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 كوسا ]15 ةمهءادستمد”تدم د1-1[هطحسستستتتت 12 10032. 162013111:

 هسطم 181 8.
 قةصصحتتك 1892. 0طدلثكك ةلطسم 11ذسصتس ممد5 مسلط 516665501:612 06-
 هعدمأ. 11119 16عل5 (013291:010123 2 جاح1”هلطلم ةطد كوطزذ ذم
 زصعع مممدتك ان. 16م1 01 كج ءورم هءءزكمتتم 1ادتقكعز ]هلاك طفالاننم

1117 
 قردصتات5 183. 0طمعدتت مكحول ةسمعمتمتم , 10111605 110511205 632-
 نومك هطلتعاتسأ. مىلذت داتدمم طتتزات5 1027ة510طلتق ءقتتقدتتط 1120118
 و200 ذم 30)1132 هغ 0طمددتسم ذطص نطقمأسم عاط 60127012121 أ
 رمق كابصغ دمام مع هعطانلم . ةطدت ”0-1]دعتط ص انانطع ادد عع
 قةمستتم 184. 1طدفطتس طم ه1- ةعطلمط مسهعق عطس تعدم. قط ”1- نط دعا

 عم ةرتطستاا 1.
 ةمحصستنك 185. ةةديصعم طقس مززاح 8ة0طمعطتعا هءلتةهصعتتم 1ةهعاط, 5

 تمور" دطات. ةطاح ”1-ن]طوعتاط لعصتتم طال.
 قصدصتتك 186. قطب ”1[-طدعتاط دتسعتلا»» هن مطعم. 11 مم
 لدتمطاتك 1115 موعووتس و زمطعتم هوغو 1001. 3 11161: 5
 قلزود (مل-خسنم , 1-1[ةصخص هغ 8-21[ةغدسصمس) 0510114. 1016غه ءطقلت-

 1مع نتتدع ص 1352 هاتقموم دن صفاتت "17 .
 قوصستع 187. ظدصفلكت لمع طمصم»ع عزز صك الندم ةطط 1هطلذ
 زومكوعق كاد. 186 هىدددو زضدع 81ذسفست تن وسد 0ه0دصختت. ال1هطقتتم ل
 ردد هل-1هتغط مملساتتق ءاتتم 0618 605 طق 5ةأ "أم. 17 ءزتور ءقتتقا 6
 ةدتغو نت00 طزدن سس ةلئلدس 1دطز5 ذط٠ط مط01191 ع قمععتع لتس 1كء-
 رتغ 91911 . [1ممقطخم دطص 1315103-21 , 2زوْ 911 ةهتطصتعاتك , ءاتتطص 150026أن ان
 ىحودك كدلثكسم 1“, موو مرتح قط طقعدعر ةمنورتك 8فتتست, ءأن ]11

 ك1عم
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 كك. عخضتس ذم عاتق 2 معمعوتسمنتمدع ددمعد ص دلعاستف ةسطقتت

 طرد ميستس دعمت" زانطعغ الحب ءهدلعسم همعءأذع "ءاتودنت 8دجتتن1086]3 ءمدطح

 مسعط عم لتصغاتت» "101: طمصق ءمدقعءمدخاتت. ةقمسفف ذطد ط5 ةءطقتعا دمع

 ةهنلعتطد» "امم ر كمل . ويصوم جع-مهزملثتت ذطص ةءطقطنلع امل . خحشم

 هدمت عت تددم نعد ]زد طهيها ةذصتت]د اتكوانع 20 اهل سمسم دمءاعسم اما“ ,

 0ورحمتسم ةس-8م]فمعءاطتت "امف , هلتماناتطت.

 12 فسضانصت هنعو قط0ل-د1-ظ1دلناع ةطط (ةلتط ةطله-8دطتسخات ءزاتق

 قلتات5 ها اكمدمختمو 5عا152 -31:عاتاتات ءاتاتت 201815 "عطاتق 5غا0ع7ع ةلطأ

 ن6 ءطقلتتذكاتتت معاع7ع. 11 ءاتكأملت323 اتت , 5ع 6

 فةطقماتهاط ةطد 31ةلئلع طعمتعمع ةتهعادطس» 111 . طودغ مممسعسم [1ةسئمت

 دط ةستمم !:طوعرتدنات“. طقدستم كدطز هدم 8-21دحصملكت كاتكمععااتتت 2216أ

 مدفعا د هدتك كد ةقطل-هل-11هلذاع 111.

 طظمدصمتنا م0515 2ط01ءهغ1هدعت 1عطهع (ةتتعات5أ[9©) مةعاناتاتط 11113101111:

 آان عمم ك1ععمطم] هن "عدمومدكاتس 11ةتتاتصل. 11926163 21182 8م نات

 "11 . 2 ععرطماتاتك مدعاانتم عام0196, 5ه0 مود "ءلتطسس 11ةساتست 1غ6-

 رجا 710126. وةاوه د1-1'دتست ءطقات قدم ؟عاتملطاتق 111115 1ع1 6ع101["1:عاتت

 رمعزغز 11ةدتنس زعفطتع كادلتس علتغ ءا 8مرصسمتمد ة"ةصعتت 116. ةطان

 :1- ةمفطنم ك1, "اح.

 1[طةطخم 1طن "0غةطسقاب 1طن كادطتاع ةمغع7> 6 كانتا. 111115 31:كانتأ كتم

 ءاترصمالتطط ءووع ن]ءا5دععر0وم طممرختك الزدنمدتا 21-ظوسضمولكت. 11قصنس

 0010 جطتستتتتت ةزا15 20ع205ءلأ 7٠١ . ةذط آم 8110 26عوأنات1.

 قمسساتتك 188. ظارععدطمااتك 222 عطقتتت 6120عدج 2عءامأأ»

 قمسصحتت5 189. طقسا ظقتز انج م10 1كءائاتت'. (نهدطتخه ءمدقتلتاتتل 12126

 زاد نطخ110 نام ةمؤس م*مجزصعادسنم 1223203:ع26 فلثم 1طن "1هذ زم

 1اخطخص. 8نع ةمعم]دم ؟ععهك ءأ ةمداتقك ا/ءأ“ . 0طهلثاو ع ءواصإو ءاتأ9

 طمتر اندم عتق 116 1 معاتط 110111126. ىلث ةطط 155 هزع هةم1620100نمم

 مدمرحتسج دمعتكعاط ءزاتذ ماتم هأ ذط م26[ عءااتتتت ءمهكتم كانت“ 7“ .

 آد طمع 1 ءانع ءطقلتاو لاتق ةانعععووزمدتق للاقستنسم ظلتم هغةطتللتع ءكلانع

 ءا ل16 طظقماتس هلحالا نكدطصمهات م1205م16عاع 60181.

 '1'هطوصضماأذمس عا الدتلعسم هع ةدطزاعاانسأ. قلتم عللتغ, طم ؟ء0 8دعاتح

 001 دصحصمأ , 5ه0 معضعتت 8قتلكلكمست الأ . طدتلمغتم 8دعطل0قم17 2 ءطقع

 الذ. ظعاعسماتم ءهرماتكهز"اناح 1161١ 110511205 هت 5.

 طظعطوالتم ظققت زا طهتكط ةدصقت عه لل. عنو ءسو 1ععتك ةطقع مد

 ؟ةالماطع انكاتق لتعأأ اتعم>:ءاتم آدطز دع طن هلة فعءط هكا. 1333 6

 ىعتكادس عا لص مع" رصتغاتكاد* الحر هع0ل ؟ءدتح ذم عاوتو هط ىلث
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 آد "155 ممدعاععأم نام »ةعؤصت , 5ددتط قت! ة 0مم عاقل 110116

 [”ةلزاتك ىلثت ءماجأته عانت 10155115 11ع2طات. ىللُك طعالتتتت 3.

 0طملتكم .ءعمولت مدعم ءمطتن مطل 05 ةاتقءامتأ , ال1ةدططاتتتم 0

 طدلءلكوع مءاتعغم 1و أ هصستتلتس هزعم مت مدةنتم آلطدطعاتلت ال1. لح

 1آ[ده0ط1 ةطح ةوطل اكاكطمتتس 71081 عااتت. [1ة1ثنح ةدعماتعت3أ 116236 عودط

 رمال [ةمواتع ه1195 116ء5. ال1طدعطف مدج:5 12عم]دتثاجط 1510126 03م1 م

 ءةمالك داعم 210 1عءادطخاتا“. ظماكعممات5 2000 لعمحعتتك ؟عدتأ. 0طحاتام

 رمالعاجسم ععرتتت ءابسص 1مقعءات م1026 >اعا1ه10> مورتعوتتسو لم”. 1[8ععر1ط0-

 ردم عع ةتطز1عتغ , ؟تطاتغدس عا لمدد 01. آان عندع ةزانك 20 طقسا الأ.

 قمصصتك 191. عد طققتك ص 1طدطصعمعدصتم هسعدعاتمأا. 1ةلتدك ةلثت طن

 "153 معمل. 1عمم016102ع5 مدخن طمطمت1205. (ناطت1ك 1201 عا ل0061 8وعطع

 04303 ءمعدطكات» 56 765156 عا ؟1ةءانمدع 05ص عاتع»ء د 11هداتسنم الأ“ ,

 (ناطقلتلكاد اضدطاتم قةلثم طن "155 ةانصح 3 م172عاععاات»2 (0ط0ةقؤوطل 3120-

 وعأ ءزادكواتع 10عم ظ[دءطقسمتتط 12 ةكدتت م26اععءاا12 ءلعوأ. كلذ

 رصتصممادد» 1[1هةدتصم ذطد 110ءاواط هغ 181عءطخسم ذطص 1ةعوعاط هدتندتت الأ

 تع هو ةمومطتس ةتستتامت الأذ, ل16 131ةاءاكدصم ةتتكاتعتت هغ كدلثكم

 موطممعستسس ةصصم1 025. ملثم هحتحتلتو مءماعاتأع ءماحااح 1قلق ان , 1131-

 طقم ءممتمم 8ازكذطةسحس 0ع ادد 5ءءمنعمازك طمهد0ه55 الآ . آتا

 هرجع طخصتست 20 ةلئاتس ها 06ء1'عااتتت 2010112610815 36

 بأ . 0طملثكع متسختمكانل“ 8قك “انتل 2011 6012618 ةمكاتتت , 560 2

 ماثن ةوجوسمت لعدم "ءطع]]355ع الأم,

 1وراطمتطسممع م110ءمج 13 اج هس5عن116200 2220960 ءطقاأ 5ع. ىلآك ءمانتح

 مان عطقم لت أانتخ عا ةلطمات] 12 112116153 2107111619 71961ععانآ 6 (1136510-

 رعد ءزاتك همت كاجل» /)) . 8ظدصح ىلثأ ءممءدطأاتل'. 110268188 5

 0ءط1غمرتعك خلثت. 5ءطاتغوطلانل“ كمدطتتق عن ممان] عمد الآل . تعمد ه5ذ 6

 معمعغاتصلتو /)ا* . 116 موع د طمسمع 90 ءاطدلثكقس الآ . 11نزانك

 معوممدكاتسم اللام . 11دسطمسمسم لاتعد 83ق نص 20 0طء0لنعصاتدتم أ

 عدتتمسمم "ةنمعودتع اآك.

 قةسصتتك 192. 0طملتكا , ةلئ5 ةستمم ؟1ءد10 "عاتعأم 83عاط0301, 5

 0 متعدتقعمم م06 عسانا 20 0عطعا] دمك طقلن نسم. اللذات 0ع ت012-

 دالتم جاد 1"دلط]1] طاح ةدطل معاك 2 م16 ]3122 6[312[268101 116 02

 عععاتاتم ل116عدغ , طمعأا1 2ع, 51 11ةدحنت 112 1611116 61*1201:عاناتت', 2 م0

 20 301ه مصعمم ءمعوطاتت. قضم 06 ةلئتع طمما[ةطط م9115 6:5266-

 ةةصختطاسو انا“ .

 (0طمصعحستغددحتست 2065 ع ق4ملطعطه10زةن. 1856 0ءعوعتخاتع ها 0

 1طدد "فسطومو عا ةطحبوع 1طد 11015011, نانخ 5ع 1191[ طهلط226

 ا/لء4

 بأ
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 نجس ةررتس 193. ج1-1جلط] طن 19طز5ذ 8-21دنسمملك طمماغانا“. قتتاشلط ات

 1زو0زذط ةطععوتت1"م5 ءم2285ءه105 فلثأت زطط "155 ةععازتتل. للاذكاتتتم ؟عاطتأ

 ةهعوتمأطات5 1طلواتع طممما”]11. ةسصخغع دطممصاعتم اللذدصتتتتتا2 ءاتتتت 1115

 لدعتطاتع ممدعستغاتغ نحتد 112 طقسصمع ؟0عرط ةاتةموععاوتط قطعا

 11د طمتم و 8معاخت"ةهرتت ءدنصان عمقأ , 1" عاتم قلل ءهماكط عا 30 ءاتق-

 اتاؤسم ططتغغتغ, نلت ءاباص ل 105698 02601 ان.

 11ه-5 طكخستفصت. الزوطعأات زاد ظدعاخغدءطق“ مهدتتمكلم 0ع ةماصحستم

 كعمل نمتسم 1001 زادطعغ اختتم مغ ذمدع ذمعمت عا الاثب ؛ ودعم انطق

 طعورص ةمدع ءانعتغ الاثم . 810طتاتك عدا ص 10عم ه]-1106طهلككمط ل1عأم ص

 جعل 8هرمدت01 ذطص هطأ 6طقستس الأ بر اناثع. كءرس] تن. ةعأهك أ

 هصصخ "ععمت الأم . طمومععنأ ةعصرصم»»ع 11ةنصت 11. 8[هدصتلا2 6

 مزغو هغ ممتطابو الأ ٠ . طعوممدد عدت ةزطأ ذدسصتغمتتع ةكاتتت 21-آلآدص عت

 ءهجععماو ءزادق تأ بال . 31و ؤمت ذطط هط5 1131ج9 ممقطمق. 1طن

 هطق 3[ددنزدسم هدصصتم الا, عتوؤمدتماو زادك كس هل- قططوم طم 11411

 بث, 31هلتزعتس 1صقتعاتك ةآدصلعد الآ . ةخلس]دغ مدعم متستمتم 17عقماتتأ

 دووم . طمصوطوغ زصخععتدتعسص قطلها]دع طن ةطل-د]-" 4235 21-5

 بوءر وذ , طروعمد 813ينصأ ذم 1عمتطو ذأ . ةءمد ]نحس 110هدتصت الفأث .

 © نمرمملم ءععلسمسب عاتت ععرتجك متت هن طوصتق 000 طاحق اطططات عاتأ بذل“.

 1طص دق-ةدصسكا ف 20طم[هغزمصعد 20 ءاددلثكسم ا/ه . [لجممعو هأ آثح

 طورتأ ةزانك الذال. ج]-1105200251 جم-طاطقطط# ءمرتدوسح 1ةتتاتتم نول.

 11دصعف» هسحالوسدت5 ه6 21-"0مقست الث. . ئلتنسك طقستسا 1-21كةفاس

 ها-1[ةغدسصمت ا/أ) . 81ةعلوق الأ

 0نطماتنكتمود ها-خستسأ. 1منغسس 015دهدكامدتك زمغعت» هس هأ 21-ام[ةطن

 ركن . ةسثم 8دلكسحس اد 110-21 طحت 20 قفل مط طللقءلتةنأ م

 ]1ننعكتك طعصع موعمدقتكتك , نتتقم هاندا مهد ممم عدص ءاطهاتتمع 0156-

 طبعنعأ. طق ءانتح كا15مععااتطط طقاعطف 1 ؟ةصغعاتل2 601] 6618٠

 ز[هننتنم طقرتسم 1-21"ه0طآ1 ةذط©٠ص ةع-طظقطأ هتسعاتله ءزاتق 501916 1.

 ]اغا مندع ندع القص دععوعمزا انا . ]زن ءعوع طستست 230 (ةلتط 200-

 عمم الامر دص نانتطاتف زاتطقؤطت» تعدم ءمصصصتغاء*ع ة1-1”هلطلم ط٠ هجن

 ظوطأ" ه6 كبس ةعمعاطات 016. 101-21 1طن 5هطل زدصص ةصغع طقم

 رمفصت طممدخنعسطص ةعععرمأا زاتكز اند"هط0تجمم 12 د20هدصعات الذات ءطقاتللع

 جا-[[هدونس ذطط 810عأوط ندبأ . 81ةصاس ءةعععدذاتك 205 عماتك 8ققتب تتاح

 ام ممالك م9115 ةهعععمأم , ال1ععواتس 6016. د1-ةلطل ةطح ة-طأ

 ةهععمفاتسم ةعلتع لزادطعغر 9101560 زاتكزات2200 2061 0100 170 1130

 هرصصعم عمد ال1ةطصخقمسم 060هدسصت امال" . 11ةسصقس 1ععدطتتت ءاتتط 116-

 ناد

 نك



1 

 2ع

 وملك رمتغأ تع, وتحت همذ همعتدتسعمكا ططمطعدك, 560 2حتفاتو اللا“ . جاع

 1[ةمطل ةطد ة5ودطل ة1لقصحشسأ ةستساتسم 1415 ءاولتتع 5م020عأ ءطقاتكوع

 نتن. 0عغورت5 لد طات5 0طم»-ةعذصت نغ ةطلهملاوط ةطد الآقلتلع , !ةطلو

 1طد 1310 ة0لط 0ععاتس ود اطاتو , 1م5ع 1-21"دلطل 0ا1عااتتم 1عالاتتتط م10 113.-

 رصتنلم تانمعمتا عا ه9 216 (نطم»ةمذصتمو زم مده ع5د الامصخست ةهطتخ

 بل . 70طدتله, ظملكلتم مءاتعاو, 8دعطققماجسس دعدتغ اللن . ةسثسم

 طاوصلمم ان عرتتم عا لمده طمتغاتا الاقطساتت. 113:[طقتتطصق 1221111112 5-

 عم عرح ةدصمدتآعدص0] ةهعماتعمةأ زر "11636 180860 ةتتعتللم ؟ةلاتطلخ و

 5ع "عوعمعلتاتت ن1. ل1 ععمطمانادو ل011, ال11 ءطقع] ةططمءا201 1

 قمسستتك 194. خمستم 5و1 اكقمتسم هالحال نكدسهتت 0عططتت م1361 عءاناتح

 روم ناتدمم كك 0عءنعر عدت مهكع» ءانططلاتع ]انطعأغ 8دعطلق0ا 068ءع.

 مستلم ءغ 81ةسصتشس تن0115 1]2غءمننح 0عءارمعتع 5650عمل. 1-21"ج0ط1 طن

 حرت طوطأ" مرمتستتس 11ععأ انك 10عم ل[ةسستتم] 5116ععم5ها"عاتح ءتععا ظللح

 هارتصص 11055 ءهغ د0 تكوم طع فلث زطد "155 ذط©٠ص ا1ةطقص عا 25-01

 ةمصلعمم معرمات20عأ اللاب . ا1ذسصتس , طمعدأع 13615 معدتك , [26ءال3-

 رتمدخاتسم مرضت عنءئانام جطاطاتسممتغ, 18قكانتنم 121312 م6162 16218-

 مع يمتع, د طقسوع موصتكاتأ تكانت هعععأأات ال1 ؟9هتهح 60

 دسم عم علتغ 1ةطخس 1طط 14-21هددتص ط0 110ه. ةستت 220

 ملعسص م"هعاععت ظمتزأ ه]-*ةططقع ذطد ةطلهلاوهط ةاطط 181ةلئلكو ونلنت

 زادككانأ ءزاتذ هطاعيصمء:دكن. هده ع جتج01غ2, ال[ذدصخت ءاتتطص 2 0

 ةرصمع عا الالم . ةستم ع5 دتصمد 20 11ةسصتخساناتت طلخا ءاتل2 6215013

 ندتك هذ مممممدتغ ةلذم 1[8نعخ , هم-الةغاع 51 :1-طقللع ءمىصمتستس#أم ر

 علمتم زاد5 م10196115 زلط 5ا1عععدولمادع , 0100 طتع ععءاتق95. آنال115 10-

 رستسص 1]2-:قةططقم طب 11055 ةزط٠ص كوذ ها 1-21ج0ط1 طنط ةوطأل 30 5

 1مصخست عوطتخمس» انآ . مءصلع طنع 81ةصحخسم نتتاتغتوأا ع5 8دعطع

 0501 ودع ءمدعتلتلج لمهك. ةاقخسصفح دع اعممم15 ة]ل-آطصقطت 11063.-

 طحت. مستمد قائد همعععمعمرتعم 0ععلعمدك. ظزاتك همددتصسع ة]-1"هلطل

 طرد دس طمطت“ ؟عامغ ؟"د عع طقاثكمع ذح ممععاطاتك كم]عدطتطاتق طماطصت-

 ممتنع عا لععمعنو 18ةرتتست ع ]كه طه 8دعطلقلتتتح ةتتاعتتتل )06, 31

 قمرستم ءون 0: دعورتدت الم١ . فمسثص 2 الاذصتخسم معان ]1[ عوق م6]086 انا

 ىرتامسم مدساعسم 0طمعؤعذست علدغ. القمص 06 طقع طع 0عاتطءتهطتا

 كحد لم ءتطاتق مدس ةجتطاتق. 5دنوكتطا5 ؟ءئطتك 5مل 2مل عا" "عالقة نم ٠

 11ةسصتنمس دتمم هع 0ءعز0لعمتع كد مدعوزلتتك ةسصقتكا انهن انآ 111115 46

 وعمتم 0طمعةعذب زصطنوتنع ممودعأغ الحل“, ]معد قسستمت ءماكأمادنت 18-

 رعمغع5» 20 11ةطصخطاتتم م17 ءاطخات76 كات ءا1560039 15 011223 6

 ب“
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 6 معطاتع ءطماتكمدع ءمصتستست ءدرتع ممااتع مك. 1ةماكأنما]د ةلستصت مع

 هن ممكموصخاتس !اقدصتتست. طرعودتتك ل166 5م ءطقلتكقع 0016عداعاتت 5

 تدسصقتاب لانك ىكاتانس ممد ؟1ماهطتغر دءمطو عوف تك دم معتمتانانخ

 ءغ هزع صمتت]]ج 1ع ءمرصمءتأ9 20 ةطع5 م10912126 علنا 131: 4 .

 1مسصتس 2 160م معاتك ن6 اتعمانعاتت , 11ع205 ع همعذ ظوعطلقلت

 مءاتعنمو ص 0طم»ةعؤص "دمعات معحمتغادخا محك . نع همماتك عع

 بح . ا1[هدعمتع ج]1-1"دمطل 1طن 5دطل , اة همععاعتم 61213

 معمرموتر انأغ فلستم رتات10د* طمأن ]1 غهانعمم ةطعاجأ 21. ]11 6هه 0م

 رمت لجعل طاتق 015611162025 0113200 فلصأتت عاتام ]11 15

 مسح هك مرتك المح . 8كتصخلت5 ؟ءدتغ ءملعدص 03غ نم ةستعم اآصغعطلتتلأ

 معد مدعم 181ةدصخست ذص مععطاتق مادطانعم 71 . ]تغاعندع همتتستتت 40

 1اخصخشسسس ا/١1 . طاعتومدع ممعداتعمستب هءءعان]غدصغ ةسدتس مءزتعأا طمصاتطم

 مدفتل حصص كولطزدع 10 5ها]هتسم. (00110ندتاننم 1-21”دلاط]1 1طد هع ظمطأ“

 نحس دتسم نان ءادصص اطاخسصتنسم 2001عغاتك خدك الآل" . 0تتطاتق طانق

 ]نودع 8دعطلخلعمكتسم 20 11[ةسصخسسم معن عمعتسك 1 . ؟ةطنس

 زطص ه]-1[هدوتس ظ8متزاتس ؟عدتغ كدنص اطعم 711 .

 كن ةمحسسع 195. قرستم قائم مدان 11083 كاتعععودهدنعتم 06م دق

 ]هم تهتك. ىلث زطص "آكخ دطص 11ةطقص 11ءلندع م"دعقءئادت“ هأغ طل

 راسم هطغتصعأ ءمدقخو 11[ةصخصتسسم 16م0 ءطوااعمم 11 . خلث نطص "ك5

 8قتزانتم 1عدوانق ةعتءلتئاتتخ ءاددص ءععمعلئاب 40,000 دمئتاتغتس الأ.

 خطت كحد 4000 كك هطحتمسم عمتك لأم. آم ءيعدنءلأنات زاتق 10

 1لخصخس ءدلثأذ هممعا] جد 11. ةطتس ةصمءأادسم هع حط هع ان

 هم١, ةلتتطم "[ك3 ةصغوع م عد ىمأ . طن » طئصنع 0ععطتع مهع0ن 05.”

 [2عممعفاتك ملذات ةدعدخاتت, م2605 ةصعدممأ ةهعزطاد» ىمأ' . 8كدصختاتك ةدكع

 معلتكطتك ةتتلد10 250 مودهدص عود 20 ال[ عموواتس ءمدقعتأ. 81ةصخشمص ءادقهح

 ]115 هدااتشم كات. لاتطكتالك كومتك ةرصتسانلم 1111 عالتأ 0ععاتز 1112 0

 مآ, ظدصح 11[ةدصتخست 8دعطلشلا ءمصقعءدسكانل“ 1, كومه ذس قست

 ءأا ةل-1"دمطل ةط٠ط هتع-طمطت'. ]1 ءندع 11ةسصخست 20 ةةدطععتم ىف ع0

 "1سدرم ةطاح ىلت نتتح200 ةعععمعتهغ نات10 ءمدغت*تت هع طمهعطتسقطةطاتتخ ى.أأ .

 ©1300 ىلثم ةططح "155 طم وءتلانام 12310812 1116, 18عءااتطتط مغ 5119-

 لعمأذع ذمذو جا-طهلطل طخ ةهوطل مع» ةصتعاتس ةععمعطتسص 1لختسصتشتت

 وانته نطم»ةعؤصتت دسم هلعرتجسغ ه8 . 11د]غ1 مستلم م0051 انتل

 ل1سدددلعدك , ةصغعت* نحمد 0طمددتسو 16ص 0طغمتس ثءك . ]نأ نوع طستمت

 ندتطاتك 8لذسصقساتس 20 5ع 8دعطقخلسس ؟هءوع ىل١ هغ تمد ةصصم 194

 مورس 1ءعوكمد دمتكتغ (صد) ملأ . ]دعوخمحنسم هوغممصمم ىلل' . 11ةسصخم
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 06 عدممدقم 1261"عأن مل , مدوععماتع نتمدتمسم دمنا معخدعأموم اذ

 كمت 010 ةعذصت ةطعا]دح وندمت هلذ . جلع جملا ذطنح 5دطل ةهأ هنه0عأ

 11105 ممعمدعئ]زودتع مدععدوزمدتاطاتع , ءممتقم ءمالت عورتع عا ص 00 ةعذطم

 رصحصمرتم ملك . 11ةصصفست انغععتك هعععماتك , ةىستص طعاطتست م3131 ءأن

 ملثم ةصموستتست 1292036 ىلا . 7مطدتله قائم 12026 16011112 1

 ءةرمأاتك 1م , ]1هطتقعت“ ته عاد7:6 ءاوتتع 028 ؟1معاتأ انتج 281 ءانلل

 (باد) وتنم بتسم ]عون ىآع . خلثأ ءوروعداتق عمهم 4 ملح . 00د عام

 ملغ "[ةطتسضتس ىل'. , معع ناتئ0 تتح م106عوك عع 2666556 تعا ملا .

 "1ةطخ» ىمدقتاتسسد» لتءاتطط 116 12نز1 223231 1201 36ا21[,و 5

 هطأ هط ةمعماتو ىلا . ةؤمقسم دلمعتس ةغوطدتك. ىلث اططكافتناتتك ةعاعتم

 مال“ موعمو مل . ىلث موتغ. خكدصختاتك ؟نعاماتدع 20 1[ةصصاستنال

 وموتن مله . 0هدكغعمدتتم 8دعاطلخملت. 'دصصتتلءاتق طمتلتأاتطت

 ةستس مطلعه -هظدطسخس ذطص طزوطدلم هاحخطسخكك5 همدان
 رصتغنتك 1[كحص ص0طخصتس. 12طز5 , ةاندك ىلا طا *155, 120238238 6

 مةدعتعمغتسس ع ىممتتك مدضتك ءما1وعاو الامر ؟[دسصملطقستحتس 1:01 61561-

 ندع 5 هع دلزانم عمت قط0-هع-8مطسخقمم , 5هل 2 ملت 1011105
 عووتتكدر» ملم. ؟ةطن» مطله 8دطسقتلتتلظ مال ءاتتطص0116 205

 رصتاغو ورح ويصتسم هتصعتأ , ص دعو هط910عغ هع 20 0علت مدعم ء0ه8علأ
 ملك . 3خ1ةسصتس [ةطتم 0هغ همعدمتسع طاب :!-زوسصتسمتس (طتستق 06>-
 نسم ممدعلتندو) , ةمدع قست 21-[نستستتت 531111311 ملأ” . همه-5ه5 دق

 ردم مءاتس هععات مدت. '[!"ةطخع [كممك ذم ه11هذوتنع 10عموه 6 ةاتاز 1ع.
 قمطلمم-دطسق هلدخطصقحوأ , هنمامغم مدعأم , '!ةطتستتط 3881607

 عمل مودك ةعخع متوءاتتتتتت كان ءه1101 ها موه. 511م615ا1668 1118
 كتم معازت5 هبط قسمثسم رصتعةأ5 01136 2110 12461 ج]- [رمعنع 601151116-

 سدصغ, 8دعا0ة وسمح دولا. 116علو 123 م10 -ج:-

 ملل . مقطنس 11ه ةطتتتم 16
 قمصحتتف 196. هلد1هقطا ذطص ةضساضمطثخ نيعتغنت“ 06 ةطلماءت13 أ
 ةمعمدنلتح 4قسدثست. [سصمعسسسم لهتنم ؟انلغ ةعدلم ةلتم 122101 ذطاح 120
 ملخم , هنزاد دافعت هم2016100ع5 ةستستتتم 11111311 ممول 1 611560-
 قتدسم دصتغعطسع ملك  ةطسعم ذط”ص 119220 8دعطلقلتنتت 2166ةةلكناتل
 مخ مغ مط مسصتسم سمعتم ممله '1ةطتتساتسم 00112 ماثح ةزضتن]
 تح ةطقماادط ذطص 1[1هرصدتل ذطص آكمطغماطو ىمألار ملثم . 038118: 2011101
 مرمرع 'طةطتستس 37110 110132 زاد ىةكدسص هلك عمتق ٌدطمح

 مورحدتم» هي مدخن 11ةدصتخسن , '!ةطندت لانا عفان شلل ل6211 6 مآ
 خ1ةسصقم هلح1ةقطا طم ةدلط] 0معدغأ مسدعق عا ةدصوتاتف طلطتخ -11ز3-

 ماك

 مث

 م

 هلع
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 2و عضو

 ءوادتس (هدسص اممعتتتو هغ م6[0دؤ266) ةممعا]د5. ةسصتثص قطل-21-!ظ1هاثلع

 زد ؟ةلئثط م«هعقعتت 5ع36 انك ءهماقق 1206 همء0196 ءمصخته '1ةطتتت

 ه6 18د طقتمو. 5ر05 20 5ع ظمالعمسم ءما11كأر 101 760 5

 هتك ةصخف» هود هغ رمألت اوم 8دعاطلم0ءمموو مث“ . موون جععو مموات-

 رحم طمات] 5 ههعولم 5و1 01 قطاع كادعتع زاطاد ةءاطقطدخط , *ةشدصتن ةق-01 3

 ءا هل- ْفططقم 1طن مماقتت 20 ةودتمنم 163 61اان2 101 مآ.

 11مم 4قط1-21-0[هلتاغ ذطح (ةلتط , مددتس 1آطط فىلث زطد *155 6ك

 علسعأم ظدعط0ذلدسم. ةمسسمتلم م91:عع ععات5د6 عا 0111565 123

 1اقةسصقمت زانسوستع هعغ ماك : ج1-"ةططقم ذطص 81053 ذطص "1ك 4ستمتنتتل

 ءا ممم عرم ص مد19616 هءعا1 ات[. ظعمعأتم ذنح 13701عاتح ةلمتتت , 311-

 مع 181هطمعسصتصعل ذطص هط5 0طقلتتل مثثح. 11هددنص ءدرجتغتسع: ةطستع

 ][نطععدتطتك ها هتلمدسم ءمد00م26 ءواتع 01عمتاةمغعرم ”ءعوالغتتا. 1هددنم

 1نععرتع ءممقكانا , 5م0 ءدمتكتس هع هععقتطتت مفأ . 7-21هقطل دمع هت

 طمطأ' هع ةطوعءمدلتأ.

 '1[ةطتع مطحذماتسم ءعمات عندأ , م72عاععأام آلطهاطحسصتسمع0ل ط2 12210 ة]1-

 11هطقا]وط2 هءءنمم. 11ععوع مهل . "وطن ؟نعاتك 1؟ةعغ عملنا مهذ

 ها( ممتغ ةنصع مرهءانم دفأ . 21-"ةططقم دطد 11نكذ 21-1505 1

 [من1وهع أ جا-ال[دصعتت» 1طن دا-الآةدطلت 5ع للقصتخنسم ةدطز]ءلادطغ. 11م

 مع هل-06[1غهلتط ةط قط 2ل1وط طاح 116لث1ع الا هدن عأا] ]م321ععانا75 ىفال.

 '1ةطنع د]-1120ةل» ءقممتأ عا 20 (ةسعوتخ م70ععلتأات1. (00همأوع 2

 قمسصتمم ءممخغخد ءانتم 2015536 ل6عع اللهطحسمتطعل ة1طط 5ه]هتسسقتت 11-

 عمطخاتا" مفح , انك نتموتتع 1-21همط] ذم الطةعذ امم "153 هذا . 11165

 م"هعم1011 20[8-21ةنسأ] 8ودعط0ةلادنط 1

 اوجد 1طد *15 مه عقععائد5 اطلعاءلتكمع ءعغ ل[1ءلثصمع ال[قصتختتتاتت 61ط3-

 اذأذطم ةعمموءلط عا 1صعم]وف 12 ءزات5 201222 ]111316 1901, 5

 و100 ىسصتست مدعاتتم 910191 عنو عا 0ععجعاأو طخسامت ه آك2:و ةه20-

 ورعمت. مدغم طؤحتلت مك . 1مدع دا 1[ةصخصتتس ]كعكات م108-

 قدم مك“ ركع تكدس تم مهعقععطت»و ممقضسموغ عغ 2]-قةططقمم

 زاد 8طنكذ زطد ك15خ معن عوتسوأ هتك ةدعهع تعادل , هآذط

 بأ , رصحسلمت. 13250 ذطص طردت 2]-آ[كمم5 لويصفماتتم 320 م15

 حاخسصفست ةخهطتنغ مك . كوسا طمسم جعجع قسمت انكم 30 7!ط178-

 نلثلل 0

 5000 دمتلزغ ع5 هع ءهءععععاتنات 1ةطتخ 20 ةستصتتست 6ةطفعاتتت. مفسثم

 2072 5مع ء]وطاتك ةععمءائاتط مد .'[ةطتصاتست ءعمعلتغ , نات 60

 دعمت مك . اظدسصتسامطدع 8دعاطب0401. ةطنع ده 8ذط هلحفسطؤ»» كو

 م1

 مهأ

 ما

 ملأ»

 مذ
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 منصتخ ىلا , ممتتاغا طصتاتغوو ع 8دعطلخ00م ه6 أ هدطزأ لسصخغ. 06

 82علط080 عطعأاتتم 82213 11

 فستانك 197. حجا-لكقئلتسم ةلئات5 طقسنصت جص-ظدمعءطلل هغ ل[دطعام طم

 دا-ل[دط01 هع 20 1لخصةستتسص ءمدلعتنات0[غ. 0طوزلتسس 82عط03013

 '1ةطلصم, 11ة[طقسسو عا تماقتس ذطط 2]-110ههتزدط. 7هطقتت 2 موتتع

 1[فاوةلطقع ةمدحص عمتك عا طقللتكغلتك اننطعطط همرانعموتخ , 11د طقتطو 3

 مدخن طادطس ظثص 411 . [ننطو طصقلع مدغتك» ماء . 1مكتمو ماعطذ كوله

 معوزكأتن ىلبأ' , طوضقصم هل-0طمدمتستت 06 ت51 اتعطتو مصقن ودم مابا“

 طصوفد0ئجست اموت (ةلئط هع '"ةطتسم 06لتأ. ة1دعجدو ةتدععد دمتاتاادنم

 '[ةطخس ذص ماتعمو ىمطصط*ت ماعطوءنادمم ىمأ . مستمد ةتتعأتتتتت

 ممم 021 ال[هطحسمسم علت ذطط "1كوب ذط٠اح ظاوطتلع هأغ هاد ىءطم لدتعأ قل 0ةنانام

 (ما) ىملل . 1صعمادع 8دعطلفلت هط طتععع 0ععدعمتطاتع رمهلع مهنانطغانخ

 محأ" ؛ نأ ءممتعس ذصكعمتات»أ 20 '1ةطتطتس 1114111126, 32111 2

 هرصصتم طماط لتمءماتسك ءهغ هدتلتصسع طقطعمخاتت“. 1310 ءا رن

 21101 ع 158ععع ممماتلل, نات ؟1طعتط ءعمخاتتمطدعاتم 00 ةعذطتاتتت

 همسات ىممف . '1ةطتع دطمهعمفتم مواعطط انة:طز5 للا ىحاب : م08-

 100168 06 طماقعانم 519611 1"عاناتتم. آل ءأاتق ءماطاتطم ءوأاتق 21726عاا10ن11

 مل. . طموواتسم 1!ممقعدع 41] . خرصتم 351 همداتدغ 033065 انك طمتلتأاتطل

 هوم لتو ةماكهرتع مودعتغ 41)' . طممواتسمسم طوعا 1205526-21 ذط نتنم

 '1[ةطنصأ دصتلتغمعو» ءدلعسم دعومتمدا م11 . مرجوماتسم ه0 885 5-95ءطقم

 رصقمثز ور ذط 0113 ءهمتختت“ 11دطقتسو , 5ه0 !:طونوطت» لن. 'ةطتع

 رزعاممعو مءموالتغ هغ طمتاآغمو ذصغععأت ءزغ جك . ةطقمتتملط ذط٠د 0طقمتس

 ذا (نطمددتسو ه 8دعطلملم هجولتغ هغ 1120ةتست دطمهمعأا 611 . 11ه

 ءةامدعد اكمتءعاتت تكدس '1ةطتشو مع ]16ءزتوه ءهمرصتستتستءوطأ. ةسصتم

 رصعأاتتل 0ع ةمعات5 ةعوتتع 3ع 06 طمداتطاتق 1ءآ' .

 فمسصحتتك 198. 0طمددتسمو زطد نطذعتس 20 'ةطتبتم ة"هطقتأ. [191غطقح

 رصف نعطعطم هاعصخغول هم ةطغوك. 0طمددتسو 20 موعد 1ة1ةدصخست هع

 علفاتتاتك , 20 '[ةطتستسص هءعتطت# 11هغططسمتم طتصصتق ءكتطعأة1 1.1.

 '1ةاطتع طتتصع ان1:ععأ هأغ 119:طقدمو م01116ء2ع هع عدم 56710 ]21056ءاتح

 اانطننتصت ءووو, (نطمدةهتسسو ءا 181هطفستمع0 1ط2 قةلث ةطط "155 م001عءاج

 زعلتك طحصماتسخ ءغ نطوط هتعمل عم دس طمتموع هلا 1

 '1ةطقع ممدصمءعتو دطل5 هععزلعجأهلتك ةطحولتت هن فستستتتس 12 16

 ةمطأ طزونست هطوزلعأ 1.1. 0هدفتخم مستست 1.ى . ةويسدتتم 1طمةطتشسأ

 لطط هلل ل[1دط01 لع مانعا]2 هد26911166 12318

 ال155 هل-ةخستست. 'ةطتت ممم عت ءابتص 10عوا10 م3126 12 1165070-
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 ؟ةمدسصتمتتم عا طممتستك ءمعتغ دع-قزتس04 زططط 5ءطقطتلاع عغ هلثم5و انك عأ طمع

 يىدقتلتسسد لتمكاه0ءعدصغ. ةستص هع 18د-ءطمتسوع 0ءلعتع نلف 1|!“ 5

 1طن زضمتك دعص لتكؤاتسطدنع كامفدتغ 111. نودصطو ذص وتتح 1192-

 (طفسو هن قكدمثس كانصغ كاتطسع»عتفاتت, ةسستص ءهجاغد» 7)1 . 'ةطخ

 هس ةصغوعلعت زانطعغ كلم . >دصتدغم 2150ةتستت لع ءدلعسس 7ع. '؟ةطنع

 ماتت ةطسصتمست كت ةمقاعمتتك طفاذ ظفات5 20 [ةدصخستنس متغاتك 16ه.

 11غ عدم '!ضةطنسص د0 11ةطصتخستتس 11 . 0مدختم قستطت 1312 0م]0118113-

 طقم 11. . '[ةطقم تسطع صمغ هرمصتاتسوانع ةةعاماتمم عا 0360-

 »ندم عدتمتم أ هطاتحتمدعمم ةدصعتت 11 . 0عونغتم قانف. ]116196 5

 هكع 20 1طعةطخص زاد هلعالادطلث هذعع ه0 د110-1*؛دسص 11*.

 '[ةطنس متلتكعد طدصصتت] ده 1ع5 ءمدص معدات. 11105 ةمسستست 20 الاقدتصاتح

 صاتتص

 11عووتمانم ةمستسأ ءغ 2ع(3ه قاتف. (دححمتنو هداتتتعم ءغ طنعاتطا 72 دع

 تنص 151. 0نوعلمتتم 06 طممدتطاتق ها ذاه 19. . ]رعوزكوه اتق أن

 عمممتسس 10عملن. (دعصتسمو خلط 80هىب3و1 1ن)' . عتمغمرتماو 0ع اد

 مستست هنعد 1]2-قةططقع زطد ةط0هلامط 1ه)* . عتوئمتتم]1و 0ع قصف

 تعع د 1عمدتتشاطهت"0 23535 101 . 1دنلعرم ده7212 2 0[1هطقسطتمعا

 طرد طتمقرع 16 . ظتمام»تو ىماتكتاهلتك مطل 80351 عت 2

 ةززنو هاكر ؟با؟بكب# . طعمكتمو هن مدعتلتم ]نعال ظنت

 0طهلتتكتدد 11ةدسصقمت. هلل سءاح 120 سقفانا“ ص ؟1عاطتف 6323115 311-

 211. ة[ةدصاس هل- دعم دطح 5ةطل معوعقع أ 11ءلتمع , 2ءم5101, ةطح

 رىذمم , طنندطتوع عا طقاكم , '[ةطخو 116عدمممادتستقعر 5753 ءأ (0هعاح

 لعدتتس مره عاععطنتسدس 00غ وتتع طمق2096 طعاطتسسم ءمدغتت اكادع» طط

 معاه طوتخط , طمس طصسمتتت 20 هع ذص (نط02ةعقتت 0.

 قسطتتك 199. طدعمس 1طد ةدطل 8دعطلقلسسم ؟ءدتغ, '!ةطتع ظفللكةهنم

 ةطلغ. جل- تسوء دلسعاطات» هغ 1ساعات. 5ءلتغلم 16د "256

 م1156 1.0156. قطب 539-5 ع5 انك هنت'هأك. ظعاصمأ]0 '!ةطتتت ءأن

 ممدصتسونألم 8دمدطت ةذطط 5هطل] طمدصتسع5 06 اامدصتصم

 ع001غ, نتعرتت لنءان265 هططصتسم ععأ 25 1-21 ه0ط] طن 5دطل , «05011

 هتنلمععد ةةعزن اب , قطا :ه-8ديفيذ , انطتتق ع 0ءاطاتق 113:طقتم ,

 1زدطاتق هذ 0100 50مع2019 2012 50ه]؟اتطغاتت" ع ءانطط طمتلتاطات5 15

 اك فلذسم دغر تطأ 1طط '1هطةغوهطوع دمسصتسع طتت]غم5 20 5ع ءمالتعتأ.

 2ماطقتت“ 12 0105-21تزوط 2 طفمدسص 1طن 5ولط] كتان 267111 3

 ءانتص متقكات5 طعما 106 . 1طص '؟هطقغهطق هدطتغم طممدتأاتت“ , 771626-

 221115 ان ةزاتطصخغ. طمعم ءزا15 هلتاتتك 4لخ05, 8[وهطقسستع0 زاطان 1101313-

 ومع

 وي

1 

1 



2 

120 

 دعا, ممجعممدتكاتت* 25 ةىطدح 5233-5. *لط0135 ءاتاتم ةع"ءأأا1 6011-

 قلت. مطب >:ه-5د:3)3 ظدععدتسس هآ [؟ةعزغ ءفجتغ 191. 1ةدمدس ط٠

 ةوط] 1[1ديتطمسطصمتتلل 12361112 01113 012155115 هنو 119 عتق 11 12226-

 مئانطتط ءم2115 ماطتت :5-5ه5]3 ةاتقعاماحأن. قللت ةطلن 3261 53:10 51613

 عمم كاتس مطرب ”:ة-5دةزدع ام . ةخطت :ة-8د:35 11هددنص ط0

 دادفتدم 8[ءاكلكدس ال[هطمستسم عل ط2 5ه]دتدقاب 11ع0للصقتت 1

 طوس ذطط "155 11ءاكلكحسم مءاتصوتتتا امل" . (0ءرععرمودتدع 59686 6

 رسقسسصم ةاحصخ 1مل“ . عمددتس 11ءاكلكمتم هعءععاتمدأ. 11د1:نطقطتف ةطات 5-

 ةورمؤردس كلسعأا اح ؟1عادتم 11

 قسداتك 200. خانات ”85-5د:5]3 ةنعتخ , 11د طحتسو اكتم 106101. ططان

 ”:هدرةزو ذم قطحذمم دتسعتادد, ءمرمتغاس» ءا هءلتغد» امف . قلث ذطص

 2اط5 833150 هعمرات جيدا ظدععدسم عا ءهمتغ ق4لزلمسص 7210 131-2: للعاناتاتل و

 0111 111طعالتط0 ٠:1

 1طعةطخس اطرح 11052 41103 92231])1-21 لتعأناتق 1212911 06عا3]1:. 0

 زار دموتج 2013126 مطات :96)5373-5 ةععاتاتت عادات 152:56 63

 كمه. 101 عردتند هعوعأتم ءزاتك هن ةمداتمتتم ةءمممات. 11هاطمسصتمع0 زا

 زدت انصععااست» ن5 هه كطدلثكسم ةصهاتت عانت ةزطقك 161 . [[مددتس كتل

 هدنك دطمتاأغد دمجها ءقلعتو ءمدصستخاتغ 11+ . 1كطقلع ذطح 11059 , نتنتت 06

 جععولعمتع 1طعدطتمسم ذا” 8[نقد لدحصمست 0عدعت ءتدك (امحب) , كنس 116]ك-

 اكدرمت5 طعال: ععرتوتذ مدخسحاتتت 5015, 061206 ءاتطح هممأأ5 01166 77213

 زطص طزدسصتا هع 1مةلكم ممتكدز5 .11١ 11ءاعاعدصت مدعوطم أ ةدتقتم

 ممعدتت 111 . 1[هطمستسصعل دطتن الزدناضدع مموغ ؟ةتتتح هلو ؟ةدتقتم 0<

 معذ عا 2ط03عمق زاتسدسم ص هاطوعوتتشتس 11ةسصاخمست 1117 . 1طعةطتسم طاح

 11ةمد 'فلكتلتسص 011650وت2 ءانن> هععطعاأان طمتأأتأ 1[1ءاكلكفتسم و 11 50

 عوع0 م726510عوخأ ر ![عاكلكدتتم 1261036 2012 31151, 6011106861112 7616-

 عمتس وأ ماحتنط عا طمع7ءعوأشم1ن2 011 ماتتطأ و, 560 طمم>2 ههوااتتتأات1* أن

 ماتتطتاتتت 111 11 ه

 دس طمتسو 20 آلاقطصحةصتتسم م1028 ءزقعزاانت“ الاعانتو انتم ور ع0 60251110 انآ

 اطلقسستتمم ردء1:511920634 ؟ءةطتقعع 82عاطلقلتتتط ءاتاتطقوات ع 12011685 6

 جاح1دلط1 ةطنط ةوطل. دوه ع ءمارطمءاتأنو جا-1هلطل ا11ةصصنسم 016061-

 ذه ءمصاطتو ءانسص ةطم]عم 110 , كو انك ءاتتتتص 2110376 ةطاطتتقا. 1ص 1ع

 هنتله ءمدزذعتئاجت» هن مدتتااو مهو معن

 1لزودءردمزم ظدعاطلقل1. 1طدمدتح 1طن ةوطل 1120ةتدن 0مدمتعتاةتتط ه0110-

 هدنز طمتلتنع5و 8دعطل860عطقعو ط2016مزم 1عيتعطانعم ماتتسدتتتتح 01100 ةانأح

 مم0تج طمادت ةماعتطغاتتخ , 061206 01100 11ةساطقتنتو 122216 5

 1م

1 

111 

11 
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 12و

 1دنغ 2 الةصتخمسم , عطعا]وصغ ءىمطدطتو ؟1عمتتاان12 11ةكدطأ, لك ةط٠ط

 طتسءاطقس , ننعم 11:66 معالاتتغ 016ع ال[طهطقطمسم ع0 طنط 25 نط

 [لدستت] انك 411026 7214 دصحالذ»» ذم مزعستم 4مسطذسص 111. 110ع دسصم

 ريس مر: همكاتت» مططقمألقع : كانصغ 33,000 موكمدقع .6.٠

 قستتت5 201. 823عط080ءعممعد ةلدصعانتخ ةط> 1120151-21 ةلخطتتتتت 1؟163-

 رتاتتم سعود. طدمدسم 1طد 5دطل 30 11ةعزغ "عاتكتأ. 81هطقستتت عل 2

 ةدطأ نطقلت0 ءممزوه ءزاتد ءزاعتط, ءقهصلغ 2هطقتتخ زططت 1053195-21 ءأ

 رمامزع ةعععلت5 20 ؟؟ةقزغ. 1-21هللط1 1طدد دعت طظمطأت“ ع اهختاطاتلم مت0ءعللغ

 هغ هم جز دسعتأذ ال[مطحستسعلت ذطط هطت 0طخلتف !١٠أ“ . نع هجد0 ؟؟ةمأغ

 رمد عمحتم ءادقعسم ةععلجتغر مدع انام عنهما عا رممدكان» ط٠ . ةلتانك

 ءزاتك *15ك زادك 10م زصمءتاتتتت 51151011. 70طقتت' 26ءوأنات7. 001

 ظوعط ل80 عممعع طمكد5 ء1ه0لعم ةععارجتتسسخا 2 [1هدت210 ةطط قطل-1-21ةسستل

 ه-1نعهت !ءىف . 8ةةوصعفس ٠ص هللالادطلث دماتك ةععارجعتتع ءطقات هكاتتتت و

 5هعل ءمدقعمسألت6ت ءددع جاعءهرتتك الاقخسصتنست , ءعزععنم طمقدتج 1طن 5ةطل

 آ..ك . 0طممدتسم ذطص 0طخعس معه ةتسضسعت. 1آهرمدت0 20935 ؟1ءامتقف

 معمم 26 06 8دعط0ةلعطقتطاتك أءدال .

 الماسصتمتتن 00عع (نطخ]10 20-طدسةععط عن 5ودطل اةطد 5دلقتسمو دلعشسع

 عدت ]ادم مدعد عن طمطتسمع مءعنلتغم5 8دعطلخمت ةصمات عدمت. 'آك زطص

 ا11هطفصمست عل ذطص هطأ 063110 ه1 عع 8دعطلقلعمعتطاتع ؟ءةدتقتت معانأ

 جه 11دمدص دطص ةدطل أءأأ , 8دعطقلفل دمعك , 1طاواتع مموغ لتعدعطعت هد عت

 كوطلم ذم ةداخسو ج0 نسمات مهمتك أءأل' .

 اطاذصستنس ةلتلمس ىلأث طاح 11053 كا عءعوووزنعاط 06512235 مغ

 11065 منو متعتم هعداستغ. 8دعطل0خلعممعع 1هعم !لفسخمست ءادهلثكدم

 ءاتعدصغ 1طعمطتس طع دل-11هط05 أءل* . ةطومتامط دطص 0طمص0خفططوال ,

 مدعقععطبع 1هطوستعاخستر هعمادعموغ اشعر 5ءاتستم هن مممدغعو '1-

 طقسمتةصت ا١ا٠* . 8ةطعاع 0-21 طمدحتدست لمصتصتتع ءةهؤءاات 21-8204 أ٠أة.

 قمسستك 202. 1طعقطتسم طاح 1105-1 مفتت عتتندمنانا" كهلثكال. 8عطعءالتم

 11مطمتن ذم "ةلحذم 0اطقسلزذغمع أءأك . 1معةطشم مدخل دس تكاتك

 فطن اكطقلع (ه110-1ةهعاس) , نانأ اناط عانهغانتن هغ 061عملتانل“ 2 0

 'لنعم ننأ طقع هءععومزمدع ممدصعات طظعءطتسقع هطاتسعغ أءاع . 8عطعالتم

 زمام قطب :ة-85وجةزدع. 1آدمدس ذطط ةوط] ةهععمفاتس 66 034

 هال ةهذ ءمصخغتو 8دعطلقلتسس طمتغاتك. طاتصوو ع5 11هدم5103 كتم

 1طفطتسم ذطص دل-ل19205 مععماتدصغ 06 0603 65هعر ةمواتتت 3

 1[1هرصحت لت 27110 1135ةطج13132 26110336 27كاتتتتتأ. 1135312 ءاتتتت 1870-

 ءملز 00م5 ءععملكاتتم ةهلتتتغ ؟امدع ةطص 81هطقستسعل , ةصما" 20م

 ها

 ههه

 كلر

 أءاه
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 طوعتطسد ١

 ممتمتحتسم 1طعقطتست أءاح . 4 ةدعدمخ 11هلككس هل-آ1ةسكطت د 1آدعدصسم

 فص كادتص طحتعكاتست أ٠أ1 . طزعععمعتمدعد [عخكقم. 0ءعتموكاتت“ هط دع

 ةمعلطات 1طصخطتشمت. 153 هلك ءتؤاتق 11ةفدصتتست 30 1؟1ةعنغ هعوعلتك , 4

.8111111 51108612 

 |ىزر* 1طمؤلحكم دطط دلحالآدطلك ءمدصمتءادتعت0115 5دلطآ طم كدلك 600106

.1 115001512 112 

 اءلو ةلخسصتس ة1هحوم لتععءعلتك. ىلث طاح 11382 , ةانعععددمد* 0ععتعط هتتاتك , كتل

 طلخصتتمم تورطت عم 0ع ةغدطت طعتتس د 1ةلكم , نتدع هط وم

 ةطوءومص لعنه داح1"دللطا زط ةدطل ب ة1خصتخس لدلطزدس ةطد 110601 أ

 ةللزم5د 0ع طلوعو زماعص معد هط ةلكواتف هععلمتا عدم ذغذ هودع أءآ".

 الامس ١ ظدعطلة لنص م06 ءلععتكاتت“.  ج1-1"دلط] ذطط ةدلطا ةوموعاطعت

 مععوأطإلا“ , لان5511 !ل1ةسصفست انك لتعاتتك , ناتأ1 1760 هلءعورت05 زصاعت ع

 زاتطوم ه8 طسعطتسم ةحاطتطوع أءلأ .  هعطعالتم مصقتو 1طةطتس ةطط هلع

 طلدطلك ص ةمحمصوسد 11خصسخست ألم. عمصسصدتا هن ىلث ذطص 11:ةءاطذتس

 11د0خنص هءعانموصسا أ.

 زك  فسدتتك 203. قلك زطح 81055 معتتذ "151. 111ةدسصتتنتل 205613 اتم 210111111

 كم. طممدس ةذطط هدطل طحعماتع هلتعصسمتتمددعسس مولكتكح» اء", 1 طعذطخمم

 دعضاترتنك "لكدس ةطد 8[هاطفستسعل ةنسيوتف ذم كتسعاتال ةططصتخو 02

 11مرصحتلم هغ 11همدصم 06016 هدعم هممردقءتدأن. 8فعط لل عتقعم , ة"عزتات-

 لتدنغم 1طعؤفطتسح , 50 81ةدصتخست هاطعلتعصس دس هلعسصت اء" سوطتمت

 مع جطوءمرر016 ممدؤ[نسحستح ةولط]لم طخ .ةدلخسد ]1طومادتعم 610

 |” . حسمت كن ىلث ذطص 18كءدخص هءءاتردسغ 8ةعطلشل

 )ضن قةسسسو 204. ةلخستنس ةطغصنت 8دعاط030. '1ةطتستس ه0 5ع 8[جطت وتل -

 متت نعمك أب . زان 0[1عوأنات ع0101ع5 دلع 1"عقاتطلالا اتا". 1213

 1م 110 ةلط طفا] 1 عوصدتن بحس .8ةطعاع ال1 .

 ارضك ةسصتتك 205. 'ةطلخ 0ععمتت مسهفق عطانا. 11هطمستتسع0 ةطن جان ”]-

 'مططقمر 5دنع» تعمد 'اةططتر, مءممءاتعملتفت» د 11ةسصقصسم )أ. .

 '"1خطنحع معمتحس رمانم هم صمود أ. أ , هع 1داعاا1 علف هاا ةموأ معتم

 تتاح ةسصستسعاتو ه مونخنع ءاطولثاقع !نععستت5 ءةهعلعمج ةستمت ألا .

 0مه حدمتت ةطسعل دط هطت نطخلتل, نتت 5م >ةلعصم 8063 انف

 هامات , ةهاطاتسعأ مادعاععئاتتدتم 0ةعمختف. 001216 "خطت كانعععتكاتف ع1

 طدمدسم طن ةوط1 ا! . نطملتتتم "آد ذطخ 110هطقطتت م6 101261 ةعءانانطم

 امعأن قسم عمصتحع ع ةىلطع»اطدتلزذصت ءقوتتع طصقمصلقأغ طعاآاتتت 0

 ظةطواع أ. . "عدس هل-طزو1 فلك محط 0 0 اكهماكهس) رصتخاتا.

 رورتو ةسصتتعك 206. طؤقحتلم طخ 18108903 طموتت0هكتت1“ طع]]تننتت
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 706455. "؟15ذ زطد 1[هطفتستسعل 2 8ةطعاع ءكدلعصم ةععلمت. قطلهلاوط

 ردد 1ةطن» درممعمم هيمان 1[ةصصختستاتستت طمصمتتع ةطموانتتم هطاتصعأ

 يىدختو 8[دع» ذطد ةءطهطدتاط. 1ةماعنماص ءءاعاعدتسم '!ةطتص 20 ةلطتنس

 اد ا

 مستند 207. 5ءلتغزم خطل-دد- [مطسخست اطدح ةطتم عل ق]11036 123

 طموأن ةزاتذ هتططستودزودعاتم الاذيستناتت 5616101 15 عد ْللظل385 05

 راعتوم ؟ءواعع 1201166 0011.

 1[هدنو '[ةطخص. '[ةطقع طمدسعا ءادداتالقع اح ماععلطاتع 501 عططتتتاطا15 هاطحتأ»

 الغ, ن0 ةزعماتست ءاعا1]1هدتك ةذؤدخغس 20 181ةدصقستتتت 5116 آكما

 ؟عاطخس 1ةاطعا] دمتم م122عممدلنا15. 100عدج 01ع ؤطتخ 20116111 ءأن

 1لعرص اكم]غطختسس , طممعتم 0020 2 '1جلطط 8110 'طةطقتت ةعععمجأم و ءالح

 رجعت مدصسخاتتست 0ع طمع معصب 282عاط0ة لمس. الاخت م1101: 10

 ةعععرماأم , 1طن هطأ 015110 زادطعأغ عملعتد 016غ زج 0طم>ةعذت م02 عاف6أ و

 دعورتع معحصمتخاتا ان اتاحقطت 20ءاعاتم 212ع5ام]ءاناتتن : طقع 3116223 6

 جاغع» متصغتتت5 ؟؟عمتغز 0ع ءمدقتلام 1 ه5 نطقلت01 '1هلطق 10عم م1

 ما"وعقعطات5 نععوطاتت» أءكذ . ةءععتصقتتتس ]3155 ؟1عوتتاتك هلق 5

 ماطلج11هع. 1طد ةهطأش 0طقآ101 ءهعمعلتكلم 10 "132502231312 1151 ءا-

 مانعموت 0ةءاتخنمدتسوسط 11

 قستتتت5 208. 135ج 1طا2 1-21هددتس 1طدد 110عأوط معطعالوك زد اكتم

 رم, 5ءل كاتمعدطاتا جط 1 21 0طق]10. 81053 ةلتتك ةستست «غ 2]-

 1["دقطا د ةهسطمطأع مممستاتطكاتت» أ. .

 قصتك 209. 1]450دط ةطصد 'اةطتع هتطزتعتك طلوع ةط٠ط 5ءطقاطوتا 656

 1هرح عدم هاط51010د عم. اكاد: دختم '!طهدصةتممع 1ععدتت ا11ةسصاخست 20 وعاصم

 0ع ءمدلتخغمدع ندحسح اللخصتنط مهدؤد]5غ , كاوع» ةعمعتع دماتك. طتغغ-

 ردع 11ذسسمست 20 كدعحتس 1١11 . ةوصعتدمطاتق نان ع0 ؟عادته 608-

 نملتكمت» !ءابأ . 8ءاتنسم ندم 8ةطواعم مصختستنةاات“ أءالآ .

 قححستت5 210. طلوع زطدح 5ءطدطدخاط 20 11ةستتستتسص عدت. 1ص ةتذءط

 ها هلثا معز 1طصقطتست ذطص هل ل[دطل05 ءميتمكاتل“ عأ مانت ال1. 156

 1طدفطتس ةيصتخم» أ. . 1مم ؟قتعءاند ةصغوم مدس أم . 1فطثسم ةطخغع

 حاخسصفستم أءاأ . ؟؟ةدتدسم هطاتصعأ. 2هةطق ءزانك زص !ددبلعسم اللقح

 رتل أءالاب .

 طلكخصخفص تطعن ةلتدع عدمدست دطط ةدط], 8نعفص. 1"عمن م61

 0عدهترمأ لم. طمدسدتل دكغ-155 هطتغ أمه.

 مطقلمل]ا دل ذطص خطت ق4عوعج مبسم ةدطستغات 4. 1طط ةع-قوتأ مدتتمم 6011-

 كندخمات اتعود“ , 12 1”هداقكم 0طه10عطتت“ عن ؟عدتقطم معانا. 2

 لع قسسوطو وصمود وست قطلحاادس طا ةطخع ةصغع» هممد ةتعاتصح

 اء"

 ا

1.4 

 رك

 ارز

 امل
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 عاتغ, ]مما هذ ؟ءداع ها ءةولتم الك قع 01عام امه . طموقسمو 21-80-
 دتصت اك. . ةطلمتاحط 4لوجدس لسع هعمانتعمه , [115مدطتتق 01 6
 ممالك يوصغ كييانلعتم الأ . 111 ذم 0ععادسس ةمكدلمسم صتوتممأ امك
 ]مطوالنزو تتطتو 1كمدصس , ناتهع 0عصتستت1هطعات> طاتآ1 05610135
 هدصقعمج ونندسص 11ةدصاقسص ءممعوعدءولغ ةصعماتف قنزأ (أءا“)٠. ةنطوعألك
 رصت1غم دمحز ن5 ةطاتغدسم ةصرودتغاد“. 11ةمزذس ذطص اكقفسم 121115

 رصمدختسسس "[هطوضمتخست 11 .
 قوصساتع 9141. 1ص دق-قدست د0 11ةصخستاتس دطمتغاتكاتت. ؟[ عنوانك ءاطهاتامع
 د0 ةطلمت1د] ذطص 1ةلطنع أ.17 . 110عرم زانق م:مطوق. ا؟؟عتماتك ةطلقل
 زوم !.55  رزغمدم مطسعلتد ذطص 1ذهم2 50 ةطقحالدس . 1116 علك

 موعط لخمس ٠
 قروصتتع 212. 13[هطحسصتسع0 ذطط 11هدجدت0ل 155-26 هلك عتذات5 8ةطعلع
 متاكد. 1لفسصتخم ماتطاتنعم مسدعلتعمت لمعسصمتم 06 ودكم آكهعذصم

 هه لع مروعدادصخقتد قلثت. ةسصم 213 كذلطق ذا '1ةاطخ» هطلت.
 زادط "فططخل 1م0ن5ع م12عقعاأاتخ ااءء . ملطسعلتك زطط لنعمل ل016

.© 06 
 قروصتتع 2144. 8ؤطواع ةدسقتك ؟دعدتوانع عععضءلكاسسم 1 11هدمهتلت , ن1
 زمدم ذص مممءاتم معتك. ةطلهلادط طع '1كةطتات مم عاععأاتق 88 (نط0م1ة-

 هقصخ أزل .
 قصتك 215. 1موءلنانم 11ةصتخمأ ت01 5.

 قوصاتو 216. ةوودصلم ةعمولتاتم كددلتكقع ءمدضتح 8مصحطتم5. ىلث طاح
 ركئءطخسم , 1160396 م"دعاعءأاتقر طل اتتططم 11ةرصتتما ةصعات11“7. (0دحطم

 مزونلوسس 7هطدتلم ممم ام . 6طومدقس [مفتمطت م3631.

 قوصتتع 217. ىلث طرد 1كءارقسم هط 00 وهتك زط 'ةسصطقمو ءهملكاتت“ أ
 يردتاتك ةهسصصقمس» أرب . موءوعوضتست 06 طقع 8 المم . "طعم ماطتلاتك و
 روع 8مسصحس مسام, 20 11ةدصخصتنسم ةعاتطأا م9662 51138 اان

 ركمزام "قمم صفاتتم أ. .
 ةحصستع 218. 1لقسنم قائتسسم "قططقم نعوم '!هىنةصقع ذط 00
 عمرسحمم مماتصتسع زانطع6. 1كطقلع زطح 1ةطتسصح 0 110عأولط م13ع186-
 دف 8دعاطلقلت زاتطعأات“ )101665 هت 5 زمام عوتتع 0ع 00عع

 ردوخو ][عرؤمت نعول عن ةانقموعأم5 20 هه متاقعع 1قلكلكحتم زا .٠
 101 زانق. 8ءمافمل 1111, 1161 5 11هاطوسصتص ع0 طن 530

 للا د 1خ[ةسصتسم ذصقء ته عدا" هذ معدد 21208310 اا .
 ملغعنو ءمزمذنماد ملقط اأن, وندحسص 1كطقلع مءعالمك 6طع0م10215 أن
 زات115عمطقات 115 , 5 0عزملع 1زماعتهعهأ ااا . قزموطت 1ص 1-4

 و١
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 ااا

 از.

 اا.

 اا.

 ااا
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 حاتم سوسو انع ةانطاعماد عاد. ظععمممسفاتس اللقصخستأ 20 !1[ءنتدك 1مطقلت

 0ع طقع نتوعع مدع !أذذ . ةخلكعتو زعم ذصعاتت0 عقلنا 0171165 8

 ممم عدطتت» ءىعععرات5 ماطاتقر ةلطستعل طن ؟دصطول هت 120

 طمس طذط ج11-1ج0طخنط, وناتأ ؟ةمعاا1 11 عا 20 الاقدساتح ام

 رصتغطمطخاتل“ )1 ] . لدعوات ءكدماثتمع هلتخ 0110016 20 ءادلتح 62م0 113انل

 ازا" ؛ همم طملءامسس دقحومتعمسا وع دمم»سأوم 1اقستسأ ةععاصتاتلا أ

 م1

 11قسم 1م 116ععتف ماناا1 عأ5 28ج عتص مط 1كطقلع 110-21" ةعاتتت 5116-

 ءمودمدتعتت ةزمزمءا] ه1. مىلثت لتعادسغو 8[ةصتساتس ادطخغاتتتتط- 20 ةلئاتتم

 *ةططقم , 20 1هطقلع ةطاح 1ططةطتت عا 20 ةطلهلاوهل طاح '1ةطت» ةءام-

 عزكدع لدتسنت لوطط 3622015 ءانوأغ , 5ع 110*[ةعاطلاللق 5116665501:عاتج 06519-

 روك ددع. 1م5ع جتتاعتتت 810" هعاسح ]1غعاتنهك مادطاتعقم هء51 551

 11ةسصتست طحمدس أ . 'ههئسعدكاتتس انك أ عع ءمدعتلتف ه0 نوع

 نتورص. تحلم دطصم»ةاتاتك أ انآط1 ةءماتلطبو هك !!ذء . 2[هدصتتللف 6

 زك عن رممتطدد !11] . 11مودعصتغتم ءزاتك. نوع قسواطومق 2ءرتوتف م051-

 مموعنعم لا . 1ئطوسهلتغمك زاك !11* . عكمئمرتو موقامع عت عطقأك

 هم 11ةحصقصم ١١2 . *ةلدس متل ىمستمد» أ 1 !111* . طوقعتع ة[ةيسفطت

 أذار اال . طوقتو ىلث ذطص طزوطولو اذنأ“ . طوقغو طزكنا !أدذ. 8نه-

 هرتماد لدمتلتا هءدستدع !اذك . هل-"ةتتقطأ ءا 1كطقلع ذطط 1طاتقطتص دل-

 حامسعا 11٠ . "0صقتتح ذطط "قلل موقف )أ1أ . طوفأد 8[هطمسسع0 ذات

 جاطزوطسس أ.

 0طهاتكتد5 116-21“ غةعرصت. 81زل15عد ؟هانصصغ ؟ةططحع طن دل-طاقطسنم و

 عع0ل طنع مدطحتتتست ءادداتتقست ةعدمدءلأ. '!"هىةده لاتكذات !10*ةعاست لتح

 اتاك. 80 هعءارتتسو طم هددت ولات 112 116013 22342605 1201عءاناتق

 رةعاغ !١اذ . 1عطقلع زططح 1ططقطتم مولات ف عطلات 12111161113

 هءعاللغ , 7عا110111 11 عانقت 101231312 1

 قمسحتت5 219. 8ة[لهطحتسست عل 1طاح دل-آك قداس 41105 5ءلت مدعم 1هعاط دط

 0م عؤمؤم. (ورماأاجتخ عا ةدطم 21136 12 ه11510019:32 081111 , 11206 0

 بدقتغ 111 . "00 هتك ذطم "ةصاحدمد صم ءيتتسسم 0 ةطعأ 01218.

 قحسصحتت5 220. 70151 5ع لعلسمت : 8دعات0ة حدس عا طتصع 20 2265 35201-

 اهمخاتتخ. طوةصم ةدطسعسس 70غ 11.

 هلق ءارشم ةطصموتاست هطغتصعأف مضفضتد 8ةطواع. 1ة8مغةتح طعالت !الأ .

 مات 5310 81هاطحصسحست عل ذا 105017 ماتلطتتك ؟1ءغمةونن 0ع 50

 معمم اون, 061206 جاغعتوست ال[هطحستسعل ذطان 8-21دثغاط , 5ءطقطتت أ

 '1ةطأ21 لمطصتساتق. ة4كءطتم وتجد لحد ؟ءدتغ أ م2613 ءم]110ءوك

 لاطرد

 انج

 اني

 اك

 أ.
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 انكر 11 هاد 303111 20 83123110 طاتنع ءودمات27 6276 116عولن, 8836آك

 نماتمتم عوااتتم 12عام ء1"ع 011915 ةسمءطقاكل هلط فمكدءاطتلم 11عوااتتت

 ها 20 تحساطعم ةاتقتتم 8200-21 مووعمتطحس ا . قلتف زع6 8ةاءلع ءمدم

 رسعممانسم لتس ]11 .

 110" دعاس هةعلعمج ءطقاتكظتم 20 آ[كقشطنا, 061206 30 11

 110: غوعزس 1جمهعات» 1ةمتطتم جا-1”*جلطا ذطط ة1[1دعوؤط. 0001720060 طتع

 1مءاتس هطغتصستتعسك أأمل' , يسمتصولم موت0ن0عت6. 11هطقسسعل ذاطط قطلح

 دا-312ل11ع هم-7هنزةغ مممتستع 4غ زامل“ . طوامتل ذطص 1دتكتشط 01طسصعأ وح

 مسق آاملع . 1طص هطأ 2هوىةلخ مدضسوأتم 06 ه1-1*هقطا !امف.

 قمسطصتتك 221. ظمعطق  ودنت قعاتمم 1211121205 عا 51121766185 312201-

 آو تونا ماا“ القل ادزانسمات صصص ءورنوطم115 كعادتك طممعات> 11ةوءادح

 ةلقوتع عن صم انتضاطعتم 820401-21 )امن , هعمل ه 8ةطعاكم هزتردتتتسأ ات

 هع طصاتا تك طصتلتغطاتع هءلوزك موهومتطسس !أامح . 8هعاق زا ءااتتتلت 5

 يىدخغتو نا00 جط 4ةلقءطثمم ءمدفاأت تكانت ءاتولر ذل 129 عالاتتتح 015011-

 رصعم دعصتغ آا61, ه6 دتع ادعو هع هءم؟ولر ءةماتتك ءأ ةحصتق مآات11-

 رستكوانع ةتستك ةرستموتو !11" . [ومعطقسس , نتنتتق 6 ةددعاطاتق 8ةطعءاكب

 هزدردرتسسمت نانا عأ 11 عأ نا1

 قةسحتع 222. مزدعمد» ذطط اذ دقدع ه0-1طوتزذغ ها [اةعاط د 110 ةعاسم

 نحس ءممتتك هأث هضععتتم 20 ةقلكءاتسانس دمتانانانا11101:. 16011 16 9

 معلتن أ11ذ . ىةهءاثم ةمستلتمحس ةقطتمت , ما"ةطصعتمت5 لددعأ5 8ةطعاكر ءةرتك

 151 . ةقلتم مديتعتم فرصاتك كاتم 1"ةءان معمم. 1؟:صانعمهمكلم 21-8300

 أب . قمضقءاثم هدرصصتح ءوتتكع م2621: 0ه]مماتعات هط10دأ , 1256 9[110-

 قمم ممدعدنضطءمغع آأكخ , هدو هساف ءمعمم»وتتن 10عم5 تطأ 8قطعلع

 زمكزلزوم ءمالمءوحوسف ]!,7 . مزوككم» هل-0طمتزذك ةصزاتقذان قمهءاشمأا 20-

 هتك“ 0طمديستكوم ١١1] , دم ءمرقعلاتك معتعاتلل ءاتأ 56 ةءعرماطتأ»

 نم هماعر» ةدعوعمدءمن ةظكءانتسم ناتأ ءمزتأ3ق أ مءاعاتأل 2011 51172-

 مولتغوح تغازل . ؟؟هلسصخمست طمم]ءدذع ؟عحتصت كدصعا اهدا ل ءطتطت

 .١١.1 111غ 0ءوزل عم ءمدحتسم ءعلعمق طزونكقتتم معطتمتأاأأا 611521 ا

 1لتتمءانا112 1 ازاء. ع زماععأو معلتسع ءمعاتطأناتل“ ارا مغ مسا

 همرحتسم قمرصتتس .عمممدصخكاتت. ةكءطتم ممومونلتسسصم ةقلطتمست (أ7.5)

 همماتعممت. 8ةطوعاع , ندتطز ةددع رمعااتعمف , مهعأ5 ههه20160065 م05أان1ة

 ألن, هول 31هداتستك ةمطوصغاطسك د1- 800 ءدمالموددتس هاش ماكان

 أاذاح . وعند ظ8قطعاع كتم مودتعام ؟نعتن قتحمعدتدلتج ؟ءاتكاتك : ةطلقءاطتم

 نساعد ةتتت زانادوؤ 111 . 0رمصعو ةقتطتك ةواكدع نتحتص 1طل1516 8ةح

 طفاع -:هءعءانمدصخات»» ه2 م"هعهئ0تتك. 1801ءاححس- 110 '"هعاست 305216 060

 لا
 اامأ

 اامثإ
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 2موعتمم

 ةطواعم دعصتح 0هطتت» هذ ده ةنطزتعوتو ؟ءاتغ أ)آ'ء , طودغ 10دعدسم تصف

 1وطلمدعاط ماتهع طمعأنات ل10 ءدرمألك1 تانتطص 60 عا ءاتتتت ءماذ6012 ظةلثت

 8ةطعاع ءقردأتك1 20 8ةطعاعجسم ؟عدتتسكا , 5ه0 22216 ةععارتأ 12111. 1111115 و

 رمواع» عع دتعمر» 8ةطواك قفماسمكتس )17 . ةدطا ةطص 5هدطقغ عدس

 طمومزغنم ةمحتغمك |1171“ ةهءطتسسسواتع ءءضاتمععسم عك 1776, وسن

 وزرم» رصتاغتغ انغ بنص ءهةجتمسك أ) )ه5 . قلحومتغ قراتكاتك ذل قفا

 مظءاطشمت ازال : قعتصلع وسموتنع ةطقدللدط 03661 اتق ءواتتإتا612]6-

 قتفتع ألم.

 ارك  ةسصتتك 223. مظءاثشم 8ةطواكتس 20 1[1همعأس ا

 طورت دعو قضوا عكات» 8ةادواع ةهاعمطقسغت عمتك أ. مغ حاتم

 كلمتان. ةطلمااولط ةعدتعت» ءزاتذ 8دعاطلخملسس ؟1ععطاد طلوع ماع

 كك 111 . حودصتتاا- دععدصغ 8ةطواعتس داتعمو ءعته هدتاتص لانس

 ةدتمدع ]8 ودمع طمصتسمك هءعقعتغر نتمأ 036م5 ةدعمجويتا6 |“

 فما5كءاطتم هم1ع2010ع ءةءعءاماغاتا ه ءطقاتاو. ظوةطصو خطا لة

 نسع طعم مطتلسك تطوطدسح ها 1121ج هصص هممدتستأأا , 2لت][059 35

 1دعاط 01105 دما111211 )عا. ]مما عدصختع 8ةاطعاعم طقسع همم ع0 عام

 مالكءعمأأز 1م هعمل هزا15 ه5ءءادتتت !ط[طهطقسستت» ع 1160135 م0101

 رصتت111 هوس )11ه . 110 ةعزس ةصدكتك طعاطتسسم ماتوعمدتج6 هغ طسم-

 رتاتتت مءغو"ع ةهطاتتك 111 . 1موع دس لك دعاطات5 قةعءطتسمم , 110طقطم

 ردمعل طاح 1طعقطتم طم 811هعاوط , [قعط , آلز5 123 0-91طهتزشغ عم *0-

 0 دن ذطص 'فطصطحمد د مددتأغع '[دمدانمأ آساتنوأ , فهككعطتم لانط عانت“ 1131

 2 مديننع 11-21ج0هغطت أ1ا5ب , ددغ دل ةسعودتدنت ءمدك عدته. 1ع 80-

 1231201110 1مدع م2612 لل 15 ءاتت نان م10 عاتعللغاتاخ, ء0ع123:0 طعا] ن2 12

 110 هعسصتتس دصحت0لدغ أا*1. م دتعمستد ةمسعومدع 110ه

 ظمرسحتستك 101م عادتك هتنلتغ ”ءعت ءددح ةمظكءاتنتم 1111556 366 7106-

 ]ئاناتط , 12 0110 مظخطتاتلتت ها1م10"1 1انتغ, 06206 11ع9أطا15 قار عأن

 ىمعدمتتس "هعنف هب دصتلتغطدع لعدورجطتسم ةدتكدو 1! . قمهءاثم ىسصع

 ىيرمدس ؟عمتغ 20 ءطملثكمسم أ . 0ممانعممأاتم قةسماتت. من52

 لؤاتكأ (ةعالل) معدعأعءأات د0 معوعسم زمغع”جتطت» أ. 1مه ةصخوم

 ممءاتتسمم ها لاجعع5د ءزادك 'قسنح» جاد همععطقمست عن ىطسصعل ةطط 21-(نطهلثل

 ا1 . 'ةسح» ةطسعلت ذسصرصعتاتك مطعم "210ج عام ءةدجمأهتخع ءما26138 عآطقج

 ائأذدص ذص مجهرحعم 'ةططقمأ ةلثت 11ةسخست 01ععصتع 21-[ةدتغط ةق-

 مدمس فصلت آ) أ . ؟ككوصلفم انصتتك عه لد ءاطاتق 8مرصمطتق ءتدص 110"

 كسم 06 مدت مدتطتد 0ءلتغمدتك هعتغ أ!هأ : 8[هداتست هممو"غادصتخ6

 ممامتم اتتسادوسم زمغوسمست أ)ة)' . لؤغك مدساتكمو» 0عقعسعتودع مهتم
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 هه لعلم6 معتم أآةأ“"  طروعقوم جومفتغم ]!هل* . 310ةعست "هلت

 20 ةصمف )هد . طوقسو ذم طماطم ةدط لعن مدتدم ةظءاتست 06 هعم

 ظمدصفسم )ها .

 0مدكماتتملتم هل" ةططقمأ. ؟00زهنتع, ةمحتقتو هنعو قعءعطتسقم هن ةظءاتس

 طمأن , عانت 125615426 هم268 110" عسصتتست. 21-113: -25  ةةردون“-

 اكدصلت دعم لتس عتك !)ةزب . نقع هءءوعاودعو 110*دعاست هزم م 601

 مععاذ وتصنع, 016د6ع '"ةهططقمم. ؟ةسن هاد صعاطخقمسأ زادتعمت ةكقمت

 صم دلعصقع» ءمصقتلتسس لهغ 0غ ؟ةعمتمس ءكطحاثكم همزغوأ )لهم. "قصرت

 هن ةطسول دطص هلت طلثا هط ققعاطتسممم لت5ءاماتسمقم ءدتتقو 12 6135-

 ةملتحست لكحصخاتس» ]أ . لدحعمتك للف تكدس 110 غدعاطسحم ءمدمتتتتط1 63

 ىفمقتلتسسم ونات00 'ةستع ءأ 0606ه. 0طحلثك "ةسدتتس 1110 عون أن

 عا 1[اةعطم ذص ءتقاملذدصص 0غ !)")' . دو دو ىدصرم وتو مطسعل اح

 هاحنطقلأ] معح م"هلتغ: دل-ذسخاط ة5-5ةصت 01 ءودمأات5 110*ةعاطم

 امذدنم ءمدصقمتسدةمدعط ةرموتخغ !)*  «ىمطؤم مصدق ونير» )6 هع ازد

 دلسعاتله 2ططمتختت. 0هدكمتسه غمد هم هتك دمم0نك ذو انط انب

 ةسستم 224. 8فطءالتم 81ةعزذت ذم '1هطوسماذم. طتودوصمتو طاع" هانم

 أن فطلمتلمط ذطد 1ةطنس ةقءطتم 01 هلطأ1 م؟ةعامعع اجت دسدم 0م

 هذصت هماهكر 81ةمزذستس ه0 ءطءااتهدعسم ذصمءالتأ أزل, ءموعوسم ةئطأ

 رمد 0طن أ اسر ءتاتسم. 81ةعزذت» '!9طوتوو معان 051065 هذطأ هع ر

 اق 0طولتوصغو ةمدحابسم علت هعاتم , هغ هلتعئادسم هع 06 تطاتغم هوا

 انععدقم ألذ. . 0دلعاتغمم هد طقمأاةست عمن ا1ةعزذسا ذص انتخطو ةة-6

 ألا" . 1صعمادف ةعوم» مغ ةسماسسم !زخنا# ءمدوتتع ه8 ةطعمأ]د5 ةسسصمات

 رتتمم'ه 20,000 ص قسم ءةمأءأاه ءهمتحمو معا 015 11غ . 1قمدج وأ

 معلم مصصعتمتطاتد قسطاتسم هع قطصقمتحتسم. 11سسصتسعمأ2 ت5 طئاتس

 مدمر ةدمم] أ '!ذطمتك لعدساتتتساس ألام . عورمءطقماذم دطتتت"اتطل

 ةصتطاتق 8ز00زذصت 2 "اوصلك 20 دطمهتنع ءمدقأضتتغع. قطقدتادط ذم "1 ةطخ

 مفتاح 11ةقد ذطط ط[هددتس طن 110عأوط مدعو 11ةعرذ هعمعلتأ

 ص طزو:0زذم , 11ةهنزذسص ذطط طزدطقلك كنس ةعدطمااع اكاتستماتلم طماأأ أ.

 هل-1106ه "نس ةصخ موسم ةععصومام هدت 0هغ 1[هطفسسعلت ذطص 1دةطقصم

 ذطص 21هو*هط ]11 . 121ةمزؤع فراتجمو ةذسمم هن ةكسمات ]وعموموتع ااا.

 تدين ءقماؤفس دماتلغمو مكصعتموو ةقسوطاتس ءغ 4طمخمتنتسم هآط كك ل

 ننت طدصلمو ءمدحتسم لتكمدعندمم (أ11) ةمغومقعأ زانطوأغ |. دعم

 خاطص 1هددتس م0016هدع دمتاتغتس ةدءطقماؤمصت طحاتتاتس 6هوم165 591-

 كدذماخم عا ونعم ءزانض ةءطقطسلةب» مغ عت8 تطأكانل“ [ةو165 6 2082

 مطخش ةءطقم اذمل' , ةتزذسم ذطط آزوطدلج هم اآقستمأ طم معا قطتتل هنو

 الر

 الرا
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 هنأ دمدصتسع 4قط09115ع زطط 'طةطقع مصاص عارت هانت 100111:11112 109:1661110-

 رحتس ةمود0عمغر دصغتمت '[ةهاطدسماخس أمل“ . 1معمادع ةؤسمع ]طوعدمس-

 طن. اكن طترذل , دنع 81ةمزهن , م790عاععااتا2 ءهزتأ1111

 زار 1[نعؤ دطدح 1121ج لتستغغغ عا ةتطأ ؟ءدتمتتم مموغد]ه5 2 11هتؤح

 ىصلتانمدع انك 81ةمرؤتسدسم كك 6"ه0هغ أمل“ .  ةلتحسعل ذططد عد( ه]ءهتتو

 وزرع مسصصععمو ةؤستممع (|زذد) , زعدطتع 11هنزذصم أمه , [[خلططتزةدتانتم 100-

 ومغ دك تدعم دمم» 11هتزذصم , 5ه0 11دعدصم ذطد 11هددنص ه0هخ امك

 116 هاذ مطسعل مممصتانتق ءءاعتاعت» ه0 عطتغز 11هنزذسص اتتكلأاتق 6

 0كعاطو6 !زمب , حويستدتتم 1ططقطكسمت ذات ةاطعقس , ةصاعم 15

 ماتطاتعدع مسدعرممدتكأ 2 11ةمزؤتسم (اذذبكر أمل, وتمتصملم [1عوتت 1:36-

 معصعسم 11هطمسسمعل ذطص 1طعؤطتس ذص ىمتعدملم ةاذمزذتم أامم . ةطلع

 هاله ذطص "[ةلطتع [آهعدصتسم زادطعأ 11ةعزؤستسم 6202ع 181هطفسصتمعلت

 نغ حصص 20 ءطوتثككس ةمعمغ, هغ هدمصتح طوصق فاتك فدقظقءعم»تع أ1117

 1كم طنزؤس» هد ةعحتم 11ةوذس تنعقد 1817 . دويدتتم 11هطقسسم لق

 طرد 1131ج لع معطاتق '1!ةطويتئافصأ عا لع م"00166دع ىمدقمطلمت هتتأن

 مدطتم 01ةعرذتت. 11ةعزؤبم ءدرأم , 101111 ءيعتعأأشاتق 01551صةكطاتتنر, 56

 ص ةدعجد هعءععالتطج» ١1 . 11ةعزذع ةط0هل1هع ذطص '1ةطتخ» ]اعنف فكل

 ةءاطتست ه0 هع ة"هلتغ !)امر هرجانل 110“ [دعاططتتتت 7لت0 26831 58ه 8

 هل قمككءالثمسم ةعععوا مدع. 0هلتكادت» ءغ لاتعد ضيععتم 8ةطعاكأ كتدعأ

 هلل عتاحتن, 01905 نتحسم 10هد2:1 ةعععمتخ ه 8[هاطقتستم عل ةاطص 1ططةطتسم

 ا

 زد مانوع [1دعدست ةلث1 ةقءابشمت هتدص 9)0000 2115 فطفقءطتسقفا. 16-

 طءالتم 31دصاكم0ز نس معممتن ةكءطشمت ص خلطعمطدتقزذس أاءأ . ىهءاطشمت

 6065 ةتفموعاو هوؤ أ. . 1طعةطشم ذطص هللة هطلك دههاتكات1»

 قةسمتاتك 225. قمعءابتسقم ددسن ]ط0201ع 6 لكانت". 113231 مط عاناتا"

 مطءطتستتست 20 هع ]!1[غهتوم رمتمتعدو ]ءل“ . معتم ععوتتمتم 6

 هدسصتغاتغ. 0منعم ذمتستعت دع ةصغع» عددص عا ططلها1هلط ةطدح '!ةطقت ءتدكو

 ننم0 طنع ةدستسمم نتف ةملكءطتم ص مواتمسس (0ةءانت”نعدسمتم دطصتعتك

 زمغوتءعرماأ. ةككءالتم 181فمزذيحتط 20 عءطء]]1هدعدت 1118عأ 972ه25 الأن

 هلع ةدنطعو رود 1طح 8ةلطشس ]1م . 0مهرممعتك 110" هعزرصتتسص» 06 68

 دانون 0تط1غدرتع عا مددت طدعدتم. 113015 ءعاتطصح م2001 أ”. . ةمكءاشم

 والات عا ة]تاتق ءزاتق 0 ز”ح . 1لمقتعتسس متهععلعدتع 81هطقتم-

 رصعل زاددح قطة ج1- 1121112 7-22هنزةغ , م12 عدءعم هت اطاند قايم عل زا ةانأا 0

 هن 1كادقاع ذطد 1ط«ةطقصم ذط٠طص 110عأوط, ق4ععاتددتكتتل» ةدطرتتعاوأتك تأ 8

 1506 ءمصخعو 1[هدازصممو» .ءاتهدتص دح طعا1م ءماتطتت2 8ةاطعلاكعب. - >

 م
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 - طوعتسد

 سررت ةرحتتو 226. 8309 ةط> ط1 ”0-[رطوططقلع ]حرصقفعأ 0ععللغا11 ها

 ملت ةطد 1هطقلع 1طن 123 زاد 1106ةقلط, نددت اطفدصتمتتط 212216 أن هلع

 لتستغاتكد»» ه كتمام013. 8همطغم»تت هداتسو ذط 1كدمدس ذطح 8205 !7)1 .

 11ه: قملكءطتمت. ©10 مدم هع 20 110“ دعاس 016ع0 د2 1 اا,

 © ا10ع معد دج ةعلتطاتق اتق ةدكعمتتدع هلأ الدار

 از"ز1  ةمسو 227. 8عاوالتم هل 1[هطدسكدت ذم طدلدعداتسم. 1820ز5 ة110-1طق73

 ءماجألخق ءاتتتنم 0لققاتك , ءانتتعأوأنان1> 002عع ةهعتتعاتلا 1126 61159. 12301“

 موتك ةقدوعاوتحتسم زانق ةطتعسك أ, يسوع هتصع مدعم متت. ةلذت

 قتعاتصأ ءادص مدموانم ذلطسم ةنمعتدمدع أ.

 ا ةامرس 810دعست. طوقسدتد 11هطمسصتسعلتع هم-7هنزذخ ها اآدموةست ةاطح

 هطن ”1-طزدصخط أ* 1 . حمدستلله 0ع د62 كغ دصم»تطاتع. 1طد هطأ 20-

 ىقلت 1دا102110. 01: عاد 1810 غجعاطت 20 آ1كاطقلع ةطتح [1ططةطتس»د 06 5

 ص 01105 كادتطتصو طغعطعل علف مدان ]عنو , 0111 520 5261 1201 652010"1-

 0عدست : ةكءانتم , ةعءعطتسقم , 1اةعاط هن ؟؟؟هعتل 11135. 11وهنعد» 110غ

 قست

 اا*زا1 0 اطمل: هطدع جاع 1[1ةغطتلكل. خسحصم 228 طتعامتعت5د هلحالآد0ةندك عا 618

 قمطخ "["دسسقسس لتعم هطوتست أ.

 لرححأ ةررتم 229. 117ةكطتلع مادتعم هعتطوم ص حتسعاتاح هادصرمتخ ائعوتتع 1211]-

 1و5 1نمعدخ , ادطمات]ذان5 طلوأاما13 31 ءزاتك ة-مفعاطلل كتسصح 8دتتسقل

 ][ث0تك نتحدستص 'قفعوات أ 81181

 لرسم ةرررسع 230. 8ظمعطق مداد قةطسواطعع 81علتسمس 1ةناعماوم ع5 طتتخألانالل“.

 11علتمعصعع5د ه متطات تةدماحتس طمات]ا9 122214 م9551 05 2001111111,

 هع ان عدسات“. 8هعطق هود هنمورنمك أب هع مصت] م5 هط51065 علت

 زص كتكاملتمتم هك , ندتطاتع طممع 20036 هاطو10ع5 ظدصخ 11ن1ةلخ أمم

 قمعءعطتسقم عا قطلمللملط زطح '1ةطللت' 0111111

 زدرسل ةحستع 231. ظعلعسمأاتم ءقرماتكمهنانطط طاع" 11هةاتتتت05 هنأ 5.

 (0او10ع5 5هادتسا عن 1111311 دةمعاتلف ءهتععاتت5 "انا م66 ه02211 2 16-

 قتصعمسعتطاتك مدع لمصمم أ. . 8معاق نتتااتم 1[هردنو عن 1”هعقتتو عانط-

 رمت ١] 11 . 0طوتلعد طخطاسم آ[كتلقط 116لئصمم ص هوم ةصعأ031.

 لسعر نودع متسداتم قطر علتم زاد طظآوع» ه1-نطمص2315 8دعطل801 م1016

 [ركمعؤست هنعوتخ ]2*1 . 11هطمسصعل ةطط 1طعةطتم همام ءاتك ا

 قلسسعل تنص نتتسوتتع دلتتك فمصفمتتوغمدتطاتس 20 1؟ةغطتلعتس 1عدتاناتت

 مدصفتتحسم ]111 . لملتعاتسم. 1م5و 59 ةغانتلع انس 1010986 56

 (هسصعقتسم أم . قعدءعءادع زاتك ءقيتاتتكاتت“ ع ماتت 101

 زا”هأ طوووترماتم ءلعس ما هدتك ءهماتحه تنس ةصغعت» ]110هةاتتمم5 ءهنأثأ 05.
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 2و عسطو

 ]1طونممكتس نانت لموسم عون 1عمعؤقصت مم عدا أ" ها*“

 أ" نب قروصتتع 232. ظمعطق ءعمع016مدعتتم ةانكعرمتذ مدد 8دصا ااآدهدمهتتر

 20 ءرتماتك 01105 م0815 "0صقتتو زاد *قلكث] همعص ءطقاتأوع اصتم1م79-

 ممنون ]| هم. طعلسم ةتع 8كهسمتست هتموت مدعم ةانصغ أ! ه1, مرووتسم

 لتع ارح عم عربطك نأ ؟1ءاقدتحسل 1عمم1"انعاتأ , 01311112 12150 11112016 161*-

 رتغأ ردعئاتطغ ءولتتأا عد, م6015 ءمصعلتتسكاتت“ أ. . 'كطاتم هع ىاتط-

 رصتغغلغ ءغ هط5106ع5 ةكاغ )*كأ م دتع دتسعتاد ةهطععتع م2811

 رىعماطعتطتع ءمعلسمتفب. ]ءزملع قةنوطعع انطتوتنع زتع5ءواتتلاد» 80عاق

 هغ تنصح رمتت]ا زك ءمرماتكتك همصم 233 ةدسمتتندتم ؟ءعطتف أ )ل .

 ا" ة[مرع 5؟ةغطتلكل. 2هععتمأم , هعاوم ع هصصت مععصت أ .



 ارا

 1 لا ند نحب نما .ىوكو بع :هلحداو بلع .ىلص .ىذنللا

 ملف خلعلا ديدش ناك فتاونا نال ديعلا هب ىلصف ىلصملا ىف

 © كلت .هتلع .ىم كامو .ىلصملا ىلا روضتلا ىلع رحقي

 هنقالخ ةدم ردقو. هنسو فقئاولا ةفص نع ربخل وكذ يي

 ذخعبر 0 اليمج 51 برش ضيبا ناك هنأ هدعاستو أر م راكد

 اميف 0 ىفوتو ضايب تكن اهيفو ىرسيلا نيعلا مثاق مسد عندو

 نبأ وهو مصعب ليق قو ةنس نيتلثو تس نبا وقو عاصعب معز
 نيتلتو 1 ىبا ناك هنأ أوز نيذلا لاقف نس نيتلتو نيتنتا

 رهتشا ةعستو نينس سمخ هتفال خ تسناكو 11 خنس هدلوم ناك 0

 كلو ناكو ةعاس ةرشع ىتنثاو مايا ةعبسو عاضعب لاقو مايا ةسمخو

 نوراع همساو سيطارق اهل لاقي ةيمور كلو ما هماو ةذكم فيرطب

 اهيف تام ىتلا هنلع لدتعا نيل ىشنأ ركذو (فعج وبا هةيتيبكا

 نستحل رضح نم ناكو اورضخحان نيمكانملا راضحاب رمأ هنطب ىقسو 0 ' 1-000 : :

 ىمشاهلا قاح#ا ىب لضفلاو «لهس نب لضفلا وخا لهس ىباا

 اورظنف ممجخلا ىف رظني ىم ةماعو متيهلا ىب كمح بحاص كنسو

 3 أورحقو دايوط مهد سشبعي اولاقف هدتوسصو همكأو هتلع 3

 © تام 0

 ١  1لست فز ( 0010 وشو. 2 0س 0005
 ردع ه) لش )|: 4 ةفئاتستم.



 مرهف ةيتس رسوم

 نم تام ىم ىوس بارعالا نم تابعا حلاصو اغب هب ملف

 لجر ىنثامو لجر ىفلا اهانفصو ىتلا عئاقولا هذه ىف لنقو برهو

 8 ءىطو ةيلعت نمو ةرازفو ةرم نمو بالك ىنب نمو ريمث ىنب نم
 ةعبرأ ف كيدش شطع عجربملا يف جاَخل باصا ةنسلا ةذه ىفو

 5 ريثك فلخ تامو « ريناند ةّذع* ةبيرشلا تيغلبف ةّليرلا ىلا لزانم

 © شطعلا نم

 © سراف بعصم نب ميتاربا نب دمحم ىلو اهيفو
 © رجلا ىفس راشعا ةيابج كرتب فئاولا رما اهيفو

 ©ةنم نولخ سيخ ءامل ديج ىتح ناسين 3 دربلا كتشا اهيَتو

 10 «قتاولا تام اهيفو

 هناقو اهب تناك ىتلا ةلعلا نع ربخل ركذ

 تتناك اهنم ,ئقوت ىلا هتلع. نا اتباكا نم ةفاجج م دك

 ةحار كلذل دجوف ىنخكسم ووك 8 داعقالاب جلوعف ءاقستسالا

 ا5 يم ا ىحلا مولا 5 ةلوعق 7 7 كبف لعقو كلذ للعفغف

 قاح# نب لضفلا هيضحو زق 8 ضو 5 0 برخُأف بلع

 06 نأ نبأو تالا ىبا رضح رت © ربغو برق نب رمصو ىمشاهلا

 « تام ىكق هنا أوملعف زئفح ههجوب برض ىتح هنو اوماعب ملف

 هيلع ىيععا كفو هضح داود نا نب دجحأ نا ليق كقو

 20 تناكو 57 هناش نم محدصيو دضيغي لبقأف دهدلنع وتو ىضقت

 تاكو ىنوراهلاب ب دعت 8 نفلدو ذك ىذ ور نيقب ع دهنانو

 ه) 1عداتمنا كعا1ش الث 2) © هاو



 ردنا ناعم نس

 كحلصا* ناك ام ثبخا اذه اغبل لق» فسي ىب كمح هنم

 :تاهممخ وأ ةتاعبرأ ةبرضف هقنع 3 فحكاصلا كاع نيح هوهللا

 22 با ني ءاكسان نا ركذو ٠ ٠ ك«ثاغتسا امرأ تجي اذ

 ىمرو اغب ”نعطف قونجملا :ءاعدب اهرمأ تركذ- ىلا عتتعقو. ىف :اغب

 نم تام رث ةتلث مايا شو "تلقت .كارنالا نم لسجر' نينجا 5

 ىف ىدحغسلا ىنسورشالا 3ىجاو هيلع ملق مث لق ١ «هتيمر

 ههجوف 0ةينكيتشالا ةينسورشالا نم هل هاددم لجر ةثاعبش

 ىنح عاعيني لري ملف عشا قى ىرفعشلل فسوب نسب ليك“ اعب

 هوناثو نميلا لع كح نم اهيلي امو ةلابتب اوراصو دنالبلا ىف اولغو

 ىصع ماقأو ةخعبس وأ رغن ةكسا كلا عانم هككب 85 ربعي مو فريصناف 0

 اهردبغو ةرسلاو ناله نم اهلهسو رين ىنب لابج ىلا هجوو لعاب

 بلطي هلك عتاداس نم ةّدع' لبقاو ةعامج اورساو ةعامج اولتقف

 ناك هنأ َىَظ قم لك ديلا ميج نال ىلا :اميعما لكي :رثو علسذنأو ا

 علقتاف لجر ةكامايت ءاهرز هنم كخاو جنم ىحاونلا هله ىف

 بتكو 18 ةنس نم ةدعقلا ىذ ىف ةرصبلا ىلا هلجكو ديدخاب

 بالك ىنب نم ةنيدملا ىف هلبق نمي ريسماب ىسابعلا ماص ىلا

 دادغبب ىبسابعلا خلاص هافاوف هب قاحكللاو خريغو ةبلعتو ةرمو ةرأزقو

 نم ةذع تناكو !1* ةنس !رماس ىلا مبكملا ىف اعيمج اوراصو ه»

 ©) © هللا ك.اصا. .3) 0 جاو. 6 0 نىككم. 2 0

 هينكاسالا ةخنسور شالا.



 )1 نس الرسالل

 مايا ةتلث دباككاو وه حارتساو ريغ ىنب نم لتق نم سود
 دير 0 نم برغ نم نأ دمحت نب دج ىنتحخ

 م اوراصق. نامالا عاطعاف نامالا هنم نوبلطي اغب ىلا اولسرا ةعقولا .

 نم اغب راس لاق هناف هريغ اماو “دعم ٍهصخشاو 2ديقف هيلا

 فيعشضلا الا كردي ملخ هنم هنع دش ىم بلط ىف ةعقولا عضوم اذوب

 ىلا عجرو معنلاو ىتناوملا ضعنو غنم ضوهن هل نكي م نم

 هللا دبع هونب ريغ* ىنتب ىم اغب لناق امناو لق :ةلهاب ا” ىصح

 جحيرش ونبو »الس ونبو نطق ونبو ٍجاجحالبو يس ىببا

 ىأ/عوكي وا ويع :ىبااهللا تبع ىبت نمو .كلاوقل 1ني ندع

 10 «باكحا ردن ىب رمهاع ونبو ليبلقلا هلا رب نب رمهاع ىنب نم لانقلا

 براك ىتلا 2 ريغ نب هللا دبعو ليخ باكتا اوسيلو ءاشو لخآ

 'اغبل ليقع نب ةرانمع لاقف «« برعلا

 شامقلا نم َنوجَسلا َتأَلَمَم وق نْطِب نيفقعألا /تكرت
 نم نامالاب اغب ىلا اولخد ىيذلا نأ نديح نبا نجا ىقحكقت

 !ةفيرطلا ىف اوبغش هعم عصخشاو هسبحو ديف امل ريم ىنب

 كحاو لعب ادحاو ةراضحلا#ر ئاقأك برهلاو عدويق ديبك أولواحو

 لقاو ةئامسمكل ىلا ةثاعبرالا نيب ام هبرضي دحاولا رضح اذا ناكف

 د يي ل كلذ نم

 ى”كلع ىت ارا هنأو برضأا نم وتوت فطان

 تر © انضخ  م) 6 نضح ان 5367, ©) ( (ةطخاتتلل ود 51

 2) 516م. م ه1 7 © بكرذ © نيقفعالا ى4) 0 عجوتن.
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 اخنإ مسن ةخنس

 7/١ اورظنو عبصلا ءاضا اًملف هيلع اغب ىف انيلع هاوقتجف اندحء

 عناسرفو ماما متلاجر اولعج دق .اوناكو اغب عم نم دحع ىلا

 - تغلب ىتح انومزهف انيلع اولح جكتارو نم قيشاومو ععنو مءارو

 اليخ نا اغب غلب ىف ناكو لق ةكلهلاب اًنقياو اركسعم انتهزره

 اهيلا سراف ىتذام ىم اوك هب ةيامعا نما مجرم“ هدالكا نما ناكعا هل 5

 من ىقو بطعلا ىلع فارشالا نم هيف نك اميف ىك انيبف لق

 ليبلا نم اههجو اغب ناك ىلا ةعالل تجرخ ذا هعم ىمو اغب

 0009 ىخلا عضوملا ىم ةقرصنم تلقا للقو ليلا كلت ىلا

 و اغبب اولعف ام اولعف دقو ريت ىنب روهظ ىف كسعلا ىم هيلا

 نم ىلا اورظنو تاراقصلا ةديغن اوعمس ايلف عتاراقص ىف اوخضفنف ٠

 اا1) نيبراع .ءاولوو .دبعلا هللاو رذغ الق مرابدا ىف عيلع جرخ
 ىل لق « هيلع ةاماحل ةياغ ىلع اونك نا دعب جتلاجر ناسف

 00 0 ادا يرددلا هداج نم تلغي ملت دمك نب جفا
 رهغ امو 2«ليخل روهظ ىلع اباه اوراطف ناسرفلا اماو جرخأ

 اكتم هباككاو اغب ىلع ةمرهلا ليت هل لق هناف ليح نب لجأ ؛5

 ' الح ةرشع كثلثل ءاتلثلا موي كلذو راهنلا فاصتنا ىلا ةيدغ

 لبالا رقعو بهنلاب اولغاشت رق #٠ ةنس ةيخآلا ىدامج نم

 70 عيتجاو هباكتا نم فشكتا ناك نم اغب ىلا بات ىتح باودلاو

 0 لذم لتقو خمزهت ريم ىنب ىلع اوزكف هنع قّرفت ناك نم هيلا
 00000 لجر ةئاممتخو فلا ءاهر رصعلا تيقو ىلا سمشلا .لاوزب خشم ه١

 هل تعمجا#ئتح وسلا ىاحبب فورعملا ءانا ىلع ةعقولا عضومب اغب

 '009] 6 اورتجاض. 222) © ههقنغو جقنلا: ١ 0 © اولو. .2) 05. 3:



: 

"2 
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 ماس" ننس |[

 كرس نم وفيص لوأ 0 5-3 كورسا ناكو 0 نم ا ه اغب 0

 نا ميلا لسرأو ليكن لخد ىح 00 لخأ ىئطب كروف ااثثإل

 0 رسأابم اهلابج تيبكرش ويمن نم ةيض ونب تليتداف 0 ىلبنيأ

 ج اوبأت هيلا لسرأف ةلفاب هلها رثكا ةماييلا فلخ لبج وهو دوك

 ايف [تاجاصاولااباطلا حك هكاردعر ملف وعلا هيلا را

 جيقلف عابنالاو ءافعصلا نم ركسعلا 3 فلخ نم ىوس 6 لجر

 فال تلك نماوخا' توي“ 9و ةيرخ ”١ودستخو 2 ]وكمل 0

 ٠ نيتلحرم ىلع نيدوقلا رم رسما نطيو / ىاألا ا ضور 3 ا 7

 نم اولتقو هترسيم اوفشكو هتمدقم اومزيف ةلحرم ىلع ماض نمو

 لاقثالا 'اوبهتناو ةباد ةئامو ريعب :ئتاعبس نم اوك هكسع لبأ

 مدحاجو اغب خيفل لجأ ٌُك لق «لاومالا نم اغب عم ناك ام ضعبدو

 اد ىو عوجيلا ىلا مثوعديو 2دشاني اغب لعجت ليللا ر هبلغو قيلغ

 ىرفعلل فسو.ب نب ليبحت كلوب جملكيو نينموم ا ريمأ ةعاط

 تيعر اف كاندلو هللاو لق فسوي ىب كتي اب هل نولوقي اولعجت

 هللاو هب انلتاقت بولعلاو كيبعلا ءالرهب انتمج رق مكلا نرخ

 دكيح لق 8مبصلا اند اًملق ليقلا نم كلذ وك ربعلا كتيرئل

 20 خلق أوريف حيصلا ءىضي نأ لبق ىم قب عقوأ اغبل فسوي ىبا

 ه) 5040101 ء جهيم. 686) (ن ىوما. 2 هنوثا. 42) (0 وهو.

 ه) © 20016 ىم. رك لش ام مدعم. نامالا. 50166 ةهتطا ةلصع 211.

 5) 0 هلك /) © جايبصللا



 رشم رنزغنإ» نيب

 ناك كيكو* جيلا دريسه 0 بهس نع يبخل ركذ

 « نيدو هنيب مالا

 )00 هنا ركذو مربخ مظعمب 0 نبا نيح نكي دحجا :ىتجح

 '0كذ ؛هيغلن دلل كيس نوت رفسلا كلتا ناخب عم وك

 "ليقع نب ةرامع نا ناك ريغ ىنب ىلا اغب صوخش ببس ناو

 0١ «ةليصقب فقئاولا يدتما ىقطخلا ىب ريرج ىب لالب ىبا

 | ملكف لزنيو مرد فلا نيثلتب هل رماذ اهايا هدشنأت هيلع لخدف

 0١ مصرالا ىف مداسفو * «8تبعب هبخاو « ربغ ىنب ىف * قتاولا ةراج

 2 فئتاولا 7, بتكف اهنم برق امو ةماميلا ىلعو سانلا ىلع ختراغأو

 17 دارأ امل اغب نأ لييج نب دجأ وركذف ' ميرع ١] رسمي اغد ىلا 0

 37 ىرفعملل فسوي نب دمحم دعم لج :هيلا ةنيدملا نم صوخشلا

 كَ نم ىقلف كيري ةماييلا وحن ىضف: فيرطلا ىلع هل اليلد

 "رق 1نايطح ىلا راس رث نيعبرأ نم اوكن وسأو الجر نيسمخو

 000 ٠5 لتف أم .ىدحت ةماميلا_لبع نم ميم ىبل ةيرق ىلا راساف

 : 07 خعاطلاو عمسلا ىلأ اعدو نامالا يلع ضرعي هلسر جملا عبان

 | 00 ةيرح ىلا » نوتلقتيو هلسر نومتشيو هيلع نوعنتم كلذ يف

 )006 نم ىدع* ىنب نم اهدحا نيلجر هيلا هجو نم رخآ ناك

 2) © هرم. 2) 2:2ءءءلتغ ص 0 رفعج ونبأ لاق“ 0 © للحم

 ][رعدقع 0 مظعمب 2 0 قاتسا 7 2000 0 روز 0 ةواسفاو

 0 ا 2 92 0 دنع ذخ جاوما 7 © ماك. 2) © هاه.

 8ع ةصعمأغ ادعدصق طممعمت ذط © 20 طعلتسسم 211121123

 2 نابطخ. لكك |2646 س2 < نويلعتو. 710

 ا 32272 6 ىب ندع.



 الا*| نس السك

 عنا سانلا هوجو دل ؟لاكت دع 0 زيك ة-ةامظع نم ف.س-درطب

 هجاون ال ننك نان هيلع فوخي ال فالآ ةعبس هيف. اركشع

 اناث .فالآ ةرشعو 0 نه, اوكا ضنيخأت 6 جدالب قطتق موقلا

 ءاثلثلا .نَج يارخل ةزجح ىب رصنل كىقعو فقكثاولا © هلوعف جرخو

 .6 8©ةنسلا هذه نم هىلوالا ىدامج نم تيقب ةليل ةشع عبرال

 /نيسللل ىب رهاط وخا* .نيسمل نب ىسألل تام ةنسلا هذه قو

 8 ناضمر رهش ىف ناتسربطب

 © سلفلا ىجحو ىب باطشل تام اهيفو

 تلتل ءاعبرالا موي ةيوارلا ىبارعألا ,ىبا هللا ىبع وبا .تام اهيفو

 ا 8 ةنس نينامت نبا وهو نابعش ىم تلخ ةرشع

 م ىبوم ىب ىع* نتخا و ىبوم تننب* اهيبا ما تنام اهيفو
 © 1 ىضولا

 ئعيصالا ةيوار :رئاح نب دما رصن وباو ىتغملا ىراخأ تام اهيقو
 © ىرحنلا 8 نادْعَس نب دمحيو ئنابيشلا وربع قا نب ورع

 5  نينتكامو نيتلتو نيتنتا ذنس تلخد مث

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ىتحت ميم ىن ىلا ريبللا اغب ريسم ىم نلاام لك 05

 عنب عقوأ

 2) 05 عير ا نيح (محإ مم زيت 7) 00 ةدل.2 2 1ك

 لعفف. 4) 0 ه.و. © (0 ةيخالا. ر/) 0 مءدوولصع ,رفاط ىب.

 متناتك ءعصتطل ءلا15 1015 بعصمو تأ. 511212 7. |ابور 14. م) © هد

 7( 0 هزم 2( © 2001+ نيعفبجا خفع هللا ىسضر“ 7( 0

 نادعس



 معا 53

 ا ارازرزإإ 7

 نيملسملا ىديبا ىف انرص امل لاق ههنا ميرك ىب نيك ىلع كذو

 ناكو لاق ىبرانيد نيرانيد اني انلقف ىيكو رفغج انما

 6لق امهترشاعم ىف امهب سآب ال ىرسالاب امذق ناذللا ناقيرطبلا

 ناقاخ جنماف نيملسملا ةتكو عتلقل نيملسملا ددع مورلا فاخو

 8 نوزع ال هاموي نيعبرا نيملسملا نيبو قنبب برضو «كذذ نم*

 ىاح 0لضفف مايا ةعبرا ىف ”ادفلا ناكو هنمأمو جدالب ىلا ءاولصي

 ةلع نيملسملا ءادفل 56 هيما ريما* نك ىم ناقاخ عم

 ىف «لضف كق* ناك نمت مورلا ,بحاص ناقاخ ىطعأاو /ةريبك

 ىشخي نم ناكم اراهظتسا لضفلا هيلع نوكيل سفن ةثام هدي

 سوسورط ىلأ كك كرو ىلا ءاضقنأ ىلا نييملسملا ى . دورسأب نأ

 نم مورس داليب رصنت ناك نم اذعم جست 7 نأكو لاق عاب

 نىب --- لاق « عقب ىدونذ الجر نلت ىم 1 نيملسملا

 ازغ اموي 7نوعبرالا مورلاو ناتاخ نيب ةلملا نيضقنأ طاملو ميرك

 جتلا نبانلا باصأت ايناش ةبيتق نب ملس نب كيعس نب دجا

 نودكندبلا 8 عفنم 11 ضوغو ناسمنا ىتام ر لف جنم تان رطملاو

 | تملا ريما * للجوف نيام ذر وح نم وسأو ر 0 مهد

 عيمج لصحو ,كلذل هبلع قتئاولا

 فالأ ةعبس ىف وهو كيعس ىب كدجحا هىلا ليقا ناكو ناسنأ

 2) © هتص. ) 0 ورع... ") 60 أورصن» 2) (© لصفف , 0 لصعلو.

 )] 0 قتاولا ء( 0عنص0ع نييلسملل ءادفلل لع. رك 0 ة* 0

 دالك >7 © قابلا: :2) © هل نى مز 0 ا مر © 556

 " ارس) © هنمع مرر. مم © كلذ م 0) © هد“



 « سرف سوف ىلع )فدتاولا عتامحت فتاولا «ىلع ىرسالا هوجو

 اذه هدمح ركذو  «مرد فلا نم 4لجر ّللل ىطعاو
 0 .راك هناو ةنس نيتلث 5مورلا حيا ىف* اريساأ ناك هنا

 اذف .ى دج دوف ىديح يي ناكو رسأت ةضالعلا اي ناك 0

 . 5 سماللا هل لاقي رهن ىلع ءاروشاع موي 5ىف انب ىدوف لقو ءادفغلا

 فالآ ةعبرا تنك هتذع .ناو وكلا ىم مابيرق ةيقولس ىلع

 خل ئامنامت / نهنايبصو نهجاوزاو ءاسنلا ,اسفن نيبتسو ةتامعبرأو

 نبع .نئفن لك_ءادغلا عقوف رثكأ_ وا ةءذتام نيملشملا تشق 0

 1 تلج رق ناك نك عيبج نولجر عرفساظ سكر
 ؛0ءادغلل هاوعيج «”املف لق ءهعضوم ملع نمت نيملسملا ىم مولا

 ىبيوغلا بتاكل نم“ مىرلاو :ئقرشلا رهنلا بناجر, نم نويلبلا 007

 نم * ءالوهو الجر انهه ىم نولسرد ءالوه ناكف ةضاخم وهو

 نيملسملا ىلا ملسملا راص اذاف رهنلا طسو ىف نايقتايف الجر ةانهه

 اهيبش اومّلكتو عمالكب ملكت مورلا ىلا ىمورلا راص اذاو اوربكو وبك
 هةدهنا مداخل و نيسح ديم م ىدنسلا ىع ,كذو ««ريبكتلاب

 ارسج- مولا ىقعو* :ةرهنلا ىلع* ارسج نوملسملا ىقع «لآق

 ىلع ةملسملا مورلا* نولسربو انرسج ىلع ىمورلا لسرف انكف
 «« خضاخت نوكي نأ وكنأو جيبلا كاذو انيلا اذه ريصيف © بهدي تح

 «) © ىلا. ...2) 0-هره..١٠ )6م. 0)2انيخلو لك 5108

 2001+ نيا رز ع0 62 فقل 850 بقق.. ,#) © اناشك# 00

 عنايبصو خجاوزاو 14: ]رو 4+ نيجاوزاو. مر 0 2001+ سفغنذا.

 259 ريبك وأ ومغص. 72) 29 تلي." 2) 0 6. و7 0 6 اوعمتجا.

 2011955 من ب تكلشلا 00 ىسح. 7) 0 مورلأو» ى) 0



 اديك زا نمبر

 رقي الا نمو هبا ئدوف ةرخآلا ىف ىئريا ال «لجو وسع* هللا ناو

 000 نوب قيمحت مايا كتم“ ءاذخ : نكي رثو < تدل! قدوزا قف كخ ننذ

7 

 رخآللو 4 ساقنا اهدحال لاقي مورلا داوق نم نادتاو جولعلا 5

 )0 رشعل ءاروشاع ممي ناك املك 2لق 116 وا * ةنس ىف ةكيبز

 00 الجارو سراف و, نيب فالآ ةعبرا ىف / ةعوطملاو نوملسملاو « سومسلط

 )0 نب كيت نع ركذف «؛1سماللا هل لاقي عضومب /اوعيتجاف

 الا اناتك "نأ * 8 ئلهابلا ةبيتك نبأ ملس نب كيعش ئب كا

 لها نم خقعم ناك نمو نيملسملا نم هب ىدوف نم م نأ هاتأ

 7. ةلئامتس ةءاسنو نايبص نم ناسنا ةئامتسو فالآ 6-0 تمد 10

 3 نم لاجر نوقابلاو ةثتاهميخ 5 نم لقا * ةمذلا لقا نم عنمو

 او مداخل نتاخ ليس ناكو ةبطحق وبا ”ركذو 2 «ىاقآلا عيمج
 ! مع ام ةكص ملعيو # ورا ىدتع#* مك "رظنيل ىرلا كلم ىف

 ناك ءادغلا لبق نيملسلا درع نأ 9 مورشأ كلم * ليئكاخم هيلع

 | 0 ةةينيطنطسقل ناك نم ىَبَشو ةأرمأ :تايسيخو 5 لجر لد

 ١ ظ 9 ىدوسرطلا هللا دبع نب كمحنو ف هب دةريضحأ نم الا اهريغو

 )0 نما رفن عم ناتاخو ملس نب كّيعس نب لجأ هدفوأت 2دنع ناكو

 2 لإ © كلل لج -2)- 0 هدم -2) 6 عمدتجاف, 607 يخجل
 ؛ 0

 ”0 0 0 اقنا 2 816 89-023, © سونسلل )©
 00 اتلاوب ىو 0 هس. 22 0 كوت 2 © سيللا )0 هنأ
 5 ناماب (52) ىلا هيبا بناك. 42) © نايبصو ءاسن عتيق. ) 6ع

 5 0 0 خت. 10120 0 فرعيو. هز © :خينوطنطسقلابو ©

 '" ةيط؛نطسفلابب 2 م0 0 هيدص حا 6 7202 لدوتكل هدرتعا ءمزررإ |(

 ىدوطرطلا. ١



 ١ م عوف

 ءادفلا ىف فخأن ال ماولق ءادغلا ىف فالتخا تايولا ىبا نيببو

 مايا نيب كلذ لوي ملغ اًيبص الو اريبك اخضش الو ازوجم ةأرما

 ةقرلاو داحغب ىلا فتاولا هجوف سفنب سفن لك ىع اوضر ىتح

 ردق نم 2ىرتشاف كيلم نم فيقرلا نم عابي نم* ىرش ىف

 و ءاسنلا نم هصق نم فئاولا ءيرخاف ةذعلا متت ملف عنم هيلع

 عم /نمم هجوو ةّثعلا تمن ىتح نهريغو هرئاجحلا تايمورلا

 7 را م نه يح هرعت ل نيلجر داود ىنا نبا

 باتك * نم ابناك ايهعم هجوو ءاذكلا ىب رفعجو' ةلمر ايا ىتكيو

 نف رفعجو وع .عناحتماب همأو دواد ىب بلاط هل لاقي 7 ضوعلا

 م مورلا يحيا ىف كرك كلذ نا نمو دب يوت ىولخم نقلا 1

 ل نىم عيمج اوطعي نأ رمأو رد فالأ ةسيخ .بلاطل رسمأو

 لام نبم* ,ناشنا للك ارانيد مب «نيوف نع ىلخكك نار

 لق هنا ثراخخل نب دمجتا نع ركذف «.ميقلا ىضف تعم لمح
 هجوما ريغتسلا .ناكو مداخل ناتاخ بحلص ةبطحق كا ند

 رو مورلا دالب ىف نيملسمل ةّذع فرععيل :هجو مورلاو نيملسملا نيب

 تدلع تغلب هنا ركذف ءادغلا لبق هتّدع فرعو مورلا كلم قف

 لكعو عتادغب قتاولا 7 رماف ةارمأ ةخدايسيخو لجر فالآ ةئلت

 نم.هجوو هيحي.ىللع ءادقلا نوكيل ىيبلا لع فشل ا

 قوساصخم نارقلا /نا مهنم لق نف 3 نيملسملا نم * ءارسالا نحت

 0:)2 ةلولاعف. م 12) © هده 12 نعل و 2 0 نياجتلاو. هز (:

 مريغو. 2 7) © هدم. ١ 2 © ىدرللا. ..72) © باتكلا (© ضوعلا]»
 2© كرق و ( هدرص. كلذ“ نبا 01. دو. نان راو روك 0 نش

 ى) © هجروا 7 © 6 3
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 ااروكأ) مزخنإ يدير

 قتئاولا ىلع محق اذه ناقاخ نا رغتلاب ًاشن دق ناكو كيشرلا

 بحاص نوكشي احمبيغو سوسرط 6لحا دوجو نم هرفذ دعم مدقو

 ا ليتم لوي ملف رصحات بهو ابا "ئكي ٠ يلع, نأك راتطم

 فاوصنأ هدي ءعسساعلا راد 3 0 جانببو ةنبب عمجأ كللا نبع

 تول

 رماف رفن ةعبرا الا ماعيمج هقلخب اولاقف نآرقلا ىف روغتلا لها

 وئاوجع روغتلا لعا عيمجن رماو دلوقي ف نا عاقانعا برضب فئاولا
 7 نقاخ رخآتو مروغت ىلا روغتلا لهأ لجكعتو ناقتاخ ىلر ام ىلع

 ليئاخم وهو مورمأ بحاص لسر فتاولا ىلع مدقف اليلق دعب

 | الا نجرب ند نويلاب نب [ليثاحم ىب* ليفوق + نبا

 رخآ ىف *نيماسملا ىراسا ءادف ىف هعم نمو نققاخ يسرح كلذ ىف

 ءاقتنالا مور بحاص لسسرو ناقاخ نيد لعوم لكع ١55) هس

 | كقع رث 8 ةنس ميل نم رشاعلا  كلذو ءاروشع موي ىف ءادغلل 32

 روغتلا ىلع ىلعابلا ةبيتق نب ملس نب ديعس نب دال فئاولا
 7 كربلا نم رشع ةخعسس :تراحا» جوخ ءادفلا روضعإ دويمأو مصاوعلاو

 نيب ىرج دق هءادفلا بلط ىف* اومدق ىيذلا لسرلا ناكو

 ©) © ميقب. 6) ( رعت 1.ء. رغش. ء) © اهيلع. 7) 0 جنيب

 ' ةقيبو. © © دعب. رك) 0 هلرعف© م2 0 هقلخخ اعيمج.- 7) ©
 01 نيب ١ 2:0 هدم 12 © قي. ١ 2) 0 ادغلا .اهتلا الا ةلضع

 قب ) © 20416 ىففه ) 0 كيربلا نم ةيرشع ةسمخ ىف' ه)
 , © ادغلل.



 ارا“|إ نس او

 كيري ع3خا عبتتو دعب هاوذخأت اريسي ريئاثدلا نم اعيشو
 0 300 0 د6 ل 1 3 3 ١
 © جاني ةفيلخ ءةطرشلا بحاص اه ىناولخأ

 ملسم ىنا نب مناغ هيلا يرخن ةعيبر رايد ىف الجر رشع ةتلث ىف

 ياك 4 0 7 هم 8 .. 51 3

 أرماس ىلا خب تعبف اريسأ وريع نب دمحم ثخاو ةعبرا جراوخل نم

 حمدلعأو ءماككا سوعر ا دادغي فقرطم ىلا مك تعش

 0و ىلأ اوقرطت اوناك دق ٍهتال كاركالا بلط ىف صخاش ناكو سرافو

 في.يسصو زيجاو مهسبك ,ماث لالغاو دويق ىف عمج راغص ناملغ '

 7 ىسكو اغيس كلُكَو راتيد فلا (نويعسو سميت

 عينجأاو مورلا بحاصو نيملسملا نيب ءادغفلا مت خنسلا ءذه قو '

 ١ ةيفولس ىلع 2 سشماللا هل "لاقي ريت" ىلع ىرلاو 2نودلشلا |031

 # ناك فيكو ءادفلا اذه ببس نع ربخل مكذ

 ماخ اكو مداخل نتاخ بحاص 1ةبطكت نا ىب لجأ نع ركن |

 ه) 6 ذخاف -:0) © همن © ىاومخل ىج 2 20 ءهطرغ را
 انا: 351 هللا يع 12|( هال ا[ 0 هر ( كل 8 نوشرطن» /(

 0 575 2) 016. هاتم)13: م. |زاثب هن. (023ععع م ممو و 710. 1717 655-

 11د عار 30 51605 201 2.397 1. 27 (60: ظهمطص) 29

 [ةهصدخكاتمتت أدفلا ركن 11 هبطخقو © هبطق.



 1001 ا ذئنس

 رقاق هرايدتفما نب ورميع كلو نم مهق هببسب سبحح نم ناكو

 ة داود 3ك 0 كحأ 8 ءارعشلا ضعب لاقف هامل 3

 ../دابعلا ىلع تاع « ترص دابا 2 نم 0 تأ ام *

 2 ىدايا اب فّلكلا اَذِب و فقر ديا نم تلق امك 0

 000 نإ لسيالل رجلا فتاولا دارا هنسلا مقك كد
 اصحو* ءهل ًادبق ءاملا ةلقب هبخاف عجرف هحالصال قيورطلا ىلا يف
 ا ل ب ايا ولا

 ىف اهيلا صخشف نميلا رانيد نب رفعج ةفئاولا 8ىّلو اهيفو
 ةريبللا اغَب مسوملا ثادحا ىلعو ريبللا اغيو وه محو نابعش

 )0031 ىقلاو سراف فقالا ةعبرا ىف نميلا ىلا رقعج صوخش: ناكودم

 ! © رهشأ 1ةتس فزر ىطعأو

 00+ ميعاربا نب ناس للا اك ب ديار
 ١ ا ىلع اهيف داضأ لها نم .زيشُت ىنب ديم ةصيمَخ قا

 ركذي + تلت دج ف ةضبلا لي اع ةعم يقيبطو .ىروصلاو
 نلحم# ريغ ةةفيلخل الا“ هفالقل ناد ىف دحأل ىقع اذحا نادت

 © تايْولا ةكلملا ىبع ىبا
 راد ىف ىذلا لاما تيب صوصللا نم ممق بقن ةنسلا هذه قو

 هعارحلا نم افلا * نيعبراو نيبنتا اوذخاو رصصقلا فوج ىف ةماعلا

 2 6 راندنبساو 0 رادسعسا. 2) © هدص. 2 © نأآار © هنن

 3 4)- 0 قياناح ء) © ,تريصذ ني 51. هع هاتس تس اتمفن هلع

 . 1 ع اتا 0عاععر 2 موع/ب. 462 صوررع»ع م. 24) ةط 40115]1 (ةل»

 5 53907 ةدطلل.- 4) طفات1ا 2 08851 5ا021-- ى) © قئفءاف. 2 © ةزصع

 ىب 2 0 ورع. )6  © اهيغ ليوو. 0 7) © خعبس ” 7726© 0

 3 0 قاو. 0 © غرد فلا.



 )1 خخنس 01

 نينموملا ريما هللاب فئاولا مامالا نوراع هللا دبع ىدحي ىلع ه هلل

 ا ضرعو هيبشنتلا ىفنو ناوقلا فيلخا 3 خجل هبلع ماقأ نأ دعب

 ةلتناعللاا الا« نم قلل نأ عوجرلا نم تكسو ةبوتكلا هن

 ناو دطاعح ميلاو هران ىلا هدب لج ىلا هلل كبده جيرصتلاو

 5 لحتساف رفللاب 4 ملكتو ديبشتلاب رقاف كلذ نع هلاأس نينموملا ريما

 نم /معبتتي نا ماو * ١ ك«ءهنعلو همد نينموملا ريما « كلب

 ما بسم نا

 لعأ ل ىتنلا ةفقدصلا خا نم اع ةملظلا 1 سوبح

 ىف ”اولعبش نادتغب ىلا 1 8 ماسلا يتم نا 0 ش

 رصن نب دحأ ببسب اوذخأ ىيذلا قفخا #ببس ناكو «سباخأ

 ميهاربا نب ىقاكسا هىلا ءاج* ضبرلا ىف ناك !راصق الجر نا

 هجوف رصن نبا لجحا باتا "ىلع كّذدا كانا" لاقق «4بعضصم“ نأ“

 157 اببس راصقلا ىلع اودج»و ؟اوعيتجا املف رت تعبتي نم دعم *

 « هلونم 2 بهتنأو عطقف :ن كعمحا ةرازرهملا 3 خل ناكو قاعم لوس بد

 0)2- لوف... ٠ 20 ضرعو» 2)“ 0ع عهدنا انا 272977227 ن7

 © هليجت انغ 0“ ةصخعوب )2  0 هصب 226 هم. /) © عيتيوذ
 0 عبتت“. م) 0 عمك ف. زر 82 .ءمد].: ( ه6 0 ليحل 86

 © نيرشعو فين» 0 نورشعو اقين. 2 0 سوبنخلل 42#) 0 اوتاك

 اهنوطعي. 4) ( نوحشلا. 7) © 5. ط., ( دوخاو. ١)7 0 راصقر

 260 هلسن ) © ىلا“ م) © (مذخا) عدحأ نم هيلا 2) 0 اوعمج

 /) (0 بدبس () انس 1051 هوسبح 710عاانع 125ءنعدلتنم ملا © )5 

 ناردهما. 2 0 بهلو.



 انبي

 ا (ْ هلل كدس

 بانتسي رغاك نينموملا ريصمأ ب داود ىوأ نبا لاقو كير 6 لح

 لاقف هببسب لتقي نأ هك ةدناك لقع هريغت وا ةما هب لعل

 قاف ىبم دحا نوقي الف هيلا تو نيم ا 137 يارا

 نافعم نب ورع قيس ةفاصمصلاب امدو هيلا" ىاطخ ِتْلَسُْفَحا

 رماف ىداهلا ىدبوم ىلأ ىدعأ © ناك ةناوخلا شئ ناآكو ىدييزلا تك

 قتئاولا ذخأف هراجأت هفصوف ءدل هفصي نا #رغاشلا ,ساخل املس

 ريماسم عةثلتب ةرومسم اهلغسا نم ةلوصوم ةجفص و ةماصمصلا

 ىلع ىرخا هبرض مث فناعلا لبح ىلع تعقوف +بض فشئاولا
 «ةسأر روحو هقنع #برضف هفيس ىقشمللا اميس ىصتتا مث كسر

 قئاولا هنعطو ىرخا ةيرض هيرض ىبارشلا اغب نأ /ركذ لقو *
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 ةريظلل هب ىقأ ىتح :اضرتعم ليخ هنطب ىف ةماصمصلا فيطب

 ليوارس هيبللعو دوبق جوز هلجر ىو اهيف بلصف كباب اهيف ىتلا

 .امايا ىقوشنلا نا 2 7: ندادغي ىلآأ هسأر 0 سبقو

 سأرسلا ىلع رظخو ئقرشلا ىلا لوح رث امايا ّىبرغلا «بناخل ىفو

 ع نسأر او ةعقر هنذأ ىف بتكو رصن ىب دا ا عضوم ا

 ' ةلتق* نحب 4كلام ىنب* صن ىب دكجحا وهو ٌلاضلا كرشملا رفاللا

 0 ال نا لا صقف.:-2) © ةقافودا 2 0 .هدصن ..: 2007 هت

 | 5) 0 تالس )7  ( ةلصلا نيبو. م ( اعهدخ. 10ء1م0ع 0 عطنلاب.

 020 © عت و. 2) © تديرضف. 0 42) 0 ركذو. /) 0 اضرعم. )©

 مالسلا ةنيدم. 7) 0 ريضح © ربظح-. ه) © اطاطسغخ.



 ه«ظاني رث رصن نب دجأب هقأ اًملف رهاظلا ىف هلتق اهرك ركذ

 هيلع ٍيورثل هتدارا 0نم هيلع ةعفر اميف الو بغشلا ىف فئاولا

 نب ىجأو كلا مالك لق .نارقلا ىف ليقت_ ام ىجحا اي هلا لق هلل

 مالك هوه لق وع قولخفا لق بيطتو رونت لق 4 لتقتسم رصن

 : نينموملا ريما اي لق ةمايقلا مري هارت كبر ىف لوقت اف لق هللا
 ة:مايقلا موي مكبر نورت لق هنا معلص هللا ليسر نع راثآلا تءاج

 لق ربخل ىلع نحنف هتيور ىف /نوماضت ال هرمقلا نورت امك*

 مدآ نبا بلق نا هعفي ثيدح ,ةنيبع نب* نايفس ىنتذحو
 اب وعدي :معلص ينيلا * ناكو هبلقي هللا عباصا نم نيعبصا نيب

 15,ىنبإ ناحسا مدل لاقف* كنيد: ىلع ىبلق تبث بولشلا ا |

 ففشأف كلذب ىنترما تننا لق ليقت ءاذ ام رظنا كليو ميعاربأ

 نأ ىنترما "معن لق كلذب كترما انا لاقو 1همالك نم قاما

 م فلاخ الأ هل هىتكصن نمو* نينموملا ريما ناك ذا هل صصنأ

 هيف نوسلوقت ام هلوح نمل قتاولا ؟لاقف معلص هللا ليسر ثيدح

 5 ببتاخل اع ابيض ناكو قابس نب ناجرلا دبع لاقت ارد

 ريبأ" اي دل اذو وصح نيب جحا ناك ارضاحح ناكو لزؤعف  ىبرغلا
 نبا ميحاص ىنمرالا للا دبع ويا لتر سجلا كتاب مش 0

 قاب و لتقلا ؛فقاولا لاق نيتموملا ربما اي مد ىقسا ا

 )09 5 6 ىور» 2) 0 ليقتسم. 2 0

 هدض. .رك) 0 نوماضننس. ى) 0 هتط. 2) 0 20016 داعتو كرابت»

 26 مالسلا هيلع. 2) © لاق. 2 10 دنملك ات 272771 ]ت17 هو

 62200115 ياا 31 0 جدصفأ. 5) () انك 1 ىكضتق ا 52)

 © فلاخ 727 60)2 لاق“ 72205015001 نادغسم © ا
 : ل و



 سرعت انانلإ نس

 وبأ نّيقو اهيف اونخأ ىلا ععيحات ىف مق لك « يبرغلاو ّىقَشْلا

 امهنم دحاو ّلك ءديدمخل نم * الطر 5 نيعبسب بلاطو نوراه

 8 * ةرج" امهيف نارصخا. © ناملع- سرشا ىبا لزنم ىف تيضصاو

 داك فو شايع ني قمح ناوعا نم لج ' الَهجارَحا قوتك رقي

 0م رب د 0 بنان "لم نيرعلا الا

 ةرصن نب* دِحأل و و ىصخ 3 م ىناسارشل دئاقلا ليربج

 اك نب نعال ضف روعالا" ىسيغ" هي رفا اع قاف ف

 هيف متبصا نافذ ىلرنم اذه ناطلسلا ناوعال لاقف مايثل ىف وهو

 نسل نمو دنم* لخ ىق متتاث + ةنتفل احالسأ وا "ةدع وأ” انلع

 ا ماد ب ندع ذل لايك ىف ةيد ةكوي للم" لكتافمالا

 0 1 نع احح وأ ملل نكباو“1 نييصخ اوتلخاو ةيعتملم

 هلونمو ىلعابلا ركب ىب ةيواعم ىب ليد نىب ليعامسا هل لاقي

 اككفاولا 6 نينموملا ريما * ىلا ةتسلا كلوف ليك ىقرشلا :”بناتلاب

 نب نجا 0نيقف ءاضو تحت سيل ق1 ىلع ارماسب وهو

 تيقب :ةليلل سيمثل م مي نااحعبا قم“ وجرح دويق جا 00

 00 ةرسحاو» ةناكعأ و ملعأ نق“ ققاوشلا "مراكو“ <10 نش نابع نم
 ناكل ' اونكيبلا امع اسلج ©ل' سلجو هباككاو داود ىنا نبأ

 اييف ناود نا نب لجأ ناكو هدنع اوعمتجاو موقلا رضحن افوشكم

 2( 00705 0-7 نحس بت 2 ( 611 200 نام

 5 160 :ةردح. 176 ريد“ ىلإ 0 شانحت 40052027 5) 07 امكاجح نا( 1ك

 7) © كقيهرق. ”2-2) © ةششفلو © هنمعل ه6 طقع ممصلا 2055 ةطكع. ) 

 0 ا ا اة تاانيصح 2 تئا 5 207 6
 اكمل م) 0 ليل )0 ملع. 2060 أورضحاق.



 ةنيدم نم يركمتلا كا بلاط ناكف 01 ناطلسلاب بوثولل

 ىقرشلا 6« بناجغغاب نوراع وبأو كلذ ىلع هدقاع ىميف / مالسلا

 جناريج ىف ماهناقرفي رينند* كثاقلا سرشا ىنب ىم نيلجر ايطعا

 ةاولمت املف هبرش ىلع نم ةذع عمتجاو اقيبن 7 هضعب فبتناف

 طكلذل دعوملا ناكو ةليلب كعوملا لبق ءاعبرالا ةليل 2ليبطلاب اويرض

 اهنيبسيح مو هنم 7 وءلخم ثلتل 1*7 خنس ىابعش ىف سيبيشل ليل

 هبججي ملف لبطلا برض اورتكأت اهل اودعتا ىتلا سيمخل ةليل

 اهب :هتفيلخو نادغب نع ابئاغ ميهاربا ىب قا ناكو نحل ١

 ؛لاقي هل امالغ ميعابا نب ديح ويلا هجوف ميهاربا نب دمحم هوخا

 ركُذ نم دحا هل رهظي ملف ههتصق نع علأسف مانذ «شُخر هل

 مبيع نابصتتم تاماملل ن نوكي لجي قع دف لبطلا 7 برضب

 ىلعو سرتشا ”ىنبا ىلع فذ برضلاب 0 هدّدهف روعالا ىسيع هل لاقي
 ننجح ميقا وو امس صرحا ىلعو كلام ىب رصن ىب كا
 15 هكا سه * ضبولا 2 هلونمو + ايئاط .قخاو رضع ذخاف هتليل

 عيتتو * ىقرشلا بنامخل يف هلرنمو يارسلا نورا ابا فخاو ئبرغلا
 بناخل ىف سبل ىف «اوريصف لايلو مايا ىف روعالا ىسيع هامس ىم

 ©) 0 ناطلست ىلع 2ءكهلع2© ناكو. 825) © دكادغبب 2 ©
 بناقل قى 2 © هد. 22:6 "”اناكى. ري)7:0 ةمقتك نت 07
 اهب افرعف نيرانيد.د /) 0 جما 1.ع. تكا. 220 لبطلا. 2 0

 6127 20 مهيب“ 0 ( نولخ. م) 0 شحرو 6 سخر.

 ه) 0 جتيضق. م) 0 برضل. 7) 0 1016. مهدرهتف انأ

 رد 20 ىب. طءصقع 0 سرشالا“. 5) 0 ة.م. 2 0 بلاط

 6غ 1206 نوراه اوما. 7 206 عبولا 20 أوربيبطق»
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 اسد 031 خخنس

 هفاضن هب كرما لصتا ةدق هل ليقو « ناطلسلاب فيكف دوما نم

 جارسلا نورا 0ىاب فرعي ركذ اميف* لجر هاشغي 0نميف ناكو
 ااا نم /ناسارخ لما ىم* رخاو: ءبلاط هل لاقي رخو

 و وأ رهظي نم ةطرشلا بحاص بعصم نب ميهاربأ نب قاحيا

 نم رصن نب هناك اضع 7 نوفيطملا كرخ 7 «نلاقع ليقلا 5

 ا, نم, نارقلا فلخ ليقلا * ةركني 2 نفو تنيدللا باح

 هودصقو نآرقلا فلخ ليقلا م راكنال ةكرتمل ىلع هولجو نجا نادغب

 نم سابعلا ىنب ةلود ىف هذجو هيبأل ناك امل هيغ نود كلذب

 لما مهل عياب 7 نم دحا * ناك هناو دادغبب هل ناك امأو رئالا

 هل عمسلاو ركنملا ىع ىهنلاو فووعملاب رمالا ىلع ىقرشلا بنا

 داسفلا اهب رهظو همالسلا ةنيدمب راعدلا رثك امل ا ةنس ى»

 01 ليي ا عناو : ىنضم انيق نبخ .انكذ ىقو ناسا نومأملاو

 |0005 ال8 ةنسارو يب ناداغي .نومأملا محق ,نا, ىلا ماتبت كلذ لع

 ركذف «/تركذ ىتلا بابسالل * كرحت وه واذا هل ةماعلا ةباجتسا

 0003 دلرك ىسفا ناك ىئذيلا, ناو كلذ ءلاس, نم تانجا7 هنا

 ادراج ايإ“ ناو .ملبق اهءامسا, ثتركذ 2 ناذلا نالجربلا مهلا سانلا !5

 ارانيد جهنم هلجر لك ايطعأت الم موق ىف هايف اينو يارسلا

 اهتكبص ىف عامتجالل ليبطلا ماهيف نوبرضي ةليل كعاوو ارانيد

 0017 السلا ا هز نا 2 0 نم 02) 6اوبا دل لاقي
 53068 افلاطب رز ( 020. )52  0 02077 57) © متئفلاظمف 51: 2)

 2 نجا. نق نمو“ 7) 0 كلقتعي. 07) © ىمح 2 0 20-

 01 نم. 60 0 دادغبب. طءاصلع 0 معاك وبا ) 0 ةدصبر © اننان.

 0 ل كا 2 )7  0( فل 072) © تابسالا 655) © نعش



 الاغنا نس مسعر

 اًملخأ *نياحملا ' ىلا 0 مجري :ىتع عب 'ةيبغأ هكم”ه ءىق يلع ل
 عجتاو ةبلعت نم فدحتسا ناك نم ىلا لسرا ةنيدملا ىلا راص

 ©مدحا ريثك* نم

 :ةلظكم قلب اع نمير ىف اايعا داوحتيك ف داسا تل
 «ةعيبلا ياَُكلا رصن ىب دجحا ىلع اودَحَأَ

 هيلا /لآ امو موقلا ءالوه ةكرخ بنس نع .ءوبخل وكف

 رصف نحتاج كك كا
 همتيهلا ىب كلام ىنب* رصن نب دكا نا كلذ 0,ق ببسلا ناكو

 10 ةفميبأ ناكو 7 سابعلا ى مذ كبفت خا مةيهلا خي كلامو ياوشل

 2 ىقروكلا نبأو 6 نيعم نب * ىبكيك ثيدخل باكا ءاشغي لجأ

 ةلرنم عم قولخم نآرقلا لوقي نمل ةنيابملا رهظي ناكو ةَمتْيحَح نباو
 ةناملا هدمت ٠ سامعلا عج «علؤدلا ع ناطلسلا ىم تتناك هيبأ

 كلذ ليقي ىم ىلع تناك قئاولا ةظلغ عم كلذ لوقي نميف

 ؛ىثدكف «ديلع داود نا نب دجا /ةبلغو ديف ايا هناكتماو

 ىف رصن نب «كدجحا ىلع لخد ةهنا هكذ* ىنيع ”انخايشا ضعب

 قتاولا هدنع ركّذف سانلا ىم ةعابج هدنغعو مايالا كلت 8ضعب

 كلذ اشفو رفاللا اذه ملاق وأ ريونخل هاذه لعف الا ليقي لعجت

 2) 00 انس (02) 6 ملق ©[ 200> عجر 0 راص. 20

 ادحا سكر 0 دحا ريمك. ©2) 0 نيج. 2 © هس. /) ©
 راص. 3 60 كسل ىع ا /) تع نانقعلدتج 06عءعووو ؟10ءص

 انو 12 01115115 0ع كلام نب رصن 5ءعررتتم 111 2 قوردلا.

 2 0 هدم. ١ .72) 0©هدونأ 2) 0 انخويش: ١ 2) 0 قه 15

 اذهب هللا. م) © لاقو.



 اسر ا“ نس

 نم .ةيراحنل ككف ىلا ةدجون' ناك* هنا « غنع اغب ةبيغ ببس ناكو

 هجو مفراش املف ةرمو ةرارذ ىنب نم اهيلع بلغت ناك نمم اهيف
 مدق املف عرابخأب هينأبو نامالا يلع ضرعي ةرازق' نم الجن .ميلا

 ىف اولخدو* اوبريف بربلا هل نيزو هتوطس مرَدَح قرؤفلا يلع
 6-0 جدصق ناكو «خغنم اهيف اوقب ارفن الا كدف اولخو ربت

 نوقابلا برو غضعب نمأتساو غضعبب رفظف اهيحاونو #ءاقتجو

 لع .نم* ءقلبلا نم عضوم ىلا صاكرلا هل لاقي هل سأر عم

 ىلي امم /مأشلا لع ٌّدَح نم ةيرق ىو ءاَقَنَحب* اغب ماقاو ء(قشمد

 ىف راص نمب ةنيدملا ىلا فرصنا :رث ةليل .نيبعبرا نم 0

 © ةرازفو قرم ىنب نم هيدي م

 و ةرافو نافطغ نوطب نم ءاغب ىلا ررص ةنسلا هذحم ىفو
 1 هيلا' ارراص اًملف ةبلعت .ىنب ىلاو هيلا هجو ناكو و ةعابج

 الآ ةدكوملا .نامالا .ففلحاساف ىرفعلملا فسوي نب لمح رما ركذ

 ىنب بلطل ةيرض ىلا صم .رث ةءاوفلخ عامد ىتم هنع اوفلختي

 ةثلت 0 دح اليتإ انييذ قاتم ديلا عوتتلاف .ةلشر جيلا هجوو بالك

 لجر فلا نم اوحن داسفلا لها «نم غنم سبتحاف لجر فالآ

 ناضمر رهش ىف ةنيدملا هب ملق رث 2ئاس ىكخو ءلجر ةئامثلتو*

 دكه ىلا. 2 صختنا رق * | «ةيواغم نب ديزي رأد ىف سب ا"”) زخنس

 ال سبل ىف بالك ونب ىقبف مسوملا دهش ىتح اهب ماقأو اغب

 ©) © هدصب 5) 0 راس. هم) © هدم. 1آ2ءكص0م ( ناكف. 2) ©

 هك 0 افيحو 14 1 طماع افغيح. "10. 8ءاك1 ءغ ]ةعاغ 12 7.6 :6)

 ل طقعع هده. ير © زاجل ى هق0101 هع آخ. طءسقع © ناك.
 0| © اوفلختو 0 هذه. , 2 20 :صضخقتو



 نر 0 لاب

 اغب مذخا 0 نواوقي اولعجو

 «ةبتنملا فيسو ريكلا ةيغب اب
 «ةبَتشَملا كيعبلا ةروجلا بناجو

 500 4 اًيناج اننا اك

 هب ترم قا فوقع ٌلعُفا

 ميلس ىنب سر باق نب ةزيزع ناكو «مكلتقا ن
 نم لجر هيلع لخدف اهلخدف ومرتب ىلا راص هباحسا لتق /ىيح
 مكمل نب ناورم باب ىلع ىلتقلا 7تفصو «هلتقف ةنيدملا لها
 «ضعب ىويف اهضعب

 '" خل ابيعرت ليلب ميلس ىنب قتسارح هليل نّذا ةنيدملا لعا
 نولوقبو ' نوكحاضي“ بارغالا: :لعجت -اوصجصا نق - جاناوأ رجلا نيكل

 ١ ترمأ 6 لاقذ

 دوم نأ 20 نب ليا ىنتدحو

 لجر لاقف مكنم هب ملعا ىكأو ليللاب انذوملعت فيوسلا ةبرش اب

 ميلس ئب نم

 فيرَص هيت «لقشل للي .ايمأآ سابع نبا نك ىتم
 ا ُفيِعَص هديل ام هوُطْسَيَو دنم 0 مري الو روج
 وسلا انيديأب تيس اذا انع روجلا 13 املك كيفي

 0 نم مرات ثيْللا ومس انيلا امس نينموملا ريمأ

 فيرش انلئاقف ْلْشَقَي نو وجت هللا وفَعف ندي ْنِ

 ه0 ءيسلاو 0 هيما 7 ه) هر كلتا 0 2
 هبسسم ا: ”72)-0 ابتاجا“ 4) 0 لاق. ير © نيش ال
 /) 0 .ففصق. 12 0.:ىجا نب دين. 20 ميح 2) © ل

 7) © لقصلا لطن. 7) 0 اوطصيو. 00 0 فيس - بصق: 2 ©
 رايد © 5.2. 31ه 0 فيرعلا. . 9) © اوجري.



 راد الخلا عروب

 الجر مهنم اولتقف* هب نيلكوملا ىلع «اوبتو دق* جودجوف اوناجن
 ةههب نيلكوملا الس اوذخأف جتّماع وا ماضعب يرخو نيلجر وأ

 ٠ قكتموي ةنيدلا لماعو 2ديبعو معرارحا ةنيدملا لها ةيلع عمتجاو

 ايثأيو يرش 2 عوعتف ئمشاهلا دواد نب دجأ نبا هللا دبع

 كلذو ةعدلا ةيشع مابوتو ناكو اوكصا ىتح رادلا ليح جيرصاخ و

 لري رو تبسلا مويب مأشتا ىلا هل لق باطق نب «ةزيزع نا
 ةنيدملا لعأ رهظف ميلس ونب جتلئاقو /ملاتقلا نوبقتعي ةنيدملا لها

 ا راو وحصل اعقل ا
 وٌباَطقلا نب ةريرع انأ ىنا بابلا قاض نأو مح نم كب ال
 نك نه ءاو 2 نم ©

 8 باوبلل 00 ل !ذه باعلإ نم 4# ' ىناقلل ميَح 8 توَمْلَل »

 اعيمج اولتقو اعيرص رخن الجر هب ىمرف هكف لق هلي ىف هليقو

 ةنيدملا 1ةقرا ىف* بارعالا ىم تيقل نم ةنيدملا نادوس تلنقو

 معلص ىبنلا ربق ربق نم اجراخ ايبارعأ آوقل ىنح رانج 7 لد نم

 زيرعلا د نم بالك نب ركب ةىنأ ىنب دحا ناو 0

 قش اولتق ىق 2دجوف مدق املف نع ابثاغ اغب ناكو ة ةرأوز ع

 ناك فوجلا نأ 0 :انيدش كح كجيو هديلع ىكشذ

 هداعيم لبق اولجكف بابلا هل تفي نا مدعوو عنهم ىشترا ةدق .

 نولناقي مو نولوقيو نوزجري اوناكف
 0 <55 3.207 ها"

 رانيد فل تاودلا ني راغلا نم ىتقلل ريخ توملا

 0| 0 |رتييوكفتا ١ 0)6 620:72 © هم 206 2

 8 ا زيزع» © 111 ©« 123 5 صل رك 0 رادلا. ى) 0 باطق

 هلع هكا ١ 72) 0 تملا. 2) © ىل. 125066000. باذعلا نم. :4)

 ' 0 باوبلا لح 2 © ةقرا. ) 0 دفه36 اهيلعم 70 © اميظع.



 1  ةمس رق

 اهلك * رهاط ىب هللا دبع لاا فتاولا ليف رد فلا فلا

 © « ارغاط هنبا

 ليف بعصم نب ميفاربا نب قابحسا ةنسلا هذه ق آ محو ٠

 ©دوأد نب دمحن ةنسلا هذه ىف 0سانلاب محو 2مسوملا ثادحا

 8 نيتكامو نيتلقو ىدحاأ ةنس تاخد مث

 تادحالا نم اهبن "ناك ايع بخل كذ

 نقاخ دي ىلع 24ج ىنذلا ءادغلا وما ىم ناك ام' كلذ ىف

 نيملسملا ةّذع 6نتغلبف اهنم مخل ىف مورلاو نييلسملا نيب مداخل

 ©اناسنا نينسو نينثأو ةئامتلتو فالآ ةعبرا ليق اميف

 "  ءاغب سبح ىف ةنيدللاب ميلس ىنب نم لتك نم لتق اهيفو
 مثرما نم ناك امو ملتق ببس /نع ربخأل مكذ

 ىم' هنم اذخأان قرع تاذب لاله وتبا هيلا" راض اهل ااغيأ نأ 6

 ىلا فصنا رث مر ةرع اريتعم و صخ# نم زخا هنا تكذ

 هدنع :هسبتحاو لالع 2ىنب ىم ذفخا نم هلك لعجن ةنيدملا

 15 ديزي راد ىف اعيمج ماعمجو ميلس ىنب نم فخا ناك نيذلا عم
 لبق تيسبيح ميلس ونب تناكو #دايقالاو لالغالا ىف ةيواعم ىبأ

 نم وكت ةنيدملا سبح 1ىفو ةرم ىنب ىلا اغب راس رق رهشأب كلذ
 اوجرخل رادلا اوبقنف لالهو ميلس ىنب ىم لجر ةثامتلتو فلا

 ةنيدملا لقا تخرصتساف  بقنلا ةئيدملا لها ىم ةأرما تأرف

 )0 15ععأ مرن ١ 1 )2 ١١ سانلابو 00100 0 23864 2054

 ةخنسلا. 14 هدد. 01. ةنمرم م. |“, ةصصتر# )2  (0هدص. )4  © ناك.

 2) 1( ةهرسعت كفن "ريل 0811576 صخشفخ. 7) © مقلع 2001

 ىنبو ميلس 2 0 مسيتحاو. 2#) 0 دايقاو لالغا. 72) © كو:



 ادار ا. خس

 ريغ نم ةيقراوسلا نعبج نم م نخأو دحاوو ةسمخو 4 نينثاو

 اهلقا الا ميلس ىنب فاقُح تبرهو :سانلا .ءءاخفا .نم ميلس ىنب

 رابح نم « لجو فيرطلا 4 قرطتو سانلا ىنوت تناك ىتلا ىو

 نم نم نخأ نم رخآ ناك فرع ىنب نم.سبث نم هلي ىف

 رشلاب فصو نم هدنع سبتحاف ميلس ىنب نم /ىشبح ىنب»
 نع لحر رف مرئاس ليبس ىّلخو لجر فلا ءاقز «مو داسفلاو
 . مينمانسمو ميلس ىنب ىراسا نم مهدي ىف راص نمي ةيقراوسلا
 رادلا ىف اهيف جسبحم 8. ةةنس ةدعقلا ىذ ىف ةنيدملا ىلا

 ةحلل ىن ىف اجاح ةكم ىلا صخ# رق ةيواعم نب كيؤيب ةفورعملا
 لاله ىنب ىلا هجوو* قرع :تاذ ىلا فرصنأ مسوملا ىصضقنا اًملف

 فخاف اولبقأت ميلس ىنب ىلع ضرع ىذلا لثم يلع ضرع ىم

 000 تاس نئيلخوا لج .ةتابثلك, نما اوكا ةتانعو عتدورم نم

 نيبو اهني ناتسبلا نم ةلحرم 8 ىلع قو ةقوع تاذ نم

 ظ © ناتلحرم ةكم
 0 يشار رهاط ىب هللا دبع سابعلا وبا تام ةنسلا هذه ىفو ؛

 دعب لوالا عيبر هرهش ىم تلخ ةليل ةرشع ىدحال نينثالا

 اذللو رفاطا ىب هللا .ىبع تامو مايا ةةعستب ٌنكرتلا ساننتا توم

 امو | دين كلو اهلابعاو ناسارخو داوسلاو ةطرشلاو برش

 نيعبراو ةينامث تام موي ناك لامعالا هذه رخو نامركو اهب لصتي

 ' اكل للك ١ 2)ر نإ هده 0 قجاونإ + 2 0: اهناءأ! 20 01 -

 آدعاس0ع 0 ىرطلا» ١ 2 0 :لكوت» ركز 0610 8: طل روز 0 دايك

 2 عتلمانسمو. ها اضععأ ه2. 601:61 0 هنضلا 07 6

 دعيسي. 72) ©( هبركل.



 الاثل, نس هوما

 عوجب هيف عضوم ىم ختاهمميخ هاهدارلمأ ميلس ىنب* نينا

 ةخعيرأ لانفلا عضوم نيو اهنبب ةتيورلا « ىلعأ ىمسي آ) عضوم وهو*

 تسبتو سانلاب ةنيدملا نادوس تسمزهناف اذيحش لاثق اولتتقان لايمأ

 دامح لتق ىتح 2لاتقلاب اوُلَصف * راصنالو شيرقو هباكعاو دامح

 ةملاص ددع راصتإلاو شيرق نم تبت نمي لتقو هباكحا ةماعو

 ميلس ىنب وما ظلغو «بايتلاو سالسلاو عاركلا ميلس ونب تزاحو
 ىتح ةنيدملاو ةكم نيبو اهنيب اميف م لهانملو ىرقلا /تحابتساف

 نم :هيلي ىم اوقرطتو فقيرطلا كلذ كلسي نا ادحا ”نىكمي ل

 ىف ىكرتلا .ىسوم ابا ريبآلا اغب فتاولا هيلا هجوف .برعلا لئابق
 1177. ةنس نابعش ىف اغب اهمدقف ةبراغماو كابتالاو 5خيركاشلا

 هتمدقم .ىلعو نابعش ىم نيقب ماّيال ميلس ىنب ةرح ىلإ صختو

 فقشب ةعقولا .تاناكو رمل هايم ضعبب عايقلف ىكرتلا 7 شودرط
 ةيقراوسلاو اهيلا نووأب اوناك ىتلا ععتيرف ىو ةيقراوسلا ءارو نم ةرثل
 باطق نب ةزيزع مايف فوع ونب نم هيقل نم »لج ناو نوصح

 ميلس ونب فشكتاو نوقابلا مزهناف 9 لثم رساو الجر م نيسمخ

 نيكموملا ربما. امكح ,ىكح.:نامالا ذل قضسرلا نعي ابا لإ 0

 ةرشع نم عمجو هيلا اوعمتجاو هونأف ةيقراوسلاب مقاو فئاولا

 ©6) © اهدادمأو ميلس ونب. 65) 0 هت. 2) 0. كات ل

 2) انفك ذه 0: 256 باهنلا ىن 0 6 كو اور ل
 /) 0 نكي. 2ءملنع 0 ك 0 لخ/. 2 0 هني. #) © ةيدركاشلا»
 216 سودورطو )0 شدورط» ه7 0 ةيقر ا وسلاو». 72) 0 هد.

