاف كرتلا ضراب ذتموي و ميرس ىب ثراحلا ناكو شاشلا

 رهنلا ىطاش ىلع هريرس ىلع ةوهو ارصن ىمرف هرصن هازاب ناكف

 لوكاتف هدهّمّضوي رصنل فيصو ىدش ىف مسلا عقوف « نابسك

 5 «ربعو «ففنف مأشلا لعا نم لجل اسرف ىمرو هريرس نع هرصن
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 اكحم اذا نش

 خعضب كلذب كثكف ؛ لهشأا مهللا هلق مث هدب ىلع هدب حسم

 لعد 5 نيِهتلاو د ءداكحا رمأ هجورخ اند املف أوهش ردع

 ازغ مث نيترم رهنلا ءارو ام رايس نب رصن ازغ هنسلا هذخ ىقو ه
 لص صروك لتقف ةتلاتلا

 هده هتاوزخ نع ربخل ركذ

 نم رهنلا ءارو ام يلب نم ازغ ارصن نأ هخويش نع ىلع ركذ

 '0 | 25 ساثلاد ع بطخا ورم: ىلا ءلقق .ث 8 نيدلل كاب ةيضان

 7, ينام نراك روجيرج نب 1دادبشا نا الأ نيملسملا ىلع 8 قلاقتأ

 كلذ لعفي هيلا ه منام ناك ئدوهيلا « ةبيقع نأ الأ ىراصنلا

 ىلع علاقتنا ل منع ع عنفدأو و ةحكنمأ نيملسملا م جذام ىلا كل

 5 عفرو بنك ام ىلع ٍارل ” ىفوت الا ىنم لبقي ال هنا الأ نييكرشملا

 ةكرماو كتركلا نا نب ريع * نب روصنم مكيلع سلمعتسا دقو هو

 «ةيزج هنم ذخوي ناك نيملسملا نم مكنم لجر امّياف مكيلع لدعلاب

 نيكرشملا ىع كلذ لتم فقخو هجارخ ىف هيلع لقت وأ هسأ, نم

 2) 1 لوقي. 6) 8 ىّيهتلاو 0 116 ىيبهتلاو. ه) آم 8 م26.

 رفعج هبا لاق. 42) 14 ارب طدلع ديدكلا بابل. ) 831 لصو.
 '0 116 ون ا 8 سيسمارهنو 815 سيسارهت, 0 سيسارهن) ©
 51121532 9و زر ط0[ لاكف. | | 2) 2101100 ا مر 5

 اهلاقتا. 7) 221 نادشو © ...ر. 72 1 روكد تربو 0 روجادر.٠

 7) 811 دبقع. 60) 8 ه6 © ميئام,و 41 1 ) 660000 5 7

 9) 8 6 5811 5. م. م 8 ريقوت. )5  211 عفدو. 2 8131 هدم.ز

 82 هدم. لأ. مر 811 هدم



 ١ زذئنس اكمحب

 رث «ئلا هركاب كلذ سيل كيز لاقف اهلها ةغل تذخا دق ىتنبا

 2هل تدلون* اهب ءىنب رث* اهجورتف ةاهانف ادعوم اهّدعاو
 هه 2

 نير ناكو لف ه«.ابجحْمم اهب ناكر ٌثعب تدنام اهنا رث ةيراجل |
 رم دزالا ىف هنأرما راد ىف ىتش لزانم ةفوكلاب «لزني ىلع نبا |

 هو ىتب :ىف*' ةميرخ .ىمارصت ىنع ةّرَمْوا 2نييفلسلا اناهسسا تا ١
 اهل رجم ىو نرخ مقا رتاورقخ سا ا ل

 ةنابج ىصقا ىف ىراصنالا ةتراح نب كيز نب قاحما ىب ةيواعم ٠

 ىعسم ىنع 1 بلغت 8 ىنبوا نهت* ,ىب :قو ىلولسلا 0

 عيابي ىتلا هتعيب كو ءباحصا عيابي ماقف رماع نب لالع ىنبا

 هللا ىّلص هيبن ةنسو هللا باتك ىلا ”مكوعدن انأ سانلا اهيلعا

 ءاطعاو نيفعضتسملا ىنع عفدلاو نيملاظلا داهجو ”ملسو هيلع“

 اغقاو رئاظملا 0 درو ءاوسلاب هلها نيب ءىفلا اذع مسقو نيمورحلا

 انّقح 0 لهجو انل بصن نم ىلع تيبلا للعأ انيصنو مرمجلملا .

 رف :هدحي ىلع*+.هقلي عصو تت اون ءافابكشتا لك 0 ا
 ؛: ىتعيبب نيفتل #+هلوسر ةمذو هتمذو هقاثيمو هللا هع كيلع لقي

 معن :لاق اذا ةينالعلاو وسلا ىف ىل *ىحصنتلو ئودع نلتاقتلا

 24) 821 اهيلا. 50>1ع 8211 اهدعواور 0 اهدعاوو. 2) 8 هش

 2 821 © 0 اسو. 4) 8201 © 0 اهدلواف. ه) 8 لوقت. رم 8

 نيماسملا., ىر © ىتيو. 6 1136 عا 5020 8 اونعو 0 2 221

 1صأقه 5. 0. )2  ظا1 قو. 60 8 هدم. (1ك زير 3 ةططخاع كنه 6

 نكك) /] ظ01 لعتا سر ن1 مكوعدا. 2) 18 عع ظالل 013

 0) 0 عفر. 2) 831 رضحملا, 0 رصخحملا ةةنمع ل104 ريحملا لاقف
 16 10 دصضل 22 )7  ل 1ك ملا © ناف 5. ناق. 5ى) 8118

 (آ14 مهيديا). 2ءكصلع 8 هدص. رت. 2 8 ء« 831 200. هللا ىلضص
 هيلع. 2 8 نحكصنلو , 6 نك ..و.



 م ١١ خمس

 ةعشلا ىَأر ىردت تمذاك تلتملا تنب وروع مأ اهما نأ اهايا

 «ةليمج ةميسج ةأرمأ تناكو هيلع ملستل هتتأث كير ناكم اهغلبف

 005 نايتشي الاربكلا نا لا سلا ى 3 تلخد. دق .ةتيحل

 «اهبسن نع اهلأسف ارظنم هلمجاو اناسل سانلا مصقا ءاذاف هتمّلكف 5

 (/ هللا كير * كل له أهل لاقف ه2 نمم * هتربخاو هل تبسنتناف

 نك ناك ول ةبغر هللا كر. ةللاو تنا 8 تلق و ىنيجووتت نا

 كرلاق 1 كلذ نم * كعنع ىذلا م امو اهل لاق جيوونلا 1 ىرسمأ

 ”0 كف طر. تك الك ؛اهلا لاقفا تننسا لق ىنا كلذ . نما ىغنع

 3 انأ هللا ب تلاق تنننسأ كف هين م 1 نم كدعبا 10

 ىع اد اهوبا ةنبا ىل ىكلو كب نتّلدع امل ”رهدلا نم

 ثئيضر نق اهل لق تببحا نا اهكجوزا « اناو ىتم لمجا قو
 ضروب اول اج 2 دصماو اهقلاخ 0 6مل ع كتلاق كلتنم نوحن نأ

 نسحأو ماخلو مسوأو ضيبأ اهلعج ,ىبتح ىلقم اهلعكي نأ اق

 ةحاصف تقرر دق اهل لاقو دير كحسف الكشو الد ىّنم

 الف اذه امأ تلق كتحاصف نم اهتحاصف نيأف هانسح اقطنمو

 لعل ىردا الف ةفوكلاب ىتنبا تأشنو زاجكأاب تأشن َّلال مدب ىل ملع

 0000 ةييسج .ةلييمج٠ ا, 3) 8 هدم 2 8181.ةمق. 2. .2) 51

 0 0 [يسفن.. 2 © هدصن .رك) 0 طقعع ةصغع لف

 )0116 0 ىتيجورت. 0 8) 834 ةصه. مل. 2) 834 © 0 ىارب
 6) 811 ء6 0 ام دزصع ى. 2) 8 ءكغ 881 هرص. ت2) 8 هدم. عا 8ط2ءأ

 0” اع كنع تلدع ام. .. م 0ع. في. ,5) 0.ةصقتلاقت» م8

 اهب ء( لعزد0ع نم



 أ خمس اكمه

 بتذ !سيل .ةدناذ ةليبسب .تنا اسمي اهلا اضرن رهشناتا خو

 هيف الدو ناطيشلا ٍهعقوا كقو يغب نم ةبوقع ه ليجكت عرسأ

 نيعتسي نيتموللا ءريماف ىلوأ 0 ىغبللا كرانب ةمصعلاو هبلع هّلدو

 نأ م هالومو هفالا لاسو هقيلعر نم 2 ىلعو يلع هللا

 5 ىنأ /زوغلاو اناكنلا ىلأ مب عرسي نأو !دساف ناك ام مقنم علصي

 8 بايت عرصل
 ىفختساف ةفوللا ىلا ىيز عجرف لاق ماشع ثيدح ىلا ثيدخل عجر

 :ثيح 78بلاط : نيا نبا ىلع ىبء روح نياوديحا هلا لاقف

 /رثو كلعاب * تنقحن امل كيز اب هللا كركذا ةفوكلا ىلأ عوجيلا دارا.

 هيلا كنوعدي ام ىلا :كنوعدي نيذلا ءالوه نم دحا ليق لبقت

 ماش لق « عجرو كلذ 7 هنم ليقي ملف كل نوفي ل مهنا

 نوفلتخ ةفوكلا ىلا عجر امل ةعيشلا تلبقاف «فنخكم وبا لق

 لبجر فلا رشع ةسيخ هناويد ىصحا ىتح هل نوعيابيو هيلا

 وك * ةرصبلاب اهنم ناك دق هنا الا امهش رشع ةعضب ةقوكلاب ماقاف

 5 داوسلا لحما م ىلا لسراو اهب ماقاف ةفوكلا ىلا لبقا رق ه نيرهش
 + تبيح جوُرَقَو ملقا .كدبلا نوعدي م الاجر لصوملا لعاو

 جوزتو دقق ىنب دحا لماسلا هللا دبع نب بوقعي خيا ةخفوكلا

 هجوزست بيس ناكو لاق ىدز :الأ 2 ىنأ نب هللا لبيع دنقلا

 ه) 0 مق. لاغش. 3) 834 6. و. 0 835 هم "18)2 0
 ها ل ببر نوعلاو 211 ©«1 0 روغلاو. ى)' 21161060 تف

 /2) 0 0 هيجو هللا مرك٠ 2راظ اك 2 و كسوف. 2 8
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 لك

 "ع از ةخيس

 كبرب قتلا هدنص جرا ىذلا ا كويغصو كرش كا ه ىذلا

 وبك دارأ نع ةخبصانمو ةعامدل نع اناماكللاو 0 كنيحل بضغلاو

 ريما ناذ هيلع حاشتلاو هيف لوخدلاب هللا ء2#ما ىذلا بابلا اذه

 مىرنم هل سيلف همامذ نم ىضقو هيلا رذعا ىف نينموملا

 وأ ةىف وا :هسفن هبيصن نم هملظ مهل به* قح مءامثا ىلا

 /«ةرداب لمح نم نينموملا ريما فاخ 7ىنذلا الا 8قرق ىذل ةّلص

 01١ ملضاو .ئقشا هدب 'اونوكي نأ ئسع' ىذلا ىلع * ةلفسلا

 اذاف هنع بنلاو نيدلا ةطايح ىلا لهساو وعا نينموملا ريمألو وما

 ةهف ءاينفم مهل الاكت اتوافتم "الح هنما ىف ىري نا و بج ال

 ' اخلا ىلع « مهينتجيو 'داشإلل 2ىتأتيو ةرظسنلا ميدتسي

 كلاولا لعف كلاهما نع مهب لدعيو 7 كشاوملا ىلا * © يتسيو

 نم نأ ملعأو ؛هتيعر ىلع بدذل يارلاو هدلو ىلع هفقيفشلا

 مهتدناعم كنع 2 كل هللا رص قاقككسأ , ىف مهيلع كناكدح

 مهميرح اولزني نأ كّكنج كيهنو مهتيرذ ةيطعاو مهعامطا كتيفوز
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  1زذنخس ١19

 ةنكاس الو هيولق ءةدتتم ريغ هيلا ةاليم ٍءَدَجَو هيلع

 هيف * هيلع لماحلا ضعبو جنابدا دنع 2 ةنوصم الو مهمالحا

 /,ءامدلل نقثللو عيمجلل ةمالسلا و عم /هكرتو هجاارخخأو * ل ه ىَقا

 مهتملك رانشتناو“ ماهئاملا .كعسا هيف: وما نم ىلا "بحل !ةقرقلل نمالو

 5 هتورعو 8 ميوقلا هللا نيدو نيتملا هللا ٌلبح ةعامإلو :مهلست عطقو

 0 ةبوقعلا 5 مل عوأو رصملا »لها فارشا 1كيلا مدآن ىقشقؤلا)

 و هنم كهع وأ ملقع هل نم نافذ لاومالا ءافصتساو هراسشبألا |

 5نمو داوسلا لفاو عاولا الا دعم ”فضي الو كشع طل

 سيلبا «كيعتسي # نم .كةلواو ةنتفلل !ذاذلتسا ةجاشلا هضيتسلا

 10 هاذ نجم ه: كطوسب ضضعأو دكيبعولاب 6 مدابف ميل 0 وشو

 ةلفسلا ليق طاسوالاو طاسوالا 2لبق فارشالا / فخأأو كفيلا

 ايف د وسما عادو «4ةفلا باب ىلع مثأق كنا معو

 كلقعم لعجأ أو عترتلل شحوتست ةمالق هللا ىيدحل 5 رهشمو ع

 4) © 200. ملسو. 2ءكملع 04. عدحو. 4) 8 اليم (0 البمر
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 اكمل“ الأ نس

 ىلأ «متبجا ناو 4#متنعط ماما ءىلع سانلا عيتجا 5 ناو « مترخ

 بنتك هنا كلملا دبع نب ماشه نع مركذو «متصكن مةقاشم

 تسملع لكقف دعب امأ ىلع نب كيز تارا وعلو قا :كفسوبا كا

 ىف ميا * هعضوو تيبلا اذه لها مهبح ىف ةفوكلا لما لك

 جيلع ةاوفظوو 8 قتعاط عسفنا ىلع اوضرتفا نال :هعضاوم ريغ:

 فقيرفت نم مول ىتح نثاك م ام ملع 7 قولكتنو جنيد عئارش

 |) كير ملف دقو رخل ىلا اهيف موقضتسا لاح ىلع ةعاملل

 ريما 7لصفف دكيلولا نب رمع ةموصخ ىف نينموملا ري بأ ىلع ىلع

 مالكلا هيومتل ةاقيلخ هانسُن الدج الجر ىف امهنيب نسل

 هجج ىف هجراخ و ةرثكبو ايل 0 لاجيلا راوتجاو مم دغوصو ؛0

 ةوقلاب مصل ىلع ةوطسلا نم ماصخل هددل دنع هب , ىلدي امو

 ماقلاو هدّلخت الو راجملا ىلا هصاضشا لكعف «ميلفلا لينل :ةداخل

 هظفل نين نم هن اهاشح ععامسأ مهقلا 0 هراعأ نا هناف كلبق

 اللا ىلص هللا لوسرب ةبارقلا نم هب ىلدي نام عم هقطنم ةوالحو

 ©) 811 5. م. 2) 8 ناف. ه) طنصع 20 كيلولا 1. 8 م55 م3ى103ع د

 0 ةعواستسفأم 1عوأ دعوات. 2) 1 مهعلخ. ) 8 © 811 متيحا.
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 هلت. 220 رارتجاو (831 5. م.) 8 همر0مأ6 نأ ربخأو. 2 7) 811 هرتكدور

 0 هرستاكلو. 7 801 ىسديب 5) 8 كر: كر 801 منا ل

 فلا, 231 جلغلا. 2) 8 هيلحت, 0 هلك. 2 0) 821 هزاغأر © دداعا.

 300 نعاشد رب) 2 ءا 8201 ايم.



 ١) مس اكمأ

 كل ىفي نأ عمطتفا لق ىذج ميف يرخ ىذلا نقلا لب ع

 ىف ةعيبلا تبجوو ىنوعياب ىق لق كككب كتلوا ردغ دقو ءالوجم
1 

 لق 2مل لق كلبلا نم يرخحا نا ىل 2نذأقفا لاق عقانعاو ىقنع |

 دق لاق ءئسفن كلما الف* ثّدح كرما ىف ثحح نا نآآلا

 ةهبذتكف 4«2بلصو لتقف كيز خو ةماميلا ىلا يخت كل 8

 نم جرحي لبنك لك + (ةيلس مكاو ىلع همولي فسيسب د ماش

 ليدل نبا انكر ناك ل هاريخ ناك * هماقم ليقيو خفوكلا

 لفها نم جحيش ىاكا  ىبإ نع رسمع ركذو ©« هكعم و نيكت

 قلع وك حبو كإ تكا ا ودل لبيع نأ هك ناهبصأ

 0 جر 0 ظربرسملا روخ خبينالعلا عقَت 7 ةفوكلا ىللفا نأ مح نباب

 ال جبرلق .1قعياشت الو مشا جمدقت ءقللا ىف عرج ءاخرللا

 كقلو ةوجرم ناو "نع 3 هلو تادحالا 8 ةدعب 171 نوتببي

 تيفو و ختادن ى 0 را ور 0 ةتوعدب ةيبتك ل 1 ترتاونت

 الا 0 عل امو 3 احارطأو را ءاشأ وك ذ نع 7 ةشغ ىبلق

 5 مئابروحح نأو 00 متضخ همتلمقأ ن ١١ 12 تلاط نا ىب نع لاا

 0 821 نذاتف. 85) 811 ك6 0 ال. ه) 811 هدم. (آ12 5
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 اك. 55905 ل

 لعاب ةهئاركنو ه« هتاهدب ةيواعم هلئاقي ناك ايلع نأ دوادل كيز

 لاقف لبقم هيلع رمالاو ةيواعم نب كيزي هلتاق «نيسحلا ناو مأشلا

 نشا دحا نوكي ال نأ ٍهعم تععجر نا «فئاخل ىلا دواد هل

 ىلا كيز عجرو ةنيدملا ىلا دواذ ىضمو «ملعأ /تناو تنم كيلع

 افاقكل ملسم ىب ءاطع نع دانج نب كيبع لقو «ةفوكلا#

 ةناذ هدلب ىلا اديز صخاشا نأ فسوي 8ىلأ ماشه بتك ولق

 ناك املف 2مصخشأفن دباجا الا هلها وعديف هريغ :دلبب ميقي ال

 أردف ةفوللا لما >ىنعي ميتاشملا هقحل ةيسداقلا وا ةيبلعتلاب

 ةتبارق ركذف هل نذأف هيلع نذأتساف ليهك نب ةَمَلَس هانأف دوعيابو

 ىلتم 7 لعسي هكلقم هللا ناكبس لاقف 7 نامالا لب ,لكحا ءيلس

 نامالا كل لق مث «هباحصا كلذ عيسي نا ةملس دارا امئاو نامالا

 1| عياب و مكف لق افلا نوعبرا لاق كعياب مك م كلاب ككدشن 0 لتقف

 لق ةثايثلت لق «عم لصح ومكف لق افلا نونامث لق كدج

 كئرقنا لق ىدج ملب لق كدَج ما ريخ تنا هللا كثاكشن 5

 ©) 8 ءك 811 دهيهدبر 14 ةيهآادب. 6) 8 مباركدو, © هناركنوو

 811 5. م.: 14 ةيعاركبو. 2ءكملع 8 لعأ“ 2 15 0 560. مع.

 "04[0]) ظالآ هرم. 2) 2 فاخأر 15 فكاخ. مث) 0 تناف. ىي) © هدم

 00 ذك دملسم. 2) 8 كليبو 881 هدلبي. 2 8 هدت١ 2) 0

 طب 1. دسك. هباككا كلذ عمسي نأ ةملس دارأ اهنأو 113 12153 0.

 آنءاد 0ع 12+ كيدز لاق. 7 1 0 7) 8 كلذ هباككا. 1120ع

 013 © 826 لاقف. م) 831 لاق. مم) 0 هللا“ 2) © مك. 7 8 ©
 811 ط. ىيذلا.
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١ 
 نب رصتو ةليهك نب ةملس منم ةعابج ةعياب ققو «ءدب بلطيا

  1ىراصنالا ةقراح نب كبز ىب علال نب خيواعمو ىسبعلا « ةميوخ

 ايلف ةقوللا لما هوجو نم سانو ىدتكلا « ملخالا نب 8 ةببجاحو

 نم الوم ىترعي ال معا نبا" هل لق. ىلع نب كاد اللقا كا /

 5 7لاقف مايا ءالوه نالذخ ىو 9 ةربع كل كتيب ليتا ىفقف كسفت

 دواد هب لزي ملف عبولق :نسقو اونع لق ةيما ىتب نأ كواد اي

 «ةيسناقلا اغلب ىتخ اصخشف صوخشلا ىلع * منع ىتحا

 نك هدل اولقو ةيبلعتلا أ هعبتا لق هنا ةديبع نأ ىعركذ

 وظتفأو لخحا كنع 0550626 7 ةفوكلا ىلا تعجر 7 نأ اغلأ نوعبرأ

 اف نولذخ نا فاخا ىلا ليقي لعجن ةظلغملا نامألاو قيئاولا

 ىلع ىب دواد لوقيف هل نوفلكف ىكجو ىأب مكلعفك 7: نيملستو

 اولذخ نق 6 سيلا كسفت' م نم كنورغي كالوق نأ مغ ىبأ |

 لتق ىتخ «بلاط ىنا ىب ىلع كّدج كنم عيلع رعا نك ىَم

 رب هةقنع نم* هعادر اأوعرتذاف هيلع اوبتو مث هوعياب هدلعب نم 0 نسْلو

 5 «نيسحلا كّدج اوجرخا دق سيلوا هيحرجو هطاطسف اوبهتنأو

 كلذب اوضري رث رث ةوملسأو ةولذخ مث ناهالا دكوأب هل اوفلحو
 نأ ديري ال اذه نأ اولاقف عم عجرن الو لعفت الف هولتق ىتح

 لاقف مكنم رمالا اذهب فحا هتيب لماو هنأ معزيو تنا رهظت

 2) 2131 ه6 (0) ة. 6) 8 ليمكو 12 0 1141618 هي ©5653 ©

 ء) ل تايلند دع حلا 0 21 4) 811 دهبكو., 0 هيك
 6) © هات 11533 َح طقطعأ. رك) 8 هع 811 ىفإ ى) 1

 هع 0 5ع 7( 15 لاق. 2( اذالالا تالسفو. 7( 214 امي.ع. 72( 211

 نافر 7هي١72 ناو. ) 0 ىنيلذختو ىنيملست: 7) 8 200. تاولص

 هيلع هللا. 0) 0000. نيسحلاو. م0 8 هدم.
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 اك ااا

 / عنا لو فموي ىلا عههجوو هب ههفرق امب هفرق فسوي ناك ىمو

 6 مهب .تهجو امتاو لاما نم هأرباو ٍجنايأ كلبقو ةىل اوفلح ىف

 ايلف ماشع .ملصوو لق 2 وبّدكيف كلاخ نيبو هنيب عمجتل كيلا

 لاقف هب ىقأف دكلاخ ىلا ثيعبو مهمركأو 6 هلونأ فسوي ىلع اومدق

 كدنع لهف هتءاربب نينموملا ريمأ باتك اذهو ميقلا فلح سلق

 ىلا كحد ام كلا موقلا لاق نب رخل نعت مظر تيحدا اع رتل

 ايلماو تيعدا ام ثيعدات مباذعلا ّىلع طّلغ لق َتعنص ام

 نايشرقلا ىضف فسوي ققلطاف مكمودق لبق فب هللا قأي ن

 نب دواد نايبشاهلا فّلختو ةنيدملا ىلا و مين 00

 ةعبرا ةفوللاب ماقا !ديزر نا ركذو ««ةفوللاب 1 سلعم ني تير ا

 )00 اة رإل بتكج ىرخاب هبأي فينو ةبيسخ ول رهشا
 عزاني هنا ركذي كيزو كيز جازاب هرمأب ةريخاب ذثموي وهو ةفوللا

 | ةنيدلاب مهنيبو هنيب لام ىف هللا ديبع نب ٍمَحْلَط 2لآ ضعب*

 0000000 فاعلا سدتين فسم ىل كيلخي لمعلا :بتكيذ
 ا” أو نرخوت الو هجرخأ هنأ, هيلا تتكيف هبلاو فالعخ ةيشلا

 اميف* هماقم موقي ” نم لكويلو * و اًبرج رجيلف عزاني هنا ىذا

 2) 1 مقرف (ا14 ةانط53 1016 هقرف)١ 2 6) 12 0 56011141 70ه

 طاتلسمسم , 5ءل ةصختس تاةسم ن1 ءجو تم 16م1 00656. هم) 0 عتهجو,.

 ١١ 2) 81 ئبنكف. 2 8 متلصو. رك) 8 باذعلا ىف, 835 باذعلاب :

 أش 172772. ءأ 14 نأ عع مز 881 هع 0 ىحيللو ىموزخملا. 20

 ٍإ 200. امهضر. 2) 8 ةفوكلاب, 221 هدم. 12ءت30ع 8 فسوو, 6) 8

 كد 14 5 آل 76 2 8 بتكق. 2ءكم06 831 لماعلا كلذب.

 7) 8 دهرفف. 7) 8 66 © بتكف. ه) 8 هده. م) 0 نان "

 00 ا 0 ارح 812 ىصيبللا ل ا



 الر خدي اكبب

 هتحتساف هيلا كعبف حربي مث دعب ةفوكلاب ميقم وه هل ليقف |

 ىأرو هزاهج ىف هنا هربخاو اهعانبي ءايشاب هيلع ٌلتعف صوخشلاب
 لقو ةيسناسللا' أ قح نصخس ”ث' يهتف" نما 3 فسوبا لح

 ةعيشلا هتقكلف بيّدلعلا هغلب ىتح الوسر هعم لسرا سانلا ضعب

 5لما نم لجر فلا ةثم كعمو انع بهذت نيا هل « اولاقف

 مأشلا لما نم كلبق سيلو ةاّدغ جفايساب كنود نوبرضي ةفوكلا

 وأ ناديف وا محم وك انلئابق نم ةليبق نا ول ةليلق ةذع الا

 لرشيد هيلطع هلل نذاب 4 جكتفكل هل تبصن ءركب وا ميمث

 امآو 2« ة*فوكلا ىلا هور ىتح هب و اولازي ملف تععجر مام هللا
 ؛0 نب ءاظع نع 8 دانج نب كيبع ركذ ام لق هناذ فنخم ىنا ريغ

 معز فسوي هل لق فسوي ىلع مدق امل ىلع نب كيز نأ ملسم
 متشي ةوهو الام ىنعدوي ىنا :لاق الم كعدوا دق هنا دلاخ

 دير اذه لاقف ةابع ىف هضحأت كلاخ ىلا لسرف هبنم ىلع ىثابا

 امههجو ىف كلاخ رظنف ركنا دقو الم هتعدوا 7لق كنا تمعز

 !ة هعدوأ فيكو اذه ىف اًمثتا ىف كمتا عم عمجت نا كيرنا لق رث
 رث* فشوي همثشف لاق ربتملا ىلع كبآ متشاو همتنشا 'انأو اللا

 اديز ماش ىكدص لاك نإ دنع ركدت ة ىبا امأو 500

 2) 836 تلاقف. 4) 811 خف, 0 هس 2 0 يكب )18
 ةكتيفلت , 1 ءا 0 جتفلل, 14 جكيفكي. )0 هدص. ركر 8 الا هللإب

 2601© ى) 8 ءن 4 اولوزي» 0 اولاوي. 2 3 اا

 و. م. اطءاصلع 211 ىب. 2 طال ء[ © لاقف: 20غ فل انآ.

 2) 0 جو. /2) 8 كك 0 هرص. 0 811 دهجو. 1[هنعا11خ عسصتتتت 4
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 ال : "١ زخنس

 سدحا ردق عفري مث هللا نا نينموملا ريما اب لاقف كقّدصا ال هدل

 اللذب 'ىضري 81 خا نع نخا ردك: عضي وا هللاب ئضري نا نع

 اهاقمتتو ةفالخل ركذت كنا كيز اب ىنغلب كقل ماشع هل لاقف هنم

 ا” مابا ككل ىأ حيو لاف قم“ نبا "كناو< كانق قفنلو

 ةلرنم هدنع عفرا الو هللاب ىلول دحا سيل هنا هلق ملكت لق اباوجتد

 «دلوو ءيبنالا ريخ نم 2 ليعامسأ نك كقو حةعتنبأ ىبن نم

 لاحاو هما با مليغامسا اكو ملَشَو هيلع» هللا لص ادي عيخ

 امو رشبلا ريخ هنم يرخاو هيلع هللا هراتخاف كلثم ةكرص ىبا

 تناك ام # هيلع هللا ىلص هللا ليس دج وأ ىلذ نم* سرخا لع

 هركت ثيح الا ىارت ال رث يرخا لق جرحا ماشع هل لاقف هما 0

 ©كنم اذه :نرهظي ال نييسحلا ابي رثس هل لاقف

 قأ نع ىبلكلا ديحن نب مشع ثيدح ىلا ثيدحلا عجر
 هرماتو 0 ىلع ىنب* ديز ىلإ فاتخ ةعيشلا تلعجن لق فنكم

 نامزلا اذه نوكي نأو روصنملا نوكت نا وجرنل انأ نولوقيو جورخلاب
 رمع نب فسوي لعجت ةفوكلاب ماقاث 7ةيما ونب* هيف 5كلهي :ىذلا ؛5

 ليقيف صخشا نأ هيلا ثعبيف ««انهاه وه لاقيف هنع ل

 الع هاضيا لأس رث هللا ءاش ام ثحكف عجولاب هل ”ٌنتعيو معن

 0 ظلال كآ © هنن" 026) 5همماعرت عع اخدت الث: ؛ .2إ © لاقف:

 ”011 2500: ةيلع اذللا لص. . 28 كلو ىقو رك 0 هزم.6 ى) 0

 © ءا مير. هدم., ؟ع0 14 ط2طء[. 7) 0 ممالسو هيلع هللا تاولص.

 2) 8 رهظير 14 عرهظت. 42) 0 ك 14 كلهتر 8 ءا 88[ ةءز» 2) 1

 60. 70) 8 خفوكلاب, 14 نأ :ءع. (8211 ىنهاه). 10ءقد206 801 ثعبم.

 761 لتعيف, 82 لشعي. 12عادلع زج 0 12عان22 01]202 116 710عأان 7

 ةمدطلانطت م13 11غ عطوتات. 10166 طقطانتاأ يلع. ه4) 8 ءا 801 هدم.



 ا خنَيَس اه

 لق مث ضرالا «اهب برضف ىصح نم افك دقاو ىبا فخاف كقاو

 ماشه ىلا كيو 24صخاشو «ماقو ربص اذه ىلع انل ام هللاو ةدن'

 صصقلا هيلأ ءعفريف هل نذإب ال ماشه لعجت كلملا دبع نبا

 /كريمأ ىلا ٌعجرأ اهلفسا ىف ماشع بنتك ٌءَصق هيلا عفر ايّلكف

 ةامثا الم لعس' امو البا كلاخ ىلا عجرا ال هللاو و كيز ليقيف

 «1سبح لوط كعب اموي هل # نذا رث* مصاخم :لجر انأ

 ىنثّتح لق "ريع أ نب* ربع نب بويأ نع ةبش نب ريع ركذف |
 ىلع ىلع نب تيبز مهق هامل لق ىرفرلا «ريرعلا نبع نيد

 هد ىلا ماش قرف هناكمد هبجاح هملعا م كلملا دبع نب* ماشا .

 هعمسأو كتيري ال لقو هعبتي نا امداخ رماو هل نذا مث ةليوط هل

 لاقذ اهضعب ىف فقوف مانداب ناكو ةجركلا هقعبنأن لق لوقي اه

 ىضق ماشه ىلإ راص اًملف ”لذ الا دحا ايندلا بحب ال هللا

 مداخل و لعسي نا ماشه ىسنو ةفوكلا وك ىضم رث هجتاوح'

 ؛لاقف شربالا ىلا تفتلاف هبخأف هلأس رق مايا كلذل ىضم ىتحا

 , ناكو ؟ىش * كلذ نم لوأ هنأي ملف «ءىش لوا هغلخ كتينأيل هللاو
 لاقف رما ىلع ماشهل فلح منا ديز نع ركذو «هللق امك

 ه4) 0 مب برقف. 5) م. فأ. 2 © 01.:إ: ماق را

 2) 82١6 8201 صخشف. )0 © 2. عفرف» -- 8 ه6 الآ

 هلل ريك 8 هن آخ كلونم. 5 200. لق. ىر 0 ةهك. ىفأ. /ر) 8 15 3

 ىلؤنم. 2) 211 6غ © هانم 2) 811 ءه 7معق»#. ذاق. 68 0
 لوط سبح. 101106 1 ركذ. 758 ورهع او. ) 8124 هللا ديعا
 م) 8 امن. رث) 8 ءك 831 هدض. ى2) 811 ايدانز 14 انيحب» 2 226
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 2) 2101 ءأ 0 هدد, هغ 1016غع 022156203 51112 3



 و

 اذا آل خنس

 ادكسلا ىف سلجالا 4 نلاخ* نسلج نغلا ناك اًملف ذك "هللا

 وهو نىلاخ ةابهب اطدف ميمهم نمو تاماش ىف سانلا عمتجاو

 لجعت ال دير لاقف ملكتي هللا دبع بهذف اماشتي نا ٌبحح

 رث ابا كلاخ ىلا كيصاخ نا هكلج ام كير فنعا كمت اي

 ليكر ةيرق ءتعمج نقل« كلاخ اي 6هن لاقف تلاخ ىلع لبقأ 5

 راكب وبا هيلع ماعم 7 ناك ام رمال ممّلسو هيلع هللا ىّلَص هللا

 ادا نم لج قكحف' لخا هيقسلا د امأ كلاخ لق ةرمع الو*

 ةيفتسلا نيس ىباو بارت نأ ىبا اب لاقف مَح *ىب ورمع* لآ نم

 ١١ نكسأ دير لاقق هفاط الو اقخح كيلع لاول ئرك ام

 هللاوف ىنع 7 بغيت ملو ,7لق كلتم ببيحكن ال اتن1 تالفحاللا 10

 | د الكا قمري" تو هبيا 'نمرينحا ققو كم رخال

 ؟نتبهذفأ بهذ دق نيدلا اذه شيرق رشعم اي ملقو كيز

 مهباسخا بهذت امو ميقلا نيد بهزذيل هنا هللاوف باسحالا

 لاقق باطخلا ىب رع نب هللا دبع اا

 19 اأو اشفن كنم ريبخ وهل هللاوق يئاطخقلا اهّيأ ةللاو تبذك 5

 اال ينم انكد ٌئناظكاقلا' لق ريتك مالكب هةلوانتو اندكمو

 ©) 8 هغ 801 هدم. 14 طي نآغ. [2طع6 كدلاخ. 62) 8 مب. 2) 2511

 كلمغاع 42) 8131 كغ 0 هدم, 831 ةصقاتمعت إي 0122. ) آش تعبجأ ,

 1770و 1 دنع عع. رك) 8 ع ظالآ هج. عز (0 هت 2 0000. ممطتتسك

 ااذكا قلاح لق. 2) 8 هذتت. (8211 ءا 0 ريع 06 وردع) م) ]ذك أ

 1776ي17. ىملاولل 01100 1011 م12ع1عة عاجل 2) 0000. ىلطحقلا.

 ه2) () هأ 7 لاقف. 722 5 بفغرتلا و 211 تعودأو 0 فبيغرت»

 ه) 8 أ 811 ريخ. م) 801 هك 0 لاق مث ث 7) 281 ءه 0 تبهزنف

 "0 ل م ىنيرهذ. 2. ظطآلا ءا طش وت. 5 1 لاقف و

 دس 0 دسك ةاتم665غ لأ...



 اال ذك رو

 ال «نا هللا دهشا ىنثاو هلثم ىلع ةاناعمجايل هريع الو* ركب وبا

 هللا دبعل لق ث ايح تنك ام الطبم الو اقحن كيلا هعزانا

 لزب مث 0 ةتضعب لاقو ««« سانلا قرغفتو اضهنف مع نبأ اب ضهنأ
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 هللا رعل تبذك لاقف شيرق نم لجر هل ىربناو كبز تيكسف
 ؟(| اهنتتو ضرالا قوذو ارخآو » الوأو اَمأو ابأو اسفن كنم ريخ وهل
 ١ برضف ىبصخل نم افك ىشرفلا نحأت اذهو +تانا هامو ”كاونا .لاقف

 هللا ىبع م ىطقو ربص نم اذه ىلع ام هللاو لقو ضرالا هب

 هيلا بلطف ملكتيل هللا كبع بعذف ”امهب ىلاولا و ةنامشل كيزو

 ا( نآك ام رمال انتعمج ىكقل هللاو « مأ ىلاولل كيز لقو تمكسف كيبز

 اذا

 رمح

 | 6©) © لاقف. طءاصلع 200101 ىب ىسح. 52) 0 كديوو. 10ء1د 0ع 8 ءأ

 ظاللآ ذصق. لاق. <) 0 هدص. 42) 801 ء6 0 هده. ه) 811 ىنجاح. ره

 ء( ظال1 هدم. (1 ىلأولا خدنعو). م) 8101 لبق نم انكر 60 5- الم

 آططءزد 0ع 8 5. نأ 1طءةطخسص طن 815ءاطقنم ةطقت0 114 12112676 06720-

 | ةلكتتك ةانثغ ءا 5066ءدده:عدح طقطتتتغ 1[عط8110 آط٠ص ىط21-0- 31111, نتتت

 | ةطصتتسصم 1218 كم نضعأاتك ء5أا. /2) 0 لاقك. 2) 8 لاقف. م ظاآ

 . | وزع َ 2 5 61 اريخ. 72 0 ورمعلا 2 9 الوا 51116 و.

 4 هز 0 وزصع 5 مز 70ع. زنط 2. 0) 8 هتامشم. 7) 1 هد.



 اانا ذئنس انآ

 نب ديز عدوتنساأ كنأ كلخ ىبعذاف هللا لبع نب كلاخ 5 1

 هد

 شير نم نيلجرو ساس نب هللا ديع نب ل نب دوأدو ىلع 1

 كلذب بتكنف اميظع الام ىكيج رخآلاو ىبوزخ امهردحا

 ماشحم ىب ميهاربأ 0 هلاك نإ ماشه 6 بتكف ماشع ىلا فسوي ا

 ءماشع نب ميعاربا اعدف هيلا علمك دكمأي ةنيدملا ىلع هلماعوهو*

 اعيش كلاخ امهعدوأ ام افلحن كلاخ ركذ اع امهلأسف /مدوادو اهيز

 اب ءاج دق نينمم لا ريما باتك ىكلو ناقداصل ىدنع امكنا لاقفا

 ظالغلا ناميالاب افلح 7 مأشنلا ىلا ماهمهيلمحت هنافنا نم 2 دل نابت

 7 قاوعلا هيلع تامدق تنك دواد ةلاقو 2 اعيش كلاخ امهعدوا ام

 ؛ نبأ نم :ىدصا ىدنع امتنا ماشع لاقف رد فلا ةتاب ىل رمل

 6 ةءايككتف هنيبو امكنيب عمجب 7 ىتح فسوي ىلع ,: امدقاف ةينارصنلا

 ىبأ امصاخت رن ماشه ىع* مدق ل أديز نأ لبق 2.“ دهيجو ّ

 ةيريوج نع كلذ رك ” ىلع نب نسح و ىب ىسح * نب هللا ىبغ هيك

 15 ىنب ىع مصاخب * كيدز 8 ناكو « ىلع فوقو ةيالو ق:نامصتخم لل

 ناغلابني هن كيزو رفعج ناكف ىسح ىنب نع مصاخي * رفعجو ؛0 نيسح

 انوي

 2) 8 هع 8011 هدصض. .85) 0 سايعلا. ٠0 2 ظالآ كاوا ترام

 ه6 0 نب ىكقلاكحت . 0)2© هدضي رز أدوأدود 0 اأدووأدوو 1211 0

 ىي) 8 جلمحت. )0 ماشلاب ماشعم» ) 0 ةنسع ن. 72 0 قارعلا#

 2) 28201 ءا 0 ىدنع قدضأ 7) 2801 5دصع ف. 72 8 هر

 ) 8 هابذكف, © هابذكتو. م) 801 قارعلا. 47) 8 هدم. ظنه 5601

 ىنسح 00084. نيسح. )8 هك 831 204. مالسلا هيلع ده 1
 نع. هالك ديزي. ه) 8 هع 281 دلع هللا تاولصو © (

 مالسلا ةيلع. 2) 881 ء© 0 ناكف. هن) 18131 هرمز 8 طفطعا

 نسح ءه 4 كيز ناكو. ه2 1 ءا 881 هدد. (0 دكيزف).



 اك !"١ ةكنس

 الف اذفوأب ىلع نب رع نب كيس اذهو ىلع نب كير !نَف

 علبق ىل ام «لاقف تيعلذا ام هيلع تيعّدأ تنك م نالفو

 ” ينمو رم ل ل البلا "فرو للمعر ريقك# هللا !لكلت

 دعب * ىجسملا ىلا هجرخا رث هدلتق ىق هنا نط اباذع ذثموي

 ام ٍةيلع طسبف موقلاب رماو 2هل اوفلحت عفلكتساف رصعلا ةالص

 ىلع ميقلا دنع ءردتقي ملف هنع فك هناث قلع نب ديز ادع

 ةفلحتسا نا ماشع هيلا بتكف لاحلا هملعي ماشعه ىلأ بتكف وى

 نب ديز ماقاو ةنيدللاب اوقكلف 5 / نع ىلخن عليبس 1

 ملسم نب داطع نع 9 فانا نب ع كافي «« :_فوكلاب ىلع

 ا

 قارعلا ف مىضَأ هنا همانم ىف ىأر :لع نب* ديز نا # فاّقَكلا

 تيأر ىلا ئنب اب ىيج هنبال لاقف هتلاهف تام مث اهأفطا رث اراث

 كلمل دبع نب ماشه باتك هتىاجو هيلع اهصقف ىنتعار دق ايور

 | | ف فسوي كيمأب حلا 12 لاقف مدقف :هيلع مودقلاب هرمأي

 ش "| ديلا ىنتتعب نا نمآ ام هلاوق نينموملا ريما اب هللاب كتدشن 2 هل

 قحلا لاقف اهدعب صداالا رهظ ىلع نييح نناو انآ عمتجا ال و

 تبع نب ماشع نا ليق كقو  «هيلع مدقف رموت امك فسويب
 "ريع نب فسوي بانك نع ةنيدملا نم اديز مدقتسا امثأ كلملا

 رمع نب فسوي نأ ةوفيتءادوكا معز اميف كلذ ىف ببيسلا ناكو

 «) 0 لق. 2) 8281 قار 14 1 ىف. ه) 871 جلبق, 0 هلتق

 4) 8 هرصت. 2 8321 ©« 0 دقي. رك) 831 جليبس مى) 8 دايحر

 © كاتحر, 831 5: م. . 2) 1811 ىاعللا © فاقلملا -2) 836 هدم.

 2 8 مريس ا آءكملع 0 ىار.علاب ههصاقذم الث. 4) 8 ءا 5811 هدم.

 172 811 ه6 © هدم. 0 0 ناكف.



 ا!مأ زنبس 04

 ثعبت نأ مجرلاو هللا كدشنا "ىلع نب. ديز .هل لاقف مانيبو مكلبا
 رع نب :فسوي نم_فاخ .ىذلا :ءامو لقريع ىبا فضي ىلا 3

 امدو ءدل كلذ سيل ماشه ةدل لق ىلع ىحتعي نأ فاخ؛ لقا |

 كيلع مدق اذاف دعب امأ ريع نب فسوي ىلا بتكف هبناك ماش 1

 :# ناف ىرسقلا كلاخ نب ديزي نيبو منيب عمجاف نالفو نالف |
 ةينعب ربلسف او زا م ناو ّىلا مهب مّرسق عايلع ىصَتا اهي.اورقلا

 هلا ال ىخلا هللاب رصعلا دعب عفلكساف ه ةنيبلا مقي وه 2نافا

 / لبق هل الو ةعيدو رسل دلاخ نب ديزي ععدوتسا ام وه الا

 كيباتك ىوتعتي» نا فاحت لتاماشمل طئاشنا كلي 1
 ٠ هذخأي سرحلا نم الجر مكعم يترسعاب يرانا لك انيلع لوطيو

 دقل* اريخ محرلاو هللا كارج ماولاقف غارفلا لكعي ىتح كلذبا

 ةملس نب بويا سبتحاو فسوي ىلا هب مرسف لدعلاب :تفكتلا
 نب ليصاملا نب. ماقه_1ةنبا :ككللل تالع _ىياماشكا ل نآلا

 ذخوي ملف هلاوخا ىف وه, ئموزخملا ةريغملا نب كيلولا نب "ماشق

 15 هيلع هزولخفاد فسوي ىلع أومدق املف «#0فرقلا كلذ نم ءىشب

 نع علأس رث ةلعسملا ىف هفطلأو هنم ايبرق ىلع ىب كير مسلجلا

 فقح انلبق هل الو ىالام انهيوتسي مل اولتو.اعيمجس ارك 0

 "هل لقو نيبو هنيب عيجت مايلا دلاخ نب ديزي فسوي جرخافا
 ©) 0 ام هل لاقف. 2) 831 ك © هده. 2 © كل هل انغ 77471

 12, 4. 2 ©4) 0 ء.و. )2  81841 ةلمع 356 ريع 211 مكلبق.

 )“831 ىنا“ ١ 0"]2 ايلاف.“ "2) 1851 فيكحلا ١ 07] 811 .ىيبللا
 2) 0000. ان[ 53عمع تنبأ. ##) 811 دك. ىب ماش. 2 8181 ©

 0 فذقلا. ه6) 0 اولخدا. م) مهومس..1 سلجا. )8 ©

 ظالآ لام م 8281 هس

 عض



 4 الا ةعنس

 هللا لبع نىب كل نب دوادو يلاظط نب ىلع نب رمع ىبأ

 ناساف قاوعلا ىلع وهو هللا لليع ىب دلاخ ىلع سابع نبأ

 ماشه ىلا بتك هريع نب* فسوي ىلو املف ةنيدملا ىلا اوعجرو

 كيز نم عاننبأ ادلاخ نأ 6 ,كذي كو عزاجأ اهدو عتامماب

 ةيلع ضرالا كر مث رانيد فالآ ةرشعب ةنيدملاب اضرا ه ىلع ىبا* د

 علأسف لعفت هيلا محرسي نا ةنيدملا لماع ىلا ماشع بتكف

 7 نع اديز 4لأسف كلذ ىوس ام اوركناو ةزئاجناب اورفاف ماشه

 لكلا كويح نبب ماشعم اماو 2« عقّدصف ماشهل اوفلحو اهيكناذ

 6ناك ىلع نب ديز رمأ لوا نأ هتكح فكم ابا نا ركذ هناف

 ىلع نب كيز لبق الام ىعدأ ىرسقلا نكلاح نب كيزي نأ 0

 003 ني يعس نب ميعارباو ,بلطملا دبع نب سايعلا ىب هللا

 نب انللا لكبع نب 00 ىب تمد وهلا فوع نب ناجولا

 ماشع ىلا رمع نب فسوي ايف بذكف ىموزخكملا ةريغملا ن د كيلولا

 ىب نسل /ىنب مصاخب ةفاصولاب ذكتموب ىلع نب كيزو كلملا ديع ىبأ 15

 00١” هللا لوسرإ ةقحص ىف 2ببلاط ىا نب ىلع ىبرو نسل

 نيمدق املف ىلع ىب دكيز عم ذتموي ىلع ىب ويع نب دمو
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 اه ىتأ انت
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 0 كب 0 2 كسلذك
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 يللا ا. خنس

 هاطعأو سرف ىلع هلمحن همالغ صفح اعدف سخرس ىلع ذثموي

 ىدح هيغ رتشاف كتيلع ماك ناف سرفلا لتققأو رط هدل لاقو الام

 0 هلكيف غلب رصن ىلع ة مدق ىتح مالغلا يرخث لق اوصن قاف

 باتكلا ءاذه يف ام ىردنتا لاقف باتكلا هيلا 2 عفدف ىوسلا ىف

 ىلع هذهع ارصن ىأ سانلا لاقف هلرنم قاو هديب هكسمأف ال لاقو

 و؟ىش معاج ام لاقف قلأسف ه«ةصاخ نم ميق هانأف ناساخ

 لحا ىلع نب صفح وبا لغلا نم هيلع لخلف هموي ثكمن

 | ريثك جوعا ناكو رصن تحن هتنبا تناكو هرهص وقو ةَلْظْنَح ىنب
 كءاج ليهف كتيالو ىف اورتكاو اوضاخ سكق سانلا #8 نا هل لاقف لاما

 باتل هأرقأو كناكم لاقف يرضيل ماقف +2ىت قعاج ام لاقف ةىث دم

 هيلكي وه انيبف + لق فحب الا كيلا 8بتكيل صفح ناك ام لاقف

 ةرشعب هلصوف هدهع هيلا عفدف ميركلا دبع هيلع نذاتسا فأ

 | نب ناجرلا دبع نب ملسم علب ىلع رصن لمعتسا رث مرد فالآ

 ثراذلو نورلا ورم ىلع 7 اشو ىب رْيَعُب نب جاشو لمعتساو ملسم
 ناتجرلا دبع نب دايو ةارف ىلع جرشكلا نب هللا لسبع ىبأ د

 مزراؤخ ىلع هنتخ ىلع نب صفح ابار «رجةربأ ىلع ٌىيَشَقلا
 '0 لا لف نم لفجر لمعف“ لكسلا نغ ةنبيتق نب نطو

 لبق تناك ىتلا ىلب لق* هذه لثم ةيبصع تيار ام ةيناميلا

 "| ةرامع ناساخ ترمعو اًيرضم الا نينس عبرا لمعتسي ملف ةهذه

 ه) 8 ء 811 هدم. آه رط 8 رظنا. 65) 831 © 0 .مدقف. 2 04

 هلكذنف. 2) 0 عفديف». ء) 12117 0 "هرم 1/06 355١ نا

 2) 0 ذصو. لق. ) 8231 هرص. 2) 0 هدض. 2) 8 (ةصخاتتت بتكم.
 1-2025. 5 جاسو. 06 ةانصت2 هك“ ا 0 8 رهش ريأر 8131 5. طءز

 14. روباسين.



 أ. ةنس وورش

 ا. ملشم نيب *ب:ناحرلا ,ليع قيام ملم ملص نص ريحا
 هبر كبع نب سنوبو ةبيتق ىب. مكسو .ءانركلا نأ ىب روصنمب
 ماشع ىلا هئامسءأب فسوي بنكف ىريشقلا ناجرلا لبع « نب دايزو

 5 نفسوب تك نأو ل ىنانللا لاب ءام ماش لاقف ىنانكلا'

 ماشع هيلا بتكف ةريشعلا ليلق ناسارخكب رصن نينموملا ريما اي هيلا

 هتربشع لك أرصن توكذو سيكل م كيداتك 7 دض

 7 فلذختم انو ع تسيقت كنكلو هتريشع انأ نم ل و فيكف

 :نينموملا ريمأ هتريشع نم نقي ملف رصن دهعب ثعبا كيلع

 ؛7٠بتاكي نأ وصن ىلا 8بتكف ناسارخ لما رثكا اميمت نا ام َهَلِك

 هيلع ىنثأو ماشه ىلا ادفاو املس فسي كثعبو ريع نب فسويا
 ةيطمل ةلس ط دا لا هبر كبع نب كيرش كفوا مث هّلوي ملك

 نب مكحلا ناسارخ نم رصن كفواو 35. مشع .ميلعي فلفو ناسارخ

 فسوي هيرضف رصن هيلع تأ ماش ىلأ ضفحالا ريمع نب ديزي |

 ٠ ةريبخ نب رمع نب ديزي مدق اًملف ناسارخ ىلا يورخلا نم هعنمو
 عم رصن دكهعب ثاعبو «نامرك ىلع ديزي نب مكحلا لمعتسا '

 املف ةفينح ىنب ىلوم كنهملا وبا هبتك هعمو ىقنمل ميركلا دبع

 ”دابع نب رمع نب صقح ىلع لونو مف جلتلا عقو سخرس ىفأ
 0 لماع وهو * لاق ,ناسارخ ىلع هرصن دكهعب كير كل لاقف ىمي

 4) 1 ملسو. 6) 8 022.6 6 811 اآضق. نسب دايزو هبر لبع

 2) 1. اللا هدم: )15 5 ر) © تارق. م00 / 8

 فذخكأم, 201 فدحسرو 0 فدخ .. 2 811 ©6 0 ةطق. نمو (©
 لعرصلع) ةليز.. ._ 2) 07 تاو. .4)"ظ. تناك. "سر لا طم ]1 تاك

 72) 0 هده. 60) 801 هك 0 صفحو. 5
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 ةريبف نب ميعذ نب ىيحج برجملا ةنسّللا تلق «هريغ ىل
 البَع لق روغثلا اهب هٌةَسُت ال ةعيبر لاق ءاليملا وبا 6 ٌىنابيشلا

 تلقف رضيب هيمرأت نميلاو ةعيبر هرك ىسفن ىف تلقف ميركلا

 سيل تلق ع ام لق ةنَه ترفغتغا نا ىثيَللا لقعم نب ليقع

 ءاقرشلا ىنا نب /روصنم تلق هب ىل ةجاح ال لق 5---

 ١ ردجلا "ىلع يق“ لق معشم : هنا هزكت ترفتغا نا . ٌيَمَلُسلا
 ريخ اع 1 منك متبل ىلر درفت حاج شا 2 نفاع بلس“ مكاو

 ةعيبر نأ كربخا ملا لق : ىنيضح نب ىيكج #نلق بنكلا ىف

 ضرعأ نميلاو ةعيبر هل ”ثركذ اذا 7ناكف لق روغتلا اهب ةّدست ال
 قيلعاو عمزحاو ميقلا » لجرا وهو ارصت ترخاو ميركلا دبع لاق 0

 '0 اد اهله لق: ئتيللا ناسّيسأ خب“ هوضن“ تلقح هسائيسلاب
 تلق ىف ام 0لق 0لقاع برج فيفع هناث ةدحاو ترفذغا

 انأ ىنم رثتكا /ةريشع كيرنأ * كل ابا ال لاق ةليلق اهب هتريشع

 'اقارعلا رمع نبا فسويا مكق املأ نورخآ لقوا 0< هتريشع

 'انيلس نب هةئلسيب هيلع اوراشاف ناسارخ هيّلوا لجنب ىلع اوريشا اذ

 نب رصتو ئرقنملا عينم نب «كيدقو ؛مزاخ نب هللا دبع نبا

 ©) 811 هدم. 2) 811 سيلا, آش 8 ىسلملا. م 8 هرص. 2) 8

 6 8101 كسي. 62 211 وزطع فن ر#) 57مم. 1«عأع 9. رع

 0002811 ك6 0 لماع... 2 8 لقد 2) 8 ه6 0 نيصحو 8211 نيصخ.

 )001 نك رن, 281 ىسي. 2 0 ناكود 1 وو 72 28211 ه6 0

 ركن (0 ركذ)» 7 831 لجر. 00 8 هد»- ر

 م) 811 لق. 4م) 8 ك 80[ همس. م 400:01 كي ميس. (آ1ذ

 8060106 015.). )1 ىميلست. ) 0000 مزاح. 7) 0000. ديدقو.

 رصتو 125. 2055 لاق.



 أل. زخنس الكل

 ايس نب رصن ىلا صفح لوسر فبسف رايس نب رصن ىلا ىنامركلا
 «راكم رعاش كّلعل رصن هل لاقف ةرمالاب هيلع مّلس نم لوا ناكف
 نسب ورمع ع م :لطْيح نب رفعج ناكو «© بائتكلا هيلا عفدف

 5ك

 ىلوو رهشربا نبع نجر وصب“ ىلوو ىنامركلا لزعو هورسم ٍملَسُم
 * كة أرضن توعد ةلظنح نب رفعج لا اركب رايس نب رضا

 هىرتكيبلا رواشف ارا هيلوا نأ هيلع تضرعف مايب هذهع هيتاي

 اهلبقت ل 7 نابيش ىنب لهم هو ئرتخبلا / هل لاقف نعاج# 0

 /ءاج كف كديعب كنتاكف ناساوتج رجم. يش كنإلارل ملول 1

 لاقف ئرتخضبلا ىلا ثبعب هدهع:هاتا اًملف اهلك ناسارخ ىلع ٠

 او مس هناتا انتلسف نادت رايس عب رزيمت نو نع دا قرتخبلا |
 كيكو. ىلا كتيب امن هلي تيلعأ نأ عىل كقح 3 هيلع
 1ليق :ىقر + لق :: م4 نييلو اذه: عكتا رتوملع ىدات ا لبق

 هللا ىبع نب دسا ««ربخ هانا نيح ميركلا دبعل لق اماشع نأ
 اهب كل نا ىنغلب دقف ه ناسارخ 00 ىرتأ نم هت

 م لجي اما نينموملا ريمأي م تلق ميركلا دبع* 7 اهيلعابو ظ

 همسا ام لقو ”دهجوب ضرعأف و ئنامركلف ةدجنو امزح ناسارخلا
 مس. لتر ريطتو هيف يل ةجلح اف لت لح نيالا
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 ) 8 ناكمر 8231 راكنو © راكن, 2) ةانصع 20 5و ةاظنح 60
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 ا ١١ وعكس

 لجر ىف هباككا راشتسا كلملا دبع ىب ماشه ىلا تدهنتنا امل

 ءناكف مهءامسا ةدل اوبتكو © ماوقأب هيلع اوراشف ناسارخ ملصي

 3 ىبحو ريخلا .نيب ,مللا جبع نب نامثع 4م بتك نم

 نب نطقو ىنيللا رايس نب رْصَنو ىشاإلا /رذّنُملا نب ءنّيصح
 ه5

 | لح ىنب نحا ئيلسلا محارم ىب رشجملاو ملسم نب ةبيتقو

 0000 ا ردك ليفت يكشلا نيب دللا نبع نب نامثع اما

 !نيضح نسبا هل ليقو* >مع يش رشجالا :مل ليقو بارش
 00 مَييتك ني'ىطق مول, ليقو ةمظعو عيت هيف, لج

 007 لاقي*ا ةيشح اهي مل كيسبل «هل ليقف رايس نير رصن

 نب هاطيلس نب ميركلا لبع عم هدهعب ثعبو هالوف 7: هتريشع

 | ر1لا ىبع لبق ةفينح نب يدع + نب ناقِع ىناقهلا ةَبْقُح

 سخرس مدق املف ةفينح ىنب ىلوم هبناك لانها ةوبأ دعمو 6 ه:ليعب
 نب نادي

 ىهيبنلا 00-0 صفح بخور كك تحل مدي د

 ىنامركلا كنهملا وبا 7 ورم ىلا طيلس نبا ذفنو رصن ىلا هليحن

 0 تدم نب هرخ د ند ييبح نب رصت 2 ىناعزلا | ةجيد*

 2 0 نسي ا 2) 2 عز 281 مرت. 2 0 ياو. ط2 ءاسلع 11 أ

 06 ىئميف. 2 42) 831 هيلا. 2 8 © 831 نيصح, © نيصخلأ.
 رك) 8 صتم6 رديلملا 2 م) ©0004. مارحز هك ةطص 1005. امن
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 لرد 1

 نك ند عيدج رمع ىب ا ناسارخ 0س خنسلا هذه ىقو

 مدق ايل فسوي نا ليقو ءةلظنح نب رفعج لوعو ىنامركلا'

 ىلا كلذب بتكف* ةبيتق نب «ملس ناسارخ لمي نا نارآ قارغلا ||

 ّلِجر ةةبيتق نب ملس نا ماشه هيلا بتكف هيف هنذاتسيو ماشق 1

 5 2 اهب لنقي من ةريشع اهب هل ناك هلو ةريشع ناسارح هل ء«سيل '

 لجر عم ناسارخ ةيالوب ىنامرللا ىلا بنتك فسوي نا ليقو ؛هوبأ

 نهكلا "نم هيف اوتاك'امو 'ناسارخ"همودقو اكذسأ ركذو اًديلعا ىلا |

 ليمجلاب ادلاخ هاخا ركذ مث هيدي ىلع هل م عنص امو ةنتفلاو :

 1٠ ةعاطلا ىلع سانلا ثحو قارعلا فسوي مودق ركذو هيلع ىنثاو

 /,هللا ىفاو !اذسا ىتعي تيملل هللا رفغ ملق مرث* ةعاملل موزلو |

 © لون رت مداقلل كرابو لوزعملا

 راهس نب رصت اهيلوو ناسارخ نع ىنامركلا لع ةنسلا هذ ىفو
 رماع نب فوع نب ىرج* ؛نب ةعيبر* نب عفار نب ثيل نبأ
 ؛5 هماو ةنانك نب ةانم كبع نب ركب نب * ثيل 1 نبأ حكتجل ل

 « بلغت ىنب نم ناسح 71 تنب بتي

 ناسارخ رايس نب* رصن ةيالل ببس نع ربل وكذ
 هللا دبع نب دسا ةافو نأ هخويش نع ديس نب ىلع ركن

 4) 8 ك 831 ملاس 82) 8 ك 831 انتعع هدم. (0 ء.كاتسيو)»

 © © تسيل. < 2) 8 ©« 8216 همس. 0 ا.د. ه) 821 هبطختو اللا

 ©  مرتتسد 116مل 0652 ر/) © دمع: هللا مر 8 للقو.

 /) 8 هده. 2 6 هر 2) 881 هدص. 2 2) 0 ذصق. ىب ركب

 70 0 ةظنيأ. 272 811 ءا 0 هد: ١



 !هح 1 أ ةخذس

 معن لق مّلكتا ريمالا اهيأ لاق ادبا اًرسق اعيش ىطعا ام هللاو ىنا

 ملف ةىش كل سيلو كتلعتسا ليقي كنم ه رذعا اماشه نا لاق

 |0000 دل راس اير رسعب قزح نضرعت . نا: كيلع, قط نمر قوت
 | ا عنتغلت, هكازدا 4 عيطتست ال ام ىطبنلا ناسح هل. ىّيزي. نأ

 ليقي هو لالب فوصناف ؟دشار فروصناف كلذ ىف رظان انأ لق ةرتفلا ة

 مر هب ىنا* ديعب لجر هيلأ تعب دق لجرلا اذهب مكناك

 تآرتلاو نحالب ,هذخأب ءايلل ليلق نيدلا فيخس سفنلا ضيغب
 00 نتا نق لالب ناكو :شايع ىبا 8لاق لاق, امك ناكف

 رت اديقم الا تاهلزن اف هراد لا رظنيئ ادلاخ نذأتسا امّناو ةفوكلاب

 بطخب كلاخ ناك 1شايع ىبا لاق ««مويلا ىلا انج“ نلعج

 ةنعل «اهيلغي نم ىلعف مكراعسأ ىلغا 7 ىنا متمعز مكنا لوقيف

 ماعيش تالغلا نم هنعيبت ال كلاخ ىلا بتك ماشع ناكو هللا

 «”اهرد ةجليك تغلب ىتح نينموملا ريما و« تالغ عابت ىتح

 ةنس لاوش ىف دلاخ ةيالو تناك شايع نبا نع مثيهلا لاق
 ©. ةنش ىلوالا ىدايج ىف لوع مث |.ه 5

 كقو اهيلع ايلاو قارعلا رمع نب فسوي مدق ةنسلا هذه ىفو

 © اهيلع هتيالو ببس لبق تركذ

 22 0 ردغأ 65) 1 ا 2) © كل: 2) 0 عيطتسد

 © 0 ىقو. رك 8 ءا 21[ ممص طقطعصغو (0 ىد رماو 0

 «0101). ى) 8 ءتخاف. /) 8211 ءغ 0 هدم. 2) 811 سابع.

 #) 8 اهلخرد. 01. 14 ا4,. 272) 821 ء6غ © سابع. 2ءاص0ع © ناكو.

 7) 0 ىننا. ) 5001013 2مءع12#, 0113. ةان212 51غ 6000. 6) 1

 نعابت, 0 نعابي. م0 0 ىش. 2 ) 836 هلغل 7) 8 مارد
 ك) 0 لاق. 2) 871 سابع. 10206 0 تناكو,



 ازرع نس أك

 نابوعلا كو «لئيدبس كلذ ىلا شيلو ليقتك ام ترنعبا + قلق "لق

 عفتني ال رث هيلع ىّتِحُتو هلام ذخأو لزغ «دق هب مكنأك لوقي

 نأ ةشاّيع نبا ىتّدحو مثيهلا 35 «كلذك ناكف 35 هىشب
 نيح ةرصبلا ىلع هلماع وهو كلاخ ىلا بتك ةّدرب ىئا نب لالب

 :نم ادب ذجأ ال هرما ثّدح هنأ هيلع ماشع بثعت هغلطبا|
 كبلا اهمويو ةليل 2 اًمناف ل نذأت نا تير ناف 2 ديف كتهفانشم ظ

 اذا ٌلبقا نا هيلأ مبتكف افرضنم اهمويو ةليلو ككنع «مويو

 ىّلص رث ةليلو اموي راسف متارامخل هل نايّلومو وع بكرت نىتشا

 دقو هاتأف هناك كلاخ ربخاف اًضسرف نونمث ىهو ةقوكلاب برغم ا

 ؛كدهغ ىتم لق لجا لق كسفن كتبعتا وريع ابا :لاقف 2 بصعت

 قف هلق عاق+ةللارااوه "الك! ةلوعح ام كال نسل لق ا
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 هذه كتل تنك لع تلق لاق ّلْذلا ىلع ىطعن ال هللاو انا

 لق اهذخا نا هنم عانننمالا عيطتست لهو هناطلس ىف هلأ عايضلا 0
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 «« داوسلا عبر و ةكيجابل لعج 8 رع نأ ع 04 ىل وو هلا ءىتن نم
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 لاقف ةتملخدف هل نذيا «لاقف مثيهلا ىنا ىلع ىل نذأتسا لق
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 ىسفن ىف تلقو هيلع ةنآ نا عادتسا ملف قاطب «ىتاق فلطنا

 قاط «ناملغل تلقف ةفوكلا تيتا مث هناطاس ىف قراطب ىل ْنَم
 انأ قراط اي كليو ءدل تمحصف قوبرصف قراط ىلع 4ىل اونذأتساا

 ناملغلاب ماصف يرخ قارعلا ىلع محق مدقو فسوي لوسر الس

 :قلطنا » ناسّيَكل لق فسوي نأ 9ىورو لق «.هينآ انأ لقو
 نكي مل ناو فاكا ىلع هليحاف لبقا دق ناك نافذ قراطب ىتتأقا
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 ؛ ءعجش ناملغ هعم عاجش مالغ فاطل ناكو فراط لزؤنم 7 اوشأ
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 هل لاقف «هجولا ريغتم وفو ليخدف متيهلا نأ ىلع ل نذأتسا

 2) 0 تاف, 831 ىنينافخ. 11250ع 8 فراط. 6) © ة. م., 21

 ه 8231 « 0'لايل. 2) 8 ك 11 هده. “2 0 'هطل- 7 7

 211 كك. ى) 211 ىروفد 0 ىربو. 7( 14 200. الوم“ 2( 8

 6غ 831 هتيئاف. 2#) 0 جسملا» 2 8 تست. ه) 2 كاكا

 7 1 تعم نم ىف ميقلا 0 ىعم ىممز 8 ممد16 م0556 عتلتقف. 4

 هده.  م) ظراعي قطا علا وك ١ 7) © هددت اكل نوللا.



 دنس 16 "١

 41 رشلا قلق كءارو اما هل ةلاقف' ميلا .« هيلع! تفسويا .لوشر
 باتك اذهو كباتك باوج بتكي رثو ىنبرض كىقو طخاس نينموملا

 ىلا 0 ايلف 2هأرقف هباتكلا ضفف * ناويدلا بحاص ماس

 هادو قف ة قاوعلا ىلا رس ءنأ هطخ ماشق باتك أرق هخآ

 هلامعو ةينارصنلا ن .ىبا لخو دحا و كاذب ملعي نا كاياو ميديا 5

 العب أت 2كيرطلاب الع اليثد اورظنا فسوي لاقف 2 هنم ىنفشأف

 ه.ذبأ نميلا ىلع فلكتساو هموي نم راسو الجر جنم راتخاف

 داما هيرضف كيت .نيا هلأس فرضني نا .دارا املف هع منو تفليصلا

 اا ني رظتسا 1قا انكيلع ىفخا ءانضللا ىنبا اي 8 لقوا طوس
 قارعلا ىلا اذه ليق اذا :لأس نيقيرط ىلا ىا اذا ناكف راسف

 نب رشب 70 نع 0 لق رمع لاق“ :4ذةفوكلا ىلآ ىتح قرعا لاق

 00 ا سوك تاه يظبنلا ا ناستح لقأ لق. هيفا نعبر ىسيغ
 3 لاشح اب ىل لق نأ بيطلا كلذ ىلا رظني ىبعهو هيدي نيبل

 لاق ىردا ال تلق لق نميلا ىلا قارعلا «نم مداقلا مدقي مك

 امدان ةر ةرامالا يابس تعيب [عتفصعق هامزاح ا كترمأ 15

 ”0000 0 0 ا درك ناتك ددج ىح .اليلقا مالا تنلي' ملف 5
 لاق رع لق 01. ةنس ةرخآلا ىدامج ىف كلذو اهمدق كف

 0000 1١ انكتب ,ةزغااتت 7ليبنر لاس لف يلع

 ©) 211 5. نم ضن ل3 لذ 2 ط1 ناك تا © كود 2 4

 6. /ي) 0 ةهكتيلو انأ ”معصت#7. 1], 811 (غةطادتط كتيلو. 0

 زكطهلا1 6. م. 853 انغ >عم. ى) 0 كلذب. /) 8101 مهيف. 2) 0

 قرطلاب 20 0 ط. 1. مو. ىفضيا, مم همن. 2 816 لاسي»
 72 8 سب م) 4 ذأ 6ك 21203 ىم 270 ىلأ. 0ه) امراح٠

 م) 8 © 826 ىلا. 2 0 كبيتو. 2811 لسمر, 8 هر. 05. 1د 1كاتةللثع
 1 1 1 207 7( 5 تا 1 هلال انوس )6 انو).



 اذ: انش اكما
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 (0انبلاطي ىم ةئىج نا نم ويخ انيلعو كيلع ةعنلا ىقبتو
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 كلامخ ىلا لسزا .مث ٌلئاَس ةّلأسو ةعقاول تيحو اذا هأرقف فسوي

 لف ربع لق...« لعمل بووحقلا لراو اروح جيا قراسطو

 /شيرحلا ىنب ىيم روباس نب عيبرلا لق هلق كبح نب* 4ىلع
 بانك اماشه* قا 2سحلا عم رتاخل هيلا ءلعج ماشه ناكو
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 رث اريغص اباتك هطخ وه »بتكو كناسل ”ىع هبجا كلملا دبع

 رةنج ةتيناث  ناويدلا "لع :رالس : ناكر لتس فاشكب تيا 01

 امد رق كلعفف.:هيتخلا و4 للك: رث ربغصلا كبتنكلا , يق 5

 ؛ هرحق قوف لاسيو هروط ةدعتمل كبحاص نا ”/لاقف فسوي لوسرب

 هجرخا هلاقف اطاوسا برصف « هب رما رث هبايت 2م ىل لق رف
 كليو هل تلقو باتكلا هيلا تعفدف هباتك هيلا ٠ عفداو ىنع

 ناكو ندرالا لسعا نم عجلت ىبا نب نريشب باترذ هاجنلا
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 م الر فد

 6 مءاطمااا ىم» ىيتلك: ى'لبقي نا 6 قميلا لف“ ونهو ةلطخاب*

 ا ننخ ىلقو اهنم 560 ياعم 6 ةثوكلا ل راسص ىتح فسوب

 ا 6 افلا ال ىدكأف هدلو 00 ىلع ىكلاخ خفيبلخ قرا

 رف كلذ ويغو بايتلاو لاومالا ىوس ةفيصو فلاو فيصو فلاو
 ةليطلا ةكتتارو ىلصي 6فشوسيو هباككاو فسيب 8 ساعلاو

 نودبجرن نياف لاق 7 رافسأ أولاق مئانأ ام و لاقف هبابت نم / حفنت

 ”انركنا اموق انيأر انأ اولاقف هباككاو اقراط اوتأت عضاوملا ضعب اولاق

 اوناك ناو غنم انحرتسا ِ راوخ اوناك نر ملتقن نأ ىاولاو

 علنق نع عوهنف 1 عورمأ ىلع متددعتسان كلذ متفرع 1 مكنود بري

 رود ىلا ”راصو فسوي لقتنا كفو ركسلا ىف ناك امل اوفاطف 0

 | نوديرت نيف لق ةرافسا اولاقف متنا هام لاقف ساعلا هب رف فيقت

 م أ رود ىلا اوراص دق اولاقف هباككاو اقراط اونأف عضاوملا ضعب اوناق

 : | لاقف نييفقتلا صعب فسوي رماو وعنف م غلتقن نا ىأرلاو فيقت
 |( اغلا عم دجحسملا لخلف لعفف ورضم ىم اهب نم ىل عمجا

 | مكقنو ماقف ” هرهتناف مامالا قأي ىتح لاقف* ةماقالاب نذوملا رمأف 5

 ه١ طوعع ص 5010 81841 (ء؟, 14) ءديوؤدطغو 0111 12511261 2001+ لسرأو :

 فسوي رماذ (520 اد كيعس ىنأ ىلا هب. 62) 821 ةفوكلاب. 2 [طد

 | كطهللل ©. م. 85و ذطق. سرف- 4) 8 سابعلا, 831 © © رساعلا,و 3

 ظ | 8260© سابعلا , 1 رساعلا. 14 قارعلا لعأ ضعب 1هودع همص ”1 عانت

 | | 1019211ءدتودء. ت) 821 عع 0 هدضص. رز 0( خافنتا 21 © اولاقف.

 ٠ |( 8 8 راقس ]0 دمك. دي. 2) 8 مكتفرح. 2) 0 رم. )0 ©
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 ا". خنس ل

 هنبال لوقي هنأ هغلب اماشه نأ ركذو 2« ئروربيقلا كناسليطو !

