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 قصصاتق 131. اكمطتامطو» قائد 1آهوعمص ]اكةصتماتس دطتغأتأ عما

 كد ذطم 5دنزذس 8اوم» لتعم هطتغ !, 1عمطاقطو زمالك 8قنز

 قطن ة[هداتست اط[عىوم معاتعام دو مدكعتا 8آدتعفطنستس. 1آدمدص زطن

 ][كمطخماطو فقالت ممصتغ م10مم

 *قسصتتس زططص ططمطقتو كدملعع عغ ممد5. كاءطقح متل 5م 06016 7١

 قطأت قةسسصت ؟1ءغئم335 ةجمانت0ل 5ءطقطتعمعأت“. 112533 هك هطكلقست ا.

 ركمطغمطو ةلح وسند 1ص 110طوتعك ةةدمقتغ هغ ]مفلس ذمتك .١

 قةسصاتك 139. 8[هر5 ا[كمطغقطوع. طصمعاتادسم ةمان0 اكانمطت*ةلعام. 53911

 ؟دعجسكت“, ا1كمطتمطو موعكغ. ©دمسملم موت”عتغ ار ام. 1[آدمدص ذطص

 [عةمطغمطو ]هم موتك ةصمو وغم“ 8غ أ.

 311هطحصحست عل زطص (نطقاتل جا-آكممهت اكس 20 مدغع5د ؟ةططخعت لهن

 هطلغ. ل[دعمج مول ءكمرمزقت"اتاتت 571133110113 01618 11139 0

 عم هآ جلزدصعت مغ: 1[دعدص طم 1[قطغمطو نعطعسم ةصغدت .١٠) قطن

 ةولدسور >ةعارتنف ؟ةسصتلنقع 8[هطفصس مم علتف*”, 8[هطقسحدت علعدد 06

 مدعقمعلأغ, 1[دمدساتسسص 1طص اكمطغمطو مده 1طص 11هطوتتك متغالأ.

 كول زطص 1عهأدتطو 8دعمدس مدت ممتمم قططذمزلمسصنسم لعقعملتغ لا.

 طولت ذططتك ةطت ”1-"ةططذمأ. طعمعممدأاتعع 0جمهمأتمع قططقفأ 1

 1طعخطتم هلحآ سقس ىمسصم»:ءطعمسلت غدر" !6. *قططقمزلمع [عنكس ؟عمااتهأ.

 آذ١٠ قطن ةدلحسو ة0حعمغاسس ءمنسم اوغ. ة1نانامم 0طمعفعذسن 00-

 رصتعلتدسد ةطل ”1-: قةططقمأ ةصحفمتاتدأ ةيرصوتتف ءكددلتكقمد ةقهلتأقهمأ

 زم. 0روكتم ءزادد ١1 ءهغ هدهكم ةهطتم قومك هةحوجتل 1*!.

 قلتح مديصوأغتم لع قطن 5دلحتسو ءأ اصمت جيت هغتمدع 4ةطات '!-" ةططشقعأ.

 0اولع5 ة1[دحوؤصت 20 2فطتص. قطلحللهط ةط©طص قلثر موطاناتك ةطان

 ”1-'قططقمأ , زمور وغم“ ممتدتستست ةلططقعأل ةاتطل

 مد

 ارو



 [موعلوم

 رامرع [طةطتسأ هلع[ سقت.

 ركدعدو هغأ مجمع لطاددكحؤفصت. قمطلحلادط زطن ىلأ يعتد أعدت معامعوص انت

 انس حك سؤجممأ 18وسمععتسم م, آم طولخعع سمس دعدتأ ه0 سكتت

 ق4طأ 1"هؤم5 , ند0لع ةلتطسمتد ةطن ملأ مدتأغأتأ ناتأ م1056( ا18أنان1“ 261*-

 ممول مدع 1[دححفمست .١1 ة[هرس ة[دحوقمت ة.. 08ع0عع 0رمهنز لقانا

 دل ةسصعم ةىطأ 1خهانمو أ .

 رممطعلالم قطني ”!-11؟دلل ز[كمممفمت ءمدطخو قمططقع لمع همددتصع قطن

 ز[هاطحس صد ءلتع هع-كمؤخصت هأ*. ممجغ مهساغمم لتسصت عمات مدعع قططشعلقع

 كان[ مر"01*ع5 111

 رعطعلازو [مطتاطت هل-3[هدح" كددح زصعماز5 8ةغطقستزردع ءأ [[دلدت لل

 رعطعاازو 13[عوممماهصحتمع. 1كطقلع زطص 18[هواتس. طوعمامع مد"مملصعأوع

 مروعقعادع» قطن طزوناون“. "منع قطات ”1-' قططقمل

 قطن طرد رزمنامغ قطن 81هءاتس ص طم ةعقم , انا عانت ت0دقانلهأ

 0ع زماغعتسعملم 4طن 5دلهسم. 11نئعغ ه هعمتتم زماع" 6 كادت هكر .٠"

 ةمطخ 13[هداتسس هعقلت زدطعأ 5مادتسقمس طم اعكمغطت» ذأ. قطن مزون"

 معلسع 5هطت ةطاتد ”1-:قططقم لن, صتتلاانتت 55م ءزاتق 0

 ويدسصلتس ةطن 8لمداتس زت 91015 لأ

 [طم 180هطوترك زد نسنطع 1[ةقزغ هطىك10عغان» 2 طففمس زطن اكمطاأقاو.

 قطن طردت زصمصعتاسس ىمصطد» ةنص هطاممأ 12. كنصاتلم 5

 زقديوجؤصأ ةعععمأم , 1ط» 11هطوتم ىصلتغمدعك موك ممدنتلقغ

 4طن 11[هدازسد مكغعمأ قطن ”1-"ةططقمتست نأ 850ةدح 12

 لحغحس ؟دلاوغ ءايسصوتع هععزلمغ "أل, دسم مهععا ماتت 0 ءطاتق 5720-

 رتسم ن0 0هغان» "ام 11ععنقف 7١

 ةطن 1[هداتسصم طءعزنلت مموعقمءعتغ 8[هطحسصسصعل دطد جل-ةقفعاط هع ر قطان

 ”1-"قططقم موكتناتست كانانس ]عه اص قلث مهعلععأكدس دمتغأتا 560 110-

 طدسصستسمع0ل ةهط ق4طت 8[هدازس لاتدكات5 ءأ 1و ءدس هع0علع عاتق.

 قمصصستتك 133. ةءاهتتلع ٠ص 5ءطوتعات ذص 0طمةعقس :ءاتءالوك 3

 4طن 131هداتسسب كتويمقت هغ هعلتكس» 7. قطن طقحتل ةهعصانعمقأ

 1م أغاهل.

 قححتع 134. ظعطعاالو 18ومعفصت زطص 1طعخطتم. (طقمثتس زا 0ط0-

 عدلتسم , ؟دعدأم 18دوععفتمم , معرصرت] ند"عم ؟زعمد ع ةستاتك ظحستت '11-1ة-

 رتأغط دطو 1ع؟منط, قطن ”1-' ةططذعأ هع مقطع مدعملت عاتأ7605 , 1111:61-

 قعتأم قةطحت ”1-' قططخم عبد ىرصتكتف ممعدق ماععاعرع تتردتعرت5 الع 06-

 معافا", ءاوددع ممه208غ معيتعات]هدهسص ةعالزععأ هعموملتلمدعستت ه8

 طخ” لززامعك زص 0مخص عغ زمكاتاو ظوصت ا1قحؤت انطأ] كددن 56

 هل-]ومعطاعمر# "عقد عتاسم 1ك عد عتق
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 ]موعود

 6©طخعتس هيمو دأ 0طخصلززامك. 5ءاطمتطفص معتأ ذص ممعالم قدا

 هلع طردامسلا مسمعتررع 0محخصت , نننأ 061504 ]م56 مموؤأغ ةعتع ع" ة0 13

 3 0طخمتسم لمعلا“ عأ 0ه0هعالتأاتل“. 1

 قطن طخحتل معععمت ]لكتمكأ هلد[ءطسل اصاعتستكا , 2085313

 معاأ قطن 8[هداتسم ممايدحتس 5دسصقت ا عفض لا "عهعلت ق عمدت زانطعأ 30]71  خط

 ©ةلتط ؟كعمستس كايانس زص 1"ةسقكمدذتوسو كعوأ. 1مل3و ةانطزا علان للعام

 رزجصعفس» ةط©٠د طزوصطنع مم. ةمطنت '1-' قططقع هع تك لمدمت علان

 مصماأور"أ قةمطقصس ىم. 18[زلندستح دماغ انقسم أ 18[ءاكلكفتص م0-

 ماتط ات ىأ.

 قةصصنع 135. ظمطعاالو 7نزُذ0ن زط٠م ©ةلئط ذص '1؟ةصعم تهت. قطان

 ”-ةططقم ءهأ كحسص مهمل مج ونمت نغ اماعهتسءع"عأ قطن 8[هداتس هلل .

 2050 2 ةددتك 0عدع"ندق ؟انعهتأ ةهأ معتخغ. قطن ط«قحتل اصاع" 6ك '[كددم

 ردد 1[ةلطخص نتأ ءاتصص ةما10 قط ة8[موازدد 1215م 3ععات83597 181.

 قصصتتك 136. ىطث ة[هداتسص ذص 1خلطتس دنا. ةط طوول 78غ

 جاتعامر» عين نغ عبس هعم0وغ , 5ع0 طتع ممص 306غ. ق4ةطق طزونأقت' ءأ

 4طن 1ة[هداتسم معععوتمسح مدعم ةدعوتم ؟ةعادصغ ىل/, قطن ”1- قططوم

 هنعععدكمرعدد لعولعممتك ةهطخعم ةمطأ زون ءغ ممذ6 طاتصع "153

 ردد 18[نعذخ. طعءعزملع مممدتغد“. قعامع عا 0عدعتمألم ءزاتك 46٠

 (طدلت قدك 4طن مزدنست هل-8[دصعفس. 8كدصخغام5د ممتن ةطان ”1-' قطع

 طذمز 30 عبس ؟>ءمتأغ زط 713 علعات ماعم 2 م61عج7122:610864 8

 مل. ىطن 131هداتزس مممعرم كتدلثتقع ةهصسأع قطن طلو مدح معتتأ ب

 116 مروع متغنخغ .1٠ قطن مزون رمعذتتغ مدحت 4ط0ة118ط ةط٠ص

 ىلث. 11831ع ععمءلت ل مدعسم كاتفععمأاتتت5 مم78 ةععمو , "علتغ ماتو

 رسمتك كهلثاع ةعمععمام هغ 1آدصفست هتطأ مون ءطقاتكطس دلذصع

 لتعمك 1.

 قمحصتتع 137. 4قطلدلاوط طن ىةلأث , كنأ قطن :1-' قةططقع هممدقعتة6 5

 هدرص كنعععودمر" عم 0ععزعمفأاتتكتست , نان1112 1م معانات 00268 الآهت-

 رقستسس همدععمتغ, 4ىطن طزودكمسم» كددلتكس ةعممدءعتع مماتك. 4طن

 زمدازرم نمط بص ءيععلتغم» .1١ ةطلقللقط دطص قلث 06 ممتتع

 60م ةمقستند 01606عمعك دمساغمو زملع6 غب 1مصقتل ذطص اكمهطتمطو ب

 دعس ودموع زماعكسعمم تاغ, دع زدصعتأ كن 4طن ![هداتس ني

 مموأ 1همعمس لتستعهاتمدعتم , نانتموانع 06 ةع2 611 14, ةط-

 لوالوط ةدعوطد» 1مم قطن طزونع رمتغاتغ قطن :!-0طقعأا وعلنأ متهم

 لحس والتعمغ, ندد رع زعم قمن !8كهداتسن مما. ةقطلهللوط 8وعححس

 ممدتأ 20 وطعم 5هادتسخس , نت ءانصص 32م00 5ع ةطقءمدلتأ.
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 4طن 1لهعازس زمام كادر“. تمصتملم قطن '1-'قططتقع ةالعععترتا نأ

 قطن 81[هداتس صممص مرهق عرمان" مصصتاماستا ممععتسما 1 0هرثتق ةةع'ه6.

 قطن ةكمداتس كمعامتت»“ قطن طزوئطتم ععوطتادتت كملتكقكتست أءءز

 605 ةطن 2[هداتسصأ همفموعاف 86 آ١أ. 1ةنكا مرتد معدعلقم ه يعانثتف

 ةطفمحلاوع ذم ةلث !.". ىطن ة[هدلتس ذم 0طمفعكم معاطف ةامفتأ
 اء. 3[دصعف» ددستك مجملتف مدحت“ ةنصت ه مدقتلاو ؟1ةعاوتعر اهتع

 لعد موكنحلعغ لطم. كلزع لعلم“ نأ ةانصص همكم ممقصغ 805 ةصح

 اص (صتعلعغ ا. 0وملعع قطن 8[هءانصت ١١١] قلثك مهنححأتم 06 هد

 لتكن هغ لع يعلع 4طن 3[هءاتسن أأأ. 8[همعؤ“ كنس ةصعنعموأ ةزاتكنلانم

 مجدل ءاؤعاو ةمسصصعوغ |“ ممانو مهضوأاتمق 0ع يقلع ط١ دممع

 (هممرتع هععععادم مىطش 8[هداتصمت نص دمعطتعتسك األ, 8سعمع قطن

 1[هواتزرتت لمصنع مادعممساس“. قطا ةككدع» 8[ةلئلع ذط٠طص 2]-11هتاطقست , ن1

 قطن 8[هداتسصم لتدكددعع مغ مدعم امحتأغوتمدت !لكدصعفتت (أ١ال) أ نتنت

 ىيفذتع 4ىطق 1[هءاتنصت ه0 1[1هالجذم مدعاععغد5 ةدنعهتغ (أ]!), ءمدصح

 ممرتم ىعلع قطن 8[هداتست ©طمصصخعقس معاك: [آدصملطقست هقصتأناتا

 عمل عوملأأ عغازص عداتمس عمتك أأمع

 قمطأ طقحتل طم ةعؤمسأ م2عاععادك. عاعلا)و 5هددطقملاطت ؛ وقانت هه6-

 لعرص 4طن ة[هدلازسمت نآعافعت ءتصتغ. 1زوطخبمت» خاط٠ص 18[ة32533* ةاتقتت ءان-

 ممهغ أ زماعسل عت. ![ه]هططدل (0طقم"0لزأه اص 1[هد0مماقططتة 0

 لدععم كملثاوع ةدصقتأ طن عقأوات 6.

 قةصوحتتع 138. ةقطلدللقط زطت قةلأ زدكزنتحسلتتتتت 2706ع1 086غ 16.

 طزوطخمب» زطم ةلدضتقم» معطعالتلو 86غ, ةاتع7ةهطاتت“ هغ ةنتكاتعتأتبإ 8

 هعملتطدس» )1. 8[هلهططدل تسعد هغ معتم

 قرحساتق 139. 8علعصمأل6 قمالكمهرانسد ماع“ 1020331205 عنا 5.

 قط طمع حصصم 20 ةصصتاتست 140 متتااذ ؟ةعام همن ةعمعلتألم مضا

 [مرسدسحصمو. قملاطل-هس-افطسخس زطط 110 ةحجتم اص [115مةصتقسمم ؟عدتغ

 مدكصعتموكدسص هطانصعأ. 5ه]وتسقس ذط[ص ةلث ه م2عامءاان7 2# 6

 جرتمز عابد قطلةللو17 ذطص قىلث ةطوءمصلتغاتت“. عورصتفكق اط[دصعاتت“

 قمع 5هزدتنسقص ءأ "لعق قلتت ةلثت 4قطلدلادس "جاععدتت 30 ءاتتتت 0ا1عانتتأ

 زك. 3[مصعفت» نص ص هتقاملتمس دمتااتغ ها هملمو هزدك اصاعنقعأ

 زانطعأ اال.

 قةصصتع 140. قطأ طقحسنل مهعاوعاد5 0طم"ةعقصت معك. 51106655017“

 ةزدع 4ةطل-هل-]نزوططقمس زماع"ل نأ لسععك نسم“ 620ج نع كتولتاطس

 هندمععامست طقاطعأ. 18لوصعتت» زام» ةمعحتس معلا ءأ ؟لمتأهك 111610-

001 

511 

 للاب

 اة



 طوعتمم

 قةحستع 1441. اتنصانا نع منهم لأهر"نرت . [2هعوصم ةمرنتست , ل[ هل عيت"

 همعم 1[ةدصص زن قمع. ةظط[مكح طق 7ةنله هغ قطن طلدع» 8[فلتاع زطص

 دلع[لمت(طحس ةطئعمسع لعامجلسمأ كقلتتقس أ". مغ زح عوطتحسم ءانتتن

 هم ”ولويروو ]ا“#

 رةدصعف»» ةاتسس 1[هطحصتسسعال ةل-ال[هطلأ زص 01"عدخعسد» رممتغأتأ قتال

 قطل-ةل-طزدططخ»“ مدهعاععأاسدت ونسنأن هع ءطوااعم هداعضلعمك. قرزتتم-

 ماصوسحصأع طخعتس ذطص ©1اموحتسم , لمعع ءممتزمت" نس ءطقاتكمم , قلطلع

 دلع طزوططذمع ةط دمعماتف 8[ديحع مت ةلطت تصعتأادت“ أ فردتغاتت لل للامم

 بثيم ةوعورتع مانصتكت» أه. 8[دطلت زادطعأس صح دلعسع '[هطدتسعامس لو:

 “قصت ذاطص دل-“قلخ طعاطسسم لئطتعتأ. 1ص عدمت“ هطوخمأا4فس !اةب.

 قسحصات5 149. "0زدتسح زطصد 8[نعذ "عطعاتلمت ذص 1سلتح. "ممم ةطنت 1151

 زطرح هطأ هك كدصص ةامعت"هأغ عا ١موع [ملتمع مهعقعءلأاد. آعاطعألام

 '[ةطوستءامصن 115 قطن ”0-1طقعتط لماو نعود 1كمدططولطت 8[هداتستق

 ةهرمعرتأ. (0ةماتكدع 615 ا. (ا1ة)ب زدغو» عمه 5ءاتدلكلف, ممتعا“

 1طعخطتست زاد هل-ال[هطلت.

 قصتك 143. 1!عمعلتأاتلم مصغخد 18ةتلكسصت اقع.

 قمصصستد 144. كنزذط ةط٠ص '60(طسخصس دل-ال[هدأ مد"دعل كابس 1[علتممع, 110-

 طحستمت م0 عا 1ط-ةطتم 64111 41031194 زا٠ص 1[[دعدص ]1. ةطن لة ذنع اعدتح

 مرتع 0ممدتز لهستست لاتكز اند"دتلتست 2061 0علعردغ 8[هطحستتع0] , انعام

 رلفمءطتسنتغامم كملتكس ءاتنععععصغ (اذلؤ )"0 ؟ة2. جزل طم 0طدنع

 لهلاحط مدهعاععطدو 8[ءعلتطمحع ءممصععتدك ل[دصعفت ةهسحنم 136 نأ 010-

 طقصتسصعل هغ 1طعفطشم ءمسصم»ءاطعممعم مع |, كر اه. 1عكدفدم طق

 210 1[دصعفتصتسس دممصعأ انك قحومغ 0[1طمستسعلعم 112, 11ةمعفت"

 *0]ءطقع دطص دلع طممهضلدك ان[ 5م ةمصواتقست 355ععاوست ة4ل10:ندن ©

 0طمرفعفس دمعصسدك ذص ةستلتمتامغعصح ةطلودللدع ذطص 1آدعمص أه.

 [آ1مع رصملم ىدصمعتغ 8لتمد قطقملادع ةعلتغةوصعسم مدعوم )1. 0[8-

 طفسصتسصعل ذم تنعطو 8دعدم أح. قسصطتوتو 5065 1آ1دعدصت ذطص 0

 اك. 3[هصعفص ذههعمدك قطقمتادسس ةصصم 140 أذ. قطلحتلدلت , مدح

 ةمععام *"0]كطو داطص ة5دلصص ةرحاتل كددلثكسم , ىمصمعتتا طاتصع 2

 ىنوعممرتعكور, ةظحتكأو دعمتعس معاتغ هغ ذم دتمعسلمه مصاعد أةأ.

 0ممعمتبكاتم مدخغد امسح ة[دصعتتت, نمانصت تضم 140 11ءاكامع

 يكمن, ه 8[هطفسصسسع0ع (ةسغ هط قطقمللفط) ذصمءلتغد» أهل, هك.

 1لكوصعفت“ مع ءعمامدهغممعرد مرض معتأا !8[هطقستسعلعمم 0عععتع د

 مدمصغع طزوطقتسمعر 560 بصح قع"ع معودتأ أةهن. نزل ذط©م 0طن

 لهللوط همرتمر"دصتاحأع ىيرتعملت 8[هطفسستءلتك ممص تانغ“ اةمر لص

 الذ

 الرد

 عا
 عون



 1موعجمسم

 ممعملك ءىمصززنقكس هصصم 141, اهك. 3[هطمسسعل طن (نطقلتل هلع

 زعممج»# معمق كاد 8[ءلثممم !ذأ مساكم مععدصتمس هعمعمأ ذه مع“

 هممرانممع ةلتمردص مةمطلقملامع, هعمل هتطنا ءلقعتأأ. طظنرذط عانت

 66 111, 3[هطفصسصعل طع طخلتل هن ةوتطح دك ظنمقجس ]ه5 قمع

 كسصمخم» اذ, 1كتمامكماد لع هموعتاو مهعتعم, زاك معصم عمت

 ممدك0مطدأ ةكمصعفم اذه ر ام 8[هطمصسحسعلت5 لمصت كلتاسس دق 6

 ملطح4 لمع ععتاس#, موو دتح ةيدلتغ لأ. 81دصعفس» زدطوأ ظنزذط انأن

 يرسم عطعملمغ قلثمد 1[آمعمصت 111. 31علئصعممعع مصخعم ظنزذط معطوام

 ادردأ ط٠.

 [ك111 1[معدصت ىفراتحت زص 1طفلكتصم ةصفرتو ”امدخاانا“. (0ةهغعرتتق الاصعأت

 معتصم ةعطمطدلطحسص ه0 11همعنسمسم أ, تنص تك طقس 61

 رزطص» قةطلدتادلطط زاطص ؟ةسصت» زطت 0(غاطسصقسم , ةهعع» 1طفطتصتر نان1 3

 ءطقلأأاو 1زمع» عمك“ عغ ]هتك ءهمعلتأاتا“ أو, 0نوينع قطن 10ه قد عيد

 هلعتأ الح 1[1نعخ قاطع ة4طقحلادع ءمرحدحس 1[دصعفتم انك. ©ةودصعت»

 نسكصفمم"هغلمصع 11جعدصت امدخنسص احل. 8[هطقصحسمتع0 ةطد 1طخطتم طن

 عاوعحس تحتك ىدط ىاسصصمم ةءعمفاتؤد»“ ه !اجصعفس امل 2>نسصفتنق

 ىقمالعمضتس أمل. 0دمدغ 8[هطفصسعلتع ذطص قطقهتلدط 21-'0غطسخست

 مسمععتلت أد عا لص (نطمفعخس مطدتاأتغانت', 01351 هقدعأ هرمانأ 0[هطقطت-

 ممعلتو ذط©طم ق4طقدلاوط دل-[آدعدصت امل". ةطلملادط ذطص 1آدعمص ءأ ةلث

 زطص 1كدعمم زصاع» 6 كاتصغات» أمق. 0ةجاتحمدححسص كانو هزم أمكن

 ةلتح مميدندكنلم 0ع يرماتكت ماع 1[آدعمست (ةرتانتت. 1مد755 ههعلتتتانتخ 4خط0-

 جرت-طمطسدخص زذطن ةطأ 1-اظ[هحذلث ةهغ 8[هطحضسسصعل زطنن ة4طلهااقلط هلع

 '0ططسخصُت أمح.

 مرصع 145. 5ءلتغام 8[هطمسمس علتق 8[ءلثصسحع. 01 معسءعد مدعم ظنرذطت

 ىعزكد» 1؟مكانصمت"ع "عطعا]ز دمعت ةضغفع ةعطصماتو هامات ءانصتن ةلتت لتعاتسا

 1[هطوسصت علعرربت ءرتتكعع اعدصموع ةاهكادأم , 1طة]طتستتنتت 120180 11:3-

 معلتكتس ةدتدكم نيمدصتسات5 لتعم اعممنعأ .11٠ 2نصكتاتك هلك عدكانك

 1[ماتحسح صصعلنع 18[ءعلئممس ؟عدتغ 80 ظنزذط. 111غ 110هددتستامق ها 8حصنت

 2هزطتخ 20 هو مدعمعمأغ 111, لعتصلع هو ةطوعمدلتأغ. 78[هطقسمتمع0 ةاننن

 يرتغ اذه, 1511. هردغم 18[هطهعصسصعلتك اا, ة[نهخ ةطص قطقدلادط ه

 هنزرذطم دم 1مفلطس رمتعكت5 ه 8[هطفصسصعلع انطونممدس» طم. دن 0[181-

 رمصسعلت صمد هطغعصمودح ةهكصخغ 111, 0ممقتلطسد 1[هطقستسع0تو دطص

 ©طخانل هلداكمج# الأ. ]م قممععم» زصعاسلتغد'ب لعتسلمع ]زطورتهكانل“ 056

 ممم" عم 18[هطممسس ءعلتق. للدصعفت“ متصل 5علئازمصتق ةععلرأا ن0

 نزف ظدعطلخلت ىمصدقعملمع ذمتسسم ؟ةءعورمت !.2. قرسطو ه نتطان

 ان

 امك

 م8
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 ]موعود

 (ووحتع زمام ممكعم لتعع زاع» معا اصلع هد 8[لعلتسحم 20 ظدعطلفل ب

 نغ منصاتسم معماورمغ !ءفر آان. قطلملتاوط طم قلت قماتكاتق متع

 كلذدسص لحغ زلدصعفس آ.ك. 1نغممع 1ة[كدصعاأس ءأا 18[هططمسدصعلزف )مع

 مومقلند 18[هطحسصسصعلزك هل-اآكمج# الام. 1[نعذ زظص قطقمتلمط ذص 83-

 رحس ممتغانأس“ ببرص 1طنعخسص , كتعمأع هل-]آكممهكتر, وننأ ةانصن 06عمعلأ

 الك. 11دعمص زطص 11ه ةحتد مدعإعءانف 1[هللعمف كعوطت5 ه آل[هطقتم

 صعلع الب مدع عام 8[دمعفتس هق-قدتت دعوت !ا١1, 1[دعحم عك هرثع

 انادغست 181[هطفصتس علت ءمصغخج "[1ك4 زطص 1[نعؤر هع0 زص زالسعاتع ةعفعاح

 منغ 8[هطقسصس ءلعسم زماغعتتعمو الا.

 83 و زطم 1[نعخ نسوي نسص ةععامتا مصطخد 8[هطوسسم عل. 10 ةمزت0'1-

 منصوسمسأع دمنا 18[ءلتمءمفعع مدعم 8[هطقستسعلتع لععو" نص ا

 ماسعم ءعمركتسم ص ءتكاملتمس رمتغاتك !). 8[هطحسصسصعل 0عاعمعتدصعم

 1[ملثمحع مدع ةععدصلمسم ءععرصمادسد ه1 عامم قصات“ ل1ءال 5

 زلم. دل 181هطحسصسعلنع سمتاتاعع مدوعمحسص 0ع" ععامسأ , دتهتتلاا طصح

 ىلدع هعطعمم مءاتمسوسدصغ 1. "1ك طم 810م3 مممع 18[ءلثصفس 36-

 ملزإ زر عدتحس هلله 181ءلتنصعمعتطدو أ 18[كهطحسسعلل 1.

 مدمعمو ]آ8*ن. [نلغنسم لزع مدعدمع طظنزذط ص ءمر'ععتتم هءعالتغاتا“ هل

 لطس طملطمت» ذأ 13[هطفصسعل جل-لكمه هع ذم منععنع 0لعاأعمسلتا

 ريع“ مرملزعئورعف زر نرتطو 8. 1طص 0طملطقت“ عن مموك عدصص 110-

 طحصتسعل دمك مص“ 11ه, عمعتع ططسا-1ةلكشع 1. "[عخ لع

 رلمرصدتلت ذطم 1عمطغمطو هندمءءامتم طقطوأ ام. 0دجدغ 18[هطقسسمع-

 لثك هه 18[دمعؤسحسس دصتغاتطد»» !هأ'ر آه. 8لءوندع آند. ظوصع 1[هعدح

 ملامتحتست ءىمصقععمحمستد» )6. قمعععادع 8[كمطحسصسعلتك ع [[ةفءطتستلاتك

 اهم ءعغ هحتززع ةصنلتتو ممطتاتطند ه1. 131نعُذ رز” قمطلملادط 8دعحس

 وعمتغ, تطأ 0عممءطعمفتغد» اكل ى 8[دمعفسم معمم )0. 1ك كدقع

 اثق همعم 7هطوتتتامع )اء, آ1). قطقمتادلط زطص دعمت دل-11ةضخطأ

 مهعق اد 1[ءلثمممع "اه.

 1"نسصتن] دك 1كزومرحتسم 1[ءلئمدع. 11ء0لثمءعمععع رمهأاع مهلاتصأاتت“ 3

 مدتاتغمطسو "41. عودت مسلغمو طمصتسص مدعلسمغ , معالسمأ ما"ةعأعمل
 طم. 1طص ةطأ ةوطرو ر د مروعا ع عام معمطعهطنك ع لص ؟لسعاتله طملق-
 هند ,#١) 1زطوعوطدت هعمل طمصتصعك 30 0طءلنعمغلححص ءدهلتاوع ؟0هأ

 زمن. قةطودلتاوط دطم ةسظمطت“ مموعممغطدع 81هلئمعمعتطنع معلتغ )الأ.

 رمدعطلكل ىدقتكد#. قصخعم كدلثاو ةعلعسم طقطتعمك ذم انتتطع ةل-

 [كفمعطتسمتزو مرممع 1كمم» 1طم 110طدنتعم ءأ ظمعفتكم ةمان0 اكناطمب

 ليمعتسم ترعطت ءاتعزأ ابا قطن مزوئم» زاكعمتك معممتعم طقاطاتتأ

 ميا
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 لإ

1] 

 جاناعلؤع اظل, كيك. نطز طدمعطلخل جودك هلم ظعتخ )لالا, الصبر احر
 ايار ام... 1مام» ةيعطزامعغمو دعانا دلح1150050) ذطص ةسافأ ءأ

 4طن 1[1دصتتط كر رحب ةصصسم 149 جعلزقعءعمخكتم ندنتطتق ةطوماانأك ؟نأأ

 كيج, طرومام» ةعلتقممدعمت 18[هطقسمستءلتق هردانق ةطصتسمتغان»“ ]مع

 حكوصعفس زم عمتلدك ةصتسان5 املأ.

 كملزأم 1ططفطتمت. 20مم 11جعدصتامت درت ومرح" عا عدعتمدعتتم , 1ةطتصت

 هع اتمو "عومدع ذص ةلتحس دوغ, غةصلعمسب ظدعس عدت. ة8لهتعلت

 لس نطتحتع نندع»عطدختت", عماتاتق مانطاتعت5 ل[دصعفتت اصغعتاأدأأ عا ةلع

 يدم )ملك 8دعطلخلت عدس مصفموععجت كددلثلو ر 5ع0 ممص اك عدت كانا“

 [نمزو ذدرمدو طقطتغخت كء؟ز11 هرم ةريصعتةمطت ها ةيتععدأت كطقلتللف ©

 يعارتم 8[دصعف 8دععمس م06 ءقموطدس» أمق. تيما ندع كان“ قلع

 رثتز زمم. 1طةطتس 8دهنودمعم 20 مءاتوالزوصعس» د؟هعمهغ املك. ةطن

 رزوكذس ءممتدع رصتغاتغ هلحوسدد 8دهحس آكل. 0هدعتلته نسدع طزونمم

 زاد 1[1دصخطملل هغ 800دئ1 زاط٠ص 1وطزذ لهصغ ءطدلأادع. ةلهصعات» اصلان

 ةصخسص 1500 طحتلتغعد ةمدل هع [فكم طقطستغ اكل”, ا", عنك ومععو

 ىمودسكل“ ؟عدأمك متوجمم دملسعتءر ةيكمععأت زمغعكستاتسغان» 111. ةق-

 عمعادع 1طغقطتسمت دم كنس مع عمت مماطتطءمغم» !كذ. ةهكزذس ةطص

 11ه ةحتد مردعأععغب5د 8دعتوف 50عز دددمءعاوفم هيا

 (ددصلم 1طعخطتم ظدعاوس ؟ةنعتتغ. قمعسع طفعاطتست 0ععادتنتك ال[طهدع

 ثرم 151. 5ةموكخصم ةءلعسم م"دعاععطبلع مءازطوتانتا, انتقل 0ععاتةأ

 1طخطتمسم ؛ ةمععزعز ىسدد 5هكرذص اذ ءاتدأملتدصت لهنا“. 111 501ةهنح

 ممذصست زطت ملأ م1566 م03 ال1: 5عل هيمو هسا, 1اعخطتصم هدتع

 متطاتو دعدتحس هاكعتأ ا"... قةطحذم ءا طوجونم هط 1طخطتصمم قرصتاتط-

 دع .). مخسفم ذطس 520 1[ةمنغ هععتموم .١.1 ةكدصعفس مدعو

 ةرص مدتغأتغ 'قةستع زطص اآةصصقتا ب طءالز ععتوسغ ه0 مدمس عصص 1طفطتست

 ال“ كدصأغم صمتك 81هطفسس علزك ةعععمأام 1طقطتس ءمصطخع ة[دصع

 يضتست ءيمعلاتكم» ب نع موهمعمغ ككدس زطص ة8[ةعد ةهغ ةدلسم طم

 زعمامتطد "هم. 0طخمتس ذطص 0طمددتسم ه0 قطحح شماس دمت أتانا, 4

 هجمت عممأ. 8[هصعاتت“ معع لنع5 ل1ةعاستستق , ممآاتكق 011313 0111170113-

 عراف, رعماعست همص مطسامغ هرصمتطاتكوسع 0عاتعتك ةطواتصمأ اثءك, 1”هرد

 نادل ءزانك ”٠ .اب.

 1طرذخلطتمد ءعععلزاد“ عن ىمقاح ممصتغ 8ةلكطقستهعز 'آعذ ذط٠نخ ا[نكذ

 أ هطحلحتس 16غ. (هدقاللج نسدع ةعععمأتا 1طعخطتصت , 560 طمات ةةءاتأاتق

 يؤ 1.. طدعمم ا" طمصمتل ذطص 1عمطكمطو ةدعدفات“, 'آعخ طم

 1كنعخب تكدس مولنعاق "عقولقأت(. !ذلتن 5هامهنصخست ةطد ةلث 1طةلطتستانتالت ة

 الم

 ار
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 موعتسم

 مرعم ةلمركسمكن ةمودف ءكهلعس ذم نءاممكحسم ؟ةستصغ "2. 110
 محتل زطم ]عمطامطو مدعمحس عدممازوغب [طعؤشطتم معو كاد“ لة.

 قلتو ةدلتغم لع تغم مادعجددع 11. قطن طزونامس“ ؟نعقس لقتت ]08-

 ردحورعمغ "ال, 0و 1طعقطتست ةصغع 8[ةصعفسحسم امم

 ةحدصن5 140. ة4عل16ءمألم 8ظوعطلةلن رئعودرست أدت“. اللدصعألل“ مهلهأن ان

 1[ةودع هل-1[د0ةنرنأ 06عداتنعرع ؟دلغ, نأ ممهاعرتعرتت 26016 عمصلن هطأغت-

 معمأ , ©طخلذل زط٠ص 8ديحمملع لتككانه06غ: مدافع امهضادت مهلهغتت هلطت

 لعدم ]أ ةانرع .. طورسامع ننطلق ع ويتم 10م 200 عاتطخاتل“ ؛ ال3 0

 زمدم 1[هصعف» 1وهطرلعمتت زامكتغ, هصصتسص زصقضمتككسم ؟نغأ 3.

 مويضوسممتم !لاوصعفس ذص ةيسصتتطتو ةعلتقءمصلت ا", 1 ع ممدنأتم

 تسساطزع )18+ مرج ع زرمك نطو د0 تعد 1كمضعات "مقالات

 كوسه ةءموممأ 7

 تولد ذاطص 1اكمامتاو مهعقءاانت 8دعختمعر 560 ناتانس ذ0 مات 5

 ةقكمعاترك 1طعةطتسمت ]1عمتم» هزغ , همم عانت" ءزاتذوانع 10عم ]8[هطمسسعل

 زاد 5ه]وترمخس م1ةعاععأادق 8.

 قصصتتعك 14/. ']دعمع زمكدلتسأ 4ةقضصعستحس , "111355 قرصااتسأ , ة261-

 كنس 18[هداتسمستسص ؟دطصلسمأ. 1[هس قمطقحالدع دط٠م ىلك 11م عانت

 مععملنح ءعد 'لكخ ذطص 11نعذ , ودعم ءكمس زادطعأ ا0اعةءعرع ةط»

 لهللوسص, دنغ مدطاتعع حصن طمصتعتلتا ةععتوأغ هأ هلع ءاقعتمأ رب انأ

 قادس 18كدطلتتس ءآ ةانعععددورتعرم 0ع عمهأاتست كانططأ160618 م0681

 ا". "153 زنك مارس فدعا. قطقملتاهط موتغ ذص دتاتتمه ةعلتق , مصع

 ددلغم ةعلتقءدنمع دغ الوطء عؤد» 8, ,

 "153 ذطص 8[نعخ هدعععععم» عدل عمهأ دف معتاد" 1هعدس ءع0ع»ع 010.

 1[جمعفر» ةكتكأذته ىمصهأاتق ءانبدح طاقصسلتق عاتق 50 201عم63هدمعتم

 معمم منع, مععاوعغات عا رمتستك ندم ]وععدفتغ 7 ككذ ءمعمهأ انك

 معمصصتعك1 مدعم معان ه0 لعكخكس مرمم8 كمءعملت 532+ دطأ وتع مدع

 ؟هلعدعتا. ة[كذعقي قظلتدع '"لكدعر انغ موغععم د201عدالتق ةتملقأر 15

 جادبعأمر هيأ طلدصعتتم نأ 'لكدسص 30 قمصععددزهدعتم 201عمغ ممعاأات 6

 قلتسك ذمامتسممس» 2*5. "آو ذطص ةلث زك هك ونت ][هصعاساتس

 ىماطخت "آعخ ذطم 11نمخ دمك عوطوو “ع مرنلا 1و نزع رخل

 ملتح دمضتوأتم 06 داعم رع "36 1 انلتغمع هاملتمدز دل-ا[هطلتت

 "لعدم ؟ءرتطزق ]دعمددنصغ. ]را عدع !ل[دمعفتست 20 "لعدسصر طاتز انة0ا1ع

 مععممدكتس ذل. خاج لعماتم دمتستامصغس» "[عهع *2# منع مم

 ىدزإ "2و. ماتو ممعونم "#ةه. 0طقتتف دط«عم 8دصمملع ه ة[دصع

 برم 20 "عدس رمتككتك نأ ءانبرص 80 201 عهغلمدعمت ننععمأ , "علتعمف

 م

 مددت

 سار
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 ]طوعمو

 نلعم (مدامكس» "عدس ةسصاتقعكع, لان مانسكتم ةعععمأم , الآلهتظعأالل“ ماتح

 طازعم 0لمعامبسما 8[دلطلتسست 10م ']كدفع ةاتعععددهدعدت 06دز عصف اتت 6

 مخ ةطن >وعطتالدع ممفاحع موكنعر ذص نتتطانك ![هطقتاتس ةاتععع5-

 ةمرتعت عمه عممكسست نقافطعمختغ 56 "آعخ دس نع لقتت لاتطعأ !ةءء

 عمعرجصلدست ةلتمك ةدلصت ذطص ]1عمأادتطو "[كدسص 50 هءووزودعمت 1هلحتكتأ

 اذن. "[كحسص ةممصغع ةانه لاتك ةانانرص طممهعمت ١7620101559 !لاهطلتم معرناطتح

 طعمأ هلزز "هأ. 1[هطمسصصعل زطص 5هاهتنسخس مسمع كاد آكتلدم م10-

 معمم هل. 1[هطمسسعل قلتسد قط ”1-'قةططخمأت مهمات“.

 قرسساتع 148. ©طقعتسم ذطص (0طمعدتسم كمدغتت "آان عمك طط ةدتتن

 رمزا“. ةسصم 149 ة6016ءعمأغلم ردمانتت 8وعط0ش01 3501911.

 قةصصاتع 150. 5ءلتغم 056ة0طممثول ص نطم»ةعذص. طقس ةططط 010-

 عدتسدح 5 113050 زصدمءوهلمد“ ءععوطادت“ رماعتج 70[ع5اه56ه. 0

 ةععجلمتمت طفالم مدعوة وجهتك هك. عموم ؟ةمورتاقأك هاب.

 05ةلطقمأك قمت ةدم

 قمصصاتع 151. طزسمختمع 120161 1اكملع ل1صاننصغ 1000081223 انت

 11ءالعجع. "صدقت ]طب 13لع [دمقسم ع0 2 م2عاععااتتخك 120186 3220-

 رماد عأ قلقتعمم مهعقعلأطاا“. 1ةلتانك [هطمستسعلتف قلئ0لهع اص آضح

 لتحست عمتاغ ةغ هط 0رصصقتتم طعصفع ءععاماتلتد : 020115 1[ هس

 ع4 1طدقطتسم ةانل مءععدح 1ملتءدس "ءقدعتاتس دمحعمتغ أ. 0سصقت"
 1[دص عارم ةاتكمععأاتكق كدلات اعدح 06طعغ معصهأم نتتت ءانلدسست 511 طع

 ممصدت زدطعغ, 30 ءطقلتكحسم 1طن ةهأ مععمطتل“. الالهصعاتس 115ءطقت

 زارت قست هت ةعاتاتطأ مدع ععغاتس 1201336 ةهعاأ , 0صدحتتتسص م6

 مرمعقمعأ. 1ةلتسك 8[هطفصس لنك هءعزلتغدس 1: قلتماسك ءزدق ([طح

 جل-ةمءطخأمت“) زادعداد ا[دصعفتت 1[ءلئصمحست 12"ناندخ تكدس [عداتسماتتلم 68

 عممعو]هعهنه ا . ْ

 حردطلت مءلتغ ع 0طمفعذسص. [005 هرتعدتملتك 8دعطلخلت, ةساطظمعفتو

 رت لتغدت. نمصنم06 1؟كهغطقس طن 013310ه113ط 01556ع2510دعاتت 56176-

 را زصاغع» 001[1ددتامك, لورصحستلهك , طم ةمذستم5و ءأ ظقطأتتامف اد

 ةععرعكم , مع فدصعم»0ع5 ءطفلثتككم مماعوؤمكت مهتمون ةععمت "ان.
 ركدصملعرتت هاذ يتفدسص المطلتت ققاخذ 30 تيوس ه1عصاقأءدتت 1ةقهق-

 مرج زانطوغ 4. :

 '0]عءطو ةزطد 5كدلسس مهعاععطبف 8دعندم زصك دلتا 8دطتنتقتس , 501 ةتسقن

 زدت 1دلعتست هل قطلت محتل مدوانع هللم5و اصف قعاأر دنان105 5

 30 11دصعنتصتس ةصقاأعر". "0155 2 ممددتعت"ع 2221039عانانا'. 1

 رامصعفت ىمصطخخ ةعدل زطص دل-ال[دتمطخس نيت دعت متت "0]طقس

 ممر ءععععرتمك نأ زاتفكاتف ؟انعهأ أ ام.

 لالا

 مدع

 |خام]
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 مس
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 رضي, ةرردع 153. 1مملتالم دممضساتسه مصاف مانكاقق 1201605 15011.

 زمصعن» ززهغتك ممتع ةطن ةنزذط هلدل[نكخصت ةا-نطنتأ ءاندت أ

 (ةسنلتحسس زانق زص ىفنععي» دمتغاتك. 0رمقن» زطص [طآمكع اص قمقتعم معتأ

 زو طعاللم مدد 1طةلطتامع ءأ 0065ه.

 ةمحسن5 154. ةلمصعاأس» عملا ةطص ة4ةلتعمسس دمتغأتغ 0066 0

 اأطم ظخغسص. 4طن ةنزنط تكيدد ةانتكق 06ع1011111*.

 قمدصنفق 155. لوم زطص 11خغنسص هةنطزتتغ ققتعحس. !آهطلت ان"طعط

 مققلكك ىصلتغ ه0 زمفامتس تيتطتق ظدعطلذ0 (اذيال). ظدع هأ اكذك

 ندانتم أ ؟هدعجح كمعتسأان>“. 002 ةتعاع !طآوصعات“ فمرصرتانأاهت عال ات-

 رمعحتس دمعمافبسدسم 1عمتم , نأ تك عطسغس اصمم" عا ات

 11ه]!حصتسص عل طب 5ه]هتسكذمس 2 م1هعاععأادده اكنكدع 210017 ءانانا“ 6]0'71)

 زماغعرةعادس 1طد ةطأ '1-' ةسلزذ. 1نع مهمزتأان1ان5 0161 5ع 4000 ا1ةح

 لتغلمصع5د ةقصحتمدو طماتل أدوات مهعععمأ9 ءاتعمدد (ملقح 1ه110-

 تحجتممو يك.

 ةصعانت5 157. 1ةكوصعنت»» ةملتقعمأ مهلهأتسسم ةل-نطم]10. ةطصاع 3 ءاأناتتت

 4طن 1دطز ةعمروصمتساتق 8دعطلفمت , نانت مدت"تطانتق ةل108-

 ردم 2005عغدق , ةملتؤمدعس مدغم كملثكس مدعدج توك ( 7.

 قةصصاتق 158. 113505 ظمللكممسم ؟ءعمتغ ةكغوتتع م1ةعقععااتتت 116850 7018-

 ممزدع هأغ 1[دسعتلل 8كنهُذ طن 1286 2 مماتطعا"ع 1007أ ءأن 12 ا0[35-

 قلتدسص لهغ. 1ةكدصعفس» طقلنلم طع ظدعمملع 3,000,000 0ةعاطتقك

 رصاتل احس ةصمممتغ دصغتتك كموغلانسم تنس 014سم 501 عملقتم : 06

 ةستعمرختس , "0ممخت"د زاد 11دصمتد جاتمدحتسم , 01]203ع م3316 605858 ,

 طقم عأ 0ع 0عسصه مدع مءاتوتتهي ونتتاتتم صاتصغلاتق 20 ءطقلتكمس

 وممتغ 1كدس0لم5 1كددعل1 عاطعالهمكع. 18[هددتزوهط 1طن ةمطقتع, نطل

 ةسصتعسم , ءطقلتكحم هتهلعغ 0طختتملم ذمموءرتسسم مدته عمذ لهتنع ملو

 هغ هلع ع رمهحعتسمم لتكوهتستسع كتطلغم 20 ةانسصصتاتس 1020115 138أ0-

 عانس موك مدت. "0ممختهع ]ئطودلتامم ملك مر ونعدتته طماستساتتت

 هحعد 0اطقلتلسس. 1هطزذ ةطد نطخلتال م"هعق عاد قه لطع"اط ن0 ذم 0

 1[هطفسسع0 دطنت 1طعقطتسم مهعععأطبق 0[ءاكلكوع لادككات اللقهس تت ءاتق-

 [ملتحع مهصلهأغ ةلتوحس هأغ 0هءغمزعو 1طص 8زهد"دهتقز , "قططشم ةطص

 ركوغطت» هغ ة-[طهتسست. 18[عطدعمك مع ءطقلتكك نطق !81ءاكلكممم ؟عدعتتأ

 همو ىفزغلم لكسممأ , ءمذ ةتستغاتغ مك. ةدطتغم دمع الآهصعاتتت
 زركدأت ع رسححتسم لتمنتستمسع ءاتوصأأناتل“.

 1ةلدصعفس» ذص زغكمعنع ؟ععمسف ]ل[ءالكممسم دممعطو ةصوصاتعقأانت. (0ةلنعح

 ممعطت. ة[كمرتكدع ةرمادك ظزع ][دتسانص مح. ةكذعذ ةلطع الهطلتأب

 لزتععمأع هضسالمطت“ كتعمأع اادصعتتا , ]11511182011213 0

 زنيإا
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 _موعسق

 مغ لسعتسص ذم ممصفمم مداتك ةعممتا 6ك. قعاحم 1اهمعفس أ".

 خخإإ حجودصنلاو لع دمتغه مدمتطاتكواتع. 1؟ةماهاماح ةزادق ه0 "اكدص ةطص 1[نكذ

 نست قات 8كومت زطص 5ةنزذس ]ماع لعأ لا1556181. آئانقاتكلت 6[ 3

 ممر ةصفطوغ اة طلحوكنس متاتكر ماطاتعع ةهمسداونتد همك 11.

 (نمرصملم لدكح ذاطط 73005 زعحصت زاك رتاوعقهل ءرتأغ عأ لوططقالل ]136-

 معؤدع ةدعطتع هلأ "92 مودامج 8[دمعفتو ةندموعاات5 ةامودعمأته أ

 ماس عمت لن أهغع 000[2ز3ثدع ذم عكعهغمس مهلتغ 1, ةوووتغمم 1[هصعا“ا

 هرحعج مهعامعامك مغ نددععامر"عك ام, ظعصع ممكتغ ممعدكتعتت ةلتأ هلع

 حامطلت ©... ملت عقاسس ءزاتذ 06 11500ز30ز5. قحوط5 لع ممقكح ةصح

 نوم "دك زطم 1دسصتس هل قصطدتست أ. طلحتكم لتعأ 8[ةصعفتت 2

 رمععمعتم ممماد1هدخحصح ها 1ةصصقثا ذط©طط قطلهلاوط زانذوانع 101 لاتتت

 0ع همانسم ععسدتسع. 00هدوللتخ 1كدصعفست 20 1[دطلطدص هائاتتم

 عيان ثم ةحوضانم انك 5. 11هج05 مهقامتس 110-1 ةدتحتتقا 0

 لردحعطستع 0مممحوون ؟ 1 1[كودصعأل“ كنس قمع ععاهتع لاتط6أو

 0عزملع معرمعأتا كادسصتتهتلم , 0111268 1هطغانلت 231:66 0566م3 ا

 ممداعج 1[دطلت غماحصم ةدصسصمتست أ معدانتفتتغ حم. 1طد 10[1طوتعمع

 هعماعمتتك 06 11دصعفم .21٠ 1متكغماح ةكوعسعفست ه0 ةدسص ؟!١. دع

 تكد حتامع زادك ممتحدنمع لو. 8عموذتصلمتننس كعك. هات 1طدذع

 حثست 4لتلحع هصسخع 8[دمعفتستس .١11 1115غهدتواد 0ع قىصخغم»ع ققعاط ول

 ا. ]مجعمتتم دقه لمتدعإتت هه معهتعومتتمدعسم ؟امر ها" هع

 ىدصلتمتس ةععاج آلم. ةورورحتس لعرماتكمأتم 20 18[ةصعاتساتات ةعمتقتل

 ممنعصغسس مم55 طءاطمت ةطقهلادع ذاطط فلث 211. 0نمدحملم م011-

 0عرتأ 8[وصعف» ةلتدطمو "آمدع ذطم ط[مطتلع 77.. 1ةسنلتحع "ةستت ذم
 [كدعصست, 2 1121106 زطد ةمطل-هل-81ةاتلع دحت]ءامكدعر زاددكات اللهصعاتل“

 طمصق معداتطداتسكس» ؟1).١ وممسصملم 18[ةصعفس» 8[هطمسسعلعتص ةلئانتم

 قطن ”-" ةططخمأ مستستس ممتع ماحس 160010636, 0عزت0ع 0

 معمجورتغ .١) انعم ةكدصعتست سمس 181نعذ, دمهتعت» 18[هطقتأ 711

 0ةردغتمدعع !كدمعفتست )6. 1متكأماح هزدك ه0 قلتلمع 11ءلثصمفع مهقغ
 مدمس عرم 8[مطقسحسد عاتق ءا 1طعخطتسمت ها :ءطوالتمصعسم 1طةطتصت ةطم

 رلمعمس ص ة4عوورأم 7 ةولجمتو مدع وعامرجس ءا مهتاطدحدسح 1.

 0ممقطتادنتم لع 5؟هلثلم ذطص» دما 25. 1[دصعف» مهعلهعم عت

 قلتأ طزدتكتت (وعدعسس ةدعععمعم "عد ممكغ ]له ط لتس 0ءعزعسمت"تع ؟0هلانتأ

 لب ممرصتصع هل-1هلطمنتا ذطم “صحم , (هلفم بيتسنسع ذصاع"تعأ زاتانءأ

 عل. عمودتلل كتومع طزونمت ةوصاعمغتم 06 طقع قفملع 8.
 رمغتم زكمكع هل0رممجت 220. كلميم ةداسن ةلد0طقغطت“ ةنطوت أ



 وليا ١

 اننتسحم

 ١

 2ع

 نعمر"عم 1ةدصعفس 2*2, ةنلاتسصم يفصقلتلم ه0 81هتطلتسم لاسم ل“

 8نكرأام ةعمسو قططقمتلهيساتست. (0معاقكع ةيععقطات13 056

 1لدصعارا لانككات ةزاد5 ه2 الآهطلأم هأ ان>20186 طمتأه 361اتلتو 112 00

 ىيقلمحءوو قةلئلودصسس ب ©1101 1110 كددقعتزغ علعسلاناتت 0

 "ج34 زطص 310م3 هغ “154 ذطص هن 126. طلوع زانق ةاتزتتنعلتتالق 1

 طهلتكاد5 طلمطلتل. [نتوانق ؟عواتق منطتنقف ذط مع عورتسحأت مدع مع

 عمل. زعم ممساتك 8[دصعفتت. ةرص ع ديجطمسع كتهلثكقم مممد"غانت "علاماتنا"

 عما“ لسسحصغ ذص ممصعم 1[دهطلثخ 7607. قلك ذطص "مذ ذطص 2[ةطخم
 "رعد ذطم 18[نعخ ه0 زدكز ننهصسلست معلن هد, 8مطتك دمهم

 مدمدنأع ة[دصعفس

 قةصصاتق 159. 8[1:جمعلتأتم محد نسم 123 0 م. طل (801950))

 ةهدعرصات عمدت“. طاستست قرصأتكا 6 معقم ال[ةدصعفتت ه2 !8[دطلتم ]1طعا-

 امكع 0ممحصغت“, صاع“ همذ 1وئلعشط ذطص طذحمل أ. 1منع تكدس

 11دطلتم يىصصصتسا عمن قلتئلحمسم جل -1[ةعدس زانح [طتتةطتت !انع312 723181

 ةووردع ةكمرسعمد ءاطملأأاذع هطاتصعأ. 1[1دمدس ةذض دلئانا ءقتاععت“ 613135-

 هرم ك1, هعمتسعم هدلتغ 1“, لوتلعناط ذص طسنلتمادنعس 011[1

 ةلسصتععت5 دس هةلتتك طمصتق ىمصقتلتتم , تس م"مرصتأغاعت06 5م مهل

 زص مددصانتت ءطقلتتككم 6ج0ن67ا012 6556, 10 ةاتستسملت 372110 طاتصع

 عموفتميم دعدتأ "1.

 اطكدلطلت مدع طتدمس (0طقتمم »خس مها 1 16 .؟ه100116 1101من

 "13 ذطص ططنعش لايدعم همنععععع1تهدصتك 201 عددتع ءمعتطد“ اص عتوتتدس [0-

 دوع ظلت [دهطلتت. هدم مءتققأناتت“ 1238118 كان172138 106عا121936 أن

 انزال

 قصتساتف 160. 10504 ج]-ظدتحت 5ء0لز6مدعتم علك اص (010ةعذت. 0

 ذطد 11همزدل هدد مةصعتا عأ قم

 قطلتءعدأتم "[هدع زطص ا[ندذخ. 1[نعخ هل-1105 قلطدع ط[دطللأ ةانعععمع6)“

 0عهلعممكاتك دهس عتضمك ال“ اة", عود دطت5 2ط016هغمدتع

 العطر ظدسصندل] ذط 1آملتح هعمد عدد6. 1ععمفتف ءكملتلكع مقلع

 موش 16د طممط0 ءعأ 10٠

 1[”جرصتلا» 4طن 8دلووع عمان5 ص كتعسخءعاوص لمدحتتع 20[ عامع ,

 مصداو ؟ةستلتح 21301 ه0 ءكتعدغعءادست '1طقلثلق علسعتأادت , 200م1

 2[هةحتحع ةسصتتلادغق. 1ظمزكأماد الاكدطلتت 0ع طمع "ع ه0 لتس 113-

 رص ةس-ظمععطتل, مدع قءاتسم 8دععوم يآ. 181هطحصصتع0 طحت 50ه-

 لدتسخص , ممدصتسع 114نثصت ظفععمتم عععدؤ, مهملقهأم 202 دعم

 وندتطت» مل

 مز

 انامل

 ) "رخرآ
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 1 1رلل

 رادطلا مععوتصحا مدع ةمعحتس ةانذعارتأأ. 18[ءاكلكمم لونلكفات كه هع

 لزأ ىلزلمس دل-[1آدمدص زطص 1طخطتكمس نأ ؟ةحتدس اتت وأتم. ١ ةماتانانق

 [عوتطوم معممو دكت ؟مل", 211ءهالكمصتع ءهغ 1[علتصعمقتطانك دمدعاتق 8

 زوسعطد» ءكددلتلك. طصلصمو علوعتفد 50 !آةدطقلتسمس> مءتاعت"انانتخ 181ةاكح

 اعود م1.

 محصنع 161. ةعلتنم هل-1[هلءدصصقت (م"ه[عامع ؟ءاونت) ان 00من

 قمطلملادط ةلاتدد طدلتاذع ل[دححذسص ءهمتخكاتت: 2 20166 ]1طع'هكاتل“ ةاتح

 لوعو زماعمععلعمأتو قطلمت- ةمثم ذطص ة[هعلتس دل-'0اعهتلث حف.

 ركدطلأ هنوغلمصعع زص ١12 18[ءالعمسم , صتلتمقتم , ماتتعمو "عقعأ 116.

 3مردعامرتأمعك مدمترت مط 0طدتلهللدط ةصصتصات1 نان. 11313130 ةآ]-

 1[جمطلت ذطصد هخ-طمطت“ لع طمع ع. قطن 0طدئ0هل1ولج كاترعت:طلق3 8

 هلنم رسام ةساقمطت“ مك, زكنع حتسلنعاحس نسهعنعمك هتطنا ذصحومتأ

 رموعطت مو صلتنسج دتكأ نأ قلطتست همت ال[هاططمستت ع0 ةرتاتتلت 3

 صمت عاوطتع ةدفموعكدست *ه00ه5. 1ل10 هءعلدد (ةأال) ةلكدطقت مهلتت عاتم-

 وسع لن160عع ذطعمتغ ؟9.. 1وطزذ ذطص 0طخانل دطص 8وصصملع ةلزانطح

 عئاس» 1لذسفمم هسممءطثل , ةطخص ذطص (هقهلكم ة[ندمع هلح1آ1ةلك ك1“

 قةسحصتتك 162. مطل-هم-ةدلخسم 0طختت0رتاد 5ءلتالهدعس دعاك ان 11650-

 مماخستو. ]لكصسةههأمأ) ءهردزغابت عا هعءعللتكات“ هب 5ءاطهاطأا) ذات ؟50)

 (0م]1ءعتد هعغمحتسم مانطات مدحنسم ذصفات دانسات كل, هلل. 1مررهولف هأ

 ىيماغلحتك لئتستستت> ةعدلعم اان. ةلح11ةعم زاد اكفطتاماطو , كات ©76]2-

 لتغزمصتك ءمصخد ظمصصمتم5د 20 100ع]1وعاتس معدعأتو أ. 8ءءاهتتت 3]-

 11هزدورس متت ص 100زذد دا صدقت زانج دل-'ةلذ كات عنها“

 قمسحتت5 163. ج]-ظ[ه]لءدصصحع 2 5210 ه]11-1آهج:ةقءطأ هرزراتعمتهأناتق , 6

 كانمدوتتع ؟عدعدم مععدأ. الآدعحح ه>م6016010 ن2118 101231205 ك1

 رنسصردعم 11ةنثصت هص*-طظممءاتأل, ونعتعط ءمرصتامتأا11' 11-31ةقدتت طنط

 [كةطخمطو, هس-طظمطأ' ج8-1ة0لززط , 0طخا10 طن ظوضتتدلع , عغ كتأ 62

 ةدردردمصتأت 1ةهطز4 ةط (0ط4شلث0 طن ظوسضمولع. 1”ةهيسصتاتخح 1[ةفلقطتطةع

 ©صحهتزدلحع 20,000 لعصهتتتك لمده“ 2 18190150 مم عمل 18

 ندد هاتح ال[دمادسصو ءةيععرعت"هغ ال[هطمستتتت عل ذاط”ط ىلأث, ةكاتس قل

 ةكو, 1ن1طو» كطوالتتساتع ص نانو ةست "هعدت ةزصعان]ه1"ان: 6

 مرتصعترمانسس ةامطتأت هعحصخ ب هلان] هكدا

 4ط0-جع-©دسومل زاظد ىلأ ةستماعااتا 2 م12616ءاناتتح 115001

 ءا د 1[هطقكم زم تتعاملتدتم لمكتب (ةأم). 181ه505 113ةصتتتتت ءماطقت-
 امكان" تعوناتع 50 ؟طدرصعم 8زةتطخم , تطأ تتنالعصت 5[1ط0ةنثزقنتتت 11

 [لولعاطت مساغم5 تصلتاعءمع اصلع ءمضصوتتع ]1ظ>05 م26 عاتته1
 زوطعغ وأ. مكخسنص هيانعممتك ةدسخلا (؟ 1.

 علا

 مررت

 عم
 عب

 سل

 وع

 انوا
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 مومو

 هراك ةمصتو 165. 1مولتام هلاع 11ةثصت مدخل آملصقتتمك , لق 3

 مك ممتا هل 80معموددت, 1طصرتوتوأتع ؛ قست عاتذأه ([1"عدق)ر 110135 آع-

 هلق موعااتست ءكتدتت عم !ةعلأ. ط1ت]غأذ طموأتطات5و هءععلقأق تكتت ع3

 م5005 علعدمدأا 8[هعانسنت.

 ق4صضصتق 1606. '1كتاطتخغسست 1طمصقسم"انصت. ]دف اعنط ةذط٠ص طشخحلاتل ذص

 هلتسص 1كدطلتت دعمتغ ةمأ. طونم» لوتلفطت ةعوتطو دعست 2[دعت زطص

 هدتزذعز كح زمكتتسك كوطزأ ذطص 7210 ءديصواتع ها ياتددتت قط

 8[هدازرت ءأ كتامس عا مديساعم طمصقتختسم مدعقملتأ. 1111 2 موعاتطانق

 4قلتلحستست ةاقطقسأ هغ فنعم !1[هطقسست علق عا 1ططةطكشتتل م10120-

 عطحصأ. لوئاثان ممدغ ممم" عد 1طةطتكمت قراند ر لق ءات0018[5 10813-

 هلأ ه0 موعحنست لاحطلتأ نأ هأ !خطعت وتورم 001016 ةءال, جل-[[هعقس

 رطم 1طخةطتت ع« قسعع»ع عرولتغر لدكعفاط 8[دطلثم ممردتغأاتك 5ع دست

 6غ 'لكدس زطص 7210 مصعتلت دغاتز“انلتت 6556 ةدح. ماناتتتتتهك ع282115 تان

 1[جطقتتات نكات5ر 1؟ةمتداتق 16 عأ قىلالز5 هدصصت 22006 137عا. 11

 مز ممص» ةلنصغ, !8آكدطلتاس 1مدع مدعاانتأا , 10600116 625م 0

 رموتتذك ذص عماتمست 1كطقلكت ةذط٠ص ه1-1”ةقلطل ةط©طص ق4طل-دد- ظمطسخس (ةء٠)

 ةك. ©تتطات5 ةستاطتع لوتوذط 1هعجصص ةاتاتست هانا 11دطقتاست لتان

 ىدقسضسصمتح تع ةأ.. لوكعشط دصمساعسص  قلئلحع ءنزانعلمتس 50001

 كتولثكم هلأ , همم كدصص عدس لتستغتغ هلل ؛ ةكوطلث ءمصمءعتغر, كان

 ةدعدص زصمغم»ءاسلتغ ءغ ]وكن طسسص زص مسعف طمتغأت زنطوأ ةأل* ذم

 ندتم ممدصعتان 20 عم ماتع ظمفعطألل. 111566010136 06 ءمرصام ءرتعام ]تعا

 كطملثككس ءغ ةدكعفط ةأ. 1كطقلع ذط”طصد هل-1*هلطل هو ةععتددغ ةأكت

 3[دط05 مولدغتسس ”1هةطؤلطت (ةءأر ةهءكز ةولعسص علا. 0ات150اان12 ]ا1-

 ط]ارعمتتسد مرصع عوألات5 1ممالأغ اننا ماع 1[1هلتصسمتس , ل[ءاكلكممت أ
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 قمصصتق 167. اكوطلأ ةاتسسص 1طنهذ 5305-21 50 آطزونلزذص طتغأتأ

 تكتسح طددعمم ةعم]علناب نغ 1!ةطوضفأفم ةدطز1ءلمغ. "؟[1كخ ةزط٠طص الطن

 لتعم هطتغ هأل؟. 3[هطلث زيهطتد هدأ مهع1معغم آ[فتذع ظحسط ذطص 1آيح
 انس, ننم0 طلع ممص نأ ؟1عدرتات5 ءطقلتامع هطأ مده عععل عداتمست لح

 طدصعتع متصلتعمج هتغ. وعوعدأتم ةصقتاعمدححسص ةأالر ةأكر ةآلال.

 طموؤند 8وعاط04ل1 ءغ 8دعنوم. '!"عرصصامسم 1[ءاكلكوستاتست ةستتتاا1] 31111.

 قصحساتك 1608. ظمرطحست ؟0علت5 نسصرصاتسأ. 1مءلناتم م25 05.

 ركدط» ةعدعمتتلك هصل0ع هممصعم طقطووغ ةلال.

 مصانع 169. ةظكوطلث معغعصف ةقلطسس ام[ةعمسص زد 10005 , نع

 جلنععع لك نأ زذص عتهاتدس 11ةيئانصت لاتتلع ةانععععع1مدت5 8ط01عأب

 ةوؤ

 هلأ

 ةآأم

 هأ.

 هألا

 هلل

 0327 دع
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 حادمدحطخلطخمت دصمضسكب“ ةأأ“, 16 قمح متماثل اةرتقفع

 عون لس ةهأك. طوصصتللاك لع متاح أ 0طانق هألم. 11زةءطشسص هلع

 زعولطأ انطعااسسد ءمصخغسعاتمع مصاص 0محتزهلمفك 1[1ةمدصتقع تمات70]3-

 مثار ممعممصعتست غملزذك ىصاعخم قططقمتلمم ةعترات هلك. لدفاتكه

 حاحطلتت, ونت هع زمونس زدلتع ةدطصتتغاتغ ه)1. 0انعماأعد ذص هك عنف

 مدفع ةلتتك نأكل. دلل[ هكللطمل , لدعمه 8آهطلتتو ]ئطتتاتطت 108:61-

 لورحتس ةغ طعالوكتس قعدطتسمص ىقصفعتطتا ةأ"ك. قممعوعاوع قططشمت-

 لوضتس , وأ 00ءاتصمس ةطاطقفت لمت" نس ةساتوتتكس ه ءاددلتله 1ءرتاتح

 لتدكحس ماعم مدغم دطوصك ةأ”لر مز  موهخو 8دمدعاطخ» ذط©٠ن

 زادعكد كوككفطت زاطصس طلذحتل ةواتذ 1261:عاأاتل هام. 11[دحوشس زطص هلأ

 [لدلجو ممفاو نأكل, موف 1؟ةلئطد. طمغام 'ظددسط هأ.. ةطن 2هلخسح

 هع. 0ةمختك هنهسمتس 6:5. طكدلكحس دل-[[05 يصخم» هل. 18[هطلت

 وسند ه1", مةصقلعك قلد ةةدطقتا هلل“

 ©1دلتكخطدد 11011. 1[هخندم 11لدطلتم 1[خصسفسص ءمصقتلاادسصح 96]151 اان

 ©4110 جل-8دضمملكأ هععستشتق , زصفاعمتمف ععدماتو 20 "وطعم ا !01])1*-

 كزذص دصتغأتك كبح ]1[ عملك ءمصدعم]دغمدتتك عا عمت ادا هكماألك , هع'ءااتنم

 رظدعطلخملمس علسعأ. 'اكدصت]غادصت طحتات دس (0طقتمم دة تمهأغع» 1503

 هرنعومغم هعلقهغ هلك. ممطتع زص زهس 83لثن دمعت غر 560 مقل ئانس

 كوطزدع زطر» 0طخلتل عأغ نحعمدتك هععاتأاتك , 202 ةنعتأغر 112 عتتاتقلتط 16-

 كررتكطس» ع دوومتستو 8غ ةأكح. 100عدد دصصم ممتد“. 11505 8دعطع

 لخملانس عطب

 721001105 معرمعوست نابع ءطقفلتاد , زمغعت» عمد 11ةقعءاتستادك. لوككحتاط طن

 دل-["جه0ط] ةأغ ؟ةةسصتلتق انك.

 8علزؤ1م 1[هعدتصت زطط قلث ءزددوتع طممتخس 1"ةععطت. صه ةطن قطلح

 دل- ةخعث» 0-21 مددت, م*ةعاععطد5 8[علئصمع, قلئلهس ج]-1آةهقدص الح

 1[هاطقستسم عل مد0أعت» لمت انكاتتص 167ع1ة11 عأ 1420121111056 7261“ 111-

 طعرتصخ لسعت زدطعأ ةهذ). قرنا "عععموزمصعتط 4ل10ةيختتت ه]-1آ1ةقدت 06-

 عرلعرمكتت 11هددتص 1طن قلأ عا ةوطلذ زطنتد ةط0لهلاوط , 73065 ءزاتك و

 لانطعمكت“ ةابوص هزاع ع. دم ؟5عأام مصقول" هكلم لقطتت م1518 ةاناتتتتممأا

 هما" ةططةمزلوم ءأ قلزلوع 3[علثممع طعالز ععتدصسأ هدأ, 11هعدتست ةق-

 ةمعادع ةعصراسسص موال ننسك هذ, 8[ءاكلعدم 1[هددتس هدتتصتعك 56005 4

 عم ىمالازعتأ. 11001 21[هطقسصسصتعل] زط٠ص 3ه]دهتسخس طم ءااناتت 1203108.

 ىو [[0ةدتصتسم هذال, لع موكغ ذص ممعاتم ةذك. ]ص زعدس كملثكم

 صعبت" عحتصأ 8[هطقسلع "تعمر وننته قططقمتلتكق هرعت دمت اتا عتخقك

 (همدر ةدك)ر هغ 18[نع3 زطص 'اعذ, ندم ج]-11دعدسص ذطد 11ه ةسصتص

 مخ

 م1

 ةمأ
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 1موعتمم

 مدا مممعاتسس هععزلع»مغ (ةهك)ر ةك.. 1لستع ط©طص قطلملادلت ذطص 1[

 عض 695016 ةغ هع 1[ةلطتطت , اهططوالدتة مدثر دطمهعتمال اص ةععومأمر

 زد 0ءلعمأذعمسد ذعدتغ, انطأ هءععدمودغ 1[ةلئلحسص (؟[هآ]تطثاتو), لانعكان

 [خسنصت ةضظممعطأ 1 ممدخعو دعمعمفكت» ةأل. قلتدم تملتاةمصعع 6

 رزكلعرم معطاتق ةأل', (طمضمح لدمثلل ذطص 11هةحتح ه0 7[ءلتسعمععف

 موا مممسامست 11هددتست ةأ1).

 مصصتد 170. 11م5 دل-1آ30155 هكا. 1286 ىتبعح رصماتك 05 ءعمامسأ

 طاسست لتعسسأ دمه عت ةا-(نطقتعمزةح ءانس 10161" عأ لانكمز55ع , م08أ-

 نانحسص ةورص 1معرعردك عون عغ ءمصهأات5 ؟انعرخهأ ؟ةمعسمت' ع ةالء.. 1503

 زددطت 1[1ةسنسم ةانعععمكمر" عرج كاتطقأتغاتءر"ع ؟هلعطقغ ةلئاتس ةاتاتص 10زةن

 ردح“. ةكدلات لسععع مصقعصس أ نعطحسغ , تصتتق كدطز4ُ زاط”د طقلتل ]-13ةد“-

 صول ه مدصاتطانو 1[1ةسخست هغئطوغ هابل. 1خضستص دط هطلتعمغمدع همد

 زاه ةلتعمسدد» هتمغ, لدطز4 مهطتطوطوغ نانا", 11زةمتماح لع 1طعقطتص هلع

 زلدسعأاث. احطزذ 11ةلئادس ماد ةعرصعا ه مرمممعتام "عانصناتا هالآ. 1 عمجس

 كاتدخكم زمام [1ةلقدسل أ [[3ةصانسم هالك. 0[81هد:طانك ءطقلتأادعب 0من هدة

 رصمدعأ لدطروس 0غ هردطتح 1[ةسنسأ 1طهلن كان1'ة1011 م13ع)6"231أغ ةالقع

 للزوو طمم"[ل5. ةعامك. 18ةهوععلمأم ةعتت7هع. 1نطعا ةدم. 8هصصتنلا

 لع دزكغه ءغ منم»تاطاتو. 1150051 0ع 5ه]ادتسخسص زط٠طص ق4طل-هل-1121ز]ع

 هدأ. قطقحتاوط ذطص 114ةلتلع, لئئءوماتصحع مانطاتعمع "م عررموزغان5 ةمأ*,

 زدطلأات ه0 قلتطسسس ىمدقلتسس 0ع 71دلثاكك ةدح. "ع3 زاط٠ص 8ونط ددكر

 هك, 8ندؤمسماح 0ع ممقغح دلدؤمودل زطمد "0مقتنو ةصحالدتنكولك ةكأ.

 ممقأو لاعم/ ةع-(دتادل هك)'. ةدلسم دل-0طقمت» هك“ دحكسصجفمس 1ص

 هطث 1[1دلعو هك. دلم-ططمططخلع ذط٠طص ة[دخح ةق-5هاوست 515. 1طدهطتسص

 هل-1[هصدعنا؟. 1لدلكدسص 5905-21 ه1. جس-لمطأ“ عرفتم مععهأاتت' 2

 11401550 هال, ةلتأ مععقسأ

 طولت ةكد5د [ذصسنست ةصع-طظممءطثل. 81د ءزاتك (نطقتتمدةص ]13عأغو35 ءل'هأن

 جل-1"ةلطا زاد كوطزذ جاد 8وسضمملتت , [8ةضسنصاتست 203661 1-21*هلطلا. 501

 ص ددملتحسص 0ع0لعدخ كوطزذ ذطص (0طقلتل ةيسوانع هكوانع [[ةننان

 زماعمل ءععرتع دماسأ ممعأع نه مدع معتتأ "ا... ]ل1 عنهم 01135 ا

 لوطزدع ىرصرتمودزغ 1فمم, زط٠طم جل-]آكفعتس هعتطو .٠" 11ةسنصت مسح

 دعاه طممماتم 1140505 "اءآ. انزوئس» ةلطع 114011 معتم“ هطل1عجتع انعم

 معكامصع نسحست لدتص ك 0عونووعدغ مولنع» "نأ حكوعام ونه هطتتأ

 11505, مهخدعك هيغ هل-ل[خصخص ".)' (ةنيم) ةغ ءولعصت ةققو 1-لا

 "1." لوطزؤو ذطم 0طذلتال مدمتعند 8غ, 0طحتممدكم ءكاترتت ع0 165 10-

 لعدكم» 1.1, قةسمععألد عممعةلتك, طسووتسعم هل قوؤذعس ؟هركصق-

 ه'م

 هاب
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 طوعنسو

 ندع "[ديسألم ىاتغو» هغ ىرتتك ةيضصمام“, 1أمع ةدعحتس 11ةساست "اء.

 قرحضنع 173. 11هطمصتس ع0 زطص 5تن]دتددنخت 20116101 8326. 15

 زنك ىمقععمأ كدلتطق. هطحتعم»خص لتعم هطلغ "ام. دلع1ةهلطل طم

 جسام“ مسمع مغ طمصم»ع5ك ةععلمتأ

 قةمدسع 175. 1[1ةنلص ةلتسصت مست ةانعععدك01:عات 0ةقاعتمهأا , 16

 ةل-1ةفاطا ذطص ةدطزذ لأ.

 قةصحصتك 176. 1دطزذ ذطص قةطلحلاوط جل- [آدعمست 5ءعلنغددعس ةمعاأ اط

 ردتلدسصم كل“ نل-دلطال ذطص ةوطزُذ قصات عانت ه60'27ل6ا01 ءاناتق

 هجمت, هعمل حصص مععتستم هغ مةدتح م"هرصتععد مدعمأ 111. ةغاهع

 ردع 1دطز4خ 8وعاطلفلا ذص كت5املتح طقطعفطت“. هلكلتفشس ةط©٠د قملهلاوط

 رطر 1[هعذط ةم-7مطحت# بصح مرد 11ةندم عطعال1] مطلق 2ععاتظةأ

 ك1. طخسفص زدتععمصعد]غم5 1[هطقصتسص م0 ذطط دل-1آ1دفدت ه6 قطان

 ”8-1وعطخمس ءمصقات]امهأغ 0ع موهعغم كتبس ادطلذب ؟هقادس 51غ 2626: 68

 ةلكسممغر طلع مععمخ , طتتزاتدن06ع ءمصدقتللادا» ةععاتاات5 ءاطولثأاق 572 عت'هح

 مااتس لتاوعععوغ هغ ةمصتللدغ 111.١ لوطزذ ذم قععلع ممكنا“ ٠.1

 قلتح (ضدلتام 0ع 7ماطدتست كس 1هطذ زطد ق4ط0هلاوط 1143610526 و

 رص ناتو ةمأغعست 1118 ممد 8دلعلقتع 5مل مدهنع» ةطلحالوط زطن !10عءوطط

 ةممعااهطد» .٠ كوطزذخ ذط٠ص قطلمللوط 850غ جل-17جهقطلت ذط”ص هضم“

 هال ءطقلتثكمسم ذدصكسمتف 117 .

 0 عرمجصعم مديكنانسم كازعخ لامن ةهأغ اوفس هتان زن 53252. 1

 قاتسك كوطزوع زطد ©طخلتل "عه محمص ممدتأ.

 نصحت ذطم ةكلطعختص 4ععومأم م266ءااان“. 18عمعتمألم ءزات5. 58-

 ماعمغتم قانك زم ةلصت هتك" هعتمصع ؟الأل .

 قةصصانت5 178. 5ءلتغم ازص 4ععومأم. 1[دساطقسمو زانت ةكونت 56086 هك
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 مع ام. ةنس

 ىل فهك لك نود ىفهك تاو ىركشب فيكو 0 ىلع © كلذ

 ىركشب فيكو ىل هاضرا ام ىل ىضرن ال نينأو ىركشب فيكو
 نإ ام لك < فئغنن د ام* ىبدن ن 7 ذ نم ل 3 ليي

 كناسحا نم مّدقت ّظ #4 ىب 3 تلاد ىدجكشب ةيك 00 اذن

 ءكلوطب ىنمكقت كتننأو ىركشب فيك ما ل هدكج امب ىلاو

 كيك ىلا ىيلو تحنأو / ىركشب فيك مأ ىتافكا 20

 نم كنم كلذ ىنقرر, ىخلا هللا لأسا انأو ىل مركملا تننأو ىركشب

 لب هضعب ةيدأت غولب نع # ارمقم ركشلا ناك نا هل قاقحتسا ريغ

 عسوا و اب ىنع كناناكم ليني نأ * دريشع رشع نم صقش نود

 كلذ نا كننم ليلجو كقح ىنع ,ىصضقي 58 هيلع ردقأو هل 0

 © هيلع رداقلا وشو ه«دبب

 8 دلاخ نب ىبيك هيبا ىلا

 رفعج لعتساو نام مو راسا ىيحكإ 000 1 اهيفو

 © بطخعكاق نب نسم نب قي امييلع رو

 فيرط ىلع ةقرلا اًديرم مالسلا ةنيدم نم كيشرلا صخ# اهيفو

 اهنع لزعو ناسارخ رفعج- نب ىسيع لو نادوبلا لبن املف لسا
 © ذليل نيرشع اهايا ىبحكإ ىب رفعج ةيالو تناكف ىبك نب رفعج

 © سركلا ىيك نب رفعج ىلو اهيفو

 ©) ف كلذبب 65) (( ىدّكع ه2 ى اهبز © قوغتسأ. 4) ه

 ١ ىنتيسن, ن10011ع 022 1عع60. #ت) ( كليوطتب. /) © كيكشب

 ١ 3 2ع ممدع . مز ىلع ندمت (ن خيم 4) ( أ,هبحتقتم» 2 متسع.
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 امم ةانس 20000

 مهفالتخا ىف نيناك مهلاكك مهفالتثا ىف مهلاح كقرداب نونما

 نيبئموملا ريما وُقَعِو مهعانتما ىف تمناك مهلاحك مهتغلا ىف: مهلاتحو '

 هفطعو مهل نينموملا ريما ةلصو مهترذعمل باس مهل هدمغتو مانع

 تفك 'نثل نينموللا ريما .اي غلا مهو :متلاسمل ادد + ولالا
 5 مهقارم ىفنو ران أفطأو جرارش هللا لمخا دقو مهنع تصخش لق

 كلذ اف مهنم راصتنالا ىنقررو مهيف لي ىفالوأو مءاهند حلصأو

 3 ةديعسلا كتلود ماودو كحكرو كنمبو كناكربب الا هلك

 نينموملا ريما اب هللاو كل مهئاجرو كنم مهفوخاو ةمئادلا

 هيل كرس ال مق اج هي اذ ملا تصف
 »م اوداقنا ام هللاوو هيلع ىنتقفوو هتمسو ىل هتلثم ام ّدح ىلع الآ

 امو كنوطس نم 3 مهفوختاو كل تال هللا قص كتوعدل الا

 تغلبو ىديج كتلذب سق تنك نأو 0 ناك ىذلا ناك

 كتيعر نم اًذحا هللا فقلخ امو اًفعضو اًرجت كركش نع تدننا الا

 هنأ الا 4كلذ امو ىنم دل ءاضق ىف هسفغن ا 2 نم كعبأ

 0 ىريغ دنع © اهلثم فرعا* ال ام ىحنع كيدابا نم ا

 و 25 هتعنص اميف ىرفد لهما ٌدحاو نحبصا دقو ىركشب

 فيكو ليا كماركاب كركش ىلع ىوقا امتار ىركشب فيك ما
 نط ىلع* تأ رذ ىقيلوا ام ءاصخا ىف ىركش هللا لعج ولو كش

 <) © 2001 يلع, م) 51ع 0, هدمت[ [عص5 نم. ذل مهفوخلا» 2

 43 <يطي. #4) هل كاذ 0ءا206 (0 ها. 2 نأ. ) © اهفرعأ.



 «نعم ام. خئس

 سنا ىذلا نينمإلا نما انردلل بلل لاقق. ديدي ني لثم رق هديلجرد
 هجو 8 ىلارا ىتح ىلجا ىف أسنأو ىرصت محرو قوعد باجأو ىنشحو

 هللاوف هتمدخ ىلا 3 و هلي ليبقتب ىلع نتماو هبرقب ىنمركأو ىدّيس

 اهنا ملعأف ىنننجترا ىتلا ريداقملا» ىجرختو هنع ىتبيغ ركذأل تنك نب
 ريما اب كنع ىماقم لاط هلو نى تطاحا ءاباطخو ىننقحخل صاعمب تمناك

 ىلع اًفافشا ىلقع بهذي نا تفحم كادف هللا 0

 ىلا قاينشالا كنّْنا نعى لجكي نأو كيقارف لبيع اًقسأو كيرف

 ةيفاعلاب ىنعتمأو ةبيغلا لاح ىف ىنمصع ىخلا هلل ىمحلاو كنيو
 ةيصعملا لاعتسا نيبو ىنيب لاحو ةعاطلاب ىنكسمو ةباجالا ىنفرعو

 ىنمرتخي رلو كمأو كذذا نع الا مدقا لو كيأر نع الا صخشا ملف
 00 وتلا نع رك اله نسيم نصا اه دبلاو كنود هلجا
 املو كبرق اهيلع ترنخال اهلك ايندلا ىل ضرعث «ول ام كسنياع
 اذه ىف مالللا اذه بقعب هل لق مث كعم ماقمل نم اضوع اهتيأر

 ام ردقب كتفالخ ىف كيلبي لزي مث نينموملا ريما اب هللا نا ماقملا

 قتعامج كل جلصيف كتّينما ةياغ كتيعر ىف كيريو كتّين نم ملعي ؛5
 اذه امنا مهل ةجرو مهيف كل اًطفح مهتعش /مليو مهتقلأ عمججو
 كلذ ىلع دومحللا هللاو كتاضرم لب ماصتعالاو كنعاطب كسمنلل

 موداقنم مو مأشنلا ريك لع نينموملا ريما اي تمقرافو هقكئاسم وو

 كلبك #4 نوكسمتم كل مهنايصعم نم طرق ام ىلع نومدان كرمأل

 كلضف نولموم كيلح نوقثاو كوفعل نوبلاط كيح ىلع نولزان»

 ©) © هيلجر مث. 62) 0 ىرا . 4 © اياطخ وا. 4) 0 ىلج

 © © ام تنياعول نانمواتع طمض2 1ععام. رك 0 ملصتق ب عمكاو ©أ

 ملثو. 2 4) © نوكسمتسم 51
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 اهرابك هبطت ل بطخ كتاملم

 ير لع كنم َهداِب ارقي دنقل

 اهرامت ىَشْكيو اهاودج لموسي
 ْ نينا لدول الشلاقي ديالا + كر عاش نآع 516

 اهناوب انانتأ وأ اقايح افانأ

 لئان هاج يا ة اوملأس ناق
5 2 
 3 اهب راطق ءهامكلاف الاو ةكوسل . .

 نلاخ 7 ىيعي كالُمألا بأ نبأ

 00 اتزاغص رابكلا ةيمعتلاو ٍددِجْلا يبقا

 ىند نم نيكل ف ىت نك
 اهرابُغ فقَشُي ام تاقباس نمو

 دَلَحَر لح 4 نم 520 'يِدعَلي !نيغ

 امراج ا 1234 تزعَو كيلا

 15 اهتامزع لهر رادفألا نم 0
 0 ملبس ١

 اراسنفاو ٍرَفَعَج ْنَع ىنفلكم

 هقارفل ٌةَفورُظَم ا ىلا

 اهراكذا ملال بأ هيبلآ 7 ىسْفنو

 فلختساو اهيلي امو ءاقلبلا ناميلس نب ماص ىبحج نب رفعج ىلوو
 ةةااّماركا مل كيشرلا نادزاف فريضصناو + ىّكعلا نب ىسيع مأشلا ىلع

 هيدي لّبقف ,كذ اميف هيلع لخد ديشبلا ىلع محق اهلف

 ©) © ما. 2) 4 اوملسح اوملسا © ©اهراطم. )© سفنو.
 ) ة5زع ونننموانع 1ص 21121]10-21. (0 ىكنعلا.
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 04 ا زلم
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 اعزادحا لا مهل 00

 امتتامث ايانملاو ايرثلا مهجن

 6« نَسرحتو اهئايار نَقَفَح اذا

 اهتراهبنأ نيعماسلا لاه حيولا اهب

 مكنبلسي .ال ماشلا لهقأل اولوقق

 ا ئتياملا 0 0-

 فايخق 4-0 : هالاو 1

 ىقتلاو هربلل «ليماملا كدمُلا 0

 اهراطخ ل ذل د

 © اهرافش ىمدت* بركالاو هندعسو

 . 3 ص نع 02 ه2 05
 0 هه. . م و .

 ١ , 7 8 دع - روك تدع 2 5

 ١ اهر ١ م تمذاو اهاو ام دكنعنت

 ةمذب مقل ردك كك تيك

 اهناع َكْنانَي للم نه نكت ِف
 توَمْلا اذا رومألا ءايحاب 2000

 / اهرابج ا قانعأ رقناسلا نم

 46) 5زع هرصصتصم 1ءععصملتتتطت 0 0 4-11 6 تدشرتك وأ.

 5) © ال ْناو) الداو. 2 © نيماملا" 4 4 اهراعش ىيث. 4

 رذعت 0 ا /) 51 4و 0 ار ابدح.



 ام. خنس نمو

 ىنح ةكمب ماتا هتريع نم غرف امل لق هناف ىحقاولا امأو 8

 ةئامو نينامهت ةنس تلخد من

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 5 اهلحا“ نيب ماشلاب «تيجاه ىتلا ةّيبصعلا كلذ نم اهيف ناك امم

 اهمرما هيلا راص ابع ربخل ركذ

 اهرما مقافثو اهلها نيب مأشلاب نثدح امل ةّيبصعلا هذه نأ ركذ ,
0 2 5 
 دقعف كيشرلا محرما نم كلذب مناغا مانشنلا ىلع ىيجح نب رفعج

 د0 هطرش ىلع لعجو ىسالسلاو عاركلاو داوقلا ةلج ىف صخشف ىسفنب

 نب بيبش 7 هسرح ىلعو رعت تب 2 3 نسال

 ةنينآمطلاو 0 ىلا اوداعف اًسرف الو احر اهب محي ملو مهنم

 فعج لل اي ىومنلا ريحنم لاقف ةرثانلا كلن ًافطأو
 رو

 15 دلتف 0 ماشلاب ٌتّدَقوأ دقن

 ارا نيكل ماشا ناوأ اذه

 كعب لآ نم ٍرحبْلا جوم شاج اذا

 رقعجب نينموملا ريمأ اهامر

 90 اهترابجتناو اهعّذَص ىفالق هيفو

 دجام ةبيقنلا نوميمب اهامر

 اهزازنو اهئاطحتق ه اف ب ىضارست

 ©6) ل تنناك. 6) 0 ةسأردح,



 - انآ خنس

 سا م60 ملي

 92 ىريبمجا ريصنم نب كيزي نب روصنم ناساخ كيشرلا ىلو 50

 ه4 ىناتسجاسلا كرتا نب ةزج ناسارخ  ىرش اهيفو

 اا يا لعمل
 هنكوش تدنتشاو ةربومل ىلا ىاشلا فيرط نب حديلولا عجر اهيفو 5

 هغواف ىنابيشلا ىيزم نب ديزي هيلا ديشرلا هجوف هعبت رثكو

 رعاشلا "لاقف نوقابلا قرغتو

 ديدَحلا الا ديدحلا لفي ال اضعب 7 لتقي اهّصعَب لثاو

 « ديلولا نخا ةعرافلا تلآقو 0

 اقوبم َكَل ام را َرَجَش اببأ

 فيرط يبا ىلع عجن م َكَناَك

 يقتل نم الا ا ديو 5

 0 ا لم ره 3 1 0 هذه ىف كيشرلا رمتعاو 5

 ةنيديلا ىلا فرصنا هتريع ىضق 20 فيرط نب ديلولا ىف هالبا

 ىنم ىلا ةكم نم ىشف سانلاب مح رث ميِد نيقو ىلا اهب ما

 فيرط ىلع فرصنا مث ايشام رعاشملاو كعاشنفلا كىهشو تافرع ىلا مث

 ©6) 5زعء كلر 0 © 14 ىناتسكاسلا : 1طن 1-21 ]21021 ىناينكسلا.

 م) 5زع ندمودع آخر 1م ع 1طص 1كطدل1 ذر م". 83ه. ل لضقب (مضقي 2.

 2ك 105[18 ؟واتك طقطع5و هه. آذر 1.1.: 1ع (20ءزعر 1005/27 , ١ (ءمال.
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 اآنم خنس كب

 ن م ص
 امْجمَب :قاَبقَت 4 تلا نتا ىلع 0 .٠
 ادبفم تملا ىَي لوذعم * بيحت

 نب مازر وخا وهو ءملسم نب صفح نا ريرج نب سابعلا وكذو
 نلخد لق هنا هثدح 4ئسقلا هللا دبع نب كلاخ ليم ملسم

 + .لقذ اهنم ةردب 5 0 ايف اهميناوخإ

 دداخ يب ىَينت ين لشي ذلا يفت
 رنيه رسارخب يك

 اذه ىلا كنقبس 8 تدنو ةصفح ىبا نب ناورسم ىف لكقك

 00 «معرد فالآ ةشع مع ىلع .نأو كيبلا

 اهيف ةيتاشلا ارغي ؛مصاع نب /رَقز نب ةيواعم ةفئاصلا اهيف ازغو
 © ةيلقص فيرطب 5ديبلا هعمو ىشار نب ناميلس

 ناكو ىلع نب ديس نب ميعاربا نب دم اهيف سانلاب حو
 © ذكم ىلع

 «4) منا و 0 ميلا: ْ 6) 1ع كمل. 0 برتكأ 1١ ف 620

 200.-تالوم. 4) هل ىرسنقلا, © ئريشقلا. 2 هج هلع املف
 تلك -.نيصم. 7) تزرع 22002 1طن دلعال]. © اه رز 00 رو
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 اجهل. 2 7/ه]1© . . . ممدأ. 607171. 7. 63 ءأا 1717ه, 6 مدع. ]1و 5156و
 ةصم. 5. 4 225646 دنبلا. 0. ديبلا. 2102 0 خيلقس 2 /) 516 10010.
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 2 أبح كنس

 متع فيلكس فمي يلعن
 نآاكو 7 ناك

 انروأو مهيف نمالا 0 م

 هفرعب مهيف مان اننيألا ئك نس

 اديتنعلو قبس هامبآلا 00 و

 ادعبأ 6 . اجت أبل ١

 للاخو ديد سنو اًدعاص امس

5 1 2 6 2 

 ادنهملا ماسحلا ىصاعلا مد ىقسيو 10

 خطب لا ةبب 2 نم ئئوقلا كشو

 ادتق ةقيللا َنِيَع هلصق ىلع

 0 متابجلل جذاغلا ىبنلا 3 15

 تدك 86-2 لك هك هللا هب :

 008 :تالَصلا نع 0

 0و ل ل

 اهيل الو 10 ل

 هل ةرك رك كاع 206 7) © رك و , 16ئت05 دعومج..
 ب, © عاب 17 : و



 آبو خنس خلو

 لق كيزم انحنع كلو لق ريمألا اهيأ كننعن اهنا لاقف كيلسأل « لا

 داعأف كل وع لاقف اول لام نم لاملا اذع هل لاقف ناسرفلا هلآ

 املو لق >«ك«فرصناو كلذ 00 هعسي نيب كل اما لاقف هيلع

 فارشألاو باتّكلاو ل 5 ا مشا ونب هاقلتو هلبقتسي رفعج

 نب ناورم هحدمو فلا ةئامسمخلابو فلا فلألاب لجرلا لصي لعجف
 لاقف . . كيا

 هلاجرو + 1 99 دبس 5 5-5994 3 كبص 7 50 5

6 2 0 57 2 

 5 ىفم انك ندبعلا» سعال

 ة ادمعتف ئجللا بابلج جبصلا <«  _كض

 كوسبب سدد ويفي دل نىم عار نسقت

 نتا 6 انني د فنيا

 7 71 7 ريشا ا 000

 ن5 -

 مهسيف لذعلا عم نب الب يسيطخستللا

 ايو تايقاب فريصع ىدايأ

 6( 2 نع 8) هل ادرغتق : 3 20



 همس ااه خنس

 ع - يو 1 200

 , ع "ا تا حا ت5

 رسب انينينيق رهحدلا ناك

 رشع ىبا ادع ىكمربلا ام اذا
 2 0 4 و 0 س 2 2

 رسيسمأ وأ رسيزو

 جرخ ليربج نب ميقاربا نا ىمشاهلا قاحسا نب لصفلا ركذو 5

 تلخدف انيح ىنلفغا ام دعب اًموي ىلطحف ميعاربا لق كلذ هيلع

5 

- 

 كعور جرفيل لق ث اسلاج ىوتسان اًعححطضم ناكو هللاو رش

 ىلع 1 لا طعم ىنعنمت كيلع ىتردَق نان ميجاربا ايمو

 رد فلا ةئاهسمج ىف مدارس دك عينا اهنيلوخأ تلك انف ناتسجم

 منغو اهحئتفاف © لباك ىلا ههجوف هسرحو هطرش ىلع ميعاربا ناكو لق

 عم ناكو ليربج نب سابعلا نب لضفلا ىنثتتحو لق ةريثك مئانغ
 فلا فالآ ةعبس هجولا كلذ ىف ميعاربا ىلا لصو لق ميفاربا هيع

 دادغب مدق املف مبرد فلا فالآ ةعيرا يارخل لام نم هدنع ناكو نو

 هل ّلعأو هيلع هتعن هيريل لضفلا راوتسا ) نييغبلا قي ا اا ىو

 فالآلا ةعيرألا عضوب رمأو ةضفلاو بتحذلا ينو .. فويطلاو ابادهلا

 ملك ىيحج نب لصفلا دعق املف اايركفلا' نعت ديحا ىف فلا

 كتآ رف هل لقو ايش اهنم ليت ينل لي فرطلاو ايادهلا هيلا

 <) 0 ل 8 دولا هدا دال س2 25 نا ىلإ تن نا

0322 

 860 2 نامتع نب صفح باحصا يعل زعيطقر 560 00 يف

 1[نهعم 2غ تشل 21620 نيبعنلا. 1 دلع © راوتساف )© كنآ مث



 |دم انس : ليز

 5 لاقو

 اهلفط عوج انهار لفط م 31 اذا

 لفل نس لضقْلا مساب ا

 هع كذا م السالا كب تيتا
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 هبل القاع هل ربما يع نم لفل نان ناتعلا يب حط
 ىتمدق ىف تبَصا ليقي هتعمسو لق ةلغب ىلع هلمو هاسكو مرد

 د ناي د ع -
03 

 دلاخ ىب ىيحاي موب يدل تريخكان

 0 راب ملظأ مسلو :نبسعتف
1-7 3 0007 

 10 دا شيم هياط وعل
 معا ع ا -

 د نم نم وأ ناطحق نم 3 نمل

 لري ملَو راس يقرسشل اا وحلا

 اربتمو اكلت وليعلم للا د

 ب هلو ء ىكمربلا 11 دعي

 15 2اس اذقق الا رفذلا 4هل

 لاقف 0 ملس ةهحدمو

 11000 000 قطعي يفلت
 - 32 0 د ون نب د د 8 50ن -د

 4) 4 مصعتساك» 2) © فلاو. 4 84 معاطانص 50234: طاتقتعت

 1ةأانظ تكانت ]210 42) د ىحل» : ه) هذ ارووسم هزم كركر

 روبعنلا
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 لدن ألم خنس

 - ه - ض٠ هالك

 مقدادع ىف نيثم سمخ نبنتا
 د١ ددروو 9 012 - 2 ن

 بنكلا 0 ا ىنل حملا تا نإ

 اوبس نأ ١ ناقيتلا ىض كمحأب 1

 ودوار ّلضفلا ىَيكي نبا ا

 دمع ©

 اًرثمْذَهش كه هل قيوم ام



 ادبم خنس «4*[

 دلاخ ىب ىيحج ىلا اهلك هوما ديشرلا نضوف ةنسلا هذع ىفو
 8 كمرب نبا

 كتقف اهب مكحو ةريزجلاب ىراشلا فيرط نب كيلولا جرخ اهيفو
 8 ةينيمرأ ىلا اهنم ىضم رق نيبيصنب ةميرخ نب مزاخ ىب © ميقارباب
 نسحأت اهيلع ايلاو ناسارخ ىلا ىيح ىب لصفلا صخ# اهيفو

 جوخ رهنلا .ءارو ام .اوبخو. تاطابرلا» :نبجاسلا اهب 'ىايدر اهيا
 لضفلا نا ركذو ءاعنتمم .ناكو ةنسوشأ كلم. 2 هخاراخ . هيلا

 ةيسابعلا مايس مجكلا .نم اذنج ناسارخ نخضنا ىبيج ىبا

 هناو لجر فلا ةئاهلبخ تغلب مهناّدع .نأو مهل مءالو لعجو

 ةيبنركلا دادغبب اومسف لجر فلا نورشع دادغب مهنم ملق
 ليقي كلذ ىفو مرناخدو. .مهئامسا ىلع ناسارخ مهنم قابلا فلخو

 ةصفح- . ىأ: ني نارا
 هل ءلركأ ال باه .الاءكشقلا.ام

 ديهشلا لفات ام ف بورساسْلا دنع

 : :مهمهس رع موق قلم 6 اح

 د17 مهيدبأ 2 لولا 0

 اهب ميِجحلا ىفاس ىنَبل 3 نيس

 برأ مهري ىف اهل ام بئاقك
 تقرع بق .سابعلا ىنبل بئاتك

 5 م0 < د د

 بعلو مجعلا اهْنم ْلَْصَقْلا فل ام

 ©6) © ميعغاربا لتقف. م) كل انأ عع, 0 دوحاراح. هه

 ءوو 1لعصح تمددعت ن100 ةردانل 8101ع200251, ]ز. اظبغر و ءلتاتتتت 5+

 فارحءارجم و 110 تقاتل 11 61 وارخارخ. م) 0 ليقا امم هك لوقا.
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 نا

 599 ١ا نس

 ىف اولخدو فوحكلا لما نعنا ىتح ناميلس نب قاحكسال اَذَدَم
 كاذنا  ةةمكرق ناكو ناطلسلا فئاظو نم مايلع ناك ام اودأو ةعاطلا

 نوراح فرص ةيفومل رما ىضقنا املف نيطسلف ىلع كيشرلا لماع

 هفرص مث رهش نم اون خمتإت اهالوو رصم نع ناميلس نب فاح

 © ملاص نب كلملا دبع اغالوو

 نم هعم ناو ىرابنألا «هيودبعب ةيقيرفا لا بوثو ناك اهيفو

 ناك نم جرخأو رتاح نب مور نب لضفلا لتقف كلانع دنجلا

 اوعجرف نيعا نب ةمثر هيلا كيشرلا هجوف 2 بلهملا لآ نم اهب

 علخو ةيقيرفا ىلع بلغ امل اذه هيودبع نا ركذ دقو «ةعاطلا ىلا

 ىحاونلا نم :سانلا ميلا < عزنو هعبن رثكو هنأش مظع ناطلسلا

 هيلا هجوف كمزب نب دكلاخ نب ىبيكج ذئموي كيشرلا ريزو ناكو

 دايز .نب روصنمو ئدوم نب نيطقي كمرب نب دلاخ نب ىيج
 بتللا هيودبغ ىلع عباتي دكلاخ نب ىيحي للزي ملف هبناك
 عامطالاو هيلا راذعالاو ةيصعملل فيوخلاو ةعاطلا ىف بيغرتلاب

 هل قف دادغب 5 ةعاطلا .ىلا داو نامألا لبق .ىنح ةلاعلاو

 هلصوو كيشرلا نم انام هل فخأو هيلا ىسحأو هل نمض .اب ىيحب

 <) 5زع 00001016 1طص ج1-آ0). 0 عبر لبعي © 2201 هجر دبع. ةزتان1

 1آطم ىثقطقشتن, هز. ©«2840-7ع]7., 1, بار ء ةصتت. 7, 12111211024

 هيودبع ىب 5117 هبر كبع ىبز 4 71016 10657285615 , 2254. 6

 /* كت يناعر 7.74, هت 86 ءغ 03عأغ نتموضانع آشر 1“ ديودبعب فرعي

 00 1 12965722 ععلكر 1-10: 14, 1. ١ مة عوفو 661

9 011001 



 الب نس 4

 اهوخأو نورا ةجوز © ةديبز ىدقاولا ركذ اميف هعم نّكاحو

 © اهعم

 ةئامو نيعبسو عبس نس تلخد مث

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل مكذ

 : ىيحب نب رفعج ركذ اميف كيشرلا لزع كلذ نم اهيف ناك امف
 كلام نب ةزمح هلتعو ناميلس نب قات“ امايا هتيلوتو رصم نع
 3 يلي“ ناك ام ىلا ئيج نب لضفلا افايا ةتيلوتو ناسا نع

 ه ناعسجسم قتل عم نبق 3
 © ّئبلغتلا كيبل كبع نب وارث بف اهيف ةفئاصلا ازعو

 و ترافل جحا هليل ةرر ةلملطو مير قدفارلا كك انف اهبف 1
 نم اتيقب نينليلل ءاعبرألا ةليل ةملظ تناك رث ميل نم نيقب لال
 ةعملل موي ةديدش ةملظو مير تناك رق ةنسلا هذه نم ملا

 ة©رفص :نم تلخ ةليلل

 © كيشرلا نورا اهيف سانلاب جو

 15 خكامو نيعبسو نامت خذس كتلخد مل

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربل ركذ

 ةعاضقو سيق نم رصم ةيفوكلا بوثو كلذ نم اهيف ناك امف
 هيجيتو هايا جلاتقو ناميلس نب قاحسا هيلع ديشرلا لماعب مثريغو

 هيلا نيمومضملا داوقلا نم ةّذع يف نيعا نب ةمترت هيلا كيشولا

 4) 1طص هلطزدننمك هرصتانعدك ة5ءونعدا2 20016 ءانبب ترسماق»

 عناصملا. 0 ميم ةءو. طهطءغ اهعم اهاخأ نوراغ هجوو ) (© هيلا

 جعواتع طعتع. .ء) 5زع نن0مون06 آت 21-آ10]. مهيلا.
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 + ان قانس

 كفلح دق لاقف « هيلع لمكتف ىدوا انأث لق تملس نا .مالسلا

 كاذتا:لامعلا ناكو دنلل نم نيلجن عم هلك كعك

 نب نالفب توعد ىنأ ديشرلا ىلا هعم بتكف ةفيلخل نوبتاكي
 توعد مث هترظنأت رظنتساو ولف جارل نم هيلع امب  هتبلاطو نالف

 ةنيدم لاما تيب ىف الا هيدوي الا تيلاذ طاطلالا ىلا لامو عفادق 5

 0000003١' مل ةككفنا نقي اذكو اكك هيلعا ام ةلبجم  مالسلا

 نب نالف ةدابق نم نينموملا ريما نحل ٠ نب نالفو نالف

 هللا ءاش عا لعف هلوصوب ىلا بتكي نا نيينمومل ا ريمأ ىَأ نذذ ندلف

 لوألا مجخلا جارخل دانس 51 نم. ءىشي قا هول ف

 لطلاو ةبلاطملا تعقو ثلاثلا مجنلا ىف ناك املخ ىلاثلا مجدنلاو

 ممأف ةقيضلا اوكشو هوعفادف مبلاطف راّجتلاو ياكل لما رضحأف
 رضحأو سايكالا ىف رظنو هيلا اهب ثعب ىتلا ابادهلا كلت راضحاب
 ىدانف طافسألاب احد مث اهلا نع اهازجنأو اهيف ام ن 00

 موق اي لق مث اهلها نع اهنامثا ىرجأو اهعابف 80
 انلام انيلا اود اهيلا مكتجاح نتقو ىلا مكاياذه مكيلع نتظفح اك

 لام فلغا هنا < ملعي الو فرصنا رصم لام قلغا ىتح هيلا. اود

 ناكو لغب ىلع ةرد وبأو.لغب ىلع جوخ فرصنأو هريغ رصم

 © هيلا

 جتفاف كلملا دبع نب ناجرلا دبع ةنسلا هذ ىف ةغئاصلا أزغو

 © انصحح 0

 روصنمل رفعج ىنا نب ناميلس ةنسلا هذ ىف سانلاب محو

 ©4) 77 هيد. 5إلا>. بلا هيلا 20 © ةعباطكل 2 ملعأ»



 ا!ب“اآ ننس كب

 عفرا اًسيسخ اًسابل هسابل نآكو هجولا «هوشم لوحا الجر ناو
 ريبقيو هبابث رمشيب ناكو اًمهرد نيتلث هناميق تناكو هناسليط هبايث

 ممالغ فدريو ديدح ماجنو ىئسر هيلعو الغب بكريو همامكا
 ريما اي لاقف اهيِرَحَو اهعايضو اهجارخ رصم .هالزف هب اهداف :هفلك
 هانا ىلا ىئنذا نوكي لق ىب امو لق ةطيرش ىلع اهالوتا نينموملا

 تلضتاو رصم ىلأ ىضف هل كلذ لعجت نفرصنا دالبلا سطل

 لخدف همودق عقوتي ناكف ىسيع نب ىو نارهم نب ربع ةيالو

 نصقق لقث لغب ىلع ةرذ وبا همالغي لغب ىلع رصم نارهم نب رمع
 تايرخا ف سليف لخدف هدنع سانلاو ىسيع نب ىدبوم راد

 0 كلا رمعل ىسيع نب ىبوم لق سلجملا لقا ىرفت املف سانلا

 اهعفدخف بنالاب 0 مق رث ريمألا هللا حلصا معت لق نيش اب ةجاح
 تنا لق صفح وبا انأف لق هللا هاقبا صفح وبا مهقي لاقف هيلا

 سيلأ < ليقي نيح* نيعرف هللا نعل لق معن لق نارهم نب رمت
 ناره نب ربع مكهقتف لحرو للعلا هل ملس مق صم كلم ىل
 ؛ةلخدي ام الأ ابادهلا نم لبقت ال هل لاقف همالغ ةرد قا ىلآ

 نيثعبب سانلا لعجن امالغ الو ةيراج الو ةباد لببقت الا باول ىف

 قبو بايتلاو لاما لبقيو فاطلألا نم نك ام دري لعجن عابادهب
 ناكو ةيابخل عضو مث اهب ثعب نم هامسا اهيلع عقيبف رع اهب

 هاولف مهنم لجرب ًادبف ياكل ءرسكو لطملا اوداننعا لق ميق رضي

 © ةنيدمب لالا تيب ىف الا بارخل نم كيلع ام ىّدوت ال هللاو لاف

 2) (6011. مهم. , الور آذر مكر ة1طص ةاكطقل0.ر اذار. ف 1236

 ءوشمز ( ءونشم. 2 85) ظرع 1طدد 210121]10-21 :ءعءعمز. لكل ءغ (0 لاق

 ء) ( (لثتاقلا) لباعلا سبيلا 42) 102. 43, 78. 5ه. © 6

 أووسكو.



 ا ان“ نس

 2 نتن 2 د

 اديحت 44 عسي ىلا |[ ا ل ا رسل 1 د

 | لس فتاطلب  ىيفي نب ىسم داجاف

 هدوسيسم وشاح وفو دجملا ىوذ ميسوم لانو
 371 0 ا و

 هات ميلف دل: و 7 كينما بلا 1

 1 ةيفخ د رسعشلا د دق يل

 ناسارخ نع ءاطع نسب 00 0 لرع اهيفو 0

 ردحم 200 نب دلاخ ىب ىبيج نب رفعج 0 72 اهيفو

 ؛ نارهم نب ريع اهالوف
 ارفعج ديشرلا ةيلوت ببس نع ربكلا ركذ

 اهايا ريع رفعج ةيلوتو رصم

 0 ةفدح ناري نك لمح نب دا ىنآارع نبدي مذ

 ىلع ناكو .علشل ىلع مزعت ىسشيع نب ىسوم نا هغلب نيشرلا

 العبى اورظنا هي ا يق اروبا لاقف رصم

 ©6<) ه ميسبر 0 خيشب». 1[طص هدلعالز. مصابسد 6) 10عدسأع 22ع-

 10 , 0 ةكماربلا. 2 طاعمتات5 درت. قطان 11-1هطقفتسر, 1, 51 لفقف

 لا وظنف مهسخأو ىجباي ىلع نم رفحا رصم ّلو ىيكج نب رفعج



 ا!“ خنس : لزاث

 ان

 مأشلا «دلاخ نب ىيكي نب ىسوم ديبثشلا ىلوف ريتك رشب
 5 كرو املف ةعابج باتاللا يِياشمو دانجألاو داوفلا نم دبلا مضو

 اهب ىبوم مالف ىمشاهلا ىلع نب ملص ةىلا هليخدل تلحا* مأششلا

 ىبيكي ىلا يف مككلا ديشرلا درو مالسلا ةنيدع كيشرلا ىلا

 قاحسا ليقي كلذ ىفو دادغب عمدقأو جنيب ناك امعو نع افعف

 10 ىميركلا ناسح نبا

 ملهمق سبانحل لف ثار هئاقل نودي ىَيْحي ملبس نإ

 ماشم بيطو طَبَتْعُم نيل ف طرقم ريت مالسالا ئعار اي
7 

 العألاو تاوبرلاب تايبيو ةبرش 4 ىقستو هبراشم « ىّذعَت

 م) دزع نا1هنانع ؟ععاع [اطدح 21-آ0ز هتنتثز 710ع آصققر 1. 16 ءأ م. 1)", زى. آخر

 11, 3, 22816 ىسيع ىب ىسم. 45) ؟ءاطد ءمرصنمأ2 ءوؤء 710عصح

 اان 220 تّدحار نان00 © هدت., 1016. 1عععدكانت» نّلخا , 560 205+

 ىلإ 26ءعوودتتم 0510ج دلع همدمع» 2670115 (ةلئطت (مهصح 0ع

 ]م50 ةءتمتص ءووع معوانتأا), 5117 70عو]). 407105, رك27444. )«  لاق. ٠
 4) هك © 6 ىقسي. 6) 4ك ءا 0 يحنن. رز اع 1ص 1آكط2111ءةقر

 2. 834, م. مه (1؟5[ع21.) ة5ءتطان5 بوقعي وبأ 556 خينك 236

 15طقلع 1طد 11ةقدؤت ةانزتن3 1210201. 1ص 31121])1-21 3+ رعاش هحلث.
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 ع ابا خئس

 ىبل ريسن فيرطلا ىف نحو نا لاقف دعم ىاياو بيكرلاب نبأ رمأي

 هللا كنعو هيلع هللا هر هلعا اقامدال ةوبن ىبجل ىدحي نا زاج

 انلخأت ىكتح :انيضفا لنق لاق هنا ىف كشن اه .هللاو الو هبسن

 كنسلع اما ىسمل ىب سابع اب لق انيلا رظن املف كيشرلا ىلع

 هناسلب هعرص ىذلا هلل كيحناف نينموملا ريما اب ىلب ىا لاقف ربخلاب 5

 هللاو لجرلا ىيشرلا لاقف كماحرا عتق نينممملا ريما اي هللا كاقوو

 نيبنا هللاو انأ, ىيحكي لخدف رتسلا عفرو بحي ام ىلع ميلس

 اما دمحم ابا اب هب اص دكيبنثرلا هيلا رظن املف تيشلا ىف عايتزالا
 نابا ىنلا هلل نيل لق رابخل كودع لتق دق هللا نا تيلع

 اي هللاو هجر عمق نم هافعأو ىلع هودع بذك نينموم لا ريمألا»
 فيكف هديرأو هل جلصأو هبلطا امم رمألا اذه ناك ول نينموم ا ريما
 هب ةناعتسالاب لا هب رفظلا نكي مثو هديرم الو هل بلاطب تسّلو

 كيلع هب تيوقت ام هيغو كيغو ىريغ اينحلا ىف فبي مل مث
 عيبرلا نب لضفلا ىلا راشأو كنتافنآ ىَتَحأ ىم هللاو اذهو اًدبا

 ةرمغ ةدايز ىف ©« ىبم عمط مث مرد فالآ ش ملا يبه ل ءللاو ع

 ىف هل رمأو اريخ الا هل لقت الف 6 ىسابعلا اما لاقف اهب كعابل

 سنيي وبا لق 2؛ميي ضعب هسبح ناكو رانيد فلا ةثام مييلا اذه
 هيلا لسوأو ةسبلمل هذ عم تاسبح ثلق هسبَح نورا ناك
 ©رانيد فلا ةثامعبرا

 ةيناميلاو ةيرازنلا نيب مأشلاب ةّيبصعلا نجاه ةنسلا هذه قووم
2 

 “ماذيهلا وبا كثموي ةيراونلا سأرو

 ©) 0 يع م) 5زع ا[كطقلا 15 ةممعا]ة2ع 50134 عيبرلا نب لضفلا :

 كك. 105ءعهتأعات , (7765/., 2. 35



 ابا زئنس ١

 ىهجر تيعطق هقلعا ناف كفالا نم هب ءاج ام ىلع ىن نيعتسيل
 نانا ىردتي ايئو.ى ئس نقلخ ناو كلص هلا

 نكيلف كل لقءاام ٌلكف هيلا بعهذاف هاكملا عتب نوقتيو عدالوأب

 لق ناك دقو كيلع نمأ امر كتهجو .كفف ىف ربح هل كباوج

 0 كتسِيأر اَمأ كيش :لا كنع انيميسخلا ان) 1 كاني انفرصنا نيح كنا ىل

 ىنعي هنم غرف ىتح ائَقرَص ام هللاو ال رادلا ىف ضرتعملا مالغلا

 انسفنا بستكي هللا ىبعو نوعجار هيلا اناو هلل انأ ىيحي

 اهب ميمغم ان قيوطلا سعب ىف ترص اًملف لرسرلا عمم ثجرخن
 ىلا لاسرالاب هحعنأ امو هرما ام كحّيو لوسرلل تلق هيلع مهقا

 !0 نبع لن 3 ةةعاسف رادلا نم ءاج امل هنا لاقف تقولا اذه ىف كا

 تلفح اف نابع نب هللا دبع لق نا ىنطب حاسد :بأدلا

 باب ىلع انيص اًملف هيلا ننفتلا الو مالغلا لبق نيم مالكا اذهب

 دفق ءاسنلا اذاف نيبابلا يف هل ذفنم ال برد ىف ناكو < بردلا

 نيدانيو نيفوجو نمطلي لابخلاب 7تامزنسم روعشلا تاروشنم نجرخ
 !ةاذه ىبم بجتا اما تيأر ام هللاو تيلقف لجرلا تام دقو ليولاب

 دنكعب الز هلبق هلثم ضكرا من اضكر ضكرأ اعجاو ىتباد نيفطعو

 « جيشلا بلق قلعت ىننورظنني مششلو ناملغلاو. ةياغلا هذه ىلا

 ليدنمو صيق ىف ابوعرم ىنلبقتساف نوداعتي اولخد فو املف ىف

 ىنلا هلل كيل لق تام دق هنا تلق ّننب اي كءارو ام ىداني

 «ةحيشرلل .مداخ درو ىتح همالك عطق اف هنم ذاياو كحارأو هلنق

 4) © نيقوتنو -ح نوقوننو ٠ ءم0عا> ةءصقان. 6) © ىلا وهف

 © 1.عععدلتتست 101 عأاتت رادلا ءا 10213856 12 5604. نابابلا اف“ 2

 0 تامركتام - - تامزعتم ه) 81 عحدرتع نيابعلا.



 ةلرازإ ا!ب“نآإ خنس

 نينا و هللا >ب 3 ]1 1 نيتفيف . نيتعكر 2 . :لبقلا ل فق 5

 نأ مهللا لقو هنيجم ىف هنيم كبش مث كربا لق مث ىيحي كرب مث

 الااللا لدهح نب يحي نا ملمع تنك نا ّمهَللا هللا حبع
 باذعب ىنتخ#أو ىقوقو ىللبح ىلا ىنلكف اذع ىلع فالخأ ىلأ ىنعدي

 دلت نك نكقعي دتكساو:'ءتوقو مليح .ىلا ةلكف لاي كرنك نم

 راثلا | نم ةيحاتا ف سبكف ىيكب رمأت رفتو نيملاعلا بر نيما

 لاقخ نبا ىلع ديشرلا لبقا بعسصم نب هللا :كلبع جرخو بح ماعلا

 لع يزال ءدذك اذكو اذك هب تلغي اذكو اذك هب ىلع

 ةسفن ىلع اًفوخ روفصع نع اميب عقلي ال نيتملكب ىنا هملكف

 نم ةسابل هنع* عونأ ىا عم تلخدف انفرصناف فارصنالب انرمأو '5

 قا" ةتقطنم ةنع للحا انا ايتّيبق قلع نم كلذ نأكو 5 داوسلا

 هّلخدأ لاقف بعسم ىب هللا دبع ايسر لاقق مالغلا هيلع للخد

 الا هللا كدشنا ىالبم كل لبقي لق كءارو ءام هل لق لخد املف

 ىلا نينموملا ريما ىنع لزا ر هل ْلُق مالغلل نا لافق ىلا تغلب
 ليلا هّيقلت“ نا تدرا اف هللا كعب كيلا تايحو نكي تكلا 301

 قطد امنا ىل لقو كرثأ ىف يرخ هناف جرخا مالغلل لقو هيلا هقّلف

 معلا سس ا لسلل

 «) © دلعي. 0) (0 م0 طلح غهصخاتا» هذاوس. 6#) كل امو.



 الا :ةاقلس 4

 رخو هلخدا لق كلل الا هلوقي ال هنا معبف كلذ هل سلق دق

 ةنا لاف .ىنا ىلع لبقأر اهمالكب لغش هلا: ترو هاخدبل
 ىلع* نم مهويل اذهب لضفلا دارا امتار هكذي ءىثش هحنع. سيل

 امتو اهب انصصخ ةضاخل انلخدي ل نينموملا ريما "نا .بؤبلا

 : ئريبزلا علطو ىريبزلا اذه لخد امك هنع لأسن رمأل انلخدا

 هنا هل لاقف لق هل لاقف نكذا ءىش انهه نينموملا ريما اب لاقف

 ىيبح ان قنتم ايدل ثضيشري نلتطلا نال

 1 كف ةتيأف لق هنم جدعبأو هداوق نم هب هللا فلخ صخأو ةبايث

 هللا دبع نب ىيحاي < ةوعد ىف ءاتج لق اذ اخف لاقف هذول ورهغت

 لف كيلح فالخل ىف ةلضدا ىقو الا اًكنحا كيلي لش 00 ١

 دات لخدف هلخدا كيشرلا لق معن لق ههجو ىف اذه هل .ليقتق

 5 نينموملا ريما اب هللاو هللا دبع نب ىيحي لاقف هل لق ىخلا ليقلا
 ىنم #رثكا وه ىميف كنم لقا وه نمل ليق ول ءىشب ءاجب كقل

 رخون' ال ملف ةبارقو محر ىو اهبا مهنم تلفأ امل هيلع ردتقم وهو
 كناسلو كدي ريغب ىتنوم ىفكت نأ كلعلف لكعت الو رمألا اذه

 كيدي نيب هلعابأ هملعت ال ثيح نم كر عطقن نا كب ىسعو

 © ىيحب مو كلذ تيأ, نأ لصف مق هللا دبع اب لاقف اليلق ربصتو

 2©) © بابلاب. 65) كل 2041+ ىنس» م 02

65. 



 ل ان زخنس

 متنا نمو ىيكاي 0 لاقف تلعفو انب نتلعفو © انتفيلخ تدراو
 اًديدش ائعض كحض نا ديشرلا كلامت ام هلاوف رفعج لق هللا مكحر
 اما فيصنا كيشرلا هل لاقذ سبممل ىلا ىضميل ىيحي ملو لق
 ىيحاي لق هومس سانلا لق تام نا نآلا اذع ةلع رثا هب نورت

 تنك اًضيا كلذ لبقو سبل ىف تنك ذنم اًليلع تلو ام الك
 ىتح اًرهش الا اذه دعب ىيحي + ثكم اف باطخأ وبا لق اليلع

 كبع تععمس لق ليعامسا نب ىاححنا سنوي وبا ركذو 22«تام

 ىلع نسب سابعلا نب هللا ديبع نب نسل نب سابعلا نب هللا
 انا كيشرلا 4باب ىلع* اممي نترنك لق بيطخلاب فرعي ىذسلا

 باب ىلع علتم رأ م ام داوقلاو كنخل نم مييلا كلذ يضحو أو 0

 هل لاقف ىنا ىلا عيبرلا نب لصفلا يرخن لق هدعب الو هلبق ةفيلخ

 انا اذف ءنيلخدف ّلخدا لاقف ىلا يرخ رف ةعاس ثكمو ٌلخدا

 لخدي نا كيري ال هنا ىلا ىلا ًاموذ اهملكي ةأرما هعم كيشرلاب
 | الكت اذا ٍنابثا رصح تيأ, نم .ةرثلل كل. تتنأتسات لحا . يلا

 اليلق الا انثكم اف* سانلا دنع البن كلذ كداز لخبدملا اذه 5

 'بعصم نب مهللا دبع نا لاقف عيبرلا نب لضفلا /ءاج ىتح
 هيلا ليها 9 ديرا ال ىّنا لاقف ليخدلا ىف ننأتسي ىيبولا

 لق كل هلقي هل لق لاقذ #هبكذا ايش ىدنع نا لق لاقف اًدحا

 ©) 2135001, 11, 296 طهطعغ6 اننلود ضقن مقدراو ) (0 60

 طلو ةصغتصت لق انب تلعف ام ستلعفو. ) 51 ننموانتع 1اطض 21-

 الزةلتعا. ل ثبل. )4  (' ىحي نيب. ) 0( نلخدو لخدف.

 ر/) © مجم طلو ءاجو اليلق تكف. يق 05ءيزدصلانسم 1 182ع 231-

 :ة6لمدع ل ءا 0 ناطتوننع 2216: هللا ىبعر 100 هللا لبع ىب راك

 ء هزع ننمونع 8125004. /) ( وكي
١ 



 اب“ خنس للا

 فسافلا اذه اهلْثَق دارا دق هنا نيج هل نيمالغل تلاقف اهراغأو

 مكان ومو هيلع تلخدف معن الق هلنق ىلع 4 قانواعتف © امهتفطالو

 امهتقس اهنا مث لق تام ىتح ههجو ىلع ادعقف اهعم اعيمج .اهو

 هسأر دنع تعضوو امهتجرخا رث شافلا لوح ايزهت ىتح اًفيب
 تاف شف ءاقف ركس لاق هلعا عينجا + مبصا املف ٌةَنيِنق

 « كلذب امهترما اهناو هلتقب ارق ”احربم اًبرض 0 0 ذخاأفا

 اثني

 نت 2

 رفعج نا باطل وبا ركذو 2كٌثروُت لو رادلا نم تجرخأف

 ديشرلا اعد لق مس ىف وهو ةليل هتّتح كلاخ نب ىيحكي نبا

 قتخبلا وبا هرصح دقو نسح نب هللا دبع نب ىيحب ميلا
 اةرضحأو تفسوي ىا بحاص هيقفلا نسل نب ديو ىضاقلا
 ليقت ام نسل نب كح لاقف ىيحي هاطعا ناك ىذلا نامألا

 ديشرلا كلذ ىف هجاخحن جت وه لق وع ٍجيحصَأ نامألا اذه ىف

 لو نق اًبراخم :ناك ول :نامألاب عنصت ام. نشل نيكس هلا

 ايا .لأس رت ىسلل نب كمح ىلع ىيشرلا اهلمتحاف اانمآ ناك

 ؛!: نم ضقتنم اذه ّىتخبلا وبا لاقف نامألا ىف رظني نا قتخبلا
 ملعأ نننأو ةاضقلا ىضق نينأ كيشلا لاقف اذكو اذنك هَجِو

 دبع نب راكب ناكو ىرتخضبلا وبا هيف ر/لغتو نامألا ىف كلذُب

 هللا دبع ىب ىبيحي ىلع ليقف سلجلا رضاح بعصم نب هللا

 انتملك نفلاخو * *عالل نقرافو اصعلا نقفش لاقف ههجوب

 2 مل ك © امهتغطلو. 65) © ىاببعتف ت2 ىائيعتت 0-38

 نحجصا. 4) 5زء همعد0201 مه احبج ذه كل © ©0222 ©
 هلئقبي. رك 4 ها 0 لقنو. 86عام 1طص دل-1ز ةلنأ
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 دبع ىكلو نم ظارمأ جوزن هللا لبع نب راكب نأ بنا ئىع هتدح 0

 “4 اب“ خنس

 لقا هام ىلع ليقي كقلو ءىش لق امم ناك ام سومغلا نيميلا

 ٌلهف فلح دق لاقف هللا دبع نب ىيح ىلع كيشرلا لبق لآق
 نللو نينموملا ريما اي ال لق دنم ةيثرملا هذه اوعمس ةنْيِب نم
 انا لق لاقف ئريبزلا ىلع لبقأت لق هقلحتساف لق ليرأ اهب هفلكتسا

 لاقف هتلق تنك نا قوقو ىليح ىلا لوم هنوقو هللا ليح نم ةىرب

 ةللب هل فلحا فلثمل نم اذه ءىخ ىا نينموملا ريما اي ىيبؤلا
 نيك .لق وغ ام ىردا ال ءىشب .ىفلحتسيو وه الا هلا 7 ىنلا

 الك نأ هيلع اف اًقياصا ناك نا نييموملا ريما اب هللا دبع ل

 انا لاق لق كليو هل فلحا نوراه هل لاقف هب © هفلكتسا امب

 اهنم برطضاف لق قمقو ليح ىلا لكوم هتوقو هللا ليح نم ؟ىرب

 ىلا نيييلا هذه ءئش ا ىردا ام نينموملا ريما اي لاقف ٌلعرأو

 لاقف لق ءايشألا مظعا ميظعلا هلل هل تفلح دقو اهب ىنفلحتسي
 ان لاقف, لق كتبفاعألو كيلع ىقّدصأل وا هل ىفلحتل هل نواه

 هتلق تنك نا قوقو لح ىلا لكوم هتوقو هللا لوح نم ؟ىرب

 ١ لق هتعاس نم تاف جلافلاب هللا هبرضف نورا كنع نم يرخن لق

 ارح هصقن ام ىيحج نا ىرسي ام هلاو رفعج نب ىسيع لاقف
 لق “هايا هتبطاخم نم ءىش ىف رصق الو ايهنيب ىوج ناك امم

 ناجرلا دبع كلو نم ىو هنلثق هنرما نا نوكزيف نويريبزلا اماو

 ماشع نب ريبزلا نا ىعنلا دمحم نب قاحا ركذو 2«فوع نبا

 ةيراج اهيلع لختأان عضوم اهبلق نم هل ناكو فوع نب ناجرلا

 ©) ( هنفلكتسا.



 |بنآ زخنس 0

 باغ اذا فيكف كمادق همالك اذه ىبريبزلا لاق هللا مكافاع متنا

 معن لاقف ىيج هيلع لبقأف لق انب افافخاتسا متنا نمو ليقي كنع
 ما ريبدلا ىب هللا دبع ,جاهم تناك ةنيدملا هللا مكاناع متنأ نمو

 انتنيدم انيلع دسفا ليقت ىتح نننا نمو معلص هللا ليسر رجاهم

 ريما اي لق مث ةنيدملا ىلا كيبا رجا اذه ءابآو ىثاباب امناو

 متلكأ انلق مكيلع انج,رخ ناش متناو نحن سانلا امنا نينموملا
 هام ع

 ديعيو ليقلا هيف ًافاكتف انيف اًلاقم مكيلع انجورخب متدجوو مكيف
 اذع ئئرتجج ملف نينموملا ريما اب لضفلاب «هلحما ىلع نيبنموملا ريما

 ::انب 8 ىيسي ام هللاو هنا كحنع مهب ىبسي كتيب لخما ىلع هوابرضو
 ريغ نع انذنع كب ىبسيف انينأب هناو كل هنم ةكضن كيلا

 ىخا لنق ثيح اذه ىلا ءاج دقل نينموملا ريما اب هللاو ضعبب
 اهلاق ةيثرم هيف ىقدكشنأو هلثاق هللا نعل لاقف هللا دبع نب كيخ

 ؛ةلوا انف رمألا اذه ىف تكرحت نا لقو ءاقيب ىبيرشع ىم اوك

 ليقي ءىش ىلا لاقف نوراه هيلع لبق دوساو ىريبزلا هجو ريغتقف

 ابقأت لق فرح لق امم ناك ام نينموملا ريما اب بذاك لق اذه
 لاق اهب هدر ىتلا ةديصقلا ىوورن لاقف هللا دبع نب ىبيعإ ىلع

 هم ىريبزلا لاقف هايا اهذشنأت لق هللا كحلصا نينموملا ريما اي َمَعَن

 رخآ ىلع ىنا ىتنتح وه الا هلا 9» ىذلا نينموملا ميما اب هللاو

 «6) (( 200136 هيف. 82) 0 معس“ ء) (ن1. ,١135001 71و
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 ١١) ىسيع ىلع انلخد لاق نييلفونلا نم اًكيش نا ئبضلا ركذو

 ظ "0 0 يل ابدس ةفليعت كفوا جا نا

 آ هنم ابجعتم دسفن ىف ءىش نم كحاضي وم اذاو اهيلع ىكتم

 ) اىتلخد كقل لق كورحس هللا مادا 5 قلحلطي ىذلا ام انلض

 يا

 0 هدازو © كورس ريمألل هللا ممك انلقف طق هلثم ىنلخد ام رورس مهيلا 5

 ظ وهو شرفلا ىلع أكتاو امثاق الا هب 2 مكتذحا ال هللاو 3 ف ارورس

 1 موب ,نىبحإب اعءدف ديشرلا نيم هوملأ ريما لذنع مويلا تنك لاقف مث

 نب ءراكب هدنعم ديدلمل ىف 01 ل ا هل

 راكب ناكو ريبولا نب هللا ىبع نب تباث نب بعصم ىب هللا دبع
 ءىبسيو عقنع نوراح غلبي ناكو بلاط ىا لال ضغبلا كيدش م

 املف لق يلع فيبيصتلاب هرمأو ةنيدملا هالو ديشرلا ناكو ع ابخأب

 اًضْيا مغري اذهو اًكحاضتم هيه ةيع كيشرلا هل لق ىيجب عن
 جرخأو لق ىناسل ءادوع اه ف تعم ام ىيحك لاقف دانمهس انأ

 ' ١ لاقف هببضغ لتشاو نوراع كيرتق لق فّلسلا لثم رضخا هناسل

 | مْكْيَد الو كرب انسلو اًمحرو هناك اهل نا نيستا دما اب يعج
 ظ نم انتبارقو هللا كؤنأف ىحاو تيب لحا متناو انا نينموملا ريما اب

 وراغ هل قرف لق ىتبكعتو ىتسبخ 4 مالَع مغلص هللا ليسر

 39 مالك كرغي ال نينموملا ريما اي لاقف كيشرلا ىلع ئريبزلا لبقأو

 ”0 لل نعل قلتو ف دل نع انتي نما وان يقل

 نذأتسا ام هللوف هيلع ىيحب لبق لق ن نايصغلا اهيف رهظأو انتقيدم

 0 لع اللا ل ىتح ماللتا ىف نينموملا ريما

 0 6 روبسلا. 0) ه مكنتلح-. هز 1ع ةءو. طققأمتت014 710ع 5ءاطه-

 1151 3 21 0 2 ةعتطأغ م ىلع 6) 4 عا © اودسفا.,



 اب“ زنس هلل

 هماثنلا 0 ذارلا 6 نيح لل

 ماليا 1 ايلا

 نت هه آ1ئ

 :ةطخب كادي تراف 0 تي

 مس اوْمْلا ىف ا داب دحيلا ىم

 5, اتاف يري هننلا د 5
5-5 0 

 معاسملا حل تنال لل

 نانا ىلع 2-5 9 ذأ مول ا نقلشلا موسي 6

 هاد “َ - ته مده ه 60

 ناموب اتلاوت نيتوزغ ىف ايلا اون نيكللا هبموب لقسم ام
 تن "غو د6 عاد ع ََ 16م 2-7 تا

 10 نادتم اهبعشف تاتشلا ع مشاغ درو روغتلا كس

 نافيس اهتيب ديجي نأ ىنم مشلح ةكبح هيلا | 223 © باك.

 نامكَحلا ىَقَتَو ابّنلا مْطَع .اهسبل نع ىلا ال ةيوكحلا كل
 ش «هب ميعاربا ىتغتو هيلع علخو مثرد فلا ةئثام لضفلا ءاطتف

 نب ىبوم نب هللا دبع نع «رفعج نب دمحم نب دما ركذو

 دبع نب ىيج ملق امل لاق ىسح نب ىسح ىب هللا دبع

 اب تلقف بلاط ىنا نب ىلع راد ىف وهو هثينا مليكلا نم هللا
 نبا اب لاقف كبخ ىقربخأت ءربخم ىدعب 4الو ربخت كدعب ام مع
 يطحن يح لف نك هنأ تك را هللاو ىلا

 لّذْكي هللا لْذُكُي نم هنكلو هسفن بطخأ نبا مال ام َكِرمَعَل

 هيازَقَْعَم علا عبي ليصلك 2اهّدْمَح َسْفَنلا َعلِبَأ ىتحح لعاجب

 2 مه صفح. 1685) ثش امي. 2 ى طثع © مزلطخ 0

 ريكا 0 مرمتنم2 71: ربخ#» 210 اهرذطع.



 ةلززإ اب“ خْخلس

 ديململ ىبع نب نابا ليقي كلذ ىفف جولتلا ريتك دربلا يدش

 ه ٍجرعني بيسلا ثيح ب اليدلاب سس روت
-ّ 2 0 - 35 

 ل مه اذا بنش ب رع نبا نتكحا
 ن

 ' لكاط بداكو ئيب ' ىلع .ةبناك .رتآوو عضوملا اذهب لصفلا ملف ل3

 ىيبح جورخ هل لهسي نا ىلع مرد فلا فلا هل لعجو مايذلا
 ىلع يورو علصلا ىلا ييجي اا دولا ييليحي هلي اه»: ىلا

 || ةحسي قلع دطخ انما ةينرلا مل بعكي نا لع هيدي

 هدنع هعقوم مظعو هرسف كيشرلا ىلا كلذب لضفلا بتكف هيلا اهب

 اضقلاو ءاهقفلا هيلع دهشأو هللا دبع نب ىيحل انما بتكو »
 سابعلاو ىلع نب دكيصلا دبع نم غخياشمو مشع ىنب ةلجو

 عهبشا نمو ىسيع نب ىبومو ميعاربا نب دمحن دمحن نبا
 هيلا كلذب لضفلا هجوف ابادحو تاماركو وثاوج عم هب هجوو

 هيقلخ كادغب لصفلا هب دروو هيلع هللا دبع نب ىيح مدقنف

 ةينس اقازرا هل ىرجأو ريتك لاب هل رمأو ٌبحا ام ّلكب كيرلا ؛5

 از يلاخ نب ىيح الونم اف مقا نا دعب ايس الونم هلونأو

 هنايناب سائلا رمأو هيغ ىلا كلذ لكي الو هسفنب ا ىلوتي ناكو

 | 01| قيشرتلا غليم هيلع ميلستلاو يح لزنم نم هلاقتنا ىعب
 ا ا رول را للا فخ ليصفلا مليا

 2( جرفند )) 1105و ؟عرواتك 121طع5 درت. 1طن ة]-آنز لن 0 فيس 1205057 طوطعخ هزت. 1طد 21-آنز ةلنأ



 آنا" كنس ةللرو

 نما نو نال بح يوك ساو رف
 هللا ىبع نب ىيك ربخ لوأ ناك لاق ىنامرلا صفح وبا وكذ

 مليَدلاب رهظ هنا بلاط نا نب ىلع نب نسح نب نسح نبا '
 رولتاو راصمألا نم سانلا ديلا عزنو دهبما ىرفو هنكوش تّتاو
 « خيبنلا برشي مايألا كلت ىف نكي مرثو دكيشرلا كلذل متغاف
 عبو لير .بفبلا نسخ ىف :ىبج نيب .لمسفلا وهلا بدنف

 ناتسربطو ناجرسجو ىرلاو لابجلا روك هالوو داوقلا ىيدانص
 ىلع روللا ىف لاومألا دعم تيلمحو نايورسلاو كنوابْنَدو سيموتقو

 ناتسريط' ملسم نب .ةيبتق نب اجمل ني ىدإل :تلويف هداوسف
 فلا ةئاميش هل رمأر ناجرج ىلرصلا اجمل نني لع ىَلوو
 هيلا لسوتو رثكأت عاطعأن ءارعشلا 0 < نيبرهنلاب ركسفو غرد

 ىبيحي نب ليضفلا صختو ةريتك اًلاوما هيف قرفف رعشلاب نيانلا
 ىلع هبتك ىرجت نينموملا ريما بايب دايز ىب روصنم فلختساو

 عيمج ىخ هنباو ريصنمب نوقثي اوناكو هيلا اهنع تاباودلا فغنتو هيدي .

 5 ملف :نكسعم نم' ئضم مث مهب هتمرحو مل ةتبحع مييحقلا مودل
 بناكف « عّلخلاو وثاوجلو فطللاو ربلاب هيلا عبانت كيشرلا بتك لن
 هلما طسبو هيلع راشأو هردحو هدشانو هلامتساو هب ففرو ىيكإ

 نكو 4بأ هل لاقي عضو ىبتسدو ىرلا ناقلاطب لضفلا لزنو

 اتي

 4) نغم هيغلا طكدصع م2160 م3133, 0113133 017. 778,971. 72/7

 آ1خ ع 1ط» حجاعاطز., 28565 دج. 1ط٠طد ةقطقتتخ, 517. ه/-ةلهع#7.و بأ.

 م) 5زع وننموانع 14 ءغ آ1طص د]-آل]. كمل. ) 512 ه؟0عمأعت 1عععص»

 للتنس رجم 1ةعالمدع نيرهنلا نان212 12طعدغ هك ءغ 0. 42) 51

 2 ىح

 ةعتطءدلانست نأ 2ممدعغ ءرع 5عل. 8615. ]ةعألأ بش.



 4 ابو خخنس

 نابأ لاقف راصمألا عيمج ىف هل عيوبف ىاثآلا ىلا بتكو دين

 كلذ ىف < ىقحاللا

 دشرلا ىَلَع نينِمومْلا ريمأ تمَرَع
 دّْبَحْلا ا هلل ديلا تف ىأرب

 || اها رج نب :نازعلا ناسخ نط بيقول اهنف ص
 © ءاطع نب فيوطغلا

 كتف مليَدلا ىلا نسح نب هللا دبع نب ىيح راص اهيفو
 © كان

  غلبف حماص نب كلملا دبع نب ناحججرلا دبع اهيف ةفئاصلا اغو
 دبع ةئسلا هذع ىف ةفئاصلا ازغ ىذلا ئدحقاولا لقو  ةيطيرقا ؛

 يحيا عطق درب ةازغلا هذع ىف جباصأو لاق ماص نب كلما
 © ٍهلجرأو

 © كيشرلا نورا اهبف سانلاب محو

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ 5

 لابخل روك ىيك نب لصفلا كيرلا ةيلوت نم ناك ام كلذ نف
 نم © 2

 معد يي 2 0 وع
 © ناكيبرذأو ةينيمرأو سمك كتوايندو نانسربطو

 | 1 نلت نب نسج ىب ذل دبعأ نب ئيحي رهط اه

 ه) 1710 كع/ن., ةكقكر لن ءا 2ةزيعشعار 11 131. طتعتطتع قطقص 15أع

 " ائطصتسم هنمدو هليلك 7ءيوزطات5 5ك موزدوع. 2 2) 5زع ونمونع آش, 171-

  لعضتع طقع ةماعالتعت خطبرقا 2 ]ةعاغر, 11, مكدر 14 12261301213. ل

 طتصع كعمصتعم» 1طص دل طز ةسنمأتأ ع كمل. 01. 5ءطعاأعر, ج01 طعمع

 طماتن1: كك. 7 وامرنءررو هر». 0ع (8ةمةومععر آر, 111, تللتتم 1
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 أبو خنس لأ

 مت ني لسفت كالي دع بصح ني سيل انآ 00 ١
 ىنعي ىتخا ىبال ةعيبلا ىف تلع امل هللا «كحشنأ هل َلاَكَف

 هتقالخو كبل كلو هناف روصنملا نب رفعج نتنب ةديبز نب كم

 نم ةعامج نتيناكو كلذ ىلع لضفلا هجوتو لعفي نا هدحعوف كل

 م هنأل ديشرلا دعب ةفالخل ىلا هقانعا اونم دق 8 سابعلا ىنب

 دقو لاق هنس رغصل هتعيب اوركنا هل عياب املف دهع ىلو هل نكي

 ركذف دمحم ةعيبلا ىلع عمجا ناسخ ىلوق امل لضفلا نك

 ىلا راص امل ىيح نب لضفلا نا بعصم نب نيسلل نب دمحم
 رهظا رث تاعباتتم تايطعا كنخل ىطعأو الاوما يف فرق ناسارُخ
 ىف لاقف نيمألا هامسو هل سانلا عيابف كيشرلا نب محمل ةعيبلا

 نبأ عءس

 ء ىرمنلا كلذ

 | < ادي زر وج

 بعلو 0 86 لضقْلا دي ىلع

 ابيكحت دهعلا ىلول ةعينل

 بَتَحْلاَو ىلغشاقابو هن 0 :

 دخت 0 6 م

 عسياب قرشملا لعتا هل عيلو كلذب تيشرلا ىلا ريخلا كت اي

 2 5ءواتعمأت2ر 115016 20 واتصلت ةثطقصأ , عصام زض7عدملات 2110

 ىر 101. 143, 70, تكانت 10 كيتا ةعيب ببس نع ربخل زيقب

 دكيح هنبالا 101 1عزاان# كنتدشان 7620 كدشنا. 2) كلر 101. 43,

 01 مشافق وننم01 20 زلعمد غع1)20غ.,. 0 5ك116عأ ىرمنلا ريصنم و

 «0م11. كو, )2  .511,11١ ( ادهع.



 902 آ]#“ تنين

 لاقف ارصق ىدوقابب ىنبو ىَتيزابو ىنرفاب ىلا دينشرلا يرخ اهيفو
 كلذ ىف رعاشلا

 نوري ليبسلسلا نكاح 0 يو ف فيصم ىَكبرأبو © ىنرقب

 ٌنيِدَشَ ءامبح امو :ه,خطق اهُبارت مآ نادْغب ام نادُعَبو
 © ملاص نب كلملا دبع ةفئاصلا ازغو 5

 اهلها ىف مسقف ةنيدملاب ادب كيشرلا نوراحم اهيف سانلاب محو
 اهلوخد نع أطبأت ةكمب ةنسلا هذه ىف ءابرلا عقوو اًميظع الام

 © خكمب

 ةخكامو .ويعبسو رسمهح مدبب تلخد مل 10

 0 00 كيفيلا دع قع كلذ 3

 د ا لاقف نينس سمخ ذكتموي 0 نيمآلا دابا

 رهزألا ناجيلل ةقيلَكلا َتْيَب ىنب لا ةقيلخلا هللا قكو ُنَق'"

 نب ىيح نب لصضفلا ليم سور ركذ اميف كلذ ىف ببسلا ناكو

 <) 151+ ىنرمق العدد تع ىترفابز هقللف 1ةعلنر 25:١ ")ا ردو

 "0 ك0 ةننن ]360غ 1, 4, 6 ىمكاف. ه 5زع نا10و1ع 2عادأ

 لدم م00. ]ذعفغ (ءملل. ", ر4ب). 81216 ءلتلت؛ 0. 110: عدعا0 اهدرب.



 [ناه زخنس 5

 اًيفاح ريرسلا ةمئاقب لخآ وهو هطسو هب ٌلش دق قزا قويخ

 انجن رف هيلطب لسغف ضيف رباقم ىا ىتح نيطلا قا
 عضو ةربقملا نم يرخ املف اهربق لخدو اهيلع ىلصو «فخب

 فضو هل لاقق غيبتلا نبأ لصتفلا انقو هيلخ سلجم ىف ١
 ءنم كن فأل ىلا ىهتجا اذا آلا اهب فلج ال ناو ل ١

 نت اهرما عيِطأت ىما- ىتعننتف اهريغي ةيلوتلا نم ءوشلاب ليلا

 انا ميبص نب ليعامسال عيبرلا نب لصفلا لاقف 2 فعج نم رمتاخل
 ىأر نأ ىللو « «هذخأو هيلا بتكا ناب كلذ ىبع لضفلا ابا لجا ٠

---7 

 و

 ©دحاو موي ىف تناك نارزيكلو ناميلس نب كي ةاثو نأ ليقو

 ناسارخ نم ثعشألا ىب دكيحن نب رفعج ىكيشلا ملقا اًهيفو

 © ثعشألا نب دكيح نب رفعج نب سابعلا هنبا اهالوو

 ©ءالسلا ةنيدم نم اًميحمن جرخ هنأ ,ركذو نورا اهيف سانلاب محو

 15 ةخئامو نيعبسو عبرأ خنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربل وكذ

 ©اهيف ةيبصعلا نم ماشلاب ناك ام كلذ نف

 8 ناركمو دنسلا ىبمشاهلا ناميلس نب قاحسا كيرلا ىلو ايمف»
 © ىح وبأو فسوي نا نب فسوي كيرلا ىضقتسا اهيفو
 20 © متاح ىب 3 كله اهيفو

 ه) ممهيوس., 81١ 12562. هسيلخ. 2) 5ك116عأ ىيك نب رفعج ب

 وانا م2ماطدطأاتغء عع هزعتاطسسم 2 رددغع 2عععوعتةغز هك زز. 1.1, ق ءأ 1ص

 دانت ةصصم 180. 2 ة مذخأ) هدحا وأ.
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 1 |نبإ“ يبني

 لدي نارمأت كلذ تليح ىتلا نفسلا ناكم كيشرلا ل

 ءامدنلل تبتكف كاكصب رما هتاف لاملا الا هنئازخ كلذ عيمج

 لك ىلا عفخد ث ناويحلا ىف ذا 1 اوس كاكص نينغملل نبتكو

 نفسلا ىلا ' هءالكو اولسرت هل 7 بهي نا ىأر اب ءاكص لجر

 ”00 ل ميجا كعصلا ىف هي ول رما ام ىلخ لالي ارذخُم
 لاقي ةعيض اهيفو هعايض ىفطصاو معرد الو رانيد هلام تيب هنم

 نيس نب ىلع ركذو  ««ةريثك ةلغ اهل زاوعألاب ءديشرب اهل
 © هتنازخ ىف بيصا نايت هيرب ديسك تان اطل رك بيا نع

 ناكف نينسلا ويداقم تام نا 3 ينامكل) قيبصت نك , قم: ةتيابل

 اكذب

 ناك ام هتنازرخ نم و لاق سقنلا راثآ هيلع ام كلذ نم ا0

 ذمامبلاو زاوعألاو سرافو 5086 ناد دنسلا دالب نم هل ىَتيي

 9 2 ىبللو بوبلكو كمسلاو ناعدألاو فاطلألا نم نامغو ىرلأو

 ةدعنك ةئامسيخ كلذ نم ناكو اًدساف «ثكا كجوو كلذ َهبشا

 انثكف لق /ةالب نناكف فيرطلا يف 0 نم تيل
 © اهتتتن' نم 2 نأ عيطتسن ال اًئيح ؛5

 ؛ىداهلا ىسومو كيشرلا نورا ما نارزيكلا ثيقوت اهيفو

 اهنافو نتمقو نع وبخل ركذ
 4 معي ديشرلا تبار 1 0 »ابأ نأ نسما نسب ىبيحعإ ركذ

 .٠ . مد _

 ناسليطو ةيديعس ةبج هيلعو ط7" خنس ىف كلذو نارزيبخل تدنآأم

 ©) © كصر 16ععمت عفن 0) 4 بجي, 20 كريشب. ) 4
 عا

 هنئارخ 66 51 هيودتت تم 6 هنارخو 5850 661ع مدتتاو:ةمققما * 2 0

 1 0 /) كك المم -2) لقي اميي.



 اب" خنس 4.

 الذ ىف ببسلا وكذ

 مالسلا ةنيدم لقتتسا هنا اهيلا صوخشلا ىلا هنن ىلا نا ركذ

 فرصناف اهب لقعاف ةَعلقلا جرم ىلا حرض راضبلا اهيمسي ناكف
 © داترملا ةرفس ةرفسلا كلت تيمسو

 6©5 كيبع اهنالوو ةينيمرا نع ديم نب .ديزي كيشرلا لزع ًاهيفو

 © ىديهملا ىب هللا

 © ىلع نب ناميلس نب قاحسا اهيف :ةغئاصلا | اض

 ©روصنملا رفعج ىا نب بوقعي ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نم فخُوي ناك ىخلا رشعلا داوسلا لحم نع نوراغ عضو اهيفو
 10 © فصنلا دعب

 ةئامو نيعبسو ثلت ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربخل ركذ

 ىدامج نم نيقب لابلل ةرصبلاب اميل نب قوخل ةناثو كلك

 كيبشرلا دجو ناميلس ىب ثم كام امل هنأ 3 اهنم ف :خآلا

 نم فّلخ ام ىلا لسرأت هئافطصإب ّدَمأ الجر هفلخ ام لك ىلا

 كلذ لثمب ةوسللا ىلاو الجر هلام تيب بحاص لبق نم نماصلا

 رهوجلو بيطلا ىلأو لبالاو_ليخأ نم باودلاو فيقرلاو شرفلا او

 فانصألا نم فنص 3 ىلوتي ا لبق نم 8 هلآ 1
 ع

 50 اوباصأو يح علصي ال ىلا و لا ايش اك 7
 د

 نفسا ىف ترا انله لمح عض اهو ىلا 00000

 2) لل ع6 ( كبع.



 41. أنآ زئنس

 سابعلا وبا مكق املف ثعشالا نب كمحن نب رفعج عم مدف

 كببلي ل رث سابعلا ىا ىلا هعفحدف هنم ديشرلا هذخا ئسوطلا

 نب ىيح. ىلا رئاخل عفدنت قوت خب اريسي الا سابعلا وبا

 © ناترازولا ىيكل نعمتجان كلاخ

 هجوف ةريزجل ىلع ناكو حورف نب كمح ةريرغ ابا نورام لتق اهيفو و

 © دلُكلا رصق ىف هقنع برضف مالسلا

 نييبلاطلا نم مالسلا ةنيدم ىف نك نم جارخاب نورا رما اهيفو
 هللا دبع نب نسل ىب سابعلا الخ معلص ليسلا ةنيدم ىلا

 اراد هللا ىبع نب نسل نبا ناكو بلاط ىنا ىب ىلع نبا

 كلاخ وبا هلتقف ىروركلا ديعس نب لضفلا جرسخو * صخشا
2 

 بيا سع

 3 ىذور ورملا

 حار

 تيماقأت ناضمر رهش ىف ةكم ىلا نازيكل ةنسلا هذه ىف تجرخو
 © نكف علل كفو ىلا اهب دع

 © ساّبعلا نبا

 ثادحالا نم اهيف ناك اهع ربخل ركذ

 اهب اًذاترم ةعلقلا يرم ىلا اهيف ىيشرلا صوخش كلذ ىف

 ,؛ ٠ هلوني الونم

 ةممسمسمسششمسلا

 ه) © مدق



 هجر وا نحر رباعلا وع تح
 صلبلا هظنم سانلل ادب اماذا

 ع و -

 7 « ىحتلا اذ* نوراع هللا نيمأ ناو

 وجرب ام قفا وجو للا ليقول

 ©ئئاكبلا هللا دبع نب ناميلس ةنسلا هذه ىف ةفئاصلا ازغو

 ىلعو «ىمشاهلا ناميلس نب قاح#“ا ةنيدملا ىلع اهيف لماعلا راكي

 ىسيع نب .ىبوم ةئفوللا ىلعو «متق نب هللا 2 ديبع فئاطلاو لكم

 ,ى نيركببلاو ةرصبلا ىلغو «ىدوم نب سابعلا هنبا اهيلع هتفيلخو

 ناميلس ىب دكيمح سيرافو زابهالا ريكو ةماميلاو نامعو ضرفلاو

 5 ىلع ىبا

 تثادحألا نم اهيف "ناك امع ربخل ركذ

 و ناميلس نب لضفلا سابعلا ىلا موكق كلذ نم اهيف ناك امف

 نيبح ةفالكل متاخ ناكو ناسارخ نع اًصنم مالسلا ةنيدم ىسوطلا

 أن. ةخنس 1.

 - 18 17 ّ 5 3 ةييكعا نك ا 2

 نيزر نب دواد ليقي كلذ ىفو اهيف ازغو ةنسلا هذه ىف مح هنا

 ©) ( ىدنلاب. )ثم لبع:



 : ا آان. خخنس

 ىلصوملا ميعاربا ٍلوقي كلذ ىفف هفاخ هيلا عقدو ىرت
1 

 هو ا سلا نا رن تا ملأ

 ظ اهزوش قّوشَأ نوراع 2ىلو اًملف
 ْ ءْفَكْنلا ىن نوراح هللا نيمأ نميب*

 ُ اهترسيزو ىيحَيو نها نوراهف

 | ارب نط نوار ف ةطنلا# زويل تدع
 ْ © اهيأر نع رذصيو

 - © ةيوسلاب مشاع ىنب نيب مسقف شرقلا ىوذ مهسب نوراحم رما اهيفو
 "نم ةقدانزلا نم رغن ريغ ايفخكسم وا ابراه ناك نم نمآ اهيفو

 "١ نييبلاطلا نم رهظ ىمم نو ضيفلا نب كديزيو ورش نب سنوي

 | ميقاربا نب نسل نب 4ىلعو ليعامسا نب ميعاربا وهو ابطابط

 1 © نسل ىب هللا ىبع ىبا

 ازيح اهلعجو نيرسنقو ةريزمل نع اهلك روغتلا ىيشرلا لزع اهيفو
 © مصاوعلا تيمسو اًدحاو

 ىكرتلا مداخل ير ميلس ىلا ىَدي ىلع سوسإط ترع اهيفو
 © سانلا اهلزنو

 32| 516 0060 3125:0014, 1, 2859 ءهغ.1آ4.. 4كعر., "7. #1  ءا

 5هرتف4, 154, خضيرم. 5) 516 16«معدلانمن, 2032216 506150, 0

 ١ ىلو. ه) 516 011001 212503 ©« 14. 4و7. (50إلت. نسبلت) 2

 هَيجوِب المج ايئنُْذلا 4) 14 ىلع ىئب هداك: 50

 2 2 6) 5ععاتماتل5 دانا> 26130. زخم. عم طلت ةل ط2

 جورف نب ناميلس ىأز 0 جوف ناميلس ىأ. 14 هما راش جو

 . 10م مداخل جرف



 ألو خفلس 3

 ىف ل تيناك نم © نيملسملا رشعم اب ىداني رفعج لبقأت ةقلغم
 ىل قح الو نورام ىَمَعل ةفالكلو اهنم هتللحا نقف ةعيب هقنع

 ىلع ةكم ىلا يارخل كلام نب هللا دبع ىشم ببس ناكو اهيف

 رفعج ةعيبل اهب فلح ىتلا هناا ىف ءاهقغلا رواش ناك هنأل دبللا
 5 سيل هللا نييب ىلا ىشملا الأ اهنم يرخ كل نيمي لك هل اولاقف

 «ديشولا دنع كلذب ةزخ ىظحو ايشام محن ةليح هيف
 شيبألا ءمالسو ىناولل ميعاربا ىلع ةاطخاس ناك ىينشولا نا ركذي

 دنع ميعاربا سبحن امهلاوما ضبقو امهسبح رمق ىسوم تام ميي

 تواه ناميلس نب قمح ديف ملكف ناد كلاس 00 ا
 ىلا هعم رادخجنالا ىف هل نّذالاو هليبس ةيلختو هنع ىضرلا هلأسو

 ١ © كلذ ىلا هباجأت ةرصبلا

 نسح .قردعلا ريرعلا جبع سم ريحا اتيقوتلا لي ةلشلا ل
 قاحكسا كلذ ىلوو اهليع .نم هيلا ناك امو معلص لوسرلا ةئيدم

 © ىلع نب ناميلس نبا
 1ةوبأ 3 ابيك هكلونم ناكو حيبشرلا نورابجم ئبباقيتت لآ ا

 ثلثل ةعمللا ميمي كلاخ نب ىيح نب دم نع ىنامرللا صفح
 نومأملا 5 ناكو ةنسلا هذه نم لاوش نم تلخ ةليل ةرشع

 © لوألا عيبر رهش نم فسنلل ةعيلل ةليل ىف هلبق

 كتدلق ىق هل لاقو 8 5 دلاخ نب ىيحج دكيشرلا كّلق اهيفو

 «0نم ىرن امب كلذ ىف مكحاف كيلا ىقنع نم هنجرخأو ةيبعرلا رسما

 ام ىلع رومألا ضمأو تيأر نم ٌلزعاو تيأر نم ٌلعتساو باوصلا

 2 ه) © سانلا ءأ وزع 01100116 1ةعااطتتت 772,97. 11و 3. 0) ل اًصناش.

 ©) 0( همالسو. .



 زئئس .١ 9

 كل كلو لق لاقف رخآ ليسر علط ذا هملكي ومهم امنيبق لق ىلع

 لاقف ىلع رشأ ىيكل لق مث هللا دبع هتيمس دق لاقف مالغ

 هللاو الو تلعف دق لق هتينمرأ ىلع كلاخ دعقت نا كيلع ريشا

 لاو نادغببي الا رهظلا تيّلص الو اهيلع الا ©ذاباسيعب تيّلص ال

 هيلع ىَّلصف رخو هبايث سبل مث لاق ىحي نبب ةمصع ا سأرو#
 0١" لخدو .ةانق سأر ىف .هتنج قشو هقنع برسف ليضع ابا منَ

 نيببكار ىداهلا ىسوم ىئب رفعجو وه ىضم ناك هنا كلذو نادغب

 نورا ىلا ةمصع وبا كفتلاف ذاباسيع. مطانق نم ةرطنق ىلا اغلبف

 ةعاطلاو عمسلا نورا لاقف فهعلا ىلو زوجج ىتح كتاكم هل لاقف

 ةمصع ىنأ لتق ببس اذع ا 1 5

 | لرَق نيضاوغلاب اند سلال مسك ىلا قيشبلا راسص املو "ل

 لبكلا ىمسي رانيد فلا موا «غارش اتاك ّط بقه» ىديهملا

 ع 1 ١ رج . . 2 .٠

 يوسألا ميلس ىنقح ىفرصنا اًملف ضي اا وع ىخا ىلع تلخدف
 تيبمرف ليال ىنيطعت نأ يدوم ريهأ كرمأب لاقذ ىسمحألا 0

 «ك«رورسلا ةياغ هب وسف هوجرخأت :اوصاغف عضوملا اذه ىف هبات

 انباكا نم دحاو ريغ ىنثدح ىمشاهلا قاحسا ىب كيح لاق

 كيبشرلا عل لخ ند ىدايهلا ىدوم نأ ىميبتلا ناقاخ نب ٍحابص ذم

 0 ا ل هن طوع دا ءبابو

 نم ارفعج نذخأت خلبللا كلث يف اخ نب ةجوخ مجاتت ىنداهلا

 - لق حالسلا تعم هيلاوم نم 3 ةسمخ ىف ةيوخ نأكو هشارف وم

 سانلا بكر دنغلا نم ناك املف اهعلخت وا كقنع ئبرضأل هللاو

 | .يوبألاو ولثلا ىف رادلا باب ىلع هما ةاهرُخ هب قذ رفعج .باب ىلا
 «6) © نأ 53ع7م6 ناب ىسيبعب.



 خمس .انأ 3

 ر
 2 - 2 د 8 م يم

 وخو افوطع © ىفعلاب مكتيسم كعو البق مكنس كام نم اهيحر افوور

 مكب نينموملا ريما ايضرم. اًديشر هذعب. ىلوو هيلا هضبقف لالا

 ب 5 3 - 5

 «اليثو زمالا رهأ نم مابا هاعتتسا ام, 0 طظفحو* خينلاب هللا معنمأ

 مكب  ةفأللا ءهسفن نم مكذعي هنعاط لعأو هءايلوا هب .ىلوت

 : ملل لذبيو مكفاقحتسا كنع مكيف مكتايطعا مسقو ملل ةكرسلاو

 بوني ام لاومألا تويب ىف ايم ءافلخل ىلع هللا ءانا امم ةرئالل نم

 #2 نيلبقتست اميف كلذب ملت سصاقم ريغ ارهش اذكو اذك .قزر نع

 نأ هَلَعَل © امو مكهرح- نع عفدلل كلذ ىاب الماحو مكنايطعأ نم

 لاومألا تويب ىلا نيقراملا ةاصعلا نم راطقألاو ىحاونلا ىف ثدحك

 :: اهيلع تيناك ىتلا لاألو اهترثكو اهمامج ىلا لاومألا, تيت 00

 مكيلا :ناسحا نم كيوم أ ملل بجوي اركش اوددَحَم هللا اءدجاف

 هللا هديا مكيلع هب د :لضفنو نينموملا ريما: ىأر نم ملكك تَدَِح اب

 مكلعل ر/ءاعنلا ذنمادا ىف هب مللو ءاقبلا ىف هل هللا ىلا اوبغراو هننعاطب

 13 5 1 0 ةيالو مكالوتو مكيديا ىلعو ”مكب علصأو

 وو كيبترلا ىل دلخ نب ىيكج ءاج لاق ىموزخكملا ماش نبا

 نينموملا ريما اي مق لاقف ىسبوم ىفوت امل رازا الب فاح ىف مث

 لاح ملعت ننأو ىتفالخ كنم اًباجتا ىنعورت مك كينثرلا هل لاقف

 هماذح هل لاقف ىلاح نوكت اف اذه هغلب نان لجيلا اذه دنع

 7 لاقف هشارف ىف دعقف لاق ءفاخ 507 ىدوم رسبزو ئنارحلا

 ©) ل فطعلاب. 642) © هللا طاحو. 4 © هنس ت7 هثيقلا 0

 © نيقداسسد 6-1 نويفنانست» 6) © اماو م20 املو ءا 01206 هذ.

 ١ نيرا اجلا 1< كقحلا م١ ملل. 1
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 1 أن. خنس

 ناكو كمرب نب كلاخ نب ىيك نورام اطنف «ةفالخلل هدعقأت

 ىف كيشرلا ورام لنقو هلنق ىلع ىسوم مزع ناك لقو اسوبح“

 نب فسوي ىلا هجوو ةرازوسلا كلقتو ىيحج رضحن لاق ةليللا . كلت

 ناك املف بنللا ءاشناب هرمأو هضحأت بناللا جيبص نب مساقلا

 هللا نبحن مساقلا نب فسوي ماق داوقلا رضحو ةليللا كلت ةاذغ 5

 وكذو هيف غلبا مالكب ملكت مث معلص دمحم ىلع ىلصو هيلع ىنثأو

 نم سانلل هب رما امو هدعب نم رمألاب نوراخم مايقو ىسوم توم

 ىلع هنع هتتح هنا مساقلا نب دا ركذو ««تايطعألا

 طظفحت مساقلا نب فسوي 2 دا ةاود ليج ا!رضاح ناك هنا اناوم و

 معلص ىبنلا ىلع ةالصلاو لجو رع هلل كيلل دعب لاق لاق مالكلا

 ةفالثل نيب هيبن تيب لما رشاعم مكيلع نم هفطلو هّنمب هللا نا
 ةوعدلا ناوعأو ةلودلا راصنا نم ةعاطلا لحا مكاياو ةلاسلا ندعمو

 ةيدايآو بألا ىدم ئضقنت الو ء دّدعلاب ىصخت ال ىتلا هيعن نس
 1 5 ع د 5 1 ع ع م نآع م

 مكوبذع نحتوأاو مكد ضع كشو مكرمأ ىلعأو مكنفلا عمج نأ ةمانلا 5

 "ايمق هللا ناكو هللا مكرعأن اهلخاو اهب ىلوا متنكو قمل ةملك رهظأو

 : نع ىصضتنملا هغيسب نيباذلاو ىصضترملا هللا نيد راصنا متنكف ازيزع

 اريج ةمثا ةملظلا ىحيا نم جذقنتسا مكبو معلص هيبن تيب لفا

 ”ءىفلا نيلكالاو مرحلا مدلا نيكفاسلاو هللا دهع نيضقانلاو

 ' نأ اورذحاو ةعنلا هذه نم هللا مكاطعا ام اوركذاف هبب ىيرتأتسملاو »

 2 شق يسوم هتفيلخ رتاتسا وعو لج هللا ناو مكب ريغيف اوريغن

1 

 ” ه) © ةفالخل ىف. 82) 1آمغءالتععملسم: مهنتك طعن ]05ه6 2 ©
 .بالقدم 



 أزل ةؤغنس م

. 3 , 

 هب' لعفا "فيك ىرذا اه ”عيورلا لتس ثبيرا 057 قالها ا

 هرمأتو ميمسم نيكس ذاخاب الج الجر رمأت ملس نب كيعس هل لاقف

 الجر رمأث ىأرلا اذه لف - كلذ © لئقب ممأت مث* هلتقب

 لاقف عيبرلا ءافلخ شضعب يخت خه كلذب 0 درمأو فيرطلا ىف هل سلف

 5 فيرطلا نانا ويك اذكو اذكب كيف رمأ لق هنا هل

 ةنيم تاف مايا ةينامث كلذ دعب ءصضرف صرامتف هلزنم لخدف

 © سنوي ىب عيبرلا وحمو 24111 ةنس هنأثو تناكو هسفن

 ديشرلا ن هراض ذفالخ

 ب نم ع دمج نفل دنع يدنا ل | 4 عيوب
 ؛0 دوخا اهيف ىفون ىتلا ةليللا ةعل ةليل ةفالخاب: سابعلا ىب هللا كبع

34 - 

 معيب ناك ليقو ةنس تع نينتنتا ىلو مهي هنس تناكو ىداهلا ىبوم

 + ةنيشرج خينام ىلو م 1 ةخنس نيرشعو ىدحا نب خفالخلاب عيدب

 ىف اه ةنس جلل ىت نم'نيقب تلثل قلب لوو كارزيَح ايل 1
 كلو كيشرلا نا معزت ركذ اميف اهناف ةكماربلا اماو روصنملا ةفالخ

 ىةعبسب هلبق ىلو ىيحج ىب لصفلا ناكو 161“ ةذنس نلل نب منْ لِي

 9 ديشولا نيو 000 طخ لضفلا نا ديو
 ىقون ىتلا ةليللا ناك امل هنا يش ىلا نب ناميلس ركذو

 ة, اليل كيشرلا نوراع نيبعأ 0 متر جرخا ىداهلا يرسل بيف

 ©) 0 م10 115 لتقيو - لئن »م 6) (ن هل رماو. 2 ةكهدت١. 4) كل لق

 عيب ريبجج ىب لمح رفعج وبار 0 عيوبو ه) كر هغ ةععاتطصلانصت 125601

 (171, 261, انان1 1.عععم ل3 ذيشرج- 710 ةخببشرتح) 6112 ءاطع 11 طعنا 41

 (10. نا1هو نع 7مم. مل



 5م أو ةنس

5-١ 

 اهلذ عيبرلا نلتقيل فلحو ةديدش ةريغ كلذ نم ىسوم راغف

 هلوانو همرسكأو © دعم ىدغنف مايألا ضعب ىف عيبرلا امد فلخسا

 اهيف ىسفن نا تيلعف. عيبرلا لاقف لاق. لسع بارش اهيف اسك
 ىف نا تيملع لق ام عم ىقنع برض ة سأكلا كدكقب نا لاذ

 ىتم عبسي رو ىتع «دغلب امو ءدعمأ ىلع ليخد نم ىلع ةبلق#
 ىلا مهل لقو هدلو عمجت هلونم ىلا عيبرلا فرصناو ءاهتيرشف ارذع
 ليقت ملو لضفلا هنبا هل لاقف دغ نم وا اذح ىموي ىف تيم
 0000 نس ةيرش ناقس ىبوم نأ لص كادف كلعج اذع

 «دغ نم وأ هموي ىف تامو دارا اب ىصوا رث ىئدب ىف اهلبع دجا

 ىلع اهدلوأت ىداهلا ىسوم توم دعب ريزعلا ةنمأ دينشرلا جوت رم
 نا ىبنثاهلا فاحا نب ناميلس نب لصفلا معزو «كيبنترلا نبا
 اهيف ةفالكل ىلو ىتلا ةنسلا لوا ىف ناباسيع ىلا ليكات امل ىبداهلا

 / هذاكم ىلوو لئاسرلا ناويدو ةرازولا نم هالوني ناك امع عيبرلا لزع
 ىو 4 نا ىلا* هيلع لؤي ملف «مامزلا ىلع* عيبرلا رقآو عيوب نب رمع

 رضح ملف هنومب 0 رهشأب ىداهلا ةيالو دعب هنافو تتناكو عيبرلا 5

 ىلوو دهع ىلو ذتموي ومو كيشرلا نوراغ هيلع ىلصو هترانج

 ام ىلع فلختساو ىنارخلا ناوكذ نب ميعاربا عيبرلا ناكم ىسوم
 ميلس نب ىيحكح فلختساو هلوع رث يابس نب ليعامسا هالوت

 نب ىي ركذو ««اهيلي امو مأشلا ناويد مامز ليعامسا ىِلوو
 هةةدح مابأ نأ عيبولا نب لضفلا لاخ فقلاذل دبع نب ء ىسللل م

 "0 اا يكبح ح محنح < ة) هك يكب ١ 2) 01. 5110127 2: ها

 © ط2« زم. 2) ىل هقعب اممو. ) ك وذ. رك 4 زغفالخل هع
 ”دزإف مامزلاب» /) 8 ىتح. 2 0 حلاصز 560 .١10 ةاتمة32, 2. همكر

 عا ا 111



 ال. ةؤنس هب

 نتاع

 ىشع انجرخو لخدف هعم اهنولمك نيشارفلا نم ةثلث اورم لاقف

 تش اب اهيف رظناف كبسن ىف كلثم لعفي ام تلعف مساقلا ابا اب

 تلقف انزجأ لاقف ىلصوملا انقحنو كنز انا انذدو هللا كتم لاقف

 5 مكذو 4يادحاو امعهرد م هللاو 2 كرضح ىسحان 6 زف 3

 بحاص ناكو فالعلا ىراقلا يعس ىل لق لاق هللا دبع نب لمح

 ةنجام تاناكو هيقست ىسومل ةيراج تناكو اهيغو 2 ملس ىبا

 ديزي لخدو اذهو اذهب 4 تبعنو « ىفلج اب اذهل ليقت تناكف

 06 ىل تلق ىّتل ريبلتا هللاو اهل لاقف مهل ليقت ام عمسف كيزم نبا

 كليو ىسوم اهل لاقف' فيسلاب ةبرض كتبرضأل هل نيلوقت ام لثم
 طق رب هتباعت رلو هنع تكسمأف لاق كاياف ليقي ام لعفي هللاو هنا

 دجا ركذو «« نييضابا ىراقلا نإ فطن لبعس ناكو لاق

 حادقلا نبا ىنثتكح لق بناللا دواد نب ليعام»ا نب ميعاربا نبا

 ؛:ةدعان لاجل ةقئاف ربزعلا *َمُأ اهل لاقي ةيراج عيبرلل ندناك للق
 اهلامج ىأر ايلف ىدهملا ىلا اهادعأت ماوقلا ةنسح نييدحقلا

 قلل بحا تنناكف هل اهبهوف حلصا ىسومل هذع لق اهنتيعو
 ىسومل لق عيبرلا ءادعا ضعب نا مث رباكألا هينب هل تلو هيأ

 زيزعلا ةمأ لثم ضرألا نيبو ىنيب تععضو ام ليقي عيبرلا عمس هنا

 6<) 400101 مه, ءمأل1. كع/» 82) دنع هل0لعدأعت 16ععسلتتنتت 0

 ملسم ذ2 4 ©« 000 ) ىك ©« 0 ىقلح. 4) 0 نثعسو».

 ك) 400101 ىل. /) لك عع ( 72021 هسبناعتت 6

 ه2. طق



 ة ط١”. خنس

 تومل كلم تيأرف ٌةئينغ قرطا مث كانيع هيف ىذلا نبرضل
 : 0 نير -5 : 01 كين : 7

 اذه ىكبب خخ لاقف ىنارخلا ميقاربأ اعد من درمهأ رضتني هنبيبو ىنبب

 ىنارلل ىلخدأت ءاش ام هنم فخئيلف لاما تيب هلخدأف لعالل

 لاق كماوا ىنعد لق 8 ةركب ةثام تلق ذخأت مك لاقف لاملا تيب

 ةردب نيعبس نلقف دارأ ام نسلعف هرمأوا ىنتح لاق نينامتف تلق و

 ةثاعبسب نفرصناف كنأشف فحلاب تئج ىنآلا لق كل نيثلثو ىل

 ليحت نب ىلع ركذو « ىهجو نع توملا كلم فرصناو فلا

 ىداولا مكح نىع © مجاضألا يطع نب ىلع ند م ىكدح لاق

 ةعيجرت لقي ىذلا طسرولا ءانغلا نم ىهتشي ىداهلا ناك لاق

 0 ل 0-2 0

 00 ا ا

 ' نهلك هل نهف هيهتشا ىذلا ىقيرط ىف اتوص ىنانَغ نم لو ضعب

 الط افقوي مر ايش هك اذا ناك ىسح قّلُخ هيف ناكو لاق

 / لبقأت لك ميقلا ىنغو هنع ضرعأف عماج نبا هانغف هنع ضرعأو 15

 ةسسححا تانيا ل ىهنشي ام «©نققفاوف تت ىنتح ضرعي

 نق ىكق ىنا 00 ”ودابلا لع نسلخ ندرسقذ برطو برشف خيقسأ

 | اول نينو أ ميما اب لاقو رضخ ال ىسحل عماج ىبا رضحن اهتيرح

 )00 لقيط نع بخت دقو هلا حلا انم امم كيلك ايك هكللاو
 00 سيكا في

 (ضهنو توصلا ىلع هنجاح غلب ىتح برشو كل خب لاقف لاق هم

 اا 0. 01 -4ع7.-071, 19. .م) ( 2003+ اناو ت7 اناون 2 (0

 قئفاوخ. ندع ءءصتغ [1داعدس :ءةرجعت دغتت 1س كيب , 1.1. 0 )4 

 اذه. كما. نسخ.



 .١ زخنس دلو

 ىسوم ىلع تلخد لاق © ئملسلا نعم نب .كحصلا نع ةيزم
 هندشنأف

 اثْلُكَد بابل امُكب وى نقلك املكت داوفلا ةوجش ىلزنم اي*

 ثم جداجتلا تك امل بأ تلو ماعلا لَ نايل ام
 5 املَسَف ٍباهق اسرد دق نالتط هتاش ريبك ىلع مالسلا اد

 امقرد ازعل ىف كو سيلا ,علشا لاعفلاب لمانألا طبس

 انيلا 00 هنأل دجا اب ككيو لاقف نزال دا ىلا ثفنلا

 :« دقرفف ريتك هلام ةليللا كلت يرخا دق ناكو لاق ذحرابلا

 10 لنع اموي 0 ميحاربا ىع دريغ وأ ىلصوملا قناحكما ىع ركذو

 لخد مي لوا ناكو بيبطلا نب ناعمو* عماج نبا هجنعو ىو

 نم لاقف #اهمدقأب اقراع ىناغألاب اًقذاح ثذاعم ناكو ذاعم انيلع

 تيمهفو هكرحي ملف ةانغ «عماج ىبا داتغف هيكح هلفذ مكنم ىنبرطا

 هتينغف ميعاربا اب تا لاقف ىناغألا ىف هّضرغ

 5 انْيأ اهلوقت نياف "انيب تيعتسا ىلا |

 لاقف ثدعأت ٌكعأ لقو هتوص عفرو هسلج نم ماك ىتح برطف

 ل1 و ما ولا ريما اي نلقف مكتحاف ىضرغ اذه

 رف ناترمج امهنأك اناص ىتح هسأر ىف هانيع ترادف ةرارخل هنيعو
 كنيكح ىنأو ىنتبرطا كنا ةماعلا عمست نا تدرا ءانخللا نباي لق

 م القع ميك ىلع تبلغ ىتلا كلهج ةرداب البل هللاو امأ كتعطقأف

 ) 4 ىملع 8ع.' )  اكش ىلرنم اي تون ىتلرتللا |

 6 رظني.. 4) هل اهجدقاب, 00660 اداء: ايمدخقاب ءا ايجدقب. ©)

 0ءوندتأ 12 عل.



 ىفخت سْيل هل يّبَصلا ىلع
 - 5 به. 353 © و هه

 جيداخ وبا مقأ ول ىرمعل

 م

 ءانب

 م -

 ءانبلا مكهنأ ام راذلا

 ىديملا دعب ةفالخل ىداهلا ىلوت امل رساخل ملس .لقو لاق

 ىتدْْلاو ةقالخاب ىوم «ز "ا كقل

 نقم ع ىكلا تعا
 ة اضيا لقو

 هتعلط دنع ىبومل كولمّلا ىفُحَت

 ُهَتَعَْطَو رْدَب ىوي فقلَخ سيو

 اًضيا لاقو

 هدلاو تعب ئسم ةقيلكلا اليل 0

 ةكرأو ىمألا 709 ئببت ا

 65) 2105 715115 0502. كل

 00 عال #خدو د ل

 لكدمخ نيينموملا رميمأ تامو

3 00-7 

 فلَخ مهيدهم نم سانلل ناك ام

 فرغت رجكبلا يحاون نم اهنأك
 ب 2 ا

 - 3 3 2” ه6 ات
 اديشم كاذ نم تني راع 4

 ة-

 ادرصم كيَدَل ىد رم ىوب 2 نى

 ©) © مق عا هزه 5هزتا, مه.

 1طكاتصع 17ءعطوانات 023. 0

 ده ا اة



 أل خريس م2

 اي معن تلقف بارشلا ف ثيدحب ىتذح ىل لاقن ليللا برشو

 لاقف نويرشي هبق ننع اويسلج مدحأل ما تاف ميشلا

 مدحا

 ن سامع نس هسه د

 5 ربق ناك نأو 0 ءقسأ اهبرَش ع ماع وب ال

 ماكيبملا عشق ف شق عشقي اعشق ىتيصو املك كا ١ فْسأ

 ردم ير لا ىوَق نيف ويك نش
 0 هيرب“ كنار 1 ب ع يت اتا

 الأ انل فلحت كنا ىلع. فالآ شع ىلع انحلاص .لاقن ينال

 ىتح نينموملا ريمأل اهركذا الأ نفلحن نينموملا ريمأل اهركذت
 ىديشرلا ىلا ةفالخلا نسصفا ىتح اهركذي رثو تاف 0

 يسوم يدم ساخلا ورع نب ملس نا ةماد وبا ركذو

 لاقف ىبداهلا
 - 5 د هد 2 0 د 1 ول 3 ن 9 2 -

 15 ءاورسلا برشا هنابنج اع ةنيرف نم ل :

 ءاجر 00002 --< مناك اماذا بربح نوبلسبلا ءدوملا

 000 د 5 5 5

 ءاورساو فئالخلا هاياكو حيحص ىنا رك نم 8

 هد دس ةد

 ءاقي دب نصي امل سّينو ىقتل وب ل

 4) ه ةلجر. 0) ى ركتنملا 2 © نازخلا © ةنع ظ0*

 4) © مقلع رع ©) ك ءا ( دوغعي أ 120> هينوقعب 1020 دهينوقك.

 ري) 5ز6 كصعم0291 0220 هبيضي © هببنيسصن ذه 0, هيبصي 8

 ةيببصت 1 0
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 ن1 اء خنس

0 

 كنبا مهسوسي نابعلا نا كانغ مث كنق نإْرْيَخ اب
 0س او ا لاق

 فسي ىنثلح لاق ©« ننف ىلا نب خلاص ىب كدجا م ََ كي رشنب

 ' لبق ناجرجب ىداهلا دنع انك لق ئطساولا رعاشلا لقيصلا
 اذهب ئتغف 6 انسح هل اًفيشتسم دعصف دادغب هلوخدو ةفالشل ه

 ثا

4 

 أ ن

 نوكي نأ 2 50 لاقف هودَشَنَأف 0 اذ هد هيك لاقف

 لقيصلا فسوب ىلا اوبهنا اذه 4 قرأ وعش ىف ءانغلا 0

 كتلقف ربل ىقوربخات قمنأت لاق هيف ليقي ىنح 0 3 رس كم4 7 د
- 

 د 101 هلك قه لق ىبيس اعيجأ نأ ىنملن 5

 ظ ماع نبق انييبب . ام راك نأ ىنالب او

 ظ 3 :
 | اوبهذاو ريناندو مارد اذحم اورقوا لاقف ر/دماما 'ريعب اذذ ءرظنف لق
 ' لق لعس نب لمح ركذو اقوم ريعبلاب قيثأف لق هيلا اهب اذ

 ٠ ىداهلا دنع سانلا ىظحا بأد نبا ناك لق ريع وبا ىتدح

 . هبابب نم رمأب نيينموم ا ريمأ نا لاقف اموي عيبرلا ىب لضفلا جر

 "لخلف بأد نبا لق ٌلخدات بأد ىباي ثنا امد فايصنالب

 وهسلا نم ناوارمل هينيع نآو مشارف ىلع جطبنم ومو هبلع

 6) ل 5. م., 0 ىفز كي, 5, 1", ىماشهلا حاسم نب دا.

 8) © ول 0دصامم دع 1طءةطخس د]3[ةسعا!. 2 © تليتساو

 : 7. علاحر ترادننسأو. 4) 516 010006 4عي/#. ( اعسم».

 91 3 ا 56ه[ 1 0 كيلا. 1. /) كل مثاق.



 ا. ؤخفيس م

 قالط هل ىراتخا ليقف ىعجرا لاقف هركذت هز وا ةريئم
 تلافف ترف هل ىراتخخا هلوظ الا مهفت ملف نميلا ةبالو وا ةَديِبُع

 0 لايسصلا عمسف ةديبع هتنبا قلطف نميلا ةيالو هل ترتخاأ لف

 اذكه ام تلاقف هل ترنخا :نننا لاقف ربخل هتيلعأت ملت ام لاقف

 هفقي نا :ىلصملا بحاص اًضلاص رمأث لق كنع ةلاسلا ّىلا كيلا

 مدخل كلذب ىلا جرخن م هءاسن اوقلطيل ءامدنلا سوع ىلع فيسلاب

 عقلتم فقاو لجر :بابلا ىلع لق دحأل :نذآ الأ قودلخا

 اهنو اهيتدقما ىنانيب ىل نعف 0 هيمدق نيب سواري :ناسلبطب

 00 ملك انآ دعس نم ٌيليلك

 ؛ املعِبَف كاذ 4 ةعب لاين 3 له هتامزع 0 اذه 8 3

 م 0 ءانعم هس 8 .را لاقنف ةاملعَنو املك .

 كنم رعشلاب ملعا انا هل تقف انرارسا سانلا ملعي نا ىلا اَنْثَجاَح

 وه انف ىل لاقف ىفونلا ةرايع نب سألل تلق رعشلا نملق لقا

 (: ىتعجارم ىم هيلا ترذتعاو ىسوم ربخ هتربخأت هنم تونذت

 47 كتي نأب لونم فقحا اذه* لقو هتّباذ فرصق لت هاي |

 ديحن نب سابعلا تدشنا يفاعما وبا لق ىريبرلا بعصم لق

 5 ندر

 4) 5كلذء©6 ةديبغ راذ ىم. تال. كيل 1.1. 2) © أ ايل
 هيلجحر. ه 5زع © ه6 لوز: ذل ىدعس )4  ةه/. لبق 56

 © 216 املعتف : 710. كعو ار انط1 عزان ,نوونلاب املعنف. رك) 8.

 ٍب) لوني 1١( كرنني) لني لزنم قحا اذه ندع متم طعصتة(0نل1و طقاط عازر 160106
 (هرئممدع !عيعدلسصت نأ 1060 نابر 125 انأ 584 وستبحر ى) 01. "13" هع

 ]ذادأ , //67/, هع نأت١ 1ةعااانت كادّلو 1هعم كانبا.