 هز( نا فاكشأر ا ١ 0)12 ١ قشيخماا نينا وح. 7) © جنم. 1ءاسلع

 نهناو
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 مدس ان

 زاجل قاوسا نم اقوس اودرو اذا اوناكو رشلاب ةنيدملا ليح سانلا

  اوعقوا نأ ىلا رمالا هب ةقارت مث اوناش فيك هاهرعس اوذخا

 © ٍهضعب اولتقو* عيباصأت ةلعابر ةنانك ىنب نم نانب ءراجناب

 باْطَق ىب | ةزيرع هسأر ناكو الاء نس ه ةرخلا ىدابج 3 كذذو

 وهو مشانجلا سابعلا نب خاص ىب ا جيلا «جوف ينكلا

 ىربطلا ريرجح نب نابع معلص ليسرلا ةنيدم ةغنيدمللا لماع ذكموي

 /, اهقطتن ةلعلااو كني ديلا كلش نايك 2 ثفارفلا نكي

 ةعامج ىف دامح هيلا هجونف 00 3 راف ى مثام ىف بارعالا

 ريغو جهيلاومو راصنالاو شيرق نم يورخلل عوطت نمو دنخل ىم

 لاقي عضومب هيلع لجو جلانقب ريوج ع د

 اننعموي ميلس ونب 7: تناكو لحام كلت ع ةنيدملا م ةيوولا عل

 يقل نم خماعو نيسيخو كابن ىف ةيدابلا نم اوءاج اهدادمأو

 « لكيود نب بيهنشا عمو ميلس 7 ىنب نم فوع 7ىنب نم*

 ةزيزعو م ىيح نب ةملس همعو ىفوعلا 0ر5 د ىئبح نحا
 داوف ءالوه 0 ناكف ة ميلس ىب كيبل ىنب نم كسلا باطق نبأ

 رث هباكتأو ناي جلتاقف اسوف نيسمخو ةتثام , خليخ تنناكو

 ©) © اهعويس. 5) © قرق. ) 0 5. م, 0زاجخلاب. 2) 0 جولتقو

 وسأ خضعبو. ) © ىلوالا. رك) © ريزع, © رورح. صد © هزيرع, 9

 هيزع م) 0 ةنيدملا ) 0 اهقراحق اليل. 2) © اوراسف- )©
 00 ا ا) 0 وتيءا ١ 22) 0: هدكل ٠ 2) 0 ه0, © ليكم 600

 نانلا رمز" 5 1١ رب نبع 7) 0 اوناكف» 0207 0 عتلمج ب

 1ععالم 10116 م1ةعاعت عت(,
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 ال5 خئس 00

 هيلع بتو ىتح مما ىف كيشرلا لجو «هلونم ىلا هلك «لاملا

 قدص فقئاولا لاقف *عنص ام عذصو ارفعج لتقو هتعن لازاو

 امر ةنايثل :كذ. ىف نخاو ةبتسي 9 نم كلعلا »اهنا ىتت ا
 ىضعم اف ءباتكب عقويس ا 8 نوزع لق اهلها قكتسي

 5 نسب ناميلسو حابر نب ميهاربا دخاو هباتكب عقوأ ىتح عوبسأ

 رمأو لاق. 6 : كييصتصلا نب لكأو ربزولا أبأو بف و

 ىداف نيحالملا عرادم ىم ةعردم سبلأو كيقف رانيد « ليقو رد*

 فكاولا ؛ ةباجأت .ارهش نيرشع .قابلاب خوي نا لانو جرد فلا ةثام

 10 درمأو خاتيإا تاجكا لل هرو هليرس ةيلكب رمأو « كحن -كيا*

 ىف اهيلا صخ#و نميلا حخاتيال نايماب راش ىلو ةنسلا «ذحم ىفو

 هرخآلا عيبر رهش

 © ةنيدملا سابعلا نب ملاص نب ضوحم ىو اهيقو

 15 © دوأد 0 نيك ءزئسسلا هدع عا سانلاب 2

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ىينلا بارغالا ىلا ريبللا اب ققاولا ةيجوت نه نك كلف 03

 ؛ 2اهيلأوح امو ةنيدملاب اوتاع

 3 كلذ نع وبل ركذ
 ىلع لواطت كنا ميلس ىتي نا ناك كلك ما قلد 0

 2010© 00 7) 6 زوّدعو 0 رورع © ( هدص. 2) 0 اهلوح.

 ©) 0 ميلس ىنب ناك نأ كلذ ودب رما. 220 ميلس ىنب نأ © ملس ىنبأ.
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 مسرع 00

 ةاعمجبر ا ا

 عت ام" هاا اذنه تيل دعت تناك امو قلع تنك

 ٌنبتسي ال نم رجالا امتأ ةدحلاو هم تكبقتساو

 |0010 يب قصي ال مي رجلعلا امنا ةمللاو الجل نيا لاق
 ءامداخ دكيشرلا مدخ ىم ىف ادق ىيح ناو سلكملا

 © دق لاق هأر ايلف ديشرلا ىلع ايداغ ىيك حجبصاو هرابخاب هيبنأب

 ناك نم ضعب هيندشنا رعشب كيلا لسرا 4نأ ةحرابلا تدرا
 ايهنسحا ام لاقف نيتيبلا ءعدشناف كجترا نا تعرك رث ىدنع

 6كلذ ىلا لسرا فرصتا املخ كارا امل يىطفو نينموملا ميما اي

 امدف «دشنا علا وبا لاقف رعشلا 7كلذ داشنا نع هلآسف مداخل

 كلامب كانيبل دق انك انا هل لاقف دوعلا نب ىيج ةريزولا

 فلا * نيتلث هطعأت بهذا هم>> ضعبل لاق رث لام انءاج كقو

 فلا نيرشع ىدنع نم هطعأو نينموملا ريما لام تيب قم 7 رد

 لجر اذه امهل #لقف رفعجو لضفلا ىلا بهذاو هاَيأ انلطمل رد
 تلطاف لا هل وما نينموم لا ريمآ ناك دقو ربي نا* + قكشم

 ةلص ىحنع نم هتلصوو ىطعي نأ تورماف لاملا ةرضح رث* هلطم

 فلا نيرشعب لق هلصو مكب الأسف هالصت نأ 7 نتببحا لقو*

 كلذب فرصنان 42,د فلا نيرشعب امهنم داو ك هلصوف جرد

 206 انتوجكنادنع. 816م وانك مهان110 211غ 1ةولكانت د ك7

 | 0 اككم5ععلا | 1 6) ا( مرد 0 © م 1205

 اا | هر مدس“ -2) (0 ةماوعر) 0 رطنو. ىر © لاسفق

 000 ا اور ولا و اغلا 2 ككتس 1

 رضحو. 7 0 تبيبحأو. ) 0 اولاق. 101206 ( ىيرشع.



 11 عسلي 10

 هلعلف* اهتكتسيف اهاريل مارد اهولعجأ « ىيحج لاقف اهنم كب ال ٍ

 نا مماو رانيد فلا ةثام ةميق هذحع لقو جارد اهب لسراث ةاهدوي '

 هلق رهظلا ةالصل ًاضوتملا دارا اذا هيف رع ىذلا هقاور ىف عضوت

 اذه ام لاقف ركب نم لبج اذا تقولا كلذ ىف كيشرلا جوخ

 5 ءرتكتساف مارد اهتميق لسراف رينند رضحت من ةيراخل ىمت اولاق

 لعجاو كيلا هذع ممضا 4لقف ههل امداخ امدو كلذ كيشرلا

 رماو * سورعلا لام تيب هامسو مديرا ام هيلا ءمضال لام تيب ىل

 ةكماربلا جوف .لاملا .ىنع شيتغتلا ىف .طخاو نوع ىلا . ةيرامل ىنوب

 ةباحصلا ىلا لسري 04ناكف كسجو هب مهي لبقان #هوكلهتسا لق

 ؛ ناكف شعم ىّشعتيو 1عرماسيف ريغ نم بدالا لأ نم موق او
 لاقي هتينكب فعي ناكو بدالاب افورعم ناك ناسنا 8 رضح نميف

 امداخ ةرماذ هثيدح هبجتاذ وضح  نميف ةليل رضحت دوعلا وبا هل

 نيتلك هيطعي نا ”كمايف  حبصا اذا كلاخ نب ىيحج قب نا هل

 هانترضحتحح سيلو ٌلعفا دوعلا نال ىيك 7لاقف لعفف جرد فلا

 اةىتح هعفاد مت هللا ءاش نأ كيطعنو لاملا م:ىج لام مهسيبسلأ

 ديشرلا نم دج نا لاتتكج دعلا وبا لبقاف مايالا هدب تلاط
 مهم ناك ام :نسانلا :ى عاش“ ناك_ىقو .ةكماربلا .نلخ هيف د اكل

 وبا لوي ملف اوككحاف ةليل هيلع لخدف مما ىف كيشرلا هب

 «) © هت. 6) © هت. (0 اهدرب هةعلف)ب هك) (ن وبكتساف, 0 5

 انغ (0 ةان028. ١ 4) ( تاو. 6) 0 ممضال انغ 1ك [/11و ب. 0

 ديرأ. ى) 0 كرو. /) © اوكلهتسا. 2 هنورهاسيف. م) 0

 رضحس. 24) © © وما ) 06 كرمأي» 1 © لق جيبصأ اهلك. ض)راخ

 انرضخحد». رم) 0 ىتكانو.٠ )2 لكلا قم



 ا ١1 نس

 ءاضيب ءامسلا ىف ةعفترم ةبق قاورلا كلذ ىقش دىحا ىف « ناك

 اهطسو ىف ةاهلوح نيعلا ىرق اميف عارذ ردق الا ةضيب اهناك

 ا ىمست" 8 تاتناكو :تهذلاو در هزاللاب ئشغم شوقنم هماس

 انتدحتف لق ةقطنملا ةبق قاور ىمسي قاورلا كلذ ناكو ةقطنملا

 بتو 2»ب ىنلا ببسلا ملعي مكنم نم فتاولا لاقف ليللا ةماع

 انأ .نكلقف و نوزع لق # عتعن لازاف ةكماربلا ىلع كيشرلا ئدج

 0000 لا نإ كلت ايلتس ناك ىينسوملا ريما ا كتاةلحا !هللاو

 اهلقعو اهلامج ىضرف اهضرتعاف اهيلا لسراف طايخل نوعل ةيراج هل
 00 اا لع اهنمت ى لنيها امر وجل لا امننإ ىيسحم
 /اعيمج ىقيقر فتعو اهقتعب تفلح روهشم مضاو اهنمت مما

 تدهشاو ة4ل .اهنم بخ ل ىتلا ةظلغملا :ناهالا ىللام ةقدصو

 رانيد فلا ةثام نم اهنمك صقنا ال نا لودعلا :كلذب ىلع

 ريما لاقف اهتيضق هذه ليل نم ءىشب كلذ هىف لانحا الو

 ' نيج ىلا لسرا مث رانيد فلا ةثاع كنم اهتذخا دق نينموملا

 اهلا غتاما ديلا لسري نا هبمأيو :ةيراخل هربخ ءهبخ. دكلاخ نباذع

 ةيراج نمت ىف وأرتجا اذا وس ىاتفم اذه ىيحح ملاقف رانيد

 لالا بلطي نا ىرحا وهف رانيد فلا ةثام بلط ىلع ةدحاو

 بضغف كلذ ىلع ردقي ال هنأ ”دبخ» لساف كلذ ردق ىلع

 ةيلع داعت رانيد فلا ةثام كام تيب ىف سيئ لقو كيشرلا 7 هيلع

 يا

 ©) 0 ناكوك# "2) 0 اهاوحم - 2 6 ع0 حاس. 26) (© تناك.

 (002) © |مدص. .رك) هيعنا ) 0 زوؤعو ©0 رورع“ /) 0 اهعيمج. 2 0

 4 .نامالاو 6) © اهنم ىلم 7) © كلذ. ,7) 20 © 20036 ىم عون.

 0( © ربخ )0 رك. مر 9 ل507 7 © أرجأ. 22 © ربخل»



 م1 نس ا

 بحاص ناعم نب بجي نب اكل ىلا ليثاوسا نب دجأ عفدق

 نم زك ليف اَيَض هبرضأ طاوسا ارش مدل ّك 0 رمأو سيل

 ْش
 ظ
2 

 0 اةنهر ١ ي ووبللا نو 0 فلا 5 ءانيا ينال للا

 ةافلا ةدءياتكو بيصخل ىب كا“ نمو نانيد فلا رشع عبرا

 نمو رانيد فلا ةثام هباتكو ابر نب ميعاربا نمو رانيد فلا
 فلا ةثام اكلص ريزولا «ىبنا نمو رانيد: فلا 2نيتس احن

 بيسب لامعنا نم ذخأ ام ىوس كلذو رانيد فلا #نيعبراو

 0 داود ىبأ نبال كلمل ىبع نب سمح بضنو «قتالمغ

 زاحسا 7سلجإو اوسبحو اوفشكف و ةرادعلا رئاظملا باكا

 ©7لهج لك* اوقلو سانلل اوميقاو مجرما ىف رظنف ميئاوبا

 هلعف ىلع فتاولا ثعب ئذلا ببسلا نع ربخل ركذ

 0 ىدب ق

 ةنسلا هذه ىف باتكلاب تركذ ام

 لنيل ةانك لاق عقلا ئراطنالا ريبعلا تبع نياطروعا 00
 ه5 خايللا ىهتشا * تءسل لاقف فئكاولا دنع 7 ةنسلا, هذه ىف

 ىف 'ظاسوالا هقاور ىف .سلت :ةليللا تّدَكت ؛اوملع' كو ؛:ة0011

 * هانب ماير نب ميعاربا ناك ىخلا لوالا ءانبلا ىف ئنوراهلا

 ©6) ( طقعع هدم. 0 10ءتتط 0ع بهو نب ىسأ ةاتطا 222(,

 5) © ةيشاكو٠ - 2) 750 5. 7: 01: 37ه هزل هلال 4 0 1عع

 ةمصعطت ©( ءهما1. 116:18: ١) ىلاوملا ى هتكا 7060

 وناس. هز 0 هرم. 121ء]1!1 كات كد ناخ نب كح. 2 0 نوبعبر أو.

 ىز) © هرم. انغ 1”تعت. ةانعي 2.7 0 سيحاوو 177297. سلجو.

 2710 انيطغ نيا 15) 606 0 أ. طخ

 ناك: -2) 0 ةفاسلا. ” 2) © كيند - ىهدا.



 اج ام خئس

 تجرخ فتاولا ما تناكو مصتعملا نب رفعج ه«اهيف سانلاب محو

 (ٍ اندعقلا ىذ نم نيلخ عبرال ةريحلاب تناف هيل كيرت هعم *

 © ىسيع نب دواد راذ ىف ةفوللاب تنفدو

 ثادحالا نم اهيف ,راك اع خل ركذ 5

 ةسبلاو هجوت نا سانشا ىلا فتاولا نم ناك ام كلذ ىف

 09 ىراضمر رهش 8 رهوجلاب 0 نيحاشو

 ميعاربا نب قاحسا «لزنم ىف ىنئثادملا نسل وبا تام اهيفو
 © ىلصوملا

 ةرعاشلا مامت وبا . ىتاطلا سوا نب بيبح تام اهيبفو 0

 وعشلا الغ اهيقو © فاط نب مهللا دبع نب ناميلس ر/ث يح اهيفو

 ارد نيعبراب هم ةيوارو مردب و لطر غلبف ةذكم فيرطب

 درب هيف كيححت رطم اد 0 وح ائىشفوكلا ىف (سيانلا بباكصاو

 اورطمو 6ةدحاو ةعاس ىف دربلا :ةذش رث رمل ةّذش 8هب رضاف

 ةعطق تطقسو هلثم اوري م !اديدش ارطم ركنلا موي 6ق ىنمب 5

 محو 0 نم 0 ل زخبقعلا انرهج لنع لك نسم

 © دوأد ّق نيك غنسلا هذه ق لساتلاب

 ثادحالا ىم اهيف ناك اع ربخل ركذ ظ

 الاوما عماولاو باتكلا :هللاب فتاولا سبح نم ناك ام كلذ ىف

 ©) © ةنسلا ةذه ىف 2) 0 ةارما ناكو. ) 0 دعم مخل ىلا. 200.
 ةمانع 0 © .ىوس رك © 20016 سانئاب. 4) 0 كلملا تيع. )©
 متباصاف. 2) 0 ةظدشو. 6#) 0 هزل. 7) 0 تيلتقو. 72 © هل.



 ةكسلوأ ىل لاق ةديونا اع كتمدتخ نم" ميقاف ىبايش ىف لك

 كدهج غلبت نآلا تناف لاق ىلب تلق كدهج كاذذا غابت تنك

 اا“ نس لروازل 1 ظ

 ١
' 

 ما تناك لاك ا" راسخ ارب حت دكوي «اَّذا 4 نايسف

 ةركذو 2 «.ةدرام اهل لاقي ةقوللا تادّلوم نم مصتعملا ىاحسا ىبا
 مهيخفشسا هدزماممصتعلاا ها تناك لقادقل ناوزع ككاو

 ىكيشرلل ناكو نيكينكنبلاب هبسحا ءلاق داوسلاب ًاشن اهوبا ناكو

 رك كي 1 ليعامما ونبأ ىاج با عش هداف

 لعا هلنا قاد يبا" ىب قا نع ركذو "كا 86

 ؛« فلا ةثام ةميقب ىبسبو ىدي 0 بوو 6 مصتعم ا قلصت

 © رد فلا

 ؟ رفعج ىبأ * قتاولا ؟ نورا ةفالخ

 ديحن نب فئاولا نوراص هنبا مصتعملا ىقرت موي 04 عيوب
 تت رهش نم نيلخ و لايل 7 ىلامتل ءاعبرالا مهب 0ىف كلذو مصتغعملا

 ,و مست ةيمور كلو مآ هماو رقع ايأ ئنكي ناو 100 11

 © سيطارق

 ىتنثتا هكلم ناكو مورلا كلم ليفوت ةنسلا هذه ىف كلهو

 : © نس 1 ةرشع

 ه8 ىبص ليفوت نب ليئاضم اهنباو ةروذت هتأرما هدعب تكلم اهيفو

 ه) 0... 3 0'هيونان 0-20 تيسلا للا 000

 © © هدص. 7) 0 ظيدعس. ى) 0 هلل. 2) © ©« © نامتل ان

 هدعرصعم ١ 2) ( 6 0 رشع ىنكثأا. |
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 ا ا خنس

 تناف تناو هلثم ري م ىذلا «لجيلا وهف* زهاط ىب هللا كبعو

 نب* دمحم كوخاو ادبا كنم ناطلسلا 5 ضاتعي ال ىذلا هللاو

 تيأر كقف نيشفالا 4تيعنطصاف انار دمح لثم ىياو «ميعاربا

 فيصوو ءىش الف ماتياو هيأ ءلشقف سانشاو هما زاص ام ىلا

 000 كادت /دللا ىنلعتم نيتموملا ريما: اب .تلقف هيف ىنغم الفد

 هللا كعا نينموملا ريما اي تلق 7 لق لق كبضغ نم و ناما ىلع

 ةاساقمل ىاحمسا هاب لق اهل ليصا ال نا بجتت مث اورف نينموملا

 ,«باولل اذه نم 0 لهسأ ةلملا هذه ليط 58 94 ىبد 5 ام

 ريما تيتا لاق هنا ىلصوملا ميغاربا ىب قاحما ىع ةوكذو 10

 هينغت ىو اهب ابجكم ناك ةنيق هدنعو اموي هللاب مصتعملا نينموملا

 هيف تنك :«ءاميف ىذخ اهل لق ىسلجم تذخأو تملس .املف

 اهارا نينموملا ريما اي تلق قاحسسا اب اهارت فيك ىل لاقف تّنغف

 ااشسحأ ىلإ الا ةىش نم ير الو قفب هلتخكو ىذح ههقت

 روكنلا ىلع ردلا مظن نم نسحا روذش عطق اهتوص ىو هنم 5

 0000 د قاحسا نعاركذو ١١ “مالكا اذه هعمما نوراف

 موصن اذأ قاحا اب ىل لاقذ ءىش ىف مصتعملل تلق لاق هنا ىلصوملا

 00 اذ مدا 42) 0 اظاتعغلب ١ 2) 0 هدم. .2) © 5122 ف:

 2) ( لسفخ 01100 01100116  ط0طاتتتت .5٠ ]شل ان 16عء21. رك (

 الكحل  قوإ 0 نامإاب ىلع ٠ 2) © 200:6 لاق. 2 0 اباي لاقف
 2 0 نم. 42) ]1م 0 م:3ععع03+ رفعج وبا لاف 220 م 7 6

 اا ١ 6) © بتكا م0 رصنر 0 رطب. 01. 181إلاققو 0. الو
 ا 11



 )ب خنس || ي

 ايلف ناذيملا ءانلخدو بعذلا ةيلح ةةالحص سف هدبلا مكق

 ه”ىزلا اذه هركت كبسحاو نالسك كارا 4ىل لق ةعاس برض

 ىشمن ىضمو ىحيب فخاو لزنف نينموملا ريما اي كاذ وه سلق
 ماي ىبايت ذخ لاقف مام ةرجح ىلا راص :نا ىلإ هعم ناو
 : تلعفف ىبايث عونب قرما رث درجت ىتح هبايت تذخافذ قانا
 هتللدو هيلع تبقف مالغ انعم سيلو مايل وهو انا ب انلخد رث

 نكن لك 4 ناو فلذ: لثم :ئن عضععللا نييتتووتملا ريغ كلحلا

 نسيلو بايك ةتيطغأت مايكل نم 0 2 ىلع ىبأيف هيفعتسا

 ىلا زنص ىتح ةعم انو ىشع ئصخو قكيب ةخلاق لح
 كلذب هتتجن* نيتّدخو ىلصع ىنتج قاما اي لاقف هسلج#
 : نيناكختو ىكصم تاه لق مث هيجو ىلع مانو نيتدخملا عضوف

 ٌلعفأ الا نفلخ ىعاذجحب هيلع منو هقلأ 2لاقف امهب تتجن
 ايضما امهل لاقف سانشاو ئكرتلا اتي صحا رق ةيلطلا ل

 انأ رمأ ىبلق ىف قاحسا اب لق رث ايتعمس تمكع اذا ثيح ىلا
 1 تفقولا اذه ىف ”كتطسب اهناو ةليبط ةّلم ذنم هيف ركفم

 كدبع انا ةاهاف نينموملا ريما اي ىدحيس اب لق نلقف كيلا هيشنفأل

 ةعبرأ عنطصا كقو نومأملا ىخا ىلا ترظن لق ©8كحبع .نتباو*

 نمو تتلق نم هدحا ملفي مل ةعبرا ان تععنطصاو «اوبجا '

 تعمسو تيأر 0دقف نيسخل ىب رهاط لق كوخا هعنطصا نيذلا

 ه) © ىلا 5) 0. ئىلح+ م0 © تنخدو. 06)42 0007

 تلعف ىنذلا.. رك) 0 3007+ اب“ ى) 0 ىتلخد» 20 0 غ0 200112
 ايأ١ )2  © هدص. 126006 532266 ةتيتاخد :2) 0 للك 2 0

 ) 0 كطسنح. 7) 0اوبجت“ )0 اًدحاو. رم) "تلقت. .. )0 كقي



 04 مدقتف _َ م تس كسناأ عبتأو ) هنلق بلطاو ءالبا '
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 هنيي نع فرحني ةرف /ءاما ةلق بلطي لعجو ىداولا ءلخدف

 ةدفلخ اناو* هنتسل 7 ىشمي ةراتو هلامش نع و فركني ةدمو *

 لال هنم تبجرختساو لق >««ىداولا انعطق ىنح هدثال عبتم

 رضاف مالسالا ردص ىف نفدنا هل رهن ىتلل مرد فلا ىفلا شاشلا
 شاشلا لحال دام فخأت كلو ىل ام هللا دبع ابي ل لاق هب كلذ

 نسح ىف ىئدالاو ىصقالاو نينموملا ريما اي كتّيعر © تلق ةناغرفو
 /ىلابي ال بضغ اذا* هنا 1نريغ لقو* >< ««ءاوس ةظمامالا رظن

 ١1 ناورم .ىني 'لبضفلا نعي ركذو «لعف ام الو* لئق نم

 هيف هقياغ تاناكو ءانذبلا م نبيوت ىف هةّذل مصنعملل ىكي مه لاق

 ىف ةقفنلاب هنم ”ممسا ءىش ىلع ةقفنلاب نكي مو و لاق ماكحالا

 فقاحسا نييسلل وبا ىل ولاق لاق ىشار ىب دّم# ركذو 5

 هيلعو هيلع تلخدف اموي مصتعملا نينموملا ريما ىلاعد ميعاوبا نبا

 قاحبا ةهاب ىل لاقف رجا فخو بهذ خقطنمو يو ةردص

 نسيل الا كيلع ىقايحبف ةللوصلاب كل برضا نأ #تببحا

 رث هسابل لثم نتسبلف ىبأت كلذ نم هتيفعتساف ىسابل «لتم

 4) 3ةلمل. ىلاخرل. 2 2) © متلق © ةمم» ءاملا هتلق» ) © ىريبسم»
 0) 18131. لجن. 2 © ك9 /) 11312. 200. دعبتو

 ١] مز( عال 8121 ىرخأاو. /) ( هغ 131. َ

 7212106 © خعسل: ا! 2) 0 لجر هفلخو. #) 0 نينموملا ريما. 6)

 5 للقو 0 رمع. #7) 0 بصضغ اذا ىلابي ال ناكع #) © امو.

 0إ © 22316« 20016 الا. م) 60 نسون 7( 6 للف 00 جحش.

 3) © 20034 انا... 2 © كتيبحا. .ه«) ( ىم.



 6 يسلب م

 اثاث ب نس رولر

 ةلاقف هترشع ه«ليمجو هبناج نيلو بكرم بيطو هقارعأ مركو

 . تلق هللا دبع اأي رسبلا ىف لرقت ام ةيرومعب نك اموي « لل لق
 6 تقدص لق * قارعلاب رسبلاو مورلا دكالبب نكن نينموملا ريما اي

 00 « نيتسابكب ةاوءاجن مالسلا ةنيدم ىلا تهجو لق

 5 ةسابكب ءاجن نيتسابللا ىلحا تاع رداتيا اب #لق مق* ةيهتشت

 نم كيلع قايحب لك لقو هديب اهيلع 0 ضبفو هعارذ لف رسب
 لكاق اهعضت لب نينموملا ريما »اي كادف* هللا ىنلعج تلقف ىدي

 امساح لاز ملام هللاوف :لق ىحي نم الا هللاو ل لق كيرا امك

 هب ىمر ىتح ه لكأو ىذعلا نم ىنجأ انأاو هدي اذامو هعارذ نع

 !0ه«فس ىف هلمازا ام اريثتك تنكو هلق «ةرسب هيف ام ايلاخ

 كيلاوم ضعب كلماز ول نينموملا ريما اب اموي هل تلق نا ىلا كلذ
 ناك ىرخا :ةرم ىلا نمو 1ةرم هيلا ىنم تحبرتساف كتناطبو

 . 7ناف لق كتحارل ٌكشاو كسفنل بيطاو كبلقل طشنا هكلذ

 ميسي لسعجت لق :ادرفنم نوكي نا ::راتخإف الغب مصتعلا بكر نأ

 تدرا :اذأو 2 ىلا هسأر عقر ىنملكي نا دارا اذان: قيعب ا ريشي

 م ريغ فرعن مل ناو ىلا هانيهتناف لق ىسأ تاضفخ هيّلكا نا

 ه2) 0 ميركو انغ 14. 42) © ء.و. م) 0 هدص. 4) © لاقف.

 2.0 نيتتشانكت 6 57 :061506:-1 ص) 0 لاقو. امرا © كرف

 مز , © 1نفن. 20 ظلوا: 0 6-2 نأ: 00

 22 1[ يأ. نسحلاب. 7) © لاشحاو, 121. راتخاو. 0) © تيهتناف.

 2 ةروغ فرعير 0 هروعو فرعدر 21312. هيام روغ فرعي.



 ]هر ا١اثب نس

 ناك ناف )أ ةنس ىف ناك ليقو نابعش ىف ام. ةذنس هدلوم ناك

 را ةعبسو ةنس نيعبراو انس ناك هلك درع ناف ام. خنس ددلوم .

 ا ناك بع ناقل اق: تس هدبلوم ناك ناو موي” ريتحب| ةينامكو

 ضيبأ ركذ اميف ناكو ءاممي رشع ةينامثتو ىيرهشو ةنس نيعبرأو

 | ا نسحلا وا لوللا بشع :اوبرم. اهليرط يحلل يهنأ
 00 نياثلا زهشلا قادما هنس كيلوت: ةضعب  لقو «ىلخلاب هدلوجم

 نيبعبراو اينامث ناك هريعو سابعلا دلو نم نماثلاو ءافلخل نماث

 يا

 نينس ىلامثت كلمو تانب ىامثتو نينب ةينامث نع تامو ةخنس

 88ج رهشأ ةينامتو

 ه. تايزلا كللا كيبع نب ل لاقف د0

 نيطلاو برقلاب دي ن1 نقفطصاأو ك كوبِيَع نا ل لق

 ديكلل ريهشلا مسعد د لا بَعْذا

 4ةَصْفَح هى نبا وعو * بونجلا نأ نب 6 ناورم 5

 | 1 نواسب اميستأو » .ءاشح ئكطإ تاما قاتلا ىّيأدم
 © انيو امب لسيمكلا مدح ىف انفك اه سيبحالا داك نعل

 م ريسو مصتعملا ىالخا ضعب نع ربخل ركذ
 ٠0 اليست ةدللاب: مصتعما ركذ هنا داود: ىبا ىبا* نع ركذ

 هقالخا ةعس نم ركذو هلضف ىف بنطأو هفصو 84 رثكأو هركذ

 ىآ) 0 ةزض٠ .١ 2) 101 ريهظلا , زد 316م طعس. ظيفلل

 60 ناوصر. 4) 0 هدم. ثان 0 0656 ىبأ. 2 © انو.
 ااا تتاح: )0 دتريبسو» /) 0 ء6 © دوأد ىبأ. 2) © هدم

 2) 21315121 نم.



 هناف» ه«اهنم تناك ىتلا ةّلعلا ىع ربخل ركذ

 6 هتفصو هرمع ةلم ردقو

 08 لامسعاو نخل نم مي اذوإ مها هنا هتللعا موكببا نا" 9

 رماوسلا / مانز نع كيشر نب لديأ نب كبح «نع ركذف “ اهدنع

 ةلاقف ّةفافا اهيف 7 ىقوت ىتلا هتلع ىف مصتعملا لجو ودق ةلق

 ةلجد ىف' رف هعم كبكرو بكرف و لاق اذغ بكرأل لالولا ىل اوعيبع

 ل رمزا ةملقز اب لاقف هلزاقم ءازا
 ن٠ 2 َّ و هع 0-6 2

 معلب لأ كلالطال ىتاح هلالطا ةلبت م البونم اب
- 

 9 ىَلَو اذا كيف ئشيع تيكب :ىننكل كلاللا تا

 0:1 ئدسي نأ نوكفلل "لب ال“ تقلا هكباام ىلا سلا

 اهنم ٍبرششف ةيلطرب امد ىتح* توصلا اذه رمزا كلر اق لق
 ذك ع نيد دليدنم لوانت لثو هررك أو ترمز تلعجو احرق

 هلونم ىلا عجر ىتح بخنيو هيف ةدهعومد يسمو* ىكبي لاز
 9و هنا دعت نب لس نع رك ذو «« ةيلطرلا برش متتسي مو

 تسيل ةليشلل نبعهذ* ليقي لعج مصتعملا رضئحا امل لاق

 ىلأ ليقي لعج هنا هريغ ىع وكذو « نسمصأ ىتح :ةليح

 تملع ول لق .هنا هنع ركذو مقلفلانعا ىيناو اا

 0 تام ايلف «2تلعف ام : قلع ام ريبصق اذكم ىرع نأ

 ليقو نيمويو ريشا ةينامتو نينس ىنامت هنفالخ 7سناكف ارماسب

 7)2 6 يف: 20710 0 ديم ىفدناب ديك : 4) ©

 هت قفل 06-102 نيب 20 دافر» ى) 67 هزه. ١ رن 00 كتاف



 اسرار آ)ا0 خلس

 ةجورخخ نأ معز هنا تفصو ام « ىلع برح ىبا ثيدح ىتثلح

 هنا اولاقف ةلمرلاب وا نيطسلفي بخ هناو 87 ةنس ةىف ناك ةام

 اك ةيقو نمبلا العا قمر اغلا :نيمطخ ىف ءراكمم ىضايقع
 مصتعملا ءهيلا هّجوف فشمد لها نم هعم 4 نارخآو سهيب .ىبا

 نك نم لتقف فشمدب #قعقاوف ةريبك ةعامج ىف ىاضعلا ةاجر

 ىبا فخاو 96 كفآلا :ةسيخ نم ماوك .هيبحاصو .سهبب نبا باكا

 نم لتقف ةلمولاب برح ابا عقاوو هيبحاص لتقو اميسا سهيب

 ادي ماش ىلا لبكت بر. ابا رشاو:ااغلأ .قيرشح نم :اوتكت : هباصصا

 6 ةعبطلا دج نمي ا نناؤ
 كثعبخ نالذل ىدركلا /» شجرهم ىب رفعج رهظا ةنسلا هذه ىفو 0

 زفغج بوف هبرحل لسوملا لابج ىلا حاتيا مل ىف مصتعملا هيلا

 هلصاو 8لوالا عيبر رهش ىف :فاخل ثرامخل نب رشب ةافو تناك اهيفو

 © ورم نم

 تضعب لاقف سيمبل مهي ركذ اميف كلذو مصتغملا ةافو تناك اهيفو 3

 انضم نيتعاسل لوالا عيدر رهش نم تضم ةليل ةرشع ىنامتل

 ؛راهنلا ت

 ©) © 2001+ ريغ. 7 © 0 4) 006 ع كرز ©

 رخأو. 2 0 هيلا." رك 0 اوك أرد: ى) 1ص عاكف 0

 ةتامسمخ. 72 6 سحرهمو 0 شحرهم». همز ءءانتتك ل10

 8121121 رهف 22ءأن 2) ( 20016 هللا ةيحر. م6 ( 14

 راهنلا نم انضم نيتعاسل



 ا لس لسنا

 رهظيس هناو هريغ ةيسووف هل © الجر هركسعا ىف .ىرا ام هنباكتال

 هيلع اولجعت الف ةلجَيلا نم ههدنع ام ضعب هسفن 5نم هباككأل

 ركسع ىلع لج نا عقربملل ثبل اف ةاجر لق امك رمالا 4خناكو لق
 ع 2

 عزواج* ىتح مهل اوجيفاف * هل اوجرفا هباككال ءاجر لاقف ءاجر

 م ىتح هل اوجيفأف هل اوجيفي نا هباكصا ءاجر هرمآف اعجار رك رق

 هباحتال 7لقو ءاجر لهما رث و هسفن ركسع ىلا /عجرو مرواج *

 عوجيلا دارا !ذاف :هل اوجرفأت * ىرخا ةم مكيلع لمكس هنا

 ىلع ءليحن كلذ عقربملا لعفف هوذخو كلذ نيبو هنيب اولوخت

 مب اوطاحأن اعجار 5 0 زواج ىتح هل أوجرفأف ءاجر باقخحكا

 0 نيح ءاجر ىلع ملق 7ناك دقو * لق ؛هنبأد ىع هولوناف #هوذخاف

 لوسرلا فخ ثحاشم مصتعملا لبق نم برثل عقربملا ةلجاعم كرت

 مم انيكذ ام ناك ام بروح ىبا رمأو تكرمأ نم ناك نأ ىلا هديقف

 مصتعم ا ىلع برح ىبأب ءاجر 71 مودق مدي ناك * املف لق هقلطأ

 نينموملا ريما اي* ءاجر هل لاقف هلوسب لعف ام ىلع مصتعملا هلذع

 ؛ة نأ تفركف فلا ةثام ىلا فلا ىف ىنتهجو ةكادف هللا ىنلعج

 ىتح تلهمتف اعيش ”ىنغن الو ىتم نم كلهيو كلفت هلجاعا

 كنمح فو وق ْئ 3 5000 ىف وهو 2 ف 00 قف

 هنأ تركذ نم ريغ اماو ةرفعج وبا لاق * «ءاريسأ لجرلاب

 20 نم ؟7) 2( 0: 170:0 اهودح 006 ناكف...:© 0

 ك6 ري) © تنضم عج“ ى) 0 د.ركسع. /) 0 لاقف. 2) 0

 0 2 0 67 22 2 تاكو“ 72 0 مدق. 722 2 6 0

 ,نىدعت.
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 ارا اب نس

 0 لعقبف راهنلاب رهظي برح وبأ 8 ناكو ربخ هل فرعي « ملف ناطلسلا

 هرك بف هينابف ىتارلا ءاريف اعقريتم هيلا ىوا' ىذنلا لبخل ىلع

 امو ناطلسلا ,ىذيو ركنمل ىع ئهنلاو فووعملاب رمالا ىلع هضركو

 نم ميق هل باجتسا ىتح هبأد كلذ لاز اف هبيعيو سانلا ىلا أب

 لاقف ىوما هنا معزي ناكو ىرقلا لهاو ةيحانلا كلت 4لها ىتارح ة

 ةليشاغ ترتك املذ ىنايفسلا 4وه اذه هل اوباجسا ىيذلا

 لقا نم تاتويبلا لأ اعد سانلا نم ةقبطلا هله نم ءهعابثو

 ٍهنم ةيناميلا ءاسور نم ةعامج ٍهنم هل باحتساذ ةيحانلا كلت

 نالجرو نميلا لعا ىف ءاطم نك /سهيب نبا هل لاقي لجر
 هتلع ليلع وهو مصتعملاب .ربثل «لصتاف فشمد لها نم و« نارخآ

 ءامز ىف :ىراضحلا بيا نب ءاجر #هيلا ثعبف اهيف تام ىتلا

 نم ملع ىف هدجو هيلا ءاجر راص املف دنلل نم ةلجر فلا

 فلا ةثام ءامتر ىف ناك هنا 1دهتصقب ىربخا ىنلا ركذف سانلا

 ةرايع لوا ناك 7 ىتح هلواطو هتاذكب ركسعو هتعقاوم ءاجر ©« هركف

 ىنا عم نيئاوخل نم ناك نم فرصناو عتتارحو نيضرالا سانلا ؛5

 6 رفن ىف برح وبأ ىقبو  يضرا ىلا نيضرالا * بايراو ةقارمل ىلا برح
 ركسع ناركسعلا ىقتلاف برل هاجر هرجان نيفلا وأ فلا ءاهز

 لاقف عقربملا ركسع ءاجر لمأت اوقتلا اًملف عقريملا مركسعو ءاجر

 د دز © © كف: 2 © كعصرفا -2) © 0 66

 ادن اركوي6 طلع لشهيد, له شفئمسن, 0 شايب ر طكد 5:

 'ءملع 0 ناكو. ى) 0 رخا الجرو. #) © اهيلا هجوف. 2
 ااا 2 11١[| اا2) ©( 010. , 2) 0 دتيكقي 51007 701

 ' 1)6 02612١ 125ع6 ا!ذأ. (© ند 2 0# 72 0 ٍةضرا ىلا ضرالا.
 ن



 الاب نس الردلزل

 قلاَخ ىأ نب سمح نب نوراع كيف ر 200 نسبا

 نب رفعج نب* بوُيأ نب دمحم ةنيدملا ربنم .ىكعو ةئنورورملا
 ىبوم نب ىسيع نب دوأد ىب نيح# زتكم م ىللعو. © ناميلس

 نا ىلا اهتيالو هل تناكو 4ةرامالاب اهلك * روللا هذه ىف هيلع 8

 © ارماس ىلا عجر

 نوتكامو . نيرشعو عبس ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 نيطسلفب ىاميلا عقربملا ءبرح ىنا جورخ نم ناك ام كلذ نف
 «ناطلسلا ىلع هفالخو

 10 هرمأ هيلا لآ وامر هجورخ ميبس نع ربثل ركذ

 هجورخ ببس نا .مرماي ريبخ هنأ ةركذ نم ناككأ ضعب 7 ل ركذ

 بثاغ وهو هراد ىف لوزنلا دارا دنإل ضعب 5# نأ ناك ناطلسلا ىلع

 / نك طوسب 00 كلذ هتعذاف هنخا اماو هننجوز اما اهيفو اهنع

 عجر املف اهيف رثأذ اهعارذ طوسلا باص يعاتب 1متاف

 هو رخألا متترأو اهب لعق ام ديلا تشو /تبكي ةلدما كا ا ا

 ىلا ىشمو هفيس بروح وبا * لخأت هبرض نم اهعارذب ىذلا

 ههجو سبلاو بره مث * هلتق ىتح مهب ديرضق راغ وهو ىدنلا

 ههبلطف ندرالا لابج نم لبج ىلا رصف فرعي ال ىكا اعقب

 ©) ( ىبسيع ىب ىسوم. 6) 0 قدور 2:30 هد 2

 ( ةظيمالاب. 6 © طب 1 تراح-. 7 © هدتعت 0 2) © اظ كلذ

 /) © نع ركذ 6 هباككأ. 2) © انبكذ. 2) © ناك ها © ناك

 105136 205+ هجورخ. 4) 0 اهسئات. 72) © بوب 5160 #) 0

 برو. 0( هدو 51



 "1 ا" خنس

 عم ةماعلا © بابي ص 0 سانلا هأريبل زماعلا باب 3 هوبلصفق

 مصتعمل ا ناكو لت ف 6 طو كامو لأ يع آف قرأ هضبة
2 

 عيمج ىصح بنئاللا بهو نب ناميلس هجو هسبك مما نيح

 نيشفالا رصقو ىلايللا نم 0خليل ىف * هبتكيو ىبشفالا راد ىف ام

 بشخ نم ناسنأ لاتمت /هيف تيب هراد ىف دوف + ةريطملاب 5

 0020 ناضيبا اخ هيننا قو رفوجو نيتك هيلح هيلع
 نيرجلل ىحا ناميلس عم نك نم ضعب ذئخان بهذ ايهيلع

 7 عونو ححبصا* املف اليل /كلذ ناكو ةميق هل رضرج هنا ىظو

 ىبسي ىبنلا فدصلاب اهيبش ار هدجو بهذلا كبش هنع

 فدص نم ىوبلا هل لاقي ىنلا فدصلا 0 َّط نورببمل ١

 فاوطالاو كلذ ريغو مانصاو اهريغو ةةةجامسلا روبص هلزنم نم جر 3

 اضيأ هيف لجوف ةنيريزولاب عاتم هل ناكو اهذعا ناك ىتلا بشفل

 !كوارز هل لاقي سوجملا بتك نم اباتك هبتك ىف اودجوو رخآ ةمنص

 «و هبر اهب نيدي ناك ىتلا هننإابد اهيف بنللا نم و ةريتك ءايشأو

 ظ 61 دراما نم نابع ىف ,نيشفألاا توه ناكو اه
 ناكو سانشا رماب دواد ىب دكيح ةنسلا هذه يف سانلاب محو

 ١1 يرق اهلخدي 7 ةدلب لك ىّتوف ةنسلا هذه ىف اًجاح سانا

 ناكو ةنيدملاو ةكم ىلا ارماس نم اهب رم 00 ندع

 ىسبع* نب ناكرلا ىبع نب كمح# ةقوللا ربنم ىلع هل امد ىذلا

 '000 انما لعر0 تاي لع )6 هب و ه0 رص 20 0

 000 ه) (©: د00ئ[ هعاتم لجو. ريك 0 هدد. © هده
 عون 00. صبصاز © فشكو. 2) 0 ةخامصلا ةروص د. #) 0

 000 27 0 هم. س) 0 كلب



 رار 06 ارا
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 «لانقف كام لق وأ توعد ليق ىح اليلقب هلا انتيك ان 17 ١
2 - 

 ئلشنتبلك 7ككبد نين“ دوحرطف دوج خاف ىغيأ ةورأ مصخعم ا

 ىب دجا ناكو لاق « حاتايا لونم نا ليكم دك  رمأ 2 الرع شتو

 غلب دق هل لاقف سيل نم ةماعلا راد ىف 4دب اعد* فاوق نيا

 لنا نسبأ دارا امو * معن لق فلقا رديح اب كنا .نيبنموملا ريما
 تاي

 م نآأو عخبلا للا «بشست فشكت < ىاقا هيلع قاهشي نأ داود

 رادلا رضحو .فلقا انأ 0 معن لاقذ فلقا هنا هيلع ص 5222

 ىل * هجرخا اقاوح نبأ ناكو سانلاو داوقلا عيمج مييلا كلذ

 نود ريصم لبقو ةيكافلاب هيلا فقتاولا ربصم لبق 8 ةماعلا راد

 , تمر امك فلقأ ثنا هل نتلقف نود لاق «هيلا ليعامسا نبا
 داوقلا عيمجو. عضوملا كلذ لثم ىلا 3 ىنجرخا نيشفالا لاقف

 نا * ه1 .رآ دارا اهناو لاق ام ىل لاقذ اوعيتجا كق .سانلاو

 1 ىديا' نيب : فشكتا 0 نم. ىلا 'بحا ناك بتول

 15 قارت ىدح كيدي :ىيب .كفشكتا ما: تبيح" ىأ نوكح ١

 ديرأ امو #قودص ىدنع تنأ هل تلقف نود لاق تلعف

 وسما هتلاسر مصتعملا 1غلباف نودح فرصنا ايلف 2«فشكت نأ

 فيغر مهي لك ىف هيلا عفحي ناكف ليلقلا الا هنم ماعطلا عنمب

 ةويجرخأ ح ءانيأ راد ىلا هتوم دعب هب "بهذ املف « تام ىنتح

 20100 هزم كف. ١ 2 © هزصل >2 6 وما. 2) تح

 هدم. ©( 222 لاهف. ا/) © 37 5 © هس معن. 0

 45“ 2) 0 هو. 2 2) 0 لاعف6. )0 616 عىوناه) 2

 وبا 7 0 تبهذ.



 الار |١ تعش

 اذه هركاسعلا تسسو لاجرلا تبراحو برذلا تفرع كلف لجر

 1 ِ 0 . 1 5 , ١
 |اككو !لكك اولعفا اموق نوقلي لكن د ليقي ار ركسع سار نكمبي

 ا ام نك اذه ناك ولو هلعفي نأ. ىحأل  غوسيب ال ام. اذه

 0 نب كوأ تناو ةببس تفرع لذ واطبع نم هليبفت نأ ىغبنب

 ربهأ ب كلتمو لدم ىلتو 7 كعبينصو كديبع نك يشيع كان انا 5

 ة اا, ريكو, هنمدلا ىدح مل الجت قبر لاجر . لدقما نينموملا

 0” ارسم عج هم نما اولكأو . نأ اوهتعا: ةباصقا دل نزاكو :هلاج

 اولق نا ىلع اعيمج اوقفتف كلذ ىلا هبجك ملف لجكلا » عبنذب

 قربك نقو* عبس اذه دسالا اذه ىّبرت مل ككو مهي تاذ هل

 لج اذه مكجو هل 8لاقف هسنج ىلا :عجري ربك اذا عبسلاو 0

 را كلا, نع مكلأس نا هل * .اولاقف هتوفرعي نم عيمج ىلا , اومدقت

 "هل «لقو وهنع اناسنا ٌلجيلا لأس املكف عبس اذه ودل اولوقف

 كسا اذه عبس اذه رخآلا لاق هنسحا ام لجكلإ اذه ىرت اما
 م 2 - ١

0 

 ردقا فيك لجكلا كلذ انأ ه ىنللو جبدف لليتكلاب رماف كحكيو !5

 تسنأو ىننشرشو ىتنعنطصأ رت ىرسمأ 8 هلأ ىلا !حكلسا نوكا نأ

 00016 الق ىلع « كبلقي .فطعي..ىا هللا و لأسأ» ىالومو:: ىديس

 اعيش هنم سم مث هلاح ىلع فبطلا تكورتو .تفرصنت :تمقف

 ©) 0 اهتسسو رك اسعلا تربدو. 6) © 320016 ىب ب 6) © هات

 2( 5 0 9 8 0111و 6 تان: 160 0 /) 00 كنعينصو.

 0| 0 610.770 كيتا :2) 0 7 206 ةكسع فنا 4 6

 نانا ارز 2( © لاق ١ 0)22 كسلا 0-22 نفللول 21 ١

 'سفن. 42) ( هللا 7 0 كبلق. ى) 6
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 ال“ ةانس دلل

 دقتفاذ ىيشنفالا هيلا رظنف ةولول ىمسي ىنذلا «ديف سبحن هل ىب

 هلا ل 3فدئاولال لاقف ٍولهاشلا امأو صاجالا امأ* خيكافلا ضعب

 الو صاخجا هيف هلل سيل ىلتو فقتيبط نم هنسحا ام هللا آلآ

 لو ءكيلا هب هجوا* فرصنأ #اذ وه فئاولا ءدل لاقف يولعاش
 5 نيشفالا هل لق فارصنالا فئاولا دارا اًملف اعيش ةهكاقلا نم سمي

 نم عم نأ هجوش نا "كلمنا هل لقوا السلا يقيس ما
 ناكو ليعامسا نب نودج مصتعملا رمأت لوقا ام ىتع ىدوي كلبق
 سبح ىف بهو نب ناميلس سبح ىف لكوتملا مايا 63 نودي

 ثعبف نود لق هيف هوهو» ثيدشمل اذيب ثلحن اذه نيشفالا

 ؛ الف كيلع ليطيس ؛هنا ىل* #لاقف و نيشفالا ىلا* مصتعملا ىف

 سه مل هيدي نيب ةهكافلا فقبطو هيلع ىتلخلدف لق سبتكت

 ةدفعدلاو , ىلارتماف : نيسلكت «سلجلا'!ىل. 2 لاقت اهقوذ أك تقتل ١

 نسال مول: ىوغا نت ليت اذ افلح

 تفتكر ىلا 0-00 نينموسلا ريم مال لق لاقت ةرجوأف كدنع

 15 كدنع 520 م امالك ىف 7 تلبق مرت ىقع لاجرلا تأظوأو

 لعفا نأ ىل زوج :فيكو اذه نوكي فيك كلقعب ةربحنت رثو

 جرخي نأ روجكنم هىلا ىسسد ىاب بكت كغلب ىذلا اذه

 هبراكت ال روجكنم ىلا هتيجو ىنلا كئاقلل تلق ىنا ربختو هلبقتو

 تنا هيدي نيب هنم منهناث انم دحأب تسسحا ناو هرذعاو '

 ه) 0 مل. 2) 0 قتاولا لاقف جولحاش الو ساعي فيي ىتالو

 2) © هرضن .2) © كف 2 0 0 كل هجنواف, 7709572. هلا دجوأو.

 رز © و ى) ( هدم. ١ 2) ( 0 ءاتنتصس ون 20 كل ليعسس. م2) 0 لاق.

 2 © نأ 22 0 نتلعمس 72 © 5. من, دريدن“ 0( 0 ردعدو.



 م ١4 خخنس

 0 اس او .راكف هسبح“ نم ا ديك 1-0 ىكأ نب دكلجيا ملكت

 ئءاطلا ىرتتكبلا «لاقف اًرماس 0 ىف هاقلي ءاجر

 هتكتفب قاححسا نب ىلع افع

 :نفكلا 54 ب ةدينأ بئارغ ل

 ةلران طقللا ف هؤعيعتت كسلا 5

 ام مكوال

 نزي ىذ نب فيس الو 0 ىسخا

 هب تبلط شو قمل ا لاكمي دو

 نبل نم نابعش 3 ايِعَف ذل اوكا كلت 10

 ىللصف ل 5 رفاظ 06 هللا كت ري تام اهيفو

 © دمحم راد ىف مصتعملا هيلع

 ؛نيشفالا تام اهيفو

 /«دعبو هتوم كنع* هب لعف امو هتود نىع.ربخل ركذ

 تيرم خيكافلا تءاج املا لافتا ليعاقلا نب نود نع

 نورام هنبال لاقو فبط ىف ةتيدتل هكاوفلا نم مصتعملا عبج

 هيلا اهلخدأت ىيشفالا ىلا كسفنب ةهكافلا هذهب بهذا فتاولا

 ىنذلا ءانبلا ىف هيلا اهب 8كعص ىتح فقتاولا نوراه عم تلمح

 طتصع ءماتتعدأات ]خش *ةر دهتل 01100116 ءا2202610 زد غهدن0 2111

 نمت 100112-51 1. 14 11 ١2

 ©) 0 لاقو. 6) 0  ذيف. 2( 6 نسحلل. 2) ( دعيقتندو

 ”0 اع 2) © 2 ول ركز 08 1و م: ةوربو و... 2) © هذه -7)

 0 ةيوم ىعب. . 2) 0 هزه. 6 © كعاض,



 ل

 برضو جنرتاب نعت « تمنا لاق تومان ىدسج نم وضعلا

 نم ةعروجتو برخل ىف نوكت نأ نم كلذ كعنج الف فيبسلاب

 اذهو نتيعقو اذا اهيلع ربصأت ءىنينعت ةرورض كلت لاق ةفلق عطق

 ىف“ نا هلعا وب شفنا ورك اه معم نما اللظ# راك ا

 ةدرمأ ملت ناب "دق داود نأ نبا هلاقف «مالسالا نم يورخل اهكرت

 هديب برضف لاق هب كيلع (ىكرتلا ىبوم ىيا ريبللا اغبل) اغب اب

 لبق* مكنم اذه عقوتا تنك دق لاقف اهبذجن هتقطنم ىلع /اغب

 عماجب :ذخا رث* هسأر ىلع ءابقلا ليذ اغب بلقف و ميبيلا

 © هسبحت ىلا 7ىريزولا باب نم هجرخا رث هقنع /كنع نم ءابقلا

 10 نيشفالا ىب ىنسلمل رهط ىب هللا دبع* لج ةنسلا هذه ىقو

 © ارماس ىلا «سانشا تنب  ةنجكرتاو

 © دواذ نب ديحن ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نيتئامو ”نيرشعو "تس غنس تلكذا مَ
 ثادحالا نم اهيف ناك اهع ربل ركذ

 5 نب 0 ىيك ني قاكنا*' ىب لع" بولتو نم نكاام نكت

 ءاجرب * :م ىنيكترا لوص لبق -نم فقشمدب ةنوعملا ىلع ناكو ناعم

 0 مث ساوسولا رهظاو هلتقف جارشل ىلع ناكو ؟كاكضلا قا نبا

 2) 506" ا عوفنو 5: ©) 0 ىستعتو © ىبصنو 2

 14 0+ ىبيصنتز 177657:. اهيلا عفدا. ©2) 0 هدعمو هنمأ ماشا

 2) (:لاقاا "ري 60 نقف 60 لاف وزعت ١" م) 61 نرست 0 2 ١

 ريبألا. 2 0 لخاو.: 22 © .ةده. تنعر 0 نهنصطا نع 02)

 زا هل 7 © هجدرنالاوو 0 هجيذأو. 01. .ةانزت1قل رد 1 ةهققا

 05) 0 فج ند 2 8 نيكو“ 01 ةدمظ2 7. 1115111 6

 كاكحضلا نبأ (ةتنغ نب اجيب) ردات 005 0 كاحضلا رداح نب.
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 ةمنع

 وس" ون

 ازروازر الاله خمس

 ةدجنلا 0 ا 0 3 هب 00 نم 00 نكي مف
 ١

 أر ةلكأ 2 اما ةيراغملا ىنعي هء بابخلا 0 نيود لا 00

 / 5 عماهس دفنت ىنح ةعاس 2 اهناف كار ذالا ىذعب نيطابيشلا دالوأو 5

 و ام ىلإ نيحلا بوعيو عرخأ ىلع قاد ةلوج .ةيلعا ليك ليبخا

 ئيخا لع* ىحي اذه ىيشفالا لاقف مجكلا مايا هيلع لبي

 000 نا سفك :تنك وبل ١ لع نيج هلا ىدهت 6 قدخاو

 '0001 كشاف ني نك ئديحاتب فتيو ىلا هليمتسأل يبا

 نخل مهرصنا نأ ىرحا* ةليخاب تنك ىليب ةفيلكل تيصندم

 لكبع دعب ىظح ابك هدنع هب* 7 ىظحال و ةفيلخل هب ىنأو هافقب

 نيشفالا لق املو ءرايزاملا نكت لم  هييلدلا ىلع فادطا | ىببا: هللا

 وجر لق ام ميعاربا نب قاسحال لقو لق ام يشكربلا 00
 اذلآ نبع ايا اب تسنا نيشفالا هل لاقف نيشفالا داود قا نبا

 و هب لئتقت ىتح كقناع ىلع هعضت الفذ لكديب كناسليط عفرش 15

 د كعنم اف ملاق 2 .لاق تنا رهطما 3 نأ نبا /هل لاقف ةعابج

 قى ديلا لاق ةساكانلا نم روهطلاو مالسالا ماهنخ كيو كلذ نم

 كلذ عطق' نا تفخ لاق ىلب لاق ةيقتلا لاعتسا مالسالا /ىيد

 60 © اساحس 62) © هزصع همز. 2 © تانرلا. 4) 0 اهاف
 00 |] هيحا لعو ىلعع ري 0 هدا م) 0 هرص. 2 © ىطخاو.

 ” د16 0 2 هحنع. ١ 2) 0 هدب هيا عع متم ىتك رق 1306أ
 ءىبجكاهب نأ /6) 0 ةمه1ع رايزاملل الغ 01100116 177789/11. ألا“,

 - ءاس0ع 0 وك وللا 6 ىسكرتملا. 72) 0 كتاسايط كيدليبب.

 20) 0 كعرج.



 اه زنس اسلإ

 نيك لق لب لق 6 الق نب * ؛نالق ةكابع نب لهاا هللا

 تيقب اف هاذه هل لاقي نا* نولمتك نوملسملاو ةكلملا دبع نبا '
 ةداع هذه هتان لك ىلغألا مكبر انأ ةدموعل لق نبحا نذل

 عضا نا تصركف مالسالا ىف لخدا نا لبق دو ىدجو ىنال مهقلا ْ
 م #ميعاربا نب قاحنا ودل لاقف هتعاط ىلع كسفتق /غنود ىسفن

 كفّدصنف وانت هللب فلحت «فيك رّدْيَح اب ككو بعصم ىبا

 :ىجحلا ام سدت ناو نيملسملا ىرج كيرجتو كني ىّدصنو

 ىب لع ىلع فيج اهأبق ةروس هذه 8نيسمل ابا اب لق نوفف

 رث لق «كيلع اهأرقي نم اًدغ ةرظنذ ىلع اهأرقت تناو ماشه

 1/ا لاق اذه فرعت 7: نيشفالل اولاقف ناتسربط بحاص رايزم مكق

 مح نا كف

 اذه هل هاولاقف نيشفالا اذه معن لاق ١ذه فرعت ::رايزاملل اولاق

 اولق ال لاق هتبتاك له ماولق نآلا هتفرع ىف معن لاق رايزاملا

 ىخا ىلإ ”شاخ هدوخل كنك معذ لاف كيلا كنك لف 0 رايزاملل

 ريغو كريغو ىريغ ضيبالا نيدلا اذه رصني نكي رن هنا رايهوق
 ؛ةافيصأ نأ تدهج مدقلو هسفن :لينق هقيك هناذ كباب اماذ كباب

 ه) © هرصص 52) 0 20016 تايزلا انغ آش. 2 0 هلل لاقي نااذم '

 4,7) ل012 79 75 222 2) (© 262 © ناك ني © 23 172972. 7

 اهتود. م) 0 هده. 2) © قاحا نب ميعاربا نب دمج لاق.

 2 6 ئدي 40: ىسفلا 2 6 000

 )60 ءةةصع.ةهان. 0) © اولق:  م) (© لاقك ىي) © ةكضصع دنا 8

 سا. 5) 0 لتقف انأ آذر 560 1©ععا6ع دسفن. (' لفيف. (92) 6

 2) ©( ةنع تول, 2) © ةعيكاتر دله ةقيك



 ام اللثه زئنس

 ا0) يللا .ىتح ههركا ءىش لك ىلا معلا ةلوهل _تلخد دق ىف

 ةياغلا ةهذه ىلا ىنا ريغ لعنلا تسبلو «لمخل تبكرو تيلا

 نيشفالا لاقذ نتتخا رو ءلطي مث ىنعي ةرعش ىنع طقست ر
 هنيد ىف وه ةقث مالللا 5200 ملكني ىدلا انه ع دج

 ال اولق همداثو لكوتمل كي ىلع كعب ملسا ايسوج“ فيولا ناكو 5

 هنولدعت الو هب نوقتن ال /7نم ةداهش ملليوبق ىنعم اف «لاق

 ةوك وأ باب كلونمو ىكزنم نيب و ناك لح لاقف ذبوملا ىلع لبقا رث
 سيلفا ةلق ال* لق اهنم ىرابخا 7فرعتو اهنم ىلع علطت

 اهيلا ىليمو ةيمجالاب كبخاو ىرس :كّنباو ىلا كلخدأ تنك

 ىف ميركلاب الو كنيد ىف ةقثلاب تسلف لق معن لق اهلها أو 0

 : ىكنت مث «كيلا هتروسأ 0 و ىلع تيشفا ماذا كليع

 فرعت ,لع نيشفالل هاولاقف شكرت نب نايزملا «مّدقتو فيما
 اذه معن لق ماذح فرعت /لع نايزرملل ليقف ال لق اذع
 اك ىخمم اي* نايرزملا هل .لاقق نايررملا اذه هل اولق نيشفالا

 لق لوقت ام ةيحللا* ليوط اب ”نيشفالا مهل“ لق هوو و عفادت ؛5

 ىنأ ىلا نوبتكي ةاوناك امك لاق كتكلم لها كيلا بتكي فيك

 كيلا /نوبتكي سيلا نابزرملا 5لاقت لوقا ال لق لقف لق ىّدجو

 ةيبرعلاب هيسفت *سيلفا لق م ىلب لق* ةينسورشالب اذكو اذكب

 «) © ليخأ هل .2) 0 هدم. 2 © ىلطت, © ىطن. 14 4
 8 :ناعلا وعش كحل" 2700 1:1 :2) 07 قاففت ريل © هتداهش
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 اله ةئس او

 امهيلعو نيلجرلاب * كلملا دبع نب كيحص اعدف دغسلا لما نم
 اغشكف انكنأش ام «كلملا ىبع نب دمحم ابهل لاقف قر بايك

 نينه فرعت كيح م ةلاقف مكللا نم ةيراع كو اهروهظ نع

 8 تبرضف ةنسورشاب ءادجسم اينب* ماما اذهو نّذوم اذه معن لق

 5 دغسلا كبلم نيبو ىتيب نا كلذو طوس فلا امهنم دفحاو ّلك :

 نكرم هيلع مءاجا بح للح ىكالكا هت نقاط 3 4|
 / اجرخاف 06 لحا ىنعي همانصا هيف نك تيب ىلع ناذع

 امهيّذعتل اغلا افلا اذه ىلع ايهتيرضف ادجاسم كاذخاو مانصالا |

 كدنع باتك ام ديحص #هل لاقف “و تعيب «©نم مهقلا امهعنمو '

 ؛هاذه لق هللاب رفللا هيف سابيدلاو :رهوللو بهذلاب* 4 دق :

 يا ل نم.« بدا: ديف. ىأ.ىحا طتكرو باشا ١

 7 هتندجوو كلذ ىوس ام كرتأو 7بدالاب هنم |: عتمتسأ تنكف رفللا ١

 ىلع هتكرتف «هنم ةيلثمل فخا ىلا ةجانمل قّرطصت ملف ىّلح
 كتننظ ماف كلونم ىف هكدزم باتكو ةتمدو ةليلك باتكك هلاح

 نأ لاقف مذجرملا مدقت رق «لاق ؛ مالسالا ا 8 اذه « نأ

 ؟بضطرا اهنا معزيو اهلكا ىلع ىنلمجو ةقونخملا لكأي ناك اذه

 برضي ”ءاعبرأ مهي لك ءادوس ةاش لتقي نكو ةحوبذملا نم امن

 اممي ىل لاقو اهم لكأبو اهيفصن نيب ىشمي رث فيسلاب اهطسو

 2) 0 نم. '286) 0 لافت 2 060 قحابسم. ( 2) © برضف» 6 0

 كر نأ فرش ةيع رز © تاو.  ى) 0 عتيب 5.0. 2) 0 هدد
 2 © بهذلاو روج اب. 2 9 ا 2 © بالا, , 22) 69 درع

 همم. #) 0 هتيلح. 6) © كتورم باتكف. 2) © كترملا. طتع.©
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 مهل ال ةخنس

 بمأو كرما ىف نينموملا ريما هب بتك ام هيلعي كسا نب سون ىلا

 نييشفالا ىب نسل هيلع مهق اذان هل بهاتلاو هباكتا عبجب

 . رفهاط ىب هللا دبع بتكو هيلا هلكو هنم فتوتسا هتيالو باتكب

 دق هناو* ىسا نب سون «لوع هنا* هملعي نيشفالا نب نسم ىلا

 نيش جوخ كسا نب حول لبع بانئكب هيلا هجوو خيحانلا ةالو

 نب حون ىلع درو ىتح هحالسو هباكتا نم هلق ىف نيشفالا نبا
 هءكدشو كسا نب سون هذخأف ةيحانلا ىو هنا نظي وتو سا
 ل 6ذللا لبعغ هب ةجوف رفاط نب هللا دبع كل 0 دجوو اقاثو

 /لعجو ةرانملاب اهيبش نيشفالل ىنب ىذلا سبل ناكو «مصنعملا

 امك اهتحت نوبني لاجرلا ناكو* هسلج رادقم اهطسو دم

 لق هنا روصنمل نب ىسيع نب نورام نع ركذو «كورودب
 ميعاربا نب قاكمأو 8داود قا نب دجا اهيفو مصتعملا راد تدهش

 000 درا نيشفالاب قات فاّيرلا هللا هبغا قب .ككصتو بعصم نيا

 "00 1و نيا مق دشحأت :ىيدشلا "سبل ق. :ثعب

 بتارملا باككا نم 71دحا رادلا ىف كرني مثلو هيلع وه امب نيشفالا رو

 كلا نيد ديحم اذل رطانلا :ناكو :<ساتلا فرصو .نوصنملا دلو لا

 ناتسبط بحاص رايزاملا اورضحا نيذلا 72 ناكو تابزلا كلملا

 7 م نالجرو دغسلا كولم دحا وهو هشكرت نب نابزوملاو «فبوملاو

 ه) 0 لرعب». 4ك © ةقلارولا 2 © كسب فن ,2) © كن

 ه) 0 014 رفهاط نب رز © 5زلع ©02: 2 © 020 6 ردت

 000 العأ (0نوزو انك ءواعفتل ' ,2) © هاج. ١١ 2) © نيكشلا 0

 ةكبلا 20 اذحل.'  ه2) 0١ هونم.: طم رضحا. 7) 0

 دكتوملاو. 0ه) (0 116 عع, 1213 صك وشو 0 ستك رم 15(حاعط1ن0 ء( 10م

 11 هان ىفسكرت. 2 8) © الجرو.



 انه نس لانمي

 نيشفالا ملخ نم ىنجاو ىلا ليم نم ضعب عمو نيشفآلل هاكحن

 ةبونلا “نم ىنجاو فرصنا اًملف نجاو ىف نيشفالا لق ام هتصاخو

 نيشفالا ىلا كلذ ىقلأ كنق: « نا هنبخلذ داتا ليللا ضعي |

 ىتح ليللا فوج ىف هتعاس نم بكرف هسفن ىلع ىنجاو ةرذخأ

 5 نأ لاقف خاتيا ىلا هراصف مصتعملا مت دقو نينموملا ويما راد قا

 تنك ةعاسلا سيلا عاتيا هل لاقف ةكصن ىحنع نينموملا ريمألا

 ربصا نأ ىننكي سيل نجاو هل 4لاقف نينموملا ريما مان لق انهم ١
 مصتعملا /ملعي نم ضعب ىلع «بابلا حاتيا* قىكف ىحم كلا

 هلزنم ىلا ةليللا فصني هل لق مصتعملا ,لاقف نجاو لق ىخلاب
 ؛0 يسفن تبهذ ةليللا تفرصنا نأ نجاو لاقت كغ ىف ىلع ركبيو

 هدذع ماتا هضم كين دارا ع حس خاتايا ىلا مصتعملا لسراف

 كربخاف مصتعملا ىلا هلصوأ 7ةادغلا ةالص* عم هب ركب مبصا املف

 2 نسقتح ؟ىب كامحب ني يوك هصوعلا ة اعدف هدنع ناك ام عيمجك

 مصتعملا رماف داوس ىف 1نيشفالا ءاجن نيشفالا وححي دهجوف بتاكلا

 هم اسيحت مل :١ ب. رقت فسوحلا ىف سيخ اةسبحو هدارش 000

 بتكف نيشفألاب فرعي وهو فسولخل لبخاد ةولول هامسو اعفتبم |

 نبت ىف رهاظ ,ىب هللا تبع ىل' هبتك ترثتك نق ىسنلل لك |

 رشاط نب هللا دبع بتكف هتيحان» هعايض ىلع هلماحت هملعي نسأ |

 © © دبا.“ 2 ءكتووتحت 22 0ةلسصفاا ها اا
 ل١ 2 © عاتيا بابل“ رك © ربخ.  ى) © ةقه16 هك... 201
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 6 اللثه ةذنس

 امس ًايهف هيلع كلذ رسعف رخل نالب ىلا «رث ةينيمرا 4دالب

 خاتتياو سانشا لشم كنالا هداوق ىف هنذآتسا مصتعملا هبجج ف ناذ

 ماقسو مهعطا هيلا اوراص اذاذف نينموملا ريما لغاشت مهي ىف عريغو 5
 كلت ءلجو ليللا لوأ نم يرخ هدنع نم اوفرصتا اذا مهامسو

 ىلا ءىجك ىتح باودلا #روهظ ىلع اهب ربعي ىتلا ةلالاو فاوطالا

 امك ءةحابس ٌباودلا ربعيو فاوطالا ىلع هلاقثأب ربعيف بازل

 وه ,لخديو ةلجد ىف ربعي ىتح فاوطالا لسي مث هنكما

 «دالب ىلا هوه ريصي مث هيلا ةينيمرا ةيالو تناكو ةينيمرا دكالب

 نها عجريو كرتلا كالب. ىلا رول كالب نم روحي مث انمأتسم روخل

 « مالسالا لها ىلع ررخل 72ليمتسي مق* ةنسورشا دالب ىلا كرتلا دالب

 ناوق ناكو كلذ هنكمي ملف رمالا هب لاطو كلذ ةييهت ىف :ناكف

 ىلع علطا لق نم نيبو هنيب ىرج لدلق ئنسورالا 7 ىجأو ؛5

 00| االارمالا' اذه نأ نجلوادل مكذق تنيدح :خيشفالا رما

 الار لبق غيم ئذتلا لتجيلا كلك م بهذف :متي هالو نكمب

 ه) 0 هرص. 6) 0 جيطيو. ) 0 20014 ىلع 2) © رهظ».

 000 اس. >نه0ع © امو. .ي) © بهذي: 2 0 .لخبي رش
 0 © لديدست..-- 2) 0 تاكو: 2) 0 نوموقي. 2 6 نويبوني.

 72 0 نجاور ىنحأو © هخاور 0 محاور مجاور رجأو أن

 رزخاو. :[4 نجاوا أ ريجاوأو 2111 نجأو (مخاو)و 200107708 نجاو.

 كانط ةطقت0 256 8 نحاو. 000. 2ءنمو. دجال نوتكاو» 7
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 ١5 غنس زو

 ىلا هتعفد اهناو لاملا اذهب حا نييتقوملا ريمأذ © كلذ ريغ نكي

 نييشفالا هينا بتكف كرتلا دالب ىلا ههجوا 5 نأ كيرا 3 ىنال دن

 مهقلا قالطا هلعسيو دحاو نينموملا ريما لامو هلم نا 2 هملعي

 < ناكف اوضفخ 6 ٍهاط ىب* هللا كبع عقلطتف خفسووتأ ىلإ اوُضستف

 5 مث نيشفالا نيبو رهاط ىب ةللا دبع نيب ةشحولا ببس كلذ

 نم انبحأ عمدسي نيشفالا ناكو 2هيلع « عبتتي 2 للا كبع لغج

 نع ىيهاط /لأ لزعي 7 نأ: ديري هنا ؛ىلع لهي امالك :مصتعملا

 ىلع هتعبيو رايزام بناكي لعجت اهنيالو 2 ىيبتفالا عمطف ناسارخ

 هنم انظ ناطلسلا ىنغ هنع عفدلاب ؟مايقلا هل ىنمضيو فالخأ

 ؛٠ نبراس ههجوي 8 نا 2 ىلا مصتعملا نانا فلاخ ١ رايزام نا

 ام رايزام رمأ نم ناكف ناسارخ هيلويو ,ضاط ىب هللا دبع لزعبو

 هتيناكمو نيشفالا رمأ نم ناك 7اجب مصتعملا دنع فققكتف /لبق

 روجكنم رما نم هب هبهنا ناك ام هب هبتاكي ناك ام راززام

 5 مصتعملا ريغتف 2 هب هدايا هرماو ىيشفالا ىار نع 8 ناك كلذ ناو

 هلاح ريغت ملعو 2ىكلذب. ىيشفالا_سحاو :قكلخذل 5 ىيشفالل

 ةارطا يبي نأ 2 ىلع ىركذ اميف ميعف عئصي ام ردي ملف هدنع
 7 نحل نأ هداوقو مصنتعملا لغش مهي 6 ىف لاتكو /هدرصق ق*
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 1 0 اكذب

 ام عيمج فيرعتب رماي رهاط ىب هللا دبع ىلا مصتعلا بتكيف

 كلذ هللا دبع لعفف ةنسورشأ ىلا اباذهلا نم نيشفالا 2 هب هجوي

 نم هباحصا طاسوأ © ةلمج .لام جبع 2ايهت املك نيشنالا_2بناكو

 فلالا / نم لمك لجيرلا ناك هتقاط ردقب نييامهلاو ريناندلا 5

 ' اثيبت كلذي هللا ,ىيعربخأت هطسو ىف ريناتتلا نم هقيف اذ

 /روباسيت ايادهلا هعم نيشفالا ىيلسر لزن* دقو مايا نم موب 2 ىف

 عظاسوا يف دجوف عشتفف مذخأو رهاط ىب هللا دبع جيلا هج

 اولاقف 2 لاما اذه* ملل نيا نم 2 هل لقو هنم اهذخاف نيياه

 ىخا دارا ول متبذك لاقف هلاوما هذهو 2نيشفالا ايده هذه*

 كلذ ىنملعي ىلا بتاكك لاومالا هذه # لثمب لسري نأ نيشنفالا

 صوصل متنا امناو ميظع لام اذه نال هنقرطبو هتسارك * رمال

 ىلا بتكو 7 هلبق كنلخل* هاطعاو لاملا رهاط نب هللا ىبع ”فذخاف

 000039 نيكت نا ركنا انآ .لقو مهقلا 2 لق ام 2 هل ركذي "نيثفالا

 ةقرذبالا ىنملعت 7 ىلا بتكت * لو ةنسورشا ىلا لاملا اذه لتميدو

 ىنلا لامل ناكم كنثمل هتيطعا دقت كل سيل لاملا اذه ناك ناف

 امك كل لاملا ناك ناو ةنس لك ىف  نينموملا ريما * ىلا + دهجوي
 أو كيلا هتاددر نيفموملا ريما لبق نم لالا ءاح ذاك موقلا معز

 ه) © 2001+ رفاط نب. )65  0 هس. 2) © تتنص فع 2) 0

 امه ©غ الام. ء). 7”مهيوونم ها 300. قر 1ك "ا" لع ةهلعجحب

 ريثذ 717١ نيب اما 0076 لسرأ٠ /) 0 رويباسست. 2) 0 هذه

 © اولاق. ١ 2 0 ىيشفالل ك0 لسبرأ نيشفالا ىخا ناك أ

 7) 0 ةطخغاتتم هتقرذبب. 2) © ءادص وع .65) © تنلل هلبق

 نر 0 ةلاق.١' <) 0 نكت. 7) ( معجوي. 5) (© نل»



 اه ةنس الر رج

 رشع ةسيخ سانشا دنع هسبحو ةيركاشلا نم دعم ناك نم ىلع

 © رفعج نع ىضر رث اتي اهالوو نميلا نع هلزعو اموي

 © ناعم نب ىيحك نب .قاخك#ا هبلوو سرخخل نع نيشفالا لع ايفو

 ميماربا ىب قا جرت رايزاع رهاط ىب هللا دبع 0 اهيفو

 5 2لاقف ليغلا ىلع هلمكحب رماو لاوش ىف ارماس ةلخداف ةكسدلا < ىلإ

 < تابؤلا كلملا دبع نب ليحت

 نانو 6 ناليج ةزيعي هتاداعك ٌليغلا بضخ 5

 00 نم نأش ا الا اضع ست ليفلاو

 مصتعملا .ننلجم فالي: لغي ىلع ليخدأت.ليقللا 7 تكرر نا 1
 ٠ عيجن رماو ةدعقلا ىذ نم *نولخ لايل سمحل ةماعلا راد يف

 مديت كلذ لبق سيخ نيشفالا 2 ناك ققو* نيشفالا ندير

 2# ةيصعم او فالكل هل بوصيو هبتاكي ناك نيشفالا نأ ةرايزاملا رفاف

 ةئام عبرا برضف رايزام برضب رماو هسبح ىلا نيشفالا نهب رماف

 ©هتعاس نم تاف ىقسف هم بلطو اطوس نيسمخو < طوس
 15 ؛هسبحن نيشفالا ىلع مصتعملا بضغ اهيفو

 هبا هسبحو هيلع هبضغ ببس نع ربخل ركذ

 ال ةيمركلا ضراب هماقمو كباب هبرح مايا ناك نيشفالا نأ ركذ

 راتجف َتْسورُشَأ ىلا اهب هّجو الا ةينيمرا لها نم ةّيده  هينأب

 ه) 0 نمز 18 نم هذخاف.' 65) © كنتطص وى. )© همن 26

 6 66 لك م 0 1 م 6 0 رابح. 1710. 511م3

 اح مي. اىن]عم ء] 515016111 12 120م 751ه ناطيق 6

 داتزرطق م. زر 1.10 يل 2001 لك  ىذ 0 ىيضم. 7) 0 ناكو»

 2) 0 ةذطع 220576( 6 2 0



 مذ زثمع رس

 وهش نم لقا الا ثبلي ملف هيف ىصخو هحلصاو هانبق عينم
 ندتدو هىفلتتا» نصل ىف هعم اوناك نيذلا هباكصأ هدب بثو ىتح
 ااادعلا نماف ارماس ىلا: هب مدقت ديراص نك ىتلا ةىتاقلا ىا*
 هجري ىذلا دتاقلا نا لجقو ؛هرمأ ىف نيشفالا ع هتاف هسبك

 ىقل امل 4اغب نأ ليقو * ريبللا اَعَب نك اذه روجكنم برحل ه
 © ناماب رث ديلا روجاكنم © نرخ < ريجاكنم

 © كباب بناج ىلا* اًرماسب بلسو ئمورلا 4 سطاب تام اهيفو
 هيلع ىلصو ناضمر رهش ىف ىدهملا نب مييغاربا تام اهيفو
 © مصتعملا

 © دوأد نب قيم تسلا «لق قى .مسماغلاب جحو

 نيقتامو نيرشعو سمخ ةنس تلخد مت
 وا شالا ؟نل ءابيقا رق اع وبكل ك3

 © نامالاب مر ىف مصتعملا ىلع ىناثرولا موحق 2 ناك كلذ نفذ
 © ارماس ريجكنم ريبللا اغب مدق اهيفو

 © سانشا فلختساو سلا ىلا مصتعملا نرخ اهيفو 5

 ىف هكشوو هجوتو ىسرك ىلع # سانشا مصتعملا سلجا اهمفو
 © لوالا عير رهش

 82 لترملا مانغ قرحأ اهيفو

 ةبرثو لجا نم كلذو رانيد ىب رفعج ىلع مصتعملا بضغ اهمفو

 2 © هد. 2) © كيراقللا 7 06) © كرا 6 0 2
 21 ١تف. ..-72: ريجكنم ديلا. م) ( 5. صو © ساب. / 6
 ا[ 596عمع شانسا. 2) 0 هدظ.ز قى 1ميبم. 1.1. (تطأ طحلطتتق طءدع

 . دقرما وعلمت 710عأ111) :



 © نوب ئنارولا هللا دبع عنتما اهيقو
 مل 3 ده 8 هك

 5 6 ئفالخ ابدس نع د ركذ

 لابلل /نم ةفرصنمو كباب «رما نم هغارف دنع نيشفالا نا ركذ
 مل

 ةيرق ىف باضصاخ اذه ريجكنم هيلاو هليع نم تنتاكو ناجيبرذأ ىو

 هب ملعي لو هسفنل هنجكتحاف اميظع الام هلزانم ضعب ىف كباب

 ةعيشلا نم لجر ناجيبرذاب .ديربلا ىلع ناكو مصتعملا الو نيشفالا

 10 كلذ ربحب مصتعملا ىلا بنتكف ناجرلا دبع نب هللا دبع هل لاقي

 روجكنم نيب ةرظانمل تعقوف كلذ بّذكي روجكنم: بتكو لاما

 هللا دبع لتقب روجكنم مه ىتح ناجرلا نبع ىب هللا 3ع

 اه هوعنف ى ليبدرأ لهعاب هللا ىبع ثاغنتساف نامرلا كبع ىبأ

 نيشفالا رماف مصتعم لا كلذ غلبو «ريكاكنم جلتاقف روجاكنم هب دارا

 15 2 ,كسع 5 «داوق نم الجر /: جوف روكاكنم لوعب داجر * هجوي نأ

 جرخو كيلاعصلا هيلا عيجو علخ كلذ ريجكنم غلب املف مخض

 نصح ىلا ثراصو روجكنم مزهناف* هعقاوف كئاقلا هأرف ىليبدرا نم

 لبج ىف نيصح اهبرخا كباب ناك 7 ىتلا ناجبرذأ نوصح نم

 6) © همس. 2) 0 رما. 2 © ناثوب ذم 08 14. 2 2) © ىنشورسالا»

 21507 20012 تلعا رز 6 نبع ةفرصمو: 56 ناجبرذأ» / 0

 هزم. 220 لزعب اد ءكل لق 35 7 22012 هداوق نك.

 2) © ركسع بهمذمر 0 ,كسعم. ) 0 (ةضاانا» مزهنأو. © آه
 راصو 126. 17100 77 هوت م11 1 لك (راسو)١ 2) ( «ا 0 ىللا.



 0 نار

 ىردلا قتلا 0 متسر ب قليكت نأ مذحف ىسب دواد

 ركلاو ةضيغلاو لبلل نيب وكلا لحاسب ميعاربا ىب كيكو

 ليك < ناكف الطب اءاجتتش ىردلا ناكو مليدلاب ةلصتم خضيغلاو

 نم ةضراعم ليج رق 2 ةهقشكي ىتح كيج باكا ىلع هسفنب

 اريسأ هذخأت 2:بجاح ىب كنف* هل لاقي ميعاربا ىب كمت“

 ا. ادعم ناك ام. عيمج . نخلأو. هباصصا .سنللا عينتاو + عجرتساو

 لتقب 2 ميعاربا ىب كيح رماف حالسلاو م باودلاو لام لاو 7 ثاثالا

 نم نعطقف هدب كف ىردلاب 2 يحلو ىودسلا ىدخا سئنشجر وسب

 ىرخالا كيلاب !ذكو ةبكرلا نم نعطقف هلجر #تدمو هقفرمم

 7 عرعزتي رثو* ملكتي رو هتسا ىلع ىردلا دعقف ىرخالا لجبلاو

 7: لبحث ىردلا باككاب ميعاربا ىب كمح رفظو «هقنع برضب رماذ

 © نيلبكم

 © ىميلا رانيد نب رفعج ىلو ةنسلا هذه ىقو

 ليخدو سانشا تانب م ةجحإاتا نيشفالا ىب 7 ىسمل 0 اهيفو 15

 ةما اهسرع رضحاو ةرخآلا ىدامج ىف مصتعملا رصق ْئرعلا ىف ؛اهب

 ةيلاغلاب اهيف ةماعلا نوفلغي ىاونك هنا متتكحن اًرماس لها

 ©) 0 ناكو. 62) © ة.م. 0 عفشكد. 10222 0عا 0 ليك: 6

 نام. 2) 2 ( هنجاح نب تيف) 0 ةيحلح ىب كشر 1211077

 ةآات ليحاح نب كنف3 4 0 هدم. 7) © باتالا, © تاالا.
 0 0ا6012.-072) 0  ءاكنا. ,2) 0 اهدو.. 22 (0 كمو.." 00133 )2 ١

 © وم. 7عاص0كع © وهأ ام ١ 6 علمت 72): 100 ءزئس© ل

 ه) 0 هجرا. 14 د٠ ذجارتار 2128001 711,133 ةخجستا١ 2) 0

 ةكلح , 0 ترغب



ٍ 
 !ممغ تس 4 ١

 ناك ىق نراق نسب نسل ناكو شيل عنا ىرلاو نايورلا تح

 ىرخلا باكا ءاسور نم اناكو امهبغرو متسر ىنبا ارفعجو اذمح“

 انبا بلقتا ميعاربا نما دتح شيجو ىرحلا يتلا ل١

 5 ناكو 000 كَ ميعاربأ رم ديح 6 أوراصو أريسأ هوياخاف 1

 هكسع عيمجو هلهأ عم هصق ىف 2ثو.م هل لاقي عضومب ىردلا

 © ىيرغتلا لما ةعباتمو متسر ىنبا فعجو سيح ردغ « هغلب املف

 اديدش امغ + كىكلذل متغا سنشجروب هيخا رساو #امهل نايورلاو

 نامالا نوبلطي تما قّرفتو © عغسفنا عتمهو هباككا نعناو

 ؛هرادقم هبابب /راصف ةلايللا ىلا ىردلا ثعبف مهسفنال نوسلانكو

 لاومالا لجو بكر مث عتلصوو ممانمو بغرف 4 خانم لجر فالأ ةعبرأ

 نب ولا براسكإو هاخا لقنتسي نأ ديبي ةناك ,ىضمو عم

 دي ىلع عب راهظتسالاو مليدلا ىلا ليخدلا دارا امناو ميعاوبا

 تنناكف #هشيج ىف ؟ميعاربا نب دمح هليقتساف* ميعاربا نبا

 45 نكاسلاب لا بره ىردلا ,ىضم املف 'خبعص ةعقو منيب

 ناسنا لك فقحنو نييراه اوجرخو عدايقا نجسلا لها ة رسكو

 رايزملا سبح ىف اونك نيذلا ةيراس لها ٍورخ قفتاو هدلبب

 ىف كلذو دحاو ميي ىف ىردلا سبح ىف اوناك نيذلا ءالوه جورخو

 مديح ليق ىف 80 ةنس هنم تلخ مةليل ةشع ثلثل نابعش

 2) 6 ويرغننلا . 0 نيرغملا. 2) 1710. ةاترويقص صل 11061726 2 6

 20010 كلن: 2 © عل. 2 2700 0776 ناكو٠ مز (ن هزل



 الرول اما“ نس

 رهاط نب للا لديبع هدعوذ كدب ىف رايزاملا © راص كفو رهاط نب هللا

 جفصلا نينموملا ريما لعسي نا نيشفالا بتك ىلع .هرهظأا وه نا
 رايزاملا رفاف هدنع بتاللا نا ملع كق هنا هللا دبع 2 هيلعاو هنع

 "هللا دبع اعذخاف بنتك ةّدع قو تدجوف بتالا نبلطف كلذب

 ال نا دماو ميعاربا نب قا“ ىلا رايزاملا عم اهب هجوف رهاط نبا ة
 نينموملا ريما ىب ىلا* الآ « رابزاملا الو* هذي نم بتللا 5

 هدي نم اهلصواف كلذ فاح لعفف « رايزاملا» بنتكلل* لاتتج التل

 رماف اهب رقي ملف بتنا نع رايزاملا مصتعملا لأسف مصتعملا دي ىلا

 « كباب بناج ىلا بلصو تام ىتح رايزاملا برضب

 ليج ىلأ نومأملا هللا دبع نم رايزاملا ىلا بتكي نومآأملا ناكو 0

 ليم نراق نب ديح نايشريخ راوشب / ناذبهبصا ذبهبصا 4 ناليج

 « نينموم ا وبمأ

 | لعب هغاب- امل هنا ناك ئردلا ةرما ئمو ودب* نأ ركذ» نقو

 | ةتوابند ميعاربا نب نمحن* شيج لوزن شيخ رايزملا ديلا مص

 ش ةتاسر ىنبا ارفعجو اند / هيلا 8 #7 ستشج روب هاخا دو 15

 ©) 0 راصو. 2 00717 :2) © رايزامل او. 24) 0 ريمالا 6)

 )0 انتالاب رايزاملا“ . ري) © ىاحسا كلذ. . 2 © نالبح لبخ.
 0 لك 011 من. نأ" ه6 حك 5ءطتتعللتص هرراجبل 10هنجو 1, 1.

 ناليك (ىراليج) طقطتعمتسغ مصعتمءعو ة[دصت200ط1 هع. آد
 | 16 1 1213م3, | اخ 1. 7. ١ 20:0 ناهبصا. 0 © راوسبو 6

 20 ناشرخ © ناسارخ. 2) 0 ماولل. 20 0 سشح ريد (ةءصع]

 سيسح روب). (ن1. 21310عاكعر © ءدع/رةع]رلع 267 2 ءرمعم ءاع. ل. 0

 ةلضص. 3. /2) ( هدم. 72) 0 ىدالللا. 7) 0 رغتلاو قارعلا.



 ريصي نأ هل لاتحاو رايزاناب بتو وه نا رعهاط .ىب هللا .دبع هل

 الو هيف هل صرعبأ الو ليي رل ام بستح ىلع هيدي ىف ليج
 رهاط نب هللا ىبع هل بتكف رايزاملا مع نبا كلذب ىضرف « براج
 ىنب* ىسلل رايزاملا مع ىبا عوف «هيف هل فوتو اياتك كلذب

 ءد دنيا بخ م ل | ملاجرو < نيسحلا

 ىرَحلا هاقلل فحزي نا نيسال نب نسل رهاط نب هللا بع
 اوقاوق' ليللا فوج ق. 2 هدارق :نم سكفإ هيلع امض وكس مس

 فاسو اهيلا ملخداو مهبلا /لابخل ملسف لبخل « ىف رايزاملا مع نبا
 ىتح هرصق ىف وهو رابزاملا رعشي ملف هئازاب ىذلا ركسعلا ىردلا

 !هركسعلا د ىردلاو هرصق باب « ىلع ليلو ةلاجرلا م تفقو |
 « مصتعم ا ناسرعل أ ريمأ مكح ىلع هولوناو رايزاملا اويصخت ةرخآلا

 هتفاوف كيصتي ناك رايزاملا نا ىربطلا ديعس نب' وربع ركذو
 ام عيوج قخاو ود هرصق لخدو اريسأ نجاد :حيضلا قيزيلا

 ركشعلا لشتاقي 2 ىردلاو رايزاملاب نيسلمل نب ىسلل ةجوتو هيف

 15 كبع #7 ركسعو لإ رعشي 7 ملغ رايزاملا نأ ملعي رف هئازاي ىذلا

 0 ىضمو 6 نواشتج_يوطقتع امتار ايا يل هللا

 ©) ( هبراك. 42) © بتكو. ء) 0 هدم. طكصقع 0 عتلاجرو.

 2) 0 رهاط ىب هللا نبع داوق. 226 مم )6 02

 67 0 رخآلا وكاسعلا. 2: ٠ كنت 2050 6-5 د

 2) © رق. 6 اويعشي. مز 0 ركسع. 7) 0 موه او.

 65) 0 هرم. ؛
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 م١ ماع دنس

 ةلئاقملا هيلا ٌمِضو هباصاو ىردلاب «اهنم» فوخاي ىتلا عضاوملا

 سلا نبا نسلل .ىيغ رفاط ىب هللا دبع .ةهجوف 2هيكسع لفاو

 هجوو رابزاملا ىلا ناسارخ نم فيتك شيج ىف * بعصم نبا

 ربخ بحاص هعم هجوو 7 بعصم نب ميعاربا نب دمح مصتعملا

 ةرموقب فرعيو ىداهلا لوم ىجنشوبلا ميعاربا نب بوقعي هل لاقي :
 ا رب د فاد ريس يا بنكي *

 ال رايزاملاو /هنم اوبرق ىتح * رايزاملا ءوحن ركاسعلا 4تسفحنو

 ىيديف لبخخل داقلت ىق ىذلا عضوملا* نم توت دق هنا كني

 دقثلل رايزاملا مع نبا امحف ريسي رفن ىف هتنيدم ىف رايزاملا ناكو
 ار 2 هيأ هتيحنتو.:دب ةعينصو نايزاملا ىلع هبلق ىف ناك ىتلا »

 000 كاما عيبج .ةيلغاو .نيسلملا ىب ,نسللا بتاك نا هلبج
 رايزاملا 2 مع ىبا باتك ىسلمل شفناف #رايزاملا بتناك * نيبشفالا ناو

 مصتغعملا ىلا رح هللا دبع هب هجوف رهاظ ىب هللا دبع ىلا

 | 0 او راس با * وسلا ىبا ىسفاو هللا سمع نبأكو
 كبع ملعأ رايزاملا مع نبا 7 ناكو كيري ام عيبج هل انمضو رايهوقلا 5

 هكا "الو عل ناك يلع ودع :ىذلا ليلا نا نفاط نا هللا

 ايا لهس ىب #7 لضفلا . ةيلونت دنع رايزام لا نأو رايزاملا لبق نم

 ' طرشف هب فختساو هباب همزلاو + هيدي نم لبثمل عوتنذا # ناتسربط

 ©) © هنم - ىذلا عضوم ا نأ ٠ طءزسلع 0 ىردب ةئدع

 دك 16) 0 ةّطن 2 2 0 ركاسعلا ربخ يكف | 4ك 6 2

 0 ا 0 ٍهنم بيرق ر ايزاطاو م) 0 ليتل هاعلب عضاوملا.

 7) © هبتاكي. 2 11 1 2 0 رهاط نب 20 0( 012

 7 6 نسل 7 0 نانسربطب. ه) ( مدي.



 منع نس 1

 6 ين راس ب لا نال دل لاقي*

 نع ركذف «هنقراونتي منيب 8 ةمسقلا كلذ ناكر لهسلا راززاما قي
 رمفاكنو لبج ةثلث ناتسبطب لابخل نا ىربظلا صفح +ىب كيك

 نب 0 ناكنسادنو هيخا لبج ىلاثتلاو ناتسربط لابج طسو ىف

 5 2 باي نب /”باحرس ىب*  نيورش لئبج تلاثلاو ىزاق' نب ءدذنألا
 ىلا وق ليقو كلذ مَع 58 / ىلا ثعب رايزاملا وما ىئوق الق

 الف ىرذ هل لاقي هلبق نم ايلاو لبخل ىلوو هباب همز رايفوقلا

 نباب امد رفاط نيب هللا هبع ةيراحن لاجرلا ىلا ةرايزاملا جاتا
 كريغ نم كلبجب فرعا نتنا هل لاقف رايهوقلا خهيخا وا* همع

 0 ةيحان ىف /رص هل لاقو #هل هتبتاكمو نيشفالا روما ىلع درهظاو

 مودقلاب ” هرمأي وخلا ىلا راززملا بتكو لبخل ىلع ظفحاف لبي
 هللا دبع هجو ىف ههجوو ركاسعلا هيلا مضف هيلع ملاقف ةيلع

 رايهوقلا هيخا أ همع نباب لبخل نم قتوت كق هنا ئظو رهاظ نبا

 ةركاسعلل ةيق* سيل هنال تم قوي اهنا نظي رف "لبأل نأ كلقو

 ا نم فوتو هيف ىذلا رجشلاو فياضملا ةثلت (قبضص ةبراخأو

 ©) © هرصر © 116 1عععررزب ا مر © خيدسقلاب. ©) (0 20016 دبع

 نب هللا, © هللا دبع (510 نأ ميعبا. 2) 0 ة.م. 1710. 2

 56 1 دل 22 7200 000 كك طوصصر ك1. 0161162 1 , اهب

 يك 21 تكل دكضضظا 20 20006 تادرحح. 3ى)* 066 0 5105

 هاز“* 316غ بائو 23232 56 2150 وابد 100مل 12 ملا ر 1 7

 © 'هدق. ١ 2 ©  هرصع ةقن 8) 0 عيخاو: اتسع 518211121 17521

 ىزا» عرع انجح ل10 7111 13عأ) ذات26غ. 0 0 رايهوقلا. 2١ 0 رم“ 72(

 60/0 ا ل ركاسع هيلا, 5ع 2001 قف ةمأع (قيرط, م0261

 ]162 ه012ععأام م



 مو مابه نس

 تعبف لحارم ثلث «رايزاللب اوراس دقو روصنم نب بوقعي عم
 نب نسل رما رق «روصنم نب بوقعي عم 8 هذغناو :هدرف نسل

 عفدو اهنمض ىتلا لاومالا لمك < نا رايزاملا اخا رايهوقلا نيسحخلا
 رايهوقلا عنتمان هعم شيج فافناب رماو يكسعلا نم اللغب هيلا

 لبخل درو املف هنايلغو وه 7لاغبلاب يرخو عب ىل ةجاح ال لوو

 كيلا هيلع بنتو اهلمجل اهابعو لاومالا يرخاو نئاوشل فو

 انبحاصب تردغ هل اولاقف ” نيتئامو اغلا اوناكو ةلابحلا نم ءرايزاملا

 ديدخلاب هولبكو هوذخاف هلاوما لمكا تّمجو برعلا ىلا هتيلساو

 ١١ بشلل .ئهتناذ_لاغبلاو لاومإلا كلت اويهتناو لنك : ليللا هّنج ملف
 اشيج نرت هجوو رايهرقلا اولنق نيذلا ىلا اشيج هجوف نسل م

 | قيمي نراك حاس ؟ نم فخاف جثخا ىف هلبق نم

 نيبعلا سأر ناكو ناغيصملا .نب رايرهش هل لاقي ©رايزاملل مع

 سموقب راص ايلف رهاط ىب هللا دبع ىلا نراق هب هجوف معضرخو
 ةضيغلاو عفسلا ىلع اوذخأ ةلايدلا كثلوا ةعامج ناكو تام

 هجوف بعصم نب ميعاربا نب دمحم عب رذنف مليدلا نوكيرسي
 فيرطلا ميلع اوذخاو موضرع ىتح مريغ» ةّيربطلا هلبق نم
 او ميفاربا نب ىلع عم ةيراس ةنيدم ىلا. وي تغبف ءاوذخأت

 (قيرط ىلع بْنَ نم لخد نيح ميعاربا نب دمح لخدم
 © 2 نايورلا ىلا رابذوولا

 مهل مع نبا لبق نم 7 ناك هكالمو#* رابزام يما داسف نأ ليقو »

 2 0 رابزاملا رس. 2) 0 هتعبو. 6) © هدم. 42) 0 طخاو
 >و لاعبا ©) © نابزرمل١ 7) © لجر ىتثامو. ىو © هدم.

 6 ايزاملا١ 2) © هينلس, © هلييس. 4) 0 نامور. 47) 0 هليقو.



 ماع ينس انزكإر#

 ةرشع عبسو رانيد فلا © نوعستو ةّتس ىبحتو ىلاوما نم تلج ١
 لالس راقوأ ةينامثو ةرجا توقاي ةعطق ةرشع تسسو كرمز ةعطق ١

 رهتاخو «رفوجو بهذ نم* افيهسو ع بايثلا ناولا اهيف ةدلج#

 هطسمو . نفحو ا رورصلا لوا ١ ريبع ١ لقدتم موجلاب لثكم بهذ نم

 : نزاخ وهو © لابصلا نب دمحم ىلا كلذ تملس دقو انيديا نيب
 لق «رايجوقلا ىلاو ركسعلا ىلع هبخ بحاصو رهاط نب هللا دبع

 م انلق لق لجرلا ىلع رِتدِهَشُأ /لاقف نيسملل نب نسل ىلا انجرخن
 2هتلق ملعي نا تببحأت ىل 2هتتخا تنك ءىش اذه لق معَ

 نأ بئاللا ٌئسنارصنلا 5-5-5 نب ىلع ىنعاركذو «”ىجنع نس

 هرايرهشو نيورسشو هذجو /رايزاملا ىلع هروج ىرش ناك فل كلذ
 نادك كلك لمح ريزاملا ناكر: عرج" تفنلا "ىتتا# تع

 هناو # نامالا ىف هيلا يرخ هنا رهظيب ع نا ىلع نيسلل ىب نسل

 عنتماف هيبا لابج هل 0لعجو هدلوو هلامو هسفن ىلع هنمأ لق

 نع سافلا "تما ”ناكو ةنعادبععو" ذه فني قيمت نك

 ,: ميعاربا ىب رعاط عم 7« رايزاملا ففنا حبصا املف «رانيد وأ مرد فخأ

 هذافنا ىف رهاط ىب هللا دبع بانك دروو ىبرخل ميعاربا نب ىلعو
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 ادلب ان

 رايرالا ةوخا ىلا اهجوو ناباممخ نسل ركسعم ىلا ءاراص مث هلام

 ةنيبكم ىلا :ىسلل لحر رق «وب لكوو ءةراد ىف 6 كلانه اوسبخ

 نسل ثعبو نسلمل ةميخ برقب. ©رايزاملا سبحو اهب ماقف ةيراس

 اذ ىذلا ' ىّيعلا “قع هلعشي: ضفح ني ىسنم نب ليخ لا

 «ىديقلا كلذب رايزاملا نيقف هيلا لمح دهب ثعبف رايزملا هب هديق

 رايزاملا لام ىف هطانيل ةيراس ةنيدع نسل ميعاربا نب دم ىقاوو

 دروف هرمأ © ارظتاناو رهاط ىب هللا دبع ىلا كلذب ابتكف هتيب لعاو

 ىلا هتيب لهاو هتوخاو رايزاملا ميلستب نسلل ىلا هللا دبع باتك

 ضرعي رثو مصتعملا نينموملا ريما ىلا /غلمجل ميعاربا نب دمحم
 هزربو كرايزاملل ام عيمج ىفصتسي نا هماو علامال هللا دبع“

 3 3 3 1000 ع 0 5
 2 هلام نا ركذف 2 هلاوما نع هلأسو هضحأت رايزاملا ىلا نسل ثعبف

 رضحاو رفن ةيشع عئاحلصو ةيراس لحا هوجو نم امس ميق دنع

 اهركذ ىتلا لاومالا هذع ريفوت هنمضو اباتك هيلع #بتكو رابهوقلا

 كلذ 2 رايهوقلا نمضف هزينك باكتاو هنازخ دنع اهنا رايزاملا

 مضحا ىيذلا دوهشلا مما ىسنل نأ مث 7 ةسفن ىلع * 12

 لق هنا ٍهضعب نع ركذف «هيلع ”اودهشيف رايزملا ىلا اوويصي نأ
 0 ةعبقي نأ ريقصلا نب نجا نم تقوض زايزاملا ىلع انلخد امل

 اال تنك ام ركذت الو ةنع كس نا بخلا:رثدلا ثلقف مالللاب

 ام عيمج نا اودهشا رايزاملا لاقف كلذ كنع كيا تكسف هب

 كب

 26 راض أن رممدع مكتجيو ا ' 5) © كانق- 2) © راد. 2) 0

 2001 ةيراس ةنيدم بقي اهب. 6) © اورظتناو. /) 0 ةليكد.

 05) 0 رايزاملا نام 171 © 7 دلاوز" 7112701 طنا .1 12162 تك 6

 كاع هه“ 2 0 ةيلع. 2 0 هسغاف. 0) 0 هعفي. م) 0 هته



 ال نس اذا

 ىايح دنخلا ناف ملك برعلا ءالوم فنكا 4 لل نذأف* انتاورس
 رفاحلا ىقي ام ؛اهفشب .بعهذتن :2 نوبرهي فيرط غل سبل يح
 اولعفت ال رايق لاقف ءافو خل سيلف برعلا كيطعي امب فنت الو

 ىلا هقيب لعاو رايزام عفدو برعلا انيلع < ىبع كق رابجوق اذاو |

 ةاملخ  «هتاضيو هعراني حا نوكي الو كلملاب نفنيل نسل '

 سواو ميعاربا نب راط عم ءرايزاماب نسل هجو ركسلا ىف ناك
 بكرو ةيراس ةنيحم ىلا هب اي نا اهرماو ناامرخ ىلا ئخلبلا
 نب دمح مليبقتسم ةيناللا ىلا / كباب ىداو ىلع ذفخاو نسل
 2 نايادزمره ىلا ريصملا كيري دمحتو ايقتلذ بعصم نب ميعاربا

 ه:كيرا لق كيرت نيا هللا دبع ابأب نسل هل لاقف « رابزملا ذخال*

 7 كلانه ىلا هب تيهجوو ىلا راص كقو ةيراسب وه لاقف رايزام لا

 ردغلاب مه داق رايثوقلا #7 ناو اريحتم ميعاربا نب دمحم ىقبف
 كلذ ىلا نسال فبسف ميعاربا نب دمحم ىلا رايزملا عقدو نسحلاب '
 7دجا ناو لبثخل اطسوتم هأر نيح هيراك نا هنم رابعوقلا فوتو ١

 ؛:كيعل ةبصانملا طيلختلا كل :ىرا ال رايهوقلا ىلا بتك,ريقصلا ىبا |

 نيبلق اذ نكت الف كنايضو كربخي هيلا بنتك كقو رهاط نب هللا

 ميعاربا نب ديح راصو «نسلمل ىلا هعفدو هةرذح كلذ دكنعف

 ايتو اهب رايز ايناملأ رصق و اقرحأت رض نابادومر لأ نيسدل نسب نسفلو

 «) 0 كرداف 8 ؟0ع. 5ءو. 5.2.0 )2  ( نويهدن 1.©. نوب نيل يقسو سب ب 0136 يسم ةدهيبموحن لح

 2 © ابيع. )2  © عقداوي ؛ 2 © ةلصع ب. 60 0, كاع 0 07
 هتداللا. ١ )06 لقتسشت ]ا 0 © نابارمسه. 2) 0 هدت. #) © ا

 لاقف. 2 0 كانحمب 2 0 200316 نم.“ 7) 0 ليج 7 06
 رتصلاب نول © رف سا دروع د د ٍ هزملا.(0) 0)0 تحت ]مر © 0 اقدحاف.



 الرولا اال نس

 نسل اطدق ىصضم ام ىعب اويلعف سانلا ملع ريغ نم بكر

 ةيناقلاطلا ىلا ريصت نا بحا ةكلط ابأي هل لاقف روصنم نب بوقعيب

 نب ميعاربا نب كم هللا دبع نأ شيخ «كىكليكب فطلتن

 كنكمأ ام ءرثكا وا* تاءاس ثلث وأ نيتعاس 2 كلانه بعصم

 ميعاربا لاق «# ئيسارف ةتلكث واأ* ناخرف ةيناقلاطلا نيبو هنيب ناكو 5

 6 هيوجنر ىب سيقب احن فا نسل ىلي نيب فوقو نحن انيبف

 «زرباذ تسرف نم لقأ 4ىلع وهو ر/ ةروبل برد ىلا ضما هل لاقف

 انا اذا ليللا لبقأو برغملا انيلص املف لق «بردلا ىلع كباختاب

 6 لاقف» ةروبل قيوط نم نيلبقم العتشم عمشلا ميديا نيب ناسوفب

 | ا ردت ىلا اسدقت رود عوبرط "نيا" مهيفارنتا" اب 0
 نك ام ىلع فقأ ال.2 شهاد اناو لق فيرطلا كلذ نم اولبقا

 ملف رابقوقلا عم رايزاملا اًدف رظناف انم نارينلا تبق ىتح هيف
 نري ملف ةرمالب ىنسلمل ىلع ملسف رايزملا مكقتو الزن ىدح ربعشا

 «اجيلا ءاذخ ىخلبلا سواو ميعاربا نب رهاطل لاقو هيلع

 كلت 4 هنا ناليج 2 نساوخ نب راوحيمو ىخا* نع ثركذو !5
 ”تفلخ دق هللا فذشا هل لقو رايموق ىلا رفن عم راص ةليللا

 0 قليل, 78) 0 كانعأ ")6 وأ رثكا انآ" 2) © هذه

 إ
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 رار 1 از

 الا هعبتي © رث هدحو بكار نسحلاب اذا هبرضم .تيناح املف لق

 بكرا لاقف هيلع تيلسو ىسفنب .تيمرف لق كارتا هل: ناملغ ةثلث

 ىناولا اذه ىلع ء ف تلق مرآ قيرط. 0 نيا لق تسكر اًملف
 نيليم ىلع #ابيرد تغلب ىتح نتيبضف < لاق ئمامأ ١ ضما .ىل لاقف

 5 ليهم عضوم اذه ويمالا هللا .ملصا تلقو تعرفف علق مرآ نم :

 / هلخدن الو فرصنت نا *كل ىرأف سرف /فلال الا ءدكلسي الو |

 انقيرط ىف رن مفو لقعلا شئاط اناو 2 تيضف ضما ىف اصف لق

 ىلع يلق # فابادزمره فيوط ىيا ىل لاقف # مرآ انيفاو:ئح اهحإ

 هللا زعا ”تلقف اهيلا رس ىل لاقف لق كارشلا اذه ىف لبخل اذه ١

 1015 نعم 0 خلا بعلتل انه نم انضم 0 ريمالا 1
 تينا برضا هللا كزعا هل 'نيلقف 0 لق ءانخللا ىباب ضما 4 حاصف

 تبع,ريمالا ىتمرليو .زايزام م ىلبقير نأ :ىه لا بحت يول ل

 ن شطبيس هنا تننط نكح ىنيهتناف + لق بنذخلا رهاط ىب .هللأ

 /اعيمج فخون ةعاسلا ىسفن ىف تلقو داوفلا عيلخ اناو تيضمو
 و قلح :البيلذ» تيتج ليقيو < ىخويف رايرام ىحب ني 20
 لاقف. نسمشلا.راوفصا: عم :كيادومرغ انيفار: ىذا كلفك ىك اس

 لق عضوملا اذه ىف هل نتلقف انهه نيملسملا نجس“ ناك ىببا 4

 هنا كلذو 7 ةعطقتم انقكلت * ليثلو مايص نكو سلجن لزنف

 ام

 ه) 0 ملف. 6) 0 ىلا. 2) 0 هده. ©4) © 5. م., (ن ايرد» 9

 0 ءلكدي:' - 2/ © كقلا. 57 ىلا ,.2) © ركلشت: 2 ف 2
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 اذ اررر 0

 ارامل ناك ام نراك. ليتجات لاومالاو لايبخل كلت نم :دكيري اه نراق
 امو رايرام رئاخذ نم «ةر3تنابسأب نك ىخلاو لام نم كلانع
 هلك كلذ ىلع ىبهتحاو 3 ناتلسلا حقب * ناتساخرسل ناك

 )0 دل بيستو عدس كرام عيبجت , نايج لح )6 صقل
 لع ,هناكم هللا نبع هجوف :ةلبج ىب نايح كلذ دعب ىفوتو :

 نا هللا دبع هيلا ملقتو بعصم ىب نيسلل ىب ليج هباحعا

 نب نسل راصو ؛هديري ءىش ىف نرق ىجي ىلع برصي ال
 | ١ لجاو: صفح نب ىبوم -ىب .كمحت هانان هدبيخ 000

 لوو رايظوت لل /وه بتكو اريخ اهزجف ارم هارطانخ « يصل
 لأس ام /لك ىلا هباجاو همركاو هربف نسل ىلا راصو فاباميخ و

 دق هنا 2 هملعاذ رايزام ىلا رابهوق راصو هفرص مث موي ىلع ىادعتأو

 اااقاك ىق؛ ىراق نب نسل ناكو هل فشقوتساو نامالا هل قخا

 الل نمضو بعصم نب ميعاربا نب كح ةيحان نم. رايعوق
 نمض ام هل نمضو رايهبق هباجاف نينموملا ريما 2 ىع بئاغرلا

 ميعاربا نب دمحم بكوذ ديلا لامو برخلا نع مدري كلذ ّلك ريغل ه
 نع ركذف ربل نيسأل نب نسل غلبو لمأ ةنيدم نم
 ايلف / ىدعسلا ىأ دنع ثّدحتي .نك هنا 2 نارهم نب ميعاربأ

 نسلملا برضم /باب ىلع هقيرط ناكو هلزنم كيوي فرصنا لاوؤلا بوق

 6) © كردن بابسان, © هردنابسأب, 77ةوب#. هااى.5 ةردناتساب. 8)
 © ناعلسلا جدع 1170572. .نابلسلا َح

 ا 1 دايدامرح. ه) © رقصلا» 2/1 نوت ز لي را

 /) © دكيخاخ. 2 0 ىلع. ) 0 ط.1. نارهم. 42) 0 ىدعصلا.
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 ممم# تس ازثمحب

 رايزام كيلا عفدنل انيلا بكرا 3 نا هيلا «ابتكف سيمبط جتقتقو

 لضفلا ىب ناذاش عم باتللا #اهجوو «مقن الف كتاف الاو ء لبو '
 نسلمل ىلا باتكلا لصو املف /ويسلا لجكي نأ ء كارماو بتاللا

 ىلا ىهتنا ىتح ةليل ىف مايا ةتلث ةريسم راسو هتعاس نم بكر

 5 عمسو رايهوق دعوم # موي وهو 2 نابامرخ ىلا راس حبصا املف ةيراس

 هل لاقف يسرف ىلع #هاقلتف بكرف نسل ليبط عقو نايح

 تححتاف دقو عضوملا اذه ىلا هجوت ملو انهه # عنصت ام* ىسمل

 ىلا عجنا #«تلع ام عيمج كيلع ” ضقتنيف كب 7 اوردغيف

 ؛0 ممقلا ىلع فرشأو فارطالاو ٠ ىخاونلا ف* كحلاسم ريصف لبقل

 عوخرل ىلع انا نايح مهل لاقف هب اومه نا ردغلا هنكمي ال 7 افارش ا

 نسل هل لاقق ةلحرلاب اجر ىلا مدقتاو 0 ىلاقتا ل6 نير

 ةنيدع ةليللا تبو 7 كفلخ كلاجرو كلاقتاب ثعاب انف نتمنا ضما

 امك هروف نم نايح ب جرخن دلغ نم ركبت رث كوفاوي ىتح ةيراس

 ؛ةرهاط نب هللا ىبع :باتك هيلع درو. رث «ةيراس ىلا نسل لآ

 عضوم ىصخحا كو 5 رمرهاكنو لابج ىم 2و ” ةروبلب ركسعي نأ

 عنج هل 86 نأ هللا كبع ةرسهأو اهب رابزام لام رثكا ناكو هلابج م

 )0 7كتنكفو ( تتكرر (00) 42 07 60 90 ليكوا 11
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 المك زا لم

 ' 71 ىلإ سيفلا» كرو. تنذ !!ذه 'ى .ىل ام: ناجيوللا:.لاقف ةميتشلاب

 | 0١ بلضققوا هيلا امهعخدق 3 ةلوسر ارماث* < ىرهشو ١ نؤنذرب .هعمو
 | ]طفيف ىلتم عيش ىلا تعبي كتاثمل اذه لقو هب ناّيحما لعف' نم
 كرتتو كرما ىى طلغت مل كحيو رايحيق ىلا بتك مث «لعف ام هب

 لك لتو رهاط .ىب .هللا_ نبع ريمالا مع, نيسلل ىب نسلل لثم.و

 نقحتو كردق عضتو كاخا عفدتو كئامل دبعلا اذه ناما ىف ٍ

 نم دبع ىلا 2كليمو هدايا ككرتب نيسفل ىب ىنسلمل ئكيلع

 «تدعأاوو رمالا لوا ىف تطلغ دق رايموق هيلا بتكف هديبع

 نا يدتفلاخ نأ نمآ الو /يدغ دعب* هيلا رص لجبتلا

 رمالا اذه لطبيو ءانكشلا تعقو اننيب ءامدلا تمجو هبا

 هيلا ثعبان داعيملا ممي ناك اذا دجا هيلا بتكف ةسمعلا نقلا

 ةلع كل تضرع دق 2هنا هيلا بتكاو كتيب لفا نم الجر

 الو تيفوع ناف مايا ةثلث # يلاعتت كناو* ةكرشدل نم كتعنم

 كنم* كلذ ليبق ىلع نحت #4 هلوكنسو لمح ىف هيلا ترص وو

 ىبوم نب 0 كيو ريقصلا نب دىجحا # ناو © نتيقولا ىف ريصماو
 سيمطب هركسعم ىوهو نيسمل نب نسل ىلا ابتك صفح ىبا

 ناتساخرس لتقب هباتك باوجو رهاط نب هللا دبع مما رظتني

 ©) 0 ىرهش كاع 2 | 2) © هزل 21 لعفي."72) 0 كليبد

 01 كليم. 2) 0: تدعمو ب ر/) 0 هرم. م) © تفلاخ. 2 0
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 01 ا]مم

 خكحلسم ىلأ جورب < ءيماذ ةاتاف للحل" ىلأ نايح ثعبف فراع دب

 قاما هل لاقي ىبا دجال ناكو ىبوم نب دمحم عم 6 فالمدخ

 ىلا * ليللاب ريصيو ضايغلا كاهن ىوآب رايزم نم برع دق ناكو

 ء محق نم ةداخل فيرط ىلع ىو 4 نايرشواس اهل لاقي  ةعيض

 وه تنك لاق هنأ قاكما نع ركذف «رايزام رصق هيف ىذلا فبهبصالا

 داقت ٌباود هعم رايزام باحصا نم ةّدنع ى رف ةعيضلا هذه قى

 هتبكرف / مخض نيج اهنم سرف ىلع تبثوف لق كلذ ويغو
 دجا دارا امل ىلا ىلا هتعفدف ةيراس ةنيبلم ىلا هب ترصو ماًيرع

 هبجمأن .نايح هيلا رظنق سرفلا كلذ بكر فالامر ىلا يورشل

 0 كول تلا رع بتاع وعن اك / ناجنوللا ىلا نايح تنفتلاف

 ناجنوللا هل 2لاقف هلثم تيار ام لق ليبن سرف ىلع حِيشلا اذه

 ةثعبلا * هلعسي 2لجا ىلا نايح * كثعبف رابزامل ناك سفلا اذه

 7 هشّتفو رظنلا لمأت املف' هيلا هب ثعبف هيلا رظنيل هيلا 7سرفلاب

 لقو * .ناجنوللا ىل هعفدر هيف ىمرف نيديلا «بّطشم.هدجو

 ,ولوسيلا * عجرف نينموملا ريمال ثراولم لمو هرايزامل اذع هبا لوسرل
 ملدا هيلا ثعبخ كلذ ىم ناجزوللا ىلع بضغف* 7 ديا ربخاف

 42 © هرم. 2 3) ©  ايدامح طنا ١2 © دعيصت 24270
 نايرساواس, © ناريشواس- 0 © سرق. 29 0 كنهفصالا. 16

 60 ه5 12153 2ععات136 12 201012 نانلسلا 3. 511212 2. 1
 1. 16 205665 10ءن5 فيهبصالا يب 1 /) (ب رمضصمز

 1و. ه.1, 1ه.  م) © انايرع. 7 0 5.5. 2#) 0 للق. م)

 نايح هيلا. 2 © هب ثعبلاو سرفلا. 7 0 هبلق». ) ©
 ابطشم. 6) © هدم. م) 0 تنطت ةتأا. و) 0 هبخاف دما ليسر.



 اثم ١ م30 نس

 راهيزورسلا نب ىيحو هجارخ بحاص لصضفلا نب ناذانثو هبناك
 مكمزح نا <هل لاقف هدنع لهسلا لما نم ناكو هذبهج

 نأ. ةركاو ديلا برعلا تلخد 0 نقو لهسلاب مكعابضو ملكرانمو
 © لنصو  ث نامالا مكسفتال اوذخو ملترانم . ىلا اوبهذاف مكموشأ

 م جسفنال .نامالا اوذخاو علزانم ىلا اوراصف فارصنالا ىف هل نذاو

 ةحابتساو ناتساخرس ذخا ةيراس ر/ةنيدم لها غلب املو

 اهي

 ىلع اوبقو نيورش ملبج 2 ةابج نب* نايح لوخدو دهركسع

 2 برهف زيرهش نب 8 ىلاتسيرهم © هل لاقي ناكو * ةيراسب رابزم لماع

 نم ا نجسلا 4 باب سانلا تفو # هسفنب اج م هنم

 رايزم اخا رايهوق غلبو ةيراس ةنيدم كلذ دعب نايح ىتاوو هيف 0

 ىلا #7 صفح نب ىبوم نب دكمح فقلطأف ةيراس نايح ةافاوم

 هبجوو يرسب ليغب ىلع هلجو ةسبح نم ناقسربط. لماع ناك
 "لجو هيبآ لابج هل 2لعجو ىنامالا هل نخأيل نايح ىلإ هب

 نب كمح نامصب كلذب هل فتويو راوام 0 هيلا ملسي نا ىلع
 ىبوم نب دّمح راص اًملف مريقصلا نب دجاو* صفح نب ىبوم 5

 ىنعي اذه نم نايح هل لق هيلا رايهوق :لاسرب هبخاو نايح ىلا

 رهاط نب هللا دبع ريمالاو ةفلخل ردفرعي دالبلا ميش لق دج

 كة

 6) © هذه, © 160)2 ههع . 2 © مكيِلا.- ١ 4 © 8اصوو ةاعت
 6©) 0 نامالا تسفنالا ري 0 هدص.ز © ةنيدملا ى) 0 لبثخلا )
 0 ىنابسدرهم» 010 0 كدرهسو © نيرهس. 6:)2© تنصاون 2 60

 دلو 2 6 هت. .هج) © 0.1, 0 532ع2ع رفعج-». 110. ممقعغع2 1ذ
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 1 الر

 ىلع هكلي نأ هل نمضو ةعاطلا ىف هبغرو رايرهش نب نراق < بئاكف
 ناكو هيخا نبا وهو رايزام داوق نم نراق ناكو هتجو هيبا لابج

 نم ةّده ابهبلا ْمضو نراك نب هللا دبغ ديخا عم بص راولم
 نمض دق 3 نراق ناكو نايح هلامتسا املف هتابارفو هداوق تاق

 5 نا ىلع ناجرج يح ىلا ةيراس ةنيدمو لابخل -هل ملسي نا هل

 كلذب بتكو نامصلاب هل قو اذا هلجو هيبا لابج 9- هكلج

 ءرهاط نب* هللا دبع هل لجسف رهاط ىب هللا دبع ىلأ ن

 لبخل لخدي الو فقوتي ناب ن ها دل كو ل

 نوكي الثل ءكاذولا ىلع هب ٌقدتسي ام نرق نا نوكير فس

 10 هللا ري دبعب نراق اعدف كلذب نراق ىلا نايح + بتكف ركم هنم

 اولكأ ايلف هماعط ىلا هداوق عيبج امدو رايزام وخا وهو نراق ىبأ

 كاشلا السلا ىف هباخصا مهب 7 ىدحا اونأمطاو مهحالس م اوعضوو

 (قثوتسا هيلا اوراص ايلف ةلبج ىب نايح ىلأ مهب هجوو 2 مهفتكو

 ةرايزم غلبو نرق لابج لخد ىتح هعيج ىف نايح بكرو مهنم
 دو اغلا .نورشع كسبحخ ىف هوخا رايهوقلا هل لقو 2 كلذل متغاف ربخأ

 مهب كسفن تلغش, دقو 0 فاكششا نيب .2 نم نيملسملا نم

 ءالوهب عنصت اف ”كتاباقو كتيب لهاو كنمأم نم 2تيتأ امنأو

 1 ب يي رماف لق كلنع # نيسبخلا

 ىنارصنلا 2 نير نب ىلعو 0 هتطرش بحاص نارهم نب ميقاربا امد

 2) © تنس ق2 242) 007 لا ا 2-0 6.0

 تكتنص ا... ريك ( كبعل“" 5) © دذطع و. 772) 0 ةعافتل ) 2

 تاتتص ف. )2©  0 ءتتص قام 4) 0 تسيتوأ. . 7) 0 كتبارقو.

 7) 0 نيسبتكل. 20 © ءطرش. 2) © نيورو 0: قيز



 مزن ١ )1 خنس

 تح 8 ني نيصخ . ندي: فيرطغلا وهو رعاشلا“ نيانشب ونبأ“ اكو

 ناتساخرس ناكو امهف ابيدا < ناسارخ نر * قارعلا لجأ نم ىتف

 ناتساخرسب لزن الف اهبهاذمو برعلا. ىالخا هنم ملعتي هسفن همرلا

 مجاهف «لاقتاو باود هعمو هركسعم ىف ساش وباو هب لبن ام 5

 ناك ام عيمج اوبهتناذ نسل باكا نم /ةيراخبلا نم ممهق هيلع
 يدعم تناك ةرج قخاف ساش وبا ردابف تاحارج هتباصاو هعم

 ىتح ليبسلل # ءانأ للصو* احدق هديب لدخاو هقناع ىلع اهعضوف

 ديع نب نيه ىب هللا دبع برضع ةرم ناك دقو مالغ هب رصبف* ١

 هفرع هوفرعف نيسلمل ىب نسل بناك ناكو ىربطلا ّىطقطقلا

 77 أوربخأو عتميخ دولخداف ءامأ ىقسي وهو را هقناع ىلعو همدخ

 ماركالا ةياغ همركاو هاسكو #ةلمحت هيلع لخذأت هناك عبحاص

 | لاقف ةديصق ريمالا ىف لق هل لاقو ”نيسلل ىنب* نىنسحلل دهفصوو

 نم هللا تاك نم ىردص 3 ام ىكمأ حكقل هللاو ساش وبأ 5

 < حغلاص ع5 سير نسل هجوو «« رعشلا نسحأ فيبتف ليهلا

 ه8 در كسعم نم لب رو رهاط نب هللا كبح ل ناتساخرس

 هللا دبع ليم ةليج ىب نايح نأ صفح نب دكيح نع ركذو

 00 سلال ىلا ىسلللا عب ديما ني فاك بأ

 ©6) 0' قلق وبخلا .23) © وبا. 2ءملع 0 ىسح. 20 © هدد
 تا ل ه2 )0 20036 لافق. :.. ميق خةيراكنلا ىمر 0

 0 دك علل ) © كلل 2 0 بوه رق, 0-20 ةحارللا
 /) © رف. 2 © ربخاو, © اورجاو.



 مال ةائس المل

 ناطلسلا ىلا هب برقتن 2ال ملف* انكلحا دق ناطيشلا اذه

 عفقوف لق هب اذل فيك رفعجل اولاقف © نامالا انسفنال فخأتو
 ءةميظع ةبشخ رفعج ذخاف هرواثا اناو ةعاس قونيعا هل لقو هيلع

 ع اناتك .دهكشوأ 2 وكلخو هيلع :ةسفت .ىدقلت قشلتسم ىلا
 : ىقوكوتاو مثرد فلا ةئام ىنم اوذخخ ماص وبا هل لاقف ةبششل عم

 ىانازيم اوتاه لق اهرضحأ / هل اولق اعيش مكيطعت ال برعلا نا

 يطا نايس جير ىف لل انهخ فا كيس ل

 7 ىلا فيتاوملاو دوهعلا مكيطعا # اناو لزنملا ىلا ىبعم اوريص لو

 «نيسملل نب نسال ىلا هب واصف .مكيلع رضواو كلذ مك أ
 0 اوذخاو مسوع, اوبرضف نيسمخل نب + ىسحلل ليخ جعلبقتساف

 لس دي نيل بعصا سمس مهنياخ يتلا س١
 لتتم ناتسربط داوق نسلمل امد هيدي نيب مهوفقو املف ىسمل ىلا
 7 ىطقطقلا دمح ىب هللا لبعو ئدزالا ةبعش ىب ةنريغملا نب دمحم

 , اولق ناتساخرس اذه مهلآأسف خريغو طارق ىب متقلاو ىبضلا

 دو هيلا ماقف كييخاو كنباب هلتقذ مق ةريغملا نب دمحم 7 لق معن

 هديُط فتسلا ةعتشللا بيس 1

 «) 0 الأ. 2 5) 0 20036 لق. . © 0 هده. 20 © هدصبز © هدتم

 هوءدشو. 2) © :اناتوء١ ١ /) © :هرهنا 2056© ه2 © نازيبم- 2 0

 ننمج 180 ىم.: 20 للتمت 2 © هدم اناا © ) ١

 #7 0 لهس 67) © ىسملا نك تهوس. م) 0 فقو. 7 01
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 11 الزلوع نمت

 بردلا ىلا اوراص ىنتح موقلا نوعبتي نسما باعت لزب قو خرصناو

 ىتح 6 عنام ريغ نم * © سائلا ل دو دورسك.ذ روسلا ىلع ىذلا

 « باطلا 8 موش ,نىضمقو ركسعلا 3 < ام يي ىلع ]ولوتنسا

 تلجوف فيرطلا ةرسي نع عضوم ىلأ ترسص فأ كلك انا انيق 5

 نو ادحا ر/ىرا نأ ريغ نم مرلاب هنمكافت مث هيف ومملا 6 نم

 وخا رارهش وه /اذف هفانك تددشو 2# هتطخان هيلع تلمح لق

 2 ىدتكاق ىلا هتعفدف لق 8 ركسعلا بحاص * نانتساخرس خاص أ

 اةقنع برضفا نيسللل ىب :ىساملا كا رايرهشب ىأو م ركسعملا ىلا

 ترك عمم 00 خسأرف سيخ / ىلع رص ىنتح ىضي خاص وبأ امأو

 ' (قيرطلا ةنع ”ةضيغ ىف لزنف عرزفلاو شطعلا ”هدهجن اليلع ْناكو

 نم لجرو 8 هل مدلغ خد ردعبف ىقلتساو هتيأد 50 ليحل حفس ىلأ

 نانساخرس لاقف امئان ديلا رظنف كيما ذو نب رفعج هل لاقي مباككأ 15

 ىعم سيل 2 تلقف لق شطعلا قفديج لقف كم .ةبرش رفعج اب
 ىنبعج سار 2 0 نانساخرس لاقغ عضوم ا اذه نما ذك كف ورا ءاثأ

 لل نتءاقف ىاكعا نم دادع ىلأ 6 رفعج 9 لاق هب مث ىنقساف

 اا لتتو1)8 0 هوي . 250" نم . 2006 أورك ذو. هز 0

 0 عئضرأ٠ نر 00 راو دك 0 تكلس 0000 نب دكياق.

 0| 6( كسعلا" < 2 0 ىف .7) 0 هدهجات. 2) 0 ةطمع 6

 1 1 ناتساخرخ. (م) © ىقتسف. 0 ها». مي. 2) ( لاقف. )

 0 تائو.



 رورو اب

 نرسم مو“ لراثلا نم ملل كلبعو ام الد كيب اراك
 دب ممرما ام «اولعفي ملف اوزْذَحو اوفاخو كلذ نع مهقلا

 25 نونكحتي 7 ناتساخرس باكا 0 نولكولل ناكو لاق

 ىدنشلا ٠ تمرح هيما تاس ل 1 نب نسل سرح عم
 ميلستب © ناتساخرس 4 سرحو اورمأاوتو ضعبب عضعب سنأتسا ىتح

 كلذ نم نيسلل نك نسل باكضا نيكو يتسلل ا

 نيسمخل ىب نسل نم ةلفغ ىف ناتساخرس ركسع للا عضوم ا

 طئاخلا نم نولخدي موق ىلا ىسلل باكتا رظنف ناتساخرس نمو

 نسل غلبو اوراتف ضعب أ مهضعب سانلا رظنف عم # اولخردق

 ليعبر ماتو انتل حطب لمست اتيت ا
 0 /مهق للقم اونوكت * نأ مكيلع فاخا 2 ميس ب

 0 نسا باحتأ نم وو 2 هيوجر نب سيف باكتأ ىضمو

 ىههتناو ناتساخرس ركسعم ىف روسلا ىلع ملعلا اوبصن ىتح نيس
 2 ةدغب اولكدو 'روسلا اووسك "ثق برعلا 8 نأ "ناتشاتسا نأ 3

 : 0 مايل ىف ناتساخس ناو ترهنا "90 هش ولا

 "طفح هلا ةرقاف ىلوصع كق هنا 31 40 4 ردقي

 ©) © اوليعد, 77047. دنع اولبقي ملف. 82) © 2003+ اوناك. ©. طع
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 از" الز نس

 هِمرلاو كجا ليق فقحتو اقيقحت الو ءاتا كلذل فلي رو*

 1 3 ا 5

 ء هيبلع جارخ 8 قعود جارخل 06 باحصا نيب رشا ىقلي نأ دارأ
 ت0
0 0 

 0“ عانصلاو راجخلا نم

 ةيغو داوقلا ءانبا نم راتخا نم هعم ناك 7 ناتساحرس نأ رث لقق

 نينتام ةرأد 1 غانم عمجن ةعاكت#و دلو هل ناينف لع لهأ م

 ةرظانملل .«#عمج كيري هنا رهظاو هتيحان فاخإ نمم ىتف نيتسو

 ماوم ءانبالا نأ هل لاقف نيقاهدلا نم نيراتخملا .ةركالا ىلا ثعبو

 كركسع ىف نوكي الو اونمأتل مولتقاف هنيحان فاخا نع ةنظلا »

 اليل ةركالا ىلإ ماعفدو عفتكي وها و مسك اأو داوم فلاخ نم

 ىف ضب اومرو مواتقف كانه ةانق ىلا هب اوراصو هيلا 2 2ورعفدف

 ىلع* اومدن جلوقع ةركالا ىلل باث املف اوفرصنأو ةانقلا كلت  رابأ

 مدنع سيل موقلا نا رايزاملا /ملع املف* «كلذ نم اوعزفو # هلعف

 اا نيذلا 2و" نيراتخملا ةركالا ىلا هترعب "هيلا دنودوي * اماق

 |ادطلا بايرا لزانم مكتحبا كنق ىلا هل لاقت ىتف: نيتسلاو نيتئاملا

 . #7 كلملل ويبصت اهناف عتانب نم ةايبمج دراج نم نك ام هلآ عامرحو

 لبق © هغعيمج عايضلا بابرا اولتقاف سبل ىلا + اوريص هل لقو

 ©) © رقا كلذل ري ملف. 6) 0 رايزام ملعا.. 2 © سيل مدهقلا

 0 اا هز قيمز( وز: ا برع) © طعأل ناتساخر اشو,

 ناتساخرش. مى) 0 دمع همزت. 2 © عفدف. 2) 0 2001 ىف.

 460 هصتع 2 0 لاقك. 2 © نوديي. 7 © كللل ىلا. ه) ©

 أوميدح“ زر © تاتنحت 3



 اتا از"يب

 ناك كعاولا ومره نب ىبوم هل لاقي لجر لقف نييباوبلاو ةظفشلل نم

 جارسخ كيلا ىذوأ. انا نس. يرشح. لتنف هما ري 1 ق0

 ريقشلا نب ادجال نيل بحاص' هةغيلخ لافت هب مقار ندللا
 كنك دقو .«قيهبصالا. دنع موقلا ىظحا تنك كقو ملكتت ل 8مل

 و هلعفي مم ءىت اذهو © ءةداسو : ىلع 06 تنعم ليو كأرأ

 لق ىببوم نم رمالا اذهب مايقلاب ىلوا ء تينأف كريغ ىحأب كلملا
 اماو /دحاو ترد ةيابجحع مايقلا ىلع ركقي ال ىدوم نا كيتا

 مكيحاص ملع ولو عيجا سانلا ىلعو هيلع وه ماه لهج مكباجا
 نيظنتسا ءام: ىعب: نسيج: اًماو انسب مث قلاوون

 لاما اذهب عايضلا دارا ناف رئاخذلاو لاومالا ىم اندنع ام كلك

 2لاقف ملت ال كلملل عايضلا بناللا 55 نب ع هل لاقف هانيطعا

 قع تكس اهل قيم ااا اي دللي كلعسا» ازمه "نيا يطا ا
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 د نالق :اولاقف ةاعسلا : نم كه رت نشهأتلا ىئكلط» كل مصتاب هللا

 اولعتجوا رتكاو لقاو اغلا نيرشع ليتك“ نالقو'فالا ةرشع لكنك

 در ماا كلذل ىضم املف تريغو يارثل لما سانلا نولكاتسي
 كعارلا ىوم نامض نم ناك ام اركنتمو لاملا ايضتقم لسولا رايزام
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 نراك ا

 ناكل احا تعصم نئب ميخأبأ نب 5 هليق نم مدصتعما هجوو

 ىربطلا نرق نب نسل هيلا مضو فينك عمج ىف ميعاربا نبا
 راه نسل ىب روصنم هجوو ةيربطلا نم بابلاب ناك نمو دكئثاقلا

 ” 10 2 نك ناتس بط "لجيل "ىلا ةنيحم للا ستوابتدا بخاص

 اك نكجحتا امله «كتواشتو 7 زردللا ىلا ٍاسلا ابا هجوو ىجلا

 اياض ناوقم نب ميعاربا كلذ :قنع كثنعب بناج لك نم رايزاملاب

 بحاص ةفيلخ امهعمو © ىنارصنلا بناللا < نبر نب ىلعو هتطرت

 لولا 000 ل ليشل ٠ نأ هلع يسيل ندملا لعا أ سرا

 فسوب نسب 200 ىنغلب كقو لعفي ملف مصخعم ا دعس

 ” نيلخدأو نيملسملا نم تربمأ ةأرما 3 كنسلا بحاص نع بضغ

 ىناح لاومالا توبب ففدناو كنسلا اوغ ىتح ننشللا نذلك كل

 نيرشعب تركي 28 لجلا اأذعو رك اهننيدم ىلأ اهدرو ةأرملا لقنذسأ

 اذناو ءيرح ىلع مدقأ ال ىىتاو مكيف لعسي ىلا ثعبي الو اغلا

 مكن ناك نمو مكالبيبس ى 5 ١ نيننس جارخ عا أ.داف ىغةرو

 نمو هلام هيلع تددر مكنم ىل 2ىقو نف لاتقلل هتملكق ايوق اباش

 ' دط افيعضا وأب اعيش ناك نمو :هتيد تدخلا ىف نوكا فو ارث

 ىرإ ( هذدظن 2 2) © درالا هدستقوم ىلأ, © رالا تك © نبزر' 0
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 0 اكس الث به

 لمآ ةئيدم روس © بيرختب ناتساخرس رماو هباككا عمج ميقلا رماو

 لثم اهب لعفف ةيراس ةنيدم. ىلا راس رث ويمازملاو. ليبطلاب هيخ
 لعب فو* سيبطا ليكم ىلإ #1 رايهنع احا رايزام هبجف نق كل

 حاباو اهتنيدمو اهروس برخ :ناتموبط :ليع. نم ء ناجل 05

 ةاككلذ لعب هجون رث 7ىلب نم ىلخو بره نم نم بريف اهلعا

 «رايزاملا هيخاب فختلف رايهوق اهنع فصناو ناتساخرس سيمط ىلا

 رركلا ىف هلمو* ركلا ىل سيمط نم اروس ناتساخرس ليعف

 نال كجدلا نيبو اهنين هبعنيب ةرساكالا كقاكو ليما ا ا

 سيبمطب اركسعم لزنو اهمايا ىف ناتسربط لها ىلع ريغت تناك كرتلا

 ١١ اهيلع ريبصو سركلل اجارباو اقيتو اةدنخ اهلوح م ريبصو نانساخرس

 ىلع اوفاخو ناجرج لها عوفف «تافتلا لاجرلا هب اكوو اقيثو اباب

 تبع ىلا ربخلا ىهتتاو روياسيت ىلا فت ااهنم بيض يتبول ل
 همع 2# هاط ىب هللا دبع ديلا هجوف مصتعملا ىلاو * رهاط ىب هللا

 +طقتح افيثك اشيج ذيلا مضصو كعصم نب نسللا 02-ب

 5 ' 5 نيسمللا نب نسا لنف ىدنخل ىلع ركسعي نا ديماو ناجرج

 6 ند راحو نانسا خ رس هلع ىذلا ىدنفل ىلع أ,كسعم : ْ

 لج نب ناجح وهاط نى د هللا ىبع اضيأ حو ا ضرع

 < نيو لاب 0 ىلغ 7 اركسعم ٠ سموق ىلا نذلا مكس ةعبرأ 3

 4) © كدرختاد» © ط.1. ءا 0ءاملع ماسك ةءصعا ناتساخ شع 0(

 207 رابيعاق» 2 0 نوما هدف نوكت ناسجرج نكح لكلا
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 أم )1 خس

 دب

 لعا ريصو 4 ناجسادنو ىب ليلخل رصقب هعمج ّلمأ اوفاو املف

 عيمج ءاهس بتكو 67 ناجروللا قب ع هد ةربغ نع انيحان ةيراس

 كلذ دعب ةضرع مث هيلع ءدحا نم فخ م ىتح لمآ لها

 لاجرلا قدحاو نحا عنم لكان لو اوعيتجلا ىت ادامدالا لع

 نيلجر ٍمنم دحاو ركب لكوو اعيمج اوُقصو 48ب حالسلا يف*و
 ىشملا نع عك نم لك سر لمحبي نا مهي لكوملا رماو حالسلاب
 ةمنامك ىلع نابادومف هل لاقي البج هب ىو ىتح نيفتكم عقاسو

 نيدخلاب هلبكو ةيراس ةنيدم نم ديسارف ةينامثو لمآ ىم دسارف

 اميف 10 ةنس ىف كتذو افلا نيرشع ةتدع تغلبو ةسبحو

 ةعامجو رابخالا لحما نم“ هريغ اماف صفح ىب يَ نع مكذ 0

 ليقلا اذهو 7 ةنس ىف كلذ نك اولق < هناف كلذ كردا ىمت

 نأكو 75 ةنس ىف ناك رابزام لتقم نأ كلذو باوصلاب يلوا ىتدنع

 ٠ 8خنسب كلذ لبق ناتسربط لعاب لعف ام هلعف

 ام ىلع لمأ لهأب /هلعفو رايزام ةصق نع ربخل ىلا ثيدلل عجر
 كلذ لعفيل 4 ىلا ا م ا 15

 7 تسبحو دي دخأاب لبكو 2 ورمب دعم ناك 7 نم ءانبالاو برعلا هوجوب

 رشا دل ىهتساو رايزاملا ىكمت امل. «هسنح ىف لاجرلا هب لكوو

 مزز © 16 ناكسا دوز كك. 1" هع. جاز** عب 5ءاتس ءلحلتص ةزجاتل

 ادوات. 21111/:. (21671ع2, 1, 11 و 3 ناغفساأ كنو ليلخ م10 دآادنو

 ”مراغسأ. 6) 0 ناحرولا ب 1112م ناحر ١) كءرتعإا 116 6 4 22ععررل
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 الز 1 بم ازرار

 ىلا هريغ دوعي ال ىتح هنيعرلا © لتمقن ماضعب لاقغ وب ام ىلا

 بحاص ىلا بتكف معن اولق كلذ نولعفتا هل لاقف .برهلا

 ةنيهر ومو دادزي © نب ىلع* نب نسحلاب هجوي نا هرمأف 7 نئاعرلا
 # ملاص ىال* اولق ام ىنع سانلا مدن ةيراس ىلا هب اوراص املف هيبا

 5 ضخهعمج رت فينعتلاب هلمقب راشا ىذلا ىلع نوعجري اولعجو

 اعين متنئص لق مكتا هل لاقت ةنيفإلا صحا ىلقو ناتاشا
 / ناجرلا دبع نب ميرللا .ىدبع هل لاقف هولتقات ةنيعرلا ءاذهو

 دلبلا اذه نم جر ىم تاجا كنا هللا كحكلصا  بتذلا

 عجر ناف نيرهش هلَجّيت نا كلعسن كلبق ةنيعرلا ءاذهو نيوهش
 10 م بحاصب اعدو موقلا ىلع بضغف < لق كيأر هيف تبضمأ لاو هوبا

 الغلا“ ناو“ مالغلا : ايتلتصي ومات :عيورات نب [معسر فترات رع
 هتالصم ىف ليظطف دل نكات نيتعكر كسي نأ هلا نقي نأ اا

 «.كمو.هتالص نم مالغلا اود :عذج هل ّدُه ىقو تحب زل
 رهأو هقوف 0 عع . عم 2 قا ْ اودشو 33 أ قوف

 ة5 ىلا. مكقتو لمآ ىلا اوجرخج نأ ةيراس 2ةنيدم لما ناتساخرس

 اورضحاف برعلاو / ءانبالا نم قدانخل لما راضحا ىف مئاسملا باخ

 ىلع "ميكجهشأ نا كيرا قل ه3 قتوت لمآ دا ةياشءلتا ل7
 متم ناف ملتاوماو مكعابض 3 مكيلع لمآ لها كهشاو لمأ لفا

 مكنم انذخا انك ام فعض ”اندنع نم* مكائد ةفكانملاو ةعاطلا
 2 هاي ار 01 فش ا ججسإل/ا نب ديبالا ييوالخر»

 64) © لتقب لقف, © ىتعي. 82) © ناهرلاو 0 هدص. 2 © هنت
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 انآ" ارز 0

 اذه انباتك ارفاث .فلاخملا ىلا .اآلا بحن !فا: هداوق بدتي ألو

 . لزنيل هتحفص كلذب 3 كبيلف هسكب مه نمو هجارخاسا ىف عيلع

 "لعاب اهريغو فئثظولا ىف ةوسا سهل ناف هلاثمأب لونا ام هب هللا

 ةجارخ عقنع ءانلخل فحين االاو امو قيلاو ناجرج 5

 لفا ةيراصكا ىف جيلا ناك ىنلا خجاحلل منع 8 عئانر لأ تاعشرو

 0000 يل اويما هللا .ىتك كفو لالصلا :مكيكلا / ئراغلوب لابن

 ةللاو اناوعاو ادنج مليكلاو لابتخل لها لعجو هلك كلذ هللا

 لضفلا ىب ناذاش ىلع رايزامل باقك درو املف لق 5 دوم

 نيرهش كت 0 6 جارخلاب سانلا خا جارح ىلع ةلماع 0

 نأو تلا رهشا عبرا لك 2 8 رشع ىنتا 3 55 ناكو

 / ةنيهر هنم 0 نم * وهو راطعلا دادي ىب 1 لاقي الجر

 كلذب ناتساخ رس خاص وبدأ رم تاق * رايزاما لع 2 نم جرخو برع

 ةيراس ةنيدم لقا هوجو عيجن ةايراس ىلع «رايزالا ةفيلخ ناكو

 ” قوتي فيك ما مكيلا كلملا 7 ىتملحي فيك ليقبو عخري / ليبقأو ؛

 نوحركت الو نيميب نوفت ال م متناو هتنيحر كرتو يرخو كثدكت 0

 5 مل عجري فيك 7مأ كلما مكب (قتثي فيكن را فلخلا

 ©) 0 كا. | تإ ا( 00 0 فويبلفا ا )0 لعأ ىم. 28) 0
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 انزل“ مني ابا

 اند وكو ايهح» دلل: اهيفا نأ ففرب الو < انظلغأ نا ةّدشلاب

 يلجأ رادنب ىلا بانلاب انيمأ ا 06 ببنن هبلاو لكوتن هيلع

 للا نكنن ىف ر/ اهانلجاو امهلع 3 نب <« نالغتسأ 3 ري نايا

 م لها ىلع ام يرخاساو كتيابج كدجو كلذ ملعاف هامميست دلس

 5 3 كتنذ قاب جرد كلو دامربت هك نيضج دلو لنك ككنيتات

 رظناف كالا لأ اندنع كوأزج 00 م هريغ ىلا كلذ تفلاخ

 ادن ليف اعتكا عبباتو * كرمأ 3 رص كنكايم نع ماو كسفنل

 2+ نسايتالا» نم ١ ىنم :تدخ اع كتكاو :ريكعتلاوباةاجإو لل

 نع هل 7 ةلغشم كلذ .ىيف* نيكي نأ انوهجر كف .اناف نيمشَعلاَو

 ىلا :نيشفالا مهّجومو نيسامإق ىلا رئاض ه هللا همركا. نينهوللا ريما

 هب“ هللا انسي امك هنا كلذ هللا .هنيا لعتف نقلت عطا ىلا

 ةلابصفاو ةيكاوف "نم اندوع نق اع لمالا طشييو ةراوك انشا

 ٠ ضفربو هيما هللا همركأ للميي ىلو 5 زءاطعأو هءاذعا تيبكيو

 و5 لوقو 7 هلامعي .فجرم * فيجلرال هكلم نحااوت ىف «فرصتلاو ؛ ككل

 ويم اذإ هدنج هللا هميكا* برسي ل ه دناف هتصاخ .« ق لقاق

 © © انطلغ ..2),© بيتا# 2 0 لا راثيع ترا
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 0000 رع طربي

 نا وما كلذب سانلا فاجراب «رايزاملا عمس املف رايزم ةيراحت

 بسك رمثو لضقلا نم هيلع ام بسن هيلع عجر عطاقي م

 هيلع هلماع ناكو جارك ىلع هلماع ىلا اباتك اشنا رق نلعجملا 0 هل

 هب فجري امب اندنع نيكصو انيلع 3 ايقنت ابخالا نأ 0

 رابخالا نم انيلع نودلويو انيف < ناتسربطو ناساخ* لها لاهج

 « انيبدت ىف نعطلاو * #انتلودل بصعتلا نم هسوعر هيلع 0

 نيدحاج انيف رثأو اودلا راظتناو / ننغفلا عقوتو انتادعال لسا

 هللا عرقأ ىلا ذخعسلاو خةيعافرلاو 1 قنمالت نيلعتسم 000

 الو ربغص لوسر انييتا الو 2 فرست الو دكت / ىرلا كرب اف اهب

 لك اميف اوضاخو دود خفانعأ 5 تنيكو كيك اولاق أ ريبك

 ثاهني الف ةم دعب ةم ديف 4 جيناما بيخو عتتودحا هللا بّذك

 اللد لك ةيشخ الو..ةيعت. كلذ ,ىع عرجري الو, ةرخآلا ىع كوالا

 حالصلل* ابلطو #7 هتفك ىلع ةءاقبتسا هعوركم 7ع مانو هيلع ىب

 ةبيدأت نع انفك الو اجاجن الا انواقبتسا ديزي الف # هذ ةمالسلاو
 اوناق عسب اقثرو خل ارظن جارسخل حانتفا ةنع م انبخا ن .رأ ا هلا 175 0 311 : 00 1

 كلذ عع ن ورجح دزسب د ال 2 ثداحن ١ اولق 2 هب انردإب نأو لرعم

 نإ ( 5126 دز 0 30011 كفاح كلذ: فاجرأ. 86(

 © هرص. 62) 0 ناتسربطب. 4) © انتلودب. ) © ىعط ىف 0-1

 12ءاد0لع (0 نص (ءاكاات ةبئتاكلأو ءانلآ 511261125611212 ©5أ ا 1ع[

 0 0 ريغلا. ١ 4) © معنلا» 5 2) 0.4. 0 6 كا

 ا مب عتنامأ. 4 © كم د 72) 0 ةيديفاع 72(

 ا الدم ديم اليسلل. ١ ١ >2) © اندر حأ. ) 60 ضب
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 مانع قت ا

 2 ةرقانم هتغلبو ناسارخ .ةيالو ىف عبط دحا اهيف همكقتي ل ىلا

 ىب هللا دبع لعل ابيبس 7 كلذ :نوكي نا اجرف يهاط لأ رايزم

 هملعيو ةنقعدلاب هليمتسي رايزاملا ىلا بشاآلا نيشفالا سدف رهاط

 امذق ناسارخ ةيالوىعو ىف همباو ملا ونوملا نييروع 2

 ةرتاوو رفاط جب هللا دبع ىلا هجارخ لج كرت ىلا* رايزاملا كلذ
 مصتعملا شفوي صقعلل لا هيف كفل زهاط ىإ كل

 عنمو تكي بو نا ىلا رايزاملا كلذ لجو هيلع هبصغاو هنم

 نيشفالا رسي امم كلذ ناكو هفارطأو ناتسبط لابج طبضو ارح

 هرمأي ةرهاط نب* هللا دبع ىلا مصتعملا بتكف ةيالولا ىف هعمطيو

 ؛ن هللا كبع ةبراحم هرمي ترايزاملا ىلأ نيشفالا بنتكو ر/ر ايزام ةيراحامب

 رايزاملا هبت هبتالو بح اب مصتعملا دنع هل ميقي هنأ دملعبو رعاط نبا

 رهاط نب هللا قبع فقاويس رايزاملا نا: :نيشفالا كشيااغالق اشيل

 «هيلا ةريغو دهجوي نا 4ىلا مصتعملا لنج ىتح ةمواقيو

 منصع امل زاياما" نا بطلا نيعتلا صفح ىب نو ركذف

 ,ىنتاهرلا . هنم ذدخاو اهرك هوعيابف ةعيبلا ىلا سانلا احد فالخل ىلع

 بابراب بوتولاب عايضلا ةركا #رماو فيهبصالا 2 رب ىف عسبحت

 ضرعيو 0 هضرتو كباب بتانسكي رايزاما ناكو متلاوما باهتناو عايضلا

 ريما نأ سانلا عاششا كبلب رمأ نم مصتعملا غرف الف ةرصنلا هيلع
 ىرلا ىلا نيشفالا 2 هجويو  نيسامرق ىلا 2ريسمل كيري نينموللا

 2) 51 00 60011 ةرفانم. 2 2) © هده. مه 0 هل. ©2)

 0 هرص2 2) 0 ىلع ان اه. ١ رث) ( 2003: .م21ع ةيالولا قف ةعيطتا
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 ىز © دذصعل هما 2 6 ل 0 كق ءع 0ءاتص0ع دنيهفصالا. 7(
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 هحرحج ميعاربأ نسب تالا لاو 3ل نسا هتف 3 حوجو *

 «© © هل مداخ

 © دوأد نب 5 م اهيبذ سانلاب حصحو

 نينتامو نيرشعو عبرأ :ةنس تلخد مت

 تادحألا نم" اهيغ "ناك ايع ربل ركن 1
26: 2 

 ومرفادنو نب نراق نب رايزام راهظأ 0 نم اهيف نك اهن

 راصمالاو * مفسلا لها هتيرامحو مصتعملا ىلع فالكل ناتسريبطب
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 مصتعملا ىلع فالخلا هراهطأا ببس نع ربخلا ركذ

 مفسلا لفماب بوثولا ىم لعف ام هلعفو : 10

 ' ال10 !تانهاا ناك“ ىراق' نب رايز نار نك كلذ“ ىف يتبتنلا نا ركذ

 هلهتكك هرمأب هيلا بتكي مصتعملا ناكو يارخلا هيلا لمك ال رهاط

 رومأ نإ دلال ئللو“ 7 ءبلا" ةلجا ل ليقيف رهاط ى 35 مللا يع نأ

 علب أنا ومأب 20 هبل رايزاملا لي 1 مصتعملا ن كك نايموعلا

 كبع بحاص ىلآ ةفلشسيو ةهيقونسب نأ هلبق نم الجر ناذع لاملا 1

 نينسلا 0 خلاك ها كك ناسأارخ ىلأ هدريل رهاطظ نب هللا

 نيشفالا ناكو © هنيب رمالا* مقافت ىتح رهاط لآ ةرفانو اهلك

 رهاظ لآ لزرع ديري هك لع 1 امالك انايحا مصخعملا نم عمسب

 خلونملا مصتعملا نم لونو كبابد نيشفالا رفظ املف ناسارخ نع

 0) 6 12288 هدصنر © عل مناخ ميعاربا 2 . جرتخو ادد عب 291 هع 11ش

 اهيف ناك 6 0 هدم. 0 1264 راصنالاو. 4 6 هر ! ©

 72 () كببلا. 2 0 رغاشدو يقنع هع 0620© لعأ. 2 كلذ.