 ىف بضغلا رهظف نينموملا ريما وني كيلا جاتحا اذا تننا فيك

 لاقف ماشلا لحما نم لجر هيلع مدق اماشع نا ليقو ««دهجو

 ناتفشلا هب «فلطني ال اب نينموملا ريما ركذ ادلاخ نتعمس ىنأ

 هلق يه اف لق هكلذ نم لكشا ةلق لبب ال لاق لّوحألا لق لق
 « 4مل ريغت ىتح هركي ام ةدنع هغلبي لزي ملف ادبا هلوقا ال

 كنبا ةلغ نا ريمالا اهيأ لاقف ءدلاخ ىلع لخد اناقضد نأ ركذو '

 ربيصا اذه غلبي نا نمل الو.فلا فالآ ةرشع ىلع تداز اذ

 كدسج بحا اناو كلسح نوبك سانلا ناو /هرتكتسيف ىينموملا

 م تناف !ذه لثمي ىنملك 8دق هللا دبع نب دَسُأ نا لق و كحورو
 رحقي ملف عردلا بلط اميرلف ىنبا عد كحيو لاق معن لاق هترمأا

 يلاخ نع هند 8لضتيا ام ىبلعاوتك ايل (لضح 2ع 7 هيلع

 ىفخا كلذ ىلع مزع املف هلزع ىلع اهعركي 5 ناك ةللل رومالا نم
 ءءرملا ىم هيلع.دل نعام

 15 ,«كلاخ .ليع ىف 1ءاشع ليع نع ريثل ركذ

 هلزغ ىلع همزع مص نيح
 ضعبو هبا عمس هنا هككح هداتج نب «دكيبع نارع رك |

. 
 هيج

 2 فسوي ىلا بتكو كلاخ «لزع ىفخا ماماشع نا ركذي ةبتكلا

 )© ىقتلت. 8) 0 هس. 2 0 كات. 2) © هيلع. 2 ©
 ادلاخ ىنعي هيلع. /) 8 هرتكتسيو كل ركنتيف. )© كحور ش
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 6) 8 لصتاو. 7) 0 200. كلملا دبع ىبا. 72 © 200. كبع نب

 هللا“ )2  8 ه 8341 هللا تبعر 0 هللا تيبعت ه) 8 تحب 0|
 بانح, 836 10. 5. م. م) 8 ذو. ا 2) 8 ليعأ. :



 اهلاونال يوركل ناكما ةلقو هدنع مراد دعبل هلبق نم اهلوانت نع

 اهراركت نم شحوتسم الو نينموملا ريما نم مشتحم ريغ هب
 ادفتسمو ءاكنمتسم عباسناو 5 جنابداو جتبارق ردق ىلع هيلع

 ' اذاخي اذ بلا اعيوس كيلا .ينموللا .زيما 8 جحا 1نيزعسم انبئاظو

 نينموملا ريما نيعتسي م هللابو / عقوقح ءاصضقو جتبارق ةلص نى

 هقيارق قح ءاضق ىلع 0 ىف بغي هيلاو ىيني ام 3

 نا ليقو ««مالسلاو هاليمو هيلو ةهللاو في هبو لكوتي هيلعو

 ا داناكو ءاقمتلا با "ليقؤف' اماشغ : ركذي | عام“ اًريتك قاك ١كلاتخ

 ىلا بنتك هذا ركذو (««لبق 7: اهربخ انركذ دقو فمكتست ماش

 ىنغلب دق كلاخ مأ نبا اي هماشع هيلا بتكف «دظاغ اباتك ماشه ؛

 فيك ءانطللا م ىبا ايف * فرشب 0« ىل قارعلا ةيالو ام ليقت كنا

 ةليلذلا ةليلقلا :ةليجك ىم ”كتناو افرش كل قاوعلا ةرما نوكي 1

 تاو نم ' 1 د ةرعلا هيا 2 نأ .موطال نيل ٠.ةللاوت تا

 نق هيلا بنتك اماشع نا ركذو «بكىقنع ىلا 0كيحي يو

 نب هن كسا نب* 0 ىب هللا دبع نب كلاخ انا كلوق ىنغلب 15

 ««كتلغب ىلا كتدرأل هللاو < مآ ةسيشل فرشأب انا ام نزرك
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 ريمأ فلطا اميذ ايورم هنع ققارطاب دنع كيبلع 6 نايك هقطنم

 نم ةدوسقو هتعض نم (عفرو هناّثحر نم لاظاو نيفاسشل ىلا

 0 ىبانذلا رذع دنعااييلكتلما ىلا قيعسي لأ متنا كلذكو هلويخ

 لايجلاب فحت , الخأب لب.« ماتا ريغ نما,تمص اهمالحلا ةشتال |
 ه هركشو هناطلس كريقوتو هايأ 556 نيينموم ا ربما د دقو انزو 1

 هتلوع ناف /هراوقا وا هابا* كلرع ى. كيلا كلاخ رما لعج ققو

 كركشي 1 دو 22 وفا هكررقا ناو هيأ كلزع ىصمأ

 :هنع درطي امب نينموملا ريما هيلا بتك كقو اهيف نينموملا ريمأ
 يا ىلع ةالجار كنايناب هرمأي هيلا هلوصو دنغ عجاهلا ةنس 1

 هليل نم هيلا هجوملا هلوسر كفلأو نينموملا ريما باتك هفداص لاح

 هتلزع وأ هقررقأ هتبُح وأ هل تنذا كبابب فقي ىتح هاهف وأ

 م هسأر ىلع* كيدي نيب هبرض ىف هلوسر ىلا نينموملا ريما مكقتو

 هتمدخ ةمرخ كببسب :كلذ هلاني نأ «هركت نأ الا اطوس ىيرشعا

 كتمرح مطعم, كدي ,ق:ىينموملا ةينمالا ناك كنصفا» تيار 0

 ؛ن اضق نم م ىيني اميف ابيبح هيلاو اقفاوم كر هذلصو كتنارقو

 كتكانع اًينف نينمولا 2 بتاكف ىيعسو. وصاعلا نا غلآ قكا

 كلها كب ليني نأ ىسع ام ابلاطو اتداحنو ”ابيجحو اتدتبم

 ةيشلملا معقب دعقت هلآ ةجتاوح نم نينموملا ويما تيب لقا 007

 . ©6000. هدباتكاو. )5  8831 5. 8 : 2 كوندؤو 0 دوتوب. 2018

 , 824 انازلا, © ايانزلا. 4) 8 ماجن, 834 ك © هص.لب. 26١
 5ع. 1150116 3 ق كلوع ةقدا نك 5 ١ ى) 0 كلبقت 25
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 7 أ". خنس

 العم, نع كيمدق . ىلع .ايشام رانهن وا ليل. نم. هبانكو  نينمؤملا

 ا دانشم أمغاص « ورمع ىسبا * باب ىلع فقن ىنح كلوخ ىم

 ةجر فطاوع هتكرح نافذ ئكعنم وا كل نذأ هيلا الّضنتم هيلع
 افقف هيلع نكلوخد نم ة:ةيبحو ةفنا * هتليتحا نأو كلينحا

 وا ءلزع هيلا لعب كرما رث لثاز الو لكلتكتم ريغ الوخ هبابب ه

 رثكا ام ةذقتلاب + هيلع لاكش نم هللا كنعلف افع وأ 2رصتنا كك

 ريما م غلبت لاوت ال ه هلأ كطافلا فرشلا لعأل عذقاو كتاوفه

 نم هيف كنا امب ىلول ىو نم ىلع ءاهب كمادقا نم نينموملا
 ىلا نينموملا ريما بتك :كقو « مهقاو مهقاو قارعلا ىرصم ةيالو

 كنع وفعلا ىف ىريل كيلع هراكنا نم كيلا هب بنك امب همع نبا

 دنع ادومت# هلي هيف ٌةطوسبم هيلا كلذ ةاضوفم هيأر كيلع طخاسلاو

 <« ىلاعت دللا ءاش نأ «اقفوم كيلا ىنآ ةامهيا ىلع نينموملا ريما

 الباتك نينموملا ريما غلب دقن دعب امأ١ ورع م ىبا ىلا هدباتكو

 ةماعلا سلج ىف هتاسل كيلع كلاخ طسب نم تركذ ام“ و هفو

 هكر فطاوعو ايس "ريما ىم كتبارقل ارغصتسم كردقل أرقتد#

 قئاتوب اكسمتو هناطلسو نينموملا ريمال اهيظعت هنع ككاسماو 5كياع

 ةرارشو هظافلا مئابق نم «كلخادت ام ِرْوَم :عم هتعاط مّصع

 ه) 811 ةمخغاتطم رعت 45) 8321 ه6 0 هتفناو هتيمح (81 هننفئاو).

 2) 0 كلزع ء 120 كالو. 2 1 رصتناو. 246) 8 هدم. رز

 غلبي لازي. ى) 831 ك © همت. ) 8 هيلا. 2) 8 اظوفم. ) 0
 ةيف هدي. 42) 8 اهيار 81281 ء6 0 انك 70.اهنأ. 7) 0 افقوتم.

 (ا] 8201 0.0 8)0 بتكف. م) 3 نبا. 247) 811 تمهفو.
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 أ". خنس انور

 ردص نم البقم هقيأر نيح هل «لكلكم ريغ ةماعلا سلجم

 «كريغيو هبسك كولعي نم كموق ةىفو هللا هل دهم ىنخلا كداهم

 ةصاخ كتعض © نم ورمع 45 هب عفر اب كداهم تلنف هتيلواب

 نينموملا ريما .لبق اهمورقو لئابقلا وروغ عورف ماكي نيواسم *

 5 نأ اذه ارختفم عيلع اهب يكنت تحكابصا ةبض»ه تللح ىتح

 مةشج ىباب الهف + اذيقو ايطحتم كركش ةّلف كب 2 هدعدي رل

 هتيار «ذأ هسلج تعسوو الخاد كيلع «هلجر تييظعا 7كموق ١

 هتعزان هسلج“ هب نأمطأ اذا نينموملا ريمال اماكا كرشبب ه هيلع ٠

 ١ بانو نييبلا 5 نس وهف /فخ افراع هتنبارقل اًيظعم 9 رارسلا رم ىبك :

 ربما ه: مسقي 40 هللابو عترغو بوحتو مصاعلا نا «لأ ميش 2 قلما ١

 كودع ةتابش نم دركي امو كتمرح نم مدقت ام الل كل نينموللا

 لها اهب ىقفت لاح ىلا كدرب ىتح عقر ام كنم ه عضول ؛كب

 كلعجا نا نم ىنبرقا امو 44 كبابب بكاوملا محازتو كقارعب يئاوتخلا'

 ىرهينما ليَسر كاغلأ لاح ّىأ:كع ضهنأت .انعنت نكل ناك نل اكل

 4) 8211 لكلكتم. 2ءكدلع 8 هك 811 هدت. مل. 62) 8 هصع و

 2 ©0004. كرعيو. 4) 8 ك 831 لآ ىلا, 0 ةمنسص لا" 2 51
 ع6 0 نمو. 8ءام0لع 881 كتعنص. م) 8 5. رن. ى) 811 ردعو

 0 درغ. 2) 8 كك 1 «دعزب. 2) 8 ك 831 اديقو. 2 844141

 امدء14/8, 0 دَشُصَم. )2  811 كه © دموق. 0) 811 ه © قلحر)
 8 جلخن. م) 0 اذا. ) 6 كيلع. م) 831 5. م., 8 ءغ0 ىك#

 0) 836 وا رسنلا“ 7) 836 دقح. د) 80[رس 28859
 © هدص2 2) 0 ىصاعلا. ه0) 0 ةزصع و. ) © ط. 1. ذم5. كف

 زم58 هدص. ر) 8 هدم. 2) 831 طخ. ه6 0 كباب ىلع.
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 00 نبا كتاكل #« هللاو تّكسا هل لقف ىكب اذاف ماشه نايبض. نم

 ماشه اهعيسف فلا فلا رشع ةتلث هتّلغ ىذلا ىئسقلا كلاخ

 ماش هل لاقف كلذ كعب ناسح هيلع ةلخد رق* اهيلع ىضغأف

 000 رع ةقلك هكا, ىلاخ هلع رك لاقف ”هنم" اندف "ئه ١ نأ
 ىف ترقوف ىنتلأس لهو 2لق اذهب ىنربكد ل فيكف 2لق فلا

 هنبال لوقي كلاخ ماك ليقو «ءهلزع ىلع « عمزأت ماشه سفن

 اناانلا ىلع رضفتل كنان  ماشع ىب ةملسم نوب ثنا ام ديزي

 ' ]1 قفلكتيا هو ةللجحد و تركس .لخا اهلتعا رضفي ال تلثنب

 ا” 2 ءاقتا لايق... هك ئارعلا! 4ةيالو "كو * ولكم ةيافسا ىو قا ليجحا

 فختساف نلاخ' ىلع لخد شيرف نم دلجر نأ كلاخ ىلع اماشقف 0

 كلاخ ىلا ماشه بننكف هوكشي ماشه ىلا بتكف هناسلب هضعو هب

 كيأرو كدي 7كل فدطا ناك ناو نينموملا ريما ناف دعب اما

 كمدقي ءأطنل هتيب لها ,كشرتغي م كريبدت 7 ىسح نم هب

 قارعلاب مترغ ىلع 0تطسب دقو كب فيكف كرصب هيلا حت الو
 تعز هردق راقتحاو م هرطخ ريغصت كلذ دكيرن خيدوتلاب كناسل

 ىف هيلع ظفللا ىف ظالغالا ىلا كلذ كجرخا ىتح هنم و ةفصنلاب

 00 | 8 ءا 811 020. 72)ا 811 6 0 لخرت.ا 2 860 ه5

 | انقواتع 20 ترفوف زد 811 لعقاتت. 4©) © لاقتذ. 16 81-0

 عمجا م“ )/  801 نأ" مى) 222/46 ص 0. )1  0 ادحأ.

 2) 811 ء6 0 ةيالوو. 10ءاس0ع © قارعلاب. م6) 8 ام. 1ء10ع 0

 اادضعا /ز ظاللآ ندس. 7#) 8121 © © هانم» ) 8 كشرفي ةعواتع

 | اناناتتص 0 © نكطسب. ) 8 هظحت. م) 64 هف_دصملابو 0



 أ. نس |

 هللا ىبع نب كلاخ كلملا دبع ىب ماشه لزع « ةنسلا هذه ىفو

 ءةاهلك اعابا هالو ناك كلل هلاعا ىع

 امن هكذ كلذ نم انرضح ام هركذن لاوقا كلذ ىف ليق ىف

 اشعه عايض نم /لبقت دق ناك ىنثملا ابا نورَق نا ءدكلذ ىف* ليق

 نامرلا رهن وا نامولا قاتسر هل لاقي عضومب كلما نبع ئبآ ||

 لاقف كلاخ ىلع هناكم لقتف ىنامرلا خورق 2كلذب ىَعّتَي 9 ناكو 1

 / ىلع ٌدِرف نينموملا ريما ىلا ٍجرخا كحو ىطبنلا :ناسكل كلاخ '

 ”نيلجر ماشع كتعبف 7 ترد فلا فلا هيلع داوف 7يرخن مورق

 ؛دلاخ ىلع لقثا ناسح راصف عايضلا ازاحن مآشلا لها ءاكلص نم

 انأو 0 ل ناسح 7 هل ليقيف هب رضي لعجمن عورف نم

 ع قوثبلا هفتب هيلع مق املف هب رارضالا الا أف كنعينص

 ىلع ىوثبلا فئب ”ادلاخ نا لاقف ماشع ىلا رخ رث م عايضلا

 ةربخاف ماش ىلا عجر مث اهيلا رظنف الج 0 هجوف كعايض

 لا كلوش ان عملكو تملكت نا ماشع مهكخ نم مك ناسح +لاقف |

 ٌلجاعف لاق رانيد فلا ىدنع كلف 0 ماشع عمسي كتببح * كل

 ايبص كب هدول لقو هل اهلجعف 1لق «تمتش ام ليقاو* فلالا « ىلا
1 1 

 ايدو زج تفشل

 ه) ]1م 8 م23عع. ىفعب بأ لاق :6)81١هدض.' 2, ظابلل نع ربل و

 0 نع تنسلا. :22) 8201ه. )0 هده )2115 م 3
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 لي ار زد دب

 «كرتف بذكلا نم هيلع 6 ىور ام هنم ه جلوبقو * لبق :ةربخ انركذ

 اوعمجاف ٍهنيب كلذ اوكذف اوعيتجا هباتك هيلع أطبا الف هتيتاكم

 00١ لمح ىلع ريتك نب ناميلس كذ اميف ملقف هيلع كي امن

 ىف مفتعف نع هبخاف هتعيش نم ناسارخ نمل وكنتم وهو لعد

 نيو اشادخ هللا نعل لاقو هيلأ احد ناك ءامو 2اشادخ جعابتا *

 اًباتك دعم هيلا بتكو ناسارخ مىلا ناميلس فرص مث ةنيد ىلع ناك

 هيف اودجج ملف و هيتاخ اوضفف امون باتكلا هعمو هيلع مدقف

 اوملعو ٍغيلغ كلذ ظاغف ميحرلا نيحبلا هللا مسب الا اعيش

 © فلاخت هرم دب مانا شادخ ناك ام نأ 10

 000 لأ :نافامب ىب اويكب , لع نبى اذجو تسلا هذه ىقو

 هجاهنم ريغ ىلع هنعيش لم اشادخ نأ خملعي ابانك جيلا 1 دعم

 روكب فرصناف كب اوفخاتساو هوقلصي ملف هباتكب ردكب خيلع مدقف

 اهضعب 7: خبمضم ىصعب دعم ثدعبف ىلع نب* ىنوحم ىللأ 45

 ةخعيشلاو ءابقنلا عمجو ريكب اهب مدقف !دبشلاب اهضعبو ديدخكلاب

 " هتريسل نوفلاخم عنا اوملعف اًصع #7 ٍهنم لجر لك ىلأ عفدو

 © اوباتو أوعجرف

 ©) 8 لوقو. ط0 عرفا ظالل ع 0 :عنعتا 12) 0-6-5811 أوأرز 201

 211 هدم. جيبلع ءاتزاتك 10عم 14 منع 22طع686 هم) 0 كيتو. ©2) 8

 شادح عابذأ» طعم اشالخ 831 51غ ناسارخ (كك. م. 1111 ةصصم#)

 ه) مع ءا 5ءو0. ان5ناتع نمو 0عواتأ سطل ١ رمز ظل! 2

 لع. 11012 231 ©«غ 0 020. عم. ي( 82 ءمانش. 7( © ىيس. 2( 8
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 ا). خنس لاس

 نه -نمع -

 جن داترم نع يا اتي تن كذا كثيغلا تيقس

 اقيدض ناكر دووم نم ةريت [ىضا لف ع2 0 ا

 ليسأل
 -ه-- 52 2 تا 2نأ 1 مد 2

 6 اهنوحو خلسب ليس اكلب هللا ىقس
 ه 52-

 «انيمكسلا ىباحسنلا) نايسوخا مونت

 0 2 ينيك هاقستل ىب ا

 أو ابيك اولش اوهيتي ل ءاهب

 هه تع ىدرسمو ماوقأ 8 مهجاوس
7 

 10 اه نتتع 9 اينو رانا نالطقو

 اني

 هقَح علا ىف قيس نسيب نكسأ
 ءانيفوة يلا ربيع كك ءرانسلا ىورسيو

 ساّبعلا ىنب ةعيش تيهجو ةنسلا هذه ىفو ةرقعج وبا* لك
 هيلعيل ريثك ىب ناميلس سابعلا نب ىلع نب دمحم ىلا ناسارخب
 بذا «ميلع ج2 امو.ترملا

 !دّيحش ىلا ناميلس مثهيجوت ببس نع ربخل ركف 000١
 نم ىلع ىلع نب دمحم نم تناك ةدجوم كلذ ىف ببسلا نك

 ىذلا «ةيرناوخ تناك عتعاط لجا نم هتعيش نم ناسارخ ناك

 نر ني ع م1 مييث. 2 811 اهلهسو جلب نرحل أ

 4) ©0010. اممجحللا. عككمع عصام ةصكمتك 000. 0.  م) © هند

 /) © مجاوم. م) ©0844, اتّيقح 72 8.811 ىبعارلا 0

 ىبغاولا. 2) 8 اموعملاا' ) 8316 © © ىربطلا, © 204. هللا هيرلا

 ) 8 هده. 401113. 2) 1 ناسارخ .



 ا ١1

 ذخأ لق كل ام كسا هل لاقف « اهنزرف ىرخالا فخا مك اهعضوف

 وبا ماقف ءالبلا باحاو ءافرعلا ىطعاو اعيمج اهّدُخ لق ةامهنزرأ

 ملم ىدانف ىنزاغملا ىف ناسرخ بحاص ماما ريسي ناكو هروفعيلا

 لكخ كسفنب ترككنذ ام ىسحا ام لسا لاقف فقيرطلا ى 1

 ةدانل ىلا مكراسي ىلا كش لاقف باذعلا نوميم ماقو 2 ىيتجابيد 5

 ناك ام ىطعاف لق ةجابيد فخ كسفن تركذ ام ىسحا ام لاقف

 ةعسوت نب ءهراهن لاق هلك طامسلا ىف

 ريثك ناجروملا ةادغ مهند بوتم عيل ىتات ْنأ /نولفت

 ءاج ام لوأ ىرتمكب ىنأف اموي جوخ خقافا قافاق كسأ ضروم مك

 ىلا اهب ىمريف ةارتمك لخاو ةدحاو ةدحاو هنم شسانلا معطاف م

 /رفعج فلخساو كلهف ةليبدلا تمعطقنان ةاره ناقهد و ناساخ

 ءاجو رهشا ةعبرا لعف 1". ةنس ةلظنح نسب رفعج وهو ىنارهبلا
 0١ ىدبعلا سرع ىبا لاقف )ا ةنس بجر ىف رايس ىنب رصن دهع

 عاطبلا كلّيلل ٌبْلقلأ عيرق مان هللا دبع نب كسآ ىعت
 عافد نم َكَبر هاصقل اهو سي ادشلا كل علبب 15

 عامجلا قيرفت كنوُكُي ملأ هاّكس تابعا 0 ىدوجَت

 عش لطب نم غيشلاب مو غيص اْوَج مىف ُةفامح هان

 ©) 811 300. اهعضوف. 5 000106 اهنزرأ ءه) 1 قوععملا.

 . 2) 8مع ءك ةءوو. نكوانع 20 لكخ 211 هد. ه) راهب.

 | ر/ي)ر 01 نيولعسن. ىررظا ه5 كل 14 1غ 2. /) 8211

 | ةلظنح ىبر 50 طم» هم. ةلظنح نب رفعج وهو. 2) 14

 اكس 2لوع هك مدغم ططعامتتلا 0 2 نم 1 عاشجتما 89 ١

 | كوح و 1 فوخ. 20 عغيص 000. طقع ءغ 22012 عيص هك. ]ةعاتأ
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 ]را ةخنس ندي

 نم سيءاف كيلاومو كبشحو كتيب لما تطبض ه« كنا كنم
7 3 1 

 ريقف الو ىنغ الو ريبك الو ريمغص ىلع ىدعتي نأ عيطتسي لدحا

 ء*ىجايف زواغملا ىف تاناويال تينب رث ةةينادخضتكلا ماغ اذهف ٠

 نا الا ءاتبيغ- ناذج. الفا برغلا, نم رخآلاو::ىيشلا"ننا' قالا

 5كنأ ءكتبيقن © نمي ننو ىنب ام ىسحا ام هللا ناكجس البق

 هتمزهف / جيرس ىب ثرادخل هعم فلا ةثام ىف ههو ناقاخ تيقل

 طسبو 7 كردص بحر واماو هركسع تركو هباككا نتيلنقو هنللفو .

 ما ككيلع محق لامأ كنيعل رقأ نيلاملا ىا ىردن هام انن* كدي

 دسا كحاضف « ةانيع رقا يرخ اب تنا لب كدنع نم يرخ للم

 ٠ ةحاقت هلوانو ةيده هنسحاو 7ناسارخ نيقاهد* ريخ تنا لقو

 ىلا 0-0 دساأ قرطاو ةاره ناقد » هل ككحاسو هدي ىف* ترذاك

 2 نم رم ديوي نب ه رفاذع اين لاعف 1 هن نع رظنف ايادهلا كلت

 سيق « سأر رج * نب د نعم اب لق مث بهذلا رصقلا اذه لمك

 ل نالف اي لاق ليكح رصقلا اذهب رم + نيرستسق لاق وأ

 15 نانفكك تبقي ىتح 7 فاحصلا ىطعأو اقيوبا لخ ندلف ابو اقيوبا

 اهنزرف ةدحاو فخاف لاق «ةفيدت فخ ءاديصلا ىبا اب مق لاقف

 28 كنال. -65) 10١ع 50مد2 م. |1124 ةعضا 2 مه 82 هع
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 لياطل ا. ذخنس

 اميف ناكف فلا فلا تسوق ةيدهب امدقف ةاره ناقهدو ناسارخو

 م فيرابأو بهذ نم رصقو خضف نم ردعفق « نارصق هد امدق

 دكساو «البقاف ةضفو بهذ نم 5فاككو ةضف نم فقيراباو بهذ

 000 11 |ضوعتا ساركلا لع .ناسارخلا :فارشأو .زيوسلا_ىلع» شلاخ
 ىهوقلاو ىورملا يابيدلاو 2«فاحصلاو فيرابالا امهفاخ اعضو رث 5

 الو ءاج الييفا«ناكو  طامسلا ًالتما ىتح كلذ ريغو: ئوزهلاو

 لاقف ابيطخ ناقعهدلا ماق مم +بهذ نم ةرك ادسا ناقعدلا

 وةنس ةئاعبرا ايندلا انلكأ مجحلا رشعم مانا ريمالا هللا جلصا

 ىبن الو فطان باتك انيف سيل راقولاو لقعلاو ملحناب اهانلكا

 هجون امنيا ةبيقنلا 5نوميم 2ةثلث اندنع لاجرلا 7 تئئاكو لسرم ؛و

 هتنيب ىف هتررم تمت «لجر هيلي ىذلاو »هدي ىلع“ هللا جف
 لسجرو ومّكقو مدوقو مظعو 0ىبيحو بحر* كلذك ناك نلف

 مكقو «دوق كلذك ناك اذف ىجرف هدي طسبو هردص بحر

 عبرا* مب انلكا «ىيذلا «ةتلثلا #ءالوه :تافص لعج هللا ناو

 2ةينادكاك منا وه ادحا »ملعن هامو ريمالا اهيا كيف نس م ةثام و

 ©) 881 ءا 0 هطط.ز 560. و خضف نم رصق 0عءعوؤ آد 281: 0 ط2عأ

 ضف نم رصقو بهذ نموصق. 82) 831 © 0 فياكصو. 2 83[امذقف.
 ©) 211 ©« 0 فياحصلاو. 2 0 بهذلا. رك) 231 200.اب. ى) 8141 زد
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 ةبلسم ركاش وبا ةنسلا هذه ىف ه«سانلاب محو رقعج وبا لاق

 هذع ىف نزلا باهش نبا دعم ّجحو كلما دبع .ني مشع با
 فئاطلاو ةكمو ةنيدملا ىلع ةنسلا هذه ىف لماعلا ناكو « ةنسلا

 هللا :دبع + نب: دلاخ: ىشلاو قاعلا نخر مشع نبا نحل

 ةهللا ىبع نب دسا* ةخا ناساخ ىلع كلاخ لماعو 5 ىرسقلا

 فلخكساو ةنسلا هذه ىف كله اذسا كلاخ اخا نا لَيق دقو

 نب هدلاخ اخا !دسا نأ ليقو ىنارهبلا ةلظنح نب رفعج اهيلع

 ناجيبرذآو ةينيمرأ ىلع ناكو ا. ةنس ىف كله امّثأ هللا دبع

 © نمسح نب ناورم

 ثادحالا نم اهيف ناك اي ربخل* ركذ

 00 يس 0

 3 9 ب

 ماجا 0 ىف هللا. دبع. نب كسا 1 تناك اهيقو '

 :تافو 6 بسببي 0 ربخل * ركذ 1

 ناكف ايادهلاب نيقاهدلاو ءارمالا هيلع مدقف ٍدلبب وهو ناجوهملا 3
 ةاره ىلع هلماع » ىفنلل ناجرلا نبع نب ميعاربا هيلع محق ”نمم |

 2) 8 هرم. . 5) 8281 ءغ 0 هدم. .<) 0 !ذسأ ىتاخ اخ. 2) 8

 ام 720 د را 8281 ناكر دص 8 © 811 5ءو. مي 06عع56. ى) ©

 نوب“ 7( 501 هد.

 رضخغ دهفنوج ق3 ةلبحك ركذ اميف هب /تكتناك هنا كلذ ببس ناكو ٠
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 نسر 9

 رذن ىلا, ىصق..رث :هناكم ىفخيل اقروز ٠ .بكرو هسف رقع رث اطشاو

 ' د ادلعتم عانت لب ةااوناك ةيلعك  ىلبا تاللاا ميتا, ىب لم

 تنك ةضيرفلاب وجرت تنك امو ههل اولاقف كلاخ ربخو هربخ *ربخاف

 ىلا لاقف ىَرَخَأ كغيسب هبرصتف ةينارصنلا نبا هىلا يرخت 4نأل
 ارث نركني المل ديلا لصوتلا الا تدرا امو /ةضيوفلا ثدرا ام هللاو 5

 كلذ لبق كلاخ ناكو م نالف هلنقب ةليغ ةنيبذأو رصصنلا ىبا لثقا

 2 ىراكصلا اعد مق بص : ةيرفصلا ةدعق 7نم الجر لنق هدق

 ماضعب شأو ةرظتنن هعهضعب لاقو* عاضعب هباجاف هعم بوثولا ىلا
 لق كلذ ىأر اًملف ةيفاع ىف ىكن اولاقو

 ةلانأ 3 حقو د. انعدمط, ذل ةَصِيِرَعْل 1 هنسم نأ 1,0 مس 10

 الام قحلا نعو اهيف تاع نممو ملط ضر حيراف

 لالضلا سو كحنلا 1 1 ستي تع اينجل

 القو مهُيَدَل اليق كرات نوح 9لفسغتل 1 ىننا

 الامو ّلْفأ دّلُكْلا نانج 06 وضم ىلاسمو ىلفأ عقاب

 )0 1 تيان رق ل بح قوقد قيثلك قم وكن ١ هيايك لاق م

 اادلا دجو رق هنم اهتفخ تنك كق لاقف ١دكلاخ م كلذ غلبف

 مث اديحش الاتق جلتاقف و رذانملا ةيحانب هوقلف ادنج ه دلاخ

 © دباككا 7” عيمج اولثقو * هدولتقف هيلع او

 00 0 اوناكور 1 ناكو. 4) 8 هفيس. ه) 8 ءغ 811 هدم. #4) 8 ك

 نأ 3و | 2 ©! هةر. ركز 88/1 66 0 ءزهع د17 ١5 8اال كك ©

 8 ةلتقخ 811 هيلع م50 ليغ. /7) © 300. ضعب. 2) 821 ء؛ 0

 نييرفصلا. ) 8 ىراضصلا, 831 ىراحطلا, © ىراضطلا“ 7) 8
 رظنن. 7 821 نا. م) 8 ىلوف. ه0) 8 هيلا راس. م) 831 هدم.

 و9 831 5. م., 8 رذالملا 7 821 © 0 عيبجو.



 هدول ١ نس ١15

 كلاخ لت سأو هلوعف 0 ىبميهتلا ناسح ىبأ 0 بويأ اهيلعو ورم

 ةرامع نأ هغلب حلب ىلا صخش املف همع ىبا 5 كيدش نبا

 كلاخ ىلا بتكف بلهما نب ديزي 0 تنب ةخلضافلا جوزت 6 ميرح ىبأ

 هبرضاف ىبأ م ناف ديزي ةئبا ىالط مملا ةرامت لجأ ءدينحش ىبا

 اميل حر نحب /رفاذعلا هدنعو ةاتاف هيلا ثعبف طوس ةثام

 ىقوتف هنم فرشاأب تسيل ىا ةهبا هيلع اهب امو اهكيسو سيق

 87 ىلجنلا رفعج نب 7” ثعشالا فلخساو :ديدش ىب دكلاخ

 10 هريخح ركذ

 بيبش نب ىراكاصلا نأ و ىنتملا نب رمعم* ةديبع أ نع رك

 ةضيرفلاب بيبش نبأ عنصي ”امو لاقف ةضيرفلا هلأسي ادلاخ قا

 هيلع قتفي نأ 5فاخو كلاخ مدنو ىضمو بيبش ىبا هعدوف

 نأ اوبأف افنآ هدنع تنك هانا لاقف هوعْدي هيلا لسراف اقتف

 /ةزواج ىتح هراسو 8 بكرش هك ردت ةهفيسب خيلع كشف وحكي

 4) 8 ىميتلا> 2) 8 © 821 تيكس 2 0 ميرُخ 2) 0
 هنبا. 6 881 5. م.,ر 8 رييدش. /) 0 ىلع. ى) 811 ءغ © 200

 وه. 2) 0 رفادعلا, 8 ©« 821 رفاذغلاز هك 16ه 20. )18. 210

 200. رفاذغ. 2) 821 ىميمتلا. 20# 8134 ايلف. 42) 8231 8. 901

 8 ريدس. #7 0 بهشالا. 7) 8 ىلجسلا, 1 ىخابلا. )811

 ىراشلاو 0 ىراخطلا. 5211351421 15 بيب ىراحملا وبا 6غ هع

 87ه. ١١) " م) 8 5. م.ر 11 ليخ 21 6 122: اه ةيحاتتلا

 05) 881 كغ 0 هدم." 25811 ام. 23 18 هت. © 111 )١2"

 ) 6 بكرو: ٠ 2) دلي ءءا© اراسلكأ 0
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 ماد ١1 ؤخملس

 هلنع ان منصح هلاخداب رهأو ةليبس © ىلح ةنكل ءبلع معدي كش

 لتخكل لعا نم ليلحب اعدو كلذ كنع كسا مدنف ءانولا نم معز

 أ ىماشلل لاقتذ امهب قاف سوفلا هراذ ففان ماشلا لها نم لبجرو

 د فلا كلذ هنصح لخدي نأ ليق 5 ناخرطردب تمكردذأ كنأ

 لعف ام ىماشلا ىدانف بعصم ركسع ىلا ايهتنأ ىتح اهجوتف

 ماقاو ربخاب ىسا ىلا ليلدلا فرصناو ءةيلس ىنع ليق ملعلا

 ىلا ىسا ثسعبو ةيلس ةيق 4 5ناخرطرحب عم ىمأشلا

 صقن كق هنا ةناخرطر2ب فرعف هيتشف هيلا هلو 65 ناخرطردب

 هللا كهع ماذعه لاقو ءامسلا ءىلا اهب ىمرف ةاصح عفرض هدهع

 هللا ىلص* سمح ىهع اذه لآقو ءامسلا ىلا اهب ىمرف ىرخا فذخاو

 كيعو نينموملا ريمأ دهيعب 7كلذك عنصي ثذكخاو و ملسو :تلع

 ءايلوا نم انهاه 76نم كسا* لاقو هدب عطقب ليسا رماث 2 نييملسملا

 نم لجر ماسقف 5 ناخرطردب 1 هلذف دزالا نم لجر كيدف ىببا

 خعلفلا ىلع كسأ بلاغو لعفن هقنع برضا لاق انا 7 لاقذ دزالا

 ملف هلاومأو هدلو اهيف ةريغص ماهقوف ةعلق تيقبو ىمظعلا :5

 كسا مدقو لاق ملتخل ةيدوا ىف ليخل دىسأ قرفو ههيلا لصوب

 ©6) 801 © 0 ىلخو هب كيدش. 62) © ناخرطردت. 0 4
 009 ةيلسم. ١ 806:.)2 6+ 5ءوو: اكو 0 ناخرطردب كا

 ”0عقاصغع ذص 201. )2  0 هده. ركز 280ع ءا 50و. ت56 30 لاقو

 لعووصغتس 8. ى) 801غ 5كتطقعر 202 231110115 ©5356

 0015 كتلك“ 2) 811 نينغملا رينما, © نينموملا“ 2 2) 8 هذه“

 7) 8مع ءأ 5ءه00. انكواتع 8 دزالا كعودصغ ذص 881. 2 ) 8201 لاقو

 2 لاقغ انا ء6 نتت00 5ءو. لاق انأ هن. 7 8 د5. علف. (0 1

 اهيل. مر) 8201 ىداولا. 7) 8 اولاق.



 ا تنس ا

 هيدلع ضرع ام ضبقي نأ هل ىغبني ناك امنأ مدنيو كلذ يف

 اهانذختا رطانقب ههانلخد امنأ ان هنصح هلخدي الف هسبك وا

 امذ معلصلا هاجر انيلع ةريغي نا هعنج ناكو اهانكلصا فياضمو

 ىتّبق ىف ةليللا هعّدف كهلل حجي 2ال هناق* حلصلا نم ءسئي نأ

 :هنصح : هلختحي اهيلا ىطني ةعاس هذاك .ءبعسصلا دلاوي فلطت 0
 دسا /لبقاو ةيلس ةبق ىف هعم ناخرطردبو دسالا وبا ماقاف لآق

 ىهتنا ىتح دسا ىضمو دكنلل و عطقتف فيض فقيوط ىف سانلاب

 ىقسنساف ملخ نم لحأ دعم نكي مو شطع دقو 0 ىلا

 ]ع دعص شر : خيط ىبا* ناجولا لدبع 7, نسب ىدغسلا + ناكو

 نرسقلا ىدغسلا فخاف 7 ئتبت نرق ىركاشلا 7عمو هل ىركاش

 ادسا ىقسو هكرحو رهنلا 7نم ام هيلع بصو اقيوس هيف لعجن

 لجرب اءدو ةرجش هلٌلظ ىيف* دسا لزنف كنمل ءاسور نم اموقو

 ىملسلا محازم نب رشجملا ءاجو هذخن ىف هسأر عضوغ سرلمل نم

 ,ىىنسحا سما ننك هلق / سبتعلا ابا اي و تنا فيك

 انيديا ىف ناخرطردب ناك لاق +كأذ فيكو لق مويلا ىنم الاح

 يف الو م ديلع ضرع ام* هنم ليغ «ريمالا الف ضرع ام ضرعو

 ه) 8 انلخت. 3) 8 بع ١2 819[سيلو © سينا 3|
 نسيلك 2 0 يعضصم را 8 لفات ى) 81 ك ةنلش عطقف.

 /) 8 وبا دكغسلا. 2) 58 معط وأء .22) 8 ععمو. 72) اذالا عجرمو

 0 عفرف. 70) 801 ىنس, 0 ىتيب. 7) 0 ءام نس ه) 2814 لظِبِا
 2) 0 هيلا. :5ءل. ىسا زج 826 085-221. 07) 12 تك ماسلا

 هع 0 سيدعلا. ى 0 رشكاملا. 2.2:كذتا قسكل ©: 2 211

 200. ام هيلع ضرع. 2) 811 ه2.



 زتئنس ١11 0

 0 او هانبك لحل ”نم جرخا نايمابلا لها نم بيرغ لجر كنا

 نم يس ع ىلع ناسارخ ترئناأ تنلخخد « ناخرطردب كر نت

 ”بسكف ماباش“ اهتلخد لاق 'كاخ امو لاق اهتلخ د امك اهنم جرخأ 5

 جيرخا ىتح ىابش ىلع ددرأف !دلوو الما هللا قزرو فيسلاب للملا

 ىلها دعب ىثاقب اف ىدلوو ىلا نم يمخا نأ ىرت لح و اهنم

 هل لاقف نامالب فتي 7 ناخرطردب ناكو لاق ىسا بضغف ىدلوو

 نسل لاق كنخل ةنعم كيلع فاخا ىناف كقنع ىف متخا كسا

 ىنأف ابعصم 8ىن غلبي * لجرب :كليق نم ىفتكا انو كلذ كيرا

 ' 0 1| دعحتو اهعبقر 2 ىقاممخ هنقتع* ىف مخ !نا الا نتسا

 كنع بعصملا ركسع ىلأ ىهتنان كسلا وببأ م راسف كالو نكسآلا

 170 ىقأوذ بعصم عم ىلاوملا ىف هللا تبع قا نب خملس ناكو ءاسملا

 ةملس لاقف ”«اهعضوم ىف* ةجاردلا عضي وهو ةيلس كسالا وبا

 ضرع ىذلا صقف ناخرطردب هوما ىف ريمالا عنص ام دسالا ىبال !5

 /بعصلملا ىلا هعم و هحرسو كلذ كسا م ءاباو 0 ناخرطردب هيلع

 رظنيسو عنص اميف بصي م ريمالا نا ةيلس لاقف ىصأل هلخديل

 ©) © ناخرطردت. 2 3) 831 هدم.ز 14 باوكلا.| 4) 8 ءا ظلال

 ا 2) 14 ىف. 2 831 هم. رع) 834 ايابس . )881 © ©

 ارنا روزا ال1 5.60 ناخ دز لأ 116 0 12 5600: كل ظل

 كلتق. 72#) 8 ىنغلبي. 47) 0 هدم. 7 811 ©« 0 قفاوف.

 7) 0 اهعضوف. 60 8 هرم. م) 8 ©« 0 ىباو. 247) 2171 هحارسو,.

 50 اب عيعم.



 اا نس السلا

 هفارحاو هلتقب «هرمايو هبتوي ماشه هيلا بنتك ىتح هنع عفديو

 نم رفن ىلاو هيلا «ثعب هعفد 5 عيطتسي ال ةميرع رمأ هءاج املف

 كلفارا كم يلا 4عب رماث* هعم اوذخأ اونك هباحا

 أوجرخا رث 4 طفنلا هيلع بص مث* اهيف اودشَف 8 6 نانطأ

 :برطضا نم الا ”دحا جنم اف نارينلاب اومرو ةبحرلا ىف اوبصنف
 ىّتح نآرقلا ولتي لزي لو كرحتي رل هنذ اريزو الا انزج وهطاو

 , © تام '

 لثق اهيفو  لتكلا هللا نبع ىب كسا ارنغ مةنسلا هذه ىقو

 «لتكلا كلم 8 ناخرطردب مدسأ

 لثنكلا .دسا .ةوزغ نع وبدل وكذ
 2 2 ناخرطردب هلتق ببسو ةوزغلا هذه

 اولاق هنا لبق" .تانركذ نيذلا هخايشا نع 8 دمحم نب* ىلع ركذ

 // بعصم هجوف 7ناخرطردب ةوزغ ىو لتكلا هللا ىبع ىب دسأ ارغ

 6لزن ىتح ريسي بعصم* لوي ملف اهيسلا ىعازخل وربع نبا
 1: كسا“ زول جما نأ ىلع نامالا 0 تبلكطتف ! ناخرطردب 7 برفقسب

 م "عنتماف ءايشا * هنم و بملطف كسا ىلأ جوخ بعصم هباجاف

 كسا هل لاقف مرد فلا فلا هنم لبقي نأ 5 ناخرطردب هلاسس

 2 0 جرمايو. 6)؟ 801 رمأ. ء) 201 ©« 0 ثدعبف. 4) 1

 هم. 2) 8 نانط. رك) 8 هدص. مير ]5 8 25260. رفعج وبا لاق.

 /) 8 ناخرطرحد, 831 ناكطرحب, © ناضطردق. 2) 831 5. 80
 0 ناخرطردت. 2) 811 ©« © هدم. 7) 1 ناخرطزردد و 0

 ناحرطردت. 72) 821 ملسم. ) 821 © 0 نيف 811 ءأ

 0 بلط. م) 8 300. بعصم. م7) 811 ءهغ 0 200. ىسا. ال1

 ع( 0 افايسأ ءاتزاتك 2335 205161101 ©5* 0 عنتنماف كلل ف تلح

 10لعاتسا 5 © ناخرطرحن.
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 اك ١111 نس

 هبرضف طمسلا ىلع ىزنعلا كشف تارفلا ةيحانب اوقتلاف فالآ ةعبرأ

 نتمرهنا «مهيلع لجو* هدي نّلشو هفيس ىقلاف هعباصا نيب

 ةراجحلاب ءعومرف مهتلفسو ةفوكلا لها كيبع ماقلتف ةةيروكلا

 ىلع ىنايتخسلا و جر مك ةديبع ىوبأ لاق « قولت ىتح

 اكرحا هلا ةيرقب رعاالا لعجتا ةيغاب هجرخم ناكو رفن ف كلاخ#

 هجوف لاملا تيب ىلعو كنلانف اطالع بلغوا .هلعف هلا ١ 2 نبحا 25

 ةولئاقف ةفوكلا 0 نماء اطرتشو هباكعا نم: ادكاق ننال

 لخاف مر ىختأو هباكصا ةماع لدق ىتح لئاقف وريغن ىف هو

 اال دقو ةطكف نلاخ لعا : لقانا ىلاخ مب ىتأت ماتم

 هلنق نع كسماف هنم عمس ام :ادلاخ بجتاف قر نم

 البا قييف نايللا ىف هيلا تعبي لاري ال نكو هكلتع هسبحو

 خا ليقو هيلأ هب ىتسو اماشه كلذ علبف هلئاسيو هتداكايف

 اس ه هذختان هاقبتساف لاومالا ابو قيحو لتثق مدق ايرووح

 اقساف فقردشس ذال ليقدو هيتشي كلاخ ىلا مبتكو ماش بدضغف

 نع هب 0 سفنأ ىلا ليقي كلاخ ناكف لاومالا جحابأو قرحو لفق 15

 ءاشه ىلا «ديف بتكف «هتحاصفو هنايب نم عمسي عراك امل توملا

 | هما كيف ناك هنكلو بتكي همن لب لاقيو هرمأ ه نم فقري

 ه) 836 ك 0 هس. 8) آخ ب زاوخل.ا .١8) ١ عغويكرمو 831 2وتدح»

 9] 8 اًدحا, 14 اًدحا ىقلي. 4 8 ىلع بلغو. رك) 831 اطووشو.

 ىي) 8 رفن. ) 836 اريما. 2) 8 لبقاو اًدلاخ. 2) 836 هدم. 1
 | تايا. 7 821 كلاخ نم. ) 0 هدص. ه) 0 هذ او. ) 3 ثعيبو.

 : 9) 801 ء6 0 سفنال ا 20 ىلع 020 نع. 7) 1 كلا درا اذ

 هرم. 2 0 » روب.



 111 خنس اك“

 اولجرتو مهباود اورقع هباككاو ا 0 ع لتقلا مهيف

 سيق .ةليدج نم لجب 18 لو هباككصا ىع ءدوذيو لتاقي

 انتنيد ديلا نع لسان مضت ع سس
 ريمأت تيكله نأ #لاقف هب ممقي نم كدعب نم انرما ولو هل

 ةورمع نينموملا ريماف ةماد كلع ناف ئنابيشلا ةماكد ني

 هتليل نم ليلهب تامو ليلهبلا لتخ امنا توملا وبا ناكو ىركشيلا

 مهئارعش نم لجر لاقف عالخو ةماحد بره اوحبصا املف
 25 م"53

 مئاعّدلا رش ءاَجْيَهْلا ىف ةماد 8 ةماعد نينموملا ريمأ سّئبل

 1 هباككأ ركذيو * لولهب ىتري سيف نب كاكضلا لاقو

 اناوغأ بارخألا عم ىلع اًموق هتبخصو رشب 2 قب يس
- 

 نه 0 05د

 ,»: انالخ سمالاب انقل اوتوكج هلو انتباكص نم اونوكي م مهناك

 0 اناوخاو أو ذاب ةيكاص انل ى كبأو انتهت فقم اكشف ا

 اناريجتجس دخلا ن م 2 اهتطابو اًينْسلا رهاظ انل اوَلَخ

 ثبلي ملف 0 هرمع يبرخ لولهب لتق امل ةديبع وبأ لاق

 فرعي ناك و اذهبو :بهشالا بحاص م ىزنعلا يرخ مق ؛ّلئَق نأ

 ىف ”ٌىلكابلا ملسم ىب طمسلا دكلاخ هيلا هجوف نيتس ىف كلاخ ىلع

 )821 © 0 ليلهب. 2) 0 لتقو. < 0 نوذيف. 4) 0 مهيلع. '

 6 ىومملأ ابأ. ركز 1 هردتنباف. ى) 201 و. /) 8 لاق.

 2( © رهع“ 7) 516 0: 8 ه6 11 ءممخنم طممعاناتطت (8 ا سيل) سيلف :

 د اقرذنعم نينموملا ووصل /7) 8 همت. 7) 8 اناوخا. ) 83[هدم. ه) 8

 انارحو , © اناريجو. 1116 76155 5 ءدجستتا5 ملطلتتك5 دان. م) ظالآ

 ىردنعلا , 28 ىريذعلا ز 2 11 ىرنعلا 3 قرتخبلا و 17. 7789172.

 0) 811 اهبو. 7) 8 5. م.: 201 ىخليبلا , 0 ىلحنلا ز 710. 1طن ميا
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 الكر ١15 نس

 وبأي م ام 0 انأ * هباكع» 7 لافلام ا < را امك

 ةاماشه ديري هجوتف كلاخ ىونو ادلاخ هطلسي ىذلا سأرلا

 انج مدالب زوج ةكرت نا. هتدجوم' ماش لامع كاخت ,مأشلاب

 ىكتجو /قارعلا لما نم ادنج كلاخ ءدل دّنجن مآشلا ىلا ىهتني و

 ادنج ماشع هيلا هجوو ةريزلل لها نم ادنج ةريزخل لماع هل

 ليلهب .م لبقاو لصوملاو ةريزلل نيب ريكب اوعمتجاف مأشلا لها نم

 ليبقاف ليصوملا نود ليككلاب اوقتلا لاقيو يلا ىهتنا را ىتنج

 ريدلا باب نع حزحوت هل ماولاقف 0 باب ىلع لزونف لواهب

 ىف ةوهو مترتك ىأر املف اوجرخو ىكنتف كيلا رضن ىتح م

 لاقف هيلع لبقأ 8 ةرسبمو 17 ةنميم هبادكأ نم 7 لعج نيعبس

 انا اولق املاس هلهاو ؛«هدلب ىقأب مث انلتقي نا وجرب ملكا

 اما 0لاقف هلئثقف ٍهنم للجر ىلع كشف هللا ءانت نأ كلذ وجرن

 نم لتقف ىتح هبأد م كلذ لوي ملف اًدبا هلها أي الف اذه

 1 اوناكف نادمألا عنءاجو 9 رصاحت و بكذا اولخحدف أومزهناف رغفن 2

 |" مهيلع لشن مث انبأود رقعنذ الا هباححصا هل لاقف اًقلا ىيرشع

 ”انكسمتسا ام ارّذع هللا ىلبت ىتح اولعفت ال لاقف ةدحاو ةّدش

 ةاورثكا ىتح * رصعلا منج ىلا هلك كلذ هموي جولتاقف انباود ىلع

 0| ك ظالل هرم, 5ء0 آ1خ 13[ هع. )2  811 زوز 5ءو. ال 1

 هس. ) 14 طلس 4) 0 ماشعس 6 8 هدس. رك) 2 ماشلا
 0 © ليقات. ١ 17) 2560عا6غ 00 1150116 20 لولا عب 0عءواتساأ ص 2.

 2) 8 ريو 14 نإ عع. 6 0 لاقف. 2) 8 جو. 7 811 هدق٠

 | 1812 0) دياكعأ نم ةنميمز 0 دباككا ىم طلو ةنتطتخب ه) 9

 لاق. م) 0 كلذل' 2ءكملع 2 هنديد. : 211 عضاحت 7م 58

 انكمتسا. 5 0 أورثك اف.



 ال1 خمس لسا

 هيلدعا ىتح رفنلا ءالوه لتق نم لاقف هيدي ىيب ةردبلا لجو

 جو فرع ىتح انأ ليقي اذهو انا «ليقي اذه لعجت عاردلا هذه

 اولثق نم عهلتقل الم ةيطعيل ءاج كلاخ لبق نم ةدنا نوري

 معن اولق رفنلا 2اولتق © ءالوه ىدصأ ةيرقلا لعمال ليلهب لاقف

 ةةيرقلا لهال لاقف لامأ ىف اًععط كلذ اوعذا ءوهذا لولهب ىشخو

 نم لتق نم ربخو اًفلاخ ممقلا ةميزه تغغلبو ةكحلاب هل اورقاف

 نب 2بشوح ىج.ىحا نائيش ب نم ادكف هجوف' نيقيرص' لقا

 يلع 7ٌكشف 8 ةفوكلاو لصصوملا ىيب اميف خيقلف 4 ميور ىب كيوي

 «٠ فكف ريجتسم همناج » ىتاذ محرلاب ” كتدشن لاقف ليلهبلا

 هعري ملف رظتني ةريخاب ميقم وهو !كلاخ اوتأف هباكا مزهناو هنع
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 لتت لاقف مسيئر اعدف «دىلاخ اهدصق كلذلف ةريملا اولونف

 اره ام ىوس ةاطع هتيطعا الجر غنم. لتق نم ناف ةقراملا ءالوه

 ضرا ىلأ جورشل ناكو * كنهلا ضرأ ىلا جورخل نم هتيفعاو ماشلاب

 رفنلا ءالرم لتقن اولاقن كلذ ىلا اوعاسف يلع اقاش ةدنهلا

 جيلا ٌمْصضو ةئامّتس ىف 4 هيلا ه ىنيقلا هّجوتف اندالب ىلا عجرنو

 ىنيقلا ًابعف تارغلا ىلع اوقتلاف ةفوكلا طرش نم نينثئام دلاخ

 مديري امئاو انعم اونوكت ال لاقف «ةفوكلا طرش لوعو * هباصتا

 نود هل رفظلا 7 نوكيف و موقلاب هباككاو ةوه ولي نأ هسفن ىف
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 ةر ريصت ىذب ةوبابل نسلا ريبك م ريسنلاو ,' ةينامق 0 جالعأل

 « لتقف © ةراقك بقلملا رشب ىب ل 5 مه ةخنسلا هذه ىفو

 6 هلئقمو هجرخ* نع ربخل ركذ

 0 »: هلأتي ناك اللهب نأ ققنعملا نب مرمعم /ةديبع وبأ* ركذ

 كبع نب ماشع دنع 7سأبلاب اروهشم ناكو 8فناد :ثوق ه5
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 ليا 111 كنس

 ناكو ميعن وبأ لق « دنع انضهنذ لاق نيبمعر دب اكيع كك ىرنشي

 «هبلصو هلتقذن ىرسقلا ىلاخ هذخاف ركسلا ىف وظن دق ةريغملا

 كمد# قربخا لق ىرعزلا صفح ىب وكب ابا نأ كيز وبا «ركذو

 لاق كثيرح نب ورمع لوم 6 كنبادرم نب فيعس ىع ليقع ىبأ

 وهأ اخعبس وأ طعر تس 0 © نامبو ةرببغم اب ّنأ نيح ادلاخ تيار َ

 طفنو #0 بصق نانطاب * رهأو عماجل ددكسملا ىلا جرخاف دوم

 ىناتو 9و ةيع عكف * انط لوانتي ن ١ /ةريغملا و ما ءارضحأ

 2 1+ ءيلع كشك زيسصتخات ءانط لوانتف هسأر ىلع طايسلا تديصو

 ومآ مث اقرتخلف رانلا امهيف تبهلا مث طفن نطلا ىلعو هيلع بص

 هنضتحاف اردابم نطلا ىلا مدقف عرخأ انايب رما مث اولعفف #2 طعرلا م

 ةريغملا 2!اذه متيار اله 8 نوقمحت رما لك ىف مكليو كلاخ لقف

 نا لسرا انايبو ةريغملا كلاخ لتق امل كيز وبا لاق ءهقرحا مث

 املف هقلطاف هسفن ىع هقدصف هلأسف , ئنهكلا نيعأ نب كلام

 ”لاق ناسارخ بحاص ملسم وبا هيف ناكو هب فتي نم كلام الخ
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 هللا ىبع ىب كسا ربخا ىنلا ىجتاسلا ىباو نيصلا ىلا بره

 © ىسا ه ةبراح 0 هيلا ناقاخ ريسع
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 211 7 811 ء« 0 5. م.ز 14 ةطبخ. 2 15 كلك

 مه اقلم. -5) © هرصب 1ك أريسأ. َم) 1ك تامهم 02453 20©-
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 خنس ١11 44

 فيعضب كسا ةام نينموملا ريما اب الهم «لاق فيعضل ادسا نأ

 نا لق كتجاح 4# مشع هل لاقف هعنص ام قوف قاطا امو

 رسيبغب * مثرد فلا ةثام نايح ىنأ نم فخا بلهملا ىب ديوي
 وامك هنا هللب فلحا ادهاش كفلكا ا ماشه هل لاقف مقح

 ىلا بتكو ناسارخ لام تديب نم هيلع ةاهذرف #فلحن نلق :

 ةثام مىسا هاطعان هيلا بتكف هاهيف لسا ىلا بتكي نا كلاخ

 <هضئارفو هللا باتك ىلع نايح ةةثرو نيب اهمسقف م23 فلا

 ” ناك هس نافا كلذ نع ريختسي 1ىا' لسا ىلا بتك لج لاقيو

 فب ءاج « ىذلا ناكو* 2/معرد فلا ةثام ىطعا اقح ركذ

 «ىظنأمل ”ةبتع نب و بهشالا نب مالسلا مديع ورم ىلا ه ناسارخ 0

 موسي هتميزه ىف ادفو هللا دبع نب كلاخ ىلا كسا كفواف لاق

 0 2دفواف غنم اولتق نم سوورو ناتاخ #تاقوط عمو 5 ناس

 وبا لاقف م جلصوف اوفلحت اوقدص مهنا هفلحاف ماشه ىلا كلاخ

 ه ناس ةعقو ركذي لسأل 7 ىدسالا ىدنهلا

 «اهتْسعق رومألا تْمَر رذنُم ابأ 5
 00 ضي لع تمس

 ت١ 8 لاقف.“ 6) 8 سيل٠ ٠ 210 200. لاق." :2) 2811 200 ام.

 9) 1 ندص. رخر 8121 ء6 0-02.  ىم) 0 ايكل. 2# © 204. للاب.

 )00 د11 ترقإ 0 هدرق 7 8 8 تيردر اهانع 26م“ 72) 0 هد
 ”70) 821 ناو. ) 8281 ناك نآوبا ه) 8 راسو جشفلاب. م) 1

 060 دكيعو. و) 0 ثعشالا“ 2 8 كيبع. 4) 8285 © 0 راسر
 18 اوراس, 910. 156. ظءر ظل. 2 1831 كا 8 ليبط. ه) 831 ه6 8
 كفواف. ه) 1 علصاأوف. هس) 8 ءا 201 هده. 2) 4 رايسز 1

 ناسارخ , وندع 1عءازو 10216 ءمطقعتءأ هانم ناتسيرخ ةاتم52 2. 11.0

 21 ]11+ . ب) 2 ه []ذ اهنسفو. < 21 نصي ا.



 ١1 خس اكو

 امدف هيلا بتكف نايح نب ه«لئاقم هجوي نا هاخا رمايف هللا

 ريسمأ ىلا رس لاقف سانلا سوور ىلع نايح نب لئاقم دسا

 ءهريغ لوقت ال ةكنف قمل لقو تنياع ىذلاب هربخاف نينموملا

 ال اَذا 4# اولق كتجاح لالا تيب نم ْلْخِو هللا ءاش نا قل

 ةةرسكلا .نمو ماذكو اذك لما نم هطعا ءلاق اعيش نخب

 //كلملا دبع نب* ماشع ىلع ومدكقف راكم هرهجو /أذكو اذك

 اميظع ارما انبصاف لتخل انوزغ لاقف هلأسف ناسلاج :شربالاو وهوا

 نسم اوذقنتساو اوف ىّقح هب لفحن ملف كلاب نسا رذناو
 ىم ابيرسق 1ةعفد انوعفد مث انريكسع ضعب 7: اوحابتساو انمئانغ

 ىلا ناقاخ ريسم انعاج رث هيتاشم ىلا سانلا ىهتناف ”«ملحُحخ

 انيقتلا ىتح انب هراسف ودعلاب دهعلا وبيرق نك ناجنزولل

 ىرارذ اوزاح دقو مانلتاقف ناجنومللا ضرا نيبو م اننيب قاتسوب

 تلمح رث جوفشكف انترسيم ىلع اولمحت نيملسملا 7 ىرارذ نم*

 ىتح يسارف مانعبتو رفظلا و عيلع هللا اناطعاف هيلع انتنميم

 ؛ةاسلاج ىوتساف ىكتم ماشعو هنع ىلجات نإ .رتاخ ركسع انكتسا

 ناقاخ ركسع متكبتسا متن :نا اتلث لاقف ناقاخ ركسع هركذ كنع

 ماشه «لق اوفرصناف لتخلا اولخد لق ىاذ ام* مث لاق معن لاق

 ©) 8 لباقم.. 8)62 تناو. ه2 8 الا. )42  5 ك ظالك ل

 ه) 881 ءغ 0 هدم. ر/) © (نئذكو ىذك. ى) 8 مدقو. 7/2 211

 هرم. 2) 801 سيبالاو. 4#) 0 انوحابتساو. 47) 8 هده. #8

 ملخ 0 ملح ع6 220: 5 ىهتناو. 72( 8 وزغب ليع. 0( 21

 اوراسف. مم) 8 200. اهنيبو. 7) 0 هدن». 7 8 ىلحداو (1. ىلكعاو)ر

 ,) 881 ىداب. 2) 8 اوفيصناو. #) 8 لاقف.



 ليلرر ١1 ذخنس

 الا تاراغلا ىف تقرفت هلأ كرتلا ليخ نم ملسي ملف لق ءاهيلا

 /ةحلسم مءاشع ىب' ميعارنا :اهيفو ء لاق 4 نآقوبشلا لون ىنّح

 هللا دبع نب دلاخ ىلع مدق ىتح كيربلا ىلع واهنم هليحن 5

 نا كحو هبجاح عيبرلل لاقو هقكصي ملف ماشعه هب عظفف 7 هبخاف

 هأرأ الو اقداص ناك ذا ىيربكلا : ةماطلاب انتا دق يشلا اذه

 قلطناف ليقي اب 1ىنتأو «هليقي اع* هلس رث 2ه«ذعذف بهذا اقداص

 ءلق » اًماشه هب ربخا ىنلاب هربخاف هدب هما ىذلا لعفف هيلا

 سب مساقلا نم لاقخ كعب دب اعدف ميظع رمأ هيلع للخلف 0

 لاق لبقا ىق هناف لق ركسعلا بحاص كلذ لاق مكنم » تيكب

 كسا ناكو ىينموملا وسبسمأ قلاع هللا خذ لقف ليقا لذ ناك ناف

 ىلع ربكذ تيب ند مساقلا لبق هيلع هدللا تف نيح دهجو

 لاقف يلا ىهتنا ىتح هريبكتل ربكي ماشهو ربكي لخد مث بابلا

 كجسف كيرس نع ماشه لزنف ربخل هربخاو نينموملا ريما اب فلا 5

 ةيسيقلا تدسحن لق < عدنع ه ةدحاو شو* ركشلا ةدجاس

 دكيع ىب لاح أ بتي م نأ ماش ىلع اوراشاو ادلاخو ادسأ

 ه«) 5زع 0:8 ىشللا رداررذ رضاللا 5: م. 2) 10 نيك. 6) ل ءا الا

 55 42) 8 روسنلا 25211 نار سلا و 0 نابروشبلا. 01. 511213 2. اء

 ةصض. م. 2) 801 ك 0 هدم. /) ©0000. دكلسم. ىم) 8 ه6 231 اهيفر

 /) 8لزع ممدصات]13 ءديع10155ع 20221165611522 2) 8 ةخمالظلاب .

 8)] 8 ءك 0 ددغف. 7) 8 ىنيتاو. 8 ءك آش ماشقع م 5
 © 81315. م.ر 0 تيك 720 201 تبيككدر 2 ثبيكايو 0 كتبك .

 04) 831 هنن. َمم) 82 هرم.
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 هاقلت هةنسورش درو املف هدالب ىلا لحترا اهتاوصا 5 حلصو ه«تفج

 ٌلعاو و نيباغللاب نيشُفأ منا سواك ّثج ءدرخاناخ وبا 2 درغبارخ

 املف ا!دعابتم 20 ىذلا ناكو هدنجنو 8 هل ٌباودو ايادع هل

 هيلع ةردق امّلكب هاناذ اَذي هدنع ذختي نأ ٌبحا ةامزهنم عجر

 5« ةصاحصو برحكلل دادعتسالا ىف :ذخاو هدالب نقتاخ ىقا رث

 نوذرب فالآ ةسمخ ىلع هبادعاو ” ميرس نب ثراخل لجو كنقرم»

 هدونلاب ليصروك اموي ناتاخ بعالف كرتلا داوق ىف ىيناب قّقو

 لاقف ةجردتلا هنم بلطف م ىشقرتلا لوصروك رمقف 6 ىلع
 فلخغ ناقاخ دي ليصروك رسكف اءنانتف ركذ رخآلا لاقف ى

 ٠ عمجو 7 ىختنتف لوصروك غلبو ؟لوصروك دي* نرسكيل ن ا ْ

 هنع اوقرفتف كرتلا تحبصاف هلتقف ناقاخ تيبف هباككا نم اعمج

 تيب لعاو 2ئناشكلا ليفط ىب 5فيرز هاتان ادرج :وكرتو

 عنصي ام هب عنصو هنفدو هليحن كرتلا ءامظع نم 2و « نييكومتل

 زاكاو* ضعب ىلع اهضعب تاراغلا ىف كرتلا 0تقفنتف لئق اذا هلثمب

 ىةعجرلا ىف دغسلا لها عمط كلذ كنعف شاشلا ىلا ؛ ٍهضعب

 ه©) 801 تفخ. 65) 3 تكاصو. 2) 881 ع6 0 دنس قوس

 14 ةنسورشا. 4) 8 هرعبارح, 811 هرغبادح, 0 هعبادخ. 2 1
 درج ناقاخر 0 هر نافاخ, 14 هرجائاخ ز هك. ةنمت3 م. 11.1, 33. ير 2

 وبا. ؟) 8 ىيناعللاد, 8321 نيناغللا. 272) 831 ءغ 0 هدم. رز مم>8

 0 2) 8 ابهيكنم. 208 ردقي. 47) 8310م3. 70) 831 هرضاخو»

 7 حاير د 5211 0 جاديرس ىب». 0) 802 ءأ 5ة00. 115011 2

 يك عداتسأ ذص 8 كك 831. مت) 8 ىشقربلا, 501 ىسفرنلا |
 ىشقرلا. د 1004016 ىبشكرنت أ ناقاخ. 7) 8021 هدير 0 ليص كيب

 7م) 801 ىشخملا 5) 821 قرر, 8 ندزر. 2 821 © 0 ىلاسكلا
 "0 0) 811 قرفتف. 08ه ه) ظل



 ا ١11 خنس

 تراي 2 دح 2 ده همم

 ' اصفر ىاكو لمقلا م تام نيح ريخلا اَنيَلا ىَصْقَأ

 اف انم هعومج ف ضف م اضكر الا نافل 56 ام

 اضرملا عادص ىقشي هب اًصمَح اًضمخ تع كك ا جيرس نبأ اب

 اهب /ناقاخو دغ* نم ناجرولل زج لونف 4 لسا ل<رأو لاق

 نم ويثك سائ بدتناذ سانلا كسا بدنو ة.هنم اًبراع و لكحتراف ة

 ىنارهبلا ةلظنح نب رفعج مهيلع لعتساف قارعلا لهاو مأشلا لها

 اهب اوتابف 6« ةزج ضراأ نم 8 درو ىهسن ةنيدم 2 اولونو اوراسف

 لوسنف ناقاخ ىبضمو أوعجرف جلتلا عباصأ لاقيو رطمو حدر عباصاف

 ©لسا عجرو كسا ىلإ ّىئارهبلا فرصناو ٌىراكْطلا 1هيوغيج ىلع

 ”ةريغتل ةفرصنم فورلا ورب تناك هلأ كردلا ليخ اوقلف لب ىلا 0

 ةخعبب اوغلب كف كرنلا ناكو خانم هيلع اوردق نم اولنقف يلب ىلع

 حليب راص املف 6 عرد فال ةعيرأ / كثموي كسأ باصأو ذوولا ورم

 هجوي كسا ناكو لق «جقيلع مدللا ىاتتفال موصلاب سانلا وما

 نيلجرلاو لجرلا نوبيصي نولازي ال اوناكف ابارسلا ىف ىنامركلا

 ماقاف ايلعلا ناتسراخط ىلا ناقاخخ ىبضمو كرتلا نم رثكاو ةتلتلاو !

 ايلف تاسوللا + خعينصب رماو هب 5 اززعتت ” ىضلرخلا و هيبغيج دنع

 ه) 0 عمجو 6( 0000 حبوا 6 23 5: 0:0 80 ىقسمد و

 © ىعشي. 2 8 ك 811 هدص. 2 ©6000. نح. )8 والعم

 ناقاخ. مى) 8 هدص. 2) 881 ك6 0 هدص. 2)  اولونف. © © ادرو

 /) 0000. هيوبج. 70) 8ربعتلز 0 ريغيل. 7) 8 200. ناسنا لك نك

 )01 ط1 2007لاسمل 00 881 عارذ. م) © 200. لجو رع

 ؟) 0000. هيويج. 7) 1 ىخدللا 0 ىجغدخلا, 14 ىخرضلا.

 ى) 58 أر 5 211 أودعت 0 أوزعد» 2( 0 ةعنصل»



 ١5 خنس ا

 ناقاخ رماف نونمأ مو ناقاخ 5 تاقوط ىلع اوفرشاف « كدارو ىمسي ش

 ردقي ملف برلل 4 تبش «دقو فارصنالا ةبرض تيبرضف تاسوكلاب

 6تبرض مث اوردقي ملف ةيناثلا «تبرض مث فارصنالا ىلع كرتلا

 ىلع ناجيوللو ريخشلا نبا لمحت / جلاغتشال اوردقي ملف ةئلاثلا

 5 ثكسع نوملسملا ىرجحن اممهنم اربدم ناتاخ لوو 9 تاقوطلا

 ءاسن نمو تايلاوم لو برعلا ءاسن نم ءاسنو 7ىلغت مثرودق اوكرتو

 منو لاق 7 ييرس ىب .ثرامخل 8 هامح هنوذرب نتا لحوو «1كرتشلا

 ءىش لك نم انوكشم كرتلا ركسع كجوو ناتاخ هنا سانلا ملعي

 ةأرما لمح نأ ”ىصخل داراو «كرتسلا تاجاّتصو ةضفلا 7 ةينآ نم

 0 اوذخاف ه كركت اهرءدجوف رجنخ اهنعطف كلذ نع ةولجتاف ناقاخ

 ىلا كرقلا ىراوجب دسا ثعبف لاق برضم دوبل نم وهو اهَقُخ
 لاق © نييلسملانم هيديا ىف نك نم فذقنتساو ناسارخ نيقاهد

 0لبقت قف هلا لويخلا تناكف ملاق مايأ ةسمخ كسا ماقأو

 نم عساتلا مهي مخلب ىلا فيصناو رفظسلا منتغاف كسا عبيصيف

 15 ىشاجملا فجاسلا نبا لاقف ؟ هجورخ
 - 0 - نبعد تا 0 3 - - هوم 2- هعونص . ده 9

 اضرعلاو اهّلوط اهنم سيقت اضرألا سيقت ضرالا ىف ترس ول
 - هع -ه© هد هذ

 اضمأو 0 را نم ”اًضقَنو رم اريح فقلخ ملأ

 2) © كوارو. 82) 8 تاقرط, 835 ناسوكو © تاسوك. ) 56

 ء( 5600. 5006 20 فارصنالا كعودصأ ة> 42) 801 تيشت.

 6ه) 8 فدع را جلاغشال» مي) 831 ء( 0 ناموطلا. ) 211

 200. ناقاخ ىلوو. 2) 831 كارتالا. 2) 831 ك © ءاحن. 7) 4

 حيرش. ) 0 200.و بهذلا. ) 831ىصملا 0 نيصخحلا. 0) 831 ©؛
 0 كرحخ. مز 0 هس. 1ءكملع 811 تناكف. 7) 8 لتقن, 0 ليقت.

 2( 211 اصقنو.



 اك ا1 ذخنس

 ونبو دزالا و ةنميملا هيلع تكشف كسا قاور نود ءىت مدري

 لو كارتالاو ثراخل مهنا ىتح هيلا اولصو اف ناجنوللو ميمت
 كرتلا بهذو مهصنان ىنوصع قانا مهللا كسا لا.قف اعيمج سانلا

 هرادقم سانلا هعبتف دحا ىلع نوولي ال كيدابع ضرالا ىف

 مانغا ىلا اوهتذا ىتح هيلع نوردقي نم نولتقي يسارف ةتلث
 باودو ةاش فلا « ةئامو 3 نيسمخو سمخ* نم رتكا اوقاتساف

 جيرس نب ثراخلو لبخل 2 ةداخل ريغ اقيرط ناقاخ فذخاو ةريتك

 ناتقاخ كسا فقاو امل لاقيو ءرهظلا دنع دسا ءوهقحو هيمك

 لاقف عفرف هقاورب كسا رماف فيمع رهن منيب ناك / ناتسيرخ مي
 ذا مكيأر و اذكها مأشلا لعا اب ةبلعت نب سيق ىنب نم لجر 0

 برثخل مير تجاهو طخف هب رماذ 4 ةينبالا متعفر سانلا ةرضح

 هللا نيعدي ةليقلا اولبقتساو هللا همزرهف ةفاقهلا ىمست لل

 يلع سراف ةثام عبرا نم بيرق ىف ناقاخ 8لبقاو نوربكيو

 نأ ناجزولل كلم تنا اما :ىروس هل لاقي لجيل لقو ةرمحلا

 ؛هلتقاف هات لق * ناجنولل لحمأ نم تيار نف برعلا 8” نتملسأ

 ملعال ىنا هريخشلا نب هللا دبع نب نامثعل ناجنومل لقو
 حيف كلو نقتاخ كالع م ةيق رمأ ىف ككل لهف اهقرطو ىدالبب

 | 0 0 لحاف معن, لق ىنعبتت لاق وه ام ام لاق تيقب ام ركذ

 ه) 811 ءك 0 هته. 285) 811 ءه 0 نيسمخ. . 6 8 خام (5. ©«05.)

 ١90 14 فلا نيسميخو فلا ةئام نم رثكا. ١ 2) 831 لبق. ) 8
 مههطخايو. رز لف نان سيزر و 5اآ نانسي ح. 10153 01و

 طمدنعم 226عغ ة2ط 2 ناس ىم) 211 ءن 0 انكحمحميب ) 8

 مترضح. 2) 0 هيرلال١ #) © لهاو لاق. 4) 9 ىروشو 8 قروسلا.

 70) 0 نيملس 2 ) 8 ايلوم- 61 834 5. مب, 8 ريحشتلا. م) 41
 ه2. 7) 0 200. هب.



 111 انس 0

 دبع ىَب 0 مادقملا هاتاو لاق ه ةءايلذ كاذنا ناجنولمل روصقو لاق

 ناكو © ناجزوللل لهاو * هتلئاقم ىف هىدماغلا ميعن ىب ناجرلا

 ناجنوجلل لقو مكتنيدم ىف اوميقا لاقف عاسفنا ديلع اوضرعف اهلماع
 متيكب نب مساقلا ةيبعتلا ىلع ناكو تم هوس ناجنزولل ىبا

 : هةيركاشو 8 ناجزومل نب ناجزوإلو ميم ,ىنبو دزالا لعجم ىغارملا
 ورمع نسب بعصم يلع نيطسلف لهأ هيلا فاضاو :ةهتنميم

 ةرسيم ةعيبر لعجو رجأ نب ة ءارغص يلع نيرسنق لهاو جارشل

 نسب رفعج قيلع صم ليغا هيلا ٌمضو 7نيضح نب ىيج ميلع

 نم قيقملا ورع نب ناميلس ميلعو دالا لعاو ىتناوَُبلا ةلظنح
 ؛ هيلا فاضاو 7 ئلجبلا ملسم نسب روصنم ةملدقملا ىلعو ريبح

 سر هيلا فاضاو ىبلكلا ميعن ىب ةلج عيلع فقشمد لقا

 « ميرس نب ثراخل ناقاخ ىبعو للق «دسا ناملغو ةطرشلاو

 م ةر.خاناخ ابا 0 هرغبارخو شاشلا بحاصو دغسلا كلمو هباكتاو

 ايلف ةنميم مهلك كرتلاو و هيوغيجو لكلا بحاصو سواك دج

 5 رمغو 7 ةيبابلاو دغسلا لا نم دعم نمو ثرامخل لج اوققلا

 مماف عتمزهف مأشلا لحما نم نادنجو ةعببر اسهيفو ةرسيبملا ىلع
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 2) 0000. نيصح. 2 8 ء 831 5. م.: 0 ىلجتلاا 72 04
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 اذ.م أزل دس

 ناليخل تءارت دقو انحبصا رق نيخسفب ناجروكلا ةنيدم نم

 هتيارو ىنثملا نب دمحم ماذه لاقف اذه نم ثراحلل ناقاخ لاقف

 اعطاس اجهر نأ هتربخاف هيلا تفوصنا نافاخ مالطا نا ناهو

 ادسأ نا معرت رثا لاقف ثرامخل نافاخ اعدف يلب لبق نم 5 علط

 لاق يلب 4ةيحان نم لبقا دق* مهر اذهو ضوهن ءهب سيل

 كثعبف ىاككأ نم هنأ كتربخا هدق تانك ىذلا صللا اذه ثرامل

 شاركو. اريرش لالا ىكع نورت لق اورظنا /لاقف عئالط* ناقاخ

 ال سوصالا ناقاخ لاقف م اهونياع هنا هوربخات * عئالطلا هتءاجن

 ةولغ كسا راسف كأتأ لق سا !ذهو 7 ىساركلاو ةرسالا نولمكج

 الو كتررح هدق ريمالا اهيأ رشبا لاقف ىانج ىب راس هيقلف 0

 نب رشجحملا لاقف هللا ةريقع م نوكي نأ وجراأو فالا ةعبرأ نوغلبي

 هتباد هجو برضف كلاجر ريمالا اهيأ لوثأ هياسي وهو محارم

 000 دك راشو (ةاتفاه. انمدق .انتك *ءام. رقت اين تشطأ ا ىلا "لقو
 لبنلا اوذخاو # باود اوبرقو «اولونف اولزنا #7 حابصلا لعل اي لاقو

 لاق ««  ةليللا كلت هيف تاب 5 لق جرم ىف ناقاخو لق ىسقلاو 5

 8 ةادغلا ٠ ىلص نيح دسا لترا ىسوم نا نسب ورع لاقو

 | 4 نقوبشلا هليخ م تعغلب ىتح ناقاخ اهحابتسا دقو ناجنوجلاب

 "0 ن1 هش 2) © هرمم 2 © ءلء.. 2) 2 لبق نم. ) 8

 ع الآ هرم. 7#) 811 ء6 0 لاقو عيالطلا.) ى) 8 اهنأ هتربحاف

 اهتنياع. #) 8 ذئسالاو ىساركلا. 2 8ع آه ةنمماء1. 2) 14

 51 20 اةافخ» يد) 834 ه0: احبلا ودع لتوق. 72) 8 ماشلا.

 7) 820036 اوبرقف. )811 ةولص. رمت) 801 دغلب. 208 ناقروشلا
 ٠ 5211 رويسملاو 0 ناقرووبلا. 01 ]3ع 5. 7. ها 7م0هدم هموم. هل 7

 | © همهم.



 15 خس اك.

 نب ماس هتمّكقم ىلعو لحترا رق نيفلضتملا هلا انل* :جاح ال

 ةعيلط كرتلا نم ةئامثتلث ىقلف هةئابثلك ىف 5 ىلجبلا روصنم

 هب قع ةديقن م ثرديح ادعم 4 فتم تعم كيت 0 |
 كفا مهسرزخ كيكبي ايلا نكرشبلا نيكض لاق. ملا

 ة ل نافاخ كالهل. ىكبا ىتكلو ىسفنلا

 و ةرّدسلا لزن ىتح كسا راسو لاق ورم نيبو هنيب اميف هدونج 3

 قرماعلا دايز ىب ناججر ةيلاعلا لها ليخ ىلعو لبب ةيرقأ

 لا ىلع رّيصو هلزعف لق بعك ىب هللا جبع ىتب.:نم 8 ٌىَلحِبَعْلا |

 ام ناتسيرخ لونف ةركسلا نم لحصترا رق راس نب روصنم ةيلاعلا
 ريحت نب ؛راقعلل ليقف اذه نمل لاقف سرف ليهص كسا عمسنا)

 م ىداغ ليتقم ه ىثا لاق * « دوذر لاقف ديبا مساو همسا نم ريطتق |

 نيبعلا فراش "اذا ىتح راس رث هللا كلانق ودسا لاق كوتلأ

 ةراشب لاقف رشب نسب نيزر وأ نسيزر نب رشب ههلبقتسا ةراخلا
 انتنيدم ىلع انبلغ «انّمغَت ةرث نأ لق نيزر اب كءارو ام 4 ةنازرو

 15 هن لونف راسو ىدرب 0 لواطي ناجرلا دبع نب « مادقملل لق قف

 ١ ىلا اني. 5) 8 ه. من, 0 ىلحنلا, 8315 يضلبلا 414 8 )42
 ن6 عع. )2  طال[ عع 0 هت. 24) 811 ءأ 8 هده. ه) 0 برسل,

 ر) 831 هرصبر 8 طقطعإ !حلسسا هب ىنافو 560 14 انغ هع. م) الا

 هردسسلا: هي 3101200281 "كرر 2. )2  811 ىديعلا“ 2 1 2-5
 2 8 ناتسيدخ: 8081 ناتسنح . 06 ةمظكه !ةأ., هلا

 /7) 831 رابعللا ) 811 نيبعد, 8 ريكن. ) 0 و 0( قال
 ىلا لاقفم 8 ىارلاب. مز 2 1 ىراركاتو 0 ىنتاوكد. 7 0 0
 7( 1 م 2131 012 و رتل كل خابدم فراش ىتح. 8 9 15 رق 1

 0 2 8115 هياررو. #) 831 انشعس 2) 1 بادقملل. ..22) 0 لوطا
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 خس ١1 4“
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 نم لتفنا رف * ةبعكلا ٌبرو مثرصن لاقف هئاعد ىلع سانلا نماو رصنلاب اهدو

 هيدانم ىدان رث تارم ثلك هللا ءاش نا « ةبعكلا برو مترصُن لاقف هثاحد

 ) اولا نشل 8. نم ناك ؛ىوم# ا أنما له لجر نم هلأ: مق: تشرب

 موظنف «هدلوو هدلو ما ركب ما فلخن ابراه 8 حر امنأ !دسا نأ

 و ضعب بهذف ةيراخل هذه نمل اولس لاقف ريعب ىلع ةيراج اذاف5

 دايزو ىركبلا ثراثخل ىب ايزل لاقف عجر رق لأسف 8 ةرواسالا

 مكنم لجرلاب وطسا ىتح نوهتني ال لقو ىسا :بطقف سلاج

 ةرح ىهف ىل تناك نا دايز لاقف هنطبو هرهظ برضأت ىلع ممكي
 راسو لكساح ودع اذه ناف ةأرمأ ىعم ام ربمالا اهيا ه هللاو

 ىنامركلا وريع نب دوعسمل لق ءاطع ةرطنق دنع ناك املف كساد

 الجر نيسمخ ىنغبا دزالا ىلع ىنامكلا ةفيلخ ذتموي وهو

 اهناج نم ”اّذحا عدت الف ةرطنقلا هذه ىلع عفلخا 7 ةبادو

 ةوملكف موك هبا ماقف مقنع برضب ومهأو هتبأد نع عوصف هب رماث

 يبصا ىتح ه هيف ماثاف الونم لون ةرطنقلا زاج املف هنع فكف ؛5

 ريمالا 0 رمنأيل كبر ىبب مرفادغلا هل ملاقف هموي ماقملا داراو

 لقو ليحرلاب رماف لاق سانلا : فحالتي ىتح هموي ماقملا ىلع

 ا0] ]3 022. 2) 101128 0 ناكوب. < 8 ليقف. 2) ط اح

 5 ظطالآ هرم. رخغ) 2 هع مك ىز طل ع4 © 622 م

 هرامالا١ 2) 1811 ك6 0 بضعف. #) 801 © 0 هيارو. 42) 1

 80 عدي. 7 801 لحأ 2) 1 نم (ةزطعدو).١ 16) 282066

 5609. انكواتع 20 دموير 8 ءا 811 020. م) 000. ,فادعلا. 2)

 3 ااديَل 1. رمتيلا هر فحالقر 21166 تحلف
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 ال1 ذنس ا.