 ان حج

 نو, ١ الئ

 لاقف ةضاخل لام تيب بحاص امدف هتضبق الو ىلا لصو ام لق
 ديني. نبب تلجو ترضحأت رانيد فلا نيثلث ةعاسلا ءدل لت

 لق نيطقي نب ىلع نع هثذح هابا نا دمحم نب ىلع ركذو
 هراسف مداخح داتا نا هباخصا نم ةعامج عم ةليل ىسوم ٌكنعل ىنا

 وهو ءاج مث أطبأت ىصضمو اوحربت ال لقو 8 اعيرس ضهنف ءىشب 5

 دعمو حارتسا ىتح ةعاس سقنتي هشارف ىلع هسفنب ىقلف سقنتي
 "دعي لبقأت هيدي نيب ماقف ليدنع ىَّطغم اًقبط ليج مداخ
 عضوف كعم ام عض مداخلل لقو سلج مث كلذ نم انبجف

 نيتيراج اسأر فبطلا ىف اذاف هعفرف ليدنملا -عفرا لقو فبطلا
 ىلع اذاو اجبروعش نم الو طق امهجوجو نم نسحا هللاو 1 ف 0

 انيظعأل وفت ةبيط ةتعئار اذاو رعشلا ىلع ميظنم رهوإلل امهسوو
 نق ناباكتت امهنا انغلب لق ال انلق امهينأش ام نوردتا لاقف كلذ

 | اهترابخا ىلا ىهني امهب مداخل اذه تلئوف ةشحافلا ىلع انعمتجا
 فاح ىف اميتكجوف تئجث انعمتجا دق امينا ىنربخأت قءاجن
 7 6 لق نيسأرلا' عفرا* مالغ اي لق مك امهتلتقف ةشحافلا ىلع كحاو دك

 سابعلا وبا ركذو كاني عنصي مل نك هثيدح ىف عجر مك
 تنك لاق باوبلا ىمح ىب هللا دبع نا ّئماميلا كلام # ىنا فل

 سلاج موي تاذ هناف لق عيبرلا ىب لضفلا ةفيلخ ىدايلا بح

 ٍ لخد كلذ لبق ناك دقو ذيبنلاب اطدلو ىلغت كقو هراد ىف انأو

 ' اقف نميلا فيرطغلا هلاخ ىلعي نا هتلأسف نارزيكل هما ىلع وم

 ” ذيلا تهجو برشلا ىلع مع املخ لق برشا نا لبق هب ىنيركذأ

 ©) 0 هيلا. 7) اعيسم. 6) كل 0. ل نيسأرلاب عجيأ.

 40) 1)عقا نأ 10 كمر لل و



 آب. خفس ملأ

 هابذعأو ابدا زاجكا لعا رثكا ؛ناك باد نب : ىسبع نا هكلح ميش

 دحأل هدنع نكت مث ةدظح ىداهلا نع ىظح دق ناكو اظافلا

 هسلجت ىف ةنيغ دحأب كلذ لعفي ناك امر «ًاكتمب هل وعلي نآكو

 ىنيع نسع كتيبغ « الو ةليل الو اًممي كب نتلطتسا ام ليقي ناكو
 ه ريتك ةرماسملا بط ةهكافملا يذل 'ناكو كريغ ىزا الأ تين الا

 هليل. تاذ هل رسمظ لك هل عاوسنالا نسح رعشلا تي نرد ١

 باب .ىلا هنامرهق هجو بأد نبا جبصا املف رانيد فلا نيثلثب

 ىقلف لاملا اذهب انيلا هجوي هل ٌلقو بجاخل فلا هل لقو ىتوُم
 ىلا قلطناف ّىلا سيل اذه لقو مسبتق هتلاسر هغلب بجاخل

 م مث كانه هربدتف ناويدلا ىلا ًاباتك 4دل يرخيل عيقوتلا بحاص

 الو اهعذ لاقف هربخأت بأد نبا ىلا عجرف اذكو اذك هيف لعفت

 دادغبب مهل فشتسم ىف ىسوم انيبف لق اهنع لأست الو اهل ضرعت ٠
 لاقف دحاو مالغ الا هعم سيلو لبقا دق بأد ىبا ىلا يظن .ذا

 انل + نيت الو هلاح نم َرْيَغ ام بأد نبا ىرت اما ينال مها
 ,يريما ىلرما نافذ ميهاربا هل .لاقف هيلع انتا ىريل سمألاب هانررب دقو

 لخدو هرمأب ملعا وه ال لق اذه نم ءىشب هل تدضرسخ نينموملا

 نم ءىشب ىسوم هل .ضرع نا'ىلا هتيححلا ىف لش“ اا
 قَيحلا/ لا نيف جاني 7و اذهو اًليسغ كبيت ىرا لاقف درمأ

 لق هيلا يِراتخا امع ريضت ىعاب نينموملا ريما اي لاقف نّبلا

 هو كناش الص هيف نا اننظ ام انب نم كيلا انفص دقو فيكو

 2) ل ءاكتير © ىكتي. 14 هيلع تي اجر" 3156. م. 263 انأ

 0) ذل هريغب». ء) (ن امو. ه4) ى كل. 2: ابرد 0 ايون“ 7

 درع ن000ع آ4. كتنسقو 202 2216, مي) © انك
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 ةحرح |. خمس

 عيضي نا كمو هلسو دل لق لق نلعف ام ىلع كلمح ام هيلا ثعبو

 لاقف مداخل هقدصف ىسوم كلذ لعفف كقدصيلو كسأ, ىلع هدي

 هنم نيفتنال لعفي ول ىمع نبا هنا ٌقَهشَأ انا. هللاو 0
 بتي ناك ىداهلا نأ نذوملا ميعاربا وبا مكذو ««, هقالطاب رمأ و

 هيلا" مكق كقو اموي ىسومل لق
 3ت د

 ىنب اب هبلصب رمأو هقنع برضف

 ىنام باككا ىنعي ةباضعلا هذهل

 مسمسلا 6 - 0

 وركذو ذي ىتنناكاير مبهسل ىديل

 ىديمل ا نأ تلح >ابأ نأ ,ىطساولا منقم نب ءاطع نسب لمح

 بوتي نأ ىباف هبانتساف فيدنز

 ٌنجاَتف رمألا اذه © كل راص نأ

 رثاظ ىلا سانلا وعدن ةقرذ اهنذ

 رق ةيخآألل لعلاو اينكدلا ىف دفرلاو شحاوفلا باننجاك 3
2 

 ماوهلا لتق كرتو ةريهطلا ءاما سمو مكللا ميت ىلا 4

 ' اههلذحا نينثا ةدابع ىلا هذه

 ١> تانبلاو تاوخالا ساكن اذه دعب جبن م :ملظلا 6 رونلا

 ' الط نم مذقنتل ىودطنلا نم لافظألا ةنقرشو ليبلاب لاستغالاو
 : فيسنلا اهيف درسجو بشكل اهيف عفراف روذلا ةياده ىلا :ئملظلا 5

 ىف سسابعلا كتَج تيأر ىناف هل كيرش ال هللا ىلا اعبمأب برقتو

 ىبوم لاقف لق نينتالا باحصا لتقب ىئرمأو نيفيسب ىئدلق مانملا

 تشع نتل هللاو اما رهشا ةرشع همايأ نم تنضم «نا دعب
 ىتح اهلك ةقرفلا هذه نانقأل

 اكامو اذك رهش ىف اذه لاقف حاج فلا هل ًايهي نا رما هنا

 بويأ ركذو « ىيرهش دعب

 65) © كبلا, هدمز[[عادتك !اذعح 4) 6 "قهطلا, 20 كام
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 للقيو فرطت اًنيع اهنم كرنا ال

 نب محلاص نب ىدبوم نأ ةبانع نب

 ةعلانع انعدع,



 آن. خفس خرحابا

 هذج نع ديبا نع هلثلح نارهم نب ربع نب ديعس نبا
 تاف ىبداهلا دنع ةبينق نسب ملس نب ميعاربال ةيترملا ينال لق
 ىلع دنع هيزعي ىداهلا ىسوم هات ملس هل لاقي ميعاربال نسبا
 هقاور ىف لين ىتح ُملَسُم هنع ثري الو ٌلبقم عتمي ال بهشا راج

 ةجرو ةالص وهو كنتو ةئتقو 4 وداع وثو كرس ميعاربا اي هل لاقف

 دقو الا نزح هيف ناك ءرج 2 ىنم ىقب ام نينموملا ريما اب لاقف

 ملس ىب دكيعسل ةبترلا تراص ميحابأا تام الف لاق ءاونع ًالئمأ

 نب ىلع نب نيسمل نب ىلع نا ةبش نب ريع ركذو كهدعب
 يق زرت + رجلي بقي. نك بلط كاي لع س١
 ىسوم كلذ غلبف 7”ىدهملا تحن تاناو ةينامثعلا وربع تدب
 الا ءاسنلا كاّبعأ لقو «هلهجن هيلا لسرأ هتفالخ لوا ىف ىداهلا

 ىّدِج ءاسن الا هقلخ ىلع هللا مرح ام لاقف نينموملا ريما ةأرما

 هدي ىف ندناك ةرصضم هّكشف ةمارك الو الف نهريغ اذ معلص

 لعفي ملف اهقلطي نا /هدارأو برصف طوس ةئامسمخ هبرضب ومأو
 متاخ هذي ىف ناكو ٌةيحان ىغلذ عطن ىف هيحي نيب نع لدكا

 ىلا ىوفأت برضلا نم هيلع ىشُع حقي مدلل نصعب ك3 0 '

 هدي هارأف ىسرم نأ, لصف اهثدف مداخل حي ىلع نسب 00

 ىل هليقو أب 2 هفافخاسا عم ىمداخب اذه لعفي لقو طاشتسان

 4) © كريدعع 42) © ىف 4 5زغ 14. 4 ىرزغاب, ©. ىدرخلابا

 4) (ن1 دانمقور م. يلو 1غ 2. ك0 لمحت, هغ درج آر نأ 18

 هيلا ليحو. رك هل نادا. م 14 سيفن. 4) © كفافكسا 6 ||

 120> كلوقو, 3ع 51 1251556( لعفنت“ 1

 اكو

15 



 خم 17 ايس

 )ث كنئلسب 2 تاياشننا 3 5

 انو ةفيلخ وهو نيتموملا ريما ىسوم ا عيبرلا ىب لضفلا 5
5 

١ 
 الا اًدحا كردي ال ةانق هديبو سرف ىلع ةلالغ ىف وغ اذاف هفرعا ال

 ظ 00 ارلصا ددلم انانلتا تيارف لق ةلعافلا' قتبابأ ىل لاقف هلعط
 مثأك ىلا ىدي تبرضف ريعب 2 ىنخفك هاذخن* ناكو مأشلاب هتبأ |

 ناكو ىتباد تكرخ نينموم لا ريما كليو لجي ىل « لاقف :فيسلا

 مرد فالآ ةعبرأب هارتششا ناكو عيبرلا نب لضفلا هيلع ىنلم ايريش م
 ٍبابلا ىلع فقوف سل بحاص مساقلا نب كمح راد نتلخدف

 تلق ىضف مو جرخا ملف ةلعافلا نباب 2 4 لاقو ةانقلا هكببو

 ىذككو ىنك ةصقلا نم ناكو نينموملا ريما تيأ, ىناف لضفلل
 ىقلاف ةعلل ىلضصا نتج اذا كادغبب الا اًهجو كل ىئرا ال لاقف ٠

 متيِهلا ركذو 2 كىداهلا كله ىتح ناباسيع تلخد امف لاق ؛5 '

 .عيمتر ناكو ملسم نب ناعم نب نيسُخل نا ىاصنألا ةورع نبا
 ةبيه هل دكجا الق ى ىم عم ولخا ىنتيأ, كقل لق ىداهلا ىدوم

0 5 

 07 بتاع ربغ اق 5 ىنطسبي ناك امل ةولخل دنع ىلق ىف
 آلم سلج ارث ةقاللل ةةسبلا شيلت :اذاف ضرألا هب برضأو
 ا ال يد نقلا كلمأ ام هلي ذسأر لع ثق ىهنلاو ف

 ديحم نا فلاخل دبع نب ىسخل ىب ىيج ركذو يجف

 ”©) 600. 20014 هنا. 2) ©0600. اذخن هيذزخأ, 0 ©00. لق. -0
 8400101 ني ) 1عصانعتا [!ةعدصق ذص كل



 7 زفس ةراؤ

 نسب دوأد نب بوقعي . نب هللا كبع ئىسب ديح# وكاذو اهلك

 ندي ىببسحع : نجح ىلدع © ناك لق با ىلرسيخا لاق ىملسلا نامهط
 5 ا 3 . 5598 11 0 0

 لقي لأ نآكو :فيلخأ ىضر ىضريو ةفيلخل بضغ بصضغي نراضام

 ىلا لخد هذذ ىسيع ىب ىلعل ام ىلكنع ىبجتل الو ئبرعل 4

 5 نا ىداهلا ىبوم نينموملا ريما 0 ىنرما لاقف طوس هحي ىفو سبل
 تن  ى ِمَسِع ىبكنمو ىئدي ىلع هعضي لبق لذ طوس ةثام كببرضا

 لق لجيرلاب تعنص ام هل لاقف يرخو ةثام ٌّكع نا ىلا اشم
 هبلا اناو هلل انا لق تام لق هلاج اف لع نوما ماو

 ليقي م اص للجر اذه سانلا دنع هللاو تةجشت قليو نويعجار

 1و لآق هعزرج ةدكش ايلف لق 9-5 نب بوقعي لنق سانلا

 نو 35 ؛هلن ىلخ دل دبل ل تدي دانت 000١
 لاقف لضفلا هنبا عيبرلا دعب هتباج ىلع فلختاسا دق ىبداهلا
 فلن الو + ةكربلا ىتع ليزي كبلذ نافذ سانلا ىتع بخ ل م

 رضيو كلملا عقوي كلذ ناف الطاب هتبصا هتفشك اذا ارما ىلا

 15 لعجُم لجرب ىسوم 7 ىكأ هللا ىبع نب ىسوم لقو <«.ديعرلا

 ىراذنعا نينموللا ريما اب لجرلا هل لاقف هددهتبو :«بينذب هعرقي

 ر/ ليقا ىنللو اينذ ىلع« بطيوي >< قرارقاو كيلَع نر هين: انوا 1

 رجلا 35 ةافاعملا مكنع ندعرت الف مح ةيوقعلا ىف وجرت تينك اف

 نسب نيعس نا ةبش نب ربع ركذو 2 كهقالطاب رسم ل

 42) 400101 ناك. 82) 400101 ىيما هع آشر نا“ 2 04 هبيكربلا.

 4) 000. وا. ه) 213850014, 71, 283, 20016 تركذ اهبب رك) ©هال

 0'135[81ل1, 1.1., ناد 1ءركأ اتا ةححار ]ن0 را ما نع.

3 00 



 مم اء خنس

 هيأ اولازا دق بارشلا يلع بلغي نيح جب ىنأكف هباتكو ءارزوو

 ىلقاف لق هفوختأو هكا تنك ام © ىلع ىرما نم قلو ىف

 ىحي نيب نوناكاو كلذ ىتقو ىف ىل ةّينب ىكي نيبو سلاجت

 ىتح ةييظع ةّحاض اذاو ةيبصلل هعّصأو هنخأو مماكب هرطشا قاقرو

 - ءاضوصلا ةرثكو رفاومل عقوب تلزلزتو تععلتقا دق ايندلا نا تمقوت 5
 اللف كفو ام انما نم. ىقافاوو 2 تننظ ام هللاو ناك هاه تلقف

 / ىداهلا نينموملا ءريما اذاو اولخد دق مدخل اذاو خف دق بابلا
 | ردا شلت ىنع تبقو. هتيأر' امله" عطسو» ق راج ىلع
 "كرما ىف تركف ىننأ هللا دبع اي ىل لاقف دا رفاحو هلجرو هدي

 )ام اولازا كوادعا ىلوحو تيرش اذا ىلأ كبلق ىلا فبسي تلقف "
 ' امم ىنبعطأات تاهف كل ىبلق نع تلاز دق ةميخاسلا نا كملعأو ||| ةييساال كرس هلشحملو تكا يح نأ انما شح

 ”نتيمرحت لق ىلا ملعتل لعفت تنك ام هيف لعفا لكأت نينك

 ”انكلذ هيلا تيندأت كنشحوو كفيخ لوزيف كلونمب تسنأو كماعطب

 للا اوتاه لق رث اهنم لكأت زيمالتا اهيف ىتلا ةجركسلاو قاقرلا 5

 ا ةتايزأ ىلا: تلخدأت ىسلج نم هللا :دبعل ءاهتللزا ىلا
 هذه ىل ظفحاو كرما ىلع اهب نعتساف كتلر هذه لقو معارد ةرقوم

 كلظا لق مث ىرافسا ضعبل امري اهيلا ياتحا ّكعل كدنع لاغبلا

 واطعا دابا نا هللا دبع نب ىبوم ركذف ءاعجار فرصناو ريخ: هللا
 لاغبلا كلتل فلاعم هلوح ىنب رث هراد طسو ناك يذلا هنانتسب

 ىداهلا ةايح مايأ اهيلع مايقلاو اهيلا رظنلا ىلوتي وم ناآكو

 «) 408103 ىلع ءاكأ 1«عأ ممدوز؛ ام ..... دليحم - )0
-_ 

 تنظو. 9 000 ربها ا 42) 0060 ءهيلجسرو. 6( 600. اهنئلز.



 اا. خريس ميري إخل

 انلمف كقح نم نيلع بجي وه ايد شا كالا

 نع رك ذو «« هللا ءاش نأ دغ ىف كيلا نودتاع نسكأو هيلا

 ناكو ىحهملل ةطرشلا ىلبتا تنك لق هنأ كلام ىب هللا كبع

 < ىداهلا ناكو برضب ىنيمأيبو هيتغمو * ئداهلا ءاملن ىلا ثعبي ىدهملا

 امل ىضمأو كلذ ىلا ثفتّلأ او هل 000 د (قفرلا ىلأسي

 كثعبف فلنلاب نتنقيا ذفالخل ىداهلا ىلو لاق ئحبملا هب ىلرما

 ة سرك ىلع وه اذاو اًطنحام انفكتم هيلع تلخدف اًموي ّىلا

 رخآألا ىلع هللا مّلس ال لاقف نمّلسف هيحي نيب عطنلاو فيسلاو

 ب حكحطصووصوو"

 0 ب نينموملا ٍيمأ رمهأ امو ىنارذلل رما ىف 4 كبلا تذعب مويب ركذتشت

 هءامدن دحكعي لعجت نالفو نالف ىفو ىنبجات ملف هسبحو هبرض نم

 نذأتفا نينموملا ريما اب معت نيلق ىرما الو لوق ىلا تفتلث ملف

 نينموملا ريما اب هللب كتدشا تلق معن لق ةحدمل ءافيتسا ىف

 ضعب ّىلا + ثععبف رمأب ىترمق كوبا ىنالو ام ىتيلو كنا كيا
 ال لق كرما تيصعو هرما تعبتاف كرما هب فلاخب ممأب كيبب
 هيدي تلبق ىقاندتساك 4 كبيأل ءننك اذكو كلااثآا كلم 00

 ضمان ءالوتت تنك ام كتيلو لق لاو ىلع تيبرصق علضب رمأف

 همر ىرما ىف اقم لزنم ىلا ثرصف هدنع نم تاجرخف اًدشار
 وامدن + ميما ىف هثيصع* نيذلا :مقلاو :برشي تك تلو

 4١ 400113 طمعع ءمأ1. /م6عا+#, )ه٠ ءغ اذر ب.. 200107 )5 

 ل ءع 14 هك 7هماجأ. 2 0) 51م :ءءاع ةهعاببأ, (000. ضقتنف

 14, 70216, بتتعبف. ه2) 02. 000. ) 5زء :ءءاع ه1 أ
 ]14خ. 00 درهأ 0 متيصع.



 ةدز' أن. زخنس

 ريما اي هل لاقف ئنارمل هيلع لخدف مايا ةثلث ةمأع رلاظملا «افج
 رفاظملا ىف رظنت مل هيلع نتنا ام ىلع داقنت ال ةماعلا نا نيبنموم ا

 ققحلاب ىلع سانلل نذثا ىلع اب لو ىلا نفغتلاف مايا ةتلث فذنم

 ملف تيفقو مث ىهجو ىلع ريطا هدنع نم تج حض ىوقنلاب ال

 ملعت الو ىنبجما لوقيف نيبنموملا وبما عجارأ كتلفقف ىل لق ام رذأ :

 هتلأسو كفو دق ناك ئبارعا ىلا تثعبف ىنقذ ىكرذأ رث ىمالك

 عصاوخ رقني ىوقنلاو ةلافج ىلغجلا لاقف ىرقنلاو ىتفحلا نع
 ركب ىلع سانلا لخدف تحتافف باوبألابو تيعفرف روتسلاب ترمأت

 كيلثم سلجملا ٍضوقت ايلف ليبللا ىلا مئاظملا ىف رظني لزي ملف جيبا

 ا معن تلق ىلع اب ايش ركذت نا كيرت كنك لاقن هيدي نيب
 كيف اذه ىمسوي لبق :ىيهيببأ ُف مداكب ىنتملك اوعنملا ريما

 ذكثام معن لذ نينموملا ريما اب ىتع هتفاكف مالكلا ىل رشفف اندنع ناك
 اننا 3 3 ع

2 35 

 وجا ىلع اب كليو لاقف دافكو هانغا ام جرد فالآ ةشع قواك

 / ديري ابوي ىدايلا بكر لق ملاص نب ىلع ىنتدحو لف  «ْلَكْبَتو
 عيوب نب رمح هضرتعان ايندجو تناك ةلع نم نارزيشل هما ةدايع

 | يلع نوعا ويت هجو ىلع كّلذا الإ نينموملا ريما اي هل لاقف
 لق ثلث ذنم اهيف ظنت مل رلظملا لق مع اي وع امو لاقف اذه
 نارزيفل ىلا ثعب رث ماظملا راد ىلا اولي نا ةقرطملا ىلا موف 0 3 1 1 565

 اممم سسسلا

 2 ©) 000. افح ءغ م0 رهاع 60 زماع انأ ةانكمت عمر, 2م طك آش طق-

 اناحإ ملاظملا نع رخاك ونن001 عءملعمد» 6016

 ا

 ش
1 



 17 خنس ةحأ

 نيب انس لق ملس نب كيعس ىنتكحن ناسارسخ ىلا ىنهجوو ملس

 نيتاسبلا كلت ضعب نم اًنيص عمسف لاق اهنيتاسبو ناجرج تايبا
 لق ةعاسلا لجيلاب ىلع هنطرش بحاسصل لاقف ىتغتي لدجر, نم

 ناميلس ةصقب نئاكل اذه ةضصق هبشا ام نينموملا ريما اي تلقف
 ةدبع ىب ناميلس ناك هل تلق لق فيكو لق كلملا دبع نبا

 لبجر توص رخا ناتسب نم عمسف همرح هعمو دل كنتم ىف كلملا
 عب قاف © تيبعلا بحاسب "6 لاقف هنطرش بحاص اهدذف يفي

 ىبنج 1001 ءانغلا ىلاع كلج ام هل لق هيني نيب لثما اَيَلَد

 لكفلا توص نيعمس اذا 0 كامرلا نا تسملع 8 ىمربحي أ

 ؛«لبقملا ماعلا ىف ناك اًملف لجرلا ٌبِحف هْبَج مالغ اب هيلا تّنح
 هيه سلج ىنل هس سجن وتل اكلظ لول ني

 لجرلاب ىلع هتطرش بحاصل :لاقف هب عنص ءام» لجرلا ركذف

 0 ل

 لق هنو ةفالخلب كحذ ام هللاوف لاق كاثآناكف ثبهو ماو كانيفوف

 ,ةىهجو ءاب تبفذف ىلسن تعطق كنا «هللا هلأ نا ا

 من تحيا كنافاكف تدبهو امأ ليفت رق يذل ىنتمرحو

 ٠ مالغ اي ىسوم لاضا'لقنهللا تي انيف كلش 00

 ىسوم وبا ركذو 2 ««لجرلل ضرعت ال لاقف هدف ةطرشلا بحاص
 نب ىلع نا ىداهلا ىسوم نب ليعامسا نب دمحس نب نوراحت
 ناك دقو مالغ ومو ىداهلا سأر ىلع امي ناك هنا هتّذحح ناَض

 4) ©6004. ظيسلا. 2) 204. لاميلا. 4 000. 7

 400101 هللا.



 ةمع 7 اد

 ' هتيالو تنك ىدقاولا لقو 2 «ةنس نيرشعو تس ىنباوع

 تبسلا موي ىقوت مريغ لقو كامي نيرشعو نينثاو ارهشو ذنس

 نيرشعو ثلث نبا ومو ةعج ةليل ©وا لوألا عيبر نم تدلخ رشعل
 ىللصو اممي نيرشعو ةتلتو اهشو ةخنس 6 هتفالتخ تناكو* ةخنس

 دماو. ليج ابآ هتينك نا ا ينال عم قدرا قوتي هيلع

 وكذو + - «ةناتسب ىف .ىربكلا ناباسيعب نفدو دلو ما نارزيكل

 || ارانب الينجا انيسج .الييبط ناك قا قات“ نب لصفلا

 نو ءقبْطَأ سوس تقلي ناو : صلقت الغلا :هتفشب  ناكو .ةربح

 © ىرلا نم © نكمل كلو

 هدالوأ ركذ 10

 مدحأت روكذلا اَمَذ ناتنباو ريكذ ةعبس ةعست دالوألا نم هل ناكو

 قاح#او هللا دبعو سابعلاو ةفالخلل 7-2 ناك ىذلا وتو رفعج

 ' نالوا تاهما نم ملك ىبعألا ىبوم نب ىبومو ناميلسو ليعامسأو
 ما اهادحا ناتنبالو هيبا توم دعب كلو ىسوم وجو ىهعألا ناكو

 ىسوم تنب سابعلا ما ىرخألاو نومأملا دنع تنك ىسيعا

 © ةنون بقلت

 ةريسو هرابخأ صعب ركذ
 ' الق ةطرط وبا ىدنسلا ىخا نبا مالسلا دبع نب ميعاربا ركذ

 18 ناجرجب. ىنوم عم تنك لق كفاش نب ىدنسلا ىكتح

 كيعس هعمو دادغب ىلا كيربلا بكرف ةفالألو ىديهملا بعت

 2 4) 500ئ01 وا. 2) 000. دتفالخو. 2 06 2ماعصطةتكر 168.
 197, 4و1: ةهرتوككر, مولغر طق'ةلئطأ, جملة, #. 2) 04

 مو 56ه 710م ]3ع04غ, 111, ادور 4



 آل. خمس نبأ

 نيا نف تلقف ىلا هينثدح ام لثم ىل هفاسف هللا ىيبع نبا

 «ّىعازوألا نم تنعمس دق تناك اهنأ لق ملعلا اذه نارزيخلل ناك
 8 3 : ا
 ىلع نب ناميلس نب ديحم نا نسل نب ىيح وكذ

 ىبوم تام امل تلق ناميلس ةنبا بتبز ىتمع ىثدح لق هثذح
 - 32 ا 3 اقل لا ١ هس ول ١

 5 ماو ىتخاو انا ةوسن عبرا نك ربخل نارزيفل اننربخا ناباسيعب
 ةصلاخ تعءاجف ىلع ما خطير انعمو ناميلس تاينبأ خشذاعو ىسمل

 هونفدو ىسوم تام قديس اي تيلق سانلا لعف ام اهل نلاقف

 تعاجغ اقيوس ىل تاه نورا ىفقب دكقف ىسوم تام ناك نأ تلاق

 فلا ةئام عبرا قاداسل تاه تلد ث انتقسو تبرشف فسيوسب '

 0 رهظلا ىلصي الأ فلح تملك نورا. ىنبا لعف ام تلق مث رانيد

 ىضم دقو انهم ىسلج اف لئاحرلا اوتاه ىلق دادغبب الا

 ©دادغبب هنقكلف

 هنس غلبمو هنافو تشو نع ربخل ركذ
 هيلع ىلص نمو هتيالو ردقو

 :ةرهش نم فصنلل ةعأ ةليل ىداهلا ىسوم ىفوت رشعم وسبا لق
 “ءقاكتا نع درك نيع نيبات نب سوا كلنتن ا لوألا عيب

 عيبر رهش نم فصنلل ناياسيعب ىسم تام ىدقاولا لقو

 ةرشع عبرأل ىداهلا ىسوم كلع كيح نب ماشع لقو - «لوآلا

 لقو ل10 نس ىف ةعلل هليل لوألا عيبر رهش نم تلخ ةلهل
 906 هنفالخ تنناكو هنم اًمري* رشع ةنسل ةعلل ةليل ىقوت مضعب '

 ىقرتو ارهش رشع ةعبرا كلم ماش لقو «كرهشا ةثلثو ةنس

 م) 4001013 طمععر ءمأل1, آخر 6



 * ايلا |. الئس

 ناكو لق ام لكب ىثوو ىسوم نب ليعامسا نم ةمطاثو ىسوم نبا

 | ًةكيدحلا لل جوخ دق ناك ىداهلا نا ذو ؛روعدلا ىسحا عد
 ش ىركشيلا وريعركلف  «فرصناف هضرم فقنثاو اهب ضرف لما ةيدح
 | ىلا بنك ام دعب ةتيدحلا نم ىنداهلا' :فرصتا: لك: مدخلا ناكو

 ' نيذلا ميقلا عيتجا لقت املف هيلع «مودقلاب اًرغو اًرش هلت عيبجد

 لو انلتق ىيح ىلا رمألا راص نا اولاقف هنبا رفعجل اوعياب اوناك

 ظ ئداهلا رمأب ىيح ىلا مضعب بهذي نا ىلع اورماوتف انقبتسي

 اف هضرم نم فيفي نينموملا ريما 2 لعل اولذ رث هقنع برضيف

 نا هبلعت ىيحي ىلا نارزيخل تثعب رث اوكسمأف هدنع انرذع
 رما ىلع ةيلوتسملا تناكو ىغبني امل نادعتسالاب < نمأثو هْباَم لبجرلا دم

 رضحأف كلاخ نب ئيحي رمأف كلف نا: ىلا :ةفالقلا يبحتو  كتشيلا

 نم اًبتك عتليلل اوبتكف ىيحي نب لضفلا لزنم ىف اوعمجو باّتكلا

 اوناك ام ىكيشرلا مالو دق متاو ىداهلا ةافوب لاجلا ىلا ديشرلا

 نب لضفلا ركذو ««دربلا ىلع اهوذفنا ىداهلا تام امل نولي
 6 ا 53 تناك قرزيشلا نأ هقدخع دبا نإ يو ا

 كنبا ىلا روك شلح اهل تلاقت دي علا امج سلاقف كلخب

 قم قوطعا تلاقف بغت الو بعت نشو اذ. سيلف در اهتتيأ

 ةليللا هذه ىف توجع هنا تحن انك انأ امأ سلق رث ةالصلل ًاضوتا

 كلمو ىسوم تاف لق ٌةفيلخ ديو ةغيلخ اهيف كليو ٌةفيلخ »م
 للا نبع ثيدحل اذهب نكّدحن لسصفلا لق نومأملا كلوو نوراه

 1 7 ©00. مودقلل. 566 آه. 82) 000. كّلعل. 86عام 14. م)
 000. هرمأو. ع 1ث



 17 فس كح

 ةسلجم /ىلا ديعي بهذ رث هيدي لبقن هنم اثدخ ىتم ندا رفعجل

 52 ريصنم ا كابا ىنعا ليبنلا كلملاو ليلدلا خيشلاو ال مل لاقف

 ىارح اب لق رث هعم سلجلا ردص ىف هسلجأو ىتم «الا تسلج

 هيلا لجاف 2 وفل جتتقا اذاو رانيد فلا فلا ىسخا ىلا لا

 نم ذخأ امج انلام 8:نم نئازدلا ا امأ هيلع ضرغاو هنما لفل

 ورام هناك نطاورلا وقبغ لاق «ظاسبلا ىلا هننباد ندا ملاصل لق

 ريما“ كل لق ىتلا ايورلا ام ىدّيس اي تلقف هيلا نمقف ني سنأب
 دبع : 2 9 1 رد

 ىسوم ىلا نعفد ىتأك ىمانم ىف تبرأ ىدهملا لق: لق نينو
 ؛٠ البلف هالعأ ىسوم بيضق نم قوات ابيضق 6 نوراغ ىلاو ابيضق*

 ىب مكمل ّىدهملا انحف هخآ ىلا هلوا نم هبيضق قوأف نوراه ام

 لاقف ايورلا هلم ربع هل لاقف © نايفس ابا ىنكي ناكو ىرمضلا ,نىسوم

 ام ىحم غلبيف نورا امأو همايا لقتف ىسوم امذ اعيبمج ناكلحي

 رثو لق رد نىسحا دكفدو مايأ نسحا همايأ نوكتو ةفيلخ شاع

 ٠ مايا ةتلث هتلع تناكو تامو. ىسوم ٌلتعا رث ةريسي امايا الا ثبلي « 5!
 تةياكل م َ 5 :

 2) 400101 الا. 82) 000. نمو. 2 14 2001 خيما ىنب ىنعي.
 4) 8دعع 200101 ءع 8125:0801, 11, 288. هم) 516 ه0. : 713

 12غ ىرميصلا ناجحا ىبا ميكلل , 101 ع5 نب دي سيبنعلا ونيل ْ

 نناحكتا م ل ةرميص أ 7ة/يدكل , اها, نات 1عععصكتتتت
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 ىرميصلا ©: ةرميص 60 ىريمصلا ءا ةريمص. 560 ؟210ع نطأغم م226-
 (ءعملدسم ءعووع 1ععقنمصعسسمس 18135001, توت سبنعلا وبأو 0110

 ل]ةءعلغ (ءمأل. ثطسد'1-١دطقمذتص, 11, م.), هصصم 275 هطآاقك. 115566 '

 زعلان (01/1 دصصم5 م0موغ 201انانتت !ططقلتادسم 41-1201!
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 ا أاباو ةخنس

  لخذب اب نورايل هيلع نك امنع عجري كلاخ نب ىيحج ىبداهلا
 رن نأ لئقلاب «ددهتي هيلا ثعب ذلص الو عاطقا الو ماركا نم © هل

 ما نينامو رطخلو فوخل نم لال كلت لوت ملف لق هنع فكي
 دّلُكلا ليني ناك 6 أل كادقيب يلخلا ىف وفو ىيح

 «ءهراهنو هليل ىف داقلي كاد ىف لزن كهعلا ىلو وهو هعم ىيحو ة

 نب ديحم 00000 د
 ام لعب ىداهلا ىبوم سلج لاق ىنا ىنتلح لق ىمورلا ورع

 ىتا نب رفعج نب ميعارباب اددو اصاخ اسولج هتفالخ لوا ىف كلم

 راسب نع اوسلجت ىنأرشلو ةبيتق نب ملس نب ميعارباو رفعت
 ناكو ناميلس ابا 7 ىنكيو ملسا هل لاقي ٍبسا هل مالخ مهعمو دو

 ىلصمل بحاص ملاص لخد ذا كلذك وع انيبف هماقيو هب فني

 هيدي لّبقو هيلع ملسف لخدف هل نذتا لاقف ىحهملا نب نوراع لاقف
 نمدأو هيلا رظني ىبوم ىرطأت ةيحان نم اًديعب هنيي نع سلجو
 كسفن ثّدكن < كب ىنأك *نوراح اي لاقف هيلا نغتلا رث كلذ

 داتقلا طرخ كلذ نودو ثيعب هنم تنا ام لّموتو «ايورلا مامتن 5

 '00 آل يسم اي لتو ةيتبكر لع. نوزاع يخلو ددالفل لموت

 نم / بجي ام غلباو ىتانب جوزاو ىدالوا نم ىلعا كدالوا ريصأو

 ا اب كب نظلا كلذ ىسوم هل لاقف لاق ىدبملا مامالا قحد»

 <©) 001013 مل. 2) 40010] ونه 6) 5ءعءاتأال5 0 212001 0

 283 ءا 13. 00. كل ىلاذ 51 )2  ]0ع طمع 5هد35210, 7106 1135 , 285,

 , ب ءا جز. [[هذاتتتطت 121:2. )6  1( دزع 1[عععصلتانست 272. ]14 220 تلنق.

 ادق. ط2طءأ 1 ن ه) 14 مقلع بح



 007 فينس مذ

 حيشرلاب هتينا هب هللا عَلَبِو رفعج غلب اذاف هلاحح ىلع نينموملا ريما'

 ليقف لاقف هلي ةقفص هيطعيو هعيابي نم لوا ناكو هل هسفن علخن

 ديشرلا علخ ىلع هل ىنا مالك دعب ىداهلا مزع ناك «لق ىبيج

 5 0 مبجج رث وا علخل ىلا هباجا* هداوقو هيلاوم نم ةعامج هيلع هلو

 1 :ننذاننسأ نوراهل ى 1 كا لاقو 0 "5 ع 8 باتو دنم 5 2 ١ . ثنأو

 اه عفرف 0 عفادو ني 0 اذاف كيصلا - جور
 نذر 6

 هيلا بتكي لعجو هسابتحا همغو هما ىداهلا ركنا ىتح امبي

 !0 ءيلاوم طسبو همت رهظأو رمألا مقافنأ مح دلع « للعتف هفرصيو
 .٠ --- نآع 0

 لاق «يرمألا لاطو /فرصناف كلذب هيلا بنكي ناكف بابلآب

 5 و7 ع ٍِع 0 م

 ثرنأ | انتو اهل ( لاقو كك -هب اصف لق اهيف ام 2 عيمج ايككحللل نم

 5 نو 3 -

 ناف هلبق لئقنس او انو ىناف نيلوقت ام نكي نأ اذهعو

 رنا بى 0 لق « هيلع الو ىسفن ىلع عتب تسلف هيلع تسهتأ

 ©<) 040101 لاق. 8) 2535. 281 » كَ يضر“ )060 ىضمو: 2

 100167 6011172601516 1 0 08 14 122+ لناقم ىنب

 ءأ وزع نانموانع 1ععت مج0:عقأ. لل هغخصولتتطت ؟؟ءتم نا100 8213401. ؟؟.1, 5 1

 و10016 !2ادعدأ لئاقم نبا رصق نيف 200 0 رز 0 فرصنأو. ١

 ى) 01 نارزببخل /) 000. تيك. ) 00 عيمج /

' 
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 إ



 أب, خيس

 نم ىداهلا هل لفف هل ركشو هلي ىيبحاي لبقف هلوقو هايا هماركا

 60ه 60 تب ١ هع 222

 « لاونلا ل ادب 0/7 تككتعل ئبع ةحار ليخبلا سمي

 '00 لك 311“ كربه ةحار ال نينموملا ريما" اي كتحار كلت لق

 نأ كنا نينموملا ريما اي هيف هيلك ايل ديشرلا علخ ىف ىداهلل

 قتكرت ناو منايا هيلع تناه نامألا ثكن ىلع سانلا تلج

 قكوا كلذ ناك هذعب نم رفعجن تعياب رث كيخا ةعيب ىلع

 ىنامركا لق «ريبدت اذه ىف ىلو تحصنو تقفدص لاقف هتعيبل
 نب ىيج سبح ىبابلا رما لق هللا دبع نب ةهرخ ىنتّدحو
 ىبك هيلا عفرف كيشرلا علخ نم هيلع هدارأ ام: لع تلاشت

 ىنلخا نينموملا ريما اب لاقف هب اطلدف ةكحجصن ىدحنع نأ دعشب 0 ا أذ 1 ] 1 1 ذز 1012121 1 ذ 1 1 1 1[ 1 2 1 1 2 20 02ز 2ز ز ز ]| ] ] ]1

 الأ هللا لأسا رمألا ناك نا تبرأ نينموملا ريما اي لاقف هالخأت

 اد 8 ظفالخل نيملسي + سانلا .نا ىظنا هلبق انمّكقي ناو هدغلبن
 ء 1. . 0 3 7 . ١ ١

 ام هللاو لق ورغو ٍةجححو جتئالصل هب نيضريو ملح غلبت هيومو

 الفا اهيلا ومسي نا < نمأتفأ نينموملا ريما اي لق كلذ ّيظا اك
 كيبا كلو نم جرخاف ريغ اهيف عبطيو نردلفو نردلف لقم قنلجو

 '0ادمالا اذه نا وتل دل لقو لق <ئيوم نم لقعا ناك ءافلشل

 ةلخ ناب فيكف هل هدقعت نا ىغبني ناك امأ كيبخأل دكقعي

 اي رمألا اذه رقت ©« نا ىرا* نللو هل ىئدهملا هلقع دقو 4هنع ©

 1 ه) 01. [هعاسأ, )>4. م) ق00101 خفالخل ىاآخر ءماا. ذصهد ويسب 5

 اهيلا. 325. ةدمواعغ رمال. )2  ©00. نمانق نع 315001. 404101 [ء»

 134 ناتأ 72عأ نمانفأ. #7) 800101 طمع ءعءاآش. عز 1ع 14 :عرتموالت



 18 خريس خاب

 انآ نم نينموملا ريما اب لاق ىلع هدسفنو ىخا نيبو ىنيب لخدن

 نمأب مايقلاب ىنرمأو همعم ىدهملا ىقريص امنا اكنيب لخدا ىنح

 ىنخلا اف لق كرما ىلا تيهنناف كلذب ىنترما مث هب ىنبما امب كتيفف

 نكسف لق هدنع الو هيف كلذ الو ايش عنص ام لق نوراه عنص

 5 لعفت ال ىيحي هل لاقف علخلاب اًسفن ل نور

 ىيكي مل لاقف اكيد اًدجو رفعج ماب دجحي نوراخ اكو كلا

 0 سرخ ىنح كدي ىف اذه كري ل كّلعلو البلل وو اذه ب

 ناميلس نب ملاص ىنتتّدحن ئنامرلا لاق ذباجالا نم دعنمو َعَبْجَأ

 10 هعارف اليل ناباسيبعب وهو كلاخ نب ىيعحي ىلا ىداهلا ثعسب لاق

 2 1 . , .٠

 2 مفاخا ناك لجر بلطب رماف ةولخ ا وخو هنلع ليت كلذ

 نم هناكم هعنميو همداني نا ديري ىذاهلا ناكو هنه _بيقتك

 دب 0 قاد لجرلا بلطف عبيككاو جرخو ذناما اذه لاقو عدي

 ؛5 ناك هبلط ىنذلا لجبلا نا 1 ريغ ىنتلحو لق «كلذب سف

 اد عببرلل اموي ىداهلا لق ناييلس نب حلاص لق ىلصوملا ميعاربا

 هيلا ثعبف لاق سانلا رخآ الا يىلاخ نب ئيحي الع

 دحا قبي م ىتح نذا ىغ نم سلج املف لاق هل 4غرفتو عبو
 نب (ابعلاو ىلع ىب كمصلا كبع هدنعو ىبكي هيلع لخدو

 ه0 لاقو هيدي نيب هسلجا ىنح 51 لا اف هداوقو هلفا ةلجو كيج

 نم سانلا بّجحنف لح ىف + ىلعجاف كرفكأو كيلظا تنك ىّتنا هل

 ه«) 5زع نانهن 116 1” هيعت:., امك. ذل هلعل. 5) ك عا (ل جرا 6 ةفاا

 46) (0 ع فدو نه000 1ع 010100116 ]63[70أ عوغنذو. 2 زكندع ادع ذط ىلع
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 5 ان لدن

 كلام نب هللا دكبعو كيوم نب كيزي عقتنم داوقلا كلذ . ىلع معباتو

 نب رفعجل اوعيابو نورا ابعلخت تيبشا نمو ىسيع نب ىلعو

 العاجل سلجم ىف هىصقنتو هرما ىف اوملكتف .ةعيشلا ىلا اوسدو ىسوم

 راسي الأ ىداهلا رمأو رهظ ىتح عرما بعصو هب ىضرن ال اولقو
 ينيج دحا نكي ملف دوكرتو سانلا هينتجاف ةيرح كيشرلا ماكق
 لازنأب ممهقي دلاخ نب ىيحي ناكو هبرقي الو هيلع ملسي نا

 0 وب ليعام»ا ناكو ملاح لاق ركذ اميف هللوو وم هقرافي الو كيشرلا

 ظ ملعتسي اعضوم هعضي نا ٌبحأت كلاخ نب ىيحي بنال ميبص

 بتكتساف ىسومل ةرازولا عضوم ىف ئنارخل ميعاوبا ناكو رابخألا هيف هل
 وها كلاخ نب ىيحي كلذ غلبو ىداهلا ىلا ربخأ عفرو ليعامما

 رهشا كعب ناك املف اهيلا «راصف ناح ىلا صخشي نا ليعاملا
 لاقف هامسو بناك نالف لق كيبناك نم ىنارخأ ميعاربا ىداهلا 1

 نينموملا ريما اي ٌلطاب لق كبناك بص نب ليعامسا نأ ىنغلب سلا

 > هَل ليقو نلاخ نب ىيحب ىداهلا ىلا ىتسو ل «ناآرتع ليعاملا
 ' للاخ نب ىيحي هدسفي امناو فالخ

 0 2 هس © 8 ن

 3 , سوم كلذ ني رغللاب همرأو لنقلاب هددقتو ,ىبيبكاي 0 تعبان

 , نأ ىنامرللا صفح وبأ ركذو “«دلاخ نب ىيحكي ىلع ىداهلا

 ىيكي ىلا ىداهلا ثعب لاق هتدح كلاخ نب ىيكي ىنب ليح“

 000000 نيابق كلو ظلتو ةلفا عّدوَو ةسفن نم سيان“ اليم
 2 ف 7

 د

 ككبع انا لق كلو ىل ام ىيحي اب لة هيلع لخدأ املف هلنقي هنا

 لف لق هتغاط اا ءالرمأ ىلا دبعلا نم نوكي اخ نينموملا ريما اب



 أرب خفيس ةذأ

 ىداهلا توم ببس نا نييمشابلا ضعب ىنثذحو لق ««ما هل

 نفاخو رفعج هنبال ةعيبلاو نوراغ علخ ىف دج امل هنا نآك

 نم صضرم امل اهيرابج نم هيلا نيسد هنم نوراه ىلع ناري

 نا دلاخ نب ىيج ىلا تهجوو ههجو ىلع سولللو مغناب هلئق

 5 نب كي ركذو ىرصقت الو كرما ىف ثدجان ىقوت دق ٌّلجرلا

 لاق هيبا نع هثّلدح كيعس نب لضغلا نا راشب نب. ناجرلا دبع

 4 اهمالكب نولموي نارزيخل هما ىلا داوقلا لوصو ىسومب لصتني ناك
 امك دما ىلع بلغت نا دكيرت تناكو لاق هدنع هجتاوح ءاضق

 ءاسنلل ام لبقيو كلذ نم اهعنمج ناكف ىديملا وهأ ع تبلغ

 ريما اب تنا لب اولق متنا وا انا «مريخ اميا هعمج دقو اًموي لق

 نيينموملا ريما اب كما لب املق مكتاهمأ وأ ىما ريخ اميأق لق نينموملا
 32 ها 3 0 5 3 ع :

 مآ تلعف اكلوقيف دما ب لاجيلا تدحتي نأ بحب مكيإاف لاق

 بحي انم دحا ام اولق نالف مآ تلقو نالف ما تعنضو نالق

 ؛5اوعمس ايلف اهثيدح نوتدحتيف ىما نينأب لاجرلا لاب اف لق كلذ
 الأ تفلحو هتلرتعاف اهيلع كلذ قشف ةّنبلا اهنع ايعطقنا كلذ

 3 ةدارا ىف ببسلا ناكو ««ةثثولا هترضح ىتح هيلع ىلخد اذ هيلكت .

 نحر كلذ ىلع كتشا ىتح نورا هيذا َعلَخ ىداهلا ىدوم

 ةفالخل هيلا تيضفا امل ىاثاهلا نا ناميلس نب ملاص ركذ اميف

 90 داراف برغملا ليع نم نوراه .ىلي ناك ام ىلع. ىكلاخب نب يك ١

 ىداهلا ىسوم نب رفعج هنبال ةعيبلاو دكيشرلا نوراه علخ ىداهلا

 5 3 )0 نك "مك لا



 د هن وطساف مهر 7

 قالو أ 207 ١

 ىلإ لجب رلرما ىف اًموي هتملكف لات اهباب ىلا ودغت .بكاوملا

 ١ لآل ىتباجا نم لب ال تناقف العب لتعات اليبس هيلا .اهتباجا
 كلام ىب هللا دبعل جال هذه تنمضصت كف ىتأ نلآق لعفا

 هنا ٌكتييلع دق ةلعافلا نبأ ىلع لفيو لقو ىدوم بصضغف لاق

50 

 كتاكم لاقف ةبضغم تماقف بضغو ئمحو ىلابا ال هللاو اذا لق

 معلتت هللا ليسر نم ىتبارق نم ىفغن اناث الاو هللاو ىمالك 0 ىيينست

 ٠ 3 مزايلق ءاش ف هلام .وضبقألو :ءقنع موبرضأل بكت وأ

 لزغم كل امأ موي لك ىف كباب ىلا يورتو ودغت ىتلا 4بكاوملا هذ 0
 1 و - 3 "يل 2 7

 رث تكثف ام كايا مث كابا كنوصبي نبب وأ كك ذي فحكصم وا كلخشي

 و 5 2 ملف اك 4 اق دام تفرصناف 7 ىمذل ل نو 1 كيباب

 ىأا <

 (ةلحو نسلل نب ىبيج لاق ياعدعب ةرم الو ةولك هدنع

 كعب عيبرلا نب لضفلا نب سابعلل لبا وعل ةصلاخ تيعمس لاق نبا
 اهنم نيكو اب اندم ا ل ا قزرأب ناوي عما ىلا قسوم 5

 [١ ذ قينست 0 5. م. 77هيا. ؟مظ ىبعوتست. )

 ةمانل 81دك'001, 11, 269 د 2 5زع ننموادع 81دك. ذ

 © ك بكامل. 2 5ع 7ءعه» , الآدك., 14 ءأ 7هءلرمأ. ل ءهغ )0

 رر) 77 قبرا. نأ ءاعتت ىكافذ نأ ءهملعمم ةعمقات. 0 ىمذ الو انأ 135.

 14. بك ىك 2ط2طعغ الر 0 020. كنم. 5ءعاتأال5 ةانآت 7767! . عأ



 52 نا

 سور هدعب اهيلوو اهيف ةيقيرشفاب اح ىب كبي هنو كلذ نف

 © متاح ىبا

 © فبطملا ف دمحم نب ناورم نب هللا دبع تام اهيفو
 ىنذنلا :بيسلا ىف“ فلتحلاو نسيب ىداقا سوم

 ج5 هفيج ىف تناك خحرق نم هناثو تناك ماضعب لاقف هنافو هب" تناك

 نينرما تمناك نارزيبخل مال راوج- لبق نم هناثفو تناك نويحا لاقو

 | ء“اهصعب ركذن بابسأل هلتقب

 هلجا نم ىذلا ببسلا !نع ربقل ركذ

 هلئقب نهترما تناك :
 » تراص امل اهرئائو هما 6 ذبان ىداهلا نا « نسال ئب ىيحج ركذ

 كيسكتست كما نا تلاقف اًموي هيلا ةصلاخ تراصف ةفالخل هيلا

 ىف هلبق نم هيبا كلسم هب كلسنو هدريما ىف هيلع تانفن ىسوم

 5 ةيافللا رفخ نم ىجرخ الأ اهيلا لسرأت ىهنلاو «رمألاب نادبتسألا

 كلملا رما ىف ضارتعالا ءاسنلا ردق نم سيل هنا لذبنلا ةذاذخب ىلا

 5 كلتم ذعاط راذه دعب كلو © كلتبنو 7 كطملا كنالصب كيلعو

 75 اريتك ىو :فالخع 83 نارويبشل كتنسناكو لق-:كل بج اميف

 كلذل ىضم ىتح هلأست ام لك ىلا اهبيجج ناكف جئاوخل ىف هملكتا

 0 0 ه-

 ١ ناميلس 2 0 بان 0 5 7006

. , 0 : 5 
 ء) 4ك رمالا ىل4 4) (0 كنكسو ءا وأن 77647. «0) ( كنيبو 1. 68. كتببوو :

 ربعب دمر مقاعر 6011. 2. ةنيءو 131.1 يلا هنا. تغنت 1 ءاسنلا» ٠
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 مث[مب !44 زلئس

 اهاقلت مف اماذا انا

 اد لح ههنا كو
 بهارلا برد نم ىيح نب فرييعم ةنسلا هذه ىف ةفئاصلا ازغو

 لولا بهذ ثّدَحلا ىل فيرطبلا عم تلبقا مورلا تانك دقو ء
 نب فويعم ودعلا ضرا لخدو ودعلا اهلخدف قاوسألا لعأو دنملو

 «ةاوينغو ىراسأو .ايابس اوباصأت دَنْمَأ ةنيدم غلبف ىيج

 ناكو «روصنملا رفعج ىأ نب ناييلس ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 فئاطلاو ةكم ىلعو «ىرمعلا ريزعلا كبع ىب رع ةنيدملا ىلع

 ىلعو «ةبينك نب ملس نب ميعاربا نميلا .ىلعو ؛متق نب هللا ديبع
 0٠| ( قناسؤللل نتاعلا كايوش قا نب ديوس نيرتجلاو ةنماميلا
 اهتادحأو ةقوللا ةالص ىلعو 24 ىراوخلا ءمينست نب نسم نامع

 ةرصبلا ةالص ىلعو ؛ءىسيع نب ىبوم لفسألا نابقهبو اهنةكلصو

 ىلعو «نامتع نب ريع اهئاضق ىلعو ناميلس نب دمحم اهئادحأو

 ىلعو «ناسح نب دايز سموق ىلعو *ىداهلا ىلوم باجمل ناجرج «:
 ناهبصا ىلعو ءىدسألا ةريمع نب ميش نب عاص نايولاو ناتسربط

 8 ىداهلا : ليم .روغيط

 ثادحألا نم اهيف ناك امع بخل ركذ

 0 للا اهام. ب امر» 17106 ةنمى2, م. !امر نأ 2) ل اتيدحو

 51 9] "5 ميس, 6 ميلسلر 14و د مما 9 60 ىراولل

 000 0106 كنصتقو 2. امو 8 عا لإ“



 قيده. و م حيوا يوي دج

 49 زالنس ناب

3 3 1 2000-0-0 
 ٠ + نه 6 كل د 8

 2 هب سلو خخب ىن 0

 5 وكذو .“«هبخ نعام سنا سيم داس نال .١

 هتدح ءالعلا نا ىبوم نب ىسيع نب ناجرلا دبع نب هللا دبع
 هليل الخ يق لها َعْلَخ هيلع درو امل نينموملا ريما ىداهلا ن

 هل اًمالغ اوسحف هتضاخو هيلاوم هتولخ متغذ هطخ ابأتك «بتكي .

 نم انكف لق ربخل ىهتنا ءىش ىا ىلا رظنت ىتح بهذا اولاقف

 ,هسأر عفر مث ىرطأت لق هيلع لتعذ كل ام لق هأآر املف ىبوم

0 

 كري مل ْنَم َيالثالا مفافكو مهنأش نم وسلا سيل ىلألا كر
 لق لق ىببصألا امن لق ىىابلا ركب نب ةيواعم نب سا ركذو

 ىمري ناكو ىندملا وربع نأ نب ورجل حق ةليل ناميلس نب كبح
 ,هللا لوس, كلو ىبمرا ال هللاو ل لق مرا نيفدهلا نيب هيدي نيب

 رو نيفدهلا نيب كيدي نيب ىمرأل كتبك امنا ىنا مْعَلَص

 الا تام“ اهن* "طوف نا 0 7 لق نيملسملا ىمرأل كبحا

 نيطقي هسأرب ءءاجو لع نب نيسممل لتق اَملو لق 8 صوبلاب
 سأرب منتج هللاو مكنأل لذ ىداهلا ىدحي نيب عضوف ىسوم نبأ
 هم مكزئاوج- مكمرحا نا هب مكيزجا ام لقا نا سيغاوطلا . نم تينا

 التينم نيسلمل لئق امل ىداهلا ىسوم لو ءايش ٍغطعي مثو غمرت لآق

 4) 4 بتكف. 82) 4 صربلاب تاف. < 4 هعاجو.
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 اذ 404 زدني

 لاقف مكقلا ندب ف ل ل

 اهب راؤملا طحش ىلع اشيرق غلبأ

 محرماو هللا نيج ' مو ودي

 4 || ه٠ 7 , )| عأ 0ك ل نيقتم

 ١ 9 3 5 م 2 ١

 ممزلا ل ىعرت امو هلالا تبع

 ٌدَحَأ اهلْسق ىنادُي ال ىتّلا ّىه
 اومللع ٌكَق سانلا 0 يبنلا كنب 90

 مكريفو لصف مكن اهلَشَع
 مسق اهلضق ةنم ااا نم
 سلتك مكتع لاضلعأل ىنا

 0 نشلاو

 1 اهب َنوبْلُطَت م مككرتي فس نأ

 مَكْرلاو نابقعلا مكاداهت ىلتق
 تَديَح « نا برحلا * اوبشن ال انموق اب

 او ملَسلا لابحب ايكسمو

 هع سلما يا ىبغبلا اريك

 2مختي ىنغببسلا 58 براش ناو

ّّ 

 0000 ةملإ. كل ةلييطل, © دتيطم. ©-)2  قع 85 8 نأ ©

 امدعب راخلا م6153 1أ1013. 7) 1 مسكي (ب مكام



 1 خغس ةأثو

 لاق «ماعلا كلذ ىف نيج ىنا كلذو ىتمب سوعلا ىف امهسوع

 ىلا لسرا ىئكرتلا اكرابم نا ةنيدملا د نسم ىنتتلحو

 وا ريطلا ىنفطختف © ءاهلا .نم* طقسا آلا هللاو ىلع نب نيشح

 ككوسثا نا نم ىلع رسيأ فيح“ ناكم ىف حميرلا ى ىوهن
 م ىتيبف راذعالا نم ّكب ال نلآو ةرعش كسأر نم عطقا وا ةكوشب

 ةهيلا هجوف لق هقاثيمو هللا ىهع كلذب هاطعت كنع مزهنم ىف

 اونحاص: نكسع نم اوننك امله ازيسي زفت هيلاري ١
 ركذو 2 ««ىبسيع نب ىبومب فخ ىتح هباختا مزهناو مزهناف أو

 ءلضفملا ىب دمك“ نب لضفملا ىقربخا لاق ىبالكلا ىحبضملا وبا

 نا بلاط قا نب لع .نب سابعلا نب هللا ديبع نب نيسح با
 اوجرخ رف ميق ىف فتموي لق نسح نب نسح نب ىلع نب نيس
 التمتم هنع اوفلخاف كفاوي نا هودعو دق اوناكو دعم

 اًبِجح © ٌةصرف ىقال فيسلاب قاع وم

 افصتنم « شاع ْوأ لج ىلع اَنَوَم
 5 مكة سفيب لهسلا ع 0 فلا

 افنخ /اوبرصت ىتحح جملا وكرت

 قيتتشا دمض ىب هلا دبع نأ -ييفاهتا سابتعلا نيل ١
 نب ىسوم ىلع بأد نب ىسيع لخد لق هيبا نع هتدح

 هدب بتك اًرعش كدشنا ريمألا هللا ملصا هل لاقف لتق نم لق

 نيسمل ملتق نم هيف رذتعي ةنيدملا لحتا ىلا ةيواعم نب ديزي

 <) 001013 طوعع ء 14. 65) 1ةءما1 كغ 1!دعنصق ذ3 لع م ©

 )طضفلا. ) © مصرف. (6) تورم 00 اوكردت: 21 لبق
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 مى وج

 - 1 : . : ١

 هيلعو سلجغ معلص هللا ليسر «ربنم ربنمل دعصو نيسح انب ىلصف يق

 هفيسو هفلخ نمو هيدي نبب نم ايلدس دف ءاضيب ةمايعو صيف

 ةباككا ىف ىريربلا كلاخ لبقا نأ هيلجر نيب هعضو كف ليملسم

 لكشف هللا دبع نب ىيج هركب دجسملا لخحي نا دارا اًملف وي

 ةيرضف هللا دبع نب ىيك هكدبف هيلا رظنأل ىتاو ىرببلا هيلع

 ترظن ىتح ةوسنلقلاو ةضيبلا علقت هقنأو هينيع باصأت ههجو ىلع

 عجر مث اومزهناذ هباحصا ىلع لجو هعضوم نع ًرئاط هفحق ىلا

 نيسح ملكتف امد رطقي ليلسم هفيسو هيدي نبب ماقف نيسح ىلا

 اهيا اي همالك رخآ ىف لاقف سانلا بطخو هيلع ىنثأو هللا ليحت
 هللا ليسر دجاسم ىفو هللا لوسر مرح- ىف هللا لوسر نبا انأ سانلا

 نإف معلص هّيبن هّنسو هللا باتك ىلا مكوعدا هللا يبن ربنم ىلع
 نرايهلا لما ناكو لق «مكقانعا ىف ىل ةعيب الف كلذب مك 2

 دق لجر اذاف دجسملا اوعلام دق اوناكف اريثك كلذ جماع ىف

 اذ لاخا .قشمم كدر هيلع ةماقلا ليرط هجولا ّنَسََح ضن

 ىلآ ىهتنا ىتح سانلا باقر ىطختف دلج ليمج باش هل ىبا

 كلب نم تجرخ هللا ليسر ىباب لقو نيسح نم اندف مينملا

 هيبن ربق ةرايزو هللا تيب حح كيرا انأر ىيم اذه ىنباو كيعب
 كتعمس دقو كنم ثدح ىنذلا رمألا اذع ىلابب رطخي امو معلص

 طسبا لق معت لق 8 كسفن ىلع نتلعج امب ءافو كدنعف تلق ام

 هللاو تيأرف لق عيابف نذأ هنبال لق مث هعيابف لق كعيايذ كحي

 و ©6) 400101 بنم. 42) (000. ىسفن.

.0 
 اه
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 0 141 خنس ىباب

 نم ةعامج رودو نيسمل راد ىلع بثو يغب نيسلمل لتقم ةنيدملاب

 لخنلا ىرحو اهمذهف نيسمل عم جرخ نمي مريغو هتيب لفا
 ىداهلا بضغو لق ةضوبقملاو ىفارصلا ىف هلعجو هقركي رث ام ضبقو

 نا دعب نيس ءاقل نع هدودص نم هغلب امل ىكرتلا كرابم ىلع
 5 لزي ملف هباود ةسايس ىف نييصتو هلاوما ضبقب رمأو ةنيدملا فاش

 نسل هلتقل ىسيع نب ىسوم ىلع طخسو ىداهلا ةافو ىلا كلذك

 اريسا هب مدقي نا هكرتو تفزلا 4 نا هللا دبع نب ديحم نبا
 نا ىلا ةضوبقم لزت ملف هلارما صبقب رمأو هما ىف مك نوكيف
 يق ناكو ةعاملل قب رسأ نم 0 ىبوم ىلع ملقو 2 ىسوم ىشوت '

 ٠» امهقانعا برضب رمأ ىفوللا سالفلا فباس نب ىلعو ىفريصلا رفاذع
 هام هيورهم هّجوو لاق كلذ لعفن دادغبب رسجلا بابب ايهبّْلصو

 «نيسلمل عم مانم جرخ نم يورخل ميلع ظيلغتلاب دمأو ةذوللا ىلا
 لفون نب* هللا دبع نب ناميلس نب كّيحم نب ىلع ركذو
 لآ درم ْنيلا فيي ىفدح لق .بلطلا دبع ني مكإل

 ,ةنيسح عم نننك لاق ىسح ننب ةمطاف ةالوم هما تناكو نسل

 سانلا يف اهقرفف رانيد فلا نيبعبرا هاطعذ ىدهملا ىلع محق مايا

 هسبلب ايش كلج ىفو ةفوالا نم جيرخ ام هللاوو ةفوللاو دادغيب

 ةنيدملا ىلا هقيرط ىف ناك دقلو شارفلا رازو صيف هنت ام اورف لا

 ىلع لق ؛عموي ىف 4متنوومب موقي ام هيلاوم نم صرفتسا لزن اذا |
 وهم ةادغلا تيلص لق ةرمر ىنب فيلح وهو رشب وبا ىرسلا ىنتدحو

 ه) 800101 نا. 62) 5كانهء( ىداهلا. ) 000. ىب ثرامل نبا
 لفونزو 5ج0 تأ. 06ه. 200.,. ل. 4) 000 خاتومب. |



 دل ١ 44 المس

 جرخ امل ىلع نب نيسخل نا ىمشاهلا ىاحا نب لضفلا ركذو

 اةنيدلاب نيسلل ماقم اًيفتخ ىرعلا لزي رف ىرَعلا اهيلعو ةننيدلاب

 رفعج نا نب ناميلس هجو ىداهلا ناكو ةكم ىلا جيرخ ىتح

 نب سابعلا صل دارا نم هتيب لحنا نم هعم صخختو مسوملا ةيالول

 ىف ىسوم نب ىسيع نب ليعامساو ىسيع نب ىسومو كيحن

 ناميلس نب رفعج كلو نم ةلاعو ناميلس نب دمحنو ةفوللا قيرط

 فيبصولا لضفملاو ىكرتلا كرابم ىلاوملا نمو ةرصبلا فيرط ىلع

 نب ربع درولا وباو نيطقي نب كيبعو ىسوم نب نيطقي نيفورعم ا

 اعل لق 1 ليل عب قنا 00 وسأرو خكم ىلا

 | اقيبع افلخد تَقِب كقلف ع ول ولا وا

 ةلصلاو عيلا ن ميسو نمضو اوثكحا ام ىلع نامألا تاطعا

 ' يناكف كلذ ليبق ديف داخل لضفملا كلذ ىف هلوسر ناكو هماحرأل ؛5

 عبتي رثو نامالاب يف ىدونو سانلا مزهناو لنق نم لتقف ةعقولا

 0007 ني هللا تبغ انبآ سسيرداو ىيحي بره نميف ناكو براع
 هومظعأت جيلا ًاكلف برغم ا دالب نم ترقاتب فقحلف سيرد امآذ

 ةئبا هفلخو كليف هيلع ليتحاو هل :قفطلخ نأ ىلا 6 دنع لني ملف

  تعطقناو ايل نيللام ةيحانلا كلتب مييلا ىلا ءوهف سيردأ نب سيردا

 لوقو ئرعلا غلب امل ناميلس نب لّصفملا لاق «ثوعبلا نع

 6) 000. رمل. 6) 000. هكنعع. 4 كلت هع ةلتواتفي ©.

5 



 م اوما

 نب ىلع نب نسح نب نسح نب هللا دبع نب سيردا تلفا
 ىلعو رصم ىلا عقوف ىداهلا ةفالخ ىف مف ةعقو نم بلاط قا

 ايدعفاو ناكو روصنملا نينمتملا ريما نب حاصل ليم جاو رسم ديوب
 نيد ةج ةحنَط ضصرأب عقوف برغملا ضرأ ا كل نيرا لعشلل

 5 برضف ربربلا نم اهضارعأبو اهب نم هل باحجتساف 6 ةليسو اهل لاقي

 هقنع برض ىخلا 2 كينثرلا نا لاقيو هبلصو حضاو فننع ىداهلا
 اباتك هل بتكو ىدهملا ىلوم ىماميلا خامشلا سيردا ىلا سد هّنأو

 ىلا لصو ىتح جرخ ةيقيرفا ىلع هلمع بلغألا نب ميهاربا ىلا
 سنأف سيردا ىلع لخدو جئايلوا نم هنأو ببطتم هنأ ركذو ةليلو

 10 راقيالاو هيلا 3 هل ماظعالا هيرب خامشلا نيقاو فيلا نامطاو 5

 هاطعأت :منانسا ىف ةلع هيلا اكش هنأ: ةلرنم لكي هلل 0 ا
 هتليلل رجفلا عولط كنع هب تسي نا هرمأو النت اًممهسم اًيرنس

 رثكيو هيف ىف هدري لعجو نونسلاب سيردا نتسا رجدفلا علط اهلف

 نب ميعاربا ىلع مهقو هب رقظي ملف حامشلا بلطو هلتقف هنم
 15 توجب رابخألا همدقم دعب هنءاجو هنم ناك اب هبخأت بلغألا

 ديرب خامشلا ىلوف كلذب ديشرلا ىلا بلغألا نبا بتكف سيرذأ

 ء ىزانهلا هّنظا ءارعشلا ضعب كلذ ىف لاقف هرابخأو رصه
 «رارف كيفي * وأ ةقيلخلا ا سيدا اي نظن

 راهن َكّيَلا اهيف ىدتمي ال هت لحم ل كس ١
 © رامعألا اهتود وصقو تلإط ةطخس اهاضتنا اذا ! قريسلا نا

 1 هلا ع 11 ت 6-0 3+ تح 31 0 اراب“ >

 رادت هعيطت لاقي ىىتح هرمأ عبتي تو . كلم

 6( ىليلو 22. ]3عل6. 5) آش 2001. وه. 2 ة5زع ء©00. ©0601

 ءابغع نأ 710. 42) 0 راوق )بقي. .
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 ةأأ, 111 زئنس

 ىللجر نيسح ريح 2 باكا 3-3 نآكو ١ ةلسعلا كلن مخ رفعج ص ئىمسيعج

 لاق 3 ءاربص نم دحا لاقي مو لنفتف 0 04 صقي ىسعا

 ها ١١

 للص نب نييحض لاق 2 «كرخآو لجم ىنبل كيمو ةفوللا لحما نم

 لاف 0 ا ىدبوس اآنب لاق ىلع نب دواد نب كيح ىتلح و

 نينموملا ريما هل ملكتف اهناملكتو اهدنع نايكبتف نينموم لا ريما

 ادار نهعلاا هل تَذْعَح ىثا تلقف ئرشألا تاع لك رث هقلطيف
 ثلاثلا ناكو التقف نينثاب رمأو هب ىنتثا لاقف ىاتعلاو ىالطلاب ٠

 بلاط كا لاب د ملعا اذه نينموملا ريما اي تلقف اركنم

 ةالدؤلا يم ١ اب هللاو مَعَن لاقت كل ةيغب لك ىلع كّلَد هتيقبتسا

 كنالفال هللاو لق رث قط كل اعنص ىئثاقب نوكي نا وجرا ىلا
 ىتح هيلكي لوي ملف قيد ىبلي 0 ىف تدعقو نبأ دعب ىبلي نم

 ةنع مفصخف رخآلا امأو هتبلط هل بتكي نأ رمأو رخوب نأ هب رمأ 15

 نأو ىفوللا سالفلا فباسلا نب ّىلعو ئفريصلا رفاذع لتقب رمأو
 7 يكرتلا كرابم ىلع بسغو ٍدَقِب ارسأو رسجلا بابب اهوبلصف ابلصي
  ىسوم ىلع بضغو باودلا ةساس ىف 6-0 هلابما ضبقب رمأو

 لقو  «.دلاوما ضبقب رمأو دمحم نب نسل هلتقل ىسيع نبا
 بومقعي نب فسوي نب ديح ىثلح ا ورع نب هللا دبع هم

 الق ىسيع نب ناجرلا دبع نب هللا دبع ىنثّدح لق ىمشاهلا
 ةيممسسس سسس الا

 '006) ©00. صعس 3) 600: نيب. 4 600. مدلع ىدنهلا (ىدنهلا)
0 



 11 فس مآ

 سمخ هَّلَق سارب ءاج ىم اولق اونك كفو ناميلس نب نيك ماك

 اهلماح نيطقسف لبالا اوبقرعف دمح باحكا ءاجو مرد شام

 وجرخ نيذلا ناكف ايانثلا كلت نم اوجرخ اوناكو مومزهو © متولتقف

 ىذتب امه وجاخ ٍهَلِج نآكو حلفا اميلس 00 كيد ىلب امم

 : غرف املف مهب ةمكصلا نناكف هباحصأو ىسيع نب ىسوم
 نولي نيذلا ىلا اورظن اورقساو هيلي نمم ناميلس ىب كمكم

 تفنلا ْلْوَع ةبك 0 0 خ اذف ىسيع ىب ىسوم

 نيسفمل لاح ام نوردي ال ذكم وك درفاوا ةاويلع دلل بلقلا

 لعا نم 57 الا اهنم اًبيرق وا ىّرط ىخب ميو اورعش اف

 10 هنهبجحو هجرخاف نبييسحح سأر ادع ا ىرشبلا ليقي ناسا, خ

 بصغف لتقف هب رماف سابعلا ىب هللا كبعو ىسيع ىب ىبوم

 13 : د اة ا 26

 ا 7 ا ا

 90 4 قلاوو اانقلا دخل ملف ا فعج كنا 0 اميلس كو اوبضدف

 6) 2لفتف. م) 1ععللعمتساأ ننمعالمصت. خل عصمت 106 -

 ندد (ءما1. آخ ع ةطص ةكطد]0., 111, )١1 نيس باكا اومزهفع )

 000 تربرضف 14 531+ تلكرشف. 4) هيلا اوفاوو.



 ةذبذ 141 نس

 ةورملاو افصلا نيب اوعسو * تيبلاب اوفاطف ةفاعضا هنأ اونظف © اوع

 ميسي #6 كلذو اولزنو ىيبط اذ اونآف اوضم «مث ترمع نم اولحو

 ىلع نب ليعامسال ىليم للماك ابا ناميلس ىب كمح* هجوف سيمدل

 ش : ا 1 1 ساو
 لج هباكصا ىف ناكو جيقلف عجم مي كنذو اسراف .ببيشعو فين ىف

 ا تك 0 ال نسأل ىلا عاف منا ناك نيت ملا

 كلذو يلا بلقناو هفيسو هس بلك ميقلا ىأر ايلف هتدابع نم
 ايلف < ةدعألاب نش لك تعتاد اوفظ رم ىنطبب

 وبا اص اوبدن نم لوا ناك اًسرف نيسمخ اوهجو تبسلا ةليل
 ديد 4 ليم مداخل ةولخ وبأ .راكف.ركخا مرث* رخآ رك ل رف لاوخلا

 ىَبََف يلع هوريصي نا اودار) ىلهملا ليم لضفملا «اونآف اًسماخ م

 يلع ادم جبعم ان نوكأو ىريغ هيلع اونيص نكو ال

 نبا باش فئبوي وهو ىدنقرمسلا نيزر نب ديم نب هللا دبع
 انحف بسلا ةليل كلذو اسرن نوسمخ مو اوبعذف ةنس نيثلت
 ىبسومو ديح نب سابعلا ناكف سانلا ًابعتو ليخل تعجرو ميقلا

 ناعم نكو ةنميملا ىف ناميلس ىب ليخو ةرسبباأ ىف ىسيع ىبا رو

 املق مح نب سابعلاو ناميلس نب كمح نيب اميف ملسم نبا
 ىلوم نم ةثلث 2 كشف هباحتأو نيسح ءاج رجافلا عولط لبق نأ

 هوحرطف سأرب اوواج ناسح مالغ هيدجأ مدحا ىلع نب ناميلس

 <) 8ق00ءملصدت زكسالا ا دكدحدسملا 11 1ةعنان1 1232 2. هنو

 14 6) (000. نييبو. (نآ. 0/70. 148., 11, امم ءه آر 3.

 0 800101. .. 42 800101 ن 6 000. هتمعالم اخكدش.

 /) 800ن0ل3 ططعع يل ©0600. ىليف. ) 4 55070
 الا للسقف.



 !14 زخنس خاب

 ىف: [ناميلسا نع ىمحنال وم زيت ديما سلموا كلبا

 مرك مح نمر قوس نصمم وج يب علو كمن نب سابعلاو ىلع

 ىداهلا رمأت رفعج 'نا نب ناميلس مسوملا ىلع ناو ثادحألا

 سابعلا كمع 4 ليقف بر ىلع ناميلس نب ديت ةيلوني باتالاب '

 اتي

 د سه 5

 بانللا .كفنخ ىكلم ئسع عدخا ا هللاو 9 ىليعد لاق ديمحن ىبا

 0 ديل 0 . . ١ ب 70 1 . .
 نم ةكع ىف جيوب نك ناميلس ب ىديحأ نآكو مخ نع اوفيصنا

 بارعألا نم < اروعم اًفوحح ناك فيرطلا نأل كلذو لاجرلاو

 7 جر 0 مهف هع داق نيسح 8 لشنكإ 8

 هيراوجو قول دعو وبل هيلا 5 ةنيلملا حم نيتلتلا 2

 .. ا 1 1 9
 ١ اوراسو هبتكو ناميلس ىب كمحم نب سابعلا ىلا ربخل ىهتناو

 رق ةرمعب اومرحا اوتاكو ناميلس نب ديحم لبقأت اولخحف هك
 , : 6 : ١

 اساس 2 أورابح

 مس

 0 ىل (ةنيببلا كلت :ةياوفطخلاب لو ا 5 0 ةايلامو
 5 ارفاح نيعسن ماك ناميلس عيب كيحت مق 2 اًدِج أوبتكو

 ىلع اًبكار نوعبرا هقلَخو ميظع بيج ىلع وهو لغب ىلا سرف نيب
 ىوس /ريمخل ىلع بكار نيب ام ةفلخو «لاحرلا اهيلع بئاجنلا

 » !ٌلَج سانلا نيعا ىف اورثكو جريغو ةلاجرلا نم مهعم ناك نيف

 ه) 400:03 مهنم. 82) 000. مهتعلم 6 000. اذوعم» 4)

 000. مهنوصب هع 5ز !ءعلووأ© مهفإ ) 5زء 1ءعيعملس مانتكف 0
 لاجيلا 1 60: نك 22401668 لاغبلاو
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5300 
1 

 حارو فلطناف هلحاور نع شلح ةنخا اولفغ :املق 4 ماورسلا سانلا

 2( برغملا ىلا /لانقلا نم ايش 6 2#وشوانف هءدجاي 5 سانلا

* | 

 . ىوكرعت

 مم

 دعاوو اهيف 8 ليقي © ةينثلاب ويزعلا ليع ىب ريع راد ىلا

 ىبذ نم نيقب نتيسن نيرشعو ةعبرأ موب يرش م امي رشع دحا 0 ف 34 , : 5 3 ا . 0 0 3

 سانلا داو 00 نونا داع ةنيدملا نم اوجرخ املف ةدعفقلا

- 

 حلاص نب كيح 00 «لعفو مهب هللا لعف هيلع هللا نوعحي

 نأ ىحكيبل ميخابا 002 هللا لكيبع منا ببصت مت ميدف

 امل

 الو بخ :كيلع هللا تلخ 7 ىنننا

 عم 2 د
 .٠

 ةنيدملا ليعا ىلا نفنلا ذكم ىلا اهجوتم قوسلا ىلا ىهتنا

 و ال ىقوسلا .ليعأو سانلا لاقف ري مكيلع هللا فلخ ال .لاقو

 و2 صم اج شاع

 لق “< دجسملا 00 لسغ اوجرخ املف اًلوبو ارُذَق هوعلاف كجسملا
 1 اا 5 0 1

 35 ص 2/00

 0 -ع َّر 76 : املخ دعم 5 ىنأل ا كبع هاتاو كيبعلا هداتذ تح وهف اناثتا - كبع

 كبلاه ىلا تدي هز لاقو دهملكف نأ مانا 0 نأ ةاسخل دارأ ١١ طلاع !١١ همك, نع 6 11 د 1

 اوبحنا :باككأل نيسح لاقف كلذ لككسنت ةمب كنقتعأت يكامم من
2 

 نيمالغو :مالغ نخاف دعم اوبهذخ هيلا دوعئدات هفرع كبع ىذ هب

3 
 3 جح ناك لق ىداهلا ىلا 0 ب ىهنناو اغل ناريج

 ©6) ©6060. :ينسلاب. 65) 000. 5.0. 26) 56ءاتئان5 دانت2 1ث. 0

 لاعوو. 4( آخ 2001+ لانقلا ل 9 600, وانغ 720

 لانق. 4 11 204. انيلعع -) 404101 ىبا. .2) ©04. امن



 ١11 خنس هده

 .« ىنبعب هلك اذه كيح نب هللا لكبع لق « اومرهناف ءبادكا

 هللا دبع ىب ىيكج برض اًدلاخ نا دكمح .ىب هللا كّتع ركذو

 ىلع ىبحكإ هبرضو ترثاف ىبيحك دي ىلا هنبرض «تعلخو سنربلا عطقف

 هبرضف هفلخ نم هاتان ةريزخل لها نم روعا لجر رادتساو ههجو

 دراجي ىلع رفعج ىب نيسلل لخد نيح دجكاسملا ةدوسملا يلع رم ل ج 7 .. _- ١

 ىنعي ديشلاب اوقفرا نيس هب ياصو مثيجيخاف ةصيبمللا تدشو تي 590 1 07 00
 فلا رشع ةعضب هيف تاس للان عنو بهتناو «رفعج نب نيسمل ا

 رانيد فلا نيعبس ناك ك.لذ نا ليقو ءاطعلا نم تلضف رانيد

 ؛6 لق «ةعازخ نم اهب 2 ضرفي كلام ىب هللا كبع اهب ثعب ناك

 دغلا نم ناك اًملف جباوبا هيلع ةنيدملا .لعا فلغأو سائلا قوفتو

 نيب اميف طالبلاب مثلناقف سابعلا ىلو ةعيش تعمتجاو اوعمنججا

 ىتح ةضيبملا ىلع نيلمكجإ ةدوسملا لعجو ءاروؤلاو لضفلا راد ةغبحر

 ء غلبي ىنح جيلع ةضيبملا ليكتو لضفلا راد ةبحر ©ب اوغلبي

 نراك دل ارت انيمج .ىقيعلا نيب تاخر تح
 كحألا موسي ىناتثلا ميلا نم راهنلا - ّ ناك املف اوقرنفا مم

 اوجرخن سانلا طشنف بلطملا رّمِب لوني يكرتلا اًفرابم نأب ربخل ءاج
 هيلا عيتتجاو © ةينتلا ىنأ ىتح دغلا نم ءاجن ءاجج نأ دوملكف هبلا

 قاصننا ىلا لانق ّدشا طالبلاب اولتتقاف لاتقلا دارا نمو سابعلا «ىنب هعيش#*

 20 كرابم ىلا . .ورخالا يدعي دجحاسملا ىلا ءالومم ءاجو اوقرفن مق راهفلا

 ه) 5ع ءم0. 1هرغهقذع 1عععدكلاتتت تغلب. 65) ضرسعسيل»

 ©) 2[هلتد> اوغلبي. . 4) 000. هيبسلاا هه 400101 236.



 مهمه 11 ةئش

 دجاسملا اومحتقا ىتح اوواجن نم ىراوتو اهيف اضيا هدجج ملف ريع
 ف 0 ١ َه 2 57 . هيف

 ءاضيب ةماعع هيلعو ويغمأ قع نيس - ابمحلب اونذا اذا ىتدحح

 بم م ١ 3 رلوعلابلو كلولاإاب ( ل 2 1 زي ا ىللا ببلقك لح ةتيعباشم ةتككي نانلا ةطعح .ةاكغلا

 ذئتموي وهو <« ىيبربلا كلاخ لبقاو كمح لآ نم ىضترملل معلص 5

 ىلع ةنيدملاب نيييقم كنكلل نم نيتثام ىلع يثق ةنيدماب قىلاوصلا

 ني ىررألا ىاحلا قب ريروو# قرعلا ءاجمو دعم نفي لبقأو

 نب رفعج نب نيس جيف ريتك سان عمو ىورشلا دقاو نسبا

 هفيس اتلصم هتقطنم ىف ددعو فيسلا هديبو نيعرد نيب رقاط
 لهو كلنقا مم نا هللا ىنتلتق 8 ساكسك انا نيسعح عصي وهو

 نم اند ىتح جياع

 ترقرشو هفنا عطقو اهعطقف ةضيبلا فنا ىلع ىيك هبيضف سيرداو

 ىبيح © ىسح ىب هللا دبع انبا هيلا ماقف

 وهو هغيسب هسفن نع 4ببذي لعجو كربف صبي ملف مدلاب هانيع

 (يئايس هاولعو معربصو ديرضق هفلخ نم سيردأ هل رادتساو رحمبل 215

 أوعتتناو هلع مى اهوعلخت ديعرد ع امهباككا ريل دو 6 هالنق ,ى تح

 س2 53 ع .

 ىلع الهو طالبلا ىلا رججف هب اورما رت هب اوواجت هدوبعو هفيس

 ©) درع ته0. نطاونع. 1طص اكط210., 111, ااو ءأ (يعم»#. 2467,

 ىديؤيب ىديرب ىربرم 111, "ا", 22512 ا 1م تقيد ن112ع 16ع6102ع5 ءان 8
 0:26 ءدوع 710ءصخاتكت. 6) (000. ساكشك. ءه) 51غ آخ ءأ

 آد 13210. ىيسحا 4) (0600. داع ماظعا٠5 6(

 مخ00101 «. #7 كدزع ءممعسلدصلنتسم 1710عأان7 210 وسو 112 000.

 ى) ©00. اهولعجت.



 كحلصا هل لقو ربخ دكبخأن ىرعلا ىلا فرصنا رق ظيلغتلا ضعب

 ىيحجو نيسحلاب ىنتثا لاقف ثلث ذم بثاغ دمحم نب نسل هللا

 ه دمحم نب نسل نيا امهل لق هيلع الخد املف اهطرق :بهذف

 نييمشكل ناك مم ءاعبرألا موسي انع باغ امنا ىردن ام هللاو © الق

 ضرع هيف نوكي ال مويلا اذه نا نظن اًنكف :لتعا هنا انغلبف

 ماني الأ هللا دبع نب ىيج فلخ هيف ايهل ظلغا مالكب امهملكف
 ءءاج دق هنا ملعي ىتح هراد باب هيلع ؛برضي وا هب* هينأب ىتح
 نم نمو اذه ىلا كحد ام هللا ناجس نيسمل هل لق اجرخ املف .هب

 تفلح امنا لق هيلع ردقت ال ءئشب هل تفلح اًنسح دج نيا

 ال هللاو لق تفلح ءىش ىا ىلعف هللا ناجس لق ىنسح ىلع

 رشكت نسحب لاف 05 (فيسلاب ادد: ب“ يلح اكْينصا تي
 ىئخلا ناك لق لق ةلضلا نم انباكا نيبو اننيب نا امءاذهتب

 5و ىنمب امجرخ نا ىلع اودعاوت دق اوناكو هنم دب الف نآك

 نيم ةئوللا لحما نم موق ناك دقو اوركذ اميف مسوملا ىف < ةكمب
 اولعف اوقلطناف راد ىف © نينمكتم 4 نيسح عياب نك نممو عتتعيش

 ليللا رخآ ىف ناك اذا ىتح جتليل نمو غتيشع نم كلذ ىف

 ناورم ىراد باب بيض ىتح هللا دبع نب ىيكح ءاجو اوجرخ

 ,, نب هللا دبع راد ىف هزم ىل داجن اهيف هدبج ملف َقْلا ىلع
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 اكو

 ةهمأ“ 44 ؤنس

 نب ىسيع نب قاحسا نا ئمشاهلا قاحسا نب لضفلا ركذو
 ىلا صيخشلا ىف هنذأتساو ةنيدملا ىلع ومو ىداهلا ىفعتسا ىلع

 جورخ ببس ناو زيزعلا دبع © نب ربع هناكم ىلوو دافع دادغب
 امل زيزعلا دبع نب ريع نا نك 2 نسل ىب ىلع نب نيس

 ىملسلا صفح ىنأ نع كيج نب نيسنل ءركذ امك ةنيدملا لوت
 6 نسل نب هللا ىبع نب 1 نب 7 ىستخل تفرلا ابا ذخا

 ريع لآ دوم مالس نب كرو ئلذهلا رعاشلا بدتج نب ملسمو
 عقانعا ىف لعجت هاب رما رث اًعيمج اوبرصف مهب رمق هل بارش ىلع
 ىلع نب نيش هيلا راصو قيف ملكف ةنيدملا ىف هب فيطو لابح

 عتبرضت أ كل نكي مثو عتبرض دقو قيلع اذه سيل لقو هبلكفا»

 دقو مثيلا ثععبف مهب فوطن ملف اسب هب نوري ال قارعلا لحما نال
 ملك مث ةليلو امي اسبح سبلل ىلا. هب رمآو جدرف طالبلا اوغلب
 7 5 1١ و 0 0 ام 0: ا نا ع 7

 عاكف ضعب نسم قتضعب لكك ناك ر/ ىرمعلا نأ ىراصنالا ليكام 5

 نسل نب هللا دبع نب ىيكو نسل ىب ىككلع نب نيسمل

 نسحلا نب هللا دبع ىلوبم ثيل ىا ةنبا ءادوس جل ةالوم جوزت

 سيمكلو ءاعبرالا مهي ضرعلا نع باغف اهدنع ميقيف اهينأب ناكف 4 1 ' 5 1 5-7 3 1

0 

 ه) عتمع زمعمت؛ ادعتصم ذص لل )2  ©00. طنع ءن لعنملع نيسمل
 ع( 1ماعض0نصت نيسح. 6) 80010] ركذ. 4) 000. وريو. 4)

 000 قتغععبجس #) 10 أ زيزعما دكبيع نب ربع 5
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 947 ذئنس هذا

 ع

 اهيسوور ىلع برض اعف انتاف اناعبف امهنا تربك لق ؛امهنتنعلو

 تيقبف ىورأ اماو انتاف هنم اتغيفف «بوبعلا هل. لاقي ءرشب

 ال الجر ناكو لسفلا نب ليعامسا نب لصفلا اهّمع نبا اهجورتف
 ©هنيد ىف هب سأب
 5 ىسحلف نرامأب ىسوم ىلا ناتسبط بحاص ءمرهادنو 0 2

 © ىانسربط ىلا هد 5

 ىتلا ثادحالا نع ربخل ةيقب وكذ

 ةثامو نينسو عسن ةنس تمناك

 ىسشلا 5 ء نسم 2 ىلع نب نيس جور 0 اهيف ناك اهو*

 10 ؛ فب لينقملا بلاط ىنا نب ىلع ىب 0 ىسلل ىب

 هلدقمو هجورخ ىع ربخل 5 ركذ

 ىديملا توم نيب ناك لق هنا ىمزراوكل ىسوم نب كيحن نع ركذ

 ىلا 0 وشو نبك ميلا 0 لق مايا ةينامث ىداهلا ةفالخو

 15 رك لو 0 اهنحد رقع ةخينامتو 0 خعسن نيسنخ لنق نأ هلو

 فاحسا ناك لق هتدح ىملسلا صفح ابا نا ملاص ىب دكمحتن

 ىلع فلختساو , بسوم ىلأ قارعلا ىلا ادفاو قاكسا صخ## ,ىسوم

 «باطخل ىب ريع ىب ههللا كبع ىب* هللا دبع ىب زيزعلا دبع نب ريع ةنيدملا

 6) كل بوعرلا. 82) 0 ناك اهيفو. 15 © (1ان1ا5 0536660635 23

 ءاأدغ. ذك 01100116 0102. خبقي. 6©) شك ء6 0 نيس 42) م1

 طوعع ع /"همب#., ا!مرغر ءم]11. 1طص 12210. 111, "زو 13غ ءملتم

 11-21هددتص داع صعرم5 8-21ةقدص ثلتملا لذء1.6 )  4 ءا © هده.



 ةهء !141 زئئس

 تيدبقا ىيوم اب لاقف ىداهلا ىسوم ىلا تنفنلا مث كنلنققلو كترظان

 هدحار ةعاس اهرظانت الا ىدعب رمألا اذه تيلو نأ ىقحت كيلع
 بوقعي اماو ىدهملا ةافو لبق سبلل ىف ىلع ىب دواد ىبا تاف

 000 ا ل نك دبل تمرح
 تدعتأو اشارف هيلع .ىقلا نم بوقعي .ىلا لسرأف ئدهملا ةّيصو ركذ
 كلذ ناكو هنفال ليدشنو هتعيبب هنع ىهل م تام ىنح هيلع لاجبلا

 «ءدعغ ليللا نم ىضم ىتح بوقعي ىقبف رلل ديدش مي ّئ

 لق و مفتنا دفق بوقعي نأ نينموم ا ريما | ,ىسوم ليقف

 0 ىجسلا ىف تام هنا هوربخت لضفلا نب قاما هيخا ىلا هب اوثعبا

 لسغلل عضوم هيف سيل اذاف رظنف قاس هب قأو قوز ىف لعجف
 نييمشاهلا ىلأ لسرأف جحبصأو هنعاس نم هل عانسب ىف هنخلنف

 ىف تليعف ةبشخ رمأو ةزانإل ىلا موعليو بوقعي تومب « مربخ
 ملف ريرسلا ىلغ اهلج مث اًنافكا اهسبلأو اًنطق تيشغف ناسنالا لق
 هبلص ىم كلو بوقعيبل ناأكو « عينصم ءىشث هنأ اهبضح ىم كشي

 يب

 نزك

 دنم + ٌتدجوف ةةمطاف ماك ةةهطاقو ىورأو لضغلاو ناهرلا لكبع

 ةارمأو خمطاف 8 نأ لآق لكيحت ىب ىلع لق «كللدت د ترفقاو 5 ١ للف : أ 2

 ع ةكيدخ اهل لاقي ةيمشاعب تسبلو لضفلا ب 4 بوقعي

2 2< 0 > 

 اهنا ةةمطاف ترو :قدنإلاب ترفق ليك نم ىدبملا ىلع وأ ىداهلا

 'امهتأف سابعلا نا تنب ةطير ىلا امهب لسرأت اهيبا نم لماح

 سس نع

 ةحبركم تنك نأ رورسلاو لحكالتاو باضخل لاب اف نيلق ىنهتركا

 2( 6 ىو: 0( 4 سبكالا. 6 م4 ةربخاف. 2) بوقعيل

 6[ 700» دوأذ 220 لضغفلا.
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 ١44 زخئس نأ

 هنباو نيطقي بناك © ناذاب نب نادزي مانم لنق نمم ناكف ةعامج

 ل رشتح جب ديلتا مقح ركذ نايا لا نقب نيل( ١
 ىف سودت رقيب 2الا: ةهَبَشَأ ام .لاقف نولورهي فاوطسلا ىف .سأنلا

 ىَبقلا داذخل 5 ءالعلا ليقي هلو رديبلا

 َء بنملاو ةَبعكلا َتراوو هقلخخ ىف ملل نيش
- 

 ها ا

 ديبلاب :ةيككلا هب رفاك لْجَر ىف ىو اذ ام

 كلاو ربلا 0 ا سانلا لعجيو

 «لضفلا نب بوقعي 5 فب نم اخ لل كد

 ٠ نسبلب ىنأ ىدهملا ناك ل3 ئمشاهلا دمح نب ىلع نع ركذو
 ناجرلا دبع نب لضفلا نب بوقعيب ىو اًقيدنر ىلع نب دوادل

 و 5

 كلذو اًدحاو امالك ايهنم دحاو لكل لاقف + نيقرفتم نيسلخ“

 اهب وقأ هل لقف لسفلا ني بقعي ان ةقدتإلب هل كا ن ءرأ لعب

 5 ىنضرق ولو لعقا- الف سانلا كنع .كلذ رهظأ ن .را امذ كنيبو ىنيب

 امك رمألا ناكو تاومسلا كل تنفشك ول كليو هل لاقف ضيراقللاب

 نم* معلص ليح الملو ليحمل بصعت نا اًقيقح « تنك لوقت

 تنك ىَنا الول هللاو امآ :سانلا نم اًناسنا الاد تنك لقال 0

 امل ايمشاع لتقا الآ رمألا اذه ىنالو نا اًدهع ىلع هلل تلعج

 ه) 5زع ظدلككستي 1'هط, '1ئانتع. اناد ىب دري. كل طقطعأ راذاف نأدرب.

 © ناداق راد نبأ. 6) ث هدت., 16 1 ميه امر 36ع(0ا1© ©.
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 ملثم |1441 نس

 ىتداهلا هبتاعف عيبرلا هلبقتساف هيبا ىلا كلذب بتكف ىالوم تفلخ

 ةرازولا هالوو هلبقف كلذ ىلا هد ىذلا ببسلا هملعأو هيلا رذنعاف

 نب ريع ناك ام ديلا مو ىليل نا نب ديز نب هللا كيبع ناكم
 © جارخ ناويد ليمج نب ليم ىسلوو مامزلا نم هاليتي عيزب

 ىلع رقأو هيلي امو مأشنلا جارخ دايز نب هللا كيبع ىَلوو نيبقاوعلا

 ىبلوو دنإل ناويد هيلا مضو نامام نب ىسيع نب ىلع هسيح
 متاضلا رقأو مزاح نب هللا دبع ناكم كلام نب هللا كبع هطرش

 اتي

 كنع :دادغب ىداهلا ىبسوم ةافاوم تناكو نيطقي ىب ىلع دي يف

 ”اميف راس ةنسلا هذه نم رفغص نم نيبقب رشعل ناجرج ىم 2 هفرصنم

 لين اهمدق املف امي نيرشع ىف دادغب ىلا ناجرج نم هنع ركذ“
 نانسب ىلا ليحت مث ءاهش هب ماقاذ كلكلا ىبسي ىذلا رصقلا

 ©نقاباسيع ىلا ليك رث رفعج ىنا

 ىلعركذ كقو ٠ ««روصنملا رفعج نا ىلوم عيبرلا كلم ةنسلا هذه ىفو

 ةيراج ىداهلا ىسومل تناك هنا هتلح هابأ نأ ىلفونلا 1 ىبا

 اهيلا ههجو نيح ناجركب وهو هبكأ تناكو هدنع ةيظح كتناكو 15

 اهنم ناجرجب ميقم وهو هيلا تبتكو انايبا تلاقف ىدهملا

 ال اخ جنا سس لكما ديان

 اهرييغ بم مهل ىكنت مل دادغب ىلا فصناو ةعيبلا هتءاج املف لق

 نأ لبق. هتليلو: ةنوي اهدنح كاف اهتايبأبا ىتفت ىو .اهيلع" لخدف

 اهيف منم لتقف ةقدائرلا ىسوم بلط لكتشا ةنسلا هذه ىفو

 6) : جراخ. 6 جارسخلا. ة) ل هرم. 2001011 دنع 2 ذ

 خوبرهش



 |11 زخخذس ناب

 نب ىلضفلا لق ؛“ خاملا ىصوأو كلذ عيبولا لععفف كنذنم كلذل

 ناك © نم اوجرخأو داحغبب عيبرلا ىلع دنإل بغش املو ناميلس

 دمج نب سابعلا رصضح ناديملا ىف هود باوبا اوقرحأو هسبح ىف
 نا سابعلا ىأرف كلذ ميعاربا نب زرحمو ملص نب كلا دكبعو

 ةكلذ لذبف جقازرا جئاطعاب جتعابج 0 قفثو مسفنا بيطتو اوضري

 زوم هنمص ىتح كلذ نم هل نمض اه اوقثي رلو اوضري ملف جل
 قرر اوطعأو كلذب مهل قرف ءاوقرقتو هنامصب اوعنقف ميعاربا نبا
 وه ناكو مدق اًملف نوراه موكدق لبق كلذو ارهش رشع ةينامث

 راصمالا ىلا كفولا هجوف دل اريزو عيبرلا هعمو ىداهلا ىنوم ةقيلخ |
 10 كيعلا ةياوب هلو ىدايلا ىسوا جنعيب

 نم صخ# فيبصولا رببصن نك دقو نداذدغي رسما طبضو هلعب نم

 ىه تت

 راص اًملف هل ةعيبلاو ىدهملا ةافوب ناجرج ىلا هممي نم ناذبسام

 هعمو اًذاوج دكيربلا ىلع هروف نم جرو ليحرلاب ىدان هيلا

 دايز ىبب هللا © ليبع ءارزولا نمو ”رفعجو ميحاربا منيب لختا نم

 13 فراش املق ا هكنجت .تبتاك لْيَيَح ىب ديو هلئاسر بدحاص بناللا

 ناك* للقو يغو هتيب لما نم سانلا هلبقتسا مالسلا ةنيدم

 نيقولا جيرحيف ,نم عنص امو دنم نك ام عيبرلا لسع ل

 هاقلتف لضفلا هنبا هجو عيبرلا ناك دقو همودق لبق ونأمل هتاطعاو
5 
 كفيك لقو هبرقو هائدأق ناذمهب هليقتساف اياذهلا نم هل ٌكعا امب

 2. امد نوفل“ ©) اوقيدمح م20 اوقثوخ2 42) هل نب

 فعج. )هذ يعوععز 5ه4 710 !لمموسء, .وبةضطي 20



 مث ١144 زغئنس

 ناذبسام نم جيورخل ىلع نوثعبيو اهيلا نوردابتي دادغب دادغب

 وقرحأف عيبرلا 0باب ىلا © اوراس ةفيلخل ربخ اوملعو نادغب اوفاو املف

 ىلا نإرزيبتملا 0 دادغب نورامت مدقو اوجحاضو < ىازرألاب اوبلاطو *
 لخدف عيبرلا اما كلذ كلذ ىف اهرواشت كلاخ نب ىيج ىلاو عيبرلا

 لق ىبوم ةريغ ةذشب هملعل كلذ لعفي ملف ىيج امو اهيلع 5

 ربخل غلبو «اوتكسف نّيتَتَسل دنمل ىطعأ ىتح لاومألا تعمجو

 ىلا بتكو لتقلاب هيف هدعتي «اًباتك عيبرلا ىلا بتكف ىداهلا

 امب نوران رما نم ميقي نا همأبو ريخل هيزجج دلاخ نب ىيج

 «ءالوتي لزي مل ام ىلع هلاعأو دوما ىّنيتي ناو هب مهقي لوي م
 نمتعيو هبا فتيوا هنوي ناكو كلاخ نب ىبحج لل :غيبرلا .كتعبق' لكؤو

 لق نيدشل روج ىلَع ىف د6 ل ع لا ىلع

 نم هعمو هلبقتسي لصفلا كنبا هّجون ناو كعضوم جربت ل ىرأ

 دقو الا عجري ال نا وجرأل ىنف كَنَكُما ام «فرطلاو ايادهلا
 كثيحب هنبأ لضفلا ما تننكو لق «هللا ءاش نا فاخم ام تيفك

 9 1 لك لوا هكر ىف اههاكلتن انيس عمست 5

 كل دنيفتأ تسل 4نتلقف ثلحي ام ىردا ال ىف كيلا ىصوا

 ىنكلو بحت ام نيغيو اذه ىف ىدنعو بجي ام حتا الو ءىشب
 ةقحسم ةلزج اهناف ةأملا هذهو كنبا لضفلا كلذ ىف ىيتم هك

 2 أوراص» 6) 51غ 0110011, :«ءاعر /+مو:. ءأ 1 ءا [1اطد

 ركطدلللام 111, 12: م11. دصققوا 2: ه7 د: مف لونم. © 516 01010-

 نانع م”ميعر, ءأ اذ. ذ قازرالا اوبلطو. 4) 51غ كل ه6 ( ءا 1ك

 20615 1ةيعصلانتت اونكسف انأ 77م7. ءا 1طدد 12210. ) 16عءوأ

 ص © وننأ ه2. 560. هي“ رك © لح. م) © فطللاو. 2) 5ع

 ]1 فك عا (ن, 122م6[ 15 ىبكح لافخت 4#. كيل.



 141 خنس م

 ناذبسامب ىدهملا ةافو تناكو ناتسربط لما براك ناجي ميقم

 ىلوملا ؛نا ركذف اهي هفلخت باد غيب::عيبترلا' «لوقو روزا ةييل در

 مرا هل اولاقو نو.اه هنبا ىلا اوعيتجا ىلهملا « ىفوت امل داوقلاو

 ء ْلَمْحُما نأ .ىلرلاو تغشلا. نلت ف ىدفلا ةزلب تنل مهل
 احنا نوراه لاح: داحعيب ,هيراوش دا قلاب نابل قال
 نورا قو ىدهملا ناكو ىكميبلا دلاخ .ىب: ىبيح . 4 قا ىلا#

 ئطتي نا :دلاخ .نبد نيك زمأو :ةيضوقا نااراقتألا ع همم
 ىّلوتي ام ىلع هفلخضيو اهب ميقي هنيواودو هلاما هيلا تناكف كلذ

 لاقف نورا ىلا كدلاخ نب ىبيحك راصف لق 6-06 نأ ىلا اهنم

 ه/ لشفملاو ريصُنو عيب نسب ريع لوقي اميف لوقت ام «سمبأ اي هل
 »ام اذنه نال لق ملي. لكي كلذ را" لع نيكتن ار يا

 هيلخأ ال اولوقيو هلمكاب اوقلعتي نا دنلل ملع اذا نمآ الو ىفخ

 نأ ىرا نللو اوطتشبو اومكحايو رثكأو نينس ثلثل ىطعن ىتح

 ىداهلا نينموملا ريما ىلا ريصن هّجوشو انهع هللا هجر ىراوي
 :ةركني الف ريصن ىلا كيربلا ناف ةيزعتلاو ةئنهتلاو بيضقلاو رئاحاب

 57 رمأت نأو ةيحانلا ديرب ىلع نك نا ٌدحا هجورخ

 اوضبق اذا جّناذ ليفقلاب هيف ىدانتو نيتثام نيتئام رئاوجج دنجل
 ىلع ةجيع الو هناطوأو ميلاعا ىرس همه مسهل نكت مل ماردلا

 جاردلا اوضبق امل كنل 4#لقو كلذ ملعفف لاق «دادغب نود ءىش

 نا

 ©) © تام. 65) 28115 نماث 01100 1ءعائانت 5767., المل“ #ك)

 1202 ىديملا. كزع 1عععملس» (ءما1. تميس. 1.1.) مجم ليك ذص و

 لربك زم ىلإ. )2  5ك ةيفس الوطوتتستت 2017111 م4275 01716113136 50-

 1كطدغ. 1710. جميع. ]. 1. ةصصن 2. © نال 2 ىل ذبا مبم ةبأ. مث خ
 لضفلاو. .ى) 4 لعفاف. /) 81عءا]1ان5 اودانت 22. 14, اص 1 0100
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 م8 !41 انس

 دبع ةكس ىف نورمي اونك ىدهملا الأ طق ةفيلخ اهيف ري رو
 ريسي ىدهملا تيأرف شرق ةكس ىواست قو ةربَس نب ناجرلا
 هتنباو ةبرلمل هذي ىف همامأ ريسي هطرش ىلع كلام ىب هللا كبعو

 ةثيه ىف ةطرشلا بحاص نببو هنيب هيدي نيب ريست ةقونابلا

 ىناؤ.فيسلا ةدّلقتم ةيشاشو ةقطنمو دوسا ءابق اهيلع نايتفلا و

 ءارمس ةقونابلا تناكو لق اهدوهنل ءابقلا اعف دق اهييدث ىأل

 ىديهملا اهيلع رهظا نادغبب كلذو تنام املخ ةولح ّلقلا ةنسح

 هنع بج الأ ومأو هنوزعي سانلل سلجن هلثمب عيسي رن اًععج

 نم سانلا ىفو ةغالبلا ىف اودهتجاو ىزاعتلا ىف سانلا مثكأت لحا

 ل غانا ىلع ةاوعبجأت بدألاو ملعلا لها نم ميلع اذنه دقتني »
 لاق .هناف ةبيش نب بيبش خيزرعت نم غلبأ الو رجوأ ةيزعت اوعمسي

 انو اهنم كل ريخ هللا باوثو كنم اهل ريخ هللا نينمؤملا ريما اب
 دبع نب حابص ركذو ,« كنتفي الو كنوح لأ دللا لاعبا

 لخدف ىدهملا تنب ةقونابلا تيقوت لق ىلا ىنتتح لق ناجرلا
 ام ىلع نينموملا ريما اي هللا كلطعا القف ةبيش نب بيبش هيلعدت

 كنم عون الو ةمقنب كعالب هللا دهجا ال اربص كبقعأو اجا تر
 ام فّتحاو كنم اهل ريخ هللا ةكرو اهنم كل ريخ هللا باوث ةعن

 ©هدر ىلا ٌليبس ال ام هيلع ربص
 ىداهلا ذخفااخ

 ا نيج نب هللا لبع نب ديح نب ىدوم عيب ةيلشلا هذه ىفو وم

 ١

 : 2) هذ أوعينجاذ.



 يعرب

 جانلا ىف سجنرتلا اذبتح اب
 ةرضخاب نم لاقف هيلع اع لاقف هكححدخ كلام نب هللا كتبع اولاق

 تنسكتساف ىل ةيراج تير ئى

 عيل 0

 41 زخنسب

 تاما

 ند 3

 5 خا ىنعد نللو نيو ريما ب معن لاق هبف ديون نأ

 لاقف هنزاجا لاسم 44 هدلول تدوم ا لسرأو جرت كناش لاق ركفأف

 كاعزا# ل يقم 1

 هيلا لسرأت ئدحبملا ىلا هللا دبع اهب لسرأت ةعبرا انايبا اهمئأو

 ىئابلا قخأو فالا ةعبرا اينم بدوملا ىطعان افلا نيعبراب ىدهملا

 (“ افورعم ءانغ اهبيفو هسفنل

 دهملل ئروتلا قدشنا لق ىلع وبا
 0 ع
 ىكيدش شطق ىو ءام ىَرا

 يع

53 0 : 1 
 ىلجرو ىحي تيل ىل كنأو

 تذل د2 5 0 نب ىلع 5

 اا ريصم نب ىدوم نب لجا ركذو

 هتيراج ةنسح ىف ى
 دو لا 0 ليبس ب
 ىديبع عل 6 فانا نأو

 كيب نفسا نورلا نم لعل
 5: لطختح" لعقو جديملا تسير لق

 2من 2 يت

 هنيب هيلي نيب ةقونابلاو ريسي هني

 ها اع كد بف ادع ةقخلا بحلم عد

9 

 ىف رم ىديملا م.ق لاق نا ىنتلحو ىلع
 207 زاك ىلاولا مدق اذا اهيف رمت ال ةالملا تنناكو انلرنم اهيفو

 لعي ىتح اريسي الا هتيالو ىف من ةاهيف ره لاو لبق اهب

 0) هل اهب. 44 2 هدلو.



 ن0

 هازلز 141 خئس

 فليس ءادبب ٌليقلا 3 28 فطنتق 2-0 ب لق قيلراد «ىل

 دمع د> 0032

 وإلا ايوا اهالب د هلا أد ليقسلا 5 ىَنأو

 مكَح ليقف دنع لأسو تاوفك مب جيصف سركلا هيلا عرستف
 عمس هنأ دمح نب ىلع ركذو «هلصوو هيلا هلخدأت ىداولا

 ةينارصن هل ةيراج- اذاف اًممي هود ضعب ىبلهملا لخد ليقي هابا
 00 يدل اناوءاهيعتت نيب ايع نفيثكتا دقو. عساو اهبيح اناو

 بتتكح .دبلا مكي لين هنسكتساف عضوملا كلذ ىف فلعم بهذ
 مسلس

 كلذ ىف ىدهملا لاقق بيلصلا ىلع تلولوف « هذخأف

 ' ليصل لمحت مآ ىسفن حيو تلقف َبيلَصلا اهتحان موي

 ابجكم ناكو هيف ىتغف هب رمأو هزاجأف ءارعشلا ضعب ىلا لسرأو لق

 ىلا رسسكن ىدهملا نأ ليقي لأ تعمسو لق «ءتوصلا اتييدو

 لاقف هنسحتاساف ةضفو بحذ نم سجين هيف جات اهيلع هل ةيراج

 4( 1700 ةاغبم ع 101غ نسما 1310 ببكات 41 لع.

 ل ةسأر ىلع تاريعش هلو. 2) قكع#. 5ذع ن00وانعر 1. آ., 0

 0 32 . . :1 .٠

 1, ااو الو“ 4) ( اوفكفد «) كل هبلجت هلخاف. 0 هد. هذطخاف.
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 خئيرس 8 ها

 ميمص ىف ناضمر رهش اوماص ىدهملا مايا ىف سانلا نا وكذو

 ىديملا هايا اهدعو <« ةزئاجج بلاطي كاذنا ةمالث وبا ناكو فيصلا

 ركل ىم ىقل ام ة اهيف هيلا وكشي ةعقر * حملا كل بنش

 كلن ىف لاقف مرصلاو

 5 دعبألاو انبيرق نيب ميرا «ان ا ىلا, محولاب «كوهدأ

 دهنتلا هج وُجْرَي دشْنُم نم ىَقَم ْنَم نك تن تفس لا د 2 نس 0ن مسا دس ن ع 6-3 2 كس
 سا اسود 3 ع بمس 391002-

 اس وب 2 هن د .ميشلا ٌلَح

 ا 2ع 00 7 لاقف هب اعد # ةعقرلا 0 اق * املف لاق

 10 .« ةرتاجع هل رمأو هنم ككاضف ءاوحو مددأ محر لق ءانخللا ىباب

 ىتانغ هل فصو دقو ىدهملا ىلع نلخد لق ئطيعملا كلاخ

 2 ٌسيفاوشلا'ىعن ىل لكن هب. نيملع نيك هفخلا ىلا

 لق هنا ىنغلبو ىنفرصف نينموملا ريما اي #بيلصلاو معن تلق

 15 كيعلو هب سنآ الو ىدلخ ىم هينذأ نميف هيلا ىل ةجاح الو ىطيعم

 <) ل زمدءعرتأ مل. 82) ©, مم طتدر اةسخانتم ديلا وكشي. 01

 اهيف ء> كمر#., 1غ, )2  ...٠ لع 2©عءاع كمت. 1.1. ك ها 0 م

 كلأسأر ءمرتات2 ةمعاتانا7ت. 2) 47. نعبج ىب. 6)

 كوت: ى هك © اذيتم. رك ى نيتملا م) 467. ىنحطاني امم

 ١يسملا ىف اصمملا 2 © ئدهملا اهارق. 7 كبعم نحل سيقاونلاو
 تاما قنا -- ف 4 8 7 8 ع 5

 كعت., 111, 9. 6 101غ 1طئةطتست ذت 70عدطات1ان2> سيقاونلا 4

 جرمان 1135031105 1عج16ةعاتلاتتت 0620536. 47) 4040101 هئيلاز 168]-

 طم ذه كين, 1.1. قيلخ ىم هينذدا نأ ىلا :ىللا اح "الوب



 < 41 يئس

 رعشلا ليقي فيعض ناسنا ىدهملا نامز ىف ناك هنا مالس نبا

 هيف ليقي اًرعش هدشنأف هيلع لخدأت لف ىكهملا حم نا ىلا
 نينا اهفرعت امو لق تارقز ءىش ىا ىدحهملا هل لاقف تارقز راوجو

 نيملسملا ديسو نيبنموملا ريمأ تناف لق هللاو ال لق نيينقيملا 0 ا

 لق .هللاو الك انا اهفرعا اهفرعت ال معلص هللا ليسر مع نباو ة

 ىفقثلا ليعامسا نب 0 جيرط نا دحاو ريغ ىقربخا © مالس نبا*
 تسلا لاقف ا منم : عسي“ نا: هلأسو .هل ”:تستناذ :ىدهملا ىلع لخد

 ديزي. نب: ىبلولل ”لوقي':قذللا
 ملول ىنحلا كيبلع « قوطي مو حاطبلا عطنلسم نبأ ل

 نأو ارعش كنم عيسا الو اًذبا: اذه :لعم “قى ليقت ل هللاو 0

 14 ةنس مهصلاب رماا ىكهملا نا وكذو 26«كتلصو تتش

 عباصا ةتلاثلا ةليللا ىف ناك املف عبارلا مييلا قف سانلل ىقستسيل

 كلن ىف ىبراكملا ريكب نب طيقل لاقف ملثلا

 ءاوللا كي اتنع تلازو: تسيقلا قب انيقس ىدهلا م ءأمأ اب

 هاطغ مالظلا نم مهيَلَع 4م اون سانلاو طغحلاب ىنعت تب ؛5
- 

02 53 
- 5 5 - 

 0 عرضت فوخ كن ميغ كلي لاطا َتْيَح اودقر

 و ءاسأو اونمع ٍرشَعَم نم ءائلفقلا ىلع ينم رومألا َكَدَنَع ذك

 )ل دعم 0 0

2 

 ءارضخ ريك ىهو 00 ىنتح ا اهب دلي جوش

 6( 15 ماداس نب لي 626 فصل 1177 يك 1 ب مدا بأ. 6) ه

 ملط. 00 حيوطو 6 لع .ر رم 6 لو 0 - مأو قط

 4) 4 ماوق. 2 © ةلغلا /) 4 اًعيمج



 ىف* :كطبلا ىف هيقلي نم هيلا هجوف هنع وفعيف هحدتييف

 يلم وبا ىتج_ىكّدح ةوربع نب هللا ديعرتدو ١ ١ «« تل
 هدشنأت ىدهملا ىلع ةصفح ىنا نب ناورم لخد امل لق ئسبعلا
 « هيف لوقي ىذلا هرعش

 : ماَمُعَأل ٌمَقارَو تانبلا ىنَيل نئاكب كاذ سيو نوكي ىْنأ

 1 ٌ ناورم لاقف م فلا نيعبسب هزاجأف

 4 ىببق رعاش نم سانلا ىف اهّلان امو هئابح نم ىنشار قل 2

 لق لاق ىملسلا ندع وبا قربخا لق < نابلس ني نجا 8

 بابحلا نب ةيبلاو لق اًرعش سانلا قرا نم ةزح نب ةراعل ىدهملا
 2 - ع

 8 ليقي ىللا ومو ىدسألا

 جامرسلا هيام ومع تى ايفل نكقكا و | ا

 6-5 د بلقلف ”اشحلا حقي بلقلا ىف

 وهو نييمسوم ا ريهأ أي هتمدانم نم كعنجب اف لاق هللاو تقدص لاق

 هلوق هتمدانم نم هللاو ىنعنمب لاق فيرظ وعاش فيدو + ٌّىَنيِح

 نو. م ىبأر نم قس للك نأ هاج بعت انيقاسلا تع
 3 تدع د نوع 9 نرع 0 -

 كيج ركذو ميةةطيرشلا ينحل 7 .را كيرتفا

 00 " 0 8 0ك 0 د ف ؟ءر انط1 علان هجوف

 0116 ةرارخلاب فرعي عضيم ف 1 ) رع *) كوع.

 8 عمر كك. نيموانع كم/., 111, ..1٠ 4) 0 ىلتم. «) كمن, 71و

 اثم 1. 35 نابلس. رك) 5ع ونمونع كير 1 نام ىف. 4 كل
 ايسار ©أ ايسالج- 12 560. 6151 4( 0ك كدص عضو ميتال 00

 كر ف مم كيجو. 2) 51ء (ههد مل م ءووع مئ02غ 16عام

 ل زم 5ءعوان عر ل طانتك ناندست ]:2عادعمأ, ذل ءا كع/#. م) ( وسيلج



 ا 4 مست

 هالغ قب قطشلا "تفك" قريع "نع .هاذغ ناك ول كنل ةعوس
 « نوكي نا* كيلع ةححلل لَكوأ كاذ لق ة اًيطبن الا كارا ام لق

 امب ثّدحي * ناكف كلذ دعب لجبلا ىأرف لك هللا ىوقتب كرمأب ّىطبن

 ل ىلا الا نضاح اناو ا لاقق لك“ ىدبملا نيبو هنيب 4ىج
 وبا ان ئعاولا نوفيم نب نوراحم لقو “«مالللا عمسا و

 ةليسوب لحا ىلا لسوت ام ىدبملا لق لق ئسيغدابلا .ةئيزخ
 ىتم نفلس اًذي ىايا ديكذت نم برقا ل ةعيرخذب عرذت الو

 دهم لس رخال تتم نال اهو نمل اهتخأ .اهنبف هيل
 نا ريرج نب بو نب ديزي نب دلاخ ركذو لق «لئاوألا

 نب اص اجع / وجرب نب* درب نب راشب نك لق هتتح « هاباز»
 لاقف ةرصبلا لَو نيح دواد نب بوقعي اخا نامهط نب دواد

 ربانما قيخأ نم نجاصف كاخأ مىاّخاص ربانملا قوق اولمح مه

 ريما اي لاقق ّىدهملا ىلع لتخدحف قاجتع دواد نب بوقغي غلبف
 كليو لك نينموملا ريثما اج لق كرشبلا ىعألا اذهت نا نينموملا

 هيلع ىبأت لق كلذ هداشنا نم نينموملا ريما ىنيفعي لق لق امو 5

 هدف ةداشني الا

 ا قيبكلاب بعلي هتامعب ىنبي ةفيلَخ

 تع رح ىف ىبوم نمدو هريس هتب هللا اننكتتحبأ
 لطبللا قدح: مخفي نت دوادأ عيب بوفشيا قادف دلج قل دج هجوف' لق

 © 10 5غ :لعافلا نباب ىمتش 8) ى ايطبق ع6 516 20*» ه#)

 © نكي نا. 4) © ممم طنك ىرجع». 4 © ناب ري 0ه هم ©

 حرتحح نبذ 5ع ء؟, كم7 , 111 , ,.١ ءغ 0ع 5عوتعدا 7655 184.و ٠

 م) ( خحكلط,



 خريس الذ ماهل

 وبا سلجو ةداسو ىلع ىدبملا سلجن هسلج ىف ةعان ةيرضم اذاو

 وجرا نوع وبا لقو هتّلعل عجوتو ىدهملا بف هيدي نيب نوع

 0 ا ىتح ىئارف ىلع ىنتيمي الر نينموملا ريما اب هللا ةيفاع
 كتعاط ىف هللا َىلبأ ىتح توما «ال ناب* فئاول ىتاو كتعاط

 5 اًليمج اي 0 هل رهظأت لق انيورو انور ىق اّنذ هلها وه ام

 كتاميو 2 كتايح ىف مكتتحاو ثدرا ام ىنْلَسِو كتجاحح ىنصوُأ لقو

 ناك ام اًمثاك ء هتلمتحأل هب ىصوت ءىش نع كلام رج ا

 ىتجاح نينموملا ريما اب لقو اعدو نوع وبا ركشف لق وأو ّلَقف

 تيلاط بع هجاوعجتو قوبعت نا نكاد توكل
 10 ىلعو. فيرطلا ريغ ىلع هنا نوع ابا اي لاقنف لق هيلع كتادجوم

 ؛ىسبنو رمت ل هنا كيو انير فالخ
 رشألا "قبح. نيتنموللا ريما اي :دللاو وع :ىوعاؤيا لاقت لك اكيلا 1

 اج راوده مك لدنيا 3ك ق ءواك ناف هيلا ائوهتو هيلع انجرح ىذلا

 لق .فيوطلا ىف ناك املف ىدحهملا فصناف لق مكعيطن ىتح متببحا
 ا: لثم نينوكت ال مكل ام 7هلعأو هدلو نم دعم ناك نم ضعبل

 ةّضفلاو بهذلاب اينبم الا هلزنم ْنظا نننك ام هللاو نوع قا

 وباركذو -بهذلاو جاسلاب متينب اهيرد رتدجو اذا متناو
 هللا تابع لاقف اممي ىدهملا بطخ لق ىا ىنتتحكح لاق هللا كبع

 «لعت كتاف* هللا فنأن ندنأو لاقف لجر هيلا ماقف هللا اوقثأ

 هم املف فويس لاعنب قلتي لسجل نمش لصط الل
 لاق هللا فكا وبنملا لح انا ليفت ئاعافلا حلو لق هيلع قفل

 دا لسا ن0 كنحاح.< 2) ( هنلجال ها 5أ6 1651 265

 "ل16 :نوخاو. 2 رهان تتناك.
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 ا 141 زئنس

 لهف ليسلا ةيصوو هللا ةيصو فيرط ءاضناو ليبس ءانبا «ةلايع

 لاق ؛ةلقأا ىف ةفلخعو هرفس ىف هللا ألك ريخ ©« ىل يمأ* نم

 ىلع ركذو. قرد :ثام سمخ اهيلا عفدف مداخل اًريصن رمأذ

 شرنفا نم َّى نك ليقي لأ نعغمس لاق ناميلس نب ديح نبا

 م 5 - 35 0

 ءبلا ىدفعاف ىرلاب ماقملاب درمأ ناك كابأ نأ كلذو ىدهملا ىربطلا 5

 لدي ركذو ديف ىربطلا هل باطف 4شيخل هل ءمتف

 اهتعمس امي لاثمألا ىل عيجا ىدحهملا ل لق لضفملا لق لق دايز نبا

 بيلا دبي » لاثمألا هل نيبتكف لق كدنع مص امو ودبلا نم

 نيم نبءىلع لق 2 ىلا نىسحأو ىنلصوف اهيف ناك اهد»

 ماشلاب بوشولا دارا ةرمس نب ناجرلا دبع كلو نم لسجر ناك
 اموي هل لاقف هسلج* برق, همركأو هليبس ىلخ ىدحبملا ىلا ليك

 ىو ءارلا ىلع 4 ىتلا ريم ةديصق ىنّدشنأ

 حلا, ةقي رامدلا نمل
 رغشلا اذه لثم هيف لاقي ىم هللو بهذ ىريسلا لاقف هدلشنأف ؛5

 «« سانلا :قيكاأساأو :بئاعي مثو تأ 2 01 :ليكت و ىديملا رضخغف

 1 ىديملا هداعف ضرم كيزي نب كلملا دبع نوع ابا نأ ركذو
 د سد 95-2 -

 : لق نبل اهيف وم ىتلا هتفص قاط اذاو وس ءانبو ثر لونم اذاف

1 
 1 99 م4 رمأ. ىسنرمأ. 060 ! ل م. 2): ك2

 1 قالكتناو "5601 05 ونمتك م. م, 2 6غ 1من قلقا :١ ةهميهأو و

3 1 
 1 ]7 4 2 55 ه2 مه دات 4) ك)62نششحيجلا 46

 سبحالا.



 41 زئنس ميإخن مج

 تملخد ىنأك هيما ىنب ناطلس رخآ ىف مئانلا ىري اميف تيأر لاق

 يف ىنذلا باتللا يف ترظنف ىسأر تيعفرف معلص هللا لوسر كجحاسم

 نب ديلولا نينموملا ريما هب رما ا هيف' اذذ «اسفاسفلاب كجاسملا

 0 دمسا هناكم بتكيو بانالا اذه وحب ليقي لثق اذاو «كلملا دبع

 5 نم اناو دمحم“ انا نلقف لق ديح هل لاقي مشاه ىنب نم لجر

 هللا ىبع نبا اناذ .تلق هللا ىبع نيا لق نم ىنباق مشاف نا

 انف سلق هللا بع نبا لق نم ىئباف ىلع ىبا انف ننلق ىلع

 سابعلا تغلب نكا رث ولف سابع نبا لق نم ىباف هللا كبعا نبأ

 0 كلذ ىف ايورلا هذهب نكّدحتف لق ءرمألا بحاص ىنا تككش ام

 دجحسم لخدف اهب سائلا ثدحتف ىدهملا فعن ال نك رهدلا

 ىناو لاقف ديلولا مسا ىارق وظنف هسار عفرف معلص هللا لوشر
 امدف ميلا ىلا معلص هللا لوس, دجحاسم ىف ديلولا مسا ىنآل

 ل جرابب انا ام لقو دجاسملا ىحح ىف هل ىقلف ىسوكب

 1: يانج امو ميلالسلاو لامعلا رضح ناومأو هناكم ىمعا بتكيو

 مثيهلا نب دما وكذو 2 كدمسا بتكو ريغ ىتخ وبي ملقا بلا

 ىديملا يرخ لق ءاطع ىب دمحن ىب هللا دبع اس لاق ىئرقلا

 بناج نم ةيبارعا عمسض تيبلاب فوندي ليللا نم ةعذه دعب

 ختحلفو «نويعلا منع تبن 2نورنقم ىموق ليقت كو دجكاسملا

 90 4 ثكو « هلاوما تسبهذو < لاجر 2تدان <« نونسلا ةنضعو '“ نويدلا

 6) هذ مق 0ع نات 1013 ء. 1ع (0ع]ة 818/7. 86087. 0788 .و

 01055. 5.7. سفسف. 6) 4 مسأز (052. )0( تام. 4) © ترثاكو .



 غنم !44 زالنس

 نم لجر هيل ! ملقنف ماظملل سلج كقو ىدهملا ترضح لاق قا

 الو ةئيبما .ئغب كولم ضعب هيبا ىع اهافطصا ةعيض ركذف ريبؤلا ل لأ

 اهركذ رخو نا هللا ىيبع ابا مم ناميلس © ما ديلولاع ىردا

 اهنا كلذ ناكو ىدحهملا ىلع اهركذ أرقذ لعفف فيتعلا ناويدلا نم

 ريزعلا دبع نب ريع غنم اهنر اوري رل ٍضنم ةذع ىلع تضرع
 رشعم مكنم وهو زيزعلا دبع نب ريع اذع ىريبز اي ىدهملا لاقف
 01١ هاك ص لاعقا لكو لك ءاطدر زي* ل 6 تلع امك شيق

 نلنو نم طقشلل "ضرفف ناك دنا اهنه لق ئصرت ل 'هلاعفأ ىو

 ىنب نم حيشلل ضرفيو ءاطعلا نم فرشلا ىف هقيخ ىف ةيما

 لق معت لق رمع لعفي ناك كلذكا ةيواعم اي لق نيّتس ىف مشاه

 ةملس ابا نا ذلبش نب ريع ركذو ««هتعيض ىريبزلا ىلع كدرا

 لماع وتو ناميلس نب رفعج ىلا ىدهملا بتك لاق هثدح ىرافغلا

 2 الاجر هيلا لمحت ردقلاب اومهتا ةعامج هيلا لمكج نأ ةنيدملا

 كبعو رساي نب رامع نب كبح نب ةكيبع ىأ نب هللا دبع مانم
 باد نب ديزي نب ىسيعو ىلذهلا سيق نب ديزي نب هللا 5

 ىلع اولخداف « ئماسألا ركب ىنا نب دمح نب ميغارباو فيلل
 اذه لاقف هنيب نم ةديبع ىنا نب هللا دبع هل ىربنات ىدهملا
 اذه ىلع .كوبا الا ال لق دواد ىمع كاذ ال لق ديرو كيبا نيد

 نب دمحم نب ىلع ركذو - «ققلطق نيدب ناك هبو انقذ
 هللا كبع نب دكيح نع نا ىنثتكح لق ىلؤؤنلا ناميلس ه»

 بلاط ىلا نب رفعج نب هللا دبع نب ىلع نب ديح ىبا

 6) هذ وا. 5) 0 مناهتز“ 2 © اهدريم 0) ( خعامج- 6) 4 ىسملسالا,

 وه هذه

 وويل يح

 , /) ( كبعو 2:0 كبع ىب.



 الف ابنت لف لجرب ىدهملا ىقأو لاق <«عرد فالآ ةسمخن

 ىنومتكوتو لاق تعب نم ىلاو لاق ُمَعَت لاق ىبت نينا لاق آر
 ىضعلاب قيغتخأت ةانغلاب تبجي هيلا كفي نكااذل ا

 «هليبس ىلخو هنم ىدهملا كحضف لاق سبشل ىف ىومتعضوو

 5 هللا دبع نب د ىنثلدح لق ىدنللا ثعئشالا وبا ركذو

 ةرمقم هليل ىف ع هل وهب ىف ىلصي © ىديهملا تير عيبرلا لاق لق

 .٠ ع 3 دع

 ا ل ل ناعم د 6037 632 "65 2ع هد ن

 اوعطقتو ضرالا ىف ين نأ نلت نإ منايسع له « خيآلا
5- - 

 نم تلق لق هتالص لل لذ 7 قوما كق#ا نيرا

 لق ىدنع اسبح ناكو رفعج نب ىدوه وأ ىبوم هنبا ىبوم

 هذه 0 3 ,ىسوم اب لاقو هنالص عطقف لق 5

 اوعطقتو ضال 8 اودسُفت نأ 0 نأ كي ليف خيألا

 اال كنا ىل ٌفّيِدرف كج تنعطق دق نوكا نا تفخف ُمُكَماَحْرَأ
 ميحاربا ركذو ىيدالخو هل فتوف معت لاقف لاق ىلع ب

 0000 نحللا ىلع دجاسملا بارح ىف ائب ردجج

 ىف توغاطلاو تبجلاب نونموب باتكلا نم اًبيصت او نيذلآ 3

 ه٠ ىثتح لق ناميلس نب دمحم نب ىلع ركذو  ««ءاسنلا ةروس

 ي) © 20336 ةليل. 5) ملل لاقخأ ه6) كم#.,, 47, 75.242 8

 220 طلق ,ىسوم )ك0 و 4 ر 5. 54م 0-4 ميتيلا نك ىللا 231غ

 ميتا شلااخ نحل



 نإ" 149 زائد

 سا © ساع

 رخانملا َحْدَج مولا لوم ةميصق اما َكيَنَل مضهي ال كالومو

 لعا نم ئميمتلا عشاجمن نب مساقلا ترضح امل باطخل وبا لَ
 دهش 0 بتكف ىدهملا ىلا ىصأ انافولا © نار اهل لاقي .ةيرقب 0

 3 ال طسفناب امئاق ملعلا وو 8 ةكئالملاو وه هلا هلا ال هنأ هلل

 يذلا رخآ ىلا مالسالا هللا دنع نيدلآ نا ٌميِكَحْلا زيوعْلا وف ل:

 انوبم نا نيشيو اهلكب نهشي عضم ني متلقلاو بتك رث

 معلص هللا ليسر ىصو بلاط ىنا نب ىلع ناو معلص هلوسرو هدبع
 غلب اًملخ ئحهملا ىلع ةّيصولا نصرعف لاق ««دعب ةمامالا ثا

 كلذ لؤي ملف باطخل وبا لاق ءاهيف رظني ملو اهب ىمر عضوملا اذع

 هتيصو ىف بتك ةاثولا هترضح املف ريزولا هللا كيبع نا بلق ىذا

 ىدهملا ىلع لخد ىدع نب مثيهلا لو لاق ىةيآلا هذه

 اماف ىما فذقو ىنمتش روصنملا نأ نينمومل ملا 0

 57500 ملو لاق دل هللا ترفغتساو ىنتضوع اماو 2 ْن ١ ىنثرما

 بصغ ىحلا مح ا لق بصغف هنرضتكإ 06 11 لاق
2 

 نما ميحابا نا لق ىسح نب هللا دبع ىب ميعاربا لق همنشلات

 هجر نك تمراامك .كيتش "ناك اك ع ها

 ناك هنا لق دهيع نبال رصننأ نم ءاسا امو عثد هضرع ىعو بن

 لجرلا: تكسأت محل رصتنا امّناو ةوادعلل رصتني ملق لق هل .اودع*
 سلس #2

 0 ا راما تارا هلو لكي يذبل تعد ايلف

 ه6) دزع ءمحعم0301 (ءم]11. ]3ءعذغ 5. 7.) 20 نابراب رك م نايراب

 لس (0. ٠ 6) رم, قر 75. 17-26. 4 0 اهبل. 42) كل هللا

 9] 0 رمهأ 0



 !414 زئنس ىز*إ

 ضرألا ىلع هّهَخ اًعضاو هتدجيوف نينموملا ريما بلطا نيجرخث رشها

 نم انعادعا انب نيشت ال مهللا هتما ىف اًذمحم ظفحا مهللا ليقي

 نيب ىتيضن هذهك ىنذي. العلا اذع تدخل سنك نا ديلا
 انك ام ىّتجناو ميرلا تفشكنا ىتح اريسي الا انثبل اف لاق كيدي

 : اير ئديبلل : قلق لح حدا نيج سيل « هيف
 جمدقتو انيلاوم ا انيولق بوشأ دق تيب لها انا نينموملا ريما

 كريما * تمل دق هيف تطرفثا ام كلذ نم «تععنص دق كناو

 كدنج بولق رييغت نمآ الو كراهنو كليل ىف هتصصخو # :اهلك

 كلذ نوقكاسي ىلاوملا ن ك3 رتيص“ انآ ان لك ناسارخ لعا نك كداوقو

 6 ا نأ هيف ىل علتص لحل 00

 ةسايس هيفكتساذ سلجما كلذ نم ميقي رث ىتبكر هتبكر كن
 ال جتاف ءالمم ىلاوم الا كلذ نع هسفن عفري < ال اهيفكيف ىتباد

 2كيلو نيا لاقل جريغ نم اذه تدرا ولو كلذ ىف ميطاعتت

 ىيكلذ نع هعقدا ال كتوعد ىلا فبس نم نياو كتوعد ىف مكقتملاو

 15 ىبعل ىئديملا لق عيبرلا ىب لضفلا ل3 ديح نب ىلع لاق

 لاقف « هقنعب ذخأف هعراصف اذه ىناليم عراص كلام نب هللا

 هسأر ىلع طقسف هلجرب ذخا هللا ىبع كلذ ىأر املف لش ئنهملا

 كدنع نم تي نينميملا ريما اب ىدهملل هللا دبع لاقت هعصف

 تبعمس امأ لق كالبم عم ىلع لزق ملف ر/ كيلا نانلا ٌبححا نم اَنأو
 90 8 رعاشلا ليف #

 2) (2 تصتضخ. .6) ©( كرسمأ, 29 نق ولاحول راق كتلود

 ع710عماعا“ م0 كيلي هاف وتفعتنت ير ف "لدووععخا 2
 م ىأ 0 18
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 هأ ٠ 41 ينس

 باصأت كيصلا ىف سانلاو ركسعلا نع انعطقناف لاق هاوم عيزب
 هد و 3

 ىرا لق ءىش نم ام لق ءىثش نم لح كحو لاقف عوج ىدهملا

 ةلقبمو موك ىف ىطبن 8 اذاف «دصق اندصقف ةلقبم اهنظأو اخوك

 معَذ لك لكأت ءىش ككنع له هل انلقت مالسلا ف هيلع انيلسف

 دقف تيز كدنع ناك نا ىديهملا لاقف ريعش ربخو « ءاثيبر ىدنع

 وحن اذعف لاق متو نتيثش ام معت لق ثاركو لق معن لق تليكا

 ىدلهملا لاقف اعبشو اريتك الكا الكذ لصبو ثاركو لقبب مثتذ ةلقبملا

 نيح 20 نه ل يل ل

 25007 2 ضم 0 ا ا
 3 ١ ١

 - هآع 3 -_ نآع 32 ا 0 -
 5 | | م 7 | .6 .. مهل

 اذكه سيل تلق ام سعب ىدهملا لاقت
 ثالقب وأ عينصلا يشكل ينِيقتِب و[ ْدَبِب ٌفيقحت

 («فرصناو ردب ثلتثب ىطبنلل مث مكشلو نت دارو و ركسعلا © يفاوو لاق

 كير ناك لق مناغ وبا ىقيبخا 0 ا

 لاق ىدحهملا كلذ غلب* هليع ىكر نم ديز ل

 نىسلمل لقو لق «ىهلعع / ىكذ نم دز اب حلفا هفاخ شقت

 ىلا انقوست اهنا اننظ ىتح ىديملا مايا ىف حير انتباصا فيسولا

 ©) 0 نم. 85) 2( 2001و. هه لل طقع ءغ د20 اتايبز» 4“ تينرو

 5ع0 2ععاع رص 725. 5ءوانعمأ. 18022 1ععم 2م. آ1ةر هذر نن1 2001+

 ةانكصلا نم عون ومنو. 11دعع هممهسولان2عان12 ءدعكأدأ 11001

 درمان 1125001, 11, 228 مععنمات ةمان1] / 6/74, ."١ 4) ذ 2

 ©) © مافاوو. ركل © ددلع 7 مل ةك هدد. طقعع



 !44 ؤئنس مالا

 ثللمأو اًبارج ئىدهملا نم بنالتا رّدصف هيلا ترصف ىنرمأو ةيحان
 1 3 7 نع ع 4

 رت باتللا نم تغرف ىتح ايش فبا ملف ترتكان قبلاتم هيلع

 لعجو منخت بانالاب رما ىتح- جوبا ل رق رورسلا رهظأت هيلع هناضرع
 د . لاق سنتا ىلا مليت ىو تييولا ةيحاص 11

 عذدو ةطيرخ ىف

 5 ةريشعو بايتلا ديج نم باوتا ةرشع هيف ليدنع ىل اعد م

 متكا ىل لقو كلذ ىناطعأت اهماجو اهجرسب ةلغبلا هذهو مرد فالآ

 لاق © رواسم نب 0 روسم ىنتدحو < ىسشا لاق ا«

 بخحاص امالس كيتا ىلا ةعيض ىبصغو. 4 ىدهملل ليكو قيلط

 ىلا « ةعقرلا صوف ةبوتكم ةعقر هتيطعأو هنم* نتيلظنف رئاظملا

 10 ىضاقلا ةيفاعو متالغ باو" تمن نب .سابعلا دع هذتك قل

 لق ىنتملظ نلق ليقت ام لاقف توندف* هنا ئبحهملا ىل لاقف لاق

 هنم تونلف ع ىنم رالف لاق معَ تلق ر/ نيذع جو ,ىضرنف

 هنا ىضاقلا هللا ملصا تلق ملكت لق شارفلب ناقوتلا ىتح

 لق نينموملا ريما اي ليقت ام ىضاقلا لاقف 2اذه ىتعيض ىف ىنملظ

 15 ةعيضلا تراص هلس ىضاقلا هللا جلصا كتينلق لاك ىدي ىو ىتعيض

 لاق نينموملا ريما اب ليقت ام هلأسف لاق اهدعب وا ةفالكل لبق هيلا

 سابعلا لاقف نتلعف كق لاق هل اهقلطأت لق ةفالخل دعب ىلا تراص

 نم ىلا بحا سلجنا اذهل نينموملا ريما اب هللو دمحم نبا

 20 نب ربع هعمو اًقرنتم ىدهملا يرخ ليقي رعاشلا اًدهاج نعمس لاق

 20 07716) مل رورسم“ 6 (© رفاسم» افر ةمر 101 266

 9 1 ىديما. 39 0 0 115 ذخعقر 4 لصواف. /) 10 وأ نيذع

 نييضاقلا. 2: 0 :هدتع 52عع هطوصتقت )1ع ىدهملا.
- 9 
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 نأثو !44 زئئس

 م نع ريع نب لمح ركذو ١ «دنع ©ىضرو هنم ىحئتساف تارم
 انكف ىل اًتيدص ّىبلكلا ماشع ناك لق هيبا نع ةنبزم ىلوهم صفح

 ىلع قالخا ىفو قر لاح ىف هارا تنكف كشانتنو ثدحنف التن

 امي ىنيقل دقو الا ىنعار اف هتلغب ىلعو نيب هيف رضلاو ليزه ةلغب

 ةفالخل يورس نم ماجلو يرسو* ةفالخل لاغب نم ءارقش ةلغب ىلع و

 هل تلق ث رورسلا تريظأف ةبّيط ةكاارو دايج بايت ىف اهمجنو
 ىرنم ىف انا انيب متكاف اهنع كبخا معت م ىل لاق ةرهاظ ةعن ىرا

 هبلا © ترسف ىديهملا ليسر ىناتا فنا رصعلاو ريهظلا نيب ماسيأ ثذنم

 هيدي نيبو دحا هدنع سيل لاخ سلاج وو هيلع نلخدو

 تح لاقف 22201011 ماشع اب نأ لاقف بانك 0

 هأرقت نأ هعظفتست امم هيف ام /كعنمي الو «هأرقاف بانللا اذه

 نم* هتيقل هنعظفتسا هضعب تأرق اًملف بانكلا ىف ترظنف لاق

 هقلت الف هتعظفتسا نا كل سلق دق ىل لاقف هبناك تنعلو م ىدي

 باتثك اذاف هتأرقف ل لاق 2هخآ ىلع* ىأت ىتح كيلع ىقك هأرقا

 اي تللقف ايش هيف هل فبي م اًبيجت اًبلك هبتاك هيف هبلث لق و
 3. هنآك

 سلتدنالا بحاص اذه لاق باردا نوعلملا اذه نم نينمول ١ ريمأ

 رق لاق هتايما ىفو هثابآ قو منك ناموا أ ريما اب هللاو بلل" تلك لاق

 2 نللما امل كيلع نيميقا لاقو كلذب رسف لاق جبلاتم وكذا تأردنا

 سلبجغ مف / سلا بانك نم # بتاكب امدو لاق بتاك ىلع اهلك عبلاشم

 ©) 0 ىفعف. م) نب: 02-2 46 ) ( ترصخ 2ع0ن116ع عه,

 6 ( هد. 0 رك ( كعنمأ. هه ىحي نيف /) ة هيلع.

 27 © نتيهسقا. #2) © ابتاك. . 2 4 رثنلا.



 141 زئغس ملا

 0 ةتكن تضعب ليق ىف © ىنميلا هنيع ىف* ناكو ضيبا ناك عاضعب

 ىلو ناكو ىرسيلا ةنيعب كلن ناك تضعب لاقو ضايب

 1 جديو © دياب

 هرابخاو ىليهملا ريس ضعب ركذ

 الا رااظملل ىّدر نكي م ولف ةاضقلا ىلع اولخدأ لق رااظملل

 لق /كيعس نا نب نسل يكذو ««ىقكذ هنم ءايكلل

 زئاوج ىطعي موي تاذ ىدهملا سلج لق ماص نب ىلع ىنكتح

 هيلع ارقي # ناكو داوقلاو هتيب لحما نم مدتصاخ ىف هترصح مسقت
 2ع
 (0 ةبشأ امو فل آلا ىيرشعلاو فالآلا ةرشعلا ةدايزلاب رمآيف ءاهمألا را

 لق ةئام سمخ اذع 2 طخكي لاقف داوقلا ضعب هيلع ضرعف كلذ

 - 1 0 - 0 - . هه 2 3 2 9

 تسمزهنا انل ودع ىلا كنهجو ىلل لق نينموملا ربما اي ىنتططح مل

 هب كمركا 8 كمركا ىخلاوق لق ال لق لتقأ نا كيسي ناك لق

 ةسمخخ هكر لقو ةنم ىلهملا ىكساف .ىلتقل سبك ل لكل

 ,: ىلع ىلحهملا بضغ لق ماص نب ىلع ىتدحو نسل لق «فالآ
 بنذت ىتم ىلا هل لاقف قرم ريغ هيلع بتع ناكو داوقلا ضعب

 هيلع ”اعركف انع وفعتف هللا كيقبيو ءىسن /كبا ىلا لق #وفعأو ىلا*

 2) © نييلا دئيعي. 2) ىف تكن. © همت 24320

 0 زصكءتأ دنا. 2 4001011 ىفكل ء» 522174, ما#. ر) 0

 هرصتون(. 42 © ادبا مجم كبا ىلا. ) 0 اهرركيب



 نأ“ ١44 زشديي

 36 8 1 1 د> نآل

 «ةلزانمو هعبر هنم شحوأو هلغأ داب دك ٍرصقلا اذهب ىنأك

 لانج هْيََع ربق ل كّلمو ةجاهب دعب نم موقلا كيبع راصو

 ة ةلئالح تاِلْعُم هيلع ىدانت هقيلاَخو هكذ الا فقبي ملق*

 رشعم وبأ لق اميف هناثو تناكو 2تام ىنح ةرثلاع ةيلع تنتا اه لق

 تناكو مر نم نيقب © نامتل سيمبل ةلنلا 111 مس ىدقاولاو 5

 تناك معاضعب لقو 2 6«روهش فصنو اًرهشو نينس رشع هتقالخ

 ثلث نبا ومو ىفوتو امو نيبعبرأو ةعستو نينس رشع هنتفالخ

 هللا دبع وبا 4كلم دكمحنت نب ماشع لقو «« نس نيعبرأو

 كسل ةكاحلا ىذ ىف 106 ةنس هللا لبع نب دمحم ئدهملا

 رق اموي نيرشعو نينثاو 8 ٍنينس رشع كلف هنم نولخ لايل»
 ©ةنس نيعبراو ثلث نبا وهو 111 ةنس ىفوت

 ةيف. ند ىخلا عضوم ا نع ربخل ركذ

 دولا اهل لاقي ناذّبَسلم ىرق نم ةيرقب ىقوت ىدهملا نا ركذ
 حابر نب راكب ليقي كلذ ىفو 5

 ناذيسامب تلمر ةمر ىلع ةعاس لك ىف نامحرلا مر َ

 نادتبت كك نيفكو 558 مت ىذلا مبقلا بيغ ْنَقَل

 ليخن اهيلع ليكي ةزانج هل دجوت رو نورا هنبا هيلع ىلصو
 اليوط ناكو اهتحن سلج ناك ءزوج ةرجت * تح نفدو باب ىلع

 لقو رمما نك مصعب لاقق دول ىف فلتخاو اًدعج فلشأ ريصم#

 ©) كك هلخغانم. 5) طآاتطصع 72ققاتت 027. ت١. 42 © ثلمل. 4) ©

 كله وزع! م © هروج- م10 ةزوج-.



 111 زئنس ةهأمه

 درغنا نأ تدرا ليقتو ىكبتو اههجو © مطلت تءاجن ربخل تربخ ل

 نب هللا دبع وكذو دموي نم كلهف «ىحبس ايا نشلتل

 هنانع ىلا توند ناذبسام ىلا انرص امل لاق بكاملا بحاص ليعامما

 مسا سو ل

 03 ن0 هس ع س1

 وسما ا هك د 5 0
 عوطت 9 قتلا نم مايظنت اليك
 0 رمع ام تريسع و ساينس

 10 2 ونت لب ال تنك نا َحْن كسفت ىلعف

 ىديملا - انكر يللت نيطقي ىسب ولبع نأ ىرافلا م ملاص ركذو

 مو ةنفخرأب داماك فحق ىلا لاقف اًميِب حبصأف ن ..اذبتسامب

 مكائو وهبلا ىلأ لخاد ىنأ لاق رث < هنم لكأت ٌلخب خوبطم دراب

 مانخ وهبلا لخدو هبتنا ىذلا انا نيكا ىتح ىيهبنت الف هيف

 ديلا ىانمقذ هثاكبب انهبتناف قاورلا ىف #رادلا ىف* نحن انمنو
 8 3 ع ع 0

 ىلع فقو لق ايش انيار ام انلق تيار ام منار امأ لاقف نيعروسم

 ىلع ىفخ ام للجر فلا ةثام ىف وا فلا ىف ناك ول لجر بابلا
 ليقي / كشناف

 ه) © 2004 ىلع 82) 4 هنكسماف. 4 ناو ىتومتل ذد كيا 111

 ير ناي" 77 لا املا 2 <20 6 ؟عاوان 12مل

 5هز701, ونت نينك نأ نييكسم اي الما كسفن ىلع عن انأ كج:
 د 6 1 1 (0 هلكاق. رك) (022. (, عا وانت[ 01

 طقعع ؟تطق هةر. 31250041, 171, 258. م) ة انضحاف. ) © ًاشناف
.62 260114 



 هال 1944 زاتس

 نيبب نم باغف طوسلاب دلعا نا د نينموملا ريما كالبم ىف

 001 لاهم ارك ل لا وسخ ينل اولا لل ةلييكلا ايلف محب

 ىف ىكسم هب انا اذف تلخدف .نينموملا ريما كالوم ىف كرجا هللا

 هككأو الاح ناك ام رسا وهو رصعلا ةالص دعب مكتقرف نتلقف بق

 محئقاذ اهعبتي لوي ملف اًيبطظ بالكلا تدرط لق بخل ناك اف اًمحب ه

 نأ ركذو ي«ءدنعاس نم تاذ :بردل باب 3 هرهظ قدف بالللا

 ىدهملا ىراوج نم ةيراج تعب لق ىرورملا ميعن نا نئنب ىلع

 هجورخ دعب ناتسبلا ىف دعات وهو مس هيف «ابلب اهل ةيض ىلا

 هنا هل ليقت نا ةيراخل تقرقف هنم لكذ هب اطحف ذباسيع نما»

 ناك ىديملا نأ ىراولا قييم نب ىكلجا ىنتتدحو 66 مهيسهوبم د

 ىلع اهيف ةرظنم نم فرشي ناذبسامب رصق ىف ةيلع ىف اسلاج

 نيتريبك نيتارتمك ىلا تدع دق ةتسح 3 هتيراج نتيناكو هلفس

 ايهجاضناو ايهنسحا ىو امهنم ةدحاو تمدو ةينيص ىف اييتلعجن
 ناكو ةينيصلا ىلعا ىف اهتعضوو اهيف عيقلا تدرو اهلفغفسا ىئاذ

 ةيراج- ىلا اهل ةفيصو عم كلذب تلسأو ىرتمللا هبجتي ئدهملا

 ةينيصلاب ةفيسولا ترذ اهلنق كلذب كيرت #اماطكأي ناك ءىحهملل

 ةئسح اهتلسرا ىتلا ةيراذل ىلا اهعفد كيوت ىرتمللا .كلت اهيف ىتلا

 ىرثمللا اهعم ىأرو اهأر املف ةرظنملا نم ىدهملا اماري ثيح اهيل

 ةمومسملا كو ةينيصلا ىلعا ىف ىتلا ةارتمللا ىلا هذي لكِف اهب اعدود

 ©) دزع 1[عءععملتست د. 14و هكر م20 ءاناب. 2 0) 1ع35أ ل11 عا 77477.

 00 6 ئقيما.'22) 8 30012 اهيل. 2 هاهي اهيلا٠ © اهبن

 © ججاتب



 ١44 خنس نزل

 ءاهيلا هجورخ نع ربخل# ركذ
 نورامج ميدقت ىلع مزع دق 2 درما رخآ ىف ناك ىدحهملا نا ركذ
 لما ضعب ناجرجب وتو هيلا ثعبو ىداهلا ىسوم هنبا ىلع هنبا

 هيلا ثعبف لعفي ملخ كيشرلا مكقيو ةعيبلا رما عطقيل هقيب

 5لوسرلا برضو مودقلا نم ىسوم هيلع عنتماف ىلوملا ضعب ىدهملا

 «هباصا ام هباصت ناجرجبع هديري وهو ىسوم ببسب ىدهملا نرخ

 ييدهلل باك نم :ناكو يخل .ركاش اا. نأ :نلهابلا ركل
 ىتغتي نا ىدهملا نيطقي نب ىلع لأس لاق هنيواود ضعب ىلع

 دقل هللاوف ناذبسام نايتا ىلع مزتعا مث لعفي نأ هدعوف هدنع
 اه نينتموملا ريما .اي ىلع مل >لاقت“ رس, اهّيلا "اسي اهّياك 2 007
 ىلا كءادغ لجان لق اًدغ ىلنع ىّدغنتت نا ىنتادعو دق كنا

 © قلطنا جرف ا ىتغتن 4# هليخغ .لق نا 5”

 «ىديملا ىفوت اهيفو

 هنافو «ببس نع ربل ركذ
 15 يرسخ لاق ىحهملا ر/ناممهق جضاو نع ركذف كلذ ىف فلتخا

 دعب ىلا هعم لزا ملف ناذيسامب فلا اهل لاقي ةيرقب كيصتي ىدهملا

 ىف ناك ىاملف هبرضم نم اًديعب ناكو قرضم ىلا نفرصناو رصعملا

 ىقو ةّيرب ىف ريسأل للف فئاظولا ةماتال تبكر ربكألا ريكسلا

 نابرع دوسا ىنيقل ذا ىناككاو ىلاملغ 3 ىتبم ناك نيع تدرفنا

 هم كرجا هللا 2 مظع لهس ابا ىل لق مث ىنم اندف 2لحر دنق* ىلع

 6) 8 كلذ ىع ببسلا. 2) © هدم. ) © :لحرلاب 4)
 تلمح. 2 0 زفص. ر/ث 4ك ليم. م2 0 20016 نأ. 4) © ديف

 لج. 2) هل مظعا ءغ 516 01



 مآل ااه زلئس

 «هيودمح هناكم ىلوو ةقدانزلا بحاص ىئاولكلا ريع تام اهيفو

 © ناسيُم لا نم ىسيع نب كّمح وقو
 ©دادغبب ةقدانزلا ىدهملا لنق اهيفو

 نم هلقنو ةنيدملا ىلا هتيب لحما ناويدو هناويد ىدحيملا نر اهيفو

 ©اهيلا قشمدت

 ةلصلا رهن ئمس امناو طساو لفسا ةّلصلا رْهَن ىلا ىدهملا يوخ اهيفو

 2 00 مهلصي هتلغ معريغو 0 هتيب لعا* عطقي نا دارا هنأل ركُذ اميف

 رسع ىلع ةمزألا مز ناويد نيطقي نب ىلع ئدهملا ىَلو اهيفو
 لوا لاق هيبا نع ةزم نب ىسوم نب دجحأ ءركذو 2«عيزب نبا

 هنا كلذو ىدهملا ةفالخ ىف عزب نب ريع مامزلا ناويد لع نم

 نوكي مامزب الا اهطبضي ال وه اذاف #رّكفت نيواودلا هل تعمج امل

 الجر ناويد لك ىلوو ةمزالا نيواود «فختاف ناويد لك ىلع هل

 نكي مو جيبص نب ليعامسا جارخل ناويد مامز ىلع هيلو ناكف
 ©ذمزأ نيواود ةيما ىنبل ؛5

 لاقي ىذلا ىدهملا ديح نب ىلع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ©ةطير نبا هل

 ظكامو نيتسو عسن ةنس تلخد مث
 /اهيف تناك ىتلا ثادحالا نع* ربخل ركذ

 «ناذيسام ىلا ميل ىف ىدهملا ورح كلذ نم اهيف ناك امف

 «©) 5زغ ننموانع ثاطان'آ 8[دطقمأز» , 1, 2*ز آخر هأ“"ر 222 نبا

 هيودج. 3) ى هلعال 2 © 20316 نع 4) ©ركفف. 4

 اولا. © لحس ر/) © ثادحالا نم اهيف ناك ايع

 يتكلم



 |1707 خنس نأ

 ةاهيف تامف رك تنخَتب هنعطظطف لجر ةلاخعا عيوب

 ىلعو ءمثق نب هللا كيبع اهيف فئاطلاو ةكم ىلع لماعلا ناكو

 نب هللا دبع ةماميلا ىلعو «*ىثرال كيزي نب ناميلس قتيلا

 ىلع, ؛رتاح نب حور اهثادحأو ةفوللا ةالص ىلعو ؛ ئريبزلا بعص

 ع نب ريع اهئاضق 0 ؛نابيلس نب كيح اهئادحأو ةرصبلا ةالص

 نيرتجلاو ةرصبلا لابعأو ركسكو ةلجد روك 5 < ىميتلا, نافل
 .٠ 5 و ١ 5 م .

 ناسارخ ىلعو «ىدحهملا كوم ىلعملا نامركو راو روكو نا

 ف
4 

 نايورلاو ناتسربط ىلعو ؛رتاح نب كبزي ةيقيرفا ىلعو «؟بعصم
 10 ىلوم ةشارف سسموقو كنوابندو ناجرج ىلعو « ءالعلا نب مع

 د ما* كيم 2دعس ولا ىلعو *ىدهملا

 ةخئتامو يشم نامت خدميب 8-5500 مث

 ثادحالا نم اهيف ناك ءاع ربخل* ركذ

 نيب ىرج 4 ناك ىذلا محدصلا مورلا ضقن نم ناك ام كلذ ىف

 1ةرهش ىف كلذو متردغو لبق هانركذ ىنلا ىدهملا نب نوراه نيسبو

 عقكنو مورلا ردغو جلصلا لوا نيب ناكف ةنسلا هذه نم ناضمر
 ىلع فتبوي وثو ناميلس نب ىلع هجوف ارهش نوثلثو نانثا هب

 مورلا ىلا /ةّيرس ف لاطبلا نب ءردب نب قيزي نيرسّتقو ةريزبل
 © اورفظو اهمنغف

 هرفلا نيعبرا ىف ناتسربط ىلا ىثرمل اديعس ىدهملا هجو اهيفو

 8لجر
 ©) © كيعس 2)© ئتيمل. 2 © اه 2) 6 3
 كنملا , ه10ءداغ متم رديلا انا 14 ط2[. 7/) 0 ليخد م) 4 كفو.

3 66 



 ةأأو |" خفنس

 بنئاك ضيفغلا نب ديزي ذخأت ئذاولكلا ريع مثرما ىّلوو هلتقو
 © هيلع ردقي ملف سبل نم برهف سبح ركذ «اميف راف روصنملا
 نسع هللا ديبع ىب ةيواعم هللا ديبع ابا ىدهملا لزع اهيفو

 نب ديعس هيلع فلختساف بجالل عيبرلا هالوو لئاسلا ناويد

 © هدبترم ىلع لخدي هللا ديبع وبا ناكو كقاو

 © ةرصبلاو دادغبب كيحش ءابوو كيد لافمو : ويلا: اشف اهيفو

 ىلع 8 ىسوم بناك وهو ناجرجع ةقدص نب نابا ىقوت اهيفو
 ىنا ةفيلخ ديزي ليحألا كلاخ ابا هناكم ىدهملا هجوف هلئاسر

 © هللا كيبع

 رود هيف تلخدف مارأل ىجاسملا ىف ةدايزلب ىدهملا رما اهيفو د

 هثانب ىف ناكف ىسوم نب نيطقي هيف كيز ام ءانب ىلوو ةريثك

 © ىدهملا ىفون نأ ىلا

 نم هيلا ناك امو نابوزلا» ناتسبط نع ّىقرمل ىيحي لع اهيفو

 ليم ةشارق ناجرج ىلوو ءالعلا نب رم اهّمَلوو خيحانلا كلت
 © ىثرخل ىيكي «ءاهنع لزعو ىدهيلا ذك

 ©راهنلا ىلاعت ىتح يتا ىذ نم نيقب لايلل ايندلا تسيلطا اهيفو
 © مورلاو نيملسملا نيب تناك ىتلا ةندهلل ةفئاص اهيف نكي مو
 هدسشسسلس

 وفو ديحم نب ىيحي نب ميعاربا ةنسلا هذه ىف سانلاب حو

 2 8 هيد ةيع

 نب رمع راد ىف وهو ناباسيعب ىثانهلا 2ملس نب ةبقع نعط اهيفو

 ل و 12 كا بلا نس 2 6 اهني
 ملسم : 560 7106 ©67. 288., 10, 33:



 |107 خنس نأ

 ةرزهج نيح ىدهملا لعجو ناتسبط ىدحاص نيورشو «زمرتاطنو
 2 9 .. ك

 نب ىسيع نب ىلعو هتباك ىلع روصنملا ليم اعيفنو هدنج

 ىسوم هجوف هطرش ىلع مزاح نب هللا كبعو هسرح ىلع نافام

 5 © اهرصاحن كيم نب ديزي خيلع و 30 و نيورشو زمرهاد نو حك دونما

 نب حار ذتموي ةفوللا ىلاوو ةقوللاب ىسوم نب ,.ىىسيع يفوق اهيفو

 نم ةعامجو ىضاقلا هناثو ىلع مماح نسب 5 كهف رتاصح

 ىلع حورو ىفون ىسوم نب ىسيع نأ ليقو نفد رث هوجولا

 مدقتنأ هل ليقف هنزانج حار رض خجحأ ىذ نم نبيقب ثلتل ةنفوللا

 «٠ نب ىسيع ىلع ىّلصي اًَحور ىريل هللا ناك ام لاقف ريمالا نينأف

 ىلع بضغف ىديملا كلذ غلبو ء«هيبا ىلع ىلصف ىسيع نبا

 ىلع ةالصلا «نيع كصوكن نم ناك ام ىنغلب دق هيلا بنكو خور

 سيبلوأ* هبلع ىلصت فتتفك كدحإ مأ كبباب مأ كسفنيا نىسيع

 !ةدب ىلوأ تننا تنك تي ناف ترضح وك ىسماقم كلن 22

 ةالصلا عم يارخَل ىلي ناكو هتبساحم رم «ناطلسلا ني كيل

 ناكو هدلو ىلعو هيلع دجاو ىديهملاو ىسيع ىفوتو «ثادحألاو

 ه4 هتلالج هيلع ملقتلا دركي

 قاثآلا ىف هنع ثحبلاو ةقدانزلا بلط ىف ىدهملا كج اهيفو

 2) 512 نا300ن116 داتم53 2. |.ر 3 ءأ /ثمم7., ظيكز 14ش, ه. ع ]9

 ءاغر 5. نر طقطعمغ 10101223173 م6 زمرهداك نو. 1طصد 1عط210., !الا)'

 نمرهادتو, 2106م6 ب0 رمرادنو. 2) © هجو. 2 4 مكقيلف

 4) © مدقف. 2 4 ىلع #/) 4 سيلو. 4 © هفالخلاب 5



 ةأم 4*1 قعنس

 ليسر ةنيدم ةنيدملا ىلع ديح نب ىيكاي نب ميعاربا ىلو اهيفو

 ©متك نب هللا ديبع ةكمو فئاطلا ىلعو معلص هللا

 هذاكم لعتساو نميلا نع روصنم نب كيزي نب روصنم لزع اهيفو
 © ىيبرلا ناميلس نب هللا © دبع

 ناك ىذلا هسربحح نم ىلع نب دمصلا كبع ىديملا للخ اهيفو#

 © هيف
 ©3 لمح نب ىيحي نب ميعاربا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نب مشاه اهتادحأو ةالصلا ىلع ةنسلا هذه ىف ةفوللا لماع ناكو

 اهئاضق ىلعو «رتاح نب حور اهئادحأو ةرصبلا ةالص ىلعو «ديعس

 نيركلاو ةرصبلا لاععأو ركسكو ةلجد روك ىلعو «فيلط ىب كلاخ

 ناسارخ ىلعو ؛«نينموملا ريما يلوم ىلعملا نامركو سيرافو زاوعألا ريكو

 نب ميعاربا رصم ىلعو «ىوطلا ناميلس ىنب لضفلا ناتسكاسو

 نايورلاو ناتسربط ىلعو* ءزرتاح نب كيزي ةيقيرفا ىلعو «ماص
 ع

0 2 

 دكهم ةشارف سموقو دنواجند ىلعو «2ىثركالا ىيكاي ناجرجو

 © نينموملا ريما ىلوم دعس ىلا ىلعو «ىدهملا ؛5

 ©اهيف تناك ىتلا ةندهلل ةفئاص ةنسلا هذه ىف ىكي ملو

 ةئامو نينتسو عبس ةنس تلخد مت

 اهيف تناك ىنلا ثادحالا ركذ

 فيثك عمج ىف ىسوم هنبا ىدهملا هيجوت نم ناك ام كلذ نف

 برخ ناجرج ىلا هلثمب ّكحا ركُذ اميف رهجي رث زاهجو كنخل نم

 ©) 5ذع ونهو آ1هر 1 ءغ 1طد 1ك810., 111, الا". 0 دليببع

 ة) دزع ننمونع 2م. آ[[نكؤءدأعا1, (ا7مر1. لع» ىا. 114ءعمعر 11, امل

 4 ورمع

1 

. 



 !14 خنس نأ

 ©هيبا ةايح ىف هيلا ناك هليب ديشرلا هجرخا ىتح اهلك ىبوم

 ابا هئاضق ىلع لعجو ناجرج ىلا ىداهلا ىسوم جرخ يثو

 5 ميعاربا "تب بون
 لونو ةمالسلا رصق © و اهلزنف ناباسيع ىلا ىدهملا ليحت اهيقو

 : ©خاردلاو ريئثدلا اهب برضو دعم اهب سانلا
 نيبو معلص لوسلا ةنيحم* نبي كيربلا ةماقب ىدهملا رما اهيفو
 ©كلذ لبق كيرب كلانع مقَي مو اًلباو ٌلاغب ىميلاو 3 كم

 نب لصضفلا اهالوف ريمي نب بيسملا ىلع ناسارخ تبرطضا اهيفو

 فلختساذ ناتسحس اهعم هيلا مضو سابعلا ابا ىبوطلا ناييلس

 نب ناميلس ىب .ليعامماو متاح .نب سور نب دواد فخا* ا اَهَيَقَو
 د60

 ىلأ حور نب دوادب ثعبو عليبس ىلخو ىدهملا عبانتساف اورقأف

 ©هبيدأتب دهمأو هيلع نِف اهيلع اًلمع ةرصبلاب ذتموي وهو حور هيبأ

 ,دوهو ريزولا هللا ىيبع ىأ نب هللا ىبعب ىورشلا لاضولا محق اهيفو
 ىتبسي ىلا ناكو ماشلا لأ نم 4 ىرعشألا هللا ديبع نب ةيواعم

 © لبق هلتقمو كمأ انركذ كقو* ةقذنولاب ىمر دقو ةبابشش ىبا هب

 «) 51غ مهاطعمغ كل عا (0. نا انج 2. هءار 3 560. 2) ذل ةنيدملاو كف

 معلص هللا لوس. 2 5زع ودموع 14, از كل ميعن. 2 0000. طثع

 «غ هاء, 3, انا 35[8 001, آلآ, 231 5221© هللا للبعز :ةءاغ ةزتانل 2

 رعطقلا., 02 840 (51آ, مم). ) 1882عع 7252 ءت10عدأعات 0616203 ةانللأ

 ثانعام» معوبععي ءمعلعسج 8[هاطقستتتتع015 8111 هللا كيبع نأ ةانات 060

 161 (710. دانمند م. عق,) هدسدنل غر 5عل طثع عد هعتنس 0ع 4200112



 ةأأ ا14 خنس
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 ناسليط هيلع دىحا دجوي الآ هباكتا ىف ىندانو تكاعت هلونم
 , 7 0 © هب 2 نب 75 5

 سبح بوقعيب رماأ م هبايت تذخا الا ةيببقعي ةوسنلقو ىبيقعي

 نع بوقعي باكا لزعب ّئ علا - مأو ىلفونلا لاق (ريدصت نست 3

 ابسبحإ نأو ةهنيب لف ْذخَمي نأ رمأو د قرشلا 53 تايالولا

 0 رعبا اذن وي لع لاقو ب كلذ لعفف 5

 ةَنِصك !ىديهملا ركذأ اودرشتو. اوفتخاو هلايع قفتو هتيب لعأو دواد
 ضع ٍِ ع 5

 هب قاف بوقعب ىلأو اليل فاحت ىلا لسراف لضفلا نب ناك خصقو

 3 قنا نوعري* هتيب لمأو اذه ناب قربخت ملا لاقق «هسبحم نم

 هل لاقف انيلع ربللا هل ناو تيبلا لحم ءاتم *فالخلب فقحا

 اعد مث ليق ىلع برنو ىنبذكتو لق طق اذه كل نلق ام بوقعي

 ىلا نرف هب رمأو احربم ًايض اًطوس رشع ىنثا هبضف طايسلاب هل

 سيل هناوااطق اذه لقي رث هنا فلك قاحما لبقأو لاق سبل

 لقو نينموملا ريمأ 6 اذه لوقا فيكو لقي اهيف لاقو هناش نم

 هتثراوو معلص هللا ليسر دعب قابلا كيباو ةيلهاخل ىف ىدج تام

 مالللا هدواعف ©بوقعيب اذ دغلا نم* ناك املف وجرخحخأ لاقفاك

 ىتح ىلع لجتن ال 00 و ل دبل

 انأو عاتسبلا 3 تلو 6 رهنلا 2 ةمراط 5-5 نننأو ىّذتا كركَّذأ

 بوقعي نتخ ريرولا وبا ناكو ف لاق ريزدلا وبا لخد نأ كلنع

 قاكسا نع ربثل اذه كبح دواد نب باص ةنبا ىلع دواد نبا

 رذتعاو ىدهملا ىحتساف كلذ 7 نك فقعي اي تكحص لكاف

 ماياو ىدهملا مإيأ اسوبح ثكف سبشل كل ىلا /عذر مث هبرض نم هيلا

 6) © مسيح. 02:)83: 0... 0 ىنم. .4) ة.اح ىدغلا

 بوقعي. © هعد م60 اعن. ه) 4 ©« © راهنلا“ رك © 3:

١ 
1 



 |"14 ننس ةأه

 لق ىبلعلا كير نب دوا نب رفعج ىتثلتحو رع .ىب هللا كبع لاق

 ةيراج دواد نب بوقعي كلو ضعبل ىدهملا بهو مالس نبا لق

 ريما اي لاقف اهنع هلأس مايأ كعب ناك املف لق «فعضب 4

 اطوا ةيلطم ضرألا نيبو ىنيب تععضو ام اهلثم تيار ام نينموملا

  ىنعي هارث نم هل لاقف بوقعي ىلا ىدهملا نفنلا عماس ىثاح اهنم
 قجألا ظفحت ءىش لك نم بوقعي هل لاق 2 كينعي وا ىنينعي*
 لاق شا ىنتدح ىلفونلا لقيحم نب ىلع لاقو 4« ة:سفن نم هلا

 هثداج اليل هب ولضف ئدهملا ء ىلع لزخدي دواد نب بوقعي ناك
 جرخ هرتكا ليللا- نم بهذ دقو هدنع ةليل وه امنيبف هرماسيو

 10 قرزالا وهو ىمشاه غوبصم ناسلبط هيلعو هلنع نم بوقعي

 مالغو * 0 عقعقتي وهف اًديدش قد قد دق ناسايطلا ناكو فيفذل

 بوقعي بهذف مالغلا ما دقو ءابهش هل ةباد هنياد نانعب فخا

 رتل روك 4 قيم دب رمأ مث ر/عروفلاو عوذل رهظا هب ام ع اهلف

 اودغف سانلا كلذ غلبو رجفلا عم ىدهملا هيلع اذغ رث هلونم

 لبقاو* 2هتدايع ىع دعق رث ةعباتتم ةثلث اما مهداعف هيلع

 نم .ةاعسلا نكَع مهجر سقف الخ هلاح نع هلأسي هيلا : ل

 ىف هكرتق هيلع ءطخسلا رهظا ىتح ةرشاع هيلع ةثأث ملف ىدهملا

 ©) 4 فعصل. 2) كنبعي وأ ىننيعي. 0 5. 2م 2 © ىلأ.

 2) 2 عقعقم. هز ( م20 115 22ع4غ (ةضغاتا73 فداصف 3516© رك 0

 عرغتلا.© 4# © هدواعق. 4) هل هتداعم 2) ك لساو. 42) © تاي.
 17ر0 مل دلك 2/١ © ءطختملا) ) مخ ىنغ 51,



 ها !44 خمس

 هنللو اًجرحتأ ©« ذيبنلا برشي ال ىدهملا ناكو دواد نب بوقعي

 ليضفملاو داليم ىلعملاو* عيزب ىب ربع هباكتا ناكو هيهتشي ال ناك

 « قيقس ىف هظعا تننكو 25 ماري ثيحب هدنع نيبرشي هيلاومو
 اذه ىلع الو ىانرزونتسا اذه ىلع سيل هنا ليقأو عامسلا ىفو ذيبنلا

 هي / كدنع بوشي عمالل ىجاسملا ف سمخل «تاولصلا نعبأ 4كتربكك

 رفعت نب ا رمل وجم عمستو ذيبنلا

 هللا كبع نب نيد كك ي«4اًدعب وأ هللا نم ةبرق هديب كلذ

 ىف ىدهملا ىلع لا دق دواد نب بوقعي نا ناك لق ىأ ىنتّتح
 ناكو هيلع فيض ىتح ذيبنلا هئاقساو عامسلا منع هبيسحام

 لبقتساو هيف وه امم هللا مدام كور وسر هاج دعوا

 ريمأ اي ىدهملل ليقا تننكف لق هعضوم #هكرت ىف ةينلا مكقو

 ىلا ٌبحأ اهنم هللا ىلا بوتا اهبرشا ربخ ةبرشل هللاو نينمئملا

 يف ىنبيصت ةئتطاخ اًذي ىنمتآف كيلا بكرأل 2 ىلو هيف انا امم

 يلع ملسا نا ٌبحأ 200 /ىيبغ ل لوو ىنفعأت فيوطلا 5

 1 # ىيملسملا روهأ رم مونلا ّق عوفنأل يحلل هللاوو 00 انأ

 + ليقي ناكف لق قرخآ نم اًضوع كيفك ءسنلو كمن ءاطعاو

 هل رعاش لاقف لق هبلق ٌجلّصُأ مهللا ارفغ هللا
 رشنلا ةبيط ءابهص ىلع لبق اًبناج توواد نب بوقعي كنع عنف

 6) © ُهَّلأر هرصتووم 5ةءونعمأع الل )6  © هدم. طقععر طقطعمك هضح

 ةررص اللا“ 2) هى ةيقش 2 2) © كتنككا. 2 ( ةولص. رك) 0.

 © م © ىلع 2) 18556عع هدص. كل. 2) ىل اناو ءغ طم اناف زته

 قاف. #) 4 سانلا



 !44 خنس ةاث"

 ديب ئبرك ىلع هدجأو ىدبملا ىلع + لخدا ىتح الا ىبلعلا وما ىلا

 دق نينموملا ريمأ اب تلق لجلا لاح ام بوقعي اب لاقف ةظرصخ

 عضف مك لاق هللاو ثللق هللاو لق معن تلق تام لق هنم هللا كحارا

 ا هع ولو 0 ا نيل عرخأ مالغ اب فل

 0 لاقذ لاق ليقا ام ى ردا اف مالكلا 7 ماو

 00-3 هن آع

 10 ىتح ىوعش ل لاطو ىرعبب ثيبصأو / م يالا دلع فرعأ ال مكه للا

 ىضيف نا ىد ذا كلذلت ىثاف لاق مئاهبلا روعش ةئيهك لسرعسا
 ريما ىلع مّلَس ىل ليق نأ ٌذعا ملف وه نيا ملعا ال ثيحح ىلا ىف
 محر لق ىدهملا تلق انا نينموملا ريما ىا لاقف نمّلسف ميتا

 لق كيشرلاف تلق ىداهلا هللا محر لاق ىداهلذ تلق ىدهملا هللا

 !ةامو ىتلعو ىربخ ىلع نينموملا ريمآ فوقو يف كِشا ام تلق معن

 نينموم لا ريما مفرعو ىدنع كلذ لك لجأ لق: دج هيلأ ا

 اذه ريغ لهف كلذ ْلَعْفَت لق ةّكمب ماقملا تلق لاق كتجاح لَسف

 لاق * اًدشارف لق. غالب الو ءىشل عتيتسم ىف ىئقب ام تلق لاق

 ّلطت ملف ةكمب لوي رثو هنبا لاق «ةكم ىلا ىهجو ناكف نجيخن
 9 لق ىنا ىل لق هللا دبع ىب دي لق «تام ىنح اهب همايا

 ه) 0 نلكخد». 85) كل 20014 مق. 2 4 نم. ©4) شك طقساو,

 ء) 8دعع هزه. لل. (ن 10562346 ىلا 205 ترثأ“ رإ) ذل اهددعع. منذ

 فرع 3ك 6 غاب. 2) ل كشا مشد 355[101ع 0 ادشار مق.
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 ما“ |44 زئئس

 كلذ ثديحن لاق مرد فلا ةئام هعم ىل رمأو كلذ ريغ شرف نم

 ىنيب سلج ىف اهتريص ةيراجلاب ىرورس ةدشلف هب نتييضمو ةلمج

 نع هتلأسو ىسفن ىلع هنلخداف. ىولعلا ىلا ثثعبو رتس اهنيبو

 ةنابا* منسحأو سانلا بلا وم اذاو اهنم لمحو اهب ىربخأف هلاح

 ىمدب هللا ىقلت بوقعي اي كحُيَو ليقي ام صعب ىف ىل «لقو لاق
 كيف لهف هللاو ١ نيلق لاق دمحم تنب ةيطاف كلو نم لجر اناو

 لاق رافغتساو ءادد ىدنع كلو تركش اريخ تلعف نا لق ريخ
 ا اطكو اذك ,نايبط :لكر فيلا تحا  ىرلطلا ىا .هل تلقف*

 /نيلق «نالفو نالف لاق هعضومب فئتو هب سنأت نم 4كانه نمف

 هللا رتس ىف ماًبحاصم امهعم ضماو لاما اذه حو ايهيلا ثعباف »

 اذكو اذك عضوم ىلا 9 نم جيورخالل /اهذعبمو كلعبمو*

 ةيراخل اذاو «ليللا نم اذك نقو م يف هيلع اوقفنا ىنلا

 11 19910191019 او
 اذك لعفو عتص كسفن ىلع هترثآ ىذلا نم كوازج اذه تلو

 هنقو نم ىديملا ثعبو ل ا يل قاب 00 اذكو ؛5

 ىبيلعلاو بوقعي اهفغصو ىلا عضاوملاو فرطلا كلت ىحشف كلذ

 ىلع لاما هيبحاصو هنيعب ىبلعلاب هوءاج نا ثبلي ملف هلاجرب

 مييلا كلذ دىغ نم تحصاو لاق «ةيراخل اهنكح ىتلا 2 ةيجسلا

 ىقلم ريغ عرخلا ىلاخ تننكو لاق ىنرصعاسي ىدهملا ليسر اذا
 ©) © مم طت5ذ لاق. 5) ى لاق. ه2 قوطلا ىف ام مهل تلق.