 ناز را

 ىب دي دنع وع © سانشا' هل* .لاقف ليلخلا بانج لدشلت

 اهيف < هل خجافو هبلع فيطاو ارمي هل رفح دق ىدعسلا كيعس

 دق هبسحا اذه مصتعملا لاقف ءاملاو وزبخاب 8 هيلا ىمريل لا

 رماف كلذب دكيعس نب دكمح ساتشا ويخاف لاثل + هذه ىلع نمس

 5 ىنح#* رثبلا ىف هيلع“ بطصيو . ءاملا نفسي نا ىيعسانب ديك

 فشني 4لسمولاو ءاملا هيلع بصي لزي ملف «رئبلا ئلتميو تومي
 فيرطغ ىلا هعفدب سانشا رماف ءرتبلا ئلت رثو قرغي* ملف كلا

 امو «ىفذف تام رث امايا هدنع ثكف هيلا عفذف ر/ ىدنجكل

 دادع ىف ناكو ةغارملا ىلع اهلاو ناكف # لدكلا رضنلا  ىب"م يكره

 10 ملكتق سيدخل ىف: هلج ق تنكف» مياكتا:!نم» ونا سايعلا هل 0

 نيشفالا 2 بتكف هل هبهوف مصتعملا نم هبهوتساو نيشفالا هيف

 هل" ديفو دك ناكموملا ريمأ نأ هملعي رضنلا ىب ةيترف ىلا اباتك

 هب بريف ءيف باتللا ةيلآا لضي ىتنلا للبلا لوك عندا
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 ىف فشوم وهو ناكل ىف طف # |اديقم ءاشعلا دنع روغنيدلا

 15 57 رونيدلا ىلا 0 حيصاف ليللا 2 حذج ىف بانذلا #7 هافاوق ديحشل

 عريغو ةنغارفلاو كارتالا "نم :ةمنا 2 طغك .رثأ نمو تاوقلا قا ل0

 2 لاح نسحاب اناس ارماس مصتعملا دروو ءاعيمج اولتق |
 > نود

 ىلآ نومأملا كلو نم سدنس كلو عفدو دذتموي نيعللا سانبعلا

 © هطعب اونام مث ةراد : نم بادرس* ىف اوسبحت اتا

 )"6 هربنا 2) 0 هرض 2 © كه 2 © رثبلاو. ه) 0 1
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 لل 1 د

 2 توج ميلا ىديس اب لق فن نم د ىيح اي هل لاقف

 لاق ىفهتشت ءىت ىا ملاص ابا اب فيجكل «لاقف هبرضم كم قا

 لكأت «ماعط ّلك نم هل لمعي. نا رما ء ينولف ىرلحو 8 لبحيفسا

 ىفدنخ تام ىنح « قوسي وهو بلطي 00 ملف عنف ءاملا بلطو

 00 للا ص ا اك ابطا ( سك رجلا امو لك“ نك اصمم د

 آو ةمداغي ساننشا ىلع اجرك :ناكو .شابعلا يدرما ام* ىتم:ساننثا

 هلبق سانتا هسبحت مسبح رما هناف راهن الو ليل ىف 2 هنع بجحك

 2 افيغر موس لك ا ضل ىقلي ناكو بابلا هيلع نيبطو تايب ىف

 لاقف طظئاخل ءارو نيم هماكف دمايا ضعب ىف هنبا هاتأف كم زوكو

 نأ* رحقا ١ ننك / نيكس ىلع* ىل ردقت تننك وذ /ىنب اي* هل

 ىح كلذ ىف فطاتي ةنبا لزي ملف اذه ىضوم ىم 7”*صّلخا

 00 اكل ني ىدنسلا .اماو “دسفن .2 هي. لتقف“ انيكس هيلا :لدصوا

 نكي هرم هشاتخ نال * دشاتخ هيبال 0 بهوي نا مصتعملا رمأت

 اقف عجفي:* ال مصتعملا :لاقف سابعلا اوما ,ىم ةىشب م طاب

 هعفد هناف قيقا نب كك امأو « ؟ هايبس ةيلختي رماف هنباب خيشلا 15

 هدول ىف* ؛ارتب هل رفح تلاستملا كعب ني تيح 1 2 سانتا

 ام سانشال .لاقف مايالا ىه اموي 2 مسصتعملا دنع * ا «/ !مماسب
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 م١ خنس ا"

 لون :املف نيشفالا ىحي ىف ناكف سابعلا اماو ءءاطو الب لمح

 هيلا مذقف ماعطلا لاس اعئاج سابعلا © ناكو جبنم مصتعملا

 لون امل هناف ىلاغفلا ورمع اماو «هتوخا ضعب هيلع ىلصو مبنم

 ة رفحا هل لاقف نانسملا بحاص اعد نانسب ىف < نييبيصنب مصنعم ا

 ناتسبلا بحاص 4#أدبف ةماق ردقب هيلا اموا عضوم ىق.9اريب

 لثم ىتح ورع ملكتي رثو مصتعم ا هيلكي ملف فيبن نم احادقا

 رثبلاو كارتالا هبرض طايسلاب برضو دج هودروج لاقف هيدي نيب
 !0 اهترفح كق ناتسبلا بحاص لق اهرفح نم غرف انا . لحب كح

 ملف كتشلا, «دشحتو وربع هجو برضف ك.لذ كنع مصتعم ا ومها

 # ملف اهيف دوحرطاف رئبلا ىلا هورج لق رق طقس ىتح برضي لزي

 رثبلا ىف حرطف تام ىتح 2 كلذ هموي فطني لو ورع ملكتي

 قوف #اثانيعابب راص اهلف ةسبنع ىب فيج اماو «هيلع تمطو
 !ةرماو ةحلسملا ” بحاص كنع يرطف 7 ليتل ىف تام :الينح قلك

 ناك لق هنا م ىناديرلا نسح نب ىلع نبع.ركذو «كانع ربخ 4|

 هنع مصتعملا هلاسف بعصم نب ميعاربا نب ليحت لكي ىف فيخت

 هل © ناكف. : 6) 0 20036 تامو يسملا ّث مه 4 5زطع كك
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 ا الا نس

 ببسلا ناك فيكو هما ىف ل ناك نم عيمج- هل لكس ذنئصق

 ثراخل امد رن هظفحو مصتغملا «دبتكف هانم لحاو لك ىف كلذ ىف

 التم هيلع صقق بابسالا نع هلأسف "كلذ : لغب : ىدنقرفسلا

 | لاق مث سابعلا دييقتب كلذ كعب ممأ مق سابعلا هيلع صق

 ادا د١ ليسنا» تجلت :بككننا١ له: 7 كعضو ىف. كراختلا 5
 تسل نينموم لا ريما 0000000

 عبتت .رث «نيشفالا ىلا سابعلا عفد رث 4بذك بحاصب

 راك لايلخلا عيبا اجا ':ليحت نا وماف“ اعيبمج 00 دارقلا كشلوأ

 نك يا معطنيو لوف اذا نممشلا ىف جرطيو ءاظو الب فاكاب لغب

 مصتغعم ا 6

 ىلا ليلخل نبا عفدو حاتيا ىلا داوقلا وثاس عم عفدف « ناونقتلا

 الكب ىلع فيرطلا ىف نوليثكج هباككاو فيج ري ناكف سانا

 سأرلا نب سأرلا وهو ؟لهس نب هاشلا فخاو «ءاطو الب فكأب

 مصتعم لا هب اءدف #7 ناتسجم» اهل لاقي ناسارخ نم ةيرق لسهأ نم

 الك كيلا تنسحا .ةينازلا نبا اي هل لاقف هيدي نيب. سابيعلاو اذ

 6 نأ ردقت * ال ةعاسلا ثنا سنك اذه ىنكرت ول سابعلا ىنعي

 مصتغملا هب ,مأق ةلعافلا ىباي ىل 2 ليقتو سلجلا اذه ىف دعقت

 ىف للغب ىلع هلجو 6 اريتك !ديدح هيلع قاعف حاتيا ىلأ فيج 0

 00 0 ةبسك و١“ 2) 0 كننيبصر» 2١ 0 وسمت ه0( كتل 2

 6 عسنو. ري) © ناكوب مك © لهسلا“ 8) 516 ©: © ناتح»
 2 © ليقتف. 7) 0 ريتك ديدح.



 زر“ نس ارو

 سانشا .ىل انرصنذ ىدنقرمسلا 3 ترافل . «ربخب :اهريخاو هدنع نك

 اوءعجن ىيدادلل* بلط ىف .سانشا تعبف 6« كلذب .ءاربخلاف

 ىلا/ العا لاقن ءاديدح ابييلا عفدف* دنخل نم 2 ىيباذك

 كلذ العفف ةعاسلا ىدب الكعو ليلكل ىب دنا كيف لثم اذيق

 5. نجا اهنعغ :تيبي: نادت 01 بجناح ناكو اة ناك املق

 ةليللا كلت ناك املف ىدعسلا ديعس نب دكيحن عم ليلخل ىبا

 هجرخاف ىئدنقرمسلا ثرامل ةييخ ىلا بجاذل بهذ ةيتعلا كنع

 ىلا هلمك نأ 0 رمأو هحبدقف 2 سانشا ىلا مب ءاجو اهنم

 ةالص سانشا ليحر ففّناو *هيلا بجادمل هلم ىينمؤللا ريما
 ٠ لجر هعم ثراخل هاقلتق هركسعم عضوم ىلا سانشا ءاجن ةاحغلا |

 نيعلا + لاقف عم _ نيانشا ه8 7+ لاقف 7 علخ هيلعو مصنعملا لبق نم 1

 ثرال :مصتعملا .لأسو -سابعلا .لسجر ىف .راص ؛ ىنجر ىف, ناك ىخلا

 هييخاو سابعلا ربخ بحاص ناك هنا رفا هرمأ نع هيلا راص نبيح 3

 مصتعمللا قلطاف فاوشيلا) نع سابعلا عياب نم عيمجو دنمأ عيمجع |

 15 ةرقسكو جترتلا داوقلا كتلؤا لذدع قودشي ث ه1 علخو ثرامخلا

 نيح هب انحنف نمابعلا رسما ىف مصتعملا يو 27 جنم ع نم

 طا دع حفص دق هنأ هعوأو دانمو دقلطأف بردلا ىلا جرحا

 هاقسو كيبنلا © ىلع همدانخ ليللاب اعد رث هبرضم ىلا هفرصو دعم

 هل سرشف "اعيش درمأ نم ةمتكي ال © نا هفلكتساو دهكسا ىتح
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 20 بخ 72) © ةزمع هلأ" 200 نكزا دخلا
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 لولب م١ خس

 ىلأ تدع اغب ككل هلداعي لجر « ةخبقلا تك لياخأ نح ليا

 وظتيل ورع .ىلا ةنإملغ نم امالغ ليلخل .ىب دما لسرأف مضتعملا

 نينموملا ريما ىلع 0 هنا ةربتخات مالغلا - هب عنصي ام

 9 لتخد اهل * نيينموم ا ريم ناكو حانيأ ىلا عفد 0 عانس 2 تكف

 مالغلا اذه لقو ركنأف 5 :ءالغلل هلق ىذلا مالللا نسع هلئاس ه

 ١] عفاكخب هير يما, < ةركذ انهن اعيش لنسفا رو وفي نون .ناركس ناك

 ماقأو لزوهنحبلا (قياضم ى بايب ىلأ راسص دع مصنعم أ 7 راسو حانيا

 ١" ندلختت + نإ رظتنيل ١ نودنلابلا 2: فيشم. ىلع مايا ةتلك سانشا

 نب لجأ .بتكف .ةقاسلا ىلع 2 ناك هنال* نينموملا ريما ركاسع

 / اتحيصن هدنع 7 نينموملا ريمال* نا هملعي + ةعق, سانشا ىلا ليلخل 0

 دجاب سانشاأ هيلا ثعبف نودندبلا 7 قيضم ىلع ميقم سانشاو

 ندع 4 :نالعحسي فسوب ندب ل كدكبعس أو ةعبصتلل ىسبأ

 اربخان اعجرف نينموملا ريما الأ اهب ربخي ال هنا ,يكذف. ةكصنلا

 | ذّدمأ ةايحب تفلتخ ىنا. هل افلحاف اعجرا لاقف كلذب سانشا

 | طايسلاب هبرضا نا ةدهصنلا هذهب ىنربخ ل هوه نأ نينمولا ؛:

 عيمج رخاف كلذب لل نب كا اربخاف اعجرف -« انوه ىتح *

 ٠ 97 اع اه بخاف* ىلبعس وبأو 0 نب لا ىعبو رن دنع نم *

 ( ام عيمج ”امهل حرشو سابعلا ومأ ' نم ىناخفلا ورمع هيلا ىقلا

 2) 0 ممدتغ م05 لعجو ءأ ه2. لج. 86( ّ ليج 3# 50) 9

 ٍإ 0 ماع كا ركذ. رز راصو. 25) 0 سر“ ا

 00 سلاضمب 2) ( 5.7. م 0 هناك. 4 ( ,يماللت )ع قيوط

 00 00 مالاسف.. 00 ة نأ ءأآ 01. نأ رثإ) © نك ام

 01 ءظفح. 2 نم: 79 6 »أر تحاف 72 3 اكربخاو.



 اا الرمل

 ةرسيملا ىف © ىضم دق .ليلخل ىبا* ناكو اريع باصاف ليلخل :نباو

 تكف اطايس اوتاع لقو ئناغرفلا ورعب وعاجن مورلا ةردابي
 ةيلكف سانا, ىلإ هع مهحهتسرطايقللاب نيك سيل ادرج -

 وسبل همولجا لاقف 4فقاو ورغو* اييجتا همع ناكو ورع ىف

 ة ءاجو ركسعلا © ىلا هب اوراسو ةبق * ىف لغب ىلع هوليمحت ناطابق

 نع لون هعم اذه اوسبحا لاقق ضكري وهو ليلخل نب كج

 ءامهظفك ٌّىدعسلا كيعس نب دمحن ىلا اعفدو هليدع ريصو هتباد

 امهل شرفيو / ةدقامو ةرجو .ةزاف ىف* ابرضم امهل بيضي ناكف

 رن ركسعلا ىف امهناملغو ابهلاقتأو ءام نم اضوحو ةيطو مىاشرف

 10١ فقاص ةرعلا ليج ىلا ةاراص ىتح كلذك الاي ملف ءىش /اهنم كرك

 ايلف“ هضتعلا اركسع ةقانس لح اغب ناكر ةفاضلا نك نا

 وربع سبت * ورع ةبارق يناقرفلا مالغلا عمسو فاصقصلاب راص
 ةليللا كلت ىل مالللا نم وربع نيبو هنيب راد ام - دلغلا ,كذ

 اغبل مصتعملا لاقف كتييخ مزلذ ابغش تيار | نا وريع هل لاق 4 ام

 5 ىنقحلتو اع دنم قناتك لدامصأ ا ءىبح ىتح ادغ لحق. ال

 ءاجو سانشا رظتني همالعأب اغب فقوف فاصفشضلاب اذع اكو هب

 نيانشال اغب لاق ليلخل ني .دجاو ورع ةعمو تيعس 0132

 عم ع ورم لوسناف ذخعاسلا وبعب ديفاوأ نأ نلمولل وبيهأ ىلرهأ

 2) 0 اذن يدق نجا .هع لعتص0ع 701 ىق ةانمع2125021211112 لل
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 )انا. .قرجأت احيدش + الاشق_ اولتاقف هب ومع ةيواز "ىلا ةرئبك

 ” ملوح .مجرب ىف ساي ىفبو ماحلا ع اوقتحاف مهيلع ةسيئالا

 ورم و ليتقم ىيبف فييسلا مهتذخا 7ك قو مورلا قابو هباخا

 ناكو سطاب ءاذخ فقوف ءاج ىتح كلذ كنع مصنعملا كك رش

 حاصف نينموملا ريما اذه سطاي اي اوحاصف سانشا «ركسع ىلي ام

 نا هل اولوق ىلب اولق ءانهه سطاب سبيل جوملا قوش نم 7 مورلا

 ©) 0 6 6 ليتاقو 000 1 ءمرحطتتم 212 777 ييررو "1ع
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 ا نس أذهأ

 لتاقف ريق ةنيبرعلاب هيسفتو 7 اودنو هل لاقي مورلا © داوق نم الجو

 هباككا ىلعو هيلع برغلو راهنلاو ليللاب اديدش الانق هباككاو لجيلا

 ىشم ليللاب ناك اًملف مورلا نم دحأب هيغ الو سطاب هذعي 2

 قاقكا ىلعو ىلع برلخل نا لاقف مورلا ىلإ ةملتلاب ,لكوملا ىتاقلا

 ةملخلاو,نلتخاا كووب كلنا رصف 5 دق الا ىحا ىتتم فقبي < راو

 هدم نا اوبن ةنيدلا تبهذو متحضتقا ©الاو اليلق* نومري
 انذمت نا كلعسن سيلو انتيحان نم روسلا ر/ملس اولاقف < كحأب

 هباكصاو وه مزتعاف ددم اندنع كل مسيلف كتيحانو * كنأشغف

 ىلع نامالا هولعسيو 2 مصتعملا .نينموملا ريما ىلا 2 اوجرتخي نا ىلع“

 عك

 0 عاتملو ىترخلا نم هيف امب ىنصحلا هيلا اويلسيو 2 ةيرذلا

 م اوبرا الأ هباكصأ رماو نينموملا ريمأ ديرأ ىلا لاقف جرو 1

 سانلاو هيدي قر رامحت مدصتعملا ىلا للصو ىتدح جوخ مهيلا توعبادل

 : نومدقتي مو 7 اويكات 3 مهيديإب نيلوقي مورسلاو 7 روسلا ىلأ 2 000 ع١ 2 26 ع 11 5 0 00

 هيلع. ةليخت نيرقي مضتعللا انف :نسِلاَج اوصتعملا جي نيد اود

 4) 0 هده. )86  0 د. م. 1.ععاتم (0.1'ةطوتثا ءووو ”10عااتتر ءمال

 ]لك ميعررر. نوع م ها( عزت جر دعا عنو 1ععم م20طدط1111632 ءوأ 5 3

 (13018/عب) , كك 1161 11, 314 ةطصقطب 0 3 0 ويت طوطعأات 2

 ملك. ١)2 6 ذلئلا 6 © 1ك اعدام تحك هيلا اويلست» 111

 مصل نووكلا ارز 2 ع ملتت )2 15 0 اف كتيخانب:
 /ر 6 - ةطن "00)2 ل ااس) 000 ىتنبكد ه2

 ةتكشما.' 72 © يللا لا سانلا لصو. هز 0 نويبكاد 0 اويحدإ

 ]4 نعو مولع. اوسخ.



 ازمه. اا تم

 ع سابعا لات نو 1 نكبلطع ريبشا 0 57 لق 8 بيرش ا©بغو سانشاو

 اذاهإ* نيجا هل لاقف ,هيلا: لاما ءنم داذع ىف نوكتف, 7 ملقتف

 ىلا .هدشر'و رك غرفو مث © كق ورع هل لاقف متي دبسحا ال كرما
 ناكو حاضولا نب هللا حيبع ىب ةملس ةبارق ىدنقمسلا م كاش 2 م 2 5 0 ١

 هل لاقف* يلع # ةعيبلا دخاو سابعلا ىلا .لاجرلا لاصيال .ىلوتما ة

 انباككا نكادع ىف ريصت ىتح #©ثراثخل نيبو كنيب عمجا انا 2 ورع

 نيبو اننيب اميف 2 متي رمالا اذه ناك نا مكعم انا دا هل لاقف

 بعذق « لع مكنيبو ىنيب سيلف كلذ رواج / نآو مابا هرشع

 31 نب كحال  كذ لقا اري ىلا هربخأت سسابعلا:نقلف ثراث

 انرهأ نم ءىت ىلع ” ىليلخل عاطي نأ كحا ةانكا اه / ل لا 0

 ىلع ا تناك ثلاثلا: مويلا 2 ىف ناك املف ١ «هنع .اوكسمأف

 ميقلاو. 7 كارتالاو ةيراغملا * 0 خصاخيا نيتموملا رينا باحا

 ملف * ملتنملا عضوملا هل عسّناو اوفس خلاف اولخاقي خاتييا ١

 كلم داوق 08 تاحارجل مورلأ ىف ترتك ىنح كلذك ا لو 5

 | روسلا نم «ملتنا ىذلا عضوملاب لكوملا ناكو ةجيبا ةلع هباضكأو

 ©2) ( ءععغ © هدم. 50مم1عن1 عع 1ع ميت. عا. 1آ82ءاط0ع (© ه2. هل
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 )1 نس نر

 نكو * هعم داوقلا ضاوخو نيشفاو سانشاو ةملتلا زاب «.تباد

 مام مصتعملا لاقف ةلاجر افوقو ةصاخل نود ىيذلا داوقلا © تاي

 وجا مويلا ©برثلا ىناغرفلا وربع لاقف مويلا بول نسخ ناك
 فرصناو راهنلا فصتتا اًملف كسمت سانشا ايعمبو سما اهنم
 نوكغتي ةيراضم ىلأ داوقلا فرصنأو 0 هبيرضم ىلا مصتعمل ا

 7 اوناك امك داوقلا هل لجيت هبرضم < باب نم سانشا بوقو '

 هيدي نيب اوشف ماشعه نب ليلخل ىب ىجحاو .ئتاغرفلا ورع هي

 نوشمن شيا انولا نالوا اب سانشا عل لاقذ هبرضم كنع / ختتداعك '

 نيب / نوفقن تيح سما 0 نأ 07 3 حت نبيي*

 ا

 ىوت / اما رخآلل اهدحا لق ماشع | نب لددع نب سلجياو ٌيناغرغلا

 سيلا مهيبلا 7 انب عنص ام سانشا ىنعي ةلعافلا نبأ دبعلا اذه '

 6 مييلأ هانعمس #7 ىذلا !ذه نم * نوعا مورلأ دالي ىلا لوخدلا :

 ذاب * ريخ وع دنع ناو لجلخلا نم ىجالا ىناكعلا نس ا

 لاا ا رشبا بيرق نع هرما هللا كيفكيس نسابغلا ءانإ :

 * ملقو هيف 0 اب دهبخأف هلعسي دما هيلع جناف اربخ هدنعا

 مصتعملا لتقنو ارهاظ هل عيابنسو هرما مت دق نومأملا نب سابعلا '
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 |زممب اراز رد
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 0 ل1 ا كسعلا لخا ىلا .منغلا ءعفدي نا* كلذ ىق ربدو .لحع

 نولجلاب 4قمي مث ابارت اهدلج وشجو اهمحن لكأيف ةاش لجر

 ارا فدنخاب كلذ لعفف ىدنشل .ىق + حرطت ىتح ابارت ةءولمم 5
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 ارز زا

 شسمشلا تعلط نيخح 'امهب ا رماو امهيلع «علخلو املسات* ركل
 رمق يربلا اذه ىف نيوكي ساب « الاقف ةيرومع لي © اهوراداف

 امييديا نيبو اليبط سطاب هيف ىذلا ربلا + ءاذح افقوف «امهب
 ىتح * باتللا اميعمو علخل امييلعو متاردلا امهل /نالمج نالجر '

 هرما مث روسلا ىوف نم اجبومتشو مورلا عيمجو سطاب يامهمهف '

 بئاون نيب ةسارلا نوكت نا مصتعملا رماو ءاجترحانف مصتعملا امهب |
 َّى حالسلاب باود ىلع نوتيبي ناسرفلا 2 اهبضح ذليل لك 4

 ناسنا ةيرومع نم يخف اليل بابلا 2 يفي المل اهيلع فوقو
 مالسلا ىف باودلا روهظ ىلع بئثاون كلذك نوتيبي سانلا لزي ملف

 ٠ عضوملا نم نيجرب نيب ام روسلا مكهنا ىتح اهجورسب مهباودو
 ركسعلا ' لفا : عمبو 'ةليع مكحي ره هنا" مصتغملا* تكتو ىذا

 سيدارللا ضعب ىلع ٍيِرخ دق ودعلا نا اونظو اوفوشتف ةبجولا

 مهملعي مكسعلا ىف سانلا ىلع فاط نم مصتعملا #لسرأ ىت> 5

 مصتعملا ناكو «اسفن اوبيطف طقس 7 ىقو ريسلا توص كلذ ل :

 1و لق نآكو احروس ليطو اهقحدذخل ةعس ىلأ رظنو 0 لبن نيح#

 (قيناج# ذكي نأ كلذ ىف وبدف ةريثك امنغ هقيرطا قل ىاتللا

 © © علخاو املسإ كلذ ( ايار) ادر املف علخو: 85*18 4.

 6) 0 امهب اورادف. 2) ©( لاقف. ) 0 اهرماف. 102110620( فقوقلا

 2:0 ءاذح .-0:)172:نالك ١ و ع انيببم لك اك
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 ار انا نس

 اياتك مورلا كلم ىلا ىصخلو © سطاي بتكف روسلا عدصنا عضوملا

 مدلغو « خيبرعلاب جصف لجر

 ءانبا ةيحان ىلا اعقوو ىدنخل اربعف ليصفلا نم «اهاجرخأو ىمور ه0 : 3 ذأ : 5 1

 عم بانذلا اهجوو روسلا ةرما هنامتعي

 0 ب نبء.اجرخ ايلث* ىتناففلا ىويع ىلا .نيمومضملا .كولملا

 آوت مكباكصا نم نك هل الق امتنا نبا ىم اهولأسف م اهوركنا

 ركسعلا / لها داوق نم اذحا كافرعي ملف متنا نم باها نم

 ا ناك ىناففلا ورع ىلا اهي 2 اوداجو .اهرركتأف 20, ةنايعسي

 امهلئاسف* مصتغملا ىلا سانشا امهب هجوف سانشا ىلأ ورمع امهب هجوف

 مورلا كلم ىلا سطاب نم اباتك اميعم دكجوذف امهشتفو # مصتعملا

 كفو ريتك عمج 3 ةنيوكلا طاخا ىف ركسعلا نأ كييف هبلعي

 نق 7 هنأو أطخ عضوملا كلذ هلوخد ناك كقو عضوملا هب قاض

 )ثلا باودلا. ىلع هياصلا, ةضصاخ .لمجو بكري .نا ىلع .مهتنعا

 انثك ركسعلا ىلع لمجف ٍبكو ةلفغ اليل باوبالا تفيو نصل

 ىتح بيصا نم هيف بيصأو تلفا ىم هيف تلفأ #7 ناك ام ديف

 بانللا مصتعملا أرق املف 22 كلملا ىلا ريصيو* راصمل ىم صلختي

 معم ىذلا ىمورلا مالغلاو 7 ةيبرعلاب امهنم ملكتي ىنلا لجبلل رمأ

 6) © 5. م. ع( ةماععلانتتم 11[ 16. سطاير © 5. م. كا 6

 |لاطايو 14 سطان. ذأ كعاتتتكو هك. 7م. "1 6. آد قط
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 انز) 0 5124ع 68م.: 0 اهيحارحاو. ه) 0 اهتوركناف >3 اي 0

 ف متنا. كس نلع © لاعب <77 أوفرعي. /2) © همه 2 6
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 ان“ ةكنس ا

 لجر ناكو ءاوزرحتو ةيرومع لجأ نصحتو اجرب ىيرشع ىلا نيجربلا
 سبحن «عئيف يوزتو رصنتف ةيرومع لمتا درسا دق نيملسملا نم

 ىلا راصو رهظ نينمؤملا ريما ىار اًملق نصللل ملوخد كنع هسفنا
 لج ةنيدملا نم اعضوم ىرأ 0 هملعاو مصتعملا ىلا اجو نيملسملا

 ةروسلا عقوف هيلع ءاملا ليحت ديحش جءاج رطم نم هيلع ىداولا
 ه4 هيو

 ىنبي نأ ةيرومع < لماع ىلا مورلا كلم بنكف عضوملا كلذ نم
5 4 

 2ةينيطنطسقلا نم كلملا بورخ ناك ىتح هئانب ىف ناوتف عضوملا كلذ ١
 ءةيحانلا كلت ىلع كلملا رج نأ ىللا فوختف عضاوملا ضعب ىلا

 هجو ىنبف / عاّتصلا فلخ هجوف* ىب هاري الف روسلاب رمق
  ةنيدملا #بناج نم 4دءارو ريصو ارح ارح ةراجلاب روسلا ١
 لجيل "ككف“: كف قوط# ١ ناك امك فوشلا هقوف كدقع مث 2اوشح

 هبرضم 6 بوضف مصتعألا رمأف فصو ىتلا ةيحانلا هذه ىلع مصتعما ظ

 روسلا فنا ءانبلا كلذ ىلع قيناجملا بصنو 7 عضوملا كلذ ىف

 هيلس اوقع نشل :يزغتا ةنيومح لحا"ىرر 00080
 15 قينجانما رح ناكف ىرخالا 7 قزلب ةدحأو ّك رابلكا بّششل

 قينف 0 أوريصو / هريغ ابشخ  اوقلعف رسكت بيش لع عقو اذا

 ك1 ا ل روسلا مث اوسرتيل عذاوبلا بشلل

 ه) 0 نم. 5) © دملعاذ انآ 7572و77.. 2 © 7تحلص 5 0

 ةينوطنطسقلا, 0 ةينطنطسقلا ؟. 2. ) © ةيحانلاب عضوملا 77
 65 ةهرصب ١ 5589© "ربك: /) 9 ل0 2 أرسجح 10 عررت 111

 ةن.لك 200 لجرلا كلذ نم مصنعم ا عمد املغ كلذ قف

 برضب ومآ" تفصو.. .- ميلا. 12غ 0 مل: 7 0 أوريصك». 0(

 © اوكرتو. 2) 0 وسريلا



 ارو نال 2

 حيشلا كلذ فقلطأو ارقبو «اريتك اهذغ عققبرط ىف اوقاسو سانننا

 0 1 دل حسا امال سات كسا ىلا رق راسو كلاما ريسالا

 ' خلاب, ربخلات دخن: مصتعملا هقحل رق :ادحاو امون: سانشا تكف

 تءاج ثلاثلا مييلأ ناك املش كلذب مدحت أ ريع لسا دب هربخا

 |دنأ ١ ىلع /دزاو | هناو ,ةمالسلاب "نوربخي .نيشفالاةيحان نم. ىشبلا

 يبل كلذ. كعب نيشفالا مصتعملا ىلع درو رث .لق « ةرقناب نينموم ا

 اركسع ركاسع ةتلث ركسعلا ءريص رث اماَيا اهب اوماقاف ةرقثأب © مويب

 000011 ىلإ نشفالاو :يلقلا قى ملغتعملاو ةرسبملا ق< سانا ةئيف

 هل نوكي نأ تنم ركسع لك رهاو ناخكسرف ركسعو ركسع لك نيبو
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 اهنم اجاربا جنم دىحاو لك ىلا وودتإ ابك 1 نيب ا
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 زنزا د رايد

 ىف اننكاسع تعطقتو ملك هتلاجر انلتقو مانمزهف ةادغلا ةالص

 ىتح اديدش الانف 0 00 عجر 0 ا ._

 0 ىلا «انعجر 00 تّقو 0 لون ملف كلملا

 5 عضوم ىلا انعجرفق هغداصن 1 كيف دك 0 كلما رت

 هفلختسا كلملا ناك ىذلا كلما ةبابق لجيلا ىع سانلا فرصناو

 كلملا انافاو دغلا ناك اًملف انتليل 4كلذ ىلع* انف ركسعلا ىلع |

 هفلضاسا ىلا « ذخاو ّلتخا دق كسع دجوف ةيسي ةعابج كا

 هاوذخاي الأ نوصاملو ندملا ىلا بتكو هقنع برضغ ركسعلا للشا |
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 نامالا اهانيطعا ىق انذ نينه ىع لخ كلامل لاقذ هيف اوناب
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 ؛: ةيحان كيري هركسع نم ةفئاط ىف مورلا كلم بخو هكسع .
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 نيبشفالا مصتعملا ىضمأو « مورلاو 7 نيملسملا نيب* ىدوف اذا ءادغلا '

 برد 4نم لوخدلاو اهنم زوربلاب هرمأو ور ىلأ سواك ىب < رديح

 5 ريردقو هيف هلوخد نوكي + نأ هما* اممي هل ىبسو ثّححلا ١

 لخدي ىنلا مويلا نيبو هنيب هلعج ماموي سانشا ركسعو دهكسعل '

 نأ ىار ىذلا عضوملا ىلا نينفاسملا نيبب ام ردقب نيشفالا هيف

 اهحف اذاف ةرقنا ىلع لوزنلا رّيدو 2ةرقنأ وو هيف ركاسعلا عمتجج |

 نم هل نصقي ام ءىش نكي مل ذا #ةيرومع ىلا راص هيلع هللا
 0 لعجت نأ ىورحا الو نيتنيدملا نينا نم مظعا مورلا دالب ْ

 يمد :نم لحمي نب: سنع مشتق زيي اهل ل ١
 ءاعبرالا مهي سانشا ضصوخ## ناكف فاصفصلاب كراظتناب درماو سوسوط

 ىلع سانشا رثأ ىف افيصو مصتعملا مدقو بجر نم نيقب 7 نامتلا

 «بجر نم نيقب نسل ةعمللل روب مصتعلا لحرو مصتعلا تامّكقم ١

 15 نم مصتعم أ تاحنك يلع درو فقالا جرح سانشا راص يلق

 ركاسعلا زوجج نا كيري هناو هيدي نبي كلملا نا هملعي ريماطملا

 فقسالا جرم ماقملاب درمأبو ةسبكيف ةضاخملا ىلع 7 فقيف سيّللا
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 هيلا كلذ ©هباتكب هنم اعمط كعنج دحا كهجو ىف سيل هنأ

 ترمي .هيف وه. ام صعب نع رفشكتا كح نا وللا كلل 1

 هب هلاغتشاو مورلا كلم ىلا هشويج- نم هئازاب 7 نم ضعب مصتعملا

 عيف رتكا ليقو فلا < ةئام ىف يرخ ليفوت نأ ركذف دنع

 5 ةرطبز ىلا راص ىتح عابتا عتيقبو افلا نوعبسو فين كنمخل نم

 قلتاق نيح مورلاب اوقحلف لابجلاب اوجرخ اوناك نيذلا 4ةرمكل نم دعمو

 ناكو سيسراب + هسيتر ةعابج بعصم ىب ميعاربا ىب قاحا

 ىف مهب نيعتسي ةلتاقم 7 جريصو مجوزو مهل ضرف دق مورلا كلم

 نيذلا لاجرلا لتقو ةرطبز مورلا كلم لخد املف هيلا هوما معا

 ؛0 اميف ريفنلا غلب اهقرحاو ياهيف ىتلا * ءاسنلاو ىرارخلا ىبسو اهيف

 الا ةريزخل لاو ىةريزمملو 1 روغت لا .بيخو ارماس الا ركذ

 ركّذف كلذ مصتعملا مظعتساو «سالس الو ةبأد هدنع نكي مث نم

 بكر رت ةويفنلا هصق ىف اص كلذب #ربخل هيلا ىهتنا امل هنا

 مقتسي ملف / ةبيقحو ديدح ةكسو # الكش هفلخ طمسو هتباد

 'ه ةماعلا راد ىف ركذ اميف سلجن ةيبعتلا دعب الا يرخ نا هل
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 تاكا نب ناممولا دبع اهيضاق مدلسلا ةنيدم لأ نم رضحا لقو

 نم الجر 7 ىيرشعو ةينامتو* ةثامتلت اميعمو لهس ىب بيعش و
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 مروع ْ زلانإ» خخنس

 نيشفألا ىرشملا ٌلكق فيسلاب
 ا الا ا 0000

 نيرع ىهو لمس 5-5 دقو

 اهلقأ مجامج ىنم اهُيلع تَلْطَف

 موس يلتمس اعنا“: مهيد 5
 ةافم لبق تاجمنلا 2 ثداك

 ف ْنيِعَم هنم قو «تّحكشأف ًارسع
 لعاب موولا بحاص ليئاخم ىب / ليفوت عقوأ ةنسلا هذه ىفو

 ىلع راغأت ةيطلم ىلا هروف نم ىضمو 4دلب برخو خسف 6 رطب

 /كلذ ريغ ءىلا نيملسملا نيوصح نم نوصح ءلعا ىلعو اهلعا ٠

 ”راص م نع لّثمو ةأرما فلا نم رثكا ليق اميف تاملسملا نم ابسو
 «2 جفانأو ٍضناذآ عطقو جعنيعا لمسو نيملسملا نم هحي يف

 * كلذ نم لعف ام* نيملسلاب مورلا بحاص لعف ببس نع ربخل ركذ
 | شفالا فّيضت نم كباب فخ ام ناك ءكلذ ف* ببسلا نأ ركذ

 كالهلا ىلع فرشا اًملف دابا نيشفالا رهقو كالهلا ىلع هفارشاو هيلع 5

 ليفوت مورلا كلم ىلا بتك هبرح نع هسفن نم فعصلاب نقيأو
 اركاسع هّجو دق برعلا كلم نا هيلعي سجروج نب ليئاضم ىبا

 ةخابطو رانيد نب #رفعج ىنعي هطايخ هّجو ىتح هيلا هنلئاقمو

 ملعاذ هيلا جورخل تدرا ناف دحا هباب ىلع قبي رثو حاتيا ىنعي
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 1 ي#رد فالآ ةسيخ هيف بكري ال مي لك ىفو مرد: افالآ :

 ةسمخو فلا ىتثام ةنس نيرشع ىف كباب لتق نم عيمج نآكو
 ىسيعو ذأعم نب ىيكح بلغو ناسنا ةثامممخو افلا نيسمخو

 كقيروَو 8 درسأو دينجلا نب .دجاو. يباخ غنا نيادتح .ا

 5 نب ميعارباو ئىسوطلا كيبح نب ديحتو ةقدص نب ىلع نبا
 ققنتساو  ىنلنا , ةعبتتو ةكافتلتو :فالآ د هتلك اهبام_ عم هر

 ةتامتسو فالآ:ةعبس .# 2دالواو .تاملسملا نم هني قا ناك نك

 رضع ةعبش كباب ىنب نم نيشفالا كي ىف راص نم ةكعو ناسنا'

 مصتعملا يبتف ةأرما نورشعو ثملذ تانآلاو تانبلا نمو الجي

 ؛ رد فلأ فلأ نيرشعب هلصوو رهوجلاب نيحاشو ءسبلاو + نّتشحألا

 3 اهقرفي <« مرد فلا فالأ ةشعو لص فلا فالآ ةيشع اهنف

 وحدي تحتل طيلع لم حسا لس 000

 تكل دين ةرشع ثلتل سيمخل مهي كلذو تالصب ءارعشلل رماو

 ىتاطلا مامث أ لوق هيف لبق يام ناكو رخآآلا عيبر .<© رهتش نم
0010- 0 

 15 /نيفد وهق يي دالجلا دلي

 نيطق و ا الا هاب

 ىف وبصلا اذ 5-- ذم 0 م
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 ازا م٠١ خنس

 امل كتاب «نأ دجا* نب ىوط نع ركذو 2« مالسلا ةنيدع
 نرازوبو دبيعس ابا نيشفالا هجوف طابنس ىب لهس ىلا راص بره

 رمت نيشفالا ىلا 3 هنبا ةيواعمب كباب عم لهس كثعبف هنم دهاذخأف
 | دنا مرد فلا ءاف ناي“ لهشل ماو مرد فلا ةئاع ةيواعل

 قرطبف ةقرطبلا جاتو رهوجلاب ةقغم ةقطنمو نينموملا ريما نم هل 5

 كباب وخا هللا كلبع هدنع ناك ىذلاو «ببسلا اذهب لهس

 «ناقليبلا كلم سونافطصا تا نباب فورعما فسوي ني ىسيع

 ' ىتتح لق* رم نب ىلع بتناك ناري نب دمحم نع ركذو
 هللاو ناك لق رطم هل لاقي كبلاعصلا نم لجر ا

 لاورلا نبا عم انك لق فيكو تلق ىنبا 4كباب نسل اأيدم

 لنا تنكف داورلا نبا يولع نم ءاروعلا /سيمورت هما تناكو

 اهيلا ترظنف ىايت لسغتو ىنمدخت' تناكف 4 + زكصم تناكو اهيلع

 © لق رث اهجر ىف هتررقاف ةبرغلا لوطو /رفسلا فِبَشب اهتبثاوف اموي

 لزنم ىف تلزنف 2 فلطت ىف اذاف انمدق رث كلذ كعب ةبيغ انبغ

 قىكرتتو انهه لزنت ىنطب تألم ىيح تلاقف اموي ىلا تراصف رخآ 5

 ' نلمات كتلتقأل ىتركذ ىتل ةللاو نيلقف ىنم هنا 6 نعاذاف

 ءازاب 7” هماقم ىف نيشفالا / ىَرجب ناكو «,ىنبا هللاو وهف ىنع

 ةرشع هيف بكري موي لك ىف نواعملاو لازنالاو قازرالا ىوس كباب
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 ارازرت 57 انراراإإ

 رضح ىتح «دندونب ةحكصلا نعفتراف كباب فايس مسا وهو

 هيلجرو هيدي عطقي نا نينموملا ريما* 3 نمت ةماعلا راد لخدف

 اهدحا هنطب 4قشو هكذب نينموملا ريما «رماو طقسف امهعطقف '

 عضوف ةبقعلا دنع اًرماسب هندب بلصو ناسارخ ىلا هسأرب هّجوو

 : نيورش نبا ء عم هللا دبع هيخا لي رماو روهشم هتيشخلا |
 برضب هرماو مالسلا ةنيديب هتفيلخ ميعاربا نب قاح#ا ىلا ىربطلا '

 هب راص املف هبلصو هيخاب لعف ام لتم هب < لعفي نأو هقنع

 لاقف نادربلا رصق ىف نيورش نبا هب لزن /نادربلا لا* ىربطلا
 كلم نيو نيا لق تنا نم نيزرش نبال كيل ا

 هديتي .نيقاهدلا نم الجر ىل قف, تلا هلل قمل لاقت نا

 ىنلا وهو ىدوندون هدنع ناكو اذه كلتق قمتي امنا لاق ىف

 ترمأأ ىنربخأت يلع اذه امهاو ىحاص مننا هل لاقق كباب لتقا

 2 ةجنولاف ىل برضا لق تش ام لق لق ال 2ما اعيش ىنمعطت نأ

 الغ ىتح اهنم لكأت ليبلا فوج ف ةجذولا هلا تيرصف رمش
 رمرحقت لق رق هللا ءاش نا ناقد. ىف اذغ.ملعتس_ىالخ ادي 0 2

 وضحأف لاق 20 هل ىاذ للق ربتكب هلو معنذ لاق اذيبن ىنيقسق .نأ

 جبصلا نم بيرق ىلا لهم ىلع اهبرشف دعقف رمخ لاطرا ةعبرأ

 رسل سأر هب ىاوو مالسلا ةنيدم /هب ىفاوف رحسلا ىف لحر رف
 رو فطني ملف هيلجرو هيدي عطقب ميعاربا نب قاحمسأ رمأو

 )© كوندوب. 85) © ما. 2 © همس. 2) © فقسو. 8
 لعفيو. 7 0 هد 2( 0 كوندور 0 دوندوب. 7 © وا-ت

 2) © طن هجيدولات- 20 © ىأ.



 اير يدا |

 همّلكو أرق أركنتم © داود ىبأ ىب دا بهذ ليللا فيج ىف ناك
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 نري الرا

 نوتئامو نيرشعو ثلت ةنس تلخد مث

 تثتادحالا نم اهيف ناك اع'وربخل ركذ ظ

 نأ ركذ هيخاو كباب مصتعلا ىلع نيشفالا يدك ىللت ل
 !ماسب رفغص نم نولخ ثلتل سيمثل ةليل ناك هب © هيلع همودق

 ه نم لصف نيبح نم مهي لك نيشفالا ىلا هجوي ناك مصتعملا نأو
 هتيانعل «مصتعملا ناو* ةعلخو اسرف ارماس ىئئاو نا ىلا فتون

 ارماس نم لعج هريغو ملثلاب فيرطلا داسفلو هرابخأو كباب رماب
 رج هعم اسف ّيسرف لك سأر ىلع ةرمصم اليخ ناولح ةبقع ىأ
 ىلا دحاو 2 نم هيدوي ىتح اضكر ربخاب ضكري ناكف با

 م اوبتر بق ناجيبرذا ىلا ناولح فقلَخ ام ناكو كيب اَذَي نك

 لب نيموي وأ اموي ©اهب ضكري تناكف 000 باود هيفا

 ةباد لك ر/ يرملا باكا نم ناملغ اهيلع ءلمجتو اهرييغر يصبو

 راهنلاو ليللاب لابأجل سوع ىلع ىةبدابد هل لعجو سرق سأر ىلع

 ريعنلا هيلي ىذلا عمس اذا ربثأل 2ءاج اذا 2اورعني نا 2بمأو'

 0 سلا هبحاص هيلا غلبي الف ًأيهت

 ركسعاىه لصت ةطيركل تنئاكت دنم ةطيرتلا تحلل 000 |
 وطانقب ىيشفالا راص اًملف «لقاو مايا ةعبرا ىف اوماس ىلا نييشفألا

 راص اًملف مصتعملا تيب لهاو مصتعملا نب نوراه هلقلت ةفيذخحلا
-_ 
- 

 املف ةريبطملاب 4 هرصق 8 نيشفالا هلونأ اًرماس ىلا كبابب ىنيشفالا
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 | 1 تك

 هللا دبع ناكو «هباختا نم الاجر هب لكوو انيب لخدأف نيشفالا

 نب ىسيع ىلا راص طابنس ىبا دنع © كباب ماقا امل * كباب وخا

 | 23 دعم هريصو كاي نيشفالا لخا اًملق .سوتافطضا ندوب ست

 000 ا نبا لنع ءدنا هللا فبع ناكع ملعأ هن لثوو هكسع

 © هللا دبعب هيلا هجوي نأ سونافطصا نبأ ىلا ىيشفآألا بتكفو

 نيشفالا كي ىف راص املف نيشفالا ىلا سونافطصا ىبا هب هّجوف

 امهنوظفح اموق امهب لكوو دحاو تيب ىف هيخا © عم هسبح

 مصتعملا بتكف هاخاو كباب هذخآب* مصتعملا ىلا نيسمالا تك

 قارعلا ىلا ريصي نا دارا املف هيلع ر/امهب مودقلاب همأب « هيلا

 نم ىهتشن ام وظنان كب رفاسأ نأ كيرا ىنا لاقف كباب ىلا هّجو

 هعم هجوف ىتنيدم ىلا ظنا 5 نا ىهتشا لاقف ناجيبرذآ دالب

 ' طلو هيح راد ىتح لكبلا ىلا ةريقم ةليل ىف اموق نيشفالا

 ناكو نيشفالا ىلا هر مث حبصلا تاقو ىلا ثتييبلاو ىلنقلا

 لاقف كباب هنم هافعتساف هباختأ نم الجر هب لكو ىف نيشفالا

 | امك ىلم هحيو ءىبجج لق هنم تيفعتسا مل ىيشفالا 3 هلام

 ليصو ناكو ءدنم هدافعأت اهكجر ىنيذويبف ىسأر دنع ماني ىنتح

 هابزرب نيب لاوش نم نولخ رشعل كنزبب ىيشفالا ىلا كباب
 © 72 فأدويدو

 © دواد نب دكيح ةنسلا ,ككم ىف سانلاب جحو

 02) ( هرصت# 6) 0 هدن. مر 6 هاو. :4) 0 هيلا هللإ يتيح

 60 0 عضوم ىف. رك 0 امهمودقب. ى) 0 تييبلا ىف 2 0
 | ةتيفعتسا. 400101 نم. 2 0 معلا نم ءلم. 2#) © هادويدو.
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 )1 خلس لدار

 نيفص اوفطصاخ سانلا رماو كنزرب ىلع ةميخ هلا تيرضق' كني

 أوكرتي الأ نيشفالا رماو هب اوءاجو 2 ةزف ىف نيشفالا « سلجو

 نم 4ءحرجج وأ ناسنا هلتقي نا ارق نيفصلا نيب لخدي « ايبرع
 ءاسن ىيشفالا ىلا راص ىف ناكو ةيمتاد هب عنص وا هءابلوا لق

 5 برَعلا نم رارخعا هنأو مرسا ناك كباب نا اووكذ نايبضو اريَقَك 0

 قنكساو ةريبك « ةريظح هل تلعجن نيشفالا رماذ نيقاقذلاو

 اونك ثيح جتايلوا ىلا اوبتكي نا مرماو ربخل © ىرجاو اهيف
 نييدهاش ماقاو ةيراج وا اًيبص وأ ةأرما /فرعف ءاج* نم ّلك ناكق

 سانلا ءاجغ هيلا اهحند ةبارق وا مدل *ةمرح* اهنا وأ اهفرعي هنا

 ؛٠ نأ نورظتني ريتك سان 2 هنم ىقبو اريتك اقلخ جنم اوذخاف

 سانلا نيشفالا رما ىلا مويلا كلذ ناك املو موايلوا ءىج

 كباب لزنأ ليم فصن ردق هنيبنو كباب نيب راصف اوُقطْصِي نأ
 فقوف ءاج ىتح هيفخو هتماعو هتعارد ىف نيقصلا نيب ىَشمب

 ىلا غب اولونا لاق مت نيشفالا هبرلا رظنف نيشفالا ىكذي نيب

 ,: ف ىنيذلا نايبصلاو ءاسنلا رظن الق ابتكار هب اولوغف ركسعلا ١

 تعفترأ ىتح 0 اوحاصو عقوجو 2 ىلع اوبطل هيلا ةريظشل

 مويبلا متناو انرشأ نولوقت سمالاب متنا نيشفالا هنن لاقف عتاوصا |
 هب رماق انيلأ نسح ناك اولق هللا ةنعل مكيلع هيلع نوكبت |

 ©) 0 سلجاوب 82) © 5. م., © هراقار طم ىف 0 ىلع 22 ©

 ابدرغ. 2) 0 هلذو هملتصع هلتقي - هحرج 0 مهلع هجرخ. 4 9

 هريصح. ر) 0 فرعي نالت م 0 اهدحا ةمح هللا 26

 عم ٠ 2) 0: هدب 670 نلار 0 وزصع 70 8
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 ادار ١7 نس

 ىلع افرشا هلوسر اهءاج اذاخ جيصلا خالص عم © نينمكتم أريسي

 نبا بكر املف < جوذخأو جوار اذا* هيلع # لحام ىبابلا

 قيعس ىتا ىلا* الوس ..طابنس نبا هجو ةادغلاب ييايو ةظايتس

 اذك عضوم ىلا اذهب ْىِح 4 ليسر لكل لآقو هرايزوب ىلا الوسرو

 م اولوقف انومتيار اذاذ انيلع انشأت !ذك عضوم ىلا اذهب م 0

 ليخ هذه ىليقيف كباب ىلع هبشي نا داراو ركاهوذخ ءالوه

 005 قلتم 2 نم ايهيلا هعفجي نا بح رثو انتتيخات انتج

 هيلع امهباكتكاو اردكتاو هيلا أرظنف 4 طابنس نباو كبايب اه اذاف

 ىلعو (قيشاوبلا امهعمو «اهاذخاو انهه نم اذهو انيه نم اذه

 ناك لاقيو * ريصق فخم ءابضيب ةمايعو ءاضيب ةعارد 77 كباب

 06 ,ظنف فقو هب تفقدحا لق ركاسعلا ىلأ 00 املذ 7 (قشاب هديب

 كيعس وبأ © انأ اهدحا لاقف امتننأ نمو لاقذ لونا هل الاقف امهيلا

 طابنس نبا ناكو لزنف هلجر ىنتو معن ملاقف هرابزوب ©انأ رخآلاو

 ' د ام لقو هينشف طابتس ئبا ىلإ ىسأر عين عيلا رظطني

 ام رثكا 7 كتيطعأل هتبلطو لاملا تقرأ ويل نيسبلا اع شلاب يوهتلا

 5 هوليحت معن لق بكراذ مق ديعس وبا هل لاقف ءالوه + كيطعي

 نيشفالا ىعص ركسعلا نم برض املف نيشفالا #ىلا هب اوعاجو

 © 0 نينمكم. 6) 0 اردحأافن. 20 عوذخا ما امم

 00 8 هد 20 مح تتناود رك) © اهوودخ. 2 0

 /) 0 ق. 6 6 ليسرلا. 26) © © فاو. 20 ل1

 ءاضيب ةعارد كباب ىلع ناكوب٠ . ) © ديبلع كبابو. 0 © هدد.

 0) © ظني. طءةصقع 0 عيلا. م) © لق. 7) 0 كنيطعا. 2.0

 كوطعي. مرا( ليح



 هءاخح هد يسيرا كابن ناسا 0
 فيكو لاق ةنس اذكو اذك ذنم لاق انهش نتنا مك ©ذنم كباب

 نم لجيل ليق اذا تقحكص لق انهم ىتجورت .لق انهه تسقا |

 نبخاذ نيشفالا ىلا عجر ث قرما تيح نم لق تنا 2 ىسيلأ
 5ديعس ابا نيشفالا هجوو كباب نم 0 ام عيمج 4هل فصوو

 اراض اذا اهرماو ايهغم هيلا ىبتكو طابتس نبا" ”هراورل 1

 نم يلع عم طابئس نبا ىلا بلت ءاهتك :عييطللا سس

 العفف امهيلع هب ريشي اميف طابنس ىبا افلاخ لآ اهيرماو سالعالا

 هامس 2لدق عضومب ماقملا ىف طابنس ىبا امهيلا :بتكف كلذ*

 ا ىذلا # عضوملاب نيميقم الازي مل هلوسر امهينأي نأ ىلأ امهل هفصوو
 كباب كرك ىتح دارو ةريملب طابنس ىبا امهيلا هجوو ايهل هفصو

 ىف يعم 7 كاناو ابّيط ناو انههزنل لف جيطلا ف 00
 ياتي امد قشابو *ىراب انعم ”انجرخ ولف نصلمل اذه فيجا
 تاتش اذا كباب هل لاقف كيصلاب ءادغلا تقو ىلا يرفتنف هيلا

 15 ةرابروبو كبعس قىأ ىلا طابنس ىبا بتكو ةنادغلاب ابكريل 5 ذقناف

 اذه نم مدحاو هايفاوي نا ارمأيو هيلع يلع مزع 2لق ام اميملعي

 7 ناو اهبيكسع ىف رخآلا بنامخل نم رخآلاو ليل نم بناجلا'
8 
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 لرارنو ١) خلس

 الدلو طابنس نبا هل لاقف انتوححب مقي فلَخ انل سيلو نوكي ام

 نبا نصح ىف هاخا «ريصي نا ىلع مزعو ريخ يف سيل لق رينك
 هنصتح ىف طابنس ىبأ عم وه راصف هب فتي ناكو * سونافطصا

 كنباب .ماقاو 5 سونافطصا نبا نصح ىلا ىضم هللا دبع حبصا املف

 نا ديلعي نيشفالا ىلا ء طابنس نبا بتكو* طابنس نبا" دنع ه
 اكلك اضمح اذع ناك نا هيلا بتكف #ةهنصخ ىف هدنع كباب

 كيزجج 'بتكو بحت ىذلا ةدللا هذيأ* نينموملا ريمآ دنعو ىدنع

 هب قتي نم هتصاخ نم لجرل كباب ةفص نيشفالا فصوو اريخ
 هيلا همجو ىق هنا هيلعي هيلا بتكو طابنس ىبا ىلا هب عجوو

 ككلذ نيشفالل ىككل كباب  ىري نا ةيحإو هتصاخ ىم لجبب 0

 ايدل لجبال .لاقتق كباب شحوي .نأ طابنس ىبا / بكف

 اك كابكتم- نيكني ىذلا ىقولا ىئف آلا هارت نا نكمي

 سبلاف ءذغلاب #انوعد ىق#* انتيا اذف ىّكغتي هماعط

 كنك لاعتو انجولع ةعيه ىلع انعم نيذلا نيخابطلا باين
 # لقفتف ماعطلا ىلع اًبكنم نوكي هناذ اعيش 2لوانت وا ماعطلا مدقت ؛5

 كقو ىف كلذ ”لعفف كبحاصل هكحاف 7 بهذاف كيرت ام هنم

 | الاجرلا اذه نم لاقف ككنأت هيلا رظنف هسأر * كباب عفرف ماعطلا

 انيلا عطقنم ناسارخ لها نم لج اذه طابنس ىبا م8 لاطفف

 ©) 0 نروكلا دردشه هدم! ١2:65 1-022- 0:)2-ىضصخحتا -9

 ىريل. مر 0ك. قم) 0 ط1.« 0عمقع اًيكتم. 42) © اوهدن

 2) © لوانتو. 2) © 5. م. 2ءكصلع 0 هد. منم عا 835أ كيبل.
 27 © بهناو.. 2 © 20016 هب. 7 0 20014 ميلا عا 736612020



 مان“ انس دو

 هعم ةعامجو . © طابتس نبا , ثتكرف *.ربشاو طابتسا ىبا لهس 0 |

 لاق اذه ام هل لاقن هدنع مالغلإو ثار اوف اسم نتاج ىتتحا

 مالغلل لاقف هتيطعا اوبخ ىنم بلطف ىارم لجر اذه ثار هلا

 اًملف لزان وهو دكردأف 7هعبتاف هيلا < ىمواو انهه لق كالوم 8 ىباو

 5 هنه ائدو هت ىع طابنس ىبا هل « لجبتف هفرع ههجو ىأر

 50 كيرأ لاق نيا ىلا ميداديس اب هل يلق مث* هدي لبقف

 كقح فرعا !اذحا <2الو اعضوم* دج ال 2مل لاقف دامس اعضوم وأ

 نيبو ىنيب سيل ىعضوم فرعت ىنم هدنع نوكت نأ < قحا الو#

 فراع تناو ناطلسلا باكا نم دحا ىلع لخدت الو لع ناطلسلا

 10 كتيب لها مج امنا ةقراطبلا نم ءانهه نم لكو ىدلبو 2 ىتيضقب

 دنع نأ ملع !ذأ ناك كباب نأ كلذو دالوا ٍهنم كل راص دق

 ناف اهبلطي #اهيلا هجو* ةليمج انخا وا © ةنبا ةقراطبلا ضعب .

 نم هل ام عيمج ذخاو اهذخاو ”هتيب الاو 7هيلا اهب* ثعب
 < هل طابنس ىبا لق مث ابصخي هدلب ىأ دب 1 كيلذ,نريغو عال

 رو كتوتش هيف ىك كدبع اناو كلزنم وع اهاف ىنصح ىف ىدحنع وش

 ىلا نكرف دهطلو وضلا هباصا نق كباب ناكو كيا ىرت مث هذف
 ىخاو انا نوكا نا ميقتسي سيل © هل لاقو طابنس نب لهس مالك

 ميقا نلتو رخآلا ىقبيف اندحأب رثعي نا ”هلعلف دحاو عضوم ىف
 ىردن ال سونافطصا ىبا ىلا ىخا هللا دبع 7 هجوتيو انا كدنع

 ©) 0 هنصت.26 25) 0 نيا. 2 © ىمواق. 42 © هدع» ه 0

 لينف“٠ 7 © لاقو.. 12 0 ةحيسأ 222.0 ىكصعب 1: © قلل
 0:)2 انه. 6-20 عنيا. 2 0)52 اهيبلا. 12) 0'هنتناو 9 ةتيكا

 هيلا ىرسا. 7) 0 هلعلل 605) 0 هجوتو. 1

 ةدوع هل



 يع

 لرارار ١7 خنس

 5 اوهجوف ناينابعوللاو ناسرافلا بلا ,ظنو ةينيمرا نوديري

 6 ىردت الو نوري «اناسف انيار نق انآ بسلا وبا هيلعو ركسعلا

 اولرن .ىقو دعب نم ميلا © اورظنف اوراسو سانلا بكرف © نم
 ٌبكرف رفاكلا رداب سانلا ىلا اورظن امل اهيلع نودغتي ءام نيع ىلع
 ىتنلا ةأرملاو كباب أ ةيواعم نخأو نتلفأق هعم ناك نم بكرو

 نيتأرملاو 2ةيواعع ياسلا وبا هجوف هل مالغ كباب عمو هعم تناك

 ىف ريسي ةينيمرا لابج لخد ئنتح اهجوتم كباب رمو ركسعلا ىلأ

 نق ةينيمرا ةقراطب عيمج ناكو ماعط ىلا ٍياتحاف انمكتم لابخل

 لحا جيلع زاتجج الأ مهحاسم اوصوأو عفارطأو ميحاونب اوظفح

 نيظفحتم هلك ماسملا باكا ناكف «هوفرعي ىتح* هوذخا الا 0

 ىف هل نادف ىلع ترج ثاروحح وه اذاف فرشأف عولل كباب باصاو

 | ريناند كعم فخو تارثل اذه ىلا ليذا همالغل لاقف ةيدوالا ضعب

 | كيش ثارحلل ناكو ةطعأو هذخأ وب هنعم / ناك : ناف* .ماردو

 | قيعب نم هكيرش هيلا رظنف ثارخل ىلا مالغلا لونف «دتجاحلا بهذ
 | عنصي ام رظني وفو هكبرش ىلا ءىبج نأ 7 نم قرفي دعبلاب فقوف

 اربكل نخأت تار ءاجن اعيش تارثل ىلا مالغلا عفدف هكيرش

 ةبصتغا اما ُنظيو هيلا مرظني متاق هكيرشو مالغلا ىلا هعفدف

 نأ جيلعأت ةحلسملا ىل اذعف ة اعيش هاطعا هنأ ئطي رو بخ

 01 ةكيرش وبخ نخآا هناو حالسو فيس هيلع مءاج الجر

 ةكوو طابنس نبا 2لابج ىف ناكو ةتحلسملا بحاص بكرف ئداولا

 )00 اسنلا 2) © نوركين 2. © اورظنو, © رظنف. 2)-0 ةيوعم
 6) © هم. طءاصقع © تناكو. 2 © نراكو. ى) 0 ةجاحملا 2) © هده

 2 40) ةزط. ئتا ءآأ اعيش. 2) 0 لاجر.



 ا“ خنس ا

 هقاون ديفديضو ناسك س10 ١
 ىنبا #تنك اموي رمالا كعيجي ىتح كتوعد + تعبتاو ن نقح

 ىسع ةلعافلا ىبإي © ةلعافلا كما داسف ةعاسلا ىدنع صص دقو

 ام 6 ثيحو ةسايرلا هذه مساب تنك لق مويلا دعب شيعا نأ

 5 اناو هيف ريخ ال2 سنج: ىم كنلتو اكلم تنك .تركذ اوا كنك

 ريخ سيئر تنأو اذحاو امري شيعت ىنباب تسل كنا كهشا١
 هعضوم نم لحرو «ىليلذ كبع تاو * ةنس نيعبرأ شيعت 7 وأ

 عضاوملا نم عضوم نم هودعصا ىنح رفذ ةثلث لجرلا عم هجوو
 جرخو هداز ىنف ىتح ةضيغلا كلت ىف لؤي ملف كبابب اوقحل رف

 !0 البج فيرطلا / عضوم ناكو ركاسعلا ضعب هيلع ناك اقيرط ىلي امت

 ه«دعبل فيرطلا ىلع ميقي 2 نأ يكسعلا ردقي ملف ©« ءام هيف سيل
 : اوريصو ءاملا برق ىلا 7 قيرطلا نع ركسعلا ىكنتف * ءاملا * ىع

 هنيب ركسعلاو هنوسرج فيرطلا فيط ىلع نيسرافو نيينابعوك
 لك فيوطلا ىلع بوني ناك فصنو ليم نم هوك (قيرطلا نيبو

 5 يرخ ذأ راهنلا فصن موي تاذ مث 7 انيبف ناينابعوكو ناسراف مدي

 أونظو نيينابعوللاو نيسرافلا اوري منو ادحا اوري ملف هباكحاو كباي

 هماو ةيواعمو هللا دبع مهاوخأو وه جرخت ركسع كانه سيل نا

 اوراسو فيرطلا نم اوجرخت ةينادنلكلا ةنبا اهل لاقي هل ةأرماو

 6( 0 هد 6( 0 هيلا كعك 001 9 0 تعببأ وأ. 0(

 © تنلت ام اموي١. 6©) © ثيح. 7) 14 نأ نم م) 0 ادذبع

 اليلذ انك 14. ) 0 ىف 2 0 هدص2. 2 0 نم 2 ©( ءىجق

 وكسعلا. 272) 0 ريصو. 72#) © بيرق“ 64) © اهنيبق. ما 0
 هتوخاو, © هوخاوز 14 هوخأ هللا دبعو. 3



 | الإنال اس

 اكلخ كبابل نامأ هيف اموتخم بهذلاب مصنتعملا نينموملا ريما باتك

 هل نبا ضيفو كباب باصختا نم هيلا نماتسا ناك نم نيشفالا
 نم* هوجرأ نكا ل ام اذه ىرسأللو هل لاقف دهلو ربكا ريبك
 «ذحه ىف وهو هيلا بتكي نا 2هيف هل عمطا الو © نينموملا ريما

 ىلع ءرسجي ملف هيلا هب بهذيو مكنم هذخأب نف نامأب لامل
 ىرتجي دكحا انيف ام ,يمالا اهيا # تضعب لاقذ هنم دحا كلذ

 حلصا ءلق اذهب حرفي هنا كحكو نيشفالا .هل لاقف اذهب هاقلي نا

 نأ 6 نم ملل * نب ذلك لاك .كنم اذهب // فرعا ىك دما هللا

 قنم نالجر ماقف هيلا باتكلا اذه اولصوتو مكسفنا ىلا اوبهت
 نيشفالا امهل نيضف انتالايع ىلع ىربجت كنا انل نىمضا هل 'الاقف 0

 ىنح ةضيغلا ىف نارودي الازي ملف اهجوتو باتللا اذخاو كلذ

 نا هلعسيو ربخل هيلعي 2باتكب كباب نبا امهعم بتكو هاباصا
 ارض هنبا باتك هيلا اعذدف ريخو هل ملسا وهف نامالا ىلا ريصي

 اداب

 و
 ع

 ةليللا كلت ىف # اننالايع رسأ الق نوعنصت متنك ءىتش ْىا لقو

 آل اذه هعم بانكتا ناك ىذلل لاقف نامالا انبلطف انوذخأب نأ

 ىنعيجت نا اذه ىلع تأرتجا فيك ةلعافلا :نبإب تنا ىلتو هفرعا

 بانذلا 500 هقنع برضو هتاف *  لعافلا ىبأ كأاذ لنع نم

 نبا كاذل لقو بهنا رخآآلل لق رث هضفي رث اموناخ هردص ىلع

 مدسصسللا 0

 00 8) هرم :0()0  ل زيف. 0 0 طنا غنم ن0 620

 ةص. 42) 0 مدحا. 6 0 لاقف. 72 © ملعا. ى) © ملل. )

 ” اناتكو 14 اياتكت 2.0 .انتتلايع- .2) © .انحالوأو. :.2 0

 كعيجنف 5. م.



 ا خمس : ا

 ادحا اهيف اودج 3 2 ا 3 0 كشر + هل :

 الو انيب اهيف علي 3 هروصقو دهنئارخ 3 ىنتح مايا ملك

 ىف تلفا ىلق كباب نا < ملعب عجر رث همدهو هقرحا الا ارضق

 ثيل خملعي اهقراطبو ةينيمرأ كام ىلا نيشفالا بتكنف هباككا ضعب

 ىلا هنم يرخو داو ىلا كراصو دعم ةدتغو بره -ىق كباث' نأ

 هتيحان هنم دحاو لك ظفح نأ ماو مكب رام وهو ةينيمرأ ةيحات

 ىلا* سيساولل ءاجن فرعي ىتح هوذخا الا ىحا اهكلسي الو

 بشعلا ٍميشنك ايذاو نراكو ىداولا ىف هعضومب / ةوربخأف نيشقالا

 0 ليخل نكي مىرثو ناجيبرذاب رخآلا هفرطو ةينيمراب هفرط رجشلاو

 قاعات هيف :بونيف يصسلا سا

 نيشفالا هجوف صيغ ىداولا اذه ىهسيو ةدحاو ةضيغ تناك ا
 ةضيغلا كلت ىلا :هنم ردحني اقيرط هنم 2 نا ملعب عضوم لك ىلا

 لك ىلع ريصف فيرطلا كلذ. نم سر نأ كباب كباب نكمي وأ

 ؛5 ىلا ةئاعبرا نيب ام هيف !كسع عضاوملا هذه نم عضومو فقيرط

 فيرطلا ىلع ترفقيل 7 ةينابعوكلا تعم هجوو لئتاقم #ةئامممخ
 ناكو دحا هنم يرخ الثل ”ليللا ف فيرطلا ةساحك 4 رماو

 تناكو هركسع ىم ةريملا ركاسعلا هذه نم مىسع ّلك ىلا هجوي'

 درو ىتح .كلذك اوناكف ءاركسع مشع ةسمخ* ركاسعلا هذه
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 اأذام ١١ لس

 نالف اما معن لق كتلأس تنك ىيذلا نىئاعرلاب ثعباف نيشفالا هل

 ءاجن 2لق فّقوتلاب كباحسا رف «ّلتلا كلذ ىلع مف نالفو
 لق ةنغارفلا مالعا نا 2 هل ليقف سانلا نبيل نيبشفالا لوسر

 #4 لخ حف سانلاب حاصو بكرف روصقلا اهب < اودعصو ذبلا تلخد

 نيك. دق ناكو كباب روصق قوف مالعالاب سانلا :+ دعصو اولخدو ة

 مالعالاب اودعصف سانلا متفاوف 5لجر ةثامتس رك ةعبرا كو هروصق ىف

 جتفو سانلا نم اهناديمو ْنبلا © عراوش ًالقماو /روصقلا قوف

 رمو سانلا نولتاقي ةلاجر اوجرخو روصقلا باوبا ءانمللا كلوا
 نيشفالا لغتشاو رسداتشمه ىلي ىذلا ىداولا لخد ىنتح كباب

 اديدش الاتق ةيمركل لئاقف روصقلا باوبا ىلع برخلاب هداوق عيمجو اه
 نومدهي سانلاو رانلاو طفنلا هيلع نوبصي اولعجت نيطافنلا رضحاو

 # نمو كباب نالوا نيشفالا فخأو عوخأ نع اولتقا ىدح ريصقلا

 "رمان ءاسملا 7 ٍهةكردا ىتح * جنالابع نم 2 تعم ناك

 عجرف تويبلا ىف ةيمركل ةماع ناكو اوفرصناف فارصنالاب نيشفالا
 "نىيذلا -هباككاو كباب .نأ ركذف «ذورلا ذوب قدنخل ىلا نيشفالا 5

 هقدنخ ىلا عجر دق نيشفالا نا اوملع نيح ىداولا دعم اولزن
 رق جهناوما اولجو هل منكما ام دازلا نم اولمحن ّلبلا ىلإ اوعجر

 جر دغلا مىف ناك املف ءرسداتشعه ىلي ىذلا ىداولا اولخد

 روصقلا مدهب ماو ةيرقلا ف فقوف ؟ّذبلا لخد ىتح نيشفالا
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 ))) نس اذا

 ةاهب نومطيو علزانم ناطيح نوعلقي ةيرعْلكلا نيشفالا هجوف
 ناكو 4ةدحاو ةلج ميلع سانلا ء لمحت كلك اولغفق رابالا كلت

 هيلع سانلا لج اًملف رخص اهيلع الجم لبخل ىف ًايع دق نيذآ
 لج رق تجرحرت ىتح اهنع « اوجرفف سانلا ىلع لجتلا عفد

 : مب ىدحأ لق هباككا ىلا كباب رظن اًملخ ر/هجو لك نم سانفلا

 اذه نيب نوكي نيشفالا ىلي امم باب نم ىٌّذبلا فرط نم نرخ

 ىف كباب لبقذ ليم ردق نيشفالا هيلع ىذلا لتلا 2 نيبو بابلا '
95 5 

 نيبشفالا ىلا فلد وبا لسرأت نيشفالا كيري كباب اذه اولاقق اذه

 0 داع رق هيلا رظنف كباب فرعي الجر نيشفالا 2لسراف كلذ ةيلعيا

 ٍُ هنم ائدخ 7 نيشفالا هيلا بكرف كباب وه معن لاقف نيشفالا ىلا ٠
3 
 كرت م برشلو هباككا مدلكو همالك عمدبي عضوم ّي راص ىتح 5

 هل لاقف نينموملا ريما نم نامالا فيرا هل لاقف نيذآ ةيحان 4 1

 م تتش ىتم* لوذبم كل رهو اذه #كيلع تضرع دق نيشفالا

 ةىلايع مدهيف لجأ الجا م ىنلجوت نا ىلع نآلا تتش دق لاقفا
3 5 1 
 ملف* ةدم هيغ ئكتحاصن هللاو لق نيشفالا هل لاقف* ههجتاو

 / نامالا ف ميلا هكجورخ“ ةعاسلا اهيككضتا "ناو ىكصن :لبقلا
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 الدال مآ عفش

 لق ىيذأ هيلع فقي ناك ىذلا لتلا تحن ىنذلا نييللا اذاو

 ةعاس نيب بول تكبتنشاو ويراسُم ةنغارفلاو ىكرتلا «ريشبب بقو
 اودانب نا نيشفالا رمق سانلا كيحتف هتحكض ركسعلا لها عمسو

 اديمك اوراثأت هتهجو دق ةنغارفلا» ىكرتلا ريشب اذه سانا اهيا

 ًارمدقت اونناك :ىيذنلا 3 ةبشانلا ةلاجرلا عمس املف اوكرصتت الفد

 سانلا رظنف نيشفالا مما امك مالعالا اوبكر ء لب قوف اوراصو

 نيبو «ركسعلا نيبو* دوس مالغا فعاش ليج نم ءىجت مالعا ىلا

 عقوف نم نيذأ لبج ىلع نوردحني مو خسوف نم وحن لبجل

 رظن املف نيذأ نوحيري نوردحني اولعجو مالعالا اوبكر لف
 دعم نيذلا هتلاجر ضعب هيلا ىيذآ هجو ىيذأ ركسع لعا جيلا 0

 نيشفالا مثيلا ثسعبف خوعار يلا سانلا رظن اَملو ةيمركل نم
 ةيامصاو طاّيخل رفعج ليخ نيذآ ىلع /يانتدجتا «انلاجر كتلوا*

 | 4ةديدش ةلج عيلع اولمحن ىوقيلا اودعص ىتح ةباحتاو نيبنآ ىلع
 | أ ةيحان 283 نمت* لدجر يلع لجو ىداولا ىف هباصعاو ىبلق

 ٌليخحم وا نمح ىب ناعم هل لاقي كيعس ىنا باككا نم كيعس دو

 | ةروفحت رابآ هباود رفوح تحت اذا هعم ةذع ىف ذاعم نبا

 000١| قيعس .نا 7 ناسخ. تظقاستق :اهيف .ٌباوكلا ىحيا لخدت

 ©) © ويشن, 0 ريشبل. 85) © ةبشانلاو: © ةلاجرلاو ةباشنلا.
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 طالت ش ١ انام

 ىتنحن# اوريشي نا مرت هعم اوناك ةقغلرفلا نم. اذار يسكت
 ءائا هنم اول ىدنلا ىنداولا لغسا 7 عم لكلا نيك © اوريصُي

 ملع نيشفالا ناك كقو نيذآ هيلع ناك ىذلا لبلخل تحت وقو

 ع ركسعلا هعاج املك * لبخل كلذ تحت نيكي ,قاللا نا

 : اركسع هيف ةّيمرخلل نا ملع ىذلا عوملا كلذ ىلا ةنغارفلاو ريشب
 رق ركسعلا لحا #رثكا عقب ملعي الو ليللا ضعب ىف اوراسف نينماكا
 رحسلا ىف ودعي ريمالا ناف السلا ىف بوكرلل اوبقأت «داوقلل تعب
 نيبطافنلا جرخاو سانلا / جاو مسخ * رحاسلا ىف ناك املف

 برضو ةتادغلا ىلصف يرخ ناك ام بسح ىلع عمشلاو تاطافنلاو

 10 لكى ديف «ككعلي ناك ىنذلا عضوم لا ىفاو ىتح بكرو لبطلا

 «[ةخاراتخ ناكو هتداعك ئسللا .هل , عضوو عطنلا غل طسيو ب

 كلذ ناك ملف موي لك ىف اهيلع فقي ناك ىتلا ةبقعلا ىلع فقيا

 طايخل رفعجو كيعس ىا عم مةمكقملا ىف هاذخاراخ ريص مييلا

 2 تقولا كلذ ىف ائيبعتلا هذه نسانلا ين ليلخلا نب 2ىجأز

 اة كفو هب اوقدكف ىنيذأ بلع :ئدلا“ لملا# ني ءلوكتف نأ خيمأو

 ءابم عم سانلا ىضف مويلا كلذ لبق اذه ىع مهني < نأ

 رفعج ناكو ّلتلا لوح اوراص ىتح انيمس نيذلا ةعيرالا # داوقلا

 هانخاراضبو هيلي امم كّيعس وبا ناكو ذبلا باب ىلني اع طابخ

 هاذخاراخضب .ىلي ام ماشه نب ليلخل نب داو ىيعس ابا ىني

 20 ىبداولا لفسا نم ةكضلا تعفتراو ّلتلا لوح ةقلح اعيمج اوراصقا

 2): (0 مهين 707)2 2172272 لب 0 املف. © ن100116
 اهل. 2) 61 نم نخا' 2) ( تاوفلا 0: ىلأ) لفات 1 تا

 0:)2 ةبقعلا '060)12© ندحو 0226 مولا: /2) © هد



 لرازرو اا 54 ننس سمسم.

 © فرصناف هللا ةكرب ىلع ٌفرصنا هيلا .ثعبف برثخل نيعطقناو هيلع

 لماحل اهيلع هعم اهب ءاج .ناك ىتلا لاغبلاب نيشفالا 7ثعبو رفعج

 ردقي « الو ةراجللا نم نمو هب ناك نمو ىحرلل اهيف تلعجن

 نورلا قورب عقدحنخ ىلا اوفرصناف فارصنالاب 2 وماو 4 ئشملا ىلع

 ارق «ةعوطملا رثكا 0 ةنسلا كلت ىف يفلا نم سانلا سْيأو

 ٌثاعب ليللا فوج ىف ناك املف نيتعمج دعب رهجت نيشفالا نا

 /ثدحاو لك ىلا ء عفدف لجر فلا رادقم مو ةبنقانلا ةلاجيلا

 | لو كلذ ريخو ادرس انالعا عامي لا عخدد اكعكو ةيكش ماتم
 لابج ىف جتليل اوراسف ءالدا هعم ”كثعبو سمشلا بيغم كنع

 : ّلقلا فلخ # اوراصف اوراد ىتح فيرطلا ريغ / ىلع ةبعص ةركنم 0

 ماب ملعي الأ مما ففاش لبج وهو .هيلع نيذآ فقي ىنذلا
 ظكعقولا اوارو ةادغلا 2 اولصو ) ىيشكألا مالغا اوأر اذا ىتح دحا

 قيف نم اوردكأو ليبطلا # اوبرضو لمولا ىف مالعالا كلث /”اوبكر

 مالعالا ارب ل م نو يللا ىلع رخصلاو باّشدلب اومرو رب
 دنع ليج لعل 6 اوفاوق كلذ اولعفف هبخ ينَأب ىتح اوكرك جو مث 15

 لبلل قوق اوراصو ىداولا نم ءاملا ءاكشلا كلت ىف اولعجو ركسلا

 ا | اريهتي“ نا داوقلا ىلا نيشفالا مجم .ليللا ضعب ىف ناك اًنلق

 9اريشب هجو ليللا ضعب ىف ناك ايلف ركسلا ىف بكي هناف حالسلا
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 ” »م ةلئس مرح

 ىرخالا ةيحانلا نم ةعوُطملا ىلع اوُدَشو بابلا نع موٌكنف

 ىتح رضصلاب مثوحرجو « روسلا نع* موحرطو نيملع نم اوذدخاف

 رديف هباعقب رفعج حاصو اوفقوو برلل نع < اوقرف عهيف © اورثأ

 كرناك ىتلا * ر/ هسارف فلخ اوكربف + لجر ةثام 4نم وحن جنم ٠

 ١ ءالوه و ءالوه ىلع نومدقي ءالوه ال نيرجاكتم مى قوفقاوو 4 عم 5

 رهظلا 2سانلا ىلص* ىتح كلذك اولازي ملف ءالوع ىلع نيسدقي

 ارفعج ىلي امي اهنم ةدارع بصنف تادارع لمح دق نييشفالا ناكو

 اماذ ةعوطملا ةيحات نم ىداولا فرط نم ىرخا ةدارعو بابلا ىلع,

 تراص ىتح رفعج اهنع عفادف رفعج ةيحان نم ىقتلا ةماعلا

 ؛هباحصا اهصلخم رث ةليوط ةعاس ةّيمكل نيبو نيب اميغ ةدارعلا

 سانلا لزي ملف ركسعلا ىلا اهوُدرو  اهوعلقن نهج لعب رفعت
 ىلع كّكلوأ ةراجشملو تبتاشنلا نيب فلتخي كما نيقفاوتمل

 كلذ دعب  اوزجانت مث #7 هسارتا تست دوعق ءالوهو بابلاو جروس

  5سانلا 3كم عمطي ن 0 رك كلذ ىلا نيشفالا ”رظن

 !5 عضوم ىف اوفقو ىنح عونا 6 مراكا ني لأ هجوفا هجوبلا  3ذلا ةلاجرلا ١ .هلبق

 تسل رفعج لاقف ةلاجر * © هيف سودركب و فعج ىلا ديو هنت

 برحالل ىرأ تسل ىنللو / قر لاجر 7 معه لاجرلا ةلق نم 04

 ه) .© هدم. (0 ىلع مج0 نع). 2ءاصلع 0 اوجيخو. 2) © رسال
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 اذار "1 هس

 ةحناص ةعاس ةرفللا هفقاوو بابلا ىلع فقوو ىلوالا ةرملا كلت
 باككا ىلا بهذا لاقو ا ةردب هعم 8 لجرب نينشفالا « هجوف

 ىرخا ةردب عفدو + كقك ءلم هل ثحآذ * ملفت ىم لقذ رفعج

 ك.عمو * ةعوطملا ىلا /بهنذا هل + لاقو هباكتأ 7 ىم لاح ل

 , انسح هنيار نم لك فلد قال ىلقو ةروسأو قاونطاو لاملا اذه ه

 6 دل لاقف بارشلا بحاص ىنانو هطعأت حريغو ةعوطملا # ىم

 ءاملو فيوسلا كعم ىنيعب كارا ىنح ععم برمل طسونتق بهذا

 بامتإب لعف كلذكو عوجرلا ىلا اوجاتصف ميقلا شطعي .الثل
 نم هل لاقف ةيرغلكلا بحاص امدو فيوسلاو ءاملا ىف* رفعج

 ىدنع هلق نياق 0 8 ةعوطملا ىم : 7 بر طسو ىف هفقيار 0

 رفعج باككاب كلذ لثم لعفو مارد ةرحب هيلا عفدو اهنرد نوسيخ

 قودنسب رفعج ىلا هجوو سووفلا # غيدياب ةيرغلللا هيلا هّجوو

 ؟ كباكحا نم م تدرأ ىم ىلا عفدا 2مل ملاقف ةروساو قاوطا هيف

 ىف ةدايزلا ىم ىلع خل 7 نيضت امو ىدنع هل ام ىوس اذ.ه

 ىلع برثمل « نكبتشاف «هئامسأب ىينموملا ريما ىلا باتللاو عقازرأ 5

 ارفعج باحتا ىلع اوجرخو 4 بابلا ةيمركل منق* رث اليبط بإبلا

 6) © 1 ]لذ دجوو. 0) 0 لجر. ) 0 هافك لم هلف ثيحاو.
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 (قبي لو «داولاو لاملا لمحو نيشفالا رخو ةلاحص ال برلل كيريا

 ءدعم يرخآو ىحرجلل لمح هيلع ؛ عضو الأ لغب ركسعلا ىف

 جاتكج ام عيمجو كلذ ريغو فيوسلاو كعلتا لجو نيببطتملا

 هاذخاراج فلخو لبلا + لا دعص ىنح سانلا فخنو هبلآ

 5 عطنلا حرط رق ةبقعلا ىلع هيلع #دفلخ ناك ىذلا هعضوم ىف

 ليف فلد نأل لقو لغفي ناك امك هيلع سلجو. ّئسرللا هل عضوو

 رفعج لاقو اهيلع ءاورصنقاف مكيلع لهسا كف ةيحان ّىا ةعطمل

 الاجر تدرا ناف نوطاقنلاو / ةبشانلاو كيدي نيب ملك ىسعلا

 نداف هللا ةكرب ىلع مزعأو كيرت امو كنجاح فخ كيلا جقعفد ٠

 10 تنك ىلا عضوملا كصقا نأ كيرا لاق كيوت ىعضوم ىأ ىم

 ىحي نيب فق هل لاقف كيعس ابأآ 2اعدو هيلا ضم! لق هيلع
 نب كوا اعدو دحا مكنم 0 الو #كباككا عيبجو 2 تنا

 عيمجو ربعي ارفعج عدو انهه كباكصو تنا فق هل لاقف ليلخل '

 انهجوو هاندحما ”اناسرف وا الاجر دارا / نآف لاجرلا نم دعم نم

 5 ىلا ارداف هوما نم هباحصاو فلد ابا دوو هيبلا عب
 اودعص اوناك ىذلا عضوملا نم كبلا طئاح ىلا اودعصو ىداولا .

 كلذ اولعف اونك ام بسح ىلع طئاخملاب اوقلعو ةرلا كلت هيلع |

 6 لعف ناك ام بسح ىلع بلا باب برض ىتح لج رفعج لجو مييلا

 ©) 0 لاملاو داولا, 14 ج481+ ءاملاو. 2) 0 لج.© 2ك © هسا

 4) 0 هفلخ» ,20,© اورصتناق.. ني 0 200- باشتلا»و 0
 عضاوم لا. 71 علو: )06 هد - 2) 6 مكباحصا. 2( نأ 07

 7 0 الاجرو اناسف. ٠ 7225©: هدج. ثم: عياض 1 وبأ ةشيوتلا ٍ

 0) © اولعف 00 © لعف ام ,ناك '



 زلزل امان نس

 اذك تيار لق ىدوت ةاماق ىحتست الو مشتت ال كيور © ىلع

 كير امو دجا للك لبق 2ءىش لك ملعي* هللا لاقق ءاذك تيأرو

 ا لاباس: نا دكارأ ول كاعتو كرابت هللا < ن ا فلخل اذهب

 ىتح ىىنمجري فيك هتنوعم ر انافكو رفاللا مجرأ ا كك

 ملعا اناو انأ هلئاقا نأ جان الو همجري ناك رفاكلا ةنوعم هيفكا 5

 امو ىلق ىلع علطم وهف ةيناخ هيلع ىفخ ال لجو رع هللا نا

 نيبحلا لحما نم ةعولتمللا نم لجر لاقف نيكاسم اب مكب كيرا
 | انتلو ررصج # دق تناك نا اف 00 ال ريمالا - «اي

 ىرا ىلا ىيشفالا لاقف انيلع جدفي 5 هللا ٌلعلف 0 ا نأ 0

 ءاش نأ ريخ وهو هللا هديري رمالا اذه بسحأو ةرضاح مكتاين

 7” ىيأر اذه ناك ام 2 ملعا هللاو سانلا طشنو متطشن # كقو هللا

 نوكي نا وجرأو مكمالك نم تعمس امل ةعاسلا ثدح دقو
 متاببححأ مديل ىَأ 7 هللا ةكرب ىلع اومرعاأ ريخ وهو رمالا اذه م دارأ

 0 نيرشبتسم ممقلا يرخن «هللاب الا ةوق الو ليح الو هضفانن ىتح 5

 م برقلا ىف ناك نمو مقا فرصني 2 نأ دارا ناك نف مباككا. اورشبف
 مويل سانلا ىعوو عجر كلذب 9 عمسف مآيا ةريسم جرخ كقو

 هنا رهظأو ةبعالاب 2 سانلا عيمجو* ةلاجولاو ناسوفلاو كن رماو

 000 0 مز0 ام نان. 2.6 اذكو. 20 0: ىتش ملعأ,
 14 ىتين ملعي. ) 0 200. مو1ع ءاش. رك 0 انيفكو. ي) ©

 ' ادد )١7 .(نيوهوب )2  0( غ0 ة..م:. . م) 0مم. 2:0

 ااا طقا | هز (ب 6غ 0 ىأر“ 2 0 20011 ناعشت "7 050 نيوشبنم».

 رض) 0 برققلاب هن 0ءامل0ع رخو: © 0 عجدو»



 ا نس الر

 كلذ ©فرصناف ةبقعلا ىلخو ءاذخاراخ ردك داذخاراخب ريغ

 رم امّللو فرضنا نم رخآ كيعس وبا ناكو ةعيهلا هذه ىلع مهيلا
 نيبمللا هيف ناك ىذلا عضوملا ىلا اورظنو هاذخاراخ عضوم ركسعلا

 اودارا نيبخلا يالعالا كتلوا ىوفتو «عهل < نطو ناك ام ةاوملع'

 و معضاوم ىلا اوغجرو هظفح هاذخاراخ ناك ىنخلا عضوملا خا '

 ةعوطملا هيلا اكشف امانا فورلا فورب هقدنخ ىخ نيشفالا «مقأف |

 مكنم ربص نم هل لاقف تاقفنلاو داوزالاو ةفولعلا ىف فييضلا'

 دنج ىجم مالسب فوصنيلف عساو فيوطلا ربصيي رف نمو ريصيلف ٠

 كسلو نربلاو رمل ىف نيم نوميقي هقازرا ىف /وع نمو نينموملا ويبما |
 مول نولوقي و ةعوطملا فصناف يلتلا طقسي ىتخ انهح نم ربا
 الا ىهتشي ال اذه ْكبلا انذخأل انكرتو ارفغج نيشفالا كرث

 4 عتنسلاب هنولوانتيو * هيف ةعولتملا رثك امو كلذ هغلبق ةلطاملا
 هنا مصعب لق ىتح ليوطتلا ديري اًماو ةرجانملا بح ال هنأو
 تنا نأ نيبشفالل لق هل لق معلص هللا ليسر نا مانملا ىق ا

 ه5 نأ: ,لابخلا كريما الأو كنما ىف تددجو لجولا اذه تبراح ٠

 هنأ/ ةينالع ركسعلا ىف * كلذب .سانلا تّدصتف .ةراجإب 6لتر

 بخا + هل لقو عرضحأق ةعوطملا ءاسور ىلا نيشفالا ثعبف روتسما |

 لجبلاب تف بوبا مانملا ىف نوري سلنلا ناف لجرلا اذه قررت نا
 صق هل لقو هاندأو 2هيرقن هيلع مّلسف ل نم هلم

 ه) © 204. ىم. 4) © اوعجر. 4 440:41 طع141. 0١ )4 
 ماقاو. 2) © هدص2 رك) © هتصب مى) 90 قتنسلاو متشلاب هدرا '
 14 هلوانت انموو 7725772. "فر دولوانتو. /) © ف كهرد هلصع ن 2(

 0 كلذ 0 7( 0 دب درفك. :
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 0 لال انس

 رجحلا اذهو اندرتا لاقت ةخاص هعموم مهنم لجر ءاجاف

 نه ىرادق+ تفرصنأ اذا: ةعاسلا .هل..لاقف. روسلا ىم, هتلاخا

 هاذخاراخب ىلع بتو ىذلا ركسعلا ىنعي سلاج كقيرط ىلع

 كتئيلع ام ىلذ نينموملا ريما سعوا قكسفن نع كءأ وج هللا ىسحلأ 5

 لاقي © ةسأر :فحخ نم لك سيل اهتسايسو ركاسعلا هذه رمأب اناع

 قي ةيراحملا د ريخ هيلا جانكج ىذلا 6 عضوم ا ّى فوقولا نأ

 راشاآو كت نيذلا ءالوه بتو ول هيلا يانج ال ىذلا عضوملا

 ةعوطملا ءالوه ىرت 6 تنك فيك لبخل نحت 4ىنذلا نيمللا ىلا

 معمجج ناك نمو ملاح نوكي ناك ءىتن ىا صمقلا ىف هل نيذلا
 انهم ىقبي ال ىتح سبت رالف انهه فقف ماملس ىنلا هلل نيل

 ردحني فارصنالاب آىب اذا هتنس نم ناكو نيشفالا فرصناو «دحا

 ةنيب فقاو وخآلا سودرللاو هنتلاجرو مهدناسرفو سيدارللا ملع

 رخآلا سودرلا 2 ف ردحنيف كلذ دعب 2ثوندي مث فقيرطلا

 ارا سودرك لك فرع ىقو كلذك 2 لاي لوا هتلاجرو 2 هناسوغب

 هبحاص ىدي نيب غنم دحا ملقتي نكي ملف فصني نم فلخ

 6 لحا فبي رثو اهلك سيدارللا تذغن اذا ىتح اذكه رخاتي الو

 © 0 مل هصتقوم ليقي. 82) © عضومابب 2 © هده
 ©4) 0 اوتاك نيذلا. 62) © هدم. 0 20016 ىضرت. ر/).0 ال - فق.

 0| 0 ةلئالش ىمو.ا 22 0 5. م.20 2 © هدصنا -2) © ةناسونق ق

 4) © لين.



 لالا ذخنس انكا

 ىم هّجصلا ' ىعفتراو: فرصناو :ةباحفضا' ضلخو الييلق الميل
 كباب ٍةجرخا نيذلا هانمكلا نظو ٌقبلاب اوقلعت .نيح ةعوطملا
 ركسع ناك نم 0 اوبثوو اورعنف © تكبتشا لق برح اهنا

 ناك ىتتلا ةوكرلا ءارو 4 نم مخآ + نيمك بتثوو * :اذخاراخضب

 5 عاسو2#ب ىلع فوقو سانلاو ةيمركل نكرحتف اهيلع دعقي نيشفالا
 /انل نيب ىذلا هلل ديل نيشفالا لاقف دحا هنم «ليب مه

 / ىلا رفعج ءاجن ةعولطملاو هباكصاو رفعج فرصنا رث ءالوه عضاوم
 ىتلا بيحلل نينموملا ريما ىحيس ىهجو امنا هل. لاقف ىيشتقالا

 عضوم 23 نى تعطق دقو انهه دوعقلل ىنهجوي رو ؟ىرت

 ٌلبلا لخدا . ىتح  لجار ةئامسيخ الا .ىنيفكي ناك ام ىتجاح

 نيشفالا مل لاقف : ىدي نيب * نم تيار دق ىنأل هاد فوج وا
 دق امو كفلخ #ام ىلا رظنا ىللو كيدي ىيب #ام ىلا وظنق ال

 0 طايل رفع سواك ىب لصضفلا لاقف هباحصاو هاذخاراخب اوبثو

 ىنلا عضوملا اذه ىلا لعصت نا #ردقت كنك ام* كيلا مالا ناكول

 اذه فعج هل لاقف تنكو تنك #ليقن ىنح فقاو هيلع تنا
 كتقرعل ريمالا سلج# الرول لضفلا هل لاقف ءاجن نمل فقاو' اناهو بول

 فلد ابا ,ماو ءاكسمأف نيشفالا امهب اصف ©2ةعاسلا كسفف

 اوقرصنا ةنعوطملف,.فئلد وبا ,لفق روصلا . ىبع ةلييطملا د0

 2) 0 ككتيسا:: 07 تيشينا.! 26) © ةزصع همرتإ © 50 |

 بقرو. 19) ( هده. 6) ( لون“ ر/) 0 هرص.© م 9 ئرد ىحلا:

 2) © 5.31 166 مد. جن 111219 (قطنرعل 056 0 ىم. 2) 0 اوسن.
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 لركإ ناز 57

 | ادا كيسفتلاو عقول ككل. ق  ظايفل ردح .كامحأا نم نقب

 | اسفي حيات لعبا سونرك: عم: زفعجسج © عجورف اركسعللا +
 «ةكاضلا تععقو رث قبلا 5 باب ىلا در ىتح ناسرفلا كتلوا ىلع

 نولتاقي بناخل كلذ نم هباحصاو فعجو نيشفالا عجرف ركسعلا ىف
 4 ناسزف ةدعب كباب * رخو ةدع رفعج باككأ نم يرخ دقو و

 باحاصا نم الو نيشفالا باكصا ىم ال ةلاجر ٍهعم ىكي رث

 تاجارج جنيب © تيعقوف نولمكإ ءالومو نولمج ءاليه ناك كباب

 ةغضوم ىف /سلجن ئسرلاو عطنلا هل نرط ىتح نيشفالا عجرو
 نكسفأ دق لوقيو رفعج ىلع ىظلتي وهو يةهيف سلجج ناك ىذلا
 فلذ نا عم ناكو ةّحضلا تيعفتراو ٌديرأ امو ىتيبعت # ىلع ام

 اورظن ايلف عريغو ةرصبلا لها ىم 2 ةعوُّطمللا نم ممق سودرك ىف

 اوربعو نيشفالا رما ريغب ةعوطملا كلوا ردكلا براحجب رفعج ىلا

 اوقلعتف بلا بناج ىلا اوررص ىنتح ىداولا 7 بناج كلذ ىلا

 * هجوو ّلبلا نولخ كيف هنودعصي اوداكو ارثآ هيف اورقأو 77 سب

 ىناف ةبشانلا ىم 0لجار ةئامسمح ىنذما نأ ىيشفالا ىلا رفعج 5

 ريتك ئهجو ىف ىرا تسلو هللا ءاش نا. ّلبلا لخدا نا موجرا
 سودرك ىنعي طقف 2ننا هان ئنلا سودرلا اذه الا دحأ
 صلختف ىرما ىلع تدسفا دق * نا ىيشفالا هيلا كعبف ا

 تيس سس

 ©6) © عقرو. 42) © بايب كباب. 2 © دحبصلا 1.6. ةكصلاب
 ©) © ناسبفب ناسرف ةلحلع كباب باحاصأ نم. 6) © نيسعشوو,

 0] © سلجو.  م) 0: هيلع م 0 هدم. 2 © ةظعوطتلا. © ١
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 الم كنس .١

 انلاو كباب رصق باب ىلع < فيشي فرشم لق لغ سلجولا تلا ا

 لوزنلاب هرما ىداولا بناج اذه نم دعم ناك نم فوقو سيدارك
 رفعجو كيعس قا عم ءبنالل كاذ نم ناك نمو ةتباد' ننع |

 خذ ودعا نم هيرقل لوني رن ليلخل نب نجاو* هباصصاو طايل
 : ةيدوالا وشتفيل «ةينابعوللا هتلاجر قرفبو عبود روهظ ىلع فرقد |
 /هتلاح هذه ننناكف اهفرعيف ءانيكلا عضاوم ىلع عقي نأ عمط '

 نوبرشي كباب ىلي نبب ةيمركو رهظلا دعب ىلا شيتفتلا ىف

 ىسلص اذا ىتح ليبطلاب نويرضيو 4 تايارسلاب نورمزسبو قيبنلا
 نم وأ ناكف ذورلا ذورب هقدنخ ىلا ردحأف مذقت رهظلا نيشفالا '

 10 رث رانيد ىب رفعج رت ليلخل ىب دجا مث كيعس وباردحني

 اذاف* مفارصناو كباب ظيغي ام كلذ دعيج ناكو نيشفالا فصني'
 حربي الو ءازهتسا عتاقوب اوكفنو معجونصب اويرض # فارصنالا اننا
 اعيمج سانلا هزوجت ىتح اهيلع وه ىتلا 2 ةبقعلا نم هاذخاراخب

 نم ةيمرخل ترجاض عامايا ضعب ىف ناك الغ «عرتآ ف فرصني رق
 ؛5 نيشفالا غفصنت عيلع شتفي ناك ىلا شيتفتلاو ةلداعملا

 ىداولا ديغس وبا ربعو # الواف الوا سيدارللا تفرصناو هتداعك

 ” خف طايل رفعج باكا ضعب ربعو ليلخل نب دجا ربه

 2) 0 هدم. انغ 0100116 باب. 14 وصق ىلا رظني. 6) 0 ءغ 0

 بنالخلا 2 0 204. ىداولا. 42) 400101 هع ةشر تطأ 76 05
 مانمأع ةيرقلا كني. ه) 0 نييباحوللا. 7/0 خلاكلا 1 تايانرشلاب.
 /) © فارصنالا ىلد وأ فرصنا اذا. 2) 0 ةعقبلا“ . 2) 0 فرصناو.
 2 © الو. 7 5زنع 0, © ء آشز 1. جفف 5. جف اذ م ©
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 رك ١)  خنس

 كباب هجو ىتلا ةبقعلا هذه ظفح ءاذخاراخب «فقي ىيشفالا

 اهب فقي هاذخاراخب ناكو نيشفالا ىلع اهذخأيل اهيلا هركسع

 مكقتي نيشفالا ناكو ةوكرلا ىلع قبلا لخاد نيشفالا ماد ام ادبا

 هبش ّلبلا نيبو هنيب اميف داو ىلع فقي نا :اذخاراخب ىلا
 كلذ ربعي 86 نأ فسوب نب لكيحت كيعس ابأ 2 ناكو ىدنخأ 5

 / فقي .نا طايخل ارفعج رمأيو* هباككا نم سودرك ى ىداولا

 ىف سيدارك ةتلث ىداولا /بناج كلذ ىف ريصيف رخآ سودرك

 لت ىلع فقيف نيذآ عم اركسع جرخ كباب ناو 4 قتايبا فط

 باب ىلا كصقي نيشفالا ناكو بلا باب ىلا نيشفالا ةوكاسع نم

 أذا كباب ناكو ةيراحلا كتو طقف فوقولاب اوربع اذا عوسأبو ْلبلا
 ىف هذبرت ىدنخل نم تكركحت دق اهنا نيشفالا ركاسعب .سحا

 نيشفالا كلذ .غلبو ريسي ريفن الا هعم فقبي رثو ءانمك هباحصا

 ةيمركل نأب ربخل هانا رث اهيف نونبكي ىتلا عضاوملا فرعي نكي لو
 هباكعأ 7 نم ةمذرش الا 7 كباب عم * فبي رو اعيمج اوجرخ دق

 هل عضوو عطن هل طسب عضوملا كلذ ىلا عص اذا نيشفالا ناكو

 ©) 0 فقد ىيشفالاو. © اقعم 32) ة4لقنلن نا ةرتق نأ
 ربعي. 400101 نأ. 2) 0 طوعع هتص. ه) 1 1[ءزاتتت يبعي نأ

 7) 0 66 © ينال ءك وزع 14 5ء0 هرمتؤؤه ىداولا.  ى) © عتايبأ و

 6 ة.م., 14 اثر, 12 ةئاسنا هنتص ؟ةم 1١ جلاسأ. صاع فيط 0
 ه5. لك. 1هءا]: جاتسكاتتت ذبلا تايبا (ةانم2# م. !11., .8٠ 72 0 هذع

 2( 0 ركسع. 2) 0 اذأ. 2 0 ذعمو كباب عصوم». 172م( 6 عم.



 ا نس لركوب

 ءبرضب رمأي رق سلغب 5 سانلا ىلصي رت «ىّتصيو هيدي نيب

 2 كير فيقولاو ريسملا ىف هتمالع تنناكو افحز ريسيو لوبطلا

 عاقاصم ىلع ةقرالاو لابخل ىف جريسمو سانلا ةرثكك اهنوكسو لوبطلا
 هلا هيف ءاوضم داو ىلا اوطبه اذاو هودعص البج اولبقتسا املك

 : نوُمصني اوناك عنف هطوبقو هدوعص عنكم ال اعينم البج نوكي نا
 عاعضاومو مئاصم ىلا «لبخل ىلا* اوداج اذا نوعجريو ركاسعلا ىلا
 نع كشما فقي نا دارا نق ليبطلا بر /ريسملا ةمالع تناك
 وأ لبج ىلع ةيحان لك نم «اعيمج سانلا فقيف لوبطلا برض

 ؟ىنابموك هءاج الك اليلق اليلق زيسي ناكو هناكم ىف وا داو ىف
 :0 نور: نيب ىتلا 8لنينإلا اهتسلا هذه رسب ا ناكو :اليلق كل |
 اذ ربكالا ىحضلا ىلا ةرجعفلا عولط نيب ام ٌدبلا نيبو ذولا
 ماعلا ىف اهيلع نوكت برمل تناك ىتلا ةوكرلا ىلا تعصي نأ دارأ

 ةئامتسو سراف فلا عم ةبقعلا سأر ىلع هاذخاراخ فلخ ىضاملا

 نذخآيف ةيمركل نم دحا جرح .ال 7 قيرطلا هيلع نوظفح. © لجار

 ؛!ةدجو هيلع دراو هنا ركسعلاب سحا اذا كباب ناكو قيرطلا هيلع

 اهيلع #7 ناك ىتلا ةبقعلا كلت سدح داو ىلا ةلاجر هيف هل اركسع

 ناكو * فيرطلا هيلع فخأب نا ديوي 5 ” نينمكيو هاذخاراخ

 )0 هضم !:اذ) كمل )6 بيضيح < 2) كي

 اونصيو 4056. 1- اوبصنا., ري © ريسلا.  ى), 0 طن 1 قافيك 0كم

 خو ١ هب نيخاو 0:)7لليما: 2 0سنلشلا 1 2 ا ل

 لجر“ 42 0 طثع ء مو قرطلا. 2ءذم0ع 14 88. 6 المل. 0 © تناك

 ١ هرزن. 7 © ةذصع ءهزب 0



 نركز ا" خدش

 اي سيدازك ةعبرا..نيشفالا هل < ايه اوسنا» املف*: ةره ريغ كلذ

 ةيدوالا ىف هل اونمكف ةبشان ةلاّجرلا 5 نناكف ةلاّجرلاو ناسرفلا

 نوردحني اونك ىذلا عنقو ىف اوردحكا املف نويعلا قيلع عضوو

 ةلاجرلاو ليخل هيلع كش عتداعك اوبلجو اوحاصو ةره لك © ىف هيف

 يلا نيشفالا جربخأو عمقيرط هيلع 4١ اوذخأف اوصف نييذلا 5

 تذخا دق نأ اوتسحأت ا ليلا فوج ىف © ةلاجرلا نم نيسودوك *

 لاجل / نوقلستي اولبقا ىتح قرط ةّدع ىف اوقرفتف ةبقعلا يلع
 بلطلا نم سانلا عجرو نولعفي اوناك /ام ىلا * اودوعي ملخ كىاورف

 ' اكل نم اوقكالي زثو + نورلا فنورب فدنخل ىلا ةادغلا ةالص عم

 فميصن © ليبطلاب برضي عوبس لك ىف * ناك نيشفالا نأ نم

 َُك افرع ىقو ندنخل . باب ىلا تاطافنلاو عمشلاب خو 4 ليللا

 ةرسيملا ىف ناك نمو ةنميملا ىف ناك نم هسودوك مهنم ناسنا

 ليج نيشفالا ناكو ععضاومو عفقاوم 7 ىف نوفقيف سانلا يخف

 نكي منو لاغبلا ىلع اهلمح املع رشع ىنثا ارابك ادوس امالعا

 تناكو الغب رشع ىنثا ىلع ”اهلمج عوعت التل ليخل ىلع اهلمج
 لها اون راغصلا مالعالا تناكو البط نيرشعو ”ادحا رابللا هلوبط

 ليللا عبر نم عتبترم ىلع 7 قف ّلك هباحتا فقيف ملع ةئامسمخ
 نذوملا نويف هبرصم نم نيشفالا بكر رجعفلا علط اذا ىتح

 ©) 0 اهماوسه. 46) 0 ناك. 2 © هده. 42) 0 فخاق. ه) 9

 سودركو سودرك٠ 7 6 نوللسنيب 2( 2 أورمو» 10ءزص0ع 0 و

 50 ( الع 2 دوولا دور قدنخ, 0 دورلا دورب كنإخلا 4) 9
 لييطلاب ع عوبس ّى برضي 2( 6 راهنلا» 72 © هدم 7

 اًياعك 5. م. 7 6 ادحاو 5 2 م) 0 موق ]عامص0ع ©

 يف 510 ىلع.



 ااا" خنس أ.

 هلخدو مايا ةرشع قدنخل رفح ىف اوثبلق هتلاح ىلا رظنيف ليبلاب

 جلاقتا ىلا اوتعبي نا داوقلا رماو سانلا نيب ههسقف رشاعلا مويلا

 خِيَطبو ءاتق هعمو كباب لوسر هاتاو (قفرلا ىلع جباكحا لاققاو

 (قيوسلاو كعللا لكأي اما «َءاقج ىف هذه همايا ىف هنا هملعي رايخوا

 :ليسرلل نيشفالا لاقف كلذب هفطلاي نا بحأ هاو هباكاو وها
 ءىلا رظني نا دارآ امنأ 2 اذهب ىخا دارا ءىش ىلا تفرع تف

 ىدص #دقف هتوهش هاطعأو هرب لبق نم قحلا اناو ركسعلا

 ىتخ ىعصت "نا كلل كب الق نتا اما ؛لوسرلل قو ءقج قا
 هلمك رمأت اضيأ انءارو ام ىرتو انهه ام تيار كقف انكسعم ىرق

 ؛ ىدنخ 7 ىريو ىدنخكل ىري ىتح هب دعصي نأو < ةباذ ىلكا

 ذر ايل ماعبر يرحل ةريزئشس#أوو رظنيلو كنزرب قدنخو ذور نالك

 ىتح كلذ هب لعفف هبحاص هب بخل مءىت اهنم هيلع ىفخي

 نفاذ بهذا هل لقو هقلطأ ة«دنع ىلا * هثر مث كنزرب ىلا رضا

 ةريملا بلجج نمل نوضرعتي نيذلا ةيمردل نم ناكو «# مالسلا ل

 دعب ةيمرخل 7تءاج رث 2نيترم وا ةرم كلذ لعفت* ركسعلا لأ
 نيشفالا ىدنخ روس نم ابيرق اوراص ىتح سيدارك ةتلث ىف كلك

 7 كلذ اولعفقف ٍهنم دحا فني الأ سانلا نيشفالا رمأت  نيكصُي

 اولعفف روسلا فلخ جباود نوضكري اولعجو لايل ثلت وا نينليل

006 0- 

 تعب وك قا هبا

 ه«) © افح, 0 5. م., 560 ةص6ه ءافح2. 682) 0 اهب. 4 © ههنا

 4200© كف ١06 هدارح. 1ءاسلع © نأ داراو. رز 0 ىلا رظنيق.
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 تح

 ا ١١١ ظمس

 كلذ اولعفت / هلا نوج ناعإ ام 2 عيمجو ءاملاب عتعم ألد عبعي ناو

 ناك ام اب ديب اح ىلع 1 © فذأ أوبل ليدي ابا 0 1

2 : 2 0 : 

05-3 

 ' لضظ ىف رجبجشلا تنحل © اوفقوف ناسوفلاو و لينو عتحتسي نى

 سوكر ىلا دوعصلاب ةلعفلا مما رصعلا لص املف عبأود نوعي

 الو اوسراكاي نا ةلاجرلا رسماو ةلاجرلا عم اهنصح ىتلا لاب

 ب كرب نمرخلا رمأو نود لايك 0 :خلعفلا اوعّديو اومانن

 دكحأاو لك ظفحل رخالا ا مكنم 4 لحأو لك“ نتفتلي 4 ل نأ

 لأ مكنم 2 نحا نتغتلي 2الف ةده متعمس ناذ هيلي .ام :مكنم

 ملف .#ضذخأي ةدهب ال هناف* هيلي اهب مثاق مكن سودرك .لكو دحا

 نوف / ةخلاجيلا جابصنا 0 عتباود روهظ 02 افوقو سيداركلا لب

 '”00 دكا ءام ىتم غلاجنيلا .ئلا' مدقتو  نوسراصتي لابأل :سوفؤ

 مهل ىبتلا عضاوملا تنم مهق لك  مزليلو اوقرتكي الف دحاب ليللا
 ملف دحا ىلا دحا 7نتفتلي الف* ةقدنخو علبج اوظفحلو

 ةلاجرلا» ناسرفلا دهاعتي نم مما مث «لابصلا ىلا كلذك اولاوب

 ”0ا عجرم 82)] 0 جابك 0 © فقوينلا“* :2) © الاو.

 000 0 نزلا ©9] 0 اهفقووأ ) 2 ©: كحان :2)--6© ةلو.-3260

 كو لك" 2) 0 ىحاب هدهب ال امان (© هذهم). 226 لاجبلاو

 هز 0 مرمأدو. هز 0 تينلبي لون © هزه. ىحأ



 ا خس 1

 ىلع عفقاويف ب.هذي نا كيعس ابأ «رمأت ىلوالا ةرملا ف ردختأ

 هي * الو كرك الو ىلوالا ةرملا ىف عهفقاو ناك ام بسح

 ىلا ؟ اوحدعصي نأ ةينابهوللا رماو نورلا نورب نيشفالا ماقاو 2 يلع

 اوراتخبو اهيف هل © اوعاتيف ةنيصح اهنا نونظي 0 ىتلا لاب سوو

 هل اوراتخاف ةلاجرلا اهيف ىصخي ىعضاوم لابلل سوء اف. # هل

 اهفرعف تيرخحن ىضم اميف نوصح اهيلع تنك دق ليجا ةثلث

 نيموي كعب ناك املف كلذ هموي هفرصف كيعس لأ ىلا ثعب مث

 خلعفلا جو / ةيرعلكلا هعم ثخاو فورلا فور ىلا هركسعم ىم ردكأا

 هجو 7 قولا ذور ذل أوراص ايلف كعكلاو ءانا ءاكش عم اولجو

 ىف هي ما ناكاام بسح ىلحاانضيا وامتاوت نا ةرهاو ل
 كلست ىتلا .ىرطلا نيصختو ةراجمل لقنب ةلعفلا رماو لوالا ميلا |

 رفتحاف رماو نوصل هبش تراص ىتح لبجالا 2 ةتلثلا كلت ىلا

 7 ملف اةدنخ ىكعصملا 7 ىلا ةراجلل كلت ءارو فيرط 7 لك بع

 ديعس ابا مما مث ادحاو اكلسم الا اهنم لبج ىلا اكاسم كتي

 ىف ناك اًملف ل8 «نكسعم .ىلا .نيشفالا عجرو «فرضتا فارتلا |

 اكعك ةلاجرلا . ىلا "عفد رصقلا :مكحتساو :رهشلا ١ نما: نماتلا بلا

 نم ك.لذ هركسعمب لك رميعشلاو داولا ناسرفلا ىلا عفدو اقيوسو

 لابخل كلت سوك ىلا ماودعصي نا ةلاجرلا رماو اوردكتاو هظفحا

 © © رمأو.. 5) 0 جحد (هعيجكاي 2٠١ ه) 0 كعصي. 0

 نسدلا. ) © نوارتيفو © نوار. 186ض0ع 0 هل اهيف. رق ©
 هام ٠ 2) 800101 ءع لخ ازور 8. 5عل 0 هدم. م22ععع0. 3 عا 18

 ا لاح 7 600 هددرعألا. 2) 0 عليلا ىلاعق - رطنا. 1160 :

 لايحالا مير 84101071 عي لك 12620 0 كارو 0 0

 ملح 0 قرصتاو. ١ 2 1 /م) © دوعصلاب.



 ا انازإر) م00

 رايلللاب اكسعلا رودي ابك ليثل *نوهط نع .« فقت  نسيداوتك

 ليم ىلع يبا َِ روهط ىلع فيقو ضعبو نوركسعم ميسقسلا ضعبف

 لا ههد نا (ئك تايبلا ةفاخت زاهنلاو .ليللاب ركسعلا رودني امك

 0161 نءانلا ٍمضف ركسعلا ق3 ةلاجبلاو»لبعت- لع !سانلا ا « نوكد

 ءارحصلا ىف < دوعق نكأو فيصل ىف انهض للعفن مك اولاقو بعذلا 5

 رحلعللا نك هلا عف للعفن نحعأو 6 خسارش عجرأ هد نيبو اذنيبو

 اننيب نورمي ىيذلا سيساوألو سانلا نم انيكاسا ىف انئازاب

 9 مدقا عوفلا ىم انتم للف ىنكأو سأرف ةعبرأ ودعلا نيبو

 فح نولوقت /ام نا ملعا هللاو انا «لقف انيلع امأو انل اماذ

 بلي ملف 21ذب هنم دجا الو اذهب ىقرمأ نينموملا ريمأ ىىلتو

 ىلع ليللا + هجارحب كاتي نأ! مارا: مصتعملا» بناتك" «ءانجت نأ

 لبن ىتح هتصاخ ىف ردح رث امإبا كلذك لي ملق ناك ام بسح

 / ىتلا ةوكرلا #عب ىذلا عضوملا فراش ىتح مدقتو فذورلا فور «ىلا

 اسودرك اهيلع كدجوو اهيلأ رظنف ىضاملا ماعلا ىف كباب اهيلع هعقأو

 ملل ام جولعلا ضعب لاقف خبرات مو هودر اسكإ ملف ةيمرشل ىم 5

 هلو 7 ةوعبج الأ ىيشفالا رسماف نويكاست اصأ 2 نورقنو نوعبك

 | دا نما بيرق نا عافقاوم, ليي ملف: هححا"“ غيلاررسي
 ناك امم كا 8 اضيا ردحخأا م نيدوب عكلبتم كتدكف هركس ع ذل

 62) 0 فعن, 0 فقنر 14 نوفقي. 42) © © © ناك. 4 © هده»
 ©) 0 ط. 1٠١ 135غ عرفلا د ىكأو. 2) © ل رز 0 61 © امنا.

 2010 ل 77772 0 نما ادع 752) 0 هحرأمد ىركاسر 0

 الاكللاا 0 هجاردب ىرتاك مر © هسا ككل © م2

 6 احح 520. ١)22 0 نورغتو نوكاد. 7 0 ةنوسحد 9 نأ: 0(



 رزان 17

 بتر نيذلا ةينابهوللا هيلا رظنو ءاسنلا ا ضع اوذقنتساو ٠

 أ,كسعو علناقي أركسع نيركسع زكا نكك نسيذأ ناكو ىيشفالا '

 نب رفظم ىيشفالا هجو « مالعالا كرح ايلف فيصملا هيلع قَحَلِي

 فلخ كيعس ابأ هجوو ضكرلا عرسأف هباصصا نم سودرك ىق ردك |
 : نينا ةلاجر هيلا مظن املف اوفاوف ءذخاراضبب .امهعبتاو رفظلا |

 جباحصا ىلا اومضنأو (قيضملا نع اوردحلا (قؤمبضم ا ىلع اوناك ىنيذلا

 اوهباكص) نم امهعم نمو كلاخ نب نييسللو ءالعلا نك ارا ١ ١ ع 5 ١

 ىلا اعيمج .اوءاجو ىلوالا ةعقولا ىف لتق نم الا تنم لتقي فو

 © نموذخا ىتاوللا ءاسنلا ضعب عمو نيشفالا ركسع

 :0 نوملسملا اهلخدو كباب ةنيدم بلا نتحتف ةنسلا هذه قو

 ناضمر ءرهش ىم ىيقب رشعل ةعملل معد ىف كلذو 2 اهيحابتساو|

 « خنسلا هذه 2

 كلذ ىف ببسلاو تكن فيكو اهرما نع ربخل ركذ

 ئم .لكترالاو: لبلا نم اوندلا ىلع مع امل نيشقالا نأ دل

 15 هفح فالخ ىلع هادف ١ تار 7 فلحبي لعج فور نالكأل

 لايمالا مدقتي ناكف» اهلني + ناك .ىتلا لزانملا ىلا كلذ لك

 ردكني ىذلا فيضملا قيرط ىلع عضوم ىف ءركسعيف ةعبرالا ١

 ىف اركسعم ميقي هنكلو اةدنخ رفج الو فورلا /ذور للا

 #بثاون سانلا لعكي نا هرمي مصتعملا هيلا بتكو «كسخكلا

 4 6 ملعلا. 6) 0 اهوحايتساف» 7) © 24) 0 فحول. :

 777 هيوراا. "مح فحبير 14 مدنا. 2 © وكسعو. 00 011

 ىو 0 لي رز 00 كف: 51 6 صك



 خلس ١١ |

 ّذ 71 0 كاسل لال 3 )31 ةَظ ءينوقالا هجحوف نا
 0 كر و ع 0 6 ب ل

 ناسفلا نم ةعامج ىف كيعس أ فارق نك يىنئاكملا ىكلاخ

 | دما ى اورجحتا ىتح فور. نالك نم هتايل اوراسف ةيتابهوكلاو

 االآوك اودق سانلا رتكأت نيج الا كحاو بكار هيف 0

 لك رجفلا عولط لبق اوريصي نا مرمَف لجر فلخ الجر اولسناو
 00 اثنا نكي ل هنال ةلاجر ةينابهوللا وبعيف. 4 ذولا اذور

 )1 لبق فورلا نور.ر/ ىلع اوراصف ليتل م اوقلستيو كنه كرست

 لجرناف هبايث عونيو لجوتي نأ ناسوفلا نم فاطا نم وما رف

 ليج اودعسصو اعيبمج ةينابهوللا هعم ربعو اويبعو ناسرفلا ةماع

 00( نايا عليو هب اووبعو هدلو ضعبو #نيذآ لايع ماوذخأت

 اليخدو ةلاجيلا ءالؤه هجوت دنع نيشفالا ناكو هلايع فخ ربخل

 نأ ةينابقوألا ومد 2 قيضملا يلع ذخيوي نا فاح © فيكما

 عضاوملا ف فهاوشلا لابخل سوغر ىلع اونوكي نأو مالعإ ٍهعم نوكي
 الحا أوأر قذ هباحصأو ءالعلا نب #7 رفظ ىلع اهنم نوفرشت

 | ايلف لابل سود ىلع ةينابهوللا تايف مالعالا اوك

 ' ذو نينا لايع نم اوذخا نم كلاخ نب ىيسللو ءالعلا .ىبأ

 ةلاجر هلع ردحاا فيصملا ىلا اوريصي منا. لبق فقيرطلا ضعت :ق

 2 ىلتق عانيب م عقورف فيضملا اولخدي نا لبق # راحت نيذ

 00 كك 0 8 ما 83) © عه © طب 1. ىسلخلا 2 0 الق

 0000 كك دوو ا نالك دور

 افلم م 0 لل. مى 0 ودحاو. )0 ى
 لكلا مسمابا 6 ةيرطلا“ 14) © ثيذلاو 6 1 7 0 00 17 0
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 )) ةخنس ااه

 هيربجولو جاتيات ك.ؤ1ذ كعب هعابتا رو 10الا 1 ه نيشفالا ىللا* ّ

 ١
 8 تاقفنللو كنكالل ل هل « قرد فلا فلا نيتلد هعم _ 2
 ا طقم

 مل لاقي 7كباتلا لكاقو 'نيشقاألا بلكصا نبي ةعقو سلا 00
4 

 < ء نيذأ ا

 5 اهبيس ناك امو ةعقولا هذه ىع ربخل وكذ

 تلخدو عيبرلا ءاجو 11 خذنس ىم ىضقنا ايل كسلا َّ 05

 لاملاو ككملا نم.هيلأ هو ام نيشفآلا لا مضصتعمللا وو اذ

 لاجولاو لاملا نيشفالا ىلا ماتيا ر/ ملس دكتزربب وهو هلك كلذ هافاوف

 5 نيشفالا عم طايذل رفعج ماقأو فرصناو دعم اوناك نيذلا 1

 10 ىل لاقي عضوم ىلا رايصش نامولا عاكشا لدع ء نيتفالا للحر 7 0

 نم لحرف كيعس ىأ ىلا بتكو اةذنخ هيف وفتحات ينور نالك

 ري ريبك ره يسفتو فور نالك ىاتتس فرط ىلع هقازا لاش | 7

ُ 9000 
 فور نالكب ماقأف قونخحلاا أركسعم ماقاف لايمأ تلت ردق امهنيتال
 نيثتكرتح

 قيقا يدب كباب قاوع نم ادتأآق نأ دهسبخا نم دانأف مايأ ةسمخ |

 15 ىلع فرش لبج ىف هلابع 3 ىكق هناو 2 ا ءازاب 6 دكا

 انا لق نصل كلايع لخدأ هل 0 كباب نا كلذو انصح ىلايع

 اذه ىلا خاقنف ادبا انصح / جتلخدا ال هللاو دوهيلا نم نصحت ١

" 

2 

7 

 4) © طمع ممدتأ 205أ مصتعلاب 0) 0 هذ. )6  (© هن 2

 © ككان# )6  © 05 1 نفق 1112 ىبيداو 0 ني انك 50164. رك 0
1 

 لسع ©١550 كور 2 0 0010002 1 كور“ 7 © لحيتل ١

 2) 060 دزصع هما ١١21 16 0 ئنعي 4 ةلخدا. 1



 آ

 الزر اثرا نش

 را

 اصق © كباب ءل نانا 7 كباب ع 5 هكا هب رفظلا دك

 نالت ىلا. < ىرسب نأ درهأب ةغأ رم اب وو 4 بعبصم يب ميهأ ربا نبأ

 اريسشا هيلا هب ثعبي وأ ناخرط لتقي ىتح 2 هل اهفصوو ةيرقلا

 ىوس رك ط لتقف ليللا فوج 04 هيلآ راصف ناخرلط ىلا كرت ىرسأت

 © ىيشفالا ىلا ةسأرب ثعبو

 نب ىسيع 3 8 كورد ىب ليحت ةنسلا هندسه قى سانلاب ٍجحو

 لاو وقو 2 سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب ىىبوم

 انليكلا رايد ىب رفعج مصتعملا هيجوت نم ناك ام كلذ نف

 0 0 امعع 0. 2) 0 ه0. 6 وسيم .4) © وم. )0

 ريكد لوص 1 نبكت لوص: 1. ]14 |زنرع عع ماع هع 1252 ذانأاط 0

 0000 رك) 00 1:1: 5 تار 1مهد ةاتت ةظتقما 7 ىراصخأ عا ىراضخلا

 ا ىراصخلا , م18. دعدصعأا 5. جر 5ع ىراضخلا ان 10011

 كسر دتتخو 1مرات. عمم 5. م., هالك ىراضٌملا ماتت 1- 3[دطقماطت 1, كبآل

 5 2. 5عءعاتكات5ك تاتا آش خور 3, ن1 ه>21ع556 1226© 0

 مةهعوهتاطزأت. ى) 0 ىيسسوبع نبا ىو. /) © سابعلا.

 1١ 0 ام.



 اللا خنس |

 اغب رخو ركسعلا اوتيبو برضملا «اوسبكف اغب برضم ىلا .اوراصا

 ىركسلا ح كحل لد سواك ىب ليضفلا 0 6 اج ىنتح الجار

 للهس ىب لصضفلا ةبارق نيوخالا لحا لنقو ىنشوج < ىبا لئقو

 ثيعبلا باب ,مو اهبكرف ةباد دجوف الجار ركسعلا نم اغب
 ند نيك ركسع ندع مك ردك ١ ىتح رسداتشه لع هدعذماذ

 حالسلاو «ركسعملاو لاملا ةيمركل فخأو ليللا فوج ىف هافاوف كيما

 نيمزهنم سانلا 0 سانلا « اوعبتي رلو* ناديوج نبا ريسالاو |

 ماقأف كي نى نأ ينعم نديخ ةيوش اخلاق 7-2-0 نيعطقنم :

 افك هانت 0 رشع ةسيخ نيج نيودمحم ىدنخا 3

 نا

 ؛ ناك ىلا ددملا هيلا 1 ناد 0 ىلا عوجيلاب كمي نيس

 نويشفالا 0 0 ىلا 0 5 ىم دعم, ءاج# ناك

 ةنسلا نم .عيبرلا' ءاج_ ىنح ةنسلا كلت جيتاشم ىف سانكا |

 © :لبقملا .

 / ناخّرَص هل لاقي نك* كبابل دكت لتُق 4ئسلا هذه قو*
 هلتق ببس وكذ ا

 ىحا 2 ناكو كباب دنع ةلنملا ميظع ناك اذه ناخرط نا ركذا

 نذالا ىف كباب نذأتسا ةنسلا هذه ىم ءاتشلا لخد املف هداوق

 7 هدصري نيشفالا ناكو ةغارملا ةيحانب هل ةيرق ىف وتشي ىآ

 4) © اوبسكف. 01 14 مظع,ر و. 3) 0 احب طقسقع © « 0
 جرخو 6( 2 وب 2( © 5 6 0 أوعس نمو“ /)0 ديسرا

 14 لسيب 26 فرسثاو 526. 2 ) © طقعع هدم. 1آ2ءكصلع © ع

 © هعماج. 2) 0 هتاو.با 4 0 كلذ. 2 0 مضرب,

5 1530 

 م ها

 2 سهلا تم اان مادي اتا هنت ير بح

5 



 ااا ١١ ةئس

 'سواك نب لضفلا هل لاقف قياضملا انباكتا ىلع اوذخأيل مباككا

 ىلع فيختي امناو «ليل باص! # امناو* راهن باصعا ءالره سيل

 ولو لوني الو ريسلا عرسيل هايس دواد ىلا هجوف ليللا نم انباككا

 ناث انهم نكح ظلك فقيبضملا زواجك ىنح ليبللا فصن ىلأ راص

 هعفادنو غلطامنف نوريسي ال هفوجو ىف اننوري اوماد ام ءايمت

 5 ل م ةملظلا 0 اذاف ةملظلا ءريج ىح اليلق الييلق

 رعت قيرط نم 5 ا (قيرط نم انصتخت 1 نىك

 كردي /سيلو عطقت سقف ركسعلا نا لاقف اغب ىلع هيغ « راشاو

 ىلع حالسلاو لاما ىقب كفو ا وو ل .5 0 هرخأ هلك | 10

 ابتاك 2هب اودافي نأ ادار اريسا هعم 4 ناديوج نبأ ناكو ريسألاو

 ركسعي نأ ىلع اغب مز .عذ « كباب درسأ بيبح نب نامرلا كدبعل

 كابس دوأد ذل م.جوف ريسالاو حالسلاو لاما عل 00 ىيح سانلاب

 نلدحل ىلا وادا لدعف هيلع ركسعف انيطخ البجا سيار اما .تديحا و

 هطوبه ا نم كاش نودععي عسضوسم سانلل نكي روم بروم

 عيضوم ليبيا فرط ىلع دعبل ابرضم 2 برضف هيلع ركسعف

 كقو سانلا لونأو لوف اغب ءاجو كللسم عبق سبيل طئاخاب ةيمدت

 خيحان ىم را ةةبعت ىلع اءتابف مثداوزأ تينقو ادلكو أوبعت

 ىتح ليجناب اوقلعتف ىرخالا ةيحانلا ىم ودعلا غءاكف ىعصملا »

 ©) 0 هس.“ 2) © الوأ. 20 0 نآأو. 4) ( هت“ 6ه) ©0 راصو

 6 ىلا, 5:0 ىلع. ر“) 6 5576 ا © رادنوح. ١

 0ك كا١ ١ 2) © برضو: .46) (هصر. 200101. () 022. عضوم.



  1نس ١١

 ةءامجو سواك ىب لتضفؤل:او اغب كعصق نيشفالا راكسع أ رظن

 نيشفالا ركسع هيف اري ملخ عضوللا ىلع اوفرشأف" طشن 6ك. غال

 ىنيعجار سانلا < فيصني نأ اوارف اورواشتو ىضم دق هنا 0 اونقيتف

 ءدهايس دوأد اغب رماف ليللا 7هتجي نا لبق راهنلا ركض ىف
 5 ىذلا فقيروطلا كصقي رثو ريسلا ىف نجح دوأد مدقق فارصنالاب

 ذطخاو باقعلاو قياضملا ةفاح رسداتشمه ىلا هنم ليخد رك ناك
1 

 رسداتشه لوح رودي ىوالا ةرلا ىف هنم لخد ناك ىخلا (قيرطلا

 ثعبو سانلاب راسف دحاو عضوم ىف الا (قيضم 4 هيغ سيلو

 ةاةحو عتلخدو فيرطلا ىف هتكلساو عتحامر اوحرطف 4 ةلاجرلاب

 ؛١ ىف داوقلا ةعامجو سواك نب لضفلاو اغب راسو بعرو  ةديدش

 عئالط #دتدعص البج ءالم لزن 2 امّلكف كباب عئالط ترهظو ةقاسنا

 ” نوفقي كلذ ىف #و ةرم نع نوبيغيو ةرم مل 7 نونآرتب كباب
 2 َى رصعلاو ,يظلا ىينالصلا نمد ناك ةح ناسرف ةرشع ردق 1 عراشلا

 عل وزي كباب عئالط منم نناحتف قصيو ًانيوتيل اغب لرتف
 ىلع اغب فوختاف دوار نيح- اوفقوف قوجو ىف فىدقوو اغب ىلصو

<9 

 نومدقيو ريسملا ىع اننوسبج ةلغشم ءالوه اولعج اوتوكي نأ

 0-2: نم 28كه6-46 6660 طسن 7 2) © نقيض | ١١
 اوفرصنيب 24) 0 5. م., 14 طدلع ةتيح. 2 0 طب 1. «يش كوف'

 ءغ ننمودع ةاترت12: 5عرمع] ةاينش..٠ :ري) © هرصن > 2 © اهيقد102) اج

 ةلاحرلا 2 0 املكوو 0لءاصلع كن. 42 (0 ىعص. . 276 مرويات. ١

 7 0 لح 9)7712  تيحلتلا 1١ 97)27  )3 ندرخأ. 7( () ضخ.



 لا ١) ةخنس

 . اماو نيعجار اما تنك خلا 6 ىلع ليناف دنبلا انب رضا للقو

 © ضقنو نوهت كساب تيبف بايضلا مايا ىف ناكو رفاللا ىلا

 رجخكتاو لبطلاب اغب برضف هركسعم ىلا هنع ىيشفالا فرصناو دهكسع

 ايندلاو ةيلجكنم ءامسلا ىلا رظنف 0 لا رص ىح ديلا ميد
 ةياككا ثاغب ىبعف اغب هيلع ناك ىذلا لبلخل سا رد ةبيط 5

 نأ كنتي هال وهو نقع 1 مدقنو مدقمو ةرسيبهو نهيب

 مث كيلا للبج فلي راص ىتحح ىضف هركسعم عضوم يف نيشفالا

 الك دوعص, الا .ثتبلا 4 تايبا ىلع فشي.نأ ىئيبو هنيب فبي

 ثيعبلا نبال مالغ هيف ةعامج هتملقم ىلع ناكو ليم فصن

 هل لاقت مالغلا ٍكضعب فرعف كبابل عئالط جتيقلف ٌقبلاب ةبارق هلدم

 03| نما دعم 2 نك نم. دل ىهسف انهه /اذه. نم لاقف نالف

 © لقو عجرا هل. لاقف هنم مالغلا اندق كمأكا
2 

 6 ندا لاقذ هنيب

 هعقدنخ ىلا مزهناو ىيشفالا فر ل ناف كانت كب ىنعت نمل

 عجيف نلفت نا كلعل فارصنالا ل 0 ملت انأيه كقو

 نبأ هفرعف لطجولا هل ىو كلذب 2تيعبلا نبا ربخأت مالغلا دو

 ةباكصا رواشو اغب فقوف كلذب اغب ثيعبلا ىبا ربخأت ثيعبلا

 لاقف ءىت اذه نم سيل ةعدخ هذه لطاب اذه عضعب لاقف

 2 دسأر ىلا دعص نم هفرعأ لا سأر اذع فذ نا نيينابحوللا ضعب

 نإ © (ضعفنوو © 50 م.را ]خل 9 6-بانبتخلا مايأ ىف كباب ناكو

 (ضع.دو ىبيش.فالا تلبي كك صلتلاو. 8 6 0110 6 0 300.

39 
 0 ملعي. 10103556 تستحم 14 2ءعازرتعملانت» ىلع من اع ماعي 2 ومو

 و نيشفالا. 0) 667 © تاسدأ. 6 0 يس رف 82( 0 011

 00 للعتا 12 0 كيغتلا ءا هتو»> كتيغبلا:- 2:0 ةيلا.



ُ 

 و

 رار : أم

 2 هع تاسناكا ةأرماو هنيبو هركسع نكيدكلاو نيشفالا 4 «-هئهسف

 ا ىم اغب وهج مث 2©كباب ركسعم ىف نيشفالا لونو ركسعلا
 رسداتشهب هئازاب اميقم ناك ىلا مكسعلا باصأق را .

 اشاقو © ايفر باصأت هعضوم ىلا اغب لحرو كباب ىلا فرصتا هدف

 3 نيمثا امالغو الجر باصات .لبلا تيري. رساتشم .نم ردش]

 1 نأ اكذف :اييلئاشم وتمكقم اع (ناكو هايس هفراد اكل

 5000 وفاوب نا جمأف كباب اهيف مزه ىتلا ةليللا ىف تاتا كباب

 دواد ىلا اغب ثعبف رصعلا ةالص لبق + كلذ ناكو * اذه ريغ و نش

 مهيف /اّنك ىذلا ىنعي هفرعن ىذلا عضوملا انطسوت دق هايس

 البج رظناف ةلاجرلا بعت دقو ءاسملا تقو اذهو ىلوالا للا ؟ق

 دواد سمئتنلان هذع اننليل هيف ركسعن ىنح / انركسع عسي انيصح

 ىلرف 2 فرشأف هالعا سمتلاف لابخل ضعب ىلا ىعصف كلذ هايس

 7 ةودغ ىلا انعضوم اذه لاقف لايك هبش دكسعمو نيشفالا مالعا

 او ةلبللا كلت ى :قءاجن هللا ءاسش: نا رفاكا ىلا ىعلا ني ردكم

 لا ماتو رطمو دربو باح“

 دببلا يل نك ىقسي الو ةم نيخأي للبت لبوني

 باَبَصْلاَو ةملظلا ةّكش "نم لنيل ىف تاون كتر حلتلا 0
 داولا نم انعم ام ىنف دق اغبل سانلا لق ثلاتلا ميلا ناك املف

 ه) 14 كبان باككا مزهف» 0) 0 5. م., © اتيرح. 2 نكو ءزلا

 120 الو. 2) ١ 0:انف.: 3 .) (0:كلدذوت. در )00

 2 6 انركسعم» 2 2 فروشاو - سمنلاو © 20016 ,فاللا» 207

 ها | 2 © ركب /) © عئاوأ هدا 6 سمن راهذ.



 كل

 أمل از خت

 بحاص ايهيلا رظنف نالجرلا فرشاف :0 مكباككاب لزن ام © هاملعأو

 اوبكرو السلا جالسلا ركسعلا لعا حاصف ملعلا كرس 2 ةينابفوكلا

 'لعملا بحاص اهذخات نيتايع © نالجرلا ماقلتف لينا نوكيي

 ريغ "نم اعيش لعف لاقف ايهتيضقب هاربخأت نيشفالا ىلا امهب ىضف

 ” ال اهيا نيج نب م دنح قدنخ كا اغب عجرو ةرمأت نا

 ”ادلا نا غملعيو ندملا !ةلعسيو كلذ .هملعي / نيئشفالا' ىلا بتكو

 ند كجاو ىنسواك نب لضفلا هاختا نيشفالا هيلا هجوف ليلقم

 00 لآ را عدلا مخ انجو ا نشودج نيماو» ماضه ندب .ليلكلا

 لضفلا ةبارق نيوخالا م لحأو للهس ب نسم خطر 2 بحاسصو

 رق / عقب هركسع لقا رشف * رسداتشع لوح اورادف لهس نسبا
 ةرمايو هل هامس مهي ىف كباب وزغي هنا هملعي اغب ىلا نيشفالا بتك
 جر نيبهجولا 7 الك ىم 7 هبراكل هنيعب موب كلذ ىل هوزغي نأ

 | 00 اغب يرخو كباب كيري ورد نم. ميلا كشلذ :ىق. .نيبشفالا

 اوظكذ ىلع ركسعف هرسداتشه ىلا لعصف كيج نب كبح ىدنخ

 | ايحش رطقو ةدران عير, تجاهف .ىيج نب نيح مريق بنكاب

 000 00 لا ةحتو نبل, ةحشل ريض اهيلع نانللا نكي ملف
 ْ ةكسع ىلا اغب عج كفو كدغلا نم نيبتفالا جعقاوو ؛ دركسع نفل

27 

 ش ه) ( داملعاف. 7(, مكبحاصب. 6) 8 8 هدا هوبللا.

 0000 0 نتلجيلاا 6 © هدص. رث) © هيلا. مى) 0 شواك. 60

 0 0 حانجو. كلا 1 5 سعى عل وإلا هصصل 30

 0 ا ب هركسع لهاو. 2) 0 ه«براكو. 0 0

 04) 0 ط.1. 125ءز6 عاد هركسع نكي ملف نان2ع 12153 020. عاكح

 «ءمات5 7عءاتو هركسع - فرصناف. 12 14 76132 0100116 1112

 ثالثا ١ مرا( هم. 0 ىدو بسكال.



 ناز اأرب

 2 انهيف ”ببسلا" نك :قيكو :ةعقولا هزه نع ذل اك

 نأو 4 0 جس فاشل ىذا لاملاب مد5 ريبللا اغب نأ رسكذ

 مع < ناك ىذلا كنكالل * طع نيشفالا ىلا دعم حو مدعخعما '

 دحعم #اوهجوت نيذلا لاجبلاب», ء نيشفالا ىلع* نيشفالا ©تاقفنلو'

 ةركسع ىف اغب هجوو زورينلا دعب رهو هباككا نيشفالا ئطعأف ديلا

 درقعحإو يب نئىب 00 ىندنخ 8 لونيو رسدأ دش ليح ىروديل

 راضو دي  نب' : نيف ىدنخ كل اغب هجوتفا" ليوا هيكل

 اقدنخ اهب نيشفالا رفدحاف فورد هل لاقي 7 عضومب 2 اوفاوتف كباب

5 0 َّ 1 “0 | 
 ١6 راص ناك نم 0 هلا ص كبعس وبأو وح لوَنو ريس مل و مسح ىو

 انغج نأ زق لايما“ةتس قبلا نيو هنيبا ناكم ةسولتلا نك 00

 هيلا بنتك .نيشفالا نوكي نا ريغ نم دازلا هعم لجو رهخلا

 ْذبلا ةيرق ىلا لخد ىتح رسداتشع لوح رادق, كلذب هما الب

 هى ليجر' ثلا هج رق ادحاو امي انهم ىقاو اهلششو 3005 |
 ,ىلتقو ةفالعلا حابتساف كباب ركاسع نم ركسع يرخت هل خفالع

 ىرسالا ضعب قلو هيلع ركق نم رس 2 تنم هلثذ نم عيمج

 نيشفالا ىلا ابهذا امهل لقو نيشفالا ىلي امه نيلجر غنم لسرأف

 ©) 0 نيشفالا ذعقوو اهببسو ةعقولا هذح ف. 42) © هيركذ. ه)

 6 ىيذلا كيلا 27 0 تاقفنو. 6) © هدم. ]0عءعج0ن53 وأ كتتتا

 مق 21266607 16206 © لاجيلاو. 7/6 اويعحتا 20 5 هركسع

 اوروحيل. 2#) ( هنط. 2 © هج. 6) 14 “إلا تآ1' 2ععءاتكةلئاتق

 ناديوي. 2 عضوم ا 6 كودك 0 دورب 1011 ع 12

 1 ( )0 عزو 0 0 حم 111 77. 1213 «000. 2هعام 5تناناتلتاع 2 :



3 

10 

 اامأ 1 ةفمس

 دكا اي لمعت . نأ عنصت تلق ىدنع 8 سيل ام ©« ىنم بلط اذا

 '0 نا ىلإ مايا كنع عفذتق ةليحع + كاذ ى* لاتكأ نينمؤملا

 'ريصاو © لعفا معن لق .قابلاب هفوستو بلطي ام ضعب هيلا لمكتو

 1١17" ناكف :عنملب هيرغا تينك ىتثألت هللاوف لق /دب ترشا ام ىلا

 اياودل نم 2 دركي ام. 2 لتنم ىلا .داع* ليقلا ىم كلذ مي لت ددواع

 0005 هيدي نيو هيلا تاممي :لخد «هيلع كلذ رثك املف لق

 "1 سابعلا ابأ اي هلثا كايح لق مث اهزهف مصتعملا اهذخأت ضغ سجين

 جراسيب هعبصأ * نم هفاخ مدصتعما لسو هنبيميب لضفلا اهذلخاف

 معضوو هدب نم عننا ىفاخ ىنطعا 2 ىفخ مداكب ل

 © ليح# نب سابعنأ نب حاص ةنسلا هدفي سانلاب حاحو 20 0 |١ ١ هنوف م 0-_ى ّ ا. 0

 نيندامو نيرشعو : ىدحا هنس تلخد هت
: 31 5 1 5 

 ثتادحالا نم اهيف 7 ناك اع ربخ * ركذ

 لح 'خيحت نم ريبللا اغبو كباب 2 نيب تنك ىتلا ظعتولا# كلذ نىف

 مسلس . 3 ©
 و 0 50 ةكلأ 6 1000 5 5 55 أ |! 2 1 00 ٠

 ناسداب نوع 9 عتاب اهيفو دركسع 7 ع لاو اعد مزهك 7 ر سدانشع

5 04 
 َك مهمهزاو

 1 0 ا 012---222) 0 نوكد ار 2 ( نللدب: , ت)ا © ديلطت

 ”اقيسنو. 6) 0 2001 ام- رك © هيلا" ,ي) 0 لتم دواع ان

 000 )0 00 أ كواع. 220 هعركي. ") |( ىف 5

 هللا كايح سابعلا ابا ايم 72) 0 لاقف هراسي عيصأا. ) (0 0.

 0000001 2) 0 امد, ' ي) 0 ةعقو نم ناك ام 7.6 رشداتشه

 9] 0 ابتساو  مزهف- ) © همرهف



 1 دير امم

 اراو هيهنو هرما © ىف ضارتعالا ىف الو هتعزانم نع الضف 0 ديحو ككل ١

 ةمركلا ةدكرحلو ةلاحلا دنلك حت هرادقمو هتعص: هيف تدناكف 3

 دببلا جان ناك ام هعنمو هب هرمأب ناك ام ضعب ىف هفالخ لخ

 هنا داود ىا ىبا نع ركذف “دوما مهم ى'لاومالا

 : لرقي دعمسا تانك ام اريثكف مصتعملا سلجم رضحا سنينك لق

 ىدنع ام لوقيف لاما :نم اذكو اذك ىلا لجحا ناورماىب ل

 اهلاتحا نيا 6 نمو لوقيف «هوجولا نم* هجو نم ءاهلتحاف لوا |

 ناكف يددجا نم كنعو * لامل نم /يردقلا اذه ىنيطعي نمو '

 تيكر هلعف . نم اذه رثك اًملف ههجو ىف 2هفرعأو هئسي الل

 10 نولخدي سانلا نا سابعلا ابا اي هب اًيلخسم هل تلقف ةاموي هيلا

 كقالخا 2كفرع كف ةيما تناو.4هركتو فيك" اه كبس | ١

 # هلعجات فك كيف نتكرح ؛ناف.اننيب نولخادلا 7 اهفرع لاقو * 1

 ىف ىلع بجي ام #ءاداو كتكصن عدأ اف. كلذ ىلعو* الظأب 1
 خظيلغ ةخيبجأ 5 ريمأ ىلع 1 ّط 0 كارا لقو :ند قلل

 ا: اهيسا الا 2 ديبالا !ذيق ليتك هلا 5 كبلكا 3 مداقتو هضمرت ٠

 هعمس تسلق هللا ىبع ابا اب كاذ امو لق 0 ظلغو كلذ* رتك اذأ

 اذك يح 13, فصنل لانا نم اذك جانتحن كل لوقي ام اريل

 عنصا اف لق ةافلخل هليتكج ال ام اذهو اذه ىنيطعي 7 نمو ليقتق ٠

 6 © نع: 5) 0 ع6 50 دونم 7 قواها( هدقن نبأ. 6( 0

 اهلتحا. 2١ 60 6( © يسم“ 70 0 رادقملا. ى) 0 نمو

 هنخا نبأ. /) 0 اذه فوعأو. 20 هدصن < مضرإ © نفرعد 6

 777 ار 5 29 اهفر عونا 770 0 ]130.2 2) 0 ةديبالو 60 1

 جك. 7مم. 1.1. 000 6و 0) 0 2 مرا جاناكاتو ٠

 0 ة.رن. 2>ءم0لع 0 اذك ىلا لاثا ىم. 7 0 نم.

5 149 

 فرد



 | ام ا ةكدس

 ',فيسلاو © داوسللو كل اف وجات كنا امتا ماورم' ىب لضفلا هل لاقف

 ليلد ىلا هباسح 8 عفب لضفلا هذخا هكرت اًملف كمدم كلذ كرت

 اعيش هأزيب لو درما ىف ليلد نسحأت ءهعفرف نارصنلا يقعي نبا
 الخ «#اعيش اهنم لبقي نا ليلد عأذ اياده كيح هيلع ضرعو

 مصتعملا حا اظ تع كلووا هلم دنس ليقو اذا ةنس تناك :

 ملف ةلجد ةدايز ةرتك ةفرصف ر/ ارماسب ءانبلا ديريو لوطاقلا ديري

 ىكعب* برخ رق ةيسامشلا ىلا دادغب ىلا فصتاف ةكرذمل ىلع ردقي

 ' لظاو  ناورم ىب لئضفلا ىلع بضغ ليطاقلاب #راسص املخ ىدكلذ
 ومو لضغفلا نحو ميديا ىلع ىرج ام عفرب مارماو رفص ىف هتيب

 هيف رظطاني من باسل نم غرذ املف هباسح لع ىف هيلع بوضغم رو

 ناديملا عراش ىف دادغبب هلونم ىلا لمك ناو هسبكب رماو

 سبح * تايزلا كلملا دبع نب كيج هناكم ريصو هباككأ سبحو

 | ددلا اهل لاقي لصضوملا فيرط: ىف يرق ىلا ليضفلا ىفتو 2 اليلد

 ىرجو ابتاك اريزو كلملا دبع نب كمح راصف 7 اميقم اهب لوي ملف

 ادكرشلا 00 1 0 ا ضب اه 22 ةييدن لق

 نب ليضفلا رزوتسا امل مصخغلم ا 1 1 1 ذو 32 كبع 5

 ' ةتظحالم ىف عبطي دحا نكي هذ ىنلا نك علق نبا لك نام

 ©) 0 كاوسلاو.. 6) 0 عفرف. 6 0 هدص. ©2) 0 اهلبقي. ه)

 0 30006 71 جنس ليقو. ر/) © طع كا مم ىلر نم رسب. م) ©

 000 0 0 نأكل 220 نسلكف 36. نسج 8ةةويلعا © نقيوو

 اا 00020 نسر. 2 2) 0 اهب اميقم ك ة«ص0عراصو: )  0 كذفا
 نسر“



 اا [ا مان

 اذ اعوبرم الجر ىنفهلا ناكو 3 لق ادبا < ملفت ل هللاو هبعادي 1

 فبسي مصتعملا لعجن مكللا فيفخ اقرعم الجر مصتعم او ةندك

 هيلا تفتلا هعم ئنقهلا ري رو هنمدقت اذاذ ئشملا ى' قكقللا

 هب فحليل شملا ىف مصتغملا ةلجكتسي ئشمع ال كلاما لاك |

 ,. ىتفهلا دل 235 "ئتفهلا  لدع 12 كصتعللااارثما نيا كلف ا
 ىنارا ىكا رثو ةقيلخ ىتاما 6 ىئارا هللا ككحلصا تنك هل ابعادم* '

 كليو لقو مصتعملا اهنم كحضف تصحلفا ال هللاو اجيف ”ىتنفأ

 ىل اذه لوقت ةفالخل /دعبا هكردا رن ةىش الفلا نم ىقب لمه |

 نم م كلامنا نالا نحلفاىنك قكننا«بستلا ئتسبلا ل 0

 ٠, نب لصفلا ةفّيلخل امنأو كينذا كرما ةرواجج ام ذللاو مسالا ةقالكا

 #7 ىاو مصتعملا ءدل لاقف ةتعاس نم هرما ففنيق رمأي حلا نار 0

 نيرهش ذنم اذكو اذكب ىلا تيما ىتفهلا ءمل لاقف كفني 0 ىل رما ا

 لصفلا لغ اهنجيحات + لق: ةبح 'كذ قتم ةباثمأ اع كيطس

 هرمأ ىف 2هتدحا ام لوا نأ ليقق 2 دب عفوا ىلا مظلل

 5 3 هيلع امام, ىناشارخل زامع' قنا تجاريض ناادلا هسا 0 ا

 0 ىف هيلع امامز ماسب نب روصنه ىب رصتو ةلضاخلا تا

 تايولا كلملا كبع نب ىمحم ناكو ؛كلذك لي ملف لاعالا عيمج

 طيطاسفلاو سمشملا لع نم نوماملل هالوتب هوبأ نك ام لوني

 نب ديحم ىدي ىلع ىرج ام كلذ ىلع بتكيو تازاملل هلا |

 د, لئامكب افيسو ءاذوس ةعارد راحلا رضح اذا سبلي ناكو كلملا كبك

 2) © يدقتو © هةر 6)57 هدض. 7207 ةرصأا 62ر0 مك

 6 © كيحو: اي 0 كعب درا( للعلا 02 0 زواجي 16 ]كي

 00)2::ىانأ )0 ثول 12مل 0 1



 فاي

 - م

 اذمأ 11 كت

 .٠ بناك عم راص مم اطخل نس نراكو هل دك لامعلا نم لجيب 0

 0000١ نب ليكفلا نو يىناقمكلا "نيج مل لاقي مصتعفلل_ ناك
 هعضوم ىف لصفلا راص « ٌيناقمرل تام اًملف هيدي نيب ٌّطخي

 0 لي لك وابنألا ناس نب ىلع لصفلل بيتكسا ناك

 6 هعم يرخ رث هبناك لضفلاو اهغلب ىتلا لال مصتعملا غلب ىتح

 وصم لاوما ىلع ىيتحاف رصم ىلا دعم جرخ م نوماملا ركسعم ىلأ

 © مصتعم ا ©ر وما نكست تهد نومأملا توم لبق لصفلا ءمدق رث

 راصف ةفيلخ مصتعملا مدق .ىتح بحا ركام هناسل ىلع بتكيو

 2 ةئاكب نكح اهلك ىيواودلا / تراصو ةفالخل ؟بحاص لضفلا

 ءاطعاب كمأب دادغب لخد 4نيح قانا وبا لبقاو لاومالا زنكو
 «قاحا 01 ك2 لفت كلذ لضفلاا نقي الق :ىهلعلاو ىلا

 ىنفهلاب فورعملا ميعاربا نا 4 هيورهج نب ميعاربا ىنتححف
 00000 نب لضفلا ىلإ مكقتو, لاع مصتعملا هل رمإ اكحصم ناكو

 ىتفهلا انيبف مصتعملا هب هل رما ام لضفلا هطعب ملف كلذ هئاطعا

 نختاو دادغبب ىتلا هراد هل تينب ام كعب مصتعملا كنع اموب

 2لو هيلا رظني ناتسبلا ىف ”ىّشْم مصتعملا مق ناتسب اهيف هل
 . را

 7 ىنفه لأ ناكو * ينفهلا معمو سورغلاو نيحايرلا عاونأ ل

 اميف هل لويقيف هيلا ةفالخل ىضفي نا لبق مصتعلا بحصي

 5( © 11 ىناقيرخلا. 60) 0 اهنم. ) 09 جرخ 4) © مرماد

 هرومأ ىكعسو. 62) (0 2003: ةفيلخر 011001 0ع1ء201 01110عت م015أو

 5عل م:همطوطأ ]1 غعع ع ائص.١ دعو. طتتع د75]ةن12 015. رز ( ام نأ

 نا )0 بتناك... 0-2 راصو. 2) © هديز 6 زفك 00

 00 ]0 072 0 ىتح.ا 27) 0 حيد. .60)70 9: 8. 20) ( 0:

 0اس يي سي يس سي سيسي سس سس سس سس سس سس »2



 از اما

 قط ف 8 ا تاوجلا 0 ةافج 0 أوناك 1 كلذو

 نم كمل-د د عضعب 00 ا ىلع ةزسكي ءانبالا

 ءنيوبعا نيا ا ىلشالا نب 1 ير مسختلا ال ل1
 00 + ىترصلا ةعيرم ف راص املف ةرظف وا ىلا

 راشأق هوبرضيل كنلمل هردتياف لق قاحيسا ابا اب ”هل لاقف هيلا مق

 نع هللا كارج ال لق كل ام « ديشلل لاقف هنع عافكف مصتغملا هيلا

 اننهطظا نيب قتنكساف سيلعلا ءالوهب تّجو انترواج اريخ راو

 الاجر مهي تلتكو /انناوست هب كالمراوا اهئايبضأ كم كل
 ىلا ابكأر دا ل كلذ عمممب مصتعم او

 ىف لبقملا ءاعدلا 24 ناك املف مويا كلذ لثم ىف ةلباقلا ' ةنسألا

 ىلا 2خ:عجري من* رق كيعلا سانلاب ىلصف جرخ مويلا كلذ لثم

 خو ليطاقلا ةيحان ىلآ #هنباد هجو* فرص هنللو دادغبب هلونم

 ىلتد

 جر
 1 ه©اهيلا عجري منو كادغب نم

 *هسبحو ناورم نب لضفلا ىلع مصتعلا بضغ ةنسلا هذ و

 هإبأ هسبحو هيلع هبضغ ببس ىع اي ركذ

 مصتعلاب هلاصتا ببسو

 الصتم ناك نادوبلا لحما نم لجر ومنو ناورم نب لضفلا نا ركذ |

 ©) 0 هب ماعل هعلأ. 5-5 2 © 660 5 م11 105 ل

 كتل مث )1 2 ىبرشلا 2) © نك 7” 2 6 هك ا يشلا تح

 هرم. لاق. (015. 12يب». بم ةستت. ©. 01311121 جيشلا لاقف 1 ام عل لاقو. 8

 )6 اناسب 1727م كك ك1هلس | )6 لدي 7216 20 4

 عجر 2 9 ميو.



30 

 [172) © هدد. 27 نب ]لهدطعت ءزان5 623غ ب كيك

 ام أ ٠ كدب

 2 ع 0 عب مولا ب 050 ب

 ا 2 2 نتلق لاق* رانيد فلا اناس: نشل 3 لاقو قيلع ىلآ ىىكث

 تدزتساف  كيلأ تدعب ةدايز ىلا تصباحا املكف رانيد فالآ ةسيخ
 ع

 'اصنلا نم. غرد ةتامسمخ ارماس تميرتتاف :عضطوم لا تنين اف معن لق

 ”افالآ ةسيخ ئناقاكل ناتسبلا عضوم تيرتنشاو رسيدلا باحصا

 الكا ثا تندرا ام تييكحا ىتح :عضاوم :ةكع كنيرتشاو قرد

 | اح يرخاف 7. ةنس ىف اهيلا يورخل ىلع مرعف ء كاكصلاب :تيتأف

 ' انرضو * براضملاو بابقلا 6 ديف هل كبرض لوطاقلا براق اذا

 | عضو ىنتح بابقلا يول برضو مدقتي لوب ا ر/ ةديخحالا سانلا

 0| نبأ 2 نشل نان نع ركذف ٠ 6190 ةنس 2 ىف اماسي ءانبلا

 ناك نيا مصتعملا ىنلأس لق ريبللا مداخل رورسم نا بتاكلا دابع

 ”ليطاقلاب 2مل تلق لق دادغيب افلا ”قيسرحكشا اذا بتي ةيشبلا

 فاخ ناك دقو مكاق اهروسو تاهراتآ ةنيحم كانه ىنب # ناك دقو

 اوطعو © ماشلاب ماشا لها بثو اًملف مصتعملا فاخ ام كنمل ىم

 ' ةنشست من ليطاقلا ةنيدم تيقبو اهب ماقأف قولا ىلا ديبشولا جا

 نورا هنبا ندادغيب فلختسا لوطاقلا ىلا مصتعملا يرخ املو

 000 7 ةزاوب نب نيحن نب رقغج ىثكحح دقو ٠ 6«فشاولا

 اوتاك كارتالا هناملغ نا 4 ناك لوطاقلا ىلا مصتعملا بورخ .ببس نا

 | ايضايرا ىف الينق 6 غنم دحاولا دعب تحاولا نوديج نولازي ال

 | 053] 0 تلقت. 2) © هم. 2 ©0040. كاكضلاب. 2 © © ©
 )00 0 اهبرا» © 0 اهي ريب 0 ةيبكالاو. م) © 200. ديف

 | ىتشيعو 710. م ةيمقعار "يآ ءعغ هسص. علت . 2) 80:6355ع هعل016 ةيقاي.

 8: |2] 1م عع ( هزاود (01021550 كيح#“ نمر, © هرأ
 ا



 ادخل م ابك

 هيلا ةجوف «!وعاجو اوطخق ىف نيافلا نفذ هةيلنعاببكلا

 6+ ىوس رو ك7 كي اهيف ةيخض 3 ةافاقب ةغارملا بحاصض

 اهنوقرطبي لنج اهعمو ةريملا ليك كلذ ريغو باودلاو رمش ٠

 * نيينآ وا ناخرط اهيلع ناك كبابل ةيرس اضيا 4 هيلع تجرخت

 ا 00 باصاو اهيف ام عيبجب رراهرخآ نغ* اموال ١

 هيلا لي ن / ناوريسلا ثتحلانفا نإ قيما م 6 بنكف ديدشا|

 مدقو «خنسلا كلت ىف سانلا ثاغاو اريتك اماعط هيلا الي العطا

 ©لاجرو لاب نيشفالا ىلع اعبب|
 ةدعقلا ىذ ىف كلذو لوطاقلا ىلا مصتعما يرخ ةنسلا هذع قو

 10 “انشأ

 ْ اهيا: جور“ بيش -نع.اوبقملا وكت ٠

 ىف مصتعملا ىنتعب لق هنا كلاخ نب دا ويزولا نأ نسع وكذا

 هيف ىنبا اعضوم ارماس ةيحانب ىل رتشا نما اب ىل لقو 801 هنا

 نولتقيف ٌةكص 2 ةيبمل ءهالوه 0 نأ فوضخما ىف ةنيحللا

 ,ةرتجلاو 0 ىف ميتا بدر نم ىيار ناف عقوف نوكا ئنح كاملا

 ١4 اوقاضو, 2 هب##. اوفاضاو. - 2) © 208: سيك هلع © )©
 ل كل 0 جيلا. 2) 0 61 0 نيدا. 110121111 عد وأ

 ]2102116 416111115 12211163115 انك ناخرط». 12 11501513 ءت1210315'

 0611131 نازمرهلا نب ىيذأ 000 0 الثور 117, هورس, هلم عاتق ءاتلا

 21ةقرج ٠ ةرمان 21610 ءاكع 682/22/22 2.276: 7 © 07 7 6

 كيك 7209© ناوريستلا: [ععألو 51152ععأد ءوأ. 77 هيعتتت. ذكبب دعس.

 6010 زيشلا. 2 0 تو 81211215 110 هر# 2# (000. 12366 <« 1

 متغم 11-21هاه عاتب 12216غ :يمركلا 200 عدو ىمرشألا ف كباب باكا

 560 10 7ءالتتتنت 55و جان



 ااا ا ل

 ”الاعالا + اورشناو .« لبطلا اوبرضا .لق رق اديدش اسكر  ناضكرب

 | نيضكارتم .تحاو فقلط .ىف سانلا لزي ملف كيبل كيبل امهب اوكص
2 

 الراذتي ملف سلاج وهو كباب اوقغ ىتح اضعب 0 0 رسكي

 74 برأ تكيتشاو سانلاو ليش هتفاو ىتح 6 رد 4 لوكتي نئأ تل

 > لخدو «ربسي رفن ىف وه تلفاز كح) كياب ٠ نم تنالغي ملف

 النا رق امايا ناقوعب كباب. ماقأذ 7 هركسعم' ىلا عجب ١ هلل

 نم قاب لحروف. /ةلادجب هيف ركسع ليللا ىث دءاجت نجلا ملأ تعب

 ملف كنز رم أركسعم نيشفالا لوي ملف ؛ قبلا لاكدو ىو اقوم 10

 انقو كنرب ىلا شخ نم ةلفق 25ب ترم ممايالا صعب ىف ناك

 ' اناسلا هيسفت + شكبأ اص سيب, ينعش أ لبق نم لح

 لثقو اهيف نم لتقو ةلفاقلا فخأف كباب ذبهبصا هيلع يرض

 لدقو تنلفا نم عم / فخ الب اص تنلفاو خاصص عم ناك نم

 نم نيشفالا ركسع طخحقف 7 هعاتم بهتناو ةلفاقلا لما عيبج رو

 'دانأل اهنا كلذو شكبأآلا نم تذخأ ىتنا ةلفاقلا كلت لجا

 7 0 ليخ هرمأب خغا املا 00 ىلا نيشفالا بتكذ* ظرببط ليك

 6) © لبطلاب انآ تصدي. 85) 0 13. )6  كردي 2(

 0 بألم ليخل تكسلف ز 77:. ليخل , 14 برأ نكبتشا. 4
 70016 هتلايخ نم. 7 هلاجر قيقا فز (© ]يللا | 2

 ا ©. تبان: تي ءاالشل هر 000 شكرا ءأ سشكرالا.