 مدار ريحا معا ثرامخل نأ كلذو تاراغلا ثبو ناجنوجلا

 ء ئرتكبلا 2لاقف دنج هريبك هعم قبي ةرث هناو* كسأب ضوهن ال,

 ناجرولل و لونت ىتح لويخل ثب لب /نابيش ىنب دوم * دماج ىبا

 فيكو لق ىيأر تيا فيك ءىرتخبلا هل لق ليخل كب املف |
 ةنم كسا فخان كيأرب 6ذخا نيح 1لكجو زع* هللا عنص تيار

 نيرشعب 7سانلل رماو جرد فلا ةثامو نيرشع كاور قا ىب 1ةلبج

 ةعبس ماشلا لهاو ناساخ لما نم دونمخل نم #هدعمو ىيرشع

 لا ىإ ماو دلع ١ قب فاقول حلب ىلع فلضتساو لجر فالآ

 ةنيدملا باب كيرنلا 0 نأو اهتنيدم نم 2 ادحا عدي

 «٠ نم 4 ىغارملا م تي نب مساقلاو ىثيللا رايس نب رصن هل لافف
 مروع نينا ملسم 0 ورمعو ىملسلا ندع نب ميلسو* دزالا
 ءىرتكبلاو كظنملل يرعالا ىسيعو ىكتعلا زيزعلا دبع نب دمدتو

 ةلهاب ىلوم رمغصلا ديعسو رجالا ديعسو ىركبلا مهقرد ىنأ نبأ

 نذاف انتعاط ىجهت الو يورخل ىف انل نذيا ريمالا هللا حلصا

 مغةبق هل تبرضو حلب باوبا نم ابي * لزنف نخ رث هل
 امهلوط نيتعكر سانلاب ىّلصو ىرخالاب اهندحا 0فصلاو ه: ناتزاف

 ءامدلا +ى لاطاو هللا اوعدا سانلا ىف ىناثو ةليبقلا لبقتسا

 2 حبو, 2) الآ رثو." 2 1 ربتك. 2) 8 لاقو.

 6) ىرنكبلا. /) 8 هرظ. ” 6) 2 61 © لون 7 0 تن

 م0 560. ىببأ 1م 000. ءالققصطص ىأر 1681 65[50أ. 2) 0 هت

 )0 تذخا. 472) 814 هليخ. د 0000. سانلا 2 © نفل

 معم. 0 05) 8 فرصز 14 ان 260. مز 0003. مدتاتست 5. م., 2

 تيك 6601 61 )11 دسس ير 0) 8 5. م. 72 801 ىب ناميلسو

 د) 8231 ©: © مايا. 2 881 © © هت. #) 4 ناتراف ٠

 2) © فصلا.



 1. !11 نس

 رفض اًماذ ّنجرخال هللاو لق كجورخب هرطاخ ةّبادو ةاش ىلع
 رهنلا ءارو نم كمتسا كقو ناتاخ لبقا :لاقيو <« ةداهش امأو

 نيتلتب متيركاشو عكولع ئراضطلا 5 هيوغيجو ناتسراخط لد

 ع نب ءاجوعلا وبا اهيلع 4ةكلسم اهيفو همّلُخ اولونف اغلا

 ىف جتيماح ىلع اوراسف ءىشب هنم اورفظي ملف هشوانف «ئىدبعلا 5

 ىلا ءاجوعلا ببا بتكف ناتسراضط نم و نيشخ /مزوريبف فيرط
 باتكو ءاجوعلا ىا باتك مرقاذ سانلا عمجن لاق مريس كسا

 كسا رواشف هب ناقاخ رورم دعب :ةرج ةكلسم بحاص /: ةصفارفلا

 الاخ ١ ىلإ : تنتكتو دلب ةذيدم باوباب #ثخات مهق لاقف سانلا

 0 فيبستو مز فيرط ىف « فخأت 0 نورخآ لاقو 1 هّدينست ةغيلخلو
 مهيلع هللا مرصنتستو هيلا جوخ لب موق لاقو ورم ىلا ناتاخ

 لاقيو ««مهئاقل نم هيلع منع ناك امو كسا ىَأر ٍهلوق فقفاوف
 ناتسراخط صراب راص ىتح عفترا !دسا قرف نيح ناتاخ نأ

 ىلأ راسو 5 ركاب ,”رمف لبقا ءامشلا طسو ناك ايلف 0 هيبغيج لنع

 ه) 881 ءغ 0 رطعن. 6) 0000. هبويجور 8131 ء 0 300. ددوبحو

 ميلخ اولونو هدومح ىب 560 0 830أ هيوبحوز 211 ميخا 510 ميلخ»

 5 1 ملَخو 8لأ ه.م., 0 هك 811 5. 7. )2  8 زكلسم انك 5360©:

 811 هدم. اهيلع هحلسم. )8 ىخلبلاز 8 200. لاق. 7) 0 رفريف.

 ا]ذآ3 ريشحمو 211 عك 0 نيشكاد. 2) 41 مصارغفلا. 2)
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 811 © 0 ىدكيتسي. 7) 82 موق. 7) 811 © 0 لخان. هم) 0

 فيسنور 8101 فيسدو. -(2) 8 رصنتسق وأ, 801 ءاأ 0 صنتسنو.
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 ١9 ةئنس لارا

 ةهيدمآ 6 راؤذ ىشخح 5 هيدمأآ هزاب را

 ناتاخ ىلا ممضناف ناتسراخط «ةيحانب 4 ميرس ىب ثرامخل ناكو لق

 رماذ و ةزج لون ناقاخ نا كسال ليق ىكضالا خليل ناك املف

 ةنيدم ىلا فيتاسرلا نم سانلا ءاجن ةنيدملا ىلع تعفرف نارينلاب
 5ثراخل هللا ولع نا لقو #سانلا بطخو * ىلصف دسا حبصاف يلب

 هللاو هنيد لكبيو هللا رين ىفطيل : هتيغاط بلجتسا 8 يدرس ىبا ٠

 نم مكناوخا نم باصا بلكلا مكودع ناو هللا ءاسش نا.هلذم

 اوصنتساف تركو مكتذق ةمكوضي رث مكرصن هللا قرت نأو باضا ١

 عضو اذا 1هللا ىلا نوكي ام برقا كبعأا نا ىنغلب هنا لاقو هللا |

 00 مكببول ه اودجت“أو هللا 7 اوعداف ىتهبج عضاوو لزان قيما 7 هلل هنهبج
 5 ع 5 7 8

 يف نوكشي ال 7و عسوور اوعفر رث اولعفف ءاعدلا هل اوصلخأو

 ىلا ريسملا ىف ,سانلا رواسقو ىكاضو ربنملا نع لون رث متفلا

 5 ظراغ نم 7" فوخت' 0 نم رب تسلو بانت. :قعفا ميق لاقف ناقاخ

 ٠ راثأ» 1811 66 0 ناماز زاب ءهمدحز ععأ1113. 511م1 1101145132, 11 رابآ 8 )©

 داتطمأأ 5عدكاخ هراوأ (؟. ن11625). 5نمدد طمع طعسصتقؤ. 0ععق6. )8 هيذمأو

  3ء6 0 ميدمأ. ه) 5زعط. 1. 231 ©« 0 8 ة.م. تسع م36 201

 |عوع 1ععال هرم عاط رايت هلك ده زارف منة 11556. ةزطتان] لدبي انك
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 كيتيخ ةءةدوات 50101016 4) حابوش» ء) 8 ةيحات ىف. ير 0
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 اك. 0111

 «ككنم مقتني « نا هللا ٌلعلو تيار ام ناك ىسا لاقف ىدادجاو
 كح 0-7

 نسحا ناك اموب رأ و كينلا ءءامظع نم ناكو 6 نوناغمروك لاق *

 داكي الف 7 2دحا ودعي* برعلا يءارسا نم / يمس اودع* را رثو

 كسا لح راف لءقثالا ىلا ناقاخ راس مضعب لاقو ««هناكم 4 حربي 5

 دقو 7«اوعنتماف كرتلا* نيملسملا 1ىارو رهظلا ىلع فرشا اًملف

 | 0 اوناك, نييذلا: «مجاءالا اًوتأف :اوعنتمان نييلسملا اولتاق .اوناك

 افيصو نم لجر لكك فدرف لاق مدالوا هاورساف جولتاقف نيملسملا

 دغلا نم مادسا اوحبصو لقثلا عم لون ىتح سانلاب كسا راسو 0

 الا ىرفت . مث _ ءاتيشلا _ ىا  ىتح اهجرم ىف ركسعف يلب ىلا كسا

 و ةيسرافلاب هل ليق ةارغلا هذه ىفف: ةنيدملا لخدو رودلا ىف

 4 5000 7 هان و 58 هيدمأ نالتخ 3

 6©) © مرص.." 6) 0 نوباعم روك لاقوَر ظ8ل1157 م 062 51م2 ال36 1

 22 ءاطع. ه) 8 اماظع. 0 1 ةللالا ودع جمسأز 8 هرم. اودع
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 !1 خخنس ليلك

 ميعاربا ركسع اولخدو جهلاوما ىلع اووتحاو هباككا ةماعو ه ءاذخ

 عضوم ىف اوعمتجاو ةيبعتلا نوملسملا كرتو هيف ام ةماع اوذخاف

 ىيف كسا !ذاف ءادوس ةبرتو عفترا دق مع, ةاذاف كالهلاب اوسحاو

 نك ىخلا عضوملا ىلا هنع عفترت كرتلا تعجن مانأ دق هدنج
 5 نم اولتقو اورفظ دكقو مفك نم بجعتي ميعارباو نتاخ هيف

 كسا ناكو 4لاق كسا ىف عمطي ال بهو اوباصأ ءام اوباصأو اولتنق

 هيلع ناك ىذلا .لثلا لع .فقو تح مليقات ريسلا ءاذغل لك

 نغ ىقب نم وديلا يك لبخل ةيحان ىلا. نةاخ ىكتتو نتاك

 :ةكرب نثموي لتق ريثك رشب عانم لتُق دقو لاقتالا عم ناك

 «٠ تجرخو ةعارخ نم ةحيشمو ةيما وبا ريثكو ىبسارلا كِيَح نبا
 اهعم دلسا ىكبف اهجوز تمكبف كسا ىلا 4 هاذخ ناغص ةأرمأ

 ىف 2كدنلل نم ءارسالا ددوقي ناقاآخ ىصضمو هنوص الع ىتح

 نب بعصم ناكو 2 لق « ىراوخلو :ةرقوم لبالا قوسيو قافوالا

 ,» هتفقاوم ىلع !اوعمجا لق ناسارخ لما نم رفنو اول ورمع'

 ؛ةالف اوبلكتساو حيرلا مهل تباط دق مهق ءالوه لقو كسا عافكف

 0 جيرس نب ثراثل باضصا نم لجر ناتاخ عم ناكو مثل «اوضرخت
 كنا ىزغم رهنلا ءارو اميف 0 كل ناك مامأ دسا اي ىدانف دكماف'

 ىتابا ضرا و 0 و ىع كل ناك ىف صرخل ىيدشل

 2) 811 ءغ 0 هدم. 6) © اذا. © 8 ىم. 2) 8ا1[ هده.

 ء) 2831 5. م., 14 م21 ىدغا. ر/) 0 200. ىسأ. ى) ]14

 كسا( نا. )ظنا عاب ندنذل : 560. ىاهوالا ىف 801 هدصبز 8

 قاعرالا 65 ؟0عضتس ١ 21غ ف ةرقوم ا. 2): 28 هدظ. 22

 اوعمزذجأ. 22 4 عتفقأوم. 2) 0 أوضرعت:“ 0ه) 6 جابرش. ١

 رم) 8101 غ0 امر 14 ىق. .7) 2 ءابباظالا 02 ١
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 زخنس ١5 1

 ” | افكالا ؟اوودصق: نقو كرتسللا «ىناح* ايلف هبنجج كسا سوف

 ميعاربا قاف هوقكلي ملف دسأ سرف ىلع لودكف جعئالط « هتبلط

 اوأر ىتح الجر 4 نورشع لاقي * عئالطلا ضعب هعبتو باتكلاب

 0 ناقاخ ادغف مدوربخاف ناقاخ ىلا اوعجرف «ميهاربا ركسع*

 مرماذ هيلع مايق مثو ماناف اقحنخ ميعاربا ىدنخ دقو لاقتالا 5

 ىف اوراث نيملسملا ةكلسم نم اوند اماف جلاتقب ىغسلا لها

 ناتاخ كعصو اوبكرا نافاخ لاقف الجر جهنم اولثقو مومزهف عضوجو

 ”0 ١ نك ءاذكمو !ة لق -لامقلا هجيو :ةوعلا ار ظنلي لكس -الط

 ”متلمدغ هدونج رما ةروع ىأر !ذاف ةتلث وأ نيلجر ىف :نفني

 ةريزج ركسعلا فلخ ىأر ّلتلا ىعص اًبلف ةروعلا ةيحا نم

 قوف اوعطقي نأ عرماف كبنتلا داوق ضعب اعدف ةضاخم «اهنود

 ىف اوودحني رث ةريزلل ىلا هاوريصي ىتح هفصو عطقم ىف ركسعلا

 اوندبي نأ مترماو ربد نم نيملسملا ركسع اوثأي ىثح ةربزجلا
 فرع ىقو برعلا نم ٍهناف م عريغ اوعدي نأو* نايناغصلا لعاو مجاءالاب

 «اولبقف هقكلنخ ىف ممقلا مقا نا هل لاقو غمالعاو و عتينباب 5

 | نم ءاولخداف ٍغقدنخ ىلع اوتبث ناو* عقدنخ نحن انلخد مكيلا

 'ناَعَص اولتقذ مجاعالا ةيحان نم هيلع اولخدو اولعفف عيلع هبد

 00 3) 2 هتناحر, 5ء0 14 5 عععبز ظطم> 0 كك لاب. 6) 8 لاغتالل.

 )| 0] 811 هبلطب 4) 8 نيرشع لتاقف. ) 8 هركسعو ميعاربا:
 1 8 بخان. ى) 831 ميعاربا» ) © رماو. 2) 8 ليق. 2) 1

 00 0 ()] ىزكفو. ”2) 811 © © درقنم ( اًدرفنم)» 7 0 اولي,

 7) 811 ء6 0 اهنودو. 67) 0 اولصي. ر) 8 هدص.ز 811 0 [ةصاصتم

 1 ريغو 9) 8 جعتينبأو. م 811 مامأ. ى) 0 اولبقاو. 2) 8 هده.



  11خنس ١11

 لزنم ىلأ راص كسا ىسما امل لاومالاو سفنالا باهذو ةيلب

 ةيفاعلا :قبقا :نيافلا الشع ة:ىوريسو ما ئيلتوا# سانا رش
 ناسارخخ لا ةيفاعو انقيفاعب 2 لاملا باهذ هىروكي نأ ىسع امو

 ءقرطم رايس ىبا اي كل ام ىسا لاقف قرطم رايس ىب رصتو ا

 5 /كثغن رست نا كل امهاتلك ناتاخ ريمالا هللا حلصا لاق ملكت .

 نقف اوكلع دقو هيلا تيهننا تنا ناو عصلختو لاقتالا عم نم

 هلك ةموي راسو هيأ, لبقف اهعوطق نم كب ال وذنمحكق تعطقا

 املاع ناكو ةلحتاب لهم اسرف نراكو ريغصلا 2+ !ديعس لسا امدو لل

 ,: ناف دادعتسالاب 0 ميعاربا ىلا اباتك 2بتكف لتكلا ضرألا

 10 ميهابا ىلإ باتكلاب رس # لقو كلدبق امل خوخ ف نانا

 مالسالا قم :ئرج دنياك لمت ناف. ليللا لبق نك تيكا

 ىنلا لثم كسا ىلعف ثراحلاب تقحل تننا ناو كلتقي م منأ'
 لها عيمجو يلب قوس ف لالحلا كتأرما عبي را نأ فلا

 ىرعل لق بونذلا « تيككلا كسف يلا عفدت ىيعس لق كتيب
 ا! هعفدف ميثلل ىلا سرفلاب يلع تلخبو كمدب تّدج ىنئسل
 ودعمو "هل سف ىلع همالغو ”  هبئانج نم* ةبأد ىلع راسف هيلآا

 +0 د: لنتو

 ©) 8 رانا. 6) 0١ أوريسي مأ اولونيلو 8 10. 560 220 مأ 5122 أ وأ.

 2 8231 200. ةيفاعلا. ه) 821 « 0 لاقنالا (1. لاقتالا»» 6<) 0 027

 رز الآ 5. م20 28 تعبر 0 تع عم نم ©* 14 ةاتصرت] 691:

 ى) 0000. هي, 14 زقشم. 7) 2الا مكر 0 مذيب. 2( 0000. نيل

 /2) 0 بتكو. 2) 810 ءأ 5ءوو. 50116 20 بانكلاب لعودصغ ذه 8. ) 51

 200. ناك. )831 لاق. 0) 821 6 0 لعفي. م)50ع غ5 ان5ونانع

 فلاح 0 ذم 8211. 2:0 فلح © ىلكلي. ) 8 ءأ 14 هت. معاسلع

 14 بوبذلا. 7) 811 60 هده. 5) 811 ء 0 دعم (ةذصع 02.)» 1



 1م ١19١ ةخئس

 رهنلا عوطق ىناطي لع ه ءاملو برحلاب رصبلا لهاو ناسرفلا لأسيو

 ةنختشالا ىلا ىهتنا ىتح قاطي ال ليقي جلكف دسا ىلع ليللو

 ةعفد انيكتفا ىكن اذف سرف فلا نوسمخ انال قاطي ىلب لاقف

 اوبرضف لاق 3 هتيرج بهذف ةءاما ضعب © نع انضعب 5 ةدحاو

 جياود اوميكقاف 6 لبعو عانم دكنأ هعم نمو لا.رييأ نظف عتاسوكب 5

 اولو كرتلا ماحتقا نوملسملا ىأر اًملف ريخنلا ٌّدشا رضنت تلعجن

 لجرلا رصبي مال /ميظع مهر عطسف كرتلا تربعو ركسعلا ىلا

 آم اووحو عكسع نوملسملا لخدف اضعب هضعب فرعي الو هتبآد

 كرتلا هوجو .اوببضف دعلاو عناوبلاب ناملغلا بمخو اًجراخ ناك

 ازال نم / هباعصا ابخ. نايف نق حبصا اًملف كسا تايو اوربدافا»

 اجو اطد ايش ري رو هيلع /دودغو ناتاخ ردغ نم اذوخ

 ىلب ةيفاع هذه ةام لق ةيفاعلا لبقا هل اولاقف عراشتساف سانلأ

 حالسلاو * دنلل نم باصاو ةانب رفظف* سما ناقاخ انيقل ةيلب ىلإ

 ةوريخاف ءارسا هيدي ىف عقو دق هنا الا ميلا انم هعنم مامف

 | ةمامأ ثعبف لحضراف اهيف اًعمط انءاقل كتف انماما لاقثالا عضومب و

 | نم اًمالعاو كرتلا ”تاقوط نياع هنا هربخاف 7 هغضعب جرف عئالطلا

 | دل ليقف هذكلقتم ٌباودلاو * راسف ليلق رشب ىف دنكشالا مالعا

 | امنا اهكبقاذ ةيفاعلا نياو لق ةيفاعلا 0 لبقاو ريمالا اهيا 2لوننا

 [ ١ 6) 8 آملا. 2) 8 نحكبتسالا , © ىخكايش, 81110. 5. ». 2) 6

 | ىلع 2 2) 8 هتيرحر 801 هنررح, 0 هترح. 2 811 © 0 هديعو.

 | ر) 811 ك 0 هرص2 ىم) 831 ءا 0 رثا )821200. ىلإ 2) 811 رهظفو

 ْ 0 رفظو. 2#) 831 ء6 0 ام مر سلاو. 010 0 انم مولا. 4) 8 هرم.

 ١ 7) 8 تافوطز 831 نافوط. #) 831 هلقيصم, © هلقصم. 0) 8 لبقأ.



 ١11 ذخنس اهكب

 جتلغشو سانلا نقّرف' قو فاض انا ةرطخلي نشيل «ةاشلا لك

 سانلا رماو 4 هيلع هللا ةنعل ءءاشلا اذه عّدف كودع كّلظا دقو

 ىتح ةاش هعم تسيل لجر ربعي ال هللاو ىسا لاقف دادعتسالاب

 /ءاشلا نولمكح سانلا لعجن هدي نعطق الا منغلا هذه «ىنفت

 ة لاقيو سانلا ضاخو هقنع ىلع م لبجارلاو هيدي نيب اهلمك سراغلا

 ناكف ةحابس عضاومل ضعب راص رهنلا ليخل كبانس ترفح امل

 ضاخو فذقت نأ ءاشلاب لسا رماذ هتباد نع عقيف ليج ماضعب

 اولتقف مفّدلاب كرتلا هيلع تعلط ىتح روبعلا اوليتسا اف سانلا

 تناك لاقيو ؛رهنلا نيمكتقي سانلا لعجو 7 عطقي مث نم

 02 لكسأ بكرو سانلا ةفعض فلخت ىو ميمو دزالا ىلع ةكلسملا

 لمحت ىتح رهنلا ءارو ام ىلا اهب عطقي نا لبالاب ماو رهنلا |
 اوت اًملف ناقاخ اذف 1لّكَل ةيحان نم مهر لبقاو لاقثالا اهيلع

 أوفشكناف 7 ميمن ىنبو * دزالا ىلع لج هدنج نم ركص هعم

 لاقثالا باكا ىلا ثععبو ههركسعم ىلا فرصنا ىتح سسا 7 ضكرو

 ,نطب ىف مكناكم اوقدنخو اولونا نأ مدماما حمس ناك نيذلا

 و ٍغيلا عطقي ال هنا نوملسملا ىظف ناتاخ لبقاو لاق ىداولا

 وهو دنكشالا وما رهنلا ىلا ناقاخ رظن املف رهنلا /هنيبو نهب

 هاصقا :غلبي ىتح فصلا ىف ريسي نا هاست فبهبصا ذتمسوي

 ه) © ءاشلا. [5) 831 ءغ © طخ“ ) 831 هاشلا. 4) 811 هدم
 ه) ىنغنو 0 ىنغلا ر) 881 هغ 0 هدمتت ى) 0 200. اهلي

 /2) 8 عقي. 2 © 200. ىلا 2 8 ك الك هطص. 2) 8 نبثلا

 7) © ميمو. 2 8 ضخحرف. 62) 8 نكسع. م) 8 هماما 5
 ؟) 811 ه6 0 رهتلا. )7  0 عانيبو هنيبو. ك) 00هدز.: 8 ناسنو

 طال عن © هرزص. 2) 8 غلب. :



 اعل ١1 خخنس

 مدي ىف اهلكا اوعيطتسي مرثو سهالاب اهوباصأ « غبصالا لاقفو

 الف نيسراف اثعبف ناربكيف هوبا ةسمسن دواد لاقف * 0 5

 ناعصو نايناغصلا لها ميعاربا عمو لاقثالا ةيف ىنذلا ركسعلا

 نم مدسأ لبعقاو لق «ءاردابم مصاع ىب ميعاربا 2ماقف هاذخ

 عطق دقو :خلب رهن 7 ضوخ نأ ديري حلملا لبج وحك لتخأ

 ا ينلا كح نشا 2فرتتاف اباصا امو. ىجسلاب 7 نب ميعاربا

 ماقف خليل ةرشع عبس 7 تايبس نم 7 راس كف ناقاخ نا هانا

 نايدزالا ”رقنَخ نسب ناجرلا 4دبعو مروحز نسب همامت وبا هيلا

 ةورغلا هذه ىف كءالب نىسحا دق هللا نأ رومالا هللا جاصأ ”الاقف 0

 نم ناك املف دموي ماقأو ركسعلا نم اجرخأو امهباقر ؛ تثجوف "امهب

 «ىفو سانلا هضوخ» اعضوم نورشعو ةتلق رهنلا ىو لكرا دغلا

 نأ رمأو سانلا مدضاخن جرسلا ه ىتفد عغلبي 2م عمتج عضوم

 نامتع هل هلاقف ةاش هسفنب 0 لجو ةاش لجر لك لمكت ؛5

 «) 811 هس. )8 550 ) 821 اوريك٠ ا : 2054
 .طمع 0 200. لها. 20 811 ء6 0 اناصق. 2) 8281 ءغ0 هده. م) 8 هده
 ىز 8 ميعاربأ و 50 14: ات عع. 8 5 2) 1 جام وك. 7) 14

 اوباصأ. #) 8 ©« 14 فيشأاو. 72) 8 ءاس. 72) 51 41 ع6 0 8 تايوسلا.

 11 ص ه1 ةن1 2 1004من, 5ع 1ععالم 151126263 ©5أ (ىايوس عا راسوم).

 5) 8 خابم. م) 8 5.م.: 1 رج 0) 8 دبع 3-0 7) 8رفيح, 811 فيح و

 0 رفنح. )811 ©: 0 اهلعجاف. 7) 8 تيجوفر, 811 66 0 تيحوف. )510
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 )15 نس هلو
1 

 نب ليضفو ىعازأل ريثك نب ناميلس وبا ةيمأ نب ريثك مايف 7 م سلا كذا 8 1 ه
 ةيبلاعلا لقا ىلع 2ناكو ىعطقلا دواد نب ناتسو ىهملا « نايح

 ىقاذمهلا /بابش ىب نامثع صضابفالا ىلعو ئملسلا ئبارعالا نانس

 5بيعش ب دوأد ىلا لسا بتكف لاقثالا تراسف ورم ىضاق ٌثِج

 نأ هجو ىف امههجو ناك دقو ىبلكلا #ةلاوذ نب و غبصالاو

 عقوو لق مصاع ىب ميعاربا ىلا لاقتالا ىلا امضناف لبقا دق ناتاخ

 ءرسك دق ناتاخ نا عاشاف ىسوبد لجر +غبصالاو دواد ىلا

 اوبيصا دعم نمو كسا ناك نأ غبصالا لقو اًدسا لتقو نيملسملا

 لا دعب ةايخل اذبح غبصالا لاقف ناساخ لما دعب ةايحلا

 ناف رض ريثك نيملسملا رض ايف هعم نمو حارل لتق ناسارخ

 ىح هللا ناو ةنيد هللا لذخ نلف ناساخ لماو ىسا كله

 /«الفأ دواد لاقف ريثك نيملسملا دونجو 1ّىَح نينموملا ريماو* مويق

 ىركسع افراش ىتح اراسف ملع ىلع يكنف لسا 1لعف ام* رظنن

 اههارا نيملسملا نارين هذه دواد لاقف ناوينلاب اه اذاف # ميعاوبا

 اوندو فيضم ىف © غبصالا لاقف ةقرفتم كارتالا نارينو 0ةبراقتم '

 معلل سيل كرتلا نا تيملع اما دواد لاقف ريمخل فيهن اوعمسف |

 م) 2004. ىرزشلا 2) 06 ]ةلعفط؟, © مويس هل هلع 0 044
 نايخ. 2ءنملع 836 ىدهملا 4) © ناكف لق. 260 .ها, 8
 هك 8311 هرم. رك)ر 8 بابسو 811 5. 2» ى) 8 هصنو 211 07

 اة تا عبص و محكصد- كلا. 22 ©0388. 5. م.. 2) 8 عبصالا (ةزصع و)ز 8145 حنصالاب |
 6) 831 © 0 مرن. 2) 8 هدص. ) 8 الف دواد لاق, طونصلع 000.

 رظنن» 7) 811 نيملسملا ه5) 8 دهيرقتم- رت) 8 اهل.



 )و5 13 قلم

 ناكو زاهجنلاب هباصكحا مما هباتك هاتأ املف هظعيضم لاك * هناو اهيف

 اهيف كيصتي الو دحا اهبرقي ال 0 ةلبجو جرم ناناضل

 /لبخخل ىف امو مايا ةتلث يرملا هىف ناك ام ءاضف* داهجلل ءناكوتي

 اهنم اوذخاو نيصلا :كوسم ةاوغبدو م اوعترأو أورهباف مايا ختلت

 مجلم يرسم نوذربب ناتاخ امدو باّشنلاو ىسقلا اوذختاو ةيعواو

 نم اعيش 1لذخا رث* قيلاعملا ف تقلع رث نيععطقف ةاشب ةرماو

 نأ ىكرت لك رماو هتقطنم ىف هلعجو »سيك ىف هريصف ملم

 لتكلاب برعلا اوقلت 2 مكداز اذه لاقو * كلذ لقم لعفي

 ناتاخ نأ م ىجتاسلا نبا سحا ايلف ه غاروشخ فيرط «فذخاو

 كلظا ىق ناتاخ و نافذ لتخل نع جرخا كسا ىلا ثععب ليبقا دقو

 ادا رن ىنا لتخكل بحاص ثعبف هقّلدصي رو هلوسر منشف

 هل ةصرف اهنا هتيلعاو كدنج قوفشو ك.لوخد هتملعا ىذلا انأو

 ككيقل نان مئانغلا تيبصاو دالبلا ”ترعما كنا ريغ ددلا ةقلأشو

 لاطتساو تيبقب ام ابا برعلا ىنتداعو كب رفظ لاخل هذه ىلع

 برعلا تيجرخا ههلوقب ىلع نتماو هتنوؤم تّدتشاو ناتاخ ٌىلع د

 رماث هقدص دق هنا دسأ فرعف ككلم كيلع تددرو كدالب نم

 | لدقعلا مصاع نب:ميفاربا اهيلع ىلوو مَّكَقُت نا لاقنالا

 ' 11 ذلك دعيضم لاتح . . 2) 0000: لثيخور زذ 2 ليخو
 2 8 ناكريت. 46) 8 و رابصف 1801 غ6 0 اماصقف. 6<) 4 نم.

 0) © ليكلا.. ١ سير 8 50 82131 هرم.ز 12 0 ]ةعاتصتو. م2) 51

 اوعيدوز 0 0 2 8:كوشم.! ١ 2) 8 ه4 3 : 0 فخاو.

 5 0 0 ءأ 5 علو. ن5نانتع 20 00 ا 10 5 7 81

 ترعمر 6 ترغمأ ه 6غ م0 811 ئيباصأو. ى) 0 لوقي.



 !1 خنس ]مو

 نب دلاخ قارعلا ىلع ناكو ىدقاولا لوق لوالا ليقلاو فئاطلاو

 كسا ةادوخا ناسارخ ىلع هلمايو هلك قرشملا هيلاو هللا «دبع

 اهلعات ةالصلاو اهئاضقو اهثادحاو ةرصبلا ىلع هلماعو هللا دبع ىبا

 ديك هني ناوزم*. ناجينرذاو ةينيموا لعو ةدرب قأأ نب للك

 8 تاورم نك
00-7 

 ةئامو ةرشع عسن ةنس تلخد مت كتفك نتن

 ثادحالا نم اهيف ناك ©ايع ربخل* ركذ

 © مورلا ضرأ «ىسبعلا عاقعقلا نب كيلولا ةوزغ كلذ نف

 راسو هكرغر ةعلق متتفاف لتكلا هللا ىبع نب دسا ازغ اهيفو |

 ؛» و شيل .ناكو .ءاشلاو ' ئىبسلا :ئنم هيدي المو مشارك لااا

 © ىنيصلا ىلا برها نع

 اريثك ارشب لتقو «هلتقف كرتلا بحاص ناتقاخ كسا ىقل اهيقوا

 « ىسو ةريقك مئانغب اوفرصناو نوملسملاو كسا #ملسو هباككا نم

 ةوزغلا هذه 1 ىع ربخل * ركذ

 و 1 ئجاكاسلا ىبا بنك اولق هنا مدخويش 'نعا نمت, نياك |

 مهاب ناك * ةنال محارم ابآ تك امّتاو محارم ناد نتلكا
 هدونج 0 قرفتو لتكل دسا ليخد هملعي ثكاونب بهو 5 برعلا '

 ه) 8 هس. .3) 831 هرص. 2 831 ك 0 هدص. 2) 8ام. 2ك ةزعا
 8: 801 5. م., © كروغر. ري) 8 شادلخ. ى) 0 شيقل نعاس

 710عاأت7. 8 ءغ 281/1 1غ 7ع. وأ (]6111115 2ععا5. م 811 ء 0 راسو.

 2) 831 ربخز 8 ط20© كلذ م70 ةوزغلا هذه. #) 871 هخايشأ.ا
 /) 8 ىجحداسلاز 221 ىكاسلا, © ىحاسلا, 1 37, |ثم 6 ا
 انأ 266. ) 8 ك 881 204. ىب. 7) 8 محار. 0) 8660 قفيو.'
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 اه ام خنس

 ثراسلا نب كلما دبع نب كلاخ « ماشه لزع ةنسلا هذه ىفو

 نسب ماش» نب دمحم اهيلع لعتساو ةنيدملا نع مككلا نبا

 موي مزح نب وريع «نب ركب ابا نا ىدقاولا ةركذ ؛«ليعامما
 '0000 دلما لع 4 تراي باعك هج ةفيذلا نع ةلاظ رع

 كم نم ماشعم نب سمح مىلق ءرث مايا ةتس سانلاب ىّكصو ربنملا 5

 © ةنيدملا ىلع الماع

 ناكو سابغلا نسب هللا دبع ىب ىلع تام /ةنسلا هذه ىفو*
 نما نهو مأشلا 0 ضرأ نم ةييمكلاب هتافو تناكو كمح ابا ىتكي

 عبس وأ نامت برس هلا ةليللا ىف كلو منا ليقو ءةذنس نيعبسو

 5 غرد بعل مساب عريس لاقو السلع ةوبأ ايام + نس 9 نه

 | همركأ ناورم نيب كلملا دبع ىلع مدق املف نسم ابا هانكو ىلا

 | 4 عيتجي ال لاقف هربخاذ هتينك نع هلأسو هريرس ىلع هسلجاو

 ناضمر نم ةرشع 1

 ْ ”كلو نم* هل 1ّكلو له هلأاسو ىحأل ةينكلاو مسالا اذه ىركسع

 | ااتكف 1 كلذ وخلو ىلع نب كنيس نقم ومد كلو دق ناكو 5

 ل ابأ

 | ةكم ريما وهو ماشه نب كّيح ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 | ذأ هذه ىف ةديدملا لماع ناك امنا ليق ىقو فئاطلاو ةتيدملاو

 وقم اهيف ماشه نب كيمح ىلا ناكو كلملا* دبع نسب كلاخ

 ظ 2) 0000. هدم.ز ءزء آش 1 در طالا تكد 2

 '| 0 ةترما و 0 ىتح. رع) 814 © 0 اهيفو. م0 0 هس
 2 6000. 200. هيلع هللا تاولص. 2) 211 ك4 © عسنت» م) 2

 سانلا. 2) 8211 كغ 0 هدم. 22) 8 هدم“



 آم زكنس ا

 نجا ال يلب لها اب لق مث هيلع ىنثاو هللا ديحن ىنامركلا

 ثرامخل مكانا اهلجر نم ه هتنكما اهاتا نم ةينازلا ريغ الثم مكل

 م ىينلذخ ورص ىلا هيفناكم ع ىم دعم متروس 0 مكريما درطو

 5 اءليب ىسفن ىنلاو « ةنيدملا نم دومنكماف امزهنم مكيلا فرصنا

 ثعطق الا هس ىف هيلا اباتك 4بتك مكنم لجر ىع ىنغلبي ال

 ىتضصاخ ف ورم لحما نم ىتم ناك نم اماث هتبلصو هلجرو هلي

 ةليلو اممي ءاهب ماقاف ةعلقلا ىلا دهن رث عردغ فاخا تسلو

 انذبذ كق انا دانم ىدان دغلا 5 ىم ناك املف لاتق ريغ ىم

 ماقاذ دسا مكح ىلع اولونف مدالواو واسن ءههل 2كرتيو مكلأل ىلع

 نأ دسا باتكب .ىكتعلا ويؤعلا دبع نب .بلهملا مجقو اما

 هعارظمنو نويميم نب رجاهملا عتيف نم الجر نيسيخ لا للا

 ريصي نأ ىنامركلا ىلا بتكو و عغلتقف هيلا اولمحت ٍةموجو /نم

 15 جيدي ) عطقي ثنلتو عبلصي تلتف اكالكا لمع ةاوقب ىيذلا

 8 جرخاو :ىنامركلا كلذ لعفف ميديا 2عطقي ثلثو ملجراو

 ؛ةثام عبرا .بلصو علتق نيذلا .ناكو ..1ديزي نميخ.اهعابف قلاقفا
 نيواودلا اهيلا لقنو ام ةنس ىف اراد يلب ةنيدم كسا ذضتاو'

 ©اًيبَس باصاو خفف ”هيوغيج ضصرأ »مث ناتسراخط ارغ رق عناصم ا نختار
 ا

 2) 0 :تنكم. ,2) 286 هه 0 هده 2 0 ةاط. 00 1 ])]4 

 91 هلال لوحف 0 لونتو. 7/0( 5 موز ال1 هد. مهتوجو نم.

 2) ]5 ابملتقف هعمل 14 انك 2[عع. 72 000. مدهتس عطقي. 2) 1

 كلذ ىنامركلا“ 2 2) 8 رخو. 72) 811 © 0 كيري. 7) 801 نس
 7) 0000. هيونح. :



 آنآ, الم خنس

 انلخو تنا لحصترا اولاقف نامالا «اوطعي رث كلذ لبق تلحترا

 ١ (ننانأ ننال ااوبلطم: ةرخآ الجرو ع فينأ ني رشي اوتقطزف

 ماعط عل سيل مهقلا نأ هاربخاو ةعلقلا لعاب ه اردغف امهلصوو

 'دعنم ىب ماس نم فالآ ةّنقس ىف ىنامركلا كسا ىوسف ةام الو

 دنجو هباككأ ىف ىريمنلا زومرج نىب رهزالاو + نيفلا ىلع 0 ىلجبلا و

 عاقعقلا نب مئاص يلع ماشلا لها نم ةئام سمخو نافلا مو يلب

 ماغرض رهن عطقف هبادعا ىف رللس نب روصنم ىنامرللا هجوف /ىدزالا

 يرش ةموي راس مث راهنلا + عتم ىتح - 8 ماقاف جبصأو هليل و تابو

 نم 7 متشك ىلا ىهتنا رث هليخ 7 بعنان اخسرف رشع م ةظعبس نم

 لحما لسرف بصق دق عرز هيف طئاح ىلا ىهتناف ” هيوغيج ضرا

 لحكرا مت يسارف عبرا ةعلقلا نيبو نيبو هيف جباود ركسعلا

 عسأرو موقلا ىجميب هتربخاف عئالطلا هتءاج ىداولا ىلا راص املف

 راسو اوفرصنا 09حباك ىنامركلا ىلا اوراص املق ىروميم ند رجاهملا

 سيخ مءاعز ىف ليت ام لوا ناكو ةعلقلا نم ابناج لون ىنتح

 ازد ا ءيلا ٠ ىمانت جبصا املف هانب ثراأل و ناك ىجحسم ىف ةثاماو

 اح اوعيتجل املف يجلب لهاو رهزالا باكا نم تفقدحالتو

 1 811 اولعفي. 82) 811 هدص. ) 8 ه6 831 اوركغف, 0 ردغف»

 ا) انآ ك 0 لجخلار 1497, اهز نغ 66.2 2 8 نيفلالا ري
 هااطغ 1و

 170 ىندنالا. 2) © كنانقا ١ 7) 8 راناف. 2 عنمز 511 ع6 ©

 عقد. ضر ١2101 سيخ )١7 2 بعنتاو. 7 11 مك. 102م 3661:-

 713111022: © كنيتشك (11015023). 72) 1 ةيوبح 0 هيويح و 5

 ةدورسج 5176« ددوعبج (2), 14 ةيوبج“ 10101 116 511213 1١ هكر 9 6

 نإ 111, ماو. ..0) ظل ه0 جيتباك 5. 10116 م.هبناك» مر 0 طهر.

 ىنامركلا. .2084 © )9 ١



 أأم ذخذئس اهرق

 ىف لمآ ىسا «مهق انل .لق: هخابشأ ىع ْىلعا نب نيح ركذت

 بيبطلا ةعرق دب رماذ ةيبشاهلا تحاص شادتح ةدوتا كد

 رسكب ىنال مقتنأ ىذلا هلل ديل ءلاقف هنيع لمدو هناسل عطقف |

 الخ لمآ لماع ”ئنابيشلا :ميعت نب ىئيح ىلا عيضدارم كنمرد

 ةدسا ىقاو لماب هبلصو 2 هلتقث ىيك ىلأ بتك كنقرمس نم لفق

 رهنلا ئطاشب هقنع /برضف ىبضلا ةراد نب رجاهملا دوم هروزكب
 ىنامرللا اعيذج ىوسف يلب سهنقرمم نم هقرصنه كسا لزن مث '

 ةعلقلا مساو هباكصأ لقتو ثراخل ,لقت اهيف ىتلا ةعلقلا ىلا
 2 0 1 ىورب ونب دما ايلعلا ناتسراخط نم ا

 معابو ىرارخلاو ىلاوملاو بوعلا نم 2 ةيماع ىبسو 0 ىنب

 :دهش ناكو ىلعي ند ىلع لاق ' خلب قوييس ىف 7كيزي نميف

 ناكو هباكصا نم الجر نوسمخو ةئام عبرا ثراخل ىلع مقن كلذ ||,
 كل ا 5 : 0 : ٍّ

 ىلظنلل فينأ نب رشب معهيفو ىضاقلا نوميف نب هريرجب عسير ||
 ؛5 قراغم كب ال متنك # نأ ثيامخل لاقف ئمزراوخل رسعالا 0دوادو ||

 ناو 2# مكوبيجج نا ردجا ههناف دهاش اناو دوبلطان نامالا متيلطو ||

 2) 811 © 0 ىلا. 65) 881 هوقاق. 2 0 للقو. . :4) 811 هك ©

 هلثعتب 2 251 182 5 م: ف روزج. )/  831 © 0 تيبرضف»

 ى) 1ذ لها. 20 4 ىدوتو 0 ىدربد 14 انغ 1عع. 5ه0. 5.7. 6

 باحصاز 14 راهص. 2#) 836 ©« © ليو. 2 8 ىزرمز 801 ىدوتإ
 0 ىدرس. 02) 8 ©« 811 كيري. ) 8 كيرش. 0) 516 56

 آذر 5ءل 1عععدكعلتتتت 17101 رجاهملا“ 05 مده. 560. 1.13. 2) الا

 ه6 0 عتنمو. 7) 0 1 نسبا م) 1 نكلز 0 ناف. ى 81

 ائان. 2 4 مكسكد.



 اءممح ا ةئئس

 ةايناقيلا كرتتو. اذه انب عنصت نا قل ءاذعه ىف* ام هللاو
 نب 5 يسد لاقف هوبلصأ لاق رت طوس ةثامثات خيرضف نييعبرلاو

 نورخ لاف لاق حد © فذف امث* ىرب وغو راج 0 ىل وه ىدزالا 6 كسدز

 © هليبس ىلخ و ةءاربلاب /هقفرعأ لاق

 ثادحالا نم مةنسلا هذه ىف* ناك اع 0 رك

 © مورلا

 لع اًيلاو ناسارخ. ىلا بيزي نب رامع ناعام نب ريكب هجو اهيفو

 شاّدخب ىميستو همسا ريغو ورم ركذ اميف لزنف سابعلا :ىنب ةعيش 0

 ةسب مءاج ام أولبقو سانلا هيلا عراسف 1 قح ليحتا ىلأ اعدو

 انديد وهظطاو  بّذكتو هيلا. مادد ام ريغ رث اوعاطاو هيلا اوعمبو

 نأ عربخاو ضعب ءسن ىف هضعبل صخرو هيلا اعدو #ةيمرخلا

 هريبخ هللا دبع ىب كسا غلبف ىلع ىدب كيح ارمأ نع* كلذ

 خلد وزغل ريح ىقو هب 770 أف مب رفظ ىح نويعلا هيلع عضوف !5

 0 تعطقف هب رماف 4لوقلا هل* شادخ ظلغاف # هلاح نع هلأسف

 «ه69 دنبع كتلي هناسل رم علقو هدب

 ©) 2 ىف اذه, 1 فحب اذه ام. 25) 831 نيسنلا 0) 4

 0-58 كيوي. 4) 8 هدم. ه 511 مدلسق ام. 1810 0 نورسخالأو.

 /) 831 فرع. ىي) 8 لاراب 2) 8اهيف. 2 831 كلو. 2 0 ةيمرخل.
 7) 0 كنع نم. ) 1 ىقوافز طمع ءأ 5هنو0. 1150114 0 خلد 8 هل

 2) 8 كلذ. 0ه) 1 عطقف. مز 1 عطقو. 7) 0 ء 14 لعسو

 هينيعز 2801 دهنيع لمدو.



 أ نس أهرب

 5 لقاك

 ىراصتتعأ هامّلأب نافعا هن قرش ىقلح ءاملآ ريب ةول

 انا ا انها كديب براقعلا هللاو تديص 5 ىردت

 انال ءاذه كيلا اوعفر امنا ةيرضملا 2«ذه ناو كموق نم سانا

 ةملكتف م "راتب اوبلط اتاو ملسم. نب ةييتق ىلع سائلا كشا انك

 قرم اوذخا دق مدقلا ءالوه نأ لاقو ىلهابلا ,تمماصلا /ىب كيرش ىبا

 نأ كل ىغغبني ريمالا هللا حلصا مثيهلا نب كلام لاقف ةرم دعب

 راتب انبلطت ةلهاب ماخا اب كناك ةاولاقف دريغب /اذع مالك ربتعت

 ىلا لسا 1ب كثععبف هيلع سانلا كشا انك ةللاو نك ةبيتق

 ؛هىرأ لق ىرت ام هل لاقف ميعن نب ناجرلا نبع احن مث سي

 , ىلخ لق ةو .راذللا "نايميمتلان لق عرئاشع :ىكلع.هب قت اا

 تفيكف لاق مق دعت كيلر ىب هللا دبع نم اذا انا لاق امهليبس

 بتجن بنج نأ ماجللا“ رماو زاج اكلي جوجل هب مالا

 45 ”اجوو ئفنأ ق

 «رهال لقف :ظيرق ىب رهالب* اعد رث هل سرض ةردنف ةهتيخح

 ةدف ههجو أاورسكأ للق مث هنانسا يي م

 م) ىخل1 ةطط 72310, 710. ]زدنا ق3135 51 رصع. 6) ظ.- م

 8 ربعير 801 © 0 ريغي. 6) 0 امناو. ه2 8 هرج. م2 11ه( 6

 كيلا اذه. رك 8821 هدض. ى) 8 فاص. 2) 8 موقلا ءالواه. 2 04

 © 0 هدم. 2) 8 ىخاب. 72 8 امهبز 14 انك عم تس) 811 ءأ 0

 جنم. 2) 8)© 821 ىلضو. 6) 831 كه 0 200. هعم. رز ظرماف.'

 7) 831 مثلو. - 201835 ئجوو. :) 811 ك 0ءهءايحخ2 2 831

 8 ارذبف. )821 0 نال.



 اهم ٠ ا دنس

 006 تاكالا  ءاش+ نم .ءاريتك 5 اين دعم « قاسو اراب نم اماعط

 هفرصو ىداولا ركسف اهنم كنقرمس ءامو كرسغرو ىلا عفترا ث هيف

 ركسلا ىف اهحرطي ىتح هيديب ةراجتمل ليك  ناكو كتقرمتا ء ىع

 ىنخلا نأ مهضعب معز دقو ءْملب لزن ىتحح كنقرمس نم لفق مث

 عك 1١© ةنس ىف ناك ثراخل باكا رماو كسا رما نم /تركذ

 © كلل لدع نب لاح ا ةئشلا) نم 82 سانلاب جحو

 ١ اذه فئاطلاو ةكم ىاعو :ةنيدملا ىلع هيف لماعلا ناتو

 ىلعو هللا بع نب كلاخ قرشملاو قارعلا ىلعو ليعامما نب ماشع

 © كيت“ نب ناورم ناجيرذأو ةينيم منير

 "© ىلع نب نيسلل ةنبأ ةنيكسو و ىلع تنب ةمطاذ تيقوت اهيفو م

 ادب ةاحح نم ةغامج هللا دبع ند كسلا, ليخا , ةنسلا هذلف قو

 لضعب سبحو 7 هضعبب لّقمو رع لتقف ناسارخب سابعلا

 نب ىسومو مثيهلا نب كلامو ريتك نب ناميلس خا نميف *نآكو
3 

 ىف ! قيزر نب ةعلطو ميحاربا ىب كدلاخو زم ظيرق نب زثالو بعك

 اةدلس ابيع هلأ اقع 72 ىلاهد هللا لقي ثا ةقسف اي 0 عل لاقف 0

 ناميلس نا ركذف ماقتْنأ وذ زيزع هللاو نم < هَل 0 داع نمو

 ©) ظ راسو . 5) 821 غ0 دايبش, 8 اش 1مل150صءاع. ) 8121 ءأ 0

 ريتك. 2) 8 ءأ ظالآ سغدرو 0 شعدروز 1ك 12 سيغلدرو“ 5220

 اد[ 111,6. 2) 8 ىلإ ؟ع0 لش انأ 2ع. 1 0 12116101535 ركز لكان

 © 0 كذ. مز 0 مالسلا هيلع ءأ 20516 ىلع 0©56.: بلاط ىنأ ىبأ

 .. نيعمجأ غيلع هللا ناوضر. /) 8 عاضعب. 2 الآ ناكف.

 2 0 طبرق. 2 18115. م.: 0 ءا 14 2216 فيرزز ة

 4 21. 5513. ١همر 15 70216 فيرز 166ءااتتم 65. 0) 1 ةصخغاتتم 18 2.

 7) 01. 101. 5 75. و96. 40) 811 ء« (0) ىل. م) 8831 لاقف. ي) 8 هدم,



 أن نس أةمح

 ءيرخ ىق ةدنكشالا اذف رصن ةبتاعم «دلسا داراف لل نا

 نب ديزي ةكرعملا يف لثقو اوبرهف فمرتلا 4 لها ىلع ليخغ عيلع

 نم ناكو لوعم نب مصاعو دزالا نم /قزومرإل ءلخدملا نب متيهلا
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 فارصنالا ثراخل دارا دقو كنكشالا ليقاو اولتتقاف «رغصا ةنيفسب

 لبقاو ويد ءارو هدنكشالا ىمكو كل ارصان كتّمج امنا هل لاقف

 هوعبناف مل :0درطتساف ذكمرتلا لها «هيلا رخو هباكضاب ثراث

 درا نا فرعو ةيعاركلا رهظأف هوظني سلاج كسا عم هترصنو

 ثراثخل ىلع ةقفش كللذ علعف امثأ 0 هنا كسا ئظف مداك سلق 5

 9) 8 ءأ © هدم. 65 جتفدز ضال ءغ © 200 2 لذ |

 ة) ظالا هزه. كر 82 200. لا جز 8 ضرعي. /) 8181 ركذادو 8 1. ٠

 ركذاي. 2) 831 © 0 لينو. 4 8 ىنس. 42) 8 ىلع. 7 8 هيف.

 2| 0 نص. 6ه) 8 ىشعالاز 61. 5ان2153 2. أه11و 29. ر) 5 ل 0

 اا (ةنع), الك نغ >62 )2  8 مهل. 72 8 تيهتنا: د) 11

 ضرالم © ما ال. 2 8 قولو. #) 801 ©: 0 رغصالا. 2) 0 ردنكسالاب

 1! 15 ليساإلا 20) 5 درطافو 52ه ]ذ 11 76. هن ل4 2 رايس نب.

 0 اظطش نهزض. م) 1م 82 هه 14 0عء5أن



 زلب خنس اأهرخ

 هيبن ةنسو هللا باتك اولق نوبلطت ام لاقذ هل ليم ىعطقلا

 لما نكس لإ نقلا سلع اون ىكتلف, مكلك !لك للا

 ىيحك ٍعيلع لعتساو «8كلذ ماطعاف انتيانجب ندملا هذه

 ىخا 5ىبا نابيش ىب ةيلعث ىنب دحا ىنابيشلا ميعن نبا

 ةةنيدم كيري مز فيرط ىف كسا لبقا ث «ةريبه نب ةلقصم

 يلب لما نا هربخا ناجحرلا دبع نب ملسمل ىلوم هاقلتف جلب

 ءنختاف يلب مدقف مزاخ نب 2 هللا سبع نب ناميلس اوعباب دق

 ّيبارعالا اًنانس ارصاح ثرامل دجوف متنا أ اهنم مراسو مانفس
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 اهمل' ال خنس

 كاخا كثعبا هللا دبع نب كلاخ ىلا بتك ه ميرس نب ثرامللا
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 ارضخا كنا 5 م جَل قى 0 نوموعب

 رسما ىف عنص هامل 53006 وفات جلخ مآشنلا لما مظعو لاق

 نب كمي /معم اوثعبو ءاباتك اوبتكو © مصاع هبتك ىذلا باتكلا

 5ةدللا دبع نب كسا اوقلف مأشلا لها نم و لجرو ئربنعلا ملسم
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 مزح دنا ملكني كلاخ ىلا ةدسا بتكو لاق « ةبلظم كك مكيلع

 9 ىيضح نب ىيكج مدلاخ زاجاف هلاق “ ىبيك رمأب 1 ربو ثراشل

 10 لقا مصاع خيبالو تناكو لاق « لح زكام كاسكو رانيد فالآ افرع
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 أةملو اذ ةخدنس

 ورم لها سأر ئنزاملا هورمع نب هللا دبع 8 اورساو « ىراسا غانم

 01 مط ةلهعفر ميكن ىبا لم. جتكا .قينامك .ةارسالا !ىاكوا#تورلا

 مآشلا نم تقعب ةيناميلا تناكو © ناقنادنَكلا رهن ىلع هللا دبع

 6 ختام سمخ ىف* ةيبصعلا مايبأ دواد ابا ىنكي فلاب لدعي الجر

 تررم دق ى مكناك لق الا ناسخ ىرق نم ةيرقب رمي ال ناكفد

 زاربلا ىلا ماعد اوقتلا اًملف مييرس ىب ثرامل سأر الماح اًعجار

 ىماحو هعرصف رسيالا هبكنم قوف هبرضف | جيوس ىب ثرامل هل ةزوبف

 نسب ثرامخل ةرهشربا اب ليقي ناكف طرت هدليك هباككا : هيلع

 هنابل ىف + /جيرس نب ثراخل سرف ىمرو 7 هأروعملا باكا اب 1 كاججرس
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 ةبكرو لونف كسرف نع لونا لق ىمد ىف مالسالا مرح كلاسا ةدل
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 أ١آب خس أضايب

 كلام نب كيج هتمدقم ىلع هنويس دق هناو* ليقا دق هللا دبع ىبا

 هنيبو هنيب بتكو ثراخخل ملاص ءناقتادتدلا لين دق هناو ةٌينادمهلا

 ءابتكي نا ىلعو ءاش ناسارخ روك ىا ثراشخل ليني نا ىلع اباتك
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 وضن ةيالو ىف © ىيحكتلا لق نوبلوقي ميقو ههلتقو هنم لبقي ملف

 لعتسا جلب 0 ثراخل لع ا لاق « ثراخل هيت نا لبق

 ناجنوكلاب ناك املف راسو مزاح نب هللا دبع كلو نم الجر اهيلع

 ادلخلا ماشحوو :جاجد اعدو ىدبعلا ةرأرز نب ةصلباو كك

 000 ةيطاق وبا الاقف م.نورت ام لاقف* ةيظاف. اباؤ زومرج ىب رشبو

 كنم اوفصتنال 2ديبعب الا كوقلي رث ول ريتك عناسرفو ناسارخ ةضيب

 ىرا ال لق نع ةداملا تمعطق اوماتا ناو تلتاق كوستا # ناف مق

 خلب ىلع بلغ دقو ورم ىلا ثرامل لبقاف هيلا ريسأ 2 نكلو كلذ

 نم 8 نيدلا لما لاقف فورلا ورمو ناقلاطلاو بايرافلاو ناجنوللو

 ”0 آو انتعايج قرف اننأي ارثو.' ةرهشربا ىلا :ئضم. نا ورم: لقا

 عمجاف لق ثراخل نوبتاكي ورم لما نأ «امصاع غلبو لق 4 بكن

 7 ئموق ضراب 0 9 ىلا رم هل اهومتياخ هلا خةنبلم 0 لصقفي

 فالآ ارنب ىقحع ىنح نينيموللا ربيمأ ىلا اهنم 5 1 رهشربا 15

 ايبا كوطعأ نأ محارم نب هرشجملا-و هل لاقف ماشلا لما نم

 0000 ا كربا ليفت ,ىتح رسف ااودبأ ناو 'مقأف ىاتعلا» 'ىالظلا

 "0 لذ 1 بكل هز ل ه رنب: ىفنلو 0 هت. هك 1

 00 0 200. لق. 2 8 ىيحكلا, 801 © 0 ىحلا. ه) 836 © 0

 آ 0000 0-21 اهحونبت ي) 8ظاوسن 84 0 نا ورسم للا

 7 14 ىاولا لقألا )2  14 روباسين. 2) 8 ثكنز 14 ان ع.

 2) 8 مدصاع. مز اناا 15 مز ه1 هده (7) 2811 ءاش6 |انإ 65

 قأو. 7) 831 ميقر © هدصن ) 831 هك © شح“.



 1 خنس هك

 م ءاطع ةرامنق ذل ىهنناف ه لاق كنك اهالوو رايس نب رصنو ىوملا ملأ

 نب رصن 4 ىقلتف ةنيدملا نم نيخسف ىلع حلب رهن ىلع هو '
 مادحف فالآ ةعبرا ىف ءمييوس ىب ثراخلو فالآ ةشع ىق رايس

 دبع نب نطق ملاقف مىضرلل ةعيبلاو ةتسلاو باتكلا ىلا ثراخخل

 5 هللا باتك ىلا وعدت 4 ثتنا' ثراحن اب ىلعابلا 2ىرج ىب نارلا

 ام كراسي نع ليئاكيمو كنيع نع ليوبج نا ول 1هللاو ةنسلاو

 لا مزهناف لينق لوا ناكف هنيع ىف ةيمر هتباصاف علتاقف كتبجا'

 باب نم رصن مخو اهلخد ىتح ثرامخل هعبتاو ةنيدملا ىلا جلب
 ىذا ثرامل باكا نم لجر لاق نع فكلاي ثرامخل وماث رخآ

 ؛0 لوقت ةأرماو نييكبي ءاسنب تروم ذأ خلب /م قرط ضعب ىف ىشمألا

 لاقف ريسي :» ىنج ىلا ّىبارغاو كاهد نم ئرعش تيل :1هاتناي

 27 2 ناجرلا دبع نب نطق ةنبأ هل ليقف ةيكابلا هذه نم

 لاق ««معن لاق هتلتق نننا 0نلقف كتيهد كيباو انأ ىبارعالا لاقف

 اسوبح لؤي ملف رصن هسبحن يلب ىلع م ىيجتلاو رصن مدق لاقيو

 15 اطوس نيعبرأ ثراملا برض » ىبحتلا ناكو 9 أرصن ثراخخلا مز ىنتح

 نم لجر ءاجغ / مو ركذاب ةعلق ىلأ ثراخخل هلوخ نينللا و ةرمأ ىق*

 * ةعذدخ ةاره ىلع ناك مايبأ داخا لشق هنأ هيلع ,يناف خفينح ىنب

 ه) © هرصن 5) © اطخ 06 14 9, اهز.0 2 8 مهو. ك]ا8
 هاقلتف. 62) (2000. 81ع ه2 23 جدر 7 0 ىضولاو 811 ىضرلاو.

 2) ظذ للقأ 1 7/2) 8 وجو 0 ريرجو 2511 ءاوجس. 05 ةصص..72. . 222

 2) 821 فقيرط. #) 8 ©[ 821 هانب اير 0 هابتاو. ) 8 ىنيح, 11
 ىسنح. 72 وجو 81 جب 0 ىرج. 0( 811 هع 0 تلك

 م) 1 ىسكا أور 0 ىبحملاوو 8 ىبيجانلاو . 6 ةات

 اهلكر ةصضل 202. ي) 8 ربصذ. 7 8 ىيكتلاب 811 ها 0 ا[ +

 5 ةرمأو. 2 00 مربيرك ذاب“ 12) 2 تعفلذ. 5



 انزل ١1 خنس

 لبقا ايلاو ناسارخ مصاع محق امل لق هخايشا نع ىلع ركذ

 مّكقو بايرافلا ىلا 5 لصو ىتح تلا نم. ييوس بأ ثراخل
 5 3 6 5 0 ا دهد *

 ىملسلا زوكم نب باطخل مصاع هجوف لاق هزومرج ىب رشب هماما

 ميلع نب لالهو ىملسلا ءافركلا ىنأ نسب هكرع نب روصنمو 5

 لتاقمو ىسودسلا ناي نب ريرجو ىلظنمل بهشالاو * ىميمتلا

 لئاقمو باطخ ناكو ثرامخل ىلا ةلقصم كيم ىطبنلا نايح ىبا

 8: ميقلا امهيلع* ىنأف 4 نامأب الا 7 وقلت ال مالق م ناّيح ىبا*

 مظفحكي الجر مهب لكوو مسبحو مديق بايرافلاب 1ديلا اوهتنا املف

 ”)باود اوفاسو جباود اوبكرف ىكاسلا نم اوجرخو هوفشوأف لاق 0

 رق مهب هناقلاطلا بحاص* «برهس مهف ناقلاطلاب اورف ديوبلا

 ةاولوانتو اوبطخت مصاع ”/ جما ورم اومحق املف و هكرتو كسما *

 طلب ىلا ثرامخل ىضم مث هردغو هتويس كثبخ اوركذو ثرامخل

 1( رك ذو «« ورم ىلآ رصن ىبضمو حلب ىللفا مزهف هولتاقف رصن اهيلعو

 ه4: ةعيبض نب 0 ىبيبحبتلا هاهيلع ناكو يلب ىللأ ثراخل ليقا اهل عضعب

 ه«) 0000. طثع ء امو نوت. 0 ْلطخنلا 1. ©. نوكلنأ 1

 الممر ةصطنب رك 8 يحكنلاور 831 0 ركبلا. 6) 8211 ء6 0 لصف. 0

 بايراغلا 000. 6مم تايراغلا. )831 5. م., 8 © 0 زوموج. 2) 8

 وريعع ه) 5انم13 12و 3 ىلظنكلا 70607. 17 ) 5 هرم. ى) 1

 امهعم ىلا 4 ىقلن. 2) © نامالاب. 2) 5ذء :ءءاع 14 (ايهيلع ميقلا) :

 6000 غيلع. 727 جيلا. ه2) 21 تاذ. .7) 8 ط1 كرهس و 0 بره ز

 ءك ةصقم اهكك هصصب ©. م) 811 ع 0 يناقتاطلا. ر) ]د 8 1عمأ طعونلا 560

 م1115 151 513 م1113 33 هب, 021 جلاتقب. 7) 831 © 0 جكرت. 7 8

 د رمأز 14 ن1 2عع. ى) 14 وزد. اومذو ط2[. 2 811 ءا 0 دكمو.
 77) 811 ء6 0 لاقو. 2) 831 ء( © هرم. 0) 8 ىبضبيلا 206 ىجنلاو

 | 2811 ىحلا, © ىّيحللا . 00هز. ء0101. 2) 881 5. م.: 8 هعينص .
 داع 12 هع 1 7, |شوو 2-9 6



 ا خنس هك

 فلختساو ا!" ةنس محملا ىف كلذ هضرم ىف تاف لاق “العا الو هب

 بأ ءلاقف 00 هناثو ا ةبطح 550 5 ري

 هيترب ةمصع ند ىسيع 4 ةيريوجلا

 مالسلا كينحَلاَو د ٍدوجْلأ ٍآعف اًعيِمج ْدْيَنِجلاَ كّلاو دوكلا كلم

 10 ل نولقفلا لع / تذغت ام 0 ”ضرأ ىف نييواث اَحِبصَأ
 53د ن

 ماركلا تامو نحتلا كام تمم ايلف ماركا و ةهزن امتنك

 :هتحدتمأو ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ 0 ةةيريولل ربابلل نا

 لئاقلا تسلا كلاخ هل لاقف

 10 اعيبج قيسكلاو دوك كلم

 لاقذ جم ةىش اندنع كل ام

 ٌليعاوسلا َدوَقْلَو رع ىلا اتلمكت ىاقآلا عمال لطم

 ف ةاسعو نسل مع حا مبا نق راسا 5 ةديصق ٠

 ىب مصاع مهقو لاق ءمآشلاب ةيبصعلا بحاض «ماذيهلا نإ ”لج

 1 © عيذعو دينلل لاضو هميزح نبا ةراع سيخت هللا لك

 هنيب برذمل تناكو و ييرس ىب ثراخل علخ منسلا هذه ىفو

 «هللا ىبع ىب مصاع نينو

 ٠ ميرخ. 8) © تنناكد». 2 831 لق. 4) 0 ةيويوملللا .0004 )©

  61رق. 2 0 قطب /) 811 2 0 يختل مز 831
 نم )١2 وبا: قا. 2 835 ءبمبشلا 2( 831:66 0 ١ هرهن.ا 0

 61 © 021.1 500: كن لعد. 201 مير 0 5 772( 211

 عا 0 هده. ءأ م50 560. نبأ 5ع“ مبأ. 7) 8 مادنهلاو 21 ما نينا

 6 كينلل ه6 مأ ىينتل قار 14 7, او نغ 2:26. 0 ظلطلاا

 8 5. م., © ميزرخ. م) 811200. تناك. م) حايرش ة101 5. : ٠



 اه ا

 ةئامو ةرشع تس ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك هام ركذ

 © خفتاصلا مورلأ ضرأ ماش نب ةخيواعم ةوزغ نم ناك ام كلذ ند

 اميف كلذ شا -ناكو 'مأشلاو: قارعلاب ةديدش نوعاط ناك اهيفو

 © طساوب ركذ 5

 « ناسارخ ىلالهلا 2 كيوي: ىب هللا

 ايعرمازلا نهر ووقت كن

 امرا بع ىبادينل ى ءرأ مهخايشا نعال نيا رعلا 53

 كينتلا ىلع ماش بضخغذ بلهملا نب ديزي ©كنتننب ةلضافلا ِ 0

 0 -0-0- كلف 0 0 1 7 نأ 0 0

 1 نوعجوتي تلق 5 0 ام ليختاب لاقف, !ذتاع قايرلل «لغ

 ىواهرلا 10 ةركاش نب ديوب ناسا 0 مدقي تماق لاق / هديب

 ”ماصع وا ةمصع نسلق نمو لق مأشلا لعا كيس كلذ لق

 ابحرم 52 ه لقاج ودعف مصاع مكق ن ١ لاكعشم مصاع ى 2 0 5

 تا 2111:6610 اع 0 6) 8 ميظعر 560 14 انأ عع. ه) 1

 6270 ذعقو. 4) 1 كيز. زا © ياك رى زا أوكشب. 2) 6

 فهراق. 2) 831 داود. 2) 8 نومجوتي. 42) 831 © © كلاس.
 تراااظ عا طاللا) هرم. ١ تزا 8 6618117 هم. 28 مسصاسع». 6) 8

 لفاج.



 الو |(

 © ماشلاب نوعاطلا عقو اهيغو

 وهو ليعامسأ نب ماشع نب دكيح ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ىب دا ىنتّتح اميف رشعم وبا لق كلذك فتئاطلاو ةّكم ويمأ

 راصمالا لامع ناكو 2؛ةنع ىسيع ىب قاكا“ا نع هركذ نع نتباث

 5 لما ىف فلتخا منا١ وينها: هنملا ى .اهتابع ةلسلا هش ١

 نب* دينكلا اهلماع ناك « ئنئادملا لاقف ةنسلا هذه ىف ناسارخ

 2 معزو ىوملا ءميرح نب ةرامع اهلماع ناك ٍهضعب لقو 5 ناجرلا دبع

 ةرايع فلختساو ةنسلا هذه ىف تام كينخل نا كلذ لق ىذلا

 ىف تناك دينجلا ةانو نا ركذ هناف ىنثادملا امو ءميوح ىبا

 10 ه9 ١١1 خس

 ةعاجصو كيدش طحق ناسارخ سانلا باصأ ةنسلا هذه ىفو

 اتيت ٌةنئَمطم ةنمآ تاك ورم نا روكلا ىلا دّيَنُجلا ء بتكف

 ماهيلا اولمحاف مهلا معْنأب ثرفكق ناَكَم لك نم اَذَعه اهّقر
 2 ةنسلا هذه ىف ديَنِحلا ىئطعا :دّيح .نب* ىلع لاق “ ماعطلا

 هو ترحب تيضوأ عوام نوكشما ج0ل/لاضال اعيعرا حط رس ا
 » 2ردلاب » اًدحع عابتلا بويل نم !ةبل ناو كنهلاب ىنتيار ىقل

 ةيِرق التم هللا م برضو .ه لجو رع* هللا لاق امك ورم نأ لك
 عضال نا 2 نكد + تكس هل

 © و ةنكمطم ةخنمأ تناك*

 ©) 5 ىدتقاولا. 6) 8181 هده. ه6م) 0 5-7 271١ 806 ءأ 6

 انكواتع 20 ميرحح لعوتصغ ]3 8. 62) 8 بتكو. ر/ك) 101. 26 5

 513: ) |6) 2 جيلا. /) 8 لاقو. ')١2 2811 ءع 0 هده. .,2) ظل

 0 ةعاحلا. 27 8 بألا , 2 881 ك 0 ان3نعغراآةكخ 81
 م) 8 عاردلاب, 14 جرحي. 0 0 هده. م) 8181 ع 0 برض». 01

 16ه. 1.1.  ب7) 811 ءأ 0 هدم.ز ن0 10عم غيالا 1112



 امك ]ن5

 مزه ام كعب: 5بابلا نع* كلملا نبع ىب ةمبلسم «لفق اهيفو

 © كلانه ام مكحاف بابلا ىنبو ناتاخ

 © ناجيبرذأو ةينيمرا لمح ىب ناورم ماشه ىلأو ةنسلا هذه ىقو

 رشعم هبا لاقف ةنسلا هذه ةىف سانلاب* مح ىنميف فلتخاو

 كادكا ندا ناجحا : نحوك نع نباث ! نبا نجا ضخدح اميقو

 نب ثراخل نب كلملا دبع نب كلاخ ١ ةنس سانلاب مح دنع

 ةنسلا هذه ىف سانلاب مح عضعب لقو ةنيدملا ىلع ومو مكلل

 كلت كلملا دبع نب كلاخ ماتف ءاكم ريما وهو ماشع نب كّيح

 تيدشل 21ذهب ىنتدح ْئئدقاولا لق ؛ يدلل دهشي رف ةنسلا

 لاقو ىدتقاولا لاق * ناسيك نب ماص نع رفعج ىب هللا دبع

 كيتو كلملا دبع نب دلاخ ا ةنس سانلاب مح رشعم هبا ءىل

 و ناكو *اندنع /تبتلا وهو ىدقاولا لاق « ةّكم ىلع ماشه ىبا

 ةنسلا ىف اونك ىنيذلا لامعلا © ةنسلا هذه ىف راصمالا لايع

 نب كلاخ ناك ةخنسلا هذه ىف ةنيدملا لماع نا ئيخ اهلتق فلل

 ةينيمرأ لماعو ماشعه نب ديح فئاطلاو ةّكم لماعو كلما دبع د

 ةكثامو ةرشع سمخ ةنس تلخد مت

 تادحاإلا نم اهبف ناك 567 رابخالا وك 3

 ©) 8 لتقز 14 لبقا. )2  8 ءغ 14 هده. 2 811 ءغ 0 0 ىدتقاولا لاق

 "كم ريما ضو سانلاب مسن ١1 دنس ىف ذلكم ماشع نب دمحم ىلو 560
 5110132. 4) 811 ءغ 0 اذه. ه) 8 هدم. رك) 0 تيباتلا. ى) آم 8 م1236.

 رفعج وبا لاق. ) 0 ريش. 2) © نطمح“
1 



 از نس اةكأ

 نع ةوسك ف نم تمبدات نسب لأ كلذب ىتذح كللا كبع نبأ

 عضعب لاقو ىدقاولا لاق كلذكو ؛رشغم قنا نع ىسيع نب قام

 و كمل ماش نى د ميعاربا ذنسلا هذه ىف سانلاب عح صقل

 هن 8 اهلامع اوناك ىينذلا مح خنسلا هذه ىف راصمالا لامع: عراك نأ اكو

 ظخئامو ةرشع عبرأ ةخنس تلخد مت

 ةاهبف تناك ىتلا ثادحالا نع * رابخال ركن

 نب ناميلسو ىرسيلا ةفئاصلا ماشه ىب ةيواعم ةورغ كلذ ىف

 باصا ماشه نب ةيواعم نأ ركذف ىنميلا ةفئاصلا ىلع ماشق

 ؛ عمج ىف نيطنطسقو ىفشلا لاطبلا هللا ىبع ناو 4 نرقا 6 ضير

 © ةيراسيق ماشع نب ناميلس غابو 2« نيطنطسق رساو عمزهف
 ءماشه ىب ميعاربا كلملا دبع ىب ماشه لزع ةنسلا هذه ىفو

 قلب تراسل ,ىب المل ىننع .نب تنلاخ اهيلع ماو نوما 00

 ةنيحملا كلملا نبع نب دلاخ ىدق ىدقاولا لاك ءمكشلا

 ؛5 ىلع ماش / نب ميعاربا* ةرمأ تناكو لوالا عيبر رهش نم فصسنلل

 ليج لد ةخنسلا هذه 5 ىدقاولا لاقو «نينس ىنامت ةنيدللا

 ماشع نب دمح ىلو لب عضعب لو ةكم ىموزخملا ماشع نبا
 © ةذكم ىلع ماشه نب كيت رفا ميهاربا لزع املف |" ةنس ةكمم |

 © طساوب ليق اميف نوعاطلا عشو و خةنسلا هذع شف م

 ©) ل مانرك نذ. 65) 281 ءا 0 تادحأالا نم اهيف ناك اع 2 ظل

 <. 2. 2) اللا 028: 8 نشأ ءه) اك ىمورخكملا» 7 ظالم

 ©6106 5) 11 15 522عع رفعج وبأ لاق 1

2 196 



 ا ”١ ةنس

 لاطيلا عم أرغ ةكثمخ نب* باهولا ديع نأ ريع نب « زيرعلا

 باقولا دبع ءلعجت اوفشكناو لاطبلا ىع سانلا مزهناف اا ةنس

 هللا كفغسو 6دنم نيحل اسف تير ام 0 ليقي وهو * ةسرف ركب

 دبع انأ حاصو دسأر نع هتضيب ىقلا مث كمد كفسا مث نأ ىمد

 م ودعلا 9 روك 8 ما.قن 0 نورغن ا نمأ م ىتكب نب باهولا 5

 طلاخن 7كسماما ىلا 7: مدقت 2 لاقف اهو لوقي وهو لجرب وف

 ”شويلل كلمل كبع نب ةملسم فقيرفت نم ناك ام كلذ نمو

 ٍظقنم لتقو هيدي ىلع نوصحو نئادم نصحفف ناتاخ دالب ىف

 نادو رانلاب هسفنا كرتلا نم «ريثك فلخ قرحو ىبسو رسأو 0

 2 (ارناخ ١ ىنا لاتقو ايكدلب# لابعتلا ارو ناك قون ةملتعل

 ةيحلت نم ه طبارف مولا ضرأ ماشع نب ةيواعم ةوزغ كلذ نمو
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 الزنا دنس م1

 دارا ام ةاطغاف كلاحتراو كلوزن ىف «ىنعيطت نأو * رهن ىطاش ىلع :

 ثايغلا «كينأي ىقح كنقرهسب كماقم ىف كيلع ةدب اوراشا ام امأ لق

 فقيوطلا ريغ سانلاب تذخأت ترس ناو «4كنع ْئطبي ثايغلاف '

 فو ناتاخ كيلع ًارتجاف عودع ىع ”اورسكناف ”داضعا ىف مثَتق |

 ةةريغ مهب تذخا 7 ناف هل اوحفي ملف اراخ عفتسا دف ميلا

 ودعلا كباته مظعالا قيرطلا تذخا نلو عوطعل *اوملستسيف ا

 باكا نم بعشلا كهش نم تاليع ىلا فعن نا كل ىأولاو

 ؛ فلا 1دنقرمعب فخ لجر لك ىطعتو كودع ىلع هللا كرصني

 دبع نب نامتع كنقرمس ىف فلخن هيرب فخأف لق ءاسرفو عرد
 ةثام عبراو سراف ةثام عبرا ةثام ىنامت ىف ”ريكشلا ىب هللا

 دبع ىئا ىب هللا دبع مسانلا متشف هاحالس ماطعاو لجار

 انكاله الا كارا ام كرتلاو ناتاخل هانضرع اولقو ”ميلس ىنب ديم هللأ

 ه5همكل تيثك مك مبص نب :برخ بيبح نب هللا نبع لققا

 لاق «كالهلل ه«انضرع ىقل لق ةئايثسو فلا لق مميلا ةقاسلا

 ©) 82021 ىنيصعت ال ناو. 2) 8821, 8 ©« 1خ هدمد ) 8 لمات.