 © فيرطلا 60 قرطلا. 4) ( انا. 6 © نالخ نب. .رك ةه-

 0103 ىلقو 011. ممض#7., مثيب. م) 0 كبحاصم. /) شك كعدومو

 امهعدومو. 0 م70 طأ5 ايهتاعوو. 86ءاع 77مم. 1. 1. 2) 0 نم
 00 0 عضسنلا 51

 "الا يل ا ا ااا



 ا44 زئنس خأأ

 عم رجاشلا 3سوعو رج“ هيف نانسب © ىلع ورسلا* ىف هانتم كروم

 نم راعالو ©داروألاب رججشلا كلذ ىستكا كقو رشا ء ندع

 هيف ناك ىذلا سلجللا شرف هبشي دوم كلذ ّلكف ىلقتلاو عوشل
 نسحا تيأر ام ةيراج هدنع اذاو هنم ىنسحا ايش نتيأر اف

 ةاخ بايتلا كلت وك اهيلع ًلادتعا نسحا الو اًماوق طشا الو اهنم

 ىرت فيك بوقعي اب ىل لاقق كلذ ةليج نم ىنسحا نيأر
 هب نينموملا ريما هللا عتف ىنسممل ةياغ ىلع سلق اذه انسلج

 كرورس متيل © ةيراخل هذهو* هيف اهب هلا كل وه لاقف هبا دانهو

 كيلا ىل»و بوقعي اب لق مث لاق بحي امن هل'نوهحكف لاق هب

 ؛ نم* الا اذه ام نينموملا ريما اي تلق رث اًمئق تبتوف لاق ةجاح
 نللو ال لق نينموملا ريما طخاس نم هللاب ذفيعتسا اناو ثةحجوم

 نم اهعلتسا زل: نتف جال منعا ةلضف ل نييضصتا كاان

 ىلا نمضت نا ٌبحأت ةقيقلمل ىلع كلذ كلق امتثو مهونات ثيح

 عمسلا ىلعو نيبنموم ا ريمأل رمألا نلقف ىل اهيضقت ناو ةجانمل هذه

 (:ةايحو تلق ىسأر ةايحو لاق اًنلك هللاو نيلق هللاو لق ةعاطلاو

 هيلع ىدي نتعضوف لاق هب فلحاو هيلع كحي عضف لق كسأر

 قئوتسا اًملف لاق هتجاح ّنيصقألو لق اب ّناَعأَل هب هل تفلحو

 نا ٌبحأ نع كلو نم نالف نب نالف اذه. لق ديسفنا ق قلي

 لق ْلَعْفأ تلق لاق كلذ لّجكُتو هنم ىنحكبوتو هنئنووم ىنيفكت

 ه2 تيبلا ىف ناك ام عيمجو ةيراجل تلوحو ىلا هتلوح كيلا هذخ

 ه) ه ىلعو نسل 2 2)'ه نيبو. 20 © نيك. 2) كرات
 ه) © ةيراملو هذخود 7 4 بج. ى) © ةدجوم, 15ه ل1

 1. 1. م. 1: ةدجيلا " 00:50016)2 ٌسلفاو
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 انيبف واد نب بوقعي ىلع اهمتتهتو ليعامسا نب دا ىسنو
 اي كلو ىل ام لاقف ضرألا هب برضف هببل ذا هيدي نيب بوقعي

 نيسشمخ ىل نتم ىلع تقفنا ىنا لئاقلا تسلأ لق نينموملا ريما

 مارللا هبتك الو © ىلثذا هتعمس اهب" هللاز تيفي قكاقنخ :ىنعلا كفيلا

 لاق نيا ىنثّدحو لاق 2«هما ببس لوأ اذه ناكف «نوبتاللا 5

 ركذب اراتهتساو اعلخ ئدحهملا نم فع دق دواد نب بوقعي ناك
1 ّ 

 ايش كلذ ىف هسفن نم فصي دواد نب بوقعي ناكو عاجأو ءاسنلا

 نولرقيف اليل ىدهملاب نولخ اوناكف* ىدهملا نك كلذكو اًريتك
 بوقعي هيلع اذغ يبصا اذ <« بوقعيب ةريثيف يبصي نا ىلع وع

 ليقيف اري كدنع نا لوقيف مسبت هيلا رظن اذاف ربخل هغلب لقو

 ةحرابلا ىتيراجع تولخ ليقيف ىنثتّدحن ىقايحب ٌلعقا ليقيف معن

 4 كلذ لتع* ىدهملا ثذحف اًثيدح كلذل عنصيف تلقو نلافقف

 بجتتيف بوقعي ىلع ىبسي نم كلذ ةلبيف ىضرلا ىلع نقرتفيو

 ىف ىدحهملل دواد نب بوقعي لق ىلصوملا + ل لقو لاق « نم

 الا فرسلا نسحي لهو كليو لاقف فرسلا هللاو اذه هدارا رما 5

 نم نورتكملا فرعي من فرسلا الرول بوقعي اب كليو فيشلا لأب

 كثعب لق هيبأ نع دواد نب بوقعي نب ىلع لقو «] ىيرنقم ا

 شرفب شورفم سلج ىف وه اذذ هيلع تلخدف اًموي ىدهملا ىلا

 ©) (0 لاددا هتنعمسأ , 101355ع 20 ىّتْذا طفي 6) ( دوترف 51

 0 11دعع معدمأ ءابتانك ءعموماتسئاتك هان 1شب ثب: نويعسي ةاعسلا ناآكو

 ةركب هصبقي (ىدهملا ىا) هنأ نودقتعي 2و نوقرفتيو اليل بوقعبب.
 يبا وقم 4)  كلذب. كه 0ص. 0. 7 © ىيلقما
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 هيلا هب ةياعسلا ةرثكك ظاني ال ئدحهملا نا ملعو اهيف شعي ره
 تلبقاو رومألا هل © صيري لبقأو لضفلا نب قاما ىلا 5 لاف
 قرشملا نأ: هل ليق ىتح قاكساب ىدهملا ىلع: دنت .تاياغستلا

 بتكي نا 'هيفكي: انتر هيتال كو دباضتاو :بوقتي كني ىف
 :ىاحسال ايندلا اوذخأيف داعيم ىلع دحاو موي ىف اوروتيف هيلا
 لاق +” «ديرع دفنا كح ةلم نحن كلك ناكها ا

 اًمئق ناك هنا ىحهملا مكدخ ضعب ىل ركذف ىكذونلا ديك“ نب ىلع

 هيدي نبي اثجن بوقعي لخد نا 2هنع ٌبذي* امري هسأ,ر ىلع

 نأ ىنترمأو رصم رمأ بارطضا تفرع كف نطو ريما ايالاكلا

 ؛0 الجر اهل تيبصا ىتح داترا لزأ ملف امرمأ عمجج الجر . سمتنلأ

 ىف لضفلا نب قاحسا كّيع نبا لق وه نمو لق كلذل .ملصي

 لق رث هقرط ئدهملا هعبُثأو يرخن ضهنف « رّيغتلا ههجو ىف بوقعي
 «كليو ىلع متكا لقو ىلا هسأر عفر مث كلنقا ل نا هللا ىنلنق

 ىلع 4 مزع ىتح هنم هنوشحويو هيلع هنوضرحي هيلاوم لزي و لاق
 ,ةلاق ىدوعسملا ميعاربا نب ىسوم لاق»و  ««دنع ةمعنلا ةلازا

 3 نأ + ىل ليقف ىمانم ىف دواد نب بوقعي ىلا فصو ىتحميلا

 ىمانم ىف اهتيأر ىتلا ةقلخل هللاو هذه لق هآر املف اًريزو هذا

 ىنب ىتح اًنيح ثكف ةوظأمل ةياغ هدنع ىظحو ايزو هذضختأف
 نا هل لاق هدنع ايظح ناكو همدخ نم مداخ هتف .كباسيف

 هد هيلع قفنا اًهزنتم ر/ىنب دق ىل لق ىلع نب ليعامبا نب دجا
 مداخل منع اهظفحت نيبلسملا لم تيب نم فلا فلا نيسمخ

 ه) ضيريب 2)اكرتإ ثني ا 2 )ه رييغنلا. 2) د جردخ

 ءز 0مم 6.2 رك 1طد 1كطق]11. 29 84و 15قع. 251, 21 ةظط ١0

 لجيلا 16. ىحبملا 24 ىلع
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 00 نسب دال كيعل ب: ميعاربلاب قو' قست كبير: ناو بشي ١
 ةيديزلا نم الجر تدجو ول اموي ىديملا لاقن هسبح نم نسل

 ىلع ىلا هبلتجاف* هقف هلو كيز نب ىسيعبو نسح ّلآَب ةقرعم هل
 0 كيز نب ىبسيعو ىسح لآ نيبو ىنيب لخديف هقفلا فيرط

 ١ هاو يعرج هب قف دراد نب يتعب ىلج طوير

 هنأ سانلا معبف كبير نب ىسيع نع هلاسف المك الجر هلجوف

 نأ الا كلذ نم ىفتني بوقعي ناكو هنببو ديف ليخدلا هدعو

 لاب ةياعسلل تناك امنا ىدحهملا دنع هتلزنم ناب هومر دق سانلا

 ضدفو هرزبتسأ ىتح ولعيو ىديهملا دنع عفتري درمأ لزب مثو ع 0
 5 اهب 03 5 ع

 مالوو < بوا لك نم ب ىأف ةيديولا ىلا لسراف ةفالخل رما هيلا

 ايندلاو سيغن لسع ليلج لك برغملاو ىشملا ىف ةفالخل روما ىم

 درب نب 00 ليقي 4كلذلو هيدي ىف اهلك
 ع 0 2 ف د1 00 ا -

 دعت ءقشلا ع هللا قيل / اب دا مق 5028 2

 بوقعي / هب ىظح اممو هبلع لي ىدهملا ىلاوبم هدسخك لاق

 )0 لخدو هللا دبع نب ميعاربا نب ىسحلت هنمأتسا هنا ىدهملا دنع

 ٍ 1 ا ىتحم هنيبو نيب

1 

 ©) خ بورش. 2 5) 1126© 0كنمغدص ©. 24848 تلي 2) 6( ةيق.
 9 م4 را 7 امو |1118 بأو | 7 عب 6 8/7 و ا :ناق,

 م) (ن قولا 0 ىنزلا انآ كي/.: 18 ءغ 7هءابج# ىلانلا. 72) طة هل



 !14 زئنس واب

 ع هاا اس“ 3 5 < ب ةآك 90 د
 ةعيبضو هلزانم كرذو ريعذ مايأ ندكافتنسا ىننا هلاومأ دلدخاو هسفنت ق

 ملعو بدا لما هدلو يرخ دواد تام املف ورمب اًناريم هل تتناك ىتلا

 سابعلا ىنب دنع مهل نيسيل اذاف اورظنو راعشأو مريسو سانلا ماي
 اوأر املف* رصن ةباتك نم عيبا لاخ جتمدخ ىف «اوعبطي ملف ةلزنم

 5 نوكي نأ اوعيطو نيسكخل لآ نم اوندو ةيدبؤلا ةلاقم اورهظا كلذ

 هسفنب اًدغنم دالبلا ليجي بوقعي ناكف اهيف اوشيعيف 5 خلود هل

 دبع نب دكيحن ةعيبلا بلط ىف انايحا هللا دبع نب ميعاربا عمو

 دواد نب ئلع ؛بتك هللا دبع نب ميعارباو نيج رهظ اًملف هللا

 عم بوقعي جرخو* هللا فبع نب ميعاربال بوقعي نم « نسا ناو
 ؛ه نم اوراوت ميعارباو دّمح لتق ايلف 4ميعاربا عم هتوخا نم ةّدع

 هتايح مايا فبطملا يف اههسبحن ايلعو بوقعي ذخأت غبلطف روصنملا

 ةيلخب هيلع نم نميف ىدهملا ايهيلع .ىنم روصنملا ئفوت اهلِق

 دبع نب لضفلا نب قاحا فيطملا ىف ايهعم ناكو امهقلطأو هايبس

 ة5 ناجرلا كبغ نب لضفلا نب ىقاكسا ناكو ةقادصلا كلذب جنيب

 ليقي ناكف اعيمج مشام ىنب ىخاص ىروجت دق ةنالثكل نا ىري
 ىو مشا ىنب ىف الا ملصت ا معلص هللا لوسر كعب ةمامالا تناك

 نم يوبكالل هلوق ىف ررثكي ناكو عيف الا ملصت ال رهدلا 055

 ايلف ءكلذ نايراجتي دواد ىب بوقعيو وع ناكو بلطملا دبع ىنب

 م بلطي نمد نم لغرب ئدهلل ثكم بوقعي ليبس ل

 ©) ة ابيطير 0 ابيطيب ) 118566 -ةطتن هلي 06 نما“. 4)

 11266 نات: 61 2 كه عم رك) - رفكي. ىم) ذ ىربكلل 1

 ركذلل. ء مك م. .ةاؤرأو .ةهغ ةلدق 005, 71: 232ج 15
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 مورلا تمدقو هنم نتيقب ةليل ةرشع ثلنل .كأ ىف ةنيطنطسق

 ددع * رانيد فلا نونسو خعبرا ليق اميف كلذو عاعم ةبوجلاب

 للطر فلا نوثلثو ةيبرع رانيد ةئامسمخو نافلاو «ةيمورلا

 © ىزعبم

 نب ىسوم دعب نوراهل هداوق ىلع ةعيبلا ىحهملا ذخا اهيفو ة

 © ديشرلا هاممو ىدهملا

 ةنلاعم'. ىلوو ب ءاضق نع ىسلمل نب هللا كيبع لربع اهيفو

 ةئيالو .ةنيحي ملف يارذل؛ نيصح ىب .نآرع نب فيلط نب كلاخ

 9 دنم ةررصبلا لما ,ىقعتساف

 نم هيلا ناك امو ةنيدلملاو كم نع ناميلس نب رفعج لع اهيفو 0

 © ليعلا

 ؛دواد نب بوقعي ىلع ىدهملا طخس اهيفو

 « بوقعي ىلع ىدحهملا بضغ* نع ربخأ ركذ
 ليك ناك لاق ركاذي .قبا تعمم لاق ىلقونلا نمسح نان 0

 | وبارستلاا اًباتنك 0 0 ا ا ال بأ 5

 2ردحايو رصن نم عمسي امب هباحعا ىلاو هيلا 4سكي ناك كيز ىبا

 آ4 انتمطم 8 نب دواد هاتا رصت باكا نم* هيلع نيبنيعملاو

 هل ضرعي رثو ملسم وبا هنماف هنيبو هنيب © ىرج امم ملعي ناك ©

 <) © ةيمور 20 8) © اودمحي. 0 كل مرنم ط15 كلذ ببس

 04 نممل 2020 رجع



 "8 نس ةوغ

 ىلع هللا ءافا ىلا ناكو ا نبّلسو :نينس ثلث ىلا, .الئدهلا
 لك 1 . 3 1 1

 :ختامننسو سار فالأ مريبسمهيصح خيرجعاب م لا كتنعنا نأ ىلا نوراض

 اغلا نوسيخو خعبرأ عئاتولا ىف 9 مورلأ نم لع اسأر نيعبرأو ختلتو

 هيلع هللا ءانأ امو ؛ اريسا نيعستو نافلا اربص ىراسألا نم لئقو

 ةرقبلا نم مبذو ةباد فلا نورشع اهتاودأب لْلْخلا ٌباودلا نم

 قاوسألا لعأو ةعولتملا ىوس 'ةقرترملا تناكو سأر فلا ةثام منغلاو

 عردلاو ارد ةرشع نم للفأب لغبلاو خردب نوذوبلا عيبو فلا ةثام

 نا نب ناورم لاقف 2 ««عردب افيس نووشعو مرد نم ّلقأب
 كلذ ىف خصفح

 7 اهروس للا ىسَتك] ىتح هاتقلا اهيلا اًذنَسُم ل ةنيطئلطسقب تا

 اهرودق ىلْعت .بركلاو اهتيزج اهئرلُم كثتأ تح اهتم ب
 8 فعج ىليم ىسيع انالوو ولا نع هللا لدبع نب فلخ لوع اهيفو

 ©روصنملا رفعج ىا نب ملاص ةنسلا هذه ىف سانلاب حو

 ةيضاملا ةنسلا ىف اهلايع 5 © ةنسلا هذه ىف راصمألا لايغ تناكو
 ؛5 نب ور. ناك اهلعأب ةالصلاو ةرصبلا ثادحا ىلع لماعلا ناريغ

 نيراثو .ناودألا روكو ركسكو ناو هيج ةلجف روك 1 « متاح
 ثيللا ىنسلا ىلعو «ئجحهملا نينموملا ريما ديم ىّلعملا ن ك نامركو

 8 ئدهملا ديم

 ةئامو نيتسو تس ةنس تلخد مث
 20 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخشل وكذ

 ِميلخ نم هعم ناك نمو ىدبملا نب نورا لوفق كلذ نمف

 ه) 5زع مممطدطتلتلعع 1عوعملسس متم ؟ه6ع متطتلل ىفلا اص 0:

 هديجي" )2  دن دقن
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0 . 
 افلا نيعستو ةسمخ ىف نورا راسو ملاسملا بحاص وعو © ةيدومقنب

 رانيد فلا ةثام نيعلا ىم هل لجو الجر نيعسنو ةتلثو ذثايعبسو

 اًدحا قولا نمو ارانيد نيسمخو ةئاعبرأو اغلا نيعستو 2 ةعبرأو
 جرد ةئتامامثو افلا رشع ةعبرأر فلا ةئاعبرأو فلا فلا نيرش.-ءوة

 ةينيطنطسقلا ىلع ىخلا ركلا جيلخ علب قىاح نوراخ راسو

 ناك 'اهئبا نا كلذو © نويل ةأرما ء هطسغأ فثموي مورلا بحاصو

 نب* نورام نيبو اهنيب « تري اهجح ىف ومو هوبا كلخم لق اربغص

 ةيدغلا ءاطعاو ةعداوملاو حلصلا بلط ىف ءارفسلاو / لسرلا ىدهملا
 000 نو اذ اسنظخا امجياداقولا اهيلع طرق“ نوراع اهتم" كلذ لبق

 /اًبعص الخدم لخد هنا كلذو هقيرط ىف قاوسألاو مءالدألا هل

 حلصلا هيلع عقو ىذلاو «لأس ام ىلا هتباجأت نيملسملا ىلع ًتوخم
 ناسين* ىف اهيدون رانيد فلا نريعبس وأ* نوعست اهنيبو هنيب

 هل نسماقذ اهنم كلذ لبقف ناريزح 2# ىفو ةنس ّلك ىف لوألا

 ىلع تيلذب امب ىدحهملا ىلا لوسي هعم تهجوو هفرصنم ىف قاوسألا ؛5
 باتك* اوبتكو ضرعلاو ةضفلاو بهذلا نم رسين ام ىبديوت نا

 ه«) 5ع ميجماطدطتا غن 1عععملس» (ءعمأل. 8101300. اهءر 7) رم

 ةيدوفقنب 12 00 ةيريق نب 10 لله م) ( ختلثو. 2<) 10 ه5قأ 2

 1معدعز ءمأ]. آصقق كانط ص0 182, 111 16عاأاتت عطسغأ بقلتو ىنير. كلو

 طمع 10ءمر 22166 هسطسعز ( هطسعز 112 122310., 111 , "ا, ةطسغي

 42 101 كا آم. 2 4 ثححأث. ر/) © مجه طتؤ دكيشرلا. م) ©
 »2 ها -

 هلالدلا. ) 0 اقيض. 2 © هدص. 4#) 1آعوعملانه» ةانكمت #60 لوا

 00 ناسين. 7 48ةئةن و



 | زؤنئنس مب |

 .٠ . .٠ : م . 8 ٠ ١  0ْن _

 «لغخ ىن ها سانلل جلاد ماكان سانلاب ماكل خكم ىلا اهنع هفارصنا
 عر

 © خنسلا

 نب رفعج اهيف ةماميلاو فئاطلاو ةكمو ةنيدملا ىلع لماعلا ناكو

 ة8دلص ' ىلعو “ روبصتم نب كيزي نب روصنم نميلا ىلعو «نانميلس

 ةاهئاضق ىلعو ««روصنم نب كيعس نب مشاه اهئثادحاو ةنفوللا

 نب دواد نب ملاص سيافو زاوخنألا روكو 7 ضرفلاو نامت * نيرتجلاو

 نب بيبسملا ناسارخ ىلعو «ءربع نب جطس* كنسلا ىلعو ؛ىلع

 هللا حيبع ةرصبلا ءاضق ىلعو «لضفلا نب دم لصوملا ىلعو «ويفز

 ٠0 نب ددزي ةيقيرفأ ىلعو “ماص نب ميعاربا رصم ىلعو «نسل ىبا
 تل 5 ب 5

 ىلعو 2“ ىتنرخخ ىبيحعاب ناجرجو نابوولاو نانتسربط ىلعو « رتاحح

 فلخ ىونا ىلعو «نينموملا ريما ىليم 4 خشارف سموقو كنوابند '

 © جلعد نب كيعس نانسجت# ىلعو “هللا دبع نبا

 ذتامو نيتسو سمح اا نعل ميك

 15 ثادحالا ىم اهيف ناك اهع ربل ركذ

 اييذ هوبا ههجوو ةفئاصلا ىدهملا ديحم< نب نوراه ةوزغ كلذ نف

 دالب ىف نورا لغوف داوم عيبرلا هيلا مو مورسلا ندالب ىلا ايزاغ

 كرابف ةسماوقلا سموق ماطيقن ليبخ هتيقلو ةّدجام عنفاف مورلا

 ه) ىنتح ديزي هبرضف اطيقن طقس مم ديزي لجرأت كيوم نب كيري

 4) © 20036 7105 ريصنم نب كيري نب“ 6) هل ضوعلاو نالعو.

 6 ورم نب جفس» 0 0 ظنا حح. ك 022007

 طمع 100م غطيقن, 560 120: اطيقن ح 2ل10ءاه5ز © م. ةءاو 332. ©



 د !4 زئئيس

 هلاك هتقيلخ «رع نب هللا ديبعو* ناميلس نب لمح بنتا

 10 ال ملبل "نما ءارسف» قربللا :كاباسيعي "7 ىطهلا 'ىابا اهيفو
 هيأ ةسيسأت ماكو ةمالسلا رصق. 4 هاه ئذلا جالب ىذلا' بصق
 © ةدعقلا ىذ وجل 0 ءاعبرألا 5

 0 3 خفوللا ىلا رصقلا اذه سكس لح يحمل صيت 28

 ىلا ىهننا ىنتح ميدل ىلا اهحوتم يرخ رق نَا ةقوللا فاضي م
 3 1 ليتك هلآ فاك ءملا مدعم ننا لغم“ ةيله .الغف  ةبقعلا

 نا

 001 ل تامل ولاول قطو فيديا ند ام

 © :ئلهلا

 ©دنسلاب ثرععشالا نب ديح نب ريحن 4” ىفون [هيقد

 نم هجوو ةطخس نع نميلا نع نابيلس نب هللا ىبع لزع اهيفو
 اي 2 هسبحإ رمأ* 9 معضم ام / ىصتخ#و ةهعانم نست ةلبقتسي 15

 - 1 1 | مرا 4 1 1

 « هب رقا* امب ربنعلاو رهوججو لاما نم رقا ىتح مدق نيح عيبلا

 © روصنم

 دنع ةبقعلا نم روصنملا رفعج نا نب ملاص ىديملا هجو اييفو

 6) 0: ليبغ نب رعود طوانعو5و عزم ةفشكب 10عم ةكفبيشكن.

 60) هى , ىسوم» ءه) ه ىرصيق. )4  113عع ها. 0. 8ر0 5611
 خمالسلا رصقر 2601 7 قلن ورا 22١ 2قط6ع تلتينلا رصق. 24

 اناخلا مرعب 4 © تمل 8 © ئمح. و ه سبح
 م) © مم اطلق ىدهملا هب (رقا) رمأ:



 نر ةءأ

 نب ماشه اهالوو ناجرج نع ناوفص نب لهلهم لزع اهيفو

 8 كيعس

 © ىدهملا نب ىلع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 «ناميلس ىب رفعج اهيف فئاطلاو ةكمو ةنيدملاو ةماميلا ىلع ناكو
 5 اهئاضق ىلعو «سابصلا نب قاحا ةقوللاب ثادحألاو ةالصلا ىلعو

 ضرغلاو ناتو نيركلاو ةلجد روكو اهلابعأاو ةرصبلا ىلعو «كيرش

 بيسملا ناسارخ ىلعو «ناميلس مب كيح سراف روكو زاوغألا روكو

 © تعشألا نب نييك © نب رصن * دكنسلا ىلعو «رير نبأ

 598 نينسو عبرأ ةخنس تلخد مل

 0 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 نب ناجرلا ىبع نب* نيبلل ىبع نب ريبكلا ىيع ةوزغا كلذ نم

 فيرطبلا ليئتاخم ةينأ ليقأف ثدحلا برد نم باطشل نب 06 كيز

 فقيوطبلا ىنمرألا « نازاط يف اغلا نيعسنت نم وك ىف ركذ ع

 دارق فرصناو لاتقلا نم نيملسملا عنمو ريبللا كبع هنع لشفف

 : ©فبطملا ىف هسبست هيف ملكف هقنع برض ىدهملا
 نب مماص هجوو هلاعا نع ناميلس نب دمحم ىدهملا لزع اهيقو
 نْب ”مصاع دعم ةجوو ناميلس نب دمحم ىلا" ناك ام قيس ا

 يسوم نب دامح ©ذخأب كمأو يارثل ىلع بناللا ىناساركل ىسوم

 2) رطل 011 ديزي بد 02015 ناكل دبع ىبز

 7106 2 2 دز 1عععردلضت2 0 ذاراط اط دم. 14 5

 قهدح..درد. 17ءاملو 02د. #02 ه1, 99-11 ةنطقق. 2: 656 ءقيلللا 5
 )1016 و ذازاط 156 رر 13731463' ' نانعطت 2726170122 11120121131363, 2. 7035 ت٠

 آلتعزل, 1. 1., 2. همر ءغ ةصق. 2. ال1 صانق 20م ©6]02ع16 17611 60
 اطيقن عد 3 7 اطيضت» 0 122+ اذازاط: 4) هل لخاف.



 خف || زئئس

 هنيب ©« ىّفي الو اولحري الو التقي ال* هسفنأل اهرطرش طورش

 الا نيملاس 3 نيبلسملاب نوراغ لفقو 248ل ىقوو اولزتف كلذ اوطعأت

 ©8ءاهب مهنم بيصأ ناك نم
 سدقملا نبب ىلا ىدهملا راص هذه هترفس ىفو ةنسلا هذه ىفو

 نب ىلعو ملاص نب لضفلاو ديح نب سابعلا هعمو 4هيف كصق ه

 8 روبحنم نب ديزي 6 هلاخو ناويلس

 نب ديزي /دلأسف نيطسلف نع ملاص نب ميعاربا ىدحهملا لوع اهيفو

 © اهيلع يدان, ىنح ريصنم

 ةينيمراو ناجبرذأو هلك برغملا نورا هنبا ىدهملا ىلو اهيفو

 نب ىيك هلئاس ىلع ىسم نب تباث يارخل ىلع هبتاك لعجو رم

 8كمرب .ىب كلاخ

 اص نب هللا نبع هناكم ىلوو ةريزخل نع مصاع نب رقز لزع اهيفو
 سدقملا نيب ىلا 2:يسم ىف هيلع لون ىدهملا ناكو ىلع نبا

 5-0 ل 3

 © خةيملسب هلونم نم ىأر اب بجتذ

 ©ريز نب بيبسملا اهالوو ناسارخ نع ملسم نب ذاعم لزع اهيفو 5
51 2 4 0 

 نع مكمل هناكم ىلوو نايبصا نع ىننردل ىيك اهيف لزعو

 082 لبعس

 © ءالعلا نبا

 4) ل مدم طند اوقرفت الو ايلخحت الو التقت اللا 2) © ممم طذو
 , نورا عب لفقو. © 0 هذهب. 4) 0 هب. ) ك نب نلاخي

 200 ارث © مل لعن. م هذ 9 2 6 هد 2 ىف تاعش 0 يس
 ١ 5ععءانغان5 دانا> آخر ماو ءهغ 1طن 1ط210., 111, اا". 6 0 ا
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 9“ مدعم ان

 ثعبف ءافج هل ريظأو همهجت' هيقل املذ ىدهملا هيلع كلذ ىغطضاف

 اًضكس هيلع دادزاو هيلع اهدرف اهّضري رث فاطلاب ىبصلا دبع هيلا

 0 دري لؤي مثو عنفنو كلذ ىف © ثبعتف هل لونلا ةماقاب هذخأب رمأو

 مالك امينيب ىرجو هب اعدف ةملسم ىصح لين نا ىلا هحكي ام

 ةهليتك رثو ديصلا دبع هيلع كرذ ىدهملا ّليقلا هيف هل + ظلغا

 وتو ثعبو *عنقملا لقب اهب ىوشبلا هنتأث بلح ىلا ىهننا ىتح
 ةقداتولا نم ةيحانلا «كلتب نم بلجن* بسن رابدل نبع اهب

 ةلحرلاب رمأو هدنج اهب ضرع رث نيكاكسلاب نيعطقف هبتك نم

 مورلا ىلا نورا هنبا عم هتيب لها نم هلئاو نم ةعامج ضخأو

 ر/ داتراو ناكج غلبو بردلا عطق ىتح نوراه هنبا ئدهملا عيشو

 ؛ناكج رهن ىلع نوراه عدوو ةيدهملا ىهست ىتلا ةنيدملا اهب

 15 ةعلق ديف مورلا صرا فيناسر نم انس لزن ىتح نورا راسف
 اهيلع بصن دقو ليل نيثلثو اًينامث اهيلع مقف* لامس اهل لاقي
 باصا عوجو شطعو اهل بيرخ دعب هللا اهكاف ىتح فيناجملا

 ىلع اهحتف ناكو نيملسما ىف تنك يتاحارجو لنق دعبو اهلعا

 «) 516غ 1عععدكلتتت> 710عاان7 220 ىئتعبف 11 كل ءن ا(, 65) ذ ديب

 6غ 201 دركي 00 هقركي. م (0 ظيلغر هدداءاعد5 0عاسلع ليقلا

 حلل 72 نسم“ ه) 0 م20 115 كلث كلس نم. 7

 اددرأو 710266 10 داترأو.٠ مى) د تابارتحو.



 6 !كا»» انس

 هبدن امل كيبشرلا نورام ئدحهملا بدن املو لاق ءهيلا ارظنو
 رظنيل ةوعدلا © ءانبا باتك < « هيلع لخدي نا ةرما وزغلا نم « هل

 اوفقرف هعم هيلع ىنيلخدأت ىيكج لق ءالجر غنم هل رانخو ميلا

 1 ثوندف نردأ ىبيكك ا 5 0 كتنفقوو هيدي نيد

 تصحافصت دق ىبنا ىل لاق هيدي نيب توثيفن نسلجف سلجأ ة

 ههنا ىنبا نوراهل الجر خانم ترنخأو ىنلود لمماو ىتعيش ءانبا

 هل قريخ © كيلع نعقوف هننانك ىلوتيو هكسع رمأب ممقيل هيلا

 رمأو هتبانك كتب دقو هتصاخو هيبرم كتينك ذأ هب ىلوا كتنيأرو

 د فلا ختام ىل رمأو دمدب تلبقو هل 1 كيل تركشف لاق هكسع

 لاق ءهل نيهجو ميامل ركسعلا كلذ ىف ناهجوف ئرفس رك ىلع .ةنوعم

 مركأذ اًدفو هعم كفوأو ىدحهملا ىلا كمرب نب ناميلس عيبرلا كفوأو

 ايفرضنا رث هعم اوناك ىيذلا كفولا ىلا ىسحأو هلضفو هتداف» ىدهملا

 © كلذ يجو نم

 ىدهملا لزع نورا هنبا عم ىدهملا ريسم #ةنس ةنسلا هذه ىفو*

 مصاع نب رقز هناكم ىلوو ةريزججلا نع ىلع نب كمصلا دبع“
 « ىلالهلا

 2 ءايا هلزع ىف ببسلا* ركذ

 ةريزمل ىلعو لصوملا فيرط هذع هترفس ىف كلس ىكهملا نا وكذ

 ضرأب راصو لصوملا نم ىدهملا صخ## املف ىلع نب كمصلا دبع

 رطانق هل مدصا الو لَن هل يع الو دمصلا دبع هقلتي م ةريرملل »

 0 عقلا 27 20) 0 هماو. 4 هك 2 2) 0 اللا 6

 هيلع.. رك) © ىفهع ى) © ىناك. 2) 400101 ذنس 2) 0ربخل
 هلزع نع

 يمل ا ل



 |! نس آب

 ترظنف باتالا 0 نحتفف لق ةلودلا باتك دعم «انبصا دقو كيزي

 ضرألا يف ام تلقف لاق نينس رشع ل اذاف ىئحهملا ىنس ىلا هيف
 فاننا نع نك 3 اذه ءربخ نا نايثأ اينم باج

 مينس نم صقن لق نينه هوملا ريما ناك اذاف تلق الك الق 4رئتسي

 هر طقسو هللاو + كلبنق لاق ةسفن هيلا ىت نما لوا متسلا للا ١١

 م ىنعي ةسبنعب ىلع مالغ اي تلق ةليثمل اذ القف امهيدتيا' ف

 اذه لثم طخ نلقف هب ْقأك ليدب منا لآ ليم ّىبارعألا قازولا
 نيعبرا نينس رشع ناكم ريصو ةقرولا هذه لثم ةقروو 1

 كلت ىف رشعلا تير ىنا اليل هللاوف لاق ةقرولا ىف اهريصو ةنس
 0 كلت ةقرولا ناو طل كلذ ّطْخل نا نككش ام هذه ىف نيعبرألاو

 وو ديلا كرب نب كلاخ ىدهملا هجوو لاق ««ةقرولا
 عم

 ناميلسو نسمخل هعم هجوتو مورلا وزغل ههجو نيح دهعلا ىلو

 نمأي مايقلاو هنياتكو هتاقفنو ركسعلا رما ىلع هعم هجوو كمرب انبا

 بجاش عيبلا ريصو هيلا 2 هلك ”نوراع رمثا ناكر تناخا نب

 0 عيبرلا نيب #ىنخلا ناكو ئحهملا نع وزغي نوراه عم

 اًحونف يلع هللا يفف امهيأرب لعيو اهرواشي ناكو كلذ بسح ىلع

 كلذ ىف كلاخ ناكو اليمج ةالب هجولا كلذ ىف مالبأو 77 افرسيبك

 ربت ىكمربلا ىهسي مجكانم نآكو ؛دحأل نكي رف ليمج رثا ولامسب

 ه) 0 اندجو. 25) 0 انحتاففل 2) 0 منح هدصتاعدق 136 5©-
 وجان سكنا انكوانع 20 ”هءعسصص آو. 2) ل رزتسيب 90

 /) 0 طقساو. ىو 00. 0. /) ذك 2001 7105© اذه لتم ةقروو

 طخلا. 2) ةذ هلج © هلك ه2نتس. 24 كلذ. 7 © ىبكإ نببو.

 ٠كتيرا 1
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 يل |« ةئنس

 ماجا نب ماجحا لعف امك ©ال ءافعتسالا هللاو نسحا لاقف هيلعأت

 ميعاربا "ياو جور 0ك 0 , يفعتتسا نآكو ليعامما وحجب وسماع ىنعي

 حاضولا نب دجحا نب هللا دبع ركذو ««دلام ىفصتساو هيلع بضغف

 دعم ىزغأو كيشلا ئدهملا ىزغا لاق ليدب ابا ىّدِج نعمس لآق

 لخ نب حاف نب كلملا كبعو ا ب جربو يع

 1 راب سي خللا

 نيننموملا ريما رما تلق بجاكل ىسمملو عيبرلا ىنعي ةصاخ كيدخا

 هب فحالن 0 لق ىل نذأب ىتح مالسلا ةنيدمب ىماقمو

 ةّمعلا نم ءىش ىلا ٍباتحا ام تلق لاق هيلا بانت ام ركذأو امهبو ا

 لاقف 5 ىف ل نذأب نا 6 ريما ىأر نآف كارنت ىنم ىل

 1 ا نر كيشرلا 0 د

 لاق هنم ىاكحاضتي انو ملاص نب كلملا كبعو ىسيع نب ىسوم

 هللا ايكازج ال نتلقف قرتفن ال انكو ىسلملو عيبرلا ىلا ترضف هو

 لاق ربخل .امم هيا القنف اريخ هعم امتهجو نع الو اكهجو 4 نع

 نبا نم ناكحاضتي ملاص نب كلملا دبعو ىسيع نب ىسوم تلق
 نالخدي اًسلج :ابهل العجم نا ناردقت امثنك امدأ نينموملا ريما

 ىف هيلع راحل وداعا اق ا ناعلا نكي وحب ناك ىلع ميغ: يلع

 ىلا انثعب نا ريسملا كلذ: ىق 4 نحن انيبف لاق كيري ءامك همأيا رئاس 0

 نب ر/رمغلا مالغ اذه ىل القف لجر اهدنعو تكتجن لاق ليللا ىف

 2( م4 ولأ, 0( 6 , فعتسيب 6 م هببأ ليو 0 هييلبصو.

 4) هل نع ©) 0000. ام. رك ذ وريعلا 08:



 |« ةنس ضع

 نيج نب سابعلا ركذق «مزاح نب هللا ىبع ؛هظرش ىلكإ ىسيغ

 هعيشب جرخ 1 ةنس ةفئاصلا ىلا كيرلا ةجوزامل,ىدنيلل

 نأ نينموملا ريمأ ب تلق © ةملسم رعق ىذاح لقا انأو

 ةعبرا هاطعأت هب رم ىلع نب كمح ناك ةنم انقانعا ىف 2 ةملسمل

 5 كتنوعمل نافلأو كنيدل ناغلا ءاذه مع نباب هل لقو زانيد فالآ

 نم اورضحأ ثيدللل هتتّدح امل لاقف انمشتحت الف تلفن اذا

 رمأو رانيد فلا نيرشعب جل رمأف هيلاومو ةيلسم كلو نم انهه

 انيضقو ةملسم انيقاك 1 ايا اب لق مث قازرألا يلع ىرجتأ نو

 نب ميعاربا ركذو «,نينموملا ريما اي تدزو معن تلق

 : نالب كيشلا نورا ىزغا ىديملا نا ىدع نب متيهلا نع دايز
 لاق « ةبطخحتق نب نسللو نيجاللا عييبرلا هيلا مضو مورسلا

 نينموم أ ريما راد ىف نا سلج# 2 6 لعاقل ىنأ سابعلا نب كيحن

 ىلع لعقو 6 ىلع ملسف :بطحق نب نسل ءاجج نا سرا نول

 ىل لاقف بكار هنأ هتئملعأف هنع بسب هيلع نأ دعقي ىذلا شاورفلا

 مى مالدسلا هغلبأو تدح ا هملعأ ,رجيديح اب
2 3 | 1 1 

 نينموملا ريما اب ةبطحق نب نسلمل ليقي نينموملا ريمأل ليقي

 عيرق اناو هيلا عيبرلاو ىنتيمضو نورام تيوغا كادف هللا ىنلعج
 مج /قبخت ناب :ئسفن .بيطتق .سيلو كيلارم عيرق غينرلاو اةذاك اعيمج 1 1 ريدم ال 3 1 ب

 عيبرلا تييزغا اماو عيبرلا ماأو نورا عم ىنتيزغا ياماو* كباب "يا | ا م سرت سلا
 ,مىدبملا 4 ىلع لخدف ةلاسلا هتغلبأت نا ءاجث لاق «كبابب تمقاو

 6) ظ>مآ11 كغ ]1دعانص2 ذص ىلع. 2) 0 نيملسلملا. 6-2 ناذع

 00+20 تحدحق ا ١.١ دزر فكاش لتس "7) م لخكأ © 110 كبابب.

 ) (0 1115عالأ نأ“ /2) لا ل



 انيق ا4  زنس

 ناكو روصنملا نب رفعج نب ميعاربا ةنسلا هذ ىف سانلاب محو
 ىلع هبتاعف كلذ دعب مل ىف ىدهملا نذأتسا دمح نب سابعلا

 لاقف هايأ هيلويف اًدحا مسوملا « ىّلوي نا لبق هنذأتسا نوكي الأ
 ©ةيالولا نأ ل ىنأل كلذ ترَخا اًدع نينموملا ريما اب

 تناك ةريزجل نا مث اهلبق ىتلا ةنسلا ىف اهلاع راصمألا لاّث تناك
 ىلا نايورلاو ناتسربطو «ىلع نب كميصلا دبع ىلا ةنسلا هذه ىف
 © ناوفص نب لهلهم ىلأ ناجرجو «ملعد نب كيعس

 ظئامو نيتسو ثلت ةنس تلخد مث
 اهيف تناك ىتلا ثادحالا نع ربل ركذ

 ىثرتل اًذيعس نا كلذو عنقملا كاله نم اهيف ناك ام كلذ ىف

 هاقسو امس برش ةكلهلاب سحا اًملف راصلمل هيلع قتنشاف. شكب نصح

 هتعلق نوملسملا لخدو اًعيمج ركُذ اميف اونامو تاف 4 هلعأو هعاسن
 ©بلح وهو ىدهملا ىلا هب اوهجوو هسْأر أوزنحأو

 لحا نم دانجألا عيمج ىلع ةغئاصلل ءثوعبلا ىدهملا عطق اهيفو
 نيرهش نم اون هب مف نادربلب ركسعف يرخو تايغو ناسارخ :

 7 هتيب لعأل تالص اهب يرخأو دنلل ىطعيو ًايهتيو هيف ابعتي

 ىدامج رخآ ىف ىلع نب ىسيع ىقوتف «دعم ايصخ نيذلا
 ىلا اهجوتنم نادربلا ىلا دغلا نم ئدهملا جيرخو دادغبب ةر تلا

 نإبا ذتموي هبناكو ىدهملا نب ىسوم دادغبب فلختساو ةفئاصلا

 نب ىلع هسح ىلعو ةتالع نب هللا دبع هفاخ ىلعو ةقدص نبأ

 ©6) 000 لمت“ م) 7 هلغأو هعاآشذر "خا 2 51 ع

 1ءعوععيدعلتتتت 20 روغتلا 1م 0.



 © قاثآلا عيمج

 ةفئاصلا ارغو ءامريس اومديف ثدحلا ىلا مورلا نجرخ اهيفو

 ةمح غلبف ةعوطملا ىوس قترم فلا نيثلث ىف ةبطحق نب نسمل

 صفح ءيفلا نم عينج امو هركسع ءاضق ىلع ناكو 2 نيملاس سانلاب

 باي نم ىملسلا دّيَسُأ نب كبزي ازغ اهيفو لق «ئملسلا رم نبا
 © ىرْسُأو ًاريثك ايبس باصأو نوصح ةتلث فو منغف القيلق
 نب هللا دبع دناكم َىَلو نميلا نع ناميلس نب ىلع لزغ اهيفو
 15 © ناميلس

 ىف نامقل نب ىسيع اهيلوو رصم نع ءاجر نب ةملس لزع اهيفو
 رث ىدهملا لوم ٌحضاو اهيلوو ةرخآلا ىدامج ىف لوع رثث < مهل
 © ىشرحل ىيح اهيلوو ةدعقلا 4ىذ ىف لزع

 بلغف راهقلا دبع هل لاقي لجر يلع ناجربع ةرمخل ترهظ اهيفو

 هم ناتسربط..نم ءالعلا ني رنج مارخف اربثك .ارشي. ليقو ناي
 © دهباككاو راهقلا دبع لنقف

 ©) ةيلورد 2م. ]40غ -ح 120:ئ1دعاناتت. 2 6) 000. اورثكاف. <)
 رسجلا. 1[عععاورجل 14 1. 2) 2001013 قك



 وزر !1!“ 'زتئتيب

 ىبوم «ملا يو صحو نع .ةقدص نب نابأ فرص اهيفو
 نب نورا عم هناكم لعجو اديزوو ابنك هل هلعجو ىدهملا نسبا

 8كمرب نب كلاخ نب ىيج ىدهملا

 ةجحأ ىن ىف رصم نع ةريض 0 ابا نايلس نب دمحم لع اهيفو
 ©ءاجر ىب ةيلس اهاّلرو ئدهم او

 هللا دبع نب كيح نب ىبوم ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ههيبا دىهع ىلو ومو ىداهلا

 ىلعو ناميلس نب رفعج اهيف ةماميلاو ةكمو فئاطلا لماع ناكو

 اهداوس ىلعو ىدنللا مابصلا نب قاحا اهتادحأو ةفوللا ةولص

 ه8روصنم نب كيزي0

 ةكامو نيتسو نيئنثأ ةنس تاخد م
 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 « ىيرسنقب ىجراخل مالسلا دبع لئقم نم ناك ام كلذ نف

 رثكو ةردزجلاب جرخ اذه 0 مشا ىب مالسلا لبع نأ ركذ !

 ْش 03 ةدع ىدهملا داوق نم 6-2 0 تدكتشاو *معلبتا ايمي

 نم 0-5 نم دنجلو ريغ بكئفخ دونثكل ىديملا هيلا متوف داوقلا

 ىطعا سرك فلا بيبش ىلا بدن مث ىذورو ل جاو نب بيبش

 بيبش يرخف وفاوف بيبشب عقحلاو ةنوعم رد فلا هنم لجر يك

 ©دلتقف اهب هقحلف نيرسنق ىلا ىتح نم برهف مالسلا كيع رثأ ىف

 ©6) (000. انا. 65) 000 نب:

 :هةةزهه



 ا! زنس نأ

 © هللا ىبع ابا اب هللا ناكجس ىل لاقف لق «عقوتي اهلثثا نا «اذهب

 ©ركلا ىيف سابعلا نب رمغلا ازغ اهيفو

 نب حور ناكم دنسلا ثعشألا نب دمحم نب رصن ّىَلو اهيفو
 نب ثيح هناكم ىلوو لزع مث اهمدق ىتح اهيلا صخقو مرتاح
 ةىلع اهمدقف ىيمسملا بايش نب كلملا بع اهيلا هجوف نايميلس

 لحاسلا لبن ىتح صخشف سصوخشلا ىف هل نذا رق 0 هتغبف رصن
 دنسلا ىلع هذهع دمحم نب رصن أ ةروصنملا نم يسارف ةتس ىلع

 ملخ اموي رشع ةينامت اهب مقا كلملا كبع نك دقو هلع ىلا عجيف

 ©ةرصبلا لل مرت
 10نبباو وع ناكف ئدزألا ديزي نب ةيف ىدهملا ىضقتسا اهيفو

 ل

 ةنيدع ىضاقلا ناكو ةفاضرلا ىف ىدهملا ركشع ىف نايصقي ةثالع

 © ناجبرذأ ىلغتلا وربع نب ماطسبو

 ىلوو جارشل ناويد 0 ىكْمأ ناميلس ىمديمل ا بويأ اب لزع اهيفو

 © فرطم ني رمح فاول لل
 20 ىنب رباقم 3 نفدو هباصاأ ملذ نم كلام نب ربحن ىثون اهيفو

 ©ىدهملا هيلع ىلصو مشاع
 ©) 000. اذه رخآو. 2 8) 5161650 7:0 هتعيبف 123 هه

 رمعل. 1”ةلكاندح طمع ءووع 710ءااتعر ©0011. 38, 5 هع ملز*“#, 26. رز

 000. 2001+ نب“



 3 |4| ةنس

 اغضوم نِهل ناكل هجح ىف ىئدهملا تانب ناك ول سانلا فعا هللا

 كيبع وبا قوي سيلف ناطلسلا فلاخي نا ىلا «<ليمي وع لاقي
 فلستي سيلو ليملا ضعب رّدقلا ىلا ليمي هنا الا كلذ نم هللا

 «دنبا ىف كل عمت هلك اذه نكو تم وه لاقي 0 ن ١ كاذب هيلع

 هللا كيبع ىا نبال بد رث هينيع نيب لبقف عيبرلا هلوانتف لاق ة
 ىلدلهملا مرح ضعبب همهنبو ىحديهللا ىلا سحيو لانك لا ام هللاوف 7 1 6 0 5 5 7 1 . .٠١٠١|

 رمأذ هللا ديبع ىنا 8 ء دمك« ةئنظلا ىدهملا دنع 0

 عماج كينبا نأ نيملعت منا ةيواعم اب لاقف نارفلا 1 0001

 و نينس ثيم ىنقران : للتو نينقنلا ربها ب كنربخا لق ناوفقبلل 10

 ىلا برقتخ مق لاق نارقلا ىسن 4ىتع اهيف ىلن ىتلا ةدملا هذه

 ع ِِ 2 2

 هنبا تلنق عيبرلا هل لاقف هسفن ىف ىددهملا همهناف لاق «هقنع

 نوكجملا شحموأف هب ففنت' نا الو كعم نيكي نأ ىغبني سيلو !5

 ؛«دازو ىفتنشاو دارأ ام عيبرلا علبو كرسمأ 62 نم نأك ىذا ناكو

 ا” ا راحأ لاق تباحا نبا بوجي 2 هللا ينبع ىإ نيا دمتم ركذو
 ديبع وبا بصعتنذ دعجوأذ نييرعشألا نم الجب ىدحبملا بروض لاق

 نينموملا ريما اب اذه نم ىسحا لتقلا لاقف هل كيم ناكو هل هللا
 ام لق هللا كنعل ىركسع نم وا ّىدوهي اب ىحهملا هل لاقف

 .ٍرخأ* نينا ريما اي تلق لاق رانلا ىلا الا جرخا نيا كا ىردا

 ه) ©2084. لثمه 282) ©6060. ول. ) 000. كيج. 4#) 000. صفع“
 0 اه. 2) (:060.. قع رك .(مم0ب ةدمؤتا 2

0 
 ع



 !4| انس م 86

 هلاسي نأ دبربو هريسم نم نكسيل مسك نأ ديري هنا ىنبا نظف

 0. ع 2 ن - 0 1

 ديحم لدنم ىف لضفلا قال نيهفب بهذا م نالفراير لك م

 رادلا نم جرا نأ كيري هنأ فأر املف [ةينع هللا ديبع نا نبا

 رادلا نم انجرخ املف «ماق مث مزناعأف ىقود بوردلا فلغت سيلف لق

 5 2 ىل ليقت ل 0 انا ىف امو تلق فما ننا ىتب اب لاق ىلع لبقا

 ميقن اي يول ىغبني ناكو ءىوج الأ : كل  ىغيني نك

 نأ 97 لبني 6 لخدنت الو فرصنت 2 همأاا.ث |١ دعب [ فق .

 ل

 ؛0 < هللا كيبع ىنلأ < نم غلبا ىتح ىلم نقفنألو اج نعلخأل نيبيلا

 لاتكجو ههوركم ىلا اغاسم دجي الف هدهجب بطضي لعج رث لاق
 ل تق - 5 5 4 . . 5 ١
 ءبلا لسرف هب هللا ديبع وبا ناك ىللا ىريشقلا ركذ نأ دخل

 غلب كقو هللا كيبع وبا هب كبكر ام تملع دق كنا لاقف هعاجن

 تحوححو: اذ ىديجحإ درهأ 0 نيغرأ كلقو و 1 نم كاع ّك م

 ؛: نم هللا ديبع وبا قّمي امنا لاقف نما ىف ةليح كدنعف اقيرط هيلع
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 قبح ا ه«ديلقنتب يس نينظ وح لاقي وأ سانلا قندحا هللا

 مه م1 نالف. 6) 12 20553 22311236056 5ءتت0 5111 28

 مد عت 511521101605 55. ةران] 14 "نه عمو 211662 5ع [25عءأغر تقلت

 !ءعلرصات5: لعف غلب كقل لضقفلا هنبا هل لق هلنع نم جرخ املف

 نا كبُجحو هتينا ثيحو هينأت ل نا ىأرلا ناكو غلب ام كب اذه

 ثنا هنبال لاقف دوعت نا كل مقي ملف هيلع تلخد ثيحو دوعن

 يلا ىغبني ناك ليفت كثيبيح فجاز © معو. ١٠غ 0 هلع

 0101 نم. 20111100 ,ىسفن 3 ام هللا ليببع كاب 7) 000. تعدا.

 ل 062



 زئئس |١1 010

 نا رمأف جرخو هداري ملف هللا كيبع وبا هنع نيكسف هيف ملكت
 محو لاق © ىلا بخ نم كلذ غلبو هنع هبجك ىدهملا نع بج“

 ىددهملا رما نم ىا ماقو اهيف تام ىنلا ةنسلا. ىف روصنملا عم ىف
 داوقلاو روصنمل تيب ىلع اهديدجتو ةعيبلا رما نم هب ماق امب

 زواجي ىتح هعم لزا ملف برغملا نعي .ةتيقلت مدق يعلق ىلإ اوملاو 5

 وم ىتب اب لاقف هللا كيبع ىا ىلا ىضمو ئدهملا راد كيتو هلزنم
 هيلع هلماعن انك ام ىلع هلماعن نا ىغبني سيلو لجرلا بحاص

 انينضف لاق «هل انترصن نم كما ىف انم ناك امب هبساحن نا الو

 ةمتعلا تيلص ىتح اًققاو لاز اف هللا كيبع نا باب انينا ىنح

 امنا لاق ىلجر تينتثو هلجر ىنتف لكنا ليشن يحلل جرس 0

 لضفلا نأ ربحا عنقك لاق كدحو لضفلا ابا اب كل 552

 جز بجادل يرخن لق كلذ نم اضيا اذهو لاقف ىلع لبقا مث لق ىجم
 ردحص ىف هللا كيبع وبأو 8 أو انا" انلخدلدف اعيمج انل نذان

 لخد اذا ىنا ىلا موقي تلقف ةداسو ىلع ىكتم ىَّلصم ىلع سلجا
 تلقف لعفي ملف اند اذا اسلاج ىوتسي تلقف هيلا مقي ملف هيلا ؛5

 وهو طاسبلا ىلع هيدي نيب لأ دعقف < لعفي ملف ىلصمب هل وحكي

 نا عقوتي ىنا لعجو هلاحو درفسو هريسم نع هلئاسي لعجن ىتم

 نع ضرغأت هتعيب كيدجتو ىئدهملا رما ىف هنم ناك اع هلأسي
 بهذف لق «مكأبن انغلب دق لاقف 4عكذب هثدتبي ىنا بهذف كلذ

 'لاق «تفا ولف ىقلغ دقو الا بوردلا ىرا ال لاقق ضهنيل قاد»

 لاق «نقلغا لق ىلب لق ىلود فقلغت ال بوركلا نا قنا لاقف

 <) 1710. 2. م1, 52. )2  000. ىلخ. 2 000. 200غ اع #©2)

 000. ترك ف.



 4| ؤخئنس مب

 ىلعألا كبع مآشلا لفأو ةفوللا لحما سيئر لعجو ىربنعلا رؤفجم

 ' ىلحلا ىسوم يبا

 : صيتملا :مطو روضتملا مليا "4 لبق هني ىرك دلإصتا بج ها
 نب رابخل دبع علخ دنع ىلا ىلا ههجو نيح رول ىلا هايا

 نىب لييعس نأ ةبش ىب رمع حب وبا ركذف ؛ر رنا نا كك 0110 1 3

 دنع ذفنت هللا ديبع نأ بتك نناكف هدنع هيلع 2 نيوعسيو
2 5 5 5 

 ىلأ نع هنوغلبيف ىدهمللاب ىلاولا ىلختانتو ريمالا نم كيري اهب ريبصنملا

 هللا ديبع قا بتك تناكو لضفلا لاق «هيلع هنوضركو هللا كيبع

 هكذي لازي الو مهنم ىقلي امو ىلاوملا وكشي ىوتت نا ىلا + لصت
 ىديملا 4 ىلا هنع#* بناكلا ير :مابقي دربحاو رويصنملا نيدكحم

 «ةر/ خةبلغ هللا كيبع وبا ىَأر ايلف لاك “دق 6 ليبقلا كرنو هب ةاصولاب

 ىتش لئابق نم لاجر ةعبرا ىلا رظن هب هتولخو ئحهملا ىلع ىلاوملا
 ملف هتباكع ىف اوناكف ىحهملا ىلا غمضف ملعلاو بدآلا لقا نم

 ىدهملا ملك هللا كيبع ابا نا مث هب نولختي ىلاوملا نوهني اونوكي
 ىدل 1 له 4 2 انه لخعلا ىصتتعا نأ مقا | قي .*يلا #0 خ2 07

 2 -_ رب ٠ ان ٠ رب / 1 53 3

 )1000. طرد 6 نوعسسيو. ) 400101 لصت. 4) زك

 1ءععدلنسم م20 دنع 12 00. 011. 7 مم#7., اظا“, انآ. م) 5ع

 !!عءا ةاشولا ليف ليبق» 14ر اه طهطا ليقلا. 000 لينقلا. رز 0



 م ١1 زمس

 نكي ملف ثثموي شعرم نصحاب اطبارم ىلع نب ىسيع ناكو

 «©كلذ لجا نم ةفئاص ماعلا كلذ ىف نيملسملل

 روصقلا نم عسوا ةكم فيرط ىف روصقلا ءانبب ىدهملا رما اهيفو
 لا

 ىف ةدايزلاب رمأو ةلابز ىلا ةيسداقلا نم احهانب سابعلا وبا ناك -

 اهلاح ىلع اهانب ناك ىتلا رفعج ىا لزانم ى سابعلا نأ روصق اذني

 رفحو 2 كربلاو لايمألا ىيدجتابو © لهنم لك ىف عناصلا ناختاب رمأو

 هيلا كلذ لي ملف ىسوم نب نيطقي كلذ ىلوو عناصملا عم ايكرلا
 © ىسوم وبأ هوخا كلذ ىف نيطقي ةفيلخ ناكو ا ةنس ل

 نم هيف كيرف ةرصبلاب عماجل ىجسم ىف ةدايزلب ىحهملا رما اهيفو

 ءانب ىلوو ميلس ىنب ةبحر ىلي امم هنيي نعو ةلبقلا ىلي امم همدقم
 © ةرصبلا ىلاو ذتموي وتو ناميلس نب ديح كلذ

 ربانملا ريصقتو تاءاجل ىجاسم نم ريصاقملا عزنب ىدهملا رما اهيفو
 بتكو معلص هللا ليسر ربنم هيلع ىذلا رادقملا ىل احمبييصتو

 ©دءب ليف قاثالا ىلا كلذب

 ىثالا عيمج ىف ءانمألا هيجوتب .دواد نب بوقعي ئدحهملا رما ايفو اف
 ىتح زيجف لمع ىلا ب باتك .ىدهملل لفني ال ناكف هب ليعف

 © كلذ نافناب هنقثو هنيما ىلآأ دواد ىب بوقعي بنكي

 هيلا بوقعي ْمضو ىدبملا ريزو هللا ديبع ىا ةلزنم تععضتا اهيفو
 الجو اريثك ادد ّلشلا .لقأو ةقوللا لمأو ةصبلا ةهقفنم, نم
 ١ اخيحو ىدسألا ةيلع نب ليعاملا عمي مئاقلاو نيييصبلا سيئرال

 <) 5زع :عءاع ]14 ""ثي. 000. لهس. 2 65) 5ءعاتئاتك ةانتت آش أ

 كاان -ةهط قمت , 1, مظل. 004. كيبلاو ْ



 ا! زذخذنس عم

 نب هللا دبعب ياروكلا ثعشالا نب كبح نب رصن رفغظ اهيفو

 هسبكف لدنسلا هبلوب نأ لبق ىحجملا ىلع هب مكدقف ماشنلاب ناورسم

 2 نب 5 ع 35

 هللا دبعب ىلأ ىحهملا نأ باطخل وبا ركذف 2«فبطملا ىف ئدهملا

 اسلج ىدهملا سلجن مكتمل ابا ىتكي ناكو تيح ىب :ناورم نبا

 5ملسم نب نيزعلا دبع ماقف اذه فرعي نم لاقف ةفاصرلا ىف اماع

 ريما نبا معن لق مكلل هوبا هل لق رث اًمثاق هعم راصف ىكيقعلا

 معن لاقف ئدهملا ىلا نفتلا رث ىدكعب تنك فيك لاق نينموملا

 نم سانلا بجاعف ناورم ىب هللا دبع اذه نينموملا ريمأ |

 ىدبملا سبح املو لاق «ءىيشب ىديملا خل ضرعي مو 0 هتأرج

 1١ ىرعشالا < ةلهس نب ورع ءاجن هيلع ليتحا ناورم نب هللا دبع

 ىضاقلا ةيفاع ىلا همدقف هابا لتق ناورم نب هللا دبع نأ لاف

 مكمل ناك املف ةنيبلا هيلع ماقأو هب داقي نا مكحلا هيلع هجوتف

 ىطغتي ىضاقلا ةيفاع ىلا قيقعلا ملسم نب وبزعلا دبع ءاج مربي
 هللا دبع نأ ةلهس ىب ورع معرب لاقف هيلا راص ىتح سانلا باقر

 نب هللا دبع نع تلازف ةىرب همد نم ناورم نب هللا ثبعو ناورم

 رمأب هلتق هنأل ملسم نب ريزعلا دبعل ىدهملا ضرعي رثو ناورم
 8 نأو
 وهو مورلا تدشتاجو فباد لؤنف كيلولا ىب ةمامث ةفئاصلا ازغ اهيفو

 20 جرتخو دب اوءاج اب لفك ملف كلذب هنوبعو هعئالط كثنأآف رداغم

3 : 0 9 
 ةدع نيملسملا نم بيصات سانلا ناوسب ليثاخم اهيلعو مورلا ىلا

 <) ©00. ابا. 85) 000. ديلارجس. هء) 000. ةلهش ءا ةذع 0620.



 ا ا. خنس

 ىتح ىدهملل ميلثلا ناميلس نب ديح لمح ةنسلا مهذحم ىفو

 نم ةحكم ىلا ميلثلا هل لمح نم لوا ىدحهملا ناكف ةكم هب ىفاو

 © ءافلكلا

 ةضوبقم تناك ىتلا هعئاطق مريغو هتيب © لما ىلع ىدهملا در اهيفو
 © نع 5

 نب قاحكسا ةنسلا هذه ىف اهئادحأو ةفوللا ةالص ىلع ناكو

 اهلاعأو اهتادحأو ةرصبلا ىلعو «كيرش اهئاضق ىلعو *ىدنلا حابصلا

 ىلعو *نسشمل ىب هللا ىيبع اهيف ةرصبلا ءاضق ىلع ناكو «ناميلس

 ىلعو « ملاص نب لضفلا ةريوخل ىلعو « ملسم نب ذاعم ناساسخ 10

 88 ةرمض وبا ناميلس نب كيحم

 ةتامر ىنيتسو ىدحأ ةنس تلخد مث

 ثادحالا نئم اهيف ناك ابع ربل وكذ

 ىرق نم ةيرق نم ناسارخب عنقملا ميكح جورخ كلذ نم ناك امفاف
 هسفن ىلا كلذ < دوعي ساورألا سانتب لوقي ركُذ اميف ناكو ورم

 ىدهملا هجوف رهنلا ءارو ام ىلآ راصو ىبقو اريتك امرشب ىيغتست

 ىلوم ثيلو ىبك نب ليئربجو ملسم ىنب ةبقع هعمو ناسارخ

 «داوقلا هيلا مضو ىثركلا اديعس هتبراحن ىدهملا كفا رث ىدهملا »

 © شكب ةعلق ىف راصحلل ٌةّدع ماعطلا عمجب عتقملا أدتباو

 ه4) 400101 لخأ. 0001. ةرسك. ) 000. دوعت.



 ا. خنس عم

 ةوسك اهاسكو اهيلع تناك ىتلا ةبعكلا ةوسك ىدهملا عون اهيفو

 نيفاخإ جنا هبلا أوعفر و 58 اميخ ةبعكلا بح نأ كلذو ةديدج

 ينهض نت نسل يلح س ل س

 هلك تيبلا ىلط مث ةدرجه تيقب ىتح ةوسكلا نم اهيلع ام اهنع
 5 اجابيد اهءودجو ماشع 0 ىلا اوغلب امل هنا ركذو «قولخاب

 عانم نم اهتماع هلبق ن نم ةوسك أاودجوو انينج ليك

 ركُذ اميف اهلا ىف ةكمب ةنسلا هذه ىف ىدهملا مسقو 22«ه«ىبيلا

 ىف مسق اميف اميف رظن هنا ركذف كلذك ةنيدملا لها ىفو اًميظع الام

 ل م,د فلا فلا نيثلث كجوف ةرفسلا كلت

 هرانيد فلا  انتام و نمو 06 فلا ةتايتلك قا نم ىلا

 ىتلا ةروصقملا عرنب ومأو معلص هللا لوس, كجحاسم ىف عسوو بوث

 هللا ليسر ربنم صقني نا دارأو نتعزنف معلص ليسلا لجكاسم ىف

 هيف داز ةيواعم ناك ام هنم ىقليو هيلع ناك ام ىلأ هديعيف معلص

 هدا 2 3 كلذ ا هنا سنا نب كلام نع ىف

 نأ ."تجيجرو:عيق“ىلا قيماسملا يحرخ أ نيسإو تلا
 ةئامسمخ تابثاب ةنيدملاب هماقم مايا رمأو «ىدهملا هكرتف رسكتي

 عورجأو اراصتأو». ىزرعلاب هل. اشرح ادعم انيكيل ناصيقألا

 ون دادغبب هعم عمودق كنع مهعطقأو مهتايطعأ ىبيس قازرا مهيلع

 8:7 ةينامثعلا وربع تنب ةيقرب اهب هماقم ىف سوزتو قب فرعت © ةعيطق

 ©6) 000. خعطق. 465) 10 ء5أ ورع نب هللا لبع تنب ةايقر : مال.

 (ءم.. 1 6., 10 ,.26 ءأ ةمانل 1 1132. 000. طهاطعأ ةيقرس.
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 كر 14 ؤخنس

 خايف مّلُك رث هذافناب عقو ناميلس نب كّمح ىلا باتللا لصو املق
 ايلط نب ايليا نب كلما ادب ىلإ بت ناك نقول هقعب نقكتم

©. 

 سيق نم هعضومل هذفني ملف لمح ىلا هب بتك ام لثمب ىريمنلا
 ا

 ىلع لاو وصضو ىلا ناوفص ىب هللا «كيبع ةافو تننك اهيفو

 الا بلي ملف ءىريتللا هللا ةدبع ىب دي هناكم ىلوف ةنيدملا

 ىدهملا ىلوو « ىلالهلا مصاع نب 9 هناكم ىلوو لوع ىتتح اريسي

 © 27 ىحلطلا نارع ىب كمحن ىب هللا بع اهيف ةنيدملا ءاضغ
 رو

 9 لتقف ىجراشل مالسلا دبع يرخ اهيفو

 © متاح نب حور اهيلع ليعتساو دنسلا نع وربع نب ماطسب لزع اهبفو
 نيح هتنيدنم ىلع فلختساو ىدهملا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو
 ىديهملا لاخ روصنم نب كيزي هعم فلخو ىبوم هنبا اهنع صخ#

 هنبا ةنسلا هذ ىف ىدحهملا عم صخششو «نمأل ابحمو هل ايزو

 دواد نب بوقعي دعم صخ# نمي ناكو هتيب لمحتا نم ةعامجو نورا

 نب نسلم ةكم ىفاو نيح التف «هدنع «هل تناك ىتلا هتلونم ىلع

 نم بوقعي هل نمأتسا ىلا ىسلمل ىب هللا دبع نب ميهاربا

 نم لام هعطقأو هتزئاجو هتلص ىدهملا نسحأت هناما ىلع ىدهملا

 © زاجكاب اولا

 4) 110. دنردرءو م. 1ث. ةططع 2. 5) 000. ليبع. 536تاناا15 دانا33 [كر

 6«( 1ظرح 1عط21ل00م. 111. بن. م ىيتعلاو وعل 1ع [1رخل ©

 1طدبلكطد10.1.1. هك) دزع عع آذر تقمت ءقهنغ هللا كبع 15[ نبا

 خحلط ىب كيحن نب ميخابا نب اوسع نب ديحل. نم انوع

 ؟ن10 , جم. 0ع ىا. للعام, آ1, امك. 000. ناحطلا. ) 211101

 عل ءاذا 7722772. بآل



 ١1 اس ما

 يلع مدقأو هيف عنص امو دانا هقاحلتساو دايز ىف هثاضقب ةيواعم

 بغي داوم كلذ ىف عبتأو معلص هللا ليسر ءاضقو زعو لج هللا وما

 مرهم لص نم 2 لجل وح انللا لك - 0 ةبئاجر قلما ىف

 نيملاطلا ْممقْلا ىدوي ال هللا نا هللآ نم ىَّنف رّيغب وق بأ

 5 كوأد اي م :فالثلو لام لاو ةوبنل و ةوبنلاو 2 هاثأ كفو معلص دوادل لاقو

 لأسي نينموملا ريم اهرخآ ىلا ةنيالا ضر 6 ةقيِلَخ كانلعج نا

 مقفويو ىوهلا ةبلغ نم هذيعي ناو هنيدو هسفن هل معقب ل هللا

 ريمأ ا لقو «ببرق عب عيمس هنأ نىضربيو نك امل رومألا عيمج 5

 فورعملا تبسنو عما ىلا هحلو نم ناك نمو ادايز كري نا نينموملا

 ؛0هللا ليسر لوذ كلذ ىف عبتيو ةيمس مهمأو ديبع يباب خقكاليو

 ام ةيواعل ءزيجج الو ىدحهلا ةيئاو نوحناصلا هيلع عمجنا امو معلص

 ريما ناكو معلص هلوسر ةنسو هللا باتك فلاخي امم هيلع مدقا

 | لوسر نم هتبارقل هب لو كلذب 4ذخا نم فحا نينموملا
 ةرئاخل ةغئاولا هنيغ ننس هلاطباو هننس هثايحاو داثآ هعابتاو معلص

 ”«فاحلا دعب ا اق ءزمو لج هللا لف دقوا ؛ىدهلاو قلل نع

 ٌّك نينمومل ريما ىأر نم كلذ نا ملعف :نوؤصت ىناق لالسلا لا

 تي

 عهناويد بحاصو ةرصبلا ىضاق ىلا بتك دق نينموملا ريما نافذ يف

 3 © ماد1 خنس ىف هللا

 2) 101. 25, 75. 50. ٠١62 .25 .38,5 .1501 )١6 00م١ أوزيجك 2)

 نول. تكتشعا. © 2202321 م ا عاق مز هزم 1:70

 (31:علطلال5 1.
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 م .١1 خنس

 يأ نم نأك دقو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف راسخلو لالضلا 4 نم هريغل
 لآ دبع ديبع نب دايز هقاحلتسا ىف نايفس دا نىب ةيواعم

 ربثكو نيملسملا ةماع ةيواعم كعب 8 هابا ام* هئاداو فيقث نم 3

 لضفلاو ىضرلا لحما ىم مماو دابر لاو دايزب « ةملعل هنامز

 مو ه الو عرو كلذ ىلا ةيواعم عي 5 ”ملعلاو عرولاو هقفلاو 1

 الا ةيضام قمل ةمثا نم ةولق الو ةيداع ةنس عابثا الو ىدع

 ةتسلاو باتللا ةفلاخ ىلع ميمصتلاو هترخآو هنيد كاله ىف ةبغلا

 هترزاومو هتنوعم © نم اجر امو هذافنو هحلج ىف دايرب بجعلاو

 «ةيبخل هلاعأو «راثآو هتريس ىف هيلا .نكري ناك ام لطاب ىلع دأيأ

 ىكنا نم لقو رجا رهاعللو شارفلل ٌكِلوْلا معلص هللا لوسر لق دقو 0

 ةكئالملاو هللا ةَنعَل هيلعف هيلاوم ريغ ىلا ىمتنا وا هيبا ريغ ىلا

 ام ىرعلو «لدع الو اًثرص ال هنم هللا لبقت ال نيعمجا سانلاو

 ادبع كيبع ناك الو هشارف ىلع الو نايفس ىا رجح ىف # دايز كلو
 ببسل هيلا اراص الو هكلم ىف انك الو هل مآ ةيمع الو نايفس أل

 ثيداحألل ظفأل لحما هملعي امييف ةيواعم لاق كقلو بنابسألا نم 5

 نم هعم نك نمو ىبلسلا 00 جاجا ىب رصن مالك دنع
 هنوعد تابتاو ى هفاكالنسا مهن 0 نييموزخملا ةريغما ىنب ىلاوم

 هل اولاقف 0 هاقلأف هشرق ضعب نحت ارح ةيواعم مهل ٌلعا دقو

 ءانبحاص ىف انلعف ام انل غوست الو دايز ىف تلعف ام كد غوسن

 فلاخن «ةيواعم ءاضق نم ملت ريخ معلص هللا ليسر ءاضق لاقف ©

 4) 404181 ىم. 4) 000. هاي. 2 800101 ٍةيلعلل 4 4
 1موءين6 كلذب. ه2 8101 ىم. /) 000. نايفس ىي)

 هفالخاسأ.



 ا. ةخئنس ا

 هلبق نم ةرصبلا ىلاو ناكو © كيشرلا نورا ىلا بانئلاب ىدهملا

 شيوق نم* دايز لآ جرح نأ درمأي اهيلاو ىلا بتكي نا كرمأب

 هللا ليسر ءالو ىلع ةكب ىنا ىلو ضرعي ناو 0 برعلاو مهناويدو

 ىفطصا فيقث ىلا ىمتتا نمو هدي ىف هلام كرت مهنم رقا نِف معلص
 5 رث *مهلاوما تيفطصاف رفن ةتلث آلا ءالللاب اعيمج ارت مهضرعف «هلام

 ١" ١ قت؟ 0 1 2 ا قاس

 كلذ ىف راجنلا كلاخ لاقف :««هديلع اوناك

 رجتأ نم ىدنع ركب ابأو اًعفانو ءانايز نأ

 قرع 4 هيعزرب اذهو ا اذو ليقي امك 88 اذ

 10 9 ىف .ةرصبلا لاو ىلا ىديهملا باتك ةحكسن

 مهبسن ىلا دايز لآ

 ةالو هيلع لج ام فحا اف كعب اما ميحبرلا ناجرلا هللا امسي

 للعلا مهماكحأو روما ىف مهماوعو مهصاوخو مهسفنا نيملسملا

 ىلع وبصلاو معلم هللا لرسر ةنئسل عابتالو هللا باتك ىف اب مهيب
 15 ديف ىذلل مهفلاخو ميهقفاو اميف هب ىضرلاو هيلع ةبظاوملاو

 :كارج- زاوحاو :ناضرم عاباو هقوق> ةفرعمو هللا دودح ةماقا نم

 ْى هلا خيلغو هنع دودصلاو كلذ زخفلاخم ىف هلو ءباوت رىسحو

 2) 000. مم1ع 2001+ راي. م) ط0 طلق 14 2531+ ناويد نم

 برعلاو شيرف و 20611105 4 ؟10عاات. 2 000. افلقد 2:0 افيقث.
 5ععاتأ ال5 ة5اناآ2 11325001, "لو 2 ءا ]شر "إل. )2  51 :ءعنامعمع 3

 000. © آ4 مدع نبا.



 بح 11 يميل

 ابأتك ناميلس نب دم ىلا بنكو هبسن ىلا مهنم..فيرف' لك نري

 ةيكب نا لآ كري ناو سانلا ىلع ةعاجل دجسم ىف أقي نا همأو

 ناو ورسم نب عيفن ىلا ميبسنو معلص هللا ليسر نم مهثالو ىلا

 عم ةرصبلاب مهلاوما نم مهيلع هدب رما ام مهنم هرقأ نم ىلع نري
 ناو مهنم ركنا نم ىلع كي ال ناو هيلع هلام كرب رما نمي مهئارظن
 «كنقرمس نب مكمل دنع امل ىربتسملاو مهنم نحامملا لعجب

 مهنع 2:بيغ مهنم..سلنا :ىق:الا ةركب لا لآ. ىف داتا ام ديح ذفنأت

 قو يلع ماك ركذ» اميق. وهتخ ىداهلل + ئّأر ىوق اع ببظ. دوو لآ اماو

 ذا ماظملا ىف رظني وتو ىديملا ترضح لاق اج دابأ نأ ,ناميلس

 تينا ىبع نبا ىا لق كيع ىبا لق ثنا نم هل لاقف 4برح

 ين

 كتينك ىتم ةينازلا ةيمس ىبا اب ىدحهملا هل لاقف دايز ىلا بستناف
 3 1 ف 5 ع : 5

 سانلا ضهنو جرخاو هقنع ىف ىجوف هب رماو بضغو ىمعع ىبا

 ىسيع نب ىبوم وا ىبوم نب ىسيع ىنقُ + نجرخ املف لاق
 دعب انيلا تفتلا نينموملا ريما نا كيلا ثععبا نا هللاو تدرا لاقف !5

 نم انم دلحا دنع ناك ام هللاوف دايز نم لجو طك نب لاقف /كجورخ

 لأو دايز ىف هثلحا نيلز اذ هللا دبع ابا اي كدنع ىاف ءىش كاذ

 ال محرلاو هللب كسا لاقف لل بابج هلزنم ىلا انيص ىتح دايو
 كنع ربخأو نينموملا ريما ىلا هب # حورأ ىتح هلك اذحم ىل تبتك

 رمت هربخأت ىدهملا ىلا حاف هيلا هب تنثعبو نتيبتكف نيفرصناف »

 ©) 000. رى. 2) 000. بيع 0 5زء 14. 4 ىرغصاا.
 4) 14 20416 دايز نب. ) ©04. يرخ. /) 400101 كجورخ.

 © 000. امم. 2) ©00. سوا
 يي



 11. ةئيس يب

 عم اومدقو ضعب اجو ضعب غنم قرغف © بكارم ذماع كتررسكف *

 ناميلس نب كيح ىلع كبراب كلم تنب يف هغيبس نم ىبسب

 © ةررصبلا ىلأو نشموي واو

 ©هل اريزوو ىحهملا نب نوراهل ابتاك ةقدص نب نابأ ري اهيفو

 5 ذاعم هناكم ىلوو ةطخاس نع ناسارخ نع نوع وبا لزع اهيفو
 1 ©ملسم ىبا

 ©ةفئاصلا 7 ىسبعلا كيلولا ىب ةمامث ازغ اهيفو

 © مأشلا 4 رك ىعتَحلا .سابعلا نب «رمغلا ازغ اهيفو

 لوسر ءالو ىلا فيقث ىف مهبسن نم ةركب نا لآ.ىحهملا نر اهيفو
 ؛0 عفر «ةركب ا لآ نم الجر نا كلذ ببس ناكو « معلص هللا

 لاقف معلص هللا ليسر ءالوب اهيف هيلا برقتو ىبلهملا ىلا ةمالظ

 ضرعت ةجاح دنع الا هب نورقت ام ءاوتعاو بسن اذه نا ىدهملا

 ريما اي مككلا لاقف ءانيلا هب برقتلا ىلا مكررطضا ننعو مك

 لأ عمو قير 5 كلأسا انأ رقنس اناذ كلذ نك نم نينا
-_- 2 

 15 كيبع نىب دايز لاب رمأتو معلص هللا ليسر“ ءالو نم انبسن ىلا نركب ىنأ

 ميس ةيواعم هب مهقأل ىنلا م نم ,/ اوجرخجف

 نم" فبست ذل اردوف رج رداع ا آملا نا معلص هللا

 ©) (000. مهنم اعن رسكف مع0' ت6 طقو 1.1 2 ىسيقلا ,

 5ءعل اص انأ :عععمأز 710. ن0 1361401. امك. م 000 2

 7021 2 4) 56عءاتأان5 .ةاتط> اخ. (00. وك. م معمم
 كز 54

 1010 ا نب مىككلا مل لافبب" 2 نوجا ف



 مك .١١٠ ةخئنس

 نوثلثو ةئاعبرا طرشلا اذم ىف اب هرازقاب ىسوم نب ىسيع ىلع

 باقكلاو ءارزولا» شيرق نم ةباحاصلاو ىلاملا « نمو مشاع ىنب نم

 © ىسوم نب ىسبع متخو 11. ةنس رفص ىف بنكو ةاضقلاو

 ءارعشلا ضعب لاقف

 ميكو ءاجع توملا ىف ناك 82 دكقو ىسوم وبا توملا رك

 دم تنام مل بوت اًسْيْلَم ىكضأو كّلملا َمَلَخ

 « ديراب ةنيدم ىمسملا باهش نب كلملا كبع ىفاو 11. ةنس ىفو

 مدبب ميمولق كعب اتيضانف تيغو ةعوطملا نم دعم :ةجوك نى

 رتكابلا باتو 0 هللا اهءافأو الجر نورشعو ةعضب / نيملسملا

 مهياصأف م بيطي نا ىلا اوماقأف فارصنالاو ىلع اوردقي ملف

 )0 ا اس 0 لاقي ءاد مهعاوفا ىف

 اوغاب ىتح فارصنالا مهنكما امل اوفوصنا مث جبص باميلا

 اليل جيرلا هيف مهيلع تيفصعف نارمك ربح هل لاقي سراف نم الح

 6) نم“ 5) 000. لىخ ءمداد طممعاتانت0. 2 ) (نمدك. م. ©

 ةضا. #4 4) 000. طحو. ) ©00. جرجا. رك 000. نوملسملا.
 2) 81 27ءءاع اخر نإ. 600: هدبيطل 2) رف 111116 3

. 2 . 
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 طقع ةصغفالت عت نيتعمد عدلا ءع ؟هعدصأ ,,ركعمزاتانأت



 ا٠. زخنس بح

 جيغو ناسارخ لا نم نييلسملا ةماعلو امهل تلعجو هدعب نم

 هنم نجاخ ىنذلا رمألا اذه ىف ىسفن ىلع نيطرش انمب هذولا

 ديع نم هقلخ نم ©« دحا دقتعا امو هللا دهع كلذب ىلع* هيلع مامتلاو

 خكصنلاو ةعاطلاو عمسلا ىلع ديكأت وا ظيلغنت وا ناثيم وا

 , نينموملا ريما نبا ىسوم هدهع ئلوو نينموملا ريما ديح ىدهملل

 ءارسلاو ءاجولاو ةدشلاو ةينلاو لعفلاو ليقلاو ةينالعلاو رسبلا ّي

 نم انئاك اهباداع نمل ةاداعملاو اهنالو نملو امهل. ةالوملاو ءارضلاو

 تريبغ وأ تيبكن انا ناذ هنم تججرخ 2 ىذلا رمألا اذه ىف نأك

 نامبألا هذه هيلع تيطعا ام ريغ تييون وا نتلغد وا تللب وا

 ,م باتللا اذه ىف ىسفن ىلع تلج امي ءىت فالخ ىلا توعل وأ

 نينبوملا ريما نبا ىسوم هدهع ىلولو نينموملا ريمأ دمح ىدهملل

 مني ىدنع ةجوز لكف كلذب +فأ مث وا نيملسملا ةماعلو

 ةنبلا اًنلث فلاط ةنس نيتلث ىلا نع وأ بانذلا اذه نتيبتك

 راوحا ةنس نيتلت ىلا هكلما وأ مييلا ىدنع كولي لكو جوش ىالط

 ؛ةوأ ليلق وأ ضرا وا ضرق وا ضرع وا دقن ىل لام لكو هللا هجول

 ةنس نيتلث ىلا مميلا دعب اميف هديفتسا وا فراط وا كلات ريثك

 نم ٌىلعو ىري ثيح ىلاولا كلذ عضي نيكاسملا ىلع ةقدص
 ةكمب ىذلا فيتعلا هللا تيب ىلا ايفاح ىشملا مالسلا ةنيدم

 ارخن هب ءافولا الا هنم يرخم الو ىل ةرافك ال ةنس نيثلث ابجاو

 ور كيهشو اديهش هلل ىفكو ديهش ليفك عار كلذب ءافولا ىلع هللاو

 4) 516 10 عانت 1 معمل نسم 0:0 دحا ىلع دقتعاو هللا دهغ لل

 «001عع. 82) 800101 ىمللا 6) 000. فك.



 ميو ١1 زرعه

 ّئ ه«لنجو هبانكو هنعيش ميمجو هنباخكو هت ا لكلا هايم

 جرخ اميف هاوعدو هلوقل اعطقو ىىسيع ىلع ةهح نيكيل ىيواودلا

 هسفن ىلع ىسيع هبتك ىذلا طرشلا ةخسن هذحمو «هنم

 ىديخ ىديملا هللا كبعل باتك اذه ميخرلا ناجرلا هللا .مسب

 هنيب لعألو ىديهملا نب ىسوم نيملسملا ”ديع ع نينموم ا ريما 5

 قراشم ىف نيملسلا ةماعو ناسارخ لحما نم هدونجو هداوق عيمجو

 نيج ّىدهملل «هتبتك مهنم نثاك ناك ثيحو اهبراغمو ضرألا
 دبع نب* دي نب ىسوم نييلسملا دهع ئىلولو نينموملا ريما

 © لا ناك نا دهعلا نم هيلا .لعج اَمْيق كغ نب 5.نمح, نب هللا

 واوعا © تفلنتاو مثما قسناو نيملسملا 4ةملك نيعبتجا ىتح 2

 كفرعو نيينموملا ريما /سدمح ىدهملا نب ىسوم ةيالوب ىضرلا ىلع

 نوملسملا هيف لخد اميف نلخدو ىل هيف ّطخلو ىلع كلذ ىف طخ

 ناك اع جورخلو هل ةعيبلاو نينموملا ريما نبا ىسومب ىضرلا نم
 | 117 نل نسم نلت نم قح 4 ممتاسجو اةعيبلا .نم مهر ف

 نيملسملا ةةماو مكتعامج نم كدحا ىلع وا مكيلع لخلي رح 5

 خبلط الو ىبعد ىل ثيدح الو ميدق كلذ نم ءىش ىف سيلو

 '0 10 ياام نما ىلع لط لي ةلاقنم الي خذو
 هدعب الو نيينمجملا ريع كيت ئنئهمللا ةايحح ىف ةعبيب الو نيملسملا

 توما ىتح احح ثبنك ام الو ىسوم نيملسملا دهع ىلو دعب الو
 نينموملا ريما ىبا ىسولو نينموملا ريما ىديملا لمك تعياب دقو د ك ما 3 2 يك أ ل 3

 ©) 000. هبتك. .65) 800101 طقعع. ه2) (000. ىلا. «4) 004

 دلك. 2) 000. نتنغلباو.. رك 0000. 20016 نب. 4ي) 000. ىقب

 فيش



 |. نس إد

 نملك فالتخاو © ناين ىف متفلاخ فاخو جتفْلاو مهنكلصم نم

 ىف ةعيبلا نم" هل ناك امن مهلثحم ه مدت عل نك ىسيع ٠

 يال ريما نبأ" ىمل راض نقف ذك نم. ول نك اه نط 0

 7 ىبوم أو كلذ ىف هنعيشو هتيب لعأو نيبنموملا ريمأ نم < كقعب

 :اهلدمأو ةريسلا نسحأب معلص هّيبن ةلنسو هللا باتكب مهيف ّلمط
 نإف © مكريغ هيلا عراس ام ىلا اوعراسو رضح نم شعم اوعيابف
 مل انث هللا لأسا انأ, ةقرعلا ىف هلك رشلاو :عالل ىف هلل 00

 «مللو ىلا هللا رفغنسأو هيضري امو هتعاطب لعلاو هنحريب فقيفونلا

 دعدص نم نيبو هنيب ليكإ الثل /ربنملل الرتعم هنود ىسوم سلجو

 !0 اما ىسبع نبتو ههجو رنسي الو هدي ىلع حسمو هعيابي هيلا

 دينا“ ناك امم هجورخو هل علخل ركذ .باتك هيلع ىرثو هناكم ف

 اع عيب "ةقنع قى هل نك نم ةعابج ةليلكو ىهعلا 200

 ضأر كم ريغ عئاط وهو هلعف نم كلذ ناو عقانعا ىف هل اودقع

 0 ل رفناربم ريغابحم طخال |

 15 ىلع ىدهملا تيب لأ عيابو فرصنا مت هدي ىلع بلو ىدهملا

 ىتح امهيديا ىلع نوكسجو ىسوم مث ىدهملا نوعيابي منانسا

 لثم ةعيشلاو داوقلا دوجوو هباكصا نم رضح نم لعفو مرخآ غرف

 نم ىقب نم ةعيبب لكوو هلزنم ىلا رصف ىحكهملا لين ث «كلذ

 نم غرف ىتح كلذ ىلوتق روصنم نب ديزي هلاخ خماعلاو خصاخل

 همهنم هعلخ امم هاضرأو هاطعا اب ىسيعل ّىدهملا ىفوو سانلا عيمج

 هيف هيلع كهشا ًاباتك ل هل هيلع بنو دنهل 00١

 ©) 000. مهئانب نم. 45) 000. ممدعب. <) 000. لقعن» 0) 000

 ,ىسوملا 2) 0 ةربغ ل ا مغم

3 600 



 يإ اك. خفس

 ةثالع* نب هللا دبع نب كّيحن مهنم ٌةّدع ةاضقلاو ءاهقفلا نم هل
 يدهملا ىلا راصو © اوأر اهب نوفا اهربغو © ىكملا كدلاخ نب ىجكألاو

 ىضر هيف هل نوكي اب سانلا قانعا ىف ةعيبلا نم هل ام عايتبا
5 

 هني ىف ثنحلا نم همزلي امل هلام نم هل « يرخ امم ضوسعو

 لبقف ركسكو ىلعألا بازلاب عايضو مرد فلا فالآ ةيشع وهوه
 نا ىلا علخل ىلع ىدهملا هضواف ذشنم 4 ىقبو ىسيع كلذ*

 دل راض نا ىلا هتلصلا نم نايدلا راد ىف ةدنغ اسيد ناجل

 يه. نيقب عبرأل ءاعبرألا موب علخ نا ىلاو ميلسنلاو علخلاب ىضرلا

 دغلا نم هدعب نم ىسوملو ىدهملل عيابف رصعلا ةالص دعب مر

 ىدهملا نذا مث راهنلا عافترال مل نم نيقب ثلثل سيبكل موي دم

 ةيورضم هل اهادعا نابيلس نب دمحم ناك ةبق ىف وهو هتيب لفأل

 نب ىسوملو هسفنل الجر الجر متعيب ذخا رف بابألا نحض ف
 ةعابل دجسم ىلا جرخ رث مرخآ ىلا ىلا ىتح هدعب نم ىدهملا
 ىسيع ماو هنود هنأك ىتح ىسوم دعصو ربنملا ىلع دعقف ةفاصرلاب

 ىَّتصو هيلع ىنثأو ىدهملا هللا ديحن ربنملا نم ةبتع لوا ىلع ه5

 هداوقو هتعيشو هتيب لما هيلع عيجا اب ءابخأو معلص ّئبنلا ىلع

 ىسوم نب ىسيع علخ نم ناسارخ لا نم جييفغو دراصنأو
 ريما نبا ىسومل سانلا قانعا ىف هل دقع ناك ىنذلا رمألا رييصتو

 ع

 اجر امل كلذ ىلا مهتباجا نم ىأر امو هب ماضرو هل عراينتخال نينمؤملا

 6) 85زع :ءعواتانعدلان2 (ءمأ1. 1ةير ا, عع ازا انطت نيل 121113 23]11-

 ان: ملسم) 7:0 ىكملا ةثالعو كلاخ نب ىحدلاو كلاخ ذه

 ة) 14 201غ 1.]., طعمع انغ ؟ئ0عءاانآ, دسفن علخ ىلا باجأت. م)
 000. يرخما. 4) 840103 طتعع ) 000: نيخاوب



 ا. زذفس بأ

- 

 اخا لنق ناك هنال هلتقب ةيثرع رما امتار ىكهملا ركسع ىلي

 © ناسارخ ةمترهل

 تسل سيمخل ميي ةريره دا عم ىسوم نب ىسيع ملق اهيفو

 5 ماقأف ىدهملا ركسع ىف ةلجد ىطاش ىلع نابيلس ىب يبيح

 ال هلخدي ناك ىذلا هلخدم لخديو ىدهملا ىلا فلتخ امايأ

 سنا ىتح هب اريصقن الو اهوركم الو ةوفج ىري الو ءىشب ملكي

 عينجا دقو باب اهيلعو ةريغص ةريصقم ىف عيبولل نوكيي ن .راك اسلج#

 10 كلذ اولعفف هيلع بوثولاو هعلخ ىلع مديل كلذ ىف ةعيشلا ءاسور

 اة, بصقملا جنود قلغأف عيبرلا سلجم اهيف عملا ةربصقملا 0

 هومتشو هنورسكي اوداكو بابلا ©« اومشهف دعو مروع بابلا اوبرضف

 ملف اولعف امل اراكنا ىدهيلا رهظأو كلانه هورصحو متشلا مبفا

 جو وه كلذب اوناكو بما ىف 2 اوّدسش لب مهلعف نع كلذ مهحي

 ؛: ىدهملا ةرضحب هتيب لها نم نانسألا ووذ ءدغشاك نا ىلا امأيا

 نىب قي ىلع عحشا ناكو 2دهجو ىف هومتشو هعلخ لا ايبأف

 هتيالوو ىسيعل مهتهاكو مهيأ, نم كلذ ىدهيلا ىأر املف ناميلس

 ,ىىسيع ىلع 2 2-3 مهيأ ىلا راصف 3 دهعلا ىلا ماعد

 6 هلام ىف يجرح انا 1 داخ 3 م

 © 0 !بهديبخ. 1عمموانت ء معمم. با ءغ 11ش |#ف,.. 65) 00

 أورس ز ءكك. 77 2عان. مداز لب. <6) (000. هفساك ءن 610 وذ 2150 ووذ.



 2 ا1. ذخنس

 روسملا كلذ ىلع هتفيلخو ةزمح نب ةرامع اهئادحا ىلعو *ىريبنلا
 نب هللا < ديبع اهئاضق ىلعو “ىلعابلا ملسم نب هللا دبع نبا

 «ةزهح نب ةرابع سراف روكو زاوعألا روكو ةلجد روك ىلعو «نسمل

 ىلعو “سور نب ءاجر نميلا ىلعو 2<وريمع نب 0 ماطسب دنسلا ىلعو

 | البلا تابع نوع وبا' ىانيارخ ا لعو «رذنملا نب رشب ,ةماميلا 5
 نب ديزي ةيقيرفا ىلعو « ملص نب لضفلا ةريرخل ىلعو 2؛ديزي

 8 4ةرمص وبا* ناميلس نب دمح رصم ىلعو «« رتاح
 خكامو نويتس ةخنس كتلخد مد

 ءثادحألا نم اهيف ناك امع ربخلا ركذ

 هل لاقي ىنذلا وهو ميعاربا نب فسوي جورخ نم ناك ام كلذ ني

 001 للك ع اقلك نواوف اضم لاتلرخأ رو يلا اهم
 اهب ريسي ىتلا هتريسو اهب وه ىىتلا لاخْل معز ابيف ىحهملا ىلع
 نب ديزي هيلا هجونف ريتك سانلا نم رشب ركذ اميف دعم عمنجاو

 هب كثلعبو ليزي رسأف ةقئاعملا ىلا اراص ىتح االئتقاو هيقلف كيوم

 عقب ىهتنا املخ 2ةدعب هباكحا دوجو نم هعم ثععبو ىدهملا ىلا ؛

 بنذ ىلا هيجو لوح دق ريعب ىلع مربلا فسوي لج ناورهنلا ىلا

 ولخدأ لاخل كلت ىلع ةفاَصلا تولخدأت ريعب ىلع هباكتأو ريعبلا

 هيلجرو فسوي ىّدي عطقف نيعأ نب ةمترت رم + ىدهملا ىلع
 ام ىلعألا ةلجد رسج ىلع عبلصو هباككا فنعو هقنع برضو

 <«<) 5ذزع وعنهوننع 14, 11, ام ءغ آ[طص ظكط210. 111, !؟.بز شك دبع

 ة) دزع ننهوانع 14 ءغ 1ص 15210. 1.1. © مماطسبي 4 هاف ماحب

 ©6) © بوقعي ب ) كتسع 1ةعدطف 15 قع رغ) 0مل مزبلا. 58(

 000. ىلا كغ وزع صما»» 2 001. 5. م. 2 50010) ىدهملا.



 151 ظنس اا

 ابا خورسف ىب لنيك هئلع سابعلا مولع دعي هبلا دهجوف كلذ

 32 ةريدعبلا ىوذ نم «باككا نم لجر فلا ىف دتاقلا ة,برسف

 اوبرضي نأ ميمأو البط نم لجر لك عم «لعجو 4 عيشنلا

 ىوكشلاب ٌلتعف صوخشلاب نمت ةريره وبا هيلع لخد رث اديدش

 © مالسلا ةنيدم * ىلا هتعاس نم هصختأو هنم كلذ لبقي ملف

 دنع ىديهملا لاخ ريبصنم نب ديزي ةنسلا هذه 8 سانلاب جحو

 نع درك ذ نع تسباث نب ىلجا كلذب ىثدح نميلا نم همومك

 0 ريع نب لمح لاق * كلذكو رشعم ىليأ ىع ىسيع نب لاح

 نميلا :2 نم روضنم نب يدوي :فارصفا ناو: *ةنيفوا محا
 همالعاو مسوملا هايا هنئيلوتو هيلا فارصنالب دم هيلا ىدهملا باتكب

 © ءبرق ىلاو هيلا هقايننشا

 ناوغص ىب هللا / ديبع #ةنسلا هذه ىف ةنيدملا ريما نأاكو

 15 حابصلا نب قكاحتلا اهثادحأو #7 ةفوكلا الص ىلعو* 6 ملل

 كيرش * اهئاضق ىلعو «ىسوم ىب تباث اهجاخ ىلعو :؛ ىذنكلا

 نايبط ىب بويا ىب كلملا دبع ةرصبلا ةالص ىلعو «ىدللا دبع نبا

 2) ك ةدصنلا, 2) 5زع طعدمع 14 200635 ىدهملل. ك

 135غ هييبشنتلا. 5 عمشلا هع 0-2 لييخخحلا 26

 ةعيبج. ٠ ) 0 اهمدقف». 0 0 نادغي. م 0532:2060 6 ا

 0 نع. م 0 2001 نو /) مل عا 0 لبعز ©. 512152و

 م. تل., ةصض. © 2) 0 م20 طتو طقطء4 اينالص ىلع زذفيكلاو الأ
 ؟101ءااتآر رمنم اهنالصو خفوكلا ىلعو



 خنس ١51 2

 سيلو سانلا ىّكدصم ىف هيارد ثورتف دجاسملا باوبا ىلا اهنواجبي مث
 ©« ككسلا هاوفا ىلع لنا نا ىدهملا هيلا بتكف هييغ كلذ لعفي

 328 0 5 .٠ 0 . ٠ ١.
 كلذ حور دكدناف سانلا عدنع لوني ابشخ لدكاسملا ىف ىنلا

 كلذ علبو ةبششل 9 5 كلذخ ككسلا داوقا ْئ 7 أ

 مم اهب نيكو اهعانبان لكسملا ةقيول ةراتخملا راذ* تناكو ديبع

 اهات“ سيبكل مهي ناك اذا ناكف اًمامح اهيف فختاو اهرع هنا

 دكجسملا باب ىلا هب ءبدف ًاراج بكر ةعملل دارا اذاف اهب ماأف

 «اهب 4 ماق أو ةقوللا .نطوأ مث 51 خلا عيجم نفت ةيحلك قر للصف

 نأ ىلآ ىنبجات مث + نا كنا لاقت ىسيع :ىلع:.ىدهملا حلاو 10

 كتيصعمب كنم نللحتسا نورافو ىسومل عيابا ىتح اهنم / علضنت

 ىدلجا وم ام اهنم كتضوع 4ىنتبجا ناو ىصاعلا نم ٌلحئسي ام

 فلا فالآ ةرشعب هل رمأو امهل عيابف هباجأت ءاعفن لجمأو كيلع

 مع ريخ امو 2 «ةريثك عئاطقو فلا فلا نيرشع لاقبو مرد
 هعلخب مح امل 2ىبوم نب ىبسيع ىلا* ىحهملا بتك لق مناف ؛5
 / هيلع خلا ا ا هب داري امب 0 هيلع مودقلاب 1.

 ىلع 50 مدقف هغلبي نا 5596 امب هاصوأو اباتك هيلا 12

 2). ب لكشلا ©[ 512 5072 ,2) (: راد“ 6) © كروو, 72

 مقود 00 ماقا“ 20 تربت هلد ١ رف علت م) ذ ىتتببحا. 7)

 "ا د0 60 2 ع) 0+ فلخبتا 2) 8 تخير



 ايكيا ك4“

 161 زذنس نا"

 « ةرم وبا هناكم لعتساو رصم نع روصنملا ليم رطم لزغ اهيفو
 © ناميلس نب كيح

 )لها نم متعيشو مشام ىنب نم كرحت نم ةكرح نسناك اهيفو

 كذنوييصتو طهعلا ؛الياو نع قنوم: ني" ىسيع علم كل ا
 : ىلا ركُذ اميف بنتك ئدحهملا كلذ نبت اًملف ىحهملا نب ىسومل
 ىسيع سحأف ةفوللاب وهو* هيلع مودقلا ىف ىسسوم نب ىسيع

 ايل ءر لاقو >6« هيلع مودحقلا نم عنتما هب داري ىذلاب

 عنتمف رمألا نم جرخ نا ىسيع لأس ىحهملا ىلا رمألا ىضفا
 ةصيبق نب متاح نب حور ةفوللا ىلع ىّلوف هب رارضالا ارق هيلع
 منكر تان ناديي نس نحت طش لع ىلا 0 |
 ال اميف ليخل ضعب ىسيع ىلع ور لمج نا بح ىنهملا

 ىسيع* ناكو اًليبس كلذ ىلا دجي ال ناكو ةّحح هب هيلع نوكي
 ىف الا ةفوللا لخدي ال ناكف ةبخرلاب هل ةعيض ىلا 4يرخ دق

 رق ديعلاو ء عيجتلا كهشيف ناضمر رهش ىف ةنسلا نم نيرهش
 ذة ىلا عجر ديعلا كيش اذا ةكل ىن لوا ىو هتعيض ىلا عجري
 ىتح هبأود ىلع هراد نم /لبقا ةعجل كهش اذا ناكو هتعيض

 ىف ىَّلصي رق باوبألا ةبتع ىلع لونيف مدجسملا باوبا ىلا ىهتني

 دهشي ال ىسوم نب ىسيع نأ ىدهملا ىلا حور بتكف هعضوم

 رشح اذاذ .ةنسلا نم نيرهش .ىف الآ ةفوكلا لختي اآلو ندا

 و #سانلا ىلصم ومو دكجحسملا ةبحر لخدي ىت> هبآود ىلع لبقا

 2) (( ىلوم. 6) © هدم. طقضع م6212072203. ) 5ء1112عأ

 4 نب ريع 51012 121036015. 4) 4 ىسيع مدق. ) 0 عجل.

 /) لل لبقاو. ى) 0 زمدعيتأ 221 ليقيف. / سانلل يلصم.



 يل 151 ذخنس

 هطرش ىلع يلف ناعنلا تاف ىدنللا رفعج نب ناعنلا هطّرش
 ةراعتج ني هير ةظخا
 نع لبعو* ٍجلعت نب كيعس ةرصبلا تادحا نع ىدهملا لزع اهيفو

 دبع امهناكم ىلوو ىسممل ىب هللا ييبع اهلا نم ءاضقلاو ةالصلا

 كمأي كلملا دبع ىل  بتكو ىريبنلا نايبظ نب بويا نب كلملا

 18 © ملعد ىب كبعس نم ةردحبلا لهاا نم ملظت 8 فاسصناب

 ىلا بويا نب كلملا دبع نع ةنئسلا هذع ىف ثادحألا تنفمص

 ريسملا هل 0 لاقي * ةرصبلا لعا نم دلجسر ةراسع اهالوف نومك نب ةرايع

 ©© ةالصلا ىلع كلملا دكبع 0 ىلهابلا ملسم ىب هللا دبع ىيبا

 0” تاكل نحادماببلا نحل نامل نم مث لع امض
 رذنملا نب رشب هناكم ليتساف ىفوت دقو ءةماميلا ىلا هلزع
 هّدَجَبل

 8 حور

 نب لضغلا اهيلع ليتساو ةريودْل نع دكيعس نب متيهلا لبع انيق

 © ملاص ١

 8 اهجورونو نارزبكلا هدلو مأ ىدهللا 4 فنعا اهيفو

 دداخلا لع نب ماص تنب هللا دبع 14 اضيا : ىئدهملا يور اهيفو

 © امهم اص ىتبا هللا دبعو لضغلا

 رصق دكنع دادغبب نفسلا ىف ةجتأ ىن ىف فيول عقو اهيفو هم

 ©اهيف امب نفسلا تقرتحاو ريتك سان قرتحاف ىلع نب ىسيع

 «) 8وعع هرم. 0. 86) 512 1ععم م10 لاقف ةزص كل. 6) 0 مز6 طلق

 حبلا بانللا. 4( 6 فقنع.



 ١و1 خنس اد

 هيقاب كل لف هللا ديبع ني رريزولل لق

 ةيحان رظنت تنور ومألا ىف رْطْنِي بوقغعي
 ديلا يش كذك ا ةنيلع ةلششوتلل ١

 ةفوللا نع «ليعامسا ىنا نب* ليعامبا ىدهملا لع ةنسلا هذه ىفو

 5 هناكم ىلو هضعب لاقف هناكم ىلو نم ىف فلتخاو اهئادحأو

 دبع نب كيرَش ةرشع ئتعشألا رف ئدنللا حابصلا نب قاما
 ئدهملا ةقوللا 2 ىلع ىّلو ةّبش نب ريع لقو 2 ةفوللا ىضاق* هللا

 م نب ثراخل نب بطاح نب دمحم نب نامقل نب ىسيع
 هطرش ىلع ىّلوف حْدَج نب ةفاذح ىنب بهو نب بيبح نبا

 :: جبع خب .كيرش نأ :لاقيو- نامل نب ليعس نب امتع هيلا 1

 كيرش درفا رث ثادحألا ىلع ىسيعو ءاضقلاو ةالصلا ىلع ناك هللا

 ضعب لاقف ىدنللا ابصلا نب ناكسا هطرش ىلع لعجن ةيالولاب
 ءارعشلا

 كيرشل ٌةَعينص اليهس تسلن هلو نوكت ْن اب وتحت

 ٍِ هل لق اكيرش ناو كيرشل ركشي مث ىاحسا نا نوصيو لق
 امانح الو قص" باص ثقك اهلمأي ناك ابتخل 00

 ىلا قدهللا ملص لك ةدولا ىملت دتح نيررتعج نر 0
 ىّلو رث جابصلا نب قاحاسا هطرش ىلوو ءاضقلا عم ةالصلا كيرنث
 نب قاحسا ىّلو رث 2كعب ثادحألاو ةالصلا حابصلا نب قاما

 20 ىلوف ةفوللا كثعنشألا نب ليح نب ليعامسا نب نارع ىب حابصلا

 ©) © فقحما ىب. 1710. ةانصتق م. همر 12. . 2): 0م 0001

 تاعغنم: 5ع0 7106-62. 322:7 0,216-. 12) 01
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 قفاز اهو زلنس

 هلعجو ©« كلذ ّىدهملا هءاطعأل نلعف كيلا ايعفر ىف ىل تدنذأو
 0 2 3 , 2ع 1 د 32

 م مالعا ىف هببس روصنملا مداخ دوسألا مداخل اييلس ميصو هيلا

 ىلع* لخدي «بوقعي ناكف ليخدلا دارا املك هناك ىكهملا
 ع ٍِ 32

 نم ةليجلا ةنسأل ءرومألا ىف مكئاصنلا هيلا عفريو اليل 7ىدهملا
 د

 0 8 53 تا.ناأ|إ هين. عب 5 | . 0

 نيفقعتملا ىلع ةقدصلاو نيمراغلا نع ءاضقلاو نيسبملو ىراسألا
 ١ ءرعآ : 8 86 5
 نب ىسحاب رغظلا نم هب < لاني نأ اجر ايو هدنع كلذب ىئطخ

1 : 0 
 ىق 7/ نسبتاو يكون كلىدب جرخاو ءللا ىتق اذا مهدختاو ميعاربا

 لزن ملخ اهب هلصو ةلص لوا تناك 2د فلا ذئام مببستق نيواودلا
 ٠ .٠ سر .. 50 هو 9 .

 ىف ميخاربأ ىب نسحلا ريص نأ ىلا ادعص ولعتو ىينذ هتلونم 0

 ىدهملا رمأو #ةتلرنم تطقس نا ىلاو كلذ دعب ئدهملا دي

 ءكلذ ىف* ليلخل نب ىلع لاقف هسبك
 © 2 5 2 ع 6 ِِ 3

 هيقاركو اظريسسسس# رز ومالا فيرصتل ابجاع

 2-95 د ءإ - 5د - ١ د س © - 3 تن دي 52

 / هيفاح قئاوب ىضاقلا ةثالع نبا ىلع تدعو

 4) © 20014 1هو2 بوقعي لاقو. 2) كل ءك © مالعاو. هي”.

 5 ملعيب 2 تول ا ا الحا 2 02 مام تيك

 ىم) © هدد. 14 ءا 75747. ئثاع هلصوو. /) 14 ء( ةطن'1-ط[دطقمتس ططقلع

 آ]23طءدغ هللا ديبع قا ةلونم» 2) مذ ءأا كو. 111 ,١١ 1 ثبد ءأ كو.

 061206 بوقعيلو (© بوقعي. #) 1266111816015 هللا ديبع وبا 28

 131103605. ( 2316غ ءمد2126ع ةيدام لاح. 7) كل هيكثاعو ( 5.

 177106 ليي. 1.1. 15غ جان1ع23 خيفاع 15[ كيزبب وب خيفاع نان1 0ءامانقأأ

 :تالع نبا 51ءانأ بوقعي 01611056736 هللا كيبع ابا ةيواعم».



 او خنس قلنا

 © فثي نم ئدهملا هجوف ةلبقتسملا هتليل نم ىتاك كلذ .نأو

 بكتب رماث بو د نايل هب ىلا هليبحاب رمأت بوقعي هب هبخا ام فيقحتب هان هبخ هينأيل هب

 ابراج يرخف مل ليتحاو لاتحا نا ىلا هسبح ىف لزي ملف ميصن

 ةلالد ئدهملا ركذتو هب رفظي ملف ء بلطف هبخ 2 عاشف دقتفاو

 5 ىللا لتتم هيلع خلالولا ىم دهدنع اجرف هيلع © تناك نيا بوقعي

 رضاح هنا هبخأف هنع* هللا كيبع ابا لأسف دما ىف ءدنم ناك

 هل ركذف ايلاخ ىدهملا يدب اعحف* ر/يدللا كيبع ابا مل ناك كقو
0 : 25 ١ . 

 1 ا ماهل دقا وشم ويت يأ نص م

 متي نأ ىلع هب هينأي نا هل نمض هب فتي اناما هاطعا نا هنأو

 هسلح# ىف كلذ ىدهيلا هاطعأف »بلا نىسحإو هلصيو هناما ىلع هل

 كيتاف هل لانحأ ىنخح هابأو كفو هشحوب كلذ نذ هبلط عدو

 تيظاشم لق ةيينموملا ربمأ ب بوقعي لاقو كلذ ىل ملا ءاطخلت خب

 15 خواجي مظعف كلضفو كريبخا قاتميعو تتفصنأو 2 كلدع

 مدحت مل /كل اهتركذ ول هايشا نيبقب دىقو جهلامآ نتكاسفناو

 فلخ كلذ عم ءايشأو اهريغ ىف تلعف ام لثمب اهيف 2غ ,ظنلا

 كيلع لوخدلا ىلا ليبسلا ل تلعج نا اهملعت ال اهب لعي كباب

 2)' هل !فكو 8 ١ك كوت: ١ )8 عاشو. 12ءز7206 د ةهبرق 20006

 ةيلطفق. 4) © ناك٠ 2م 920 2 ركز ل هد ى) 81

 جططتماع ءعياتعت4 00. 2. /) كل ىمضو. 2 (0 2001 بوقعيب

 2) 4 تسخكتناو .٠)510( 42 ( قطنلا.



 راو |وو خنس

 نب نسل « ىدحبملا ليوحأ ببس نع ربخل ركذ
 0و ىلا* فيبطملا نم ميئاربا

 لا قداطاب رما ةامل ىدهملا نا ناك كلذ ىف ببسلا نا ركذ

 16 انوبح نرادا نب برقعي ناكر .ثركذ ءام ىلع* ني

 00 لل فرقا دج ملزم 4 ريعد نب نسل
 001 هل تل اي اك ىلط ملت
 نم اًبرس هل رفحن هتاقث « ضعب ىلا* سدف اصالخو هسفنل اجرخم

 نب بوقعي نأكو سوبحت هيف وح خلا عضوملل تماسم عضوم

 ىدهملا ىضاق وهو :قالع نباب فيك فلطا نا دعب دواد

 هيلع مزع ام بوقعي غلبو هب سنا ىنح همزليو ر/ مالسلا ةنيدع* 0

 هدنع نأ دكبخأت ةثالع نبا ىف برهلا نم ميهاربا نب نسل
 كلك" نع هلأسف هللا نيبع ىلا ىلا هلاصيا دلأسو ىحيملل ٌةكيصن

 ىلا ةثالع نبا فلطناف اهتوف هرّذحو اهب نبخ نا نافذ ةكصنلا

 0« داب درمأف هب /هعاج امو بوقعي مربخ هبخأف هللا ديبع نا

 وتلا هيلغيل ىدهملا ىلا هلاصيا ةلأس ةديلع لخد اًمْلك* هيلعاك

1 1 

 هدنع هل نا هبخا مث هيلع هنمو هايا هقالطا ىف هلنع هءالسب

 هالختساف ةثالع ىباو هللا كيبع ىا نم رضحمب اهنع هلأسف ةكصن

 000 ءوشي دل توني نأ قف ءابهب رتقت ىدهتا بلك“ امهلتم

 4# هيلع عمجا امو ميجاربا نب نسل ربخ هربخاف هالخأو امهماق 8 اموقب 0

 1 9 8187 هوم 2 8 انيك. . . 2) 158 ءكنسخ ه) 0 ىلع.

 5 0 نكاتدعبم م م ربختا» 72 86غ ]3 ءاحع, 2 1812عع هني

 #) © ايهنمم 42) 8 ءا 8 هبر © هب هبلع.



 151 زظنس |

 ىدوراشل ٌلَيح نب رذنملا باهش نب كلملا دبع ىلوف ىملجر فالآ

 كبيع نب ناسغ هنبأ لوو ةرصبلا لحما نم ةعوطملا لجبلا فنلألا

 دبع هنبا ىّلوو ةرصبلا ضرف نم نيذلا لجرلا ىفلألا كلما

 ةعوطم نم لجرلا ةئامسمكلو فلألا كلم ل دبع نب كحاولا

 5ىدهملا ناكو اوجرخن هباختا ىف «بابخل نب ديزي نرفأو تاطبارملا

 اوضف ميخاربا نب زرخم مساقلا ابا اوصخ# ىنح 4 زيهصتل هجو
 ©11. ةئس ىف دكنيلا دالب نم ©دكبراب ةنيدم «اوثا ىتح مههجول

 اهيلع ىدحهملا لماع وهو كنسلاب 0 نب دبعم 0 ايد

 10 ناك نم الا ريصنما نكس « ىف ناك نم ىلالطاب ىدحهملا رهأ اهيفو

 ضرألا ىف ىهسلاب افورعم ناك نيو* لنق وأ مد ر/نم ةعابت هلبق

 ناكف اوقلطأت فح وا ةيلظم هلبق دحأل ناك نم وأ #داسفلاب

 ناكو ميلس ىنب كيم دواد نب بوقعي فبطملا نم فلطا نئمن

 ا ل د ا

 15 © بلاط نبأ نع لع نب 2 نسخحل نب* نسلم

 ناك ىذلا فبطملا نم © ميعاربا نب نسل ىدهملا ليح اهيفو

 هع يسلب

 جواهجب 2) 8 تسشت ن) هل ج بل هعودنع 0ء26. ه) 28 أوفأو
 4) 1مغءا11عاذنتت مهاطدط]]1غعي 8ده30] (؟عاعطاتتت 1831377 ع2232) 30 -»

 هوان ل ءئاطان 002م , ءغ نمت لعدم 12 طقع 1121121026 2017362 1/1

 رمز ع ل طالأاتاح 1111552 10عأانت ال511: 130116 1ةععدولتنا» الغ يدر

 01. ]انرتسطو]ا, زمدعنع. مممو., 17, "1 ةهءوي. ه) 8 2001+ نجسلا,

 7 5 0 ى) 8 ىيسب © 720»* ناسفب. 24) 0 052. 2) (© هت,

 نسل نب. 110 7 ندا عد1ء10, 927. 768. 2. 2 6 ذك هنت. 86ع

 ل 2 ثورعم نك نمو“



 ري 151 ؤلدَش

 هايقدنخ رفحو اهطئاح ىنب اهيفو ةفاَصإلا دجسم ىدهملا ىب اهيفو
 ةنيدم «ةنيدملا نع ىلع نب ديصلا دبع ىدهملا لزع ًاهيفو
 نب ديحن* هناكم اهيلع لعتساو 2 ةذجوم نع* معاص ليسرلا

 ء هللا ديبع* «هناكم اهيلع لعتساو هلزع رق ىيثكلا هللا دبع

 © ئحمجلا ناوفص نب ناجرلا دبع نب دمحم نبا
 ىلا رحبلا ىف ىيهسسملا باهش نب كلملا دبع ىدهملا هّجو اهيفو
 دانجألا عيمج نم ةرصبلا لعا نم نيفلأل هعم ضرفو دكنهلا دالب

 نومزلي اونك نيذلا ةعوطملا نم 4هعم صخشأو* هعم مصختأو

 مشلا لعا ءانبا نم اهات هعم هّجوو لجر ةئامسمخو افلا تاطبار
 مأشلا لها نم ةئاعبس ىف ئجحّتملا «بابكلا ىبا هل لاقي“
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 ان ند نك

 ناك ليقو «ناجرلا دبع نب رابإل دبع وخا ناجرلا دبع نبا
 ةرج ..نب .اظرامعأ اهضراو .ةرصبلا .يلوخح .ناويد .ىلحا "ب نك
 ىلعو ىبنعلا نسحلل نب هللا ديبع «ةالصلاو اهئاضق ىلعو
 88 ٍمَلَحَد نب كيعس اهئادحا

 5 ابو ةنسلا هذه ىف رع نب دمحم ركذ اميف سانلا باصاو
95 

 9 ديدش

 خئامو نيسوخو عسن ةنس تلخد مذ

 ثادحالا نم اهيف ناك ام ركذ
 ةرفثأ غلب ىتح اهيف ةفئاصلا كّمحم نب ساّبعلا ء ةوزغ كلذ ىف

 0 ىحهملا ناكو ىلاوملا ف فيبسولا نسا سابعلا ةمدقم ىلع ناكو

 ىديملا جرخو معريغو ناساخ لغا داوق نم ةعامج هيلا مض

 نيو كيحن نب سابعلا /ذفنا ىتح هيف ماقأو نادربلاب ركسعف

 فيصولا نسل ىلع سابعلا لعجي رثو دعم ثعبلا هيلع عطق

 ومطمو مورلل ةنيدم هذه مىدتازغ ىف مجفف هريغ الو لزع ىف ةيالو ييف

 5 ©لحا نيملسملا نم بصي ل نيملاس اوفرصناو اهعم
 ىلع ىدهملا لماع ومو ةبطكق نب كيبح ةنسلا هذه ىف. كلقو

 ©كيزي نب كلملا دبع نوع ابا هتاكم ىدهملا ىلوف ناسخ
 ىبيج نب لئيكبج ىلوو .ناتسحس كلام. نب ةزج 6 ىلو [ 7 |

 89 كنق رهم
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 عنك

 مم امم زلئس

 هنا ىجيصالا « نع ركذو >ه«هدعم احناص ناو ىسوم فلخ مو

 اتك انا كلذو رمحالا فَلَخ ةرصبلاب روصنملا رفعج ابا ىبن نم لوا لق

 0 لاقف انيلع ملسف انب رف سنوي ةقلح ىف
 ْفَّبَط م اهركبب ءتّقط دف

 © لاق اذ 5 سنوي 3

 قلفلا نم قلق مامالا توم كتغلا محض و ا © اهوكينن

 1 ا نب وص نب يارا نشا ةذف ق :نانشنا

 ©كلذب ىصوا ركذ اميف روصنملا ناكو ىلع
 ىيحك نب ميعاربا فئاطلاو ةكم ىلع ةنسلا هذه ىف لماعلا ناكو

 قب ةنيرللا ؟للعو سابع نب هللا نبع نب ىلع نبا تح نيا

 بيسملا وخا ىبضلا ءريقز نب .رب ورمع ذفوللا ىلعو ىلع نب دكدمصلا

 ىفقثلا ليعامسا ر/.ىا نب ليعامما اهيلع لماعلا ناك ليقو ريعز ىبا

 ل ني كير اهتاضق ”ىلعوا سيف" نم موطن ىنبل ىّلوَم هنا ليقو
 اسارخ ىلعو ىسوم نب تباث اهجارخ ناويد ىلعو ىعضنلا هللا

 نب كيرش ةفوللا ءاضق عم دادغب ءاضق ىلعو ةبطحق نب كيج

 ديبع روصنملا تام ممي دادغب ىلع ىضاقلا ناك ليقو «هللا دبع

 ىلع هللا دبع نب كيربشو : تلا ناوقفص نب نيح نب هللا

 ةالصلاو ةفوللا ءاضق 2 هيلا ناك اًكيرش نا ليقو «ةصاخ ةفرللا ءاضق

 ريع ركُذ اميف روصنملا تام موي «نادغبب طرشلا ىلع ناكو اهلعأب

 4 اهلا

 6) 8 هس. 2) ه « © لاق مك. 4 نسفوطو © كفرظو
 8 نقيبطز 10. 0ءاذ اهكذب 0 احهبكببز كك. 1ع. 27م0.
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 اهم خنس وب

 داما تدلل هسا: مهفي الو ص اهني رت ةطيطلا

3 0 1 5 0 0 

 ريما نأ تلقف نجرخ رث ىنبطاخي هنا مهمشوأ ىخلا عضوملاب

 َبحأ ىتا ليقيو مالسلا مكيلع ارقي وهو. هللا نمي كليكم للا

 5 4 تببحا لو مكيلو رسيو مكودع تسبكيو مكرمهأ « هللا دكوي* نأ

 وع وت طي عملي د المل ىحهملا هللا دبع ىنأ ةعيب اودحجت نا

 كاذ ىلأ نك نينم.ملا ريما هللا فقشو مهلك ميقلا لاقف غلب 6 الو

 وضح نم ءاسورو ءايلوالاو هتصاخ نم دحا فبي ملف مهلك ميقلا

 ؛ه امطال بيل ىوقشم ايكاب جرخو لخد رث ر/ىدهملا عياب الا *

 عيبرلا دبري ناش نباب كيلع ى ديو ا نم“ ضعب 0 هسأر

 سانلل رهاظ وه ىذلا هبق عضوم فوعي الث اهلك يف 5 رب

 دلو ءافلخ ريبق اذكمو لاق © هيلع فوخلل اهريخيل 5“

 1 املف 0 0 لاق عا مهنم دحال فرعي 2 7

 ركذو لاق “ كلذ عدي 3 هبرض نأ 1 2 © هب نلعذ ام

 هيبا عم وتو روصنم ؛١ نب ماض تيار لاق روصنملا ةّجح رضح نم

 سانلا عج رث 2 هعابت ىفل ىدهملا نب ىسوم ناو هعم سانلاو

 13)2“ تزوجوا 16) "تل ككوأ, مل هللا نطو 4) 8

 تيجاو 220 ا وأ رك ى كا 0 هدم. 110. ّدض
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 4 امم ةئئس

 هربغو هيف ماقو ىناميلس ىب ديح كلذ يف كركأو جحالسلا سبل

 ٌىفط ىتح هب اًمايق مهتسحا ناك كمح نا الا هتيب لحما نم

 © ىسيع َنِب ىلع* لعب بتكف ىلهملا ىلا هب بتكو ىكسو كلذ

 نب برح ةفينح ابا هناكم ريصو ىدحهملا نب ىسوم سيح نع
 5 نييخفو 0 و سابعلا مّدقتو «كسعلا وما 0 ادعو نسق

 ةرانم مدقو دمحم نب سابعلا هيلا فبسو ىدحهملا ىلا ناييلس
 هيلع ملسف ةكمل ىن نم فصنلل ءاثلثلا ممي ىدحهملا ىلع

 «مالسلا ةنيدم لا هعيابو هيلا بتكلا لصوأو كأزعو :فالخلاب

 هتجحح ىف ىار روصنملا نا عيبرلا نع ىدع نب مثيهلا وكذو
 ا لوط لانه ولن نيو :بذكشلب مو اههف كم." حلا#

 انّيم الا ىنبسحا ام عيبر اب لاقو اهنم عرفو هليدع عببرلا ناو
 |0001 ال5 الح ىلا ةعببلا 2 دكوح كناو* اذه هجن
 وبا غلبيو نينموملا ريما اب هللا كيقبي لب هل تلقف* عيبرلا

 كلذ « دنع لقثو لاق* هللا ءاش نا كتايح ىف كتبح هللا دبع

 ئارساو ىوسنذ نم ابرام هنمأو 7 ىبر مح ىلا ىن رداب لوقي وو ؛5
 هذه هل تلقف نوميم رثب غلب ىتح مكلذك لوي ملف ىسفن ىلع

 «هموي نم ئضقو هلل دنيخل لاقف مهمل تلخد دقو نوميم رتب

 ىلا تدعو تثيهف طيطاسفلاب» تيرضف ميخلاب ترماذ عيبرلا لاق

 ههجو ىف ثيقلاو هتدنسو ةعارشلاو :كيوصلا هنسبلاف نينموملا ريما

 ©6) 8 224 يسوم نب ىيسيعز 0 761 ىديملا د

 ه3. 5) 4ك ىوجو, 0 مدقتيو. < 4 دككون اناو. 4) 8 هدد.

 ا 2 اهنع"لقتور 4 ىننع لتتلمولا' 78 هللا“ - 2081 660 ةطقو

 210 ل عا (© 20 علب طهط. لخد.



 امد ؤخنس هد

 هرعش رقو كق ناك هنا كلذو هّيَعدص رعش ريطتف ميرلا « كرحف

 “اهيف هانيلدف هتفح هب انينا ىنتح هباصخ لصن دقو فلكل

 نب ىلع هب عفترا ءىش لوأ ناك ليقي ىنا تععمسو لاق
 رفعج وبا اهيف تام ىتلا ةليللا ناك امل هنا نافام نب ىسيع

 5 مثاقلا ناكو ىدهملل ةدكجم ةعيب ىلع ىبوم نب ىسيع اودارا

 اويضح نيذلا داوقلا لبق ىسوم نب ىسيع 2 ىف عيبرلا كلذب

 لتساف 4ناعام نب* ىسيع نب ىلع ضهنف < نودعابتيو نوبرقي

 املف كقنع نبرضال وا نعيابتل «هللاو لاقف هيلا ءاج رث هفيس

 نب ىسيع ركذو »دعب سانلا عيابو عيب ىسيع كلذ ىإر
 ٠( عيبرلاو ىحهملا نب ىسوم نا هثذح نورا نب ىسوم نا دمحم
 ةعيبلابو روصنملا الفو ربخب روصنملا لوم ةرانم اهجو روصنملا ىلوم

 اهئراوتتي ىتلا هتدربو معلص ىبنلا بيصقب دعب اناعبو ىدهملل

 ةاهب ريسي ناك ام ىلع روصنملا نب ماص ىحي نيب ةبرخاب ريقز نبا

 كلام نب رصن نب مساقلا اهسكف /روصنملا ةايخ* ى هيدي نيب
 0- يلع سحناو ىدهملا ترو ةرعرم ةطورش ىلع ذتموي وهو

 ىسوم. :نب ىسيع 2 ىئا نم هسفن ناك امل قافام نك فس
 نم ناكو # ةريسم ىف مالللاو نعطلا ريظف ةيدنوالل هب عنص امو
 هم ىتح مقافتيو مظعي رمالا داك ىتح قنورورملا كلاخ وبأ هش

 2( 1 ليكابفش 80( 85 © 0 قاف. 2 ه عا 0 نودعابيو. 7) ذل

 ءعاج هزنعر )١6 28 عع: هيفشت طف نع 3غعب ركز اة(

 م) هذ رض. 2(: هك هنا واع 2 وبس.



 ممر امذ خنس

 ادع (قاثك نربتكا قلخ نعي .اًما «ةعارقلا ىلا عجر مث سانلا

 اا يطتلا نم دبا يارا ايدج نب مو زنا نك هرج نوف
 اعيش مكسبلي الو 7 ىدعب مكنتفي ال نا هللا لعساو مالسلا مكيلع

 رق ناسارخ لفأيو مشاع ىنب اب ضْعَب َسأَب ٌمُكَصْعَب فيني 3

 مايقلا ىلع هضحو هل ةعيبلا مراكذاو ىئدهملاب هتّيصو ىبف ذخاو

 ناكو ىنا لق ىلفونلا لاق ««بانللا رخآ ىلا هدهعب ءافولاو هتلودب

 نييمشاهلا نم انحف سانلا هوجو ىف رظن مث عيبرلا هعضو اعيش اذه

 نسل هعم ماقف عيابف دمحم ابأي مق لاقف دير نب ىسمل دي لوانتف

 ىدوم دي نسم لوانتف هيدي نيب هسلجاف ىسوم ىلا عيبرلا هب ىهتنات

 3 نينموملا ريما نأ سانلا اهيا اي لاقف سانلا ىلا ىفغنلا رث

 5, ىف هيلكو ىنع ىضرف ىدهملا هملكف ىلام ىفطصاو ىنيبض ناك

 7 ناكم هفعضاو هلام نم ىحهملا هفلخأت كلذ ىأف ىلع ىلام

 جرشنم ردصب نينبولا ريمال عيابب نأ لوا نّيف نيقلع فلع
 0 كولا

 عيابف نسلل همكقف نوع نب كبح ىلا عببرلا ءاج رث هدي ىلع
 اًملف سانلا عيابو ثلاثلا تنكف ىنضهناف ّىلا 4 عيببلا ءاج رث

 نييبشاهلا رشعم انيلا جرخ رق ةهينه ثكف براضمل لخد غرف

 لا نم ةريثك ةعايج انكو اعيمج هعم انضهنف اوضهنا لاقف

 نك اذاف انلخدف مهل رضح نيم ةنيدملاو ةكم لعاو قارعلا

 هب انينا ىتح هانلمحت هجولا فوشكم هنافكا ىف هبيرس ىلع روصنملاب »

 هلمكأ نيرس ةمئاق نم وندا هيلا رظنا ىنأكف لايما ء ةتلث ةّكم

 <6) كل هرمز نان3ع 5ءونتانهئانك انكواتع 20 انأو ذص 8 لعددصغ 2)

 6[ 0 ةدمن, 30 5609: 64. 1501: 6 75. 65.22 ) )  8.هدقن 2) هل ©
 ( هرج.  ه) ة طاق.



 أوم خخنس ىإ

 نأ تملع اردصم ىبوم تيارو قدارسلا ةيحان ىف هتيار اًملف
 ©« ديز نب نسل لبقا نا سلاج انا انيبف لاق تام دق روصنملا

 ىتح سانلا ءاجو ىذخن ىلع هذخن 2 تراصض ىنج ىلا سلجن

 ذا كلذك نك انيبف فوتنملا شايع نبا عهيفو قدارسلا اوعلم

 ال تلق تام لجرلا ىرتا ىسمل ءىل لاقف ءاكب نم اسب انعمس
 أب الا انعار اف ةيشغ هتباصا وا 4ليقت هلعل نللو كلذ بسحا

 ةينقالا ىيقشم :انيلع جرخ فق روصنلل .مداخ.ننال مهلا
 هانينموملا ريمأو اصف بارنلا هسأر ىلعو هفلخ نمو هيدي نيب نم

 وكت ايما: رق ةيلجر :ىللخ مقالا ةجلا قدارسللا ١ ف تاب الإ
 0 مرو دحص ىف اوعفدو مدخل عنف ليخدلا نوديري رفعج- نأ براضم

 ةفيلخ توم متدهش اما هللا ناجس فوتنمل شايع ىبا لاقو
 هبايخ شف مساقلا ماو سانلا سلجن هللا مكجر اوسلجا طق

 ءابطر ابص ناكو هلاح ىلع سلاج ىسومو هسأر ىلع بارتلا عضوو

 ىلع هلفسا ىقلف ساطرق هدي ىفو عببرلا جرخ رف /لحلتتي ام
. + - 0 5 

 ع ءارق م ىدفرط لوانتو ضرالا

 ناسارخ لها نم هتعيشو مشام ىنب نم هذعب 2: فلخ نم ىلا

 سانلا ىكبو ىكبو هلي نم ساطرقلا ىقلا مث « نيملسملا ةماعو

 هةدهعخ :ثهع اذنع' نللو ءكبلا مكنكما نك لقفز ساطبقلا 0
 90 نيكسف هللا مكر اوتصناق مكيلع هأرقن نا نم كب ال نينموملا ريما

 <) ذل كيزي. 2) 8.قاصخ. 2 2هسس. 2) 2لظتا تث

 5. م., ك ىقت. ) 8 اسكر. 7/2 4ك لخلخابو © للحي. #) 2
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 دل اهم ةنس

 هتلع تلبقاو نويمشاهلا لعفي ناك كلذكو فرصنأ رث لاوزلا
 نيلصف ملعن رثو اهيف تام ىلا ةليللا ىف ناك املف دادزنو كنشنت

 6 ىبوث ىف تبكر رث رجفلا عولط عم مارمل دجسملا ىف حبصل
 هللا ىبع نب نوع نب دي رياسا اناو امييلع فيسلا ادكقتم

 كلذ ىف ناكو هخياشمو مشاه ىنب ةداس نم ناكو ثراذل ىبا

 ؛امهيلع فيسلا ادلقتم امهيف محا دق نادررم نايت هيلع ميلا
 ثيدحل * كوملا ىف اومرج نأ نوبحج مشاع ىنب دياشم ناكو لاق

 ء هيف بلاط نا ىب ىلع ليقو رفعج نب هللا دبعو 2 باطل نب رع

 ىف ناميلس نب دكمحو دمحم نب سابعلا انيقل يطبالب انرص املف
 مث امهيلع انملسف امهيلا انئدعف ةكم نالخدي 4لاجرو ليخدم

 امهلوخدو نيذع لاح «7ىرت ام نوع نب ديحم ىل لاقف انيضم

 ناكف ةكم انصح نا ادارف تام دق لجرلا بسحا نلق ةكم

 ىف /صخشلا ىفخ* ٌلجر اذا ريسن نك انيبخ كئذك كلن

 انيتباد قانعا نيب لخدف ءاج ىق سلغ ىف دعب نكو نيرمط

 نك مانيضف انع ىفخ* رث لجرلا هللاو تام لاقف“انيلع لبقا مث و
 لك ىف هيف سلجت انك ىذلا قدارسلا انلخلف ركسعلا انيثا ىتح

 |” 0 دايم نع رك ع قدهللا ىبا ىوع انا ىب
 ريصنملا انيقل نيح ناك دقو قدارسلا ةيحان ىف ريصنم نب مساقلا

 هيدي نبب راسف مساقلا ءاج- هيعب روصنملا بكر اذا ىرع تاذب

 لق هيلا صصقلا اوعفري نا سانلا رمونو ةطرشلا بحاص نيبو هنيب
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 ام ظخنس مأ

 اريخ نلقف تيارو تعمم امل ىمغو ىقلق نم ىرت ىذلا اذهف

 تاف يخل ل جرخ نا ىلا ثبلي ملف نينمّرملا ريما اب تبا
 ©كاذ ههجول

 هللا ىبع نب دمحم وهو ةفالخلب ىدهملل عيوب ةنسلا هذه ىفو

 : ةليللا ةكبص ةكع سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دمح نبا

 لايل تسل تبسلا موي كلذو روصنملا رفعج وبا اهيف ىشوت ىتلا
 نيك دوس يتامو لق كلذك ادم ةنس جحا ىذ نم نولخ

 سيمثل مهي ندادغبب هل عيوبو ىحشاولا لقو ءاجيريغو ريع نبا

 يداها نو .ةنسلا هن نا انا ينل تينا ضل
 108 ىريمشلل رمش © نب ديزي نب هللا دبع نب روصنم تنب ىبوم ما

 ىدهفلا  ةقالخ

 نب ىلع نب كبح نب هللا دبع نب دمت
 سابعلا ب هللا كبع

 ةفالخاب ىدهملل قع ىذلا كقعلا ةفص نع ربخل ركذ

 ذاك روضنلا هدلاو تام نيح

 4 تجرح ل هفتخاالبا نأ نونا تحن نإ لل ١
 رفعج وبأ ناكو ةرصبلا فيرط نم رفعج وبا اهيف تام ىتلا ةنسلا

 ناكف هعم ترس رف قرع تاذب هتيقلف ةفوللا فيرط ىلع جوخ
 ىلع ىفشاو فندا ناك دقو هيلع نتسيلسف < هل ناضرع بكر املك

 0 . 2 2ك 2-2 . ع 1
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 7 اذ ةئئس

 لاق بدالا لعأو ءاملعلا نم ٌلجر ىنربخا لاق مشا ىنب ديم هللا

 نوكسلا ب برو اما

 ناو تأسأ نا سفن اي كيلع
 مدل ذاهدلاو ليلا« فلكل

 كلم نع ناطلسلا 4 لقت هلا

 كمكلاو
7 

 كلم ىلا / هناويصي 1

 مس رملاو ضرالاو ءاهسلا عيد كاذ

 ل يع ا ب ىأب .فتف

 كل كاذ لك دُصَقلاب* ىلششل

 كّلقلا ىف هامل مهدت "ترد

 كلم ىلا هكلم ىبسقأ م اذا

 َكَعْمَنب هناك 2 2 ام

 كتقشنأ رخسملا لابألا

 نب هللا ىبع ركذو 0 / ناوا هللاو اذه فعج وبا لاقف

 ىلع 5016 لاق هنا متلح ملسم نب زيزعلا ليع

 املأ تبثوف ابارج ريحت ال نفاي وه: اذاف هيلع مّلسا اًميِب روضنملا

 اميف تيار ىلا ةعاس دعب ىل

 نا هللا ديبعرو

 لاقف هنع فارصنالا كيرا هنم .ىرأ
 اك د خدي

 + تاببالا هذه* قيدشني الجر نأك مثانلا ىري

 ايت ىح قمتي ناك اكانم نم # ضف ا
 تت تح

 اكارا كدق ا هفيرصت نوم رفكلا كارا نّعقشلو 15

 1 اكاذ تدك َليلَّذلا َنِبَعلا ضقانلا 7 َتْدَرَأ اذاف

 اكاوس ىحلا كنف رسمألاو ل انفه تسكسلم
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 أود خئس معك

 تلح نورام نب ىسوم نأ لديحت نب ىسيع ركذو «« كولا

 ىف رظن ةكم فيرط نم هلون لونم رخآ روصنمل لخد امل لاف

 © بينكم هيف اناث هيف لون ىذلا تيبلا ردص

 ميحرلا ناجرلا هللا مسب

 5 عقاو 5950 ف كونس تقلا كاك ثقاح كثجا

 م هيلا رح نم يلا كل مكتم وا نماك له مَعَج ابا

 لزنملا لخدي الأ كرمآ لا هل لاقف لزانملا سالصال ىلوتللاب امدف لاق

 ذنم دحا اهلخد ام هللاو نينموملا ريما اب لاق ةراهللا نم كحا

 اعيش ىرا ام لاق ابيتكم تيبلا ركص ىف ام ارقا لاقف اهنم غرف

 ؛ردص ىلع ام أرقا لاقف ء ةبجللل سيئرب اطحف لاق نينموملا ريما اب

 نيتيبلا ىلمأت اعيش تييبلا ردصىلع ىا ام لاق ابيتكم كييبلا
 هللا باتك نم ةيآ ىل أرق لاقف #هبجاح ىلا نفتلاف هنع ابنكف

 1 هللا 0 ء التف 3 1 هللا ىلا ىو رخو لح

 اةريمأ اي 34 ةيكلا 5 ريغ 1 اعيش ا 7 كا / اًمجوف

 نع ليحبلاب رمت ةيآلا هذه ريغ ىلق نم نآرقلا ىح نينموملا

 ىننلا ىداولا ىف ناك اًملف اسف بكرو ناك امع اريطن لينملا كلذ

 قدف سيفلا هب ابك ةكم ماقيرطب لونم رك ناكو رقس هل لاقي

 بع ىب تبسم نع كد « نوميم رثبب نفدف تامو دههظ

 6) 40 5ءووك. تهلك ميس. "طب ةهصننم ©. )8  1ص 8دلتعتفسر امنب

 ةدامجلا. . 2). © دتبك..2) 0 مبحاض:. 2) 6و لش هك ا
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 عمم اهم زائمس

 ريخأتو كياو تعطتسا ام دنلملو عاركلاو لاجرلا ٌقعاو نامزلا ميش نم

 ماكحا ىف ؛ لج عيضتو رومالا كيبلع © كرادنتف دغ ىلا نم لتيغ

 اللجر ددعأو اهيف رمشو دكهنجاو © الواذ الوا اهناقوال* تالزانلا رومالا

 ليللاب نوكي ام ةفرعمل راهنلاب الجرو راهنلاب نوكي ام ةفرعل ليللاب

 ليننسأو 4 لشفن الو* لسكت الو © حضت 0و* كسفنب رومالا رشابو 5

 كسفن خو ر/كباتكو كلاعب ىظلا ىبسأو كبرب نطلا ىسح

 ىف رظناو سانلل كنذا ليسو كباب ىلع ”تببي نم كقفتو ظقيتلاب

 الو ةيعال ريغ اسفنو ةمثان ريغ انيع مهب لكوو كيلا عازنلا رما
 ل كول لكم اووأ مالا وع ىف "نيو 0 كابا: نخلق

 لاق «كيلع ىتفيلخ هللاو كيلا ىتيصو هذع طظقيتنسم هبلقو 0

 نب رع ركذو 2 «هبحاص ىلا امهنم لكحاو لك ىكبو هعلو مث

 ىتلا ةنسلا ىف روصنملا ّجح امل لق #ميرع نب ديعس نع ةّبش
 نم كل نعيج دق ىلا ىنب اب لاق ىدهملا هعيش اهيف ىقوت
 ١] ا ادلوملا نك" كل تعبي قبق' ةغيلخ هعممجي لام لاونمالا

 مالطالا ىف + نكي ل ةئيلم كل تينبو ىلبق ةفيلخ هعبجاي
 ىسوم نب ىسيع نيلجر دحا الا كيلع فاخا نسلو اهلثم

 دوهعلا نم ىلاطعا كقف ىسوم نب ىسيع اماذ كيز نب ىسيعو

 امل الرق ليقي 2 نا ال* نكي مثول هللاوو هتلبق ام فيئثاوملاو
 هذع قفنأف ديز نب ىسيع اماو كبلق نم هجرخأت كيلع هتفخ

 ا 5 رفظت ىتح ةنيدملا هذه مكاو ىلاوملا ءالوه لنقاو لاومالا هم

 انااا لتللا مز طع دهر 8 قبح © 1قحسا "6/10 هده
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 اهم خنس نقر

 منال اهندلا ىف راو ميظع هللا دنع ٌْيَح هناف مارللل مدلاو كياو كروم
 لجاعلا يف كحالصو لجآلا ىف 8 كباوث هيف ناف لاللمل < مزلاو ميقم

 اعيش © نا ملع ول هللا ناف روبتف اهيف ”كتعت الو ءدودلل مغأو*
 هباتك ىف هب رمأل دودلل نم هيصاعم 200 هنيدل ملصا

 5فيعضتن © هباتك ىف رما هناطلسل هللا بضغ ةّدش نم نا ملعاو*

 هل /رخذ أن اداسف ضرالا ىف ىتس نم ىلع باقعلاو باذغلا

 هللا نوبراج نيذلا ءاَرَج امنأ ىلاقف ةيطعلا ناذعلا نم م11

 هللا لبح ّىنب اب ناطلسلا هيلا اًداَسَق ضرألأ ىف نوعسيو هَلُسرو
 © هنصحو / هطحو هظفحاف ميقلا هللا نيدو ىقتولا هنورعو نينا

 5 ٌلدتقاو 2 هنم نيقرام ا عبقأو هيف ىنيدحعللاب عقوأو هنع بدو

 هب هللا رما ام زواجت 3 هب تالثملاو « مهل باقعلاب هنع نيجراشل

 بغشلل # عطقا كلذ ناف ططشت الو لدعلاب مكحاو نآرقلا مكح ىف

 هيلا كب سيلف ءىفلا نع فعو ءاودلا ىف عجنأو 2 ودعلل مييخأو

 كاّياو ةبارقلا ربو محرلا ةلصب كلبع جنتفاو كل هفلخا اعم ةجاح

 ؛5 نمأو فارطالا طبضأو روغثلا نحتثآو ةيعرلا لاومال ريذبتلاو 7*ةرثالاو
 نيخشأو ةماعلا نكسو شاعملا عسوو ةطساولا ضخم خي

 ياو اهنزخاو لاومالا ّثعأو مهنع هراكملا 0 فرضأو مهيلع ففارسإا

 2و" ةفومضمم ةزيغ# ثداوشلو ةنومأم ريغ بئاونلا ناذ ريذبتلاو

 ه«) © مدلاو : 14 - 8 , 5ه0 مدنم لالأل طةط6+ دود. 1.3 طاقع 8315-

 7051461112. 6) © اباوك ع6 72ه احالصو. ه) 8 هم».. 4) آذ دتعت.
 2ك. نت بز 2 وجر. 4) اظ0. وو 05. 320. ةهريلش 03:
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 م اذم ةذائس

 الا 4 الو ئدبملا الا اًذحا اهيلع علطت الو نئاوخل كلت ضعب

 دلو 2 نعينجا كلذ 0 اذاف هثوم اهدنع حصب نأ

 روصنملا 6 نع هتربخأو جيتافملا هيلا نعفد مالسلا ةنيدم ىلا ىرلا

 مصي ىتح ادحا هيلع علطي الو هحافي ء الأ ديف اهيلا مكقت هنأ 5

 ةفالخل ىلوو روصنملا توم ىديهملا ىلا ىبهتنا املف ؛هتوم اهلنع

 ءءالتق نم ةعامج هيف «ريبك را اذا 0 هعمو بابلا مقف
 لاجرو لافطا هيف اذاو مهباسنا اهيف ع قر مهناذآ ىفو نييبلاطلا

 ىار امل عاترا ىحهملا كلذ ىار املف ر/ث ةريثك ةدع* ياشمو ياش

 ركذو ««ناكد يلع لبتو اهيف اونفلف ةريفح عل ترفحن رماو 0

 وفثو روصنملا تعم لق هيبا نع ىلع نب ىسيع نب قاسسا نع
 ايإب هايأ هعادو كنع ىديبملل ليقي وو 5١| خنس كم ىلا احول

 0 دعا ىذ ق3 كينزو طلخا تق, ىفاةححملو اى للا :كيبع

 اهاو ةنسلا هذه م 00- يتلا فو ىلا ىسفن ىف سجم

 روما نم كيلا دهعا اميف هللا فدتأف كلذ مسل ىلع ىنادح ف

 /لق وا اجيخم* كنرحو كبرك اميف كل لعجج ىدعب نييملسملا

 ال ثيح نم # ةبقاعلا ىنسحو ةمالسلا كقرييو اجرخنو اجريف

 كيلع هللا ظفح هتُما ىف معلص اديح نب اي ظفحا بسنت

 2©) 3 نيحفف. 0) © نأؤ هن. 560. هنأو لعأر> ةأع معاون : مدقت

 هحئفد الو هيف اهيلا ملقد ناك ىذلا نتيبلا ىلع علطت الا اهيلع
 هدوم دنع حصي ىتح دحا هيلع علطن الو. 116

 ميظع. ك © نم ٌلنف. م/) 0 هنس2 م) 0 ىل8١ 25 0 ةيفاعلا.



 اذ ؤخخنس معو

 ةكرب هللا لّسسأف نوعجار هيلا ناو دلل انف عجار ريغ ىناو رئاس ىتا
 تمم دق .ىلا كغلب اذاذ امونخ ىتيصو باتك اذه هيلع مدقا ام

 هنيصتو هيضقن' نا «ٌبحات نيد ىلعو هيف رظنف كيلا رمال راصو
 نتسلو فينو مرد فلا ةثامتالت هناف لآ نينموملا ريما اب ىلع وه لق

 نم كيلا ىضفي امو ىتع اهنيضاف نيملسملا لام تيب نم اهلحتاسا

 كل ةوه سيل رصقلا اذهو لق “ىلع وه لعفا لق اهنم مظعا رمال
 كتوخال هنم كبيصن ريصت نا بحأف ىلاب هتينب ىرصقو ىلوه
 كناف مهل 2 مهلعجاف كل © ةصاخل ىقيقرو لق «معن لق رغاصالا

 ءلعفا لق ةجانمل مظعا كلذ ىلا مهبو مهنع كينغي ام ىلا ريصست

 ؛0 بحا ناك تلعف ولو اذه اهيف كفلكا تيسلف عايضلا اما لاق

 مهعم نسنأو اذه نم كتلأس ام # جيلا ملس* لق لعفا لق ىلا

 نسحا لاق لعفا لاق مهل هملس بايتلاو عاتم او لاق «عايضلا ىف
 ء« اميفو كلوخ* اميف هللا 50 كلو ةفالثخل كيلع هللا

 اليم اهنم يرخ رق ةفاصولا لزنف ةقوللا ىلا ىضمو هيلع كتفلخ
 ؛5 مايل 2 كلذو كّلقو رعشأو ندكبلا' نم ةيدع قاس دق جلو ةرعلاب

 لق ناميلس نب بوقعي وبا ركذو 2 «ةدعقلا ىذ نم سلخ

 ىلع روسنللا مزع امل تلق رفعج نا ةزاشع ةراظعلا /ةرمج ىندفّدح
 قلاب ىدهملا ناكو ىدهملا ةأرما سابعلا نا تنب ةطير ادد يخل
 متاهيلا عفدو اهيلا دهعو دارا امب اهاصوأق رفعج ىنا صوختت لبق
 هم متفت ال نأ نامبال دكوو اهفلحأو اهيلا مكقتو نئازخل جتافم

 اكذب

 26 رظناك. 0) 00107 2 معسل 4) 8 غل ال -

 ن1. ر/) ظرميك» )5  0 اهل.



 معمم ا١ثبا 1 ةينب

 كناف ةريغصلا ةسارللاف كيلع لقث ناف ةعبس © غلب ىتح ثلاثلاو

 كايف ةنيدملا هذه رظناو «لعفت كنظا امو كيرت.ام اهيف جاو

 نم اهيف كل نتعمج دق كزعو 2 كتيب اهناف اهب لكبتست نا

 ةيافك كدنع 4 ناك نينس رشغ ياكل م كيلع رسك * نا ام لارفالا

 اهب ظفتخحاف روغثلا ةكحلصمو « ةيرذلا ءاطعو تاقفنلاو دنلل قازرأل ه

 «لعفت كنظا امو ارماع كلام تيب ماد ام اريزع لازت ال كناف

 ناسحالا ميرتكتو ضمدقتو متمارك رهظن نا كتيب لعأب كيسوأو

 رع كع ناذ ريانملا عيلوتو مباقعا سانلا يطوتو عرما مظعتو مايا
 عيرقو هيلا نسحأف كيلاوم رظنأو *لعفت كّنطا امو كل مكذو
 لعفت كتطظا امو كب تلرن نا ةّدشل كتدام عناذ غنم رتكتساو
 اولذب نيذلا كتعيشو كراصنا جنا اريخ ناسارخ لعأب كيصوأو

 خابلق نم كتاب جرخ ال نمو كنود متءامدو كنلود ىف جلاومأ

 تنم ناك ام ىلع مهتفاكتو مهتيسم نع /زواجتانو مهيلا نست نا
 نأ كيأو «لعفت كنظا امو هدلوو هلا ىف مهنم تام نم 2 فلو

 كيو «لعفغت #كنظا امو اهءانب متت ال كناذ ةيقرشلا ةنيلم ىنبت 1:

 لخذت نأ كيو «لعفتس كنظاو 4 ميلس ىنب نم لجرب نبيعنست نأ

 مثيهلا ريغ لو «لعفتس كنظاو كرما قع كتروشم يف ءاسنلا
 هللا كبع ابا اب لاقف ةكم ىلا هيسم دنع ىدهملا امد روصنم لا نا

 ©) © 200. ىلا, مم 10. م055 كيلع 200. الا. 65) 8 كتنيدم.

 ) ( كنع سبح. 4) ( هكلصمو, 700 ةخيافكلا #) طاع آش,
 0200 ةيردلا. ناكر 1 خنملقتو ع6( 2201 ميظعتو» م) 0 همن.

 2( 0 زواجتو. 2) طع 1, (0000. فلك... م) 1 كنظاسو. 7)

 1131ع © ناميلس , مععاع جاجأعمج 1ع عرمان قصصا ج21 20014 ىنعي

 دواد نب بوقعي. 70 0 كرمأو.

 دود



 اهم خخنس 00

 ؛«سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب ناميلس نب قاكسا
 1 كتجوز نا ىل لق 7 هنا ناقيلس نب قا لف 5

 ©ةيما ىنب نم انءادعا لق انئافكا

 . هاياصو نع ربخل ركذ

 هذعأ ىف ىدهلل مرا ررشنلا نأ ىدح'ىب'مكيلجتلا نق ١
 هيودبع رصق لزن دقو لاوش ىف ةكم ىلا اهجوتم صخ# امل ةئسلا

 هماقم ىف ضقن١ ناكو هيصوي دعم ئدبملاو اًمأيا رصقلا اذهب ماقاو

 ركفلا ةءاضا دعب لاوش نم نيقب ثلتن نك هيودبع رصقب

 10 © لعفي ناطلسلاو لاملاب ةاصوأف شمشلا عولط ىلا انيب دهرثا ىقبو

 كلذ ىع رتفي* ال ىشعلاو ةادغلاب هماقم مايا نم موي لك كلذ

 هيف لكي نا دارا ىذلا ميلا ناك املف اًكيرحت الا ناقرتفي الو

 اه قف تفتتس نحل ايه مانو ا واظر
 طقس هل ناكو اهنم ةحدحاو لعفت كّتطا ام هللاو 2 لاصخ كيس

 15 اذحا * هحاتفمو هذ ىلع نمأب ال لفق هيلعو هملع رتاخد هيف

 هيلا ملقي كرا دايح ناكو لاق هصيق مك 33 4 :حاتفم ٌرصَي

 هيلي ىنذلا نك 4 يرخ و وا دايح باغ اذاف هب احد اذا طفسلا كلذ

 هيف نافذ هب ظفتحاف طفسلا اذه رظنا ىدهملل لاقف مداخل ةملس

 رما + كنرحتا ناف ةمايقلا موي ىلا ناك وه امو ناك ام كتابا ملع ظ

 هم ىناتلاف الاو كيرت ام هيف نتيبصا نافذ /ربكالا رتفدلا ىف رظناف

 <«) © .لغفف. 26)2 مهدت. 2 8 لالخ. 22) 8 هي

 كنرح مي © © 14, ٠١ ريبكلا. م) © ىاثلا (!14 ىغف) ق١



 ضرار اه خخلس

 نانبب اينيم 7 4 6 اًباث هيلع © ثّدَح افك تيل

 نالقثلا هِقيَحِ نما ىضغأو فسسعلا ىلع كالبلا هل تذأي نيح

 ناتنتأو ةجح نورشع كّلملا َهْنَدَلَق ىق.هاروزلا بر ىبيأ

 نويتلا جداوق هتحخلا ام انا دنع 3 5 امينا

 ناعألا قي هلبح ىف متفقي الو جز اوه ىنّتَي سيل 5

 نابع ريَغب سوي نفك تح كلا ةنعا 2 ءثدلق

 00 ا لد نخب نم يدنيألا ىو هيد فذلا ربط
 ال ب كاما فلخ نحف د ةقلم انك ف

 ناتج ّلكب ىيْنُي د فق وكلا فئاشل اهل ىسْنُي ةانأوذ 4و

 ناحّبألا 00 8 نإ رمع | انج سوغنلا هنود 0

 / ا ا ركذ

 تنب ىورا امهماو ربكالا رفعجو كيح ههساو ىحهملا هحلو نف

 ىبوم مأ ىثكت تناكو ىريمأمل روصنم نب ديزي ناخا روصنم

 ماو بوقعيو ىسيعو ناميلسو روصنملا لبق اذ رفعج كلو ؛5

 0 ا و حط دوم يح تدب ملل

 اهنبال لاقي ناكو « اعارستف اهارتشا * روصنملا ناك ةيدرك كلو ما هما

 ةشارفلا ىلق اهل لاقي ةيمور كلو مأ هما نيكسملا حلاصو ةييدركلا نبأ

 لو مل هاو نينس ةرشع نيا وصو ررصنمل لبق تام /مسلقلاو
 ناتسبب مييلا ىلا فعي ناتسب مأشلا بابب اهلو مساقلا مأي فرعت هم

 نم روصنملا اهجوز يما ىنب نم أرما اهما ةيلاعلاو مساقلا ما

 ©<) 0 نبك. 65) ( مهتبلق». «<) 10ععوئ6 طلغ 65”7انك ص 0. ©)

 6 موسلا ه) 0 اهجورنف اهرسا ع مثيهلا , ءأ 512 12



 ادم خنس نقلا

 هاف لكم الا لبق ىع قعيالوإ ىضصتياالب نك انزال

 يهللا ذخنعل ىلا عت لاو كحضف لق وعرف ىصخ نين

 نافع نب نامتع ليم ذتاع نب دمحم آن زرحم نب بتعق ّلقو
 دوم نجل  ىا نب نضفح ل لاقي ناكارعلشسلا ىوهألا انطفح 0

 5 ناكو هسلاجص ىف ىدهملل اًبدوم نيص 0 نو دايز نب دابع

 هيلع ركني ملف روصنملا ماأو ةيما ىنب مايا ءىف ةيما ىبل اًحاَّدم
 نأ لبق تامو دهعلا هتيالو مإنأ ىدهملا عم لزي رثو روصنملا كلذ
 هلو ةيما نب هب سلم امم 9000 ىف 0

 تت

 ت0

 :» بلطملا دبع ّلآ متلعف ام كس د

 ء ٌبَّشَكلا نوف نم عملت ثّنِج ىو مهنح وتل اك ا

 بلقنملا نامزلل ميقل اب اًهقس مهنم ل
 ام

 بلكلا كأذ ىرص وقستسف 7 مكنخت ف 2 ام اوبلحأف

 5 دربك ساف 500 رويصنملا , ل2 لختم 50 0 نأ ليقو

2 
0 

 ع

27 

 15 3 كلتم ّىل لوم لاق نينتطوملا ريما اب كالوم لاقف نتنا سس هل

 نسحتساف < نينموملا ريما اي* فانم دبع كل مداخ ىلوم لق هفرعأ

 ءل لقو ئحهملا ىلا هيضق ةيما ىبل ىئلوم هنا ملعو هن كلو

 ناتقشلا هتومب تكا ”نفينك . نايعانلا ص 5 :نطللل 8

 ه» نارجلل اطفاس رضدلا جبصأ اموي رهدلا ىلع اذغ نا كلم

 «) طع ءمد] ءءالتتدز ةك هناذوجو (0 5. 1. لعاد ©0000. طقطعمأ نك

 مز 0 هرم. ) كل هدص. 4) كل ثيم. 2 812 ؟هونق 06ءوئذص ذل

 ر) هك مكبخت. م2 ى نقحسا. 2) 8 رسال
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 ميني امم النس

 ديبع ما* نيبصنف ىديهملا «دعب رفعج عيابي نا دارا رفعج وبا

 روضنملا ىلا هب نيعسف 8 ناريع نب* ليضفلل رفعج ةنضاح 4 هللا

 نوراتتو هالمم نايرلا روصنملا ثعبف لاق رفعجعب © ثبعي هنا ىلا َتامواو

 رفعج عم وهو ليسفلا ىلا كيهن نيب نامثع لوم َناوْرع نبا
 بتكو هامتيقل ثيح النفاذ اليضف امتيار اذا لقو لصوملا ةثيدحب ه

 ال. لقو هب اجبرما ام دملعي رفعج ىلا بتكو اربشنم اباتك امهل
 امدق ىتح اجيخن لق هلتق نم اغرفن ىتح رفعج ىلا باتكلا اعفدت

 ليضف امهيلع جوخ نذالا نارظتني هباب ىلع ادعقو ريفعج ىلع

 هقنع ايف حا امهل ضرعي ملف روصنملا ٍباتك اجرخأو ءاذخأت
 افيفع الجر ليضفلا ناكو هنم اغف ىتح رفعج ملعي رثو هتاكمام

 كقو هب 0 امم سانلا أبا ناك ليسفلا نا روصنملل ليقف انّيد
 لبق ةكردا نأ مرد .فالآ ةرشع هل لعجو لوس, هجوف هيلع تلجت

 ركذف  «همد فجي 7نا لبق* ليسلا مكقف َلَتَقَي نا
 لاقف هيلا لسرا ارفعج نا رفعج لوم ديوس نع ركب نب ةيواعم
 الب ملسم نيد فيفع لجر لنق ىف نينموملا ريما ليقي ام كليو ؛:

 ءاشي ام لعفي نينم#ملا ريما وه تلقف ديوس لاقف ةيانج الو ميج
 0 طل دا ركب نيلمالإب لظ عضي ام ململا ومو

 ثنذخأت لق ةلجد ىف نقلذ هلجرب اوذُخ ةماعلا مالكب ىنملكتو
 1 ليف نع لبسي .اهآ :كينا نيلق نضحك لاق كيلتا_ نلقف

 هللا نبع لتق دقو ىلع نب هللا دبع هع لتق دقو هنع لسي»
 لا لنقو املظ معلص دللا لوسر دالوأ نم هرييغو + ىبسيلل نبا

 6) 0 نب. ن) لك ه2. م ( بعلي. 4) 0 فو. ه) ف نيسح.

0 



 ان |: نسيب بيب 3 ل ل ل يب ب

 060 م77 7 ز ز ز ز ز] ]| ] ] ]ذة ياا

 اهم ةخنس دان

 كلذخب هور نع .,الف ةغيخ 9 عملت اهارال ىو كنيبحن ىف ةيلاغلا

 هضع ارهاط اًيشو هنم دحا ىلع: ىأر 6 عدنع كلذب هنيزيو

 لسي ر بحنملا ناك لق كلاخ نب دا نع كش «هناسلب

 5 © ةرثوح ىخا ليهس ىب نالج ثيدح نع اريتك م نأ نب كلام

 دبع نب ماش انب رم نا نالجم عم اسلج انك لق .ليهس ىبا

 اماشه لق ىنعت نم لق ليحالا رم دق ميقلا نم لجر لاقف كلملا

 كقنع نتيرضت كجر ال ول هللاو 3 ربنلاب نينموملا ريما ىهست لاق

 ««تاململاو ايل هلتم © عم عفني ىذلا هللاو ء اذه روصنملا لاقف

 «هروصنملل ناك ىسيع نب ميعاربا لق كلاخ نب كسا لقو

 ا ا 0. خمدالا ا 0

 ترصف 52200 هرج انل 0 ىيذخأف 0 نم تيبس ني

 نللو مالغلا معن كنا اما لاق كيلا ترص رث ابها ىنب ضعب ىلأ

 15 4 بهنذاف هللا كاناع 1 رخا ئمرح مدخلا 2 ىصق © لخدي ال

 كوأد نب ويغلب نب مي مارب نىب كليا كرك ذو م كتبح

 نم الجتر منض روصنملا نأ ةباكاصلا #7 نم ناكو 8 نب ةيواعم ىبا

 هبناك هلعجو رفعج هنبا ىلا ناريع نب ليضفلا هل لاقي ةفوللا لها

 ناك كلقو ىدهملا نم هللا 2:قينع كيا اون ةغم ناكف تريم هالوو

 ©) 8 هدريوجس © 5. 2. 6) 0 رينملاب. © وم. 2) 8 هد:

 2 مدخل, 10. زد م136عع. هنل. ر/) 82 بهذا. ى) 5600.16

 20 رم. معتإر 28 هدح. 8, ءمداتق زد هل ءجكامسأ (ءكر م. "ة* هناا. )»

 /( 4 3 2( "1 لبع.



 معيعنرب أوم ةئس

 كئاخ تنام هللا ىفكيو ارارم فتم لاح ىلع ىَوْلِبلا نم تيت

 لنق دعب روصنملا نيدشنا لق عيبرلا نب هللا دبع ىفكشناو لاق
 ءالو

 بيجو © نهناشخت نم بلقللو ريض ٌكديضت ال روم برو

 نب هللا دبع دلو قفت رونصنملا غلب امل ىدع نب مثيهلا لاقو ؟
 ليقع .ةباقح نم 9 دالبلا ىف د

 رأت الو نكن الو فاقثلا زمغ . اهسيوي ال 4 عبنل قاتق
 راحلا هب فلفت اًنمأ فخأ ناو هحراسم 5 اًقئاخ رج ىنم

 راَج راج نم ُيِرمأ للك ىلا مكنُيْعَأ َصْعَب وَصُعو ىلا اوزيس
 رفعجن وبا ىنرما لق رفعج ىنا وم حضاو نع كيح نب ع

 رد ةثامو نيرشعب 4 هل امهتنيرتشاف < قيّنيل نيبوث هل ىرنشا نا

 هطحاسا © ناباانم 118 باقوحي نينابث# كبلقو مكب .لاقف اهي, دتيينف

 ثيِنبَحََ كلذ دسك هبحاص ىلع در مث انيلع لخدأ اذا عانملا ناف

 لاقف ىعم هيلا امهتلج دغلا نم ناك اًملف ايهبحاص نم نيبيثلا

 تنسحا لق اهرد نيرشع ىنطخن هيلع امهتددر نتلق نعنص اما

 صيبقلا سبلف تلعفف ىل ةادر رخآلا لعجأو اًصيف اهدحا عطقا

 اعلا سل طوع رركنو ١ ٠ تدويغ .نيبلي ف اوي رشع ةسمخب
 ةهتيب لعا رمأي ناك روصنملا ع ا كر دبع ع هم

 اذحا ىار ناف بيطلاو ىننولا موزلبو ةخيعنلا راهظاو ةيهلا ىسح

 ىيصيبو ىرا ام نالف اب لق / هنم لقا وا كلذب ٌلخا* دق عنم 0

 ©) (ب نيناشحو لعاس 10 أبيخو, 6) 8 عبن هك. 5101252 2. *.أ.

 ل هم ورصتر ل ه9 زله مروع ب 062 نيحلاص. /) 18 (ةصاان22 نم لقأر

 5عل نغ .١10 لعتص كلذ. مز ثساو 000. ضيئو.



 أهم حدس معدل ي

 ليقي لاقف ليقي ام عببر اي للفم نمزلقم ريتني نيس جالا

 فرص ميلا ىنع كباذعٌلهَف مكلام لاملو مكدبع كبعلا

 ىسحأو هب ظفتاحاو هليبس ّلخن هنع توفع دق عيبر اي لاق

 5-50 هلماع وكشي 0 ىلا لجري عشرو لاق «« دنيالو

 5 ملظتملا ةعقر ىف هلماع ىلا عقيف هلام ىلا هفاضأن هتعيض نم اذح

 هذه نم ملظتملا اذه فصنأن 2 ةمالسلا كتبكع لدعلا ترشآ نا

 ءانب + ىف ةعقر هيلا ةماعلا نم لجر عفرو لاق ب«ةمالظلا

 دجاسملا ةرثك ةعاسلا طارشا نم هتعقر ىف عقوف 4هتلح ىف دجاسم

 لما نم لجر مّلظنتو لاق «باوثلا نم ثدزت كاظح ىف كنف

 هنا اهيف عقوف روصنملا ىلأ اهعفر ةعقر ىف لاتعلا ضم ل

 ركذو ي«كلذ ىف كل انذا ىكقف بلم هب ضل اقداص 0

 لاق رفعج ابا نا هتلح فالعلا ليذهلا ابا نا ةبش ىب وع

 ريو طساوب لاق وأ .خوللاب تام كمح نبا ء كسلا نا ىنغلب

 هنا ميحصلا نا ليقو اهنقرحال ىدنع كلذ فح ىتلو ةونفدي

 ؛!ةهناو دونفدي نا اوماكحت ناو دادغب ركب ىدهملا نامز ىف تام

 يلع قرح نا اوعنتما اون" ن ١ ومأو هما كونى علال

 ريصنملا غرف امل ىنئادملا و مقنع عيبر عفلف ملزانم
 هيخ نب ريدي نلعب طل دنيا ويت

 نيبلا اذه لثمتي ناك رومالا هل /تيماقتساو دادغيب راصو نامرلا

 ه) 11عوتا. ٠ افوردصم 0) 14 ١1 + )0 كبرقأ) كبرقا افرول ترثآ نأو

 ةمادنلا نم. ء) همز ءءاان2 511221ء71. )4  0 لحم. م) 1مأعالت-

 علااتتت 2 ىريخلا ىكيسلا ءمعممدتأ 22615: ءد0لعدد 5201060 12عزخاتأ

 عرب # 111, .١ رك) 0 تناقيسساو.



 اد أمم 0 مدين

 ترضح لاق قدزرفلا نع قدزفلل مع نبا ىنتّدح ئلذهلا ركبوبا
 خشثاع ىبال لاقف ل بيطصأ دقو هوامدن هدنعو كيزيب نب دكيلولا

 < ىوعبزلا نبا رعشب ىتغت
 لسألا عفو نم جرزحلا َعَوَج اوُدِهَش رْذِبِب ىخايشُأ َتْيَ

 ٌلكتعاف ردب ليم انلَدعو مهتاداس نم ةفعضلا اَنلَتَكِيو . ه

 داتا لهن وول ريع ايااتذع ىنغا ال ةشثع نبا لاقف

 از مهقع لعل وذل هللاو تنسحا لاقف هانغف لاق كتاوهل تعدج

 لاقو هواسلج- هنعلو روصنملا هنعلف لاق رعشلا اذه لاق ميي ىبعبتلا
 ىلذهلا ركب نأ نع ركذو - «««دكيحوتو هنعن ىلع هلل دبل

 هيلع اوبغش لق دنمل نا روصنملا ىلا ةينيما بحاص بتك لاقدم
 لونعا هباتك ىف عقوف هيف ام اوذخاو لامل تيب لافقا اورسكو

 «ءاوبهتني ل تيوق ولو اوبغشي ل نتلقع ولف امومذم انلع
 ىا ىلع ثبعلا لما ضعب يرخ هيبا نع ىلصوملا قاح#ا لاقو

 ههجوت ءالا كمد ىف همد كانغ لماعلا ىلا بتكف نيطسلفب رفعج
 لثم اًملف هيلع هلاخداب رمق صخ#ف هب رفظف هبلط ىف دج ىلا
 0 نرثنأل ىلامع ىلع بثوتملا تنا رفعج وبا هل لاق هيدي نيب
 اخش ناك دقو هل لاقف كيظع ىلع هنم ىقبي ايم رثكا كمحن نم

 « لعتسم ريغ ليتض فيعض توصب نسلا ريبك

 ميلا ُةَصابِر هنشلا نو ْتَمَق امَدْعَب هع وون
 6) 01. آ1طص طلوءطقسم ه0. 1705غعدأعا4 م. 114 1. 16 ع6 19. م2)

 رع 1طص 1815ءادذسص 1. 1. (© ىبصلا 2 0 م ىل. 42) 1ةسلططأتب

 ه0. 1610. 11. 61 2. 5 ا © و: ميو هع. ظلال ةعطقق ل: 1

 ه) 0 ءمصانمأعز 20 5600. هك. 15ءزتار 2ىمن. ه4. 11, ]2.666 1



 دوب زعم زن

 اوم خخنس عادنم

 لوت ملف سابعلا ىنبو ةيما ىنب مايا ىف امف لهس نب لصفلا
 نب ديزي ىلع ىرجعي ٍياَجلا ناك اهنود ام ىلا ةتامثلثلا نم فازرالا

 نب ىبوم نب ميعاربا ركذو 2«“«رهشلا ىف مرد ةثامثلث ملسم ىنا

 نوبتكي اوناك اهلك ىلثالا ىف ديربلا ةالو نا « ىسوم نب* ىسيع
 : مدألاو بوبملو . ميقلا رعسب .2 موي لك ىف* هتقالخ مايا روصنسملا ىلا

 لعي ابو مهيحاون ىف ىضاقلا هب ىضقي ام ٌلكبو لوكأم لك رعسبو

 اذا* اهناكو ثدحح لكو «لاملا نم* لاملا تيب مدري ابو ىلاولا هب

 ةادغلا اولص اذا « غليل ّلك ىف ناك اب* هيلا نوبنتكي 4برغملا اوّلص

 كسما اهلاح. ىلع راعسالا ىلر ر/اذاف اهيف وظن مهبتكك .تدرو. اذاف

 ؛ لاسو كان لماعلاو ىلاولا ىلا بنتك هلاح نع اهنم ءىتش ريغت ناو

 ةلعلاب .باولل كرو اذاف هرعس ىع كاذ ؟نتلقن ىتلا ةّلعلا ىع

 ىف كش ناو هلاح ىلا كلذ دنعس دوعي ىتح ةقفي كلذل فطلت

 ترضخ نم لسور كلذ يف عيلا هيبتك يصاغلا كيال |

 «2هموليو خوي هيلا بتك هب لع ايش ركنا نف هلمع نع
 اك لجر ىثّدح لاق ئميبتلا ناتاخ نب حابصلا نا ىكدصوملا قاحسا ركذو

 نادغي هلوزن مايآ روصنملا دنع ديلولا ركذ لق ديبا نع ىلها نم
 ايلاقف هللا دبع ىنبا ميعارباو كيج نم هغارفو ةنيدملا نم هغورفو

 نباو ئلذهلا ركب وبا سلجملا ىفو لق رفاكلا دحلملا هللا نعل
 لاقف ةباكاصلا نم ءالوم لكو ىماطقلا نب 7 قرشلاو فوتنملا * شايع

 2) 0 هرص٠ 2) 8.هرم. 2 8 200. هب. ' 2) 2366 كلف 2

 1ءمل2 ”1لعصغانت. 6) © خليل ىف ناك ام لكب. رك) © نا. مى ©
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 | ممم اةم ةادس

 مهل ركذي اباتك ةنيدملب بلاط دنا نب ىلع ىنب ىلا .بتك هيلا

 لفي ف هناو رصع 7 هجورخو نسل نب نسل نب ميعاببا © هيف

 نيسمتليو ناطلسلا بلط ىف نوبحي « ناو هيأ, نع آلا كلذ

 امل ةيما ىنب ةوادع نع اوزجت دقو قيقعلاو ةعيطقلا كلذب

 0هيبا ونب نيبثو* ىتح جرت بلط نع اوفعضو ناطلسلا موعزا ة
 ناطلسلا اوعزتناو ئامدب اوكردأت مراتب اوبلطف ةيما ىنب ىلع هل اًبَصَع

 ةيواعم نب ةعيبر نب عْيَبس رعشب بانكلا ىف لّثمو مهيديا « نع
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 ىجعيبريلا
 عفادأو مكنع ىمحأ هللابو مَع نا مُكَنَع ىذد الولف
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 ال هللا لقت الزام. .ةافك ا انيل :ىااال ةكبي وما تعاسصتا“ لو

 عسانا ملياعو مح ىذلا اذ نيو مكنع سانلا َءَطٌءَط ْنَمانلاوُمَسَ
 ياس ىرب ٌلاضفا رهدلا ىلع مكيلع متملع دق انم لاز امو

 عطق مخرللو عض هللابو ةوقجسو رذَع لأ مكنم لاز امو

 | 0 اس عع اطنيتع قسد يحاو
 ٌعفاور تاضفاخ رومألا كاذك ب نوح وحل انا 1

 2270 3 نذف

 مودص موق ما دقأ نولعت لو

 رام شاجمم لمي نق

 هه 7 تع

 5 مارقاب انا 0 نولعتأ لو

 ”ن ةئامثلت رفعج قا مايا لاّيعلاو باتكا

 2 لك نومأملا مايا / ىلا اهلاح ىلع لوئتوم

 قازرأ

 رف 0 تتناك املف* <

 قار رالا 'ةذايو' نس نم
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 لادا

 امم نس 5000

 ابجرخم' ال سانلا اهيا لاق ملسم ىا لتق دنع © نئادملاب روصنملا

 رث هناف ةمثالا شغ اورست الو ةيصعملا ةشحو ىلا ةعاطلا سنا نم

 هناسل تانلف .وأ هدي رآثآ ىف ثرهط الا ةركنم طق ثحارسي

 مكسخبن ىنل انأ هقح ءالعاو هنيد زازعاب 3 همامال هللا اهادبأو

 5 اذ ةورع انعزان نم هنا مكيلع هقح ىيدلا سخابن ىلو < مكقوقح

 عيابو انعياب ملسم ابا ناو دمغلا اذه ىبخ هانزجإ صيمقلا

 هزاع يارا فيضان عراب تيرس رار

 نمل قلل ةيط انعنع مهو انل هنيغ ىلع هك هيلع انا

 لضفلا نا ىلسوملا ميعاربا نب قاحخسا ركذو هيلع فشل ةماقا
 !0 ىلع «ىبا نيعمس ىأ لق روصنملا لق لاق هيبا نع دبخا عيبرلا ىبا

 «ءايبنالا / ةرخألا ةداسو ءايخ“الا ايندلا* ةداس ليقي هللا دبع نبا

 لمح ىلع بضغ روصنملا نا ىسيع نب ميغاربا نع ركذو
 رماذ هنّكح ماقف هحطبب رمأت ةّذَيرلا نم هلصاو بتاكلا ليمج نبا

 سيمخ* هبرضو هكاطبب رماف نانك وه اذاف هليوارس ىلا رظنو هتاماقأب

 ةكركذو 2 ««فرسلا نم هناف ناتك ليوارس سبلت ال لقو ةرد « ةرشع

 نع هثّدح ميعاربا نب نسل نا ىمشاهلا ليعامما نب كبح
 هاخاو ةنيدملاب هللا دبع نب كيح لتق امل رفعج ابا ن .رأ هخايشا

 ليخث رصع نسح نب نسح نب 4 ميعاربا جرخو ىرمخابب ميغاربا

 : 5 60 9 نيل -- ١ ©) 0 هرم. ه68) 31350015171, 186 مع. هب هنيد :انعاب .داب ىلا

 هجكلفغب هقح ءالعاو. 4« (إ مكفاح 2) ]3 ء 8135001 هدت. م) 8

 قعر 202 لع 01 ه0: 1 رز ةرخالا ىو ايكسالا ايندلا ىف سانلا.

 مز ]) :عادء[]زهدع 1اطةهطخمتا زاد طدكدسص زن ةعوومأم 2760116 2110
 1 جط2 دعت جعولتتع 232110 ةلئان13 01110011313 1125:6111. 170163556 تان
 ىلا1 11 هذآكمط. زارد 4ط00112ط زض ةععزلماإم ؟نلغكر أ 510253 2. انآ.

3 55 



 قل ادم خخئس

 © غمدو ناسارخ لعا مكب انزعو انفرش ايحأف اراصناو ةعيش انل هللا

 ص انّيبن نع انثاريم انيلا راصاو انقح رهظأو لطابلا لها مكقح
 ميقلا رباد عطقو هراصنا رعأو هرانم رهظأو درقم قلل رقف هيلع هللا
 ىلع انيف رومالا ترقتسا امل نيملاعلا بر هلل كمشملو اويلظ نيذلا

 اًملظ انيلع اوبتو انل لداعلا هكحو اهيف هللا لضف نم اهرارق 5

 نم هب انمركأو هيلع هب هللا انلضف امل ايغبو انل 2 هنم اًدسحو

 نبجلاو لهجلا ناتلكلا نسئبل مقودع نع اًنْبِجو ىلع لهَج
 ء ةلاهجب تيتا ام رمالا اذه نم تيتا ام ناسارخ لعا اب هللاو نلف

 تلقف الاجر مهل نيسسد دقو مرعتلاو 4 مقسلا ضعب مهنع ىنغلب 0

 مهل توذحو اذك لامل نم كعم ذخف نالف اب مق نالف اب مق

 « كلت مهيلا اوسدف ةنيدملاب وت ىتح اوجرضفذ هيلع نولعي الاثم

 ريبك الو «ريغص الو* باش الو ميش مهنم ىقب ام هللاوف لاومالا

 كنع* 0 هكا مهلاوماد ©ءامد اهب تللحتسا ةعيب 0 لا

 0 ا هو سومو

 لعف امك َنوُهَتْشَي ولا ا عملا مرسوما
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 بطخو لاق «« بيرم كش ىف ايناك مهن لي نم مهعايشأب
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 ام6 خخنس معد

 هيلع مكحو دطلتف بلاط نا نبا ىلع اهيف ماقف ريثك الو ليلقب

 هيلع نبثو رث ةيلكلا هيلع. نفلتخاو ةمالا هنع تقرتفاذ نيهمل

 لاومالا هيلع نيضرع دق لجرب اهيف ناك ام هللاوف ىلع نب نسل

 5ىبلعب نم ىديع يلو كلعجا ىنا ةيواعم هيلا سلف اهلبقف
 ةاسنلا ىلع لبقأف هيلا ديلسو هبخ راك ةانم هل دلسناف هعحدخ

 ىتح كلذ ىلع لؤي ملف ادغ اهقلطيف ةدحاو موي لك ىف جوزي
 لعا هعدخن ىلع نب نيسفل هدعب نم مق رث هشارف ىلع تام

 لحا نتفلا ىف 7 قارغالو قافنلاو قاقشلا لما ةقوللا لمار قارعلا
 0 اهبراحأف نك يب ام كلاوف ةفوللا ىلا راشاو < ءادوسلا ةرحملا هذه

 لتق ىتح دىيلساو دلذخن اهنيبو ىنيب هللا وف اهملاسأف ملس الو

 هوجرخا ايلف هورغو ةفوللا لعأ هعدخن ىلع نب كير هدعب نم ماق مث

 جورخل ىف هحشانف ىلع نب لمح 2ىنأ ناك دقو دوملسا هوريهظأو

 ضعب ىف دج انا هل لقو ةفوللا لحما ليوا لبقي ال نا هلأسو
 ١5 نوكت نأ فاخا اناو ةفوللاب بلصي ءانتيب لحما ضعب نا انيلع
 ةفوكلا لحما ردغ هرّذحو ىلع نب دواد ىعع هدشانو بولصملا كلذ

 انيلع بثو رث ةسانكلاب بلصو لتقف هجورخ ىلع منأو لبقي ملف
 ةث اندنع عل تناك ام هللاو انزع اوبهذأو انفرش اوتامف ةّيما ونب

 ايفنذ عيلع خجورح ببسيو عبق لا هلك كلق نأل ا اهنوبلطي

 ه0 مكثعتبا ىتح ةارشلاب ٌةرمو مأشلاب ةرمو فئاطلاب ديم انيصف نالبلا نم

 6) ©0.امو اهنم. 62) 8 قارعالاو. 6) (0 ءوسلا, انا 2135001 1.

 4) 001'2135 ىببا ء( لعتص هدشان. ) © انيبن تيب.



 م اوم نس

 نوهي نمم هللاو هناذ ملكتي ال نينموملا ريمأل ام ةَبش نب بيبشل

 لاق مث ةبطخل عرتفاف لاق ©هلاب اف* ليقلا باعص هيلع
 6 0 5 © < > هدرا

 0 ىنمتشيبو كعس نع فكفكا ىلام
20 

 او لهجلا ن انلخلا نستبل مهيد نط اني نط لع الهج

 لقو سلج مث

 متاطعلا ىتخال الا .هبقشفأل . نكأ و. عانقلا ىنأر نع تيل

 0 ا ل يع بع يسلم

 ىلع اقنر « برشأ اولواح اذ اف «اوصمغو قل اوطمغو اورعوتساف
 ىسفن ةناعاب اًذحا مركا ال هللاو ضضمو ميض ىلع ميقا ما صصغ

 0000 ادله ثقيل قلل يلدينعي رك علت فلو ف

 ركذو 2 «بكر رث مالغ اب مق يغب ظعو نم ديعسلاو

 ديح ديم ناجرلا دبع نب دكيحم نب هللا دبع نا ؟ىميقفلا
 هتوخاو نسح نب هللا دبع فخا ابل روصنملا نا هثذح ىلع نبا
 ىنثأو هللا دبحن ربنملا دعص هتيب لحما نم دعم اوناك نيذلا رفنلاو
 سارح لصإ اني. لاق. رق معلا ىبنلا/ ىلع قلص ق هيلع

 نم اوعيابت ل انريغ متعياب ولو انتلود لعأو انراصتأو انتعيش متنا

 بلاط ىنا نب د ىلع كلو نم ءالوم ىتيب لها ناو انم ريخ وع

 اهيف مهل 2 ضرعن ملف ةفالثلو وم الا هلا ل ىذلا هللاو مهانكرت

 <4) 8 هزت. 65) 8 تفكفك , 1135001 ان :عععم)ن. ه2 + 4

 23200. اودج و مئاقلا. 2١ 2 12و 6 أبضمغو 11254 ابطبغو

 ابطيغن. 6) 0 برسو لعام 13ع.: 2414 ,ىقسأ. #7 135' 001 وفعلا.
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 أهم خنس )1

 ناكف ةكمب ابيطخ ماقف نادغب ءانب دعب روصنملا مح لاق هنا

 نأ يئاذلا دعب نم رولا ىف انتَ قلو همالك نم طفح امم
 0-0 - نآغنرم

 لصف ءاضقو 1 لوقو 42 00 نوكلاصلأ ىدابع هنري ضرالا

 ىنيذل )ل نييلاظلا موقانل اًدعبو نكاح حلفا ىحلا هلل ديكلاو

 ندور

 5 لقل © نيبضع نارقلا اولعجو ان را ءئفقلاو ة اضرع خبعكلا اوذختا

 كيبشم رصقو ةلطعم رثب نم 4 ىرن : نيثرينسي هب اوناك ام هب قاح

 0 0 * .ةنسلا 0 ىنح هللا 20

 - 25 ند

 5 "يهل نيك سنت دل نم كلل

 ؛0 فعج ىنيأ ىلع تعبانت امل ثادحالا نأ لاق ا نبا نع
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 ُديِسَي ام شادخ وذي اف شاّدخ ىلع ءابللا نفت

 رماو هتبي لعاوأ ةباصصلاو,.كلوملاو تاوتقلا+.«ناطحلب را
 مكقتلاب ىلاج نب نابيلس» ليخل جارساب ئموتلا اداّح
 ؛ةدمايا نم مهي ىف يرخ رق 7 باوبالا فخاب ريح نب بيبسملاو

 لجر لاق فطني ال اًليبط مهيلع مزأت لاق* ربنملا الع ىنح

 )1012295 756-155 اصرخ. 5عولو. ]2 (0 51غ 1ععاتتأ ال5

 ىسغلاو. 2) 102 28 70 2) 00-8 ا
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 رز اوم زخنس

 ميعاربا ىنثّحح كيب نب هللا دبع نب ىسيع َلقو ىاميلس
 ىنعي دجسملا اذه ىف روصنملا رفعج وبا بطخ لق ىسيع ىبا
 ماق © هن .داقث َح هلل اوقتا غلب ايلف دادغبب ةنيدملا دجسم هب

 َّْت

 هللا ىبع اي تاه هللاب ركذ نمل اعمس اًعمس لقو ةبطخل رفعج وباو

 هللا رفعج وبا لاقف اميش لقي ملف لجرلا عطقناف 2 هللا ىقت اف*

 ملت ةقاط ال ام « مكروما نم انولمحت ال مكسفنا ىف سانلا اهيا هللا

 رق هسبح تلطأو دهظ تعجوا الأ ماقملا اذه ٌللجر ميقي ال هب
 8 هيف ةمالعلا تناكو ةاجنلاب هل انقثوف لق عيبر اب كيلا هذخ لآ

 عطقف هناقت فح هللا فنان هللا بع اب نناو لاقف ٌلجر هيلا

 عجر رق لاق «بيسم اي كيلا هّدخ لاق اًهوركم لجيلاب دارا اذادم

 هنم كلذ سانلا ىسحتسان هعطق ناك ىذلا عضوملا نم هنبطخ ىف

 ىشمي ىدوم نب ىسيع لعجو رصقلا لخد ةالصلا نم غرف املف
 لاقف ىبوم وبا لاقف رفعج وبا هب سحأف هفلخ #هتتيه ىلع

 و لق لجيلا اذه ىلع ىنتفخ كنأل لاق نينموملا ريما اي معن
 اًملع رثكا نينموملا ربيمأ نا الا كلذ ضعب ىبلق ىلا /فبس دكقل ؛5

 املف هيلع ىنفخ ال لاقف قمل الا نما ىف أب نا نم ارظن ىلعاو
 ىلع ىنتيار امل كنا اذه اي لاقف هب قف لجيلاب ّىلع لاق سلج

 كتلغش ولو هملكا نا الا ؟ىنعسي ال ةيغاطلا اذه تلق ربنملا

 ليللا مايقو رجاوهلا ءامظب اهّلغشاف كل لثما نالت اذع ريغب كسفن
 بعذاو مرد ةئاعبرا عيبر اي ةهطنأ هللا ليبس ىف كيملق ريبغتو »

 نه >

 نينموملا ريما دوم كعاص ىبب هللا كبع ىع ركذو «كذعت الف

 «<) اآكم1. 3, 75.97. 65) 8 هزت. 2) 8 ىلع مكسفنا“ 4) 8

 هتف <6) (ن نبأ. كر ام سم" مكب ,ىنغتسي, /) ( ةطعأ,



 أدم انس عا

 مكيلع يي مكنيد 2 6 مهلا © ىلاعتو كرابت ليقي ذا

 ىدتسيو باوصلل ىنققوي نأ اًنيد مالسالا مكل تيضرو ىنّمعن

 مكتايطعال ىنحتفيو مكيلا ناسحالاو مكب ةفألا ىنمهليو داش

 دواد نع ركذو «بيرق عيمس هنا مكيلع لدعلاب مكفازرا مسقو
 ديصبا ني ل ع نأ هيببا .ىنع كاين ىلا

 هدحو هللا الا ملا ال نأ حهشأو هيلع لكوتأو 0 نموأو هنيعتسأو

 كبكذا ناسنالا اهيأ لاقف هنيجب نع ضرتعم هضرتعاف هل كبرش ال

 هللا ىع ظفح نمل اًعمس اعمس لق رث ةبطخل عطقف هب تركذ نم

 ةرغلا ىنذخأت ناو ادينع ارابج نوكا نا هللب ذوعاو هب ركذو
 ؛٠ لثاقلا اهيا تدناو نيدتهملا نم انا امو اذا تللض دقل رثالاب

 لاقف ماق لاقي نا تلواح كنتو 3 هللا هجو اهب تدرا* ام هللاوف

 كيو :ثرفخ نا .«اهليقفت ثمه ىل كليو دهب نفسر
 اندنع نمو تلون انيلع ةيلل ناف اهتخا سانلا رشعم مكاياو

 داع رث هرداصم هوس ايم دودروت هلحا ىلا رمالا اودرف © يلصق

 1و هلبع ادي نأ ةيضال اقف مفك نم اهورقتب 6 هناكف هتبطخ ىف

 ىأ نبا نبع عفان نب :عيبرلا يوت .ىا نمح ركذوا ١ طال
 ىف دادغبب بطخي وهو رفعج ىنا ىلا نيف لق هنا ءاوجلا
 نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأ اي /تأرقن ربنملا ىلع ةنيدملا دجسم

 ا كلير تملا ا يل وعل سيل ل ا نولعفت ال ام

 هر هدنع نم تاجر لق كارا الف ىّنع يرخاف كلنقا نا تندرا
 رم

 صمد شسمللللا

 ©) 051. 5, 75. 5. 8) 0 اهل درأ هللا, 14 1م ليقلا اذهب تدرا

 هللا ه<) 14, ام اهمنتغاو تمع دقن. 4) 1 تلصق. 46) ( ©(

 لش انباع "نك كف 6 052 مك دا



 ااا اذم خلس

 «جيرصتلا هيفسلا ةبرقعو ضيرعتلا ميلمل ةبيقع لوقي ناك روصنملا
 رصن لنا نب ىيج ىنئنتدح لاق دلاخ نسب دا ركذو

 ةليلغم كلي لعجات الو روصنملا دنع أمق ىراقلا نابا نا ىثرقلا
5< 5-0 

 نسحا ام روصنملا لاقف «ةيألا طسبلا ّلُك اهطسبت الو ققنع ىلا |

 يللا مدطا ام للعم خص نم نوسنملا 'لاقو لق “انّه انبثا ام
 هنا ملع نمو اميرك ناك ركش نمو كش كفقف فعضا نمو ًافك كقف

 مثدزتسي رو مراكش ىف سانلا 6 ىطبتسي رمل هسفن ىلا عنص اه
 كتيفوو كسفن ىلا هتينآ ام ركش كريغ نم سمتات الف عتادوم 6 نم

 كهجو نع ةههجو ميكي كيلا ةجالمل بلاط نا ملعاو كضع هب

 نب دمحم نأ ةبش نب ريع ركذو 47د, نع كهجو* ٌمكذ»
 ىسيع نب قاكسا نعمس لاق هثّدح م ئبلهملا باقولا دبع

 ىلع هتجاح غلبيف ملكتي /سابعلا ىنب نم ٌكحا* نكي مل ليقب
 كدب نب سابعلاو ىلع نب دوادو رفعج ىنا ريغ ةهيدبلا

 ىرهغلا ميعاربا نب ليعامما ىنثذح لاق كلاخ نب دجحا نع ركذو
 ىف بطخ لب ميق لاقو ةقرع ممي ىف دادغبب روصنملا بطخ لاق 5

 هضرا ىف هللا ناطلس انا امنا سانلا اهيا هتبطخ+ ىف لاقف ىنم مايا

 هتعيشم لعا هعيف ىلع هنزاخ اناو هديدستو هقيفوني مكسوسا

 ءاش اذا الفق هيلع هللا ىنلعجب ىق هنناب هيطعأو هتداراب همسقأو

 | نا اش اذا» ىنحتف مكقازرأو مكميف مسقو مكتايطعأل ىنحافي 5نا
 َ مييلا اذه ىف هولسو سانلا اهيا هللا ىلا اوبغراف ىنلفغقا ىنلفقي 8”

 | هباتك ىف هب مكملعا ام هلسف نم هيف ملت بعو ىلا فيرشلا

 / ©6) 1كم1. 17, 785. 31. 825) © ىطشسي. © © ىل١ 4©) 60010
 00 ( نكابحت رك) 0 دحا - ىنب انيف. ىز) 8 هنن.
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 اوم خلس ند

 ارانيد هنم ةررحا اناو ةليل تب ام امهنيزو اهترعو «ايندلاو نيدلل
 < هئاطعا ىف* ملعا امو ةذاذللا نم لاما لخبل دجا امل ارد الو

 ملعلا لما نم لجر روصنملا ىلع لخدو 2 «ةبيثملا ليوج نم
 هحتع هجم أ نع هلعسي ال لعجت هنيع هتمكتقاو هاردزاف

 , ىكتسا لو ةتنلع ملعي  لخا الك: ملعلا اذه, شل نتا ١0

 ء ام 0 روصنملا ناكو لاق 2«“«كانه نف لق هيلعتا ملع نم

 نم مدعي رث ريدقت ريغ نع لاو ريبلت ريغب لعف نم ليقي
 45 روصنملا تنعمس لق ةبطحق نع ركذو «ايحال وا اثره
 ضرعتلاو رسلا ءاشفا اثالق الا اهباككا نم ءىش لك ليتت كولملا

 هروصنملا نأ دمحم نب ىلع ركذو - «كلملا ىف جدقلاو ةمركلل

 ني* ربيزلا ركذو 2 «دكلمت نم ٌظناذ كمد نم كرس «لوقي ناك
 © ئدزالا ناجرلا دبع نب رابخل دبع لك ايل لق ربع نع هراكب

 ةمرك ةلتق نينموملا ريما اي هل لق © هيلع هجورخ دعب روصنملا ىلا

 ةبش نب ربع /نمع ركذو ١ «.ءانخللا نبا اب كءارو اهتكرت لاق
 ده ابا تنعمس لاق ةباحصلا نم ناكو ىمشل ةنادغ نب ةبطخق نا
 هللا دابع اب لاقف اد ةنس مالسلا ةنيدمع بطخ» روصنملا رفعج

 ملظو ةئتطاخ ّني االول هللاو ةمايقلا مب ةملظم اهنأذ اوملاظت ال

 ونقف نم ناكم سلع ولو مكفارسا ىف مكرهطا»نيب تيل ١١
 قاحسسا ركذو 2 ««هيلا هعفدا ىتح هتينأل ىنم رمالا اذهب 52

 نأ ةباكاصلا ضعب د ىنثتدح لاق ديدح ىب ىرضنلا نع ئلصوملا

 ©6) 8 هت. 6) 0 انرح. 2). 82 امه. 2) 6 ابرام. 6ه) 01.