 0000 0 اةليللا ١ 2( 25:0 فخن ح0 ععاتم 0
 7 0 هد“ ٠



 رار اان

 نم جرخ كباب نم ةاوبرقو اوءاج املخ ©«هليق نم* ناسرف ةسمخلا
 اوعجرو اهتيضرع دق عنا اهترملعاو اهنوركنأو اهتوقلتف نالجر ةيمرشل ١

 اوذخاو هباكتكاو ديولع لنق هلدق رئاللا نا اولاقف اضكر متيهلا ىلا

 اهب ءاج ىتلا ةلفاقلا قت انيصنم مثيه < لحرف عهسابلو عامالعا

 5 هباكتا ىف وه فقوو اوذخوي التل اوعجريو اوضكري نا عرماو | دعم

 ةلفاقلا نع. ةيمركل لغشيل اليلق «9ب فقيو اليلق اليلق هب #ريسي

 ىنلا ىصخل ىلا /ةلفاقلا تلصو* ىتح يهل ةيماخغلاب اهيبش راصو

 ىلا مكنم بهذي نم هباحسال لاقو فشرا و.هو متيهلا هيف نوكي

 لدب سرفو غرد فالآ ةرشع هلو امهملعتف كيعس ىا ىكأو ريمآلا

 ؛0 نالجر هجونق هناكم ىلع هسف لثم هلف هسيف #ففن نا هسرف

 : نيصخل مثيلا لخدو ناضكري نيمراف نيسرف ىلع هباكاصا نم

 ىلع سلجو: ىسرك هل عضوو ىصخلاب لزنف دعم نميف' كاب. رخو
 فرصناو نصل نع لخ مقيهلا ىلا لسراو نخل لايحب فش
 ةئامتس ىصخلل ىف متيهلا عم ناكو هبراحو متيهلا أف همدقأ ىح

 دج كباب 4 دلعقو هلئاقن نيصح # ىدنخ هلو * سراف ةئاعبراو للجار

 7 ةكبتشم بولو ”:اهبرشبل هيدي نيب رولا عضوو هعم نميف

 فشرا نم يسرف نم لقا ىلع نيشفالا ناسرافلا ىقلو «دهتداعك

 نيسراف ىرا هتمدقم بحاصل لق كيعب نم ايهيلا رظن ةعاسف

 «©) © هت. 2 2) ( اويرقاور © اوبرق. 2:0 كيباب © طمقلع متيهلاو

 71/729111. ىلا 1 ا را 2:

 0 هي 0 0 : 2 0 ع مَ

 2 © جرم 2) 0 ىدتخور, ©( .ىندنكو. 710: 2722702 2 4|

 نكعفقف. ته 0 اهيرشيب 7) 0 50000 ؛

: 5 



 | اذار فد

 نيشفالا لحرو ىبينغلا © متيهلا ةيحان ىلا رهنلا ىم مييلا كلذ ىف

 العيب رو. .قنيرطلا ىف 2 هفداصيل. متيهلا ةيحان ديري شخ ىم

 «ًابعتو رهنلا اهب فيري ةلفاقلا نم هعم ناك نمي لحرف متيهلا
 نظن وهو رهنلا قيرط ىلع مراصو دركاسعو هلاجرو هليخ ىف كباب

 متيهلا ىلا هلبق ىم قذبي رهنلا بحاص يرخو هيفاوم لاملا نا

 خلناقف هعم لاما نا نوكشي ال و كباب ليخ هيلع نجر

 تدي

 هتادارطو ر/ هعيراردو رهنلا لما سابل اوذخاو هيلع اوذخاو
 هعم نمو ىينغلا متيهلا اوذخأيل اوركنتو ىاهوسبلف ةقنيتافخو ؛

 اهلف رهنلا باح جنك اوءعاجو نيشفالا يورخب نوملعي الو اضيا

 رهنلا بحاص ملع هيف فقي 7 ناك ىذلا عضوملا اوفرعي مف اوءاج

 / ىف فقوف متيهلا ءاجو رهنلا بحاص عضوم ميغ / ىف اوفقوف

 اذه ىلا بهذا هل لاقف هل مع نبا هجوف ىار ام ركن هفقوم

 املف* مثيهلا مع نبا ءاجن كفوقو ءىن 2 ىأل هل لقف صيغبلا 5
 ءالؤع نا دل لاقف 4 متيهلا ىلا عجرف نم اند امل مركنا موقلا ىبر
 ةجوو كنبجأ ام هللا 2 كازخا متيهلا هل لاقف هفرعا تسل موقلا

 . ه) © زمغعلتسم ةذصع ها. 0 انك 501© متيهلا. 82) 0 هدط. )

 لءعوا ص 0 ءغ 0. 5انمم1ع71 ع 77هيع77. 1.1. 016"1ة55ع ةنتغعاتت 511-
 ماعد لاتتت 5+ متيهلا لحبف نكئلدكا تر 9 2ك نع طش 2 6

 راص انا افا ف جيقرأر.و 1. ©. 11. جقيرأومو هع ع5 مدكارطو.

 0] © اهوشيلوا#نأ 77هبج7. © 207) ( 052. )2  0 ىأ انا

 2 (١ ةزحن 26 نم اثد ام ركنا 20111685 عكنا نم اثدو. 6120

 0 01 هربخاف. 2 © كارخ.



 .١ نس أ

 اًنيمك قباب ايمو" < نيشقالا ىلا قّيعس وبا عاب كيلا نيس قال

 ةفرعمل لانك 5 نا هرمأي* كيبعس يأ ىلآ نيشفالا بتكق. عضاوم ف

 ء هباكصا ىم* ةعامجو وه اركنتم كيعس وبا ىضف كباب ربخ ةكع '

 حلاص قتل اهفصو ىتلا عضاوملا ىف دوقولاو نارينلا ىلا اورظن ىتح

 بتكو هيبأر هينأب ء ىتح ليبدرأب #ميقي نا اغب ىلا نيشفالا بتكف

 اخناص نيشفالا دعوف ماص ربخ ةكاصب نيشفالا ىلا كيعس وبا |

 ليحرلا يح هنأ رهظي نأ اغب ىلا نيشفالا بنك مث هيلا نسحاو

 هناك ليبدرا نم اهّجوتم ريسيو #/ اهرطقيو: لبالا ىلع لالا تضيو |

 م نيخحرفب اهيبش * راس وا رهنلا كابل ىلا راص اذان كنزرب كيري :

 ماذا ىضرج جلادا# للا بحس ثيل طحن 07 /

 تراسو اغب كلذ لعفف .ليبدرا ىلا لاملاب عجر ةلفاقلا تراجم |

 هنوملعي هيلا كباب سيساوج ©#فرصناو رهنلا تلون ىتح ةلفاقلا 2

 اغب عجرو ءرهنلا ىلا راص ىتح الومحم دونياو لت ىق لاملا نأ
 اغب * هيف دعو ىنذلا مييلا 7 ىف نيشفالا بكرو ليبدرا ىلا لاملاب

 ” لونف سمشلا بورغ عم شخ قاوف دنزرب نم رصعلا 7” دنع ئ
 رف رس ىف بكر حجبصا ايلف كيعس ىنا ىدنخ يراخ اركسعم '
 سانلا رماو © مالعالا فلي نا وماو* املع مرشن الو البط برضي 6

 تهجوت تسناك ىتلا ةلفاقلا تلحرو ريسلا ف جو م توكسلاب :

 ©) © هس. .ق) 0 ناين .20) 0 :هدطننا إلا © اوي 0

 ل /) 7ع ذه 0. م © نيخسفنردخ" 2) © هدلفثلا
 زيجلا 17 ميع7:. 1ععاع ةاتنم]1عأ اه ربو ةلفاق م 14 ةلفاقلا نم 2

 6 كدود. 7م) 0 تراصو اذ تءاجو: ١ 68 نم ه7 0 نعبلا
9 

 7) © لينو. )© رشني مو. م) 0 نوكسلاب.

 تاي



 أنوع نارك دس

 000000 دولا نإ اوما تعب ىف دز اوريصي يح م اكضرلا 3
 دعم نمو كيعس وبأ ريصيو نوديري ثيح ىلا 7 خولصويل هباكتاو
 نيشفالا ةرايس بحاص هاقلتف نيشفالا ركسع ىلا ثا. شخ ىلا

 ملك < نيشفالا ركسع ىلا هيدويف ةلفاقلا ىف نم هنم ضبقيف*

 ا 0 ذل اا .ديعسب قا ىإ راص ايلكو. اذه: ىلع اًيراج رمال لي ه
 ناكف نيشفالا ىلا هب اوهجو سيساوخل ىم دحا ماسملا نم

 لصيو مل بهي نلتو خخبوضي الو سيساولل لتقي ال نيشفالا

 نك سوساجلل ليقيو هل هفعضيف هيطعي كباب نك ام هلعسيو
 أ تاغل انيس

 نيشفالا اهيف لتق فّسشرأب نيشفأو كباب نيب ةعقو تناك اهيفوا»
 الباب برهو فلا نم رثكا ليق «اريثك اقلخ كباب باحصا ىم
 ؛ّقَبلا يدت. ىلا هتنيدم ىلا اهنم صخ# رق < ناقوم ىلا

 : كبابو نيشفالا نيب ةعقولا هذه ببس نع ربخل ركذ

 ا لا ريبكلا اَعب /عم هو مصتعملا نا كلذ ببس ناوكذ
 ليبدرا # ىلا لاملا كلذي اغيب مدقف 4 تاقفنللو هدنجخ ةاطع نيشفالا 5

  ةباحصاو 2 كباب ًاييتف* دربخ هباككاو كباب غلب ليبدرا لزن امل

 ىلع سوساخل ملاص مدقف نيشفالا ىلا هلوصو لبق هيلع اوعطقيل
 ةباحصاو كباب ناو لاب محق دق ريبللا اغب نا هربخأت نيشفالا

 | جلاص ةىبج /ناك ليقو* « كيلا هلوصو لبق دوعطتقيل ةاوعيهت دق

 0 ا ا و ا ع ل
 © « 1ظءميس. عيع هدصن 2 © اهيف. 2 0 اويهت. 2كم0ع © ©

 776912. دوعطقيل. 7 ( ناكو.



 ٠) نس [| نزل

 ءرفحو هنصح مف 7 فّشرأ هل لاقي © قاتسر ىف* ةريزمل لها نم ١

 امم ىصح ىف ءانبالا داوق نم روعالا #هيولع لزناو ةدنخ هلوح |!

 جر لفاوقلاو ةلباسلا كثتاكق رهتلا ' ىصخح ىمسي* ليجد لاي

 رهنلا 4 ىصح ىلا لصت* ىتح رماهقرخبي نم اهعم 6 ليبدرأ نم

 : متيع جرخبو قونغلا مثيهلا ىلا رهنلا نصح بحاص اهقرذبي رف
 رهنلا ىصح 2باحا ىلا هبلسي ىتح هتيحان .نم ءاسج بيق

 نصح بحاصو* متيهلا ريصي ىتح ليبدرا نم ءاج نم قذبيو

 دعم نم رهنلا نصح بحاص ملسيف (قيرطلا : فصتنم ىف هرهنلا
 ريسيف رهنلا نصح بحاص ىلا دعم نم مثيع ملسيو مثيع كل
 ؛هىلا هبحاص اهذحا قبس ناو ءالوه عم اذهو 2ءالرم عم اذه

 نم امهنم دحاو لك عفديف رخآلا ءىجي ىتح / بج را عضل
 ركسع ىلا ”اذعو ليبدرا ىلا ”اذه عقرذبيل هبحاص ىلا دعم
 باكا ىلا دعم 7 ناك نم 7 ىونغلا مثيهلا نرذبي مث نيشفالا |

 . موق عم فقيرطلا فصتنم ىلع اوفقوف اوجرخ دقو كيعس . ىأ

 ,:مثيبلا عفديو مثيبلا ىلا ٍقعم نم هباحتاو* نيعس وبا عفديف
 ىف نمب هباكصاو* كيعس وبأ ريصيف كيعس ىلا باتا ىلا دعم نم

 هيديا ىف راص 2 نمب هباكتاو * © متيهلا فرصنيو شح ىلا ةلفاقلا

 2) (5 2 © قانسرو. 14 قاتنبيب. 8) 0 فسمرأ 05م1 2 1

 6 رفيحاو 6-1 وفتحاو. 2) 0 ةيولع. 2 6 مرض /) 0 طلع ©«

 12207 000 اهقفروز 14 اهيمح. ى) ( وصق لبنت. 200
 باحصال. .2 ( فصنم. 2#) 0 ةهءهحمأ ىالواه. 2 © ركنوا
 0 هضدز 14 دادعتي ال. 2) 0 هت. ) 0 هعم نمو هباكصأو

 هدم15515 5ءنوك. 20 ىف قمع" 6) © طقعع هدت. (00د] ععاات73 قيوم 20-



 [اب]“ 1150

 اجيبرذآ ةروك نم و نيخرف نم وك اهضرع داورلا نب ءانجولا

 0س اشو «نيربت ىمسي ناجبرذأ دالب ىف رخآ نصح هلو
 هب تلون .هايارس 0 2 اذا كبابل احناصم ثيعبلا ىبأ ناكو

 كباب نا مث ةداع هل تراصو هب اوسنا ىتح جيلا نسحأو عفاضأت

 ' ةيرس ,ىف ءةيذبهبصا نم* ةمصع هل لاقي هباككا نم الجر هجو ه

 ا” الكل لي يسيدللا ىلا ىقيلا لقت + تيعبلا ىباب لع
 ىف هيلا دعصي نأ ض3 كعبو .كلذ «ريغو لازنالاو* منغلا

 رث ىعركسا ىتح ماقسو / مادغف تعصف هباكا هيجوو هتضصاخ
 هما

 000 و ياخ ادا

 لمح وبأ ثيعبلا ناكو مصتعملا ىلا ةمصعب ثيعبلا نبا هجوو
 انآالب .نع ةيصع مصتعملا ٌلأسف داورلا نبا كيلاعص نم  اكولعص

 انوبح ةّيصع لذي مل مث اهيف لاتقلا دجوو اهقرط هملعأت كباب

 رو اهب ركسع كروب ىلا نيشفالا راص امو «فتكاولا مايا ىلأ 5

 عيضوع فسوي نب دمحم لؤناو ليبدرأو ل
 دكاقلا ىونغلا متيهلا لزناو اتحدنخ هيف رفتحاف 1 كل لادم

 2) 0 ردومت و ه0 255 كلعمسعلع اع هطنب ءمرنن )7  © قل 2 ©

 لنهبصا ىنبر 14 هتيدبهبصا نم. 4) © هلزناو, 14 هل لوناق. )

 © ريغ ىلا لاومالاو. 7) © ادغف. مي) © اوركسد 2) © هده.

 7# 0 200. ناك ) © نيصخألو ليشلا 14 نوصخلو ىرطلا طبضو.

 87 © ع 0 ماعضتسوتتع شحر 56ه 0 20016 15.



 ا نس أأربأ

 اتلخ نيتليلل سيبخل موي كلذو كباب «برحخ هب هجوو  لابخلا
 ©دْئررب ىلا راص مث دادغب ىلصمب ركسعف ةرخآلا ىدابج نم '

 7 .٠ 5 5 03 ش

 هجرخامو ىياي رمهأ نع ربخلا رتكذ

 ْلبلا هتنيدمو هتيرق تناكو ا. نس ىف ناك كباب روهظ .نا ركذ

 5 + ىضفا املف ةعامج هداوق نم لتقو ناطلسلا شويج نم مزهو

 نيبحأ لإ تثيوي نب تسنح ىيعس ا ةجو مصفسلا 0

 ليبدراو نار نيب اميف كباب ”اهبرخ ىتلا نوصخل ىنبي نا كرماو |
 ىلا ةريمل بلجج نمل قيرطلا ظفحمل مئاسم لاجرلا اهيف ءلعجيو

 كباب اهباخ ىتلا نوصل ىنبو كلذل كيعس وبا هجوتف ليبنا

 هل لاقي الجر ميما رّيصو هتاراغ ضعب ىف هل ةيرس كباب هّجوو |
 كلذ #غلبف افرصنم عجرو ىحاونلا ضعب ىلع راغأف ٍيرخن ةيواعم

 5 هضردعي ديلا جرسخو سانلا عبجن فسوب 0 قيكك لبعس ايأ .

 كباب باكحا ىلع تناك ةهزه لوا هذهف هاوح ناك ام ذقنتساو'

 ؛ة تناك رث « هللاب مصتعملا ىلا ىرسالو سوئلا ديعس وبا هجوو

 ىف ناك ثيعبلا نب كيح نأ كلذو #ثيعبلا ىب قي ىخالا)

 نم اهذخا ثيعبلا ىبا ناك 2 ىعهاش 2 ةنيصح هل +

 2 6 بارتحو 1: بوحنو غن 277ج شنرجف , 1 خيتتا 7 0

 1م © معه ىلا. 2 0 ىَصَم 4) © طنع هك سم» اهبرخا غش
 اون 3) 20( لعيخو 9 )عك. | 7, 60 عغلبو» 2/0 ضرعيوو

 هك. مم هيت.1.1. )/  8ءاققلط. **. . 1صخعتلتتم ء000. طقطءصغ تيل 1

 1772م1. ماا م. 01.١ )2  1]طط 11ةنناع31 اخي دد هك ممهعس. 1. 10

 ؟هءدل1 ويححم طقطءعغ 0 12عل5 همدصعت 00: صتتصت ,,5ءطقطت-56ع.*



10 

 اأو رار اكدس

 ل

 ةعيوم 6 ار سراونق 0

 اعحلاو ا ميطارخلا ئدع

 0 ل ل

 «ويشل 0 دا ارسل اذا سونبالاك

 انتجت 5 ىفانل اومورت يتم

 نقلا 7 قش مكذيصت ردح

 : تيطقحا امك اًقافزاو اًناطعخأ و

 زيقانشلاب ء اًفاتح را ميج

 #اوفرتعاف لا دالج 0 0

 زيقاوقلا تا دلو ةفيستملا يق

 ١ اهقرد برحلا انكم ىيذلا نكات

 ويلاوكلا ةساقم م « اهُميِفقَو

 ل ماتم يفعل

 ٍزيتلا بحاص 4 ىجشيو 7 0

 2 ت2

 | ىلع 0 0 نيشفالل مصتتعملا دقع 5 هذه ىفو

 ©) 0 ( زيشكو) زيكشو ترصختأسأ. 9 © لص مككدصن» 5

 © اثانخ. طءلئس0ع 0 يماشلابب 42) 0 اوبر تقلد كر )70 نونا

 | لعاص06 تاساقم 20-5 انتئغعدو. 12 0 طلع 7ءالكاتك 21266ع0ءدأ1 وأ

 ١ 860515, 7/) 6 افعس كذفعسنل. ى) © تر /) 0 ىخ سيور

 )18002 0 : مكنيع
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 انا قي 41

 ملف ميوحاتجاف مورلا مايلع تراغاف برز نيع ىلا رغتلا ىلا القنا
 عخرعاش لاقف «لحا < هنم تلفي

 مُكْظيَع ماد اوثوم كادْعب لفأ اي

 هريس بينت لل
 : . ةفاجم 0 0 تحن

 ين ا ا 21د 0

 ا هيدايأ ءاوطوختك ملو

 مكيليد هاقبأ حبب 2 يعل اووصنتساف

 10 رك نمو يلب نمو ء ناجمراي نم

 كف اباذت ََ 0 _

 0 لق ا 8 َناَضك ىسباللاو
5 6 

 ريال 7 راب زرد مئاذرأ

 1 ابهتتالع تين 4 كلا .ميلماكلاو

 زووم ء #صاخ 0 5

 /ْمْيَماَع ىتدْنيلا نم صيبب عي
 200716 0ع 2 2-2

 زوريف كهنبأا ىف #تةلهب ونب

 ه) © هذهن 2 2) 0 ريرهَشو.- © طوخ. .0:)2 كبعلا رصئششللا
 6 امزان» 0 نامران٠ 11 هم 3ع عا زد 0152:3511 012 ععع 52111 ”15 سالم

 12ص © 62 © 2 /) © س2دلع نيشفا نكت 0 9 راكابك.

 2 نورا زرك" كنا 0 1 وأرر 0 2-0 1 0

 دق ركسلا ساق 6) © ضاح. 0[3 0 © © رووح 20
 متماح. 2) 0 5. م. ظوؤ6 م206دطذ11 1 ولهيي 6. 0
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 ا ارز ةئس

 رواكاص ناكك نامتعا نب يديد هل لاقي : ءالخر ظرلا!شيئرأ ناكو

 ليق اميف « جلناقي في# ثكمو «فليمس 7 برخاب مئاقلاو دوما
 8 مهشأ .6. .٠

 © 6نيح نب سابعلا نب ملاص ةنسلا هذه ىف سانلاب محو*

 نوفئامو نيريشع ةنس تلخد مث هة

 ثادحالا ىم اهيف ناك ام ركذ

 ىتح مايا هرهقو ندادغب طلاب فيجم لوخد نم ناك ام كلذ نف

 ىلع 71 ةنس دل ىن ىف هيلا اوجرخن هنماف نامالا هنم اوبلط

 ةعبس ركُذ اميف جتّدع تناكو علاوماو قئامد ىلع نونمأ مهنا

 ةعبس فيج ماصحأو افلا رشع انثا هنم ةلئاقملا افلا .نيرشعو 0

 نفسلا ىف عهلعج رث ىبصو ةأرماو لجر نيب #ناسنا فلا نيرشعو

 برخل ىف جتعيعم ىلع 2 جقيراوز ىف ىقأبعو اموي اهب ماقاو ةرئاج

 مصتعملاو 77. ةنس ءاروشاع مهب دادغب هب لخد ىتح تاقوبلا 2 عم

 ىلع طولا هب 2,م ىتح وهلا اهل لاقي ةنيفس ىف 2 ةيسامشلاب 5
 ءاذح مخآو صفقلاب هلوا ناكف تاقوبلاب نيوخفني متتبعت

 بنالمل ىلا هب ربع رث مايا ةتلث نفس ىف اوماتاو ةّيسامشلا

 رق نيقناخ ىلا هب بهذف عّديمسلا ىب رشب ىلا اوعفدف ئقرشلا

 0 لجر. 7 0 مايقلاو. 6م © علتاقف. 2) () هال

 53 كونو 0 خف رز 0 هدم. -ى) © .ءع ممموس. نابع رت 2

 0 عقراوز. 2 © 2 عض“ /2) 0 طقع ه6 7002 :ةسامشلا.

 27 0 ي نك 14. 7 © اوماقاف



 ١1 نس لطلا

 ةرصبلا فيرط' ىف اوقع 2ىق  اوناك يذلا ظرلا  برخل اهنم ؟ةركتالا

 اهيلي امو ركسكب ردايبلا نم تالغلا اولمتحاو فيبرطلا هيف اوعطقف
 قكس نم :كس'لك ق؟ ليف اهنقرو ليسا ؟ رهن 0

 ف لصيف فيجم دنع نم يك ربخل ناكف رابخألاب ضكرق  كوبلا

 : نم فيج ىلع ةقفنلا ىّلوتي ىخلا ناكو هموي نم مصتعملا ىلا

 املف 2 ىرتتبلا نب ميعاربا بتأك روصنم نب دمحم مصتعملا لبق
 اهل لاقي طساو لفسا ةيرقب هركسع :برض طساو. ىلا فيج #4راص
 نم لمج رهن ىلا فيجم راصو لجر فالآ ةسيمخ قى ةيفاصلا
 نا: نيكو + هتنن "ضع هيلع انوع لود ككاو رت ا
 1/ هجوو اديجي اهل لاقي طسأو لفسا ةيرقب هكسع برض امنا اغيجت

 ءدل لاقي عضوم ىلا ىنسارفل كتاقلا اضولا نب ميعن نب نورا
 فالآ ةسمخ ىف فيجم ىضمو لنحر فالآ ةسيخ ىف ةيفاصلا

 نولختحي :ارنك رك ةراهنا» كسور «تس ىح هيلع لاك ا

 اهدس ىغلا راهنالا نم ناكو هجو لك نم 7 خرصحخت نوجرخو اهنم

 ؛ةرسأو قيراح هقرط هيلع خا ايلف سوعلا هل لاقي رهن فيجت

 تربخ لج ةقامتلك ”ةكرعللا 3" نيم لصد لكك مدل
 مث 2« مصتعملا باب ىلا 7 ةعيمج سوعب ثعبو 5ىرسالا قانعأا

 ؛ريثك فلخ نم رفظف اموي رشع ةسمخ طولا ءازاب فيجت ماا

 ©) 0 300. وا اوبلع 1.ع. اوبلغر 733. 1عءا. وعان3ع ّدص (عاكنانتس 17-

 موز 14 خز» اوقاحو ةرصبلا فقيرط ىلع اوبلغ اوناك. 77657. اوتاك
 ةيحانلا كلت ىلع اوبلغت اوناكو ةرصبلا فيرط ىف اوثاع 5) 0 ريصيف

 الك 77و ب. 6 057 2 0 ريصم ناك“ 2 © اهل. 2كملع'

 © خفئاصلا 7) ( 2ص حو انأ 77 هيو. ى) 0 ىراسالا. 7( 0 سورب. ْ



 ؤخنس ١1 11

 الك , هيلع هتلالد لع عرد ,فالآ ةرشع هل لذب لماعلا . نا ركذف

 هنم فتوتساو هذخاف مساقلا نب دمحم ىلا لماعلا «غءاجت هيلع

 رهاط ى 35 هللا اكيح من تعبف* رهاط ىب هللا دبع ىلأ هب ثتعبو

 تلخ ةةليل ةرشع عبرال نينثالا موي هيلع هب مدقف 0 مصتعم ا ىلا

 مداخل رووسم ا اوك انيق سبح ىحألا  عيبر نيش نما

 كثكف نيبعارذ ىف عرذا ثلت ردق نوكي فيض 4 سبحن ى ريبالا

 هيلع ىرجأو كلذ نم عسوا عسوم ىلا لّوخ رث مايا ةثلث هيف
 ساملا لغتشاو رطفلا ةليل .ناك املغ هنوظفح موق هب لكوو ماعط

 ليبلل نمءى بوه هنا ركذ يورخلل لانحا 7 ةئنهتلاو ديعلاب

 انانبلا ىلعا, ىف .تناك ةوك نم 2لبح هيلا ىلد هناو ليللاب* دم
 كقفف 6ءادغلل ماعطلاب 2اوتا اوكصا اًملف ئوضلا اهنم هيلع لخدي

 ظ كلذب لاصو رد فلا ةثام .هيلع لد نمل لعج هنا 7 ,كذف

 ظ مربح هلا فرعي ملك جئاملا
 مني لبلل نم دادغب ميعابا نب قاحسا مق ةئسشلا هذ“ ىفو

 ىرسالا هعمو ىلوالا ىدامج نم تلخ 2ةليل ةرشع ىلحال سدحالا 5

 لتق ميعاربا نب «قاحسا نا ليقو «ةنمأتسملاو # ةيمركلا نم
 © نايبصلاو ءاسنلا ىبس فلا ةثام ىم اوك ايا هنبراحح ىف نم

 00000 تعا نب فيج مصتعما دو ةنسلا هذه 3و

 000 ا 120,6 هد ١ 2. © قار ىهوسب. ١ 14) © سيخ
 6”7) © هتلت. رك 0 هدييهنلاو انأ 7:عععمعتقنتم 1/7871. با. 35

 رمعوهط. زد © ءغ 0 0عوزلعمدضتس ءمدزءءام 200101.  ى) 0 ياخ.

 | (0لبخ ميلا كداو اليل ,2 6( قار 14 دوتا. 5 0 دادعلاب.. 1ع
 ' آن لعيفار 0 كفتق. 2 01و اك 0 ةيمارمملا 72:0 قحال.



 ١4 لس ا"

 نان نم ليما لما نم ةزيتك ةيمائكر كذاك مل
 اوعيجتو +يمركلا نيد ىف ىَدَقْناجيِفمو ناذبسمو ناهبصاو

 رخآ 2 ناكف ركاسع ميلا مصتعملا جوف ناذ لبيع ىف اوركس ||
 نب ميعاربا نب قاما عم 2ههجو ركسع* ميلا هجو ركسع

 :٠ صخشف :ةئسلا هةذف ه لاوس ىق الليل نع دل ن5 2

 ب + لتقو ةيورتلا نب تفل ةباتك ير, ةكعتلا ف 2 0
 © مورلا الب ىلا عتيقاب برو افلا نيتس ناذجي له

 ىحكضو دمد# نب سابعلا نب حلاص ةنسلا هذه ىف سانلاب جحو

 © تبسلا موي دادغب لاو ةعمل ممي ةكم ليفا

 10 نيتكامو ةرشع عسن ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك اع بخل وكذ

 ىلع نب رمع نب مساقلا نب كمح ريهظ نم ناك ام كلذ نف |

 هعدي ناسارخ نم ناقلاطلاب بلاط نأ نب ىلع نب نيسمل نبا
 2 تاكو ريتك سان اهب هيلا عيتجاف لص دمحم لآ نم ىصلا ©

 1: ناقلاطلا ةيحانب تاعقو رهاط ىب هللا دبع داوق نيبو هنيب

 ناسارخ روك ضعب كيري ابراع جرخن هباحصاو وه مزهف اهلابجو
 ىضم هعم ىم ضعبل كلو اهبو استب «راص اًملق دوبتاك هله نآل]

 ىقل املف هيلع ءملسيل هدلاو ىلا اسن لأ نم هعم ىذلا لجنلا

 مياذك ةروك نودصقي /عنأو جترمأب* هربخذ ربخل نع هلس هاب |
 20 مساقلا ىب 0 رمأب هربخأف اسن لماع ىلا لجلا كلذ وبإ ىنضإ

 ©) © ناك. 65) 0 هده. 2 © هلتقو. 4) © ناكوب ) 089
 ملسي. + /) 0 هنأ" )0 ئقك رك ٍك



 ١1 الام نس
5 
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 نن ليد ا لو مدهتعمأ ١ قى اعكهكش | يد | خف

 نب كيشرولا ْن وراح ند نيخ تاكا 2 عبوب ةنسلا لف 3

 سيبخل مهي كلو ةفالخاب روصنملا هللا دبع نب ئدهملا 2 ديد

 | هي ' املأ نأ ركذو 2116 ةنس بجر نم ٌتيقب ةليل ةيشع ىتنثال

 "دالك 2ق هل* نيمأملا نب سابعلا ةعرانم نم اوقفشا © نق اوناك*

 أل عيوب امل اوبغش كنلل نا مركذ ه6 كلذ نم اوملسف

 اوبأ لسزأت مةفالكل مساب ةوداتو سابعلا اوبلطف ةفالخلب قاما

 ام /لاقف نخل ىلا نرخ رث هعيابف هضحأت سابعلا ىلا ناحل

 0000 0 الا ةقالكلا تملسو ىمع تعياب نق دابلا بلل اذه

 79 8 دنجلا

 | لجو ةناوطب هئانبب مما نومأملا ناك ام مدْهب مصتغملا رما اهيفو

 | 2 قرحأو هلج ىلع ردق امم كلذ ريشو ةلآلاو السلا نم اهب ناك

 الذ نكسا نومأملا نك نم فرصب رماو هلج ىلع ردقي مث ام
 ٠ 5 5 تن 016 ضانلا»#

 | اهمدقف نومأملا نب سابعلا هعمو دادغب ىلا مصتعملا فرصنا اهيفو

 © ناضمر 8 رهش لكهتسم تيبسلا موي ركُذ اميف

 ©) © رفعج وبا لق مصتعملا ةفالخ نوماملا ةفالخ رخآ. © طةطع؛
 | مياس ةصقف ةصخع ريق. ١ )07 هل 20 0 2) 0 هايأ.

 | ١ 0١ هيلغ اوملسف.ا عر ]ص © ميهعععلت ىقو. م) © اوبلطو
 اةالفاب ةيماب !ءدلنو سابعلا 0027 © يل لاقو ان 17412. "مم , تاتزانك

 [ءاكاتك مهمتك كانط طمع ء00. ءكمصكعدأت أر, لاتتم آش 77041115 تكتلات 0

 1866 2 © قارحاو. 20 © كلذ سانلا ىَم هنكسازر 7.
 اا 121غ عضوم ا كلذ



 اى ةنس لناس

 ان اق بتاتا ومالا كا لوقا علم ىستتدروو يشيل اما

 2 ىتغف عفدناف قراخ ىنقبسف ىقونغ لق فذيبنلا هيف ذخا هاملقا

 م : < جيرس نبال ا
4 

 5 سيقما 1 اجل 3

 انب ريسملا ا 3 بكرلشل تقع

 سيدارقلا باب نم َنِيرْبَي دعب اَي
 فشمد ىلا يورخلب /مه ىق ناكو تيسعت, ناطر نيك ٠

 10 ادلب كا 2 تي ا قشمد 0 كس نيحلا

 ناعمدت هدانيعو / تفقد .ىىديبن نخأو د فالآ ةتلت اكرام طعأ

 2 ىرا 07 9 3 جور رح 0

 15 © لق امك

 2) © انينل 62 طخود رينا 610: هيف 270 ىنغتنف 6غ 1342

 6 حيرشلو 0 جدر نبال 2) (© ءمةطات ع توصو: ' © 6 ل

 1016 بخ. 0 ربسملا 01 د ا ليحبلا. رك 0غ 1 هتك 9

 ى) "1911. خ6 2همررو ذعر مس انلضالا 72 ل51 ا

 2) © ىلأ. 1515 هه. 010016 نأ 0 ناك هللاوخ. :



 اننا )ام نس

 6 0 د قي دب قس

 كيس اكانس نب يس تايمر 7 0 0 ىل لاقف

 02 لاثني* لبقأو ىذك العنو ىذك العف ّىئاطلا رتاحو بيعلا

 00 ا 1 ايدج الث نمسا : تلقا ان قلن, لاق 2 انهلضفي
 9 50 هدوم ل

 5 نب نيكل ل لاق لاق ىسناغرفلا نومبم ىب ءايركز

 نتبب ّلكب كلو ىتارملاو ءاجهلاو جيدملا ىكب تايثآ ةنلك قدسنا

 جيدملا ىف 8 تشق روك

 الح ناينجرلا نص ذا نييدلج وحي

 '0 ادجلا ةياغ ىصقأ سفتلاب ديجلاو
 7 ءاجهلا ىف هدشنأو

 ٠ لاق بتناك مساقلا 5 نب 7 نب 0 نب 0 نع 7

 لإ رم هنا كل كبح هيولع ىل لق لق كاكضلا ىب نيسمخل ىربخا

 5 0 1356+ ا 4) © كي 12112 هرب 2) 0 كيفن ت2

 1 1211. 0 اميلتضفت اع لفاسل. -2) 1)© 560. 215[. 0ك. 70

 120512272 , "ع 5و تأ زا ! من 5 566 ١ 1ءيعملمس

 101 يأ.



 )ام خئس اا

 هيلع لبقأف تننط ثيح انا لاق ىلصوملا نباب / فّرعيو قارعلا
 « ذا اما ايهنيب ثيدلمل لاط كقو نيمأملا لاقق مالسلاو ةيحتلاب |

 فرصتاف نيمدانتم افرصناف اممقف ةدوملاو ملصلا ىلع امتن

 نب كّيحم نع ركذو «4هدنع مانأف قاكسا لزنم ىلا ىبا

 + للقلق ليقع نب ةرامع: ىلا قعيرلا امش طا

 تءلق لاق ئبارعا اي + كثبخا ام هذدنع برشا انأو اممي نو

 10 تلقا كيك لاق وسعت ىنتمكو نينموملا ريما اب كأذ امو

 6 3 نأ انت ةدقم تلق ظ
3 2 

 اكذإ

 1 َىِيَتدأل 3 20 مو

 معلا كقح عت دعابألا ىو

 15 و / ىرت مهمل لا

<2 
 ن٠ 3 - 3- َن

 00 متج-». ه) © كنتبخأر ون12ع 1016. 7و هدأ 1هءالمر 560

 كتيحأو 1211. 16 260.. رك) 51ع 01100116 "1 هلك هن 24و: 21 ع

 © قرا. 42 0 تيعدأ 0.6. نيبهذأ). 1215 تيهنز كول. ان

 /) © دعبصار © دفضا. 1هن ها كك. قرضا 2 4و7. لجت.

 © تسانر © بداث, #4. مرح عب تنايب 80141 هته ةنك
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 1 ١م خنس

 ىقاحسا هدنعو هيلع لخحف هل نذا مالسلا ةنيحم خرومأملا ىلع

 هيلع ديف © هيلع ملسف ًاليلج ايش ناكو ىلصوملا ميهاربا نبا

 سولجناب نما رث هديا لبقف هنم برق ىتح هبرضشو هاندأو مالسلا

 (ولط ناسلب مبيج لعجت هلاح نع هلئاسي هيلع 2لبقأو سلج
 انويبشلا نظف حارملاو ةبعادلاب هيلع 2لبقأف كلذ نومأملا «فطتساف و

 ٠ « سانيالا لبق ساسيالأ نينموملا اريثما اي لاقف هب :فختسا هنثأ

 5 مارب 0 ناكسا ىلا رظنف ساسبالا نوماملا لسع ةيقضاج لك

 000 نب خسيص زق اهيدقاف اني حا عن

 ”ىب قاحسا. هيلع زمغو ثيحلملو ةضوافملا ىف .اوذخأ رق ّئباتعلا

 م قاحسا هضراع هلا 0-7 مانعا كحاب "ل لايقاف ميهاوبا و

 00 1١ 2 ندتا نينموملاا ريما اي. 2لق رث اًبجحتم ىقبف هنم رثكأب

 نم خيش اب 7لق هّلَس 2معن لق همسا نع خيشلا انك

 00007 ارسل لك ماو 7 نسانسلا نم..انا لق“ اكمما انوا كنا

 لاقف ءامسألا نم لصب لك امو «ركنف مسالا اماو ةفورعف ةبسنلا

 /لصبلا ءامسألا نم ميك لك هامو كتاصنا ٌّلقا ام قاحسا هلوو
 نينموملا ريما اب كّجَحَأ ام كرد هلل ىباقعلا لاف غلا نم .كايطا

 'ا01 هب ىلصو ا هتلص ىف ىلا ن ىذأتأ طق ديشلا تيبأر ام

 ظ

1 
 ش 1
1 
0 

 1١
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 ةوقسا لاق مث مالسالا نم ةءاربلاب هلزه ىف أدبي نم نيملسملا باقر

 حدقب ىلاف آم نينموملا ريما اب لاقف دعتري وهو هذخأت باش هيف

 لاق طق ايش هنم ىنا مث لاق ديغ كيرت كلعلف لاق طق منقز5

 توجت اهب كل ىّلوأ لاق نينموملا ريما اي معن لاق وه ماك

 "0 لق نكلو مالسالا نم تشرب لقت ال هيولع اب لاق رث ٌيرخا
 ىذلا اَذ ناك نا كنم ىاتم تمرح

 اد[ دف ىشاورلا هب داك

 ا دلع هنو نع 1 هلك ءا مقفل 2ك :+١١ © ايلك *ءغ51ع

 2( 1 ىرجاهب يزرع. ©) (© لاقفخ. 42) © «غ '1هت6 هضم 2

 ” ا كل رض. 2 7) 566. كفر. تدل هممأو ىضاقلا ىكيبشل

 ةيباع ا ىبا هللا لبع. ى) ©. لاق. ٠ :72) 51ه نتتمودع 10572 © ١ عسب
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 آلام نس لس

 نم الجر ىنغبأ امري: نومأملا ك١ لاق .كاق كك قط نب لع

 هتدجوف 01 تسمتلا * ىتدلحكو ىسلاج بدا هل مأشلا لعا

 هلاأست الف نينموم لا ريما ىلع كلخدم ىنأ هل تلقن ةتوعذفا

 لا اي 3 مكتلعسع سانلا ف أ ئيقف, ديدتبيا قسيس

 لك نإ كريغ 0 كد ىنترما :ام «زواكتم كتلك امن لاكك مآشلا 1 ٠

 هلخُنأ لاقف نينموملا ريما اي لجرلا .تبصا دق 28ل تلقف نمل

 لاقف تارشلا نبأ هلعشأ لح نوماملا  ناكوا اتحتسا, قا كف لخدف ٠

 نينموملا ريما اب ئمأَشلا لاقف ىتتداحو ىتسلاجم كتدرا ىنا ءهلا
 ليلك لخلل نؤيد هبايث تناك اذا 0

 10 كلذ نم ىنلخدف لاق :بيلع علضي نأ نوماملا رمأق لاق :ضاضخعأ

 اب لاق هسلج“ ىلا عجرو هيلغ عل اًملف لاق ملعا هب هللا ان
 ىتداحم ر/ ٌعفتنت ل كايعب اًقلعتم نك اذا ىلق نا نينموملا ريما

 ةثلاتو نينموملا ريما اي لاق رق هلونم ىلا ليخت اَكلأ نوسمخ للقأ|

 نا هلقعو كرملا نيب لوصج ءوشج توصح قلاع كااط

 اة ةثلاتلا 2 ّنآَكَف ىلع لاق كاذو لاق 2 ةنه ىنم ىنمتاكا '

 اجسام بوت روتانا رج 02ج ا تت جالا

 دهرعلاا_ جوس

 : كا نو قي نك رام ف لل

 ندع د هلا

 7 2 ىنغف
5 
2 

0 

 5 ب سو اب

 ه2) ( معنتسمتلا. 1'ه36 كأاذ م0 كلذ. :2) © مكتكلسع. 10 كَ
 معمعم). 6) © ازواكتم. هت“ ال ازواكتم. 4) 0 ءا 1311. 013.

 )© كك لصنع هرضن 7) لثع 1210.6 كره عقمفت» 2740 7

 /) 0 اهرفغت. 2 0 5 : 24 م0011 نى عادتك . .7) 13 هلل
2 

 16عء01+ 00 منسم © 0 1710. 72171 م. 1و ءأ 1ك 03ءوع31أعا3 و 0

 667111114710372 , 2. 360. 70) 0 هيلع
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 أ زا يس

 ' نال فرعتا .كادكف .هللا . ىلعج نينضوم لا ريما اي تلق. ئكيخا : ىبا

 "فاقلا ناكم جهنم فالتا لعج نف تلق هللا ٍرِمَعَل ىا لاق بوعلا

 ”كغللا هذه «ليتسا نم ىعلو هللا اهنعل تلق ريمح هذه لاق

 | مداتخ أ تفنلاو 8 تدرا ام ملعو نو ماما كككاضف مويبلأ لعيبي

 "ذل ةتلث هيف اسيبك < ىلا رخو كعم ام هطغأ لافف طظيناح ل

 راخأ ناكف اكف ىضمو 046 كيبلع ديب لاق ي* كاف لاقث رانيد

 1 82 هب ديهعلا

 ءيدكمللا امتنعس ىلا لاقو

 2. نمرع ّ 6 2 2 9 ا ندع 0

 0م وجااقل لق
 دؤء دهم 2

 ُ - ن تسر ا 2 271 يا ع
. 

 هنيمدم سعد دي

 سولطب 1 40 كلا ام لتتم

 1 + ئلحولا + 2 ' ةديبت نب ىلع ٌلاَقو

 د -

 ا ْنس ع الا ا عل

 ىداهلا ىسوم نب ليعامسا نب 0 نب نورا ىسوم وبأ ركذو

 0 0 ليتسشد اكل لعتسي. 16) 21م6 نم كك

 || 16850 كيكر. 05 14. طءملع © تفتلاف. 2 1: 1هنغ © لع )

 ظ 0 ىلع ملس زل مكياع مال مو كيلع مالسلا. 2)

 000 1 (0) دلك ااري) []6 8135. 111, 2017650. 11. 6 كعس. : ي)

 117021. “يآ نونملا 7) طع /7مود». ءأ 2ك. (و اعيش) ءءعوأ. 0

 5 نعود 06 نع 0 كا ]ةكننت 111: “ا ع ىف 01136 16011025. ءاء

 رع وأ لعموم دتدع 710لعصخطاتت١. 2 2) الأ 110:ءاراشلتا رم. "67 0 ىلع وبا

 وسما تسع ةيصخشتل ٠ كاطع عل قم لس حش تا



 ١م نس ا

 ةلق نهط نع كل هْلنَأ رانيد فلا نم ريخأ وهو ىلغب اذه
 ان تنل فاي م قوق ىنضراعو اًضيا تبضغف

 كو لغبلا كنع عكف لق: بيجملا اخص لفل لحج نى
 هتدشنأف 2 لق رانيد فلا ةعاسلا كيطعا نا ىلع كلا

 قيس ءويسلا اذا نوم :

 هةينملا ل بحاصو

 هقيتكلا :بينكلا لكئاقفو

 / فير ةزوجنأ تح كل لَك

 هةيانجح تم 557 نس قَبظأ

 352 5-05 ال

 | ةقيعش ام ل
200 

 1 يع هلع كم اننوليت م

 ل

 :قيِطولا ىوس 25 4+ ىبتجأ ا '

 222 ىسف ضمنا كم هلام :

 :فيَطَق مط قو 0/1 نس آلآ
 كف سياف ال 0 از !فذاف 2 نأ !دحع انه هللاوق لاق

 كيلع“سأب هل لق لاق اكذتن للا رظطنتو ةزكلا ىدشل |

 ه) 0 ليئاق١ - 52) 0 هب "2:© نك فرب 1931. روم“ 2(

 016 1ه02 "© يفذللخا“ ١ 2 82 012 ىنملاو 0 نمل اذ :لونملا

 7) 000 66 لك هقيرطز 14 انك عع. ىمى) ان 1دنكر 0 ء اق

 ىف. ' [) _ 1كدج 11211752 6عّرج1 ا 07 لكنا قنات لعفا ب /

 14 طاطا دلعي 0 لك 1
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 || ما خي

 ةرفّذالا كسملاو ربنعلا * ةحئأر هنم نعّوضتق تانك تعش - نا

 رق لق رث رضم نم نك لق رضم نم لجر تلق كلوا ام لاق

 '0019 نما تلق ميغ قع امو لق: ميم ىنب نم لجر تالق اذ ام

 ” 0 ذل كوصت# تلق 33 ىلبلا اذه. قمتكأ ةاؤ ءيمف لق ىعس

 الو ءةحار عسوا الو ةحتار ىحنا هلثتع تعمم ام ىذلا كلما 5

 تلق هب هتدصق. ىذلا اف لق هنم #اعافي مآ الو اَعاب لوطا

 | اذا ىف ولجيو ةاورنلا ء هيفتقتو ةلاوقألا لع قلي بّيط رعش
 ىتنا /كتربخا كيكر اي تلقو نبضغف هيقدتتنات+ لق .نيعمتسللا

 لاق تيما لوقت 8 هثور مح 00 هتلق رعشب خفيلخل تدصق

 2 امو لاق * اهباوج / ىع لوعلاو انين نفاق اهنع هللاو لئاغتف 10

 انيلأف 2 ةنع ىلا ركذ ام. ىلع ناك نأ ©تلق هنم لمأت ىنبلا

 مالكلاو اًدْيِج رعشلا .تيار نا رانيد فلا“ كيطعأ انف لق رانيد

 ةفيلخل ىلا ٌّلصت ىتمو #:دادرتلا لوطو ءانغلا كنغ عضأو اًبذع

 نا كيلع ذل ىلفغ تلق لبانو 7 جمار فالآ ةرشع هنيبو كنيبو

 لق ا ةحالملا 2 نق لعفا نأ ىلع هللا كل معن لق لعفت ؛5

 '8) 106 دنع: © ينعلاو كسملا انك 18- 2) 0 ام. 2 181
 7| © ةغحاس. 1331. ةذحاب ها 5072 ةخحار 60 خحكار. 2 4) ا هنأ
 | 00601 0 ءآ © اعانق. آطءاصلع '1'ه145. نهدت. هنم. 220٠١0 ةيعبقنوو

 (0 الدول 1دنع هلسعتو. ١1016) طدنك ه« آخ. © كربخأت 8

 ْ 4 0261ع :107-1211 6 ( هنربخ ٠ 2م جيدمو © 13طعأ ماو

 1 3 06 ه6 '1'ةنةريمام ىع. 2) 1214. نأ :©0عمأ. 0 لق لاقور آش

 71 00 اا | (ج لاق. 0) © ةنعم. :0:)272 ددرنلا. 00 راو

 )الا ليباثتو ءا ط35ءا نتلقف لاق.



 الاملا نش اه

 5 داون ىنح اقر هع وباكا تنيأر ىتمو لاق فرسلا نسمع

 ةليوطلاب تسيل ةزوجرا 4« لع رث* ةقفنلاو بيجانلا نخأف اهرغاصا ١
 تلقف !ٌدرام ناكو لع ءانثلاو ىركذ اهنم .فذحو اهيندشتتا

 هع تدم ةفيلخل قات 0 فيكو لاق ةايش نجتيص )ام |

 5 اهلتلو اًماذخ ىئددجوف ىعحدجخت نا تدرأب ريمألا اهيا لق كربلا

 ىتمارلت ام هللاو اما اكاين كني ريعلا كني نم 4لثملا اذه برض'

 ذحا ءاءمار. ام* . ئذلا كلام لل:تحج الو. !كبيح ىلع ىدلك

 كحدمأو ىرعش ىف كركذأل ىللو لفسألا هذخ هللا لعج الا لق

 تيدبا ذا* اما لاقذ نقدص /ىدق تلق اذه مهفأ* ةفيلخل دنع

 مام قتشنأف تلق كيبلع .تينثاو كقركذ .ىقن. كريسصا 0

 مأشلا قف يمخو 2 ىنعتو رث * تنسحا نلقف 2 ةيندشتأت "كلك

 7 رق ةارغ* ىف انا انيب لق ىربخأت لق سوغلسب نومأملا 2اذاو

 انا. اذاف ركسعلا ' مورا اانأو :قاعطقم . تسبلو هلاذ ىيح تبكر نلا

 ةحئناكم ىناقلتف لق هاطخ كركي الو درارق رقي ام هرذ لغب ىلع لهكبا

 ٠ وهج مالكب مكيلع مالس لاقف قزوجرا كيشن دذرا انأو ةهجاومو
 فق .لق هتاكربو هللا ةمرو مالسلا مكيلعو تلقف 7” طيسب ناسلوا

 6) 0 لعو. 25) 0 هدم.. 110 (©( فيك ةاقضع ن١ . 0 ط1

 320071 :تلقا ١ 2) 61 12ةزتان 2270. 11, 516735 2 )1

 © © هارا ال0 ر) 0 لاقف متو دق تلق. 116 تلق اذه لق

 قف اذه ىف: اما. ١ م هن اهتيجبا نا, © اهتاحب انإ هل
 60 اهتحدسأ اذا. 2.560 ع6 1236 'ىنردشتات. 7210 ىكفرفت ٠٠

 0 20 لا ٍط ءاوسعت د عسل
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 لزرو الاء و

 اغلا نيرشعو ةعبرا قف 2 ىتح كلذك «لاز نا* هللاوف لق

 'ىطعي ىلعملا ىلا قابلا عفدا لق مث باكرلا ىف هلجرو مرد فلا

 ٌعَق, ديجي ابا اب لاقف لال كلتب ىنآر آلا ىنظحلي ال اهنع قرط

 ' التكلا الاء قلألا فآلآلا* ختسلا نم عرد فلا نيسمخ اذهل ة

 ااالؤا ١ كلاما متنخا ىتح * ناتليل ىلع تآي ملخ لق 2«ىرظان

 انا تنكو اركنم اتيبخ اغيرظ ارعاشت ناكو ميم ىنب نم لج

 © ةلونتسُأو هعدخا نأ تدرأف هيلكتسأو هب ا اة:صنلا ىلاو

 اكسلا نم وجا نومأملاو فيرظ تناو رعاش. نانا هل تلقق م

 ىلقي ام ىدنع ام لاق دهنم كعنج ان فدساعلا جدولا لفاملا

 لقو هيلا رخو ةغباس ةقفنو اهاف ابيجن كيطعا انف نسلق
 ٌهللاو لق كنينما ىل ترص هثاقلب تيظح نا كتاف 7 هتحدتما

 ل توعدف لق تركذ ام ىل نعت تدعبا كلاخا ام :ريمألا اهيا

 | لييتسكلا ىدحا هذه # لق هطتماف هب كنأش ىتلقف هرذ بيجتب

 7 لقا كتقفن هذه 7 تءاقو رد ةئثامثلثب هل توعدف ىرخألا لاب اف

 اكلضق ناو ةيفك ى ال تلق ةقفنلا ىف ترصق ريمألا اهيا كبسحا

 ©) 0 لزب رف. 1214. تغ 2ةععمأ 0-١) ٠ نأ ىلا. < 0 لاقف

 | 2005 ثتيح. 42) ( 300. هيدي نبي. 62) ع 10311. م

 اال 0( هل 0 تالا فلا:  ري) 0 26 © هنو. مغ 1هنك 15
 000 0 001 ملا () نيصبفق الا“ 2 ( هدطن © 2) 1116 3

 | 1012 زمكعهععع 06طدعموغ لاق. م) 0 مل رتشاو. © هلررتساو. 72 10غ

 "12 0 ححدم اتايبأ لنعاو وف ام تملع. ,) 0 ط. 1. 200. هللاور

 5ان[0728 022. ) ( لاقف. 6ه) 0 سلقف.



 اثم زخنس لزرارو

 هدف هللا فتاولل لق رف مغلص هللا ليس «هحقع اًدقع» لحأل
 ىلع هعضي نومأملا لعجو ءلق كيفشي نا هللا لعل كنيع ىلع '

 نب قاحتا بحاس #8 ىتتتيعلا نع رك ( ىنبيو ةنِيع

 لاملا لق ءدق ناكو * فشمدب نومأملا عم تنك لق هنا ميعاربأ

 : د0 لافف امصتخملا قاكشا ىااىل'كلذ"اكتم ا قاض ىتح اللا

 لمح اكو لق ةعيج كعب كافاو كقو لاملاب كّنأك نينموملا ريما ايا

 ادم ىلا 00 انب 1 3 نب ىيحل نوما لاق قع كلف 1

 10 ةغبصملا 0 م 0 تنقل د يكول 2 /َ

 : 0 رجلا -- 0 يريح فلك نهعلا 0

 ا ءالوه انباكصا فرصني كيت ابآ اي نع نومأملا لاقف هنم

 رو 2 دق لاومألا هذهب فرصننو لزانم ىلا نيبئاخ ةعاسلا مارق

 / هل لاقف دادي ىب قود ظفر انف ماَتلَل اذا انأ عنود اعاتكتلل ا

 # اهلتع نالف لالو  اهلتمع "ىالخ :لالو 2 فلا فلي نلف لآل ها

1 0 1 
 26 7 قيقع: ١ 797)02 ليعلف ا 2 6 هما ١ ترا م ؟انئ110

 77 ه7 .: طل 111 عاوأات ىسبعلا 6+ 0 ءان 0 1501 المسك ترسو 16

 حنعررر لدنك 1 نقلا 111 ىسبعلا.* .6) 0 ناك قو و

 0 .:ناضا نأ ]14 ءا 87ه. 1 هلك. ان 1عععوأم 05 5015 3 )8 

 خرد. 0 62 8ه5ء( فلا انا 15. 7) 0 هسيع - هينيع ©أ 0عاضلع
 او 1060 هفرشنساو. 2) 0 ىقوأ: 2) 0221311: 6 كيلا
 /غ) 0 ةهاستك 200. رد هز 0 طلع 3 لعاسلع ايلتم. 7ع. 5. كك

 فلا ةئتامممخ نالف. 7) 0 26مء64 اهلتع نالف لالو ©«( هدم. لاق ةءوب"



 الزرار ٍ ا

 انا بكا صننسأ نأو ءىتن ىلع كح 2 نس هول ريصأ مزعل

 كرت ناو ديسفن ىم و ريما كلونا ثيح كسفن كتلونا نا

 هللاو ناكف 4لق “كيلا ةجاحماب نللو كناكمل « ىَلَق ريغ 2 نف كلذ

 0 نب ع نب خ1 نع ركذو «, ىنيورت نم © كا «ءاكينأ 5

 ه] لاقف اًررم مأشلاب نومأملل لجر ضعت لق ئسُخرسلا خاص

 تونا ام ©هللاو ماسلا ليما انخا اع لبيع ترثكأ لاقف ناسخ

 000 ىءاقبي, رق مدننا ىرا اناورر/الا ليخل روهظا ىع* اًسيق

 امو طق ىتبحا الو اهتببحا ام هلئاوف نميلا ماو ىحاو مرد للم

 'اهيننأ نم نودنت ا يالا يدم كاك اسف سا عاخت

 جرم ماو ريضم نم هيبن ثعب ذنم هللا ىلع ةطخاسف ةعيبر امأو

 ركذو 2 «كب هللا لعف بزعأ © اًيراش اهدحا جرح هلا نينا

 | ١] فشملب نومأملا ىلع لبخد امل هنا دايز نبا كيعس 2 نع

 |0000 /هقيرأف لق ملك معلص هللا لوسر هبتك ىلا باتكلا قرأ هل 5
 اذه ىلع ءاشغلا اذه ءىش ىنا ىردا نا ىِهَتََأَل ئنأ ”*لاقف

 وم ام ىردت ىتح /دقعلا لح * ىاح“ا وبا هل لاقف لق رئاذل

 تنك امو كقعلا اذه كقع معلص نيغللا د ١ كشا همام لافقف ”** لاق

 0-2000 نم. 6) 126 نعف© 2 0 ىلع, © لق. 2) © هدم.

 5 0 مج ىلإ. 1211. 010وانع 012- لغأ. /) 0 عمران زجأع ف ككارو ا

 هتصتوؤه الا. ى) 0 انأ وز 6 © كنا. 14 ءهغ 13114 1114 16 20 1

 اهمرح ةداسف. 2) 0 ه.م.: 14 اتنات- )60 هدم. 7) © هيناراف.

 3 ٠ 000 لاعفر (0 هد لق. ..2) 0 دلقعلا ىشل ا 60:)6 ان



 ا نس الزر

 2 هد

 بيوشأ د ةخيكاللا 0 0 4 ع 0 دولعت 5 6

 8 مرت نم نيقب لايل '
 هريسو نومأملا رابخا ضعب ركذ ظ

 5 اميع (قك ععاباا قدغئدجن نب تيشرتات
 فقشمف لل .ضوخشلا::نوأللا فران ام لف وصلا« ند ١ ١

 نلعب كالثم جالو دخلا : عبر 'ىيودنابع :ينييضي ]جك

 غبسأو زعلا مودا ىف نينموملا ريما ءاقب هللا لاطا تلق هيدي

 فرعتي عبصأو ىَسْمُأ نم © نا هادف دوس لك نم ىنلعجو ةمارللا
 هديا نينموملا ريما ىأ,ب ء هيلع اريثك ككل هل هللا 2ةعن نما
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 ًأطخا دقو ناتيالاب نتمطم ُهبلكَو ةركأ نم الا ةرساب نب رامع « ف
 لتعم * ناك نما ةيآلا ةذهب لجو نع هللا ىحع'امثا ليوأتلا

 ناميالا رهظم كيشلا نىقتعم ناك نم اماف ء كرشلا رهظم ناهالا

 !! اهب ازييقيل نور ذل اًعيبج عشختا» ل 4«ذه ١ سيئف د
 | ١ ةيهاربا نب قاس نخاف 4 مورلا قالب نم © نينموم ا ريما جورخ

 | رشبو ناسح ابا صختأت سوسرطب ركسعلا اوفاويل ءالفللا موقلا نم
 نب لايخلاو لئاقم نا نب ىلعو مناغ نب لسفلاو كيلولا نبا
 ماوعلا اباو دعمل نب ىلعو ىرعلا ناجرلا دبع نب ىيحو متيهلا

 نب قاحكساو مصع نب ىلع نب نسفل نباو ىياروقلاو ةداجكاسو :
 ىطساولا هبودعسو رامتلا رصن اباو ليمش ىب رضنلاو ليئارسا : نأ

 | نسباو 4 شرهلا نباو /رْمَعَم اأو نوميم نب رتاح نب ديحو
 | 01] اوراضا انلف «ءاكبلا نب نوراه اأو عاجخش نب دجأو ناخقلا

 ةقرلا كاو ومو قاكسا نب :ةسبنع هب رمق نومأملا ةافو جتغلب ةقرلا

 | يعامل نسب قاطعا .ىلا ختم رق ةقوبلا ذل .اوويصي نأ دع
 مك هيلا مقاملسف نينموملا ربما ىلا مهب هجونملا لوسرلا عم مالسلا
 رشب /اماذ يورل ىف كلذ دعب هل صخر رق جلزانم موزلب قاحا

 اوصخ# جتاف لتاقم دا 2 نب ىلعو* ماوعلا وبأو لاينلاو كيلولا نبأ

 | نب قاحا نم اوقلف دادغب ماومدق ىتح مل نذوي نا رهغ نم

 ْ 00 الكا © هدم“ ناعتا ٠ 2) امر 16و 75. 6 2 06

 كرشلل امهظم ناهالا ادقتعم, م0 كرشلل !دقتنعم ©: ناجالل اريظم
 ا[ لك. (© قمموتنع 8معرت. 701. )2  0 اذه نغ آش. 6ت) 6

 نيبسماملا ز هك 16 65 1 معسل رم .0 ورم 6 رشعم: 3

 شارهلا. /) 0 امأو. (0 هدت» وشب. 20 نباأو. /) 0 اوتأ.



 )ام نس انزسإإ

 اع لجو رع هللا ىلا ةايفن هب ةلجحم هةيطتارال اتا عم

 لزج نم «4لصما ام كارداو ديتعا ام ءاجرو مكلل نم ءرذصا

 زف يقول تقلا رمال نت هسا 1 2 هيلع هللا باوك

 ةدرغم ةّيرادنب ةطيرخ ىف كنم نوكي امب* سل ا رع ةباججاا

 هللا ءاش نا 4 هتولعي ام ىنينموملا ريما فرعتنل طئارخل رئاس عا

 © "ام ذنس بتكو

 ىولخ# نآرقلا نا 2ىلا هيلع ليقلا دعا نيح هلك ميقلا باجألا

 ديس ىريروقلاو ةداجسو لبنح نب دما نم رفن ةغبرا الأ
 ديدن ىف اوّدشف ميعاربا نب ىاكسا عب رمت بورضملا سوت نبأ

 ىالطاب رمأت ىيلخ ناآرقلا نأ ىلل* ةداّحس هباجأت ةنكل ةيلع

 كعب © نم ناك املف خلوق ىلع نورخآلا رصأو ةليبس َقَلَخُو هديق

 / نأ ىلا* ىويراوقلا باجاف 2ليقلا هيلع كاعا اضيا مدواع دغلا

 نب دا رصأو هليبس ىلخو هديق ىالطاب ومأت قولخم نارقلا (

 بتكو امهصاختاب اًباتك امهعم بتكو سوسرط ىلا اهَجوو تيدا
 ب امد رث اَمْأَيأ اوتكف هيلا اوباجا اميق ممقلا ليوأتب اًدرغم اباتكا

 ل5 3 ميهاربأ نب قاكسأ ىلع نومأملا نم درو لد باتك اذاقا

 بوقعي نب ناميلس ركذو دبلا ميقلا باجا ام نيينموسملا وب يم جف

 ©6) 0 هطيارخ 20 انرعسو 1 ابرقتنمو» © © قدصا ©

 2) ©: لا 3ع 772) 0نرص. 007 /,) 0 هللا رطل 2 اة
 60 ءةصقسيجت "كتف 3 عي ليعت اغا )رتل 0217 (2) 0

 عام. < 71) 70 ل ا

 ذوي

 دمت ىيدلمل ىف نيقاسي اًعيبج 2 هب اطد'دغلا* نم :ناك املك

 ىف اًعيمج اًذشف اعجري رثو امهلوق ىلع سون نب: لمحو لبتكلا



 اا ام خس

 دبع نب ىيك اماو "4 ويللا ةمانتسألاو هب ةقثلا كرشو محضفر ىف

 فور ع هباوجن فاح نب رع ىلو نم نا 0 3 ىرخلا !ي اولا

 ايدققم ناك ول مناف مصاع ىب 0 نب نست 10 ليح امأو

 "| دنع تيكح ىلا ةلكنلا 5 لخني زر دفلس نم 1 نم

 4 كيلا هجو نينسوللا ويمأ ن 31 ة  ملعت ىلا ح انح انك ,ىيص 3 5

 ادار تلت .٠ نع نينموم ا ريما دصن * نأ لعب 6 رهسم ىبأب فورعم أ

 ا رنموملا ريما لا احق مح اهيف ِمَلِكْلو اهنع مكامكاف ىي نآرقنلا

 | لع اميقم, ناك نا. # هرارقا ىع' هصصنأت اًميمذ رقت ا

 نم هكوش نع عجروي م نمو ؛هللا ا نأ هرهظأو كلذ رهشأذ

 0 اك ايوملا ريما ةرسك ذو كياننك 0 00 رسيمأل 0

 قيلخت نارغلا نأ لكعا رف اذه 2 دانك 3 رك ذ نع 2 كسمأ

 نيقثوم /نيعمجا ملاذ ىدهملا نب ميعارباو كيلولا نب رشب سعب
 | 13 يب ةاتسارحوا عطفك ممقي نماعم نينموملا ريما, ركسع ىلا

  عقلج اوبوتيو اوعجري رل ناف نينموملا ريما عصنيل ديلا عاميلستب اذ
 )00| نقو «هللاب الا وق. الو هللا ءاش نا فيسلا ىلع «اعيبج

 هب رظني 0 رو ةئيراكنب ةطيخ ىف انه هباتك نينموملا رشيما

 00 ا 81 016 77-078000 20 ملعُي) ملعت نا 1 "©
 !ءبلا. 200 رهشم 1231. ]وأ رهسم نىب نلتفلا دبع وهسم وبأ

 ! .نعت1 هطاتغ ةصصم 218, 710. ططقطقطلر 71202017 7,62.  رك) 0 دينح.

 8 0 مزنه 1215 3 ا ويمهأ ةهريصن. 106 0 يدحيدو 60
 نيدمو 9

  جامكايف ءأ طت6> جلحلم 3 ٍجلكلت. /) 0 هنارقأ» 206

 0001011 © قنباتك. 202 0 اعيبجس )0 0. نويموتن ) ١
 اال 00:0 60) 0 ب



 الام خئس للرا ش

 نينموملا ريما ناو كيحوتلا ىلع فيقولا نع «ءايرلا لكأب ليغاشم
 هب لين امو متارال الا عتدماجتو هللا ىف عتبراحم لحتسي ول 1

 عم اوعيمج كقو هب فيكف كلذ 7 لكتسال علاتما ىف هللا باتك 1

 هت هملعأت عاجن# نب ها اًماو «اًلثم .ىراصنلل اوراصو اًكرش كيرالا ١

 ناك ىخلا لاما نم هتجرختسا ام هنم يرختسملاو سمألاب هيجل

 ؛هئيد ميرذلاو رانيدلا نمم هنو مشع ىب ىلع لام نم هلحتسا '

 3 هب غلب الجر هللا 8 هل لقف ّىطساولا ؟هيوحعس امو |

 ىنمتي نا هيف ةسائرلا بلط ىلع صرخلو هب نيرتلو ثيدحلل ١
 «ثيدحلل + سلجف .ىكتمي ىتم اهب 4بقتلاب ليقيف ةلخل ثلا

 »نم سلاجج ناك نش عمس نوكي نا هراكناو ةداحسب فووعملا امو
 ىهنا هملعأت ىولخم نآرقلا / ناب ليقلا هقفلا لمعأو ثيدخل لها 4

 ىتلا عئادولابو هتداّحس حالصال هّكحو ىينلا دادعاب هلغش ىفا

 ةاهلأو ىيحوتلا نح لهذا تام نيم. نص نسر لك ا
 هنالوقي 2 نسل ىب فمك ففسوي نا .ني فسوم ناك اع هلم

 و نم ايتحك ابيع ىريراوقلا اَمأو ءامهسلاجو اهقفاش ناك َْن :

 هتقيرط ءوسو هبهذم ىع نايا ام تاعئاصملا» 2امّتبلا هلوبقو هلاوحل |

 7 ىلوتي هنأ نينموملا ميما ىلا ىهنتنا لقو هنيدو هلقع ةفاحكسو '

 عا

 م6) 5ذزع ونمونع فطن -اطامط. 0 0 1 ىبولأ» 20 مقل

 لكأسي ذل ع هذع وقنتمواتع كطات'1- 1121. ونانأ ةانم:32 22غ لكتسأ وللا 0

 ' :ء بيرعتلاب 3 ) 0 طلع انك ذان028 هنولعس. ©2) 0 50216 بيرعتلابب 2 © © ت2
 سلجف. .ري7© نإ نمد 20 هس. 0
 2) © ايف. 1211016 00 ءا 6 ةفسكلا 06 اضولإ٠ م 0 للاوتتا
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 اأزم 26 يكس

 نأ ةركنتسع سيلف © هتبغر خردلاو رانيدلا ىف هةبغر تناكو

 نكلذ عم هناو امهعفن لجاعل اراتياو ءايهيف اعمط هناميا عيبي

 اي ذيف هفلاخ اميف هلا فلاخملاو لق ام 7ماشه ئب ّىلعل لتاقلا

 نأ ةيلغأت عدايولا امأو «هيغ ىلا هلقنو كلذ ىع هب لاح ىنذلا

 مكح 6 ديف ينو مداسالا ىف ناك ىعت لوا ل اكن ناك 5

 ةاسح وبا ركنان هكلسم كلسري نأ ايدج ناكو معلص هللا ليسر

 | دد) "رئانلا' نم قحأل ىوم وك اك فايل لوما نك ما

 00 1 ككرذللا ماو «(ووطألا" ىما متل. قايز' ىلا ”تسيش اا اسننتا هت

 | ا ةلقع ةساسخ ةدش 00 ريمأ ناف 2

 ةريغو قاحختا ب نارا نبع هلا 0 ا 5 اا

 بعل لقف هب مايالا 7 لواطتو هدهع 0 نع ا را

 اذه" لتم  ن ةيوقت نع مككح هللا كازج ل قاحكحا ىب ناجرلا

 ااماو «لديحوتلا نم خلسنم كبشلل لقتعم وهو هايا 0 كنامثأو 5

 عنا م ٍةيلعأت رمعم 7 كب فورعملأو جون ناو رماح ىب 232

 ©) 6 هت, © دبع 82) 0 رتكتسمب 2 © اهيف ©[ 00 اهعفن»

 )000 كامل 2 © فلوحو. 0 هنم فلول 7) 0 ه316 نوكيو.

 0 لذ م30: هاو 70 اصيب 20:0 الون 4 0

 الو. 0 © لواطبتو هدهع مداعس ىتح, 168. مداقتي © لواطتت

 7) 0 مكتيوقت. © كتيزعت. 6) © كناهباو. © كنامتأو. م) 0



 د1 ه4 دوج

 ا | 1

 نآرقلا © نا لاق ناف غلاو.ب هنع نينموملا ريما تغلب كقو هلوقب

 ريما ىلإ تعبآو هقنع برضات الاو هفشكاو هما" ربشأت قولك

 هل لف لئاقم ل نبا لع اماو "اللا دل نا ةنلرف نيل
 لثمب* هل ملكملاو محتو لذحأ كنا نينموملا ريمأل لئاقلا 2ك

 5 مثيهلا ئب لايذلا اماو «هركذ هنع بفني اع هب هتملكا 81

 اميفو «رابثألا ىف* هقرسي ناك ىلا ماعطلا ىف ناك هتا هَملْعُ

 /, جود تويم يع صولا إ 07ج

 هلغشي ام سابعلا ىنبا نينموملا ريما ةنيدم مما نم هيلع 4ىليتسي |
 / خليبس ايدتحتو + ةجمانم كلاب هفلس راثآ اًيفتقم ناك ول هّناو ش

 ىنأب فورعملا تيزي نب دمحا اَمأو «هناميا فحب كرشلا ىلا يرخ املا
 ةذد ىببض هنأ 4 هماعت نآرقلا ىف باول نسج ال هنا هوقو كوكل |

 قى * باول مسك "ل7 ناك نا ماناو لها نس ما هلا

 ناك لعفي ره نا رق بيذاتلا ءذخا اذا ةنسكايسف © نآذلا |

 امو لبنك نب انا ةانماو) راع ارو نم فيسلاا||

 كلت ىيكف فرع لق ىينموم ا ريمأ نأ ميلاد 2 نسكت :

 12 لضفلا "انمأو “اهب 2ةتفاو هلهج"' لع قذدتساو اهيف ةليبسو ةلاثكإ

 7 مذم ناك .ام ىنينموملا ميما نع يك ا مل مناغ ىبا

 منيب رت امو ةنس نم لقا ىف لاومألا ئم بسبتكا اموارشع

 :ءتاش ةئأاش نك نم هتاف كلذ“ .ى' ةللا تبع نبا بلطأل نار

 ا

 ت) ( هلي 4ك 0 ت32 اه )2  رابنالاب ىلا 11-1 ها خ1

 رابنالا نمر ١ 2 د6 ىليننسأ. © © ججاهنم اهنم. ر) © مديت

 206 ملعاف. /) © ,كنا.'6 2 0 تركذ. 1 © ةللاو 518 مهنناكل

 لاقل. نأ 26عءم1 7 © هغ ةطان' 11 ةبفا؟ ار زر 0



 | انا وه ابك نيتك هللا نبك نيتموملا ريماو تصصتقا ام نينموملا

 هلع ىلع كيفي نأ هلعسيو
 ىلا بغوبيو معاص نال هلوسرو

 كفو هنارب عت خاص ىلع ةنوعملا ىسحو هتعاطل فئيفوتنا" ى ل

 نع قلاش نم ءاهيزا نم 0 هدد تكتعيشتتا ام ام: نينموملا رديمأ رد

 © تحرش امو ٍِك 6 نم ىف لك 6 هيث نكيلا * ع امو 0 5

 ' يبشنلا نعد ,/ :ى ديلولا نب رشب 6 رورغملا لاق ام امان متتلاقم ى

 مدللل | / هسكرت ع يعداو قويت ناوفلا نأ نم ىدهنع كسمأا امو

 اةكو كلذ 8 رش انك لفقد نيدو ريما هداهعتساو 06 8

 كلذ ىف هنيبو نيينموملا ربيهأ نيب 5 نكي ع ركنألاو روزلا لأقو

 نم نينموم ا ريمأ هر هرابخا نم رثكأ و م اهو دفع هكا ىلإ

 كيلا هب عاف قولخت د ءراب ليقلاو نضااحالا ةذملك دداقتنعا

 هلوق نع هصيصتأو ك.لذ نم نينموم ا ريمأ 2 عد كيل ام ةملعأو

 #6 ىم بيتتست نأ ورب نلينيوملا وبمأ ن .راف ةهنم هبتتساو نآرقلا

 7 ضحملا كرشلاو جارملا مل كاش كلخ تناك هتلاقمب لاق

 نأو مع كسمأو هرمأ رهشأف اهنم بانت نان نينموم ا ري بدأ هي 1

 برضآف هداحماو هرفكب اقولخم نارقلا نوكي نا عفدو هكرش ىلع ّمصا

 | 0١ كلككو | هللا .ءاش نأ ةسأرب .نينموملا ريما, ىلا_ثعبأو :دقنع

 ليقي 2 ناك هنذ «اشب دهب ىحتمت ام لثع منكتماف ىدهملا نبا

 0 0 ةصغع هكبع. 62) 0 هدم. 2) 6 اكليلا كيلا رز

 6 تحبو. ١ كورعملا 5. رورعملا١ © هدد. 1آ>كدلع © ورشبي. 1.«

 مد عام رسب 000 مط لم 7 6 در 6

 /) 0 ءىمدنمأع كرف نم اهدارأ. 216 و 5 نم بيئتسي.

 | 24 © ةصخنسم د وغلا. 0 0 كدا نكادمد.



 الام نس انلراكإ

 د

 نتيهجوو 4 الجر الجر موقلا «ةلاقم بتكف «هللا ءاش نا امهتلاقم

 باتك نرو كدلقو رب اند رق مايا ةعست . مهقلا تكف: نوساتملا . لل

 هتضسنو عرما ىف ميعاربا نب. قاكسا باتك باوج <« نومأملا

 كباتك نينموملا ريما غلب كقف كعب امأ ميحرلا ناجرلا هللا مسب

 ةلبقلا لها ةعئصتم هيلا بهذ اميف كيلا ناك هباتك باوج

 ىف ليقلا نما ةلما لما نم لعأب هل اسيل اهم هساتلا ومدن

 8لاوحا فيشكتو مناكتما نا ريما هب كرمأو نآرقلا
 َُض 0 ديبعو ىسيع نب رفعج- ك كراضحأ ك3 لاح 00

 كسل را نم عم نيننموملا ريما باتك دورو قنع قانا

 ٠ ةنيدع ايتفلل هسفن بصنيو 4ثيدحلل سولجلاب فرعيو هقفلا ىلا

 نع مايا كتلأسمو ليوا ريما باتك اًعيمج يلع كتءارقو مالسلا

 ىفن « ىلع مثقابطاو ٍعظح « ىلع هل ةلالكلاو نارقلا ىف ممداقتعا

 ىيلخت هنأ خانم - مث نم كرمأو نارنقلا ىف خفالتخاو هيبشنلا

 ىكمّدقتو ةينالعلاو تسلا ىف /ىوتقلاو ثيدلل نع كاسمالاب

 1ة ىلا 1 هب تمدقت امب نينموملا ريمأ ليم ىسابعو ىحتسلا ىلا

 رضحب .نم ناحتما نم نينموملا ريما كل لثم ام لثمي نييضاقلا

 / نم ىحاونلا* ىف ةاضقلا ىلا بنكلا ثيبو دوهشلا نم اههسلاج#“
 نينموملا ريما هّدح ام ىلع + خنكتمتو قلمك * كيلع مودقلاب كلجع

 ريما فو 7 جنالقمو رضح* نم ءامسا باتللا رخآأ ىف *كتيبتتو .
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 ١١ )ام. ةلس

 ” نكحلصا لاقف رغصألا ءاكبلا ىبا هيلع ضرتعاف وجولا نم هج

 قاحسأ نانفف نويبع نم «رديصب نذأ نم* عيمس ليقي عنا هللا
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 10 ليعجا اف ناكاشا هل لق ؛ تدنكم مهي 0 1 نس
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 نا كلذ ىف كنم نوكي اب نينموملا ريما ىلا بتكأو هنيد لافغا
 ٠ هللا ءاش ©
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 / لاقف اًصصقو 0 ا 2 أرونو اًناهياو 7 اَن ارق نارقلا

 ؛: نارقلا اذه كيلا انيحُوأ نب سماق ضفن نك
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 ناكو علببس ئلخكف نومأملا هب اوباجا ام لثحب اوقاف ثيدحشلل .لعا

 بتكو «١ نومأملا رمأب ميعاربا ىب قاكسا كلذ. نم لعف ام
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 نمو ديحوتلا صالخاو مالسالا ةقيفح لايتسا دعب لإ نيقي الب

 ىانيع نأك 7 هللاب ناميالا نم هظحو هدلشر نع ىبعألا
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 هللا فيعي مو هيحوو هللا ىلع بذك ىَم :تداهش ىف لضابلا

 هقيدو هللا مكح ىف هتداهش #درب جالو و هتفرعم ةقيفح

 عيجآت هلظابب هللا قح نيبو 7 هباتك ىلع هللا ةداهش در نم

 ؛ة كيلا اذه نينموملا ريما باتك يلع أرقآو ةاضفلا نم كترصح نها
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 ماكحا #7 تذفنو جتداهش هل 7 جتيكرتب تلبقف جتلالص ىلا ةجحلو
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 هللا ةلالكب هل لالكتسا الو يور الواعل رظف الان هسا

 راطقألا عيمج ىف هناعربو ملعلا رونب 6 ءاضتسا الو* هتيادفو

 هنيد ةقيقح نع ةلالضو هنع 7 ىّمعو هللاب ةلاهجي لهما قافآلاو

 هليبس © بجاوو همالعا تاكتاو نع بوكنو هب نامالاو هدلبحوتو
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 اا|“ اام خنس

 باوبا ةعبرا اهل لعجو يسارف ةثلث ىلع اهوس لعجو ليم ىف

 ىف كلذ ىف سابعلا .هنبا ههيجوت ناكو انصح باب لك ىلع ىنبو

 )0003 قاحسا نا ةيخا ىلا بتكو ,«ىدامج نم مهي لوا

 | ةطسلفو ندرألاو صحو فشمد ىنج ىلع © ضروف .دق هنا ىيشرلا

 ل -ارلا ىلعو عرد ةتام سراغفلا ىلع ىرجج هناو لجر فالآ ةعبرا 5

 0 ضرف نمي سابعلا ىلا بتكو اضرف رصم ىلع ضرفو امعرد نيعبرا

 )ل ظأ ىلع ضرف نمي ميعاربا نب قاحتا كلو ةريوجالاو نيرسنف ىلع

 عم اهلزنو ةناوط ىفاو ىتح عاضعب 7-0 لاجر اغلا مثو دادغب

 هكا

 ناكاما ىف ميهاربا نب قاحسا ىلا نومأمل بتك ةنسلا هذه قوم

 ناكو ةقرلا ىلا هيلا هنم 2 ةعابج صاخب * رمأو نيتّدكلو ةاضقلا

 دعب اما هيلا دباتك ةحسنو كلذ 3 كك بلتك لرأ كلف
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 «ةضيبلاو قرطلا نمأو رسأتسملا كفو رجاتملا ىف عسفلاو فنارملا
 ليقلا ىف كل فْخَرَأ ال هرمكلا ىف كل بدأ الف َتّيَبَأ نف
 اهليخ < ناَش اهدادسا* كيلع ٌلخآ اهامغ كيلا ضئاخت ىف
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 © مالسلاو مل ملع 5
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 ١ رمأت هبتخب ©« هفلخ نم :قخاوي ال نأ. ىأر ماشق ىِب +

 لتم هيلع ىرجكك ناك 0 نمو مثب لصتا نملو هلايعلو هدلول ىرجكج

 نارا ماش حبب "لع قنا الولو مايحب 87 ابراج ١ نك : ىلا

 فلاخ 4 ىغ هركسع ىف ناك نم دادع ىف نال فيجتب ىبظعلا

 ةكام ةولوُل ىلع / حانأف مورلا ضرا نومأملا لخد ةنسلا هذه قو

 هوسأو اهلعا هعدتخاف افيجع اهيلع فلخو اهنع لحر رت مب

 ىلا ليفوت راضو دجرصخا رث مايا ةينامث هيديا ىف اريسأ ثكف
 ليفوت لحاف هيلا دونلل نومأملا فرصض فيجب طاحُأف 2

 0 © نامأب فيجاع ىلا ةولول لمأ يرخو عنتافاوم 4

 أدبو علصلا هلأسي نيمأملا ىلا مورلا بحاص ليفوت 6 بتك 5

 ملصلا بلطي ليفوت درو لصفلا باناكاب مك.لشو دباتك ع2 ئسقفتفا |

 كعب امأ نومأملا ىلا ليفوت باتك ةضسن تناكو ةيدقلا ضرعو

 داع امم ىلا ىف امهب لوا امهظح ىلع نيقلتخملا عامتجت ناف |

 كا كريغ ىلا قل ا حكت نأ ايو تسلو امهيلع روضلاب

 تبتك تنك دقو كرابخا نع فك كمّلع ىفو كسفن ىلا 2وزوحت |
 رازوأ عضتل ةنداهملا دع انبتعأو ةيلاسملا ىلا انيلعاد كيلا

 لاصتا عم ايزحو ايلو دىحاو لكك 7 دحاو ُّك*ء نوكنو انمع برا
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 4 ىميف ماش نب ىلع اعذ ناك نينموملا ريما ناف كعب اما

 | ناكر دقحا مايقلاو .هتنواعم ىلا .عولخملا مايا ناسارخ لها نم اعد

 ريما ىعف .ةنواعملا ىسحأت نواعو ةباجالا عرسأو باجا 3 نميق

 ءاهتتالاو هتعاطو هللا ىبقت هب ىظي وهو هعنطصاو هل كلذ نينموملا

 ااا ( لت هيلا نيس و نأ لب قب نينموملا ريما, ريل نأ د

 ىف رظنلاب نينموملا ريما رسما ىتلا ةليزمل تالصلاب هلصوو ةينسلا

 أ هدي كف عد فلا فلا نيسمخ نم رتكا اهحجوف اهردق

 0 هاصقأو د هك عابخ ةنامألا رم هاعتسا ام عيبيضتلاو كاني

 ناجيبرذأو لبكلا هالوو اهايا هلاقق .هقرتع نينموملا ريما لاقتسا

 ىامل دوعي ال نا ىلع خيمركلا هللا ءادعا ةبراحكو ةينيمرا روكو

 للعلا ىلع مردلاو رانيدلا 2 ههدقتيب ناك ام #رتكأ دواعف هنم ناك

 _-ت 5-3

 ةجوف ةمركأ ءامدلا كفسو :بعرلا فسعو ظريسلا كد و ىلا

 ىفالت ىلا اًمعادو هرمأل اشابم ةسينع نب فيكع نينموملا رهما

 #ةتينب اغيجم هللا ىوقف هلتق كيري فيجب بثوف هنم ناك ام 5
 | ال مث ولو هسفن نع هعفد ىتح نينموملا ريما ةعاض ىف ةقداصلا

 ٠ هللا نلكو .لاقتسي الو كردتسي ال ام كلذ ىف نالل فيجحب دارا

 ىف هللا مكح نينموملا ريما ىضما امل اًلوعفم ناك اما دارا اذا

 9) 516 7ءهءعاع 1516 000 ف٠ .8) '151 نى ماين بأ. 9

 400103 رما هع 1هتط )2  000. و.  م) اع 1'هنك. 5عععرو1.

 ااالطلا /) 12 1 هلك. 26ععم1 1هعم لاضفأ ى زن ءم0. .ى) هت

 ا 00 لثلط (7) 1 هلك ميقا. 2) الرع 16..21'1ءءو1 10عم دبع .كفني

 اال م 5ع عوام 1'هلك 000. عت



 ماب نس أى,

 نم تيقب ةليلل اهحتف باتك رك نومأملا مكح ىلع نام اهلها

 هرخآلا عيبر رهش:

 هقنع برضذ ىرهفلا سودبعب 5 مرح ىف رصم اهيف نوماملا كروو

 © مأشلا ىلا فرصناو '

 ه١ ىدانج ق+ تقي اًنيسحو ابلغ ماس رعبا نوال لع 0

 « لوألا

 ايلع هلتق ببس نع ربخل ركذ
 ىف « هتريس وس 'نم هغلب ىذلل* نومألا نا كلذ هبيبس نو

 لاجرلا هلتو لابدمل روك هالو ناكو هالو نومأملا ناك ىذلا هلع لقا

 داههكك .هب كتفي نا دارف .فيكع هيلا هجوف لاومألا هذّخُأو ا

 هقنع برصب رمأت نومأملا ىلع هب مدقف فيجحاع هب رفظف كبابب

 نب دمحم نيسلل فنع برض نئلوتو 3 ليلخل ىبا هلتق ىلوتف

 نم تيقب ةليل ةرشع. عبرأل ءاعبرألا ني ةكنأب ديخا نبا فسولا

 ناسارخو كادغب ىلا ماشع ىب ىلع :سأر تعب رث ىلوألا ىدامجلا
 اةمحقف ةروك ةريك دب فيطف ةريوخلو مأشلا ىلا نر رت هب فيطف ا
 دعب هل ىلا هب بهن رق يذل ىذ ىف فشمد هيا

 مشع نب نع نثق امل نومأخلا نا ركذر ١ 2 «رجألا ث ن0

 بتكف سانلا اهأرقيل هسأر ىلع فلعتو ةعقر بتكي نا ومآ

 لعمرهجدنم هدأ 1م 00. اميتلاب, دانا 14 امرفلاب. ق٠ ءه0: 1ةنبكا

 اضيبلا. !لءعندتم 1عءلمدعمت لواط 1ع5أ16116 1ءا1, 11, 2. 6 9

 400101 نم. ١
 2) ١ لع ”1هلك" 2عمودانلا 000 هرم ..و...كلأ .... 0) 61ع71

 هتخا نبا 56من 5 1



 اا. م1١ خمس

 ن مدت ِِ - 2 ََّْ - 3
2 ١ 0 

 ةسمسلا كلب ىلا هرج اناف

 حل 25086

 0 --_ 0 - 7-1 --- نب - 2

 هيترمج ىدامر اهو لدصح 3

 اكمال اساس - 3 >2 نم هاا احر 0 - >2 -

 اتعود تك «وهلهلا علخلب أرداغ 5

 ه - 2 2 2 5 3

 هينورذ ىبلا ىوان اود

 © نومأملا ىلا ناسغ © عجرف

 © اهب علخو مق ىلا ئمقلا 2 دواد نب رفعج * بوهو
 8 ىيحشلا كربلا ناك: خنسلا هذه ىفو

 كبع نب ناميلس ةنسلا هذه ىف هضعب ليق ىف سانلاب محو

 - خصعب لوق ىفو سابع نب هللا دبع نب ىلع نب ناميلس نب هللا
 سابعلا نب هللا تيبع ىب هللا دبع ةنسلا هذه ىف عب عح

 الو نوماملا ناكو سابعلا ىيب هللا دبع نيب ىلع نب دكيمحت ىبأ

 ”ادزلا ىل لخدي ىتح اهلخيري ةدلب لك ةيالو هيلا .لعجو نميلا

 طفلا مي اهب سانلاب لصف نادغب ملدق ىتح فشمد نم حرض ل

 ظ ظ © سانلل يل ماقأو

 نيتتامو ةرشع عبس ةنس تلخد مت

 لّرنو رصم ضرا * نم ىو ©اميبلاب اهيف نيشفألا رقظ .كساذ نفد

 : 2) 1ع ءمصز. 60 برهف 1ك 6600: | 2) 000: 11 نب دوأد

 رفعج نأ. م6) 000. صحضمس» 42) 47ممعءا]دصخاتت 158 126013ع

 22011113 روهدتب 710. 02 عام غتنع , 11677102265, 1 7. 234. آععأت0
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 0 ىلع دعم نمي بتوف ىرهفلا ك3 رهظ ةئسبأ هنف ص

 نم نومأملا صخ ف نابعش ىف كلذو جضعب نقف فقاحسا ىلكأ

 3 ريصم ىلا خذكشمل ىذ نم تمبقي ةرشع ع عبرأل ءاعبر هلا موب فدشمد

 ه©رصع ماّآف اهنع اًفيصنم ةقرب ىم « نيِشَْألا محق اهيفو

 5 دنمل ذنخلاب نمأي ميهاربا ىب قاحسا ىلا نومأمللا بتك اهيفو

 ةفاصرلاو ةنيدملا دجسم ىف كلذب اوعدبق اوّنص اذا ريبكتلا
 0 ادعو ره نم تييقو لم هريس حل ا

 .هديرتكم هالثع لف كلل

 «:فيجع هيلا هةجوف ماشه ىنب ىلع ىللع نومأملا بضصغ اهيفو ْ

 © هحالسو هلاوما ضبقب رمأو ماشه نب دجاو. ةسبنع نبا
 ١ ىلوألا ىدامج ىف دادغبب #رفعج ما تنام اهيفو 8

 لشي ديلا 3 دقو دْنَسلا نم ,دابع 0 نا حف اهي

 ٠ رعاشلا لاقف / كفوا ىبوم 5

 عبتتيظ ىف :فننحتلا مافقس

 ه) طع 14 ء قط هامل. 18. مءءءرأ نيشفالا 10عم نوماملا :

 00«6., عغ 2201 قرب 60 ةقرلا» 6) طع 1ةتك.ز 000. تح.

 1هنك ءك 14 اوربكو. 4) 14 20016 نيمالا ما ةديبز,
١ 

 ال5 ذات 2ء120ط0هئ1, 14 هع 1ط٠صس 1310. 00 راجع ري و

 وهتنع ظءاقلاط. 14 ىكتعلا. 1طد 11310:. ىكعلا.
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 م ١1 خنس

 نينكامو ةرشع 6 ب اك مث

 ”تادحلالا نم اهيف ناك اع ربخأ ركذ

 0 < يلا قرا لا نومأللا "زك كاكا نن
 1 اهيبلا هك ىف ببسلا ركذ

 00 لاا ركل درر ديف بسلا نك ليغ قلد ىف" قلتخأ :

 آميف كلذو ةصيصملاو سوسرط لها نم اًموق مورلا كلم لقب
 نقرلا ضرا لخد ىتح صخ# كلذ هغلب املف «ةئتابتسو فلا ركُذ
 ا ا كاسح نم كيقب دق ىداحألا نيتالا“ نك

 ؟اليقو 0 ل 1 مقا اذ اهيد انيق لكي ملك اطسلا

 اتقنب اذبف هيلا بتك ليثاخم نب ليفوت لا

 لسو هافاوف موولا ضرا ىلا جرخو هأرقي رث هيلع باتللا درو اًملف

 اقراسأ نم لجر ةئامديح هجوو هلا ليام نو: لقيسوتك

 ةاوغيطنا ىلع لؤنو مورلا نضرا نومأملا لخد املف «هيلأ 0

 0 هيلا اهلها برخت ةلقر ىأ"”راضو ملنم لك ءاهفأ

 ”لجوو 2 ةرويطمو انصح نيثلث جنفاف ىاكسا ابآ هاخا هجوو 0

 ٠ بس باصأو 0 لنقو زاغلف 6 ةناوط نم متكأ ىب ىيحعإ

 وا نيموي اهب ماأف موسُيك ىلا نومأملا جرخ رق ركسعلا ىلا عجرو
 520 ىلا لترا رم ل

 7 2) '1دتك 20014 لوليا نم (51 نيرشعو عب عبار لأ مويبلا 50-4

 | 1هيرس. ذيع نيقيطتالا, ] 0 5 00 ©0004. ءهغ آه
 اوعيطنا, طاسملعكس, 2. 375 وعاطنا. هم) 800101 اهلغأ ©“ 14 كب
 | ةطو» !عذ ملص 160 ماص ذد 4. 4) 1015 ىيرشعو فين
 | ريماطملا ىوس.... انصح. ه6) 000. هنارط. /7هى#7. "18 راغأ مث

 | ةناوط الك لذه 6



 ااه خمس ارو

 نب كجا راد ىف هيلع تلخدأف هّنم اهجوز ناكو لضفلا ما هتنياي

 'يرخ ميدل مايا ناك املف اهب مانت ةلجد ئطانش ىلع ىتلا فسوي

 كلس رث اهب ماقاف ةنيدملاب هلونم ىلا رث ةكم ىلا ىتح هلايعو هلعأب
 ىلا مث فباد ىلا رق ِبْنَم ىلا راض تتح لصوملا تقورط» نود

 5 لخد مقت* سوس ىلا اهنم نرخ رث ةصيصملا ىلا رق ةيكاطنا

 لحرو «ىلوالا ىدامج نم فصنلل مورلا كالب ىلا 4 سوسرط نم

 هل لاقي نصح ىلع نومأملا مف ةيطلم نم نومأملا نب سابغلا

 نيقب عبرأل دحألا ممي كلذو همدهب رمأو ةونع هكتف ىتح رق

 10 براغ رق ىلع مانا امل نومأملا نا ليقو ءاهلحا ىلع. نِف ةدجلم

 سكنس نصح ىلا سانشا هجوف نيمأملا هنمات نامألا اوبلط اهلفأ

 نصح بحاص ىلا طايخل ارفعجو اًفيجع هجوو 4 هسيئرب هاف
 ْ 208 عاطأو عميق © نانس

 نئئقلف رصم :نم'دفيشرلا ني ئاجما وبا( فرصنا جيسلا منقل |

 ده سأرسب دنبا سابعو 4ليونم هيقلو لسوملا هلوخد لبق نومأملا

 8 فشمد ىلا مورلا ضرأ نم هجورخ دعب نومأملا صخ# اهيخو |

 سابعلا ىب هللا ديبع نب هللا دبع ةنسلا هذه ىف نانلاب محو

 : ةديع# نبا ٍْ

 ه) 400101 ءعء 1ك ءغ 1'ةهنك (ونت لحر م0 لخد طقطء. 2)

 000. دست. 2) 15 ه0- آش طق1]2ع قانس 4) 10 ءوا: [ةطاقعأ»

 000. لبونم».



 !ا. ش ا

 3 نةعلاخ نبأ © ىب قيح + ند نوراحتو فيجخاعو ماش ىب دلع

 ” ادعيلا نومامللا ثعبف رينيدلا ىلا رهاط ىب هللا دبع جرخ اهيفو

 لابللو ناسارخ نيب هناريخي مثكا نب ىيكيو ميعاربا نب قاحسا

 © اهيلا صخ#و ناسارخ رامخاف كباب ةيراص#و ناجبرذأو ةينيمرأو 5

 هللا كبع ىليم زيدع هب رفظف هيلا دوأاد ىب رفعج كر اهيفو

 © اهيلا رف رصم ىم به ناكو رهاط ىبأ

 ا 0 ناجيبرذأو ناهبصأو 0 لبكلا ماس نب ىلع كم اهيفو

 '" 68لمحا نب سابعلا نب قاحكسا .ةنسلا هله ىف سانلاب

 كير وكلا نم اكييف“ ناك اك خل ركذ

 :ط 3 وزغل مالسلا ةنيدم نىم عويمأكلا صقخ# ةئنسلا هده ف

 وقتا + ةالص دعب يبل مهب نادت ىلا ةيسايشلا ىم هلا

 00 ىو بعرعم نت ميعاد : قاكرسا اهباع مداسلا ةاددم

 00 ا ال نييوس ب داع هلع

 )0 اذ ةنيدلا نم هحر بلاط ل ند لح نب نيسفشل .ىبأ

 ةلنيدخجي نأ هرمأو هزاجاف اهب هيقلو خةنسلا هذه ىم زعل خلل 0

 ه) 00:01 طدععم 28 1هنك 200. (51© نيرشعو عبارلا مويلا ههو

 رن ذأ ىم. 60115167 28666 ةلضت1لا 600م

 ” 00116 ةنيدملا م.

 ْئ رفسص ىم ..بمر 5
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 ام" ةنس أ.أ

 رعاشلا لق امك ©كلق اميف هنأل لق «هيف كبأر وس ىلع هتحذم

 ىتأ تيس ةامب اًركش ىقك

 دلل 5 ع همالك . نومأملا 4بجتأت لق

 5 سابعلا نب هللا ديبع ىب هللا كبع' ةئسلا هذه ىف سانلاب محو

 © ليبح# نبا

 نينئامو ةرشع عيرأ ةنس تلخد مت

 تادحألا نم اهَيف ناك اع ربخل ركذ

 كباب هلتق ىدوطلا كيمح نب كم لتقم كلذ نم اهيف ناك اَهَف

 10 لوألا عيبر رهش نم نيقب © لايل .سمخ تبسلا* ني سكاس

 © دعم ناك نم اًريثك اعمج لتقو هركسع ضفو' ْ

 8 نميلاب / ىزارلا وبا لتق اهيفو
 نب ىاحا ىنأ لمع ىسيغتابلا فيلولا نب ىريمع لتق اهيل
 اهيلا ىاحنا وبا يخت لوألا عيبر رهش ىف فوحكلاب رص كيرلا

 ةرصم 2 ىلا هترو 2ىرورشل نبل

 كثلعلا ىلا نومأما صخشف ىراشتلا ىباَبَصلا لالب جرخ اهيَقو

 هيف داوقلا نم ةعامج ىف هنبا اًسابع هجوف دادغب ىلا عجر رق

 2). © 300. ديف. 6) "هتك امل انمتر لكن 00000 اك | تا

 كنقدص. . 2) 0 بجماو. 2 0 لايلل سيمكلل ”) 0 قئادلا
 ى) دذع وتموتع ةطت'1- ط1. © ىيلولا نب ىسيعدلملا ترده وبا.

 14 ظريبع نبأ 0 برضو. )2  516 ©000., 50 ؟10عااتع 16قع8<

 كاتم ىورشلاد 10. ةتصنه م. 1.11, 12. )6  طتصع هاتوتنمغ مات9 615

 عضوات 12 0 ا



 رر قار دس

 ' نيابعلا .هنبا ىلوو رصمو ماشلا قانا ايا :ءاخا نومأملا ىّلو اهيفو

 نمو * امهنم كحاو لد رهأو مصاوعلاو روغتلاو ريو نومأملا نبأ

 ادرغي رنا ليك رانيد فلا ةئايسمخ رماط ىب هللا «دبع

 ْ © 2 كلذ لثثم لاملا نم موي ىف

 «قيسلا ,دابع ئىب_ ناسغ .ىلو .اهيفو

 'دكيوي نب دواد نب رشب نا ىنغلب اميف كلذ ىف ببسلا ناكو

 اذه هنم ايش يملا ا ردح ملي نقل اببح نومألا تلاخ
 نئناذ نابع ىب ناسغ ع نع 1 ىلوربخا هباككأل 3 لق نومأملا نأ

 امل كنسلا هلك نإ هلع مدع نق نو ميسج رمل هديرأ 0

 '”0000 3 تاوينطأو رصح نم ملكتق دواد نب رشب رما نم ناك

 | اندم نم تكا هنساحت .لبجر ر/كاذ نينموملا ريما اي لق جا اي
 هيلع تفوح اميمف ٍهنم 2 فصتنا الا #ةقبط ىلا هب «فرصت ال

 لضفلا مايا نيب همايا مسق 2هنأل هنم رذتعي ارما قأي ىل هنأف رو

 هتالح ئأ ركت مث نما ىف ا لك لعج

 | اذهل لاق “ دل د«بستكا 72 ام 1 هع كلا هادف ا ب. جتا

 0) 51غ عة100116ع 7مميعب». ( ه [ذ دليعلو. 2) © 20001 موبي لأ

 نا ا كل 131147:هققغ 2) 0 وربح. 6) 0 6 ارز ل

 كلذ. 2م 8©] رعد 0 ِ 1 فرصيو 1 فرعنا“ 1( )0 5: 1

 0 0 14 عبط 1501 فلل. 2( 00 افردعمت“ /) () ىف مناك.

 000 الا 200 2 0 كا( 5. 2, 12125206 ( دمويرأ 0 01 ع 1 هلك

 | 0ر1 5.86. . ت) © اما.



 - 4 هاو كحل تاسع هلك ام وعجل

 ا ت1 1 ز ز1ز1ز1[1ز140120202023202020323202[141[104[1[1|1 كك اعتق 7 5 3

 - سس ع سسشاس بو و مل اشو م سس ل مع يسع عسا

 الإ نس ركل

 نيتكامو ةرشع ىننتا ةنس تلخد مت

 تادحألا نم «اًهيف ناك اع ربخلا”كذ

 ىبوطلا ىيمح نب كح نومأملا ةيجوت نم ناك ام كلذ نيا

 ديح ذخأت هايا هتيوقتو لصوملا فيرط ىلع 2 هتبراكن كباب ىلأ
 تان هم

 : ثعبف ناجييرذاب ةبلغتملا نم هءارظنو ةرم نب ىّتعي ديمح نبأ
 8: نومأملا ىلا عب

 © نميلاب نيعلا رجألاب فورعملا ىرعلا دّيحن نب دا علخ ًاهيفو'
 < ىوارسلا أب فورعم ا ديبلل نبع نب نمح نوبمأملا ف اهيفو

 © نْمَيَنا

 ٠ بلاط ىلا نب ىلع ليضفتو نآرقلا قلخ: لوقلا نومأملا رهظا اهيفو
 رهش يف كلذو معلص هللا لوسر دعب سانلا لضفا وه لقو مع*

 ١ ©اهنم لوألا عير

 سابعلا ىب هللا كيبع نب هللا دبع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ه4 ليد ىبأ]

 0 نوتتامو ةرئلع ثلث ةنس تلخد مث

 ثادحألا نم ءاهيف ناك ايع ربخل ركذ

 ©اهب امهبوتوو ةينامتلاو ةيسيقلا .ى

 © ناسارخب رهاط نب ةكلط تام اهيفو

 2) 0 ةنسلا هذه ىففغ 2) © هتبراحص». 2 © ىراولار كلانا
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 ىتح رصم ىلا نيهجوتم رئاط نب هللا دبع ريمألا عم انجرخ
 ” ةذاف ضرتعا لق ىبارعأب نىك اذا فشمدو ةلمرلا نيب انك اذا

 هيلع انددرف انيلع مّلسف 7 وا هل ريعب ىلع «ةيقب هيف نيش

 قاخاو ىقفارلا ميهاربا ىب قاحاو ءانأو ءارمسلا وبا لاق مالسلا

 ريمألا نم دفا فتموي اكو ريمألا رياسن نك ىعبر نا نبا
 لق انهيجو ىف رظنب ىباوعألا لعجغ لق اسك هنم 5 باود

 | دنا مآ ايه تفرعأ رظنلا ىف -قضخلا ىف خيش اي تلقف

 هأرأ ءءوسل مكتركنا الو اذه ىموي لبق مكتفرع ام هللاو ال لاق

 لق غب ةفرعملا نيج سانلا ىف ةسارفلا نسح لجر ىتليو مكيف
 لاقف اذه ىف لوقت ام تقف ىبعبر نأ نب قاحما ىلا هل ترشأف »
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 لاقف ىقفارلا ميعاربا نب قاما ىلا رظنو ؛5

 ريم هيلع 1 كاست رهظمو
 /روكم لاجبنأب اياَدِهنا بع - تا
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 الو هنع روتسلا ٌمَقَرُش ال ناك لهس نب نسممل نا نيسمل نبا'
 اذا ءاهنّيبتيو سمشلا علطت ىتح هيدي نيج نس علشلا لإ
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 عيجأ نأ نومأملا رمأذ بهذ ةينيص ىف تناك رد فلا اهتكج

 | رمت ةبح /فلا تلاقف وه مك وحلا «كلذ ددع نع اهلأسو
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 داوم 3 652: 02

 مكل هللآ رفعي مويلآ مكيلع ببرتت ال 0هتوخال فسوي لق هام

 8 نيمحارلا محَرَأ وفو
 +. لهنن ىب ىف تعج ناوي نمل 002-0١

 «ءاهنم اتم
 : امو كلذ ىف نومأملا رما نع ربخل وكذ

 هتانب مايا ىف ناك
 نب نسل ركسعم ىلا مّلصلا 7مق ىلا ىضم امل نومأملا نأ ركذ
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 ركل 7 زا

 ةاأدغلا تناك املف* اكيبق اًمتش ةشئاع نبا هعمسو اربص جقانعا

 ءاعبرألا موي كغلا نم ناك املف 8 لفسألا رسل ىلع ءاوبلص

 نكيرق رباقم 3 نحو هيلع 2 لَو نقكف خةشتاع ىبا ميعأ بأ لوس 6

 © نوقابلا كرثو نارزيشل رياقم ىف نخْذف ىقيرفالا نبا لونأو
 فاح ار اذكر ىلإ م 06 ايل ىدهملا نب ميقازبا" نأ ركذو

 ايكرتلا يرقل اًقيدر ليك نرخأملا ١ لينع , قاما ودبأو : نيوشإلا انا

 اريما اب لاقف ميعاربا اب هي هل لق نومأملا لع «لخدأ اًيلف

 | نمو / ىوقتلل برقأ وفعلاو ء صاصقلا ىف مكحن رأثلا ىلو نينموملا

 | ارهدلا ةيداع-يىكما ءاقشلا بابسأ نم هل لم امب راوتغالا هلوانت

 ش لك لعج ابيك 2بنذن ىذ لك قوف هللا كلعج لكلقو هسفن نم 0

 لق كلضفبف فعن ناو كقحف بقاعت ٠ رار

 000 0 0 1 لكا ادجاسارخأ ثا كح ميقازبا ايو معا" للم

 | ةيشاح ىف نومأملا عقوف # ا و نوماملا ىلا مالكلا اذهب

 وهو هللا وفغ امهنيبو ةبرت مدنلاو ةظيفأل بهذت ةردقلا هتعقر
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 2 نوماملا حدي * ميهاربأ لاقف

 ©) 0 انما مع مر © ةرطخا 226227216 مرسصا 2100 6

 الخد. 39 0 صاسمفالا #) 0 ىبقتلا ىلأز 5ءل نك 1و 2

 050 238.6 ى) 0 نك /) 2135:0014 "11, 63 وفع ءأ 220> ىنود

 0 د6 1616 كب 136ر ة.و 7-5. ر2) (0 ع6( 0 وفعت. )0 ©

 000350007726 هلست» 140 هلاسي. .-0) © ىئدهملا نب



 ٠١) خنس أذ

 ىف اهب « اًقكلم ناك ىتلا ةفحلملاو هقنع ىف اهب اًبقنتم ناك ىتلا

 سيمثل مهي ناك املف ذخأ فيك اوملعيو سانلا هاريل هردلسص

 هجرخا رث هدنع هسبحت كلاخ ىنا نب دجا لزنم ىلا نومأملا هلوح

 سانلا لاقف طساوب لهس نب نسل ىلا نرخ كثيح هعم نومأملا
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 راهسم هءوبأ اهدحأل لاقي راطشلا نم نيلجرو ىقيرفالا ميهاربا

 نمم ٍهعم ةعايجو كاش نب كلامو ىاوغبلا جرقو رابع رخآللو
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 ا:عفرف فبطملا ىف ميقلا ىلع هرازقا نم ناك امل َنموُأ هذ ارامعا
 اونكو نجسلا اوبقنيو اوبغشي نا نوديري متنا فبطملا لحمأ ضعب
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 ا < كنس ركل

 نب ديح نب سابعلا نب ماص ةنسلا هذه ى سانلاب محو

 ©ذكم ىلاو وهو ىلع

 8 ليتاخم ىب ليقوت هنبا جيلع 6 موولا تكلمو * نينس عسن ١

 : نيتكامو رشع ةنس تلخد مت
 ثادحألا نم اهيف ناك اع ربل ركذ

 دبع هب هجو دادغب ىلأ اهيف تيبس ىب مصن ليصو كلذ ىَبا'

 عبسل < نينثالا موي اهيلا هلوخد ناكف نومأملا .ىلا رهاط نب هللا |
 © دظفح نم دب لّكوو رفعج ىنأ ةنيذم لوف رفص نم نولخ'

 «٠ نب باقولا نبع نب دمحم نب ميعاربا ىلع نومأملا رهظ ًاهيفو
 ئقيوقالا ميعاربا نب ىمحو ةشثأع نبا هل لاقي ىنلا ملمالا ميعاربا

 قلي ناك نمم مهعم ناك نمو < ىراوغبلا جرضو 0-0 كلامو

 ىلعو يلع / هعلطا ىنلا ناكو ىدهملا ىب ميحاربال ةعيبلا ىف |

 نومأملا شيلا لسرأف ىِلَرْطَقلا ناربع كلذ نم ديف نوعسي اوناك اها
 /5 نومأملا رمأف 81. ةنس رفص نم نولخ سمخل ركذ اميف تبسلا مهي

 راد باب ىلع سمشلا ىف مايا ةثلث ماقي نا ةشئاع نبا ميعاربابا
 مت* فبطملا ف هسبح مرق طايسلاب ىءاتلتلا ممي هبرض مث نومالا'

 لخد نم ءامسا نومأملل اوبتكو هباكتأو كاش ىب كلام 4بوض'
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 ا. 1

 «زيجيسي ام ىرعلف كب هلعق كلذ هنكمأو اهتققحتسا ناف هب

 ىفكيسف اًروهتم تنك ناو مظع ناو هقكسي ام فلخ عنم

 نوم هتيافك لجح امك كلذ 2 لجكيو كتنوعم نينموملا ريما هللا

 |اكأو اَدْنْج فتكأو اًذي ىيقا اونك كقيرط لثم اوكلس مق
 نيرساخل عراصم نم هيلا عراصأ اميف كنم ارصنو اًذَّنَعو اعمجو

 ةداهشب هباتك منتخب نينموملا ريمأو نيملاظلا مئاوج نم هب لينأو

 الوسو هدبع اًديح نأو هل كيرش ل هدحو هللا الا هلا ا نا*

 كيئارج فلاوس نع مجفصلا هتّمذو هنيد ىف كل هنايضو مغلص

 « ةعفرلاو زعلا لزانم نم لفأتست ام كلازناو كيتارج 7 تامذقتمو

 أ مالسلاو هللا ءان 7 تعجارو كا نام

 له نامألاب رهاط ىب هللا فبع ىلا كبش ىبرصن حر امو

 8 اهبوخو ميسْيك
 ”00017 لفورعملا ىلبح ىب ةقحص» نومأملا لينلو ةنسلا هذه قو

 نب كحا هرماب مايقلل بدتناو كباب ةبراحتو ناكيبرذاو ةينيمرا

 )0 لينلل ىب .دنجا  عجر رق ىفاكسالا «ىدنرف نس دينكلا دف

 نب ميعاربا وف كباب دسأف ةيمركلا ىلا عجر مث دادغب ىلا ىدنزوف

 © ناجييرذا 2 ىبحسلا لضفلا ىب # ثيبلا

 )0 00 ندخسي. ]ل1 ريحتست. ..0:)2 قف لعحعيو.. © ١

 000 0 2) 6 تامدقمو. 20 0 ةعجلاو. نك ةجرلاو. /) ةزع
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 83 ةذخءس : أ.بأ

 0 نمو اهنشابوأو اهماغطو اهيضاقأو نادلبلا ىلادا نم كيلا « بشت

 هنقلو هكذلب هطقل "سن كلا بار نم كستزوحي ىلا ىوضنا
 «مالسلاو رْخْنَأ نم رّذعأ دقو مهيف هعضوم وسل هتريشع

 اميف هل ابراحص ثبش نب رصن ىلع رعاط نب هللا دبع ماقم ناكو :

 م نومأملا لل هللا دبع بتكف ىنمألا بلط ىتح نينس سيخ ركذ |

 دق هاو هعم نم ءاسور لتقو هيلع فيضو هريصح هنأ هيلعي |
 هيلا 'بتكق نتا بلاتكد دل هتتكي را « يات ءبقظو لكل

 نووقملا هللا ةحح قخلاب راذعالا ناف ىعب اما* هتخسن انما

 لازي الو ّرعلا اهب لرصوملا هللا ةوعد قهعلب ياحتحالاو رسنلا اهب
 ٠ ءءحتساو ديياتلا باوبا اتفتسا ىف لدعلاب حتت فخلاب رذعملا
 ريخ وهو نكميو نيخافلا ريخ وهو هللا خفي ىتح / نيكمتلا بابسا ْش

 بلاط /ةقلث لحا* هب تجويل اميف 4 نوكت نا* ودعت تسلو نينكمملا

 تنك نق اَمْلُط ةبلغلا بلطي © اروهتم وا ايند سمتلم وأ نيد
 هلوبق منتغي .نيتموملا ريمأل كلذ حض عنصت اهب ىتست ىيدللا

 :5 ليملا الا ىيصقلا هتياغ الو ئربتلا هتيح ام ىريعلف اقح نىك نلآ

 تننك ناو .2لاز .ثيحح لحعلا عم .لاوزلاو* لام .ثيح فشل عما
 است ىذلا رمالاو اهيف 0 نينموملا ريما ملعأف دسقت ايندللا

 تك بسائ. 010:0 نمو. :2) © امو. 13315. ”اوض نمو انأن'
 0. 2 0 ىقف 1هقظ سغن(ن. .©0:)4 ماك. .© 0 نما رز 126

 ءدع 1 دلك. 265011. (0 052. ٌلدعلاب + نوبحل. 012 عك فورعملا 106

 َّ ورقم ا معه عطع6 عتط0ع ززعملا لاري الو وعلا اهب ا 04 اهب

 نيكمنلا ..... او لحعلاب يتحلل فخاب  م) 804181 هع هن
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 ١ وا/و مي نس

 امل 4 كريصبتو كراكذا * تديأر دقو جققاقحتساو © عرارصا ركق ىلع

 7 ايدسلا .ن هات كنم ءعقوم كيلا هب بتكا امل نوكي نأ توجر

 « نينعي نيذلا ةلعأبو © هجراضمب لوقلا امناو لطاب لطابلاو ىدص

 كلام ىف كل 7 َعَقْنَأ د ريما لامع .نم كلماعي رثو هب

 ,نم ككل / شايننالاو كنذاقنتسا ىلع ل الو كسفنو كنيدو 5

 ب كمادقا م ةرمأ 31 ةئطس و ربخآ وا لوأ ب كئاَطَخ

 هللا هالو 53 هنود 7 ىّلوتاتو هلاومأ نيحأت تس ويمأ لع 0

 ” داك نا انككسبوا  اعداو وا انتمطم وا اًنَمآ تبت نا تيرتو

 مسا

 م اعناخ | اهبو اعجارم خعاطلل نكت 0 #7 ىَمْل رهتلو 7 وسلا ملاعوف

 قورق .نان لبع لك _قيق م كب نحب رق ةبقاعلا 0 محو ىلبوتستل* دو

 اميبك اًداسفو نتف نضرألا ىف تناك ”عطقت م اذا 7 ناطيشلا

 نمو كاكا عر لفاوك .ةلوجلا راصنا نم ىتم نمي نأطألو

 '0) :مزع نت0ن11ع "191356 © عزارنحلا ع 0عات0ع افكتساو 512. 8)

 5ءع اوس "1001. (نادت ةتتكعس رويصنستت ى:0360). 0 6 0 كراكذا
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 ١.1 خنس لكل

 اذهو * كلذب هيلع عجين © خنقياس هفلس ىم ىصضم نم ةقباسو

 نم ىضم نمل الو اهيلع 2 لبكيف طق دي هل نكت ل 2 لجر
 امك كلذ < ناك نأ لق ءةيما ىنب كنج نم «اوناك امنأ هفلس ْش

 أطي ىتح هنع علقا نسل ىنتلتو ظيغلاو قنخاب فيكف لوقت

 ه ليخاب للصف لق هلك كلذب هتربخأت اًرصن تيبأف لق ىطاسب

 ةثام عبرا ىلع وقي موه هيلع ىليو لق مث تلاجن يةحص'ا

 «برعلا مةبلخ ىلع ىوقي ّطْزلا ىنعي هحانج نحت مكفض'
 هنم غلبو صحو لانقلا هذاج امل رهاط نب هللا كبع نا ركذقا

 راصو ا.1 ةنس ةّقرلا ىلا هكسعم نم لوو هاطعأت نامألا بلطا

 كلذ لبق هيلا بتك دق نومأملا ناكو رهاط ىب هللا دبع لل

 هتعاط ىلا وعدي اًباتك هشويج رهاط ىب هللا كبع مزه نا 2كعب

 باتك ناكو هيلا هللا دبع بنكف لبقي ملف هتيصعم ةقرافمو

 اهعترم بيطو اهلظ دربو اهزعو ةعاطلا تفرع دق ثبش نب رصت

 كب هللا ةلذم تلاط ىاو راسخلو 2 مدنلا نم اهفالخ ىف امو

 اهلقأب دبع عقتل هيلع ةّحْلل ةهاظم سمتلي نمل ىلمي امنا 2هنافا

 ه) ا '15ن1. ءأ 1مم. ةصقعتاتلز 14 ةفوعم. 1)كد0ع ( هلع 56

 ان5ون6 20 امنا. 5) 14 لجيف رصن اماو. ء) 0 هن 70577. ليكتفر

 1211. لمتحيف ان لش. 2) © ناك. 1ءكسلع (© هدد نم 11غ
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 مدنلا. /) 5ءع. داتتح 1214. ( كناث. ]15 0 102م

 ب



 أك ل ؛

 نسب رصن هغلْبأ نأ ىقرم' رث ريتك مالكب ىملكف هيلع ىنلخدأ
 نعنذأت هتلاسر هتغلبأ يورسب نوزعرفكب وهو اًرصن تيبأف لق ثبش

 هتابخأت نومأملا تينان لق اًطاسب هل أطي الأ اهنم اًضورش طرشو

 ىصيق عيب ىلا «تيصفا ولو اًذِبا اذه ىلا هللاو هبيجا ال لاقف

 مدقت امو همرجل تلق لق ىنم رفني هلأب امو ىطاسب أطي ىتح ه
 نمو عيبرلا نب لضفلا نم ىدنع 0 مرج مظعأ هارت لاقف هنم

 ىداوق نخا لصفلا نى عنص ام َِرْذَتَأ دلاخ ىنا نبا ء ىسيع

 ىلا هب بهذف ىنا 4ىل هب ىصوا ام عيمجو 5 تت

 ىتح ىخا ىلع ىسفأو ىنيلسأو اًديرف اًديحو ورم ىنكرتو كمحن

 '0 اذ جما ءلق ألك نم ىلع ثشا' ناكو "ناك ام دما نم ناكالل
 ةنيدمو يسم ىتفيلخ :« ددط كلاخ ىلا ىبا ىسيع ىلن

 ميعاربا دعقأو ىرايد ىلع / برخأو ىتيقو * ىجارخ: بهاذو ىبئابأ
 ىف ىل نذأنأ ى نيينموم ا ريما اب تلق لق ىهساب هاهنو ىود ةفيلخ

 | لومو مكعينضر عيبرلا نب لصفلا .ثلق ملكت لق © مّلكتأت  مالللا
 را
539 
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 1 ذكذس امك
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 اهيف « هيلو نأ دعب ءاضقلا نع نامجرلا ىبع نب دمح لزع اهيفو
 6 مهضعب لاقف ىدنللا ديلولا نب رشب هيلو لوألا دي يد

 7 م 0 1 9 52 اى

 يق

 رابح كيلولا نب رشب كيضاق
 5 هي ابي قدير نمزتناوت يرحل

 راَبْخألا تءاجو باَتكْلَأ كطق

 هناب لوفي ينك 1 عَ

© 06 

 راطقالا هيسجاب طيحي يش :

 2 لصضنفلا تامو :نينح ُْئ جولخللا نيح نب ىيوم تامو

 10 8 ةدعقلا ىن ى عيبرلا

 © كيبثولا نب ملاص ةنسلا هذه ىف :سانلاب محبو

 نينكامو عسن خنس تلخد مت

 ثادتحألا ىم اهيبف ناك امع وبل رسكذ

 انبش ! نوب ءرطن ةفاط# ىبالولاا ققيعا ءاسحا وج كك يس
 اذ ليج نب رغعج ىع زكذف «ىنامألا ؛بلط .ىتخ هيلع .هقيبضتو

 خنت لكنرا لمح ظن ةمامتل .نوسمأخلا لاق :لق منا ئرماععلا

 ىلا هب ههجوا ام ىنع ىذوي ةفرعمو نايبو لقع هل ةريزجل لفأ
 لاقني رماح تب نم لجو :نينموللا ريما اي لج "لص تايتنك 00
 :مامق , نرمجلا .رفعج 3ك يات عل لو يارا

 2) 000. هالو. 65) 1 عاضعب ©* م2 0

 ونتهوانع 12 00. ميد. وأخ م. طج 5ع. 0 ا :

 4). ال 15 1ءءءوز. 0001. هل. )2  (01. 1 ةييزرت. عوعو أ ةلقتلم 1
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 رك را 4 زخغس

 هسا و ن

 سواك و يملا ميقات رهنلا كارو ام ىلا ديا صخشف ةكلط

 ةحلط بهوو نومأملا ىلا امهب ثعبو لضفلا هنباو © نخاراخ ىبا

 ادلا ىفلأب ايضورعو: مرد فيلا فالآ ةّتلث كلاخ 3 ىنإ نبال*

 سمخ دلاخ ىنا ىب دا بتناك سابعلا نب ميحاربال بهوو

 8 ثرد فلا ةثام 5

 وعس غلب ىتح ةنوللاو ةرصبلاو دادغيب رعسلا الغ ةنسلا هذه ىقو

 زيغقلب نيسمكل ىلا امهرد نيعبرا ئنوراهلاب ةطنمل نم زيفقلا
 #مجِليلا

 نايوزلاو ناتسربط صفح نب « ىسوم ىو ةنسلا مدع قو
 © كنوابَندو 0

 © ديشرلا ىب ىسيع ويا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نيفقامو نامت ةنس تتنخد مت

 ظ اا وار

 |١ نم بعصم نب نيس نب نستمل ريصم كلذ نم اهيف ناك امف
 "| هيلا نلاخ ىنا نب دجحا ريصمو اهب اعنت نامرك ىلا ناسارخ 15

 17 © دنع افعف نوماحلا ىلع مب مهقن هذخا ىتح

 |وكسع هاصق ئموزخلا ناجرلا دبع نب دتح نيمألا ىلو اهي
 ظ همّرحْلا ىف يدها
 | هو ىغمأت ءاضقلا نم ىضاقلا ةعامس نب دمح ىفعتسا اهيفو
 8 خفينح ىننا ىب فاكوح ىب 4 ليعامسا هتاكم 0

 ©6) 06 ةترجة م. كسار 7. )2  000. نالل 2 3151ع آذ كيتو
 كأم كدت جصصم 211, انط1 آخ نيف 2ةعأاغع ىدوم» 4) 5ععاتأات5 ةانتم

 1 اخ ءع قط -1[ةطقمتس. 00. ىسيع

1 
1 
١ 

 اعلا



 أ. تس ا.ه

 ال لق ىتليل تيبأ لق تنمضو تسمعز امك هب تأف صخختا

 ىف هل نذا ىتح هدشاني لزي ملغ رهط ىلع الا تيبت ال ىَيَعلا
 ىرت ىف تام دق لاقف هاحلف اليل هتومب ةطيرخل تفاوو لق .تيبلا

 بتكق هتيلوتب بتكاذ ىلق ام باوصلا لق ةكلط هنبا 2لق

 5 نينس عبس نومأملا مايا ىف ناسارخ ىلع اًيلاو ةحلط ماو كلذب
 ىلوتي ناكو ناساخ هللا لبع كوو ئقوت رث رهاط توم نتلا

 ىلع ةحلط ةاف» تدروو شويلل هّجوو روئيدلاب ماقأف كباب برا

 تقطع وح هيرعي مكانك د ىيج هللا دبع ىلا ثعبف نيمألا

 « كباب بوح ماشه نب ىلع ىلوو ناسارخ ةيالوب هتنهيوا

 10 يعن هاتأ كفو نوماملا اسلخم تدهش لاق هنا سابعلا نع ركذو

 ركذ كقو «ءانرخأو همّكق ىنلا هللا دل مقللو نيكيلل لاقف رهاط

 ليعلا, اذكف يينغ فاطر هيا كي 5 خكلط ةيالو رما ىف

 ىدامج ىف هتوم ناكو تام امل ارهاط نا كلذ نم ليق ىنذلاو

 شيبألا مالس عمأب ماقف هنئازرخ ضعب اوبهتناف كنلل بثو لوألا

 اة ةةحالط ىلا هامع نومأملا رّيصف رهنشا تس قزر اوطعأف رمت ئصخل
 ىف هللا دبع ىو نومأملا نا كلذو رهاط ىب هللا كبعت ةفيلخا

 ىلع ةّقرلاب اًميقم ناكو هلك رهاط ليع رفاط توم دعب ءالوه

 هدهعب هيلا ثعبو مآشلا كلذ عم هل عيجو بش نب رصن ب 8

 ناسارخ ةحكلط هاخا هللا دبع هجوف هيبا لمعو ناساخ 9

 ه ةحلط ىومأملا بتاكو ميعاربا نب قاحسا مالسلا ةنيدع فلختساو

 رمأب مايقلل ناسارخ ىلا كلاخ ىنا نب لجحا نومأملا هجوف ه

 2) 51م 2عءاع ةلكدتع ع لشا ©6502 تل

3 154 



 0 سا زخنس

 ناو دعس ىنأ نب تببات نب موتلك نع ركذو 244 ةلجرلا
 مهي ىسلج#و ىناساخ ديرب ىلع تنك لاق «ةدعس ابا ىنكي

 نب راط ةيالو عب ال.« ةنس ىف ناك اًملف ربنمل لصا ىف ةعلل

 غلب املف بطخ# ربنملا رهاط دعصق ةعل ترضح نيتنسب نيسمل
 انتح هنا ملص ّمهَلل لاقت 40: ءامحلا نع كسما ةقيلخل ركذ ىلا 5

 ٌلّشَحو «اهيف ىعب نم ةنووم اهفكاو كءابلوا هب تحلصا اب

 ”"تلقف لق نيبلا تاذ سالصاو حلا نقحو ثعئشلا ملب اهيلع

 كلستغاو تفرصناف ربخل متكا ال ىثأل ليتقم لوا انا ىسفن ىف

 ءادر تيحتراو اًصي# تاسبلو ىقوملا رازاب ترزتثاو ىقوملا لسغب
 )00 0301 2 لس 'ايلك لها نومأملا لا كيبتكو .داؤسلا تنكرطو

 ار لق اًنْيم رخ هقأَم ىِفو /هنيع نفج ىف ثداح هب ثدحو

 الها لاقف قودرف تيجرخ كقو .هوذر  هودر لاقف رهاط ىب ةحلط

 اهلا ةئام سيخ قاطعأو هنافوب بتكأت لاق معن تلق نراك امب تبتك

 تدربف لق شيجلاب ةحلط مايقبو هنافوب نتبتكف بوث ىتئامو
 لا لاقف ىلاخ ىا ىبا اطدف ةودغ هعلخ نومأملا ىلع ةطيرخل ذو

 00 ل1 1211 160عز7-1 660: 535 أ سا كرم ) ركلا) قف

 توملا ءاج ليقي كمأو ىدرم (1. ريث). ؟ءطانت» فذياو ءقا ل216
 1106 020 ىياب. 5) 51ع نتموانع 12165 آ4ك كيعس 2 -) 531غ 1011

 رعواتأ تعد ([13 7 هيج. ما“, 6 انط1 ميثلكو كعس وبأ. 13

 17, ندر دكيربلا بحاص 206112417 ةدعسم ىب عشا نب نوص»
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 0 خنس |,

 لخيدو كلذ لبقف نومأملا نم هنامأي هيلا ثعبف ناجرلا .دبع قا

 دنع نوماملا عنف نوماملا ىلا هب يرخم رانيد لي ىف هدي عضوو

 © ةدعقلا ىذ نم تيقب © ةليلل سيبكل ممي كلذو

 5 «نيسكلل ىب رهاط ةافو تناك ةنسلا هذه ىو

 ظ هنانو نع ربخلا ركذ آ

 ىمَح نم تناك نينيميلا ىذ ةافو نا رهاط نب رهطم نع ركذ

 ىلع *هيّمع نا ركذو ءانْيم هشارف ىف دجو هّنأو هتباصا ةراوحو
 الأسف هنادوعي كل ااص بعصم نب دا هاخأو بعصم ىبا

 ؛همئان وهم مداخل لاقف مبصلا ةالصب سّلغي ناكو هربخ نع مداخل

 ةكرلللا ىع رخأتو رجكفلا طسبنا اًملف ةعاس «هارظتناف هبتني رف

 مداخضلل القو كلذ اركنا ةالصلل هيف ممقي ناك ىنلا تنفقولا ىف

 انل قطا هل #الاقف كلذ ىلع رسجا نسل مداخل لاقن هظقيا

 ةقح هلعدا كيق نوجا انديماءاوحرم هلكت نخدنل

 !5 افشكف كرحتي ملف هاكرحت ءديلجرو هسأر دنع نم هيلع هّكشو

 هيف ىفوت ىنذلا تقولا ايلعي رثو تام دق هادجوف ههجو نع
 هوبخ نع مداخل الأسو هتان, تقو ىلع همدخ نم دحا فقو الو

 ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ّبص هنا ركذف هنم هيلع فقو ام رخآ نعو

 وهو امالك ةيسرافلاب ليقي هتعمسف مداخل لق هجاود ىف فتلا رق
 00 مآ ه0

 90 ىلا اضيا توملا ىف ناتج هنا دريسفت ْنياو ىدرم زين ترم رد“

 2) 14 نيتليلل. 825) ©00. دتمعع ه) ©08. هكرطنافن- 4) 5]
 عءاع 1هنك. 000. اولاقف. ) 400101 ديلجرو © 1+ هعررن. ك1 هن



 ا. ال. نس

 ةضيبلا ظفحو ةيعلاو كلما حالصاو ةسايسلاو ىأولاو ريبحتلاو

 مكقتو هب ىصوأو «هكحا دقو الأ ةفالخأل ميوقتو ءافلخل ةعاطو

 «لاععألا ىحاون ىف لاسوعتلا عيمج ىلا كلذب بتكي نا رماو

 اب لصور نمأ عبتاو هتيسب راسف هلع ىلا هللا دبع مّجوتو

 ٠ ميهاربأ نب قاحكنا رهاط نب هللا لسع ع خنسلا هذه قو

 ' نم هيف هفلختسا دوبا رهاط ناك ام ىلع هتفيلخ هلعجو 6 ىيرسلل

 ىبب رصن برخ ةقرلا ىا صخ# نيح كلذو دادغب لامعأو طرشلا
 © تست

 © نيمركلا ىلأو وهو ىسلمل ىب هللا كيبع ةنسلا هذه ىف سانلاب صحو 0

 عبس دب مد

 تادحألا نم اهيف ناك امع ربخل ركذ

 كيحن نب هللا دبع نب دا نب نامرلا دبع يورخ كلذ نف

 «معلص قيح لآ نك ىضرألا ؛5

 اوعيابخ ءةريسلا اوءاسا نميلاب لامعلا نأ هجورخ ىف ببسلا ناكو
 0 رانيد كيلا جو نومأملا كلذ علب الع « اذه ناجولا نكيع

 "نب رانيد رضخن هناماب هعم بتكو فيتك ركسع ىف هللأ لبع

 ىح نميلا ىلا راس هّحح نم غرف املف محو مسوملا هللا نبع

 نينكامو

 ه) 5عع. ددصح 1211. 000: ءغ آش هت. سن )١ 7 رس رهأ.

 0 14 0 مهيف.



 ١ ةعش أ.“

 اًقلاخض ناك امو هيف هللا رضنسأو هضُمان فلو مزحلل اًقفاوم ناك
 ىلع 2ىنمت الو 2هنع ةلأسملاو هيف 2تبتتلا ىلا هفرصف كلذل '

 دحا نم لبقت الو هيلا هينأت فورعم ريغ ىلع الو كتيعر |

 ء نعصت الو نينموملا ريما روما ىف نوعلاو ”ةماقتسالاو ءافولا الا عضنم |

 : لثلاو هيف رظنلا رثكأو كيلا شانك مهفتو «كلذ ىلع الا فورعملا ١

 مالصلا عم هللا نف تسد كما عيمج ىلع هللب نعتسأو هب |
 ىضر #هلل ناك ام مي كتبغر لضفأو كتويس / مظعا نكيلو هلعأو

 ءاًحالصو اًلحع 2 ةلماو ةّمذللو اًنيكقو ازع هلفألو اًماظن هنيدلو

 ناو © كءالكو كدشرو كقيفوتو كنبع نسح نا هللا لأسا انأو

 ٠ ىتح كنا هتماركو كيلع هلضف مايتب هتجرو هلضف كيلع لوني

 او ارمأو اًركذ عانساو اًظح جفوأو اًبيصن كلاتما لضفا كلعج

 ةيفاعلا كتيعر نم كقزريو كيلع ىغبو كاوان نمو كودع كلهي /

 ةوقلاو ٌرعلاب كرما ىلعتسي ىتح هسواسوو كنع ناطيشلا رجتو |
 © بيج بيرق هنأ فيفوتلاو 1
 رد هعزانت كهعلا اذه هللا نبع هنبا ىلا دهع امل ارهاط نا ركذو |

 هب احلف نومأملا غلب ىنتح هرما عاشو هوسرادنو هوبتكو سانلا

 اينحلاو نيدلاب رما. نم. ايش ,بيطلا وبا يقب.ام لات ٍدبلع 00

 ه) 12 تيبتتلا. ::2) 14 نتم... نيس لدنك كاذشلا
 8400101 و هك 14 أ ال3 2 1 نعنصت. رز لع له ل

 '511'1. 1هععر1. مطع. 2م) 600. ل درزن, لش ءا 1211

 ي1لعمأ عم م20 205532 1عءالمدع. ”1'ه2دطءمنع 2ععءعمأأ كشيع. 7
27 0 

 10ء1ع971 5ءو. ديف آض ء0م0. 2 ه0 لم لاو ءريت 1 ديل لك ةلمللو.

 2) 1ةن6 كنئالكو. 14 كينالكو (51ك هد. ١



1 1 

 ةحامتب طعأف تيطعا اذاو كلضفو كدوجب مهيلع فطعاو فطنملاو

 6 ناتم الو ردكم َريغ* رجألاو © ةعينصلا سمييننو * نفت بْيظو

 قوت اج ريتعأو ءهللا هاش نا ةحترم ةراجت كلذ ىلع ةيطعلا َناف
 'اظطلسلا لتفا نم كللبق < نم ىضم نمو .ايندلا رومأ' نم
 00031 ىف مسمتخا )3 ةوتابلا ممألاو ةيلاخل نورقلا ىف ةساكرلاو

 ةنسعاقأو هحتبنوأ اةتعيرفلب لعلاو هتيح دنع فوقولاو هللا رمأب اهلك
 00 ا كاتو دعلحم كلن [نرارام) تصحو هناك يجد

 معمجت ءالو اهتم نوقفنيو لاومألا نم كلامع عمجت ام فرسعأو

 ةتطلاخو عترواشمو ءاملعلا ةسلاجم رثكأو ءاًفارسا ففنت الو اًمارح

 ؛اهيلاعمو رومألا مراكم راتياو اهتماقاو / ننسلا . عابتا كاوه ٌنُكيِلو م

 كيف ىاّبيتغ ىأر اذا نم 0 كتصاخو كثالخد ميكا نكيلو

 0003 ام. كمالعاو ّسس ىق كيلا كلت ءاهنأ نم كتبيع ةدعنج م
 )0: كاي فاظمو: ققيلوا خضنا كشلوا ناك ضقنللا نم
 مني لك ىف عانم لجر ّللل تقوف كباتكو كترضح نيذلا كلامع

 جتاوح نم هدنع امو هترماسمو هبتكب هيف كيلع لخدي اًنقو ؛5

 كلذ نم كيلع هدروي امل غرف مث كتيعرو كرك ةرمأو كللامع
 أ اف هل ريبدتلاو # هيلا رظنلا روكو كلقعو كمهفو كرصبو كعم»

 ١ عرانتمأ. تر ه1 1ك كك 1211 ١ 2) اخ اذ ام فلاخو. ه) 56

 ةانتنم 1 ءغ 1316 00 امون #) 5زع 2:هعاع [4ذ. 000 رنسلا» 21

 |١ هدم. طقصع اص. م 5ءع. داننم آ[ عا 1235 0 /) ]14 دعنم.

 2) 5زع 1عءعاع 15 كنرعاظمو. 14 كل نيرغاظمو. مز 1211. ءك

 | | روماو. 2 آه هيف. 0 14 ربحتلاو



 الريكا انش |.هأ

 جدصي امب اهيف رظنتل كيلا عتالاحو غجتاوح عفرب مرمو كتيع
 هل لعجآو علمارأو © عاماتيو ةءاسأبلا ىوذ ٌثعاعتو مرما .هللا

 فطعلا ىف هللا دزعأ نكيموملا ريمأب تالنقا لالا تتيب نم اقازرا '

 ةكرب هب هكقرريو مهشيع كلذب هللا حلصيل هل ةلصلاو يلع
 ءهنم نآرقلا ةلَمَح ٌمكَقو لاما تيب. نم 4ءارضألل ٍمْجَأو داو

 نيملسملا ىصرل بصنأو «جيغ ىلع «ةيارمل ىف نتكأل نيظفاو
 مف جاوا عسعسأ نيدئاسي دنا ماوصرب اهوقو ماس ا
 نا .ملعلاو لاا تسيب ىف فرس ىلا كلذ يدوي لام مناوهشأاا

 ٌبطت لو كلذ مضرب ل 4 مّينما لَصقَو مكوقح اوظْعُأ اذا سافلا
 ؛هلضفو ةدايزلا لين ىف اعيط ماتالو ىلا مهجتاوح عفر نود عاسفنا

 دك / زن سانلا رومأل عقصتملا © موب اميرو مانم 2 ففرلا
 ق١: نيلو قف .ةسنووتس هلا ينتاب اهنسأ ديال

 باوت لضفو لجاعلا ىف هريما ىساح فرعيو لدعلا ىف بخيي |

 دعا هناجر نعت يو: هللا: ذل ديزقي تءاما ليقتنسي ىذلا لجل
 50 كسارحخا هل نَكسو كهجو مل ٌزربآو كيلع سانلل نك راك
 ةلأسملا ىف مهل لو كرشب مهل ٌرهظأو .كحانج مهل ٌصفخأوا

 ه) 14 صك. دب. 42) 1هن(. 021 سابلا. 2 14 جماتياو. )الا
 '1هنك مءمعج١1 000. ءاربصالا. آخ بارضالل (000. ه ارجسالا)» 6( 14
 كئارملا ريل 82 لك 2ععوررتل 000 جدوت 21 عيفون“ 2( 51غ

 1ءءاع 14 أ 13140 دودي: 2) دع لق ها 1571:1166 064.

 ختاما. 2 1 ففرتلا. /6) 1311. 71005 مول م20 مري“ 14 ميكا

 2) 1 ظرتاكب ٠ 2 14 اع لقتتسيو .. -2) : 56. دانت 1خ 6 ا

 000. رثكاف. ه) 14 كساوح (كسارخ). 3



 أهم رك لدم

 ىف لجيرلا رظن اير هناذ هتّدع هيف ذخ رث < ملعلاو رصبلا .لعأ

 ناو هبجتأو كلذ «هاوقف ىوهي ام ىلع ةهاتاو ىق هرما* نم رما

 )0 003 ليسا ريثما يلج ضقنو عكلما عيقاوع 3 4 رظني مث

 عيبج قى كبر ظراختسا رثكأو ةوقلاب هللا نوع دعب «رشابو ني ام

 ظ كسفنب هترشابم رثكأو كدغل هروت الو كموي لع نم غرفأو كريمأ 5

 ترخا ىنذلا ىئكموي لع نع كيهلت ثداوحو روما دَغل ناف

 | عيتجا هلع ترخا اذاو هيف اب بهذ ىضم اذا مويلا نا ملعأو

 | تييضما اذاف هنع ضرعت .ىنح كلذ / كلغشف نيموي ءرما كبلع

 0 « كناطلس م تيجو كنديو كسفن 0-0 هلع ميي لكك

 ش مما ىلع ااا يا 000 كل 0-0 2 بيذعتو

 لق نمي تاتويبلا لها ٌبهاعتو «7 هيلا ىسحأو * عصلختسان

 | اودجج ال ىتح لاح حلصأو عتنرعم ٌليتحاف ةجانلل ٍغيلع تلخد

 * نيكاسملاو ءارقفلا روما ىف «رظنلل كسفن درفأو اسم عتلخ

 ُبلطب هل ملع ال ىنذلا رقتحلو كيلا 0ةيلظم عفر ىلع ردقي 7 ال 5

 نم حالصلا لها هلاثمأب ٌلكوو ةلأسم ىفخا م هنع لأساذ هقح
 ب

 02( 14 ©( "1311. 5. كي 6( 14 .داثأو هركق هرومأو 12 كرمأ

 ءناورق. ) 5زع 1ععأ كدسح 1511. م20 متوقف 12 ©00.: 14 طقطعأ داوغاق.

 00 ل1هلك كلغ. 2) 1316 ءء اخ رومأ» 7/) 14 كلغشيف. 1

 كلقتيف هركتسصع. ىف 14 ىسلا. /) 12ل1. ىقيتست نمر 14

 2١ نقيتسن 0-0 2) ]شك تهمزتان0أع تاهسو. ) 516 011001164 ©

 .|ا كف در. 14. ”1هددطأعع :ءءءماغ غطلاخملاو ءأ 516 1ةعاكاتت 11
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 نسبا 17 ا.ه

 ىألا ىوذ كلع روك ىف يلع ٌليعتسأف مدوا ميوقتو ماحالصو
 شوو قانعتلاو سايت ملعلاو لجلب 8يدلر بنو

 َتدّلقت اميف كل ةمزاللا ىوقلل نم كلذ اف قزرلا ىف م

 فراص هنع 'كنفرصي الو لغاش هنع كنلغشي الو كيلا َكئَسَأَو
 5 ةعنلا ةدار هب تيعدتسا بجاولاب هيف 3 ةقرثآ 3 كنف

 نك 2 كلل 1 ةثودحألا نسحمو 4 كبر نس

 تاشفو *كدلبب تاريشل تركف 4 حالصلا ىلع َتنعَأو

 ترقوتو كجارخ ر/رثكف كروك ْق ع وهظو كتيحانب ةرابتلا
 /ةماقاب ةماعلا ءاضرو كدنج - طابترا ىلع كلذب تيفو ”كلاوما ١

 3"ندعللا يضم ا تنكو كسفن نم متيف ءاط

 ةّدعو ةلآو ةوقو لدع اذ اهلك كروما يف تنكو كودع دنع كلذ

 نا كرما ةبغم 2 ثيحت اًئيش هيلع ْمَدَقُف الو اذه ىف سفن

 كلامع رابخا كربخج اي كل ظروبك لك ىف لعجأو «هللا ام

 هليع ىف لماع لك عم كتأك ىتتح علاعأو متريسب كيلا بن
 1: بقاوع ' ىف رظنآف رمأب 7 دمأت نا تدرا نأ # هلك درمأل* نياعلا

 هيف توجرو ةايفاعلاو هيف ةمالسلا تيبأر ناف كلذ نم تنزل ْ
 عجارو منع 6 لا هضماف عنصلاو ”” حصنلاو عافحلا

 اضن

7 

 ' تيا ارقويويزا "نة نسييزيب أ, .---ةبوزوب. د احا ههاح“ 1 مانع 4 1 نو هع ا

 +. 9 ِ : ا كك غ7
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 2) الث لاك 2تكعرمر لدن هيلو 000. هزيل و. م) 14 201036 هب

 ءا 1ععلخ تروتحاو. 2) 14 ءا 13 3 م 2 حالص ض

 طءاصلع 1هن6 تردق, 14 تركقو. 2 2 14 كدلب ىف١ /) 56. ةالآل
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 ا.ه 010 مس

 مدنقلاب © عنفو فقلقلاو رجصلا نم دعبأو ةلجخلا للقأو كيتا

 كتيص ىف «هبتناو كتيرجاب عفتناو < 7 كلج رقيو ككر ىكستنتو

 | ىف غلبأو ء ةهبشلا لنع فقو مصل فصنأو كقطنم ىف 4دحساو

 مثال 4 مل الو ري ةاماحت الو* ةاياص كتيعر نم ىحا ىف كذخأب الو حلا

 كبرل عضاوتو ربقعأو ركفتو ربدتو وظنآو بق رو نآتو # تبناتو ه

 ىلا ىعرست الو كسفن ىلع فذ طاسو 5 2 عيمجاب فورأو

 | «اهقح ريغب اهل اًناهتنا ميظع ناكمب هللا نم ءامحلا ناف مد كفس

 ا |١ ةلعجمو ةيعبلا هيلع تماقتسا دق ىذلا يوكل اذه رطنأو
 اديك ردك هردعلو ةعنمو 2 ةعس هلعألو ةعفرو اع مالسالل

  دباخصا نيب هعزوف اًراغَصو الذ /جتدعاعم نم رغللا لعألو اًضيغو رو

 نع ا هنم ىعفرت الو هيف موعلاو ةيوستلاو لدعلاو قحاب

 اا مالو كل بتناك نع الو هانغل ىغ # نعو هفرشل فيوش

 ا"6أ نفلكت الو هل لابتحالا نوف هنم نذخأت الو م كتّصاخ نم

 ميجا كلذ نفذ قلل رم ىلع عاب سانلا لجأو ططش هيف
 | انزاخ كتيالوب تلعج كتا ملعآو «ةماعلا ىضول مرلأو عتفلأل دج

 خاييقو مهيعأر كتنأل كتّيع, كلع لها ىمس امناو اًيعارو اًظفاحو

 كرما ماوق ىف /هقفنتو عتردقمو جوفع نم كوطعا ام نم ذخأت
 ْ ©2) 1 14 ©«( 1هنك 1عععم1. 00 عتمأو. 0) 5164 2266م 5

 7١ 000. كدح غرو. 14 هدم. طقعع صلع ه ىكسنلو. 6 1214

 0| ظلك 1ك 2:ع6معر1. 0006 نجشاو. 12136 ندستو. ©) 000. هبهشلا».

 "1 0 د لكنا كلك عءءءررزلا ”يز هل ةمول. مز طع 1211 1
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 ١.1 خس |.هؤ

 نيواود ىف كنج روما كقفتو «اًبعذمو الع هب ضرأو اًقلُخ كسفنل .
 3-3 5 0 1 55 ع 1 2

 © بهليبل ٍعشياعم 8 ةيلع عسوو عقازرأ خيلع ررداو غيبناكمو 3

 كتعاط ىف ميولق ءدب ضيريو مما كل 2موقيو متقف هللا كلخب |
 نا 7ةداعسلا نم < ناطلس ىن بسحو احارشناو «#اًصولخ كرماو | ظ

 5 دتيانعو هفاصناو هنطيحو هلذع ىف ذي هتيع تابعو هدنج ىلع نوكيا ١

 راعشتساب نيكل بلا ”٠ ئدحا هورسكم ٌليازف دنعسولو درو هنققفرو

 احعاحت ؟ هللا ءامث نأ 0-2 للعلا موزلو وخال بايلا / ةليكت

 سيل ىذلا ,ناكملاب هللا نم ءاضقلا نا:ملعأو ءاالفو احالبا |

 / لاوحألا هيلع لدتعي ىذلا هللا نازيم 2هّثال ريمألا نم ءىش نهب ||

 ٠٠ نمأتو ةيعرلا ” حلصت ”لبلاو ءاضقلا ىف لدعلا* ةمقابو ضرألا قا
 ةشيعملا 0 ىسحتو مقوقح سانلا فخأيو مولظملا فصتنيو لبسلا

 ىيدلا ميقبو مث خمالسلاو ذيفاعلا هللا قفزودو خعاطلا قدح قى

 لدعلاو 01 الا 7 كاني مك اعو عئارشلاو ىنسلا ىرجتأو ٠

 ةماقال  ضمأو فطنلا نع 0 هللا رمآ ىف كتشاو «ءاضقلا 3
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 ا.ه ا كسا

 )ادع الو ةاهتس نيكرت الو* اًثرم نيش الو هاشنذب نينأت
 © رئاظلا نع ىضيغت الو ءانابع مايألا عندت الو ةرخآلا بلط ىف

 ل 71 «رايتحلاب هرخكلا باوك ىبلطت: الو «ةفاضص وأ دنم ةابكلر

 باجلا لما نع ٌلْخَو ملجلاب كسفن لععتساو .ءاهقفلا ةرواشم

 ةقحلا * لعا كتروشم ىف + نلخلن الو ذيلملا ىأرلاو لقعلا ىوذو ة

 سيلو عتعفنم نم رثكأ عررض ناف الوق عل نعمست الو # لخبلاو

 اعآو حشلا نم كتّيعر رما ىف* تلبقتسا امل اذاسف عروسأ ءىن

 تنك اذاو ةيطعلا ليلق فخألا ريتك نننك اًصضيرح تنك اذا كذا

 6لقتعت امتنا كتيعر نك اًليلق الا كرما كل مقتسي مث كلذك

 " #ءافص 7 موحبو 7 هنع ركل كرتو هلاوما نع فالاب كتب ىلع ؛0

 د بنتجاف هل ةيطعلا ىسحو: غيلع لاضفالاب كل كئايلوا

 وخ ةلونم 7-0 ا 0 راما كرم ام ا هنا دبل
 2 803 ع 2002 تاازشلا 407 2
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 01 فسم نأ“

 تدرا ام لِي اًسفنا بسيطأو كععاطل سلسأ كئناسحلو نذل

 « كتّبسح مظعتلو .بابلا اذه ىف كل تددح انيق. كشفت ليجلف

 فرعاو ؛ةهقح ليبس ىف ففنأ ام لاما نم ىقبي امنا هيف

 اهرورغو ايندلا كّيشنت نا كاياو هيلع قبتاو خركش « نيركاشلل 1

 5 4بجوي نواهتلا نان كيلتع :فقحجت اب نواهتتف ةرخآلا لزق ١

 ىلاعتو كرابذ هبشو هلل كليع نكيلو «راوبلا تريب طيرفنلاو طيرفنلا

 رهْظَأو ءايندلا ىف* هتعن كيلع غبسا كق هللا ناف باوتلا جرأو

 اًريخ هللا كدي ٌثيتعآف هيلعو ركشلاب مصتعأف هلضف / كيدل

 ى نينسكل ةايسو نىيركاشلا ركش ردقب. بيتي هللا ناف اياسكلا

 40« ظخماتاو ةيفاعلا نم / سبْلاو معنلا نم لم اميف قلل ىصقو ا

 2ىلصت الو ارجاف نجرت الو اًدساح نليامم الو تابنذ نرفحت لوا

 اراذغ 7ىنتقام الو امامن نحتصت الساونع نضادت د 1

 نرقحت الو اًيئتارم ندحمحت الو ”ايواغ نعبتت * .الو اًقساف نيلاوت الو'

 نطظحالت الو الطاب 2نبيحت الو ابق لئاس نذرت الو اًناسنا

 ,دالو اًبضغ رت نلعت الو* اًركف 0 نبهت الو اًدعو نفلخ الو اًكحضم

 م ه3: كتسح, 14 كئنستخ, 15:1: كتيبسكت ةرازذا
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 أهل“ ارث

 ىلا زخمقنل قيل لولخو < ذينلا ا لب ىلو ءاشيب نم ه«عنبو ءاكجت

 طوسبملاو ناطلسلا .باكحا نم ةعنلا ةلمح ىلا ةهنم عسا دحا

 هات امب اولاطتساو هناسحاو هللا ءمعنب اورفك اذا ةلودلا ىف عل

 كرونكو كرئاخذ ىكتلو كشف هش كنع عدو «#ةهلضف نم* هللا

 ةيعرلا حالصتساو /:لدعملاو ىوقتلاو وبلا هونكتو وخذت ىتلا و

 «جفوهلمل ةقاغالاو يهتئاهدل ظفقلو مرومأل دقفتلاو مدالب ةراصو
 000 ةلروتح الإ نتادللا ىف ترختنذو :تردعك اذا. لاومألا نا: ملعأو

 اكعف عانع ولا كو عققوفح 0 ةبعرلا 2 الصأ ف كانك

 من باطو ,# ةالولا كد 77 تنين تك 0 كح كحلصو # ترو

 فيوفن كنئارخ مونك نكيلغ ةعنماو وعلا هيبف 45 كقتعأو نامؤلا 10

 نانموملا ريما .ءايلوا ىلع هنم مرقوو هلهأو مالسالا ةراع ىف .لاومألا

 حلصي ' م ةيعو ” ٍقصصح كلذ نسم كتنيعر فوأو عاقوقح كلبق

 كيلع ةعنلا 2ترق كلذ تلعف اذا كنف :#شياعمو روما

 طارح ةيابج ىلعا كلذب تفنكو هللا نم كيزملا _ تبجتوتساو

 عمهجحو " 5 نح ختلمش امل عمل ناكو رحقا كلو كتيعر «لاوما ع
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 ام 1211 كك الخ. . ) مك تندز و. 7) 1[ :ةَيالولا» 05) 1 ل1

 ” انفتعاو. مز 5ءع. داتصت 1ك. 0 رثك٠ 11 رثكأ» 9 5
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 )1 هس اذأ

 ضغبأو روؤلاو بخنلتا ليق نع كناسل «ددشأو كتيعر نم" بيع
 ّّ 3 نع

 ريمالا لجاع 52 0 كرما كاسم © لوا ناف هدفا 06 لعا صقأو هله

 سار بذلتا 0 بدلا لع أر 1 دنودقللا بيرقت اهلجأو

 : اهيحاص ملسي ال ةييمنلا أل اهتعافع ةميمنلاو* "روزلاز / الا

 م بحلأو رم انهعيطلل قتسي الو "2 تحاص دل علب ال اللا

 لصو ءافعضلا 7 لصاو و فقحلاب فارشألا نعأو حالصلاو قدصلا لها

 77«باوت هيف 0 ةرمأ 7 ةزبعو هللا هجو كلذب « غتبأو محرلا
 كيل رى ا

 ديس

 رهظأو كيب امهنع فرصأو رود ءاوعألا وسب بننجأو ةرخآلا رادلاو

 10 يف قلاب مقو تساي س لدعلاب معنأو كننيعرل كلذ نم: كتعءارب

 دنع كسفن كلمأو «ىدحهلا ليبس ىلا كب ىهتنت  ىتلا 5 ةفرعم ابو
 كتننا اميف رورغلاو ةريطلاو ةذحلاو ”كاياو ملخلو راقولا رثآو بضغلا

 ةلعفاشسا ةضس
 عرس كلذ ناف ءاسأ ام لقا لطلتعم ىلا لوقت نا“ كياو "ةليسلا

 ؛ مل كيرش ال هححو* ةلاي“ نيقيلا هلقو ىلا ضقت لل كم
 مه 03 م

 ؛ة نم هيطعي هلل كلملا نا ملعأو هب نيقيلاو هيف ةخينلا م هلل صلخاو

 ت) 1211. تدكساو. 52) ظدع 1211: ءاا1خ. 6007 لثع 225 8

 11 لوا هع 1هن6 ءغ 14. 2) 14 كربما. ه) هن ةيخللا. ريل '
 000.« آف ماملا. .م) اةلدتك مجن طتو ةميمتلا ييحلشا ا

 بتحامم- هل ماسي الإ 14 135غ تنيحاص هل ملسي الو - ةميينلا. 5

 72) ”1هلك بسحاو: 14 118056 بسجلو. ٠ .2) "هتك 1 ليلا

 2) "د16. غلباو. . 2 هك زعو 14 زاوعاو. 2 5زع :هءاع 0 6غ

 14. ©00. مران مجود. )2  ,» 1211 2 ةععررت كتياعر
 «00.: 14 71105 كيارر أ 3-2202 7210 نم. 0( 000 - 5

 70 70-1 115 ل 11 كلو انل هللا صلخا هل ن ل 7 هدحور 1ذ لكك رعا

 هل كييرش (« هدو هلل صلخاو. 000 صلحا 5126 و.
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 0 وح 3 ىطنلا يسع نيع كلا" ملعاو «كقيع ةكاذل

 لأ سانلا هب وعدتو كروما نم هتيافك تببحا ام هب © يفكتو

 (اذظلا نسح كعن# الو كل اهلك رومألا ىف ةماقتسالاو كنب

 كروما نع ثحلاو ةلأسملا لعتسق نا كتّيعبب ةفأرلاو كباكتأب و

 اهميقي اميف رظنلاو «ةّيعرلل ةطايملو ءايلوألا رومأل ةرشابملاو *

 ' اكنلاو ةيعرلل ةطايللوا ءايلوألا رومأل .ةشابملا نكتل لها كلصتر

 مم هتاف كلذ ىوس امم كدنع َوَكآ نانووم لجو ٍعجتاوح ىف

 ميوقننب درفتو اذه عيمج 0 صاْخَأو سلا اخو نيدلل

 نسحا ام ىوجامو ع ةننم اع لووسمم ا ملعي نم درفت كسفن 0

 معبتأ نم عفرو ادعو ارح ىيدلا لعج هللا ناذ: ءاسا اب ذوخأمو

 مقأو «ىدهلا ةقيرطو نيحدلا مهن ر“ هاعرتو هسوسن نمي كلسآف هززعو

 الو هوقحتسا امو هلزانم ردق ىلع مئارمل باكا م ىف هللا* دودح

 ْق ناذ ةبيقعلا لحا ةبوقع روت الو #هب نواهن الو كلذ لطعت

 كرما ىلع # مزعأو :كنظ ىسح كيلع كسفي هامل كلذ ىف كطيرفذ 5

 00 السي 7تاححيلاو هبشلا* بناجو ةفورعملا ننسلاب كلذ ىف

 تدعو !ناو هب فق اذهع تبلهاع اذاو <« كتورم كل //مقنو كنيد

 ©) 12115. ط21ع وفعلا. 6) 400101 طقعع هع 12ه)6 ءاا1ش. ء) اذ

 ىفتكتو. 2 42) ادع 1214. كه 14 :ءمعمأ. 12ءصملع 000. ىظلاو. ) 5ع

 ءتط كلتا 1316 00 رظنلا قى 1212160 1266 ا 1206 2 ةرشابملاو

 لتولبمس انتم 7ةتلهغ هزت. ]خذ .رك)ر 11 ماعرتو عاسوسل» ى) 40

 الإ عج لش )180  ط2 هلك ءا اخ :ءةءءررا 106م نيف 1200.5 2)

 ]14 امر 1211. اق 0501116275 قى ةطخغ كطيرغت“ م) ]4 مزننعأو: 7 11

 6« 14 تاهبشلاو عدبلا. هرمز 516 100غ 1ك. 0 مهعبو. 1 وفن

 كيصغني ام* نإطلا كس .ىف ةمغلا نم كيلع لخديف  كنفو
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 را 4

 نيحلا ماوقو ةداعسلا قا «كقنم فيفوتلاو :فيفيتلا ىلع ليملا|

 ىف ةرصقن الو ءاهلك كاينذ ىف تأت داصنقالاب ةيداهلا ننسلاو '

 رئابعمو ة-فورعملا "ىنسلاو ةحلاصلا .لاعألاو ءرجألاو ةرخخآلا بلظ |

 بلطي ناك ,!ذا هل ىجسلاو وبلا 4 نم راثكتسالل. ةياغ الف كّشرلا

 ة نا ملعأو «هتمارك راد ىف هتايلوا ةقفارمو هتاضرمو هللا هجو هناا

 كستاو بونذلا نم نصحو هزعلا ثروب ايندلا نأش ىف كصقلا |

 ىهنم لضفأب كروما حصلصتست الو /كيلي نمو كسفن طوحت ىل ّ
 #ملصتو كتركقم 2 دزتو كروما مكنت هوب دتغأو / هنأف ع

 ؛مقتسي لجو زع هللاب ننظلا. ىسحلو كتماعو كتصاخلا

 1و خينلا هب مدتست اهلك رومألا ىف هيلا ةليسولا سمتلاو كتيعر كل

 لبق كلع نم هبلوت اميف سانلا نم انحا 7 ضهنت الو «كيلع

 عي ةتّيسلا :نونظلاو هءاربلاب مهلا عاقيا ,ناف ةمهتلاب هما «قمفا |

 ءوس كنع درطاو كباككأب' نكظلا ىسح .كتأش نم لعجاو ل

 الو ةيتضايرو معانطصا 100 كلذ د عنع ةضفرأو قب نطلا

 :: ليلقلاب ىفتكي امنا هتاف اًرَمْعَم كرما ىف ناطيشلا هللا ودع ندب

 © 14 كثاق. 82) 1هنك رصتقت. . 2 400101 رجالا نع آه. هنا
 رجالا تلطو٠ .- 4) ل 19211. 266ءرزت7 1ك ع6 600035 ع

 ناتموانع آى. '1هن“ ركفلا دنع رك ع 111. © ]4. 000. كيتسسا

 ى) 400101 دنم هع هن هك آش. 2 1هنك هنانف ذه تأت. 2 0

 كيرتوز كونو 710 كدزشو ة0لعد5 دب. ) هتك. ٌدصق. دب. 2 0600.