 2) 801 ء 0 كيلع. ه) 14 م10 ناو 2266 نم اوراشا ام امأو

 نأ كناف فعن. .نفحك فقيرط ©( 1360 1021م 8 ةاقله

 /) 14 تتتفر 835 نتف. م) 836 © © اورسكناو انك 14. ) 831
 ناو. 2) © نع. 4) 821 نوملستسيف. 4) 201 كنقرمس قب
 /) 0000. يحشلا. م) 8281 ءغ 0 نام. 0) 831 أ 0 هد

 رج) طع 1ك 2ععر : 04ءعقاناتط 000 0 281.66غ.0 تايشعحا 2 8

 مين. )  831 انتصرع. 2 0 فوحلا 2 831 « 0 /اهتضرعا ذ



 اهزثم ١ خنس

 ةملعم ناقاخ نم بئاتك اوقال

 لبيك لهسلا ءاضفق « فيصت مهن

 ني

 علل جديؤابم ل اليك مسقوأر اهل

 اييعساو ل مهسيدياب ادعم

 رك د دفا ةيونفب نعام
 اراتخ ىلا ناقاخخ .فرضناو ماعلا ليلي يلازم ايش ضدعلا ماقاف لاق

 ءعرواشف 4 ىَطَخ ىلع كرتلا «سانلا فاخن ةةبيتق :ىب ىّطَق 07

 دنجلاب كلي نيئموملا ريما ىلا بتكاو كنقرمس ملا موق لاقف كيندل

 ريس 3 و سك ىلا اهنم ريسن 0 /نجنبر قأنف ريست موف لاقو 0

 لزنتو رهنلا عطقتو مز صرا ىلا اهنم 7لصتتتف .فسن ىلا اهنم

 دبع بأ نب هللا ”كبع ىلا 7ثعبف فيرطلاب هيلع 5ذخأتف لمآ

 ىأرسلا اف اولاق امب ةربخاو ىلع سانلا «فلتخا ىق لاقف هللا

 '0 لاكرأ نم هيلع هب زيشي اميف هفلاخ هالا هيلع طرتشان

 9 امو لق الصخ تكيلا بلطا ىنآف لاق معن لاق م لاتق وا* لوزسذ 5

 تنك ا ءاملا لج كنتوفي الو تلون "ام ثيح ىدنخت لق ىف

 ©) 8 يش 81 فقيضن و 0 5 "م ل 6 2 1

 س.ز 14 كينثملا 2) 831 200. ةبيتق نب © >0> كينأل واشف

 90. 22 مورواشفز 14 هباكتا رواشف ركز 8 رجاندرد 2511 ركادرر

 اانا م) 4 لتتك نك 50166 2/8: ل روت ا لضتنف ©(
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 ١١١ تس أما

 لتق نم لتقو ةمدقملا مزهف ناتاخ لبقاو « نيتبتج نخضتي رو

 ىف شما مهل لاقف هنبب لها نم دلجر ىسمأ نيح دينلل رماف

 ةرث لعفف هلاح فيكو سانلا ليقي ام عمستو ةجاردلاو فوفصلا

 موس كيبعلا 7كتدضهن لاقيو لاق «« هللا ىحو كلذ كرس نارقلا

 دغسلاو كيتلا تالبقا 8كقو ةركسعلا بناج“٠. نم* بعشلا

 جنم اولتقف كمعلاب 7 هيلع اوذدشو 1ديبعلا علبقتساف نوردحني

 10 بعشلا موي ىف فكسلا ىبا لقو عهبالسا ىينلل عاطعأت ةعست

 اماشه قعبو

 ه ةعئاض كرستسلا ضرب 1 عاد ركذأ

00 

 كا مجال ى ذ و مُهْنأك م ىلزه

 5 ع الا لاو , محرأو
 و ع

 مدعو فدل هقَب 1 عال

 هه نمعو

 لَم هَل 1 شاع ام ولا

 2) 211660: نينبضر 8:نيقيبت<) 10)11١12 اجور

 42) كل ةيوغدخور 811 ءهغ 0 هيوقبخو. 6) 1 تاقدارص» /يز) 2

 211 ند0.6 ىمى) 5 نود شخير 5ع0 لش 51 1ع /) 82 تنصت
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 كرر الإ خد دبي

 ' هفيس عطقناف انسح ءالب 5 ذتموي رايس ىب رصن «ىلباو « بابلاب

 تح 0 لجر هب برضف هباكر رويس طذخاف هباكر روس عطقناو

 دبع نب ميركلا دبع ذككموي ظروس عم بمللا ىف 0 « دنت

 باككأ نم ملس نمت ناكو دعم الجر و ثع 6لحأو ىف مدلل ناجولا

 اكايأر  ناعنلا» -ىبرقاح نيب هللا دبع لاقف لجر فلا قروس 5

 كبعل ماولقف هذه نمل تلقف ضرالاو ءامسلا نيب ةينبم طيطاسف

 تكرم نجر 6_0 م ْن لد (ىاترم لج, لافذ كغ كغ 9 نم !لتقف ةهباككاو اطسب ب هللا

 لاق «ةعطاس كسملا ةكئار تدجوف نيحب كلذ دعب عضوملا

 صن لاقف هقالب نم ناك ام رصنل نينإل ركشي رو

 2 ءالملا موك لع د ل

 همه س- نهم

 !قيييكلا ىل رج ىثالب لمَ كمر

150 
 ا دس

 . هقردقسب نير ىنلأ ءنالآ مىبأاَي

 نع هب كت يطقأو فيت ىبْعَك

 مكحف ١ موسي مكسنع قمنا بوو

 اذتسلا رواج ىتح بعشلا ىف فيلا 15

 ادحا نأ ىري ال ضو بعشلا ىف فخا بعشلا موي دينلمل ناكو لاق

 | ة فاس لخلاو هتمدقم ى «ريكشلا نبا تعبو لابلل نم هيتأي

 ىلإ ل لراقر لخ انك 1ءع.) 87) 1 هدص., 1 ةريبدأ مول 0 ويدا مدل

 14 116 160. 001136 360111121111 انسح ءالي عونا 12 2000. ه6 ءهز2 14

 ةاتمم1 671. )6  0 يس. 10ءز20ع 8 ها 1 ةدياكر 1. ©. ميئاكر. 2) 1

 ©6 0 لجبلا. 8) 811 اناو 1١( ء. انتثاو). 8 هاهءرشع. 7/) 801 ءا 0

 اولا. ى) 81ش ىف. ) 8266 © اعطاس. 2) 8 ملف. 2 4
 ىداب. 001 مكمو.» ه2 611 ىئرصو 7) 82 ءنا 1 ريكسلا,

 03) 8 منقاس.
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 كدنقرهم ىلآ خفئاطو 5 فسن ىلا ةفئاطو 56 ىلا* زفئاط ٍ

 -3 0م <

 اهتوكر 5 52
 ه-عع

 ىنُذأ هللا عقدي مل نأ ءتنقياف

 كلام 5 و /كارع نيش

 طق 0 ترق نط نذر

2-86-- 

 اا ةئئس اموغم

 بيهصأو

 للاسف ةعسوت نقب راهنت ماش ادق لاق ءباكصا 6 خيقب 8 قروب

 ةعسوت ىب راهن لاقف ةةدهش اب* "ا رش

 فلاتملل ىنَعْضََع اينكلو
 5 فواخملل هباكر ار 0

 فئاكصب 2 5 0 كيلع

 فئالكلا ءابح ىف /, اًطح مظحنأل

 فراطو ديلت دج لأ اك

 10 ىلأ 2 1000 مع نبأ وو ني 4-0 قعم كار ناكو لاق

 نم فالأ قرع دم انا نيرشع كيلا تهجو دق نيتك

 فالآ اةرشع خفوكلا لغا نمو ملسم نسب ورع قيلع ةرصبلا 6 لها

 لاق ءافلا رشع 5 ةسمخل ةضيرفلا ىف كل +*ياغ الف ضرفأف ةسرقا

 15 كفوأف 7: هللا دبع ىب كلاخ ىلأ كفولا* 7 كفوأ دجيئلل نا لقي

 اظروس باصم داتأ نيح ماش لاقف « اوبيصاف كرنلا قياع 0 مجاهف هل

 حارجلاو ناسارضب مركلا نب ةروس باصم نوعجار هيلا اناو هلل انا

 ه) 14 هس. 3) 831 هك 0 هص. 4 8 204. نم. 2) ا( كا
 0 ىرعللا )18316640 تو. 2) 8 كاوعر 8231 لاوغز زهكت 8 كاوقا

 821 لارع. ى) 0000. دتلمر. 83)4[اضحر, 0اقح. 2 8 ةيار. 2ءه06
 0 كيلع. 72) 14 خزسمخي. 72) 82 تفو. ه0 كولا نلاخ ل
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 مع ١١ خنس

 اد دنعلا ءاعلب سأر ةقتنع ىف «اوقلغو هوفثكف سيقلا  ىبع نم

 هونفدف سأرلا ميم ونب فخاف سانلا هيقلف ءاعلب نب دماج ىبا

 ورم ىلا ةروس عم ناك نم لايع لبحث كنقرمم ىلا كينأل ىضمو
 |0011 قل ناار ىأر بحاص 'ناكو «رهمتا ةعبرا 8 ىغسلاب .ماقأو

 / كيبعو «ىقرضلا حبص نب ناجرلا دبعو ىملسلا محازم نب رشا ه
 عتابار ىلع سانلا لوفي رشجما 4 ناكو ىرجهلا بيبح ىب هللا

 ناجرلا دبع ناكو كلذ ىف هيأ, لثم دحأل سيل ماسملا عضيو

 التم دحأل نكي م برخل ىف ميظعلا رمالا لون اذا « بص وا

 ' ار ناكو لاتقلا ةيبعت ىلع بيبح ىب هللا" مىيبع ناكو  ةيأر
 | اَنِق برخاب .ملعلاو ةروشملاو ىأرسلا ىف 8 ءاوه لثم* ىلاوملا نم

 [هللا ىبع ىنأ نب* هللا 8دبعو ثيل ىنب ىلهم ماسب نب لضفلا

 © نابيش ئب كيم دماج“ نب ئرتكبلاو ميلس ىب لقم

 فاضو نب فيس كيندل ثعب مدالب ىلا كرثلا فرصنا اًملف لاق
 فيوطلا فاخو ريسلا هىع ىبجن ماشه ىلا كنقرمس نم ” ىلجتلا

 تاآللا و مين ىنب دحا 5-5 نب ناكهت ثحعيو هافعأت رراةاقعتلماف 15

 ةروس 5 نأ ماشع ىلا بتكو نافطغ ةّرم ىّرملا دبوس نب ”لّيمْزو
 ىنتتأف هباككا هنع +ىرفتف لعفي ملف ءاملا موزلب هترمأ ىلاصع

 | ©) 8 نقلعو. 52) 801 لغسل. 2 8 ىمرل ل مصر 831 مص

 | 7 قرحلا عبصز الاهل 0( 22ع. 2 تالا ©6 0 ناكف. ه) 8

 ه6 501 جبص» مز 8 كي 2 0 ليج“ /) 801 هدم. 2) طع آخ

 7١ 300101. 2) 0000. كيبعوز 1ك انأ 26. 2) 8 هدم.ز ]د 0 ا 811 نأ 06ع5أ

 7) 1]8 فيسب. 701811 ىلعللا 8)0 ربع نيف. )8316© افعتساف»

 8)9 كبعر 811 ميغز 14 ان 26. 7214 ليز. 8 ىبل ع قوفف»



 اذ امس معد

 ةاونمكف © سووان ىف اونابف * ةتلت ىف بخو اهب ىمرف ةرجشلا

 لتقو اوحبصا نيح 2اولتقف اوجرخ ملف نورخآلا ىبجو هيف

 اردابم كنقرمس كيري بعشلا نم كينخل يرخ لتق املف « ةروس

 نيا رشكتو [ وس رس بيبح ىب هللا ءديبع نب كلاخ هل لاقف

 :ىار اًملف مّدقتي دينللو مقأ هللا كركذا ليقي ّئمكلسلا محارم
 ريست ال هللو لاقف كينجلا ماجلب ذخاف لون مكلذ رشجحملا

 ىجيلا اذه لي.ةب انكلهت كعدن الو اهراك وأ اعئاط نلزنتلوا

 لاقف كينلا علط ىتح جلوزن #مانتي ملف سانلا لوذو لؤنف لؤنأ

 اوضفانت اوحكصأ اًملف انريلصتسي ةرلا ريسن نك انوقل هل رشجللا

 ؛هرانلا اهنا سانلا اهيا كينخل لاقف سانلا لاجو ةفئاط 8نتفشكناف

 لثاقف رح وهف لتاق 0 ىا ىدانف الجر كينمل رماو 1اوعجارتف

 0 مدحا لعج مهنم سانلا# بج م ديدش هّلانق ديبعلا

 اوأر اب سانلا رسف هب ىقوتي هقنع ىف هلعجو .ه هبوجن كبللا

 اوضف ءودعلا مزهنا ىتد سانلا ربصو* ودعلا ركف عربض نإ

 15 هللاو كيبعلا نم مئيأر اع نوح رفتا 6 سانلل مرعنلا نب ىبوم لاقف

 الجر ودعلا 5 نخأت ينل ىضمو « نانورأ امويل و« هنم ملل

 ©) 811 ©: © اًسووان اوتاق. 5) 8 اونمك. 2 81315 هدص2 2) 8 طك
 طقطعءغ اولتقف. 2) 8 هك 831 دكيعز 14 انك 2ع. ركز ةزع ظر 881 0

311 
 ارس رسز 14 عرساو رس م)811610 شجملا كلذ. 2) 14 متتسي. 251 000

 لل 4) 221 فشكناف. 7) 221 اوفحارتفز © اوفجارتف, 14 اوعجرف.

 72) 5 0 7) 811 سانلا دهنم. 65) 0 هيبكف, 1 هيبكفو

 8 هبيركامش. 2) 51 8: 811 غ0 ةريغم ا 14 12 (غعءاعأاات او اه ءارعتتلا

 (732.1. ءارعنلا) هنزدد نانو 1114623 ؟هعءدطاتام 5ءو. 20زا128ء202 ©51»
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 اه ا" ذكنس

 الذ( نابيشلا بلاغ نب 6 نسيلح «سهشتساو «دراجناف 'كرتلا "نم

 قرب هقيأر دقلو سيلح دهشتسا هلل ىيلل 5 برعلا نم لجر

 ةأرماو «/باشخاو نبلب «باقع «ىرد 4لوقيو احمل مايا «تيبلا

 00 ككيلب ولو“ ليج ترءاي: ةأرملا سلف رجح ئمر املكف دفنت

 هعمو ةثام عبس ىف ىلجخلا دايز نب بلهملا زاحاو 2ةداهشلا قزرو

 !لئافف باغملا :ىمسي' قاتسرا ىلا ىدبعلا هللا ىبع نب شيرق

 7فجولا مما اولوو دايز نب بلهلا بيصان مروصق نم رصق لأ

 ادعو | ليخ 1 . فسن ”:تحاص 1 ىننكاتالا اتا رق ىتلاخ نبا

 عب أوقتت 2 شيرف لاقف ىنامالا ملل 7” فجو اب كزوغ لاقف 7 كزوغ

 نأ اناذ دنقرمس هقأت ىتح جيلع انجرخ ليللا «انثج اذأ ىكلو 0

 ال لاقف ناقاخ ىلا وفاسف اوماقاو هوصعذ لق انولتق هعم م انكجصا

 نم ناتاخضل دبع انا و فجولل 6 كزويغ لاقف * كزوغ نام ميتكلا

 ريغ اولتقف هباككاو فجولا جلتاقف ه5 انتررغ ملف ”اولاق دتايرك امش

 نرجت نوكرشملا 0 عطقف :« اوسماو طئاخل اولخد 007 رشع* عبس

 000 ةيسلا هللا ؛نابط "كرنب :نديدق ءاجغ اطئاشلا عملك نع اهوقلاف

 ه«) © طلع ءا 12م3 سبلحز 811 ءه 2 سبلج ءا 1255 سيلج.

 6) 811 ليقي. م 8201 هرم. 2) 1 لبق و ه) 1

 001 ولا ارز 811 تباكتاور © باحتاو. 1811)292 ه6 0 3 لصع

 مانأت. )7  8311 ه 0 فحرلاز 14 انك >6. 2) 8 ذنكشالا:
 5. م, 0 ردنكسالا, 14 ن6 2ع. 6#) 8 عمو. ل) طلع أ

 لعاملع كريغ. 7 801 فحرر 0 فحر. 0 8 اهنا ١ هر

 اااكأر ]م انك عع م) 8 انيثا.- 2) 231 ه6 0 فجريلل ها 20

 فجإلا. 711 1 60 لق را انتضرع. 7 8131 هدص.ز 12 0
 [ةلحاانام داجر عمون.  ه«) 2 هرم. 2) 866٠ ءغ 506. 050 4

 طئاكلا 0عوردمأ 12 8 ©« 0



 ا خنس !موعأ

 ذدخاو 7ناتاخ جلتاقي ملف ههلقتت السلا هيلعو سمشلا '

 نينو نمد لاحو 0 هفقاوو ني 3 «راخلا لعشأو كزوخ كر

 هنا هللاو ىرأ لق مليلسلا ابا اي ىرت ام  ةدابعل ةروس لاقف ءاملا

 ٌباودلا هذه رقع ةيينغلا كيري وهو الا ىحا كرتلا نم سيل

 ةلق 2« فيرطلا انل نولخي جنف فيسلا درجو عاتملا اذه قوحاو '

 اف لق ىأرلا تيكرت لق ىأرلا ام ةدابعل 2ةروس ملاقف لايخلا وبا

 ىف امنا افحز فحزنو حاموسلا عرشنف لونن 2+نا لق نالا ىرت 6

 ىيقي الو اذه ىلع ىيقا ال لق ركسعلا ىلا لصن ىتح يِسرف

 نمو, ليخلا عمجا 7 نأ .ىرا . نكلو الجت غددعو نالفو نآلل

 نسسانلا عمجن متيطع هما تيملس «عكصاف لستاقي هنأ 7 ىرأ

 كرتنلا ءارو *نمو اورصبي ملف رابغلا راتو 5 كرتلا ” تدفشكناف و اولجو

 طقسو * :نوملسملاو ودعلا ةديف, هطقسو ,عببنف راوطقسف « بلا

 سانلاو ةمغلا 7 تفشكناو سانلا 2 قوفتو هذخ نتقدناف 0 ةروس

 لاقيو نيفلأ ,يغ نم مني ملف جولتقف كرتلا ع هتعطقف نوقرفتم

 15 لج ةسفرصع ىدنقرمسلا 00 ريهع نب مصاع اكن م ناكو فلا

 ه2) 2 هغ 1 جلقتي ز 6 نرسي " 2) 1307 ء 8 نارينلا ز 14

 11566 )2 جفقواو ٠ 211 خقفأوو : 14 جقفأوذ. ه) 8081 عع ©

 ةراجل. ره 14 ميلسلا. ي) 83160 لق. 2) 8 ةروسلاوبا. 2)

 ه0 هسا“ 2 816 هغ 0 انددعور 1ك تعوم. 21ه 8 نأ
 211 ىرأ 066566 2 2) 1 ىأر. م2 14 200. اهي: 65) 116 8

 وأ“ َ) 13 تيطعا. 7) 831 200. سانلا. :” 811 © 0 فشكناقا

 ى) 82 200 تراثو. ض) ل كا © نمز 14 16غ :ءع. دهم 11

 بهلز 14 بيهل. ه) 801 ع6 0 طقس. 20) 8 ةروسو. دن) 21

 نتقفرفشو. ) 0 نيلجتاو. ةكنمع 1110 رجاف ةصات4 آه. .2) ه١
 فطعم, © نتفطعف. ه2) 8 2004. يمس نب.



 امهر. "١ ذخنس

 كيلا «تهجو الاو يرض * ءانضللا نباي دنينلل هيلا بتكف
 انالف عضو مدقان اودع هل ناكو ىلهابلا دلاخ ىب داش

 ىلع عيجاف هقرافت الف ءاملا مزلاو بشان ةثام سمخ ىف ةذاشخرفب

 كسفن كلهم كنا 2 ىدبعلا كلاخ نب فجولا لاقف هريسملا

 ةروذتلا نم 8 لح و ري ال ملق كعم نم كلهمو «كريسعب برعلاو ة
 ةريسملا الا تيبا اذا ام) سيلحو ةدابع هل لاقف* ريسا ىتح

 ىنيبو نيبموي ىف رهنلا ىلع هيلا لصا ال انآ لاقف رهنلا ىلع دخن

 ترس ليجرلا تنكس اذاف هكبصاف خليل هجولا اذه نم هنيبو

 فلختساو ”ليحرلاب ةروس رماو متوربخاف كارنالا نويبع تعاجُم 7 دربعاف
 جرخو ةخاظنح ىب ةعيبر ىنب لحا هدوسا ىب ىسوم# كنقرمس ىلع 0

 كلذ ىلع هلد اماو ملبج سأر ىلع مبصاف* افلا رشع ىنثا ىف

 ىكقو جييصا نيح ناتاخ هاقلتف 7ْ ليقتراك ىعدي و جاع فيرطلا

 ؛لايذلا وبا لاقف < 8 سرف دينلل نيبو هنيبو * ئيسارف ةتلث راس

 ضعب هلاقو رخل لكتشا ىتح اوربصو ربصف“ «ةراوخ صضرأ ىف جلنات

 قيلع ىمحت ىتح جلتاقنت الف راح موي كموي كزوغ هل لاق* ؛5

 ©) 831 © 0 نهجوال وا نمحقتل. 8) 831 داسحرقب. 2 1

 © 0 ريسلا. 4) 8 ىديعلا, © ىديغلا. 6) 821 برعلاو يسم:

 /) 0 لاقفز 836 كغ 0 هدص. ال. ير 811 مشل 20 2831 له. 2) 0

 روسلاو 2801 روسملا» /) 801 هد0.: 520 سياح 8 كك 0 سيح. 7) 8 ©

 ” الانكسر ]خلا تكسأ ١ 0) 811 6 © :هكيصاق. . )8 308. ةبلا»

 0) 1 روسأ ىبا. 2) 811 هدم. 27) © 200. ناك. 7) 811 هدنعت ناكذ

 ١0 م«دبتعب. ى) 8 هرمز 14 نغ هع. 2 821 دايزلا, © دانولا.

 6[ 811 هاوح. 2) 8 لاقف“ هم) 8 هدص.ز 14 نتا كزوغ لاقفز 0

 ' كروغ 000. طتع هه زم كروخ. تن) © هد



 ا" كنس مخ

 ٍشنم اوبرق املخ اولعفف اوبرقي ىتح موعد ىنللو «متمزهنا متلعصف* '

 َّنأ 0 ناقاخ اي دينأتل 3 ىدكسف عل 5 2 اولج

 5لاقو نيا ىلا ناسارخ لها اب هللا هللا اولاقف 6 لف قف

 ىميمتلا 0 موب . ءلتق م ةنسلا هذه ىفو

 دينكلل لاق 7 بببح 1 ىب هللا 7 ديبع نأ هخويش نع ىلع وكف

 لق « ىلع نوما ةروس كالع لاقف ةروس وأ تنا كلهن نأ نيب رتخا

 دق ةروس نا غلب نأ كرتلا ناف كنقرمس لعا ىف كتآيلخ هبلا بتكات

 مودقلاب كرها ظربس ىل ىلا تنكف .:ةلتاقف ديبلا»] اوفرصنأ كيلا هجوت

 0 بأ م ئبراكملا ليلسلا نب هةدابع لاقف ىثغا بتك ليقو

 نأ كنان هبف 7 منف كنقرودبب 0 تببد ديبأ رظنا ظروسمل ةدابع ىبأ

 ا: سيلح هل لقو ىضر ما ريمالا .كيلع طخسا لكابت ال تجرخ

 تجرخ ناف كينأل نيبو كنيب كرتلا نا ىنابيشلا بلاغ ىِبأا

 يورخل ىلع ردقا ال ىلا ينل ىلا بتكف #* كرفطتخاذ كيلع ا

 ©) 821 مرهنأ متعدصقف. 65) 801 كسف. 8 هده. ) 511

 هرم. 2) 2318 كينثأ ىراوج. رك 0004. نوليلوي. ى) 1س 8 م26

 هع16)0 رفعج هب بأ لق. ) 811 كبا. 2) 8 6تااتت> ه3. ) 8

 كيعز 231 كبع نع. 2) 0 ىنا ةالا ديبع ىبأ كلاخ. 70

 200. ىرحهلا 2511 ىرحكهلا بيسح نب هللا ىبع ند نب كلاح لا

 ) 831 همس. ه) 0 كاب مز 821 قرات 8 ىراجملا, 0 راج,
 7) 83 بيدك كار بيبذ ىدأ. م) 8اآ منك. د) 23 سلجاو 8

 سبلح و © سبلجو لك 1 26غ. - 2) 83166 © كيفطتخاو.

 ةيابادم



 اها* م ١١ ظخنس

 ءاقوش اهتيصعل ىتنا ةّلك ىلع تلوعا ول كبسح لاقف هليولاب

 دينل ىدانم ىدانف ناسرف تعلطف مهر ليقا هذا كلذك سانلا

 /دينلل ىدانم * ىدان مث سانلا لجرتو لجرتف صرالا ضرالا

 ىلا ىينخل رظنو لق «سانلا ىدنخ هلايح ىلع دثق لك ىدنخل

 موطرخل اذه ام لاقف ءدعلا نعت ليك: ةيعم نبا ناجيعلا نيع

 هرد هلل ةةرقبلا 2ناسلأ لق ةيكم نبا اذه هل و,ليق لئاسلا

 اوناكو «نوعستو ةثام دزالا نم بيصأو اوزجاكحو ءهبه لجر ىأ

 رمعم نب ةدللا دبع ىلا 8كينإل لساف ةعملل موي ناقاخ اوقل

 اراك ىلق هلا. ةيحانلا 4 ف فقي نا نركشيلا ,”اريمس نبأ

 ةلاجر ىلاوملا تءاجو ه ةلاجرلاو «لاقثالا زيكو * هب رم نم سبكو

 هللا دبع منبتف عنوعبتي ودعلاو دحاو سراف ريغ يف سيب

 0000 ميي ءاوكجسصاوازكبا نم لاجر ىف. قيشنساف و ودعلل رم“ نبا

 نم رسيا هيف لاتقلل اعضوم ري ملف راهنلا فصن ناتاخ لبقاف

 تلاقف ” ©ل سلصقف ثرامل ىب دايز هيلعو لثاو نب ركب عضوم

 اولمج نأ لبق يلع لمح انع لخن انورتك دق © موقلا دايزل ركب

 عيلع متل نأ مكنا ةنس نيعبس :تسرام دق غل لاقف انيلع
 ه) 1 200.روشلاو. 5) 15 ع5 ©: هدم. ١: لكن دن 2ع 2 8111 62 0

 ىقوشلا. 2) 811 6غ 0 هدذظ. ه) 821 هده. 11028 تعلطو. 7/) 8 دانم

 قينجلل. ى) 885 ليقف. ) 835 ناسللا. 2) 8 ةرقيلأ, 815.8.

 00 © هرم كل 58 نكورلاو 560 © 10153. 2) 5 ريمه 7) 1

 ”لاقنالا زركدو. 6) 8 لاجيلاو. م) 8 200. ىب كي 0) 1

 هدعلا )7  8 مهدصقف, 0 مهل اودصعم. 5) ظل 62 © 0

 اداكنم. 1



 از خنس مز“

 5 لضفملا نب دكيزيو ليخل بحاص هو قراك ليضفلاو ه ميش

 همال لاقف فلا ةثامو نينامث دُّح ىف ففنا مح ناو «ىناذحلا

 هيلع ئشغو هل تعدف ةداهشلا ىنقروي نا ةللا نا ةَيشَحَو

 هعم* لئاقو امري ةرشع ةتلثب مدل نم همدقم دعب كهشتساف '

 : لاق و ادهشتساف التقف* فارصنالب اهبرما نك دقوا ءدل نادبع

 اقيوس ريعب ةثام ىلع بعشلا مهي لك لضفملا نب فيز 7 ناكو

 ع
 لق تح :حح لئاقف هللا الأ هلا ال لوقي ضو مدقتساف لثق :دق هل

 سرف ىلع بفو م ناذوتح نب هللا دبع نب دمح فذتموي لئاقو

 7 ةلج لك ىف لققي تارم عبس لمحت 7بهذم فافجت هيلع رقشا

 نامجرن هادانف هتيحان ىف ناك نم هباهف هفقمم ىلا عجر رث الجر

 انمينص م ضفرنف انيلا ٌليحتو هلبقت ال كلما كل ليقي ”« ودعلل

 مانصالا ةدابع اوكرتتل مكلتاقا انا مح لاقف كدبعتو هدبعن ىذلا

 و طرق نب مّشج لتقو «سدهشتساو لئاقف هدحو هللا اودبعتو

 ف تاكو -ىدقعلا نشر: ئياارضتلا لسكو ا ةكراشلا ىلا ا
 تينا اذا نينا فيك اهل لاقف نولتتقي سانلاو هتأرما ىلع لخد

 تعدو اهبيج نقشف ءامدلاب ”اجرضم دبل ىف ةريض ىباب

 ه) 211 5. م., 0 يش. 65) 2801 ليضفلا, 2 ©: 14 لضفلا انك ةصكتق

 834, 560 هى. اكيعر 22 عع ةصقم 2 0 ىنارتلا 8531 ىبارثخلا 2) 2121 |
 نيدرشعو. ©) 0 هل هعم نادبعر 801 هعمل نادبع. ر/) 41 ك0

 ىق (ةدصع و. م) 211 أ 6 ه0. الئقفز 1 0 طقطءع6. /)

 ناكف. 2) © هدم. ىق هلو 831 لق. 2 6 © © نازوعح- 2) 8 هت

 /0) 811 ةرم. 7) 811 « 0 ىدعلا. 0) 81 ءك 0 ليقتست. ضل 0

 ضفرف. 7) 811 طدرف, 0 .طيوق. 7) 1 جوضم»
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 [ىزخف ١١١ نس

 لخدف ىودعلا ناوْرَع نب ةليمج خقيف هدعم اعبس ىق* رايس

 اورك رث موفشكف ودعلا «ىلع اودشو* ضعم ريهز نب هللا ديبع
 كلذ يف ناك نم دحا ٍهنم تلفي ملف اعيمج 2اولتقف جيلع

 1 نرياذزج نباأو © ناذوح ىباو ريعز نب هللا ديبع لتقو عضوملا

 ا” 0 دكا, دينظر ا ةفعيلا# نلاجم 2 دست ىبااو لوضسعلاو
 ”"لاقف عافج ناك كقو دزالا ةيأر تح فقوف ةنميملا ىلا لبقاف

 ” لدكلو ةانمركتل الو انربحتل انتج ام دبالا ةيار بحاص هل

 ٠ ناك انريفظ ناف 0 لجر انمو كيلا لصوي ال هنا تملع ةدكق

 "ا تيقبو انرفظ نتل ىرعلو « انيلع كبت* رث انكلع ناو كل
 0 لتقف م ةعاجام ىبأ ةيارلا دكخاو لتقف مكقتو ادبا ةملك كيّلكا 0

 منونابث ذتموي لتقف اولتقف هنم الجر رشع ةينامت ةيارلا لوادتف

 " تناكف اويعأ 7 ىتح 90 نيلتاقي سانلا ربصو لاق «دزالا نم الجر

 نولتاقي بشخل مديبع عطقف اًميش عطقت الو كيك ال فيسلا

 ”دزالا نم لتقف اوزجاحتف ةقناعملا تناكف ناقيوغلا لم ىتخ هب

 78 ناذوح نب* هللا دبع نب ليخو ىكتتعلا ع نب ةزمح 45

 نب نسلملو ةميثز هوخاو ىنعملا ماطسب نب هللا دبعو. ىبضهلل

 ©) 821/1 ©« (0 دعيسي 16 710عاانت. 6) 0000. ليه ءأ 220 ناوزعو

 600] ءعاتتتت ع«0101. . 2 71 ءارو هنسوز 0 ءارو نم ةئسو. ©2) ال1

 00 ا ند. )8 60 نازوح 2.15 م2 ازا ساعفرج 2ا1

 )اح, آه شرج م) 834 ©« 0 لضفلاو. 2 816 دابع

 0]7 انم ىكتل. م 0 هدم. 2) 831 كلذ. 70.8 كيلع كين
 1ةلوع. ) 8 خعاكحر 801 خعاحن. ه) 281 ع0 200. لاق. م) 0

 نوثلث. 7) 831 نيملاقي. 70 831 200. اذار 8 ةكنطأ: اوييعل. د) 1

 انزل 8 ءغ 0 هءعتاطاتطأ نازوح“. 2 58 ميز.



 نار [ما*م

 وا*. .هرمحأ "دراما ؟كعو ابحت نك ريمي نب هللا ىيبع ميغ ىب

 ىلعو «قرقنملا 4نارقش نب ناجرلا دبع نب «ساقرج نب ةورع
 هللا كيع دزالا ىلعو /ىنامكلا كلام نب رماع ميت 1 ةعامج

 ةففجملا .مهليخ ىلعو ىنعملا ورع نب و دوعسم ىب* ماطسب ىبا
 : ىلع اهدحا 1ناذوح ىب هللا :دبعو 2 داتع نب ليصف ةدرجم لاو

 # ناذوح ىب وشب ناك 6 لب لاقيو < ةدرجملا ىلع رخآلاو ةفقجملا

 لبخل ىلي امم ةعيبرو اوقتلذ ىمضهمل 8 ناذوح ىب هللا دبع يخاا

 7 ةنميملل ودعلا ىصقو كحا غيلع مدقي ملخ قيض ناكم 1 يف

 ”نايح لجرتف ليخلل لاج هيف عساو عضوم ىف دزالو ميم اهيفو
 0 ىل هنوذرب م عفدو هيبأ ىلي نبد ريح ىب هللا 0 كيبع ىبا

 هناف كيخا ىلا قلطنا نا

 ىلع تلثق نا كنا .ىئب اي لاقف. قف هيلع و:فاخإو

 هيف فلخ ىذلا عضوملا ىلإ عجرف اًيصء تلتق هذه ” ىكلاح

 نوذوبلا كش دقو ركسعلاب فحل دق هدوخا اذاف نوذربلاو هاخا |

 5 طاحأ ىكق وجنعتلا أفاف «ودعلا قاف * / هبكرو هدوقم نواب عطقف 1

 قش نصنب ىيينلللا 2نيما, مهباككاو انيك عيلق فتحا عضوم اب

 ه)ر ظذا ورمص١ 6) لل“ ندم ١ 181/115 0,616 ساقرححو ش

  8 ©» 0١شاقرج. 4) © نارمخو 831 نار 22) 831 ىرفنملاو 14

 قرقملا, 1 نأ 6ع , قر 831 5. مر 2 660 ىنايثلا 2 ال

 هانا )  4ك 0 دامعر آكل انك جمع 2) 8 ناروخحل 811 )/

 نازوح. 47) 801 نم. ) 8 ةنميملا م) 801 هد. اش ناسحو

 0) 801 دبع. م) 801 عفرو. 427) 801 فاحا. 7م 1 هتك

 ,) 811 هاخا اذأو. 2 0 مبكرف. ) 801 ءغ 0 هدم.ز م20 07

 )ناذ هحصطو «000. !ذأو هم.



 [مادع ١ نس

 لبخل ىف ئقتراف ةبقعلا قيرط ديتكلا فخاف «ءاوس عنيبو

 نه الجنا نا. لاقت« ناك هنا: .لقو -هتباد .نانعب رشكلملا «ذخاف
 سس سي موج روع - ب يجمل سيف

 109 ناسا لت ننتج نما ىندع هيدي. ىلع. كلهيب افرتتنم, سيق
/ 0 5350 5 5 1 

 1 ناك اذان رشجملا لاق كعور © خرضا ال5 دك نأ مانفخ

 ام لاقف ءاسراف ىقلتف* ميقمو لحترم نيب دينلل راصف جبصا

 0000 نكد لك يحال نبا لق قم حا لق برك لاقف كيسا

 ”٠ ابحلاو برحلا كيلع هللا طّلس لق ةلظنخح, ىنب نم لق /ىم

 5 هيللأ فحزو و ميظع عمج ىف ناتاخ حكبصف حسأ رف عدرأ كنقرمم 0

 7 نتاخ ليحت لاق كرتلا نم ةفئاطو ةناغرفو شاشلاو دىغسلا لما

 00 وحشلا ىباتوللا !دبغ زن >نايتع 7-5 ةمكقملا ىلع

 ظ ١ لطف 18 عمج كذاَجلي لق زكسعلا ىلا نانلا ٍَ 00 لق

 ” نايح نب ريعر نب هللا 8ديبع مارف نودغتي سانلاو ودعلا لثاوأ 5

 )0! لايذلا وبا 'تفتلاو :2ادغ نم اوغرفغي ىتح نسانلا ملعي نا دبكف

 ' ١ انزالاو امي ريصف كينمل .ىلا. سانلا ”بكرف ودعلا لاقف متارف

 || ةققجمب ىلعو هليل «ىلي اع* ةسيملا ىف ةعيبرو ةنميملا

 ”ا6) 8 ذخاو. 20831 هس. 2 83] فار آه يرفيللا 2) 1

 'ظ 502 2 1 سياف هاقلتفو © سياف ىقلتف. 7718110

 0002 )8 ربك. 2) 811 اهيلع 2) 0 عطقف. 4 8 © 0

 0 100 54 |[ 1 6 161127 6000:77١١ 1811 1 © لاؤنلا. 7 8

 ٠١ ا ريزا © اًقبا» هز! 811 ه6 ليشترام 116



 م١ ١ زغتس ١

 مّيرَح ىب ةرامعو ناقلاطلا لها كرضحج رو ةرهب ه ٌىَرَتْكَبلاَو

 لقا ىف رهنلا ربعي ل ناسارخ بحاص نا رشجملا هل لقو 5بئاغ

 ؛« مٌلجكت الو ٌلهمأو. كيتايلف ةراع ىلا بتكاف افلا نيسمخ .نم

 خاف نم: هضول نيللا نيلمسم نييةدتل
 1 و توبعيلا لشلا لع نب ىجم علط نم وأ ةرم ىنب

 اكول مةيشيا نأ ) سانلآ قحأ 5

 اس 7

 مخض ىلع ٍواَمُكَص لاطبألا َلَثْعُي »

 ىقّلع ام ىتلع ام يعط ١ ام لاقو

 /ىتمل اوجه مُهلتافأ ْمَل نإ
 لطم دييعاىب بهشالا تعي .:كقوجط شك ةلييفا ١

 غلابو ريسملل ٌبقأتف كوتا دق لقو هيلا عجرف ىقلا ملع ملعيل
 لاقف اباكرلا نم هيف امو سك فيرط ىف ىتلا رابآلاإ « اوريعف كوننا

 لق ةقرتسملا فيرط.اولق. .لثنما .دنقرمس ىلا ,نيقيرطلا ىا نينا

 لتقلا نم لثما فيسلاب هلتقلا «ئملسلا مجازم ىنب* رّشحملا

 ة.قنم 9 عرزي فو* شيشللو رحشلا هيف ماةقرتسملا ,قيرط نأ راثلا

 كلذ قرحا ناقاخ تيقل ناف ضعب ىلع هضعب مكارت /كقف نينس

 اننيب وهف ةبقعلا قيرط كح ىكلو ناخدلاو رانلاب انلتقف هلك

 4) 831 ىنحنلاو. 8) 14 200. ناتساخطب. 4 8 لحعتستو

 |١  0300لتخت.. 2) 82[ .بسس 2 8 ولو.,./ © اءكيش 18
  5. 111... 2 8211مخاض. 2 0. 8معمةم م. ؟وذ © ©

 لبنو 2 14 همم شك. 42) 831 ك 0 و. . ) ظالك اور

  0ه8 ع6 6 أوروخف : هع 14 ةنمم1ء71 ىف ىتلا رابال. 2#) 8 هدم هر

 لقا. م) 8 200. فيرط. 0 عرب“ ”) 8 كقو.



 [مهنإا اذ د

 اميف يلطف ه جواقلاو رطملاو دربلا ديدش ءانتش ىف راسف كرتلا وثأ

 ”الا 2 ىب كراثل فلخو هزثا ىف :بابلا راج تح كن

 © بابلاب

 اراك خسيئرو. كرتلا عم دينا ةعقو تنك ةئنسلا هذه قو

 ةعقولا هذه «نا 4ليق كقو* هرحلا ىب ةروس لتق اهيفو «بعشلاب 5

 انام تلا

 تناك فيكو اهيبس ناك امو ةعقولا هذه نع ربخل ركذ

 000 لآ دبع نب ةينحلا قا هحايشا نع كيك نى ىلع ركذ

 هجوو سلب رهن ىلع لزنف ناتسراخط كيري 1١1١ ةنس ىف اًيزاغ برخ
 نإ ميعارباو اغلا رشع ةينابث ىف .ناتسراضط ىلا ميرح نب. ةرامع

 ارتأت كرتلا تشاجو رخآ هجو ىف فالآ ةرشع ىف ىثيللا ماسب

 ادكفإ ناد .ىب ااا د حل نب. ةروس اهيلعو كنقرمس

 اف هيلا تجرخن كرتلاب م, شاج ناقاخ ما كينلل ىلا « ةروس

 روبعلاب سانلا كينثمل رماذ :ثوغلاف دنقرمم طئاح 7 عنما نأ تردق

 نيو ىدرالا ماطسب ىباو ىمكسلا محارم ىب رشجملا هيلا ماقف هو

 كنوقلي ال مريغك ”اوسيل كرقلا نا اولاقف 1ٌىقرَكلا 5 حبص

 | 7 فورا 0 نارلا دبع نب ماسف «كدنج تقف ىقو افحز "0 افص

 «) 1 : ىلقو رطمو. 6) 811 هدم. م2) 0000. طتع كه

 رجا. 60) 0 ليقور 8 لبق. 2 8 هد. رب 811 هك 0

 لوني, 8 300. ىلا لوندو اهات 506. ب م) 811 سيح ليز لنا

 عنم, 8 عنم. _ 2) 8 © © ثوغلاو, 14 ثوغلا ثوغلان. 2 ) 1
 5 0 ه. صن. 7) 1 يك ا كك © قرشا 2 211 أ 0 ليفلا

 7) © كدونج. م) 811 ك6 0 هللا. م) 5ذع 8 (5. ”00.), 14 ذوريبلاب

 (كننم 70ع.)ز 1 بردلاب 0 تزولال.



 رز [ مخ[

 دقو ةليبدرا كرتلا تيصتاتقاو* ليبدرأ « يع دعم نك نمو ار

 ةركذ « "ةينيمرأ ه ىلع هللا تيع ىب حجاج ةاخ) فلخساأ ناك

 نأو ءركنلبب هللا دبع نب جاو تلنق كرتلا نأ ريع نب كمحت 0-2-2 3 مع / 3

 مهل لاقف ئنتركلا ورع نب دكيعس امد بخ هغلب امل اًماشه

 ةريما اي الك ملق نيكرشملا نع راكتأ دق ىارخل نا ىنغلب هنا

 لتق هنكلو ودعلا نع زاكني نا نم هللاب فرعا ىارلل نينموما

 مث كيربلا باود ىم* ةبات نيعبرا ىلع ىتثعبت لاق: ىأرلا اف لاق

 ك1 دج نوعبرأ اهيلع 7, ةياد نيبعبرأ موسي لك يلا تعبت

 كيعس نأ رك قي 37 ماش كلذ لعفذ ىقيفاوي داتجالا ءارمأ ىلإ

 ٠0 اورسأ نمب ناقاخ ىلا ا« ادوفو 7 عومج ةةثلث 6 كرتلل باصا ورع نبأ

 اورتكاو اوباصا ام ىشرأل ققنتساف ةمذلا لهاو نيملسملا ىم

 ناجرلا دبع نب كينخل نأ دمحم نب ىلع ركذو جيف لتقلا
 هاّمويو حارخل ةليلك ليل بعشلاب كرتلا ”هبرح ىلايل ضعب ىف لق
 لها لتقف هيلا مريس حامل نا هللا كحلصا هل ليقف همويك

 ة ليللا تحن ىم سانلا و ٌلسنان ليللا هيلع نجت ظاقذلو ىكللا

 © لتقف خلق ىف 00 جيصاو ناكبرذاب مهل ىئادم كل

 ىف ةكلملا دبع نب* ةيلسم هاخا ماشه هجو ةنسلا هذه ىفوا

 2) ضراب ده 16 166777) 11 هزم. 1752:2561 انكواتع
 20 هللا نبع 8 هده. 2) 0 ركذو. ه) 1 ه,كملبب. 2000© 0

 106120 811 ةزم. جزا.  يزا1 6650 لاف 72) 11627 نع

 ء« 0 كرتلا“ 2 811 ء 0 ثلث. 2) 01 اءومج. 2220) 8 ىنوقللا

 7) 801 ديورح. 0) 1 موسيو 11 زمام ©«000. 11 ءدلعسص >>

 مععتتمان05.  م) 0000. مس 2) 8 لساف. [)ءاملع 3 تحت نم

 سانلا ليللا, © ليللا تحت 3:6. لشف) لسعف ىم سانلا. ا
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 زم : ْ از. ةس

 | ردصت, ىلا ملسم لسراف ناتوربلاب هنيب 7 امل دعابتم ىبيلهابلا

 0 2 انيلم 0 هبلع سيل صمف# 3 تكد اوءاجغ يك هوفداصف

 . 2اهآلوو خلب نع اهلك نيكل لوسع م« نال هنم ىلع دعب

 "مدلاخ نب داكش دنقرمس 3 بارخ ىلع لعتساو «ةعيبض نب ىيكج

 جارك هييتعت قف قهمسلا كينللل . عم, .ناكو 4قلعابلا

 0-00 ملا 0 0 يلا ل ناك ام سلا سدهاب قليلا هنت نامل

 . ديع نب دلاخ قارعلا ىلع لماعلا ناكو «لبق كلذ / تركذ كقو

 © ناكولا دبع نب نين ناسارخ ىلعو هللا

 دقاق هش ”ىتنتا ظنا تلخد مث

 تاوسلا ني اق ناك مام ركذ

  جتتفاذ ةفئاصلا ماشع نب ةيواعم ةوزغ كلذ نم اهيف ناك امف

 © ةيطلم :ةةيحان نم 7: ةيدنرف قرحو 1 ةنشرخ

 | 0 نسكلل هلل دبع نب جر ٍهيقلف ناللا نم كرتلا راس اهيفو

 دنتسات هشيج هيلا 0 مانت ملف 7 ناجيبرذأو مآشلا لغأ نم معم

 0ااظإ انيلمر ظاهر ةهنابتلم» 1١6 8 هدمت م) قال 0

 6م: 2) 8 اهالوخ١ 2) 8 دعيصر 811 هعيصز 14 ندم ر) 5016:
 ل 1ءتاتتم 2ءععوتأ ديلخ. ى) 1811 يبنعف. 101206 1 5. هيأ لاق

 /) آلآ ,ركذ. 2) 804 اع ل /6) 0 ةنسلا هذه ىف.

 7( 1ةلالا 550 هم د6 ءا () ةيدادرف , 511 هنددرف. 7) 110ع ءأ

 5600. انكواتع 20 ءقيجح 06ءو+ 1> 8١ 2 0) 1 ماني.



 ا] ةئنس اه

 نم نيخسف ىلا ىهتنا املف ميرخ نب ةراع دينمل ةمّدقم
 نو فدي تيمنا ناك 5 كتلا ليخ هتقلت دّنكيِب

 دينجلا رفظو ركسعلا مدق ىتح ةراسف ءدللا ةهرهظا مث دعم

 دالب نم /نامرَز نود اوقتلاف ناتاخ هذيلا فحنو كرتلا لتقو

 ةاراخ لحما ىف لصاوو كينأل ةقاس ىلع ني نب ىطقو كنقرمس

 ىبا كرتلا "نم كينخل رسأو شاشلا كلم 27 مسا اهلرني ناكو

 دينأخل ناكو ةفيلخل ىلا هب ثعبف #ةازغلا هذه ىف ناقاخ ىخا

 ةروس ىلوو ورم ىلع محازم نب رشج هذه هتارغ ىف فلختسا

 ههجو ىف باصا امل 8كفوأو خلد مراك نب نابأ ىنب نم ةركلا نبأ

 , دبعو ىدبعلا سارخل نب محو ىودعلا ةيواعم نب ةرامع كتذ

 ارفرصنا رث كلما ىبع ني ماشع ىلا َنسلُسلا اص ىنا نب هَ
 دقو ورم دينلمل 7 ىتا رث نيرهش اهب اوماقف ذمرتلاب 7 اوفقاوتق
 ىف هكلهم انأو ماعلا ىتمزه فرتم مالغ اذه 0 لاقف يفظ

 نطق لعغتسا ايبَع م الا لعتسي رثو هلامع قينلل ليتساف « لاق
 نى ةارسه ىلع ىسبعلا عاقعقلا ىب كيلولاو اراخ ىلع ةييتق ىبا

 دبع نب ملسم يلب ىلعو هظرش 7 ىلع ىسبعلا ةرم نب بيبحو

 نيبو هنيب ىنذلاو يلب ىلع ر ايش ياسا ىلهابلا ناجرل

 ه١ 811 خولتاقف6 6) 811 ءا 0 ديفظار 1ك انك 26م. ء 8 200.

 ىلاغت. )2  8 تراسو.. 4) 1-8 سانلا..: ر) 826 نّمرد, © نامزقإ

 5 0 14 نامنزر“ 17. 8261. 6 ممو+. دانط 70عع. عز 5زع 8. الآ. 2. «مة-

 كاتم 55م 710عأات: رساكو © قتيتسات. 072 27 جئسلا زك

 16 | 2) 1 ءارنالا ركدأ. 2) 1 كفاوور 8 دكئقواف: 2

 اوفاوتق. 27 8 اوتاز 5ء0 1ك كيبل عجرو: 7) 8 ىلعو. ش
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 اهم اذ. ةئتلنل

 فاخو ةليخ ىذمأ نأ سرا ىلا لسراو رهنلا عطقو «ىقأف هيلع

 0| وب رماع 6 سرشأ 4 هيلا هجوف * هيلا 6 لصي نأ لبق عطنقي نأ

 دغسلاو كرننلا عل ضرع فقيرطلا ضعب ىف ناك املف /ىامحلا كام

 انيصح اطئاح رماع لخدف كيتكلا ىلا لصي نا لبق هوعطقيل

 موتلك نب مبدأ نب دايز ىب درو دعمو طئاخل ةملت ىلع علتاقف 5

 9 باصاف, ةباشنب ودعلا “نم لجر .هاموف .موثلك نب دوسالا ئخا ىبا

 ايإب كلام نسب 2 رماع علا لاتفتف نيرخضنمللا ك“فناف 7 مركاذم "ضرع

 كنع كرتلا ءامظع نم ميظع لتقو 6 قرقم ةجاجد كنك ةيرغاؤلا

 ١ قدنقرمسلا ريع ىب مصاع يرض ةمجأ هفلخ لك ىلع ناقاخو ةملتلا
 : . أراص 0 ىتح أآرادنساف 0: ةيركاش 173 «بحميا وربع نب لصاوو 0

 ٍ ' نخ هيلع 7” أوردق امو ابصقو 9, ابشخ ماومضف ءاملا كلذ ءآرو نم

 "الجو ةريبكتلاب آلا ناتاخ رعشي ملف هيلع اوربعف 5اقصر اوذخضتا

 ”نوذرب لصاو تح «لتقف عولتاقف ودعلا ىلع ةيركاشلاو لصاو

 0 ىلأ ىبضمو طئاخل نم كلام نب رماع جرخو هباككاو ناقاخ مزو

 ىلعو دعم 0 لبقاو كينثل ىقلتف فقالا ةعيشف وهو دينثل 45

 كا الثاث1 انات2 62) 211 كليخ. ' 2 8 لبقي؛. .2) 811 هده

 © 811 200. لسراف. 7#) 8 ينابكلا. م) 831 © © تباصاف.

 /) 801 كك 0 هيرخنم. 2) 8 ىلعع 2024) 8 فرقم, 8014 © 0

 دفق 2) 811 0 ل :نلاو 8 ىنيعلاو لفلان 1 عوبا ١ رز ا

 7 11 هتيركاس. 6) 831 200. اذا. م) 8 امضف. 7) 8315 0

 اًفيشح : 14 ابشخو ابصق. 7) 8 اردقز 5و. هيلع 8 هر. ى) 8

 اغفرو 5831 ه6 0 اقيفر 6-1 افيصر. 2 14 200. ءفلخ نم. )#  8 لنقو.

 ت) 8 هدم. هس) 811 ع 0 ليقاف. دن) 801 هعمو (050 دعم نمو



 اذ خس اون

 8 ةينيمرا « ىلع ىمكلمل هللا دبع نب حارخل ماشع كو اهيفو
 اهاقرو ناسارجج نجح ىملسلا ةللل نبع ىب نيت ماهم لع هين

 / ملل: ناجولا ردبع اني كيا
 سرشا ماشعه لزع هلجا نم ىذلا ببسلا ةركذ

 1 دينكلا هلاعتساو ناسارخ نع

 سرشا قيع ببس. ناك, لق كايخلا 0 دينا نج* ىبج نب, ىلع وكف

 هلزعف هدءاكشف ماشع ىلا صخش ىلعابلا #دلاخ ىب داذش ىلإ

 لف 21| ةنس ناسارخ ىلع ناهجرلا دبع نب كينجلا لعتسا

 يي ماضي ميكح + مل. دكا 'هنا مالت هلابستيبا كيسا ني
 ٠ ىحفأت ةاّماشع نبجاف رهرج #اهيف ةدالق ماشع ةأرما ميكلل ىبا

 نم ةينامث ىلع هلجو ناسارخ ىلع هليتشذ ىرخا ةدالق ماشهل

 ىف ناسارخ مدقن لعفي ملف ٌباودلا كلت نم وتكا هلاسف كيريلأ

 كغسلاو اراضب لها لتاقي هللا دبع نب سرشاو ةةئم سمخ
 7باظخل ىلع قدف رهنلا كرو ام ىلا هعم ريسي لنجر ىع لاين

 !5ة هيلع راشأ لمأ مدق ايهلنخ (سرسنتأ خفيلخ ىبيلسلا زركم ىبأ
- 

 هأومدقيف هلوح نمو 7 موب مَ ىلا بتكيو 7ميقي نأ* باطخل

 ©) 811 ىعز ذص 8 طمع ءأ 56وو. ان56 20 ىع ععون. ) ا

 « © 200. ىع ربخضلا. 2) 836 همس. 4) ةنصتم 1ك, 5 دينك

 هغ طقصع م5 ءقاتكديس ه0: 1رخ ممنوم 00. طتع ءأ زدت 113 5

 .0 200. ديلا. رع) 8231 200. كلذ. م) 23015 ©« 0 منبأ يللا

 14 انك 6ع. 2) 14 هلكت ىف. 2) 811 ماشم» #) آم 11

 5عومتت1 أ, 116 710عأانو سياف 5ع 7210ع ةصل15نصعنع. 72) ا1ذ باطح.

 قا ممل نب 0 01 مر ىبأو 0 رمرم نئبل“ 4) 8 اومدقتف حقيق. ١



 اها“ ا نس

 اًنريغل اتهنَع نق ام اولَعِحَت ناق
 تاكا ٠6ه نبه د د 01 2--

 ربضبف رميركلا 2 ملا ملظي

 عم ةريصبلاب ةالصلا هللا كيع ىب كلاخ لعج « ةتنسلا هلق ىفو

 اهلك كلذ عمجن ةدرب ىا نب لالب ىلا ءاضقلاو ثادحالاو 5 ةطرشلا

 © ءاضقلا نغ سنا ىب © هللا كبغ ىب* ذخمامت هب لزعو 685

 كلذك ليعامسا نب ماشع ىب ميعاربا ةنسلا هذه ىف سانلاب يجحو

 تباث ىعب كما كلذب ىتتدح اهريغو ىدقاولاو شعم ببأ لاق

 © رشعم قا ىع ىسيع ىب قاكما ىغ هوك فذ نع

 -> ميعاربا فئانطلاو خكمو ةنيدملا ىلع ةنسلا هذه ىف لماعلا ناكو

 4 هللا يبع نب دلاخ اهلك قارغلاو ةرصيلاو ةفوكلا ىلعو ماشع نبا م

 3 © 6 هللا ديع نب سرشأ ناسارخ ىلعو *

 ةكامو ةرششع ىدحا ةنس تلخد مت

 تارتللا نم اهي يك هان ربشل كد

 ىذا © ةيراسو 0 5 ىنمببلا :فئاصلا ماش نى رد لكيعس ظوزغو !5

 2 ىنا ىب هللا دبع ركبلا شيج ىلع ا! خنس ارغ ىدقاولا لاق

 ” 9 مكمل رصمو* مأشلا /لعا نم سانلا ةماع ىلع ماشع رماو ميرم

 3 فانم ىبع نيربلطملا نب ةؤمرك ىب سيق نبأ

 | © مرهف ورع نب ثراخلا عيقلف نا اجكيبرذأ أ كزنلا تراس اهيفو

 2) ]1ه 8211 ءه 0 7 26ع. ىربطلا لاق. 'ةراظ 66 10 طرشلا.

 © 8 هرم 2) 0 208. ىرسقلا. 6) © هدتن رك) 811 © © هده

 8)8 ىللو. ا 2 8 هع 834 5. م,



 "06 اهزثد

 فقيوف لك لعجو هبرعلا ىديا ىف كرتلا نم لجرو كرتلا ىحيا ىف

 كرتلا ةنيهر اولخ عابس لاقف ردغلا هبحاص ءىلع فاخب 5 جنم

 هلق اذه تلعف مل لوصروك 2هل لاقف غيديا ىف عبس ىقبو ولخن

 ,اذع لثم* ىف ردغلا نع كسفن عقرت تملقو /ىف كرب تنقثو
 ةراصح ناكو لاق «هباككأ ىلا هدرو نوذرب ىلع هلجو هكّلسو هلصوف

 ةسمخ قلبا اوقسي مث ههنا لاقيف اموي نيسمخو ةينابث :جريك
 اولك 8 لاقف منغلا هباحصا ىف مسق ناقاخ ناكو لق ءاموي نيثلتو

 ةهوسبكف اولعفف 2 مكقدنخ اوسبكاو * ابارت اهدولج اولماو اهموكت
 يف هاقلف اوقلا ام رطملا ليتحاف ترطف باح عيلع هللا ثعبف

 01 نبا عيف جراوخل نم ميق هجرمك لعا ةعم ناكو « مظعالا رهنلا
 © ةيجان ىنب ليم 4 منش

 تب اورفظو نوملسملا ه جلناقف ل لعأ كتاب ,ةنسلا هذه ىفو ىو
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 مزن 110 كس

 وأ ىركبلا بيعش مهنم مفن برعلا نم «نورلا نم* كرتلا كي

 برعلا ىديا ىفو ةيطع نب ديعسو نابعنلا نب عابسو 5 ئرصنلا

 20 الجر كرتلا م لجو لك .فلخ اوقدرا دق ةسمخ  كوتلا: نم

 | 028* مهب اوراسف ءابق. ريغ ئكرتلا ىلع سيلو رجانخ هعم بوعلا
 الف لتاقم فالآ ةرشع اهيف ةيسوبدلا نا ليصروكل ءمجتلا لاق

 انلتاق مكولتات نأ برعلا هل لاقف ةانيلع اوجرخب نا نمأن

 قررايدد <

 ب

0 

 | ذ* مسخ رجق ةيسوبدلا نيبو نيب راص ءاّملف اوراسف «مكعم
 اككربك نأ اونظف عمجو 8ةقرايبو ناسرف ىلا .اهلعا يظن ملقا

 " اوبقأت دقو نم ةانيرقو لاق عمل نصق نقاخ ناو تسحاف لق

 7 ١" لاقيا ةيجان ىي'انم, الجر 2 نانق.ىب بيلك هجوف بركلل ف

 ا "دارو نب ليقع ةيسبدلا ىلعع ضكري نوذرب ىلع كاكضلا

 "وبكل مربخاف ةلاجرو ناسرف فيفص ميو كاكضلا ماتف 0ىدغسلا

 ١> ىشملا نع فعضي ناك ىم لمح نوضكري ةيسوبدلا لحا لبقاف

 000 راك نبا جم ىلا "لسا ابيلك» نا رق اجور : ناك ىنمق

 لق منأ ةيطع نب كيعسو ناعنلا ىب عابس املعيل معرد ىبا
 " نم مالجر لسرث برعلا هنتلعجن نعرلا نع اولخ رث جنمأم اوغلب

 5 نم * الجر كرنقلا لسرتو كينلا ىم جيديا ىف ىيذلا نعرلا

 ٠ ناعنلا نب عابس ىقب ىتح* بوعلا نم يحيا ىف نيذلا « نعرلا
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 ١١ ةنس اىز+

 ةضور ىف هل 4 ناف ناقاخن باود ضعب الا ةباد سجتا ام لاقف ىتلجاف

 هبكرف انوذرب فخاف ةضورلا كلت ىلا اعيمج هاجيخ هباد 5 نيسمخ

 بخاف هتليل نم كنقرمس «قاف هعبتف رخآ نوذوب هغلا 4 ناكو

 هباحصا ىلا غجبف تونقا ل اولقو ةيسوبدلاب هيلع اوراشاق ممرفاب

 ةكرتلا نم الجر متولاسو هل ماوضرعي الأ نتاهر كرتلا نم اوذخاف

 اورانتخاف متكش نع اوراتتخا كرنلا , هل لاقف هانم لاجر عم هب نووقتي
 © اودارأ ثيحح ىلا اولصو ىتح ماعم ناكف غم نوكي ليصروك
 مرماو <باككا متاش عيلا لحي ال مننا ىلر امل ناقاخ نا لاقي

 لعفت ال اولاقو دغسلا كولمو :ةكربغ ىب راتخملا ةدملكو هنع لاكترالاب

 ؛0 تالغف اهنأ ككنا نويو اهنع نوجرخ اناما ماطعا نكلو كلما اهيا

 هنبأ نأو اهتعاط ىف ترعلا عم هنا كروغ لجتا نم مهب كلذ

 كلذ ىلا عباجاف معبأ ىلع ةفاخم كلذ مى كيلا* بلط راتخلا

 راصف و لاق ؛مدارا نم معن ٍمعم نيكي لوصروك ميلا 7 حرسف
 كنقروس ديري هنأ رهظطاو ناتاخ لكراو* هيديا ىف مكرنلا نم* ىهولا

 ؛5لاق ناقاخ لترا اهلق هكولم نع 2هيديا ىف ىذلا نمهرتا ناكو

 م الو اوضح مه كرتنلاو ليغوذ نأ ىوكف اولاق اولكرا برعلل ليصروك

 امج "ليتم نا ريصتف برغلا ى مكف -ءانسكلا ضعبل أوضرعي نأ عنمأت

 ايلف كرتلاو ند ىتح نع فكف لق بخل نم هيف انك

 فوشلو ةتوملاو ةّدشلا امنا «لاقو ةلحرلاب ليصروك مرمأ رهظلا اولص
 20 ىو اولكر اف ةكاصتن ىرق هىلا اوريصت 8 و نيخضسرف اوريست ىتح

 ©) 811 هرم. 5) 811 نوسمخ. © 8 اعجرف. 4) 814 ©« 0
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 - طولا“ ٠١) نس

 'ارخآلاو ىنابيش ايهدجا نالجرو ىسوطلا سايعلا ىا مع ىتانحلا

 هع نكح ماد نجانلا دايو ىدننلا ىف علطاف ءاجغ نجف

 ىنابيشلا 0 دامرو ةيمرلا هربت ملف 0 ا هديخشاك هيلعو ه دفنأ

 ّآ تلخدف رجاهملا نب بلاغ ةهامرف و هينيع ريغ /دنم ىري 0سيلو

 "(هنم لشا ؟ىش ىرتاخ لخدي ملف + سكنف هرحدص ق ةباشنلا ه

 " نم هلخد امل 8فذتموي هباكتاو ٍياجمل لتَق اهنا هنا لاقيف لاق

 ”ىع لحترت نا ««انيأ, نم سيل هبنا نيملسملا ىلا 7 لسراو عولل

 آل دل لابقف ءاهنع روهلخت اوا* اهحاتتتا نود اهلزنن ةنيجم

 " لقفن ىتج انيدياب ىطعن نأ اننيد نم سيلو ه نايف بأ

 موطعان مرروض قيلع عماقم نأ كرنلا ىلرف مكل ادب ام أوعنصاف 0

 دنقرم» ىلا جلاوماو جقيلاهاب اهنع و و هه لحري * نأ ىلع نامالا

 لذه نم مكجورخ 54 مكسفنال اوراتخا مهل لاقف ”ةيسوبكلا وأ*

 ”ةحشلاو راو تنم ديفا يل ام * هجرمك لفها قعر لق ةيكحفا

 ”ىقاطلا هرجاهملا ىب بلاغ اوثعبف كنقرمس لها رواشن اولاقف

 ةينوازريف ىمسي ريصق ىلا ىضف ىداولا نم عضوم ىف ردكاناف ؛:

 اا فرهس ىلا ثنقعي خا هممل لاقف هل فقيدص اهب ىنلا ناقهجلاو
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 .١٠ نس امألز

 متعب مهل «لاقو نيقاهدلاو شاشلاو ةناغرفو ىغسلا لها ناقاخ

 تراصف مايا ةسمخ ىف اهحتفن ةائاو اراك نيسمخ هذه ىف نا

 اًدهج عدن ام اولاقف ةلحرلاب جرماو همتشو نيرهش «مايالا ذسمشل

 فقوف ناقاخ ءاج كدغلا نم ناك املف رظنأف ادغ انرضحأ ىكلو

 م غيلع ليخدلاو لاتقلا ىف هنكأتساف ءدنيراطلا كلم هيلا ماقف

 لاقف هيظعي ناتاخ ناكو عضوملا اذه ىف لئاقت نا ىرا ال لاق

 نذاف هيلع يرخا ماناو برعلا ىراوج نم نيتيراج ىل /لعجا

 تتح“ ىلاو ملك قع ثفقو تحل ءهاجو-ةليئايك-هنم الطقم لاك

 نم لجر تيبلا ىفو ةملتلا ىلا ىضفي قرخ هيف تيب ةملثتلا

 ,م ءاسنلا ىدان ب 7 هعردب فقّلعتف بولكب / هامذ ضيرم ميمخ ىنب

 / ركاع لج ان هامرو هنبكرو ههجول طقسف هوبذزج نايبصلاو

 نم دما باش ءاجو هلتقف ٌلجر هنعطو عرصف هنذا 2 لصأ باصاخ

 لاق « هدسج ىلع متانبلغف ”هفيسو هبلس* ذخاو هلتقف كرتلا

 و اوناكف مشاشلا لحما 0 سراف اذهل برننا ىذلا # نأ لاقيو

 ,ىام ةلابق اوبصنف ىدنكل + طئاح ءاهوقصلاو ”اءانص اوذختا ىكق

 رجاهما ىب بلاغ هجيفو اهءارو ةامّرلا اودعقاف «هل اباوبا اوذختا
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 اأةألو |١ دنس

 1 ةهيف اولعشأف ه« هيلا اوعطقيل ىدنكل ىوس ىدح سبايلا بطل

 ١ كتيلعتشاف لاق لجو رع هللا نم اهم هدوم حير تبجاهف ناوينلا

 )0 نم ةعاس ىف مايا ةتس يف اولمع ام قرتحاذ بطلا ىف رانلا

 000 تيياتطار لاق تاخيارجلاب  عانلخشو: ءقادعجوافا افيمرو راهن
 ١ و هكارتا عطقف دتليل نم تاف هلوب نقتحاف مدترس هىف 2 ةباَشُن

 ٠ / ربما غيلع ليخدو هنوكبي عسوعب نيسكنم رشب ةاوكبصاو عناذآ

 00 كاجرعلا وبا خايف. ةثام هو :ىوسالاب اوواج راهنلا .قتما اًملف- «ميظع
 )0 ديمح نب ياجحلا سأرب خيلا اومرو / خولتقف هباكعاو ىكتعلا
 ١ نئاعر اونك نيكرشملا كالوأ نم ناتثام نيملسملا عم ناكو ىرضنلا

 '0 لكل كلب لع لوماقو لاتقل تشاو اوتامتساو جرلتقف..عيديا 3 0

 لاقف ءالوهب ىل نم »بيل لاقف مالعا ةسيخ روسلا ىلع ةراسف

 "١لاقو ىبسي بهذف عب كل انا » ىوافطلا لتاقم نب ريهظ

 7 مالعالا منم فثموي لتقف هلق حيرج وهو ىفلخ اوشما نايتفل
 ”حاشو نب 0دّمحمل كولمل نم كلم لاقف لق ةثلث اجانو نانثا

 ا” ابكي لتاق الا رهنلا ءارو ةاميف اكلم قبي رادقثا بجتعلا 5

 | لزب ملف «قاكم ري رلو ىتافكا عم لتالا الا ىلع هررعو ىريغ
 ْ | اه ريعف «ةناغف تلونف برعلا دونج تلبقا ىنح كلذب هجرمك لما

 00 0] ظلك « 0 رهنلا 82) ةضت. هيف هءخ. 4) 8 مانعجوأو
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 ٠١] ذنس ه1

 ايكرتنلا لاقف ا ىرغزاب بصضخغف جحلص « مكنيبو اننيب نوكي ال ' عانت

 2 ام عفو نامأب انيلا 4 لؤن ال لق هقنع 6« برضن الآ دعم ناذللا

 نيفصن انولعجت 7 نا الا ,ىرغزاب اي ىلب لاقف ممفاخن كيوي هل
 نتا رفط. ناف.ةدعم فصننا' رّيَسيو انلاقثا ىأ 2 :تفطت: وكيت
 ةادغسلا لحما ىئتادم رئاسك انك كلذ ريغ ناك نأو 1دعم ىحكنف

 ام ميقلا ىلع ضرعا هل لاقف نق اب نايكرتلاو ىرغاب ىضرف
 ىلع راص ىتح «دوبذجن لبكلا فرطب فخاف لبقاو «هب انيضارت
 ميق مكءاج لكقف اوعيتجا هجرمك لفا اب ىدانف ةنيدملا روس

 ىضرنت الو بيج ال اولق نورث اف ناميالا كعب هرفكلا ىلا مكنوعلي

 ٠ اعيمج تومن اولق نيكرشملا عم نيملسملا لاتق ىلا مكنوعدي لاق

 عيبتا 0 ىرغزاب اي* اولقو ضياع اوفرشاف ملق جوملعأت لق كلذ لبق
 مكبيجع الق ميلا انتوعد ام اما هب ىدافنف مكيديا ىف ىرسالا

 ةلونمب الا اندنع متنا ا انم مكسقنا نورتشت الفا هل لق هيلا

 , ىرضنلا ديمح ىب باجمل عيديا ىف ناكو *مكنم انيديا ىف نم
  نتاخ رمأو ابقر ىلع لق ملكت الأ باَجَح اي هل هاولاقف

 هجرمك هلعا ىقليو 9 بطخل نوقلي اولعجبغ «رجشلا # عطقب

 75) 3” ةنيبو: - 3) قال 5 ني 8 06 0 قمابل )18 ابرطا
 1م برضصخ 2١ 0 ه 0 ال. . رز مدل نكس
 ديزي. 1م 8 فاح 0656: 1ه فاخن الق ام كيوي عفو. ى) 1
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 عارو نم ةيهاد ناكو 6 ىينتام ىف* 0 ىرغزاب قثءاجو لاق 4« فروصناف و

 أهأم آ)٠. ذنس

 اسما املف 0 ىتحرجد لعق نع هاولخأو ارك قاهوجو 8 ا

 درجتي نب ورسخ مات ةرانقلا برعلا قرحاو كرتقلا فرصنا

 ىذلا انأو مكسفنا ولئن مل «برعلا ,شعم اب لاقف الجر ىيتلث ىف

 ةمئشف نامالا مكل فخآ اناو ىنكلم ىلع دريل ناتاخب نئج

 ةعمو ناتاخ ةبارق نم نالجر هعمو هفلاخ ال ناقاخ ناكو رهنلا
 /ضرعات مكنم يندن ىتح انونمآ لاقف سرشا ةطبار نم سارفا

 خنيلما نم اندذ هونماف نا و دب مكيلا ىنلسرا ام مكيلع

 برعلا رشعم' اب 7 ىرغزاب لاقف برعلا نم ءارسا دعمو هيلع اوفرشأو
 "1 34 اًبيبح اوردحاف ناقاخ ةلاسرب هيلكا مكنم الجر ىلا اوردحأ

 الجر ىلا اوردحا لاقف في ملف دوملكف 8 نيقرد لأ نم 1 ةرهم

 | وكشي ناكو ئلعابلا ««ديعس نب ديري اوردحأل ىنع 1لقعي
 هعم برعلا هوجوو ةاحبارلا ليخ هذه «لاقف ةيكرتلا نم اودش

 ىنا مكل ليقي هفو مكيلا ىنلسرا نفاخ نا مهل لقو هءارسا
 ةئامتلت مهواطع ناك نمو اغّنَأ ةئامتس مكنم م هواطع ناك نم لعجا

 "' نيزي ودل لاقف مكيلا ناسحالا ىلع اذه دعب عمج وهو ةئابتس

 78و كرتلا عم باثذ 2و برعلا نوكت فيك 7 مثتلي ال وما اذه

 ه) 8 ء( 0 5. م.ز 821 اولحو. 42) 8 ءا 881 تاحارجو. م 1
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 7 ىناه 2 ىب ىناه عم سرشا كرشاو اسوبحص تمباث ىقبو ورم كا

 ىناه جلف يارخل ىف «ةفاوع ىنب كبم-ىرسلا ا نب ناميلس |

 ا ةريبع رشجاملا طلسو مجحلا ءامظعب اوفختساو ارخل ةبابج ىف لاعلاو '
 نتيقلاو عبايث ثتقرخحو هاوميفاف نيقاهدلا .ىلع ءىعس نبأ

 هج) 81115 1 ىدنالا هرط. 82) 8321 ميسو نيسفو 2

 ريش وباو ريشقو 14 12156 ,ميحابو ءاريشق. 18

 221 نايدو 14 نانب. 2) 831 © 0 جهنوصنيل. ) 8201 © 0

 نعت وا 107/1811 165007! هدص 7722فل نبا“. 2) 881 هس

 2) 8 جيلع. 6) 8 هدب 42) 8 مقردغا. 7:) 1811 © 0 متعجر 0

 7 8281 ء6 0 خنطق. ه0) 831 « (0 سيشل أ 2) (0 بتكت. 0207 1

 نع. )7  801 6 0 فعضو». 5) 14 عبتف. 2 801 كه 85 200

 قا. ١ هكضيظاللا ه6 0 خفارع. 2 1 اومنقاف.