 1وناتن ضومو.١ لج 96::625.22::1.-1ل1و 222.0 7 ا

 8 مىطنلا.
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 منع اهم خفس

 ودعت لاقف كلذب روصنملا ربخأف بارش هعم سيل اماعط لكآ ال لاقف

 ال هل ليقف بارشلا بلطف كلذ لثم هب لعف هاشعلا رضح املف

 ذلجد ءام برشو ىشعنف بارشنلا نينموم لا ريما ةدثام ىلع برشي

 ١ بسس كنك ام: للا قع «ىل ظن :كغلا "نم نك :املف

 ركذو 2 ««بارشلا نم ىوجع ةلجد ءام اذهف بارشلا « نم ىزجج :

 هلماع ىلا ريصنمل  بتك لاق هثدح هابا نا نسل نب ىيج 2 نع

 انبلغي الو هبلغن نم الا اهعبت الو عايضلا رامث عب نا ةنيدملاب
 هباذع ىف انل ىأر الو هل لام ال ىذلا سلفملا انبلغي «امناف

 نوبحب نكمملا نم اهعبو اليزج كاطعا ولو هلبق انل اع بهذيف

 ابا نا ىلذهلا ركب وبا ركذو «كيفويو كفصني نم كلذ

 هيسنك ٌفورعم هيلا 4 ىدسأ نم ناسناب سيل ليقي ناك رفعج

 ليقي ريصنملا نتيعمس عيبرلا نب لصفلا لاقو 2«توملا نود
 «عضافلا ىلا نم ريخ حسدافلا « ىوغلا لوقت برعلا تناك

 | ١ |. رادبلا ققلا هيجل نا قيينعلا "كنزي, نبل ناب "نع رك
 روصنملا هل لاقف ةيآلا رخآ ىلا م ايذبَت رْذَبَت الو* روصنملا كنع 5
 انيلع هب نيعنا اميف ريذبتلا ىنبو ىبتج را 00

 نورمأبو َنولَحْبَي َنيِذَلا هدنع مثيهلا أرتو لق >> «كتيطع نم
 ةماحدو ناطلسلا نصح لاومالا نا اليل سانلا لاقف لكلاب سانلأ

 ©6©) ( طمع 10ع0م ع 7202 3 ىو جبع. 6) 0 020. م

 © ىنلا. 4) © ىنلزأا. 4 ©0000. ىبعلاز دتطواتةتأ؛ 1ةطدتت

 طمع 70. متم 5520 ًامظلا و ©[. 1:ءلاقج , طعون. كم 11و 2. 9.

 مث 0 دايز. 1)2ك13975-01 7817251 2) 18 هدف. ١ 9 6 ليقي. 3

 1201. 4ر 75. 41.



 اوم ' زخنس 0

 رث التاق امس ختان سابعلا نا نب دمح لنق ىخوتي نا كنمأب

 ذخ بيصخل «هل لاقف ةرارحأ كجوف ديح«ع ثدحت ةلع رظتنا

 هاقس مث مسلا كلذ اهيف لعجو اهأّيهف ىل اهي لاقف ةاوذ ةبرش
 روصنملا ىلا سابعغلا : قا 5 ني مأ كلذب نبتكف اهنم تاف اهايا

 ةديلا هليك رمأي روصنملا ءبتكف انهنبا لتقف تتيصخلا نأ ةدللج

 رث امايا هسبحو افيفخ ابيض اطوس نيثاث هبرض هيلا راص الف
 ناك ليقي ىنا تععمدو لاق «دالخو مرد ةثايثلت هل بهو

 وسعي هالو .اهيلع ورمي لأ يملا ىبن ما ا
 6 برعذ ادوهش © هيلع تدهشاو هتدكا اباتك كلذب هيلع تبنكو

 ,. هيقفلا دعب ديقفلا .ىلا بتكي .ناكف هناطلس ىف نينس ةرشع اب
 لعاو زاجكا لحما نم هيقفلا هيلا لمكيو هينفتسي راجت لها نم

 ىسوم ما تناكف ةصخرب هيف هيتفيل باتللا هيلع ضرعيف قارعلا

 هيلع ضرع !اذاف م ليزج لاب هيلا تلسرأت هترداب هناكم نسملع اذا

 رشع لعب نانام ىنح ةصخرب هيف هتفي رف باتللا رفعج وبا

 ىى هل*' نيد :ناولك اهثاتو همتأت نادغبي هناطلس نب نا
 «ىدهملاو ارفعج ىدل تدلو ىبوم ما تناكو ركب ةثام ر/ ةليالا كلت

 ربكالا عوشيتخا مدق امل لق دنا دعإل نب ىلع نع ركذو
 دادغبب* بهذلا بابب هصق © ىف هيلع ليخدو سوسلا نم روصنملا ىلع

 لاق هيدي نيب ةدتاملا نععضو املف هب ىّتغتي ماعطب هل #وما

 90 نينموملا ربها هدام لخ بروشي ل باريشلا نأ © مهل ليقف بارسدتت

 2) 82 07022 | 2) © كرب ) © طا ريل أ 023 566 رسماي.

 2) بلف © تدحعف. 2:0 هدت. ,؛'؛رك) © امصخاتتت غيل 7

 © منم. " 2) 8 اانا رماف.



 عزز امم نس

 «سانلا ىم لحا هب فرضني م اب ىتغلا فيصناف لاق هنكرو

 نبا, ىبا نجا ففتح لق يبيح نب نما ىبارفعج  ىبكتحو

 وم سانلا لاقف بوكرلاو سانلا ىلا جورشل نع روصنملا أطبا لاق

 ريمال نينمؤلا ريما اي لاقف عببرلا ديلع لخدف ارّثكو ليلع
 « نولوقي لق نولوقي ام لق نولوقي سانلاو ءاقبلا ليط نينموملا 5

 جاتح امنا ةماعللو انل ام عيبر اب لق <« رث اليلق* ىطأت ليلع

 ميقا اذا هتجاح اف اهب كلذ لعف اذاف لالخ ثلث ىلا ةماعلا

 ملبس نيويو ضعب نم خاضعب فسصنيف ماكحا ىف رظني نم هل

 ال ىتح جفارطأو وعن قسيو عراهن الو قليل ىف اوفاخإ ال ىنح
 عيبر اي لقو امايا ثكم مث جب كلذ انلعف كقو يودع هيجي دا

 دتح نب ىلع ركذ»  «ةئاعلا هر ىتح بكرف لبطلا برضا
 سابعلا نا نب ديح عم رفعج وبا هجو لق نا ىنثكح لق
 رهظي ةرصبلاب هعم اومقأت نجت دايح جيف ناكف ناّحاملاو ةقدانزلاب

 يح رهظأت 0 سانلا ىلا* هضّعبي نأ كلذب دارا امناو نوجا كانم

 كيرملا ىلا بكري ناكف ىلع نب ناميلس تنب بنيز فشعي هنا ؛5

 لاقف هيلا رظنت رظانملا ضعب ىف نيكت نا عمطي اهل ىدصتيف

 ءاهيف ليقي .اثاييا اهيف* لاقف: عش اهيف ىل ١ لق ندايحن كيحم

 ديرملاب كل انهنق افيش ىل تجاعت دق دِبرمل رملا ىكاس اب

 نتفرعف نيتنس نا ىلع الن روصنملا نك لق نا ىنثدحن لاق
 ةينارصنلا رهظي ببصخل نآكو دابا :ناببتا ةرثلل بيطتملا بيبهذح 0 3

 الوسر روصنملا هيلا لسرأف لتق نم ىلابي ال 2 لطعم فيدنز وتو

 ©) 8 هذه. 65) © ةرصن 2 © هدم.ز: كك. 4ع22:6#7 1111, كمن

1) 



 اوم خنس قارا

 ناميلس هتموعل روصنملا رما لضفلا نب سابعلا لاقو > ««سانلا

 لكك سابع نب هللا كبع نىب ىلع ىنب ليعامماو حلاصو ىسبعو

 ةفيلخ لوأ ناكو لاملا تيب نم هل ةنوعم فلا فلاب هنم ©« لجر

 ةلضفلا ىنثتّتح لاق ىلصوملا ميعاربا نب قاحنا نع ركذو

 اسلجت نيينحملل'روصتملا رفعج وبا سلج لاق مينا ضل حا
 نم لك + بستنيل لاقف ةعامج نم هيلا كفو ناكو دادغبب امو

 انيف نكد حتا لامك نيفمملا ريما اب لاق مرق بستناف مزح نبا

 :مرفعجت ىبا لافف: عدس نقص تنم ةهلها#ىضشءانلاووإ ا ا

 هدشناف ىنكشنأف
 1 - ع 2 تا مرعلل أ 6 تت م 93

 رانلا ىف رجلا: ىهلا قاوب فار + .دقا توينز يدك نيواق
 رادلا ىف نامّثع ىلع نيلخادلاو بشخ ىنذب ناورمب «نيسخانلا

 ةديسقلا هدشنأف كلم لا دبع ىب دكيلولل 7 حاملا ىف * رعشلاو لاق

 ,ىرمأت منح لآ بنذ ىنتركذا كيلولا لاق عضوملا اذه غلب الف

 اثلث هداعأت رعشلا ىلع دعا رفعج وبا هل لاقف هلاوما ءافصنتساب

 تمرح :امك رعشلا: اذهبار/ ىظتحت كنا نس الفصل را ا
 هئانغل هيلا اهعفداف رد فالآ ةشع تاه بويا ىنأل لاق مث هب

 مهيلع منح لآ عايض دبي نا هلامع ىلا بتكي نا وما ث اَنبلا

 ور خلاوما مسقتو ةيما ىنب عايض ىم ةنس لك ىف اهنالغ اوطعيو

 ىلع رقو نم تام نمو زيسانتلا 2 ىلع هللا باتك* ىلع مهنيب

 «4) 0 لكحاو. 8) 13 هدم. 4) 1 بسنيل» #) © رفص» 1012

 17 6 أرض. 6) 8 نيسخابلا. /) 8 ىطن:حر ( اطخد.
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 ايزل أدم زفغدس

 نسحأو تردق ذا ننماو تكلم ذا انع حفصاف انيلع كلضغبف

 ركذو «كنلعف دق رفعج وبا لق نينستعا ام لاطف ترفظ ذا

 لق كيهن نب ىسيع ليم كبز نع ©«ىبذع نب مثيهلا نع

 ريما اي كيبل تلق كيز اب لاقف ىالوم توم دعب ريصنملا ىناءد
3 

 3 رانيد فلا تلق للملا 5 شي كبر وبا فلخ مك لاق نينموم ا 5

 كلذ مظعنسا لاق هلم ىف 2 ةركلا اهتقفنا نسلق نيباذ لاق اهوكن
 5 8 هه هس هنآ ع 3 5

 لاق مث اذه بجعأ ام رانيد فلا همام ىف ةرثل نتقفنا لقو

 « لقو هسا, عفر * مث ايلم قوطاف انس تلق تانبلا نم فلخ مك

 رموأ مث تلقف لاغب كعما ىل ليقف تودغف ىدهملا باب ىلا ٌلغا
 0 13 35 3 , :٠

 ةئامو نينامث تيطعأت لاق تيعد مل ىردا الو ©نيغب الو كلذب
ٌٍِ , ِ 32 

 ىسيع تانب نم ةدحاو لكلا عفدأ نأ ترماو رانيد فلا

 تانبل هب انبمأ ام تيضيقا لاقف ريبصنملا ىناعد مث رانيد فلا نيثلث

 نيئافكاب ىلع لغأ لاق نينموم ا ريما 5 معل تلق هه ديز ىليأ

 ةتلثو ىكعلا كلو نم ةتلثب هيلع تودغف لق هنم نيهجوزأ ىنح

 نيثلت ىلع ىهنم اندحاو لك جوزف نهمع ىنب نم كيهن لأ نم 5

 '0 قراملو هلم نيا نيناتكبص .ىهبلا :لعمخ نا رمأو رد  يفلا

 تلعفذ اهنم نهشاعم نوكي اًأيض نهل روب رما* اب ىرتشا

 هنيب لحما ىم ةعليح-ا لع رفعج وبا قرف مثيهلا لاقو يي« كلذ

 فلاب هماعا نم لجيلل رمأو رد فلا فالآ ةرشع دحاو مي يف

 2) 8 ,ىسيعر لعام نب 2:0 ىع 6) 10 ءقأ :«ناورمأ انأ 222غ

 دال 1ع 61 )8 اهسكسم لاق, . < 4) 8 هرمبغ. ) 1 كيزيب» /0

 1 ءترمأ. _ نأ“

 ا م



 اوم خنس اننلط

 * نيلوقي اولبقأت علتاقف هسفنب جيلا جرخ لاق نننا نينا فعج
 هنا 2 اننخشم ضعب نع انل ىكحن لاق «نتسننا تدنا < نولئاقي

 نوريطي جنك ءاضخل نم جهسفنا نومري ةيدنوارلا ةعامج ىلا رظن
 لاق (« هحور نتاجرخو تتفث كقو الا ضرالا مثدحا غلبي الف

 : هيبا نع ىلع نب ناميلس © ىب ديحم* ليم تبث نب دج
 دنع ©ةرصبلاب روصنملا نم ىرابت امل ىلع نب هللا دبع نا

 ناميلسل ىلومو هيلاوم ضعب دهعمو اممي فشا ىلع نب ناميلس

 رجبو ىجاختلا ء ىشج لامكو لامج هل لجر ىلا روظنف ىلع ىبا

 نم لاقف ىلع نب ناميلسل ديم ىلا تغتلاف ءاليكلا نم هباوثا

 رو ةيديب ففصو ابضغ طاشتساف ىومالا نالف ىب نالف هل لق ا اذع

 ىنثأت لبنا هل كيل نالف اي دعب اًكبنل انقيدط ىف نا لقواًبجت

 فيدس لوق لدقو هسأرب

 ءاغق ةيعار كا يف 1م نسق. تبع كرات من ل

 ءافو يعاب تنسخ اونو“ اهتم ارصت وفل

 قروتنللا رخص ىف لحن مدع اهمها ”نيئاحتل هنت نسا نأ ١
 دادغبب هاا هسبحو هب روسنللا رك ىلع نب هللا بع مارهنا دعب
 عدم ةّدع ماقف ناجرلا دبع نب ثراخل عيف مأشلا لحا نم فو
 ريما هللا حلصا لاقف نامحرلا ىبع نب ثراحلا مق رث اوملكنف

 ةنتغب انيلتبا اناو ةبوت كفو انللو ةاحهابم كفو انسل انا نينمؤملا

 ©) 1 نتن. 6) ( 300. ةئعبسلا. .2#) 0 ىو 10. 5ع, 70.

 90 نمزحأ.



 ن اهم خنس

 اظالغ الوط فالشلو بصقلا © نانطأب قوي ناكو هيف كلملا

 نيب ام < لعجتف ماظعلا ملثلا عطقب ىتويو تيبلا ليح 8 فصرتق

 شيخلا ضذخا نم لوأ نآكو 3 لعفت ةيمأ ونب كتناكو «4 اهفاعضا

 هنفالخ لوا ىف هل نيطب ناك ريصنمأ نأ تضعب ركذو «روبحنما

 ابايث ىروخل بويا وبا مهل ذخنان هيف ليقي فيصلا ىف تيب
 ام لاقو ر/اهباطتساف اهدربب دججف © كيابس ىلع عضوتو ّلَبُت ةفيثك

 000 لج الإ هلع ني فتكا ثقل نأ بنثلا هكع .نيحا

 ادني ناك :شينل +دل لشتاف ىبا: ةكنناكو ليج امم رثكا ,كملا

 كيضرباتلا 586 مى مئارشلا هدعب ءافلخل نختا رث ةبق ىلع

 لاقي ناك ةيدنوارلا نم الجر نا ديبا نع دمحم نب ىلع لاقو

 نا معرف هيلا ةيدنوارلاب اددو ولغلاب ملكتف صربا ناكو فلبالا هل

 نا نب ىلع ىف تراص ميرم نب ىسيع ىف تناك ىتلا حورلا
 نب ميعاربا ىلا تحاو دعب 2دخاو ىف* ةمثال ىف رث بلاط
 ةعاذإ وعدي هنم لجيلا ناكف تامرلمل اولحساو ةهلآ ناو دمحم

 كلذ .غلبف 6 ىلع ملمجو متيقسيو عييطيف هلزونم ىلآ م”نم !؟

 عنك ماسفنا اوقلأذ 0 ىلا ا رويصنملا ريفعج ابا اودبعف

 ناب نوكصي اولبقات مالسلاب سانلا ىلع ةقتنعامج جرخو نوريطي

 ه) '12'ةلئانأر مه/64/ 7. *١ قابطاب (56ع0 710ع ©/0556781:), انآ

 ءالدنت دزءاتك 15 0 همت( اان بصقلا. 5) 41151'13 1. ٠ عضوتك».

 <) ( نأ "ل11 عضونتغ. 4) © اهفارطأ, '112' 114 1.1. اهتاغضا.

 «) طلستم. ١015 هيايسر 011001 '112' 2111 1.1. ط2ات عب >231ع (ن كبابش.

 7) ا نرسع م) (6030. 3.2. 7) 0 ادحاو.



 آخمب ةنس أ

 ,انيد فلاب فنا هل بلط ول ةبرض دويعلاب هفنا تبرضف لاق هفنا

 ديَح ىتح اهب مشهي لاز اف سرخل ةدعا هتذخأو دجو ام

 لاق نابيلس نب رفعج ىنثلح ىعمصالا لاق «هلجرب رج زن

 مشاه ىنب ناينف هب فاطأن دادغب رفعج قا مايا بعشا ملف
5 -: 5 

 ة نمل رفعج هل لاقف هلاح ىلع هقلحو © ةبرط هناحلا اذاف جانغف

 ىلا 0

 اقلخ اسياد ضمما شيجالا تاذب « للط نمل

 اقلق 2نق'منووخكنيلاف 2 اكيبتلا رعاظب 0 نويلع

 اذف ىحكللا هنع فخأ ننك دقلو كبعم نم ءانغلا تذخا لاقف

 و: :ك ىتم هل رع هيأت . يسحا ةئاذ :تعتب :مكيلع لق هن ١

 ىلا ةديبع هنبال بعشا لاق ناميلس نب رفعج لقو ىعمصالا لاق
 ع - 13

 ىلال لاق هبا اب ملو لق كنم ىفئناو ىلينم نم كلجرخاس ىارا

 نم غلبملا اذه تغلب دق ىنبا تنأو فيغرل هللا فلخ بسكا

 بسكأل ىلا هللاو ىلب لق اعيش بسكت مام ىللااينع ىق ذو نسل

 نب ىلع ركذو -«/2اهما توهم ىتح لمحت ال ةزوملا لثم نلتو
 ةساكالا نا هثّدح اًدمح هابا نا ىمشاهلا 2 ناميلس نب* نيم

 ةلئاق نوكتف مهي لك ىف تيب فقس فيصلا ىف اهل نيطي ناك

 2 8 ةيرطو لونة 2711, 1١ ةبرظم. 2 5) 01. كين. ].1. أ
 117, م. ها 1,  ظفستا #9 ءغ لةمنغ 11, 278. 2 درع 160

 2111 كا عبر. تل ل هل ال1 انيلع, هكون. 117, *. كب اولع

 رعاظ. 201 نم. ر/) 8 ةيداب , 10. 020. 560. مْلَر عانت

 هس فقع. 211, 1مو 62 1610. م..):# 1-51ءعاؤاتل عاف 2|
 م7 1 7 زوم 1111 علا مالتجت ممم لق

 2) 82 هرم.

83 58 



 قاطو امم ائغس

 . م 7 0 9 ب

 كناف هنم ذنخا املك يلع كدراف مااظملا اهتيمس ىتلا لاومالا

 يىلو امل ىحهملا كلذ لعفف ةماعلا ىلاو مهيلا ديحكست
1 9 0 : 1 7 
 هللا كيبع نب ©لدمحن ىلو روصنمل ناكف دبحش نب ىلع لاق

 ةعيبر نب بلطملا دبع نب دمحم نب نابيلس ىب دم نبا 598 2ك 3 3

 دجو للام عم هيلا ليك نأ رسمأو هلوع مث ءاقلبلا ثراملا نبا

 5 ع 0

 عم نليحت * رانيد افلا هعم ىفلاو دكيربلا ىلع هيلا ليكف هدنع

 5 : #غ
 الا هتعيهك اعوبج كلذ ءدجوف ساك هنادنانشاو اقيرباو انسطو

 كلذ 6 سرخ نأ ايكتساو * رانيد ىفلالا ثذخاف لكات كف عانملا نأ

 دوو نميلا كلذ دعب ىدهملا هالو مث هكرتف هفرعا ال لاقو عانملا 0

 م«متثيهلا نب لجأ كذو 2 ««ةنيدملا يارب, بقلملا « هنبا كيشرلا

 نب هللا دبع نب ميعاربا سارب ىنأ نيح ريصنملا لنع تنك لاق

 قد ىل لاقو اديدش ارظن رفعج وبا هيلا رظنف ههجو ىف فسبف ؛5
 6) © هده. 76202 ىب كيحن ع( 026 لعام هللا دبع. ع6

 ةاتأكعا> ناندطت 121عغ 8 ءالدص> 252212 110عأات5ر 0111121 111153 6
 طتتصسع مانت 2 1131016 ]عم23132326 2126161123 1111556. 1121461 715326-

 1ععام5 ] ص 211326 311612 1201 625©16أ 111, ءك. ]0131115612 4

 رآع77147146 7. 115 , 11206 م0115 7 ءاعاتتات5 712323 1ةع6002ع13 ©55ع

 0 ناللفلت 6, ةولدتاصقم (668 14 1, خو, 23 + م. 28 1. 16.)و

 نان2ع ءممز ءءاتتج عم ءمصقتت211 710عاان» 00100 12165 59

 8[ءعلتصودع دنط دع 1 2معط106 هءععدضصتغ ةطكهط, ط. قهطله]112 ([1 71

 زرخمر 1) ءا زمظد 01 كدت 135ءطقلان5د طاطانطت 2153261ععأ1 ]ل 202226 2126-

 (ءنودع 8[ءلنصدع. 2) © دعم ناك ىذلا هلقتو هعم تناك. 4)

 8 عمجتلا 4) 0 جرختاسأو» ءك ظاهسص. 2 5زع 2. © ريد» م)



 امم ظنس او

 لاق هتذج < ناميلس :ىب نيت ”ءابآأ نا ىمشاهلا لهما ا

 دهنبثأف دربلا كديدش تان مهب ىف ءاودلا خا ريبصنملا ن .را ىنغلب

 هةلخدا ل رصقلا نم ا ءاودلا ةقفاوم نع هلعسا

 نإ اورو ححاو تيب اهيفو 4 ةريغرص < ةريبجعاتح ىلا ترص رثث طق

 ةدقو باس ةناوطسا ىلع ىكصلا ضرعو تيبلا ضرع ىف هيدي

 اذف تلخدف دجاسملاب عنصي امك ىراوب قاورلا هجو ىلع لكس

 ناثدو هقفارمو هشارف الا نيغ ةىث هيف سيل « حسم تيبلا ىف
 اذه ّمع اي لاقف هنع كب أرأ تيب اذه نينمولا ريمأ انااا

 لا وه ام لاق ىرا ىذلا ةاذه ريغ «#انه سيل تلق ىتيبم تيب

 ٠«دبحم نب رفعج نع دثذح نمع ليقي دتعمسو لاق ««ىرن ام
 هناو 2 ةعوقرم ةيوه ةبج سابلب فرعي رفعج ابا نا ليق لاق
 هالتبا :نتح هل. ففطل !ىذلا.هلل نيل رفعجب لاف يدش 0

 لاق نا ىنككذحو لاق به«هكلم ىف رقفلاب لاق وا هسفن ارقفب

 «دنلاخ راد ىف هاقلا الا ىهلزعي رث اًذحا ىلوي ال روصنملا نآك

 15 خاص رادل اقصالم ةلجد طاش ىلع دلاخ لزنم ناكو نيطبلا

 هب /رما ءىت نم فخا اف الم لوزعملا نم يرختسيف نيكسملا

 هابسو لام تيب ىف لزعو هنم ذخأ نم مسا هيلع بنكو لزغف
 لاق مث عاتم لاو لاما نم تيبلا كلذ ىف ام رثكف رئاظملا لام تيب

 نم مرغت الو فلكل هب ىضرت اعيش كل تأيع دق ىلا ىدهملل
 ه«هذع مهنم ثذخا نيذلا ءالوه حمدت تم انا اذف اًئيش كلام

 ©) © 200. هللا كبع ىب. 8)2 هد. ) 0 ةرجخ» 4) ( هات.

 0 00 / 0 200 ةيورمت افرح- نم ىو همفص عئشربو 50



 مما اوم ذلنس

 وفعلاب ىلا نينموملا ريماو ثتأطخا لاق ىكلم داسفاو ىننلود © ضقن

 غبصا اذه ةراعع اب لاقف ارضاح ناكو ةراع رفعج وبا اطحف لاق
 ريما اي. معن لاقف كرس هينيع ىف ناكلو ىهجو ىف 2 تبثتي لعجن

 مرد ةئامسمخ هيف سيكب نأ ىئاطع سيكب ىلع لق نينمؤومل
 اهكرحج هديب راشأو كلعب كيلعو كليو < مَضو اهناف اهذخ لاقفو

 انأو تدنك لق نينموملا ريما ىتع ناك ام غبصأل نتلقف ةرايع لاقف

 كيلا هب ىأ .رث رصن لاق “بسك نم. لكأي ناكف لابمل لغا .ءالغ
 هيلا رظنلا لحا هيدي نيب فقو اًملف لبق هنلخدا امك هتلخذأت

 لعف ام هيلع صقف لق نينموملا ريما اب معن لاقف غبصا لاق مث

 برست :ملكقف نينموملا ريمأ اب قيل لاقو هب رفأف هايا كرك ذو هب 0

 ىنثكح لق ىلفونلا نابيلس نب دمحم نب ىلع ركذو «.دقنع
 | اذهل ناك عش نا كلتو اينازفعي نوصنملا باصخ ناك لق قا

 بطخ ربنملا ىلع هارا تنكف ةقيقر هتيحن ننكو باصخل لبقي
 «« هنيلو رعشلا ةلقل فكت ىنح هتيغ ىلع عمدلا عروسيف ىكبيو

 كفاش نب ىدنسلا ىخا نب مالسلا دبع نب ميخاربا ركذو 2و
 ىلا لاقت ةيما ىنب ءاربك نم لجرب روصنملا رفظ لق قىدحنسلا
 نم روصنملا هل لاقف معن لق نامالا كلو ىنقدصاف ءايشا ىع كلّسا

 || (رابخالا عييضت نم لق مما رشتنا ئتح ةيما ونبا 4قأ نيا

 ءافولا اودجو نم دكنعف لق ءهوخل لق عفنا اهودجو لاومالا ىاف

 لعب رابخالا ىف نيعتسي نا روصنملا دارف لق شيلاوم دنع لقو»
 ىلع ركذو «.هيلاوم ناعتساف مرادقا نم ٌعَصَأ لق رث هتيب

 2) © صقن. 2 تيسنيو 2201 10 :بجعو. 20 عضون» 0

 5 اونا 6 ىنب.

 يا
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 اآهم خنس ناز

 ةرح ضيهن كنا كهشا ©كتذا ةليلو كنع تيضهن ما هلل ىلب

 ام نينموملا ريما اي لاقف ربب هل رمأو هنم عمتسا رث ميرك سارخو
 كنلصب 3 مجبتاو كتابك فرشنا ىنا الا وه امو ةجاحم نا

 ةعينصلا ىسحت اذه لثم دنع روصنملا لاقف يرخو ةلصلا ضزخأف

 ةركذو 2 ««هلثم انركسع ىف. نياو نوصملاب .داججو فورعملا عضوتيو
 ال: ةفرللا لها: ناك لاق. ضايع نبا .نع كاع نب ضقللا |

 اوملكتو ريما ىلع اوملظتو لماع ىلع اونعط دق نم ةعاج لازت

 جوخا عيبرلل لاقف ربخل ىف كلذ عفف عناطلس ىلع ّنعط ديف امالك
 ملت ليقي نينموملا ريما نا عل لقف ةفوللا لها نم بابلاب نم ىلا

 ا كاجتاخلو ابيسوور نقلحأل عنيوم ىف مكنم نانثا عمتجا نتل

 ديرلا يلا جرخث مكسفنا ىلع اوقتأو ملتزانم اومزلف اهتروهط نيرضألو
 علبا ميرم. نب :ىسيع هبش.اي شايع. با. .هل لاقك قلاسإلا نهج
 نينموملا ريما اي هللاو هل ّلقف هنع انتغلبا امك انع نينموملا ريما
 نسبا ناكو تتش اذف ىحللا فلح ءاماف ةقاط برضلاب انل ام

 ؛5 2 «“«هتبخاو هاهدا ام هللا هلتاق لاقو كحضف هغلباف انوتنم شايع

 نع /ىواديصلا ةبقع نب كبح ىثكح ماص نب ىسوم لاقو

 دق لجر ىلا عفر لاق رفعج نا سرح ىف ناكوا برتح نبا وص
 هنلخدأف ظخلودلا داسف ىف ىتس لق قاثالا ضعب نم هب ءىج

 لاق نينموملا ريما اي معن لاق ىغبصأ لاق آر املف رفعج- بأ لع

 9 ىف تبيعسف لاق ىلب لاق كيلا ننسحاو كنقنعا #اماأ كليو

 ه) ( كترار 560. كيشاأ كم221م1عز عاد 82 صيهن. 8 جحكابباوب

 0 يعكباوز هلك 34250013 11, 268. ه) © بانع ١ 2) © ههنا

 ) 0 امو. رل/2 8 ىواديضلا. م) © طقع ها 12 عيضأ٠ /) 18 ام.



 فاز ادم خلس

 هبذكم وه ام ىاطيشلا ©« كينجو هقلكصم وع ام هللا كدعي كبغ

 نيبرض كقو هلجا باتكلا متي اًديورف هدعابم هللا ام بروقيو

 ىلئاق ريرنكل مل لاقف اريزنخ ىقل اذسا نا ىنغلب كلثمو ىلتم

 كيلعف  ىنمو ريظن الو وفكب ىلا نبسلو رين .ىنا اما كسالا لاقف

 دقتعا ملف اريزنخ تلنق ىل ليق كتلتقف هيلا ىىنّتوعد ىذلا ه

 نا لاقق ىلع بس ناك ؟ئش كنم ىنلان ناو اركذ الو ارخث كلذخب

 ىتع 8 تلكن كنا اهتملعأت عابسلا ىلا نيعجر لعفت رل نتمنا

 زخطل نم ىلع رسيا كبذك راع لامتحا دسألا لاقف ىلانتق ىع تنبجو

 ركذ لق ىرهولل حاير نب ليحت نع ©ر كذو « كمدب © قيراش

 كثعبف هل تدناك برح ىف كمل. كبع ىب ماشع ريبدن رفعج قال 0

 كلذ ىع هلعسي ماش ةفاصر © ةفاصرلا لزني* دعم ناك للجر ىلا

 ريما اي معن لاق ماشع ر//بحاص ننا* لاقف هيلع مدقف برت

 اذك ةنس ىف اهمربد برح ىف لعف فيك ىنربخأو لاق نينموملا

 لاق ىنأب عبتا مث اذكو اذك هحر اهيف ىلعف هنا لاق اذكو

 هللا بضغ كيلع مق لاقف روصنملا كلذ ظفحأف هضر اذك لعف و

 كودعل نأ ليقي وخنو ييشلا ماقف ىودع ىلع محرنتو ىطاسب اطن

 رم #ىلساغ الا ىنع اهعزني ال ىتبق, ىف ةنمو ىقنع ىف ةدالق

 ٌبلطلا ىئافك هنا تللقف نلق فيك هي دعقا لاقو هذرب روصنملا

 عومجا الو ىِفِرَغ باب ىلع فقا ملف لاوسلا نع ىهجو ناصو

 لاقف ىمانثب هعبتأو ريخ هكذا نا ىلع بجي القا هتيإر ذنمور

 29] 1 كسجوو 14 5 كنيجو. 8( 14 بلكت: 9 1 خ ىيأرشت»

 0) 1112 ةمعاتتغ <00, 0 (ح 1[قوتتلا 2043).. .2) 0مم ا( .رك)

 تيكا. م) 8 200. لعبت 4) 8 ىلسار.



 ادد خنس اهلل

 هناو ءادوس ىسأر ىف امو هيلا تجرخف ءاضيب ىسأر ىف امو ىقيصح
 شعألا لاق ايكل

 فتن وا ءاش اذا وهُعَيه ملف نم مقرلا ىلَع نش
 منَ لاعنب لعتني لو نعاو عوض ال برعلا وخا

 لجي ىلع الزان ناك رفعج ابا نا © ناحرلا دبع نب ميفاربا ركذو

 ىلو املف هتفالخ لبق كلذو ثّدحاب سيلو نامسلا رهزا هل لاقي

 كتجاح لاقف هيلع لخدأت مالسلا ةنيدم ىلا هيلا راص ةفالخلا

 ني

 :ئمجهتسم ئراذه مرد فالآ ةعبرا ند لع نينِضوملا ويفا ا |

 رث مرد فلا رشع ىنثاب هل ومأذ هلعأب ءانبلا كيري ديح ىنباو

 ٠ ليلق دعب ناك ايلف ٌلعفا لاق ةجاح بلاط اننأت ال رعزا اي لاق

 نقلا ريما اي املسم نيّتج لاق كب ءاج ام رهزا اي هل لاقف داع

 ةرملا ىف هل انتيتا امل انتيتا كنا ءاينشا ىسفن ىف عقيل هنا لاق
 انتأت ال رهزا اي لاق رث ىوخا جرد فلا رشع ىكاي هل رمق ليلا

 ثبلي ل مث نينموملا ريما اي معن لاق املسم الو ةجاح بلاظ

 ,ة تببحا كنم هتعمس ءامذ لاق كب ءاج ام رهزا اي لاقف دع. نأ

 توعد دق ىنأل باجتسم ريغ هناذ هدرث ال لاق كنع هذخآ نأ

 دهطعي مثلو هفيصو لعفي ملف 0 كتفلخ ىم ىنجري نا هب هللا

 نبا نا هتّدح + شايع نبا نا ىدع نب مثيهلا ركذو اعيش
 جراخ ىنا هئازاب روصنملاو طساوب روصح وهو روصنملا ىلا لسرأ ةريبق
 م ىلَيا كنيبجت ىنغلب كقف ةررابملا ىلا كيعادو اذكو اذك موي

 نانع ىف راج كروط دعتم هرما كنا ةريبه نبا اي هيلا بتكق

 ه) 0 20 هءوو. 1035001 "11 م. :5 ءن 5هء00. 2) 2 كتقلخكت.

 ©) ]ل سابع



 إل ادم ائئس

 هدبل نحت هعضوف هنم_هذخأف «انهرد ملح اقداص الا كئطا ام
 2 ريجم | امو لاق « رماع مأ ريجم 0 لثم لإ كلتمو ىلثم ام لاقف

 الثل رفعج وبا دهظلاغ امتاو لاق اهريج#و عبضلا خصق ركل ف رماع

 سابعلا نب مند نأ لديخت نب ماش نع ركذو “اعيش هيطعي

 ىنعد رفعج وبا هل لاقف ةجاح ىف هيلكف رفعج ىا نع ل156

 ريما اي هللاو ال لاق ايثق تيمس مل قربخا هذه كتجاح نم

 ليق تنعم اما 4 ليو لكي ىنلأ مّقلا لاق ىردا ام نينموملا

 رعاشلا

 ع برع ل
 50 عأ و اووامش 6« فيك لكأ ءار

 اين ب قيل بشو رويصنم ا نأ ,نىسبع نب 5 ل

 ريما اب رفعج لاقف رد فالآ ةشع هيخا رفعجو مرد فلا نيرشع

 الآ هلك اكانأو لاق هنم نسا انأو 2 ىلع هلضفت نينمولا

 انلزنم ىفو ايش اهيف دمحم رثا ْنم اندجو الأ ةيحان ىلا تغفنلن
 ركذو «ايش اذه نم لعفت رل ىتنأو ةيقب /دهاياده نم

 خباكح ىف ناكو ءاطع نب كلما دبع نع ىملسلا ورع نب ةداوس نع اد

 نم اظقيت لشا الو حلبا الو ركما ملس ىف هب تعم» 'الو بروح

 انديجت برعلا ناسرف ىعمو ريشا ذعسن ىننيدم ىف ىلرصح 0 ىقل روصنم ا

 00 اك اذ هنأ كيفك انيع كنت ' نس لامن نأ نهب لا

 ©) 8 كمه د٠ 6) 8 022. 2 (ن1. 1:ءوامهعر تعمل. 4ج.:11 0.

 333. 4) 5077011, 7272/ م. ا, 8 لزبيو. 6©) 10111331 5. 3.

 منك طدطع6 ثيح. م ةطاط طمع 1زه0ع 70. 8703عان2 13عان23 112 0

 00 اضز) 9 همم كي.القش" 7! 15



 اخر فس 6

 نينموملا ريما هفرعي ىننلا ريخل نلق ©«كلام ام هللا كبع اباي

 ىل لاقف لق نهل مداخو ةأملاو تانب ثلث تلق كلايع امو لق

 تندنظ 8 ىتح ىلع كلذ ددرل هللاوف لاق معن تلق كتيب ىف عبرا
 عبرا برعلا رسيأ تنا لاقف 4 ىلا هسأر عفر 0 لق ء ئلوميس هنا

 هوبا قطح لق مكنملا ءرشب ركذو «كتيب ىف نركي لراغم

 عفر تعجر املف رمالا ضعب ىف ىنتعبف برغملا دنع اموي رقعج

 لق هب ظفتحاو اذه ذخ ىل لاقف /رانيد اذاف* هالصم ةيحان

 لاق عرش نب عجل وبأ وكذو «ةذعاسلا ىلل ىدنع وهف

 نا رفعج ىا ىلا هل مالغ عفرو ىناسالل ىلئاقم وبا: ىتكح

 140 نيا نمو لاق ىلم اذه 0 نشأ ءاهينشتاف رد فالآ ةرشع هل

 مخر كنيبو ىنيب الل طق الع كل تيلو ام. هللاوف كلام نوي

 بعك نب ىبوم نب ةنييعل ةاوم تجورت /”تنك ىلب لاق ةبارق الو

 دنسلا ىلع لاو وهو ىلم فخأو ىصع ىق كلذ ناكو الم كنتروف

 نع مالس / نع تم ركذو “لاما كلذ نم للملا اذهف

 ؛ة الجر رفعج وبا ف لاق لاملا تيب بحاص فقيل ةتراح ىنأ

 لاقف ايش هيطعي الل هيلع 2للعتي نا دارا فرصنا املف اهسوراب

 لاقف هتنخف نيملسملا ءرق نم ايف كيلو. ىتناما ىف كتكرشا ل

 هنم مرد آلا ةىش كلذ نم ىنبكع ام نينموملا ريما اب هللاب كذيعا

 :0لاقف كلام الو هللا لام نم ةىش ىتم سيل ىتيب لخدأف ىلايع ىلا

 <) ةذل ءا 14 كل. 5)  ءعالخ هرم. 2 آخ ىننبعيس ٠ كينغبس.

 2) ]3 ءأ 148 هل: 6) 4 ىب رسب نب. ركز ا 0 7 14 1

 ءاطعع 7) هذ نب. 2 ه ىلاعتي. 4#) (000. هيف.
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 0 اهم خنس

 اذاذ ةفاصرلاب سانلل سلجج ناكف ماظملا : نابمك نبا ىَلو ىنهملا

 هكذا ةعقر اموي هيلا نيعفرف ىدهملا ىلا اهعفر اًعاقر «ءاسك الم

 عاقرلا ىف رظني ىدهملا لعج نابيث نبا اهب لخد املخ ىنصق

 ريما هللا ملصا نابيث نبا هل لاقف كحض ىتعقر ىف رظن اذا ىتح

 هذه نم الا عاقرلا هذه نم ةىش نم تيككن كقيار ام نينموم ا 5

 مرد فلالا نيرشعلا هيلا اور اهببس فرعا ةعقر هذه لاق ةعقرلا
 ىلا لاق «روصنملا ليم محضاو ركذو «تيفرصناو ىلا تدرف

 هيلعو 1 اسال كالا 1

 ىرختاف هغفيسب رتاع 5 طظطئتست املخ هب هباجتاو هل هب هربحي 0

 لاقف هب لفاح الو كلذل ترنكم ريغ 6 هيجول ىضمو ماقف هداوس

 بعاوملل ًلالقتسا هللا دبع ابإب لاقف هيلا هانددرف هللا دبع ابا اودر رفعج وبا

 ناو كداز هيلع هنركش نا هللا نم ءاظع هيف ننا ىنلا ءاذهو

 هللا نمدعا 9 ىديملا 0 كاناع هيف هنم ءالبلا عضوم تفرع 15

 هللا لأساو هعن ىلع هلل كيلو كتاشراو نينموملا ريما اب كءاقب

 لاق «« فرصنا م هني ب 5 فّلخكلاو هنفاونملا لثع ركشلا

 ركذي ديزم نب معان تععمس لاق كيزم نب كيلولا نب سابعلا

 3 ىل لاقف اًموي انولخت مالسلا ةنيدم ىلا ترصف ةفالخل لبق 4 ةلالخ هم

 6) 8 ىدهملا 25) 5 همس. 2 4ك نا اذحم ىف. 2) هك ةلاح .

 آ4 11 ةلخ.



 508 اميرك 0 ارغ امالغ نتيثا* نينموملا ويما © هللا حلصا

 هبجتا كلذ ىراكف لاق 3

0" 2 "2 

 3) كله
 2 ا 1

2 

 ام اذا 28 اذو اذ :فايشك

 ليلا جام مالظلا ىف اذهف م 2
 انف ناش لشن نك

 ريمأ اذف 0 0

 ىفصملا هللا ةفيلخ 8

 اوقاوت دقو َكولملا ننف نت

 ىنح كود كولملا كبس لفل

 اًثينَح جت
 لا نان ام سانلا لاقف

 فيس ملا

 ريبك ىَحَم ريغصلا غلب

 / هعارو كشجو

 ا اذه 0 تنسق شل 05

 وه اه نلق لاما نبأ ل ل

 5 قابلا دنم. لكي فإلأ ةعبرأ

 ير كيت. 1.1: كَيَض

 /) كي. ايلصم.

 م) 18 (ةماانت مهمادسا

 نالكشي.

 ينم )| 4 م ةلا ةروبص ب 0

 يلا لع + قالكشم راق
 ١  3 1 5د 3

 يارس راهنلا ىف اذهو 0

 ٍيرسلاو ٍمبانملاب اذ ىلع

 ميزولا الو ريمألاب اذ امو

 ل يع ول
 روعولاو ةلرهسلا نم كيلا

- 0-7 

 ريسح- وأ باك نيب نم اوقب

 ريدجلا نم :نقيكلا 517

 ريغصلا ىلع ريبكلا لصف هل

 ريبللا نم ريغصلا فقلخ ىقل

 هطعذ دعم # لونا عيبر انذاك!

| 7 

 ىلقت طحن عيبرلا .جَ
 الف لق قابلا فخأو جرد فالآ ةعبرا ل نزوو

 2) 8 3722461112 ايء

 هه مه

 ادم زذخئْلس

 رد فلا ىبرشع

 ىلا خفالخلأ تراسص

 2( م4 .دكبلا.

 صقني ءا 220 2226+ روهأ 210 رينم.

 نيب ايد. عراه جرخا 200 ضمأ.
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 ب اهم ةظنس

 ابا نا © ىمزراوخل ىستل ىب هللا دبع اضيا درك ذو ليما 9 1 ١ : 00 ا

 ىديملا نع تاكا لاق هتلح ليما نب لموملا نأ هثّلدح ةمادق

 تمدق ىمزراوخل لاقو ديع ىلو ومو « هربخ ىف* 2 دثرم ىبا لاف

 تايبأل رد فلا نيرشعب ىل رمت دهع ىلو وهو ىرلا هيلع

 ةنيدب ومو روصنملا ىلا كيربلا بحاص كلذب بتكف اهب هتحدتما

 بتكف مرد فلا نيرشعب رعاشل رما ىدحهملا نا هربخ مالسلا

 نأ كل ىغبني ناك امنا هل ليقيو ءهمولبو هلذعي روصنملا هيلا

 لاق «رد فالآ ةعبرا ةنس كبابب ميقي © نا دعب رعاشلا ىطعت

 رعاشلاب .غيلا :ةجوي نا ىدهملا بنتاك ىلا بئتكف ةمادذق وبا

 ةنيدم ىلا هجوت دق هنا هيلا بتكف هيلع رّدقي ملف بلظف

 ناورهنلا رسج « ىلع هسلجأت هداوق نم اًدئاق روصنملا هّجوف مالسلا
2 530 / 1 0 
 0 الل ىحادو رج نع الجو الجر نملحلا , خفرستي يأ ماو
 «ريمالا راوز نم ليما نب لموملا انا لاق تنا نم هل لاق هآر الف
 نم اًفوخ عدصني ىبلق داكف لموملا لاق تبلط كايا لاق ىدهملا

 | ىنملساو ىةروصقملا باب ء نى ىنتا رث ىلع ضبقف .رفعج ىا
 لاقف هب انرفط دق رعاشلا اذه لاقف عيبرلا هيلا لخدف عببرلا

 ب 2 2 , ٌّح 3

 سيل تلفقف ماسلا ىلع در تسلسف ءبلع تمل داف ىلع دولخدا

 د 2 نب 5 95 5 5

 هللا ملصا معن تلق ليمأ نب لموملا تفنا لاق ريخ الا انهت

 معن* تلقف لاق هتعدخن ارغ امالغ تيتا هيه لاق نينموملا ريما

 ه4 4 ةظجعا 1“ ىلارخل. ة) 1710ع مج. *.نر ت10... ) 8 0طحم

 ©4) 8 امز جممز: كل هده. خنس. م 2 ديحح (١ 8 رفظ , 0

 10. 300. دكفصتف. © 8 روصنملا.

 ل



 أهم الئس و

 <« ىكشتي وه اذاف روصنملا ىلع تلخد نلآق ةصلاخ نع دامح

 وه 21 2 اك ىلخدا لاق ىسح عمم املف هسرطف عجو

 هصلاخ اي 21 لق ري ةءاسإةنكسف ءيكحدص ىلع هينتيا 00

 ا لا رد فلا تلق لاما نم كدنع مك

 5 نعجرف ىلا اهيلمحا لاق رانيد فالآ ةرشع ىدنع تلق ىفلحاو

 ةلجرب 5 ىدهملا ىنلكرف 3 ايهتربخا# ع .ارزيشلو ىديبملا ىلع تلخدف

 سما هنلأس ىن لو ءعجو نم* هب ام هيلا كب بهذ ام ىل لاقو

 لاق ّىديهملا هاتا اًيلف تلعفف تلق ام هيلا ىلجحا صضرامتف الام

 ىلع لاقو >«ةصلاخ دنع اذهو ةجال يكشت هللا دبع ابا اب

 ؛0 اموي رفعج وبا لاق لاق رفعج غنا ىلوم © مضأو لاقت ىبا

 ءىجمب تملع اذا اهعيجأن ناقلُكلا بايثلا نم ككنع ام ةوظنا

 عاقر اهعم نكيلو لخدي نا لبق اهب « ىتجن هللا دبع نا

 اي لاقو كحصضف عاقرلا رّدقي وهو ئدهملا هيلع 5 لخدو تاك

 امو * مثردلاو رانيدلا ىف اورظن سانلا ليقي انهه نم نينموملا ريما

 15 نمل نيكو ق شكت ل رييصنم ا لاقف فناد لقي منو كلذ ر/ نود

 دلولاو لابعلل ةوسك ىلا جانكأو رضح دق ءانشلا اذه هقلخ ملصي

 لاقف هدلوو هلايعو نيينموملا ر بمأ انوسك ىلعف ىدهملا لاقف لاق

 ةماعد وبأ / لترم حت ىلع * ركذو م ٌلعفاف كنود 8 عىل

 نب لموملا نع 2212“ ىملسلا ورع نب 2 عشا نأ رعاشلا

 ه4)  ىكتشي. 82) 8 همس ه) ك عجو. ) 8 عصا 04

 ىجن. ر/) كل نم لقا. مل كل لعف امم 2) 8 ؛ةصختتص نبأ نحع

 ليز د "1: ديزي 5ع هك. 721724 مع 23 0 عجم.



 ريخأ و امم خخنس

 الو ةعاطلاب الا هتيعر جدصت الو ىوقتلاب الا ناطلسلا جدصي ال*

 لاملاب الا هتعاطو ناطلسلا ةعن مودت الو لدعلا لثمب البلا رمعت

 وفعلا ىلع سانلا ردقأو رابخالا لقن لثمب ةطايخل ىف مكقت الو

 ىلع ربتعأو هنود وم نم ملظ نم سانلا وجتأو ةيبقعلا ىلع متردقا

 ابا عمم هنا ىربطلا كرابملل نعو 242« هرابتخاب هملعو كبحاص
 ةدللا دبع ابا اب ىدهملل لقي روصنملا تعمس ليقي هللا ديبع
 ديحم ناف كثّذك نم ملعلا لحما نم كعمو الا اسلجم سلجت ال

 لاجرلا روكذ الا هب الو ٌركَذ ثيدحلل لاق يعول باهش نبا
 ىلع* نع ركذو 2 «ةرعز وخا قَدَصو موثّروم الا هضغبي الو
 ابا اب ىحهملل لاق ريصنملا نا ىلع نب نمح 8 نب دماج نبا

 ديثمل ضغبا نمو ةريسلا نسحا ديل بحا نم هللا دبع
 الا مذتسا ءامو مذتسا الا نيحلا ةٌكَحا ضغبا امو افءاسا

 لاق ليقي هللا كيبع ايا تععمس ىربطلا كرابملا لاق» 2««هرك
 رمالل لاتكج ىنلا كلا نير هللا تييش ال ١ تكمل روصنملا

 ىنذلا رمالل لانج ىنذلا هنلو هنم يرخ ىتح هيف عقو ىخحلا 15

 نب ةبتع نع © ىميقفلا ركذو هيف عقي ال ىتح هيشغ
 ال لق كدنع ر/ةنيار مك ىبحهملل اموي رفعج وبا لاق لاق نوراه
 53 اعببضت لّشا ئئالخل رمل كن عييضتلا هللاو اذه لاق ىردا

 اميف هللا قاذف متعيض ام هعم كبضي ال ام كل تعمج دق

 دف اويع 2 نب صقح نع نمح نب ئلع وكذو «كلوخ م

 <) 4 ©« 14 هرايتخاب. 2) 8 هس. 4 8 الو. 4) 8 ديشعر

 رق رشم © 4 ىمثعلا م) هل زغباد. م) 8 تعنص. /) 8 نع.



 اهم خمس انت

 ةمثالا ةتسأو المألا نصح مأشلا لعأر نيحلا نع ةلئاقمو مالسالا

 تببانم كرتلاو © لاجيلا ةنعاو ءاجايهلا ىناسرف ناساخ لغأو

 اوفنكاذ 2داليب اونغتسا ءاكح كنهلا لحتاو ىتاغملا ءانباو ريضصلا

 ىلا برقلا نم هللا ماكن 9 باتك لحنا موولاو هيلي امع اهب

 5ىلف لق ؛كيبع موق ّلكت ضف اًميدق عكلم ناك طابنالو دعبلا
 قرخا عي لق ةميسلا نع ضرعملاو ءاطعلل لذابلا لاق لضفا ةالولا

 ىلع ةعاطلف لاق «ةييقعلاو ىرُكلاب اهل جبعتأو ةيعرلل 2 هكهنا لاق

 ريما اي لاق ةبكل ىلع ةعاطلا ما كلملا ةجاح ىف غلبا فيدل
 ةنياعملا دنع غلابتو ردغلا رست فوكل ىنع ةعاطلا نينموملا
 ؛» ىاف لاق «ةلفغلا دنع غلابتو داهنجالا ءرمضت ةبخل ىلع ةعاطلاو

 كلذ ةمالع ام لاق ةعفنملاو ةرضملاب الوا لاق ةعاطلاب الرا سانلا

 هذختي نأ كلملل ىغبني نف لاق سفنلا لذبو ةباجالا ةعرس لاق

 ىا نع ركذو ««ىبوهلا نم مثكعباو ابلق قتملسأ لاق اريزو

 هل ءديع نيح ىدهملل ليقي روصنملا نعمس لاق بناللا هللا 4كيبع

 :ةوفعلاب ةردقلاو ركشلاب ةعنلا مدتسا هللا دبع ابا اي ديعلا ةيالوب

 ايندلا نم .كبيصن عم سنت الو عضاوتلاب رصنلاو /فلأتلاب ةعاطلاو

 كرابم ىنتدح لاق راكب ىب ريبزلا ركذو ««هللا جر نم كتبيصن

 ىديملل ليقي ريصنملا تععمس ليقي هللا كيبع ابا تعمس لاق ئربطلا

 هفسح هيرثش هتآرم لقاعلا ركف ناف هيف ركفن ىتح ارما مربث ال

 هن نع هللا فبع ىبابحصم ىع اًضيا ريبرلا ركذو 01١
 هللا دبع ابا اي ىديهملل ليقي روصنملا رفعج ابا نععمس لاق هيبا

 6) هل اجيلا. 0) 8 ضهبأ. ) 2 مصتر ذ رهضأ. " 0 0000

 ىتيع. 2) 4:نيقع 6( عانت كيالؤلا ا !) مى :قيلاتلاب



 ميمت < ىنب اخا اي لق نتا اهيف دعبي ةوزغ نع مع لك عوني الو 5

 نا #َييقفلا دلاخ نب دا رك كوع ال فصو ىذلا
 هراهن ركص ىف هلغش ناك روصنملا نأ وثدح مشاع ىنب نم ةذع

 للبسلا نمأو فارطألاو روغتلا نحو لزعلاو تايالولاو ىهنلاو رمالب

 م جنلاع مرطلل ةيعرلا شاعم ذكلصمو تاقفنلاو جارسخل 3 رظنلاو 10

 الا هتيب لخأل سلج رصعلا ىّلص اذا , ٍهتْدَق, غنوكسل فلتلتلاو
 درو اميف رظن مةرخألا ءاشعلا ىلدص اذاف ماسي نأ بحا نم

 كلذ نم * دامس رواشو قالو فارطألاو روغتلا بتك نم هيلع

 هرامس فرصناو هشارف ىلا مق * ليللا تلث ىصضم اذا # برأ اميف

 ىئ 0 نعوضو غبسأ هشارف نم ما ىناثلا © تلثلا ىبضم اذاف

 لخدي رث سانلاب ىلصيف برخ مث رجفلا علطي ه2 ىتح هبارح

 نب هللا دبع نع تشّدح قاحسا لاق ««هناويا ىف سلكابف

 سانلا ىل فص هللا دبع نب ليعامسال رفعج وبا لق لق عيبرلا

 نكر قارعلا لمأو ببعلا ةيقبو مالسالا ًادتبم زاجكا لما لاق

 ©) 8 ءاسعاو, ك كاشعاو. 6) 8 رفا م 8 هرت. 2) د

 ىمثعلا <6) 8 عتتلاق ١" جنلام. رثر)48 ونعم. 727 5 هنت

 /) 8 ء آش )ب هت. 2 آه 1.1. ىتعحح ىلصو.



 أه ةيس را

 هافكتسا جر كلذ نم «تركنتسا امو رفعج وبا لاقف هيلع ىنثيف
 هيفكتسا ىتح لاجمل لثم ثحجو ىلا ثددول هللاو متافكف موفق

 نا نينموملا ريما اي نعم هل لاقف لاق نيمرلل تحا هنأ ىرما
 ديرت كنأك © نمو لاق كرقك عتيفكتسا ول ةّذع اجمل لثم كل

 5كاذك تمسسل الك لاق كلذ نم دكعبا ملف اهثادرا ناو* لاق كسفن
 «انتنخن كانمتثا انأو ةنامالا هيلا ىنأذ ميق هنمتتا احلل نا

 ريما عم ثرس لاق ىلذهلا ركب نا نع ىحع نب متيهلا ركذ
 ةقان ىلع ّلجر انل ضرعف اموي هترياسو ةّكم ىلا روصنملا نينموملا

 هديب ىو ةيندع ةخمايعو ءوخ ةبج هيلعو ضرالا ىف بهعذت 2

 ده © ءاجن ءهتوعلف ىقرما هآز الف ةّيهلا ىرس ضرالا سمي داكي طوس

 ىسحأف ةقدصلا ةالو نعو هموق ةيدابو هدالبو هبسن ىع هلأشف

 نب نِصأل ارعش هدشلف: قكشنا لاق: ةنم ىار ام هبات ٠0

 1١ 0 1 ب 1 0 0 1 0

: 1 
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 فرخ ية: يوجب ع

 | 2-0 جد 2
 كصأو درو اهل ريمالا نأ ترددص اهنادروأ معاذا ريمالا نأ أ 1 .. ا 0

 لاق رعشلا اذه لاق ثيح مكيف فيرط ناك امو كحبو لاقف
 ةبيقن عنجأو راتب 4 هكردأو ةأطو * هودع ىلع 2 برعلا لقثا ناك

 ©) 8 ترزكنسا 1 تربكنسا. ) نياف اهنادراو“ ء) لكل هنن.

 4) 8 هزه. هه) 740:14 هرك,م 1, 1 ربغع. م/م 0000. ط. 1. نأ

 فلعنت , 5ع0 1م63 8 ء6 ( طوطعمأ انأ :ةععم1 .١ م) ذك فا /)

 نمو 2( "5 سانلا. م( 4 بلط طاو ءاو.
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 2 ان خنس

 1 ا لا ا مو نا كنموي

 لوح اهجو هل قار اف هقلطأو هنم ىبكاساف لاق

 ليعامسا نب دمحم نب نورام ا ادع
 ء نأ نب ديحن* نب هللا دبع ىنتذح لق ىداهلا ىبوم نبا

 كنع نينك لق ةزج نب ةراع ىنثّدح لاق هيبا نع ّىَكملا بويا
 عياب نا كعبو راهنلا فاصتنا تقو ىف هدنع نم تفرصناف روصنملا

 ىنغلب .دق ىل لاقف ىفارصنا تقو ىف ىدهملا قءاجت ىدهملل سانلا

 نثل ادهع هللا ىطعأ, ىخا رفعجل عيابي نا منع دق ىلا نا
 رما اذه نتلقف نينموملا ريما ىلا ىربوف نم تيضف هنلنثال لعف

 ىل نذأت ثدح رما تلق تجرخ ةعاسلا بجامل لاقف رَّخوي المو

 ثذح رما لق كب ءاج ام ةراع اي هيع ىل لاقف هيلا نلخدف
 قرب نا لبق هب كبخأ انت لاق ه بكذا نأ كيرا نيموللا ريما. اي

 نينموملا ريما اي هللاو تلق نتييكو تيك لاقت ىحهملا كءاج
 هضرعن ٠* نأ نم هيلع ففشا نكن دل لق* لاق انثلث ءرضاح كنأكت

 سوس لاق 000 دها نع ركذو يي 4 كل 5

 ىلع <هيف نذالا رظتنن ن سلجم ىف انك لوقي ملص ىب ميعاربا

 ادا ناكف المخ نم نمو: دن نم انف اجل انيكاذتف روصنملا

 انل نذا رق دبز نب نسل همذ نممو ةدئاز نب نعم هدج
 نيننموملا ريما اي لاقف كيز نب نسلمل ىربناذ روصنملا ىلع انلخدف

 كطاسب ىلعو كراد ىف اجمل ركذي ىتح ىقبا ىنبسحا تنك امو

 استلام سدس سس

 <«) 1: 14 ء6غ م0. 193: 404. ايلبقتست, ©00. 16 اهلقتست. )

 8 ىجالملا ) 8 هرص. 4) 8 كلذ هفرعس.

 رسل ل



 اهم ؤخنبس مس

 ةعاسلا ير كسفن ىف امب ىنفرعا ام لاقف هيلا مكقتو هءاصوأف

 لق 2 هقحست ام كتبوقع نم نغلبأل كلذل تضرعت ىثل هللاوف

 دبع نب سابصلا ركذ «اكتانو اكسو اعيمج هل ايلوف

 ةروصنملا نا ىسيع < ىب ىسوم* نب قاحا نع ىنابيشلا كلملا
 رثكي هنا ديربلا ىلإو هيلا بنكف تومرضح برعلا نم الجر ىو
 هيلا بتكو هلزعف اهّدعا دق بالكو ةازبب ديصلا بلط ىف يووشل
 2اهتددعا ىتلا ةّدعلا هذعام كنريشع كتمعدعب كما كلل

 كفكتسن رو نيملسملا روما كانيفكتسا اهنا انا* شحولا ىف ةياكنلل

 ٠ نالف نب نالف ىلا انلبع نم ىلت تنك ام ملس + شحولا روما
 ىلع لخُنُأ لق هنا عيبرلا ركذو «ءاروحدم امولم كلقأب ٌفْلْل

 سبح رمأف لزعف اًليع ىلو دقو ىرصبلا راس نب « ليهس روصنملا
 دبعلا سّمب لق نينموملا ريما اب كدبع ليهس لاقف ر“ هثادتتساو
 كالف كل اما لق لهملا معن نينموملا ريما اب كنلت لق .ىتننا

 هج ميش انا: انيب لق(هبنا رعيبا نع عببلا نب لضفلا نع ركذو لاق

 هل منع دق ىجراخب ىنأ ذا هسأر ىلع وا روسنا ىدي نيب
 نبا اي لاقف 2هنيع هتيحافا* رث هقنع برضيل هماثف اشويج

 ىنيب كل ه ةعوسو كليو ّىجراخلل هل لاقن شويمل مرهي كلثم ةلعافلا

 ناك ام» ٌبسلاو فذقلا مويلاو ءلبنقلاو فيسلا سما كنيبو

 2 8 ربل " ربجلاز 61. .ةاناعتم 12ءونلب ضو. كس 11 77

 329. 5) 8 (1. ©. مقفشت) هععسر. <) 8 هنن. 44) كل اهتعبجا

 ك) 8 ليسو 1223 ةان672 ليهس. ر/ك) 8 هباديتساو, كل هباديتساو.

 ى) 5انمم1ع971 ءدعء ]آش ان. ) ذل ونع هنصكختقا. 2) لل ءوسور 14 دوشو.



 مدو] اه خمس

 فلا نيئلثب هل رمت «لاق الام* ىل بهن لاق ةتلاثلا كنتجاح

 ديح ىع ركذو «هلونم ىلا هفرصو رد فلا ةثام ماه مرد

 ابا * ندعم لاق ناسارخ داوق نم هوبا ناآكو ىمزراوشل مئاس نبا

 رفعج ابا تعمس ليقي ّئناقلاطلا ةلبج ىب هللا دبع لاخ < ٍوفنا
 نوكي ال رفن ةعبرا ىقاب ىلع نوكي نا ىلا ىنجوحا ناك ام ليقيو

 ناكرا مث لاق © نم نينموملا ريما اي هل ليق هنم فعا ىاب ىلع

 0 مل ال ومرسلا اة لمكب :مةودنإلا فدل حلصي الو كلملا

 ىف هذخأت ال ضاقف عذحا اما نا ةدخاو 0 تصقن نأ مئاوف

 ىيقلا نم فيعضلا فصني ةطرش بحاص رخآلاو مثال ةمول هللا
 اهملظ ىع ىناف ةيعبلا ملظي الو «ىصقتسي جارخ بحاص ثلاثلاو

 ىف لوقي تارم ثلث ©« ةبابسلا هعبصا ىلع ضع مث 4 عبارلاو ىنغ

 بحاص لاق نينموملا ريما اي وم «نو هل ليق هآ هآ ةرم لك

 امد روصنملا نا ليقو 2 «ك«ةكاصلا ىلع ءاوم ربخ بتكي ديرب

 هللاو لاق كيلع ام نا هل لاقف هجاخ سك دق هلاميع نم لماعب

 ريشا آي لاما هللا الأ لا الأ. :دهشا .قدافملا قذانو ايش. كلمل :اموو

 «هليبس ىلخ هللا الا هلا الا 0 هلل ىلع ام بحت نينموملا
 51 ا 1

 رك جارسخل نم ايش ماشنلا لافأ نم الجي روصنملا ىلوو لاق

 اخا اي مذعاسلا كسفن ىف امب ا ام لاقف هيلا مكقتو هاصوأف

 0 ةحصلا م مهلا 7 ةخعاسلا ىدنع نم ربو اهيا لعا

 64) 8 هدم. 5) مة خمتاق كنصضفن, 2002 83 تنم 2216 قلو.

 2 8 ىصضقتسي : كل 0ءام 200. ىلل 4) 8 ء(1ش هدن. ) 8 امو آخ

 7-5) هد ماشنلا جارح عز ك ودح. /) 1رءعرتن, عون. كج. 11ب 576 2.554.
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 اهم خخنس مدني

 بعص ام ّلذو نزح ام لهس ىنح ىمرو نعطو برضف كودع هب

 وا عاس نم ٌةَنَع نينموملا ريما سفن ىف 0 ناف عاقب هللا لاطا

 نمو دهدبسص قع 2ث ليصعتلاب د ىلوأ نينموملا ريمأت « لساح و |[ د شأو

 ةرماو نعم نم رذعلا لبقو ء ٍهتدافو لبقف هتعاط ىف هع ئسفا

 نيب ام لبق ىضرلاب بانكلا ارقو نعم ىلا اوراص املف هيلا عفرصب

 عمأو ثرادقا ىلع © عرناجأو عيلع علخو هباكتا ركشو هينيع

 ةعاجم .لاقف ءروصنملا ىلا ليحبلاب
 عامطأب ْنْعَم اي كعيبأ الآ امسك لثاو نم سلجت ىف 4تيلآ
 ؛ عاج لآ نصّخو هايج تع ان تي ققاللا ل 5

 ىلا هفتع لهب /ديشي ىتح اًعطقنم رهدلا كيلا لازأ الف

 اهنم يقر كيلك اواسء وف هجم لبحا يضم م ا
 رداع اهل لقي هدّيس تينا لكسا"نم رم. طقسا 000
 ىنجوزتي ةىث أب تلاق اهل ركُذ اذا تاكو دعب ٌدحا اهجوزتي
 هع لادا هداك لوا ناك نعم ىلآ عجر املف هتاسكب مأ فيصلا ى هنبجإا

 اهتوبأو ءارحز كيرا لاقف نعم شيج ىف ل ناكو اهب هجو
 اعرهمأو رد فالآ ةرشع ىلع اهايأ هجوزف ريمالا اهيأ ك.كسع ىف

 هيف ىذا طئاخل لاق ةيناثلا كتجاح نعم: هلا'لاقق هنن نإ

 لاقو هل هريصو هنم هاتشاف ريمالا ركسع ىف هبحاصو ركاك لزنم

 ©) 8 هده. 2) مة لصضفلابب 4 ميراف. 4) د سيلا.

 ) هل اب, آه ابيحلا ري 8 لشتر, 10. ممم: طقط#غ فن. 2

 0000. هتيتك



 مو انم خس

 ًادتباف اوملقت هيدي نيب اوراص ايلف رفعج ىنا ىلا اوواص ىتح

 نظ ىتح هل ركشلاو هيلع ءانثلاو هللا ديك رغزناللا ىب ةعاجحم

 فيكو معلص ىبنلا ركذ ىلع رك مث اذهل لصق امنا هنا مهقسلا

 ميقلا بجاعت ىدح هلضف نم رشنو برعلا نوطب نم هللا هرانخا

 «دلق امو هب هللا هفرش امو روصنملا نينموملا ريما ركذ ىلع مك ل

 روصنملا لق همالك 8 ىهتنا املف هبحاص ركذ « ىف هنتجاح ىلع رك رث

 تافصلا هغلبت نا نم « ربكاو لجا ةهللاف هللا لح نم كتفصو ام اما

 اماو تلق امي رثكأب هللا هلضف دقف معلص ىجبنلا نم تركذ ام اماو

 ىلع هنيعم وهو كلخب هللا هلضف هناف نينموملا ريمأ هب تفصو ام

 © تمولو 4نبذكف كبحاص نم تركذ ام اماو هللا ءاش نا هنعاط

 ام هللاوو نينموملا ربما ىحص لق تركذ ام «لبقي الف يرخا

 اا 1 نارا دعك قالا اراض: ايلف: اجبت قحلصا ىل ثقتك

 2١ 6 نك اهضأكا ىتح  'ءالدلا هيلع ركف تركذ ام لاقف «هباكصا عم
: + : 

 اًعيمج اوزرب ىتح اوجرخأت لوالا ليقلا لثم هل لاقف هأرقي ةفيكك

 نوفرعت لع لاقف رضم نم رضح نم ىلا تفتلا مث اوفقوف مهب رمأو ؛5
 متا نا ىنعنم امو هتدسح ىتح ملكت كقل هللاو اذه لثم مكيف

 مويلك نييار امو جبر هنال هيلع بصعت لاقي نا الأ هدر ىلع

 هيدي نيب راص املف مالغ اي هر اًنايب رهطا الو اًشأج طبرا الجر

 كبحاص ةجاحو كنجاحل ٌلصقا روصنملا مهل لاقف هباككا داعأو مالسلا دعا

 تبهر كميسو كفيسو كدبع ةدثاز ىب نعم نيبنموم ا ريما اب لاق 0

 )8 رث ركو. 2) 4 ىضقنا. 2 8 هدمت. 4) 18 بذكفز 6

 ؟6. ص ة نسلو, دمان] تفولو» هز, ف: ليقتر اش 55 265
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 أذم ةذنس مسك

 انيمض دق انآ عيبر اي لاقف عيبرلا ادد رث هينلوتو ىمسا هيف عفيف
 عارللا نم هيلا ياتحج اميف هنلع حرف نميلا بحاص ىلا انعم
 نتجرخو هثعّتوف ىنعتو لاق مث ّلحار وهو الا « ىسمي الو السلاو

 ىلا مضن' نا ىلع زوعأ نعم اي لاقف ىلولا وبا ىنيقلف ويلهدلا ىلا

 512 نصي نأ لجدلا 0 ء ةضاضغ ال 2 هنا تلقف لاق كيخا نىبا

 هتذخأت لجرلا نينأف نميلا ىلا تجرد هيخا ىبا ىلا ةناطلس

 نب دامح ركذو ««دسلج ىف ثدعقو دهعلا هيلع ثأرفو اًريسا
 ىنيدولا وبا < ئماييلا ريع نب كبح ىنتّتح لاق ئنابيلا دجا

 هتييخ نيلُسَي اق روصنملا لل دري نأ ةدئاز ني نعم ادا لاق
 10 تبعتأو * هنعاط ىف ىرع تينفا دق لاقو هيلع هبلق نوفطعتسيو

 نا ىلع طخسي رق نميلا ببح ىف ىاجر تينفاو 3 ىسفن
 ةعيبر /ءانفا نم هتريشع نم ةعامج بختناف هتعاط ىف لاملا تقفنا

 ادحاو لاجرلا وعدي لعجم رعزالا نب ىةعاجام راتخا نميف ناكف
 هبلا كنيجو اذا نينموملا ريمال لئاق نننا 8اذ ام ليقيو ادحاو

 ,هريمالا هللا زعا لاقف رقزالا نب ةعاج ماج ىتح- لوقأو لوقا ليقيف
 كتجاحل لصق نييلاب انو قارعلب لجر ةبطاخت ىع ىنلسست
 رق «ىحاص ثنا لاقف 8 ىغبنيو نكمي ابك اهل 2 ىتأبتا ىتح
 ىلع دش هل لاقق 4 نزلا فيت نب ناجرلا دبع ىلا تفقلا
 رانتخاو هفالنق ءىث نع اهس ناف كماما همكقو كيع نبا لضع

 وو أويضمنو اعذوو ةرشع اومت ىنح / امهعم رفن ةينامث هباكتا * نم

 4) 8 ىشهل» 6) 8 ه2. ه) كل خصاصغ ء 00 لاجيلا. 4)

 2 مضي ) ك هزت. رك) ىل ءانبا. ى) 0000. ءمصقكدطخع# ةزلتع
 (هم0100. 2)  ىئدصقا. 2 كل ىقآ. 2) 4 ىندملا. 2) 8 ارفن هميق



 مسخ اة ةخفئبيب

 روصنملا ىلع لخدن انكف لجر ةئاعبس ةباحاصلا ىف انك لق ةدئاز

 « ىل لاقف لخدي نم رخآ ىف ىنلعجا عيولل دنس لب ماب

 مجرخأ ىف نوكتف اًبسن عسخأب الو ضلوا ىف نوكنف فشأب تسل

 موب تاذ روصنملا ىلع تلخدف لاق «كبسن هبشنل كتبترم ناو
 دق ةماعو ضرالا هلعنب عرفأ ىفنح فيسو ةضافشف ةعارد ىلعو 5

 املف تجرخو هيلع نيلسف لاق «ىمادقو ىفلخ نم اهتلدس

 كيبل تلقف ايثركنا ةحص نعم اب «ن حاص رتسلا دنع ثرص
 هشرف نع لين كق هب اذناذ هنم توندف ىلا لق نينموملا ريما اي

 لاحتاسأو نييشارف نيب نم اذيع ّلتساو هيتبكر ىلع اثجو صضرالا ىلا

 نأ توجن الا طساو موي ىبحاصل كبنا لاقف هجادوا تردو هنول

 0 علطابل ىقوصن كلت نينموملا ريما اب تلق لق ىتم توج

 لاز اف ليقلا هيلع تدعأن تلق فيك ىل لاقف لق كقحل قرصن

 ا فام ىيتتساو «قتسم ىف دوعلا در ىتح نديعتسي
 سيل نينموملا ريما اي تدلق تانغ نميلاب «ىل 0 نعم اي.لايقف

 عيبرلا رمأو تسلجن سلجاف ىبحاص نينا لاقف لق 0 موناكْل 5

 دق نميلا بحاص نا ىل لاقف جرخ رصقلا ىف ناك نم لك جارخاب
 هلام نم ؟ىث ىنتوفي الو اريسا هذخآ نا كيرا ىّناو ىتيصعمب مع
 ىنتيمض كنا 4رهظأو نميلا ىنلو نينموملا ريما اي.نيلق لاق ىرت اف

 « نم ىنجرخبو هيلا ياتحا ام لك ىف ىتّلع ميزي عيبرلا رمو هيلا

 ر/ نيشارف نيب* نم اًدهع ٌلتساف لاق ربل رشتني الثل اذه ىموي

 ©) 8 هرم. م) 8 اعبرم» ه 01, 1:نرأم طوول. كج آآ, 523
 2. 381. 4) 8 وكذاو. ه) هك ىفر محمتع 10. ط2طعغ ال م20: العلب

 ر/) 8 شارف



 اهم ةنس مسوس

 اما تانا كيردي اف اهتفض تنبصا ىل لاقف هل. اهتفضوو اضرمأو

 ىلعن تاه لاق رث كن معن لاق ناسخ هتيا تلق روبنطلا

 اورصب ايلف مذ هيلع فشا ىتح اًديور ىشمبي ماقف اهب هتينأف
 بوو 3 50 8 5

 5 بروبضأ لْزأ ملف هسأر هب برضا لاقف دخان هودلخ لاقف اوقرفنأ هب

 ىلا هب بهناو ىرصق نم هجرخا لاق رث هترسك ىتح هسأر هب

 4 لضفلا نب سابعلا * ا «هعببي مل لقو < م رللاب نارمك

 روضنملا مد اردجا + مالقو ,ضيطوجاناو تك لاق قاس ا
 شارفو طاطسفو تايب اهيف ةرجخ هل تناكو هلونم ىف الخاد

 ىلا يرخ رف ام اقلخ سانلا نسحا نم ناكو ايضاواك ا

 ام ةننم 00 جرخف هانيع ترجأو دهيجو ديوب 0 //ريغت

 ى هاش شي ؤ هلبقتسنف كلذ لَكَع عجر هسلج# نم ماق اذاف نوكي

 9 20011100 ىنب اب اممي ىل لقو انبتاع اميرف

 15 نأ خفاش / مكنه حلا 2 ىنم نونحي لف ىسلج# نم / تعج

 مساع

 نب بهو نب ديزي نب كلاخ مثيهلا وبا ركذو «ءىشب هرعأ

 2) 82 ء( لك هدت. 86) 82 مدلغلل». ه 8 هن. 2056 طقصع

 2016 هصعسط ذص 00. ىذل ماتتتت 11511111, 0113 هع 18 (7ع1 (0) 0
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 7/) 8 ريغ © هنول © ميجو 10162 5ع 106م معتصانا 21. آخر 1 ت0
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 ادهن ادم زئنس

 ءاضماب نينموم لا ريما ىلع ندبتست الو دوسأو رجأو ىمجتاو ىبرع

 دق ةتظب ادحا ذنخأب نا ىري ال هناف ةاعابت هآبق دحا ىف «ةبيقع

 هبقعا برح ىف هنم ناك ثدحب الو ةبيتلاب هنع هللا < اهعضو

 ىف ام ةنح نع هب وجحو ةّلغ ىت نع هب رتس * املس اهنم هللا

 نم هللا نم هسفنل الو دحأل نينموملا ريما سأيي سيلو روكدصلا ة

 «مالسلاو هللا ءاش نا لبقم رابدا نمأي ال هنا امك ربكم لابقا

 بتال ميَلُس نب ىيج ىنثتدح لاق لصفلا نب « سابع نع ركذو
 ةيلكي ةىقا الو ظق وهل روصنملا راد ىف ري زل لاق عيبرلا نب لصفلا

 هل لاقي هل انبا انيار انذ اذحاو اممي الا ثبعلاو بعللاو <وهللا

 ىقوت /ةّيحلطلا نم رفعج ىنا ىنبا ىسيعو ناميلس اخا زيزعلا دبع
 ةماعب امّيعتم اًسيق ىابكنتم سانلا ىلع يرخ لق ٌتَدَح وهو

 نيقلاوج نيب دوعق ىلع ابكا ىبارعا مالغ ةعيع ىف ديبب اًيدرتم

 نت الملا بجتف بارعالا هيدهي امو كيواسمو لاعنو لقم # امهيف

 ةفاصرلاب ىدهملا قنأو رسل ربع ىتح مالغلا ىضف لاق «هوركناو كلذ
 فرصناف مارد اهآلمو نيقلاولل ىف ام ىدهملا لبق كلذ هيلا ىحقأف 5

 نع ركذو 2«كبلملا ثبع نم + برض هنا ملعف نيقلاولل نيب

 ىف ةبلج عمسف روصنملا سأر ىلع افقاو تنك لاق ٌىكيرتلا دامح
 دق هل مداخ اننا: يجتم رظنا داي ع ا ام ال وق رادلا

 نكحضي نفو روبنطلاب / ىهل برضي وفو ىراولل نيب سلج

 <©<) كه هدم. 5) لل خعاست (51ع). <) ىلل هفصو. 4) كل ىلع هتريس

 عغ 200 هنود. «) كل شايعو 12523 ان :عععم1. رك 1ةقصصق ط.

 جك ةانج72 2. 1, 20. م) 23 بكتتم © 20 ايدترمم. 4) 8 امهف.

 278 فرط. م2) هذ ء: 14 هلوح. 7 علو لعزد 8 روبنطب.



 امم خنس مد |

 ىقوت لاق هنا هنغ ىسيغ نب قاحما نع هكذ نبع «ىزارلا تباث
 ةتقالخ تناكف تيبسلا ميني يب ةليووتلا 2 موني لبق رفعج وسبا
 ةدنع راكب نبا نع ىورو “مل ةتلث الأ ةنس نيرشعو نيئثنا

 رفعجم حلا .ةليالو دستناكبئجقاولا: لاقيخ ١ ..«لايح ميس ةللدالاق

 5 تناك ةبش نب ريع لاق» 2 «مايا ةتس الا نس نيرشعو نيتنثا
 © نيموي ريغ ةنس نيشعو نيننثا هنفالخ

 نيج نب ىيحح نب ميغاربا ةنسلا هذه ىف سانلب محو
 © ىلع ىبا

 © مورلا ةيغاط كله ةنشلا هذه ىفو

 1 روصنملا رفعج ىلا ةفص نع ربخل ركذ

 دلو ناكو نيضراعلا فيفخ اغيحي  اليوط رمسا نك هنا ركذ
06-2 5 

 © خييمبكلاب

 ضعب نع ربل ركذ
2 

 و ىسيع نأ روصنملا غلب لاق هيبا نع هيجولا نب عاص نع ركذ
 ةقوللاب ايفخاسم ناك رايس نب رصن كلو نم الجر لتق ىبوم نبا

 رمأب ىسيع ىف مهو همظعأو كلذ ركنأف هقنع برضف هيلع لف

 بتكف «لعف اب ىسيع لهج كلذ نع هعطق رث هكاله هيف ناك

 رل دواقبتساو نينموملا ريما رظت البل هناف* دعب اما هيلا

 :ءعطقي امب هب كئادبتساو رايس نب رست نيل «لخت ل0 | ١
 نم كما نينموملا ريما كالو نمع كسماف هلثم ىف لامعلا عامطا

 <6<) ك هرم. م) 8 هده. ه) كل ئةصخنتت الولك. 4) 8 لبق.

 نبا هرم. د50 ©«



 < |هم خنس

 ةدعو نايرلاو عيبرلاو مح نب سابعلا دتيب لعا نم كلذ ىّلوتو
 © نم ىطغو رصعلا ةالص عم هزاهج- نم غرفف هيلاومو همك نم

 اًههشكم هسأر ىدبأو هرعش صاصق ىلا هنافكأب هدسج عيمجو دهجو

 ىلصو هيلاوم نم صخالاو هنيب لعا 4 هب جرخو مارحالا لج نم

 ؛ ءزوخلا بعش ىف ىسوم نب ىسيع ىلقاولا معز اميف هيلع:

 001 قلت نسب قيقا هيلع قيم ففذلا نار لبق
 نأك هنا كلذو كلذب ىصوا ناك روصنملا نا ليقو *ىلع نبا
 كيج نب ىلع ركذو ««مالسلا ةنيدمب ةالصلا ىلع هتفيلخ

 براضملا ىف هيلع ىلص ىيج نب ميعاربا نا هيبا نع ىلفونلا
 ةفالبلل ىف عمطي حا هيلع ّلصي ال لق عيبرلا نأل لمكج نأ لبق
 ةربقملا ىف نفدو .ٌتَدَح مالغ فئموي وهو. ىيحج نب ميعاربا .اومّدقت

 ةالعملا « ةينث ىمستو اذك ىمست ىتلا « نييندملا ةّينث دنع ىلا

 دي نب سابعلاو ىلع نب ىسيع /هبق ىف لزنو ءةكم ىلعأب اهنأل
 ؛ىبوم نب نيطقيو هايلوم نايرلاو عيبرلاو ىبوم نب ىسيعو

 نبا ىفوت موي نك متضعب لاقف ىقوت موي هنس غلبم ىف فلتخاوا
 نيتسو سمخ* نبا ذتموي ناك ماضعب لو «ةنس نيتسو عبرا

 «ةةنس ,نيتسو تلك 4 نيا ىقوتت :موي ناك مصعب لقو ةنس
 «ةنس نيتسو نامث نبا ومتو روصنملا كلم ىبلكلا نب ماش لقو

 نيرشعو ةعبرا الأ نس نيرشعو نيتنثا روصنملا كلم ماشع ٌلاقو
 نب ذا ىنتتحن كلذ ىف رشعم ىنا نع فلتخا»و ءاًيويد»

 ©) كل هص. 2) 8244. ىلا. 2 8 ريخلا 4 رولا ه) 8 هس

 © 8 نيينيدملا كك. 0770. 21666. 1, ت٠3. ر) 8 نبقم.



 أه ةغس د 1

 متكف «دالوم عيبرلاو هملخ الا هناف, دنع نضحك رثو ةكشل يف

 رث «© حارصلاو هيلع ءاكبلا نم نهريغو ءاسنلا عنمو هتوم عيبولا

 ناكف متسلاج اوسلجو نورضح اوناك امك هتيب لما رض جيبصا

 ىسيعل. نذا رث ةعاس ثكف ىلغ نب .ىسيع هبا ىد؟َنَم اقوا

 نب ىسيع ىلع نذالا ىف 2 مكقي الخ اميف ناك دقو ىدوم نبا
 < نانسالا ىوذو رباكالل نذا مث هب بيتزا اه كلذ ىناكف ىلع

 نينموملا ريمال عتعيب عيبرلا فخان عتماعل رت نيبلا لها نم

 ىدهملا نب ىسوم كي ىلع هدذعب نم ىسوم نب ىسيعلو ىدهملا

 نع منم لكني رثو اوعيابف داوقلاب امد رق مشاه ىنب ةعيب نم غرف ىتح
 ,هركذ + دنع ىبا هداف ناهام نب 4ىسيع ىنب ىلع الا لجر كلذ

 يا

 سانلا عباتتو عيابف هقنع برضب ر/مهو هصمأو ملعلا اذه نمو

 لقو ةعيبلا ىف ىنثتتسا نم لوا ريحير نب بيسملا ناكو ةعيبلاب

 0 جرخو ى دوصمأت كلزذك * ناك نأ يسولا يسيح

 ؛ة « ديجولاو داوقلا نم ىقب نم عيابف* ةماعلا سلجم ىلا ىديهملا
 عيابيل ةّكم ىلا نايلس نب ىكيحو دّيح نب سابغلا هجوتو

 نيب ىديهملل سانلا عيابف ملكتملا ذتموي سابعلا ناكو اهب # اهلها

 ةكم ىحاون ىف ىدهملا تيب لما نم  ةّذع قفتو* ماقملاو نكولا
 / هنفكو هلسغو روصنملا زاهج ىف ذفخأو «سانلا #هعيابف ركسعلاو

 2) 8 هرتت . 2) 8 ملقا ء) 77ه. "لب باسنالا, ©.

 كققتلم 2 2 ىسوم». ءه) هل نع. رث) د رمهأو م) لكل 06

 /2) 4 سانلا. ' 2 ى ط256© ةذعو وهو. 6# ىك ذعيابم ىل ةذ



 منيب أةم خنس

 « لقي نا هنورمأبو 6 كلذ نوعركي اوناكف* © تانشراوجحلا هل اوذختي

 نم ثدحتو 4لامل ىف مضهن تانشراولل نا هنوربختو ماعطلا نم

 ب وبلا هيلع نديعت [ولكا ديت ا يما قفا وغأ انراالقملا

 انشاوج « انيفَس مل* فختي ناكف نيغ هل لق امك هل لاقف دنهلا
 هماعط مضهيف هذخأب ناكف ةرامل ةيودألاو هيواثألا هيف اسباب 5

 ال قارغلا ىببطتم نم ريثك ىل لق نا ىل لاقف لاق ءريمدجأف
 لق كيلع امو هل نيلق لق نطبلاب الآ اًدبا رفعج وبا هللاو تومي

 00 يلج ةرب نم فلكتو تاع زضهيف نضراوال ةخأي وع
 4# كلذل ب برص ىل لقو هنطبب توميف « هنيراصم مُكاشو* انين ميب

 ةرجأ اهننكتأ نيعضوو عقم ىلع اج تعضو كنا ول تيارا الثم

 امرا رهدلا ليط ىلع ةرجآلا بقي اعرطق ناك اما ثرطقف ةديدج

 لق امك رفعج وبا هللاو تاف لق ءادخ ةرطق لكل نا تملع

 نم هيف تام ىذلا هعجو هدب 2 نك عضعب ّلقو 7 ىطبلاب

 بلغي هنس ىلع ارورح الجر 0 و ويا

 ناتسب لئن ىتح كلذك لوي ملف هنطب ضاع رف رجلا راو ملا ةهيلع 5

 نبا رثب لزنو ةذكم نع رصقف ”هنع لحرف هب كتنشاف رماع نبا
 ”لأسي وهو نوميم مب ىلا اهنم راص مث ةليلو اموي اهب ما عغترملا

 اهب ىقوتو * هيصوب نأ كيري اب عيبرلا ىسصوبو ميل هلوخد نع
 نم نولخ تسل ىنبسلا ةليل هوجفلا عولط عم وا رحسلا ىف

 ©) ذ تاشراوجكلا. 1215, ا 17آ نا 2ر1 03112

 ل للقي. 4) 4ك لاح, مها 1:0. للعلا ه) 4 هدد. رك) ةك دنخاف.
 مت قة ريبز» /#) 4ك كل. 2 8 ام. #م) 4 200. كلن نمز لعتم

 هاو 000. ارج. م) 8 ةنطبلاب 7 4 منم. 7) 4 هلعسي.

 0( مل رمقلا - عمو ءارحصلا ىف اهنم قيتق.
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 أوم خنس 00

 دمحم ىنهجو روصنملا برق املف لق اميقم روصنملا 9 ام: مكنم

 ميعاربا نب دمحم لوسر نا روصنملا ربخأ اًملف فاطلأب ميعاربا نبا
 هيف: نونيمءرثب الل لص( املك كف ايعوجو فيي لال ١
 «اهعرجو تيشف هياودب رما كلذب ربْخُأ املف ميعاربا نب ديح
 5 نع رفعج أب لكعو لاق «ةيحان ىف ريسي ناكف ٌثمحم لدعف
 هعمو هتلابق فقاو كمحو هب دين رسيالا فشلا ىف فيوطلا

 دّيح رما عيبرلا هليدعو راسو رفعج وبا بكر ايلف 4مل بيبظ

 «دمحمل لاقف هوب ىارف رفعج ىنأ حانم عضوم ىلا ىضف بيبطلا

 ثبلي ل ةكم لخد املف ةايلل هب ليطت ال لجر هوجن تميز
 1 © نيج ملسو تام نا
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 ا | خفس

 نيحس نا ةبش نب ريع ركذو ءرفعج وبا هيلع بصغف رفعج
 دبع نب ىلع نب دمحص نب ميعاربا نب دمحم ىلوم نارمع نبا
 كي ىلا روصنملا بتك لق هيبا نع هثّدح © سابع نب* هللا

 نب ىلع لآ نم لجر* سبت همأب ةكم ىلع ريما وهو ميعاربا با

 ىروثلاو ريثك نب دابعو ميرج نبا 2 سبحو ةكمب ناك بلاط كت

 هرم قو ناك اًملق ليللاب هنورماسي رامس هل ناكف عسبحن لق

 اوقفت ىتح فرحب فطني لو اهيلا رظني ضرالا ىلع ّبكاو سلج
 ىلا تح لق كل اف كب ام تيار دق هل نلقف هنم ثوندف لق

 مدقيف عتسبحت سانلا نويع نم © نويع ىلا هتسبحن ”محر ىذ

 ادي مبرد < نا هلعلف نوكي ام ىردا الو نينموملا ريما
 رثوأ لق اذ ام عنصتف هل تلقف لاق «ىنيد قلع هذاطلس ةتشيف

 نيسمخ ذخو اهنم ةلحار ٌلْكف ىلبا ىلا بقنا مهقلا فلطأو هللا

 كمع نيبا <نا هل لقو مالسلا هأيقاو ىبلاطلا /اهب تأف اًرانيد
 لخأتو ةلحارلا هذه بكرتو كايا هعيورت نم هلطكت 170

 املف ىرش نم هللب نوعتي لعج نك سحا ايلف لق «ةقفنلا هذعدك
 ةقفنلا «ىلا الو ةلحارلا ىلا ىل ةجاح الو لح ىف وع لق هتغلبا

 ىلا تعج رث لاق «لعفف ذخأت نا هسفنل بيطا نا تلق لق

 ام عتغلبأت ريثك نب دابعو «ديعس نب* نايفس ىلاو ميج نبا
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 خنس اهم اثم

 بصي تاناورهنلا نم «فثب ىلا ليق اميف ىهتناف تاناورهنلا ىلع
 ىضف هايعأت اممي رشع ةينامت هركس ىلع ماأذ < كايت رهن ةيلا

 000 21101101 0 4 نم عرصف كانه

 5 دنهلا نم نابع ةيحلن نم ىراسا ايارجرجع وهو هيلع مدقو ؛دهجو

 برضب مهف كم هنبأ عم ىراولل نب ر/مينست 2 هيلا ©8ب ثعب ظ

 علنق نع كسمأت هيلع ميما هب سبتلا اب هوربخأت علئاسف مقانعا

 © هباوثو هداوق نيب عامسقو

 رهش ىف اهلخدف ةقرلا نم مالسلا ةنيجم ىلا ىدهملا فرصنا اهيفو
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 مسي ع امم الغس

 دعم صخشو لصوملا ىلع اًدلاخ فلخو كلذ ّىدهملا لعفف

 لبق اند «روصنملا ناك دقو كمرب انبا ناييلسو نسل دلاخ اوَخَأ

 رومالا نم مهم رمأل كتدرا دق هل لاقف كلاخ نب ىيكج كلذ
 5 ١ - : آى | ل

 دحا كللب ملعي الو 0 ةبحا ىلع نكف روغتلا نم رغتل كتنرتخاو

 جرخأ رضح منش بابلا رضتحو ربشل هبا متكف كب وعدا ىتح و

 روصنملا ىلع هلخنأن هديب ذخأت ماقف دلاخ نب ىيح لاقف عيبرلا

 رمأف ناججبرذا ىلع هيدي نيب ءاوللاو رضاح هوبأو سانلا ىلع يرخف
 هتيالوب اًفلاخ هابا اوعتمو دوعنمو هبكوم ىف اوضف هعم ئىضملاب سانلا
 | ا ردللل لع دي نالسبم نب اذن 32:1 اميلع لق
 ©ابأ ىيك كلوو انبا سانلا كلو ليقي ناكو ىيجبدم

 ةىدلخاب فرعي ىنلا هرصق ريصنم ا لون خنسلا هذه قو

 رمأو ةطرشلا نع هلزعو ريع نب بيسملا ىلع روصنملا طخ“ اهيفو
 بناكلا «ريشب نب نابا لنق هنا كلذ ببس ناكو هدييقتو هسبك

 وربع هيخأل هتكرش نم ناك اميف هيلع دجو ناك ممأل طايسلاب
 مككلا بيبسملا ناكم ىّلوو اهجاخو ةفيكلا 4ةيالو ىف ريح نبا 5

 ىضرف .بيسملا ىف هابا ىدحهملا ملك رث « بارخل بحاص فسوي ىبا

 ©هطرش نم ىلي ناك ام هيلا داعاو امايا هدايا هسبح دعب هنع

 ©سراف رغث ىلع ايلاو ىميمتلا برح نب رصن روصنملا هجو اهيفو
 هيبجاح نيب ام مشناف ايارجرجب هتباد نع روصنملا طقس اهيفو

 هل اعيشم ةقرلا ىلا ىدهملا هنبا هّجو امل جرخ ناك هنا كلذو و

 ذخا رث ايالوح ىلا لدع رث ركتامس بج هل لاقي اًعضوم غلب ىتح
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 امم طالغس 0

 لق ىنأ, املف رجاولاب تريم رق ىيحج لق 'هل دقعو ةيفابلا فلا
 تعفدف ىعم ىضف © بم ضمأ نللق ةودغ ذنم كرظننا انهم انا

 3 همزلت رام نا ىنب ىلا ىنا ىل لو لاق «فالآ ةسيخل هيلا
 بهو دق هللا 9 هل للقو مالسلا .أرقاف هنأف بئكاون هبوننو قوفح

 5ليصوملا < ىفالوو انيلع ىقب اهع انل جفصو نينموملا ريما ىَأر انل

 لثم ىلع هثدجوف هتينأف لق «؛كنم 4نفلستسا ام درب رما دقو

 ىلع ىئداز الو ىلع مالسلا نر اف تسلسف هيلع هنيقل ىتلا لال

 اسلاج-ا ئيتساف ل اذكو اذك ليفي ريبخ تلقا كرب كيل ل

 ءاش اذا «ىتم ذخأي كيبأل اًراطسف الا تتنك ام «ىل لق مث

 : لافذ .هتايلعأت ىأ ىلا تغجيف ل5 «تق ال ء تع مق دش اذ 3

 لزي ملف لاق هيلع ضرتعي ال نمو ةرابع وحن ىنب اي ©« نا ىل

 «ناجيبرذا ىلع ىيحيو روصنملا ىفوت نا ىلا لصوملا ىلع كلاخ

 ام لق دنا ىلصولا رارس ني تتح نسب نجا « نع ركذف
 كتشنت ناريغ نم كمرب نب كلاخ انتبيه ايما طق انبه

 ؛ة كائروحلص ىف هل تناك بيق نللو ةيربج هنم / ىرن الو* هتبوقع

 ناك لق هيبا نع ىلعابلا ركب نب ةيواعم نب دهسا ركذو
 ةريزخل ىلع هلماع ناكو بعك نب ىسم ىلع بضغ رفعج وبا

 ديري هنا رهظأو #ةقفارلا ءانبل ةقرلا ىلا ىدهملا هجوف لصوملاو
 دّلبلاب راص اذاف لصوملا ىلع ئضملاو رورملب هرمأو سّدقملا تيب

 »م هّتاكم لصوملا كمرب نب كتلاخ ىلوو هديقنف بعك نب ىسوم فخا
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 مما اوم النس

 نعل © ىسفن ىف* ليقا اناو نيفرصنذ ىيك لاق «كينأيسف ؟ىث
 هنأ ىلا ترسو كرسبكو ةكبجاعو كهين نم قأب ةىثن لك هللا

 ال امب ةزمح نب ةرامع نم فئات كارو هل تلق رث ربخل © هتربخاف
 ةزح نب ةرايع ليسر علط نا كلذكل ىلا هللاوف لق هب فئيي

 ا كس اهلا نقلا نيني ىف انعم لك ىلا هقللي#
 «لطبي اهرّذعتبو 4هل انيعس ام متي اهدوجوب فلا ةئامثلث كثيقبو
 ىلا بثو نا اًمومغم اًمومهم ارأم دادغبب رسل ىلعت ىنا هللوف لق
 هذه بلقلا لغشم هثورطخ 3ك كيا ئاطلا « خرف.لاقف رج
 نجيفيل هللاوو ميمهم هللاو تنا ىل لقو ىماكلب فلعتو ىنقكلف

 لق كيدي نيب ءاوللاو عضوملا اذه ىف ادغ نَوِمتلو ىكيع هللا

 0 كيلع ىلف كلذ ناك نا ىل لاقف لق هلوق نم بجتا نلبقأت

 معن تلقل الا نوسمخ لق ولو معن تلق مرد فالآ ةسمخ
 روصنملا ىلع دروو تييضمو لاق “نوكي نا نم ىدنع كلذ دعبل

 عدا ال ىتكلو هل لاب ىقاقلتس كناو ر/دحصتنت ال كنا ىرا ىَأر

 ريما اي تلق كشغتسا م الف لق لق هب كيلع ةروشملاو هيف ككصن

 انيتا ام دعب انل ملصيف كحو لق كلاخ لثمب اهتيمر ام نينموملا
 ةيلع نماضلا انو كلذب هتموق ام نينموملا ريما اي معن لق. هيلا
 ةئايثلثلا نع هل مفصف رصخأت اذغ ىرضحلف هللاو اهل وهف لقوو

 ©6) 8 هت ) شك 022. 60) هل رءنملعاف. 24) 8 هيلع.“ م) 8

 3 رفد 4 ع اخ وفو 5ع0 710. دمائنا آخر م 1عع6 000. 02 ه« ذب

 رث) لل هكسننت. -م) 6]002ءأا113 11٠



 اهم ذلنس مهيأ

 ةئامو نيسمخو نامت ةنس تلخد مت

 اهيف ناك ابع ربخل ركذ
 ثادحالا نم

 هرمأو ةقرلا ىلا ىحهملا هّنبا روصنملا هيجوت كلذ نم اهيف ناك امف
 5 كلاخ نب ىيح ةيلوثو لصوملا نع بعك نب ىبوم لزعب «هايإا

 نب نسل ركذ اميف كلذ ببس نو  ءاهيلع كمرب ىبا
 ميْلَأ دق روصنملا نك لق ةيطع نب ماص نع كيعس نب بقو
 مايا ةئلث هلّجاو اهيف همد رذنو فلا فالآ ةثلث كمي نب كلاخ

 ثبلوطو ثيذوأ دف ©ىنا ٌىنب اب ىيج هنبال كلاخ لاقف اهب
 0 كلعأو كندنمرح ىلا فرصناف ىمد كلذب داري امنأاو ىدنع سيل 5

 0 كنعنمي ال نب اب هل لق مث هلعفذف قوم دعب جب اًلعذ تنك اف

 بحاص مئاصو ةزمح نب ةراعب رمغ ناو انناوخا ىقلت نا « نم كلذ

 نب حلاص يذف لاق ءانلاح مهيلعتف يكرقلا كربمو ىلصملا
 لاماب ثعبو ىنمهجت نم منن متثيتا لق هثذح ىيكج نا ةيطع
 ,يئالاق < ىرقأ, ى: لاللب *تنغبو كا نذلي ه١ نم« وعموإا 2 نللا ا
 هراد نكت ىف وهو هيلع تلخدف ةر نب ةراع ىلع تنئاتنيلاو

 درف © هيلع نسّلسف ههجوب يلا فصنا اف طئاملل ههجوب لباقم

 كيلع أقي ريخب ثيلق كوبا فيك ّىنب اب لقو اًفيعض اَذر ىلع
 فلا ةئام كفلستسيو مرغلا اذه نم همزل دق ام كيلغعيو مالسلا

 هم ىعضوم 4 نك قاضف لاق «اريثك الو ًليلق ىلع نر اف لق مرد

 ء ىننكما نا لاقف لق هل هقينا اميف هتملك مث لاق *؛ضرالا ىف تدامو
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 رك اهرب ةغخنس

 ىللصف < مالسلا ةنيدمب* ىلسملا ليعامسا نب رم ىفوت اهيفو

 © ميشا ىنب رباقم ىف نفدو روصنملا هيلع
 لهتساو لعد نبا هيلع ىّلصو هللا دبع نب راوس © ىقوت اهيفو

 ©قربنعلا نيصخل نب نسمل نب هللا ؛ديبع هناكم روصنملا
 دي ىلع كلذ ىرجو ريعشلا باب « دنع رسل ,بصنملا نقع اهيفود

 8بجاملا عببرلا رمأب َفريَسلا مساقلا نب ديج
 اهيلع ليعتساو رصم نع بنتاكا 4ديعس ىب كمح لزع اهيفو

 كي
 وريع نب ماشع اهنع ليعو دنسلا ءليلكلا نب دبعم ىّلو اهيفو

 هب ةتيالوب هيلا بتك ناسارخ نثموي  نبعمو
 (00 اًناتتساوتّجِو ىملسلا /نيسأ ىب ديوي اهيف ةغئاصلا اخ
 ا ع ني هي لج < بخ ىبسف نوصل ضعب ىلا لاطبلا

 © مصاع نب رفز ةنسلا هذ ىف ةفئاصلا ازغ
 نب ديح نب ىيج* نب ميعاربا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو
 ىلع ناك ريع نب ديحن لاق «سابع نب هللا دبع نب ىلع#

 هذه ىف ةنيدملا ىلع ناك دهيغ لقو اذه ميعاربا ىنعي ةنيدملا
 نب كيج فئاطلاو ةكم ىلع ناكو ىلع نب دمصلا دبع ةنسلا

 كنسلاو نامسك ىلعو «ةزهم نب ةرابع سرافو زاوثتالا ىلعو ميتاربا

 © هروصنملا كيم* رطم رصم ىلعو ليلكل نب دبعم

 ©) 82 02. 6) 8 لكبعر 120 10. هت نسل نسبر 205 نيصخل
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 أةلب زانس مب

 ةزم نب © ةرامع سرفو زاوقالاو ةلجد روك ىلعو هللا بع نسبا
 متاح نب ديزي ةيقيرفا ىلعو وربع نب ماش دنسلاو نامرك ىلعو

 «نيعس نبدي رضع
 ةئامو نيسمخو عبس ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 .نطاه قلع كف "ولعت 5 روصنملا ءانتنا كلذ نم اهيف ناك امف
 نب نلبأو عيبرلا هايم ىلع «ءانب مسقو َتّلْخلا يدي ىذلا ةلجد
 4 500 5 جس

 10 ©دايأ هلنق

 هريغو خرللا باب ىلا مالسلا ةنيدم نم قاوسالا روصنملا ٌليح اهيفو

 هتيالو متي ملف نيركلا ىلع ناميلس نب رفعج روصنملا ىلو اهيفو
 هنبا كيعس ثعبف ملعد نب كيعس اهييلع اريما هتاكم هجوو

 5 «اهيلع ايم
 مية دلسلا ىف 5

 555 5 سبال وكنو وت جرخو ايدو زال سبلب ذتموي هنباكتو

 ©) 8 رامع 2) 0600111 771: ١ نب 50 7106 ةانزر»ةي م. |*]لعي
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 مخنوبمي 1م 2

 ىف ديرملا ىف هبلصو هلتقف هذخأت هيلع هللدف ةيواعم نب متيهلا
 « حيج ىنبل لوم وربع ناكو ناميلس نب ىقاحنا راد عضوم
 ام ةناورب رخو داعم: ىب" مقيهلا هب ارثلع قطب لي

 « لير لبقأت لقْعَم رهنب فعي رهن ّئطاش ىلع هل رصقب لزنف
 وربع عخحب ةيواعم :نب مثيهلا ىلا باتك هعمو رفغعج قا لنع نما

 200200 لا همدقأت هيلا متيهلا هعفدف هيلا داّدش ىبا

 هيلع بحي ةىشب هنم رفظي ملف هلئاسي هب الخن ةبحرلا ةيحان

 © ةرصبلا 5 كبرم ىف هبلصو هقنع برضو هيلجرو هيدي عطقف

 اهلامعأو ةرصبلا نع ةيواعم نب مثيهلا روصنملا لزع ةنسلا مذ ىو
 عمجو ةالصلا ىلع ىضاقلا ء هللا دبع نب* راوس ليعتساو 0

 ةرصبلا طرش ملعد نب ديعس روصنملا لوو ةالصلاو ءاض-قلا هل

 © اهثادحأو

 ةءاجف ةرصبلا نع لع ام دعب ةيواعم نب مثيهلا ىقوت اهيفو

 روصنمل هيلع ىلصف هل ةيراج نطب ىلع وهو مالسلا ةنيدمب
 © مشاه ىنب رباقم ىف نفذو ؛5

 © ىلالهلا مصاع نب وقر ةقئاصلا .ارغ, ةنسلا :هذع قو

 ناكو ؛ىلع نب ديحص نب سابعلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو
 مالسلا ةنيدمب اميقم ناكو ميحاربلا نب كبح ةكم ىلع لماعلا

 فئاطلا ةكم عم هيلا ناكو ةكب هتفيلخ دمح نب ميعاربا هنباو
 تاقدصو < طرشلاو ىلاوجلو ثادحالا ىلعو ريختر نب وربع ةفوللا ىلعو و

 راوس ءاضقلاو اهب ةالصلا ىلعو ملحد نب كيعس ةرصبلاب برعلا ضرا

 6) 8 كيزير كف اذيرن. 45) كلصبرمو8 ذبيم ك4
 طورشلاو.



 انه ظخنس كلوب

 رمأت كيلع ةماعلا نم «ةلاقلا نعجرتلو ر.كذلاو هانثلاب ىبهذيل
 - 0 مدس 53 -

 ناكو اهيف همهتا هنع هنغلب ةكبق رومال ةقوكلا نع ناميلس ىبا

 تو < مطرش بحاص هك راوس نب رواسملا هيلا كلذ ىبهنا ىذلا

 5 « دامح ليقي رواسم

 مج ناطلس ىفتأو فاخا ىنأرهذلا بيج نم دبس

 ةنيدملا نع كيز نب نسمل روصنملا لزع اضيا ةنسلا هذحم ىو
 ناميلس نب حيل هعم لعجو ىلع نب دمصلا دبع اهيلع لعتساو

 ديح نب ميعاربا نب ديح فئاظلاو ةكم ىلع ناكو هيلع انرشم

 ؛ه ىلعو ةيواعم نب مثيهلا ةرصبلا ىلعو ريختر نب وريع ةفوللا ىلعو

 ©ديعس نب دب رصم ىلعو رتاح نب ديزي ةيقيرفا

 ىتلا ثادحالا نع ربخل ركذ

 اهيف تناك

 ؛ة ىلع رفعج- نبأ لماع ةيواعم ىب متيهلا رفظ نم ناك ام كلذ نف

 سراف ىلع هللا دبع نب ميهاربا لماع داكش نب ورمعب ةرصبلا

 هب رفظلا بيس .نع ربخل ركذ
 برض لق ىنا قربخا لق هثّدح فورعم نب دم نا ربع ركذ

 :ءاماو ٍيلعت نبا اما ةرصبلا لماع قت هل اًمداخ ء نادش نب« وزع

 ه) 4 ه.0. 14 21, © نقلل 6) هذ كرشأو, ء) مصل
 ' ف لزءدن 06 ننو هك 4م, 22111, 7" :ءونو. 20) 8 كبسح<

 6< 8 هزت
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 مهن ياإ امم خخنس

 رفعج لبا ىلا اعطقنم ىنراكو «رابخل ابا ءاجوعلا ىا نبا ملكف هيار

 مايا ةثلث ريمالا ىنرخخا نا هل لاقف اهدعب امهئانبا ىلا رث لمحو

 لاقذ ادمح رابخل وبا ملعأت اذكو اذك ننا كلو فلا ةثام هلف

 هينيكذأت ةعلمل نم تفرصنا اذاف هتيسن نينك دقو هللاو هينتركذا

 هنا نقيا ايلف هقنع برضب رمأو 2هب اطلف* هبكذا فرصنا املخ

 كثيلح فالآ ةعبرا كععضو دقل ىنومتلنق نمل هللاو امأ لق ليتقم

 ١ ولا اسطالاو عيطابسا يعول اهي دب
 ديح ىلع د 530 «هقنع تبرضف مكرظف مهب ىف مكتموصو مكموص

 ءاجوعلا نا ىبا رمأ همم ديو هايس و

 ليسرلل ىّيحن لاقف هدّدهتي تلعفو كب ثلعف تلعف نا كناف اًنيبش »
 وبخلاف ةسانكلاب اًبيلصم هنحب اذهو ءاجوعلا نا نبا سأر اذه

 طّيغت هقلسر رفعج ابا ليسرلا غلب املف كقملعا اهب نينملا ريم
 لسرا رث هب هحيقا نا 6 تممهل هللاو لقو هلزعب باتكلاب رمأو هيلع

 اذه ةيلوتب ترشا تينا كليع اذه لاقف هانأت ىلع نب ىسيع ىلا

 لجر ىلع #مدقي ىأب اب هل ملع ال العاج اًمالغ هتيّلوف مالغلا د5

 تبتاك دقو ىرما رظتني الل 0 هيف ىسيأر علطي نا ريغ نم هلئقي
 ىتح ىسيع هنع نكسف هددهتي نلعفالو < هب نلعفال هللابو هلزعب

 لجيرلا اذه لتق امنا اديح نا نينموملا ريما اي لق رث هبضغ نكس

 ىلع وهف طخ ناك ناو كل وهف اًباوص هلتق ناك ناف ةَقَحْنَلا ىلع

 عنص ام /ةيفت ىلع هتلرع نتل نينموملا ريما اي هللاو دي وم

 «<) راهخأ ء«( وزع ذص63. 82) كل هزه. ) كل نتيمجحل لقلز 20*

 10. «لتقا. 2) ه مكقتر, مم» 10, هلنقب. 4 8 همت. )

 8 ةيقبر كل خيعن.

-- 

 0 ا ا

2 



 ادد ظخنس ممل بج

 ساّبعلا اطدف لق هيف كملك جنم اًدحا يار اف اذكو اذك فنم
 سابعلا لع كنع ميس نسب ديزي ناك كقو لاق *؛هنع ىضرف

 0 ١ نينموملا ريم يمأ اب لاقو سابعلا رفعج ىلا ىلا" اكشن نب ةريوبلا نع هايا

 ىناسحا © نيب عمجا روصنملا هل لاقف ىضرع متشو ىلزع ءاسا كاخا

 5 نينموملا ريم ا اب كيسا نب ديزي لاقف الدتعي ىخا 0 ةءاساو كيلا

 0 57 انه الضفت: اننغاط تناك مكتءاساب َءارج مكناسحا ناك اذا

 نب ىسوم «اهجارخو ةريزخل برح ىلع روصنملا لهتسا اهيفو
 ه4 بعك

 نب ناميلس ىب دمحم ةفوكلا نع روصنملا لع ةنسلا هذ ىفو

 ؛0 بيسملا اخا ريمر ىب ورع هتاكم لعتساو عضعب ليق ىف ىلع

 ناميلس نب قمح لزع دنا معز هناف ةبش نب ريع اماو “ريقز نبا
 بيسملا اخا ّىئَبضلا ريم نب وربع اهالوو اه* ةئس ىف ةفوكلا نع

 «ةفوكلاب قدنشل رفح وهو لاق ةنسلا هذه ىف ريمر نبا

 كيج روصنملا لزع ببس نع ربخل ركذ
 15 ىلع نب ناميلس نبا

 ميركلا دبعب ةفوللا ىلع هليع ىف نأ ناميلس نب دسح نا ركذ
 وأ لاق ؛ دسسرتكإ رمأت ةدكاز نب نعم لاخ ناكو ءاجوعلا أ نبا

 نأ اهيغو بويا نب /نيسمملو رفعج نب ءمثق ىكتخح نير

 ملكتي ملف رفعج ىئا ىلع ىاوتحلا ث مالسلا ةنيدمب اورثك كاعقش

 وم هينأب < نأ ىلا هنع فكلاب دمحم ىلا باتكلاب رمأت نينظ الا ديف

 ©) لك هزه. 82) ى ةءاسا عمر 700 2056 ىخا 13ع. 6 8 هدم.

 4) 8 بعصم. «) كل متيف. م/ 4 نسللو. م) ك اوحن



 مي اهم ؤئئس

 روسلا نود نم اهيلع ىدنخو اهب فيطي اهل روس ءانبب هرماو
 ءانبب رمالا دارا امث روصنملا نا ركذو 2*كلذ لعفف اهلحما لاوما نم

 0 ار م اجلب ردا اهل قيلت رتبت :راؤعلا رز
 رما تدلع فرع املف ثددع ملع كلذب دارأو ةفوكلا لحما © ىلع

 رما رث اوبجن ناسنا لك نم اهرد نيبعبرا امهرد نيعبرا مهتيابجع و

 معاش لاقف ءاهل قدانخل رفحو ةقوكلا روس ىلع كلذ قافناب

 يدم وبما يش اءاميعك انه 2: نمعت ان ؛

 اييلعيمألا: اناني جو انيع ةسبخلا ميس
 هيلا توي نا ىلع روصنملا ىلا يلصلا مورلا نسلم تلي اينقي

 © ّىملَسلا 8م نب ديوي ةنسلا هذه ىف ةفئاصلا ازغو «ةيزلل 0

 الام همرغو ةزيزمل نع دمحم نب سابعلا هاخا ,صنملا لزع اهيفو
 ناك لق هنا مشاع ىنب ضعب نع ركذف «هسبحو هيلع بضغو

 رق دّيَسَأ نب ديزي دعب ةريزمل مح نب سابعلا ىّلو روصنلا
 هتموع ضعب ىلع بضغ ىتح هيلع اًطخاس لي ملف هيلع بضغ

 وا* ىلع نب ليعامسا امأ سابع نب هللا دبع نب ئلع كلو نما:

 | اعط ديف طنيملكوا عزاسنب نصرصو ءاصإا وتنات هوي
 « لآ نا نيبنموملا ريما اب ىسوم نب ىبسيغ لاقف «دهنع ىضرف

 نوعجري مناف ةغباس يلع كمعن تسنك ناو هللا دبع نب ىلع
 ىلع نب ليعامسا ىلع تبضغ كنا كلذ نف ركانل دسكلا ىلا

 كّيح نب سابعلا ىلع نابضغ تناو مكيلع اوقيضف مايا ٌثنم وم

 4) 8 204. اهلحأ. 42) كل ميقلز تك. 20 طانصع تكانت 76
 06 حصص. 24... ه) ه هيغو. 4©6) 8 هنوبلطير 560 2056 ديف 236أ

 هنوملكيو. ©) شهس. م) 8 هل. م14 771, "200. هنع تيضر ىتح.

 5” لل ا ااا اا اي مك مم7؟مصاب



 |!و#* زلنس كر

 ©ةيصيلا ىلع ىريبنلا َنايِبَط نب «كليلا تبع ىَّلو اهيفو

 © تاوفلا غلبف ىلالهلا مصاع نب رفز ةنسلا هذ ىف ةفئاصلا ازغو
 ىا لما وهو ميعاربا نب كيج ةئسلا هذه ىف سانلاب جحو
 ىلعو كيز نب نسل ةنيدملا ىلع نكو فئاطلاو ةكم ىلع رفعج
 نب بويا نب كلملا دبع ةرصبلا ىلعو ناميلس نب دمحم ةفوكلا
 نب ماشع ىكنسلا ىلعو هللا دبع نب راوس اهئاضق ىلعو نايبظ
 ©ديعس نب ديح رصم ىلعو رتاح نب كيزي ةيقيرفا ىلعو ةورمع

 ةئامو .ريسمحو سمخ ذنب نت كليختو مث

 ثادحالا نع وبخل ركذ

 10 اهيف تناك ىتلا

 رتاح اباو داع ابا هلتقو ةيقيرفا متاح نب كيزي حانتفا كلذ نف
 رتاح نب ديزي لخدو < برغملا نالب تماقتساو امهعم ناك نمو

 8: ناوريقلا

 اهيلا صخشف ةقفاللا ةنيدم ءانبل ىدهملا هنبا روصنملا هّجو اهيفو
 ؛ة اهباحرو اهلوصفو اهباوبا ىف 2ندادغبب هتنيدم ءانب ىلع احانبف

 © هننيدم ىلا فرصنا مث اهقلدنخو اهروس روسو اهعراوشو

 ةفوكلا ىلع رفعج وبا ىدنخ ريع نب دمح ركذ اميف اهيفو
 كلذ روس ىلع فقفنا ام لعجو اوس ءامهيلع برضو أو

 ©هلها لاوما ر/ نم هقدنخو

 هد ةرصبلا نع نايبظ نب بويا نب كلملا دبع روصنملا اهيف لزعو
 / ٍمَدَعَد نب ديعس هيلا مضو ىىكتعلا ةيواعم نب مثيهلا اهيلع لعتساو

 ٠٠ يو 12 الا: ودم ناسا لل مز فب منع 08 نا
 ك) 8 هرص. ) 8 اهيلعع رك) 4 ىلا م) 0000. ىكعلا. 4) ظ حلص,



 ممايإت "١50 همت

 ةدسلا دلع _ ىف :نألروصنم ني كيوي :نأ.:يدقارلا ركذو. «ديبعسي
 هروصنملا رفعج ىنا لبق نم نميلا ىلاو

 ذئامو نيسوخو عبرأ ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 - ههيجوتو سلقملا تيب ىلا نيصمو مآشلا ىلا روصنملا بورخ كلذ نفو

 جراوخلل برحن ركذ اميف افلا نيسمخ ىف ةيقيرفا ىلا رتاح نب دبزي

 0 ا لسحب ىب' الع ةلتط لول يذلا "هج /ارقك_ نيذلا
 ©*,د فلا فلا نيتسو ةئلث شيلل كلذ ىلع

 ةقفارلا ةنيدم هانب ىلع ركُذ اميف روصنملا مع ةنسلا هلع قو
 اعانب دارا امل رفعج ابا نا هيبا نع رباج نب لمحت نع ركذفد»

 بهذتو انقاوسا انيلع « لطعت اولقو هنيراح اوداراو ةقرلا ٌلمتا عنتما

 ىف بعار ىلا ثععبو مهتيراكمب مهف انّلزانم فيصتو انشئاعم
 انهه ىنبي اًناسنا نأب ملع كل لحم ةدل لاقف كلانه ةعَمْوَصلا

 هللاو انا لاقف اهينبي صالقم هل لاقي الجر نا ىنغلب لاقف ٌةنيدم
 © صالقم 15

 ظ ظ

 نب ىسوم روصنملا رمأو قلاخ دوخاو ئنايروملا بويا وبا كلغ آهيقو

 ىنأ ىخا ىنب ىديا عطقب ىسوطلا سابعلا ىنا بجاح رانيد

 لعفف ىدهملا 5 ىلا كلذب بتكو مهقانعأ برضو مهلجرأو بويا و

 © هب دما ام مهيف « لغتأو ىسوم « كلذ

 2) 4 لطعي ©« >0 بهذي (561 فيضت). 6) 8 هر». 2
01 



 |!مإ“* خنس مهيأ

 اقلا نيسمخو فلا 2 ةئامتلث ركُذ اميف اوناكو ربربلا نم «امهعم

 نيبعبرأ ىف + فصلا ةرق وبا عاعمو افلا ء نوثلثو ةسمخ اهنم ليش

 © 4 موي نيبعبرا :فالخلاب كلذ لبق هيلع ملسي نأكو افلا

 ناولع نب فسويو نيعا ىب ةمثرتو روصنملا ليم دابع لمح اهيفو

 : © ىسوم نب ىسيعل عبصعتل لسالس ىف ناسارخ نم
 لوطلا ةطرقملا لاوطلا سنالقلا سبلب سانلا بدم ذخا اهيفو

 ةمالد وبا لاقف «لخاد نم بصقلاب اهل نولاتك ءركذ اميف اوناكو

 00 ىقطصملا مامالا ٌنارَف ٌةدايز ماما نم ىجين 7

 ربلاب تللج هي ناند انك لاجيلا م ا ع اهارت

 5 ا ةاخوللا ىضاق ىَلْيَل نأ تنب نب كيبع قوت اهيفو
 © ّىَكنلا هللا / دبع نب كيرش

 نصح ىلا راصض ىروجحكلا ىيكح نب م”فويعم ةفئاصلا ازغ 77

 نهنعيف نك هنقالوسلو تاع طيرك ذل اليل مورلا نوصخح نم
 ةتس اهنم يرخأو اهحئفف : :قدحملا ةيقناللا ىلا راص رث ةلئاقملا

 © نيغلابلا لاجرلا ىوس ىبعلا نم سأر فالآ

 ©ةينيمرا ىلع ىليقعلا ملسم نب راكب روصنملا لو اهيفو

 © ىدهملا رفعج ىا نب ديح ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ةنيدملا ىلعو ميعادا نب ديح فتموي #فئاطلاو ةكم ىلع ناكو

 ىلعو ناميلس نب دمحم ةقوكلا ىلعو نسل نب كبز نب نسحلا
 ةه نب دمحم رصم ىلعو راوس اهئاضق ىلعو روصنم نب ديزي ةرصبلا

15 

 2) ]1 معمل "2) كل كلا 2386 نونامثو. 24) هل اماعع 4#م) 2

 ركذي. 7/) 8 كيبع. م) كل فونعم, 21013151 فورعسم» 2) 8
 ماني. 2) 01. 5101200351, م. ادا“, 7. م) 8 هدظ.



 7 اهل“ زخئتس

 © ديعس نب دمحم اهيلوو رصم نع اح ىب ديزي ليع اهيفو

 © ةيلاخل ةنسلا ىف .لامعلا ج ةنسلا هذه ىف راصمالا لامع ناكو

 الاو روصنم نب ديزي ناك ةنسلا هذع ىف اهلماع ناذف ةمصبلا الأ

 ©ديعس نب كم ةنسلا هذ ىف ناك اهلمع ناف رصم

 ةئامو نيسمخو ثلت ةنس تلخد مت 1

 اهيف ناك اع ربخل ركذإ

 ثادحالا نم

 ةمدقم دعب 8 كرلا برحل رجلا قف اًشيج روصتلا ٌريهجت كلت نف
 كيلا ثنتاكو هجكح نم ةغارق دعب اهيلا كم نم انيصنم ةرصبلا
 وهج ةنسلا هذه ىف ةرسبلا روصنملا مدق اًملف ةّدج ىلع تراغا

 ركذ اميف ايمدق نيح ربكالا رْسِجحلا لزنف يرحل اًشيج « اهنم
 4ةمدقلا اهمدق اينأ هنا ليقو * ةرخآلا ةمدقلا ةرصبلا هذه هنملقو

 اهب ماثأو 180 ةنس ىف ىلوالا هتملق نناكو اه ةنس ىف « ةبخآلا

 © مالسلا ةنيدم ىلا اهنم فرصنا مث اًرصق اهب ىنبو اموي نيععبرا

 ىنبو هاخآو هسبحن « ىنايروملا بويا نا ىلع روصنملا بدضغ اهيفو ؛5
 علزانم تنناكو بلاطو ادن اًدلَضمو اًدوعسمو اًديعس هيخا

 ةقكص نب نابا ىعس ليق اميذ هيلع هبضصغ ٌببس ناكو /رذاتملا

 © هيلا بويا نبأ بناآك

 ةرفص ىنا نب نامثع نب صفح نب ريع لقف ةنسلا هذ ىو
 ناك نمو ىداع وباو ىضابالا متاح وبا هلتق ةيقيرفاب »

 <©) ذل خيضاملا 5) درألا © 8 هم. 42) ةذ همدقل. ) ذ

 ىفاتر 0_1 ىلابزوملا. رزق ىنانملا. ع) 01. ها-8عرنمم“ -11هعرنا

 بر انط1 طقعع 7ءئط2 '1'جطقتلت 120ةصخان# ءا 1ععاذتتت داغر 5ء0 ثالان-

 '!-ل[ةطقمزس ملأ نغ 7ةعععمأ



 آو خنس م8

 ىلعو ىبالكلا 8:يوت نب رباج .ةرصبلا ىلعو © ىلع نب ناميلس نبا
 86 ملاح ىب كيزي رصم ىلعو هللا دبع نىب راوس اهئاضق

 ىتلا ثادحالا نع ربخل ركذ

 5 اهيف تناك

 ىنابيشلا ةدئاز نب نعم «اهيف يراوخل لتق نم ناك ام كلذ نف

 ىف ناسارخ الو ريصنملا ناكو ّلبك ةبطحق نب ديب ازغ اهيفو
 اما+ 4. 17| ع © اذا ةنس

 1/10 ل ؛برْذي لو ميعاربا نب باحولا دبع ةفئاصلا ركذ اميف ازغو
 © ميياربا نب كيح ةنسلا هذه ىف ةفئاصلا ازنغ ىذلا نا

 نب ديوي اعالوو ةرصبلا نع ةبوت نب رباج روصنملا لزع اهيفو
 © ر صنم

 ىف فلاخو ىصع ناكو 1 جنخاتْشالا نب مشاه رفعج وبا لنق اهيفو

 !5 ىبا * لدن ئذورووملا دلاخ ينىباو وم هيلا ليكف ةيقيرفاأ

 © « خذكم ىلا هجونم وهو ةيسنئاقلاب جدخ :تحاننشألا

 ةنيدم نم صخ# هنا ركّذف روصنملا ةنسلا هذه ىف سانلاب متو

 ناميلس 7-0 ديحت هصوخاشب ملعي 2و © عاضمر رهش 0 مالسلا

 نم اجريغ الو ىدوم نب ىسبع الو ذتموي ةفوللا ىلع هلماع وهو

 20 ©اهينم برق ىنح ةفوللا لفا

 2)با1 تدر 2) ذب خيرت. 4) 8 م7816 ةنسلا هذعهو ىفوو 81

 م1011 لععودع 710ءغت7. 4) 8 اهب. ) 8 5. م. كل نم تشبب.

 انا 6-0 جنخانسالا 14 جيجاساألا, ءك ةانصاتل 2, 8

0 7 .2112 

3 4 



 ممدأإ يب اما ذآخنس

 رفعج ىا ىلا مهنم ىراساو مهنم ىبس نم ضغعبب ثعبو نيرحكبلا

 ملس نب ةبقع لزع رث 0 ورم بايث نم* نيبوث © مهنم ناسنا لك

 اهنا نايزرلا نب دَسُأ ةيراج ءكيرفا نع ركذف «ةرصبلا نع
 نيرتحبلا ىلا ملس نب ةبقع ىلا نايزرملا نب دسا ريصنملا ثععب لق :

 هيلع صقتسي رمثو هلياف“ هما ىف رظني لئنق نم مهنم لنق 4 نيح

 ثعبف الام «دنم ذخا هنا هغلبو رفعج ابا كلذ غلبف هنع © ىروو

 البقم هآ, املف هاخأو دسا فيدص ناكو ّىناسارخكل ديوس ابا هيلا

 لقو هل لواطتق ةبقع ركسع نم ةيحان ناكو حرف ديربلا ىلع

 نيشنب كيوس وبا هل لاقف هيلا ميقيل بثوف هيلع فقوف ىقيدكص م
 كدي ّذم لق «معن لق* عيطم عماس تنا هل لاقف سلجن نيشنب

 ىتح هلجر مث هلي «ّذم مث هلجر ّلم رث اهنطأت اهبرضف هحي كف

 كيرفا تلاق هقنع برضف ّنِف كقنع كم لاق مث عبرألا عطق

 اف روصنملا ىلا هليحن ىتم هذخأت ىرخ ىف هتعضوف هسأ, تنخأن

 © تنام ىنح خ3 كبرفأ ترلكأ ؛5

 ةنسلا هذحع ىف ةدئاز نب نعم لو رفعج ابا نا ىبلقاولا معزو

 © انس“

 نب نيج نب ميعاربا نب دمحم ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 فئاطلاو ذكم ىلع لماعلا نو سابع نب هللا كبع ىب ىلع

 دمحم ةقوللا ىلعو * ديز نب نسل ةنيدملا ىلعو ميعاربا نب دمحم ١

 ©) هر. 5) ذ نييورم» ) ل كندفا انك 730. 4) 8 ىتحز

 00 ل اجا 24 قع



 ادا ؤلغس مسي

 كشيج نم 8 ٌليحو هلوحو ارصق بنالل كلذ ىف « ملون كنباب

 اذه لعا 00 كسف ناذ ادلب اذهو ادلب كلذ ريصيف اًموق دعم

 بناإل كلذ لما كيبلع دسف ناو بنا كلذ لعب متيرض بناجل
 نييلاب اهتيرض رضم كيلع تلسف ناو بناخل اذه لعأب هتبرض
 5 كعاطا نمب اهتيرض نميلا كيلع تدسف ناو ةيناسارخلو ةعيبرو

- 

 لاق «كانع داوقلا عاطقاو ةفاصرلا ءىفو ىقرشلا بنال ىف ءانبلا ببس 1

 لعفك لعفف ّىقرشلا بنال ىف عئاطقلا ىلصملا بحاص ماص ٌلوتو

 بابب هلف ئبرغلا بناخل ىف عئاطقلا ليضف ىف ىسوطلا سابعلا قا

 1١ فيراوزلا فيرطو ةفاصرلا ىفو «ر يبطخ دجاسمو ىيكإ قوسو رسم

 هلحما ىع عاطقالا لضف نم بهوتسا /اهجب ءانب عضابم ةلجد ىلع

 © ناسارخ لما نم لجر حلاصو

 ىدهملا ديح هنبالل هسفنل ةعيبلا ريصنملا دّدج ةنسلا هذخ ىفو
 هتيب لحما ىلع 4ىحهملا دعب نم* ىىسوم نب ىسيعلو هدعب نم

 , هعياب نم لك ناكف هيف نذالب مهمع دقو ةعيج موي ىف هسلج“ يف
 نب ىسيع كي ىلع يسمي مث ىحبملا ديو هلي لبقي مهنم

 ©8»دي لبقي الو ىسوم

 ©ديح نب ميعاربا نب باهولا دبع ةنسلا هذه ىف ةفئاصلا ازغو

 عفان هنبا اهيلع فلختساو ةرصبلا نم «ملس نب ةبقع صخ#ت اهيفو
 ٠# لأ ىبسو ىدبعلا ميكح نب ناميلس لنقف نيركابلا ىلا بقع با

 2) كياوبل نباق. 5) ذ 300. كعصمر 022. 560. دعم. م ذ

 هزت. 42) 8 همت. 4 كل ريضحر, 8 نيصخحر, ©“ ]4606 11, ها

 5 5600. رك) 4 املو طم»+ 10. لصف. م) 8 فاس ©( 516 85



 را اها الئس

 ليقلاب ىندواعو كلذ © كتعوري الف كبتشأس ىناف ةلعسملاب ىنذواعو

 ىل لقف كيلع كلذ فقشي الف ىطوسب كبرضأس ىناف ةلعسملاو

 والعب .نانع لخف كعبجأ اذان رصم ا نييلآ فبشا نييلل ّىل

 ةفيلخل راد نم نما ثيح سلجن مالغلا ادغف لاق 'رخ تدنأو

 ناك ام ىلوملا لعفو هالرم هب نما ام مالغلا لعف ييشلا ءاج اًملف#
 0١) لق رضم ما نميلا فرشا نييلل ىلا لاقف لق* هل لق مث ةدل هلق

 | وع هللا باتك اهيفو معلص هللا لوسر اهنم نك رضم مثق ةلاقف
 1 نييلا تسعتماف ©لاق «هللا ةفيلخ م اهنمو هللا تيب اهيفو لجو

 00 نميلا داوق نم ٌلتاق هل لاق اهضش نم ةىش اهل ركذي مل «نا
 ١ ر/ لاق مث نميلل ةليضف الو ةفرش ريغب اقلطم كلذك رمال سيل* 0

 مافينع اجك ايجكاذ خيشلا ةلغب نانعب ٌكخن مق همالغل
 نا داك ىتح .هاوم هب نما ام مالغلا لعفف لاق هنم /دب نمط

 اذه لعفيا تلاقذف رضم كلذ نم تضعتمان اهبيقارع ىلع اهّيعقي

 مالغ ىلا ملقف دبعلا دي عطفا لاقت همالغ منم ّلجر رمش انضيشب
 ىنأ ىلع لخدف هتلغب مثق #فرصو نايل رفنف هذي عطقف ّىناميلا 5

 ةقرف ةيناسارفلو ةقرف نميلاو ةقرف رصم تراصف كنا قزتفاو رفعج
 عتلعجو كدنج نبب تشرف دق رفعج ىنأل مثق لاقف ةقرف ةعيبرو
 ةيرضتف اثدح كيلع ثدحح نا + فاخي هنم بريح لك ايارحا

 ربعا لق ى ام لق ةيقب ريبدتلا ىف كيلع ىقب دقو رخآلا بوخلاب

 ه6) كعري. 6) 8 همس. ه) 8 اهيفو. 4) ما. 70 ءم0. 8

 ص وان 5ءونو. 5كتزنأ2 كانه 2206 032021113 مة535ان3 56. م) 8
 .نأ 7١ هك مرتع ١١ه 8 اكييت ظنع ., :2) 0 برسخو, 27

 ةيلع تدك -  كفاخب هدم. 564. اثدح.



 اهأ خنس مخ

 ةفاضرلا هل ىنبو ئيقرششلا بناجلاب ماقللب روصنملا هرما ناسارخ نم 2 3 0 "7 3 ؛ 8 ه
 ناكف هاملا هل ىرجأو اناتسبو اًناديمو «اًقدنخو اوس :اهل لك

 ديزي نب كدلاخ امأو ««ةفاصرلا نا ىديملا رهط نم ىرج غاملا

 ,ىسوم * وية ءهرأ ركذ >ناف مزاخ ىب ريبج نب ١ابنقز نبا

 5 0 نب هللا دبع نب ىلع نب ديحم نب ميعاربا نب ديح نبا
 نا ىلع اوبغش امل ةيحكنوارلا نا هتكح هابا نا ةتلح سابع

 ميقلا دنع ملقم ريبك تيش فكتموي وتو سابعلا ىب هللا «كيبع

 انيلع كنِأل 4ثايتلا نم هيف نىك ام ىرت اما رفعج وبا هل لاقف

 0 اخ انيديا نم رمالا اذع يرخجف عتتملك عيمنجت نا نفخ دق

 كل 0 انا نا ىأر اذن. ىف :ىئدنع :نينموللا ربما 033 ١

 كدنجح كباغو كنفالخ كل ل © هتايبضمأ ىنتكوت نأو لسف

 نأ هل* لاقف وسع ام ىنيلعت ال اًرما ىتنالخ ىف ىضمتقا هل لاقف

 اًنومأم ثمنك ناو: 2 قرواشت الف كتلود ىلع اًمهتم كدنع تنك

 15 ىلا متق فرصناف لاق ؛ هضمأت دل لاعلف 57 ىصضما ىنعدف اهيلع

 ىف سلجأت ر/ىمّكقتف اًدغ ناك اذا هل لاقف هل اًمالغ احذف هلزنم

 بنارملا باكا تيطسوتو تلخد دق ىنتيار اذاف نينموملا ريما راد

 قحو هللا ليس فك ىنفلحساو * ىنققوتساف ىتلغب نانعب لخن

 كتلأسم تعمس كل بمقْيقو امل. نينموملا ريهأ فحو سابعلا
 32 3 ع 0

 90 ىنم كلذ كنلوهي الف ليقلا كل طظلغأو كرهننناس ىلذ اهنع كتبجاو

 6) 2 اهكحوير ,3) 28 ندي. 2 8 تبع 2) 2 ماثنلا» 3

  كنلود ىلع (51©. رك 8 ىنملقف. م) 8 ليسرب ىنفلحو,

 /) آه ام الأ.



 ردت امأ ةلَنَس

 ماشع بتكف «هسأر فخوي الثل لنك امل نارهم ىف «وفذق هبادا

 اًذصق هدصق هنا نبك روصنملا ىلا جتق بانك كالذب وربع نبا

 داوأ ىنلا كلما براك هرمابو درسمأ لمح ريصنم ا دبلا بنئكف

 كلملا كلذ ةضح وهو ىراوج ةذختا ناك هللا دبع نأ كلذو

 *نسحلا وباوهو هللا دبع ىب ةدمح ةدحاو نهنم كلواف ة

 | ظنملا ىلا هنْباوأ هللا ىبع لو لب هوو .هلتقو. دهتكلع ىلع 'بلغم

 كثعبو مالغلا بسن ةكاصب هربخ» ةنيدلماب هيلاو ىلا ريصنملا بتكف

 ذكاصب هبانك ةيلع أرقي ناو بلاط كا لآ عمجب# نا دنمأو هيلا هب

 © 4 هكايرقا ىلا هملسيو مالغلا بسن 0

 كلذو ناسارخ نم ىبحهملا هنبا روصنملا ىلع مدق ةنسلا هذه ىو

 ةماع © همدقم روصنملا ةئنهتو هثاقل هيلا كفوف اهنم لاوش ىف

 تاسكو تراجأف اهريغو ةرصبلاو ةقوللاو ماشلاب هنم ناك نم هتيب لعا
 هنم ةباحت ىديملا هنبال لعجو روصنملا ضب كلذ لثم لعفو لجو

 8 جرد :تاهيبخ خانم لجر رع لك ىوجأو 15

 ىقرشلا بنالل ىف ةفناصرلا ميءانبب روصنملا أدتبا ةنسلا هذ ىفو

 «ىديهملا دمحم هئبال مالسلا ةنيدم نم
: 1 

 ببس نع بخل ركذ
 هل كلذ هئانب

 لاك امل ئاجهملا .نا هيبا نغ ىورشلا نمنح نب سلجا نع ركذوت

 ©) ىكل هب اوفذخ 265) 8 لخا. ) 12هدءودمنعد م. هج متاع

 ' نيسكلم 0004. 204 ىب. 4#) 8 هتيرقا, اكمدءو. 11 هديبرفا. ) 8
 ةحا رك 4 لك ىلع م2 8 ءانبو 20 10. هننيلم يد تقال



 اهوأ زخخنس ل

 كلذ نم كتضوع دقو اًريخ هل تدع امع هللا كازجن مهب ىتيبا
 هيلا © ملسو هعاطا ناف كلملا كلذ بناكي نا هرماو دنسلا ةيالو

 هتيالوب صفح نب ريع ىلا بتكو هبراح الاو دمح نب هللا دبع

 او اهيلوف دنسلا ىلا ىبلغتلا هريع نب ماشحم يرضخ «ةيقيرفا
 5 ماشع راص املف ةيقيرفا ىلا راص ىنتح دالبلا ضوخ» صفح نب رع
 هنا .سانلا ىري لبقاو هللا نبع فخا عك كنسلا ىلا زرع نْبَأ

 لعجن كلذب رفعج ىياب رابخالا نلصتاف هب فافريو كلملا بناكي

 تيسر يع 22-7 0

 هقيرطو شيل رجج يرخن ة اجنقس هاخا مهيلا هجوف كئنسلا دالب

 رم عفترأ لف < صحب وح * اذا ريسي وم انيبف كلملا كلذ تابنجب

 هعئالط هجيف دصقي ىذلا ودعلل ةمدقم هنا ىظف بكوه نم

 دبع اذه  ىنللو دكيرت ىنلا كيدع اذه سيل تلاقف تعجرف

 ناريم ئطاش ىلع ريسي اعزنتم بكر ىولعلا رتنشالا دمحم نب هللا
 كقو معلص هللا ليسر نبا اذه هحاصن هل لاقف هدبري ىضف

 د5 كدصقي مثو همدب دبي 3 ةفاحض #اديعتم هكرت كاخا نا تملع

 0 لاقو هنع ضرعأف هريغ كيون 0 اهتزنننم جرس اهنا

 «ذخاب روصنملا ىلا برقتلاب ىظح اًدحأ عدا الو ءنوج اًدحا ختأل*

 هيلع لمحت هباكصا ىرمذو هلصفق دصقف /ةرشع ىف ناكو ةلئقو

 اعيمج اولتقو لنق ىتح هيدي نيب هباكتا لئاقو هللا دبع هلئاقف
 نا ليقو هب رعشي ملف ىلتقلا نيب طقسو ربخم مهنم تلقي ملف

 ©( "1 ملساو. 80( اع 1 خا 4 اكفسو 2 اكادفس. 9 م4

 مو. 2) ذل !كيتعم. .2) ةل 00و 2 هزوجاي. ريك 4 200. فأل.

 م) 1'ءع5ءاط010 ةص ظثع



 مم اما ةئس

 7 ملف هيلا ىنليحاف ىلا هليحا بتكيس هناذ ىنسبحاو كيفن
 لق ةبصبلاب كتيب لعا ا دنسلا ىف كعضومل ىلع © مدقيل

 « كوادف ىسفنف 2 انا نلتق ا ا فالخ كيلع فاخا

 000 كك وللا نول تبيح نال ةسفنلا اكدح اهب. ىضسا ىتل

 هما روصنملا هيلا بتكف كلذب بخ روصنملا ىل  بتكو سبحو 5

 0 م ماع سير اص اًملخ هيلا هليك

 وه انيبف هنع ضرعي مث نالف نالف لوقي لبقاف كدنسلا ىلوي نم

 ىف هيلا رظني روصنملا» ىبلغتلا وربع نب ماشع هعمو ريسي اًممي
 هنذاذ عيبرلا لخد هبوث ىقلا املف هلزنم ىلا فرصنا ذا هبكوم

 نضرع ةجاح هل نا ركذ لك اقنا ' ئه ربك دكا ”لاقف ذ ماشهب 0

 هيلي نيب لثم اًملف هل نذا مث هيلع لعقف ّىسكب انحف ةيهم

 000 كلا قبر كزتمارذلا تيدقرطتا 2 وبلا , نينموملا ريما اه لق
 اهتيضر ام اهنيدو اهلقعو اهلابج نم تيارف وربع تنب ةنالف ىتخا
 كني « لعجو روصنمل طاف هيلع اهضرعال نئجن نينموملا ريمال
 عيبر اي لق ىو ايلف ىورمأ كنأي جرخا لآقو هدي ىف ةنا ارز ضرالا 15

 / هلوق وهو هتخا نيجورتل بلغت ىنب ىف ريرج هلآ تيب الول

 الوخا مُهنم ممكا جنِرلف بلكت ىف ةَلووُخ نبلطت ال
 هيلا ريخآ ىو تيبلا اذهب ريعيف اذلو مل كلق نا فاخأأت

 | ايااج دل تيك ول ددجلا ريم كل ليقي هل لقف
 ١ ىتللبقل جيوزتلا ىلا ةجاح ىل نعنال ولو مييوزتلا ريغ اهنع و

 ©) 8 مدقي. م) 8 هرت. )  4ك كسفن ادفر, 10. ممم>> ءعلعسم

 ؟عجطد هرم. 2) هذ ىري. ©<) هل ليقاوو مما: 10. هت. هذي قع

 /) 110131120, 720771/ م. "م١, و. م ىث تلعفل.



 ما 0000 ديب |

 عطقف ىباجاف ةعيبلل كلبلا لعا لع «داوقو هتيب لحما اهدو
 نم هتسبل ايفو ضيبلا سنالقلاو ضيبلا ةيبقالو ضيبلا مالعالا

 ناي .انله: «سيمخ "ني فلخلاايهتو ريغلل لاول دلل 0

 5 ةديلكل لوسر اهيف ةرصبلا نم تنفاو دق 2 ةقارح اذا ءاعبرالا موي

 ديح لتقب هبخأ هيلا باتكب صفح نب ريع ةأرما كراعملا تنب

 00 هللا دبع ىلع 00

 كسفنل 0 1 ىف ىملو فرع دق 0 رهش دق ىرما

 0 انا ل

 كدح لاا نعش ايزخلا سا 0

 ىتح ةيديزلا هيلا نتلّلستو اًيثك ارب هربو هماركا رهظأف هيلا راصف

 ؛ة يف بكري ناكف رئاصبلا لما نم ناسنا ةثاعبرا عنم هيلا راص
 ميعارباو نمسح لتق اًملف «هتالآو كولملا ةعيح ىف كزنتيو < كيصيف

 ىلا بتكف هنم كلذ غلبف روصنملا ىلآ ون رتشالا هللا دبع ربخ ىهتنا

 ع

 اقف .ذتياربق نصف ىيارش عمت هغلي اب نيج لحل
 روصنملا هرظني مث ةصقلاب رقا نا هنا جربخي روصنمل باتك ميلع

 ء ةعاسلا ىّذُحَو ”ىربخب هيلا بتكاو ىلع َبنذلا فلأ هتيب لعا

 6) 8 ربكو, >0 4 ةعيبلا ىلا نادلبل. 62) ©6000. ةفاذجي
 © مل نأ 14 نيبصتنق... 8 «ربخكب 6) 8 هل.
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 5 اهأ خنس

 تالا ا ىلع ركذ اميف كلذ ببس ناكو

 ىرفصلا صفح ىب مع ىللو روصنملا نا هينا ىع ىسابعلا كلت

 دبع نب كيح# جرخ ىتح اهب مق دنسلا درمرانه هل لاقي :ىنذلا

 كبع هنبا 2 هللا كبع نب دمحم هجوف ةرصبلاب ميعارباو ةنيدملاب هللا

 ىلا «ةيديزلا نم رفن ىف رتشالا هل لاقي ىلا نيحن نب هللاو

 ماكما اهب اوضعو اهب قاتع ليخ ةراهم اورتشي نأ رمأو ةرصبلا

 ا اهو نفت ميقا رع للا ليظولا ىلا هل اًببس نوكيل كنسلا ع

 6 ل ناكو رتغعج ؛ىا اناوق نم هعياب نميف ناك هنأل هب كلذ

 >  اورتشاف هللا دبع نب ميعاربا ىلع ةرصبلا اومدقف «بلاط ىأ لآ ىلا

 ا ليخأ نم ففغنا ةىنثن دنهلاو كنسلا دالب ىف سيلو ةراهم © اهنم 0

 رع ىلا اوراض رث كنسلا ىلا اوراص ىتح رجلا م ىف اوضمو قاتعلا

 نا متم ىاتع ليخ انعمو نيسان ميق نا اولاقف صفح نبا

 ىننذأ ضعب هل لق هيلا اوراص اًملف «هيلع اهرضرعف جليخ /اوضرعب
 وع ان ناتج نو رع هنيه داع ايت كن ركذا كنم

 نامالا انطعأت ةرخآلاو ايندلا ةريخ هيف كل امو ليخل نم كل 5

 نع اكيكسماو ترنس اماو هب كانينا ام نلبق كنا م نيتلَخ ىلع

 ليخلل ام اولاقف نامالا مجاطعأت نيعجار كدالب نم 5 ىتح 'اناذأ

 نِب كمح نب هللا دبع معلص هللا ليسر ىبا اذه ىو كانبتا

 )0 ةتحاصما هدااولسا نسج ىب:ىسح نب: هللا قبع
 بلغو ةرصبلاب * ميعاربا ووخا رخو ةفالخلاب هسفنل اعدو ةنيدملاب هب

 6) 4 ناميلسو. 2) 8 04. هيلا. 2 8 ةيدنزلا, ف هيدنرلا. )
 001 300. اليخ. .م) 8 ىلا. رك ىذا اورضحإ ©أ 7 اهوضرعيف 2(

 28 اولاقفه. 7) ةث 200. نم. 2) 8 هدد.



 او. زؤخفس مما

 ناك رفعج اابا نا ليق «ةغئاص بسلا 'ةعكتم ىف نتانلل نك |

 ددعلا ضرا سانلاب .لخدي ملف ادّيسأ غنسلا هذ ى ةفئاسلا

 © فباد جرم لؤنو

 دللا دبع نب ىلع نب كمصلا دبع ةنسلا هذه ىف سانلاب٠ محو
 5 دبع* ةنسلا هذه ىف فئاطلاو ةكم ىلع لماعلا ناكو سابع نبا

 ىلع لماعلا ناك ليقو سابع نب هللا يع نب ىلع ىد َكْيَِصلا

 لغو ليتم نب ميعاربا ىب ديح“* < :نسلا هذه ىف فئاطلاو ذنكم

 نب ناميلس نب ديحمن ذفوللا ىلعي ىولعلا ديز نب نسل ةنيدملا
 رصم ىلعو رأوس اهئاضق ىلعو ةملس نب ةبقع ةرصبلا ىلعو ىلع

 10 © ملاح نىب ديزي

 دتامو نيسمخو ىدحأ ةنس تلخد مت

 تاوحاالا رعاياك

 اهيف تناك ىتلا
 ةلذج ىلع 2 كلا كاني ء كلتا ةراغأ نم ناك ام كلذ ىف

 15 ©«رمع نب ىكيح: كلذ ركذ

 ارعو ةيقيرفأ ةرفص ىنأ نب نامتع نب صفح نب ريع لو اهيفو
 ؛ ىبلغتلا / وربع نب ماشع هعضوم لوو دنسلا نع

 ىع ضف قي ريع نوصنلا "لبيع تاب قي
 ىلع هلاعتساو ةيقيرفا هايا هتيلوتو كنسلا

 3 ورمع نب ماشع دنسلا

 2) كل همم. 2) ذ ملسم» 2 د درللا 2ك. 0ع 00عز نر ©

 201 06 ممول. 067 2296170165, 1. 7 2) ط .هتبا" 2 85
 سنس داتسا هلوق ىف مزجت اهيفو. 27) كل ريعز 56و1605 ءققنانأ ءلثح

 اند وأ 2 12056837 اعاق , 0/7 هك/0171. 7. 98 ءكأ 6



 |ةاوم ]ةء ةخنس

 نيملسملا جلنقف فويسلا ٍةايف ف أبعضوو جومزهف © ةنيحان نم :باككأو

 ” لل ب وح طوس ا هدك + تنم لتق نم 2 ناكف اورثكأو

 نم ةّدع ىف لبج ىلا سيسناتسا ءأجنو الا رشع ةعبرا اورساو

 ماانعا برشف ريسا فلا رشع ةعيرألا مزاخ مّدقف ةريسي هباصتا
 ىقاوو هيلا اج ناك ىنذلا لبخل ىف سيسناتساب لون ىتح راسو :

 ايهباحتا ىف ةبينق نب ملس نب وري, نوع وبا ناكملا كلذب امزاخ

 رص مكيلا 7 يانا ىتح مكتاكم اونوك لاقو ةيحان مزاخ لوف

 اوضري رثو نوع ىا مكح ىلع اولزن ىتح هباحصاو سيسناتسا مزاخ

 ىلع اولزني نا مئاطعاب نوع ابا رمق مزاخ كلذب ىصرف كلذب الأ
 فتوي نا متيف مكح نوع ىلا مكح ىلع اولن الف لعفف هكح

 8و نيقابلا فتعي ناو ديدحلاب هتيب لعأو وونبو سيسناتسا
 لجر لك اسكو* نوع ىنا مكح نم مزاخ كلذ ففنأ افلا نوثلت

 ىلا هودع كلعغاو هيلع هللا جدق اب مزاخ بتكو نيبيبت نم

 1 نينموملا ريما ىلا ىدهملا كلذب بتكف < ىدهملا
 ىف ناك شيرمللو سيسناتسا يورخ نا ركذ هنأف ريع نب ليحس

 © ادا ةنس ىف مرت سيسناتسا ناو 15. ةنس

 اهالوو ةنيدملا نع ناميلس نب رفعج روصنملا لبع ةنسلا هذع ىو

 بلاط نا نب ىلع نب نسح نب نسح نب ديز نب نسحلا
 © هيلع هللا تابلص

 / مالسلا ةنيدهب ربكألا* روصنملا رفعج ىا نب رفعج ىقوت اهيفو#
 © شيرق رباقم ىف اليل نفذو روصنملا هوبا ديلع ىلصو
 ©6) كل هتيحات. 05) 4 200. لوا. <) 8 اجنو ء( هع د62 اك

 224) م جانا. 6) 4 0122. رك 8 هر.



 اه. زائنس مهنمبي

 0 نم لجرتف نوملسملا قوي © ىلبق ىم رجاوفلا ىنب اب هباكتا ىتان

 ىتح جباب اوعنف الجر 00 هلعأو هتريشع نم هعم

 لجر مزاخ هيلع ناك ىذلا بابلا « ىلا لبقأو دنع ميقلا اولجا

 ىنخلا وهو 4شيرمل هل لاقي ناتسج# لها نم سيسناتسا عم ناك

 : ةبعش نب مقيهلا ىلا تعب اَليْقُم مزاخ در امله مما ربحي نآك
 ريغ ذخن « هيلع ننا ىنذلا كباب نم يرخا نا ةنميملا ىف ناكو

 دق ميقلا ناف راكب هيلع ىذلا بابلا ىلا كلصوي ىخلا فيرطلا
 عن مراصبا غلبم /ترجث تولع اذف انيلا لابقالبو لاتقلاب ارلغش
 «ورعو نوع ىأ موحق نوعّوتي مليالا كلت ىف اوناك دقو مفلخ نم
 0 نب راكب ىلا نا ثعبو ناتساخط نم ةبينق نب ملس ىوبا

 كفلخ,,ىم  كتاج. ىق ةبعش نب مثيهلا تايار .نبياو اذ لما

 مثيهلا 2لحا كلذ لعفف ناتسراخط لما ءاج دق اولوقو اوربكف

 اودلتجاف ىناتسجاسلا شيركلا ىلع بلقلا ىف مزاخ جرخو
 كلت ىلع جانيبف ضعبل هضعب ربصو اًذيدش اًدالج فيسلاب
 رد ءاج جنيب اميف # اوتاننف هباحتأو متيهلا مالعا ىلا ايظن ذا لاح
 نم رظنو مالعألا كلت ىلا شيرلمل باكا رظن ايلف ناتساخط لعا

 ةرفشكف مزاخ باعصا يلع دش اهيلا ملسم نب راكب ءازاب نا
 # هيلع رخو باّشنلاب مومرو حامرلاب مونعطف مثيهلا باكا عيقلو
 ملسم نب كراكبو ةرسيملا ةيحان نم هباكصأو نيصح نب راهن
 ©) 1 ىلنق و 4 ليقو عاد 28 نيلسملا ىلون“ 0( 105 6

 58 ىلع. 24١ دزء.ط. هع مهل ةد52, اله 6غ 1م لك314, 5 ا

 1 شلنحلا ©« موس. "اخ, و ىبشلا 2018 هيفا 4
 ترص 66 200 خراصنا. ى) ه رمع ©أ 5زح 77ه. 1.1. /) لكل هده

 2) 8 اودانف. 4#) 8 هيلا" 47) 8 راكب ناكو.



 مون اذ. ذئلس

 دعم نم «عغب رثكي* اًوْشَح علعجت نمل نم مزهنا ناك نم هيلا
 ةعور نم نييولغملا بولق ىف امل همكقي مرثو سانلا تاريخا ىف

 رث اغلا نيرشعو نينثا ةقبطلا هذه نم هيلا 0 مض نم ناكو ةميزهلا

 ايناك اغلا رشع ىنثا ىلا همضف كنمخل نم ءلجر فالآ ذتس بخان

 | اقل نيد نليقللا هزلسم: نياكي ناك "نيركحتم دحر

 نب راكب ىناكو هترسيم ىلع ىدحعسلا نيصح نب /راهنو هتنميم

 ءانبا نم ناكو هنقاس ىلع غادخرارتو هنمكقم ىلع ٌيليقعلا ملسم

 ماسب دالرم عم همّلعو نقربزلا عم دوال ناكو ناساخ مجاعا كيلم

 ىلأ ا ىلا عضوم نىم هلقنت ىف # هغوأرو هب ركف

 عضوم ىلا مزاخ راس رث «ةلاجر مثرثكا ناكو مععطق ىتح ىدنخ
 « اهيف لخداو دارا ام عيمج* هقدنخ لخدأو هيلع قدنخو هلزنف

 نم اهنم باب لك ىلع لعجو باوبا ةعبرا هل لعجو هباكتا عيبج

 | ااضا راكبا عم لغو فالآ ةعيرلا موا بضنا نييذلا هبا
 رورملا عمو نورخآلا لبقأو افلا رشع ةينامثلا ةليكت نيفلا هتمكقم دد

 1 قدتكل :اوتآف هلوخدو قدنلل .نفد .نوديروي # لئيولاو . سووفلاو

 0 اللا مع لح زا ةيضيلع ناك ىنذلا بابلا

 قدنشل عيلع اولخد ىتح اومرهنا نا نود ةياهن راكب باهسأل

 رق قدنخل باب ىلع لجرتق 4 هسفنب ىمر راكب كلذ ىار املف

 ©) 4ك عترتكبب 2) ك مضت © 8 هت. 2014 ملس 2)
 0000: ط. 1. كىبعس 5ء0 1052 ان :عععم5. . رك) مهل راهلوو 1210 78

 2 نضح. ى) كك هده. 6 110ع ةداتجئ2 2. 1 ةصط. ©

 5:1. 8 ط2طعغ ءاذخ داوقو ء(ن هل هاذخ را كر مةغوازو, 7

 متعوأارو 14 انك :ةععم1. 4#) ملل لبدلاو.. 42 8 دسفن.



 اه. زئئس ري

 هالرف ىدهملا ىلا ةيزخ نب مزاخ نادربلاب وو روصنملا هجوف زارك
 ةيواعم نا ركذف ««هيلا داوقلا مضو سيسناتسا ةبراحم ىحوهملا

 ذئموي يدهملاو مزاخ رما نوي ناك ىدهملا ريزو هللا « ديبع نبا

 هريغ ىلاو ةيرخ نب مزاخ ىلا بتللا حرخ ةيواعم ناكو روباسيتب

 ءاودلا برشف هكسع ىف وهو مزاخ لتعاف ىهنلاو رمألاب كاوقلا نم

 هيلع .ملسف روباسينب ىحهملا ىلع مدق ىتح كيربلا بكر 2

 نا

 نم كيلع ةقيع ال ئدبملا لاقف هللا ديبع وبا هترصحو هالكساو

 هيلكي وأ دربك نأ مزاخ ل كل ادب ام لقف هللا نك

 ةيواعم رما* هيلا اكش هب الخ املخ ءهللا كيبع وبا مق ىتح#*

 ٠ هبتك نم دري ناك امو هلماكتو هتيبصعب هبخأو هللا ديبع 4 ىبا

 داسفلا نم كلذب هيلا اوراص امو داوقلا نم هلبق نم ىلعو هيلع

 رسما ناو ةعاطلاو عمسلا ذّلقو جياراب دادبتسالاو مهسفنا ىف رمأتلاو

 5 هيلا رمالا ضيوفتب آلا هعم نمو سيسناتسا لائق ىلا عجار ريغ

 ةيبلا لح ىف' هل ىذأي ناو هللا كيبع نب ةيواغم 2 نك هللا

 هباجأف «ةعاطلاو هل عمسلاب هيلا بتكي ناو هعم نيذلا داوقلا

 لحو هيارب ليف هكسع ىلا مزاخ فرصناف لاس ام لك ىلا ىدهملا

 مضو دارا 2 نمل «ءاول دكقعو داوقلا نم هثاول لح ىار نم ءةاول

 )"8 >.1.نبح "258 نيع, د ىبع 81
 (ةصخانتم اب. ه) كل نوك وأ: رك) 2 لونا لل نع. «٠

 /) مل عاطيو خل عمدي ناوب 2 8 نم.



 ب وو ا يحرج ع

 مورع امك خنس

 © مالسلا ةنيدم ىلا فيصنا مث لصوملا «ذتيدح ىلا صخخت اهيفو

 نب ديح نب ميعاربا نب دّمحن سانلب ةنسلا هذه ىف جحو
 © سابع نب هللا دبع نب ىلع

 ديح اهيلوو ةّكم نع ىلع نب كمصلا دبع لزع ةنسلا هذ ىثو

 00 8ميعابا نباو
 يف اهلاَع اوناك نيذلا لاّجلا ةنسلا هذه ىف راصمالا لاّع تمناكو
 هذه ىف ناك اهيلاو نافذ فئاطلاو ذكم ريغ 16 ةنسو اب ةنس

 نب هللا دبع نب ىلع نب* كبح نب ميعاربا نب دمحم ةنسلا
 © 2 سابع

 ةتامو .رميسهخ دس قفرلعكد مد ان

 اهيف ناك ايع ربخل ركذ

 تادحالا نم

 سيغّنابو ةارع لا ىف < سيسناتسا يورخ كلذ نم اهيف ناك امف

 ةئامثلخ ءاعز ىف ركذ اميف ناكو ناسارخ روك نم اهريغو ناتسجت
 لعأو 2 ايقتلا ىتح اوراسو ناساخ ةماع ىلع اوبلغف لئاقم فلا ؛5

 ةولتاقف كيرلا ورم لعا .ىف ىذورورما «مثجالا ميلا جرخف فوزا م
 ©ذورلا ورم لا ىف لتقلا رثكو مثجالا لنق ىتح اًذيدش اًلاتق

 ليتربجو ناعم نب* ملسم نب ناعم نم داوقلا نم ةدع مزحتو

 نب دوادو ىناتسجاسلا مكانلا وباو وربع نب نابحوت ىيح نبا

 ©) ل خنيرم. 6) 8 0580. هم) شل سنس دنامسا, 1082 دانس

 سنسز 0612 10. 23666 لهاب. 7) 14 مدل مشجالا, 1ط»

  متخالا 5ع ه0ه0. آ.ع10. 101. 15' انا :عمعمت. ) 82 200. اولئاقف



٠. 

 ا! زانس ل زز

 سس بج ل طعو ناميلس

 هرزتاح نب كيوي رصم ىلعو هللا نبع نب راوس اهئاضق ىعو ملس نبا

 5 خكامو نيعبرأو نامت ذلة تاكل مذ

 اهيف ناك ايع بخل ركذ

 ىلا ةبطحق نب دكيمح روضنملا هيجوت كلذ نم اهيف ناك امف

 سيلغتب امثاعو هللا دبع نب َبرَح اولنتق نيذلا كلا بر ةينيمرا
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 بطخو «ىسيع ىلع ئدهملا ميدقت اهيف نك ىلا هتبطخ

 ا روصنملا هل ىفوو هسفن ىلع ىدهملا ملقف كلذ دعب ىسيع

 هنا رفعج نا 6 ةباكك ضعب ىع وكذ كقو يهل نمض ناك
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 دقو * ىلا نم فرصنا ام دعب لتق ليقو «ههجو دلسو عبذف
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 هربخاو هتلاسر نينموملا ريما غلبن اولق ذرما ىف مكدنع ام كلاخ هت
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 دبع نب ناميلس مييلع فقوف 2هموق عانم ىم ايش لمكج ةامهنم

 تنا ىتلا لاثل هذه امم ىرا ىنلا اذه ام ةليخت ابا لاقف هللا

 <6) 8 ام, طم> كل كنم. 5) كش 200. كنا نأوب 4 8 هدد

 4) 8 ركذور متم 10. أ هدص. لق. 2 8 عجاري. ر) 0000.هدض.
 داتمرم1 ع1 ءدع قلع/ر## 217111, اه. انط1 ء20عصت 15301660 0عءعءاتتتتغ أ

 ءهكعدو مءعاتاتك 5ع طهعغر اذ م6(0غ هع 2©7ط18 هللا ىبع اب م. يا

 200 امرة 521ع'ءعءاسطد ةلييخ: )2  ذ مهنم. 2) هك 012. ( 8.

 1. 1٠١ هعانم).



 عي قانس -

 امو اًهوكَذف 2 اهيف هللا لق ىتلا ةرقبلا نينا اولقو © ةفلخ اوشم

 دللاو انا ىخا نبا اب روصنملا هل لاقف اكشف داعف «نولعفَي اونداك

 هتعجق ولك ملا قي اوبر دق ىسفن ىلعو كيلع مهفاخا

 ىلعفي نا ىلا ىسيع باجأف اوف كنيبو ىنيب نوكيف كيدي نبب

 : عجر ابل روصنملا نا عيبرلا نع ىلسوملا قاحا نع ركذو
 هباتك < ىف عقو انكذ ىنلا هباتك باوج ىسيع كنع نم هيلا
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 م نأ رقعج وبا دارا لاق بنئاكتلا ىسيع نب نينحالا مح
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 رعج دقو ىسفن علخأل تنك ام لاقف روصنملا رفعج دا ةلاسر

 رذخل وجو نم ءَجو لكب نلاخ_ نادأت ىلاومألا لجو رع هللا

 90 لاقف «دعب ذع دل تجرخو هنع كلاخ 7 « هيلع ىبأف عيضلاو

 6) 8 هلوح. 6) لذ هدمنز 910. 1601. 2,975. 66ز)١ 2) 18 0

 4) هرما.
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 رم ارث زخنس

 دنع ع ًابتايو نيب ءاضغبلاو ةوادعلا قويو © غلمش تكشَيو

 © هباتك ىف لجو وع هللا لاق كقو 7 ابالبلا فياضمو 0 فقئاقح

 ىقلأ ىنمت اذا الا ىبت الو لوس نم كلْبق ْنِم اقل
 مكحي ْمُك ناَطْيَشلُأ ىقُتي ام هللآ 2 37 :اطيشلا

 1 اَذا لاقت 4 اوفقثلا نيليا فصوو ميكَح 1 هللا هناي هلأ ة

 نينموم لا ريم 7-0-0 ن ورصبم م اًذاف 0 :[ظيشلا نس فئاط

 ء دب هللا نييز ام فالخ هتريرس ريمعتو نيف نوكي نا نم < هللاب

 عواوما متعزو م موانبا عّتلأس دق /دناف هلبق ناك نم ّرعو لج
 هاوس ام ىلع قمل اورثات* نينموملا ريما هب مه ىنلا لثم ىلا

 اونمأب اويلعي لو هئاطعل عنام الو هئاضقل بلاغ ال هللا نأ اوفرعو

 * ةبذاعلا اولبقو ةلجألا اورثآذ / مقنلا ليج معنلا رييغت كلذ عم

 روما هل هللا ميتف ليل 2 اورهظأت ليدبتلا اوفاخو رييغتلا اوهركو

 فرشو مهناوعا مركو عراصنا و زعأو مهناطلس عنمو مهما ام افكو

 هللا مما متف ركشلا اوبجوتساف نتملا ترقاظتو معلا تمتف مهتاينب

 « هللا جرو نينموملا ريما ىلع مالسلاو نيخراك مو دك

 اًديدش اًبضغ بضغو هنع كسما هباتك روصنملا رفعج ابا غلب املف

 ظبقعو نابزرملا 0 و روم

 ظخعامج ىف هللا دبع #نب بوح نسب يصنو 7ملس نبا

 بكر اذاف هيلا لخدي نم نوعنميف ىسيع « باب نونأب اوناكف

 ه) رمأ. 8:)6 البلا“ 6) 1505. 225 75. 51. 242) 2 اءئمأو

 اكورص 7, 75. 200. 2 8 هصت. رك 8 مهب اه ى) 8 ايم

 /7) لك هزه. 2 ملل هيفاعلا 2) ذ اورهظاو» 12022 0 عما 2 8

 ارشالا 7) هل ملسم. ) ع 14 تر 11: م هللا ديبع نب برحو,.



 اثم خخئنس ادد

 ال اقح هنم ادعو وكم 0 كي نيكل

 هللاو ءهلذخ هفالخ رمضأ نم هظفح هللا بقأ, نف 6 هيف 8252

 نم نم هذ وس ذصلا ىف امو نيعألا ةئئاَخ ملعي

 ىتعيطق ىم © هب تادتنا ام لبق توملا © تاتغبو رومالا ثداوح
 00-2 3 ّ . َِس

 هزل تسول اهاارربلا تيكا تيطاح لجكت نإ

 ترعوأ ىكت م كدعب 000 نأو «راهظأ تدر ام حبق ترناسو

 ليبقو كرثا عابتا ىف ىعادعا 0 59 ىكر تضلوا 0

 كيب رومالا نا 3 ىلقف هتيشم نع اهركصمو 5

 ديلا ءاهننالاو هب للعلا هفصوو كلذ فرع 0 ل قح دقو هللا

 انلن الو ارض اهنع  انعفد الو اًحْفَت انسفنا ىلا انررج انسل اَنأ ملعاو

 انسفنا ىلا كلذ ىف انلكو /ولو انتوق الو انلوح #هتفرع ىذلا

 انب هللا غلب ام بلط ىف انثردق ثرجتو انثوق تقفعضل انئاوقأو

 هدهع مامتأو هدعو زاجحناو هما نافنال اًمْرَع دارا اذا هللا نئككو

 هناكرا كب 7: :نالعا ٍِض :ماكحا 3 هماربا 06 هدقع ا

 هتعاط هللا 0 دق 3 لضم. ودع ناطيشلا | نأ | ف 7

 مهعمج قرفيل هتعاط لعاو قمل ةالو نيب عرني هتوادع نيبو

 «) هل هل. 65) 101: ههو 786: 250.. )2 تامقت6 64 35

 ء) هك مدبر 720210. م20 يبق 121عا يبق منم. رك كل هزت. م)

 امدرومو. 4) 8 ىلع. 2 8 عفدن, كل انعف. 4) كل هيف نسككأو

 مم 10. انتوقو. /) 8 الو. 0 4 همالعا.

 وم



 درا [ثب زؤئئس

 ركذت كباتك ىنغلب لكقف دعب اما وه الا هلا ال ىخلا هللا

 0 خعيطت نق مثالا بوكرو فشل فالخ نم هيلع © تعمجأ ام ديف

 هاذولاب ذماعلا نم قاثيملا نم هيلع هللا ذخا ام ضقنو محلا

 هلبح نم هللا لصو ام كلذب © عطقتل كدعب نم ىل تيه ةفالخالل

 نما هللا ىرف ام ء نيب عمجتو ء هعمَج هللا فلا 5 نيب قيفتو
 ناطيشلل ةعباتمو ءهئاضق ىف هللا ىلع ًليحو* هئامس ىف هلل # ةرباكم

 ةىبش نع دركام نمو دعت هعزان نمو* هعبص هللا رباك نمو داوج ىف

 ىلا نأ هعفر 0 ل ا و

 ل ٌنيع ىضاملا ةفيلخل نم ءاذمل هيلع طخو ءانبلا هيلع سسا

 0000 ويك نوفلسلا نم نحل شبل ءاوس ديق نك. ىرماوا هللا نم

 نأو 2 نم هب نحو لوالا اف عيش كفوا ابحت ناف دحا نود

 ىنلا لوالا لب  لوالا نم كلذ # مح اف ؟ىش رخآلا نم لح

 ةيبف / لما. هب نطظرابخ :فشكو تا فح هةبخ..غالتت

 كعدي* الف الوا عنصي نا دارا ىنلاب ليوا قل 7 نأكو حاوبشببا

 هافولا كرت ىف سانلل صيخرتو ه هللاب رارتتغا هالبلا نم نمألا ىلا

 || لكم كلذ لحسلو ىلإ نحو هىش كرف ىلا _ كباجلا نم نلف

 رلعنم كك نيكي ن 0 ةصخرلاب 0 ةصرفلا هننكما رض اذا جر

 «6) 8 نيعمتجا. 6) 8 خعيطقو. ) 8 هدم. 4) 8 عطقل.

 22 ةعمجو. رك 4 ةدكياكم. ىد آ8ارمأ. /) كة نم ردح 2) ه

 200. رخالا نم هب فحاف. 4) 8 ىلي نم ىلوال“ 47#) 8 لمالا ناكو.
 5) خذ 200. ىف. 2) ذ نم 8 بدنز 7:36. الوأ 053. 220

 6 .ث اقبلا ر) ذل نأ. 47) كل عجأا , مبم> 10. ةيفاعلا.



 |ثب خئس مع

 تلأس ام لثم هتيرذ ىف لعج نا هللا كو «هيف ةياورلا ىّدصو
 كّذْحل نم ىل 4 بر 4 ملاصلا دبعلا لق ذا هلبق ءايبنألا

 ن

 هللا بفوفذ انضر ل ٠ ةلعجأو بوَقعَي لآ فرش تربو ىو يلو

 معلص ىبنللو 50 اكرابم' ايفف هاعضل رق ابل نينموملا ريمأل

 5 ىلا ةهبشلا كلت ىلآ اعدو مسالا #اذه لكنا نم بلسو 2

 عوتناف نوفق ل ل ا

 ر/# نلعاو هرارق فشل رقاو عايلع هوسلا ةئات لعجو مهنم كلذ

 كيلعي نا نينموملا ريما ٌبحأف هراصنا ىيدللو هانم ىديبملل

 10 اذا كل ىريو هدلوو هسفنل بح ام ىكنيزو كدشرو كرس نم

 نأ هيلع سانلا عابنجا نم ىرن ام كيعع 1 لاح نم 2 كغلب

 ريغو ناسارخ لما نم انراصنا ملعيل كلبق نم كلذ ءادتبا نوكي

 / مهنم مهحالص ىف مهيأ, هيلع امي اوبحا ام ىلا #عرسأ كنا

 ىدهملل هوفرع لضف نم هيلع ناك ام ناو مهسفنا نم كلذ ىلا

 145 هننارقو ةهناكل خل عرسأو كلذب سانلا ىظحا ا :بف ولما

 ةجرو كيلع مالسلاو ٌكشتو حلصت كل نينموملا ريما حصن ٌلبقاف
 « ءللا

 نامرلا هللا مسب اهباوبج* ىسوم نب ىسيع هيلا بتكف

 نب ىسيع نم نينموملا ريما هللا ىبع هللا كبعل 7 مييحرلا

 هر كببلا دهحا ىبتذ هللا ةجرو نينموملا ريما اي كيلع مالس ىسوم

 2). تدنن. 2) 101:0 209 78.522 162 2 انكسرت كعص“

 ىنلل. 2) مهل كلف: ١8" ىننفاف. 00 ملعاو, ى) ة كيبنزو, 1

 /)8 كلذ. )8 ننغلب. 2082300. سانلا /)4 كنم. ”) شةان“ا



 روب )“ب نس

 هللا نم مارك انيدع © كالعاو انقح راهظاو انلامآ ىهتنمو انانم

 رل مث «انوق الو انم ليح ريغب انيلع 2 هنم اًلضفو انل رعو لج

 مالغلا اذه «اهن: اكس "انيلخ < ةلئعفو“ هللا رتبعت 2“ كلذ ني لون

 انل 00 :رسقام دحلا ر/ راصنأ بيلق 302 8للل ”ل

 هيساب الا نوهوني الو هلضف الا 0 ال اوراصف هتبح جرودص

 ىف هللا فخق ام نينموملا ريما ىار اًملف ءدّقح الا نيفرعي الو

 دابا قنفرعمو همكذ نم عننسلا 1 رجل دوم نم خبيبلق

 نينموملا ريما سفن نقيا ةتعاط ىلا ةماعلا هنو ههماو هئامالعب

 الو وما 2 هيف دابعلل* ىكي ل هعنصو هللا 2 هالوت رما "كلذ نإ

 عابتجا نم نينموملا ريما ىأر ىذلل ةركاذم الو ةرماوم الو ةردق

 ىدهملا ذفرعم الول هنا نينموملا ريما ىظ ىتح ةماعلا عباتتو ةملكلا

 امن عنب ال نينموملا ريما ناكو هيلا رومالا نضفأل ةوبألا قح

 هيلا اوعد ام صالخ نع تاصانم دجج الو ةماعلا هيلع تعيتجا

 بالف برقالا كلذ ىف* نينموملا ريما ىلع سانلا ٌّثششا ناكو اق

 اني نينموملا ريما تحج ملف! هطرشو هسدح نم هتاقثو هتصاخ 'ىم

 نم فحا هتيب لمأو نينموملا ريما ناكو عتعباتمو / ةحالصتسا نم

 هنكريب اجرو هلضف فرعو هيف بغرو هيلع 7صرحو كلذ ىلا عراس

 اااه كالعرا 2) 4 د نما 2 8 قمع: 24) هن بشن 8

 ااا | رزاط باحصا“ ١ 8), 5872000. قع ١ ف نا ع( 20201

22 

 ةعنص. ه) 4 هنم دابعلا نم نحال 2#) 8اهجالمز 4 اصالمز لعلم
 8 فالخ نع. 2) 4 عصالختسا. 7) ذ ضوحو.



 اب .ؤئنس 50

 8ىش هيلع سبتلي الو ةانيعم اهيف رواشي الو ©« اريزو اهيف رماتنسي

 هنم نوعيطتسي ال «اوهركو دابعلا بحا اميف هواضق ىضمي هدارا
 رمالو فلخل هل اهيلع نمو ضرالا ٌبر اًنذد مسفنا 4ع الو ًءانتما

 انك ىتلا لال نيملع دق كنا رت نيملاعلا بر هللا كابن

 5 هيلع أرنجا امل انتليحو انتوق ننناك فيك ةملظلا ةيالو ىف « اهيلع

 امى انسقنا :انيص امعير اننبحل انيق اتيلعا نيشللا نإ
 عيار 0 ةيلا اهودنسا/ < ىم..ىلا 0 ميلست نم ر/هيلا انوعد

 * اًبيص عنمن من الو اًملظ عفدن ال / فسعلاب اطيق بيش ماس هيلع

 ران انسفنأل و اهل عيطتسن الو نم ركن الو اقح ىطعن الو

 ؛0 ىف هللا نذأو هناكم ىلا رمال ىهتناو هلجا باتللا غلب اذا ىتح

 هل هللا 500 معلص هيبن نبب لعأل / خجرلاب ا ه.دع: © كاله

 نورصنبو بح ىلا نوحلبو مودع نودعاجيو م مراتب نوبلطي ار ًأراصنا

 هللا ةتعمجت ةفلتوم ءاوعاو ةفلتخام بابساو # ةقرفتم نيضرا نم عاتلود

 هانيصنب معلم انتيصت ىلع ماستر عبرلق نم فلو ان
 اة ىتح جيرلق ىف هللا فذق 4ام الا اًعيس عم رهشن رو الجر هانم فلن

 رفظلا نوقلي ةصلاخ ةعاطو ةخفان رئاسبب مدالب نم انل جثعتبا

 الو ةومزع لا اًدحا و صلال رصنلاب 0 نودوعيو

 ةخياغو انادم ىصقا 4كلذب انب هللا غلب ىتح هنلنق هلا م اًرتاو

 <) 4 هقلخ. 42) كما ىف ادحاز 20:10. هديري. «) كل اوترك وأ.

 2) 8 هددب . 2.8 هيفر 06125 2:0 ىب 2266[ نم ' 724092 06
 ام

 نمل ال. 24 فسعلا. 2 كايلظ. 4) ةثكال. 42) ى ةبخرلاب»

 7:) ل نسعبناف 052. هللا © 6 راصنا. 7) ل ذقرتفم » 100 ىشم

 ه) هل نوزيفير لعام 28 ةرصنلاب» َم) هذ !دفأو.



 مت |*ثب زئنس

 بحا ةجاح ىلو اًضاك هذه ىتجاح تيصق دق كنا ىسوم ابا اب
 لق ىلوالا ةجانخل نم ىسفن ىف ام اهب لسغتف اًعئاط اهيضقت' نا
 ىدهملا دعب نم رمالا «اذه لعجت «لق نينموملا ريما «اب ل امو
 ملف اهنم تجرخ «ذا دعب اهيف لخدأل كنك ام لق 4 كل

 نينموملا ريما ©« اب لق ىتح هنيب 4لمتا نم هيضح- نمو* وه هعدي ه

 | ١ طيس ديل رسوب دولا العا نعي للك + .: ملت حبنا
 اهيف ذصقلا هذهو لدغ دعب راصف اذغ ناك ىذلا اذه هبكوم

 اا للا امل, + ةاينلرقيا قنا يع الآ د ةيسسنم ليف
 دنإل ملكف ىدهملل ةعيبلا دارا ءروصنملا نا وهف كلذ ىف ميغ نع

 ىلا كلذ اكشف هك ام دوعمسا ابكار ىسيبع اوار اذا اوناكف كلذ ىف م

 ولو ىنيع نيب ةدلج هذ ىخا نبا اوذون ال دئنجلل لاقف ريصنما

 نودوعي رف نوقكي اوناكف مكتانعا تبرضل مكيلا ُثمّدقت تنك
 «ىسيع ىلا /بتك رث ءاثامزر كلذب ثكف
 ريما روصنملا © هللا دبع* هللا دبع نم ميحرلا ناجرلا هللا مسب

 هللا كيلا نها ىف كيلع مالس ىسوم نب ىسيع ىلا نينموملا رو
 ميدقلا نملا ىن هلل .نكمحات دعب ام وه الا هلا ل ىنلا

 هملعب فلخل ًادتبا ىذلا ليمإل نسل ءالبلاو ميظعلا لصفلاو
 هتمظع ىف لاني الو ىدقح هنك قولخ غلبي الف همأب ءاضقلا ذفنأو

 اليشم نع اعردصُتو هتردقب ررمألا نم ةدوا ام ربحي ديكذ ةنك
 ال اهلالنأ ىلع اهيرجاي هب الا اهل ٌنافن الو نيغ اهيف ئصق الور

 «©) 8 همر. 85) شك كسفنل. 2 كلام. 2) 8 ؛ةمكنتت لغو.

 ه) كَ 300. امي ءغ ممم: معقعتأ ملكت: رث) كل تعب. م) ذ هقلخ.



 إلثب. ؤئئس مةنامل ي

 اب لاقف ديلا «ماقف مق لاقف ميرما صعب دركاذي نا كيري دنا نظو
 غلبي امب تالنق ئاياو كلنق ىف 1 نب ىسيع © نأ نبأ

 كيكو. تيك لل لك لك نفيكوب لق. ملفاشم مل ىيكسإ نا

 لبق هتلتقو كسفن .تيفش كتف نوكس ةلئقيق :نينموللا ريمل 01
 ءايأ, اذهل فأ لاقف دعب ناك ام ىلابن ال رث ىاّياو كلئقي نأ
 اًببس اهتلعجن اهب كسي نا فارا ةلاقم ىلع كيع .كتمتيا اًيخْل

 ماقف كسلجم ىلا دعو حا كنم اذه نعمسي ال «هفلتو ههوركمل

 ملف ارثا همالكو هيبا ىلا همايقل © ىري نا رفعج وبا رظتناو داعف

 هيف كل نلجمأل هللاو اما لاقف هدّدهتو لوال هديعو ىلا داعف ني

 نو هقنخاف ىسوم ىلا 58 عيبر ابا كدعب هثاقب نم كسّكويو كاوسي ام

 اقنخ اهب هقنخ لعجغ هيلع « هلئاج مضف عيبرلا ماقف هلئامك
- 

 _- « ىلفذ ىمد ىفنو ىف نينموملا ريما اب 0 هللا هللا يجيصي ىسومو اديور

 4 اي ع ةعضب هلو ىنلتقت نا ىسيع ىلابي امو نى نظن ام ديعبل
 عيبر | نكدشا لوقي وهو ىنملقتي وأ ىلتم هدنع هلك اركذ ارفن

 ,ىدةقانخ ىخاري وهو هفلت كيري هنا موي عيبرلاو هسفن ىلع تيا
 نينموملا ريما اب هللاو لق ىسيع كلذ ىار املف حيصي ىسومو

 مل ىتاف هنع قلاب ريف هلك اذه كنم غلبي رمالا نا ثيننظ ام

 ىدقيع نب. يح رمالا اذه تبسي لخت دكر كما ك0
 امو رارحا ىكيلاقو فلاوط ىئاسن نا كحهشا انا اهف ىنباب فنيكف
 وب نينموملا ريما اب تيار 4نميف كلذ فرصت هللا ليبس ىف كلما
 لق مث بحا ام ىلع هل هتعيب ذخأن «ىدهملل ةعيبلاب ىدي هذهو

 <) 8 هرص. 2) 8 200. ىف. 4 ى ىلا هللاوف. 42) ش فيك
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 زقاق ارثب غخئلس

 معن كظح ىلع كاقب ترثآو كسفنب كابا نيدف دقف اًريخ خا

 « بخل هبخأت رفعج ابا ىلا رث نيكلس كلسملا معنو 0 ىأولا

 ام لعفأسو ليجأو نسحا دق لقو اريخ ىسوم © روصنمل بحنملا ىوجُث

 لبقا رضاح ىلع نب ىسيعو اوعمتجا اًملف ءهللا ءاش نا هب راثثا
 لهجأا ال ىسنا ىسيع اب لاقف ىسوم نب ىسيع ىلع روصنملا

 ىنلا رمالا ىف هيلا ىرجت' ىذلا كادم الو همضت ىنلا كبهذم

 هسفن ىلعو كيلع ميشملا اذه كنبال رمالا اذه كيرث امنا كتلأس

 ةوعدنف لق لوبلا قزمغ نينموملا ريما اب ىلع نب ىسيع لاقف
 | ل نانعملا ريشا ان افساج ىلا لك هيف ليبت ءاناب كل

 هلدي نم رمأذ اهينآث © اهيلع لكَ 55 عيلالبلا برقا 8 نوكي

 عيجاف كمع عم مق ىسوم هنبال ىسوم نب ىسيع لاقف فلطناف

 هب 4فشنتي كعم ناك نا اًليدنم هطغأو ةكاروا نم  ددايث دلع

 ال وو هئارو نم هبايث هيلع ىسوم عمج ليبي ىسيع سلج املف

 قبو تننا ىنأب لاقف ىسيع نب ىسوم لاقف اذه نم لاقف هاري

 امكدعب رمالا اذه ىف ريخ ال دنا ملعأل ىلا ذللاو ككلو بادو

 ىف ىسوم لاقف لجعت ا< ىَرْعم /ءرملا ىنكلو هب قحأل .اهناو

 هللاو نب ىرغي ىذلا ومو مهلتاقم نم اذه هللاو ىننكما هسفن

 لب هدعب نينمولا ريما ىنلتقي نا ىلابا 9 مث ىل لق امب هتلتقأل

 ل“ اعجر امل «ثلتق نا ىتع ولسو شال /ءازع هلتق ىف نيكي

 كلذ هرسف رم ىنبأل ركذا نينموملا ريم ما اب ىسوم لق © امهعضوم

 5) 8 هد. 32) ة وخيال 2 8 هيلع 4)  فشني 4

 نأ“ مر آظ رمال. 1 دمتلاقم, 560 12112 انأ :2ععم1. ) آل وع.



 |الثب خنس مدام

 نب سابعلا ىلا هوركملا هب عقي نا فاخو ففشأو ىسوم لجو

 حا ىنم هعمبب ام هللاو ال مالكب كبلكم ىنا مع ىا لاقف لمح

 :فتنا عضوم كيلا ىنم :جبرخا امناو اًَذبا 6-2 هعمسب الو طق

 ةاهلثنا ىسفن ىف اهاف كدنع ةناما وه, كيلا ةنينايطلاو كب

 5 ىرأ 320 ىدنع كلف ىخا نبا اب لق لق كحي ىف

 وهف ىدهملل نييصتو هقنع نم رمالا اذه يارخا نم ا ماسي ام

 مدهنو رم هذا رخوبو رم دكاهتيف هوركماو ىَنألا نسب ىّنوي

 ىلع ىطعي 4ال ىناذ رم فتلمل هيلا سدنو دم ناطيمل هيلع
 ىطعي هلعلف ءاهجو انهه نللو .اًذبا كلذ نوكي ال ايش اذه
 هتف كنان ئخا :ىباأ اي وه .اف' لق “الك لاو ىف نال

 ليقيف فاش :ناو نصل ريما هيلع لبقي الق / ترو ١ 3١
 ىديملا ؟نع رمالا اذهب ىئضت نسل كنا ملعا ىلا ىسيع اب هل
 كل ةّلدم ال هنا ملعت كتاف كلجا برقو كنس ىلاعتل كسفنل

 كتبا مدا ىنازنقأ ىسوم كنبا ناكمل غ8عب ىضت امناو هيف ليطت

 كلذ نوكي ال هللاو الك هيلع ىليف هعم ىنبا ىقبيو كدعب ىقبي
 نأ نمار نقلا نصا نحس للقتل اهنا كنبا 9 نبكألو ادبا

 اماخ 3 رسمأب 0 ىنبا نم ىلدنع وثأ كنبا نورت ىنبا ىلع ىلب

 0 3 صو عال ها نا تبع د رهش اماو تقنُخ

 نبا اي هللا كازج سابعلا لاقف ءالف هيغب انك كتبنا 17 لعفي

 2) ىل ادذحا 1 0) لل اهلبا ع6 20 كفك "ا مه 8

 بحت مم+ م05: لاق 10. 200. ىف ىلا. 4) 5دمماعالا هع ]خش 26

 4." 2) 2 ايشءالق فيرط». 20 تقع م4 تنفر و م) ذ ىلع

 7) د 1 نتبالو الأ 14 , نتنأآلو. م) 8 هر.