 ميفننسي : 14. مقئاست» 7 دذع 0000116 '211'1. (01 76520 ضحننت) : 14

 ا 72) 000. فئننئطن. (001717:1 © '211'1. 0 فينطت 02 قف 3

 عادلا ء( 14 طقطءا فشكي نأ. 00 000. ءا 1ث. ىلاب. 14 ممدلع ءادبلاب» ش
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 اء 0 زخم

 فورعملاب رمأت هللا "لق امك اهنأف اهيلع © بأداو كدي نختو . كعم

 "هللا لوس ءننسب دخلا * كلذ عبتا رف ةركنملا نع ىهنتو

 7 ءدعب نم ملاصلا فلسلا راثآ ءافتقاو ”هقئالخ ىلع ةيباثملاو معلص

 | ع موزسلو نأوقنو هللا ةراختساب هبلع نعنسأت رسمأ كيلع درو اذاو

 ام 2 ماتتناو همارجو هلالحو هيينو 7 نم هيتك ىف هللا لونا 5

 1 ” اك ردا قع "اعاويف مق رق 'معلص ئنلا نع راثآلا هب تاج

 ا ايلنلا نم ببرقل تفرك وأ تيبحا اميف لدعلا نع لمت الو

 | (للماعلاو هللا باتكو هتليحو ىيدلاو هلعأو هقفلا وثآو ىيعب وا

 | هل بلطلاو“هللا نيد ىف هقفلا هملا هب ”نّيرت ام لضفا نف هب

 ' ليلدلا هناف هللا ىلا 2هنم هيف * برقتي اب ةفرعملو هيلع كتوم

 0 تاقبوم لاو ىصاعملا نع هانلاو هب رمآلاو هل كئاقلاو هلك ريخل ىلع

  ةكالجاو لجو رع هللاب ةفرعم دابعلا نادت هللا فيفوت عم اهبو اهلك

 'ازو سانلل هروهظ ىف ام عم داعملا ىف ىلعلا تاجردلل #اكردو هل
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 لاق ةمتعلاو ءاشعلا نيب تاعكر ىل نا هل لاقن كماعطب'  اونأب
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 مهلظمو مماظ ةنيدملا هذه ىف تلق تاقبط ىلدع .سانلا © كربخا

 افكاسماو, نوقع لا, عشرتج سيلتا رالطلا اين سلطت ل
 اًملاظ ال ناك نمو .انبرالا افضتني داعم نيد كل ١

 . © لاق امك الا ناك .ام هللاوق دعسي .هتيبق..امولظم.الو

 : نيسمكلا ىلع داوسلا لجا ةمهساقع ةنسلا هذه ىف نومأملا رماو
 ةرشع وصو مجمل زيفقلا قضقاو فصنلا لع. نيشاقي اوتاكو |

 أ © السرم اليك ىنوراهلا كوكملب كيكاكم

 كحاو رفظي ملف كباب ناعم ىب ىيك عقاو ةنسلا هذه قو'

 © هبحاصي امهنم

 ٠ نسل نب هللا ديبع ىلوو ةرصبلا كينشرلا نب علاص نومأملا ىو
 882 نيمرلل بلاط ىنا نب ىلع نب سابعلا ىب هللا كيبع ىَِبأ

 8 ىسخل 11 ىب هللا ديبع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نيفقامو سمخ ةنس تلخد مت

 تادحألا نم ةئنسلا هذه ىف ناك ايع ربخلا ركذ

 ؛5 مالسلا ةنيدم نم انيس نب رهاط اهيف نومأملا ةيلوت كلذ ىف ١

 طرشلاو  ةريزنإل ءالو كلذ لبق ناك دقو قرشملا لب ىصقا ىلا
 « سانلل 7تعقو تاوسلا : نواعمو" ناذغت“ بتاج

 نب ةداعح سوح ركنا ام "ةودسللو نهار خ الكل ديزل اكن ناكل

 دو نوما هللا كبع ترضح لق ىسيرملا ثايغ ندارستلا 05 نسما

1 
 0 7 000. ليحا. 8عءاع !ءوتمأ دز. كا اخ. 816 20036 نأ. 4)'
 م00 نيبهرللا ء»ء]14شلم 0 516 0100116 1211. 4 - 8

 7)- 1 دلك 1 رهاط. 2



 تب

 | خلي ارا

  ةعاط ىَأر املف ءابآلا لود ىزو داوسلا سبل ىلأ عجريو .ةرضخل

 كعق نبسلا ءاجو اهل عتهاكو ةرضخل «سبل ىف* هل سانلا

 اعدو هسبلف داوسب امد هدنع اوعمتجا ايلف رضخ بايت هيلعو هل

 زيبقأ عسبلاف داوكا لي ةدعنا اد نق اًمهاط اههشيلاف. ناوساةعلخ

 رستاس سرط داوسلا عيلعو هدنع نم اوجرخ اًملفخ ناوس سنالسقو

 عبسل تبسلا مهي كلذو داوسلا اوسبلو ةرضشخل سبل دكنِلو داوقلا

 دعب رضخل بايتلا سبل نومملا نأ ليق كقو ءرفص نم نيقب

 اًميقم لزب من هنا :ليقو «تقوم مث نيرشعو 6 ةعبس دادغب هلوخد

 وىصق دنع ةلجد طش ىلع لزانم ىنب ىتح ةفاصرلا ىف ندادغبب

 سابعلا نب ميفاربا نع ركذو «ىدوم ناتسب ىفو لوألا
 لاق ليحألا ةنايخ راع ور نيا ا ةكعسلم قفا ورع 6ع قانا

 اااذكو ناولح. اةبقع ىف افيضو نومأملا عم ناسارخ نم انمدق امل

 هباوج ريغب تبجاف قارعلا ةحتار ىجا ىنا دجا اب ىل لق هليمز

 وأ توهس كبسحا ىنلتو قاوج اذه سيل لآ 4 هقلخَأ ام نلقو

 لاق تيّكف ميق لقي ينم ريما اب معن تلق لاق اوكفم 2001

 سيلو دادغب لها ىلع انممجع ىف تركف نينموملا ريما اي تسلق
 ”(سانلا بولق ىلع تبلغ ةنتق عم رد فلا نوسمخ الا انعم

 © كدحتم كدت * وا جتام اه نا انلاح نوكي فيكف اهوبذعتساف

 الو تركف ام نسحا ام 021.1 كتفحص لق 5 قوطأف لاق

 <) 5ذع 1ع تتتتحح 772111. 10 نيسبلو ال 200.5 1هنك سابل قل

 ” 000 عبس , 1201. خعست, 2 هز 5ءع. 1211: 600.مع. - ©2) 51غ 2عءاع
 ا

 الدلال ر ©00. مفلخاب 2 2) 8ع 156 هك 14 :ءءعزنأ. 000. ليكتم لوك:



 3 ل أل“

 ناورهتلا» كلا راض تحن نيمويلاو" خيلا“ميقيو لزامللا د ارك :

 هتيب لها هيلا يوخو مايبأ ةينامث هيف مات تبسلا مهي كلذو ٠

 اهب هافاوف ناورينلا ىلا هيفاوي نا ةقرلاب وجو (قيرطلا نم نيس

 5 ان شع عسبرأل راهنلا عافترأ دادغب لخد رخآلا تندسسلا ناك امل

 عتيبفا «باحضا "سابلو هسابلو 7.8 ةنسارفص نم «كيقب هليل

 ةفاصرلا لون محق الف ةرضخل اهلك همالعأو < ةتادارطو . ٍهسنالقو

 لونف لوحات رف هباحصا عم ةينارزيخل لوزن همك رهاط هعم مدقو
 ماشه نب لغو «ىيملل نبع لوب "كي أو ةلجاح دكشأ لع درصتق

 ؛هىلأ نوفلتخ اوناكف هركسع ىف ميقي نا هركسع ىف ناك كثق لكو'

 بايتلا ىف الا دحا هيلع لخدي نكي فو موي لك ىف نومأملا راد
 نوقرخ اوناكف نوعمجا مشاه ونبو دادغب لحما كلذ سبلو رضلا

 اهسيلت ناك ةتاف ةيسنلقلا لاو واسنا) كح فاوسلا نم كفورف ع0

 نكي ملف* ملع وا ءابق اَمُف لجوو فوخ ىلع دحاولا دعب دحاولا
 كلذ اتكيت ءوليجربا» كلن ظالم سبلي* نأ ىرتجج دحا

 اي هل اولقو ةصاخ سابعلا كلوو متاع ونب كلذ ىف ملكتف مايأ ةينامث

 ةرضتل تسبلو متلودو كتيب لعأو كثابآ سابل تكرت نينموملا ريمأ
 نب رهاط رما هنا ليقو ناسارخ لها داوق كلذ ىف هيلا بتكوإ

 سابل حرطي نأ ةءلاس خحاح 5 ناكف «هكاتاوح هلاسب نأ نيسمللا

 2 00 جددارطو. 00ه: عا ء "'ة110:1 (دآدغي باكر 600. 157

 ظل مل0.-1)22,315 7727 خروطو 6) 500101 326ع ©

 11 2) 18126ع لس 6007 21212 601 مايا خههامتت ه1

.5112 3163© 

 جدهم



 | نب

 | اسكق ىتح اًميقم 0 ملق هلها ىلا 0 م هلو خلو

 نو اهيل نم رثكا / باغ 5 هع اهفميودال فد

 © تلكانتأ

 : ىنثاو ارهش رشع ظحاو ةنس اهلك ىحهملا نب ميعاربا مايا تناكف

 7 (نب كيجو كادغب ىقرش ىلع ماشع نب ,ٍلع بلغو اموي رشع

 ” اذ رخااة ناذع ىلا نّومأتلا راصو اهيبيغ لع كيبل دبع

 1 ْش ن زكحلا 0

 ' اديلس. ىب هللا نبع نب" ناميلس_ ةنسلا هدف .ى ؛ساننلاب جحو

 © لع نبا

 نيةئامو عبرأ ةنس تلخد مت

 1 اهيف نناك ىلا ثادحألا 00

 7  نئفلا قدام عاطقتاو قارعلا نومألا مولق كلذ نم اهيف ناك امف (5

 , «“ نادغس

 نراك امو قاوعلا همدقم نع ربشل رك

 همدقم كنع اهب هديف

 0 رق ءارهش اهب ماقا ناجرج محق امل هنأ 00 0
 ااهفم 0 امايأ اهب ماقأف لل ئدأ 4“ ىرلا "لل زاضف اينما 5

 ا 2!1) العرت ١ر2 اك 001015 كاغا عد 6 ء 8116 م0. 5عع

 قاتلت ا11 723 مملقم كنع ع 41110 22620 1 1



 ربما 1 زاك 0

 قى. سانبلاب ىكطي .ىنأ ىضاقلا) ميعاوبا لوما ىككالا_ يو ناك انا

 لعجو, كبح ركسع ردا, طيور نع لح لو ف تيك دل ل0

 ىأر املف «دحاو دعب اًذحاو ديمك . نوقكلي داوقلاو نويمشاهلا

 : بتاكب .بلطلا نكو هيلع :قشق ديدي ى كيقسأ ميتا كا
 روجاسلا نب كيعس ناكو ىقرشلا بناخل هل ذخأي نا ىلع ادي
 ماش نب ىلع نوبناكي داوقلا نم تعم دعو هيودبعو لدبلا 7

 عمتجا امو مرمأب ميعاوبا ملع املف ميعاربا هل اوذخأي نا ىلع
 املف تيرادي «لعج هب اوقدحا دق عنو هباككا نم موق لك هيلع

 !0 ىذ نم تييقب ةرشع كثلتل ءاعبرألا ةليل ىفتخا ليللا هّمج |

 ىخحا ىف نأ 3ةيلجي ىيحا ىلا/بلطالا تيعوو ار“ جيس

 نسبأ © بنتكو هنتآيلف هدبري ناك ناف هباكاصأو 8 ميعاربأ رادب :

 ناكو هتعاس نم دكيح بكرف ماشه نب ىلع ىلا ةباحصأو روجاسلا

 ىتح ماشه نب ىلع ءاجو رسلل باب. قات هللا بع ءاحرأ ىف

 ؛ةروجاسلا نبا هيلا نمخو رتوك ىجاسم ىلا مدقتو نيييرهن لون ٠

 مدعوو مهيرقف رسل بابي دوقلف كيم ىلا بلطملا ءاجو هباحاصأو
 هوبلطو ميعاربا راد ىلا اولبقأف اوعنص ام نومأملا ملعي نا ممأبنو

 دعبو .نومأملا مدق_ تحي ايراوتم.ميعازبا ليد ملك وكس ناكل
 ةمالس ىب لهس ناك كقو ناك ام هرما نم نك ىتح محق اما

 هن هبرقف كيم هيلا ثعبو رهظو هلزنم ىلا ليحت ىفتخا تيحا

 <) 000. لعجو دوذخا. طوتتكتستم 5ع. ةاتطخط 14. 62) 566. ةاناتل 8

 14.2600. ميلعلا 2121 ا .



 كدر رنا

 9 قل 3و م 0 هللا كبتع ؛ىبا' بلطملا ناك ىلقو اكيدش امغ كلذل متغاف ربشل

 هيلا روبعلا نارا كيج مدق ايلف ميهابا نم ىفتخا كلام نبا

 مايا ةتلث هدنع هسبحن ميعاربا ىلا هب بهذف هدبعملا هذخأت

 2 ىم تلح غليلا نينكالا هليل, عنع ئلخ هنا رق ةخعبرا وا

 © خكحلا 6

 بح كعب بيغتو ىدهملا نب ميعهاردبا ىفتخا ةنسلا هذه ىو

 لاوس كلطا نا :دعبو نيا دبع ىب ني نيبو فييع كرت

 « مسبح نم ةمالس نبا

 كلذ يف ببسلاو هثافتخا نع ىبذل ركذ

 كنع وهو لوتقم هنا نوركذي سانلا ناك ةمالس نب لهس نا ركذد»

 ميعاربا هجرخا اهلخدو دادغب ىلا كيج راص ايلف سوب# ميعاربا

 ليللا ناك اذاف وعدي ناك امك ةفاصرلا دكسم' ىف وعدي ناكو

 ا” اا اروكيل هيامصا دقق امانا :كدلذتيا تك هسبخلاالل: هر
 ناك ايلف ميعاربا تعي اذه ف ىزَرأ خودان# ةكتويب. اوهوسلا #9

 ' فتحات بهذق هليبس لخ هعمل ىذ نم تلخ ةليلل نيينتالا ذة

 قبع ءاحرا ىف لين لق اًديِح نا هداوقو ميعاربا باكا .ىأر املف

 كلذ ىأر املخ نئادملا هل اوذخأو هيلا عتماع لوحت كلام نب هللا

 ىلع اوقتلاف اولتاقي ىتح هدنع نم « عيبج روحا: :متيهاوتبا

 ىتح هباحصا قعبتف رسلمل اوعطقذ كي عمرهف اولئتقاف ىَلايَذ رهن

 ؛ةدعقلا ىذ محالسنال سيمخل موي كلذو دادغب تويب جيلخدا

 نإ 51 00. 106. 1. رجعم أ ام ها ربعم ا كنع 0 كنا

 عصا وانع دتعملا 6) 000 ىرزأ“ 2 6000 اعيمج



 از ل عم ور

 ربخل ميعاربا غلب املف كلذ ىلا هوباجأت ميعاربا «اوعلخو نومأملل

 هيفكيو هلزنم ىلا عجري نا هلأسو سبل نم هتوخاو ىسيع يرخا

 نياشبع ثحعب زعل مهبل ناك .املف هيلع كلذ بف تتاكد اذه رما

 « نومأملل احدو ةعلل سانلاب ىلصف هيقفلا ءاجر قا ىب سمح ىلا

 و كنج كيج ضرعغ ةيرسايلا ىلا نيج هنخ فدسلا مهن ناك املف

 مهصقني“ نأ -هولأسف 2دعو ىلا "نيسخل» هاطعأو نادعي للا

 ع مهنم لجر لات امهرد نيعبرأ نيعبرأ مهيطعيف 0 ةرشع

 ردغف نيشسيشل عاطعأ نيح ماس نب ىلع نم ىف 6 اوماشت اوسذاك

 مكيطعأو مكديزا لب ال كيم مهل لاقف مهنع ءاطعلا عطقو مهي

 و هلاسف ىسيع اعد ميعاربا كلذ غلب املغ لجر لك امهرد نيتس

 ءالفك هنم ئخأو هليبس ىلخ كلذ ا هباجأت اًذْيَح لتاقي نأ

 كلذ اويأذ :ضْيتح ىطعا ام لثم مهيطعي ىأ ننلل ىسيع ملكا

 للفا داوقو هتوخاو 1 وح مهيلا رم نينتالا مهبل ناك املف هيلع

 ىلع ةوديوب نأ 0 بنا لا ىلع اوضرعف ىقرشلا بنا 9

 د ميعاربا كيرن ال اولقو هباحصأو ىسيع اويتشف كيحح ىطعا اما
 باويألا اوقلغاو ةنيدملا اولخد ىتح هباحصأو ىسيع يوت

 اوفرصنا سانلا مهيلع رثك املف ةعاس سانلا اولتاقو روسلا اودعصو 1

 ىسيع عجرو نفسلا ىف اوبكرف ناسارخ باب اونا ىتح نيعجار
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 ريسألا هبش مهيحيا ىف راص ىتح لاتحا رث مهلتاقي نأ كبري هّنأكا
 20 «وربخأف ميعاوبا ىلا نوقابلا عجرو هلونم هب نلف .هداوق ضعب «ذلخاف

 2) 00 علخدو. 566: ءاناط 77و. عالق" 2) 11 للك 1هععمأ

 10عم اويشان 12 0. ع

3 130 

 7 ديالا مدعو



 كرس ال نس

 ' لما ضريخو ضعب ىلا. مهضعب ىشم هباحكصأو هتيب لفا ىسيعا

 ساسيع .مهسأر ناكو اوعمتجاو ميعاربا ىلع سانلا هثوخاو ةنيب

 «ربعو هودرطف سيل ىلع ميعاربا لماع ىلع اودكشف ميسي ل

 ميعاربال ناك لماع لك اودرطف رسمل 6 عطقب رماو* ربخل هربخأف ميعاوبا ىلا
 ابتكو ملاسملا ىف اودعقذ راطشلاو قاسفلا رهظو ةريغو عرللا قا

  دادغي هيلا اوملسي ىنح مهيلا مدقي نأ دلأسي كيمح ىلا سابع

 ىلص <تاعكر عبرا ةنيدملا نجحسم ىف اوُلص ةعمل موي ناك اًملق

 | 8 ةبطخ ريغب نذوملا مهب
 ,اوعدو ىذهملا نب ميهابا دادغب لها علخ ةنسلا هذه ىفو

 «ةفالخلاب نومأمات 0

 كلذ يلعب ةكذ

 ”ا قا نب دمحم نب ىسيعو ميفاربا نم ناك ام لبق انركذ تق
 ارخلو 2ىسيع ةفيلخ سابع عامتجاو هيأ ميهاربا سبحو نلاخ
 00 ا دسلا ديقرلسي ! نييرخ ىلا" هيدكو ميقارتلا قلع  سصيح
 | دش هيقو مهباتكا هاثإ امل اًديَح نا. ركذق «ةيلا .ندادغب اويلسيل او

 نيسمخ مهنم لجر لك نادغب لما دنج ىطعي نأ هيلع مهم

 ١ ةلفوللا فيوطب رصرص رهن لين ىثح ءاجو كلذ ىلا مهباجأت امهرد
 3 "تاذغ هوقلف دادغب لها فاونقو نمانسع ديلا مشو نقيمحلا موس
 امهل عضي نا مهدعوف هنم كلذ اولبقو مانمو محعوف نينثالا

 : ااوعديف ةعجل اولصي نا ىلع ةيرسايلا ىف تيبسلا ميسي ءاطعلا

 2) 000. اوربعو. 2 4) 1< ءمدز. 000. عطقيو. ) 400101 تاعكر.
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 )دا ازعل

 عورخلل - ميهارتا» لاق :املك  ىاكوت ىلع نم ءوتس ف هللا
 لوقي ةرسخو مهقازرأ نوديرب دنخل ناب هيلع لدعي م لاتقل

 هنيب امم يري امم فّدوت اذا. ىتح كلخب لاز اف ةّلغلا كرت ىتح
 نسب ميعاربا* مهيلا عفدي نأ ىلع مهقرف ديمحو نسما نيبو
 نك اًملف ميعاربا بخل غلبو لاوش حالسنال ةعلل مري « ئدهملا
 ىف ىلا. نسانللا .لاقف يمس باب . ىثلا ,ىسيع اج لييبا

 اتوب

 ال. نأ : ىلا ىويضو هلع ليخدا..ال.:نأ مل( تيمضو ادينحت تاللا

 ماسلا بابو رسم :بابي 0 قحنخ رفج نا رما ارث «ىلع لخدي

 نأ ميعاربا لاس ىسيع ناك للقو عنص امو لق ام ميحاربا غلبو

 ؛ه ملكت .اب ىسيع ملكت املف كلذ ىلا هباجأت ةنيدملاب ةعلل ىلصي

 نوراه نا ركذو *ءرذح ,هذخل .ديري هنأو ربخل ميعاربا عبو
 املد بك عنصي نأ كيري اب ميعاربأ ربخا ىسيع اخا

 ٌلتعاف كيري ام ضعب يف هبطاني ىتح هينأب نأ هيلا ثعب .هربخا

 .رصق ىلا هانا تح لسرلا هيلا ديعي ميقاربا لزي ملخ ىسيع هيلع
 رو ىسيعو ميعابا الخو سانلا بجاح هيلع لخد اهلق ةفاصرلاب :
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 ذخأو هسبح هنا رق برضف هب رما ءايشأب دروق اًملف ليقي ام ضعب ْ

 اًناَيِبَصَو ددلو ما ذخأف هلونم ىلا ثعبو مهسبحت «داوق نم ةدع ١

 لاوش نم تيقب ةليلل سييكل ةليل كلذو ميهسبحت «اراغص هل

 ه) 800101 طقععأع 865) 000. اقدنخ. ) دزع :ءءأع
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 16 ا. حبس

 راص املف سوط ىلا راص ىتتح سكبس نم صخ# نومأملا نا ركذ
 اعل لكأ سوم نب ىلع نأ رثاء مايا هيبا نبق ىتحي اهيع ماقا داعب

 نفدق نومأملا هب رمت رفص رخآ ىف كلذو ةءاجت تاف هنم رثكاأف

 ليس نب نسل ىلا لوألا عيبر رهش ىف بتكو كيشرلا ربق دنع

 0 م را رفعج نب ىسوم نب ىلع نأ هملعي#
 اولا ناسا 20 للا تنكو 4 دينوعت غبيلعملاو , مخل قم

 ” دل هتعيب .اومقت امنا جتأو ىسوملا نب 8 توم مهملعي دادغب

 نسم ىلاو هيلا اوبتكف هتعاط ىف ليخدلا علأسيو دجنعللا ن“

 ا( احلا ناكو «ىحا ىلا ةي. بتكي. ام :ظلغأب باتللا ..باوج

 © نومأملا ىسوم نب ىلع ىلع

 مط املخ نادغب كيري سوط: نم .ةنسلا هذه' ىف .نومأملا لحرو

 © رد فلا .ىفلا اهتغيظو نم طقسا ىلا ىلا

 00 ا لا ب نيل لع ءدؤسلا تبلغ ةنلسلا هكماتوو

 هغت هضرم نم هب ٍساهف اديدش اًضرم ضوم ناك هنأ كلذ ببس

 0 كلذلل بتكو تبب ىف سبح نيد ىف لش ىتحت: هلقع اذ

 ” 0112 ىللعا نيكي نأ باتللا تاونج عانأت .نومأملا» خلا ىلا

 ©هباتك رثا ىلع مداق نا هملعيو هللا دبع نب رانيد

 نا نحن نب. ىسيع .ىدهما نب ميهابا برض ةنسلا هذه ىو

 “« هسبحو كلاخ ىنأ

 الذ ببس نع ربخل وكذ
 00000 داك نال ىلاخ نإ ني دمع نبا ىسينك نا ركذ

 'ملاهلا ىدبعملا تيحض ىب دمحم عنيد ليسرلا ناكو نسكلو

 0” ذه لتتقي نكي رو ةدصنلاو ةعاطلا ميفاربالارهظي 7 ناكو



 نيرا 0

 اودجو ام ”اوبهتنا زاد ىلا ةولدقو: رهظلا كفو“ ناكا املق تلقا ١

 مهي كلذو هب اورفظي ملف هوبلطو هتيب لصا رود اوبهنناو اهيف

 نب ىلعو اًديمح غلب املف ءرفص نم تيقب ةرشع كثلثل ءاتلثلا
 لونو رسل عطقو نتادملا ذخأت اًددق ىيبح تعب ربخأ ماشع

  هعطقف ايد رهن أو نئادملا لونف اًدتق ماشهغ نب نلع ثعبو اهب

 رق عذص ام بلاتلاب عنص ثيح ميعاربا مهنو نئادلاب اوماقأو
 © هب رفظي مث

 © لهس نب نسل تنب ناروب نومأملا جووت ةنسلا هذ ىفو

 بيبح* ّمأ هتنبا ىضرلا ىسوم نب ىلع نوماملا جوز اهيشو |
 10 © لضفغلا « ما هتنبا ىبوم نب ىلع“ ني انبحا 0

 نسب رفعج نب ىسوم نب ميقاربا ةنسلا هذه ىف سانلاب جحو

 ٠ ناعام ©

 نونقامو 0 كك ليممب تاخد مد

 تادحالا نم اهيف ناك اع بخل وكذ

 دعب نب سوم حن ىلع توم اهيف ناك امم نأ ركذلا
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 أءزم ا عك

 اوركتأف مهلعاسف عفت فمما لو ناومع نب رزيزعلا .كبع

 مهب رمأو مهنم كلذ لبقي ملف كلذ نم ءىشب اوماع اونوكي
 5 العا هطساو 111 ليس ىب نسل ىلا مهسوعب كتعبو اولتقف

 / لضوو هناكم ديص دق هنو لضفلا لتقب ةبيصملا ىم هيلع . لخد

 00001 نسل ليي ملف ناصر زهش ىف نشل لل كنلخي .باتكلا 5
 "نم .نومأملا لحرو يارخل ضعب ىجو ةلغلا تكردا ىتجح طساوب

 . نئادلاب ىدهملا نب ميعاربا ناكو رطفلا موب قارعلا وع سرس
 : 7-5 لاتقلا 5 نوجوأري . «اياننطو لينلاب ىيعسو طبلا وبأو , ىسيغو

 00 محك هللا :ديع ني. كلم. نب هللا ىبع ىب بلظمللا ناك كفو

 لع نوماملا ىلا رشلا ىف وعلي لعجو ضيرم هنأ لتعات ىكادملا 0

 ىلا هباجأت ميعاربا نيعلخو .نومأملا ةفيلخ ىديملا نب روصنملا نأ

 اا لد نيرو قو نانا ب ةئزتم وتم هل
 لنيف امدقتَي نا ماشه نب لعو ديبح ىلا بلملا بذكو

 ربخلا ميعاربا دنع فققحت املف ناورهنلا 1 رصرص رهن

 عيا ةزسلفلا 0 و لونف نرد لا [بقاوعلا يدع

 ” ابلطملا اماو 2اههيديأب اوطعأت ةجزخو روصنم / د كلاخ قنا

 الاانا رتك ىتح هلرنم نع اولثاق هباحاصأو « هيلاوم ناف

 تايلف بهنلا دارا .ىم # ىدانف اًيدانم ميهاربأ رمأو مهيلع

 ١ ©) 000. نأ 8 انادوطو. 6) 000. نويحوارتخ. 000 وركن.

 ع 2) 000.- ةيدياب. ) طع ءمدز. م26 هيلا ومرات 51ه [1ذ :يلاوم ةعنف.

 35 5001 قدانخا كك 7728772. أ 1



 ل ةدس اءزأب

 0 ول دنللو داوقلاو ىاوملو مشاه ىنب نذ دادغب ىلا ح 6

 كلذ فققحت املف 2؛كل ةعاطلاب © اوعخو كلذ ىلا اونكس 2

 لضفلا ملع كلذيبرما:اتلك داكعي ىلا ليجيلب رما ناك 00
 5 عاضعب بوض ىتبح ”هتنعتف“ هما :ىه كسلد“ ضعبإا ليسا لا

 ىسوم ني ىلع ؟هدواعق ضعي ىحل فتنو !اًضعب سبحتو ”طايشلا
 .وه ام ىرادي هنا هيلعأت هل هتامض نم ناك ام هيلعأو جما ىف

 لشفلا ىلع ميق كش سرس ىنا اًملف ورم نم لترا رث هيفا
 يا ب مامْلْل ىف وهو لهس' با

 ف: 2 ئَيْخلا ؛ناكو ارتدت وعم نابعش ىم اتلخ نيتليلل ةعمشلا ٠

 بلاغ ممدحا رفن ةعبرا تو نوماملا مشح نم لضفلا اولتق
 ففومو ىمليدلا جرو ىمورلا نيطنطسقو دوسألا 2 ىدوعسملا

 تبلط ىف نومأملا ثعبف اوبرصو نس نوتس هلو هولنقو ىلقصلا
 متيهلا ىب سابعلا هب ءاجث رانيد فالآ ةرشع هب ءاج نمل لعجو

 ة5 مهب رمأذ هلتقب انترما :تنا نومأملل اولاقت: ىرونيدلل 582 ىبا

 !يدتخ اانخل لاخلا اولتتا "تشل 210 ليم 95 نتبرضف

 تضخا 07 هيغل عد ىلع 0 لق ىم 0 0 ملال
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 ل 001

 ' قاريع نب ريوعلا كبعو ناعم نب نئيح الا لاك ىراكسع لفا نم

 'اًنلكئاسا ىنح لع علخدأ مل لاقذ ركسعلا لأ حت نم دعو

 0ىب زيوعلا دكيعو ناعم نب ىيك ف ةبلع هلخدأت تركذ ع

 'فلخو لضفلا تخا نبا وهو كيعس ىنا نب ىلعو © ىبومو نارم

 | نامالا هل لعيج ىتح ىربخ نا ة اوي هيخا ايع هلأسف ىرصملا و

 | لك بتكو مل كلذ نيضف هل ضرعي ءاّلأ لهس ىب لضفلا نم

 'م سانلا هيف اع هوربخأف جيلا هعفدو هطخ "ا نم لجر

 ةداوقو هيلاومو هتيب لها بضغب هوبخأو هل كلذ اونّيِبو ىتفلا

 00١) ةمترع نما نم لضفلا ةيلع هوم امون ةيتك ءايشا ىف هيلع

 00000000 هدلح لعب ام هل نيييلور هحضنيل تاج انتا ةيقافرم

 1 0س لضفلا 0 هند 0 نمو اعبم' :فالخأ تاججرخ درمأ كر أدني

 "نق 5 سلا نب مهاط ل محصن دارا دسنأو هلئق 'نم مترف ىلا

 ةمومزم ةفالخل هيلا كاتو ختفا ام ميتقاو ىلبا ام هقعاط ىف ىلبا

 ٍ ىرألا نح ةيوأاز ىف ريصو ةلكأ كلذ نم 07 مالا اظو اذأ ىتح

 بغشف درمأ فعض م لاومألا عيلع ترظح كف ةقرسلاب 1

 |0001 مو كلملا طيضا نادغبي كتقالخ ىلع ناك ول .هّثأو هدنج

 0 اق ايندلا ا نسا لع مب ىرتجلا امر لت يلع

 0000 دونت دق نيسللل , نب فاطا نأو اهراطقل نم 4 نقتفت

 ءىتت ىف هب ناعنسي ال ةقلا ىف لمد لتق ذنم يرينسلا

 . ©) 516 116 تأ 12152 ©0012: 11 تيودور. عند 61 سنومو 14

 0 / عكا يسوم ©1182 1 سنقوم. 02)) 06001 دوياقح ١)

 نمور: ع6 15 0 لار يكلم لل دلع 27-5 51 6ي 261 عةقوو
 000. فقد



 نم رورغملا لق عب كلذ اوعنص ايلف ههجو اوبرضو هقنع اوعجوا|

 كلذو هدّيقف احا ىلا لخدأت نخأت يبول باحصا اي وهرغا

 نئثادل اب ميهاربا ىلا هب اوجرخ نينتالا هليل ناك املخ ىحألا منا

 كر ام. لتتم هيلع كرف اكس ملك اب هملك ةيلع :لخد املف'

 تبيح :نز7 لافوا ]باتت ع الجر اوءاخ | اونك لىفو قاكسا ىلع

 ليس قفا ملف سبح هلكيقوا تح !تقينو ميهاربأ هيرضف يع تيرا

 نأو نسي الل مهيقك قفلت وحلو ااًنمبا نى 7 .
 اوملعي نا سانلا نم اًنوخس كلذ اوعاشا امتأو «هلتق ىسيعا

 رشع انثا هسبحو هذخا نبيو هجورخ نيب ناكف هوجرخإف هناكع

0 10 

 21 0 د مم

 ' ىارعلا كيوي ورم نم ..نوماكا, صخب ةيسلا تال
 اهنم هصوخ# نع ربخل ركذ :

 نوماملا ربخا ىولعلا دمج نب رفعج نب ىدوم نب ىلع نار
 لضفلا ناك امير هوخا لثق ذنم لاتقلاو ةنتفلا .نم 'سانلا ديف امي

 دة ىف. سانلاو هتيب لها نأو رابخألا نم هنع تسي لدهس

 انر امل مدار نونجم ريحسم هلا نولرقي منو ديشا هيلع انا
 م عهنأ نومأملا لاقف ةفالخلب ىحيملا نب ميعاربا همعل اوعياب كلذ

 هب هربخأ ام ىلع مجرما ميقي اريمأ هوريص امئاو ةفالساب هل اوعي

 نيب متت .برطل نأو هشعو .هبذك كك :لضقلا نأ مملعات

 ه0 ناكمو هناكم كيلع نومقني سانلا نأو لهس نب نسكلو ميقا

 اذه ملعي نمو لاقف كدعب نم ىل كتعيب ناكمو ىلاكمو هيخا

 مز 0011 لد

 3 د 109



 رك م١ خلس

 |0001 انور دنلا .لخا ئطعا لئهس برق: « علا بورخلا كا واص .انلف

 ىلا هوباجأف ©بوردلا نع هل « اوكنتي نا ىلع 8 نيفلألاو مرد
 1 املف كلذ خو ناكر لاو جدلا :لجيلا : بيت نانكفا كلذ

 "< لك نم هل اوعيهت نابعش ىم نيقب سمخل نبسلا ممي

 نيم نب رهاط ىجسم ىلأ اولصو اح بورحلا لما هلذخو

 مهنم ىفتخا هيلا اولصو املف دجاسملا نم برقلاب وهو هلزنم ىو
 ةلنم اولخدف ءءاسنلا نيب لخدو ةراظنلاب طلتخاو هحالس ىقلأو

 ادخل ليللا قاك املق 'نويغلا: هيلع زك اولعج عب -اورفظي رث :املف

 ىسوم نب قاحما هب اوتأف هلزكنم برق ىنلا بوردلا ضعب ىف

 0و ىحيهملا نب ميعاربا هبع للعب ىدهعلا ىلو وهو ىداهلا

 ع هجاحو هملكف مالسلا ةنيدع

 قويعد تناك امنا هل لاقف انرما 4 تيا نئاجنلا' انيلعأ ”تدواح

 العا انأو  دنسلاو_ تاتللاب .لدعلا ىلا ا فتكا انيكاوو فليس اضع

 00 1 هلم كلت البغي ملف ةفاسلا هيلا مكوعدا ةيلغا تانك

 0010 0 ةليدكا هم | مهل لقف ب ىلا جرخا هل

 اذه 5 لاق املف خذعاسلا 3 مكوعدأ انأو ةنسلاو بانا ل

 هل لقو هباكصا نيبو هنيب

 ©) 000. ىذلا. 6) 000. 200. جردلا, هزئاتتط 10116 © 0:
 0 80 1136 رد 7779772. 70 8.ى ىفغلالاو. 6) ادع 17 هو7. أ
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 الل عب ا

 ربو تاوذَو الس نم ةركسع قى ناك ام عيمج نسما باكعص

 © كلذ

 ئوطملا ةمالس نب لهسب ىدهملا نب ميهاربا رفطن ةنسلا هذه قو

 ْ يرحمو |ورعط يل عر رف
 دابا

 لعلا ىلا وعدي .دادغبب اًميقم ناك ةمالس نيب لهس نأ ركذ

 عيتجا ىتح كلذك لي ملف معلص هيبن ةنسو هللا باتكب

 هلونم ىف ميقم وه نم ىوس «لنع اولوذو ندادغي لعا ماع ا

 مزق .ةعقولا لبق هلاتقي مه لق نيعارتا ناكو هعم منيا ال

 ىلع :ئرملا تراسصصو ةخعقولا ل | كك ايلف لفف نع كسمأ

 ةعاط <«الأو ةّنسلاو باتالاب لعلا ىلع نعياب نيذلا هباحصا ىاو
 كنق كلن ىلا هباجا نم. لك ناكف فلاخل ةييصعم ى, ىولكل

 ا: فحاصملاو سالسلا هيلع بصنو رجآو صحب اجرب راد باب ىلع لم

 رثاسو وللا لا نم هباجا ىم ىوس ماشلا باب برق اوغلب ىنح

 هتوخاو وه لبقا دادغب ىلا ةمرهلا نم ىسيع عجر امل سانلا
 وسب مركذي ناك 2 هّنأل ةمالس نب لهس وك هباحصا ةعامجو

 «لتاقف هريغ مسا هدنع هل نكي رث ىاسفلا + ليقيو جلاعفو ملاعا

 :هدلاخ نا نب 4ديح نب ىسيع* هلاتق كوت ىنذلا ناكو امايا
 جا

 كين لل

 ه) 7+هيد». الو. 2 5) ظ» ]آخ كه هيض. ؟ءءععوأ. 000. نال 4)"'

 14 ته قيم 2) 51غ 1ءعأ متم ناد اد ©.



 كرار ١ خس

 نم دحأل ١ اوضرعي مو وسلا ضيبألا نمأ مهيدانم ىدانو ةفوللا

 ند يح © ني لضفلا * .ةقوللا ىلع اوّلوو ريخ ليبسب الا قلخل

 ترمأي ىدهملا نب ميعاربا هيلا بتكف اهلها نم ئدنللا حابصلا

 اللا لع ليتسي .نا. ديعس ىلا بتكو طساو ةيحان ىلإ ج ورخاب

 جرفلا 2 ىنإ نب ناسغ اهالوف هدلب لها 5 ةليل ئدنلا ريغاك

 |0000 اهالون .ايارسلا ىبأ ءاخا هلا ىبع ابا .لتق ام ىعب :هلدع رت

 نب ىيبح اهمدق ىتح اهيلع اًيلاو لزي ملف لولا هيخا نبا

 ىسيع ىدهملا نب ميعاربا رمأو اهنم ليهلا برهو كيبل دبع

 قيرط ىل اع طساو كيت ريا 1 نانا نا نب 7 نبح نبا *

 اًعيمج اريسي نا مزاخ نب ميعنو ىمشاهلا ةشئاع نبا ومأو ليلا

 لوألا يدان و كلذو اهريا كلكيو ء ىخوح نييااع اجتن

 ةدايصلاب اوركسع ىتح مى ىقيرفالاو طبلا وبأو دكيعس :/امهب فحنو

 نب ىسيع قيلعو كحاو ناكم ىف اًعيمج اوعمتجاف طساو برق
 00 دع ارد ىتح نويكرت اوناكم لاك" اديا "ىدي' ىيخام

 نسل باعصا نم :جيلا يرخب الف # موي لك ىف طساوب هباقصأو اف
 اما ريما ىسللل نا ّق ظساو ةنيدنع نونصحم و دىحا

 نم نيقب عبرأل تببسلا موي هيلا اوجرخف لاتقلل يورضلل ُىِيهتلاب

 ةيرهلا تعقو ث رهظلا ببرق .ىلا اًفيدش اًلاتق اولتتقاف بجي

 ذخأو لينلاو © اينرط اوغلب ىتح اومزهنف هباحصأو ىسيع ىلع

 ©) 800101 طفعع هع 14. 8) 1صقعرتت نا. 2 000. وخآ. ©4)ر

 800101 طقعع. ه) (000. اخوج. رك 00 عب. م 500101 و.

 /2) 00. 1صععتت ال امويو 512. 2) 51غ زونط 5112152 2. مهأر 18 1©-

 «عماتطماتق. (000. 1.1. ءغ 523 انابرط. 62 له 825 085 6 هي



 ةخفس 0
١ 

 داوسلا خيلعو نوسعاملل ةعاط ل روصنم ضب ميعاربأ 5 ةاعش قنيللا

 ءاعبرالا موب ناك املف ةرضخل ةفوللا لسا نم 0 0 ِض

 نانا اراك جس اوما ةدؤوللا/ لقا 0 كناذ :ئأر اًملق ةوقرحل

 : ير نأ ىلع هباصصأو رفعج نب ىسوم نب سابعلل نامألا هوُأسف

 خماع نا :اولاقو دوملعأت سابعلا اوثا مث كلذ ىلا جيباجأت ةفوللا نم

 بهنلاو قرد نم ا ىقلي ام يرن دقو ءاغوغ كعم نم

 تنم ليقف كيف انل ةجاح الف انرهظا نيب نم يرخآف لتقلاو
 زو ةسانلتاب هيف. ناك ىذلا هلونم نم ليكتو هوملسي نا فخو

 ف باحصأ ٌنشو ةريكلا ىلا هباكتأو ىيعس فرصناو كلذب هباككا ملعي

 ىسيع ىكلاومو ديعس باكا ىم ىقب نم ىلع ىسوم نب سابعلأ

 ضبر اوبهنو ىدنشل ب اوغلب ىتح مومزيف ىسابعلا ىسوم نبا

 كثسعسبف هب اورهظ نم اولتقو رودلا اوقرحأت ىسوم نب ىسيع
 دق سابعلا ناو كلذب هنوملعي كيعس ىلا جيلاومو نوبسابعلا

 رد امهباختأو طكبلا وبأو كهعس بكر نامألا نم بلط ناك اع عجر

 ىلتق الا بهتني عنم دحأب اورفظي ملف ٌةمنع ةغوللا اوتأ ىتح
 هوقرحا الا سابعلا باككا ىديا ىف ناك اه ءىتش ىلع اره دو

 سدس دكا

 سابعلا نأو ءاغيغلا لبع نم اذه نا توملعأت ةفوللا لخا ءاسور
 وو سمح نييبكل كده ناكباهلذ اانع 0 ءىش نع عجبي رشا

 اولخد ىتح ابل ويب ديعس ءاج لوألا ىدابمج نم نولخ :

 ه) ادع 1: هيدر. ءهغ 11. 000 ل

 هيف ديو جور: دوسرع



 12 1 دس

 اايعنو رع نا كج قعقاوف لينلا ىلا رصقلا .ىم:ةباككأو

 مهغلب لينلاب اوراص امل لينلا اولخدو ميكح مرينا ةعقولا ىف مو

 لقا هيلا وعدي امو ىيلعلا رفعج نب ىسوم نب سابعلا ربخ

 5 نورخأآ موق هل لقو مهنم ريثك مق هباجا لق هّنأو ةفوللا

 03 انل ةجاح الف كيخأل هدعب .ىم رف نومأيل وهلت تانك ة

 اىلاوأ كتيب لحما 6 صضعب وا* كيخا ىلا وعدت تنك نأو كتوعد

 00 3 دلعي ىم رث نومأملا كل وعدا انا .لاقف كنبجا كسفن
 ' ذبح نأ رهظي ناكو ةعيشلا رثكأو ةضقارلا نم ةيلاغلا هنع دعقف

 و

 1 9-1 م -

 ااذدم هلبق نم اًموق ءبلأ هجوي نسل 0 هيوقيو هنيعبق 5

 ' ثلا ىم طبلا وبأو كيعس هيلا هجوتو نحا مهنم هنأي ملقم
 7 5 ع عا - 2 1 2

 ىلآ مهب جر اًقيرط ١ اوذخا روعالا ريدب أوراص املف ةفوللا 2 ىلا

 ممَي اوجرخ هباكحا هيلا مأتلا ايلف ىعاش ةيرك لنع ةمثرف ركسع

 ةرطنقلا بق اوراص اًملف ىلوألا ىدامج نم انلخ نينايلل نينثال
 ناك عيابم ا ىبا ىبيلعلا رقعج نب كيو < نب 0 مهيلع جوخ

 ادتك ةعامج مهعمو ابارسلا ىا وخا هللا دبع وبأو ةكمب هلو

 : | دايعلا ذائفوللا تاق ع 1 0 نب ىلع عد مههَحو

 . ببيع - ببيوحو دم نسج

 >3 ىتح هباككأو ىلع مىنهناذ ةعاس عولتاقف رفعج نب ىسوم

 ناك املف ةريحلا اولرن .ىتح هباصتأو ديعس ءاجو ةفوسلا

 يب اع
2 

* 0. 

 5 2 ه) 000. ضعبو. ه85) 400101 ىلا. ه) 800101 طقعع ء>ء آش

 1106 ننهوننع ]ا



 ٠.١" نس لكل

 باحصا ٌكشو ءاتلثلا ةليل كلذو برهلل اوعيهت رصقلا ىم جسرف'

 فردا يحل "لبس ىب: تلا ني نيندصلاوا س00 0
 ثم ركذ انيك تيبح ادحلو هوتيل

 هللا دبع نب ناعمو 2 نيكل نبأ برغو اًعاتمو اّلاوما ةردب

 : مناف ديبح نبا امك لينلا وح ضعبو ةفوللا وحن مهضعب ذخأف

 رق ًلاغب ىتكا ةفوذلا ىلا املف ةقوللا ىلا ديبا ىراورجب ردك

 رصقلا ىسيع لخدو ىسلمل ركسعب هيباب فحل مث فقيرطلا خا

 مهي كلذو هنم 3 هذخأو ىسيع راصو هباكتأو كيعس هل همّلسو

 ٌثيمخو لهس نب نسل غلبو رخآلا عيبر نم نولخ رشعل ءائلثلا
 "٠ نم يرخو تعدخ ىنللو كلذب كملعا رلا نيج هل لاقت هحنع'

 ىو اًعاتمو كلانه نيناك هل ةلاوما قحآت ةقوللا أ ىتح هذ“

 سابلب ء درمأو ىولعلا رفعج نمد اوم. نب سابعلا ةفوللا ىلع“

 هناعأو ىدوم نب ىلع هيخألا هدعب نمو نومأملل وعدي نأو ةرضخأ

 كنوبيجج ةفوللا 4لمأ نافذ كيا نع لتاق هل لقو رد فلا ةئثامبا

 ةكرشو ةقوللا نم :ديمح جرخ ليللا ناك املخ كعم انأو كلذ ىن

 ليلا ىلا ربخل هغلب نيح 000 اميكح هجو نسلمل نك كقو'

 اوجرخ ىتح هباحتأو وه أيهت رصقلاب وو ىسيع كلذ غلب املفا
 نم تلخ ةليل ةشع عبرأل تبسلا ةليل ناك املف ءلينلا للا
 نادوع ىقبو قرد نتبهذ رث ءاهسلا ىف ةرج تعلط رخآلا يضا

 2: ىسيع تبسلا ةادغ يرسخو ليللا رخآ ىلا ءامسلا ىف ناومتأا

3 

 ه) 200. نيمألا 2) 00101 س. 2 ى00101 . تع ميس. كلا
 16 2) .لصةءقان1 لطفأ هك 27موس ءاالق 2ك م0010 لينلا
4 20 1 
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 أءام ري ةخدس

 | 27 نب ىبوم نب عل عيابي نأو ةرصقلا سبلب ةرمأي نول
 نادغب ىلا مدقتي نا دمايو هدعب نم ديعلا ةيالوب دمحم نبا

 نب ديمح ىلا بتكو رمس لزن تح لحترف اهلها رصاح ىتح
 0 اةيخان نم اهلعا رصاج ىتح دادغب ىلا مّدقتي نا ديمحلا دبع

 00000000 ناو قيبح كلذ لعفف ةصلل سابلب قمار ىرخا :

 ا 7
. : 

٠. 

 اوربا نىب ديك جرغلا ىنا نب ناسك طيلا را روجاسلا

 ىدهملا نب ميعاربا اوبتاك كّيبح داوق نم ةّذعو ئقيوفالا

 ' يبو مهنيب ام كعابت نق ناو ةييقا بار دمع دل وتخلي ا

 . هنأ ناكو كلذ لقي مهيف بنكي كي ناكو ميحتاربا بئاكي 0

 نا 5فاخو لعفي ملف* هينأب نا هلأسي ديمح ىلا بتكي
 5-5 -_- 1 كلي 15 :
 ١ نوبنكي أوناكف هركسعب نورخالا بقي نأ ىسخل ىلا جر

 و كل فلاخم هنا الا كنايتا نم هعنمب سيل هنا ىسمل

 كا هيلع ملا املف داوسلاو | روسو ةارصلا نبي عايضلا ىرتشا

 رخكلا عيبر نم < نولخ سمخل سييثل مي هيلا يمخ بتكلااب 5

 ايلا ثعبي نأ نيلاسيو هنوملعي ميعاربأ ىلا هباكتأو كيعس بنكف

 )0 كقلا هيلا اوعتدي ىتح نلاخ, نا ني كيخ نب ىسيع

 00 كءاتلتلا 2 كاوغب نم نرخ ىف ميعاربا ناو 100

 - مهيلا ىسبع هجو بانذلا دانا املف 0 كير ىفاولكت

 بارعألا يرق هلوزنو ىسيبع جورخ 3 ركسع للا غلب

 " )1200: ىيج. )0  ةللئ01 طدععز ك. آخ 0 2 004. نيقب.
 1 1 رخالا عيبر ند نولخ كثلتن. :

 0: 000 .. ببي بوس وجبس موج سس بسور جمس وج 7 ا

 ها هيا 5 3 6 8 1 زج 2 ")طلال نا 790 ندب 78 3-0 5 -

 4 ا 5 2 . 2 ' 3 ١

| ١ 



 أ سم أءأا

 نيبناذاوناو فوب رهن ىلعو كلانه ميساسط ىلع بلغو «روباسجروب ١

 اهي 'لوش فل هس دنس ىو تكيس رش نإ ا
 :غابجأ ىف كيقولا ىب قلحتا ايا ئحهملا ب ميعارا هيلا دل ١

 ناكشا 4 ىلا عمو ريجاسلا نب ديعسو طبلا وبا نم فاوقلا" ند 4

 5 دعم ' ناك هثا ةبلشلا :بخاض 2 يبس "نع كتم كإرتا ذل نال
 قاحسا ابا بارمألا نم لجر عطف ةارشلا اوقلف مالغ وفر

 ىفرعأ < ىلا ارَم+ ساتقأ هل لق, ئكرش هلا مالع هنا ىلا

 ىلا ىدهم مزسو سانشا رفعج وبا وجو سانشأ دموي هامسف :

 ناولع 0 ىحهم ىلا ميعاربا هجو امنا عاضعب لقو ءايالخلا

 6 الجر فخا هنم برق املف هيلا راسف بلطملا قروونأ ناقمدلا ٠

 هلئاقف بارعالا تعيتجأاو هلتقف ىذقا هل لاقي /: ةيرووحلا دعق نم

 ©دادغب دولخدا ىتح دومرهفا

 تعمتجاو م ضْيِبف ةقوللاب ايارسلا قا. وخا' نيقو ةنسلا هك |
 كثعبو هلتقف بجر ىف يرغلا 2 نأ ىب ناسغ هيقلف ةعامج هيلا

 5 “ ىدهملا نب ميعاربا ىلا هسأرب
 قازاوسل هويط ل

 ةئوللاب :نوهظو ايرسلا
 بتح هكسعم ف كاتب يقم وهو 00 لكس نم, 18

0 

 3 ا ء0220م16 بوناسحرب. 1ك هيو. م 12316 ف زوم 2

 6500101 نأ. 2 0000. لسي. (0د]ءءانتتق 0101, 560 مق :

 هعااتتك هان. 220521117 ة5ءوتتعد5 خبلسلا ©0121 ماتتتت 56 © 20-

 طصتسع 0عرمتوغم جل” طمع دمصصتسع. 4) 400103 ابا. ه) 5ةزع 1عون (ءماآ

 1170ج 250 ىأر نم د رز ديروزل. ى) 000. ضيبف.

 /) 400101 طلع ءغ لعتص0ع حنبل. 2) 000. ضيبت.
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 اا اء خلس

 1 ميهاربا قشسفا ةعولل مهبل ناك املف نومأملا اوعلخو خفالخاب م د

 ' الحم ندد سابعلا نئب هللا كيبع هعياب نم لوأ ناكف ربنملا

 نآوقلا رت مشاه ,ىنب رئاس مث ىدهملا ىب روصنم رث ئمشاهلا

 راك كلام ب هللا دبع نب بلأملا ةعيبلا نخأل يتلا

 ' لصلا بحاص ماصو ىدنسلا هب ماو كلذ ىف بس ىخلاو

 ءاسورلا 3 اوناك ءالوه .نأ لا كاوملا. رئاسو فيصولا ريصُنو 0 باجّتمو

 كلو نم ةفالخل يارخا دارا نيح نومأملا ىلع جهنم اًبضغ ةداقلاو

 ةرضنلل هسبلو كاوسلا نم هثابآ سابل هكرتلو ىلع كلو ىلا سابعلا

 رهشا ةتسلا قازرا يطعي نا كنإل دعو ةعيبلا نم غرف امو
 | لكلا جرد ىتتام ماطعأت هيلع اوبغش كلذ اور املك اهب ععفاحف»

 ' ارعتشو ةطنح مل ام ةّيقب 2 ةميقب  داوسل ١ ىلا هضعبل بتكو لج

 نيبيصنلا اوذخأت هوبهتنا الا ءىشب اورع ملف اهضبق ىف اوجرخن

 عم 4 ميهاربا بلغو ناطلسلا بيصنو دالبلا لأ بيصن اًعيمج

 "وو نئادملاب ركسعو هلك داوسلاو ةفوللا لما ىلع دادغب لها
 ' لا بئاللو ىداهلا قيوم ىب ساّبعلا نادغب نم ٌقرشلا بنان دف

 ىدهملا نب ميعاربأ لاقو ؛ىداهلا ىدوم نب قانا

 1 ا ا ل

 هلاَهَمْلآ ىف ْمُكَنوُذ ىسفنب تيرم
  هجورخ ناكو ىرورتلا ناوُلَع نب ديم مكح ةنسلا هذ ىقو

 4) 77 ميو, خم ةفناحبم)) لوط دلاتللا اناكتمت. 6) 1

  اونك هع معيض 2 2 400101 نع مممعم. 1خ ع آاطص 2-21 ةلنقأ
 فون 105 01651061 2غ زيف 2) 1 ميعا بأ ع الطض هالحال.

 + 0 14 )2. طعما ءتغ طماع ةهاناتنججأع ©«00. 1طن ة1-10).



 1 دن اءاذ

 تدفأو م دالب ىف 2 اهدازو مليدلا دالب نم © زون لاو 0 راللا

 د 1 90 . 94 ف ا 0
 رساخل مالس لاقف اهنع نورك ندب روك لؤناو ناتسربط لابج

 نيشلاو مورسلأ عتف زمتت انآ

 نيورش كلم نم انل 00

 1 5 ل هلل دّبعل َكَيَدِي 52

26 - 

 نوح ف 0 انما عم

 مليدلا كلم ىليل ابا رسأو ء نومأملا ىلا* . ىراق *نج رازام ةنصخلاا

 © ةنسلا هذه ىف دهع ريغب

 © ايارسلا ىنا* بحاص دكيح نب دكيح تام اهيفو

 ٠١ نب ناذيواج #باصحتا ةيناذيواخل ىف ئمركلا كباب كرت اهيفو
 طذطخأو هيف تلخد ناذيواج حور نا ىداو ْلَبلا بحاص للهس

 © داسفلاو ثيعلا .

 ماعضلا 0 ةعاجم ناهبصاو ىرلاو ناسارخ ىللعا باصا اهيفو

 © توملأ عقوو

 15 © ىسوم نب* ىسيع ىب ىسوم نب تاك: هيف سانلاب حو .

- 
0 

- 

 5 ىلع - نب قيلت لإ

 نيقتامو نيننتأ زخم تالكلاف مك

 ثادحألا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ىدهملا نب ميخاربال نادغي لما ةعيد كلذ نم اهيف ناك اما

 ٠ مهي لوأ ىف دغياب مهنا ليقو كرابملا ايا مهتيبمستو ةفالخلب 0

3 

, 

 2( 0 نررسلاو نذاللا, 14 رزيشلا 5 رذالبلا. 01, 15: ةلعطتخ 2.

 م.دى ءا اللد ءا ]ةعنغ. 2 0) 000. اهدارو. <) نوماملل. 2
 400101 اطوعع هع آش. ) 8040101 طقعع»



 || الأ. نس

 )0 نب ىبوم نب لعل نومأملا ةعيب نم ناك املو دادغب نع عي
 ْ (ااددل باتك دروو © ناك ام* ةرضقل سيلب سانلا هرمأو رفعج

 01 نحو كلذب نمأي نلاخ .ىنأ نب نيب نب ري ىلع

 000 ل ل 1 نق نيب هدلتلا مو كلن دادح
 نمو ةفالحلاب ىدهملا نب ميعاربا اوعياب لق مهنا دادغبب نويسايعلا 5

 ”0 دبنأو ىديملا ني © يسوم ىي* ناك هييحا ىبا هدعتب

 000 مكب لوا ناسنا لك ريناند قع نوطغي مهنأو نومأملا اوعاج

 ضعب لبقي مثو < ضعب لبقف ةليقتسملا ةنسلا ىم موسي لوا مر

 اولعج نا ءاودارا ةالصلا اودارأو ةعلمل ممي ناك ايلف ىطعي ىتح

 ندا نيح ليقي الجر اورمأف روصنم ناكم نومأملل ةفيلخ ميعاربا ١
 '0 5 ميعاربال هدعب نمو نومأملل وعحت نابديرن انأ ندوملا

 نوماملل وعدت ليقي ماق اذا مهل اولاقف اًمرق اوسد كق اوناكو ةفيلخ

 هدلعب نمو ميعاربال اوعيابت نا الأ ىضرن ال اولوقف متنا اوموقف

 اهك انلاوما اوذخأت نا كيرن سيل اًَلصا نومأملا اوعلخو ناحل

 ظئاجا ملكتي ىم مات املف مكتويب ىف اوسلجت مث روصنم عنص اذ

 ليحا* بظخ الو ةعلل ةالص ةعلل كلت مهب ّلصي ملف ءالوع

 نيتليلل ةعلل ممي كلذو اوفرصنا مث تاعكر عبرا سانلا . ىلص امنا

 © 1.١ ةنس ةكمل ىذ ىم انيقب

 ناتسبط ىو وهو هبئادرخ نب هللا دبع متتفا ةنسلا هذ ىفو

 ©) 500101:05ط36عع. 2 5) 0 ىسوم نب ىلع. 2) ©6007 0

 ©( طت0 اضعب. 012 7عهيد#. عب, 4 مهضعب» 0 ) 77ه. اوعبابن

 1 6©أ 2201 اوعلخاو. 6 620 ا



 ١.١ نس ركام

 نينموملا ريما نا هملعي لهس نب نسل نماباتك هيلع دوا

 ىلو «دمح نب رفعج نب ىبوم نب ىلع لعج دق نومأملا 3

 ملف ىلع ىتبو سابعلا ىنب ىف رظن هنا كلذو هذعب نم هذهع |

 ىصرلا هامس هناو.هنم ملعا الو عروا الو لضفا وه اًذَحا نجي ||

 5 بايت سبلو 8 دوسلا بابتلا سبل يرطب هرمأو كي لآ

 م". ةنس ناضمر رهش نم انلخ نيتليلل ءاثلثلا ممي كلذو ةرضشل

 مشاه ىنبو داوقلاو كنخلو هباككا نم هلبق نم ومأي نا هرمأيو ش

 عمالعأو هسنالقو جتيبقا ىف ةرضخل سيلب مذخأب نأو هل ةعيبلاب

 الن تاكردذا اذأ 20 وهش_ قزو مهل لمخيم ف ..ا لع كلن ىلا ناد

 الو عيابن ال مهضعب لقو ةرضّخل سبلنو عيابن مهضعب لاقف ةّلغلا

 اذه امناو سابعلا دلو نم رمآلا اذه ير الو ةرضخل سبلن

 سابعلا ىلو بضغو امايا كلذب اوتكف لهس نب لّصفلا نم سيسد

 انضعب هن اولاقو هيف اوملكتو ضعب ىلا مهضعب عمنجاو كلذ نم

 ,ةءهل كلقتملاو هيف فلتخملاو اذه ىف هللا" اكو نومأملا علخأو

 © ديلا انبا روصنمو ميتاربا
 فالحب ىحهملا نب ميهاربا نادغب لها عياب ةنسلا هذه قو

 “ نوماملا اوعلخو

 ء كلذ ىف ببسلا ركذ 2

 20 اوركنا ام نومأملا ىلع دادغبب نييسابعلا راكنا ببس انيكذ ىف

 ىتح مهنم لهس ىب ىسلل ةبراح لع عيتجا نم يتجاو هيلع

 «) 040101 كمحت. 2) 400101 فوسلا. ه) 11ناتتت 1.

 0 ا



 كرر ا.آ خنس

 "يرض هبرضف هلاتغأ نم لهس ىلا ىسيع سدف بلطملاو ىسيع

 'هلزنم ىلا عجر لهس ليتغا اًملف هيف لعت ل اهنا الا فيسلاب

 'ماثف ةفوللا لخد ربخل اذه هغلب اًملف لينلاب اًميقم كنيملل دبع

 | كب ماقأف ةريب نبأ رصق ىلأ ىتح اهنم جرخ هنا اننمايأ 500

 ' اللعقلا ىذ رخآ ىف كلذو اًقدنخو اروس هيلع لعو اًلرنم ذختاو

 كردت نأ ىلأ عححكصضيو دنأمل ضرعي دادغبب ىسيع ماقأو

 ٠ هعيابو هب عنص ناك ام هيلا رذتعاف ةمالس نب ليس ىلأ ثعبو

 0 نع 00 نفورملاب سألا "نام اهيل » مراكب ام" ىلا: نوعتير ا نأ“ ويضأو

 ليلو دب مق ١ ناك اب لهس ماقف كلذ ىلع هنوع هنأو ركنم ا 0

 © ةتسلاو باتللاب لعلا ىلا

 | ل نبا وم قي للغا .نومأملا :لدعجم ةفسلا هذه ىو

 0 را بلاط نا نب“ © ىلع نب* نيسح نب ىلع نب كيس

 )ب بتكو ةرضأل بايت سبلو داوسلا طب هدنج رمأو معلص 5

 8 هيلا هيف رمألا لآ امو كلذ
 مدس

 9 ابيف وه امنيب كلاخ ىنا نب كمحت 2نب ىسيع* نأ ركذ
 رب

 /نا نكادغب ىلا هركسع نم هفرصنم كعب هدباككأ ضرع نم هيف 0

 0 2( 800101 طقعع. 62) 500103 ديلا. 2 500101 2عع 65

 2 400101 فا. '

 اب

 3 سس ل سس

5-0 1 



 آ)ء.آ نس ااا

 لاس كادغب ربخ معلب اهلف لهس نب ىنسللا بلئاكي ىسيع |

 ىلع هباككألو هتيب لعألو هل نامألا هيطعي © نا لهس نب نسل :

 ةتس قزر دادغب لها رئاسو هدنجتو ةباكتا نسلل ىطعي نأ

 نم ىسيع لختراو نسل ةباجأف ةلغلا هل تلكردا اذا ريشا

 5 لاوش نم تلخ ةرشع ثلتل نينثالا موب نادغب لخدف ككسعم
 لخد ام ىسيع مهملعأت دادغب اولخدف مكاسع عيمج تضوقتو

 ندادملا ىلا ىسيع عجر رق كلذب اوضرف ملصلا نم هيف مهل |

 لزن .ىتحح لهس نب نسل مع نبا هللا دبع نب ىينج اجو
 ةيالوسلا ىف ئسيع نيبو ةنيب اوكرشأو كولطلا ةولوفا ليفاعلا 04

 ؛٠ ىسيع لخد .املف نادغب ”لاعأو جيساسطلا نم دلع لك اولعجوا

 ثكو هل نيلاح ىدهملا 0 ركسع لعا ناكو دكريف 2 انف

 او :نومأملا للا وهدي ئعارقل كلام نب هللا تبع نبا كللللا

 لاقو ةمالس نب لهس هم هيلع عنتمات لكس 2ك نسحلاو لضفلا ٠

 ةجرخو' ىدهملا ىب روصنم ليكتو « ىتعياب اذه ىلع سيلا“

 15 نب لهس اوعياب اولوكت موي اوناكو 0 : لضفلاو مناخ نبا
1 
 00 اولرتف ةتسلاو ةثاتلتاب لعلام ديلا وعدا اه ل مالا

 / بلظملا قت ىنتعياب اذه ىلع 6 35 ب نأ بقا

 مه) م7 نأ“ 6) 000 ركسعلا. 6) 12 00000

 مهيلع. 227) 516 وانمو116 770يد#., 5ع4 ء0م1ةانصاتنتت 710أان 3
 رسكالاو ددنص هعواتع 0ع لهس نب ىسحلا معواتع 0ع 2110 2353207

 5610010 هدوم 0016566 )2  000. هتلتو.



 !ءاء ١١) خلس

 مهنُم فيرشلا كلذ ىلا اًبيمج سانلا اعد مث دنم اولبقف معاهنو

 © تبثي اًناويد هل لعجو مهنود نمو مشاه ىبنب عيضولاو

 فلاخو هقلاخ نم لاتقو كلذ ىلع 4 هعيابف مهنم هات“ نم مسا هيف

 اقاذط هنا مث اوعيابق ريتك فقلخ هات ناك نم اًسّناك هيلا ادد ام

 ةراملا ىديجو رفخ نم لك عنمو اهقرطو اهضابر أو اهقاوساو نادغبب

 0الا قأي ي ناك منا  ةرافشأوا مالسالا ىف ةرافخ ال لقو . ةفلتتكملاو

 ' نم هنع عفدأ ىفَخ ىف كناتسب لقيف 00-0 ناكل نخل

 ' كلذ هيطعيف امعهرد اذكو اذك رهش لك كقنع ىف .ىلو وسب «دارا

 انآ لقو هفلاخ شويردلا نا الا كلذ ىلع ىوفف 2ايبأو ايئاَش*

 | دب نما الو ةلئاقا الو كيغا الو ايش ناطلسلا ن0

 000 ا نا 1 لسنا سك عمالس نب ليس لقو عامنا الو
 '00ل نيانلا ىف متت قللو.نيغ وا اًناطلس ناك نم. انثاك ةّنسلاو

 اللد ىف ماقف هتلتاق ىنفلاخ < نمو هتلبق اذه ىلع ىنعياب نف

 دجاسم ىلا. ةنس ناضمر رهش نم نولخ عبرأل سيمخل مي لهس
 شويردلا كلاخ :ناكو ةييرخل ىف هانب ناك ىذلا نيسلل ىب رهاط

 | كسعب اميقم ىدهملا نب. روصنم ناكو ةثلث وأ نيمو يب هلبق ما

 0000| امو. ةمالسإ نب لهش روسهظا نم نك ايلف_لبجب

 'اراطشلا امهباكعا مظع ناك امناو ىسيعو اروصنم كلذ غلبو

 ناك كفو دادغب روصنم ل دو كلذ ى اهلسك ءبف ريخ هل نمو

 2( 2000. كستند 5 كست. 8( 600( ةعئاشببا 6م 000. 0

 4) 000. داو ارم 6) 000. نيمويب 0000 ططةص]11ع5أع 10

 769[ ء> 56ه[. نيمويب هليق. ر) طرو 14 ءا 17هيعت#. ناطلسلا.

 ”3) 000. ءغأ دعك .



 | تس 5

 نادغب اهولخدأو كلذ ريغو ريمثلو رقيلاو منغلاو ةضفلاو بهذلاو

 ملف يلع ن .اطلخملا ا اهلها ءاجو خينالع اهنوعيبب اولعجو ١

 مانم قل ناك ام اي مهيلع درب رو مهيلع مهيدعت هتك

 ١  31ا م 25000 7 ا ١ .٠
  1مهنم 0 للف امو كلذ سانل يل ايلف نابعش رذأ كلذو

 5 ىف داسفلا نم اورهظا دق امو مهفاوسا © ىفو سانلا عاتم عيب نم*

 3 مهيلع ريغي ال ناطلسلا ناو فيرطلا عطقو ىغبلاو ملظلا»و ضرألا ١

 امنا اولقو ضعب ىلأ مهضعب ىشف“برد لكو ضبر لك ءاحلص مق 1

 رثكا متنأو مكوبلغ دقو ةرشعلا ىلا ناقسافلاو فسافلا بردلا ىف

 قاسفلا ءالوه متعيقل دحاو مكرما نوكي. ىتح متعمتجا ولف ََ 5
3 

 10 ماقف مكر هظا نيب فقسفلا راهظا نم نولعفي ام نيلعفي ال أور و ها

 ١
 اءدف شوبر لا" كلاح 2 2 لا رابنألا فقيرط ةيبحان نم 1 3

 فورعملاب رمألا ىلع ةونواعي نا ىلع هتلح لفأو هتيب لفأو هناريج

 نم هيلي .نم ىلع كشو كلذ ىل هوباجأف ركنملا ندع يقل ا

 أود دارأو هيلع اوعنتماف 0 اوناك ام مهعنف راطشلاو قس

 15 ل مهعفرو مهسبحو مهبرضف مهضعب 7-5 4 ميمزهف مهلذاقف كلاتما |

 رق ءاتيش ناطلسلا قلع ريغي نا يال ناك هنا اللا نال

 ةمالس نب لهس هل لاقي ةيبرثل لحما نم لجر هدعب نم ملا
 رمألا ىلا سانلا اطدف رتاح ابا ىنكي ناسارخ لها نم ىراصنألا

 هيبن ةئسو رعو لج هللا باتكب لعلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعللب
 ه» حرمت هتلح لعأو هناريجب أدب رث هقنع ىف افحصم قّلعو معلص'

 0 ©) 1016. 1عع. ىف سانلا عاتم نم عيب امو. 7 71 كريب
 6) "660. لاقف. ١ 2) 5ع 1عم1 (6قل1117 227 ا 1ك ممم ةومزهف /

1 00. 0| 8 

3 127 



 ا

 1 0 اخذس

  ىطعان لجارو سراف نيب افلا نيرشعو ةسمخو فلا ةثام اوتاكف

 نادغيب قاسفلا ىلع ريكنلل ةعوطملا تدرجت ةنسلا هذه ىفو

 هر د
 2 اوذ هلجا نم ىذلا ببسلا وحيل ركذ

 تركذ ام ةعوطملا '

 دادغيب اوناك نيذلا راطشلاو ةيبرخل قاسف نأ كلذ ىف ببسلا ناك

 ف.سيرطلا عطقو فسفلا < اورهظأو اًذيدش ىَنا سانلا اوذآ خرالاو

 اوناكو عنتمجي نا ردقي الف هب نويهذيف هنبا نوذخايف لجيلا

 مهيلع عنتج نا ردقي الف تلصي وأ ضرقي نأ لجرلا نولاسي

 اوردق ام نوذخايو اهلا نورتاكيف ىوقلا نونايف نوعمتجج اوناكو

 ىلع ردقي الو عنج ناطلاس 9 كلذ ريغو لمو عاتم نم هيلع

 ردقي الف هنناطب اوناكو © هب تعي* ناك ناطلسلا ل عنم كلذ 5

 ادرطلا ىف كاملا نوبجاي :ناكو هنوبكري .كقسف نم.« عنج نا*

 ةينالع قرطلا نوعطقيو نينتاسبلا نورفخو رهظلا ىلعو ىفسلا ىفو

 نك رق ميظع ءالب ىف هنم نسسانلا ناكو غيلع /وحعي دحا الو

 ١" ماتملا اوذخأو ةينالع اهوبهتنات لبق ىلا وجرخ هانا مرما رخآ

 نإ 60060 151 تييلح , 560 2ءءاع 181:3- 2) 600. 1-2: واو

 رادللع 1252 ءاييعأ مع ووبرب. عع عآم مثل. 2 (000. اوهيظو. . #)

 5عع. اتم [1طت> 1-21)). ها مر هيعررب, عانس 000 مهدرتنعلو 14 مهيرغي.

 76) 5ءع. معويوت. 000 مهعنم 51. 7 0007 ١ك 14

 . 01100 م13عاعنعصلتتتتت 1710عأان7



 /ْ. أ نس ا

 ىبا رصق ىقأ ىتح مدقتف ةفوللا ةيحان ناسارخ بحاص سرح

 2 ديجو الا ناّسغ ملعي ملف بخل اديبح غلب اًملف هب. مف ةريبف

 مهنم 8 لتقو هباكصأ بلسو اًريسا ناسغ فخأف رصقلاب طاحا ىق

 ميق لك لؤي ل رق بجر نم نولخ عبرأل نينثالا ممي كلذو
 ى عم ناك ىسوم نب نيطقي نب دمحم نأ الا مكاسع ىف نيميقم

 روصنم ىلا :ىسيع ههجوف ىسيع أ هنه برهن لهس نبا نسل
 الا لينلاب اميقم كيج ناكو كيج ةيحان ىلا ءروصنم ههجوف*

 تبسلا موي دكادغب نم نيطقي نبا خو رصقلاب اليخ هل نا

 م ىتح. نابعش: نم اتلخ  .نيتليلل

 بهتتاو ريثك رشب مهنم قرغو اورسأو هباكا نم التنقو هور

 منعلاو رقبلا . ايذخكأو .ىرقلا نم, كوك ليخ ناك اهيدباكتاو 0

 0 3 “ رصرص روني 0 نيطقي سبا ع تحك و "7 تح

 نيجم قست, كيسا يزيح اح
 0 5 مد 3 0ن تاك ” تاوكت

 اعضخا رعلا لهماك اهنم حبصاو

 هتومب رماهس لآ اي اوتمشسَت الق

 تا رم ل 1

 4) ©0600. اديجو. 82) ى00101: و. 42 ثققنلن طدععز تكا
 اطل ما 27) 115عءزانإ ىبا ©) (000. ليخأ وه.



 نس ٠١١ 1 0

 12 قارعلاو دادغيب نوماملل ةفيلخ ايما هوريص ىتح هب اولاوي

 ىتح هدرطنو لهس نب نسل ىدوجتا نبا ىدوجناب ىضرن ال اول

 ىببا نب دمحم نب ىسيع نأ لبق دقو 2««ناسارخ ىلا عجري
 © نسل برح ىلع هودعاسو نادغب لقا هيلا عيتجا امل دلاخ

 الا تعبت ىسيعب هل ةقاط ا هثا : نسلمل 2 ىار :ليهس ىبا 5

 نامألاو رانيد فلا ةئامو ةرهاصملا هل لخبو بتاللا كيعس ىب بهو

 بلطف بحا ىحاونلا ىأ ةيالوو دادغب لعألو هتيب لعألو هل

 ' 01 انهو لهس :نبي سل كيف هطخ كلذب قوسألا 2 باتك

 نادغب لعا. ىلا ىسيع بنتكف لو كرابملا نيب بقو قروغف

 مشا ىب نم الجر اووف يارخل ةيابج نع برحلاب ليغشم ىلا »
 ىتاولكب ىدهملا نب روصنم ركسعو ىدهملا نب روصنم اونو
 الكي ىتح نينموملا ريما ةفيلخ انا .لقو: ىبأت ةفالخل ىلع“ ةودارأو

 1١ كنتو داوقلاو . مشاه وني ؛ كلؤب :ىضإف .بدحا : نما ليي وا

 ءاجو ةيحان لك ىف داوقلا هجوف مناخ نب ةهرخ رمألا اذهب ميقلا

 )دنا قتحا نيج ىبا بلظ.قلا هروها ء نم :ىدوطلا تيمح#5

 دربخ ًاروصنم غل غاب املف لينلا ىلا فرصنا مث هموي اهب ماقأف نئادملا

 ىسيع نب ىلع نب ىيج مكقتو ىناولكب ركسع ىتح جيرخ
 |سابعلا 3 ةاءاكسا رجم ًاروصنم نأ لف قادما كاد راما با

 ةجوو رصرص رهنب ركسعف رخآلا بنالل نم ئمشاهلا دمح نبا

 بحاص ناسغ ْض ميهاربا ابا يرفلا 4 ىبا نب نابع ب ناسغاوو

 2 210101 ىسلل 6) 000. ناو. 14 ملع. 2 000. ىف١ 2)
 1موعتتتت نأ نن00 طخع ءأ 1سم زح ت00. عوز 0ع ةخاتت , ءه11. 1 عا

 (318. 1.60. 2. 537) وندذ مد عاععاسسب 1[ طمدةقؤطت هلم 3603 6113

 ىلع نب دابع نب عناسغ.



 أ خبتس 00

 ىلع هيصنف هركسع ىف ىسيع ىلا هب ثعبف ميسأو حا اًكبذ 2

 ىف هب ارفاط رش البَح هيلجر ىف اوزشف هحسج اول 0 |
 رق ةفوللا باب دنع ةتيب لها رودو هود ىلع هسب اورمو دادغب

 مهنج اًملخ .ىشعلاب .مأشلا باب ىلا هودر مث حرلكلا ىف هب.اوفاظ |

 و ريش نم نولخ نامتل نينثالا ممي كلذو ةلجد ىف هوحرط ليللا

 هيجوف ىسيع ىلا ىهننا ىتح ليبنز وبا عجر رث هرخآلا عيبر

 نا نم دمج مب لهس نبي نسلل علص كرشلا ضان 00
 املف اهب ماقف كرابملا ىلا ىهتنا ىتح طساو نم نرخ كلاخ

 هعمو ىسوطلا ديمكلا دبع نب ديمح هءجو ةرخآلا ىدامج ناك

 ٠ نب كمحتو بلا وباو رهجاسلا نب كيعسو ىبارعألا ةوكرع
 ةارصلا مفي ليبنز ابا اوقلف داوقلا نم اوس ةذعو ىقبرفالا ميعاوبا

 لينلا وبين هنعا اقتل: لجنلاب :ىوراه ميخل لل ناكأو 00
 اوجرخت ليبنز او نورا باكا ىلع ةيوهلا تعقوف ةعاس أولتتقاف

 نم نيقب سمخل نينثالا ممي كلذو نئثادملا اوتا ىتح نيبرات |

 ءءرلتا ةثلك اهربهتنف لينلا هباعتأو ديب ليشحو نختلا ىلا
 كقو «ىرقلا نم لوح ناك ام اوبهتناو عتعتمأو < جلاوما اوبهتتاف
 اويلكت دكلاخ ىا ىب كيح تام نيح داوقلاو مشاه ونب نك

 نوضوارتي اوناكف نومأملا علخاو ةفيلخ انضعب ريصن اولقو كلذ ىف

 اميف اوكِجحُن عتعرهو ليبنز ىبأو نوراع ربخ .مهغلب نا كلذ قف
 ه٠ غيلع كلذ 7ىأت ةفالخل ىلع ىحهملا نب روصنم اورادأ, هيف اوتكا|

 <) 8ع طق. 000. لوألا. 2) 51 00:27 2 مهلا ا
 2( 000. ىجأ 4



 وى

 حس ١) 5

  عقاصف © نس دبا امم, هيرط+ خخ جلصلا مقا ديك :غلب املف

 0 كرابملا 00 5 هباتأو م هانا ليبلا م الف لاتقل

 هلبا هجوو اهب اوما لب اونا ىتحح اولحت ليبلا م املف

 ةلتسا ايلف ءايرجرج .ىنحم ماأو اهب: ماثأن“ لينلا ىلا .نوراته

 001 ليِبلَر وبا هنبا هله. ركسع ىف :هداوق .فلخ تاحارإلا0دب

 /رخآلا عيبر رهش نم نولخ تسل « نينثالا هليل دادغب هلخدا

 نم كلاخ ىنأ 0 يبد تامو نينتالا ذليل 00 رخل لح تات

 اهلغا نلاخ 1 نب كايحت ند 00 كنع وب ايلا ىبأ 4

 مشاه ىنب ىلا ةجرخ كثعبف هيبأ 5 دهملعأت 17 عيبر رهش نم

 "ناكم ىسيع راصف كلذب اوضرف برلْل # مهيفكي هناو كلاخ 4 ىأ

 ريش ىلأ ىتحح ةجرخ كنع نم ليبنتز وبا فرصناو بر لع عببأ

 ' مككذ هنا لاقيو مقنع بروضف هسبح نم :جرخاف بيسلملا ىبأ

 2) (0همز ءعنتتت 200101. [ نسل ٍكاتأو. 6) 16غ هذع 1عععملسطت

 هز. 14ش ١ 1هعم لزانملاا ) طع 1هيرس. ءه ]ش. 200. 11056
 ايارجرهن. 2) 400101 ء2 /7ميوت#.  م) 5] 1عع0 كتسلورو 2

 (نمونع طقطعغ آش )ير قر طوص2 ءدأر م10 نينتثالا خليل 1681 0عط©-

 161 تبسلا ةليلو هم11. 2. اء..دو وو 5ج0 1. 5ءو. ممودؤعم زاعاتصت للعلا
 نينقالا خليل ليبنز وبا لخلف. 0031 2 للم عرتع 1226©-

 منلغل' (١ر) اكرع 14 >ءءعرتت :000٠ ٠ لوالا. مس) م73 ىبأ. 1(

 ظل 77ه. ةعععإت. 000. مكيفكي.

 با



 ار يس اع

 راص دق هناو ريهز ربخ هغلب املف < ايارجركب اميقم .ىسملا ناكف اا 500 3 ت2 2 8: :

 لزنق  طساو لخد تح لكرا تلاخا ىباد قب ينبح لح

 ليثلا ىلا نورا هنبا ليقاعلا ريد نم كمحن هّجوو حّلصلا مفب
 ىتح هعبت رت ن وراح 4 همزهف ىفوللا « روجاسلا نب كيعس اهبو

 ه: ديري نبا ئسيعا ملقو اهيلعا دوو نورا اهذخأف ةقوللا لخد

 ىتح اعييج اوجرف رفعج ىب دم هعمو ةكم نم ىنيلتل

 اوعيتجلف هيي ىلا نوراه عجي رق ريلا قيرط. قاطو اخ

 لهس نب نسل اهبو طساو اولخديل شيرق ىبا ةيرق ىف اًعيمج
 ناكو اهفارطا ىف طسأاو فلخ لونف لهس نب نسحلا مكقتق

 10 نأ ىأر املف م ع لخملا لنق نيح نم ايفنخم عيبرلا نب لضفلا

 نامألا بلطي هيلا ثعب طساو غلب دق كلاخ ىبا نب كني“

 اتقلل ىلاخ ىبا ىب كيج ابعت مث رهظو هايأ هاطعأت هنم

 نم نيليم ىلع اوراص ىتح امهباكتأو ىسيع هنباو وه مكقتف
 اًذيدش اًلاتق اولتتقاف هداوقو هباكصا ىسحلا مهيلا هجوف طسأو

 اةةديدش مير نسبه رصعلا دعب ناك املف طساو تايبا دنع

 ىلع ةهزهلا تناكو ضعبب مهضعب ممقلا طلتخا ىتح # ةربغو

 ةديدش تاحارج هتباصأف موقلل تبتف دلاخ ىنا ىب دكيح باكا

 باحصا مرهف ةكبق ةديدش ةيره هباككأو وه مهنف هدسج ىف
 م. ةنس لوألا عيبر رهش نم نيقب عيسل دحألا مق كلذو نسملا ١  5 5ع 0 5 ٍِء 00

 4) 000. ناجرجح. 82) 800101 كيحمش. 2 000. ط1 روحاسلاو

 .١10 عنموانع ممر, عاما )2  5ءعاتخت5 كاتتصم 14. 000. اهذخاف.
 6 600 عوباشل. رك 000: 5.2. م 25116 0112031353 8

 ؟لعصاتستر م11. معويبرت. عنز, محو وك. هع 1ق ]لارا 31



 مكر ا فس

 0 0 عنمو 0 كسع لعل ف 0 01 امالساب ىلا مث

 مشع نب 3 مادا بشل نبأ نمش "2 ءاشع نبا ىلع :
 ' دك ناوحبيلا ىب كلاخ قا ني..ىيح دعبتف .طساوب فقحعلق

 ا سانلا رمأب مايقلا ىِّّوت دقو هلو

 هفنكو ىقرشلا كلام ىب زك نب رصنو لا بناثل ةبطحق

 عيبرلا نب لضفلاو مزاخ نب ةمزخو ىدهملا نب روصنم دادغبب
 هذه يف مدق كلاخ ىبا نب نيح نفأ ييع نإ لش تفي

 هوبأو وه عمتجاف نيسلل ىب رهاط دنع ناكو ةقرلا نم ةنسلا

 لعأو ةيبرل نم امهعم نمو ايهتنا ىتح ءايضف ىسممل لاتق ىلع
 اعضوم ايتأ امّلك انكو طساو برق شيرق ىبا ةيرق ىلا دادغب

 نيسكت ةعقو هيف امهنيب نوكيف نسل ركاسع نم ركسع هيف
 اا ىبا نب نلمح .ىهتنا املو نسلمل باكا ىلع ديف . ةجرهلا

 اانا لتنيح بيسملا نب ريعزو اًثلث هب ماتا ليقاعلا ريد ىلا

 7 يقم ىنكوج .ىلع نسلم لماع وهو كيتكلا .ىنب: فاكساب 5
 ىضف رألا هدي) ترعبف نادعي: لجأ داق ,كتناكي ناكف 1

 اثكرف كلاخ ىبأ ىب 6 كيحت ىقلف ناورهنلا رهن ىلا ىهتنا ىتح

 هب ءاجن اديسا هذخأو نامألا هاطعأت هب طاحأت فاكساب هانأف هيلا

 ريتكو لبلق لكو هعاتمو هلاوما ذخأو لوقاعلا ريدب هركسع ىلا

 الذلاو ىلا راص ايلف كلاخ ىبا نب كيحص مكقت رق هل دجووو

 ©) خدع لخ :ءءءوأ. (000. ايضخح 25) ©6001: كي



 اءا ةخئس اك 0

 و ١

 © ديشرلا نب قاما وبا ةنسلا هذه ىف يل سانلل ماقأو

 5 تادحتلا “ نما هيدا رق اعل“

 ةرمالا ىلع هودوار ككلذ نم عنتما املق هيلع هعانتماو ةفالكل ىلع

 «كلذ ىلا مهباجأت ةفالخلاب نومأيلل وعدي نا ىلع مهيلع

 فيكو كلذ ببس ىع وبكل ركذ ٠

 10 .٠ حيف ومالا ناك

 أ 2 5 : ١
 نع ربخل نا لهس نب نسل نع ركذيو دادغب نم ماشع نبا
 وهو هب لسنا امل دادغب نم ماشعم نب ىلع دادغب لعا ٍارخا

 كقو « 17.1١ نس لوأ ىف كلذو طساو ىلا راص ىتح مرهنا نئاذللإ

 لعب قتورورملا تناخ نا ىب*نيك هجي ليسا نف نشا ||

 ْئيرْغلا بمال" لسع“ نين نك شوو هكا ارامل ا

 ونت مات, ئقرشلا بنال,ل لكي بيسلا' نب ريعرو كادي ٠
 ناحجام نب ىسيع نب ىلع ىب هللا تبع نسل برضو ةينارزيشلب 2 "1 دا َ 2 5
 هل #اضبرب ىلا برهف :سانلا بغشف ءانبألا بضغق طايسلاب اذحكا

 2) 516 2261غ 'الطرخا كلكلرا < 0 هر ز أوم هلأ هكزأ وم. 7( 12

 ءعلتأ آض كل رفعج وبا لاق. 7 516000. 2 42) ذزع. ه6 ع5. ىتكيب

126 :. 3 

 لعمل هد ب م رس



 00 الم خدمي

 ةدعقلا ىذ ىف «ابارسلا نا وخا هدعمو رابنألا هيا قا قرك

 8 ثبلي ملف داضه ا نب لعاب :قافا شف. متيللا- .اوتعبلف 9... نيس

 ناك ءدنأ كلذو رصرص رهن لزنف ةييولمل نم بره ىتح ةعبج الا
 ىضضألا ءاج نا ىلا نيسمخل ءءاطعاب مهل 4في مثلو مهبذكي

 ناكو هودرطف ىلع ىلع اوذشف هب عما امو ةيتره ميبخ جغلبو ة

 ىلع نا كلذو كلاخ ىقا نب ديح بر رمأب مئاقلاو كلذ لمتنا

 كيحن نيب عقوف هب فختسي ناك دادغب لخد امل ماشه نبا

 طوسلاب ريهر هعنق ءعنفا نأ ذل تيسلا نع ريعز م نيبو كلاخ ىا. ىبا

 بصنو ةدعقلا ىذ ىف ةيبرخلا ىلأ ليحتو نكلذ» نما كبح تضعف

 ىتح ماشع نب ىلع #ب وقي ملف سانلا هيلا عينجاو بلل مهلرو

 ©رصرص رهن نم همزه ىتح هعبتا رث دادغب نم هوجرخا
 مداخل سائرفو كاكضلا 2 نا ىب ءاجر نومأملا هجو ةنسلا هذه ىفو

 11 وسب 11 قالا راك

 © ىتنأو 0 نوب ام 15

 | هيلع كلم دق ناكف نويل اهكلم مورلا تلنق ةنسلا هذه ىفو

 / سجروبج نب * ليتاخم يلع اريل وهتشأ تنسو نينس عبس

 © ةيناث

 ١" ه) ةلودمتسع هللا كبع 5ءع. 8دل. (ةم. 2مئعمطءةع) 11, 506. 62)

 6 5 ماش ىب ىلع. 6) 4010101 دنا 42) (000. فلن. 856غغ

 | 14 هك( 7ص.  ه) 000. اطعاف. 5ععاع آخ ءغ /ءععبس رع) هل

 0101 امو. ى) 000. ىب ريهزو 1776577. ىب رهثوأ. 0

 ا| 2ك اذ مهبرقي. 000. مهريوقي. 2) 1صقعتتتت نأ. )6  طع 14 أ

 ١ 7 هيون. 1عععوأ. 060 1 ف. 7) (0001. 12 سحروت.



 ا هش 111

 دادغيب نومأملل ةفيلخ ىدهملا ىب ىبوم نب قاكسا اوريصو

 بنتاكو يلا ىسمل سدف هب اوضرو كلذ ىلع نيبناإل لما عيتجاف

 دنلل ىطعي لعجو ىدهملا وكسع بناج نم. اوبتو ىتح مداوف

 ىلرناو مثيلا ىاحسا ةيبرخل ليحت * روت ءاطع رهشا ةتتسل عقارا
 , ©« ىدهملا ركسع ىف لونف بّيسملا٠ نب ريهر اجو ليجم لع
 رخآلا :بناجل نم ءاجغ ماشه "نب لع لهس نب ىسللل نفل

 اليل داوقو كلاخ ىنا نب نوحو وف كررت رصرصص رهن لن ىتح

 رفعج ىب ساّبعلا راد ماشع ني لع لزنف دادغب ارلخد ىّثح
 نابعتش نم نولخ نامتل لول باب ىلع يلوخلا تعبتالا دمحم نبا

 0 نوحيري خرللا لها نا مقغلب نيح ةيبرمل نيتك ام كلذ لبقو ا
 وقرحأت عرالا باب ىلع اوكش ماشع نب ىلعو اريعر اولخحي نأ

 باصا ىلا خرالا باب لخاد ىلا ناضولا رصق كح نم اوبهتتاو

 ةلْيللا كلت ةكبص ماشه, نب لع. لخدو ءانلثلا, ةليل. سيظارفلا
 ةديدللو ةقيتعلا ةارصلا ةرطنق ىلع هكا ختلت ةيبوخل لئاقف

 رو اذا رهشا ةتس قر عيطعي نا ةيبرخل دعو هنا رق ءاحرألاو

 لجي لك اههرد نيسيخ هل لجكي 0 هولاسف ةلغلا تكردا

 ملف ىطعي لعجو كلذ ىلا غباجأف ناضمر رهش ىف 2 اهوقفنيل

 ديح نب رفعج نب ىسوم نب كيز جرخ ىتح عءاطعا غل متي
 ء ةرصبلاب جراخل بلاط ىا نب ىلع ىب نيسح نب ىلع نبا"

 هر ديعس لأ نب ىلع دنع سيل نم تلفا 0 ديزب فورعملا

 ه«) 8لدعع ةدكعدنت هع 14, ءمأ1. /7هيعبض )6  000. اهنوقفنيل.'

 5ععاتأال5 ةاتتخح 57مي7.: 14 اهنوقفني. 6 00 رصبلاب.



 11 آ.آ لس

 هبلق برشا دقو لخدا اًملف هلاخداب رمأق لوبقملا هلوق نا ةمترف

 | تفادو .نيييولبعلاو ةفوللا لها .تآلاَم  نومأملا هل. لق برشا ام

 الجر ناكو لع ام ليو © يرخ ىتح ايارسلا ىلا ىلا تسسدو

 تيخرأ كنلتو تلعفل اًعيمج عذخأت نأ تدرا ولو كباككا نم

 عفديو رذتعيو ملكتيل ةمثف بهذف انس, هل 0 ترجأو جقانخ :
 ىلع ىجوف هب رمأو هنم كلذ لبقي ملف هب فق ام هسفن نع
 نب لضفلا ملقت للقو هيلي نيب نم بكاسو هنطب سيدو هغنا

 |0001 سيح ىتح! كيدشتلاو: هيلع طلغلاب .ناوعلا :ىا. لدهش
 © تام هنأ. هل _اولاقو هولتقف هيلا اوسح مث امايا "سبل

 نسحلاو ةيبركلا نيب دادغبب بغشلا ياه ةنسلا هذه قود»

 ناك فيكو كلذ نع ربخل ركذ

 ىلا ةمترع صخ# نيح نئادلاب نك لهس نب نسل نا ركذ
 ام ةيبركلو دادغب لعأب لصتا نا ىلا اهب اًميقم لزي رثو ناساخ

 دادغب ىلآو وتو ماشح نب ىلع لأ لهس نب نسل كثعبف هب عنص 5

 نمو مقازرا نييدادغبلاو ةيبرل نم نخل لطمأ نا هلبق نم

 مقازرا مايطعي نأ + عدعتا كلذ لبق ىسخل نك دقو طعن ع

 ىضرن ال اولاقو اوبثتو ناسارخ ىلآ ةمتره بخ نيح ةيبرللا تنناكو

 اليحن اهب هلامع نم ناكو دادغب .ىنع لهس نب نسل دنبطن ىتح

 ودرطف يلع ةيبركلا تبتوف دسألا نا نب دسأو كلاخ ىنأ نبا

 ©) 51ع ون10نآ1ع 1ط 31-آ1ل]. 2. علخ. 65) 000 تزوسدحأو

 1747. مهتمر مهل تررحاو. 2) 000. 2دعبا»



 1 أ زخكنس 4

 قأي هنا نوري سانلاو رَصّرَص هرهن ىلا ىتح جرخ رهشلا ّلقأ
 0 فوقرتع ىلع جرخ رصرص رهن غلب املف نئادلاب لهس نب نسف
 ىلا. قا ضخ ير رق ناووهشلا ىلا رق. نادربلا_ قا ىح جوخ رق

 ىليف عجري نا لزنم ريغ ىف نومأملا بنك هنتا دقو ناسارخ
 للا سس ا عجبا ال لقو أف زاجتا < وا .مأشلا

 نا دارأو هثابالو هل هنكجصن نم فرعي ناك امل هيلع هنم اًنالدا

 نم دنع متكي امو لهس نب لسفلا هيلع رّبحي ام نومأملا فرعي
 هكلمو هثابآ ةفالخ راد دادغب ىلا هدري ىتح هعدي الو رابخألا

 لاقف كيري ام لضفلا ملعف هفاطا ىلع فشيو هناطلس طسوتيل

 ,ن هكيلع هاظو دابعلاو دالبلا كيلع لغنا دق ةمثرف نا نومأاملل

 ىتح هدنج نم ىدنج وعو ايارسلا ابا سدو كيلو ىداعو كودع

 هلعف ام ايرسلا وبا ككلذ لعفي الأ ةمدره ءاش ولو لع ام لجمع '

 مآشلا ىليف عجري نا بتك ةكع نينموملا ريما هيلا بتك كقو

 رهظُي اًقاشم اًيصاع نينموملا ريما باب ىلا عجر دقو أف زاجكأ وا
 رو ةحسفم ناك 4اذهو فلطأ ناو ليلخل رمألاب ىعاوتيو ظيلغلا لوقلا

 ملف ريسملا ىف ةمترع أطبأو هيلع نينموملا ريما بلق برشأف «هريغل |
 ىشخ ورم غلب اًملف ةحعقلا وذ ناك تح ناسارخ ىلا لصيا
 نومأملا اهعمسي ىكل لوبطلاب برضف همودق نومأملا « متكَي نا*
 نظو قبيو دعريي لبقا دق ةيتر» اولق اذه ام لاقف اهعمسف

 ه) 400101 ءتت 6) 000 بوفرقع ان 001 1444 ٍْؤ

 ةنق. . 2 ط5زع ناتموانع 22 عتصاتق 125:2: كك. 7م. م 17. طك

 1طن 3111]10-21 ءأ 7عهيع##. )مو 5 راو 72 172 زنك عم»

 ه) 500101 طدعع ء>2 2ةةع». ءهأ 15



 41 ال“ ل

 هللا صلصأ ةتلتق وأ نيمويب ةيورتلا لبق كلذو ىيولخل هل لاقف

 نيسيخو ىاكتا ةبخأ نم نيسمخ ىف هيلا رخأ مهكيفكا ان ريمألا

 ةثام ىف ىئدوللمل يرخت كلذ ىلا باجأف داوقلا وئاس نم 0

 عرتكا رسأف هب « ىدحأف رماع نبا ناتسبب هباصتأو ىليقعلا مببص ىتح
 الا ةبعللا ةيسك ذخأف هيمدق ىلع ىبسي مانم بر نم برقو 5

 بيطلا ذخأو دحاو مييب كلذ لبق بره نم هب بر ناك اًنينش

 باكا نم رسا نمب امدو ةكم ىأ هب هجوف كي راجتلا لاومأو

 0 عتقذ مب رمأف ىليقعلا
 ارلخو ءالابج مكرسا ى الو رو مكلتق ام هللاوف رانلا بالك اب

 كله ىتح فيرطلا ىف 4نوعطتسي ىميلا ىلا اوعجرف عليبس 0

 © ايرعو اعوج جرتكا

 نومأملا تعبف لهس نب نسال ىلع ديعس نأ نبا فلاخو

 ”0 ا ىلا نياق سدي» لع عضو أ هل لاقو مداخل أ

 © نيبعا ىب ةمثرقف عم نوماملا لا صخشف هقنع برضأ اّلاو /ورمب ىلا

 نيم اهنم لوألا عيبر رهش ىف ةمتر# صخ# ةنسلا هذه قوق
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 ال 1 11ه

 نأ .ىب ءاجر -:عم وزع نونمأملا .ىلا!'لسهس نب نيملل مبا تبعا

 ةكاكضلا

 نيك .ىب رفعغج :ىب. ئدوم ني ميفاربا ادجو' ةنسلا | هكا ]10

 دنج .ىق*ىميلا قم بلاط قا قي ليقع حلوا نضعفا لالا

 هردحقي رو 2 مزهف ليقعلا بوح سانلاب محل ةّكم ىلا فيثك

 «ةكم لوخد ىلع

 مهد
 هرمأ انكذ ىذلا ىليقعلاو

 .. ةنس قف سانلاب عح كيشرلا نوراغ نب ىاح#ا ابأ نأ وكذ

 نب ميهاربا هجوو هداوقو هدنج ىف ىدولخخل اهبو ةكم اولخدو

 دلو نم الجر نميلا نم ىولعلا دي .ىب رفعج نب ئىبوم
 ىلا ىليقعلا راص ايلف سانلاب محي نا هرماو بلاط نا نب ليقع

 5و كق ديشرلا نوراغ نىب احلا ان نأ هغلب رماع ىبأ نانسي

 مقأف هب دحأل لبق ال ام ٍنينللو داوقلا نم هعم ناو مسوملا

 ةوسك اهيفو راجتلاو 0 نم ةلقاق هب ترف رماع ىبا ناتسبب

 ة اهبيطو ةبعللا ةدسكو راكتلا لاوما ذخأف * اهبيطو ةبعللا

 نب قاس ابا كلذ غلبف «نيبلسم ةارع ةّكم راجتلاو احل مهقو
 وم رواشف داوقلا هيلا عمجن ريراوقلا راد ىف ةكمب لزان و2و كيشولا

 2). 516 عءعاع آطط 21-آ0]. خف م) 4001013 طقعع

 هع 14



 ظنت ١7 90

 ادد ىب نم اناا فرعي ثا نمو ئدرغ نقتا ىقرع, نم. نانلا

 000 دلأط نأ ىب 6لع نب* نيسج نب قلع نبردمك نبا

 عهسلاب ةعيب ىتبقر .ىف نينموملا ريما هللا دبع هللا ىبعل ناك

 اودهش يذلا فوهشلا ىحا نتنكو هوركم ريغ اًعئاط ةعاطلاو

 عولخملا يحن هينبا ىلع كيشرلا نوراهل نيطرشلا ىف ةبعللا 5
 )00 تاق ةنتق تناك اذنقو لأ :نينموملا ريما . نومأملا هللا كببحو

 الآ قبح هللا دبع. نا. :ربخ ىلا مذ ناكو انريغ نمو اًنم ضرألا

 ىل اوعياب نا ىلا كلذ ىقاعحف ىقوت ناك نينموملا ريما نومأللا

 دويعلا ىم ىلع ناك امل كلذ ليبق تللكتساو نينموم ا ةرماب

 | ةتعيابف نومأملا م امالا هللا دبع هللا كبعل ىتعيب ىف فكك 10

 رس يح هذا ىدنع يو ىنغلب دقو الأ مكنم لعف نم وا

 00037 لاك ةعيبلا نم ةليلا مكتوف اهندللا رفغتسا» ىلاو الآ

 )00 0 تال امك ءاهيلحأ قيمتعياب ىتللا قتعيب "نم ىسفن
 بقر ىف ىل ةعيب الف نيملسملا نم لجرك ترص كقو ىيبصا ىم

 ( دلك ىلإ قلل هللا تر دقو كلذ نم ىسقن. تاجيرخأ دقو 5
 ار هلل دللو نينموملا ريما نومأملا هللا دبع هللا .دبع.. نمأملا

 اهيا مكيلع مالسلاو نييبنلا رتاخ كيمح ىلع ةالصلاو نيلاعلا

 |0000 لجلا ديري", نتي شيع نب يزصفا لتحلق .* نوملسلا
 "لا ةنس ىف ىسيع نب كم هنبا ةكم ىلع فلختاساو قارعلا

 لهس نب نسلم ىلا همآس ىنأح رفعجا نب دّمحو ىسيع جرخو هل

 ©) 500101 طقعع 2) 800101 كلذ 6 0600. طب 1. محقلع



 الما خنس ليرد

 رفعج نب دي جم اهب © ببستي تامهيردو ءادرو ةمايعو اضيق ٠

 ىتح كئلانه اًميقم لوي ملف لحاسلا ىلع ةَئيِمِج دالب قا ىتح
 نيبو هنيب 2 عقو لقو عوللل عمجج كلذ ىف وهو مسوملا ىضقنا
 كلذو اهريغو ةرحشلا دنع تاعقو ةنيدملا ىلو بيسملا نب نوراف

 ىهيلا عبتجا نمي هاتا كلذ ىأر ايلف هذخأيل تعب نوراه نا

 رفعج نب دن نيت دلذاقف نوراع هيلا يرخش ةريشلا غلب تل
 ماتا ىتح عجيرف ريثك رشب هباحصا نم لنقو ةباشنب هنيع تتقفو
 هنأي ملف مسوملا رما نم نوكي ام ءرظتني هيف ناك ىنذلا دعضوم

 نم نامألا. بلط مسوملا ىضقناو كلذ ىأر املف هذعو ناك نم

 ٠ ىلع ءاجر هل نمضو لهس نب لضفلا مع نبا ءاجر نمو ىدولخل

 لبقف نامألاب هل قوي ناو ياهي الأ لهس ىب لضفلا ىلعو 0

 ريخألا رغنلا كعب ىحألا مي ةكم ىلا هب لخدو هيضرو كلذ

 ديزي نب ىسيع رمأت ةجملل ىذ نم نيقب رشعل منا ةيئاا
 ربنملب لهس نب 4لضفلا مع نبا* كحضلا نا نب ءاجرو ىديلخل

 كد دل م هب تسال هك ثيح ماقملاو .نكرلا نيب عضوف

 اةوسنلقو دوسأ ءابق هيلعو ةجرذب دنك ةعجم نحب دك ماقو

 اهيا لاقف دمحم م رث هسفن علخل فيس هيلع سيلو ءادوسا

 ©) 2 ©05)- 520 تيس 12 60. 14 لصوتي. ) ه1 عقو.

 6ه) 000. 5.م. 42) 000. كاكضلا ريع نب. 05 هدمت ءا 14 اه
 عا اء, 161 22216 لهس نب ليضفلا ذنعع نبأ وهو ليمج نب ءاجرو
 دعمت مع م1121 ءمت112014 1115 ال12 ليبج نب ءاقرو وانعس ءزات5 100

 120212316 77. 1168. 11, 1. ل.

3 125 



 كيفكن نك ةكم ىلا انعم عجبا قامحسال اولاقف واكل كافكا

 ىلا عبتجاو شاشملا اولونف ةكم اونا ىينأح هعم عجرف لانقلا

 لها نادوس نمو «اهئاغرغ نم دعم نال نم رفعج نب دّيحت
 0 لاكفأو «(نوديم كنب“ كاف ةيارعألا' نم" ذل "قعرف "نمو هايبملا

 0 ا و 0 ىسوم نب قاكتا ه

 قاحتسا عجر رق تاحارجو ىلتق منيب تعقوف نوييم رثبب علتاقت
 ةجوهلا تناكف جلتاقت مويب كلذ كعب جدواع رق مكسعم ىلا ءاقروو

 الاجر ثععب نيح. كلذ ىأر املف هباككأو رفعج نب ديح ىلع

 نم اوجرخب 'ىنح نامألا هل نولأسي ةذكم ىضاق عقيف شيبرق نم
 ىلا ليبمج ىب ءاقروو قاكسا هباجأف اوءاش ثيح اوبهذيو ةكم

 قاكسا لخد كتلاثلا مويلا ىف ناك املف مايا ةتلثأ عولجأو كلذ

 قدولجلل ةكم ىلع ىلاولا ءاقروو ةرخآلا ىدامج ىف ةكم ىلا ءاقروو

 اسما اق 4 يحن“ م مهق' لك ”بهزذف 2كم ىم 'لويبلاظلا 'قرقتو

  ضرعف ةفحاكلا كيري دك ةذج ةيحان قخأت رفعج ىبا

 (9 ميكَح نبا نلمح هل لاقي نمابعلا © ىب 0 هل 15

 اًديدش اباذع دبّذعو ةكم هراد ءاوبهتنا نويبلاطلا ناك ىق ناورم

 عيجن نابيلس نب رفعج لآل ةكع نييسابعلا ضعبل لكوتي ناكو

 رثعج ىب نيح قح ئتح نييسابعلا كيبع ىم ظئاولل كيبع

 كم نم هب يرخ اه هعم ام عيمج بهتنان ناك ناكل

 كلذ دعب هيلع يورط رق هلنقب مهو لييوارس ىف هكرتا ىتح هدرجو ه»

 ©) ©2600. اهغوغ, 077. 2/7. 11و 5. 1 نادوسو ةكم خكم لها ءاغوغ

 ةظيدابلا. 2) 600: 7221ع ىسيع. ه) 60 | موق 2) 73

 ىنب. 5 00 اوهتنا.



  ْ 911نس ٠.١)

 ارجرخ نيرواجلا نمااهت نمو ظكم ليا كلذ ىلا

 لهإ همم لم نيكاكدلا تقل الل ىييسلا ا
 راد لزذ ومو دمع نب رفعج نب دمحم اوثا ىتح ةبعلتاب فاوطلا
 مالغلا اذه انيلا نذرت وا كنلتقنلو كنعلضنل هللاو اولاقف دواد

 5 كابشلا نم جايّلكو راذلا باب فلغأت ةهج هذخا كنبا ىذلا

 نب نيسح ىلا لسرأو تملع ام هللاو لاقف دجسملا ىف عراشلا
 ىنأف هنم مالغلا ققنتسيف ىلع هنبا ىلا بكري نا هلاسي نسح
 ولو :كنيا: ىلع عئوقا, الإ عنا ملعتل "كنا هللاو لقو .نيسح كلذ

 لعأل لق دمحم كلذ ىأر اماف هباككا ىف ىنبراحو ىنلتاقل هتتج

 و اونتأو .دنمات هنم مالغلا قخآو هيلا بدكرا ىّدح ىنونمآأ هكا

 مالغلا نخاف هننيا ىلا ناص ئتح هدضني بكرت كوكو لا ]

 قاض .ليقإ» رك تح اريسي الا اوثبلي -ملخ لق «هلها ىلا هملسو هنم

 اون ىتح نميلا نم البقم ىبابعلا « ىسيع نب ىسوم* نبا

 ارلاقف دم نب رفعج نب دمحم ىلا نويولعلا عمتجاف شاّشُملا
 :ةليخل ىف انيلا اًلبقم :ىئسوم :ىب ىئاحسا اذه. نينموملا ريما اي 8

 كصخ#ت ةرربتو ةكم ىلعأب اًندنخ قدنخت نا .انيأر كقو لاجل

 . بارعألا نم عغلوح م ىلا اوثعبو ةكعم اويراتجو سانلا كاس |

 نم ىسم. نب قاكسا .اواتاقيل ةكم نع.ارهكنحو ملا

 جرخو بولملو لاتقلا زكي ىاكتا ناو امايأ ىاحسا ةلتاقف هئارو

 20 ىنم معم ناك نمو هباككا ىف لييج نب ءاقرو هيقلف قارعلا كيري

 ©) 600. 2.1. ىسوم ىب ىبسيع ءا 720 سابعلا 1020 ىسابعلا.

 0) 000 راوبتو.



 31 ا

 ”كصخت ريد سانلا ىف كلاح ملعت ىق هل اولاقت اًدعزو امس: رهظُ
 نالجر كيلع فلتخ رل كلذ تدلعف نا كنف ةفالخاب كل عيابت

 نيسحو رفعج ىب لكيحت ند قع ةنيا" اي لزي ماف جيلع كلذ ىف

 ' ىماقت مباجأت هيأ, ىلع ييشلا ابلغ ىتح :سطقألا نسح ىبا

 هرخآلا عيبر نم نولخ نسل ةالصلا دعب ةعلل ةالص موي

 ا اجار دكما لفا: لم .ناثلا- هيلا اورشحو ةفالخملب وعيابف

 سيلو اًرهشا كلذب ماقأت نينموملا ةرماب هومسو. اًقركو اًتوط ةوعيابق

 نم ةعامجو نسح نب ويصور لك ةعباو همي دللا رمألا ىم هل

 نسح نب :نيسح بئوف اًلعف اوناك ام ميبقأو ةريس اوناك ام عوسا

 موز ىنب نم لجر اهجوزو رهف ىنب نم شيوق نم ةأرمأ ىلع
 فاخأت هيلع نيععنتماف هينأتل 8 هيلا لسرأت عراب ل.ءج اهل ناكو

 ' ةباحصا نم ةعامج اليل لسرأت هنم ىزاوتف هبلطب .رمأو اهجوز

 نيسح ىلا اهب ء اوبهذو اهسفن اهوبصتغاو رادلا باب اورسكف

 |0000 و دلما بترو لكما نما هجورخ بوق | كل مهدع . شبلف
 ' ىلع رفعج , ىب قي رف رع تفز كم نولباقب 12و

 ناكو دمحم نب قام" هل لاقي ةكع ضاق نبا شبرق نم 6

 ' ىلع هاد ىف اًراهج اًراهن هسفنب هيلع محاقذ لال ىف انك 0
 بكرو 8

 تح قوسلا فقشي هب يمخو 0 رن بح 0

 ا اذ ىدررتر ىلع هله ىتح ا [ىسملا نفيا رشم” ماعلا

 6) 5ع نننمونع' 15ه هل طز.: 14 ءن 7.21/2. 11 امل 1 لوألا

 )0 لاذ 1 ةاهنولا 2 06007 فههذو. 1: 2) ]مهءات# اغصلا

0 171 1 



 )1 يكس 11

 ىب "نم ةدوسملا كللتا نا دوهشلا تسب اعوقو هليطا ردك دل

 ىحذلا ناكو هاك اقلخ كلذ مسخ ع ةعابتاو سابعلا

 نب دكيحت هل لاقي ةفوللا لا نم الجر هل باذعلا 5 ىلوتي

 لاقي ناكف + نيطانكلا دنع ةصلاخ راد ىف ليني ناك ةملسف

 م نم ريتك فلخ جهنم بره ىتح سانلا اوفاخأو باذعلا راد اهل

 د 4 يما نم 00 تح رو مهب جوبقعتف معنل :كأذ لما

 78 0 نم« يصف قكوسلل او نيطاسلا نوع 1
 رثكا كلذ مع ىتح دحأ وا بهن لاقتم ردق كيدشلا بعتلا '

 ؛ه مزمز / كيبابش ىلع ىخلا يدل اوعلقو مارخل دىجاسملا نيطاسأ

 سر سا :

 عغلبو عتريسب جلل سانلا ريغت هنيب لها نم هعم نمو نسحا

 روكو ةرصبلاو ةفوللا نم نط نق هنأو'لتق ىق ايارسلا ابا نأ

 ددول اهب ةياللا تيعجرو نييبلاطلا نم اهب نك نم قارعلا |
 15 نب ىلع عب نوفا 5 سعجلا نا بح ىلا اوعيتجا سابعلا

 سانلا ىف اًبيح اَعادو اش ناكو بلاط ىنأ ىب ىلع نب نيسح ا

 ىورس ناكو ةريسلا ٍصبق نم هنيب للا ىم ريتك هيلع امل اًقرافم .

 ناكو دنع نوبتكي سانلا ناكو ديحص نب رفعج هيبا نع ملعلا

 6600-2 أامقيو. 0101010 اذا نون اوناك

 نسابعلا ىنبل عذادو اهنا ةكك سانلا لومأ. 62) 000. 2

 ء) 1710 0 1162. 1 عع مر 0 ريطامشلا 2) 51

 00. 5ه0 101غة55ع 1عع. خا نع ”ميبر». عا لعتشلع ىلا 1هعم سس

 6) 000. هدض. رك) (200. كياتس 10155>18ع 710عامنت كسلا ىفك

 كابش اوعلقو مارثمل انغ طقطء6 تبهو#م. مام. ى) ه04101 اهب.



 كمح ١1 سم

 ميعاربال لاقي ناكو «هركسع ىف اهنبا اهب اونأث لابلل سوور نم نوللستي

 00 و كازو دامت نم نطيلابا لدقا قس رتتتار ارا يارس وا
 اهنم يدحكتمللا نم مهي لي ىف هكنتسلا ا هته 3:

 نسح ىب نيسح سلج ةكم ىسم نيكل وقعت ام دعب

 تيقبو ايش اهترسك نم اهيلع قبي رن ىتح اهنم تدرين اهيلع
 مجو ابارسلا وبا ناك فيقر رق نم نييوثت اهاسك ث ةدرجم ةاج

 ايارسلا وبا ةرفصألا ىب رفصألا هب رمأ اهيلع بوتكم هعم امهب

 ةوسك 4هنع' © يرطي ناو ماوشمل هللا تيب ةوسلل دمد# لآ ةيعاد

 عست ةنس ىف بتكو © ٍهتوسك نم رهطيل سابعلا كلو نم ةملظلا 0

 تناك ىنلا ةوسللاب نسح نب نبيسح رمهأ 0 « ختامو نيعستو

 ركق ىلع جعابتأو نييولعلا نم هباككا نيب نمسقف ةبعللا ىلع

 رو هذخأن لام نم ةبعللا ةتارخ ىف ام ىلا دعو هدنع جهلرانم

 | كانا نلبعلا تلو نما نجتلا ةعيدو هدنغ ىحأب عمي

 ااذاك* هذحا ايس كلت نم كجم  ناف :ةراذا ىف ةيلع مكفاك

 ىدنفغي ىنح هبّذعو 7 ةسيرج م هدنع ىلح زن نأو لجيلا

 2) 000- جيسي هغرمد ز 2ك. 7مهيببب, عع ءغ داع نتموتتع هن. [طصض

 ةل-]لزدتت21. 2 7) ذذع نن00ن11ع 1ط> ه1-آ]ل]. ع 1عععللات1 77697.

 اا 0 رفصلا. 00122 لآ 1 0 2111-5: 212 5 2
1 

 7 حرطت ذ ثزلوأ 011 2ءعحعرل ظطط٠ض كاتطر رطل 42 51
 و

 1ةعاع مموعر. 6 ططص ة]-طل]. 000. اهنع. . 2 516 7تعأهج

 ع6 [اطد ة1-آ1]0. نهتوسك. مز 5تيمرد1 عا !ذ2عع عرعااطس دل آ0].

 01 1ع ب



 1 نس مدل

 ا

 م 6 ةربصغ يا

 ايرسلا وسبا لنق نيدح بيحن نب دمج لهس نب نسل تعبوا

 © ناسارخب نومأملا لل ٠
 نيج نب رفعج نب ىسوم نب ميقاربا جرخ ةنسلا هطع ىو

 ١ ؛ نميلاب بلاط ىبا نب ىلع نب نيسح نب ىلع+نبأ ا
 هرمأ نعو هنع ربخل ركذ

 ذك هتيب لها نم ةعامجو 27 اميف ىسو+ نب ميعاربا ناكو '

 غلبو ركُذ ام قارعلاب نيّيبلاطلا مو هدمأو ابارسلا وبا جرخ نيح

 ن. دعم نك نم عم كم نم 2 يرخث بخ ىسوم نب ميعاوبا
 »0 لبق نم اهب ميقملا فتموي نميلا ىلاوو نميلا ديري هتيب لقا

 نب دم“ نب © ىسوم نب ىسيع* نب ىدوم نب قا“ نومأملا
 - ىسوم نب ميعاربا 4لابقاب عمم اًملق سابع نب هللا نبع نب كع |

 فنيرطلا ىف نميلا نع اًفرصنم يرخ هاعنص نم هبرش» قولعلا
 ميعاربال ىلخو لجرلاو ليخل نم ركسع ىف نم عيمج ةيدجتلا
 زد لعذ نم نك ام دغلبو هلاتق هركو نميلا رفعج نب ىسوم نبا
 كيري لبقأو هلعف :لثم-لعفف :ةنيدماو ةكع :ىسيع ىب كوت 00
 نم هعنف ةكم ليخد دارأو كانه كسعف تاسعا لون ىتح لكم ٠ ٠

 067 1 قاكسا مأ تناكو نييبلعلا نم اهب ناك

 3 اود مو نم م درا اهتيبلطي أناكو نييولعلا ن 6 0 خيراوبتم

 2 ايفخسم 1 ناك ئىم لعجو شامشتملاب اوكسعم ىسم نب قا

 4) 000 دردبغ“ 2) 4 رح ©[ 220 قو م 000. دمحم ؟ءلا ا

 706 ©27. 708. 117.2 )2  اظع ممهيرر». :ءءععمأ 10عم للق ام ص 61



 9 اريك فسم

 0 اوسلا نبا نم اعيج :لشا 6 لمقلا قنع اًدحا ءاوزي رثعتا

 ىتح حايصلا نم نوكي ام كشا ميصيو هيلجرو هيديب برطصضي

 ىتح جصيو ىيتليو برطضي كلذ ىف وهو لبح هنسأر ىف م لكج

 لهتس نب نسما ركسع ىف هب فيطف هسأرب ثعب رث هقنع تبرض

 01ج 1 رسخل ىلع نيفصن بلصف دادغب ىلا ةلسد ثعبو 5

 نب ىلع ناكو «رهشا ةرشع هلتقو ةقوللاب هجورخح نيب ناكو فصن

 ' الأ هجوت هناذ املخ هيلا هجون ابارسلا وبا ربع نيح ىيعس ىلا

 ' 0م ىب تيز نييبلاطلا قم اقبل ناك ىنخلاو اهحتتفاف ةرصبلا

 بلاط ىأ 0 ىلع نب نيسح نب ىلع نب ديحت ند رغعج نبا

 )000 اننإ ىو هل لاقي ؛ىذللا ىفو. ةئيب .لشا نم ةعامج دعتواال

 09 رود نم ةرضيلاب رودلا نم قرح ام ةرتلت رانلا 2 نير :ئمس

 | الك ةتيوقع._ ناك ةدوسملا .نم- لجرب- ىقأ اذا: ناكو. هعابتأو نمابعلا
 اليعس نا نب ىلع هذخأن اًلاوما ةرصبلاب اوبهتناو رانلاب هقرك نا

 007 اكيعس .ىنا نب ىلع ثعبو هنمات نامألا بلط هنأ لبقو. اًريسا

 ليمج نب ءاقروو ىدولجلا كيبزي نب ىبسيع داوقلا نم دعم ناك 5

 ىلا بيسملا نب نورا ناعام نب د ىلع نب هيوحو
 لو نييبلاطلا نم اهب نم ةيراحعب جامأو نميلاو ةنيديلاو ةّكم

 ايارسلا بأ 000 8 0 ليك قل ىييفتلا

 لهس نب نسحلا ةبرص رق ملأ
 كك ا ريمأ ب كف يسب 20

 سكر كلا يأ نير صم تراذأ 0 5 مع 1 ا 6

 7 ©2) 1 هيج. لضفلا. )5  000. هده



 ال رسل كرد

 نب كيج اهيف ناك ىتلا رادلا ىف. لونف ناسارخ, بحلاص . شرخ

 ىمو وع ةّيسئاقلا نم جرخ ايارسلا ابا نا رق «ايارسلا وباو سمح
 لبعد كا 0 ىلع طظساوب ناكو طسسأو خيحا أونا دخل معرض

 5 ةلجد ربع ىتح ايارسلا وبا ءاجغ كعب نييولعلا ديب ةرصبلا تنذاكو

 نم لمح ناك الام, اهب تجوف .ىدكبع قاف طظساو. نم لفسأ

 8 ماقأو دعم نمو اهلونذ نيوسلا أ ىتح ىضم رث «ذخأف زاوعألا

 - املف ةئاهسمخ لجارلاو افلا سرافلا ىطعي لعجو مايا ةعبرا اهب

 قوماملاب فورعملا ىسيخنابلا قنع نب نسل ماتا .عباولا ميلا ناك

 ١» اذاو ملتاتق ىف ىل ةجاح ال هنن متتش ثيح .اوبعهذا هيلا لسوأف

 خلناقف لانفلا هلا ايارسلا وبأ ىف مكعبتا تسلغف تت ١ ىليع نم منجي

 ةديذش ةحارج ايارسلا وبا يوج عكسع ٍسابتساو نسل عمريف

 عباككا ّقرفت كفو كوتا 0100 نب كمحتو وه عيتجاو برهف

 نيعلا قلو ايارسلا قنا لونم نودبرب قري فقيرط ةخبحا اوذخأت

 15 جذخأت نوضح نامح انف ء عاب رتع 7 ع ءالولج * ىلا اوهتنا املف

 هتدرط نيح ناورهنلاب اميقم ناكو 2 رع نسل ىلا قب ءاجغ ِء

 نود شعل: سيئفمل مدعي. ةقنع ترضف .ايارسلا عب مك هدد '

 ىب * نوراه هقنع بوض ىلوت ىذلا نأ ركذو “ لوالا عببر نه

 اوركذو « ايارسلا' با ىديي ىف اريسا - عراكو 12 كلا : قيآا ىن لمح

 2) 0م. م0. 116 نتتموتتع 1طص ةلكلز.. 012. 14 11612 كك زل كل

 نط نب 0ء[عةمتتتر 22132 دابع ع5أ وفلا ىبا). 250 وبا 5ءو. هل.

 نأ“ 057) ©6040 ماو. م) 15 0 ا. 14: 60607 طق

 1 قات 210 هب رتع 4 ) الزع 1 هيوم. را 2ءععو1 66

 1.1: كيلوا 0 نب: 01 .511م1نصن 16 ٠
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 1م 1 ةفاس

 اميقم لوي :ملف معد مايا ىنمب ماقأو هنم سانلاب عفدو © موق ىلع

 دواد نت ناميلس نب كمح 4 ماقأو 2111 ةنس نتيضقنا ىتح اهب

 ةكم دهش ناك نمو حامل فرصناف اضيا هانسلا ةنيدملاب ىلاطلا

 ««ماما ريغب ةفرع نم اوضافأ دق مسوملا لها نا ىلع مسوملاو

 ىعاَش يرق ليذ دقو ميدل هتوفي نأ فوخ امل ةيثره ناك كقو 5

 تناكف ريمز هيف هعقاو ىذلا ناكملا ىف هباكأو ابارسلا ابا َعقاو

 ةيرهلا تناك راهنلا رخآ ناك املف راهنلا لوا ىف ةمثره ىلع ةميزهلا

 دارا ام ىلا رصي ر هنأ ةيثره ىأر املف ابارسلا نأ باحصا ىلع

 ىدهملا نب روصنملا ىلا ثعبو عريغو جال درو ىعاش ةيرقب ماقا
 ىلع ناك دقو ؛ةفوللا لعا ءاسور بناكي راصو ىعاش ةيرقب هانأف م

 كنا رق اهذخأت طساو ىلا هجوت نئتادملا نخا امل كيعس ىا نبا

 ©111 ةنس تصضقنا ىتح اهذخا ىلع ردقي ملف ةرصبلا ىلا هجون

 نيفكام لاكي لح اين تلك مك

 ”ةمتره ليخدو ةفوللا نم ابارسلا ىننا بره كلذ نم اهيف ناك امف رو

 نييبلاطلا نم دعم ىمو وه بره ايارسلا ابا نا وكذ «اهيلا

 نم مو ىم تيفقب ايل ان ةنع عبرأل دحألا خليل ئفوألا نم

 ااكرقو ىدذهملا نب روصنم لخدو ةيسداقلا ىلا ىتح .. ةئنس

 "نم ىحأل اوضرعي رثو اهلمتا اونمآو ةليللا كلت ةكبص ةفودلا

 الجر اهب اوفلخو مكسعم ىلا اوعجر مث رصعلا ىلا هموي اهب اوماقأف ه١

 َخ 2) حرف 0) 000. ماقو.



 را نس درع

 اكهلجلا دواد رثا ىف يرخف عم سانلا مرتكا لييمي قا علتق ن

 ةالصلا ترضحو © سمشلا تلاز املف ةفرعب سانلا ىقبو قارعلا لا

 2 ديلولا نب نيحص نب دجا لاقف ةكم لقا نم ىق اهعفادت

 اذا مال ىجسللا لعأب مامالاو ةاعاججلا 7 ىضاقو نوما وهو ومقر

 ىمورخملا .نامرتلا ىبع ص ديحن ةكم ىضاقل ةالولا 7 ِ

 لق كلبلا ىضاق كنف نينالصلا هب ٌلصو سانلاب بطخاف م

 لوخدلا ىلع مهقلا ءءالوف لاو * .مامالا بر دقو بطظخا 0 1

 لصو بطخاو فدل كر دطدرل ص لاق

 عك

 سانلاب لصف ةكم لها ضرع.نم الجر اومدَق ىتح ىيأف .سانلاب

 , نم فشقوملاب اًعيمج اوفقوف .#اوضم رث ةبطخ الب رصعلاو رهظلا

 نم اضيا للجر ءاشعلاو برغملا عتب ىلصف :فلدوم اونا ىنح ماما

 نأ بعرب © افرسي فقونتي نىسح ىب نيسحو سانلا ضرع

 نم ميق هبلإ جرخ ىتح اهنود لتاقبو اهنع عفديف دذكم“ لخفك

 ,و هوربخأف نييسابعلا # نم فوخايو نييبلاطلا ىلا ليج نمم .ةكم لقا

 كف عناو ناطلسلا نم اهيف نم تلخ كق ةفرعو ىنموأ خكم نأ

 " هللا سمس هس سا سع ةنس أ اق حسن

 ده بس وجا يدوس قي ووو بست 027 م

 3 طف فاس حم عت

 اكلة نعوم تشم سو تع ءاظن تاو انوا قا

 و2 ى -- 3-5 398

 لبق ةكم نسح نب نيسح لخدف قارعلا ىلا نيهجوتم اوجرخ

 اوفاظف ةشغ“؛ نوغلبي ال عم نم عسبو ورح ماك ل
 اوفقوف لبللا ىف ةفرع ىلا اوضمو ةورملاو افصلا نيب اوعسو تييبلاب'

 ه» فقوو رجافلا سانلاب لصف ةفلدزم ىلا عجر رث ليللا نم ةعاس اهيا

 ©6) 000. هدم. 2 85) 000. ضاقو. )©  0008. الو اهلهاو. ه2) 6

 اوضن. ه) 512 16ع1 م20 فرسم د 600.: آش 12214 ف فرشب. 6ع 00

 1/1262 21 7 20 نع. ١) 112121165 ا ل

 ةناسصنضفسسلا و 0"

 2 #9 وار فت صح سس تا
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 عا

 مح

 1 كة 4 خءس

 مطئاوح دكيبعو سابعلا ىنب ىلوم عمج سانلل مخل « ماقال

 ارراخ ىتام ى ةنسلا كلتا ىو: محن ىف مدادلا ريبللا رووسم 0

 00 اعدخاو كم ليخد فيي نم. برخ ةابعتف هباككا نم

 ٌضعب .صخ# وا كصخ# ىل مقا ىسيع نب. دوادل لاقف نييبلاطلا

 ملل ىف لاتقلا ٌلكتسا ال دواد مل لاقف ةلاتق كيفبكا انأو كدلو

 رخآلا ممفلا اذه نم نجرخأل ممفلا اذه نم اولخذ نت. هللاو

 هذخأي ال ىمو كودع ىلا كتتاطلسو ككلم ملست رورسم هل :لاقف

 00| اذواد دل لق كلام الو .كموح.دالو. كتي .ىق..مثال مول كيف

 ىتح ةايالو قولو اف .نخش ىآح معم تنقا نقل هللاو ىل كلم
 اذه امنا توقلا هيف ام راج نم ىقولوف ىرع < ئدفو ىنس 0

 ةكم نم دواد راكاف ع5 وا تكدش نا لئاقف كعابشأو كل كلملا

 ” طف ةيح لبالا نعي هلاقتا كف .نقو: نتاشملا ةيحان ىلا

 وصعلاو رهظلا سانلاب لصف جرخا هل لاقف مسوملا ةالص ىلع دواد

 بكرا مث جيبصلا سانلاب لكصو ىنمب تعبو ءاشعلاو برغم لاو < ىنمي

 ىح ر/ ورمع بعش ىف كاسي ىلع خو ةذرع فيرط لونان كبأود

 003 لفت رم نبا ناتسيب :ئىقحلت ىتح نئاشملا قيرط . نخأت

 ىنب لوم نم ةكع ٍقعم ىسيع نب دواد ناك ىذلا عيل قرنفاو
 ناشخو مداخل روسم ىضع ىف كلذ تفو طئاوخل ىيبعو سابعلا

 2 ه2) ©00. ةماقالا 2 3) كزع معععع آد 1-1. © 14. 000. ثعبو.
 '0 00 قو. 540) 000. عضم او. 05: 0مم هلع لك و9. اظن
 ©) 000. اهب. /) 000. ريح 1110. 0مم. ةلعط. كه ]ةعاطو ]ب
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 رم زخم م

 ةريبه نبأ رصق ىلا ةمثره «راص رغد ليس نس ىلا هسوعب '

 ابارسلا نبأ باكا نم اهيف لتقف ةعقو .ايارسلا نأ نيبو هنيب تناكف |

 ىسبب دمح بكوف ةفوللا لأ 16 ايارشلا وبا راكان“ ينك فل

 عيلاوم رودو سابعلا ىنب رود ىلع نييبلاطلا نم دعم نمو كمح“

 : ىف اولعو ةيفوللا نم موجرخأو اهوبرخو اهوبهتتاف ةفوستاب هعابتأو

 سانلا دنع هل تدناك ىتلا عتادولا اوجرختساو اًكيبق الع كلذ '
 ناكف جدل ديري هنأ سانلا ربخ ركذ اميف ةمتره ناكو «اهوذخأت

 جاحو ةييوملو لابخلو ناسارخ نم مل ديري نم سبح دف
 < ةفوللا فخأي نا ءاجر رح اًدحا عدي ماف مريغو دادغب

 دس عودا بوو

 ٠ مدل ميقيو ءاهذخاي ىم ةنيدملاو ةكم ىلا «ايارسلا وبا هجوو*

 ىبوم نب ىسيع نب دواد ةنيدملاو ةكم ىلع ىلاولا ناكو سانلل |

 ههجو ىنلا ناكو «سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب كيح نبا ِ

 ني ىلع موب سطفألا نصح ىيا/ نيسحل 2كم كإ 0

 يح ةنيدلا ىلا ذهجو :ىخلاو بلطا نا نب نعد ا
 ؛ نأ نب ىلع نب نسل نب نسل نب دواد نب ناميلس نبا
 نسح نسب نيسح ىبضمو دحا اهب هلتاقي رثو ايلخدف بلاط ١
 نب دواد ناكو اهيف نمل ةهينع فقو اهنم برق اًملف ةكم كيري
 ةكم ىلا نسح ىب نيسح .ايارسلا نا هيجوت هغلب امل ىسيلا

 ه) 77من. "خب راصو. 1ص ةاحالز. راص اًملخ ه6 كعاط1ع تتناك

 177051. هده. ةمترغ. 2 5) 9 زاكأاو. 14 ه2. اباسلا وبأن
 1طصدم 110. 1235عأ زاكلا ابارسلا وبأ كلذ ىأر املف>د 6) 23556 0 : : : 1: 17

 هءع. 14 زو 200عصعتتت» عدأ مسوم ا ٍريهأ نوكيو 02) 0 [88-

 ن» دجو. 1ط» 10-21]. ايارسلا وبا تعيو. 22 4 اهذخان. 2

 000. طب 1. 231ع وسحا 7



 ك1 115 عاس

 ”ااىلا هجوف < ةريبه ىبا رصقب وهو ايارسلا ابا ربخل غلبو كلخل

 معم نميو هسفنب م مكقتو ناضمر يف هباككا اهلخدف ىئادملا

 ناكو ناضمر رهش ىف ةفوللا فيرط ىلي ام رصرَص رهن لين ىتح
 اا ا رسا كادغيب يمل لدغ" همودق صبتحا ال "هلم

 ركسعف يرخن ةمترغ مودق ىلا ةيرسايلب ركسعيف سرك نا ىدهملا
 روصنم ىدي نبب 7 نيينيفسلاب ركسعف يرخ ةمتره مدق املف

  امهنيب رهنلاو ايارسلا قا ءازب رصرص رينب ركسع ىتح ىصضم رث
 ءاتلتلا مييب صخشف ىناولكب اركسعم ديعس < نأ نب ىلع ناكو

 | اباصصا اهب 7لتاقف نثادملا ىلا هتمّدقم هّجوو ميب رطغلا دعب

 نغلا ناك املف !كيدش اًلانق لبللا ىلا سيبخل ةأادغ ايارسلا أد

 نبا فخأو ايارسلا قا باكا فشكناف لاتقلا ىلع هباحتأو ءادغ

 تيعس ىبا نبا ٌدخأو ايارسلا ركابا ربخل غلبو ىثادملا ديعس ىبا

 |0007 الله نإ نيلخ سمح تبسلا هليل ناك الق قئادلا
 0 تاو دبا الينف قريبه نبا" وطق- كل صوص وهن: نم" «ايارسستلا

 2202) 01 ةريبق». 6) 77 هي. 277 نيتنيفسلاب , 560 0111322

 صاعيجلحتسم 710عغان7. 6) 1مقءاتتت نا. 4) 000. لاقف. 2 000. ادع

 'اإ 1105 قسكنتف. ) 000. نأ نبأ: ى) (0ا13:ع 5ءورات11136111: 1501©

 م ]. ابارسلا وبا زاكااف دص كمل. 0عو20عمدصغت 5نصص 11 هع 1

 مرت عع خبر 1طن0 :31121]10-1 ءأ ]كش ازور 11011012 [ءائاان5 2040 ©012-

 وعملات, 116 126 عزنا 5110115, 1205 1637613 ؟عاءااتتت 12123111 1:عقألح

 ”6كل55ع. )/  1ص جاح]1)]. اهجونمر 14ش هاظ.0 )2  1طن ةل- ]ل 21

 . ايارسلا ىبا باككأ.



 111 خلس 11

 0 هايبس ىف نولتاقي نيذلا ٌبحُي هللا ّنا ءاهيلع شقنو ةفولاب

 95:0 سا 465 26517835

 ايأو كسلا نأ لك اربعز خ علب 5 وبسم نابنب مهد 2 |

 0 ىأت هعئالط تناكو هباكتأب ةريبه نبا رصق لون ىتح لبقا

 ة اهولخىف :طساوو ةرصبلا ىلا اًشويَح ايارسلا وبا هجوف كلملا رهو

 اهيلع ايلاو ىتركلا كيعس ىب هللا كبع اهيحاونو طساوب ناكو

 اني

 نم: ابيرك اناشسلا نا" نسيج ويعمفارم اهي نب نيك لبق نم

 ةعامج ةباككا نم لثق دقو دادغب ىلا اًعِجار فرصناف هومزهف طساو ُ

 هعم نو' ابارسلا ابأ نا لهس ىب نسل ىأر املف ةعابج رأوا

 !'اهرلخد الا ةدلب ىلا نييجوتي الو ومره .الا اكسع هل نوقلي آلا

 خمترم ىلا رطضا دهبرص- هيفكي نم داوقلا نم دعم نميف دج رثو ٍْ

 اهيلع اًملاو ىارعلا لهس ىب نسل هيلع مدق نيح مترف ناكوا

 وأ هجونو لاععألا نم اهب هديب ناك ام دل مّلس نومأملا لبق نما
 هيلا ثعبف ناولح غلب ىتح راسف ىنسحلل ابضاغم ناسارخن ا

 !5 برحل .دادغب ىلا فارصنالا هلأسي ىثصمل بحاص اًكلاصو ىدنسلا

 هيلا داعأت هك داباب ىسلمل ىلا لوسرلا فرصناو 2 عذتماف ايارسلا ىلا

 ىف اهمدقت وف 0 تانكلف عفيطل كش ب ميا

 6):' 1ك 07. 617, 75. م 1222/72 7 للا

 6) 000. اهولخدف انأ 82هع72. 7. ع٠. 2 2) 51م ةعءاع 77ةبقتنن. أ

 1ص ةلللز. 000. اهيف. 2) 1مكعمتتن نا نع ممموس. ءه ةططص هللا

 1١7206 ن6 و036 16: زمر ةللش 1



 4م 19 خس

 اه اوذخأو هكسع .اوحابتساو هنوف دغلا نم هعقاو رق ابنعص

 : ناك ايلف ءاعبرألا مهي كلذ ريغو ٌباودو سالسو لام نم هعم ناك

 نب ريعرو ةفوللا لها نيب ةعقولا هيف تناك ىذلا مويلا دغ نم

 00 ا أ ا اصلح .ةليللا سميخلا مي اقنلذو ا بكيس 1

 ليس ايارسلا ابا نا ركذ 5 ةءاه ابطابظ نبأ .ةيعاربا نب انيبدطم

 00 رخل ايل ايطابط, نكبا نا ركت اميف كلذ ىف ببسلا كو

 اايارسلا ابا هعنم كلذ ريغو باودلاو .سالسلاو لاما ىم يهز ركسع

 ارمأ ال هنا ايارسلا با ملعف نيعيطم دل سانلا ناكو هيلع هظخو
 امالغ هناكم ابارسلا وبا ماتا ايطابط نبا تام املف مهسف دعم.هل

 ال نب ىلع نب فيز ىب نب نيك نبا دمع ىلا لاقي اةدح :قمادم

 )000 دادي ىاكلا وع .ايارتكلا وبا ”ناكف بلاط نا نب نع نبا

 هز عجرو .ءاهلك رومألا هيلاو بحا نم لزعيو ىَأر نم لدي :

 . نسل 0 هب ماأف ةريبه نبا رصق ىلا هيف من ىذلا هموي نم

 6 ىذورورملا كلاخ بأ نب دمحم نب سودبع هجو كق لهش نبا

 رهو ا ام لاعب: يوضح, ةقوللا ىلا ريعز: اجو : نيح لينلا ىلأ 5

 اا عماتل غلب ىتح لهس نب نسل ر ماب ةفوللا ديري سودبع

 هعقاوف سودبع ىلا ايارسلا وبا هجونف ريصقلاب ميقم ريقزو هباصحعأو

 00 00 بج نم تيقب ةرشع كلثل ننحألا_ ني. عماج ا

 سودبع ناكو هركسع حابتساو كلاخ ىنا ىب دم نب نوراع
 '00 ذك ىحا نم تلفي ملف سرق فالآ ةعبرا ىف ركذ اميفد»

 متاردلا ابارسلا وبا برضو دالبلا ىف نويبلاطلا رشتناو «ريساو لينق

 0 6600. ىزووذأ 5ع ععاع 1153م
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 اهحتفا ئتلا !ىادلبلا لاعا نمرسيلا نك اع يي ل

 سانلا ثّدحت كلذ لعف املذ لهس. نب ىسكل كلذ ىلا ههيجوتو

 هنأو نومأملا ىلع بلغ كق لهس ىدب لضفلا نأ منيب قاوعلاب
 ةصاخل نم هداوق هدجوو هتيب لها ىع هيف هبح اصق «هلرئا لق |

 : بنصغف هقوث ىأرلا قسسلسوو فاو كت ملا يح ا
 نم اوفثأو سانلا هوجوو مشاه ىنب نم اهب ناك نم قارعلاب كلذل

 لهس نب نسل ىلع اوعرتجاو. نومأملا ىلع لهس نب لسفلا ةبلغ ا
 نبا ةقولتاب يرخ نم لوا ناكف راصمألا ىف نتغلا تجاهو كلذب :

 انا" نا وجرح تيس نك لكفت «تركذ ىذلا ابطابط '

 ا بضغف اهب » حو :قازرأب هلطف ةمتره لاجر نم ناك ايارسلا ١

 >أو ميعاربا نب كم عيابف ةقوللا ىلا ىبصمو كلذ نم ايارسلا '

 ةقوللاب ميهاربا .ىب قمح ماقأو ةيلطلاب اهلها هل“ قسوتساو

 © عريغو بارعألاو ةفوللا ىحاون نم سانلا هاثأو

 اكو ةفوللا ىلا هباكتا ىف بيسملا نب ويقفز لهس نبا نسل هجو اهيفو |
 ,ةروصنملا رفعج ىا نب ناميلس ايطابط نيااهلخس نيج نتي د

 اهب رفعج ىنأ نب ناميلس ةفيلخ ناكو ؟لهس نب د نسل لبق نم ٠

 فنع لهس نب سل رب عيب انف نسف لص الإ
 لجارو 1 فالآ ةرشع ىف بيسملا نب ريخز هجوو دفعضو ناميلسا

 ملف هيلا يورخلل اوعيهت مثيلا ديضوخت ربهم اعبر نايا اهلف
 20 ىعاش ةيرق 1 غلب اذا ىتح اوماقأف 0 0 لوف هل نكن

 ءانلتلا ةيشع لونف ريهر ماتا ةرطنقلا غلب اذا ىتح اومافأف اوجرخلا

 ف“ ون

 ن) ©8060 0

125 83 
 ل

 همام معو



 ىسيع نب ىنوم نب سابعلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو
 قلع" نيا لايك نبا دوما ١ندا

 ةخقامو نيعسنو عسن نس تلخد مث

 ثادحألا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ةروهشلا 5
 نومأمل ىنع نم كادغب اهيف لهس نب نسل مودق كلذ ىف

 ا © نادلبلاو روللا ىف هلامع قرف اهمدق املف ٍباركْلِو بر.لا هيلاو

 ىسيع هعمو ىلوالا ىدامج ىف قرا ىلا رهاط صخ# اهيفو

 ءاضاخ كانك نيك لا

 © ناسارخ ىلا ةمتره اًصيا صخق# اهيفو م

 © مر ىف هلتقف شرهلا ىلا بيسملا نب ريهز نب رعغزا يرخ اهيفو

 © ميعاربا نب ليعامما نب ميعاربا نب دمحم ةقوللاب جرخ اهيفو
  رشعل سيمكل موي بلاط ىنا نب ىلع نب نسل نب نسل نبا
 | لاو ليحم لآ نم ىضرلا ىلا وعدي ةرخاآلا ىئذامج“ نم نولخ

 ىف ماي ميقلا ناكو ابطابط نبأ هل لاقي ىذلا وهو ةئسلاو بانالاب ؛5

 ' صنم. نب ىرسلا ههمأو ايارسلا وبا هشويج ةدايقو اهريبدنو برشا

 دوعسم نب قا نال ست نم فاه ىلع نيب هتنا كدي ناكو

 “« نابيش نب للمهن نب ةعيبر 6 نا ىب وريع* نب رماع نبأ

 نب كمي 2 نع ربخل ركذ

 ابطابط نبا ميعارب 1
 اللا فص هيجياخ ببس ناك عضعب لاق كلذ ىف فلتخا

 «) ة[1د1ع 20036دع هللا بع ىب ّدص عمل. 2) 000. هده نأ. 1, م.

 / 11و 17 6 1 5



 11 .ةخنس 1

 ورام "نب هللا ىبع ١
 ىتبا هللا دبغو كبح نيب برشل تعضو ةنسلا هذه قو

 زااو قاوعلاو قرشملاب سانلا فسوتساو اهرازوا كيشولا نوراخ

 : © ةعاطلاب نومأملا هللا ىبعل

 ىضرلا ىلا وعدي اهنم ةحمل ىذ ىف شرهلا نسل يمخ اهيفو |
 بارعألا نم ةرئيثك ةعامجو سانلا ةلفس ىق هعبب دمحم لآ نم 5

 ىوقلا بهنناو راجتلا ىلع ال لاومألا 6 ىبجن ليغلا ىلا ىتح

 © ىتناوملا قاتساو
 ام سرافو لابلل روك نم هكتاتفا نيسنمل ىب رهاط نراك ام لك نومأملا نو اهيفو

 نب لضفلا اخا لهس نب ىسمخل نميلاو زاجكاو ةفوللاو ةرصبلاو زاوهالاو

 8 نومأملا ةعاط ىف سانلا ليخدو عولختم لا وح لتقم كعب كلذو لهس |

 دادغبب ميقم وفو نيسلخل نب رهاط ىلا "نوماملا بتك اهيفنا

 ءافلخ ىلا اهلك نادلبلا ىف لاعألا نم هحيب ام عيمج ميلستبا)

 ديلا لعجم هقرلا ىل اهلك كلك نع ضصخشب ناو ليس ب ن0 3

 8 برغملأو مأشنلاو ةريوْجْلو لصوملا ءالوو © ثبَش ىب رصن برح 0:

 ىب ىنسحلل ةفيلخ قارعلا #ديغس نا* ىب ىلع مكق اهيا

 ىتح هيلا ياركل ميلستب ايلع رهاط عفادق اهجاخ ىلع لهس

 © لعلا هيلا مّلس ماقو املف جقازرا تنل ىقو ||

 د 8 ناسارخ ىلا صوخشلاب هرمأب ةمتره ىلا نومأملا بتك اهيفو |

 4) 000. ةفالخ نع ربل ركذر 02. نوماملا. 310 20016 رفعج هبا لاق.
 0) اترع 14 7ءممتانآ. (000. ىبكد 1. ع. بيك 6) 000. بيبس. .4)

 52.1. تعس. )2  5ع :ءعءاعن هيو. 12 10-21]: ءن ل600 نيش



 1 1 خخ

 فيدنز تنأو وئاك تنا هبا لاقو اذه ىلع يحن هسبحن لق
 « عيبرلأ نب لحضفلا كلا كنذ 2 6 بنتكذ

 ١

 - ها ةدحا 2-7

 ركالا ىنتملع 0 : نبا 6ك كا 5

 د ندم

 0 نا بلا

 ا ددارإ :كسن ارا ف 10

 هكا يا رز دبا ليتم راوللاو

 ىلتم ميوقتأ / نت مدع ل ىف عاف

 ا :ةنيعب 0

 2 ب

 اموبي نيئارسلا اندعح اسعار ولا 15

 د 1 ا افاد

 46) 000 عطنتسي. 6) طع ءمات]. (000. 225ءأ دسيحو. ء) 7.

 ” ا لالر الالص. اكمال م: 378. 52) 1215. نكسنتلا. .2) 1طتت 101.

 تتدحأو ملأ ىنعجارو ر طل. ان 7عععإ], 560 تلديبنو 0 ترهظاو.

 0 خبر (01100 ذض ةايحر مة مانت ءدأ) طا. ءا 1طص 104. خفعر

 ةعل. دح طخقتتع. ةط٠ص 1 ةبهر 1هملن5 ١ /) طلخا ءا 181 تركذ.

  م) 1 لوحأو هنيزأ عوشخ ندر الطير 1: 10. 5ع عودضخا 0

 3 ليعأو آر 6 كينغ كا ل1 عضولمم نطفتو.



 ام نس “41

 ل لاقت دادغبب عيبرلا نب لضفلا ديرت نيكاو نارع نب سيول
 لاقف ىجَسلا هيلع انلخدف ساوت' ىبا كح انلخد ول سنون

 عيبرلا ىب لضفلا سابعلا ابا توزا لاق كليو كا نارمع باي سنعمل

 اهيف ةعقر ب ا هغلبتق 3

 سل 4 لقت لل

 ردقم وفع ىنع توفعق

 بدري تايبآلا نخفف كنناكف لاق

 286 عراخل

 عمس» لاق ئبا ىنتدح لاق ىووشلا دالخ ىب كبح نكا

 7 مان ىببأ وعش

 : 0 هلوقو

 هفاُذ اي ءاهينقسا

 انوفا حت
 ثق تلقت 0

 ءدل ىشنأ رث ل0

 م) 06 كطاخال

 ةاقالوم سابعلا وبأ الا
 اقاّيحأَف « ىسْفَت ىلا ا
 هللا كُفوَح ةفاخأ نأ نس

 5 6ع 2 ا

 اهاغلاق مسقن ل هةر

 نس نم هجورسصخ كو

 100 دكيح# ع

6 0 2 2 -6 

 15 ةفاكتم و١ كح

 دفالخكلا ْن وراح دعب

 ه) 16ص 1هغةتطقه, 215. 1610. ر. 358 سفنلا».

 6) 000. اهيقسا. 1خعءعءعدأ ةفاقف ©*

 0) 000 كرمأ» 1ععالممعاتت 01100116

 م.

 دفاثل.

,172101 

 مطل.

 12: 1 ل

 <00. 13غ 1

 اطوطعأ ىع/. غءوائع ةطا#. (آ.عووتاعص), 5ع0ل ءدع هلتم ءقصتسع (110)1.

 ص. زمم) طاتع عوأ طوصق] 242. 103 17كاتقانك 56011625 22110 ثط]تت. عا

 لص 10117. 3111 1 هه م11 22 1 ل



 31و 10

 ' هيف صقرب يركلا ىف هطسو دكيحنو نوبعلي نوباعللا اذاو اًمكخو

 بابلا اذه ىلع عضوملا اذه ىف اموق اكل لق لوقي لوسر انءاجن
 ىلنروسلا نسع ارصقمو اربعم اكتاوصا اعفرأ رق ىحصلا ىلي امم

 ايحاو ءىتن 5 نوباعللاو ىراوتلو م اذأو لاق هنخ 5 هاعبتأو

 اتركذَأو ىناسْنَت 0 ىنع و

 ' 7 فاشن اهلوقن نييك 5 كيدز ام هللاوف لاق رامزسلا 64 عشت

 )| الو هماأسي ام ير 4 دمت عبصلا قلفنا 0 نقولا نيب

 2 خلبلو انذهد ليك نايل دأرذ اًنايحإ 0 وندب جحبصأ ىتح هلع

 مشاه ىنب كوم سارف نب نيسمخل ركذو 1 مدشلو ىراوجل

 قو سمكل جعيلع ني“ نا 00 نييك نام“ ىف ء سانلا ازغ لق و

 ركذو 2 «ءاًميظع الم كلذ ناكو ريناند ةنس لجرلا باص جيلع

 / نسحلاب قأر عيبرلا نب للا 0 تنك لاق ىبارعألا نبأ نع
 نم اربي لعجن فيدنر كنا نينموملا ريما ىلا عفر لاقف ئناه نبا

 كيف ةفيلخل ملكي نا هلأاسو هيلع رركي لضفلا لعجو فلكو كلذ

 ءليقي وهو يرخت هقلطأو لعفف ؛5
 ن م ن ن0 نمع ب لاط

 000 راكم 00 ربقْلا نم ا 0
- 

 02ج

 0 6 اهنياَسح رعي ع كن ىننبلا كالا

 رشع لماتاب نان تددبت مه ميهفم نم اهتيقت

 ا 1 لك هككحل ىتوملا بيبح ابا نا" ينايرلا "قعغ اركذو ف

 '009) 0600. 8.م. .8) 000: فقسن. 2) 516 1681 0:0-نانلل ارع

 الط مل. م هلل10 كع. ١ 2) طلوع دم. 8ك ريزا طدح.١ اهتدقعف



 ام نس 1بأ

 تس!لبأو تفظنت ىنا  هتيرأو تللكحتا ىارما رفا ىحضيا ولا |

 م ساتعلا نيف يجي نش كر "سول ل
 اًمئق تنك لق عولخملا بجاح ناكو هيبا نع عيبرلا نب لضفلا

 امري  ناكو ايي هلك ازكأو هك ىجعتنا ءطقب قطو
 تاس 2

 5 لكأب هنم دكحاو لكن ايهي ناك ام ةتيه ىلع هلبق ءافلضلل دَعَا
2 

0 

 ع

 هسأر عفر رت غرض ىتح لكأت لق هماعطب قوي رث ماعط لك نم ١
 مهل لقف تبطملا ىلا بهذا لاقف همأل ناك مداخ ,بنعلا نبال

 محك“ دوشح نوكيو هنوعطقي ال اًلاوط هنوكرتيو دروامزب ىلا نوثيبي ١

 نورتكيو زوو نيتيؤلاو نبخلو ضيبلاو لقبلاو 0 ىميلاو ياجسلا '

 نه خيزرم نوح“ ىف هين اوكج«ىتج ةيسو للا كك اج ا
 ةيديصتبعلا ةبقلا ةئيف ىلع لاوطلا دروامبلا هيلع لعج سقو |

 ةدحاو لوانتق هيدي نيب عبضوف ةدحاو ةدروامزب اهالعا ريص ىتح 3

 «ىءايش ناركل ىلع فيي رن ىتخ كلذك لزب ري رث اهلك

 ىتّدح لق هقّدح بعسم نب رباج نا دمح نب لع نع رك
 ؛ة للّوخم ىفل ىنا طق اهلتم ىف ترم ام ةليل ى ترم لق قالا

 اضكرأ :ىي: ضكربفا ةفْيلخ وفوز نيك لكسر قطا كا لك د
 لسرأ لف ئدهملا نب ميعاربا اذاذف :تلخدأت دراد ىلا ىب ىهتنات

 نع ىلا ضفم باب ىلا ىهتناف اًعيمج انيفاوق ّىلا لسرا امك هيلا
 كلذ 0 ماظعلا ديس عيش نم اعيش ©ءولع ىنحصلا اذن

 هد فتاصو ةولغ رادلا اذا, مك ىف كمحس اذاو راهت يف نحصلا ٠

 ©) 000. ديبع. 710. كع#. 2711, )ا ةءوو.. . 85) 600: نيمهسلاب |
 ه) 01. كيل, 2171, ام دعو. ءا ظدتاتعت لع الا عرتتحة م , 7872/1277 كفل

 046 ل102, اح مانا. هيققل. 1869و, 1ر2. 220. )40  (000. اولشب
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10 

15 

 ذ 0

 [اهللا ءاش ام كلذب ثحكف حرصا انأر ع نولوبي مهنا هنوري اولبقأو

 و1 ا

 ع 2

 لأ ليجن تغف ايلف ككاضي ؤفو مصاو ىأر مطلأو كلذ لعفا

 57 0 م أ كتبا كلذ 0 7 0 اعدو 0 اثدلبيد

 انيك يعطاو اتانث) دلك شرف ىلاطعا اح تيبلا شرف 00

 راكم ناكو !لاق <ىئرهط قنشاو لاح هللاو تنسحو لاق تاكيب

 اضوعيا ىيحم ماق دقو ءاجن هل ماصنبا همنا هيرب ىداجلا" لكل

 هيدي نم جرخ ام 1 0-0 رمت 2 انيك نأ تسملعو

 دبش هغلب كفو سلجحملا 02 كاع قي و روصنم نع نديقأف

 "نقل هللاو هعاتم نكادف نعتسوملا ريما عدت :لعافلا ىبإب 8 لاقف

 |[ ببسلا ناكو كاذ ناك دق ىديس اي تلقف لعقأو لعفا نأ تم#

 '00 اكلاشف راما ىلتقت نا كبيخا "نان: ىتكو ىتك هيف

 ًاليلع لضفتا ىنأف لق دوعا تيسلو تننا كلذل لفأت تلّصضفت

 اهيبلع هل اوشرفف ةكربلا كلت 1 انل اوشرفا ءلاقف دمحم ءاجو لآق

 0اا1 نأ تيهتشا معاي لاقف ءم ةولمم قو انسلجو سلخ

 ىدحيس اب لق هنم كحصضتو ةكوبلا ىلا هللا كيبعد ىمرأ 0

 '0اذأ ىللو اذه انموي دربو ءاملا درب ةّذشل هتلتق اذه تلعف ل

 ٠ اا ىف يدي عد رمأت لاق وه ام لاق بيط دب 7-0-5 ءىت ىلع

 | 08 لاب الا حا ًاضوتملا باب قأي الو اضوتملا باب ىلع رظلوو

 )00 اا ديف تددشد رك كب قأأ ف هلو بّيط لق هسنر

 0007 طولا اخرا دال ءاجو ًاوثملا باي ىلع تيقلأو

 )01 000. ىبقعتسا: 22) 000. لاق“ 2 004: اولاقف.