 اةءم 1 ةخنس

 لها ةءاديصلا وبا اطعدف «اهجارخو اهبح ىلع ّىدنكلا ةطرعلا

 7 عراسف ةيزجل نع عضوت هنا ىلع مالسالا ىلا اهلوح نمو كنقرمس
 7 سيرشا بتكف رسكنا دق جارخل هنا سرشا ىلا 4 كزوغ بتكف ,ريانلا

 | لأ ىتغلب دقو نيملسملل ةرق يرحل ىف نأ ةطّرعلا «قاا نبا ىلا
 ' مالسالا ىف اولخد اماو ةبنغ اوملسي ل هفابشاو دغسلا لقا

 | السا قيسحلو: نطئارتغلا ..ماقاو. .نتتتتخا نم رظناق ”ةيزلملا - ىنم ' اذوعت

 - نبا سرشأ لزع رق ء؛هجارخ هنع عفرف نآرقلا نم ةروس ارقو
 | لأ مضو ئناه منن تاه ىلا ةيصوا ارق نع ةطّمعلا قا
 ”'يرخل نم كسل ءاديصلا نال ةطرمعلا نا نبا لاقف فيحكشالا

 5 ءاديصلا وبا و ماقف فيحشالاو اًمناه كنودف ءىيش ىف نآلا م

 05 نيانلا ىلا :ئناه بتكف ملسا نع ةيزخلا فخا ىم قاعتع

 0007 ةاولاعق“سرشأا ىلا ارابضب“ نيقاهد ءاجت ادجاسملا اونبو اوملسا
 ىناع ىلا سرشا بتكف اًبرع علك سانلا راص كقو نرل : فخأت

 'ةيولل اوداذ 1دنم هنوذخأت متنك نم ياكل اوذخ لامعلا ىلاو

 0فالآ ةعبس لغسلا لقا # ىم لوقعاو اوعنتماف ملسا ىم ىلع و

 ةءاديصلا وبا هيلا يرخو كنقرمس نم ئسارف ةعبس ىلع اولدنف

 | ىذدرألا ةمطاف وباو ىنابيشلا .همساقلاو « ئميمتلا ناوع نب  عيبرو

 رشبو ”ىوحنلا هللا دبع نب دلاخو ىبضلا «زومرج نب مرشبو
 ” ©) 0 اهجارخ ىلعو. 62) 881 كيصلا. 2 8 هطض. 2) 8 هطت.ر

 لكلا 5. م., 0 كروغ» 1 ل تكا مصل م

 "نيا. ى) 0000. لاقف. ) 831 هغ 0 هدم. 12كد0لع 1 ىم. 29

 ثخلير 821 5.87.. #) 0 ثيح ىم. 4) 811 هاض. 7) 1 ©« 0

 عيبرلاو. 7 ىّسمينلا, 14 انا 22. ه) 14 متيهلاو. م) 110

 ع ةعءوو. نكن 2 ىدنزالا لعومصغ 12 82. 7) زومرتح» تل

 ” الر 2 اس 0 ىيخدنلا.
 0 يب ب بج د يل 0



 +١1 تدب أةءب

 شيج ىلع 5ناكو ىرهفلا ةبقع ىب هللا «دبع ةفئاصلا اوغ اهيقو

 © 2 ييَدَح ىب ءةيواعم نب ناجرلا بع ىدقاولا ركذ اميف رجلا
 نمو كنقرهس لها نم ةمذلا لا سرشالا امد ةنسلا هذه ىفو

 كلذ ىلا ماوباجاف ةيومل هنع عضوت نا ىلع مالسالا ىلا رهنلا ءارو

 5 27 برغل هل اوبصنق اهب و هبلاطو ةيزإل هيلع عضو اوملسا املف

 دكنقرهس 86لعأ رماو* سوشا ةرماأ نم ناك اع ربل ركذ

 كلذ ىف هيلو نمو

 لضفو عرو هل الجر ىوغبا ناسارخب هليع ىف لق سرسشا نأ ركذ
 ىاب هيلع اوراشاف مالسالا ىلا :ثوحتيف رهنلا ءارو نم ىلا دهتجوا
 0 رغاملاب تسل لاقف ةّبض ىنب ىلوم فيرط نب اص ءاديصلا *

 وسبا 'لاقف هئميمتلا نارع نب عيبرلا «دعم اوصف ةّيسراغلاب
 هنم فخري مل ملسا* 0نم نأ ةطيرش* ىلع سرخا م ءاديصلا

 لق معن سردشا لق لاجرلا سوور ىلع ناسارخ يرخ امتاف يزل

 ىنيمتنعأ لاعلا في مث ناف جرخا ىناف هباكحال 5 ءاديصلا هبأ

 !5 نا نب نسل اهيلعو دنقرمس ىلا صخشف معن هاولق « غيلع '

 2) 8281 « 0 كيبع. 6) 881 ©« 0 ناكف. ه) 8 هللا كبعو

 14 دلك 2ععلز 560. ىب 2 د. .572) 11 5 م5 0 عيدخو 5ع

 آ4 ٍمِيَدِح م:265151. 4) 8 نمر 14 امو. ري) 811 هوباحاف. ى) ا
 عيلطو. 2 8 برأل 6156. 2) 821 لها. 2 8341 لها. 2) 4

 هغ 0 عوعدي. 17 00 جاصا قةتضصللا ١ 881 ه6 0

 ديلا ١ 2121166 ىميتلا“ مز 0000. ديضلا. . 7) 8110
 نم طوش و 14 نك 760.200 7) 8 خيرج ةلصع ةتار 14 ان 26. د) 211
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 ىحكيصلا, 8 كيصلا. 2 801 ©« 0 فت, 8 ىف. 7 82اهيلع

 ت7) ل1 كا © للك ال4 16 6ع



 ند

 ارك 1121

 رهظلا دعب رحنلا مهي نم دغلا ةنسلا هذه ىف هانم ماشه نبا

 ماقف ىنم ملعا اذحا نولعست ال ىيحولا ىبا انف ىنيلس لاقف

 ما ةوى ةبجاوا* ةيكفألا نع هلأسف قارعلا لها نم لجر هينا

 ْ © لؤنف ءهل ليقي ءىش ىا ىرد اف ال

 " ميعاربا فئاطلاو ةكمو ةنيدملا ىلع ةنسلا هذه ىف لماعلا ناكو

 ةالصلا ىلعو هللا بع ىب كلاخ ةفوكلاو ةرصبلا ىلعو ماشه نبا

 ةدرب نا نب لالب اهتطرش ىلعو « ئنزيلا 0 ةرابض نب نابأ ةرصبلاب

 نب كلاخ لبق نم ىراصنالا هللا دبع نب «ةمامث اهءاضق ىلعو

 © هللا بع نب سشا ناسارخ ىلعو “هللا دبع

 ةئامو ةرشع ةخنس كتدخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك مام ركذ

 "راس كيتلا كلما دبع ىب ةملسم ةوزغ كلذ نم اهيف ناك امف

 )| كتنقان هعيبج ىف ناتاخ ئقل ىتح  نالعلا باب وكن و جيلا

 ”فرصتاف ناتاخ هللا مزهف كيدش رطم عباصاو رهش نم /ابيرق
 ' © نينرقلا ىذ >دجسم ىلع كلسف ةيلسم : عجرف

 © «هلامص خفف مورلا ضرا ماشع نب ةيواعم ركذ ةاميف ازغ اهيفو

 ه) 8 ىنعي. (65) 801 ء6 0 ىف ةبجاور 14 أ خةبجاو. ه) 01

 1 ©«( © هدم. 2) 881 ةرابصو 8 هايصر :©0ءأ ىقزيلا ء« 8ز 821 ىلا

 0 1هل015(دعءاع ىملا, 1ك 00طاتق 5 ع 6) 8 ماي. ركث) طا

 2 © 0 ع ى) 811 200. نمز آه باب نم 1060 باب بك +.

 ها 1, (0!ايبرقا اعيمجو 14 11 2ع. هلا ا سس

 00 068 كلسمس. 7) 8160 ءا 5ءو00ب 15011) وح 0ععوؤغ ]ص 8. ) 1

 - ةليصت 0 :دليص



 أ٠. ةنس اةءو

 اهماما مّيلس نم اهانأ ةادَع ةمأ ريبكت نامحرلآ عيش قفا

 اهئاظع هيت ام اًناَجَح تدكو هب مقرمأ مهل ىوك ىحف' ماما

 نا ريمالا اهيا ئطبنلا :نايح هل لاقف ارا .مدق نحبك
 مارح تشو ليش :بكراذ ناسارخب داو نيككت ناديت تن

 :لق عجرأف لاو رانلا مدقت .ىتح هترصاخ طوسلا مزلاو كسوف

 ُ زيدل 0 مقا رث «نايح اي* رانلا 2محتقا الو هند عجرا* |
 يدتر ليق عاما لف وأو نص نير بح كا ا 7

 موعشما خضفهانلا فيعصلا رحصلا رعولا مكاتا لوقي الثأق سوسن

 ردصلا رعولا مكاتا ةيناثلا ةليللا ىف تيارو اًعرف 9 تهبتتاف رئاطلا :

 10 لق رف ةرغج هموق وو رئاطلا موعدملا ةضفهانلا فيعضلا

 مكريمأ ةرخج نآك 5 عاض نقل

 لئابفلا سود لبق 1 فالق ْنَم لَه
 0 اا است 2 90-0 9 2

 هلاعلف مخ ني كترشردص نبين

 لاق تيدا نم ايتو 4 «هلاو

 ىتتلدح ىلذك ماشع ىب ميعاربا ةنسلا هذه ىف سانلاب حو

 شعم نأ نع ىسيع نب ناكما نع هركذ نبيع تببات نب ديا

 ميعاربا سانلا بطخ هئدقاولا لقو «هريغو * ىدقاولا لق كلذكو

 ه 8131 ك © , 8 يت )821660 بكرش. 2 801 © ©
 جرا اذار 1 ندا 210 0 2) 8 مدقأ. ١ 2 8 هدط. 'ريز) 0

 نيصخر 28211 300. لاقو © لحجر لاق. ى) 510ء هن دءوو هقوتع 20 كتاطلا

 لعوتصغ ذه 8.١ 2) 821 © 0 رباح. 22) 8 رعجر 811 © © عج.

 2) © موق. هر 8 ءالب١ «) 816 الو, 0 الا م 8 اًرَقْجر ظلك |
 65 © عج. ْ

2 159 



 عنا

 ام, لال

 ١ بك ا ذ الماح ني نيت هير م مرا 0 قبتسأ 3 51

 - وو يمت نم نيعل اعبك أ 59 01 0 ع 3
- 2 - 

 ناسارم اح 5 كلما كلكيع نب م اشه 2 لتعتتسا نسا هلم

 دلل هللا دبع نب سرشأ

 ل وم نيب ليتاو ىودعلا ملايخلا ليأ نع اوك نب ىلع وك لف

 ١ ديع نب ماش نأ فيفا كتلصل) ىسب نفح ناخرط 9 نع

 8 نإ سرت ليعتساو ناسارخ ى 2 هللا كسبع ند ليسأ ٌلرَع كلما

 | اللا ىبع نب. كلاتخ بتاكي نأ هرماو اهيلع ىملسلا هللا دبع

 هلضفل لماكلا هذوهسي اوناكو اريخ الضاف سرا ناكو ىرسقلا

 7 ىلع ليعتسان «مودقب أوحرف اهمدق ايلف ناسار_خ ىلا راسف دنع

 ىضقتساو طمسلا ىلوو هلزع رت ىركشيلا ايما ابا # ةريع هتطرش

 راشتساف ءاضقلاب ملع هل نكي ملف ئدنكلا كرابملا ابا ورسم ىلع

 د 00 كسبز نجازا نيك 7,2 لكم مي خاتع رانتاف نابح ب لتاقم

0 . . 5 0 : . 5 - 3 
 . لكنا فر لوأ ناكو سيشأ - قا ايضا لوي ملف «ايضفقننساف

 - ر .اثد نب * كللا كيبع خطبارل لا ىلع لعتساو ناسارخ كك ةخطبأو لا

 ١ 5 ناكو هلاق ©“ ءسفمد ف ”رميبك و رومالا و يعبص سرشأ كونو ىىابلا

 ليجر لاقف وهب احوف 7: سانلا قربك .راسارخ مدق امل سرشأ

 6( 211 ادبع. 0( اذالالا فرنسا ىلا 8 ا 2 اذا. 0 21

 ناورك. 42) 831 ©« 0 فلختسا. 6) 8 ىلع ىب كيحص رك 8

 "ا لاكلا ى) 211 ءا .0 نب“ /) 801 هع 0 رييعز هل. 8ءاقلط. عكر

 2) 11 كراملاو 8 ركفملاو 14 لزانملا ناندع 16«ع110 10113556 ]13-

 ع تكا مز ظ101 ك6 © 020: )28111 © كيحما 2

 أ 0 كيزي. 2) © 01 : مخ دايز نب: 0)' 821 لاق. 60

 ) 18101 هدم.



 امع ه4 شادخ. 2) 836 ه © هدم. 2 5زءج 4 ىرأ م2113 226

 تس ةل يتسلل لت 25 بج حس هه لع نع ووش نؤجس فدا عسا علاج حس قا

 : دم ع + استمع هلا ضال اها دل هيعح ويجسد

 11 م ما

 فرشملا هسلج ىف دساو اهدحا لبقا دغلا نأك اًملف نانقأ أربتو

 قوسلا ىلع هب اوفشان ىناككاب ىنقكلت نأ كلعسا ةدول لاقف هانا

 ةهديب هقنع برضف هاذخاراضب فيسب كسا اعدف ءايبن هيلع

 7 ليف وأ 5 5 0 رق «مايا ةعبرأب ا لبق

 0 ريتك 2 نيتئس وا ةنس كلذ ىع 0 ا

 اريثك ,بلغف و معم ىعدت ةيرق ىاوهو شاكخ ا ةيلعا ملكت

 «٠ شدخ ةهنال اشادخ “ىئمسف. 7 ةرايع ههمأ ناك لاسقيو هرتمأ لَك

 ىف ىلوالا هقرما ئمجربلا داذش .ئنب ىسيع. ليتسا ىسا ناك

 لاقذ ادسا اكهف بصغف ةخنطق تباث ىلع دهجو هجو

 2 دك 0 3 0 رااكملا اك 36ه

 تيدي مهيب 1 ةليكاب ا مجابأ 9 ميش 3 م ىو

 0 هم 0-0

 15 بلكات هحعلا ع 2 يلع هابل 7 الخ َكابأ 0 تْدَجَو ىنا

 بذكم 2 تكيداع وم ع ةمهسب كامر وم 7 ىمهسب 8
 © 5 92060- 00 00 3 نة
 ل هوفع للج هللا دبع نب ىكسأ

 د 3 5 ن ةنرعد 2 3 525 هد 2م

 2) طزلاأ 650 يوما ١)76 3.11١ 811 همست ١2 مالا ع نارتلالا

 2) © امامأ. ) 831 ك4 © 200..لاقء . رك 8 اكون 83) 1

 66 © مسه عرس /) الخ 1: 1 1 26عر 52ل م ا 3120 8
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 زعلت كر هاك 72) 8 ايلا. 7) 5 كيهسي.



 اهو.“ 1.3 ةكفس

 ىنكي لجر هعم ناكو هدب اعدف* هللا دبع نب دسأ هب ربخاف

 مهل لاق معن لاق كفرعا هل لق كسا هيلا رظسن املف ىسوم ابا

 اذه اف ةدايزل لق معن لق* فشمدب توناح ىف كتنيار كسا

 ١ ناسارخا,تمدق-اهنآ لظابلا كيلا عفر لق -كنع ىغلب  ىذلا
 | 11+ تاجرخ ىلا راص اذافد سانلا ىلع ذم ثق ذقو  ةراجات و

 نسل دواعف 2هرما ىلا داعن فيصناف ىدالب ىع يرخا هدسا
5 : 7 

 كهنأ ملا لق هيلا رظن اًملذ هيلا لسراف هدرما هيلع مظعو !دسا
 اطفحاذ سأب .ىتم ريمالا اهيا كيلع سيل ملق ناساوخع ماقُملا نع

 دادزف ضاق "تأ ام 2 ضفاف .ىدوم وبا هل لاقف علتقب موماو

 نكلو كتلونا ام 5 هل لاقف نوعرف ةلرنم ىنتلونا 58 لاقو ابضغ

 نم مني ملف ةفوللا ةتيب لحأ نم ةرشع اوناكو اولتقف كلونا هللأ

 ليقف اذه ام لسا لاق_ذ ىوسلا لمما ربكذف هنع فيسلا اينف

 5 جوخ م افيس بوقعي* ابأ 7 ىطعان هليدف فيسلا كك من هل :5

 نفذ ةءاربلا جياع ضرع ورا لاقو 45 نيننتاب هعطقفذ 0 يرض

 عانم ةينامت ةءاربلا 7 ىف هليميس ىلخ و هيلع عشر ماق نم ربت

 ©) 8 هدح.ز ]4 داعجف.. 25) 881 ءغ (0 هده. ) 0 هده.ز 2811 هدم

 هلا 4) 801 ووم. هء) 8 هدم. رمر 8101 ءه 0 دايز هل لاقف-

 ىز 8 رماك. /) 8 ء6 0 ضقاز 101. 20 75. 5. 2) 831 هانتساعتكم.

 7 2 81 ةعسبرأ نيب كداكدو 0 برضغق ةعبرأ. 2) 1211 ك1 © لف

 ”72) 811 ءغ 0 اناق. م) 0 ىيسي قوفعي. 6) نيئتابز 14 نأ

 )0016© 2  م) 01 ىم 2) 2811 هيلا. 7) 811 قاف.



 لا ع اه.أ

 لزعا هللا دبع ىب كلاخ ىلأ ماشه بنتك ةيبصعلاب سانلا كسفاو

 هعمو 3 قارعلا ىلا كسا لفقف مدل ىف هل ه نذأتساف هلزعف كا

 ىلع دلسأ فلخكتساو 1.1 ةخنس ناضمر رهش ىف ناسارخ نيقاهد

 © رعي ماف ةيفيص مكمل ماقذ ىلكلا هةناوع نب مكتمل ناسارخ

 هللا دبع ىب كسا ةيالو ىف ناديه ليم كم وبا دايز سابعلا

 هل لقو و سابعلا ىب هللا فبع نب ىلع نب ديحم هتعب ىلوالا

 لجر نع هاهنو رصمب فطلاو نميلا ىف لزناو انيلا سانلا عدا'
 02 - 3ع

 :ةمطف ىنب ٌبح ىف اطرغم ناك هنال بلاغ هل لاقي ةرهشربأ نم

 م بح 5 ىلع نب ديد باتكب ناسارخ +لهأ ءاج نم لوا لاقبو

 امنف 1لق ءلب لحما نم ةبلعت نب سيق ىنب لهم نامتع ىبا ظ

 ىنب ةريس ركذو سابعلا 2 ىنتب ىلآ اعدو دمح 70 بأ دايز مدق

 نم بلاغ هيلع مدقف ماعطلا سانلا معطي لعجو غمْلظو ناورم

 دايزو بلاط ىنا لآ لضفي بلاغ ةعزانم  عنيب تناكف رهشربأ

 د 7 ناكو ةوقش ورب دايز ماقاو بلاغ هقرافف سابعلا ىنب لضفي

 ميعارباو ىعازخلا ليقع نب ىيج ورم لها نم هيلا فلتخي
 رود“ ىف بناكلا تيوس .و نري لزني ناكر لق« ئودعلا با©خل 0

 2) 5811 4 0 ىئاتسلو. ب 8 8 جل 14 غ هع 2 5 نيف

 ءانرلشت نكح | 2 روباسين. 2016© ءالق ره 2 211
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 ةباوك ىو فاسو -ئنراملا باهش نيب ةبقعو لطتللا 2لكاو 0

 سانلا اوجرخ نا مرماو رايس نسب رصن اعيمج قيلعو يلب ىلا '
 عنف ىلعابلا :فيرط نب دارو ىرتضبلا .باب رصت قرحتاف هيلأ

 نب ماسم عطقو «“ اهبيلع ناكو خدام ليخد نم ملسم نسب ورمحع

 10 داتأو نايناغص ىللحأ 7 هاتاف ناقوربلا وسعت /: لؤسخ سف ريا دبعس

 لك ىدسالا كلاخ نب ناسحو ميم ىنب نم :«قافقعلا :« ةملسلا .

 ىب ةعرزو ىبارعالا نانس هاتاو ةثام .سمخ ىف امهنم يتلا

 هتيب لعا ىف ىريمنلا نوراغ نب ٍناَكْحْلِو سوا نب ةيلسو ةوقلع

 ىلع ناقوربلاب ركسعو ىرتخبلا عسأر ناقوربلاب كالاو ركب تعمجتاو

 5: مكنابطعا متذخا كف خلب لا ىلا وصن لسياف خانم خسوف فصتأا

 ملسم نا ةعيبر نم ميق لقو هملسم نب وريع ىلا دزالاو ةعيز ٍ
1 : 5 : 0 : 5 

 6 ه) 8 ةن1نم 022. 12 0) 5 نع ريتكلا 0عواتتأم )58

 ىف بميسلا. هم) 8121 هزت. 4#) 811 ءا 0 هت. )8 ناميلسو,

 /) 8.ماعلبو. 0 ) 8,ماعلم .2) 8 لياواد ا طكك ل نأ

 ؟10لءاتتت. 2 6) 8 لونو. 42) 8 هاتاو. 7 8 ملسمر 0 زةئملسر ا

 01 2عوي ١ 2) هل 0222© ىناقفعلا. ه) 5 هرع نب ١
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 ا أ. نس

 © ةفئاصلا كلما كبع نب كيعس أوغ اهيفو

 © ةيزخل اوداو اهلحا عاصف ناللا كلملا دبع ىب حمل ازغ اهيفو

 0082 8 0« بجر ىف ىلع ند كمصلا تبع كلو اهيفو*

 توسه ناكو 0 ماش امهيلع * ىلصف رمع نب هللا كبع نب دانت 0

 نبا انثذحح لق تراثخل ىتدح «ةنيدملاب رئاس تومو ةّكَع سوواط

 0١ 9 ميكلل نبع /ىنكلذح لاق رع نب كم ءانربخا لق دعس

 20185 ةئنس هللا دبع نسب رماس تام لاق ظورف 7 ىلأ سب هللا ك.دنع

 . عيقملاب كلملا دبع ىب ماشه هيلع ىّلصف ةجلل ىذ بقع ىف

 'اذكو ربقلا قنع اسلاج ركب ىا نب دمحم نب مساقلا تيارف

 يلع ملسف مساقلا ىلع فقوف :ةعارد الا هيلع ام. ماشه لبقا

 فيك دي ابي تنا فيك ماشه هلأسف مساقلا هيلا ماقف

 كرو «ريخ 1 مكلعيج نأ 8 هللاو با ىنا لق ريخب لق كلاح
 15 ىهسف فالآ ةعبرا ثعب .قيلع «برصن ةنك سانلا ىف

 ©60فألأ ةعيرالا 15

 ىكابكلا ناوفص نب دمحن ماشع نب ميعاربا ىضقتسا اهيفو

 ْ © ىدنكلا تدصلا ىضقتساو هلوع رت

 ١ « يلب ضرأ نم ناقوربلاب ةعيبرو

 1 00 الدش النص ذض 8. 27) ط كغ 0 هتع .2) 8 5. م. 120م 0
 01 5 52:١ نايس. 4) 8 امهيلع كالا دبع نب ماشخ ه) 0

 اكذح. /) 8 ىنربخا. مى) 831 مكلملا 2) 831 هرصمم 2) 41

 لككرك 20 8 هنض. 2 8 هك. هللا“ 0 8 ىدانب 20 1
 كتعبف. 220) 821 فلالا.



 53 خندس ركل

 بحاص ّىلا لسراف ىل اهتعيمج كنأ تننظف ىرلا ىلع ىنتتعب كنا

 ىلا بتكف رد فلا ةئامتلت ىنيطعيو هلع ىلع هرقا نأ يارخل '

 هنيمقا ام اهب* تفاف نوبغم كنا ملعاو كاطعأ .أام لبقا نأ

 تسمدق اًملف لعفف كيلا ىتعفراخ كيلا تقتشا دق ىلا تبتك رث

 : © ةطرشلا ىنالو هيلع

 دبع فئاطلاو ةسكمو ةنيدملا ىلع ةنسلا هذه ىف لماعلا ناكو

 ىب نيسح ةفوكلا ءاضق ىلعو 25 ىرضنلا «هللا دبع نب ىحاولا

 ليق كقو « سنأ ع ةردعجلا © ءاضق ىلعو ؛ ىدنكلا نسح

 قارعلا ىلع* ىرسقلا هللا دبع ىب كلاخ لعتسا امنا اماشه نأ

 ؛0 1.5 نس ىف ناسارخو .قارعلا ىلع هلماع ناو !.1 ةنس ىف 4 ناساخو'

 © ةريبع نب رمع نب

 ةخئامو تس ةذنس تلخد مك

 ه«تادحالا نم اهيف ناك امع ربكلا ركذ

 دبع ةنيدملا نع كلملا دبع ىب ماشه لوع ةنسلا هذه ىفق

 15 كلذ د فئاطلاو هك نعو ىوضنلا هللا دبع ىب دحاإولا

 ةنيدملا مدقن ئموزخملا ليعامس نب ماشه نب ميعاربا هلاخ ميدل

3 9 
 © رهشا ةينامتو ةنس ةنيدملا ىلع ىرضنلا ةيالو تيناتل

 ه) اث هدم. 86) 8 غ0 ىرصبلا و 831 ىرصنلا. © 8 ىبضق ءاضقلا.

 4) 821 هرص. م) 8 ةقيالسس هدمبز 0 طقطعأا ىتلا تادحالا رك
1 

 اهيف تناك. رز 8 ك الش الز ١) هل 5120 5 ميعربأ ءلاخ 1 6

5 
2 
-3 

 6 ىكقلاخ طدطءوض6) 5ع 82 ءا الك 6 2ءمعزر12 )2  علل عسفل



 07 | اخنس

 ض1 58 له اموي ىل لاقف هبلأ ا بك ضرعو قيقكت نيد

 ىلع هحيب برضف ريمالا هللا ملصا بتكا الو أرقا تلقف دايز اب

 راشعا ةعست كنم طقس نوعجا, هيلا اناو هلل انا «لقو هنيبج

 لاق رهدلا ىنغ اهيف ةةدحاو كل * ىقبو كم اا كنك ام

 ْ أذ امو لق مالغ ىبت ةدحاولا كلت ىف له ريمالا اهيا تلقد

 لق ىنماعيف ىلا هب ثعبت ه ابناك امالغ ىتشت تلق ذتنيح

 مكنناك امالغ ى ء,ننشاف 6 تلق 0 لاق كلذ تح ترك تاهببه

 ةانتكحلا كع ةدي ام كا ةد كتدحعبرف أانيد نيس ايساح

 هللبل ةرشع سمخ #7 لا كم كا هلال هلا ةهيثأ اهل م تلعجو

 "0 خليل هدنع ىف 0 تارقو * كس اام' تنك 2 40

 ام توفط كارا ىنا لق تثش ام أرقاو تتش ام بتكا

 لاقف راممط اذاف >هنوكداش عفرف الك تاق كبجتاف ريسي ءىشب

 لع هلمع نم وه اذا هيفرط نيب ام تأرقف راموطلا اذه أرقا

 ىلا تمد 00 تجرد هلمع كتيلو قف جرخا لاق.ذ ىولا 15

 7ناف نون ىببارعا اذع نا ىلا لسراف جارخل لماع تذخاف : : . 3 ّ 1 1 ا 0

 د لقف ةنوعملا لماع ف كيتا 0 ايبرع جاوشل ىلع لود 2 رهمالا

 ىديع ترظنف اع د ىلا كلك هلو لع لْغ ىقرقياف هل

 ' || ىلآ تبيتك مث ترسكنا ال هللاو تلقف ةنوعملا ىلع انأ .اذاف

 ©) 811 لاقف. 2 5) 8321 ةدحاولل. ه) 801 هده. ©2) 8 هدم»

 09 00 2 01 مله 0 ل ي) 28 ليلر .ةءني ق2

 4) 831 # مر 8 تنسحا. 2) 8 كنا ىرأ 401 ©1831 هنوكداس.

 ') ةنوكذأاش. 7) 881 كغ 0 ناو. ) 8 اولوقف. 2 8 4

 مرد.



 ا.ه نس 11

 لاق ىنجرتلا نم ىل لكوو ريسملاب ىلمأو ىنع ىضر كف نينموم أ

 لق ىرسقلا هللا دبع ىب كلاخ لق هللا كجري تنا نم تلق

 ترج املف.رفصالا .ىوذربو ىايت ليدحنم كوطعي : نا :ىتف'اي مو

 امو قارعلا تبيلو كق ىن تعميم ناو ىتف اب © لاق ىنادان * ًاليلق

 ةمكيلا ىنلسرا ةدق ريمالا نأ تلقف هيلا تبهذف لاق * نى قخناف

 ءىنضتحك اذه لعجت ريسملاب هرماو هنع ىضر دق نينموملا وهما ناب

 نأ ىئرما 4دقو تلق مهنم كلذ تيأر املف ىسأر لبقي اذهو
 لق ةماركو هللاو ىل اولاق رفصالا هنونزربو هبايت « ليدنم ىوطعت

 /دحا ىسعلاب ىسما اف رفصالا هنوذربو هبايت © ليدنم ىنوطعاف

 ٠0 ىتح اريسي الآ ثيل ملف ىنم ابكرم دوجا الو ىنم و ابابت دوجا

 ىف لاقف مه كلذ نم ىنبكوف قاوعلا تلاخ كو ةدق لكك

 اذك* نلاخ لو دق لجأ كلق اًموُفهَم كارا ةىلف اه* انل فيلا

 قفز

 تققل نا 1م ىشخأو عد تشع اعبر ة انهاه 506 دقو 7اذكو

 عنصأ فيك ىردا تسلف انهافو انها» ىنتوفيف ىلع ريغتيف هيلأ

 15 كقارراب ىنلكوت 0. ىم امو تدلق* ةلصخ ىف كل لى «ىل لقف

 اهننعفدف تق لا كفقاز أ للف ط7 ام تكبصأ نات جرو

 اص نم 50 ةفوكلا تمدق اهلف :تجرخو معن تقف كيلا

 ةنلخف م اوذخا ىتح قتكرتف سانلل نذأو ىابك

 كنس  لاقف سر عفرف تينتأو توعدو 52 بابلاب تمقف

 20 رانيد هام كنرصأ تح ىملؤغم ىلا تعجل اف ذخعسلاو "م بزل

 2) 8 (ةسسغتتص ىدائ. 6) 8 هدم. 6) 8141 ءا 0 م 2) 8 دق,

 ©) 831 ع6 0 هت. رك 8 ,كسعلاب ىحا. ميز 8 ابيت / 8 قرعلا.

 2) 831 كانه اهتبصأ. 2) 8 ىشخاف. 2) 1 0 ) 811 ١
 © بوقلاب.



 ا ا.ه 0

 (00 لل هلك كلذ ىلوو ىرشملا لع نم هيلا ناك امو قارعلا

 02 ىحيلا مالس نب نيج هركذ .« لاوش ىف ىرسقلا هللا كبع

 7 ىَيَسَأل رانا نب تين ىبا رع نع ىلا ني رهاقلا 3ع

 كبع ىب كلاخ* هدنعو كلاما دبع ىب ماشع ىلع تلخد لاق

 ةقيفصت نققفصف ©4لق ىميلا لما ةعاط ركذي ضو ئرسقلا ههللا

 الو أطخ اذكه تيار ام هلت متلقف اهنم ءءاوهلا قد ىديب

 ىميلا لعأب الا مالسالا ىف ةنتف تحف ام هللاو اَلْطَخ هلثم

 كللا كبع ىنينموم ا رمما اوعلخ مو نامتع نيبنموملا ريمأ اولتق

 00300 بقع اهلغ لق بلهملا لآ كمد نم رطقيتتل انقومس ناو

 مكب ترو* ميت ىنب اخاي لاقف ارضاح ناك ناورم لآ نم ٌلجر »
 قارعلا :!كدلاخ ليم نينموملا ريماو كتلاقم تعمس دق ىدانز

 قيعس نب دابح 7 قازرسلا ىبع ركذ  «رادب كل تسيلو

 ألا تييتا لاق هللا ىيبع نب داير قربخا لق هبخا ىئناعنصلا

 ىلع يرخخ ذا ماشه باب 1 بابلا ىلع اًموي انا انيبف 2 تدضرتقاف

 لاق نامي تاق ىتف اي تننا نم #7 ل لاقف ماش دنع نم لحجر 5

 لاق نادملا لكدسع نب هللا 0 لابسع نسب دايز كلف تأ 1 ىف

 ريمأ نافذ ماولكترت ناكعال لقف ركسعلا ةيحان ىلا مق لاقو مسبنق

 2) 0 200. ىع. 2) 0000. ىدسالا ءفزد552.1. 10 8121 مين ىنب اخاب .

 5ءعءامتاتك دان آش كاآ]. 110:ع/1682/ )** . )  18131 عع 0 هدد. ءأ 270 5ع

 ىرسقلا 2821 26( ىريشقلا. 4) 8 هدص. 6) 0084. وهلا. ري 0 مث

 تنلق. 2) 1 كذ دور © ىيددور ان“ 710. ءغ مائه 56(. ىدانز, 1 قداس 1

 0 قداير. )1811 ىلور 14 ىلو لق. 8)2 105. ىلع. )181/1 6 0 نتيضوقف»
 /7) 8 200. ىنعي. ) 8 ءا 831 هدم. م)ظ نم. ) 8131 دبع ان 13 1

 هدعمتووزتمع 5كتطلغتد» ظاعمع ه6 ىبع ىب هللا دبع ىب هللا ديبع

 نادملاز هك 111, دن“, 22 56026 )2  8 5. طر 0 ع



 مه ةخنس ا

 «كانه هل ةيود ىف هلرنم ىف ةتوتيرلاب وهو اماشع تنا ةنالثل

 مئاكلو اضعلاب كيريلا هءاجن ةريغص اهتيار دقو رع نب كيح لاق

 © فقشمد ىلا ىتح ةفاصرلا نم ماش» بكرف ةفاللاب هيلع ملسو

 :كبع نب* ىينكلا لع املق هل انامجرت' ناجرلا ىبع نب نينكلا

 بهذ نم ةئبلو ةضف نم تانبل عبرا هعمو ةفوكلا مدق 5 ناجرلا

 املاسو نسينخ نب ىمحو 6 ةرسيمو ىداصلا ؟ةمركع 'ايآ ىقللك

 ىنب ةوعد رمأ هل اوركذف ءاذملس 3 ىنب لوم 2 ىيحك اباو نيعألا

 كيج ىلا لخدو هيلع هعم ام قفناو هيضرو كلذ لبقف مشاه

 0 ناهام نسب رمكب ىلع 6-0 نيك :جوف* اوس برع تامو ىلع نبأ

 © دماقم حماقاف 7 ةرسببم ناكم قارعلا ىل

 ليعاممأ 0 9 ماشه نسب * ميعاربأ ةنسلا هذه ّك سانلاب حو

 ديد“ نب ميعاربا ىنثتكح ىدقاولا لاق «ةنيدملا ىلع 7ىرضنلاو

 رهظلا دعب لق ةّكِع بطخا ىتم ماير نب ءاطع ىلا لسرف مح

 ءاطع نع اذهب ىلهسر ىقرمهأ لاقو رهظلا لبق بطخ 8 مويبد ةيورتلا لبق

 نب* ميهاربأ ىيكتساف 7 لاق رهظلا كعي نا هترمأ ام ةاطع لاقف

 © الهج هنم هولعو ذكموي و ماشه

 نع ةريبه نسب رهع كلي أ لبيع نب ماه لبع خنسلا هدف ف

 1 ل ناكف 2) ظالا كك © هرسب ل رش ةريغم او 1215ه. 2 1

 هع 0 ركد. 2 82 ةملسم» مكر 2 ك لق الر 32 نرسب 82) نكف

 هدم. 7) 881 ىرصبلا, 8 © 0 ىيصنلاو.. 2 8 لاقف. #) 0

 هكببلا 7( 85 هن.
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 هه 5-5

 دعس ١5 1

 هيلع راشا سانلا ىلا يمك ال مايا ةعبس ةبابح توم دعب كلملا

 0 سانلا كلنع :يفسي 2ىتن ءنم رهظي نأ فاخو ةخياسم كلذ

 نم نيقب لايلل كلما دبع نب ماشع فلختسا ةنسلا هذه ةىوت

 «رهشأو نس ىيتلتو عبرا ىبأ فلختسا موي ههو اهنم نابعش

 نوح با انتدح لق ىلع 4ىتلح لآق ءالبش نب* رع ىتدح

 01 مهيحسو كلا تبعا نيب“ لاهتملاو: ئدايزلا . ء نامت ياو ىترقلا

 بعصم لتق ماع كلملا دبع نب ماشه كلو اولق ئفيجألا صفح

 نب ليعامسا ىب ماشه تنب ةشتئاع هماو 7 ةنس ءريبزلا ىبا*

 موزخم نب رمع نسب هللا دبع ىب ةريغمل ىب كيلولا نب ماشه
 دلت ىتح كلمل دبع ملكت ال نا اهلها اهرما ءاقح تناكو

 باد اهناك * اهرجرتو ةداسولا بكرتو دكئاسولا و ىنقت /تناكو

 /ليتامتلا عضتو * ليتامت هنم لعتو هغصمتف رثنكلا ىرتشتو

 ةنالف اي ىدانتو 8ةيراج مساب لاتمت لك تمس دقو :دئاسولا ىلع

 بعصم ىلا كلملا دبع راسو اهقمحل كلملا دبع اهقلطف ةنالف ايو

 كلذب لءافتي ارويصنم هاهسف ماشه كلوم هغلب هلتق املف 7« هلتقف

 ناكو كلملا دبع كلذ ركني ملف ماش اهيبا مساب «هدمأ هتمسو

 نأ هتذح نبع رمع نب كّيحص كذو ««ديلولا اي ىنكي ماشع

 «) 831 كغ 0 ةطتاتصل ه2. 82) ]ص 8 م:2عءعلل6 فعج وبا لاق.

 ها لئلا كا 0 021 2 8 :انتىحع. 6) ظ ومع انأ 710عأات1. ري) 8

 تناكف. ى) 8121 ىنبت 16 17هه70. مو 1. ال10 ظالآ ©أ 0 بكوتف»

 /) 811 هرم. 2) 8 ةكداسولا. 6#) 8 هدص.. 4) 8 اي. هت 8 تأ

 ظالآ هدم. 7) 0 هدل١



 !.ه نس لس

 ةعيراب * اهارتتاف ل ةدعس تلسراف ةبابح معن ة5لآق هدعب

 اهب تتأق رفسلا لالك اهنع بهذ ىتح © اهتعنضف رانيد ء فالآ

 ىقبأ نينموملا ريما اي «تلاقف رتسلا ءارو نم اهتسلجاف كيري

 :ةرم ماده ىع ىنيلأست راا لق هانمتت و ايندلا مىم «5ىث

 5هدنع اهتلخو نماقو ةبابح هذه كلو رتسلا تعفرف ككتملعلد

 ديزي ةأرما ةدعسو ةاهابخو اهمركاو كيزي دنع ةدعس تيظخ

 نب سنوي 7 نع ىلع لاق 2« نافع نب نامتع لأ نم ىو
 امري تنغ كلملا ىبع نب كيزي ةيراج ةبابح نأ بيبح

 دربتف ماو اهوب حيتمطت ام. ءةراوح ةاهللاو ئقارشلا نا

 ,ه« تءضرف «0ذخجاح كيف انل نأ نينموملا ريما اب تلاقف ريطيل ىوهأت

 لاقو اكبف هبجت ملف ةبابح اي تننا فيك لاقف تلقتو
 ىوهْلا ءلْلَد وأ سفنلا كّنع لست منت

 دكعلاب +3 «يلنقتلا لمص نانا

 لقمنت اهل ةيراج 5 عهمو

 15 قري نأ بصلا مئاهلاب اًنَوَح .ىفك
 اف ةلظعم  :لقو كيحم نم ٌلزاسةسم

 دبع نب كيري كثنكم ياخ لاق رمع لاق ياذيب لكمتي ناكف

 2) 0 هر. )8 لاقف. 2 8181 فلا. 2] 2 2

 م 8 تلقو. ر) 0 ىفب )6 200.ايش' 7 881 هنكإ 05

 هر. 1 21 اهمركاو اقابحو. 7) 8 200. كلا دبع نب“ ه) ا[ نب“

 229 ظزاوح. 0) 1 خجاخا رز نافد 0 نأ. نأ 1114922. 6.

 ؟) 811 « 0 لهؤذبو 5 عدت نأ مات1م0ه, 710. ع. ع. 28101331530 *ثحبو

 7) 8 سفنلا لسن. ى) 1160ع «ا 5600. ان5وا16 4 اذيد 1. 27 0عداتصأ

 زد ظاللآ 61 07 6722672 7:

2 154 



 انشد أمم نم

 اكلنا" ا هللا هدتعت“ 5 بك «نوهيلا نم لجر لاقف ةنس نيعبرا ه كلم

 © ٌءنس رهشلا لعجت هرهش ةبصقلاو ةبصق نيعبرا كلج هنأ ىأر

 ظ هرومأو دريس ضعب ركذ
 ارد كيرلا قاك« لاق“ ىلع انتكدحت لاق“ ءذبشا“ نب * ريع 4 ىتدح

 قوعد ةمالسو ةبابح هدنعو برط دقو امي لاقف جنايتف نم ةكتاع :

 الج تاه“ الف عشألا مكك نم م ىلا :ةسابح :نكلاقف يطا

 سقلا" مالم

 1 محلاة نسوا ١ هتك اتناك
 هبل ها طنا : ىحل# يلج تدإا 'ىرمغلر لق

 / عيجت نم *ىل نم نود ىنم مهل و تاب مسك 1
 عيسقلا رمال 2 دولا ابا لاح ىنت

 ىعيمد تضاف اًيلاَخ اعبر توصبأ املك

 ع 3 هنراتمتالا ضعبل ةصشلا] انيس ريمأو تدان مث

 كلمل دبع نب ناميلس ةفالخ ىف كلمل دبع نب ديزي محد

 نايثع نم رانيد فالآ ةعبراب ةيلاعلا اهمما ناكو ةبابح ىرتشاف

 ديزي ىلع رجحا نأ تم ناميلس لاقف فينح نب لهس ىبأ
 تلاقف رصم لهما ىم لجر اهارتشاف ةبابح 4 ديزي كرف

 هانمتت ءىث ايندلا 5 نم ىقب له نينماملا ريما اي كيزيل ةدعس

 ه©) 5 ثكمم. 2) 831 204. هللاو. ) 811 ا 0 أرهش. 110 8 نسلا.

 2) 1ص 8 م2326. رفعج اودا لاق... اظ11 680 هدم: . ريزالخ تا 7

 م 1 ةطعالات5 ىلع. م) 811 66 0 تام. 131. 1هع.ذص آش تاب را 1١1١71١

 ”. تيبيو. /14)72 عيجاضب. 2) 831 125. نم. 2) 0 ىف.



 ا.ه نيس نونا

 ةاهكلم ماصف نيشفا ملسم ازغو ماشه همقو كلما دبع نب ديزي

 © ٠.١ خيس مامتل فرصناف ةعلقلا ميلا عفدو سأر فالآ ةنّس ىلع

 نب * كلمل دبع نب كيزي 4 ةفيلخل تام ءةنسلا هذه ىقو*

 كلذب ىنتحح ءاهنم نابعش نم نيقب 24لايل سمخل 4 ناورم

 : ناب نبع نسيع 2 نب قانا نع دركذا نبع تيان نب دا
 ءاقلبب هتاف»و تناك ىدقاولا لقو «ىدقاولا لق كلذكو رشعم

 لقو ؛ةنس نيثلثو نامث ىبا متام موي وهو * فشمد ضرا نم

 نيثلشو: تيس :ىبا مصعب: لاقو.“ 2نيس , نعبرا باو نك ام
 ىلعو دم نب ماشعو رشعم ىنأا لوق ىف هتفالخ تتناكف «ةنس

 ؛ ناكو «نينس عبرا ىدقاولا لوق ىفو 7 ارهششو نينس عبرا دمحم نبا
 رشعم هبا لق :«كلذك كلاخ ايا ىنكي كلملا دبع نب كيزي

 قوت دمج نب ىلع لقو 2 مريغو ىدقاولاو 4لديح نب* ماشهو

 نيتلتو عبرا وأ * خنس نيتلتو سمخ نبا وهو كلملأ دبع نب ديزي

 تامو لق «!.د ةنس .هنم .نيقي سمخش ذعململ موي نابعش يف ةءزلنس

 سيخ نبا وهو كيلولا منيا هيلع ىلصو .ءاقلبلا . ضرا نم ديوب
 ىنتدح «صمحب ذئموي 7كلملا نبع نب * ماشعو ةنس ةرشع

 يفوت بمسح ىب ماشه لقو « ىلع نع 1 ةبش نب * رع كلذخب
 7 لاق ىلح لاق «ةنس نيتلتو ثلث نبا وهو كلملا دبع نب كيزي '

 كنا ة«كلملا نبع نب كيزيل * نيهيلا نم هريبغ وا هظيوام ”وينأ

 ©) 8 وود 2)ط عالق اهلها. ) 8 اهبيفو. <2) 8 هده. ء) 8 نع.

 رك) 8 وهو تامو. ى) 8 200. تام موي. 42) 821 ناوهشو» 5ع ن

 ع« مه ءمرت1 مكانسم 556 710عان7. 2) 8 كلذكو. 2) 81 هدم. 7) الآ :

 ءك 0 هدص0 )هدص. 78 نبأ. 4) 881 ةبرام.



 انقل 126١ تس

 ' ثادحالا ىئم اهيف ناك «امع ربخلا * كذ

 ىيكحلا هللا دبع نب مارجالا «ةوزغ كلتذ نم اهيف ناك ةآممف
 00د نلي ءاروا نم نوصخحو نتادم ىلا كلن «زاج ىتح ىاللا

 © ةريتك مئانغ باصاو هلهأ ضعب هنع /ىلجو كلذ ضعب جف 5

 ةايرس ثعبف مورلا ضرأ كلملا دبع نب كيعس م ةوزغ نناك اهيفو

 © اعيمج مكذ اييف اوبيصان لتاقم فلأ نم وكأ ىف

 /لفقف اعيش صتفي ملف كيتلا كيعس ىب ملسم ارغ اهيفو

 ةنسلا هذه 2ىف دعب دغسلا ىئادم نم ةنيدم 4ةتيشف“ ازغ رث

 « !اهلهعاو اهكلم جلاصف 10

 كلذ نع وبخل ركذ

 '000 06 كيعس نب ملسم نا هباكعأ نع 2كم نب* ئلع ركذ.

 نم فيصلا رخآ ىف ازغ املسم ناو نابزرملا هلعجت سيس  مارهب
 الار رحلت كتلا هعيتات لفقو اعيش متقي ملف !.5 ةنس

 اي ربخر نب هللا تيبعو ةقاسلا ىلع ميمتو « خلب رهن * نوربعي هو
 ظ اذا ةاوبع ىتح سانلا نع ًاوماحت ميمت هليخ ىلع نايح

 .©2) 0 امز 8 داس ط26طء6: نم ةنسلا هذه ىف ناك ام ركذ

 االلل تادحالا 7) 15 8 م12 رفعج وبا لاق 2 وس

 | 0) كلل ه. من, 6 داجر دخ # راحل 2 836 8. مي, 8 رجلا

 .١ نام قلو 82[ 5 م., © داجوز 250 560. منع 8 366 ىع.

 اةاي) 8 ةازغز 560. ىب كيعس 0665[ د 881:1١ كرر 8 ليفقوت ا 2 6

 ١ ةمكق نأ آخ 5ع نيشفار 560 ةاتط ةسصم 11ه (14 اذذ) ةنيشفا. ) ه1

 6[ 0 هدم 2 8 هدتن 7) 5زعظر 811 ءغ © ماو“: 101206 811 سيش و

 0 شيش. 7) 1 نيجج« 6) 8 200. ىنب.



 !. .ذخنس لقفل

- 2 5 
 مداخل نأ ىنح هدلج ىلا هأدص صلخي ىتح دكيدحلا سبليل

 ىخلا لجيولا نعو ه اهالوم نع اههجو فرصتل لجبلا مدختا ملأ *

 6+ قاقرلا .ق 0 نولضفتم « مكدالب ىف متناو ةديدحلا جيرل همدخت

 ناسارخ لما 2هدجو 7لاملا اذهب اوفرق نيذلاو مةرفصعملا ىفو

 ةارمدق موق انلبقو : ىراغملا يف* ماظعلا فلكلاو تايالولا لفاو

 تايالولا اوّلرف 7تارملل ىلع ةاوءتاجت فيع يف ّلك* نم انيلع '

 ةريبه ىبأ بنتكف ' خيج* ةرشوم مدنع 7# ىهف لاومالا 7”: اوعطنقاف

 0 ب رخاتسأ نأ ديلا نتكو دخولا لاق اع كيعس نب ملسم ىلأ

 باتك املسم ىلا املف 2و دنع اهنا مدقولا ركذ نمت لاومالا هذه

 10 نبا بجاح رماو لاومالا كلنتب دهعلا لما لخا ةريبه نبأ

 © ٍغيلع 5فرق ام ٍهنم /لخاو لعفف غبّذعي نا ىتراخل ورمع

 ىرشضنلا هللا كبع نب دحاولا دبع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نم قاكسا ' نع. وكن نيمع :تبات نب دحأ ىتدح :ةدد

 ىلع لماعلا 4 « ىدتقاولا لاق كلذكو ردسح 6 نع ىسيع

 اة دبع ىب دحا لا" ىبع دنِسلا هدش 3 فئاطلاو ةئيدملاو ةذكم

 ءاضق ىلعو «ةريبه ىب ريع قشملاو قارعلا ىلعو 2« ىرضنلا هللأ
 دبع ةرصبلا ءاضق ىلعو + ىكنكلا نسكلا نب نيسح ةفيكلا

 © ىلعي نب كلملا

 ©) 8 مالوم نع ههجو فرصيل لجبلا مده ىدلا. -9,)5© 02

 )8 020.هذع. 4) 0 نيلصفنم. )8 قثارلا. /) 8 رفصعملا. 2مل
 8 ىتخلاو. ى) 8 لاومالا هذهب. 2) 8 هدم.ز 50. لهأ 0ءءةنذص 2212

 2) 8 ىزاغملاو ه4 0عاد0ع 4215 انلتقو: 218 اراخد لعاز 831 هدص.صق
 فييعع. 7) ظومحلا. 72) 8 اوعطنقاو. ) 81 نيف. 0( 511 هدم.

 رضم) 1 قف اولا. ) 8 هيلع. 7) 8 خاف. د 4. 8 2 86هع

 ءغ 5ءلنو. 0506 0 ىرضنلا 1. ع6, 0عواتسأ ةض قت 1



 لس ان

 نبا لعتسا اًملف ةيبه نبا ةليسر دف لعقي ملف «مهيدأتسي

 " ملسم مدق املف لاومالا كلت ةيابجعب دما ديعس نب ملسم ةريبه

 نأ هل ليقف جيلع تفرق  هلأ١ لاومالا كلتب «سانلا ذخا: ادارا

 0000 دن اذا لاوارم قاس كب ىلا نكي ءالومب اذه اسلعن
 ءالرف نال ناساخ عيلعو كيلع تلسف منع /عضوت ىتح اذهو

 لطابلاب اوقرق كلبلا نايعأ لاومالا هذهب مذخأت نا كيرت ىيذلا

 فلا ةثام اودازف فلا ةئامثلت رباج نب مهم ىلع ناك امنا

 ««لزنع هيلع وثك نمت كل اومس نم ةماعو فلا ةثام عبرا تراصف

 وباج ىب مزهم عايف ادنو و كفوأو ةريبه نبأ ىلأ كلذب ماسم بتكف

 7” ملظلا* كيلا عفر ىلا نا ريمالا اهيا ةرباج نب* مرهم هل لاقف 0

 ول ىذلا ليلقلا الا ىدص ول هلك اذه نم انيلع ام : لطابلاو
 كح 6 3:9 د 2-

 ادوحد) نأ مكرماي هللا نا ةريبه نبا لاقف # هانيدأ هب انذخأ أ

 سانلا نيب متَمَكَح اَذاَو ا أرق لاقف زاهلققأ ملا تاتامألأ
250- 7 

 لق لاملا اذه نم كب ال ةيبع نبا «لاقف “ لّخعْلاب اومكَحت ْن

 ختياكنو قتكوش 0ةديدش موق نم :هندذخأتل هتذخا ىمل هللاو امأ 5

 ختقلحو معاركو تدع ىف ناسارخ لعأب كلذ نرضيلو كودع ىف
 اندحا نا عيرح ىضقني ال و اودع هيف مدباكن ربغخا قيوعح

 «) الآ هدم. 6) 8 لسر (وتتمعل طح عاتق 710عأاتتت 2310 1110 111611112٠

 © 8 200. و كلكن. 4) ©6004. تقورق. 2 831 200. مهيلع.
 0 عضو 220 نع 811 © 0 يلع. ى) 8 اذفواو طق ©أ

 560. اكفو هدص.ر 2201 ه6 0 ىحفاو. /2) 8231 هدم. 2) 8 لطابلا عفر

 ملظلاو. 2 8 ءايمفالا ١ 2) 01. 1كم ب.اقيإر 95161 1! سرا 11

 7) 8 ما. 60) 801 كيدش. رض) 811 كداكنر 2 كياحعمس وم) 8

 ودع.



 ان كك قرع

 لش. .اراهن: طتجيرلا ع نأ هل ليقف طيبك ساو تت س١

 رمأ رث ةديقو اليس هسبح رث ىسما ىتحخ هدنع هسبع رماذ

 «لاقف كل ام لاقف انيزح هاتف اهيق هديزي نأ نكسلا بحاص

 بحجاص,./نا .ديسهتلا .ابتكإ  هيقاكل* قاع 1قيق اكدوا :نأ ثوبا

 5 ىمم ارسم .ناك خاف ةاديق  قديوي نا عنترما كنأ ركذ كفتحس

 هذقحقلمل كريسف هتيأر اير ناك ناو ٌةعاطو اعمسف كقوف
 د د 2 هدد 02061 2622 , ةضأ تا ا 2300-5

 دولخ ىلا سيلف 0! فقثا نمو ىنلولتقي ىنيفقتسب نأ مه ش

 1 ىورزو

 نولخ + ىلا سيلفا# عفت و قمح! ىفوليلشتمقاق ىضفقشيم اما

 ؛5: ١ ٌنوش كاب ُهلأَ 1 داقخألا ماتو بوبا ادهش نأ ءادعألا 3

 0 احا اَجَشْناك ا ةقذخو ىسناف ْمكتَهارإ ىلا

 00 ّدُخا اصيرخ ةريبه 00 نك 1 ءاهبرح ىلع هلبق |

 عي ملق هسبحت م عفارشأبو ناساخ ملع هل بليملا نب دول ١

 اك هل لاقي الجرو ىربنعلا ةديبع ابا ثعبف نهفرق الا افيرش نم

 هيلا :و امس .ىيذلا .عفدي نا ”دومأو ىشرحلا ىلا ببشكو كلك

 2) 8314 لق. 2) 836 « 0 هس 2 536 © 0 ةقيقكلا: 8
 14 انك 26. 2) 811 فقناع ) 8 هلد رك 2ءءوؤءذص 8 © 821

 ى) 8 ءا 14 17, مب نمور 564 5/2047: طظععدءاكر انا" (8ة10 8

 أم ا11.) أ عع. 811:6 طهطع داك فقت 4: ) 8 فقثأو 14 فقتي

 ١ هل. 2 0 اولور 811 الولو“ 2) 811 افخالا. 614 8 )2
  5م.ر 8 ةفدحو: نأ. طمشع كانط غوز 4 7) 10عع5أ .3 811110

   ( 821كه 0. ه) 8 انامجرت. م) 8 ةفارشاو ناسارخ لعاب. 2816

  3ه. 2., 8 دقرق. 7 8 درمهأف» 5) 811 ةملس.
 وه

 ياي يلا



 مم أم) : هبل

 ا ةئقف نتعقو املف نسحاو اهطبضو اهب ماقف ةيالو هالوف هعفرت |

 0 رع* ملق ايلف مأشلا ىلا لاومالا كلت لج بلهملا « نب كيزي*

 ا باش نكي مو هاعدف ةخبالو هيلوب نأ 6 ىلع عمجا ةرببف با

 ّآ ةلجرفس انبيبه ىبأ كب تو رامسلا دعب ملسم فلختف كره 3

 00 1 : م ساد : ١
 لاق معن لاق ناسأرخ كيبسأوأ نأ 0 كر_سيأ لاقو اهب ,ىسمرسف

 " ىقعف سانلا لخدو سلج مبصا اًملف لاق ءهللا ءاش نأ ةونحغ

 ا” 7 ىلا بدتكو “ب زيتسلاب | هرسماو :«هجهع ثتننكو  ناسارخ نع غللعل

 ' لع نيب /ةغلبج ءامدو كيعس نب ملسم اوبتاكي نا جارضلا

 ” ظيولوملا نى تدعنص ام م ةلبج لاقف نامرك هالوف ةلهاب ىوم نامرلا ف

 " مدقف ملسم راسف لاق «نمرك ىلع ىل كقعو * ناسارخ ىلع هل

 ]| باب : قفاوف راهنلا فصن ا. وا 1.* ةنس ةرخآ ىف « ناسارخ

 الحدف اقلغم بابلا دجوف ٌباودلا راد قاف اقلغم ةرامالا راد

 نم 0 جرخو ىلصف اقلغم ةريصقللا باب كجوف دكاسملا 5

  هلخدا ميتاج هيدي نبب ىشمف ميمالا هل ليقف ةريصقملا باب

 ' السم مدق هل 8ليقو 7 ىشرلل ملعاو * ةرامالا راد ىف ىلاولا سلخ

 0 1وأ 7 تمدقا هيلا لسراف د ..ب* ليعس 1

 ) 6) ظ هس 32) 8 دارا ةاطرأ نب ىدع. 242 8 رهس 2 420 1
 كرش. 6) ط علف. رث) 8 ليكتو 201 ةليكاتر 0 ةليخح. 5051:

 776616 8: 201 هيك نأ 710عاان, 0 خليك. /2) 8131 هدم. 2)

 'اففاوحا 22) 8 ليقف. 2) 811 هع 0 هد... 7 مأ. 0 ) 12+

 لص 811 هع 0: 5 اًشاز مأ ذ 14 1غ 1ع
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 زد خل |

 هيلع ىرتفاو جرح .ىبب ورع :ىذ !تراكلا كتبت اذن ءابلعل
 ىشركلا ه٠ ىدعتسا قارعلا دلاخ 5 مدقو ةريبه نباتا املف

 هدلجا 2 ىشرحلل لاقف هفذق هنا. ةنيبلا ماقاو ةورع ىب لقعم ىلع

 كبلق نع تبقنل ىلضع ىف نقو ةريبه ىبا نا الول ءلاقو هد

 ةةتفذقو نككمع ىبا .ىلا تأسا لقعيل بالك ىنب نم, لجر لاقف

 لقعم ناكو نيملسملا ف كل ةداهش ال مترصف كنم هللا هلادأت

 لاقف كلل ةداءاب ىلاخ رماف اضيا ىشرمل فذق قل برض نيح

 نانتح تشب نسب طيبه نينو رع جارااقك هبت
 © بابرلا ىدع 7نم ةيودع

 ”ملسا نب كيعس نب ملسم ةريبع نب ويرمع ىلو ةنسلا هذ قو
 لزع ام دعب ناسارخ :فعصلا دِلْيوُخ نب ورمع نب ةعرز نبا
 « اهنع ىنقركلا ورمع نب ديعس

 اهايا هتيلوت 3ببس نع ربخل * ركذ

 /امعريغو دهماجم ىب ىلعو لايذلا ابا نأ ديح نب ىلع ركذا

 ىدنبا لجحلا مض ملسا نب كيعس لتقف امل ه اولق » دو ةكح

 نب ىدع مهق ايلف لبنو بداتف هدلو عم دكيعس نب ملسم

 رث ةفيفخ ةيالو هلو لاقف هبتاك رواشف هيلي نا دارا ةاظرأ
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 كيعس هبلط ىف كلاخ ه«لسا ةريبه نبا بره امل ةريغملا ىبأ

 ا بئاأل ىلا 5 هءطقي تارفلا نم عضوم هقكلف ىرلل ورمع ىبأ

 '1] 2 لاقي ةريبه نبال مالغ ةنيفسلا رحدص 0 ةنيفس ىف رخآلا

 0 ًالئيفسلا هىفأ لق معن لق ضيبق هل لاقف ٌىشرلمل هفرعف 8 ضيبف

 ىسوملل 1 لالعم عيبها خلبا لولا ب و 2 معن لاق ىنتملا موبا 5

 نم الجر عفحت ال كنا كب ىنظ لاق ىف كنطظ ام 7 ىندملا ابا *

 لق  كاجنلاف 6لق كاذ وه لاق :شيرق نم لجر ىلا كموق

 | را انريب»ه ىئبا سبح ايل ةعيبر نب :قاكحا وسبا لق. ىلع

 تديق ريمالا هللا ملصا لاقف ىيشقلا ةورع نب للقعم هيلع لخد

 1 الحا رم علا ودمسغ 7! دنع م ائأ امو هناكاضفو سيد سرا 10
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 اد اخد

 مدق ام هل ذففني ملف ةاره 5 ّقاو ىترخل ىلع رمي نأ «لبق لونق

 لجا :نأ' هلم ىا* :ىترللا بتكف ىترخلا ها 26 بتكو

 نأ لبق ىنايتا ىم كعنم ام /ىترل هل لاقف هلمحت القعم ىلا

 نيتثام هبرضف كالو امك ىنالو* .ةريبه ىبال لماع انأ لق ةأره قات

 ةديعس ىب ماسم ناسارخ ىلع ليعتساو 6 ظربببه بأ هلٍوعف هقلحو

 ه”ديعس لاقف ةدهنكلي و ىترتخل ىلا بتكف* ةعرز نب ملسا ىبأ

 عم ىثولل ىلا لجأ :نأ :.ملسم ىلا بتكو :كنخللا نباوف لك

 1 نرمهأ رضا ديلع فقيضو هب ءاساف هيلأ دعفدف مةوع ىب لقعم

 رمس ةريبه .ىبأ ىسما اًملخ 6باذعلاب هلتقا لاقو* هبّشعف اموي

 ديس اذه اوعد »لاق ميمالا طلق سيق كيس ىم «لاقف

 ال افلا .نورشع هافاول ليلب 0 ىّوب ول رقز ىب رتوكلا سيق

 سبحلا ىف ىنذلا رامثأمل اذهو ه هنولأسي الو انتوعد امل نولوقي

 هنركا نا ىسعف اهل سيق ريخ ماماو اهساف هلتقب ترمأ كق
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 لسراف اهسرف *لتقب ترما* ام كلذك تنك هل ليقت امك تنا ام
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 | ا نسل

 | نأ هرتكيو ريمألا لقيا هلو تملا ىا؛ لإ ثنكا ةبتاكل
 ليبج امدف ةريبه نبا كلذ غلبف ىتثملا بأ لعفو ىتثملا هبا لاق

 0 افا ىترلملا نع هايشا ىنغلب مهل لاقف 5 نارع ىتب

 هملع ىل ملعأو نيواودلا ىف رظنت 4نتمدق كنا رهظاو ناسارخ

 رظني لعجغ ىنتملا ابا تكرت فيك ىترلل هل لاقف ليمج مدقفت

 نيواودلا ىف رظنيل ءليمج مدق ام ىشرحلل ليقف نيواودلا يف

 "ليمج ىلا اهب ثعبو ةخيطب مسف كملع ملعيل الا ملق امو

 جلوعف ةرسيسب» نبأ © ىلا عجرو هعش طفقاستو /ضرف اهلكاث

 ىري ام كغملب امم مظعا رمألا ةريبه نبال لاقف صو م ٌلبتساو

 /- ةكبلعو هلدعو ءديلع بصضغف هلامع نم لماع كنا الا كيعس

 اهنرد رمع ىنلاس و هلوع نيبح ليقي ناكو لكنلاا هنطت 8 جغنو

 رلا لجر هل لاقف +ىدا بّدع امدف هتيطعأ ام هنيع ىف هعصي

 نيدتمل ىنباصا امل هنا ىنفتعت ال لق اًمهرد هيطعت ال كنا معرت

 خنيذا نب تفل وأ بيلك نب ةتيذأ لاقف « 1: تحرج

 مراغملا لقتب اًصاهَنَو اروبص انملع تنك لقت ىيكب اأ ربصت 5

 دهجو 7 هنأ ةريبه ىبأ «هيلع بضغ 1 اهنا اني ندب يلع لاقو
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 منهو رجتلب هيدي ىلع يقف كرقلا ضرا ناكيبرذآو «ةينيمرأ |

 نوصل يفو اوءاش ام اوبسو ءاملا ىف 5 عيرارذ ةماوو* عقرغو كرتلا

 © اهلها ةماع الجو رجنلب ىلت هللا

 نب دمحم ؛ىب.هللا ىبع © سايعلا ىدبا مركذ اميخ قلو* انكي
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 نع ىثرل ورمع ىب كيعس ةريبع نب رمع لزع ةنسلا هذه ىفو
 ؛ ىالللا ةعرز نب ملسا نب ىيعس نب ملسم اهالوو ناسارخ

 ةريبه ىب رمع لوع بيس نع ربخلا كدا

 9 ناسارخ ىع ىتركلا رمع نب كيعس

 ىلع ريع اهنجو 7ةدجوم نم* ناك كلذ ببس نارك
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 ادكيع ىسب ةيلسم ىلع لين ىتح ريسلا « ٌلغذ كاكضلا نبا

 ركذو ةدققرف كيوي ىلع ةملسم ادغف كراوج ىف انا لاقف كلملا

 كدي ىف ىه ءاهيف ككل ةجاح لك لاقف © اهل ءاج هذجاح

 هللاو لاقف و كاحضلا نبا * هللاو نع ملاقف كاّكضلا نبا ىكي رث ام
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 اي هيلع 8ةنيدملا ىف * هتيأذ كي ىبرهللا دبع لاق ©« ىرصنلا
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 ىلع مدقت كنا كاكضنا نب ناجرلا دبعل تلق لق ىرعزلا نع

 ًاورعمجا ام منلذ هدعف 6فلاخ ءىش لك 1 نوركني 2و كموق

 0 افهناذ هللا ىبع ئب راسو دمحم نب مساقلا رواشو .ةيلع

 ىداعو كلذ نم ءىشب فحم ملف ىوعرلا لاق أكشر ,» كناولاي

 اف لطاب ىف اًناودعو اًملظ مزح نبا ركب ابا برضو ارط راسنا

 املف 9 جبقلاب هاتاو * هباع الا ملاص الو هاجم آلا هرعاش عانم ىقب 5

 مهللا بع ىب كحاولا دبع ةنيدملا ىلوو اليلذ هتيار ماشه ىلو

 .هنم قيلع ٌبحا ؟لاو يلع ممهقي مل* ةنيدلاب مقاف رشب نبا
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 كل ما ال لقو هشارف ىلعا نم لونف ةلاق ربخل بخاف ه كيلا

 و هينربخت 1/١ هكدنع اذهو ربخ 2 ةبرغم نم له* كلأسا ةرثا

 هأرتقا باتكلا ئخآف هلخداف ليسولل نذأف. لق نايسنلاب رذتعاف لق

 ًادجا دقل ليقي وهو هيدي ىف نارزيخب 7برضي 1لعجو لق
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 ةنيدملا هدب /مدقو باتكلا كيربلا و كخاو لق ىتارف ىلع ةائاو
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  كاكضلا نب ناجرلا دبع بطخ لق ىيحك نأ ىنب كيس نبا

 نيرا ام هللاو تلاقن « نيسلل ةنبا ةمطاف ىئرهغلا سيق نبا

 وأ هركذو هرجاك" تلعجو 0 0 3 6 تدعذ دكقلو حاكنلا

 اربع رث نمل هللاو لقو اهيلع حلاو لق هنم فاخ امل ههذبانت
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 ىلع زهوسف ىبأ للخوف لاق م ليسرلاو مهرس ىبأ مداقف لاق
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 ملصا ومره نبا لاقف ىنيسمخل تنب ةيطاف و لوسر بابلاب ريمالا 5
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 (معوع رب ]7 خمس

 ىترتل يرخو مهنيب « قابلا مسقو سمكل ذخأت ةدياوم ةعلقلا

 سك ناقد ملاص لاقيو سأ, فالآ ةرشع ىلع هوحناصف سك ىلا

 1 3 اموي نيبعيرأ 9 هيرب سر ا خس 1 كيو هاو

 نأ ةثامب اباتك 0 لعا 76 بنك و 4 سوات 0 هيلصو

 لزع مت سك ملص ,ضبق رايس نب رصن ىلوو هعضوم نم كقف

 ىنا ند ناميلس لعتساو رايس نب رصن ىلوو رخل نب ةروس

 /ىنشاويدلا سأرب ثعبو اهجارخو اهبرح فسّنو سك ىلع ىرسلا

 ىلا ىرسلا ىبأ نب ناميلس ىلا ىرسيلا هديو قاوسعلا ىلا
 محارم نب رشجاملا لاقف ةعينم ةراوُخ تناكو لاق «ناتسراخط ؛

 ريغب كل اهحافي نم ىلع كّلدا الا ىشرخل وربع نب ديعسل
 ا نلا نقار ,ننب + تيرخلا ,نبب لجوتسملا لق ىلب لق لانتق

 اونكو 7ىرقبس كلملا مسأو اهكلم اقيدص لبرسملا ناكو اهيلا دهجوف

 ةدنجاخ لعاب ىترثل عنص ام كلمل ربخاف لبوسملا نوبك

 نمب عنصا اف لاق «نامأب لونت نأ ىرا لق ىرق اف لق هفوخو

 قحلاصف كناما ىف كعم ميريصت لاق سانلا ماوع نم ىب فحن
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 1 ةخنس ار

 ذخاو ةنوكلا ثرف ةكمر هناك هدتيكل ىلع هني عضاو وهوا

 نب ناميلس ىشرخل حسو لق 4« دجوي ملف بلطف نيقردلا ل 0 ل

 ىداو. اهب :فيطي .ال #ةعلق ىلا ءةفاونع ,ىنبدهم».ىسلا قا

 3 مسوف ىلع ةعلقلا نم دوقلتف ,ىحايولا رشي نب ببسللا هتنمدقم

 عرصخت ةعلقلا ىلا در ىتح .بيسملا جموهف ,موك اهل لاقي برقا

 ضرعف ىشرلل هيلا بتكف لاق 2ىنشاويد هل لاقي اهناقهدو نابيلس
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 5 ىتنرل ىلا رش نب بيسملا عم ييحبت نأو ىنرمللا مكح

 مد دمركأو هفطلاق ىلا لبعس ىلا 0 دهجوو ناميلس عل

 م ةخئال ضرعي ال نا ىلع هريسم لعب جلصلا خعلقلا لغأ و بلطف

 ناميلس بتكف ةعلقلا نوملسيو جئانباو ##ئاسنو مهنم تيب 5 لعأ

 !ةكثعبف لق ةعلقلا ىف ام ضيق ىف ءانمالا ثعبي نأ ىشرفخل ىلا
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 ال اولاقو اولوتعا اوناكو راكاتلا لاوما اوصحأف 5 بنيز قا ىبا

 رت هبجتا ام هنم 2ضذخأن جيرارذو ىغسلا ءلاومأ ىفطصاف لتاقن

 كتيلو 8دق لاقف و بايرلا /ىدع ىوّدعلا ليكب نب ملسم ءاعد

 0| ايتكي و كلا بع نب 08 نأ يقرا تحنكو ”لاوتمالا

 10 رووساوا د ولا وياج
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 ليوارس ىف ةكقيدص لتقي نا كب لمججي هالف كقيدصو كفيض

 مكناليوارعإ ف. لسقأل ليج 3 اذه ل نرش نخل فّلَخ

 ديدج ليوارسب ىنعيبج ىخا نب ءمنلج ىلا كمال: رس

 ملعاف ليوارس بلطا كيلا 50 اذا دبخل ىبال لاخ ىبق ناكإ

 :اهعطقف ءارضخ ةدنرف يرخا ليوارسب ثعب ايل ليقلا

 ٠ هتيركاشو به جرخ مت* هتيركاش 8 سوورسب اهبصعو بئاصع

 هحافنف / نيضح نب ىيحيي ومو اسان لتقف سانلا ضوتعاف

 فلو رعتيعلا لع حض ايي , عمي لزب ماف هلجر ىلع ةحفن

 دوعسم نب نامثع نب تبا ىلا ىهتتنا ىنح ارش هنم سانلا
 ؛ ناكو 'دوعسم نب نامثع فيسب نباث هلتقف فيض فقيرط ىف

 ةئامو نيسمخ مهنم اولتقف نيملسملا نم ءارسا دغسلا ىديا يف

 يضرلل ويضأت مالغ منم تلفن 35 نيعوا منم طلعق لاقي
 /مهيلا لسرأت اودحجغ علأسف هربخأ +لجر ةءتا لب لاقيو
 نع راجحتلا لزعو مالتقب رمأف اقح ىبخل جوف عملع ملع نم
 نم هب اومدق ميظع لام هعم ناك ةثام عبرا راجتلا ناكو

 اولتاقف الس مهل نكي 7 رو دغسلا لما عنتماف لاق نيصلا

 رو نيئارخل امد دغلا ناك املف «عرخآ نع اولتقف بشخلاب

 يرخو لجرلا فنع ىف ءةخضي ”ناكف عقباحصا عنص ام اوملعي

 ةعبس لاقيو فالآ ةقالق اوناكو لتقيف طئاح ىلا طئاح ىم
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 ةأرلا اذاذ اورظنف 8م ىضاق ىلا ىشرخل لسان اودحجن طئاح

 7 ىلا همالغ جنزراك لسرأف 9 تباتب ىسشرخل اءدف لاق « خلوتقم 15

 اال نع* دييغو اتياث  ّىشرمل لأسو ربخاو هينأيل .قداوسلا

 جنزراك مالغ عجرف هلتقف اهلتق هنا ىشرلخل نقيتو تبث دحجن
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 لشجر عرج ا كلذ: ىرادذل :م لق لجلال را لت ل“

 ىرا ىنكلو لمحي نم ىلاف ليتق لتق وا عجري 4نيا لاف
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 يهل لاقف صني نا هولأسو ةانب تردغ ةناغف كلم ىلا اولسراف

 !ةءاضقنا لبق مكوتأ لقف مكسفنال اورظناف مكرصنا الو ردحغا من

 جلصلا اوبلط دصن نم اوسيأ املق «ىراوج ىف متسلو لجالا

 نم اودري نا يلع طرتشاف دغسلا ىلا دري م ناو نامالا اولاسو
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 ةيسوبدلا نم نيخسرف ىلع ميورلا رصق لونف راس مرق سانلا ضرعو

 ةلاله هل لاقف ليحرلاب سانلا هرماف لق هدنج هيلا عمتج رو

 ضرالا «اريما كنم ءريخ اريزو كنا هانه اب ّيلظنل ميلع ىبا

 ليحرلاب ترما ىقو كدنج كل عمتبج رثو اهلجرب /ةرغاش 6 ٌبرح
 نبا و نالينلا خو 2 «لعفف لوزنلاب ,مأت لق ىل فيكف لقد

 0 1 لافف 2 نوغم: ىلع .لزان وهو ئشرمل .ىل .ةئاغرف كلم مع

 اوريصي نا لبق هلجاع لقو 5 غربخ هبخأو ةدئكُخ دغسلا لفا

 00000 هلال | ىضع ا لتحح ةراوجا انيلع هل: نسيلك :بعشلا اذا
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 ا نييف ناكو و ىسوبكلا ءاطع اذه هل مليق ذا* ىئيشعتي

 لخدف ءاطعب اعدو هدي نم ةمقللا تطقسو عوفف ىريشقلا عم
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 هاتأ اذا ّىَشرْخل نافذ دلتقان دتيبف هباككا ةاج 5 ىف ه ئريشقلا

 ام جوُلَسف شاشلا رهن اوعطقاف لق هيلع اوبأت مكزغي رن هدربخ

 ال 1 ءبايوس ىلا متيضم الو مكوباجا نافذ نوديرت اذ

 : نب راباو* 8 ىق لفأب و متلجو م منزرك لحتراف لق « جوطغأت لاق

 5 #7 لاو 5 لعغا لكتراو ! نضيتشا لعأب تباثو 7: نونخام
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 هدكحح دغسلا لعاو منزراك

 ةخئامو عبرأ ةنس تلخد مت

 10 ثادحالا ىم اهيف ناك ةامع ربخكلا* ركذ
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 ا ا. ةعننلل

 « جذزراك رخال ةدنكخل ا ىلا وجرت اوس .« مكما اًيعنأ ناك: مكيلع

 كام ىلا اولسراف ه«نكيتشا لعب 0 تباثتو 6 ثحك ؟ رامبو 00 ل

 لعفي نا مهف هتنيدم علزنيو معن /نا هنولعسي مراطلا ةناغف
 هل غرف نللو كتنيدم نيطايشلا ءالوه لخدت ال هما هل تلاقف

 مكل هخفا ةاقاتسر 01 اومس جيلا لسراف ؛ديف نونوكي اقانسر 5

 مكل تغرف متكش ناو ؛اموي نيرشع لاقيو اموي نيعبرا ىولجأو

 )00 اكطلخا ةبيتق ناو. ىلقابلا هللا .ىبع نب ماصع بعش

 مكل سيلو معن لاق انل هغرف 1هيلا اولسراف ماصع مبعش ة:اولبقف
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 نأ معلعسي  مثدالب نم اوجرخم نأ لبق ميلا ثعب ةريبه نسبا
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 ازد م نس

 '” ربع ةئيحلاو ةكم ىلع ةنسلا هذه ىف ةكتاع نب ديزي لماع ناو
 هللا دبع ىب دحاولا دبع فثاطلا ىلعو «كاكضلا ىب ناجرلا

 ناسارخ ىلعو « ةريبه نب ةربع ناسارخو قارعلا ىلعو « 4 ىرضنلا

 ءاضق ىلعو «ةريبع نب رمع لبق نم ىشرحلا ورمع نب ديعس
 ىلعو «دوعسم ىب هللا دبع نب ناجرلا دبع نسب مساقلا ةفوكلا 5
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 * ناسارخ ىلع ىترخأ وريع نب كيعس ةريبه نب ربع لهتسا اهيفو
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 © ةنيدملا عم هل
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 © ىدتقاولا او رشعم وبا لاق 7 كلذك ىرهفلا .

 4) 8 ك 14 نم ليَ )3  8 ك آخ ناو. 2 0 طتع كذصظتلا

 5 عاجل ع1 ا ©) 8 رعاش. 6) 8 هدم. رع) © 200. اهنم.