 اتي

 م اب نس

 ديو © براقتو هللا ءاش نأ فيفن ىند :ةفوكلاب كيلع مبقم ائاذ

 ىحلي عضوم ىف ةفوكلا ريظب راب إ يح رررمزملا ضختو يف

 0 رث ةرم ريغ ىسيع داعو ليثأ كانه ىرجأف امايأ اهب ماقأف خفاصرلا

 فيوطلا ىف ءاملا خلقب لتعاو مج مو مالسلا ةنيدم ىلا عجر

 هرعشش طعم ىتح غلبم لك ىسومم نب ىسيع نم ةلعلا نيغلبو

 6 خبارح نيا نب* دايز نب ىيج هيف لاقف «كلت هنلع ىم قا مث

 ءهرتك نم ميرع هلا ينط !تلخأ ابك ابيبطلا :هرق نما تلقأ

 8 ىف فيتكلا مهس قي بك ر اذا صيرقلا ذفني صناآق نم

 رمح / ىَرَذ كك كيري ضسحلعت 2 ةلوص كبلملا 7 كنع عفاد

 هرصب ىلِو هعمس ىبف فرعن ةلخاد هتف انناقآ يح اال و ا ع 0

 هرعش نم ى تابنلا ثيتا فحو* هقرافم اة را نق رعزأ

 نب ىسيع نا روصنملل لقي ناك ىلع نب ىسيع نأ ركذو
 هنبال رمالا اذه 72 صبري هنال ىدهملل ةعيبلا نم عنتجي امنا ىسوم

 ملك ىلع نسب ىسيعل روصنملا لاقف هعنمي ىلا ىسوف ىسوم

 نب ىسيع ملكف هنبا ىلعو هيبا ىلع هفوخو ىسيع نب ىسوم

 ايلف ءروصنملا بضغ هّذحو هدّدهنف هسأيأف كلذ ىف ىسوم ىلع

 ©) ه توافثو. 5) 8 هتارخ ىخلاو 2: هتارح) 1110111

 معممو5 طاع ءدأ م0ءادع ىانث 20232 (؛ كيو. 3136, اهأل), ءانزات5ك 0

 رمعرب 5ععاتتلانا> 1405ع/]/682/: 4, 5ءتتاطعت 011133 ع5أ ةنازح- "ديف

 رن. 4) شك هنع 2 ) كل هتلوص 01201550 ثيل. رم كل

 م) 8 بابنلا بدنا فخو, 4: تابنلا تيبثا بحو. <4) 4 ضفوي.

 2 ذ دهنم قاف و عزم «دليف.



 اب زئنس رك

 ىف رفخل عمسيف هذلو ضعب هعم سلجللا يف نوكي ناكف كلذ نم

 بارتلا هيلع رثتنيو © طئاذل هيلع مخ نا فاخيف* طئادل لصا

 اهيقط دحا نع رفح دق سلجملا فقس نم ةبشخل ىلا رظنيو
 هدلو نم هعم نم رمأيف هبايثو هنوسنلق ىلع' بارتلا طقسيف علقتل

 ةدتيهب لخديف مقيف نذالا هينأب رق ىئلصيف وه ميقيو ليوحلاب
 لخدي ام ىسيع اب هل لاق روصنملا هآ, اذاذ هضفني ال هيلع بارتلاو

 4 ّلكقا .بارتلاو «كيلع راتغلا ةثك نم كنيه 3 لثمب ّثحا ٌىلع
 هملكي امناو نينموملا ريما اب كلذ بسحا لوقيف عراشلا نم اذه

 ناكو وكشي الف اًئيش هيلا وكشي نا ءهعطتسيل كلذب روصنملا
 ٠ ىلع نب ىسيع هنم هدارا ىذلا رمالا ىف هيلا لسرا دق روصنملا
 ناك هنك هيف هلخدم /هنم دمج ال ئسوم نب ىسيع نآكف

 هفلتي .ام .ضعب ىسوم نب ىسيعل سد هنا ليقف «دب ىرغي

 نجا لق ىسوم ابأ اي ىيا ىلا روصنملا هل لاقف سلجلا“نه ا

 نشا مهدجا ىبخلا لق اَّذا راذلا ىفف لق نينموملا ريما اي اًرمغ
 د5 ىلا راصف ضهنو لينملا ىلا لق نيا ىلاف لق راذلا ىف هعم ميقا امم
 ىسيع هننآتساف هل اعفتم ةقاركل ىلا ثا ىف روصنملا ضهنو ةنقارح

 هيلع ٌّصلاو أت انهه ميلاعتف ميقث لب لاقف ةقوللا ىلا ريصملا يف

 وبا عوشيتخضي هبيبط كلذ ىلع ةهأرج ىلا ناكو هل نذأف

 نمأ امو ةرضخاب كننجلاعم ىلع ىرننجا ام هللاو ىنا لاقو ليثربج

 هم هذع ىتنس ىف مدل ىلع انا هل لقو روصنملا هل نذأت ىسفن ىلع

 ه) 8 هس '3) ف لكس 2 2. دهبيلخ. 2404 لكك
 :«نيطنتست: 8-2 72216 ,صنملا. رز هن هن: م) 4ك نخل

 مد 10. مره اه ط2طع6 نأ نم. 2) 8 ءادح.



 اهب 0001 07

 آب نس

 لخد اذا ناكو الجم امركم هل ناكو اهداوسو ذفوكلا ةييالو نم هالو

 كلذ ناكف هراسي نع ىدهملا سلجأو هني نع هساجا « هيلع

 هيلع ةفالخل ىف ىدهملا ميدقت ىلع روصنملا منع ىتح هب هلعف

 كعب 0 نم مث رفعج ىأل هدعب نم رمالا لعج سابعلا وبا ناو

 ىسيع ملك كلذ ىلع روصنملا مزع املف ىسوم نب ىسيعل رفعج ا:
 ىسيع لاقف مالللا نم فيفرب هيلع هنبا ميدقت ىف ىسوم نبا

 ىلعو ىلع « ىتلا فيئاوملاو * نامألاب فيكف نينموملا ريما اب
 ناجألا تكوم نم كلذ رَيغو قالطنلاو كتعلا نم ىل'نيملسملا

 ةعانتما' رفعجج وبا ناز "الف نينموملا ريما اي لّيبس كلذ ىلا "نسيل

 ناكف هلبق ئدهملل نذالاب رمأو ةدعابمل ضعب هدحعابو هنول رّيغت 0

 نذوي مث ىسيع سلجب ىف روصنملا نيب نع سلجف لخدي

 ريصنملا نيب نع ىدهملا ؛ نسلج نود سلجايف ليخديف ىسيعل

 هيف سلجج ناك ىنلا سلجلا ىف هاسي نع سلججب الو اضيا
 ىدهملل نذالب رمأيف هنم غلبيو روصنمل كلذ نم ظاتغيف ىدهملا

 حبع رق #ةهينه ثبليف ىلع نب .ىسيعل 4نذالاب هدعب رمأب مث دو

 ناك اذذ ىسوم نب ىسيع مث ةهينه ثبلي مث ىلع ب يلا

 ىف طلخي رث لاح لك ىلع ىئدهملل نذالا ىف مّكق كلن دعب

 ىسيع «ريو مدق نم ضعب رخوبو رخا نم ضعب مّدقيف نيرخآلا

 / ءىشلاب عتركاذلو ضرعت ةجاحل مهب أدبي اما هنا ىسوم نبا
 كلذ ىف وهو خثدعب نم ىسوم نب ىبسيعل نذوي مث هرمأ نم

 اةلقل ىلا راض رق جبقعتسي الو ايش ةنم وكشي ال. تماص هلك

 6) 8 دبلا. 4) ك هرص, هك 8 هس, 42) ك زينه 4

 اتا م ىشلا. 24 4 كثيغنسي.



 آب زئنس 1

 دبع ةافو تناك لق هنا #هيرب نبا* روصنملا نب ىسيع نب ميقاربا

 بكر ىلع نب هللا دبع ىقوت امل ىسيع نب ميعاربا لق «ةنس
 © هيراجي وهو هل لاقف شايع نب هللا كبع* هعمو اممي روصنملا

 0 جراوخ ةتلث اولتق اهأدبم نيعلا ىلع جموامسا ءافلخ ةثلث فرعنا

 ليك بلع نا ةماعلا ليقت ام آلا فرعا ال لق « نيعلا جئامسا أدبم

 لي ع اجلا نبع لجأ م ناورم ىب كلملا دبعو اوبذكو نامتع

 ىب هللا دبعو كيعس نب ورمعو ريبزلا ىب هللا دكبعو ثعشألا نبا

 هللا دبع ىلع طقسف روصنملا هل لاقف* تيبلا هيلع طقس ىلع

 ©ابنذ كل نا تلق ام لق ىبنذ ام انأف /”نتيبلا ىلع ىبأ

 هنبال عيابو ,ىسوم نب ىسيع ريصنملا ع عل عئئسلا هكيف ىفو

10 

 هدعب نم مث < مهضعب لقو* هدعب نم 5دهع ئىلو هلعجو ىدهملا

 ىف نب قنيح
211111107“ 

 5 كلذ ىف رمالا ناك

 ٍخضعب لاقف هعلخ ىلا رفعج وبا هب لصو ىنذلا ىف فلنخا

 رقا رفعج ابا نأ ومم كلذ ىلا رفعج وبا هب 2لصو ىنذلا ببسلا

 سابعلا وبا ناك ام ىلع سابعلا ىنا ةانر دعب ىسوم نب ىسيع

 2©) شك هرم. 8 ةيبرد ىبد 2ك 740: ل 28172: "مر ةصض. 3, 1120©

 م36غ, 2«م0غءا2 01100116 ءزاتذ كلاط101121 60 ء0جع2050126 1155©

 6) روصنم ا رقعج نأ سبح. ) 4ك هنن 24) كف هثداح

 ) 14 4, 2 نيبعلا ىلعر 77857. 02. ىلع ءاثدتتت 510252 5٠ 1٠١

 /) 8 هرص0 م كل هذيع. #) كل ابا لصو هدن» هب.



 روز ري 7

 دق ىسيع اب ©هل لاقف هنأ ىسوم نب ىسيعب ىلع معن لاقف
 لبق ىلع نباهللا دبع كنعو ىبع كيلا نكعفد ىلا تنلع
 كلذ تلعف دق لق كلرنم يف نوكي نا .كترمأو مدل ىلا ىجورخ

 « تيارف 0ثهيف ةئشوع مادمت اذكأ لك < نينموم ا ريما اي*

 رلا نينموملا ريما اي لاقق هب انثأف هليبس ةيلختو «هنع مفصلا

 يف هسبحب كترما اما* هلتقب كترما ام لق هتلتقف هلتقب ىنرمأت

 هلتقب كترما ام تبذك روصنملا هل لق هلئقب ىنترما دق لق كلونم

 ىنا ىو مكيخا © لتقب مكل 0 قف“ اذه نأ هننموعلا 4لق مث

 ل م رسل 5 يدل 55 ةبحرلا ىلا ووجرخأت هبال
 لقا" لقا شيخا هلا لاهف "ةييصيل شيع ىلا مكقتو هفيس ريشف

 هيلا ه هودرف نينم املا 0 كرت ا توعت هين نيرا كأول

 | ىوس ىح كيع اذه ىنلتقت نا هلتقب /كتدرا اما لاقف
 ىسيع هل لاقف هب هانأف هب انتيا لق 6 كيلا هعفدب ىنّورما

 ١ قرع وكام تيفخ انك ناكف 2 هتيشخن اما ىلع َتِرِبَد 5

 1 لكل وبسافا دامو 6 قر 3 ىنح لخدي لق

 نم ناكف 8 تاف هيلع طقسف ءاملا هساسا ىف ىرجأو حلم هساسا*

 نفدو «ةئسلا هذ ىف* ىلع نب هللا دبع ىقوتو ناك ام دما
 نع ركذو ه«ء.اهيف نفد نم لوا ناكف مأشلا باب رباقم يف

 <)ظهدص,. 2)ثودص. )8 تيأر دقو. 4 8 م20 طتووع 7ع

 طلو طهطءغ لاقو.. م) هك هلتقب. مك 8 دارا مى كل هيلا" 4)

 !تيسخف +١6 ذاعا منمألا تسنح." م زخ كيب كناشفز 520 10. م0

 تدلع



 )*ثب نس 0030

 « هتمدقت دعب 15 انس مح رفعج ابا نا هيبا نع ّيلقونلا دمحم

 نسب ىسيع لزع ناك دقو رهشأب ىسوم نب ىسيع ىلع ىدهملا

 ىلع نب هللا ٌثبع هيلا عفندف هب املف مالسلا ةنيدم ىلا هكفوأو

 لوي نا 2 دارا اذه نا ىسيع اب هل له ش ليلا فيج 3
 ةرئاص ةقالكلو ىلهملا دعب ىدهع ىلو ثنأو كنعو ىتع ةنعنلا

 ضقنتف فعضت وا «روخ »را كايار هقنع برضاذ كيلا هذخن كيلا

 هقيرط نم هيلا بتكو ههجول ىضم مث تربد ىذلا ىرما ىلع

 بتكف هيف هيلا رعوا ىذلا رمالا ىف لعف ام هلعسي تارم ثلث

 دفق هنا ىف رفعج وبا كشي ملف هب ترما ام تذفنا دق هيلا

 ىسيع ناكف يلع نب هللا كبع لنق دق هنأو هب هما ام لعف*

 نأ 42 هل لاقف / ور نب سنوي ه:تئاك هذي © درس هيلا هعذد نبح

 /هل لاقذ اذكو اذكب 7 هيف ىنرمأو 5 بع ىلا عن عند لجرسلا اذه

 ةيئالع .كيلع :هيحتي رق .ارس ؛ةلتقب كرمأ هلتقيو .قلتقيا نأ ذل

 هةالف كلونم ىف هتست نا 4ىأرلا لق ىأرلا اف لق هب 7 كديقي م

 ةينالع هيلا هتعفد ةينالع كنم هبلط ناف اًدحا نما ىلع .علطت

 هما ّناذ كيلا نسا ناك ناو هن اًذبا رس هيلا هعقدت الو

 نم هتموع ىلا سدو روصنملا ملقو «ىسيع كلذ لعفف رهظيس

 0 * لص تبول ضع ضف ا ورخ

0 
 9 ظفر هل اورهظ

 © هدومتقت. 8248 ديري. 0 8 ريحت. 4) ذل هن

 هه مل كريس. ري هذ ةرمز 2ك. 7ع. ١هوب ةنحصم 7.  ى) 8 ىلع.

 /) 18 02. 2) 1 كلئنقي. 6 8 نأ. 7) 7707777. "هم اوقفرو» 560 1
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 0 |مثا4 زئنس

 اهيلوو هللا ىبع نب ىرسلا ةكم نع ةنسلا هذه ىف اضيا لزعو

 © ىلع نب ديصلا لبع

 نيج نب ميعاربا نب باقولا دبع © ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 28 دريغو 5

 تادحالا نع رابخالا ركذ

 اهيف تدناك ىتنلا
 ©« نم عمج ىف ىمزراوخل ناخرتسا 2 ةراغا كلذ نم اهيف ناك امف

 للاو نيملسملا نم < هيبسو ةينيمرا ةيحانب نييلسملا ىلع كرنلا 0

 هللا دبع نب برح ملنقو سيلْنت علوخدو اريثك اًقلخ ةمذلا
 اميف اذه برح ناكو دادغبب ةيبرمل هيلا بسنت ىنلا ىدنوألا

 نييذلا يراوخل ©ناكمل دنمإل نم نيغلا ىف لصوملاب اًميقم ركُذ
 هجو كانغ اميف كرتلا «بزحت دغلب نيحح رفعج وبا ناكو ةريزجناب

 هعم ريسلملاب هرمأب برح ىلا بتكو ىيتج نب ليئربج يرحل ر/ جيلا

 © تركذ نم نيملسملا

 نئب هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع كلهم ناك ةنسلا هذه 0

 نب ىلع دهكذ ام ماضعب لاقف هكالم ببس ىف اوفلتخاو «سابع

 ©) 8 همه. 65) ذ ظراغو 5ع. 2023 مةمزد». ط1 ءملعصج 5ءطاطا غانا

 لاختسا. 2 4 تيبسوز 560 ريثك قلخ. 4) 4 ناكم نم.

 © هك كرخ“ /) كا هس
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 |“ نس مدان ي

 باس وع اربخ هك مكذ

 هايا 1

 نامرلا دبع ىب لصضفلا نب بوقعي نأ نابيش ىب كلملا دبع ركذ

 ةرصبلا هالو امل ةبيتق ىب .ملس ىلا رفعج وبا بنك .لاق ىمشاهلا

 هبلأ بنكف جلخ رقعأو ميحاربأ عم جرخ نم رود مدخلا امأ

 امأ رفعج وبا هيلا بنكف لخنلاب م ! رودلاإبأ 8 كلذ ل ملس

 ىنناتست 8 تبتكف رمت داسفاب كرمأ كيلا ثيبتك 2لكقف كعب

 ىب نيح 1 هلوسعو ويرمتلاب ما م ىنربلاب هب 0 مما

 لاق ةلكات نب © سنوي نىع ركذو 0 تاعف مدلقف ناميلس

 | سان ع
 ةقرب هبا ءطرش ىلعو ةميرهلا دعب ريما ةبينك ىب ملس .ر/ ايننيلع مالق أ

 انيلع ىلوو لزع مث ةسمخ ارهشا ملس اهب مان ىملس نب ديزي
 جيح مدع نابيش نب كلملا دبع لاق «ناميلس بالي

 ىف ناورم ىنا رادو لضفلا نب بوقعي راد مدق امل ناميلس نبا
 رادو دايز نب #كدحاولا دبع رادو كلام ىب نوع رادو ركشي ىنب

 + نايفس_ىنيب* هللا وفع رادو ىدع ىتب ىف نيصخكلا 000

 8 علخأ رقعو
 © ٌىنارهبلا ةلظنح نب رفعج ةنسلا هذه ىف ةفئاصلا اهو

 هناكم 55 عيبرلا نب هللا دكبع ةنيدملا نع لزرع :ئسلا هلق قو

 © لوالا عيبر ريش ىف اهمدقف ناميلس نب رفعج

 ©) هل ل. 5) لل ننلآ ؤ 12 2:36. 222أ عانت 2 م ةيأبو 10

 هددت. ذض 5600. هين )40  8 تاغفر 4ك تان. 236ءءمز هع آش 8. , انآثآ

 هتاناعات 5ع ج12 126181[ م ملا مالختو انو اة دصيلاب. 120 م26. ملقف 1015

 1ءععجد0ل. ء5أ مدي. 6 8-5 فسوي. رك ةهااميلع 20 8 ملسم.

 /) هذ ناو ١1١ ., (2)ذظ هدئتع
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 مددت ريا 021

 ىصحب لبقا رث هب ءىجن صللو رمجآلاب رماذ لق هيلع كنيعا انان
 كلذك لوسي مو صلمو رجآلا نما لاطلا .ءانبا قت لشت ام عتيج

 © هل لاقف ا امدف ىناتلا مييلأ ضعبو هموي ىف هنم غرف ىنح

 ييسملا مءبساحن لك 6 كعم لع ام .بسح ىلع نجا هيلا ع

 ملف * كلذب ىضرأ 2 لاقو ريبحنما كلذ رتكنتساف مارد سيخ :باصأق ه

 ىاطلا رادقم 0 ريداقما لخا مث* امهمرد هصقن ىنح < هب لوب

 نالبكت بيسللاو ميلكولا 0 لخا © مفرع 7-05 ةرجاشلا نم

 دوفرع ى ةح نيسدنهملاو نيئانبلا 0 ءانمألا ر/ هعم _خأو تاقفنلا

 / ىف عفر ام ل

 - - ع ا 3

 ئكرلأ) دتس 2ءدمحب 83 انهم* تلا ىلع ِء جر قاطلا ءانب انرجحأ 10

 إو .. -؟ 2 . 0 2 1 7 . دز
 #7 اهادا ,.نىدح ربحقلا م ىم ير اف ا اهب ملخاف فىبلو مرد

 ل لي 5 . ةوحصو
 3 كتدجحو لق هبا ريبصخم ا نب ىسبيع نع رثذو 02 هكا

 شك مالسلا ةنيدم ىلع ففنا هنا بنكلا ىف روصنملا « نا ىئارخ

 اهغلبمو اهرد ”نيتلثو ةتلثو ةئامامثو ©«فلا فالآ ةعبرا اهباوباو و

 - 3 هه 0

 © تابح كثلت ىلا نيتبكإ 4 ىاكزوولاو

 اهالوو لرب اة ملس ةرصبل دعبلا عي ,بحنملا لزرع 00 م --

 ءارع نب ناميلس نب لكيح# وم

 )4 هس. 3) 4 كل. 2 8 هنص2 2 كرضا. ه) هل

 ةناسحت مف عم ىمو 16)2618 ...و - نم. م) كل ديصخ»

 ) كل عخن» 2 4 ىس ام. 2#) 8 ىف 2 ىل اهلمح. ه) ]20.1
 ١ نينامت , 5ع0 810200251 م. الر و نغ :ععز 11'؟كلر © هدعزرفءاباو هلع.

 11, 758 مص21ع 4058633. ) ىراحورلاو 1 ىراجنوولاو.



 تاو وجو اسود سلا ١ حر وبعسم ىين ام رح وا حو

 |[ بقوم دهس سس معمل

 |: ذخنس |فلإل

 هباجأف لاقب ىف ةقكص نب نابا هملك خرللا ىلا ةنيدملا نم راجخلا

 لعجت نا رما مث هدحو لقبلاو لكل الا عيبي ال نا ىلع «هيلأ

 نب ىلع نع ركذو .«لاثما كلخ ىلع ثحاو لقب عبرا لك ١

 ءانب نم غرف امل روصنملا نا هتدح عيبرلا نب لضفلا ن ليحت

 5 ىأر ام هبجتأو 2هفظنتساو هنسحتساو هيف فاطف هلخد ةنيدملاب هبصق

 هنسكسأ © ديف عضوم ىلا رظنو لاق «هيلع فقغنا اماويجينسا بت

 لقف بيسلا ىلا جرخا هل لقف عيبرلا ىلا جرخا ىل لاه رخل

 هتربخاف نيليدتلا ىلأ نجر لاق اهراف ءانب ةعاسلا ىنرضخاي هل

 املف رفعج ان 2 لع هلخدأف ماعدف نيئانبلا © سيشر ىلا ثععبف

 مكو رصقلا اذه ىف انباكتأل تلع فيك هل لق هيحي نبب فقو
 ردقي 1 ًءانبلا ىقبف ةنبلو ةرجا فلا حي ةرجالا نم /تذنخا / "00 26م ا 0 0 3 م6 0ع - .٠

 ال كل ام روصنملا هل لاقف بيسملا هفاخن ايش هيلع دري نا < ىلع

 نم نمآ تناو لق كحيو لق نينموملا ريما اب ىل ملع ال لاقف مّلكت
 هيلعا الو هيلع فقأ ام هللاو ال نينموملا ريما اي لق هفاخت ام ّلك

 ةةرجحا هلخدأو اًيخ هللا كملع ال لاعت ىدل لقو ىدحيب خاف لق

 اه عب رظنا هل لاقف اهيف ناك اسلجم هارذ اهنسحاسا ىتلا

 حبش لخدت "5 تيبلاب اهيبش نوكي اقاط هثازاب ىل نباو سلجكا

 عض نا لكو قبلا لبق 36 ىينئال ريم ا سن ل
 انسحأ ام هاتبلا هل لاق .ةسلنهلاو ءانبلاب هيهفن نم نيكل
 ه0 هل لاقذ كيرن ىنلا ىلع هب مهقأ الو م اذه ىلع هب :ىجا نأ

 <) ك هت. 6) 4 مقطنتساو, 8 017. «) 4 هنم, عن هنسك سلف.

 4) هذ .ضعم' )م ىسلا. رمق يحلو ى) 82 هرص20 /) ل

 بجتني. 2) ىل الل 4) 82 هذه, 0612 وأ



 هيرب ام“ ذنس

 --_ 05 0 0 0 6 ١م ع 1 ةلا هلا
 اضعب مكذو « ناطلسلا ءهانب ىف الون ىيذلا مزلا امي لقا ةلغلا

 امو حرللا ىلا ةنيدملا نم راجبلا رفعج ىنا لقن ىف «ببسلا نا

 ءاببغلا نا رفعج أل ليق هنا ةنيدملا جراخ وه امي اهنم برق

 نحو سيساوج يف نيوكي نأ نسي الو اييف 0 نيتيبي ريغو

 قوسلا عضومل اليل ةنيدملا باوبا تفي نا وا رابخألا + فرعتي 5

 زاحتلل ىنبو سرملو طرشلل اهلعجو ةنيدملا نم قوسلا وخل رمأف

 نب لضفلا نع ركذو © خوللاو ماشلا بابو ىنارمل قاط بايب

 ةنيدم نم قاوسالا هلقن ببس نا هيبا ىع ئيمشاهلا ناميلس

 ليحل بابو ريعشلا بابو خرسألا باب ىلا ةيقشلا ةنيدمو © مالسلا

 روصنملا هالو هللا /دبع نب ىيك ءايكر وبا هل لاقي ناك الجر نأ

 ناكو 4 ةنيدملا ىف قوسلاو * 16 ةنس مالا ناوكعي :ةيسك

 ةعامج روصنملا 0 ل . اك ىكقو

 سابعلا ابا هيلا ري م١ لسرأف اوعمتجاو اوبغشف ةلفسلا نم جاوغتسا

 رفعج وبا هرمأف هدنع هسبخ ءايركز ابا ضذخأو عانكسف ىسوطلا 5

 هل لاقي ىسوطلا سابعلا ىبأل ناك 0 هدبب هلنقفذ «لنفقب

 رفعج وبا /رمأو ر ,بحنم ا رمأب ةبحرلا ىف بهذلا“ نان' ىلع ,ىسوم

 ىلع فيرطلا عضوو ةخنيدملا فقيرط ّق رودلا نم نصخش ام مددب

 لقنب رمأو رادقملا كلن ىلع داز ام ملخو اعارذ نيبعبرأ رادقم

 جارخاب رما ايل هنا رفغج نا نع ركذو «؛ خوللا ىلا قاوسألا م

 ©) 8 ببسملا, 06153 ناك 0) 8 نوينبي. 0:2[1 ذة نونمبيب.

 دا 80: 4 فراعتتيب 4) 8 هدمت. ) 8 ماشلا“ رك 8 كيبع.

 ىم) هذ قاوسالا ىز لعتس 10. 200. ز(عئتست ىلا 2) ذل درهأو.



 ]34 ل زي عن

 ليهو لق سانلا ىم' .ىيصسأ ىلا لت القت ىف ليف ل 00

 ةيوأر © ةلونم ىلا نيينوملا ريما اب لاق هنم 2 قيل ىقب

 سانلا رمأن لاق يقر وأ ةيوأر ةنيدملا لخدي لحو لاق اباورلا نم

 ٌدحا ةبحرلا لخدي ال ناكف تاقاطلا نالّصق ىلا غباوبا ليوحتاب

 و اهكتقو ةبحرلا ىلي امم باوبألا كسب :روصنملا رما الو لاق ءاّينشلم لا
 لك ىف عبرألا ةنيحملا تتاط ىف ىناوسألا ترّيص نالصفلا ىلا

 نم فيرطب هيلع مدق ىح ةّدم كلذ ىلع ليت ملف قش ال

 اهلوح .امو: ةةنيكملا :ىب هب هضرطي نا عملا رساظ )اوكا ا
 يق 5 : 6-50 ا 3 نا اخ 3

 تيأر فيك لاق فرصنا املف عيبرلا هب فاطف ءانبلاو ناومعلا ىريبل

 1 ءانب تيار لاق باوبالا بابقو ةنيدملا روس ىلا دعصأ ناك دقو 0 ىتنيدم

 2 نمو لق +كتنيلم ىف كعم كءادعا تيار دق ىنا الا اًئسَح

 رسما فيرطبلا فرصنا املف رفعج وبا اهيلع بضأت لق ةقوسلا لق

 ىفوكلا © ن : نب 3 0 نمل جارخإب ”فوكلا + نقيسح -:تءميظايا ىلا يكفتو ةنيحلا نم 0000 ا

 اينبي نأ قرماو مالوم ىناميلا بيبسملا نب / ساوج هيلا مضو

 عضوو اهيلا ةنيدملا نم قوسلا ليح كلذ العف ايلف سانلا ىلا

 عضاوم ىف اونب سانلا رثك اًملف «ى عرذلا ردق ىلع ةَلَعلا يلع

 شيبح نب ميعاربأ اهيف ءانبلا ف بغر نكي # مف ىابسالا نم
 3 + 1 14 000 .. هب 7

 نم أوموناف جداوما نم فيقفصلا ريدقن ىلع نكن 7 اهنال ساوجو

 ©) ةه هرج. لعتص ةيواز. 6) 5هدمم]1. هي ]ذع. 17, ظمأ 8.

 © 82 كتيب. 2) ]3ع. 1.1. وسلا. ه) اع ]3ع. !.1., كك. هد: 2/1

 11,0 12218 سيبو 5 نياينح 2 ساوسحب 11132 2111 عات ان

 8, ]4ع. شارخز 0ءأ» 8 ىماميلا. مى) ك عارخلا» 2) كل فو,



 مد )4+ كيتي

 ىلصملا ناو باوص ريغ ىلع اهنلبق ىرأ ليقو هساسأ عضوو رفعج

 دجحسم لبق ناو اليلق ةرصبلا باب ىلا فركاني نا ياتكج هيف

 هيلع رصقلا ىنبو رصقلا لبق ىنب ةفاصرلا لجسمو رصقلا ىلع ىنب

 اللا نأ كلاخل نبع نب ئيج ركذو «كلذك «راص كلذلف 5

 .لوتي ادت .ةنيدملا نم عبر لك“ ىلو رفعج أبا نأ هث-دح 31

 نب نورا ريكذو 2««عبرلا كلذ ءانب نم غارفلا ىلع تانكتسالا

 قنا روصنملا 2 ئلو , لق .نبا قربخا. لق. ىّلصلا نب كلاخ نب دايز

 دلاخ لق ىنبت ىعهو ةنيدملا عابرأ نم عبر ىل اق ةوقفلا "تيلصلا نبا

 هيلع ةقفنلا ةذعابج هيلا < تلعفر عبرلا كلذ هءانب نم نغرف ايلف

 يف اهب ىنسبحن اهرد رشع ةسمخ ىلع ”ىقبف هديب اهبسحن
 هانبل « عنص ىنذلا ىبللا ناكو ءاهتينا  ىتح اَمأيأ ةيفرشلا 3 سبح

 )0 اذ عقاضعب نع ركذو  ء«عارذ ىف اعارذ راهنم ةنبللا ةنيدلملا

 ظ نبل اهيف ىجوف ةعطق ليكملا باب ىلي ىنلا ىيروسلا نم مله

 اهاتزوف لق اًلطر رشع #ةعبسو ةثام اهنزو ةرغمب اهيلع اًيبتكم :5

 ريصاقم تناكو * نزولا نم اهيلع ابيتكم ناك ام ىلع اعاندجوف
 يدجسملا ةبحر ىلا اهباوبا عاشت هبانكو رفعج ىا داوق نم ةعامج

 د تي ظنك حا ت2 ادي ينج

 ريمأ اب لاقف رفعج نا ىلا اكش ىلغ ىب ٍىسيع 0 عيبرلا نسبا

 دقو رصقلا يل ةبحرلا باب ىم ىلع قش ىشملا نأ نينموم ا 0
| 

 ©) تراص. ةزادط ةرضتن ١ هزه تشد: :٠ 2) هلا توفق ©2)

 م برضي ب 134. هدد. 7612 ةغنيدملا ءانبلل رك 8 اهيف. مك) 58

 اهنمم ) 4 زذسم>.. 2 4 ليضغفلا.
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 اساادن/ ةناملاا

 |!4 اس لولرإ

 سدنيهملا دواد نب ىسوم لاقف «كمديي ال نا رماو كلذ نع

 ىل سينب اذا ىسم اب ثيدحمل اذهب ىتدحو نومأملا ىل لق

 «ههسو ةهللط 8 ىقبيل همدع نع رجعي ام < هًلعجاف ءانب

 دبع وبأ معبف ةنيحملل باوبألا ىلا ياعحا رفعج بأ نأ رك

 : نم بقلب ةنيدم ىنب ناك دواد نب ناميلس نا < ئنامهلا ناكرلا
 نيطايشلا هل تذخاو كروكنرلا اهل لاقي طساو جامل ءانب عضوم

 اهلثم لمع مييلا سانلا نكي ال دكيدح نم باوبا ةسمخ اهل

 تبرخو طساو باجمل ىنب نا ىلا اهيلع لزت ملف اهيلع اهبصنف
 ايلف طساوب هتنيدم ىلع اهريصف اهباوبا احممل لقنف ةنيدملا كلت
 ,ه ىهف ةنيدملا ىلع اهبصنف باوبألا كلت ذخا ةنيدملا رفعج وبا ىنب
 ةعبراو ةلخاد * 4ةعبرا باوبا ةينامث ةنيدمللو مويلا ىلا اهيلع

 لم هيسلل هله نم بابل سيرا «دلشلللا ىلع 0 |
 |باب نرخ ناسارخ باب ىلع ريصو ءاهنم سماخل يراخل رصقلا باب

 و جراخل ةفوللا باب ىلع ريصو ةنعارفلا لمع نم لش نيل
37 

 يرهأو ىرسقلا هللا دبع ىب كلاخ هليع نأك ةفوللا نم هب ةىج ابا

 ؛/ماهلك باوبألا فعضا وهف دادغبب لمعف مأشلا 6 بابل باب ناختأب

 عضوم + ىا اهطسو ليت آنا كلملا نيكي الثل ةروحم ةليذْلا 00
 ركاسعلا ريبدت ىلع معبرا اهباوبا لعجو عضوم ىلا ءهنم برقا /ياهنم

 جراخل «روسلا نم ليطا للخادلا روسلف نيروس اهل لو بورد ىف

 ورركذو 2 «رصقلا ليح  عماخل دجحسملاو اهطسو ىف هدصق ىنبو

 نا رمأب اهعماج دجسم طخ ىنلا وه ةاطرأ نب اجل نا

 6) 2 لعجافز لعد كك ا 25) ك ىقبيفف ه) ك ىبامهلا 15

 ىلانهلا 4) 02 م00. ه#م) 8 هنت. رك) لك هطت»

3 41 
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 2 [54 الئس

 ام رفعج ابا غلب املخ دالورم بلغ اذا كلذ هنم ذفخوي نا «اًفبخ

 هيلا بتكف كلذ ىلع همولي هيلا بتك ملسا دالوم كلذ نم لعف

 هل لقي ملف هذخأيف ميعاربا هب رفظي 2 نا فاخ هنا ربخ ملسا

 لاق هببا نع ىلاصوم ا ميخابأ نب ناكل نع وكذو «ابش

 نمم ناكو اهيف هباكتا رواش نادغب ةنيدم ءانب روصنملا دار امل 0-8

 اهب راشأو 2 هل رفعج ىنا ةنيدم طخ كمريب ىب كلاخ نا ةمصع

 مءانب ضقن ىف ىرق ام هل لق ضاقنألا ىلا جاتحا ايلف « هيلع

 اتي

 هذع ىتنيدم ىلا 4دضقن لجو نئادملب ىرسك 2 ناويا ةنيدم

 مالعا نم ملع هنأل لق ملو لق نينموملا ريما اب كلذ ىرا ال لق

 هباكصا لثم لازيل نكي مل هنا ىلع هيلا رظانلا هب ٌلكتسي مالسالا

 رينموملا ريما اي اذه عمو نيد رما < ىلع وهم امّناو « ايند رمأب هنع

 رصقلا ضقني نا رمأو مجحلا كباككا ىلا ليملا الا تيبا كلاخ اب

 جملي ام رادقم 3 رظنف هضقن لمحو هنم ةيحا تضيق ضييبألا 5

 عفرف لمع ول مكيدلل نمت نم /رثكا كلذ اودجوف لبخخلو ضقنلل

 هضقن ىف همزلي ام ةملعأت كمرب ىب كلاخب اعدف روصنملا ىلا كلذ

 نا لبق ىرا تنك دق نينموملا ريما اب لق ىرت ام هل لقو هلو
 فحلت ىتح* نآلا مههت نا #ىرا ىنتاف تلعف نا اماث لعفن ال

 روصنملا ضرعأف همدخ نع تبجم دق كنا لاقي التل 8 هدعا غر 0

 «©) ف نمر 02153 560. حلم 013. )6  183 ه) هد ءهأ 1

 "ما ه2. 4) لل هضعب ء 51 1262. هم) 8 هكابند. رك رثكأب

 ى) 8 نغ 14 سمهلع ديدشلا )2  ى ةمخس ىراف



 اخ“ زظنس من[

 .٠ ىلاوو ىترامل عيبرلا نب هللا دبع ةنسلا هذه ىف ةنيلملا «ىلاو
-_ 

<< © 

 ةبينق نب ملس ةرصبلا ىلاوو ىسوم نب ىسيع اهيضراو ةفوكلا
 88 مرتاح ىب كيزي رصم ىلعو روصنم نب دابع اهئاضق ىلع ناكو ىلعابلا

 ةخئامو نيعبرأو 107 ةخنس كتلخد مث

 'ء اهيف ناك ابع ربل ركذ
 ثادحالا نم

 ركذ «دادغب « هتنيدم رفعج ىنا مايتتسا كلذ نم اهيف ناك اه

 ىلا ةريبع نسبا ةنيذم نم ليج رفعج ابا نا ربع نب دمحم
 «ءاهتنيدم ىنبو اهلونف 8*1 ةنس نم رفص ىف دادغب

 10 فرح ٍ ربخل ركذ

 انايا هثانب

 نالا م دو هتنيدم اهيف ىنب ىتلا ةعقبلا راتخا هلجا نم ىذلا
 -2 يي

 ببسلاو اهئانب ىلع رفعج ىنأل نك ثعابلا ببسلا لبق انركذ دق

 ابا نأ كيشر نب دواد نا كيشر نع ركذ ءاهايا هئانب ةفص
 15 هللا لبع نب ليحت جورخ :فلب 7 نيح ةفوللا كَ صخ# رفعتج

 - نوح 1 3“ 2 : : 2 ىد عز اسم شح مم مبلا لمح ام نادي ءتتيتم كل ا

 هل دهم كلذل قل حالصا ىلع صخ# نيح فلختساو كلذ

 ف ىق هللا تسر 500 5
 ا

 م©) 8ك لماع. 8) )2ع ذط 18 5ءوتتا1 2115 ]222 510252 2 امك أ
 5ءوو. 0ءلتطتان5. 2) ل ١:نيدم ءانب. 42) ه اربع 50000
 /) 82 ىتنح. م) 8 خنيلدلل )2  ]8 (ة123[71 هغلبف. 2(

 82 فلح.
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 زم امو غنس

 لف ««2ربوج رهنب بيرج © ىفلا تبين رفعج وبا عطقأت
 ةليللا نم ميصا امل رفعج ابا نا نيكد نب لضفلا ميعت وبا

 نم نيقب سمح هاتلتلا هليل كلذو ميخاربأ سأرب ابيش أ ىلا

 ايآ خرا وكذو 2«قوسلا ىف هسأ,ر 4بصنف هسأرب رما ةدعقلا ىن

 هعومد < ترطق ىتح ىكب هيدي نيب عضوف هسأرب ىنأ ايل رفعج
 كتكتو اًهرالت اذهل كنك ر/نا هللاو امأ لق رث ميعاربا دخ ىلع

 | دنلا كوع مدام نع كاك 1 لج تيلي ىف تييلعبا
0 

 سلجو هيدي نيب هعضو هللا كبع نب ميعاربا سارب ىنأ امل ريصمملا

 لوانتيو ملسيف لخدي ٌلخادلا ناكف سانلل نذآو امع اًسلجم

 نا ىنضورل اًسامتلا جيبقلا هنم ركذيو ديف ليقلا ءىسيف ميفاربا
 ةلظنح نب رفعج لخد ىتح هول ريغنتم كس رفعج وباو رفعج
 ىف نينموملا ريما اب كرجا هللا مّظع لق رث ملسف فقوف / ئنارهبلا

 رفعج ا نول رفصاف كقح نم هيف طرف هام هل رفغو كّمع نبا
 نأ سانلا ملعف انهه اًلعاو اًبحرم كلاخ ابا لاقف هيلع لبقأو

 ©ةلظنح نب رفعج لق ام لثم اولاقف اولخدف هنم عقو دق كلذ

 نم اولتقف باوبألا بابب روَكلاو كرتلا نجرخ ةنسلا هذه ىفو
 © ةريثك ةعامج ةينيمأب نيملسملا
 نب ثراخل نب هللا دبع نب ىرسلا ةنسلا هذع ىف سانلاب حو
 ناكو «ةكم ىلع رفعج ىنا لمع ناكو بلطمل ىبع ىب ساّبعلا

 ©) ه فلا. 4) 8 ريح, ه زيوح» 14 ةريبوحح : 10. 8ءاقلط. ظيار

 6, 21010عاعع , © هدع]ب. لعرعم صسوم» عزز. 16, ]ةعاخب آ]آب 119

 ناوبكذ. 2( م ةبسحنخ 012 ةسأر. 6م ". تبتو. 7 14 ىنأ و

 000. 19,3 كلقل. 2 هى حفص. 4) 4 ىنارهنلاا 2) 8 اميخ



 اه زؤننس مهنإ

 ىلا ليحيلا ىلع مزع ىسيع باكا ةلوج هتغلب امل رفعج ابا نا ركذو

 لق هنا كلاج نب نابيلس بجاح دقق نب مّلَس ركذف ؛ يلا

 علئاوا لخد ىنح ةحيبق ةميزه ىسيع باكا موسم وقتنا امل

 دقل هللاو ملعت لجرلا اهيا لاقف ىفيك ىل فيدص ىناثأف ةفيللا

 0 الهو * ندلف راد 9 ةريرف 6 ىيأ ىخا* اذيف 4 ةفوللا كباحكتا لخد

 كلذب تربخأ لاق «ك لامو كلعأو كسفنل رظناف © نالف راد ىف نالف

 اذ نم نفشكت ال لاقف رفعج ابا هب ربخأت كلاج نب ناميلس

 هةركأ ام ىلع © مجكاهي نأ نىسمأ 25 ىناف ءبلا نئنفنلن واكمل

 نم انيتأ نافذ باودو البا ةنيدملا باوبا: نم“ بابا لك ىلع ٌددعأو

 هرفعج وبأ دارا نيا ىلا ملسل ليقن ئخألا ةيحانلا ىلا انيص ةيحلت

 نا ىنغلبف *ىرلا نايثا ىلع منع نك لق رما هههد نإ بهذي
 رقطلا نينمؤوملا ريما اب لاقت رفعج ىنا ىلع لخد مّجانملا «نخبين 3

 كدنع ىنسبحا هل لاقف هنم كلذ لبقي ملف ميعاربا لتقيسو كل

 ذا كلذك وع انيبف ىنلئقاف كل تلق امك رمألا نكي ل ناف
1 0 --0 0 7 

 اةراك نب سوا نب ءرقعم تيبب لقمنف ميعاربا ةيوهب ربخل هءاج

 يقرب
 2 2 عه م 2 هد تحي © 58

 رفاسملا بايالاب اًنّيَع وق امك ىجبنلا اهب /ثرقتساو اهاصع تقلاف

 ©) 8 هرم. )65  ظاوبا. 6 مكاح لعام 1214 هركن ام هنم.

 2) 2 نكس , ةناند ذ :تيكشتا كك, داتج152 2. 11 ةصص.ط ©)

 رمعمو 560. سوا ىبأ 6000. 022. أ راج نب 501115 82 طقطعأ. (نأ“

 1آا100:210-2 !ظمل' ءا متميعت». ام هضم 4 رك 2 تنلقتساوو م عا

 ١ 73 رقتساو 01, 1126و 2862.47. طلو 0



 ماو ام ةئئس

 اوعبتجا ام اوملعتو تعضوم نع مييليزت ىتح ةعاجج كلث ىلع
 ميعاربا ىع موجرفا ىنتح لاتقلا ّلشا ميلتاقف هيلع اوُدشف هيلع
 قنا نبا دارذ ىسوم نب ىسيع هب 'اوناذ هسأر اوزسحن هيلا © اوصلخو

2 

 دجاسف صضرالا ىلا ىسيع لزنف هسأ, اذه معن لاقف ىرفعأل ماركلا

 سمخ نينتالا مهبل هلنق نآكو ريصنم ا رفعج تا ىلا 7 هسأب تعبو 5

 الا رهشا «ةتلت لنتفق نا ىلا جر لنم ثكمو ةنس نيعبرأو

 «« مايا خسيخ

 ىلا لاق ميغاربا لتق فيك 4ةبالص ابا لأس هنا كيململ دبع ركذو

 ءاولو نق ىسيع باخكا ىلا ظني ةباد ىلع اققاو هيلأ رظنال 0

 جنولنقي هباقكاو ىفيفلا دتبادب , بسسيع رك صكنو عتفانكا موكام .

 ,ىتح دروسا /2 لاشف هتابق رارز ل أ لمحت رخل هاذا ىدرز ءابق هيلعو ١ لأ 318 6# 1 >*

 ' ٠١ ىف © هتباصأت ةرثاع ةباشن هنتأث هتبل نع رسحو ة:هيبلث نع لاس
 2 ع 2 5 - د >2

 6ع / | 5 3 ع | | . ه4 ف ا 6 | َ 0

 3 خيديرل تب نتئفاطاو اعجأر ركو هسإف فنتعأ هنيارف هننبل

 امل لق نا ىنتتح لق ماركلا نا ىب دمحم نب ميعاربأ ركذو ؛5

 ىدانم ىدانف جراثآ ىف ميعاربا تايأر هتعبت ىسيع باكا مزهنا
 باحصا اهآرو ةعجار ثايارلا تّركف اًربدم اوعبتت ال الا ميعاربا

 ««ةجرهلا نناكف عراأ يف اوركف اومزهنا 7جيولاخت ىسيع

 ©) 14 8ةمان# 12 غعاكأأت اولصح.. 85) ثك مب. 0 خاداس : 0

 10. 720 سمخ ءاتدتم ختس 62566 42) كل ةيالص. هك 8 دلو.

 ر/ك) 4 سكتوو 2 ضكنو, 10. 2:0 هنبادب د هتايارب» مز 000. 16

 ان عب ©00. 593 درز نم ءابقرو كرزذ لعتس 10. 20 رارزا 11

 رازأ /2) 1: 00. 193: ©6000. لاسف. 2) 8 ديبحير لعام لل 0

 نع 0366 ىلع. #) 4 تيباصاخ هدم. ىلإ 47 جيلاخت



 |*ه زد ممم

 هنود نولئاقي هباككا ند فاس كزعم هنلييكي ميعاربا يبث ميعاربا

 ضعب لقو ةئامسمخ اوناك ٍهضعب لاقف 7 جددع غلبم ىف 4 فلتنخا

 2 نيعبس اونك © لب خضعب لقو :ثاعبرا اوناك

 مزهنأ امل ريع نب دمحم لق لق دعس ىبا اس لق ثراخل ىنتدخت

 5 نب ميعاربا لبقا هناكم ىسيع تبثو ىسم نب ىسيع باخا

 ىسيع 4 هاري ىتح نكسع رابغ ونديو وندي هركسع ىف هللا دبع

 ىوجج اعجار ركو لبقا دق سراف اذا كلذ ىلع مب ديبالا

 ريغ لق ةبطحق نب كيم وه اذان ءىش ىلع جرعي ال ميعاربا وك

 رث ىتح هنوعبتب سانلا ركف ءارفص ةباصعب هسأ,ر بصعو « هتمأل

 »و مونقلا اوطلاخ ىنتح اًمجار رك الأ مهنا نك نع ٌّقحا فيي
 دي لعجو اًصعب ٍهضعب ناقيرغلا لتق ىتح اديدش الانق مولتاقف

 نأ نا كا ئدنوم نسب :ئسيع الا سوورلاب لسري ةبطخحاق نبا
 نب ميعاربا سأر اولاقف حايصو ةجضو ةريثك ةعامج ر/هعمو سأرب
 هايا هارت ىفعلل ماركلا 8 اسوم ننس ا

 ا ا عيض.دب نملة

 ليقي ومو هبكرم نع لن ىيلزنأ لقو هفقوم نع ىكنتف هكنف
 ىلا 2لزنأت هريغ هللا دارأو اما اندرا اروحقم اردق هللا ومآ ناكو

 نولتاقيو هنويج هنتضاخو هباككا هيلع عينجاو نخكتثم وهو ضرألا

 وم اودش هباكتأل لاقف 22كنأت هعابتجا ةبطحق نب كيج ىأرو هنوت

 هأرذ 1101

 18 ميو © 026 وم. 6) 0000. هتمالل رك ك هعم نموب م)
 4 ميقلح. #) 4 لونف. 2) 4 دكناخ

 ه6) 82 هده».. 5) ل عنلعل 2 ه نيعست 2



 مدامع 0١ه خئس

 ماجحلب اًكسمم ناك ل ىّليم ىلع لبقأف ةعبرا وا ةثلث الا نيم امو
 تلقف كباحصا بهذ دقو ميقت مالع كادف تلعج لاقف ىتاد

 نع تسرهنا دقو اًذبا ىهجو ىلا ىتيب لها رظني ال هللاو ال

 رم نمل لوقا تلعج نا ىدنع ام رثكا ناكل هللاوف لاق مودع
 اولوقو مالسلا ىنم ىتيب لما اوئيقا نيمزهنملا نم فرعا نم لو

 اهتلذب دقو ىسفن نم ىلع زعا هب مكيدفا هادف دجا مل ىنا جل
 حا ىبلي ام 8 نومزهنم © سانلاو كلذ ىلعل انا هللاوف لاق «مكنود

 « هيلع اجرخث ميعاربال دحر رفعج ناميلس انبأ فمصو دحا ىلع
 ضعب رظن ىتح ميعاربا باتا نم انباقعأب نم رعشي الو هثارو نم

 ميرتآ ىف انبقعو* نحن اوكف متارو نم لاتقلا ءاذاو ضعب ىلادو
 ذثموي ئسومم نب ىسيع نعمسف لاق ءاهايا نتيناكف 4 نيعجار

 انحصنقفال ذتموي ناميلس انبا الول سابعلا ابا.اب هللاوف ىأل لوقي
 رهف هل ضرنعا ذكتموب اومزهنأ امل انباككا نأ هللا عنص نم ناكو

 ةضاخم اودجج رثو بوثولا نيبو عانيب اتلاحن نيتعفترم « نيتينت وذ

 نب قاحسا نب دمحم نع ركذف «ععمجأب نيعجار اوركف 5
 لع امورخضف ةحلط لآ نم سان ىرمخابب ناك «لق هنا نارهم

 «ميءاملا ىف نيمطترم هكسع لها حيصأن ءاملا / اوقثيو هباكتكأو ميياربا

 | ١ ةدلاتت وكيلا رص .ئيذلا ئه ميعاربا .نأ مصعب مح دقو
 باتا مزينا املف رارفلا نم ءملا عنم اومزينا املف دحاو هجو

 ©) 8 هرم. م) 8 نيمزهنم» ) 8 اذان. «4) كل انبقوعو

 نيراك خرابدا ىلا © 283 نيتشر 5ءءانأال5 ةاناق كل (110ءانتس 1201+

 600 265ر دم 8 تلاح. . ريث مه اوقنفو. مى) ى ءاملاب نيطمرم».

 /) هل جلانق نوبكي نأ.



 اه خنس مارش

 نم ةريقك ةعامج معمو ميخحابا ليبقاو هللا بع ىب ميخاربا ىلا

 ىنيخابب اوقتلذ ىسوم نب ىسيع ةعامجب نم رثكا سانلا ءانفا

 اديدش الانق اهب اولنتقاف ةفوللا نم اًسيف رشع ةنس ىلع قو
 ىسوم نب ىسيع ةملقم ىلع ناكو ةبطحق نب كيج مزهناو

 : هللا مدشاني ىسوم نب ىسيع مهل ضرعف دعم سانلا مزهناو

 ةبطحق نب كيج لبقأو نيمزهنم «اورمو هيلع نوولي الف ةعاطلاو
 « ةعاطلاو هللا هللا كيج اب 5 ىسوم نب* ىسيع هل لاقف امرهنم

 حا عانم فبي م ىتح ملك سانلا رمو ةعرهلا ىف ةعاط ال لاقف

 تبتف هللا ىبع نب ميحاربا ركسعو ىسوم نب ىسيع ىلحي نبي

 10 ختام ىف ثوحتو لوزي ال هيف ناك ىذلا هناكم ىف ىسوم نب ىسيع

 تيكانت ول ريمالا هللا ملصا هل ليقف #هيّشحو هتصاخ نم لجر

 لوزا ال لاقف جب 0 تدنل كيلا بوثي ىتح ناكملا اذه ىع

 ان دق هللا نفي وا لنقأ يمحي اًحبا اذه ىناكم نع

 «« مهنا مى لاقي

 دت ناكسا نا* ىلع نب ناميلس نب رفعج نب ميحرلا دبع ركذو

 ثدح ىسوم نب ىسيع عمس هنأ هتلح ر/ ىلع نب ىسيع نبا
 نأ لاق مااا 3 ىهيجوت نينموم ا ريم يأ دارا 2 لاق دنا هابا

 كل ناو ّلجيلا ىفال كنا نوعزي نيبّكنمل ىنعي #ءاثبخل ءالوه

 لاق «كل ةبقاعلا نوكتو كباكا كيلا :ىفي مث هاقلت نيح ةلوج
 هو ىنتيا, 2 كقلف ائومزهف انيقتلا نا الا وح ام لاق امك ناكل هللاوف

 ©) 28 نورد 6) 8 هدن. 26 ث خعاطلا ىه6 )8 كاخا

 0 8ك نوكتك. رك ك هدس2 م) 4 200. هنا. ) ىتنقلل 8

 12 لاقل.
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 اكلي

 مدن اثم زئنس

 ميغاربا اطدف لق هافقب ذحاتف هيثأت ىتح ةفئاط ىف « ففُذتاف هكسع

 ن ورعاظ نك انسفنا ىلع ىندنذت اولاقف خيلع كلذ (ضرعف :باكحا

 ىتم انيديا ىف وهو ملو اولاق هيتانق لاق لعفن ال هللاو ال خيلع

 سي 7 : 2 ل ١ ودألا
 رت دف يادار عجراف عمدبت حلق ميك ميجاربا لاقف دائدرأ

 فص انيقتلا امل لق هيبا ىع هتدح هاخا نا ملس ىب ميعاربا

 مزهنا اذا فصلا نا ميخاربال نلقف فص 2 نم نجرخن انباككا عل اال شلل ١ نما تل و2214 تحف نكك و

 1 . 8 أ 2 ا 9 37 1 . 23 .٠

 مهنا نذ سيدارك .علعجان ماظن. 4 عول نكي ملق < ادت هضعب
 نودبري مالسالا لها لانق الا ال* اودانتف سودرك تبث سودرك

 اه نبا نيك ركذو كافص هليبس ىف نولتاقي /ىلاعت هلوق

 تيتا ىرمخاب انلرن امل ءاضملا لق لق ناميلس ىب كيح ليم

 برغم كيلع نسي اب كرحبصم ميقلا النه نا: هل تلقف ميعاربا

 ةرصبلا لحما نم ةارع لاجر كعم امناو عاركاو حالسلا نم سمشلا
 35 خ نس ني خخ 5 0

 تلقف لتقلا هكا ىنا لاقف هعومج ى ىنتسشال هللاوف هنيبا ىنعلف

 ث لنقلا دركنو كلما ديرت

 لق رع نب كيح اس لق دعس نبا ىنتتح لق ثراأل ىنثتدحو دو

 3 ابا كيري رخ هللا كبع ىب لكم هيخا لنق ميحتابا غلب امل
 هملعي ىسوم نب ىسيع ىلا رفعج وبا بنكف ةفوللاب ريصنملا رفعج

 # محا كقو هباتكو رفعج ىا ليسر هافاوف هيلا لبقي نا ميو كلذ

 حالسلاو دنللو داوقلا ىف ههجوف رفعج ىا ىلا لبقأو اهضفرف ةرعب

 6) 0000. ففحكتف, 14 ففخف. )45  8 نيب ىنجرخنلا 0 4
 وعدتزو 14 200. ءتاس .4) هك هلع ) 4 لانقلل همت. الو 8 لابق

 م6 لاتق, كعلم 10. لعالم كك 14 1.1. مالسالا لخما فص الا ١ فرصن ال.

 قا لك02:-62, 824.0 ننتنسال ف سسال. ) 8 مزححا



 اخو خنس م

 عكا ىلا لق انابيب ىسيع باتا نيبا ىنعلف تايب :باحصا

 تلق لق دبخا هاا نا «ميرغ نب كيعس نع ركذ» «تايبلا
 نان ةفوللا ذخأت ىتح لجيلا اذه ىلع رعاظ ريغ كنا ميعاربال

 6 لعب ىلو* مئات اهدعب هل مقت مث اهب هنصخت 8 عم كن تراص

 1 م يس ا فحق: نْيَقأ ١أ

 ةعيهلا رفعج وبا عجم نان هوباجا كيلا يعاد اوعمس نا مهناف

 ريشب ع لبقأت لاق ؛ نال نود ةىتن دهيجو دري مث خفوللا ءاجرأب

 1 ىنلاب انقثو ول انا لق كّمح ابا اب ىرت ام لاقف لاجرلا

 جهنم كبيخكت نا نمأت ال انلتو اي ناكل

 كف نوكنف ريبللاو ريغصلاو 4 فطنلاو < بلا أطيف اليخ رفعج

 تجرأ ريشبل كلهه 'تنتا"ام ءدنم غلبت« كلظ كال

< 
 | ١ | عر .دعإ ع :
 وب يل لسيف معئاخ 0

: 
 ؛ةمكح ريغ قيكح انتلبقو انتوعدو انتلم لعا ءالوفو + هلك نيكرشم ٍ

 الا لح ميخارب' راسو « هل ناي منو هيأ ميخاربا عبناف كلوا

 لسرا اهلزن امل هنا َىلعابلا /ديسا نب كلاخ ركذو 4“ ىرمخاب

 ى ترا دق كنا ميركلا دبع نب ميكتح ةبينق ىب ملس دهسبعلا

 قوت ال ىتح كسفن ىلع قدنخن توملا نع هب سفنا كلثمو

 ههرفعج وبا 2 ىرعأ كقف لعفت مل نننا ناف داو ىّنأام نم الآ

 2( رش نلحل 6) 8 لعب. 2 4 حف ىلو. 2( "1 فطلملاو.

 2 135 0 رك كشار. مز 8 ترجكاضأ. /) ذ ىلع“ 2) ذل

 ىدعأو 14 لو ىرغأ.



 مخل, اد خنس

 ةثلث ىلع ةبطحق نب كيج هنملقم ىلع لعجو اغلا رشع ةسمخ

 وكذ اميف هعم راس ميخابأ وك ,ىىسوم نب ىسيع صخ# املف فالآ

 ميهاربا راسو رفعج- وبا عج م © نيييربصبلا رهن غلب ىتح رفعج هبا

 ركذف «ةفوللا وكت ةرصبلا 4 ةبيرخ نم روخام اب هكسعم نم

 ميعاربا انب رم لق ىعطقلا ليلهم نب سوأ نع هللا ميت ىنب ضعب ة

 تسجرخت سوا بابق يدي ىتلا باّبقلاب انلزنمو كلذ هقيرط ىف
 الرنم كاتري هل نوذرب ىلع وهو هيلا انيهتناذ محو نبا عم هاقلتا

 ىماطقلل اًنايبا لكيكي ةتاعيبف لاق ضرألا نم

 عاطتسا ام بيعو ىهنل اَّذا ءميِلَح تيتو دل

 لي دك مكيبوم كديزي امم كيلع قيِقّشلا ةيصعمو 0

 لبث ُهعْبَتت ناب كيتا ا يونس كلش ام رمألا رخو

 انّصلا َبَلَخ ءاًبْيَعَتو ىَلب ىرقت اذا ميدألا نكلو

 رت 22 هيديسم ىلع مدان لجر مالك عمسال ىلا م ىنذلل ثلقف

 أ نب 4 ناميلس نع وكذ اميف هل لق ر/كاتخإك علب املف راس

 قوت داليب ونه نا .جيبل .8 نب .داو* ؛ىي .دحاولا رجبع نع خيش ع

 رغشي ال اًقيرط + ىتكرت نا* كب كلسا ىَنلو كيلا تيححا فلا

 ةعيبر رشعم انأث لق هيلع ىف ةفولاب هعم تنأو الآ رفعج وبا كب

 ©) ذل انا نسسدرصملا. 65) ى ةيبرح- هه 8 ميكحو مى

 210 احهببردي م © 12 5600. تيبحو. 4) 8 هيف. م) 8

 اًنيعتور ل ه.م. 86معمأ ء* 14. رك 8 اثخوكر كل ايخرك. م) 8

 ,ىسيع. /2) 18 هرص 2 لكل هرج. آس م52عع. ةتناعطت 22عأ نكلو

 اهب  ىنعلا. 85 131غ ىنبكون.



 |*خ ؤننس 00

 ىف هينأت تناكف ةملس نب رع تنب © ةنكهب ةرصبلا همدقم

 «اهبايث ناولأو اهتاغبصم
 ةرشب ركذ ابيف لخد رفعج قنا وك صوخشلا ميعاربا دارا الك

 ةرصبلا لها نم هداوق نم ةعامجو ىيهلطلاو ةليمن هيلع ملس ىبا

 سر و رافتالاو 0 3 لع ترهظ لك كنأ هللا ني دل 7
 انفي

 كاقتأو كتاكم فيخن دكئكاقب هتدحما ىثق كل مز نأاو دنجحب

 نويفوللا لاقف دعب كيأر مث كتاطو تتبتو لاومألا تيبجو كودع
 كوري الاو كنود اونام كوار دق ول الاجر ةفوللاب نا هللا ككلصا

 عم انجرخ لاق ر/ىنيدملا رفعج نب هللا دبع نع وكذو

 قلطنا لاقف ىلايللا نم ليل اناتا انركسع اًملف ىرمخاب ىلا ميهاربا

 رم*ء عجرف ءانغو ريبانط تاوصا عهدبف لاق « انركسع 8ك 206 انب

 عهسف هعم تقلطناف انب فلطنا لاقف ىرخا ليل ىفانا

 15 ركذو ياذه لثم هبف ركسع ورصن ّ عمطا ام لاقو قي عجرف

 كلن لتم

 دعم ضرتفا ميحاربا ركسع ابل لاق راغصلا ملسم ىب نافع ىع

 ةرشع نم لقا هعم نا ترزحن 2دكسعم تيبأف اننايج نم لاجر

 مى ىف ىصحا لق هناف ناميلس نب رفعج نب دواد امف . ءاقألا

 رفعج وبا هجوو ««فلا ةكثأم ةرصبلا للا نم ميخاربأ ناويد

 2) ه :ئكيهلل. 2) ريشب ©[ 20+ ماس ه) 8 300. ليا.

 4) 8 هر». 6) 4 كنونماب. ركل كل ىندملا ى) كل هدضن. 2) لك
 ىكسعر 1020+ 10. مباكتأ 220 دعم نأ.
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 رو" | ةخدس

 داوسلا لعأو نينمؤملا ريما ركسع ىلع ةلطملا روكلا هذ عامتجا
 4 اهبككب ةربك لك كتيير دقو ةيصعملاو فالكل ىلع هعم

 ةنيلع هلل تنعتساو ةذعلاو دّدعلا نم ةرثك ىف ئسنم نبا

 كدب الا نينموملا ريمأل ةوق الو لوح ال هناف دابا هتيفكتساو 5

 ىلع ليرئادتمو دقل « :بينك نب اعلا لاق ةعيبر ىب رفعج لاق

 ىلع ردقي هنظا امو املسم مييلا كلذ ىف روصنملا نينموملا ريما
 هب ةطيحبلا ركاسعلاو هيلع قوركلاو قوتفلا عبانتل مالسلا ّن

 ع هب نورظنتني دككسع ءازاب ةفوللاب هل ةنماك فيس فلا 2

 لين ام ىلا مق لق ارمشم © ايزوحا ارقص هتدجوف نوبتيف < ةدحاو 0

 00 1 تمس ةرو اهل لص اهسرعو اهكوعي !بقارنلا, نما ذك

 ليلا لقوا

 اماكقالاو.ركلا ةهتملعو . اماصع- تدوس . ماصع سفن

 رايه مجح ,ققو يمرجلا سنوي كنع م” ناك هنا* ةديبع وبا ٌركذو ال

 كيري اذحم مدق سنوي لاقف رفعج ىنا برخ هاخا هللا دبع نبا
 ىدقلو #4 هلواح اما, عيلس نب ىرع ةنبا هتهلاذ اكلم ليزي وأ

 بلكلا رجؤمب اهكرتف مايألا كلت ىف رفعج ىنا ىلا + ةميتيلا تيدعا
 5 5 ١ جأ أ | 5 0 51 7 : مو . ٠ م

 دعب سورت ميعاربا ناكو ميحاربا رمأ ىضقنا ىتح اهيلا رظن امف

 ه) سلا. 6) 58 رهظلا. 0202-212 2) ا ايزوخحو 4 5

 رح مردود ايذوحا. 10 ارقص كلل ارفص. ) 2063 ءوا 214183, ©.

 ه0. مطار تنل 1 أبو 7 م 2201 لاق. 8( 0 0 / م4

 03 ءاجت. 2 8 ةيينشلاب
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 |! زخنس لجل

 متيهلا نب كلام ننخ بوقعي أبو ىلتكلا ناميرلا دبعب دو

 هيف ان رصم ىلا رخل ىف ميعاربا عمط ىلع «اميختببيو امهفعضيو
 1 هباتك ةرخآ ىف بتكو ريظ ىتح امينع هربخ راتتساو

 ان 0لعف اذه نا اوظقيتساف ةلغلغم ا مشاع ىنب* غلبأ

 هوقو داوسلاو نئادملاو طساوو سرافو زاوعألاو ةرصبلا فنق

 لتمتنو هترصخامب ا تكني

 ليعق كاذ لثمل سيئرلا نأ / يرد حامل ىسفن تبصنو

 كودع ىلع كرصنو كزازعأ هللا مادا 55 ميما اين كنلق لال

 ىشعألا لق امك كنا

 م اعدابا دعب ميل َتَيَحَف مهنيب ثّكفوُأ مهْيََح نو
 نت 2 2 9 «# - ع و 2 د

 اهدادرتو 00 رسكو 5 اهرح 55 اروبص تدجو

 م ةيسحبلا نم نش نسملا 2 لع 2 8 / ىلوسف ةنوشخو

 ©) ك اميبعبو امهفعضبو اهرجكبر عززت 135غ عم. ) هل لفسأ.
5 . 0 0*0 

 ء) 776ي71. ١ه* كعس ىنبب تيدعغ. 2) ط لفك 6 11

 دساتسملا ةلوص. 7) كل يوب. 152 اهدر“ /) ذل لبر 2) 2

 ردح ملاب ىلا هلح. م2 ةصطم ء000. ةصيلاب هن عت 3 نم.



 8 /!2- + تس

 ««انتلت اهحابأف زاوالا مزاخ لخلو ةررعبلا ىلا © فرصناف ةيغم دغلم ا

 دول عنافام نب ريو ىسوم نىب سابعلا نب لضفلا نىنسع 0

 نمأر لكع مهقأ 2-1 برتح مايا اغيدصو ا ليقي ىدائنلا عجم

 ىّلصم ىلع مقا ظلغو ميعاربا رما فتك امل هثيارف 2 ةّبذملاب روصنملا

 ةلتولم ةبج هيلعو هيلع سلجيو هيلع ماني ةليل نيسمخو اًفيَن5

 رجف الو ةبلل ءريغ اخ* اهنم هتيحل نحت امو اهبيج دستا لق
 ةلبدل الع سانلل رهظ اذا ناك هنا الا هيلع هللا عتف ىتح ىلصملا

 هتنأت لاق «هتيه ىلا دع ىطب اذاف ©هشارف ىلع دعقو داوسلاب
 ع هه 5

 اهادحا ةنيدملا نم ناتارما هل تيدعحا دقو مايالا كلن ىف < ةناسير

 1 1 ا اوس اوم اع

 8 0 منموملا ريما اب تلاقف امهيلا رظني ملف صيعلا

 اميهبلا ّت لببس 9 هي هللا نم مايالا هذع تسيل لاقو 558

 نأ ركذو «ميعاربال ىسأر ما ىل ميعاربا سأرا ملعا ىتحدت
 لعب ةنايلعي رفعج ىنا ىلا ابتك ناميلس .ىنبا ارفعجو اًدمح

 ةىش ىلع اردقي رو بارج ةعطق ىف ربخل ةرصبلا 7 نم امهجورخ

 1 ولا هيلا بانذلا اب 0 ا .رابنكي

 ©) 8 هدم. )6  طمع همدز., «000. ةنيلملا. 2 ذ رمغر 200 امو.

 قرسطو 000. ام م20 امفخر 71:0ع #7577. "مو 8. 2 8 مش رق

 سماع 4 تم ىطب ط2 رظن. 2 هناسير» /) 4 ميرعلا ةانبا.
 ى) احرهتناف , 10. م20 م12. امهل 620غ امهبب. /) ذ َح



 |*5 خنس ك6

 ا نب هللا دبع .لاقو “ اغلا نقلت ىركسع نراغفي اك هذه

 99 نادوس الا ©« 2 ام دحا ريتك * رفعج ىلا ركسع ىف ناك ام

 بسديف ىتارلا هاريف ليللاب دقي رت مركف بطخلاب رمأب ناكو ريسي

 ىيذدحا اهذنع ناني مرضت ران الا # امو اًسن كانه ن

 اذا ةنيدملاب وهو ىسوم ىنب ىسيع ىلا بنك رفع قاد ىلع

 نا بشني ملف لق هيف سنا ام لك متو لقت اذه قناتك تأرق

 هيلع ملقف ةبينق نب ملس ى ملا بتكو سانلا ىلع ههجوف ملحق

 06 فسوب نع ركذف <« ناميلس نب رفعج وتلا ةهيضف ىولا نم

 ؛2< ملسم ىب* ةبينق ىب ملس ىخا ىقربخا لق ملسم ىب ةبيتقا ىبا

 انبا يرخ م دق هناف يرخا* ىل لق رفعج ىنا ىلع تلخد امل لاق

 ىنب «اليج- امهنا هللاوف هعمج كنعوري الو ميعاربال ٌلعاف هللا دبع

 ركذتسو كتملعا اب فثو كدي طسبا اًعيمج نالوتقملا مشاه

 ركذنا تلعجن ميعاربا لنك © نأ الا وه ام هللاوف + لاق ؛كل ىتلاقم

 15 57 اةرسببمه / :لمعتساذ ملس نب كيعس لاق 1 :نلاقم

 اباو يميرخ نب ىيج ابار ىليقعلا مّْلَس نب رمراشب هيلا مضو

 دو د د

 وهو ىدهملا ىلا ريصنملا بتكو  اهييلاومو اهبرع ةلعاب هب نقكلف

 8-5 هيجوف زابعالا لا ةبرخ ىب مزاخ هيجونب هماب ىرلاب كدةموي

 5-5 75 د . -

 جم اهب براحو اهيلا راصف كنِأل نم فالأ ةعبرا ىف ركذ اميف ىدهملا

 ©) 8 وع ام (51© سك. 6) 8 200. مفاس بو 020. 3101613 6

 ىخا. ) 8 200. هنا. 4) 4 البخن. ه) 8 هدت. رك) كراسي
 8) م4 ميوحم 2 2 1
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 ةكيبع |*5ه زلئيس

 لخغا نم نيتثامل ضرفي نا دهرمأو رهظ ىتح هجردتساو نامالا

 هل الا وح نيل ويقلل نمسح هلل بكرح, لعفاي نأ مه هنيب

 7 فورغي اهب » *ويظ نعي ةرصبلاب اميقم 558 لب 20 لاك 35 « دهراد

 هيخا ىعن هاتا ىنح نادلبلا ىلا شويخ عجويو ىحاونلا ىف

 ةرصبلاب اًضورف ميعاربا ضرف لق كيدق ىب رصن ركذف دي

 سانلاب جرخن دمحم هيخا ىعت داتا مايا ةتلثب رطفلا لبق ناك اًملف

 كيد لتقب سانلا ربخأو راسكنالا هيف نوفرعي و كيعلا ىلا

 ركسعف دغلا نم ِج معبصأو 0 ةريصب رفعج تا لاشف 8 اودادزاف

 لاق (ي“«( عضه 10007 هنبأ فلخو ظرصبلا ىلع هل فلختس او

 ترظن دقل دواد نب ىلع لق لق ىنا ىنتتح ءميع نب ديعس

 ىلعا ىلا تفرصناف رطفلا مهي انبطخ نيح ميعاربا هجو ىف توملا ىلا

 هيبا ىع فورعم نب لديحت زكافو ««لجبلا هللاو لت يل

 ىلا هالسرا ةرصبلا نم اصخت#ت امل ناميلس ىنبا اًدمحنو اًفعج نا

 ام هللا لاق اهربخ هتربخأت لاق « ميعاربا ربخ بخل رفعج ىبا

 ىدنج تقف لجر افلا آلا ىركسع ىف ام هللاو عنصا فيك ىردا

 ةيقيرفاب ثعشألا نب دمح عمو افلا نوتلث لاب ىحهملا ع

 نه تسبلس ىنتل هللاو ىسوم نب ىسيع عم نويفابلاو افلا 00

 «6) 8 هرت. م) 8 ظريصن , 1002 أور كسعم» 2 هل مب 006

 ٠ دقي  تتانمفت فشع هت 2يفما | رف انغ ط2طعغ 31. 10.)».



 اه خنس 0

 نب نورا رصاح طساوب ليعاما نب رماو دمحم سرب رفعج ىا
 م صوخت لبق رفعت ىلا باكصأو طشناو لها نيبادبزرلل اتقوا
 ركسع لق جيش ىلا نب ناميلس ركذف «« ةرصبلا , نم ميفاربا
 هنيب 7 ترج برح لوا تناكف لينلا ءارو نم ليعامسا نب رمع

 5هفرعي ال وهو 6 هعرصو هحرجو < 9اقس ف معبرضف نورا نيسبو

 اهب واد 0 لاقو م عغمص اهيف 4 :ببظب رفعج وسبا هيلا لسرأف

 فلخ طساو لعأو ةرصبلا لها نم لئقف ةّرم ريغ < اوقتلا كنحارج

 ةّبحاص انّبحاص ىقل ول لرقيو لاتفلا نع ماهني نوراه ناكو ريثك
 ميغاربا صخ## امل نولعفي ال ايناكف مكسفنا اوقبتساف رمالا انل نيبت

 !0 ٍخضعب ليعامما نب رماعو طساو لخا نم ناقيرغلا فك /ىرمخاب ىلا
 ارنوكي رث ناقيرفلا ىقتلي نا ىلا برثل يدرت ىلع* اوعداوتو ضعب نع
 طساو ليخد ليعامسا ىب رماع دارا ميعاربا لتق اًملف بلاغلل اعبت

 برع .ميعاربا لثق ءاج امل ناييلس لاق «ٌليخدلا اهلا 4هعناف

 ةنموي نأ ىلع ليعامسا ىب رماع طساو لا حلاصو كبس نب نوراخ

 !: ليعامسا ىب رماع اهلخدو اهنم اوجرخن هنامأب عهنم ريثك 2 فئثي ملف
 لا ملاص ركذ اميف رماع ناكو 2 ءاّدحا حهي ملف طساوب ماقاو

 نم لك نولثقي اوناكف ؛طساوب غاذحا لشق ال.نأ للص طا

 لما نيب صلصلا عقو املو هاهنم اجراخ طساو 2 لحما نم #هنودجج

 ةرصبلا ىلا فعس نب نورا برع ميقاربا لق دعب رماو طساو

 «) .ذ ورح مل طقعع هآ. ةات2:2 2. ا!ه#* 1. و. )5  2 ه»» -2)

 اهع *2) هك ةتيطبن 79 2 9500: عيلخ ركل ةرصبلا '

 2 نذ ةمم161 ءج14: )8  ةثدهعنف.'"2 8 فقشن قش.

 لجو.



 سنؤ  0*! 00

 01 ل الط « نييجحيلا اذه نب ليل نو دل نكن
 7 ركذو 2 ك4ميجبلا نرقم ابا هطرش صفح وو ىكشيلا اهنم

 نب لصضفلا ىخا نبا ّئميقفلا وربيع نب راقغلا دبع 7 نب رجع*
 ال ءدعس نب نوراع* ىلع اًذجاو ميعاربا نك لق ئِميَقْفلا ورع

 ©ىا نب ملس قلذ دعس نب نوراع محق ميعاربا رهط املف هيلكيو
 نما ىف ةجاح انيلا هب اما كبحاص ىع ئنربخا مل لاقف لضاو

 نورا اذ لاقف ميعاربا ىلع لخدف ماق مق هللا رعل ىلب لق اذع

 نورام ىف لعفت ال لق هب ىل ةجاح ال لق كءاج دق دعس نبا

 نورا هل لاقف هيلع لخدف دل نذأو هلبق ىتح- هب لزي ملف لقت
 لاق " .«اهيلع هليعتساو ٌطساو هافكتساف كيلا كروما معا ىنفكتسا 0

 0 قوراعا الات لف «ىدعصلا اوبا: ىعتح يش قا نب نابيلس
 ناكو ةرصبلا نم ميعاربا هيجو كقو ةقوللا لحما نم ىلجتلا كلعس

 | 11 وألا تسلا لدا نم دعم نيررففل ناو ارك اع
 ىبلكلا ميحبا دبع طساو لعا نم هتدجن ىف ىوهطلا هبشي نم

 هدف هيودبع هيلع ملق واهب ملف نمت نآاكو اًءاجتت ناكو 5

 روهمج قب :روصنم نآكو راكب نب ةقلص عاناسرف نم ناكو ىناسارخل

 وبا هجوف «كتيقل نم ىلا اف راكي نيب عهدص ىعم ناك اذا ليقي

 ىلسملا ليعام»ا نب رماع دعس نب نورا برحل طساو ىلا رفعج
 نناكو ءاّقلا نيرشع ىف ٍغضعب لو 2« مضعب ليق ىف فالآ ةسمخ ىف

 ىلع تيمدق لق هنا مارللا ىلا نبا نع ركذو ««تاعقو منيب

 , ©) 5دزع ةسطو ءم40.: لعزص 8 اوذخاف. 3) 8 هدص. ) آش “و
 23 كبعس نب ناورهو 560 64.110١ دعص»: ١ 2:١ 2) هي 083: -12] 51

 8, مه رعصلا». ر) كل رمادرك , 1026355ع ءككللخا نب ةصاع مادرك .



 اخوه زئنس ده

 ناوعألا ةريغملا لخدو هباختأو نيصح نبا فشكناف كبرَأ « تشد

 نع ميعاربا صوخ# دعب زاوعألا ىلا راص ةريغملا نا ليق دقو
 نا * قتل هلح نيادتص ارتد. 1مف قيلت ال

 ةقوللا ةةيحان ىلا يور دارا 4 رق ةرصبلا ىلع رهظ امل ميهاربا

 5 ةريغملا هيجوتب هرمأو ىمشبعلا ةرم نب ةليمن ةرصبلا ىلع فلختسا
 ذثموي اهيلعو زاوعألا ىلا فيع نب ةَلَدِهَب ىنب دحا ء عوغلا با

 دادش نب وربع سراف ىلا ميعاربا هجوو ىدبعلا نيصخل نب دمحم

 هعبتتساف اهب و, لصضفلا نب بقعيب /رمرع مارب رف اهيلع الما
 دبع نب ىلع نب ليعامسا اهبو سراف ملق ىتح هعم «صخشف

 ؛١ نب كمصلا كبع هوخا هعمو رفعج ىنا لبق نم اهيلع لماع هللا

 داّدش نب وربع لابقا دبصلا دبعو ىلع نب ليعامسا غلب املف ىلع

 ايد انتا 6 كجعاراد ىلا ارداب رخطصاإب انو لضفلا نب بوقغيو

 تراصف لضغلا نب بوقعيو داكش نب وربع كي ىف سرف تراصف

 ناميلس نع تتدحو «ميعاربا ناطلس ىف سرافو زاوعألاو ةرصبلا

 1: 2 ىنأ نب مكتمل لبقا ةرصبلاب ميعاربا رهظ امل لق # خيش ىا نبا
 اهبو طساو لخد ىتح #اغلا رشع ةعبس ىف ىكشيلا نآلَيفق

53 
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 / اروتن نوراح لخلف رفعج ىأ لبق نم ىدابالا ليبح نب نورا

 نب 22 نب صفح اطساو لا ىأو هنم جرخا ىح ركل ١

 ةريغملا نب ماشع نب ثراخل نب ناجرلا دبع نب ريع نب صفح
 © لل تشك. ١ 2) 82 8. 2., ىرجاب. 20101 برغل.

 4) 8 هدم. ه) 8 عرفلا (4 ريفلا), م» 8 خلذ» رك كش 4 وش
 ى) 3 صخ# ىنح. )4  18 18241013 كرتكاب 5. ى. نربلل راد: 2)

 ظر ذك طقطعا طلع هك 8 جحش /) كل هدت. 72) 8 ىراوتف.



 0 !*ه زتس

 اميف اهيف ناك نم لك 4 نع ىلخ رادلا ميغاربا لخد املف «دهجو
 اًديِق هديقو رصقلا ىف هسبح هناث ةيواعم نب نايفس ريغ ركُذ

 هنا رفعج ابا رب نا هلعف نم كلذخب ركذ اميف ميعاربا دارف اًيفخ
 اناكو ىلع نب ناميلس ىنبا اًديحو ارفعج غلبو «سوبح هدنع

 البقأت نايفس هسبحو ةرامالا راد ىلا ميهاربا ريصم فتِموي ةرصبلاب 5

 هجوف هناديرب ةبشانلاو ناسوفلاو ةلاجيلا نم ةئامتس ىف ليق اميف

 اسرف رشع ةينامث ىف 2 ئرمل مساقلا نب ءاضملا امهيلا ميعارسا
 ءاضملا :باككا نم لجر اًدّمحم فحنو هاضملا همزرهف الجار نيتلثو

 وه ,ىضمو ربدم عبتي 2 ميحابال دانم ىلدلثو هذ ىف هنعاق

 نامألاب ىدانف ناميلس تنب بنيز باب ىلع فقو ىتح هسفنب

 رثك | نب ركب ركذو ا نضرعي ال. ناو < ناميلس لآل *
 ىف دكجو ةرصبلا لخأو كيتو رفعج ا

 نيسمخ لج لك ضوفو كلذب ىيقف غرد فلا ىفلا لاما تيب

 زاوعألا ىلا ركذ اميف هجو ةرصبلا ىلع ميعحاربأ تلغ املف “ نيسمخ 5

 ذخأن يرخ ةعيبلا ىلا موححي + ءالوك نب  نيسمل* ىديب الجر

 ا يسم ئه ةريغملا ميعاربا- هجوف . ميعاربا' ىلا عجر ث عتعيب
 ناكو لجر ىتثام مامت زاوعألا ىلا راص امل ةريغملا /ىلا عمتجا رق

 0 ا ا ا ا

 اميف منو هعم نمب هيلا يرخ هنم ةريغملا وند + نيصلمل نبا غلب »

 هل لاقي عضومب زاوعالا ةبصق نم ليم ىلع اوقتلذ فالآ ةعبرا ليق

 ©) كل ىلع هنن. لك. 2) ه ىردخل رفعج. ك) 8 هرس2 4) ذل

 ليق كقو. 4 56 8, ى طقط# اب نب نسملا / 4 عم

 بباب ججلببربلبب يي ع>>-ب+ عكهطوطرصصه6حعح د

 وم

, 
١ 
0 
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 ا!*و5 ؤخنس 5

 امهسيتحاف امهيلا لسرا يورخلاب ميخاربا هلعو اًملف هلذنع نائوكيف

 «اهذخأف امهبو هب طاحأت يرخ ىتح ةليللا كلت هدنع

 لبق خا اوناك ختلت اًداوق كيزيو نانو نص محا مدجو

 و3 ىرنت «8 لا نولخدي اولعجت مّدنج اومذقف * ميماربأ روهظ

 «رهظف اهب اورثكي نا ميعاربا ففشأف ضعب رثا ىلع عاضعب
 رهش ةرغل نينثالا ةليل يرخ ميعاربا نا يدق نئب رصن ركذو

 رشع ةعضب ىف ركشي ىنتب ةربقم ىلا راصف ١55 خنس نم عناضمر

 لاق «ىشاقرلا نيصح نب ىيج ىب هللا كيبع هيف اسان الجر

 1و لجحر ىلا ىف نايفسل اددم صببألا دايح وبا ةلبللا كلت مدقو

 ةىت لوأ ناكف ميهاربا راسف ؛«ءاولوني نا ىلا ةبحرلا لينف

 ىف ةادغلا سانلاب ىّلصو مهتكلسأو «دنمل كملوا باود باصا

 ىنب نم ةعامج اهيف هعمو رادلا ىف نايفس نصحتو عمال دجسملا
 اًملخ اورتك ىبنح رصانو رظان نيب نم ميقاربا ىلا سانلا لش

 رو ميعاربا ىلا © سحف هيلا بيجأت حامألا بلط نابلس 30 ىار

 بابلا ' صتقو نامالا نايفسل نخأت ئىسودسلا « ةيريوج نب رهطم

 ملقم ىف /ريصح هل ىقلأ اهلخد ايلف «رادلا ميهاربا لخدو

 لاقف كلذل سانلا ريطتق نطبل ارهظ هتبآقف حير تبهف ناويإلا

 ىف © ىرت ةعاركلاو اًبولقم هيلع سلج رث يريطتن ال انأ* ميعاوبا

 ©) 8 هدم. كل 22طعأ نوعاربب 856 نب م) 2 52م م

 الون. 5ءعوانتأءات طمع لعصسصاتتصت 10مم اذن ملل 520110, 0113123 5111752 06©-

 لتسيسف م.م له 8 (2) كب كاشدا 2 8 ةرثوحح. م اريصحح و

 1201 10. 20 ناويالا اانا باوبالا. م2 ذ اوريطنت»



 اهلا ان زئئس

 ميفييكلسل .جسيو بالف روم لعبا هليع -نب مقارب
 همودق ناك ضعب لاقف ةرصبلا ميعاربا مولدق نيقو ىف فلنتخا*

 '150 ذانس ىف. ناضمر رهش نم موي. لوا .اعاببأ
 ة كلذ لق نم ركذ

 امل ريع ىب دمح لق لق دعس ىبا انثّذح لق ثرامل ىثدح و

 انكمو ةنيدملا ىلع .بلغو نسمل.ىب هللا كبع نب ديح رهظ

 ةرصبلا ىلا هللا دبع ىب ميعازبا هاخا هجو ةفالخلب هيلع مّلسو
 ضيبو اهيلع بلغف 10 ةنس ناضمر رهش نم مي لوا ىف اهلخدف

 سنوي نب ىسيع هعم يرخو هعم ةرصبلا لها اهب ضيبو اهب
 ةرزألا فسوتي ىب ىاحكساو ماوعلا نب دابعو ناعم نب ذاعمو

 0 ملعلا ىلحاو ءايقفلا نم ةريثك ةعامجو ماش ىب ةيواعمو

 نب دمحم هيخا ّلنق هغلب املف الاوشو ناضمر رهش ةرصبلاب لوي

 ا د يورد ال ديور: يرو ةلسساو بقل لا قلع
 هنا ريبغ 15* ذانس لوأ ىف ةرصبلا ميعاربا مهقم ناك لق نم ليق

 هيخال ةعيبلا ىلا رسلا ىف اهلحما وعلي ايفتخم اهب اميقم نراك 5

 « ديحم

 نيدثق ىلا لسري ناك نايفس نا هيبا نع ليقع نب ”لهس ركذف
 ميفاربا رييظ لبق هل اذلم رفعج ىنأ كنع نم هيلع امذق اناك

 «©) طءوععع00. 8 هرج. ءيععماتو 65 يلا دره ىلع (ءأ. ةصتم ©

 5علمل طقاطعع ط, 1. 1ص5كتم(102ع72: خنسلا هذعم ىو رفعج وبأ لاف

 اج ا لبأ برح ىلع اهلغا عيابو هللا لبع ميعاربا رهظ
 اهيلأ همولق 1 ا وما نم نك اسريخلا 3 ووصف
 6) ة هرج. 6) 266م1 8 يل هممأ ىلع 710ع داتصتئ2 1. 1: 6

 نكوانع 20 طصعمصت 20160صنو زص 8 لعوددصأ. 24) 8 ليهس



 اثح خئس اراك

 لبق ةيواعم نب نايفس © ىفا متاح نب كيري ىنب ىلوم كشار

 سرب وا مهعارباب كنآ شروف ىلا ٌعفدا لاقف ةليلب ميعاربا جورخ
 انليلا نم فيقد وختف لقا« ل ولا «تقدا :ليع اهنا

 لبق نايغسل .لاق ههنا نابغس ةطرش ئنلع :ناكو ناملك نبا

 ىف ايجصف ركشي ىنب ةربقم ىف تررم ىلا مهيب ميحماربا جورخ

 ىنتدحو «0 فيرط كل ناك امأ هل لاقف ةاجأب ديمو

 ٠( ليقف ركشي ىنب ةبقم ىف < مريب ميعاربا روهط لبق دحألا مي نايفس
 كلذ ىلع رعي لو متبذك لاقف جورخل ديري ميعاربا ءاذه هل
 ىو 6 .ايفس نوداني ميهاربا باكا لعج ٌئىضوكالا رمم وبا لاق

 1 وبأ لاق « نييبمورخم ا راد ىف 9 كنعيب 52 ريسص

 ىف ميعاربا لنق دعب نابت نما لاق. رصْنر جابو براح ينحت

 5 لاق معن اولاق نايفسُل اذه 8 لاقف هبصق نم فرشم رفعج وباو

 نايفس :للق :يضولل لك «ةلعلفلا نبا 2ىنتلفي ففي 00 ا

 ام. ملعيت ةهاباصا لك قيبيلف" ئدنح مقا ميحاربا باويبق ١ نم اشانل

 لق 2لدقرف نب رصن ىنت دحو لاق «« ميحاربا نجبو ىنبب نأك

 هملعيو سوريو ميعاربا ربخ نايفس ىلع ودغي ىسيوبكسلا مال

 هو ىراببغس ورك ,«ءارثا هل عبني الو هل ضرعي الف هبتأي نم

 لام ننق ناكو ةرصبلا 1ع ذكمايا ريصنملا لماع ناك ذخيواعم نبا

 2©) كه تيا. 82) 110عطتخت عه رخآ. 8 هتطنا 00

 ىنبلغيو مذ اذه ىنلنقي و مع 1 ا ه) د كشر.
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 الإ |مثو زنتس

 نادغب نيب ايقمحابب نوما !ًدنج ةيلا “5 لاق «ةرصبلاب 5

 دع انأ ىنفيعت ىنرسلا ناوع اب كلبو ليقي لعسص نامسلا اسوا

 مهلنتو لبقي ملف مهتعبف ىل فيقرب كلصخت# امها كراج نانرسعسلا 5

 قاح#“أ راد نيب ام تيبصنف ةقوكلا ىلا مهسوورب ثععبو نيعمجا

 ةريبه نبأ ةنيدم ىلا ىسوم نب ىسيع راد بناجم ىلا قرزالا

 ميك ىلع 5-5 اهنيار انذ ©كشار ىب هللا لبع* ندا جبل لق

 اهبو :لصللا انك الق ا نم ا / تي بيتو ناميلس

 تانك دانأف ةيزجلب ج كر اوشل راكم ء ىنيفلا ىف ةطبار * ىدانواولا بروح

 هل ضرتعا اًشمحابب ناك اًملخ- صخشف هيلا لفقلاب دكمأب رفعج . ىنا

 مهل لاقف ميعاربا ىلع رفعج ابا رصنتل انج كُحَحَت ال اولقو ايلعا
 ال هللا الا اولق يىوعد رام انا اها .اًدوس مكب كيرا ال .ىثا :مكحجو

 اهب مدقف أر ةتاهمميخ مهنم لجو # ابق مهلتاقف البا نزول 5

 1 010091 ا ماحع قلع

 2) 8 مهنم . 4) 51غ 8, ف ةيخلا. 4 ك همسسص 44

 ال6 تاعك" ناتععلا 2 8وبا.. م اه هس: 8 تتكتسو
 (). © تاكاسنو) 711180 5ءيلطتأات# طوع عم نيكون م) ة

 ىنوعلف. /) هل مهراتاف 2 شارخ 6 112 2) كر

 د



 اه خنس اذ

 لاق نرقم نبا ىدحي ةفرايصلا نم ةفوكلا لها نم نيع رفعج

 ريما اب هللاو ال لاقف ةفوكلا لها © كحت دق كحجو لاقف هيلا لسرأف

 ««مهنع برضأو هلوق ىلا نكرف لق مهنم كريذع انآ نينموملا
 ةّدع تععمس لق ةيسداقلا لها نم نومُيم نب ىيح ىنثكدحو
 5. ىتكي ,ناساخ لقا نم الجر نا نوركذي 2 ظيسفاقلا لإ 0

 لما عنبيل ةّيسداقلا ىّلِو لقعم نبا نالف ىمسيو لضفلا ابا
 ةرصبلا فيرط ىف اوحصر ىق سانلا ناكو ميعاربا ناينا نم ةفوكلا

 نولدعي رف عابسلا ىداو مث بيذعلا رث ةيسداقلا نونأب اوناكف
 نمر ءرغن يرخف لاق «ةرصبلا ايمدقي ىتح وبلا قف راسيبلا تاذ

 ' ٌّلجر مهيقل عابسلا ىداوب اونك اذا ىتحح الجر رشع انثا ةفوكلا

 رصقاو نوف 4 فارش لها نم < اركب ىهسي كسا ىنب ىلاوم نم

 ىبا ىف ىلاوملا دجسم يدي  ىذلا دجسملا لحما نم نيليم
 م يسار ف ةخعبرأ ىلع ىو / نافَخ مهكردأف مهعبتاف هبخأف لقعم

 ناك لق مْلَس نب ميعارلا ىتتدح ١ «نيعبجا مهلتقف ةيسداقلا
 !ةرفعج- أ ناكمل عنتماف ةقوكلاب بوثولاب مه دق ىلكعلا ةصفارفلا
 «يارس اهيف ميعابال عيابي ىدسألا زعام ىبا ناكو اهب .دلوؤنو

 نب ليعامسا تععمس لق ديزي نب كشار نب هللا دبع ىنتدح
 نا نوربخ. اهريغي نيتامسلا /رضنلا نب ىسيعو ىلجبلا ىبوم

 ب ادي هل لاقف رفعج وبا هارتشلف رض نب عاقُعقلا لآل نا َناْوَ
 0 ديرت ةضيبم # اهيف لسوملا نم ةردحنم نفس هذع نينموملا ريما

 «) كرغ م) 8 هريس. هر 8 ىوركس». 4) 4 بارش © 20

 خصفاو. 6) ث 200. اهب. رىي) 8 ةذصع 70, ل نافخلا 83) 8

 مرصع. )#/  8 رضن» 2( مهي.



 موع |*85 خنس

 اذاف هدنع هتيبف هلجو ةءابع ىف هّقل ةيتع دعب الجر خا اذا

 لاق 0 ىدسبح الأ هقلطا هتءارب ملع © ناف هنع لأس محبصا

 نكازسلاب سانلا رفعج وبا لخا لق هادكلا 2 نسلل وبا ىنثتحو

 نب ىلع ىنثكحو 2 «ه6«دادملاب بايت نوغبصي متارر تنكف
 ءدوسلا بايثلا * سبلب اوذخا ذتمايا ةفوللا لها تيار لق دعجلا 5

 «دسبلي رث ساقنألاب بوثلا غبصيل مدحا نا #نيلاقبلا ىتح

 1 ملهى نلبعلاا ىفتح لق بلاغ نب دكاوجا ىتكدحم
 لها نم اًدحا* عا اذا رفعج وبا نينموملا ريما :ناك لق ةبطحق

 اذا ىتح لهمي ناكف ر/يدبلطب املس نا رما ميعاربا ىلا ليملاب ةقوللا
 هقرطف لجيلا لزنم ىلع املس بصن* سانلا ًادهو ليللا قسغ#

 لهس #وبا لاق ء«هفاخ ذخأبو هلتقيف هجرخ ىتح هتيب ىف
37 

 ةقوللا «لخا نم* .لتق نم ميتاوخ الا كوبا كثروي مث ول هللاو ملس

 ةقوكلاب ىلا نك لق كلاج“ نب ناميلس 7 بجاح دقق نب #ملس 5
 بوثولل نودعم ةفوكلا لعا نا ملعا اذه ايا لاقف ىناتت فيحص

 ؛ٌلعفاف اًريرح نع منعا 7 ىوبت نأ < ىلع تردق ناف مكبحاضب

 قالو رفعج ابا ربخأت ربكل هتربخات كلاج نب ناميلس تينأف لاق

 >0 2 اذك 2) ه4 ىسلل_ - 2 هل دارسلا 2 4 نيلاعشلاب

 ممو4؛ نأ 10. 200. ناك. م 8 هنض. رك 8 هبلطق. مى 8 ثعب

 ىلا ابلس )8 نبا. 28 ليهس #م) 8 رلسر  ملسمر

 710 ةانمر3 2. م1", 13. 42 كل بحاص. #) 8 وبن ل ىببت»



 |*5 ةخنس موج

 اهب لي ملف ةرضبلا ىلا رفعج وبا ههجوف هسأ| هسأر ىواس كق

 جون نب كيعس ىنثدح «هسبحت ه«ذخأت ميقاربا يجر. قال

 ىنبا ادمحتو ادلاج رفعج وبا هجو لاق ىعبضلا كلاجام نبا

 لبق دلاج مدقف نيدئاق «دويبا لحما نم نابع نب كيوي
 5 امهطبتف ميعاربا اهيف برخ ىنلا ةليللا ىف ليحم ملق مث سمحت

 اهتذخأف ميعاربا ريط ىنح ةرامالا راد ىف هدنع اميسبحو نايفس
 يدي سيقلا كبع ىم ادئاق امهعم رفعج وبا هجوو امهديقف

 نايفس ىلع ملق لاق ةّكجحات ىب سنوي ىقلدح ١ .«9.اريعم

 ةئامسمخو فلا ىف رفعج ىنا لبق نم ّئعبصلا ديزي نب كلاج
 10ىب ىسمل نسب ىيعس ىنتدح 0 .«لبجار .ةثامدمخو ؛سراف

 يعم لاق تفشألا> ىج ورعان ياو ج2 ضاوكلا/ يقال ١

 رشم: .قن واس رقعجت ابان لرا ةىوركذي. انبات له لضخ

 أ روغي ردق خفوللاو © خعيش مل ةذفوللا لعا نبا هل لبقف ميخاربا

 ء سل ملْسُم ىتقحح  .«لعف اهلزنت ىتح يخاف اهب
 هدفت عيصب. نتي انو ميعارلا رمزا :لك :ىاسيلس نا ل١١
 ةفاضولاب وه لينو .ةقوللاب ةيمشاهلا .انلرذأاذ رفعج قال تموي. اناو .ةنس

 فلا نم اون هركسع ىف نيذلا هدنج عيمج ناكو ةفوللا وهظ ىف
 /ةثلث دنإل اَرجن هسوح ىلع ريق نب بُيَسُملا ناو ةقايسخو
 ةليل لك ىف اهلك ةقوللا فوطي ناكف ةئثامميخ ةئامممخ ءارجا
 9 ناكف هسفنب ٌّلحا كقف ةيناع دعب هانذخا نم ىدانف ايدانم رمأو

 ©) اع ءمدص.ر ل كروبل . كروس 6) ىل ةزصع ؛ةقعا0100. #2

 2 ىزاوشل ايي 4 ىاولل ا 2 ةانرتل 2. خ4 ءغ طل. م

 )17 2( 1 اعيش. 6) هل ىنيبصلملا 0 18.زنسيشع



 انإر اه . نس

 لوشلا باب زاوعألا مِللو ديهف دق .لاكد انته رهظ امنا هنا لاق

 لا ميعاربا راص الف لاق ءديأر رفعج وسبا ليقف لق .دنم نورس
 هلجاعف لاق ةرصبلا ىلا ميعاربا راص دق لاقف ليّدب ىلا لسرا ةرصبلا
 ضفح نب دي .ىتححو هيلع زاوضألا لغشاو دنجناب

 اًكيش رفعج.ا وبا رواش كيح رهط امل لق: شيرف ليم ىقشمدبلا ه

 كنج .نم فالآ ةعبرا..ةرصبلا ىلا. هجنو .لاقف ىأر اذ مأشلا لها نم

 لاقف هيلا 7 لسرا مث ّميشلا «فرَخ لقو هنع اهلف مأشلا لعا

 لق مأشلا لا 2نم ادنج* هيلا هجوف لق ةرصبلاب ميعاربا رهظ دق
 كيلا ليحب اهيلع «كلمع ىل ٌبتكا لاق هب ىل نمو كليو*

 ىلا رفعج وبا كلذب بتكف لاق < كديربلا ىلع ةرشع موي لك ىام

 كنمل ىئطعي كنا /وكذأل لونناف صفح ىب مي لاق «« مأشلا

 مالغ فتموي اناو اليل قيطعي وهو حابسملا هل ُكِسمأ انو فتنيح
 سب 4 ملس ىريخأ لاق ليقع ئب هس ىنتتلحو لاق « باش

 كنجا ردح رفغج نا ىلع .ةلظنح نب 2 رفعج رانشا امل .لاق دقق

 كيري ناكو ضعب ةرثا ىلع عهضعب الاسرأ نومدقي اوناك هيلا ماشلا دك

 اوعجرف مجرما هيكسع ىف ليللا ٍهنج اذاف ةفوللا لها هب عوري نأ
 ةفوللا لعا .كشي الف .اولخد اوكصا اذاف فيرطلا 2 ىع. نببكنم

 نم ناكو ديل دبع ىنتدح 4:نيبلوألا ىوس 8 نورخأ كنج عنا

 رفعج كا داوق نم كيزي ىب كم ناك لاق سابعلا دنا مدخ

 هبكار وتو ةقوللاب نككو انب رم امّرف تينك 2 ىرهش ةباد هل ناكو »

 6) ذ بر )8. هرم. م 8 كنج. .2ك) عيا نم كعكو.

 © 8 كلايع. ري 8 ركذا. 24) 8 لهس. .2) 8 ىلع. هك ىل ارهش



 اله زنس اذهل

 كرما «كل عمتجا دق ليقأو رمألا هيلع لّهسا تلعجن هل متنغاو

 ىف نجاسلا ىلا  يرخانف ةعامجو اناو ةريغملاو ئوهطلاو ءاضملا كعم

 تف نلفت كس ضسسي نبش ال

 لق ليعامسا ىب ليقع نب ءايس ىنثذحو لاق <« ةطْقُشل

 : نب رفعج ىلا رفعج وبا لسرا دمحم رهظ امل لق ىنأ ىنثّدح
 حديحس رهظ دق كيأر تاه لاقف يأ, اذ ناكو ئنارهبلا ةلظنح

 يلإ قسرا ىبخ «فرصنا: لك: ةرضبلا ىلا. دانجتالا مس ل0
 ىلا مييكارببا راص نق لاقف هيلا لسرا* ةرصبلا ىلا ميعاربا راص اهلك

 ةرصبلا تفخ فيكو لق دونجلاب هرداب تفخ اههايا لاقف © ةرصبلا

 10 نأ مهبسحب برح © لعاب اوسيلو ةنيدملاب ريظ اًدمح نأل لاق

 ءادعا مأشلا ا كمدق نحت ةقوللا لمأو هسفنا أش اوميقي

 /7 ليقع ا رفعج وبا هّجوف ةرصبلا الا فبي ملف بلاط ىا لآ

 نب نايفس ةرصبلا .ىلعو امدقف ءّيط نم ناسارخ لفها نم نيَدَتَ

 يوما با ابلاغ ىفاار# ناونج ,ىكقتكم نإلق ىابهلرنأف ةيواعم

 اع لوجحب خب[ ديك نم 34ج نبا نيك لح لع ىىنب ليم

 يسمح نيود جلو ايفا قالا ضع وصلا للا كم رهظ اهل لق

 ةفوللاب الق انيأ, 2 ىلع هيأ, عمجن هنافرعت ىأر ىن لجر نم لع

 لسرأف هيلا لسرأف هرواشي سابعلا وبأ ناك دقو ىبكح ىب ليَكب

 ادنج زاوعألا ىحتلف لق ةنيدملاب رهظ نق اديح نا لاقف هيلا

 «) ك هدهء,ر طم: 8 12354 عم. 4) 14 منور 25 جرت فو

 كعزص 1 هرسكتف ر نطأ ك دكفنن. ه ©0000. ط.1. ليهشم ")1
 هرص, ها. ةصننطو م. #78. 2 8 لغاز ممم: ل ابسحلا كل 0 ا

 رك 2 انلاوحح 8 نبا. )2  8 كيز نب. 2 هل ىلا



 5 اه زئئس

 ميهاربا امد لق ©« ديدق نب رصن ىثلحو لاق مالكا اذه ريغ

 ا لبا لا نش يالا ١ دربك يل
 0 رك دايز نب كحاولا كبعو نايفس نب هللا ونفنع

 سانلا ابدنو ىدت قلقا #4 نبعح نب ىبحإ نب هللا ديبعو ئبيكبلا

 هابشأو / عقل نب ةريغملا غنم برعلا نم ناينف م مدعب باجأت هل ة
 !لاقف هرم رهشو فالآ ةعبرأ هناويد ىبمحا كف هنا اينظ ى تح

 لزنو ليحتف حايرم وو كانا نم كانا ةرصبلا طسو ىلا توك ل

 لاق «روباسين لها نم لجر ميكس ىنب ىلوم ناورم غنا راد

 ىلع بسار ىنب ىف الزان ميعاربا ناك لق ةدجت نب سي ىنتّكحو

 غانم هباكتا نم ذةعامج ىف هز كرأد نم عر برتح نب نامرلا دبع

 / ءاضملاو ركشي ىنب دحا ديب نب  كوبو مايفس نب هللا وفع

- 

 وربع نب ىبحبو ةرم نب ةاليمنو و نب 0 ىوهطلاو ىلغتلا
 رث ةواقطلا ىلع اوجرخ مح ليقع ىنب #ةرفج ىلع اوف 2 ّينامهلا

 قى. ناورم ىا راد اللا ىج) 55 / عفانو مزوك راد ىلع اورم
 لاق اقوم قبال يفع نبا ىثلحو لاق 27 ىنب ةربقم 5

 باتك نا قربخاف بوعرم ومو اموي ميعاربا تينا ليقي ىلا تعمم
 كلذ نم مجوف لق. جورخلاب مأبو رهظ دق هنا وب هات هيخا

 د دك فكلدتق. 2) مه دعباتت. , 2) ذهب ريع لعند 8 نب

 ة*وبلس 2) 5 طك 11 61 ل ظل210 هللا كتنع 0

 اا يبيع | . مز ةدنن١ درك) 000: طع هع ه2 عرغلا , 5عل 14,

 احس 1210. ءا مجمع. نأ 2؟ءععم٠1. ى) ل كيزير 779777. 116 1©-

 5601: ) مه ىصملاو ء6 هزع ةصته, عاد 1 ىلعتلاا 2 ذ ىنامهلاو

 8 تايهلا م 8 رفح. 2) مه عيابو 560. سيلبأ 131626 0

 000.5 ه6هددعم مزرك ءاندس زنض152 )1, 19 0ععاتتت1,



 ان: خفس 0

 5 5 هز د 5

 تلق كغلبي نم كعم لسرا الا لاق ىلحهأ ضعب لنع © نبيسم

 ىنح ىننس ىلع نيهجوتو بلطي ىضف ىلها نم تيبرق دق ال

 كراس نسيمننلاذ ميحابا أ اعجار تررك 4 باكا رسخأ عطقنا

 ميعاربا لاقف انلها ىف انتب ىنح انقلطناو  بكرف هثدجو ىنح

 عشوملا تيبأف وظني نم ٌلسرأف امد ةحرابلا تلب دقل هللاو ملعت انا

 لضغلا ىتتدحو لاق امك لاب دف هتدجوف هيف لاب ىذا

 صيغ رفعج وبا لاق لاق ىلع نب ناميلس نب ميحرلا كبع نبا
 لاق 2 ««ةرصبلا فوفط هيلع تليتنشا ال ميحماربا رما ىلع
 ةرصبلا ميعاربا محق امل لاق ءالعلا نب رعسم نب ديحن ىتكحو

 10 نب هللا ىبع نب ىبوم نب وع نب ىسوم هباجأت سانلا امد

 نب هللا دبع نب قاح#"ا ىب ءرضنلا 3 ميخا رباب بهذ و مزاخ

 هملكف ميعابا ليسر اذه قاكسا نب رضنلل لاقف ايفتخم مزاخ
 كبحاص عيابا فيك اذه اي رضنلا هل لاقف يورك ىلا هاندو ميعاربا 7 : : د 1 5 لأ :

 ىنا نبا ىلع هلج نع مناخ نب هللا دبع ىتج :لدنع دقو

 !5كنع ءايألا ةريس مك ميحاربا هل لاقف هفلاخ نميف هيلع ناكو بلاط

 ام هللاو ىنا لاق فح ىلا كوعدا اناو نيحلا وح اماف جيعاذمو

 نم ىنعنمي ئذلا كاذ امو انحنام الأ تركن امكن. تركذ

 لاق «هب نيدأ الو لاتقلا ىرا ال ىتكلو كبحاض رِضَن
 ء هسفن ميعاربا هللاو اذه لاقف ىسوم 4فلختو ميهاربا فرصناو

 ه.تملك :ىقملعا كنك ونك تعنص, ام هللا وتلا سيلا ) |

 2) 8 220010 ) 8 انبكرفو 130 4 انتنخ. © 8 وطنلا و

 4 ةرصبلا. 5عوو. 25 قاكسأ نبأ ان5وا1ع 20 ىناكسا نبأ ]1 1م

 00. 8 هد. 4) 8 فّلخو. ) 4 هنيعبز 720210673 سكب 5126 ف.

83 1 3 



 امح ١5 نيس

 نب هللا دبع ىنتدح لاق ىزاوعالا مثيم © نب حلاص * نب ليعامسا

 | اهلحتلب مصار ناكل ويبل ىف 8 ديت ني وربما

 نييصخ نب دمحم ناكو زاوفألا ةنيدم ةيخان ىف ليجد ئطاش

 نيمجدنملا نا قرب 2 بذك نينموم ا ريمأ نا اموي لاقف هبلطي

 هتيلط ىلقف نيرهن نيب ةريوج- ف 4 ليان رابدالا ميحابا نأ هنوربخلا 5

 نيب ىتلا ةريزجلاب ىنعي كانه سيل هنا نيقثو ىتح ةريزلخل ىف

 يف اًذغ هبلطا نا ثيمزتعا دقف ليجدو درج داشلا رهن

 لاق «4 ناقسملاو ليجد نيب ىنعي نينموملا ريما لعل ةنيدملا

 لاق ةيحانلا هذه ىف اًدغ بولطم ننا هل نلقف ميعاربا تيناف

 7710 نم تعجرف ثلا نود كبر 6 نشد ىلادا 0 هتلونا

 راهنلا ري مصت ىتح لعفي ملف هبلطل ودغي نأ اديح# رظتنا تْذأف

 هب تلبفأت ميخأربا ندج ىنح نجرصضف برغت سمشلا تابركو

 ايلف مودراج : لح نحو ةرخآلا ءاشعلا عم ةنيدملا ىانيفاو ىنح#*

 ليخ لثاوا انيقل عوطقملا لبخل سكنع انيصف ةنيدملا انلخ 5

 ليبي سلجو دعابتو هرامك نع هسفنب ميهاربا ىمرف نيصح

 نبأ ىلا ترص تح لكحا عانم ىلفتا رعي ملخ ٌليخل ىنتوطو

 00 لاقف نبصح

 «4) 0ص ءمه00., لعازد خ متيم. 8) 1خ بيبخو 200. 8 ىلدر» 2

 5زع قر 8 1مععتاتتكر و1010 11طتةجتانك 22601126 1ععالمدت 211350 511541-

 انعتتر 710عااتع عدلطت 5227 م5155ع نأ ةلر 5عل عزم طقسع 1عع[002 عت ©01-

 2ءعنكوع زم دودحوز لكل 0+ ليجمىلاو. 4) هل نافرشملا 0

 060812. 5. رهن“ ا م يشد: ك) م ميدصتأ 10. 2012 2054 راهملا

 3200. تعلطو هلك. ى) لل انيفوك. /) 13 هر.



 |!*ه زؤخنس لم

 بلطو متعيجن يلا لسرأف ةيواعم نب نايفس هربخل غلب ىتح
 لق ىا ىنتلدح لق ةهشئاع نبا ىتتتدحو رع لاق « جفن ىمعلا

 «داكدش نب «وريع هنم اهاجنتا ىتح ةميفهاربال لاتخا ىذلا

 نب نسل نع ىئادللا 4 نم لجر ىنقكحو ربع لاق
 5 ايفخاسم نئادملاب ميعاربا ارم لق نأ ىنتدح لق 4 داش ىب وربع

 نتادملا لسع ىلا ىنئ:ىئس ةلجد ىطاخ ىلع «ىل اراد هئلونأف

 هتربخأت ميعاربا تينا ىنكرت املف هل ا ملخ طوس ةثام ىنيرضف

 نب ىيكحج نب نايفس ىب سابعلا ىنتدحو لاق «ندحأن

 نم ىبس نمت دايز نب ىيحج ناو فسي نب اجل + ليم دايز

 نبا اًمالغ تنك ميعاربا ريظ امل لق ةءاجفلا نب ىرطق ركسع
 ديري اردحنم رم هنا نولوقي انخاينشا تعمدف نينس سمخ

 ىلوم نم ناوفص ىب /ميحرلا ىبع هيلا جرخ مأشلا نم ةرصبلا

 هبع ىنح هعم ىشف لاق ىطق ركسع نم ىبس نع اجمل
 آ نم .ضعب لبقأف لاق رصاملا

 5 املف هب « ىمري فعالج سوق هدي ىف كوم رازب ىوجباحم رطاش
 رنتي ميعاربا ناكف نكنأ كلذ نع لتس ميحرلا دبع عجر

 لجر عم ميحرل دبع تيأر لاقف : 1 ثمار 2

 ميعاربا مدق امل لاق 2ديدق نب رصن ىنثكحو لاق 4ىكلذب

 لسراو ىفتخان ةدنك ىف ةورف دنا ىلع لوزن دادغب نم هفرصنم

 نسب ىلع ىندرزحو ع لاك )م جم وركالل 2 عبدني سانلا ىلا لاق

 ©) هذ دنكل ربخ“ ) قرت 216 200. دمحخ, همص زنا ععمو ؟عنط2 اهناككأأ

 هنم 5ع ةيواعم ىبا نم ىعلاو ميعابا ىجلا. 10103856 10

 7051 مسيفا,بال 511102161201113 5أ ىيلاو 1 1 رمد 0لءزد ذل

 دكشار. 4) 010 9 داز ناشر ": داربص 7 تاتتم 7, مى نجورلا. 2

 ف ع. مءر ل ربكبا د 71 18 كيزير 1 كيده. 4 ةيدتني 6 لبا



 تل

 ام اه ذؤنس

 لسن ام لك لاق تلعف نا كحنع ىل اف اريخ هيف دجا ملف هتيب

 « بيرق نع اهلخاد وحن وأ دادغب لخد دق لاق ميخاربا نيف

 لينه ىف هثكرت ىستبعب «وه لاق ناوقَص وبا ىل لاقو رع لاق
 ىنلجأو فنناوفلو ىل مالغلو ازاينج ىل بتكآف 2 كيهن نب كلاخ

 بتكأو ادنج < ىعم جو اضعب لاقو عع لاق « ديربلا ع

 عيلا عذلو ازاوج هل بنكف لاق * نب كيبتأ 2 مالغلو ازاوج ىل

 اهيف ىل ةجاح ال لاق اهب نعتساف رانيد لا زينعت لفي "انيتع

 ىف وهو ميعاربا ىلا ىتح اهب لبقأو رانيد ةئامثتلث ذخات كاهل
 « ةيبقأك ءابق هيلع لب ليقو ةماع, فوص ةعدم هيلع تيب
 ر/ ىنا ىتح هاهنيو نمي لعجن عرفلك بئوف مق هب اصف كيبعلا
 نيا لاقف هزاوج هبلا عفدن اهب ةرطنقلا بحاص هعنف ميتادشللا

 اذه ام «هللاو لاق ههجو ىف موظن املف اذهع لاق كمالغ

 تتعذا نللو ىسح ..نب هللا دبع نب ميفيبال هناو كفالغ

 كيربلا ابكر مهضعب لاقف رمع لق <«برهو امهقلطأف اًدشار

 ايفتخاف ةرصبلا امدق ىتح ةنيفسلا ابكر رف ىسّكبعب اراس ىنح
 ملق ىتح رفعج نأ دنع نم ٍيرخ هنا ليق دقو لاق ءاهب

 ىلع نم ةرشعلا  دعقيف ناباب اهل رادلا 48ب قأي لعجن ةرصبلا
 بابلا نم # جرخيف مكينأ ىتح اوحربت ال ليقيو نيبابلا دحا

 ىفتخاف هدحو ىقبو هسفن نع دنإل ىف ىنح جكرتيو رخآلا

 4) 3 0 عضوم , 5601 0 10. دهتاطلغ طقع ع( 23 ىسدبعبز

 مى مرن ماع. 2) لل ليفب. ه) 8 هن. 4) كل دصااتتت اهب.

 6 م ةبيسكاك» 78 مخ ملق. 5) رمل 200 ىف. /0 15 امه

 :) ك لعقي ال 4#) ك لخدي مث

 اعبتوب ئآإ



 !*ه : ؤئنس اف

 ةرطنق ءانبب رفعج وبا رما لق باوبلا ©« نبا كيح ىب هللا دبع

 ميثاربا ىلع هنيع تعقوف اهيلا رظني يرخ مت ةقيتعلا ةارصلا
 ع
 هدعصأف هيلا ًاجلف ءايماف أذ سانلا ىف بهذف ميعاربا 2 سنخو |

 بشنف ناكم لكب كصرلا عضوو هبلط ىف رفعج وبا لجو هل فرغ

 5 ىفخو بلطلا دشا رفعج وبا هبلطو هب وع ىذلا هناكمب ميكاربا

 ىلا يود لاق فورعم نب نيَح ىنثدحو لاق <« درهأ :بلع

 هللا دبع ىنتكلحو لق نأ ىنتلح لق دىيدق نب رضن ىنتكحو

 نب :رصو رمثك نب .«وصنلا .نب ريثكو :باوبلا © نبا تسمم ا
 اوفلتخاو ثيدخلأ ء لج ىلع اوقفتاو ىعلا نايفس نأ نبأو سيردأ

 10 نم لجر هعم ناك دصرلا فاخو بشن امل ميعاربا نا هضعب ىف

 فقث نب ور يحلي ناوفص /وبا ىل لاقف رمت لق معلا ىنب
 لاقي . نورختالا' ىل :لقو هللا ىبع ايا , ئنكي باوبلا نبا ئل للكا

 ىنخلا ّىَجلا دج وهو ربع لاق ىسوم نب نايح نب نايفس هل |
 ردرغتلا . نم ّذِب الو ىرت ام لون ىق ميقاربال نيلق.لاق ىنقللا

 5 : تيا ١ د ا ف . 1
 15 نمو لاق نذالا هلاسف عيبرلا ىلا ليبقاف كاذو تناف لاق ةرطاخملاو

 هينش »أر املف رفعج نبا ىلع / ءلخداق ىبعلا نايفس انا لاق تننا :

 ىابتات اعزن كتينا ىنا ريغ لوقت امل لا انا نينموملا ريما اي لاقف
 كدنع ىل امو لاق كلسا ام ىنتيطعا نا ٌبحن املك ىدنع كلو

 لعأو هتولب دق ىلا نسح ىب هللا دبع نب ميعارباب : كينآ لاق

 «©) 00010. همم. 85) 2 سلخو, 14, 26 سلجو. 2©) لل امداقو

 8 سه1ع لعأد ايبلار 14 1.1. ايماق. 4) كل ءظنلا, 8 رصنلا»
 هم ليلك نسبا. ع) 8.ء.هزم.,. )2  8 لقختاف 2 د

 كنينا © 516 ©0313 3

 ش
 ٠



 مع |*5 زخنس

 عبتك 2 نع ةنالولا اوبيجج نا اودارا املف هناويد ىف هاقلذ < ئنايروملا

 لضفلا باتك بويا نا بناك فتموي وهو ةقكص نب نابا تف

 نينموملا ريما ربخا اهلوا: ىار املف ةعقرلا ىلا ىضفأف هخبرأت ىف رظنيل
 نوبيعلا ءاكذاب رمأ بانالا أرقف رفعج لأ ىلا ماقو باتللا“ ىف اهداع

 ناجرلا دبع نب لضفلا ىنكتحو لاق ««ملاسملاو دصارملا عضوو ة

 بلطلا ىقرطضا ليقي ميعاربا تععمس لق دا قربخا لق لضفلا نبا

 اهمدق هنأ كلذو رفعج نا كئاوم ىلع نسلج ىتح ليسوملاب
 4 عضوو اغاسم * دجا ال نلعب صرألا ىنتظفلف + تريصتف ىنبلطي

 للخد نمين هيلكس ا ل ا اعدو دصارمل»و بلطلا

 ىنتدحو لاق «بلطلا فك دقو نيجرخ رث .لكا نميف نملكأو
 ميعاربا رم ثراخل يبطل لحب لاق لاق نيكد نبا ليضغلا .ميعت' وبا

 وم رث لصوملاب ناك كقلو طق اهلخد ام هللاو ال لق هتيقلو ةفوللاب

 ىنتتحو لاق 2 «طساوو ر/لينلاو ىئثادملاب رق دادغبب رق رابنألاب

 ركسعلا لحتا نم اموق ميحاربا بناك لق ىرصن ىب* كيدق ىب رصن

 أب بوتولا دولعوو جيلا 06-5 [نتس اوبنكف نوعيسشيسك اوناك 15

 دادغبب لذ فتبوي وثو* رفعج نأ ركسع مدق ىنتح جرخأ رفعج
 ةرفعج ىيأل تناكو ءانبلا ىلع عمجاو ندادغب طخ دقو ريدلا ىف

 اهيف رظن هنا معاز معرف لق دقيدلص نم هودع ىريف اهيف رظني ةرم
 ضرالا ىف امم ىركسع ىف ميعاربا تيار هللاو دق بيسم اي لاقف

 ىنكدحو لاق «عناص تنا ام رظنأاف هنم ىل ىدعا ودع #»

 6<) 8 ءمنماع. )5  8 ىلع 2 ة ىنبلطب, 2كم0ع 8 36غ

 اتنربكلاف. 4) ه لعجو اءاسم. 6) 8 (ةهمداتدس سائنلابز لل هبادع.
 لاا راسدلاو. م)آ همم /2) قه هن



 |ا5 خخنس ام

 نينس سمخ ذنم صرألا انئزقا ام هللاو ال انا تلاقف ىننحاصل

 © نميلاب ةرمو* راجحأب ديمو لبجلاب ةرمو نامركب ٌدرمو سرافب يم
 رهطم ىنثذح لق نيكد نب لسفلا ميعن وبا ىنثتّدح رع لق

 نكأو ةرصبلا كيرن ةكم نم ميعاربا عم ب انكبلا 0 ىبا

 5 لق كهسا ام هل انلقف فيرطلا ©« ضعب ىف ىبارعا انبحصف ةشع

 ةرصبلا نم انيق ىتح «انقرافي ملف ىبلكلا 2 داصم نا* نب نالف

 ها ا ل سا 0

 ةرصبلا نم ةليل ىلع انك اًملف مأشلا لحما نم لجر اذه ال نلقف

 رع لاق «دغ نم انلخد رث هنع انفلختو ميعاربا مذقت

 19 ناك لق رايس نبارصن نب +كيدق نب رصن ناوفص وبا ىنككحو

 محا نم سانلا فرصنم 1 ةنس لوا يف ةرصبلا ميهاربا ملقم

 نب ىيج مةليكم ىف* هلداعو هعارك ىلوتو /همدقا ىذا" ناَكَف

 هل ىتشاو كيل ىتب ىق هاد ىف هلزتت ىطبتلا ناشك نسل

 ىتدخ “داير نب ىيج راد ىف ادلو اهدلوأف ةيدنس ةيمكا ةيراج

 15 هيلع لاصو دولولا كلذ ةزانج كيش هنأ رصن نب ديدق نبا

 ىتسكَح لاق افورعم نب قودي ىنتتخو لاق «« دايز نب ىبحعإ

 نب ءاقعفلا لأ نكح مآشنلا ضرأ نم رايخاب ميهعاربا لون لاق ىنبا

 نيرسنق ىلع ناكو لح ىب خاص ىب لضفلا بنفق ىسبعلا نْيلَخ

 ميعاربا ربخ هبخ هباتك لفسا ىف اهجردا ةعقر ىف رفعج ىا ىلا

 ا ىلع باتالا دروف ةرصبلا ىلا ردكم هقبس لق هدجوف هبلط ةناو

 بويا ىئا ىلا باتللا ىقلأف ةمالسلا الا دجج ملف هلوا أقف رفعج

 ١24 كل هدم. 2) لل ناصمل» 6م) 75 انفرعي. 2) ل ليحز )<

 كيدف (ع6 ةزع 1222), 10. 20 رايس. م/) 8 مماقا, ىمى) 8 هدم



 مز |*ه زئنس

 « سومش مغيض سيخ ثيل وه عيبرلا نب هللا دبع لقو لاق
 امك برغل نم جيهي اميف هناو 7 سلنخ“ حاوراللو سوتغم ناوشألل

 ثراحكلا ىب نايفس وبا لق
 رفاونلا لبق مادقالا هتهيدب تي ب ,لمل اذا اًخَش « انل ناو

 شوي هجوو ةقوللا لونف ةريبه ىبا رصق ىلآ راس ىنح ىضف لاق ه

 © اهءانب متتساف دادغب ىلا عجر برل نيضقنا املف

 دمحم وخا نسح نب هللا دبع نب ميغابا ريظ ةنسلا هذخ ىو
 لثتق اهيفو روصنملا رفعج ايا براحن ةرصبلاب نسح ني هللا دبع“ نيب
 « 2# اًضيأ

 نعو هجيخ ببس نع ربخل ركذ 0
 نأك فيكو هلنقم

 لق نا ىثدح لاق صفح نب كيحم نب هللا 6 ليبغ نع ركذف

 ميعارباو دحام ففشا نسح نب هللا دبع رفعج وبا ذخا ايل
 ىلا اراص ىتح رجلا ابكرو اهب ركافاخت ندع ىلا اجرخث ككلذ نم

 ةقوللا امدق ىتح اجرخأ صفح نب رمع ىلا امهب ىيسف لكتسلا ؛5

 قأ ننب #ةنم ىنتتلح لق هثكح ىيبضلا جاسلا قا يذننبا نبا
 ع

 ثراكلا راد ىف ةعيبض ىنب نم ىل ىف ميعاربا لون تلق لاهنملا

 تنكف هل كلو ما هعم تناكو راهنلاب ىري ال ناكو ىسيع ىبا

 كنا نتلفقف اهتيناذ رهظ ,ىنح ٍِج نم ىردن املا تدحتا

 ه<) ك هرس., كعزص 8 نارفالك. 6) 8 سرتفمو 220+ 10. اممم )

 لل اهل ناف. 4) 8 هده. «) 8 دبع. رك 8 اولح. 52 ىل هنما

 ء(ن لعام حاينلا قاو مزيف دنب



 أ. قت زم

 للا نم ىعم نم ذب :رثكا 'ةيكلار لهل بو لك ىلع دري نا ولو

 ليحرلاب ىدان رث لاق ءرسكنا باّذَللا ربخل غلب نا هنذ ناسارخ
 لزب م ارث ةقوللا ملدق ىتح كيدش رح ىف انجرخت هنعاس .نم

 «امهنم غرف املف ميعارباو دمحم نيبو هنيب برا نصقنا ىتح
 5 اكش تعمس لاق كياث نب ليا نع ركذو ««دادغب ىلا عجر

 ةوح اهجوتم دادغب نم لصف امل رفعج ابا نا ثّدح شبرق نم

 رظن ةنيدملاب هللا دبع نب دمح يرخم ثيربلا هءاج كقو ةفوللا

 دبعو ئبليقعلا ملسم نب قاح“او « مير نب ةرامت نب نامثع هيلا
 هتئاد ىلع ريسي وو هنياحت © نم اوناكو 7 ىنادملا عيبرلا ىب هللا
 ؛0 نم عم نمو ”مابئاخ ادم خطا 'نامثتغ'/ لاف مارح 00

 هناو ءامدو ركنو ركل ىبابعلا اذه # بايت وشح 3 هنيب لها

 ناعطلا لّذَج نبا لق املل بول نم :ليكم ملابس |

 هاقللا ىمح ىقو اهكراذق ٍلْيَخا ليعرو ةراغ نم مكف

 اجلا طوس تراب رتل داك ىتخااوتيف
 15 هتدجوف ه«دوع .كسلو هتربس هللاو "لق ملسم نب نينا لاقف لاق

 هلوح- نمو /هنأو أر ام هثدجوف هنقنو اًبيلص هثلجوف هثزمغو انْسَح

 مّدكم نب ةعببر لكءامل مسا

 مالظلا ىف ودبت ُجِباَصَم ماقوجو نك ناسف ىل ام
 رجاوهلا هتحول دق ىرسلا سوبع ةّلئيصُم وخا شبك مهدوقي

 ©<) 2 اهتم.' تر هما 014 ميذخ 2) د ىنكادملا. 9

 مك قع د يزد ظ 210: ملل مر 8 5 صارم انيبح ا لذا نأ) /

 ل باوبانإا 218 نمار 22071705انمكان نك 00 لحجم هربا

 هدت., دمه 10. من6 ديبأ 12[ ديما. ) 4 ىلاهس, لعام مالظلاب
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 5 ان . خنس

 0 لخد د هنع كلذ 7 كش هدج وأ هاب 3 :ءنا 7

 عضوم ئ 0 5 ا 0 قرخ لاق 1 قدخ

 لاقيو « حركلا باب كيري ءابظلاو بنارألا هيف «ثدرط ام لاط

 روصنملا ناو عيبرل ىدحهملا عاطقا ي امنا ةجراخل عيبرلا ةعيطق نا ة

 رهن هناو ىورسك فباط رهن نا ليقو 2«ةلخادلا هعطقا ناك امنا

 رقاعلا دخت ىذلا وح اذه كباب نأو كباب نب مارهب نب كباب

 نأ ركذو كرهنلا اذه رفتحاو ىلع نب 4 ىسيع رصق هيلع ىذلا
 ةقيتعلا ةرطنقلا ناو رفعج هنبال رفعج ىننا نم عاطقا رفعج « ةضرف

 8 سيرفلا ءانب نم 0

 ىلع ىذلا ريدلاب اًلران ريبعنملا نك لاق قكوقلا دامح نع وكذو

 ديدش فئاص مهي ىف نحأو قلب فورعملا عضوملاب ةلجد ىطاش

 نا هباحعأو عيبلا عم نيسلجن نيجرخ دقو 15 ةنس ىف ةّرملل

 ناكو 6 هب روصنملا انْداَذ نذأتساف ةروصقملا ىلا سل رواجن لجن ء

 وصنملا لاقق لمح جور بخت مل ىذأك ملس ىليأ نب ر/ملس دعم 15

 مس امنا لاق مث ةداملا نيمرخل نع عطقي نا رصم ىلا ةعاسلا بتكن

 رهأو لاق ( ريحه نم م4 ةريملاو ةداملا نع نعطقنا اذا نجر لعش 3

 لي ربخ نبخ ةريرلل لع ناكو دمح نب سابعلا ىلا باتقكاب

 ترذق امب ممب لك ىف قتمأت ةفرللا لا تبنك ةعاس # لحار ىلا لقو

 مأشلا ءارما ىلا كلذ لثمب بتكو ةريزخل لا نم لاجرلا نم هيلع ©

 ©)  نيقاهلب. 4) 8 هنت. 2 هك تريط» 4) ك ىسوم.
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 ان  زخنس زا

 ىرق رفعج ىلا ةنيدم لوح ناك لق ئكرتلا اًدامح نا «روصنملا
 :يباطخل ةاهل لاقي ةيرق مأشلا باب بناج ىلا ناكف اهئانب لبق
 عراش ىف اهلخت ضعب ناكو صافقألا برد ىلا < ةرون دلل باب ىلع

 ةنتفلا مايا ىف عطق ىتح فيرطلا ىف 4 عولخلملا مايا ىلا مأشلا باب

 00 ونب هن لاقي نيقاهللا نم ميقل هذه ةَيِباَطْلل نيناكو

 «ر قباختاو ناميلس نب بوقعيو رانيد ىب ليعامسا نم م ارنق

 ىف ىتلا ةيرقلا نا تارغلا نب ىسوم نب دمحم نع ركذو
 نيفامد نم مهناو هما لبق نم هذج ةيرق تناك نبابهلا نبأ ةعبرم

 ىرخا ةيرقو ةينادوولا يلين ةيرقلا .تناكو ىرارز ونب مهل لاقي

 مميعاربا نع ركذو 4« ةورف نأ ةعرم ىلي امم ميلا ىلا ٌةمث
 يرق تناك بيطخل ديعس رادب 4 ميلا ةفورعلا نا ىشيع نبا
 # نول ىنا ةرطنق ىلي ام مميلا ىلا مثق ليخت اهلو * ةيئاؤش اهل لاق

 نا ركذو 2ةيرقلا هذه لنفا نم دادغب نيقاغت نم نوجا وَ
 نم 7 ىروانب اهل لاقي ةيرق ىم سانلل عرازنم تناك عيبرلا ةعيطق
 15 نب ىسوم نب ديحت نع ركذو ««ايروداب نم جيسورفلا قانسر
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 01 !*ه زينس

 تطخف رمأو فيناودلا وبا انا لقو هسفن ىف روصنمل كحضف

 نايبلس نع ركذو ««عبرب ككأق لك داوق ةعبرا اهب لكوو ةنيدملا

 ءاضقلا ىلع تناث نب ناعنلا خفينملا ابا دارا روصنملا نا كلاج نبا

 ةقينح وبا فلحو هل ىلوتي نا روصنملا فلحت ©« كلذ نم عنتمات

 ديشللا هش ىبللا برضو ةنيدملا ءانبب مايقلا هاليف لعفي الأ و

 لاق ؛هنيمي نم يوخل كلذ روصنملا لعف امئاو لق لعلاب لاجرلا

 طئاخ هانب مامتتسا نم غرف ىتح كلذل ىلوتملا ةفينح وبا ناك
 ركذو يا ةخنس ىف همامتتسا ناكو ىدنشل ىلي امم ةنيدملا

 ءاضقلا زافيتح- ىلا ىلع ضرغ .روصنملا نأ ىلع .نب مئثيهلا نبع
 وبا كلذب ربخأت لعي ىتح هنع علقي الأ فلحن عنتماف ماظملاو م

 ةفينح وبا ناكو هنبل دق لجر ىلع ىبللا ٌلعف ةبصقب اعدف ةفينح
 ٌلقعاو هنيمي نع رفعج ايا 5 يرخأف بصقلاب نبللا دع نم لوا
 ىدنذل رغك رسما © امل رفعج ابأ نا 1 ««دادغبب تاف

 هلفسا نم روسلا ضرع لعجاي نأ رما ساسألا ماكحاو ءانبلا ءاشناو

 زئاوج ءانبلا ىف لعجو ء اعارذ نيرشع هالعأ ردقو * اًعارذ نيسمخ رو

 ةماق رادقم طئانخل غلب ايلف « قط لك ىف بشكل 4ناكم بصق

 ١ .م«ءانبلا عطقف ديحم يورخ ربخ هاتا ثم ةنس ىف كلذو

 ىّلج نع ىنأ ىنتدح لق « ةلبج نب * ديم نب دما نع ركذو
 نييدادغبلل ةعززم اهئانب لبق رفعج ىأ ةنيدم تناك لق ةلبج

 عاضرأو اهنم ماضوعف نم اسفن .نيتسل تدناكو ةكرابملا اهل لاقي وم

 نب ىسيع نب ميتاربا نع ركذو ١ «اهنم ةمسق ينج ذخاف

 «©) 8 هرم. 5) ربخأاف. ك) كل هدت١. 4 28 ناكف. ك 8

 ةفوطر ى ةفرط»
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 ننال



 ويد <

 اثح زخنس ام

1 0 1 1 5 7 / 1 2 
 ىدبف رجالا بطو نبللا برتو تاساسالا رفحو ةنيدملا طخ رمأو

 نأ وكذو يا ذنس اهليع ىف هب ىدتبا ام لوا ناكو كلذب

 نا رمأف انايع اهيلا رظني نا بحا اهئانب ىلع مزع امل روصنملا

 اهنالصك ىف ريو باب لك نم لخدي لبقا رف دامرلاب طخي

 5 ىلو هيلا رظني يلع رادو دامرلاب ةطوطخم ىو اهباحرو تئالانلو

 كلت ىلع لعجج نا رما كلذ لعف اًملف اهقدانخ .ىم ءظُخ ام

 رانلاو اهيلا رظنف 8 طفنلا هيلع ٌبصنيو * نطقلا. بح: طوطخل
 مسرلا ىلع كلذ ساسا رفج نا ومأو اهمس فعو اهمهفف لعنشت

 روصنملا نا ئكرتلا داّبح نع ركذو كاهل ىف ئدنبا رث
 ؛ل ىف كلذ اوبلطف ةنيدملا هيف ىنبي اعضوم هل نوبلطي الجر ثعب

 عقوف اهيحأ وا ةنسب هللا دبع نب دمح يورخ لبق 152 منس
 ىلي امي ةارصلا ىطاش ىلع ةيرق ءدادغب عضوم ىلع مرايئاخا
 امي ةارصلا نرق ىف ناكو ريد دلخل ءانب عضم 41 ناكو دلكلا

 ىمستا تناك ريبك ريدو ةيرق اضيا ىقرشلا بناإل نم كلخل ىلي
 ,ى ىثاملا اهحئانفا ىنلا ىو ةقيتعلا ىمست ةيرقلا تنناكو وقبلا قوس
 ىف ىنلا ريدلا لزنف روصنملا ءاجو لق 4ىنابيشلا ةقراح نبا
 عضوم اذه لاقف قبلا ليلق هدجوف ةارصلا ىلع كلخل عضوم
 ةنيدم هيف ر/ ىنتبت نأ حلصيو ةلجدو تارغلا نم ةريملا هيأت هاضزا

 ةنيدم انه ىنبا نا كيرا بهار اب ريدلا ىف ىذلا بهاولل لاقف
 هاقيناودلا وبا هل لاقي كلم ىانهع ىنبي امنا نوكي ال لاقف

 2) ى ءاج. )8  8 هده, كه طفسلا 2 8 200. ىلعتبيي 89

 هزت. 42) 2 ىدز 520 بوس: ري ذل : تبلل مى) فذ
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 ا“ 18+ ةمنقب

 ةنس ىف الاجر روصنملا ثعب لق ىكرتلا دامح © نا ىسيع ىبا

 ضرب ملف اوداتراو اوبلطف :ءننيدم هيف ىنبي اعضوم هل نيبلطي ام

 عضوم اذه لاقف ةارصلا ىلع ىنتلا ريدلا لونف ءاج ىنح اعضوم

 وكذو 2 ««ةارصلا هذه نمو ةلجدو تارغلا 5 نم ةريملا هينأت هاضرا

 هيبا نع رباج نب كمحن نع 6 باطنلا نب عاص نب ديح < نع ة

 هادانف ابهار ىار دادغبب هتنيدم ىنبي نا رفعج وبا دارا امل لق

 بهارلا لق ةنيدم انهم ىنبت هنا مكبتك ىف نودجت لاقف هباجأت
 . 2 لي ٍغ 3 3 7 هم هه 2 .

 ىف اصالقم ىيددا تنك انا رفعج وبا لق صالقم اهينبي معن

 متادح

 لظعت اولقو هتيراصمم اوداراو ةّقرلا لا عنتما مورلا ضرأب ةقفارلا »

 مهتبراكم مهف انلزانم فيصتو انشاعع بهذتو انقاوسا انيلع
 ىتبي < نا ملع كحنع له لاقف ةعموصلا ىف بعار ىلا ثسعبو
 اهيتبي صالقم هل لاقي الجر نا ىنغلب ء هل لاق ةنيدم انيع

 باوبأو روسلا ىوس نادغب ةنيدم ءانب ىلع اهانبف صالقم انا لق
 ناميلس نع ئرسلا نع ركذو 2« درفنم ىدنخو كيد 5

 ماشنلا نم ةلعفلاو عاننتلا رشح ىف دجو رومصنملا 8 دلاج ىىبا

 موق راينخاب رمأو # اورضحأو ةرصبلاو طساوو ةقوللاو لبو © لصوملاو

 7 ناكف ةسدنيلاب ةفرعم لاو ةتامألاو هقفلاو ةلادعلاو لصضفلا 2 ىوذ ىم
 تبت نب نامعنلا :خفينح وباو ةاطرأ ىب جال كلدل رضحا نم 8 " 1 روف نايم عازم 5 دل 16
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 خذس اذ |

 ةنكمألا هذه نع ىنتلأس نينموملا ريما اي لاقذ اهلاح ىلع ةننباث

 © لونت نأ نيبنموملا ريما اب ىرا ىذلف اهنم راتخ» امو اهبيطو

 3 ايرودابو ليرطق اهو نيجوسط ىبرغلا بناجخل ىف ميساسمط ةعبرا

 نوكت تنأف ىتاولك» ىوب رهن اهو نيجوسط ئقرشلا بناخل ىفو

 ىف.« قواك ريض يع تيخلاو جوسط بدجا ناف ءاملا برقو لخت نبي

 كعيبجيت ار ملا لجن رجلا ريما اي تناو تاراعلا رخآلا جوسطلا

 اشلاو رصم فئارط كعيجتو تارفلا ىف برغملا نم نفسلا ىف ةريملا
 ىف طساوو ةرصبلاو دكنهلاو نيصلا نم نفسلا ىف ةريمللا كعيجتو
 ىتح ارمأت 4ىف اهب لصتا امو ةينيمرا :نم ةريملا كفيجتو ةلجن

 10 ىف لصوملاو بولو دكمأو مورلا نم ةربملا كعيجو بازلا ىلا لصت

 وارسج ىلع الأ كود كيلا"لصم:ال واهنا "نوي ن0
 كودع كيلا لصي رث رطانقلا تبرخاو رسل نعطق اذا ةرطنق

 برغم لاو قرشملا نم دحا كعيج ال, تازفلاو ةلججد نيب تنأو

 لسوملاو ةقوللاو طساوو ةرصبلل طسوتم تنأو روبعلا ىلا جانحا الأ

 :ةروصنملا دادزف لبو ركلاو وبلا نم بيرق نتسنأو ا داوسلاو
 عنموملا ويما اب هل لاقو داتخا ىذلا عضوملا ىف لوزنلا ىلع امزسع

 هدازقو هيج هرثكي نيدِملا ريما ىلع ثم. نإ 0
 ءديبحتلاو هضم .ةنحلا( ىف عيطي هتاحعا سكس ا
 ةلجدو نوصللو ىدانكلو /راوسألا اهل ذختت نا ىتملا ف

 90 ميعاربا نع ركذو «نينموملا يريما ةنيدمل * قدانخ تازفلاو

 اتاي

 ©) ]3ع. 1, 'امءر 21 طعصع 200. نيب ريبسصت كنان دادغب سفن ىف« :
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 اكو ا خدس

 دموي ماقاو هقفراو ضرالا ف تيبم بيطا تابف مبصا ىتد- هنليل

 هلثم الا ةماعلاو دنجل لمج الو راهثألا نم ةعامجو ةلجدو تافلا

 هلل نيكو هللا مسب لقو هحيب ةئبل لوا عضوو اههءانب رّكقو اهطخن

 لاق مم نيقتملل خبقاعلاو هدابع ع ءاشي يوم اهثرويب هلل ضرالأو 5

 ىورشلا نوميم نب رشب نع ركذو ««هللا ةخكرب ىلع ونبا

 لأس لب ةيحان نم عجر امل روصنملا نا 0دلاج نب ناميلسو

 بحاص* فيرطبلا رضحأو ريدلا بحاسب اعدف دلكلاب فورم أ هكررصق 0

 ريدلا < بحاصو مرخكملا * بحاصو دادغب بحإصو 2فيرطبلا احر

 100 سو 4 سقلا 00

 ةيرق ىف < هانم لجر لك تابف اهنم ةيرق ىف تيبي نا عهنم لحاو ؛5
 ةرابخا ريركنتو عرضخا نيذلا روصنملا رواشو ءاهربخب هاتأ, اهنم

 وهف * هلءاسو كواشو ضحأن دادغب بحاص ىلع عرايتخا عمتجاف

 ساببعلا أب ةنقورعملا / ةعيرملا ىق* كيلا كل ةيئاق هتيرق ىذلا مى ناقهدلا

 ةزادو مويلا ىلا اهوانب مئاق ةيرقلا بابقو ىدوطلا ناميلس نب لضفلا

 0 لة طالع ىلاح - 2) 4 هدتن 2 ظ وهدد 2) ة ربصقلا». 0

 1 هسبتكي هاناف. ركب ذ ركانلوب 15 رسكاسلو 5. 18 2201
 2001 مهراي ةخاو 205+ 7 ى) ل 1دء.ز 220 وهف 8
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 اه فدي ميد

 د

 اءحف نيينجومل ربما هب تربخاف ربشل ىلربخاف  ىبحاص 0 مدل

 هللاو انا لاقو © هثذب ىلع هدوع اعجار ركف ثيددل .هتّدحن لجيلا

 « ىنع تعطقنا مث ّىبص انأر اًصالقم تيمس دكقل..كاذ

 وبا دارا امل لق شايع 7 نبا نع ىدع نب مقيهلا نع ركذو
 5 هلوني اعضوم هل نوداتري اًذاور ثعب ةيمشاهلا نم 0 رفعج

 تابو 2 هيلا رظني ىتح* هسفنب هيلا جرخن بيط «ءاذغ هنع هل
 أف 4 هيف درظن 2 اليسف سم هباككا نم ةعاجش لاقف ابيط اعضوم لكل

 ديح نب كلملا دبعو ىروخل بويا وباو كلاجت نب ناميلس نم

 ؛,»بيط وع هلثم انيار ام اولق عضوملا اذه ىف مكيار ام يغو بناللا

 نانلاو .تنلل !ليبح 0 ل

 نأ 0 120 تخف جما ذو زاعسال هيف 7 _ 0

 راعسالا نلغ ءىت ركلاو ربلا /نم هيلا بلجج ال عضوم ىف قا

 15 كرم دقو سانلا 0 كلذ شو ةاتومملا تدتشاو ةكانلا نلقي

 لان . اناف لاصقخل هذه ةعيتت# هيف م عضوم ىلع ىقيرسط َّق
 خ

 ميللا بيط نم دكيرأ ام هيف ىل عمتجا ناذ 4هب # تثابو

 و 1 ا و 5 0

38 8 
: 9 7 1 

 <2) (000(0. هيدي. 485) 2 وت0. ء2) ة ءمرةماتأع ىلوعل»

 01 59 مل اًناوين, ميرو قبلا نعرف عضومب.
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 ز"ثبإ' اثم زئنس

 ايفل كلم «مراوج نم دعبي نا: كارت ةسفن ىلع انهلفا نمي ىو 7 جف 3 27 1 7
 :ننبو ف 1 0171 1 هذختي اعضوم اهل داتري ةنب جرخ

 لرنعم رث نادغب ىلا راص رث ايارجرج ىلا ردحاف أدبف ةنيدم هب
 .بح ركسعم ت0 اذه لاقف دادغي ىلآ دلع 0 لصوملا ل

 0 ىف ام 8 اهبف انبنأت 2 نيم نيبو © اننيب سيل خلجد 5

 تافلا اذعو كلذ ليح منو ةينيمرأ و ةريزجلا نم ربما انيك

 0س

 برضو لينف كلذ لوح امو ةقرلاو 8 مأشلا نم ةىش لك هيف :ىج

 ىاّدئاق عبر ٌلكب لكوو ةنيدملا طخو ةارصلا ىلع دكسع

 لاق ,هتلح نيبس نبا فورعم نب كم ناويط جبترع و ا

 لها دسفا لاق « كلاج نب نابيلس ىثكح لاق ىلا ىىنكتدح 0

 فلخف طاباس ىلع انجرخن ىئادملا ىلع ذتموي فيرطلاو الزنم

 نيا بيبطلا هلأسف هينيع جلاعي ماقأف هباصا كمل ىاككا ضعب

 اندنع باتك ىف دج انف لاق لرنم داتري لاق نينموملا ريما ديري

 ىدلت ةارصلاو ةلجد نيب ةنيدم ىبي اصالقم سدي الجر ن

 عطقف راجحا نم فنتق هاتا اهنم 0 ىنبو اهسسا انذاف ءاروزلا

 "ا جف هنأ متنلب ناك ناك فتغلا كلذ ِح الضا ىلع لبيع اهءانب

 رت امتنلي نا 00 ا ا

 «هبقع ىف كلملا ىقبيو اًليوط اًريع رعي ث همتيف اهئانب ىلا دوعي
 ذا لينم دايترا ىف لابخل فارطابت نينموملا ريما ناذ ناميلس لاق

 «) 4 اهنيب. 82) 8 ماشلاب 2 8 كلاحنر 8 كلاخن هك هنء
 دص6مر, نط) 8 نع 7عععم21. 24) 8 همن. ه) 8 افرع, طم» كل ىم

 ةراجشلا

 يباع ١



 |*ثه زئنس زبأ

 ىلا“ انلا رمأب ماق نم هنمو ىتم اذهب فحألو داسفلا الا .دارا الو

 كل ام هللاوف لجبلا اهيأ عجرا ةربس ىف ١ ىبا ىتعي هنيي ىف سلا ١

 ,ىبعا نب 0 ليحت ىتدححو 3 عيبرلا ىب نب | عجيرف جورخل ىف 4 رذع

 نم رفن ىف ويزعلا دبع نبا بكر لق ىاسا نب ثراثل ىنقذح لاق
 : دل ترا ةلح شي عييت يا
 نكسو ا م لزب ملف زيوعلا ب نبا 5 الخ لاق «ىبأتف *

 نبا هيلا بكر لق كشار نب ريع ىنتكحو لاق ««اوةدهو سانلا

 ىأو فيثو ديب عطقف عجرف هوملكف وعلا لون كفو هريغو ناومع

 © رعسمو لقعيو رانلا

 ١ هو نادغب ةنيدم ريتشسا ةنسلا اننق

 2 'روصنملا

 ؛ خنيدم يدن ىنل

 هانب ببس نع ربخل ركذ
 اهايا رفعج ىبأ

 ىضفأ منيح ركذ اميف ىنب روصنملا رفعج ابا نا كلذ ببس ناآكو

 15 فيرطلا ضرع امهنيب* ةيبه ىبا ةنيدم ةلابق ةيمشاهلا هيلا رمألا

 ةيمشاهلا رفعج ىلا ةنيدم ايلايك ىتلا #7 ةيبه نبا ةنيدم نناكو

 اهامس ةقوللا رهظب ةنيدم اضيا 9 ىنبو ةفوللا بناج ىلا

 ىبمست ىتلا هتنيدم ىف رفعج ىأب ةّيدنوارلا تراث اًملف ةقاصرلا

 بارطضال اهانكس هرك ةيبه نبا ةنيدم لايح ىتلا ىو ةّيمشاْهْلا

 وهم ةفوكسلا نم هراوج برق عم ةيدنوارلا نم هيلع دما برطضا نم

 4م) 8 ودع. 4)  نكلخم». 2 0سص.ء-ل08.2 2#) 8 لكنت
 (ةذ, ف لحم. ه) هل ةفالخت ىباتف. رك 4 نيئتسا. م) 8

 ىناح ©( 20 ىلا م20 ديلا... 2) 2 هد

 تفسر دو

 فلا 07 جا تكالسيب دهب
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 07 5*1: ؤئئس

 نيج ةالصلا ماأو ةروصقملا ىف نويشقفلا عيتجاف سانلا باث دقو

 نم نييشرقلل لاقف «سكاسك بقلي ىنلا نّذوملا رامع نبا

 لاقف بيبج ملف نوعمست الا لاقف ٌّدحا هبجاي ملف مكب ىلصي
 نب غبصألا ماقف ماقف ّكحا هبجي ملف نالف نبا ايو نارع نبا اب

 ىف ماقف ىلصا انا لاقف ناورم نب ويزعلا ىبع نب مصاع نب نايفس 5

 هيجوب يلع لبقا فيفصلا توتسا املف اوتسا سانلل لاقف ماقملا
 مصاع نب نايفس نب غبصألا انا نوعمست الا هتوص ىلعأب ىدانو

 ددرف رفعج نأ ةعاط ىلع سانلاب ىلصا ناورم نب ويزعلا دبع نبا
 نبأ لق سانلا حبصا املف ىلصف ربك مث اثلث وأ نيترم كلن

 راد ىف ام متبهن متملع لق ام سمألاب مكنم نراك دق هنا ةربس أ 0

 مكنم نحا دنع نيقبي الف نيئموملا ريما كنج ماعطو مكلماع

 نب ةريغملا 'نب هللا دبع نب مكلمل مكل تدعقا كقف هدر الا ؟ىث

 فلا م« ةميق باصا هنا ليقف اوبهننا ام هيلأ سانلا عفاف بهوم

 نب روسملا ىنثلتح لاق وربع نب ©4 ةماتع ىدلخو ««رانيد

 ب 0م عيبرلا نبا اوحلي نا نويشرقلا رمتيا لاق كلملا دبع و

 ىلا ام لتحتيل ةنيدملا ىلع ةربس ىنا نبا ءفالختسا ىف ملكي
 كبع نبا هل لاق نادوسلا /هجرخا املخ هيلع نينموم ا ريمأ سفن

 ”ل3ق لاق نم لاق الجر م اهلو فلسا لاو ريغب يرضخ ويؤعلا

 عيبرلا نبا نيب « سلجنث لخدف ةمادقب حيصف لاق ىبوم نبا

 ةنيدملا كتيلو دقف ةمادق اب عجرا لاقف زيزعلا دبع نبا نيبو"
 ةءارو نمل رظن الو كحصن نم اذه كل لاق ام هللاو لاق اهلاعأو

 «) 5زغ كلر 8 سكاشك. 5) ة مكنم. 6) 8 0220. 4©) 0

 ةماهع. 0 8 فلختساف قملكيف. /) 8 نيجرخ. م) 0004. اهيلع



 |*ه زئنس راي

 نادوسلا جرخ امل لاق بعصم نب 4 نيس ىنتذح لاق « ةلايز
 ىوسلا ىف اوركسع دقو عم ةعامجو انا منتج عيبرلا نبا بره
 هل اوبصن ام ىلع ىيقن ال مايا انا متانربخأو اوقرفتي نا مانلأسف
 + كبه ريف قفا, ليرت اب عفو دق رمألا نأ فيو انل لاقف لاق

 5 عاب لون مو 0 مكفشن انوعدف مكل الو انل

 نقيثو مسيك ناك لق .دنشا نب ريع ىكدحو. ١ .«اوقفت قل
 نم ىلا لاق نارع ىبا هيلع. لخكف لاق ءزارلل لفعي متفيلل

 ةعبراو شيرق نم ةعبراو مشا ىنب نم ةعبرا ىلا لاق فيتو اب لهعن

 95 ةللا+ ليما لك ب قروش رمألا رث 'ىاوملا“ قم ةعيرأو راصنألا نم

 م هينالو هللاو ىلق لاق كلدتع انقؤي .نا انبمأ نم ايش. كالو

 نح كتراكن ىتتح لاق ىبك نب دمحم ىتدكمو لاق ««هللا

 ربنملا قرف ةربس ىنأ نبا عم دجاسملا نادوسلا رضح لاق قاكس

 معبتو معلص هللا ليسر سلج# ىف ىرتسا ىتح دكيدح لبك ىف

 ناكف زيزعلا نبع نب دمحم جعبتو دنحت ناكف ناريع نب دمحم

 5 تحن ناكف ةربس أ نب هللا دبع نب ناميلس معبتو امهنكت
 نسلاج فويس ىا ىباو اذيدش اًطغل نوطغلي سانلا لعجو اًعيمج
 نم ردحاو ردكاف قوسلا ىلا بهاذ انا نارمع نبا لاقف 00

 نيمو ايم ظبط إل وبسم يطع هوي ىلا نبأ تبتو هنود

 ىوسلا ىلا ناربع نبا ىضمو غلبأف هللا نبع نب ديح رما ركذو
 ه» سانلا عجارتف كان ملكتف ةطنلمل سلب ىم / سالب ىلع .ماقف
 ةيخألا ءاشعلا ترضح املف نذوملا الا نئموي سانلاب لصي رو

 ) 4 ةداير. 8208 نسل هك ك اقلمم 4) ىك انسفناو. )
 8 ىف2 رك 8 سالت ©6 سلت, كل شالن 66 :20> شلن“



 ديا |6 الندب

 لتقو لاق قاحسا نب ثراخل ىقتح لاق :ىيك نب كيج

 ئقليل سرافلا ناك نا ىتح دكنخل جباهف كنلل نم اًرفن © نادوسلا

 اراقتحا كبد هيلويف ةعاردو هتروع ىلع نانفقخ الا هيلع امو دوسالا

 هلتقيف ىقوسلا كيع نم دوعب هيلع ّلشي نا بشني مل مث هل

 لاق «نيطايش وا ةركس الا نادوسلا ءالوم ام نيلوقي اوناكف 5

 دبع نب روسملا ىنتدتح لاق ئمهسلا ورع نب 2 ةماثع ىتّتحو
 © ءاجح ىناكو ةربس ىنا نب ركب ابا عيبرلا نبا سبح امل لاق كلملا

 نبا ىلع نويشقلا ففشا دمحم ىلا اهعضدف دسأو هئط ةيابج
 ةربس نبأ ىبا برخ عيبرلا نبا ىلع نادوسلا يرخ املف ةربس ىيأ

 ىتح سانلاب ىلصو ةعاطلا ىلا متحدو سانلا بطخ نجسلا نم

 ىثكدح لاق ىيك نب دم ىنثتتحو لاق ««عيبرلا نبا عجر

 ديدلو نجسلا نم ةبس ىنا نبا جرخ لاق ىاكسا نب ثراخل
 نب دكيحتو ناريع نب دمحم «ىلا لساف دكسملا ىلا ىتح هيلع

 ىتلا ةيلبلا هذهو هللا مكدشنا لاقف هدنع اوعينجاف ءاريغو ريزعلا دبع

 ةلعفلا دعب نينموملا ريما دنع انيلع 4نّمت نّتل هللاوف نيعقو ؛5

 مكدشنأن هعبجأب ىوسلا ىف كيبعلاو هلعأو كلبلا مالطصال هنا: ىلوالا

 ال ماناف مكيأر ىلا ةّنيفلاو ةعجرلا ىف مومتملكف مثيلا متبعذ الا هللا
 لاق «ةيمال عتجرخا ممق م امناو ةوعلب اوموقي رثو مهل ماظن
 ام هللاو انيلاوم اي مكب ابحرم اولاقف جوملكف كيبعلا ىلا اوبهذف

 مكيلا اني مكيديا ءعم انيديأ مكب لمع ام ملت ةغنا الا انفو
 نب نسل نب دمحم ىنتتلحو 2 «دجاسملا ىلا جب اولبقأف

 ©) 8 هرج 65) 8 1 رفاتتعو 4 غئامغو 220 ريع 6 د.

 6000. 42) 8 5. م., ل. تتبن (1. نتننبك ان 8306( 1خ). +) ش ىف.



 [#*5 -زخندس : م“

 نادوسلا ءاسورو 5 نس نم ةحل_ ىذ نم نيقب عبسل ةعمأل

 سانلاو عيبرلا نبا ىلع اودغف لاق 4*2 ةقمرو لقعيو فيثو رفن ةاتلث

 ىلا ىتح هل اودرطتساف هيلا .يرخو ةالصلا نع مولجمأف ةعلل ىف

 ليحن دجسملا فيرط ىف نولسي ةسيخ نيكاسم مف ىوسلا
 :نظف راد 5 فتط ىلع ةيبّْيَصأب مم رث مولتق ىتح هعم نمي عيلع
 مقانعا برض اولن املف عانمآو مهح>تخاو  جلزنتساف مانم موقلا نأ
 اًبراع ىلجأت نادوسلا هيلع لجو نيطاتمل دنع فقوو ىضم رث

 اهب ملغشف ارد هل رثنف دوقثرو عيقبلا ىلا راسص ىتح وعبنأف
 «ةنيدملا نم نيتليل ىلع لكنت نطبب لزن ىتح ههجو ىلع ىضمو

 ؛ه عيبرلا نبأ ىلع نادوسلا جرخ لاق ىسيع ىنتثلحو لاق

 يرخم هومويف علتاقف سيف وباو دوقنعو ايدحو فيقو عواسورو

 دشار نب رمع ىنثتحو لاق اهب مقف لخاأ نطب ىلا ىتح
 نم رفعج- ىنأل ماعط ىف نادوسلا عقو عيبرلا نبا بره امل لاف
 فيقدلا لمح ناكف كبهتنف 4بسقو تايزو فيقدو فيوس
 اف نب كمحس ىنتلحو . مارد ةعبأب تيز ةبوارو < نيكردب
 ناورم راد ىلع اوراغا لق ىقاكحسا نب ثرادلا ىتدح لاق ىيك

 اوعدي ملف رجلا ىف كدنجلل لمح ناك ماعط امهبفو ديري واو 1

 كلذ ىف ناميلس نب ر/ جلف نب ناميلس صخور لاق ءايش امهيف
 ىتدحو لاق «يبخل هربخأف 8 هيلع مدقف * رفعج ا ىلا مييلأ

 ه) 516غ 8ر لل خعمدو, 14 ةاعمز. 6) ل بدمطو 0غ نارطق

 عانم1 لهي ةردب“ ناز ذك هور نلض جيلم) 10. ه2. 6
 0 أ نظف, هذ. 761 عنم ميقلا. 6 8 جلوناف. 4) 8 بصقو 1

4 

 ناميلس نب. ى) 8 هدم. 1

٠ 
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 مك اه زنس

 اطوس نيعبس هبرضف ركب ابا ذخا ةنيدملا ىلع © نيصح نبا

 ىنا لبق نم ايلاو عيبرلا ىب هللا دبع ملق رث هسبحو ةهدّدحو

 هيلا كلذ اوكشف عيبرلا نبا اهيفو ناورم راد“ اوعاج ىتح راجتلا 5

 لاق ي:ىأرلا هوس 231 اوديازتف كن جيف عيطو خامننشتو مرمنف

 00 © عاننم 00 دنلل 0 لاق 5 نب رع ىثدحو

 اوكشف ةنيدملا لعا م عينجاف ب / 1 ثاغنساف 93

 دنمل نم ا ءاج رث «ويغي رثو هكني ملف عيبرلا نبا ىلا كلذ

 هيلع رهشو هنمث هيطعي نا نان ةعجلا مي امحل رازج نم ىرتشاف
 اهب نعطف ةرفشب مدتولا «دحتأ نم رآزإل* هيلع جرخت فيسلا 1 ّ 01 - قيوم 1 ف , م
 نادوسلا ىدانتو* لتقف نورازإمل هوروتعاو هتباد نع رك هتصاخ

 زايحان ُك ّئ ديعلاب / خولتقف ةعبكلا ىلا نوحوري 2 دنا ىلع

 نبا بره دغلا ناك املك وسما ىتح كلن ىلع اولازي ملف 5

 نم ضعب ل ركذف مهل ىوب ىف نادوسلا دفن لق ىاكسا نبا

 نم بوسألا ىري ناك هنا ةلفاسلا ىف ناك نم ضعبو ةيلاعلا ىف ناك

 هنقيتي ىتح هل ىغصيف قوبلا جفن عمسي هليع ضعب ىف ايهناكس
 هول كلذو لاق « دينأب ىنتح توصلا # منابو هدي ىف امب * شحوي مث 0

 : 2 8 ريضخ م4 ريصح. 6) 8 دردحوب م4 هدرجو. ) كل 0

 ضعب. 4) 8 ىلا. 2 4 ماعط. 72 5دمماعت هع آخ مب عمت م8
 - مم
 نورازجلا 4) 8 همن. 2 37 سجوت, 4 سحرب 2. م4 مهين



 !5 ذائس مم

 ىلخ مث اذا هللاو وفعلاف لاق نينمملا ريما اي وفعلا نيأف لاف

 نب :بب نع دعس: نبا ان لاق:.تراذل ىقركح# « هليبس

 ىف دمحم لتقف ىتح لاتقلا ىف اوكلاو اًذيح اوتك لاق رمع

 نيج ىسيع:لا هشأر ليج ماض ناو هل ١"
 : نب ىسيع-تيجنف, مذرعق :لسياا لردخ :مارللا تأ ياا
 نب دمحم ثكم نآكو لك سانلا © نمأو ةنيدملا لخدو ىسوم

 82 امري رشع ةعبسو نيرهش لق نا ىلا رهظ نيح نم هللا دبع
 ريتك ةنيلملا ىلع ىسوم نب ىسيع فلكسا ةنسلا هذه ىفو

 هللا دبع نب دمحم لتقم دعب اهنع صخ# نيح < نيصخ نبا
 ,ه عيبرلا نب هللا دبع محق رث ارش اهيلع اًيلاو تكف نسح نبا
 ©روصنملا رفعج ىا لبق نم اهيلع اًيلاو ىثراخل
 عيبلا .ىب هللا دبعب' ةنيدملاب نادوسلا تراث ةنسلا هذه قو

 ' مهنه برهق

 هذه ىف ةنيدملاب نادوسلا بوثو نع ربخلا ركذ
 5 كلذ مييه ىذلا ببسلاو ةنسلا

 ثرادملا ىنتدح لق هثدح ىيج نب دمحم نا ةبشش نب ربع ركذ
 هللا تبع: نب ركب اب ليتسا :نامثع٠ نبا حاير نال

 لبقا دمحم جرخ املف ءئىطو كسا ةقحص ىلع 4ةربس ا نسبا
 ريثك ىسيع فلختسا املف هعم رمشو ابج « ناك امب ركب وبا هيلا

 <) هذ ومو 0) 8 مردعع. 520. ه2. ه0 4صطو ع« ريصتح ب

 14 ريضخو 5ع0. هك. 400. ءاأ 270. م. طلع. )2  ذ انوه

 ء) 8 هرمي, 220. 10. 225غ رهو
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 منع اح الئس

 تردغو ىقعيبب دبي ادلببك بشوش كح الجر كتنناو انأ بعيب باب لاق © هيلع

 , بسيع ىنتلدحو لاق .يء دهقنع كتسبرضف هب رماذ لاق كب دذعببب

0 ٠. 2 05 1 5 

 ىب * هللا دبع نب ريرعلا دبعب رفعج وبا ىلأ لق نا ىنثتدح لق

 لتم نلنق اذا < لاقف هيلا رظنف باطخل نب رع ىب ةدهللا دبع

 دم رم قلع ا :ةيافلطا م ديب نيف 0 نم اذه و

 لف منيب نم كب اذع ىقنا ام نينم 0 اوخوو

 نسح نعمس لق ىسيع ىنثتحو لق 2 «”4ىتيب اذه نا
 لعب رما دق وه اذاف رفعج دا ىلع اًموي تودغ لوقي كيو  ىبا

 هللا, بع. ىب بلطملا . نب ئلعب . ىنلاو اًدلاخ هيلع ماتا مث ناكددم

 زيزعلا كبعب ىلا رث طوس ةئامسمخ ر/ برضف هب رمأك « بطنح نبا

 ةتامسمخ كلجف هب رمذ عيطم نب هللا دبع نب ميعاربا نبا
 نينع .نم.ربصا تيار ل ىل لاق امهنم لكحاو كرحت اف ط

 اف اهّدكو  ةشيعملا ظلغ اوساق دق نيذلاب قونل انا هللاو طق

 ريما اب تلق ةعنلاو نبكلاو ضفخل لما ءالوهو ربصلا اذه نوربصي ؛5

 الإ عل لاقو ىنع ضرسعأف لاق ردقلاو فرشلا لعا كموق ءالوه نينموم ا

 لاقف هبرضيل كلذ دعب* ميعاربا ىب ريزعلا دبع داعا مث ةيبصعلا

 ذنم ىبهجو ىلع بكمل ىنا هللاوف انيف هللا هللا نينموملا ريما اي

 ' اقل كلذ « متعنص' منتا لاق ةالص هلل كيلص ام ليل نيعبا

 ©) لل انبلع. 65) (2.000. همت. <) شك لاق مرثز 20 10. كنلتش

 42) 5 ىنس (51. 6 4ك لطنحر 14 #9 بطنج ©( مهانآ1و 21

 107 .تلطملا :كبع 2316, هك 14 5.7. بطنح. )#  ل دلت 8

 '" ه6 )2  ى ان. زق مناعيبح»



 | ؤخفس ا

 ىريثللا © نم دا ىوتكاذ ديس باكا بلط ىف كتشف ةنيدملا

 امفعج ربل غلبو ةرصبلا وك نيهجوتم انجرخن هل نينا البا

 دضرتلاب 2 مايو ةرصبلا ىلا انهجوتب هملعي لمح هيخا ىلا بنكف
 ءانمدقمب ديح 4ملع انمدق اًملف ءانمدقمو انرمأل ظقيتلاو انش

 هاذه اب لاقف ىئا هيلع لبقأت انب أت انذخأت انيلا لسرأت انناكمي

 انك: :امأ ءانب ذل مّلع ال ىبازعا ةناذ ءاذع انّياتكا ىف للا ا
 رفعج ىنبأل هضرعم تلي لعف ام / انتريرجع ملع ولو قزولا ءاغننا

 مجوف لق «همثأم م لمكامو هلئاق ننأت تملع + ىف نم وفقو

 رق هل ضّيعتا ام هللاو ةرفعج وبا هللاو ومت-لق رث اليبط كي

 » فرعي . ٌكَحا دنع سيلو رفعج. نا ىلع انلخدف اًعييِج اَنليَع

 هللا ودع اي لاقف قيتثلا ىلع لبخ ديز نب نسملل ريغ قييثلا
 ةرم هيراوث كلب ىلا كلب نم هلقنت رث نينمدملا ريما ودع ىوكتا
 «تريرجو  هربخ| ىملع امو نينموملا ريما اب لق ىرخا هرهظتو
 نييلسملا نم الجر الا هبسحا الو هب العاج ةنيرك ١ اهنا كابا هتوادعو

 دو بكاو لاق «لعفا رث هلاح نسلع ولو ةيحانلا ميلَس ةحاسلا ب

 وبا داعوأت لق هسأرا عفري ال صرألا ىلا رظني كيز نب نسل
 ىلبح قيقا زج بيعت يرحم ةتالطب نما ات محتمل ا
 نيم لاو نينمومل ريما ىلع جراخل نينا نامثع اب هيه لاقف . ىفأ

 ©) 8 ممر 10. 0056 تناك 300. دعم: 7) 8 رماوز 0 عز 4. داصرالاب.
 اكل

 272 انم1دق. -2) 1 لقتال, 2) 8 5-0102 اننر برج. 28(

 4 ليثحختو.. 2) هك 200. الور هزت. 022360. هللاو. 2 ثلا اع

 م) ة رضنف , 1220 10. 160 مسار ط2 عا هفرط:



 ادأز |*نا خئنس

 نق لق دمحن عم ىلع َتِجرَخَأ هي لق ىنا ىلا وظن املف رفعج
 هقنع نتيبرضف هب رما رث ايلم هعجارف رفعج وبا هل ظلغأت كاذ ناك
 اربهنا لاقف هيلا ثيرقق ىارما رث طايسلاب بوف قيومب وما:
 سيحل "قكنع ةقنغ اويرضأف هيلا ظن اذاف هيبا لمآ 2 هوميقأت هب

 اي نيلقف غلب هبسحا ام هللاو لاقو ىلع ىىب ىسيع هملكف لاق#

 رمأف لاق < دنعطأف كنا ىنرهأ « ارغ امدح :اهالبلع كلك نينموملا ريم

 | د عنطلا» ىنسبح رث اًطوس نيسيخ نبرضف ىل

 نم ىنعطي هفطعأو # هقفارا فيف, ميخ ناكف دواد نب بيقعب

 رفعج هبا ىفوت ىتح كلذك لون ملف هبارش نم ىنيقسيو هماعط

 ىنقلدحو لاق 2« ىنجرخأف ىف هملكف بيقعي َج رخأو ىدحهملا ماقو 0

 نك نيخح .قيبخا لق كلاخ نب ديح قكتدح لق وع نب بديا

 ال! ليقف قل نا رفعج ىا, قنعلا قا. لاق. ورع ب شع نب و

 رفعج+ بأ هأ, املف هب لخد دق كلاخ نب ديت ىب نامثع اذه

 لاق هحر نينموملا ريما ىلا هتعفد لق كدنع ىخلا لاملا نيا لق

 امك معن لق هتعبابا لق هللا دبع نب دمحم لق نينموملا ريما نمو 5
 برضا لق < ءامالا هنع نيمق نم كاذ لق ءانخللا ىبا اب لق هتعيإب

 نب + كيعس ىتثتحو لاق 4 ةقنخ نتبرضف *رخْأ لاق هقنع

 كلاخ نب نابثع نب ديحن ىنتّدح لق رفعج نب ديبلمل كبع

 نب ريثك لآ نم ّلجر دعم جرخ كمحن جرخ امل لاق ىريبؤلا
 / نميف ىريثكلاو نا ناكف اربّيغت هباحتا منفو لئق اًيلف تّلصلا »

 ىلع ايلاو ناميلس نب رفعج ملدق ىتح كلذب ايتبلفذ بيغت

 ©«) كل ايرجر, 10. نم هده. ا. 6) 8 هفارأر كل هقرا. © كل ءاهالا.

 4) كل ذخوا ) ك دعس رك ك نمر مم» 10. كلذ يف.



 ا!25- زئنس لاب[

 انردحتا رق ةكم انيتأت © ئنوملا رابه وباو امهعم انأو ىسح --

 كلذو ةرصبلا اندرو املف اميكح يحي لجر نم انيرتكاف ةرصبلا ىلا

 ىتح اهدنع انسلجث ةقلغم بوردلا اندجو 4 ليبلا كثلث.دكعب

 اييكح انلسرا انجصا املخ كبرملا انلونف انلخد رث رجكفلا علط

 5 لخدف ةديدح هلجر ىف ٍدوسا لجر ىلع هب ءاجن اًماعط انل عاتبي

 رق انعيرجو مقصتي لعجو انب بارتساف أف هل فعضأ كليو هل
 لاب ام لزنملا ةيرل انلقف ليخأ انلونع تطاحا نا بشنن ملف 7

 يحلي دعس ىنب نم الجر بلطنت «اهيف سلب ال تلاقف ليخأ
 «ديسألاب الا انعار ام هللاوف لق ميعاربا عم يرخ ناك ةرم نب © ةليمت

 فشك هب لخد ايلف هفجو هسأر ىلتغ دق انيلع هب لخد دق

 اذهو هللا دبع ىب ىسيم اذه رك ءالبم معن لاق ءالوحما ليق مث هنع

 ؛ ٍهباككا نم هنا ريغ عبارلا فرعا الو هنبا اذهو دمح نب نامثع

 ؛5 دالبلا تمكرتا كمر هللا لصو ال لاقف ىسوم ىلع لئبقا انيلا

 كتذخا امأو نينمعم لا ريمأل تضرعتف كتقلطا اًماذ ىننتجو « اعيمج

 ءاجن لاق «مانحدحو نينموملا ريما ىلا 55 رت كر تعطقف
 ةكطبلاب انبص اًملف كنج انعمو هيلا انهجوف ىلا عّليحا نا باوبلل

 نم 2 ملاسملا ىلع قت لون مل مث اننورظتني رخآ اًدنج اهب انحجو

 هت نا ىلع انب لخلف دادغب اندرو ىنح هلك انقيبطب ىف قيشمل

 ه) هذ ىوم ا. )هل لايل. م 82 هد. 4) كى اهنم. 8
 ةليمت. 2 8لاق“ م كاندحو. 72) 4 للسملاو

 لعتم قب
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 رد ان ةخنس

 نب ناحرلا دبع نب رفعج نب هللا دبعو دزألا لهم نَْع ىلا ىبا
 ديبلملا دبعو ىدروارذلا دمحم نب زيرعلا دبعو ةمرخ“ نب روُسملا

 ا ا

 ةظعببرو ف و ميهاربا هونبو رت ىنب فيلح ةعازخ نم عابس

 هللا كبع ونب دبزعلا كبعو نامتعو بوقعيو ءاطعو هللا لبعو فعجو 5

 ةزمج نب ةرامع نب* بعصم نب ميغاربا ىنتتلحو ١ كءاطع نبا
 نتسباث نب بيبخ نب ريبزلا ىنثدحو لق ريبزلا نب بعصم نبا
 ىدنعو .مضا نطب نم ةرملابل انا لق ريبزلا نب هللا بع نبا
 000 ا ل اا ةايشمي قم هديل سحب
 للق ريضخ نبا لعف « اف تلق لتق لق دمت .لعف.ام هل نلاقف

 معن نق كرخا لنق نا نيدجستا تلق ةدجاس ترخن لتق

 وبا لق لق ىنا ىنتتح ىبسيع لاق ««4رسوي مو رغي ل سيلا

 | ١ ليلا لآ لك نش خيم رصقتسا,: نم. سوك ني. .ىنضيعل رعب
 1 اكادل ايهج ةدوم ريغ رك ىتعل ةللاواما لق ريع. لاو م لق .ننو

 اقلا تدجو ول ليقي رفعج وبا ناكو لاق «هنيب لحال الو هل ذك

 | ويحد تلت تحلوت ا ىنسم قيفو تلك يبدا لأ نم

 قتيفعأل لحاو نس .ةايفو 2ىسم لك ريع لآ نم اغلا ٍتِدِحَو

 نب * راع نب بعصم نب ميخاربا ىنتدحو 2 لاق «:اعنمج

 ©) 2 هدت١- )2  ذ رتلامل ع0: ةاب ]47117 لح ا

 ”" اهل ك) هى دشرب. ء) هك هرم. رك 8 نيعلر 0 ذ تنم ذبح

 020. 560. مل خبحم لو ع) 0000. هد.

 و
0 



 اه ؤنس ازعل

 ؛نلعفأل هنم ىفتنا نا تتش ل هللاو ىنبا كاذ نينمُملا ريما

 «ديعس نب وريع نب هللا كبع نب كيح سمش دبع ىنب نمو

 مصاع وبا ىنقتتح.لف «سمش كبع نب ةيمأ نب صاعلا نبا
 عم نالجتع < نبا جرخ لق ريثك نب دابع ىنتكح لق  ليبنلا
 و هليق ةنيدملا ناميلس نب رفعج ىلو املف ةلغب ىلع ناكو كمت

 لجر يف ةرصبلا 4لعا ىأر ىرت فيك تلقف هيلع تلخدف

 هديب نالجع نبا ناف تلق لاق هللاو ءايس لقرى لا

 ةعيدر ىب اليت تنب ةلمطاخ وه نالخ نيادتسو ةكرتش ل0 ل١
 نب نيل .ىيعا ندب نيكس ىكيجكو ««سمش دبع نبأ

 ,ق نب صقح .نم ريع: ىبب ىلا جيبغر نا“ هللا تبطي
 تنا هل لاقف لمح لثق دعب رفعج وبا هب ىنذ هعم يرخ

 هللا لونا امب رفلتا وا كلذ الا لدجا رث لق دمحم عم ىلع جراخل

 دبع ىنكتحو لاق 2 «مهو اذه رع لاق ؛معلص ىبخحت لْظ

 لوررمع .ئب هللا دبنع نييددللا ةديبع: كباس
 ,ةنأ لبق تاف دعم ورش ىلا اًديحن باجا دق هللا كيبع ناك

 ةربس ئأ نب 2دمح نب هللا دبع نب ركب وبا هعم سرخو ُجرخ

 رصن نب دو دبع نب سيق ىنأ نب ىزعلا دبع نب 6 مر ىنا نبا
 /دحاولا ىبع هعم جرخو ىرل نب رماع نب لسح نب كلم نبا

 ©) 1 كنس, 720+ 4 ىبصاعلا ©( 14 سابعلا. 65) كل لبنلا. 9

 م وق12072) 1 014 تا ىنس, ذ م ير مك 0502 7

 82 :ةتنير اف 70122 01926 ةللا كغ نب رفعج نىبز 14

 7*8 هللا دبع 5ه0 7106 156532. /) 2 كبع. 2 ى هده. 0عأاص

 ةريس لأ ىبر 14 1.1. خمبش ىب. /#) كل دز 220+ 12 ريرعلا لع

 70 زيزعلا , 14 11 6ع



 الة | خئس

 هللا دبع ثايم ىف 4 ىسح نب هللا دبع نب لمحت ىنب# ىسح

 ئىب نسل ىلا اوعبدنف هللا دبع هتروف ديح مكوبأ لت اوك

 ١ نينموملا ربمأ ىلا كللذب بنكف كبر

 يلع تددر لق ىناف 8كجح نم قرف اذه حياتك كغلب اذا

 كعب اما هيلا بتكف رفعج ىن

 لق ىسيع ىنتلحو «جتبارقل اًظغحو هماحرأل ةلص جلاوما 5

 ةيواعم ونب ملاصو كيزيو نسل مشاه ىنب نم ديح عم يرخ

 انبا 0 ىسيعو نيسحو* بلاط نأ ىب رفعج ىب هللا دبع نبا

 لاق ؛ءبلاط ىا نب ىلع نب نيسح نب ىلع ىب كيز

 جور ابحكاعاو ليقي نك رفعج ابا نا ىنغلب لق ىسيع ىنتدح

 امك هانبلصو هلنق امك امهيبا لثاق انلتق دقو ىلع :ىب دنيز ىنبا
 ايس يو دلل كب خب ةرجو «دهقرحا امك هانقرحاو هبلص

 عبادي دكيزو ىلعو بلاط ىا نب ىلع نب نيسح نب ىلع ىبا

 لاق “بلاط ىئا نب ىلع نب نسل نب ديز نب نسح
 كينبا ىلا ,ظنا «ىلك ديز نب نسحلل رفعج وبا لق ىسيع

 ريما اب لاق ناءابق امهيلع 4نيفيسب دمحم سأر ىلع نيفقاو 5

 ءاذهف لجا لق مييلا لبق امهقروقع كيلا وكشا نينك دق نينموملا

 نب رفعج ىب هللا كبع نب قاحكاسا ىب مساقلاو * كاذ نم

 نب ىلع نب قاحسا نب رفعج نب ىلع ىجيملاو «بلاط ىلا
 رفعج هبا لق ىسيع لق 2 «بلاط ىنا نب رفعج نب هللا دبع
 اب لق لعفو هب هللا لعف اذه ىجيملا /نم قاكسا نب رفعجت

 ©) ل هم».. 5) 1 17 طت21عر 1. 511252 2. )ءل. 6) 8 0

 4( م3 ربعتسك» 6( 2 اذه لاق. 70 5 نش



 طه زينب 00

 تلاقف ىهادحا
2,822 7 

 بارخل « اهب ٌكَجا* نسما دقل بابي اهنكاس دعب ةقيوس
 ,ىسيع ىنتدحو « تعجرف ضراآلا ىنكاس نم نهنا نفرعف

 نسح ىنب لاوما ضبق اذمكم ىسوم نب ىسيع لئق امل لاق
 5 6 لاق رمع نب بويا ىنتدحو «« يفعج وبا كلذ راجأف اهلك

 دب مد

 ىلع نر نينموملا ريما اب لاقف رفعج ايا دمحم نب رفعج ىقل
 ماللتا اذهب ملكت ىلا لاق اهفَعَس نم لكآ دايز ا نيع ىنعيطف

 نيتسو .اثلق 'ىغلب دق ىلع نجحت الف لاق كشفن 2 نافل ١
 نا اذكو اذك 4ىلعو بلاط ىنأ ىب ىلعو ىلجو ىنا تام اهيفو

 ؛ لاق كدعب مهقي ىنذلا تبر نأ كدعب تيقب ناو اًمبا ءءىشب كثر

 / نب ماشع* نب ميعاربا نب ماشع ىَتقتَحو كءافعأو ها قرف
 ىدهملا اهدرف تام ىننح دايز نا نيبع رفعج وبا كري مف لاق كشار

 دمحم لتق امل لاق ميعاربا نب ماش ىنثدحو ««هحلو ىلع

 نم ميلا لمح ملف ةنيدملا لعا ىلع لففأت رجلاب رفعج وبا رما
 1 مهل متفف ركلاب رمأذ ىدهملا ناك .ىتح ةىش مرادل ةيحات

 لقد منهارسبا  نس» نقفجح «ىب يح عاج «ليخل ِق

 هللا دبع ىب ةكحلط نب ديح تنب #ةيلس ما ىما ىنتتكح

 تلات هللا ”ديخ نب :ىبوم ةجوزء وكب ىأ نتبا ناموس
 ىب هللا دبع ونب سيرداو ناميلسو ىسبع ةيموزكملا ونب مصاخ

 4) كى ايف وجا. 710. 8ءاك41 م. 017 دانا ةقيوس 6) 8 ةصختصت لاق

 ريع نسب بويأار 2 4 هاظ. ريع نب. 2 نقفرالا 02 ذ

 اعلق. .؟ مر لن مدصتن ١" نيرباخ فلطب !١ :م) 6000 راحلا. /)
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 تا
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 املسي نا هراصق نالت < اذحا هلبق ةلمالسلاب 8 َعَتمأ نأ و :

 00 همأيا يرسم ةيعت ريخ ميهارباب اوخغ

 ' واو خم اشئاط بنارتغ هسفنب شيوخ الطب

 ويدل ليت سنا انهو فويس هن نصت تح
 ءامتقتم بْن حبو انيف ٌمهُيرَح 4جيأ نسخ ونبىمقا
 ابنت مامَحلا اذا مامَحلا مَ مات نهود ىف مولسنو
 اَيَنْعَمم* ملمالا دنع عل ايش هتوريو ملتقب نولمسعي

 لاي ملل لب هلا كس ٌنّيجم ئنلا نعش ول هّللاو
 امد # مهتابط نم وطقت ىتح هنبال ةّنسألا هقمأ َعارَشا

 امرحل اولحيساو ةبارقلا كلت اوعيص دق هنا ا

 ' نب ىدوم ىنثلح لاق ميعاربا نب رفعج نب #ليعامسا ىنثلحو 5

 |*م زئغس

 اندالب رهج لدعلاب ىفن لجر
 22 هو ليسا قول بدكم م

 هلق ا ناتححكلا مظعأ ول

 ارا دنع بطي .اًبَسخ
 ن5 0 31 0

 الملا نبف هب 2 كعب

 ليللا. ىف: ةقيوسب انلزانم نم نجرخ لاق نسح نب هللا دبع

 نجرخ امك ةوسنب اذان هللا دبع 2 نب دمحم يرخم لبق كلذو

 ندري نيا رظنا نيعبنأل ىتذ ةريغ نييلع ىنتخخأف انايد نم
 ىلا تتفتلا 7+ سرغلا بناج نم #ءاريمكلا فرطب نك اذا ىننح

 7 م) 14 مخ رجس )4  ه عنما, ما

 جت د 1 ايهقم رز ف ماململا لعام 4

 "ع جناطر 14 هئابط. 4) 8 ميعاربا. 2) 8 050. نيحم
 نبر ءمما53 لل هنن ةللا دبع نب. )هذ 1 2) 13 شرقلار

 4. شرعلا.