 1 ةفبيي 141

 نسحا الو هلثم ةميق عفرا تديأر ام لق شوفب شورفم درغم هل
 هللاو .« فيبنلا نم الا نهيلايلو مايا .ختلث واط ل كلذ ىف انأو

 مداخل نيلظف. ليبلا ةنضهن ضهنف لقعا الي ملكنا نا عبط
 ءدشد ىلا ةليصح نم ليك» تم كلا لش كل ةصاخل مخ نك

 جلل لاخلا تح ىنعد لاقت هيف انا.ام ىنع_ كرب قوس الل

 مداخل رظن سلجو كيح عجر املذ ىتلاقم قّدصو لوقا ام رظنأو

 اا لق بتسمم فض ديت رن نا ةظن لك

 ١ ىب هللا ديبغ ىف ءىش لاقف قرننجلا ءلاق بضغف ىئبحيسا

 عروجيو ةلكأي الو خيطبلا ةحئار مشي. نال عيطتسم ال نال

 «ئا #نتلق لاق كيف اذه هللا كيبع اب لاقف اًديحش اًرج هن

 بيطو ْعيظبلا بيط عم كحبو لاق هب «تيلتبا ىديس اي هللاو
 ىنأت ييطبب ىلع لاق مث بّجكنم لاق ىخك انا تلقف لاق هكر

 تتح لاق كييبحتشرا هلع و 00 ترهظا هتيأر املف ةّدعب هنم |

 نم بارطضالاو عولل هيأ تليقاف لاق فكنا نك خيطبلا ارعضولا

 , ىخيس داي /لقفم لاكرةنحلو لك لاق 0 كح 0-7 :

 ىف هللا هللا للعلا ىلع ميهتو قوج ىف ءىت لكب ىمرتو ىلتفا
 هقاثيمو كلذب هللا دهع لع تيبلا-اذه شرف كلو ةطب لك ل

 ى تاوباتك لاك كبلكا نا تومأ انأو تيب شرفب عنصاأ ام ت

 اهنو تحج اولعبت جاب اوعطقف 0 مداخل ءاجو 3
 همدركب ىنا هيرأ انأو علبا كلذ عم برطضأو حرصا انأو

 2) 03: ىيسسلاب .2) ةلكلتللا كل. 3 لاقو. 2) 44
 نلت كلق. 2 ©03..ىيلسا... /) 800:01 تىلقفا ا
 كتسباسف. "7

3 12 



 خنس ١.١1 94

 000 01 حا اناو هنم :برقلاب  سلاج .اناو' حايطصم ىعور ارظام انوي
 كتلبقأت اهنم ىسحا تيأر ام هللاو ال ىو ةبج هيلعو دحا هعم

 ىديس اي معن تلق قا اب اهتنسحتسا كّنأك لاقف اهيلا رظنا

 مالغ اب لاق كذوعأو هيلا رظنا انف اهيف نسح كهجو نال كيلع
 هيلع ىتلا علخو اهسبلف «كلت ريغ ةبجحك امحف لاق مداخل هباجأف و

 هتدواعو مالللا كلذ لتمب ىندواعف هيلا ترظن رث ةيينه تثكمو لع

 '005 اهنيب ثرفهاط: بابج ثلثي كلذ لعن ىتح ىرخأب اطدف

 نيبخابطلا ىلا بهذا مالغ اب لاقو ههجو ريغتو مدن ىلع اهآر املف

 1 اهب تاو 2 اهتعنص اوُدكو ةّيلصم انل اوضبطي هلا لقف

 ريغص فيطل وقو ناوخل ءاج ىتح مالغلا بهذ نا الا وه ادم

 رسكف هيدي نيب تعضوف 7 نافيغرو ةمخض « ةراضغ هطسو ىف

 اي تيلق قاض اب لك لاق مث ةفيحصلا ىلا اهب ىوهأت ةمقل

 00 0 انسكت لكف + كييفعا “تسلا لاق لكألا نم ىنفعأ ىديس

 0000 لإ كتل الق ىف ىف هتعضو ايلك ايش ىلوانجا رق
 ظ "هديب ةراضغلا عفر مث اهيف كدي انلخنا !اهيديسفأر) لع ايتصعت

 || لاو كدولا كاذر تسقق هللا كنعل مق لاقو ىخ ىف ىف اذان

 ”نيراصقلا توعدو ىرنم ىلا اهب تلسرأو اهتعلخن بابل نم ليسي
 «2تدلع اف تناك امك دوعن 7 ىتبح تتيح  نيتاشولاو

 | ناسغ ىا نب هللا ديبع نع ةدابع /ىا ىتحبلا نع ركذو
 ا سلجم ىف وهو دربلا ديدش تاس موي ىف قي ع تنك لاق 0

 ' ه) 400101 كلث. 62) 000. اهتعص. .©) 000. طلع ءأ 12158 5.

 02) 000 افيعرو» «) 000. كفعا. ر/) 000. ىب ىرنخ



 ا5. خنس 91

 فَلَس اًمع هللآ اقنع ىَصَم ام ىكْذق الو
 يح 2

 ن0 ل0 ىي - هم َي ماس بم

 نوت انس هقو داب يور لكلا 3 ” ةاتعلا 9 : ين
 2 ع

 ىسربف ىَرَج ام هّللاو سّمبق هل نبت ذق لشي قد ثقب ا
 نع قصوتلل - نع ركاقو « نهيف كل للا ك كراب 9 ىهذخ لاك 2

 هل ُئَبَع دمحم ىلا ةفالخل تراص انل لق ديشرلا مداخ نيسكلا|
 ةفالخل شرف نم ءنوكي ام دوجا شوغب :ظلا لع هلزانم نم لينم

 هشرفأ ن :ءرأ تببحاف اذه نم نسحأ «بلع نوديبب نيذلا ا

 لقو ى جاردوملا ىتفالخ لوا "قب نهدي نأ نببحأت لق للا
0 

 كءوقرفو اقع هوريص ىق نيشارفلاو مدخل هللاو تيأرف لاق قزم 3

 دنيخت نب نجا .ىكطح لق وسل نيا قمع يش 5 :

 ةديبز نب دمح ىنغ ىدهملا نب ميعاربأ نا ىكمربلا
 ىلقلا فعي ال ليف ىتح كنرجم :
 رص دل" سنينلا لسيف :ئلح دعا ا
 0 1 نع ركذو كابهذ هق ةروز اورقوأ لاقو ليحت برطقأا

 ةدييز نب دمحم كنعل ئنأ لاق زا -نع -ليغايوا نب نتح

 ا 1
31 

 م 608: انما 13 تقي دادغلا- 5 ©6000 تح 86
 1هئ1: 1 هل :نضييم -0) ©04: نوكيا ءارك) نع ةص م0017 هه

 ع 0 - م 2 7

2 

15 



 2 كفن ىلع اًدوع 10

 الكا رض اهلوعف ةفيصو كيب ذخأو 15

20 

 ام نس

 نم دحا هيلأ برقي ملف هرماسي نم بلطف ,رهاط عم هبرح ىف

511 

 تارطخ ىلقب تبطخ دفق كليو لاقف هبجاح اعدف هتيشاح

 نينموملا ريمأ بجا هل لاقف ساون ابا دجوف هترضتح نم برقا

 37 3 0 0 درا رن لق ىريغ تدرا كّلعل هل لاقف#

 نب نسلمل كمداخ لق تدنا نم

 ناف رعش 8 0

 نينموملا ريما اب امو لاق بلطت اميف كيكح ترجا كلذ نتلعف

 فلس امع هللا اقع عوق لق
 ءزمتو

 0 2 00 0 ام 7 00

 لاقف نصراسحاب ومأذ 2 تقدت تتعب عبرأ

 كلالتعأ لوط تدقف

 00 َّ د - 5

 ىتافج تدرأ قي

2 2 
 اذهب تدرأ أذ ام

 نعوم

 كفلخ نم ناميالا تكاص لق

 لاق رق ةيناتلا لع م

 ةملسلا اكياع كتيحق

 اًقنذم اقشاع ىلص

 2) 1: 11: زد 44م مز لل“

 دنس ثدرأ 3

 ّ-ح 0

 نا ىسهستلا ىعنمت
 هس دل

 را
 5 ن تت 5 7- 21 5

 كفلخ نس كمبو ىتح كراحاصو

 تاج

 كفنتأ نع انوع ىرسكا مث

 092 مس مع 27012 هر رتا# هر
 ف 52 ]] لها 09 3 نو

 فرشقا امم دعا 5

72.2 2702.1 112098 (5” 

 01002.28 4) 000. تاوددقم.



 116 ةخئس 51

 مهناويم ةق:ئوجدا هلا. ناك آه
 يا فاكتور 1
 - 1 2> تنم

 ىدصاق قيقتق ىل لي نينا
 اذ

 10 0 موي ىل نمفغ يس

 ال ىّنغ هتينغأل هتقحخل نتل هللاو لاقف هتايبا نومأملا تغلبو لاق

 لاط امو لاف «مالسلا ةنيدم نومأملا لويخد لبق تاف لاق ِهلْموي |
 هد ا نسا

 ن 2نمم©

 3 اقتنيتمألا ءفبأ هع اُنَمَت 9 عَ
 ا 2-2 اعلا نملم سن نأ م

 ا قوو 3 قييسسللا يل اج نايصخلا ريص ١

 اقيم ديصماكب اًعيِمَج نسانلا تتش

 ىنتا لاقف ناسارخب وهو نومألا اًضيا تايبألا هذع تغليو لق
 نبع ىاحشا ىتب بوقعف ركذو 2٠ «كلا برهي نا دقكوت

 هموهو ةليل تأاذ قرا انيستا عولخملا مداخ رتوك نع 2

 4) 000. ىتح. 1017. ىئيبسن دق ناشهبلاو روزلاب ىتيوط هيلع ا

 6) 000. كج. 2) 000. ىقنا. 2) دع ءمدز. 000 نينضتلا. ١



 10 ا 20

 اهرخآ ىف نيمألا تغلب اًنايبا لاق ساون وبا ن لاك لاق ةفاورو

 هد ِِ 5 58 ًِِ ند - ٠ع 9 - -

 0 رسع اذ ا اذأ روت ىبسنارأ

 رصقلا ف 0 يقلآ 00 3

 ”(لخد املف رفعج أ نب ناميملس ه«دلنعو يمال دبل ثعدف لاق

 جحابقا هيتشو ءانضللا نباب ةرهاعلا هما رظب ضاع اب لاق هيلع

 اًدنبا ايش ىتم تلن ال هللاو اما رصقلا ف بكل ٍناتلا بحاص

 رابك نم وهو نينموملا ريمهأ اب هللاو رفعج 8 نب ناميلس هل لاقف

 ”نهشتساف كفاش كلذب هيلع دهشي لسع كمح لاقف رك ةيونتلا

 ”ةح لق عضوو ريطم موي ى برش هنأ ٍخضعب كيشف ةعامج ناميلس

 ”انرطق لك عم لوني هنا نوعزي لاقو رطقلا هيف عقوف ءامسلا نت ؛5

 | ١ أه بروش رث ةكتالملا نم ةعاسلا برشا ىلا .ىوت مكف كلم

 كلذ ىف ساون وبا لاقف هسيبحإ نيحت .رمأف حدقلا

 كل هضم را 1 |

 ىنوسبح م لْطَعَت كانك الكف

 ه) د طلح. م. 12. 000. اهبت. 2) 1017. قف اذ تنك نأو“ هه 111

 ترا 2( 000 نفل ط0 عبيمج 11117 لاوس 9 1017. قوس

 001 0عازص0ع اينئدلا كلم الو. رك) رع كمدز: 05:0 حيمجَيلا اه <60

 1 طلال. م. 12 ذتيطخ ش



 سا ادا 237-15527 رززز إو

 ا16 خخنس ةاكاروإ

 لوقي أشنأف اهيرش ىلا

 0 ” ناكشزلا 2

 5 رولا هلكت ل

 ا اهيف مالملآاب ىيستسلا

 5 ا هفالخ 25 تت ل

 0 ا نا اقاقيصأق

 10 كك ”نسيحأ امو ىناكف

 6 و

 اًبيكجُتلا نو ىدعق

 رحنا ىلا السلا / ةليح نعل

 اميقي ل تلي نيو ب

 ليس ني ليضلاورج اي ا ا --:-

 ؛ةدعاشو كمحا لاتق لكسب ال فيك لاق نيمألا ركْذف ناسارك |

 /هسلج# ىف ليقي |
 وه - نم

 ريخلا ىع ىلا اسس ل
 3ن اع تيع ب

 رهجالا ىنكمأ اذا | رن تس

 ساوت ابا ذخأت عيبرلا نب 1 رمأت اًدمح ةشقلا نتغلبف لاق

 20 سأون نبأ باكتا ضعب نع عماج نسب لماك وكذو “

 2) 10117. ىل ىرأ: 65) ىوس. 2 1 ربك. 2) 17.

 6 0 نيرد ىدعف. ني) الد هلك 'ى) 6 ىعنسلا.

 َح
 نو

 2) ظلت رد. )5, فاد“ 0 زب



 19 16 خنس

 62-3 5 تو

 < دكا كوفعف ا 5 ناو

 | ريما اي لالخ كل ىمد لق اهتيرش نك لمح هل لاقف لق

 0 0 وهو اهبرشي الو اهيشي ساون وبا نكت لق هقلطأف نينموملا
> 

 ابيبش الا مادملا و1

 نعب ىبك ىلربخا لاق علا نىسيبع نبي لوعسم نع رك 5

 'ااوت ايا نا نساونت: ىلا مالع ميحد قيبخا لق ئتاسقرقلا رفاسملا

 عيبرلا نب لضفلل ناكو هب فبطف رمل دق  ىيع هيلع ع

 ىف لخدو مدقفتيو عدهاعتيو نوجاسلا لما ضرعتسي لاخ

 اباش اي هل لاقف هفرعي نكي رو ساون ابآ هيف ىأرف ةقدانزلا سبح

 لق شبللا كبعي نع كّلعلف لاق هللا ناعم لاق ةقدانولا عم تسنا 0

 انا لاق سمشلا كىبعي ىمم كلعلف لاق هفوضب  شبللا لكآ انا

 لق تسبح مج ىأبف لاق اهل اًصغب اهيف عقلا بتجأل
 ال هللاو لاق اذه الا سيل لاق ىريءاهنم انا ةمهتب تسبح

 راوج نونسحت ءال اذه اي هل لاقف لصضفلا ىلا ءاجت لاق كنقدص

 اللذب هبخأت لمح ىلع ليخدو لصفلا مسشيتق همرج نم ىذا امب

 لايق معن لاق ناكسلاو رمثل بنتججي نا هيلا مدقتو هب امحف

 شيرق نم ناينف هيلا ثعبف يرخأف لاق معن لاق هللا دهعبف هل

 30 كتيدحب انسناق برشنت رن 7 اولاق برشا ال 0 عل لق
 تاكتخ

 2) طلح. ءغ 1]ط0> 10 وبك ٠٠ 2) 1015. 0: زا. 02251 12

 اللا 6 008. الان 25 0 جبرت.



 11. خنس 54

 نع ركذو .. «هقمحن 4 هلعجو كليب لخو هيلع علت لل
 ىسافلا ميعاربا ىب دا ىثكح لاق: ئميمتلا ورع ىب هللا قبح

 هسبحإ رمأ همايا ىف دب ىلا كلذ“ عفرف ريخل نساون وبا برش لاق |

 هب اعذف دمحم نكذ رق رهشا ةثلث عيبرلا ىب لضفلا هسبحت

 5 لتقلاب هددهي عطنلاو فيسلاب هل اعدو خيغو مشا ونب هدنعو

 تايبألا هذه © ساون وبا: هدشتأف*
 ركْذُي يعلم هللا نيمأ ود 2010 1 2 ال اركأ 9
 هيف دازو لبق. هانزكذ . ىخلا رعشلا

 ص هيي © دما دح

 ةفيلخ 00- 57 7 تمس

 50 ا

 10 ومقم رفْدلا ا الا 5 دسبتلا 7

 ةجاح نيعبس 55200 ماما
 دد 2 -

 رؤسس#و 6 ٌشَبل اهنشم دءكل ك1 ل

 هتانجو نم دولا /هيلا ريشي
5 - 5 

 رسب ميج هفاطغخأ 85 نم رظنيو

 دعا د 2 َّح

 15 ا 2 يحرم 3 0 0

 0 كنوجحاس 00 عبي

 2 2 د 7 هو هع 2-

 3 نتاسبح 3 2 هر

 5 ه هع 3 َح دلع

 1 ا

 ىف زيت نأ مل نذنك ناَق

 4) 400101 طقعع. 3) 0008 تنسحل هك صم» ىنسحلا 4 طذ#
 بصلا ©[ فسم. 4) 1017. نيبمأ ©[ نيعسن. 6) 10107. ءاذر تنمس

 رك) طا. كيلا. 21ه 600.. هئابجو.. .2) 000: قب ١ 2) طل
 ربقم. 2 2) 1ص 104. روهش ىل ضم. 4#) 11. ء[ 1طد 106. ىتنعت

3 121 



 57 1م خريس

 ' ىمل اهل لاقف لمحت ىحي نيب ةيراج تايبألا هذهب تنغتف' لاق

 لاقذ سوبحص هل ليقف لعف امو لاقف ساون ىبأل هل ليقف تايبألا
 نب كيعسو ةشارق نب فاح“ هيلا ثعبف لاق سأب هيلع ل

 ةحرابلا كركذ نينموملا ريما نا الاقف ةعاضرلا نم ىمح اخا رباج

 ا ال در لا لل فيحتو انايبا لاق ساي يلع نيا لاق ه

 0307 ميع 00 00 تقرأ

 د | 9108: 7 5

 03د -

 00 0 نقبل ص 0

 211 ترا ا ديم رع” 6 - اا اف 0:

 - لهتسي كيبحجومو 10

 ساسنأ ةيحات لك ىف د
 7 ةر. .لاتمت ب د 3-08

 سأر هيلع ع 0 0

0 

 ساب ىحسلا ن ا م

 ا يلع نسا َتْلَسَوَ كفو 15

 دي

 هدوبق ترسكف ليلا 8 3 نك رج كي 21 ل2 مس لاق » 0

 تي ًاشناذ هبلع لظفا وم 0

 ءاتك ةقالخلا 00 نم غيص 2 00 0 9

 86و

 اك :ثدبحح ٌبَحاَص د ا كن ا 0 املا 210

2 

 0 0900 ايحلرا عونا طزوس نوت - هر" 003: ةوبنلا ممم الخلا :18)
 2 ©6060 هللا.



 11 < عن 11

 ىنلا هتديصق ىف رضم ساون وبا كع اجه لق أ ىتدح

 م
 اهبسكم نم تارجتلا الا اهل راكتنفآ الف شرف مآ

 اهبلاقب ىعّسَت 00 كح نعل تكد نا اهّناو

 : اهبسانم نم طش اهل ناكك بسن ُتَبَسَتْتا يع ادا اًشْيف نا

 رمأت هنابح ىف كيرلا كلذ عغلبف لاق 51 اهمركأ نأ ديري لاق

 دهعاطقنا ناكو هحدمي لاقف دمح ىلو ىتح اسوبح لزي ملف هسبك

 لاقف هتراما مايا هيلا
 - نمع د

 مك ويف كييعْلاَو هللا قيسأ و 25 3يف
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 ىلعو ىمحم نب سابعلا نب ليعامسا ةنيدملا ىلعو كيشرلا نبا
 ىلع ءاقتلا ىلا هنبال

 | 00 ني لح لتتو نيسنملا نب 'رعاطو ناعام نب ىسيع :نبا
 ' | دلل ىيرشعو ا ةعستو وهلا  ةتلكو ”ةنس' 110: نس نافام ىنبا

 تتناكف لق مرخل نم نيقب سمخل دحألا ةليل عولخلملا لشقو ة

 لتق املو مايا ةثلثو رهشا ةعبسو نينس عبرا ةنتفلا عم هتايالو

 ءاتلثلا مبي رهاط نم ةطيرخ ىف نونمأملا اى مربخت للطصوو ندع

 اكل نيمأا رهظا 110 ةنس  رفص نم .تلخا ةليلا ةرشع  ىتنتال

 ربخلاب بانالا أقف لهس نب لضفلا ماقو هيلع اولخدف داوقلل نذأو

 لنق سعب نومأملا نم باتكلا دروو هل هللا اوعدو رفظلاب © يَنهف 0

 ككلذ 2 ارهظأف نوراه نب مساقلا علخ ةيثرهو رفاط ىلع كح

 نم اتيقب نيتليلل ةعلل موي هعلخ باتللا يرقو هب امهبتك اهجوو

 | ًاينامت ىنغلب ايف هلك كمح رمع ناكو 2411 ةنس لوألا عيبر رهش

 لقع نأ نيب ناكو ,ىسبيع نب دواد خكم

 « ىنقا نينيعلا ريغص ضيبا عونا طيش ةاكوو + »عانس نيرشأكو

 '000 000 نك نيبكنلا» نيب امآ ننينعتي سيدارتا  ميظع. الينجدو

 هلتق نيح لق اضاط نا ركذو «ةفاصلاب
 هلاومأ فيسلاب تبهنأ» هراد ىف ةَقيِلَكْلا تْلَمَق

 5 : ٠ كايا لاقو
2 0 -_-- 2 

© 0 

 ارددنت ردتبت دان ىلا ورم ىوكاد كان خفالخلا 5000 20

 ©) 14 صعانات5 دكوينهف. 82) 000. اورهظاف. 6 000. انقا. )

 | 1710. 1طص 80د 2: 1



 113 خفت ولي

 متنا ههدشي نأ لبق ليقي لعجن ريتك (قلخ عبتجا هتبشخ
 ركآايع دق مييلاو كلي ىبدنقرمس اي هللا عطق ال نولوقت سمألاب

 هيلع سانلا لبقا ةبشخل عفر اماق «ىقومرتل مكباشنو مكتراجح
 دعب هنومري اولعجو نلتق ىتح ملمرلاب اًنعطو باّشنلاو ةراجكأب اًيمر
 5 ملف اهولعشاو اهب هوقرحل رانب اوءاجو دغ نم دهقرحا رق هتوم
 هصضعب قتحأت هيف اهرلعشأف اًبطحو اًبصق هيلع اوقلأو لعتشت

 © ٍفص نم انلخ نيتليلل تبسلا موي كلذو هضعب بالللا تقزمتو 1

 اه نبا تمس ذاق ضارب '
 هرمع غلبمو ىلو ام ردقو هتينكو

 . 10 ئبوم وبا وهو نوراه نب لمح ىلو ةريغو ديح ىب مانشع لق 3

 ا ةنس ىلوألا ىدامج نم تيقب ةشع ىلكحال سيبخل سميا

 هليل قلوبا دعس رعص نه نيظيح تسل لصقل ل اا
 ةينامثو نينس عبرا هتقالخ تناكف رفعج ىا نب ربكألا رفعج ةنبا
 امأ» 2 «يءةللا دبع ابا هتينك تدتك ليق لقو مايا ةسمخو رهشا

 ة

 ؛5 ةفالخل  نثا لاق هنا هنع مكذ هنأف ىمزراوخل ىبوم نب دمحم

 محو 10 نس يدا يصاطب سورس وراه نب نيك

 ىسوم نب ىسبع نب دواد اهيف ىلو ىتلا ةنسلا هذه ىف سانلاب

 رهشا ةرشعب هتيالو دعبو «هتيالو ىلع ئرتخبلا وباو ةّكم ىلع وهوا
 | متيالو ادقعو ةواس ىلا ةمصع ىأ نب ةمصع ةهجو مايأ ةسمخو

 هم ناو ألا عيبر ره ننم نولخ تلثل فعلا ةيئطم سان ١
 ىلع 17 ةنس سانلاب ححو ناهام نب ىسيع نب ىلع هطرش لع

 ©) 000. خليلل.
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 0 1١م خنس

 لقو «ناتسبلاب هركسعم ىلا فرصناو هسفن اهب تباطف هيلا اهلجو

 ' هل لاقف انيك لع نوكت نا ىلع كنم اهلبقا ىنا ديعسل رهاط

 «كقح نم هللا بجوا اميفو كمالغل 7 ليلقو ةلص « امنا 3 لب

 «اونكسو اوضرف رهشا ةعبرا قرب دنجلت رمأو هنم اهلبقف

 ناكو ىدنقرمبلا هل لاقي ءلجر ديح عم ناو ّيئثادملا لق ه

 ناك امبرو ةلجد نطاب نم نفس ىف تننك قيناجم نع ىمري
 ا نمح بامصأ نم مهئازاب نم ىلع صايرألا لعا وما ٌدتشي

 نكي من اًيمار ناكو عيمريف هب ءىجيف هيلا ثعبي ناكف ىدانخل
 لتك امل <ليق امك ةراجاب ذتموي سانلا لتقي رو ئطخب نح
 ىمري ةلجد ىف تناك ىتلا فيناجلا 5 رسم عطق لي دو

 هبلطي نأ دبتو نم ضعب نم فوخضو هسفن ىلع قفشأت اهنع

 ناسارخ ةيحان ىلا رخو الغب ىراكتف سانلا هبلطو ىفختساف

 هفرعف لجر هلبقتسا فيرطلا ضعب ىف ناك اذا ىتح ىصضف اباه

 | لجرلا اذه عم بهذت نيا كحجو ىراكملل لجرلا لق اج اًملف
 سبت نأ كبيصم وه ام نوعاو نلتقتل هعم كب رفط نل هللاو دم

 خب تعمدو همسا تفرع هللاو كق نوعجار هيلا اناو هلل انا لاق

 اهيلا ىهتنا ةكلسم وأ هباكتا ىلا ىراكمل فلطناف هللا هلتق

 ةوذخأت ةيترع باكا نم 4شوخحتك باكا نم اوناكو هبخ مربخأف

 ةنيدع مزاخ ىب ةهوخ ىلا ةمثرف هب ثعغبو ةمثرع ىلا هب اوتعبو
 | هاجد ىطاش ىلا هجرخاف كنتو ىم ضعب ىلا ةميرخ هعفدق مالسلا هم

 | ىلع هكش اودارا امل هنأ اوركذف ءايح بلصف ىقرشلا بنا نم
 4) 000. اهيا. 2) مع. ام هليلق. 2 400ذ41 لجر. )

 000. سيغدبك. 156 شوغدنللا داج.



 1١م خدس وو

 تجرخ ام هللاو رهاط هل لاقف مهعم ماتا ام دل كوركمل اودوعي الآ هل

 توسل اهي قوس له

 قوب مهل رمأو كلذب مرسكف مكهوركم ىلا نجرخألو مكيف ىيأر ىلا

 « ءانبألا ضعب كلذ ى لاقف ورهشأ خعبرأ أ

 اعْذلا رشاعم عيجب فقح هلاعفو هلوقو ميمألا 7

 راطقألا نم ةيحان لك نم بدل َبُقَقو هج

 راطُنا ىنو ْدَدَع ىذ لاهمأ مهعمج نم اًشعم 0 57

 راقألا عقالَب وايَدلا ْعَحَت ةبيظعب مهيلع 3 نيني ىتح شخ

 هيلا بكر رهاط زاحتاو اوبغش امل كنخخل نا ىنثادملا نع ركذف |

 قزق قاع لوو ةزيبعو جلاخر نا وي تيسر نتاع ب كل ]0

 نا ناجألا © نم ةظلغم اب اوفلحت ضايألا لفها نم 06 ةخشم

 نع ىكلذ أك 2 صضايرألا ءانبا نم دحا مايألا هذه 35 كركي

 لك مايقو ضايرألا نم عئيحاون حالص هل اونمضو /هودارا الو ير
 نم هينأي ل ىتح هيلع بجي ام لكب هتيحان ىف هنم ناسفأ'

 15 ىلعو ا ةريمع نب 4 خيش وبأ ةريمع هاقأو ههركي رمأ ةيحات

 ىنأ نبا هب هيقل ام لثمي هوقلف ءانبألا نم 2خخشم ىف كبري نبا |

 نم ٍعقْلَخ ن 9 ىر نسحح ةوملعأو ةريبهو كلام ىب كيعسو دلاخس

 ا رع

 جقازرأ نوبلطي ميقلا نا مهل لق هنا الا هسفن تباطف ناتسبلا ىف

 همرانيد فلا نيرشع كلام نب ديعس هل ىمضف لام ىدنع سيلو

 ©) 000. رابثال. 625) 000 جدنت“. ء) 000. هت. ىب ءا 20

 7056 ديحتو 231ء6 ىنبأ 60 نب 000")2- خككسم' 011 )80 

 نم هل 0 «دارأ“ عز 000.5. ٠



 5 116 نس

 ام ىلاو هب مهببتو © ببس :نع ربخلا * ركذ
 عرمأو دما لأ

 ”ا0 نإ هقحسحا هانار نان ركذ هنأ, يح نبا قيعس "نعرركذ

 ”ةيحي ىف نكي مو هب اوبثو مايا ةسمخي لمح لتقم دعب رهاط

 ضايرألا لها نم ةأطاوم نع كلذ نا نظو هما هب قاضف لام#

 "7 ضايرألا لها ىم 0-0 كرحت نكي رثو هيلع مهعم مهنأو مايأ

 | ناتسبلا نم برهف هسفن ىلع ىشخو هباككا ةكوش تّدتشاذ ىحا

 ” ظفح رمأ لق ناكو 5 فيقفأع ىلا ىضمو هعاتم ضغب اوبهتناو

 ىنبا هللا ىّبعو ىبومو رفعج ما ىلع رصقلا بايو ةنيدملا باوبأ

 اهعم نيحم ىنبا هللا كبعو ىبومو ةديبز ليوحتب رما رث نّيح 0

 ةرشع ىتنتال ةعلل ةليل اولوحن ىكلخل رصق ىلا رفعج ىلا رصق نم
 ىلأ ةقارح ىف مقتليل نم هب ىضم رث لوألا عيبر نم تيقب ةليل
 قبعو ىنوم ليك رما ث ىلعألا بالا نم #ئبرغلا ىلع « اينيبف
 'ابككو املو لق «سرافو راوهألا فيرط ىلع ناساردع امهمع ىلا هللا

 قدنشل ىلع ىنلا رابثألا باب اوقرحا قازرألا اوبلطو رهاطب كنلمل ؛5

 اودانو ىغلا نمو هموي كلذك اوناكو حالسلا اورهشو نانسبلا بابو

 كقو هللا كبعو ىنوم رهاط جاوخا  سانلا بوصو روصنم اب ىدوم

 اهلف م ةيراحتو لاتقل ًابعتو داوقلا نم هعم نمو زاككا رهاط ناك

 ءاهفسلا ىلع اولاحأو اورذتعاو هيلا اوراص دوجولاو داوقلا كلذ غلب
 ا ا00 مينغ ىضرلاو مرذع ليبقو نع مفصلا دولأسو ثادحألاو «

 ١ 2) 000 نع ببسلا. 25) 0 بوشرذاعو نان 2ع 1ععألم 0110011 135

 0 ةعدتتتا. 2 000. اسس. 2 لزع 7مهيعد. )ب 1عععو1. 0 ىزغلا .٠/51

 : |ج 2

 ل



 1م مس مدرك

 ذّذلتلاو تالطبلا لابذا دعب ةئسلا ءايحاو لدعلا 5 ذافناو

 اهرورغ < ييادل نسسحااسم نكن ىلا م لحما تاوهشلا ” قيومب ٠

 دقو اهناجاهب :فنورد فلك اهننضور رول فل اهتاعن ةرد بلت

 عب لحا امو هيلع ىغب نمل لجو رع هللا دوعوم ءافو نم متنيأر

 5 فلاخو هتيصعم بكتراو هدهع نع بكن امل هتيقنو هسأب ىم

 ةعاطلا مصع /فتئاقدب اوكسمتف « ةيدرم هتظعو هيعان هريغو * كما

 ةيصعم او 0 لعا 0 اورذحاو .ةعادل ليبس 5 رعت

 58 ىأ ىلا ا دادغب رعاط يف املو 95 ينحل
 ٠ نب ميعاربا ىلا كلْذب بتك امنا هنأ متضعب ركذ دقو مصتعم ا '

 لعب امل  مصتغملا ناحمسا ىنا ىلا يدبتك سانلا لق, :ئدهلا| |

 ريغب ةفالخل تبي لها نم لجر ىلا بتكا نا ىلع زيزع هذ |
 ثكانلا ىلا ىرهلاب ىغصتو ىأرلاب ليمغ كنا ىنغلب هنللو ريمأتلا |

 ريغ ناك ناو كيلا هب #تبتك ام ريثكف كلذك ناك ناو عولخللا
 ,5لفسا ىف بتكو «هناكربو هللا ةجرو ريمألا اهيا كيلع مالسلاف كلذ

 تايبألا هذه باتكلا'

 ريت ريركتلب كئرَو ْلْيَج قزف لثف مل امرا هوك
 عا 3 نك 0

 رورغم رورغملاو نيبيسملا ظَح اهب ن تططملا لان يندب حبق

 مهنه برهف نماطي بم لككم دعب تقلل بكو سلا 0
37 

 ايرإ 2 م 4

 50 2 عرما جلصا ىنح امابا بيغتو

 ه) 000. فقتكوعت ٠ 65) 000. 5.5. 6 0 يعارل 2) 00
 ثكن رق. 6) 5زع م0. 7# 000. قداموب. مى 0005.20 ظل
 6050 تقك' نا مسا 61 :

 مص مم 0 5



 نركز 116 ةئنس

 عم نيبتوتم مكديس ىلعو نيماع ىلا( افلا يورشحلا تقال ةكقم

 ءايشأو ىنوقديقو ىقويتسبحو قومتبهتناو ىقوبتمتشو ىوبتعاكف

 ' رثكأو ربكا مكتعاط .5 ىكلتو مكبيلق لدقح اهكذ نم قومتعنم

 © مالسلاو 0 اىضرو همأل ملسا ىم دج هلل ديمخلاف

 ا ضيبألا ن امألا ىب أو ةرئاتلا تعفئرأو ني لتق ا ليقو

 نم ظفح امث ناكف 0

 | اخ قلتلا ”ىوي كلملا كفم ذل بمقال ن را كلذ

 هديب ءاشي نم ٌلذيو هاَشي نم زعيو هاني نيم كلما عرنيو »

 ” عبد هل نارعلا# قع ف ق ريدق 0 لك ىلع وفو ريكا

 لبكإ كسمينلا 38 ٍجبغو خعابإ موزلو ذاع ةعاطلا ىلع ضخحو انضنعي

 مهب ربنملا كعص امل هنأ ركذو >««دكسعم ىلا فرصناو ةعاطلا

 9| اكل لق ةريتك ةعامج عريغو داوقلاو مشاه ىنب نم هضحو ةعلل

 ءاشي ىم ٌلخيو ءاشي نم رعيو ءاشي ىم هيتوي كلملا كلام هلل ؛5

 نيدسفملا لمع علصي ال ريدق ءىش لك ىلع وهو ريخل هحيب

 انيديا نم ر/نكي رث انتبلغ روهظ نا نينئاكلا يك ( ىدبي «الو

 اماوقو هنيدل اًداع ايلعج ذا يذفالخلل هللا راتخا لب انديك الو

 ءىفلا عيجو ةّذعلا دادعاو روغتلا سو فارطألا طبصو 2 هدابعل

 م4) 000. نيعطم. 1هأءا1ذ عتذاتع م0211 مداق نب كلام ىب كيعسر

 0ع وتم ةهرتصم عدا ط. ميءر 9. 2 5) 000. ىكليو. 2 ) 000. ىلوث ءا 20

 ءاشنو غنا ©[. 62 12م2 3 5.22. 2 ![ك021310 5: 3: 214012

 75. 52. ر/) 000. ىكت.  ى) 000. غفالخلو هك 744, 1[, امهات“ 2 )
 8عع. '778 ةمكععملاتسم 101 ايليح علطضيو اهث اهتابعاب لقتسي نم.



 116 ةكذس اع

 ىلع هدجا ريصملا هيلاو طسبيو ضبقيو عنجبو ىطعيو عضيو عفري

 لاوس كل حف تتشتو.:ناوحألا.نالختحو» لامزلاا تلقا |

 ءابلل لوجا هب ل رخكي اَذِح بئاصملا دقوتو  بئاونلا لولحو

 كيرش ال هححو .هللا الا هلا ال نا دكهشأو ءارعلا نسحا قيحفييو ||

 ةهدبع اًدمحت ناو ةتكتالم هل: تدهشو هسفنلا دهش امك هلا

 اي دعب اَمأ نيبلاعلا بر نيما معّلص نيملسملا ىلا هلوسرو نيبمألا '
 تناك ىتلفغ متملع كقف ىدهلا ىلا فبسلا لعأو ءانبألا رشعم ا

 ىنمول امب مايألا هب تداف ريشمو ىلع ريزو عيبرلا نب لضفلا مايا
 تيبتناف ىئيمتهين نا ىلا ةماعلاو ةضاخل ىف ةمادنلا نم هبا

 10 ملت تلذيف مكيفو ىسفن نم متهغرك ام عيمج ىف ىنومتنعتساو
 تثنوقن ىتابآ نع «هتروو .هتعمج ا قردقم. هتلاتو ىلم هاون ا ©

 ىف هللا ملع 3 تدهتجاو فكي ز) نم تيفكتساو وجي رث نما
 ىنءاسم ىف هللا ملع رتدهتجاو هيلع تردق ام ّلكب مكاض, بلط
 ىسيع نب ىلع « مكيلا ىهيجوت كلذ نم هيلع متردق ام لك ىف

 رام مكنم ناكف مكيلع ننحتلاو مكب ةفأرلا لعأو مكريبكو مكين
 ىسفن تيزعو تليتحاو تنسحأو بنذلا ترفغت ةبكذ لوطي |

 ناولحب ًةحتلسم مكماقم ىلع ىصرحو رفظلا 4ذوذشب ىتفرعم نع |

 مكرخن ناك هيبا ىَذَي ىلع نمو مكتوحد بحاص ريبك نبا عم
 نما ضرصخ عيطخم] نب كيك ندا هللارا فيع 5 هيو

 2لجر مكدوقي هيلع ربص الو هب هل ةقاط ال ام ىلا. هيلع ء بلأتلا

 ه) 000. هتيروو. 2) 000. ى-هتجاو. 2 2 21641 ىم 56
 2) موه ةوودسسوب انا كر 61011 5



 "رجلا ا خذس

0 

  ققو هيحاونو هضايرأو هعابرأو ديبرغو مالسلا ةنيدم ىلي ام ٌئقرش
 هللا «دعبو هلها مالسالاو مالسلاب ىيفالتو اهرازوا برشأل تنعضو

 ةعدلاو نوكسلاو نمألا 1 نيبنموم لا ريما ةكربب عراصأو نع لغحلا

 هلل ليلو ةريخلو ّرعو لج هللا نم عنصلاو طابتغالاو ةماقتسالاو

 اعاد ىلبق سيلو هللا هظفح نينموملا ريما ىلا تبتكف كلذ ىلع#

 دام داش الا ىحا الو ناسف ىف عاس الو كرحتم الو ةنتف ىلا

 0000 از دوب نيلمؤملا ريما نوال -دللا هقاذاا لق رضاتخ - جلب
 ىلو هللاو ء هشياعم ىف حوريو هرجتم ىف ودغي اهلظ ىف 2 بلقتي

 لأسا انأو هتجرب هيف ةدايزلاب ناملو هل ممتملو كلذ نم عنص ام

 هعزويو هديزوم اهيف مهل عباتيو هناعن نينموملا ريما ىنهي نأ هللا 0

 00 0 انتاد ايلاوتم هيدل «ةعتم» ليم ناو كسا اهيِلَخ
 | ةعابجو هقح راصنأو هتايلوألو يحال اهندلا

 | قنم كلن ىلو هنأ هنفالخ + كمبو هتنيالو ةكربو هنكربب

 00 هل هللا عبج

 هب نيملسلا

 الإ ليقب عيأل نا 58 بتكو ءاشي امل فيطل عيمس هنأ يق

 007 ©1016 ذخنس 0 نم 5

 أ ةنيدلا ف راص ام كعبو هلتقم لبق هنأ عولخملا قبح نع ةركذو

 ارهاط ىلا نوجرخيف نولستي هراصنأو هنع ىلوت دق رمألا رو
 | اك نآكو بهذلا باب ىلع هلع ناك ىلا  مانلل ىف دعف

 ||| لَو ةنيدملا ىف هعم ناك نم للك راضحاب رمأو كلذ لبق هتانب
 ْ اذذلا هلل كبل لقو غيلع فرأت هكا اوعيجت :نرتلو تارقلا ها

 يا| ©) ع مصل. م20 لعقو. 82) 000. تلقس ) 000. ةنساعم.

 [ 020 000. دننم. )2  0 ع 5ر6 :



 116 خنس 1

 ءاملا «ىف تقرغا ىتح هب تآقكنف ةمثرف ةقارح ماضعب ردابف يرش

 هسفنب كلذ ىنع عولخملا ىمرو .ةنيدملا .ىل قضعب .فرصنت تبشر
 م ناك ام ىلع اًمدن طشلا ىلا اصلختم ةلجد ىف ةقارفل ىم

 ىتايلوا نم ةّدع هردتباف هراعشب اًيعاد دهعلل اًضقان هجورخ

 هةارصلا نكرو ناسارخ باب ةعشم نيب امب عتلكو تنك نيذلا
 هثكن ىف داو هراعشب امدف دقع الو دهع الب ابق ةونع هوذخأف

 مرد فلا ةثام ةبح لك ةميق نا ركذ ةبح ةثام هيلع ضرعف

 قحلل ارانتياو 0 150 تقيل ءاذولا الأ 9

 ؛ نيب اميف 0 ىتح هبحاص نود ىدنع ع زوفي نأ

 ةاّطيغم هل ميتا نا ىلا هيلع احاشتو هيف ةعرانم عفايسأب :ولوانتو
 ترمأت كيلِذب ربخل .ىناتأو : هيلع نين .ةتفيلخو ةلوسو طنباو ا |

 تلق تنك نم ذل تامتقي دب تيبحأ ايلا 0 ١

 مهعضاوم موزل ىف ملاسمل ىف نم رئاسو اهبلاوح امو دلشلو ةنيدلاب

 15 هللا مظعلأف تفرصنا مث ىرمأ ميما نإ .رأ ىلا مهيلي اب ظافتحالا)

 املف هيفو هب مالسالا ىلعو هيلع خفلاو عنصلا نينموملا ريمأل

 تادكمو) هلعتي تصح .عولختلا < ارفاتملا جام تحبصا

 هسأرب تيضف هرما ىف ةهبشلا مهنع حرطا نا تيأف نقرمو كاشو
 لَخدو مهيولق لعب كلذب عطقنيو مهنيعب مصيف هيلا اورظنيلا
 ه0 ةنيدملا بك تودغو ةنتفلل © ىيزفوتسملاو داسفلل نيفرشتسملا < ثاينلأ

 نينموملا ريمأل ماقتساو ةعاطلا اهلها ىطعأو اهيف نم ملستساف

 4) 0084. ىم. 2) 8+ ههدزز ©04 طبعم. 2 ©00. تابثلا
 ١ نيفوتسلملاو. .000 )6©
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 ع



 16 116 خلس

 الع قافثالاو فالتتالا نم هيلع نىك .ام فالخ بولقلا © قاوق وأ

 ةصاخ ىف تهجوتف نتبسلا ةيشع انداعيمل 7 عينج نأ ىلعو كلذ

 ىدصو + شالا طبوب عب فشأو ٍغيلع تديتعا ىيذلا ىناقت

 تانك نم لك رما عيبج تعلاط ىتح ةكتانملا ةقكو سأبلا

 ظقيتلاو ظفحتلا ىف هيلا 4 ةمدقتلاو اركو _ دلشلو ةنيدملاب تلكو ه

 6 تاقارح .تددعا تنكو ناسارخ باب ىلا ثأفكنا رث رذلو ةسارفملو

 ىنيب ىداعيم تقول ىسفنب اهبكرأل تناك ىتلا ةّدعلا ىوس اًنفسو
 ' اقف ةصاخ ,نم ىم بكر ناك نمت ةدع ىف اهتلونك مترف نيبو

 ناسارخ باي: نيب ةلاجرو اًناسف ٍهنم ةّدع تريصو ىتيوركاشو

 باب بوقب راص ىتح نيعا نب ةيترع لبقأو طشلا ىلعو ةعرشلاو 0

 0 لإ حولخللا ىلإ ةلاشرلاب 7 ىلتاخ .ىقو ؛ادعتسم  اًدنعم + ناسارخ

 "ىلا ثعبي وا ملعا نا لبق هلمكل ةعرشملا ىاو اذا هيلا رخ

 املف كلذ نم هيلع ىنقراف ناك ام ىلع ببصضقلاو فيسلاو ءادولاب

 ماوضهن ناسارخ بابب تلكو نم ىلع عولخملا يورخ ىفاو

 لأ 0 0 و الانا ناك ىرمأل عباطلا 2 ٍعيلع هعولط م

 ١ ةمترف برقو / ةحرشملا وك م ,دابف ىرمأب الإ زوج احل اكتب

 كب رفظف رثوك رخأتو اهيلا ناككأ ثكانلا فبسف ةقامل هيلا

 رفنخ دعم امو هذخأت فيسلاو بيضقلاو ءادرلا هدعمو ىالوبم شيبوق

 نم معولخت عنم قاحصا ةدارا نم اور ام دنع عولخملا باعضا

 2) طع همدل. م20 قى دص ©00. 62 00 عمتجابب 2 000 سر

 (ةدص مجم شوو .٠)2 2 2) 00ه سأةا114 هم 011222 51 01:155عغ خعلاطل 0

 ” تعلاط ىتح. . 000. ناقرح. 7) طع همدز. م0 ىنلياح ذص

 م) 000. اوضه. /2) 0 دعرشلا.



 ١16 خنس ار

 الاتق < يياهي وأ ةرئان ءايحاو 3 ةنتف ةرثتا* ىلا ليبسلا هدب دج

 نترسااب ديول سلا لج رع هلا وصح نأ لل
 هديل“ نم ىلاسيو نيتفوملا ريشا ١ لمم' نوعا نب .جيكم للك

 ىف رطاقتلا نيعل ني ةمكرتو ىلمتجاو هيلا .يورثل ىف هل فقير
 ة هاّيأ هللا قاهرا ىعب هرما نم «هءارو ثلكحا ام ىيهاركو كلف ١

 ليحو هنع عئانملا عاطقناو فلعتمو ةليح لك نم هءاجر ا 1

 نم :هغايشأو ةمدخ هير مف ىك :دنيغ.ا نع لصق كلا [َنيِبَو 5

 عفدلل هب بوتولا ىل اع رك اويزكتو اهيلا دعم اجن نمو ةنيدملا لها

 لاظطا نينموملا ريمأل ترسف اع كلذ ريغو اهب ةآحنلاو غسفنأ نع

 10 0 ويما ربخا ا مىداتا ىف نوكي نأ وجرأ ام هءاقب هللا

 عيلخملا ىف نينموملا ريما لوم نيعأ نب ةيثره ردد اميف تيؤر ىف

 هعضوم نم هصلخم ىف ةنتفلا تدجوف هيلا هباجأو هيلع ضرع امو
 فيبضلا ىلأ هيف هيصو راغصلاو ةّلخلاب هيف هللا هلزنا دق ىذلا

 اناشتناو اًعمط الا فارطألا ىف صيرتلا لها كبزي الو دادزت راصقلو

 ؛ةدبلا هباجأو هيف دعمطا ام ىتهاركو نيبعأ نب ةمثرع كلذ تفلعأ

 هفارصنا نم قلع دعب هترداصف هاطعا اع عوجيرلا ىريب 3 هنأ ركذف

 هقيسو- معلتص هللا ليسا ءاذو  عولخكتلا مكعب نأ ل1 2

 نأ ةعارك هيلا يورخل فيرط هل ىلخا رق هجورخ لبق هبيضقو
 انيف ءادعألا 2عيطي رما ىلا هنم ريصن فالتخا هنيبو ىنيب نوكي

 2) 0600:2353 )7  600: 528م2 2 200 جداهس. 2) 00

 ري) 000. اويرهو. ى) 000. مايا“ 47

 600101 هللا. 2) هزع ةمحعج ل3171 0 عبطي 11

 هعبانتو. 6 000. دارو.



 ظنس ١16 1

 ه-© 2 ©

 ه2 #

 رداقلا 12 نيعَي كمل ا انني 3 00

 0 ةروخملا ككبع ا 0 0 ىنع اقلبأو

 رهاط ْنس هللا دالب رهط ءىَدهَلا قب نكاح هل اًلوق

 رزاجلا ىديب ايادهلا حِبَذ 2 ريخ 0 فكي ملة
 ١ كك ١ .6 03

 2 -- ا 4-

 | طانلا رسكنم. هفطو - 2 هبنج 0 توملا ناي حبق

 نا ىنثادملا نع ركذو 2>«هيلع ٌلتشاف نومأملا كلذ غلبو لاق

 03 للعتملا هلا نجلا نعي اما متغلاب نومأملا ىلا بتك اًرهاط

 هل ليقي امئاف اما دارا ياذا ىلا ناطلسلاو كلملاو لالإلو ةعلا م

 ىف هساكتراو هلل جعءب هضاقتناو هتعيبب عولخملا ثاكتنا مب بدو

 ١ نيبعلل مالظب هللا امم هاذي تيبسك امب لتقلا هيلع هواضقو هتنتف

 كنج ةطاحا ىف هءاقب هللا لاطا نينموملا ريما ىلا تييتك كقو

 ةلجد. ىف اهكلاسمو اهقرطو اههاوقأب هذخأو كلشكلو ةنيدألب هللا ذه

 7 ىرذخو اهيلاوح ملاسملا ماظتناو مالسلا ةنيدم #ةقزا ىحاون

 بايو كلخل هجاو ام ىلا 2ةلتاقملاو تادارعلاب فيراوزلاو ىفسلا

 اكلسم كلسيو تاغارم غوري نا نم افوخو عولخملاب اظفحت ناسارخ
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 50ه. رثاتلا مب ىنعي. 100عالان00. )2  50. هنغفج» رز 600: "3:

 3 6007 نمل 77) 000 مقرا. ) 600 ىرذجو. )1 000

 ةلباقملاو. 47) 004. اعارم عوري.



- 

 مجعد زج

  1خنس ١56

 ع

 هيلأ تناك ايارسلا قنا سأرو نافام نب ىسيع سأرو تمح سأ

 هسأر رعشو دههجو ىف ةبررض هيف اذاذ دمحم سأر ىف ترظنف لاق |

 ثعبو لاق هلاح ىلع هنولو ءىش هنم © باجاني مل جكع هتيحنو

 ومو ىلصملا»و بيصقلاو ةدربلا عم نومأملا ىلا دمحم سأرب رفاط

 : نبا بعصم نب نسمخل* نب ليح عم 8 نطبم فعس* نم
 سأر لخدا دقو نيتساثرلا اذ تيأرف رد فلا فلأب هل رمت همع

 نسل لق 2 «دجس هآر املف نومأملا ىلا هديب سرت ىلع دمحم
 مدق لاق ىيلعلا ةزج نب ىلع ىنثذح لاق ةزبج ىلا نبا ىربخأف
 لنق نيح ناتسبلاب ومو رهاط ىلع بلاط نا لآ نم ةعامج

 و نومأملا ىلا بتكو انلصوو علصوف ةرضخلاب نكو ةديبز نب سيح

 انوعتهف ةنيدملا ىلا انفيصناو ورم ىلا انجرخت انضعبل وا انل نذالاب

 جل انفصوق ةثيدملا لعا رئاسو اهلها -نم اهب نم انيقلو ةينلإبا|

 تلق فيك عنم يش انل لاقف لاق هلتقب همأو 4 ئنادندلا ُ

 ؛ةهلتقي اًشيرق نا اذه ىورن انك هللا ناجس ئيشلا لاقف هتربخأف

 قي نع ركذو ىمسالا مسالا فقفاوف ةليبقلا ىلا انبهذف

 هربخأ كسوب نب كدلاخ نب نيك نب ىلع نأ ريزولا ىوأ ىبا

 اليوط ىكيو عجرتسا سمح لتق هغلب امل ىدهملا نب ميعاربا نا

 هرجالاو ركصلا تاذ نْلْكْلاب ءرقئاد للط ىَتْعَمِب اجيت

 ©) 000. باكحس. 65) طع 1+هيعب#., او 2عععو1. ىطس فوس

 هه 400101 طقعع هي 1ءهيرن. 15 مة ةلط 0 2)

 ىناديذلا هذستء شيرق 4000 200101. ه) 14 رقادلا للطلا.



 ع ا يس

 ْ | درعا ركسعا ى ريش ليا ن اكو رماع نب ليعاملا ىب رماع وخا

 |0ذلا رزرالا اذه هلا تلق رق لك بذك دل. تلقف تام نومأم ا

 0 نّيل هّلاذ اذه ىصيقو ىرازا سبل ظيلغ رازا كيلع
 "ا رافغتسالاو هللا ركذ هتنّقلف لاق ريتك هل اذيف ىلاح لثم هلاح تناك

 "فجرت ضرالا داكت ةذه نا كلذك نكن انيبو لاق رفغتسي لعجن 5

 ىف ناكو تيبلا اودارأو راحلا اولخد كق رهاط باكا اذاو اهنم

 "اف تيبلا ىف هعم تناك «ةنكب كيد يةعفادذ فيض بابلا

 " اولبقتساو هسأر اوزحن هيلع اويجاه رث 2 بقع ىتح هيلا اولصو

 | لبقأ نا كركسعم ىلا ةسنوم ناتسب ىلا هنّثج اولجو اًرهاط هب
 ا” كو دل نذأت ةمثرح. نوح بخحاص العلا نب“ مالسلا "ىبعام

 ”مالسلا كترقي كوخا هل لاقف ةيسامشلاب ناك ىذلا رسل ىلع هيلا

 ”لمحم سأر هيفو هب اوءاجن سطلا تاه مالغ اب لاق كربخ' اف

 ' اباب ىلع كيحن سأر بصن جبصا املف هيلعاف ىربخ اذه لاقف

 : مددع ىصحي ال ام هيلا رظنلل كادغب لها نم م يرخو رابنألا

 05 ديح وكذو ذو «ديح عولخملا بأ ليقي رهاط لوف 15

 اش اولاقف اذه ام لاقف ةلق هبوث ىلع عولضملا ىَر هّلا ىسيع

 نم لتقف ةعنلا لاوز نم هللب نوعا لاقف سانلا بايت .ف نوكي

 كنج نيدنجلا نا كيعس ىلا نب نسل نعركذو همي
 . نوذخأي اونك امل كيح لتق ىلع اومدن ندادغب لقا ينجو رهاط

 هيف ناك ىتلا ةناودل رانا ركذ دنا هنع ركذو ««لاومألا نموم

 ٍْإ ه) ]ه0 1. ةّدضمو هك. مي. اوه. 2 ) 004. ققرع 2

 804101 جرو ءرع 1+هعرر., 1اطرح ةاعآلإ.. ءا 1.



 الم خنس 4

1 

 هيف نك ىذلا :ثيبلا باب "ىلع اوماق. ىتحا اوءاجو . اللقا ءانبألا ٠
 25 عا

 عذديو مدقت ضعبل ليقي ٍضعب لليعجو ليخدلا نع اومّجحاف

 ةيواز ىف ةجردملا رصختا فلخ : ترصف . نمقف لاق اًضعب مهضعب

 ا مككو لقي لعجو اةداسو كليب نخأف 5 ماقو تيبلا

 5« هللا هللا نومأم ا وخا انا نورا .نبا انا معكص هللا ليسر مع ىبأ'

 ملقم ىلع :تعقو ةبرض فيسلاب هبرضف رفاط لكيم © ٌىئادّتدلا

 بلع اك هدب ىف تيناك ىنلا ةداسولاب هيجو 1 برضو هسأر

 ةيسرافلاب ىنلتق ىنلتق هيورامخ حاصف هدي نم فيسلا ذخأيل'

 10 «ءترصاخ ىف فيسلاب نم كحاو هسخانف «ةعامج نم لخدف لاق.

 رهاط ىلا هب اوضف هسأر اوذخأو هافف نم اًحذ هوكذف وبكر

 هتثج ىلا اوءاج ركاسلا تئقو ىف ناك املو لاق هنّتج اوكوتوا

 فالآ ةرشعلا تاه ىل ليقف نيجصأت لاق اهولجو لج ىف اهوجردلا

 اهب ىناتف هترماذ ىنانث ىليكو ىلا تتعبف لاق كقنع انيرض لاو |

 !ة يرخو سيمبل موي ةنيدملا ديح ليخد ناكو لاق هيلا اهتعفذق

 تفريق مداشإ ندا 2ك نحب كو ىدحألا موي ةلجد ىلا

 امه هل نكس تنينلا لح لخد ةيثاومكل تيلك كف ااا

 سيل ىبخا اب ىل لقف دروملا اذه كودروا عنا اريخخ كعارزو هللا

3 

4 

 20 ىيح ىنربخا ىل لاقف لاق هنع الا وه اذا نع ٌلاتقلا اذه مَعَ

 ©2) 000. ..:1: )2  ١ 11. :ةدرمته 30 منا ةزم0 660 1

 ىدنزلا ع«( 1252 ىلاديذلا. © طع 1طص دل]بزةنتتأ, 17هي7.

 124 26ععرناا 000 ليج“ 00 6600: كي 4 ١

 2 كج نا د



 3 ام زخنس

 لا همضا لزا ملف لق نك دست 2 رقي . ناك اة 5

 لاق وح وه تلق لاق مخ ١ لعف ام كي ق يث لق نكس

 رذتعملا هبش تام دق ليقي ناك هبَّذكَأ ام هدبرب بحاص هللا عبق

 ىثارزول لقت ال لق © كءارزو هللا حبق لب تلق لق هتيراح نم

 يلع ردقي ماف اما بلط نم لوأب تسلو بنذ هل اف اًريخ

 ل نيفي وا قولتقي مارتا ىف نوعنصي مارت ام نجا اب لق رف 5
 لع مضي لعجو لق ىديس اب كل نوفي لب تلق لك 6 جناجاب

 ةرسيو © نب هدضعب اهكسعو اهمضيو هيفتك ىلع ىتلا ةقرشل هسفن

 00 ثلا ىديس اب .تلقا رث لع كناك ةنظبم .كتعرنف لاق

 وى 6

 | شوا اذع ىف ىل ّلجو رع هللا نم اذه ىنعد كحو لق كيلعا»

 | جفف راحلا باب قانا كلك, نحل انيرف لاك 4. ييخح

 | ايلف هل اًتبتتسم ههجو ىف عّلطتف هحالس هيلع لجر انيلع لخدف

 | قفاطلا نيج نب دمحم وه اذاو بابلا فلغو فرصنا ةفرعم هتبثا

 000 اذالص نم لع ىقب ناكو لقا ليتقم لجرلا نا نيلعف لق

 |اليَحا اب ىل لاقف رتوا نيمقف لقت رثوا رو هعم لتقا نأ سفخف 5

 | قيتقاف لق ةديدش ةشحو دجا ىناج ىلا ٌلَصو ىّتم دعابنت ال

 ” |اذإبلا ىدو ليخأ ةكرح تعيس براق وا ليللا فصتنا املف هنم

 أاهلف ةللسم فويسلا جيديأب مجكلا نم موق راحلا لخدف خفف

 126 ىسفن هللاو تبعذ نوُغجا هيلا اَنأو هلل انا لقو اًمئاق ماق مت

 | 00) الع 2عهوب. ها آخ 76ءععوأ. كارو. 6) 7مهوبر». ع

 3 14 عيناماب د 70م زل ترئاما. )2  0007 2ئيع < مرشش 20

 : ءه) ه1 ىسفن © 1[ ميعنر ]ذك ع 1انح هل-الز.



 ال١1 خنس ةلراإ

 ىلا هلسا ىّتح لوس ّىلا عفدتو ©« عبصت ىتح كدنع ىسبحت
 فالآ ةرشعلاب كنأب ل نا ئدهملا ركسع ىف كزنم ىف ىليكو

 ضعبل اًقدر تلمح ىلمح رمأف تفصنا دق لق ىقنع برمتأفا

 ىلخدأف بئناللا ملاص قا راد هبحاص راد ىلا ني ىضف هباكصأ

 م ىتم مهفتو «رعوأو مثيلا مدقتو ى اوظفتحي نا هناملغ رمأو
 اذف هبخ دبضخل رهاط ىلا ىضمو ءاملا 7 ىف هعوقوو لمح رب

 رادلا تويب نم تيب ىف هناملغ ىنريصف لق ىخالبلا ميعاربا
 تدعقف لاق جر ىم ند ةياور ىفو ثلت وأ ناتداسوو رايب 7ك

 اودعشو رادلا باب نم اوقدوتو اًجارس هيف اوريصو ني 5

 , ليخل ةكرح نىك اذا ةعاس ليللا نم 2 ايلف لق نيكد ٍ

 لخدأت لق هدير رسي نولرقي مو اولخدف مهل عفف بابلا اقدم

 ةقرخ هيفتك ىلعو اهب مّتلتم ةماح 0 هيلع 0 لجر ىلا

 اوفلخو هظفح ىف رادلا ىف نم ىلا اوم هوريصف ةقلخ
 ةماعلا رسح. تيبلا ىف ٌرقتسا اًملف لاق عنم 09 0 مرق عم

 15 نيبو ىنيب اميف تعجرتساو تربعتساف دم وه اذاف ههجو 1

 كالوم انا تيلق لاك ثنا هيا لق مث ىلا رظني لعجم 33 كلا
 مااظملا بحاص مالس نب ديا تلق ىاومل ىأو لق ىحيسا ا:

 تنك لق معن تلق لق ةقلاب ىنيتأت تنك اذه ريغب كفرعأو

 لق رق :ىتفو ىنخا :تننا لب :ىاليم تسل :اريثك ىفطلتو 00 |
 هم ىنف كيلا ىنمضو ىتم نذأ لق ىحّيس اب كيبل تلق دجا اي

 اقنخ ففخ هبلق اذاف ّىلا هتيمصف لق ةديدش ةشحو ل

 ه) 000. 5.2. 5) 600101 ق.

 ٌّئ 116

 اذ 1 120 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1



 97 ا١56 غذنس

 لا عفدت نا ةقارحلاب ةيثرف رما ىقو كلذك نك انيبف لق ىّتع

 اوقلعتو اوطعطعو © تاوذشلاو فيراوزلا ىف رهاط باكا انيلع نش

 ىمرد ضعبو ةقارثمل بقني ضعبو ناكسلا عطقي ضعبف ناكسلاب

 طقسو تفرغف ءاملا اهلخدف ةقارأل ء ىبقنف لق باشنلاو 0 جلاب

 اليح ىلع انم كحاو لك جرخو 4 حالم هجرخأف ءامل ىلا ةيترهو

 ىمرو هبايت هيلع قش دق لاخلا كلت ىلا راص نيح اًدمحم تيأرو
 باكا نم لجر ىنقلعف طشلا ىلا تجيخن لاق ءاملا ىلا هسفنب

 طش ىلع ديدح نم ىسك ىلع دع لجر ىلا ىن ىضف رهاط

 ةيسرافلاب لاقف ىقوت ران هيدي نيب رفعج ما رصق رهظ ىف ةلجد

 نم ىل لاقف ةقارمل ليها نم قوغ نمي ءاملا نم يرخ , لجر اذهدم

 كتكدص دق تلق لق ىقدصأت نبذك لق نينموملا ريما و

 فذقو هبايت هيلع قش نيح هتيأر دق نلف عولخملا لعف اف لاق

 ارآ ىو رمأو بكرف هنباد اومذدقف ىباد اومدق لق ءاملا ىف هسفنب

 )0 تلرلا بردا ف لخأو تبنجو ليح ىقنع ىف لعجت لق بنج و

 | سيلو لجيلا اذه ماق لق ىنبنجج ىنلا .لاقف ودعا نا ردقا

 0000 رس فيش رطل دل دعب

 | لق جرد فالآ 6 : - عمس املف لق مرد فالآ ةيشعب وم
٠ 

 6+) 5زع 1هععأ م20 ت ارشلاو ص م0. 2) 00. حالا 2

 كثيقرخ. 2) 17 حالم ءزكالملل 776 516 0 رءءد
 آط ©0600

 سس نع تست سدا... سلال... سا عع ةدبان سس كسا ام ٠..”«كااتتا سم سك نسم دا



 116 خفس 11

 ىلع بثوف مق مث همكب هعومد يسم لعجو هدانيع تعمدو هللا ٠

 نيبو انباود انبكر ىتح رمصقلا باب ىلا هيدي نيب انجرخو سيفلا

 ناسارخ باب ىلي امي تاقاطلا ىلا ارص اًملف ةدحاو ةعبش هيدي

 هبرضي نأ فاخا ىناف هيلع كحي طسبا دمحم اب نا اىل لق
 5 نانع تيقلأت لق هنود كب برضلا ناك برض ناف فيسلاب ناسنأ

 باب ىلا انيهشتنا ىتح هيلع ىلكي تطسبو هتفرعم نيب ىسفا
 ةيتره ةقارح اذاف ةعرشملا ىلا انجرخ رق ضفف هب انرمأت ناسارخ

 اهيلع هلجو طوسلاب هيرضو رفنيو.« التي سرفلا لعجن اهيلا قرف
 قل ةاهعجمرو 'نيرفلا "نخخأو ,ةفارلل ىف. قم ةلجتف كاكا 0
 ١: لَخ :انحعضف ةةيعاولا انعحض :فلعت بابلاب .انرهأو اهاتلكتم 1 |

 نع ركاتق ٠ ««توصلا عمست ااهيف انفتوف بابلا ىلع ىتلا © |
 عم 8 بكر نميف تنك لاق هنأ :رئاظلا بحاص مالس نب لي

 انلجنا ىلع انف + لي اهلوت ايلف * ةقارلل ىف كاوقلا نم يفرق

 ىلع ردقا ام ىحّيس اب هل لقو هيتبكر ىلع ةيثره اجو اماظعا
 اء عج رق هر 4. وصي ةفصنخا مجم جقلا# نسوتنلا ناد
 ىديس ناو ىالومو ديس اي :ليقيو  ةينيعوا ةيلجو ددكد

 ىب هللا ديبع ىلا رظنو لق انهوجو مفصتي لعجو لق ىالومإا

 معن لق ىاضولا نب هللا كيبع انا لق تنا مهيأ هل لاقف ساضولا

 ©) 000. اكلبم. .5) 000. تنك. 2 500111 226م 62

 سره من 14. 2 400101 ام تت



 9 116 خئنس

 "انيلا تفتلاف لق ّىخابلا ميعاربا لونم ىلا ةقوللا باب ىلا هب هجوو
 ال ىبا «ىكم ىنومأملا هل لاقف نولوقت ام لقو ىبخل انبخأت رهاط

 ]١ لاقي هل ىّلوع رهاط انحف لق ىلع ىب نيسح لعف لعفت
 باب ديري رهط دعبتأو لق ديح لقي مات هيا دنولا 0

 0١ ليحام نع ركذ هتاف ىنتادملا امو 22 «عضوملا ىلا ةفوللا ة

 ارخالا ءاشع دعب ناكو جورخلل انين اهلا لكرأ ىدوتحلل

 ”0 دا هيدي نيي انيق هيلع انلخدف دوسا ناسليطو ضيب بايث
 0 كترقي < راح وبا ىديس اب لاقف مداخل ةلتك ءاجن لاق

 ٠ ةليللا يرخت لأ ىرا ىنللو كلم داعيملل تيفاو ىديس اب لوقيو

 ادكغأ نأ فاخأو ىنبر حلق اما يتلا ىلع ةلجد ىف تيأر ىناف

 عجرا ىتح كناكمب مقأ نللو كسفن بهذت وا ىلي.نم فخوتف
 كبراح تبروح ناف كجرخأن ةلباقلا 4كيتآ مث لعتسا مث

 جربت ال هل لقف هيلا عجرا دمحم دل لاقف لق دع ىجمو كنود
 اقلقو لق دغ ىلا ميقا تسسلو ةلاحص ال ةعاسلا كيلا يراخ ىتاف دق

 نمآ الو سرمملو ىلاوملا نم ىاب ىلع نمو سانلا ىتع قرفت دق لاقو
 ىلع لحي نأ « رهاط دلل عقيرفنب ل ىهتتاو نحكيصأ 3

 #5 ناك لكحم وغأ فوذحم ندا هل سرفب اعدو ىذخأيف

 اكعدوتسا لاقو ايهلبقو امهمشو هيلا امهمضف هينباب اعد ث / ىعلا

 ”ه) ©04. ركم ©« مم» لعفي. 2 2) 000. 5.1. ىلادبولا , اصق# ىدنولا
 ١ ىلاديذلا : 1135:0505 2221 نبرق ىناريدلاز 1710. 77ه. اهو

 42 2 1.« ةيتره. آه, 151, 8. )2  14 20036 ةليللا. . 2 44-
 0101 طقعع ءتعاآشلب ري 5. ىريهزلا.



 !16 ةخنس 51

 باب نم سرمل راد ىلا انيهتنا ايلف ةعمش هيدي نببو ةليوطلا |

 دهفاعف ءام نم ازيك هتلوانف سرلخل بابج نم ىنقسا لق ةرصبلا ١

 نمكأو رعاط هب بوف ةمثرغ ىلا راصو ةنم برشي ملف < هتكوفل 7
 اومرف هباحصأو رهاط يرخ ةقارخخل ىلا راص اًملف كلل ىف هسفن هل |

 : دّمحن قرغف ةقارمل تافكناو ءاملا ةيحان اولاف ةراجاو ماهسلاب ةقارممل ١

 ناتسب ىلا راصو ربع ىتح كمح مبسف اهيف ناك نمو ةمثرفو

 ىتح ةلجد ربعف ةمئرغ نم ةليح ناك امنا هقرغ نا ٌنظو ىبوم
 ىخلبلا رفعج نب ميعاربا ةحلسملا ىلع ناكو ةارصلا برق ىلا راص
 ىدهملا نب ميعاربا ما ةلكش ىخا نبأ وحد كيج نب محو

 مض ايناساخ .هباكتا نم الجر ىو اذا ناكو هالو رئاط ناك

 رهاط ناكو ىفاطلاب فورعملا وهو كيج نب كمح هفرعف اموق هيلآ

 ١ حاصف تاياولا ىف همّدقي
 رزا نم رازا هيلع ىقلأو نوذرب ىلع ليحو هبذجن هيقاسب فخأف

 ىضلبلا .رفعج- نب ميعاوبا» لزنم اا هب راصو لوتعم ١ هيعلا كانط
 5 طقسي 4 المل هكسه هفلخ الجر فدرأو ةقوللا بابب لزني ناكو
 نا ديعس ىا ني نسل نع ركذف كريسألب لعفُي امك
 ىلا رهاط رداب اقرغ امل ةيترعو اًدمح نا هتّثح داير نب باطخلا

 ىغب متي التل هكسعم عضوم رابنألا باب ءازاب ةسنوم ناتسب
 نب نسّلو بكوملا ىف هعم نح رهاط ىهتنا الف لق ةمشرفأ
 هد انت مأشلا باب ىلا نيشرلل مداخل ريبللا نسللو ئنومأملا ىلع

 اًدمح رسا دق هنا هربخأت رهاط نم اندو لجرتن نيج ىب كم

 امل اًدّيحن ردابف هوذخأف اولزنف هباككأب

 2) 6007 رك وهرل. 6) طع 1طن ةلحابز. 7:ةععمو1. (000.
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 اغلا نوكيف ىفود ةمثره ىلا يرخ»١ نأ ىضرا الو نامألا بلط

 ةميزخ لونم ىف اوعيتجا كلذ داوقلاو ةمتر# ىأر املو “هل

 نب نابيلس مضخحو هداوق ةصاخو رهاط ديلا راك اخ

 اوراداو كاش نب © ىدنسلاو كيهن نب ىسيع نب كمت روصنم ا

 هناو ادبا هيلا يرخ ال هنا ارهاط اوربخأو رمآلا اوربدو نيب ىأرلا 5

 الما هرما ىف ارمألا نوكي نا 2 نموي مث لأس ام ىلا بح م نأ

 جرا هل اولاقف ناعام نب ىسيع نب مل نب يس ماني ّق

 | ورسم ناكو هنيحانب فتيو هب زدات ناك ذا ةخمتر» ىلا < هندبب

 / دسفت الو ةفالخل كلذو ةدربلاو بيصقلاو مرتاكل كيلا عفديو كنم

 رثل «مب ىضرو كلذ ىلا باجأف «هللا سي ذا همنتغاو رمألا !ذه 0

 نا انتخت رهاط ىلا برقتلا دارا ربخلب ملع امل شّرهلا نا ليق
 ليك“ بيصقلاو ةدربلاو رتاخل ناو وكم هنيبو نيب ىرج ىذلا

 بنك امك هذا ىظو هنم كلذ رهاط لبقف «ةمتره ىلأ ديح عم

 ءانيك كلل روصقو رفعج ما رصق ليح نمكو ظاتغاف هيلا هب

 نم نيقب سمخل دحألا ةليل كلذو © سووفلاو لتعلا عمو حالسلاب 5

 "ليليا نم: نورشعو ةسمخ ئنايرسلا رهشلا ىقو 11 ذنس مخ

 | مه ابل لق مداخل قراط ىقربخا لق ديعس ىا ىب ىسلمل ركذف

 | ةنارخ ىف هل تباطف هجورخ لبق شطع ةمثر» ىلا جورب لمح

 ١١١ ىنذلا دعلل ةيثرع كيري ردابف ىسمأو لق هدجا ملف كم هبارش

 , |١ ةوسنلقلاو اناسليطو ةعآرد ةفالخكلا بايت سبلو هنيبو دنيب ناك

 ! 3 2( 000 أوربدو. ل5055 ءدلفستلا )0  1ك 20010 اج 2) 1

 1 الل 16ععوز1 000: هديب. 2) 000 سورفلاو.



 ام خنس اه

 ىف توملا طاحا دقو ةيثرهب فيكو هل لق ةيثره الا اًجرف ىرا

 تفلح ول اولقو رهاط ىلا ٍيورخلاب نورخآ هيلع راشأو ؛بناج لك نم
 ناك هلعلف 2 ككلم هيلا ضوفم كنا* كنم هب فقتوتي امب هل

 5 مكترواشم ىف تأطخاو ىلا هجو متأطخا هلل لاقف كيلا ىكريس

 اًعلاب هيأرب رومألا لوو هسفن دكهج ول ىخا هللا دبع ناك له

 هتيأر اف هيأر نع 4 ندكإو هيد دقو « رهاط هل هدغلب ام رشع

 فرصناو ىتعاط ىلا باجا ولو هاوس اميف عمط الو هب ردغ ىلا لبي

 اح عنا تددوّلو رمأب نتممتها ام ضرألا لها ىنبصات مث ىلا

 + فهن طرسإخ معو

 ؛ شيعا نأ تيضرو ىرما هيلا تضوفو ىنئارخ هنحنف كلذ ىلا

 تقدص ىدنسلا هل لاقف «دنم كلذ ىف عيطا ال ىتلتو هفنك ىف

 اذا كيلع ليبس الأ ىري هّناذ ةمثره ىلا انب ودابف نينموملا ريمي

 مه نا كنود لئاقم هنا ىلا نيض و كلملا نم هيلا تجرخ
 انني جتا هيج لت ىناف اهيف سانلا ممن ىق ةعاس ىف اليل يرخاف كلتقب هللا دبع

 15 ىنئادملا نسا وبا لاقو ««ءانرمأ 0 ىلع ىبغي نأ وجرا

 كلذ + ٌلتشا دارا ام ىلا هباجأو ةمثره ىلا جورخاب دمحم مه امل
_- ِ : 3 : 1 1 2 

 ىزيح ق3 وه لاقو جوخ هعديو هنع هفري نأ ىبأو رهاط ىلع

 ىلا راص ىتح بولو راصخلاب ر/هنتجرخا اناو هيف انا ىذلا بناغلو

 ه) 000. اثئدولح شعقو. 205) 1 23135. 1771, 4752 16ءزأ تنم

 تكلم هيلا ضروفم اناو 12 00. ه6 400101 رهاط ه2 5. 2

 0006. تاكو. 2135001 220 تتكيو متصخح 2356 0 90

 000. ىكتساو. 5ءع.. هنسعنا 2م هوت هع 1ك رك 000 هجيخلأ» 3



 1 !1مل غن

 ىتليل تثكف لق بيطيو 'سلجلا كلذ ىف شرفي ناوما عضوملا

 جوتالاو نامرلاو حافتلا © بتكنو بيطلاو مكاورلا ذختن ىئاوعأو انا

 جبصلا تيلص املو ىناوعأو انأ ىتليل تههسف تويبلا ىف هعضنو
 000016 انتم دنع هيفا ربنا نيم رو ةعلطق روك للا تعقد

 ةمون ىم ىل كب الو !ًديدش اساعن تسعنو ترهس ىّنا اهل تلقو

 ربنعلا اذه ىبضف رسل ىلع لبقا دق نينموملا ويما ىلا ترظن اذاف

 ظ اهترمأو رمج هيلع اًريغص ةّصف نم اًنونك 5 اهتيطعاو نوناكلا ىلع

 الا ترعش اف ثمنف ةقاح نتلخدو اهلك اهقركأ ىتح يفند نأ

 صفح اب مق ىل تلاقف ىننظقيا ىتح ةعبف تءاج كق زوجكلابو

 لبقم لجر ىلآ ترظن < تلق وم امو تملق ءالب ىف تعفو دكقفرو

 هيدي نيبو نينموملا ريما مسجعب مسلخل هيبش دفنم رسلخل ىلع
 ءاج املف ةربنعلا تقرحأت وه هنا كشا ملف ةعابج هفلخو ةعابج

 ظ لق لبقا دق نينموملا ريما !ذهو ىبوم نب هللا كبع وه اذا

 "| نيب اهقرحتل كلت لثم ىرخا اهتيطعأو لق ”اهتفتعو اهتمتشف*
 ١ ا ىلع ركذو «رابدالا لثاوا نم اذه ناكو تلعفف هيدي رو

 . | عج ىا نب ناميلس هقرذ ديحس ىلع راصممل لاط ابل لق ديزي
 0| اعيمج اوقخو كيهن نب ىسيع نب دمت ىئدهملا نب ميعارباو

 000١| سيمثل ني ةنيدلا ى اًروصح كبح ثكمو ئتهملا ركسعب

 | نامألا بلط ىف دعم ىقب نمو هباختا لمح رظانو تيبسلاو ةعج
 أب هللاو ىدنسلا هل لاقت رعاط نم ةاجنلا ىف ءةهملا نع ملأسو و

 اتي

 ١ ©4) 000. تبكنو. )25  000. اهيطعاو. 6) 000. لاق. 2 4) 4

 ( اهفنعو اهمتسف. 6) اع همز. 0 عنيت ذت 0“



 11. خنس هلع

 طونذاك ام .ليبق ىلا ,عجرو ب هيلع مع نك اي راكرصا ميج مك
 لديحو ىدنسلاو ناميلس باجُذ جورشلو نامألا ىم هل اولذب

 مييلا كتياغ امتأ اولاقف كلذ نم هولأس ام ىلا ىسيع ىبأ

 عضوم يف كدرفيو تببحا ثيح ككرتي كوخأو وهللاو ةمالسلا

 5 كيلع سيلو ىوهتو بحت ام لكو كحلصي ام لك كل لعجيو

 ؛ةمثر# ىلا يورخل ىلا مهباجأو كلذ ىلا نكرف دوركم الو .سأب هنم

 ىلا جورخل نوعركي هباحتأو ىنا نو ىسيع نب دي لق
 نأ اوفاخو هبحهأاذم اوفرع دقو هباككا نم اونك مهنال ةيثرف

 اولاقف لمح ىلع اولخلف بتارم مهل لعجج الو مهصخ الو وفك
 رم تلبقو باوصلا وهو هب كيلع انرشا ام اتم لبقت نا َتّيِبَأ فا هَل
 ملا يورخل نم كل ريخ رهاط ىلا يورخلف نينهادملا ءالوه ىم

 كلذو ارغاط هركا انا مكحجو مهل لاقت ىسيع نب دمح لذ ةمقرف
 فاش رجآ ..ىم طئاح ىلع مكق ىتاك ىمانم ىف تي لل

 ليطلا ىف ههبشي اًطئاح را رف فيتو ساسألا صيرع ءاهسلا يف
 ,ة ىفخو ىقيسنلقو ىفيسو ىتقطنمو ىداوس نيلَج ةقثولاو ضرعلاو ٠

 طقس ىتح هلصا برضي لاز اذ طئاخل كلذ لصا ىف رهاط نالت

 رهاط نم ريطتا اناو ىسأر نم قرسنلق تردنو تطقسو
 ةلونمو اناوم ةيثرحو كلذل هيلا يورخل دكأو هنم شحوتساو

 نب كيحم نع ركذو 2 ««ةقث ٌلشأو اسنا كشا هب اناو كلاول

 «» نم ربعي نأ دارا امل اًذمحم نا «ليئايمرا نب صفح نع لي
 كلذ ىف رسج هل ناكو ىبوم ناتسب ىف ناك لزنم ىلا رارقلاب را

 24) 000. ليباسمدأ هزه6 نب.
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 خنس ١16 91

 ىجتاو ضورفلا ضرفتق ماشلاو ةريزجلاب فحلن ىتح يرضنف هللا ءاش

 سانلا كيلا عراسيف كيحج كلمو ةعساو :ةكل# ىف ريصتو 00

 لجو زع هللا ثدحا دق ام كاذ ىلاو ننإل كبلط © نع عطقنيو

 ىلع مزتءاو مشير ام مهن خل لاقف 2 اوما راهنلاو ليللا ركم ىف
 ىلاو رفعج- ىأ نب ناميلس < ىلا بتكف رهاط ىلا ربخل يرخو كلذ ة

 رث نّتل هللاو كعاش نب ىلنسلا ىلإو كيهن نب ىسيع نب لمح

 انغلب لق اولاقف كيح ىلع اولخدف «مكسفنا الا ةمه ىل نوكت

 ءاوف نا كسفن ىف هللا كلتكذن نكنف هيلع تمرع ىذلا

 هيلع قاضو راصتل نم ىرث ام ىلا ممألا غلب كدقو كيلاعص

 كيخا دنع جلاومأو عسفنا ىلع هل ناما الأ نوري 2, بهذملا
 ٌلجلاو بول ةرشابم نم منع رشتنا ىف امل ةمثرهو رعاط كنعو

 '”اكوذخأي نا مهيديا ىف تلصحو كب اوزرب اذا ىمأت انسلو اهيف

 هل اوبرضو مهنامأ ببس كولعججو كب اوبرقتيف كسأر اوذخأيو اريسا

 ادوعق هباصصأو ىلا ناكو ىدولخل ىسيع نب دكمح لق لاثمألا هيف و

 اوعمس املف لق ديف هباككأو ناميلسو كمح ىذلا تييبلا قاور ف

 اولاق ام ىلع ومالا نوكي نأ ةفاخ هلبق سكق © هذا اورو مهمالسك

 هل ادب رث ةهباكتأو ناييلس ارلتقيف مهيلع اولخدي نأ اومه هل

 لق ءاوكسمأو اوفكف جراخ نم برحو لخاد نم برح اولاقو

 | 0 درع 16606 148. 000. ق. 8) 51عن 060 عد عن رومأ نم.

 000 5010101 ىلا. .2) 800103 دنا. 2) 000. تكن.



 550017 111 ا

 ا

 7 ندم ه 7
 ةيضفكا ا ل 2

 نة

 هبل ا 0 ا

23111 2 

 قويا تدمج

 ام نس 3

 عيرأل وا تسل دحألا موي كلذو هلتق نم ثدح ام ثدح ىتح

 لق ىنكادملا نسل ىا نع ركذو 2110 ةنس رفص نم نولخ

 ديح * لخد 118 ةئس ميك نم نيقب عبسل عسل ةعملل هليل نراك ال

 ة هل لاقي ناك ىلا رصقلا نم ابراه مالسلا ةنيدم نوراه < ىبا

 5 هشلاجتم رسمأو فينجلملا ةراذح لم هيلا "لصف نك ا لكلا

 اب رشم ال اا رئاط عم بل ٠ تراث كنم ارهش '

 نوال نت ز

 هتيم راض امل :لق هنأ ء ىدولكلا ىسيع نب سمحت نع 9

 ةذع اهيف هل الو هل سيل هنا هناوق ملعو اهيف رقو ةنيدملا ىلا

 رفصلا ىب متاح نيك ىلع ليخد هب ةك نأ اوفادخو راصخلل

 تلآ دق اولاقف هداوقو ىقيرفالا بلغألا نب ميقابا نب نيش

 هيف رظناف كيلع هضرعن اَيأر انيأ, ىقو ىرت ام ىلا انلاحو كلاح

 نأ ةريخل هيف هللا لعجو ابارص نوكي نا وجرن انذ هيلع مزتعاو

 كب طاخحأو سانلا كنع ىرفت لق اولق وه ام لاق هللا ءا |

 نم «سرف فلا كعم كليخ نم ىقب كقو بناج لك نم كودع

 نم كتبحمب هانفرع داق ر/ نم راتخ نا ىرنف اهدايجو اهايخلا

 نكح اليل جرو 0 هذه ىلع خليكنف لبجر :تاعبس ءانبألا ع

 20 نأ قاحا اند كنتي ىلو هلل ليللا ناف باوبألا هذف“> نم ا 7

 ه) 5040101 طقعع. - ) 500101 مل. هه 000. طمع 10 نازك

 وعل ةمكق طلع انغ :ةمعمأ١٠ 2) 000. لاق. ه2) ات آخ :ءءءعوأ. 0007

 سراف /) 14 نش
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 95 1 لدم

 ةعركت ام تدرا امو هبحت كنا تننط امب الا نيّتغت ام ىديس ا

 ه«رخآ ءانغ ىف تذخا رث ىقءاج ءىتن الا وه امو

 كرشلا ةيثتك ايانملا نا كرحلاو نيكسلا برو امأ

 كلفنا 8 ءايسلا 0 ترد ب راهنلاو ليلا ا

 00 11 اينلا بنعناع كلم نم ميعُتلا لقتل الا
 ”كتشيب 0 لكي 1 ان ماد شرعلا ىذ كلم

 د لق هل ناكو نتماقف لاق ك.رلع هللا بضغ ىبموق اهل لاقف

 نيب اعوضوم ناكو 0 حا بز 0 ب ب ناكو ةعنصلا ىسح

 ميعاربا لاق هترسكف يدقلاب توتعنف ةفرصنم ةيراتل نماقف هيدي

 ىف هكن ام انيأ, الا طق ةيراخل هذه عم + سلجن ل انا بجتلاو

 هذه هب تءاج ام ىرن ام ميعارباب كحبو ىل لاهف ككذ |(. ل2

 كقو .الأ ىرما 6 ىظا ام هللأو حدقلا رما نم ناك كام مث ةيراخل

 كودع تبكيو كل ميديو ككلم رعيو كرعع هللا ليطي تلقف برق

 ىنلا رمألا ىضق مةلجد نم اًنرص انعمم ىتح مالكا / متتسا اذ
 "ام هللاو ل تلق تعمس ام تعمس ام ميعارباب لاقف نايتفتست هيف

 )0 انوندف لق ةاسح عيست 7 كا دك اب ع
 2 نعوم

 مالا ا ل داعف 501 .اندواع م اكيش 7 ملف طل لا

 'رانليل وا ةليل كلا اذه دعب ناك اف ةنيادملاب هعضوم ىلا عجرف

 ©) 1100 ىاترج23 2. 2م. عا 312131. 2. 6) حاير“ 14

 36 عاتكات5 ىاتات 7 يص7/ ص, اخر, كو]1. م. 125. م) نيل

 4) 800101 ام هع 14. 2 000. ىط. رك 000. معسأ. ى) ام
 020 41-018. .مل) 000. انسح.

 + 7*5 - تل يي 1 -- ----_-

 ....تسرسموسفل ا اخ الح / انش هقول ل ده علل < دع قلد ع 4 فوم سمس تنوير بكرا احببت 80 .0هئؤس وجم + م تاس .كاطنن فاقد ع تن هج تقتل
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 اذ نس 1

 نم ةليل تاذ ير لق رهاط هصح امل بهذلا بابب هرصق

 رصق ىلا راصف هيف وه ىذلا .فيضلا :نم جرقتي نا ديري رضقلا
 رث ليللا فوج ىف كلخل وصق نم لفسا ةارصلا نرق ىف راوقلا

 ةليللا هذه بيط ىرق اما ميعاربإاب لاق ف هيلا ترصف ىف لسرا

 5 ىطاش ىف فتنيح نو ءاملا ىف هعوضو ءامسلا ىف ريقلا نسحو
 اءدف كادف هللا ىنلعج كنأش نتلقف برشلا ىف كل لهف ةلجد

 نم هينغا تأدتباف لق هلثم سيقسف مما رث هبشف ذيبن لطوب

 هنا ملعا تنك ام تيتغف هقلخ وسب ىملعل ىنلأسي نا ريغ
 ىنجوحا ام نلقن كيلع برضي نم ىف لوقت ام ىل لاقف 5
 10 نم تريطتف فعض اهل لاقي هدنع ةمّدقتم ةيراجب اححف كلذ كلا

 هيدي نيب تراص ايلف اهيلع وه ىتلا لاثل كلت ىف ىكو اهمسا

 مكلاب عت ٠ كنم ةاَبْنَد 00 اًرصات 2 ٍْ 6 بلا ص 0-2 95-3

 دل كتدنغنف

 هب بابحألل قتلا نإ اهقرأو ىئنْيع « مِهفاف ىكبأ
 ادع ٍرثذلا ْبْيرو كاوتقت ىتح معرفذ بير ْمهْيلَع هْذْعَي لو اف
 تلق اذه ريغ ءايش ءانغلا نم نيفرعت اما هللا كنعل اهل لاق

 2) 8040101 تنغذ ع 14 عع 50زت. "ل نا 200م لتس

 ءووع مدع 1مم مةتمت5 هع كوع, 117, امل. 65) 5ع 0100116 50

 20110100 امزح. 1 عنا 22/2 17 10غ 21 امرجح ه) 516 1

 17م1. ءأ 50. ]ذ. مكقارف» * . .2) هزع زرععر. 5هزتم ءغ 1ك 7

 اودامد. 9] 000 ع ىبتن.



 نس 11١ 0

 ة ل هللا 0 قف ل ضل تاكاض

 ءامكلا هللا ضل ثا اخ ا نسجل ع

 هاقللا 0 نم مضر يعل نيل سلا

 اطلت كمآ نق رع عيسص اكات

 كلذ ىف ىارولا وريع اضيا لقو ه
 رماتستو اًيدْنِج ب

 اني

 3 تدش اماذإ ها

 فاط م ثنا د انجالا رشعم اي لقت

 رفاط هرصحو هعم لتاقي نمو وف ةنيدملاب لمح © ىنصختو لق

 ءاملاو فيقدلا ةنيدملا لها نمو هنم عنمو باوبألا هيلع ذخأو

 | مداخل راط نا كيعس غنا نب نيسلل نع ركذف ه«اهريغو م
 0 همدقم كعب نومأملا 2 1 كيج ةصاخ نم ناكو

 5 اهل تلقف 0 راج كتناكو ةاطعلا ا
 ايش خبطما 31 لتحل ارث ١ كاف ءىت كدنع لهم عئاج نينموم ا 15 5 : ع 10 ا 0

 || تءاجن 000 0 نائب اهل لقب اهل 0 تلاقف

 2م بردي اف مقرف ءاقل و 8 37 لقو دو ىسش بالا

 / . تايه "ا ديح عم لا ناك هنأ هربخا وو

 ١ 2) نيصخانو. 6) 1016 70ه د]أ ولله, ©. ع. ةصاخ نم.



 آم نس 1.

 دعوي هلك ةفتعتم كفا لا
 يك لا
5205-2-2 5 2 0 1 20 

 006 0 تيان: يشل
 5 ىراحتمو راك ىلا ىوأَي ديسكحافمو

 5 7 ريع 2 5 يللا كرش دكت قي

 دونم ريع قناكو اك( تتم ل
 ياء . -02- 5 2 6 مد

 يا ع ا.كتساو هيا

 10 سانلا 0 وألا تانك ا :ئقوب نمد 0 ءاهف ةعابجإ

 كلذ ىف لاقو احدق 2 وربع لاقف هنم

 ءاد :احهبلو ءاوك اهل" المش ةمكللس اه

 هاملا اهدسَفُي 5 م كيكتض اذا هلا ليصل دي
 1ع 5 5-5 0 0 ِِ

 15 9 00 نع كيف لعاج و 2 4 ا

 2 اوناش اذا َساَّنلا حلطسُي مهتيداحل قم انك فذ

 بهتتاو 'نالف» مدقأو ةارعلا نالف لتت لاقت رخآ ائيلع لك ١
 ٠ اًضيا لاقف لاق مذ

 2 3 أ ب تام رت ندكَشَم قَد ىأ ش

 20 000 اسس 1 1 7 هذف

 وع«٠

 ءاسك ل 3 هايل نم يق انتل

 ه) دع ءمدز. منم رهطلا ذهن 600... :000:)2. طاوشو. كدفيلل

 اهذخ. 2( 000. ءاج



 ت_-ت ا

 قارولا ورع ليقي كلذ ىو خافسلاو 20

 41 11 كه

 067 29-- نعن

 بصخلاو نمالا 6 نيكل ترامص 0

 00 0 ميقُملا نيل رس م!

 هباختا ىلع رفاط نيعشاو لاتفلا د كيا 0 ةقينعلا

 0 مرهف فيقرلا رادب هعم ناك نم لناقو هسفنب لانقلا رشابو

 آككا مزهف ىاضولا رصقو خركلا بابب رهاط لتاقو عرللاب مقحلا

 ىتح كحا ىلع ىولي ال رهاط رمو ههوجو ىلع 2 اودرو دمحم

 هلونم ميل نمل نامألاب ىدانف هيدانم رمأو فيسلاب اسق لخد

 لك ىف اًدنجو اداوق فارطألاو خرللا قوسو حاضولا رصقي عضوو

 طاحأن رفعج ىا ةنيدم ىلا لصقو هنم هتجاح ردق ىلع عضوم

 ناسارخ باب ىلا رسل باب نحل نم دلخل رصقو ةديبز رصقبو اهب

 أى اهّبصم ىلا ةارصلا ىطانشو ةرصبلا بايو ةقوللا بابو مأشلا بابو
 |نب متاح رهاط لاتق ىلع تبثو حالسلاو ةذعلاو لويخلب ةلجد

 | ةنيدملا لع روسلا فلخ فقيناجلا بصنف ةقراثألاو شرهلاو رفصلا

 ًامكلوو ممأب نيجي جرخو ىمرو كلخل رصقو ةديبز رصق ءازابو
 |هيراوجو هنايصخو هدنج ةماع هنع + قفتو رفعج ىأ ةنيدم ىلا

 ءافوغلا قفتو دحا ىلع ىحا مهنم ىيلي ال قرطلاو ككسلا ىف

 ا قوفلو . 804141 دنع © 7728771. ءأ 0



 م مدبب 1.

 علزانم اومزلو ىدهملا ركسع لعا نكسو نومأملا هللا دبعل اوعدو
 غرفت ةيلا* ىنضم تح ةيضضا لكحي ريال كل ا

 ركم 7 ههنم ىري ال هنا هل* اوفاحن داوقلا نم ايريغ ٍِر

 رسل هير عطق عيل يس لست ماتا

 5 ا ل هيا وخلا نسم ا 5

 برحلا ء قا نامحبلا قي اههشي

 بْذلا قرشا .مهنع ئىماسحو .بذشق

 انيفد كَقْنأ ام سابعا ونتنأ دلل

 10 ِبْدَع ىلع وُدْقَبَو ِبْنَع ىَلَع ثبت |

 هله لبثي هل ءوكني مل ةييوخ

 برغْلا ع ف دالبلا قرش تبطضأ ذا

 دفلاو عقلا ةئجد سحب جأ
 / بضعلا ةحار ىف حاور اورو يدل
 1 ٌةليضم اَينَمْلاِب اَيانملا مَآ

 بطَخ نع ككضتو ٍبْطَخ ْنَع مج
 0 اهتركام ر رانك تتنكق

2 2 0 

 ٍبِهللاب ففليلا 0 تيتا

 ه) طع اذ 0 65) اظرع 1 . 2ةععوأ. (000.. «مةقتاتمأ

 مارب ال نا. *) 14 ةرئان. 2 4) 516 ء10ءصغعت 1ءععدلتنتص م20 تيب

 ذه ه0. 31216 ءل10ن6غ 1هدسطعتع هر. آش بيني ءاودعي. ) 1ش رك د

 رز ]هك ثضصغلا 35 000. عجفن ء( م»ه> كحكضن. 2#) 000. لب
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 1 ا56 خخلس

 تا رواش هيلا هباتك لصو املف 2«هرمأ ىف رصقي <« رثو هترصن

 افقب فخا لجيلا اذه نا هللاو ىرت هل اولاقف هتيب لعأو هباككا

 هنا هربخأو هتعاطب رفاط ىلا بتكف انلو كسفنل لقحاف انبحاص

 ”0 دكا نالت ةمتره ناكم ىقرشلا بناللا ىف لرانلا وه ناك ول

 ارح هلأ هدقانيو ةيثرهب هنقت ذلق هملعأو ة

 00 01 هنود مايقلا هل نمضي نا الا هرمأ نم دوركم ىلع

 ا ءاضرو هيأر روي ارم وله 6 عبو ا عطقيل هيلا

 00 اك هلا ةلفسللا عضيرتت 2 هعسي .سيلفخ كلذ هل: نمضي

 تعبج ليقيو هرككيو همولي ةيتر» ىلا رهاط بنتكف «2فلتلاو

 7 ىفو ىقودو نينموملا 4 نود اهتعطقأو لاومألا تفلتأو دانجألا و

 االئيه ممق ىلع تفقو كقو تاقفنلاو فلللا ىلا ىتجاح لثم

 ”000 كلذ ف نأ بتايلا بحفل قيفو عما رييسي عاتكوش
 ”اوكنأو روسلل عطقو ركسعلا عقد ىلع رمألا تيكحا لقف لوخدلل

 000 ل ١ كدللا هشانا ىانتا كلذ ىف كيلع فلتخي الا

 || تبببحا 0 دفق كتروشم نميو كيأر ةكربب فراع انأ 0-0 هيلأ 15

 3 اركذ قلقو 2 «ةعيزخ ىلا كلذب رفاط بتكف لق كفلاخا .ى

 ا ل ا رع 0

 ١ نامتل ءاعيرألا هلقل ارنا افلح نيك “كلنا لع ناحام نب ىسيع

 اؤع نب لي مزاخ نب هوت 6 بو 51١م6 خنس 5 نم ىنيفقب

  اكيح اعلخو هيلع امهمالعأ ازكرو هاعطقف ةلجد رسج ىلع ىسيع نبا وم

 7 ) 0604. را 14 كرما ف رصقا الأ ىرصن ىف كل نكي لو. 022) 0

 | بولا 2 ىهقئ01 نأ. 2) 004. هعسلا 2 000: تيوب



 117 خئس نكاد

 اهلق هنأ «ليق انآيبا تركذو  ىئسفن نوديريف كلوا

 ناوغألا رشعم اي ىزوعدو اوقفت
 ءناسنالا ةقلضك* وجو وذ 2 كلكم

 ىنامألا تاتفرتو كفا رع ى أ امو

 : همنا لكس 2 كِلْمَُأ سلو
 00 1 نم ىناقت ءامد ليل

 نم سحأو هكسع ىف عاتراو هدنج رشتناو دي رما فعضو لق

 © هب رفظلابو هيلع ولعلاب رهاط

 5 ل

 هيجونب ,ىسبيع نب ىدوه ند سابعلا ةنسلا هذه ىف سانلاب عححو

 مهنه ىف ةكم ىلع ناكو كلذب نومأملا رمأب مسوملا ىلع هايا رهاط
 © ىسيع نب دوأد ةنسلا

 ةكامو نيعستو نامت ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربخل وكذ

 د بنالل *ءترف لوخدو نيس ىب رهاذ ىلا هنامثتساو هاببا دتقرافمو

 « ئقرشلا
 زمالا ناك تفيكو ايا هقارذ يبس "عراك رك :

 رهاط ةعاط789 ليخدلاو هيصم

 0 ةجوخ ىلا بتك 'اًرفاط_ نا ناك كلذ قف :؟تبسلا . نا 0
 ذر قرف هل نكي ملا نك نيبو هنيب' طقي نإ رقألا نأ ال

 4) ه00101 ليق. 2) 5ءءاتئاتق ةاتصح 1135. لآ, 472. مكلك 9

 2 25[2. ناولالا ةيتك. 4) طادم. مقلع ىناوخا. ه) 2135. اميف. ١



 3 5 11ب الكنس

 ا رب 0 ا ع

 00 عر طا ل لهب اش

 ا اكاد ناكر د. انغب ةكفب نيف

 مهجر نعي نم كح 0 ىت اننهسياف

 احس ينيلا نم لا ىلا ضرألا نيكض 0

 :هكا1كملا نيد لع 01 ام ل لأ كد

 لل كلما نفور تولت  ىفلا رام ئىعقا كبت

 مكوك اجعل ا تسسهجو نور هللا ىحلاع

 رهأ اذيح نا هتدح مدخل ضعب نا ديزي. نب ىلع نع ركذو

 )00 اه اهتالب مف .تيهنأ تنك ىتلا نئارخل ىف ىبقب ام عيب
 الظو هدنع ناك ءام, نقفو .رما نيج ىلع .فياضتق قرسيل

 اللا نا تددو هيلع دري اه رجض دقو امي لاقق قازرألا سانلا

 الا جهنم اف مهنم < سانلا حارأو اًعيمج نيقيرفلا لتق لجو رع 0

 امآو لام نوجيريف ءالوه امأ انيلع نممو انعم 4نيم ودع

 3 ©) 000. ددحا © ى قا ىستبلا-. 8) 000. تلق“ 3, 2 "ا

 ”(سانلا كء14. 2) 2138. 171, 472-41 طلع: ©أ 220 نم.



 117+ خنس 3

 0 0 0 0 0 فيوطتلا 0 لقأ نحل ش1

 د كل

 0 6 0 5 اب 0 هللا نو

 ىلا راس ىتح مهفيفلو ةارعلاو ءاغوغلا هعمو يرخ 0 كل 9

 5 ًلاتق اولتتقاف رهاط باكا نم ةباصع تجرخو سابعلا يا

 كلذ دعب هجولا كلذ راصف اهيف لئاقي مل ةيحان تناكو اًديدش 1

 هيف اولثاق مهي لوا ناكو هنم ريغلا ناك ىتح لاتقلل اًعضوم مويبأ

 نأ راد مهب اوغلب ىتح رهاط باككا ىلع سطوح باكا ىلعتسا

 (قيرط ىلي ام ىحاونلا كلت ىف ضايرألا لما فاخو ىورسلا ديزي

 نم اًدتق هيلا هجو كلذ ىأر اهل اًرهاط نا ركذف رابثألا باي

 عقوت ديحن باكا اهنم لتاقي ةريثك هوجوب اًلغتشم ناكو هباككا

 ورخأ لتقو ريتك رشب ةارصلا ىف قرغو ةبعص ةعقو اهيف هل

 قارولا وربع لوا ىف رعاط ةمرع ىف لاقف
 ثويبْلا ف 0 اوقك موت اي انحنع رصاسط ىدانُم ىَدان
 سنا تن 2

 6 1 محم د مو د اطرفخلس ىف

 0 لبق ليللا فاصتنا دعب ههجو ىف ههضغلا - تاقق

 ثرْفُح اًدوْمْس ٍلْيْللا هملظ ىف ُهَعْنَج وفرت بس نينا
 ىّيحم :باحما ىلع تنك ئنا ةعقولا ف لل

 "شيلا هاينلاسس اسما كانبأر انه ليج 20
0 - 

 20 شيطبو رطحم + نب داع هيفكف اعراذ

 «) ![ةهق. 171, 470 بيرق. 5) (00: - جفا“ اطاقكت ناك

 © 5 درمتلا.



 8 11 كك

 راقع الو رود خرالاب هل الو «لجيرلا نا ىتح نيملسملا نط مب

 اراه امنا -نوكسلا لشفأو فاطتو + طاوشو ر ارط" نيب 6 2 اينو

 ) نورجتي فبرطلا ةعاب © امنا هنم راّكتلاو كجاسلاو تملا

 0 كسلا لبق ةعاس 2نابتلق ةجر 0 لقتست * تارقح ىف

 | سيلا لماخل نأ ىتحو اًفعض ههجول طقسيل عيشلا نا ىاحو ه
 ' كلمت الو ةقاط الو نادي غب انل امو هنم رطل تو م د

 ا00 ل تركت عقيب ان ناو انيغ ميعم انسنأل
 "ىلع انردتقا ول فيكف معلس نبنلا نع تيدا نم هيف ءاج

 ْش ' تالبلا نع 7 هتيفنتو نكاسلا هديلختو 0 2 ةتماتا "ق١ نك

 | نيدلا < الص ىرسلاو ٌوطلاو ةردخلا ىَقَتِو بغشلاو كشلا مُسَجو م

 ”ادك مهنا ركذف ١> ءىدحا اثم كراك نأ هلل نئاحو اينكلاو

 000000 ا اناا ديلا لالمتالا لح ابوك اوذعناو - نق ذكيم

 |اأصق وا اذه نع 2ىبغ ًرهاط نأ اونظت ال مزدْلو مهنم ىأرلا
 '0 اكآرلاو مكرهاش هتك ىتح مكيلعو مكيف نويعلا ءاكذا نسع

 5 ةخافسلا نم كحا م نأ ما ل انف بي مكسفنا .ارهشت 15

 مالوم مكضرعت 500 بولو ملالاوما باهذو مككالض هب نوكي

 ول لب اًفوخ رهاط كنع ةحاسلا ةءارب مكبلط نم مظنعا ةلفسلا

 000 نوغتو هكفصا كا متنلل يونذلاو مثألا لصا نما متنك

 ٍِظ اوكسمأو موباجتف اوكسمأو عّتو كرابت هللا ىلع اولكوتق بوقا

 ! : فوفكملا بلاط قنا 2 ىبأ 0
 ١ © 0دمعلفسي هل عصكط )3  004. جل. 2 004. طاوشو دارط

 1 000. ناتسلض ه2 ىلا إلا لقتسي. ب 4 ت01 ترحم رز
 ! افيو. 4 60006 اتص /) 000. ىنغا. 2) 00 برأ و,

 5 ربو هه عن رح 0 1 ا

 ةنياو سرب د يعرج سلا واب



 110 نس م1

 هذه هناسل ىلع ليق وا لاق اًديحم نا رتوكل «بناك ركذف

 تايبألا

 لوطي امك سيل لاط. ام اذإ انك نيتتالا توصل ل
 5 و 2

 ا هدماشي بيقر كدب ىنذ لك عم هل

 5 ٌليفغلا هةعيص رمألا 08 اًدانع مآ لففمم سلا
 ع د د لا

 هللا دبع برس كالهلاب نقيأو 0ع ورهمأ فعض خنسلا هذه و

 نيسمل ىع ركذف نئثادملا ىلا دادغب نم ةعيزخ نب مزاخ ىنا
3 

 هسفن ىلع مف ءاشبغلاو ةلفسلا نم هيلع لماحتلاو نيح نما

 :هرثو اهب مات هدحلوو هلايعب ىفسلا ىف اليل ئكادلاب فقحلف لسا

 هرذحو هدتاك امهاط نأ ةرببخ رك ««لانفقلا نم ايش رض

 لاقف ملسو ةنتفلا كلت نم اجو هذحن هلاصتتساو هعايض ضبق

 2و - 8 1 0ع تعال تا ,

 15 0 روهشم قّملا 0 3 5 فاك نا

 3 1 2 هل رهظُنو 0 انبنما فشخكت نا انل ىلا

 أو عمسلا لها جنا هيف دودلعأ اناتكأا] أوبتكو اوعيتجاف هيلع

 ذخألاو فلاب لعلاو هللا ةعاط دانيا نم . عغلبي املا 3

 20 ىلع اًلضف ل ىلا رظنلا 0 3 ا ديب ىلع

 ه) : م87: تبا, + ١ن8) ©08.ئهلا 2 645010 كك '
 خير. 9 ٠



 ملح ش 9 أ خمس

 1 يي
 ١  9ا 00 5 5 :

 مهيلا راثق مهلَبط اوُبَض

 نيتعاسلاو ةانقلا بلص لك

 7 كة بنكتلا 2 طب يرحم كلل

 هد نع 2 م

 تل 5275 2 د كت

 نيدقفْلا عضوم نيد نم تأ 1

 د00 0 اك ع
 0 -ّ ه0 0ن 2 - 3 -

 0 د 5 - سم كعب سم هند

 نيطاَنلا وس /مهيمو ذم
 هد نم رش مت مهنع ىلكاس 7

 : 9 1. ناعام نب ىسيع نب ع ند نيس 5) 00.

 ابل ىطن. 335. ط5 نيبنالل ىف لويخل ةاطخواا 1 ١)

 ١ 10 نينلخأ غيار 01100 22556 ]مة عاعتعطتلانظ ءقأل )2  طوم

 طلق 1م. غنم اودصقي نأ ام.



 10 نس مك

 سودا 0 فخ“ لع: ”انكتلا ناك 13 م

 ندب ضرعت هلتقمب اذأ | يبكلل ام
- 

 صيخولا نسثلاب عاب ُلَق سراسف مجش 0 6

 ضي" قتكيأ ةرركلا م كر اس وأ و ل

 : ةمثرع باكا ضعب لقوا

 مهلاتق ىتفي امو نامزلا ىنفي
 صقتنك ٌلاومألاو متهت روكلاو

 اوبَلَط ىذلا نوعيطتسي ال سانلاو

 وصرح ناو مهنع ىدولا نوعْفْحَي ال
 10 ل 04 ءاّيض هل ثيدحب 0

 صصق ىَنْوْلا دالوأل مي 58 مي

 هللا ديبعب رقسلا نب زتاحو ةارعلا عنص ان ماض ناك لاق

 رسج كقعب ومأو هنم غلبو هيلع كلذ 5 لتشا ةيثرهو حاضولا ىبا

 ىلا مهعم يرخو مآبعو هباكحصا هجوو ةيسامشلا قوف ةلجد ىلع

 دة دعب ةعاس هباككأب مّذمأو لاتقلا نشا مولتاتو جيلا اوربعف رسل

 رجاهملا كرو ةيسايشلا ىع مولازأو نم باككا اود, ىتحع ةعاللا

 هروصق ضقنب ىطعا دكمح ناكو لق ةمئرفو ىاضولا نب هللا كيبع

 باع :اهقرخ 2و“ فعلا <عوقلا : ءارعلا فط فكي تر هسلاجتو

 نيبهتنملاو ةارعلا نم اولنقو ةبقذم فوقسلا تناكو اهلك هاك

 2 قارولا ورع ليقي كلذ قو ءكايتك ٠0

 نْيتثألا ةَحيِبَص اوُصَبَص ِنْيَسْحْلا ْنْب ُراط «نالقت |
 ه) 004. ه.2. 2 3) 600. ٌلتشاو. 2 000. نالعب. 31ةق. 771, هزل

 ريمال اب كمدأتد طعاما

83 115 

 جتاسوب



 م1 195+ خئس

 .ىيرايعلاو ةارعلا هباككا قفاو ىق ناكو كيح داوق نم رقصلا ىبا

 ةأجافم هللا ديبغ ىلا اوضف اليل اولا ىب هللا كيبع اوفقاوب نا

 اوباصأ اًمزهنم ىلوو هعضوم نع هولازا ذعقو هدب اوعقوأت ملعي ا وهو

 اح ةيسايشلا «ىلع بلغ* اريتك اًعاتمو اًحالسو اليخ هل

 ركسعلا كيلو هترصنل هباكصا ىف لبقأت ةيثرع ربكل غلبو رقصلا ىبا 5

 رسأو منيب برمل بشنو كيج باحا هافاوف هعضوم ىأ هنع
 ىلع ةيثرع باحصا ضعب لمحت هفرعي رثو ةيثرف ةارعلا نم ٌّلجر
 سوقتف هركسع لعا بخ غلبو اًمزهنم رف هصّلخو هدي عطقف لجبلا
 باتا رخو ناولح وك ةفوجو ىلع نيبراه هلها عرخم هيفا

 تكثدحن رسالاو بهنلا نم هيف اوناك امو بلطلا ىع ليللا دمحم ؛

 ىف راص اهب ةارعلا تيوقو نيموي هلخا عجارتي رث ةمثرع ركسع نأ
 فارولاورمع ليق كلذ نف ةريتك راعشا ةعقولا كلت ىف ليقو ميديا

 صيسبلا نم نوعا ىمعي نستوج ىدذ ىلع 1

 سصوصغلاك عملت يح ةدارط هفح نتف هع

 ا سس ني نقل ل انتل بلك ىلع ارح
 صيبحكلا لكأ كَ داخل ؛اينناع كيقلا سلس

 9 217 50 ل1 يال يفض انج
 00 01 دعا و امنثم تبقا أ

 صيع رش نم هصيعو ن وهلا ىنس ىلع وندي 20

 ©) 000. ىلعوز ء, 14 11, 1 5ءو. 6) (00. اودعيب 2) 00

 صيعرلا.



 اب ذئس ملك

 روستو "انيفيتك ةييسحتم
 مسي واسخلا+ يقسو 2 كلا

 5 00 قفخأا "قلق ميو

 مهروس ىف كل عفت و

 روسأمو ليوتفقَم تنثأو
 ةونع تكئاسوف تلتف لق

 0 نتابع نينك لاحد

 د ه0

 ريصعحم رصقُلا 0 ايوعكل

 «ةيترف اهيف رسا ةيسامشلا بايب ةعقو تناك اًصيأ اهيفو

 15 فيكو كلذ ببس نوع رك ركذ ْش

 ةيفامرسألا لا ا كلر 6

 ةيلغو“ نييرهن  ةمكرع ليني ناك .لق“ دنا قيود ىباىلع نع

 هللا ىيبع لينأو تادارعلاو فيناجملا ٌدعا ىقو ىدنخو طئاحا
 ناسارخ بابب :فقيف انايحا يح ناكو ايس حاضولا نباا#

 هروه ام ىلا سانلا وعديف برحلل اًهرك ركسعلا لما نم اقفشم'

 مرتاح ناكو فرصني رك ةعاس فقيف كَن فخاسي بو ههتاشيف هيلع

 ه) ©00. ترق. 8) 000. رعالا. 3



10 

 19ب .ةئدس

 2 000. رد

 م11

 2 ا
 انكسرت صل لك 6 اقل

 اَطَشلاب 318 00 500 0
 كالو ه هيراوي ا كل ام

 0-0 رثخك 52 د

 زك 8 بارضلا نونسحي

 ا بل يح سبل
 ك0 راض ما ناك نملك

 هاضعغو هشيع ىف ميعت نم

 موي لك هنيمي ىف ٌلكماخ
 اك ع اشم
 0 ا 1 جت

 ا د الا يبل

 اَصئاب ىلابي ام سانلا متشي

 رات ريشي للا بنما ئنتل
 ا له انف نسب 22 0

 0 نع - نع د - 8

 دراعزلا ليسا لاذنالا ناسمز قى

 اًلاتق لاتقلا ىضم اميف ناك
- 

 م ن اسي -

 راجت مان كف ميل را

 2( 000. «ءاقالخ.

601111322 7 ٠ 

6( 1051023115 13 



 ا9ب طنس مك“

 ناكف هتعالب شرهلا رمأو عريغو عئادولا لعا ىنع اهبلطو لاومألا

 ىن ةتظلاب ذخأيو اليل متيبيو ملزانم ىف سانلا ىلع مجهي
 مل ةلعب سانلا برهف اقلخ كلعأو ةريتك الاوما ببسلا كلذب

 © كلن ىف 0 2 ءاينغألا قو

 07 ص 3 0 3 219 6 د ِن 32-6

 3 علا نه ندد ء شهلا لك * 00 ْئ ا 0 ولع 6

 ؛ ةراجا برد ةعقو تتناك اهيفو

 اهنع ريل ركذ
 ؛ن باككأل نيناكو ةراجحا برد ةرضحب تناك ةعقولا هذه نا ركذ

 ورمع كلذ ىف لاقف ريتك قلخ اهيف لتق رهاط باكا ىلع مح

 15 نكس رضاع ايات َكاَذ
 هد 2

 داجحلاب اقتراع و لا

 . .:ءتظشركلللا 8

 راق كسأ شل ىت لق

 2) الكوم. 1غ ءااتتتت #2062 هدععم 205116 1056م 655. 0(

 2135. دنوغبي. ) 38[8. ليللا دكر. 4) 15. رأز 1

 6000. حرز 6) زج ©«02]. 60 نييحروميلا 12 همه0. 12ءادلع

065101131117 ٠ 



 م1, آب نس
 هج

 نقع هع ةتسياطر امر ىيئاع نكنا مودل

 دا نسما 3و: تان "مهل هك نم .قبي مل

 دسأْلا 2 ماهتنأ لم رجيتكإام رسمات

 ءدَبّللا ّلثم ا رعخلا ى عرسي ال برك

 دَقلا رابب اببعتللا «ىتت ةانيع :فدقت

 د ع ا اة نيس [فا

 دَدَع ارك بلا امد م لم ردا ٌلتاقو

 / دع 0 نم 0-0 0 00
 6 ه2

 كَل ضظ م ٌّىأ ل عجبي هل
 3 5 َْح 3 ظ د١ هد

 3 د 0 قل هل 5 6 ن -

 ال ا كو اد . تاسكا نمل لاقت
 5 6 6 #1 تأوي كس ١5 ال و ودك ©

 اتم نما دك ىجأ + نونلو. طق ورا : مشكل

 رد لل 2 نادلك أذ :ىعلل د لف

 2ىلي ىف هنم ريصي لجاع :ى شل الا

 عبتتب همالغ /اجرز رما اًدمحن كس طول اه سر

 ©) 12 م0. 320011131 ال. 8135. 1112 76151112 اا

 | عأ 5عوتتعسأعاتل 202 2252أ. 6) 18135. 3عأ لدم بيهنلم رخآو

 | اناهتلا. ©) 8135. كنولا لتم حربي ال ةصرعلا ىف مي 2) 0

 ”ال (2) ه) 5زع :ععأغع 1. 6 0 ري 8 5 0 فيخ

 اع 12 ى) درع ا 600. كلادع: كتت مث ةنعط: /) آلا

 | لا[دق. ةءءعرجتا راد“ 2) 5ءعاتكاتف 81112 1135. 0 رغلل» 3

 400101 طاتصع 17ءمما113 ع 1/138., 0111122 1216 01651061311 12012 51
 /7) 000. صيرز.



 ا“ ةنس ملأ

 حورلاو جوغلا
 8 ماقأ نم

 عم لتاق دق ناكو رهاط ىلا ةشئاع نبا ىنمأتسا ةنسلا هذه كو

 © ةيرسايلاب اًنيح سيح ١١

 عماقم ىلع فسأو اهنم يرخ ناك نم طبتغاو

 :لعجت دادغب ىحاونب هداوق نم اًذاوق رهاط لعج اهيفو

 حجاضولا نب ءالعلا ِ
 نم ىف هاخا ماضولا نب ميعن لعجو ريبللا لوحملا ىلكا |

 ىللع بويا ىنا ضير ىلي امم مريغم. كارتألا نيم معم ناك 1

 ناقيرقلا ةريصو اًرهشا جوارو لاتقلا ىداغ رث نارصلا يطل
 0 لتقف هسفنب رماط اهرشاب ةسانكلاب ةعقو اهيف )ل تاناكف اعيمج '

 « كلملا دبع نب وريع لاقف دمحم باككأ نم ريتك رشب اهيفأ6
 عبو 8925-- 5 0 ول

 قةييتححالا 6 0

 ه :صايولاب هيلا مص نمو هباخكا ىف ىدزألا

 0-2 7 َط 5- 2

 دمج نم مو ىف
7200-0 8 

 15 0 00 تشق فعلا

 ىدتنو اي جئاصو ىكلاو اي ح ئاصو

 دلَجُل نيتم ناك مباس ف رمكو

 دلبلا كابن ريغ ةتحاوويمسا ف
 دقتفملا يانع ورع / سكب ديقق رَكَو

 هدا يدل تليحكك ىلا اك نم ناك

 2 5ءعءاتطصللاتطت 1135. م0663 قأ 3

 4) 12[ةك. ,١1 467 تناكآ

 م) 0. كربلا

 ) هزع «00. 8) 000. ريصو
 ىعالا 15 بلاط ىكأ ب كح

 ) 155. قفشف. رك 000. سعب



 م1. ا17 خمس

 -- - ءاع د "1 تا ًِء

 ئاع ىوجاف هللا ىلع ناف

 لج لا لا ئفّملل هيفك

 دحاو ىلا رطمالا» اذ راتص نأ

 را رع نثق ”ىلارس
' 0 

 ارا يلد قسم
 اًضيا لاقو

 0 06 رك 1 اني نسل
 2 مهد ب اد 6" 2 2 تيا

 6 عاكس (شسنيعلا اه نأ 0

 اننا ناكإا قمن دلعي ىيلابلب
 0 ال 0 01 0 : 017 كلما ىبع نم ورع لق

 رفعج ىلا نيام 1 هنيحا 0 عفانملا م كروبغو فيقدلا

 0 دل 00 طساأوو 9 0 0 ل 0 الاو ةيقرشلاو 45

 انذيفس لك نم للا دادغب ىلا 538 تعم ا نب. ريع ناك

 01١ رتكأو ةثلتلاو نيفلألا ىلا جرد فلألا نيب -ام ةلوح اهيف

 ٌلشأو كلذ لثم اهقرط عيمج ىف دادغيب هباككأو رهاط لامع لععفو
 "اه نم ريتك اوستيف راصلمل نشا ىف سانلا راصو راعسألا تلغف 9

 ' 62) 18135: اننيد ق. 6) 01 تأو“ 6 00 ايايرطو» 11

 5115132 30 م. 5.

5 5 



 مى

 مهنم رخآل انم « لئاق مك

 3 د 26 - 00 -

 ! 6-2 00 لا 4 00

 1 08 05 522 تك
 كم 1 الا ّليتقملا ]اتق اع

 كلذ ىف اضيأ ُلقو |

112 

 1 2 الآ 0 2 يف -

 00 ناضكم ةيفكت م

 3 2 2 2 1 اكفَق

 ريعوخا 00 هيك ايي

 ل الا داوي يفز عنب 5

 2لايعلا 8 رقفلا همت

 الو اماما ندح ىبحت د

 0 ض0 هلو فيكم ل لاح

 إ4ا0 خئبيي

 ه) 000. ليات. 65) 000. اهرمغيو. © 2135. مراخ.
0152 

20 



 مخيف 147 . زخنس

 كا و 000 0 5

 اهفوقس انونقحل اراد اومده اآذأ
1 

 صيرقت 4ك مك ىرخال قاما

 مهدهج رشنلا ىلع اموي وصرح نأو

 ءهتيفرعي >2 ولف اذبصيح 3

 اوصرخت اًكيبق ايش اوري مل ناو
 بوجام ْلثم لمطفلا يي امو

 ا 11 - جبل ايانيلا لوسسر

 « ةدلب 0 م ريهشملا لطيفا كح

 نو هس 6 كت

 صخرم وهف صخرم ىلا لاق
5 

 ه«) 5ع وه0هوانع 1. 1135. اهبلتم. 65) ]شخ 123:1 ضرعتو. 9

 انو ةنورصبب. , 02) 5. زعقو. ه) 0 الرقم ىرومسلا.



 أ97+ب ذائئس محا

 نك د رك يحل نىك تلين م

 © رارسط رماقم نم تعفو

 كلذ ىف عولخملا نيف "باح" خو دنم ناك اع يكل ك5

 رهاط كلذ لعف هلجأ نم: ىتلا, ببسلا -ىعو

 وه نم لتق امل .ًرهاط نا ناك ركُذ اميف هنف كلذ ىف ببسلأ اما
 < علان ام * حاول نم هيف جلانو هباكصأ, ىم حاص رصق قى لكَ 5 | : : 2 7

 ال هل تناك الا ةذعقو هل نكي مل هنال هيلع فشو كلذ هضم

 رود مكهق كلذ دنع قارحالاو مدهلاب رمأ هيلع قش اًبل هيلع

 ىلا ةفوللا بابو .ةأشلا بابو فيقرلا رادو ةلجاح قييءام هفلاخل نا

 ؛ةلعجو ةسانللاو اخيك ارهتو نَيَع نذير رتعح كا ا
 نم ةيتحا مول لك 3 ىبحعإو عش“ ديو 57 باقكك تيابيا

 باككا لعجو ةلتاقملا نم دكصارملأ ءاهيلع ىندنخكبو :ةيحا_ نعت |

 00 0 باكا مناك كقل ىتح 00 0 نيحتا

 15 هنأ 0 2--- لاقف 5 رهاط باككا نم 0 ىلعا

 كلذ ىف ىبتتعلا قارولا كلملا دبع نب ورمع
 1 م

 ضصخفتكو نوجا فيش 7 0 -

 6) آ1طط 21-31 رايع. 20و56 1505 ؟7ء2ذان5ك 0 ءري001556

 مدع هع 5600. . 7) م0003 امل .-ء) 500:0153عع2 0 2) 8 9

 دصم. 6) 18قكلت؛ اهنب لعجيو 001 431 ونت: ريت 4 ا
0 0 

 نوصعمل.

1 
١ 



 مخك ا

ىناو حلمي ذحلا وسر حج املك اجا علا يم
 0000| 

 0009 ناساركل ةلاج كلت ليي رو هحالسس يفد كال

 ٠ دول ايعلا لع لج رث ةماهس < ىناسارخل دفنا ىتح راّيعلا

 0 ا دك قارات حا دحلما
 0 ةقييدمد

 دما الاول هسق نع دعي داكف رخآب هانكا م هنيع
1 | 

 تثّدح ارهاط نأ تقّدحن لق « سناب هالوه سيل ليقي وهو اعجار

 لاقذ برشا ىلأ جور نم ىناسارخلا ىفعأو ككضتساف هتيدع

 « كلذ ىف دادغي ءارعش ضعب

ٌّ 

لا د مهبل
 ووْجَف وخ

- 

 1 0 لقب 58 لحاو
 و

 01 52 اذا 0 ا ل ينل سينل 15

 ملا نفط اذإ نتفلا_ ليقف

 رايَعْلا ىَتَفْلا نم اقدح ةَن
520 

 0 00 قا كل" )2  32158 :دنم اع ر 1 ةيس. هاما ه) طوع

 | اهتظظ ىعالا بلاط ىبا نب ىلع ةصمءا1د6 2135. 2) 5ع 0110011

 : 0 21-آل]. 15, رشعم. )6  512 00100116 آطط 1-21ز. 1135. مولع انغلا,



 اب نس ملف

 0 ٍراذلا هّبيق َبرَقْعُمو

 فيولا . ةعاقسب ب تأ الحب

 كه

 5 :هيبأ 10 م 55 الق

 قيدص م الب نفييحضلا برك فيي

 سس هاع

 8-0 ءىَش نب سنا امهمو

 5 0 ل رك ىتاق

 نم رهاط عم ناك حن ناساخخ لعا داوق نم اًذتك نا ركذو

 060 ةارع ممق ىلا رظنف لاتقلا ىلا امو جوخ نيس ةدجتلا لها

 مرمأب ةناهتسا ىرا نم الا انلتاقي ام ©هباككأل لاقف ماعم مالس

 فأ لاقف ةفآلا # ىرت نيذلا ءالوم مَُعَن هل ليقن مهل اراقتحاو

 حالسلا 4 مننأو مانع نوميختتو ءالويم نع نوصكنت نيح ملك

 امو ةدجنلاو ةءاجشلا.. ىم- ملك ام 5 ةوقلاو ةّدعلاو ىفاطلا

 ىاساركل لعبت ةراجج اهيف ةالخ هطبا تحتو ةريقم ةيراب هدي ىفو

 هلعجو كلذل كيه دق هتيرب ءىم عضوم ىف هلعجيف هذخأيف

 <) 2135. كيعب م50 بيرق. 5) 000. الف. 14 ءا 1135. نع

 فيدصلا: 0 بره 14 وف. 2 660. ةلار 6 187م ل ل

 2) (00. انياكعالم 1ععءأاع ط 1 هود. ءأ 1ع ء) 240101 عا

 1135. هك
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 4 . 190 ةئس

 نيف يمض حل الب سال
 يع اك .ايلقأ نوفاك
 تل

 ارسم راثدب اوفيخأ نيس

 ءاحابهاو :ئناشتنت كفاني

 0007 ها - 4 21 هم

 لد تاذ عصماديلا اروحو

 ىولَكْلِب دساجتلا ةّكفصم
 بنتا ىف فيخلا نسا رفت
 ديرَحَلا هيل ردي اعتدوا
 كب يمتع كلب دف اوَعْلا نجما كو

 قوربلا ةدئاع ا فسم

 تركفُم ايدهلاك ىََيَح
 للا قب قضماللقلا "نييلع

 كيف و قيفغشلا نيداغي

 « قيقشلا نم فيقشلا قنقف كيكو

 هد د

 تكد لظ نحم وجرح ميقو

 قوس م عبي مهعاتم

 ةواعت

 ©6) 51ع ونتن0مواتع 1125. ع6 50هإن. "لل. [4, 15. انتباصأ. 6(

 6000 جونتا هكاداتو. © 15“ ىباحكاصاو ء( 01506 :لئاقو

 قيفش ايأ لوف 14 قيفشلا, 2) لكح طوي 6601 لع نم.

 6) ثان 1135. ءغ 14 1عءن0 ]طاتزان5 7155015



 ا[1ب نس م

 ضايرألاو ةنيدملا 8باوبأب اهءالكو باوبألاو بورحلا نم امهيلي امم اعضوف |

 اهصوصل ناكف ةسانللاو لول بابو ةلجد ضرفو خردلا قوسو :

 ءافعصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم هيلع اوردق نم نوبلسي اهقاسفو ١
 ناك هلثم نا انغلبي مام كلذ ىف هنم ناكف ةمذلاو ةّلملا نما

 سانلاب كلذ لاط اَملو ل3 «بورمل دالب رئاس نم ءىش ىف
 مهعلا لعب وق هب تناك نم اهنع يخو اهلفأب دادغب نتقاضو
 فالح هباكصا رهاط ذخأف ميظعلا رطخلو ةعجوملا  ةقياضملاو سداغلاا

 نا ىب كّمحص رمأو 4بيرلا لها ىلع ظلغو هيفا ٌكتشاو كلذ

 لجيلا ناكف رما ليهستو #ريوجتو ءاسنلاو ءافعضلا طفح كلاخلا

 ةضفو بهذ نم اهعم ام ةأرملا ترهظأو. ىمأو © عورلا هنع بقذ

 باحصا لقمو ,مهاط باكا لثم نأ كك راو عتلا 8

 هللا لق ىذلا روسلا لتم اوصلخم اذا سانلا لثمو هيوذو شرهلا

 هفاظو ةمحرلا هيف هنطاب باب هَل روسب مهنيب برضق ر/هكذ كاع

 لاح تاس طم رطل اظن زرع نا ل هلبق نم
 مسسصا

 دادغب نايتف ضعب ليقي كلذ ىفو اعرذ هب اوقاضو

 امل تدادغب ئلع مامد تيكب
 عن 9-0 ها - 3 2-00
 .. زاللأ سش 2 !]] قر ا . 30 3 ع٠.

- - 

 رويس رح اموسيحف 22 7

 فيصب انتلوشت ةعس 37 نسمو

 ه) 00183 ىم. 32) ©0080. باوبابو. 2 4) 5ذع >ةءاع 57 8يج7» 6004.
 هعئاصملاو. 4#) ©08. ة.م. ه) 8044103 عورلا. رك) 1كم. 59
 1 5) لادم, 11,466 ىيع كت 41 “:
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 نيك
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 :هرهاط باكا ىلا راصو شرهلا باككا ىحيا ىم صلخ# اذا ةأرلاو
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 ممل“ 117 لس

 ٠ 00 كلت نم رهاط باتا نم ًاررقعم اًحرجو اًلينق رثكا

 نم اهيف ناك ام ركذو رعشلا نم لوقلا اهيف برحلا ترتكأف

 0" ا لوق كلذ ىف ليق امت ناك عارلاو ءاغوغلا اهيف لقو برخلل
0 0 0 

 درصخلاو اكمل ا دك قع هللا

 هدقلا 8 را نان هللا لا ل لك

0-3 

 عدلا د :دكلاو 0 نوعي رْسُنلا ا

 هبدسلاو 27 للا 0 قةكتادغأ 3 ركل

 0 تامل هتكياخ 5 00 6 طظطفلت 00

 2 1 1 ل ا يكفر 1 0

 نآوقلا ىلا بتكو هلسر ثب اًرهاط نا ءانبألا ضعب نع ركذف

 نامألا ىلا جوحدي جتالغو غعايض زاح نا دعب عريغو نييمشاهلاو

 ةعايج هب قحاف نيمأملل ةعيبلاو دمحم علخ ىف ليخدلاو
 نسلم كلوو هتوخاو ئتاطلا ةبطكق نب كيج نب هللا دبع جنم
 2# صاعلا نأ ىب تيسر ناعام نب ىلع نب ىيحكو" ةبطحق نبا

 ©واوعأو جبولق تراصو رسلا ىف نييمشاهلاو داوقلا نم مهق هبتاكو
 اللا لع نيحت لبقا دمام عفو تلناك املو لق . «هدعم

 شهلا انآ اكيهن لب نئسيع نب ”نمح ىلا رمألا لكووب برشلاو

 ©) 1. ©. رقشالا كاكضلا نب نيسملو 10. ىو 11, ام. 4)
 8 ا ا _ وعلا. هه كي. درغلأو ةركلأو هللا ناب. 2)

 600. درسا. 1 2 6 1م 1 م١ 459. 2) ©6007 ظفلت
 ل كرون“ 7/) كي#7. انوقس. ى) آ[138. خا عل. 16 ىلتو 17.

 اكناكف. 8) 14 ىتاطلا سابعلا»

 ةماكي ,



 1 اخ مس مهأ

 نادغب لحما 2 ّلم ىتح «دما نم تفصو ام ىلع هلنجو اًدمح

 ىأ نب ناميلسو ماص ىرصقب لكوملا < نيارف لع نأو هلاتق نم
 نا هل نمضيو نامألا هلأسي رهاط ىلا بتك دمح لبق نم رفعج

 نم اهيف امو روسِجل ىلا ةيحانلا كلت نم هني ىف ام 4عفدي
 عك لأس ام ىلا هباجأو هنم كلذ لبق هنأو هيلا تادارعلاو قيناجمنلا

 بحاص ىسيفتابلا بوقعي نب فسوي سابعلا ايا هيلا هجوو

 اليل هناسرف ّك سأبلا ىوذو هداوق نم هيلا مض نم ىف هطرش

 تبسلا ةليل كلذ نم هب هلكو كمح ناك ام لك هيلا ملسف

 نب ديحض هيلا نمأتساو 2110 ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلل

 10 لفأأو ةقراقألا عم لئاقي ناكو ليح# ةخطرش بحاص ىسيع

 دمحم رما ىف نعادم ريغ ىسيع نب دمحم ناكو شابوألاو نوجاسلا
 ليج ىفشا رهاط ىلا ناذه نمأتسا ايلف «برلمل ىف ابيهم ناكو

 راصو ملستسا ىتح هدعقأو هماقا ام كلذ نم هلخدو كالهلا ىلع

 نيرايعلا م لولا تلبقأو نوكي اما عقوتي رفعج مل ابني للا
 ؛ةعافترا ىلا هجراخو ماص رصق لخاد اولتتقاف دانجألاو قرطلا ةعابو

 د -

 بوقعي نب فسوي سابعلا وبا رصقلا لخاد ىف لتقف لاق راهنلا
 قنيدودعملا رم/يءاسورلاو كاوقلا ىم ةعم ناك نمو ىسيغئنابلا

 رثاط ىلا زاكتاو ّلف ىتح رصقلا نم اًجراخ هباضأو ىدرجارف لذاقو
 الو اهنم هباككأو رهاط ىلع كسا اهدعب الو اهلبق ةنعقو نكت شوا

 ه) 000. اهرما. 3) 56. دم 10د 21-طز. 000. لج. )
 رهدأرف نب: 14أ ءا[ 2و ع كرها ٍرفأ 2) 12ء1عس ملت“ 2 5

 ءصعس0هت1 م0 لاقي آد ءكه0. )5 اسرلاو. ى) 0

 درمحدارف.
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 كلا 70 0931-

 اهلتثاوأ ةكأ 32 تكسب

 اهسئاسو ا تي
 ن 0

 متحمس با الاجر 0

 محرم م 0 0 ل ندمأو

 هدب تيك ذا لئلا قي

 م ا 0

 كا ا

 اذا 0 .-. « انقانعأ عورشت *

 : اهرخارأ ه«اهيدف تقراف نق

 افاست تنذأ كلا ىلع ْلَهَق

 اهتاس باتكلا مكح فلاَخ

 1 اف 0 لن

 اهييفاوز ع يعيد للا ية هحيست نم انكتع تك

 اهبصايأ 0 مشي

 مهبلطم ملعلا ف لاجر ىبعس

 ذل خليذولاك 16 كتوم

 اطب الو © ءاهقلف اًعَمَص ال

 اهركاذ 5 لع ا كم

 اهركابو اك اهتز

 0 ةذلب 7 زل

 اهرئارم عينت هديفعلاو ةحيِسُملاب هللا اقيس

 اهرشات راجتلا وب رشنت 0 رولا كل ىكحت ةثءاج

 /اعرصاحُي اهب اًبْجُع ٌلَظَي ةقق اَخَأ ابحاَص اهتلمح د

 © نيح لبق نم اص رصقب يدل ا ل

 « ملاص رصقب مضاط باكا ىلع تتناك ىتلا ةعقولا تناك اهيفو

 ةعقولا هذه نع ربخل ركذ
 ارباصم لزي رف ارهاط نأ بعصم نب نيسلل نب كيح نع ركذ

 ه) 000: ةاييع اع رست
 06 001 6 7, 0 اهرصاخ»

 ©2) (000. 5. م.

 000 (60. تاج



 0 و رئاَجعْلاو وهلا لكنافقع

0 

 لا ىلَع نيحتتلا نب اق نلمح
 7 ذسعشمو كن شيع تاذو

 تَبلْس نك اهلك نعي

 6 و هرفي اهدا

 اَس ا ان ليس
 ِي 2

 |!1ب خئس

 . هر 0

2 

 3 ا ا

 تدق 0 0 رطتشملاو

 0 مس ! ساق تاق

 ابرصاعم 6 ريكاد

 و

 انهركتاك  تيوشع انا 2 ّملَع نق ةالولا ريَخ نام

 هلياكم نم . لعل 0 اوماَش

 يي _

 ىَرْخَأو كشلا تلج يبس كنم أو

 د2 ه2

 اهرباَجو راهسكاس نو

 10 اسهر جلفو اهرب هواك كم

 0 ت0 اا

 د

 0 اهيدِجت نوماملل كقفرب عاق تعيحتل

 هسه

 5 ا - عمس تنسنأو

 هدول

 آو يلا ل هديا ركخا]
 © ع

 9 كسْفتك نشك

 5 هلق اهحاضتالب كيل ملك ال

04 20 

 ى) 000. تكاض»

 2) 000. اههي.

 6) 000. هصعقمو. © 000. رهدلاو.

 2.60: اقنجكا“ رو و ايناس
 2( 000. ىدف.

 اهبظان ّلكه ام ةلقمو

 15 اهركاش ديما لصق كفا

 اهومام 0
 د

0 

 - 3 0 ن سه

 اهرداص ادفع 0 ردصي

6 -_- - <2 5 

 اهيا هل م تسح ةلل

 اهرتاَجَو اهثعو اهم

 ه) 000. تك.

 ارباصم.

 /,) ©04. اعهرباعو



 ملال آ1ب زئنس

 اهرئارخ ياخ 0 ٌلَقو لجيل 2 ل ا

 اهتاس ِن اه. 5 :قرألا 1 تابصوصعم

 اهتجاحم ابلمتأ ّى 0 3 0 نعل نوفر 6

 اهرئادع ةووشننم ستلل ترب هيوم ,ركخ ةصيب

 | ذك # تعبر ليخ ةبك اهلجاعتو اهيا مف
 اهردابت اهفّلَخ نم 0 ّدهلاو اك تس لا

 ااهابت ببح اهاتجل ىّتَح اهتجْهب نسح سْنّشلا لتجت مَ
 امهرعاي ُنُيَجْلاَو تست ىرطلا ىف َةَنوُلَوم 0 تار 31
 ا او اهللح و هيلع شعت رثأ ىف

 /اهرجاش ن .رانسلاب ءامتيي ”اعديرم رانشلا ىقني * ء ءاغبق دم
 2 31 مه

 اهرماخ لا كو سعو لكتلاب فتاهتو ههجو ٌّ 2

 10 يك ل ةلوزطم 00 م سفنلاب 0

 / اهرخانم ةوفعم* كرعملا ةصرع 1 نايبنفلا تمي قو

 | اعسم اًضلا ف د تست ةقيقح .حيتنم ىف لك
 22 م نا

 امترفاطأ م نس ةييصختسم هشهنت بالكلا هيلع هك 15

 اهتيتاود ةببكنم ممقلاب كتم َلوْيحْلا تسير م

 اهرعاشأ امن :ننو ىلتقلا 5 0 هجوألاب ونعت

 اهيفاوحخ مهناماق د # لجن 0 : نابكأ 0

 اهَرَتاَقَص اًنْعُش / ىداعت فين اضيلا تلكت 3 ءاَسْنلا تير اَمأ

 2 ©) (000. ودغت. 62) 0 تعير 2 000 اعرف. 2 51

 600 150:16. 1«ي. اهدي نم راتنلا ىقلت. ء) 000. اهرهت. ص

 200 اهرحانت: ى) 000. ىنعو, /) 000. اهرحانتس تروفغم .

 2) (00. نتلعو. 2#) 000. 5.2. 42) (000: ىداغت.



 ]!1ب النس مابا

 اهعرقاَشُأ اهلوَح نم ضفئرق فن «ءرقشسلا ىداهك
 اهرطاَن باينلب ىفقشيو اهمديي كاذو هاذ اهفحي

 احتكاك ءاهرايع 1 0 222 مرسكششللاو

2 

 2 هر واست ابلغ ليغ /َداسآ « اهطقاوس نم بركلا 0 تجرخأ

 5 6 #ُتَمآلَتْسا 9 يح دي 6 ىراوبلا حتا

2 

 4 7 ءاقلل , لجل الو َءاَطَعْلا هلو ىغبت ك5 ل

 اهرْطاَخ ٌليَتْسَي ةراطخ نايتس -- برد نكح ىض

 اعتاب عالقملا وري ٍرْصَسلآ فقلف نم لاجرلا م اه #7 لشمب

 اهترفان ياه رُدَكْلا اطقلا نم فدع اهماق قدح هما

 اهرطاوخ اهب ىمارت ىهو ْلَجَز مهل اهتكات نم موقلاو

 اعزفاش قالا ىف مس أ ءةعتصم ةيسلا تيار لها لب

 اهيجانخ َةَيْئسَم كدقلاب اهتقأ ىف نتست ليخلاو
 دو اهترماع هاك نفل ,اًيباهو اهقئارط يف رانلاو م طفنلاو

 2) 00 أرقسلا ع6 2001 هرقاسأ اود هعقطتتت. )0  ثما10 1ط2 1506.

 اذه قوتك 2) 2128. نأ >عععماج 1ططد 10غ اهباذش 2) 5. تجرح

 6) 15. جلذارأ 1طن 10 عطقاسأ. /) 2135. دوسأ. ى) 1135. © 1

 1طن 10+. اهر واسسقو و100 1016م م12ع1عمعدلانت2. 11325. بلغ (ء»

 115 28215. 2221© تلع). .2) 0000. 22231 تملستسا نأ. 515

 ءيدنوغ ذص ان20 ©00. 18138., 1151 2216 تلبسا (710. 11و 2. 556)»

 2 ©0600. فوفصلا. 242) 1. ©« شرهلا ىسفلا تأ. مهي”. ط. الو
 ةصص٠ م. 7) 16ص 1206. ءانعلاب. 7) 000. لتم. 7 (000. دوري.

 0) 000. هتلصت. .2م) 000. طقنلاو. 227) (000. 5. . ١>
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 11+ نس

 َّ -ِ هيحع 05 0

 اهب 0 نم انيإر 03
 تيم 6-0 دادي تدب 3

 نيه د

 0 . تدوسلا رفعلاك

 00 ا لس الست يد

 اهرجاق ءاقاستلا دعو رشق يب فحل نيحلا اهب شق
 > هب - 0 5-0-7

 دكا قع دبعلا مسطسخو

 * اهسناوأ قود نع عل
 هبئانك امزح ودي 7 ْيَشلاو دم

0 0 -2 

 0 قسقبلا ريفولو

 ةيرلأ 522 ع 5

 نأ ملل

 « ئتبي ام اد كلتق
 قمتم ىترلاب ل 70 27

 تعا رادفألا

0 

 «اعر داحتم تَدبعتسأ أو مخرب

 اهرعاَ بورشلا 26 /وقبأو

 اهركاسع اهلوح قبر نق

 اهرجامر ةاهلابخأ طقشنت

 اهبهاط ءاقلل 7 اهب

 /”اهرواعي اهات ”مدقي

 - م -- نع

 اهيصاتو اه وايام حج رسبأ

 اهترداق تللحا ذم ىنكع اعقو

 اهفاصع اهرود 0 هقحنلا ََنَس

0-3 0000 3 

 ©) (نهدز ءعام 1ءواتكاتت نا ةطخاناط 2ع «001ءءعاص 11ءانتأ“ 812ءأ 00م

 نكت من ةيحاد ةنما ىو نادغبد ىصاعملا نم انيار كق مك
 0) 0600. قد. 8251111 كك لمس

 0) طاع ع«02]. 0 اهرواج“ 6(

 1 عاع كارم 1كمغ ب يب 60:

 /) ظدع عماد. 20 0 طقسف 123

 2) (00. اهسنأ ادرلا ىنقب 1 عبرا لبا ]آ 013 ) اهقموس.

 1 ك5 0 و 272 000. مدقت ع6 201 0 72) 00

 0 تيب 0) 0 احردابجم.

 .. وسلا رهاعلاك اهرذاكلأ

 لكم.  م) 1طن 50+. لاجولا.

 000. ترداصو. 7) 000. نمأو.

 , |١ 1ظعوممملعغ صح



 اآ1ب نس /مابذ

 و ه5 ن

 ا اًبرس 6 وذعت 000 - دنجلا ١-2
 -- ايب تبيش ةجتسلاو و دنهُلاو

 اهماحأ ةاهتاذؤس مكقي* اتبع ثدي لباب 0

 7 درر اكت 00 قينستلا طر راكبألا ءابطلا َنْيأ

 اه مام عديم 6 لاو ىناميلا ٍربْنعْلو كسملاب

 اهيمازم كم يشمسلاو دساجمْلاو ِرَكْلا 86 ل
 2 سه. مهر 2

 اهاجانح /تهتنأ ثيح نب اهما ارو اهصاتقر نياك

 اعيمارَم اهتديع صراع اها نسف ْمْيُعِسأ داكن
 7 دعب افرعسي ٌةيلاَح رابحلا فيجك ا

 :افيضوإس مصتسس تالا ديا 02 ا
 اهدكابي وأ يفتلا تلح نمل كلاس ا ا

 د ١ د 2 3 د ااا ب كل 0 ركع ه2 د هع

 اهدقابو ةرم خاهطنخحلم اهقشي وهو رهزرلا مهرسالا
 51 نع 0 20 2 ع 97 ف 50 ًّ

 157 اهثاود اهلحمنب ىلع تراد ةكلمم راد ددغب سوباي
 0 3 1 هو ات دا تي , لع

 2 23 65( 2 6-0 7 تا © - 70 كي دم ر
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 !9ب خفس مي

 اهتاعيبش ءامد كفاست و

 تعمج ىلا ايننلا» اينو

 ة اهربحسم كالمألا ضوخ ّلأز ام
 ح12 20

 ةرئاكم ايندلا 4 ٌليضف ىقبن

 نا نير ىلا ىََقْلا تجار لقو
 تماس 2000

 اهرئاخذ امرك نحيبأ ىنح
 2 هع

 اهرجاتم تكبرأ 0« ءاظفتتتدا

 اهرماز ريصبلا نيع قوي
 اهرصاقتم / ىَمّذلا ثم نكت

 | ماك كو ةرضخام كالمأ

 | دوجلاس كتيمذ لق * نا لكنلاو ىدكلت زذفوفكام

 لان اكسال ا اهنأف 10

 اهب ُبالكلا / ىوعت هلخ افق

 اهفرافي م لم حبست
 هل هم

 در هدنَرب

 : اهرتاد 0 اهنم 0

 دجاج + 3 0 ا اغلا

- 2 

 هد نع

 ادق ثق تل ١ اكل يقتا ل /|ئىعلعتاو
 هس د

 ىَنُْحَي 5 ربع هيولبع 0 15
 اهسراحو [ييساددح عفت

 اهُفشحَو اهفايِصخ نيو

 6) 000. اهدوحسم ءأ 12 8526© 5

 0 - - م

 : ابن اهروبكام ني

 | ب - 0

2 203 

 2) 000. هشف كعستو.

 اهرحامو. ) 1051073632 ”ءزطاتتس. 4) (000. ليصف. 6)

 اا )/  000: امحلا. .عي) 1262 ع ؟ءتكان 5ءون 221 طلع

 20512 710624115. ) ىرعت“ 2( 1هرتع 18. اهيباد» 49
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 197 خيس ميرال

 اهيف ناك ام فصيو دادغب ركذي < ٌئجرُكلا لاقف هيف ىني الو هلع

 اهزئاوَع اهي ٌرُقْعَتِو تادْفَيي نامل ٍبَعْنَي ملي وذ
 ةاهرضاحو ىتقلل ليهم اهيداب* سورعلا لتتم ىه نا

 كاهرئاو تابئانلا ىم لق ءطَبْعَم رادو 5 1

 : اصساسعو نه اهنيمامل اًيْئَذلا فولخ ثروت

 اهرضاوخ اهنا ءاهيف تعَجَتْناَو ميعنلاب تَجَرفُنو

 اهرثاز ناطفلا /بغ قوش فنأ ور ىف اهنم ميقلآق
 انهم ىلع ايفا نأ 0 هَةَيِمْهَلُب ىف شْيَعلا رَع ْنَم
 ن ني سل د 3

 اهربانم 3 ترقو اهيف اظن وق كلر كولم راد

 10 اهرخافغم تدع ذأ ركل ةيدأو ئرشثنلاو ىَلعْلا لخأ

 اهيباكا اهل اها ٌّقَت ةكلمس .ثرا.ى ا ىدمشلا نال

 ترلسا ايهم و ردت ريغ وذ نام ا.ليياس
 ن 2-0-2 5 2-

 مما زع ياكل ٌةلَبَتَم اًسأك تقاست ,ىتح

 اهرصصايأ انين ةيكطبفم اعيش :قّلأ نت تقلق و

 و اهرجاز جصنلاب ماهشي ممل نأ تعم ام كالمألا 5 له اي
 نع 2

 اهرداصم َتَيْعَأ 2و م مههيوفتل مفييحبسلا ول

 هساسع ن0 0-2-0

 ه«) 14 م 50 هك. ةاتمائ3 2. مهأ و 2, مههر 7, ال135. 171, 462 , كيعأ»

 2217111, 1.1 ءغ 1ص ظظطقلا 1: ءقصر 2. 534 (51 , م. م 11705 عط1.). 7ة/نعفكأر
 2. 11 3 0 هان ]20غ 7ةهتدغ 1ععالمر (710. 1201هعات ةانط ناك

 ناسح- ىب ©[ 515 بوقعي وبأ), 561 تهدد[ هع تداهم لن: 111-24 و

 2. ااا, مدع. 2) 000. اهصاخو ىتفلا ليصي اهيداب. <) 000. هطيعمس.

 02) 00. ارذاو. ء) 2هصز. ةصكعطتل اهيف. ر/) 000. :.م. م) 00

 هتيهلب. 4) 000. اهعري١ 22) 000. ىع دع.



 ميبآ اذ" نس

 ١" ىو ابارخ ىقبت نا سانلا فاخو دادغب تشحوا ىتح هتلاجرو

 اذا فا :ءغتجبسلا عوتستا
 مرا تورو آ 016 دا رك ا

 ا 0 تا ىنيتاج ا ىع
 ل مع 60ه جا همه د 1 62 26 3 --

 (كتكعتملا كنق خئيتسمتلا وسن ملأ 5

 ا ه0 0 7 3 0! ىسل أ ىلا

 2 6 2 21 - ن دكباخ 0-0
 3 5 700 .٠ َ 0 هاا ذأو

 7 ١ د -_ كح 0

212 -2012 0 0 302 

 اهملها ديبأ نق اقحو امده

 اذال قجمتب دال هةيويفكع 10

 نر ىإ تناحشلا ىسحل ام
1 

 اا علعلا ىف نانغبي

 رفعج ىا ةنيدمو اهلعا رع ىتلا ضايرألا رهاط ىمسو لق

 عايض ضبقو ثكنلا راد اتالو امو كلشخلو حرللا ىاوساو ةيقرشلا

 ثيح متالغو ىلاوملاو داوقلاو مشاه ىنب نم هيلا زجاني مث نما

 تلكاوتو دانجألا تلذو اوداقناو اورسكناو اولْذف هلبع نم تدناك
 لاو شايدألاو نوجسلا لعأو ةارعلاو قيرطلا ةعاب الأ لاتقلا نع

 بينلا عاحابا دق رقصلا نب رتاح ناكو «ىوسلا لعأو نيرارطلاو
 الو كلذ نع رتفي ال جلتاقي رهاط ناكف ةقرفألاو شرهلا جرخو

 ه«) 000. هلجدلا. 1ذ ةلحرلا. 6) 000. 12561. ف «012113. 1

 7 8هععنع هه. 1ش. )  1. ع. دنغ ؟دتغ هع 11عطح 02016822. 25024
 ١ 76ققا15 12 علتت 111116 76623, 116 1667110115, دنأد غب 22261124312 1556و

 . نأدغب 710 ودع همرصعات 1011 22 وانت, 1100 ز هنت 3266 151 ةلطانتم 6000



 تدر مدس يجي وس جح

 1 نجر الا أ

 ا!10 لدبي مدبأ
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 نيعلاب دادغب اب كباصأ اذ نم

 نيعلا 0 انام 0 5

 © ىيزلا 0 اميز بي 0

 يآ 0 0 مهب ا كانط
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 1 نم مل ام رَدَكَك الا

 يمتع رفد مهقرقف اكاد

 10 نيقيرَعْلا 200 عكصي ر :اهضفلاو

 رصقب ةلتاقملا نم هيلا .مض نم ىف فارغ ايلعا خمس لو ل
 < اهالأو امو * لحد روصق ىلأ رفعج قنا نب نامياس رصقو حاص 3 ١

 ىلع تادارعلاو قيناجناب اهمدخو بوردلاو قولا« دارحأ ّي ملف :

 ؛«قينعنملاب ىمري ناكف ىدنقرمسلاب فرعي ناك لتجتا قلك
 نع 2 ع ع : ,

 !ةرابنالا فيرط نم ضايرالا لها ىلا لسراو كلذ لثم رهاط لعفو

 هيلع ىدنخ ةيحان لها هباجا املكو اهيلي امو ةفوللا بَ
 هبصان هتعاط ىف: ليخدلاو ةتباجا ىتأ نمو همالعأو :هحخلاسم ككل

 ه) ظطلاتطصع 1عاواتتم 200. 0ع 10مم م05 5ءولا1عماأعاتل 1225عقةغز 564 4

 1253 116غ 16ععرت1ر ء 51ع 011001 ًالآقك. آل, 456. 81 طقانف# ٍّ

 اممق كيف ىكن ما. 65) 5ع. دانت 11325. (000. عب. 6 1طن هددإل ُ

 م20 اهأو امو .12»



 مالو آ*+ نس

 فكلسيادتتسللا راوسم و رك 4 ام ن وردت محلي 1

 فيرولا نىصغلاك ىفهو لد تاذ دوحخ بر
 2 ا 3 0و © 25 0

- 

 |0000 تتتشلاءانل لك قابلا .نصنما نب دسك نع ركذ
 'ادمأاتسا ىم ىف ناك هداوق قفتو هركاسع تمرقو دمحم ىلع

 ةيحان ر/مالريف هب فحالف مدقق ىب كلام نب دكيعس ءرهاط ىلا

 الآ ةقاما هب لصتا امو ةلجد ّئىطاشو كنانه قاوسألاو  نيّيغبلا ؛

 بلغ ام لك ىف* ناطيل #ءانبو ىدانخل رغك هرمأو* ةلجد روسج

 رمأو حالسلاو ةلعقلاو تاقفنلاب هّدمأو بوردلاو رودلا نم هيلع

 بابو فيقرلا راد + فقيرطب لكوو * بئاونلا ىلع هموزلب ةيبرمل
 نب ديعس هب رما ىذلا لثع #رمأو دحاو دعب اًدحاو مأشلا

 , | ىفف دادغب نساح 0 تسرد ىتح مههلاو بارخل #يتكو كلام 5

 ش م ىَتْعْلا ليقي كلذ
 2ك 516 2ءءاعي الآدق. 0 ةأور٠ 06) ااقع. 5160 طلق 9و ال. )2 

 الآد5. ىم. 42) 2135. لظر 5ء0 داتا طاتصع ؟ءتقانك 072ءءللغ ذه

 0110 رادلا فيج هءدهاتت 16. )2  400101 رهاط ءء 1آطص هلال. ءأ
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 | ىخبو - رماو. 2) 5ع. ددسم 77ه. ءغ 14. 000. لكو نغ 1ط٠ط 1310. 2)

 | 4500101 ديلع هع ميس. هك 14. 7) اقع 1[طد 2]-آ)). :عععمأ. لكو

 0 (قيرط. 72) 1710عااتع 1عععس لاتح عرهأو. 7( 51م ؟عءاع معمم. 1طدح
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 اآ1ب زخنس 1

 بفتح هقول ه1 كلا

 اركتبا ذأ يت مسج ةكاص

 هات ناكي ع هلأ

 تدع ام ينتملا اماإ

 فيناجملا ّقعأر اًدنخو اًضئاح هيبلع لعجو نب رهن ةمئرحت لزنو
 رهاط لونو ةيسامشلا حاضولا ىب هللا 2 لزنأو تادارعلاو

 ىّلت امل لق هنا عيلخل 3 نيسلل نع ركذت رابُثألا بيب ناتسبلا]
 هوخد نم ميظع رما اًديحم لخد رابثألا بابب ناتسبلا رهاط
 لص قركأو اًثرذ قاضو لاومألا نم هذي ىف نك ام قرفتو دادغب

 علا هينا ردم ةعتمألا ىم ىئازخل ىف ام لك عيبب رمأف

 10 رمأو هتاقفن ىفو هباكعأل هيلا اهلجو اردو ريناثد ةضفلاو

 لبقملا اهب لقي تادارعلاو قيناجملاو .نارينلاو طفنلاب ةيبرلل ىمرب ٠

 فارولا < ىرتعلا كلملا دبع نب ورمع ليقي كلذ ىفف ريدلاو

 ١ مهل ميم مل ءا مما ام م20 نم. 5) 600 1 سلا .5 )«

 ْ'  [2004ىزعلا 5ع 1053, مدقو] 2, 15 26م 21 11 :600 6

 11 ا 7 ىونعلا © ريع 2150 وريع ان[ 36 ]4 15.