 ى) 8 ةلسع, 0 ةلسو, 14 لسد. ةطان'1-ةكدط. 1و ؟ظامار ظآ كلش

 /) 0 تراغ. 22) 8 ئرصبلا, © ىرصنلا, 831 5. ». 4) 831 هل:
 2) 8 ليق ديركذ نمس 0 831 اميف



 ناسا اء نس
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 لماعلا ناكو ©« ىدقاولاو رشعم وبا لق كلذك كاكضلا ىببا
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 ,٠ خنس انس

 ومو ةيقيرفاب ماسم نا ىب ديزي لتق ا. ةنس ىنعا اهيفو

 : « اهيلع لاو
 « هلتق ببس نع وبخل وكذ :

 ةريسب 6 مهب ريسي نأ مزع ركذ اميف 5 ناك هنا كلذ ببس ناكو
 5نمم راصمالا اونكس ىيذلا مالسالا لما ىف فسر نب اجل

 مدر 2 ئمم قارعلاب ملساف ةمذلا لما ىم دكاوسلا ىم هلصا ناك

 تناك ام وحن ىلع مهباقر ىلع ةيزخل عضوو مهقيتاسرو « مارق ىلأ '

 ىف* اورمارت كلذ ىلع م مع اًملف تفك ىلع مو مهنم فخوت

 ؛دنيحم طظوفو ملسم لا نب ديزي لبق 2مهيلع ناك ىذلا ىاولا

 ,اوبتكو ملسم .ىأ نب تيزي نشيج ىلا نالو راصنالا تتعطل
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 ٠١ © مةيقيرفأ ىلع ديزي نب كمت رقاو ملسم ىنأ نب ديزي عنص
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 معاسرع 1١
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 ادد ىيعس ةاره ىخايو. نيلولا ني: ورع, نب :ةماشلا .اذ, دمج
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 0 ندرس

 دبع رواش ةنملسم "نأ ليف ىققو : « لثبقاو ؛هكلدس ملغ تقلكتلا

 :روزيل ةكنام نبا ىلا صرخشلا ىف نامنلا نب مئاح نب زيزعلا
 بيرقل هب كلهع ةناو بورطل كذا هيلا كب قوش « نمأ لل

 ىقلت ىتح كلع نم يرخت ال اَذا لاق كلذ نم نب ال ءلاق
 ٠ يب نو 1 طبعت 2 نيرو 7 كلف «نمخشف يلع كيل

 لاومأ ا ُْئ هكا ريما ىنهجو ا ةيبع نبأ اب ىبا ىلأ
 لاقف هءاجن ويزعلا دبع ىلا لسرأ هحدنع نم يرخ اهلف بلهملا ىنب

 امثا هناف لق كتأبنا نق لاق ىرت امك انيقل لق ةريبه نبا اذه

 1لوالا نم بجتا خاذه لق بلهملا ىنب لاومأ ةزايكل ههجو
 ملق لق بلهملا ىنب لاوما «ةزايح ىف ”دجويو ةريزخل 7 نع /فرصي
 و قدزوغلا لاقف مهيلع 0 خظلغلاو هلاعع ةربب نينا لزع كح وأ 5-
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 د تن عد 9
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 لنسسر ا

 لاقف ناورط 6 هتذومو ديدخ 6 دنع « ليعامما ركذف ديح#

 لاقف ليعامسا 2 هاجهف طلملا كاذ امو كيعس
 52 3 هه د 0 هس

 هطلم ىننا خخيدلخ 0-0

 0 تلعج زحاكمو 00

 ن >3 نءمعد

 لظطشملاو

 :طقن اهدحخبو « ٌفراَعَم
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 م ملأ ةنيدخل

 هم نم

 شل هنأ 5 1 520

 ” ظطقللاو تينت 1 1

 #0 0 . نأو مهب مكمأ نبأ رت تاب نأ * تبضغاأ
 93 0 37” ين ِِ 09 د ند 5 نع 7

 5 افلا 0-5 ندانلا 3

 قارعلا ىع كلملا دبع ىب ةماسم لزع

 < مآيشلا

 ةخةنسلا هذه 5ىقو د

 ا :فرصناو ناساوخي
 كلذ ناك فيكو هلزوع ببس نع ريخل ركذ

 7 نأ تنفك .ىب قع وكذ: اميخ كلن فيس ناكو

 اذآوا اعيش ياوخلا نم عفوي رق ناسارخو  قاوعلا «ضرأ .و نم كو ام*
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 ا. ةنس الروس

 تا كا اا

 «ةبعاب وهلت ءادعألا أ تيوس

 كو اخ درر كر

 كيغم م َكَفْيَص 6 6 كيو
 - 20 م

 ةخيفخ 0 تل نمل تناو

 كلا 6 ماسكلك ني
 ب نع

 ١ 0 اوبر انْيَل دغسلا و هللق

 ددرتملا كديك 26 اج

 دقحو و هيلع ظفح * ناك دقو ديعسل مرت نب ةروس لاقف م لاق '

 سانلا :ىبدعا كبعلا !ذه نا كهجو هللا طينا 2 هلوق هيلع

 وهو ملْسُم نب ةبيتق ىلع ناسارخ ىسفا وو 8 لاتلاو برعلل
 ى 7هذع ضعب ىف ” ىصخكي رق ناسارخ كيلع دسفم كب 17 بتاو

 قمع لف اننا بعم الحا تلا ةروس اب 7 لاغقذ عالقلا

 هبرشف نايحح ءانا ىف قل فحسف بهذب رما دقو نبلب هسلج#

 ىلا خسارف ا نا هبكرف بكر* رق بهذلاب طلخ كقو

 ميا ةعبرا ناّيح شاعف عجر رث ”اودع بلطي هناك و ثكرأب

 ,ن ناكو هيفعضو سانلا ىلع ديعس ة5لقتف « عبارلا مويهلا ىف تامو

 نب ناورم ىلا ءاعطقنم ليعامسا هل لاقي دسأ ىنب نم: لجر

 ه«) 1710. 8ءاقلط. اب ءك 14: 0000. خنعلس 2) 0000. كرباوي
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 نكح اذع نوعمسا ال ليعس. 2056 ىعيست 0656 ذذ 4
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 ,) 2 لقتف, 80[ لقس, 14 لعق. 2 13 اعطقم.



 لد اء" ةنس

 نايحن لق رحلا نب ةروس نأ هخويش نع ه«دّمح نب ىلع ركذو

 لق ئطبن اب لاق فصنأو اهعدأ ةدللا ةريقع لق ناّيح اي فرصنا
 ابا. برخل ىف ىنكي ىطبنلا نايح ناكو لاق «كهجو هللا طبنا
 رعاشلا لوقي هلو ٍاَيِهلا

 ترك هياوبا ىف عيزلل  .ءىجيرا: لفيهلا أ خام

 11 ديالا ىف لون كتقرمس زواج ملفا نيترم رهنلا كيغس 4 ربحو لق
 ريمالا اهيا «ىنابيشلا ةريبه ىب ةلقصم ىلهم نايح هل لاقف ودعلا

 اناخد ىأرف نينموملا ريما دالب هذ ال لاقف دغسلا لما مجان

 كرتلا ضعب معمو اورفك دق دغسلا هل ليقف هنع لأسف 33

 ال يعس ىدانم ىدانف مهبلط ىف اوجنأ اومزهناف و هشوانف لاق

 ءمتيمتمزع كقو* نينموملا ةريما ناتسب دغسلا اما خربلطت
 نينمؤلا ريما متلئاق دق ىزرعلا لها اي متناو معراوب نوديوتفا
 ماعلا 7 ناك ايلف «“ عجرو مكلصأتسي رثو مكنع افعف ]آم فرم ويغ*

 ىقلن انتيل اولاقف ههرَسْكو ىلا ميم ىنب نم الجر ثعب لبقللا
 | ادتعو اوياصاق ةّيرس كعب .!ذا: كيعس ناكو «» غدراظنف وعلا «

 ©) 8 1219ع سوا. ه85) 1ك 105. الر 5ه0 وأ 121611082410 11-

 01 عم طنط ه) 211 ىنكد نأ: 2) 1 0 لاقو 0 ربعو

 طقطءأ. ) 8 هدم. رك) 8ا1 حاتر 8 رجات. ى) 8 جوشوانف.
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 لعأا 5 7. 7 25231 غر اطبف. ه) 14 اومنغوا. م) 8 ىنبلا درو

 الآ ىسلا درع ىرارد»



 اء" خنس الم

 ةبعش ذئموي لتق ميق لاقف « وعبتي ملف نع اوفشكنا ىتح هل
 تنوي غنم كينلا. فيفشكلا لب" مدع لقوا <هتياكعاو رهط ل

 5-5 كغلا ناك املف دغسلا لحا « ئم عمج ععمو نيمرهنم

 اورعش اف ميمت ىنب ه ىم ذتموي خكلسماو نيلسملل «خذكلسم

 :ميست ىنب ليخ ىلع» ةضيغ نم ميلع اوجرخ ماعم كتب الا
 لتقو «بيكرلا نع ءدولجتا 4لتقف ةبعش علئاقف ريهط ىب ةبعش

 ىتم ىتح ليقت كو مداقح هتيراج تجرخاذ برعلا نم لجر |
 مالدك عما مهل تحت ثلا ؛# باطل انجب وب لص كلا

 مزهناو الجر نيسمخ نم وحب لتاقو ءركسعلا لحما نيكبأت ريتك
 6 بلهملا ىب ناجرلا دبع لاقف « صيرصلا سانلا ىقأو ةكلسملا لها

 اذا داوج- سرف ىتحكو وبشل اناتا امل ماتا ْنَم لوا ,انا تنك ىودعلا .

 باشنلا نم ةدفنق هنأك ةركش بنج ىلا يف ىب هللا سبع

 راظ ىنب دحا * ئمشبعلا د نعب-ليلخل بكو « لاق كقو

 دنبللا + تيصنق 1 عليل ينكتب ةطلاطالت بلس ا

 ا تح م سلنلا نع* قوعروو مرقكف يدعلا ىلع ماب لبحت ةعامج
 ىنب ليخ ىلع ليل راصف ودعلا مدهناف ةعاملإلو ريمالا ءاج

 ميمت ىنب ةساير تراص رث رايس نب رصن ىلو ىتح 1ذتموي ميمت
 *« نمأ نب مكحلا هيك
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 1 رك نس

 عقوو موقلا خاج نم انعمس امل تسماق دق ةمايقلا نا اننظ اوقتلا

 .ش 8 ليخل ليهصو دبدلل
 « دغسلا ازغو جلب رهن ةنيذ+ كيعس عطق *نسلا هذه ىفو

 ؛«نيملسملا ىلع كرتنلا اوناعأو كهعلا اوضقن اوناكو
 نيملسملاو كيعس مما نم ناك امع ربخلا ركذ

 ةةورغلا هذه ىف

 اوداع كرتنلا نأ ركذ اميف ةوزغلا هذه كيعس 2 وزغ ه«ببس ناكو

 كرتلا راغا دقف وزغلا تكوت اولاقو اًديعس سانلا مّلكف دغسلا ىلا

 كرتلا هيقلف دغسلل كصقو رهنلا /عطقف «دغسلا لها ءرفكو

 ميعيتت ال دكيعس لاقف نوملسملا همرهف دغسلا ملغا نم ةفئاطو

 مراوب نوديرتفا مهرمتمره دقو نينموملا ريما ناتسب دغسنا اف

 راسو 2*2 مكورابا لهف ةرم ريغ ءفلخل قارعلا 7لفاي متلتاق دقو

 نب ناحجرلا دبع لاقف حملا نيبو نيب داو ىلا اوهتناف نوماسللا

 نم ربعيلو لجار الو :فقج 8ىداولا اذه ّنعطقي ال مبص

 نيملسملا ليخ هل ترهظو اًنيمك اونمكأف كرتلا عتارو «اوربعف او-
 يلع اوجرخن نيكلا اوزاج ىتح موعبتأف كرتلا راكان خولتاقف*

 ناكلا بع هل لاقف ىداولا ءىلا اوهتنا ىتح ه نوملسملا مزهناف

 اووبصف ب مكودابا متعطق نأ مكنأذ اوعطقت ه الو موقباس مبص نبا

 «) 81 ه« آ1مأ63 82 ه6 ]14 ىكغصلا. 8) 8 قارغلا. ه) 801 هدد.

 4) 831 ةوزغ. ) 14 ٌرغاو. رل) 81 اوعطقف. ي) 8 هدم. 2 4

 لفاب © 2201 ءامالخلاو. 21 مكودابأ. مر 811 300. دحاأ.

 2) 00010. ففتح. . س) 8 أوراسف. ,) مع ها 5ءو0و. انكوانع 34

 موعيتي عون 12 811. 60) 000. مكوداب.



 أ. فس نر

 مكءاسن عومي خيامحي ةلردلل

 ا نهلم ُْكيَعل نداك
 مر ىف قاليخلاو بيسملا ى

 راح 0 5 ل 8 مسك نام نا

 : ٠ مكرامذ نع ىماكو ٌلاقع : ذا

 راوزو اهيبعي 4 ةرارز الو

 ىتاطلا اجمل ىب ةيواعم ءديعس ىو.با* ةليللا كلت روصو لا

 ءىش هيلع جوخ كيعس لبق خالو ىلو نك دكقو هذيب تلك

 نب داّدش ىلا ٠ دنيعس ذعندكم هي. لخلف هيلع :ىقف نك 1

 هاب ملاقف هداكش هيلع فيضف /مهيدأتسيو هبساكل ىلفابلا ديلخ

 ديدح شطبلا دكيلش اناو ٌلهابلا رصق ىلا تاس سيق رشعم

 / ماتذقنتسا ىّتح لئاق نم عم تلتاقو ىحي كتّلشو تروعف رصبلا

 عنصي مكبحاص م/اذحو ىبسلاو رسألاو لتقلا ىلع اوفرشا 1نأ كعب
 ىب هللا كبع لقو لق «هالخث ىنع هوفكف 1عنصي ام « ىف

 هةاّملخ رصقلا ىف انك لق ّىلهابلا رصق ةليل دهش لجر نع ليت

 ©) 8 م 6) 801 دبش نامرأ ©أ راعدو 2:0 راج اهل. 10

 آجال. از دتتعقت 600. 1620. 633 26 2960 راعتو 0 « ةبش نامزأ

 تنص ةءاطمآ. ال ا اعنلا قوعلا نم هلصاو مزهنملا انفاه راعنلا

 بيسملا فرعأ الو همد 2 ء) 831 عرامد, 8 مكدامت. )8 ةرازرو

 811 » كرارر 0 ةرأرز ذ 7210 راوزو 8 رارزو أ اء رازرو طقطءعصغ. 1

 ءغ 1 يم ل طدطعمغ م20 اهيمك ءأ 20016 دءطم]ا. 1. دارأ

 ةرارز ببسب ناك نم لك رارزب» 2 801 هس. رك 0000. ك دة
 1ء«ع. دمان0 14 منذاتسيو. ,مىي) 14 آط5. ةيواعم. ) 8 2انقنتسا.

 2 82 كا افك اما م انكم: تك عنص».
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 «ماقملا كنض ىف عورلا ةاَدَغ

 0 0 0 كتان 5

 ىنوأر نيكقوأ ءابدلأ 0

 تم دب د «نص 01 تيم ىهاحأ

 حف مقل مظح قيعت ىفيسب

507 00 

 ماسح بط ىذب ملول

 2 / وردك كيفحا] أ

 مادملأ ةينأ برشا ركك

 ىتح تارَمَعْلا ,ىدل هب رخأ

 ىماقم اهب فيصي ال َتلِجَت

 كير_ش هل سيل هللأ الف

 اديلا ىلَمَلأ يو ىبودطو
 اس اس د

 راستد ىنبب ءاسن ا 1 اذا
- 

 مدخن هيدا كرش م

 ميسمست تقفل 58 2

 مامسخلا :مداقك رشب أ

 9 رحذي 0 لاقو

 ه) ظالا ماقملا. 0) 8 نم. 6 مانقلا و 211 مايقلا. 0) 8
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 دهشتسا ىقح هيديب بذي ه«لعجت تعطقف هلامشب فيسلا
 «بيبشو ةىبونغلا وا ىربنعلا سيق ىب دمحم اضيا دكهشتساو

 ةنطق ثبات برضو نوكرشملا مهنا مث 4لق ىئاطلا باجمل نبا

 عنا هعبتت ال بّيسملا ىدانم ىدانو هلتقف مهئايظع نم اًميظع

 :اولمك الو رصقلا ءاودصقاو ال ما 2ييتعبتا بعرلا نم نوردي ال

 ىشملا ىلع ردقي نم م اولمك الو /لاملا الا عاتملا نم : ايش

 7 ة8ًةبسح افيعض وا اًيبص وا ةألما لمح نم بّيسملا لو

 دحا ةرصقلا ىف* ناك نأو اهترد نروعبرأ هلق 8 نمو هللا ىلع
 نم اوليحن رصقلا اعيمج اودصقف لق «هولجاف مكديع #لعا نم

 « كتاغا ىنّتْعَأ تلاقف ةأرما ىلا مِيُف ىنب نم لجر ىهتناو هيف ناك

 سرفلا رجم ىلع ىف اذاف تببتوف سيفلا رجتو كنود لاقو فقوف هللا

 امالغ اهنبا كيب 7ئميقفلا 2لوانتف لجر نم سوفأ ىه ةاذاف

 ماتاو هرصق جلزناذ ناقاخ كرت اوتاو هيدي نيب هعضوف اريغص

 وصن اوجرخث مكرانآ ىف اوعجرت ال دنقرمسب اوقسألا لقو ماعطب
 5 ههلسا ال لق ىريرخل لاله اولق دحا ىقب لم مهل لاق سنقرمس

 مهسي بيصأ رث أربف هليتحاف ”ةحارج نوتالثو* عضب هبو هاناث

 اورب ملف دغلا نم كرتلا هعجرو لق «دينجكلا عم بعشلا

 نم اوءاج نيذلا نكي م اولاقف ممالتق اوارو ادحا ,صقلا يف

 م ةنطق تباث لاقف سنالأ

 4) 831200. ىينعلا. 8) 811 ىونعلاو. 2 811 تلشو.

 هد». 4) 14 اودصقو. /) آ4 5156 ءاملا. مى) آه 15 204 الأ.

 2) 881 هدص. ) 8 اذاو. 2) 831 لواسسو. 7) 821 ىمهقفلا. 0 8
 ىديدلمل 6710. 7) 17 ةبرض نودامتو. 2) 0000. اوعجرو م) 0. 1 17و نإ.
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 ليد 7-2 تسل

 ْ 0 نيبو هنيب كراك انيلك رانيضخ ةازيلملا ليح* «:ورجا ىخلا ءاملا

 ىلع اوتشف سانلا رمأ ىسما املف تايب ىلع عمجأت لزن ئسرف

 ليما هيلا هريصي اميف مهبغرو ربصلا ىلع مهت بكرو مهلويخ

 "نا ةمينغلاو فشلا نم ايندلا ىف هل امو هربصلاو ©باستحالا

 موقلا نم ري متوند اذاف مودوقو مكباود اومعكا / هل لقو اورنفظ وه

 ١ ننح اي مكراعش ,نخكيلو اوربكو ةقداص ةّدش :اوّذشو :اهوبكران

 ترقع اذا ٌباودلا ناف اهورقعاذ ٌباودلاب مكيلعو اًيّلوم اوعبتت

 لشفلا ريثكلا نم رح كيابعلا .عايلعلاو مكنم هيلع كشأ تناك

 7/4 اهب برضي ال /فيس ةثام عبس 7 ناذ ةّلق مكب تسيلو
 ةدييملا نع لعنجو ©ابعو لاق « هلها رثك ناو دونهوأ هلا ركسع 0

 تباث مهل لاقي ةعيبر نم :الجر ةرسبملا ىلعو ئسوبدلا ريتك

 ىف كلذو اوربك نيتولغ ىلع نم اوناك اذا ىتح ةاوراسو طةَّنطق

 عرباصو باودلا ”ءاورقعف ركسعلا نوملسملا طلاخو كرتلا راثو ركسلا

 ععبتو * بيسملا ىلا اوراص ىتح اومزهناو نوملسملا .«لاجت كرتلا
 نيملسملا نم لاجر لبجرنف هبيسملا ةباد وجع اوبرضو .كرتنلا 5

 9 ىونغلا سيق نب كمحو ىئارملا هللا دبع وبا ىتُْكِبلا .مهيف

 نب ةيواعمو ٌىناهبصالا كايرو ىربنعلا سيق ىب ديس لاقنيو

 ذخأن هني 5نعطقف ئرتخضبلا لئاقف ”ةنطق تباثو ياَجمل

 ©) 801 هفرحا. 62) 831 ةنيدملل. 2 811 نوريصي. #) 8
 ناسحالا. .6) 8 200. جما. ر) 821 همس. ى) 8 مكتوند. ) 8

 نأ١ 831 ناو. 2 8 لجر. عي 0 - زاسو. 1 -
 ورفس رص لاح . أآوىفرع ان 710عاا115. 72) 2 لاكف. 6 013. ض) لم 7 62000
 طلع ها ةمكه ئينعلاز 8 204 ىينعلا سيقو. 7 8 200. لاقف,

 ) 8 تعطق ىتح.



 ا. تنس 7 ر

 ىف. انو -ىزيغ. كرتلا- عيا ىكر لا .نافهد انفاق فض

 ىلع موحلاص اونك دق ربخل ىدنعو كعم مهف لتاقم :تامئالت

 ىتح ةههيديا ىف* انعر اونوكيل الجر رشع ةعبس «غوطعاف اغلا نيبعبرا
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 نس "٠ اع

 |لكو ايش هنم نخأي ملف اعّذُخَف تتش اذا لق اهتاه لق

 نيح ةنّطق تباث لاقف مهباقر برضف هيلع مهب مدقف كلملا دبع

 هيقري بلجلاا#ع نب ديزي لنق هغلب

 امايث اليل سا ءالعإ ىليل ىلع لاط ثْنه اي الأ :

 اياهم وأ درس َباَعَُل تيقس ايرثلآ تقلح ّن دع تاك

 امال ىنبّيَش ٍماَيآلا نم ٌمْيَي يعن 0
 9000 5903 2 ك5

 اًديِري 00 دل هلو الق

 ا ىلعَف
 52-2 نع

 ان ا بد بأ ن

 امرك اوَضَمو مهديشأ كل

 امارح تلق د تم 1

 اماشع ةسب ا 8 7

 اًماقالآ ضقت ادهنض بنز نفي رطل د
 5 1 3 0 2 66-2 تل

 ' 0 اناا فانيلا م اينع حلات احدن قْستو

 | اماع اكر ةانيدجت ١ انيلع ىغلبقا ىخ )) انرئاَشع

 امايغ اكلم انطسو حبصأل اَنيلع اوبَلَج امو مالولو 5

 بلهملا نب ديزي 7 اضيأ لاقو
 هايد سل ع لاجل

 امرصتخب ن لآ اه ليط 0 0

 اييكملا 00 00 كل اهو
 َ 622 0 0 ه

 1 3ن02- مأ ىعم قرات 0 تمقرأ

 امركم 0 0 تقرأ نا 20

 26) 0 اعل أ 2 اماهدم 6) 000. انرك. ة0دز ع3

 | ءلتلت. هك آخ 97,66 ظلكع ايا. 4) آخ سقلع امسح, اموجحام»



 1ء" ١ تس ازرلا»

 ةرسيملا ىلع لاله نب كلملا دبعو ةنميملا ىلع ديك نب عاذو ناك

 نسب جادو مهيلا لاف نامألا ةيار لالع مهل عفرف ىدزا اهنالكو
 ىأر .املف «عرلخت سانلا هنع ٌضفراو لالع نب كلملا دبغو كيج

 لاقف ءاسنلا ىلا فيصني نا كيري بعذ بلهملا نب ناورم كلذ

 هلصي المل نهلتقاف انتاسن ىلا لخدا لق دكيرت ىبا لضفملا هل

 كتيب لما ءاسنو كتاوخا لتقتا كحكو لاقف ىاسفلا ءالوف نهيلا

 اوشم مث كلذ ىع هذرف لق مهنم نهيلع فاخخ ام هللاو انآ

 ىف ةنينع نايآ هلا همهرخأ كنع نم اولتق ىتح اولتاقف مهفايسأب

 هوقو نفخ اقحلف اجت زواره ليقعلا نب ناش 00
 « ىلأ مهسوورب ثععبو ةريحلاب ةملسم ىلا جدالواو مهئاسنب 4 ثعبو
 ءمهب ثععبف* كلملا دبع ىب كيزي ىلا ةملسم مهب ثبعبف ةملسم

 ومو كلم لا دبع نب دكيلولا نب سابعلا ىلا كلمل دبع نب كيزي

 سأر اذه هباحصال لاقف مهيلا رظنيل يرخ اوبصُت املف بلح ىلع

 «ىتذك ىنم سلاج هتاكل هللاو لضفملا سأر اذه كلما دبع

 5 نب حاول لاققف قولا راد ىف مو مهتايرذ نعيبأل ةملسم لو

 فلا ةثامب هنم مارتشاف كنيجب ا كنم مهيرتشا اناف مهللا دبع

 ه) 14 208. بلهملا هونب ناورمو دايزو كلملا ىبعو لّضفملا و

 نب ةصيبق انبا ةريغملاو ورعو بلهملا ىب ةنيببع ىيأ نب لاهنملاو

 دمسا اهيف ةعقر لحاو لك نذا ىفو مهسوور تلمحو بلهملا كا

 10ةقدع ع دطمون0 «001عع يعلعنتسأ. هي. باخ ل1011 125أ

 اهتامساب عاقرلا اهناذا ىو. 564 1ذد 121116. هدهح ملننع هع

 0) 000. اهلف. ) 000. ليسرو. 22) 1ك دصق. زوحا ىب لالع.

 0 000. هس. مهبز 14 جّيسف. /) آ4 204. ّئهمل



 ةملسم هفقو كرولا هاتا اماف «هنمات هتحت ةملسم هظكنباو هّمع

 لفأب تنك ام ةدزالا الم عم ٌدرمو ةدنك كتاح عم قرم ةنتف

 ىب ميعاربا .ىب كلام نامالا بلطو «فلطنا مث لاق 6 نموت نا

 بقالي ليحارشو ليجاش ىب: ناجرلا دبع نب ىسكلا وتغشالا و

 ناجرلا ىبع نب ىسكل .هل .لق هيلا وظنو ءاج املف يمرض متس

 لق فلطنا هل لق رتشالا ىب ميعاربا ىب كلام اذه ْئمضخل

 لق هبحاص تيتش ابك هينشت مل مل هللا كحلصا نسل هل

 نسحاو رخخآلا باككا نم ىلع ميكا متنكو كلذ نع مكتللجا

 اًذجو ابا فرشا هللاو وهف هيتشن نا انيلا ٌبحا هتاف لق ةعاط 0

 داراف انبحاص فرعي نأ نم قيس ال هكرش ام رهشأ دعب ليقي

 مهنم طقس نمو بلهملا لآ ىضمو « هرقح دق هنأ انيرب نأ

 كردم 2ىأ ةيلسم ثعبو ليبادنق ىلا اوهتنا ىتح ليافلا نم

 ١ سيبتلا ووحأ نب. لال :هرتا: ىف ىسو كرف ئلكلا بض نيلاق

 زوحا ىب لاله هبتاكو* كديمح ىب عادو مهعنف ليبادنق ليخد

 اوقصو اوقنلا امل هقارف مهل 0 مهقفرافيف باهملا لأ نيابي / مو

 ©) 0600. هنياو. 22) 000. ةدنك ككاح ءوأ [اطدم 4521-1 حالم

 دزالا ]221:0 ذطصم ”3210521126-1. ه) 000. يموت. 42) 000. ىبز

 14 نأ :عععمأز. 2 ) ©0600. دمد 15نصعاع 5ء0 لآ داراف 1710أات1 16-

 ععدلمسم : 14ش لعا داراف. ري 1877146 2 زوحا ىب لاله ناكو
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 )0) دبس لسور

 بلهملا لآ عيتجاف مهيلع رماتي نأ دارأ هتاكف لاما تيبو ىئاوخل

 ثيدح مالغ تنا امّناو انحّيسو انربكا نتنا لضفملل «اولقو

 ارجرخ ىتح ميلع لضفملا ْلْوَي ملف كلعا ناينف ضعبك نسلا
 ةملسم 5ثعبو لضفملا ىلا اوعيتجاف ةريثك ٌلولف نامركبو نامرك كا

 ة فو بلهملا لآ بلط ىف ئبلكلا بض ىب كلذم كلملا دبع ىبا

 هيلا تعمتجا دقو بّلهملا ىب لضفملا كذم كردأف ٌلفلا وقا

 كتشاو هولتاقف هيلع اوفطعف هةغبقع ىف ةكرداذ مهيعبتف سراغب لولغلا

 نب ميعاربا نب ىب ناعنلا 5 ىنب لضفملا 4عم لتقف هيا هلاتق

 ىنحاو  كتبعشالا ب نير قاما نب هديحتو ىعكتلا رتشالا

 طيلاعلا_لاضعلا سدس ترحل ائيسا ناتسهق كلم ليص نبا

 ةديدش ةحارج ثعشالا ىب كيح نب قاحما ىب نامتع 5

 ىلا هسأر لمحو لتقف هيلع ٌلدف ناولح ىلا ىهتنا ىتح برهو

 اوبلطف بلهملا ىب ديزي باكتا نم سان عجرو ةيخ ةملسم

 دبع نب درولاو رتشالا نب ميهاربا ىب كلام و عنم ارتست نامألا

 ٠١ دبع عم لهش دق ناكو ميمخت نم ىدعسلا بيبح نب هللأ

 ىب. نمنح نامالا هل بلطف اهلك هماياو :هتطاوم ىمتح نب ناكلاا

 7كلملا كيبع* ىب ةملسم ىلآأ ناورم ىب كلملا دبع نب هللا دبع

 «) 000. لاقوز 1طص 1آكطق]ا1 6. انك عع. 81 232266 لضفلا 50

 تنار 00100 10غ3556ع م5356. 65) 000. ةصق. ىلا. هء) آ1طص اكطقلاتع.

 30016 سراف, 560 14 طقطعأ ان >عع. 4) 14ش باكعأ نمر 0100 56515-

 51552 710عأاتق, 01113 دع 115 01136 112183 560111112111, 06117211 20556أو
 1101200-21 ه]ندح 20201123 0ءعائاتتل 111155. 50 01132ع 11 (!*و 2

 0 ) 0ع 1عصتستو هم ةصخاتت 1011 ز 1 طالق 2610 ءطاتأ 5-5 117

 هةصاوخ نم 0 6©) 00 0 5126 و. 78 000. ئخاو.

 ىيز) ©2006 0122 2 6007 26



 لردلا كار

 نبا لضفملا اجو ىتارخلو لاملا «دعمو ةرضبلا قا ىتح لبقأ رث

 5 نوفوخضاي اونك دقو ةرصبلاب بلهملا لأ عيبج عيتجاو بثلهملا

 لحب اوزهجتو ةركرنلا نفسلا اوّدعا كىقو كيوي نم ناك ىلا

 ئدزالا ديمح نب ءعادو تعب بلهملا ىب كيزي ناك دقو زاهمل
 دق ولو ودعلا اذه ىلا 0 ذأ ١ ىل | للقو اديمأ لينالمك ل

 كتمركا ترفظ ناف هل وأ ىلا نوكت ىتح ةصرعلا ربا رف هتيقل
 ىتيب لها كيلع #مدقي ىتح ليبادنقب تنك ىوخألا تناك ناو

 كترتخا دق ىّنا اَمُأ انام هسفنأل اوذخأي ىتح اهب اونّصحايف

 هيلع لخاو ىنط ىسحا كنع ىكف ىموق نيب نم ىتيب لفال

 اوعجلو هيلا اوجاتحا © نا هتيب لما ّنَككانيل اطالغ اناجأ 0

 مهنالابع اوله ةمرهلا دعب ةرصبلاب بلهملا لآ عمتنجا اهلفأ «ديلا

 اورم ىتح رحبلا ىف اوجكل رث ةيرحبلا ىفسلا ىف جلاوماو

 اقف نيرحبلا ىلع هلعتسا ديزي ناكو ىدبعلا رارقلا نب « مهب
 اترك ىتلو مكداقب كلذ ناثأ مكتفس .اوقرافت الا مكيلح ريشأ, وهل

 نأو سانلا مكفطخ نا نفسلا هذه نم متجرخ نأ مكيلع 5

 ناممك لايحب اوناك اذا ىتح اوضف ناورم ىب ىلا مكب اوبرقتي

 نكو «باودلا ىلع مهلاوماو مهتالايع اولجو مهنفس نم اوجرخ

 معمو اهمدق ةرصبلا ملق نيح بلهملا نب ديزي ىب ةيواعم

 ©) (000. معم. 1كعواتكا] و ءزء 1 ها 16ه اكطقل11 6) ٠1د

 111 نوففكتي. 2) ©6007 طل 1: َح

 1121 عادو٠ © للطس 12017 )124 52 27 0 ميقيز اة 4 6ع

 ه) 000. 1ص01510 اع. 210 راوقلا 600 رازغلا. 00 ء«ءاناتتتق ع0101,

 120102 رازغلا 10111 1211011113

 5 121523 ةتتغعالل 115 1 0110011



 17 رس 6

 ىحنب ىتأذ ةريخل لون ىتح ةملسم لبقاو «ئلع هربكت الو

 ليقا ناك ةفوللا ىلا هب ثدعب نميف اونوكي مرثو اريسا نيسمخ نم

 ١ ماق عباقر برضي نأ كيري هنأ سانلا ىأر املَخ هْغَم مسهب

 ناجولا دبع نب دايز ا هيهوتساف ىبلكلا دايح نب نيصخحلا

 5 دوعسم عب د ليقع ىنب ا ىلوم ليعامماو ملسم نب 7 ريشا

 تءاج املق «مهل مهبهوش هباكحأ مهتيقب بهوتسا رث هل مهبثوف

 ىنينقا بلهملا نب كبري ىب ةدواعم خا طساو ىلا ديزي ةجيره

 ةاطرا نب ىدع مهم مهقانعأ برق هدب ىف اوناك أريسأ نيتالقو

 ليعو عمسم انيا كللا دكبعو كلامو ةاطرا نب ّىئدع نب نيكو

 0 ىميمتلا رضاح نا ناو لثاو ىب هللا ىبعو ىوصبلا ةروع .ىب هللا
 انا كيو مقلا..هل نلت :ذجنتر ؛ ميم نياورعاوج يطا

 عفانب سيل انلثق ناو لق دق كابا نا الا انلتقت كاون ال

 ريغ مهلك ىراسالا لتقف ةرخآلا ىف كراض وهو اينحلا ق كل

 نيلف دل لاقف ةجكرت“ ناعرلا, نب.ذط منا نب عيترلا قي دل كح
 1: ىموق نم خيش وهو هلئقال نكا رن نللو هتيسن ام لاقف هتيسن

 كاخا هلو دو ىف همهثا ثسلو .ميظع ”تيلبوب فورعمو فشق

 * صولا ع

 20 | 2 تاكا ءابنكأو

 0. كَ

 عقلا د اح ىلع ىَرمأ اهب 0 تعض

 2( 5 ريكي. 2 05) 000. سنأ. 12 6 ناسولا (51ع) نآكتسو ]1

 ع2 1عي1 ممو5ءع :.. 2 2) 600. دنللو.ا 2) 000 تدلع
7 
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 05 نا ثحأ ام كلذ ىلع دللاو غلتقب رماو هتحكح 2لَبقي اف

 3 ا انس

 اتم خف نا الا ىه أف انوأزج اذهو سانلاب انمرهنا هلل انا

 نع ىهنلاو ءارسالا ةيناع هيف ةملسم دنع نم لوسر ءاج ىتح

 ظ 0031 كلم نب نرام ىب نم «نايبذ ىب بجاح لاقف مهلتق

 مييتا دا فد
 نع

 0 انءامد كك مسا دع ىرمعُ

 نتن _كةهنمهم - 2 تا

 لَحولا مهب عييتلا ينج اهفايساب

 3 ع 0 همنا يح امو

 2 2-2170 0نل -

 مكيلع « 0 ءامد مةنيدقح

 اس ا

 نبق كتعيش ناسرف نع وردجو

 -ن 3نمم

 هموق 9 ناسف نايل /مهب ىَقو *

 ل مدنما نبا ابحعيايخ

 با اولق ىتح جهتدرا الو جهتدمتتعا ام هللاو لبقي نايرعلا ناكو
 اال رردأملا ثملخا . نأ .عتجرخا 4 نيح ؛تكوت اف انجرخا .ائب

 هتمثال لفغحا ىنذلاب انا ام ىنومال نّملو لجر غناكم ىموق نم

 2) 00 نايدد: ه2 )4ع لللا 31 منوع 2 0 ريع 5ع( ©

 انك عدل 228. لب, 12. )6  000. انوامد طيعم تضاح. ©2) 8.

 ضرالا ىف رفأل ةيجكم ريغبو دقأل مجكم لاذلاب لحذلا. 2 ]5ع

 نيتلصلا : عمم ع0 نيلصلاو ]36. 7, 38ه, 02113: 22 عأ711132 51

 رز ]3ع. مدلع جنانو. 2 اسف آم 000 / ]4ع ةعاربلا.

 2) 000 ىتح. /) 50116«ء6 كيلولا نب ورع نب ةيمخح مز 1

 ععجلتت> 710عان لبق.



 !.) زخضد 00

 نم كيتو كيد لتق كقو انهه عنصت ام هل ليقف ّك ىتح

 اوقرفغتف اضعب هضعب سانلا ربخاو ليوط لكذم سانلا مسن أو

 برعلا نم الجر تميأر اذ طساو ىلا فيرطلا فخذ نينا ىضمو

 5 ريهز ىلوم تيباثاب َّك 0 كي 5 لاق 2 كغم 0 ل

 اناو لبنلا ٍهعم لاجر هيلع طئاح هيلع اذذ ىدنخلاب تررم

 ناك اف لق بهذت نييأ فافكاتلا بحاص اب نولوقي مو 0

 تلزنف ه«عترج نا الا وه اف لق ىفافجت نم ىلع لقتا ةىنش

 ديزي ركسع ىلا مأشلا لحمأ ءاجو 2« ا ع فقخال هتيقلاف

 لجي ةقامثالث نم ءاوحكن ماشلا لما رسأو همظع بهذ ىتح

 ىلع ناكو غسيحن كيلولا نب ورمع نب كمح ىلا ةيلسم محرسف

 كلما "دبع نبأ :كيوم' نم 'باتتتكا اجو: متيهلا# ب“ ناورغلا هللا

 20 ىب ا لفف 0 باقر 00 نأ 0 نب نيك ذل

 اوءدبأو هللا اوقتاف سانلاب انمزهنا ىح اولاقف ميم ىنب نم الجر

 هللا مسأ ىلع وجرخا نابرعلا ل لاقف سانلا لبق انوجرخأ احن

 هجارخاب يبخل ورع نب دمحم ىلا لسرأو ةبطصملا لأ ةجرخات
 ىتدخ ع وبأ لاق 0 خقانعأ برضأ نأ ءبلا كثعيف جتلاقمو

 ه١ نولوقيل هيلا ءرظنأل ىنا هللاو لق ري كوم هللا دبع وبا 24 ميج

 © 0004. مهترح. 28) 000. بحاصو ةبور. 06 م.11*1, 1. انك

 © 000. بك“ )2  4 جيجام ©) 000. مغنال»



 1 ا

 كب هتكلذ لعفؤف ميعيل مث لك سرب 0 ىكتعلا ورع نب دايز

 كيلولا نب كلاخ عم كلملا دبع نب كيزي ىلا هسارب ثععبف هفرعف

 ىلوم تنبات ىتدخ 52 وبا لاق 4 طيغم لل م نب ةبقع ىبأ

 بّلهملا ىب لضفملا ناو سانلا منهو كيزي لتق دقل لق ريغز

 ناو سانلا ةميرهب الو كيري لتقب ىردي ام مأشلا لعا لتاقيت 5

 مماما هذخففكمل هعم ناو ضرالا نم بيرق كيلش نوذرب ىلعل

 00 ل 3 ليكف ا :فشكناو '"تقشكتاو (تصكخت هيلع: لح  املكف

 هباككا ءارو نم نوكي ىتح عجري مث موقلا طلاخ ىتح هبادكا

 ليقيل تغتلي الا هديب هيلا راشا الا اًنفتلم انم ىري ال ناكو

 هقيسب برضي و ىدنزالا لتيبعلا نب رماع ىلا رظنإ ىف داكف ةعاس

 لوقيو
 هم نم

 ةيدوسلا ىتوخملا + م

 ند دنع د ديمع فشلا“ ليصتب 5

 تيار ام هللاو 0 كي يع دللاو انبرطضاو لاق ؛

 فيبسلاب ةعيبر 5ليقتساف لانق الو ربصص ريبك نم ةفوللا لها كنع

 مايل الو فشكب متنك ام هللاو ةرلتا ةرللا ةعيبر رشعم ىل عهيداني

 000001- نياسيلا ىارعلا :لعأ. نينورأ الم .ةداعلا مكانك انو
 هلوح اوعيتجاف لق «راهنلا نم ٌةعاس اوربصأ ىسفن مكتّدق ةعيبر

 عيلع للا كيرن نك انعيتجاف لق «كتفيوك تءاجو هيلا © اوباتو

 2) 000 قفا 86) 5ك]. لضفملا ناتم01 14 3006. ه) 5ءءاتصع

 لنص آه: ©0600. ىينقو. 4) 004. اوباتوز 14 اوعجرف.> 2 0
 كتتفيوك.



 ؛ ع + انشا

 [ماثرإ غش عم

 م - دابع ىنتشَخ تملأ

 اهليلذ ىقشي ساّئلآ اَياَنَم ١ تي
 زسجاع ع كد نا ف ةذيم امف

 0 دنا تاغ 7 اذا راعب

 فاطعذ بكر يل كسر ةملسم ىئدأ كنم اند اذإ ه ىنح ا دبري

 لتقو بّلهملا نب كيزي لتقف هباككا ىلعو مأشلا لا لييخ هيلع

 قب هالكفلا, ىلا لامير يلعلا كيلخ نك ريجز نب رباج ىنب نم

 ا كيوي هللاو اذه مأشلا لفها تابلت ديوي ىلا رظن ايل نعابع

 ىنيفكي ىتم لمك نمف هاسان هنود ناو* ىتلتقيل وا هنلنقال .هللاو

 ليك 4 نحس ةباحا نم سلت هل لاقف ءهيلا ّلصأ ىتح هباككأ

 جرفناو رابغلا عطسو ٌةءاس « اوبطضاو ةعمجأب اوله اولعفف كعم

 ع رخاب شايع نب .لبكفلا .ىعوءاليتت »تيدي نع نا

 5 ىلا ىمودو هتلثق انأ جل ليقي ديزي ناكم عيري ءداككأ ىنأ ىموأف

 اعيص شايع نب لحقلا ىلع ةملسم رمو ؛ىنلتق بف هنأ هسفن

 2 ضلمتقا# ىذا و اذه ىظأ 52 0 لاقف 1 ديزي بنج ىلآ

 ال لا قف هتلانق تنا هل ليقف قرسم ىنبل ىلوم ديزي سأرب ءاجو

 نب ىراوكلا هل لاقف ركني رثو فرعي مث ةملسم هب ىنا ايلف

 2) 8040101 هع 15د آاكطو]112. )5  000. طتع ءه آصاتؤ ءأ ]ذ 1733

 14عا, ليك ف اللا 7101772 !لعلت 1116117 1 هع نر ا اا

 151521112. 2221© اساب هنود نأ. 000. اسان. 2) 200. 1201502666 نم.

 ء) 1ص 1221112. اومدطصاف , 14 اولئتقاف. 7/) 00هزءءاتتت 10



 نا امر

 كليازأ ال كعم اذ انا كيا, ناك ىأرلاو هللاو ىلب لق ميقلا

 باهملا ىب تيزي ءاجو هباكصأ يف لونف لونأف الما لق كرمأب ىنرمف

 فيد وبا لاق مامن . لاق 52 لتتق كف ابيبح 7 نأ لاقف ه ءاج

 ةعيبأ نينا كيتا لاق ئدنالا جانت ب ريق لوم تنبات ىتدخ

 كق بيبح كعب شيعلا ىف ريخ ال لق كلذ هل لق نيحو

 الا هل تددزا ام هللاوف ةجرهلا «دعب شيعلا* ضغبا هللاو تننك

 هركي نم لخأن لتقتسا كق نأ هللاو انيلعف امدق اوضما اًضغب

 وهو ةنسح  ةعامج هعم تيقبو نولذستي اوذخاو 2صكني لانقلا

 اولدع مأشْلا لقا نم ةعامج ا اهو ريخاا 5 فلدزي

 سانلا بوهذ لاقف نجلا ادور بدأ ءاج دهياككأ نكس نعو هنع 0

 ىلا 6 فوصنت نأ كل لله لاقف هةعمسا انأو هيلا كلمذي ريشي وو

 لها كيبأيو ةرصبلا لها ُْنَحَم كينأيو اهلونتف نىصح اهناذ طساو

 كيأر هللا مبق هل لاقف ةدنخ برضتو نفسلا ىف ىيركلاو نا

 فوخنا ىناف هل لاقذ كلذ ...م ىلع رسيا توملا اذه لوقت مىلأ

 ريشي وهو كيد لابج نم كلوح ام ىرذذ امأ ىرت امل كيلع 5

 ران لابج ما تناك كيدح لابج اهيلابا اف انا امأ هل لاقف هيلا

 "21 لوق» لثمو .لق 'انعم الاتق كير ال تنك نا انع بهذا

 ىشعالل هوه اذه أطخا ةرفعج وبا لق و ىنادغلا ركب ىبا

 «) ©08. ىناح 1هء«م ٍءاج طقطء6 ه8) آخ 200. كاخأ. م 000:
 هدم. (1دعدصم) رز 14 ءغ 1]ط» اكط1112]2. دعي (ةايكلل) ةايلل ه6 5

 اهل م0 هل. 4) 5دنجم1ع71 ءا* 1طص اعطال ع. 1ص عك00 1ةعاتت73. 8102

 600 عم 560 23 1س < 2600: فدكنف ر/ى) 000

 آد 1[ رف 2) 0 ىماذعلا. /) ©00.304. هللا درب

 2) 000. ىع.



 اذ + تنس 0

 ء ناك ةلع اومزهنا امو لاق سانلا منهذا لق سيزيل هاولاقف اومرهنا

 تبتي ملف رسل 8 ىرحأ اولق هل ليقف هلثمبهئهر مزهني الإك

 هباكحا دعم باخو يم ؛راطف هيلع نخُذ فب هللا مق لق دحا

 كلذ اولعفش مزهني نم هوجو اوبرضا 6 لاقف هموق نم سانو هيلاومو

 وعد لاقف لابإل و لثم ةانم ةلبقتساف هيلع و ىنح موب

 مدحاور ناكيمررو فن ابار ب ردا كدب 9 اوجرأل ىنا هللاوف

 اهيل

 ناكو «:بتذلا اهيحلود يا |نكغ منع هللا عير وعد اَدبا

 لأ نب مكلل ند كبي ناك كفو < /مرارغلاب هسفن ثدح ال ديزي

 ملصي نا لبق طساوب وهو هاتأ ىدعسلا ناقربزلا ةتفاوماو نا

 7 !لافتف رقعلا ىلا
 هد > د - >2

 يا 0

 30 د 2 0ِ_ - 5 و

 نضاخلا كاي 0 بردا لاس هل 5 ام بزي لق
0 

 ه«.ةلبق ساو هبيادكأ ىلأ ديزي جرح املو “ ىسعسف اذع اما لاق

23 - ©- 

 ديري ام كْيلعَأ لا كيأر اا برأ حايمس اي لاقف ةييزوهلا

 ه) 14 ءغ 1طد آكط 21116. 2. ١7) ليقف. 2) 000. لغأ). 77هيعم. 0 لقو.

 ه) 72مم. ذطق» 3 0) 000. ىرح. 25:14: ©000.اولاقف. /) 600141

 هع 14. م) آ4 لاثما هليقتساو. . 7) آخ هدم. .2) "معه
 بكئذ اهنتيحان ىلإ 42 (000. ان 710عامل* راوغلاب 6 0100© نسالك

 1ص آ[ط2111ك 72) آخ 200. مهل. 7 14 شعف. ) 14 3200. دوجأ.



 ارز ا

 دوج ىببعف ةخماسم جرو ل.عفف رسل 425-- ىنح نفشلاو

 الكا لعجمو ا تلبلا نب تيزي ةوع عب .:فلدزا* رث ماسشلاا لقا

 ليذهلا دترسيم ىلع لعجو ىدنللا 0 خمركم ىدب ةلبج هتنميم

 نب فيس هتنييم ىلع سابعلا لعجو ىرماعلا ثراأل ىب رفز ىبا

 6ةماسمو ىميمتلا عاقعقلا ىب ديوس هترسيم ىلعو 4قادمهلا قا ة

 هه ىلع لعج كلقو * بليا نب ديزي جرو ©« سانتا ىلع

 عضم ناكو بلهملا نب لضفملا هترسبيم ىلعو /مبلهملا نب بيبح

 قسحح دع اهعم ةعيبرل ليخ هعمو قياع ىو ذخفوللا لع لضفملا

 قدر فثنخ وبا لق 6« ديلولا ىب سابعلا ىلب ام ناكو

 نم الجر نا لاهنملا نب ءالعلا ىونغلا ئظاو ماشه لق ىونعلا 0

 : جرخ ماشلا
 نم فك هفك ىلعو هديب لجيلا هاقتأذ هيلع ليحت*+ بلهملا ىبا

 هقك ىف فيسلا عرساو ىيدتمل :فك عطقف كم هيرضف ديدح

 دمج مهل زربف دحا هيلا يمك ملف ةزرابملا ىلا اعلف

 لق كيلع نوع لَجْنملا ليقيو هبرضي دمحم ليغقاو دسرف فننعاو

 رسل ىم حاضولا اند املف لق <82 ىطبتلا نايح هنأ ىل ركذف 15
 ١ نع

 بول ”تبشنو سانلا 7لتتقا دقو هناخد عطسف رانلا هيف بهلأ

 رسل ىرحأ هل ليقو ناخحلا سانلا ىأر املف لاتقلا ٌقتشي مثو

 2) حتا: 6) 14 نم برق. 2) 001 0 2) 600

 ىناذميلا. ه) 14 :خماسم ناكو. رز ©6001 هرضن ا لش 1 12م

 نتموتع 7هير. 1. 1. ى) 14 ديلأا. 2) آ4 12156 كيج هيرضق.

 2) 14 فلتا. 2 ىطسلا. - 150 نايح 7ءتانا# ©5أ ناسك

 ناكل 77متر 4 هصض٠ 2. )7  ]خذ ليقز. 072)) 600 كنتلن



 أ ذفس ل

 هليبس ىدهاو هريجا مظعاو هحشراو هدعسا ام اذهل اقاوذ كلذب

 ءاَباَم هللا كنع ميركلا اًنيع ريرقلا ةمايقلا ممي ىنعي اًذغ اذهف

 رماذ «ممقي امك* ابيطخ مق بّلهملا نب ناورم كلذ غلب املف

 خيشلا اذه نا ىنغاب ىقل عل لق مث داشتحالاو دجحلاب سانلا

 :نم عون هراج نا ول هللاو سانلا طبتي همسي رثو ىئارملا لاضلا
 انرصم لها ىلعو انيلع ركنيأ هفنأا فعي ّليظن ةبصق ةدراد صخ

 اننكذ نع نفكيل 2هللاو ما انتملظم ركنت ناو ءانريخ بلطن نأ

 اوسيل اموق ةرصبلا تارف يولعو ةلبألا طاقس ءانيلا هعمج نعو

 نيحأل نأ اتماوحل نم علا هيلع ككل ىعاذلم ١1

 نأ هركا ام هلاو لق نسل كلذ غلب ايلف كانشخ مادريم هيلع

 تش رت كدارا ول هباكتا نم سان لاقف «هناوهب هللا يدرك

 الا مكرمآ هنع مكتيهن ام ىلا اَّذا مكتفلاخ كقف هن لاقف كانعنمل

 مكضعب لتقي .رأ م ىلا مكوعداو* ىريغ عم اضعب مكضعب لئقي

 عافاخاو هيلع لتشاف بلهملا ىب ناورم كلذ غلبف «ىود اضعب

 دنع فكو كلذ همالك نسل َعَدَي رو اوقرفت ىتح 2 غيلطو

 وم عمجا ذنم بلهملا نب ديزي ةماقأ تنناكو 2«بلهملا نب ناورم
 ةرشع عبرال ةعمجلا ممي ناك اذا ىتح مايا ةينامت ةمدسمو

 ةيحاضولاب يرخ نأ حاشولا ىلا ةملسم ثعب وفص نم : تءاخ

 ه) 14 مقص طقطوأا“ 2) 000. ..رادإ 2 ©00. تغ قلعت
 0 ريح 20 ةطقبولا] مياو. 6) ]4 ]ص اعئأخ هيلأ .5ع0 تك ةطط. 2

 1آ2ء1506 ©«00. اقس (1ةعاتطتقو ا1غ 710عأغان). رك [ذ مقلع اديرمز 600.

 ادربم. مير 14 طدلع ىثا مكرمو. #) 5نعادشر 00 اوبلطا
 1.000 ىنتح 14 و 0256ء66 2) 14 ءغ آت 155211. م. اال” 52. تضمهو

 5ع 18مم. دبأ 136 16:
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 6 ل

 نولعي منا ةّيما ىتب نوقّدصتا مكحو ديزي لق «ىغبني اذكه
 ملت اولوقي رث هنا اونك لنم كلذ اوعيض دىلاقو ةتسلاو باتكلاب

 عنورمأت ام الا ناطلسب اولعي ال نأ نوديري مو مكنم لبقن انآ
 ىف اولعي ىتح منع مكوفكي نا اودارا هتلت هيلا جنوعدتو هب

 00 تيل لق ىلا اهب. مهودبا كتلك ىل مكوقبسي+ الف -وكملا»و

 هذه نم هاروغ دعبا الو ركما ونه الجر تييقل ام هللاوف عاورم

 ىتح كلذ لعفن نأ ةىرن ال اولق «ةملسم ىنعي ءارفصلا ةدارلل

 ومو بلهملا نب ناورم ناكو ءانه هلباق غنا اوعر ام انيلع اودري

 ىلا سانلا مسيو مأشلا لقا برح ىلع سانلا كح ةرصبلاب

 «بلهملا نب ديزي نع سانلا ه طبقي ئرصبلا نسال ناكو كيوي »

 قرصبلا نسل نأ ىرمبلا ديملل دبع نفتح فكم وبا
 مكيديا اوفكو مللاجر اومزلا سانلا اهيأ مايالا كلت ىف ليغ خا

 عمطو ةلئاز ايْثُح ىلع اضعب مكضعب لتقي الو مكالوم هللا اوقتأو
 ضارب اوبستكا اميف عهنع هللا سيلو قابب اهلحال سيل ريسي اهيف

 | اهفسللو ءارعشلاو ءابطخل اهلها رثكا 1 لاو نت نكي رالا ةكام

 ىفضلا ليهجملا الا اهنم ملسي سيلو ءالّيكلاو هيتلا لفاو

 سبحيلو قل موليلف ايف. مكنم ناك خذ ىقتلا فورعملاو

 هللا ةفرعيب هلئاو هافكف ايندلا نم هيف سانلا عزانتي امع هسفن

 مكنم ناك نمو اَفَلَخ ايندلا نم هب هل ىفكو ارش ريخلاب هليأ
 هللا 2ةدارا اينحلا نم هوارظن هيف سفانتي ام كرتخ افيرش اًذورعم

 ه) 14 مدلع أاردغ. 6) 00 ىرتا. ء) 600. طيننع 2) 08

 هدارأ.
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 نع ةفوللا لها سيحتل !ًكاصراو رظانم ةفوللا ىلع عضوو ةفوللا

 فيس عيلع ةفوللا نم اثعب ديمأل دبع ثعبو «كيزي ىلا رخل
 ىنتاو ةيلسم جهفطلاف ةيلسم ىلع اومدق ىتح ٌينادمهلا ىناه ىبا

 غليف ةفوللا لأ نم انءاج ام ّلقل هللاو لق مق عتعاطب هيلع

 ةٍظيلع ثعبو كلذ نم رثتكا مث امعب ثعبذ ديملل دكبع كلذ

 هيلع ىثا+ مذق !املخ» ىدزالا ثفنخ نب ناجرلا اهبعا ني 07 ١

 انهام ناك نم هيلا اومض ءالبو ةعاط هتيب هلعال لجر اذع لآقو

 ناجحرلا دبع نب كيبل دبع ةىلا ةملسم ثعبو ةفوللا لأ نم
 ءوذ وهو ةبقع ىب دكيلولا ىب ورمع ىب كمح ثعبو هلزعف

 دق مهل لاقف هباكصأ سوور بّلهملا ىب ديزي اعدف « هناكم ةماشلا

 نب ديحن 2عم عتعبأت لجر فلا رشع ىنتا عمجا نأ تيار

 ليزلاو فكألاو عذاربلا ماعم اولمكيو ةملسم اوتيبي ىتح بّهلل

 0 جتليل ةيقب جكسعو 8ٍقلدنخ ىلع «علتاقيف عقدنخ ىنفدل

 مرجاننف سانلاب انآ هيلا تيضهن تمجصا اذاف مبصا ىتح. لاجيلاب
 دق انا محيمسلا لق «هيلع هللا رصني نأ كلذ دنع وجرا ىّنف

 نيقو ةيلع هللا. لص. قمح .«ءيسبن :ةئسو: هللا باتتك ىلا 2

 الو ردغن الو ركبن نا انل سيلف انم اذه يلب منا اومعز

 وبا لق ءانم هلبق هنا اوعر ام انيلع اودري ىتح وسب جديبرن
 2 05 ٍِع _ءد .4 2-6

 ه) 000. 300. هت. 62) 000. ىا ىب» ه4) 60021ن.1 2 ل

 200. ىخا. 2 ©04. هلتاقنف. ر) 004. ط. 1. ةيورر ةصك# انك 26

 6ع 14 1. « هز» هع 1طه 1عطقا]. مب از»* م) 000. ةفئاط سأ.

 /2 000 يوما 5ءل دو 1( 2:2ع2 2) 600: ناك



 ا 00

 نم ىعم ةعاسلا جتاكم نا تددول هللاو افلا « ىيرشعو ةئام

 نا هلوقي اميف انل لاق مث لاتقلا ىف ةانبغرو انضر ممي تا'ذ

 ةدارخل هذه نا ىلركذ ىق هنا لق رث قماح ىلع ةّيقرشلاب»

 سابعلا ىنعي مت ةقان رفاو كلملا دبع نب ةيلسم ىنعي ءارفصلا

 ىكقذ هللاو ةيمور هما تنناك ريا قرزا سابعلا ناكو ديلولا ىبا

 '00 الا دان عين ةتملكا تح عدوعتني يا. دفارا» نايلس رك

 لعاب اءاج هل هللاو ضرالا ىف ىسامتلا الا امهيه سيل هنا ىنغلبف

 و) ىل نوكت ىتح' ةصرعلا تحرب ام انا الا سينو اعيمج ضرالا 0

 'ادوح ىب ناجرلا دبع انانع'امك اثينعت . نا. .فاخخ اولق:“ هل

 نم لجر لثيعلا نب رماع انيلع لخدو لاق كلون. لجأ

 نوعبابن ديزي هعبف تندناكو ةعيابف هانا م عمج لق دزالا

 )0 ال نإ ىلعو .ةبلع هللا ىلص ةءيبت ةنسو هللا تانك لغو

 ياكل فسافلا ةريس انيلع 4داعي الو انّتضيب الو انتالب كونك

 هللا انلعجو هاندعاج ىنأ نمو هنم انلبق كلذ ىلع انعبإاب نف

 لكيع 0 «« عياب معل اولاق أذاذ انوعيابت ليقي و هنيبو اننيب

 00 3 تعبو ةليكنلاب ركسع ىق ناجرلا دبع ني كيبل

 ىلا لصي المل بلهملا ىب ديزي نيبو ةفوكلا نيب اميف اهقتبف

 6) ©2000. نورشعو. 5) 000. انبرغو. ©) 51. تعشألا ب

 2) 5ءعجبسكسمل 1طم 1كطملا1ءقص 2. 826, م. !الاز «00. داقي.



 .١ زكنس عرسك

 اًمهْيَلَع انْيَكَب نأ ىكبت © ٌشغلا ىفأ

 امهادر انيف غلاب ايقَل 0

 در ريا صل 0 سس كلل

 5: ندنخو ديزي عومج نم عمجو هركسعو ه2 لدنو هنيبو هنبب رسل

 ةفوللا 4نم سائ ديزي ىلا طقسو ؛ عئازاب اوناكف اضولا يلا هربع '

 لحما عابر ىلع تععبف روغثلا نم سان هيلا لبقاو لابخل نمو ريتك

 نب حالا دبع ةنيدملا لغأ 2 عبرو دبلا اوجرخ ىنيذلا :فوركلا

 ٠١ محم م ىلع ثتعبو ىدنالا لقغملا ىب ديري نب نابيفس

 / عبر ىلع ثعبو ىعضنلا رتشالا ىب ميعاربا ىب ناهعنلا ىسأو

 ثرعب. ثعشالا ىب 000 ىنب* قاحا ىب 596 ةعيبرو ةدنك

 عيجو ىمييتلا ءاق 1 م تاع د ةلظنح نادجتو ميمخ عبر ىلع

 د «<« بلهملا نب لضفملا / عم اعيمج

 ؛دنع نيولكت اَنأ هللاو لق ريهر ىب ءالعلا ىنكّدح .فنخ# 4 قأ

 فيس فلا مركسعلا اذه ىف نا نورت لق فأ ممي تاذ كيوي

 ل ةعبرأو هللاو ىا باّتع نب ةلظنح #لق هب برضي

 ىاويد ىصخحا قل هللاو طق فيس فلأب اوبرض ام هللاو هنأ لق

 «©) 000. شيبعلا «غ 12 1. 6 تنعلاع 6) 000. ةارصلا.

 © 000. ىنربع. 4) آش 200. لعغا. ه) 5ع ءاتدص 1, 560 معاك

 710عاذت1 1عععسلتنسم عبر ىلعو. /) 000. ءهغ4]1ش-هدص2. ج) طه

 هاا و26275 أ اذطدللا مك /) آذ هند 2) (000. هد

 /2) 000. ةم5. لقي.



 لولا ل

 باحصا فشكف يلع اورك مأشلا لقا نا رث لو ثونغلا كانا
 لاقف هل ىلوم لثاو نب ركب نم قفوتسفلا لكك أومزفو كلئا نع

 م لثاو نب ركب 1 قدزوغلا

 لثاو نب ركب فوننملا ىلع ىكبت
 هسدس © هم ن 3 0

 ايفا م عمبم ىنبا نع 0 0 5

 د بول ْق ميس نيمالغ

 اهفاحت لو َلْبَق ىعاسُملا مارك
 هاب نو ُكلاَم اح اكو

 هد( تانكي نيرات اودَقوأ اذا

 كيزي نب ةيواعم قلتق * عهسم انبا كلم لا دبعو ا عمسم انباوا0

 ا مي أ كوم“ مهرد نوب دعجلا هباجاف 2بلهملا "ىبا

 نادبع

 هموق ٍرصن ىف فننملا ىلع / ىكبن
 د 5 -_َ ه- بد

 امهاباأ لح لأ ىكبن نينو

 لشثاو . نب رس 3 كب ىحلأ /ءانف ادار 1 15
53 

 ماَصْفاَتف بيضا 6 يمت مرد

 ةطعاملا هلل ىم كح اهيقك لق

 اهات با رش انني -1تادقز- هلو

 2) 12 600. م0514 عل ]3 تتت و ءووع 710عاات1. 2 8) ن6 1آل1سشسح م. ما“
 ةعو. ءغ 81053180 م. اذه ةعلا. م 0 ىهمدو: 2) (00. اولنق

 تكلاملا دبع ريدد 700 00002576 19202 ت01

 خلفغ نسب ديوس (1طدم 1-1 15231 7 [تنأر ١ ا 000 ىكبت».

 9 ) 0 نيذتاشلا. /)) (607 ءامحأ 2 ©2001 تعبنا م6

 5ع 72( 2600 تقر



 )0 !*كأم

 ديزي ديجونب بتلهملا "ىب ديزي ىلا كلملا دبع ىب ةيلسمو تلللا

 © دبر اهايا كلملا دبع عيبا

 ءرفص ىف بّلهملا نب ديزي لتق اهيفو
 بيلجلا اني ديزي لتقم ىع ربخل ركذ

 5ديزي نأ هثلح كيعس نب قاعم نأ فنخ# قا ىع ماشع ركذ

 ءاقلل اهنع صوخشلا دارا نيح طساو ىلع فلخكتسا بلهملا ىبا

 تيب هدنع لعجو ةيواعم هنبا سابعلاو كلملا ىبع نب ةملسم

 راس مث كلملا دبع هاخا هيدي نيب مكقو ءارسالاو ىئاوخلو لاما

 ةملسم لبقأو رقعلا لزن_ ئتح راس ث لّينلا م«موغب رم ىتح

 هه سل اهيلع نقع اسال كيف سس ساعتلا لل ا

 ديزي ىلع لبن ىتح لبقا مث طراف اهل لاقي ةيرق لبق نم ربعف
 ىب ,ساّبعلا هليقيمظ, ةقوللا وح .ةداخا حبري متت ذك 1

 ؛5 سابعلا عم ةنسح ةعامج 8) تناكف ةرصبلا نم كيزي نم مزهنا

 ماشلا لهأ فشكتا ايلف ىعشاجملا ةمكحط ىنا نب ميه عيف

 هللا © ماشنلا لعأ اي* ةمحط قنا ىب ا جادان ةئاشكنالا كلن

 مرهش ىلا كلما ىبتع' باحصأ :خطضا كفو :ءاؤسلسد نا

 لاتقلا لوا ىف ةلوج ماشلا لجالا نا كيلع سأب ال هدوفانم |

 2) 000 جب كت الذ 2 نا 1 7 لكدلا مخ ىلع راسو. 5) 000

 لالا 4 18 كلما ىبع باككا. )2  ©0007: لفات 01

 11 6 06 اننوملست نيا. 14 1 126 .ور انبملسنت 2

 راك ينل



 اردد ا

 0 دابتو ةريرلل قاتف ةميظع كليخ نم اليخ كتيب لها عم 5

 لييقا اذاف عرتا ىف ةريستو هاهنوصح نم انص> اولوني ىتح اهيلا

 نولبقيو ةريوجلاب كدونج نم ادنج اوعدي م كنوديري مأشنلا لع

 كىيتأين جينان ىتح كيلع ءهتسباح جتاكف هيلع ن.ميقيف كيلا

 روغتثلا لهاو قارعلا لها كيلا ضفنيو كموق نم لصوملاب نمو
 «كرهظ ءارو هلك قارعلا تلعج دقو رعسلا 4 ةعيفر ضرأ ىف قلتاقتو

 ماقأ طساو لون املف ىدنجو رم مح نأ ةرككلا نك ذك

 © ةريسي امايا اهب

 نب ناجزللا دبع ةنسلا هذه ىف سانلب يحوم رفعج وبا ل:
 نع تنبات نب دا ىكلذب ىتدح «ىرهفلا سيق ىب كاكضلا م

 هلق كلذكو رّشعم قا ىع ىسيع نب قاكس نع هكذ

 ىلع كلملا ىبع نب ديزي لماع ناجرلا بع ناكو «رمع نب دي

 «حيسا ىب كلاخ نب هللا بع نب ريزعلا ىبع ةكم ىلعو ةنيدملا

 ايتاضق .ىلعو "ناجرلا دبع نب كيبل دبع ةفوكلا ىلع ناكو

 ناكو مبّلهملا ىب ديزي اهيلع بلغ ىق ةرصبلا تناكو ؟ىبعشلا مو

 © ميعت ىب ناجرلا بع ناسارخ ىلع

 ةختامو نيننتا خنس تاخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربل وكذ

 دبع ىب دكيلولا ىب سابعلا ريسم ىم اهيف ناك ام كلذ نف

 2( 14 منوصح. 06( 0000. ورسيسنو» 29 000. عيسرداح َو 1ذ

 كدنع عانوسب كايف 2) ]ذ ةصيخر. 5) 600:7 نصا ركز 600

 كلملا ديع.



 أءأ ةذنس سن

 ةنوعانتي ال ىيدلا تاوذ رئارلل نوليك مطابقأو مطابنأل « ثوحابأ

 :بعللا اومدهف مارأل هللا تيب ىلا اوجرخ رق ةمرح كاهتنا ىع

 ءوسو هللا ةخنعل عيملع اهراتساو اهراخا نيب نارينلا اودقوأو

 ءاهيلع لعتساو ةرصبلا نم برسخ كيري نا رث لق ه«رادلا

 اوناه لاقف طساو وحن هجون نيح هباككأ راشتسا ىقو طساو

 دقو بيبح هل 4 لاقف مكيلا اوضهن دق ماشلا لعا نافذ ىأولا

 سراغفب لونتو 0 مخك نأ ىرن اولاقف اضيأ بيبح ريغ هيلا راشأ

 ناف موقلا لواطتو ناسارخ نم ونهجتو باقعلابو باعشلاب ذخاتق

 سيل لاقف « نوصخلو عالقلا كدي ىفو كيلا نوضفني لابخل لعا

 ائاط قولعجت ا نأ نوديرت امنا اذه ىنقفاوي سيل ميىىاوب اذه

 ىعيني نك ىذلا ئأولا نا كك دل للفكم كلك سأر ىلع

 ع تردهظ كيد كرم دق تاف دق ىمالا قول ىف نياكي نأ

 امئاذ ةفوللا نيت ىتح كتيب لما اهيلع اليخ هجوت نا ةرصبلا

 الجر نيعبس 3 دك تروس نامرلا كبع ىب ديملل دبع و وف

 ّللعا اهيلا 7 فبسنف ةدعلا ىف رجتا كليخ نع وهف كنع رجتف

 هلج ىلا بحا هيلع ىلت :ناو كيأر نوري اهلها ءامظعو ماشلا

 ىأرب نآلا ميشأ اناو ىنعطُت ملف ماشلا لها خيلع ىلي نا نم

 «) 14 اهوحابأا١ 82) 000. 5. م. /”7هيود#. انك :ععمز 14 نوهتني.

 ه) 14 300. هاخا. 2) 000. لاق. 2ه56 هل 14 200. دوخا. 2) 4

 - رد ءأ د 6 لوننو © يندنو. 4 جوخ +( هزع _0ع1720ع. رز 5

 ىباربم ١ )34 اهج 4)'ةهيسملع كبشخ  .ة) همم نا تك
 1 نا
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 لرب امال

 3 ىضصمو هيلا تفتلي: هد هنكلو هعمن هنا كشن' ام هللاوف

 دنا ىلع اذان لسكسلا باب ىلا امجرخ انا مث لق «هتبطخ

 ام هللا كيبع اب لوقي كلام ىب 0 نسب © رضنلا كدكسملا

 ةللاوف معلص هيبن ةئسو هللا باتك ىلا اوبيجت نا نم نوبقنت

 كنتالا ةذه لا ادعت ذنم ةريتعلما الو كلذ انيأر ام 5

 ناكبس ىسحلا نا زيزعلا دبع ىنبرمع ةراسمأ نم

 لق ماشه لاق هكاضيا كهش دق سنا نئب رضنلا اذهو هللا

 رم ىرصبلا نسل نا هللا دبع نب ىنثملا ىنتكحو فتح هبا
 2و حامرلاو تايأرلا اوبصن كقو نيفص اوفطصا دقو 0 ىلع

 نيرمعلا ةنس ىلا « ديزي انيعدي* نولوقي مو كيبزي يورخ نورظنني
 اردكلا لوهأ قانعا "ترضي 6 سمالا ىيؤي ناك املا "ىسلللا لاقتف

 مهاضر ءالبم كالهب ديري ناورم ىنب ىلا اهب حرسي مث نورت

 ىنا لق مث ارخ اهيلع عضو رث اًبَصَق بصن ةبضغ بضغ املف
 ةنس ىللأ ةكرشلا ىلأ لقو معن ءاويف لق موفلاخ  عتفلاخ لق

 ا لج 3 نيف عضوي نأ نيرعلا ةنس ف نأو نيرمعلا !5
 0ك 02 ليان هل لاف اكسب هعيتف قنا رمع سبح ىلا

 لاقف* ماشلا لها نع ضار كيعس ابي كذاكل هللاو هلوق عمس نمت

 كنللا +"نسسيلا ٍجحوبو هللا عحبف م مأشلا لسا نع ضار انا

 كق ملايل ثالثو مايا ةتلت* هلما نولنقي هللا لوسر مرح اولحأ

 ه) 000. طتع ءأا 10د وصنلا» هز 152 (00. 1م5ءقخاتت لمياقلا»

 2 14 انوعدت (1 انوعدي). #0) 500101 هرع 1ذخ هنا هعبتت. هم

 ه ]خذ خوعدأ, 560 [ط٠ده لكلب 2 5267 م لزآ 01 562 رز 6

 ن8 6010101 ع 1ك. - ج) 16 اتالت.



 ]] هدم الروم

 نب نتباث وهو ةنطق نتباث لاقف فارصنالا كغ ا هل مزسعت

- 

 ميمَت ُهَلْثْقَتل تَدَشَح دقو اقايخل تعمر ماس وت

 5ك م د ام ا قلوعلا 6 قوز هنود 0 او

 : ميمصلأ بسكتاو دحكملا كنف «مْوتحا ( ن نآرمعو اينوشت

 ايدل ٍرسعسلأو 0 جمر 2 نكلو المح اَمق

 مياح مكنم هيجوب لسمو قص كرم ع رم اسنمكو

 ميمجلأ اهيناغم ضرأ ل تاَموَسُم اَدَعْناك ليو

 2 دوسي 000 م ل 2 ٍيِرَسو 0 0 انهي

 وجال هيما د يقدم فتش وبا لق مشع ل“

 ىلع ثحو معلص ديح هيبن ةنسو هللا باتك ىلا جوعدي هنا

 كرتلا- داهج. نم اًباوك.:مظعا مأشلا لعا داهج نا معبيو تاك

 ؛5 ىلع هلي عضاو وهفو ٌىرصبلا ىنسملو انا تلخدغ لق «مليكلاو

 ام هللاو 9 تلق هفرعت لجر هجو ىورن ل رظنا ليقي ومو ىقناع

 ىتح انيضف لاق «هغاتعالا هللاو ءاليهف لق هفرعا لجر هجو ىأ

 معلص هيبن ةئسو هللا باتك ركذي هتعمسف لق ربنملا نم انوند

 اف كيلع مايلومو اًيلاو كانيار دقل هللاو لاقف مثهتوص عفر ثا

 هو :انسلجاو هفو هديب انا خان هيلع انبثوف لق 2 لتنذ نك ىغبني

 ه) 00 ارسأو كون“ 5011111: 116 نب 177/11 32, 92 , 1121 م0613 70-

 قالو قد ىشعأ. 6) 17812 ق 7 9 0 1ع ورع نب نإ امرع.

 262) 000 مير. 06) 0 ا ءندس ةفعلا 1ععأ م0ع56 ري 1ك

 دتوص عفرف عمسي ىرصبلا ىسح ناكو. 4) 14 اهلاوم.



 اردنا .١ يصب

 ىتح ليخ ةديرج سراف فالآ ةعبرا ىف كيلولا ىب سابعلا ثعب

 كلذ دعب لبقا رت بلهملا نب كيري اهيلا ردابي ةريكلا اوفاو

 ىلع ةيرلل ىلع دخاو ماشلا لفا دونجو كلملا دبع 5 5300

 عبو بلهملا ىب ديريل ةرصبلا لها فسوتساف تارفلا ٌيطاش
 ىمككلا هللا دبع نب رساَرِمل اهيلع نامكو سرافو راومالا ىلع هلاعو

 ميعن نب ناجرلا دبعو ريزعلا دبع ىب رمع ىلآ فرصنا ىنتح
 تبع «كلملا دبع* ىب كيري فلختساو ةالصلا ىلع ناكف ئدزالا

 ىهتنا ىتح بّلهملا نب كرم ءاجو يلرخل ىلع ىريشقلا ناكرلا

 نأ ميم ىنب ىلا 0 نقي ناجرلا دبع !سدتف ”ةزاغلا نهر ىلا

 دالب ىف متناو 0 مكنيب ىقلي نا كيري بلهملا نب كركم اذهدد

 دزالا كلذ غلبو هنولبقتسي اليل اوجرخ ةعايج ىلعو ةعاطو ةيفاع

 ىلا اوهتني نأ لبق وقح ىتح سراف ىقلا نم هن عانم جرن
 ااكما اذه ىلا مكجرخا اممم مكب ءاج ام' هل اولاقف ةراغملا سأر

 نب كردم اوفلتيل اوجرخ جنا هل اورقي رثو ءايشاب هيلع اولتعاذ

 ىقلتل اوجرخم نا انملع دق لب نورخآلا هل لاقف باهملا 5
 اوقلت 0 را كفلطتا ف ' متققتااف بيرك اذ "وه اهو انيحاتع

 ؟انيلا سانلا ابحلا كنا هل اولاقف ةرافملا نأ, ىلع بلهملا نب كردم

 كلذ اينأف هللا هرهظي نافذ هخبانو كوخا بخ دقو انيلع 00

 ” الكتب دقحاو. كايبلا "لما. مكيلا ساننلا : عّرسا ” كو" انل
 0 711 ن ديف انعي ام انيشغي * "نأ ىف كل ام هللاوف ىخالا اد

 نكن

 4) ©00. هدم. 82) 400101 ه+ 14. 2 004. هيف ائرعد ام انشعد

 ذر ءالبلا نم, 4 ةجاز ءاليلا انيشغن 51 3»13 ةحار.



 اء ةنس ام

 يمخا/ كيعو اشلا . نب كبزي ىلإ ىنهجوت نم ىنلعجاف اهيف

 ناجرلا دبع ىب ديملل ىبع بثوو «دبزي ىلا كلما ىبع نبا

 ةفوللاب مو بلهملا ندى بوب, ىب ةدلاخ لع باطخل ند تكلا

 الا ءىشب فطني ناك نم اسيلو ىفعلل هرحر نب لمح ىلعو
 ىىلا ةامهحرسو امهقتوذ بلهملا ىنب نيبو هنيب ناك ام اوفرع هنا

 ىتح نيجاسلا ماوقراقب ملك اغيب اي ودل يا
 ماشلا لحما نم الاجر كلملا كبع نب كيزي ثععبو هيف اوكله

 نم تادايزلا ههنونيو هتعاطب يلع © نونثيو عنونكسي ةفوللا ىلا
 كيلولا 7 نيقيشلا مسساو عيعرشلا وبا ضو كيلا ل ا

 1 بّلهملا نب ديزي نم ناك ام دغلب نيح طل لق كفو

 ماديدَش اًَلقكَح اًشْيَح قي اًديزي ىرق 0 ىنيع لعل

 اديسح ”لوربءاره امض ف تب ضرالل عمست

 ادرس عل ىلشآ وخر ىرك كدبحع يتلا 00
 لوس نير ادن :ييعتاحا 2
 م اديص ناجع اوناك ا نم اديهعرلا كلو ا نم ل

 اَْصْقَم رج ىداعألا نم .اديع ٍنَي لك ىف ْمُهَل ىت
 ديزي لانق هش ىتح رقعلا ىلا كلذ 50 ىماطقلا نأ

 بّلهملا نب ديزي لاقف كلملا دبع نب ةملسم عم بّلهملا نبا
 كلملا كبع نب كيؤي نا مث «هلعف نم ىماطقلا رعش دعبا ام

 «) 5زع :عهاع 14 57, همز ه0. رجز ىب لامج. 5) آه اهريسوز ه4

 جمس. ) آ4 اقرافي ك اكله وننم41 طصعاتتك ::0عطتس 42 4

 نونتيو. 6) 77ه. "+ لاج. رج 4 ىقرشلا. 5 ]1 اكيشر.

 /2) 0600. اذه: معي ادويح الو اسبج.