 16 عنقا. 2) ه

 از 11. 0عزص: 090. انيف.
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 |*م خنس امه

 ثقيل سانلا نكيلف اذكح لاق عاج© ,ىنب سودرن رفعج وبا نأ

 معم اولتاق ث دعم. اولقتناو نلقن رث هيلع ءالم لمتشف اًدمحم

 « ميياربا «اولتق ىتح اوربصف
 نب كيحمو بعصم نب ةز نب ةرامت نب بعصم نب مهغارباو
 بعسم ىب هللا دبعل ريغو ةلز نب نسل نب ديحكمو ىيج
 اًدمحكم ىتري ةريبزلا ىب هللا دبع نب* تباث نبا

 نب* ىسيع قيدشنا ريع لاق

 2360 دو

 ٍهلبح 4 صنفت نا «هلخم ىكبت
 , 2 ها تالكح -

 بعسم ىنبأو ى 0 ىلع الق

 تعّدصت نيح ميعاربا دقق

 ىلتجحح دق لص كعومد تلاس

 / جلتم نضال يلب ام هللاو

 ىنلل ليقاو خضفقف 21 كشاو

 انانهت ابكاس كعمد / تيرذا
 نآع كَ ص د 8 ١

 انارقالا - عوينلا 0

 سس 23

 ا تعبت 38 ؟ لجو ءاحبب

 ناك اَدناحَم عقر ىضمأ

 اناتنهبلا اهلْذدع رداصم ,ىبفنت

 م وشم ريغ  تاَقَف ول كانهف انالع ترذع عزج نم كينيع
 هلثع ُباَصُي ول كتل 3

 بعصم نبا لاقو

 املعأو ةيمالملا طك ىلا

 6-00 0 َ د 00

 اناطبم هوزر ححص ”/ ناطبم
- 

 س6 د د هدد

 اهكنم مهلاب اذه ىف تيسل نأ

 املَسَتَف هب افقق نأ هنن

 ©) 2 همه. 65) 8 هرم. 7عطد اذدمحم ىئني آد قف 05115

 © كل خلذم و: مللدم 511013 2. امم ©051013612 ©5أ 000 7221135 110-

 ططصتسءلن5 (4 ط21ع ىكبن)إ. 4) 8 صشق (51), كل ضيغبر 2

 10. جاه. ه) 1ص كم0. كل دصص3411(0: يضخ نب ىسبيع ىنعي

 نب كلاخ نب لمكام نب رس )ز 8 تيردأ» ل تبردأ.

 م) ذل ادجموو احربو عآد ثعبي. /2) هك هلتم. 2) 2 نيفق

 م) دع ءمدز., لكل ةوسح, 8 اقوم 20 ناطيم ءغ 200+ اناطيم.

 مهملال أ
 اا
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 اك !*6 ؤخنس

 كيج رما ام كننيبدف ىلا لكبح نب رفعج نوفل نلف نشلاق نب 3

 ىنثكح هام ىف هسف رفاوحو قارعلاب همأر هيبأل دوخا !

 نب هللا 3 تبع نب ةزج دبحم عم جرخ لاق هيبا نع ىسيع
 عم سانلا كشا نم ناكو هاهني رفعج هع ناكو 6-0-2 قي

 ىحنتف لاق ليتقم هللاو وم ءدل ليقي رفعج ناكف لق دمحم

 ىتح انثجغ لاق «دنمل نم ةئام ىتم ثعبو لكيكم سأرب ,ىسيع

 قثموي ليعامسا نب رماو لاق ءانربك 4فجنلا ىلع انفيشا اذا

 كحيو عيبرلل رفعج وبا لاقف ىلجحلا دعس نب نوراغ رصاحم طساوب 0

 نه تحكم :سأرب كج مالا ىا نبا اذه لاق ريبكتلا اذه ام

 كتعضوف ىل نذأف لاق هعم نمي ةرشعلو هل نذيا لاق هللا دبع

 تلق هتيب لما نم هعم لنق نم لاقف* سر ىف هيدي نبي سأرلا

 ىلا هسأر عفرف لاق كاذ وه هللا ناجس لاق ناسنا الو هللاو ال

 ” هقا معز عيبرلا لاق هلبق ناك ىذلا هبحاص انيبخا ام لاقف 6 عيبولا '3

 ىنئكذح  ه«ظثحاو الو هللاو ال نيلغ ريثك /ندع نم لتقف

 دكمكام سارب ملق امل لق ىمتيم نب ملص ىب ليعامما نب ىلع

 هتيارف ضيبا فبط ىف هب فيطف هب رما ةئوللاب وو رفعج شا ىلع

 أ يفقاثالا 4#ىلا هب ثعب هموي نم ىسمااملف طقرا مدأ

 اهل لق *عبني لا نم بيبح نب رع نب هللا دبع ىنثكحووم

 <«) 5نمماعرت ع 14 م7. ة طقطعإ هيا لتقبيو - لئقب نتننق.

 00011 ليبع 228 هدم.: ممم>2 4 ليئقملا 4) 2 فحنلاو هل

 2” 01 هرم هنت. 7 قة قلخ دنم. , م 4 كثيف. )6 قب

 2) قةسصاتو ءه00. 5. م.



 | خنس مماس

 نفدو هاّنطق هليدع هقنع عطقم ىف ىشح هنا ليقف لمتحاف' هيلا

 ىلع اعباش بلاط ىننأ نب ىلع ةراد قاقر هاجو بق ناكو عيقبلاب

 باب ىلع عضوف ةيولأب ىسوع ثععبو كلذ نم ابيرق وا فيراطلا

 ىب سابعلا كتان" لف ىف هللا كبع ىب ىسح تننب 0

 قرا زيزعلا دبع نب دمحم باب ىلعو رخآ ثراخل نب هللا 4دبع
 باب ىلعو رخآ ناوفص نب دمحم نب هللا ديبع باب ىلعو رتخأ
 اهنم ءارل نيحت' لخد نم هيدانم حاصو رخآ ىرافغلا ورمع كا راد

 ادوج اًرطم ءامسلا ترطمو «نمأ وهف روحلا هذه نم اراد لخد وا.

 دجحاسملا ىلا فلتخك ىسيع للعجو عقاوسا ىف نيثدام سانلا يبصاق

 13 دليل ةرشع عست حبص صخ# رث مايا ةنيدملاب ماقاف < فركلا .نم

 نب رخزا ىنتكح  ««ةكم كيري ناضمر رهش نسم /تالخ
 هنفد يف ىسيع نذا ديم 2لنق نم دغلا ناك امل لاق 5كديعس

 دبع نب رمع راد ىلآ عادولا ةينث نيب ام اوبلصف هباحسأب رمأو

 اهسر نم ريضُخ نبا ةبشخب لوو نيفص عتيارف رثزا لاق «زيوعلا
 نورخخالا ماقأو يلع ردقي رثو هورارف *ليللا ىف ممق هلستحاق
 ىلع ارقلف هب ىسيع رمأت سانلا هب 2ىّنات رث.اتلت نيبككصم

 ْق يقل رق كلانع اولازي ملف كيهيلا / ةربقم ىو عَّلَس نم جرغملا
 «لق هللا دبع نب* ىسيع ىنثكح ١ «#باُث لصأب ىدنخ
 نوم لفك ب قيل نب هللا لكبع 6 تنب نيسح مأ ىما ىننتدح

 «) ك نطق ةليدع 3 5 هنو 13.هدت. 5601 قد >6 8 راد.

 2١ ده قي 3 برثلا لعت» ماقاو. رك 8 هصر كل هص. مقعع
 خلبلا  م) 8 ىعسز نه 10. همن. املا 2) هك لتقم. 2 2) ىلا ليبللاب.

 )28 تاق. )ف ةربمطم 7:) 0000. بابد, 14 50 بابذ».

 مز 18 هصت.ر لل 012. ىمهأ. هز ]3 ند 101. 1201 ىستح ( / ته 7 2 4 5
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 مثىزن |*5 نتن

 لاق ,_ن سبع ىنثدحو يه كلذل اكالص * لف

 ام دعب ىسيبع ىلا ومره نباب ىلا لاق كيوي ىبا

 لاف جوخ نم عم جورخل 06 نع كيقف كعزو * اما تيشلا اهيا

 يادشار بهذا لاق يف اننلمشف سانلا تلمش ةنئئتق تناك

 ا

 ظ
 ظ
 ض

 ظ

 ظ
 ١

 سنا نب كلام ننعيع لاق ةلابز نب نسما نب كيح ىنتلحووه

 ىخيتو بابلا فقلغنف ةيراخل « رمأيف قا وبلال تكي ا

 لاق «دهنيخ لضخ ىح 4 بي ث خمألا هذح لوا ركذي مث رئنسلا

 كسلعب نق للك 9ىلف كيف ام هللاو ةلا ليقن لمح عض لاحت زرق

 ىنثدح لاق ىسيع ىنئثتكح كيرى ىدتقيف ٌلعاج ىاري «نللو
 امب يرطملاب هامسلا تقرخا كمحح لتق امل لاق دكيز نب /ذمحدم

 اكو ال ارك ىتسنغ ئداثم  ئدانق .اهنم طق: يا «ةلقصارا الا

 فخأو هدنجو 4# نيصح نب ريتك الا دنإل نم لحا ةنيدملاب

 عم ةراشبلاب تعب رث يبصا ىتح هب ناكف فرجناب هركسعب ىسيع

 «« مارللا ا نبا عم سأرلاب ثععبو * كيز نب نسح نب مساقلا
 لاق قاحا ىب ثراخأ ئنكدح لاق م ىيح نب قيَح

 هنم متيضقو لجرلا اذه متلنق دق مكنا ىسيع ىلا ذمطان هتنباو

 ,ىتنب اب اهتركذ ام اما امهيلا للسراف هانيراوف انل متنذا ولف مكتجاح

 تتعبف نيتدشار هاير ايف تسملع الو ترما أم هللاوف هنم لين ام ىع

 6) 85 كلن احكلصا. ظردصأ دعسرتع 1151 00عغ1 ناتأ 2011 501624

 :١ 3 يهب ا جتءنت ععوامتع. 5) ل ىلع كعنف كعرو. هيق ايلا 26
 ىكببو. 2 لق ,ىنللو, رز 0 )م رطمأ نم. / 15 ريضخب

 4 رزبيبحتح 18106 دانزجند ص. )زك دض. ©. .2) 2 ديرب. 8 ئقسع

 0 سئ يي ئ يي 777 لم”



 اديدنوب 0 د

 اه ؤخنس الذأ

 اًذيور نرلاق كجوونا ىملهف كحبس نلنكق لك ىلأ لاقف عل تناك

 ندشف دبعلا ذخأت هتربخأت ناطلسلا ننأف اهلهمذ كل عنصتا

 ىربخا لاق كثادشلا نا نب رعم نب بربح ىنثدح 2>ىدسأر

 2 0 ىنب بعش نم ىسيع ليخ تلخد ءامل لاق كك

 دن 00 هالجر او كئادشلا ىا تنب ةعانلا هنننبا

 كتيب تلخد ام كتسملع ول .هللاو لاق .ةرارف ونب تاق كلاسجر نمو

 نم ةعطق اعاطعأو ةلغاب نم كتريشع نم وما انا كيلع سأب الف
 ىنأ ىبا هدنعو هسأب ىسيع ىنأو لاق ءاهباب ىلع اهنقلعف هنتماهع

 10 كبع ئىبد ثراكلل نب 6 لفون نب ةريغما نب د طول نب 555- مارللا

 اذه حا ةنيدلا لحما نم ىقب ام هللاو الاقو اعجرتساف تفدطقلا

 لاق «فوفكم ةرازف ىنب نم لجر رععم نب < ملاذ كئادشلا نأ سأر

 ادتاف تير لاق 7 نب هللا لدع ىنتدح لاق 2©ن ١ ىب ىلع

 ام زمر نبأ لزنم نع لف خعامج ىف اج ىسيع داوق نم

 مدئاق اولزنأف لاق ىطاير صيق هيلعو يرضخ لاق «دهيلا هانحشرأف

 اف ىسيع ىلع هولخدا ىنح هنوفزي دب |بجرخو هنوذرب ىلع دوليو

 نب هللا دبع جرخ لاق كيحم نب خمادق ىنتدح « هجاه

 ب امهنا سانلا ايري نا ادارا امهنا انئظذ لاق اسوق امهنم دحاو لك

 24) 8 هرم. 2) 4 لفون ىنبر 8 لفونو. 2( حرا ذ, 560. نب

 رم 23 نا (2) ماقز 10. محم: هنت. ىيدانف. © 8 نادار.

 7م مح ىشرب“ 28( 4 طابر.



 الو, اه زنس

 نب هللا دبع ىنكثلحو ««رئفن ال تيبلا لها « ىكأ تبذك لاقف

 ىلع مئاقل ىلا لق ؛لامجل جاجا وبا* ىنثتح لاق ديزي ىب دكشار

 0 وقلم لا ينام رم نع. لئاسم وو ر امج تأ حل
 الك لقو هالصم هعم بيضقب برضف سلخ اتكتم ناكو مم لق

 كلذل ىلا ام 4 ءاسنلا 0 وبانملا ىلع اهب اننايبص بعل 6

 ضعب ىنثّدح لق نسم نب ني فقكحتي لق يكلم

 هجلاعف اهّلصن ىقبف هتبكر ىف ةباّشن سملقلا ابا باصا لق انباكتا

 دعب بلط اًملف هكرتف يرخف « جقي ىتح ةغو را ل يعش رانيبعلف

 /لسنلاب لزي ملف هتبكر باصا ام هب أطبأو ةرحلاب فحل ةيزوهلا
 هنع 0 عامرف هنتانك بكنو هيتبكرل اثج- رث هجرختاسا ىتحام

 لق نسلم نب دبح ىنتدحو ياكنف هباكتكي فقفحلف

 ذكتموي انمزهنا امل لاق مساقلا نب رم نب دللا كيينع ىيتحج

 اذذ ىرصب تضفخو كح عضومب اذه ام هللاو تلقف لق اًكخض

 لاق «رعشي ال وو ةيداب هتربع اذاو هييدت ىلا هر

 لاق ,ىسبع ىتدخغ ««سملقلا ىنا كحضل كك نلعخغخ

 رث انامز ىقبو # عوفلاب ايفتخ سملقلا وبا لزي ل لق ىا ىنثتح
 3 1 .. را ىلا اا 7 . 1 . 7-7 و |

 حكلو مأ ىلا مت ةرخصي هسأر مدشف هلاونع هشلعغ؟ ادع

 <) 8 انا منيلك. ) 8 ا جاجا 2 8 لياسم:. 245

 هرم. 14 8., 11 2121 816:©0 دعب كلذك ىنا امم ) ذل ل دافبا

 ارز 8 هادم: 2 قة ةرايع 2) ف نفتلاو 2202 1 نيا 1210 !ناك.

 ف عطقنا. 6) 1 ردصتز 220 10. هنكب الا 4 28 عروقلاب
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 اه خنس مع

 سا ادب هزي
 ىيتتو هب رك لاق «هنود لنقا وأ فيسلاب دارا نيح اديحت نيرضال

 نب بيسلغيا رشح «هنيج ربيل فيسلاب هبرضف ليئقم

 دعب دي“ لق لاق بلاط ىنا نب ىلع ىنكثّذح لاق مساقلا
 « ناضمر رهش نم ترلخ ةليل ةرشع عبرال نينتالا مهي يصعلا

7 

 5 قدذ ىسيع ثعب لاق ىبا ىنتدح لاق را رد بويأ ىنتدحو

 نيب نيحرطم لون ملث قانيب © بثاد لاننقلاو هبلا انلمكف نكاسلا

 ع

 انبجديس هنا فسوي ىخال نتلفقف دكمد سارب ىنا ىتح هيدي
 رو

 ان

 لق هب ىنأ امل ئطخ .نا فاضت اناذ هدل دفعت الو فرش ل!
 فسوي تردبف ىنا لاق اذه وها ارظنا* لاق معن انلق هنافرعتا

 ؛0 نم 2انقلطاف لاق ريدان هللاوف ابرض ىرأو ايتك امد ىرأ تلقف

 ام ىنالو مث لاق ءانجصا ىتح اهلك انتليل هدنع انتبو ىيدخل

 ناميلس نب رفعج مدق ىنح هيلع ايلاو ِلزا ملف ةنيدلاو ةنكم نيب
 لبعامسا رد ىلع ىنثدحو «هسفن ىنمؤلأو هيلا ىنردح

 ىسيع ثرضح لاق بعك وبا ىنثتح لاق « مّثيم نب حلاص نبا

 ؛5لاقف هباحصا ىلع لبقأت هيدي نيب دسأر عضوف اًدمح لثق نيح

 لاقف هل يدا هيلع لبقأف لاق “هيف ابعقوف اذه ىف نولوقث ام

 ريما فلاخ هنو هانلتا# اذه ىلع امل اًلطاب متلقو مدللاو متبذك

 تكسف اًمايِق امارصل ناك ناو نيملسمل اصع فشو نينموملا
 ىنتّذح لق كح ىب هللا دبع باوبلا نبا ىنكثدحو 2 موقلا

 90 ليح# برو لاقف مداق رفعج كلا ١32 مدق لاق ىبلسألا نع ىلا

 ه) د مثاذ 2. 82 00:11 0ع 8 ئطخ فاخا ىلا. ) 8 ؛دض-

 (نا2 وت وحن. 4) لل اقلطا. ) ذ متل 121532 متبف». رك) لل لياقو

 قعنص لاق. 2 2 هدم. ) هك ام. )ا مل نتا
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 مم |*هخ زخغئس

 انلوح اوناكف افلا نوعبرا انب «فاطأت دمك عم انك لاق ىريبنلا

 نا لاقف كنع اوجيفنال 8 هيف تلج ول هل نلقف ءادوسلا ةرخاك

 انلعجن لاق ةيقب هل نكت مل ءلجح نا هنا ليك ال نينموملا ريما
 كبع ىنثلحو  «كهولتقف هيلع اوفتلذ لمحت هيلع كلذ 4ديعن

 ناكو باوبلا نبا © يححيو ملس نب هللا نبع نب دبحن نب هللا 5
 خئاملعو 7 هابدا نم نورام بجحح عيبرلا ىب لصفلا ةفيلخ

 ىلا لاق لاق رماع نب. هللا دبع ىنعي ئملسألا ىع ىبا ىنثلدح لاق

 ا يابطل نفذ ةناحس اناشغت ىسيع .هعم. لئاقنا نكأي دمحم

 ام هللابف لاق تيؤزلا راجعا ىلع ىمد ىلا رظناف هيلا انترواجت ناو

 مءانتزواج مث لعفت تلق ىتح #نلاحأف ةباكس انتّدطا نا انثبل م

 نيب. الينق هتيار ىتح الو الك الا ناك اف هباكتأ, ىسيع. تباصأ

 نب هللا دبع نب دمحم نب ميعابا ىنثكحو 2«نتيلا راجعا
 لق كارا رصعلا دنع ةبطحق نب ديحن ىسيع لاق لاق مارللا قنا

 ول هللاو لاق هيح كلام نب ةزج ليف لجيلا اذه رما ىف تأطبا

 حير تدجوو لاجرلا تلنق 4 نيحأ كتكرت * ام كاذ نتمنا نسر د5

 :نارج ىنثدحو «دمح لنق ىنح لانقلا ىف دج رث منغلا

 ليم # دي ىنربخا لاق لجع ىنب لوم ىسوم نب بلاغ نبا

 ذتموي ةبطحق نب ديمح ىسيع هنا لاق سابعلا نا نب دمحم
 ةللاوف ىنمهتتا لاق غلابت كارا ام كيج اي لاقق ليخلا ىلع ناكو

 «©) هذ طاحاف. ريا هز 2 لعا 2 مع نتعلم 2

 نع لعام ى لاف تاربل ١ باو 11012 ىيارنل لا 5ع 710ع 5انز22 م. ]زل

 /) 8 نر). مى) كا اننراج. 24) ط5. 07 3 2ع نيح.. 2 8

 ناوبتح /) ذ لسفحل

 قسد ٠



 ديس

 |2خ زنس ارا

 فلخ ام هبشا 8 ناو ذفتموي اًدمح تيار لاق © ىقنملا اجمل
 ام اذه هفيسب سانلا ءذهي بلطملا دبع ىب ةزج نع ركذ امل هب هللا

 هام. ىتح ايش قيلي ام هللاو الفيس ةعمو هلتق الا تحا براق

 لا فقوف ليلا اننثد رف قرزا رجا هيلا رطنا ىتأك عسب 4 ناسنا
 : ؟هرسكف هفيس ىلع لماكتف توملا دجوف سانلا هاماكتف رادج ةيحات

 وذ معلص هللا ليس فيس هعم نك ليقي ىّدِح نعمسف لاق

 ءوربع ىنثكح لق ةلعاب لوم ىلع وبا زيرع ىنتتحو  «راقفلا
 نيح عم ناك لق نيسح ننب ةمطاف مدخ هما تناكو لكوتملا با

 ىلعا .تورلا ٌسَحنا الذ راقنلا .وذ .متكص يتلا فيس ١
 ,«لاقف رانيد ةئاعبرا هيلع هل ناكو هعم ناك /راجتلا نم الجر هفيس
 بلاط ىا لآ نم اًدحا هب ىقلت ال كنف فيسلا اذه كح هل

 رفعج ىو ىتح هدنع فيسلا ناكف لاق كقح كاطعأو هذخا الا

 هنم نفيسلا قخاو: لجيرلا ادق :هنع ربخأت هنيحللا نانو
 رقعج :ىلوو ىدهملا ماق ىتح هدنع لزي ملف رانيد ةئاعبرا .هاطعأو

 دب باج ىبوم ىلا راص رث هذخأت فيسلا ناكم هغلبو. ةنيدملا
3 

 بيرق نىب كلملا دبع ىنتدحو («««فيسلا عطقناف بلك لاق

 انعيتس لم سوطب نينموم ا ريما كيرلا تيار لاق ىييبصالا

 كادف هللا ىنلعج ىلب كنلق راقفلا اذ كيرأ ال ىيمصا اب ىل لاقف

 «ةراقف ةرشع نامث هيف تيارف هتللتساذ اذه ىفيس ٌلتسا لاق

 د0 ناميلس نب لضفلا يخا ىىنتدح لاق* ليبنلا ماع مبا ىنتدحو

 4) 41 ىريسلا“ 42) ىكياناو 2 8 دهير كل ادحهب (80), 56و. اذه
 دانمم1مر1 هع 14. 4) هش 200. هنم ) ذ وسع. رع ئسعبي

 راجنلا, 14 ءغ 1ص 1210. نع :عءععمأ. مز 8 هصن, لعات 2750 وخا

 م4 2ع( وبا 560. 710ع ةانمئ2 2. هر 15.



 الإ | زنس

 ىبا ىلا اورظن اذا ةيناسارخل ناك لاق كيس عم © نا مل لتق لق*

 ك4كلذل اوعصعصتو 0 دمآ ريضخ كمآ ريضخ اودانث ريضخ

 ىةيبخا لاق ةورع نب ماكنت نب ورع نب ديخحت نب ماش ىنثدحو

 ٍِء ّ

 هللاوف ريضخ نبأ سارب انيتا لاق خبطخحاق ىلوه نخإ نب © ناعام

 زناكنداب * هتأكت هللاو حارل نم هب ناك امل هلج عيطتسن انلعج ام 5

 كيعس ئىب وهنأ ىنثدجو امض همظعا مضن انكو 4 :قلغم

 دجاسملا ةرانم ىلع دوسألا مّلعلا ىلا كمح باكحا ظن امل لاق
 2 6ك

 عِحَشَأ قاقر نم ةبطحق نب كيج لخدو مداضعا ىف كلذ تف

 ىنربخا لاق «ءاذخل نسمل وبا ىنتدحو - «اريثك ارشب معم
 /رظنذ هسفنب لانقلا رشاب فتموي ادمح تيار لاق لاخرلا ٍعْسَم
 هيتبكرل كربف ىنميلا. هنذا ةيح# نود فيسب لجر هبرض نيح هيلا

 دي ءاجو اوفكف دلتقت ال ةبطحق نب ديم ساصو هيلع ى اورواعتو
 كرام ىنثّدح. لاق ىيحج نب دن ىتكذحو دس زتحا
 هسفن نع بذي لعجو هيتبكرل ذتموي دي كرب لق قاححا ىبا 5

 نتحم ىنككحو 2« ملظم حرج مكيبن نبا 4انأ مكجو ليقبو
 رفعج نب هللا دبع ىع كتباث ىا نبا ىنتحدح لاق ىبحك .ىبا

 هب قف هسأر وتحاف لين رث هعرصف هردص ىف ةبطخق نبا هنعط لاق
 00| كحح لاق ليعاتبا نب ديحن ىنثذحر 2 «ئدسيع

 «4) ثك هرص. 2) كل هده. لعند 10. اوعضعضتق. © ة ناغاب. ©)

 4 ذقلعم ةباجت قاب 4 8اكلل. ري ةرظنال ىنفنفك 78
 اورواغتور 4 وواعتو. 7) 1) هده ز: 20 10. مكينب 070 مكيبن.



 اخد خنس م

 كح انأف ىل زرباف ناسابخ لعا ىلع كاذ قتعت تنأو اسرف تنك

 نب * فيرشلا ميركلا نب ميركلا سدناو كنقرع دق لاق هللا تبع نبا
 ءالوه نم ىحي نيو كل زوبا ال هللا دبع ابا اي هللاو ل « فيرشلا

 « ىريعل كل زوباسف خانم تضغبش اذاف دحأاو راسنا رامغالا

 كورا

 يس دي با 0

 لعجف 1 يدب نو ني يلد

 ومو توملا نع دب حشيو نامألا ىلا ريصخ نبا وعلي ةبطحكق نبا
 لقمي الجيم ءدقيشج نلقللا لس 0

 10 امزجي اصلع تحت فاو ابيلح الو ار رح #هقسق ال

 بيق اسيل ةلعن 2020 ابوبجلا ءمهتلي 21 اذ

 ماين نادكجت  يلتو». انيس رمل 0
 هباكتا ىلا عجرف اهلخغ هتيلأ ىلع براض هبرضف سانلا طلاخت لاق

 ىلع مرعب هيرضف لانقلا ىلا داع رث ىدوهظ ىلا* اهبصعف ابيث فقشف

 15 أوز ة مهقلا : هدتبف رخو هنيع ىف قيسلا : ضيق هنيع # اجح

 «لتق ىتح هتفيج ىلع لناقف دمحم لجرت لتق املف هسأر

 لاق ئلعابلا رجاهملا نب رضاح نب ىيج نب كلم ىنثدحو
 ناو: هيخلا ع ةزيخعب رثتت ني ثوم نايل كيس لل ١

 ه) خ همم, 0عتص 10. الف. 2) 8 ه2. 2 ىةل هته. ع 1 8

 م05: لشي 1056116 هقيس , 10. 020 لتمني 2256©: الثينم. 4) 8 دقن.
 هامه تيلي. را نك) فحمد 8 هرهظبز 120 10. م20 داع 13564

 عجر. /2) هذ بجاح. 2 8 ضيهتافو 4 صياف 14 1 صاغف.



 ادهن اثح ذلس

 هجول رح تنأف لاق 0كسفن لب ال نللق ثنا ما ىسفن * كيلا
 ةالق نوكقلا' نا نب لكوتم ىنثدحو * «اًبراه فلطناف هللا

 لاق <ةورف ىنا ىب هللا دبع نب دحاولا دبع نب دمح ىنتتح

 ٌلجر انيلا دعص نا ةنيهج بيراا هيلعو رظنن علس رهظ ىلعل 4انأ
 هدبكو هموقلك « الصتم لجر سأر هيلع بصن لق عمر هليب 5

 /ٌبيراعألا هنم تريطتو الئاغ ارظنم هنم تيارف لاق «دنطب يافعاو

 لبخل ىلع ىدائو لبخل 6لجيلا العو تلهسا ىتح ةيراع تّلفجأو

 اولع ىتتح هباعصا هيلا دعصف ”نابعوك ةيسرافلاب هباحتأل ةناطر
 ترمأو اهولخدف ةنيدملا ىلا اوبصنا رث ءادوس ةيار هيلع اوبصنف اًعْلَس

 نب سابع نب هللا جيبع نب: هللا ىبع نب 8 نسح نب مسا ؛0
 هللا كبع نب نيسح نب هللا دبع نتيحت نتناكو بلطملا دبع

 دجسم ةرانم ىلع بسنف .دوسا رامخ سابع نب هللا كيبع نبا
 تتلخد اودانت دكيح باكا كلذ ىار املف معكلص هللا ليس

 لكل لاقف علس نم سانلا .ٌليخد ئاّحَمح غلبو لاق .اوبرعو ةنيدملا

 ىنثدحو «هنم الأ ىقون 2>' لبح انلو / ٍتمصعي لبج ميق د

 نييرافغلا وربيع ا ونب تف لق هدنع ةقثلا نع ليعام»ا نب دمحم
 ءارو نم اوناج ىتتح هنم اولخدف رافغ ىنب # ىف اقيرط ةديسملل
 بع ىنثتح .لاق ىبج نب ديح ىنثلدحو - 4 ديح باككا

 نا ةبطحق نب ديم فئموي دمحم ىدن لق نارمع نب زيوعلا

 )©  4ىلاز ممم 10. وأ ممم مأ مث) 8 نمص. م6) 8 ةدرقف. 8 )©

 07200: ىلع ١> 2 18: هدقنر .ع60ب1293 3غ :ءععرتت: :١ ' ري هش :300٠ أَو

 ترعذ. مي) ك نايقفوكر 00. 193 ان :66ع1. /) هل نيسح.

 2) 4 هللا لبيع. ,/#) 28 اديزم. 2 ةضغب. 7) ك نم.

 رسب



 لة: ننعم يعمد

 نم اون «اهيلح نم كيعمج مالغ اناو ىنتيار دقلف ىيكسم

 لتقأ ىتح اخراب نسلو ىيمتعياب دق هل لاق رث «2,د ةئامثلث

 ريدصتخ :ىبا: ىلع .لبقا رق هل .تنذا تقف كفرصني نأ بِحلا لذ

 سانلا 3 ْلخوُي نا :كتفخ معن لاق ناويدلا: تقرحأ ىف هل لاقف

 : الاق ىاوخا ىنثلح لاق مرهزا ىنثتدح 26«نيبصا لاق هيلع

 نكن رن انكلو اتلث وا نيترم ىسيع باكا ذتموي انمزم ىقل

 ,فعج نب هللا كبع نب ةيواعم نب كيزيب انعمم كقلو ةمرهلا فرعن

 كلاجر هل ناك ول احكنف هما ليو «متانمره دقو* ليقي

 دبع كمح نع رفو فتموي مزبنا نم نك لاق ىسيع ىنثدحو
 م لسرأف :باطغلا .نب ربع, نين هللا جبح نب هللا. «اجنع نطل ل

 فاي الأ . هعارو نيك يصي :نايبصلا !لعجت هب قاف / هءارو دّيكم

 لع كرام كش نأ اهلل بع كرقيأريرعلا نيك 3 ..اكف هيبقبقب

 نب ىماشهل ديم اند لاق ىسيع ىتتدحو 2 ««نايبصلا حايصل

 دليحم عم انك لاق /رايخلا نب ئدع نب ديلولا نب ةرامت
 ,كلذخ نا نمآ ال ىنا لاقذ هعم اأو هيلا ةرابع .ىب ماش مكقتف

 وأ اذبا 2 تمر نا هللا هجول رح اذه ىمالغ نأ دهشاف ىرت نم

 دسرنب تعفو 00 ىنا هللاوف نلقف 4 بلغت وا* لقا وا تق

 نالق لاقف' ىلا تغتلاف هعرد ىف تفسخ رف نينلقاب مشا 3

 يحل 8 نالف اب طق اذه لثم تيار كليو لق كيبل. تلق

 «) ه 00 م) 8 هجوي. 2 8 رهزالا وبأ ىكحو. 4) 8 هاض»
 ه) 14 27 كيبعر 560 م. 1 ع6 15 :>عماع هللا لبع. 5660116025 120-

 دعت ىكاط001121 ىكل همن. م 8 يعادخ. م 8 ماشي 2 8 زابخلو

 مك رامكا, 14 )ل ان :عءعإ). 2 2) كل نم عجز 10. 020+ ىتح

 لدفن.



 دا |"ه خنس

 لخدق ديري ام ملعي الو هل نرذاف ةنيدملا ليخد ىف اًدمح نذأتسا

 عجر امم امهكىدف هيخاو ىرملا نايح ىب نامتع 7 نب حاير * ىلع

 ىخا ىنثّدح لاق رهزا ىنتتح ءكرع ثيدح ىلا ثيدحمل عجر

 «ةيقع © نب ملْسُم نباو احاير لتقف ريصخ نبا عجر اَمل لق 6
 لاق (فاكساىب :ثزانخل :ئكدح لاق :ىئيكج نب دسح ئكدحي

 ”رادجل هسأرب برضي لعجت هيلع ريجج رهو اًخر ريصُخ نبا جبذ
 باعف ةقيرطلا ميقتسم ناكو هاخا «اسابع هعم لئنقو تام ىنتح

 راد ىف سيبحن وهو ىرسقلا نبا ىلا ىضم مق هيلع كلذ قيلعلا

 عمتجاف ر/ نيبابلا جلاعف* هنود رادلا ىاب مدرق هب رذنف ماشحم نبا

 نيب لئاقف دمحم ىلا عجرف هيلع ردقي ملف اهتيوذسف سبل ىف نم
 نوح نب بيبح نب ٌنيكسم ىنثتدح ١ «لئق ىنح هيدي

 ىف 4ليدلا ىنب دجسم ىف ديح اهالص رصعلا 5 تءاج امل لاق

 © ةيشرقلا ركاش ىأ تنب 2 ةجير هتقسف ىقستسا ملس املف ةينثلا

 كيد اهب* ىقبي ال اذا لق كسفنب مينا كادف ثلعج هل تلق ثادق

 | ل هيدكيطم الما علت قيس ل لبو ناك انه :ئدسم رق 7 حري
 لق ؛هفيس دمغ رسك الا ٌدحا فبي لو مارد عاجحش ونب بقرعو

 ©) 5انمما]عاللر عا مجم ء003ع5 منبأو 77062039713 ةهيخاور 10

 ذممو. )6  طجوععع0. هل. 18 هدص. )2  لك باو. 4) 8 هده

 2 د نامتع نب شايع. رك 8 سانلا هخاعف. مى ه ترضخ.

 5) 8 لكدبتلا, 0ءاط 10. ةستلاتاا )82 5.8. 2 هيسرفلا ر 43

 ةسيئزرلا. 7( 15 رص كبنايب. 71 12 رطبدر 14 ام (علس ليم) رظني.



 نب هللا دبع ىثّدحن نباث ىا نب زيزعلا نبع لاق « لوح

 امب كل ام هللاو هنا تفنا ىأب 2مل نلقف هنم توند لاق رفعج

 ىنح ةعاسلا 0 لاتقلا ىدصي دحا كعم امو ةقاط تسبيار

 5 اي لاقف كباحصا ةدّدج دعم ناذ ةّكمب ةيوأعم نب نسحلاب فعلت
 ىتتح عبجرا ال هللاو ةنيداملا لما لتقل ُتجرخ ول هلو رفعج ابا
 0 ١ ا
 تاجر نّئش تيح بهنذاف ةعس ىف ىنم تنناو لنقا وا لئقا

 تو رولا ترم 3 جس يصر

 ,م ةلابزر نب 0 نت )جيبك ىدقتح « ىّلصف هر تءاجو

 ءىنب ىراد نبي اًدمحم تيار لق دمحم نب ميعاربا ىنقذح لق
 هبتاج .ىلا /رّيَصُح ىباو نوذرب ىلع وهو ةفشمم ةبج هيلع دعس

 ال هللاو ليقي ديحنو اهريغ وا ةرصبلا ىلا ىضم الا هللا هدشاني

 لاق لح ىف تنأف تتش ثيح ٌبعذا نكلو نيترم نا نولتبت
 ,ةلنقو ناويدلا ىحان ىضم رث كنع بهذملا نيأو ريضخ ىبا

 آمد لاق ثرابلل ىنثدحو * ,«,لتك ىتح لئاقف ةينثلاب هغح رث احا

 هللا دبع نب ليح# عم جرخ ل لاق رع نياديحم نع ادعت ١)

 ىحلا ميلا ناك املف ريبولا نب بعصم دلو نم ّلجر يش |||

 مفاننا دق فيسلا ناو هباكصا ىف للخلا ىارو مح هيف لق

 2) ١8هدص.: 10. ةطم>: هده. جنا. 2) 8 كلجر 14 20 لخت

 8 هن. .2) ذ سايرلا» 6) لة هتء, 8 راد“ 172 م4 ريصححو 1122

 رهضحح- ©( ريضخلا , 110 10. هدشانف.
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 رو |غ5 زذنس

 لق ىسيع ىنتلحو م« نود اولتقت اعيص رخ ىتح عقغلبي

 لاق انايا ميمب ىسيع انربخا امل لاق « كير نب دمح ىنرخا

 /هعم هريغ لجار ملك ةثم ىف مكقتق ٌملقت ةبطحق نب ليمحل
 هيلع ىلنخل نود رادج ىلا ةاوفحر نا اوثبلي ملق ةسرتلاو ٍباَشَنلا

 قي لسرف رادخل دنع اوققوو خيفشكت دمحم بامكا نم سانا 5

 ىلا اويتناو هوملكيف ةلعق ىلا لسرف لاق ادخل ء مديب ىسيع ىلا
 هيلا لسأف :ىلنخل ىلا انيهتتا دق انا ىسيع ىلا لساف قكنفل

 هتارو نم اوناك ىتح اهيلع اوربعت. ىدنخلا ردقي باوبأب ىسيع

 ىتكلحو* 2ىكرصعلا «راص ىتح ةركب نه لاتقلا لشا اولتتقا رث

 دمحم هيلا رخو ةنيدملا ىلع ماتا ىتح هعم نم ىسوم نبا
 نم رغن ربصو اًذيدش الان امايا اولتتتاف هعم نمو هللا دبع نيا
 آرلتق ىتح هللا دبع نب دمحم عم عاجش ونب ل لاقي ةئيهج
 ير ءانغ ل كو

 ا رز لف ردو تتح .٠ ع تيدخ دل تيد جر
 نب دعس راد م نابب رماقت* ىلنخلا ىف لبالا بئاقح وحق

 ليكلا تزاجأ ىدنخلا ىلع / ترطغ ةينتلا 3 ىتلا دوعسم . نا ّ ..-_-ا از 2 تي نيت ا

 معداغم لنع

 فرصتا لاق تباث ىأ نب ويزعلا نبع اس لاق ىيحج نبا

 5 مه ىنتل و 0 نك ىتح اول تل : رح 2

 2) كيب. 2 83) 0004. اعجر. © 4 ملهي نأ 4) ف تناك.

 )ف ميقا رز طمععع00. 8 هصس مل 4 ىلسيم ه) 8

 ه2 )2  8 مياس, لعام ةمصطو 000. هس



 ا*ثه خنس مهو

 نكي ل زل ىتنط ةربا احلا نرخ لحج ا لرخ ناو انيلع ًارتجا .اذه

 ديعس نب وخزا ىنتدحو لاق ««هلنقف هل زوب 0-5 هنأش نم

 امد رق ىدنخل نم فتموي لثاو نب مساقلا « يرخ لق عفان نبا

 وتبا هل زربف عجرف هباع.مساقلا هأر املق: مزارع هل نوبقا قازبلل
 ا ا نب ال لثم ىف عفتنا ام لاقف سملقلا

 باكا نم لجر لاقف قوراغفلا نبا انأو اهّذح لاقف هانقف هقئاع لبح

 ونا ىلع ئئثلحو 3 «قوران فلا نم اريخ تلنق ىسيع

 لق لاّحرلا دوعسم ىنتتح لق ةفوكلا لها نم ةءاذكلا نسم

 ءتييزلا راجحا دنع هيلا رظنأل ىناذ ةنيدملب ديح لتقم تدهش

 «ىنم لجر ىلا ترظن نا اًعْلَس ىنعي لبخل نم يلع فرشه اناو

 الا 'هنم ىرت ال ديد ىف «ايتلتسم لبقا دق ىسيع باكا

 نيفصلا نيب فقوف هباكأ فص ىم لصف ىتح سرف ىلع هانيع
 ضيبا ءابق هيلع ىبح باحكا نم لجر هيلا جوخ زاربلل اعدف

 تست هلجرسا هنا كتننظ اًيلم هملكف ٌلكجار ةوفو ةالا 00
 رو بحاص هبرضف ايقتلا رث لزنف هلجر ىنك سرافلا ىلا ترظنف اهالح

 اذيقو هتسا ىلع هدعقأف هسأر ىلع ديدح ةذوُخ ىلع ةبيض كمح

 لخدف عجر مث هلنقن هسأر برضف ةذوكلا عوننا 0 هي 52
 0 ٍِء 5

 1 3 .: 5 05 . | ع ْ ككل

 و

 ىلا داع رث هبحاصب عنص ام لثم هب عنصف لوالا لجلال

 وو, ديرب 0 ثرلاتلا لنك املف هلنؤقف هل زربف ءاعدف ثلاث زوبو هفص

 ملغ هباكصا كبري عرسأو هونبثأذ هومرك , ىبسيبع باق: هرونخعات ءباكصا

 ©6) 8 عوجحو 100+ 10. 012. ىم» مة هنا 2 تايرسلاو

 8م و.م. 2) 8 ايتلكسم: ١١ كا (ةزع) رن رخال.



 زاخو اه زئنس

 ةئامتلث انكو لق نيكرشملا اوقل ممي ركب لها ةدع ىلع مميلأ نك

 نب ىسيع نب ىسيم نب ميخاربا ىنتكحو لاق ١ كافينو
 نأ تعمم لق سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب ىسوم
 لمحت برح كهشو 1.5 ةنس ىف ىسوم نب ىسيع دلو ليقي

 ةبطحق نب كي هنمدقم ىلعو ةنس نيعبرأاو تلت نبا هو ميتارباو 5

 دواد هترسيم ىلعو نينموملا ريما سابعلا لنا نب كبح هتنييم ىلعو

 يزبعش نىب متيهلا ةهنقاس ىلعو ناسارخ لها نم © زاوك نبأ

 نب ديح سملقلا وبا ىقل لق هيبا نع ىسيع ىنثتكحو لاق

 ايهيغيسب ادلتجاف نيباطمملا ىوسب نايا نب دَسأ اخا نامتع
 ذخأو افيس دسا يخا فذخأف امهفقاوم ىلا اعجارت رث اعطقت ىتح

 رق هعردب اعزتسو هجرس سوبرق ىلع اهعسوف 0ةيِفْنأِب سملقلا وبا
 هردص اهب بيض رق « هبئاكر ىف سملقلا وبا مق اينادت املف ادواعن
 نب نسل نب دمحم ىنتّدحو لاق  «دسأر وتحاف لزنو هعرصف
 ىرعلا هللا دبع نب مساقلا ىب ريع ىب هللا دبع ىنثتّدح لق «ةلابز

 ريبزلا لآل ىليم ةنيدملا لما نم لجر «زربف دمحم عم انك لاقات

 | ١ القمرا شا ليو هيلا زربخ ناربللا اطلاق, لاو ني. مساقلا  ىدجي
 اًدجو كلذ نم اندجوف لاق «فرصنا لثاو نبا هآر املف هتدعو
 تفتلاف ىعارو لجر /فشخ نعمس ذا كلذ ىلعل انف اًديدش

 لثم كرت نا ءايفسلا يريما هللا نعل ليقي هنعمسف سيلقلا وبا اذاف

 ©6) 8 نارك 0 زاوك): 14 317, زبن هع ورا هع 831. ةاتلت

 1. 17 رارك٠ 0) 18 ددنعن (51ء), 0615 اميعضوف. ©) 8 هجرس و 0لءزرد خذ

 010 بوق 2) 52 ةلابرو 84 هلاير. 6 1 ركبفر "ا روسق» 7 15

 فيشح. (6) هذ رهأ.



 متن انس زعل

 ةام سيف ىلع ٌّلجر لبقا نا رافغ ىب'ىدنخ ه ىلع فقيل انا لاق

 فصل ىتح «اندف ىرامألا 00 نامالا ىدانف هانيع الا هنم ىري

 ىنع هغلبذ لاق انا معن تلق اًدمحه ىنع غلبي نم مكيفا لاقف انب

 نالف كل ليقي هل لق لاقف بوضخ# ميش اذا هيجو نع رسحو

 5 ةنيهج لبج ىف ةرضصلا لظ ىف انسلج كاياو ىنا #ةيآب ىميمتلا
 لبق هتينأت لق «كعم كنمل ةماع ناذ ليللا ىلا ربصا اذك ةنس ىف

 نيب تدجوف هيف لنك ىنلا ميلا ىيف نينثالا موي كلذو ودحغي نأ

 نم لوانتي .لجرو اهطسو نم تقش دق ضيبا لسع ةبرق هيدي

 ةفطب نوت لجمو ؛ها ابقي رق تالا ىف هضيختلارل هك 0 ا
 لق كدي ىف ءووبكل نتلقف نتغلبا كق لاقف ةلاسرلا هتغلبأذ ةماعب

 ةرابع نب بعصم نب ميعاربا ىنتتحو لاق «امهل ريخ امهناكم
 نب. نامتع نب ديس ىتدح لاق ريبزلا نب بعصم ننب زم ا قبا
 تنكف ىنأ ىلا دم ةيا تينك لق ريبؤلا نب دكلاخ نب ديحم

 نام ناك لك هيبا <” ىدعا سبيع ىقتخمو لاق «7/هنع اهلمحا

 'ةةيح ةريص هيف رفصا مّلَع «نيسح نب يلع نب نسح سطفألا
 عراعششو 2 ملع بلاط نا نب ىلع لآ نم هباكصا نم لجر لك عمو

 لاق ««نينح موي معلص ىبنلا راعش ناك كلذكو لاق دحا دخا

 نب هللا دبع نب رفعج نب ديبلل دبع نب ديعس ىتكحو

 ىني' فعلا ارق .ميتش ئيءالؤم:ناسثم نيب مُهَجآَض ل 00
 9 ىسيع باكا انيقل مي رفعج ىب ديملل ىبع ىل لق لق مهب

 ) ه كنعر :م0» 10. رافغر 8 رافغل 82) ى ال 4 ى 200. هنم»
 0) 8 هيادر لل هدام تاتتتت 51530 6 ه) 8 ىباوحأ, منن

 لذ دعم. م) ذ وست /) 8 ىلعر كانم ]61 5ءولانع75 و. 2) 13 هلق



 نا -
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 ان ام نس

 ايلعجت ملت نامألاو مكنامد اعلا هنبن ةنسو ألا 1 ىلا 7

 لبفلا اذه طقلا همالغل مساقلا لاقف لبنلاب اننبقشييو اننيبسي

 رظتنت ام لاقف ىسيع ىلا اهب لخد مث هديب مسق اهذخان ابطقلف

 كدثام ىف ةبطحق نب كيج ىسيع لسأف انب اوعنص ام رظنا

 نامثع ىناوخا ىثلح لق عفان نب ديعس نب رمزا ىنثتكح لاق

 م او ا رووا اكاوو

 4 دنع © نيصح نب 7 ةلعضلا 1 كب 523 كنغع 0

 ىنب باب ىلع سابعلا نا نب دكمحنو كقرغلا عيقبب ىتلا حلفا نبا
 هداككا ىف ىسيبع راصو ةنيدملا باقنا ىلع داوقلا رئاس ٌقوفو خيلس

 رهزأ :ىنثدحو «ذعاس عيلاقملاو باشنلاب اومرف ةينثلا سأر ىلع

 ىنثدحو لاق «دباخك هم عيرارد دحاسلا ر 02-51 لعج لاق

 نم 0 دعيش رع* ىتلح لاق مساقلا نب قاخكسا نب هللا كبع

 هتاف هباحككأل نيتافخ دجحسملا لالظ دج لعج لق راصنألا

 لئاقف رخآلا طعي* رو اًناتفخ اهدحا ىطغأف ةنيهج نم نالجر

 تباصا برأل تبضح املف هعم رخآلا لئاقي « و نانفكل يبخاص

 هبحاص لاقف هنلئقف ةباشن ناتفكل بحاص

 ناتفحكب هشيع قاب عبو ناح نبك ىنلعجت ال بر اي

 وربع قا* نب ليعامما ىنثلح لق رع نب /بويا ىنثتلحو لق

 ©6) ا ق) ه لل لخلو. 0) ه مامح- ه 1 وست 42 رمع نبأ
 خايشو. ) هك هدم. رك) 8 بويا وبا م) هذ وع



 1 خفس زى

 كلف نامألا كيلع ضرعا ىتحح كلناقا ال نا ىرما نينموملا ريما نا

 اذكو اذك لاملا نم ىطعتو كباككاو كدلوو كلهاو كسفن ىلع

 نع هلأ دمح اصف لق «لعفيو كب لعفيو كنيد كنع ىضقيو
 مكنم ىنيرقي الو عرف 7 مكنع ىنينّثي * ال هنا تيملع «ول هلاوف اذه

 5 لتق هبسحال ىاف ديح لجيتو لانغلا صلو لاق اذه ناك ام عيش

 لا ,ىسيع* يفت لاق ىالجر 6 نبعبس ذكمي ددبب

 ناآكو دعم ناك ةيواعم ىب هللا دبعل ىّلوم امد رث < بابُذ ىلع

 ءاجت فيفاحبلا باكا كباكحصا نم ةرشع لح لاقف 7هتففج ىلع

 0 انمقف لق بلاط ىا ىىلآ اي مكنم ةرشع هعم مقيل انل لاقف مهب

 نب كيحنو ةرعو هللا دبع # ىلع. نب رع نب كيح انبا انعم دعم

 0 -2 2 ١ ١
 دبعو ىلع نب نسل نب ىبز نب نسل نب مساقلاو ليقع نب هللا دبع

 ارقلطنا لاق انم ةرشع ىف رفعج ىب هللا دبع نب ليعامسا نب هللا

 ىتح انجرخن لق هللا نامآ © ىقبو اًنأما* عوطعأو موخداذ موقلا ىلا

 !ةاذه اولقو لبنلاب انوقشرو ”انوبسف مانيعلف نيباطلل ىوس انتج

 ديز نب نسل نب مساقلا عاملكف هعم نحو انعم هللا لوسر نبا

 ©) ك نقل, هد. ذه 500. اذه ناك امم 5) 8 كنع ىنيناي.

 © ى نيعسن. 4) ك هد». 4 4 تامزلا, 8 بابدز كك 7054
 2 هودءياعارام 2ع7 ياهل 20602726 7. 135. ريك) فذ دمتفعت ءأ 20017

 فيفاكتلا. مى) ى لاو اب. /2) ث 200. ىب. 2) ث هت. 8 ليختوو

 10. هدص. 12 5و0. هللا دبع ىب. ممتع 1ءعإ ءءء خطاد ةلعثا

 31ه. ط. ةطلما12 ط. 31ه. ط. ةلعثار 710ع ذانجت2 م. )1 ءءوننم 0

 ©1100[ا16 6016[1565ا01 ,يعو 250 ليحك“و. 2 م) لل 022. ©أ عراه 0011
 ن7

 عووع 710عصخغاتتمل /) انبمناشف 01 وزع 1213 ]. ,١ 1. 9 امهمتشف»



 مدع 126 تفس

 اهنم يرخو اهلخد نم ىلا ةنيدملا ىلا رظنف عّلس لع ىبتسا

 "1 دال ا 1 :
 © سارج ىلا لكلكاسم ةيحان الا لاجبلاو ليخلاب اهلك ايقبجو ىكاشو

 19 .تيح زربو 2تنف نه سوك هك بن هناث ناكاطب ىلع .

 © ديز نب لمح انثدح لاق ىسيع ىنتلدحو لاق ©. ةنيدملا

 ليم كيز ىنثدح لاق نابيش .ىب كلملا دبع

 نم وحن هيلاوح ىشمي ةباد ىلع لبقا ىسيع ركسع امل لق عمسم
 ىدلنو ةينتلا ىلع فقوغ دعم اهب «ر اسي ةيأر هيدي نيبو ةثاهمبخ

 ىلا اوملهف ضعب ىلع انضعب ءامد مربح دق هللا نا ةنيدملا لعا اب

 نمأ وهف هراد + لخد نمو * نمأ وهف انتيار نتسحك ماق ىمف نامألا

 نمو نمأ وهف هحالس ىقلا نمو /نمأ ويف دجاسملا لخد نمو

 وا انل اماذ* انبحاص نيبو اننيب اولخ نمآ وهف ةنيدملا نم يرخ

 ايالاب ذك نبا اي' ةاشلا نبا اي اولاقو هل هل ىاوحتقأو «ببينشغ 1

 هويتشف كلذ لتم لعفف كدغلا نم داعو كلن همي فرصناف اذك

 لاجرلاو ليخل نم طق هلثم را ل امب لبقا ثلاثلا ميلا ناك اًملف
 ىلا فيصناف نامألاب ىدانو انيلع رهظ نا انثبل ام هللاوف سالسلاو

 هرمت ابا تععمس لق ئنافطغلا ميعاربا ىتثكحو لذ 4 ركسعم
 نامثع ىنعي ىييبولا 6 ىع ثدح نامرلا دبع ىب ديح بذيم

 ليعم ابا ةسفنبا ىسيع قدان.ةانيقتلا امل. لق كلاخ نب دم ىبا

 <) ىل راوخلا 8) 8 هص0 2 8 ديزي. 4) ذ راسفر طتم» 1.

 فقو ىتح. 2 هل لحا. اك» 14 مال. رك 2:36عع00. 8. هدم

 #4) اوهدقاور 4ك ايعبنا.. 2) كري“ 2 هد هركسع.

 كي ص



 كيج © ل لاقف هنامأب لمت ىلا ىنلسرا ةنيدملا نم ىسيع برق

 لتي نأ نم رك لجي انا اماو ىمد نولكتاستو ىننولناقت مالع

 كيلثاق هلانق الا تيبا ناف نامألا ىلا كنيعدي موقلا نا نس

 5 هتعيب ثكن ىلع ريبزلاو ةكلط 0 ككابآ ريخ هيلع لئاق ام ىلع

 هللاو لاقف رفعج ابا كلذب تربخأف .لق ٍةيلع ىسلاو كلم ديكو
 لق «اذنكو..اذك. ىل ناو: كلذ نيغ هل'ىتلق كنا قرش |

 قربخا لاق ةورع نب ماشع نب ةورع نب دمحم نب ماشع ىنثدحو
 ميكاربا .اناتا ةنيدملاب انريص امل لاق ةبطحق ىوم .تخ نب ناهام

 »و رت هلك + هسج ىتح انركسعب فاطف ةعيلط بعسم ىب رفعج, ىبا

 ىسيع #لسج تن اديدت ابضردلاربهنم,انبف لجل ١
 هباحكأل ةعيلط دحاو سراف ناوقيف نابجكي 7 خبطحق ىب كيو *

 كيج لاقف دحاو عضومب اميقم هيلا انرظن انراصبا ىّحِم / ىو املف
 هجوش لوزن ال اًهفاو هتباد ىرا ىنان :لجرلا لاح ام. اورظنا مككبو

 د هعرصف * مب رثع لق هنباد اذجوف هباكا نم نيلجر تي هيلا

 بعسمل نك هنا ليق روتي انينأف هبلس اذخأف هقنع روتنلا «سرفف
 نب دمحن* ىكّتحو لاق طق هلئم ري م بعهذم ويبزلا ىبا

 رصقي ىسيع لزن لاق ىاحسا .نب ثرحل 4ىنتدح لاق ىيج
 امم نس وم ناضمر نم ةرشع ىتنت ةكايبص فرجحلاب نامتلس

- 

0 

 4) 8 هج. 8) كل هم. 5028 لتقي. 4 4ك هسشح. 204 لعف,
 © 8 كيحمو. ريت 8 200. نك. 42 ذ رسككف هعرسف» /) كل هلو

 52 0 نب ثكيحت

3 1 030 



 نسر !*ه نس

 اذه نا ىفربشك نويعلا ىنتءاج لاق هيدي نيب لاومألاو عمشلاو

 كلسم الأ تننظ دقو فشكني نا فاخا اناو فعض ىف لجبلا

 اًدناعم اهب ضماف لجر ةئامسيخ كيلا ميضاف ةذكم ىلا <« الا هل

 عمشلا ىلع مماطعأت لاق ءاهب ميقتف ةرحشلا قت ىتح فيرطلا نع

 رقزأ نبا ءاحطب و ءاكطبلاب 4 ةرصَبلب ثرم ىتح هب نيجرخن
 انآ مكيلع سلب ال ء تلقف اهلغا فاخن ةنيكملا نم .لايما ةتس ىلع

 دي ىلا لسرا ىسيع برق امل لاق هدنع ةئقثلا نع ليعامسا ىبا

 هبخو هيلع وم ابع عوجيلا ىلا هوححي كيز نب نسل « نب مساقلا 0
 ول هللاو مساقلل نمحم لاقف هتيب لحاو هنمآ دق نينموملا ريما نا

 كنك .#ذنم كرا ل ىتأل* كقنع تبرضل لتقت ال لسرلا نا ال

 لسوأو ريخل ىلع رشلا عم تنك لا رشو ريخ نيتقرف ىف اًمالغ

 ”ىتاو ةبيرق ةبارق هللا ليسب كل نا اذه اي ىسيع ىل دمحم

 هتمقن كردحاو هتعاطب لعلاو مديبن ةنسو هللا باتك ىلا كيعدا 5

 هللا ىقلا ىتلا رمالا اذه نع فرصنمب اثا ام هللاو ىناو هباذعو

 نب ميعاربا عم ةلاسرلا هذمم لسرأت كمثأمل رثكاو كرزول مظعا نوكيف
 الا اننيب سيل هل لقف كبحاص ىلا عجرا لاقف #دغلبف رفعج

 نب مارللا نا نب دبحم نب ميحابا ىنثكحو لق لاتقل »

 ' (نلاماضبا 2) فب هذنصمب )28 لاقخر نم 1:0: عكس 28

 تامر 8 0502. ليم ) 8 هرم., لعد 10. 2256 نيسح. 7 4 دق.

 م) 8 ةذنيب. 42) 4 هاقلتق.



 | خخنس مس

 ابا ىمحم رمأف لابخلو ضارعالا «ىلا هيلعاو عيراركب ةنيدملا لفا

 «عكرتف عنم ريثك هرجتأد غنم هيلع ردق نم دف 6 سملقلا
 ديحم ىل لاق لاق + ئرضاغلا ىنثتح لاق ئسيع ئنتتدحو. لاف

 /غنعطا اًضمر ىنقيلدعا نأ معن تلف نيم لئاقتو اًحالس كيطعا
 ة ريغ «ثدكم رث لاق ()مافسهب مو هب عبرضا اغيسو < صوعالاب و هب

 هللا كاقبا كيلع نوحا ام تلق رظتنت ام لاقف ىلا ثعب رث ريتك
 نضِيِج .نق. كو لاق © (مدابل ناك نان: ةللاو !كقيق“عاوتقوا لقتل لا

 ةدبز ايندلا لعجا تلق لاق ناساخو قارعلا لفاو مآشلا لها

 خيسيعو اذه نيدقفيا ام:الوذنا ةفيلم لضم قالو 00 ١
 لاق 7 «هذج نع* هيبا نع ىسيع ىنثدحو لاق «“« صوعالاب

 لزانملا هلزني ْمّصألا نباب ىسوم نب ىسيع عم رفعج وبا هجو
 نبا لاقف معلسص هللا لوس, دجحسم نم ليم ىلع اولزن اومدق اًملف
 نا فاخا ىناو ةلاجرلا عم اهل لسع.ال قيل نا أ مصألا

 ناميلس ةياقس ىلا هاعفرف مكركسع «اولخدي نا* ةغفشك مكوفشك
 رد ال لاقو ةنيدملا ىم لايما ةعبرا ىلع كو 0 فرجلاب كلما كبع ىبا

 «ليخل هذخأآت ىتح ةتلق وا نيليم نم رثكا 2لجارلا لورهب

 امل لاق مارللا نا نب ديحم ئنتذح لاف ئسيع نئنئادخو ' لاق

 اًسلاج هثدجوف ليللا قصن ىلا لسرا 7 موذقلا فرط ىسيع لزن
 ه): 0-8 0ءالظ مك راوغالا. 0) >> سملع' وبا. ١ 2). ىضراعلا.

 2( 15 عتنعط» 64 1 ضارع الب. ز 51 1 4 اعيهسن». 8 "5

 تكيف. 2#) هك همم. 2) لل ائئابل. 46 قى هدس., 22010 08 3

 /) 4 هتجو. ) 8 هس, طم> 10. 0256: لاجرلا. 7) ى اولخحيلر

 30 5ع. ععفرف 060-600 اورخانق. ه) هل فوجب. رض) 8 لجرلا.

 7) هذ موربم ب ءك. 8ءاك1 5.



 رولا ا!ثوه زؤئس

 دكدلاخ نب ديحكام نب نامتع ىنعي رفعج وبا هلتق ىذلا ىريبزلا

 ىلا هنم رثكا «الو هلثم رأ مل ٌعمج نّيحم عم عمتجا لاق
 اب لاقف انبطخ ىسيع برق املف فلا ةثام انك كق انأ بسحأل

 حقو ةدعو دلع ىف مكنم برق دق لجبلا اذه نا سانلا اهيا

 فارصنالا بحا نمو مقيلف ماقملا بحا نف ىتعيب نم مكتللح و

 للق يةريتللاب نسيل ةمذرش ىف ىقب ىتح اوللستف فصنيلف

 ناعم نب ناميلس نا نب نايح نب كيشر نب 7 بوقوم ىنتكحو
 ىنتدح لاق بالك .ىب وكب .ىنا نب هللا دبع نب < طيرق ىنب دحا

 يلع ذنخأو 4خرشحو سانلا عمج دمحم رهظ امل لاق ىنا

 لاتقلل مكانعمج دكق انا سانلا اهيا.اب لاقف ربنمل كعص االبقا دق

 ديدع ىف وهو /ٍبيرق مكنم * ودعلا اذ .ناو بقانملا مكيلع انذخأو

 مك نذآ نأ ىل ادب فق هناو هديب رمألاو هللا نم وصنلاو ريتك

 نأ .بحا نمو ماقا ميقي نا بحا ىيخ | بقانملا مكننع جرفأو

 انك املف هيف نينك سانلا نم راع يرخن ىا لاق «ىعظ نعظي ؛5

 ىسيع ةمدقم #انتيقل ةنيدملا ىم لايما ةتلث ىلع وهو ضيرعلاب

 دارج نم الج الا *علاجر تيهبش اف * بلا نود ىسوم با
 نب دمحم ىنثلجو لاق «ةنيدلا ىلا :انوفلاخو انيضف لاق

 6( 3 012., 11013 انيسحالل. 6( مح بقوم. 2 م 0

 4) 5 ةرصخحو. ه) 8 ء6: 14 قناثيملا 6 51م قطعت ايدك رز

 ابيرق ركذ لق. كل ه2. 560. وو. ىز) ك لنع. 2) كانيقل»



 ا*ه زؤخئنس ارارقإ

 ديرتوا هيرب دنقأت هللا لوس قدنخ عاج ىنب دحا لاقف مانود
 اجت ىبا اي دللاو هنا لق كيّأرل معلس هللا لوسر ىّر علت نا تنا
 قفل بحا ءىتن 2 عائاقل نم . كباحكصا ىلعو كبلع © لقتا ءىذن ام

 0 رشا قدنشل ى.انعبثا ايا حمص له مكجاشم) نياق

 0 «هكراتب تسلف ٌلحا هنع قدري الف معلص هللا ليس

 10 ةقطنمو ضيبا ءابق هيلعو هيلا بكر ىدنخل دمحام رفح امل

 هديب رفح وع آدبف هيف لون عضوملا ىنا املف دعم سانلا بكرو

 أباقو دعم سانلا وبكو ربكف معلص ىلا ندنخ نم ةخنبل جرخاف

 ىنتتحو لاق ««معلص هللا لوس, كّتدج قدنخ اذع رصنلاب رشبا

 نب نامتع .نب بعصم ىنثدح لاق < ةلايز نب ىنسلمل* نب ني

 ؛5 دمح اقر صوعالا ىسيع لون امل لاق ريبزلا نب ةورع ىب /بعصم

 ىسيع مكودعو هللا ودع نا لاق رف هيلع ىنتأو هللا ديحت رينملا

 نيدلا اذهب مايقلاب سانلا فحا نأو سوعألا لون دق ىسوم ىبا

 ينثدحو لاق «««نيساوم ا راصنألاو نيلوألا نيرجاهملا ءانبا

 قربخا لاق نافطغ نم ميش ىسبعلا قاكسا 4 نا نب* ميعاربا

 « تعبس لاق نابيلس نب ناجرلا دبع نب ديحم بئوم وع وبا

 2) ظدع 14, 8 هم. ذ) ظداآشخشر ىل ها 8رمأ. ء) 4 بارحالا م

 4) كل دعس. ه) 8 ةلابر نيس 4. ةلأير نب نسل
 200. نع م) 8 اذع 4 /) 8 وبا.



 رار 5 ا زنس

 اًسف هللا الب ّلقاب كنا ملعت تسلا تلق رفعج ابا اب ىلع رشا
 كنا ملعت نسسلا نلق ىلب لاق الاجر اهفعضاو احالسو اماعطو

 ثلق ىلب لاق اًحالسو لام اهرتكأو الجر هللا دالب لشا لئاقت

 نار كنري ال هللاوف رصم قأت ىنح © كعم ىو 'وسيبسل#" خا ىأرسلاف

 ىبنلا نا هتلحو ةنيدملا نم جرح نا هللاب ذوعا ءهللا نبع
 >- - د دع ص

 ىنتدحو لاق ي«ةنيدملا © اهنلواذ 0 عرد 3 ىنتيأر لاق

 اديحم باجا لاق « هدنع ةقثلا نع رفعج نب ليعاملا نب كيك

 ةنيهج مانم برعلا نم لئابقو اهضارعاو ةنيدملا لا رهظ امل *

 257 ري «ءسيف لئابق كلذ نم

 كهنش دقو فافخ نب ةيصع نب كلام نب حاير ىنب دحا فورعم

 رباج ةملكتم لاقف اهئاسور ىلع ميلس ونب اًديحم تءاج لاق كاذ

 انيفو كناريجو كلاوخا نك نينموملا ريما اب ىحايرلا سنا نبا

 رثكا ميلس ىنب ىف /ليخلو مالسالا ءاج ىكقل هللاو عاركلاو السلا ةك 5 7 0 ' 81 ّ .٠

 10 جال جاخور راب

 ةدنخ هللا ليسر ناف ىقدنخل ىدنخ الف ةيدابلا هيلا نكست

 1 1 هوو اواو وو

 م عتود ىدنخ نيذلا ناو ةقرألا نيب ليخل انل هجوي لو
 ىدنخل ليك # هيلع ىدنخ نيذلا نأو اهيف نيلناقي* نينلا 9

 ©6) 4 كعبت. 2) 8 لتاقف. «) هذ هللا ديبع

 4) 4 اهلوا. ©5 14 115, )1. كك 8 همس. قا وليا القيح
 0 زاجما اهب. ى) 0004. هدم. ظع آش تاو. ) 8 ك آش هدشنز

 5600. 0501016 20 بحاأ م. 85, 1. 3 ذص قة 0ءواتسأ



 |*5 زنس خب

 نم سيخ وا عبرا ىلع ىسيع اوقلف عتليل سيح نم اوجرضف
 ميعن نب وريع نأ نب ريع نب بويا ىنثكحو لاق ««ةنيدملا
 نم لاجر ىلا رفعج وبا بتك لاق نا ىنثكح لاق ناهم ىبا

 اهب ثعبي نا ةنيدملا نم اند اذا ىسيع رمأو ابتك مثيغو شيرق
 : بتكلاو ليسا دمحم سيح فذخأف جيلا اهب ثعب اند اًملف جيلا

 هللا ديبع نب رمع نب ةبعلط نب ميعاربا ىلا اياتك اهيف كجوف
 اًميبج'انيلا دمحم تحبف. نيف ءاسررىياوعامج طلو 0 |
 نبا راد ىف ءانسبتن ةربَس ىأ نب ركب ابو ةرمع نبا الخ ام
 نا قط ىبخا ىلاو ىلا ثعبو ىنا لاق «ىكصملا ىف ىتسلا مشع

 ونا :تدرا ليقيو ىبيرصي وفو دل تلض .لاق ةئمتلت تيل للا
 دعا

 هيوعا .»

 ما ىنقاطبا « ميقا نِمبخ كيلع نتي كرما ظلغو كحي ىف ةنيدملا

 لسالسو لوبكب انديقو سبنمل ىلا انب رمأ ث لاق ٠قريشعب ما ىلامب
 ىلا لاقن نالجم ىب دمحم هيلع لخدف لاق ءالطر نينامت غلبت

 لاق «ىسيع مدق ىنح 5000000 الزي ملف لاق «ةالصلا

 ىنأ ,نب ويزعلا كبع ىفحح ىلاق ىيك نب ديحم ىنتللجو *

 لاق مكلل نا ىب هللا دبع نب رفعج ىب كيبل نبع نع كتباث

 لاق ذا ةنيدملا نم ىسيع وند كنع كلذو ليل دمحم دنعل انأ

 هلاقف ىلع لبقأت اوفلتخاف لاق ماقملو رخل ىف ىلع اوريشا ديحم

 ©) 4 رمعر 7106 5253 م. اه 1. 13. 5) كل ناريمع. 2) 1

 انسلجت : ممم>>: 1 1عرد مشاه نبا. 24) 4 رئست: ه مهقأيب. 722

 جاتا 1٠١( ع ُلون) ليد ملف. مر 8 هده, طقه 10. 0 لأ:



 ما ١ اثم انس

 لما نم لاجر ىلا بنك كيقب ىسيع راص امل لاق قاحسا ىبا

 جدوخملا بلطلل نب زيرعلا دبع منم ربرقخل نوخ ىق' ةنيدلا
 ا ليت ايل ةرطاطلعلا نايفص نب ديبكم نب هللا « ديبعو

 بلطملا نب وبزعلا دبع هانم دمكم نع ريتك سان قرفت 4 ةنيدملا
 نب* ىلع دوخا ناكو ىرخا رم ءدرف يرخ* رث ًاريسي مف نه ذخأت 5

 هيخا ىف اذيحم ملكف ليكم عم سانلا ٌكشا نم 4بلطملا

 نب ىسيع بتك لاق ىئىسيع ىنتلحو لاق - «هنع هفك ىنخ

 هلعن « قاصخ نيب ئبارعا اهب ءاج- ءافص ةريرح ىف ىدأ ىلا ىسوم

 ريغص ىبصل ىتاو انراد ىف اًذعاق ىبارعألا تيارف ىسيع لاق
 زث هيطعي سيل* ام ىطاعت اًدمكام نا اهييف اذاف دا ىلا اهعفحف ام

 مهللأ لق هباتك ىف لجو رع هللا لاق هللا هتْوَي ل ام لوانتو هللا

 0 يس نابل .عوتتو ةقد نتا قلملا ىتوت كلملا قلم
 مريدق هئش لك ىلع كنا ريخ ضلا كريب شق نم ٌلخدَو :ةَشن نم

 ورش ىلا كموق نم كعاطا نم عدأو صيرتلا لقأو صلختلا لجتف

 ليقع وباو #ربع نب لمكام نب ريع دعم رخو يرخن لاق «كعما5
 1 و وب
 ورش ىلا بلاط ىنا نب ىلع نب 2 نيسح ىب ىلع نب نسح
 رهط ىلا لسرف لمح عاجورخ ركذو دمحام عم نبتو أت ماعم
 رول ئفنو لدعلا ىلا وححت ننا -لاقف ىّيحم نب رع هان هذخأت
 هيلا اهعفدف لاق «ةريع وا يحل اهتدحعا امنذ فوت ىلبا لب افد»

 ©) شك لبع. (6) 3 ©) لل جرخ, 8 در. 4) 8هر».. ه)

 "ات رز 2 دطيعتا رثدل"  ق) -اك 0 جوا »هب 25+! ) 8 وريم

 2 نوسح-.



 الث خنس ارا

 نب رع نب كيح نب هللا دبع نب ىسيع ىنثتلحو | ««هقنع
 نب ىسيعل رفعج وبا لق لاق ىا ىنبخا لق بلاط نا نب ىلع

 راو. نيته ني امرا دععبا "ىتا ىسيحااب طعتو كا
 ناو نامألا لخباو كفيس مشف لجرلاب تبفظ ناف هيبنج ىلا
 ةاملف لق هبهاذم نوفعي نا هب كينأب ىتح هابا جنيضصف بيغت

 دعس نبا اس لق ثرالل ىنتثتدحت «.«كلذ لعف © ىسيع اهلخد

 هللا دبع نب كبح ىلا رفعج وبا هجو رع نب دمحم لق لق
 نب هللا دبع نب ىلع نب ديحم نب ىبوم نب ىسيع ةنيدللاب
 نم ةّدعو نينموملا ريما سابعلا نا نب دمحم هعم هجوو سابع

 ديم ىسوم نب ىسيع ةمّدقم ىلعو مثدنجو ناسارخ لها داوف

 0 لزني ملف ةريملاو سالسلاو لاغبلاو ليخاب مرهجو ىئاطلا ةبطحق نبا
 ةباكع ىف ناكو ىفعمل ماركلا نا نبا ىسوم نب ىسيع عم هجوو

 رفعج وبا هب فثرف ساّبعلا ىنب ىلا السكام :ناكو رفعج قب
 ««< .... دهجوف

 5 ىثكحم نع لاق « بش نب ريع ثيدح ىلا ثيدحكلا عجر

 نم ىسوم نب ىسيع ىلا رفعج وبا بتك لاق هيبا نع ىسيع

 ضبفاف كقلي مل نمو همملب ىلا بتكذ بلاط نا لآ نم كيقل
 هنع بيغت ليكام نب رفعج ناكو داير نا «نيع ضبقف لاق «هلام

 هضبق دق لاق للم لاقو ءرفعج همّلك* رفعج وبا مدق اهلف

 « ثرالل ىفّتح لاق نيج ؛نب دمحم ىفتحو لاق يكول
 ©<) 8 هدم. 62016همعتت 11311011 طم: 5هولان ع2 ع2 أ 2
 جاع وتتغ ![1طوةتتاتك 0 ,ىسيع 27 20160هع نا12ع 1ط32 1ةعاكانل

 1. 16. 2 5) 7هرغمموأ عع انين هل كري. 2) 12 20) 8

 ريغ, ك4 رعر 1عءاتم ذصأو 7عءانت)6. 2) 8 هةطع

3 1 29 



 اذوب

 ازازازت | زغس

 دهت دقو باب ىلنلا ملعا لوط سر نكو يهتلا ةلظنح
 لاق كدنع اف دم رهط دق رفعج اي هل لاقف دبورح ناورم عم
 لاجر الو ّلم ال ثيح رهظ هللا دجاف لاق ةنيدملاب لاق رهظ نيبأو

 انباحتا نيعمم لاق كيوزي ىب كشار ىب هللا دبع ميشو لا

 بأ نا نوركذي اهريغو 0 وضنلا نب بسبيعو ىسوم ىب ليعاممأ

 قادنخو 7ك يفب ركسعف* ىدبعلا < نيبصح د نب ريتك مدقق رفعج

 7 7 دكا 2 ةاك
 ىلا هب يرخت ىسوم نب ىسيع هيلع ملق ىنح افدنخ هيلع

 افع رث اًليبرط ارهد اًمئاق ىدنخل تيار انا هللا ىبع لاق ةنيدملا

 ىلع ىنثذح لاق مساقلا نب بوقعي ىنثكحو لاق 2 «سردو

 نابيش ىب دمكم نب عمسم ركسعلا ننأب كيلع ديكم ىلا هتعب

 كيعس 6 عنم هتيار لق ىناف كعم هب رسف عمسم ىب كلام نبا

 هيلع ى نوبل مو ةرصبلا لها / نم هيي نب :هتعجا ميج ورع مبا

 جوخ دزربطلاب ملا لكي ركسعلا ىلا كنع وو ناورم ىلا وعلب وجو
 ' 1 فة يدر وف تاع نكت قطري ىلع اان ىسيعلا#
 ىنح دوعسم نب ةهللا دبع نب نامرلا دبع ىب هللا دبع ىب ناجولا

 نيبرض الا ىسوم نب ىسيعل لاقف رفعج ابا كلذ غلبف دمحم لتق

 ©«) 8 23566 ىداو ىداولا, 600. 293 انك :ةعءمز. 85) كل صنلا.

 ه) درع ©0040. طب 1. 4 دمع ىيوج 761 يصح 14 ( نك . 4246

 171610.) ءأ 774ع171. اذ 7عمعو]. 2 4) ة ءكسع لع ١١ مرا عم.

 رك) ك ق١ م 8 نيبلج, 4 نويفلحم. 2) 4 نيعسملاو. ) 8
 012 خللا لبع نب.



 |*5 ؤخنس الز

 دع اباتك شعألا ىلا رفعج وبا بنك لاق روصنملا دوم. بابا

 ىنب اي مكانبَح دق لاق هأزف املف هترصن ىلا عدي كّتحم' ناشل
 وبخأت رفعج- ىا ىلا لوسرلا عجر املف يرثلا نوبت" متنا اذاف مشاه
 لاق ثرابخل ىنتلحو* «شعالا مالك اذه نا دهشا لاق

 5 نب ديك بلغ لاق رع نب ديحم نعادعس نبا ىثكح

 ذتموي انا بابش ىكو انجرخف كلذ انغلبف ةنيدملا ىلع هللا دبع

 سانلا هيلا عينجا دق وهو هيلا انيهتناف ةنس ةشع سيخ ىبا

 هتلمأتو هتيار ىنح توندف حا ةنع 2 سيل هيلا نورظني

 الجر نو ءاضيب ةماعو وشحم صيبا صيق هيلعو سرف ىلع وفو

 قدا تل ىلا و مادو نضلا ا دق مهتحأ

 اهذخاف ةرصبلا ىلا هللا دبع ىب ميهاربا هاخا هّجوو ءاوضيبو

 0 دعم اوبضيبو ايبلغو

 ريع ثيدح ىلا ثيدحلا عجر

 نب ثرالل  ىفتح لاق : نيج نب ليحكم :ةتاتشوا ل
 ؛5 لاتقل ىسوم نب ىسيع رفعج وبا نيفطإملا ريما بدن لاق قاكسا 3

 نم فالآ ةعبرا هيلا مضو هبحاص لتق امهيا ىلبا ال لاقو ديك

 ««نينمومل ا ريمأ سابعلا ىا ىب ديكامم هعم ثعبو دنت

 امل لاق عمسم لهم كيز نع نابيش ىب كلملا دبع ىتكحو لاق

 لاقف كنئمومع رواش لاق نودع ىسوم نب ىسيع رفعج وبا رما
 نا آلا وه ام. كيبغو ىوريغ داري ام هللاوذ لجرلا اهيا ضنما هل

 ن0 «« ةنيدملاب ىكأو انيلع ملق ىنح راسف لاق صخ#ثا وا صخشت

 نب رفعج رفعج وبا اعد لاق نابيش ىب كلملا دبع ىقثّدحو لاق

 ه) ف 4 ديجو. 0) ظموعع. انه. 13 هد



 ادار |!6: زعنس

 دق ئسيع نا نبخو هيلا صوخشلاب همأي دمحم بانك هات ىنتح

 نينثالا مهي كم نم يرخث لاق «مودقلاب هاجعتسيو ةنيدملا نم اند

 ال1 لقلت يبست مي لتك ئذلا .ىيلا دنا وو ديدها ركع 3
 لداقب 'كيدقو نافسع نيب ةعاوخل ةام وهو مهَأ ,ىسوم نب ىسيعل

 ىب ديح ىنتلحو رع لاق .«هباكصا برهو برهف كيج

 لق رايس ©« نا نع كتباث ىنأ نب زيزعلا لبع ىنتكلح لق ىيجك

 ١ .لمللا نم بكار .ىنعاجف هللا. دابع نيب نيس .بجاخ. كنك
 راد تثجن لق اهذخأت ميعاربا اهب يرخ دقو ةرصبلا نم تمدق

 ىلعاب اصف بابلا نققدف دمح# هيف ىنذلا لزنملا نتج مث ناورم

 مهللا 2هللاب الآ ةوق الو ليخ ال لق رايس وبا تلق اذه نم هتوص

 ريخآ ءكنم قطبي قراط الا ليللا قراوط رش نم كب ُبوعا ىنا

 ناكو .ةرصبلا ميعابا فخا نللق كءارو ام لاق ريخ نلق ريخ لق

 مكنارخال هللا اوعدا حئاص حاص 4 ميبصلاو برغملا بص اذا دمحم

 «مكودع ىلع هويصنتساو ةيواعم نب ىسكاللو ةرصبلا للختأ نم

 اليخ لشلا لما نم :لجر انيلع مدق لاق ئسيع ىقتحو لاق

 لجيلا اذه ىرت فيك هل ليقي نأ ناكف ورمع ابا ىنكي ناكو انراد

 لعب ىا هيقلخ ىسيع لاق كبخا رث ءوبسأف هاقلا ىتح ليقيف
 ًًعارذ نهظ مح يار نكو لجيلا ّلك لجيلا هللو وه لاقف هلأسف

 دعم لتاقو دعب هعياب مث لاق برخل بحاص نوكي اذكه سيلو

 ارز صحي /”ملس نب ديحم ىِب هللا دبع ىنشكحو للق و

 ©6) 8 نبأ. ) ف ميظعلا ىلعلا 4) كل هزت, 4) 8 هدتع

 ©) 4 نيساف. ر) 4 ملسم»



 ادا د د 571

 الث ؤئئس ارازإ]

 2 فئتلاو ذكم اف هناككأو ىرسلا مزهنا هجاشف هسأر, ىلع ىرسلا

 ىرسلا ىلع ةبيش لآ دحا رث رادلا دبع ىنب نم لجر مازرلا وبا

 6 عوج زرع كفو ىدب قاحالاب نمأي « هيلع دّمح بانك :درو رف

 د يض دتشل ا اكل اسس 0

 ؛0 ىف ةح ىو 4ةقسب ىلع نسل ذخأو امهنع سانلا قرفتف دمحم

 ةرصبلاب اًميقم ليي ملف ميعاربب فحلف كيدق ةقسب ىيدحت لمرلا

 الف ميعاربا ديري ىاحاسا نب «مساقلا جرخو ميفاربا لئاق ىتح
 ةنيدملا ىلا عجرف ميعاربا لتق هيقل كلف صضرأ نم /عيديب ناك

 ىلع نب كمح نب هللا دبغ مةنبا تذخا ىتح اًبفتخم لري ملف

 ميه م يي جا لا اطيل نشل ل ب ل

 كشار نب ريع ىنككحو لاق ««مساقلا رهظو ةيواعم ونب 4 هرهصف '
 اليلق ماتا ىرسلا ىلع ةيواعم نب # نسل ريظ امل لاق 7 مدع ليم

 ©) 8 عفان. 0) مزتلاو د عز 1 ىلا سبم ىلع. )4  2 هدص. 48

 طثع ء( 1م52 دقسن (51©),: لل دفغيس ء 220>* هعيسب. #م) 2 200

 مسافلا نبز 220 10. 0 ديري 121 أ نب رك) ى 0ممو 8 عيدبد

 (51ن. م) لل ديلاز 220 10. 60 ذاجوز 12غ ةجحو /) 8 هرهقف

 © هده, وني, ل رهقف, 14 هدم. 2) ل منغ. )2  هك كيحنر 14 51#
 11 نسل نب ليح



 رولا |!ثح ننس

 ىفهل لاقف رفعج ابا ربخل غلب ّىرسلا رو ةم ةيواعم نب نسدلل
 نب رواسم 0 ىنبا نبا* ئنثدخمو لاق «؛© لضعلا كنا نبأ ىلع

 نبا هللا نبع ىنب نم .« ةلثاث نب“ لهُم رواسم ىب هللا نيبلع

 نسل هيلع مدقف هللا دبع نب ئرسلا عم ةّكب تنك لاق صيعم

 هتفيلخو فئاطلاب ذفتموي ىرسلاو دمحم يرخ لبق ةيواعم نبا 5

 ةبتع ىدعتساف لاق بعك نب ىدع ىنب نم* ةقارس 00

 هيلع نيد ىف ةيواعم نب نسل « ىلع ىهللا شادخ ىنا ىبا

 تأطخا دقف دعب اما شادخ ىنا ىبا ىلا ىرسلا هل بتكف هسبحن

 تبصا امناو ةيواعم نبا سبحت نيح كسفنل كرظن ءاسو كطَخ

 نبا ىلا بنكو هتيلخاب نمأي ةقارس نبا ىلا بتكو هيخا ىم لامل 0

 ”كتبلي ملف لاق «دنع / ىضقيف مدقي نا ىلا ماقملاب درمإب ةيواعم

 ةكم ىلع المع ةيواعم نب ىسممل هيلا صخشف كمك رهظ نأ

 لعفي ام الك لاق كيلا لبقا دق ةيواعم نبا اذه ىرسلل ليقف
 نا 1

 الا راد اهب ام هللاوف ةنيدملا لها ىلا جيرخ فيكف هدنع ىثالبو

 هيلا صخشف لاق #ءاجن لين دق هل ليقف فورعم ىل اهلخد لدقو ؛5

 ىلا لصاوب تننا ام هللاو كنا لجرلا اهيا هل لاقف : جيرج ىبا

 ىلع اهبصاغو اًشيرف ارهاق كارثا ىرسلا عم اهلعا © عينجا دقو ةكم
 لا / تيبأ ام هللاو ىنفوحخ ةكم لعابا كئاتمل ىبا اب لاق اهنراد

 هيقلف ىرسلا هيلا لبقاو هباكصا ىيف بثو مث ءاهنود توما وااهب

 ©) ه لضفلاو لضعلا وبأ 5ع. م”. 85 1. 2: ءموصمدتعس قدغ

 ةلإ دق-ذدتكل6 )65  ك هره. <) كل ملاوي. 4) لك كعب. 6) لك هت

 ر/) كل ضهنف. ى) 4ك بشني. 210 10عمد امالغ م0 المع. 2) ذ

 مرتان مع. )2  0 جابرج م) 8 عبجأ. /) ةذ تينالو 220

 اهل.
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 |*ه زئنس 8

 ذنم ةعبا, ىل نيضم © تناك نا هب امتفلح ام لثم ىلعو سلا

 رظتنا ىلاف لايل عبرا ىفورظناف نينموملا ريما دنع نم ليس لج

 انه كل ناف مكباود جلصيو مككالصي ام ىلعو رخآ ىل اليسر

 ىتح مكدعاجا الطب نكي ناو مكيلا اهتيلس اًقح هنولوقت
 و عمو كزجانن ىتح سربن ال لقو نسملل ىب مكبلغأ وا 0 ىنوبلغت

 نسل هل لق دنم اوند اًملف ليخل نم « ةعبسو الجر نوعبس نسما

 فن اذاف ىوبلا ىف « اوتنو يفني ىتح 4مكنم لحا نملقي ال*

 نأ نسل ىشخو مانقم املف «دحاو لجر ةلمح مكتلمح نكتلف
 ادجو ابنو يفنف قوبلا ىف كحيو يفنأ تادات>مياككاو يانش ع

 د٠ ءرفن ةعبس غانم لتقو ىرسلا باكا هناف ىحاو لجر ةلج انيلع

 نم رقن ىف ةينثلا ءارو نم و هباككا نم ناسوغب هيلع يعلطاو لاق

 نويشقلا آر اهلف هنرصنيل يلع ذخأو خب جرخ كف شيرفق
 ليخأ نعلط نا ىلا اولجخت ال لاق اومزهنا نق كباكعا ءالوه اولآق

 2 هللا ةكرب ىلع اوموهنا* لاقف ىفقب ام هل ليقف لابخل ىف لاجيلاو

 ه ىلع اوروستو بولخلا ةادا اوحرطو ةرامالا راد اولخد ىتح اومزهناف
 لخدو هيف اوناكف هتيب ارلخدف ماررلا ابا ىتكي *دنمل نم لج
 امدو رفعج ابا هيلا ينو سانلا بطخت دجاسملا ةيواعم نب نسم

 نب رمغلا ىنثّحدح لاق مساقلا نب بوقعي ىنثكحو لاق ىك«دحبحل
 ذخا امل لاق بلطملا نبع نب سابعلا كيم ةلمر نا ىب ةركك

 © 8 تنك. 4)65 ىقولتقت. <) 4 زعستو. 2 82)4 0522 7

 اوتنور كل هرصءز 1معوأ مممعم 80232 ايرطنيو هرمنا 3101200. امو

 6 71 اوكنو ةمان0 21105, 1م 1. و 8 ط2عأ اببتوو, 4 1

 انيو. ر/) 8 مانتعبز 202 10. 20 قيبلا 121غ نوسقلا. د) د

 علطف, مه» 8 ناسف. 2) 8 ىتح. 2 8 هده. 4) كل ةبجا.



 زازا |*5 زنس

 0 وارسل تلح لن هديب 6 ل كسلا

 اننيب لاتقلا 6 محتلآ نا تيارا نسل هل لاقف ةكم ىلع ةيواعم

 اًبنتج لذي رل ىرسلا نا نسح ءاب لق ىرسلا ىف ىرت ام نيبو
 لا اوم اعط

 1 1 و

 عنص امل اًطخاس لزب ف ىرسلا نا 1 اب لاق سابعلا لآ نم لحا ىف اذه

 لاق 4 مدع لمم كشر نب رع ىتكدَحم 1 «ريفعج وبا

 ايا ىدني ةسبنع نب هللا نبع نب كيحنو قاكما نب مساقلاو

 هللا دبع نب ىرسلا هيلا ثعبف ةيواعم نب نسل ميما 3
 ا 0 ا

 وتلا 7 نيب رخاذأ* نطبب اوقتلف رانيد ةئاهمممخ هاطعأو ةئاعبس اك
3 

 ىنلا طبق اهنم ىَوَط 3 لع طب ىلا ةيتنقلا' قو

 / ىلا ىسح* لسرأف السارتف ميك 2 ىف ةلخاد كو خكم ىلا # هباككاو

 هللا مح ىف ءامدلا اوقيرهن الو ةكم نيبو اننيب لتخ نأ ىرسلا

 امهل لاقف رفعج- وبا تام ىتح كانثج ام ىرسلل نالرسلا فلحو

 ©6) 8 بويا وبأ, 710ع 5انم72 م. ال 1. قت. 86) 8 مكأ. 6) 8 اياب.

 4) كك ىنلاب. 2 4 8 5. م., كل زمللكا0صعاع. رز 8 هدد. انغ 01100116 دحأ

 نم لكل هدم. لا. ى) 8 5.1. عج, ى طلع هنا 2 لغو 15 1013 ان

 معمعمأ. /) ة شيرم 0520055 نمرح دا 8م خا نا

 نيب. /) 8 هرص. 4 8 هع, صم 10. 080: الو



 | خنس ار

 عجرف ىسيع لاق «هانبكرف هفيس ماشف لق كل هللا رفغ كقيس مش
 دمحم نب نامثعو و ةرصبلا قأذ مآشلا ىلا لصي نا لبق ىسوم
 نب عفان نب هللا دبع ىنثدحو لق  ىاذخُ ابهيلع ٌلُخَف

 عفان نب هللا دبع ىخا ىنقكح لق ريبزلا نب هللا دبع نب تباث
 هيلا لسرأت تباث نب عفان نا دتأب م دمحم رهظ امل لق ربكألا

 لق انتتج كرا مل هللا دبع ابا اب لاقف ناورم راد ىف وهو هاف

 السلا سبلا لق ىتح كبح هيلع حلف ةديرت ام ىف* سين

 تجرخ ءىش ىف كارا ام هللاو ىنا لجيلا اهيا لاقف كريغ كب سأتي

 كلهمب انا امو الس الو عارك الو لاجر الو لم هيف سيل كلب ىف

 ؛0دعب كيف ءىت الف فرصنا لق ىمد ىلع نيعم الو كعم ىيسفن

 ملف كيح لتق نا ىلا دجسملا ىلا فلتخب ثكف لاق 2 كاذه

 ىددحو عفان آلا لتق موي مغلص هللا ليس, دجسم ىف لصي

 نب رمتزا نع رع ركذ اميف رهظ امل هللا دبع نب كمح# هجوو

 معمو اهيلع الماع ةّكم ىلا* ةيواعم نب نسل عفان نب ديعس

 دب ىرسلا اب رعشي ملف, بهل نا لآ نم ٌلجر مساقلا نب  سابعلا

 ام دالبم هل لاقف هيلا يرخت ةكم نم اوند ىتح هللا دبع نبا

 نوديم رثب .مكدعومو هللا كرب ىلع اومرهنا لاق خانم اونا لل ال
 9 . ١ يي 95 : ١

 ّلجر رخص نب نيسمل جرحو ةيواعم نب ىسلمل اهلخدو ايمزهناف
 ع 2 2 + سك

 لاقف هبخاف م اعست رفعج ىأ ىلا راسف هنليل نم سيوا لأ نم

 لاق ««مرد ةتايتلثب داجأو م اماما, نم ةراقلا فصنا دق

 2 ذ سبر 710ع دانم22 2. ا.ه. رك) 5 اهنامر , ©. 116635,

 ربو قلقا 10-0
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 اذلأعإ اذ*ثه:. زلئئس

 رهظو ماشنلا ىلا ىسوم مازر جوخ اميثتعبف كبلا ناوعلي ماشنسلا

 رفن ىف هسبحن نما ىف رفعج ىنا ىلا بتك ىرسقلا نا ىلع ديح

 ىو رئانلل ىلصم ةلبق ىف ىتلا ماشع نبا راد ىف هعم ناك نمن

 ا 1 4 : 2 8 |
 بعذف هنم لسنا مث ماسلا ىسومب مازر دروو © ىصخل جرغل مويلا

 انقضو ءالبلا انللم كقل هللاو لق ىنذلا دوق هتسحا ناكف هلغأو

 ةجاح هب انل الو عضوم رمألا اذهل انيف ام ىتح ةاعرذ هب*

 دغ نم انيسما وا انتليل نم انكجصا نّتل فل ةفئاط « نمو

 ىهجو تبيغ دقو كيلا نبنتكف انيلع 4 ىلديلو انرما عع

 امازرو ىسوم نا لاقيو ثرامل لاق «يىسفن ىلع نتفخو

 ىلا اهيجوت ريسم ا م 6 ناجرلا لبع نب* رفعج نب هللا لكبعو

 اداز مهل ىتشيل مازر فلخ ءاميتب اوراس املف ةعامج ىف ماشلا
 لاق «:ييجملا ىلا هباككأو ,ىسوم عجرو قارعملا ىلا بكرسف

 ندادغيب هللا دبع نب ىسوم ىنثدح لاق / يع 5 07 ددحو

 وعدنل مأشلا ىلا انعم لاجر ْق امازرو دمحم ىنثعب لاق اعم م
 مان 1 او مااا ا لاااوب

 الكا سأري ىلع, فقول دقيبم, مازر , لبلد رمد ف .ليصتخن

 رفعج نا ىلا كسأرب ثيم رث كقنع ثيرص ول تيا ىسوم
 2 سبق ابا اي كلزع حكت ال يلق لآق ىتلزنم ىف هدنع ني نوكيا

 2) 4ك [ةصااتتل حرم ا #  ا تيفو. 4) 8

 نلاديلو د 14 هس. ه) 0س. 004. 8 لعند ىيصنملا نب. 7 4

 ,ن ىسومر 11102. 10 هللا لببع نب _رىسبع 2 م انباود» /( 4

 تبعذ. 2) 4ارشب, 46ه رمش (8 مش).



 !*ه زئنس اماه

 نم دعا فبي رث هنا تملع دقلو هب لسوتي ل رضاح كوباو
 نم «هّتارو ناكف* ديغ معلص ىبنلا دعب بلطملا دبع ىنب

 هْلَني ملف مشاه ىنب نم دحاو ريغ رمالا اذه بلط رث هتموع
 ملف هدلو ىف ةفالكلو هل 6 ئجنلا ثاريمو هتياقس ةياقسلف هدلو الا

 ةةرخآ الو ايند ىف « مالسا الو ةيلعاج* ىف ٌلضف الو َْش فقبي

 ناف ردب نم تركذ 58 اماو كريو 4هقرازا ساكويا |١

 هيلع ففنيو هلايعم بلاط ابا + نومي سابعلاو هاج مالسالا

 /اعراك 57 3 جرخأ سابعلا عمرا: الوشو مدمج ابل نللا 0
 هس0 2 -

 ناك هنللو ةبيشو ةبتع نافج اسحألو وج ليقع, بلاط تام

 0 ةنئووملاو :قفنلا مكافكو 2 ةبسلاو راعلا مكنع بَعْدَ نيعطملا نم

 ىف #مكانّلع دقو انيلع رخفت فيكف ردب مري اليقع ىحف رث

 انثروو بألا مراكم ”مكيلع انزحو هرسالا نم* مكانيكقو رفكلا

 هنع زترجاع ام هنم' # انكرداف مكرأتنب انبلطو ءايبنالا متاخ مكنود

 © هللا ةحرو  كيلع مالسلاو مكسفنال ”ايكردت مثو

 اي هل لاقف ديحاب ردغلا ىلع ىرسقلا نبا عيجا لق ىقاكسا ىبا

 ىلا ىالوم امازر هعمو هللا كبع 7 ىب ىسوم كعبا نينموملا ريم

 ©) 8 هتارو تناكف. 4) 4 204. معلص- «) 4 مالسالاو ةيلعاتل
 8 220 ايندلا. 42) 14 هد. و ةصاع 5عوب 70تر 12 121غ وأ: 14

 نوب ر/ 4 ةمدالل, 14 ةمزاللا“ 4 4 تباصا. ) ى اهرك
 انأ 520772 2) لك هزت. 2 مكهسنأ كاملا 1 |[ /) 14

 هرج. كعزص 10. 123غ انرخحو٠ 7 ل مكنع. 7 ذل انكرداوو 10. 0.

 هعم. دعه. )١12 2 هوكردت». ضر ه2 12 مكيلعو 74774 11

 مالسلاو. ؟) 82 200. كيح#, طتم> مازر“



 الزرع 5*1 زئس

 رمألا عفدو ةيواعم كيب هعيش ملساو زاجتأب فحلو مهاردو ىخ
 اهيف ملت نراك ناف* هلح الو «هئثالو ريغ نم الام فخأو هلحا ريغ ىلا

 ىلع نب نيسح كيع جوخ رث هنمث زلذخأو هومثعيب لقف ”ىتن

 دسأرب اونو « دولنق ىتح هيلع هعم سانلا ناكف 2ةتاجرم ىبا ىلع

 عوذج ىلع مكوبلصو مكولتقف ةيما ىنب ىلع متجرخ مث هيلا:

 ىبكأ لنق ىتح- نادلبلا نم مكوقنو نارينلاب مكوقرحاو لخنلا

 الب مولهو ةءاسنلاو ةيبسصلا اورسأو مكلاجر اولتقو ناسارخإ كيز نبا

 انبلطف ٍغيلع انجرخ ىتح مأشلا ىلا بولجملا ىبسلك لماحل ىف ءاطو

 مكفلس انيتسو عرابدو قصرا مكانترواو مكئامحب انكرداو مكراتب
 كايا انيكذ اما انا تننظو مح انيلع كلذ تنختاف هانلضفو »

 كلذ سيلو رفعجو سابعلاو ةرج ىلع هل اتم ةمدقتلل ء هانلضفو

 معا لاس ايندلا نم الورع برخ نلتو تننظ امك

 ةيما ونب ”تناكو برثملو لاتقلاب كوبا ا لضفلاب يلع اًعمنج#

 ماك هل انجحتحلف ةبوتكملا ةالصلا ىف َةَْفللا نعلت امك هنعلت

 ىف انتمركم نا تسملع دكقلو هنم اولن #امب جتانملظو انفتعو هلضف 5

 نم سابعلل تراصف مزمز © ةيالوو معا 2 ميجاحلا ةييافتس ةيلعاخل

 اهيلت لون ملف ريع هيلع انل ىضقف كوبا اهيف انعزانف هنوخا نيب

 وع لصف لع ةنيدملا ٌلعا طحق دقلو مالسالاو ها

 7: تبغلا جاقس ,و هللا / جشعن ىنح اتتداد الا. ايلا برقتي مو هب

 <) لل ء 18 ةغيالور كءأم 14 زلح و م) كلهدرت6. هك 58

 0) 4 ىشلاك. ) 14 هدد. (طهطءغ جننعمم ءم0. ظةيتواس.). آ)ءص

 زمدقلل, 14 زةملقتلل. 72 ا ا مل ع) هل تناكف.

 7) 4 ايبخلا -2) 14 ياحللا 2) 4 200. ريب. /) 14 تيشغي.
 7) كف 300. دب.



 اه نس مزز

 نب* نسح كّدج نم ريخ وهلو دلو مأل وهو نيسح نب ىلع نم

 ما هناخلجو ىلع نب كبح هنبا لغم. ددعيا كتف قع انوار

 وهلو كلو ما هتدجو رفعج هنبا لثم الو كيبا نم ريبخ ةوهلو كلو

 كح وللا ناو كتف خللا قشر رس كلا فالرلا دبل كين "نيب

 : ونب مكتلتو مللاجر نم دحأ ابأ لمحت نك ام 4هباتك ىف «لوقي

 الو ةيالملا ثرن الو َتاريبملا ءزوح ال اهنلتو ةبيرق ةبارقل اهناو هنننب

 هجو ّلكب كوبا اهبلط /دقلو اهب ثروت فيكف ةمامالا اهل زوجت
 نيكجشلا الا سانلا ىبأذ اًليل اهنفدو ارس اهضرمو اراهن ىاهجترخاف
 نبي .اهيف :قالتخا ال ىلا تسلا تءاجتا نقلوا خاسهتيستلا

 فام اماو- ١ ١ 2# نوقري ال ةلانشلو : لاكلو دال انا تدخلا نا قيشلسلا

 ذولا / معلص هللا ليسر تّرصَح دقق هتاقباسو قاع نم هب ترض
 هوذخأي ملف لجر دعب الجر سانلا خا رث ةالصلاب نيغ رمأف

 اما اهيف اقح هل وري رو اهنع هل اًعخد هلك هوكرتف ةتسلا ىف نأكو

 هلئاقو مهننم هل وهو 7 نامتع لنقو * نامتع هيلع مكقف ناجرلا كبع

 !5 ةيواعم عياب مث هبأب هنود فلغاو هتعيب كعس جيم رييؤلاو كل

 كّشو هباكتا هنع قفتو اهيلع ”لئاقو هجو لكب اهبلط رث هدعب
 هّديع اهناطعأو ايهب ىضر نكح مكح رث ةموكلمل لبق هتعيش هيف
 ةيواعم نم اهعابف ىسحح ناك رث هعلخ ىلع اعمتجاف هفاثيمو

 4) 8 هرم. 14 نيسح .ىب. 5) كا وعهو ءك وزع ذصنه انا 1ةعأأ

 هدضنه ]14.6 2 هذ لاقر م:2عى .ةللا 2 همت. 24) 58 3207 501١

 0 4 زو آ14 زوجج لعتس ز0. 200. اهل. رك 5ةزنع 2 14 أ

 2247:2/, 18 دقو. ى) 14 زمطاف يرخاف. /) 14 هر». 2) آذ نم.

 /) 1خ نيتروير خ 200. نوقروب الو. /2) لل هت. ) 1ك هاظ. تأ

 جانغعطت 1.1. ةطق. 2. 724714/] ؟بمعو 7 نامتع اهلبقو. 7) ى لئاقف,



 م1 [ث8 وانس

 ه0 ) نبع

 ةموهع هلو © مالسلا هيلع* اًذّمح هللا ثعب كقلو نيدقملاب 5

 مامدو مرذنأف نييقألا كتريشع رذتأو لجو رع هللا لون ةعس

 هللا عطقف كوبا اهدحا نانثا ىباو ىبا اهدحا نانثا كك

 | لايم الو ةّمن الو الا امينيبو هنيب لعب رثو هنم امهتيالو
 سيبو رارشألا ريخ © ىباو اًياذَع رانلا لها ففخا ىبا كنا تيتو

 كب سيمو يسب و قيفخ هللا بافع ى ا يخص هلل غل ٍْي
 قيقسو ارانلاب لتضفي نا: للاب نمي نسون وفجر يصب دعنا

 ام* امو 7 نوبلقني بلقنم ىأ اوملَظ نيذلا مَلْعْيَسِ ملعتف
 / ةمطاف « نمو نيترم هدلو اًمشاع ناو ىلع ما ةمطاف نم هب ترخ

 كدلو معلص ىنلا ناو نيترم هدلو بلطملا كبع ناو ىنسح- مأ 0

 لا مشاه هدلي ل ةمغلص دللا لرسر نيرختآلاو نييألا ريخف نيم
 مشا ىنب طسوأ كنا تسمتزو ةرم الا بلطملا كبع الو ةرم

 نا

 نسمي عد

 كيف 4 قرعت مثو مجكلا ككلت ل  هناو اأو اَمُأ غخرصاو اًبَسَن

 كحيو رظناف ارط مشاه ىنب ىلع ترخن كتيا, قف دالوالا ثاهما

 نم ىلع ترخنو كريط تيذعت دق كناف اًدغ هللا ىم نننا ىيأ 5

 ”:معلص هللا ليسر نب ميعاربا / ًارخآو ًالاو* ابو اسفن كنم ريخ وع
 آلا مهنم لضفلا لاو ةصاخ كيبا ىنب رايخ امو ِهَكَلَو كلا ىلعو

 ©) كي هس, 10. طمم> هد. لجو رع , آ4 ها / معلص» 2) 101.
 26, 85: هاهم 02 ف نبا كتناو. 4) 103. 26و 75. 228.

 نو رك 1خ هدسد., عاد 22طعأ رسمأ“ ى) 8 اف. ) 8 هدد.

 2) 4 كناو. 4) 4 ىرعت, 14 فرعتر 3 قوعنأ“ /) 14 ادالواو

 اخاو. ) قفل هدس.ز 56و09. انكوانع 20 هدلو آك هز. ) 1 ء(1ة ام.



 |*ه خنس ذل

 ىأ هللا دودح نم اًدح الا «دتتدحا رما لك ىلعو كلامو كسفن

 ىّلوا اناو كلذ نم 4 كملي ام ٌتملع دكقف قامت ىلا ملشملا اكل

 ام.:نامال: ىهجلا نم: نتيطعا كتان :نبغلب ىكار هلل
 امآ ما ةريبم نبا ناما ىنيطعت تانامألا ىف ىلبق الاجر هتيطعا

 5 © ملسم' قا. نما" ما لع نب هللا
 عفن ميحرلا ناجرلا هللا مسب ١ رفعج وبا هيلا بتكف

 ءاسنلا ةنبارقب كرخف 4 ٌنِجِب اذف* كّتاتك تأرقو كمالك ىنغلب كقف

 ءايّلاو 0 ءاسنلا هللا لعبج رو ءاضوغلاو ةاغجلا هب «لصتل
 هباتك ىف هب أدبو اَيأ معلا لعج هللا نأل ءايلوألو ةبصعلاك الو

 ؛0 نهتبارق : ردق ىلع .نهل هللا رايتخا نك ولو راَيْئّحلا ةدلاولا* ىلع

 ةنلل لخديا نم لوو اقح نهيظعأو اًمحر نهيرقا ةنمآ ند

 هئافطصاو #هنم ىضم ام* هيلع ىلع هقلخل هللا رايتخا نلتو اذغ

 * هللا ناف اهتدالوو بلاط ىلا م أ ةيطاف . ىم تركذ ام اماو ل

 م اًدحا نا 5 نبا" الوإ اننب 5 مالسالا اهدّلو نم اذحا قوي من

 ؛ةايندلا ىف ريخ ّلكب متالوا هللا دبع - ةباسقلاب مالسالا يَ

 ” لجو رع هللا لق ءاشي ىم هنيدل رانك هلل رمألا نلتو ةرخالاو

 فج دقن نت. ىونسالل نبط تطل نك و

 2) دله رعتنح: (7) 8 3 مزليو 14 ىنمرلير 207727 11 16©عزجأم

 0 ك هد. 4) ك لجا ىناو 2 4 لصيل. 7) 4:24 كلاولا

 ىّتدألا- 8 لوأ ,14 لوا. ) 4 (8 قيف) غانم ىضاملا, 14 ىضم اميف
 نم. 2) 3 لجو زعو 101. 120 ماسالاب م) 14 داجرو

 لعتد 200. اهدلو نم. 4) 54:7 200. بلطملا دبع نب. )4
 »للا “ للا 22 لكمرجا 289 8/56



 ارأ]ا اه زذنس

 ءادرطلا الو هاَنَعْلا هانبا ىم انسل انثابا فرشو . انلاحو: انفرشو فلست

 يمن :ىذلا لثمب مشاع .ىئنب نما لحا 6نمي سيلو هاقلّشلا الو

 معلص هللا لوسر مآ ءونب انو لضفلاو 4 ةقباسلاو ةبارقلا نم هب
 مكنود مالسالا ىف ةمطاف و لعامل ف 8 تنب ةمطاف

 نمو معلص لمح نيّيبنلا نم رم انُخلاوف انل راناخاو انرانتخا هللا نا
 ةفاطلا ةججدخ رك َنهْلَصُفَأ جاورأل الا لع: املتبا علو تلبي

 لها ءاسن د ةمطاف نعريخ تانيلا نمو ةلبقلا ىلص مه ٌلوأو

 للمتا بابش اديس م نيسحو سح مالسالا ىف نيدولوملا نمو ةندل

 اقنع لو بلطلا نبع ناد :نيترمب الع. دلو امشاع . ناو .ةندإ

 نيسحو نسح لبق نم نيترم دلو معلص هللا ليسر ناو نيترم »
 مجكلا ىف / رعت مل ابا هحرصاو اًبست مشاه ىنب ّطسوا ىئاو

 تاهمألاو ةابالا * ىل راتخي هللا لا اف دالوألا تاهّما ىف + عزانت مثو

 سانلا عفرا نبا انف /رانلا ىف ىل راتخا ىتح مالسالاو ةيلعاجخل ىف

 نباو رايخالا ريخ نبا اناو* رانلا ىف اباذع ”عنوعاو ةتلا ىف ةجرد
 كلو ”رانلا لقا ريخ نباو خلل لها ريخ ىباو رارشالا ريخ

 ىلع َكَنْموُأ نا َقْوُعَت تبجاو ىتعاط ىف تدخد نا ىلع هللا

 ©6) 2 نيم. 6) 4 زقباسلاو 14 :ةقباسلا» 4 ى ىنب. 4)

 :يلعاجاب. ]14 دما ١ نيرا تلضفا. ى) آ1طةدتتانك ك0. خل

 جاطعسوتتاأ 20 56. نيستح» /) هذ تأ قوعن» 110001 قوت

 14ص تعد كغ آطص آكطقل4. فرعت. 2 0000. عزانن. 4 8 كه
 هت. 472) ذ ادع. ]خدم دكان رارشألا , 220 5ءوض1عمأع ىبأ اناذ /777:1/ 2 عا

 ىئدلوخ. 7 جارعأو. #) 4ك ءغآش هدت. ه) 167:1 200. ديع ب

 560 ىلع 18 ءا 774/0018



 17 خدفس أ.

 3 - هاك

 اعبناو 0 كعيابو كءاجب نم لك نموا ناو كتيب لما نم © ىسبح

 4:ىشب نم اًدحا < عبتا ال مث كرما نم ةىبش ىف كعم لخد وا

 نم ىلا ةجوف كسفنل «فتونات نا تدرا ناف اًذبا هنم ناك

 «دب فتق مام قاتيبملاو ديعلاو كن ..امألا نم كل 0 تاببحا

 © هللا دبع نب ديد

 نب هللا دبع ىلا 2هللا دبع نب كيحس* ىدهملا هللا دبع نم

 م ديحم

 8 65-7612 مع 0 605 2

 ريقي خا مدد اقنم ةقئاط فمطتشب اني اهلخأ عج

 4 ن دنمي 0

 2 نمت حو كيو حدي بازيلا موه عراك هنأ مهتاسن

 ىف مهل نيكملو نيرولا مهلعتو ةنئأ ملعب سْرألا ىف اوقع
 نأ 2 7 ئآ ناك م 2000 ناماغو نوعرذ نو ضرآلا

 اة انقح قدما ناف ىلع تضرع #ىنذلا لثم نامألا نم كيلع ضرعأ

 7/ متيظحو اننعيشب 7 عل م انب ردا ١ اذه تمت اميناو

 6 اذه:تلظي ثا هنا كنلع ىف رث ةايحلا لل

 ه) 1م حس " مزارؤ كعياب وار 101. ءا 14 220 022. كعم».

 2 عنما 1000 عبتتا» 2) هذ اين ء) ف فتون“ 2

 نامجالا ىنم, 14 ءاتدتصص ىنم. ى) كل امو, متنا © 14 4 11

 6 مال سلاو. ) 82 نين. 2 1017. 28, 78.15. م) 2 امو

 14 ام لثم. 47) كل انبيلا. 7) 627 ومنطبخو, آند

 دوهحوز 06103 14 هلضفب. 72) 8 © 14 ىراخ.
 رز : تب

3 1 2 



 6 )6 ' زخنس

 ىا نبا تععمسو «رازن نب ةقلص نب مكلو قارعلا لما باتك
 رفعج نبا ىلع ترو امل دمحم ةلاسر نا معزيو اهكحاصي برح

 ) هبيجا انا لب* ال رفعج وبا لاقف اهيلع هبجا ىنعت بويا وبا لق
 )| غلب امل اولاظ «ةياو ىنحدف باسحألا ىلع انعراقت نا اهنع

 ءديلا بتك ةنيدلاب هللا دبع نب دمحم روهظ نوصنملا رفعج اب:

 ظ 0 "فلا ذا امن , ا ل

 ا
 و 3 | نعوض ب نتا دوو هنآع 5 ن و09339 36152 © تلك كك ا 0
 ١ 39 2 خخ م ع دو

 3 01 53-- كم 2 ض 526

 ايبات خيذلا الا م 6 ةرخالا 0 مهلو ايندلا ئه نر 10

 2ع 3 نءع 6 6 بح د

 كلو ”ميِحَ روف هللا نأ ري مهيلع ورزقت نأ لبق نم

 '” 2 تبت نا* معلص شل قو "ةنامنم : ةقاثيمو ا ةلدلا يع هلم

 كىحلو عيمجو ٠ كَم نأ ر/ كيلع ردقأ نأ لبق ىم تعجرو

 ام 5كغغوسأو مككلابمأو مكتامد ىلع مكعبتا نمو كتيب لكاو كتوخاو

 5 تلاس امو مجرد فلا فلا ٍكّيطَعأو لام وأ مد نم تابصا اق
 03 3 او 0 7 ّ ع

 3 م قلطا نأو كلش / ثيح ندالبلا نم كنوناو عقول

 3 110 ٍِء

 ه) ى مأرب 6) 8 هدم.و كل هرم. 8 ءا.طدطعأ اذا دتغ اذ 1.1.

  "ةلكدصوووتمدزأ طقك 11(عندك 14 ع 1'ةطوتشمزر 1اطص اطل ذسص

 (عل. ظساقلع 11, #* ةءووي) ءمصختاتغ ةمحمضتست5 110طدقتق0 (-

 هن عل. 11 عطغ م. بك, ونت دلتقسس طقاطعأ 2ع02ءهمعاتتر 1201 0ا11-

 لعد رص محد عتتك 019 ككدصت , 21 عطط ةاتأكعمت 1غ 225. 1ععأا. هدحصعك دقن

 رم 2055126. 4) 15015. 5, ال5. 37 ء 38. ه6ه2) كأس أ] ءأ 14 0طقر

 مم قة 200. لجو رعع  ر/ك) 8 ءكك ]4 هتق.ر 504/7 ه١ تعج وو

 م هك 7 رعت © 50هآان5 13 كيتيون 7 2) قلعة مكغوسا.

 /) هل نيا.



 |*ن: 'قئيسن 6

 ليج ام ةهدضتلاو  سابلا لها نمرونلا المج نا ف مأبشلا

 ىقدحم لاق ؛«لعفف ملس عم عهجوو م رنا وجع وسحأف كيربلا

 نوليقي انخاينتا تعمس لق دايز نب ىيحح نب نايفس نب سابعلا
 رفعتج وبا "لاف: نوب ىلع نيا .هللا "نيبو نط تست

 5 .برذمل ىف كيبل يأرلا هل علطي لازي ال فألا اذه: نا وخال

 ايلف هيلع اولخدف مكترما ىنا هوملعت الو هورواشف 0 هيلع اراخدأ*

 ذنم ىرترجح دقو اعيبج مكب اج ام متتج ام ءرمأل لق ثأر
 اه ةىشنب اذه سيل لق انل نذان نينموملا ريما انذأتسا اولق رهد

 اًعذادق دم الم ىلا نوت اف لق هللا نبع نبا يرخ .اولق ربل
 :0:ورف هلتق ىق لّكبلا نا لق هللاو ىردن ال اولق رفعج ابا ىنعي

 نا كشوا امف بلغ ناف تانجألا « طغيلف لاومألا يرخّتلق

 ,«.,دحاو غرد ىلع هبحاص مدقي من 5 ناو هلام 5 دوعي

 نب عمسم لهم كيز ىقيبخا لق نابيش نب :كلملا دبع انتّدحو لق

 يمه طين ىسيع رفعج وبا اعد كيح رهظ امل لق كلملا دبع

 دت كتموعع ءالوه نينموملا ريما اب لق هيلا رسف ديحن رهظ كق هل لاقف

 زمر ملة ني لاق د ر/ علان كلوح

 لياج انيق نكذألا ىحبتني الو درس موقلا صحمي ال اًرمأ نورت

 عا وُيَق 5 لعاف ىنا لاق ناو قانا ىَّصم ماي أ ام اذا

 نم لئاسرلا هذه نخكسن لاق ىبحب نب ديحن ئىنثتحو لاق

 هم نم ناّمرلا دبع وبا اهينثكحو اهكاتك ناكو ريش نب ال

 ه2. ه.لج امو. '8) 8:هد.ا 2 ظ هدم. .2).لل ةئيفلقللا "كا

 300. لاومالا رك)ر 8 هدت.ز لل انتمويعع ى) 82 ةىشز تضنات0 6000

 ء( 14 رده نا ةءون. طهاعاا ىلا.
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 ام. |*6 ةللس

 ىكلدحو لاق «افلا اهراس ذليل للت فالآ ةعستب هل © مما
 ., هياوتا 7 . كك ٠ (! و 95 5

 مثةمعغم لففشا هروصعص وععج بأ حلب مهل لاق جنح دولا ىلا نبا

 1 ناو 5 يتقن 7 5 : 1١
 هنم كعرججإ ام نينموملا ريما اب هل ليقي مكاننملا 7 ثرخل لعجت

 ىقذدخو لاق [«اسينب !نيعست" الآ, قابلا أ ضرالا كلم ول هللاوف

 نبخ رفعج ابا غلب امل لق هيبا نع ليعامسا نب ليقع نب ليهس

 كدر ك٠ نم بلعتلا تجرخلاسأ رفعج فعجح > وبأ انا لاقو ةقوللا ىلا ردلب

260- 

 لاق قوزرم نب 6 بببح نع ناميلس نب كلملا لكبع ىتثدحو لاق

 دبع انبا'ميعارباو دمحم ريط امل لق اول نب 7مينست ىنتدح

 واو 35 نب هللا دبع ىلا رفعج وبا لسرا هللا
 ىأر كحنع ناك ناف جرخ دق لجرلا اذه

 جرخ « ىنح 0 ىأرلا سوبح سوبحل نا لاقف مدنع ىَأ

 كتجرخا ام قاب برضي ىتح ىءاج ول رفعج وبا هبلا لسرأت جار

 لحتارا هللا دبع هيلا لسرأت كتيب لا كلم وهو هنم كل ريخ اناو
 اذه لعا ةعيش عناذ ر/ جدابكا .ىلع مثجاف ةقوللا ىأت ىتح- ةعاسلا

 نم هجو ىلا اهنم يرخ نف م ملاسلاب اهففحا رث جراصناو تيبلا

 ىلا ثعباو هقنع ٌبرضاذ #هوجولا نم هجو نم اهات وا* هدجولا

 لقا ىلا بتكاو ىرلاب ناكو كيلع ةركحكني ةبيتق ىب
 ن

 ه) كل (ةصاانتتم رماث (510 كعحلس. 2) 5 14 ىبقراملل 2/74 7

 تراح-. 62 8 كبعس 4) 516 8". 1., ك هدهيز 220: 5 ىراوتملو

 ءغ دزغ لك م22, نآط1 8 ىراوخل. 11 كادت 26205 ءزات5 ىب ل

 لزرغال نيرو ني داو ني ىانخل .نب مييست نب نسل
 6 0 /) هك رابكاز 10. مدد مثجافن (184 1.1. مشحاف) 200. اهب.

 مي) هل خياشلاب. 4) 8 هد. ل اعاتاو. 36من وا هع1هم 2) 8

 ملسم م4 هدم. ةخبنت نب م) 5 تلك.

 -ا



1 
 ا*و خفس ل

 ثدجو نال ثيلقةلا نيش نسارتكا رضي رولللل ليل
 دبع ىلا برقا هللا حيبع ناكو هللا دبع هرمألا اذه ىلي ىنلا
 ىبا اذه ككّدحأ هللا كدشنا لاقف هل تدقعف كلملا دبع نم هللا

 نكي مل نا ةتبلا فلاط ةيواعم نب نايفس ةنبا نلق ةدعج
 يي نيم ىتدحو 6 رع لاق 6« فينشدح 61 ىثدح

 ةليللا ىف رفعج ىنا ىلا برخ لق ىاحسا نب ثرامل ىنثتتح لق

 جز ن4 حرس نا: ىب'سيوأ »لآ نم نجر نمح اهبفا 000

 باوبا ىلع ماقف اليل مدقق ةنيداملا نم ءاعست راسف ىّل نب رماع
 كتجاح ام عيبرلا يدل لاقف لخدأف هب رذن ىتح اصف ةنيدملا

 20 :بلعت انملعا لاق هنم ىل لب ال لق مثان نينموملا ريماو ةعاسلا هذ

 ىنيلعل زف هتجاج قعر لس لعب هيلطط ةيلعاعيولا

 ريما اي لاقذ هيلع لخدف هل نذأت كتهفاشم الا لجرلا نا لق لاق
 نأ هللاو هتلتق لق ةنيدملاب هللا دبع نب دّيح يرخ نينموملا

 هوجو نم دعم برخ نم هل ىهسف دعم نم قربخا اًقداص نينك

 اة هتنياعو هتيار انا لق هتنياو هنّيبار تنا لق هتيب لعأو ةنيدملا لما
 ماَنيِب رفعج وبا هلخدأف اًسلاج معّص هللا لوسر ربنم ىلع .هنمّلكو
 ىسوم نب ىسيع مالغ رانيد نب كيعسل لوسر هءاجب يبصا املف

 هيلع ترتاوتو لمح“ رمأب هربخأف ةنيدملب ىسيع لاوما ىلي ناك

 كتينغألو كيبقع* لاجيلا نطو لاقف ىَشْيْوألا ]ج رخآف دكابخا

 ه) ةسطم م00. ءغ14:٠ 1.1. 230056: و هللا كببع. ا 65) هش

 8 هر. 42) كل يرصز 2003م4 14 ءغ 1ص 1310. نيسفمل دهسا

 ركاص يفد ١12 ١ عيسي 0 ا هغلبق روصنملا ىلا هنعاس نم

 ز) ٌّك مرآ ةعسف 30 ار تقلا نعزا ع



 1 اه خنس

 هللا دبع ةراد هجو نعنبا لق ميف لاق نينموملا ريما اب هللا « كرس

 نب دمحم ىنثدحو لاق «اهنمتب كيلع اوبتيل الا < اهوعاب ام

 00١ بع نب دمحم نع نارع نب ريزعلا دبع ىنتكح لق ىيح
 الل اداب قواك هللا دينح ئب ' عيزرلا "نب هللا اكبع خخ ريركلا# 8

 هتنيدم روصنم لا طخ دقو ةنيدملاب دمكم جرخ لق 4 نادملا دبع

 ] :تقكلف 0 جيصق دعم « ترسو ةقوللا ىلا راسف بيجيب دادغب

 ظ لق .نيا "نلق ديحم يرخ عيبرلا نبا اب لق مث اليوهط نمصف
 لاجر الو دّدع ريغ ىف هللاو يرخ كلعاو هللاو كلم تلق ةنيدملاب

 ظ ند 1ع ف نيعي هيزكذح انينكي ككرشا آلا ليلوملا ريما ايده

 ظ 0 1 انا يللا اب اوم عم تلك ل قاودحيلل هجسكج
 هللا .كبع كلق ليخأ اذه ىف ر/ىنلتاقي ىذلا اذه نم كيعس

 معن تلق هفرعا وه مايا لق سابع نب هللا دبع نب ىلع نبا

 ممتشي كيلع لخد لجر نيعارخلا فيقر هجولا نسح رفصا لج
 نأ تددول هللاو هتفرع دق لاق 4 مف نيبح ةيواعم نب هللا دبع 5

 ىف ل ظحت ال. هحلوو. ايلع نا هناكم ىبلناقي بلاط تا عنب ىلع

 معلص هللا ليسر مع نباو مشام ىنب نم لجر اذهو رمألا اذه
 ىردنت ةدعج نبا اب ماشنلا 2 رصنو ماشتلا حير هعم سابع نباو

 ناورم ىنبا دللا ليببعو هللا كلنعت تدقع نأ ىلع ىنفلك ام

 <) هل 1حلت56ةصعاع. 8) 8 200. نا. 2 ىك هلوحر 0ءد ممم

 أبتيل 15121 ابتيل. 7( 3 كلت 14 ا 11 63121112 نكادملا ب

 ه) 15 برشف. ر/) 48 ىنلباقيو 700+ 18 لبخلا م) 41 روش /) 8

 لئقر 500 10. 00. نأ. 2) 8 5. ].ر هل صو.



 |ن خنس ار

5 
 )يلكلا كلملا كلذب كابخ . نكلو اهب كوبتحأ ساقلا' امو

 ليصألا 2 ىفن نا فعلا ّليصأ مد مكَل ليحام ثارت

 بوهومو ىاؤفلا كئادشلا . قا قب زعم ان ٍومحَت ىنثذحو لاق

 ديج# رهظ امل دثادشلا وبا لق لق ىبالكلا + نابح نب كيشر نبا

 1 ىسيع هبلا هجونو

 لَجاعَت الف ىسوم نب ىسيعب تابقملاو بئاجنلا كنا

 مّلَدَ ةنمدكلا ديد مدأ نيكم ناك لاق ىسيع ىبتكل فو لاق

 رفعج وبأ ناك ىتح هتمذأ نم ىرقلا بقلب ناكو اًميظع اًميسج

 نب ميقعاربأ ىنثدح لق ىسيع ىنتدحفو لاق «اممكم هوحذي

 :» نعمس الا ظق ربنملا يقر ادّهكم ثيار ام لق ةسبْنع نب دايز

 كلبع 0006 لاف « كلذ ىناكمبل ىناو منك نم ةعقعقب

 بنملا ىلع اًدَيكم رضح نم ىنثتح بيب بار ل

 حندكنذدنف داع م بهذف « حنكذنف هقلح ىف معلب ضرتعاف 4 تو

 ىمرف اعضوم رب ملف رظن 5 جنكاننف داع رق ينحنتق داع رت بهذف

 15 هللا كبع
3 

 متّكحو لاق  ««هب اهقصلف دىكسملا فقس ةتماكنب

 ناك لق عفار نا لآ نم ىلع نب ميعاربا ىنقلكح لق عفا ىبا

 لاق , ىيسيع ىنتدحو لاق 3 مالللا َج رخاسي هردص ىلع هديب

 لاقف رفعجم نا ىلع اممي ىسوم نب ىسيع لخد لق نا ىنتحح

 ©) ]ل ىعنو "0 ىقبز رمل 60 تارن 11 ترب. 0( 100 هز ]3

 0 عاد ى ىنالقلا. 4) 18 ل مكانتف 520

 م حل :, ر, 1002 1ع بربض»



 الابإا ا5 ”زئس

 شيرق كيلاعج نم كيلعص كيلع لخدو افيعض اد مبلع تددرف

 © تدقفت كنلتو كاذ نلعف ام لاقف هيلع ِنرلا 34 سلقجلا ليف
0 

 هللا دبع ىنثدحو لاق 4 نينا, نم نيكل نيقفتي يام 27

 نب ةيؤاعم نب. نسلمل ديح ليتسا لق مساقلا نب قاححسا نبا
 قاحكسا نب مساقلا / عم دجوو ذكم ىلع رفعج ىب دللا للييع 5

 نع ليعامما نب ديحت ئشل جو لاق « نميلا ىلع هلعنتساو

 ىسينومو نيبلا ىلَع فاحتا نب امساقلا  ليعتسا ادي .نا هلي

 ««الصي نأ لبق لتقف هيلا نابعدي مأشنلا ىلع هللا كبع ىبا

 دبع يطا نيج ديح ليتسا لق م كديعس نب رفزأ ىنثلدحو لق
 + نيخم قتربخاو لاق ,« السلا ىلع # ىدروارجلا ىب زيزعلا ؛0

 دي رهظ امل لاق اهريغو ركةلابز نب نسل نب كيحتو ىئبيك نبا

 رفعت ىأل هريغ دشني رل ام ماضعب دشنا دقو ةمْرَع نبا لق

 ُلَلْصلا اهب ٌلضملا » انني » . ىنمتأ نم ةقالشل ىل اع 4 تبلغ

 1 ا 8 اًنبجو اهفس هسفن كلقأف
 3 0ن ب , 5 هدد

 ٌلويبسلا :عبجلا ليسلا ءاتغ اناكف ميك ووذ هرزأوو 15

 لوُدَكلا :ىيغبلا مهخرصي ملف اوراجو ءاوبذك نإ سيلتا :اوعت

 ليبق مهنم دعارو / راصو ضليف هتعاض لها أنو

 ليست مو لاضملا رثأ ىلع قح اهبف اووصقي رم مخو

 6) 8 لقفت. 6) 8 هنت. 2 4ك لعس 4) 8 ىنواردلا, ل
 ىلروازرسلا. ه هى وسي رار 1 ا لاير. 10. 0172. 65

 اهريغو. ى) ه تلف قنا ا عد تولع, 0ءا> مب 0

 اهبَو 58 انمي 7:0 دكانمو.. /2) هل انيحو . 720 210 اهنم 225غ اهيف.

 2 8 ابك. 5ءععيصلممت» طغعصتفنعا. ذص 8 5. م. ءيععمأام 01100 131أ
1 1 8 1 7 

 1 ل اوراصر لعز» هحصانم م00. دار ءا 2:0 ليبق ة ط2طءا ليت,



 25 خنس أ

 ا 1 - 5 : 5
 ىسيع لاقف هنلتقال هتيار نا انيمي ىلع نا لاقف هينيع اصمغم

 ىثلحو لاق قي و2 وح هفكف ف :فقنع برضا ىنحت كيز نبأ

 قيد ىثدح لاق نعم نب ديح ىتدح لاق هرم نب بويا

 نابح نبأ سرح شي انأو ليك ريض امل لاق 0 ىرسفلا دلاخ نبا ا 3 1 . 0 م ب 5 * 5 هم

 5 هذه .نلق ربنملا ىلع اهيلا امد ىتلا هتوعد تععمس املف ىنقلطا

 نينموملا ريما اب تلقف انسح اءالب اهيف «هللا نيلبأل للا نكح

 نم بقن ىلع ©فقو ول هللاو كلبلا ا سل

 هبرضا ىح شع 'ه اان م .ضيناف اًشطعو عوج هلها تام هباقنا
 و ا 7 اسم 06 3 -_

 اندجو ام 07 لاق ذأ اموب هدنعل ىحلاف 0 ناك اىعيييي ىلا خت

5 3 0 
 ا . 1 200 3 0 6 255 0
 10 ةورق كنا ىبا لئع .:داتل >. 2ىلا نم دوجا بش عاتملا تا نم

 ترصبا دق كارا الا نيلقف لق هبهننتا ناكو ا نبأ نفخ

 /فطعف هعم نم ذلقب هتربخأت نينموملا ريم ىلا تيك عانملا ورح

 هيا هلتق دعب ىسوم نب ىسيع ىنقلطا ىنتح ىنسبخن د

 ىنتذح لق رفعج نب ديبلل دبع نب ديعس ىثّدحو لاق
 > مد

 :ةامري دمح كنعل ىلا لق اهيبا نع كيبل ىبع كنب ةكيرب ىخا

 نب تاوخ نب ةريكب نب تاوخ هيلع لخد نا ىرججح ىف هلجرو
 هيلع لخد رث ىبقلاب سيل اًمالس هيلع قف هيلع ملسف ريِبسج

 متت ام كلف هيلع نلا نحل هيلع ملسف شسيرق نم باش

 ملل راصنألا قنا كيل ك5 تلعاولف امو لاق دعب كتيبصع

 م) كوويععع ة) ذ ىربنعلا“ 6) كل 4) ل اذهب

 ه6 512 ]4 ه) 14 200. ىحا م0656 هباقنا. رك 8 00: ى) 14

 1 ريو هعل ؟10ع زاطتلعمد ةصضص. 2. /) ة[هاندستصت عل 5116

 2( 131 ركب.

3 1 20 



 1 |ّثخ زئنس

 سانلا دازف © لاق

 ةيكرلا سفنلا لئاق ىسيع ناجرلا لق

 ' هللا دبع نب رفعج نب ديمل دبع نب /ديعس ىنثكدحو لاق
 ريغ ىنربخا لاق راصنالا ءوخا ىّكحلا نانس نب مكحلا ىبا

 عل لبقو قوت عم ور 1 ىتفتسا سنا نب كلام نوأ دحاو 5

 ىلع سيلو نيعركم متعياب امأ لاقف رفعج ىنأل ةعيب انقانعا ىف نا
 2 0 3 3 7 7 3 2 ٠ ” ١

 .«ءةنيبب كلام مز لمكام ىل سانلا عروس نبممي «سلم للك

 سانلا عكتراف كعيابا فيكف ليتقم هللاو تننا ىخا ىبا اب لاقف

 ةداّح هتنأف كيخم ىلا اوعرسا' لق ةيواعم ونب ناكو اًليلق هنع

 لاخ ىبا ىلا ارعسا كق قه نا مع اي تلاقف ةيواعم سالو

 ىللخ نبا لتقيذ سانلا هنع © تطبق ةلاقملا هذع تلق نا كتاو

 / تدع ةداجج نا لاقيف «هنع ئهنلا الا دئيشلا أف لاق , ىتوخاو اك

 نب هللا دبع مهيلع بئثوف هيلع ةالصلا ديحم داراف هتلتقف هيلع

 هيلع ّقصو سرممل هاحنف هيلع 4ّكصت رث ىنا لتقب رمأت لاقف ليعامما
 ع 27 00

 يد لاق كنا 5 ١ ٠.0 34 لاق 5 5 9 ١ ٠ 71 لاق يد ١

 ادا د نيس وب عاود: نياق مي دللا :قيبعت فيحف

 هه طبعت م8 تحغ , 2.18: هههعا )8 كضنيو

 2( 43 لدسعب.



 اه زؤنس 11

 كنطأل تننك يو زيرعلا دبع نب ديحم ىلأ كبعبو ةامرخ# نبا

 قاف هدم لسنا نقلا لاق. هيلا تنس عنطم م ميا 0 ١
 لاق نوع نب ميعاربا نب 2 ليعامس ىنثكثحو لاق  «ةكم

 دبع ىنثذح لاق ىئيمحلا نايفس وبا ىبج نب ديعس ىنثذح
 ةهللا دبع نين ديكم .طرش. ىلع ,ىنك .لاق رفعجب نب, نيكل

 رثزا ىنتتحو لاق ««ىبيبولا هطرش لوو اهجو + ىنهجو .ىتج

 وجو نم دحا ديكم “نع فلخاي رث لاق عفان نب كيعس ىبا

 دلاخ ىب هللا دبع نب نامثتع نب كاحضلا غنم وغن الا سانلا

 نب .هللا دبع نب* .ةريخملا نب رذنملا .نب هللا: تبعو 4مل اج
 »9 نب ..هللا. :ىبع نب ىردللا بيبع. نجر ةةملس ويارب مارح لتس ا
 ؛«ينيبزرلا ىب هللا كبع ىب تبث نب / بيبخو .باطشل نب رع

 مناك قدج ىننتلح لاق مساقلا نب بوقعي ىنثدحو لاق

 ناكف ةنيدملا لغأ 4 « ىكنت دمحم يرخ امل لاق بقو تنب

 كبع ب دابع نب ىبكح“ ىب باجولا كبع 0 جرخ نميش

 "قب يد تني. ةءاهببأ كنع ب عيقبلا ىلأ ريبؤلا ىب ا

 ديلا ليت 7 تايبأب
 0 4-5 6 أ هزل انت 5 1 4

 يون ياء 7 دنع التاق

 20 ةيدسأ ٍليَخ ريغ ارط سانلا هلع رق

 4) كل ك 14 ميقتو. 20 82 هرج. م2 ل ئنهجوفا 0) هلع
 18 1 1 2 مارح [اطدد 10. مأرستتح م) 82.نرت. شك 0 7

 هللا كينغ نب هللا كلليع نبأ. ركز هن بايحر 2اينبح اني ا
 نانم01 ءا76020133:1 ء> 7 انآ 521. 2110 0 ءا 1طن 1

 200. آ.عل6 ى) 8 5. م., لل ىجل ا لراس



 اك اثو نس

 هنليل نم ع رخ ادم علب حاير ىنهجو امل لاق هيبا نسع نبأ

 نم يلع علطا نأ م نيذلا دانجالا ىلا مدقن حاير ناك دقو

 لاق برب ديحم ىنأ املف ىقنع ايبرضي نأ لجر ةنيدملا ةيحان

 لاق قارعلا ىلا 4 هتردح دكقل هللاو هيلا ليبس ال لاق ىسوم نيا

 ظ اذار نأ: دعم: نينلا .ىنجل -ىلآ تديع دق لاق هدرف « نتا ىف ٌلسرأَف 5

 نم هباكعأل نيك لاقف لاق «هولتقي نا ةنيدملا نم البقم اًدحا

 بضختناف الاجر رظناف لق هب كل انا #ريضُحخ نبا لاقف ىسومب ىل
 لبقا املك انيديا نيب ومو الا انعار ام هللاوف لاق «ءلبقا رث الاجر

 0١ انيطلاخ ايلف نيبنموملا ريما لسر اولاك؛ حنبل ةيلا رظن الق قارعلا "نم
 ظ ياتو نم ىنقلطأو ى محاناو هباختأو كئاقلا ىنذخأت حالسلا اورهش ه

 ىلع ىنثتلح رع لاق 0 6«لدمكام ىلع ىنملقا ىتح ىي صخ#تو

 هدازق نْسْلأ نع دمحم ىلا بتكي رفعج وبا ناك لاق دُعَجحلا نبا
 انيقتلا ول ليقي ديحم ناكف هعم قانأ هنوربخلو رييظلا ىلا هنوعلي

 لق. ىئيج نب ىمحم ىكّتحو لاق 2 ولك ناوقلا ىلا لام

 ليلا  ةييللاا نيحم :قخا ايل لاق قاكسا نب ثراملل ىنتثدح 15

 دبع اهئاضق ىلعو ريبزلا نب كلاخ نب ديكم نب نامثع اهيلع
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 ىلعو باطشل ؛نب ريع نب « هللا دبع نب هللا ىيبع نب نامثع
 روسملا نب / ناجرلا دبع نب* رفعج- نب هللا دبع ءاطعلا ناويد

 0 0 ا 0 5 6 نيس
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 |*6 نس أ

 «ةيلبلا دنع هاًميثل ةردقلا دنع ارطبل تدك نأ هللاو لقو

 يقف حاير. سبح لق  ىحلا ديعس نب ىسوم سل لاق

 فوع نب وربع ىنب دحا رث راصنالا نم طيلس ا نب ناورم نسبا

 لاقف سوبح وو هحدف
 5 لاجرلا ىلا لاجيلا ىقلم الو سيق هيكل ءامذلا ىسن امو

 لالا لَم هوك انجح ٌكيعَس عقل بانبلا اهلل
 ن

 لايتخأ ىوذريغوطخل ا رراصق 6 ىشنمي + 7نيح حبصت وذل «ببيد

 بوقعي نب ليعامسا ىنتتح لق ىئيج ىب دم ىنثتح لاق

 امآ لق رث هيلع ىتثأو هللا كيت :ربتلا نيح نكعص لق نييشلا

 ٠ ىنا هللا ودع ةيغاطلا اذه رما نم ناك هنف يسانلا اهيا* دعب

 اًدناعم اهانب ىلا اة لب يطال من ام رفعج

 لق نيح نوعرف هللا فخا امناو مارخل ةبعكلل اريغصتو هكلم ىف هلل

 .ريرجاهملا ءانبا ىيدلا اذهب مايقلاب سانلا فقحا ناو ىلعألا مكبر انأ

 كّلالح اومرحو كمارح الحا دق عنا مهللا نيساوملا راصنالاو نييوألا

 ؛5 خلتقاو اًدحع ٍجهصحأآف مهللا تنمأ نم اوفاخاو تفخا نم اونمأو

 # تجرخ ام هللاو ىنا سانلا اهيا اّذحا جهنم رداغت الو اَذَحَب
 د

 أ مكترتخا ىنللو ةدش الو ةوق لا ىدنع متناو مكريظا نببب نم

 دقو الا 2هيف هللا كبعي رضم ضرألا ىفو هذه تكدج ام 'هللاو ىسفنل

 ١ ا
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 11 ا*ه زذفس

 - 2 06 تح كك 3 لق 0 ءارفص 3 . © و

 5 لاق ( ءوتشعلل باب نم ل لاق :نل نم ءةش هلا

 عضوف ري نا دحا عطتسي ملف اهيف ىتلا « ةخوّكلا باب اوفدحو

 سانلا عن عنرصخ هيلع ىطخ مث رانلا ىلع مسن ىرسقلا ىليم © مازر 5
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 دبع ىنثتدح لاق ىيك نب دلمكام ىنتكحو لاق ««: نآورم

 مأزر لاق لاق صفح ىب دكشأر هلا نع كتيباث ى ىبأ نب زسيزعلا 15
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 لاق .«نىسح ىب هللا دبع ىب دمحم وه اذاو ىنخحاص

 تعوم لاق شيرف ىلوم دوت نب , ميخأب ١ ىب ليبعايما سيتا

 ةهيبشب هاهس دق لجر نغ ربخ ةناوع نب مكلل نب ليعامنا

 ل لكم ةراتالا ين رم الجر اهب تكل ليعاما لاق ةصقلا هذهب

 5 اميف ةبض .ى من نم الجو هجو ميخاربا وا اًديح ركذف كيِبع
 نأ

 نا ملع ضعب هل ملعيل دوم ىب ميجتابا ىب ليعامبلا بسح

 تح لاق كلذ ليش لكتقو ءعيقاف يل
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 1 126 زتس

 هل انلقف ةملس ىنب فيرطو ناحطب فيرط ناقيرط قرنق دوسا

 ىنح انثجن لاق هللا «مكملسي ةملس ىنب ىلع لاق نخأل فيك

 6 ليبتر نب نب ورع نب ديكم ىنثلحو لاق ©“ ناورم بابب انربح

 نزع ييش. ىبنيدملا وريع نأ نع عوبري ىنب دحا لشهن.نبا

 ىف تجرخ نعلقا املف امي ةنيدملاب هامسلا انتباصا لاق شيرقو

 ىلع طبه ذأ ىلحر ىغل ىلا ةنيدملا نع 4تأستناذ ارظمتم اهبغ

 | ارل ابطا تلح لا سلع نيت م قا ىيا نما ندا للجم

 ولا نيل لع كا ةباص

 نم كلسا ال تلعجن لاق ىلهأا كيرا ستلبقا مث ىل ةجاحب اهيعار

 املو هل بجتا تلعجن هيف ىنرثكو هيلا ىنقبس الا اًقيرط ملعلا »
 يا نف 00 ا ل ا نم سلا وي 3

 لاق نتننا نِف كلذ 1 كلك "ع نع ا لكلا ضنا

 ىلاقو بثوف

 ىجولا وكشي نّيفخلا قخضنم

 مدن ىتح ىرصب ىّحم تاف ام هللابف بهذف ريدا مث لق «ةتالثلا تاببالا !5

 اا اللا سرا ناك ةلسال  هةوستح ديك عم لبس هاكجا نق

 ىتح ىتليلو ىموي الا تربغ اف ةنيدملا تينا رث # ىلحر ىلا تعجر
 هتوص 2 فرعأل انب ىّكصي لجر اذاف ةنيدملاب مبصلا ةالص تديش

 اذاف ربنملا ىعص فرصنا املف #انيبم ى اك كل اتفتق 8: زهد

 6) م 28/4 مكمل 0( 15 ليس 1 9 "1 نىع 0 15

 ىنيدملاو. 4) ه نيسئنئاقو 82 5. 0 ا ليف" كير.

 ى) 110غ دنصمو م. اةمز 8 طب 1. طقطعأ نبيكم © ةتتطصو
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 |اث5 خنس |[

 ىنب ايكلسا لاق ا ناحطبو ةيلس ىنب ىلع عرش اذا ىتح الجر

 لبقأت ثوبصلا اضم ع حم لاق هللا ان نا اوملست ةملس

 ءاجح ىح 7 0 2 يب نبأ ق فا نم غرد اذا قاح

 ةلدبقا رم يق ناك نم . يرخأو 8 ماش « ىبار اد ىف كيسي

 1 لاوعالا نم ليخ ىلا انرظن سيو 0 ديزي راد ني ناك اذا ىنح

 ال انلقذ ىمرا لقو هننانك بكنو بوقعي نب ميعابا ليونف لاق

 ديزي نتنب ةكناع ثيب ءاج ىنح ةبحرلاب قيما رادو لبفمفنت

 ناك ىدحنس لجر لتق ىتح سانلا شوانتو اهباب ىلع سلجن

 6 لاق «,ديبح تاكا "نك لجر هلتق دككسملا ىف جب

 ىب , اج قربضا زفعج نو نايملل لبعأب ني ل قيعلسل ىنثّلحو

 تاو ليف هعم نكأو راجت ىلع داذملا نم كبكام جرخ لاق نامتع

 نب ديبلل دبع وو :لاجيلا ريبج نب ىتارخ نب ريكو نبأ

 ههجوو هافعاف اهنم هافعتسا رث اهلمح #اهينفكا لقو :برلل رفعج

 ناذملاب اهعضوف فويس ىليح هيخا ىلا هللا كبع نب 2# ميفاربا

 كارعا رام ىلع وهو لجر ةثام / نوكن امو جرخ ةليل انيلا لست

 ه) 0000. نينحر عل هك 105غ ءداع10, 66د. 06 كاهل 4
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 اذنزر اه زئنس

 لعا اب اهيا لاقف هبنت مث الييط تمص رث لاق فيعض توصب

 وهو اهبرغو ضرألا قرش يف هتيغب بلطي نينموملا ريما ةنيدملا

 اًذحا مكنم كرنا ال جرخ نتل هللاب مسقا مكرهطا نبب © ففتني
 هللاو اذه هنم كيذع انا هللا كحلصا ىخا لاقف هقنع نيبرض الا

 نيئفوملا ريما ىضاق تنأو ةريشع انهه نم رثكا ىنأف لاق لطابلا 5
 تننا بهذا نسسلجلا لاقف جرخجل مل تبكوف لاق « كتريشع عدآف

 ةحلط شح ىكسي نمم ةرقز ىنب ىلا تلسأف تبثوف تبث اي
 نم ءاجث لاق «مكحالس اورضخأ نا م ودب رادو هسا راجو

 ة اًبكتنم صاقو ىا:نب دعس نب بوقعي نب ميعاربا ءاجو يشب
 حاير ىلع تلف ةنرتك تيار املف نسانلا ىجمرا نم 1 انيوقا#

 تاهيمم لاق هل ندا كعم نونوكي السلا ىف ةرعز ونب هذه تلقف

 ارلصلا ملك السلا ى اًكرط لجرلا لع لخدتت نا ديرت
 نا ىنا نق هل نلق لاق اولتاقيلف 2ىت ثدح ناف* ةبحيلا ىف

 انثكف لاق «ثّدحتن انب «اوسلجاذ *ئش انهح ام هللاو ال ملت نذأب

 ىتح سعي ليخ ىف ثراخل نب هللا دبع نب سابعلا يرخن اليلق ؛5

 ىلعل انا هللارذ هيلع هقلغأو هلزنم ىلا فصنا رث ةينثلا سأر ءاج

 نيب اففو ىنح ناضكري ءاروؤلا لبق نم ناسراف علط نا لال كلت

 لاق ةياقسلا عضوم ىف م ءاصقلا ةبحرو عيطم نب هللا هيكل

 اليل انتأف اًديعب اًنرص انعمس مث لاق ءّدج هللاو رمألا رش انلق

 نوسمخو نانثام هعمو داذملا نم هللا دبع نب دمحم نلبقأف اليوط

 «) طع ءمه]., 2 فعست, ف رصسب 5ء0ل 1م01502ءأعر آخذ هد.

 ) ل ابكنتم. 6) 18 هد». 4#) كل الخدافم «) ى ءاضغلا



 اوه زخئنس 1

 نب ربع نب ىلعو ىلع نب نيسح نب ىلع نب نيسحو # نيسح

 ىلع نب نيسح نب ىلع نب 7 نسحو ىلع نب نيسح نب ىلع
 نيوبأ ني ليعافلا © اح شيرت .نل الجرو لخص ا

 كلاخ نبا معمر ةيغملا نب ةيلولا نيدوللا ؟كبعا نب ةنلا ١
 5 هد, لك ووش, لاجخ دق ريبكتلا انعمس ذأ ناورم راد ىف هدنعل انا

 نبا بثوف لاق “<رادلا نم هنا سرخلد ئظو سرخل دنع نم هاننظف

 3 ىتعطا لاض هفيس ىلح اجتأل ىلر جت ناوا ع ا
 نا ةليللا كلث هللاو انّذكف رع نب ىلع لاقف هقانعا برضاف ءالوه

 ىلع انأ كل كاذ ام هللاو لاقف ىلع نب نيسح ماق ىتح 4 ميطن

 10 الخف زيرعلا كبع نب ليبكامو حاير ماشو لاق «ذعاطلاو عهسلا

 زيرعلا كبع ر نم انجرخ انفو هيف ايفنخان كيزي راد يف ءاذبنج

 ىوربع نب مصاع قاقز ىف تناك /ابك ىلع انروست ىنتح ناورم نبا
 ىسفن ىنبيجت ام هللاو 5 اي كلاخ هنبال بويا نب ليعامسا لاقف

 ىيكعإ ىب لايكام ىينتدحو ««دعفرضش ىنعفراف بوتولا / ىلا

 ؛ةربخل ءاج لاق ىا 1 ناركع ف 0 ني 3 لاق

 را 3 9 00+

 يا با ضيع ب اقل ل

 ىنح هعم كتجرخو ىخا ف لاق «لحاو او ريغ ىلأو سيعمل

 انيلع كري ملف هيلع انيلسف ةرخآلا ءاشعلا دعب هيلع انلخد

 ه«ريخع لاق هللا هكلصا ريمألا + ىسما فيك ىخا لاقف انسلجن

 ©6) 8 ىسح نب ىسح © 6 111 5604. 5261015 عوسيحح 0

 ماج 325 مح نيسح. 4)6  نيسح. 64 هيفا 2).ذ ئدنطت0. ا 2 21-

 3 كدكتنبح. 72 1 وك 8 1 / "1 ىلع. 2( 12 جحبصأ



 عا

 1 | زئئنس

 ءاملا هباكص" لواني ةنيدملا رابآ ضعب ىف ٌثحتف بلطلا هقهر ىتحو

 ميعاربا ىلتو © اًمظع ىقخت ال هنحب ناكو هسأر ىلا هيف سمغنا كقو

 نب ليكشف ىنثثدحو لاق «« :هباصأ ص ع هتقو نع و 5-0

 ةنيدملا لغا ثدح“ لق فاكشا ىب ثراخلل ىددح لق ىبحج

 هئاسن ىبح 7 عقضعب عاب ىنتح ماعلتلا ءاربث ىف انعسأف دمحم روهظب
 دقو هديري هدنج ىف بكرف «داذملا ىلا دمحم نا احاير غلبو

 ئملسلا هللا دبع نب ريبج هعمو داذملا ديري دّيحم هلبق يرخ

 رماع نب هللا دبعو ةاطع نب بوقعي* نب هللا دبع نب ريبجو

 بلطي بكر دق اًحاير نا اهتبحاص ثّكحت ٌةءاقس اوعمسف ىملسألا

 « ةينهكالا راد اولخدف ىوسلا ىلا راس دق هناو داذملاب اًديحم دم

 راد ىلا عجر مث مهب ملعي ال بابلا ىلع حاير رمو مايلع اهباب اوفاجاو
 ءيرخ لو رادلا ىف ىَلص ةرخآلا ءاشعلا ترضح املف ناورم

 ثا نب هللا دبع نب نابيلس دمحم اًحابر ملعا ىذلا نا لبقو
 نيكد نب لضفلا نع ركذو . يبل نب رماع ىنب نم /ةربَس
 الييللا ةيعي «ببوذ ,ىنا نبا وع ّ هللا كيبع نأ ىنغلب لاق

 رظتنت 06 0 :جورح لبق نيكس ع ابخد و ىفححخ نبا ١

 ام كنم اهيلع مشا اًذحا ةمألا هذه ىف لج ام هللا جورصخلاب

2 3 
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 : رانا وا 1 9 , 320 4 6 |

 نجسلا ىف تاف ةنسالا بعالم رماع ىب رشب ىب رمع نىب هللا لبيع 5

 ةكلط نتنب ةشكاع همأو نسح ىب 8 سابعو ىنسح ىب ىسح

 نب ميحاباو ىسح ىب هللا دبعو 2 هللا ديبع* نب ,همع ىبا
 . . 2ك ١.٠ (ّ د 1 1 2 . ١

 ىغبب . يرخ امل لاق ىنئادلا ىنتدح رمع لاق “© ىسسح

 <) ك كاتا. . 2) 8 هرج... هه ه ىنمضيب, 2) ذ امعرت

 ىرسك. ) 8 ىنرذح هدم. 560. هيلا. 4ك ىنيضخلل ا ر/) 8 5.

 مر 10ءد]عد رص 8 2001656 دنمأر كل 5. 2. /) ذ رصماع. 2 5

 نرغلا بع



 17 قتيننس أبا

 هتيارف لمحألاب ةرامزلا تقلعو ىوهف ةرامر هقنع ىفو ةلسلس هيلجر

 0 ,ىسوم نىب * هللا كبع نب ىسوم ىنتدحو لاق «اديدش

 5 ىلا رفعج وبا لسرا ةذيرلاب انيص امل لاق هيبا ىع ىا ىنتكح لاق

 هدتباف اًدذبا كيلا دثاع ريغ هنا دلعأو مك ولا لس نا. قا

 نأ كا كانا لاقو ايخ جمارجث ديلع هسفنا نيوضرعي هنوخا ونب
5 3 500 0 5 

 طايسلا انيع كب هللا معنا ال لاق ىلا رظن املفه ىنسلا تيدح

 :0 برضلاب .ىردا اف ىلع ىشغ ىتح هللاو تبييضف لاق مالكع اي

 ىردتا لاقف 4ىنبرقتساو هنم نتيبّرقف ىناددو ىنع طايسلا نتعفف

 عطتسا مث الكس هنم «نخفأت ىتم ضاف ضيف اذه اذه ام

 فقلطنأف :لاق-رمألا اذه نع مليعمبل ئناو بكذا نا طللاو
 59 0 ع 7
 15 نب حاير ىلا ىنقعبت ىينموملا ريما اي تلقف لاق ©« كيوخاب ىننأف

 هل ىنعبت الا اقيرط كلسا الف تصرلاو نويعلا لع عضيف نامتع
 / حاير ىلا بتكف لاق ؛ىنم نارييف ىاوخا كلذ ملعيو لوس

 اوبتكي نا مترما اسرح- ىجم لسرأو لاق «ىسوم ىلع كل ناطلس

 طالبلاب + ماشه ىبا راد تلونف ةنيدملا نمدقف لاق ىبخ هيلا

 ه0 (.صبرنب هلونج ميقم ىسوم نأ حار هيلا بنتكف ارهشا اهب تمسفاف

 ه) كل هدت. )5  كل همت. ) ىل اما. ” 2) 8 ىنيرقوز كل ىنرقتسا
 لعند لاق م. ه) 4 كيلع نترغرف ام. "يرراط مرسم هن مسا لعمل , ":

 ىلع /) 8 هلاك دب نأ: 228 مشا.



 اذذيإ

 أو |

 علك زاعج ىبا .ىدف, ملأ دب ةياىلاام لاقف مهيفاعبا ىعر هلأاس

 وبا ب م لاق 2 كا نب ديح :طسإلو 8 8 الا

 لآ ةعيشف قارعلا لما اماو كراصن 0 ناسارخ 0 اما

 نوذتعي امو رفاك الا مدع 7-0 ام هللاوف مأشلا لعا امو بلاط قا

 امد ول وربع نب هللا دبع .نب لكمكم ماخا ىلآو هدلو ىم دحأب

 ىنأ سفن ىف تععقوف لاق *لجر هنم هنع فلخ ام مأشلا لعا

 دك كيا في 0 و ميقارلا تحت 0

 0 1 را ا

 اي لاق ىكلت قاهما ىا لاق ءانضللا نباي لاق  كيع ةنبال اذه

 دبحم ةنبا ةيقر تننكو هردخو زرجلاب ههجو برض رق ةلعافلا نبا

 011 ا رت نتا يسال وو اوللا« تع وج يعاب م
 ا بأ 2 ضعيف ادعفأو ءممللا احد سيق نم ىليلخ

 1 دحر ةسوج ومما[ وووت

 دبع نب دمكام #ريعب ناف اذحاو اًموي الا هل امم ةىنش نم عوج

 6) 8 ىب. 6) 0000. هدد. آنطةتانك م0. قة دعسمع 21 كتنبا

 222291 20 كتنيا:1. 10. ” 2 ذى محم 4) هردحو.

 م 8 ماوللا ": مهبل. /) 15 ريع رف ريغب»



 | قيس أب

-. 

 سننعم» بولا يملا 0 ,ىعل ةلاق ىنلان 0 برضلاأ نم ىلع 3
5 

 لاق مانا نب دكيلولا ىنتدحو لاق 0ع 92 :بادتا ىلا هن

 1 0 1 َ 1 1 أ 7 3 1

 6 خل 16 11 د | تع . 15 0 .٠

 ىنامتعلا هللا دبع ىب دل نيبا لاقف رفعج ىلبأ كنع نم للجر

 نب بويا لاقف «طابيسلا عقو انعمس نا © ثيلن ملف لخدف ماقف

 هدنع لحال سبيل داجحر ىرال ىنا ,ىنب اب هيبنبل ىمورككملأ ةيلس

 10 ىجحر
 7 2 . 84 هه ىف 1 4 هك 5 ب و

 هناك يرخاف لاق. «ءىشب ابكقست ا مكسفنالا اووظناأف ةداويج
 ت9

 ىدحا اهنم طوس باصأو همد تلاسأو هّنول طايسلا تريغ لق
ٍ 

1 

 دوقس | 1 تندلإ ءاماكتف م داير هللا وسر نبأ ,. فسي نم سانلا

 هلي لح نينألا .دقش ىف عييرلا :داداخم ليف في د

 مكئارساب انلعف اذكح ام هللاو رفعج ابا اب هللا دبع دادانف ءاقش

 “ جرعي منو ىضمو هيلع لفتو رفعج وبا /هاسخان لاق «ردب ميي : 16 0000 ا

 ىنامثعلا هللا ىبع نب دكّيح هيلع لخد امل رفعج ابا نا وكذو

 ©) ك نيسوبخل. 4) 8 كبرلا 5. م.: كل كيزيلاو ءك 14 71, ا

 ) ىك امناك. 4) كل نأ. 2 كل بشني. رك 8 هدا, 220 لل 3+

 ءام- ىمي) 8 ملسف, 4 هلسي ("© هعسي), 10. 300 03. برستنق»

 /:( ره ءاسحاف»

3 [1 23 



 | يف )82 جرتدني

 ١ ناجس ىّمحم لاق ثويد اب اهيا لاق هيلي نيب فقو اَملف
 تلج ةمف لاق ًاريبكو ًاريغص كلذ ريغب © ىنتفرع كقل هللاو

 نسكملا نب نسح نب هللا دبع نب ميعاربا نست تنالو كتابا

 ىلع ىلامت الو ىنّشغت الأ قاتعلاو ىالطلاب نامألا ينتيطعا دقو
 اارتا رق ةرطعتم ءالبصخم كتنبا ىلع لخدت نا مث ايكع#

 /اًيوَيد وا ءاثناح نوكت نا نيب تنان اهلج كعوري «الف الماح

 نأ لع ىهفا نايا مآ نيحم»لاف اًهنخرب مسفألا ىلا هلشلا ميأو

 هذه هب تيمر ام اماو هتملع شغ وما ىف 1 جن ا يم

 اهايا معلص هللا ليسر ةدالوبب كلذ نع اهمركا دق هللا ناف ةيراخل

 نيح ىلع اهب ملا اهجحوز نأ اهلج رهظ ىيح نننظ دق ىنلتو 0

 فشف هبايت فشب رمأو ءمالك نم رفعج وبا ظفتحاف ءانم ةلفغ

 نيسمخ برشف هب رمأ مث هتروع نع «فشأف هرازا نع هصيق

 قسما كحيو هل لاقف ههجو اهنم طوس باصأف 4ىكني

 وبا # ىف ا ا يالا قو

 0 ل عيل

 املف اببلم هب يرخا مث /ىدي هب* تّدشو هقنع ىف نشف اًليبط

 ثنا ىناب لاقف هل ليم هيلا بتو رفعجو ىلا ةرح نم هب علط

 ه<) ف ىنخمع 4 4 انك ك4 عت مس ل هه

 2 0000. انياخ“ 186ءعءرز عج 14 نى 654 انرب» مىزر 1

 فشكف. 4) 4 ىالال (51ك, 2ىنكي. )4 4 ليسرب. 2)

 ىرعاف. 4) 8 دهدويق. 2:0 560. اببلم « ايلم.



 |مث* زفتي أب

 رث ًاريثك ادد هبر ءامد رث هل اًمالغ* اطحف تسلجن سلجا لق

 دق لاقف لوسرلا ها ىقربخأت تأت ارلمح اذف ٌبهنا همالغل لق

 ٍرعش رتس هارو نم فقوف دمحم نب رفعج ماقف لاق «عهب لبقا
 ىف نسح ىب هللا دبعب علطف حا نصبي الو هثارو نم ,صبي

 5 هيلا رظن املف لاق كلذك هتيب لها عيمجو قون هلداعم ليكم

 ىلع لبقا زق هديا, ىلع 8 هعومد ترج* ىتح هانيع له رفعج

 «ءالوه دعب +ةمح هلل* ظفحي ال هللاو هللا دبع ابا اي لاقف

 تبعصم ئنشحخ لاق:الاو نب نسلل نب قنمكم نيتكح ل

 «رماع نب ثرال هيقل نسح ىنبب .بهذ امل لاق نامثع نبا

 "دلل دبل لاقق ةذيرلب ماشع نب ثرال نب ناجرلا دبع نسبا
 لاقف ىسح نب ىنسح هل بأرتتف لاق اندالب نم مكجرخا ىنلا
 ى سبع ىنتلحو لاق ««تكس الا كيلع تمزع هللا دبع هل

 امل لاق هللا دبع نب ليكم .بجاح كوبا نبا: ىنككتح لاق

 ةيهك نييتعم ناينأي ميخاربأو ىنيكم ناك ىسح ونب لك

 151 لوقيف يورخل ىف هنانذاتسيو هنالئاسيو اهنابا نارياسيف بارعألا

 اشيعنت نا رفعج وبا اكعنم نا ليقيو 0 كلذ اهنكمي ىتح االجكن

 ىنثكحو رمع لاق 0 «نيميرك اتومن نا اعني الف نيميرك
 راص امل لاق ناحسا نب ثراألل ىنثذح لاق ىيحي ىب نيكم

 نب .ورمح نب. دللا"7 تنع» نب «مسحو لخص مووت
 20 هصيفن كلك فيقر رازاو ”ج اسو صيق هيلعو رفعج دبا ىلع نامثع

 6) 82 هنت. 7) 82 دعمد ىرج-» 0 ةيمرح هللا "28

 ( سايح 6( 43 200. نيجرك نوف نأ“ 7 5 كديسبيبع 28( 4



 يع | انس

 جاير هيلا لسرأت «بلاط ا نب ىلع نب 4 نيسح سنب ةمطن
 نسح ىنبب حاير جرخ رث ةنيدملا ىلا هرثحن ردبب هلام 4 ناكو

 سيفت رصقب راص املف ةذيرلا ىلا ورمع نب هللا دبع نب كمحكمو
 ىقلاذ لالغألاو ديقلاو ىيداّدحلاب امد ةنيدملا نم < لايما ةثلث ىلع

 نب هللا دبع دكيق انقلح نقاضف لغو لبك ىف هنم لجي ّلكو

 نسح نب ىلع هوخا هيلع مسقأت دوأتف هاتضعف نسح نب نسح
 حاير مهب ىضف هيلع انلوحن عسوا انناك نا هيلع هينفلح درع

 كيعس نخا با دلاخ نب ميعاربا ىنثدخو لاق «ءةليولا ىل

 || ايامنا دمإا لج وعر اجلا نوب هةيوبوتج نحروبع ىبا
 نب نسح نب ىلعو اهب نودبقي دايقأب ىنَأ رفعج نيا ىلا ىسحال

 ىلأ برق املكف ليفت كيف دايقألا ىف ناكو لاق «ىتصي مئات ىسح

 لاقف هنالص نم ر/ ىلع لتفناف لاق «ىفعتساو هنم ىدافت نم لجر

 لاق كدب ديقن هيلجر لم رث اذه هعَش متعبج ام ٌدشل

 ىنلا لاق نارمع ىب هللا كبع ىنكدح لق ىبسيع 000

 لق ةلإز نبا ىنتخح رمع لاق 2 رضألا وبا ةذبرلا ىلا عرّتح ؛5
 ىلا تودغ لك نيسحت حا لخرا ىو تيجي ا ينسج . ننيتكحج

 نأ جم ناورم راد ف عب جوخ 0 ىغب تيارف كدجحاسملا

 /ديحم نب رفعج ىلا لسرف تفرصنف ةذبلا هب داري رشزألا

 ©) 8 ىسح. 4) 8 هنط., 20+ هردحات. ) 15 ماسارسف.

 4) 8 هت. مه 4 ةيريوبحح ب ١ 0 الا ساو ةزيوحح ب 560 56عانأاق5 33

 7 هما ه7207-1 تاز, 1711, 27.  رث) 18 هد. 20 ماسح سس

 م) ك مهب ركح. 7) 1لائانك 5ةل5 11هددتصت



 0 : عانس نإ

 نا © جلأسف انباككا ىلا سنا نب كلامو ةكلط نب كيحت ىبا

 انيلع لخدف لاق «ءهللا دبع ىنبا ميخارباو اديخ .هيلا !اسعفدي

 اذه نسح نب نسح لاقف هتلاسر ماغلباف ىلصي متاق ناو نالجيلا
 ال. ءاتم الم ىع الو انيأرب اذه ام هللاو اما ةموشملا 2 ىتبا لي

 5كاخا ىبنوت ام ىلع لاقف ميعاربا هيلع لبقأت لاق 05 انل

 هتالص نم أ فرصناو لاق ءهما ىف كيخا نبا ىنذوتو 4هينبا ىف

 ىل نذأب نا بحا نا افرح ايكيلع را ال هللاو ال لاقف هاغلبأت

 ىنركسي نا دارا لاقف ىداغلبأات نالجرلا قلطناف لعفيلف رهاقلأف

 ىنتّتحو لق  ««هينباب ىنينأب ىتح #ىنيع هنيع ىورث ال* هللاو ال
 ؛0 نب هللا دبع رأس ام لوقي انئاملع ضعب* تععمس لاق # ةلايز ىبا

 ىروم ئفتحوا لاق ٠ :«ديأرا وع 2 ةلتعابالا هلق ادايل 000 1

 رفعجوبا نينموملا ريما ”راس مث لق هذج نع هيبا نع هللا دبع نبا
 ىتح ديلا ىلا ىضمو ةنيدملا لخدي ملف عجر رث اجاح ههجول
 لق ىيج نب دمحم ىنتتحو ربع لاق اهني ىنث* ىلا
 ذة كنع نيسوبح ,ىسح ونب .لزي م لق :ناحسا- نب ترا نقندخ

 حاير م ىلا «درف ةذبرلاب هاقلتف 128 نس رفعج وبا جح ىيلخل لل
 دبع نب دّمكم صاخ#ابو هيلا ىسح ىنب صاخشاب هرمأو ةئيدملا

 اًعيمج هما مهمأل نسح ىبنب وخا وهو نامثتع نب ”ورمع ىب هللا

 4) 4 خلي. 2) 4 ىّما" ) 8 انتمالم 4) كل هتنبا.
 011. 56 نبا. ه) 5ءوو. درجات 14 1ععيصااتا“ 720م 220060 ايكيلع دز

 بجا نأ نزوح. ري هى يكانقلا قى. مرا هدتعءا مز فارسا

 2 آ/10ع دنصتد م. 1م هصست رك“ م26 82انمالع 7218 5: نشا

 «000. هلنم. م 0000. هرج. #) 1ع ءمص. 8 اهدوكتر امد و 84 ىنب
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 اهبيغرب 5) 4 رمع



 أب“ 2 ةلنس

 «وقدمخ سيح رق نينمولا ريما كل اهتفرعيل هللاو اما لاقف“ نسح
 ©« ةرشان نب دكيعس ىنثكح لاق مساقلا نب بوقعي ىنثكحو لاق

 ' ول ني راجل بي قدا نانولس ىو رددامم ايام
 هللا دبع ىب ىسوم ىنثلحو لاق «رفعج نأ نك ىف تاف

 هبا نع ىا ىنثكح لاق نسح نب هللا دبع نب ىسوم نبا و
 ىا لأسف انب سبلمل قاض انسبح امل لاق هللا دبع نب ىسوم
 لعفف اهيف 2 انسبح ّلعججف اراد ىرتشيف هل نيفأني َُك اًحاير

 قيتتتم قا شبمل انب ءّذتما الف اهيلا انلقثف اراد ىلا ىرتشاف
 هب هل ةقاط ال ام ىتمويعو ىنا تلمح كق ئنا لاقف اًدْنه هما

 «هنع ىلا نا ىسعف ميديا ىف ىحي عضا نا تيم كقلو

 ' 1 لول ةتثإ# نعمل تلمبر العطا تبول تع 3
 له بّدحم نع هقيخأد اهيلا صهتف اهتبثا نا اغآر ايلف: انهن
 هل يق اريخ هب هللا خفي نا وجرأل ىنا هللاوف ربصن لب الك
 متو تقرصناف لاق هللا ديب انجرف ناف هيف ّدجيلو نما ىلا حنيف

 © :هتيغب ىلع ليكم ؛5

 تيدلا نم قع نب ىنسح ىب ىئسح كلو لج ةنسلا هذه ىفو

 ١ *“ قاوعلا ىلا

 ىلا ملم ببس نع ربخل ركذ

 امي دفا مدا قدم ناك اهو "ىليجلا
 نع نا ىنثدح لاق هللا كبع نب ىسوم ىنثتح لاق رمع ركذ

 ميعاربا نب نارمع نب دمحم لسا رفعج وبا مخ امل لاق هيبا

 <) 5زع قر 8 5. مز 10. هده. نب. 5) 2 شيخ 4 2 مشا
 هل بتم مادمت )1 جدني 7) 110 ْق ل.



 1 علت أبأ

 نب* ديحكم دجو لاق بيبح نب ريع نب هللا 6 لبع ىنشلحو

 ء بوثولاب مه دقو اهلماع هيلع ٌلحف رصم ىلا ايلع هنبا 6 هللا دبع
 ناكف هيبا باككا ىمس هل فرنععاف * رفعج ىلا ىلا هب لسرأو هدشف

 وبا امهب رماف نينح وباو 4ىلاوملا نا ىب ناجرلا . ىبع» ىس نفل

 5 ىنتلحو لاق «طوس / ةثام ىينح وبأ برضو اسبكن 6 فعج

 نب ميعاربا ىلع ,نسح نب* نسح نب نسح رم لاق ىسيع
 سوبحم هللا دبعو كلبا فلعتا لاقف هل البا فلعي ومو نسح
 اهينم دجوي ملف اهرابدا ىف اص رث اهقلطأت مالغ اب اهلقع قلطا
 دبع نب ىلع ىنثكح لاق ىسيع ىنتكحو لاق 2 ««دحاو

 '0 ةروصقملا ىف حاير باب ازيضح لاق ىلع نب رع نب دمحم نب هللا
 * ىل لاقف لخديلف 2 ىيسح ىنب نم انهه ناك نم نذآلا لاقف

 باب نم اولخدف لاق «ميقلا عنصي ام رظنا دّيححم نب رمع ىمع
 ىنب نم انهم نم لاق مث لاق «ناورم باب نم اوجرخو* ةروصقملا
 نم نودادحخل لخدو 6 ةربصقملا باب نم الخلف لخديلف ىنسح

 ؛: ىنت3آح لاق ىسيع ىنتّكحو لاق ««دويقلاب يكف ناورم باب

 يي ئ اةلجل لو "7 لسرا حبصلا ىلص اذا حاير ناك لاق ىا

 ىف ففلتم لجيب اذا 2انيفسا املف موي هدنعل انف ةعاس انتّدجف

 تئج لاق كتجاح ام اًلمأو كب ابحرم ساير هل لاقف هل اس

 نب نسح نب نسح نب ىلع وع اذاف ”ىموق عم ىنسبحل
 1010 0) 8 هرصءز مقلع 7ع. خه, 11 560. لمكم

 دلاخ ىب, .. < ه تببتلاب. 2) لذه 0.222 2 ىلاوسلا , 10

 100 يبح وباو, 1طن 1221002, رسيسبستج و (8 مه1ن110 م05

 نسح وبأ) م60 3 02. رك) ى ة:تاعبسس ى) 8 هز0., كل نخل

 نب /2) 0000. ىنسح. 8عداتادأ هك 14 "إير, 8. 2 كولا 4

 هرم, تمتع 10. 221غ ىنب 250 باب 1414. 47) 18 انرقتسا. 2) 18 ىلها.



 7 |مع ذانسن

 2 روسو نب .ىسح نب دوأد ىنبا خللا لدعو .رامهيلسو * ,وسح ىبا

 نىسح نب ىنسح نب ميحابا ىنب ىقاكحساو ليعاممو دمحتو

 بلاط !ىا:نب ىلع, ىب قتسح“ نب. نسح.:نب .نسح ١ نب: ابك
 دكيبع نب ريع نب ةكحلط ةنئبا ةشئاع هما تلاقف هباب ىلع هوذخا

 ايندلا ىف ةّيح 8 ننك ام هللاو ال اولاق همشا وعد رغم ىب هللا اتي

 ىنتّذحو لاق 6 دباعلا نسح نب نسح نب نسح نب ىلعو
 ا ب وبا نم سبت لاخلا ةيهارباا ىبانوقخيج قب : لايعاملا
 نب دبحم ىنثذحو لاق ىلع اخا نسح نب نسح نبا
 ديكم مننشنب حاير رهج لاق قاكسا نب ثراشل امك“ لاق روج

 وخو اموي لاق مث لاق «ةنيدملا لعا متشو هللا دبع ىنبا ميهارباو ون

 ىبا ةئبا ركذ مث لاق «نييراحلا قيعلاخل نيقسافلا اهكذي ربنملا ىلع

 لبقأت لاق ام « اومظعأو سانلا 2 انك لعضلات اي تا هده كوع

 لا مكهوجوب هللا فَصْلَأ اميمتتش نع ءانلك ال مكتا* لاقت عيلع
 / مكحاصن ةلقو مكشغ ا مكتفيلخ ىلا نبتكأل هللاو اما ناوهلاو

 ردابف نضلاو 5 دودحل نبا اب كنم عمسن ال سانفلا“ .لانقف ه5

 3 ىقح نسانلا يرخو ّبابلا هيلع. فلغأو ناورم راد 4 محتقاو

 ايحم ىنتدحو «ءاوقكو اوعانت مث دومتشو هومرف هقتاجو
 ا ا اس زفت زفتنلا ىنكدح لاق نوي خيا

 نبأ محم نب. ىلعو * ىلع نبا :نسح نب .نسح .ىب هللا دبع
 لاق 0 ل

 4) 8 هت. 2) تمل. ) 4 ككاقلا, ةطان'112-1طةكاد 1, ا,

 ب 30

 مياقلا. 4) ابيظعو. ه) 17 ىا7دو دم هدحصتصم مع25 م1 ءان2 عش 7ةععمل

 5 612) !انلت ة:ايكنأ؟ 220 كا ديحت "رز فل ىو حصت. 24

 #) لك ن3. 2) 8 هص.



 )عر* زنس 1

 دجسملا لخد ىنح دمحم لبقاف ناكطب ةيحا نم فيصنا رف

 ©اعدو ىلصف

 ىلا عضوم ىلا عضوم نم لقتني ©هللا كبع نب* دمحم لري مو

 هللا دبعو هيلع ردقي رثو دما روصنملا ىلع لاط املو هوهظ نيح

 رفعج أل لاق ةورق ىلا نب نارمع نب هللا دبع نع هللا نبع نبا
 نسح ونبو ميعارباو دمح كل يرخ نا عمطتا نينموملا ريما اي

 «دسألا .نم < سانلا:روكدص ىف بيعها جهنم دحاولل هللاو 6 نيلخ

 نم لاقف هاد رث لاق *#هسبح ىلع هجاه ىنذلا كلذ ناكف لاق

 ؛ن دبع تام املخ ناميلس ىب 4 علف لاق ىأرلا اذهب كيلع راشثا

 «ىسح ىنب _خاب رفعج وبا رمأو ؛هعضوم ىف ناميلس ىب سلف

 وبا ,مأ لاق ةورف نا ىب ناريع ىب هللا كبع ىشحح .ىسيع لاق

 لاق ىهملا رهزالا ابا كلذ ىف هجوو ىسح ىنب فخاب راخاير رفعج

 5 نينس ثلث اسوبحم لوي ملف نسح ىنب هللا دبع سبح ناك كقو

 هللا دبع ىلع ايلست هباضخ لصن كق م ىسح ىب ىسحح ناكف

 < ىلع 5 3-0 : 7 :
 كخاف لاق «7 ةدامل تلعف ام ليقي رفعج وبا ناكف

 ننسح..ىب رغعتج و. 2 نيتحو عسب 2 ىب. سيتا جلا

 م) 8 هس. 42) ذ نولُْحُم 2 4 لاجل. 4) ى طنع « ذصكع

 201 جيلخ. ك) 8 هرم. رك 8 هرصص. ىف 8ءهنعع 4قط00112ع 5ك
 [1ن عن نان م1:0مأ ع: 14 "وم طعمع 0 نسب. /) 1121ه

 سوي, 5 ةدالل ءغ مدلتااو ةصخع هباطخ لصف. 2 هك ىسح نب

 5021ع. #م) لل نيسح.
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 ا“ |! زلئس

 فرعتا ىطونس ىبا اي لاقف رهظ نيح دعب ديحح ىلا ىطونس نباب

 لذي ملف سبحث هب رمأف هفرعأل ىنا هللاو ىلا لاق ىبصلا « ثيدح

 نب زيرعلا لبع ىنثدحو لاق «ديكم لنق ىنتح اسوبحم

 ردحانمو كعصم 8ةرجلاب ىنا دمحم لاق لاق نا ىنتتح لاق دايز

 تلعجت «اهينرق نبي تفقوف رئب ىلا تلدعف «ليخلو حايرب انا اذا ه
 م نسحا ام ايبارعا هللا هلتاق لاق اكفص سايبر ىنيقلف ىقتسا

 نب نامثع ىنتتح لاق /ةلإز نبا ىنتثحو لاق ««هعارذ
 اًدّيحص حاير فلذا لاق كلام نب نامثع نع «ىنهمل ناجرلا دبع
 لاق “هيف هللا حْدَت ممغلا لجسم ىلا انب 4لغا ىل لاقق بلطلاب

 طظيلغ صيف دمحم ىلعو انودغف هيلا تفرصنا رث حبصلا تيلصف ام

 امو تييضف # ضما هب ثرنكم ريغ لاقف نوعجار هيلا اناو هلل انا

 انلكت اييسج ناكو دهجو ىلع هثادر نتف لكس فيرطلا ىليذك

 لاق «تيحتساف اننآ, ةأرما لاقف هباككا ىلا تفنلا حاير هب . ىناح
 هَ

 نينعكر ىلصو لعسصت ابر ءاجعو 7: سمشلا ...ئلظ# :ةهحخ كتم 57

 <) ذ وره. 6) هل ةرييرجْاب 0عءار> اذدعصم أ ادحنم. مه مه

 ليك 3ع اعز 2 ابيكا 22 قم" فقيضار لقا 10 1111

 رك) 1ص م00. طمع هممدصصع» ماعماتت 0116 012110111523 قار 50 710ع

 171056 ءداع10 , 6 ءععءعارقءاراع 2ع ياما 81عام م. 6, ةسصم 2. 110
 15م ىل ةلامر. 4 8 ىفنثملا 8106 ةنم:2. 2 2) 4 دعار >50:وهكت.
 2) 8 5. ص., كل ىنقرق ان 710ءطان#». #م) 0000. هضما. 4 4ك ىنقلت

 ندلج , 120 10. يلع 0 نع. 7) 48 دجكحدسسملا انعلط.



 بعش ىف هنا ربخأت نيمحم بلط ىف ماير ٌج لاق ناحسا ىبا

 ليعتساف « عبني لع .نم 2و* ةنييج لبج ىوضر باعش نم

 ميلا جرخت ىيضر نم بعشب هنا هل ركذف هبلطط كمكام بلطب
 ةىبا هلو تلفاف ادش رضحاق دكديكام © هنم عوفف لاجيولاو لدبتللو 1 ماقال 3 : 4 3

 لبخل نم ىيهف ر/هل ةيراج عم ناكو كلذ هفوخ ىف « كلو ريغص

 تاف دمحم نبا طقس اميل لاق ىئاطلا ميكح نب دبكم نبا

 ٠١ انانخن رم «فارطا تدبكنت  «ىجولاوكشي لابرسلا قرخ

 2 دالجا 0 هدكي حا لاك ىوزاف 202 / هدر

 داببعلا باقر يعج فولو خحار هل توملا ىف ناك كف

 هللا كيبع ينبع قمع ىنقيتح لاق هللا دبع نب ىسيع ىنتدحو لاف

 عم ىوضر ىى انا انيب هللا دبع نب نيحم لاق لاق ديكام نبا

 ؛5 ليم 72 ىطونس ىبا اذا هعضوتأ 4 ىل نقي اهعف فق مأ #ىل ذما*

 اراه تجرخت ىنبلطي لبلخل ىف يلع مجهم دق ةنيدملا لفأل

 تالا هش هع عطقتفق اهنم ىبصلا طقسف ةيراإل تبرهو

 <) 8 عسد وتو, لل انا 1:عععج1 5ع رع عبني ني دو عنم» 0) ى

 م1852 مراا ضني ع «درسس و 12232 ةصتطو ع.

 هدرطر 1511. 1 266م1 >> 20 دالجكلا ءكتتت 1عوعط0106 , نتتعست

 ءلددد كل ءغ ]14 236ءمغ. /2) ةك 0 2 8 ديلا ضن) 00

 0001 اطونس.



 | |242 دقني

 اولاقق اهمدهي نمو لاق اهب © ىننأف لاق ترباج ىساوا نسحص' ىف
 ناكف ناميلس اهب نأ تنا. ناميلس لاقف ننا هل لق ناميلسل
 اهيف رظني رث ريسب اعاطقا 2 ىف اهّدشي رث صعب ىلا اهضعب ربجج
 تيقبو اهب تبهذف نيطايشلا اهيلع تبثوف ناميلس كلم ىتح

 ىنأت تولاجل ءسأر ىلا تراص ىتح ليئارسا ونب اهتتراوتف ةيقب اهنم و
 ىريف ىرخا ةأرم ىلع اهلعججو اهكح ناكف دّيحم ىب ناورم اهب

 ةيراج ىلا اهعخدو تولاجل سأر فنع برضو اهب ىمرف هركي ام اهيف
 رفعج وبا فلختسا املف رح ىف اهتلعج رث ةفسك ىف اهتلعجت هل
 تلك اهدجو ىح اهبلظ ةةنالف دنع 2 هلا ليظا اهنه لابس

 ىري ناكف اهيف ىريف ىرخا ةأرم ىلع اهلعبجو اهكحج ناكف هدنع 0

 دالبب اديحم نأ نامتع نب ساير ىل بنكف هللا كبع نب لايت

 ضعب كّمحم ىلا بتك دقو اهب هبلطاف بانعألاو ٌٍجوُنَألا اهيف
 ورا ريس ءرداقب .الا* عضوم اق ىميقت..ال رقع ىلإ باها
 © ةباغلا ءارو نم ىو ءاضيبلاب هاريف لقتني ناكف ةنيدملا ىلا قزرعلا

 اهب دالبب هنا هيلا بتكف عجتأل ىو اليم نيرشع نم وك ىلع

 هب لبجع هنا هيلا بتكف لاق ؛هدجج الف هبلطيف < تالقلاو لاب

 كددجج ملف هبلطت ىو هذع لاق نإطقلاو رسخألا بدل
 نب رصن نب /كيدق نب رصن ناوفص وبا ىنثدح دبر وبا لاق
 نم هودع اهيف ىري ةآرم رفعج نأ دنع ناك هنا هغلب هنا رايس

 ثراحخلا ىنتلدح لاق ىيجإ نب كيت ىنثدحو لاق ي,دقيدص هو

 «) ى ىناف. 45) ك نم. © ى ردق ىلا. 4#) 4 ةناعلا , 10. هتن»

 ]21326©. نم. ه 1 تالفلاو رخل تالغلاو, را كلدتف لءزم 13

 نا 710 نب. م) 8 دايس, ف راسي.



 | ونس اك

 نوطبف نشدش ناف برضل عضوم © ىندب ىف ام هللاو لاق كدملجت

 رمأذ اياتك بنكا ىتح ىتع فئااب رم هيلا لسرأت هليبسس للا

 : ىلع ةيشعلا باتللاب حر نا هيلا ثعبو هيلع ملا رت هنع فكاب
 هدنعو هاند هيلا لسرا ىشعلا ناك الف “ىلا هعفداف سانلا سوور
 عفراو ًاياتك بتكا نا ىنرما ريمألا :نأ "سانا اهنا لايتم كيبل ا

 نأ مكدهشا اناو هب 2 ىحتنأ اًيتك ثبنك دقو دلاخ نبا ىلع
 ,«« ىجسلا ىلا كرو طوس ةئام برضف حاير هب رمأت لطاب هيف ام لك

 1 ديبع ىبع ىنثدح لاق هللا دبع نب ىسيع ىنتثدح رع لاق

 :ل نم مدآ هللا طبعا امل لق ىلع نب ريع نب كبح نب <هللا

 هذه لاقو انآ, ىتح 4اًعيمج صرألا هل عفرف سيبق شا ىلع هعفر

 لاقف ميجنلا هل لعجن اهيف ام ملعا فيك بر ىا لاق كل اهلك
 اذك مجن تيار اذا, اذكو اذك ناك اذكو اذك مج تبيإر اذا

 ؛ة نشا كلذ نا مث ميجنلاب كلذ ملعي ناكف اذكو اذك ناك اذكو

 صرألا ىف ام اهب ىريب ء هامسلا نم ًةآرم لجو رع هللا لزنأف هيلع
 امرسكف سطقف هل لاقي ناطيش اهيلا دع مدأ تام اماذا ىنح

 نب ناميلس ناك املف /ترباج اهل لاقي ىشللاب ةنيدم اهيلع ىنبو

 لاقف اهنع هلأسف ءاطحلف سطقف اهذخا هل ليقف اهنع لأس دواد

 ه) ل ىدلج. 26 2 ىكانت تاء مه مبوخا ال, 0

 010 2011 خب وكل 5ع جت وحال 1ءعذاتن. . 2) 2 022 6
 اهلك. ) هل اسنلا. رك) 516 85 رمل طوطعأ طلع ءا 3 توماج-.