 م 30 لس

 نب* ىسيع نب ىسوم نب سابعلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ةفالخلاب نومآملل امدو رغاط لبق نم ىلع نب دّمحن نب « ىبوم
 © ةنيدملاو ةكمب ةفالخلاب هيف 8 هل 0 مسوم لوأ وحلو

 خئامو نيعسنو عبس ةذنس تلخد مت

 اتادحالا .ىم اهيف ناك امع بخل ركذ

 نب روصنمو كيشرلا نورا نب مساقلا فحن ةنسلا هذحم ىفف

 اثي

 © ناجرج ىلا مساقلا نوماملا هجوف قارعلا نم نومألاب ىدهملا
 نب دمحم ءبيسملا نب ريفزو ةمئرفو رفاط رصاح اهيفو
 « دادغيب نورا

 فيكو ةنسلا هذه ىف خراصح رما هيلا لآ اع ربخل ركذ 10

 اهيف راصتمل ناك

 ىبصلا بيسملا نب ريعز نا هريغو ىميمتلا ديزي نب كمح ركذ
 قدانخل رفتحاو تاداوعلاو فيناجما بصنو ىناولك ةقر .وصق لون

 ىقريف رفاط برح دنلل لاغتشا دنع مايألا ف يخي لعجو

  نفسلا ىججو راجتلا لاوما رشعيو ربداو لبقا ىم تادارعلاب 5

 وكشف سانلا هاتأو ارتاط كما غلبو غلبم لك سانلا ىم غلبو
 هدمأت ةمثرع كلذ غلبو بيسملا م نم قب لون ام هيلا

 للا ىم رعاش لاقف «سانلا هنع كسمأت فخوي دك دقو دنجناب

 '00 داب ناتلا هلعقو ريقرا ف دما فرعي 2 ٌّىقرشلا بنا
 5-20 7 0-2 دل 2 ت20 2-12 تسد < 0 - - هه 786--

 0 ليتقلا تبيأر كقف ارجحلاو تيم ابمل ح 0 / 6 0 هم 2 أ و علا .6 5 5 أ 3-0 5

 ىبيوم نب: ه) 20103 2) 26040107 ملا عك 12 هلكطرا ك لخا
 0: ! 0) 000. 5:1. تنسلل 5ء0 1ءعا6 1018. - 4 ) 5ةعءانتت ل 121:1/135:0015 أ

 1عرت [70عغ3 36 ءاتك , واتت بلاط ىنأ نب ىلع ةرنزرءا1 30 11٠



 ١15 ئنس ملأ

 0 ردا 3 5

 تيل ّ راش 6 الا هلثم نم 0 هلو نفت

 5 هللا دعب جو 6-5 ماوق هب ناف كرمأ فالق يقل كراحق هل

 هميغو ىخونتلا هيلا هجوف علانقب رمأو مثرما ىف حلف « عسأبو

 لتقلا ممقلا لجاعف هعم اوناك < ىنيذلا دانجألاو ةنماتسملا نم

 »0 ناتسبلا ىلا راصف مدق رث لاومألا هل لذخبو نامألا ماطعأت جيلا

 نم تيلخ .ةليل ةرشع ىنتال ءاثلثلا مي رابتألا باب لع

 د نم لزسنو دهباككأو هدانجأو «دلوقب 0 لونف هع ىف

 ءانباو داوقلل فعضأو ىلا 3 نتن افتلا اعين عقحأو ضايرألا

 15 لها بقنو 1 نم* ريتك ىلعو هيلع ىرجأو صاوخل داوقلا

 ملاصلا لتخاو هوملا ٌلذو رجافلا وعف 0 « راعدلا مل

 عوسمأ «دقفنل 2 ركسع 3 ناك نم هلا سانلا لاح تءاسو

 ميلع كلذ ىف كتشاو «ةقاسفو / هئايفس ىدحيا ىلع هذخأو

 20 ©رايدلا «تبرخو ناقيوفلا لكاوت ىتح هحوارو لاتقلا ىداخو

 ©) 1135. هنيح. 6) 5ءء. داتتم 0138. (000. دما. 20000. ىذلا. ©)'

 اكدع كمزحز . 20 نم آس ©0807 2 0 راعدلاو. آخ ععاع 77ه جرم, اننا.

 ]آ 14 160511 000. دافس. م) 5زع م7 عيوب .ر للا دك. ءا 1م 0 برنحأو. 5



 44 11 نس

 حار

 لك ىلع رع لعج إم سيدارك هباحصا رهاط ىبعف « رصريص رهن

 مكنعنمي الو نورت نم ةرثك مكنرغي ال لوقيف مهنم سودرك
 جتفلاو تابثلاو قدصلا عم رصنلا نافذ مهنم نمأتسا نم 'نامتتسا

 عم هللاو هللا نذاب ةريثك هتف تبلغ ةليلق ةئف برو ربصلا عم

 | الما فويسلاب .اوب ضاو اومدقتف مدقتلاب عرمأ رمان اصلا:

 عضوم اولخأو نيمزهنم اوّلوف دادغب لها فاتكا برسض هللا نا

 «لامو الس نم هيف 0 ام ل 0 باحصا بهتناف 2كسع

 قرفو هئاخنذو هنئازخ ب او عضوف ءاطعلاب رمأت اذيح ا غلبو

 ال ناكف هنيح ىلع اغلا ضوتنعاو ضايرألا لحما عمجو تالصلا

 ال ناكو هدوقو هيلع علخ الأ ءاورلا نسح ميسو“ !تيححأ ىوي 0

 اك نرمسي نيذلا' 2و ةيلاغلاب متي نفل الا اًذحا دقي

 ةئامممخ مهنم لجر لكك نيثدحل 2 هداوق ىف ىرفو لق «ةيلاغلا
 ادار ءايش مهباحصأو كاوقلا دنج طعيي فو ةيلاغ ةروراقو مرد

 دعوو مهبتاكو مهلسارف كلذب امهاض :سيساوجو ,فاط نويبع

 كعبرألا موي ىمح ىلع اوبغشف عرباكأب برغاصا ىرغأو مهلامتساو 5

 || رو) ءانبأ نم لج لاقف 111 ةنس ةحلل ىذ نم نولخ تسل

 كلذ ىف دادغب

 | ةيلاعلا ىوس َدّْنِجْلا تَنَس ام هسفن ىف هللا ءنيمألل نق
 ْ ”افاكلا هدعناو هلم [فاط #0 ىقت هك

 | اوتيل قيلت اليف دقق ى هلشلا و يضلل
 4 م0101 وجب م) ك40101 سي. ه2 2125003, 171, 447 نيمال.

 4) 000. ىعت. 1138. رهاط ادف



000077 

 13117 نس مك

 بغشو* ةريتك ةعامج رفاظ نم ىمح للا نلكلا ةيسلا دك

 رهاط باكا نم هيلا راص نم ىف دمح قفف رتاط ىلع «دنجإل

 داوق كلذب اوبسف ةيلاغلب مان فلغو الاجر دوقو اًميظع الام
 «ةيبلاغلا

 5 ام ىلاو كلذ ببس نع ريل ركذ

 هيف رمالا هيلأ لآ

 راص امل رصرص رهن .ىلع رفاط ملقأ لق ثراث نب فيري نع ركل
 شيج هيتأب ال ناكف. دادغب لعأو نيج ةبراحص قارمشو املا

 لاومألا نم ىطعي كمح ناك ام هباككا ىلع تشان همره الآ

 ؛ لا نم لجر فالآ ةسيخ نم وحن 0 هكسع نم سرمخُم ىسللاو

 باو انهو مدعوو لدي عقب وسف جيلا فتلا نمو ناسا,

 ةيبرمل نم ةعامج بوقو ارهشا كلذب اوتكف لق نينامثلا ىف مءاممأ

 ةركسد ىلا ٍتيجوو مل دقعو هبلطو كلذل ضرعت نمم مريغو
 ىف قارعألا ىرينلا هج نب بيبح ميلا هجوو ناورهنلاو كلل
 ؛ةداوق نم اذاوق ديح بدنو لانق ريثك < هنيب نكي ملخ هباككا

 هيلا لجو 7نيينايفسلاو ةيرثوللاو ةيرسايلا ىلا خهجوف دادغل

 ىف سيساوللل قرفو عافلخ نمل ان ميصو قازرألاب ماوقو ةيعطألا

 بيغرنلاو لالا بنالا 535520- ىلا سدو رهاط باحصا

 ةرشع للك عمو دّيح ىلا غانم ريتك نمأتساو رهاط ىلع اوبغشأا
 هد ىلع اوفشا ىتح اوبدو اوبلجأو اوقربأو اودحأف لبط مهنم سفنأ

 ه) هزع :ءةءاع 1طص ة]-آ]ل]. 2 كلعسو. 0) 400103

 © 000. 5.2. 2) 000. نيينيفسلاو.
 مدلل .»
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 مك 111 خنس

 كثعبو نميلا ةيالو ىلع رهاط مهل لقع كقو عا هللا ىبع نبا

 نب « ديزي نب* ريرج نب ديزي مثل نيضو ةفيثك اليخ هعم
 نم هتريشعو هموق ليمتسي نا ىرسقلا هللا ىبع نب دكلاخ

 نومأملا هللا دبع 0 اًديحن اوعلخل عفاشأو ىميلا لها كولم

 مسوملا لأب محن مدل رضحو ةكم اولخد ىّيح اعيمج اواسف ه

 فرصنا مدل نع اوردص املذ *ىسيع نب ىسم نب سابعلا

 مالو ديح راصح ىلع وفو نيسل نب رفاط ىلا ىّتح ساّبعلا
 ىلا ريرج نب كيزي ىضمو ةنيدملاو ةكمب هليع ىلع ىسيع نب دواد
 يلع أرقو نومأملا هللا دبع ةعيبو ىّمحن عاخ ىلا 2 اهلها ادق نييلا*

 ىف مبغريو فاصنأالاو لدعلا تدعي نيس ىب رهاط نم اباتك م

 ؛هنيع, ىف لدعلا 58 نومأملا طسب ام عهملعيو نومأملا ةعاط

 اوعياب»و كلذب اورشبتساو نومأملا ةعيب ىلا نميلا لعا باجأت
 تيزي نب ربرج نب ديزي يف راسف اًدمحن اوعاخو نوماملل
 ىلا هتعيبو جتباجاب بتكو اًئاصناو اًلدع رهظأو ةريس ىسحأب

 ظ : © نيسدملا نب راط ىلاو نومأملا

 ظ 1 نسب كي 5 ىلع قعيمج ىلع رمأو ىتش داوقل ءاوسل :تاعبرأ

 |(0ذلق اوراسف نيعا نب ةمتره ىلا ريسملاب رمأو كيهن نب ىسيع

 | ىلع رسأو ةمترع عمزيف © ناورهنلا نم لايما ىلع ناضمر ىف اتلاجح
 ا نوماملا ىلا ةيترح هب ثعبو كيهن ىب ىسيع ىب كيح نسبا

 ظ © ناورهنلا لزنف ةمترع فحنزو

 ©) ©. ء00. 62) ©0600. اعدف هلغاز هك. مهو. "ا, 3 2



 نإ هسا

 114 زؤئنس ميد

 لعجو دجسملا ةيحان ىف -سلج رق سانلاب ٍكصف رصغلا ةالص

 ةعيبلا باتك عيلع أرقي ةعابج دعب ةعايج هنوعيابي سانلا
 نب ناميلس ىلا بتكو: «امايا كلذ لعفت مفك ,ىلع هنوكاسلا

 لهأب لعفي نأ هرمأي هنيدملا ىلع هتفيلخ وهو ىسيع نب دوأد

 0س ل

 وو دوأد ىلا ةنيدلا نم خعيبلا باوج ع -, املف < نومأملا هللا

 اثني

 ورمب نومأملا ديري هدللو نم ةعامجو هسفنب هروف نم لحر كمي

 ىلا راص ىتحح نامرك ىلع مق سراف ىلع مث ةرصبلا . يي

 لعأو ةكم لما ةعاسمو اًديح هعلخو هتعيبب هيلع ورمب نومأملا

 ٠0 ةنيدلاو ذخكم ةكربب نوي نومأملا كلذ وسقف كلت ىلإ ةنيبدلا

 هيف مدعي اًفيطل اَنْيِل اياتك ٍهيلا بتكو هعياب نم لوأ اوناك ذا

 ةيحتلاو 0

 لنبي لدي هيام ا اعلاو لولا نتا

 اذ ملا كاردال اردابم الغم 00 نسمع عك قوات يرخو

 نسب ىدوم نب ىسيع ىب 4 ىدوم نب* سابعلا هيخا ىبأ دعمو

 دواد د د راسف ذ مسوملا 5 ىلع ,نىسيبع نب ,ىدوم نسبا

 نسحأو امهبرقو امهمركأف نيس نب رهاط ىلع ندادغب الون ىنحلا

 «دلاخ نب 4 ديزي نب* ريرج نب ديزي امهعم هجوو امهنذوعم

 «<) 4800101 ىسوم نبز ©12 62717 7 ع 7) 1

 ديزي ىب انأ طقطوسا 14 ء6 1طد 1210. ءا هزع ونموتع 1عوأأ

 لإ 0و1 م“ 12173.



 ملل ١11 خنس

 0 كيرش-9 هدحو هللا الا هلا ال نأ دّهشأو ةريحق ءئش لك

 البف نا قهشأو «ميكلمل ويرعلا وق الا هلآ: طسقلاب .انمتات
 خمحر هلعجو 7-0-0 هب متخو «2ىيدلاب هلسرأ هلوسرو نك

 اب ىلعب اما ىنيركألاو "نيلوألا "ىف هيلع هللا لص «نيئاعلل

 لا ىف 0 0 روس ا 0 متنناف ةكم لفها ه

 39 نيح هنالصو هيلع هللا ذكر ا ديشرلا مكيلع دخا ام

 نرصنتل قاثيملو كهعلا نم مكرهظا نيب هللا دبعو . دمح  هينبال

 هب رودغلاو ىغابلا ىلع هيلع ىغبم او ماظلا ىلع امهنم ميلظملا

 ا القا ناوراح حي دمحم نا انيلعو متيلخ :نقو الأ رداغلا "ىلعام

 قى هسفن نم اهاطعا :ىتلا طورشلا فلاخو ردغلاو ىغبلاو . ملظلاب

 ةفالكل نم هعلاخ مكو ء«انل ٌلح* دقو مارثمل تيبلا ىنطب

 كلهشا ىناو الآ هب رودغملا هيلع ّىغبملا مولظملا ىلا اهرييصتو

 0 ا د

 دبع هللا بعل تعياب دق لق مث اهسبلف ةيبشاع ءادوس ةوسنلقب

 | كفيل ةعيبلا ىلا اوموقف هلأ ةقالخلاب نينموملا ريما نومأملا هللا

 ' اكياض لجرف لج ربنملا ىلا هيلا وجولا نم ةعابج يعصف

 تناحو ربنملا نع لين مث ءاًدّيمحت علخو ةفالخلاب نومأملا هللا بعل هم

 ىلإ 516 26006 1اس د1: طزدتت7ا. 600 انت 2 0



 ١14 خنس ملأ

 ىف ابهقلعو امهبتك كيشرلا ناك ىيذللا نيباتكلا ىلا ديحص ثعبو

 ءاهقفلاو نيييشرقلاو ةبعللا بح دواد عمج هكلذ لعف املف اهذخأف ةةبعللا

 لفقف مثدحا دواد ناكو دويشلا نم نيباتللا ىف ام ىلع كهش ناك نمو

 دهعلا نم ديشرلا مكيلعو انيلع ذخا ام متملع دق. كواد

 ةعم نِنوكتل هينبال انعياب نيح مارخل هللا نيب دنع قاثيملاو

 عمو ىغابلا ىلع هيلع ىغبملا عمو رااظلا ىلع امهنم مولظملا
 أدب دق اًدمحن نا متيأرو اني دقف رداغلا ىلع هب رودغملا

 نيتوملا .مساقلاو نوماملا هللا دبع ديوخا ىلع .ردغلاو .ىعبلاو ملل
 نيطرشلا يرختساو مطفي مث ريغص عيضر لفطلا هنبال عيابو امهعلخو
 ؛هدبعل عيابا ناو هعتخ تيأر دقو رانلاب امهفرحن اًيص ةبعللا نم
 لها هل لاقف «هيلع ايغبم اًمملظم ناك ذا ةقالحملاب نومأملا هلآ

 ةريهظلا ةالص مدعرف كعم 8 ىعلاخ نحو كيأرل ٌعَبَت اني ةكم
 ءاج املف ةعماج ةالصلا ميصي 00 لن لسوأو

 ءتلخ ةليل نيرشعو عبسل سيبخل مي كلذو رهظلا ةالص تو
 15 الص سانلاب ىلصف © ىسيع ىب دواد جا 11 ةنس بجر نم

 هيلع سلجن دعصف ماقملاو نكرلا نيب وبنملا هل عضو دقو رهظلا
 اًبيطخ دواد ناكو وبنملا نم اوبرقف عفارشأو سانلا هوجوب ومأو
 لاقف اًبيطخ مق سانلا عيتجا املف «توصلا رهج اكيصف
 نيم كلملا عرنيو ءاشي نم كلملا قيسي كلملا كلام هلل نمحلا

 : ىلع وهو ريل هديب «ءاشي نم ٌلئيو ءاشي نم زعيو ءءاشي

 «2) 1سووتت ه 14. 682) 000. دلاخ 2 5ءعءاتغات5 ةاتت0

 1]3-آ0]. 000. تبقي. 42) (000. ىلع.

 هديل ١



 مك. ١11 فس

 اعنف ىلايد رهنب © ناركسعم كلام نب رصن نب روصنم نب رصنو
 راص ىتح رفاط مّدقتو كادغب ىلا زول نم يكمبلا باحسا
 لاجرلا امهيلا ريسف روصنم نب رصنو دا لايح ناجيزردلا ىلا
 تاذ رهاط فذخأو ءاومزهنا ىتدح لانق ريثك امهنيب ري ملف

 © اهلزنو ارسج اهب كقعف رصرص 0 ىلا راسيلا ه

 اًدمد# ةنيدملاو ةكم لماع ىسيع نب دواد علخ ةنسلا هذه ىو

 ىلع ايهب ةعيبلا ذخأو نومأملل عيابو امهيلع ذثموي هلمع وهو

 ىلا هسفنب يرخ رث نومأملاو رهاط ىلا كلذب بتكو هل سانلا

 < نومامما

 ىرج فيكو كلذ نع ربخل ركذ 0
 هيف رمالا

 '001 دكم ىلإ 2 تعب: هيلا خفالتل تيضفا اهل نيمألا 0

 )0 ااح ني الع نب كبح نبا ىدوم. ىتب "ىسيع ني .اذواد

 | لمح اهيلع هلماع ناكو ةكم ىلع كيشرلا لماع لزعو سابع يبا

 )00 الصلا اديلا ناكوا:ىموزرخملا كيم نب :ناجرلا, قيعا» ىبا ا

 انوادب هلك كلذ ىع سمح «لرعف اهلها نيب ءاضقلاو اهثادحأو

 آّيلاو دواد ماقأق ءاضقلا ىلع ديا هناذ ءاضقلا ىرس ىسيع ىبا

 سمخو عبراو ثلث ةنس جدل اًضيا سانلل ماقأو دمحم ةنيدملاو ةكم ىلع

 هاخا نوماملا هللا ىبع عاخ هغلب 111 ةنس تلخد املف ةئامو نيعستو

 دواذ ىلا بنتك كي ناك لقو دمج 2داوقب رهاط لعف ناك امو

 ىبوم هنبال ةعيبلاو نومأملا هللا دبع علخب همأي ىسيع نبا

 4) 000. ىيركسعم. 2) 400101 ثمعب. 2 000. رغف. 4) 00101 ب.



 118 ذخنس مها

 ليقت ام فرعا تسل ىو 2 قاع“ هيلا را

 دخن كءارو عجراف اًرهاط ريمألا تدرا ناف هركنا الو هلبقا الو

 ىلع اونرك هباحصأل نّمحم لقو عجرف ءاهَدَصْقَأر فيرطلا لهسا

 ىري وهو ربك نأ ثبلي ملف اذه ركم نمأ نسل ىناذ رخخ

 هبا هنع لتاقف هسرف لسفلاب ابكو لاتقلا نم نوكي ام َدَسْأك
 لجو نينمؤملا ريمأل فقوملا اذه رعد لقوأ بكر ىتتح لساللالا
 اولازي رثو ميمزهف لضفلا باحصا ىلع ءالعلا نب ىمكم باكصا

 ديكحم نب ليعامسا ةعقولا كلت ىف رس ىتوك ىلا مهفولتقي

 ٠ كنج اهيفو نثادملا ىلا رتاط هجوتو *ىراجانلا روهمجو ىنزقلا
 هينأب ددملاو ايب نصحت لق ىمربلا يلع دمحم لويخ نم ريثك
 رهاط برق املف «دمحص لبق نم عّلخلاو تالصلاو ممي لك ىف

 نيتعكر ىلصف لون نيخرف سأر ىلع اهنم ناو نسثادملا نم
 نيملسملا كرصنك اًرصن كلأسن انا مهللا لاقذ ميبستلا وتكأف حبسو

 دو لب نب شيوقو ىنومأملا ىلع نب نسل هجوو «ىئادملا موي

 باحصا عمس ايلف «راسو هتماقم ىلع صفح نب ىداهلا هجوو

 لعجو مجتيبعت ىف اوذخأو ٌباودلا اوجرسا هلوبط توص ىموبلا
 هيرست ىلا ىكمربلا' فخأوأ مرخاوا كل مصني- سلقلا لقاوا ف |
 مِهَللا لاقف مما هيلع برطضاو ضقتتا اقص ىهس امّلكف قغصلا

 نو لخ لاقذ هنقاس بحاض ىلإ تغتلا رق نالخخلا نم كب ذرعا ٍ

 اضعب مصعب بكرف دنع ريخ ال اًدنج ىرا ىنف سانلا ليبس
 لبس نب شيرق اهنم مّققو نئاحلا رئاظ لرنف «دادغب وسكأ
 ىدرسلل ديعس نسب دجأو ناجيزرتلا ىلا هاذخاراخب نب سابعلاو



 مخد ١11 خنس

 ذخعقو مهد اعقوأف اهبنج ىلا اولون كفو .مهيلا ءاروس غخضاخ نم

 الكم باطخل نب ربيصنو دايز نب 0 رهاط 7-5 2 نكس

 كيج اوقل ىتح اوراسو عماجناب ركاسعلا تعمتجاف دوادو ثراكلل

 عماش هك نيد ام ىف دايح ىب 0 ٠ ناميلس نبأ

 ناميلس 00 لكيحت بوفقو دادغب لا مزهنأ اًكيدش لانق اولتتقاف 5

 ل 2 2 ىلع ذخأو 00 رد عاش يرق 0 0

 كلذ ىف

 كك ب اعذصي 1 ثكنل كلاب اودع امد

 دكبم عبجب ا قحلا افرم 10

 رمَصم ترمبلا نى ا
 5 ىدتبيو دايجّلل ويسي ليَخْلا نم

 لخد امل ربل دابح 8 بنس و تربل نسب ديزي ركذو

 ىبمشاهلا ىسيع نب ىنوم نب لصفلا عولخملا دمحم هجو دادغب
 اروهمجو ىبارخل ساياو لسالسلا ابا هيلا مضو اهيلع الرو ةقوللا ىلا 5

 أ (ىسيع رهن ربح الف لسفلا هجوتف ريسلا ةعرسب نمأر قراّجنلا
 ”00 ا كلأسا ىلا مهللا لقو ريطتو هيبغ ىلا دنم لوحتف دسف دهب رع

 بتكو ءالعلا نب كح هّجوف وبثل اًرهاط غلبو < دجولا اذه ةكرب

 اليحن ىقلف هل ةعاطلاب ىبوم نب دوادو ماشه نب ثراخخل ىلا

 7"( عماس ىنا لضفلا هيلا ثعبف بارعألا ةيرقب لضفلا ءالعلا نبا

 )0 لف ىّيحل ىتع ديلاب ىجرخ ناك امّناو رهاطل عيطم

 «) 1710. 18ءاقلط. م. ظيا كك ]336 000. طيقر دره 25) 0

  ىدتيهتو دايكلل اوم



 111 مهاب

 ةرصبلاب ىئدهملا نب روصنملا ةعيب تناكو لاّمعلا ىلا ةيلوتلإب
 دبع نب بلطملا ةعيبو ةقولتاب ىداهلا ىسوم نب سابعلا ةعيبو

 ةنس نم بجر ىف ءاّدمحم ععلخو نومأملل لصولاب كلام نب هلأ
 نم رهاط لزن نيح ةفوللا ىلع ناك ىذلا نا ليقو هيلا

 ةاملو ؛ىسيع نب ىسوم نب سابعلا نب لضفلا دم لبق
 ءاديحت ععلخو نومأملل مهتعيبب رفاط ىلا تركذ نم بتك

 نب ىسوم نب ىسيع نب دواد ىلوو مهلاعا ىلع رهاط جرفا
 قبلا ريدج' نب" ىيزيو  ةنيكلاو كم" ىكتشابلا لك نياق ا

 نبا رصق ىلا ىسوم نب دوادو ماش نب ثرامل هجوو «نميلا
 10 اق ظريببص

 ديح باحصا نم نيسأل ىب رهاط خا ةنسلا هذه قو

 ءرصرص ىلا ىضمو ًارسج كقعف رصرص ىلا اهنم راص رث «نئادملا '

 رصرص ىلا هريصمو نئادملا هليخد ببس نع ربخل ركذ

 ماشه نب ثراخل ةريبه نسبا رصق ىلا هجو اًمل اًرهاط نا ركذ
 ؛ةدايا هعلخو ةفوللاب هلماع ربخ ءادمح غلبو ىبوم نب دوادو

 دامح نب دكيحو كئاقلا نابيلس نب نيح هجو نوماملل ةتعيتو

 امتكلس نأ امهل ليقف رصقلاب دوادو ثراخل انّيبي نا اهبرمآ» ىريوبلا

 ىلا فيرطلا 8 ارصتخا نللو امهيلع كلذ فخ مل مظعألا فيوطلا
 كلذ اتدرا نأ اهاتّيبو ءالتاف ,سعمو فوس عضوم هذاذ عماخل مف

 ور غابو «عماجل مف ىلا ةيرسايلا نم لاجرلا ايجوف امهنم امتبرق دقو
 ءاربعف ةلاجرلل ائيهتو دج ليخ ىف ابكرف ربخل دوادو ثراحخل

 2) 008. ني. ٠ 3) ©0601. بضتخل“ 2200:01:15
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 مهأ 111 ذخنس

 دي

 ”تلعجن مزاخ ىب ةمرخ «ةفيلخ مثيهلاو ىثقرلمل ىيج نبا

  ىدانف طساو نم ء برق ىتح اهنع اوبرهو لامعا اوكرت هنم رهاط
 | انهيَلا عاعمجت امهباكصصا ىف ةبعش نب متيهلاو ىيج ىب ئدنسلا

 عل جرسي نا هبكام بحاص ةبعش نب مثيهلا رمأو لاتقلاب امقو ه
 ”الذع هتلبقتساو اهنيب هفرط مسقي لبقأف اسرف هيلا باقف هباود

 كيلعف برهلا تدرأ نا لاقف ههجو ىف عوفلاو ريغتلا ىبكارملا ىأرف
 بك لاق رت كحصضف رفسلا ىلع ىبقأر ضكرلا ىف طسبا اهناذ اهب

 الظطساو اكرتخ.هنم برهلا ىف انيلع راع الو رهاط هناذ برهلا سرف

 متيهلا فبس نا فيخضو اًطساو مهاط لخدو ءاهنع ابرهو ف

 تولاط نب ديح ةهجوف اهب انصكايف مّلصلا مف ىلا ىدنسلاو

 0 نأ اهلوخد نم امهعنعو ملصلا مف ىلا ةردانبب نأ هرمأو

 ةفوكلا وكأ بّلهملا ىب دكا هل لاقي هداوق نم اًدثاق هجوو كلذ

 اربخ سابعلا غلب ايلف ىداهلا ىبوم نب سابعلا فتموي اهيلعو
 ةتعيببو رهاط ىلا هتعاطب بتكو نيك علخ بلهملا نب كمحأ اك

 |اطساو نيب ام ىلع بلغو لينلا مف رهاط ليخ تلونو © نومأملل

 | ارثبلا نع كين المع ناكو ىدهملا نب روصنمل بتكو ةفوللاو

 | نيموي اهب ماقف ءاينبط لون ىنّتح رهاط لحرو هتعاطب رهاط ىلا
 | ةبتك .ذفنأو هل ىدنخو دقعف رسجب رماذ ركسعلل اًعضوم اهي ملف

 | ©) ةزع :ءماع 18. 0200. :ىلخ. ه65) 4500101 لاعلاو هع ممم”. ءأ

 | 14 ع لكعتص1لع 7ءمعوأ ضوقتت 1060 صرعب 12 600.0 6 7
 ٍ اوبرق. 2) م71 نيماملل هرع 1آعهوتت». ءاعاط. 6 06 انانوط»

 | لطص هلحارز تتم ايارجرجع . :

" 



 ١14 زغنس مضض

 قط ل نبت
 نختم ٍيَسلاب تنك ىنو اكرح

 60ه ء-

 هكتوف 0 قدك تاملس ولو

 ات ىرهاطلا ْهنَع تيراضو

 : اَعِوْلا يف قيس ولحن لد
- 

 ماس نإ 2

 5 ىتتكاو عقنلا يف ءهاجيِهلا عردأ اَذا

 نع ةنييع نانا لكم املا لق ىتلعاىب متيبلا لك ا

 « هلوق هدشنأت رهاط
 55-530 0 تم 5 © ص شن 0

 مقي مل هتشحوأ نيو اهنم ميي مل دالبلا هتستأآ نم

 10 هلوق ىلا ىهتنا ىتح

 ملكا نع ةوصخم رّْكصلا ىف ءةدحال الا ىّتط هءاس 0

 يملأ كاسم كلنا ند امأ لق. رث رفاط مسني

 اياتملاو عقاو ففتنللا نا ريغ ناك ال. اقرك اسيبك كتلو مل
 ةفالخل ديكأت ىف براتألل ركشلاو رصاوألا عطق نم كب الو ةئزأت

 5 خنح تيزنا نب نكح عيري, هنأ اننظط ةعاطلا ق2 مايقلاو

 هلتق دعب زاوعألاب رهاط ملقأ لك ىسا.ىب وع ركذو., ,. كرش

 ىلع ىلوو اهوك ىف هلامع ذفنأو رتاح نب ديزي نب دمحم
 مث ةرصبلا لع ىلي اممو زاوعألا ىلي امم نابعو نيرحبلاو ةماميلا ,

 ىدتسلا فتموي اهبو طساو ىلا اًهجوتم وبلا فيرط ىلع فخ ١

 ه«) 000. ىلا ءه« كعتص0ع هدم. رف 0000 ءرء آش :عومداتت. 65) 000."

 اسكاو. . 2) كو. 517111, 1٠١ 2) 600: قاس . 2 لجن طل ١
 ر) 000.كلما. 2 400101 جيري. 05. آب امل“. 2) 000. اهلو. 5عءاعاشلا



 مه 114 حس

 اييف اول مكيأر ام لاقف ديلاوم نم هعم اونك رفن ىلا ديزي ىبا

 " هنالذخ نم نمأ تسسلو مدهنا لق ىعم نم ىرا ىلا لق اذ

 ىتح © ىسفنب لانقلاو لوزنلا ىلع تموع كفو مهنعجر 1 0(

 ارك هالاوق فرضنيلف .فارضنالا مكنم: دارا ىف ٌبحا ام هللا ىصقي

 '0 كا ام»هللاو“اولاقفإ .«اوكلهتو :اوبطعت نا: قم- لا“ ٌبتحأ اوقبت

 "تح توم كساما ملقتن لب لاخل هذه ىلع ىلذخن رث ةلقلا

 خاباود اوبقرعف اولون رث كدعب شيعلاو ايندلا هللا نعلف كباكر

 ”©يخدشو لتقلا هيف اورثكأت ةكنم ةلج شيرق باحصا ىلع اولجو

 نب دمحم ىلا اط باحصا ضعب ىهتناو كلذ ريغو ةراجابا»
 هولتق ىتح نعطلاو .برضلاب هيلا اوردابتو هعرصف مصرلاب هنعطف كيزي

 | هيثري ةرصبلا لحما ضعب لاقف

 قيس ىبإ وع نم نيا حق نم داقرلا َمُعَط قاك نم

 وطن دا 28 0 نا لركملا كل اًناهغ ناك 15

 رمكذلا ع عضو يبقي ل مكلو مامالل ىنيبعلا ضو

 1 ش ردقلل دانيتعلا عوضخ و ةيعاذ يوتا هو رواس

 ”0000 تيعس ام ايلا عسب ٍلَجَأ ىن لكم اًديمَح سماق

 1 ةمريبتك تاحارج ةخعقولا كلت ىف حرجو ةخبلاهلا ضعب لاقو

 هدي نعطقو 0

 | 6) 2001013 2'ءعاآشل 5) ىرصبو ىزعو 560 و 3216 ىرصب

 | كرت أ19 ©5866.  م) مامالا ىسعلا. 156 ةتتكعات ىنييعلا 3.



 14 كنس مو[

 ما ءاقللا مهلطامأو لاتقلا موقلا ُلواَطَأ نورت ام لاقف هباحصا

 نصحتنف زاوقألا ىلا عجرا نأ ىرا ام هللاوف ىلع مأ ىلا تيئاك رجالا ٠
 هباكصأ ضعب هل لاقف ةرصبلا ىلا ثعبنو لانقلا ارئاط ىداعنو اهب

 هيلع تردق. < نع: :شييجاستو' :نضورفلا !:ابهن' (ضرفتم :زاوالاا كل
 ٠ ىّتح عجرف هموق هعباتو هيلع اوراشأ ام لبقت كمرق نم كعيابو
 ناو هعبتي نأ لبش نب شبرق 8 هاط رمأو زاوغألا قوسب راص
 ىلع نسب نسل رمأو زاوقألا ىنوسب نصحني نا لبق هلجاعي
 جاتحا ناف هبقعب اريسي نا ىمتسرلا ريع نب نيسملو ىنومأللا
 نب ليم نع ليش نسب سشيرف ىضمو “ دناعأ < امهننوعم ىلا

 1 شيرق اهلزن 4ةيرق -نم* ديزي نب مح لحترا ايلك لكلا

 ةنيدملا ىلا ديزي نب ديح فبسو زاوعألا قوس ىلا اوراص ىتح ا
 مزعو هباككا ىبعو دههظ ءارو هريصف نارعلا ىلا كنتساو اهلخدف

 نم هباحصأل لقو هيدي نيب تبصف لاومألاب اندو متعقاوم ىلع

 لبش نب شيرق لبقأو «هرتا ىنفرعيلف ةلزنملاو ةزئال مكنم بحا ١
 ؛5 نكيلو مكفاصمو مكعضوم اومزلا هباحصأل لقو هنم اًبيرق راص ىّتح

 فبي ملف ةوقو طاشنب عولتاقف نوكرم متناو متومتلنا ام رثثكا

 ةراجا نم هيلع راق ام تيد نيب جنجر ل ا

 نج ديح 0 نم ةفتاط هم باشنلاب -8 هر كحارجا ٌ

 دتح” ىفتلاو نشمي" هسلتسس رست 0 00

 4) ©6004. قمح. 2) 444101 رهاط تء آش. 2 604. مهتنوعم
 ©) ©004. ضرأ نم ةيرق. !إ



 ممزت 11 يش

 0000 0 تسل لص ا حط ادبي قدس
 الو اًذصتقم اًريس ريسي نا هرمأو زارعألا ىلا ىمتسرلا «هرع نبا

 "اىلع هيف نمأب نيصح عضوم ىف الا لوني الو عئالطب الإ ريس

 0008 00١ نامح نأ ةوريحلت .دنويع فاط تنا هّحونت اًملف «هباككا

 " ميطع عبج ىف هجوت دق راوعألا ىلع ديل المع نكو ىلهملا :
 " نبحيل لبو زاوعألا نيب ام كح وهو روباس ىحنج لوزن كيري

 )0007 3 هنو فاط باكا نم اهلوخد دار نم عتميو راوعألا
 ' اليحنو تولاط نب كيحن مهنم هباككا نم ةّدع رهاط اطحف «ةوقو

 "نب دوادو ماشع نب ثراذلو هاذخاراخ نب سابعلاو ءالعلا نبا
 ”لصتي 1 00 هك قأ عرمأو 6 صفح نب ىداحتو ىسوم 0

 0 ىلا نإ ينل ريع نب نيسلل باكا رخاب مهلوا
 2-0 00 كلت هجيف ءهل ارهظ ارنك شيج هيقل وا هودمأ

 - مربخ ديزي نب تمحم غلبو ءراوخألا ارفاش ىتح دحا مهقلي
 لأ لاغبلا ىلع 0 لجو مءافعض ىبرقو هباكحصا ضرعف

 فوتو هةرهظ .ءارو ءاملاو نزراغلا ريبصو مركم ركسع قوس لزن ىاح 5
 ا وه دجونو لبش ند شيف هدانا هباجضا دل لجو وا نياط

 "0 قنرمألا ىلع نب نسال هجوو مهنم اًبيرق ناك ىتح هسقنب

 0 ا لا سو لاع وبراسوف ماس
 مركم ركسعب كيزي نب كيج اويرق ىتح مكاسعلا كلت

 ُ - ه) 000. طمع 10م ربع نيب نسما هعمل موتتأم طق انك 16ععم1و

 . واندسم 1ءءلمصعتم 1 نتموتنع طقطعأ. ق2) 12015ةصعأع طب 1. اذ

 256 جععاتتت1 0ع 20212 12123. )  66077 1 نوماملا» 560 1ععأع

 ا  ةمقحب 0) ©04. نسلم.



 114. زخنس مفضأ

 ُْ هسأر اوذخأو برضو اًنعط سانلا هردتباو طقسو هب رتاع هسرف

 كب الورك اي 1ىألا ةلعلا كشك

 نيسح ىمكرهلا ايات 0

 هيلا .عنشدو .ةزوتسا» نيسلملاىسعا مهضوباتك ءاذكتلا نأ دن
 16 فصنلل ناهام ىب ىسيع نب ىلع نب. نيسنل لئقو «« هفاخ

 نم يسرف ىلع وهو رثوك دجاسم ىف ةنسلا هذه نم بجر نم

 ةعلل ممي لمح ةعيبلا ددجو . «نييرهنلا قيرط ىف دادغب
 سيح ناكو ةنسلا هذه نم بجر نم تلخ ةرشع نسل

 ىتلا ةليللا قو «نيموي رفعج نأ رصق ىف اًدمحم نيسلل

 8 © عيبرلا نب لصفلا برع ىلع نب نيسح اهيف لئُق
 ةيكرف هيلع محق نيح نيسلمل نب رهاط هجون ةنسلا هذه قو

 اهيلع هلماع ناكو اهيلع كم لماع لتقف زاوعألا ىلا ناولح ىم أ

 انيك لار عكانأ اني رهاط ميدقت دعب ىبلهملا كيوي ىب نس

 «دهبرخ هيلأ هلاصفنا لبق

 3 ديزي نب دمحام لئقم نع ربل وكذ ظ
 زاوعالا ىلا رهاط ليخدو ىلهم ا

 «) 400101 ليقو , هددت ةلبج نب ىلع ( لو#. 0111و ٠١ 0«5و) ءاوبا

 يي بيقعي 0110 م0643 طلت ا15 162020115 1111. 34



 مهو 1197 نس

 'بابب اًققاو ةندجوف نييتنهملا عم ديلا تربع هنلزرنمو ه«ندايف هيلا

 دعاس

 ليس تحجصا ىق كلا هل تلق رق هل توعدو هنأنهف هرسلل

 هتحرامو هنبعاد رف ةلاقالاو وفعلا ركشاف نيينموملا ربمأ ةغقتو نيركسعلا

 1 ليقا تأشنا مث 5

 دجَنَنَلاو 52 ْرَعُم 0

 ههجو ع ردبلا ناك أ

 كرسملا ديدحلا ْ ىشمي ءاج اَذأ
 د

 تلو نابَجُلا نسف تاس ذل 10

 اجلا ىت ٌليهَج ىدانلا ىَتَن ميلح

 ديلا ليلق اعلا ىلع رركع
 مهن موقُلا 0 هقرذ َكاَتَف

 ة كتوم اَعَنَشب دبع يف كومر 15

 ” دن ا قكدعاس .نوأ كأذ د ىضرحأ انا ل2  قيطتعف

 همدخ 000 انجز رسل باع راع ففوق: رصتتو مغب

 || حاسم هوكردأق هبلط ىف اوبكرف سانلا ىف كيح ىدانف ه«يلاومو

 "5 رق © مركأو نيتعكر ىلصو هسرف كيقو لن ليخاب رصب املف رثوك

 | نا رث مهيف لتقيو مهمزيي اهلك ىف تال مهيلع لمحت مهيقل»

 . ه) م0013 رستل هع كس هلطز. هك آهن )2 .5.9 .000 )6 

 كنا رع 2ءعاع و11هنانع 1ع. ]طخ ة1-آ)). مهتكأو»

 وتم ٠



 54 ادد م

 فتنلو لتاقلا فيسلا عيلع هللا طلس الا طق عتفيلخ ممق |

 هعلخ دارا نم اولتاقو هنع اوعفداو مكتفيلخ ىلا اوضهنا فاجلا

 ىف ضابرألا لما ةمأع عهعم ضهنو ةيبرشمل تضهنو < هب 0

 اًلانق هباككأو ا دعلاو ت هللا
 5 هباكتا ىف اورتكأو سمشلا راسكنا ىلا راهنلا .عافترا ذنم ٍاديدش 1

 تي 26 هدَسُأ لخدو ىلع نب نيسلمل رسأو ارجل :
 سيل مهق ىلا كمح رظنف ةفالخل سلجم ىف «دعقأو هدويق رسكفا|

 نم اوذخأن عرمأت الس يلع الو دنللو برمخل سابل مهيلع
 0 بهتناو مانمو مدعوو مهتجاح ئاوذل ىف ىنذلا حالسلا :

 ؛ قأ, ؛ كلذ ريق رحل نم اًنعمو اًيثكا اسالس 2 بيسلا كيلكا |

 كابا مذقا ثا لاقو ةفالخ ىلع كبح همالخ ىلع 0 نيسحلاب '

 مكرادقا فرشأو لاومألا نم هدي ًالمأو ليخل ةنعا < لوو سانلا ىلع ٠

 لق ىلب لاق داوقلا نم مكريغ ىلع ملرانم عضرأو ناسارخ لها 4
 سانلا بّنوتو ىتعاط علخ نا كنم هب تققحاسا ىذلا اف 0

 !ة ىسحو نينموملا ريما وفعب ةقثلا لق «ىلانق ىلا مهبحئتو ىلعا|

 كب كلذ لعف لق نينموملا ريما َناف لق «هلضفتو هكفصب لا ٠

 ةعلخب هل اعد مث كتيب لها نم لتق نمو كرب بلطلا كالوو

 ام هالو ناولح ىلا ريسللب نمر بكاره ىلع هلجو هيلع ءاهعلختا
 تناك لق ّيكاطلا فيعس نب نامثع نع ركذو ك«هباب كرو

 2) ظعومونأ هع مدس 14 كه 15ه 1-21ل]. م[0 ىسحلا هش

 «00. 652) 800101 ببسلا ءع اآ1طص د]-آطز. . ©) (000. *هيلواو. ه2

 726ج. ءأ ]اطنخ ةلل-آ)]. كيبيأ راتب. ه) 5زع :هعاع 15ه ةلعال]. 00

 اهلعكاف.

0 10 



 انفي

 راكنالو هيلع رييعتلا رهظأو هدهع صقن مللوا "ىناو ةعداخلاب 0

 سانلا اهيا لاقذ اوتكسف اوتكسا سانلاب اصف سرف ىلع «ةيافللا 5

 م اذ

 جورخلاب اهجرماق رفعج مأ ىلع ىسيع نب ىدوم ىب سابعلا بّتو

 اهرمأو ىنركبي اهل اطحق تيب رفعج ىا ةنيدم ىلا اهيصق نم

 ىسلجن ليقلا اهل ظلغأو اهءاسو طوسلاب اهعئقذ هيف سودجناب

 جبضصأ ايلف ءاهدلوو اهنبا عم ةنيدملا تلخدأت اهب رما مث هيف

 سانلا جامو قازرألا ىلع نب نيسلل نم اوبلط دغلا نم سانلا
 اهيا لاقف مأشلا بابب كلاخ © ىا نب كمح ماقو ضعب ىف ماضعب

 لع ىلع نب .نيسلمل رمآاتي بنبس ىأب ىردا ام هللاو سانلا

 00 ائمركا الو. انس :2 انربكأب وهام: انتود رمألا اذه .ىلوتتيو

 | 1و ةيندلاب ىضري ال نم ءانيق ناو ةلونم انمظعا, .الو

 إب لاقف 0 كسا ماقو 2*ىتم لزتعيلف ل هيأر ناك ىف هلعفل

 مكمون لاطو متمن دق مكنا هدعب ام هل ممي اذه ةيبرقل شعم

 الي علخ ركذب ماوقا بهذ دقو مكريغ مكيلع مدقف رقوُخَأَتو

 ءانبا م رببك خيش لبقأف « :فالطأو هك ركذب اوبهذاف ةوسأو

 رصق ليف لق ال اولق مكقازرأل هنم عطقب لمح ىلع نودتعت لع

 للع لهف لق انملع ام اولق مكءاربكو مكءاسور ىم وأ مكنم دحآب

 اق لق كلذ لعف نوكي نأ هللا ذاعم اولق مكداوق نم اًدحا

 // | لنق ام هللاو اما هرسأو هداهطضا ىلع هوجحع متنعأو هويتلذخ مكلاب

 2) 5زع ننموتتع 1طص ج]-12). ءهغ 1طد 15310. 14 هطض. قيال )

 ةزع وتنمواتع آه ه]-ز.: ؟معس. انم ريكا, 1ك اانم اثربك 5 02

 1صععرتتو 1ععاأم ذص 00. ونننأ 010132461112 16عأ م01656 225[ اببق.

 2) طاع ءممز. 710 خيفللا 13 60



 114 خنس ماثب

 كلاب بكصتست ال همعنو رطبلاب زواجت ال هللا ةفالخ نا ءانبألا

 مكتعيب ثكنيو 7 مكنايدا غني نأ كيري ادمح ناو ربكتلاو

 سمألاب ليقاوزلا بحاص وهو مكريغ ىلا مكزع لقنيو مكعمج قغيو

 لابو < نعجريل ةوق هما نم هعجارو ةذم هب تلاط نأ هلو

 : اوعطقاف مكتوعدو مكتلود ىف هضوركمو هررنح نفرعيلو مكيلع كلذ
 هللوف مكزع عضي نا لبق هزع اوعضو مكرثأ عطقي نا لبق هنثا
 دنع امو لتق الا عنام هعنجي الو لذُحخ الا رصان مكنم كصني ال

 ثنخلاو هدوهعب فافخضتسالا ىلع بقاري الو ةداوه دحأل هللأ

 باب ةكس ىلا اوراص ىتح اوربعف رسل ريبعب سانلا رما رث «هناجأب

 10 ماشلا باب ىلي امم ضايرألا لهأو ةيبرخل تعمتجاو ناساخإ

 نيسلمل ىل تيفو بارعألا نم ديح لييخ نم لويخ نتاعرستو
 نم نيسلل نمأو راهنلا نم ايلها 1 ةيرش ةلاتق :اولتتقان لا

 فييسلاب جيلا اولرنف لوزنلاب هباحتا ةصاخو هداوق نم هعم نا

 لق «ىلخأل باب نع اوقرفث ىتح موفشكو لانقلا موقدصو حلمرلاو

 ؛ة ليل ةرشع ىدحال دحألا ميي اًديحن ىلع نب نيسلخل علف

 ني وتقام هللا نيا ونا نخأو 11 ةنس بجر نم تلق

 دعب بتثوف ءاثالثلا ممي دمحم ىلا اذغو ليللا ىلا ”نينثالا ممي دق

 نب سابعلا كبح باكا نيبو نيسلخل نيب تناك ىتلا ةعقوتلا

 نم هجرخأن هيلع لخدو دي ىلع ىمشاهلا ىيسيع نب ىسالا

 :0 مث ؛رهظلا ةالص ىلا كانه هسيحن رفعج ىا رصق ىلا كلخل رصق

 2) 5ةزع دموع 1ص هلطز. آه ءهصتماع عقوي. 2 2) 5ذع 1ءععص لان
 كتنص 1ص 10-21ز21121 ءه 1ك. مكرابدا. ) 000. نعجريلو.

 0) ©0090. همايدان ريجنابو. 14 ثنشلو.



 1 114 زخنس

 © ماص نب كلملا دبع ةنسلا هذه ىف قوتو

 0000 دلع تذخأو نوزع نب ديح علجل ةنسلا هتف و

 © دادغبب نومأملا هللا دبع هيخال

 رفعج ما عم مفعج ىارصق ىف نوراغ نب دمحم سبخ اهيفو
 'رفعج- يأ نب ىنعج كني

 يلح ببسا ني ربح ركذ
 0000 ال ملص نيب كلملا دبع نا .ناميلس .ىب نواد نع ركذ

 دنإل ىف نامام نب ىسيع نب ىلع نب نيسخل ىدان ةقرلاب
 مءافعض ىوقو ةلصوو ريظلا ىلع ناسفلاو ىفسلا ىف ةلاجيلا ريصف

 يا111 ةذنس ىف كلذو ةريزمل دالب نم ةجرخا ىتح هلج رو

 ا03 مم ىهش نم ىف ناك هنأ هللا, دبع نب: دجا ركذو'

 نم بجر ىف كلذو ىلع نب نيسل هب فرصنا هامل ةريزلمل كلملا

 ةخمركتلاب دادغب لعأو ءانبألا انفال حتا ركن 5 هاا

 فارشألاو ءاسورلاو داوقلا ةليقتساو بابقلا هل اويرشو ميظعتلاو

 فوج ىف ناك الف «ةتيه ىنسحأو ةخمارك لضفا ىف هلونم لخدو ؛5

 انآ ام هللاو لوسرلل لاقف هيلا بوكرلاب هرمأب دمحم هيلا ثعب ليللا

 ىلع هل ىرج الو الع هل تيلو الو كحضم الو رماسمب الو نعم

 تيكصأ اذاف فرصنا ةعاسلا هذه ىف ىفديري ءىتن الخ لاه ىكي

 قاوف 2 نيسنمل حبصأو «لوسرلا فرصناف «هللا ءاش نا هيلا تودغ
 نكي ىنلا بابلا ىالغاب ممأت سانلا هيلا عيتجاو رسل بايو

 رشعم اي لقو ىيتج قرس بابو ىلع نب هللا قيبع رصق ىلا هنم

 6) 000. املف. 5) ©08. لوسيلا»
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 دارا نف عجار ىّناو الأ يل شيعلا نم ريخ ٌئنيطسلفلا'
 ماشلا لسعا ةماع هعم راسو راس رق «ىتم فصنيلف فارصنالا

 فالعالا نم اوعمج راجنلا ناك ام اومرضا ىتح ليقاوولا تلبقأو

 ةعامج عم ناعام نب © ىسيع نب* ىلع نب نيسخلا ماأو رانلاب
 5 ىف «كلام نب قوطل اًنوح ةقفارلا باب ىلع ءانبألاو ناسارخ لفا

 ءالوغ نم برعلا تييقل ام ىرت الا لاقق بلغت ىنب نم لجر اًفوط
 ةريزجل لها لم دق رمألا اذه ىع دعقي ال كلثم نذ ضفيلا

 اهسيق نم:انااام هللو:لقظ <كضتواكنيع اولمأو كي 0
 يسأل ئتاو نت .نهشأل رمآلا اذه ليلي قف «تسك ذا ا

 هءاوف ببسب كالهلل هضرعا نا نم قريشعل ِرَظْنأو ىموق ىلع ةقبا

 «لاوتعالا ىف الا ةمالسلا ىرا امو سيق لاهجو دنلل نم ءاهفسلا

 هيلع را تيمك سرق ىلع لئيقاوزلا ف ثبش ىب رصن ليك
 ليقي وهو سرتو ممر هدي ىفو ةرهظ فلخ اهطبر دق ءادوس ةعارذ

 نيمار
 15 َتوَقْلا ءاقل نع ىتبعات ال

 تدلي ىمسعي ءىقتتلا ىعت
 رثكو دنمل مهل ربصف !ًديدش الاتق لثاقت هباككأو وه لح ||

 نيحرجيو نولتقي اهلك ىف تالج ءانبألا تلجو ليقاوزلا ىف لثقلا
 ليغلا أو ةرداق ىب ريتلل ةعفدلا كلت ىف ءالبلاو لتقلا رثكا نآكو

 20 ناكو ليقاوزسلا تسمزهناو ىناسارخل ىبسيع ىب ىدوم ىب دوأدو

 هرفز نب سابعلاو ىملسلا رو ثبش نب رصن ذتموي قتيماح ىلع

 ه2) 200101 طقعع. 82) ط2 كمل. 060 ىرسصأ (51ع) ضخ 0

 زدع ءمدز. 0 ىجنلا ىنعل»
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 00 ماضتست هالذاو لاق مت دي ىلع هديب يي اًقندم ا

 نم* رشلا نع كسما ناك نم بضغف ءاهدالبو اهلحو اهراد ىف

 ىلع نب نيس ءانبألا رمأب ماقو نيب اميف ومألا مقافنو «© ءانبألا

 عمتجاو ةقرلاب اوعمتجاف ليقاوزلا حبصأو ناجم ىب ىسيع ىباة

 آي لاقف صمح لأ نم لجر ماقو «ةقفارلاب ناسارخ لفأو ءانبألا
 3 هر 0 د 1 5 تدك 5

 مكنا لذلا نم نوما توملاو بطعلا نم نومأ برهلا ص ليها

 ةلقلا ىعب ةرثللا نوجرت مكميلتا نم متجرخو مكدالب ىع متدعب

 'دا] ثوملا .ةموحح 7 ىلاو متعقو ّرشلا ىو آلآ ةلذلا ىعب .ةّرعلاو

 عطقني نا لبق ميفنلا ريغنلا هسنالقو ةدوسملا براوش ىف ايانملا نا

 «0بهذملا رسعيو «بلطملا توفيو «ليللل ومألا لزنيو < ليبسلا

 منان رو اب بلك "نك لجر ماقو ءلجللا :تردتيو ؛لعلا ادعجتو

 لاق مث
 2د دءد

 اهانق اهناسف تح نق ,اهالصي نم باح, بوح بوب

 00 0 كد تب نإ اهانطتت ىطنت هللا تزوانق»
 00007 1 لو اه هللاو كدوسلا ةيارلا اهنا. بلك رشعم اي. لق رق
 الها فويس عقاوم نوفرعتل مكاو اهيلو فعض الو /امبرصن لذ 5

 نا لبق رشلا اولزتعا مكرودص ىف عتنسا راثآو مكباقر 0 2

 , | ثوملا مكراد مكراد ىمكمأش 0 ان د 1

 00 تك4011 2ع رع لش ا 6) لخلل قو. 2) 1 عومدالا كلش

 | 01 انك تيس. لمشلا. 2) آ4 برهملا» 2) 000: ترمع . 7)

 000 اهرص» م) 0 مكماس.



 11 خخنس رمش اا ياام

 كلذ : ىع:وبقل ركذذ ش
 دواد ركذف «كلذلت هايأ ليح هيجوت بنس ىكذ مكقت لكق

 ىلا بتكو هلسر ففنا ةقرلا كلملا بع مدق امل هنا ناميلس ىبا

 ىجرسي نيم دحا فبي ملف ةريزخل هدجوو ماشلا دانجا ءاسور'
 5 اومدقف هتينماو هلما ىف هل طسبو هدعو الا هوانغو هسأب ركذيو
 لخدي ال ناكف ةعابج دعب ةعايجو سيئر دعب اسدئر هيلعا

 ليقاوزلا مأشلا لها هنأت هلجو هيلع علخو هاجا الا ىحا هيلع

 ضعب نا مث اورتك ىتح هدنع اوعمتجاو يف لك نم بارعألاو

 ةعقو ىف هنم تذخا تناك ةباد ىلا رظن ناساخ لع نك

 ؛ ىرجف اهب فّلعتف ليقاوزلا ضعب تنحن رفعج ىنا نب ناميلسا

 دنِإلو ليقاوزلا نم ةعامج تعبتجاو افلتخا نا ىلا امهنيب رمآلا |

 ىحيإلاب اوبراضتو اومطالتو هبحاص منم فيرف لك ناءأو اوجالنق

 كلاخ ىنأ نب كّمح ىلا اوعيتجاف ضعب ىلا ءانبألا ضعب ىشموا

 دق ام اّنم ليقاوزلا بكر كقو انسرافو انريبكو انخش تنا اولاقفا

 د5 ىف اذه لثحب اوبكرو انيف اوعمطو انوّنْذتسا اّلاو انرما ٌعمجاف كغلبا
 لثم ىلع مكدهاشا الو بغش ىف لخدأل تنك ام لاقت «مي ا

 اوعضوف نوراغ مو ليقاوزلا © اونأو اوويهتو * ءانبألا عتساف ةلاخل

 ىدانتو هلاحر ىف 2يكحذو ةميظع ةلئقم نم اولتقف فويسلا ميف

 غلبو منيب برخل تبشنو هتحلسا اوسيلو ملوبخ اوبكرف ليقاوؤلا

 ور عضوو فللاب عرمأب لوسر هيلا هجوف ملاص نب كلملا دبع كلذ

 ترشكأو اًديدش .الاتق كلذ موي اولتتقاو ةراجكب هومرف السلا

 24) 000. 1طلعتتم هىئلتسعز 560 7106 آذر ابدع



 رار ا14 خلس

 7 ىلع ملاص نب كلملا دبع لخد هشويجو كم داوق نم مرع

 ىفوت ايلف كيشرلا سبح يف اسوبحص كلملا ىبع ناكو كيح

 ىذ ىف كلذو هليبس ةيلخاب رما دم ىلا رمألا ىضفأو تيشولا

 هب بجويو كمح كلذ وركشي كلملا دبع ناكف ا1* ةنس ةدعقلا

 سانلا ىرا ىنأ نينموملا ريمأ اي لاقف هتحيصنو هتعاط هسفن ىلع

 تلذب دقو كلذ اوديتعا لق نيركسعلا لمأو كيف اوعيط كف

 تففك ناو هترطبأو هتحسفا كيما ىلع تيما ناف كتخامس

 كونجلا كليت سيلو هتبضغأو متطخ"ا لذبلاو ءاطعلا نع كرما
 اذه عمو 00 قافنالا لع لاوعألاب كوك بت كاسمالاب

 عئاقولاو ب قتفعضأ 5 عتكهنو مئاوهلا جتبعر اف كدب نت

 لأ راك 0 0 نع اًلكنو عودعل ةبيف عيولق تألتماو

 'ةتين ةوقب مزهو عيتك هعم نم ليلقب بلغ رهاط ىلا هتريس

 اورق عتسرص دق مهق مأشلا لفأو ناينو جحئاصن فعض

 | ىابجو ناذ ىتعاط ىلا عراسم ىلا داقنم مّدجو كئادشلا هتبذأو

 "ولع ىف عتياكن مظعي اًذنج جنم مهل تذضا نينموملا ميما دم

 ما كيلوم ىف كيج لاقف «هتعاط لفأو هءايلوا هب هللا كيوي

 ”كلانه ام ىلا صوخشلا لكعف ةّدِعو لام نم تلأس اب كيبوقمو

 هللا ءاش نأ هيف كرظنو كيأرب هتكرب دمجو نتا رهظي الع ٌلعاف

  معم هجوو اًديدش اتاناحاسا جورخاب هتعتاساو ةريوألو مأشلا هالوف

 ع ةءانوألاو نيك نك اًقنك هو

 كلب املف مأشلا ىلا ماص نب كلمل نبع راس ةنسلا هذه ىقو

 “اهب ملقا ةقرلا
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 ىلا رهاط هّجوتو ءاهلابجو اهقيط ىف هدصارمو هكحلاسم عضوو

 © زاوهألا

 «هردقو لهس نب للضفلا ةلونم نومأملا عفر ةنسلا هذه ىفو

 كلذ :ى "هيلا وماما“ ىم' حراك احا ربكلا كد

 : نب ىلع رهاط لتق نع بخل هيلا ىهتنا امل نومأملا نا ركُذ

 مّلسو نينموملا ريما هدايا هتيهستو دكسع ىلع هئاليتسا»و ىسيع

 رفاط لتق نع ربخل هدنع مصو كلذب هيلع لهس ىب لضفلا

 لضفلا اد ةركسع ىلع هتبلغو ئوانبألا ةلبج نب ناجرلا نبع

 نم قرشلا ىلع ةنسلا هذه نم بجر ىف هل دقعف ليس نبا

 0 دنهلاو سراف رك نمو لوط تيتا © نانيقس لبج ىلا ناذج# لبج

 فلا فالآ ةثلك ةلامع هل لعجو اًضع ناجرجو مليدلا رحب الأ

 اذ هامسو اًملع هاطعأو نيتبعش ىذ نانس ىلع ءاول هل كقعو مرد

 رخآلا بناخل نمو برحلا ةسائر بناج نم ةضفلاب هيلع ابوتكم
 145 نب ميعت ملعلا لجو ماشح نب ىلع ءاوللا لمدن «ريبدتلا ةساكر

1 ١ 
 جارخل ناويد لهس نب نسل ىلوو مزاح 8

 ماص ىئب كلمل دبع نوراه نب دمحم ىلو ةنسلا هم قو

 اهلاجر نم هل 6 ضروفو اهيبلا جورخاب درمأو ماشنلا ىلع ىلع نبأ

 ٠ «ةيثرعو ًارهاط اهب لتاقي اًدوئج

 نم مزهو هرما ىلعتساو ىرق امل ًارهاط نا ناميلس نب دواد ركذ

 * ©»00معجم. 1ك , م. +26. ادءاصصلع .710. 8:61 ١ نايفس 00 )2

 تينلاو. 242) د 108 1-21)]. 26عع51 1020 ضرعتو 13

3 106 
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  ديعسو رضاح دعسب تنأو هليكب لاجرلا اًيعأ امب تضهن . نآكم هد © ع

 ديلتب اًفاص ىو كْلْفِبَو مقرن نيدقإلل اهب تدت
 ديزيك اقطع هيلع ناك» اهبركو لوبكلا فيض اًذَسأ ىفَك

  ديدم مرذلا ٍلْبع ٍلْيََأ ىبأ ٍرِْئَصَع تيك ابيض هلَشَحم
 كا )0 زم ني ديحا ةجوراذتحم نا ثراخل ىب ديو ركذو

 ةبطحق نب «ديمح نب* هللا دبعو بارعألا نم لجر فلا نيرشع

 اعفديو ناولح الني نا اهترمأو 7 ءانبألا نم لجر فلا نيرشع ىف
 4 هيلا اهجوتي نا ناشالشب رهاط ماا ناو اهنع هباككأو ارهاط

 عامتجا ىف امهيلا مكقتو برخل هل ابصنيو هاعفدي ىتح امهباكصا

 نم ابيرق الن ىتح اهجوتف «ةعاطلا ىلع باحتلاو داوتلاو ةملكلا 0
 هيلع قدنخو هعضومب رهاط  ماقأو نيقناخ هل لاقي عضوم ناولح

 مهنونأب اوناكف امهيركسع ىلا نويعلاو سيساولل سدو هباككا ىلعو
 وما دقو هباصعأل ءالدعلا عضو ىق ادمح نا ةنوربخو فيجارألاب

 فالتخالا عوقو ىف لات لزي رلو اذكو اذكب ىلزرألا نم عل
 1 اًضعب عاضعب لتاقو عرما ضقتن تقتناو اوفلتخا ىتح منيب بغشلاو «

 | مانيب نوكيو اًرهاط اوقلي نا ريغ نم اهنع اوعجرو نيقناخ اولخأت
 ناولح رهاط لخد املف ناولح لزن ىتح رهاط مدقتو لاتق هنيبو

 | نوصأملا باتكب نيعا نب ةيثرع هاتأ ىتح اريسي الأ ثبلي رل
 آ0  رركاو ندا نم ىرح ام ميلستب وبأي لهس نسي لصغلاو
 | نوف ناولكب ةيثع ماقأو هيلا كل مّلسف «زاوعألا ىلا < هجوننيو 0

 0 ظللت طقمع -8) ©04. ابنالا. 2 ةه فعن وع



 198- نس ما

 لكفو «كرما ىلع شمكا لاقو بارعألاو ةريزمل لاجتر نم ركسغلا
 نقلبف رشافدلا تضرتعاو لاجرلا نيبخااتذ نيجرخ «هيلا ريسهلا

 ىلا عب تاهجوت رق ؛لجر فلا نيرشع همسا تكاشص نم ةدعا

 لخد ضوخشلا دازا امل فيزم نب دمنا ناركذو 2« ناولخخا
 : لاضح كيصرا لمت نينا رس ادللا تما شوا لص ككل

 ةراضتساب الا اجر مّكقت الو رصنلا لاقع مناف ىغبلاو كايا ةّكغ

 مان ببويرلا انا - خب

 الف نيبللاب ةيلع ثتردق امهمو راذعا نعغسب الا ايس رهشت لوا

 دنجلا نم كعم نم ةباكح نَسحأو هرشلاو كل ىلا هلحغتق
 ىدنع ةغلزلا بلط كسفنب رطاخ الو ميي لك ىف كربخأب ىنعلاطو
 ؛١ اًيفانشم انخا هللا ثبعل :نكو لع هكرجر فت انيق اهقتسل |

 نا هلذخافق الو ةترشاعمو ةهتبكضو هتعماج# نتسحعأو ب انيزقو

 دحاو اهكيديا نكتلو كخرصتسا اذا هنع طبش الو كرضتتما

 «كردغ ىلا مرسلا لجعو كجئارح لس لق رث «ةقفتم اكتملكو
 ىف لبقت الو ءامحلا ىل ْوتك نينهوملا ميما اي لقو جحا هل انحف
 1ؤ ىلا تلعبا مث ككل ىهدق عضوم ةفرعملا لبق ىنضفرت الو غاب لْهق

 3 ينابيشلا 0 ىسنألا وحبا لات «هليبس لك كيؤيف للف 0
 كلذ

 يرمي اًصقلا ُهّثم هَحَّشَع انو فلما 5 سابعا: نبيل

 ىيمع لك نط اهْنَع ءْرَسَعُي « ىتّنا ىلا نين ريمأ 5
 ةذ ٌحيِتَأ دس“ سابعا ىسبأ 0 ىجحلاو مْرَكْلاو ىأرلاب اهردابقا ١ك 5

 26) 000 كريبمأ“ 2) 2-1 ضو, كلل 103226 عداا 00 دوسالا.

 60 000 رصاقي. 5



 ملثم 144 . دس

 / قودعلا ءانكنو ليدخل ّلسل <« نم ناو كلذ جنا هللا دبع لاقف

 " لضفلا ىلع لبقا مث ةعاطلا لحب نع ةيصعملا لحا ةرعم عفدو

 " ةعاطلا نسحب هل < كتفصوف كركذ ىرجا نينموملا ريما 8 نا لاقف

 0003 ىلا متقتلاو ةبصعلا لما ىلع ةّدشلاو ةيجينلا . لبعفو
 ا كاهغلبي ل ةلزنم ىلإ كعفري نو كيلي هييونتلاو كبعانطصا و

 ” ملف ىبباود رم يارس اي لاقف همداخ ىلا نيفتبلاو كتيب لقا نم

 000007  انلجد ء تح دعم نييضمو يضف ملا جعل نإ تيل

 تدك ىتح وندلاب ىرمأي لوي ملف ج تاس هل د زاد: نسحبو علو

 لادظو وكبتو. كيخا  ىبا طيلخت ىلع رتك بق .هنا لاقف هعمل

 "8] ةمهتلا ىلق ىف دلوو هنم كلذ ىنشحوا ىتحج ىلع هفالخرم

 ااديألا نم هتئوانت ن ١ نا دعلطلا ينجم ؛(بيعنلا وشو قر بيقو

 ريخ ىل ترغبصو دقو هب < هلواينتا نوكأ نأ بحاإ يل اع سببسشلو
 | اذكر كيلرنم ىلعأو كردق عفرا نأ تبيييجأت ليمج ىلا كببسُنو
 1 | اكانلا كلا لا ديفا فايج وبلا ناو كييف لعفا نع

 ءكاصو نوكت فيك رطب جئاقلو هلانق ىف باوثلاو رْجنألل كضرعأو دم

 8 | ل ع نوبل ردم نيو احب
 هللا درعا نينموملا 00 خعاط ىف لِذبأس نتبلقف كيفيرشتو كر ورس

 نم /» حو ىدنع هلمُأ ام لضفا هوجع باهج يف غلبأو ىنجاهم

 | اذ كيبل لو لصف اب لاقو هللا ءايش نا قيافكو يكتاغخ

 ”انيه نم هيلا ممضاو بِسأ باجححما رافد هيلا عقدا لق نيبنموملا د

 ه) ]14 مهيف». ) 5زع ى1لعمغعم 1عوعجلتسسم مام اب ص 00. هك

 . ةعوضبم ةاتا2>ت [ش. 000. كيفيصوف. 2) طاع 14 +ءوعم]. 000. كغلبب.

 0 02000 هلواند ن ١  م) 200101 - عش



 1148 زالنس ملخب

 : برا كَ
 نا لاقف ليللا فوج ىف كيرب توص عمس نابأ رهن زواج اهلغ

 عضوملا اذ لقم ىفو ةعاسلا هذه لثم ىف ديرب ءابجكل اذه

 ىدانو فقو نأ كيربلا ثبلي مل مث «بيجحل رمألا اذه نا

 باتك هيلا عفدف لزنف ْمعَن لق دكبزم نب ثحأ كعم رالملا

 .ليم اهنيبو ىنيب امّناو ىتعيص تغلب ىلا لق رث أقف سنمحم

 نأ ال لاقف كعم وكغا رث كيرا امب اهيف رمأك ةعقو اهعتأ ىنعتف

 ةعاس ّىأ كصخمتنا ناو كهفرا الو 6 كرظنا الا“ ىنرما نينموملا ريما

 مناف ةفوللا ىلا ىتح هعم فرصناف راهن وا ليل نم اهيف كتقذاص
 «دّمحن ىلا ىضم رث رفسلا ةبحها ذخأو لمجت ىتح اًموي اهب

 0 نسب لضفلاب تأدب دادغب تلخد امل لق كا نع ركذف

 ايلف ديحن دنع نضحو هتلزنع نيعتساو هيلع ملسا تلقف عيبرلا
 ةبطحق نب كيم نب هللا دبع هدنع اذاو هيلع تلخد ىلا نذا

 ىف هيلع طتشي هللا ء دبعو رهاط ىلا نمصوخشلا ىلع هديري وهو

 ىديب ذخأو ى بحر ىنأر املف لاجرلا نم راك د لاما بلط

 ,ىدللا دبع ىلع لبقأو سلجملا ردص ىلع هعم ىقريص ىتح ىنعفرف

 لق مث 0-0 ّق م هحرزامو هبعادي
 2535 3>ن 3 نا 0 0 ٍ انا

 ابأو تك ا قاف لآ نس
 د26

 ادكتع ىصخلا لع اذا نورت لا

 20 نع لوس كتم اكتيرعلا او

 2) 40010113 ببيكعل. 65) 0. كرطلا ال. م) 000. وباو

 ديع. 42) 45200101 اما ءذ 1.



 مان 111 ذنس

 ١ ىلبق لخدف هعم نبكرو بكر رث «نينموملا ريما ةرظانم © نم نب الو

 ”ناتملك الا هنيبو ىنيب ناك اف تلخدف ىل نأ, ني ىلع

 نا ديحن ةصاخ صعب نع ركذو -«ىسبتح رمأو بضغ ىتح
 "اركي ىتح نيمأملا هلا ىبع ىّدلو ىلا عفدا دّيحنل لق اًذَسأ

 تلع الاو هديب ىلا ىقلأو ةعاطلا ىلطعا ناف ىدي يف نيوريسا ه

 نونج ىبارعا تننا لاقف «ىرما ايييف تذفنأو ىبكح امهيف
 01 لاب روك عخ 5 كعظأو مجكلاو برعنا ةّنعا 0 ىلا: كرا

 قوعداتو كرلملاو دازقلا ءانبا نم كئارظن نع كتئزنم عقرأ ناسارخ
 «طيلختلاو نول اذه نا ىتيب لعا ءامد كغسو ىدلو لنق « ىلا

 ىسيع ما ايهما عم اهو نومأملا هللا دبعل نانبا دادغبب ناكو»

 نومأتلا رفط اًبلخ نادغبب نومأللا رصق ىف الوزن ىداهلا ىسوم ةنبا
 ىتح اهب الزي ملف ناسارخ ىلا ايهما عم هيلا اجرخ دادغبب
 الل لق ىلع نب دايز ركذو ' «ذللو ربكا اهلو: دانغب اومدق

 اا ىف له لق ةسبح رمأ, كيري ىب دسأ ىلع دمحم بصضغ

 '9غاقباس عم مدسفتسا نأ نكا ىناذ هماقم مىقي نم اذه تيب و

 لم نب نجا عيف ْمَعَت الك «عدجصنو متعاط نم مققت اه
 أب اذه عم هلو ةعاطلا ىف ءةين مككأو ةقيرط عنسحا وهو

 ديرب كيج هيلا قفنأف بورلألا ءاقلو ننلل /ةسايسب رصبو ةدجو

 !اًهجوتم كحا ناك لق دجحا نب ركب ركذف هيلع مودقلاب هرمأي

 ةبشحو هيلاومو هتيب لعا نم ررفن هعمو ةيقاححا يدنا ةيرق ىلأ و

 2 ه) 00101 نم. 2) 5زع :ءماع 14. 000. كيعطلو. ه) 1ة لصق.

 اه 42) 14 مهتهابن 2 ©04. يسر /) 400101ب هه« 1.

 مه

 وبي تدم



 ١11 خنس مله ل انااا

 ناعيق ىلا ليسلا نم هيلا عرسا كالهلاو مايألا بقع هنونميو 'آ

 أو هيطعب بطعنو هكالهب كلهن نا <«هللاو تبيشخ دقو ليمرلا '

 هعيطأو لجيرلا اذه ءاقل يف كيلا عوف اهسراف نىباو برعلا سياف

 كنكاصنت لضفو كنعاط ىقندصف ا©#لحا 1 نارسمهأ كليق اميف ظ)

 ةطسبو كنذع خحارزأ ىلرما يو كبسأي ةكشو 8 كتبيقن نمي ىناثلاو

 نميلا جانفمو خكيسصنلا نأ داصنقالا نا ريغ نتيبيحا اميف كدي

 نا وجرا ىناف كوبجع ىلا : ةردايملا 0 تاوصح يئاف ةيكربلاو

 «ةلودلاو ةفالخل هذه كثبععش كب مليو يلا ١ اذه فرش هللا كيلوي

 ام للّيو مديققيم كنعاطو هللا هزجا نينموملا ريما ةعاطل انا تلقف

 0 براحخل نإ ريغ صيرح كوجعو هودع < ىلع ٌلخلاو نفولا َلَخدأ

 براخل كالم ابميناو للخلو ريصقتلاب هما جيفي الو رورغلاب لعب

 ىيحيا هللا دزعا نينموملا ريما الم كِقو لاملا دوينمخل كالمو دونت
- 

 تالصلاو ةرادلا قازرألا غل عباتو هدونجب نم ركسعلا كيش 9

 جفلخ نم ىلا ةعلطتم جيولقو ىناحعأب ترس ناف ةليزلل دئاوغلاو

 :٠ 4ىلع لجبا ليصف دقو ىماما نم ءاقل ىف ب عفتتا رث جناوخا نم
 ىخلاو ةقشملا» بصنلا لما لزاتم ةوجدلا لعأب ءزاجو برثمل ليقإا

 نم يف نم ّلِدْبَأر ءالبلاو ءانغلا لا نم عنم هل ئصاخ ال نا
 دع آي 7 2 -ةعأا

 لاسأ الو ليخل ىلع ىعم نمم لجر فلا لجاو ءافعضلاو ىنمؤلا
 / تيلجطتشا نق لاقف ءرولتاو ندملا نم تصتتقا ام ةيساجح ني

 2) 5ءءدأتتد ةانتص 1ث. 000. !2طعأ هللا ءغ مما: كلهي. قر 000.5. 2

 هاك ]آذ :عءعمأ. نع. 4#4) 21014 جيليصلا 211غ 23164 10 24

 000. 5. م... ريل (600.-تطتسا. لف كنططشا. 01 2722 ا 6 1

 دا نسون مرج ني



 ا 15 زئنس

 0 راسن م جو سك

 كلاخ نبأ ماهتنأ ليلا [يذ تيسميسأ

 ينحت 1 فورا ورمب : ىلع

 نعلاخ نبا يصبو اهيعانأ لك ّلَظَأ 5

 ةراغ د ىف ٍلَيَخْلا نارط ا
 . 00 كي 0 اهت

 حو

 /اقتلتي ال حابضالا ىري 0 59 0 -60 - هد 2

 ١ ةةياغ ىلا ىرجنل كاتبأو انا ثرردل ايا اي لاقف ئىبلأ تفنلا رقاق

 دعش نحن امّناو انعطقنا اهغولب ىف اندهتجا ناو انْمَُذ اهنع انرصق

 فلا نق 2اذه نا انفعض فغض ناو انيوق ىبق نأ لصا نم

 دق ايورلا ىلع موتعيو ءاسنلا رواشي  ءاعكولا ةمألا* ءاقلا هديب
 ةااطلا هنودعي جف ةراسلملو وهللا لأ نم دعم ام هعماسع نكما

 1 2) طبع ءمادز . مز0 جو 15 ه00. 66 هز. آش. 5) 14 تناو. 2) ع آذ

 ةؤزل مقدم 1. 24). 600. معتتان 2) 1 ةارط' ) 0 0 رث)

- 

 . 1 معلتني. ى) طصصع ء»+ 1 ةانط ناتش طق طع مسقتي. /)1ذ

 0 ا 2) هزع :ءءاع 14. 000. افكول همال.



 ماع د ا ةناوهجح

 111 7 جارد

 © دمحم درخا نادغبيو «نومأملا ناسارخو «دبح لبق نم

 ثادحالا نم اهيف ناك امع ربخل ركذ

 نب ديزي نب كسا نوراغ نب دمحم سبح كلذ نم نال امف
 5 ةبطحق ىب كي ىب هللا كبعو كيزم ىب كجا ههبجوتو كيم

 ؛رعاط بر ناولح ىلا

 تركذ نم ههيجونو هسبح ببس نع ربخل ركذ
 ديزم نب ديزي نب دسا نا باتو نب ناجرلا دبع نع ركذ
 نامرلا دبع لتقم دعب هيلا ثعب عيبرلا نب لضفلا نا هتكح

 0 ىف ادِعق يك 0ع ملاح لق 86 يوتا

 0 ىأر ءاضمأ ىف ىورب الو ةخيعن 9 ُّ ركفي ل 2 ميل

 مايألاو وهل ىف ىرجي وهف هحدق هلغشو دسك كهلا لق ةديكم
00 

 بيصا هل ىونو ؟هقاعتا نهاري اوعي لل

 ؛!ةدق دصاقلا توملاو ذفانلا فتخلاب رادلا دعب ىلع 0 ديمري دمهسأ

 حامرلا ةنسا ىف ءالبلا هل طانو ليخَل نوتم ىلع ايانمل هل ىبع

 تيعبلا“ رغب لكقوأ خترتسا از يحس ل
 0 رانعلا رخل ا

 58 هكاذسم ك1 نّنلا نا 2

 مسي 16 ءىضي

 «©) 14 ناريطلا. 35) طع 14 :عءءوأ 60 هدرب 18

8 105 



 0 !15 ةنس

 ' خمبظع ةخلتقم دباكتا نم لق ؛ ًامزهنم ىبهجو ني رسيسمأ

 دبع ركسع ىلا هباكاصا ىم تلفا نم ىهتناو هركسع ميبتساو

 مهبولق تألتماو لشفلاو مهولا مهلخدف ئثردل ىنبا دجأو هللا

 ماقلي نا ريغ نم ءىتش ىلع نوولي ال نيمزهنم اوّلوف اًبعو اًفيخ
 دالبلا هل تلخ دقو رهاط لبقأو «نادغب ىلا اوراص ىتح دحا ة

 ناولح ىرق نم ةيرقب لزن ىتح ةروكو ةروك ةدلب ةدلب «زوجج
 يي دباكحا هيلا عمجو دركسع نصخو اهب ىدنخغ نامالش اهل لاقي

 ىوانبألا ناجرلا دبع ىتثري 8 ءانبالا ىم لجر لاقو
 ا ةركيسلا تعبك ءابعا الآ

 2017760 با“ هس 5-5-5

 00 يرو 10

 ههجو نكعص نع تملا رابغ ىَلِجَت
10 2 2 

 ىنغنقأو دجيلا نم ايلعلا زوحا 3

 ةووسم ندم اكنم نإ نِلاسسح ال يتق

 انغلا عيَض 1 سْفنلا نوع كا

 07 لتاوتلا فارطألاميقي 5
 انت اذا لاعملا :تيسفلا بنفزدي“الو

 دّيحم لبق نم ةنيدملاو ةّكم ىلع ةنسلا هذه ىف لماعلا نآكو

 ةخنسلا هذه ىف سانلاب ٍعح ىذلا وو سابع ّ هللا نع

 نب سابعلا ظخفوللا ىلعو 4112 و 11“ خنس كلذو اهلبق نيتنسو

 ىدهلملا نبب ريوصنم ةرصبلا ىلعو «ليح# لبق نم ىداهلا ىسوم 0

 ه©) 5زع ن1هوا1ع 77مم. 1 زوك» 6) (000. اينالا».



 ١16 زخئس ماخإ

 نب ريثك .تصق: يىصق رق لتجار .تقلاو سات غلا ف بكر ١

 لعجو «نىيوزق ىللخاو هباكتاو ريثك بره هنم بر املف « ةرداق

 براسك“ نأ رسمأو هباكصا نم الجر اهالوو افيثك اًدنج اهيف رفاط

 8 ميغ قوانُبألا ناجرلا دبع باصعا نم اهلوخد كارا نم
 5 .«نيادسأي ىوانبألا ةلبج نب ناجرلا تيعبلتك#ةنسلا ملطا ل

 هلثقم ىع ربخلا ركذ

 دبع هجو امل عولخملا اذيح نا ماص نب ناجرلا دبع ركذ
 ديحأو هللا دبع ئثرمل ىنباو. ةعزتا ناذه# ىلا ىوانبألا نايحرلا

 0 5 الرني نا اهرمُأو دادغب لما نم ةبيظع ليخ ىف
 اتحا نا هل اًدحم انوكيو ناجرلا دبعل اعيطيو اعمسي ناو

 0 دبع ماقا نامألا ىف رعاط ىلا ناجرلا دبع بخ املف امهنوع
 عدغا رث «هناميأر مدوهعب ضار مراسم هل هنا هباككأو ارهاط ىرب

 اريجحع قبح هياضتأو رعاط رعشي ملف دباعصا ىف بكرف نونمآ مو
 رفاط باحصا ةلاجر مهل تبتف فويسلا مهيف اوعضوف مهيلع
 نام تشأك ولئاعت. .بكإلا ىلع ءالتجو ريلشنلاو سرت ا

 اهتاللع ناسرفلا تذخا نا ىلا لاجرلا ععفادو لاتقلا نم نوكي
 فريسلا تعلتقت ىتح اًركنم اًلاتق :اولتتقاذ. لادقلا 0 اهتابعمأو

 ىف وف لجيتو اوبر# ناجرلا دبع باكعا نا مث حاملا تفصقت
 م

 هم بر قبعتاو لتتقلا نم الك دق ميقلا .نث ٌبرعاذ بوهلا كنكمأ |
 ىرب الو اذبا عجرا ال لوقيف بلطلا ىلع ةوق الو كارح عب سيلو 1

 ه) 5ع :عءاع 77ه. (000. |ىمتككشو.



 ملأ, !15 زظئنس

 000 لح شيج اميه امل ازهاط نانركذ - كالذي ءامس ىخلا

 نب لضفلا ىلا بتك ىسيع نب ىلع لتقو نامام نب ىسيع
 الاذن كآنشي نم لعجو كءادعا تبكو كءاقب هللا لطا لهس

 | فكي ىف. هماخو ىرج ى ىسيع نب ىلع سأرو كيلا تبتك

 ' كل نومأملا ىلع ملسف لصفلا ضهنف - «نيلاعلا: ٌبر هلل نيللو و

 هامسو داوقلاو لجرلاب نيسلل نب رهاط نومأملا تمت نينموملا

 نود ىف دعم ناك نم عفرو نيللا لبح بحاصو نينيميلا اذ

 © نينامتلا ىلا نينامثلا

 ىب هللا دبع © نب ئلع* ىنايفسلا ماشلاب رهظ ةنسلا هذه ىو

 ةجشل ىن ىف كلذو هسفن ىلا اعدف ةيواعم نب ديزي ىنب كلاخ

 ' اقشمدب هايأ هرصح دعي فعج ىأ نب ناميلس اهنع درطف اهنم

 ةحوف سأبلا دعب الا هنم تلغي ملف اهيلع كم لماع ناكو

 ملف ناعام نب ىسيع نب ىلع نب نيسمل عولخملا دمحم هيلا
 اهب ماقا قولا ىلا راص امل هنلتو هيلا. ذفني

 اروك وئاسو نيوزف نع ديحت لابع رماتطا قط ةنسلا هذه ىقو ؛5

 . ؛لابجلا

 كلذ ببس نع ىبخل ركذ

 دبع ىلا هجوت امل اصاط نا علاص نب هللا دبغ نب ىلع كذ
 ل | قوقو ةرداق نب ريتك هب بتي نا فوخ“ ناذيهب ىوانبألا ناجرلا
 ِ ظ ةفلخ ره نأ فيتك شيج 4 فييحت» لاديح يا هامل نيوزقسب

 | ؟اولزنف لوزنلاب دياصصا رما ناذجب نم رئاط برق اًملف «وهظ ءارو

 «) 000. ةصكعت. طقعع م0456 ىب كلاخ.

 نيل دن



 |15 ةنس ملك

 هب تأطب ةبيهلا نا ناجرلا ىبع ئظو هناكم رهاط فقوف هنم

 مبصو اًديدش اًلاتق اولتتقاف هلانق ردابف هيلأ دوهنلاو هثاقل نع

 نامحيلا دبع لعجو نامحرلا ىكيع.باككأ٠ قف لتقلا رثكأو رهاط

 هنا فويسلا فاغلأو كولملا ءانبا اب ءانبألا رشعم اب هباكعأل ليقي

 م ىماو نأ مكادف هل اوربصاف ربص الو ةلواطم باحتأب اوسيلو © مجحل

 لوا هذه ةعاس انربص امنا اوربصا ليقيف ةيار ةيار ىلع رع لعجو
 ام ةركنم تالج لجو اًديدش اًلاتق هيديب لئاقو رفظلاو ربصلا

 الو ىحا لوزي الف لتقلا رهاط باكا ىف رثكي وهو الأ ةلج اهنم

 ملع بحاص ىلع لمح رهاط باكا نم الجر نأ مث «ء حرت
 ,م عفاتكا جولف ةديدش ةجر رعاط باكحأ هجرو هلتقف ناجرلا دبع

 باب ىلا ب اوهتنا ىتح عنولتقي اولازي ملف فييسلا ايف اوعضوف
 ناكف هلو هل اًرصاح ةنيدملا باب: ىلع ىاط مات ناذه ةنيدم

 ىمريو ةنيدملا باوبا ىلع لتاقيف موي لك ىف يرخب نارلا كبع
 لها هب ىّتأتو راصلمل هب ٌقتشاو روسلا ىوف نم ةراجكاب هباحصأا

 ,مةجو لك نم. هذال فنع رفاط غطقو تريلا لتقلاب اومّبكو 0 |
 اودهجو اوكلم دق هباكا ىأرو ناجرلا دبع كلذ ىأر املق
 هل نامألا هلأسف :رهاط ىلا لسرا ناذع,لعأ هب بتي نأ فوكو

 ناك نم ىف ناجرسلا ىبع لوتعاو هل ىفوو رهاط هنماك دعم لوا |
 © ىلع نب ْنَيَح باككأو هباكت) نم هعم نماتسا ١]

 ار «نينيميلا اذ نيسلمل ىب رهاط ىمس ةنسلا هذه قو ||

 درس ظ
 كْذيو كلذب ىمس هلجا نم ىذلا بيسلا نع ربخل ىصه لك |
 ه) 004. مجحلا. 2) 000. اذه 2 000. نيخيني 0|



 6 |5952 كفن

 )00 نا هخيفقل نا -ىمآ الو سمألاب .مكبحاص وقو اهناسفو  ناسارخ

 انفلخ نم 2000 ليد اصر انعدبم نا لفلا اذه 0

 رجكلاو نهولاو راعلا هب قحلقيو كلذي ناجرلا نبع. .لتعي ” ن

 ل هددم راظتنا ىلع « مهو : 1 نكحتتسا نأو نينممملا ريمأ كنع

 ىلع عب اًكننو يلع ءاقباو هلاجرب انش طب 0 نإ ل

 كبع نم اًبيرق ركسعنف ن ..اذه ةنيدم ىلا فحارتن نللو لاتقلا

 هانعا انيلا ياتحا ناو هنوع اثم برق ءهب اًنعتسا* ناذ نامحرلا

 ايلف ىيك 0 تيأر ام ىأرلا اولق دعم انلئاتو هتئانفب انكو

 عيتجا ناك نم رثكا قغتو هباحصا هلذخ ناذج ةنيدم نم برق
 | ناحرلا دبع ىدانو اهيلع فشأت ناذج ةنيدمل رهاط ىصقو «هيلا م

 اًذيدش اًلاتق اولتتقاف ارهاط قاصف « ةيبعت ىلع 4 يرخف هباحصا ىف

 كبع نا مث *هيف ىحرإلو ىلتقلا رثكو اعيمج ناقيرفلا ربصو
 | 5 ىتح امايا اهب ماقذ ناذج ةنيدم لخدف ميهنا ناجرلا

 ظ اهلف رهاط ىلا فحزو دادعتسالاب رما مث مدخل لمدناو هباكا

 اب

 | | كبع نأ هباككأل لق اوعلط دق هباككا لكاوأو همالعا رهاط ىأر 45

 | 5 نذ مكلتت دنم تيت اذك مق ارتي نأ ديري نامحرلا
 | ١ كوس عنتماو اهقدنخ ىلع مكلتاقو اهلخرف ةنيدملا ىلا رداب

 كرتعملا ةعس هتتكمأو مكيلع لاجلا جل عستا مكمزه ناو اهروسو

 انقدنخ نم اوفق نللو مكنم ىلوو مزهنا نم /لتقو ملتاتق نم
 انبرق عقدنخ َ كعب ناو هانلتاق انم براقت ناف اًبيرق انركسعو 9)

 :٠ 5 000 ميقاو. ن) 400103 حرا. ه) 000. هناعتسا. 2) كل

 0101 جوخ ت5 مي تا 16 2 000 كا )7 ي) (001 0



 !15 خنس مل

 لاومألا هعم لجو ءءانبألا "ىم .لجر كلا نيزشع ىفا اننا

 هيلع بلغ ام ىلا ناولح هالوو زئاوجب هزاجأو ليلو حالسلاب هأوقو

 ةدجتلاو سأبلا لعأو ءانبألا ناسف هعم بحنو ناسارخ ضرا ىم

 عّحضتلاو ثبللا ليلقتو ميسلا ىف شامكالاب هرمأو نم ءانّعلاو
 5 هيلع ىدنخو اهيلا 6 اهاط فبسيف ناذع ةنيدم لزني ىنح

 . لاتقلا ىلا هباحصأو اًرهاط ىداغيو ةلآ هيلا عيجيو هباككا ىلعو

 ىرديلا مدقتو هيب ليعلا ديرب اما كرم ذفنأو هدب طسبو

 ةحاعتلاو رارتغالا نم ىلع هب لمع ام كرتو سارتحالاو ظفحتلا
 نصحو اهقرط طبضف ناذجم ةنيدم لبن ىتح ناجرلا دبع هجوتق

 10 عمتجو بصل قاوسألا .انهتيلا رشحو اهملت لسو اهباوبأو اه 2

 ىيكإ ناكو لاق « هتيراحصو رهاط ءاقلل ٌلعتساو ريملاو « تالالا اهيف

 ىلا نيب ماك هباكصا ىم ةعايج ىف بره هوبا لتق امل ىلع نبأ

 ناكو هسبتحا الا هيبا لف نم دحا هب رمي ال ناكف ناذفا

 لاجيرلاو ليخل هيلا هجويو هيبا ناكم هيلويس اًديحم نا ىرب

 ذ دي ىلا بتكو ددملاو ةوقلا هيفاوي نا ىلأ لغثأ عمجي نا كارل

 نامرلا دبع هيجوت هملعي دمح هيلا بتكف هدجنتسيو هدمتسي

 جانحا ناو هعم ىم ىف رهاط ىقلتو © هعضوم ماقملاب همأبو ىوانبألا

 ارماط غلب الف هناءأو هاوقف ناحرلا دبع ىلا بتك لاجرو ةوق لآ

 لك ىبيي : نم..بوق١ املف .ةيلصتاو: ناجرلا ضيع رست احل
 : لاجر نم نوفرعت نم هعمو انم برق دق ارغاط نا هباختأل ىيج

 2) 000. طقع ع6 طمم» ابنالا ءغ مهتناو ذصضق رابثالا١ 7

 رابنالا١ 65) رهاط. ) ©0600. تالا. 2 51ه ه0 ءصخغعت 1عوععصج

 01127 210 دعم 123 ٍ



 م4 9١ه خنس

 ' «باكصا عانطصاو لاجرلا ىلا بات اًدّمحم نا كشن انسلو لئق

 ةينسأب اهعفريو اكيد لاجرلا كح اينو عئانملا

 قازرألا بلطو بغشلاب هدنج 8 مكنم. لجر لك رمأيلف اهمادقاو

 انكلصي ام #ةلاخل هذه ىف هنم ء بيصن نا انلعلف رئاوجكلاو

 وسيلل «باب ىل* اوفاوتق اوكجصأو متيأر كلذ ىلع ففتأف اندنج ملضبو

 بكرف مزاخ نب هللا دبع ربخل غلبو رئاوفلو قازرألا اوبلطف اوربكو
 باّشنلاب اومارتف بارعألا داوق ىم هريغ ةعامج ىفو هباككا يف هيلا

 لسرأت ٍميجضلاو ريبكتلا دمحم عمسو اًذيدش اًلاتق اولتتقاو ةراجكاو

 نق دنللل نا هيلعأت هيلا عجرف ربخاب هيتأب نا هيلاوم ضعب

 قازرألا ويغ ايش نوبلطي لهف لق جقازرا بلطل اوبغشو اوعيتجا

 15 مناخ ني هللا نبع ىلا عجرا اوبلط ام نوها ام لق ال لق

 نود ناك نم عفرو رهشا ةعبرا قازراب مهل رما رث منع فرصنيلف

 ْ «رئاودلو تالصلاب صاوشلو رم داوقلل رمأو نينامتلا ىلا نينامثلا

 لا ةلبج نب ناجرلا دبع عولخملا ديحت هجو ةنسلا هذه ىفو

 ا بر ناد اع ىوانبألا 15

 را | لل ىلع ّلتق هيلا ىهتنا امل اًدّمحن نا ماص ىب هللا .دبع ركذ

 1 ْ ناجولا دبع دجو هركسع رفاط ةخحايتساو نامعام نب ىسيع

 اذذي

 2 4800101 باكعا ءا2 57متر. 65) 516 1هعأع

 ١ 000. مهنم. 2 ع كرمي. ء 1ص ج]-). 1ةءعوأ ١ 00 ربصن.

 | 2)) 5زع مءءئع 15ص هلعحاطز. 00 هر 6) ©6002 تانلا, ركز 52ه

 | كلك ةنصص آطص 10-21. (000. داوقلا. م0000. ط16 ءغ 061002 ىواينالا,

 هوعمع اد هلت هصتطانق ىرابنالا.



 55 حنس ملم

 نيب 0 ملف ةربتك تاحارج خب كناك كقو ىلتقلا نيب ميلا

 مضناف ماق رث بلطلا نما ىتح هتليلو هموي مهب اًهبشتم ىلنقلا
 دلو رباكأ نم ناكو دادغب ىلا ىضمو ركسعلا لف نم ةعامج ىلأ

 هب" نرخ دن.دجوم .قنااياغ ىف عت باكل ١
 الجر الجر .هلاتق هيلع ضرعي داوقلا نم دعم نك نطرالا نومأملا ١

 «ثاقل نم ءافعالا ىلا اودجل للعلاب لتعيو ةبيهلاب حوصي علكف

 امل نومأملا نا ناساخ لحما ضعب ركذو ««.اليبس هتبراختو
 اوناكف سانلل ىعق هب هللا عقوا امو ىلع ربخب رهاط بانك هلأ

 مويلا كلذ ىف هّناو رصنلاو زعلاب هل نوعديو «هنوتنهيف نولخدي

 ,هاهيلي امو ناسارخ روك عيمج ىف ةفالخل ءامنو دي علخ نلعا

 كلذ ىفو ”ءارعشلا تدشناو ءابطخل اهب بطخو ناسارخ لها وسو

 اكلي

 هيد - د مَ 2 مع

 اهنيد نمو اهايند رمأ نم ةطبغ ىف ةمألا تحبصأ

 اهنومأم او ىنب 0 ىدهلا ماما ثهع تظفح ذأ

 6 اهنييحأ هرش نم تسلك تو املف تدك هاَفَش ىلع

 اهنيواود ا هدْلو 3 ترب ذا هللا فقحب 8

 اهنيبيزتل هللا اهقفو ىلا َدَعَب فيك اهارق الآ

 نب ىلع نا ”ىبرمل اص نب ئلع ركذو «.ةريثك تايبا
 ديحص مدنو اًديدش اًقاجرا دادغيب سانلا فجرا لتق امل

 900ضعب ىلا عاضعب داوقلا ىشمو ؟هرلغو هتكن ىم ناك ام

 دق ايلع نا اولاقف 11١ ةنس لاوش نم فصنلل سيمثل مي

 ©) (000. هنونهمف. 5) رعشلا. 6) 1 همد]. م10 اقش آص 600. ©)

 1ع ءكماتز. م20 ىو ذ ذص ء00. هز ةزع 14 ءأ ]طه 21-آلز.ز ه00. هردغ 3

- 
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 ماع !ا15 زنس

 ' هللا مك ىتح ةدحاو ةعاس 2 امناذ قلطاب مكقك اوعفادو مكنيد

 لها اب ليقي لبقأو اًديدش اًقلق قلقو نيبكاشلل ريخ وهو مكنبي

 ' عهضعب سانلا فحاوتو « ظافلل ظافل ربصلا ربصلا قدحصلاو ءافولا

 رهاط ىدانو ةنيدملا باوبا اوقلغف ىرلا لا فحانتو ضعب ىلا

 ظ ' مكيجني ال هنا مكفلخ نمع مكماما نمي اولغتشا هللا «ءايلوا اب د

 ناقيرغلا رببصو ادد الانع ' اولتعفاو ءاوبخالتتو :ىحجنسلاب "قلل هلا

 ااكنم اشف اهتّسفف رهاط ةسيم ىلع ىلع ةنميم تلعو اًعيبج
 ' اولعجا رهاط لقو اهعضوم نع اهتلازذ هتنميم ىلع هترسيمو

 اهنم متضضف دق ول مكن بلقلا سيدارك ىلع مكّدجو مكمأب

 أ١ اكداص اربص هباكصا ربصف «ةاهرخاوا ىلع اهلثاوا تععجر ةدحاو ةيار 0

 | ١ تعجرو لتقلا مثيف اورثكأو مومزبف بلقلا تاير < لوا ىلع اولج رف
 | اباصصا ىأو ىلع ةنميم نضقتناو ضعب ىلع اهضعب تايارلا

 ١ 000 0 شبس لا يع هال سل

 نيا هباكتا ىداني لعجت ىلع ىلا ةرهلا تيهتناو مومزهف هوجو

 ةنواعم ةرغلا دعب ةركلا ىلا ءانبألا رشعم اب ليلاكألاو ةروسُألا باككا ذو

 هلتقف هسب رهاط ب تيل لع لجو داموا ميل رك نح

 منيب ليللا لاح ىتح عانورسأبو عنولنقي فييسلا هيف أ!بعضوو

 || لع باكا ىف رهاط ئدانو ةريتك ةمينغ اوهنغو بلطلا .نيبو

 | مهباود نع اولرنو قتحلسا او حرطف نمأ وهف هحالس عضو نم

 « نومأملا ائلر سو ءلاو ىرسألاب ثعبو ىلا ةنيدم ىلا رهاط عج عجحر و 0

 | كلذ ىف هسفن حرط ىسيع نب ىلع نب هللا دبع نا ركذو

 ©) ©0060. ايلو. 82) 5ءع. دنس آش. 4 اهرخأ *) 000. كيلوا.



 اد خنس "ار

 ليخاب ليخل < محلأو لاجرلاب لاجرلا فلا ىللو ربصلاو ظافلمل لفا
 صيرح ريخلل بستح ربص 8 ربصأو ءافولاو ةعاطلا ىلع كيتعأو

 ىخلا كلذف ملفلاو رفظلا هللا قزري ناف ةداهشلا لضفب زوفلا ىلع

 امو لستم لاق نب لوألا كشف خللا حتا ناو رت
 5 ناف موقلا اورداب هباك#ل ع. لاقو -. يلضفأو !لرجلا هللا "ىنع

 ةرارح "ىلع ربط مل نكي مينا" سكت تطاق رك
 ريسصو اًبلقو ةرسيمو ةنييم هدنج ءابعو املا نعطو فييسلا

 ريصف .ةيار ةسيار تايارلا مّثقو لجر فلا ةيار لك ىف تايار مشع
 لاطو تو تربصف ىلوالا تلناأق اذأ اهءارمأ رماأو ةولغ يار لك نيب
 ٠ عجرت ىتح تلناق ىتلا رّخوتو اهيلث ىتلا مكقت نا لانقلا اهب

 باصخصا ريصو ةدواعملاو ةبراحملل طشنتو يبرتستو اهسفنا اهيلا

 هباصحا ىف بلقلا ىف فقوو تايارلا ماما #دريحلاو نشاوللو عوردلا

 نيسلل نب رهاط بتكو نم ةدجنلاو ظافللو سأبلا لها نم

 ىثات ىكاقب رمي لعجو هفوفص ىوسو هسيداك سدركو هبئاتك

 (ة متسل مكنا ركشلاو ءافولا لعأو هللا ءايلوا اب ليقيف ةعامج ةعامجو
 ام اوعّيض كوه نا ردغلاو تكنلا لقا نم نورت نيكلا هللا

 نوبلطي امّناو متيعر ىتلا نامنألا اوثكنو متمظع ام اورغصو متظفح
 دق ولف بهنو بلس باكا لهطظو ردغلا ىلع نولتاقيو لظابلا
 مكيلع فو هدعو هللا وجنا ىق مادقألا متبتاو راصبألا متضضغ

 20 نع رانلا بيساعيو ةنتفلا تيغاوط اودلاجت هصنو هزع باوبا

 ه) 14 مكقاو. ملل. ة) 5زع ماع آه. 000. ربصلاو. 4)

 000. انعو.. 2) 5زغ ه00. هد ام. نودكلاو



 ىلا 116 نس

 تويبلاب اومصتعن.'نا لانق كهلد نا ىرحأو كربلا نم © نكأو ةريملا

 7  كيلع درت زا ىحم كينأب: نا .ىلا ةلواطماو ةلطاملا ىلع اووُقَ
 5 ئرلا لعا .نا متيأر ام سيل ىلا نا رهاط لاقف ءكفلخ نم

 نم مكغلب دق نم هعمو نوقتم هتوطسو هترعم نمو نوبثاه ّىلعل

 000001000 ةيليلل ورقلا تيغلو لاب كييلاعصو .سداوبلا تلك:
 |0000 اني اوتولا ىلا ةفوخ اهلما وعدي .نا. ىلا_ةنيدم انيلع
 | يلع كرويو عرابد ىف اوبعور طق ميق 0 رن هنأ عم انلانق ىلع

 ىأرلا امو ودع يلع ارتجاو رع بهذو اولذو اونهو الأ

 الاو رفظلا هللا اناطعا ناف انررهظ افق ىرلا ةنيدم رْيصن نا الا

 وتاب نأ ىلأ اهتعنم ىف انص<و اهككس ىف #انلتاقف اهيلع < انلوع

 ا رافاط ىدانف تيأر ام ئأرلا اولاق. «ناسارخ .نم توق.وا بدم

 لاقي ةيرقب ىرلا نم ميسارف ةسمخ ىلع اوركسعف اوجرخت هباحما
 دق كدنج نا ريمألا اهيا لاقف ءالعلا نب مح هاتأو صاولك اهل

 كناكمب تققا ولف هنم ابعرو اًدخ جبولق تآلتماو شيل اذه اوباع
 هجو اوفرعيو مهب © اوسنأبو كباحكا جماشي نا ىلا لاتقلا تدعفادو ؛5

 000 ارح مهلك نما ىَتأ ال ئلا الا لاه «علاتتق "ىف! فخأملا

 تعفاد ناف مثددع ريتك مذاوس ميظع ميقلاو ليلق ىاضتا نإ
 انأو انتروعو انتلق ىلع اوعلطي نا نمآ م ةرجانملا ترخأو لاتقلا

 ىلذخو قاكتا رثكا ىّتع رفنيف ةبهر وأ ةبغري ىعم نم اوليمتسي

 9) 516 1ع -214. 000 نسلكو. 2) 0600 الع عك خخ

 ىأولا <) 56. داتتص 14. 000. انولع. . ©4) 14 هانلتاقف. 6)

 نيسنابو © لعادلع نوفرعيو. رك 400101 ذلق هع خب



 او نس مل

 تي ريمألا هللا ىقبا كينك ول لقو هتمّكقم بحاص هاتأو ىلا

 اليخ كك وو نيف ركسعت اعضوم تدن راو عئالطلا تتعبو نوبعلا

 لق «دنجلل سنآو ىأرلا ىف غلبا كلذ ناك هب نونمأب كباحكأل

 رهاط لاح نا ظفحتلاو ديلكللب ل. ثعوسي واط سس ل

 5 انرفكيف اهلخا 3 هتهبيف ىرلاب ىصحتي نا اما نيرما دحا ىلا لووت

 ؛هنم انركاسعو انلويخ تيبرق ول اعجار ربحيو اهيلخب وا هتنوم

 ىلع رذحاو ركسعلا قفتم عمجا لاقف ىلع نب ىهحي هلت
 نف ميقلا نم فنك اهعمو الا ليثل حرست الو < تايبلا كدنج
 زوتحت نا ةقثلاو رارتغالب ريحت ال بورللو قاوتلاب ساست ال ركاسكلا
 ٠> ةملثلاو اًمارض تراص امير ةّيفَل ةرارشلاف وهاط ىل ٌبراكُبلا لقت الو

 تبرق دقو اًميظع ارب تراصف نوهثو: اهب رتغا امير 4ليسلا نم
 لق اذه هموي ىلا رخآتي ره برهلا هيأ .ناك ولخ رتاط نم انركاشسلا

 ظفحي امنأو ىرت ىذلا عضوملا اذه ىف « سيل ؟هاط ناف تكسا

 اهءافكا اهل ىوانملا ناك اذا كعتستو اهنارقا تيقل اذا ٌلاجيلا

 هك نبا ىلعا لئبفا لق نلاك نيالا قيع ركذو «اهءارظنو

 كس كلق رهاط اهبو يساوف رضع ىلح نيا نسال ١
 هباككا رهاط رواشف هتيراحت ظعتساو اهقرط ىلع ملاسملا عضوو اهباوبا

 ىلا هيلع ردق ام لاتقلا عفاديو ىلا ةنيدب ميقي نا هيلع اور
 هنود, رمألا .ىلوتي كتكات ليث نم.دحلا ناسرح نم هيحاا

 هم ىلع هل ردقأو كببو كباككأب ففرا ْىَرلا ةنيدب كماقم نأ اولاقو

 ه) 000. لتمل. 5ءءاتئانك ةانتح 1ش ءغ 135001 1, 425 825) 6
 «00.: 3[ةك., 771, 425 دب بتيفر 14 1111116. هتيبيفخ. 2 000. تابثلا |

 2) 0 رمسلا. ه) 3135. 422, 5 200134 انف 0111550 تك ىذلا.



 1 15 دس

 ”ًفاط نا هل لاقيف ناسارخ لها ملع علطتسي رابخألا نع اهلأسي

 رفاط امو ليقي مث كحضيف هنلأ مريو هباكصتا ضرعي ىرلاب ميقم

 0000 1 انو رانا نم ازارش وا قاضغل نما كوش الا وع ام ةللاوف

 "لاقف هباككا ىلا تفتلا رث بورأل ىقليو شويلل ىلع ىلوتي رهاط
 جحيرلا نم رجحشلا فاصقنا «فصقني نأ نيبو مكنيب ام هللاو و

 ىيقت ال لاخسلا ناف ناذهم ةبقع انروبع هغلبي نا الا فصاعلا

 رهاط ْمقي نف دسألا ءاقل ىلع اهل ربص ال بلاعتلاو حاطنلا ىلع

 ركذو 2« امرلا ةئسأو فويسلا ةابظل ضرعم لوأ نكي هعضوم

 ناذيم ةبقع ىلا راص امل ىسيع نب ىلع نا ثراثل نب ديزي
 نأ اولاقن ربخل نع مهلاسف ناسارخ نم نمدق :ةلفاق لبقتسا

 نلملا ناو برلل هلآ نختاو لاتقلل ٌتعتسا دقو ىرلاب ميقم ا!رهاط

 موب لك ىف هّناو روللا نم اهيلي امو ناسخ نم هيلع ىرتب
 ||| ناسارخ شيج بحاص ةدنا نوري مهّناو دباحصا رثكيو هما مظعي
 (١ لا ريغ ال اولق هب دحا ناسارخ لعأ نم صخش لهف ىلع لق

 |١ لقو ريسللاو لزانملا طب رمأف نوبي سانلاو ةيرطضم اهب رومألا دم
 |انف انوهظ فلخ اهانريص دق 5 ىلا ميقلا ةياهن نا هباكعأل

 | | ابتالا ذفنا رث مهتعامج .تقرفتو مهماظن رشتناو عداضعا يف كلذ

 ||| ااذعي كرلملا نم اهألاو امو ناتسربط لدبجو مليدلا كولم ىلا

 |١" الخل فويسلاو ةروسألاو ناججتلا ميلا ىحعأو وئاوللو تالصلا
 ّْ | لوضولا دارا نم اوعنجو ناسارخ فيرط اوعطقي نا #مرمأو 5-7 90

 | |! لوا ىف راص ىتح راسو كلذ ىلا ىباجأت ىحملا ىم رهاط ىلا

 ١ (000-: فصقتي. -:83) عنا.



 145 خنس ملأ

 ىرقلا لها ىلع ةراغلاو ةيعرلاب ثبعلا ىم كدنج عنما لاقف

 ميضاو ىلع نب ىيك ىلا لوو ءاسنلا كاهنناو رجشلا عطقو

 نم ءىنجي اه هقازرا:هدنجلا ىلا, عقديل مو ااًفيقك اننا 1
 جرخ نمو كباعا نم الجر اهنع لحرت ةروك لك لوو اهجارخ
 5 نسحأو هماركا رهظأف اههوجوو ناسرخ لما دنج نم كيلا

 الو يارخل عبر «ناساوخ- لقا نع عضو هيخأب اَّخا بقاعت الو هنوئتاج

 هللا دبعل نذأت الو رب كباحصا ىف نعط وا هسب كمر اًذحا نموت

 اذف .« هيلع هيف: رهظت :ىذلا : ىيلا نم .ةتلك” نم: تكا القل

 كيصانف ناطيشلا هرغ ناف كدنع كباكا توا عم نكيلف متصخ#ا

 :0 ناسارخ روك ضعب ىلا كنم بره ناو اًرسا كسأت نأ ىلع . صرحاف
 علصا معت لق هب كيصوا ام ٌّلك تمهقأ كسفنب ريسملا هيلا ّلوتف

 نأ ركذو >«هنوعو هللا ةكرب ىلع رس لق نينموملا ريما هللا

 رمقلا حالص كريس ترظننا ول ريمألا هللا حلصا لاقف هانا كما

 مالغل لاقف ةفرصنم ةطقاس هنع دوعسلاو ةيلاع هيلع سحنلا نآف

 روان هيلع مدقيو هلبطب برضي ةمّدقملا بحاصل لق كيعس اي هل
 ةانلرف انتوا قم دنا دمع كال قو يقل دع لااا
 انل نكي رث انلتاو انبراح نمو هنع انففكو دانعداو انعدأو نمو

 انظو انف رئقلا كاسفب قععن ال اثا"نملعوم بفيصلا ل
 رفعج وبأ لق ,«ءادعألا ةرجانمو ءاقللا قدص ة ىلع نسكت

 90 ىسيع نب ىلع ركسغ ّق جرخ نم قد كرمك )لاذ هنأ عاضعب ركذو

 ناكف ناسارخ نم لفاوقلا هتيقل ناولح زاج املف ناعام نبأ

 «) 800101 هيلع. 82) ©00. ىع.



 مام ا15 نس

 ىلع هاغو هناطاس ىف هاخا سقان كلم ىنبا امتار ىّنَو هوركم نم
 فقح هللا دبعل فعان نيغ «هتيميو دج لكي ميركاو هدي ىف ام
 هرسناقات الو يظن تسل كنف مالكاب ههبجان الو هنوخأو 0 «دلاو

 الو ةيراج هنم عن الو ّلغ الو كيقب © هنغرت الو كيبعلا راسناقا

 بكرت الو «ريسملا ىف هءاست الو ريسلا ىف هيلع فنعت. الو امداخ

 ةضف نم اًديق هيلا نعفد مث هتارت الف كيلع كفس ناو هنم

 كرما لبقأس اهل لاقف «ديقلا اذهب هديقف كدي ىف راص نا تلاقو
 عيابو نومأملا. علخ كّيح رهظأو 2 «كتعاطب كلذ ىف لعأو

 اذتعا ىطعأو هللا كبعو: ىنوم ناساخ الا قاثآلا عيبج ىق..ءينبال و

 ىسوم ىمسو رئاوخلو لاومالا كنألو داوقلاو مشام ىنب مهتعيب

 نب ىلع يرخ رث فخاب مئاقلا هللا دبع ىمسو فحلاب فطانلا

 ضعب ركذف « هلاقتأو ى دتبقأو ر/ :هطبيطاسغفب اًكسرف ناك دركسع

 رهظأو اهلرك 8فأر الاجر رثكا ناك اًركسع اور هل نأ .دادغب لها
 نب ورع وكذو «« دركسع نم دبه ليك ا مثأو اكد

 هيصوي لبقأو لجرتق لون ناسارخ باب زاج امل ادمحص نا كيعس

 ©) اد ءمدز. م10 معنجع 15 200. 14. هقيمي. 65) 14 هتدالو. ه)

 18 هنقون» 24) 5ءعاتألاتق ةاتتت 1ث. ريبسلا» ه) 1طصد ج1-10).

 ءأ 27ج يعررو ., مدر ةرخآلا ىدابج نم نيقب كل 6 نابعش 8

 رك) 000. هيطاطسفي. ى) 1: همدز. 720 حيسأو 12 ©0006. /) ا»

 لكك 126721. ةروأو٠



 58١ه خمس ممأاب

 555 2 ل | و نع مظعأو * نينموم ا ربيهأ لع كرأ

 ةعن ةدهاشم ارووسم هبرقب اًطبتغم 0 نأو © نينموم ا ريما ىلا

 سوخشلا نم : يل 0 ىلع ىنرقي نأ كك نأ هدنع هللا :

 5 ىسحأو يلا باتكلا عفدف اًحلاصو اًدمحو رفعج 1 ئسيفي

 ناسارخ فاطلا ىم هل أيهت ام نمت ىلا لجو ركتاوج ىف عيلا
 نايفس لاق «هرذعب اوموقي نأو هدنع هرمهأ 6 اونسك< نأ علأسو

 ال١ نومأملا نا فرح هللا ىبع تانك تبيح اماابث ينيك 0

 بحاص راس ىب دايح نب ةيصع هجوف هيلع مولقلا ىلع هعباتي

 © عنمي ناو ىلاو ناذ# نيب اميف ةحلسم ميقي نأ هرمأو هسرح

 الف ةراملا شتفي ناو ةريملا نم ناسارخ ىلا ءىنت لمح نم راجبتلا

 ىلع منع رثث 12 ةنس كلذو ء ديري امو :رابخأب بتك عم نوكي
 نيسيخ ىلع هل دقعف ناهام نب ىسيغ نب ىلع اعنف هتّئراخح

 همأو كنلمل وتاخد هيلا 8 دادغب لما نم لجارو سراف فلا

 15 عشرسبو بحا نم صخبو ع ىلع دارأ نم ريخاتيو 4 ىقتني نأ

 انت لامألا توببو السلا نم هنكمأو نيتامثلا ىلا دارا نم

 0 ينشف ا تر تال ا نومألا ىلأ

 نليماتكلك فلك مع تهانت هيلا ىحلو ناك ناو نينمولا

 وو هيلع تدحب امل زفقفشم قف نم © ةفطعنم هللا دبع ىلع ىتناف ىرذح

 7112662)2.ءد الذل 22عءرتت ب 220700 و ه) 4 ديزي.

 2) 000. 5.2. )2  درع 2ءءاع لك 002 متضطحبما
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 م هلغا ىكياك نم 0

 م1 ١15 خئنس

 ' كنم ةلص اهريصو ةنسلا هذه ىف هتبيرض © «دتيراوتا كلم .ملسو

 )01 2 نيل ني لبلا عيصاو كقارطا: كيلا ممل 3من ةةتلصو

 الاو ترفط ناف لاجيرلاب لاجرلاو ليخاب ليخل برضا رت كدنج
 ا هللا, دبع فرعف ءارداق نقاخ ىاحللا نم كيرت ام ىلع تنك

 ١ ىوت اع ىروما نم نيغو رمألا اذه ىف لما لاقف لق ام ىحص
 ' ناك .نم ىلا بتكو اونعناو اوضرف ةاصعلا كثلوا ىلا بتككا لقت
 رفاط ىلا بنتكو هيلع همدقأت نوتللو# تاوقلا ! نم ورم نع اًذاش

 | اطبضي نا كومأت ىلا ىلع هللا ىبع لماع ذتموي وفو نيسلل نبا
 ادي نم ةدح رذح ىلع 008 هفارطا هيلا عمجج نأو هتيحان

 دن ًايهتو برخلل ٌلعتسا هيلع مهم 5 ندعو هقرطت 5

 | لضفلا ىلا ثعب هللا فبع نا لاقيو «ناسارخ نالب نع كح

 // ىموي ىرظْأ ريمألا .اهيأ لاقف دسم رمأ ىف ناشتسا لهس با
 ' حببصا املف هتليل ىلا ردي تابف ىأ,ب كيلع 2ثعتا اذه

 | ةبقاعلا ناو هيلغيس هنأ ىأرف ميجلا يف رظن هنأ ةملعأت هيلع اذغ

 ”ةابتك ناسارخ ارامل نم ات كا ذل يعل عوف ا

 دعب امأ نيراع نب هللا دبع نم نينموملا ريما مح هللا دبعل

 ١ نوعو هلامع نم لماع انا امنا نينموملا ريمأ باتك ىلا لصو كقف

 اب ىماقم را ىرعلو نينموملا ريمأ ودع نى

 ع ه) 000. طمع !1هعم هكيبنز ىكب» 6) 0000. 2 5ءل 710

 االمكه !. 7. 2 400103 ىم. .2) 0600. اوحعأا. ه) 8

 00 201. 6 مدع 11 00



 لل ةخدس ماه

 قلم ريغ امركم اًضاحم تف نوحألا تدل ا كي هن

 نا لق 2؛كمدو كسفن ىف ماكتحالا ىم كودع نكمم الو كيديب

 رومألا ىم سالصو ىرمأ نم ةوق ىف انأو ىناتا ناك ول رمآلا اذه

 «داسفا دعب ىناتا هنللو انكم هعفد ىف لايتحالاو اريسي هبطخ ناك |

 ؟ ءاونلاو 7 خعاطلا هيبغيج ةقرافمو اهرماغو اهرماع بارطضاو ناس ضارخ

 نم هيلي ام ىلع ةراغلل لباك كلم ُىئَيِهتو تبتلا بحاص ناتاخ
 بو 2

 ىل امو اهيبدوي ناك ىتلا ةبيرضلاب هدنيرارتأ < كلم عانتماو ناسارخ دالب

 بلطي مم اًديحم نا ملعا ان. كي رومألا هذه نم ةنحاوب |

 قاحللاو هيف انأ ام ةيلخت الا ىرا ام. هحبري مشل الا ىم.يدت |

 «٠ ئلع ىمأ نا ىرخابف هدالببو هب ةراكجتسالاو كرنلا كلم ناقاحلا '

 اهيا لضقلا هل لاقف «ىب ردغلاو ىرهق دارا نم عنتماو ىسفنا

 نومأم ريغ ىغبلاو ملظلا ةعبتو ةحيدش ردغلا ةبقع نا ريمألا 1

 ا معاق داع لق روهقمو اًريزع داع ىف 010 فرو اهرش 1

 ميضلاو لذلا يح ىم رسيا توملا حو ةرثللاو ةلقلاب رصنلا سيئو /

 دو ادركاتم دمحم ةعاط ىلا ريصتو هيف تنا ام قرافت نأ ىرا ايا

 ىف ارذنع :ىليت نا ريغ نم هتكلم لعا ةلمج ق 2نشكرس

 امهدالب امهْلوَف ناتقاخو هيبغيج ىلا بتكا نلتو لانق الو داهج

 صضعب لباك كلم ىلا ثععباو كولملا ةبراحص ىف امهل ةيوقتلا اهذعو

 هر اصيرح كلذ ىلع هدجت ةعداوملا ةلسو اهفرطو ناساخ اياذا

 2) (000. اسقأ. 235) 5ءءاتكاتك داتتم 14. 000. ةيغاطلا. .... ظلك

 0101 كلمز لعته0ع ءم0. طقطء# هدنيزاريا. 2 42) 5ذع 1ءيذ مه لخدف
112 600 
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 حصن ىأرلا لامعا قو ىأرلا © نايبت ةيورلا ىفو صيرح هقفاوو

 هنع ةوخأتا ال وما * نينموملا ريما هيلا ىذد ىنلا رمألاو ماوتعالا

 روغت نم رغت ىف انأو ةلجمو اًناستعا هيلع مّكقتا الو ةعفادمو اًطبنت

 ام توف نما رن هيلع تقا ناو ةيعرلاو دونإل ىكع دوركم او ررضلا 5

 ءاش نا ىريسم نم هيلع مزتعا اميف ىأولا جصنو ىوما ىف رظنا

 نايفس ركذف مثيلا ناسحالاو ماماكاو مضلازناب يما مث هللا
 '” ديطاعتو نكي ى طقسا -بانثلا رف اهل نومأملا ناب ل

 هأرقأت لهس نب لصفلا انحف هيلع نري ام ٍرْخي رثو هنم هيلع كو
 كعضومب كسينت نأ ىرا لق رمألا اذه 0 لقو كيلاخللا

 قيكو لق اذب ككلذ نم دج كتننأو اًليبس انيلع لعجت .الو
 ,االعم دفونلمخلو داوقلا نطو دهح ةفلاخو ىتضومب كسمتلا ىننكي

 لها ىف ىف دق ام عم هيلا ترص دق نئازشلو لاومألا وثكأو
 " نوداقنم ماردلا عم نولثام سانلا امنأر هدثاوفو هنالص نم دادغب ؛5

  كهع ءانو ىف نوبغي الو ةعيب ظفح اهرودجو اذا نورظني 9 اهل

 انو سارتحالا قحخ ةيهتلا تعقو اذا لضفلا هل لاقف ةنامأ الو

 ” نآلو ففشم كيدي ىف ام ىلا ههش نمو فوختم دمحن ردغل

 2 ناث ىرحا كتيالو لما ىاريظ نيب اميقم كوعو كدنج ىف نوكت

 رغظلا هللا كاطعا اماف هتدياكو < هترجانو هل تدرج* رما هنم كود وو

 2 04 نابيت. 65) 060. رحاق ال ارم. 2 4

 هترخاتو هل تدكح.
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 !15 خس ا

 ريما قحب ةفرعملا نم هيلع تننا اميف ليوطتلاو راثكالب كديزن
 نم كملي انيق بطخلو ريطاسألاب كمين قكشي لو ننسولا

 «ةافللا نينموملا ريما زوعا دقو نيملسملا رومأب ةيانعلاو رظنلا
 ةيوقتلاو ةنوعملا ف كيلا اعرف كلوانبتو هترضح ءاحصنلاو

 5: ةييظع ةعنف هيلا كحد اميف نينموملا يما بج ناف دما ىلع هل

 نينموملا ريما هللا نعي دعقت ناو كتيب لعأو كتيع اهب ىفالتي
 ىلع دامتعالاو كيب ميل نم:هيلعاوج امه لت ةعستلا ا

 اهيا لاقف ىلصملا بحاص ملاص ملكتو >> ه4«كتكجصنو كتعاط

 ةلودلا هذه ديكي نمو ليلق ناوعألاو ةليقت ةفالكل نا ريمآلا

 ه ةيصعملاو ةفالكلا لها نم اهئايلوأل ةدناعلاو اهّشغ ىلع ل

 م [2ناسفو رومألا حالصو هقيقشو نينموم ا ربما وخا كثنأو وهتك

 دقو هتيالوو ةناطلس ىف كراشم او هللهع 1 تنا ذأ هيلعو كيلع :

 كناعتسا ام ىلع كتنواعمب فتوو هبانكب نكمل ريمأ كلوانت

 ىف ميظع الص هيلع مودقلا ىلأ هايا كتباجا ىفو هروما نم هيلع ْ

 اك هيما ىف ريمألا هللا ففقو ةمخلاو ةلملا لعأل نوكسو سنأو ةفالثل

 هللا لكيكف وهل لا ديلا م < هل 1+ ستيلا

 3 وأ ا ام ىلا *نوعملأو يا نم ىومتوعدو 5 ال ام هللا همركا

 همس ام. ىلا ةنعاسملا ىلعو ملقم نيتيوملا ريما ةعاطل انو هعفبا

 4) ©2050. ةيافللا“ ) 400:01 اهيا. 2 5زع 1ءوعدكتتسم ىاتكمتءعم#

 م0 ىضنأو 12 0



 مل اه خدم

 ' لاومألا نم شعم هب ثععب ناك امو كيحن باتك هيلا اوعفذف عل

 ” الع دهفالكلا نم ليخت دق كاخا نا ريمألا اهيا لق رق هيلع

 ” اذ نتفدص دقو ليلعب أبع سانلا روما ى رظنلا ننو اًميظع

 ' اسنإب ام ليلقو لدعلا نع ةافللاو ل ءا ازولا 0 ري

 7١١ كضحن الو هل كرصنل 0 هب ىف 0 انهشنلو 1 ةرزاوملل

 ظ " حالصو ميظع سنا هيلع كمودق ىو هيلع كفالخل انو ةعاط ىلع

 انغأو هنعاظ رّثأو كبيخا ةوعد ريمالا اهيا انيك هنااحاسو هنلودل

 / كلصو فتشمل ءاضق كلذ ىف ناف هما ىف هيلع كناعتسا ام اع
 0 58 3 ١ 15 0 0 ٠

 ىسيع ملكتو 2«هيأر بقاوع يف حالصلاو ةريدل هل لعجو دوما.

 ىف دلل هللا ا ىلع را نأ لاقف رفعج قنا نب ويفع دج نبدأ

 ل
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 - + رسب

 نييموم لا ريما قح نم بجي ام هفيرعت كار اصنقالاو 0 ليقلا

 000 ديول يعل ىع هللا ديبكا يملا بايع لنقول" ريصقت
 | دنع ادبجا الو هتيبر لك نم : ةريغ كيش نم ه«هبرق نع

 دمامأ عاطاو ماا ب 0 ىلوأ ريمألاو ايضوغ 0 كك ك1

 ' لق ىضرا وه امي نول ريمأ ديل ذنب باتتك اهي زيمألا لعبلف

 ”ظحح لصف هيلع 2 مودقلا ناف هتبحو نينموملا ريما ةقفاوم نم

 ٠ 0 نيملاسملا ىلع هوركمو روضو نيدلا قق كفَكو هنع ءاتطتبالاو ميظع 0

 (| آل انا ريمألا اهيا لاقف كيهن نب ىسيع نب دكمح ملكتو

 | 6) ©04 دوزوتعان» 20: 004: مخقلا



 45 زؤئنس مأأ

 اميف ركفو هدالبو هدابع رومأ نم هدلقو هللا هلمح ام ىلع ةفناكملاو

 نم دب رمأو ةيالرلا نم كل بسجوا نيشرلا نينملا ريما نك |
 لخدي 9 نأ نيبنموم ا ريما اجرف اهنم كيلا رم ويصت ام ىلع كدارقا

 اميف كايا هصاخ#تا ناك فا هثيج ىف تكن الو هنيد' ف فكو ةيلع
 5 هلضفو هحالص مهتماع ىلا لفت دعفن نيملسمل ىلع دوعي

 جلصأو روغتلل كسا هنم برقلاب كناكم نا نينموملا ريما ملعو
 ناسارخ .دالبب كماقم نم. ةماعلا ىلع دراو ءيفلل ىكاو دونكلل

 بحي امو نينموملا ل اعطقنم

 ىلوي نا نينموملا ريما ىأ دقو كيبحتو كبر نم هب عاتمتسالا
 ؛ ثدح ام كتفالخ ىم هدّلقي اميف نينموملا ويما نب ىسوم

 هللا ةكرب :للح نيينفوللا ريما ىلع 0 كيهنو كرما نم هيلا

 4 ةريبصب ذفنأو خبقاع دجأو ءاجر ج كيفأو لما طي 6 هنوعو

 هنع ليتحاو هوما ىلع نينموملا ريما دب ناعتسا ّنَم ء لوا كنف
 عفدو ١ ««مالسلاو هتمذو هتيب لها الص هيف اميف بسنلا

 ؛: نب مح نب ىبوم نب ىسيع نب ىسوم نب سابعلا ىلا بانا

 ىسيع نب ضمح ىلا رفعج ىنأ نب رفعج نب ىسيع ىو ىلع
 ىلا هب اوهجوتي نا مرمأو ىلصمل بحاص ماص ىلاو كيهن نبا

 وغلب الا ففرلاو نيللا نم اًيجو اوحكي ال ناو نومأملا هللا كبع
 ايادهلاو فاطلألاو لاومألا مهضعب لمحو هيف هيلع رمألا .اولهسو |

 © نذا هللا دبع ىلا اولصو املف هباتكب اوهجوتف 118 ةنس ىف ككنوأ]

 ©) 000. ايبعم. )25  000. ةييعو. 2 ةذع 16عأ1 60 طسواب 12
 ديل ( ِ 3 ©«00. 2 2) 7600: ةدصن: 72)) 600 1هكعولا كا ١



 مأو 116 دنس

 © بانو ةوعدلا هذه يش نيل: لد ارق ثمحت ا مسيتفا نافام نتا

 ىلا ةعفر مث هتعاط نهوي الو همامأ ىلع فلاخ ال ةلودلا هذه

 ىلا باجا داوقلا لوا هنا لاقيف ىضم اميف هيلا هعفر درا رث عضوم

 أملو رفعج وبأ لاق <« هيأر لع كي عباتو هللا كيبع علخ

 ةرذعت ال عيبرلا نب د لضفلا هل لاق هللا دبع علخ ىلع لدي“ مزع د

 ةيفاع ىف رمألا اذه ملسي هّلعلو كدوخا هتاف نينموملا ريما اي هيلا

 لعفأت لق هتدناعمو هتيراحن نم نسملسو هتنووم تيفك كق نوكتف

 ةتشحو نكسنتو هسفن هب © بيطتست اباتك هيلا بتكت لاق اذ ام

 نسحأو ريبدتلا ىف غلبا كلذ نافذ هحي ىف امع كل مفصلا هلأستو

 يف ّلعا هل لاقف دكيلتاب هتلجاعمو دونجناب هترئاكم نم ةلاقلا ىدو
 هللا ىبع ىلآأ بانكلل جبص نسب ليعايسا رضح املف « كير كلذ

 نظلل كيلوت هيدي ىف امع مفصلا ةنلب 00 نينمولا 0 اب لاق
 ا

 كلذ نافذ كيلا موناقلا ةلَشو 6 ةظناعتسالاو مهبيرق ىم 2 ا

 "> لضفلا لاقف 15 هنعاط بجوي امبف غلبي نأ ئربحأو عملبأ 5

 بتكف لق «ىأر ا ا لف نيبنموملا ريما اب لاق ام لوقلا

 ورا نب هللا كىبع ىلا نيا ريما 0 3 دنع نم هيلا

 55 كرما 3 ىور 1 ريهأ ن . اف لعيب 0 يو ريبمأ

 ةنواعملا نم كبرق ّق 1 لموي امو / كرغت نم ىديف تننا ىذلا

 ار الق تاتو 5012) 02:1 ,ىغت. 155: هلتطلا رذعت. هه 004
 بيطست. 2) 000. نوزتخلا 2 5زع 1ءعوعملتس» 55م م5053 1

 هلتطز. نطأ 1ءولاتع ميرقل كبح هملعات. 000. بجي. /ي) 00101
 اي“  م) ©0040. هن ىف هذه )2  ©00. كرعت. 2 000. كموي.



 10 . يابس -

 [ييسأ ركاذو ,«هلتقمو هرم نم ناك ام ناكف هفلسلو هل مدقت

 فروج ىف كيحم ىلع تلخد لق كيد لوم. صفح نب ورع نا

 هيلا "لدم ال ثيمع ةيلا لما هلتصاخ نك تانكو ليلا

 وخحنو هيلي نيبب عمشلاو هتاجريف هيشحو هيلوم نم دحا
 ىف سلا :تيلعف يلع كفي ملف" عالج كمال ردكم

 ىبنوم ىعنيح يسر سلع ةافقاو ىلا لج موس رت ل
 مناخ نب هللا دبع قرضحأ لاقف ىلا هسأ, عفر ث لبللا رثكا

 ىصقنا ىتح هترطانم ىف لؤي ملف هترصحأف هللا دبع ىلا تيصف
 ََك ا ص اب هللا كدشنا 0 وهو هللا دبع تععمسف ليلا

 لضفا ناك كلملا كبعف 8 ملل يديككما“ لاك هليخ 8 ىَأ

 «هةيجع ىف نالحن عيتجج ال لوقي ثيح اًرظن لمكأو اير كنم '
 عيبرلا نب لصفلل لرقي اًدمحم تعمسو صفح نب ومع لق

 نم كب الو هصرعتو هللا دبع ءاقب عم ةايح ال لصف اي كليو |

 15 ىتف لوقي وهو لعفي نا هدعيو كلذ ىلع هنيعي لضفلاو هعاخ

 مدخل نس ركذو ٠ «انهينلي امي ناسارخ ىلع بلي هنا كل
 وجو عمج ةنبال ةعيبلاو نومأملا علضب مه امل اًذيح نا كبح

 ميق ه«دعاس اميرو هدوبابق !دخاو اًدحاو مهيلع ضرعي .ناكف داوقلا

 نينمهملا زيمأ اي لاقف كلذ ىف هرواشف مناخ نب ةهرخ ىلا غلب ىتكلا

 ه0 داوقلا 6 5 كافحص نيك2 منو كبذك نم كحسني رف

 كدهع اوثكنيف كهعلا ثكن ىلع مهلمحت الو كيعلخف علل ىلع
 ىسيع ىب ىلع لبقاو 8لولقم,تكانلاو لوجتم رداغلا نات لتس

 - ه1 1[. ميجا. 8556. 3( 26- )2  اك ليلغم».
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 ممله 1١ه ظخنس

 ىلا زوأجانتو كيأرب اهيف مكحتو كسفن ىلع اهيف ىمأث ىعلا رادلا

 كلاوماو كدقع ىلا كعجرم نوكيو كلعف اصل القت نسحب نم
 ىلع ٌةّيقب كلذ رذعت ناو اًليكو هللب ىفكو هللا كلذب كلو

 لغلف ىكعكب هعوقو فخ رز ام قح لوقو كديب ااسماف كسفن

 هش نا هفرعأ كيأر ىسلعأ مث كيهنب اًطبتغمو كب اًيدنقم ©

 ثكنلا لقا بشف دكيح# ىلا باتالاب 0 قف لق هللا

 اًييح كلذ ىلع ناءأو هناوين اودقوأو هبيهلت نم ةافكلا نم

 ةمايقل عببرلا نب لسفلا ىلا ىأرلا نو هتعيبط طقاستو هتردق
 ىنخلا سيسدلا ىلا نت نيتسائرلا ىن بتنك تناكو هتفناكم ناك

 نأل فطلف فالخل ةمزع الا ميقلا ىبَأ نا ما ىف نواشي ناك
 000 اكد د ضخ امنا طبت كن قزف يكن كا

 هقرك ام ىلع عير عامتجاو ناسارخ لما ىف هرتا وسل كلذب
 ' هرواشي ناك ىنلا سيسدلا لضفلا رواشف هبرحع ةلثاق ةماعلا ناو

 هموص دعب ىف هلث عمت ملف لعق ناو ىسيع نب ىلع لاقف
 | انركو هتيالو ليط ى ا دالب 3 + ءتاكمو «سشفت "ةراكسلو لو

 ىلع اوعَمْجَأت ةعياشملا لها ةّيقبو ةرعدلا ئيش وه رث جيف هعئانص
 نومأملل عيتبج ناكو ناك ام ههيجوت نم ناكف يلع هيجوت
 لقا نم ةماعلاو مهب هبراج نيذلا هدانجا 000 يلع هيجوتب

 راطخالا رثكب ىأر كلذو مهيف درثا ءوسل را ني ناسارخ

 انو هسفن ىف ىلع لاحب ىرلا فاعض لاجر رودص ىف الأ هبو»

 ه<) 5ع ك0. 62) 000. اوطحن. 6) 0 ناكمود 4)

 همز. 60 مهبلع ثرح 12



 11 اخنس *موا/

 كن ةدايزلا عم ةعن نودادزيو كسيفن ىف ةدايزلا عم ةيعت ثادوتو

 ضقناو كبموي نم هب تبق ىذلا لبحملا تليح ىتح كتعاطب
 كلع ماتخ نوكي ام الا اهدعي رظتني ال كتّذدم رثكا هنود اميف

 هل لصيف فالخ وا كلعف ماص نم مّدقت ام هب ىصريِف ريح نم

 ةلعا مياس ل الاخ ىئيج اابإب ىرت هقو 5 مدقتم

 مئاقلا تنك ةدقع ىف نعط نم كتماما قحب ةمئاقلا ةاللاو كتعن

 عج قيقا اهيف ا اهذخا دقاعم تيلوت فويعبو اهذشب

 فيئاوملاو ةجرحل نامألاب نيملسملا نم ةماعلا ىلا رمألا ىضفا
 تبشو ةما فيرفتو ةملك رشن ىلا وجني امم علط امو ةدكوملا
 ؛ نم فالسألا تأطو ام لاوزو عن ليدكبشتل هب ضرعنتتو ةعامج

 ىف مكيلا اهلاوز ٌلِبَصو مكرما ةالو نم ةعن تبلاز ىتمو ةمّثألا
 ىلاسلا سيلو ٍهسفنأب ام اوريغي ىتح موقي هللا ريغي نلو مكسفنا صاوخ

 نيبئاقلا اهتلمج ىلع ىعسلا نود هسفن ىلع اهيف عاسب اهرشن ىف

 هو حا زج اونوكي نا عرضرع دق اهتمرك
 دك كلوق ىلا َعجر تلق نأ ىنلا ناكملا كناكمو © عتامد ىف عبلاخ#

 يي لح راتبا عماش قيما مقلد ينقل
 ء ف يوان فلل قاف عم لبجاعب ىظح نم نم اين هالي ب مل

 روفو عم ةيبفاعلا الص هب كرد قمل نما نمو هتبقع ىف هسفت |
 فطظعتست ام .هبيلع الو :ىدتست امأ كل -شيلو هتلجط' ىااظملا

 ه نم ىلع رف كبر ىلع هبت بج كىبانبحا .قح ني :قح هلو
 ىلا مصف لعف وا ليق كرجعا ناف كتماما لحما نم هيف فحلاب تل |

 4) 004. جمد. 5) ©00. الاو. 2 ©00. فئواف
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 اقاو ةنرفعم م اق 0 اذار ايلا لع يكد علاج كنرص

 راف ٌلحا لهف هتفلاخم ةأطولا نم قا هتغاط رب نم دعو ام

 «مالسلاو هلوققب ذقت عضوم نيبتملل يقدس ف ىخ

 تعب امأ هيلع منع ام غلب امل ىسيع ىنب ىلع ىلا بتكو لق
 اههرح نع ٌبذ ناكمب كفلسو تنا لزت م «ةوعد ّلظ ىف كنف ه

 نومطتعتو كتمت كلذ نوبجوت اهقخ ةياعرو اهظفحل ةيانعلا ىاعو

 ىلع اذني .نونوسكتو مكسفنا نم ةعاطلاب نوطغتو مكتعامج لبك

 ءابآلا ىلع غنورتوت مكتقفاوم لعأل اناوتخاو اًيزحو مكتفلاخم لما
 ال ءاخرو ةديدش ةلونم نم هيف اوفرصن اما عروفرصناتو ءانبألاو

 ئرجا الو مككتغلال ع عمال رحألا نم مكحالضص ىف غلبا ايف قوون 0

 اج لذ نع تي نم نوي مكتشل تعفي طن اهم مكمل

 اللخلوا ىلحع ماتنك رف. قد جاهنم لع 5 قعف لضقلا ىع

 ةعبسم ةعيدو اوراض دق ككلوأ 00 ع

 ىلا عابسلا كعادتتو ههجو ىف حابرلا تفقس كق 2 ةدهاجت أرز اجو

 هظح ليجاع زيغو 22..ءاما ىلا راص دق كتيوم الو كجم ريغ دعرصم 5

 ' القثلا نم: مكسفنا .متلزنا تين كلذل قكلرنت ةمثألا :تناك نفف

 نم ريثك نود رعشتسم نقأو اهراثآ ىف ةيمدقتلاو اهروما ىف مكب

0000 0 

 ' ”اصنتساو ركن امآو* اورقو اوفقو يك ناو < اولبقأ 1 ترش 0

 «©) 060. ؤعّذ. 86) 000. دعماج. هه 810ءزاتت: 6
 2) 5010 أونز. 2) 516 مءداتطنأ 820 !ولبقت 600:7 كرا طب
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 سا 0 م © لس

 كاذب اذَح ناَضيععْمَم دل

 ارك ىف جل اذ يس
- 

 2. همم 0-2

 ايهنم ايفالعف َعَنَشَف
 2 3 -_ نير

 ايققا ةاذواءإق 5 9

 وتس 00 نسكب رسل ومو

0 

 0_0 لصق الا كاَذ -

 نازل بالعلا - م

200 
 نمص ه--
 اًلجاَع اَمْهْصِبْفآَ را انك
 - 1 هر 31

 5 ركذو

 115 ختس

 1 ريتس رسمأ « ةضرعب [اناككف

 ع لا ساعد اذه فشُي مل

 ء ريعُبْلا نبك اًفالخ اراصو

 ويدغسملا اًنيف لقتل عيابُت

 5 ريظ رجاح « نسي م

 ريبملا باتكلا 20 نأ ديري

 ةريقنلا 8 5 ناذع ريعلا 5

 0ن >2 - ٠ هع 2-0-2

 10 ٍبعسلا باذع كروأو كيلا

 0 و د 2 2 60 ٠

 ىدوم هنبال ةعيبلا ىف 5 ىلا كثىعب َّ نيو

 دعب اما هباتك ع قوساداو بثك كلذ يف هيلا 0 0

 ارأو اهب
0 0 

 ؛5 كروأ دن ينط يدق نيتي ا

 ةركن بجوي مو اهب الا بلاطي ملف ةفصنلا نراوم نينموملا ريما

 ام ةقرافع اجو“ تنكَلو هتلاقم علاطم ةّححلا تطسبنآل اهكرت

 ىلوُف اهلابعا كرت ىلع وهو اهب نحذم اناو اذ هتعاط نم بجوي
 ناف هسفن نم ىطعيو هب ذخأي رث نما ىف قلل ريدي نا هبا

 6) 5كلت عع دءهمدتك خل كستسأم
 2) 1135. دغنأ 6) طباخ

 2) 51ع 16ءاع 50. (000. دص

2( 01 1117527007450 

 1135. 1عععزو1. 000, 12164 ئنم 210 هنئنم. 50 هلوب نم. /) 5. داك مج 7

 م) اع 25[1. >عءععج1. 000. كاذ امو. 2 01.172 عءزكامو 26, 1 500 022



 2 11ه نس

 0 م زاك هقكب ل 2 نسارلاو اننشنبك 5 ك ىَترأو 25د 5 تك 0 كم

 000 التلاوه ولم االا تشيع ني نع لففبا وقل نمقلا امو

 ' اميقو هنزاخو .ناذغبي نومأملا ليكو: ناكو نوماملا مدا لقوت ىلا

 | للا نم :نخأت نيح ناسل نع هلاومأو هعايضو هدلوو هلقا ق

 ' هتالغو هعابض ضبقو نومأملا اهب لصو كيشرلا ناك ىتلا مرد فلا 5

 : ئرابنألا ناجرلا دبع هجوو هلبق نم المع اهيلع ىلوو ناوسلاب

 ا” للا نبغ عمم نم ضعب ركذو 2 «ناذَمق لونف ةّدعلاو ةوقلاب
 '0اندلا لق لابحللا لارا :نبتحم كيري ليقي“ كلذ ندع نراخ“ نها
 لولا لق امك هللاو تاييه هيبظن نم سوكنلاو هيبدتب

 اهيعار َتْنَأ اَدْوَذ هللا َعْيَص ْنَق 1

 ع نم <« رعاش لق ىسيع نب ىلع هجوو ىدوم هنبال ديح عياب املو

 " هتيلخاو هتلاطبو هوهلب ديم لغاشت ىار امل كلذ ىف دادغب لكا
 هذا ىف لضفلاو ىلع ريبلات نع

 أ ليج 3 مامالا فسفو 56 شغ :ةقالخلا 0

 | قس هيف ام ناَديري ريشم ءركبو ويزو لصف اق
 ١ قرط كلاسمل 4و رو شيف الا كاذ اسمو

-_ 

 ك9 اس 5

 دزوسلا سعب نم 27 < ذبوجاعا :قيلخلا طاول
 00 93-00 - 3 - - 2 .٠

 ألا فالتخا يل داقكم ناحيه نفوسا نطو هاك

 ) 6) 256 بلاط قا نب ىلعز ك؟ 3138. 771, 438. ,8052 )3 

 ٍْ ريآلاو ويمالا» 12100 ريق 12. مهمو 58 ه1 ريشملا ءاع, 1201[ع5أ ©110-

 0116 511121 105 ءاوقأ. 6001 رمثعملا نب وكب. 2) 512« 1ععاع 5.

 006 ريالا لسمو. 52)6ع 2ءعاغ 500111 1. 60019 ف رجا.

 5هزن. م0214 فالخ. ى) 000. سدي.