 از" أ. فدع

 ديزي نامأب كلما دكيع ىب ديزي كنع نم اوليقا لق بلهملا ىبا

 الخ وبذل نع هالاسف 6 اهيابقنساف هدأرأ 0 ءىش 0 بّليهملا ىبا

 نادبرت نيا لاقف كلمل دبع ىب دي ءامهعم ىأر نيح امهب

 ام 2لاقف هدارأ ءىدش لكحب دهانمجح كثف بنلعلا نب ديزي اللقف
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 © قيف سيل ناسنا فالآ ةرشع ماشلا لما نم ىحي ىف ناك ول

 كديعص ىف مقانعا تيرض مت هيف كنم ةلونم مظعا الا لجر

 )ا ظطخاو مدنعب 5ليما  خيلع قالخو مايا قاف نالت ىحلو

 ىلع هناطلس 6نم اميظع* 24 اوزوجج ناو جهلاوما تويب ىف مكحا و
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 ثكنلاو ردغلا نطاوم نم 8 ىطوم لك ىف دنع هللا ءالب تملعو
 كيلا ىمري نا لبق ةرثعلا ةلاقتساو ةييتلاب كتّنرو 7كتنلف كراكتف
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 ؛ةنيزمو اهلك نالبع سيقو معتأذو ةليدابو دزالاو ةنانكو شيرق

 « ةيصبلابو ةنيدلا لها عد هل لاقي ةفوكلاب ةيلاعلا لعاو

 ٌليبع نب دايز علعجت اسامخا ةفولاب اوناكو ةيلاعلا لقا سيخ

 ال بلهملا نب ديزي لبقاو فتم ىنأ نع ماشع لق « غبر 5
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 دبع ىنب لكييلل كبع ثعبو 8 ةناطقطقلا قوف عفترأ ىتح ريسي

 نب ةمرختم ىب هللا دبع ءىب فقحاسم ىب ماشه ناجولا

 نب كلم نب رصن نب دو دبع نب سيق ىنأ نب هويزعلا دبع
 نم ةنوكلا لما نم سان يف ّىئشرقلا ول نب رمع ىب /لسح و

 هلبقتست ىتح فقلطنا هل م لاقف ةوقلا لاو سأانلا هوجوو طرشلا

 ىلا عجر مث اليلق ماشه :ىشف بيخعلا بناجب هرمي مويلا هنأف

 كلذ ا: لاقف هسأرب كيتآ ما اريسا هب كغيجآ لاقف كيمامل دبع

 ىتح ماشه ءاجو هعمس نم كلذ هلوقل بحعي ناكف تش ام

 هيلع مادقالا أوقتاف ديعب ريغ عانم كيري با يمو بيذعلا ان لون 0

 رجلا ليقي :بفف 1 فو صبلا وك كيري ىضمو

 هناتك نوم ةقيطقلا ود سرعو جرعي مل بلهملا نبأ راسو

 « ةناطقطقلا 0 برقي و 00ه ح قلك رسايبتلاو رسادو

 ظبقع نب كيلولا نب هذفيطق باو “ورع نب كمحن نه ةفيطقلا وذ
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 هد تما ت06

 اماجخا ءاَدخألا نم اوديري ملو مه تشع رم اوسات قلك مهيسب

 527 تاراتسُم 52 اود كسل وذاك قلل زم

 ناو 3 ًاولاصو نانجلأ ىم )اقر اول 06 0 مال ىنا
513 32 0- 

 اًماجس ىميولا نم اًباحس اهيف مهعرصم ناك اًدالب لالا 0

 رطب اج بلهملا ىب 0 فحل ةنسلا هذه ىفو رفعج وبا فعج ءبأآ لاق

 ىب ىدح اهيلغأ: كلما اقع نب ديزي لمع ذخاو اهيلع بلغف

 'كلملا دبع نب ديزي علخو هسبحن ىرزغلا هق
 كلملا دبع نب كيزي هعلخ هببس نع ربخلا* ركذ

 ةخنسلا هذه ىف 2كيزي ,هاو كمأ نم ناك امو

 م ىذلا هسبح نم بلهملا نب ديزي برق مربخ هىركذ ىضم دق

 ..رم نراك ام عن نآلا ركذنو هيف هسبح ريزعلا دبع نب ريع ناك

 ريع تام املو “ا. خنس ىنعا ةنسلا هذه ىف هبرق دعب هعينص

 تام ىذلا مويلا ىف كلملا دبع نب في عيوب زيزعلا دبع نبا
 نب دييلل دبع ىلا بتكف بلهملا نب ديزي بره هغلبو ريع هيف

 5 ةاطرأ نب ىدع ىلا بتكو هلبقتسيو هبلطي نأ هرمأي ناجرلا ىبع

 ةرصيلاب ناك نم فخأي ناو هلابقتسال ايهتي نا هرمأيو دبره هيلعي
 و فنخم ىليأ ىع كيح نب ماش ركذف  هدهتيب لها نم

 ناورمو بيبحو لضفملا هيفو ٍهسبحو ثذخا ةاطرا نب ىدحع نأ

 دبع نب ديعسب رم ىتح بلهملا نب كيزي لبقاو بلهملا ونب
 ه» هذخأنف اذهل ضرعن الا هباكصال ٌكيِري لاقف ناورم ىب كلملا

 © ©04. اوس امدق تيمنا 42) 004. افرع اولتا نم. 4 8
 ةفص نع ريخل, © ىع بيسلا. 2) 8 300. كلما دبع ىب. 2 8

 ركذ. 7 [آ هر < 59) ]5 فيححت



 أ[ ب 1

 ىشركلا ورع نسب كيعس ةماسم اعدف نم لغق هدق امو هنم

 ميقم وهو ةديلا ههجوو فالآ ةرشع ىلع هل كقعف اسرف ناكو

 كيري ناك نم هباكعأل بذوش لاقف هب هل ةفقاط ال ام هاتاق هعضومب

 تبعذ كقف ايندلل بخ امثا © ناك نمو ةداهشلا هتءاج ىقف هللا

 6فويسلا ©2دامغا اووسكف ةرخآلا رادلا ىف ءءاقبلا امتاو ايندلا ه

 مرمذف ةحيضفلا فاخ ىتح ًارارم هباكصاو !ديعس اوفشكف اولجو

 لأ اب 8 نورفت مكل ابا ال ةمكرشلا هذه منمأ «هل لاقو هدباكتا

 ٍهنم اوقبي ن* اًنحط ٍةنكطف ةيلع اولمحن لق ل مدي مأشلا

 كبع نب نايرلا :عنم هناسرفو بذوش وهو اماطسب اولتقو هاّدحا

 0052 نب روش نوحا لافف. 2 نيتحملا نم .ناكو. ىركشيلا هللا ٠

 0 هللا

 نابيَش ىني نير را برحلل سراوسفو 8 ةداسب تعجاف ُكَقْلو

 فن اوخا ىن ريغ ا ثكرثو 1مهْناَعَف 0 2

 انايرلا ىلع دجو نم ربلك ةسح ىداوف ىف ْنَجْلَجَ اًديك

 52 انكلا ننع ركشي, ىف مهسوفن هك الم 0 5

 اًماطسبو ماطسب ةباحص ىكباو اماجاست كنم اًيومد ىرذأ نيعاي

 امالحأ مالَخألآ ْ ل اي التم تع اما لف

 ه«) 8 هرمم 2) © جيلا. ) © مافشلا ١ ه) ١ تابع هك لذ

 فويس ري 8 رمدف, 0 ملقز 4 زخابوفا ىز 8 نمد امر

 7مم. 15 ءا ]ذك و ( 5 هاك 6012 2) 2 0256522: هع

 ١ رد ىلا 0 (هدم17550 نم). 56و09. ان5ونانع 20 م. ا«

 ل 7 لعداتسا 12 0 2) 00 عداغف. 72 000 نارخأ 72 001 نان



 ١ أ اخفي رغب

 ءابحكلم رابغلا ىف اًميمثت امكرت

 : تسوس ا ا سكر
© 2-2092 5 ِ_- 

 هسبلاسع مقل هللا 0 بلاي

 | يدلل فَفف ِِي اجيهلل ندع ايف
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 2 2 ةمحْلُم يش 5-5 تحف ايو

 د 70 عم تتح 62

 10 هبلاو 2 حامل تكلس فوعقو
 32 -ً_ٍم

 بنام 2

 هوز احكي نم 0 ىشحيو 3

 هل ريضلاب هابل: ىقاكو داق

 باص تالا ف فيسلاب ةييسولكتت

 45 فقم ايو ٍِ 0 نم قوزسق

 ةيراضم ةنخكت 5 اماص ([دخ

 ةهلاق ةستلا ةييصخا وكما
 هبلاخت نكاح شيلا 7غ ذأو ضقت اذا

 7 عهفوخو بذوش ناكم اهلها هيلا اكش ةفوللا 2 لخد ماملف

 ©) 000. ايكلم. 25) آخ مدلع مكلم. © 000. دتنحا. 4) 14

 هبح. ) 000. همّدخو, 14 هبذجو. رك 14 ©2196 افاو. مي) آه
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 || يك أ

 جراوخل نم بيصان «اولتققان بذوش مل رربف ىتقملا ىب وعم

 َج راوخلو نيمزهنم اوّلوو لتقلا هةابقلا لما يف آر اورتكأو رفن*

 ىلا اوعجنو ةفيكلا صادصخا اوغلب ىتح لتقت 2 قباقعا ىف

 دورس | ةعجرو ةتشا ,ى روج ىب ثيح هع ملجو ديبل كبع

 هيلع#* مارداص اب هاربخاف هاءاجث هيبحاص رظتني / مقا ةعضوم ىلآ 5

 ةفوللا ىلع كيبل نبع 2ليري وقأف «1تام ىق ناو ةريع

 نأ عربخأو ملسارف نّيقلا ىف :بابكلا نب ميم هلّبق نم هّجوو

 000000 ادق طول وعام نلاوع ةرلفي ال ديزي

 ه عجرو ةفوللا ىلا ضعب ,ًاكلف هدباككا هد اومزهو هولتقف عبرات

 ىف /ئدزالا مككلا نب ةَدِكَن هيلا مدجوف ؛سيزي ىلا نورخآلا م
 نّيَقلا ىف عادو نب ٍباَحَشلا هيلا مدّجوف هباكا اومزقو هلتقف عمج

 قركشيلا مديح يف نارفن عنم لتقو لتقف نلسارو علسإف
 نابيش نب لئاقم ليش بأ مهيفو «ادباع ناكو هماطسب مع نبا

 جيتري 7ىلوَخ نب بويا هةبلعت وبا * لاقف «2دنع الضاف ناكو

20 
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 © خس [[تبعب

 ال رما ىف كبرض منح نسبا «ىرتأ ةىشب تشج ام ناجرلا
 ىسيحت أ: ترا نا («ناجرلا :ىبعل نابتع لاهف ديش 1382
 نينا ىلا نامحرلا ىبع لسرأف بلطنلا تيبص ىنآلا لق تنسحا

 عجرف. ةىش نع, هلعسي رو فحاو ماقم ىلإ نييكح هبرضف مزح
 ةام هللاو 5نايحل نب* ازعملا هبا انا ليقي بهو ةنايح نب* ازعملا وبا

 ىبوي ىتح عنص ام مزح نبأ ىب َعَنَص موي نم ءاسنلا تدبرق
 © ءاسنلا برقا مويلاو اذه

 ؛ ىجراخل بّدوَش لتق ةنسلا هذه ىفو رفعج وبا لاق

 هلتقم نع ربخلا ركذ

 هد نت هومح ا بذوشةلسارم .نم ناك مع بشل لبق انركذ 5

 ايفا بحلا 0 55 اًملف هيلع هفالخ ىف هترطانمل ويزعلا ىبع

 / ىظحح نا 7 ناجرلا دبع* نب ديمحمل دبع ىنثملا نب مرعم ركذ

 نمأي ريرج نب دمح ىلا بتكف كلما دبع نب ديزي دنع
 تومب ملعي رثو بذوش الوسر عجري رثو ةهباكصاو بذوش 1ةبراكمب

 ::”بنذوش هيلا لسرا. بركلل  قعتسي ريرجأ ني كبح اور انلذ 0

 دق سيلا #مكنيبو اننيب اميف* ةّملا ءاضقنا لبق :كلجتا ام

 ال سدنا كبح هيلا لسرف بذوش اليسر عجري نا ىلا انحعاوت

 /تلاقف ةديبع صا ريغ لاق «4ةلاثخل هذه ىلع مككرت انعسي

 لاق «ملاصلا لجرلا تام دقو الا هاذه ءالوه لعف ام يراوخلا

 ه6) © ىوتو» 2) © هر كالص © 01226 رفعج هبأ نق 12

 امر. 2 8 ريل. رز 0000 طبع كدصطف معم | 8]2 025

 ىظحُيما اك ةرجانمه. 4 8 هدم. 7) 8 مكلجتا. 72) 8 ائأ.

 7) 8 لاقف. 64) 8 اولعف ام.



 اسي أ.أ نس

 ةككضلا ىبا اهيضحاف منح نب ركب ىا ىلا « ئراكنلا ىلا

 ىدحي نم ىلم ٍيَرْخَأ لقو منح نب ركب ىنأ نم قهغلا ءمّلظتف
 ىنقيأر اما ارْفَع مهللا ركب هبا لاقف ىاَكنلا اذه ىلإ هعفدف

 نم اهجارخا ىلع ىل عمتجاف كبحاص مماو كرما ىف اّماَيا تلأس
 /قاو بيسملا ىب كبيعس كلذب ىفاتنفا نم ىلا ءكتلسراو كديو

 لاقف امهتلأسف ماشع ىب ثراخل ىب ناجرلا دبع نب ركب

 لاقف كاكضلا نبا رسكناف امهلوق ىنمزلي سيلو ىلب ,ىرهفلا

 اذهب هاتفا نم تلأس كنا هل ةّرقت 7 ئرهفلل لاقف اوماقف اوموق

 ا ناكف “قل كقح الف“ بقا -نحأ ثنا ىلع اهذر''ليقن' 'رق
 11 ا دكبعب !نأ قيس نايح. نبأ ملك ىخ ةفاضو أ يقتني ننكليال

 لعا هعنطصا ّلَجر لعفا ال ديزي لاقف نيّدح هبرض هاف ركب قا
 الكسب دعيض'و لا كلذ“ ىيرا“ال .لق. ةنيحلا كيلوأ ئنلتوا ىيلب

 كاكضلا ىب ناجرلا ىبع ىلا ديري بتكف اًدوَق ىل.نكي م

 ناك نا ناّيح نبا مزح ىبا برض ابيف رظنذ دعب اَمأ اباتك

 فلتخ» رما ىف هبرض ناك ناو هيلا تفتلت الف نيب رمأ* ىف ةبرض ؛5

 وهدف كلذ ريغ مرما ىف هبرض ناك 0ناف هيلا تفتلت الف هيف

 ١ اا لتقف كاكضلا نب نامجرلا نبع ىلع باتكلاب مدقف «هنه

 ه) ( راجنلا رز 6 تهدي 2) © ملكتف 40 51115 ملظتف,

 ه0 00 ام. <2) 18 كلاسراف. ري) 8 نبأ ىلاو. ى) 5ءوو. ن5وانع 20 كاكضلا

 0كءددصغ ذص 8. /) 8 ىرهفلا. 2) 17د رقت اندواتع أذهب 8 ةصخع

 اوموق لاقف طقطء4. 2#) 0000. كاتفا. طءلصلع 8 اذه. 72) 8 ءه آخ

 هدبقي 66 5 7 1 نب ,7) 51 ءاتدطص الذ 17: هءر 2 1ععغض»

 © ب

 انآ ء5؟ 0 نيرهأ م) 5 نأو: رز 8 هرم. 7) 0 هلفاك.



 ا[ ةخفس ادي

 « ىموزرضملا كسالا دبع 2نب هللا دبع ىب «ةملس ناجولا

 نا نع هتّدح ةراع نب رابإخل دبع نا ريع نب كي ركذو

 ةنيدملا كاكضلا ىب ناجرلا ىبع مدق ايل لق هنأ مروح ىب ركب

 ال ةىش اذه تلقف ىلع ٌلبقي ملف تمّلسف هيلع تلخد ىنلزعو
 ةاًماذقم اًباش ناكو هنافخو ينط تيعجرف هراصنالا شيرق هكلمت

 الا ىنيتأي ©نأ مزح نبا عنج ام ليقي هنا هنع ىنغلبي وه اذاف

 نقيتسا امو رّذحا تنك ام ىقءاج هتنايضب راعت ىناو ربكلا

 ةداعب :ي دنابجللا اهردلت لم اهنهي قءاجي «قخلل بلتع كل
 5 هناطلس ىف م دولخلاب هسفن مثدح ريمالاو اهلها بحا امو

 ؛هاهنم اوجرن ريمالا لبق ةفيلخو ريما 1+نم رادلا هذه »لون

 فئاف «اوشف هءارش ناو ةاريخن طاريخ  ىا ثيداحا عراتا تيقبو

 هقرتي رمالا لي ملف ةعن ىلع كساح وا رفاظ لوق عمست الو هللا

 ىنب نم ورخآو مرهف ىنب نم لجر هيلا مصاخ ىتح امهنيب

 تناك ضرا ىف ىرهفلا ىلع ”ىراجانلل ىضق ركب وبا ناكو راجنلا

 م ىرهفلا لست ىراجنلا ىلا ضرالا ركب وبأ عفدف نيفصن امهنيب
 هز 527 18 ةيلسطلا سبا 08 14ل 7, 2

 ةخملس ىا ىب ةملسز ذه 8 782 دبع ىب لعداتصم»“ ) 8 راصنالل

 هةعمقات5 هون: 2:2ع1ععاغت7و 1[18ءلتطوع 1ع5 عوأر 011212 (001315ءاد

 0ةط1غ ص كمدمتست ت1 11015 عصوز انام : 2312 ش1ط00:تطسشت 3 (201315ءطو

 1اطدد طكدمم ةناتكعتط 2 (032530] 02615 ت56. 2) 8 022. <)

 قخلاو . /) ( 00 تدب مر © وس. 2 8ظ كت. 2 6 دلك

 2) ©« رييخ. 206004, ريع بصر (نوسا )0( رشق كال

 قاوني. م) رفق ءأ ]طلقة 0 53م رقد 85 عمم رهف. 9.(
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 الو ةجبذلا سأر ىلع ةفشلا اودعت الو اهكحذم ىلا ةاشلا رحت

 ملسم نب نافع ىور 2 ««هرذع نم الا نيتالصلا نيب اوعمجت

 اطاق نا انغلب لقا قار انتتح .لق نيبلل دبع ,ىب نامتع نع

 خعرم انرهسو رهسف خابل هلع كت تملاق زيزعلا كيبع نب رمع ةأرمأ 5

 دترم اب هل تملقف كترم هل لاقي هل فيض ترمأ انكفصا اياد

 | دل ابيرتا تنك :ةجاج, هل تناك : ناذ, نينموم ا, ريما: ىنع نك

 تظقيتسا راهنلا خفتننا اًملف انرهس لوطل انسوورب انبرضف انقلطنا

 ” قنات .امتأن ,تببلا' نم اجراخ ادكرم تدجون هيلا تيحرتف

 جرخلا 20- اب لاق تاس وه لاق كجيرخا ام كرم ان تالقق 0

 ل نيذلل 00 ةرخآلا راذلأ كلت ةذيآلا هذه ولتي هتعمسف

 تلخدف لاق ؛ نيقتملل ةبقاعلاو اًداسف 3 ضر ما 0 نوكيوي

 ةكنمل ءتنأو 0 0 ةدييفنت هجو نام ئككتلجرد هةدكع

 © هللا ةيحر 5

 نأورم نب دكلملا كددع نب كيرب ذخفالخ

 أدر للاخ هبا هتيتكو ناورم نب كلملا ىبع نب تيزي ىلو اهيفو
 ةفالخل ىلو 2املو «كيح نب ماشع ليق ىف ةنس نيرشعو عسن نبا

 ءاعالوو مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ابأ ةنيدملا نع عون
 ب اميف اهمذقف 17 سيق :ىب كاحضلا مخئب ناجرلا دبع

 ا سقتن## < ناضمر رهش نم نيقب لايلت ءاعبرالا مي ىدقاولا

 «) ©00. و. م. 83) 1عمرب 28 75. 83. 4.8 هدم. كاتلاتنق. ©4)
 الكا )2 اهالو رق“ .رك 0000. هده



 هب ءاوعشلا ضعب 3 لق بهارلا نم

 نيدلاو 0 لْدَحأأ ماوق « نَدَعَبي ل

 6و د ىنلا 1 ب موقْلأ ر 57

 5 نيزاوملآ 1 26 0 دو

 دبع نب ريع لق لق نايفس نع ىدهم نب ناجرلا بع ىور
 نو جلصي امم رثكا دسفي ام ناك ملع ريغ ىلع لمع نم زيزعلا

 نموملا لوعمو ليلق اضرلاو هبينذ ترثك وهلمع نم همالك دعي مل
 امم مضاء هنم اهعرتنا مث ةمعن دبع ىلع هللا معنا امو ربصلا

 مارق مث هنم عوتنا ام 8اريخ هضاعا ام ناك الآ ربصلا هنم عزتنا
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 ىبا تام زيوعلا دبع نب ريع نأ ىنغلب لق دعس نب 6-55 نبأ

 ال ىنعا هبجا .هبتاكل, لاقتف هنبا نع: ةيزعي مل لماع بتكق .هل

 ىقبا هناف مكقلا قدا بتاكل :لاقف لاق ملقلا ىربي بتاكلا ذخأف

 كعب اما. ميحرلا ناجرلا دللا مسب بتكاو فورحلل رجوأو ساطرقلل

 1 لن املق هيلع انسفنا) اًنطو انك دق رما رمالا اذه ناف

 بيعش انثّدح لق محازم نب روصنم ىور «مالسلاو هركذن
 زيزعلا دبع نب رع لق لق ديمل ىبع نبا نع ناوفص نبا ىنعي
 هايذد جالص 2 ل رظنو هنيد ىف هل ةكابصنب هاخا لصو نم

 خكيصن اهناذ هللا اوقئان هقح بجاو ىناو هقلص نسحا دكقف

 َّق زرلا ءاهومرلاف بقاوعلا ىف ةيكانم ةظعومو ' اهولبقاف مكنيد ىف مكل 0

 ناف بلطلا ىف اولمجاف هل مسق ام 5نموملا هردغي ىالف ممسقم

 متهجو مكقانعا يف ءايندلا لجا نا ًاقافكو َةْعْلِبِم ةعس عونقلا ىف

 ” انالكو ل نايف جنحم انور فاق لورق اها ةكمامإ

 دقو هغأارف كعبو قوسي هو كتيملا تالاح متايأ ار كقو بيرق نع

 ليجكن متنياعو هللا هجر غرف كف نولوقي هلوح موقلاو توملا قانا

 ' كاي ةيايو ىسنم, هكذو نوقفم .ههجوو هئارق :ةمدقو :هجارخا

 نأكا لوه اوقتاف رابحلا مغي :رلو ظافلل ناوخا :طلاضي مل نأك

 0000 0 ليس ىور: < قييزاوملا ىف ةرذ لاقتم ةنيف رقع ال

 ا نع نأ ىككح لاق 0 كبع ىب ةلمرح انكثدح لت

 هانيرتشاف هبق عضوم ىرتشن نا رمع انرما لاق زيزعلا بع نب رعت

 2 ©0017 5 22 6) (600. . .وملأ (136عمض2)» 42) 600: ١ ندا

 (1قعتطق). 4) 000. تاوغأ 0 نع.



 الار 1

 افوحو ريتكب اليلقو قابب هادفان عابو ةفاخو هللا رذح نمل ادغ

 مكدعب اهفلخسو نيكلاهلا 5 بالسا ىف مكنا نورق الا نامأب

 نوعيشت موي ّلك ىو نيثراولا ريخ ىلا ٌددَت ىتح كلذك نوقابلا
 هنوبيغتف هلجأ ىصقناو 8ةبكت ىَصق دق هللا ىلإ اصتارو هايداغ

 5قراث كف يع هلو 7 ريغ هنوعدك مث ضرالا نم عّحص 3

 موهف «باسلمل هجاوو «بارقلا ىكسف «بابسألا علخو هةبحألا
 لبق هللا ءاوعذاف ,كرتن" امدح لغ -مكق' اما ىلا ويتقف' هلمعب نبت

 ةلاقملا هذه مكل ليقال ىنأ هللا ميأو م دعقاوم ءاضقناو توملا لوؤن

 رفغتسات ىدحنع امم رثكا بوذذلا نم مكنم كحا دنع ملعا امو

 آلا ةجاح هنع انغلبت كحا نم مكنم امو هيلا بينأو هللا

 دحا نم ْمكنم امو هيلع تردق ام. ةعجاح نم ٌقَساأ نأ تببحأ

 نوكي ىنح منة وخلو خاالانل *! دنا تددو لأ «اندنع ام هعسوي*

 نك 81 ها كسغ* اتكرا وعلا قا»للا : منيأو كارد شنو اهل

 هتكلو  ةبابسأب املاع الولذ 3ك ىتم ناسللا ناكل١ شيعلاو ةراضقلا

 ؛ةدتعاط ىلع اهيف لدي ةلداع ةنسو فطان باتك هللا نم ىضم

 فيش ىتح ىكبف ه«تادر فرط عفر مّ هتيصعم نع نيني

 ىتح اهدعب بطخ رش اهايا تناكف لزن رث هلوح سانلا ىكبأو

 هللا .قبح انتدخ# لق ميع ' ىب !كنلتتخ ىو «هدللا دكر تام
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 اندنع 22) '722 ىننولي ىيذلا ىتمغو ىدي عم هدي. 4) 400101
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 اللول تم

 اونا نجل * ةولج# وبا لقو نيد“ ىنب قلع لق - 6 «مالسلاو

 منتيبلق رلج“ ابي لق لاومالا انيلا لاف بارتلا # عطقن« انتعضو

 اذا مكل وه لب لق كل ما انل بها نينموملا ريما اب لق رمالا

 الو انيلا هلمكت تنأ الف لاق مكتايطعا نع مكجاخ موصق

 مكيلا هلجا لاق ضعب ىلع هضعب 7نتعضو كقو* وكيلا هليك* و

 © ارهش رشع ةّنس ناساخ ميعن نب ناجرلا نبع

 ىتيللا 1 ةمبكأ نسب ةرامع لكك ةخةنسلا هذه ىفو رفعج ىبأ لاق

 © نيبعبسو عست نبا وهو كيلولا ابا ىنكيو

 ناورم نب كلملا دبع نب كبي خفالخ وأ ىلا

 نعجر انتذح لق  ئمهسشلا بيبح نب ركب نب هللا دبع ىو

 سافلا بطخ ويزعلا دبع نب رمع نأ هةبانجلا لجسم ىف

 اركرتن نلو ماّثبع اوقلُكت مل مكنا سانلا اهيا لاقف ةرصانخب

 مكنيب لصفلاو مكيف مكحلل هيف هللا لؤني اًداعم ملت ناو و ىّخس

 ا ني ئَش لت َتَعسَو دلل هللا ةكرا نم جرخ نم رسخو د

 نامألا ا اوملعاو ال و ضرالاو تاومسلا اهضرع هلأ ةنلل مرحو

 "15 501 مكيلحا 2) 6 قلك د ا د 0 8

 00 11 بكا البكا © 00 تصخر. 48 008-13
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 ا.أ كنس ارد

 هزوربنلا ةيدع الو نيبارضلا روجأ الو نييأ اهل سيل ةظعبس نزو
 تويبلا ريل الو ةيويفلا روجا الو فحصلا نمك الو ناجرهملاو

 ءعبتاف ضرالا لحما نم ملسا نم ىلع نارخ الو اكنلا مارد الو

 ليت الو هللا ىفالو ام .كلذ نم كتيلو. تف نتف ىرفا كلف

 ونم دارا نم رظناو هيف ىنعجارت 4 ىتح بّلَص الو عطقب ىنود

 انتدح*  ««مالسلاو اهب 2-5 ختام هل لكاعف جك نأ ةيرذلا

 انثّدح ملت نار ىتدح: هلق هيربش .ىب نجا ىف هللا لاح

 ىعشاجملا ةعيرش نب باهش نع هللا دبع و ىنتكح لق ناميلس

 ءاياطعلا ىف نيذلا لاجرلا ّىرارذ وبوعلا دبع نب ريع ةفممل لق
 م هبصت_ رج .نبو. ةثاملا * ىف .ملعجا تعقل 1 هتباضإ نيك محب 0

 ناسنا لك ةرصبلا لعا ءارقف ىف مسقو نيعيرالا ىف هلعج ةمعرقلا
 فر هراو..لق < / يسمح نيبمدخر د تنل ىلع ار 1
 ليضفلا انتّدح ملق ىا انت3ح لق هللا دبع مىتدكح ««ه مطغلا

 لعا ىلا بتك ويزعلا دبع ىب ريع نأ ىنغلب لق هللا دبع نع

 ةوكذ ورتكا . نم هناذ دعب اما هللا ةجرو مكيلع مل لا

 ء”ديسيلا ىضر قح,_ تول نا ملغ: نم :همالك ليك كلا
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 ارذلا 1

 23و الا اناكرا "ناطلسلل- نأ ىريشفلا دعب ٍارخل هالو هلق ناكو

 ار رلاو نكر لالا تايب بحاصو نكر ىضاقلاو كر ىاولاف اهب الل

 ' 21 الو ىلا 8مهاارغق نيملسما روغك نم“ سيلو انا عباولا

 نإذ ملظ ريغ ىف هزرحاو جارخل بعوتساف ناسارخ رغش نم ىدنع
 لجأ ءىتح ىلا بتكاف لاو كلذ ليبسف هنايطعال اًقافك كيد

 «جارخ كجوف ةبقع مدقف لاق « جتايطعا جل رفوتف لاومالا كيلا

 نأ رع هيلا بتكف هملعان رع ىلا بتكف عتايطعا نع لضفي

 ىكجا ىب هللا دبع ءىنتكحو «ةجالل 4لها ىف لضفلا مسقا

 تعمس لق ناميلس ىنثتذح لق ىا مىنتّتح لق هديوبش ىبا*

 ناميلس ىب دواذ ىع ةكحلط ىب دمك ن ع ليقي هللا دبع 0

 ربما رع هللا دبع نم سل

 ةفوكلا لها ىف دعب اما كيلع مالس دكيململ دبع ىلا نينموملا

 ة اهتنسا ةقيبخ ةنسو هللا ماكحا ىف روجو ةدشو الب قباصا لق

 7 ىنوكي الف ناسحالاو م لدعلا ىيدلا ماوق ناو وسلا لامع ٍغيلع

 000 1 فانا لع ليلتك هلا تاق كسفنا نم كيلا نها يوتا

 هنم ٌلْكَف 0بارخل رظنا باخ ىلع ارماع الو رماع ىلع ابارخ

 ةفيظو الا رماعلا نم مذخوي الو رمعي ىتح هكلصأو ه قاطا ام

 دل ار نذخأت الو ضرالا لعأل نيكستو فشفر ىف 0

 4 ال 0522 2 ظ كا( ]7 عاسغت 516 6 © هذ تن) ىوذ.

 ه) 8 ىنتلح. 80ع «أ 5600. 5116 3 ىفعشملا 15 21, 0601 12 06
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 | ةئنس ٠١

 اكماحتو عباصا املظ «ىلا اوكش دق كنقرمس لسغا نا ىرسلا

 سلجاف انك كتتا اذاف هضرا نم هجرخا ىتح عيلع ةبيتق نم

 جكسعم ىلا 5 مجرخأف مهل ىضق ناف عرمأ ىف رظنيلف ىضاقلا هل

 سلجأت لق 2 «ةبينق هيلع 4رهظ نا ءلبق متنكو* :اونك ايك

 6 نا ىضقف ىجانلا ىضاقلا رضاح نب /عْيَمَج ناميلس عل
 دكلص نيكيف ءاوس ىلع موذبانيو خركسعم ىلا كنقرهس برسع

 ناك اب ,ىضرت لب ىغسلا لحم لاقف «ًةونع اًرفظ وا اديدج

 انطلاخ دق +ىارلا لحما لاقف كلذب اوضارتو ابرح (2ددحن الو

 لا اند اَيِل مكح ناذ آو 2انمأو انونمأو مهعم انقاو ميقلا ءالوه

 قر مايك انلا نكي هب ناو رفظلا نوكج نا :ىرحن ةواا

 لو اوتضرو ”ناك ام ىلع ربمألا اوكرتف ةعزانملا ىف ةواطع انبلتجا

 ءدرمأي ميعُت ني* ناجحرلا دبع ىلا ريع بتكو ءلق «ءاوغراني

 ال هاولقو اوبأف هلق جيرارذب نيملسملا نم رهنلا ارو نم لافقاب

 ىف مهللا رمع هيلا بتكن كلذي مرمع ىلآ بتكف وريم 5

 5 ىذلا عبسكاف نيملسملاب م نع ةلكك ىلع و ىذلا تيضق كف

 ءىعاطلا ةعز نب ةبقع ىلا بتكو لق «جيلع هللا خف ءدق

 ©6) 0 « 28 هدص. 65) 14 ,1١ **, 13 برعلا جاف: هل ص51 77

 مك 0 هرم. <2) 8ظرهظي. 6< 8 هدم. رك 8 عيمج ز 11 ( 8
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 ناسارخ ىلع فلختسا ديزي ىلا رمع بنتك رت لق «« اوعيابف

 ادا ب ىلع انتج, ةىلع لق «ادلخم منيا فلخسان _ليقاو

 بتك لق 4 نارهم نب نوميم نع روصنم نب ىلعألا*“ ديع .« نع
 نكن اياك لحلو لمعلا نأ. ميعن ىح ناجرلا نبع كل ع

  عقيلع هملع ناكف اولعي رثو اوملع اماوقا ناف هل الماع هللاب املاع#

 لق نايح نب لتاقم نع نايح نب بعصم ئربخاو لاق لابو
 00 الح لبحر ليغ ليعان لقي اما © ناجرلا_ لكبع ىلا ريع بتك

 00 انيلك يانيبجا /ىلع لق 4< ىيحسفملا لمع جلصي ال هللا

 00003 اهيلس ىلاررع بنتك لق سادرم_ ىب؛ليفط نع ؛فلخ

 نيملسملا نم كب رم ىف 8كدالب ىف تاناخ لمعأ نأ ىرسلا

 نييموب هورقف لع هب تناك ىف عياود اوحهعتو ةليلو امو: مثورقاف

 ««دلب لل هب 56 اب مدووقف هب اعطقنم م ناك + ناف نيتليلو

 ازا ةيبحت نأ ناهبلسل كنقرييس لها .لاق يع باتك داتا ايلف

 ىرذاف فاصنالاو لدعلا هللا رهظا دقو اندالب قحاب ايملظظو, اني
 و

 ناف 0 نوكشي نينموملا ر كدا ىلا فو ا يتلف 05

 اوهجوف ل نذاف «*تةاح كلذ ىلإ انب ناف ءانيمعأ كح ّ ناك

 ىأ ىب نابيلس ىلا رمع هل بنكف رمع ىلع اومدقف اموق 7 منم

 <«) 8 هوعيابف ز دعوو. ندوانع 21 !دلخم لعددصسأ تم 8. 6) 2 هدم. ) 20

 6 0 1150116 30 . 0 نكعوربصغ 1آط 2. 4) 0 نب نوميم نب ىعالا

 ا 08 0 3 ص 8 هد 00 0 كك 6 8 /) © لددلك 51
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 |. نس اسياد

 هلذعت هيلع تلبقذ «لاخل كلت ىلع اهيلع هوبا لخدو ههجو

 ةانضاح الو امداخ هيلا مضت رثو ىنبا تعيض ليقتو همولثو

 ناك ذا كيولف مص ْمُأ اب ىتكسا اهل لاقف اذه لثم نم هظفح
 © خيمأ ىنب جشأ

 5 هريس ضعب ركذ

 سيردا نع عقّدح ءفلَخ نب بيلك نا ديح نب ىلع ركذ
 نأ انلاخ :ىع قفا قي: تح 2 لدخلا ط1 7

 بّلهملا نب كبزي ىلا ةفالذلا ىلو نيح بتك زيزعلا نبع نب رع
 هيلع 2 هللا معنا هللا كيبع 7 ادبع ناك نابيلس ناث دعب اما

 1: ناك نأ ىدحعب نم كلملا دبع نب دكيزيو ىنفلخضتساو هصبق مث

 ولو نيهب ىللع سيل «ىل رّكقو كلذ نم هللا ىنالو ىنلا ناو

 ىاطعا ىذلا ىف ناك لاوما /مداقتعاو جاوزا ذاخنا ىف ىتبغر تناك

 انو ةدقلخ نم كحأب م غلب ام لضفا ى* غلب دق ام كلذ نم

 :قاع امل عظيلع ”ةلغسمو انكرشا ناصح ادي تيدا 02 كلا

 ,ةباتكلا مدق املذ «كلبق نم عيابف انلبق نم عياب دقو محرو هللأ

 0 هأرق املف 06 0 هاقلا بلهملا ىب كيزي ىلع

 لما ىم ىضم نم مالك اذه سيل لق «ملو لق «هلامع نم

 ةعيبلا ىلا سانلا اطءدف 2< عجكلسم كلسي نأ 0 سبلو هتيب

 ه) 8 200. لق. ه65) 8 امداخ الو انضاح. 2 8 كلخ. «) 1

 هر < 62) 5 ىقردقو ر 0100 عع. ءلدسم 1عععسلتتطت 1 7, 2 1. 22 60

 دو نقر. رز 51م0 هالشهر 2 لاعتعار © باعبحك 2 د د

 /) 1غ هزع 1عععدلتتس آش 1. «. 1. مدعم. م20 خفالخ. 2) 52 ىفع٠

 2) 1 « © ك2 0 انغ 2 طقطءغو طممعالات5 710 عأاتك»



 او ٠.أ خنس

 '00 | 4 دنس بحجر: نم نيقب ليلا سمخل ءاعوألا , وم
 كيا ةعبراو رهشأ ةسمخو نيتنس هتفالخ «تناكو اممب ىيرشع

 - «نراعمس ريجب نفدو رهشاو ةنس نيقالقو عسنت نبأ ه2و تامو

 ةسمخو ةنس نوثالثو عست ىقوت ني هل ناك صعب لق دقو
 ىقوت ماشع لقو* انس نوعبرأ هل ناك هضعب لقو «رهشا

 لوقي هلو صفح ابا ىتكي ناكو رهشاو ةاذنس نيعبرا ىبا وضو رمع

 دعم اهدهش ©ةزانج ىف هرضح دقو «قاوقلا فيو
 هرم

 اكارو 0 ادم هضوح ىلع اديك تيقل صفح 3 ىبِجأ

 90 2و نهم َّض ع

 اكارس نيب نم /ىوبخ ك كلابش ةكيغم كيدي انَلك ورمأ تناف

 "1 دإ لقب ناك «باطخل نر تل عمأو 0

 00 ]50 هدحاش تناك هيبا باود نم. ةباد نا كلنو: ةيمأ, ىب

 لق دعس نبا انتّدح لق ثراثل ,ىنندحو «ةّيما ىنب مشا

 ليبع 0 خلاضف نب كرابملأ انتكح لاق بروح نب ناميلس انربخأ

 الع ةمالع هيجو ىف رمع كلو نم ىذلا اذه نم ىوعش تيل 5

 امدح لاق محام ىليأ نب روصنم نع #تتدد>و دع ضرألا

 زسيؤمعلا كيع نب رمع نأ 7: سطخالا مرئاس نع عاجش نب ناورم

 تنذيد مصاع مأ ا دب ا فشمدب 10 مداغ وو خياد [ نحر

 "نع مدلا مست تلعجو اهيلا هتيضف باطخل نب رمع نب مصاع

 ه«) 80ع « 5ءوو. 05و12 20 اكاوس 1. و عواتسع د2 (0. 8) 8 هدم.

 ه) (ن1. كو 55711 !.ه . 2) 8 ةداهش. )0000. هده. رك) ]2 ءاتصق

 1م 2. ى) 8مع أ 5200. 15011 30 رمع نب 1. 24 0عوانصغ لص 8 ءأ

 / 0 نعو 2) 8 ع6 0 ةزضءو. 6) 1طص ففةلكتع 2 937, 1. 20ه ط2

 سطوالا. 7) ( ىعتككو. 70) 2 هدم. مداغو 8 هد. فشملب. )8 نم



 ىلع فاخن راسا تناك لون ع امذا نوحيرت اج لاق ذل: اوناعف

 برع امثا بلهملا نب كيزي نأ ىدقاولا 8 معرو «برهف هسغن

 © رمع توم ثلعب ربع نىكاس نم

 نى ة ىقدخ زسدوعلا دبع نب رمع ىقوت ةنشتلا" كفا

 5 ىفوت لاق رشعم لأ نع ىسيع ىب قاك“ ىع هركذ نمع تبات

 دعس ىبا انتّدح لق ثراخل ىتدح ريع نب كيت لق ءكلذكو

 تام لق نامثع ىب هوريع ىنثلح لق رمع نب كيح © انربخا للق

 أءأ ' ةئئتش بجر نم نيقب لابن رشعل ريرعلا دبع نب رمع

 ٠ ةعبلل ميي زيزعلا دبع نب رمع تام فنخم نبأ نع ماشه ملققو

 8 ناعمس ريدب

 ديح ةانبخا لق دعس ىب دجا انثّذح لق ثراكلا ىتدحو

 15 37 كنس تحلو لاق كقاو نب متيهلا 0 ىتدح لاق رمع نبأ

 : نيقب رشعل ةعبلل موي فبادب ريزعلا بع نب رمع فلختساو

 ةرصانخإ يو ريناند تالت ههسق نم ىنباضاف 11 خنس رفص نم

 ه) 110ع أ 5ءوو. انكوانع 20 ريع توم 0عقاتتقغ ا 4 وبأ لاق

 رفعج 9266. 6) 8 هده. ه) 110ع ءا 5600. انك0ا0ع 20 !ء.أ خنسو

 1. و, 0عوتصغ ص 0: طمع 10عم 70266 ناعمس ريدي. 42) 8 نتقدح

 © 8 ريع. رك) 280مع 6 5609. 1154106 20 !.أ ةنسو 1. 51و 0عواتتتغ 2

 8 هع( ى) 80666 5ءو67 ان5011ع 20 1. نسر 10: !ط لزر 1. 2 كعكات

 116 0 ىنتتلح. 2) 2 نيضم».
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 0 ش .٠ خنس

 كيزي 5 ثعبف كلذ ىشخك ناكف ه«اقباط هنم ىعطقيل بلهملا

 ريد ىف رسمع صرم ناكو ءالبا هل اودعأف هيلاوم ىلا بلهملا :ىبأ
 0 انما انعم ىتأت هلباب ازما“ ةريخ لصم# !ةعشا اكتم نشا

 ناكل ىلأ ,ىضم ىنح 0 بخ ةءسبد نم لون 0 لقت كق هنا هل

 'لاقف اورجو هباحصا عرجن اوواج مدح ملف هيف عدعأو قفا

 رم «١ىبا ويلا عجرا ال هللاو ال _ىكاسلا ىلا عجرأ ىقووتا هباحال

 تارفلا ةنبا «هتأرمأ ةكناع هعمو يح ليتحاف تءاج لسبالا نا

 الكف زي /لبحلا قش ىف اكبلا ىنب نم ةيرماعلا ةيواعم نبأ

 أ تيلع ول هللاو 3 ركرعلا نبع نب دع ىلإ تنك را

 دبع نب كيري نمآ رث ىثكلو و ىسبح نم نتيجرخ ام ىقبت
 مارش ةمألا ظ«ذهب ديري ديزي ناك نا مهللا ةرمع لاقف «كلملا

 ىتح بلهملا ىب كيوي ىضمو هركأ ىف هكبيك كدراو هش مافكاف

 ”اوعبتأت سيق هعم رقز ىب ليذهلا هيفو 7 قاقزلا كثوبح ام

 نم :مّلغو هلقث نم اَنَرَط اوباصأت هب رم ثيح بّلهملا نب ديزي

 ه نويلطت ام* لاقف عدرتم جرت 3 ٍقز نب ليديلا لسرأف :تافصو 15

 9 لبتب هموق نم ماّدحا وا* بلجملا نب تيزي نوبلطقا قوربتخا

 <«) © افئاط, 14 اوضع. 5) 8 200. مب. © ( هضرم. ©)

 اك الط هنن ر/) 8 200. ع نضرم قتلا ايلف. 1

 نا /) 2 هس. 8 عاعسمعمأع 110131300 (1647221, بر 16)

 0-0 ةضهف ىنضاه ىف منا مهللا" 2) 0 هدص2 2) 8 هذهل.

 2) ا 72 8 كك 0 ىقاقرلا 7) 12 اوعبتاو. 5) 106ءوؤ ةذص

 دا مز ا (!ىحاو اى. دعا... و)ز ذو اكن لبنب



 أآ.أ خخنس الرع

 قانصسا نقع هركذ ندع .تباث نب ىحا كلذي ىتدح< 20-5

 © ةىدقاولا لق «كلذكو ءرشعم نا ىع ىسيع ىبأ

 اهلبق هلا. ةنسلا ىف لامعلا ةنسلا هذه ىف راصمالا لامع اكو '

 اهرخآ ىف ناك اهلماع نافذ ناسارخ لماع الخ هأم ُلبَق* مانكذ كقو

 ::تبع :ني.اجرلا :ىبعو * بولو. ةالصلا ىلع يعن ندي ناكر 35

 © « ٍسارْخْل ىبع هللا

 ثادحالا نم اهيف ناك ةابع ربخلا ركذ

 0 «زيزعلا دبع ىبأ

 هدنم ةيرف ناك فيكو «هنم هبر# ببس نع بخل ركذ

 ابل زيزعلا نبع نب رمع نأ فنخم ىئأ نع دمحم نب ماشع ركذ
 هل /لبقو كلفقد ىلا هيفن دارأ نيبح بلهملا ىب ديزي ىف 352

 هسبحت ىف لبي ملف هسبح# ىلا هكر ه«موق هعزنتني نأ شخ, اقآ

 15 نم * بوهلا ىف دعب لعيبي خاف ومع ضر هعالتج ىتح كلذ

 هراهصأ بّذع :دق ناك * هنأل كلملا دبع ىب ديزي 2ةفاخ ءدسبح#

 نب اجمل ىخا فسوي نب دمت ننب باجل ما تناك ليقع لا

 !لوتقما ديزي ىب كيلولا هل تدلوف كلملا دبع نب ديزي دنع فسوي

 نب كيزي نم هللا هنكمأ نمل هللا نفاع ىق كلاملا دبع ىب ديزي ناكف

 ه) 8 كلذو. 65) © هذط. آ1م0ع 2 ىنتتدح. ) 1ءوؤ: ذه 8. 4) (

 ام نع. 2) 126ءوؤن1صيل عع ©. ري)16 ليفت: ا 7) 2 هلا اع

 ىم ةفاخمب يي © ناك ده رن ) عمة. ياك اير



 اهم 01 خم

 «ةوعدلا لوأ*

 نب نيد هجو 51.. ةنس ىنعا* ةنسلا هذه ىفو رفعج وبأ لآق

 كا ا ةدما ةاشلا ضرأ نم سابع نب هللا نابع نبالع

 ليج وبا وهو 0 ةمركع اباو سين ند نيح

 اهيلعو ىراسارخ ىلا ةملس نب ميعاربا لاخ راطعلا نايحو قداصلا 5

 زيزعلا دبع نب رمع لبق نم ىبيكأل هللا دبع ىب مارخل ذئموي

 6بتكب اوفرصنا رث اوقل نم اوقلخ هتيب لعا .ىلاو هيلا ءاعدلاب جرمأو

 ثعبف ةرسيم ىلا اهرعفدف* ىلع مب كيحص ىلا هل باجاتسا نم

 ىمك قداصلا نيج وبا راتخاو ةىلع .ىب دمح ىلا ةرسيم اهب

 1ك ىب نابيلس 1 رب ءابقن "الشجر شع ىذا و ىلع ندا 5

 | دبس نب ةبطخقو ىميمتلا طيرق ىب رعالو ىارخلا
 ئ

 ىنب نم دواأد بأ ميقاربا ى 55 لاحت ىتيمدلا بعك نب ىسدومو

 نارمعو يتلا عشضاج نب مساقلاو لفذ نب نابي ى 0 1 ورمع

 مثايهلا نب كلامو طيعم ىنا لآل ىوم مجنلا وباأ ليعامسا ىبا
 ىلوم ةزج وبا نيعأ 8 نب ورم ىارنلا فيرز نب ةحلطو ىيازشل !" 7 3 6 0 كا
 ةفينح ىنبل ىلوص ىورهلا مع وبا ناميط نب لبشو خئارخل

 جيلا بنئكف كج نيعبس راتخاو « خعارخ ىليم نيبعأ نب ىسيعو

 نب ورمع نب ديحم 1نب ركب وبا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 0 0 خص 8 كه حل 3) وعما تط ©. 018 سينجا 27
 جيلا. 6 اذ ددكك رز ط 200 0 ءللا تسع .٠ 5) ظ 0

 سابع نب هللا كيع ند 0 6 ابيقن. 215 رمع 2 ©

 ان ك) 106ءمأ 12 2



 |. ةتس اهم

 الا ةوق الو لوح الو هللاب اونيعتساف كلذ ريغ ىلع هانك نأو

 مضل ىدزألا ىرسلا وبا انثّححو ىلع لق « هللاب

 اما ميعُذ نب ناجرلا دبع ىلا بتك ويزعلا دبع نب رمع نا
 خمول هللا ىف كذخأي الو هدابع ىف ةدلل احصان اذبع كف دعب

 : 2نيّلوت ءالف مظعا كيلع هقحو سانلا نم كب ىلوا هللا نافذ مئال

 هيلع ريفوتلاو ة#ل ةكيصنلاب فورعملا الأ نيماسملا ءرما نم اعيش

 ريغ ىلا اليم كليم .نيكي نأ كاياو ىعرتسا اميف ةنامالا :ءادآو

 ابهذم هللا نع نيعذت الو ةيفاخ هيلع ىفخي ال هللا ن .رن فشل

 ىفابلا مح نع ىلع لق «كدهيلا الا هللا نم احلم ال هناف

 !'كيهعب ثععب نيزعلا ىبع نب ريع نأ اهريغو دايز ىب 7 كيهن ظأو

 دبع عم ناتسج#و ناسارخ برح ىلع* ميعن نب ناهرلا دبع

 ىلع ةميعن نب ناجرلا دبع لزي ملف ىشرقلا رخص ىب هللا
 لف نحل فكنت :ىغتو ريزعلا دبع .ىب رمع تام ىتح ناساوخ

 * ريرعلا كبع نب 8كيعس ةملسم هجوو بلهملا نسب ديزي

 ة.ااهيلو" فصنو ةئس نم .رثكا ةنيالو تتناكف”ءمكللا 1ك اكل

 ديزي للثق ام لعب |7 ةاخنس لوعو ا.. ةنس نم ناضمر رهش ىف

 ناسارخ ميعت نب ناجرلا" قيبعا ةيالو :تنك لعا له 2 تل

 2 / أرهش رشع دس

 2) 5 ناك 6) 8 هريس. ) 8 الو. 42) ]هعتسد دضاللا

 2) 2ءعو6 ذط 22 /ز 286ع ل0عم © ركعيتتس سعاضال اذ نع 5

 © ىب طقطعم6. مر 8 كهبر 0 كيهنا 2) 8 دعس نب. 2)

 120. ١ 8-2 ةنس ق. ١١ رن 1206 2 كيلو 1



 | ده 125

 ريوعلا دبع نب ربع ةيلوث «ببس نع ربخل ركذ
 ناسارخ ىريشقلا هللا ىبع ىب ناجرلا دبعو ميعن نب ناجرلا دبع

 ىكش امل هللا دبع نب رمارجل نا ىل ركُذ اميف كلذ ببس ناكو

 . امل ناسارخ نع هلع هيلع مدقف ويزعلا دبع نب ربع همدقتساو

 ناسارخ ىلع .لبمع لايتسا نارا امل .رمع نا مث لبق تركذ ةدق

 ا ىبصلا بعصم نب ةجراخ نع دمحم نب ىلع ركذ اميف لق

 ناسارخ ىع هلعسا اقودص الجر قومغبا اهريغو كرابملا ىب هللإ كبعو

 ءبلع مدقف ةكيقفا تنك نوح نب 6 فقدحال 0 بأ مل ليقف

 ةفقج ىف ريع ىلع راج وبا لخدف نيعلا . هذخأت ال الجر ناكو

 لذككو ليقف دع لا سانلا عم جرو رمع هتبقي ملف سانلا 0

 لاق كفرعا مف راج“ اباب لافف ريع عب اكدف جر مث سانلا عم

 011 ناكرلا دبع نقع ىنبخا لقا ىفرعت ل ذل .ىئقركنا اليف

 ام لعفي ريما وهو ءادعالا ىداعيو ءافكالا ىناكي لاق هللا دبع

 ميعن ىب نامرلا دبع لق «هدعاسي نم دجو نأ مدقيو ءاشب

 دكا ىذلا لق «ءادل تاهو * ةيفاعلا تح نيل :فيعض» لاق '؟

 00 لورا فرو ةنالصلا .هالوف ىلا بحاب هل ناشر هقفاكلا

 ىلا بتكو ياكل ريشف ىب روعالا ىنب دحا رف ىريشقلا ناكرلا

 ناجرلا ىبعو مكبرح ىلع ناجرلا دبع تءاعتسا ىذا ناسارخ لها
 57 راعي ىنم ةفرعم ةرهيغ نع مكجارخ ىلع هللا دبع ىبا

 هللا اودجاف 0 ام لع انك "نفق اههنلع تربح ام نإ 0

 ©6) 2 هل م١ 2 هد. 25 2004 نيك6 2) 5 5 8

 2 14 17 نيت امرا ظ اك
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 ناضمر رهش ىف 3 ير ' هاههجو باش كق ةلغبو** همجو باش ىكق

 مم. رع مل لقب ةمدخ,املق ةيعت»ىحبناجرلا تبع فلكل

 ءافجناب كفصو نم قدص هدق لق ناضمر رهش ىف لق تجرخ

 ىبصع هللاو انا لوقي حارلل ناكو « خت رق رطفت ىتح تقا اله

 ةىلا بتك ناسارخ مدق امل سارل ناكو «ةيبصعلا نم كيري ىقع

 ف ةنعفلا عتوطبا دق اموق تدجوف ناسارخ سمدق .ىّنا رمع

 هللا فح أاوعذمبل © دوعن نأ جيلا ريمالا حا اومن اهيف 5

 كلذ كَ مادقالا تفركو طوسلاو فيسلا هلا عفكي سيلف خيلع

 ىلع صرحا ثنا حارأل ما نبا اب رمع هيلا بتكف ؛كنذاب الا

 10 رذحاو فح ىف الا اطوس اًدهاعم الر انموم نىبرضت ال نم ةنتفلا

 ىفخُت امو نيغألا 48ةتئاخ ملعي نم ىلا رئاص كنذ صاصقلا

 اننا كاهل لا ةريبك الو ٌريغص رداغي ال اًباتك ارقَتو روذصلا

 كا رويرعلا كديع نب رمع ىلا ناسارخ نم صخر لا حرج دارا

 ىلع ىه لاقو لالا تيب نم فالآ ةرشع غضعب لاو اغلا نيرشع
 ؛!ةئتم رمع ه2 لاقف ريع ىلع 5 ةفيلخل ىلا دوا 2 1

 ةموق هنع ىالذ كنع تيضق تجرخ رث م ىتح نمق,

 © و جتايطعا ىف*

 ا © 8 ريعبز 16 7, "6و 5

 أودوعب. 2) 8 ةيناحلا 016 102 46 7 6 ه) 02. 85

 75. 7 م28 500 ىي) 8 مهتايطع ىطعاو.



 اور 112

 نم كعنجي اف لق ىلب لق دفولا نم تينا اما ومع هل. لاقف سلاج

 ةاطعأ الب نورغي قاوملا نم افلا .نورشع. نينموملا ريما اب لق مالللا

 انريماو يارب نوذخوي ةمذلا ةلعا نم اوملسأ ىق# علثمو قزر الو

 ىبصع مويلا اناو ايفح مكتيتا لوقيف انبنم ىلع موقي فاج ٌىصع

 نم غلبو مهريغ نم ةثام نم ىلا بحا ىموق نم ذيع اللاو 5

 ارا فيس ءدعب وهو هعرد فصن غلبي هعرد مك نأ هتافج

 كلم ندا 5 لاتحب © ناواككلاو ,ملظلاب ليغ نفذ اجمل فويس

 خلبقلا "ل كلبق ىلص نم رظنأ 2 ىل, رفع تك « 0كفويلف

 سانلا نأ سارجكلت ليقف «مالسالا ىلا سانلا عراسف «ةيزلل هنع عضف

 متحتماف ةيزخل نم ماروفن كلذ امّناو مالسالا ىلا اوعراس ىقا»

 الا 01 7 مك يلا "بتكف رمع ىلا .كلخب 0 بنكف نامشاب

 ارمع لاقو ««انتاخ هتعبي رو ايعاد هيلع هللا ىلص !اديحم ثعب
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 رح نب 0 مهج ل بلهملا نب ديزي نا ريزعلا دبع ىب كناخ

 هَجو ناك م ديزي رما نم ناك املف اهنع صخش 0 نيح ناَجرَج
 نم اهيلع ىلاولا محقف ناجرج ىلع ايلاو قارعلا نم قارعلا لماع

 يرخ رث 4دعم اومدق اظهر كيقو هحّيقف مه «هذخاف قارعلا

 5 ناجرج لها فلطاف ناسارخ سارخلد مديري نميلا «نم نيسمخ ىف

 لاقف اذه كغوسا م ل نبا كنا اول مهل ىارخل لاقف عكماع

 حارول فلس عقج ناكو 20 كتآ مل* ىمع نبا كنا الولو مهج هل

 ىفعجو مككلا نال همع ىنباو ثراخل ىب نيصح ىقنبا لبق نم

 زغاف ايصاع تجرخو كاما تكا 2 مل قوهف كفحل للا

 1 لكلا ىلأ هيدجوف تسيح دنع كرما ٍملصيف رغظت نأ كّلعل

 نبا هركسع ىف فلخو :ةثالث ىف اركنتم راس خقنم برق ةاملق جوخ

 ىتح دوسالا ّ هتنبأ ىلع هنتخ وقو بيبح ىب مساقلا همع

 لزتف ىوتعاف هالخاف ىلُخأ 28 لاقق لتكلا بحاص ىلع لخد

 مىللاوم لتكلا نولوقيو ط5 هوس نع لتكلا تيحلص

 ا: نيلجر ةاّدغو كفوأو * رمع ىلا سارخل بتكف امنغم باصاو « نامعنلا

 نم نم .كاوملا نم ةلجنو:اعبعلا ل ,ءاكيبصلا ابأ ىنكيو بص

 هىوملا ضضعب لاقو ءهنيد ىف اًلضاف ناك .فيرط ىب مناص همساو

 رَخآلاو نايبرعلا ملكتف ؛ىوحنلا مديزي وا* كلاخ وخا سيعس
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 أهل اة عل

 ىبا ريغ كامو «رع ضرم هغلب ىتح كلذ هسبح ىف لََي
 ةاطرا نب ىلع ىلا زيزعلا دبع نب رمع بتك لق ةدنف فنخ

 نم رمتلا نيعب نم ىلا هعفدو بّلهملا نب ديزي هيجوتب هرمأي

 ىأ نب ناسح نب عيكو ءعم ةاطرا نب ىدع ههجرف دنجلا
 | 1ك د1 دب عش الق لميفس اق اكيعم ةقولغللا سيلتا نوما

 ىصضتناف عيكو بوف هنم هوعزتنيل دزالا نم سان عيكول ضرع

 نب كيؤي متادانف اوقرفتي لل نا هقنع نبرضيل هقأما ىالطب

 ىلا* هبّلس ىتح هب ىضمو اوقرغتف عيكو نيي عملعأت بلهملا

 :ةاطرا نسب ىلع ىلا عيكو عجرو* رمتتلا نيعب نيذلا ءدّنجلا

 نب رمع ىلا بلهملا نب /كيزيب رمتلا نيعب نيذلا دنإل ىضمو
 © ىكسلا ءىف هسيحف* ريزعلا دبع

 جارح ويوعلا دبع نب ربع لزع ةلتسلا هذ فو ةرقعج وبآ* لق
 « ىريَشقلا ميعن نب ناجرلا دبع امالوو ناسارخ نع وهلا نبع نبا*

 41 ةنس ةاهمدق رهشا ةسيخو ةنس ناسارخ حارخل ةيالو تناكف ؛5

 « .٠ 4 خنس ناضمر رهش نم تيقب مايال اهنم بخو

 هاّيأ ريع لرع ببس ركذ

 ندد نبانيلك نع نب ىنب لع ركذ اميف كلذ بيس اكو

 نع دماج نب ُلِعو هّتج نع لضغملاو مةلطنح نب سيرا نع

 2) 5ءوو. انكواتتلع 48 ىكسلا ق) 152 01 6) 1 هد

 6 8 0 2) 8 مهملعاو. 2) اطقعاتتتل 1128. رع) 8 210 -انثك

 113غ ديبي اوتا]ىتح.. ”32) 8 هرس. /2) 5600. 15و16 20 م. !*ةير

 1. ور 3كعودصغذص 0. 2) 2 ةنس ق١ 2 8 لظنخ



 3 اخدس |ز*اوأ

 ىتح ٍيرخ رث اماظع الاوما اهيف ماطعا الا ةروكب رج الو سانلا

 ىنتاو هللا دبحث هيلع لخدف هيزعلا دبع نب رمع ىلع مدق

 اهيلع كتيالوب ةّمألا هذهل عنص نينموملا ريما اي هللا نا لق رث هيلع

 شبح, مالعا كئيالوم ليانلا ىقشا, نكت. الخ كب انت 2

 54 هاي ماما لع* ىخاضف ةيلع ام ليخا انا ميشلا اذه

 ريما اي لاقف «هايأ هلعسن ام عيمج لمحت نا الا ال رع لاقف

 قد فم نكت ضر ايي ا ني

 رع 40 لاقف «مكلاصف لعفي مث ناف هفلحتسان الو كيوي ةلاقم

 ريخ اذه لآ دلخ ايلف «لبملا 5 هذخا الا هّذجأ ام

 ؛0 واملف 2«تام ىتح اليلق الا دلخم ثيلي ملف «هيبأ نم /ىدنع

 هلجو فوص نم ةبج هسبلا اعيش ريع ىلا ىّدوي نأ كيزي ىَبأ

 ىلع هب ةرمف ةيرخأ اًملف كلفت |ىلا هب اريس لق رث* لمَج ىلع

 ايتأ كلفت ىلا ىب بهذي ىل ام ةريشع ىل ام ليقي فخا سانلا

 ىل اما هللا ناجس براخل بيلا فسافلاب كتفد ىلا بهذي

 ؛ةريما اي لاقف ىنالوكلا ميعن ىب ةمالس ريع ىلع لخدف «ةريشع

 هعرتني نأ هتيضمأ نأ فاخا ىتا هسبحم ىلا كيزي يدا نيس

 ملف هسبح ىلا هثرف “هل اوبضحت هموق تيأر 4لق ىّناذ ”» هموق

 2) 5 نوتكأ 23) © يع | 62) 82 200 كل. 2) 126عما6 س

 8 ©« 0020 2 8 هلجت ه6 من56 الا ؟02 هذخا 06م: ذص 8: 4

 317 دو ذلأ هتخأ ام. ©0011 تأ 1طد 1دنطتع لسخا ل

 هدنع ام عيبج الأ هنم. رك © ريخ ىدنع. م) © © 82 املو.

 /) 8 لاقو. 2) 8 ©« © يبرخ. 42) ظرمو. 28 بيوملا
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 0 ا نع

 هنم فئثوتسا ىتح هيلا لصو فيكو كلذ ببس ىع وبل ركذ

 هّنذ ءدبحم ىب* ماش اًمذ كلذ ىف ةريسلا لما « فلتخا

 نب ديزي ءاج امل ريزعلا نبع نب ربع نأ فتم قا نع وكذ
 ىدع ثعب ةرصبلا كيري ىنفسلا بكر رث ا لونف بّهملا

 هيجولا نب ىسوم 000 كثعبف اريما ةرصبلا ىلا ةاطرأ ىبأو

 رث هقثوأت ةرصبلا رسج رسلمل دنع لقعم رهن وا

 | ل اوما يلع مبا محعتأ ريرعلا» تبعت نياويخ نأ جاتك
 لماو ديزي ضغبي ربع /ناك دقو* ويزعلا دبع نب ريع هب اعدف

 بّلهملا ىب ديزي ناكو «هلثم ٌبحا الو ةربابج ءالوه ليقيو هتيب

 ديزي فرع ريع ىلو املف مايتارم هنظال ىنا ليقيو ريع ضغبي

 ىع هلأس :تيزي 7 ادد انمكلو ا سوعب هزل نما نا يللا
 لك تنك  لاقحا كلملا قبنع ىب  ناميلس ىلا“ اهب بنتك هللا لزومالا

 عمسأل ناميلس ىلا تيتك امّناو تيأ, دق ىذلا ناكملاب نابيلس
 ” 1 نلخابلا نكي ره ناميلس: نا تملع كقو مبا لئاكلا
 كسيح الآ كرما ىف دجأ ام دل لاقف هكا 1رمأب الو تلعمس 15
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 اهكرش ىنعسي 0( كلا نيقح اهناذف ك.ايق ام أو هللا فنتأان
 دلي

 ىبكحلا هلل كيع ىسب حاوجلا ىلآ كتلعسبو 7 ميا ىلا هدرسف

 ىطعي ناسارخ نم ديزي نب « دلت لبقاو ناساَرَخ ىلا هحرسف

 «ه) 12 8 م226ععع0. رفعج ىبأ لاذ ا ل كن © ظريسلا». 2 2 هر

 4) 8 طساو لينو. 2 8 سدلع ه5. نب. /ي2 © ناكوب ) 18 اسارم.

 000 2 لا نم. ايرج ناك. 2.)2 هيريتجر لع هزه 4] 6
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 رمأب. 72 8 هك © مسلجل 0 8 انك 5016+ نك



 !.ء -ةئنس معو

 ماطسب كوك ملف هانرما ىف انرظن كدي ىف ناك ناو سانلا هيف

 ىنيلجر كيلا ثثعب دقو تفصنا دق ريع ىلا بتكو اعيش

 ابهتعب نيذللا 5 نيلجرلا دحا ةديبع هبا لق *كنارظانيو كناسرادي

 ىنب ءةبيلص نم رخآلاو ناييتت ىب ىلوم جوز ربع ىلا بذوش

 5 نأ 4 ميلا لسر ناذع جيف ارفن لسرا 4لاقيف لق* « ركشي
 انريْخَأ هل الاقف هارظانف هيلع الخدف «ءاجوراتخاذ نيلجر اورانتخا

 تيكا لق «ىريغ هيص لاق «كدعب ةفيلخ هرقن مل ديزي نع

 تنك كارثا هيلع نومأم ريغ ىلا هتلكو رف كريغل الم متيلو ول
 اجرخن ءاثالث 8ىارظنا لاقف لاق 0<2كنمتيا نم ىلا ةنامالا تييذأ

 ؛ نم *متيديأ ىو مثدنع* ام بكي نأ ناورم ونب فاخو هدنع نم

 تلي يلفر امس ةانقتس نمرعقلا اوس نقيب علما نايل

 © 1تأم ىتح اثالث الا هدنع نم *امهجورخ دعب

 ماشع نب قيلولا زيزعلا دبع نب رمع ىزغا ةنسلا هقع ىقو*
 © » ةفئاصلا صيح لما نم ىدنلتا سيق نب وزو 7 ىطيعملا

 ؛ © ماهيلع هرعل الماع ةريزمل ىلا ئرازفلا ةريبع ىب ريع صخش اهيفو

 رفع ىلا وارغلا نم تلهملا :ىب ديرب لح ةنسلا هه نك

 ' ويوعلا تبع ىبا

 ه) 8, 6 هل كر. 27:6 هع هطغت 0 ع ةسيكشم 0
 ني ني

 مل 2) > لاقيو. ) 826ع ةم0ع 2 لاق 3كءددصغ دص 0: 8
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 هر 8 طقطعغو انك 710عطتتر هل. م) 8دعع ة100ع 2 ةنسلا ةث ىفو
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 ا ثعبف ريع غلبف ةيروركلا « جتمزهف اشيج دكيململ دبع جيلا ثعن

 ا ةرتج ملشلا لصا نب شيج ف كللا دبع نو. ةملدمم هيل
 كشيج لغف ام ىنغلب دق كيبل 1+ ني ىلإ بتكحوا قرشا نب

 عنيبو هنيب لكن كلما دبع نب ةملسم تثعب دقو وسلا شيج

 «جيلع هللا هرهظا نا ةٍبّشني ملف ماشلا لحهأ ىف ةيلسم قيقلف5

 دبع ىلع جرخ ىذلا نا ىنثملا نب رعم ةديبع وبا ركدو
 ؤيزعلا دبع نب ريع ةفالخ ىف قارعلاب ناجرلا دبع نب كيبل

 / ىو ءوجرخ 0 ناكف ركشي ىنب : نم ماطسب ههماو 6 بدو

 كلا ريرعلا ىبع نب رع بتكف ةعيبر نم مرتكا اسراف نينامث ق

 /اودسفي وا* امد اوكفسي و نأ الا ةكرحت ال نأ ديبأل دبع

 ابيلص الجر رظنأو كلذ نيبو منيب لحن اولعف ناف ضرالا ىف

 دقعف !هب كترمأ اب /هصواو اذنج هعم هجوو هيلا ههجوف امزاح

 |0000 3 نلكتلا هللا دبع“ نب رف ني دانك قيل هع

 ةوعدي ماطسب ىلا ريع بتكو رع هب هما اب دنماو ةفوللا لعا

 ديح هيلع مدق دقو هيلع ريع باتك مدقن هجرخ نع هلعسيو ؛5

 7 بلتكا ى ناكف :«ءهجيبهي الو مكرج ال هكازاب . ماقف ويوج ىو

 اال ةحشلم .هةيبنلو هلل - ام نينا فعل هةمئازحلا

 لتخد اميف تلخد انيديأب فلل ناك نان كظانا ماهف ىتم كلذب
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 ١ نس |مدوع يي

 و دق ناكو نما ةرق ىب ةيواعم نب سليأ ةرصبلا ءاضق ىلعو

 نب سايا ىضقتساذ ةىشف «نسلل ىنا نب نسل هلبق ركذ اميق
 رماع 4ليق اميف ةنسلا هذه ىف ةفوللا ءاضق ىلع ناكو «ةيواعم

 ةوللا ءاضق ىلع“ ّئبعشلا ناك ليقي ىئدقاولا «ناكو 2« ّىبعشلا

 :ناجرلا دبع نب دكيمل دبع لبق نم زيزعلا دبع نب رمع مآيأ

 لبق نم ةرصبلا ءاضق ىلع مىرصبلا نسل نا نب نسفلو
 اطعم نزع .ءانتعلا» وب ىفعتسا ىنسمخل نا مث ةاطأ نب ىئدع

00 ' 

 ختام ةنس تلخد مت

 0 اهيف تنناك هلأ ثادحالا منع .ربشل* ركذ

 ةريزعلا دبع نب* ريع ىلع تجرخ هللا ةجراخل حورخ كلذ نف

 مرت 02 ل
 تجرخ لق هتّدح نانا + نا ىبا* نأ رع نب ديح ركذ

 5 نب كيبل ىبع ىلا ريزعلا كبع نب رع بتكف قارعلاب ةيرووتح

 موعدي نأ ةهرمأي قارعلا لماع باطخل نب كير ىب ناجرلا كبع
 مثتامح“ ىف: ةركعا .املق' معلا: هيربت.ةتسو هللا تلتكيا لمعلا دل

 <) 8 200. ىرصيلا. 2) 2 ئكشتف. 2 ©) ١ هز 5 هده ناك.

 4 12 عسا 6) (© هال. 01126 56011111141115 1150116 324 2

 اسايا ئلوو 1: 8: هرم)' 2"هدصما يا ©: هما, "رمز نان تم
 _خ 2 0 تا

 ابا. 2) ا رمان و 0 تيماي. 2) 0 رذعأو ه8 16[ 12 2



 هرعت 1

 وهو ةيلسم ىلا ويزعلا دبع نب ريع هجو ةنسلا هذه ىفو
 هديلا هجوو نيملسملا نم دعم نيب اهنم ليفقلاب نمو موولا ضرأب

 ىذلا ناكو متنوعم ىلع .سانلا ثحو اريتك اماعطو اقاتع اليخ

 © سرق ةثئام سمخ ءليق اميف* قاتعلا ليخل نم ةديلا هجو
 نيملسملا نم اولتقف ناجيبرذا ىلع كرتلا تراغا ةنسلا ةذه وو

 نبا متاح 07 0 تيعحو تارت 3 هجوف 0 اولانو ةعامج

 00 1/7 نيسمخ ةرصانخب هرجع ىلع 0 مكلقف

 ةرصبلا 7ىلع هّجوو قارعلا نع بلهملا نب تيزي ورمع لزع اهيفو

 اح [ينرأو ةفوكلا ىلع .تعبو ئرازفلا .ةاطرا نب. ئدع. ةاهضرأو ده

 00 ىدوعلا جرا تاطخلاا ىب نير | ىب :ناجرلا دبع نينوبك

 بتاك دانزلا وبا ناكف 8دائولا ابأ هيلا مضو بعك نب ىدع ىنب

 15 ديري ارخا قا ىدع كغبو (نامرلا يبه. نس ىيملل قبع

 8 ىريمشمل هيجولا نب ىبوم بلهملا
 مزحح نب وربع نب لمح ةركب بأ ةنسلا هذحت ىف انياتلا محو 5

 هذه ىف كم ىلع* رع لماع ناكو «ةنيدملا ىلع رمع لماع ناكو

 ىلعو سلا نب دلاخ ىب هللا دبع ىب زيرعلا دبع 7 ةنسلا

 © ةرصبلا ا « ناجرلا ثيبع نب كيبل كيع اهضرأو * كرو كلا

 صدللا ىبع نسب ه ِراَرِل ناسارخ ىلغو «ةاطرا نب ىدع اهضرأو

 قايل

 كر زف مل نر 2١ نرش زر ظاماتختت  (اه] 17 مر 1ك 265 2 6

 ء« 14 نم ريع ىلع. رك 8 © ( نيسيخ , 14 انك :ءع.. ىمى) (
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 هك لع ةنسلا. 6) © ارجل م) 8 204. ىهملا



 94 سس ردع

 لايع هيف لاقف ةفالل لزنم ليقف ارئاس لبقا رث هٌباودلا كلت

 ىتح هلزنم ىف مالك اولوكتي ىتح ةيافك ىطاطسف ىو بويأ أ
 هاج اي لق :مويبلاكقالذ“ نيب . انتل ناك لملف هانجر 35:45 قاعو نقم
 عنص 4 قرس هام لك* ةدنم تيار لقو هقوعدف ابتاك ةىل عدا

 :نالا /عنصي فيك «ثلقف ناميلس لزنم ىقو عنص ام بكارملا يف
 هيلع ىلما بتاكلا سلج املف اذ ام ما اًخَسُن عنصيا باتكلا ىف

 نسحا ىلمأف ةخضسن ريغب بتأكلا ني ىلا هيق نم و ادخاو اياتك

 دلي: لك هل ةريقلتي :ىل بلطتظ .قدقي لملا قولو دلتا ١
 نب ناميلس توم نع ابئاغ ناكو كيلولا نب ريزعلا ٌقبع غلبو
 0 كهعو ميرعلا دبع ىب رمع سانلا ], ةعببب ملعي رثو كلملا دبع

 سانلا ةعيب هتغلبك ةسفن ىلا اعذو مثءاول كقعف رع ىلأ ناميلس

 زيزعلا دبع نب ربع ىلع لخد ىتح لبُقذ ناميلس دهعب هرم
 تدراو كلبق نم تعياب تنك كنا ىنغلب لق رمع 1م لاقف

 ةفيلخل نأ ىنغلب هنأ « كلذو كلذ ناك دق :لاقف فشمد ليخد

 ط2 بهتسا نإ .لارضألا' لح قة ةدحتلم نقع نكيبرش تالا

 يف تدعقلو كلذ ”كتعزان ام رمألاب تمقو تعياب ول رمع :لاقف

 عيار كريغ ومألا اذه. ىلو دنا ٍتحأ ام ريرعلا ىبع لابقف ىتيب
 هس 2 ه-سد

 نب رمع هتيلوتب ناميلسل ىجري ناكف لق ريزعلا دبع نب رمع
 © دلو 2كتو زيزعلا دبع

 4) 7 لييخلا. 625) 8 هدص2 ) (000. املك. 2) 8 ىنرسي.

 الذ لع رز 6 عذصت. 2) © ه6 )2/,  158 طعبت ب 2) 0 ١

 زيزعلا دبع نب. /2) 1 ئول(22272)2) 2 0ريت اسر 2 لقت تراخ

 كأذو .كاذ.. )١6 ١ 2 تحبإ لج . م) 0 ها 14 بعينخش 2 )7 ١

 7 ظادسكت 30 كل 7 نأء 2ك 8 (ع6 2) هك وتو.
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 عع 11 ذخنس

 نجرخغ لاق «هدحا ةفيلأكل ىلع لخدي الو هينآ ىتح مربي

 | 11١ 10/19 زيمدا قلسبغلا 8 قماح وسب« ىلعكب لأ تامر
 انعياب ىق اولاقف اوعياب تلقف فباد ىجسم : ىف اوعيتجاف نينموملا
 ام خلعت اوعياسبف 00 ريمأ ع اذه نللق ىرخا عيابنو ةّرم

 «ةيناثلا 7 4 مهتكملا باتكلا اذه ىف ىمس ىمو ههب رمأ5

 . ىلا تيار ناميلس توم دعب اوعياب املف ةاجر لاق « الجر السجر

 انا اولق تام مدقق مكبحاص ىلا اوموق تلق رمألا تمكحا .دق

 ركذ ىلا تيهنتا املف و هيلع باتكلا تأرقو نوعجار هيلا انو لل

 هعيابن ال كلملا دبع ىب ماشه ىدان زيزوعلا دبع رو د

 ءاجر لق هياجر رجب ماقف عيابف مق كقنع هللاو برضا تلق ادبا

 وتو ربنملا ىلع /: هتسلجأا زيزعلا دبع نب رمع ىعبضب :تذخأو

 ىهتنا اًملف هأطْخَأ ال عجرتسي مشع هيف عفو امل --
 تراسم نيح وتجار عع ؛ ءيبلأ اناو هلل انا ةرمع 000 لال

 1 ثبح نوعجار ديلا نو هلل اتا 3 ريا 3 0 ىلا
_ِ 

 ةقالخل .بكارم“ ىنأ نفد -نم 8 اًملف ءاجر لاق « هزيزعلا دبع

 اولق اذه ام «لاقف سكاس ةباد ٌّلكلو لاغبلاو ليخلو نىيذاربلا

 انو تف لق هتسباد :بكرو ل فشفوأ ىباد لاق ةفالخل هبكوم

 ه) 8 اذدحا. 2) 2 ,ماخو ام (0 مراتك 5. انك 710عأا1 رماح

 لعام لع 3 مزاح 8 رماجز 7. 5112132 رضع ]1 20 ترا

 هرمن. 2) 82 هرم. 2 © هدم. كر 8 ىق ةئاكا مز بانالا غيلع.