 1710 عؤنرع ءولعصس انجطو لعوزوصقتت, 00126 2 115 سرباج- هاته عا113
 نع, كك 1هطونت دنمتص 1, ام, ]ذع. 5. ل, ءا آظكمموتسا آمل, طم



 ذأ نيو 4

 كتيبعل امك ىن » نسيبعل ال هللاو دمك نورا و اخ رار لو اا دع

 قيكم .كينباب 7 3 كسفن 7 ن6 هللاو ىرسقلا نباو دايزب
 هدم 7

 هللاو حاير فرصناف تتعب 0 لاق ةاشلا حبذت 3 ءانبتك اهيف ديفا

 لالليك مول انف ناطخل هيلجر ناو هدي درب دجا ىدبب اًدخآ و

 هلئاوف كليو اهيا لاق 4بيغلا ىلع لب ام اذه نا هللاو -نلق

 لاق ««اناشنلا جبد 0 هللاو لاق عمس ام الا لاق ام

 . ع ع 5

 ىناك اذه لاقف لاومالا نع هلاسف ىرسقلاب اعدف ةنيدملا حاير

 تّدجوف هب رمت كبناك ىلع « ىنليكتو كلسا لاق ىتم كلذب ملعا
 ىرسقلا كلاخ نب دمحكام بناك ر/امازر ذخا رث اًطاوسا عتقو هقنع

 رشع ةسيخ بغ لكدف هبرضي نآأكو باذعلا هيلغ طسبف هالومو

 #ءانفا هب عبتي ليللا ىلا 9 نم هقنع 3 هدي ميةلولغم اط

 كلك 10 هللا دبع نب رع 0 اغاسم كلذ ىف هلنع ؛5

 نيب امو هبرص ديري وهو مايل نم امي طرشلا بحاص ةفيلخ
 نا بحت نيا *كبغ ممي اذع هل لاقن خحرق هنزق ىلا هيمكق

 «) هل ربل, 14 كيل. 8) 8 نقعرالا © 8 ىبزال, كل ان 4
 فييزال, 1اد> 122210. ام فيوتل 00. سيق, 560 000. 1610. 5350 ©
 551 14 2 ةعمررتا أ ةرع لش 1-1 - 4) لذ :تنيتغرا 23030 مقا

 ه2 هذ ىنيلختاو. ري) امار ز ءغ 512 آ]كذ 5ءع. ل407. هل 17

 20 وو 1. 23 , 5ه0 2110 100 انا :عععم1ا. ىمع) 28 1

 /) 0044. نغ 710. ءايف. 2) 8 ىمارألا 2) كك ىيعز قءم ممم
 بح“ 1732566 كيرن“



 ا خنس ير

 لق فورعم نب دكيكام ىنثّدحو لاق 2 ««1** ةنس ناضمر رهش

 دمحم رمأ غلب امل لق هيبا نع عيبلا نب لضفلا ىنربخا

 ىتيب نم وأ هلنع نم اموب تدجرخ علب ام رفعج نا نم ميعارباو

 نامتع نب حاير ٍلوسر انا لاقف ىنم اند دق لجرب انا اذف هجيرا

 5 ىف ةالولا © ناهداو ميخاربأو كيكام وها ىنغلب دق كل ليقي كيلا

 نأو اهذخا هل 5 ةنيدملا نينموملا ريما ىنالو ناو امهرما

 هتيالرب ديلا بتكف نينموملا ريما كلذ تغلبت لاق ءايهرهظا
 ىيح نب كمحام نع ةبش نب ريع ركذ  كدعاشب سيلو
 لخد امل لق ويزعلا كبع نب ىسوم نع ىيح 2 نب .هللا نبع نع
 ؛لاقف هعم نم ضعب ىلع لبقا اهتفيقس ىف راصف ناورم راد حاير

 نم لوا نك < ناعظملا لالخ هذه لاق معن اولاق ناورم راد هذ

 ىنتكح لاق ريع نب بويا ىنتاح رع لاق  هءاهنم نعظي
 نف:ةيلو .مخق :لاك ماعلا ني .ناجرلا فبعملرم قذف ١

 ىنأل ناكو 4ىتخضبلا ابا ىنكي هل بجاح هعم مدقف نامثع
 هذ ىنأل هنقادصل هيتآ تنكف لاق «ديزي ىب دكيلولا نام اقيحص

 راد هذه ىل لاق ناورم راد لخد امل اخلير نا ريبز اب اموي ىل لاقف

 دبعو هنع ء سانلا فّشكت اًملف ناعظم ٌلالحم اهنا هللاو امأ ناوزم

 هسبح ةروصقملا ىلا فيرطلا ىلع ىتلا رادلا ةّبق ف سوبحكم هللا
 لخدن ىديب فخ ىتخبلا ابا اب ىل لاق هللا ديبع ىب دايز اهيف

 «دللا نبع ىلع فتور ىتح لع اًنْكّيم لبق سيشلا ا 00١
 ىنلعتسا ام هللاو نينموملا ريما نا خيشلا اهيا لاقف ىسح ىبا

 0) 8 ىاعداو, طم» 4 اهدخا متم اجماع 2) 8 هس. 4 8 طءلب
 ناعضملا )4  8> 14 و, 0000. ىرتكلا ك ةزءاص#ه. )18 هده
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 سيق نم © ءالعسلا ابا اطلف ثعبف رفعج- ىلا ىلع ميحماباو كيحم“

 ةكلط وا ريبزلا كلو ؛نم الجر لعتست نا كل ىرا لق اهبما

 لاق كيلا اهتوجرخ' وا امهنوتبلي ال 0 دهشأف لخّرب ايهنوبلطي عقناف
 ىتللو ىلع اذع < ىبَع ام هللاو هب تتج اي, وجا ام هللا كلنا و

 ه0 5 3 2

 ١ ىنللو 0 ىودعب ىتيب لما نم #رّتتا 09 نأ هللا لعاأ

 نامتع نب ح ا ا تاب وا سلا عع

 ىتلح لاق بيحب نب يصف ىنثدحو لاق* « نايح نبا

 01 دو داما لك وعلا 1 ل دبع
 جرخ املف ممي تاذ بكر ةنيدملا نع دلاخ نب ديك لزع رفعج 0

 اما لق رثأ ياسف اكن قيلسلا نيس نون اداهرا علما تيت لك

 ' 909928 ا ىلدت

 الف لق 0 ا نب 1 نئب حاير لاق وه نم لاق نينموملا

 /لاحرو ةوسكو مبئاجنب رمت فصنا رث دحأل اذه ّنركذت ه5

 ام هل ركذف حايرب احد ةمتعلا ةالص نم فرصنا اًيلف «ريسملل تئيهف

 ةنيدملا هالوو هللا دبع ىنبا ىف ىرسقلا ىباو دايز شغ نم الب

 ا ا ا ل ع

 <©) ]14 "5 العلا ايار هل العسلاب. 7 48 كيشلاو, 220> اهنوتبلي

 اهنوجرخل و. )هذ 0< 4) 8 يش : هك همام. 2 021

 14 1. 1. هنيعا سيف نم لقع. ) 5 000 م1. 2 عراستسا

 ى) 2 5. م. 4) 8 لاجيبو.



 |ممع ةنس 1

 الخ ىتح رعنألا وبا هكرتف فرصني نا قاف ؛لق !فلشل. ]منع نلف

 © ةيحان هاقلا ةحْكَب هنطب هغيسب صعب مث فيرطلا

 دعب كلاخ نب ديحم < ةنيدملا ىلع* رفعج وبا لعتسا رث

 ثراحلل : اس .لاق. هتدح .ىيج' نب دمحم .ىا ريع ركذف* ١ 16قرإ

 ةدلاخ ىب ديك ةنيدملا ىلع رفعج وبا لهتسا لق قاكاسا ىبا

 ةقفنلا ىف هلي طسبو ىمكم بلط ىف كجناب ماو 0 داير دعب

 رو 1١ ةنس بجر لاله ةنيدملا ملق ىتح ريسلا لغد هبلط ىف

 نيب كو ةرقشلا نم هلوسر ءاج ىتح ةنيدملا لعا هب ملعي

 لاما تيب ىف دجوف ةنيدملا نم نيتليل ىلع فوشطلاو صوعألا

 0 ىف عفرو لاملا كلذ قرغتساف رد فلا فلاور رانيد كلا نيعبس

 رفعج وبا ءاظينعلت نيكي تفلظ 3 + اهقفنا ةيتك لاومأ :نبساكحبم

 رماث اهضارعأو < ةنيدملا فشكب هرمأب رفعج وبا هيلا بتكف همهشاو

 ابعاجبف جرخا ىل 00 نأ ناويدلا لها كدلاخ نب ديحم

 تكلهف رانيد فلأب سانلا نيادي ناكو كحضملا ىرضاغلا 4 عابر

 1: ىرسقلا رمأو دمكام نع اهفشلل ضارعألا ىلا اوجرخو « تييونو

 كتويبب كسل هلسر تنفاطو مايأ ةعسدس جتويب اومزلف هةنيحكلل ليك

 اًناكنم :هناوعألا ىرسقلا بتكؤ:: ايش ري نوشحاال اههنودشك 0١
 ام ىارو رفعج وبا هأطبتسا اًملف حا هل ضرعي الثل اهب نوززعتي

 دبع نب /ىسيع ىنثذحو لاق «كهلرع لاومألا نم قغتسا

 20 رهأ كتشا لق ةبض نبا نع ديزي نب #نيسح ىربخا لاق هللا

 م) 8 هرص2 ) 8 هدص. م) ه لاملا. 4) 8 عابو, ل عابرا»
 مه ثدحطو ع تيودو (512ر نولك 1١ نود "28

 ,ىسوم. 2 1 نست م عام كيز نب 11113 جانت 25020 «©00

 انأ 28ععل.

3 1 21 



 14. |مبخ ؤافشن

 املف دايزيو مهب صخاشف ادحا جنم رداغي ملف هلابع ذخاو رانيد
 ننأب لاقف هيلع نوملسي هلاع هل فقو ةنيدملا «فرط ىف اوناك

 قلب نم ل. , عيبض ام رفع وب مكآو اذ. ام هاو ممتن
 | دعب لف ليج نم دسم نيدتحو ارع 0-32 كيف

 انعيش لاق كيبلمل 2 دبع نب ىلع هلاخ نع قاكسا ىب ثراخل و

 ىل فرعا ام هللاو لاقف ىلع لبقأت ةليل هلمكم نصح ترسف اًداز

 0 1 ولج الجن ميسا :ىتر ريع انجب هيجل رس ختم
 اونك ىنتح اوضم مث ةزيزع ىلع ةيطاف ىنب ءامد لجوو هللا دبع

 ةنيدملا ىلا عجرذ يرعلا دبع نب دمحم مهنم تلقأف ةرقشلاب
 ىسيع ىنثدحو لاق «مهنع ىّلخ مث نيرخآلا رفعج وبا سبحو رد

 رفعج وبا هجو نا امل لاق ىلصا نم ىئنتتدح لاق هللا دبع نبا

 ىنلا توهبم ناك 4ديكام بلط ىف ةيصاع نا نباو ءاتيهبم

 دايز لاقف اًدابر خا

 نيميلا ىلع لامشلا تنج ام, ٌمهنم كسل ميق بنذ ف
 و دإلا يبيع نيتح لاقردللا بيعت نبي قسيع"ئيعتحم الاقدم
 أل ناك /كئاق ىنابعشلاو انا تننك لاق ةورق نا نب « نع

 وبا هقعب مايا رثزألا نا ىلا «فلتخا هللا ديبع نب دايز عم رفعج
 هنا اذا ايي رثزالا نا عم ريسأل ىّنأف نسح ىنب بلط ىف رفعج
 لاق ميعارباو لمكام ىف ةجصن ىحنع نا لاقق هب فصلفق تا

 كليو اّنع بهذا لاق نيئمولا ريمأل حصن اهنا لاق انع ٌبعنذا»

 <) 8 فيطب. 6) 8 هته. ) 8 هدم. كل طم ل اتبيمز آه12 ذل

 ءع 8 انأ :ءععم٠ .٠ 4) ذك رع © 8 رو اسكن ان :عععمأ.. ري خذ

 دئاقل ا. م) 17: فلتف, 4 نفلتكيا 218 هر ف كلمو, 0عءاه انلنق.



 |عم# ةئئس 6

 ملف ىراوتقف ئدهملا ئدهملا ةنيدملا لها جياصتف ىوسلا هب قاف

 لاق ىيج نب دمكام* ىنثدح ربع لاق 2 «جرخ ىنح رهظي
 ىنا ىلع رابخألا نعبانت نا امل لاق ناحسا نب ثراخل < ىنثتح

 لما نم الجر رعزألا ابا هجو هللا كيبع نب دايز لعف اب رفعج
 انذيإ ال نا دكمأو ابتك هيلا عفدو اباتك هعم بتكو ةنيدملا ىلا ناسارخ

 «ةنيدملا نم « ديرب ىلع صوعألا لني ىتح هيلا هباتك أرقي
 دبع نب بلّطملا نب ربزعلا ىبع ةيلوت هيف اذاف أرق هلزن نا املف
 يدلل ىف داير كشو هللا ديبع نب دايز اًبضاق ناكو ةنيدملا هللا
 هصاختتاو هلايع ٌلخأو هل دجو ام عيمج ضبقو هلام ءافطصاو

 "نم نيقب لايل عبسل* ةنيدملا رقزال وبا مدقف رفعج ىلا ىلا ماياو
 ريمألا نيا لاقف هل بكوم يف اذإبِز دجوف 4181 ةنس ةرخآلا ىدامج

 ىتح ًنيسم لبقأف همودقب دايز ىلا لسلا نجرخو بكر ليقف
 نيل نم اياك هيلا مقذف رجلا يأ ميلح لكبحف ناوين

 ةعاطو اعمس لاق هأرق الف عيطيو عمسي نا نمأي «ثلث ىف رفعج

 ؛!5 بلطملا نب زيزعلا دبع ىلا ثععبا لاق تببحا اهب رهزالا ابا اب ريف

 لاق هآرق املف رعزالا نأل عمسي نا اباتك هيلا* :عفدف هيلا ثعبف
 نبا ىلا لعلا ميلستب كنمأب اًباتك دايز ىلا /عفد رث ةعاطو اعِمس
 مبلطملا نبال لاق مث هتيلوتب* اباتك بلّطملا نبا ىلا عفدو بلطملا

 ىيحي ايا نحس لاقذ امهب قاف اداتحو لوبك ةعبرا ّىلا .ثغبا '
 2 فلا نينامتو ةسمخ لامل  نبب ىف دجوو هلام نضبقو اهيف لكشف

 6) 8 هدد. ذ نيبصخل نب كبحم. 6) طل هيلع 20 1 ضرعالا,

 هه 8 كبزيب, 4) قة هددت, حطمت 10. ط21أ بكرم. هذ كلم.

 ر/) كل هنن, مو 8 هرت. م) 8 اهب.



 أهم |م* زنس

 ىتح هلجو اهغفف مغن لاق اذكو اذك كلو اهتبحاصل اًلحع نكا

 نع ىو هلك ربخل هربخأت رفعج نا ىلع مدق رث ةنيدملا همدقا
 زار بلطف رفضت ولا بنكف ارو فلعو هتينكو «ر اب لأ مسا

 نّتحم ذةضق نع هلأسف ابو يدي غنم لجر هيلا ليكن ىنوملا
 رط اكيش« قلك نما فعي امن دنا- فلخم نيعنلا مل قامو

 رع لاق «رفعج وبا تام ىنح سبحو طوس ةئاعبس برضف

 لا لاق ىاححا نب ثراذل ىنتّدح لاق ىيكح نب ديحم ىتثلدح

 ىترامخل هللا ىيبع نب دايز ىلا بتكو دمحم بلط ىف رفعج وبا
 كلذ غلبف ةملق ةنيدملا دمحم ملقف هل نمض ناك ام / هنكنتي

 هعم سانلل ههيجو رهظي نأ ىلع نامالا هاطعاو هل فطلتف ادايز 0

 رهظلا ىرس ادّمحكم دعوو اًسلغم دايز بكرف كمحن كلذ هدعوف

 لاو ةدجا اقل كير نقوش و يع نلعم : لسكر اهب ايلف
 ا لالا لاب نيكل نحال تبع عيب قمح هذه: نعل انهت

 رابخألا ترتاوتو دمحم ىراوتو تش «هللا نالب َّأِْب قلل لاقف

 دبع نب ىسيع ىنتكح 4رع لاق 2 ««رفعج ىا ىلع كلذب ال

 ىلع هللا دبع نب ميعاربا لخد لاق ىّتصأ نم ىنتكح لاق هللا

 ابا اي لاق رث داير ءاهسملف هبوت سمحت ٌليدح َعرد هيلعو دايز
 ياَّذبا ىتم كلاني رال ام هللاو كلذ ىتمهنا كنأك قناحسا

 ديحم دير بكر لاق ىنأ ىنثتح لاق ىسيع ىنتدح ربع لاق
 عادلا

 ©«) ن1 ةدانمئ2 م. اثم ةسصتب 4: 202 1 رابو عءزص هان عدم رسبو»

 0) 4 وكاني. ء) 8 هدم. كلل. 40 8 ليكم. ) ثا 530

 رك 8 هنن.



 |خبخ ذخنس أثاب

 ىذب* وهو رغالا يدي ىنلا ملستلا لجرلا ىسح نب ىلعب

 ناك درس ىلع بناك رفعج أل ناكو هدشرأف هاتف كدشري وهف «ربألا

 ثعب امو نيعلا كلذ رمأب* ىسح ىب هللا دبع ىلا بتكف اعيشتم

 نب ىلع ىلا رابح ابا اهتعبو اوعاتراف هللا دبع ىلع بانذلا مدقف هل
 5: ىلعب لزن ىتح رابع وبا يرخ لجرلا مدكف دمحم ىلاو نسل

 نسكن رابه وبا لق هيلآ هدشرا دق نا هبخأن هلأسف ةىسح نبا

 هعم فيك .ىق سلاج وه اذلق هباوه ىذلا هعضوم ني لل

 مالعا عم لجيلاو تيغو عاج انباو ئملسألا رمع نب هللا دبع
 عم تسلجو ةركنلا ضعب هيلع رهظ ىنآ, املف اًطاسبنا 2ّدشاو اًيوص

 هّدجاح ىل نأ تلقف دّبحم ىلا تيغصا رث ايلم ءتشّدكف موقلا

 قوت تلق اذ ام وا اًهركم الأ امد 7فراقمب انا ام لق لجرلا لتقف

 عم هل غارف انب لهو لق تلقتنا ثيح كعم هلقنتو اًديدح

 ؛:لغا :ضعب: هخيرتو هقتوتو هكشنت تلق 'اذءام وأ لاحتألا لدا

 اذهب ىراوت مث انام ٌبطصاف ةوكرب ماق اولاق لجرلا ىيا تلق

 نتمأتلا ضرالا نأكف هليح امو لبجلاب انْلجع .لاق. اضوتي ر/برظللا

 بارعأ هب رف فيرطلا ىلع عرش ىتح هيملق ىلع ىبسو لاق “هيلع

 ه: اهينلخدأو ةرارغلا هذه غرف هضعبل لاقف ةنيدملا ىلا ةلومت عم

 «) 512 هل ءأ 14 "لإ, 24و 8 رثالا ىحدي.. 6) ط هانتلنا

 تكد. 2 7) 0000. فراقب. 2 4 كتيب. رك ©0004. برطلا.



 امك [/84 ' زننيب

 «هل ثللق لق لاق كيلكا ىنعدو ىتم ععمسا هل تلق لاق كلنتقا

 ىلع « همسقب ترما* ىلا لاملاب 8 اوس, تشعب كنع امهنرفن تنا

 ريما ىنثعب لاقو هتج 'انيكس جرخا مك ةيسداقلا لونف مشاع ىنب
 لاق ايرهف رابخألا كلذب امهتءاجن ميعارباو اًديحم 4 مبذأل نينموملا

 نب دشار ىب هللا دبع ىنتّكحو ريع لاق 0 ««تفرصناف ىنفرسصف :

 ىف ةكمب هل باحصأو هيودبع ناك لاق نيطانلمل ءليحم ىنب ديم

 ابا رجوأ نا كيرا ىتا هباحصأل لاقف لاق رفعج وبا اهّجح ةنس

 نب هللا ىبع كلذ غلبخ لاق *ةورملاو افصلا نبب رفبرخل هذه رفعج

 ركاسعلا ابا ىددي ناك ناسح نب كلاخ ىدكي رفعج ىنأل دثاق

 رفعج وبا هل لاقف هباحصأو هيودبع الم دق ناكو لجر فلا ىلع

 ةكمب اوعنصت نا مثدرا ام ىدراطعلاو هيودبع نعو كنع ىنربخا

 لاق «ىسح ىب هللا دبع لاق مكعنم ا لاق اذكو اذك ائدرا لاق

 نب دمام ىئكدح رع لاق ««ةعاسلا ,ىتح ري ملف هرمطف 5

 ايلتك دعم بتكو دل انيغ كنعبف ديما بلط» ىف الللا .ىبع- سبح

 كثعبو مهتعراسمو مهتعاط نوركذي دمحم ىلا ةعيشلا ىسلأ ىلع

 نب هللا دبع ىلع لخدف ةنيدملا لجرلا مدقف فاطلأو لاب هعم

 مروما لاقو ةنْيهَج لبج ىف هنا هل ركذف لّيحم نع هلأاسف نسحوم

 <) 8 هرت. 5) كل الس تأ. 27ه. 5*7 8. )  هك مصطتست

 همسقت, 83 هنمسقب 2 4) 4 صيرالل 2) 516 20ه00.: 5ءندعم5 70. ص

 2 كون ركل ةيركلا. 1 ترمأ.



 | زرمس أةهذ

 نا ديبش هررجع اوعلط مث لعاس اومانأف ارضنا مث اًليرط اوقدف
 ديدخل ةزرجع بابلا ايقلف نيترم وا ةرم مهلثم مهعم نوكي
 سيل رماب اوءاج- مت ةعاس أبماقاف ابجرف دحا مهملكي ملف ابكجصو

 اهحافب ترماف ىلع رادلا ارمده دق نا هللاو نننظف ربص هيلع

 ةءازعلا عسا 3 قولمج نا اومثو ىنوتكاسف مهيلا تجرخو
 ىدشعب نالجر فخأت ناورم راد ىلا قوملسا ىتح مهضعب نم

  اينأ ىتح- دوتكأ وأ يو ءفيفرلا لاح ىلع ىتاجرخن
 اذ ام 5 اي كحجو لاقف فقاو عيبرلا اذذ ىمظعلا ةبقلا ةرجخ

 رتس فشك ىتح ىي ىضمو ةليللا لنم كسفنبو انب تلعف

 10 ىف عيشلا اذاف 4 نبيبابلا نبي ا فقوو ىنلخدأف ةبقلا باب

 اوي

 رفعج وبأاو اهتيحان قى مئاق 710 رظوت ىهف 26 ىحاون

 امس و بك ويل كلا ىلع.هقيس: لاه

 اهنا عيبرلا 3 لاق هدي ىف زوجك رقني هس أ, سكنم وه اذاو

 م اًققاو تنلر اف لاق «ةعاسلا كلت ىلا ةمتعلا ىِّلص نيح نم هلاح

 15 ىنملكي اخ اجرف كلذل نحو مينحلا ءادن رظننأل ىسنا,:ىسل

 ميعاربار ىمحم نيا ةلعافلا نباب لاق ىلا هسأر عفر مث ةملكب

 هسأر عفر مكث هل ىضم امم ليطا تكنو هس سكن مك ّلاَق

 رث نا هللا ىنلتق ميعارباو دمحم نيا ةلعافلا ىبا اي لاقف ةينانلا

 6) 8 طب 1. 8. مر 8001 هز هغ و12 1052, لذ طع 1. , 1201

 زوج 10153: روسح-. 86( 1 راوسفسلا. هك 8 ل (51).

 4) ةك سانلاو 0ءذ2» 26286 اذاو لاق. <) كك بيحم رك ك هدد

 ى) ذ هيدي نيب امثاف 0 8 هدت., عاد 2266( تكنو ©

 هن ككشوم



 اد |. انس

 لايقغا اوداراف كم ايعيتجاف نابيغتم اهو* هللا دبع انبا ميعارباو

 «هللا دبع نب ديحم نب هللا دبع رتشألا #ل لاقف رفعج ىنا

 «نعدا ىتح ةليغ اذبا هلئنقا ال هللاو ل ديكم لاقف هويكيفكا انا

 لخد ناك دقو هيلع اوعمجا اوناك امو كلذ محمما ةضقنف لاق

 لاق «ناسارخ لحما نم رفعج ىا داوق نم كثاق مثرما ىف مهعم

 ىمنف جرعألا فيحم نب رفعج نب ليعام»ا رفعج ألا صرتاعات
 نم ةعامجج رفظو هب رقظي ملف كثاقلا بلط ىف لست مما هيلا
 عم تناك رانيد ىغلا ءامتز لاب هل مالغو لجرلا تلفأو هباكتا

 وبا لاق «هباحصا نيب اهمسقف لمكام عم وهو ءاهب هاف مالغلا

 ةبق ىف هتلجو هثزهجو رعابا لجرلل تيرتنشاف دمحم ىنرمأت رابعدم
 نيحم مدقو اغإيا هثدروا ىتح ةنيدملا هب كيرا نجرخو هد

 لعجو لاق «ن اسارخ نم ةيحان ىلا امههجوو هللا دبع هيبا ىلا همضف

 ام نما نم ناك ىلا دثاقلا كلذ باحصا لتقي رفعج وبا

 لاق ديحم نب ىيجك نب دمحم ىنثكحو ربع لاق ««تركذ

 وباو هللا كيبع ىب دايز ىلع تودغ لاق هيبا ىع ىنا ىنتلح؛ة

 ىنقرط ةليللا هتيقل امم اًبجت مكربخا لاقف لاق ةنيدملاب رفعج

 0ر0 ىداقل ليحت دق. دوب ناو ليللا ١ فضنا نيل ىبيسا لفي
 اًقعالم نيجرخف هلس ىلع تقدف لاق طالبلاب هاد ىلا نينموملا

 2 ةفيقس ىف + اًنايصخو مل ًاتاملغ 4 نيهبنف هريغ بوث ىلع سيل ىىرازاب

 لاك عجل مكنم مهنملكي الف راحلا ايمده نا مهل 550 راحلا

 <) 8 هرصس2. 82) 8 صقف, 14 2 صقنيل. <) كل امهب. 44
 هترطفو (مهعء)+ نك قف: ودنسنب نما رز ظ ايف. .ج)ظ ىرازا٠ 7/28

 ادع | 2) 2 ةقيقشم 24) هل اسناد



 | خنس | مدد

 يعش نب. ىسوم . نافدخ ريع لاق «سببل ىلا هب مق عيبر

 نبأل نسح ىب هللا نبع لثم امل لق ىحمجلا ناجرلا دبع نبا

 سابعلا

 :هلْيقُب ىنبل اهْفَت ويب يتب ىَسْمأ اَبقْوَحرت» رك
 : لئاقلا تسلا لق هسبتب رما اًملف هيلع رفعج ىنأ سفن ىف ليت ره
 سايععلا ىنأل

 ةليقب ىنبل اهعفن اتديب ىخبي يسما ابشوح رث ىلا
 اس رع لاق هىاًعينص كيلا هنسحأو كيلع سانلا نمآ وهو
 ءادوا منع فاح نب ثراخل :ىدشححم لاق ىو ني نر ا

 :» لع لاقف سوبح وفو نسح نب هللا دبع ىلع تلخد لق نينح
 كقيقرو كعاتم عيبب رمأ 4دق معن تلق ربخ نم مويلا ثلح

 ول هللاو نينح ابا اب ككو لاقف هءاش ىلع مدقي اًذحا < ىرا الو

 دبحم ىنثّدحو ريع لاق  «انيرتشال نيقتسم قانببو ف جرخ
 دبعو رفعج وبا صخ# لق ىاكسا نب ثراخل آس لق ىبيحج نبا

 ذف هر/نينس ثلث* سبلمل ىف ماقأت سوبكم نسح ىب هللا

 قاحسا نب مساقلا نب فاحسا نب هللا دبع ىنتثحو رمع لاق
 ةلمبح وبا ىنكّذح لاق بلاظ ىنا نب رفعج ىب هللا دبع نبا

 رابع وبا ىنتدح لاق 4نامثع نب وريع لأ كوم نامثع نب دمحم
 دمحم ةنسلا كلت مح 18. ةنس رفعج وبا مح امل لاق 4 ىنؤملا

 2) 8 ايش أبجرت مل 0127. 560. ىسمأ. م) 2 هلمغفقا تا

 هدد, 5ع0 ةه52 ابأ ابر انط1 ءمصد كل ةصختتت نينح اب 4) 8 لاق.

 ء) 8 هص.:رع) هل نيتتسأ م) 4 نافع نبآانايثكك اذ 4
 ط. 1١ بانه اوبر ك ىرملا راج ىبا (ء6 هذع 1م53)ز ته ةانتم12 2٠ ام
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 امن | زفس

 نم ةعامجو مارللا وباو نسح ىب هللا دبع هتادثام ىلع هعمو
 ٌنيحس نيج ابا اب لاقف هللا دبع ىلع «لبقأو سابعلا ىنب

 ىقاسنأب نا 7 بحأل ىو ىتيحان نم اشحونسا دق اهنارا ميعارباو
 اًليرط قرطم هللا دبعو لاق ىسفنب امهطلخأو امهلصاف ىناينأي ناو

 اييعضومب الو امهب ىل اف نيبنموملا ريما اي كقحو لاقف هَسَأ| عفر مق ه
 00 ا كي كلي يدلي نب دوغ نيج لع داليدا 3ع
 ءلاق ءامهيلا* كباتك لصوي نم ىلاو ايهيلا بتكا دمحم ابا اب
 دبع ىلع اًلابقا #هئادغ ةماع نم مييلا كلذ رفعج وبا عنتماف

 ال هيلع رركي رفعج وباو ايهعضوم فرعي ام فلج هللا كبعو هللا

 «كيحن ابا اي لعفت ال* كيث ابا اب لعفت ال كبح ابا اب لعفت دم

 ناك رفعج ابا نا رفعج نا نم دبحم برع ةذش ناكو /لاق

 بويا ىنتذح ربع لاق ««ةلرتعملا نم سلنأ ىف ةّكمب هل نقع
 نب كلاخ نب دمحم ىنثتح لاق وربع نأ نبا  ىنعي ربع نبا
 ىلربخا لاق ىنا ىلربخا لاق ىموزخملا ةملس نب بويا ىب ليعامسا

 امل لاق سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب سابعلا و
 ىسح انبا نسحو هللا لبع هاتأ 12. ةنس ىف* رفعج وبا مح

 ىدهملا ملكت نا هيف رظني باتكب ليغشم وهو هدنعل ىلياو ايهناذ
 لّثعي نم اذهب رمأت الا نينموملا ريما اي هللا دبع لاقف ىحلف

 هثئئي ملف هللا دبع ترمغو مهغي ملف ةمألا لفغ لفغي هناف هناسل

 ىبدا ال لافق كببا نيا لاق» كلذ نم ظفتحاف رفعج ىبأل داووم

 اي لاق هنغ امهتعفر ام .ئىمكت + تح ناك ؤل لاق هب: ىنينأتل لاق

 6) 4 لاقفض. 82) 8 بحا. 4 8 همس. 4) 8 هتنادغ. ه) 8
 ةذنت. مير 8 هته م ة ه3. 0 8 هدم



 |معب* انس اها

 يما كوه فستسالا ل للك لك: دابع نب .دمخم ىنكتحو نبع لاق

 لاقو مدل «أشنا رفعج ابا ملس نب ةبقع ربخا* امل نينموملا
 دبع مهيف ىسح ونب ىنيقل اذكو اذك ناكمب ترص اذا 2 ةبقعل

 انماعط نم انغف اذاف ءادغلاب عادو هسلكم عفارو هلجبم انأف هللا

 5 ءردف كنع هصب فرصيس هناف اًمئاق هيدي نيب. لثمف كتظحلف

 كبسح مث كنم هنيع الج ىتح كلجر ماهباب ههظ ريغت ىتح

 هيقل البلا ىف #عقلدت اذا ىتح يرخف «لكأب 57 ام كاري نا كياو

 ايباصأق © ماعطلاب امن مث هبناج ىلا هللا دبع سلجأت نسح ونب

 10الو جادوس ىنيغبت الأ فقيئاوملاو دوهعلا نم /ىنتيطعا ام* سلع

 وبا ظحلف لاق نينموملا ريما اب كلذ ىلع انأذ لاق اناطلس ىل كيكت

 /دسأر عفرف هنع ضرعأت هيلي نيب ماق ىنح* رادتساف ةبقع رفعج

 هنم هنيع الف 2 هسأر عفرف * دهعبصأب هزمغف درهظ ءارو نم ماق ىنح

 نينموملا ريما اي ىنلقأ لاقف رفعج ىلا ىحي نبي اثج ىنح بثوف

 د >> ««هسبحب رما مث كئلقا نا هللا ىنلاقا ال لاق هللا كلاقا

 تنب / ةبيرق ىلهم مصاع نب هللا دبع نب ركب ىنتكحو ربع لاق
 حار نب ىلع ىنثكح لاق ”فيدصلا ركب ىنا نب ناكرلا كابتِع
 فقاول ىلا لاق ىلصملا بحاص ملاص نع ميعاوبا وخا بيبش ىبا

 - و نب 5_ك- 32 0 ع

 ذكم .ىلا هجوتم وتو ساطواب ىدغتي ومو رفعج ىنا سار ىلع

 4) هى لا م مْ رفعج وبا راشا  دبخا. 8) 4 200. ىنار
 ناكم كد 2 م ردقد 11 05 ردت 1101 ٠ مهرس 4( 2

 عقرتت 4 عفدي. 4 اذغلاب. رك) 8 هدم., عزه 10. دوقعلا. م) 4 رش
 /( / ةدصي 052 1 رادتساف. 2)  كلتنقا 8 ةنيرأا 7 10



 ا امنع ذنس

 ا. نس تناك ىتح هيلا عفر اب هقدصيف ركذ ىنلا مسلا دججف

 انبا هل رهظي ملف بلاط ىنا لآ اهيف صخ هاموسف مسقف مخن

 امهب ىل ملع ال لاقف :امهنع هلأسف هللا دبع ىلا ثععبف هللا كبع

 ىئاهما ىلب رفعج ابا اب لاقف رفعج وبا هّصمأن اظلاغت ىتح
 8 مس - 32

 ما* كسأ تنب ةمطاغب ما معلص هللا ليسر تنب ةمطافبا ىنصمت: ه

 ةدَخ ما ةحلط تنب قاكاسا ما ما 2 نيسح ننب ةمطاغب

 لاقف ريختر نب بيسملا بئوف لاق 2 «ىط نم ةأرما تو ريقز

 الذ. .نينموملا ريما اي ىل هيف لقو عادر هيلع ىقكأت هللا نيبعدم
 ديلولا ىنثلكحو ربع لاق كدنم 4 هصلختف هينبا كل يرختاسأ

 نب هللا دبعل ر/ىليدلا نيل لق لق ء مّدكق نب ماشع نبا ٠ 2 و < 5 | 6 -

 ءايرأل ةدالو هيلع ”ىعني نسل
 66 3 .. نو بر و 0 6 -_

 هرشم ةنباو لضفلا مأ رخافت 4 ةكاككب وا ءايجلاب كلعت

 عّجرتم اهموق ىف ٌبَسَح اهل #©ةبيجن ناصح الأ امهنم امو دك
 ©) كل اهسكخ. 65) 8عع. عع 1[. 8 هدط.ر لل (ة2أ 1122 نيسحح 0

 مأ كسا. ) 8ك © 14 اراب ء[دزنء كزصعكه. 4) 8 هصلخن لق.
 كاف يلح 8ر8 مك , 2 مط !اللمط. 1, من. )12
 ىليحلاو ل زي م) 0000. 5. 2. م 0000. كاكح. 810ممعس اتراك دحلا, كف نددلا م) 83 1 0

 مدان تو مممطهطتات غم ممممدصغةصل مص عيا :كاكح. 20 ©0004. هنباو
 3 . ةلهمعا> ءزانك 24 اةدوس 5117 ةداوسو 21042 185 0 رش

 لد 1آ120ز دم 117, ؟4ق هان 1( 0:00 2746-1 عي ك7, ملخت) مم عاط 01 ةطغ 10

 1ع حرسم)) 26 ءايمل كك. 14 (11.) 7, عاد ء؛ 1ص 1120زةم 1آ7, ما
 هع ناتتطان5 1هعاذ, ءما11265 ةمان0 1اجدح 120زدم 197, 1. ءغ 14 197, ا.

 معضوزست1ع ؟10عطنع ععمع210عتدصص زماسفق 1152632 111556 ع 5

 هنصلعمد المان 5م6عادت1. 2 8 ةبيبكر 4 غةببخ



 |مب* زبي الو

 ربكألا رسل لزن ىتح ماًذغم لبقأت ةرصبلا همدقم رفعج ابا غلبف
 نامثح: ايل -اي..لافق :دهيعلف ”ةاتبلغ حت ليف :ةقاهن لما 812 لآ
 كلوق ىلع ءرصنقأت لق ال لق انرما ىلع هفاخن حا ةصبلاب له

 ىنأ ملقم لبق يرخ لق دمح ناكو «فصناف معن لق فضصنأو

 : لون نجس ولا: نب درس ىدذس هواوي للس» لك
 ول هللاو ءانأ لق اًديحن تعيابا ديبع نب ورعل رفعج وبا لق

 ىلع لق ءاًعضوم ريابهل فرع ام اهتوما ٌءَمَألا ىنتدلق

 ىضر لجر ىف ليقت ام ورعل تلق لق مزازقلا بويا ىنقتحو
 كباجا توعد ولو فيكو تلق كاذ انا لق هنيد باهذ ىلع ربصلاب

 !0 2 مهتقرع ولو اوفو اولاق اذا ةتلث عضوم فرعا ام هللاو لق اغلا نوتلث

 نب هللا #ديبع ىنثتدح 2 دكيز وبا* لق ««اعبار مهل تنك

 نم ميحارباو لكبح لجو لق ىا ىنثكتح لق صفح نب دمحم“

 ىلا مث ةفوللا ىلا مث كنسلا ىلا اراس مث ندع اينأن رفعج ىا
 ىنتذح لق ىيج نب دم ىنككتحو /رعع لاق 0 ««ةنيدملا

 ؛5 نأ هللا دبع ىنباب نينموملا ريمأل دايز لفكت لق ىاحا نب ثراحل

 نم ملع اذا ديز نب نسح ىنراكف ةنيدملا ىلع فذ هل امهجرخب

 ”«رفعج ابا ربخي رث كلذ ايهنأكم اترافي ىتح فك اًملع اهنرما

 م12 1نعما مة ارغم. 2 82) دك ءا1نعتاس مماندونسسم “قصت ط. 4
 اطقلت هع هةصتعانت5. 2 ]4 رصتنااذ. 4) 8 هدد. 202314, |1113

 22016. دطماع دعو. صمص (0مدعت , 5ه0 0120-21ةنستل همدصعات م136-
 عوااتا, 1. 727رعقك# 9 و قل ل كل ريك)ر 8 هدض., الانا 110. ©أ

 1ططةطشص. ىمى) ك هدم. /) كل مهنم هلع. | 2) كل 0

 /) 4 دبع. ) 1نطرهقت ط. 1. ع6 5ةعولان5 5كتطانا وريعر 11165883 و

 دعس. 76. 20 هممدتعت» مع5(112610(32 5 ه») هك 300. لاق.

 7) كك 200. كلذ.



 1 18/2 ةقئيَبب

 لبعو 0 ىلا دايز 2 هيف بتكف هيلا « دخن رفعج

 ِ 0 : هازل '
 ىلع لاق «« دايز أ عج ىنتح كصاخ نىك عيبرلا نب نللا

 نامرلا دبع اناف نيعبرأ 3 ابفتخم ةرصبلا لمح“ مدق كيح نبا

 لاقف « ماشع نب ثراخك نب ناجرلا دبع نب نامقع ىبا ١
 ىأف كباكا قّقو ىدنع لينا ىنقرهشو ىنتكلعا ناحرلا دبع مل

 ىنب ىف لزنف بسار ىنب ىف ُلينذ ُلزنم ىلنع كل سيل لاقف

 لق ىراسلا دمحم نب نابيلس ىنتكح رسم لاق 6 ببيأو

 ةرصبلاب هللا دبع نب مح عم انثا ليقي 7ٌينزملا رابع ابا تعم»
 هللا ىبع نب. ىسيع ىنتكحو لاق 2««هسفن ىلا سانلا يعدي

 ناكم «تركذ اذا طق ىل ةيغب.ىف تيعمط ام رفعج وبا لق لقدم

 لق ليبتلا مصاع وبا ىنثّتحو لاق «ةرصبلاب بسا ىنب
 مايا مى بسار ىنب ىف تلون لق ىهللا /بيشج نبا ىنتدح

 مبيش#* همطلخذ ىمسأ نع اموب ميهبم ىتف ىنلأسف ةيواعم نبا

 هيدي نيب سلاج ييش ىلا رظن مث كاذو تنا امو لاقف /مينم

 هل ىلو ىتح مانت ٍباَجحا مايا هوبا انيف لين حيِشلا اذه ىرتا لاقف 5

 ام ىردن ام هللاو الو نسلا اذهو غلبملا اذع غلبو دِلولا اذع

 نب دبح ىنكذدحو لاق 2 «وه نم الو هيبا مسا الو همي

 هللا دبع ىلع لونف دمحم مدق لوقي ىنارفعإلا تعمم لق ليذهلا
 جوخ مث مليا ةتس مذ ديبع نب ةرم ىنب حا نابيش ىبا

 <) كرؤجل 6) 8 هدم. 770ير#. #76 انآ. 2030: ىسوم نب ىسيع.

 2 85 0. يفت. 2) ه ىوم ا ءأ وأذ 14 , كك. 727 ميه اان عع ماهوب

 هاهم راكب ١ 2 8 كى و 0004 ببي كج
 ء. 820هدعءابهطت]ب | ةصصءم 1.  ى) كل هدصضص. /) 8 هدص, لعاص لقوب



 وبا لاق «هكربخل نبخأت رفعج ىنا ىلع ملق ىتح ةبقع صخشنف

 نب زيرعلا دبع نب ىسوم ىنتلح لق ربع نب بويأ ىنتلح كيز
 ملاص نب لصضفلا رفعج وبا لو لق فوع نب ناجرلا دبع نب رع

 ىلع كانيع تععقو نا ©: لاقف ا". ةنس ىف مسوملا نعل

 5 ارت ل ناو كتراغي الف نسح نب هللا دبع ىنبا ميعاربار لمح
 هللا دبع مهيف اعيمج اهلحا هداقلتف ةنيدملا مدقف ايهنع لست الف

 نب هللا دبع ىنبأ ميعاردأو قيم لإ نسح ىنب رئاسو ىنسح نبا

 دبعل لاقف ةلايسلا ىلا راصو مدل نع ردص ىتح تكسف نسح

 هللاو 2 لق اميلحا عم ىنايقلي نأ كينبا عنم ام نسح ىب هللا

 ؛0 هعابتاو كيصلاب ناموهنم امهنللو كوس الو ةبير كلذ نم امهعنم ام

 سلجو هنع لضفلا نتكسف ءارش الو اريخ امهيلحا عم نادهشي ال

 0 اوحرسف هنا هللا ىبع رمأذ ةلايسلاب هل ننبءحبق < ناكل ىلا

 رث ميظع ءسع ىف لسع ىلع انبل بلخ مّدحا رم نهظ هيلع

 ملاص ىب لصفلا فسا نا هللا دبع هيلا ًاموذ نكدلا هب /قر
 داب كيلا اًبضغم ةحكحص لضفلا هب ساص هنم اند املف «دصق دصقف

 سانلا ففرا نم ناكو هللا ىبع بثوف يارلا ربدأت هما رظب صام

 ىديلا ىشمي د[, املف لضفلا ىلا هب ىشمي لبقا رث بعقلا لوانتف
 نب دمحم ىنتّدحو دير وبا لاق 20««برشف هلواننتف هنم ايحاسا
 هللا ىيبع ىب دايز ناك لق هيبا نع. نا ىنتكح لق ىيح

 ©) 5 هرم. 65) لكل 200. ال٠ © كل ناكم. 4) كل اوجرشف, 8

 ايجرسف. 6 8 سخغ. رك 0004. اقرء م) 8 هد



 عن |م# ؤانس

 لق نننا نمي لق عفان نب ملس نب ةبقع لك كهما امر لق صفح
 ىلاو اًعضومو ةيم كل ىرال ىلا لق < ةءانه ىيب نما زف نبألا نم
 ِ 59007 3 , #كِ
 هنوكت نأ ىسع الجر هل داترأ لنا مم 0 ىنعم هب انا رمال كديرال

 3 ع 3 سا 3

 ىف نينموملا ريما نظ 0 نا وجرا لاقف كتعفر هينتيفك نا

 قو ىف اذكو اذك ميي ىف ىننأو كرما رتساو ءكصخت فخذ لقو

 دق «ءالوه انيع ىنب نا هل لاقف تقولا كلذ ىف هانذ اذكو اذك

 اذك ةيرقب ناسارخب ةعيش مهلو هل لايتغاو انكلمل اًديك الا او
 مدالب فاطلا نم فاطلأو مهلاوما تةدسب مهيلا نولسيو مهنوبناكي

 ! كك باناكيا كنتم: ههيتأل "نتج نيعو فاطلأو © ىسكب جرخاف

 نع اعن نق ابنك ن ..اذ مهنيتحاذ 010 م ةليرقلا هذه لع تقاوي

 كلذ كئسلع مهيأ, ىلع اوناك : ناو َبرْقأو مهب هللاو* ٌببحأت مهيأر

 نب هللا دبع ىقلت ىتح صحشف سارتحاو رذح ىلع ننكو

 نق هذواعو ربصاف لعاف وهو كهبج ناذ اعّشخم افشقتم # ىسح

 ىف* ام كل رهظ اذاف هتيحان كل نيلثو كب سنأي ىتح وبصاف داع

 هيقلف هللا دبع ىلع ملق ىتح صخشف لاق «ىلع ّلجتاف # هبلق 5

 فرصني لي ملف ميقلا ءالر فرعا ام لقو رهنو هبكنأت باقكلاب
 باول ةبقع هلأسف هب 4 سنأو هفاطلأو هباتك لبق ىتح هيلا دوعيو

 مهيلا قاتك نننا نللو دحا ىلا بتكا ال ىناف باتكلا اما لاقف

 لاق ءاذكو اذك تقول ناجراخ ىنبا نا مربخأو مالسلا مرق

 4) 8 دابر ل ةانت. 6) كل ىنعم 2 8 كطخس 4) 8 هدد.
 ©) 8 ىبتكب © هزع 14 "7. رك 8 هبتكن. م) كل ىل ريست:

 /2) ك هدد, لعت» 10. اعسفتم. 20 8 ءلبق (5ذ2) 1. «. هلبق نأ طع

 طء 14. 4) 4 كهنو. 4 4ك رسو,



 |!ع## زعئس نر

 ماء نسح ىب هللا نبع هنع لأسو كمحن لاق «بيغلا' ملعي

 ؛ هن كيوي 8 ضار رييغ هنأ هبخأت نييمشاهلا ةلاقم هل لاقف مخ

 ملقا /زديا'' لق 35 '!تء اهيا ع نما ىتشكضم انفسنا لا

 اف ىمر ىكرو ىريص 8 كب ىريص ىخا اي ىلع نب ناميلسل
 5 ءرتسلا لاح نيحح ىلع ىب هللا دبع ىلا رظنا ىنأكك هللاو لق :ىوق

 ناك ولف ى متلعف ىذلا اذه نا انيلا ريشي وهو هنيبو اننيبب

 هللا لع لآ ناكف لاق 2 «ديأ| لبقف لق هع نعءاافع ايفان

 لبعس* ىتدحو كيبز وبا لاق قل ناميلس نم ةلص © اهنوري

 غلاخ رب ئتنسي* »تعمم الط قتال قربت ل5 4
 ٠ ىطعا رث بارعألا فيقر نم اقيقر رفعج وبا ىرئشا ليقي كموب نبا
 ىف ”هقرقو يدوذخلا لجيلاو* نيريعبلا لجرلاو ريعبلا .هنم لجيلا
 راماك ءاملا ني ٍهنم لجيرلا ناكف ةنيدملا رهظ ىف ديحم بلط

 نب دّنحن ىتتّكدحو لاق >> «نوسسحجتيو هنع + نورفيف لاضلاو

 نينموملا ريما كيم ىدنسلا ىل لق لق ىبلهملا بيبح نب #دابع
 ,ف كفوا لق ال تلق نينموملا ريما دنع ملس نب ةبقع عفر ام ىردتا
 نأ ىلع اولخدف ةبقع يف كنسلا نم ادفو صفح نب ربع / ىع
 مل لف رث هسلجأت ةبقع تتساف ارضين غجتارح اورسق اًملف رفعج
 نب ريع تبعت همدخو نينموملا ريما كنج نم لجر لق ثنا نم

 © ع

 6) 8 اهما. 42) 8 لب. < كل ريسلاز 14 ا" ةتيملا هك) د

 اهيبوريب» مه مه مرح نب نايفسو 8 ط. 1. مدس (ةزع), 0000. ةانغعصت

 1مم مطلطل15 1660021 011213 76م1 130726 710عالأ ات“ رز 458 0
 ى) 8 هدرم., لذ دروسلا ذ 56عاتأا15 51112 1 1. 1. ك عاد ذو 0

 ميففو. /) 4ك ديري. 2 ك نورفنيف. /) 8 ط. 1. ءغ ةصت”ق دايعت

4( 13 0“ 

3 1 1 



 /معع |ث* انس

 نأ بشن: ني ربع كيوت وبا 'ركذق ٠.١١ «ميعارباو. اذ هدو هلع
 لق © نارمع نب زيزعلا دبع ىنثثلدح لق هثل> ليعاملا نب دمح

 لق رسل نب رابع نب دمحم نب ةديبع ا نب هللا دبع ىنتدح
 ةلسملاو دمحم بلط الا ليه هل نكت: رث رفعج وبا فلختبسا امل

 علسيف 2 هيلخأ ملك الجر الجر مشاع ىنب دف ديري امو هنع#
 بلطي هنفرع دق كنا .ملع دق نينموملا ريما اي نيلرقيف هنع
 كل ديري ال وو هسفن ىلع كفاخب وهف مويلا لبق نأشلا اذه

 1 نرحب الا :ةلاقيلا هنجا هبشا امم :ةنيصعم كل بح اليا اجلخ

 ىنخلت «هنذ كيلع هبوثو 4 نمآ ام هللاو لقو دنبخ هربخا هناف ءديز
 «ماني ال نم ظقيأف ةديبع نا نبا لق «كيَأر رف كنع ماني الام

 نسح بلطا مهلا ليقي هللا دبع نب ىسوم / ىلج تغمس دمك لقو

 ىنفرعل كهشا ليقي ىأ هللاو تععمسو ىسوم لق انثمدب كيز ىبا

 ىنتدح  «دبز نب نسح الآ ىنم هعمس ام اًثيدح رفعج وبا
 نب هللا ىبع نب دمحم نب مساقلا تعمس لق ليعامما نب دمحم
 نع ىملسلا بعو نب دّمح ىربخا لق ناّقع نب نامثع نب وربع 5
 1101 ير واب و ا ا ولا ساو

 <©) قلم 1هعم هدمدصعص طقطعأ ئضلا تباث كا , ا, كك. ةلررقكل امم
 ىوفز د تل ف

 6) 8 5. م., قعد ك هلسيف. 2 8 نكي رزظ) ةيييمتن آل

 ه 8 ةغتئاو دناو: ريك ة هرم. 112غ 110هطدتت15(71 ءهعدغ 512

 052[1ع ط. 4قط0ه112طر ان 00ءءسدانتع 1ص2752 2. اهو 3, نطل اهيبا ©5+

 11054, نيا شط00ه1185 ط. طدكدص (ءك 14 "|, 11). مز 11011312-

 عل هعررمو قست ط. 0(طسصؤس مائانك ىدغ 1ةنلسدع طلصغ [51ه5دتد

 ا. ثلثر نندع ءاندس 0262 كوغ ةلائ00113ع ط. ةوكقسم

 0 يي ية يي دفا



 | خنس 6

 قارعلا ىلا ناسارخ نع ىديهملا رفعج ىنأ نب دم فرصنا اهيفو
 © نم افنرصنم* ليج هئبا اهب هيقلف نيسامرف كل رفعج- وبأ صخ#و

 ©ةريزلل ىلا اعيمج افيصناذ ناسارخ

 ةنباب ناسارخ نم همدقم كنع رفعج نا نب دكيح ىنب اهيفو

 هةبوخب نيب علا
 لزعو ةنيدملا ىرملا نامتع نب < حاير رفعج وبا ىلو خنسلا هده ىف

 «#اهنع ىرسقلا هللا دبع نب كلاخ نب كمح

 0 نب حاير هلاعتساو كلاخ نب لديحت هلدع ببس 5-5 ركذ

 دلاخ نب. ديح لبق نم ئثرانأل هللا ديبع نب دايز هلزعو نامثع

 ديح رما هيه رفعج ابا نا ةنيدملا نع دايز لبيع ببس ناكو

 نا نب ىلع .نب + نسح. نب* نسحب. نب هللا دبع, تبا ةيعارباو
 ممتاه ىنب /رئاس نم هدهش نم عم هروضح نع امهفلخو بلاط
 15 للقو «ملسم وبا هعمو سابعلا ىنا هيخا ةايح ىف عج ماع

 يرواشت ةليل هل عياب نمم رفعج ابا نا ركذي ناك اًدمح نا ركذ

 ناووم 4 ىنب رما برطضا نيح ةفالخل هل نودقعي نميف ذك مشاعونب
 دايز هل لاقف امهنع لأسف «كلانه عم اوناك نيذلا ةلزتعملا رئاس عم

 ذئموي دايز ناكو امهب كينآ انا اما ىم كّيهي ام هللا كيبع ىبا

 2: ىلا اًدِإِر رفعج وبأ دف ا" نس ةذكم همادقم كنع رفعج ا عم

 2) هل .ع هفاصنم ء مم» افصنا رث. 2) ك هم. 8 ةيشيم آخ
 0 3 ا 4) 8 3 . " 2 2 لا 8ك“

 جأ الاف هزطكلا 06 راشن. /) 8 هد,



]( 0 

 نب هللا دبع نب بيبح ةرصبلا ىلا هجوف ةةميظع ةلتقم منم
 هل نم لك ءاصحاب نمأو ىلع نب ليعامسا ذتموي اهيلعو © نابغ
 هل كلذ ناك نم 6 لك ثذخأي ناو اًدعاصف عبد فالآ ةشع.اهيف

 ©ةقوللا ىلا كلذ < لا رخآ هجوو مليدلا داي هسفنب سصوخشلاب

 هيلا ناك ام ىلوو فئاطلاو ذكم نع ةيواعم نب مثيهلا لزع اهيفو 5

 قع نبا قلبعلا "نب "كرا .نجاذللا .قبع نب ئرسلا كتلك نم

 ةكم ىلا راسف ةماميلاب وهو كلذ ىلع هذهع ىرسلا 4قأو بلظملا

 © سابع

 رث ثارفلا نب لقوت اهيلوو رضم نع ةبطحق نب كيج لنع اهيفو 0

 © راح نب كيزي اهيلوو لفون لزع

 ةفوللا ةيالو هيلا ذتموي ناكو سابع نب هللا تبغ نب ئلع

 ثراحخل نب هللا كبع نب ىرسلا اهيف 2 ةكم ىلاو ناكو «ءاهداوسو

 دبع نب راوس اهئاضق ىلعو ةيواعم نب نايفس اهلاعأو ةرصبلا ىلاوو 5

 ةتاعأ ب د 9
 خذ لو نيمعبرأو عبرأ لحمد تلاخ.د مل

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 هللا ىبع نب سابعلا نا نب ديح ورغ كلذ نم اهيف ناك امذ

 ةرصبلاو ةقوللا لحتا ىف مليدلا نينموملا ريما ىب ىلع نب ديح ىبا

 8 ةريزْخلو لصوملاو طساوو

 <©) 8 نابعر. م) لك هرصص <) كل لثمب 4) ث قاوم مك 8

 ذكمو ةنيدملا.



 ل د ص تتح سن

 دوف 1 عج 20 يف ة سسك وورجو ج جدا دو ردو نع جيم مح

 ا خنس اذه

 رفعج وبا ماصو رفغج ىنا لبق نم ةّلبَألو تارقلا ىلع فئموي وهو

 هرطغلا مي اهب ىلصو ناضمر رهش

 تبسلا ةليل ةرصبلاب هللا دبع نب ىلع نب ناميلس ىقوت اهيفو
 نس نيسمخو عست نبا وهو ةرخآلا ىدامج نم نيقب «غعستل

 5 © ىلع نب كيبسصلا كبع هيلع ىّلصو

 رث ثعشألا نب دمحم اهيلوو تارفلا نب لقون رصم نع لزع انهيقو

 اهيلوو لفون لزع مث تارفلا نب لفون اهيلوو :دّيحص اهنع لونغ

 © خبطخحق ىب كيك

 نب هللا دبع نب ىلع نب ليعام»ا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ؛ه هللا ىبع نب كلاخ نب كمح ةنيدملا ىلع لماعلا ناكو «سابعلا

 ىسيع اهضراو ةفوللا ىلعو ةيواعم ىب مثيلا فئاطلاو ذكم ىلعو

 اهئاضق ىلعو ةيواعم نب نايفس اهلاعأو ةرصبلا ىلعو ىبوم نبا

 ©ةيطخحاق نب كيم رصم ىلعو هللا تبع نب راوس
 ةريزل دمح ىب سابعلا هاخا رفعج وبا ىلِ» ىدحقاولا لوق ىف اهيقو

 1 هاني اهب لؤي ملف داوقلا نم ٌةّدع هيلا مضو روغنلاو
 ةخئامو نيعبرأو ثلت خنس تلخد مث

 اهيف ناك ابع ربخل ركذ
 ثادحالا نم

 «مليدلا وزغ ىلا سانلا روصنمل بحن ةنسلا هذه ىفف

 90 كلذ نع د ركذ

 متلتقو نيملسملاب معاقيا مليدلا نع هب لصنا رفعج ابا نا ركذ

 <) ك عبسل. 82) 9. 8. هك كعس هده. لزع رث تارفلا ىب.



 1 ارنا 00

 دب ةناعنسالا ككرتنل لق كلذ كننئظا نيكو لق ىتكصن يلم

 نيعنسي لعجث « كناقتب الا هب فنت ال اميف ىليكوتو كينعي اميف

 ةجرخ نب مزاخو اح نب حور ىلا بيصخل وبا بتك رث «هب 5

 ةليخاب رفظ دق نا مهملعأو مهيلا اهامرو ةباشن ىف < باتالا ريصو

 ةليللا كلت ىف ناك املف بابلا يتق ىف مهل اعامو ةليل دعوو
 رفظو ىرارذلا اهبسو ةلئاقملا نم اهيف ىم !لنقف مهل ٍيتف

 ذييبصالا تنب 6دنكاب اهمأو ىدهملا نب ريوصنم م نيل 4 ةيدكلاب

 مآ ر/ةلكشب رفظو كنكاب وخا كاذ كلملا خبهبصالب سيلو مصألا 0

 نصي ناغبدسملا نامريف 8 نادانرخ تدب و ىدهملا نب ميهعاببا

 ليخد .ننا ليق كقو «دسفن لتقف مس هيف هل امناخ فذبهبصالا

 ْ اسي ملا نلبق ةرصبلا لحال 3 كف | ىنب 6. ١ ةنف كفو

 رباج نب دكيعس نب ةملس هءانب لوو © نابحناب جديع ىف 2 اهيلا 5

 ©6) 82 كناقي ع( مو1110 3866 فتن (512. 5) ك مهنصح ةنيدم.

 2 مهل مدلللا: 2 8 رك ميار عل فيما ميرزا ياله ١ راق 12

 ةرلدح هبات ل هذ 5. م. 14 ةكشا : كك ةعطب 1ك 49: 2

 آر كل نأ نادابرخ. /) 5001 ليبهبصأالا ومها نم ركذ لقو

 طاح ىب ةفيلخ نا ثرابل نب نجا 1١( نع) ىلع وكذ ام كلذ نم انيكذ

 هركذ ىضم ىذلا بخل وهو روصنملا هجو ابل لق هثتلح 0. طايخ)»
 1710. دمر مب . 2) هك ايبلع مث 8 نام ابو 4 3 تت

 د 1 1

 "ل م



 نسبا ني سوو تين 513- حواب

 | خس مدع

 لح اهي. سي ةموت .معج انما نا ةلكا وللا 5 د ت5

 «كسعب لن ىتحح هعلخإ ةنييع نع ربخل هانا ام رغعجس وبار

 ةرفص نأ نب صفح نب ربع هجوو ربكألا اعرسج دنع ةرصبلا نم
 راسف ىسوم نب ةنييعل اًيياحم كنهلاو دنسلا ىلع المع ىكتعلا
 5 ©اهيلع بلغو دنهلاو دنسلا درو ىتتح

 نيملسملا نيبو هنيب كهعلا ناتسربط فبهبصا صضقن ةنسلا هذ ىفو

 «نيملسملا نم هدالبب نك نم لتقو

 ديال
 نيملسملا

 ؛١ نيملسملاب لعف امو فبهبضالا ربخ هيلا ىهتنا امل رفعج ايا" نأ ركذ
 بيبصخل وبا قوزرم عمو رتاح نب حورو ةميزخ نب مزاخ هيلا هجو
 هنصح ىف هعم نو ه2 نيرصاحت هنصح ىلع اوماتذ رفعج نا ىلوم

 كلذ ىف بيصخل وبا لاتحاف ماقملا هيلع لاط ىتح جنولتاقي متو
 فحلو هب كلذ اولعفن ىتيحلو ىسأر اوقلحاو ىنوبرضا هباضتأل لاقف
 اة ميظع ةرما ىتم بكر ©«ىا هل* لاقف نصمل بحاص ذبهبصالب

 جنم ّةمهت ى كلذ اولعف اما هل لقو ىتيحنو ىسأر فلحو تبرض

 ةريع ىلع ءدل ٌليلد هناو دعم هنا نبخأو كعم ىارق نوكي نا ىل
 ناكو ةفطلاو هتضصاخ ىف هلعجو ذبهبصالا كلذ هنم لبقف ميكسع

 دنع هعضتو لاجبلا هعفري ءاقلا ىقلي رخ نم مهتنيدم باب

 ه» لعجو. هباكصا ؛تاقك قيهبضألا»دب  لكو ءىف ..ىاكو. هقالقلو ليو

 الو ىف تقثو كارا ام بيصخل وبا دل لاقف مهنيب ء ابن كلذ

 «©) ه دنا. 2) 2 هدهن )2  8 هز. 2) شءايلا) 14

 مئضلو.. 6 1 امو. /) 50



 || || ٌكئس

 رصم ىلعو روصنما طرش ىلع ونه» بعك نب ىسوم ىفوت اهيفو

 © هنبا ةتييع كنهلا ىلع هنتفيلخو كنهلاو

 اة ا ا اثب

 © فشمدو صقو نيرسنف ىلع ومو سابع

 ذكم ىلعو هرطيفما وللا دبع ىو لاش ىزا يرحم ديزل ىلعو

 ىسوم نب ىسيع اهضرأو ةثوللا ىلعو ةيواعم نب مثيهلا فئاطلاو

 دبع ىنب راوس اهئاضق ىلعو ةيواعم تب ب اهلابعأو ةرصبلا ىلعو
 هللا دبع نب ىرسلا اهيلع هنفيلخو ْى هليل ناساخ ىلعو هللا 0

 ةخئامو 000 0

 اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ثادحالا نم

 ناك ام ىلع بيسملا ما ىسوم تام ايلف طرشلا ىلع بعك ىبا

 ١ يلا روس تانكي نا بسلا فاخر 6 ظرميلا نم لو

 بسني رو رعش 8 تيبب هيلا بتكو هناكم هيّلويف هيلع مودقلا 0

 هسفن ىلا بانذلا

 <) 4 ةطرشلا. 8) 8 تيب



 | خيدبي ||خلي

 زيوربا ناكو ههجوف ناتسربط البي سائلا ملعا ربع نا نينمؤملا ريما
 مزاخ رفعج وبا هيلا مصف ةيدنوارلا ماباو © ذابنس مايا ريع فرع دق
 اهيف امر + ىاطلا ةعلق ذخأو اهحتافف 3 نابولا لخدف ةيزخ نبا
 رثكأ مهنم لتقو ناتسربط جدقف لانقلا ىلع مزاخ لذ برا تلاطو
 5 اب ةعلقلا مّلسي نا ىلع نامألا بلطو هتعلق ىلا ذبهبصالا راصو

 وبا هّجوف رفعج ىلا ىلا كلذب ىبحيملا بتكف نئاخن نم اهيف

 ءاوؤرصناو نصحلا ىف ام اوصحأف دعم ةّدعو ىلصملا بحاص حاسب رفعج
 اهب تاغ مليدلا نم« ناليج كالب :لخدف 4ذبهبصالل اهنبو
 تديصو دحين نب سابعا نب ميغاربا مأ كو هتنبا تدخل
 , ىديهملا ىب روصنم ما / ةيرتكلابو هب اورفظف ناغمصملل نوبل

 ناتسربط دف اذهف ناغبصملا تنب ةطير نب ىلع كلو مأ ىريمصبو
 اوراصف ليل كلذ لحما زو ناغمصملا تام اَملو لق 2؟لوالا

 © شحولا مث شحوت امك اوشحوت عنأل ةيوح
 ةقمو ةنيحملا نع ياخ وللا نييبعب ني كاين لك ةنسلا 0

 :ةهللا بع نب كلاخ نب كيح ةنيدملا ىلع 5 فئاطلاو

 ةيواعم نب مثيهلا ةكمو فئاطلا ىلع بجر ىف اهمدقف ىسقلا
 © ناسارخخ لها نم # ىكتعلا

 ١ ) 8 فابقتس م) كل 5. م, 8 تابورلا. ه) 21316 1 فلطلا و
 ك. ]4.5.7.2 4) رمي. صه1© كبهبصألا و كك. 2:04. 01 نالتخ

 /) 8 هيركلا (ة10. آه نب ةييصججلاز 7106 ذهأه م. ال.
 0127. كل بيصور. ىلل1 1طن 5312 2غ كالان5 21-1123011, 4

 210 0-5005 ح مدع (آ4ك 971, ه*), ونن2ع 5113 قتدغ ططقلل

 دع ىطان'1-كططةم (14 لو "“"ؤ,). 7) 8روجت أ 200 ةيزوجمب نا

 مبخر ©1. 77 هي111. هر“ 3 2) 8 هد. 2 8 علا م4

 ىكملاز 14 ءا 0م. 106. 11, ©, ءأا امل انا 26عام
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 رسب 81: قاس

 نم نولخ رشعل ناسارخ راجل دبع مودق ناك لاق دنا دمحم نبا
 مهب هجره كناكو ٌةليل ةرشع عبرال لاقيو ©6181 ةنس* لوألا عيب

 نه ركذو 242167 ةئسأ لوالا عيبر نم نولخ تسل نتبسلا

 دهجو امل للف عشا 2 ظايخب نبا ةغيلتخل ن 51 تري نو بودنج

 هأيا 'ههيجوت ناكو نادغب ءانب لبق كلذو ىلا ىلا ىحهملا روصنملا 5

 رابخل* دبع رما ىحهملا ىفكف ناجحرلا دبع نب رابجل دبع لاتقل

 ىتلا تاقفنلا كلت ىلطبت نا رفعج- وبا درك هب رفظو 6 هبراح نمي

 ىلا لزنيو ناتسربط وزغي نا هيلا بتكف ىدهملا ىلع كتقفنا
 ناكو فبهبضالا ىلا دينللو ةميرخ نب مزاخو بيصقل ابا هّجويو

 :غلبخ هثازاب اركسعم كنوابند كلم ناغمصملل اب راس ذكتموي فبهبصالا 0

 ناغمصملا /ءاسف ةئيراس لخد بيصغل ابا ناو هدالب تلخد دونلل نا

 ةايراحص ىلع اعمتجاف ىلا اوراص كيلا اوراص ىبتم هل ىلاقو كلذ

 تتلاظو نيملسملا براحت هدالب ىلا ذبيبصالا فصناث نيملسملا

 راتب هيف ليقي ىنذلا ءالعلا نب ربع رفعج وبا هّجوف بورا كلت
 ه < د 3 م

 ع

 مهنملا 7 ريبَخ / و اسيل دهننج نأ هةر كلل ٌلقف 15

 مَ مث ارمع اهل هتييحيت 2 ىدعلا بورتح كتظقياأ اذا

 مهب الا ءاملا 00 و / ةنمد ىلع ماني 2 ,ىنف

 اب عل لاق هنا ناغمسصملا ىخا / زيوربا نر وشن دابا هييبجون ناكو

 تمس سس

 ©) 8 هنت: 8) ةه 2.62 2 ف ليخكامر 158 311632 تأ

 40:8 طايح, هل طاح 6 4 ةيراج نمك ناجرلا. 7204 لاشف.
 مز 8 أباقو. 2 60000. ل. كك. ظهير. .701٠ :2) 18 ودعلا" 08

 هتمح .؛ /7) ى نا نيوزق د 1 نيزرب ءأ هزع 12153, 777. 1٠ نب ردب

 560 كك. 5212 2. لا“! 1. 1
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 1| عتيل لو

 مزاخ هجون املو روباسين لونف ىئدهملا صخ# رث هل ةملقم ةعرخ

 دبع ىلا اوراس فورلا ورم لحما كلذ غلبو رابجل دبع ىلا ةيوخ ىبا

 ع ىتح اًديدع لثق :ىلئاتو بلل ىبصانف' مانخلا "نم راجل
 رشجملا هيلا ربعف اهيف ىاوتف «ةنطقم ىلا أجل ىتح اراه فلطنف
 : داتا مزاخ مدق املف اريسا هذخأذ فورلا ورم لا نم محازم نبا

 نم هيجو لعجو ريعب ىلع هلجو فص ةعردم مزاخ هسبلأ 0هب
 هباحصأو هدلو هعمو روبمنملا ىلا هب ىهتتا ىتح ريعبلا وجع لبق

 ءرذق ام" عدط يرتسا ىتحخا طايسلاب ايرطو باذعلا 'عيلشا كلا
 ىكبع ىحي' عطقب #ر يعرب نب بيسملا“رما رق لاوسألا ىم' هيلع

 :هروصنملا رمأو بيسملا + كلذ لعفف“ هقنع' برضو" هيلجيو اراب

 نميلا ةيحانب رجلا ةفض ىلع ةريرج ىو كلقَد ىلا هدلو رييستب

 و بس 0 وبسف دنيلا يلع راغا م اهب ايلازي ملف

 م بتتكاو نم اجن نمم ناكف* اجن نم عنم اجي عب راودوف
 ىلا ىقبو رابخل ىبع نب ناجرلا دبع ءافلخل بحصو ناويدلا ىف
 15 ©7217. ةنس ىف نوراه ةفالخ ىف رضي ىقوت' نا

 نب ليئربج ىدي ىلع ةصيسملا هانب نم غرف ةنسلا هذ ىفو
 ©ةيطام مامالا ميعاربا نب دمحم طبارو ىقاساردل ىيج
 ىف كلذ ناك ىدقاولا لاقف نبخو رابلل دبع رما ىف" اوقلتتكاو

 ىلع نع ركذو 10 ةنس ىف كلذ ناك دكيغ لاقو 17 ةئس

 2) هلل ةئنطق, هنت (انغ 14) ختطغم. "8052)12

 اوردق» 20 1 ةطت.,ر 4ك 12 عطقي ©[ بوضي. 6) 183 هد

 2010 دوف. ى) قف 11 تيا 2) هك" 114١ تل ىف



 ع
 ١ 1 با آ>» 3 : - |

 كلذ لعفت ولا لوزنب درهاو دومج 24 ناسارسخ قل . هع ,ىسلأو

 ىللع رفعج- ىدبأ لماع نامرلا دبع نب رابط“ل نبع علخ ا اهيفو

 بوبا ىنا نع < هثلح نع كمحن نب ىلع ركذ “ ناسارخ

 00001 و راتك جنم ل ولو ادي ىستملا نا لل
 بوبا ىننال لاق ميدالا لغن دق هب بائك صعب نم هأتأو ناسارخ

 ؟ ه . 9' هوم 3 8-1 .ٍ 1 0

 هزغ كيرن كنا هبلا بنكا هنليح «رسيا ام هل لاقف متلحخ نأ

 5 ا 9 ءلأ ١ ب . ١

 مكوحوو .مداست ا غيلعر , ناسارخ نم .دونخ كيلا 2مجويف مولا
 بتكف «عانتما هب سيلف 9 نم جيلا ه.عباك اينم ايجرخ اذافدم

 تبذ قنِخل نقرف ناو تاج دق كلا نا هباجأ هيلا كلذب
 ع 8 52 - :

 كنكما كق لاق ىون ام هل لاقو. بويا نا ىلا :بانذلا ىقلا عاسارخ

 7 : ك0 9 5 4: 11 | | . 0 2 5 1 1 هو

 هجوم اناو اهريغ نم ىلا مها ناسارخ نأ هيلا بتكا م” هدايق نم

 ناسارخ اونوكيل دونك هيلا هجو 7 نيليق نم ر/دونلل كيلا

 1 000 0 .. - . 9 . .٠

 ل2 1 1 ا ف . . 2

 املف ءرعسلا ءالغ نم هيف © ام فيضل اوكلم دونمخل اهلخد ناو

 كقو # هتكافص ىلبا دق هل لاقف بويا ا ىلا داقلا بانلتا هاتأ

 نب مزاخ هير # هجوو ىدهملا اهيبلا راسف اسف ىولا ا درمأو * وم

 ©) قه ثحح هنا. 65) 0000. طم 1. 5. م., 5ع0 1م82 116 76©ءمأ.

 © 8 وسع دآرو 2:26. مل ك ه3. 4) كل دجومل ه ذ هذع.

 ري ةذ شويلخلو قءعاص هنت. 0ع دونك هينا دي ا مالا

 /) كل مقتعي. 2) 14 هنئفكحكص. م#م) 0000. هرم. ز 200. هع



 || زعتس |

 لاقف ةدئاز نب نعم لاقف بابلاب نم ذئموي روصنملا ©« ذباح ىلي

 بسد ميرك برحلاب راع سفنلا يدش بوعلا نم لجر روصنملا
 ىدانث :نا ىأرلا لاق ىألا ام نعم اي هيا لاق. لخد املف هلخنا

 مدقي نمو لاومألاو سانلا نيأو لاق لاومألاب م جل رمأتو سانلا ىف

 ؟ ىلا نعم اي ايش عنصتا ارث جولعلا الكيل هسفن نصرعيا# قلبا
 ىلا «اوبتو ايلبأو التاق ىوار اذا سانلا نف فق جرحا

 ريمأ اب لاقو هديب 0 فخأف ابنواهنو ايلذاختا تققا نأو |يجارتو

 وبا هات «كسفن ىف هللا كحشنأت ةعاسلا لتقت هللاو اذا نينميملا

 بكرف هتبادب امد رث «امهنم هبوت بذتجاف اهلثم لاقف بيصخل

 7 ٌلخآ نعمو رخو هبايث ىرس رث باكر ريغ نم اهيلنع بستوو

 اب لاقف 1 هيلا هجوتو فقوف هباكر عم بيسخأ وباو هماجلب
 ةعبرأ نيب ىل 0 فاس يسارع زئصف هدوسل 0

 ذا ىتح ةعاس ىالا نكي مثلو ايعجارتو /سانلا هيلا باثو

 نيا كليو تك نأ 0 لاقف كلذ كعب نغم تايد

 نامألا 2 ةطعأ هثالب* نم ا ام كعب - ال : نيني

 ل 00 00

 © هيلع ردقل قرم فلا كنمت لتم

 © ذئموي وهو اديح اءدلو روصنملا رفعج وبا هجو ةنسلا هذه ىفو

 ه) هل ةباحضص. . 2) 8 هرم. ) 8 5. م2. 2) ظل ذلك: طابقا
 4 عنم» ) 0 ر/ي) 8 سماخل, مدسلاو هصغء ك باتو. م) : لأ. ا 2 1١

 هرم. )0 4 ال لاق نعم ىبا باتو بيصح. ] 4 دهاطعأ هايالب.

 2) 8 رثو.



 |* اة

 ىلجيو ىلق نم كلذ 2لشف برتح 3 فلخ نم ئرأ 2 ارمأ تيار

 ةيقب جل نأ نينموملا رم اب خهجرخ نبأ لاقو « ىنم تيأر ام ىلع

 مازر ناعف ِهنم هناف ام ر لئتكقأف لق جلتقاف جما كيلو كقف لق

 كي نأ نع لعاقق ٠ او ودا

 ىلا لج لاقف علط نأ نينفوملا بمأ بابب قفا ا / ىلذهلا 5

 ريمأ عجر املذ انيقسيو انعطي ىنلا اذه ةزعلا بر اذه ىناج

 انلعمجامم « هل نشلقف مبجحو ميكب كيلشثختف سانلا ءبلع 0 نينم ةومل

 1 0 ا فكاو س ولا انلا هللا

 لضفلا ئكدح لاق هللا لع نب رفعج نع ركذو ا 1

 ثلث تأطخا ليقي روصنملا نيعمس لاق نا ىنتّدح لاق عيبرلا ىبا
 دوح نو ٍقخ وا حم هللا قاقو تايطخ

 ىلا تجرهولا عايض يفلا ىبرغ عس يلو 0 5 3

 ركذو ««ءاعابض :فالخأ تبكذ 000 .رافغيس ىلزخا ؤلو مايشنلا 15

5 5 31 

0 / : 9 11 
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 جرخ املف نامألا / هل ا نأ 7 ناكو بيصخل * نأ قوزرم

 <©) 0000. كش. 85) شة وع, ةكعص 300. و انقرري. 4 8 هدم:

 4) 8 ثكرف. 6) 02355”1ه نأ مذ ادع ءممز. 011. 1! هة

 44 75. 47: علعيب 8 جلنقلو. ى) 12 برع /) ىك ايفخسم

 ءا ذمه دافضاسأ. 2) 8 نب. 2) 8 كا 14 هدب
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 [] الني ا

 ذئموي معأجو اًعيمج اولنقف هئارو نم ةبعش نب مثيهلا راصو ممل
 ن

 هيفتك نبي نعقو ةباشنب دومرف 6 عجرف جيلكف كيهن نب نامتع

 ىتح نبق ىلع ماقو رفعج- وبا هيلع ىلصف اهنم تامو املي ضرس

 بسس دمج لسرمتكش تس ةتيرسال دالي الج ١
 5 سابعلا ابا سرخل ىلع لعجث تام ىتح سرل ىلع ناكف كيهن
 لاقف باوبالا تقلغا دقو ىلع نب ليعامسا ذتموي ءاجو «ىبوطلا
 ذتموي رارض نب عافعقلا ناكو أف مرد فلا كلو جدنفا باوبلل

 كلذ :ناكو كتموب "لينا ىبوم باشي طر عر ل ا

 عيبرلا ذتموي ءاجو لاق . . «ةفوللاب ةيبشاهلا ةنيدملا ىف هلك

 , ىلبأف كمأيا نم اذع سيل نعم هل لاقف روصنملا ماجلب < ٌقْخآيِ
 ىلع مدقف هاخا فلاخ ناكو دّنواَبْنُد كلم ناغمصملا نب ,«زيووبا

 روضتنلا قا فكموم نا انظر هيل وح ممن ١
 الجر برض اذا ناكف جلتاقت معن هل لق ءالره لتاأ + لقو هل رفكف

 لقو ءاشعلاب امد رهظلا روصنملا ىلسو التف الف «هنع رَخأت .هعرسف
 ::لاقف نعم ءاج ىنح ماعطلا نع كسماو ةدتار نب نعم /اوعلطأ

 وخذ الف مثك ناكم انعم َسَلْجَأ ععيرملا اذع ىلا ليت مثقل
 / نسأب تعبأ سابعلا ابا اب ىلع نب ىسيعل لق ءاشعلا نم
 كلت نم هنا تسلع انعم مميلا تييار ول 2 لق معن لاق لاجيلا

 لجول ىلاو كتينا دقل نينموملا ريما اب هللاو نعم لق داسألا

 20 ٍةيلع مادقالا ةكشو هب ةنايتسالا نم كدنع ام تمير املف بلقلا

 4) 8 هرم. 65) كل كير. 4 8 قياما ناوربا 3. ©. زاوربأ

 (10ع ةصكد م. ان 1. 28), لعأد دنوانيد. 2 ى لاق مث. /) 4 اوبلطا.

 ى) ك متعلل 4) 8 لشاب انغ 14. ه) هل اولقر لعز» موقلا 2:0 مويلا»
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 7 1517 ةككتني

5 8 0 
 .٠ 5 عا 3 ا 2 3 ف 00 5 . را ١ 1 هَ

 قانم سيح تناسو 0 2 وصحت ىلسر امبر رصق لقت 2 شن ,ىهلوعبي .

 2 ع ١.١ 2 سن 5

 ةةهيوسح هلا هزلاأ 000 ها اخ - اجا دما تسلا“
2 

 3 اازرم نق :كحا :نعللا' ف سبيلو: ريوسلا اولجو اعف: 2 اوقع

 ىلع اوكشو شعنلاب |برف نجاسلا 3 ىلع أوراص ا :ةنيدنا

 و #روصنملا وأ اودصقو مباحصا اوجرخأت  نجاسلا « اولخدو سانلا

 ملف ةنيدا باويا تفلت سافلا < فئات لجر :ئابتس لكتموي

 . . ١ 51 2 7 ١ 44 ١ كم +[ ف 95 | .

 هعم ةفالخأ راد 3 ر/ نوكي اسرف طبتري مديلأ كلذ دعب لعجت ةباد
/ - 

 2 مديري ومو اهبكرف ةبادب ىنأ روصنملا يبرخ املو لاق 2 «دصق ىف
 لجينو هسفنب ىمرف رفعج ىلا ىلا ىهتناث ةدئاز نب نعم ءاجو

 لقو روصنملا ةباد ماجلب #ذخأو هتقطنم ىف هئابق مدقرب لخدأو

 وبا ءاجو. ىقكت كناف تعجر الا نينموملا ريما اي هللا كدشبنأ

 باو ميلا انا لقو ثرصقلا باب ىلع فقوف مثيهلا نب كلام رصن
 001 2 هت. .. 32 ل. 2 5 85 ٠ ب . 59 5 د

 58 باب يدفو مونختا ىتح « ولناقو ومرف ىيسلا لما ىف ىدونو

 فوردح سرف ىلع ةيرخ 7 ىب مزاخ ءاجو سانلا لخلف ةئيدملا 15 1 . 01 . 2 2

 ىلإ عاجلا ىتح عيلع لمحت معن لق ملتقا نينموملا ريما اي لاقف
 مزاخ رك مث ةباكأو كفشكف مزاخ ىلع اوك رث طئاح هرهظ

 اوزك اذا: ةبعش نب مثيهلل لقو ةنيدملا طئاخ ىلا عطضاف ٍةيلع

 درطاف مزاخ ىلع اولمحن « جلنقاف ايعجر اذاف طئاخل ىلا مقبساف انيلع
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 أ. خخنس ل

 هجر رف ةريبللا نم مرحلأف اجاَح روصنملا رفعج وبا جرخ اهيقو
 © سكقملا تيب لا اهنم هجونف ةنيدملا ىلا هَ ىضق ام
 الا اهلبق ىتلا ةنسلا ىف اهلاع ةنسلا هذه ىف راصمألا لامع ناآكو

 تيب رفعج وبا مدق امو © ؛رابخل ىبع ناك اهلماع ناف ناساخ
 5 ىلا ىهنتا ىتح اًنرضنم مأشلا كيس رئااهححسم قد

 ىنب نم ئرماعلا ثرالا نب < ةنوعج نب روصنم 8 ىف اهلونف ةقرلا

 ىلا ىتح تارفلا كلسف اهنم صخخ رث هلتقف ةعصعص نب رماع

 هةقوللا ةةيمشاه ةيمشاهلا
 ةذكامو نيعبراو ىدحأ ةنس تاخد مق

 10 اهيف ناك اهع ربخل ركذ

 تادحالا نم

 ةيدخوإرلا رما ناك ماسعب لق نتو «ةيدنوإلا جورخ كلذ نف
 «ا# وا الث« ةنس ىف دنكاذ انا ىلا رفغعج ىنا رمأو

 ىأ رماو عرما نع ربخل ركذ
 15 عم روصنملا رفعج ش

 لحما نم اونك كيح نب ىلع نع ركذ اميف 4مهق ةيدنوارلاو

 سا ىنب ةوحد*بيحامم_ملعنم نا راسا لال
 « كيهن نب* نامثتع ىف مدأ حور نأ نوصكبو ا سانتي معز

 متيهلا ناو ربصنملا فعح ودا وه عيقسيو معطي ىخلا هر ناو

 هردب نوفوطي اولعجن* روصن ! سة اوتاو لاق 5-- ةيواعم نبا

 «) 81 زم ىل ءوؤ6 105021000 خلا ةنس تلخد رق © اضعازتأأ :
2 

 حلا ىلصو اهمدقف سدقملا تيب ىلا روصنملا رفعج+ وبأ جرخ اهيفذ.

 6 8 ىلا. ) لل غنوج. 4) 8 هده 4) 8 هد“

5 1 



 )لهب |, فس

 ثادحالا -ىم اهيف ناك ام ركذ

 «ناسارخ لماع كلهم نم اهيف ناك ام كلذ نف

 ناسارخ ميعاربا ىب كلاخ دواد أب اورث دنلل ىم اس نا ركذ

 ٌلزان وهو اليل ةئسلا هذع ع لا نان لما قو

 2 ىحلا لونملا 31 ابصو ى تح ورم ةنيدم نم <« ىنقامشك بابب

 لعجو ةجراخ ةرجأ فرح ىلع 0 طئاخل نم دواد وبا فرشأف هيف

 انوي

 عقوف حبصلا كنع 256 ترسكناف هتوص اويفرعيل هباكصا ىباني

 ةالص لنع تاف هرهظ رسكناذ حج ءطظسلا مادق تناك 7 ةاتاس ىلع

 ىنتح دواد ىنأ ةفالخإ دواد ىنأ ةطرش بحاص ماصع ماقف ء«رصعلا

 ©ىبدزألا** ناجرلا دبع نب رابخل دبع هيلع مدق

 اهمدقف ناساخ ءناجرلا دبع نب رابخل دبع رفعج وبا ىلو اهيفو
 نب ىلع كلو ىلا ءامحلاب جمهتا هنا ركذ دادقلا نم اسان اهب فخأت

 «وباو ارا بحاص ىراصنألا ثيرح نىب عشاج عقنم بلاط ىنأ 5

 1 0 ههدبأو ميم ىنبل 0 ةريغم ا

 رت وووو يع او

 داق هوجو نم ةدع سبحو اًحربم يرض امهيبرض | ام دعب ر ىنؤملا

 8 لاومألا اياقب ىم دواد ىنأ لايع ىلع ام جاوختسا ىلع خو ناسارتخ لفغا ©

 ل نيبمشك. ن) 80ه:6 200. ء> 14 ىطوف اليل.

 ه8 هدد... 4). هذ نسبأو ىراخبلا. 4 ةزء 14 "ملء 8 5. م.

 4 سلو. 2 4 ىلا ديلخ



 مم نس از“

 نيعجار افرصناف سبح دق هنا املعف هيف © نك ىنخلا سلجملا نم

 كنذ قم ثيَدُظْط ودل ليصولا نببو امهنيب ليحش رفعج ىا ىلا

 رعتاوج نجر ىلع نيب هللا اجبت: انناكيتل عب ويس يح تل
 ىلع محنو كلذ مرّْخَح روصنم نب 7 فافُخ ناك دقو اوسبخو
 5 نبأ ىلع ةلاجاو ةلش اندحش ىليمتعطا متنا نا هل لقو هيج“

 هسفن ىلع قت ىتح ٌلئاح هنيبو اننيب ليج ال هللاف رفعج
 الا ضراع انل ضرعي الو انفويس نيتلصم باوبألا هذه ىلع ءّدشنو

 تذخأ ايلف هوصعف انسفنأب وجننو 4يرخن ىتح هسفن انثقأ

 ّي ءلفتيو هتيخ طرضي فافخ لعج مسبح رمأو فويسلا

 ٠0 ثعبو هنرضتإ خضعب ./لتقب رفعج وبا ما مث هباحاصا ددجنو

 ص ككاو ضافط نبع زبستت“يل شما 0 ١
 © 1. خيئس

 نب لع نب دمت نب سابعلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو
 15 © سابع نب هللا دبع

 ىلعو ئقراخل هللا ىيبع ىب داير فئاطلاو ةنيدملاو ةكم ىلع ناكو

 نب نايفس اهلاعاو ةرصبلا ىلعو ىسوم نب ىسيع اهضرأو ةفوللا

 ىواد وبا ناسارخ. ىلح هللا“ نبع نم رارس اهتاتكت 1ص طا

 8 ميعاربا ني ديايخ

 ه4) هل ءاغلخ. 45) كف فافجز 8 ط. 1 فافشخ., 42 4 بش وأ

 هد. .ىكيع. + «) 8 جرسخ 4 جرس. هه 8:لفسشي وما 9



 ا | خمس

 هباء: ةنس ىف كلك ىنع ليغ ونا لليق لقو اهلامتعا

 ةرصبلا ليع نم ىلع نب ناميلس ىلا ناك ام روصنمل ىلو اهيفو

 رهش نم فسنلل هاعبرالا ممي ليق اميف كلذو ةيواعم نب نايفس

 ىلع نب هللا دبع ىراوت نايفس ىلوو ناميلس لزع املف ناضمر
 ناميلس ىلا ثعبف رفعج ابا كلذ غلبف #سفنا ىلع اًرخ هباحصأو
 ىلع نب هللا نبع صاخختا ىف امهيلا بتكو ىلع ىنبا ,وبسيعو

 دبعل نامألا نم اهناطعأو ءارخوي الو كلذ العفي نا امهيلع مزعو
 ةيواغم نب نايفس ىلا بتكو هب اقثوو ©هل هايضر ام ىلع نب هللا

 نمو هللا جبعب جورخللاب امهتاتحساو امهجاعزاب مايو كلذ هملعي
 «داوق ةماعبو هللا دبعب ىسيعو نابيلس يرن هتصاخ نم هعمرد»

 سيبخل ميي رفعج ىنا ىلع اومدق ىنح هيلاومو 6 هباكتا صاوخو

 «ةجعأ ىذ نم تيقب هليل ةرشع ىتنثال
 دغم ناك نم سبت ىلع نب هللا كبع سبك رقعج وبا رما اهيفو

 «ةضعب لتئقبو هباككا نم

 كلذ .نع ربخل ركذ 1
 , امهل نذا رفعج ىنا ىلع ىلع انبا ىسيعو ناميلس ملق املو

 هل ننذالا ءالسو ىلع نب هللا دبع روضتخ هايلعت هيلع الخدف

 نسب هللا دبعل أي ناك دقو ثيدحلاب ايهلغشو كلذب ابهل معُنأذ
 ئسيع ليخد .كعب هيلا فرصي نا هب رمأو هبصق ىف ء اسبح لع

 لاقف هسلج نم رفعج- وبا «ضهنو هب كلذ لعفف هيلا ناميلسو هم
 هللا قبع دعنا .اهيخ ادلع دال دبضي: اناس. / ىيعيعي ناييبلسل

 انفي

 2) 8.هرصس6 ) 8 ايهباحسا. 2 8ظاشلسج, آ4 اناكم.
 4) ذل ديلع. ©) 4 ضهن مث, هذ هب. ر/) 8 ىلغو.



 مإ*1 يس أه

 اهيف ناك .ابع ربخل ركذ
 تادحالا نم

 نم نب سابعلاو ىلع نب ملاص ةماقا نم ناك ام كلذ نيف

 ثّدحلا برد ©« نم ةغئاصلا اوزغ مث ةيطلم ءانب اينتسا ىتح ةيطلمب

 5 انانبا ةبابلو -ئسيع ما هانخا ملاص عم ارغو مورلا ضرا ىف الغوف

 هللا ليبس ىف ادهاجت نا ةيما ئنب كلم .لاز نا.اترذن انناكو ىلع

 80 ىنارهبلا ةلظنح نب رفعج ةيطلم برد نم ازغو
 بحاصو روصتملا نيب ىج .ىنللا ءادغلا ناك ةنسلا هذنه قو

 < كلذ دعب * نكي رثو نيملسملا ءارسا .عانم روصنملا فقنتساف مولا
 ؛0 رمأب رفعج ىأ لاغتشال 180 ةنس ىلا ةفئاص نيبلسملل ليق اميف

 نب نسما نا ركذ مصعب .نا الا نسما نب هللا دع ,ىنيا
 ةنس ىف ملمالا ميعاببا نب باولا دبع عم ةغئاصلا ازغ ةبطحق
 ناكج لزنف فلا ةئام ىف مورلا بحاص نيطنطسق لبقأو “1

 ىلا ةفئاص اهدعب نكي مل رث نع مح نيملسملا ةرتك هغلبف
 15 1“ خنس

 دبع ىب ماش نب ةيواعم نب ناجرلا دبع راص ةنسلا هذ ىو
 ىلا اهنالو هدلوف مثما اهلها هكلف سلدنألا ىلا ناورم نب كنلسلا

 © مهيبلا

 ةبصخ ةنس تناك اهنا ليقو 'مارلل دجاسملا رفعج وبا عسو اهيفو
 9 «تبمذل تتش كليا

 نم هيلا ناك ابعو ةرصبلا ةيالو نع لع نب ناميلس لع اهيفو

 4) 0000. ق١ 4) ىو.م. آخ ط.1. ع مطساة[هط. ىناريملاا 4
 ه12., 12120 10. 0127. خفئاص.



 لد 6 زن

 مع المح رث اهويطو مزاخ ةنميم ىلع المح هباختا ىكي نيبو

 كلذ ىار املف مزاخ هيفو بلقلا ىلا اوهتنا مث اهووطو ةرسسيملا

 هباحتأو دبلملا لزنو اولزنف ضرألا ضرألا هباكا ىف ىبدان مزاخ

 اخ مأو «تيعأتقت :ىتج .فويسلاب اويرطصا رف. عاود تطأ ارقي
 عجراف اًضعب انضعب رصبي رو رابغلا عطس اذا « نا ميعن ىب ةلضن ه

 كلذ لعفف باشنلاب ايمرا مث اجوبكراف كباكحا ليخو كليخ ىلا

 دببلملا ارقشر رث ةرسيملا ىلا ةنميملا 7 نم مزاخ باحصا عجارتو
 لنقو لجرت نم لجر ةئامامث ىف دكبلملا لتقف باّشنلاب هباختكاو

 لئاقف ةلضن عاعبتو نوقابلا برو ةثامثلت ءامز اولجرتي نا لبق جنم
 © الجر نيسيخو ةئام غانم 0

 كبع نب ىلع نب ماص نب لضقلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو
 نم جرخ ناك هنا ركذو ديغو ىدقاولا لاق كلذك سابع نب هللا

 يدلي ماسوسلا لع هثيالو: .هتكردأت اجاح مأشلا نم .هييا دنع

 ه©اهنم مرحاف ةنيدملاب رف فيرطلا ىف سانلاب

 ةفوللا ىلعو فكاطلاو ةكمو ةنيدملا ىلع هللا ديبع نب دايزو 5

 ىلع نب ناييلس اهلاعأو ةرصبلا ىلعو ىسوم نب وم ادا ض.بسو

 ىلع ميعاربا نب كلاخ دواد وباو هللا دبع نب راوس اهئاضق ىلعو
 © ىلع نب محلاص رصم ىلعو ناسارخ

 ذئامو نبةلتو عسن ذنس تلخد مت
0 

 ©) لكل 0 5) ذل ئيلاو 104 ىجلاو ([4 ةيسيملاو).

 ) 8 200. وو. 4) 8 لكيبع, 1213 8101623 لبعر كلل 15

 اا



 م ةخنس ليس ل

 ةمع اولنقو هومزهف نيبللا هيلع جرخ ربزعلا دبع هيقل املف سراذ
 ةينامت نم وكأ ىف ةهرخ نب مزاخ هيلا رفعج وبا هجوف «دباحكا

 0 ىلا ثعبو لصوملا لؤن ىتتح مزاخ راسف « ةسيذورووسملا نم نفالا

 ايقدنخت كلب ىلا راسف «ةلعفلا عهعم كثعبو هباحصأ ضعب دسلملا

 : ىف دلبب لون ىتح يرخن كبلملا كلذ غلبو ىاوسألا هل ارماقاو

 فارطا :نم ناكمم ىلا جوخ امزاخ كلذ غلب املف مزاخ ىدضخ
 قلب قم ةلجعد ربع 4ببلملا كلذ غلب املف دب ركسعف ربزخن لدمولا
 اًمزاخ غلب املف لضوملا ديري بنال كلذ نم مزاخ ىلا هجوتو
 مزاح ليعامسا رما لصوملا ىلع وه ىلع نب ليعاما غلبو كلذ

 م لعفي ؛منلق لحما وسجس: < نم يعي“ ىجح وركسعم ىم عجول
 هعئالطو هتمدقم ىلعو كبلملا ىلا ربعو *ركسعم عضوم نم اًرسج كقغو

 ريخز هتنميم ىلعو ىكشهنلا هللا دبع نب مراخ نب ميعن نب ةلصن
 ميلس ىغب ىليم صوبألا كامح وبا هترسيم ىلعو ىرماعلا نبي نبا
 عيشغ ىتح هباحتأو دبلملا رياسي لؤي ملف بلقلا ىف مزاخ راسو
 ؛5 هباكتأو بيلملا ىبضف هاعبرألا 5 اوكجصأو هتليل ر/ايقفاون رف ليلا

 ْليللا عيشغ ىتح عانورياسي هباحأو مزاخو ةزَح ةروك ىلا نيهجونم
 نم برهلا كيري هنأك هباكتأو دبلملا راسو سيبكل ممي اوحجصأو

 مزاخ ناكو متقحنخ اوكرتو مترتا ىف هباكاو مزاخ جوخ مزاخ
 رك مقدنخ نم اوجرخ املف كسخكلاب هباكتا ىلعو هيلع ىىدنخ#

 مم هيدي نيب كسلمل ىقلا مزاخ كلذ ىزر املذ هباحتأو كبلملا عيلع

 ه) ذل غب ةبرو ورملا» ) كل دبل. ه) ث غلعفلاب. 15 5600. 7106أانت ع٠

 هبل  اوراسف. ©6) 4 800. هتركسع ىم“ ء) ه4 ظةليس ١ خرا

 |قغاو : 43 افاون : 184 |أيقابو. ى) 13 ندنخ. 3



 1 نسب 02

 ناك ام ىلع نب ملاص ىنبف رانيد فلا نيعبرأب اضيا هلصوف هللا

 ©اث4 خنس ىف ناك وزغلل 2 ةيطلم ىلا* سابعلاو

 ميقم ومو رفعج نأل ىلع نب هللا دبع عيان ةنسنلا هكمم ىفو

 ©ىلع نب ناميلس هيخا عم ةرسصبلاب 5

 «ريصنملا ىلجتلا رارم نب روهج علخ اهيفو
 هاي هغعلخ ببس ركذ

 ام ىهح فابنس مره امل اروهج نا ركذ اميف كلذ 6 ببس ناكو

 ملف ىرلاب اهفلخ نك ىتلا ملسم نا نئارخ هيف نالو هركسع ىف
 نب كبح رفعج وبا هيلا هجوف علخت فاخو رفعج لا ىلا اههجوي 0

 روهج مهف 4 جنخاتسالدو دايز محلا ناسف بخ روهج عمو
0 0 2 

 برو منخاتسالدو دابز رساو ريثك فلخ هباكتا نم لنقو هباكتاو

 «ىجنراخل دبلملا لنك خنسلا مذق ىو 5

: 11 55 

 هنم نيصخأو ةبطكق نب كيم دكبلملا من امل رفعج ايا نا ركذ

 نب رابخل دبع اخا ناجرلا دبع نب ربزعلا دبع هببلا هجو كيم

 <) 8 مال 6) ةث هردعز ممم» 8 ناكو“ ء) 58 ىو 51

 0100 ركذ ايميخحخ )24  5:2 83 طثع © ةطظكعت 8 ابننسالاو درأدز

 (مكه 10. 5. م.)ز 10212556 ينخانشا لد, كك. ]2ط0طأر 6م. ءأ بد

 انطأ متد1ع هلم: ميخاتشا.“ 62 8 ورذاقسأ, كل 58. م عر م

 فورة يبسأ.



 |"ب زئنس از"

 برت ناطلسلا للغشل ةفئاص ةنسلا هذه ىف سانل نكي ملو
 © نابنس

 نب هللا دبع نب ىلع نب ليعامسا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 © لبصملا ىلع وهو* نيفو قدقاولا لاق كلذك سابع
 + نيالا يبعد م نييعلاو هللا هيمع ني كو هقييشللا لدا
 ليعامسا مضف مسوملا ءاضقنا كنع سابعلا تامو ذكم ىلع دبعم

 ةقوللا ىلع ناكو ؛رفعج وبا اهيلع فَ هللا .ديبع نب دايز ىلا هلع
 نب ناميلس اهلاهعأو ةرصبلا ىلعو ىبوم نب ىتسيع ةنسلا هذه ىف

 دواد وبا "ناسارتخ نعم :ّىفلسلا :رما نب رع اهتاصتقأ لذ ليل
 ٠ اص رصم ىلعو ةبطحق نب كيم ةريزجل ىلعو ميماربا نب ةدلاخ
 ©+ سابع ىب هللا كبع نت* ىلع ىَبا

 ةئامو نيتلتو نامت ةنس تلخد مث

 تبيه نك انو اكد

 ثادحالا نم

 5 4ةيطلم مورلا ةيغاط نيطنطسق لوخد كلذ نم اهيف ناك اممف

 ةلئاقملا نم اهيف نع دوفعو اهروس همدقو اهلهأل ءارهقو ةونع

 © ةيرذلاو

 سابعلا ىب هللا دبع نب ىلع نب دكيح نب سابعلا /وزغ اهنمو

 مهلعضوف هللا قبح :قلب ىلع"! جب" قاض عيني ”ةفئلصلا' قوتك اوزا

 »دبع نب ىلع نب ىسيع عم جرخو رانيد فلا نيعبرأب عاص

 2م) كل هر>. /5) ذ ليلخ. ) 8 هر». 2) 8 مدقوؤم ةيطلمت

 ءه) هذ درهظو. ال وو.
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 ] لاهي زؤئفقس

 نيتس نم احن < ذةميرهلا ىف* هباحصا نم لنقو نابنس مرهف | نفاق

 سموقو ناتسربط 6 نيب نذابنس لق 3 مدين عايرارذ جيس افلا

 وينج 00 4 ةنيعسا ريصنما ريبصف عطل قد هلذك

 د ىنابيشلا ا جرخ ةخنسلا هذه ا

 خلتاقف 4فلا ليق اميف دذكموي 2و* ريو طباور هيلا تراسف ربو

 لصوملا طباور هيلا تراس مث هنم* لنق نم لنقو مزيف دبلم
 دعب دبلم همزهف ىجّلهملا رتاح نب ديزي هيلا رس ث #عهمزهف
 اهأطي ناك ديزيل ًةيراج دكّبلم ذخأو ايهنيب نك كيكش لاقق
 نب لهلهملا هالوم رفعج وبا هيلا هجو رث «هداوق نم ٌلئاق 2 لتفو

0 

 دبلم ةيقلف ريثك عيج ىف 7” ناكشم نب دايز ل
 ليخو فيتك شيج ىف مبص نب ملاص هيلا هجو مث جمرزهف

 ذتموي وهو ةبطكات نب ديبح هيلا راس مق* مرهف ةلعو ةيثك 45

 ختام هاطعأو 0 ةهنم ىصختو 7 ههزهف دكبلملا :بقلخ ةريوجل اع

 نأ معز هناف ىدقاولا امو 4«2هنع فكي نا ىلع رد فلا

 916 ظخنس ىف ناك ديبككو دبلم رييظ

 ©) 8 هرم. 65) 8 نم. ) 5ذع 8, 4ك ىحبطملا (5:©) ناولو 14

 4) 8 لبهبصاز ى و. م., 1:0. 200. لعاص0ع ىلفهع هك 0

 14 71 ه. ك © ةصص٠ب 1: 2 ناجيفلا رز ذ كيلمر هك دع 4

 دصض٠ل 1, مم. !١!"ه ةهصص. 4. ى) آه سياف كلر ارح ىف وهو.

 /) 8 هدم.ز ططم> 10. هزه. هيلا. 2) 4 ليفوز 20 2

 ) 4ك ثعب. 4) كل ارارم. ) 4ك ناكسمس ) 8 هد



 |مهليب خريس 11

 ليقو دل حصن دق هنا ىارف هنع هوربشأاف متيهلا نب كلام

 رفعج وبا بنك ناذجي ىلا ىضه امل متيهلا نب كلام رصن ابا نا

 هل لاقف اًنتام ريم نأ كلام كناف نا كنمد هلل نا ىكرتلا « ىب ريقز ىلا

 معن لاقف ىلزنم ليخدب ىنتمركا ولف اًماعط 2 كل تعئض دق ىذا

 5 ىلا نايضفي نينيب ىف غلعبن ء عيخ الجر نيعبرا ريش ًاَيهو

 ديل ابك وسو سوم ب 0

 دعا كا نع مدني يلع يف رمت ا

 مياربا نوب كلاخ دواد ابا روصنملا رفغجن وبا ىبلو ةننملا هذه ىف قو

 10 © ءذهعب ةَبيلا بتكو راسا ع

 ؛ملسم ىا مدي بلطي ناسا نابنس يرخ اهيفو

 كابنس نع ربكل ركذ

 روباسين ىرق نم ةيرق لسا نم ايسوجس نك اذه كابنس نا ركذ
 لغقل اًمضغ © هجورخ اكو رهظ امل ةعابت رثك هناو 4 نها اهل لاقي

 فن مكقاخيط حك نك هنا كلذو م/دأخب اًبلطو ليق اميف ملسمه كا

 زوزمف م« ىمسيو ىرلاو سموقو روباسين ىلع يجرخ نيح بلخغو

 ملسم وبا ناكو ملسم ىنا نئازخ ضبق قلاب راص ايلف «ةبهنبصا
 د لاو عربا 65 0: عم دنا تس يا فخ

 0 فرط 0 شط ناذع ىبب ا فال رشع ىف بعل

 ت) 0030: هه: 6) هك 0641.20 2 خربخ, 3 يخت 4) 51

 ©000., 14 هناورعا (. دناو رغا 2. ه) هل جرخ-» 200 هراشل.

 5) ىهنتو (م. م) ملل لامفمل , طم« 5 ذيل.



 ام اأو زخم

 رين وبا يار املف ملسم نيا متاح بانلدلا متخو مدقي ناو هدنع

 ه اهوبتلعفا لاقف بانإلا بنكي ل ملسم ابا نا ملع امات رتال شقن

 هدهع رصن ىنأِل رفعجي وبا بنكف * ناسارخ بيري ةوهو نافع ىلا ردككاو

 دهعلاب لوسرلا ىضم نيج هاتف دهعلاب هيلا اًلوسر هجوو روزرهش ىلع
 ىلع ومو ىكرتلا نب ريز ىلا بكف ناسارخ ىلا هجوت ديف هنا ه

 وباو ريحت ىلا بالا فيسف هسبيحات رصن وبا كب رم نا ناذهي

 فرت ةعازل ليم ريعز ناكو رسقلا ىف هسيجن هذخأت ناذيهب رصن
 لاقف دمأل رصن ىلا ىخا نيا وتو © فيرع نب ميماربا ىلع رصن وبا
 لاقف ميج فيشاف ادبا هللاو ال لق كيع لتقت ميهاربا اي

 عيطتسا ال ىنللو ىلع ٍفِلَخْل رعا نمل هنا هللاو رومأم ىتا ميهاربال م

 مكيلا نيمرأل سب مكدحا ىمر نمل دللاوو نينموملا ”ريما رما نر
 تيذخا تبنك نا ريم ىلإ رخآ اياتك رفعج وبا بتك رث «هسأرب

 لجن هدهغب رصن ىنا ىلع دهعلا بحاص «مهقو هأشقاف رصن ابا

 تعب ىلا باتكلا ىب دعب هاج رث ءيرخن هيف هارهل يبس ريف

 ىلع رصن وبا مهقو هليبس تييلخن هدهعب باتك قءاج لاقف هلتقي ؛5

 معن لاقف ناسارخ ىلا ّئضملب ملسم ىلا ىلع ترننا لاف رفعج- ىلإ
 تجصنف يفراشتساف عئانصو دابا ىينع هل نين نينموملا ريما اب
 اعف تركشو كل نيحاصن ىنتعنطصا نا نينموملا ريما اي نينو هل

 انا لو ريصقلا باب ىلج ربصن وبا م ةيبجنوأرلا موي ناك املف ءدينجج
 نيا رفعج وبا لاقف قي انأو رصقلا فحل لخدي ال باوبلا مويلا 0

 <©) 14 اهوينلعف. 2) 82 هرض.  ى فيرسيع. )4  ف

 ©) 4 رم دقو.



 لإ“ب زخنس لل

 هم سي سل
 اًعطقم هيلا هجارخاب رمأو فسافلا هللا لثق دقف تدرا امب ملكت
 روصنملا هل لاقف دوجسلا لاطاف اًدجاس رخ قاس وبا هر اًملق

 كب ىننمأ ىنلا هلل ديل ليقي وهو هسأر عفرف ملكتو كسر عقرا

 5 طق اًموي «هتنج امو هتبحص ذنم اًدحاو اًموي هتنما ام هللاو مويلا

 اذاف ةرهاظلا هبايت عفر رث نطنحتو نتنفكتو نيسصوا دقو الا

 هلاح رفعج وبا ىار املف طنح“ دقو دّحَج « ناتك بايت اهناحتأ

 نم كحارا ىنلا هللا دجاو كتفيلخ ةعاط لبقتسا لق رث هجر

 كلامب امد رق «ةعاجل هذه ىنع قف رفعج وبا هل لق رث فسافلا

 10اهناو هنعاطب دما هنأب هيلا رذتعان كلذ لثمب 4هتلدخ متيهلا ىبا

 نا لبق عتعاط ىف ناك دق هناو هتاضرع سانلا هل «فخو همدخ

 نم قاحكاسا ابا /هب رمأ ام لثمب هرماو هنم لبقف ملسم ابا فرعي

 ىنا داوق نم ةّدع ىلا رفعج وبا ثعبو* ملسم ىنأ لنج فنيوفن

 © هباعضتا عجرو انضر ىتح هدنج عيمج ىطعأو ةينس وئاوجع ملسم
 15 ايا كلذ دعب رفعج وبا احد مق عاردلاب انالوم انعب ىنولوقي مو

 كقنع نيرْصأل ىئانطا نم اًبنل اًبنط اوعطق نت هللاب -- لاقف ناكسا

 ««اوفرصنا بالك اي لاقف ىاحسا وبا هيلا جرخ عتدعاجأل رف
 رفعج وبا بنك ملسم وبا لنق امل ىدزألا صفح وبا لق ىلع لاق
 :ىلخ او هله ليس نذل ةللسم# عنا ”نانتتلا 2 نوح ادني ل كيا ىلا

 ه) هل هتنخ, 14 200. ادحاواموي هنفخ امى. 65) ك هده. هه آ14

 نافك. 4) 4 هيلكف. 2 8 فخار." رث 8 هد 0

 20 2م لع 6 بفحز 20201 10. مدقيب نأو'



 الذل ا”ب زخنس

 لاقف ملسم وبا لنك ام «دعب لخد ىسوم نب ىسيع نا ليقو

 لاق اًفنآ انهه ناك دق لاقف ملسم وبا نيا نينموملا ريما اب

 ملمالا ئارو هتكضنو هتعاط تفرع دق نينموملا ريما اي ىسيع

 كل ىدعا اودع ضرألا ىف ملعا ام هللاو كونأ اب لاقف هيف 3 ناك ميعاربا

 ؛«نوعجار هيلا اناو هلل انأ ىسبع لاقف طاسبلا ىف كاذ وه اه هنم 5
 وي

 هللا علخ روضنملا هل لاقف ملسم شا ىف ىأ, ىسيعل نآكو

 ؛ملسم ىنا عم ىهن وارما وا ناطلس وا كلم ءملت ناك لهو كّبلق

 هسأر نم ةرعش تذخا تنك نا نينموملا ريما اي لاقق ملسم نا

 مايقلاب هما مث هللا كقفو روصنملا لاقف ٌلنقا مث لتقا مث ٌلتقاف 0

 اذه نم ّثع نينموملا ريما اي لاقف اًلوتقم ملسم قا ىلا رظنلاو

 ريمآ اب لاقف لخدف ىلع نب ليعامسال نذوتسا مث «كتقفالخ مميلا

 ىناو اشبك تحن كنأك هذه ىتليل ىف تيار ىتا نينموملا

 ملسم وبا هيف ىلا عضوم ا ىلا ليعامما ماقف فسافلا هللا لئق لق 5

 ىلبأ © سرح بحاص ناكسا ىنبأ لنقب مه روصنملا نأ مم « ءأطونق

 وبا ةملكف ملسم ىلا طرش ىلع ناكو كلام ميرصن ىقا* لتقو ملسم

 امدو هوعاطأف هنعاطب عاترمأ كدنج هدنج نينموم ا ربما اب لاقف عج

 وبا هل لاق ملسم ابا ري ىرثو هيلع لخد املفذ قاحسا ىأب روصنملا

 فكفق عمجا ناك ام ىلع ملسم ىا هللا ودعل # عباتملا تننا رفعج

 ©) كك دنع. | 2) ك همس. هه كل همس. «4) هك هأظوتا.
 6) 8 هد. رك نبرصن. ى) 8 ملم /2) 8 عياهلا, 14

 جيابلا ,



 فقد

 | خفس الاهل

 < ن 5
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 نم نابعش نم نيقب لايل سمح كلذو ءمالتقف ببرحو ببيبش

 ' روصنملا لاقف «1ب غينيس

 5 104 ٍفوتيساف <« ىضتْقي ل نيللا نأ تعز

 ريتجلاب نب فليجلا جيب اهييقست قصت م0
 ؟ فيلا ايس هيورجحو هتلود ىِغ لنك لق ملسم وبا ناكو لاق

 تيلعف, هل لاق .ملسم اياب ءيتاع ايل ضع ايا نا لييقو كارا
 ناك امو ىعالب دعب ىل اذه لاقي سيل ملسم وبا هل لاق العفو
 اهتيحلن 4 ثرَجأل كناكم ةمأ تناك ول هللاو ةقيبكل نباب لاقف ىتم

 ام كيلا كلذ ناك ولو ءانكربو انتلود ىف تلجي ام تلع اهنا

 م ىلا بتاكا» كسفنب ًاديت ىلا بناكا تيبيلا اليتق تبعطق
 نب هللا دبع نب طيلس ىبا كنا معزتو ىلع تنب ةنيما بطبخ

 ملسم وبا يخف اًبعص ىقترم كِل ما ال تيقترا غل سابع
 كين نب نامتع نا ليقو هيلا رذتعيو ر/ اهلبقيو اهكرعي هديب

 / يلع دزي ملف فيسلاب ةفيفخ ٌةبرن» برض كام لوا ملسم ابا برض
 ا جاو نب بيبش هبيضو ملسم وبا اهب لفقننعذ هفيس لثاح عطق نأ

 هب جصي روصنملاو 2 نلتق ىتحب# هباحتا ةيقب هروتعاو هلجر عطقف

 ليت اميف لاق ملسم وبا نك تقو ؛مكيديا هللا عطق اوبرا
 23 لاق كودعل ىنقينسسا نينموم ا ريما اب هنياصا ةييض لا .دينتم |

 «كنم ىبجعا ىل ودع ياو اَذا هللا ىناقبا

 <«) 14, قطان 1 812. ءا 401'1125 ىضقني. 6) ةاات-'ا 11ةط., 1138001

 82/07 ء 1اطدح اكطقلا. ساكب برشا. 2 4 ندع" 2 تشوجحالو

 27ه. تأرجال, )©  4 هدم. 8 5. م. (10. ول كوع *هي») ر) ذ
 اهلتفقيو. )0 (0000. نم. 2) 8 هيلع. 2) 8 هوت



 لل مسي ةئنس

 تتح هباجتأو نامثاع هبرضف هيلغ امجرخُت هديهش برصقو امض

 تبناغ نينموملا ريما ل5 كيسا نب كيزي لق ىلع لاق ه«ةولنق
 :تيطغعأو هنقفنا لاق < نارتع دقعمج ىنذلا لاملا كتقف ناجرلا دبع

 اًمغام 8 ناسارخ ىلا* كعيججرف تلق اًحالصتساو عل يوفت دنخإ

 هكيتشذ نيبضغف هللا الا ءادحا فاخا نجنضا اف اذه َعَك لاق ة

 قل ب
50 

 لدق موي هيلا لسرأ امل هنا ملشم ىنا رما ىف تركذ نم ريغ لاقو
 تناو مداقت هل لاقف دعم بكري نا هلأسف ىسوم نب ىسيع ىف
 كيهن نب نامثع رما كقو رفعج ىلا بتتُم لخحف ىغمن 4

 شوف نم الجحر ئنورورملا ماو نب بيببش هل ٌقعأذ 4 سرتخل بحاتص

 مكئأشف قحيب نيقفض اذا # لاقو سيف نب برتع ةفينشَع اباو

 ريخ لاق ربخل ام قاكانلا باوبلا نيحل لاقق ملستف ىأل نذإو

 _ كيلع امو لاق ءاذه ىب* عنصي ناك اف لاقف دفيس ريمألا ىييطغي

 لبقا رك هللا محجف اذه كب لعف نمو لاق رفعتج ىا ىلا كلذ اكشف

 /اننيما بطخ#' يلا بناكلاو كسفغب ادبت ّىلا بذاللا تسلا هتتانعي دن

 1 ور وا وا باك تنب

 جرخو دعب ميرضت كلنقا م نا هللا نلت ىلع 2 فلاح تنناو 0

 <) 14 ناسارخ. 65) 8 هدم. 2 8 هدوم 8:)20 ةدتي ' 28

 اذهب. ر/) ]آخ أ زتسا : عع 16. م. مق ذضطب 2ث خ)* نام

 دأترت2 0.1. م ةذ كدنع 7 4ك فلاخ#, 102 ىلئأق, ةثثثانم

 © 00. تننأ.



 |لي نيس اناس

 ؛ هللا ودع اربرضاف ىرخألا ىلع اهادحا « ىحيب تيبرض اذا عل لاقف

 ىف امهتبصا نيّلصت "نع ىنربخا هل لاقف 8 ملسم وبا* هيلع لخدف

 هينرا لق ىلع ىنلا اهدحا اذه لق ىلع نب هللا دبع عنم

 هيلع لبقاو مشارف نحت دعضو رث رفعج وبا دهف هلوانف هاضتناف

 : تاوملا نع هاهنت سابعلا ىنا ىلا كباتك نع ىنربخا لاقف هبناعي
 ىلا بتكف لكك ال هذخا تننط لق 4نيدلا انمأعت نا تدرا
 ؛ملعلا ندعم هتيب لعاو نينموملا ريما نا تسملع هباتك ىناتا الف

 انعامتجا نهرك لق فيرطلا ىف ىليا كمّدقت نع ىنيبخاف لق

 كلوقف لق + ففرملا سامتلا كثمكقتف سانلاب كلذ ٌرضيف هاملا ىلع

 0 ىلا فرصنت نا كيلع راششا نمل سابعلا نا تومب ربخل كاتأ نيح
 الو .مكقحلن ىتح كتف ثنا الف تيضمو انيأر نم ىونف ر/ملقن

 بَلَط نم #كتربخا ام كلذ نم ىنعنم لق ىلا تعصجر نسا

 لق «فالخ ىنم هيلع سيلف ةفوللا 2 مدقن كتلقو سانلاب فئفرملا

 ثفخ ىتللو 2 لق اهذختت .نا تدرا ىلع ىب هللا نبع ةياج
 ': كتيغاذ لق *اهطفج نم اهب تدقوو ةبق ىف اهتلمحت عيصنت نا
 ءىتن ىتم كلخد دق نوكي نا تيفخ لق ناساخ ىلا كجورخو
 ام بهذ دق ام كاذ ىلو ىرذعب كيلا بتكأت ناسارخ نأ تلقف

 لا ىنكدر ام هللاو طق مويلك تيار ام 2هللت لق ىلع كسفن يف

 6) 8 ىحي. 85) ى هدس.ز 10. ستم» هدت.نل. <) ةك هل لاق مك

 4) هل همت. ه) 14 (هدت. سامتلا) ءن ””هم»». ففرلل١ رك م.اقت

 4 5. م. مى) 4 كقلملا سم» 10. ىلع هذ كب رضا. 2 8
 مدقت. 15 5600. 14 02166 ىم كيلع سيلو. /) شكايظنح. )4

 هلل انآ /

8 [1 15 



 هلقت ىف رصن ابا فلخو نئادملا ىلا راسف كب هللا البا ام نوفرعيو

 ديه لعجاف لق. 4 ناتك كينأي ىنتح مق لاقو

 نأو هتبتك انذ ماخ- فصنب © اموتخم قناتك كتا نا لق كباتك ة

 هاقلق نئادملا نم اند اًملف ءدمتتخا رثو دبتكا ملف هلك « رتاخلاب كا

 4 كنياع.نا هن عجراو ىنعطا هل لاقف هيلع مّلسف هدارق نم لجر

 8 نئادملا مدقذف عجرا نا نكات موقلا نم تبرق لق لق كلتف

 مث رفعج دنا ىلع لخدف ناولج سانلا فلخو فالآ ةثلث

 ريما لاقق بيصخلا وبا هاقلتق هديري حبصأو هموي © ىف فارصنالاب 0

 ىسيع ر“ لزنم قاف ايلاخ لخدت ' ىتح ةعاس ربصاف ليغشم نيس

 نينموملا ريما لقو م هادغلاب هل اطلق ىسيع بح ناكو ىسوم نبا

 ملسم نا ىلا فلطنا بيصخل ابا مدخ, فيصو فتموي ومو عببرل
 اًيلاخ نينموملا ربمأ تدرا نا قوزرم كل لق هل لقف ٌلحا ملعي الو

 / لخدا رضحا ىتح ليخدلاب لجتت ال ىسيع هل لقو 0 ماقف لجتلا

 لبق لتقف 7 لخدف ملسم وبا ىضمو دضولاب ىسيع طبت كعم

 نيا لاقف # ةعابع ىف ج ردم وو ىسيع ءاجو ىسيع ءىجي نأ

 مت اف تككسا لق هلل انا لق /ءاسللا ىف ٍجرْدُم لاق ملسم وبا

 ىلع لاق «ةلجد ىف هب 2 مث مميلا الا كرمأو كناطلس
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 سرا نم ةعبراو كيين ىب نامتع نيننموملا ريمأ اعد صفح با لاق

 «) كل طمع 1هعم محهالع 200. زفتاخ فستنب اميننخ , 710 ةصحهه. 7) ذ

 ٍ ها ماخ. "2) 8 كينغ ' 2) 2:هدس. "572) 8 هرج

 5) ملل ةادغلاه )8 هطت...:8)2 هزه. 2.  8 تبيح" '2) قه ءاتيكا

 دييينص



 |أ"ب زخنس ||

 نامثعل ل لق اهي اونحن نينموملا ريما هل لاقف ارلاخدف نيرَخآ نيلجرو

 عولنقاف ايجرخأف ا !ذاف .ىاورلا..فلخ اونوك لاقف هلنقن ايلاقف

 بكر دق اولاقف صعب رثا ىلع تصعب السر ملسم ىنأ ىلا لسراو
 الا نينموملا ريما اب تلقف ىدوم نب ىسيع ىلا لاققف فيصو هانأو
 : انط ّدحا نط لع سانلا لوقي ام رظنأف ركسعلا ىف فوطأف جر
 اًلخاد ملسم وبا ىناقلتو تجرخن ىلب لق ءىشب ٌدحا ملكت و
 اف رت معين دي يضحي يس ل
 هيلا انو هلل انا لق .اًلوتقم مآ, املف هل وبا اجو ؛ىبجر هب

 فلاخ نيح هلتقب هترما هل تلقف. مهّكلا نا ىلع تلبقف نوعجار

 0 يس دياب

 0 6 كافور نم رخآ قاور ىلا 2 عاتم رمش لق ىلب
 مهحلآ وبا ررخو ءرخآ انور هل ىبهي نا.ديري هناك 520

 اوارو نانيملا ريما دنع < ليقي نا كبري ريمألا نذ ايفرصنا لاقف

 ىرفعج وبا هل رمق اوحار رث ارفصنف ًةداص تضف لقني ٌماقملا
 #ىلل لق بويا وبا لاق «فلا ذئام قاحتلا /با ىطعأو موتابجإ

 نامثاع هيرسف هثمتاش رث هنبتاعف ملسم وبا ىلع لخد نينموملا ريما
 طقسف يبرر, هباتتأو جاو نب بيبش جرخو ايش عنصي ملف

 دق فويسلاو وفعلا ءانخللا نبا اب نلقف وفعلا هنوبرضي مو لاقف

 0 وحذف دوكذأ تلقو « كترونعا
 مدقق ملسم نا عم كنك لق ىدرألا سْفَح نا نع ىلع لاق
 2) ذ جحاطسم» مز4 الفع ط0 5ءو. دنيم ا اه 1ءوي ب ما

 © 8 ليقي. 4) كل هس ه) 8 كتروتغأ»



 هعفد الا كلذب ثدرا امو كيأر تيار كبلع «ادغ اذف قرصني

 ىا باحصا نم اعيمج انيلعو هيلع ىفجخ نم الا كاذ امم اهب

 هيدي نيب اًمتأق 8 ماو ملح دييمع" * نم هيلع لخدق ؛ملسلم

 وغسلل نا مام بكل ١ كسفن جرد نامرلا دبع ب قفرصنا لاقف

 لايق. ._ «نانلا .قرصنأو . ملسم وبآ فرصنأت ىلع نال 3 اعمق «

 ردقا ىتم لقو < ملسم وبا جرح نيبح* نينموملا ريما ىلع ىرتفاف

 ىردا الو هيلجر ىلع اًمت هنيار ىتلا 4هنم لال هذ لثم ىلع
 اي لق ىنأر ايلف هيلع اًيداغ نحكصاو نفرصنان ىتليل ف ثححج ام
 نضيغ ام هللاو سما هنم ىنتعنم نينا كب اًبحرم ال ءانكللا ىبا

 نامثع ىل حدا © لق مث ىلتقب رمأب نأ كتفخ ىتح ”ىنيتش رق ةليللا دم

 كدنع نينموملا ريما ءالب فيك نامثع اب لاقف هثوعلف كيهن ىبا
 نه نأ و را ىترما ول هللاو /ككبع انا ام نينموملا ريما اب لق

 كترما نا تننا فيك لق تلعفل ىرهظ نم يرخ ىتح ىفيس

 7 ا دول 7 لع لكي. 3 ةئلس فيد" كتم ذا 1

 # تلج سرلمل عاوجو نم ةلعيرب ئجت فلطتا لق ةلئقأ ٌةَقيَعَص الو 5

 عجرف عجرا نامتع اب نامثع اب هادان اولا كنع ماك ايلف ىصَق

 ةعبرا عقنم ةرصحأف سرمخلا نم مب فئت' نم ىلا ٌلسرأو سلجا لق
 / ةفينح ابا حداو 2 او نب ٍبيبش حالف قلطنا هل فيسول لاقف

 ) هل لخد. )3  8 مىلسف ةيشع 60) 8 هن, 24) 4ك هلع
 2200 ل زق كنيخ هللا لبع. مىي) 8 همت. 2)

 جدر 1م01505ءاء(اذح). 2 رضكلف. /) ذك ء( وزع اصمت, 561
 ممداعم كنسص 8 126. 2 14 200. سيق ىب برح انا 1583 2. اب

 11, 501د1ع دنعام» 18ه1/7:0-' اس0 (ع0م0. آعالم ك4تو) :بقغلا,



 ارد خيس 1

 تدرأو 3 اذ معن لق حل 9 ديل ىبأ نو © زتاح نانا خلت

 ركسك نا تلق معن لق فصنلا هل لعجتو ركني الو عمطي نا

 لوا ماع ناك ام فاعضا ماعلا اهنمو اذكو اذك ّلوا ماع. 65 تاك

 ًرذ هب فيت ام َتبصا ةنامألب وا ليا ام اهتلابقب كيبل ءاهتعفد نق
 هلستو اًذغ هيلكتو هاقلتف ملسم ابا قأت تلق 4 لاملا اذهب ل فبكقف لق

 تلك اب تننا اهالونت نا هجتاوح نم عفري اميف اذع لعبج نا
 ءارو ام محق اذا ةبلوي :نأ حِوَم قانامقوملا ريما" ناف :لوألا ماعلا» ىف

 نيينموم ا ريهأ نذأي نأ ىل فيكف لاق هسفن جيردو جيرتسيو ءباب

 هتتدحن رفعج نا ر/ىلا تلخدو كل نئنأتسأ انا نيلق هئاقل ىف

 كل نذاتسا بويا ايا نا لاقف هتوعدف ةملس حنات لق هلك ثيدحل

 ١ن

 نأتات كيلا نيتفا ىفق لق معت لق ملسم ابا يعلم نإ فقال ع : 79 0
 نينموملا ريما لاقف هيقلف ةملس يرخن «هيلا انقوشب هملعأو مالسلا

 املف .اًبيثك كلذ لبق: ناكو هسفن .تباطخ ابأ, كيف .سانلا :ىشحلاأ

 ريما ىلع ثلخد مدق ةيشع.:ناك املف دقلتف سانلا نينمومملا

 ةيشعلا لخدي لجيرلا اذه نلفقف ىلصم ىلع ءابخ ىف وهو نينموملا
 كدشنا تلق هيلا رظنا نيح هلنقا نا كيرا لاق عنضن نا كيوت اف

 كّيلِع لد :ناف.:عنص ام, اوملع :دقو.سابلا "معم ,لخحيإ ةفارلا

 2 نا هل نذأت كيلع لخد اذا نللو ءالبلا 4نمأ هه يرخب ذو

 ©) 8 زتاخ. 2 2) 14 سناك (ء وزع 8 1. 6) 50. اذكب, مها

 اهيفو. ه) 5انمما1عال هذ آش. 4©4) كنمماعأ ع 14 ه) 1ةمنق

 ادعهدصوع كم0. ىلز 86552 كل نذانسا 0ع طعم 2001016. مكر هك ىلع.

 ى) 8 اي“ ) هك 200. نم.



 أهم |ز*لي زخفنس

 ههجو نع' هفرصا رفعج وبا هل لقو بحي ام لكب مشا ونب هاقلن

 لاقف ملسم نبا ىل قاحكاسا وبا عجرف هزاجأو ناساخ ةيالو كلو

 ٍقاسغنأل نوري ©«ام كل نورب كفقح نييظعم ختيار انسب تركنا ام هل

 هنم ناك امن هيلا رذنعيف نينموملا ريما ىلا عجري نا هيلع راشأو

 معن "لق عوجرلا ىلع نعمجا دق كزين هل لاقث كلذ ىلع عمجأل

 لقافتو
 مارقألا ةليك ءاضقلا بهذ  ةذلاكت ءاضقلا عم لاجرلل ام
 اذا ةدحاو ىنع ظفحا كل هللا راخن اذه ىلع سمرع اذا لاقف

 «كنوفلاخ ال سانلا نافذ تعش ىمل عياب رق هلتقان هيلع تلخد

 هيلا فرصنم :نأ هربخل رفعج قا ىلا ملسم وبا بنك و 0

 رعش ءابخ ىف وهو رفعج ىنا ىلع امري تلخدف بويا وبا لق اولق

 ملسم- انا باتك هيي نيبو رصعلا دعب ىّكصم ىلع سلاج ةيموولاب
 هنلثقأل هنم ءهيع تألم نمل هللاو لق مث هنأرقف نول هب ىمرف

 اى

 د

 اذا. ىتح ةباتللا تبلط نوعجار هيلا اناو هلل انأ ىسفن ىف نلقف

0 8 3 - 5 2 / . : 
 ام هللاو سانلا نيب اذح عقو ةفيلخلل ابنك ترصف اهينياغ تيغلب 5

 الو ابح اذه نوعدي الو هلنقب هباحصا ىضريي < للنق نأ ان ىوأ

 لجبيلا لعل نول مهنلا ىتنم :عنتماو هنم ليبستاوه نع اذا

 معن لاقف ركش كدنع لع هل نلقف رباج نب كيعس نب ةملس ىلا هو

 قارعلا بحاص بيصي ام لتم اهنم بيصت ةيالو كتيلو نا تلقف

 <©) مميز. 200. ال. 5) طع 14 ءأا 757هعا:., 8 هلاحمب 6 8

 ىلدس 51



 []*ل يي ةخانس اب

 ىل ليقي ام عمسن اما كلام اي لاقف رصن ىا ىلع لبق «ىنولتقأف

 اذه كنلوهي الو همالك عمسن ال لق كلام اب همالكب اذه ام اذه

 هنم كشا اذه دعب امّلو همالك اذه ام تقدص ىدقل ىرعلف هنم

 ىف عقو دقلو كنلتقيل هتينا نتل هللاوف عجرت الو كيمأل ضيماف

 هوبا لسرأت اوضهنف اوموق لاقف ءاًدبا كنمأي ال ةىتش كنم ا

 كنم ّلقعا اليوط تيار ام هللاو ىنا كزين اي لقو كزين ىلا ملسم
 ىرا ال لق «اولق ام ميقلا لق دقو بتللا هذه تءاج دقف ىوت اف

 ناسخ نبي ام ريضيف اهب ميقتف ىرلا أت نا ىراو هينأت نا

 دل تيقتسا كل ماقتسا ناف ّدحا كفلاخ ام ككنج مو كل ّىلاو

 ه «كييأر تيارو كارو نم ناسارخخ نناكو كدنج ىف ينك لا ناو رم

 هيتأ نأ ىبأر نم سيلف كبحاص ىلا عجرا لاقف كيج ابا امحف
 نأ كيرا ام لق لعفت ال لق معن لق هفالخ ىلع «نيمرع دق لق

 مجوف رفعج وبا هب هرمأ ام هل لق عوجرلا نم هسيأ املف هاقلا

 بتتك دق رفعج وبا نآكو «هبشو ليقلا كلذ نسف مق لق رث اليوط
 15 ملسم |بأ جتا نيح ناسارخ ملسم ىنا ةفيلخ وهو دواد قنا ىلأ

 انآ ملسم ىا ىلا دواد وبا بتكف تيقب ام ناسارخ ةرما كل نأ

 نفلاخ' الف معلص هّيبن تيب لعأو هللا ءافلخ ةيصعمل يرخت
 اًبعب هدازف لال كلت ىلع هباتك هافاوف هنذاب الا ّعجرت الو كاما

 ينك نق ثا امهل لاقت كلام ناو كيج ىلا ىلا لست ا

 ه» قاحكسا .ابا هجوا نا تميار مث ناسارتخ ىلا ّىضملا ىلع 4 اًمزتسعسم
 مدق اًملف «ههجوف هب فئا نمت هناذ هيأب ىنينأيف نينموملا ريما ىلأ

 4) 8 نتيمرعا. 42) 14 امزاع



 |. منكر ايس

 ؟ىرب اناو © سابعلل نسل نينموملا ربما كل ليقي هل لقف عجب نأ

 دحا ل كرما كىرلك 7 نا ىننآت مثو اقاشم 000 مع 32 نأ ال 5 نس

 7 2 55 عم 5 03
 :هنضخ رجلا نريبضح ولو ,ن سعب كلانقو كنلط لآ م نأو ىوس

 الو كلذ لبق توما وأ كلنقا ىنح اهنمحتتال رانلا نيمحقا ولو

 ىف هنم عيطت 2 هعوجر نم سيان ىنح مدلللا اذه هل لوس 5

 ا كلام وباو كيج 7 لخدف أ وع 6-0 نأ ىلع ابمدق

 خلازا نوديرب ا ا كيف هيأ 0 امم وللا هّلذقي مث

 كنا ملسم ابا اب لقو هملكو كنم ناك ام دسفن الف اهرييغتو ةيعنلا 0

 كل هللا رخذ امو سانلا كلذب كفرعي نيح لآ 6 نيماأ لوف مش

 طب" الف كايند نم هيف تنا امم مظعا كلذ ىف هدنع رجعألا نم

 تنك ىنم ملسم بأ هل لاقف « ناطيشلا كنيبهتسي 1 كرسجأ

 نيب لها ةعاط ىلاو اذه ىلا انتوعد كنا لق مالكا اذهب ىنمّلكت

 انتوعدف كلذ فلاخ نم لاتقب انترماو سابعلا ىنب معلص ىبنلا 5

 اب الا الجر نم قلت مثو عل انرصنب انزعأو قتبكامب انبيلق نيب

 ةعاطو ةلغذ مثدعبب جدالب ىف عانينا ىنتح ديلق ىف هللا فذق

 انرما دسفن نأ انلما ىهننمو انانم ةياغ انغلب نبح كين ذصلاخب

 د

 مكنفلاخ نآأو هولتكات مكفلاخ نم انل تلق كقو انتملك قرسفتو ١

 ©) 14 سابعلا نمر, تهم. ءغ «00. 193 10., 50 طق 23ءضغ

 تيفن 2:0 تسل. 5) الأخ 7هم»:., 600. 193 © 16 8اريزو»

 © آش قلير 220 10. ام



 ||خلاب خدش |.ة

 اولق هنا هل انركذ مذقت نيذلا هخويش نع مكذ هناف ىلغ اماو

 الجر تذخا ىناف كعب اما رفعج ىيأ ىلا ملسم وبا بتك

 ملعلا ةلح ىف ناكو «هقلخ ىلع هللا ضرتفا* ام ىلع اليلدو اًماما

 مفرح نآرقلب ىليجتساف اًبيرق معلص دللا ليسر نم دقبارق ىو الز
 5 ىذلاك ناكف هقلخ ىلا هللا 2دافاعت دق لبلق ىف اًعيط هعضاوم نع

 ةرذعملا لبقا الو ةجرلا عفراو فيسلا نجا نا ىنرمأو رورسغسب سس
 نم هللا' مكفبع ىتح مكناطلسل < اًديطوت تلعفف' ةرثعلا ليقا الو

 فرع اًمدقف ىتع فعي ناف ةبيتلاب هللا قذقنتسا رث مكلهج ناك

 مالظب ةللا امم ىادي كيمْذَ ابيف ىنبقاعي نأو هيلا ٍبِسُنو هحب

 :0املف اًقاشم اًمغارم ناساخ كيري ملسم وبا يرخو 6«ديبعلل

 نئئادملا لن ىح لبقأت رابنألا نم روصنملا لترا ىارعلا ضرا لخد
 لقو «ناولح نود هلل رما بر لاقف ناولح فيرط ملسم وبا فخأو

 نم دهبضتحح نمو ىسوم نب ىسيعو ىلع نب ىسيعل فعج وبا

 نوركشيو درما نومظعي هيلا اوبتكف ملسم ىا ىلا اوبتكا منام ىنب
15 35 

 سينلب ناو نيينموم ا ريمهأ ىلا عوجرلاب هنورمأبو ردغلا ةبقاع هنورذكو

 ملك ل لاقو ىنورووملا هاك ىكيأ عمه ور فعج وبأ بانالاب كثعبو « ءاضر

 عذاصو هعفار ىلا :يلعأو هنمو اًدحا هب ملكت ام ني ملسم ابا

 نأ ناف ٌبحُأ ام عجارو ملص وه ن .1 نحل رن مغنصي رانا +

 ه4) 566. 14, 8 هفلح ىف صرف. 4) ظافاعت, 14

 هاعب, 2 لف ةحجطوش كك مكلمحي 0 مكلهج.
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 |. مني زئئس

 نويرح تيفو ام كدهعب ةائولا ىلع .وصيرح كبرق نم عرورسفأت

 1 ا وو عجمدبلاب

 - ع 6 1 . ١

 للصو املف “© ىسفنب ب كديع نم تسمربا ام نضفقن اهنادارا

 كباتك ثتيمهف لق ملسم ىا ىلا بتك روصنملا ىلا باتا 5

 نونبتي نيذلا مهكولم ثةّشّشغلا ءارزولا كتلوا ذفص كنفص نسبيلو

 ماظن راشتنا ى مدحار اماذ عيئارج ةرثك ةلودلا لبح بارطضا
 ءكعالطضاو كتحتانمو كتعاط ىف تدق مهب كسفن تيوس ملف ةعاجلا
 ةطيرشلا عم سيلو هب نتنا ام ىلع رمألا اذه «ءابعا نم تلج امب

 ىسيع نينموملا ريما كيلا لمحو ةعاط الو عامس كنم نتيبجوا ىنلا 0

 نا هللا ْلُساَو اهيلا تييغصا نا اهيلا نكستل ةلاسر ىسوم نبا
 هب دسفي اباب دجك مث هناذ كنيبو هتاغبتو ناطيشلا « نيب ليج

 هكاف ىنذلا بابلا نم رمدبط نم برقاو هدنع كوا كتين

 ىدللا دبع نب ريرج نب ديزي نب ريجج هيلا هجوو  «كيلع
 ليقي ملسم وبا ناكو هدرو هعحخت هنامزر لها دحاو ناك .لجسبلا «

 ىف ريصنملاو لبق كلذ نولوقي نومكانملا ناكو مورلاب 00 هللاو

 ىءامإيا همركاو هلزناو سانلا هاقلتو براضم ىف ةيمورلا

 6) 2 اهبراقن 13 اهنراقير 7201170 اهبراقت, أ

 1ط10. ةصص. 2. /) آخ شيش 060. 110. 16 أ 1 1

 193 الأ :عمعمإ] ءا دزع معمم. نآطأآ جتتغعطط عزم خكولملا 6 8

 كعالطتساو. 8 14 ءه مجميعس 4) 8 ابغا. 6م) 8 نمز طم“

 10. هناعون. رك 8 هنظر 560 هك 448. هل 10. هه مي. رع
 1186 2202 772م. تكف. مى) 2 كلملا : 5ع 7106 7ءهيد»#. ءأ

 001'1135 آلآ, 9



 |زدلي يربي 1

 ليقو هيف ملكف هلئقب مهو بيصخل ىا ىلع ملسم وبا ىتفاف لزومألا
 ىبا ىلا داوقلا ءاجو رفعج ىنا ىلا عجرف هليبس «لخت ليسر وه امنا

 للسي ملف هركسع انمنغو لجرلا اذه رما انيلو نك اولاقف ملسم
 وبا مدق الف «سمخكلا اذه نم نينموملا ريمأل اما انيديا ىف اهع

 5 نأ فاخن هلتقب مح ملسم ابا نا هربخا رفعج ىنا ىلع بيصخت

 0 نا نيطقي عم اباتك هيلا بتكف ناساخ ىلا ملسم وبا ىضحي

 نم ربعم ىلا هجوف ناسارخ نم «كل ريخ ىهف ماشلاو رصم كديلو دق
 كءاقل ّبحا ناذ نينموملا ريما برقب نوكتق مأشلاب مقأو تببحا

 لشلا ىنيلري وهب تو بضع اباتكل كحل ايلف بيق ني 0 ١
 0 ىنا ىلا نيطقي بتكف ناسارخ ىلا ئضنملاب ميتعَأو ل ناسارخو رصمو

 ركسعب ملسموبا رفظ امل هبخ تركذ نم ريغ لاق»و 24 كلذب رفعج
 ىف ام ء ىصح نا* هرمأو ىسوم نب نيطقي روصنملا ثعب ىلع نب هللا دبع

 / نيطقي اب ملسم وبا لاقف نيد كي هيمسي ملسم وبا ناكو ركسعلا

 نيطقي هغلبذ رفعج ايا مشو لاومألا ىف نئاخ ءامدلا ىلع نيبما
 !5 نم جرخو فنالخل ىلع اعيجي#“ ةريومل نم ملسم وبا ليست كلذ

 نئادملا ىلا رابنألا نم رفعج وبا جرخو ناسارخ ديري اًضراعم دهجو
 لون كقو ملسم وبا بتكف هيلا ريصملا ىف ملسم ىنا ىلا بتكو

 ريمأل فبي مل هنا 2 ناولح فيرط ىلا حاورلا ىلع وقو بالا
 نع ىورن انك كقو هنم مهللا هنكما الا ودع هللا همركا نينموملا

 ) نحانف ءاهثدلا تنكس اذا ءارزولا نيكي ام فون نا ناساس لآ كولم

 2) 2.5. م- "'6) لذه 65 كا. . 2 ة5نمرز1ع91 ءكعءادشلا 2 تا

 ]01671 هع 11ش. م) 0مهدزءءامتتت 2001031. ريك آش 200. اناإ,

 مدس هبا. ى) 5انمم1681 ءءء آش هك



 اريثك ارهوجو اءاتمو انيع باصأو ةريظحح ىف ديصف لاومألا نم دنكسع

 هداوق نم ادت اهظفحو اهب لكوو ةريظمل كلت ىف اروثنم ناكف

 ٌلجر جرخ اذا ناكف ءاننيب بئاون اهلعجن هباخصا ىف 0 كنكف ة
 هل لاقف 2نفلختو ةريظمل نم اموي ىناكتا جرخت هشنف ةريظللا نم

 علطاف ءاجن لاق «ةريظلمل ىف وه اولاقف صفح وبا لعف ام ريمألا

 رظني وو امهناضفنف رظني وو ىفخ 6 تيعزنف هل تنطفو بابلا نم

 دعقف مق رث رظني وهو ىفخ نتسبل رث ىّمكو ىلدوارس تيضفنو

 دق لاقف ىنالخن ريخ نلق كسبح ام ىل لاقق تجرخو هسلج ىف

 اولوُل ةريظممل ىف نا ثلق اذه نيعنص ملف نعنسص ام ثيار
 كق نوكيا 90 علا لير ثايب نيا ري وعدا مرن اروثنم

 لقو كلذ هبجتأف ىبروجو ىفخ تعرنف 2ىش اهنم فخ ىف لخد

 ثارحلا منم ٌلخات ظفح نم عم ةريظلل لخدا تنكف فلطنا

 ىلع اهنعب نأ ىقخ ىف اهضعب لعجأف ةعانلا بايثلا كلث نمو اه

 قا ةصق مانع ىلع ركذ نيذلا كيدح ىلا نيدحكلا عجر رف

 ثعب ئلع ىب هللا دبع مزهنا املو اولاق بشل لوا ىف" ملسم

 | 01ه ورا لقيت مدمج دا ىلا بيصخلا ابا رفعج وبا وو

 31 سبح اع نويكحل < 28 ثعح ١ :- قيح 3

 فلخ و. ه ذ ككدعتلو تسلح لاق. رك) كل ن2.  ىي) 8 ناتي

 /) قاد طمع اآصلع 10عم ص ءملنعأ5 لل ةنعءطءازتمو ماانتق 10113 06



 |"*ب خنس أ.أ

 ةعاضرلا نم نينموملا ريما وخا متيهلا نب ماصو سابعلا نا طرش

 بصضغف ىنم كدنع رثآ اهنارا 5 8 كتظل «اميهسبحأل نكا ملف

 ملسم لق ىلع لاق هاذه لك درا رن ملسم وبا لاقف رفعج وبا

 وبا هجو املف ةينيمزأب ةبطحق نب نسلمل عم تنك ةريغملا نبا
 : هعم ريسيو هيفاوي نأ نسحلا ىلا رفعج وبا بتك مأشلا ىلا مام
 ريسي نا دارا املخ امإيا 6 ماقأذ لصوملاب وهو ملسم ىا ىلع انمكقف

 ةجاح .ىلا: لكي 'نييلو :لانقلاو .لل :نوريست . ءيعنا ١ نسحكلل ثمل

 لق هللا ءاش ناناوعطتب يح بقر فاما سيب د ل

 /تأّيهتو تفرف املف* معن تلق ورشا تدرا اذا ىتلعا نل معن
 10 كيلا جرخا ىتح بابلإب ل « فق لق كعدوا كتينا :نلقو هدملع

 مغلبتل اسينت..كيلا ىقلا نأ كيرا ىلا لاقف يرخو تفقوف نيجرخت

 مث بويا نا نم كناكم الولو /كربخا مث كب ىتقث الولو بويا ابأ

 هيلع .تيمدقا لنم ملسف نيستا فقتل اييزما كلل
 ىمهريو هش ىولي رث هأرقيف نينموملا ريما نم باتكلا هينأب هنا

 !5 لق معن تلق اًءازهتسا ناكحضيو ىيدرقيف رصن ىنا ىلا بانتلاب

 هحسص»ا هيي شيتاادق.نا ىلا كنا تسلا 0
 ١ ىلع ىب هللا كبعل انم ةمهن نشا ملسم 2 نأل نىك #لاقو

 نب هللا دبع 2 نوبح ال ناسارخ لما نا ملعت ةحدحاو وجين انا

 علخ نيح ىلع نب هللا دبع ناكو لتق نم مهنم لنق دقو ىلع

 : دتطرش بحاص رما افلا رشع ةعبس نم لتقف ناسارخ لها فاخ

 <) 8 ايهسبحا. 82) كل انقا“ ) كل مكنا. 4) 4 ايلف تايهنف
 تفغرف. 4 كل فقف. ري) 8 كغلبا 6 5زن 1212. م2 لل دهاوغيف».

 /) 8 لاقف هتربخأت. 2) 8 ىناب 42) 4 نوبيج ١( نوبيجج)»



 م |[**ب ننس

 مدق ىتح هيلع بوذكملا اذه نولوقي بارعألا ناكف هل كولا

 ىلا كزين اب هبنج برضو َكزينل لاقف 4 ةيناميلا ىلا «رظنف ةّكم
 َُعْمْخلا عيرس ناسللا « فيرظ لجر مقيقل ول هاله دنج
 «نيلوالا ثيدح ىلا ثيدحلا عجر مث

 راخبلل ىلا ليف“ ملسمب وبا وفن: غسول نع, 4 سلذلا رهبص :اييراوبلإ
 بتكف رفعج ىنا فالختساو سابعلا ىا /تومب بانك هانأف « همّدقتق
 ةفالخلاب هئنهي مثو نينموملا < ريمأب هيزعي رفعج ىأ ىلا ملسم وبا

 بويا ىنأل لاقف رفعج وبا بصغف عجري رمثو هقكحلي ىنتح مقي رو

 هيلا بتك رفعج ىنا باتك داتا ايلف اًظيلغ ًابتك هيلا بتكا
 هكا ىلا رفعج ىنأل ىملسلا كيسا نب ديزي لاقف ةفالخاب هئنهي »

 بيا © هلو عوطا هل مثو /هدنج سانلاو فيرطلا ىف هعماج نأ

 رمأو ملسم وبا مّدقتيو رخاتي ناكف هيأب فخأت لحا كعم سيئو
 ناك اف محالس عيجو اًعيمج اوعمتجان اوملقت دّياكتا رفعج وبا
 ىسيع امدو رابنألا ىلا ملسم وبا ىسف «عردا ةّتس الا وكسع ىف
 لزنف رفعج وبا مدقق ىسيع 4 ىَنأَف هل عيابي نا ىلا ىسوم نبا
 ,ابنألا 7” ىلا عجرف* علخ دق ىلع نج.اهللا تبعا هانأو ةفوللا

 وبا هل لاقف ىلع نبا ىلا وس هل لقو هل دقعف ملسم ابا #اححف

 ىنابيعي مئيهلا نب علاصو ناجرلا دبع نب رابخل نبع نا ملسم
 ىلع لبق ناكو ىطرش ىلع رابإل دبع رفعج وبا لاقت امهسبحلف

 9 8 رطن». 0) لل ةماميلا لعاز 5ءو. تمدصعم» 52516 كيين.

 ) ه فيطل, 14 فيرط. 4) 8 سانلاب. 6 ملقتف. ري هذ
 اافوب» م) هذ روبهأ (4 نىع) لح /0 2 ا ل ءبلاو:

 2) كل هدت. 42) هى ص221ع ناك. 7# 8 قاك. 7) 8 اتأو.



 مإ»ب نس 11

 اوف ذتموي اهلمع ومو ىلع نب ناميلس ىلع ةرصبلا مدق ىتح
 © نيراوتم اًنايز هدنع اومتأو ممركأو ناميلس
 ؛ملسم وبا لنك ةنسلا هذ ىفو

 كلذ ببس ىنعو هلتقم نع ربل ركذ

 5- ىب ةملس امد لقب قمح نب: ىلع اند لك ريع" قي قنا !١ ىكرالا

 ىندنالا صفح وباو سوا نب كيعسو ةريغملا نب ملسمو براص#

 بتك ملسم ابا نا مثيبغو ميعاربا © نب زرحيو ىرسلا وبا ناهنلاو
 نأ كارا اهئاو ا نس ىف كلذو مل ىف ءنداتسي- سابعا نبا لل

 ىلع وهو رفعج- ىنأ ىلا سابعلا وبا بنكو هل نذأف سانلاب ىّلصي

 »م جدل ف نذأتسي ىلا بتك ملسم ابا نا ناجيرذأو ةينيمرأو ةربزجل
 نا ىنلسي نا كيري ملق اذا هنا ندنط نقي: 2 هل :كينتا ندر

 اذا كناف يدل ىف ىننذأتست ّىلا ٌبتكف < سانلل جدلا ةماقا 9

 نابعلا ل دل لسجوب اص« ههتسيلا خطي ك0
 دجو اما ملسم وبا لاقف رابنألا ىقاوف هل نذاق جدل ىف هننآتسي

 ذكىلع لاق ««هيلع اهنغطضاو اذه ريغ هيف حج امأع رفعج وبا
 كلت « ىف ةينيمرا ىلع رفعج وبا فلختسا ةرييغملا نب ملسم لق

 نب* ىيح «هعيضر لعتسا هيغ لقو «ةبطعق نب نسل ةنسلا
 وبا ناكف كم ىلا اجرخت عل دوم َدوسا ناكو ةورع نب «ملسم
 هلأس نم ّلصَيو لزنم لك ىف بارعألا وسكيو #باقعلا جلصي ملسم
 ه0 ناكف قرطلا ليسو رابالا رفحو فحالملاو / توننلا بارعألا سلا

 «) 8 هت: 2) 8١ ةهدض. "218 هدطتعب -2) 8 انا ا كا

 7/) 8 ةانان٠آدز 21د دكان ععغ ءغ ةطات-]0351151[1, ى) 4 باععلا (51كر

 8 تافعلا 7) 8 توببلا.



 1 ||**ي نيس

 نرسيم ىلع ةنميملا ىف ىقب نم عم اولمجلف بلقلا لعا مم « نأ
 ؛ةنميملاو بلقلا لحما 0 لاجو مويطخن عيلع اوليخحن مأشلا لغا

 ىلع نب هللا دبع لاقف ةميزهلا تناكف ناساخ لما ٍهبكرو لاق

 هللاو ىرا لق ىرت ام ةقارس نبا اب دعم ناكو ئدزالا ةقارس نبال

 هنابع 4 لبقو < كلت بش راوغلا نافذ تون ىنح لئناقتو ر ربصت نأ 5

 نأ ىللف لاق «رفف توملا نم عوج ناورم هللا حبق تلقف ناورم ىلع

 بنكو ملسم وبا هاونحاف خاكسع أوكرتو اومزهناف كعم انأف لق قارعلا

 ام ىصح هام بيصخل ابا رفعج وبا لسرأت رفعج ىا ىلا كلخب

 ملسم وبا كلذ نم بصغف ىلع نب هللا دبع ركسع ىف اوباصا

 دبع اماث ىلع نب كيصلا كبعو نلَغ نب هللا كلبع ىضمو

 «هدنع ماأف ةرصبلاب ىلع نب نابيلس ىقأث ىلع نب هللا دبع اماو

 لب لاقيو هنع فكاب رمأو اًذحا لتقي ملف سانلا ملسم وبا ر/نمأو

 نا ليق دقو ء«ىلع نب ليعامسا ىلع نب مديصلا كبعل نمأتسا

 ةفاصر ىلا دوخا دمصلا دبعو وع ىضم مزهنأ امل ىلع نب هللا دبع و

 ريصنملا لييخ هيلع سنمدق ىتح اهب ليصلا لبع مان ماش

 عم ريصنملا ىلا ا ثىعبف هذخأت ىلجتلا ر أمم يب /ر بج بج اهيلعو

 ىسيع ىلا هفرصب رما هيلع ملغ الف اقتوم دالوم ا كا

 دبع اماو' «دهاسكو 2 دابحو :مركأو هقلطأو ىسيع هنماك ىدوم نبأ

 هيلاومو هداوق ىف ملدا رث ةليل الا ةفاصرلاب ثبلي ملف ىلع نب هللا وو

 <) 2 همن. 825) 4 لاحو, 5هه». 22. ماء ءاجو. 2 8 كلتش

 4) 8 لتقوو كل لقوز لعاص 14 هلبتعإ ه) لل لقفو 20 قل

 /) كرماو. 4 8 هلل )8 روهيج. 2 هل دايحوت



 ا

 انقص اولازذ معسفنأب اومزف ارعّدجت رث هباصتا ىف عجر رق الجر
 فرششا ىتح ىتتاد «تيكرح ول ملسم أل تلقف ةلوج انلجو
 ننأو تلق لاق ؛«لعفا لاقف اومزهنا ءدقف سانلاب 6 ميصأف ّلتلا اذه

 5 ىلع عاباود نوفطعي ال ىكحلا لما نا لاقف كنباد كبحف اضيا

 قخرا نقق ع ةبقاعلا ناف اوي ناساخ لعا اب دن لال هذه

 لاقف 4 ذتموي اا رجتراو «سانلا عجارتف ثلعفف

 عقو توملا ىو ثوملا قم رق َج الف هلْفأ ىوني ناك ْنَم

 ىفتلا اذا هيلع سلجج ناكف شيرع ملسم نأل لبع دق ناكو لاق

 10 ةرسيملا 8 وأ د ىف اَلَتَخ ىار ناف لانقلا ىلا رظنيف سانلا

 نع ىقوك” لأ فناف اًراشتنا /كتنيحان ىف* نا اهبحاص ىلا لسا

 اذك عنوم ىلا اذك مرخأت وا اذك كليخ مق اذك ٌلعفذ كلبق
 33 «صعب نع مصعب فصني ىتح 4 هيرب عغيلا* فلتخم هلسر امثف
 ةخآلا ىدايج نم نولخ عبسل ءاعبرالا وا ءاثلثلا ممي ناك املف

 هوبا كلذ ىار املف اًذيدَش اًلانق اولتتقاف اوقتلا اب وا اب زذنس

 ” هتنميم ىلع نكو* ةبطحاق نب نسل ىلا لس عب ركم ملسم
 ةاجح ةئمتملا ىف كيلو ةسبملا ىلا اهرنكا  هنضو»ةنستينملا رشا

 اوّمضناو عترسيم اورعا مأشلا لها كلذ ىار الف / عراَدْسَو كباحصا

 نسل .ىلا ملسم وبا. لسا رق 'غلسم: قا سيم ءازاب+ ا ةتتنيم لل

 ©( 14 تلوح 7( م جحبصاف» 5( 1 لك. 2( 13 0. 6 151

 هرم. رك 8 اهيف كتيحات. ىمى) شك رخاتو. 2) كل هيلا هباوب

 رز 28 هرج... عز زعا © 111 أوزعأ. 000 عوارسأو,

13 1 03 



 11 ||*ب زئكس

 اوهدعسيو 6 900 00 انمرح اهيبفو اندالب كش

 انيرارذ درارذ

 الا ابو ل بِطت ملف لاق ب متقا نثلو ملكلاتقل الا

 لحتراو نم اًبيرق ركسعف ملسم وبا 0 لبقاو ل لاق : « مأشلا ىلا ريسملا 5

 ملسم وبأ ليحاو مأشلا وك اهجوتم ه«كسع نم ىلع ىب هللا دبغ

 1 ا ا ورتب بح

 لبق ملل لقا منا مأشلا ل و نم 1 7 هركسعم ملسم ىلا

 ىلبأ ركسع عضوم ىف لونف دركسعم ىلا هقبس كق ملسم ابا لجوف:

 مآشلا لفأو نس وا ةسيخ اًرهشا اولئتقان هيف ناك ىنلا ملسم

 7 ا ل وما نع ةقش ليك هدول رطل

 لو ةبطح» نيا نسما ملسم 500700 . ب دلع

 و لاق * ««ارهشا ولناقف ةهرخ نب مزاخ رصن وبا ةرسيملا 5

 1 ا رول ووو 000 لاق

 ف. يف لك ملسم وبا لقد مهلا لعا رخآ لقو نلسارخ لكأ لج
 دبع باكا ائيلع لمحن انيقتلا رث لاق «<سانلا نشا هتلود

 # اوفرصنا مث انعضاوم نع اهب انولازا ةمدص انيمدصف ىلع ىب هللا وم

 6) 28 مكيتايل. 8) 8 ؛همئدت» ركسعم ملسم وباو. 4 8 روض
 28مم." 12) 5 هللا " رك 8 هياتم 204 ميقا / 8

 هزت. )2  (نمم]ععااتت2 50م21ءل81. م6 8 انفرصنا 14 ابجرو.



 مدني طن 1

 رمأت هباحصا نم سان كلذ ىلع هعبتاف لاق «بحا ثيح ٌبهذيلو

 رث هعم ريسملل اوبقأت» عباود هباخصا لعنأو تلعن هباودب ىيج

 ةفاصر ةفاصرلا نم ةيحان ىلع فخ فيرطلا ٍجَوهبو مهب «زوف
 ة هل لاقي ىلع ىب هللا دبعل نوم ذثموي ةفاصرلابو مأشلاب ماشع

 5 هللا كبع دبع فلاخ دق ةبطحكق نب كيج نا هغلبق ىريربلا نيعس

 هدد لم ادت تسيح هياط فراشه وعن قانخ ل

 مح دوك هسف ىنث دي هب رصب اًملف: فيرطلا ضعبب هقكلق

 ريخ نم ىلاتق ىف كل ام هللاو ىفرعت اما كيو لاله ليك

 همالك عمس اًملف كل ريخ ءوهف كباككأو قاككا لتقت الف عجياف

 ٠ ناك نو في ىضمو ةفاصلاب دعبوم ىلا عجرف هل لق. ام فرت
 ةفاصرلاب ىل نا نوميَم نب ىبوم هسرح بحاص هل لاقف هعم
 رث كيرا ام ضعبب اهيصوأف اهيناث ىل نذأت نا تيار. ناف :ةسيراسج

 ديري ةفاصرلا نم يرخ مث اهدنع مانت اعاتأن هل نذأف كفل

 «هلتقف' هذخأت ىلع ىب هللا دبع ليم ِْبربلا ديعس هيقلف ادي

 ؛5 لبقأو هيلع قدنخو نيبيصن لون نع كس ىباهاوحسل

 هتفيلخ_ ناو: يطيق لال رب سعت
 ىلا ىلع ةبطحق ىنب ىسكحل !1 ىدقف ملسم ابا اوي نا ةينيمرأب

 هل ضرعي ل ةيحان لونف ملسم وبا لبقأو لصوملاب /يوو ملسم
 ذو كلاتعي مقا ول ؛ىأتدللا تبعا اتتتكوز لْشْلا علو

 20 ناك نم لاقف اهحيرا امناو ماشلا ىلالو نينموملا ريما نلتو هل هجوا
 اذهو كعم ميقن فيك هللا كبعل مأشلا لحما نم هللا دبع.عم

 م6) 8 روق“ 6) 8 هم. -2) لل دعبت. 42) 4 كليو: - -6) 8 وهو:

 /) 18 هدم.



 لو | "ب زئنس

 ة ةعامجو دوخأو ديك وباو دوخأو قاححا وبا دعم جرخو هلنق دارا

 ثيح ناساخ ىلع فلخاتسا ملسم وبا نكو ناسارخ للمتا نم

 راصح ناك مثيهلا لاق ««دواد ابا ميعاربا نب دلاخ صخ#

 قا ريسم هغلب املخ ةليل نيعبرا ىكعلا االئاقم ىلع نتا هللا" نيبخ

 ملسم وبا هيلع مجاهي نا ىشخو لئاقم رفظي مث هناو هيلا ملسم ه
 ةريسي ميا دعم ماأو دعم ناك نميف هيلا يرخن انما ىكعلا ىطعا

 ةقرلا ىلا. ىدرألا ةقارس نب ىلعألا دبع نب نامثع ىل ههجو رف

 ىلع اوملق املخ ىكعلا ىلا هعفد اًياتك هيلا بتكو هانبا هعمو

 نب هللا دبع ةهزش « هتغلب املخ هينبا سبحو ىكعلا لتقف نايثع

 هللا دبع  ناكو امهقانعا برضف امهجرخا نيبيصنب مأشلا لعأو ىلع مه

 -  ررلدا هوو وويل وع

 باتللا فو ا ل يي دل ههجحو التف عنيطخق

 ىتح ديم راسف هقنع برضاخ ةبطحق نب كيج كيلع مدق اذا

 الو باتكي © باهت نأ لاقو هباتك * ىف ركف فيرطلا ضعبب ناك اذا 5

 اسانا اند هيف ام ىار املف هأرقف راموطلا. «كفف ررغل* هيف ام ر ملعا

 دارا. نم .لقو 2 جرواشو نما .هيلا :ىشفأو ربخل مبخأف هتصاخ نم

 فيرط .نخآ .نا كيرا قف ىتم *رسيلف برهيو* وكاني نأ مكنم

 متل لقو نما ىف ىلع نب هللا دبع هب بتك ام عربخأو  قارعلا

 / ىرس نيشفي* الف ريسلا ىلع هسفن لم نا مكنم نهي مث نمو

 2١ 8و 021 0 9 5 02. 6 1 هغلب. 4) 18 تعا مقتل

 2©) ه ىناه در ١ لاقف هلانكو 82 ىناهر انأ 14. رك فرعا هني

 بلعق روع. /) 8 هت. 2( 58 سيلف برهي وأ“ 4 "5 هربخأو

 اه. / 4 2« عوس ,كدغي.



 |إ*ي زئنس :

 بدتتا نَم لقو دّمحن نب ناورم ىلا ريسملا ىلع مدارف «هيبأ
 اذه ىلعف ىريغ هل بدتني ملف ىلهع ىلو وهف هيلا راسف مكنم

 ىتاطلا مناغ وبا ماقف تلتق نم 8 نلتقو هلنع نم ناجرخ

 هل اودهشف ناسخ لما داوق نم ةّذع ىف ىنورورملا ؟ فافُخو

 5 دعم ناك نم عبمجو غبصألا وبأو فافخو مناغوبا هعيابف كلذب

 4 شايحو ىناجرلل فافخو ةبطكق نب كيج يف داوقلا .كدلوأ .ىم

 ناسارخ لما نم مريغو اًدخرَتو «رافغ نب ىقاختو بيبح نبا
 لحترا ةعيبلا نم غرف املف كمحص ثلث لون دقو ةريزإلو مأشنلاو

 ىلع مدق امل هفلختاسا رفعج وبا ناكو ىّكعلا لئاقم اهبو نارح لزنف
 !0 ماذأف هنم نصت هبجج ملخ ةعيبلا ىلع اًلتاقم دارت سابعلا نا

 ملسم قا ٌلابقا هللا ىبع غلب ايلف ملسم ايا ىلع ىب هللا دبع

 با راسف ىيتنا وا* انا وه امنا ملسم ىننأل رفعج وبا لاقو نارتب ماقأ

 حالسلاو دن هيلا عيج دقو نارك ومو هللا دبع وحن ملسم

 ؛ةوبا ىضمو هحلصي امو # ةفولعلاو ماعطلا هيلا عبجو ىندنخو

 كثعبو حا داوقلا نم هنم فلخي رث رابنألا ,نم اًرئاس ملسم

 انبا ديو نت دعم ناكو ياوشل متيهلا ىب كلام + ةتمدقم ع

 هللا دبع ناكو: ىلع قب هللا دبع ىرن نقااديح لو ةيظسال

 6) 8 ةنمأت 6) هل نتلئاثتو. 4 4ك فاعحو (510), 1262 فافج

 4) 8 شابحو (ةه82 شابج), سدح. ) 8 ناقعلا ه رافعلا.
 كل, ذانم12 2. 2. 5ءوا1ع25 202262 0601 ءءء عءمدز.ؤ 8 5. م., ة 121أ

 ادذحر اونو. ركز اق هزتعا 2) 000 تننأو, /) ذ فالعالاو؛

 +غ) ذل همدقم.



 ل ||**ب كس

 خذا مر ىيفخاتو هدم ةخدس تاخد مذ
 هو

 كداو نانو 1 5 ُ
 خنسلا هدف 6 ناك اهع 2 وكذ

 هلوزنو ةكم نم رفعج ىنا روصنملا مودق كلذ نم اهيف نأ امف
 تلختساو رابنألا ىلا ضخ لق ىسوم نب ىسيع دجرف ةيحلا ه

 وبا لخدف كعشألا نب دمح نب قاكسا نب ةكلط ةفوللا ىلع

 ٌلحار هنا عاملعأو عبطخو ةعلل موي ةعجل اهلغأب لصف ةقوللا رفعج
 اهب ماقأو رابنألا ىلا رفعج وبا صخت# رث ةريخلاب ملسم وبا هافاوو منع

 نع ديلولا نع كم نب ىلع ركذو  ««.هفارطا هيلا عمجو
 نئثارخلو لاومألا كيب زرحا دق نأ © ىسم نب ىسيع نا هيبا
 ةقالخلاب هل سانلا عيابف رابنألا رفعج وبا هيلع ملق ىتح ىيواودلاو

 ىلا "ىلا ىسوم نب ىسيع ملسف هدعب نم ىسوم نب ىسيعل مث

 ههناو ناسغ ابا ثعب ىسوم نب ىسيع ناك دقو رمألا ريفعج

 ىلع نب هللا دبع ىلا ساّبعلا نا بجاح وهو 2 دايز نب ديزي
 رما نيح تومب نا لبق نابع قا رمأب كلذو رفعج ىنا ةعيبب

 هللا ىبع ىلع ناسغ وبا ملقف هدعب نم رفعج ىنأل ةعيبلاب سانلا

 اوقع اكلك هرورا اذزي اهيوتم اتراك قذف
 ايدانم رهأ كولد هل لاقي عضومب لزان وهو سابعلا ىنأ ةاثوب ناسغ

 بانالا يلع أقف ء دنللو داوقلا هيلا عيتجاف ةعماج ةالصلا ىدانف

 نيح سابعلا ابا نا مربخأو هسفن ىلا سانلا احدو سابعلا ىنا الثوب

 ىنب اعد لمكام نب ناورم ىلا دونجحالا هجوي نأ دارأ

 ©) ك ليح». 65) (ن1. 772م7. 2154. )ا. ةنحتحم 6: 2) هن دونك و.



 جمد: ةئكشني ش 4

 سابعلا ىنأل ذنيدملا ىلعو اهيلع اًيلاو كلذ لبق ناكو «ةكم ىلا هللا

 هللا كيبع ىب دايز هتوم لبق لزع دق ناك سابعلا ابا. نا لبقو

 نب .ىبعم ' ىب هللا :قبع..نبا سابعلا :اهالوؤ, لكسر نكي للقراالا

 © سابعلا

 5 ,ابنألا سابعلا نا ىلع ىلع نب هللا كبع ملق خنسلا هذ .ىفو

 مآشلا لعأو ناساخ لحا ىف ةفئاصلا ىلع سابعلا وبا هل كقعف

 نبا .ةافو هنثتا .ىتح 0 ٌبرْذي نو كولد غلبف راسف لصوملاو ريس

 © سابعلا

 كين نم يري. هلل ىباؤاع يسوم نب قتليغا كير طلسلا 0١١
 10 مللا دبع فرصناف روصنمأ ةعيبب ىلع نب هللا دبع ىلا ناسغ 4ابأ

 مدق ىتح هسفنل عياب دق شويلل نم هعم + نمب ىلع نبا

 8 نارح
 ام انكذ دقو «روصنملا رفعج وبا ةنسلا هذه ىف سانلل يخل ماقاو

 صخ# نيحح هيلع فلختسا نمو ةنسلا هذحم ىف للعلا نم هيلا ناك

 15 هاجح

 ىلعو ىليل نأ نبا اهئاضق ىلع» ىسوم نب ىسيع ةفوللا ىلع ناكو

 روصنم نب داّبع اهئاسق ىلعو .ئلع نب ناميلس /اهلعو ةرصبلا
 دبع نب سابعلا ةكم ىلعو ىتراخل هللا ديبع ىب دايز ةنيدملا ىلع

 © ىلع نب ملاص رصم ىلعو مدبعم ىب هللا

 لعد دم همصتصع 5نتاطعبلم ص ؟2ةعاقك مدج165 ةطعتصغر 5ع0 2ةءعمأ

 هللا ىبيبع 1دمتتسمت5 جانعغ01266ع 0000. 1111 ىر426 770112767 47

 كام 1ع" ء آد اكاطهلا. ه) ةةفوللا. )0  طرديب 2

 م21 ىلع. 2) هل وبا. : 2) هك نمو.. رك كب اهلايعو. ى) 8 دعم.



 رمي 0

 1 ممسك ننس

 با ىلا بنتك رفعج ابا ربخل ىلا امل للق .هببا نع ديلولا ىثدح

 ىنح ملسم وبا لبقأت رفعج وبا هملقن دقو.  هاملاب لاف وحثو ملسم

 رفعج ابا مدقنأ ىنلا وح نك ملسم ابأ نأ ليقو « هيلع ملق

 ناجرلا هللا مسب*  رفعج ىنا © ىلا بتكف هلبق ربخل فيعف
 ىنم غلبو ىنعظفا رما ىاتا هنا كب عتمأو هللا كنع 6 ميحيلا

 0 كلب ناضخلا نب "كبح قييعل اظق# ةى# دغلبي زلط اغلب

 لسسنِف هحر نينموملا ريما سابعلا ىنا ةافوب كيلا ىسوم نب ىسيع

 نينا .اميف كل كرابيو كيلع ةفالخل ىنسكو كبجا مظعي نا هللا

 ءايكصن  ىفصأو كقحلا اًميظعت, ٌّلشا ؛ثحا كلها : نم سيل هنا هيف

 الا تبا نق دبلل, تاناكلا !ثفنأو ىنم :كرسي ام ىلع نع كل

 دارا اهناو ةعيبلاب رفعج ىنا ىلا ثععب رث دغلا نمو هموي ملسم وبا

 كيِدَح ىل ثيدحلا عجر 2 ىياعيخأتب رفعج نا بيهت

 باتلتا هيلا ىقلا 4ملسم وبا سلج املف «دمحت ىب ىلع
 ع

 عوج دقو رفعج قا ىلا ملسم وبا رظنو لاق « عجرتسأو + ىكبو هأرقف

 /فيخا لاقف ةفالخل كتتا دقو عولل اذه ام لاقف اذيدش اًرج 5

 كما كيفكا انأق م دفخ' ال لاقف ىلع ةعيشو ىلع نب هللا دبع رش

 ملسم وبا هل عيابو هبف ناك ام ٍفعج ليا ىع ىرسف ىننوصعي

 7كيبع نب دايز رفعج وبا درو ةثوللا امدق ىتح البقأو سانلا عيابو

 «4) 8 هرص. م) 8 هرج. ) ل خخكصنب. 4) ثك 200. هيلا.

 ه 4 ىكبف. رك ك فوثخل لق“ 42 4 فخ, 065 هكيفكا. 538
 وهو. 2 7) 0000. ااننت كبع 4132 كيبع !2طعدأ ان ءالدتت (2000.1ذب
 ناند »مزاعم 1"هعماتعع ذص ظمصعم00. ءعغ 400. نطاالآ5 هللا لبع

 وعقات عع زاناتعإر هع0ل ؟ءعم» دع طمع (ةمصعتع ؟عععجتا. 801605 نتنتح



 أ م خيدبي 8

 هللا دبع © نع مقيهلا نع كمح نب ىلع ركذو هل ةعيبلابو
 ةعيبلاب سانلا رما ةافولا سابعلا ابا ترضخ امل لق شايع نبأ

 مييلا ىف رابثألاب هل سانلا عيابف رفعج ىنا دمح نب هللا بعل

 ىسوم نب ىسيع سانلا رمأب ماق» سابعلا وبا هيف تام ىذلا

 5 نيصخلا نب كي ةكمب وهو رفعج ىنا ىلا ىسيم نب ىسيع لسرأو

 لاقي فيرطلا نم ناكمب هيقلف هل ةعيبلابو سابعلا نا توم ٌىدبعلا

 ملسم وبا هعيابو :وعيابف سانلا امد باتللا «ءاج اًبلف ءةيكر هل

 انل' ىكري رما لاق ةيكر اولق اذه انعضوم نيا رفعج وبا الاقف

 هل ةعيبلا رفعج ىا ىلع درو ضعب لأقو «ىلاعن هللا ءاش نأ

 كيب يي ويل ابا حل نم ردص ام دعب

 «ىلاعت هللا ءاش نأ انل ا لاقو دمداب نو 0

 ”ةييسرعسا

 8)6 ىب. 85) 4 سابع. ) 8 طنع ءن زا هكذر دك مك

 ةعيتعمك ءقطاتتصص ّدص 8 ىكدنر ذم اكدي 5نكلتطلغان. ع

 201600 (-ح ى) دكامغ ةرجان0 ]28 طتشننصح (عم0. (ندصغتط218.),و 4
 31105 5015 غدطغاتتلل 5ءعان1> 1 12022 5601167163 1237621 © 0
 اطقعع ه6 عووع ؟10عاتتت عغ نان10عطح هع 22000, ان 01115 © 2

 511م5 ءالأ ةيكز 20 نقض 01111123 اكز © افلصص ءا 2102©

 ءمصعتتت كت ءغ ةتطاطمزاتتتح 06217362 0ع ةوان15 20ط1طءوصخاتكت». 12136

 ءماحز ءءاات12 , 70ءوطات1 انت 122122 نك ١ 1 مكدذ ©061102]011:11 1155و

 ءمصقتت ةأا115 60 ن0 5ءولاتع»5 اكدير 01100 01110 51ع215ع316 205-

 51غ 0165114 01أم1 ءوأر 266553110 12 ا وب مدحت ععلاتطت ©8556 7/1-

 هه سد انيق
 عانت. 2 8 هدل., لل ميلعصز 7762872. ١و ةنيفصز 01. 121

 1[عععإ] خيفص هرع 14 22071667 560. تفص 01111123 20113 1210115 20-

 101215 ءا566غ م يرض ىج ]4 111, م. أ 11113 7

 113255110 0 01016361 05 زان 71313 70616 ع711226011113 3
 12 1053 ١12 720ءعووزوؤأو ؟ءيلوزسلاع 516. 1220 لعافتف 4 5231 لاقيف.
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 مخ رادنإ“ ةائانيي

 ناك متضعب لاقف هنافو ميي هنس غلبه ىف فلتخاو ك4ذجكا

 3 01 ديك نب ماش لاقو « زخنس نوثلتو تلت بلت ناشف مهي

 1 اول دل دمج يب ناررعب دق يول نمي :دتيالو: تذكو ,ةبيقع#
 نينس عبرا تام نأ ىلأ :فالخلاب هل عيوب عادل ) نمو نفس عبرا

 نينس عبرا يدنا لاقو 0 ةعستو عاضعب لاقو ؛رهشا ةينامثو

 .: بخ ناورم لئاقي مايا ةعبراو ريشا ةينامث اهنم رهشا ةينامتو

 كيبع كننب 8 و ةيكاللاو هجولا ىسح فنألا ىنقأ ضيبا 0

 هربزو نآأكو كا 4 نايحلا نب نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا

 ادن ىلعا نبأ ىسيع هع هيلع ىلصو ةيطع نب علل وبا

 ؟بابج «هسن فخ ركذ اميف ناكو دكصق ىف ةقيتعلا رابنالاب

 3 ةثلثو ةسلايط ةعبراو تاليواس ةسمخو ةصمقا ةعسبرأو

 8وسخ 15

 ديح نب هللا دبع وهو

 مييبلا * ىف كلذو :فالخلاب ريصنم ا رفعج كل عيبب ةخنسلا هذه ىفو

 ناكو ةكمب ذثموي رفعج وبأو سابعلا وبا دبخا هيف قون < ىنلا

 سابعلا ىنا توم دعب رفعج ىنأل قارعلب ةعيبلا ذخا ىنلا »

 سابعلا ليا هيخا تومي هيلعي ىسيع هيلا بتكو ىدبوم نب ىسيبع

 <) 4 203. ثرامأخل نب. 42) 4 تابج. 2 8 موي. 4 4
 واما



 مادا خيري ىا/

 لوما اًضيا عمجو لب اهفلخن نئررشلو لوسألب مهقو ىلا
 هاقلت ليخدلا دارا املف لبقأو فلا ىف اهنم صختو «لبجلا

 لقو هل نذأف جمل ىف سابعلا ابا نأنسا رث نانلا وئاسو داوقلا
 ايما ناك مناف رفعج- وبا اماو «مسوملا كتيِلول - رفعج ابا نا الول

 5 ةينيمرا ةريردل عم هيلا ناك ليقي ىدفقاولا ناكو ةييافللب لا

 ملقو ىكعلا ميكح نب لئاقم هليع ىلع فلختساف  ناجيبرذاو

 تبيض لقا لف كنق «ميدل ىف هنذأتساف سابعلا نا ىلع

 اجاحب كم ىلا راس رقعجت اياد امنا نحر ماض وعر
 رفعج وبا لبقا مسوملا + ىضقنا املف 1 ةنس ملسم وبا هعم محو

 ن

 !0 بانك رفعج ابأ ىلا قرع تاذو 4 نانتسبلا نبب ناك املف ملسم وباو

 بتكف ةلحرم ملسم 7 مدقت دق رفعج وبا ناكو سابعلا نا تومي
 ليسولا :هانأف (لجتلا -لجتلاذ وما ,اثذح..: لق ..ةدنارءمليستمر قا ىلا

 ©ذفوللا ىلا البقاو رفعج ابا فحل ىتح لبقأف هربخأف
 نب كيح ىب هللا دبع سابعلا وبا يدقع ةنسلا هذه ىفو

 5 نيملسملا دهع ىلو هلعجو هدعب نم ةفالكل رفعج ىا هيخأل ىلع

 بتكو ىلع نب ديح نب ىسوم نب ىسيع رفعج ىا دعب .نمو

 لا ميتابخو هما هيلع متخو بوت ىف هيصو كلذب دهعلا
 8 ىسوم نب ىسيع ىلأ هعفدو هننيب

 ثلتل دحالا ميي رابنالاب نينموما ريما سابعلا وبا ىفوت اهيفو

 »ب + : «ىردجلاب ليفءاميه دنانو ساكو اكجلا يل ماا.

 ه) ه لالثخلا 65) ك هدص2 ه) شه ءاضقنا ناي. 404 8:
 وعل. رماع ىبا ناتسب, هك ]31:01 6 ديب. 7. 1. 2 6) كل هاتع

 ر/) ةذ ليعر 10015 ةفالخل.



 مى |مما بيعت

 لق الدو ارفرفت لنك دق هنا ارملع ولو كيرق ام ىلا هلك كلذ
 هدغتت مل نا هللاو فاخا لق اذه نع تففك الا كيلع ثيمرع

 رفعج وبا يرخت لق ؛ملعا سنا هكنودف لق اًذغ كاشعنني نا مه

 رفعج نيا ىلا لسرأو سابعلا وبا ملنف كلذ ىلع اًمزع هدنع نم

 رفعج أل نذا امل سابعلا ابا 9 ليقو «ءهرمألا كلذ لعفت الو

 وبا كثعبف سائبعلا نا ىلع ملسم وبا لخد ملسم ىنا لتق ىبف
 هدجوف هات رفعج وبا عنصي ام رظناف بهنا لاقف هل ام يالا

 نق, هل .لافف نينموملا ريما سلاجا ىصخلل لاقف .3 هفيسب .اًيبنص

 هنم ىلر اب نبخأت سابعلا نا ىلا ىصخل عجر رف سولجلل أيهت
 ال هيلع تيمزع ىنلا رمألا هل ءلق هل لقو* رفعج ىنا ىلا هتيف 0

 ©رفعج وبا فكف «لفنت

 ؛ملسم وبا دعم ّجحو روصنملا رفعج وبا ٍيَح ةنسلا دقه ىقو
 ةغيص .نعو اهريسم. نع ربخل .ركذ

 سابعلا نا ىلع امهمدقم
 نسابعلا نا ىلع مودقلا دارا ايل ركُذ اييف هناف . ملسم وبا امأ5

 نا ديلا بتكو 75 نذأف * محلل مودقلا 5 1017

 نق ىلا ملسم وبا هيلا بتكف دنلل نم ةئامهبخ ىف ملقا

 ل لبق نإ هيلا -نتكف+ ىسفن يلع / مآ تسلو نلتلا تركو
 ال ةكم فيرطو كتلودو كلا ناطلس ىبف تينا 4اهاف فلا

 روياسين نيب اميف مقرف فالآ ةينامث ىف صخاشف ركسعلا # لين

 «©) هل رم. 6) 8 ايننحمز: 0ع كل مهفيس 2 2©) 8 (ةصخانات لاقف.