 /2) 8 ذمق. كلاو. 2) 8 © ف. 2) 0 © و. 2 8 ذطق. اهلي,
 ,7) 8 نيح. م 8 لاق. ه) 8 بكار



 4 نس اسنان

 ةىنيقلو ءاجر لق 2<نابضغ رمع بهذف لق ءافح «كربخضم اذ ام

 ةِعدق ٌةدومو ةمرح كب ىل نأ هاجر اب لاقف كلما دبع ىب ماشه

 3 5 6 6 5 1 ب

 ىللع هللا كلف ىنملعف* هب رصق ىلتم سياف تملكت ىريغ ىلا
 ع كك

 صفو ماشه :كرضناف لاق. يلا رسل امم طءاقتحاو ا ظوح ةؤربحلا |
60 

 نم ىلذ لوقي وهو ىرخألا ىلع هيي ىدحاب 7برضيو ستي دق
 2 كح 6-2 5 ه سد ِِ

 تءاخدو ءاجر لاق « كلما ليع ىلذب 7: نم جت ىنع سلي اذأ

 تاركس نم ةركسلا هتذخا اذا نلعجن تومي وع اذاف ناميلس ىلع

 ؛0 كلذل نأي م فيفي نيح ليقي لعجت ةلبقلا ىلأ هتفرح توملا

 نم لق ةتلاثلا نتنناك اًملف نيترم كلذ «تلعفف هاجر اي مكعب
 3 3 30 تا مم

 هللا الأ هلا ل نأ كهشا اعيش ديرت تنك نأ اجر اب نآلا
 5 ب نيا لا سس دب 5 1

 هتجوز ىلا متلسأو بابلا تقلغعأو ءارضخ ةفيطقب هتّيِكس
 15 ديلا لوسرلا رظنف 5 ىطغت لو * مكان » نلقف جيبص ١ فيك ؟ ليقت

 ن دع تأ 2 ع 9

 ؛مكتان هنأ نتنظو كلذ تلبقف «اهربخان عجرف ةفيطقلاب ىطغم

 ال نا .هنيبضوأو دلنب فنأ نم بابلا ىلع ةىسلجأو ةاجر لآق

 ©) 8 (عع 29) كريم. 86) 8 تا اف. 2 0 أمكش». 2م 6:

 2 هرم. ه6 5هنو. 8 اكن )8 هلل قاف.“ ير (0 وسبا 8 )25 ١

 كلك نم انش “)1 2:ههب ١ 2) يبخل. ١ك اظ ةسك 13

 طقطءأ اكهسرشف. 2 2) اظ برضي وو 72 58 نع 7) ( لعفف.

 هإ 0 0 ملسو هيلع هللا ىلص. ) © ©« ف. م) 8 ليقتو, 8

 تلاقف. 7) 8 نسلق. ) 8 ىطعتو. 2) 8 ليسرلا هيلا. ) 8 © و,



 ردعم 53

 نم ةةفالخل كنيلو ةدق ىلا هزيزعلا دبع ىب رّمعل نينموملا ريما

 اوعيطأو هل اوعمساف كلما دبع ىب كيري كدعب نمو ىدعب

 ىلا لسرأو باتكلا متخو «مكيف عيطيف اوفلتخم الو هللا اوقثاو

 00 هلو ملاقف غطي بحاض  ىسبعلا ءةدماحا نييك

 لق رث ةاوعمتجاف واوعيتجج نا هيلا بعك لسرف اوعيتجيلف

 :عبخأت جيلا اذه ىباتكب بهذآ ةعامتجا دعب ءاجرل نابيلس

 ءاجر لعفف هيف تيّلو نم ةاوعيابيلف عمو * نانتك اذه نا
 نينموملا ريمأ ىلع مّلسنف لخدن اولق 79 كلذ ءاجر* لاق اًملف

 ريشي وهو باتكلا اذه يف ناميلس هل لاقف اولخدف معن لقدم

 ىدهع ةويخ نب ءاجر دي ىف هيلا نورظني مقو هيلا 8غل
 000 رات باتعلا اذه. ىلا تيتا + تلا اوغيازو دوعبطأو,.اوعمتلت
 ةاجر لق «ةويبخ نب ءاجر دي ىف اموتخ باتكلاب يرخ رق ”الجر

 نوكي نا ىشخأ لافف زيزعلا دبع نب رمع عاج اوقرفت املف
 قدومو ىتمرحو هللا 0كدشناف رمألا اذه نم اعيش ىلا كنسا اذه دو

 مقأت نا لبق ىآلا هيفعتسا ىتح كلذ ناك نأ ىقمتعأ الا

 هللاو ال ءاجر لق م ةعاسلا هيلع* ردقا ام ىلع 577 ال لاح

 ه©) 0 200. ناورم ىب. 65) 8 هنن. ) © رماح 761 ىماج و
 6 رماجر 58 رماح 14 رباج 7 لملعفاط1 2 111 57 همس 2 أ

 كسرنا. تلئ1:2104: م 11,5 242 2) هتطورش. ه) 8 هد.

 له © مهوداعتتي صد. 5نتمأ. مل لاقف. رك 8 بعك جيلا. ىيإظ

 أبينجأ. 2 © هده. )2  8 ه.و. 620 © اوعيابي نأ رو (8
 1ذخ 010011 مهر هو) 7) © ؛مصختتص كلذ. 2 هدم. كلذ. #) 18

 ىنذلا. 2 © 204. لاق. 0) 8 هنصع ف. م) 8 قاي.: )8 والا



 11 نس رع

 0ليهس قا ىب*: لبهتسل نىك ىانيد#خلب ”كلاخب ىجبدواذا/ كت

 ناميلس سبل ةعمجل موي ناك امل لوقي ةويَح نب هاجر نتععمس لق
 انا لاقف ةآرملا ىف رظنو رْخ نم ارضخ ابايث. 5 كلملا كبع نبا*

 ملف ةعيلل سانلاب ىلصف هةالصلا ىلا بخ باشلا كلملا هللاو

 5 هينب ضعبل هبتك بانك ىف دهع لقت املف كعو ىتح عجري

 4 ظفح ام دنا نينبولا ريما اي عنصت ام تلقف غلبي رل مالغ وهو
 حاصلا للجرلا «نيملسملا ىلع فلختسي نا هربق ىف ةفيلخلا

 /ثكف لق “هيلع مزعا رثو هيف رظنأو هللا ريختسا انا ناميلس لاقف

 ناميلس ىب دواد ىف ىرتث ام لاقف قادلف م دهقرخ رث نيموي وا اموي
- 

 10 ىحا 7 ىردت ل تا يت طفل عل كنع بئاغ ٍف تلفقف
 قفز

 نا قيفمولا ريكا اي*هةكيأر تلق ةىوش نهعلف كاياه كب اسدوا ١

 نبع نب ريع ىف ىرت فيك /لق ركذي نم وظنأ نا كيرا انأو
 ىلع هللاو ىف لاقف ايلسم الضاف اريخ هللاو هملعأ ]تللقق ريزعلا

 لقا »» قوكتل- هاوس وجا قواد م ازطو ف توتو اقل هدللاو رلطارةطلل

 !5ديزيو ههدعب جدحا لعج نأ الا هيلع ىلي ابا هنوكرتي الو

 كلملا دبع ىب دكيزيف لق مسوملا ىلع بثاغ مكلملا دبع نبا

 لق ؛كير تالق هب نوضريو عنكسي ام كلذ ناف هدعب ةهلعجا

 2) طب هدق. -<--2.)2 هذ. )1 ةدلضصتم. 52) 01 50
 0 "ونفوأنعا امور 222. هما او. 15 015 شسالمتلا "+ 77)

 نييلس ١ م) 2 اهدركل 20 8 ىرقي ال هنأو. 28 لقا
 لاقف." 72) 825نلفق. > 272 2 6و © 221012 122115 5ك م نءاسلع

 صعد. ملور 14 ءأ 17هي7. انك عع. ]2 8 511265آ65أ [ةلتأاتتل أو.

 2 ىننتوكمل 6 ىنوكيل. 0) 2 قعبر 14 نأ 2662 12 2 عدا

 مر 5 لنكموي.



 رخل ؟؟ ندي

 ركذلا ةماصيصلا الو نْيديلا عْمَج اهتتيم «لبق اَسْفَن ْلِجَعي امو 2 ذه

 كلذ ىف 2 لقو

 ملاط ىبآ تغيسي برصت 3و تبرص ا 10 0 ناوُص أ فيسب

 مراص مي تاتي أولاقو كادي 1 كتستعرأف مامالا دنع دب تبرص

 ىتدح لاق ىنا 4# ىنتدح لاق قسرا ندب هللا قيبع ٠ ىنتردح 5

 | ةطدش ىلا همست يبدل اهبحإ ةيطتبلتب ل اميلس

 ناميلس لعبت لقح ىف تنفدف فقباذب ةرانج كلملا دبع ىبا

 اهبيطَأ ام ةبرتلا هذه ىسحا ام ليقيف ةبرتلا كلت نم فخأي

 بنج ىلا ىفد حلق انيك وا هيج هيكاتع ااا

 © /ربقلا كلذ

 9 'ميرغلا ديع نب رمع ةفالخ

 « 7 مكمل نب* ناورم ىب زيرعلا دبع نب ريع فلاختسا خذنسلا هذه قو

 لاق ةينع وسب ناجح ين لا كعس نبأ اكن لق ثراخأ ىنتلح 5

 7/فبادب ميزعلا دبع ىب رع ايلا دقاو نب متيهلا ىتلح

 رد نب ينبح لاق «11 ةنس رفص نم نييضم شعل ةعملل موي

 2) 8 دنع (1ط2 0. ملقد زوز ز 30 7ءتقاتق 5عو. كك. كين. الار م.

 3) ©2004. ناوعر. )آه 8 م2360. رفعج وبا لاق. 4) 85 انقدح. 4 ©
 ونت مردععع0. هدمت غر, 200. لاقو. رك) 8 200. هنيعب. »م1161 20106

 8 ذه طقعع ؟عيط2 علل ىف ىلاعت هللا اش نا دولتيو خي يرانا نم و اعلا عو
 هدحو هلآ 0 هللا هكر زيزعملا 0 ىب رم دفالخ هنم رشع 0
 لديمح# اند بس ىلع هللا ىلصو. ىي) 2 هع (0 هدم. 111:0. 12 95 (ع00. 26201

 560. رشع ىداخل عود ) عا (0 8560101015 رفعج وببأ لقا )6

 2 1” ع[ 1 رنا



 11 ذخنس اسس

 1 3 ١

 8 كدلاخ 00 نع ءاقرو فيس 0 وبنب ىسنابو

 دعاق ريغ اهفْنَح سفن هريخأتب 8نيتأ ناخ فيسات

 ٍدلاخ لَو نع هوو ىَدَيب اب هب اوبوصو القوي ع اننادللا
1 

 تلا 7 7

 دئالقلا طاتم ًناَيَحَأ /عطْقتو اهئابط وبنت دّنهلا فيس كا
 م -

 ةنب دكلاخ برض ىسبعلا ةيذج نب ريقز نب ةقرو وه ءاقروو
 فيسلاب هبرض دق ريهز هيبا ىلع ٌبكم كلاخو ,بالك ىب رفعج

 ايش عنصي ملف ؛ادلاخ برصف ريخز نب ءقرو لبقأف 8 هعرصو
 اءريظ .ىب..ةنرو الق

 رداَبأ لوجتلاك #7 ىعسأ 7-5 دلاَخ لَكْلَك تحت ةاريبقز تي ُ *

 +: ماطتلا خيرك قم هوفمْخيو هجلاك هي نيود 1
 ) ' مكنك هملعم تاو 7
 رطملا هب  ىقستسي هللا ةقيلخ ريح تكككأ نا سانلا وبجتيأ
 رَخَقَتلا د نكلو م امالا دنع شقت الو نبج نع فيبسلا ابن هاف
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 رعَش مويس نحت هةدنعم ؛رُمع ىلع ترص ولو

 6 8 ويني. 83) 05 4ع74:41.1., ذاعتص كر اه © 313, اه. 2 كع/»
 نافن 8*0: قنا. د كهل يحاقت مكتتل؛ 1 لجككحن) 7
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 2) 83 125 تابوض. 2) 01 245/2. 29و 16 أ 2مل 0
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 7) 7207:. هببللا نتج. 7 17 كتبرض ذأ, 560 01. 1. 7. 12 1.
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 عاهل 11

 ناك َكّنُأ ريغ «سانلا ىف ناك ٌبْيَع كيف ُهُنْملَع ابيف سي“

 نب ناميلس ناميلس ّئيضات نك يلع ل3 «دتماع ةضفنف
 نقدحو «هلنع صقي 0ةنيبع نا نبأ ناكو ئبراكملا بيبح

 ب ناميلس مح لاق « اجلا نك ا معاه رفيع نأ نع

 ةنيدملاب ناك ايلف هعم تجححو دعم ءارعشلا 0 كلما كبعت

 ناميلس ىعقنف .مورلا نم ريسا ةتاعبرا نم وكنب وقلت ماعجأر

 عا نب شمل نب نسمللل ب هللا قبح املج هنم مي

 هللا دبع اي لاقف جقيرطب مكقف جيلع هللا تاولص بلاط ىا ىبا

 ىسرح وهيلا عفد* ىتح اًقيس ىحا اهاطعا اف /ماقف هقنع ٌبِرصا

 ناميلس لاقف ٌّلغلا ضعبو كعاسلا نطَأو 0 را ..ايأف هبرضف هفيس 0

 هبسغ ىكلو ةبرصلا تداج فيسلا ةدوج /مىم ام هللاو امأ

 مايلغد تنح 0 سانتا ىلاو ةوجحلا ليا اذئيقبلا ع لعجو

 ودينا بارق. افيتس سبع اوني. هيلا تسلاف عل الجت يرجع

 ارداف اقيم ىجي ملف :ةريسا :ئدرزفلا ىلا فدو .دسأر ' نلبط . ديوطف

 ملف تابرض ريسألا هب 7برضف عطقي ال ةانيتم ةاَناَذَن افيس 5

 نديع وعني قدزرفلاب :تمشو موقلاو .ٌناميلس .ككاصف: اعيش .عقصي
 | 0 نأ رفتعيو ليدقتي ًاشناو فيسلا ' ىفلف :ناييلس,لاوخا

 ه) 1طد 1211. ء( طدنص٠ث1 حبع بيع كنم انل أدب اميف سيل

 سانلا 767 سانلا هركي امو بوبعلا نم ولخ ىمنأ. 6) 12 5

 م؟ةععع0. لاق. 2 ( هده. لاق ءأ 01136 5661111124117 1150116 34 8

 ركب هبأ نربخأ. 2 2) 115 12, نامت :ءءاع هععصع 1ع2070: 8 هلبع.

 د 61 25272 7 و كك 5ع /) 8 0نرل جردط داطخأ مز لذ

 ادرس: 8:)2 ايسيدرت.ن)2) كامو انغإ ؟ةفعسسج م21 اقيم (1011

 اينتم). ) 1 هبرضك»



 11 خنس دس

 رفنلرصعو بع ةنجالإو رككذ
 ابيلس نولوقي سانلا ناك لق دبحن ىب ىلع نع «تتّدح

 ٍََء هع 0 03

 ىراسألا فقلطاف نابيلس 7 حاج 2 ا اعف

 5 6 ضيم ن 2 لاقف ويوعلا

 عئاط وأ طخابس هليجمب ايكو ايمالك كاحلاو ةقالضلا 2زاح

 عباولا كلم و كنيبج لعو ل جبصأ كوخأ 8ع كاوبأ 2 عا 2

 فيااكب ا ىلع تلخد بلهملا ىب لضفملا لق ىلع ءّلآقو

 بايثب اهريغب الدف هبكعت ملف* اهسبلف بايثتب احذف ةعمج موي

 0 لاقو مثعاو / هسبلف بلهملا نب ديزي اهب ثعب ةيسوس رضخ

 انأ لق رق وديعارذ نع رسحن معن تلق كتبجتا بلهملا ىباي

 امدو هتيصو بتكو اهدعب عْيَجَي رث رث ةعيلل ىكلصف ىتغلا كلملا

 ضعب لق ىلع 7لاق « هين مناشل بحاص ميعن 6 ىنأ نبأ

 رظنو ءارضخ ةماعو ءارضخ لح اموي سبل :ناميلس نا ملعلا لعا

 15 «ءاعوبسا الا كلذ دعب شاع اذ ىتفلا كلملا انا لاقذ قأرملا

 ةيراج ناميلس ىلا ثرظن لق صفح نب ميكس انتّدحو ىلع لق

 :تلاقف ىيرظند ام لاقف اموي هل

 ناسنالل ءاقب كل نأ ع ىقبت تنك ول عاتملا طريح نأ

 ه) 15 8 م23عءع0. فعج بأ لاق. 85) 8 هزه. 2) > ضيب ز ك. كيو

 ملا, 11. ©) كي#. ساس. 2) 8 لاق. ركز 8 هدح.ز 2 م20 ديجكت 50. هبجكي.

 5) 1 هعارد. /) 0 هده. 76583 اعوبسأ - لاقو 1. 55-13. 2) (ن!1. 71

 17 4هو (ءمآ11. وه4) (عل. 881.11 ]مزز “76م 11, *زث, 1ص اآكطقلا. 25. 8

 ادم هل. ىكعع. دل. هغ هجا10 1ع دادصع 0عو10عقطتت 71غ3 501ءاططةصالو

 لرد 1, 12و ظ12-1عءطققو زها“. )6  8 ءغ هع(. ط3 معن.
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 اجرك 11

 ( هر شعم نأ نع ىسيع نب تاكا نع ترك ف نع تنبات نب حنكلجا

 اكل ردك نيخلا لامعلا 8: 8 ةةنسلا هلق. قف راضمألا لامع ناكو

 بلهم ا نب 6 كيزي لماع * نأ م لو عانركذ كفو عبس اخذ

 هللا دبع ىب نايفس ليق كاميف ناك ةنسلا هذه ىف ةرصبلا ىلع

 8 ىئىدنكلا 5

 نيعسنتو عسن ةنس تلخد مث
 كك

 تاردحالا نم مي اه تع كلا ردن

 01 222 انيف# ىقوت كلما دبع قي ناميلش .ةانوب كل ىو

 رشعل ةئعيلل موب نيرسنق ضرأ نم فقبادب فرق ىنأ نع مام

 هلا وسهستأ ةينامتو نيتنس هنيالو © تناكف رغص نم نيقب نال 0

 ليقو رفص نم نيضم ةلايل رشعل ىفوت ليق كقو «مايا ةسيخ

 رهشا و ةينامتو نيتنس* ليقو رهشأ /عبسو نيتنس هنفالخ تناك

 أ خحكلط نع دامح نب نسم تلح 50 «« ماي خسمخو

 كلملا دبع نب ناميلس فلختسا اولق ة هنا هخايشا نع كيحتا

 «زيرعلا دبع نب رع هباع ىّلصو «نينس ثلت كيلولا كعب /5

 نع ىسيع ىب قاك#أ نع ةيكذ نم تباث ىب ديا ىنتدحو

 رشعل عمل مهسيل كلملا ىبع ىب ناميلس ىفوث لاق رشعم ىأ

 ةعبرا آلا نينس ثلث هتفالخ نتناكف 11 ةنس رفص نم نولخ

 ندا

 ت) © هزت مر الظا هرم 28 ديزيل لماعلا 70١ 2) 87 اينتفأ

 6 8 ته. ولا ر/) 8 دعيسو هينامثو (0. ©. ةعبس وأرز (© هددت. 8

 زمص0ع 2 ىقو 1. 11. ى) 8 هينامث. /) ( هد. 1206 2 ىنتتدحو 11



 ام نس عدم

 ام تّقرعَتسا دق كب ىنأكف هلقتسا الا ةىش كلبق نم هينأب الف

 الخ 3 يو لاثاب, لقَبَيو 5 هنم 000 قو ات يمس

 ىللو ع نقب الف 9 ا ضري رن كيلع لماكي نم

 5 ةرصقتو ةيفاشم تبييبحا امي فاست مودقلا هلو جفلاب 82

 تيزي : قف < هرثكت+ نام“ ىرحأ .ىببحلا اع ةرصقلا ا

 © فلا ل ةعبرأ بانذلا 8 ناك ضعي لاقو «بانلكلا 8 ىضمأو

 دبع نب قدوم ىب ا 82 ةخنسلا هذه ىقو رفعج بأ لاق

 لوا نب نارام 8 لاق 006 نب 0 نع تي كلما

 وهو ناميلس ىب بويأ ةافو هغلبف ناجرج نم غرف نيح ىلا

 هلاقف هيدي نيب وجار وجتراف ىرلا باب ىلع 0 ىنأ غاب ىف ريسي

 هناكَم ىفل 00 ف هنأشل ينعم تود

 كف نس لأ لق 0 ميقي

 1 ” © ةبلاقصلا ودم. ىتكتف ةئسلا كهف 8

 نصح يفف مورلا ضرا كلملا دبع نب ناميلس نب دواد ازغ اهيفو

 © ةيطلم ىلب امم و أوم

 ىسب هللا دكبع نب ]1 زي: عملا ديع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 «) 8 هدص. 5) 8 صقتو. 22) 8 ضقت." 2) 8 © قت 6

 012. 11113 تالت 115 011326 56111102. 1150116 20 76122 هناطلس نم 1. 4.

 /) 8 200. بلهملا نب مز 011 ءاتصة2خ من زبك رب دست 22 از 210

 زبزعلا دع نع“



 راع 96 خنس

 ىق ممودجوف بابلا ىلا سانلا ىف بثوف ريبكتلا بلهملا نبا

 الو هعنه نم هيلع دج ملف بابلا نع رحر ىب مهج علغش

 هتعاس نم اهلخدو بابلا مخفف عفد هريبك هنع 1 عفدي ه نم
 هه 3 6 52

 نع* نيبكاسوف عذخل عل بصنف :ةلئتاقملا نم اهيف ناك نم خاف

 ام باصأو اهلها ىبسو خسارف ةعبرأ خيلصف هراسبو فقيرطلا نيم

 كف نيذلا ه«خوبش ىع هتيدح 8 نلخ لاق ««ءاهيف ه ناك

 كلملا دبع نب ناميلس ىلا ءديزي بتكو 24لبق مءامسا تركذ

 عنسو اميظع احصتتف نينموملا ريمأل تف دق هللا ن دعب اما

 ىف رهظا هناسحاو بعت + لع دقت انبراف عنصلا يلج ورنا

 كلذ ا 0 امد ناج - 0 نانو لا 00 خ#فالخ 6

 ىيعأو زمرف نب ىرسكو دابق نب ىرْسكو فانكألا اذ روباس

 نم ماهدعب ْنَمو /ناقع نب نامثتعو باطخل نب ويع قوراغلا
 كد هلا نم: ةمارك ..نينموملا ويمأل كتل هللا تف ىتح هللا ءافلخ

 هللا ءفا ام سمخ نم ىدنع راص دقو هيلع همعن 4 ةدايزو

 "كلا نم دقح «قح ؛قذ» لك كا رانصا نا ىعب* نيقلسنا ل

 1 1 نينيولا ةبيسلا هللا كلذ لماح انأو فلا فالآ ةّنقس 8ةمينغلاو

 ال١ احس ىو ةاطمما رق - نيا سب :ةريغللا هبتاك هلا, لاقفا)« هللا عاش

 كرمأف نتكتسا انما نيرما نيب كلذ نم كنان لام ةيمستب عك

 «ةيدهلا تقّلكتف * هكفوسف هب 1كل هسفن نيكس امو هلمك

 ه) 2 هدم. -82) 8 دعفدي. 6) 8 رسك. 42) 0 نانأ 0

 هرص. 20054 لاق. هم) 8 200. بلهملا ىب. رك 8 200. هللا ىضر

 [ 2 "عر 8 8نعب.ا 0 8 هدم. ءا 200. لجو وع 2) 8 نم.

 رز 128 هرم. 1١ 18)2 ةدتنو 1خيبتغ معمم. 2) ١ ةيوهللا ف لكتف



 4كم خنس ااسرورع

 نم لجرلا ناكف ٌلتقيلف راثب عبلط نم لقو ناجرج ىداو
: ٍٍ : ٍٍ / 

 ه ىداولا ىف* املا ىرجأو ىداولا ىف ةسمشلو ةعبرالا لتقي نييلسملا

 نحطف ةهئي ربتلو* غتاملب ىنكطيل ءاحرأ هيلعوا محلا ىلع

 نم كبزي لتقف عقضعب لاقو * ناجرج ةنيدم ىنبو لكأآو زبتخاو

 ةىلا عجرو ةنيدم كلذ لبق نكت رثو اغلا نيعبرا « ناجرج لها

 ءامأو «« ىفعلل رحر ىب 0 مهج ناجرج ىلع ليعتساو ناساخ

 مج ثيزي امد لق كنأ تفينح نبا نع ركذ دناف نيج ىو ماش

 ىنلا ناكملا ىف اوذخا ىنح لجر ةئاعبرأ دعم ثعبف رز نبأ

 اورظتناف ةنيدملا ىلا متلصو اذا لاقف كيزي مرما كفو هيلع لد

 ؛0 ةنيدملا باب محن اوقلطنا 24ر3 اوربكف رحسلا ىف ناك اذا ىتح

 لخد املف ءاهباب ىلا سانلا عيمجب تيضهن كقو ىنودجحت مكناف

 كيوي ةرمأ نلأ ا تلكاك | 1ك! ىتح ليمأ ةنيدلا رح ىبا

 مساحا نم لبقتسي ال نكلف مدام ىشم اهيف. .ضهنب نأ

 كلجك علخدي مم اعرف ةنيدملا لحا عرفف ربكو هلتق الا !ادخا

 ؛5 غتنيدم ىف ٍهعم نوملسملاو الا هرب ءملف ىضم اميف م«ّطق

 نوردي ال اولبقأو بعرلا عابولق ى دللا ىقلذ اوشعّدف نوربكي
 أولبقا مدق ريتكلاب اوسيل ٍهنم ةباصع نأ ريغ نوهجوتي نيا

 ربصو و هج لي تقلف ةعاس اولئاقف رحر ىب هج نكن

 ديزي عمو ءاليلق الأ خرلتق نأ عرتبلُي ملف دباتأر ةوع مل*
 710عأتتات ءتقماتطل. (ن1. 821. 73دك. 20ماعطط. 17, 56ه , 12 2116 0ع

 عادات (هاك ت0طقت»

 ©ه) 8 هدص. 2) 8 دنيميب بعلو. ء) © هدم. امأو ع 01126 11112©56-

 ااتغ انكوانع 20 723 لبق عءامسأ م. ان“*ءر 1.7. 2) 8 قو. © 5

 رع. ر/)دط يقوو ىرو) "8 هيلف رحب نيللا 205 هلا



 لتارار 1١ ةنس

 ندع لعب متنا* مث فالا ةعبرا ىل اولَجت لق ةيد ةكل «لآق

 فلا .بدتناف سانلا بحكنو فالآ ةعيرأب هل رمت ناسحالا ءارو

 ضايغلا فافتلال ةعابإل هذه لمج ال فيرطلا لاقف ةئاعبرأو

 لو هرحز نب مج يلع لعتساو ميجوف ةثامتلت هنم رانخاف

 تبلغ نأ هل لقو ديزي نب كلاخ منبا عيلع لعتسا عاضعبو
 امزهنم ىحنع كارا نا كاياو «توملا ىلع ّنبلغت الف ةايلل ىلع
 هعم سانلا بدن ىنذلا 6 ديزي لقو رحز نب هج هبلأ مضو

 لاق نيتالصلا نيب اميف هرصعلا دنع* اًدغ لق جيلا لصت ىتم

 ةالص كنع ادغ هتضفانم ىلع كهجاس اذ هللا ةكرب ل

 سانلا كيزي ومآ لدغ نم راهنلا «فاصتنا 0 املف م اوراسف رهظلا 0

 اماكآ هريصف مايا ةراصح .ىف هعمج ناك بطح ىف رانلا اولعشي نا

 001 / لاتما هكشعا ليدي راض ىكح نسمشلا» لوك مله زان, هومر
 ا نررك نما اوأر؛ اما « ملاهخ ةراتلا ىلا ودغلا ردظتنو نازينلا "نم

 | 2 الصفا سفشلا ب كنار . نيح .سانلا# يوي رمأو * جيلا(! اوجيكت

 موي ةيقب نورخآلا راسو اولتتقاف مهلا اوفحر رف نيبتالصلا نيب 5

 كلذ نم نونمآ ©و رصعلا ليبق كرتلا ركسع ىلع اومجهف ّدغلاو

 نم ريبكتلاب الا اووعش اف هجولا اذه نم لتاقي كيزسيو هجولا

 خيديأب اوطعأت نوملسملا غبكرو قنصح ىلا اعيمج اوعطقناف عئارو
 نيحسف عبلصو ختلتاقم لتقو ميرارذ ىسف ضيزي مكح ىلع اولزنو
 ةرهردنالا ىلا افلا رشع ىنتا ٍهتم داقو هراسيو فيرطلا نبي ىع

 ث) ! هر )1١2 © 602:02 2 مخ-نأ دعب. 02) كمان هند

 مرحب 14 يصقتب )2  02 86130. "00. رك 8 راسف. ى) 8 لتم.

 /) © ناريفلا“ 2) 2 رهرردنالا (06© نعرردتالا 2) 560 ءار 16من



 كم ااردزكر

 ٌديصتي كيوي «عم ناك ناسارخ مَع نم لجر بخ ذأ كلذ

 ير فنخم نأ نع هدم نب* ماشع لقو «ةدل ةيركاش دعمو

 ليل ىف قري العو رصباف ؛ديصتي ْىِيط نم هركسع نم لجر

 رثألا ضتقي «لبخل ىف لقوو مكناكم © وفق دعم ,ىَمل قو ةعبتان

 5 فاد هباككا ديري عجرف عركسع اين تت

 تامالع 00 9 دقعيو هءآيبفق 00 0 ىدتمي ال نأ

 يعط ليفان 00 ناجرلا دبع نب مٍَيِهلا ديصتي ناك

 0 د رماع 7 ىلا ركسعلا ىلأ عجر اهلك ىكيبصلاب و اموهنم ناكو

 نأ نأ حاسصف ليخدلا نم ةوعنف ديزي ةطرش بحاص ىجكشاولا

 عفر ىتح ءاج فنخم نا ىع ماشع لقو 24« ةحيصن ىحنع

 ءهالخدا ىتح رخر انبا هب فقلطناذ سيق ىب رخ يانا لك

 تناك دّلو مأ 1ةينهجلا نامضب هل 5ىمضف ربخل هملغاف ديزي ىلع

 را هتيرح ىف* ليحت نب 1 لاقو «داهس دق ءتنا لع ديزي

 ا: لخدت نأ كيرثا لاق كدنع ام لاقف كيزي هب املف* هباكتكأ نع

 فالآ ةعيرأ * لاق مكتحا لق ىتلاعج لق معن لق لاتق ريغب هداجو

 2) ]] دعم. -265) ظتتع 150116 م3155 ]2 (: 1250© ركذف 2 7

 ٠١ 2و هدصتقدو معتاتسوتل. )6  8 هدم. 2 2) 2 اوموقر 8 متو طلق

 صنقي - هعبتاف 63566 19241112 صعد لعجلا 0 2) 05 77ه. 5.

 )»ورز منك  /يز 662 12ه م[ 15 ( هرش كلف

 كشعلا دن لاقيو 16 كو# ير” انووقم. بوز قلت
 ميبأر 13 ميثأو 1 76] مينأ. )8 تك وز ( هدم 70182  ىمضق

 هباككا# )2 هتيبتلو عع 556 رج دوس 11 60 تس طوشتخلا

 7 0 هاعرخز 8 هدم. 8 ديرونا كل نع. 2,2 هاو و

 6 ةجرفر الآ 5118152 ص: زرت 15



 رورو 1 ل

 0 ع - هام

 كسفنب ادبتو كلخ ىلا بتكت َتبَأ اب ةلاقف هيبا ىلع «لبقأو

2 0 

 هم فلا 1

 ؟ خر دغ لعي* رخل + فلا ن د اجرَج كيوي خف ةنسلا هذه ىفو

 هنأ وكذ /ىيذلا طمرلا نع نع لاق 32 ديعلا عغضقنو «لنعحإ

 لا ملص امل ديزي نأ رث ناتسربطو ناجرج ربخ دتذح
 ذا عيا رشظا نعل ؟يهعهللا ئطعأذ !ناعرجلا ىصق !ناعسوبط

 زبتخاو 8 حطي ىتح فيسلا 0000 رد او 00 كك

 نصحتنق 7: هاجو ل ءباككأ 6 0 ىلا ا فيقع

 :ليقأو بارش الو ماعط نم ةّدع ىلا ٍلتحج ال اهبحاصو اهيف

 سبيباف صضايغ اهلوحو اهيف رف نونصخحاتم ايبلع لون ىاح كيزي 15

 ردقي ال رهشا ةعبس كلذب مف 8دحاو فيرط الا* اهل فعي

 001 دج دجو نماالا قام هلا ةلفرعيابالو : ءوه واع 2
 5 نبع . .٠

 ىلع انيبف ار ىلا نوعجرسبو هنولتاقيف مايالا ىف 7 نيجرخي

 3 مر 8 هدم. ه) 8 تور. 2) 8 نايح. ه) 8

 رحب رث)ر 2 ىنذلا.  ى) 05. 5ءعاعتو (0]ءع معا. عمك. ماو انا

 1[عمغءئطور مهد 1؟210 1314 معهطت طعأاتخت 111511115320112 111532556. /) 2

 هاّجو «؛ زمه2 هاخو زر هك 861ةلط. "ب (©هند تشاد ةعلق دوكب
 ةزمع 2010112). 2) 8 تان ١١ 28 انك اقيرط الأ اقيرط.

 4) 3 نيجرخكيو اوناكوز 2 هد نوجرخكب.



 91م حنس الرها

 ةحيصن نم كيلا ىنم ناك ام كعنبي ال لقو ئطبنلا نايح
 اذه ذخا ىقو هانءاج ام ناجرج ىع انعاج دق نيملسملا

 انا لاقف ٌقبهبصالا ناَّيح قف معن لق ملصلا ىف لف قرضلاب

 ماكل ىناف* مكنيبو ىنيب قرف دق نيدلا نك ناو مكنم لجر

 5 هنم هادو لكيتسي كثعب دقو ديزي نم ىلا حل قو حصان

 موقت. الام كيتأياا نا ىما تّشسلو اًنرط دن, اوباما اهناو 0

 ةهذح م,ميص* 1 نا كناف هكلاصو هدنم هجمت

 ةئاعبس ىلع موكاصف « اولتق ب  غلتقو جردغب ناجرج 3 ىلع

 رقو دا ١ فلا تام نسيب لع ا رتفات ىف ولع لك 07

 ؛0 9 سنرب لو لك ىلع لجو ةئابعبرأو نيبعلا نم هتميبق وأ نارفعز

 عجر ارث ةوسكو زخ 1 ةقرسو ةضف ماج لج لك عمو ناسليطو

 ىنلا ٍعحْلَص ليك نم ثعبا لاقف هبّلهملا ىتب* كيري كا

 عدتع نم .لاق انحنع /: نم وأ* عدنع نم لق هيلع جعتحعلاص

0| 

 عجريو 57 ام ٍفيطعي نأ ىلع هسفن تباط 1دق كيزي ناكو*

 !ة فيصنأو ن 0 جغاص ام لمج نم م كيزي 55 ناجل

 نأ / نفاخ فلا ىنتام 1:0 انابحح مرغ لق ديزي ناكو « ناجرج ىلا

 ىلع ىنتثذح ام ةيف «ءانايح مرغأ هدل ىذلا ببسلاو هككاني ال

 نايح دكلول ابدوم تنك لق هميبص نب كلاخ نع دماج“ نبا

 ذثموي دلخمو ديزي نب كلكم ىلا اباتك بتكا هىل لاقف ىناطدف

 2) 1 اح“ نإ 5 ملل انك" 2 ظ هزت“ 2) ط هدلبشح رسب

 (ءكن ىاتسمت رت |" 1223 172 1572007 نيل ١ رد ةفرسو» م) 8

 ما. 42) 8 ديزب ناك كفو. 2) 82 نايح. 7 5 © 20 تر

 جبصو 7١ 51022 رثد )| 1 ! 26
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 الرول 3

 0 ددننا كتف نع 6دلاخو هنجو نم ةتييع انآ .ءاخاادجؤف

 ةنييع مب متعيمنجا اذا لقو هجو نم ىبلكلا عجل ايأو هيحو

 ل منوف دعمو ١ نيرصم لا ءلضأ ى* ”ةنيي وبا راف نمانثا .ىلع
 أو حصان هناف اره رواش ةاذ وبيع ىنأل ديزي لقو ةمكحكط ىأ

 1 نبك لعاب نيهبضألا شاكتساو: 4 ل6 ءاركسعم قايرب

 نوملسملا هعبتأو نوكرشملا ىنهناذ لبج كنس ىف اوقتلاف هونت. مليدلا

 ' كرها كعطصو نوملسلا» هلتخوق: بعشلا : مق . ىلا .اونهتتا .ىتج*

 مهناف ةراجمملو باّشنلب ودعلا عامرف «نوملسملا هعبتأو لبلل ق

 ملغ ليلا نم نوطقاستي اضعب ٍهغضعب بكرف نوملسملاو ةنيبع وبا

 معابتا نع هدعلا فكو كيزي ركسع ىلا اوهنانا ىتح ماوتبتي 0

 0017 لينك ني نوزيفا مخ ىبا نأبز راي ءدلوو يي تيوس هرج

 هباككأو ديزي انلتق دق نأ م اسايبلا نير اعأ ناك ىصقأب

 6ناسايبلا لها ىلا بخت برعلا نم ناسايبلا ىف م ل

 اعيبمج اواتقف علتق ىلع أوعيجأ لق جلزانم 8 نوراغ + نوملسملاو

 نم فالا ةعيرا ان رمعملا نب هللا دبع و عبصُأ ل كرا

 سامش نب ميعاربا نب 7ليعامساو ناجرلا دبع نب 6نيسمل لئق
 ّلتق ٌكيزي غلبو قرطلاو 7” فياضملاب فخأي ذهبا ل

 ىلا ديزي عوفف علامو كلذ اومظعأت هباحصأو رمعملا ىب هللا ىبع

 ه«) 1ص 8 انغ ؟ةعات» ىلاخ اجو. 25) 82 كنباو. م6) 8 لهاو.

 در لك نرن. 56) ]| نتن. نك ) 2 اوتةبلي. ىي) ل 4800101 ىلأ.

 /) 8 ناساسلا (2 ةانرتدمب م. ززخإلار هممت 2). ١ 2)) 8 هدم 9710201 لْكَفاََو

 5ك ٠ ليقافر 61118614015 فترك )8 نسل 0 لتق 561

 ااا 1-7127 ليعتساو؛, |18()22 قياصتإ:



 1 الزول

 ياتلا كيري فذأت ربشل هربخأو كيري هب قت لئاسلا لجرلا

 قع“ نبا اويل 7 ناكو لعا قلق 0 الام ٌلئاسلا ضوعو

 ام ىرش امأ لبنا 3 ٍِ 7 0ق اكنف ةبيبع جنفا املك كلملا

 نجر ن1 نر طا ل

 رهن, سموق تدسفأو مظعألا قيرطلاو 00 ني هو ل

 دو الف َناجرج ىف ُنْأشلا ةىشب سسيل ٌوتفلا هذه لوقسيو
 ناك لاقيو لق '؛ناجرج هريغ ةمع هل 3نكي رف بلهملا نب ديزي
 ماشا لقا" نم هعم“فلا ام, نيرشع 3 بلهلل" نبأ قير

 ناجح بنك" 13# نوع تيدا 3 رق

 نا تيزي" نأ "12 ويرسل لوح نت را ل
 ماجحتفي نأ ناتسبط ىف عمط ليص مئاص امل بّلهملا ىبا
 ىركشيلا ريعملا نب هللا ىبع ليتسا اهيلآ ريسي نا نع مرتعاق

 ىلا لبقا رث فالآ ةعبرا هعم فلخو ناتسهدو 8ناسايبلا ىلع
 نسا« ناعشر لما +" نعل يتنساو ناتسربك :نيااق ا

 ؛5 ناتسبط ىلي امي و ةعبرلا ىب هللا دبع 7نبا وأ* ورع نبا
 هيلا لسرف فبهبصالا الب كيري لخدو فالآ ةعبرا ىف :«دهفلخكو

 2 ع

 واهحتفي ن أ اجرو ديزي قاف ناتسربط نم جرا نأو جلصلا هلاسب

 2( 2 6) 8 نكت. ء) 8 ال. ه2) 2 هركذ. ) 7هءقاعق

 ه0 مهدعصد01 710 عطخاتا عيبصو «ماآ1. 1420:ء]م1ه827 "رب ع ءا كطانآ

 150211845. 1 م72 20 ك 129912 <: ]| 0 جبص» ريث) 2 ةكلص

 م) 8 اهكتتفي. #) 8 ,ناسايملاو عبيط و201 2 2 نا كك

 م 8 كشاراسرددأ و 2 حل ناس ىنأرب 61. .15تلعطتت 1815 همن 2
 ر

 1ص ط1دتن]ك. ما“ كعلم )2  8 ىلع )  8 ةلعجو.



 السمرا 41 ةئس

  ذخأ ةدقر يرخ لجيلا ناكف اوذخ نجل هاولقو هيف ام

 لجر لك ىلع بتكيف ءىش نم ٌلَمَح هام وا اماعط وا* ابايث
 ادا 0] ركب وببا لك ىلع لق «اريتك اعيش اوذخأو نيكا ام

 هيلع اوعفرف بلهملا نب ديزي نئازخ ىلع بوح نب رْهَش ناك
 8 ىلا كيري امدف اهب هاتف اهنع ليزي هلاسف ةطيرخ ذخا هناو

 اهيف ىل ةجاح ال ءلق كل ىف رهّشل لقو هبتشف هيلع عفر
 / ىريبنلا لمكم. نب نع لاقيو ّىبلكلا يماطقلا لاقف

 ةطيرخ 6 ا اد م قفل

 رسهسال 0 ءارقملا ا نمد

 هتعسبو كنب كاك ام رد 5 10

 ردغلا وه دف 9 نأ ذوبنوج جيد نم

 رهشل :ىعخضنلا رم 7

 د ا ا كما ظل

 ل كميح نجح كالوس

 اجات بّلهما نب كيري باصا ٌىفقثلا دّمحت وبا لق ىلع لاق
 اولق املا اذه ىف دعوي ادحا نورنا لاقف رهوج هيف ناجركاب

ِ 5 5 
 كل وهف اتلا اذه لخ لاقف ىدزالا عساو نب دمحص اعدف ال

 رماذ 0 هذخأت كيلع نيمزع لق هيف ىل ةجاح ال لق

 ذخأف هيلا هعندف الئاس ىقلف هب عنصي ام رظني الجر ديري

 42) 8 لاقور .-.2)2 كق.. 2) 2امو امابعطوب .2) 2 نئكلاب

 ء) 8 هدم. /) 05 1طص 1606. اثم انطا م0عامع >0ه22عا> 0216113

 0 11 2: 1 ناك وينوحت"ا ىداءاربرتا) لقي لاق. يقيم يم 7

 010 (عط 1طص ام )8) ©ءام)د 2) 2 صفع لاق



 52 خس "زخم

 قرد 3 0 ىكوتلا فيس اكسنت ظربس يأ با * ىكرتللا ةبرض يف

 لماع قا للا لاك دّيحت نب "ةرلغ نق 1 سا م

 انا ناجرجعب كزتلا  ةربس "قا نت نيك لكاق الق ةشونف ع

 ةعجر رق «فابسأ ةتلت هدي ىف عطقناف ِةفايسأب هوروتنعأو هب

 ترا نوجرخ# نيروصح كنا 0 كلذب اوتكف لق منيدح ىلا
 ءاسخألا لم وترسم مح سبت تس وشل 0 لا

 كلذ "لص. لسرأو .تولا" يق عقوتفا .تاوسلا ئوسي هد هبل

 ىلع لوني نا الا ال «بلهملا نب* ديزي ءلاقف خي تلكم

 ةتامثلثو كامو "تسع "لح هككاضا قولا لدا خان بكج

 ,ه هباجُأت ةريكلا 0 لونتف ىننموث نأ ىلع ىتصاخو ىتيب لها نم

 لتقف كيزي عم راصو ٍببحا نم ةئامثلتو هلام يرخن كيزي كاذ ىلا

 ملف نيرخآلا ىلع نمو ًاربص ءاغلا رشع ةعبرا كرتألا نم دوي
 نب سيردأ احذف انقازرا انطغأ ديزيل دنأل لقو ادخا نم لتقي

 ىح ةريخلا ا ني ةلظنح ىبآي لاقف ّىمعلا ةلظنح

 ةاهيف ام ءاصحا ىلع 0 ملف سيردأ اهلخدق دنكخل ىطعت

 ىصخانف فورظ م ىف وهو هءاصحا عيطنتسا ال ام اهيف كيزمل /لاقف
- 

 ل 0 0 دنجلل 0 انيبح ام» اعتز سيلك

 قلاوج 2 اوملخو ادنع 0 اوصحأق تيار ام معن لاق

 ه2) 8 هرم. 87) 8 125. تكد 2815: لاقل مراد لويتف

 ؟61 ليزنتنف. 2 2 هدسن, 564 هل“ 81305. "0, طلورص 2*وو 2.

 رز 826 5:0 عراف (هرك لفل 16 2ع سمع اذ ىصحوف و مالعيو أ

 ليقيو. /) 8 ىهسلاو, 14 نإ عم. 2) 8 فقلاوج ىلع.



 مسرع 16

 هغلب نإ تفخث ناجربع وفو الوص وزغا نأ كيرا ىلا ناتسربط
 اهيلا ليت نزف اهلونيف ةريكبلا ىلا لويكتي نأ دنكأ كر ىنأ *

 هتسبح نافذ كحك صنتسيو © كنم عمسي ىبفو 57 ردقا م

 كل حا نيل تلح وريكُبلا كي لق اج رع *" ءاضنا
 ترغظ اهب ماقأ نأ هناف ناجرحب هدسبحت ةليح هل لتحأت لاقثم و

 لوَص قا ءبرقتي' نا دانا باتكلا“ ٌقَبهِبصالا 4 ىلا اًمللف “كب

 17 ازيحبلا سانلا رسما“ تاتكلا» ءاثا امله ةينلا "تاتتكلب تعبف
 نم راس كف هنأ كيزي غلبو اهيف ىصختيل يقال ل ةريكلا

 دول نأ نك ناجرللا لا يسلا لع“ تعا ةزيكلا» ىلا ناجم

 0001 1 نلف وابا خا راع «قلكتشاو لوقا حري ووزيه "ةعمو اغلا ل

 01 راكم ا للما“راكبو  كعستو: سكو" هيفرمس دلع مكقاكسإو

 ىتح لبقأو بّلهملا نب ةصيبق نب متاح ناتسراضط ىلعو كيبزي

 ءاهب ةطيح لبج يب اما ةنيدم قتموي نكت رثو .ناجرج ىقا
 حا هيلع مدقي الف اهنم باب ىلع ليجرلا ميقي مراختو باوبأو

 و نايزوملا برهو الاومأ اص دحأ هزاعب و م ديزي اهيلخدف اد

 ه هب لرن نيح لثمقو لوص ىلع خان ةريجبلا ىلا سانلاب كيؤي

 ' رات تيفو هسفنب اكو هادي َتسنَعَترأو فيسلا رخن

 عجبي رق هلتاقيف : كالا 18 ليل اوبلا حضي ناكف مرصاخت لاق
 مقام ركذ مث «ةرصبلا لعاو ةفوللا لا كيزي عمو هنصخ ىلا

 اذ د لح اضف نكد 6 "اووحد لمص ةيحاو هب ل م 5

 ه) 8 هرم. 8) ظ ,دقي. ه) ظانم. كت 1 ى] كالا 5

 20 )101 ليمحتشس او )713 مو. 1157)712ت قا 2 رخز

 ةماخ 10012 1ءعلكات7 صن.



 1م ةظنس منح

 ةىعلا فلخ ىب بيلك نع ىلع «نع دا ىنتتدح ««صاعلا

 ىلع لق ناوفص نع ىسيع نب رشبو نيادوم نب ليفط نع
 يصار تيك ريتك ند نايدلم نح ىدرألا صفح وبا ىنثدحو

 نيبو اهنيب رحبلا 4ىف ةريزج ةريحبلاو ناتسهد لزني ناك ىكرتلا

 . 5ناكف مزراوخ ىلي امن ناجرج نم اهو خسارف ةسمخ ناتسهد

 ةسمخ م قنيبو ناجرج نابزرم / ليق نزعل ىلع ءريغي *
 ةريكيلا ىلا عجرني رت مهفارطا .ىم بيصيق  اضسف ىورشع

 نيرا هل ناعح ىلإ مع نسبا نيبو 2 نيب عقوف 0
 روغي نأ زوريف فاخن *ناسايبلا لونف 7نايزوملا هلزتعاف ةعزانم *

 " ٌلوص فخأو ناسارخب 0 نيرادحيب ف1 كرتلا هيلع

 لق كمدقا ام هل لق بلهملا ىب ديزي ىلع مدق املف « ناجرج

 لاق هلاتقل ةليح نم له كيزي مهل .لق هنم تبرهف الوص تفخ

 ىف ام لق هحيب 7ىبطعأ وا* هتلنق هب ترفط نأ دحاو ءىش معن

 7 مك هيأ م ةريكبلا 7 لوني ىت> ناجرج نم يم نأ لاق

 :٠ نأ ديف هلأست اباتك فيهبصالا ىلا بتكاث هب ترفط اهب هترصاخ

 هنمو العج هلد لغد لغجا ناجرطب: ويتعب ىح لس
 ل هيظعي هنأل ديلا هب برقتي لوص ىلا كباتكب ثعبي هناف

2 
6209 

 بحاص ىلا تلقا نب ديزي كتتكف ؛© ةريكبلا لونيف ناجرج نع

 ه) 8و الغ 710عأاتقتو نب 8) 8 ىيعلا (ةاتمرص ان عع. 2 8

 ٠٠. 2للك 2) لطظ نم“ 2ك لف ربعي. رك) 8 ليف (0-5 1م انك :125

 ير ط2 اههيننو )و 2 هزس <ءاط ناسايبلا 1111 ناساسلا. 8ع-

 و عام ١7١ انك دنع عع. (ءممتنمأ. 1غ 710عااتتر 1[ 7و اءو 77م2. .1201

 ناساسلا). 2#) 8 لهف. 2#) 8 ىطعاو. 0 8 كرتي.



 اسارلا 9 ل

 رمأ ىف لق هنذ فنخم ىنا ريغ هامو ««اهحتفي ىتح ناتسبط
 ىلع نع ريتعر ' نب كجا .ىكتح ام :ناجرجن لقا رمأو 6 اخير

 0 ا ارا و لكلا و كلك نوعا نيم. عا

 الل نايج تأمل كتف :ةازرفكو اوقغعمما رق ناكرك لها حلاص

 الل 2 طل الشو عقلا دلخ .فيرطلا كلذ اوعقمو ادا كييدس :

 ناك ناجرج لما نم فوخو لسجو ىلع لا دحا هنيحان نم

 فقيرطلا 9 ف 0 نامرك لا سراف ئم ناسارخ ىلا فيرطلا

 ةلقصم اوغ مث ناسارخ ىلو نيح ملسم - ةبيتق سموق قر

 2و نأ , لب هدانجللا تيسأت تالا هع ى  ةيراقم# ماها نسر

 يلع ردا لخا* اهتيدوأ نم داو ىف اوكلهف نانسربط ةيخاتم 0

 ناكو لق ةلقصم ىداو / سيف اج هد هقياضمب

 ىلع لق «« 9 ناتسربط ان هلقسم عج ئمح لقا دف برضي

 ىمعلا سادرم نب ليفط نع 9 نفاخ ند كيلكا نغ

 ناجرج لها ماص صاعلا نب كيعس نا ةلظنح نسب سيرداو

 انيحأو * انحذص اذه نولوقيو فلا ةثام انابحا 7 نوتيج اوناكف 15

 امّيرو كلذ اوطعا اير #اونكو فلا ةئامثلش انايحأو ءفلا ىتثام

 نب ثكيزي مانأ ىتح ةءاجارخ اوطعي ملف اورفكو اوعنتما رث هوعنم

 تفو 1لرص ملاص* اًملف اهمدق 5نيح دحا هزاعي ملف تلقا

 نب ديعس حّلص ىلع ناجرج لكفأ اص ناتسهدو ةريكبلا

 ه) 1م 8, م2260. رفعج هوبا لاق. 65) 8 200. بلهملا نب. © 8

 نا 0 2) 8 ةيربق. رم اونا و )3 ىف تر 01 8ك تلال

 معمر 16ص 1كمأم اليم. 20183 نومكان»م 22 ناجحرج-. 2) 8 ىتحب
 7) 8 الوص جلص (ممصصعب 70060 م40. تقع 7220060 01م50.)»



 0 السلا

 ا حلا جرف ع لثسي 00 0 7 ا ةعاس

 قنوقشري ودعا خيلع 0 ه«بٍف اودعصيل ا بعشتلا

 ريغ نم بعشلا مق نم سانلا مزهنا ةراجخلاب هنومريو باّشنلاب

 ة ابكي اولبقأو عبلطو جعابتا ىلع ودع نم ةوق الو لاتق ريبك

 لجيرلا ًادهدتيو بوهللا ىف .نيطقاستي اوذخا ىتح اضعب عاضعب

 "ا يس سل ىلأ اهيلوستا ةزعحب ليلا ناو ا

 3ع نيّهبصالا لبقأو هلاح ىلع ءدناكع كيري 2مقأو اعيش

 هتدام و هيلع اوعطقب 15 ديزي / باح اوبتي * نأ علأسيو ناجرج

 « اوبتوف كلذ ىلع جيفاكي نأ مثدعيو برعلا نيبو هنيب اميف قرطلاو

 هيلع اوردق ىم هنم اولتقف نيملسملا نم 5فّلخ ثذيزي ناك

 هيلا بخ ىتح هيف اولازي ملف بناج ىف اونصخاف هتيقب عمتجاو
 ىلع هكلاص ىنح ةهضرأ 3 ذبهبصالا ىلع ديزي 2 ماقأو ديزي

 ةئاييرأو فلا ىتاقو 2اًدقت ىلا ةئانعبرأو 5 ردا كعلا ةفاشلا

 اد ىلع 7سنرب لجر لك سأر ىلع لحجر ةئاعبراو نارفعز ةرقوم راك

 ديزي اهنم يخ رث مرد فلا ىتثام ىلع كلذ لبق اوكلاص

 نم جرب رم 1 ناجرج لكفا عينبص ام الولو ف عنأك هباككأو

 2) 6 1مكك نيكل تر طا رق 4 نويعيرو 1 نويعي.

 8:)2 هية ١ 2 8 عتاكمارب' ريا ظ ناعما اوبس 25

 /) 8 1ض5ء. اهببق. 2) 8 عتارد فلإ نام 2 2 رانيد. 2) 600

 سرنا ©[ 20 سرتنلا و 5ءلل نضل 1 01 267 120127 7 ريق رس مب

 يلا ىلاسلبط ىقبط ره ,بو نيميس قب ىمالغز ءك م20ع-
 5ءاتالطم 861201 مرسم 6. هس 8ءاقلط. 1. ٠ قرم 7 8 ناسارخ.
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 ادار 1م كنس

 عرجتملا هرم اسك تيقسل ُهَئيِبَج رغألا ةيراج نبأ الو

 عقعتم ريع ءاملا تدرو ىتح هلويخو هناسرف 3

 عنع عطقو اهلوح بناج ّلك نم ةدونلل لينأو :هاهيلع جلا هنا رث
 راصلل هيلع تشاو نيملسملا لاتق ىع اوزجتو ءاودهج املف ٌداوملا

 نأ ىلع كحلاصا ىلا ديزي ىلا 4 ناتسهد ناقهد ليص ثعب ءالبلاو 5

 اهيف امو ةنيدملا كيلا عفدأو ىلمو ىتيب لحأو ىسفن ىلع ىننمون

 ام لخأف ةنيدملا لخدو هل ىقوو هدنم لبقو هخناصف اهلعأو

 0000 دي الا ماعيش .ىدسلا "نموا نونللاو» لاؤمألا قم هيف ناك

 كيع نب ناميلس ىللأ كلذب كعك ادبص نكت فلا وشع ةخعبرأ

 للقلا نوحلاصيا لوناك .ىقو .ناجرج ' ىتا, ىتح :يرخ مق هكلملا»#

 و غوخاصو فلا ةثامتلتو انايحا فلا ىنتامو فلا ةئام ىلع ةفوكلا

 فلخنساو ةودازو ةوباهو عّلصلاب هولبقننسأ 7 كيزي مانا املف اهيلع

 الآ ل1 لخدو هللا كبع نيا اكس هل لاقي نألا نم الجر هيلع

 ثلا نوعطقي ةلعفلا هعم م ناكف ناتسبط ىف 0

 9 تلغو 75 هيعكاف هب لونف كيلا |وهننلا ىنحح قر ا: نوحالضتو 15

 درو 02 6 ع ه«ءىلب لا كسبو دك عد 50 بصالا 0 حضرأ

 موسي ©تاذ تكسعبف اهحانفتنفا 7 ءاجر ىبايف ةسنم 0 ناك

 دقو هيلا هليل ىف دعصأف 7نيرصملا لها ىف ةنييع ابا :» هاخا

 نوفلسلل ند اولتتقاف هب شاجتساف مليكلا ىلا ذبهبصالا ثعب

 1 بلع ةيلع. 7 2) 2 لويثلا 022 ظاوربحلا كال

 ارانسبفا 90 8 هس رك 8: ابيسوردف امن -2) 13 عوكلاص امير
 /) 8 200. بلهملا ى 2) 2:0 .ثيهبصأ 501. 2 1 5

 2 1316 7 5 1 7) 8 طاحا (51). 72 8 ركسعلا

 ايام 28 ليخلب



 42 وس ازرعازلا

 نانسألا ىوذ .فقح نولهجو .يحْذم نامل وكشف قساو

 هٌلدعت 2+ انلبف ام .ديوق ول كنا امأ لاقف ءالبلاو: براكتلاو

 اديدش الاتق اولتتقاف سانلا رخو لك «لعهأ هل تينا ام كنع

 افلتخاف دنع :سانلا لص .ىلق :ىكرت ىلع .ةربس نا نبا نبح ليك

 5 نبأ هبرضو ةربس أ ىبأ ةضيب ىف ىكرتلا فيس نتبثف نيتبرض

 فيسو ءامد رطقي* هدي ىف ةدفيسو لبقا رث هلتقف ةربس ىنا

 سراف نم هور رظنم نسحا ىلا سانلا رظنف هتضيب ىف ىكوتلا
 اذه نم لاقذ سالسلاو ةضيبلاو 4نيفيسلا قالتثا* ىلا ديزي وظنو

 ىلع هفارسا الول يه لجر ىل هوبا هلل لاقف ةربس نأ ىبا اولاقف

 ؛ دنم لخدي اناكم داتري يحو اموي كلذ دعب ديزي يرخو «هسفن

 كّرنلا نم ةعامج هيلع مجتع ىتح ءىشب رعشي ملف موقلا ىلع
 ودععلاو ةئاعبرا نم وح ىف 0ناكو عتناسرفو سانلا هوجو دعم ناكو

 ريمألا اهيا مديزيل اولق مث ةعاس علتاقف فالآ ةعبرا نم وكن ىف

 ذثموي لاتقلا ىشغو لعفي نأ أف كنع- لتاقن نيكو قرصنا

 ى ٍءاَجملو رحر انبأو ةربس نأ ىبا ءلتاقو عدنحأك ناكو ةسففب

 ا.دارا اذا .خيحت قامقلا اونهسأت هبامصصا لجو. ىجتنل هيراش 00

 لئاقي ناطكما ةفاشلا "لع 7 راجت قب جال و لعج فارصنالا

 «فرصناو اوبرشف اوشطع اوناك دقو ءاملا ىلا ىهننا ىتحح هتارو نم

 ناوقَص نب نايفس لاقف ءىشب عانم اورفظي رو ودعلا عانع
 5 ىبعتخلا

 2) 8.انلوع ام.) 7) 8 قيس. تلا 2 هدصار كك هده 8 52

 2) 2'نيفنسملا فالشا. 218 6 قف. رز هلل لل 08

 ير اظ لج اضرالن ةيراس



 الرول 946 ندع

 « ناتسعد ىلا لبقا مث ةعبرا وا رهشا ةثالك ماتا ناسارخ مهق

 لن ىتح ءاججو 5 ناسارخ ىلع ادلخت هنبا ثعبو ناجرجو
 اهلها رصاحو اهيلع مانق كلا نم ةفئاط اهلعا ناو «ناتسعهدب

 ناسارخ لها هوجوو مأشلا لعأو ةرصبلا لعأو ةنيكلا لعا 1

 نيعوطتملاو كيلامملاو ىلاوملا ىوس لتاقم فلا ةثام ىف وهو ىلاو:

 مومزهي نأ سانلا جقتبلي الف سانلا نولئاقيف نيجرضي اوناكف

 علاتق هدتشيف نولتاقيف انايحا نيجرخ رث ٍةنصح 4 نولخديف
 ناكو امهمركي ناكو ناك /ديزي ىم رحز انبا لامجو مقج ناكو

 ريغ سأبو ناسل هل يفعل ةرْبَس 5 نب ناجرلا دبع نب لمح

 لعأو ديزي نايشغ رشكي ال ناكو بارشلاب هسفن ىسفي ناك هناا»
 72 230 ىسح نم ىلز اماكلت نع وج اضيا اهتأكو* متي

 تكا دلل ليخ اي :ىدانملا..ىدانب اذا :ناكو لامجو عجيب رحو. نتقبل

 سأبلا فقوم ىلا ةردبي ركسعلا لها نم سراف ّلوأ ناك :ىوشباو
 اكد (رردف ةبس ىلا ني ناحرلا. دبع ىب نم ,خرلا دع

 ىلع. فقاول كناقا ةيبس قا نبا 2 سانلا رديف * . نيانلا ىف قييات

 ام ةربس غأ 3 ” هل لاقف لضفملا ”ىب نامتع هب رم ذأ لت

 0 الت نعي امو. لاف دق: تقول ىلا كقبشا نأ ىلع تردد

 ه) 8 طلع ء صلت ةءص7 ناتسهف. تنصح ءيعم 09

 ناتم انكا15 هدأ 14 20 ءةصلعمم تكتمح 8 معماتدعدغ ؟ةدمت]1ةطح و

 هلمتص 5نكتطتأ 1خ ءغ د101ع402ع5 نان1 1ك 0عوويضتطابسغ نأ [طد 21

 هنن. 8ءاقلط.ر, ]هدد , 1اطط 1ك ط دل 1ع. هعأ. انك عع. 02-5 2567 18 )25 

 ©) 82 ناتسهف. 2) 8 اولخدي ىنح. 2) 8 كوب رز 8 200

 ىرشلاو.. 2#) 8 سهني. 4) 8 ردابف. 172) 8 هدم.



 94م2 اردنا

 0 بارتلا ريغ ءىش لكو تل رجشلا لوصأو دولخلو ٌباودلا

 25 ايبا ه كلف ىنح مدمج ردقي ب دقي ملف ءانشلا لونو فبادب ميقم

 نسب كك هنبال كلمل دبع ىب ناميلس عباب ةنسلا قه هذه ىفو

 ىلع نع ين ىب رمع ىنتتزكفذ ««ةددهع 6 هلعجو ناميلس

 5 نا « ناميلسو كينولا“ ىلع ليخا للملا تبع اكد لق قنا ىلا

 ىتدخ لاق «هدعب نم كلملا كبع نب اورو ةكناع نبال اعيابي

 ناميلس ةفالخ ىف كلملا دبع ىب ناورم تام لاق كرابملا ىب قراط

 10 5 07 تام نبيح ناميلس عيابف زخكم نم هقرصخم

 © هلهع ىو وهو ٌبوُيأ كلهف ري نا اجرو هب صبرتو ديزي نع

 10 رمع نسب 00 لاق « خبلاقصلا ةذنيدم نكاف ةنسلا هذه ىذو

 يف وهو كلما :دبع ىب ةيلسم. ىلع 1م ةنش' ق٠ ناجيبا تراقا

 ورمع وا «ردعسع كلل .ةبع نم" ناميلس كملف ,قلخلا نم لح
 نأ دعب هللا جمره رث ةبلاقصلا هب تركيف عيمج ىف سيق ىبا

 © ةدبع ىب لبحر ش اولئك

 15 وردتد 0 ل ا 7 0 0 معز اميف * تلال ل 3و

 هايتك ارشب عقانم رسأو 0 ىحاوض
 ؛ ناتسربطو ناجرج د* بلهملا نسب ديزي ٍوغ 0 خنسلا هذه قو

 ©) 8 تام. 5) 82 كهع. <) 8 ليف قم“ 2) 615 نيتمع كانط

 112017 طاطا 311عا ]0012 , 41/521176 تقلك ل11111217:112. 5ع ةركقكاعأل

 مخل, نا 3 عواتع موكل كتتت 183110 ةتعاع «0ط3ع2عاتأ, 120116 63-

 12ع2> ع 831. 0عووتزنأ9 5اتت[. 6) 8 هدم



 ا*ل1 16 نس

 تقو .هبتنان مانو 6 هنطب المو. ىّتغت .دقو هتيتا  ىضري نا «ىَبأ

 9 نويلال ةقراطيلا تلاقو «نتللق ام ردي ملف مغلبلا هيلع بلغ

 ملع دق ءلاقف ةيلسم قف هل اوققوف كانكلم ةَملَسَم اًنع تفرص

 كدنع ماعطلا ماد ام جلواطت كناو لاتقلا ٍةقدصت ال كنا ميقلا5

 قاضو ودعلا ىرقف هقرحأت «غيديأب اوُطْعَأ ماعطلا تقرخأ ولو

 اذهع هللا ىطعا فباد لبن امل كلملا دبع ىب ناميلس ناكو لق

 مورسلا ىلا دهجو ىذلا شيجحلا لدي ىتح فضقنتف 9 م0

 عمجو اهب لزن ىتح ةيلسم هعم هجوف مورلا ضرأ هيلأ عفحي نأ
 0-0 د :>و 3 -

 نإ تتلكف 7, وكلف نويلأ ماتأو / اهلعأ و رصخحو اهلوح ماعط لك

 ا ةانعطلا نما لحتي قا . ءهلاسيو ناك ىخلاب ومخيم خملسم

 3 عتناو قو 50 0 كر نان هذوق لدعيو ميقلا حب شيعب

 ماعطلا لح ىف ةليل هل نذأب نأو مدالب نم يورخلو ءابسلا نم ناما اف
 ٍ 2 د د٠ دعس

 رداطخلا كلت قى ىعب اق هلا نذاث لاجرلاو , نفسلا |نويلا ايم كفو

 هعدخ دقو ايراح ُنوُيْلا حبصأو ةليل ىف ليخ ٍكّْذي ال ام الا

 شيج فلي رن ام دنإل ىقلف اهب :بيعل ةأمأ ناك ول ةعيدخ

 اولكاو هدحو ركسعلا نم خي نا فاخيل لجرلا ناك نأ ىتح

 2( 8 رانيد. 2) 16 فق." 2) 13 ىأ (5ةذع). 018)2 12562: اماعطر

 [70ءوط. ئئطي دم دططوألات5 1عع] 7201656. 2 8 125. نمل. ر/) 8 هدم

 ى) 8 خرصخحوو 2 ىصخو 0 درصخو. /) 1 نمت ا

 1ص اكطق]ا1. كا 17هيعب#. 8 موعت. ءاسنلا ىلع مشان ال. 8011 ىيعلا



 35م6 خخنس الرسل

 انك امل لق+ئسوم: نم .قامنلس نع اهتكحلا نييي ني 7

 هر رج لكس نال ازور ل ل لم

 نيه داب نا ل
2 _ 

 ةاهيف اتشف بشخ نم اتويب لمعو « اوعردزاو قضرأ ىف 4 اوريغأ

 سانلاو ءىش هّنكي ال ءاحصلا ىك ماعطلا كلذ ثكمو سانلا عرزو
 3 . ع 50 5 0

 نب دلاخ مأشلا لما وجو هعم اهلعأل ارهاق ةَينيطنطسقلاب

 ىتح ربج ىب دهاج#و ىغاوشل ءايركز ىحأ ىب هللا كبعو نادعم

 لئاقلا لاقف ناميلس توم هاتأ

 0 كنبم قمر »ا بكحم لمح

 ناس نوايتي لم هت نب نسل تا عل

 نويل صخا شف مور هباهف دليم مالقو فتباد لع تونك مورلا أوغ ص

 ىسبأ ثعردف ىنملكي الجر ى 7 ثنعبأ ةيلسم لاَكفم 0 نم

 يد باع انإ ةيبع بل هل ل د مرق ل

 ىيدلا كغ لكاعت مكي انك تقلص لاق انئارما دعا اننيد نمو

 نع كيطعن كلميلاو ةبلغلا ىلع لتاقن اناف ميلا املك هل بسلا

 ©) 8 نيددمو 0 نسسدمر 1 6: ني 01100 غةط2ع2 02115 710ع-

 115 1215015. ج53 ( أ. 5ةتتك ةلكع 112 7011772. كك. 5026ه, 1854, 11/1 و

 523). 16ص ةآكطقأآا. ط2.275 (ذه ه0. ةقعو. دلع ءغ دج. لل 51222 0

 51061341115) 116 1عع. هغ ©0518151034111 16410 72511 1202 61

 05) 1 ديينابا 20 لاقو© ت) ظ أوربعأ“ 2) اوعرزأو 7/) 12

 2 8 هيلسم ىيدمو اهبيدم ليكأو 0 همم. ج) 8 انثدحر (0 هل
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 د مورست © اهبئاكاس ّ ٌةليخم تنك يح كبر كقسف

 ىتدح* كلملا دبع ىب ناميلس 65 سانلاب مح ةخنسلا هذه ىو

 نع ىسيع نب قاكسأ نع هكذ ىمع ثبات ىب دجحأ ىكلذب

 © ءوشعم .ىبأ

 ئىدقاولا لاق «ذكم 0 ىمرضلا دوأد نب ةكَلط ناميلس لزع اهبفو

 رحص امل لق ةكيلعا نأ نبا نع هعفان ىب ميعاربا 24ىنتدح

 ىمرضتمل مدواد ىب ةكلط * ليع مدل نم كلملا دبع نب ناميلس

 دبع نب زيزعلا دبع ىلوو رهشأ ةتس اهيلع هلمع ناكو ةكم ىع

 كيع نب#* ينم نب صيعلا نا ىب نيس نب كدلاخ ىب هللا 0

 ال0 د6 ءاراسمألا لاثخ جفا "قاسم باع نب هنا
 برال ىلع اهلماع ناف ناساخ الا اهلبق هلا ةنسلا ىف اهلامع

 ايف كلا لع ةفياخ ناكر تليهلاا نها ةفدحا ةالغلاو جارشلو

 نيب وريبشب اهالوو هلزع رف ارهشا ئبخللا ريع نب ةلمرح ليش
 © ئدهنلا ناسح اق

 000 نامت ةنس تلخد مت

 ثادحألا نم اهيف ناك امع ربخلا ركذ

 ةملسم ةاخا كلملا نبع نب ناميلس هيجوت نم ناك ام كلذ ىف

 ىتح اهيلع ميقي نأ هرمأو :ينيطنطسقلا ىلأ كللا كىبع نبأ

 رع نب دمحم ركذف  «فاصو اهب اتشف هرم دينأي وا اهكتفب

 6) 8 اهتباكس. 62) 8 هدم. 5 © 0 2) 8 2 6

 هددت. 7ءعداط٠و خيكم س لاق 1. 6و .  مه) 8 عفان. 7) 8 ىب دوواأد

 دهكلط. ى) ن1. 7مميهو». 222. ١و



 4 ةئس سر

 نب لضفملا ركذف ىلع لاق يكب خنس ل نب كيري مدقو

 لها نم اموقو مادشنلا لحما ةكيزي هدأ لق هيبأا نع كيح

 ةعسوت نب راهت لاقف ناسارخ
 2 د باعو 5 --ٍ 0 2 س2 د تت 5 د

 تيري نم لموت 0انك اك وريمأ نم لسمون انك او

 هك اقص انطعي نول أذأ

 انيَلا ٌّبنأ كيوي اب لي

31 

 دص الا ىون 3 الف مجان

 ديعرلا اَعُم ىف اند
 دوس 27 وكت 8

 كيبعلا ةشاعم نم يو

5 9-2-3 0 - 00 

 ديعب نم ملسن انا ىلع

 دوذصلاو مُهَجَتلا لاَ اَمَق 3 الب َنيِبئاَخ ءٌعجْيَت
 1) نب رمع تيار لاق ناطقلا بلاغ نع عيبرلا ىب 3 7 م لاق

 امج مح كقو ناميلس ةفالخ ىف تافرعب افقاو زيزعلا دبع

 ديسأ نب كلاخخ نبا :ةيع:ىب ريزعلا دع اتا حل

 نيماسملل رغت لضفا ىلع الجر لعتسا و نينموملا ريمأل بجكلا

 ىطعي هنا هجولا كلذ نم راجنلا نم 7مدقي نمح ىنغلب كقف

 دارا ههللا ام دللاو اما لجر فلا هس

 جءالب ركشي كتلقف 1ةينهجلاو ديزي ىنعي هنأ تفرعف «هنيالوب
 3 د دي 3 3 0 كا ع هع

 اقف ىلولسلا مالس ىب' كلاما دبع كيوي لصوو لق « ةقرازالا مايأ

 لتتم هيراوج نم زن ةيراسخل

 32502 نه د> د دم نسا 2 0 -هنءم تلا ه6 م 2 - 30

 ركني مكدوجو تيونرأ ىنح 71 ىنبوعإ ديزي اب كبيس لأَز م

22 00 
 2 2( ها ترا 7 ند 0 0

 وردقملا نشاعو .ةى-د مبيقسل أ شع نزصاصخ نوكن اذا عيبرلا تن

 «) 8 ىتا. 5) 8 204. بّلهملا ىب. هك 8 هده. ) الو.

 6ه) 5 عجرذ (14 1 معز ري هه. ى) 2 نزلا كض) ظ مدقت

 2) 15 نأء ١» #6 8 ةيراج. 2) 2 طلع ءأ س2 ةنيهتلو: 8 انغ عع. 7)

 0-06 ىدتوخت 1آ ىنبوكر, 8 ىنوني.
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 الرهنأ) 4ب زكنسن

 [ اقل اهلفأ وما نم: اند  نييح « ىئحباتصلا رت كتل ناس
 بده ع 53 0ع ل ع 2 م 2

 0 لها 0 ارجو 0 هقلتف كريما ىلا قلطنا دناج 3

 لبق 0 دياككا 0 مبلعف -- سبح ١-8 مدق املف

 ع : نع

 بنكلا رح لاق معن تلق وكانت نأ دكيرتا ىل لاقف متهالا 0

 ئرملا ورمع ىب © ميرخو ّْئسبعلا ديلخ ىب عاقعقلا اهبتك هلأ

 ع علدخت ىايأ متقألا نا هل تلقف ناميلس عاخ 03 كفا

 ناسن نع ابتك بتكف فجا كنا لاقو راموطب انحف لق ىنيد
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 ؟ب زخنس الرول

 اءاطتسأ ام ْلمْحَج ملا ميسج اوعيطتسي نأ اوبأ مه ام اذا ن
 « اعابو ىَذَت كاذب مِهَتلَصَف * ماب مفرود تقاَض ن

 وبا ىتدح كلذ ىف لاق هناف قبلا ع رمعم 0 2 امأو

 ىلأ ةبينق أرجو هتعاطب ثعب دوس ىنأ نب عيكو نا كلام
 ء'تالهملا | 5 كيزي لعجف عقوم لك ناميلس نم كلذ عقوف ناميلس

 لاقف هدنع اعيكو ةرقني نأ ىلع فلا ةثام متفالا نب هللا كيعل

 مظعا الو ركش بجْوُأ ىحا ام هللاو نينموملا ريما هللا حلصا

 نللو :ئوداع: نم“ ىلاقتتو 0 كردا كقل عيكو نياكي ىدنع
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 ,: ناك ام متقألا ىب هللا دبع طعي ملف كيري ردغف «هب اعيكو

 ثيدلمل عجر «عيكو كا كيزي نب دّلخَت هنبا هجوو هل نمض

 هرمع نسب نامثع نع فنخ# وسبا ان ىلع لق ىلع ثيدح ىلا
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 متافالا نبأ ىلأ ديزي نيك تانكلا عفدو هيرو ةهلضفو هنيدو
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 نم ئرخ سيقان لق تيبحا»اع زم ل هيا د

 ىنغلب 0 اهلجرب ةرغاش ناسارخو كلذ ىلركضا كقو فيضلا

 :لطيح نم ليف 2 2 كللا كيعت اهيكذ نينموملا ون يمأ نأ

 كديعب كيتا 3 ١ وجرا ىللاف نينمفملا رسيبسمأ ىلأ ه ىنحرس معذ لاق

 :اهدحا نيباتك ناميلس ىلا بتكو هب كتربخا ام متكأت لق اًهيلع

 هل رحنو متفألا ىبأ ,لع بف 0 قاوعلا رهأ هبف هل ركشت
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 نبا لكشف لك ايهلك :ىتجاججب قلن ةيحللا سلع ,ىدختد
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 ميم ىنب ىلوم# ناو هلا قيغ نب خاص 6 ةذخاك كتنئأ 0 نويكشف
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 يلع خاض يحق جنيدللا وب هربا ترق يد نبا ضل

 فضودد نق ملاص هل لاق ةنيدملا لخد اًملف هرياسف كيري ىقلف
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 زخفتاصلا ىلع ناميلس نى ل دوأد ةكبشنإ هلاعتساو ةةينيطتطسقلا ىلأ

 © ه ةاملا نصح 0

 .6 مورلأ ضرأ كلا لددع نب يلم ىدقاولا ركذ اهبف أوغ اي

 © ةيحاضولا بجاص حاضولا هكتف ناك ىذلا نصل متفف
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 5 ح 2 5 هب
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 لخدأ اجمل لثم ترص هيلع متبّْخعو جارخاب يامل :تفحل

 هللا تافع دق هلل نوجسلا كلت جيلع ديعأو برثل سانلا ىلع
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 «) طدصتدتم طفطعمغ 1ش ء 8 (ماءرملا]. 6) 8 ءيحاضولا ز 6
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