 4) هل ' ءبلا بتكو. 6) 8 هد. ر/) 4 خنمأ. م) شك هس. /) ك

 امان. 2 8 لبحر, 14 ليكي.



 | خنس مه

 نم هعبت نمو ةميظع ناساخ لحما نم ةعابج ىف سابعلا ىا
 سانلا .هاقلتف ؛ةنوقلعتو -سانلا سابغلا وبا رملك هرابنألا م

 ابا نذأتسا رث همركأو 2 همظعأت هيلع لخلف سابعلا نا ىلا لبقأو
 ىلع كتليتسال محي رفعج ابا نا الول لاقف ميدل ىف سابعلا

 5 ناكف “هيلع ملسي مب لك نق يدب مرادك عع اًبيرق ٠ هلونأو مسوسم ا

 كعب ناك سابعلا ابا نأل اًدعابتم ملسم ضاو رفعج نا نيبب ام

 رومألا هل ثنفص ام دعب روياسينب وقو ملسم ىئا ىلا ءرفعج ابا*
 هدعب نم رفعج ىألو سابعلا ىنأل ةعيبلابو ناساخ ىلع هدهعب

 عرف ؛ ىنح كاما :رفعج وبا . ماأو.:ناشسارخخ لعأو.:ملسم.وبا اهل عراق
 !0 ىف رفعج ناب فخاسا دق ملسم وبا ناكو فرصنا رث ةعيبلا .نلم

 نم ناك ان ةربخا :سانفلا ىلإ لع مده اجله هلو
 دب ر دهفافختاسأ

 ساّبعلا نأ ىلع ملسم وبا مدق امل هيبا نع كيلولا لق ىلع لآق
 ملشم ابا" لكَ ىنعطأ 00 ريما اي ساّبعلا نأل رفعج وبا لق

 15 ناك امو دعالب تي ىخا اب لاقف ةردغل هسأر ىف نأ هللاوف

 تشعب ول هللاوب انثلودب نراك اما نينموللا ريما اب رفعج وبا لاقف“ هن

 ساّبعلاوبا هل لاقف ةلودلا هذه ىف غلب ام غلبو هماقم ماقل ونس

 ناك كيناع لبقأَو هنتداحو كيلع ملخد اذا لاق هلئقن فيكف

 وبا لاقذ هسفن ىلع اهب تيتا ٌةبرط هفلخ نم هثيرضف هثلفغتف

 ه0 لووب لق مايندو مانيد ىلع هنورثوي نيذلا هباختأب فيكف سابعلا

 6) 4كرابنالب. 2) 4 همظعف. هك 8 هد. 4) ل مقا ام.

 ) ل مءماقم. مل 82 همن. ىمى) كل لخدا ىنار لءعاص هنتلخو:



 مخ مهو زئئس

 ملسم وبا عجرو تام ىتح ةّدعألاب هويبضو فقلاوج ىف ولخدأت
 ورم ىلا

 ةرصبلا ىلع وهو ّىلع نب ناميلس ةنسلا هذه ىف سانلاب محو
 نب سابعلا ةكم ىلع ناكو «روصنم نب دابع اهئاضق « ىلعو اهلابعأو

 هللا كيبع نب دايز ةنيدملا ىلعو سابع نب كبعم نب هللا لبع 5

 ىىلعو / يسوم نب ىسيع اهضرأو ةفوللا ىلعو ىقرامل

 وبا رصم ىلعو روصنملا رفعج وبا ةريزخل ىلعو ىليل نا نبا اهئاضق

 نالوجلاو ناروح 3 ةطوغلاو كبلعبو نيرسنفو صيخح ىلعو 0

 ىلع نب ماص نيطسلفو ءاقلبلا ىلعو ىلع نب هللا دبع ندرُدلاو

 ليد اجينأ نب اهيزيد دينيفاا لهو 3 يلَغ“ ف لايعلم 'لضؤلا لعو#

 ©كمرب نب كلاخ جركل ناويد ىلعو ٍلوص نب دمح ناجيرذا

 خئامو نيخلتو ننس ةتس كتلخذ مث

 اهيف ناك ابع ربخل ركذ
 ثادحالا نم

 ىنا ىلع ناسابخ نم قارعلا ملسم وبا ملكق ةنسلا هذخب ىفف
 ةنينموملا ريما سابعلا

 ناك امو هيلع دمودك نع ربخل ركذ
 تل

 نب ديلولاو دهبخا ىئدع نب مثيهلا نا دمحم نب ىلع ركذف
 ىلا بنك ىتح ناسارخب اميقم ملسم وبا لزي ل لق ديبا نع ماشع#

 ىلع مدقف كلذ ىلا هباجأت هيلع مودقلا ىف هنذناتسي سابعلا ىبا

 4) 8 هرصن 2) 4 204. ناغام نب.



 ||**د زخنس "و

 رضاف 6 رغواش ىلا ذيهبصالا ىلا © ياجانلا نبا ثععبو ماسب ىلا ناهام نبا

 ماسب امف «كلذ ىلا اوبيِجأت ملصلا اولأسف رغواش لعا امف نصل

 ملسم وبا :ةرهط قب + منه ةىنبا ايلا اكان ني ئىتيسا ح ا
 رفظم نب لماك ىلا ناتام نب ىسيع نم امدجو اباتك رشع ةتسب
 5 ةيبصعلا ىلا اهيف هبسنيو دواد ابا اهيف بيعي ملسم قنا بحاص

 ىف ناو ةرعلدلا هذه لحما ىم مييغ ىلع هموقو برعلا « هراثياو

 ىلا ملسم وبا اهب تعبف /ةنماتسملل ةدارس نوثلثو ةتس هوكسع
 لثع هتريص ىنلا ميلعلا بتك هذح نا هيلا بتكو دوان نا ا

 هرمأي ناحام نب ىسيع ىلا دواد وبا بتكف مب ”كنأشف كسفن

 اربع ىلإ :ةعقدوا عسيحب هيلع ”مدق ايلف ماسي نح ةكيجلا ايل
 هكذف ةثلث وا نيموي دعب هب احد مث اًسوبحم كني ىف ناكو #مغنلا 0

 ناكف دواد وبا لاقف كلذب رقاف هدلو ىلع هابأ هراتياو هب 2 هنعينص

 جرخأن كلذ ركنا لمص تدرب قى ةبيعن 75 ام ءارج

 نب ىسحلل اهدحا نيدح لذتموي دواد وبا هبرضف اهفرعف هبنتك

 15 ىللو كل كبنذ تيكرت ىلق ىفا اما دواد وبا لاق مث ناديلج

 هيلع بقر قدارسلا نم يرخآ اانلف كيقتا ى جرخأت ملا
 هابرضف نيضخ نب ىيح ديم رانيد نب صفحو دايز نب 7 برح
 مريغو ناقلاطلا لحما هيلع اذعو ضرالا ىلا عقوف نيزرببطو دوعب

 ©) 1106 ةاتمئ3 م. مم ةصصم ن ©0000. طب 1. هده. نببا١ 64) 8 نعاسا

 (512), 8 نعانبا : 4 زغانتو 1252 20653: 14 8 ,رعاسو 5ع

 تأ 1طلغلب ةصصب 1. 2 0000. اهنم. 2) كرفظ. هه ظ 5. م

 ر/) هل ةنماتسملابر 06ع1م0ع 23 ثعبو. مى) ىك هناشف.. )#,  8512 8و

 4 222. ىورملا 2) 8 هعينص. 2#) 5ذع كرز 8 ط3©غ نار. (015

 طلع ؟نعمغ ءغ نان1[صمتم أ 116216 2650[ ءات23 152 2259ه0. 7
 اكرحح 51م.

 كتي 0327 نس يجب 1005: يميل يبيني جببب للا



 مل ||*و زالنس

 نب دكلاخ دواد وبا ثعبو هثاقلل اذعتسم ورم نم ملسم وبا

 نا ةفاح اهتنيدم لزني نا هرمأو 2 ىلا دشار نب رصن ميخاربا

 000 ابا لاو وامل نعسلاو نسل ىلا ملص نب دايز ثععبي

 4 با كلذ غلب اًبلف ارت « النقف قاكاسا بأ ىنكي لجر عم 5

 ناعنلا نب < دنع اعمر ليش اجريت جيس ونيس عليم و

 ىنا لبق نم ملاص نب دايز دهعب محق نك ىنلا وهو ّىدزألا

 16 دات هايس ىل للك تقي ىلا دضق“ نار نا ةيمأو نيلجعلا

 دينخل نب نسل ىلا ناعنلا نب عابس عفدف «كلذب ملسم وبادم
 املف اراخ ىلا ملسم وبا ربعو هحدنع هسبك نمأو لمآ ىلع هلماع

 اذار اوعلخ دق داوق ىف ىورشلا دعس وباو ركاش وبا داتا اهلون

 اادلا قي عابس اول: هج نمع كاز رما نغ- ملسم ىبا , 8لاشم
 برضي مث طوس ةئام اءابس برضي نا / لمآ ىلع هلماع ىلا بتكف

 ناقهد ىلا ًاجن ملسم ىنأب اوقحنو هداوق ادار ملسا املو «لعفف هقنع 5

 ىنا ىلا هسأب ءاجو هقنع برضف ناقهللا هيلع بثوف مثكراب

 اوناك نيذلا ةييدنوارلا لاح ملسم ىا ىلع دواد وبا طبات ملسم

 كرس # نما هت جرفيلف كعب اما ا هيلا بتكف اوجرخ

 <) 2 هرج. 5) آ1ط13211 مدككاتت 12 5600. 2ط0ع 201063 3
 ءمساتما ع :كتمدعصتصغ. )  ل اوقلخ. 4 آ 5. مرر كل ءممصترتاع. هه 8

 انبع « هع رهففم م هل لب م م ثكراد (5:, 8 بكرا.
 /) ةك نمايلوز لعام 221ع 8 كبرش 2) كل لق“



 تب يبي يب 9: جاوبت تتيح #2 شب

 35864995535 ل تن نتج 41:43:07

 نو ةيلاعن رو

 7 زؤر 5

 نب ديزي هناكم لعجو ةينيمرا نع جبص نب ملص لرع اهيفو*
1 
 © © كيسأ

 دين اهيلع لعتساو ناجبرذا نع ديزي نب عشاجتم لبع اهيفو
 ©ليص ىبا

 : ©لايمألاو ةكم ىلا ةفوللا نم رانملا برض اهيفو
 ةفوللا ىلع وهو ىسمم نب ىسيع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ةكمو ةنيدملا ىلعو ىليل ا نبا ةفوللا ءاضق ىلع ناكو اهضرأو

 عببرلا نب ىلع نميلا ىلح هللا ديبع نب داو ةماميلا» فئاطلاو
 م ضرعلاو نامت نيرججلاو ةلجد روكو اهلامعأو ةرصبلا ىلعو ىتراحل

 10 ىلعو روصنم نب دابع اهئاضق ىلعو ىلع نب نابيلس ىذقناجرهمو

 ىلعو ملسم وبا لابو ناساخ ىلعو بعك نب ىسوم دكنسلا

 ليعامسا لصوم ىلعو نوع وبا رصم ىلعو ىلع نب حلاص نيطسلف

 نب دّتحن ناجيرذا ىلعو ديسأ نب ديزي ةينيمرا ىلعو ئلع نبا

 ني هلا .ديح نول لحي كيوب نب تلات يلرثلا نارا 300١
 هب دبع  ندرألو .فشمد ريكد سو نيرستت لدور

 82 ىلع ىب هللا

 ةكامو نيتلتو سمخ ةنس تلخد مت

 انيك ناب اه دوكق
 ثادحالا ىم

 ©) 4 هدنت.و 8 ةصق2 لسا... 65) 8 صيعلاو. ) 4 همت. 4) ذ

 200. سابعلا نب هللا لبع نب“ 6 " جرت

8 1 11 



 مو مهدب# ةائنبي

 دنقرمسب وتو ملسم ىنا ىلا عمجا دواد وبا © هلمحن اريثك ايش* نبيصل

 6 ناراط ايحاساو اهنيفاهد نم ةذع ىف شك ناقهد دواد وبا لئقو

 هضرأ ىلأ ةدرو © حاجنلا نبا فخأو شك ىلع هكلمو دب ديرخالا اخا

 لاو ققحلا لعا 4 ف لنق نأ نلعب ورم ىلا ملسم وبا انكي

 ريبحنم ىقنو ىنئسلا كرو ىتح رب نب بببسلملا سابعلا ىلأ ةخطرش 10

 اًشّطَع تاف ,ىىضمو دعم 2100 همزهف اقلا رشع ىنتا ىف رييمج ىبأ

 ةروصنملاب وو روصنم :ةفيلخ علبو 2«ىنطب هباصا ليق دقو «لامرلا ىف

 ند ظلك ىف 4 عب جرخو * هلقتو رهصنم لابعب ر/ لحرف ريصنم ةجرش

 8 ركلا ىالب / ب وب لخدف هناقت

 بتكف نميلا ىلع وهو هللا دبع نب كيزي نب كيم ىقوت اهيفودت
 ”شسي 0 / 3 ند

 لماع وو ىقرال هللا ديبع ىب عيبرلا نب ىلع ىلا سابعلا وبا

 © ةاهيلا راسف ىنميلا ىلع هتيالوب ةكم ىلع هللا ديبع نب دايزل

 اميف كلذو رابنألا ىلا ةريخل نم سابعلا وبا ليحن ةنسلا هذه ىقو

 ةذجكأ ىن ىف هيغو ىدقاولا لق

 ه©) هذ ايليحخ, عاعد 200. ءعآ4خ. )قة نازاط ءا نع [طد ط4

 600:16: -8 ماما 1222 م. م1. [ أ ىحسيلا, 151 ث اكعلا:

 11 2 0102. ىبأ. م «000., 200. ©«>ع 1 هز ف 20. نأكو

 لعد 25غ ىىضف» /) ظ»» 1: 3 ع) ة [ةطاانتلت

 وهو.. /) ةث 200. ىق. .2) لل ايلعغاب.



 مم زئس نا

 هنن يور ل 6

 0 كلني عقو دغيسصلا لها نم 0 « هيلع هب راشأا* ىار ىلع

 ةقاشملا * عانتسا 0 ىلع اولعجف هباحصا رمأب نا هيلع راشأف

 اتومرضي ىتح اهب اوشمي رث نإينلا اهيف اولعشيو * طفنلاب اهووربو

 لعف ايلف فالخو :بشخ نم نناكو ىدنلل1ل باحكا اكرجب 8

 #دالوا نم اهيف نمو اهب ايلغشو نارينلاب تتويب تمرضأو كلذ

 ثعب رث امإبا ةرصبلاب ثكف ةرصبلا ىلا اسوورب مزاخ ثدلعبو فالآ

 باتك هلتا ىتح ارهشا كلذ دعب مزاخ ماأو سابعلا نا ىلا اهب

 0 هلافقاب سابعلا نا

 اكذب

 ةامث تلب كلذ لبق 5 0 عيطم كك ماهكلم تيرخالا

 هباككأو كيرخالا نم دواد وبا نخأو شك #ىلي اه 2 كتنكب هاقلت

 اهلثم ري ل ىتلا ةبقذملا ةشوقنملا ةّينيصلا ىناوألا نم علتق نيح
 ١ ١ م 1 ٠ 0 1 1 7

 افرض نمو هريغو جابيدلا نم هلك نيبصلا م ةخينيبصلا جورسلا نمسك

 2) كل ان يو ال. م) كل ةئتاعبسس ه) 1 هتراشار هدم

 هبلعع 2)ه العجب نا. 4) هل طفنلا اهيورببو خفاسملا : 1121 620

 5 ابلغشدو. 9 4 ب ى) اهب نم كيرححالا /) 1ع كمدحز ءعأاتاة

 ١ مدقأ, كل 56094. انك 30 شك هن. 2 8 لجت 5. م.ز ها. 1210-

 !200هقز , لنعإل /) 8 300. نم ديرخألا.
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 ايي |مدديع ءىءء.

 اهيف .نمب عقواذ ؛نابع ىلا ةميزخ ىب .مزاخ صخخ ةنسلا هذحم ىفو

 لنقو نادلبلا نم اهنم بق ام ىلعو اهيلع بلغو جراوخل نم

 ىجراخل نابيش

 هنم ناك اع ربخل ركذ

 آ00 يللا ةقيبسلا شجع وح نب. اجب نارك
 نم لاجرو هيلاومو هع ىنبو هتيب لحما نم «بخناو سابعلا وبا

 ناميلس لمد ةرصبلا ىلا هراسف ب فثوو فرع دق فورلا ورم لضا

 ىتح اوراسف ميمع ىنب نم ةّدع ةرصبلاب مزاخ ىلا مضناو ىلع ىبا

 ىف ىلشينلا ميعن نب ” ةلَضت مزاخ هجوف ناواك نبا ةريزجج اوسرأ
 اديدش الانق اولئتقاف اوقتلذ نابيش ىلا هباحصا نم لجر ةئتامسممخ

 اوراص .املف ةنيرقص ميو ناعع ىلا اوعطقف نفسلا هباككأو نابيش بكرف
 اًلانق اولتتقاف ةيضابا مو* هباحتأو ىتنلجلا م#ل بضن نا ىلا

 ىدنلجلا جيقلف ءاركت ىلا اوجرخ نايع لحاس ىلا اوس ىتح ات

20 

 مزاخ باكحا ىف ذفئموي لتقلا رثكو اديدش الانق اولتتفاف هباكأو

 لاقي_همأل مزاح خا لنق :ىميف لتقو رحجلا ةفض ىلع ذنئممي < مو

 ىف اوقالت مث /نورلا ورم لحما نم* الجر نيعسن ىف ليعامسا هل

 ورم لا نم للجر هننميم ىلعو اذيدش الانق اولئتقاف ىلاثلا مويلا

 ورم لا نم لجر هترسيم ىلعو ىناكترولا ديم هل لاقي نورلا

 ©) 8 5. م.ز 14 بختنا لق ناكو ز 101355 كانت 14 4 نم 2216 لف

 ١ 4 او.لاسف. © 14 ء6 آد 155210. خلضف. 4) شل هدد

 ©) كوه. رك 8 هرم.



 مسخ لس اناب

 رمأب كيلع ًاتجا اًمزاخ نا نينموملا ريما اي اولاقف سابعلا نا ةطرش
 نم هب .كيلع ئرتجيل كليب كلو برقا نم «دحا نكي من

 نيزتعم كونأو دالبلا اوعطق نيذلا كلاوخا لنقو كقح هفافضتسا

 يلع بثو كراوجو كراذ ىلا اوراض اذا ىتح كقورعم نيبلاط كب
 5 الب عايض برخاو عتلاوما بهنأو رود مدخو عقانعا برضف مزاخ
 اباو بعك نب ىسوم كلذ غلبف مزاخ لتقب مهف دوتدحا 0 تدح

 ريما اذ ءايعلنا الافق ةساجغلا : ىلع الخط اج بلا جخفطلا

 عتراشاو مزاخ ىلع كإبا ميقلا ءالوه ليم نم ناك ام نينموملا

 اف. كلذ نم هللب  كخيغن .انأوا كلذ نم هب. تدفق ءامو هلققيا ًاقيلتع

 10 لها نم مكتعيش ناف عنص ام هل لمتك وهو ةقباسو ةعاط هل

 ناوخالاو ءايألا» ءدالوألا نم* براقألا ىلع مكورشآ.نف :ناسرخ

 نانا عتيل ساي دبع نم فحل تتار متلك

 نم هضرعو كسفنب كلذ #ٌليتت“ الف هلنق ىلع اعيج لب ال. ننك

 قار :كدزا> خلا: 2 ةغلب ادع هود ديبح لخلق نا 7 امل .تعابملا

 15 راوخلا نم قابض نم ىلا ههيجوتب هيلع اوراشأو كل دفظ ناك رفظ

 عم 4 ناواك نبا ةريزجع نيذلا جراوخل ىلاو هباصتأو ىتْنَلَِحلا ىلا

 عم ههيجوتب سابعلا وبا رمأف ىوكشيلا زيزعلا دبع نب نابيش

 7”: علمت ةرعبلا ىلع وو ىلع نب ناميلس ىلا بتكو لجر ةئاعبس
 © صخشف ناو :ناواك نبا ةريرج ىلا ىفسلا ىف

 ©) كل لجر. 82) 82 ثدح الف. 2 هذ ةبطخف. 205

 ء) 4 ©« 14 نالوالو. /  4 لتقو, 06ه متناو. م 2لجن: كاوفعي.

 /) نلوفت“ 2 كلام 2) هك 200. هنم“ 2 ]24غ11: 7931

 ناواك , 14 ء هلثأ ةهتطاتصغا ءاتقس ناواكرب٠ 3 2 مو 4 قلمك



 نا )»ع نس

 اماسب ىقل املف 7 نب مزاخ سابعلا وبا ©« هيلا هجوف نئادملاب

 ىضمو هكسع ميبتساو عرتكا لتقو هباحكأو ماسب مزهناف لاتقلا درجات

 لنقو كلم غلب نا دل انج ضا ىف «عبلط ىل هباحتأو 2 ناخ
 رف كلذ ههجو نم فرصنا مث لاتقلا هبصان وا اًمرهنم هقحل نم ّلك

 بعك نب ثراخل ىنب نم أهبو اهب ةهيبش ةيرقب وا ريماطملا تاذب 5

 موا عب رف م ةبنذ. :سابعلا ر/ نا لاوخا مهو نادملا دبع « ىنب .نم

 ةينامث جيغ نمو نم الجر نيثالثو ةسمخ اوناكو مهل سلجم ىف

 راج املف ميلع“ ملسي ملف .الجر رشع ةعبس ميلوم نمو. الجر رشع
 ةريغملا لاح نم عنع هغلب ام ناك ام هيلع هبلق ىف ناكو دمتش

 رف ميعاربا نب مام باعصا نم ناكو ميلا أجل هناو * عوفلا نبا
 ٌلجر انب رم اولاقف هب ةيغملا لوزن نم هغلب اع ٍهلأسف اًعجار

 متنا مهل لاقف اهنع جرخ رق ةليل انتيرق ىف ماأن هفرعن ال رانج

 متعبنجا الهف مكتيرق ”ىف نمأيف هيل 7 مكينأب نينموملا ريما لاوخا

 نمدقو اًعيمج ةقانعا نيرضف عب رمأت باول هل اوظلفأت ىوفنخأت

 6 نم ناك ام غلبو سابعلا ىنأ ىلا فرصنا مث ةلاوما # تيبهتتاو رود ؛5

 نب دايز لخدف تملك نعمتجاو كلذ اويظعأت ةينامبلا مزاخ لعف

 ىثراخل عيبرلا نب هللا دبع عم سابعلا ىا ىلع ىثراخل هللا ديبع
 ىلع فئتموي ومو م ناجرلا دبع* نب رابخل دبعو كيهن نب نامتعو

 ) 4 جيلا. 2) احراج. 2 4 هبلط 2) ى ءاثمز ١16 :1ةءانت
 نارأيرهش امو ]46:17 2.19 «) ذل نب. ر/) 8 ىنب. 83) طاع

 ا ار ل رول /) 0000. هده. 1[عععمز ءيء اش. 28

 وغلا. 11 طردتتانك 000. هك 2655316 20 ةريغملا زد 5600. ©عأم

 عزم غايف. 2 8اراج 2) ذل دكيتابو. -72) 88 7) 8

 200 0) 8 هزت. رث) كل نامثع نب.



 ارهرد خفس ١ قز

 كلذك ىتراجلا هللا ديبع ىب دايز ةخنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نع ىسيع نب ىاح“ا نع هثدح نيع تبث نب دمحا ىتدح
 ©نيغو ئدقاولا لق كلذكو رشعم ىنا.

 ىا نبا اهئاضق ىلعو ىسوم نب ىسيع اهضرأو ةفوللا ىلع .ناكو

 © ضرعلاو نابعو نيركلاو ةلجد روكو اهلاعأو ةرصبلا ىلعو كيل
 ىلعو روصنم نب 8 دابع اهئاضق ىلعو ىلع نب ناميلس ىذقناجرهمو

 دنسلا ىلعو ثعشألا نب دين سراف ىلعو ىلع نب ليعامسا زاوعألا

 نيرسنف ىلعو ملسم وبا لابخلو ناساخ ىلعو روهبج ني زوصتيف

 باص نيطسلف ىلعو ىلع نب هللا دبع قي يقال فشمد روكو صختو

 0 دبع ةريزلل ىلعو نوع وبا كيزي نب كلملا دبع رصم ىلعو ىلع ىبا

 ةينيمرأ ىلعو ىلع نب ليعامسا لصوملا ىلعو روصنملا ل يح# نب هللا

 جارخخل ناويد ىلعو ديزي نب عشاج ناججبرذا ىلعو جبص نب ملاص

 اني

 8 كمرب نب كدلاخ

 15 اهيف ناك ام ركذ

 تادحااللا نم

 ناسوف نم نأ علخو ماسب ا فليقل 000

 20 ناكم ىلع فقو ىتح اوراص نيا ىلاو مما نع صخافف ةجورخإ

 ©) 8 صوعلاو.. 2) ك باتع. ) 8 200. ىب. 4) ك 4



 3 مم خخنس

 اديدش التق علتاقف ةيقيرفا ىلا ثععشألا نب دّمح © وون اهيشل

 ةاهكتف ىن

 ملسم قا 3ع ناسارخإ 0 ىرهملا مميش نب كبرش جرخ اهيفو

 نأ 4 ىلع ديف لآ انعبتا اذه ىلع .ام للتو هيلع < مقل اراخضبب

 © هلئقف هلئاقف يارخل ماص نب دايز ملسم وبا هيلا هجوف اغلا

 لتكلا ىلا /شخولا نم ميعاربا نب كلاخ دواد وبا هجون اهيفو

 ند ننال كنأون اهكلم 6 لبسلا نب شخ“ ءديلع عتتع دو اهلكدم
 باعشلاو بوردلا ىف ضعب عنتماو هعم اونصحتف لتخل نيقاهد

 ان هليل ملل نم 2 نلشسيك "ىلخ ”قواذ. ويل جلا املف عالقلاو

 ىف اهنم يرخ رث ةناغق ضرا ىلا اوهتتا ىتح  هتيركاشو هنيقاهد

 هب رفظأ نم دواد وبا ذثخاو نيبصلا كلم ىلا عقو ىتح كرنلا ضرا

 ©ملسم ىنا ىلا هب ثعب رث ٍتْلَب ىلا عب زواج عانم

 ىنلا ناميلس هلتق بلهملا نب كيزي نب* ناجرلا دبع لنك اهيفو
 ©/ هل ةبتك نامأب دوال هل لاقي

 ةغئاصلا وزغل هللا دبع نب دكيعس ىلع نب مث كاش هو اهيفو

 © بورمل ءارو 9111

 ليعامسا هّتاكم ليتساو لصوملا نع دمحن نب ىيح لزرع اهيفو

 © ىلع نب

 6) ك هجو. 45) 4 ىرهغفلا 2 4ك ضقنوب 46) 8 هدم. ك8
 ':لعتو. ر/) ه صخرلا, 5 شخرلا م) كل هنم عنج 0 4) ةلع 8

 م طآغع ع 3 ليسلا نب د عوستح ]رك مدعم لبشلا نب شيبح 1 طرح

 50210[1., ليبسلا ىبا. 0 م4 هتركاش. م) ذ 5 42 مفك هلم.

 70 1 300. نب“



 |[8* نس نإ

 ةنسلا هذه ىف ناك ام ركذ

 ثادحالا نم

 ىلع ىب ناميلس هيع سابعلا ىنا هيجوت نم ناك ام «كلذ نق ظ

 ىذقناجرهمو نابع نيركلاو ةلجد روت اهلابعأو ةرصبلا ىلع ايلاو ظ

 هزاوعألا روك ىلع ىلع نب ليعام»ا هع اضيا ههيجوتو
 ىعيما ىبنتىشت نك نم" جلع نب كيد را

 © ةنيدملاو

 هتييالو تناكو لوألا عيبر رهش ىف ةنيدلاب ىلع نب دواد تام اهيفو

 ؛0 نيح ىلع نب دواذ فلختساو رهشا ةثلث ريع نب دكمح ركذ اميف

 هللا ىيبع نب كير هلاخ ةماميلاو فئاطلاو ةكمو ةنيدملا ىلع هجو
 0 ؛ ٌىقراخل نادملا دبع نب ةهللا كبع نب*

 ايز ماأف لوألا ىدامج ىف نميلا ءمدقف نميلا ىلع نادملا كبع نب هللا

 لا اد ا هجر نميلا ىلا نيم ْنَضَمَو ةلكلا

 ىلا صببالا دامح وبا وو ئملسلا ناس نب ميشاربا ةنيدملا
 لتقو هاتقف ةماميلب ومو ةريب نب ريع نب كيزي نب #ىتشملا
 © هباكحا

 هيلع ايلاو رصم ىلع هرارقاب نوع ىلا ىلا سابعلا وبا بتك اهيفو

 5 © مأشلا دانجا ىلع ىلع ىنبا علاصو هللا ىبع ىلاو

 «) كل هدم1552 105ه م1056ع كلذ نم اهبف نك انفو 0

 ةيلوت. 83) 0000. همم 2) 8 امدقف: -4) هذ ئننكملا: 14 قلع
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 3 |!*)" زيي

 ىلع ايَلاو ىلع نب ليعامسا كلذ دعب سابعلا وبا هجنو مث «وزغ

 ةريزلل ىلع ايلاو رفعج ابا هاخا سابعلا وبا هجو ةنسلا هذحم ىفو

 ايلاو ىلع نب ديحن نب ىيحج هاخا هجوو ةينيمراو ناجبرذاو

 © لصءبلا

 ةنيدملا ءالوو اهداوسو ةفوللا نع ىلع نب دواد هع لبع اهيفو

 هه

 ةفوللا لع نم هيلا ناك امو هعضوم ىلوو ةماميلاو نيميلاو ةكمو

 © ىبسوم ني ىسيع يس

 اهالوو © ورع نب ديلولا ةنيدملا نع ةريزجناب وهو 7-5-5 لزع اهيفو

 عبرأل ةنيدملا مدق هنأ ىدتقاولا ركذف «ةورع ىب 2 ف سوي هداخا 0

 ©لوالا عيبر رهش نم نولخ

 86 ىليل قا نبا ةفوللا ىلع ىسوم نب ىسيع ىضقتسا اهيفو

 ىّلهملا ةيواعم نب نايفس ةنسلا هذه ىف ةرصبلا ىلع لماعلا ناكو

 ىلعو ثعشألا .نب ىّمحص سراف ىلعي ةاطرأ نب ناجحا اهئاضق ىلعو
 هللا ىبع ناجيبرذاو ةينيمراو ةريزلل ىلعو روهمج نب روصنم كنسلا 5

 هللا دبع مأشنلا زيك كك . اخيك يبا بج لصوملا ىلعو #ح مح ىبا

 ناسارخ ىلعو ديزي نب كلملا دبع نوع وبا رصم ىلعو ىلع نبا

 ©كمرب نب كلاخ ٍجارخل ناويد ىلعو ملسم وبا لابخلو

 00 ل ل رفرحاو ةوسلا عنخ ف نات ع
 © سابعلا 20

 ©6) 8 ئبقع. 05) ذ ,ىسيبع» 2 ه5 طلمل 4) ظثاحاتحآل] ة“ة

.5 



 177 زد بأ

 نم طيش ىثذح لق هثّذح ئلعابلا ركب ابا نا دبر وبا ركذو

 نب ديزي ىلا «بطخ كلما دبع نب ماش ناك لق ناسارخ لفا

 دعب :ىرج جوزي نا ىنأت ةيواعم 2 هنبا ىلع هتنبا ةريبه نب رع

 5 4ةلسُيط نبا لاقف «هسبحو هبرضف عاقعقلا نب كيلولا ىلا ماشعه

 بلح يف سوبحخل ىلا نولدعي نم ل وقع ال لاج 0

 ببللا ىخرتسم اهب لقتسا الا ةلضعم رثذلا هبصت ل رم ىلا

 ةريبع نبا لاتقل, طساو .ىلا رفعج ابا هجو امل سابعلا ابا نا ليقو

 ىللو كداوق تاوقلاو قاع ١.. خيطخكافق هع 3 2 “1-1

 نسحل* ناكف كلذ لتمي متيهلا نب كلام رصن ىنا 8 ا

 ©روصنملا رمأب ركسعلا كلذل رك ربكملا

 سرا ىلع ثعشألا نب كم :ملسم وبا هجو ةنسلا هذا ىفو

 ©كلذ لعفف عقانعا برضيف ةملس ىا لاح ذخأب نا دمأو

 15 سياف ىلع ىلع هر ىييعح هيع سابعلا وبأ دجو ةنسلا هذه و

 ميغوسي ال اذه نا هل ليقف هب مهف ثعشألا نب نيحن اهيلعو

 ةياليلا كي .دىحا ىلع: مدقي الآ ملسم وبا نما لب لاثف كل

 تل يهنيك عقل 0 ال, ليخالا

 6<) ف بطخجز هك. 7 هه, 220. م. م١. ) ذ نبا... ) 13 هد

 4) 8 هلسنط. 2 8 لق. رك ه ريبدتلا نسج. : 24 عهسيب
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 الو مإ“ زيف

--00 3 1 1 
 نايرازغلا ©« كيزم ىب ناوفص نب ميشحم نب ماشخو ةقالع وبا برثو

 وبا لاقف بالا ىلع اميلتقف ىئاطلا ديعس نب رجح اميقكلف
 هيثي ىدنسلا .0 ةاطع

1 

 ومحل اهعمت ىراجب كيلع طساو مي دج م اًميع ّنا الا

 فيكو قنيقودلا ككتعب هنب هنأ - ءانغلا ني سمنت نان

 ّيلالهلا ناجي لبيع 006 ققنم 55

 ١ سل © 2 تن 0

  ._ 0نر 2 رز  0 0ربصلا جدع "دفع ممول يضلا +« كب اوتيل“ عقم

 ”ةةيعا !ن هيج دولا امره اي تلت 0*3

 0 -ِ 2 3 55 ' 9 7 ص ن ةع 23 7 2 | 0

 ردغلا لداحبتتا دافولا نود نلددع نأ رغلا انامكالا تا
 م

 ردبلاب نىففح ميجكانلا لتم ىتغب مثءبمأ

 و ١ 3 2 4 0 دآأ 4-0 0 »و 55 01 . دك

 دءانببتحت يخلو

 رقدلا: ثداوح هدوحأ نق نأ“ اسنل يت نم كرد هلل
 0 ل سلا ناو / عكَلََم لج ةلرارشوتلا نك

 وخز سراوف 2نكققل 00 املأ اع 2 4-2 اذاف
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 ماس» خنس 0

 ملكت نازخم ماق مث كل عسوا «كءارو لاقف ءارهب نم لق سنا
 0 ه0 25950 ف 0 2000-0

 رت هللا دهع انويتيطعا هل اولاقف ليقع نب ىسوم 4#هيلع يرخن

 يف طرضي ةتابن نبا لعجو هللا مككردي نا وجرنل انأ هب متسخ
3 

 5 لاقت ىيايش كنع ىنغي ال اذه نا ةرثوح هل لاقف هسفن رغيح

 ىلا اولسرأت ةثام نم وك ىف راس ىب بلغألاو ةبعش نب مثيهلاو

 نامثع ايا اي هبجاحل ةريبه ىبا. لاق لاملا لج ,ديرن: انا ةريبه ىبا

 نورظني # اولعج مث اًرفن تيب لك كنغ اومقذ هيلع جّلْحف فلطنا

 ؛0 بويإ نب وربع هبناكو دواد هنبا ةريبه ىبا عمو رادلا 2 ىحاون ىف

 ركني لعجن حج ىف ريغص هل #ىنبو هيلوم نم ةّذعو هبجاحو
 ماقف وحن اولبقأت ارشل موقلا هوجو ىف نا هللاب مسقا لاقف مرظن

 ىلع ةبعش نب متيهلا ةبرضق مكءارو /ام لاقف قتوجو 3 ةيحلقخ

 ىبصلا ىتكو هيلاوم لئقو لتقف دواد هنبا لتاقو هعبصف هقتاع لبح

 نب مككلت الا سانلل نامألب ىدانف رفعج ىنا ىلا هسوورب اوضمو

 ”رذ نب ريعو ىموزخملا ةملس نب كلاخو رشب نب كلملا تبع

 مك برو سابعلا وبأ هنماآت رذ نبال هللا كيبع نب دايز الف

 رفعج لأ نامأ رع رو سابعلا وبأ هلنفف !ًقلاخ رفعج وبا نك

 2) 8 كاذو. *2) ملك رت عاف "معنا ل هيلا.
 2 ص 1 20 رت 2 ١

 «<) ك دق. رك ىكرمحل ىف نرطي. م) 8 همت. 2 ك 2ابيقن

 اولخد». 2 كروم. 4) ك ىئبصو. 2 1 زكطدلا.هتض.. 0 8
 رد نفد م4 رسب.



 1 مد زكئس

 ة امب ريمألا رما الو اًنافختسا كب اندرا ام لاقف انيشم مكبلا ©« ىشم

 وبا ركذو - . ««ةثلث ىف ىكأب كلذ دعب ناكف كل اًرظن لا هب وما

 رفعج- ابا امي ةريبم نبا ملك لق هتلح ريتك نب دمحم نا كيز
 ىدهع نا ريمألا اهيا لاقف عجر مث كلا اهيا اب وا هان اي لاقف
 ام ىلا ىئاسل ىنقبسف ثيدح هب كتبطاخ ام ءلثمب سانلا مالكب 5

 هعجاري وو هلئقب دمي رفعج ىا ىلع سابعلا وبا نر ههدرا

 نم هجرخ» نم هيلا نلسأل وا هنلتقتل هللو هيلا بتك ىتح

 ةيزحل نب مراخ تعبف لنك ىلع عمت دلنق قوتي رف «كترجخ
 كعب رث لاومألا تويب مت اهرمأو ريهظ. قب ءاكبعش» نب“ متيلهللاو

 ةتابن نب ديح لبقأت ةيرضملاو ةيسيقلا نم هعم نم وجو ىذه

 نب ركب وبا» دبوس نب دايزو ةمادت نب قاطو لبس نب ةرتوحو
 نينثا ىف رشب نب كلملا كبع ريانبا رشبو ناباو* ىليقعلا بعك

 ارسل نب اه وززج ا هلطخلا نب اضن سيفون الجرت ىووهك
 اماقف ةنابن ىب كمحتو ةرثوح- نيا لاقف ميلس ىب مالس يوخن

 ىدومو ناميلس نب“ لضفلاو كبهن نب نامثع سلجا دقو الخلف

 رث افتكو اميفويس نتعزنف هترخ نود رجع ىف ةثام ىف ليقع ىبا

 مت كلذ امهب لعفف رشب نب كلملا لبع انبا ناباورشب لخد

 ةلظنح نب رفعج ماقف ةمادق نب قراطو بعك نب ركب وبا لخد
 نم لاقف انيلع نومدقي ءالم 4 نوكي رلو دانجألا هاسور نتحأ لاقت
 ©) ظ ىشما ىنترما, 2 ىشهم. 4) ظام. ) 8 لقم.

 4) كلونم. ©) 8 كليعسر 11113 2116213 8 225 خذبعش © ة

 لعشس رث) 8 نبرشب نب مك و, ك نب سيق نب مكلْلو 560 0ع

 صاد 1ع 17 عا ط» ؟1, 1. 16. مز 8 نارقور لل ناوضو. /) 4



 رولر 4“ 95 :١

 سابعلا ىا ىلإ رفعج وبا هذفنأف رفعج دا ىلا هذفنا رث ةريبه ىبا

 وبا ناكو دهاطعا امب هل ءانولا رفعج غنا ىأر ناكو هئاضماب هرسمأف

 نبأل اًنيع مهجلا وبا ناكو ملسم ىا نود ارما عطقي ال سابعلا

 ملسم وبا بتكف اهلك هرابخأب هيلا © بتكف سابعلا نا ىلع ملسم

 نأ دارأف 2 ةيراضبلا نم ةئامثلثو فلآ ىف رفعج ىنا ىلا ةريبه ىّبا

 لاقف ميكس نبأ كلم بحال هيلا ماقف « هنباد 0 ةرجحأ لخدي

 ةشع نم وك ةرجكاب فاطا كقو اًدشار لبنا كلاخ ايا كب اًبحرم

 + امد رث اهيلع سلجل ةداسوب هل احدو لينف ناسارخ لما نم" فقآلا

 ىبم نمو انا ثمل لاقف كلاخ ابا ٌلخدا مالس لق مث اولخدف داوقلاب

 ةداسو هل تعضوو لنخدف ماقف كتحو كل تننأتسا امنا لاقف

 باع ”ىحا:ولطراوفسصم قبا عيل 0 3كداح :اهيلعا سرك

 5 ىبأ نأ ريمألا هدأ رفعج ذل متاح نىب ديزي لاقف للجار :تامتلثو

 اذاف 0 هناطلس نم صقن امو ركسعلا هل «نعستيف قايل ةريبخج

 روهجو رابخل ىبع لوقي اف ةلاجرلاو ناسفلا هذ ىف ريسي ناك

 3 0 ةريبخ 7 لق مالسل 0 ا لاقف

 ) 1 10211. بتكي 8) ىل ةيراجلا, 8 ةبراخلا 1 120211. ةيراكنلا,
 ع ةك هده., عام 10. مل لاقف, هدت550 لاقف 12 5هن0. 4) 2

 ع 1 1عطهل1. مم» هت. نموك“. 2 8 ء 1 اكطقللا. 200 هله

 ري) ىك هرتبز 8 هدم. ان. مع) 8 اييقم. 7) 75جمي#. ١.1 200. ذه,



 8 2 - 4 ١

 شو 6 يلصلا اوبلط يلع كلذ لاط ايلف “ اهش شع دحا كللب 5

 ناورم لتق ءربخ ماج ىتح وىبلطي
 لو ) نأو روب لنق لو مكسفنا ,نييلنقت مالع ممل لقو ىوسقل !

 هللا دبع ىب ليعامما هب مدا

 عاسارخ نم هملقم دنع رفعج ابأ ذيبجم سابعلا ابأ نأ لبغ

 رفعجج وبا صخشف هير ةريبه ىبا ىلا ملسم ىا دنع نم اًرصنم

 طساوب ةريبع نبا رصاح وهو ةبطحكق نب نسل ىلع ملدق ىتح م

 ىلع راصخل 4لاط املف (رفعج- وبأ هلونف هلونم نع نسل هل لوكتف

 / نيعذ ال ةيناميلا «تلاقف هباحتا هيلع ىتجت هباحتآو ةريبع نبا
 د - 0

 انعم لناقت ى انيف هراثاو ناورم ٍجح لتاقن ال ةييراونلا نتسلاقو هراثآ 11

 ةريبخ ىبا مشو ,.راينغلاو كيلاعصلا هعم لناقي امنا نكو ةيناميلا

 ا 6 وسجا نبا نسح ىب هللا نبع نبا ىيج ىلا وعلي نأ 5

 ةريبه نبا باكا نم ةّيناميلا سابعلا وبا بتاكو هباوج ًاطباذ هيلا
 عابتر هللا كيبع نب دايزو ملامح نب دايز هيل جرخ ممعمصأو انذالل )| اأو: ]ل ولوع )| 5-62 / 1

 العفي ملخ سابعلا ىنا ةيحان هل احلصي نا ةريبه .ىبا غاذعوو

 اناما هل لعج- ىتح /ةريبه نبا نيبو رفعج- نا نبي ءارفسلا # ترجو

 هيضر ىتح- اممي نيعبرا ءاملعلا هيف رواشي كثدكم ابانك مهب بنكو :0

 <«<) 8 هس. 65) كل نامالا م ظع آخ 00600. هم. 4) ث نأك.

 09 15 نسلق. 7 1 نعل“ 8) ري ناب“ /:0( مخ 05 8 ءيسح نش

 2) 8 اوعدو. 42) 8 تلعجو. 42 1 آكطدلا. 2. 8 000.ةريبش نبأ بنكف.



 [منإ) خريم 0

 بناكا لق كلعتسا نينموملا ريما 0 كلزع ىلع ردقا ال لق راوم

 ىأرِب عا نا سابعلا وبا ©« هيلا بتكف هيلا بتكف هملعاف هيلا

 هلعجا الجر ىنغبا نسحلل رفعج وبا لقو اروهج هطرش ىلوف ناليغ
 لس سا

 باب 37 ىلع ةريبه باو نارينلا هل نيعفرو 0-3 نِدِنَتَع

 1/ نعم ىلا ةريبع نبا يرسو ليللا نم هللا ءاش ام اولئتقاف 4 نيلالخأ

 رك عم يك مأشلا نورد اهلنا ريع «فرصناف «فقرصني نا*

 نوطقاستي اولعجن ةلجد ىلا ومزهف ناساخ لما علتاقف ماشلا لفا

 نابايب هناخ نامدرم * نراسارخ لا اب رصن وبا لاقف ةلجد ىف

 15 مثاح ىب ا هنبا عرص لقو 5 اوعجرف ديزيخ ربو كينتسع

 ايندلا هللا نعل ىنب اب كولنق لق ةيسرافلب هل لاقف وبا هب رمف
 طساو ةنيدم :عولخدا ىتح جومزهف ماشلا لحما ىلع اولجو كدعب

 2انجرخ اًذبا انتشيع دعب ملفت* ال هللاو 9 ضعبل ٍتضعب لاقف

 لئقو ةنيدملا انلخد ىتح انومزهف مأشلا لحما ناسف نكو يلع

 ©) 2 هرم. 3) ذ ريشب. ط12عع. لاق همصز. ذان1971. ) المع

 ممم. 0000. ةلئاقو. )4  ه نيلاللخلا )8 فرصنا ىل١ / شى.
 ىي) كل هس. 8 ذايخ ردو ناتسه  نامم. /) ك ةايح6. 2

 اولخدا. 2) 8 ملفن: 4 انجرخا هنا انشيع دعب حلصيب
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 ا م*إ“ غمس

 غجرف ماك الو ال لق لجرلا اذه ليلبس. ءّلَخ زوصخم تنأ
 ريشب نب ناجرلا دبعو نعم لرتعذ مبخأت هيلا نيصخ نبا
 هتدسفا دق كناسف ءالم ةريبه نبال نيضح ىبا لاقف ىلجعلا

 ايا اطدخ كبصح < نم كيلع كشا ايناك 2 كلذ ىف تييدامحخ ناو

 مدقو «هيلع اونك ام ىلا اوداعو ايكلطصاف هليبس ىّلخو هاسكف ةيما ة

 نب ىسلمل كفو ناتسج# ةيحان 4نم مكيهلا نب كلام رصن وبا

 ىلع لعجو هيلع رصن ىا مودقب سابعلا ىئا ىلا اذفو ةبطحق

 نسل ىلع اذجاو ناليغ ناكو ياوخل هللا دبع نب ناليغ هدفولا

 ساببعلا ىا' ىلع مدق املف هل اًذكم رتاح نب حور ىلا هحرس هذأل

 ماما كناو نيتملا هللا لبح كناو نينموملا ريما كنا ها لقدم
 لاقف كل هللا رفغ لق كزفغتسأ لق ناليق اب كتجاح لق نيقتملا

 ريما اي ناليغ هل لاقخ ةلاضق ابا اي هللا كقفو ىلع نسب دواد

 لخير مكيلع' سيلرأ لق كتبي لما نم لجرب انيلع"ّنم نيفتموملا
 انيلع نم نينموملا ريما اي لق ةبطحق نب نسما ر/ىتيب لها نم

 ريما اب لاقف لوالا هلوق لثم سابعلا وبا لاقف كتيب لحما نم لجبب ؛5

 اننيتعا ”رقتو الهجتو“ ىلا رظنت كتيب لقا نم لجرب انيلع نم نئنموملا
 مدقف هطرش ىلع ناليغ لعجن رفعج ابا ثعبف تاليغ اب معن لق هب
 ّقوْب هب لق ”تعغنض ام مالا تدر“ اما نالبغل رصن وبا لاقف 'انظساو

 ةلاقلا ىلع تل اي رق اور لو رف طالفملا »قع الإ ةقبكك

 نب ةروهج لق وع نم لق ىنم دلجا وه نم ىلع كّلدا ىنللو »

 ©) 8 200. نع. 45) كاذب ه) ك نم. «4) 8 هرم. 7
 321 رعر كن تعيب“ مز ما 70 6600 ريهيمج 1 ريهج

 كك. 776771. ق7. م, 7, ةتحتتم 4»



 مس# ذانس هر

 ريسي لبقاو* فقاو نسللو تانارعلاب تادارعلا باكا ىمرو رامضملا

 هيلع وكف مأشلا لقا عجرو ىدنتلو رهنلا نيب اميف «ليشل ْئ

 تنم قرغف ةلجد ىلأ ورطضاو ةنيدملا نيبو هنيب اولاحن 6 ىسملل
 هجالس © نثموي ةتابن "نبا ىفلأو مولمسم نفسلاب عرقلنتا ريتك سلف

 5 اوجرخ رث مايا ةعبس اوثكف اورجاحتو بكرف ةنيفسب هوعبتف مكئاقاو

 صفح ىا ىلع ليها نيف: ىم "لج ناسف رك لا

 ىمتناو صفح وبأ هبرضو ىملسلا م الغلا انآ ىمتناو هبرضف كمرازه

 الخرف ةكبق رع أقلا لما مزهناو هعرصف 7 مالغلا انا

 را وسم لا ناو يت ا

 ريمألا ع نا «لاقف هتبق* ىف ةيما نأ ىلع لخدف هلزنم ىلا نامثع ابا

 كقنع ىف هتقلع باوش اهيف نك ناف كتبف /شتفأل كيلا ىنلسرأ

 هذهف كاوس كتيب ىف نكي رث ناو هيلا .كب' نيصمو مالبخي

 بهذق + هتبق شفي نا هحلي نا قف كل ةلص افلا نوسمخ

 15 نم سانو الكاز نب نعم كلذ ىف ملكتف سبك رب نبا يأ

 عءاجغ ةرببه نبأ ١ اويناتو 3 وسبكحت 8 ةرارف ىنب نم ةثلث اوذخأو ةعيبر

 نع * ىلخ ىتح عنع ىّلخن ال اولاقف ميلكف نيصح نب ىيجك

 كسفن ىلع الا دسفت ام هل لاقف ةريبع نبا 7 نأ انبحاض

 ه) ©2004. لبخلا 3) هك هن. 14 ةيلع ركف ماشلا لحما عجرو

 ةلحت ىلإ رطضاو نسم , نادم 5١ '1ةطدنت 01عاما (2) 16ععملامطم

 هنا: جاطضاو منيب لاحت. 0 8 همس. ) 0004. ىبلعتلا.
 2 8 كانغ يتق, رز 8 5. مم ف لكسيلا 22 ةياللقا اا
 ةلضافلا نوسمخل, (8 هذح)» )8 هتيب. 4) 8 ىلخ. 42 8 لف

 120 4 اولاقف. ) 8 هد.



 4 | خخنس

 نبا نا ىرسلا أو ىسيع نب رشبو كينغ ىب ريعزو ردب نب هللا
 اوبهذف اموق لاقثألا ىلع فّلخو هنع سائلا قفت مزهنا «امل ةريبع

 « ٍغبحاص لقق دقو بهذت نيا 0ةرثوح هل لاقف لاومألا كلخب

 لق رفظنا وأ لئقت ىتح عالتاقف ريتك كنج كعمو ةقولتا ىلا ضما
 كسفن نم هنكمم نا ىلع «كيرت ام لق رظننف اًطساو 4قأت لب ة

 هئشب ناورم ىنأت ال كنا /نيضح نب ىهيج هل لاقف لتقثو

 |0010 دنع يدب يدل ولك نت تعا نيا ديلا م للسا
 ناكو قا لتقلا الا راصلمل دعب سيلو راصح ىف ريصتف طساوو

 # مق نا هفاخن هفلاخف رمألا ىف هيلا بتكي ناك هنأل ناورم فاك

 00 ار دع را سلا
 بازلا نيب اميف اولزنو هباحتأو نسل ىدتخت ةبطحق نب نسل

 يمناك. ةعقو لوأذ رامضملا /باب لابح* هقدارس نسل برضو ةلجدو

 ا سيرلو ةييع حيت لعل لما فل ةطيألا نب لي
 هعمو دوأد هنبأ هتنميم ىلعو ةريب نبأ يرخو اوجرخن هل نلف

 6 دوعلا وبأ يف ناسارخ لحما نم # سان ىف ةنابت نب كيح 5

 ةريبع باو ةيرخ نب مزاخ نسل ةنميم ىلعو اوقتلذ ىناسارفل
 مأشلا لحا ماومزتف ةريبع نبا ىلع مزاخ لمحت رامصملا باب ةلابق
 باي صغ ىتح ةئنيدملا باب سانلا ردابو قدانخل ىلا توسل ىتح

 4) 8 هرم. هك طحط6# لعتضصلأ ىيفتف. 2) ك ةيبح2 4
 يحاص. 4) ع 14, 8 قات, ل قآل ) 8 كبد 5 م, ة

 كيوت اذ ام.2 رك هذ نسحز 8 نيصح. م) 4 ىسحا 4) ك

 م 2) هل هلتقيف. 6) ثا هدم. 569. اهب دنممل. ءهء آخ. /7)

 بابي. 7#) كلل اوننات. 7) ذ سانو٠ 058 اروعلا. رض) هذ مهما



 | نس 4

 الجر نيتلث ىف رفعج ابا هاخا سابعلا وبا هجو ةملس وبا لنق اًملف
 ىمشاهلا. لصفلا نب قاكساو .ةاطرا نب جاجا جيف ملسم ىأ ىلا

 نيسلل ىب هللا «ديبع هياس ملسم ىنا ىلع رفعج وبا مدق املو

 اب جرعألل ريثثك نب ناميلس لاقف دعم ريثك نب ناميلسو جرعألا
 5 ام ىلا انوخداف.'متتش اذان 2 مكرما متي *+ جزا ودجر انك ا ال

 كلذ فاخن ملسم ىنا نم سيسد هنا هللا كيبع نظف نوكيرت

 ابا هللا حيبع ىأو هاا ريتك نب ناميلس «ةرياسم ملسم ابا غلبو
 هلاتغا كلذ لعفي مل نا هنا ىطو نامبيلس لق ام هل ركذف ملسم

 ليه طفت .دل ةلاقح نيقحك ني ناميلطساكلا ملط وبا ال ا

 1: لاقف كتيهتا لق ىّناذ لق معز لق هلثفف هتمهنأ نم ىلا ملمالا

 رمأق مامالا شغ ىلع وطنم كتناو هللا 4قدشانت ال لق هللا كدشنا

 «نيغ ملسم وبا هقنع برضي نك نمم اًدحا رب لو هقنع برضب+
 تسل سابعلا ىأل لاقت ملسع ىنا دنع نم رفعج وبا فيصناف

 , ه©اهمتكذ نيكسا سابعلا وبا لق دارا ام الا عنصي ام هللاو لق

 برحل طساو ىلا رفعج ابا هاخا ساببعلا وبا هجو ةنسلا هذحم ىفو

 نيبخلا شيل رما نم: ناك ام انكذةحقو*., !«ةزيبص ريا
 ةبطحق نب نسلمل هنبا عم رق ةبطحق عم ناسارخ لما نم وقل
 ءايب اًنصحام ر/طساوب مأشلا دونج نم دعم نمي هقاحنو همازهناو

 « دبع نع ىبلسلا هللا دبع ىنا نع دمحم نب ىلع ركذف

 ©) 8 لكبعرو 1253 ةاناعتت ديببعز 0000. ءغ 1[خ 216 نسل

 ) مكرصأو. «) هش لوق. 4) 4 ىندشنت هت. هللا <6) 0

 «000. ةاتمم1ء1 ءزء 1. مث) كل اطساو,
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 ةنيذملا ىلا .هدع ليت ثا ةلليخافلاب يكس ىنم .ةلاصترا لبق

 هنم كلذ فرع دق هل ركنتم ومتو اهب ةرامالا رصق لزنف © ةيمشاهلا

 امر 5 شغلا نم هب مه ناك امو هيأ, هيلعي ملسم لا ىلا بتكو

 ىلع علطا ناك نا نينموملا ريما ىلا ملسم وبا بتكف ءدنم فوختي

 اب لعفت ال سابعلا نأل ىلع نب دواد لاقف «هلتقيلف هنم كلذ 5

 نيذلا ناساخ لعأو 4ملسم وبا اهب كيلع متجف نينموملا ريما

 هيلا ثعبيلف ملسم .ىنا ىلا ٌبتكا نلتو هلاح رك هيف هلاحو « كعم

 :ملعأو ةيمشاهلا ةنيدملا ىف سابعلا نا ىلع ملقف ىبضلا سنا ب
 دق نينموملا ريما نا ىدانف ايدانم سابعلا وبا رماف همولق ببس:0 2ع

 هلونم ىلا اًنصنم يرخ رث ليللا ةماع بهذ ىتح هدنع لوي ملف

 نمو سنا نب رارم هل ضرعف تاقاطلا لخد ىتح هدحو 5 ىشمب 2

 لنك / اولاقو خةنيدملا باوبأ تقلغأو دولتقف هناوعا نم دعم ناك

 1 4 ل نام )أ
 ديحن نب ىيك هيلع ىلصف دغلا نم يرخآ رت ةملس ابا جراوشل

 ةرجاهُبلا ني ناميلس لاقف ةّيمثااهلا ةنيدملا ىف نفذو يلع. نبا
 ىبجبلا

 اريزو 6 نآك كانشبي ئف 2 رسبزو رسيزوسلا نأ

 «ديح لآ /نيما ملسم نيألو دمح لآ ريزو ةملس ىننأل لاقي ناكو

 «) 8 ةيسابعلا. 2) 4 نفل. 6 800. 8)624 ةيلس هك
 مدعم. رك) كل ديف. مل 4 هن١. 2) كل لقو. 2) 8 رجاهم (ة.5)
 ىلحسلاو " ىلكنلا. 2) 16 راص 7) الع 77ه. ,١١١ ال[آةهق. 11و

 136 ءا 21017. ريما.



 | داو يس نأ

 ملسم ىنأ بانك هاتا دق ىلا بحاص اذا ىلا ىلا تيهتنا اًملف

 هصخ#أف مدق اذاف كيلا هجوت دمحم نب هللا دبع نا ىنغلب هنا

 باتكب ىقربخأت ىلا لماع ىقاتت“ تمدق ايلف كيلع همودق ةعاس

 رذح اناو ىلا نم تجرخو الجو تددزان ليحرلاب ىرمأو ملسم قا
 5 قا باتكب ىناتا !دق اهلماع اذا :.ةباسينب .كنك الف. ثرسف قئابخ

 نافذ هحلت الو هصخشأت ديح نب هللا دبع كيلع مدق اذا ملسم

 ىقعي . هلرا, .تلقو :,قيشفن..تيباظق هيلع نمآ الف جراوخ ضرا كضرا

 ىف ملسم وبا ىئاقلت نيكف ىلع ورم نم تنك املف ترسف ىرمأب

 ىدي لبق ىتح ىلا ىشم لبقا ىنم ملسم وبا اند الف سانلا
 ؛هال مايا ةتلث تتكف اراد تلونف ورم لخدف بكرف بكرا نيلقف

 لاقف هتربخأت كمدقا ام عبارلا مولا ؛ قنا ىلا لق رامى نعا قلتم

 قلطنا لاقف ئجضلا سنا ىب رارم اطحف © ةوكيفكا ةملس وبا اهلعق

 مامالا ىَأر ىلا كلذ ىف هنناو هتيقل ثيح ةيملس ابا لتقف ةقوللا ىلا

 ىف دعقف سابعلا ىنا دنع رمسي ةملس وبا ناكف ذقوللا راورم مدقف

 ىىنتكحت ىلع لاق ««جراوخل هلنق اهلقو هلنق يرخ املف هقيرط

 ىلأ ىرلا نم رفعج ابا نبحت لق مفااس نع ميلس ىنب نم جيش

 باب ىلع « ُلزنِيف دينأب ملسم وبا ناكف هبجاح تننكو ناسارخ

 ىلع رفعج وبأ ببسضخخ ل نذأتسا لوقبو زيلعدلا ّئ سلجو رادلا

 هدْباد ىلع لخدي هل: لقو . بابلا هَ جفاف هقيار اذا 4كليو لو

 ه» نذانساو ملعا معن لق اذكو اذك لق هنا ملسم ىنأل تلقو سلعفف

 ةهلس_ نأل .ءركنت ناك لق ,نيابعلا ايأ' نا لليق نقرب | كوهيلع 1

 <) ا ءمصزءءاانتد. 8 دويكيحنا. 2) 1116 زمعامأ؛ كله ه) لون.

 270( رخ كحكو, 6 م ركذي



 ذم مام" نفس

 ناركذ دقو «فلغلاسا ىتح كلذ ىلع لزي ملف ناججيرنأو
 وباو رهشا ةعبس طاسيمسب ماا اذه ئليقعلا ملسم نب قاحكسا

 نا ملعا ىتح اهعدا ال ان ةعيب ىقنع ىف لوقي ناكو هرصاح رفعج
 لتق دق ناورم نا رفعج وبا. هيلا لسرأت لئق.وا تام دق اهبحاص

 0-000- لاقو طاطا يللا ب ىتيقلاو ٍِةح لاقف ه5

 دنع ةلزنملا ميظع ناكو هعم راصو رفعج وبا هنمآت لتق

 ©هنمآ ىنذلا وه ىلع نب هللا كبغ نا ليق كقو

 عالطتسال ناسارخ# ملسم ىا ىلا رفعج وبا صخش ةنسلا هذه ىفو

 “«ناميلس نب صفح ةملس ىأ لنق ىف هي

 ناك امو كلذ ىف رفعج ىناريسم ببس نع ربخل ركذ
 كنق ىف لسما قا آرماو "دما نم

 لاهل اقل هلق نم ىنك امو ةظملتتسا ىأأ ما لابق .ىيكذ :ىنضفا بق
 زاص ىنلا ةقوللا همودق دنع ميئاه ىنب نم هعم ناك نمو ساّبعلا

 حورف نب ةلبج نا دم# نب ٌىلعاركذف «امهتم عدنع هب

 ' نييعز» زب نط 4 و لق قلوس مب نين لو لق
 انم لجر لاقف املس وبا عنص ام انكذخ ةليل تاذ انرمس نينمؤملا

 "ا ينتشل عم هيوم منيو
 نع اذع ناك نمل سابعلا وبا نينموملا ريما لاقف دحا اثم فظني

 ا اق وع سيدخل نأ الا هيب" نكرعتبتل نأ لتستمر ىلا
 سيل لاعب كيأر ىأرلا تلقف ىبت ام لاقق سابعلا وبا ىلا لسرَأف ©

 ل اعل هوم يشم ارت ع وم

 انخخا هيأ, نع ناك نافذ هقيقل دق ولف كيلع ىفخب سيلف
 0 نورا «طريفا ةيباطويل ع ايام د اا



 ممم خريس 0

 ناورم ةمزع هغلب نيح اهنع صخت ناكو ةينيمرا نم © ملسم نبا
 نيرهش نم اون بعك نب ىسوم 8 رصاحو يلع ةريزجل لها هسأرف

 تناك ىتلا نخل نم دعم ناك نميف رفعج ابا سابعلا وبا هجوو

 نوضيبم اهلعأو ايسيقرقب رم ىتح ىصف ةريبغ نبا ةرصاحم طساوب
 اهبو كلذ ىلع مو ةقلا ةنيدم مدق مث خنود اهباوبا اوقلغ دقو

 ءاهلا ىلا ملسم نب قاس لحرو ارح وت ىضف ملسم نب راكب

 ةنيلم نم هعم نميف بعك نب ىسوم يرخو | ةنس ىف كلذو

 هيجوف ملسم نب قاما هيخا ىلع راكب مدقو رفعج ابا اوقلف نارح

 نم لجر :ذتنوي .ةعيبر نيو. نيئزامو ااذب تعيجا مح ل
 :هالنق اهب كلئاقف هيقلف رفعج وبا هيلا كبصف ةكيرب هل لاقي 3

 ءامرلاب ىاحسا ميخا ىلا راكب فرصناو ةكرعملا يف ةكيرب لتقو ادي

 قدنخت طاسيمس ىلا ركسعلا مظع ىف عل اير هفلخ

 ءاهرلاب راكب هلبق ىتح هعوبج ىف رفعج وبا لبقأو هكسع ىلع
 ىلع ىب هللا دبع ىلا سابغلا وبا بتكو «تاعقو امهنيب تسناكو

 دو لين ىنح مأشل 0 طاسيمبب قاكسا ىلا هدونجحب ريسملا ىف

 « اعيمج 0 لعا اهلا نيّتس ىف مو طاسيمسب قاصتا هازإب
 بلطو قانا عيتاكف ءامرلا نم رفعج وبا لبقأو تارفلا امهنيبو

 هونموي نأ حرمات سابعلا نا ىلا اوبتكو كلذ ىلا اوباجأت نامألا جيلا

 نبا ىلا ىاحسا يرخت هيف هل اوقثوو اباتك مانيب اوبتكف هعم نمو

 2, ماقتساف 7«دنع هباكصا رثأ نم دعم ناكو امهنيب جلصلا متو رفعج

 ةينيمراو ةريزمل رفعج ابا سابعلا وبا ىّلوو مأشلا لعأو ةريزجل لها

 4) 1همصطعو 22111 20 14 17 م مس نع مسع مولع ةهتانعتع زان

 © ملس : 3) 8 اجور « 14.22 0 8 اعيجلا 4) 8 لع,
81 8 

 انوي



 نأ مة!" . وزني

 ضييبت ناك لق دمحم نب كلخم مشاع وبا آس لق ميهاربا نبا
 درولا ىنا ضييبت لبق ىلع نب هللا دبع « هلانقو ةم نب بيبح

 هللا دبع هيقل دق ناكو ناروحو ةينثبلا وا ءاقلبلا ضرأب ىوملا
 داوق نم ناكو تاعفو هلببو هنبب نآكو هلئاقف هعيمج ىف ل ىبا

 علب املخ ناريحو ةينتبلا ريللا كلت لحما نم هيلي نمم 2يغو سيف

 ىلا ةرم نب بيبح امد نيرسنق لما ضييبت ىلع نب هللا دبع رو

 ا قيودا اهقوتبر يرخو دعم نما دبا دفا يلطلا
 9 وول
 «سابعلا ابا اوعلخو ةريزلل لحما اضيا ضيب ةنسلا هذه ىفو

 امو مثرما نع ربخل ركذ
 هيف لاح هيلا لآ

 اس لق ميعاربا نب باقولا دبع اس لق ريت نب دجا ىنثدح
 ثييتح اوصقنو: وصب“ رمل لعا ناك لق دمحم .نب دلت مشاع وبا
 4 نارحح ىلا اوراسو * نيرسنق لا ضاقتناو كولا قا جورخ مغلب

 ثبشنف دنل نم فالآ ةثلث ىف بعك نب ىسوم فتموي نارتو

 جمأو هعم نمو دورصاححو دجو لك نم نيضيبم هيلا اوراسو اهننيدع ور

 قاحكاسا كلذ ء يفت ىلع مدقو متعبجج سأ, يلع سيل نىدشم

 ©) 8 قيقا ها 51غ 1853 0) 110عانغ 1ءععملاناتت بح
 ©) 8 هلق. 4) 8 هس, ةنصماعات هع آخ. )  طع مدزر 8 ديقب.



 !*)' . زئلرربي ةن

 دبع ثعبف صيح اوثا ىنخ كمصلا دبع ىع سانلا مزهناف ريتك

 ىناجرجل ناورمو دكيز نب ديزي نب سابعلا ىلع نب هللا
 نب هللا دبع لبقأو صمح ىلا هباخصا ىف لجر لك ىناجرمخل لكوتنلا
 نب 4 كمصلا كبعو صمح نم لايما ةعبرا ىلع لزونف هسفنب ىلع

 نب دايز ئنايفسلا حبحم نأل ءنيرستق لعا* عيابو َندرألا نم
 دعيابو 6 جا خا ان درولا وباو ةيواعم ىف © ديزي يف هللا لنييتزع

 كديصلا كبع هعمو ىلع نب هللا دبع انأو امو نييعبرأ ماقأو سانلا

 وبا طضأو نيب لانغلا ىشا اولئتقاف اوقتلف ةبطحق نب ديو

 "٠ نب كيج لاقف نوقرفتي سانلا لعبت فيض بعش ىلا دمحم“

 انباحصأو نوديزي © ميقن ام ىلع ىلع نب هللا دبعل ةبطخحق

 ةنس ةكامل ىذ نم موي رخآ ىف ءاثلتلا موي اولتتقاف مرجاث نوصقني

 نب غبصألا هترسيم ىل اعو درولا وبا ليحمم ىلا ةئنييم ىلعو ان“

 ىنأ باكا نم ميق أجنو تاف هلعا ىلا لمكن دولا وبا حرجن ةلاوُذ

 ا اودارأو اوضفن صمح لحا ناك دقو هيلع اهقرحات ةمجا ىلا درولا

 © اوماقا هنجرمه اغلب املف دي رب نيا راثيا

 هعم نمو وم ضيبو ىرملا ةرم نب بيبح علخ ةنسلا هكذحم ىفو

 «مأشلا لما نم

 كلذ نع ربخل ركذ
 30 لعأو ىوملا نرم نب بيبح ضيب لاق هخوبش ىع يفت ركذ

 ىت) 8.مهده.- "86) اةيةللانء!"2)' 8 ةرنتع 2 كيز. 6 8 0

 انسح. 01110 1ءععدلتم 516 ءعا6. 0ءعقصتتع 20060. رك 8وبأ.



 نع مإغنإلا ؛ةعيئنيلاب

 جري ةيناث اوقتلف داوقلا نم هعم نم ةعامجو ةبطحق نب كيج

 هللا دبع عم ناك نم ةعامج فشكناو اديدش النق اولتنقان مرخالا

 وبا تيبتو خومزيف ةبطخفق نب كيو هللا دبع قل نتيبثو اوباث 7

 اعيمج ابلنقن هموقو هتيب لحتا نم ةئامهدمخ نم وح ىف درولا

 دبع نمأو رمدتب اوقخ ىنح ةخيبلللا نم هعم نمو دكمح# وبا برو 5

 فرصتا مث هتعاط ىف اولخدو هوعيابو اودوسو نيرستق لف هللا

 مناغ ابا جنجومو هيلع قضييبت نم ناك ال فشمد لما ىلا اعجار

 نمأآو ةعقو نيب نكي مثو اوقرفتو سانلا برع فشمد نم اند اًملف

 وبا لذي لو لاق “نم ناك امب مذخأب مثو دعيابو اهلها هللا دبع

 هللا «ديبع نب دايز غلبو زاجتا ضرأب فخلو ابراج انيهعس تيك
 اليخ هيلا هجوف 2 هيف بيغت ىنذلا هناكم رفعج ىلا لماع ئثراحل

 ىنأ سأرب دايز ثعبف نيريسا هل نّيتبا ءذخأو لنق ىنح »ولتاقف
 امهليبس ةيلختب رمأف نينموملا ريما رفعج نا ىلا هينباو دمحم

 ىرسلا ابا ناعنلا نا ركذ هناف مح نب ىلع امو ١ «امهنمأو

 ىرورملا 4 ملاص وباو دواد نب ناميلسو خورف نب ةلبجو هثللح

 نب هللا دبع ىلا سابعلا وبا بتكف نيرسنقب كولا وبا علخ اولق
 ىلا كبصلا دبع هجو ث كولا ابا لتاقي نا « سّطْفب وو ىلع

 هطرتش ىلعو /رافغ نب قراخم هسرح ىلعو فالآ ةعبس ىف نيرسنف
 اتسيخ .ىف تعشألا نب بيوذ هدعب هجو رث بيبش نب مثلك

 عيج ىف كولا ابا دمصلا دبع ىقلف نمل هجوي لعج رث فالآو

 6) 128 لكبع 6) 8 هرم. .م) 85: م. . كيه رماعع )85. م.
 < ]ةعبب 111, 1,, 117, مل“... رك و5: ما



 مه فس مذ

 ىنأ ءاقلل نيرسنف وكن اهجوننم جرخو هعم نمو هنمأو هحناصف

 نر نب نير فيضاوفهايءافيفأ فلا كاشيمتي و١0 ١
 ذئموي فشمدب ناكو هدنج نم لجر فالآ ةعبرا ف ىئثاطلا

 بلطلا  نيع يدمج "ندي انينبلا با قلك يارا ا

 5 هل «لقتو هللا دبعل نالوا تاهماو دمح نب وربيع تنخا ةيلفونلا

 لاق «ىدنالا ةقارس ىب لالا قبح ىب نامتع عم أاوضهنو اوضيبف

 رثو هعاتمو هلقث نم فلخ ىلع ىب“هللا دبع ناك ام اوبهتناو

 ىضمو فالخل ىلع اوعيجت ساو فشمد لها ضيبو هلعأل اوضرعي

 لحتا ةعامج درولا نا عم عمجي نك دقو ىلع نب هللا كبع

 ولأ مامدقو رمذدتو صيح لقا نم جيلي نم اوبنأكو نيلسينك

 نايفس ا ىب ةيواعم نب كيزي نب هللا دبع نب دمحم وبا ميلع
 0 ناك ىنلا ئنايفسلا وه اولقو هيلا اوعدو كبح ابا جيلع اوسأرف

 ىلع نب هللا دبع نم اند ايلف “اغلا نيعبرا نم وحن ىف مو ركذي

 دولا وبأو مرخألا جرم هل لاقي جرب هتعامج ىف ركسعم كمح وباو
 هللا بع هجو عئاقولاو لاتقلا بحاصو هل ربدملاو ركسعلا رمأل لونملا

 دعم نم ناسرف نم فالآ ةشع ىف ىلع نب دبصلا دبع هاخا

 اميف لئقلا رجاشاو ىيركسعلا نبب اييف متيقلو درولا وبا خقتضحانف

 ت0 لنقو دعم نمو ديصلا كبع فشكناو ميقلا نستو نيقيرفلا نيب

 6) 8 5. ل, /) 8 اونأك

 كفي



 باص نب دمح نب دلخ مشاع وبا ىنتلح لق ميعاربا نب باقولا

 ىبالكلا ثراخلا نب رقز نب رثوللا نب ةازجت همماو دولا وبا ناك لق #
 نيرسقب درولا وباو ناورم مز املف هناسرفو هداوقو ناورم باكا نم
 هدنج هيف لخد ابيف لخدو هعيابف ىلع نب هللا دبع اهملق
 سلابب هل نيرواج كلملا دبع نب ةملسم كلو ناكو ةعاطلا نم

 رازالا نم ىلع ني هللا دبع داوق نم نت سلب مدقف ةوعانلاو
 كلملا دبع ىب ةملسم كلوب ثبعف اسرف نيسمخو ةذثام ىف © نيدرم

 لاقي هل ةعزم نم جرخُ دولا ىأ ىلا كلذ ضعب اكشف مائاسنو
 ىتح هتيب لها نم ةّدع ىف فاسُحخ اهل لاقيو رفز ىنب ةعارز اهل
 ىنتح هلئاقن ةبلسم ىصح ىف لراث وهو كثاقلا كلذ ىلع مجاع

 دبعو ةريخاب فتموي سابعلا وباو هعمجأب اوضيبف كلذ ىلا نيرسّنق

 جوا الو
 ناورم داوق نم ناكو تاعقو خنيبو هنبين ناو جلناقف هعيبج ىف
 :نغيابف هموق ىلعو هسفن ىلع فوشل هضبببت ببس ناكو « هناسرفو

 الك ةارارزكو ديننيلا جلا هلت, ليا ..نم < عيلب_ نع ريح سيك
 جلصلا ىلا ةرم نب بيبح امد عغضييبت ىلع ىب هللا دبع غلب

 ه4) 1ع همه. (رازا تح رازه, 2101:200251, همر ةصص. ع). 2 دزالا
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 ام لاقف ريكب هانلف عجر رث هام ىقتساف ةلجد ىلا ىهتتنا ىتح

 تثراكلب نم ليعام»ا نبا لق نم ىبا لق رماع لق ىنف اب كمسا

 لق نم انق لق <« ةيلسم ىنب نم نكف لق ثراحلب نم انأو لق

 «ىكيعد ناكناوج اي ليقت كعمسا هللاو أل ناورم لئقت' هللاو تنأف
 : ةيلسم نولوقي ةفوللاب انخايشا تععمس لق ىنانللا اس ىلع لاق

 نيتسو نيبتنتا نبا وو لنق موي ناورم لنقو ١ «ناورم © ةلنق

 ليق ىفو نينأسو عسن نبا وو نيرخآ لوق ىو ماضعب ليق ىف ةنس
 نيقب ثلثل دحألا موي لنقو نيسمخو نامث نبا وهو نيرخأ

 سيخ لئق نا ىلا عيوي نيح نم هتيالو تناكو ةجنمل ىذ نم

 10 «كلملا دبع ابا ىتكي ناكو اموي رشع ةتسو رهشا ةيشعو نينس

 «ةيدرك كلو ما تنتاك هما نا دمك نبا ليش كو

 نب ىلع نع ديحن نب ىلع نع ريعز نب دما ىنتحح دقو
 كيج نب ناورم ما © نا لاقي ناك الق ىنهجل نانس او دعاج#

 مي مكللا نب ناورم نب دمحم اهباصا رتششألا نب ميعاربال نسنال
 اة ىلع ناورم تدلوف 4فيننت كو هلقث نم اهنخأف رئشألا نبا لدق

 ءشايع نب هللا دبع هيلع لخد سابعلا وبا مق املف :هشارف

 / عضنلا ةمأ ىباو ةريزمل رامك انلدبا ىنذلا هلل ديل لاقف فيتنملا

 ©بلّطملا دبع نباو معلص هللا لوسر مع نبا

 سرطف ىا رهنب لتق نم ىلع نب هللا دبع لتق ةنسلا هذ ىفو
 0 © الجر نيعبسو نينثا اوناكو ةيما ىنب نم

 «هعم اوضيبو ضيبف نيرسنقب سابعلا ابا دولا وبا علخ اهيفو
 ©) 8 اهع., ةصكد 1: و و. م. ١8)16 ١ هلتقت 2 83 ةدنضب )١١14 لكتأ همر

 18 ىسب (ةذ. 2 8 سابع. رك 8 عضنلا (ةو)»



 1 | خنس

 ابلعي ولو ل ىلا انيوضناف انيلع «اودشف ةريسي ةعامج ىف ىكأو

 انتل اوارذ انكجصا ناف ىاكتا نم ىتم نمل تلقف ائوكلفأل اننلقد

 اهناكف ناعناوج اب ىيهد تلقو فويس نوفج ىاككا رسكو ىفيس ه

 ىلع نب عاص بنكف ىلع نب اص ىلا ليعامسا نب رماع بكرو

 هال ىتح ىدعجل هللا ودع انعبثا انآ سابعلا نا نينموملا ريما ىلا
 ىلع لق  «هضأب هتلتقف نوعف ههيبش هللا ودع صرا ىلا
 لاقي ةرصبلا لحما نم لجر ناورم نعط لق ىراصنألا بلاط وبا آسدو

 نينموملا ريما عرص مئاص ساصف هعصف هفرعي ال وفو #دوغملا هل

 رتحاف نازل عيبي ناك ةقوكلا لخا نم لجر هيلا فبسف هوردتباو
 اهب ثعبف نوع شا ىلا ناورم سأرب ليعامسا نب رماع ثعبف هسأر

 قام نب ديزي عم هسُأرب اص ثعبو ىلع نب ملاص ىلا نوع وبا
 ىنذ نم نيقب ثلتل دحالا مهي سابعلا دا ىل  هطرش ىلع ناكودت

 مآشلا“ ىلا فرصنا رق « طاطسفلا ىلا حلاص عجرو #8 ةنس كش

 لضفلا ىلا فيقرلاو لاومألاو م السلاو نوع نا ىلا مئانغلا عفدف

 ركوبا انو ىلع لاق ىيرصم ىلع نوع ابا فلخو رانيد نبا

 رسيدب ىلا لق لثاو نب ركب نم جيش آس لق ىناسارفل ىسملا
 ناتبرق هعم ىف رم ذأ ثّدحنن نك ناغام نب ريكب عم ىنق»

 2 82 ايكسخ. ) 8 ريكد (510. ) 8 ناك داوح اب ناهدز ©

 7 جيون. 221/. م. )2  .٠.2 51ع 8, 1. 8دلمصنم !ظزز*“ روعم ا. ه) 25
 ب

 هت. عا ركز 8 هد



 [نإل زايمم 8

 نوع ابا ىلع نب ملص مكقف نوع وباو ليعامسا نب رماعو © نانف
 راس رث ةلمرلا لونف راسو ىقرامل ليعامسا نب ةرماعو هتمدقم ىلع

 وهنو © ناورم يري * زهجتاو نفسلا ىلع نب ملاص عمجو رجلا لحاس اولونف
 لون ىنح ركلا ىف 5 7 عال حح نفسلاو لحاسلا ىلع ر اسف ءامرقلاب

 5 برو ماعطو فلع نم هلوح ناك ام ىحات ناورم غلبو شيرعلا

  كيعصلا لين ىتح راس مق «ليبنلا 5 ئلع نب حاسص ىضمو

 اداوق ميلا هجوف فالعألا نوقرج لحاسلاب ناورمل اليخ نا هغلبو

 ناورم ربعف طاطسفلاب وو ؛اص 12 ضب امدقف الجر اوذحخأف

 وم ىفقتلا هعبتي ملاص ىضمو هلوح ام ىحو رسل عطقو لينلا
 0 يبلخ ىلا ىضم رت «ملاص مزيف الئتقن لينلا ىلع ناورمل ليخو

 ىلا راس مث جمزهو افط جهنم باصأت ناورمل اليخ هيلع فداصف

 اهيلع ةعيلط ثعبف ناورم هونظف اجاشر اورو اوربعف رخآ ميلخ

 ىلا ارعجرف هنوركني ادحا اوقلي ملف مداق نب كلامو رانيد نب لضغلا
 وبا ملقف لئنو /لحاسلا تاذ هل لاقي اعضوم لونف لحاف حاص

 'نارقلف ىنرملا ريثك نب ةبعش هعمو يكرم ليعامما نب رماع نوع

 هوءدجوف اوراسو 17 نا ىلع 1 موربخأف ناوره نع اولاسف
 49 دن برهف ليللا رخآ ّ م جوفاوف ريصوب يف 4 خسينك ىف الزان

 ريخاو ىلع لاق »لتقف هب اوطاحأت ريسي رقت ىف ناووم ميلا

 هريبووبب ناورم انيقل لق ليعام»ا نب رمع نع نسل نب ليعاملا

 2) 8" و.؛أجرتن") 13 ةطاو ء) 13 هددت. تان221671 © 1

 روى. ”,ع.-- 2) 5 عولخلا ١ 8 كتختملا " ريإ نك 06

 72ءوتفا. 1-21 يوسط# م. مخ ةتحتتم 4.  يم) 8 خوفأو.
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 ىلا راس رت 2؛لدمصلا كبع مولق دعب نيمسوي ماقأف فالأ ةعبرأ ىف

 صمح لين ىفح راس رث نيموي ماقاذ اهلا دوس كقو اهاناذ نيرسنف

 لحترا رث نيموي مقأو كبلعب ىلا راس مث اهلحهما عيابو اما اهب ماقأن

 ىرق نم ةيرق نزم لونف لترا مث نيموي ماقأف رجلا نيعب لزنف
 : 9 ل نم ا ' 2 ا

 ىف ءارذع جرم لونف ادحم ىلع نب ملاص هيلع مدقو ماقذ فاشمد 5

 نب متيهلاو ةبعشو فافخو ميعاربا ىب ماسب دعم فالآ ةينامث

 حلاص لزنو ىقرش باب ىلع لزنف ىلع ىب هللا ىبع راس مث ماسب
 ىلع ماسبو ناسيك باب ىلع نوع وباو ةيبال باب ىلع ىلع ىبا

 فشمد قو سيدارفلا باب ىلع كيزي نب سابعلاو ناوفص نبادم

 سانلا 3 - 2 ءاقلبلاو ةظرثمد لف و 0 ةبيواعم ىب ١ب لولا

 مهب ©باوبألا ايحتفف كيلولا ايلتقو اضعب ٍضعب لتقف ةنيدملاب

 يب نب لوا ناكف #1 ةنس ناضمر نم 8 نيبضم رشعل ءاعبرالا

 ريغسصلا باب لبق نمو ىتثاطلا هللا دبع ىقرش باب نم ةنيدملا روس

 رهن لزنف نيطسلف كيري راس رث ءامبي رشع ةسمخ فشمدب ىلع

 لحترا رق ةنيدملا ىلا ئيشاهلا رفعج نب ىيحج اهنم هّجوف ةوَسْكلا
 مورلا جرم ىلا راس رث 4ناسيب لين مث اودوس دقو ونأف ندرألا ىلا

 بانك هعاجو نيطسلفب ملقأف ناورم برم ىلقو سرطف ىنا رهن ىلا مث

 حلاص راسف «ناورم بلط ىف ىلع ىب اص هجو نا سابعلا اور

 نبا دعمو #1 ةنس ةدعقلا ىن ىف سرطف ىنارهن نم ىلع ىبا

 <) 8 هدمض. 5) 8 هدم, 14 نيضم سمخلا 2 5زء 8: هك 4
 م غن لق 1



 ٌبحاص انا امنا تيلقف ميقلا ررخأ ىل لق مهيلا كلذ ناك ال نتيلق
 9 2 5 ٍ ع تع

 انثا # ىل لاقف وظنو ةرسيو ةنمي فخات بح بحاص نسلو ملق

 ناويدلا ىّصحا ام هللا هلئت هل ام لقو هللا دبع سلجف افلا رشع

 «لجر فلا رشع ىنتا ىلع الضف ذثكي

 6 ىلغتلا وريع ىب ماشع اهيلعو لصوملا ةنيدم ىلا ىتحح ناورم مزهناف

 اذه مأشلا لحما مجادانف رسمل اوعطقو ىدسالا ةبرخ نب رشتبو

 ةلجد ربعف كلب ىلا راسف رفي ال نينموملا ريم ١ متيذك اولق ناورم

 لاقو ةيواعم ىب كيلولا اهب قلكخم .فدمم “ىلا نارصع قاف

 ؛ه نيطسلف ىقأ ىتح ناوزم ىضفو مأشلا لقا عيتجج ىتدح علقت

 ناعبض نب مكمل نيطسلف ىلع بلغ دقو سرطف ىبارهن ذ.لونف

 عابنز نب حور نب كيؤي نب هللا بع ىلا ناورم لسرف ىماذإل
 دبع ىلا سابعلا وبا بتكو «مكلل ىي ىف لاما تيب ناكو هراجأف

 هاقلتف لصوملا ىلا هللا دبع راسف ناورم عابتاب هرمأب ىلع ىب هللا

 15 لبجوملا لحما ىف ادوس كقو ةيوخ نب رشبو ىلغتلا ريع نب ماشع

 0 ليص نب دمح* لصوملا ىلوو نارح- ىلا راس رق ةنيدملا هل اوكف

 نارحح نم راس رت «دمحم نب ميخاربا اهيف سبح ىلا رادلا مكهف
 4 ىئورورملا نيمح «ابا اهتالرو* يينم لونف اودوس دقو ينم ىلا

 ةيمأ وبا نع هب داتا اهب* هابأ 2« قنعيبب نيرسنق لما ديلا ثعبو

 »» سابعلا وبا يدب هّدما ىلع نب دمصلا دبع هيلع :ملقو ر/ ىلغتلا

 6) 7 ىبلعتلا. " 8 هدف. 01. 5مههبا. 20. م... )18 لقو.

 4) 8 ىدرورملا 6) 8 ععببب (هاع). رك آخ هرم. 113عنقنتت 611

 هنا طدعع مالو مممعطءمغر زطمعتستك 01100 اللتر ءاتت 16
 تمرصدعرر ىلاطؤث (0مج332, انأ ءءء 5600. 32م3 20114 ] طرح- 11 01 هزة
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 ةنيدملا نيحضف رث امإبا هرصاخن هيلع ىلع ىب هللا دبع مدق

 لتق نميف ةيواعم نب دكيلولا لتقو اهلها «اضرتعم ةونع اهلخدو
 ت0 : 2 :

 ندرالاب ناورم رمو ءاهتنيدم طئاح ىلع نب هللا دبع مهجتو

 اهكرتو اهيلع هلماع ناكو / ىلماعلا ةمالس نب ةبلعت هعم صخاشف

 مدق مث اهيلع دف ىلع نب هللا دبع محق ىتح لاو اهيلع سيل :
 دعم هب صخاشف «ريزعلا دبع نب سحاملا هلبك نم اهيلعو نيطسلف

 لاقي اهنم الزنم لين ىتح اهنم يرخ رث رصم ملق ىتح ىضمو

 ليصوملا ليخ امهعمو ةبعشو ليعامسا نب رمع هتيبف «كيميصيبب هل
 تيب ةليل ناورم انبا هللا كيبعو هللا دبع برعهو ءاهب هدهلتقف

 البي ةشيشل 00 اءالب هشبل نم ايقلف ةشبلمل ضرا ىلا ناورم 0

 ا ىدهملا ةفالخ ىف ناك ىتح ملسف ىلعابلا ةيواعم

 اماو .<«ىدحيملا تا واروع جب

 ىرسلا ابا ناعنلاو ىسيع نب رشب نا ركذ هناف ديحن نب ىلع
 نا هوربخا ليثربج- ىلهم راحو ىنزووملا ملاص اباو ميخاربا نب زوحتو دق

 ىف هللا دبعو فلا ةئامو نيرشع ىف ىلع ىب هللا دبع ىقل ناورم

 نب هللا نبع عم ناك نم ددع ىف ءالرم ٍفلوخ دقو اغلا نيرشع

 عيبرلا نب بعصم نع ةرعملا نب ملسم ركذف  «فذئموي ىلع
 5 املا لق ناورم اينأك ناكو بعصم نب ىسوم وبأ وهو 0

 نامألا تيبلط ميشا :ىلع ىلع نب هللا دبع رهظو .ناورم

 1 همازهنأو ناورم أوركذ نأ كتم وخ»و عدنع سل ان ملا

 لاق «هنع ىنتّدح لاقف ريمالا هللا حلصا معن تلق لانقلا تدهش

 ©) 8 دفصرعم». 6) 8 لماعلا < 8 ىوعلا لبع 5. سحامر.

 0( 12 21 ريصوبأ. 9 1 بيب.
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 تنك بالا نم ناورم مزهنا امل لق دمحم نب كلخ مشا وبا

 ناك فلا ةثامو نورشع بازلاب هركسع ىف © ناورمللا ناك لق هركسع ىف
 باولاو كلذ لتتم هللا دبع هنبا مكسع ىف ناكو اغلا نوتس دركسع ىف

 ةعامجو نوع 8 ىباو هعم نميف ىلع نب هللا دبع هيقلف نيب

 نابا اهبو نارح ىلا راس اومزغ اهلف ةبطحق نب كيج نم داوق

 فين اهب مالف اهيلع هلم ديخا نبا ناورم نب دمحم نب كبزي نبا
 هدلوو هلا لج ىلع نب هللا ثبع هنم اند ايلف اميب نيرشعو

 دتكتأو ديزي .نب نابا نارح ةنيدم فلخو امزهنم  ىضقو' هلايعو

 ءاقلتح يلع نب هللا كبح هخقو ١ نامقح/ "اهل افي نارا ل

 ناك 4نمو هنماق هتعاط ىف لخدو هعيابف هل اعيابم اًدهسم نابأ

 ا

 هل عبتم هللا دبعو نيرسنقب رم ىتح ناورم ىضمو ةريومْلو نارك
 عهبلاو يح ىلا تملا 0

 مدح لحب نسب شل نس د

 نييداو ىف هل نمكا 8هليخ ةربغ ىار املف لايما ىلع هوقحلف
 15 هنم اوند ايلف كلخ رخآلاو ديزي اهدحأل لاقي .ديلاوض.؟ ف 3

 الا اوي 2دشانو هعم نميف عاقاص ى 5 ارذلا ىضمو نينيبكلا اوز

 مزيف هفلخ نم  نينيكلا راثأو منيب لاتقلا بشنف هلانقو 0

 ءءإ ع
 ناورم ,ىضمو لاق «ةخةنيدملا نم بيرق ىلا ابننا ىنتح هليبخ .

 نَتَح وهو ناورم نب ةيواعم نب كيلولا اهيل, فشمدب رم ىتح

 « ىتح اهب هفلخو ىضف ديلولا ما اهل لاغي مل ةنباب جوزنام عأورسمل

 6) 8 ناورم. .2) 8 ىباو. 12 8 2داوق, 0123. هانم. 4) 8 نم.

 ه2 8 نانيبهكلا. |



 دل |" ذخنس

 سبح سبلمل ىف ديح نب ميقاربا عم نينك لق ناوفص ىبا

 دبع نب © ةملسم نب ليحاشو ويزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع

 هاتف ليحارشو ميعاربا نيب يذلا صخو نوروازتي اوناكف كلملا

 نبللا اذه نم تبرش ىنا كيخا كل ليقي لاقف نبلب امي هلوسر
 هتعاس نم بصوتق برشف هلوانتف هنم برشت ما نتببحاف هتبطتساف 5

 هيلا لسراف هيلع أطباذ ٌليحارش هيف قي امبي ناكو 2 هدسج رشكتو

 تبرش امل ىنا هيلا لساف كسبح اف تأطبا دق كاذف نلعج

 ال لقو اروحلم ليحارش هاتذ ىنفلخا ىلا هتلسرا ىنلا ىنبللا

 كيلا هب تلسرا الو انبل مويلا تبرش ام وه الا هلا ال ىنلا هللاو
 الا تاب ام هللاوف لق هللاو كل ليتحا نوعجا, هيلا انو هلل الف

 نب ةملس نب ىلع نب ميعاربا لاقف «دغ نم اتيم حبصاو هنايل
 ىدع نب جبص نب رماع نب عيبرلا نب ليذع نب «ةمرغ نب رمع
 هيثري رهف نب ثراخل 6 ىبا وم سبفو سيق نبا

 نيدلا ةمصع هيف ناركب ربق ىنعضعصق اَذْلَج ىنبسحأ تنك لق

 نيبطلاو راجألاو جئافصلا نيب مهلك سانلا ريخو مامإل هنا 4

 نيكسمو لام ىن لك © تليعو هتبيصم نع ىنلا مامالا هيف

 نيمأ لق رين هللا افع ْنكْل ةبلطم“ ناورم نع هللا" اقع التف

 «مكلْل نب ناورم نب كمح ىب ناورم لتق ةئسلا هذه ىفو

 مأشلا لحما نم هكناف نم هلاتقو هلئتقم نع ربخل ركذ

 . ىثدح لق ميغاربا نب باعولا دبع اس لق ريب نب دحا ىثدح

 ©) 8 ماش ىب ةيواعم». 0) 1 «لج- سكنو. ءه 1ك 221 ميجاربا

 ةمتر نب. 2) 3 هون 2 2) 8 تكنيحلا "(7) طئاتغ



 [أنإ# خنس ظ قف

 نب ناورم محق لق ملاص نب دمح نب دكلخم مشاه وبا آمد لق

 ماشع نب «ديعسب كاكاضلا ىلا اهجيتم اهملدق نيح ةقلا ديح

 ب يوسف هعم قفاثو ىف و ناورمو نامتع هينبأو كلملا دبع نبا

 5 نب سابعلاو ريزعلا دبع نب ريع ىب هللا دبعو سابع نب هللا دبع

 نجس ىف كلهف راطيبلا هل لاقي ناكو ىنايفسلا كح وباو كيلولا

 حكيح نب ميعارباو ىيلولا نب سابعلا نارك عقو ءابو ىف نم نارح

 موي بازلا نم ناورم ةيزح لبق ناك املف لق ءريع نب هللا دبعو

 هوبا فلو دعم نميف جرخو ىنجاسلا بحاص اولتقن سيحكملا نم
 ا : : : : را 5

 كلملا دبع ىب ةملسم ىب ليحارشو ماشخم نب ديعس ءاغبغلا

 همسا ناكو ةعبارلا ةينيمر فيرطبو ىلغتلا رشب نب كلملا دبعو

 !:سمخ نم اوك آلا مهلتق دعب ناورم ثبلي مثو ةراجكأب ناشوك

 دي ىلا نع ىلخت بازلا نم امزهنم نارح محق ىتح ةليل ةرشع
 ريثك بأ هللا بع نا ريعركذو 22««نيسبحلا نم هسيحح خف ناك نمو

 ىلع ناورم مح لق هيبا نع ىسوم نب ىلع نع هتكح ىدبعلا

 مث ريع لق  ناوفص نب ليهلهملا نع نا ىنتتح لق ديوس نبا
3 

 ليلهملا ىنتدح لاق هدعب ,ناميلس نب رفعج نب رمضفملا ْ 3+ .٠

 ©) 8 كيعسل. 4) 1 انغ 710. دعيج. )14 >2 200. دع ىباو.
 7) 50مم1ءالا ء2 14. 2 8 لاقف.



 اني از" نس

 اوربصا سانلل لاقف تجف لاومأب رما ذا نولتتقي سانلاو افقاو

 كلذ نم نوبيصي سانلا نم“ سان لعجن ملت لاومألا هذهف اولتأقو
 نا عهنمأت الو لاملا اذه ىلع اولم كق سانلا نا هيلا اهلسرأت لانملا

 رخخيم ىلا كباحتا ىف رس نا هللا كبع هنبا ىلا لست هب اوبهذي
 هتيارب هللا دبع لاف عنماو لاما كلذ نم ذخا نم لنقاف كيكسع ة

 نع لع نب دمحا انتكح /اومزهناف ةئجزهلا سانلا لاقف هباحصاو
 انيقل لق ناساخ لما نم لجر ىنثتكح لق ىملسلا دورا ىبا

 انيتجت ىيدح لابج جنأك مأشلا لعا انيلع لمحت باولا ىلع ناورم
 عطقناو عقاتكا هللا انَحَتَمو ةباح# هنأك اتع اولاق ىامزلا انعشأو

 جرخت مأشلا لحما نم لج هبلع ىقبف اوربع نيح هيلي امم رسل ؛

 نيب ىلو ىتح هلتقف رخآ يرخ رق ّئمأشلا هلتقف انم لجر هيلع
 هانيطعأت ابلض استو اعطاق افيس ىل اهبلطا انَم ٌلَجِ لاقف ةتلتق

 هلنقو اهعطقف هاجر برضو سبئلاب هافنأف ىماشلا هبرضف ديلا ىشف

 ناورم ةجيوه تناكو «ىلباللا هللا كيَبع وح اذاف انربكو هانلجو عجرو
 نم تلخ ةليل ةرشع ىدحال نبسلا موي ةكبص ركذ اميف بازلاب

 © ةرخآلا ىدامج

 نب هللا نبع نب ىلع نب كبح نب ميغاربا لثق ةئسلا هذع قو
 نابل

 هلتقم ببس نع ربخل ركذ
 ' لتقي ل مضعب لاقف دمحم نب ميعاربا رما ىف ريسلا لحما فلتخا *

 * نوعاطلاب دمحم نب ناورم نجس ىف تام هنلتو
 كلذ لاق نم ركذ

 دلاخ نب ميعاربا نب باقولا دبع آس لق ريخت نب دجا ىنتثدح



 ملم يس ا

 منهنا مث كلذ ىلع تردق كنا هللاو ثحدو لق كنءوسال هللاو اما

 رثكا فتموي قرغ نم ناكف رسل عادقو ناورم مزهناو ماشلا لا
 دبع :نب :خيلولا نب ميعاربا ثثميرخ نييف اكمل لا
 ارجرخساو باؤلا ىلع رسل دقعف ىلع ىب هللا دبع رماو كلملا

 5 لاقف «كلملا دبع نب كيلولا نب ميعاربا 2 نميف ناكف قرغلا
 نوف لآ اَنْكَْعَأو كانيَكم رجلا مكب انه ناو ىلع نب هللا ٌدبع
0 25 

 لام لأ عبس ىركلح ف ىلع بالا د 0١ 3 ورظنلا مشان

 نام ري اعل
 ٌبرهلا همه اًميلظ مولظلا داع هل نيلقف ناورمب رارغلا ممَل

 » بسح الو نيد الف انيوهلا كنع نبعذ َّنا كّلملا كرتو رارغلا نيبا

 بلك هنود ل أدت لظك نأو باقععلا 0 ملا « ةشارف

 فلاب سابعلا ىا نيئموملا: ريما 4 ىلا ل نب هللا نضيع يلا

 اريتك احالس هيف دجوف هيف ام ناورم ركسع ىوحو ناورم برقو

 «ناورم نب هللا دبعل تناك ةيراج الا ةأرما هيف اوحجج رثو الاومأو

 د لق مق نيتعكر ىلص ىلع نب هللا دبع باتك سابعلا بأ ىلا ايلف |

 2 ف 0 هلآ نإ َلَق ينجلي ترق

 رتل 6

 ربحي ال ناساخ لا هيقل امل ناورم ناك ةيما نب ناجرلا تسبح
 ه0 مزهنا مهب ناك هنا ىنغلب لاق «داسفلاو للكلا هيف ناك الا ايش

 ©) ذط ..هره.- 2) لكم 2ر98 47. 4 هشارف, 14 هسأرف» 0

 العون. مومو. 1, 0.332.2.178, 668, 456 2.1657 (6011.116 © 11

 4) 1 ه2. 6) ]ع01. 2, الو. 255-22.
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 0 مز*/ زئنس

 ديلولا © ناورم ارسيم ىلعو يوك وبأ هننميم ىلع راسو ٍكسعنا ىلع

 ةيناكودلا هعمو ةرمخل نم فالآ ةتالث نايم | تجدوا ةسيواسعنم نبا

 ب واو ودل سيلا ا سل
 5 لاوزلا لبق انيلتات ناو ميرم نب ىسيع ىلا اهعفدن ىيذلا نع

 هلسي ىلع نب هللا دبع ىلا ناورم لسرأو «نوعجار ديلا انو هلل
 ىتح سمشلا لورت ال فيرز نبا بنك هللا دبع لاقف ةهداوملا

 مموعدبت ال اوفق مأشلا لعأل ناورم لاقف «هللا ءاش نا 2 ليخل هئطوا

 ناورم نب ةيواعم نب ديلولا لمحف سمشلا ىلا وظني لعجغ لاتقب
 لحما ةيواعم نبا لناقو همتشو بصضغف هننبأ ىلع ناورم ننخ ومو ؛

 بعك نب ىسوم لاقف ىلع نب هللا دبع ىلا نوع وبا زاكاف ةنميملا

 اهمرفط نللا للف يرألا ضيوف اوزنيلف' ىلنلا رم هللا تبعل
 أك نا نورخأتي ناجل كرس مجم بكرلا ىلع 3 2 ْ

 00 م سوا مر يا ع

 ميلس ىنبل لق اولاقف اولونا ةعاضقل ناورم لقو لاتقلا نيب كتنشاو

 اوليكلف رمع ىنبل لق اولاقف اولمحا نا كساكسلا ىلا لسرأت اولزنيلف

 لاقف اولمجلف نافّطَعل لق اولاقف اولجتا نا نوكسلا ىلا لسرأف
 لق ءاضرغ ىسفن لعجال تنك ام هللاو ال لق لونا هطرش بحاصل

 <©) 1غ 1عععملسس» 710عاغنق. 8 نأ [ة هتسيم. 01. 77, ©6-

 ىدعلرفعإام هلع. آر, 7601و 0 2, 0111 20ع 1060 5126 ©3153 037
 0 عهأ 0 لبلللا ه) 14 همصدماع عنك. ه4) 8



 |*) حنس لوو

 ربع ىسيم نب ةنييع رمأث بازل اهيلع َلْخَخ ةضاخ# نع ىلع نبا
 تعفرو اوسما ىتح علتاقف ناورم ركسع ىلا ىهتناف فالآ ةسيخ ىف
 دبع ركسع ىلا ةضاخمملا ربعف ةنيبع عجرو اوزجاحتف نإرينلا مال
 رف هللا دبع هنبا يرسو رسل دقعف ناورم جبصأت ىلع نب هللا
 : نب هللا دبع ثععبف ىلع نب هللا دبع ركسع نم لفسا اقدنخ
 ىلع ةلون ىتح لبقأت فالآ ةعبرا ىف «هرافغ نب قاخملا ىلع

 نب هللا دبع يرسف ىلع ىب هللا دبع ركسع نم لايما ةسمخ

 اررسأو ديالا مزهناق قراخملا ىقلف ةيواعم نب كيلولا هيلا ناورم
 دبع عب ثعبو هللا دبع ىلا هب ثعبف ةدع ذتميي ٍعهنم لتقو

 ٠ ىراسألا نم الجر ىلع اولخدأ ناورم لاقف سوورلا عم ناورم ىلا هللا
 نم دبع انا ال لاقف قراخملا تنا لاقف افيتكأ ناكو قاخملاب دونأت

 هذه ىف رظنأف لق معن لق قاخملا فرعتذ لق ركسعلا لها كيبع

 لجر لاقف «هليبس لحن اذه وه:لاقف اهنم سأر ىلا رظنف هارت له سوؤرلا
 ملسم..ايأ هللا نعل ضعي ل ىمو :ىاضللا لا رطنس نسم ل

 ؛ةلخا نم نيش آس نعام عب انلئاقي ءالوهب انعاج نيح

 ى:'هنا .اوير# مناف“ ةةيتيار انا «نوراخملا فرعا ناورتما له
 سوورلا كلت هيلع اوضرعا لق معن لق اهب انينأ ىتلا سيؤول هذه

 بهذ دقو الا هارا 37 5 هذه ىف هسأ, ىرا ام لاقف رظنف

 ىسوم هل لاقف ىراخملا مازهنا لع نب هللا ىبع غلبو «هليبس ىلخت
 همام رهظيف ركسعلا ىلا لغلا لصي نا لبق ناورم ىلا جرخا بعك نبا

 هفلخ سا ليص نب يح « ىلع نب هللا دبع الف قاحملا ىقل

 ه) 8 رافع نب ناحل. )2  8 ه. م. 4 8 هس, 2) ©هدز6
 انته ةاتم]ج1عالا. 6 8 هدم.



 ميامي مم*نإا تنس

 «بازلاب دمح نب ناورم مز ةنسلا هذ ىفو

 ةعقولا هذيف نع ربخل ركذ
 كلذ ناك فيكو اهببس ناك امو

 نب نسلو جورف نب ةلبجو ىرسلا ابا نا دمحم نب ىلع ركذ
 نب © كلملا دبع نوع ابا نا هوربخا جريغو ىرورملا ملاص اباو كيشر ة

 00 لا ومال
 لصوملا ىلا رث نيععلا سأر ىلا رث ىرشبو ىلع لب لاق ىَوْلِب اولق

 هجوف بالا لونف نوع وبا هيلا راسف اقدنخ رفحو ةلجد ىلع لونف 0

 0 ناتف نب لاهنملا» ىسوم نب ةنييع نوع ىنا ىل ةبملس وبا
 سابعلا وبا رهظ ايلف فالآ ةثلث ىف دحاو لك ةكلط نب قاخكاو

 فلا ىف < ىئاطلا هللا كبعو نيفلا ىف ديح نب ةيلس كثرعب

 نب 4 سادوو نيفلا ىف < ىثاطلا ىيبر نب ديبلمل دبعو ةئامسيخو

 راسف هللا ةكرب ىلع رس لاقف انا ىلع نب هللا دبع لاقف ىتيب لغا

 اانا نعي قوهوبلا دل لوصف: قزح ىلإ قع" محقتب لفت موب.دللا هع
 نب شايح هتطرش ىلع ىلع نب هللا دبع ريصو هيف امو هالخو

 سابعلا هبا هجوو رفنخل نب ريصن هسح ىلعو ىءاطلا بيبح

 «ىلع نب هللا دبع ىلا ديربلا ىلع الجر نيثلث ىف بعك نب ىسم#و

 هللا دبع لأس 1+ انس ةرخآلا ىدامج نم اتلخ نيتليلل ناك اًملف

 <©6) 8 هللا. 63) 8 5. م. 14 نانقر 1 ةكط ابق , 21017. ان 2عمعمأب

 © 8 قاطسلا 4) 512 8 هع ةشكر 11كط. ئلصف نب سارد»



 ظ
 | نس ملي

 وثأو سابعلا ىا جور اوفطصاو هحالس اوسبل دق سانلا جبصأف

 ةرامالا رصق اولخد ىتح هتيب لما نم هعم نمو بكرف باودلاب

 رث رخآلا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع. ىتنثال ةع موي ةفوللاب
 هيلع ىنثأو هللا ديحت ربنمل كعصف ةرامالا راد نم دجحاسملا لخد

 5 ةثارولاو ةيالولا دقو معلص ىبنلا لضفو ىلاعتو كرابت برلا ةمظع ركذو

 نب دواد ملكتو نيكس مث اريخ سانلا دعوو هيلا ايهننا ىتح

 هلا جبس تجرد شالغي نيبعلا فا كرياززاسا ليلا 0
 ناك ام هللا دنإ :سانلا اهنا لقي معتص: ئينلا:ىع لص هيل 0
 ريمأو بلاط © نا ىب ىلع الا ةفيلخ معلص هللا لوسر نيبو مكنيب

 ٠ ركسعف سابعلا وبا يرخو الزن مث ىفلخ ىخلا اذه نينموملا

 رتس امهنيب هترح ىف هعم لزنو ةملس ىنا ركسع ىف نيعأ مامحكب

 ىلع فلختساو ماسب نب هللا دبع ذئموي سابعلا نا بجاحو

 ىلا ىلع ىب هللا دبع هيع ثعبو ىلع نب دواد هبع اهضراو ةفوسلا

 ىلا يسوم نب ىسيع هيخا نبا ثعبو ديزي نسبا نوع ىنا

 ,ةثعبو ةريبم ىبا رصاحن طساوب ذثموي وهو ةبطحق نب نسحل

 رابع ئبب دبح نب: ةورع نب !نامتع ناظقيلا»ابا ب كيجيو حسا
 نب ةملس ثعبو زاوعالب ماسب نب ميعاربا نب ماسب ىلا رساي ىبا
 ركسعلا ىف سابعلا وبا ماقأو «فيرط نب كلام ىلا نامثع نب ورمج
 2 ناك دقو ةثوللا #كرصق ىف ةيمشاهلا ةنيدملا لوينف لحترا مث ارهشا

 « كلذ فرع. ىحنا ملوح .لبقادملسسا لل

 ) 8 هرص, 4) 8 كيرن. 6) 8 كه 14 فاوطلا. 4) 52ةقدع

 برق 7



 مسإ مه“ قاس

 ةفوللا ليخد نع كيم ابا ففكا خل ابا اب ةملس وبا هيلع ديف

 نب ميعاربا ىلا ةيناثلا ةليللا سيناك املف داسفو فاجرا باكا جناف

 سابعلا ىنا نم ةلاسر امهغلبف بعك نب ىسومو جمل ابا ةملس

 لؤنم ىف اوعيتجاف ةليللا كلت ةعيشلاو داوقلا ىف ىشمو هنيب لعأو

 ديد نب ةيلسو ىيبر نب كيبل دبع نم بعك نب ىسوم ه
 نب هللا دبعو © ليحارشو ميعاربا نب قاحاو ىثاطلا هللا لبعو

 لعأو سابعلا نا ىلا ليخدلا ىف اورمتثاف داوقلا نم مريغو ماسب

 نب ىسوم عميعرو ةفوكلا اولخد ىتح دغلا نم اوللست رث هتيب
 اوهتناف ميعاربا نب دمحم وهو ىريمخلا ديم وباو عاجلا ىوباو 5

 وباو بعك نب ىسيم لاقف هيلع ايلخدف دعس نب دكيلولا ر اد هلا م

 ميععاربا مامالإب دوزعو هيلع اوملسف هيلا اوراشأد ساّبعلا وبا مكيا 5
 8 نابيلسو لتاقم اباو كيجح ابا هدنع اوفّلخو ركسعلا ىلا اوفيصناو
 2« نيصح نب راهنو ثرامخل نب كديبحو نيل نب كيو دوسألا نبا

 ةخملس وبا ثتعبف ؛ 4 ورق نب كبح ةريره اباو ديحت نب فسويو

 ايا اي نينك نيا لاقف ةفوللا هليخدب كبخ ناكو هامحدف هل قا ىلا

 نب بجاح امدف مخل وبا رخو ىماما دنع تنك لق مخل

 سابعلا قنا ىلع ملسف لخدا هل لقو ةفوللا ىلا هتعبف « نادسص

 لخدي الف ةملس وبا مكاتا نا هباكتأو كيمح ىنا ىلا ثعبو ةفالخاب
 ملف هقنع اوبرضأق ال ناو كلذ هليبسف عيابو لخد ناف هدحو الا

 سابعلا ىنا ىلع ملسف هدحو لخدف 8 ماتا ناةوثبليوم

 هتليل نم فرصناف هركسع ىلا فارصنالب سابعلا وبا نمت :فالخاب

 <) 8 ليجارش وبأو 511252 2. )هر 6) 7هغهقدع و 0ءاعملاسست

 ع5أ, د © 8 نصح 51012 أمر 11 راهن عونا ع2 لان عون. )4  8 جورف»

 هك 5زع 8.



 مه نس هام

 نأ :ربخأت ميعاربا مامالا لعف ام هل لاقف ماشلاب عينأب ناكو هفيعف

 هفلخاساو سابعلا ىا هيخأ ىلا ىصوا ميعاربا ناو ةليبغ هلئق ناورم

 دي وبا دلأسف هتيب لعا ماع هعمو ةقوللا ملق هنأو هلعب نم

 يف ادغ كنيبو ىنيب دعملا فباس هل لاقف هيلا هب فلطني نا

 5 كيج وبأ عجرف «هنذاب الا يلع لحي نا فباس هركو عضوملا اذه

 ىلا هب فلطناف هيقلف اقباس هيف دعو. ىذلا عضوملا ىلا دغلا نم

 نم دكيمح وبا لأس يلع لخد ايلف هتيب لهماو سابعلا ىفا
 ىلا راشأو مكتفيلخو مكماما اذه لع نب دواد لاقف ٍهنم ةفيلشأ

 كرمأب انرم لقو هيلجرو هيدي لبقو ةفالخلب هيلع ملسف سابعلا ىا

 0 قا ركسع لخد ةملس ني ميعاربا ناك دقو «ميعاربا ممالب هاو
 سابعلا ىا لوسر هنا كبخأت هنمأتساف جلل ابا أ اًكنتم ةملس

 هحرس ناك ساّبعلا ابا ناو غعضرمو عم نمي نبخأو هتيب لفأو
 مدق هلأ لاجل ءاك لامإل اهيطعي رانيد ةثام هاسي ةملس قا ىلا

 هبخأت مل نا ىلا ديجح وبا عجرو مثيلا اهب ثعبي ملف اهيلع ماب
 ؛5 ىتح ةملس نب ميعاربا امهعمو كيم وباو هل وبا ىشف ملاح

 هربخا امو ربخل مل وبا هيلع ٌصقف بعك نب ىسوم ىلع اولخد
 ريناندلاب هيلا ةقعبلا لجت بعك نب ىسوم لاقف ةملس نب ميئاربا

 ءاجتو ةملس ني ميعاربا ىلا زيئنحلا عفدو مدل وبا فيصنف هُشيسو
 خل وبا لق رق «ةقوللا ة الخد ىتح نيلجر هعم سيرسو لغب ىلع
 *» لتق دق" نيم نبا نوره" نا ركسعلا "ىف. عاش»دكفواةيلل لآ

 هدعب نم مامالاو ةفيلخل سابعلا هيخا ناك لن دق ناك نان مامالا

 ©) 0 1 4 1 نع 0( 1 هالخكفلا



 ص ا نس

 ىشعألا لقب. لدم ثاّلذ

 اهلومغ سفنلآ تلاغ ام اذا راعب رجاع ريغ اهتم 50-7

 انب ٌعجرأَف كّيع نبا هللاو ىدص لاقف ىسوم هنبا ىلا 6 تفنالاف

 نب ىسيع ناكف ءاعيمج اوعجرف اًماك تمّت وا ءازعا شعت دعم
 ارفن نا ةقوللا نوديري ةميمكلا نم عجورخ ركذ اذا لوقي ىسوم :

 ميظعت انبلاطم نوبلطي ميلعأو مراد نم اوجرخ الجر رشع ةعبرا
 © هبولق ةديدش عسفنا ةريبك « مع

 ثادحالا نم ناك اع ربخل ةيقب ركذ

 ةثامو نيتلتو نيننتا ةنس ىف

 نب ديح نب هللا دبع سابعلا ىنال ةعيبلا بيس نع مامن 0

 «كبما نم ناك امو ىلع

 قاب نو هللا نيلع:نساتعلاب ىلا رما ' نم_.ازكذ : دق رقعج وسبا. لق
 اركذ دقو هنع كلذ انكذ نم نع لبق هركذ انضح ام ىلع نبا

 ام اضيا سابعلا ىال ةفالخل دىقع ببسو ةملس شا رماو كما نم

 ميعفاربا كمح نب ناورم لتق ةملس ابا غلب امل هنا وحر نكاذ انا ؛5

 رمضأو سابعلا. نالوا .ىلا ءاححلا ىف هل ادب مامالا هل لاقي ناك ىنخلا

 ةفوللا مدق نيح سابعلا ابا لينا كق 525276 ناكو مريغل ءاحدلا

 ىلع قا« قعس نبا ىيليلا ناد. ىف. .دتبيا لجا نما: دعم. ملكا نمارتم

 لزب ملف ايلجاعت ال ليقي مامالا نع لئس اذا ةملس وبا ناكف دوأ
 نيج وبا يرخ ىتح نّيْعَأ مامحب ككسعم ىف وهو هما نم كلن»

 ىمزراوخل فباس هل لاقي ميعاربال امداخ ىقلف ةسانللا ديري وهو

 ) 14 جن 1٠( خميظعل) :ئظعل



 مسن ةخاس مب

 هاطعأو ةلادعلا « هّكتم ماماب مكيلع نمو مالسالا ٍوعو ناطلسلا
 اوحدخ الو انتعاط اومزلاو ركشب هللا مكاتآ ام اوذخن 4 ةلابالا ىسح

 انرصم مكناو ارصم تيب لما ّللت ناف مكرما رمألا ناف مكسفنا نع
 معلص هللا ليس دعب ةفيلخ اذه مكربنم دعص ام هناو الآ

 اي سيب 0:
 سيل :انيغزمألا 33ج نا: ودلع نيلي نا اكل مقيو راكب ١

 ديللو هيلع هللا ىَّلص ميرم نب ىسيع ىلا هيلسن ىتح انم جراب

 دوادو سابعلا وبا لئن مث ءانالوأو انالبا ام ىلع نيملاعلا بر هلل

 ةعيبلا 4 ذخأيل رفعج ابا ءسلجأو رصقلا لخد ىتح هماما ىلع نبا

 هب ىَّلص ىتح جيلع اهذخأب لزي ملف دجاسملا ىف سانلا ىلع

 ناركذو 2 ««لخدف ليللا مهنجو برغملا مهب لص رت رصعلا
 ناديري اجرخن اهريغب وا ىارعلاب انك ىسوم هنباو ىلع نب دواد
 دبع رفعج وبا خا دعم ةفوللا ديري سابعلا وبا ايهيقلف ةارشنلا

 نب ىيحجو ىسوم نب ىسيعو ىلع نب هللا دبعو دمحم نب هللا

 ,ةلاقف لدنل ةموكب ميلاوم نم رفنو سابعلا نب مامت نب رفعج
 عتصق سابعلا وبا هيلع صقف مكنصق امو نوديرت نيا دواد هل

 بأ اب دواد هل لاقف مترما اورهظيو اهب اورهظيل ةفوللا نوديري ناو

 نارك دي نب ناورم / ناورم ىنب خيشو ةقردلا « ىنأت سابعلا

 رع* نب ديزي برعلا دييشو ةريزنجلو مأشلا لحما ىف قارعلا ىلع لطم

 :0 ةايلمل ٌبحأ نم # مئانغلا وبا لاقف برعلا ةبلح ىف قارعلاب ةريبه ى”ىبا

 2) ذك 2مم 6) 8 ةغلانالا ه) 14 ه6 280. 200. هاخأ.

 2) 8 لحلن (5:6ع. 2 ظع 14.2 قا. ري ذه يما " 22252 7

 /) 14 ىع اي 2 8 آذن 8 ءاخلب 1 اكطد10. ءايللا
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 ممن نإ" نس

 قزم لك اوقزمو ثيداحا اوجصأن نومثان مو اًنايب هللا سأب مان

 هللاب كرغ دقو ناورم نم هللا انلادو  نيملاظلا مميقلل اًدعبف

 نظف هماطخ لصف ىف رثع ىتح هنانع ىف هللا ودعل لسرا رورغسلا
 ىمرو هدياكم عمجو هبرح ىدانف هيلع ردقن ىل نا «هللا ودع

 هسأبو هللا ركم نم هلابشو نيج نعو او همامأ لجوف هبئاتكب :

 ايحأو هب دوسلا ةرئاد لعجو هلالض فحتو هلطاب تاما ام هتمقتو
 نينموملا ريما نا سانلا اهيا ' .انكراو انقح انبلا درو انّرع» انش

 نأ درك < هنا ةالصلا دعب ربنملا ىلا م داغ اها ازيزع ارصن هللا هرصن

 29 ارب يد سوباو لمعمل الكب طلخب

 لقف :ةيفاعلاب نينسمم ما ربمأل هللا اوعدأو كعولا ةدش هيف 4 رفنكاسأ 0

 ةلغسلل < عبتملا ناطيشلا ةفيلخو ناجرلا ودع ناورمب هللا مكدبا

 3 كاهتناو ىيدلا لادباب اهحالص دعب صضرألا ىف اولسفا نيذلا

 لا راربألا هفلسب ىنتقملا 'لهمتما :لهكتملا ٌباشلا نيمنلسللا
 6 جفانمو ىدهلا ماعمب اهداسف دعب ضرألا اوكلضا نيذلا

 ام هللاو انا ةفولتا لها اي يلق مث ءاحدلاب هل سانلا سعف 15

 لما انتعيش انل هللا ىماتا ىتح انقح ىلع نيروهقم نيمولظم انّ

 مكارأو انتلود هب رهظأو انتجح عب ملفأو انقح هب ايحأت ناساخ

 نم ةفيلخل مكيف رهظأذ نوفوشنت هيلاو نورظتنت دب متنك ام هللا
 مكيلا لقنو مأشلا لحما ىلع مكتادأو مكهوجو هب ضيبو مشاه

 «) 05. 101. 21, 75. 85. 6) 8 ناع. ه) 14 6غ 7507 دنآل

 4) 18 قحشسا.ب 68 عتبملا. طرع 14 ه6 2107. 10ءاذ فلآ ءفلسل

 رك) 8 هرم. [1عءعو] ءءء 1م ء 20. ى) 8 5. م., 13 حابأ.



 مم زخنس من

 راصأو انودع كلعغا ىذلا اركش اركش اركش هلل دبل لاقف ربنملا قارم
 كعشقأ نآلا :سانلا اهيأ ٠٠ .مفتض تتح انيبنانمءاضإم انما

 تععلطو اهتوامدو اهضرأ نقرشأو اهواطغ فشكناو ايندلا سدانح

 دامو اهيراب سوقلا فخأو هغيبم نم ربقلا غوبو اهعلطم نم سمشلا
 ياس ا رب ا 0

 ام هللاو نأ سانلا اهيا مكيلع فطغلاو مكب ةجرلاو ةنفأرلا
 رن را يقم اج يبل رك را فقبل اقراط

 ئبت' قرحعلاو ان انقح ©ازتبا نم ةقناألا انجرَخأ امناو ارصق ىنبن الو

 تناك كقلو مكنوونتت نم «ءانظهبو مكروما نم ةانقتك امم انع

 10 ةئيمأ ىنب ةريس ةس انيلع لكنشيو انشرف ىلع نكأو انضمرث مكرومأ

 مكهاغمو مكناقلصو مكيقب جراتتتساو ملت غلالذتساو مكب 48قرخو مكيف
 سابعلا ةمذو معاص هلوسر ةمذو ىلاعتو كرابت هللا ةمذ ملت مكيلع
 ىف ريسنو هللا بانكب مكيف لبعنو هللا لزنا اب مكيف ممكن نإ هي
 برح ىنبل ابق ابت  معلص هللا ليسر ةريسب ةصاخلو همكنم ةماعلا
 اة ةلجآلا ىلع ةكجاعلا مرصعو متاكم ىف اورثآ ناورم ىنبو ةيما نبا
 او مانالا اوملظو ماثالا اوبكرف ةيقابلا رادلا ىلع ةيناغلا رادلاو

 / ىف ماتّتسو دابعلا ىف عتريس ىف اوراجو /متارلل اوهشغوا مراسل
 ةنعا ىف اوحرمو راصآلا م ببلجتو رازوألا ليست اوذلتما اهب ىتنا
 هللا ركل اًنمأو هللا جاردتساب الهج ىغلا نيدايم ىف اوضكرو ىصاعملا

 ©) 8 ع ازبنأ. 6) طع ءمدز ءءاانتقم 8 اننرك ور 276ه. 50. 2. ]ءا

 انيك, 14 انك. 6) 8 انظهنوو 770م7. 74. انطخنر و. 24) 8

 ةفرحو. ©) 8 مكيف. /) 8 مدارك 5. 2. م) 8 5. م.



 مادي |“ زخفس

 دعب سانلا هللا ىدحم انبو سانلا اهيا ملو ©مب ةفوجو

 قلل انب رهظأو متكلم دعب مذقنأو عتلاهج دعب مصبو عتلالض
 انب عفرو اًدساف ناك ام هنم انب حلصأو لطابلا انب ضحنأو
 عمجو ةصيقنلا انب مستو ةسيسغا

 روس ىلع اناوخاو ايندو نيد ىف ةاساومو ربو فطاعت لا ةوادعلا ه

 ايلخ معلص لمح ةةَحْنمو ةنم كلذ هللا مف عترخآ ىف 4 نيلباقتم

 رد

 جنيب روش ماو هباككا مهدعب نم رمألا كلذب ماق هيلا هللا هضبق
 ق 5 م 2 8 5 8 01 . ع 5 د

 لحما اتوطعاو ايعضايم اتوعضوو اهيف اولدعف ممالا ثيرابم اويحت

 «اهولوادتو اهوزتناف ناورمو برح ونب بثو مث اهنم اًصايخ ءاوجرخو

 انيح عل هللا ىلمت اهلعا اوملطو اهب اورئأتساو اهيف اوراجن اجن هنيبم

 كرادتو انقح انيلع ف درو اني مابه مقننا دوفسأ املف «دوفسأ ىتح

 اوفعضتسا نيذلا ىلع انب ميل انمأب مايقلاو انرصن لوو انتما انب

 روج مكينأي ل نا وجرأل تاور انج يدنا امك نبا زمجو صرالا»
 امو حالصلا مكءاج ثيح نم داسفلا الو ريخل مكاتا نييح.نم

 اتقبح لحم متنا ةفوللا لعا ايا هللاب الا تيبلا لها انقيفوت ؛5

 ةاةيرع مكنثي رو كلذ نع اوريغتت رث نيذلا متنا انتدوم لنمو
 متئأذ انتلوداب هللا مكاتأو اننامز د ىتح مكيلع روخل لما ٌلماكت

 جرد ةثام مكتايطعا ىف مكثلدر دقو انيلع «مركأو انب سانلا دعسا

 هب لتشاف اكوعوم ناكو ريبملا رثاثلاو ججبملا ساقسلا ان اودعتساف

 ىلع هنود ماقف ىلع ىب دواد دعصو «ربنملا ىلع سلجن كعبلا

 ©) 1 هرم. 85) 06 1501. 15, ال5. 47. 0 8 2001+ مهيلا.

 4) 8 اولوارتو.. 2 2) 14, 41 ء 250. دوقسأو ©1. 1201. 43, 5.

 55. #) 001. 15015. 28ر 79: 4



 منج" نس 1 :

 ربتلا ىعص امل سليعلا ايا ناركذ» تدم. سلبعلا وبادل لاقق

 هنرد لت لن هيلع فيتم دل قيباط كالا فا

 هسقنل مالسالا ىقطصا ىذلا هلل دمدَل لاقت سابعلا وبا ملكتف

 هقهكو .هلقا انلعجو اني ههيأر انل..هناتخار دمظعو هقبشو همي

 : ىوقتلا ةملك انميلأو هل نيرصاقلاو هتع نيداذلاو هب َموُعْلاَو هتصحو

 دقو هوي د زي حو هانطصو قاعي

 بقت مالسا ١ لعا قع. كلقيأ لك آب عيقرلا عملتي هلعأو مالسالا كم

 هيي امد نقلا مكتحم نم لونا .اميق لشق :نم رعب لاق !ميلع قلي

 3 لَك لقو ءاريِهْطَت مكرهطيو تيبل هلأ لقأ سجرلا ِمُكَنَع َبعذُيِل هلل

 كتريشع ريقنأو لقو / ىبعلأ نددت ف جل كلل

 ٍلسِلِِو هللق ىلا لقأ ىم هلوسر ىلع هلأ قأ ام ليو كبل

 دب نم ناطغانا رت 4 ىتتنل قل ىذ
 عهود »ف سإ طارت

 # ةيئابسلا تيبو ميظعلا لسصقلا هذ هللاو انيلع المقو انل ةمركت

 تدعاشق ام ةقالقلو ةسايسلاو ةسائرلاب (قحا انييعغ نا لالصلا

 ه) 14, كلآ ك كسي. 77 دعكو ب 20. دميكت. 2) ظع آش

 82 اًنتصحي 1:06. انصخ ء) 8 اِهمعب نك. اظكمأ. وو 78. 130

 ك) 8 ىَق هء) اكمم 33. "65 33. رك ةكمع همر 5. 22. م) 106

 26, «<ع 2142 هل) كم«. هور ؟> 7. 2 ةكمحع 8, 5 بم. 8

 ةءبدامسلاو 250- ةيدابسلا. 14 2)232 ماسلا



 ل !|هنإ» زينب

 اوثعيو ةلصقلا هيلع اوصقو* بعك نب ىدوم ىلا ميعارباو « ديك وباو

 نع هلُسف ةنملس ىنا ىلا عل نبا ىضمو رانيد ىتثامب 0 مامالا ىلا
 لعب مْقُت ل اطساو © نأل هجورخ ننقو اذه سيل لاقف ملمالا

 اوقلي نا ىلع اوعيجاف نبخاف بعك نب ىسوم ىلا خاج وبا عجرف

 عبر نب ديمخل دبعو ملل وبأر بعك نب ىسوم ىضف ىمامالا ه

 قاكسساو ىئاطلا هللا كبعو ةملس نب ميعارباو ديح نب 507

 نب «دمح دي وباو ماسب نب هللا دبعو ليحارشو ميعاربا نبا

 ابا غلبف ملمالا ىلا نييصخل نب محو ديسألا /نب ناميلسو ميقاربا
 ابا موقلا ىلاو هل خجاح ىف ةقوللا ىلا ايبكر ليقف منع لاسف ةملس

 ةيثراخل نبا دي ىب هللا دبع مكيا ماولاقف هيلع اولخدف سابعلا

 جلل وبار بعك نب ىسوم عجرف ةقالخلاب هيلع اوملسف اذه اولاقف
 ىنا ىلا ةملس وبا لسرأف مامالا كنع اوفلختاف ىيرخآلا جلل وبا ره

 لسرأت ميلا ةيلس وبا بكرف ىماما ىلا ثبكر لق تدنك نيا مال
 ىلع نلخدي الف مكاتا دق ةيلس ابا نا ديمح ىنا ىلا هل هوبا

 ؛ دعم لخدي نا هوعنم :ملس وبا يلا ىهتنا املذ هدحو الا مامالا ذك

 وأ كو الزعلان اع. ةنالخاب .ملسف هدو. لصتجم لح
 راع انربخاف «سانلاب ىف ةعجل موي قلبا نوذرب ىلع سابعلا
 ىبا ىلع ملس امل ةملس ابأ نأ ى ا هللا دبع وبار ليئبج ىلوم

 هما رظب صام اب كفنا مغر ىلع ديم وبا هل لق ةفالخلب سابنملا

 ه) 8 لجا عا وزع ]آخر 210. 1.1. ديحن, 5ع0 710ع زذضقتقم -51112 )0 
 ماعز هع لش ع( 808. 2 5نمصاعالا عي آش. 4) 8 كلا ديبع
 )8 ليحتور 2216. رك 8 هنن» ميز 8 لاقف. )18 هن. ) 2

 ماعم. م) 01. ةانزتقخ 2. )را ةتقتل 4



 |ز*م خمس مب

 نيس دمحم نب ميغاربا نأ وكذو -«كلذ بحاصب سيل نلنو
 هسفن نعيش نيح هيب لقا ىلا ىىن ناورم ىلا هب ئىضملل نخأ
 نيج نب هللا دبع نسابغلا قا هيخا عم ةفوللا ىلا ريسملاب جمأو

 هدعب ةفيلخل هلعجو سابعلا ىا ىلا ىضوأو ةعاطلابو هل عمسلابو

 5 كبع هانم هتيب لأ نم هعم نمو كلذ دنع سابعلا وبا صخاشف

 دبعو هللا دبعو ليعامساو ملاصو ىسيعو دوادو دمحم نب هللا

 كّيح' نب ىسوم نب ىئسيعو كيج نب ىيكو .ىكع ونب .كئيصلا

 ىبيحكو دواد نب ىسومو ميعاربا انبا دمحو باعولا دبغو ىلع نبا

 راد ةملس وبا علونف رفص ىف ةقوللا اومدق ىتح مامت نب رفعج نبا
 ٠0 نم اوتخأ مما متكو دوأ ىنب ىف مشا ىنب يلوم دعس نب ديلولا
 ةملس وبا ركذ اميف داراو «ةعيشلاو داوقلا عيمج نم ةليل نيعبرا
 نب ميعاربا توم نع.ربخل هغلب امل بلاط نا لآ ىلا رمالا ليوكت

 ىرسلا اياو خورف نب ةلبج نا دمحم نب ىلع ركذف دمحم
 لاقف اوفتخاف هننيب .لها نم سان ىف ةفوللا ملمالا مدق الق اهيريفغو

 (: هلّسسي هيلع قاف « لعب مدقي رث لق مامالا لعف ام ةملس ىنال مُهَجلا وبا
 وبأ ىقل ىتح هجورخ نقو اذه 97 لاوسلا ترتكا دق لق

 هباككأ ىع هلأسف ىمزراوكل فباس هل لاقي سابعلا ىنآل امداخ كيج

 نأ ىلا هب ءاجن اوفتخي نا ممرمأب ةملس ابا ناو ةقوللاب هنا هيبخأف

 فرع ىتح قباس عم ديم ابا .م1ل. وبا حرسف مربخ هبخأف مال
 هم عم ناك .لجر ةملس نبا ميغاربا معم ءاجو عجتر از لوالل

 نيتح لسرا هناو دوا نب ملمالا لوزتو مخلزنم نع مل ابا ربخأل
 ل وبا ىشف لعفي ملف رانيد ةثام هلسي ةيلس نا ىلا اومدق

©>( 13 03. 



 ل ا" ونس

 كيح نب مياراب هينأب ةميململا ىلا الوسر كم نب ناووم كثعب

 دبع سابعلا ىنا ةفص ةفصلا كجوف لوسرلا مدقف هتفص هل فصوو

 | 010 100 6 نماو بس نجع ميقارل رهط املج دشتي نزال

 8 ابا 9 هدنع كلذ رغاظت 2 هللا دبع بهي مييارباب 2

 1 د قوم لاكوسوسا

 هلا فيرطلا ىلا ر برصنت رهاب ايو سرا هيي

 ا ىلا انيص ىنتح انرسف لق قى علا ىلا انجرخ#

 لوتعا سيرعتلا دارا اذا نراكو الزنم انلزنف ةريزلل 7 7 ىرخاو قارعلا 0

 ماقف هب انخرصف هيلع انعمتجا ىنلا رمالل هانينأت هللو ما ناكل

 جرخ نكت مل تقو اذ تلو هدلو ما هب نقلعتف يرخيل
 ع 6 .

 هللا كدشنأ تلاقف اهيبخا ىتح نبأف اهيلع ىبتلف كجاه اف هيف

 لآ نم ناورم ىقبي ال هتلتق نّل هللاو كلعا َمشَتَف ءهلتقت نا

 الأ اهل فلح ىتح هقرافت لو هلثق الا ةميمحلاب اذحإ سابعلا
 1 2 | . ا 0
 هللا ىبع لاق «« ملعا تننا انلقف انربخاو انيلا جرخ رث لعفي

 لق هيبا نع ناورم بنك ىبج نب ديململ دبعل نبا ىككدخن

 ال لق زهص كّطخَيفَأ كلف ال «لق نهتتا نسم نفل قاوخ كنلق
 | و هيف ةيسسؤمب عا ىللف تلق

 1 1 هاوس جلو نا

 <) ةلورس. 000. 1ع. 2 # 8# 17 نيمو ة) 8 رخاو. 210

 هلتقي, كعنم مشنف. 4) 8 نلق. ) 8 كبدي.



 مه" خخنس كه

 ارليقف ناسارخت ءابقتلا ىلا دعم بتكو عيبسلا وم ناميلس ىببا
 رما انركذ دقو ملسم وبا هعمو هّدرف هيلا عجر رث مايف ماو هبتتك
 باتك لمح نب ناورم دي ىف عقو رث «هربخو لبق ملسم ىلا

 نمأب ملسم قال باتك باوج ملسم نا ىلا دمحم نب ميهاربال
 5 فشمدب هلماع ىلا ناورم بتكف ناسارخب ةيبرعلاب ملكتي نم لك لتقب

 ذخايو ةييبلمل ىلا ريسي © نا ءاقلبلاب هبحاص ىلا باتكااب هرمأب
 ريع ليز وبا ركذف هيلا هب هجويو كديحم نب ميعاربا

 نب ىلع نب ريع نب كبح نب هللا دبع نب ىسيع نا ةبش نبا
 نب رابع: نب ادسنم نب درعا نب ناتثع :ىتع !هكفييز تاو ا
 10 اأو او رفعجو كيح دانبا دعمو ةييمخاب رفعج ىنا عم ىلا لق رساب

 ثرظنف لق هيف نكأ ام ىلا ىرث امأ عنصت اذ ام ىل لق ذا امهصقرا

 جرخا ىنعت تلقف لق كمح نب ميعاربا بلطت ناورم لسر اذاف

 باوبا ءاوذخأت لق ءرساي نب رابع نبا تناو ىتيب نم جرخ#' لق جيلا
 نيا عم 4ىيذلا نمانسيل اولق مث مبصلا اولص نيح دجاسملا

 15 « جرمأ ناورم ناك دقو «وذخأت اذ وه اولاقن كديح نب ميهاربأ

 ىف اهدحجك ناك ىتلا سابعلا ىا ةفص مهل هفصوو ميهاربا ذخأب

 اا

 نب هللا فبع ىنشتحو ربع لاق ٠ برع ىلرعلا كا اوجرخش او
 ها يطبخ نضع بلش ريشا تضل

 2) 8 هرمز ؟02غةم5ذع ]1طةةتتتتك 701م1 ريسيلا 65) 12 نع.

 © 8 ذخاف. 4) ىيدلا ننماتستلل 4 8 مذخا.
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 م ام ةنس

 نوعقوتي »دلو لزب ملف هدلو ىلا ةفالخل لووت هنا بلطبلا دبع

 ليعامسا نأ دمح نب ىلع ركذو - جنيب هب نوتلحتابو كلذ

 ىلا جرخ مشاع ابا نا بيرك نب ديبش, نع هتدح نسل نبا
 ىبا اب لاقف سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم ىقلف مأشلا

 اذه نا ادحا هيلع نعلطت الف كيلا هذبنا املع ىلحنع نا مع 5

 كنم هتعمسي الف تملع دق لق مكيف سانلا هيجترت ىذلا رمالا
 نب كلاخ نع دواد نب ناميلس انربخاف ىلع لاق ك«دحا

 ىلا فسوي نب ٍياجَحا بتكو ثعشألا نبا فلاخ امل لق نالجت

 اما لاق نبخاف ديزي نب كلاخ ىلا كلملا دبع لسا كلمل بع

 ول فوختن انك ام سلب كيبلع سيلف نانسج#“ نم فنغلا ناك ذاا»

 نب ةلبجو كيشر نب نسل ا ىلع لاقو .« ناسارخ نم ناك

 صفح وباو ىرس نب ناعنلاو ليفط نب ىيكو ىجاتلا خورسف

 سابع ىب هللا دبع نب ىلع نب دكيحم ملمالا نا مهريغو ىنزالا

 ختاما سأرو ةيواعم نب كيزي ةيغاطلا توم تقول ةتلكت ا( 8

 نم انراصنا لبقت مث ةاحد انل وعلي كلذ دنعف ةيقيرفأ 6 فتفو اق

 ىتح- قرشملا
 لكيح تعب ربربل 2« نيدضعلو ةيقيرفاب ملسم نبا ىب كيوي لنق املف 38 8 06 رس 1 0 09 ك-

 . 1 ١ . ١ هه 6_2 .ء | 14 . 5

 بيف نورابج زنك ام ابج خَدسيو برغمأ قاويخ دون

 ىمسي الو ىضرلا ىلا وعلي نأ هرمأو ناساخ ىلا الجر ىلع نسبا

 ىنذلا ةاحدلا ربخو ىلع نب ديح بخ لبق انبكذ لقو ءاذحا

 «دعب نم هيو لعجو ىلع نب ديح تام مث «ناسارخ ىلا ةهجو دم

 صفح ةملس ابا ناسارخ ىلا دمح نب ميعاربا ثعبف ميعاربا هنبا

 <) 8 د5. م. قطة 1طقمءالتسس ءدأ ةاثانك !1[هطمصحصت «ا ضطصم-' 11-1 ةصس
 مر 8 فسم (510). 62) 3 تاصعب (51).



 مدلل - يئدني انادب

 اوراغأق نرألا رئاسو بلهملا رود ىلع هعم نمي رباج اذغف زاوعألاب وهو

 ترتك ىتح اديدش التق درألا لاجر نم ىقب نم جعلتاقن عيلع

 0 ابيقم ملس © لوي ملف مابا ةتلث هلعف نم كلذ ناكف اوبهتناو

 5 نم عيتجاف اهينع صخشف ةريبه ىبا لئق هغلب ىنح ةرسحسبلاب

 دولوف رفعج نب ديك ىلا بلطملا كبع نب ثراخل ىلو نم ةرضتلاب

 نب هللا دبع كلام وبا ةرصبلا محق ىتح ةريسي امابا عيلوف ممرما

 وبا مق املف مايا ةسيخ اهيلوف ملسم ىا لبق نم < ياكل كيسا

 ©ةيواعم نب نايفس اهالو شابعلا

 0 ىلع نب كبح نب هللا نبع سابعلا نأل عيوب ةنسلا هذحم ىفو

 ةعجملا ةليل مشاه نب بلطملا ىبع نب سابعلا ىب هللا دبع ىبا

 نب دجا ىتلح كلذك وخآلا عيبر رهش نم نيضم ةرشع كثلثل

 ( شعم ىفا نع ىسيع نب قاحسا ىع هكذ نع تباث

 أل عيوب لق هناف ىدحقاولا امو «ديحن نب ماشه لق كلذكو

 رو لاق « 1898 ينس لوألا ىدايج ىف ةفالخاب ةنيدملاب سابعلا

 وهو 10 نس لوالا عيبر رهش ىف رشعم وبا ىل لقو ىحقاوتلا

 © تسبتلا

 سابع, .ىب .هللا تبغ نب قع نب كني نِمْيا

 ىب سابع ملعا هنا معلص هللا ليس, نع ركذ اميف كلذ وحب نآكو

 <6) (00مزءءاانتتخ ةانمم1عا1. . 23) 8 200. ةنيدملابب 09 2 8 5. 2.



 مز هبال تس

 : :ئكف خببنُك يق ملس « ىقيو نم مثافلا ىلا دفا نه ” |

 نم داتا امب هربخو ةرامالا راح نع لوحتلاب دمي ملس ىلا نايفس

 ىَأر  يجتما صرب نحال كلذ ملس نك نيل قا

 نم دثق هيلا حنجو مثيفغو ةعيبر نم مءافلحو ةيناميلا ع

 00 ل يلا اك راببل نيم دي ىف ل
 1 ا ا م

 ةيما ينب نم ةرصبلاب ناك نمو رضم ءايحأو سيف نم هيلع ردق

 000 د د ما لالا نيا اص رام

 لبالا قوس دنع هنم فقوف ملس يملا ىف ءرفص ىف كلذو
 01 نم اقل ةصنلا فيس راض ادبللا هس ى. كيبخل . هتونلا#

 ريساب ءاج نمو ةتاييبخ هلف سرب ءاج نم ىدانو نايفس هيلا

 ةعيبر 0 ىف ةيواعم نب نايفس نب ةيواعم ىضمو مرد فلا هلف

 نم رماع ىنبل ذخأت ىتلا ةكسلا ىف ميمت نم لبجر هيقلف ةصاخ
 لجر < نعطف بيبح نب رعل تراص ىتلا رادلا دنع دبرملا كس

 ةبض ىنب نم لجر هيلا لزنو هعصف هب بشف ةيواعم سرف هنم ؛5

 فلا هاطعأف ةبينق نب ملس ىلا هسأ, لجو هلتقف ضايع هل لاقي

 اه نم: ىرخو غم نمو مهنذ: 4 نبا: لتقل نامفس رسكبتو قوي
 ىلا هنم اولحترا مث كلزنف ضيبالا رصقلا ىلا ىتح هتيب لحأو وه

 قالللا ةيمت نب'رباج ةرصبلا ىلع هتبلغ دعب ملس ىلع ملقو ءركست

 ىف ةرمس نب ناحرلا دبع كلو نم ىبسارفلا ةيتع نب كيلولاو
 ملسل ادم .اوريصي نا ةريبع نبا هيلا بتك لجر فالآ ةعبرا

 ©) اع ءمصز عءار 8 ىقبو. مز 18 نيب لعند ]14 دهتصاخو. هك 8

 نعضن» 4) 8 هبيبا.



 مه زخفس الل

 عيغو ىزورملا كلاخ وباو دايز نب متيهلاو دمح نب ريهرو «كيهن

 نب ديم هجوو ةبطخحق نب نسل هعيبمج ىلعو ادثآق رشع ةنس
 دوغسمو ميعن نب ناجرلا دبع نم داوق ىف نئادملا ىلا  ةبطحق

 نب دلاخو ريم نب بيسملا ثعغبو هباكصا ىف كثأق لك الع نبا

 5: نيع ىلا ةئاعبرا ىف ليحاشو ئلهملا ثغعبو ىنق ريد 6 ىلا كمرب

 نب دحاولا دبع اهبو زاوعألا ىلا ماسب نب ميعاربا نب ماسبو رمقلا

 ةرصبلا ىلا حاولا بع جرخ زاوعألا ماسب ىتا املف ةريب نب ربع
 ىلع هدهعب ةيواعم نب نايفس ىلا عيبسلا نب صفح عم عم بتكو

 دحا وتو نيكني ناكو ىتراخل ناسغ وبا ثراخل هل لاقف ةرصبلا
 0 هلتاقف نايفس ىلع باتللا مدقف دهعلا اذع ذغني ال نابحلا ىنب

 دنع ركسعف ةملس وبا يرخو نايفس كيع لطبو ةبيتق نب < ملس

 نب دمحم مذ ةقوللا نم تسارف ةثلث نم وحن ىلع نيعا مايح
 ةبيتك نب“ ملس لاتق ةببس :حراكو + «ةفوكلاب للاى نبال

 ةملس ايا نا ركذ اميف بهما نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس
 اء ىنب لوم ميعازا نب ماسب :نادلبلا ىف لاتعلا ىق.ذا جو لل
 ماسب هلناقف زاوعألاب وهو ةريبه نب ريع نب دحاولا دبع ىلا ثيل

 ذثموي وهو ةرصبلاب قعابلا ةبيتق نب ملس فقحلف هضف ىتح

 نيب نسل .ىلا ةيلس وبا. بتكو . ةريبع نب زيع نب, فيزسيتلا ل 0
 ىلا بتكو هداوق ىم بحا نم 2 ملس ىلا هجيت انا غيط ا

 20 ىنب ةوعد اهب ريظي نأ درمأو ةرصبلا ىلع هديعب ةيواأعم نب نايفس

 ه4) 8 5. مب )3  8 ىفو ةموه. 5. مي, دصم» ليحاشلاو 42 8 ذه

 5600. 526م ملس هان ماس. 428 ماسي 5053 ]313 8 اطعم

 ©0015 معد



 ىتب ىف وحنو ةملس ابا اونآذ نينتالا مهي نسل هكحابصو دحألاو

 مامح ىلا لحترا رق نيموي 4 ةليكنلاب ركسعف هوجرخساف © ةملس

 «انزيبع نبا لاتقل طساو ىلا ةبطحق نب نسل هّجوو  نيعأ

 ىيح نب ليئربج لوم ةرابع نا ركذ هنف دمحم نب ىلع اماو
 ةقوللا ىلا ليقف ةبطحق دعب ىسلمل ناساخ لحما عيإاب لق نبخا

 ىنب نم لجر هاك ىلجحلا ريشب نب ناجرلا دبع ذتمري اهيلع
 ىنبعرت تثج كنك لق ادغ وا مويلا لخاد نسل نا لاقف ةبض
 هللا دبع نب كلاخ نب ديح ديسف برع رق طوس ةئامثلث مبرضو

 : مم 9 كح و 5 طبضو ةعيبلا ىلا سانلا اعدو الجر ,ثع دكحا ىف م14 تقيقلا

 ءاجو اهبكرف :بطخحكتف باود نم ةباد هل اومدقف يلا 5 خباب

 البلس وبا تكف ناسارخ لما . عيابو .عيبسلا ةنابج ىف فقو .ىتحج

 نب ناميتعو ملسم نب ميرللا دبعو ناميلس ىب لضفلاو ناكشم

 «) 8 ديلسم ىس 6) 8 هليكلا. 2 8 ىيشقلا 4) 8 رابك
 ك) 8 هرت. رك 8 هر.



 | خيم 1

 ه اولسخو مأشلا لحما نم عضعم نمو ىلجعلا ريشب نب نامرلا دبعو
 ةكجبص كلذو ةعمجلا موي حبصا ايلف كلاخ نب دمح هلخدف رصقلا

 ةنيدم دعم نمو 8 ةرثيح لوزن هغلب ةبطحق كلهم نم ىاثلا مويلا
 نم ةماع دمح نع قفتق دي ىلا ريسملل ايهت هناو ةريبه نبا

 : ديح ىلا يسمو ةريبع نبا ةنيدم ةرثيح لوزن غلب ثيح دعم

 ناورم نم برع ناك نيم نميلا لحما ناسرف نم اناسرف الا هلاققل
 نم < جورخلاب مأي طعب* رهظي ملو لالخل ةملسوبا هيلا لسرأو هيلاومو
 ةثكو دعم نم ةلقل هيلع فاخ هناذ تافلا لفسأب قاحللاو رصقلا

 4 نذ ةبطحق كاله نيقيرفلا نم اًدحا غلبي رلو ةرثوح عم نم

 «ريسملل ةروح ًايهتف «راهنلا ىكاعت ىتح لعفي نا كلاخ نب دمحم
 هل ةماعلا نالطخو هعم نم ةلق هغلب ثيح دلاخ نب ديحم ىلا

 دق .قيخ د لاقفإ نعتالط نصوم داتا قف ىصقلا كب

 راد بابب اوماق هيلاوم نم ةّدع جيلا هجوف مأشلا لحما نم تءاج
 ىدانف جلانقل اوويهنت ماشلا لعأل تايارلا تعلط ذا دعس نب رب

 ,: لخدنل انئج ءىلجبلا دلاخ نب جيلم انيفو «ةليجج نك نويماشلا
 نم لجر عم اهنم مظعا ليخ تعاج رث اولخدف ريمألا ةعاط ىف
 طساو وح لحترا هباكتا عينص نم ةرثيح كلذ ىار ايلف ءلجكك لآ

 ال ومو ةبطحق ىلا هتليل نم كلاخ نب ديمح بنتكو ءدعم ىنمب

 مدقف سرف عم دب لجو ةقوللاب رفض دق دنا هبلعي دكلهب ملعي
 هر هرق كلاخ نب يح باتك هيلا عفد املذ ةبطحق نب نسل ىلع

 تبسلاو ةعججلا موي ةؤوللاب دمحم ماقف ةقولتا وتحت لتكترا رق سانلا ىلع

 «) 8 اولخد. م) 8 ةرثومل-. 2 8 همام جورخلل درسممأب» 1

 لق 27-1 12) 32 كلكا | 2) 86



 م | زبئس

 ةجزم ةركوح غلبو ةيسابعلا لينف اهنم راس ث روعألا ريك اهدعتب

 ماسب يضر ميخاربا 06 ملحأ نأ ءالوغ لاق اميف ةبطحق لنق ببس

 هب تحس ذقو تارقلا ىف ةبطكق تيار امل لق ثيل ىنب ىلهم

 ماَسْنَو انا هيف تنك ىنذلا بنامخل نم هب ربعت تداك ىتح هتياد 5

 لثق نم تركذف ةبطحق ةمّدقم ىلع ماسب ماكو ىحا ميعاربا نبا

 ىلحع كففشا كقو هنم اهتركذ ءايتتاو رابنس نب رصف كلوا نم

 ةرأثب تبلط ال تلقف هنع هغلب «ءىشل ميعاربا نب ماسب ىخا

 نم برختل هتباد هب تدعص كقو هاقلنات لق ةليللا توج نا ادبا

 هسف بوف هنيبج ىلع فيسلاب هتبرضف طشلا ىلع اناو تارفلا

 نيتكح نبا ءربخا رث «ةحالسب تازفلا ىف بهذف توملا هلخمأو

 رقا هنا الول لقو كلذ لثمب ميعاربا نب ملحا توم دعب ىدعسلا

 © ءىشب هنع تربخا ام هنبوم دنع كلذب

 اهلخدي نا لبق سو ةقللاب دلاخ نب ديح يرخ ةئسلا هذه ىفو

 رمأ نم ناك اهع ربخل ركذ

 ىف ةقوللاب كلاخ نب ديح رخ لاق فن ىنا نع ماشع ركذ

 ناجرلا دبع هطرش ىلعو ىقراخل علاص نب دايز ةفوللا ىلعو ءاروششاع ةليل
 حلاص ىب دايز لحتراف رصقلا ىلا راسو دم دسو ىلجتلا #ريشب ىبا وو

 <) 8 ءىشب. 82) 8 5. م. ) 8 20016 اهب, اه قان0 121355

 126غ طمسصسعم. 5ءوانعم5 ىنيبصح 120156معءاع. ©4) 8 ريسي. 14 6.4,

 .١ + 2 © صداع ريثك.



  0خلس ١

 ىنح عاباود دوجوو ختوجو برضف ةريبم ىبا ةطرش بحاص ديوس

 نب دعسم ىلا اوهتتا ىتح برغملا دنع كلذو عضو ىلا مير
 نب هلا ديعو «راقخ يب :يراختملا ةنيطحو رمال“ جيت ع ا
 اةذر اونوكيف اوربعي نا ليخ ةديرج ىف مو كبح نب ةملسو 7 ماسب
 5 نمو < ةملس رصحخ ةتابن نب دمحم قيقلو اوربعف الع نب دوعسمل

 لاتقلا ىو هعم نمو .ةملس لجرتو تارغلا ئطاش ىلع ةيرقب هعم
 ةشعلا لتقيف هباكصاو ةيلس ىلع لمج ةتابن نب دمحن لعج

 ةقيف هباككاو ةتابن نب دم ىلع هباحتاو ةملس لمكو نيرشعلاو

 هداوقب هدم هديتسي ةبطحق ىلا ةيبلس ثعبو نينتام او ةثاملا عانم

 مالجر فدي انآ نركز رمط هتنرعب تيسكوف ريع ا
 ديح ةبطحق عقاو رث ؛ مك نم نولخ لايلل سيمخل ةليل كلذو
 جقلملا ى مح ةبطحق مزيف اديدش التق اولئتقاف هعم نمو ةتابن نبا

 امو مركسع اولخو ةتابن نبا ةموهب 0 منهناو ةريبه نبباب
 عب تيضمو كلذ ريغو ةينآلاو ةنيزلاو سالسلاو لاومالا نم هيف

 اة 7مفب اوجصا ىتح جتليل اوراسو ةارصلا رسج اوعطق ىتح ةميرهلا

 هنم ءاجر ىف اولازي ملف هودقف دقو ةبلطكق باكتا يبصاو «ليبنلا

 ىلع داوقلا عمجأت هقرغب اوملعو هنم  اوستي 3 راهنلا فصن ىلا
 ءاصحاب رماو هالوتو رمالاب ماقف دوعيابو رمالا لوف ةبطحق نب نسل

 ىتكي ناسارخ لما نم الجر كلذب لكوو ةريبه نبا ركسع ىف آم

 هم رث ةقوللا ىلا نفسلا ىف مئانغلا لمح رماو سراف ىتئام ىف رصنلا ابا
 لون رق اروس لزنف لترا رث ءالبرك لزن ىتح دونجاب نسل لترا
 .4) 8 نافع نب قاخمللا ةبطخح» 4) 8 8. م. 2 8 ملس

 ةزع ذص 5604. 4) 8 مق. 4) 8 5. ٠»
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 4 م[*إ“ خفس

 وبا لق ىلع لاق 46 نصح نب ىيجو ةدئاز نب نعم ةبطحق
 زيحا ىب ملس ىب برحو لودَج ىف الينق ةبطحق اودجو لايذلا

 ىلع لاق «هبحاص لنق امينم دحاو لك نا اوّتظف هبنج ىلا لينق
 ميليكق اليل .ةيبع. نبا .عم كنك . لك ردب نبا هللا فيس رنكذو

 نبا ثعبف سراوف ةسمخ اهيلع ةانسم ىلع انولتاقف انيلا اووبعف 5
 ةدئاز ىب نعم برضو اعفد متانعفدف متاقلتف ةتابن ىب ديح ةريبه

 ءاملا ىف ةبطحق طقسف فيسلا هيف عرس هقئاع لبح ىلع ةبطحاق

 ىف قيقلف تم نا :لاقف ةماعب اهودشف ىلي اودُش لاقف ىجرخأت

 ةتابن نبا فشكناف ناساخ لعحا عيلع ركو ىلتقب دحا ملعي ال هامل

 لحما نم موق انقحنو هجو ىف ذفئاط خا دقو ائيعبتأف مأشلا لفاو 0

 اولتك مأشلا لحما نم نيلجرب الا ةانيجن اف اليوط متانلتاقف ناساخ

 ةيسافلاب بالكلا ءالوه اوعد ةيناساخل ضعب لاقف اديدش الانق انع

 ريزوف ةفوكلا متملق اذا هتوم لبق لقو ةبطحق تامو ءانع اوفرصنان

 ««طساو ىلا ةريبع نبا عجرو هيلا رمالا اذ !ملسف ةملس وبا مامالا

 اننكذ نم هلق ىنلا ريغ ليق ةبطحق كال ىف ليق دقو 15

 ةبطحق نأ كلذ نم ليق ىذلاو ديح نب ىلع حويش نم هلوق

 امهنيبو تارفلا نم شرغلا بناخل نم ةريبع نبا ءاذحب رص امل

 ىئثاطلا هللا دبع رما مث هتملقم ىلع هنبا ىسمل مّدق تارفلا

 ّ ةلويخ ىلع روبعلاب عتباصصاو نابزرملا نب دسأو جالع نب دذوعسمو

 نبا بامضا نم يقل سراف لوا نعطف رصعلا دعب اوربعف تارغلا »
 عضرتعا .ىتح راوس رسج متيزع تغلب ىتح نيمزهنم اووف ةريبع

 6) 77هه#. 21.1.1. صفح. 85) 8 5. م.



 مهنا ينيب أه

 ؛«ىدبعلا باهش نبا نع ىلع ثيدح ىل ثيدلل عجب
 لقو ربعأ هل لق هالوم راسي وا ناربخ ةبطحق ملع بخحاص امان

 لقو ربعأ لثاو نب ركب نم لجر جالع نب دوعسم هتيا, بحاصل

 © ناهبن ىنب دحا مناغ نأ ىتبر نب كيبل دبع هتطرش بحاصل
 عبرا ربع ىثح ةعامج ربعو ةمينغلاب رشبأو مناغ ابي ربعأ ئيط نم
 ديحن اوقلو ةعيرشلا نع قوك ىتح ةرثوح باحصا اولئاقف ةثام

 ةبطحاق اودقفو ماشلا لخا مزهناو نارينلا اوعفرو دلئاقف ةتابن نبا
 الجر لاقثالا ىلع اولعجو هنم هك ىلع ةبطحق نب كيج اوعيابف

 ري راو يع خي ا رض وبا مل

 ؛0 لايذلا وباو مفصالا نب كلاخ آد ىلع لق ««ةيسابعلا مث رف رولا

 نم سانلا صرع نم لجر لاقف هلل وبا هنفدن ةبطحق دجو اول

 ىكعلا كلام نب 7 لتاقم لاقف هب انربخلف ةبطخ <ف نم لدهع هدنع نآك

 اعلا اريحا“ : نمش توت نأ كوخ نأ لقي ةنيلطحسخل ا

 نود لوسرلا هقحلف نسلمل ىلا اولساو نسخلل « اذيجج سانلا عيابق

 ؛5 دوعيابو ةبطحق مرتاخ هل وبا داطعاف 1 عجرف 4 ىعاش ةيرق
 هذه ىف لنقو «ةبطحق ىبا انف تام ةبطحق ناك نا نسل لاقف

 نسي

 ىسيعو زوحأ نب ر مّْلَس نب برحو ىسودسلا 6 ناهبن ىبا ةليللا
 لنق يلاو «بعصم هل لاغب ةرواسألا 57 لجرو ىودعلا سايأ 7

 2) 8 ناهس )2  5نكمتعم زص5ع7620ا32 55: ميكتحح ىبر

 5ء0 14 ».1, 2 ىكنعلا ©« ذنع 77 هىن. 2750. 5. ااهر 1.11 6ك. ةسقب ©

 © 8 كيج, 4) 8 اهاش- 6 8 ىنسهس و رك 8 زم عم لخنم

 2ع[ ماس 2:50 ملس.



 زفس ١7 1

 شيل اذه. تيأ, ىنح ىلجا ًأسن. ئنلا هلل كمل لاقف هاقسو

 نيم لق معن لاق ةياورلا كنتا -ةبطحف لق ءاملا اذه نم © برشي

 نفض اليطختق لاق ناهبن ىنب دحت رث.ئيطا نم لق: تننإ

 ىنب اخا اي رصنلا اهيف ىل رهنلا اذه ىلع نعقو ىل نا ىقربخا ىماما

 اهفرعي نم ىلع كداو اهفرعا الو معن لق ةضاخم انيحم لحم ناهبن 5
 نوعو ىدنسلا وباو ءاجن ةبطخحق هيلا لست 2 مصع نب ىدحنسلا

 نيرشع ىف ةريبغ نبا ةملدقم هتفاوو ىسماو ةضاخملا ىلع ولدف

 ةبلطخكاق لزن لق ىدبعلا باهش نبا نع ىلع ركذف ««ةرثوح يلع اغلا
 ىطعأو ناكملا اذهب رصنلا نأ ىنيبخا مامالا ىتقدص لاقف ء ةربامل

 ثردلا لضف ترد فلا رشع ةنس هبتاك هيلع كرف متقازرا دنجإل 0
 اذع ىلع ”متنك ام ريخب نولازت ال لاقف ّلقأو رثكأو نيهردلاو
 رهش رظتنا امنا لاقف ةضاخم ىلع هولد دقو مأشلا لعا ٍلويخ هتفاوو

 ماش ايها يا*#» خنس كلنو ءاوشاع ةذليلو مأرستح

 عضوم ىلا ىهتنا ةبطخحق نا فتم ىلا نع ركذ هناف دمحم نبا
 نامثل ءاعبرالا ةليل سمشلا بورغ دنع كلذنو هل تركُذ ةضاخ 5

 نإ قيبطحِق ىهتنا املف 5 دنس نحل نم نيلخ

 لوو ةريبع نبا ىلع لج ىتح هباحا نم ةّدِع ىف محنقا ةضاختملا
 رصق لين ىتح ةرثوح ىضمو لينلا مف اولرن مث نيمزهنم هباحا

 قيديأب اوقلأف ريما اودقف كقو ناسارخ لا حبصاو ةميبه ىبا

 «ةبطحق ىب نسل سانلا ىعو »

 24) 8 برش, 8) دزع 8 نأ 710. 5عل ةصلنداصعاعم. 2 5زء 8: آخ

 ةيرابخلا 1



 مد ؤنس مم

 ناو رابنالا ىلا ريسملاب نمي ةبطحق هيلا بتك رث < ابتوك 0 ىتح
 اهب هيفاويو اهربعي هيلع ردق امو نفسلا نم اهيف ام هيلأ ز

 عد رم رف نم خف دلي ملخ هان عم امد

 0 لافتقالا يحي 05 مي ىم يتكادجلا يدلل هلا

 :ركسعم ةريبم نسباو تارفلا طاش ىلع هعم ناسرفلا تراسو ةنبّربلا
 نيرشعو ةثلث سأر ىلع ايلعلا ةجولقلا ضرأ نم تارفلا مف ىلع

 ناورم هدماو ةرابض ىبا لف هيلا عبتجا لقو ةفوللا نم اختسرف

 ركذو ١ ««ماشلا لا نم اغلا نيرشع ىف ىكعابلا ليهس 0 هروح
 امل ةبطحاق نا هاربخا ورق نب ةلبجو كيشر نب نسل ناد

 ؛ ليهس نب ةرتوح لق ةفوللا كيري ىضمو ةرديبح ىبا 0 كرش

 ةبطكاق ىضم كق ةريبغ نبال مأشنلا لما هوجو نم سانو ىلعابلا

 < يرحل ابف وسكت كناف ناورمو هعدو ناساخ ننا ٌلصقاف ةفوللا ىلا

 نكلو ةفوللا محيو م ناك ام ىأرب اذه ام لاقف كعبتي نا

 ئيطاش ىلع راسو تارفلا ةلبطتحق ربع املو «ةقوللا ىلا هردابا نا ىلا
 'ة ىلع لبجتساف ةجولفلا ضرأب هركسعم نم 4ةريبع نبا* لترا تارغلا
 ناريسي ناقيرفلاو ةقوللا ىلا ريسلاب همأو ليبس نب ةرثوح هتمدقم
 ميرغ ف ةيطخقو اروسو تارفلا نيب ةريبع نبا تارغلا ئطاش ىلع
 ملسف قوز ىف قارعا لجر هيلا ربعف ةبطكق فقوو ءربلا ىلي امم
 ةبطحقل نيارعألا لاقف ييط "نم لو كنتأ نيم. لاقت ابل

 مابرعم ميت 3 هياوكم اكشف كروس يقسو اذه نم برشأ

 0) 51غ 8: (0:غةقذع عع. ابرك. 8-5 لبن. طع ءمدزءءن . 8
 ىركلاف. 4) 8 هد



 1!( ا زخلس

 ثادحألا نم اهيبف ناك اع ربخل ركذ

 «بيبش نب ةبطحاق كال اهيف ناك اممف

 كلذ ببسو .هكلهم نع ربخل ركذ
 ىبا ىلا البقم نيقناخ لون امل ةبطحق نا كلذ ىف ببسلا ناكف

 ةركسدلا ىلا ءالولج نم ةريبعم ىبا لكترا ءالولجإ ةيبه ىباو ةريبخج

 نبا «ربخ هل ملعيل ةعيلط نسم دنبا ةبادحاق ركذ اميف ثعبف

 نبا نسل دجوف ءاللجع هقدنخ ىلا اعجار ةريبع نبا نكو ةريبع
 ركذف “ةريب# ىبأ ناكمب هبخأف ديبأ ىل عجرف هقدنخ ىف ةريبح

5 

 سس 02

 ««اناوأ ىلا ةلجد ربعف ءاربكع ىتاو روباس بروي لين ىتح ةداجل منلو

 نيقناخ ةبطحق لين لق ىناسارخل ديزي نب ميعاربا ابو ىلع لاق

 نبا ىلا هعئالط لسراو سارف ةسمخ امهنيب ءاولجع ةريبحم ىباو

 ليجدو ةلجد ©نيب راسو ربعف ةلجد ربعي نأ هرمأو ةيروخ ىب مزاخ

 2) 8 ربخل. نث) 8 هرس. 4 8 و. م. طع ءمدزءءاانت2. 4) 8



 مخنإ واس ||

 كلملا دبع ىخا نجاد نزاوم دعس © ىدعسلا ةيادع نب دمحم

 ةنيدملا ىلآو نآكو ىجياشل ل رج ابا لتق ىنلا ةيلتع نب ديح# نبا

 قاكنا نع نكذ نيع تباث نب دا كلذب ىثلدح هع لبق نم

 5 نأ ركذ دقو ««هديغو ىدقاولا لق كلذكو رشعم قا نع ىشيع ىبا

 دق ناورم .ناكو ةنيدملا, نم اجراخ :يرخ ناك امنا :ةورح نبا كيلؤلا
 محي نأ 2 نمي ةيطعا نب ببح ؛ىب كّلملا كيعدوليع كلا بلل

 هيلع ًأطبا. الف 'لبق .تركذ :دق ام نما .نم 'ناكف :ىميلاباوهو .سانلاب

 هب محن سانلاب ج مخاب دمي: مَع نم .ايانتك 2« لعتفا كلبا فبع ل

 نم 9

 ا م نم ا قحو

 ةورع نب كيلولا غنسلا هذه ى فئاطلاو ةنيدملاو ةكم لماع نآكو
 ديزي قارعلا لماعو لمحت نيود ىبا كلملا دبع هع لبق نم ىدعسلا

 ؛5 4 نيرا مصاع نب اجمل + ةفوللا ءاضق ىلعو 8 ةريبح نيب رمع ىبأ

 © ىجانلا ريصنم نب « دابع ةرصبلا ءاضق ىلعو

 خئامو نينلتو نيتننا ةنس تلخد مث

 )8 ىكغسلا“ 42) 8 نما. 4 8 ه. م. 4) 8 زال



 ينس |*"| ٠

 1 1 بو نضل :
 ةريزمخلو ماشلا دينج هعمو اهنم لترا نارتكإ وتو ناورم نوع نا ربخ
 ىتح نوع ىنا ىلا البقم مءانبا هعم هيما ونب © تشحو لمسوملاو

 قدنخ ىلا قدتخ نم قدانثل رفح ىف لخا 2 لضوملا ىلا ب ذأ

 ةجاخلا ىذ ةيقب روزرهشب نوع وبا ماقاو ربكالا بازلا لئن ىتح
 حلا ةشيأزا عم 1: 7 ا 1 4

 8 لج فالأ : هلل كنق لا مديسسمل# (ضرقو ]17 ديف يم ميسو 5

  .كمح نب ىلعركذ  «ةريبع نبا وح ةبطخق راس ةنسلا هذه ىفو

 ليعامما ىلا نب ليعامساو كين نب ريعتزو هربخا ىسحلل ابا نا

 نم امرهنم هنبا ةريبه 6 ىبا ىلع ملق امل اولق ور نب ةلبجو

 | | ادع ف هبط ا لداق  ةريبك نبارك نتلا ايزي رح ناولتخ
 ةريبع نبا لما ناورم نكو ىلعابلا ليهس نب ةرئوح عم ىصح

 ريع نب دكبزي راسف ىافطغلا لهس نب دايز ةقاسلا ىلع لعجو هب
 ىنذلا ىقدنخأ رفتحان ىدنخو ةعيقولا ءالولج لين ىتح ةريبه ىبا

 ىتح ةبطحكاق لبقاو ماقاو ءاليلج ةعقو مابا هترفتتخا مجكلا نيناك

 نيقناخ لزنف ناولخح نم مكقت مث ناولح ىلا راس مث نيسامق لن
 «.ةركسدلا ىلا اعجار ةريبم ىبا لحتراو نيقناخ نم ةبطحاق لحتراف ؛5

 ىدنخ ةيبع نباو ةبطخح لبقا لق فت ىلا نع ماشع لاقو

 اممد* لزن ىتح ىضمو ةلجد ةبطخحاق زاجو ءاربكع ىلا عفتراف ءالولج
 ةقوللا ىلا اردابم افيصنم هغم نمي ةريبه نبا لحتراو « رابنألا لو

 رشع ةسمخ ىف ةرثيح مداقو هيقرش ىف تارفلا ىف لين ىتح ةبطحقل
 هيبدغ نم راص ىتح اممد نم تارفلا ةبطحق عطقو ةغيللا ىلا اغلا »

 ©ةريبه نبا هيف يذلا عضوملا ىل ىهننا ىتح ةفيللا ديري راس مث
/ 
0-66 

 4) 8 ترسحو. 45) 8 نب ىلع. )8 تايبالا نود امم. 14



 مدإ ازعثدبب 1

 دبع اهيلعو ناولح ىلا ةزخ نب مزاخ نسما « مكقف ةعلقلا جرم

 نرخ انو ىلع لاق . ««اهالخو ناولح نم برهف ىدنللا ءالعلا نب هللا

 ناورم ىلا اوبتكي نا اودارا دنواهن ةبطحق يف امل لق ميعاربا ىبا

 فقح طبع ءاجن 8 نبلقا عينش مسا اذه اولاقف ةبطحق مساب

 0 ©دودرف اذه نم رسيا هتعنش عم لوالا اولاقف

 «روزرهشب نوع ىأ ةعقو تنناك ةنسلا هذه قو
 اهيف ناك او اهنع ربخل ركذ

 ةبطحق هجو الق هاتدح خوف نب ةلبجو نسل يأ نأ ىلع ركذ

 ىناساركل 4فيرط نب كلامو قاسارتل ىيزي نب كلملا دبع < نوع |با
 ؛« دبع ةمدقم ىلع نايفس نب نامتع اهبو روزريش ىلا فالأ ةعبرا ىف

 روزرهش نم نيخسرف ىلع الزنف كلامو نوع وبا مهقف ناورم نب هللا
 نم نيرشعلا ىف نايفس نب نامثع اضعان مث ةليلو اميي هب اماثأف

 نابت ىف نانثع لشضقف >» غبتس هةكشحلا

 ىف نوع وبا مقأو لكوتملا نب ليعامسا عم ةراشبلاب نوع وبا ثعبو
 15 بر هنللو نايفس نب نامتع لئنقي مف هضعب لاقو «لصوملا نالب

 هباكصا نم لئقو دكسع نوع وبا حابتساو ناورم ىب هللا ذيع

 نوع ابا هجو ةبطحق ناك لقو ««ديدش لانق دعب ةميظع ةلتقم

 غلب املو لاق ««كلذب هأيا ملسم ىلا رمأب اغلا نينلث ىف روزرهنش ىلا

 ) 8 ملح )4  8 نلبقا. قلفعتمول وستقحس ذم صمتوتصع تع تل

 771/50: «الع فيبسلابو هعرص ءبطكق, ةعام تمانعدسلت عدقد 01

 فارط: 14 ةفارط. ن1. 201:0 7م. 2252. 0. 11, ةططم لك 02

 هز. 5112م1ءال1 ءزء آخ

31 2 



 م4 || ننس

 بابلا مأشلا لحما يفف لاتقلاب ةنيدملا لا لغشو ةبطحق كلذ
 جورخ ةنيدملا ىف نيذلا ناساخ لما ىار اًملف هيلع اونك ىنلا
 جوخ ملآو انل نامالا انذخا اولاقف ٍةجورخ نع مولأس ماشلا لا
 نم لجر* ىلا هنم لجر للك ةبطحق عفدف ناساخ. لفا ءاسور

 ريسا هذي ىف ناك نم هيدانم ىدانف رما مث © ناسارخ لها داوق 5

 هسارب اننايلو هقنع برضيلف ةنيلملا لحتا نم انيلا . مخ نئمم

 ملسم نبأ نم بره كق ناك.ىمم كحا فقبي ملف كلذ اولعفف
 ةليبس ّلخ هنا مأشلا لها الخ ام لتق الا نصل ىلا اوراصو

 ,«اودع هيلع ةاوئلاع الأ قيلع ذخأو

 « ترك ذ نيذلا هخويش نع ىلع ثيدح ىلا ثيدحشل عجر 0

 طئابأل اولخدت ال مكليو ءريع نبا هل لق طئاقل ماشلا لفا 5 عبأ . .6 2 00 + دع 1 3 م

 اني .

 عم ناسارخ لعا نم دنواهنب اونك نينذلا ةبطحق لخدا املو

 لاقو برس يف هلخدان معن لق دوسالا وبا لاقف هفرعف ىراسارخ هل ناك

 نم ةبطخكق رماو اذحا هناكم ىلع ىعلطت الو هب ظفتحا هل مالغل 5

 نا مصاعب لكو ناك ىنلا مالغلا لاقف هب اننأيلف اريسا هحدنع ناك
906 

 نييلا لعا نم لجر هعيسف هيلع بّلغأ نا فاخا اريسا ىكنع
 سوور نم سار لقو هربخان خبطحق ىنث هفرعف , دابا هارذ هينرأ لاقف : 1 !: . .. م . . 3 2 . : | ءءو

 «دحا نم لتقي ملف مأشلا لعال ىفوو هلئقف هيلا لسرأت ةربابلل
 مدق امل الق حورف ىب ةلبجو ىناساركل نسل وبا انو ىلع لاق« 6 نر هلق ف هدول + اكل 1 مت تج

 ىلا نسما هجوو ةيلع ةبطحق مقا جصاح نسللو دكنواهن ةبطحق

 «) 14 هداوق نم ككآق» م) 8 اولاجي» 2 ظرع



 ما #فإ خريس 03

 نسل ىلع مدق ىتح راس رف اموي نيرشع ناهبصاب ةبطخكق مااو

 فيناجملا يلع عضيف اب نامالا ىلا متاددو « ارهشا مرصخ كنواهن
 ناسارخ لهاو مأشلا لعألو هسفنل نامالا بلط كلام كلذ ىئر اًملف

 لئقو ادحا عانم لتقي رثو ةبطحاق هل ىفوف نامالا ءاطع نونلعي ال

 5 ىنا نب تباث نب مكتمل الأ ناسا لهما نم كنواهنبت ناك نم

 ةثرالل ىب* رتاحو لماك ايا ناساربخ لها.:نم لئقو ىفنل رعسم

 ليقع نب ىلعو ريمع نب مصاو رايس. نب رصن نباو ميرش نبا
 شيرق نم الجرو ةريزلل لها نم ميلس ىنب نم ءليدب نب سهببو

 اهور-هف ابانطلا نيو ردع اهنا نم 2قتطتتلا "00
 » او ىلع لاق «ىلالهلا برح- نب نطقو هنوفعي ال باطخل لآ نا

 كلام ملاص امل لق انل نيم ىنتلح لق ىناذمهلا يللا ون

 نيلع ملاصيل مثدا نبا نأ ليدب نب سييب لق ةبطحق مدا ىبا

 باوبالا هل يف لق نا ناساخ لحما دجوف «هب نكتنفأل هللاو'

 ك«اطثاح ناساخ لا نم هعم نك نم ةبطحق لخداو اولخدو
 ؛ة ةنيدم ىف نيذلا ناسارخ لا ىلا ةبطحق لسرا ىلع ريغ لقو

 ىلا لسرا مث كلذ ابق نامالا متاطعأو هيلا يورخل ىلا جوعحي دنواهنت

 ةثلك اوضوح نا دعب نامالا ىف اولخدو اولبقن كلذ لثمب مأشلا لقا

 هتولسي ةبطحق ىلا مآشلا لا تعبو لاوشو ناضمرو نابعش رهشا

 لعفف نورعشي ال 2و بابلا اوحتافي ىتح ةنيدملا لحتا لغشي نا

 ركب «©) 14. ىشا ةخلك 0 ةصقع 1. 17. -8) 8" همت, 5انمزن1 6

 ها 77م. 2:1. م. 12. 2 لعام جادرس 5. 2©) 3 سهنب

 ل لع كبرب نب 2( 2ك 1



 ١ !هلإ ينس

 كنيزي: نب دواد مهنا ةرابض .نبا ةبطحق :ىقل امل لق .ئضلا ني

 لتاقو ابلقنم انش هللا نعل لاقف مزينا ليقف رماع منع لأسف ريع نبا
 كهش نم ىنثلح لق بيبش نب صفح آبو ىلع لاق «لنق ىتح

 لما عمج ام عيج طق اركسع تيار ام لق هعم ناكو ةبطحاق

 ةنيدم انحتتفا انك فيقرلاو حالسلاو ليخل نم ناهبصاب مأشلا ه

 تبب لقلو ريمازملاو ريبانطلاو طباربلا نم ىصحب ال ام عم ديبتأو

 0 لاقف ها قز وأ © نرك

 ز هيف انبصا آلا هلخدن ةابخ وا

 ءابعشلا ضعب

 ناك نمي دنواهنب ةبطخحاق ةعقو تناك ةنسلا هذه ىبفواو

 ةعقولا تناكو ليق «دمحن 'ىب ناورم بنج نم اهيلا ىجن

 ؛««بجر نم نيقب عبسل نتبسلا معيب ناهيبصا ضرأ نم ءقلباجب

 ةعقولا هذه نع ربخل ركذ
 دينهلا نب ريختزو كيشر نب نسل 4نأا دمحم نب ىلع ركذ

 نسلم هنبا ىلا ةبطحق كلخب بنتك لئق امل ةرابض نبا نا هاربخا ذو
 ءريبع نب مصاع لاقف هلتقب اودانو هلنج ربكو ربك باتللا هات املف

 اوجرخأف فح وو هلا ةرابض نبا لئقب ءالوع اص ام قنديعتشملا

 نوبحذتف هل نوموقت ال مكتاذ هباختاو ةبطحاق نب ىسفمل / ىلا

 نوجرخ“' ةلاجرلا نلاقف هدلم وا هوبا هينأب نأ لبق منتش ثّيح

 نب كلام هل لاقف ءاننوكرتتو نوبهذنف لويخ ىلع ناسدف مقناو

 اومقف ىلع مدقي ىتح ربا الو ةريبع نبا ىلا بتك ىلعابلا مداوو

 ©6) 8 ارك ف. ) 7 0 جنت 8 2 22 نب. ©) :1-
 م

 7, 8 نع. رعسصعمل. ةءعءآخ. ىم) اخ 16)200 خبطخق.



 لبقاو مق ىلا عجري ناو هيلع مدقي ىتح ميقي نا همأب ةبطحاق
 فق ايلف نيركسعلا عت عتالمط دمعلبو' غلا نم ةيششللا

 هكسع ىلا ىكعلا ركسع مض ىكغلا ميكح ىب لئاقمع ةبطخكق

 ملف دسف ةبطحق ركسع 3 نيبو هنيبو* ايلا ةرابض نب رماع راسو
 5 هعمو ىكعلا ةبطحق ةنميم ىلعو اوقتلاف هيلا ةبطحكق راس رث امايا

 هعمو © ئعبر نب كيبكلا دبع هترسيم ىلعو كمب نب دلاخ

 ةئام ىف ةرابض نباو افلا نيرشع ىف ةبطحقو 4”فيرط نب كلم
 بسصنف فحاصيب ةبطحاق رم فلا ةثامم نيسيخ ىف ليقو فلا

 اذع ىف ام ىلا مكوعحن انا « مأشلا لها اب ىدان مث ممر ىلع

 !6 هيلع اولها ةبطحق هيلا لسراف لوقلا ىف اوشحلاو ينشف فحاصملا

 ىتح لاتق ريثك عنيب نكي ملخ سانلا جياهتو ىكعلا ٍئيلع ليخف
 ال اًيش اوباصاف مركسع :اوهحو اعيرذ النق اولئك. مأشلا لها ميهتأ

 هنبأ ىلا جدفلاب ثعبو فيقرلاو عاتملاو يالسلا نم هدّحع ىردي

 ىفل لق ليذلا وبا آبو ىلع لاق هللا دبع نب جيرش عم نسم
 5 غنم ناسارخ لخا نم سان ةرابص نبا عمو ةرابض نب رماع ةبطحف
 لصفلا نب ناريع نب ماطسب نب رشبو ىريمنلا جاجمل نب عاص
 لييخ ىف ةرابض نباو ئنزاملا سامش نب ويزعلا دبع ىمجربلا
 باشنلاب ليل اوم ةلاجرو ليخ هعم ةبطخحاقو ةلاجر هعم تسيل

 ةرابص نبا كرتف ةبطحق هعبتاو هركسع لخد ىتح ةرابض نبا مزهناف
 20 نب لضفملا آو ىلع لاق ««لنقو سانلا مزهناف /ىلا ىدانو ركسعلا

 4) 8 هع م12ععع00. 2عمعأ مك ىلا عجربي ن او هيلع مدقي ىنح.

 6) 8 هدم.ز ءم2]ععأ. داتا. هك 8 عيبرلا. 0) 1 فارط. 6ه) 8

 مالسالا 6 ةه. : زكر آه" طرق ىلا



 © © اهصحو ةنيدملاب فاطا ىتح ةئامعبس ىف ةلغاب ىلوم ةيطع

 «ةرابص نب رمع لتك ةنسلا هذ ىو
 نعو هلتقم نع ربخل ركذ

 كلذ :ببس

 ١ !نيبدللا ةنايعأ ب :اليؤاعم: نب هللا .كبعي نأ! داتقم تيس ناو

 فيرط اهيلا كلسو ناسارخ وحي ابره ىصم ةرابض نبا همزع امل
 نب كيزي ىلع دروو هبلطل كثا ىف ةرابض نب رمع ىضمو نامرك
 نا دبح نب ىلعركذذ ««ناجرج ةلظنح نب 8 ةتابن لئقم وع

 ةلبجو كيشر نب نسللو + ىمشإل نسم اباو ىرورملا ىرسلا ابا
 ىببا بنك ةنابن لنق امل لق هوربخا بيبش نب صفحو ورش ىببا ال يه  ةعاوإ ىفع | + هل : 9 ف 3

 بسب نأ رع نب ديوي نب دواد هنبا ىلاو ةرابض نب ومر ىلا ةريبق 5 . 5 !2 2 5 ١

 اولزن ىتح افلا نيسمخ ىف اراسف نامكب «انكو ةبطحاق ىلا

 «ركاسعلا ركسع ةرابض نبا ركسعل لاقي ناكو + ىج ةنيدمب ناهبصا

 قزورملا دايح اباو ىبلهملا صفح اباو التاقم هيلا ةبطحق ثعبف

 نب بيوذو ناسح نب ملساو ليقع نب ىسومو ميلس ىنب ىلهم
 لاقع نب 2 و فيرط نب 1 بيبش نب 9 كتعنشألا

 ربل لبو مل انيعم عين 0 داراف كنواهن ا د د

 9 ىلا 7 تي ريب هجويف :ىلعي خبطخكاف ظ> تدعبف ىكعلا

 <) 8 صحو ) 8 خماس. 6) 8 5. م.: هلثم 100 ىناسارخل,

 4) 8 نآكو لعام راسف. ©) 8 5. 2 »> رث 82 ى :راجشأو ي) لناقم



 !نإ وانس و

 ةرابض ىب رماع «قأب نا ديري ناهبصا فيرط ذخاو ةبطحعاق

 رصعلا تسي فن نم هككتلو. يرسل ريق ني بينما يطل ل
 ىلا ريمي نب بيسملا عجرو دعم نم ةماع لنقو نر نهنذ هلئاقف
 مزاخ مدقق نسل هنبا اهبو سموق ىلا ةبطحق راس مث ةبطحاق

 5 ىلا ىلا 2هنبا ةبطحق ملقن نسلل هيف ههجو ناك ىنذلا هجولا نم

 ريسم مأشلا لحما نم هعم نمو ىكشهنلا ءليدب نب بيبح غلبو

 بتكو وبا مدق ىتح مذ نسل اهلخدو ىرلا نع اوجرخت نسل
 © ىرلا هلوزن هيلعي ملسم ىنا ىلا ىلا ملق نيح ةبطخحاق

 «اهلنف روباسين ىلا ورم نم ملسم وبا ليحت ةنسلا هلم ىو
 1 كلانحم ملسم يأ رما نم ناك اع ربخل ركذ

 ىلا هلوؤزن كعب ةبطحاق نمو

 ركذ اميف 4 ملسموبا لكترا ىرلا هلوزنب* ملسم ىا ىلا ةبطحاق بنك املو
 دعب جر وي. ةولبحت ديو اني اتيت

 | تريغي هخويش نع ىلع ركذف «ناذجم ىلا تلثب ىرلا هلوؤن

 عدا ني هلم اهتم بح ناتج هيدرات
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