 195 ندي 2

 عقوتن نحو ديربلا ىلي نكو كردنم نب ىناجرلا حبغ اذع مداخل
 لق كءارو ام كليو تلق تكسو لخدف انيلغ وأ انل ةطيرخل

 لعجوو كءادعا كنبكو كءاقب هللا لاطا ىلا رهاط .باتك اذاذ « غلا

 ىحي نين :ىسيع ىب كغ :سأرو كيلا ثبناك اكءادف كش نم
 ا راد ىلا تنتوف «نيللاعلا بر هلل ديللو ىبصا ىف هقأكو

 تأرقو هترشبف نومأملا ىلغ تلخدف داوسلاب مالغلا ىنقخلف نينموملا

 اؤلخدف سانلا هوجوو داوقلاو هتيب لغأ راصحاب رمأت يانالا .هيلع

 ىب هب فيطف ءاثلتلا مني لع. نمأر درو رق ةنالشاب هدَلع اوملش
 ةغس يعاطلل .اندقع لق كنيعس خيا .نب قوسمخل ركذو ,٠ .« ناسارُخ

 ؛ نب ىيك نب كح ركذإ ٠ . .«ةنعاسلا ملأ هدقع لصتاف 11

 هلتقو ىبسيع نب ىلع ىعن ءاج امل لاق ىروباسينلا كنملا تبع
 كيهسلا: كييصي .كطشلا ىلع كلذ ذتقو ى غاكوا ةديبو نب نمت ىلا

 نينكحس 8 داطبصا كف 2 .زان .ىنعد كليو 7-0 ىذلل لاقف

 رفاطل. كسلا صعب ناكو لق. .ةكذتعب انيش قتحطشا ام افإو

 6 ةرثك عم ىلع برخ رفاط موقي ىتم لاقو هيلغ ؤلعي ايلع نا ٍلوقي
 ول هللاو :لقو لئغضت ىلع لنق املف هل ناسارخ لعا. ةعاطو هاضيج

 «هنود لكتقي وا بلغي ىتح. هشيج ق هلناقل هدحو رقاظ هيقل

 ء ىلع لتق ىف ةحجو سلب هل ىلع باكا نم لاضتر لقو
 ةاقللا انهنيني ام انكو هيدل اسرتفم تنال
 2-1 22 تا , 2 0

 20 0 2 0 1 ام أذأ امدق تارمغلاو توملا ضوخان

 هاطغلا فشكناو ثوملا ارو مرو وول يملا ل :

 ) 2ءاعت لاق. 4) 000. داصا. 2 400141 ىلغ»



 ا 1160 تس

 «قّرلاب هدغلا هل ايه نا رمأ ناك ىقو ىتح هيلع علُخ ىخلا

 «اهتسبلف ةلالغو بجو ةعارد اهيف ىلعل بيع تدجوف تفرصناف لق

 ةقاعبس نركسع ىف اندجوو ىلاعتو كرابت هلل اركش نيتعكر ِيَلْصَو

 فتيدانض اهيلع لاغب ةّدع اندجوو رد فلا سيك لك ىف سيك

 اؤرسكف لام هنا: اونطو عومتش نيذلا ةيراضبلا كثلوا ىديا ىف 5

 اوللقو 2 ىنانقلا نوقفي .اولبقأو ىداوس رمح اهيف اذاف :فيدانصلا
 برضم ىلأ سّشجو ماشه نب فجا لك ءباشف  ىح كلا انلمع

 ' راع سار اذع ىرشنلا 4 لاقتف ؛ةنع 'ىئركلعل معا "حقو :رفاط

 اوءاج رث  ءدلل اركشا هناملغ نم هترضت ناك نم رهاط فتعاف لق

 انك ةبشخ ىلع لمج  هيلجر ىلا ويكي ناوعألا اودأش دق قلعب

 ال بسكر ةلق ٠ هرهي ىف“ ىئقلأو ردبل ىق .قلف هبا رمأو راذل ليج
 كبلذو ورم نيببو ةطيرخلل تراشف لق  كربخحلاب نيتساكرلا ىن

 تبسلا ةليلو ةعلل ةليل دسرف ىتئامو نيسيخ نم وحن عشوملا
 نيتشاترلا وذا لق . - .«دنحألا مي مهيلع تدروو دحّتلا ةليلو

 كلذ ىف راسو اًدحم يالسلا ىف اندشتجاو ةمّكرت انهجنو لق انك ؛5

 ملسي ىتح اًدببا مربع ال نومأملل تلقف نومأملا هعيشو ميلا

00 00 

 نومأملا عيش ةعربتب : ردابتو 50 هبلع انيلَمف ليس 3 590- ةمكرو

 000 ا دلو وا علم قرم نيا تعجرف 0

 «) ©0090. اهسيلف, 2) ©0004. ىانعلا. 4 4903901 هلل هع 14, 01

 عا 17عام



 !15 غخنس ا ممأ

 كربق باب نعغلب كقف هللا فّدأ ةصاخ كننا اهتذخا ىتلا ةعيبلا

 ىسيع ىب ىلع ناك. ىقو' ماشه .ىب دا. نبلق. كنا :نم :لاقف

 نم ناسارخ لغا اي ىسيع نب ىلع اصف طوس ةئتاعبرا هبرض
 اءاقو ةومرف 2 ةيراخ موق انعم ناكو لق رد فلا هلف هي ءاج |

 ىلوم ثيللا نب سابعلا هركسع نم يرخو كل ام ذخأنو كلتقن

 شو رهاط هيلع كشف ئئاطلا رتاح هل لاقي لجر رخو ىدهملا

 ىلع هايس دوأاذ ٌكشو هعرصف هبيبصضن فيسلا ضبقم ىلع 2 هيدي

 ىلع. ىسيع نب ىلع ناو هفرعي ال وفو هعرصض ىسيع نب ىلع
 ىلع ٌقحيو بلل ىف. نكي كلذو.دح هيلع هلج ءّلخلا نونا

 10 يغصلا رغ هاط .لاقف ف ؟ مستو ء اننكتتا ئران* دواد لاقف لق ةخجرهلا

 ىلع اذا معن لق نأ ىسيع نب ىلع « ئجانلا نب رهاط وهو ١
 هيلع ٌتشف لدحلا .هيلع منقي الو باهي, هنا ىطو .ىسيع لا

 فتنف سارسلا ماص نب لئاقم نب دمحم جعزنو فيسلاب هكذف'

 ةيرض كتناكو هرشبو رفاط ىلا اهب بهذف. هتيخ نم ةلصخ ني

 يال هييبسلا كلاب ”نيتميلا اذ لشوب ىمسف, مفلا ريانا

 وم

 انوفقأوو ع يد ا لاو ليف ليم ويح 0 2

 دعمو ىجاتلا نب رذاط ىنقدحكلف مزهن كشذ . لك قره ةرشع ىلا

 ربغمأ لنع ىلا سار بدع دني نأ 4 ناكو يسع“ نفا نلع سأر

 2) ©6002 11166 ةيراجكأ. 6) 516 1 عءاغع موو. عن ]هذ 0007

 هدي. 6) 2135. 11. 423 لجرالا تيمك. 4) 516 00. 2625162 6556©

 مز عردخات 1, 5ع ءعععزدأوب ؟0عع 011123: 0112 مينك 1ءععدعد كلا 0

 1116عءالأون عوأ٠ 6) 5ععءاجكا15 كانت تادات'ل» 3121 ةكنص (عو11. 12772 يعر7#., ) ِ

 امصع هده. ني. 001. طلع ءا طم: ىجابلا. 001'1138 1.1. ىجارلا ىب
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 ع 8 !15 كنس

 ءةهنيتنأف نفاط ىلا -كئجو راس هنا ىلع لكي“ امو راح وكا
 ربخلا هل ىلقف «ًاًيهف هم طحف معت لق ىلصت هل تلقف

 لاق, قيرطلا ىلع انفقوف بكرت ىل لاقف انكجصاو تييكو تيك

 نب ىلع ركسع ىلع انفرشأف كداكدلا هذه 00 منارشم لعأات

 ىل لاقت انعجرف انأطخا عجرا لاقف هناا وشل 5 لس

 ا فهسرلاو. ئبراكل ستوب! ىب 0 0 قومأملا توعدف لق ٍجرخا

 ىمهسرلا ةرسيللا ىلعو قومأملا ةانميبل ةنميملا ىلع ىراكق [عيبح 0

 ءارحصلا تألتمف هشيج ىف ىلع لبقأو 05 بعصم نب ديكو
 نيسلمل هتنميم ىلع لعجو + بعذلاو السلا نم ةرفصو اًضايب

 تن

 ىلعو سيردا نب ىسيع نسب مساقلا فلد وبا هعمو ىلع نبا
 ةعاسلا هيلا يرخث ركسعلا اولخد ىتح ائومزهف # اوركو رخآ هترسيم

 ا نب نلع نوران رفاط 3ك 38 يمت حدا
 عمجن بلقلا لصق دصقف ةيجراخ اهلعجن نكلو هب انل لبق ال

 هايس دوادو ءلسبسو ليئاكيم هيف ةيمزراوكل نم لجر ةئاعبس
 ىلا ةعيبلا ىسيع نب ىلع ركذن رهاطل انلق ماشه نب دجا لاق 15

 لقا رشاعم ر/ ىلع ةضاخ نومأيلل وه اهذخا ىتلا ةعيبلاو تناك

 نيفصلا نيب تقو نيكمر ىلع اهنانقلعف لاق معن لاقف ناسرخ
 كل كلذ ىسيع نب ىلع لاقف مكيمرن الو ائومرت ال نامألا تلققف

 2) طهنتتك 1ءعععملتس ع 8) 000. طلع ع6 220 نوماملا. 0

 ىمهسلا طلع ع6 كانم52 2. بم 10113556 1عععجلتس ىمتسرلا. 0(

 101011 بهأملا. ل أورك د. ه) 512 ©«00.: م0 ليئاكيم

 1هد6ع 1. لاكيم. 7#) 400101 يلعز ءهمآل. آش, )ام,



 ا15 خنس ٠11

 ىتئثام برضف هب رمأث ىدنج نم تنأف لق عفار هلق ىذلا هنبا

 اودادزاف رهاط باكا ىلا ربل ىهتناو نيلجرلاب ندذساو طوس

 هنا -ماقم نو هج كوين و ل هنيراح ف اًدج

 نا ةفالخحلاا ىمست ناب نيمأملا نم باتالا مهيلع كو نكي مث
 5 نب ىلع درو دق رهاطل تلقف رهاط :ةطرش ىلع دجا ناكو انيقتلا

 نررقاو نينموملا ريما لماع انا لاقف هل انريظ نافذ ىرت نميف ىسيع
 اذه ىف ىتججك رث رهاط ىل لاقف هبراكت 0

 تعلن ربنملا ثحعصف لق كتأش لق كيزا امم ىنعك تلقف

 مهب كغ نم وأ انموي نم انرسو ةفالخلاب نومأمل توعدو | د

 ؛هلوا يو ةتاطسق انلونف 10 ةنس نابعش ىف كلذ ناكو تبسلا

 يرق“ ىلإ < : قطعا ني ب ىلع 5 8 ىلأ 0 !ٍ -

 عضوم هوو 0 نسي

 ؛ةىنب قاتسر هل لاقي قاتسر ىلا هراسي فخاف /....سيلو ةزافم

 ناكو 2 انتي لزنو رسهسن ىكع انلونف كارخألا انعم ناكو ىزاولا

 لجر ىنءاج ليللا رخآ ىف ناك املف لابجو كداكد هنيبو اننيب

 مهبشاك ناك لقو ىرلا لسخم ىف قسيع نب لع» نا فرك

 مانع امو ٍةقيرط اذه هل نتلقف قيرطلا ىلا هعم تجيخن هباجأف '

 م 000:.)2. عيجدلا ٠.١ *12) 01. 2227: 30و. مرا ل015 77

 خنويكسم. 2 ) 1023556 1ء«وعدلاتتت هدنج نم نيخ رف ىلع انتمدقما
 4 ) . طع همز. 200. طقطعأ ىلع... 6) اظع الافق. 11, 237

 معمعرت١ 000. دنقلا مي 80 عدبصغ ن12علق7ت. م 000. اذع,
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 بام !15 خنس

 ' ىلا نيمألا كيح هعم صخشو «عبب نويمأملا هب كيقيل ذضف كيق

 اهب ضرعف ةرخآلا ىدامج نم © نيقب نيسل 0 ون قاورملا
 | اد هاك نحايحت نم ىلعت ةدلل لمص م ىيذلا دنا

 ىسيع نب ىلع ماقأو مالسلا ةنيدم ىلا فرصنا رث ناورهنلاب كلذ

 لون تح اًحسم 2 هل 8 ام ىلا صخخ رف مايأ ةختلت ناورهنلاب 5

 ناك دقو ةبطحق نب كيم © نب هللا دبع اهيلع* ىلوف ناذيغ
 مضو هباككا ةصاخ ىف فارصنالاب دامح نب ةمصع ىلا بتك ليج

 ىسيع نب ىلع ىلا كلذ ريغو لاومألا نم /هيف امو ركسعلا ةيقب
 هعم نميف هيلا مايضنالب ىسيع نب مساقلا فلد ىنا ىلا بتكو

 هل رمأو قيس كلا بع نيا لاله هعم 2.-2...ةياصكا .نمرم

 رونيدلا ىلع ىرابنالا ةلبج نب ناجرلا كبعل دقع رق ضوفلاب
 يد فلا ىفلا هعم هجوو هباحكصأ 2....د ىف ويسلاب همأو

 ناذيعغ نم ىسيع نب ىلع صخ# مث كلذ لبق هيلا تلج

 ىرلا غلب ىتح راسف هيلع ناجرلا دبع دورو لبق قرلا ديري
 000 را ل وارس ق

 م نم مهلأسف كلذب 58 نويرقتي ىسبع نب ىلع ىلا سفنا
 ىسيع دنج نم ناك هنا مثدحا هبخأف © نادلبلا ىأ نمو

 ه) هزع عملت (ءما1. متميم., 8 مج0 نيلخ ص 00. 3)

 10ء1ع71 ىب ىسيع. <) 000. هماقأ. 24) 500101 مل ءزع 1طد هلع
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 115 خس باب

 كسمتلاو هتعاط ىلع مهّتحو هل ةرئاجب هل تطرش ىتلا طورشلا

 ضراعف باتللا ةءارق دعب بيطخل «لضفلا نب كيعس ماقو هتعيبب

 عيبرلا نب لضفلا ملكت مث هلثمب لوقلاو هقيدصتب باتللا ىف ام

 ىف :دبحألا قدح "الها ركاقو رثكأو .لوقلا قب لابت سل 0

 ه ل هللا ناو نيمآلا دمحم نينموللا ريمأل هلا ةفالخلو 3 ةمامالا

 ملكتي : ملف اًييظف الو اظن فالح قف ويصل لي. هللا

 ىسيع نب كيج الا ءىشب ميغ الو دمحم تيب لقا نم دحا

 همالك ىف عيبرلا نب لضفلا لقو «سرل هوجو نم رفنو كيهن نبا

 يو ايا سل

 يواسي

 اوداقناو دوعاطا وج رخ نأ هنأ نوركذي هيلا اوبنك ناسارخ

 0 دعم

 « نومأملا برح بأ ىرلا ل ىسيع ىب ىلع ص اهيذ

 7 امو اهيلا هصوخش نغ ربخل ركذ

 نم ةرخآلا ىدامج نم تلخ ةرشع سمخ ةعلل ةيشع مالسلا

 رصعلا ةالص ىلا علل ةالص نيب اميف كلت ةيشع صخخت 115 ةنس ا

 يدعم لجو افلا نيعبرا ءامز ىف اهيف ماقأف نيب رهنب هركسعم ىلا

 ©6) آاناتط13 1هع00م 1 6) 7 ©600- - كما. 2 1ء1عأ

 ني :ئسحح



 بانا ١15 خنلس

 قخاب فقطانلا 100 ريغص لفط ذكموي ىدوم هنباو ةنسلا كنه

 كلذ ىف لاقف عيبرلا نب لصفلا ىَأر نع كلذ نم لععف ام ناكو

 ©: ءأو .٠ || ضعب

 5 6-55 7 ك2 1 ع 8

 ريشملا لهو ريمألا 0 رسيزوسلا 5 لا عاضا
 0000 ا يول كه واقل 0

 © كلذب بنتوكو 3 مم اماب 0 ىمستف نومأملا كلذ علبف

 البلل ءاعيرألا مي“ نامام نب ىسيع نب: ىلعل ىيح نقع: اهيفو

 ناذمقو دنواهن اهلك لبجحلا روك ىلع رخآلا عيبر رهش نم تلخ
 هل رمأو داوقلا نم ةعامج هيلا مضو اهجارخو اهبرح ناهقصاو مقو

 |0001 اي داادعلا نيسخ هناولر راديدا ثفلا يكتاعازكت :اميقاط
 اكل (نعلاب ءالحلا قويسلا نم: ذل رمأو اًميظع لام .ىننل

 هداوقو هيلاومو هتيب لها كبح رضحأو علضلل بوث فالآ م ةنسو

 ةرخالا ىدامج نم نولخ نامثل ةعج 0 ةيسامشلاب ةروصقملا

 معمو بار ىف ىبوم هنبا 8#ل سلجو لخدو ةعلل دمح ىلصف

 0نيمألا نم اًباتك جيلع أرفف رضحأ نم عيمجو عيبرلا نب لصفلا د:
 امكقتم ةعيبلا نم مهل فبس امو مهيلع هقحو مهيف هيأر مهملعي

 ىيسنلا نم هللا كبع ثدحا امو مهل كلذ موزلو اهب اًدرغم

 برضلا /رود ىف ركذ عطقو كيربلا عطقو هسفن ىلا ءادحلاو ةمامالاب
 00 ا 1 د سيلا كلذ, نم تيلحلا اهنا ّنَأو اهررطلاو

 ه) (05. 1 ز!سءو 5]50.,و 1.1 ءغ دصقق 2. مما 6) 000 ى.... هك
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 ١15 خنس كه

 كيهن نب ىسيع نب دمحم هطرش ىنعو نامام نب ىسيع نبا
 هللا دبع. هجارخن : ىلعما كييف نيا: نسيعر قب نامتعا وس

 © ىلصمل بحاص ماص نب ىلع هلئاسر ناويد ىلعو ةديبع ىبا

 5 ©ليق اميف ىيتنس هكلم ناكو بكرتو

 ةدئاقلا نويل مولا ىلع كلم اهيقو
 صيح نع ناميلس نب. ناسا نوراه .نب دمح فرص .اهيفو*
 لتقف ناميلس ىب ةيفاع هعمو ىترتل دىيعس نب هللا دبع االوو

 رانلاب اهيحاون نم مهتنيدم قحو ةدع سبحو معوجو نم ةذع

 , ةّذع ىانعا برضف اوجاه رث اونكسف عباجأف نامألا هولأسف

 © © عقنم

 ةخئتامو نيعسنو سمخ ةنس تلخد مث

 ناك ام 2 طاقساب نوراغ* نب كبح رمأ نم ناك ام كلذ نف

 ؛5 ىف ناسارخب ماردلاو ريناتللا نم نومأملا هللا دبع هيخأل برض

 ناكو دمح مسا اهيف تبثي أ رمأ ناك + نومأملا نال * 11 ةئش

 © اًميح زوجت ال تناكو ةيعابولا جاردلاو ريناثدلا كلتل 4لاقي

 مساقلاو نومأملل هلك هلع ىف ربانملا لع ءاعدلا « ىع نيمالا ىهن* اهيفو

 نم رفص ىف كلذو ىسوم هنبال هدعب نم مث اهيلع هل ءامحلاب رمأو

 2) 1مغع2م012غ10, ان ؟10عغاتخز كمآ1. 2. بيك. 682) 000. طاع....
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 د 11 - نس

 ناكو لاق ءاريخ ىوسي اترك ٌلعلو قلل عم نوكن نا انافكو
 | مقلب كن ندعو ليس ني. لتفلا مبا زيدت ام 6

 دانجا عم ىرلا تابنجب ع ا 0 دانجألا 0 0

 0 رو ند 1 ل

 نوقلطي الو ةنوزواجتي ال حاب اوماقأو هيلا اوجاتحا اًيش اوذقف ام

 نميف نيسمل ىب رهاط صخا رق رانج الو ةماع ىف وسب ادي

 ىلع ىبيلي ل ءاّلغم رفاط راسف هدانجأو هداوق نم هيلا 7

 ناسارخ ءارعش ضعب لاقف ا هكويعأ ا تعبوزاف

 قيشرلا كلملاو لّدعلا ماما 00 نمو قارعلا لأ ىمر
 ءغ - 5

 ٌكيكي 77 اًذفات اَدّيَكَد محو ايأر 9 م مزحاب

 ادذقلا اهنّوص 65 017 يخص داك ةيعاذب

 ناو ناذمهب ماقملاب هدمأو لبكلا روك برح هالوو لجر فلا 5

 انج خب 0 دبع هاخا فلختتساو دس ىلا ر/ هتمّزدقم 1

 © ىبوم هنبال 3 5 0 ل ل 0 ني

 ىلع هّلك نما بحاص لعجو هيلع هفلختسا ام عيمج ىلع ىسوم هو

 4 400101 لوا هع 14. 62) ©00. هلويجلا 2 000. ارغم. 14

 ادحم. 2 2) 51غ :ءءعام 13 ءأ 77هيع7. 0 تاس الص)ا 1ةكااستا

 1 #) 51غ :ءءاع ]4. 000. ممدقم.
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 1 خنس ناش

 لملا نم «ةّينمألا ىلا هب اوراص جهسفنا ىف مث جلاوما ىف مَنِ

 نورك ذتيو هل ةثداح ةيعن نع نوعفادي مهف ةشيعملا ىف ةنغاقرلاو

 ءايظع داسفتسا ىلا ليبس 2 الف اهيلا * ةدوعلا نونمأي ال "ةيلب

 فوحنلاب الو هتيحان نم ةديكلاب هاّيا انتبراحن نوكيل هيلع دالبلا
 نم هب اولان امل اهيلأ اوراص دق هل ءافعضلا بحل « هترجانمل هوك

 ةكاح 5 اًنعطم اودجج ملف ةوقلا ووذ اماو ةفصنلاو نامألا

 ىف ىأر عضوم انل تيقب كارا ام لاق « ربكالا داوسلا ر/ ءافعضلاو

 ٌّكشأ رث اندانجأب هتيحان ىف رظنلا نمت الو مددانجا ىلا ءارتعا

 هتفلاخ ىف هدانجا ةوقو اندانجا ةنهو نم هب تلق ام كلذ ىم

 عك

 ؛0 ىسفن الو هّقح نم فرعي ام كرتب نينموملا ريما سفن وحخست امو

 ةفيشم رومألا تلبقا امّيرو هما ىف ىرج مكقت عم ةندهلاب

 يكاقرفت مث «ةبقاعلا ىف كردلاو حلصلا نع فشكت رق ةفاحملاب

 بتكلا زواجت' المل دصاوملب خا عيبرلا ىب لضفلا ناك دقو لاق

 روقنم دوع ىف ةعيدو باتالا لعجو ةأرما عم لوسرلا بتكف لحل

 15 تناكو ربخل ليجتنب كيربلا بحاص ىلا بتكو فاكألا داوعا ب

 ٍٍ نابت ال ةيرقلا ىلا ةيرقلا نم ةزانجملا/ ملاسملا ىلع ىضح# أملا

 بتللا نم هيلع درو ام رئاسل اقفاوم نومأملا ىلا ربكل ءاجو شنغت

 دق روما #خهذه نيتساكرلا ىذل لاقف ضعبب اهضعب كهش ِ

 اهرخاوا نع ربخت علاوط هذ رف اهنيع نع ربخا 2 ىأرلا نآك
 «) 000. ممألا ويدصكاتتت ن5 صعاتل م0165. 2 85) 5ةزع كمعت0355

 20 اتن زد م0. 2) 000. ... .رجانل ةتت؛ ....رجانل».
 4) 40101 بح. 2 400101 مل. رك) 000. افعع...... م) 00
 ئدانجا. 8) 400101 هذه ءزعء 14, 147. 1ءام0ع ه00. اورمأ 0

 ريما. 2) هذع :ءءاع آش. 0 ىذلا.
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 7 ”لاجبلا الوفا: حا ىلا عيبرلا ىب لضفلا ثعب نومأملا علخ

 دل 11 مس

 كهعلا ضقن رما هيلع لجرلا مظعف كلذ نم ىري اًميف © هرواشي

 هللا دبع ىلتو تقدص لضفلا هل لاقف هد ردغلا حبو نوماملل

 لاق هل .دليشرلا فخا ام ضقن :هب : بجو ىذلا ثدشل ثدحا ىكق

 000 حالما تدبتم امك ةكتح مولع ماوعلا ىنع ةّهلْل .كتبَتقأ 5

 دنع بجوي مكنم اذه تعا لاق ال :لاف: :كنيغا نمر لج

 خسف هب بجج اًمولعم هتدح نكي مث ام مكدهع ضقن ةماعلا

 00 دلك | تانيارب/ ام هللاب_ةتوص"ا عقرو :لسجإلا "لق معك "لقا دبع

 رق ةجحلاب هدي ىف كلم عفر ىف رواشي رظنلا هب داتري لج
 لق مث ايام لضفلا قرطذ لاق ةيلاغملاو دانعلاب «تبلاطم ىلا ريضي 0

 000 نأ قريبا ناو .ةننامألا لاقت تلمجلو .ىأ لا :ىتقدط

 اندانجاو انتعيش نم ىيدعاسم ائدجوو ةماعلا 2 خلاق نم انضعا*

 قخا ىف كتماع ىم الا كدانجا لفو هللا ككلصا لاق لوقلا اف

 رفاظ كويطعا ناو اوسيلقأ عقبولق ىف قلل ناهرب ىنّكقو قتعيب
 ةعاط ال ءهناذ هفراعم ىف دهعلا فئاثو نم ككأت ام عم .غتعاط اه

 فيرش نب عبضرت لاق رئاصبلا نم تّيتت ىلع نوكي نأ نود
 كنع كنالذخ ىلا ريت 4لقتلا ىلا اوريصي اذا لاق عطوطح

 00 لق هللا, دبع دانجأب ىّتط اف لاق عتككانم ىلا كتجاح

 لاق هبطخ نم نودهاعتي امو جهيعس مقتل جما نم ةريصب ىلع

 "ف يحن نم ةميظع ىولب ىف اوناك موق لاق غتماعب كّنط اف

 ©) 0600. طقطءع6؛ 2 106م نس. 2) 000. هلث ىف امضعا. #م)

 لك 602). م10. لاق ذه ع00. ..4). 000. لعقتسا 1م .600:“ -. )0



 | ؤخئس نأ

 منعبت نم كيبشرلا 6 نكو ل3 اعم كل كلذب كا نينسوملا ريمأ

 ىنذلا :بائتللا ىف طئارشلاو. ناجألل قخألاو. هحهعا نم اهب قف
 5 92 تا -3 53 2

 هيلع.6 اههبش ةتلف ناك كيشلا ىأر.نا:ىمح هل لاقت هلك

 اسرع ل سرخغف 2 ءاقرب هلامتساو هرتكاسب ىبك نب رفعج '

 ةانل ميقتسي الو هعطقب الا هعم هيف نحن ام انعفني ال اهوركم
 ِِء 5 5 ٌح

 ريما يأر ناك اذأ امأ لاقن «دهنم ةحارلاو « هتاتتجاب الا رومآلا

 اهعنشتسيو سانلا اهركنتسيف ةرعاجم همهاجت الف هعلخ نينموملا

 دكثاقلا دعب دكثكاقلاو دنل_ل دعب ىنلل يدتست ىلتو ةماعلا

 لاومألاب ٍهبَعرتو دعم نمو هتاقث قرفتو ايادهلاو فاطلألاب 4هستوتو

 هقرما هلاجر تيغفتساو هتوق تنهوا اذا عامطألاب < ةليمتستو

 عطقناو هنكر فعضو هحانج ضيفو هذح لك دقو هتلوانت دق

 بيطخ راذهم تانا ةهرسك اًرما عطقا ام كيح لاقت «هزع

 ريزولاو ففوملا خيشلا ىلا ىارلا اذه ىع ليف ىار ىذب / تسسلو
 ع 14 41 ند 5

 15 ةكصنو ىقدص هبوشي لاقف كمالقأو كدادمب قفغاف مق ى عصانلا

 ماييالا تبعذ ام هللاوف لاق لهجو شغ هطلخ» ىأر ىلا # ترشأو

 نم هب فقتي نمم عراتخا اموق سد لهس نب لضفلا ناك لَك

 كيج مه املف اًموي اًموي رابخألاب هوبتاكيل دادغبب دوجولاو داوقلا |

 2) 000 6 711056 120 كو انك ؟:0عضنت. آش 4| ىكا. )

 5ء6الأا15 522 14. (000. هب دبس. <) 000. هتاتنحاب, 14 هشاشتحاب:'

 4) آ4 ايهسنوتو. 2 ©0080. جميلستو. رك) 26016 14. 000. سيلو.ا
 ى) 5ه110عأ عيبرلا نب لضفلا. 7) 516 1650 250 ترمأ 1100



 5 ا خلي

 ةجلل هب تبتي هسفن ىلع لحي ناهب قحللو كباتك ىنغلب
 طظح نم ظح © ةعاضاب انبيغ* ئفكف هنقرافم ىلا راصا نم لك ىلع

 ظح ةعاضا ىبغلا ىف نيبأو هلجاع طح نم ليم امل ةبقاعلا

 ءوجرا ام رطخ عضاومب ملعلا نم ىلو عئتولاو ةبكنلل ضّعتلا # ىف بقا
 ءاش نا قدازتسا ةنوم ىتع عضيو ىسفنل ىتم رظنلا هعم ىسحب نأ 5

 نتساثرلا ىنو نومأملا لا دادغب ىلا هجوملا ليسرلا بتكو لق هللا

 اًملع مدقو كيكنتب كطيلخ ىلعا دقو ةدلبلا تيفاو اذ كعب امأ

 سانلا رثكا تدجوف كبتك تعفدو هترضحب هنقراغمو هضارتعا نم

 ا دبع لانا ما ثلجوو :يدنالعلا ©ةافنو ةريرسلا ةالو

 ىارلا ملنخ عزانملاو اهيف اولمتحا ام نرولاني الو اهنع 31 نوطوصج 0

 عسفنأب نولكم او ءامماع. ق ابغار الو هيه نع هنم اعنا نحت

 دج ىلع ميقلاو تلح ىمزهنم نم اوملسيل ثدشل مامن 7 نولكد

 ىلع محق املو لق ««مالسلاو هللا ءاش نا # ىداوتلل اولعجت* الو

 ىب هللا كدبعو مداق ىب كلام ىب كيعس نوماملا ريكسعم نم كبح

 روصنمو نينموملا ريما ىلوم ثيبللا ىب سابعلاو ةبطحق نب كيم 5

 طبق ناك نم رمأو هيقو عفطلاف ةرداق نب ويتكو وطم طا ىبا

 ةماعلاو ةصاخل ىف جدازو ارهش رشع ىنتا قرب رهشألا تسلا عانم

 ىلع دمحم مزع املو لق «.اريش رشع ةينامتب اهضبقي ل نلو

 اب ىيحك لاهف كلذ ىف هرواشف ميلس ىب ىبيك اعد نومأملا علخ

 ©6) ©00. دءعاض ام اينغ. 2282) 000. ىم. 6) 0040. اوعرا“ ©)
 ©00. ةاعنو. هم) ةزع م0. 5هرؤهووء 1عوءدلدص ةبغرلاب نيلامتسملا.
 /) 5ذع 00. 5ءادكاتق م0126(05 نولجكي ةللأ 216م نات101. ى) 516 0

 /) 51غ ءم0. 8هرئهمدع 1عععدلست» ىحأتلل اواقتكأ.



 [11* - خنس بدأ
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 مدق املو لييفصستلا 3 يبشلا ملقتو اهلاصيأ ىع كسمأو

 وبكل ملعل ههجو ىنذلا لوسلا عم هباتك ناكو ؟بتللا لصاو

 نوكي نيملسملا ف ثدخمل كلذكو اهعيمجل اًملوم كلذ هرك نوكيف ا

 5 ةعيرش ىم ظتعمججي ىذلل #ئاس ىلا كلذ نك لصيف ٍهضعب ىف

 ناكملل مظعا ةيثألا نم كلذ رث جترخآ ةمرح نم غمزليو عنيك

 هبسحا ل ام ربخل ىم ناك دقو عم رئاس ىم 3 هب“ ىذفلا 3

 نأ ثنيحو عمسمو 6 2 نم هللا كجري تنأو هللا تاذ 1 ٠

 فوخم ىغ تكسمأف اًهاسم لوقا دج ل ناو كلوقل نَنآ تلقا

 بجي اعم ناسحالا باو هللا ىلع عيضي نلو كب هبف ىدتتأ ٍ
 ا(ااتل»راا نا ول مصعلا اهل رحك طارت ناسحالاب انيلع .:
 ىلا بتكاذ امهمدعل ترسل ف عم :نيطللل دحأل فارشثالا ا لَم 4

 145 يهللا اش نا كنع ىل ١ ميدويل ىلهسرل كلذ ماعأو كيوب . :

 لق «كلذ لثقمب ركسعلا لها نم ةمابنلا لاجر ىلا بتكو.

 بيوك قتال وحرمت خفت ناكمب ناو ةحال يب ةيطقل ىف نيس

 «) 000. ريما. 2) 1عوعدلسصتسع ردغلا ىلع عمزأ افددحل» 2 1

 000 نسصنلا ,



 اا 11: تسل

 نهاس ءل

 ٍهَهجوُأ ء ىلبق نم كلذ ُهَرأ ناو* + تششتلل رفسلاب عضيرعت

 املو لاق «« مالسلاو هللا ءاش نا ىلسر ىم ةقتلا عم كيلا

 ”” نفوتن نأ كيري انقح نود. ال لق. .نومأملا يلع باتثلا "درو

 هل لاقف انتفلاخ ىف ةصرفلا نم ةنضولل نكمتي رث انتوق نم عنمب

 امال ىلا لاا كلذ سينلا: عفد ملعملا نم نئيلوأ .نيتساكرلا وات

 هسنا ىلع هتماع نم الملا نيعا ىلع هايا نيمالا نص هعيش

 لمأو اهقياضم هيلع ذخأت الف اهيلا عوني ال وهف 4 ٌةَيَنق هسرسك

 خفتنا انورع موس ىأولاو اهب هتفشاكم ىلأ قرير كرطضي همنا ل

 هنم تضرعتو ةفلاخملاب هلل ضرعت © دقف اهيلا عّلطت ناف ةقرفلا* مسحو

 هنأ لضفلاو نومأملا ملعو لق «««رك ةنوعملاو قياما كاسهآلاب 10

 ربخل نمو م«هملع ىلا* لتج ام ثدمل نم هباتك دعب ثدحس

 الك قى تحج ل .دهثأو  دباكتا : نيم ةقتلاب هشابي نا / ياتحج ام

 ٠ : ليغاو ةعيشلا ىم رادقألاو ةهابنلا لاجر ةأطاوم نود اا

 وكسعلا لقا نايعا ىلا هعم بتكي الجر راتخ نأ ىأرف ةقباسلا

 فطلتو 2اهيوذ هلأ ر اص نويمأملا اعلخ نييك تلا ناف دادغب نم !5

 اة ق2 سبح ءوت فكلذ نم لعفي رث ناو اهلها تالاح مّلعل

 ©) 5ءعاتكاتك كاتكتحت 1طد> 10-21]. (00. 1طقطعأ رفسلاب ةتضرع

 عخهست ىم. 62) 0 دارأو. 2آ 600 لكيشما نإ 0

 ( ةبنق. )6  5ءءاتكاتك ىاتتح 1طا> ة1-آ]ةض1215. 000. 22أ علط ام

 نأ لكعبيف اهب. 2 /) 516 :ءءام 102 هل -]0]. 1 59

 600. هل 4 /) 8001013 ىلا. 2 2.000. اهنود. 72) 10266 5112-

 ماعد لدتت» بئللا. .



 142 :خنس اياب

 عورنلاو فارشألا نم م لب ادلاو* هل ناكف © نينموملا ريما وب نم

 كثععشلا مل ىلع ريهظلاو ةوقلا نم لاملاب < ىل امو «ىفنك ىلا

 هتنوعمب رمألاو لاملا كلذ لج ىف ةقرلا ىلا نالف ةراجا ىف نينموملا

 6 هل لماح وا هتفلاخمب عقت ةقيض ىلا هيف هل جرت ريغ هن

 نيج هيلا بتكف «.مالسلاو ةقفاوم ريغ ىلع نوكي ىأر ىلع

 ميما ىأر هيلع امم تركذ امب كباتك ىنغلب كقف كعب اما

 طيلخو هتمرح ىذل قح نم بجي اع اًلضف هتماع ىف نينموملا
 نم ةلضف ذا اهني ولسا تجاور قربت اكل

 10 0 هللا لام نم كل خيم ىذلا لاشأو كريمأ قدك لاما

 ىَرِمعَلو نيينموملا ريما لبق ©نم كلما لجو هلج ىف تهجو نم

 بجوي امو هتماعل تركذ امم هيلع وه اي, نينموملا ريما ركني اه

 تكن ىذا لاكن ن لذ ل ريو كش هيبرقأ قو خم ديل

 ىلع ع 0 د 7 ناكف 0 0 نيصخ 3 ١

 ىأر ناف * كلعا 8 قم تكن اما اماو 5 نم ا عفنب

 نم هب تنا ىذلا ناكملاب تنك ناو 2مرما ىّلوَت نينموملا ريما

 نم َتيَأر* ىذلا لتنم عرفس ىلع لمح نم رأ رو ةباقلا قح

 «) طدعع 2001013 عع [طص 21-طزوتنت25. 2 65) ةزع :عءنع آطص هل-آلز.

 0. ريدلاو. 2 1 © ىل ام ملعتو. 4) 800101 ىم. ل 1آ0ع-

 1ع ىأر“ رك) 400101 هيلع. مز ظ ءمد]. 020 كفرو 2 600

 نتحسملنا> 1ءم] م0636. 6) 400101 ىم. 2) 51غ توالأانت.

 طقطعأا ثمأ ىل .م....مأ ىر نافع



 بم 32

 اام كلذ نم رتكأو كتيعر ىم ةماعلا ىلع اعجار ناك نا كعفن

 ىنملعأت ةندهلا لاح نم كل تبتيو ةمالسلا ةلزنم نم كل نكي

 نع نورا نب لهس ركذو 2 «هللا ءاش نا هيلع ُلَمْعَأ كي
 قلعأو ىدحلو نا نيتساكرلا ىذل لق نومأملا نا لهس نب نسل

 فلا فلا ةثاما وهو دكمح ةرضع لل كيشرلا هدفا ىذلا كامو ه

 هل لاقف ارارم هعجارو كلذ ىف ىرت اف هلبق و تح اهيلا انأو

 نوكي نأو كلام ةلضف ىلا ةجاح كب ريمألا اهيا نيتسائرلا وذ

 كعنف ةمزع باتك هيف تبتك تنا ناو كبانجو كراد ىف كلها
 انأو هتيراحص ىلع كتاب ولو كليح لعف ناف هدهع علخ ىلإ راص

 نسللو كنود هللا هكترأ ام ةقرفلا باب خافتسملا نيوكت نأ دكا

 الع بجوي ال ام ىلع كلعا هجوتو كقشخ بلاط باتك بتكت
 اا نكتار بأ ناو. ةيفاو ةعنف عاطا 1 كدهعل اكن عنملا

 رظن نذ دعب امأ هنع بتكف هيلا بتكاف ايد كسفن "ىلع

 0 0 ةدصفلا :ءاطعا ىلع هنع رصتقي ال نم رظن ةماعلل نينموم لا ريما

 ىف هيأ, كلذ ناك ذاو هتلصو هبب © هيلا اهنواحجتي * ىتح هسفن 5

 نقف هيبسن ميسقو 0 هونصب كلذ ةرواجم ىلع نوكي نأب ٍمحَأ ةتماح

 اهتاوهل نيب تللح روغت نم اهيلع انا الح نينموملا ريما اب ملعن

 ىلبق جرخل ةلقو ”اهئارآ ثكنبو « اهيغ رشنب ةنقوم لازت ال دانجاو
 ةيافك ىف اونك ناو لعألل امو* نينموملا ريما لبق لاملو ثلولاو لعالاو

 ©) 5ءءاتكات5 ةاتت> 1طص 10-21]. 000. 22غ اهيلا خرواجكاس 6)

 ©0600. هوتفب. 10 1-21)). وبصل ه) طع مدز. 00. اهيعرستب. 2) 516

 ]عيد م20 اهبادا تكبد ذ> 00. 1طد 10-21]. اهيأر.



 11 نش بره

 ىو زواحصتم زواجن ىتف اهلها نع ةفصنلا تقاض .ام © ةقصنلا

 ىف ام لايتحاو اهضقن نع الا اهزواجي نكي رلو عسولا ةدوجوم
 كتعاطب ىعنم اناو كتفلاخ ىلع .قنا ىباي 3 ىنثعبت الخ اهكرتا

 اسمي ضرأو كتلص نم. بحت: ام راثيا ىلع اثاو كتعيطق ىلع الو

 . ايف بكل هنا ىلا: خلا ىناكللبا كا كرما ى فلل هب مكح '

 نينموملا ريما نا لاقف لسرلا رضحا رث 2 ««مالسلاو كنيبو ىنيب
 ىنأ هملعأو باتكلا دوغلبف هباوج ىلا بتك مما ىف هيلا تبتك
 هتفلاخ ىلا بجاولا قل كرنب .قرلحضي .ىتح هتعاط ىلع لازأ ال

 اونسحأو مكب لوقلاب انفتي ثيح مكسفنا ءاوفق لاقف نولوقي اوبهذف
 - و لوقت نأ ىسع ال ام انباتك نم ائومتغلبا ققف متعمس ام ةيدأت

 اربخ اولمج رثو ةحكح عاسفنأل .اوتبتي ملف لسرلا فرصتاف انل
 مُهَل ام عنم ىف لزهب بوشم ريغ #اًذج اوأرو* غبحاص ىلا هنودوي
 لصو :ديح ىلا نومأملا باتك لصو املف ٍهعَزب عقاولا ٍهقح ىم

 اب كلذ دنع رمأو هنم دلت اب اًظيغ  طمختو هب عظف ام هنم

 رودعب امأ هيلا بتكو ربانمل ىلع هل ءاحلل كاسمالا نم هائركذ

 نط شل تسيح رايس د هت

 نك ةفاطلا نع دُمَحَي ءاهب كل لبق > رظ ىرش* ا
 عضاوم نم جراخ سيلف مكقتم ىنم مكقت دق نك ناو عدوا

 4) م0. هقص.لا. 2) 5ءهتطتق ةنتص 16ه 1 طزدننتلم
 ه3 ىنغلبت. 2 008. اويقف ك طمع انقفو. هك 00

 ادحاو اذاو. ء) 5هزع :ءعءائع آ1ط٠ط 21-آل]31121. 000. وأ قحلا

 اهب كلذ ليق الزان. 1
 3 وو

7 



 ماع درج

 ايي ىلا اوراص ىدح اموسح اونم كلذ عيمج اودجوف لزانملاو

 ريمآ نافذ كعب اما نوماملا" ىلا !ففاتلا مب اتكلا»ل مراكو .نوامأملا

 روك نم كيلا مض ام مضو فرطلاب كدرفا نك ناو كيشرلا نينموملا
 خةلضف كل بجوي ال كلذ ناف كفرطل اًئيصحتو كرمأل اًدييأت ليخل

 رث هتدحملل ايفك هجارخو فرطلا اذه ناك كقو كتيافك ىع لاملا 5

 ىلا كل مض دقو هدر نم لضفي ام ىلا* ةيافللا دعب زواجتات
 4 قحلاذ اهيف ء كل ةجاح ال لاومألا روك تاهما نم اًروك فرطلا

 كيلا نبتكف اهقح عضاومو اهلحأ ىف ةدودرم نوكت نا اهيف

 لوضف نوكيل اهلاح ىم هيلع تناك ام ىلا روكلا كلت نر كلأسا

 كترضح نوكي ربخلاب مئاقل نذأت ناو اهعضاوم ىلا ةفورصم اهذر م

 نود طلت تبتكف كفرط ربخ نم مهب ىتعن ام مّلع انيلا ىدوي

 ا 016 ندنلطم ذل: لك ارص هيلع كمان مكانا ذاع .كانلذ
 بانالا انزل اها املف» ٠1 هللا .ءاشأ نأ :كتبلاطم نع 5ع كي

 #ملو نينموملا ريما باتك ىنغلب كقف كعب اما هل ابي بتك

 #هبجوي ال ام لأسي ملو ههجو نع دل فشكأن لهج اميف بتكي اه

 ةلزنم نارطانملا زواجي امناو هنباجا كتب ةجحللل ىنمزليف فقح

 «) 5هزع جعهنع 1طص د1-1]. 000. لها. 2) دو همصز. م0 مئال ام

 000 2070002723001: اهلضف اهدرا ناندع 1221156 11

 ةءصقاتت> , 2151 1«م25 اهلضف ددراف اهيف كل ةجاح ال. 2 2) 5زعاطع-

 اندم 1مد 21-ز. ©2004. قلو. 2 40011 هب. ريك ©04. باق“ 2

 000. نبأ. /) طرع [طند 10-21. ولو 2 400101 مل عز [ادد

 ة2-1ز. 2 م) هزه مءءاع 1ص 2-21ز. 000. هجويب



 انو خنس ورح

 ىارعلا نم لوسر زوجج الف قمل ىلا ةسراح مجو دق نومأملا نآكو
 الو اًربخ ملعتسي «دحلي الو ءانمألا نم تاقث عم دوهجوي ىتح
 اليف اًذحا غلبي الو اذحا ةبعرلاب الو ةبغرلاب عيتتسي الو ارثا روي

 نأ وأ بعت اولامتسي ىأ. ىتم ناسارخ يعل 0 ر صح ابنتك الو

 : مث ةقرافم وأ فالخ ءلينم ىلع اولم وأ بكر عرودص عدون

 نم الا يلع زوج ال سأرخل نم تاقث قرطلا دصارم ىلع عضو
 وأ هبام راد ىلا هجرخم ىف زاونع قا نمم. دما ىف ةنظلا لخكياال

 زاوسحج نم 2 تانانشالا عنمو هنيدو هسفن ىف نومام فورعم 1

 ةئراطلا ةقيع ىف نادلبلا ىف لوسفرسلاو رجانلاب عطقلاو
 ,هارظانم دمح لبق ىم لبقا ىم لوأ ناكو بتلا نيشتدقفو ةالباسلاو

 اونياع لق ونقا كعب اوهجو امنأو ةعامج لأس ناك ام هعنم .ىف

 ةحاح اولق امم نوكيف اومرجو اولذبي نا نم سمتلب مث اوعمسو

 اودجو ىرلا كح ىلا اوراص املف سمتلا ام ىلا ةعيرذ وأ اهب منج

 نم سارحألا هتذخأو اًذكأتم اًدصحخسم' اًدقعو اًديبم اريبدت

 1و اوربكتأسي وأ اوربخ» نأ نم معمصاو هعلح لاح ىف « اوظفحن جيناوج

 ال نيسورح اولمحن ملح ىف نذالا ءاجن عناكم نم مربخب بتكو
 نيَدَعُم اونك دقو خرغ كا عنم علطتي ريخ الو عيلا لاذ
 ةوقلا لعأل رك ءامدلاو ةقراغملا ةجفملا راهطاو ةماعلا ىف ربخأ كبل

 عئاطقلاو تايالولا مظعم هل نونمضيو لاومألا نولذبي ةفلاخملا ىلا ٍ

 ه) 800101 هعدي ءي 77ه. "")»». .8) 004 رضحف : 560

 776771. 851055. 5.17. رصحح. ء) طع ءمدز. مم لونم 1 ©6012 52

 51غ م0. ه) 814 اؤ1, 3 :ةععم). المح م) ©0008. ءاهدلاو.

 .. هق



 بمآ“ 142 زئس

 ”كيتوق لضفب كبلاط نوكي نا «دّمح نيوي له هللا كدعسا

 ةلضف ىلا © مزال ريصي لهو كتقلاخ ىلع اًذغ كيلع اهب رهظتسيل
 ءايكأمل راشا امتا لب هبقاع ىف هل ضرعتي رطخي ةعدلا لبجاع نم

 لب نومأملا لاقف مرورما بقاوع الص هب نوجري اميف لقت لمح

 ةرخاو ايند ومأ ىف ةيقاعلا داسف ىلا راص نم راص ةلجاعلا راتياب 5

 لاقت فيفوتلاب ريمألا ديوي دللاو ىلا غلب انلق دق ميقلا لق
 لأسي نينموملا ريما باتك ىنغلب دق بتكف هيلا لضف اب بتكا
 هرمأ لعجو كقعلا ىف كيشرلا هتبثا امم اهامس عضاوم نع ىفاجبتلا

 ءىنلا نا ريغ كثكا رواج دحا نينموملا ريما هأآر رمأ امو ىلا
 الو هتماعل رظنلا ىف نينظ ال هب انا* ىذلا فلا ىلا لعج 0

 دوهعلاب اتبتم كلذ نكي مث ولو هرما نم ىلا دنسا امم لهاج
 فارثثا نم اهيلع انا ىتلا لال ىلع تنك رث ةذوخأملا قيئاوملاو
 ال كانجأو اهمضه ىع /فلأتت ال ةماعو ةكوشلا 2 فوخ ودع

 ريمأ مظن ىف نالت لاضفالا ىم فرطو لاومألاب الا اهتعاط عبتتسي

 نا هيلع 4بجوي ام هفارطا مل نم بحب امو هنماعل نينا
 هلام نم ريتك لخبب هحلصتسي نأو هتيانع نم ا!ريتك هل ,مسقي

 ملعأل ىلو دهعلا ةدوخأم #هتدكوو قمل هبجوا ام ةّنأاسع فيكف

 بتك ام علطي مث تسلع ام لال نم ملع ول نينموم لا وهما نا
 ؛هللا ءاش نا نايبلا دعب ليبقلا نم ةقث ىلع انا مث لا هنلأسم

 © ©0600. كيج. 82) 1: ءمدز. 20 مداخل زم «00. 2 طانغد طل
 4) ادع ءم2]. م10 هيايا 12 ©00. 6) (000. فوحو. 1طن 10-21]. 1:ععاغ 205-

 66 . رك .12ءعبأ لا. ' مل 5ءويختك دتتص [طص.21-10). 000. 82[

 بج. )2  5ءودان5 دانت 1طص 10-21). 000. طهطء هتديكو.



 118 ذانس بدأ

 اهيا لاقي ناك رخآ لقو اهرخآ <« هوركم ةفاخض امهلوا دورك ةعفادم

 نم اًورط كعزان ْنَم كواطعاف ارطخم ومألا ناك اذا هلا كددولل رهمألا

 ناك هنا رخآ لاقو هتفشاكم ىلا عنملاب ريصت نا نم 2 ّلثما هتيغب

 :يكع نم كنكما ذم قضم قع ابيقم رومألا لع ناك لذ 1 |

 ع اًعجار كموي داسف < نوكي نا نمأت ال: كتاف ف

 الا تعبي امل اهنم كا ن .رآ بقاع لذخبلل 7تقخ نال رخآ لاقو

 ننال ةمالس ةلونم 26 ىرا الرخا لو ةقرفلا نمأت

 ُثنك ناو مكداهتجاب مكقح بجو دقف نسم لاقق ةيفاعلا اهعم
 ناك ام كلذل لق عاظانف نومأملا لق مكتفلاخ ىلع ىأرلا نم

 مزواجي اًديحم نا نوملعت لع لاقت ميلع نسل لبقأو عامتجالا
 فاخن نمل كلذ لينكو معت اولق فك هل سيل ءىت بلط ىلا

 زواجبتي الف اهايا هئاطعأ كعب هقكب « نوقثت لق دعنم ررض نم
 فاخض ام نود نم عقت ةمالس لعلو ال اولق اهريغ ىلا بلطلا

 اب نقوت دق هنورت امقأ ةلاسملاب اهلعب زواجت ناف لق عقوتتتو
 هةعفادم ر/هبقاع ىف هل ضرعي ام عفدت اولق مسفن ىف اهنم لذب

 ليق نم دانعمس ام 2 فالخ اذهف لاق #7 هلجاع ىف ى نوزكانت ام*

 كا + ىعزعولم |قمتحاي رم اوت احامسصسلا

 ىف كسفن ىلع هتلخدا راطخاب كموي يدع 6 سمتلت الو كموب

 ريمألا اهيا لق هيف اوفلتخا اميف لوقت ام لصفلل نومأملا لق كحغ

 «) 500. دوركم 2) 600 ليما. 2 ©00. نوكت.ا 0

 كقح. )2  0047 555027 25م0 يف 5 تل
 1ءععملتتت2 0 نودجكنف 1ص ©0600. 2 000. خغلجاع. 2 ه7

 فالخ هع 14, ,٠١1 3. 2 2) (000. سمئلي: |



 انثو نو سنك

 *جوو هيف ةعيقولاو هللا ىبع ركذل سدو وبانملا نم ءىت ىلع امهل

 لب نبح هل لاقي ثيبلا بح نم لوسر عم ابانك ةكم ىلا

 ادا نيذللا نيباتلا لخا ىف ةةحلط. ىب“نامتع' ئب هللا "نتبع

 مدقف كي ىلع هللا ديعل ةبعللا ىف اميلعجو ©امهبتك نوراه

 ىلع اوفاخو مهب لف ملف ةبجعا ةيقب كلذ ىف ملكتو هيلع امهب ه
 ةرئاجب هراجأو هنم اميصبق كّمحن ىلا نيباتللاب رص املف جهسفنا

 نومأملا ىلا بتك ركذ اميف كّمحس ناكو ايهلطبأو امهقزمو ةميظع
 رعاملا فاحتبا :ن ا لاسم هلع الخلاب هاا نومأملا ةفشاكم لئبق

 لكيح لبق نم اهيلا لامعلا هجوي ناو اهامس ناسارخ روك نم روك

 ا نأو ؛0

 ١ هيلع كلذ ربك كلشي باتلتا نؤمأملا: ىلا "درو املقا كبح هيلا

 00 اس يمال ىلأ ثعبف

 علو ةناطب كتيب لعأو كتعيش ص كلو رطخت رمألا لضفلا لاقف

 ىأرق قت ةلق روهظو ةشحو عنود رمألا غلق ىفو ةرواشملاب سيبنأت

 او ىأرلا بلط ىف رواش لاقي ناك نسل لقو كلذ ىف ريمالا 5

 رضحأف هترواشعب هل مانتكا ال اميف ودعلا فنأتو هدكصتبا فتن

 | اقيم اولاقف بانالا يلع أرقو مالعألاو ءاسورلا نم ةصاخل نومأملا

 | ةيورلا نم مح ءاييبحبلا لعجات ارطقما ىف ءرواشكا ريمألا اهنا" دل

 0 سل 1 مزمل وه كلذ نومأملا لاقف

 اطخ ىرا 00 نيعرك ىلع 1 ف ريمألا اهيا خدحا لاق 0

 ©) 5ع. دانتم 77ه. 000. اميبتكأ. 65) 51غ عماع آطصد ةاحالإ.

 00000. كيلوت. 6 0 ر وأنا.



 !#94 نس نبك

 ىف نومأملا ىمسو مامالا نم كّظحع فخأت نا كّنسو كمهف ىف

 مامالا هب 5 52 ناكو ةفالخلاب مسي رثو مامالاب مميلا كلذ |

 لس نسيذلل لق لمح نك دقو هل ديح علخ نم ءاج ام

 لق مامالا ويتيمس دق سابعلا ىل لاقف مامالاب نومأملا ىمست ىف

 ! دك نش ف نك قس مما نكي دفان

 مسوملا ةيالو ىحنع كل سابعلل تلق مث لق كاذ وهف مردغ ناو

 لق تش ام رصمب لاعألا عضاوم نم كلو اهنم فرشا ةيالو الو

 كذخ تحب ناكف ةفالخاب نونلملل اهعيبلا هيلع تنحل نحل

 نب ىلع ىربخأت لق «ىأرلاب انيلع ريشيو رابخألاب انيلا بتكي
 ,هدقو هرم ىلا اًيفاذ ىسوم نب سابعلا ى ارم لق ئسخرسلا ىيك

 نيتساكرلا ىذ ريبلت نسحو نومأملا ةريبس هل كيعَطَو تا

 هل تلقف تدرس عنبر املك ىتنما كلك نيشيأ مزن توتا ل

 تفحص يلف تفرق ايم رثكا نيتساثرلا وذ لاقف تير فيك

 ىلا ميقلا ىصمو لق «ىسُأر ىلع كدي جسما تلق مَحَن لق ملمالا
 ؛5 نب < ىلعو عيبرلا نب لضفلا جلف لق هعانتماب هوربخأت نمت

 لضفلا ىطعأو نومأملا علخو هنبال ةعيبلا ف كمحص ىلع ىسيف

 ىلع هنضحأو قحاب قطانلا هاهو ىسوم هنبال عياب ىتح لاومألا
 ةعيبلا هل خا 2 ىم لوأ يك لاق قارسعسلا هالوو ىسيع نبا

 بحاص اهذخا رت كلب ىلع 5 ناكو ىدنزألا عكيمسلا نب رشب

 هم ةماعلا نود ليلق سانلا نم صاوخ ىلع ةنيدملا بحاصو ةكم

 ءامدلاو مساقثاو هللا دبع ركذ نع عيبرلا نب لصفلا ىهنو للا

 4) ك00101 و. 42) 404103 نم.
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 لالخ 137 قنف
 ٠

 000 كلن غلبخ نيتسائرلا اذو نومألا متكو هج وما ام هيلا تعبف
 ' ىلع ةئمهسولاب هدفدرأو ئنومألا لع نب نسل هّجوف نومألا وما
 ىبهسرلا نع ركّذف كلام نب هللا دبع نب سابعلا لزعو دبربلا
 لقفل ىم لجري فلآ هيلا عمتجا ىتح هنباد نع لوني مل هنا

 | ابعلا جدحا الس سفنا ةثلث نومأملا ىلا دمح هّجوو ىلا

 لي ثلاثلاو ىلصملا بحاص خاص رخآلاو ىسيع نب ىسوم نبأ

 0 ا دك 0 دانك قام بتكو :كيهن نم يسبح نبا
 روباسينو نوت ىلو ىلا بنكو رهاظلا حالسلاو ةّدعلاب مهلبْقَتْسا

 نم مل ّدعأ دقو رَم لسرلا تدرو رثث اولعفف كلذ لثي سّخَرسو
 ةلاسر دوغلبأف نومأملا ىلا اوراص مث داتعلاو ددعلا بورضو السلا 0

 اليس هنا هل ركذيو هسفن ىلع ىسوم ميدقت هنلأسع دمك

 ىسيع نب ىلع كلذب هيلع راشا ىخذلا نكو قحلاب قطاتلا

 نومأملا تف هنوعيطي ناسارخ لعا نا هربخ# ناكو ناغام نبا
 نب ىسوم نب سابعلا لاق نيتساكرلا وذ ىل لاقف لاق هابأو كلذ
 ىحج اذهف كلذ نم ريمألا اهيا كيلع امو ىسوم نب ىسيعرو

 ثبكسا هب تحاصف لاق كلذ بط اف علخ لق ىئسوم نب ىسيع

 لاق هتعيشو هلاوخا نيب اذهو ميسا هيحيا ىف ناك كتج ناف

 | قبعاف نيتساكرلا وذ لاق اًلبنم نم دحاو ّلك لينأو اوفرضنا

 كيلع بهذي نلقف هب تولخت ىسوم نب سابعلا ءاكذ نم تيأر

 | )أ 00 مقزراون 2) 512 طلع 65 15502 7 62 3ع ده

 600. 4ق00ءملتسم 710عءانتعر ءم]11. آشور اةهيبادم هيلا بلطي نيماملا

 ه) 0

 هدعبل 0-00 ىكقف ع ب هسفن ىلع ىدوم هنبأ مدقي رأ ديف



 1 زئنس ةيحيحب

 0 2م فتم كل تناك ةخعبلا ناك كييوخا ا هللا دكبعب

 نم كلذ ىف لخدُأو دحاو دعب اًدحاو كدعب اهيف الخدأ امّناو

 نمم اه#ريغو ىدنسلاو نام نب ىسيع نب ىلع هعم هيأ

 5 ىأر نع 0 د ايلف ام لوأف هسيأر نع اديحن لازأف هنرضتعإ

 لامعلا عيمج © ىلا بتك نا كلذ نم ربد اميف عيبرلا نب لضفلا
 مل 3 ءامدلا ىعب ةرمالاب ىسوم هنبال* ءاادلاب اهلك راصمألا ىف

 ناميلش نب فاح نب لضفلا ركذف كيشرلا نب مساقلاو نومامللو
 هلزعو ىسوم هنبال ءءدلا نم دمحم رما ام هغلب امل نوماملا نا

 ةنيدم هدايا همادقاو لاعألا نم هيلا مض كيشرلا ناك امع مساقلا

 تدرج نعادوإلا مط يلحق هيلع شكرا هن

 رايش نب رصت. .ىنم تييللا ب نينا عفازأ ناكو نرطلا ني هما طم
 ةليح: لقا, ىلا اعتريتش + نساحيو ! ومالا نع ريخخ نم هيلا يلا
 ةمكرف كلذ ىلا عراسف هسفنل نامألا بلط ىف تعب ميلا هناسحاو

 د5 نومأملا مركأت كنقرمسب ميقم دعب ةيثرفو نومام اب قكلف عقار 5

 يلب رهن ربعف هيلع مودقلا ىف نوماملا ةمثرع نذانسا نامالا ىف عفار

 نب بتك هنا ريبدتلا نم ناكف نومأملا ىلع ريبدتلاب ًادبف نيحص هلك |
 ىولا ع نومأملا لماع وعو كلام نب هللا كبع نب سابعلا كك

 هناكاما كلذب اًدبرم ّىدلا سورغ بئارغب هيلا كثعبي نا دمار

 ه2) 800111 ىلا. 8م) ظطقدعع ءء 1طص ج]-1]. 1ةءعمأ
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 بابك ع

 وو تقنع دمج هفرصق ةيماس ىلا لقتنا هفلاخ املف اهايأ هالو مح

 ةّدع سبح ناميلس ىب ةيناع هعمو ىترأمل ىيعس نب هللا دبع هناكم

 اباجأف نامألا كولأسو © رانلاب اهيحاون نم عاتنيدم برضو عافوجو نم
 © ٍهنم ةذع قانعا اضيا برضف اوجاه رث اونكسو 5

 كالو نورا دبا ناك ام عيمج نع مساقلا هاخا كيت لزع اهيفو

 ١ هير ةناكم لوو روغتلاو عصاوعلاو .نيرسنقو ماشلا ليغ" نم

 © مالسلا ةنيدع ماقملاب همأو مزاخ

 ادراتملا ىكخ ىسوم هنبأل ءاعتلاب كمح ما ةنسلا هذه قو

 © ةرمالاب 0

 00000 دال ادت ةبحانل انهتم دحاوا لك اركم اهو
 «داسفلا امهنيب رهظو نومأملا

 كلذ ببس ىع ربخلا وكذ

 قيح ىلع قارعلا همدقم دعب رّكف عيبرلا نب لضفلا نا ركُذ
 هنبال هيلع اهذخا كيشرلا ناك ىتلا دوهعلل اًثكانو سوط نع اًفرصنم اه

 اك وهو اموي :نوماملا ىلا نيضفا نا ةفالخل نا  ملعو هللا دبع

 هب كمحن ءارغا ىف سف هبطع هب هفط ىف ناكو هيلع فِبي
 ىسوم هنبا ىلا هلعب نم دكهعلا ةيالو فرصو هعلخ ىلع هنحو
 ا01 اهيف همزع ناك لب همزع الو ىيح أ, نم كلذ نكي رو

 مهل هيلع ذخا ناك امب مساقلاو هللا دبع هيوخأل ءافولا هنعوو

 هنيع ىف رغِصي هب لصفلا لؤي ملف طورشلاو دوهعلا نم هكلاو

 ه) 5زع :عءاع ]شك ءأ 1طاد 1031121-31 نبللاب.



 د اكدسي اايح

 نالرغ هيف هبلا حيي هاناب هيف نالزغْلا تتاكو

 اهعم ناك م عيمج نقولا نم رفعج مأ نسسصخ# خنسلا هذه ف

 ىمحت اهنبا اهاقلتق نابعش ىف كلذ ريغو ىئاوخل ٍُْ كلانف

 نومأملا- ماقأو «دوجولا نم قادغيب' نراك نك“ عيمج قت نابنألاب نسال

 م نيمألا بناكو ولا ىلا اهيحاونو ناسارخ لبيع نم ىلوتي ناك ام ىلع
 ميظعتلاب دمحم ىلا نومأملا بتك ترتاوتو ةريتك اياده هيلا ىحعأو

 باودلاو كسملاو ةيثآلاو عاتالا نم ناسارخ فرط نم هيلا ايادهلاو

 © مالسلاو

 ةنيدملا ىلا عفار او دتقريس طئاح ةيثرف ليخد ةنسلا هذه ىقو

 ؛ه مث كرتلاو عفار نيب ةمثره راصف هوفاوف كرتلا عفار لسارو ةلخادلا

 © عفار فعضف كرتلا فرصنا

 :ىلم ناكو ناجي بردح 3 مورا كلم روفقن ةخنسلا' هله 3 لثقو

 جورج وو ريغقن ند ف اربتسا هدعب كلمو نينس عبس ليق اميف

 © هنخا ىلع هنتخ سجروج ىب ليئاخم كلمو تان نيريش ىقبف

 هداك لاول اع 3 تي

 ةجرخ اهبلع ليتخساو 0 لحع نم 0 نوع 3 اك ام 0

 90 ذخئامو نيعسنتو 0 ةخنس تللخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربل ركذ

 هر طع 14. ةءعزجأ. 000. ناي. 2) 02. 0



 نع 0

 ' امداخ تنك رمألاب مق نف برثل ىلع ةوقلا نم دنع املو ةروهشملا

 خلرانم ىف هتيقلف «ْىِف كيأر ىرتو كتبح ىلا ريصت ىتحج هل

 ىناكف لق ءافولا نم هيلع بجج امو ةقانعا ىف ىتلا ةعيبلا هتركذو

 لاقو جرخا لحب ال اذه* عصضعب لاقف قبط ىلع ةفيجع ماتمج

 هتربخأو تثجن هيخأو نينموملا ريما نيب « لخدي ىذلا نم جهضعب

 ثيداحألا نيعمسو نآرقلا تأرق ىق تلق لاق رمألب مق لاق

 ءاهقفلا نم ةرضخنلاب ىم ىلا ثعبت نا ىأولذ ىيدلا ىف تهقفتو

 كرتو دوبللا ىلع كعقتو ةتسلا ءايحاو هب لعلاو قمل ىلا عوعدتق
 كولملا ءانباو كولملاو داوقلا انمكأو ءاهقفلا ىلا انثعبو انلعفف رلاظملا

 ماقم ىعبرللو عك نب ىسوم ماقنم كييبقن ىميقتلل لوقن 6 انكف 0

 كلامو زبطخكت ماقام كيبقن ىناميللو ميعاربأ نب كلاخ دواد ىبأ

 ا اسور* ءابقن ىلا ةليبق لك وعدن انكف مثيهلا با

 نسحن ٍلرخَل عبر ناسارخ نع انططحو كلذ لثم انلقو < سوولا

 ©معلص ىبنلا مع نباو انتخا نبا اولاقو هب اورسو علنم كلذ عقوم

 اللا انقر ىيبح ىلا :فالخل نيصفا املا ىاكنا قب ىلع "لاق 5

 ناديم ءانيب رمأف مييد هتعيب لعب تبسلا ةكبص مبصأ دادغيب

 كلذ ىف لاقف بعللاو ةقككلوصلل ةنيدملا ىف رفعج ىبا رصق لوح

 ْ دادغب لما نم رعاش
- 

 اناتسب ةحاسلا مْيَصو اناديم هللا نيمأ ع

 «) 5تمم1عر1 طقعع ءرع 1. 000. 125ءأ 3211112 م. 6) 00.

 انلقت. 2 5زع ءمل. 150ءمس 1عوعدلمس اننلامتساك ةلودلا ءاشوو

 سوورلا. 01. هيوم, اذار 14 كا 14 1و, 5



 11 ذخنس نإ“

 هجوتو اًكصن كولي ىلف هلما لاني نا وجريو كلماي هتاف هتمرهق |

 اها نتنككت القاع ناكو نموا ريمأ ىسوم ىلوم مداخل الفون 6

 ىسلمل ركذف «لحام ثلت اولحر دق روباسينب مثاقكلف امههجوو |

 ىلا تيلصوا ايل لق هنا بعاص نب ليس نع دعس ىبا ىبأ

 ةلهس ىل لق عهنم دحاو انا امنا ىل لاقف هباتك عيبرلا نب لصفلا

 لق ف ينج ىلع هرمأح مرلا» ةلبج نيا ناجرلا ىلع لعاتلا

 قاوج اذه كيف ىف ملا تعضول ارضاح تنك ول هللاو كبحاصل لق |
 نوماملل تلقف ©« لهس نب لضفلا * لق ربخاب تعجرف نوماملا ىم لانو لق

 ةلودلا هذه نا كل لوقا ام ىتع مهفأ نللو ٍهنم تحرتسا لق ءاذعا

 ؛0 تي وهو عنقملا هيلع يرخن رفعج نا مايا اهنم زعا طق نكت رث

 وثو ف فسوي هدعب بخ 7 ةنوملا هللا دهافكف ناسارخ مجورتخل

 6 سيسذاتسا يرخ ةفوملا هللا ىفكف رفك نيملسملا ضعب كنع 1

 ةيوملا + ىفكف روباسمَن ىلا ىرلا- نم ئحنهملا .راسف رفكلا ىلا وحشي
 ع 3 ع 4

 ,ةدرو نوح سانلا تيار فيك ىنربخا كيلع ربكا عنصا ام نللو
 ل

 فيكو تلق اًذيدش اًبرطضا اوبرطضا عتيأر 4لاق عفار ربخ عيلع ١
 بارطضا نوكي فيك : مقانعل ىف .كثعيبم كلاوخل ىلا لت تن

 ىردص ىلع ىدي تعضوو ةفالخلا كل ىمضأ انأو وبصا دادغب لحا

 هللاو تىلق لاق هب مقف كيلا رمألا تلعجو تل دق لق |

 هنانيمس نمو ذاعم ىب ىيكو كلام ىب هللا دبع نأ كنقدصألا

 تسائرب كل ىّتم عفنا ناك رمألاب كل < اوماق نأ ءاسورلا ءارمأ نك

 200 طقعع هع مهوب. كه 14. )8  000. سيس داس. 2

 06م8. اوفكف. )4  ©68- قلقو. ١ 2) ©00 "وماَقا» :



 ببأ ا

 | بقك يلع تدرو نيذلا أرق املو لق ارهش رشع ىخثا © قر
 قاحللا ىف اورواشت نوراه 2 دالوأو دنللو داوقلا نم سوطب دمج

 ىردي ال رخآل اًرضاح اكلم عنا ال عيبرلا نب لضفلا لاقف كّيحكمب

 هزم ةبحت كلذ اولعفف ليحبلاب سانلا رمأو ةرمأ نم نوكي ام

 كذخأ تناك ىتلا دوهعلا اوكرتو دادغبب علزانمو ةلعأب قوحلت ه

 عيجن وربي نومأملا ىلا خرمأ نم كلذب ربخل ىهتنذ نومأملل قيلع
 ىيكو كلام ىب هللا كبع هنم دعم ناكف هيبا داوق ىم دعم ىم

 نورا ىلوم ءالعلاو ةبطحق نب دي نب بيبشو ذاعم نسبا

 الآ نب بوياو هتطرش ىلع وهو ريهز نب بيبسملا ىب سابعلاو

 نب ناجرلا دبع هتيب لها نم دعم ناكو هتباتك ىلع وجو. ءريمس
 ٠ سانلا مظعأ نم هدنع #وهو 0 وذو حلاص نب كلما دبع

 |0011 1ع طراقأد ريثل ةريخأو ..ةرواشج دب عصخأوإ اريك
 (3 ديلع لخدف 6 موق كلذل ”ئمسو مدريف :ةديرج .نشاف فلا

 ءاوم /تلعج كيلع هب اوراشا ام تلعف نا هل لاقف نيتسائرلا
 | ايلا هجوتو اباتك هيلا بتكت نا ىأرلا نللو لمح ىلا ةيده 5

 ىف جمزلي امو تنل عردتتو ءافولا ملأستو ةعيبلا ممكذتف اًلوسر
 اوقت كلسرو كباتك نا هل تلق لاق ىيدلاو ايندلا ىف كلذ

 ىلع ناكو كعاص نب ليهس 5 موقلا دنع ام ىربتستق :سنك كماقم

 اة سل

 2 2001 قزر“ 6) 0011. مةسيوس., ")ىو كم0. الواو. 6)

 ريمش. 4) 800101 وهو هع 77هوب». ءا 1ع ه) 11111159

 | اعم نوريسي اموق ىمسو ىاولا اذهب ليف. / 7مم. ءأ 1ذ

 اللعج. مى) 000. 2كذينف.
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 “١1 نس بدبأ

 ْئىَذَي نيب زلمتعلا نب كب اننكوأ هدجرتلا قيياكلا لح كل

 611 خنس ناو ىف ىءالماو

 ناد نوراع ىف ةدربلاو بيصقلاو مقااب مداخل ءاجر جرخو

 نم ناكف ءاعبرألا معي لبقو سيب خليل ندادغب مدق ىتح نفد

 5نرو انمل نسيسرلا عت نا ليو «لبق تركذ دق ام ربل

 ىنتأو هللا دمحن وبنملا ىلع نب نشسيع نب قاكنا دىغض دادكإ

 هذا ءانثر ةيقب سانلا ىسحأو ةيرر سائلا مظعا لق رث هيك

 سانلا ىلا هاعن مث انضوع لثم هل نف انضوعو انعرك دحا ًارري رف

 لضفلا نا 0 نسل ركذو « ةعاطلا ىلع سانلا ضخحو

 ؛ خغيفو ناسا لها هوجو تيشرلا لبقتسا لق هربخا لهس ىِبآ

 نينه نحل "كيم خيش ذل لافت كيعلر لق تلا 0 ا

 نم كبحاص رما رمألاو فيعض 8 كيرلا نب ىّمح أ نيمويلا

 هعمو مايا دعب ىنتا ث لق ةفالخلب نومأملل عيابف هحي مف كدي
 ©دتعيب ذلخ ةقث كل وهو ىخا نبا اذه لاقت ماشع نب ليلخل

 اة لع ةايكح ىب كلاخ رصق ىلا 0 نم لحر دق ٍنومأنا ناكو

 جارخاب بيسملا نب سابعلا رمأو دنقرَمَس ديري ورم نم جسرف
 ديشلا ىعت هعمو مداخل قاحا هب رف ركسعلاب قوكللاو سانلأ
 ورم ىلا "نوماملا مجِف يخاف نومأملا كا -لصوق: ةمولق' شايعلا مف

 ىو ربنملا ىلع كيرلا ىعنو ملسم قا راد دع راد لخافلا

 ه0 دنجل يطل هسفنلو دمح عيابو لام سانلل رمأو لونو

 2) مءاغهن هيكع هللا قلص هللا لوس 5"
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 انا 11“ نس

 ريصو كدودح نم ّثح جّتاذ كركسع نم للخل عضاوم عدانجأبو

 نسب ىبحعإ ىلا كنقاسو كيم ىب ديوي ند ىكىسأ ىلا كدمدقم

 ا ل اهل لل يدب نيرا

 لسا رمو كب ففرا كلذ مناف لحارملا ٌنودعَت الو مظعألا فيرطلا

 هنمدقم ىلآ رهيصيف هداوق 5 دننن لجأ نم 7 ربختاب نأ ديزي ىبأ 5

 كرضخح 0 ناف فيرطلا ضعبد وا لزانملا :تيهنل دءمامأ روبعب ب

 كراصنأو 58 نم كروعي 0 كلذ ناف ةاوعلا دكنع هتييغو مهتكصنو

 كيش ىارب لأ اما ميتا وأ اير ذغنت نا كابباو هللا ءاش نا

 3 ام, لع مدخل عيبج ا عيبولا نب لضفلا كئابأ ريبقَيو 10

 اذحا نجرخت الو كلذ ريغو ىئاوخلو حالسلاو لاومألا نم ميديا

 نب ركب تيصوا دقو ىلع مدقت نا ىلا ىلي ام نمض © نم منم

 آو ىرتو كماشت ام ردقب كلذ ىف ٌليعاو هكغلبيس امب رمتعملا

 ىلوتملا عيبولا نىب لضفلا نكيلف 6 فزو وأ ءاطعب ,كسعلا لعأل ترها

 نيواودلا باكا نم 0 هسفنل اهذخي © نيوأو .د ىلع مناطعإل 15

 ٌنفذأو روسألا تامهمل ا كلذ لثم لوي مف عيبرلا 4ىب لضفلا * نا

 نب نب رك جبص 0 0 كيلا اذه ىناتك لوصو كنع ىل

 ل

 ةاسبو كنع هللا عفدتسي كيخأ هللا , ءاش ا نك لاومالا نم

 ”اه) هه4101 نم. 82) 008. نزو. 2 ©04. رماود. 4) 40410

 آوعع. ) دع همدز. م20 نبأ 123 60



 ١ خمس نآ]

 عفاوم نقفتم وفر دل كضهنتشا اما كاتخا "نك كاكا ند كيديلا
 نت لك علا" كيو قوفرتلا للا 0 5 ققخ .« كنادقف

 هتماعو هتصاخو راع تيود لكاو + 0 3 ْش كنَبق ٠

 نب مساقلل رث نينموملا ريما نب هللا كبعل رث نينموملا ريما ني

 : هللا تاولض نينموملا ميما اهلعج ىتلا ةةطيرشلا ىلع نينمؤملا ريما
 ى- نميلاو ةئاعسلا نك اهتابتا وا؟ ثئاغلا نع ماهم نيا ١

 خصاخل نم كلبق ف ملعأو هجاشانم ىلع ىضملاو 0 نحل #

 عقازرا ءاداو متالاح دقفتو علاطم نو محالصتسا ىف ىبأ ةماعلاو ١

 ةوطس ذي“ طتشاف رمات رعث وا“ تاعاش" علان ول ةتايطعأو ٠

 10 ممضأو نيقتملل ةظعومو اهفْلَح امو اهيَدَي نيب امل اًلاكَ هات

 همدخو نيبنموملا 5 كلو عيشرلاا نب قدصفلا نوييلل وال !:
 دبع ىلا ريضو هتطبارو هدنجو هعم نييف هعم ريسلاب مو هلعأو ٠

 دنع لوبقم ىلي ام ىلع ةقث هاف هذادحأو ركسعلا رما كلام ىب هللا

 0 م تف نق 0 011 5

55 

 نم ىلا عيغو طباورلا نم اظرش رمألا ددج عيمج هيلا ٌممصاو ةثاعلا

 ذك هليل هلك درما ىف نخل ميدقتوا ظقيتلاو قجلاب مو هددج ندا
 لولح لثم نومتنغي ناطلسلا اذهل ىافنلاو ةوادعلا لها َناذ اهو
 ةساكب هرمو ةيلع وه ام ىلع متر“ ىب راح رقأو ةبيصملا هذفا

 ةعاطلاب هلا فرعي ال ىنمم هّناف نيئموملا ريما روضق هب ظفح اا
 هيبا لاح نم دل مّتف اع هللا نم دقاعم اهب الا نيدي 3

 "مب َدَسُي ْنَم عطباور راضحاب مدخل ٍممو ءافلخل دنع ف

 4) 8 دز. منم كادعق ذص 000. )4  ©00. همر, 2 187
0 

15702 20 
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 كأم 3“ عت

 ا ىلا هصبق تح ابارك هل اينحلا ضروري ها هللا نا عاملعأو

 نا ةنجل ىلا هئافلخ عيجن اًدئق اًدويحن اًضوبغم هتنجو هنحارو

 عماوعو خصاوخو مدانجا ىلع ةعيبلا اوذخأي نا ميمو هللا ءاش
 يف ميلا زعوأو كلبق نم ىلع اهذخا نم هب كترما ام لثم ىلع

 0 ختعش مالو تالح لقفتم ىلا مودع ىلع ةوقلاو مروغت طبض ه

 كبتك كيلو ىراصناو ىدانجا ةيوقت نأ الو يلع عسومو

 7 قلما طسبيو قنكسي ام كلذ ىف ّنذ غيلع ارقثل ةّماع اًبتك جيلا

 ىلع كدانجا نم كنع ىان وأ كيضح نل مهب رسمأت مك

 ةككو .كراينخا ىسح فرعي كاخا ناف دهاشتو ىرت ام بسح

 كب تشي نا هلأسيو كل هللا ظفحتسي وهو كرظن كعبو كيأر 0

 رمتعملا نب ركب بتكو ءاشي امل افيطل هنا هما كب عيججو هدضع

 6117 خنس لاوش ىف ىعالماو ىدي نيب

 حلاص هيخا ىلاو ١

 فبس دق ام عوقو دنع اذه ىانك كيلع درو اذا ميحرلا ناجرلا هللا مسب

 ءايبنألا ىف هنّتس هب ترجو هئايلوأو هئافلخ ىف هئاضفق نم ففنو هللا ملع ىف 5

 لل ههَجَو الا كلاغ ةئَش لك «لاقف نيبرقملا ةكتالملاو نيلسوملاو
 || نينموملا ع هيلا راص ام ىلع هللا اودجاف توعجرت هيلاو مككلأ

 | َنوُمِجَر هيأ انا عيلع هللا تاولص هئايبنا ةقفارو هبات ميظع نم
 ناك 5538 فع ىكيحن هيبن هما ىلع ةفالخل ىسح نا لأسن هايأو

 ىقلت نا كاياو كرما يف رمشف اًميحر اًفوور عبو اًفهكو ةمصع عل »

 ©) 000. نعس 6) 000. ما. ه6) 000. برم اناث. 2) 10:

 25و 75.
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 1 ارباب

 57 كاب

 0 يع وي مويححإ تا جج جا

 ا زخئنس ءيللب

 عملأسف ةنعاسلا كلت ىف متاتأف هحلو نم نوراه رضح نم «ربكا ناك

 باتك هيلا اوعفند رث اًديدش اعبج عوج كملعأف نورا هيبا نع

 اه'''ةافو::اورضحل, ىييخلا ملاكات ركب مبا ءاجنا ئوذلا "ني هيكل

 5 ل "قيس باتك اة كش نكو

 نوماملا هللا دبع هيخا

 ام ليلح كنع كدقف نم هللا هذاا كيخا باتك كيلع كرو اذا

 ةيلاخل ممألا ئكسانتو فلخا كق امم عفدم الو هل كرم ال

 راتتخا ىق هوأنثت لج هللا نا ملعاو هب هللا .كازع .امب ةيضاملا ٍنووقلاو

 , اًيكاز اًرهاط هللا هضبيقف نيل ليجأو ىيرادلا لضفا نينموملا ريمآل

 مرْخْل ىذ مايق كرما ىف مقف هللا ءاش نا هبتذ رفغو هيعس: ركش كق

 بلغي ن ١ كايأو نيملسملا ذماعو هناطلسو هسفنو هيت رظانلاو مزعلاو

 قلع هللا 522 رزول ١ كفعتو رجألا ا هناف عوج كيلع , ع

 ةعيبلا لخو نوعجار هيلأ انأو هلل انو انتا بي | ريما

 م كييخأل ,كتماعو ةعتا م كوع كىاوق' ؛نم كنبق نم ىلع

 كن اهلعج ىتلا ةطيرشلا ىلع نينموم ا ريمأ ىب مساقلل رق كسفنل

 ام كاذ نم كّلقم كاف اهتابثاو هل اهكسن نم نينموملا ريما

 مننا نوه حالى ا نيأر» فيك« نكط لكم هتفيلخو هللا كحّلق

 ءمتعلط لج تنوفا ول هتعيؤي دنع هدرا »وش حل

 ذو اهيتكاوت دن وأ رايعلإن قاف هتلقاو كاببأو هبخ عم هنيبأرج: : ىلإ ثععبات

 نينموملا ريمأب ةبيصلا نم كقرط اع كدانجل كرمأو كررت الس

 2) 004. رثكا. 2) 2ءاعت ىف. 2 504101 «



 0 ارو ك7

 ريصي نأ عيبرلا نب لصفلا رمأ نوراع اهيف. تام ىتلا ةليللا ىف
 | ستجا ابعاد الاوراق: عررقي ءومداعملا -ىسب. وكب! سيت ١ ىلا
 ءاسنلا ساصق نوراه ىلع ىئشخغ رث ءئشي رقي, ملف . ةررقفا ديلا

 نورا قانا رق هرضحل نوراج ىلا راصو هلتق ىع لضفلا كسمأت

 ىشخ رث توملا سحل هريغ نعو ركب نع لغش دق فيعض وقو
 رمتعملا ىب ركب ثعبف ةجكضلا تعفتراو ب اهنأ اونظ ةيشغ هيلع
 هلاسي ميعن ىلا نب هللا دبع عم عيبرلا نب لضفلا .ىلا هنم ةعقرب

 اهملع ىلا نوجاتك ءايشا دعم .نا هملعيو رمأي اولجكت ال نا
 ىف نوراع..ىقوت املف مداخل 2 نيسح كنع اًسوبحت ركب ناكو

 ةتعاس نم ركبب عيبرلا نب لضفلا اعد هيف ىقوت ىلا نقولا ؛

 هسفن ىلع .ىشخو ءىث.هدنغ نوكي نا ركتذ هدنغ امع هلأسف

 ةلخداو نوراع توم هدنع جدص ىتح ايح نوراض نوكي نأ 6<

 ,زوجج ال هنأو لمح نينموملا ريما نم ابتك هدنع نا هربخاف هيلع

 مداخل « نيسح عنتمات هسبحو هدويق ىف هلاح ىلع ومو اهجارخا هل

 ىف تناكو هدنع ىتلا بنالاب جاتأف لضفلا هقلطا ىتح هقالطا نم 5

 هباتك عهنم ناسنا لك ىلا عفدف رقبلا دولجك ةدْلِجْلا خباطملا مئاوق

 00 0 ذك لا نوراع نب ندحتا نب بانك بتللا قلت ىنكم
 ىلا باتكو هيلا هعفدف هقالطاو رمتعملا ىب ركب ةيلخاب هرمأب دطخ

 نومأملا ىلا. هثعبيل هدنع 7 فاتك :نيييييحات :ىومألا ذللا نوح

 هنا كلذو سوطب هيبا عم ناكو كيشرلا ىب ملاص ىلا اولسرأو ورمب

 «) 00103 ونه 42 000. طمع 1060 ىسح 5ع[ 1ععاغ مهتتلو

 از12 )0007 كتصت قاع

 و



 |“ نس بام

 ارهش نيرشعو ةعبرا .قزرب مالسلا ةنيدم نمم دنجلل رمأو دنإل
 ©روهشلا «ذهل ةضصاخ هل تناك نم صاوخو

 هيخاو كبح نيمألا نيب لاذ فالتخا وحب ناك ةنسلا هذه قو

 اهدلاو ناك اميف هبحاص ىلع فالاب امهنم دىحاو لك مدعو نومأملا

 ةىناك هنا ازكذ ىنخلا باتللا يف هب لعلا امهيلع ذخا نوراحم

 «امهنيبو امهيلع بنتك

 ناك ىذلا ببسلا نع ربخلا ركذ
 تركذ اميف امهلاح فالتخا بجوا

 ىلا صخ# نيح دّدج كيشرلا نا لبق انركذ دق رفعج وبا لق
 ,هنم هعم نم كهشأو هعم نيذلا داوقلا ىلع نومأملل ةعيبلا ناسارخ

 نومويضم دنخل نم هعم نم عيمج نا ريغو سانلا رئاسو داوقلا

 كلذ ريغو ةلآو سالسو لام نم هعم ام عيمج نأو نومأملا ىلا

 رمتعملا نب ركب !لسأف مهي لك :ىق هيج, هيتأيا نم تعي ةيان ذل

 ,:دولج اهَسِبْلَأ ةررقنم «قيدانص مئاوق ىف اهلعجو اًبتك هعم بتكو
 ىلدع. كسع ىف: ندم حل الو نينمولا ريمآ نريطب ظل ا

 ىتح تلتق ولو كعم ام الو هيف تهجوت امو كرما نم ءىش |

 ايلف هباتك غنم لجر لك ىلا عفداف تام اذاف نينمؤملا ريصا تومي 0:
 ام داش غب طخفاجمودت نورا خلع, سوطةرسسللا 00 0

 «لهف لق هب هيتآو كربخ ملع هل ملعأل نيحن ىنتعب لق كمدقا

 نيش هعم اوبيصي ملف شتفف هعم اع رمت ال لق باتك ككل

 ناك اًملف دّيقو سبخن هب رمت ءىشب رقي ملف برصلاب هدكهف
 4) 14 204. يبطملا) كك م. اثر 5 )ا
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 © فينوفلا فلا ةثاعست لاملا تيب ىفو كيشرلا نورا تام: ليقو

 نيمالا ةخفااخ

 ركسع 3 ةفالخللا وراه نب نيمألا .نمكل عيب ةنسلا ,هلقا ىو

 '0 اندم ناكر ورب قم ومالا ”نوراخأ ىبا هللا كابعو قيسرلا

 الإ ذأ نيوطب' تيربلا بحاص ئدحهلا لوم هيريح بتك لق و

 نانو هملعي رابخألاو ديربلا ىلع دادغبب هتفيمللخو هدالوم مالس ملسم

 سانلا لوا ناكو ةفالخلب ءاتهو دارعف لمحت ىلع لخدف دكيشرملا

 الع عبرأل ءاعبرالا ممي © مداخل ءاجر هيلع ملق مث كلذ لعف

 هيلا هلسرا كيشرلا نب ملاص ناك 8 ةخآلا ىدامج نم تلخ ةليل

 رهظأف ةرخآلا ىدامج نم فصنلل سيمثل ةليل < ليقو كلذب ربخاب م

 نمأ و 3ى نسانلا ضاخو هنليبلو تدخوب خبقب تب رخسو زخئدل مون

 الثوب مداخل ءاجر عم نيمألا كيك ىلع 0 باتك مل م

 ةنيدملاب رفعج ىا - ىلا 0 00 ه«صق ىف اَظرن ناكو 5

 ننانلا ىلا نيشرلا ىجنو ا ىتأو هللا ليخ ل كعص هتالص اد

 السلالا 2نمآو لامألا طسبو ؟ريخ مدعوو سانلاو هسفن ىزرعو

 ' اك رثا هناوقو ةيلاومو هتصاخو هتيب لما ةلج هعيابو ضيبألاو

 رفعج أ نب ناميلس هيبدأ مع علانم ىقي نم ىلع هتعببب لكوو
 ح

 رثتاسو داوقلا نم سانلا عيمج ةعيابع ىدنسلا رمأو 7 ةعيابف

 ©) 5ع 1ععم , ءمآ1. 14 1و ءأ اطلق 1١ 12, 0 ىداصخل 00 ىراضل)

 15 00. 62) 000. ىلوال. 2 4040101 ليقور ءمأل. م. بار 4+ ©)

 80011 نمأو هع 14. 6) 5ءصقات هممتنات 61 7) 20

 اهيإ

 نيهعيابف عأ 12017 ةعبانس 0 خعيبامم.



 ئ4إ9 نس ار

 نابتع ناو نيكسم نب ىبيك منم 4 فشلا ىف مقضعبل ضرفف
 قاحا لاقو ««« خنيدملاب نارقلا أرقي ناكو ميت ىنب ىلوم قارخو

 بعصم ىنب هللا دبع عياب ىميف ناك هدلول كيشرلا عياب امل لمملا

 لقا عالبدلا مد اكلك ,هبزلا ىب هللا كيع نب -تميات نبا

 اهلاوط َكْيَدَي ىلع لوطي ىتح امِهَتَعَلَب الو اهنع ارصق ال

 نسب ميرطل رعشلاو لق هتلص هل لوجأو لقمع ام دينثرلا نسحتساف
 صيشلا وبأ لقو «هينبا ىو كبزي ىب كيلولا ىف هلق ليعامما

 - طيفولا نوراخ
 عمدت 8 نانيع اهلق سمش ؛ىرشلا ىف تبرع

 ةلطت ثيَح نم تير اسمه طلق اننا ا

 ىناه ىب ىسدل ساون وبا لآقو

 سنقشلاو دعسلاب روج ترج

 سريع ىضو ءمتأم 3 رك

 ةكحاض نسل نك 7تنلعلا
 هه 3 1

 سنا ىو ةنشحو 3 قر هع

 © 2 د

 كك 3 0 انخحسي

 هعو

 ه) 05. 86144/., 1هو5. 000. طقط6# قرشللا. 2 5) 2ك

 5 12 ةلعالز. نانبعلا همالطصع. 2 0 51غ 1:ععاع 50هزئث114, 0 هَ

 779/72. "م. 00 ل 2) 5زع 0000116 5017. نييعلاف.
 ه) هلع 01100116 50. سانلاو. ) كزع ناتموانع 50. 1

 انيكبتو. م 5هزن. ه مموم: كلخل ق. '
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 نان ا ع

 ةهيدبلا رهبو ةفالخأ ةعور رذكل ريغ ىف ردقلا ىلع ىتلمح نينسوم ا

 " «اهتارئات ىلا فلأتي نينموملا ريما ىنلهميف ةيورلا نع ىاوقلا روفنو

 الدب كراذتعا تلعجو ىبارعا اب كتلهما كق لذ جور نكسبو
 نتلهسو قانخل تسقن نينمومل ميما اي لاقف كناصحما نم

 ليقي أشنا رق. 6 ىاغنلا ناديم ة

 اهدومع نينمومْلا ادمأ ,لسقأو امهيف هللا َكراب اهابتط امه

 اهدوع زتفاق مالسالا بق وَ د ين

 ' د0 كتلأسم ىكت الو انلسف الكفل كراب ّىبارعا اب تنذنأو .لاقف

 لينموم لا ريما مسبتف لق نينموملا ريما اي ةحيتهلا لق .كاناسحا

 الذ ىيشولا نأ ركذو «علخ عبسو ج.د فلا ةثاب هل رمأو

 ةووأملل جمنأ دل .جيابي نأ لبق هيلغ لكم, قو, ماساقلا ةنبال

 لبق اًموي مساقلل لقو «24دطح ضعبب لق اذه ءلج ضعبب*

 | ريمآ اي تننا اما لق كب نومأملاو نيمألا تميصوا لق هل ةعيبلا

 «كريغ ىلا ل رظنلا تلكوو امهل رظنلا تيّلوت دقف نينمهملا

 اطولا ةنيدم م ىيشولا مدق. ىريبولا هللا. ضبع نب بعصم لقو و
 |اهم 0 مك هللا دبعو دال ديح دكانبا هدعمو 3

 |[ 6"3) 604. اهتآرفن. 62) 600. قافبلا 2 000. زجن ضعب

 | 0] 000. هطخ- ) 008. لوسبلا»



 مِحَت بعت 00 ةودلتح < ىَقْبَأ ,

 هنرغ نك ىبابَش ىف ها كانك اف

 5 عبت هل 2 اذاف / ىَسَم ىتتح ْ

 .« بابشلا دربب اهيف ءرطضُي 9 ايند ىف ريخ ل كيبشرلا لاق 1

 هيلع ملسف كيشرلا ىلع لخد ىلهابلا ملس ىب كيعس نا وكذو 1

 ا
 ٍْإ
 ا

 ةلعاب نم يبارعا نينموملا ريما اي لاقف سلجن كيشرلا هيلا ًأموأف :

 كنا: اما لق دعم حشا لق تييأر ام ينيرلل رضا 1 ا ا

 تسلح انكي قيرضلا وسمي تت جس ١
 كل ءىنابهي نينموملا ريما اي اه لق كراجحا امهل ” ىَبهل

 دق ناي ءادرو اح ةبج ىف ىبارعأ اذاف هل يو ئبارعألل نذويف ٠

 يّدخ ىلع اهبصع دق ةماصو هقناع ىلع نق رق هطسو نش

 ىساركلا تيقلأو نينموملا ريما ىدي نيب /لثف ةبذع اهل ىضرألا
 ىو نبا لاقف عيبرلا ىب لضفلاو ملس /ىباو لضفملا»و ىعاسللا سلتا

 35 ىبارعألا .عفدناف ني ويمأ فرش 0 لخخ ىبارعألل ملس

 قيل اًمهتم ةلكتأو اًنسحتسم كعللا نينموللايما كش 00
 ىف انل لقف كسفن نم ما ه ةنرمست اذه كيو

 2). 0600. تنقتا. ١027 2-1 ىضقنا١. ه) دهزع ":ءءاع كي

 000. ىطخ. . 4) ظدع همز. 820 ىيهف 128 00. 6) 000. ىنامهس

 /) ظسصعضلخ15م م20 ليبرفم 15 كم0. ى) 121491 قا. /) 000

 دافافح. .
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 بالو خلس 11

 ةمباب ركب ابا اومسو ىبلغ فخا ههماو رثكا هحونقو وكب. ئبا مايا

 تلق برغم او قرش ا وعو نيقرشمْلأ 5 ملجم 7 هللا لاق

 لاق انلق ام وربغ اذه 5 لاك - 6 لاقف ل 3 ةدايز كيش لق

 لاق ىلا تفتلا مث لق برعلا دنع ىنعملا مامتو اولق ام ىفوا اذه

 رختفملا رعاشلا ىرجا اهيلا ىتلا ةياغلا تيقب تلق ىقب ىذلا ام 5

 اة ممقلابو ميهاربا سمشلاب دارا تلق ىف امو لاق درعش ىف

 « بارشاف لاق نيبخاصلا كثابآ نم ىيدشارلا ءافلخل مجنلابو معلص

 رد سلا يتئام دببلا لجأ عيبرلا ىب د ليقف اب لاقو نينو ريمأ

 ىنامعلا اذاف هل نذويف ءارعشلا نم بابلاب ىم رظناو هنيد ءاضقل

 لوقي وعو هنم اندف < ّيحيشلا 4 ىنم ندأ لاقف امهل نذأف َىَمْنَلا روصنمو 0

 همأب ىدتفملا ممالل لف

 | ]7 انأو هل :ةعيبلا نقع ىلا وعنت نا ىضرت ام كيشرلا لاقف

 ”متتح مايق ال نينمؤملا ريما اي / منع مايق لاق اًمئاق ىنضهنت ىتح و
 ”نيشرلا لاقف هتزوجرا ىف بطبطو هب قاع ا مشاعل ىتقوي لاقف

 هل ُليجأف كل ةعيبلا لقع ىلا امد دق ديشلا اذه نا مساقلل

 ىهمنلا تام كاذو انا امو لاق نيبنموملا ريما مكحح لاقف ةيطعلا

 ؟هدشتنأو دنم اثدف

 عْرَج الو انم ةوهستح ىضقنت ام 20

 0 168, 4ي21985. ق7... 2) طداغ ىتاسكلل كيشرلا. 400103 لاقف.
 6) طع ءمدز. م0 رارساف 12:60. 2) 0600: نم. 2) 1:6. ىنايلا , 011 7

 اال 607 51 2هعنع كورلا ظوح» ىر) نأ. مم. 511, 1156



 |و# نس بدأ

 ع 0 يع 0 سس لا 3 6
 فينا اهنا لَدَع مأو لخ اهمأو رفعج مأ ةلمزو 6 قرخ اهمأو

 ىبضلا دمحم نب لضفملا لق لق ىنايفصالا قاحسا نب بوقعي وكاد

 اولاقن اليل لسرلا .قءاج, ,ىقو . الا تدلع اف_نيشرلا ىلا مجو

 5 سيمخ مهب ىف كلذو هيلأ ترص ىنح نتجرخت 50- ريما 2

 هنيمب نع نومأملاو هراسي نع ةديبز نب دم ىكتم وه اذاو
 انكي كلق لكصفم*ايى نافتاوسسلج نلا امير

 كذلك 6 هك هلفكتيكسمف قنا مسا مك لت ”نوانتيوللا 202

 نمو فاق تلهت ف انيملك ىيسوكلا و يسال 2
 لق لجو 0 هلل 2و ءايلاو رافكلل و ميملاو ءاهلاو معلص هللا

 ىلا تفتلا رث ىءاسللا ىنعي ييشلا اذه اندافا اذكه تقدص

 امك ةلاسملا ىلع ٌةعأ لق ,معت» لق دن اي تنبقأ ذل لق نيك
 ناس ةجيح نوما لي ةلهام كام كول ىدافف لصفلا لقا

 لق نينموملا ريما اي معن تلق ييشلا اذه ةرضح اهنع انلأست

 15 قدزرفلا ِلوق تلق ىف اهو

 علاوطلا ميجتلاو امارَيَق اَنَل  مُكُيَلَع هامسلا ىافاب انّْذَخَأ

 ىتعي اهمرمق انل ييشلا اذه كلبق امدقتم اعاندافا ا لق

 لق ربك ركبوا يس ىيرمعلا تمي اولكااامكاذ ملط
 هنأل لق اذه أونسكس أ ملف تلق دز لاق لاوسلا ْئ كيزأف تلقا

 © ىلع فخا اهدحا 4ناكو دحاو سنج نم < نامءما عمنجا انا

 نم رثكا مَع مايأ تناك ايلف رختآلا"هب .اوتسو “وبلغ نيلئاقلا ةاوقأ |
 6) ةزع 600.47 6) ل5062 27 55: 23122 000 2 عيمسلا وهو هللا

 ميلعلا: < 2 000. ناتج 122) 00051 قاوو 0



 لوم : د مك

 نامتع ىب وريع نب هللا دبع ىب كيمح ىب هللا دبع ةنبأ ىو

 ”ا001 ١ ديلا يرحب تيللو اهنألا ةيشبكلا +تيمدو. نافعا ىبا

 كبع اهيبأ معو بلاط قا نب ىلع ىب نيسخل تنب ةمطاف <« اهيبا

 منع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع نب ىسح ىب ىسح ىب هللا

 حاص 1 مأو رفعج مأ رئاهم عبرا نع ديشيرلا تامو

 لاجرلا نم كيشرلل كلوو «ةينامثعلاو .ناميلس ةنبا ةسابعو

 ني

 وأ .ىتقوملا متءاقلاو .لجارم :0هل ٌ

 هما ىلعو ةدرام اهل لاقي كلو ما همأو مصتعملا ىاكسا هبا ليحتو

 افطق اسهنل. لاقي كلو 3 دم

 0 يعاوبا "تبحر. مكر انهلا لاقي. كلو. ما همأو ماصو ريزعلا ةمادم

 تلوح

 تثبح اهل لاقي كلو ما هما, سابعلا وبا دمحتو ةرذش اهل لاقي
 | هّمأو بوقعي وبا تمحو ةبارع اهل لاقي كلو ما همأو

 ىلع وبا كمحتو اور اهل لاقي كلو ما همأو ناميلس وبأ لمحو

 لاقي كلو ما هما جحا وبا نمحتو © اود اهل لاقي كلو ما همأو

 اهمأ ىورأو مصتعم أ قاحلا ىكأ ل و ةدرام اهمأ 75 5

 اهمأو ةملسس ماو ركس اهمأو اهيبا ماو ىفصم اهمساو صضغ اهمأو

 مساقلا ماو ؟بدرك تنخا ىو ركش اهمأو ةججدخو / فنخر

 ه) 5ع ءعءاع 14. 000. اهما. 82) ه00101 اهل. 2 000. طمع

 12013612 2051 لع 111 2) 7 م 6ه) 516 0 م

 51غ كم0. ى) 5زع ©00. نانهطأانا3 16عأ 25



 |[1“ نس اذا

 كسما كيبشرلا لاقف هتلص لهاج اي نينموملا ريما ىلع رت © روحو ٠

 انتداع نم نلتو .هبيلا كمجاخل :لاما اذه كطعت ل هل لذ م 17

 الأ هثادعا الو: عتاسلوا نم سيل حا هييللل بطاح

 5 مضح نمو باكل ىلع اهقرفو مرد ىنفلا لاما ىم فخخأف تيبيخا
 © بابلا

 رئاهملاب ءاسنلا» نمل تييشرلا نيلع ناك ىنا كد

 سرعأو روصنملا نب رفعج تنب رفعج ما كو ةديبز جوزت هنا ليق
 نب سيح راد ى نادغبي ىدهللا ةنالخاررو !اهيدنشسا قا املا ٍ

 0 تدلوف هللاب مصتعملل تراص رث ةسابعلل دعب تراص ىتلا ناميلس |

 1111 نس ئلوألا ئناسدت ف نادعبب تمس نمل 20 ا

 ىن ىف ةيقرلاب اهي سرغأو .نيكسلل. :ئاص نبا كف ملا «3 نيشرلا نب* ىلع هل تدلرف ىبوم كلو مأ نبزعلا ةمأ جووتو |

 ةبحاص لع ىب ىسيع ةنبا هللا ىبع ما اهمأو ام ةنس هك
 ؛35 تىكلما تناك سبدلا باككا اهيف ىتلا عاوكلاب هللا بع ما راد ش

 جورتم «ديشرللا اهجدرتتا هدم تعلخ_ رظ:ىدهللا قم مااا
 حال ىذ ىف اهب سربعاو رفعج ىبأ نب نامم ا سول ل ل 1 | .ى .اميلس ةنبلاةساب

 ةنبأ ةزيزع سووتو “ :ىشلا خاص خلنا ني مأو 2 تلمح ام ةنتنا 1 7 0 | ع 1 1 2 2 2

 فلخن اهقلطف رفعج ىبا نب ناميلس دنع هلبق تناكو فيوطغلا

 0 خينامتعلا ةيشركانا ير *نارزيبخل ىخا نبأ كو دكيبتولا اهيلع .

 6) ©6007 ) 0 ديبشولاو.



 به 12 نش

 .ىيبثرلا عم اًموي جرخث داحدغب نم صخ## نا دعب ةقرلاب ديشرلا
 هللا قا نوراه اي لاقف كاسنلا نم لجر هل ضرعف كيصلا ىل

 ىتح كيلا لجرلا اذه دخ كين نب نامتع نب ميقاوبال لاقف
 شضاخ- نم لجيلا معطي نا رما رق هئادغب اعد عجر املف فرصنا

 ةبطاخملا ىف ىنفصنا اذه اب لاقف هب اعد برشو لكا اًملف هماعط 3

 ما ثبخأو رش انا ىقربخأف لق كل بجي ام لقا كاذ لاق ةلأسملاو

 تسلع هام لقو* ىتْحَألا ْمُعَبَر انأ هلق نوعرف لب لق نوعرف
 ىبوم مأ تنأ ريخ نمث ىربخأف تقدص لق يع هلا نم مكَل

 000 كدتمتاو دسفنل ا ةعنططما ' ةّيفوا.دللا» © ميلك سوم لق ناوعا نيا
 هثعب امل هنا ملعت انا نقحص لق هقلخ نيب نم هملكو ديحو 0

 وأ ركزتي هلعت اَنْيِل الوق هل الوق ءامهل لق نوعرف ىلا هاخأو

 ةوتع ىف وهو اذهو هاينكي نأ اهرما هنا نورسفملا ركذ ىشكي

 ىلا ةلاثل هذهب انأو / ىنتتج ننأو تملع دق ام ىلع هتيربجو
 ٌلنع- فقا هاوس اًدحا كبعا الو لع هللا ضتئارف رثكا ل ماعنأ

 0001 ايملسأر ظافلألا اظلعأب ىدظخوف ةيقتو ةيمأوأ هنورخل بكا ا
 تذخا نخابملا قالخأب الو تبذات هللا بدأب الف هعظفأو مالللا

 ا كسفن كتضرع كق تسنا اذان كي وطسا نأ كنف نك اك

 «كرفغتسا اناو نينموملا ريما اي تاطخا نعارلا لاق 52

 00 د مدا اقتلا ىيرشعب.هل ردمأو هللا كنل رفغ”ىق' لق

 ظ ةمتئرع لاقف عتاس لجي انا لانا ىف ىل ةجاح ال لقو اهذخأي

 00 ل02 79,5905. 24: )2  000. امو لاق. 1كم. 28و. 75.38: )2 

 1 ملك. ©6) (000. ةنمنأو. 2) 15015. 20, 75. 46. رك) 0094. ىيبح

 ىي) 000. كل رفغتسا .



 1“ نس بة

 قاف 2م“ ئقستسا نا "ةكيع وثق اعنف” كوي ةيسرلا "لك ادا

 كامسلا ىبا هل لق اهبرشيل هيف ىلا اهب ىوعا اًملف ءام نم ةّلقب
 تعنم ول معلص هللا لوسر نم كتبارقب نينموملا ريما اي كلسر ىلع
 كنه برشا لق ىكلم فصنب لق اهيرتشت نتننك مكب ةبرشلا هذه

 هول معّلص هللا لوس نم كتبارقب كلأسا هل لق اهبرش .املف هللا

 ىكلم عيمجع لق اهيرتشت ندنك اذاب كنحب نم اهجورخ تعنم

 هيف لنفاني "لأ ريدا "دم زرع ةتمللا الط نإ كتل عل ١١
 فارصنالاب كامسلا نبا ىلا عيبرلا نب لضفلا راثثأف نورا ىكبف

 ىقلتف ىرعلا ويزعلا دبع نب هللا دبع ّكينقرلا ظعوو لق «فرصناف
 ىف رانيد ىفلأب هيلا ثعب فصنيل ىَلِو املف مع اي معنب هلوق
 ريما كل لوقي مع اب القو اهب هاضرتعاف نوماملاو نيمألا عم سيك

 هيلع اهقرغي نمب ملعا وم لاقف اهَقَع وا اهب ٌعفتتاو اهّذخ نينمولا
 ءوسو لوقلا ءوس عمجا نأ تحك لو ازانيد سيلتا نم ذخا مث

 ىلا هريصم كيشرلا هركف كلذ دعب نادغب ىلا هيلا صخشو 2 لعفلا
 ةةزاجكأب هتلمتحا مكّمع نبالو ىل ام لاقف نييرمعلا عمجو كادغب

 ىنع هودر ىتايلوا ىلع دسفي نا ديري ىتكلع راد ىلا صخشق

 هب فقري نأ قتسيع نب ئوم ىلا بتكف انم' لبقي ل ان

 َبطْخلا طفح دق نينس رشع ىتبب ىسيع دل اطلف هدي ىتتحا

 هاهنو هلتمب ىرمعلا عمسي مث اب هظعوو اريتك اًمالك دملكف ظعاوملاو |
 ه٠ اوفرتعاف < لوقي وهو ماقو هلعن ذخأف نينموملا ريمأل صرعتلا نع
 0 نآك هنأ ماضعب د ركذو د ا با 2 آل ًقكْسسَم ًيبْتَحِي ٠

 2) 0م. 0: -5) 81ديص1ت عزا ةطةتم16 هلع 2501:7697, 00(



 *”وز |8“1 ننس

 لق اهنأش رسم اهقذعو اهقذع لصا ىف «اهتتج تلق لق

 6 هل تلقف مسبتف

 سلو لجل نشل تسلا
 هل لو كيرلا تتضح لق هيبا نع نوراه نب دمح ركذو
 امك كامسلا نببا ترضحا لق !نينمولا ريما اي عيبرلا ىب لضفلا

 نينموملا ريما اي لق ىنظع هل لاقف لخدف هلخدا لق ىنترما

 ابدي ناي راذغ 4 فقاؤ كنا ملعاو هل _كبيوش هل 6 هللا فا 0

 ران وا ةنج امهل ةتلاث ال نيتلزنم ىدحا ىلا فورصم مث كبر هللا

 نبا ىلع لئضفلا ليقأف هتيخحل  نّلصخا ىتح ' نوراه ىبف لق

 | نأ ىف كبش اًدحل :يلاخي لهو هللا : ناس لاق ,كتسلا

 هلدعو هللا قحب م همايقل هللا ءاش نا ةتمل ىلا فورصم نينموملا

 رثو هلوق نم كامسلا نبا كلذب لفحج ملف لق ر/هلضفو هدابع ىف اة

 اذه نا نينموملا ريما اب لاقف نينموملا ريما ىلع لبقأو هيلا تفتلي

 مويلا كلذ ىف كدنع الو كعم هللا, سيل عيبرلا نب لصفلا ىنعي

 | 21و هيلع, مانقتش ىتح نوراع ىبق لق كسفنل رظناو هللا قذف

 نبا لخدو لق ءانجرخ ىتح فرح فطني ملف عيبرلا نب لضفلا

 2 اهبرح 10262556 0 اهبوج» 6) 110. 8ءاعكتر م. ,عزن عع هك

 | كنا كانا زم 265 أك 1125:0031, 1717:2922 6 ين“ 26)

 الب 2 همايقي. )7/  © هلغفو. رض © .اههفشا,



 [1» نس .نوولل

 نيألا فشلا ىف بإب دنع دعقم ىلع شرف هيف سيلو فوشكم
 ىيدش مالعألا ضيرع ىديشر رازاو ةقيقر ةلالغ هيلعو تيبلا نم
 هيذوي ناك هنأ ديف وف ىنلا 9 نس هل ناكو © ميرضتلا

 نم لوا ناكو هيف لج. الو' شيقل درب. هيلع لخحي ناك هنا

 ههنا كلذو فقس نود افقس فيصلا ىف هليقم .ىبب خي .ذخا

 نم ميي لك ىف متتويب ريوهظ نونيطي اوناك ةرساكالا نا هغلب امل

 فقس « ىلب افقس وه ذخنان سيشلا رح ٍهنع فكيل ٍراخ

 ناك - هنا .4تيبخ ..هيبا , نع ىلع لو .« يف ليقي ىخلا_.ثيلاا

 بيطلا .راطعلا هيف لعب .ةضف..نم راغت ظيقلا موي لك ىف هل |

 ؛ لخديو هليقم تيب ىلا لخدي مث درولا ءمو ديوافألاو. نارفغزلاو

 لئالغلا سمغت مث ءاسنلا عيطقت ةيديش بصق لئالغ عبس هعم

 همس م

 ب ىسرللا تحت نم رّضبش رف هلكت 5- ىلع ةئلالغلا 1
 15 نهب كلذ لعفي اهيلع صيبقلا 55205 ىف يردملا

 ريخبلاب تيبلا كلذ «فقيبعيف هليقم تيب ىف كلذ نوكيو

 نب نلت برب يعن اسال تا «ةبيطلاو أ

 0 0 3١

 2) 516 1651 60 حيرصتلا ذم كل أ 06 0) ( ىلآو 0

 02) © تربخت ه) 0ص 0. مك 0 ادي. م مىل قلعيف هك 202 4|

 روخبلا )0 تطير . ل هه © 1
5 95 8 

 اي 0
 ١



 مز )18 زخنس

 ”.نم نا تاجامخل كنولأسي تاغللا ناولأب تاوصألا هل نعشخ

 قوفتو .ىدحلا ىف :ترصو ىننايقوت اذا ىل رفغت نا © كيلا ىتجاح

 كلضفك دج لك ىلع لضفي اًذح كلل كل مهلا ىحلوو ىلعا ىنع

 قصر 00 0 الوعد نع لكم مبلل تلقب عينا يبل لضخ

 ىف ءازللل ريخ اًنع كجأو ءاررح دل* نوكت ةالص دّمحن ىلع لَو ©
 لدعم انلعجاو ءاذب انّثوتو ءادعس انيحأ مهلْلا 7 ىقوألاو ةرخآلا

 ليج نب ىلع ركذو «نيمورحن ءايقشا انلعجت الو نيقوزرم
 الإ ىيشرلا  نعب لقا ئيحج ب مساقلا ىقيبخخا لاق هللا دبع نع

 ءريكلا قي ىلع ىب ني ربق نيمدخ نيذلاو دوأاذ ىا موا

 ىلا ثععب لق كل ام لاقو كشار نب نسف هيلا رظنف اف ب أك لاق 0

 مل لق ىسفن ىلع هنمآ نسلو ىرضحأف / كيشرلا ىنعي لجيلا اذه

 ىف ىتعضو كشار نب ىسلل هل لقف كلأسف هيلع تلخد اذا

 نأ فلخا ام لق لوقلا اذه لق هيلع لخد ايلف عضوملا كلذ

 ام لق ىرضح اًملف لق درصحا نسال طيلخم نم اذه نيكي
 نم هللا محر لآ ريكلا قب لكجبلا اليمه "كديبم نا" ليعأ كل او

 هيلع # ىرجا أو ديف كيصا نا ىبوم مآ ىنترما ريكلا ىف نّيص

 ١ ةيلع اوجأو ريحلا لل دونر لاقف ايعرد نيثلك رهسش لك ق

 «روصنم نب ديزي ةنبا ىدهملا ما 2 ىدوم ماو ىدوم ما هترجا
 | اًكيشرلا ىلع تلخد لق هتّدح هابا نا ديح -نب ىلع ركذو

 تسيب ىف فيصلا ةتيع ىفوه اذذ ىدابعلا نوع راد ىف»

 ه) ذل كدنع. 7 01م. ىلل 2 © ارج كل. 14 ارخن.: .4)2ذ

 0001 201 تارت" هدم1. ]3ر1[: مقر :2 ةءوقن لل © نوراهب
 5و9 6 ةورضحأ م ىرجأو.
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 ا ا“ ادع

 ا دعبل نر جرب ججتمإاب
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 ارا يروج
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 تل

 111 نس ذأ

 عب ىف هنغاانا :ةديف 4 ةجاحرال لق, كرفد ىلع هل نت 07
 اهطعأت الق اهيف ىل ةجاح ال لق رانيد فلا نورشع اهنا هل الاقف
 نوع الو مداخب املك انأ ام امتيأر نم اهايطعأت امتنا لق تتش نم

 : هيلع الخد الف اهرظتني ةفيلخمل !ادجوف ىقاثلا لونملا < ىف ايقَسلا
 اذه دعب عنصا ام ىفابا ام لاقف هنيبو امهنيب ناك كامب هاتّدح

 ضعب ىلع فقاو وه انيبف ةنسأا كلت ىف هللا يع عن

 ةورملاو افصلا نيب ىجبسي نوراع اذا.هنايبضت ىرتشي ةعابلا كتلي

 نحل ىتحح ! ءانان يامر ام كرتو هللا كبع هل ضرع نأ ةباذ ىلع

 ا هيلكف نورا هنع قفكف ساوحألاو دانجألا هيلا توف هنياد ماكالب

 «فرصنا رث هتياد ةقرعم ىلع ليسنل اهّناو نورا عومد تيآرف لق
 نب كيللا ىكدحت لا بلس يب لوم نكا نب فيش 2

 نضعب .نأ ةنس ..نيبعبرا ةكمب اروات“ ناكو ىناجنولل ويزعلا نبع

 هعباصا ىلع مقو ةبعللا لخد مح امل كيشلا نأ هتكح ةدبجأ

 ؛ة لكك ناف نيتماصلا ريمض ملعيو نيلئاسلا مئاوح كلي نم اب لقو

 ملع كنم نيماص ّلككو اًديتع اباوجو ارضاح زر كسنم ةلاسم

 ةخعساولا كتيرو :خكاضافلا كيدابأو خقداصلا كديعءاوع + قفطان طيحت 3

 انتائيس انع رفكو انبونذ انل رفغاو كمح لآ ىلعو لمح ىلع ل

 ةرفغم هصقنت الو بويعلا هيلع ىفخ الو بونذلا دضت ال نم اب
 ه0 رانتخاو ءامسلاب ءاوهسلا ٌكسو ةملا ىلع ضرألا سبك نم اي الل

 نم ايدىرما عيبج ىف ىب رخو يح لع رك ءاهسألا هسفنل ١

 6) © اهيف. 65) © امهلحأورب ) 0 مرق. +, 2) هناا اس 3

 14 :ءمء0أ. 4ك ىطاي. © كديعاوم نماي.
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  طاشتساو بصضغف لق نيزمعلا ةريس نينموملا ريما اي هللاو عتيسنأ

 ندرعلا نيرعلا نيرعلا ءانضللا نيإب لقو اهب دامرف' هلجرفس نخأو

 «باطخل نب رعل اهليتك ريزعلا دبع نب رعل اهانلمتحا انبه

 ارجل نبع ند هدللا ىبع نبا قبح ني دلل قدك ركذو

 نسب ركب ابآ نأ ء بانل نسب ريع ىب هللا كبع ىب هللا كبع هو

 00 ا د نبادلا دبع نب ادللا تبيع نيا ناسرلا ددع
 قربخا لق اريخ هيلع ىتقأو هللا دبع نب كاحضلا نع هتذح

 ىردا ام هللاو كيشرلا لق لق ربزعلا كبع نب هللا دبع كلو ضعب

 ادالا افلخ هلو ةيلع محقا نأ 7 0 ئربعلا اذه ىف مآ ام

 الآ دعا دحأب فقتا امو هبهذمو هقيرط 0 ال بالا ينال

 لق نينموملا ريما اي ىكنف عيبرلا نب لصفلاو عيزب نب رع لاقف

 صلَخ هل لاقي © ةيدابلا نم عضوم ىلا ا نم 0 اهتنأت

 هلزنم ىف هيلع ادرو اذا ىتح علا لها نم ءالدا امهعم اوذيخأو

 نمو ابهيتلحار اخانأذ مدجسملا ىف /وه اذاذ ىحكضلا عم هايتا

 بايتلاو عيرلا نم كولملا ىز ىلع هاينا مث امهباككا نم امهعم ناك ؛5

 ادع ابا ايا هل الاقذ مهل ىكسم قاوفو هيلا اسلعغ بيلطلاو

 |( الل نلوقي قنرشلا لقا نم انفلخ نم لسفر نك ناجرلا

 الق نمو نميف ابككو لقو اميهييلع 2لبقأف مقف تتش #اذاف كبر هللا

 )0 لسم ءمآ مد ةيجحع هللا تيقل ىّنا ٌبحا ام هللاو لاقف.تتا

 'ادل نان. ال ةنم اسيا اًملف سمشلا ةيلع تعلط ام ك نآوو

 5)-( 1 رع نب: م) 500101 طقععز هم]1 27200

 هه 0 هرم. طقعع. 2) طل عسصرمع زيرعلا دبع ىب هللا دبع. ) © خيداملاب.
 000 ا مبا  ى) 0 يحسم. -7) © اذاو. : 20 زَبقأوءأ 0ءزم06 لاقف,



 |1* ةنس نا

 ةبابص انع فشكو كئاقتل هجوب ةعنلا «انل ٌلحو* ةمارللا ليبس انل

 لاح ىفو نيبينملا ىضر كطخ# لاح ىف هللا كاوجُث كلاضفاب برالا

 ديممل هلو هللا كلعج كقف نييلوطتملا نيثتمملا نيمغنملا ءازج  كاضر

 ءىسملا ىع وفعتو معنلاب انتم :ليطتتو بصغلا ىنع اضْرك ةبيك '

 ه دابا نا ئريبزلا هللا تبع نب بعصم ركذو  وفعلاب اًلضفت '
 نيذلا ىف ليقت ام هل لق ىيشرلا نأ ؟هربخا بعصم ىب هللا دبع

 ناكو سان هيلع نعط نينموملا ريما اي تلق لق نامثع ىلع اونعط
 عيشلا عاونا 08ف هنع اوقرفتق هيلع اونعط نيذلا ام سان هعم '

 ةعاخل لعا قف دعم اوناك :نيذلا اً, يراوقل عون عدبلا لفاوأ
 1 ءاذع نع ميلا ءاذه دعب* لأسا نا ٍبانحا ام ىل لاقف مويلا كا

 نم تسناك رو ركب ىنا ةلونم ىع ىنلأسو نا لقو بعصم لق |

 ايهتلرنم هنم هتايح ىف ايهتلونم تناك هل تلقف_ معّلص هللا لوسر |

 نتي از مالسإ ىلوو لو هديل ينحل "امن يردك لإ هتاحم يا

 توناونف تاماشلاو روغنلاب دينشرلا عايض ةصاقل «مادخ شعب مداخل
 ؛ةدهدقتب كيشرلا رمأت هل سانلا دجو ديقوتو هتريس نسكب بنللا

 رصمو ةريزخل عايض نم هيلا مضي نا بحا ام مضو هيلا ناسحالاو '
 وفم رأب نمادي دق نع الجبس ل تابعي سس

 كال ىلا نهتنا ام نلسحلاام نالظ امل قش نم طا
 كتيّلوو اذكو اذكب كل ترما دقو بحت ام هدنع كلو كنك

 هن لاو هتريس نسج زكذو ملكك لق كتجاحا لست ةذكو اذ 1

 4. 6 :انيلخمر بم ىببعتا 0 كيو ١ تاق
 ه) مك ل 0 رك ماس 0 1ع5 علال 116 021201 0ع نتيربالا 35 '
 2 مدخ 7



 نع مور غرس

 ىقحو : بغلا ىمحو ةمئادلا ىبكلل ءاود اذه هتفص ىف لاقف

 عجولو حايرسلاو ريساوبلاو © نيتبكرلاو رهظلا عجولو ةتلتملاو 5

 ريطقتلو ةقيقشلاو عادصلاو ىنطبلا عجولو نينيعلا عجوو لصافا

 كلَذ نا ركذ الا .ندبلا ىف هلع حجي ملغ .شاعترالاو ملافلاو ليبلا

 ام هل مجرتف اذه ليقي ام هنامجرتل هكنم لاقف اهنم ءافش ءاودلا

 هنا 5 كاذو لهاج برعلا كلم لاح ّلك ىلع لقو هكنم مسبتف عمس

 اعطقو -ىدالي 4 نم 2 ملف كله لاق ام. ىلع * رمألا ناك ,نا

 /هنيع بصن اذه دجج وهو ء ىننوم نم ظيلغلا فّلكتو ىلعا نع

 ناف هلتقي ال ملف اذه لوقي امك سيل رمألا ناك ناو هئازاسبو

 تي

 2 منان ١ لتق ن .رآ هنأل ههبشأ نم 2 همد ناحابا لق 2

 | 2 نمط أو اكو ىيتتا لدقي نأ يلو افن مي

 لخدف داوسلاب ياردَل لاعا ضعب الجر ىلو كمرب نب كلاخ ىبا

 كيشرلا لاقف ىيحب نب رفعجو ىيك هلنعو هعدوي كيشرلا ىلأ

 رفعج هل لاقو رعأو ل ىيجك هل لاقف هايصوأ رفعجو ىيحل

 |02 ركذو 22 < #ىسحأو._ ٌلدعا .جينشرلا هل لاقف .فصتناو .فصنا

 0037 ىضرا رق ىنابيشلا, كيزم :ىب .ىيزي ىلع بضغ هنا ىيشرتلا

 ”لهس ىلا هلل ديل نينموملا ريما اي لاقف هيلع لخحف هل نذأو

 ©) 1طتخ 31 0 1111م 1.1. 2001 اخو 00 را

 ا ةينيع. 35 4 رب اذهب. 1110 قا 8 لمد 0 2 6
 أ دق 3261 05. ةخعبراو ةتلتو نينتا. ) 14 رو م. راتخاو (516) ©

 0عءاط0ع أوريعأو. م) د مكحاو,



 )1 دس كعب

 هقعلت كو ىرخألا اهدي ىف ةقعلمو 2ةفيكع اهدي ىفو هسأرا
 لق وه ام ردا ملف فيقر, ضيبأ ءىش ىلا ترطنف لاق الو 1

 كيبل تلق مبص نب ليعامسا اب لاقف هفرعا نأ بحا ىتنا ملعو'

 زرالا شيشج اذه لق ال تلق اذه ام ىرحت ل3 ىديس اي

 5 ٍمينشتو ةجوعملا فارطألل عسفان وهو كيمسلا ةلاخت ءامو ةطنشملو

 ولجيو ندبلا نيسيو فّلللاب بهذيو ةشبلا "ىفصيو بتاصعخالا ||

 توكعح. نا" لا ةضرفتا» نواح ديك 5١2 كك ملك لق خاسوألا ١

 تفصوف وع امو لق شيشجملاب 48غ لك* ىلع مْعَب تلقف خابطلا

 ةلجقأ ثلاثلا مويلا 3 هده نت حصا قف 0 ىتلا ةفصلا 1

 ,ههب ءاجو هنود راصف ىاثلا مويلا ىف هلو هتبطتساف ليألا مويلا قا

 ّلتعا كيشرلا ناركذو >ه«هدمدقت ال نلقف ثلأتلا ميلا يف

 5-- هل لاقف ةقافا هنلع نم تح ملف ءابطألا هجناعف هلك

 لك ىلع هنومتقي متيأر ةكنم هل لاقي ٌبيبط كنهلب ىبك 0
 ريفا هيلا تعبولش متقسالفو مداح نا وفر ثني ١
 15 كيرلا دجوف 10 ىلع ءافشلا هل ثعبي ىرأ هللا لعل نيتسللا ا

 جلاعف مكقف لق درفس ىلتخ  ةنيعك ةَلصَي هبلا دجوو 0 نسا

 خيفاك لاومأو 5 قرر هل ىرجأف دهجالعب تع نم بق ديبثرلا

 طسبي دق © نييناملا نم للجيب وه اذا كلكلاب رام دكنم انيبق

 اًنوكحم هلدنع عاود فصي ماثو ريتك ريقاقع ملح يقلأو مءاسكل '

 )اف يم 3016 عا لا 6 نكي. - 6

 ادع 26 نينهملاو 0 نيباملا» 111ه (2ءقلدعابت. 22. 14. ©

 481) 1عععرمأ+ نينكالاو 560[ هك ةدحص. 8. 2:هطواط111غ2 1[ ةطقعطقع
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 3 لصوو هسِفَن عطقني داك ىنح ىكيشرلا كحضف 18 راكد 3 راطع

 كيبز نع ركذو «« رد اللا قاع مييبلأ كلذ 2 ميرمه وأ نبأ

 نب ىلع نب نيسنلا نب ىلع نب كبز نب «نيسح نب ىلع نبا
 _ يا نبا هل لاقف امي ءاودلا برشي نا كيشولا دارا لق بلاط ىقأ

 8 لكو ءاودلا كذخا دنع اًذغ كبجاح ىنلعجت نا كل له ميم 5

 مهلا نحال ىلإ ثعبف لعفا لاق كنيبو ىنيب وهف < هبسكا ءىنن

 اذ نبا وكبو دا ميرم لأ ىبأ نت 0 ىناف كلوتم 8

 ءاجن هتتاطب ربخل غلبو هءاود ديشرلا ذخأو ىبرللا هل عضوف ميرم

 هيلا هلصوأف هتاود نعو نينموملا ريما نع لأسي رفعج ما لوسر

 تلعف ام ةديسلا ملعأ لوسرلل لقو باوجلاب فصناو هلاح فّرعتو
 اال رق ريتك لاع هيلا تتعبف اهملعأت سانلا لبق كل نذالا ىف

 ةلصب ةكماربلا نم كحاو لك هيلا ثعبف كلذك لعفف لضفلاو

 تءاجو دل نذأي رثو هدرف عيبرلا نب لصفلا لوسر ءاج رف ةليزج
 الصب هيلآ تعب الا هننا لهس نحا اف ءامظعلاو داوقلا لسر 15

 | املف رانيد فلا نوتس هيلا راص ىتح رصعلا راص اف. ةليزج
 اتعنص ام هل لاقت هاد ءاردلا نم هندب ىقنو ةّلعلا 4نم كيشرلا

 افتكتساف رانيد فلا نيتس تبسك ىحيس اي لق اذه كوي ىف

 الآ لفات انلصاح كانغوس ىق لق لوزعم لق ىلصاح < ىيأو لآقو

 ركذو 2 كديشرلا جات نم عبرا ناكف لعفف ةحاقت فالآ ةرشع و

 لع ةيراج- ركاذاف كيشرلا ىلع تلخد لق مجبص نب ليعاملا نع
 0000 نيل ا 6) هى لكت. © 0 دعبسكا: 2) 8 نع 52

 00 2 © اذاو
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 ىلع ني نا نينموملا ريما أر نذ اهبيكرتب ىذاح اهغياتب العا
 ناقاك اي دسار ”لتع وو ناكل نتا كيرلا لاقف لعف اهلوبق]

 نم ةييظع ةينرب ىف يف اذا ناتاخ ايلخدأف ةيلاغلا هل.د ٌلخلا :

 ريما اب لاقف رضاح ميرم نأ باو ءاهنع :فشكف ةقعلم اهيفي

 5 لقو اًقسا راطو ساّبعلا ظاتغاف كيلا اهّذَخ لق ىل اهبحت نينموملا

 رت كنيشرلا كحضف لق هتسا الا اهب ىهد نا ةلعاف مهما لاقف

 ىف هلي لخدأو هسأر ىلع هصيق فرط ىفقلذ ميرم نا نبا بقثو
 رم هدسا ق هحسيف: ديك تلج ام اهتم تكس لحل

 0 هفارطأو هسأرو ههجو اهب دوس رث ىوخا هنباغمو هغانرأ ىثو 3

 لاقق ىمالغ © ىلا ٌلخْدَأ 6 ن قا لاقو هح هحراوج عيمج ىلا لا

 لاقف 0 هامدف همالغ حدا ككضلا نم 2هيف و امم* لقعي امو نيبثولا ١

 1#ذهب ىنهدا اهل لقف هتآرما ةنالف ىلا ةيقابلا هذهب بهذا هلا

 كيشرلا أو © ىضمو مالغلا اهذخأف ككحينأف صا 0 هحلا

 ننتنا لاقف ساّبعلا ىلع لبقا رث كحكصلا هب بعت ىق دحسلا
 اننا ين نب مديتق هللا ةفيلخ ىلا ءىجت فجا عيش هللا ١
 ءئش  لكو هل نضرألا يرخ ءىتن لكو ءامسلا رطمت ءئش لك نا ملعت 3

 نم "بصجبأو هتضبق ىو هماخ نو نكي كلف اًينحلا كاوا
 هذفنأت اذه كل ليقي ءىش لك رظنا توملا كلمل ليق هنا اذَهقا

 دوا لاقب هنأك اهكذ ىف بطخيو ةيلاغلا هدنع

 راسم د

 ه2

 جدي اذع ,/ 2 ال 0

 ت2) © ذصوء. لم 25) '©طص.ا 01 )6 زيطابلا 027) © ام

3 514 



 كر و دس

 فارشألا باقلأو زاجكا لها رابخأب ةفرعملا كلذ ىلا عمج دق نيم
 هرصق ىف اًلرنم هأوب نا كيشرلاب هتصاخ نم غلبف ناّجملا دياكمو
 مكان وو هليل تاذ ءاج هناملغو هيلاومو هتناطبو ةهمرتكاب هطلخو

 فاحللا فشكف امان هافلأف ةالصلا ىلا ديشرلا ماقو رجفلا علط دقو

 تحبصا ام اذه اب لق ناكجصا فيك هل لق رث «هرهظ نع* ة
 قالص تقو اذه لآق ةالصلا ىلا مق كليو لق كلع ىلإ بهذا رعي

 امثان هكرتو ىبضف ىضاقلا فسوي قنا باكا نم انأو كورال قا
 ىلا مق دق نينموملا ريما لاقف همالغ ءاجن ةالصلل دكيشرلا بقأتو

 ىف أرقي ديشرلا اذ دوك ىضمو هبايت هيلع ىقلأف ماقف ةالصلا
 ىنلا دبعأ ال ىل امو ةأارقي وهو هيلا ىهتناف حبصلا ةالص 0

 نأ تيشرلا كلام اف هللاو ىردا ال ميرم نأ ىبا لاقف ىنرطف

 ميرم قا نبإب لاقت بضغلاك وهو هيلا تفتلا مث هنالص ىف ككض

 نالطا ىلع تععطق .لق تعنص امو اذه اب لق اًضيا ةالصلا ىف

 اب تلق نيح ىنيغ امالك كنم تعمس امثا تلعف ام هللاو .لق

 ”اكحضف داعف هللو ىردا ال ثلقف ىَنَطَف ىلا ُنّْبْعَأ 3 ىل

 ضعب ركذو «ءاجبدعب تتش ام كلو نيدلاو نآرقلاو كايا لقو

 كيشرلا ىلا ةيلاغ ىدعا كيح نب سابعلا نا ديشلا مكدخ

 اذللا ىنلعج نينموملا ريما اي لاقف هعم اهلج دقو هيلع لخدف
 رس نف اهكسم اما اهلثم دحأل سيل ةيلاغب كتتج دق كادف

 اهناب امو ندع رع ربنع ىف اهربنع اًمأو ةقيتعلا ةينبتلا بالكلا هو

 ةرصبلاب ناسناف اهبكرم اماو هلع ةدوجج فورعملا ء ىندملا نالف نف

 ©) (02: عنخ كر لك62: 2005:2122 6 ىنيدملا»



 11“ زذخنس روحت

 ردا م نم لكمال

 الاب 0 0 0 55 0

 رحاشت ىسناو مكادعُت ِر كش ىدم

 : ْكثكسايحل درو الا 0

 رداص نِهْنَعع ولاب لهن وذو

 نام لك ىف سابعا ىنب نوصخ
 رتاوبلا ٌفوسيسلاو ىلاوعلا رودص

 0 رضاخعملا رهن مهيديأب ء اًروَطو

 ىنت ال ٌرْصلو عفتلا مظع ىحُيأب
 7زداوب ا ايطعتل

 0 تا

 مكب ككابصأ ىنلا كلما مكب

 5 كك هه د ال هثرسأ

 زانت كك نم تيغر 0

 رمأو هتعلخ هاسكو هيدي نبب اهضبقف رانيد فألآ 2ةسيخ ل

 «هبكارم صاخ نم نوذرب ىلع هلجو 55 فيقر نم ةرشعب هل

 هل رثاًئاحضم ناكو ىندملا ميرم قا نبا كينشرلا عم ناك دنا ركذو
 ه0 ناكو هنتداحت ىلع هلو دنع ربصي ل ديلا ن كف اًيبكف اًنادح

 2) 0 تحصاو. 65) 0 مكضايكس». ) 0 امييو. 42) 0 رتاوج

 © ةذع هنموانع آش. كل ةرشع /) ك اكحضم. مى © نع.
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 نا

 هحابتسا ىتح فاصقشصلا ىلع حان

 ا يدلا انهيف اهين ةبكن

 تمس اهو 0 3 ههجو 0

 رطاونلا نويعلأ ييراف لثم ىل

 مشاه لآ نم كالمألا لوح ْ

 رسهاوزلا مرجحاتلا ر بلا نفح ابك

 اهمرك شيف نم هيدي « نسي
 رخاز سانلا ىلع ٌرْعَب بعدتاكو

9 222 

 تعباتت مايدغلا ل كقف اذا

 رطاوملا / مولا كيفكب موجع 1

 اهريمأ ءكيلا 2 ل ع

 رفاسملا 1 ل كيل 0

 اهقيلو ّيبثلا ثايمب روسمأ
 رشانو وط حلب اهت تلنأق

 ايو دفيسن تقفانت مكيلا

 رياصَمْلا نيب تراس ملفا ىلا

 ىتنلاو لْخعْلا يف َيدْبَم ”انل َتْفَلَخ
 رئاج معلا لو روؤم ىلا دن

 نر هيل د نعم

 ةكيصم قحاف نب ءاكنشفاو

 رك رسخا كل محن باغ 9

 5 اهلا
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 رف اذاو عءانبأو ءاهقفلا نم ةثام دعم عح عجح اذأ ناكو هتاكو

 ناكو © ةةرفابلا ةوسللاو ةغباسلا ةقفنلاب لحجر ةتامتلت محا ع
 رن هلأذ لالا لذب ىف الا اهب لعلا بلطيو روصنملا ةراثآ. ىفتق

 ناكو هدعب نم نومأم ا مث « لاملل هنم ىطعا لكم مدن

 و بجي ام ©4لوا ىف كلذ رخوي الو نس ناسحا هدنع عيضي ال

 هقفلاو بدلا لكهأ ىلا ليعو رعشلاو ءارعشلا بح :قاكو ءهباوك

 الآ ىحلابر, هل ةججتت ف تا وع ليقيوب نيحلا ىف كل
 جصف رعاش نم اميس الو محيدملا بحي ناكو باوت هيف نوكي

 ىنأ نب ناورم نا ةصفح ىا ىبا ركذو ىلاغلا نمتلاب هيرتشبو
 نم نولخ مىثلثل دحألا مهي ها ةنس ىف هيلع لخد ةصفح 1

 هيف ليقي ىذلا هرعش هدشنأت ناضمر رهش
 69 ه2 و 3 - 0 200

 20 رميستلا ىظقف ُهْنَع ركْسع هل
 و ةاننج 2 يلا كولم 2

 ريض واق نب وع رس للا ل
 هسه ه0

 | 8 5 نوراض فا . ا كرت , . ا

 وضاح ساثلا نم 2ةنمَتي مل نأك

 6) 6 هرهاطلا , 1. ةرهاظلا. 6( 6 ىدلخأا - قالخأ. 9 لغه

 هعمأ هع 1. ى طقطء؛ ليل نع 0 هدص. 2) كٌلقا. )4 © © باوك

 /) هلا ىيفارملا . )د( تسل اا ةلادش نكت



 0 0 زكنس

 «ىسيع نب ىبوم نب ىلع ءىسيع نب ىسوم نب سابعلا « ميغاربأ

 رفعج نب ناميلس «ىريربلا دامح «ىنايتعلا هللا دبع ىب دمحم

 نب سابعلا نب لضفلا «ىلع نب ليعامنا نب دجأ «ناييلس ىبا

 نب بوقعي «ىسوم نب ىسيع نب ىسوم ةقوللا ةالو | «لم

 ىسيع نب سابعلا «ىسوم نب ىسيع نب ىسوم ء«رفعج قا و
 0 ا ارا ىدمللا»عابصملا , قب ىادعسا 7« قيموتم# با
 ىسيع نسب سابعلا «ىسوم نب ىسيع نب ىسوم «رفعج غب
 نيمح ةرصبلا ةالو 2« ىسوم ىنب ىسيع نب ىبوم «ىبوم ىبا

 0 وعقل جنا نأ هيلع ؛ ىلع نب ناميلس ىبا

 0 ا د ند ىسيح.“ ماش نب هيو رتعج ناي نسلم
 نب. كيصلا بع «رفعجج نأ نب رفعج «ناميلس نب رفعج «ديزي

 الا ل2 نيا ناميلس .نب ىاكما: «ئلركلا- لع :نبا كلام “ لع

 ريما دوم .ليمج نب نسل «رفعج نب ىسيع ءرفعج ىنأ نبا
 0 ناسخ 25 ىلع. ىب ىسيع نبي ناحل .« نينمولا

 نسب سابعلا «ثعشالا ىب دكيحن نب رفعج « ىسوطلا سابعلا 5

 17 81 8 1-2 ا 2
 1-0 < ارحل ىلع كشار ب ناميلس ؛ءاطع ىب فيرطغلا .«رفعج

 / رفعج «روصنم نب كيزي ىب روصنم “© ىيك ىب لضفلا “كلام نبأ

 ا 3 ىلع .«ةبطخق .ىب ىسللل ىب دلك داحوبا ةففيلخ بلك“ با

 © نيعا نب ةمئرع «ناعام نب ىسيع
 كيشولا ريس ضعب ركذ

 كيشرلا ناك لاق سابعلا نع دبيبأ ىسع بح ىسب دع وكذ

 لفراتا نأ دا دعك ةقامز هس لك ىقأ ىلست

 ٌقعب عرد فلأب مفي لك ىف هلم بلص نم ىدصتي نو اا ل

 2 نك

 ضوعن نا الا ايندلا



 11“ كنس نو

 ياا“ ةنس ةرخآلا ىدامبج نم نولخ لايل ثلثل تبسلا ةليل

 ني نيراه فيضرلا تسال بيرس كف
 لوألا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةيشع عبرال ةعلل ةليل دمح# 0 5 0 0 ب .»

 دحألا خليل ىفوتو نس نيرشعو نيينتا نبأ ذكموي وو 1٠7١ نس

 ثلثل اهلوا مايا ةسمخو رهشا ةسمخو ةنس نيعبرأو اعبس ىقوت

 10 © ببشلا

 كيشرلا نوراه مايا ىف راصمألا ةالو ركذ

 خاص ىب كلملا كبع « ىلع نب ىسيع ىب ناحل ةخنيدللا 6 ظالو

 «ىبوم نب ىسيع ى-د ىدوم «هللا دبع نسب ديحت « ىلع نبأ

 ديخت «ىدوم نب ئسيع :نب ىلع ءميعاربا نب تم نبا ميقات
 دق هللا كبع ىب راكب '؛ىريبزلا بعصم ىب هللا دبع «ميعاربا نبأ

 كم ظالو « بفهو ئىسب بهو ىرتخبلا ولجأ “«بيعصم نبأ ْ

 «قاميلسر ب رفعج ىنج: قاميلسا,“ميقاربا ني نم نب سابعلا

 ؛ميعاربأ - ىب :بمحت نب .هللا, بع < ىدوم نب ىسيع ني حل
 نب .ديبع «ميفهاربا ختي: دمحم «سايعلا_ ىيروتق نيف هللا ديعل

 ه٠ نب دكمحن نب هللا كبع «نأع نب. ىنيحم ىب هللا تبيع 0

 ه) 404101 ليقو.. -2) © ةالو وكذب



 نخل ارا مت

 8 لاطو تاكعقن لهس اب لعقا ىل لاقذ تاضهنف ىساقي ام ىساقي

 اهب ءابتحالا ديعيف لكنت ةفكلملاو هيلكا الو ىنيلكي 2 ىبولج
 007 اي تلق" لهس اب نيا ىلا ىف 'لاقف تضهن كلذ لانط اًملف

 ام ةلعلا نم ىناعب نينموملا ريما ىرا نا ىبلق 2 عسي ام نينمؤوملا

 كحكصضف لق كل < سورا ناك نينموملا ريما اب تعجطضا ولف قاعي ه

 رعاشلا ليق لاخل هذه ىف ركذا ىنا لهس اب لق رق ميعح ككض

 نئكحلا ةّذه ريَصو اسامه مهدي ماك مق نم ىو
 توملاب سحأو ةافولا كيشرلا ترضح امل 0 نع

 ةميق دالغاو هيلع ردقا بوت دوجاب هيناث ىثولا «رشنا نا ىرصها

 ةميق ءىتش ىلغا نيبوت تدجوو دحاو بوت ىف كلذ دجا ملف

 رخآلا نلف لف اهدخل قا“ ايهناعبتا نيبيراقتم + هندجو

 ةتربخو امهيلا رظنف اهب هتتجن رصخا رخآلاو رجا اهدحأو ايش

 «هعضوم ىلا رخآلا رو ىنفك امهنسحا ٌلعجا لاقف امهتميق
 اغا" ىا نب كيج راد ىف بقثملا ىنحي عضوم ى ركُذ اميق قوتو

 نم ةرخآلا ىدامج نم نولخه/ ثلتل تبسلا ةليل ليللا فصن

 عيبرلا نب لضفلا هتاثرو رضحو مئاص هنبا هيلع ىلصو ةنسلا هذه

 تناكو كيشرو نيسحو رورسم همدخ نمو جبص نب .ليعامماو

 ةليل اهلوا امري رشع ةينامتو نيريشو ةنس نيرشعو اًنلث هتفالخ
 اهرخاآو 1١ ةنس لوألا عيبر رهش نم تيقب ةليل ةرشع عبرأل ةعلل

 ©) © لاطف. 0) © عسي (عستن)» © © عدو. 0)4 شنفا. 4
 ايينييق تدجو ءىث ىلغا. (ن هندجو ىسب ةهبق الغار 11 7210 ىلغأ

 هندجو ةبيق ءىت الأ 156ر1 مز 6 ل وعل هع 1طط 001., 11:
 لكخر )1غ: تان 112-1 طقمزت, 1, هانبور ءأ 5ذع 010010 1طض ة1-]0).



 |“ ننس :يأخب

 هللاو هذه لاق هيلا رظن اًملف هعارذ ىع ًساح هقك ىف ةبرتلا أف

 هللاو هذهو اهنيعب فقذتا هللاو هذهو ىمانم ىف اهتيأ, ىتلا عارذلا

 رق بيعنلاو هكبلا .ىلدع :لليفأو ايش 2 تورخ ام ارم 17

 ىكذو 46-2 ناتسبلا كلخ“ ى* 2'ىخدو ةثلك كعب هللاو هبات |
 5 هتلع ىف كيشرلا ىلع طلغ ناك عوشيتخ نب ليربج نا عضعب

 تام ةليل مه كيشرلا ناكف هتينم ببس ناك هب هجناع الع ىف
 عوشيتخ نب ليربجع امدو عفار اخا لصف امك هلصفي نأو هلتقب

 نينموملا ريما اب ىغ ىلا ىنرظْنأ ليربج هل لاقف هب كلذ لعفيلا
 نسلمل ركذو 2 «مييلا كلذ ىف تاف ةيفاع ىف مبصتس كقفف

 مةكام دعم اًلاَمج ناكو هيبا نع هتّدح هابا نا ىَبرلا ىلع نبا

 ىلا اورفحا كيشرلا لق لق“ سوط ىلا كيشرلا 4لجج وه لق لمج |

 معضعب ركذو اذه ىلا ريصت منآ نباي لاقف لك «ديلا وظن
 ىتلا رادلا نم عضوم ىف رف هربقب رما ةّلعلا هب تّدتنتا امل هناا

 8 مناغ .نا نب. تيح راد ىف بعقل م ؟ىهسي عضومب اًلرن اهيف / ناك

 نارقلا هيف اوبرقف ارق هيف لزنا ربقلا رفح نم عرف الف قتاطلا |

 قي نيك ركشو هيزبقلا يعش ىلع قم .قاوعو ارولحا 0١

 لهس نا ةركب ىنأ نب هللا كيبع نب متاح نب 2+ ديح نب دايز
 # ضبق ىذلا هتيب ىف كيشرلا دنع نينك لق هتّدح كعاص ىبا'

 ه) © ثبذك. :23) © يفت رق. - 20 ه ناتسبلا» 2) كلا
 1210 3 ء) 5آنءء ربقلا ىلا. 7 كوع 3 0 ضل

 2110105 عيضومب /) هذ دايز. 2( 0 رح /) كوع. ا
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 ب“ 1 نس

 ”ليواهت نم وا ةيدر تارا وأ رطاخ نم نوكت امثأ ابورلا ايورل ملك

 كيلع اهصقأت لق هلك اذه كعب مالحأ تاَعْضَأ 4. امّناو ءادوسلا
 ب

 عارذ ىتح نم تدب نا اذه ىريرس ىلع سلاج ىّنك تيبأر

 لاقف ءارح ةيرت فللا ىفو اهبحاص مسا جفا ال اهفرعأ فكو اهفوعا

 نتلقف اهيف ىفدت ىتلا ةبوتلا هذه مهصخ# ىرا الو دعمسا لثق ىل

 ؛نيهبتناو مالللا عطقناو كيلا تيباغو سوطب لق ةيرتلا هذه نيأو

 تذخا كبسحا ةسبتلم ةديعب ايور هللاو هذه ىدّيس اب ىلقف

 نم كيلع درو دق امو اهبورحو .ناسارخ ىف تركفف كعجحصم

 كطلاخ ركفلا «كلذلف تلق * لاق كاذ ناك كق لق اهضعب ضاقننا

 هللا ىنلعج اهب لفحت الف ايورلا هذه كلوف كطلاخ ام كمانم يا

 هلع كلوي ال كبلق نم هجرخع اروس ةمغلا اذه عبتأو كادف

 '00آو لسى ليل . نم :بورصي هسفن" ُبِِيطَأ تحير الق

 مايألا تمو هدوهل ىف مميلا كلذ ىف كيزيو هيهتشي ام نادعاب ومأو
 رف رت لابي. انم دبحأل  ترطخ .اف. ايوبلا كلت 0

 (قيرطلا ضعب ىف راص املف عفار 3 يرخ نيح ناسارخ ىلا دريسم 5

 3 انلدنف نيوط. انلخد  ىتح < نيازتت لون ,ملف .ةلعلا دب تأدتبا

 انيبف 2 قاياتسب. «فرعت هل ةعيض ىف" ناجرلا دبع ىب « كينلمل لزنم

 005 ايلا كلت, ركذ نإ رصقلا كلذ ى دل : ناتسُي_خ ضرع وف
 كلاح ام ىحيس اب لوقي لك هيلا انعيتجاف ظقسيو ميقي الماكتم

 عفر إم ا ُّئ ةنقرلاب ىايور ركذت ليربج اب لاقف كاهد امو و

 6١< 0 0 انالقف. 7) هذ جلا 1202 2221ع. ه<6) (ب؛كطسبيناف. 4©)

 4 كرخ. )© حيرتي. 7) 0 ديل. 4 ئمست“. .) ل اذافارسب: © كايارشمب



 دياي ناجم يو ا نع ابتسام لبس من

 اننارو 2 .رذام

 ني ىتنكم:امك .مِهْللا لاق ءاهسلا ىلا ةيحي عؤف أوصع زرتشع
 3 2 ني نب 5 ِِء

 8 هرضحح نم قرفثو

 « كيشرلا نورا تام أهيفو

 عضوم او هتافو ببس نع ربخل ركذ

 هيف ىكت ىنلا

 تابلت لل ناحشسل ديس سا ا

 كَ

 ءهيراوجب تيدخ. ىفذحكف ظسبني رق: هفصو ايش روكا, ناك نأذ

 10 نع طلاس رث هسولج< تاءاسو هيرش رادقمو سلك 2٠ ليع ااه

 ملف نمّلسف موي ةادغ ىف هيلع تلخدف اهلاوحأو ةماعلا رابخا

 هيدي نبب نفقوف امومهم اركفم 2 اينيِباع هتيأرو هفرط عفري دكي

 هيلع تمدقا كلذ لاط اًملف .لاخل كلت ىلع وهو راهنلا نم ايلم

 قربخأت ةلعأ اذكع كلاح ام كادف هللا ىلعج ىدّيس اي تلقف
 زو بحت نم ضعب ىف ةثداح وا اهتواود ىدنغ نيكي هلعلف اهنب

 هيف كرد ال مغلاو ميلستلا الا هيف ةليح الو عقدي ال ام كاذف

 ولو رد ندر ل يتخ سدس تاس درو (قنتتف وا

 ليربج- اي ك.حيو لاقف ةروشملاب هيلا تحورتو ربخلاب هيلا تيضفا نم

 ليل ىف :اهتيأر :ايورل ىللو :تركذ امنم ءينتنل نيكو ىئمع سنقل

 90 تاجرف تلق ىلق 6 كحرْغأو ىردص تألمو ىنةعزت هدفا كفو هذع

 مغلا اذعأ تماقو هلجر 200 هنم توندف يع ريما 2 3

 ه) هل فرعؤ. - 2) 4 اسفلت. - 0 4. تحقاو. 0 تيجوفاو:



 لسع راع

 ورم ىلا ةليل نيرشعو ثلثب هتاف لبق نومأملا هنبا هجوف ةيقرقت
 ارب كيري ىب ةكسأو: داعم نب ىبيحجو كلام ىب هللا كبع هدعمو

 نب ىدنسلاو .ثعشألا نب ديح نب رفعج ىنب سابعلاو كيوم

 م ريمس لأ نب بويأ هترازوو هتباتك ىلعو مزاح نب ميعنو ىننرلل

 © ةريسلا نع فعض ىتح ©« عجولا نوراهب ثتشا 5

 اارسأو ارا اهيف تف ةعقو اهيف عفار باكتأو ةمتره نيب 6 تمتاكو
 ركذف «سوطب وهو كيشرلا ىلا هب ثعبف ثيللا ' نب ريشب عفار اخا

 كيشرلا ىلا ءاج 4 ىميف تنك لق هيبأ نع ىزورملا عماج ىبأ نع

 ضرالا نع. عفترم ريوس ىلع وهو هيلع لخدف لق عفار ىخاب

 هدي ىفو رتكأ + لق وأ كلذ ردقب شرف هيلعو عارذلا مظع ردقب 0

 نوعجار هيلا اناو. هلل انا ليقي هنعمسف لق ههجو ىلا رظني .ةآرم

 ال نا وجرأل ىنا ءانختللا نباب هللاو اما لاقف عفار . ىخا ىلا رظنو
 ا( رلا لقلب اب دل لاقفإ .ىتفت, رف امك اكفاز 'ديريا /لماخ_ىتوفي
 يفللا بحي ام ٌلعفاف ى هللا كرفطا دقو اًيرح كل اجلا 5-8

 /كنا ملع اذا عفا, بلق كل نيلي نا هللا لعلو .املس 0

 2 نأ لا كلجا نم فبي مث ول هللاو لقو بصغف ىلع تننم .ىق

 0 ا وعلا عي م كرحا

 ىنح هلصفف دهدلج 1 هتاضعا نم 8 ىلجا # نروسضك «

 ةعبرا 2 اذاف / هءاضعا هل تددعف * هءاضعا ع لاقف ءالشا هلعج وم

 ©) ل هعجو. 65) 0 ريسمل0 6) © ناكو 2) © نم. 6) © هد
 مر © لماحلا  ىز كل زطةع نأ“ /) 0 كتابي, ةعوننع طعع. 2) نام.

 4) 5زع ننموانع 17مم. ىئنرضتك 7 © ' دواضعا تدعف.



 1 ينس نوهت

 ديري وتو ةركسملاب ليقو © ناتسرارطب رفعج ىب ىسيع تام اهيفو

 © ديشرلاب ىاحللا
 © 2 ىناميلا مصيهلا كيشرلا لثق اهيفو
 رفعج نسب هللا ديبع نب سابعلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 : ةروصنملا رفعج قنا نبا
 ةئامو نيعستو ثلت ةنس تلخد مت

 تادحالا نم اهبف ناك ايع ربخل ركذ

 نتننغتو نك 8 0

 هناسل ىف هباصا لقت نم ركذ اميف هتلع ءللب ناكو مر ما ىف ةقرلاب

 1 ءاما هل لاقيف كيشرلا تومي نأ ٌبحأ ام ليقي ناكو دقو

 ِجلاعي ثككمو درما نم بيرق ىرمأ نأ لوقيف اهنع هللا يرقما نأ

 هقرطو غناقل نق 0 تدكحي لعخ حلص مث ارهشا

 عم قوتو ةعل مويو سيمخل موي لال كلث ىف ثكف هبامل عقوو

 سيخ 35 50 رسهستأ خةسبخإ ديشرولا © ةناثو لبق ةادغلا ناذا

 رو صقلا 0 داو هَنلَع 00 ةدلخ عسانا عوجو ةنس نييعبرأو

 © :نزانج ىلع سانلا هيلع ىلصف يرخأ رث هجارخا لبق هيف اونك ىذلا

 ف قفوجلاب نيرا يرش زعلت ١08
 نب ىلع نئاوخ اهب هافاوف رفص ىف ناجرج نوراحت ىفاو اهيفو

 و, هناو ىفوذت نأ ىلا اهب لزي ملف سوط ىلا ليلع وهو رفغص ىف ركذ

 ه) ذ نانتسربطب : 6 ناتسراواب ز 5عل 61 3101204., م ان][. ©

 جت. 1ذخ 226غ انركسل». 6) 14, |* طق1عر 11غ 710. ىنانللاز 1عناع

 م. 1م نغ طنع ءغ دهصت2 نإ, 2: 4) لل نأ انآ ا توم.



 نوفنإت 117 انس

 مالكا اذه ىف ىدنع ام ىحيس اي تلقف ىلع ىف دكيزيل فوطق

 آزال ميدل لعب ليقا أ تلا :ريخ“ دوهعلا 302 ق.الوب باو
 كلبق كلت ىلا همّكقو كادف دكيعبلاو بيرقلاو سنالاو مو

 هناكرا كئاقبب «معدو مالسالا هللا كب ريعو اًحبا اهوركم 00 انارا الو

 ٌْئ كلم لضفا ىلع اًكلغم اًرفظم هللا 0 هءاجرا كب كو

 ىم تصلخم ىقف تنا اما لق كبر نم توجر امو كودع

 انا

 اكد ىلا رطنف فصو امك هبا اوداجتا نوذرببا احد رق لق :ىيقنرفلا

 ©دب دهعلا رخآ ناكو هتعتوف لاغشا كل ّناف 0 رمغ فرصنا لآقو

 نبع كيشرلا هيلا هجوف ناكيبرذا ةيحانب ةيمركلا كرك اهيفو

 نيسامّقب هافاوو ىسو رشاف سف فالآ ةيشع ىف كلام ىب هللا »

 © ىسلا عيبو ىراسألا لدي رماف

 © سصوصللا رصف ا ازانبط ىف لك تاحاست

 | دآ وهو نكيشلا ىلع 8 ءادنلا ىبأب ناعم نب ئيجج محق اهيفو

 © هلنقذ

 (ةكع ىف* جاهم ' ىب 'صوحألاو ا ةسبنع نب فيجاع قاف اهيبفو 5

 © ةمتره ىلا اوراصو ثيل نب عفار ةعيشلا ءانبا نم

 ©رصم فاوحا لشأ نم ةدعبو ةشتاع نباب .ملق اهيفو

 «ةروبطم جتتاذ ازغو كروغتلا كلام ني رصن نب تبت ىّلو اهي
 © نودتدبلاب ءادفلا ناك اهيفو

 لا فطب ناطلسلا لماع لنقو ىروركلا / ناووت كرخت اهيفو

 © هاد ىف سبح دادغب ىسيع .نب ىلعب ملق اهيفو

 7 م معدو. 6) © ىدنلا: تأ“ ةداتطئ2, م. ابار ةصتقن 4. )  ذ

 ةدعو. 4) هل رغتلا. ) 1. ©. 1134,8ه. /) هل ناروق. م) © مسبح.



 مل تلقف هيلع ىبأف نذالا هلأسف هعم كصخشي نأ هيلا ٌبلظف

 نيش كفلكا كنسلو :ةمحخا نى تدراداستاوأ ليلع تلاد

 عّيش هلا نا ئربطلا ماَبصلا نب دم ركذف كاسو هل نأ
 لعجم ناورهنلا ىلا هعم ىضف ناسارُخ ىلا جرخ نيحح كيبثرلا
 5 ىنارت كبسحا ال للّبص ةاب هل لق نا ىلا فيرطلا ىق «هتداحب"

 كارأو كيلع هللا ءريف لق* اهلاس“ للا كذاب لي ”ىيلض لق الل

 تلق دلجا ام ىرحدت كبسحا الو سابص اب لاق كّلمُأ كودغ ىف

 ةئام ردق فيرطلا نع فوحكان لق كيرا ىتح لاعتف لق هللاو ال

 ةناما لق رق ايكنتف ةضاخل همدخ ىلا اموأو ةرجشب لظتساف عارذ ع

 ٠ ليلذلا « َكْدبع ىدّيس اي تلقف ىلع «متكت نا سابص اي هللا
 رسيرخح ةباصع !ذذ هنطب نع فشكف لق كلولا ةبطاخم هبطاخم |

 دحاو ّلدلو هلك سانلا اهمتكا ةلع هذه لاقق ر/هنطب ىلاوح 3

 موسمي حب ندادخ نومأملا بيق در رووسمف بيقر ىلع .ىدلو 1

 دحا نم امو همنا نس بهذف تلاثلا قيَسو نيمألا بيقر ١

 وم تدرا ناف ؟ىرمع ليطتسيو ىمايا ثعيو ىبافنا ىصح وهو آلا ١

 فما نونربب ىننتيجيف ةبادب وعدا ةعاسلف كلذ فرعت نا

 2 هسوعكتحكتسج )1 نبا ايز (© انا ءا مدتتلم 28 ىبا 5

 016 خافي 27 اذن ترد نأ“ ه) لل كديعأاز (0 5

 هل 1 ممست 1ععاغتت 22. 1طص د]-10]. ءاخأ خالا :بطاخم هذه قديس اين

 رز 1طاد 1-21. ط3طعأ ةععاتت 21115 منطب هب بصع دق ريرح اذاف

 0 ع اذاف هرهظ ىع هبايت ذفخاو هافف ىلا ليح م درهظو

 ةيوذأو 20 دق 200 ىرهد. ا



9 1 

 نب كيحن ىب سابعلا نب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 '' ةفئاص ةتسلا هذه كعب نييلسملل نكي رثو ةكم او ناكو ىلع

 . 8115 نس ىلا

 ظخئامو نيعسنو نينتنتا ةنس تلخد مت

 ةتاكحالا! نم: اهيف "ناك ' مع“ بشل ”ركذ 5

 ىب تبا 2 ىدب ىلع مورسلاو ىيملسملا ى مد ءادفغلا ناك اهيفف

 © كلام نب وبصن

 صيخشلا كيري مالسلا ذنب ةنيدم 0ىفسلا ىف“ ا ديشرلا ىلاو هيو

 نيقب لايل سيحل ةعل موي كادغبب هريصم ناكو عفار برج ناسارخ ىلا
 جوخ «ببلا مضو مساقلا هنبا ةقرلاب فلخساو رخكلا" ع عيبر رهش نم 0

 سمخ نىينتالا « ةيشع مالسلا ةنيدم نم 4 صخ# رق مزاخ ىبا

 ناتسب ىف تآبف 56 نم رصعلا ةالص دعب نابعش نم نولخ

 ' اذايح ١ كلانه ركسعف نور اونا 00 نم /ر اس رق رفعج ىنا

 ع ب ؛مالسلا ةنيدع اًديح هببا 30 هلامعا ىلا ىببربلا

 ردوكشلا 'ةكيشرلا نارا: امل نوماملل تلق لق هنا نيتساترلا' ئذ 15

 جراخ وهو كيشرلاب تدح ام ىردت تسل عفار تَرَ ناسارخ ولا

 عنصي ام ىسحا ناو كيلع مكقللا 00 كتيالو كو ناسارخ ىلا

 «اهلابمأو ةديبزو مشاغ ونب ملاوخأو ةديب زا وجو كعلاخ نا كب

 ©) كل ني ةهعوتتع طعمع. .2) كل هد. 2) (0 اطيرم. 7

 0060 رم. 2 5-5 ر/) 4 راص © ةهرعما#. ١ م 61011 6: ع

 1 5/2 | ةن, حصل 2. 02! ناطءلع لش اترير 3 ءلرعتا

 اهل اووما : طمع 720 ءةقات 102غ 1عععجلتتد اهو داو,



 ١1 خنس نق

 عقوقح ىف هنم سانلا فاصنا ىفو « خيقي كلذ ىف كسفن ىم :

 0” تنيضقتسا الا ةمالط ةلبق هنم ملظتمل ىقبت ال ىتح عملاظمو

 رسقإ نمعاب ان ني سلا لل مايو هتلجو هل كلذ :

 تيب لحاوا مجلاو دا صختأف ء كلذ ق* ”ةغلابم او ماكحألا ةياغ

 5 اهوقحاسا ىنلا لال 4ىلعو قاثو ىف نينموملا ريما ىلا هلامعو هباتكو

 رب جيبعلل مالطي هللا امو. قيديا تييسك اجب ءليكنتتاو يبعتلا* ٠
 دشرمَس لا صوخشلا نم نينمؤوملا ريما هب كرما اهب ّليعا مك
 اًنالخ مهطظا نمم هيأر ىلع ناك نمو ملماخ لبق ام. ةلواحتو

 ةئيفلا ىلا ءاحلاب ناتسراكطو رهنلا ءارو ام روك 1 اًعانتنمأو

 ١ اولبق نزف هيلا 2اهيكلمح ىتلا نينموملا ريما تاناما طسبو ةعجاوملاو |

- 

 ريما بحب ام وهف غعوبج اوقرفو هب َكْلَمَُأ وه ام اوعجارو © اوبانأو
 هتيعر اونك ذا هل ةلاالاو عهنع وفعلا نم هب ملماعي نأ نينا ْش

 قي. عتيلط كل نيالا وا ل يلا ١ - وق

 ةقبقح ىف مدام ومأو هتيالو اوحرك نم ةيالو مثافكو تعور

 دن نا هللا ىلا غمكاحن ٍنينمولا ريما ىطظ ام اوفلاخ 2ناو جنامالظو ا

 ام ىبضق دق نينموملا ,يما ناف اهودرو ةيفاعلا اوهركو اوغبو اوْعطا

 أ نع 6 ثدحا 0 افعو لدبتساو لزعو لكنو ريغف يلق

 29 0 نأ دونعو كور ع نإ فالخ ىف كيذ دعي يلح هللا لوح 1

 هببلاو لكوتي هيلع ميظعلا ىلعلا هللب الا ةرق الو لوح الو اًديهش هللب ١

 هو © نينموملا و يمأ ىدي نوب ع بص نب ليعامسا بتكو «مالسلاو بيتنا 1 ١

 + 2>© ةيقاب )© تيفضتسا..:- و هه. ميم ,6 كلا
 ١ لكنتلاو ريغتلا“ 7) نك امم, 8, 75. 53. ) 5ع 1ع 8

 0ل1ععتع مماعصتد عئار (ممطز ]1 5), ءادءا11هدعم معن ءمدحغت ص عات هدم 3206آ-

 ذك لعج... 2) ذل اوبانو. 24 ند )  2هأ1. 2. ن*ع 13. 0 لواح نم. :[12
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 نم 1١ خمس

 ' © تلعو اهايا كدورو لبق لليحلا نم تمّذق كنك امو ترسف

 كذوفن لبق اهيلع تيلو نم ةيلوتو تيمس ىتلا روللا ما ىف هب
 وما نم تدرا ام هب كل عيجيسا ىذلا رمألا نم هل تفظلو اهنع

 نم كدي ىف راص نمو هتيب لعأو هدلوو ىسيع نب ىلع نتاخأ
 ردمأ ناك ام هلك كلذ ىف كئاذتحاو 8 ةلاعا باحصأو ”هلامع 5

 نتبتك ام ّلك نينموملا ريما عفو هيلع كققوو كل لدم نينموملا
 هب كناعا امو كايا هديدست ىلعو اريتك كلذ ىلع هللا دجو هب
 ةتبلط تكردأو نينموملا ريما ةدارا تغلب ىح اهقيفوت ىم
 ادا نك اوما ء هماكخا كيدي كعو كب بكي ناك ام تنسحأو *

 كتيافكو كنحصن ىلع ريخل كازجو همامتتلا هب 4ميلو دوانتعا هب 0

 ا لك قا قكدنه ةفدع ام ىسحا ىيتموملا ريما هللا مدعا الق

 نا كرمأي نينموملا ريمأو هيلع /كب كمتعاو هيلا «كب باها
 (رلخلا نئاخل "لاومأ" عبتت“ ىم هب م كيما اميف اًناهتجاو اًذج- نادرت

 اميف ,ظنلاو هتذباهجو هئالكوو هلامعو هباتكو هدلوو ىسيع نبا

 علاوما ىف ةّيعرلا هب اومدلظو هلاوما ىف نينموملا ريما هب اوناتخا دو
 نمو هيلا تراص ىتلا هعضاومو هذاظم نم هجارختاساو كلذ عبتتو

 ةدشلاو نيللا لاعتساو مايا اهوعدوتسا ىتلا عئادولا باككا ىدحيا

 ىقبت الو عروهظ ءارو ام فاظنتسا ىلا ريصت ىتح هلك كلذ ىف

 ه©) ى تلماعو. 2 8) 5زع هدصصتسم 1ءععجلتتصت م20 كلاعأ دص هل ءأ

 ©. هم © هماكحا كيلع بجيو كدي نك ناك ام تيحاوو
 صم 1221ع. م) ةزع 1ءععسعلتسست 710عاا7 210 ملو 12 لل عا ن0. (.

 هد. 5ءأ. دب. 2) 0 هب. 4 كب باصا. ز/ي) كل كنم. ت) © كرماي.

 راد دار دك هلأ



 14١ خمس :يأخب

 دهدلو دييقتو هدييقت ىلا ترصخ هيف ىسيع نب ىلع ناك ئذلا

 جورب عترمأو اعيمج عنم قاثيتسالاو هلامعو هباتكو هتيب لفأو

 ءىفو نينموملا ريما لاوما نم اهونجاحا ىتلا لاومألا نم ىلا

 تيدانو © برضلاو دوركملاب* ٍقيلع مادقالا نم كلذب ىئافعاو نيملسملا /

 هير نلا اولكخا هيك ا 6 ناك ام جارخاب * 0 باكا ىف

 8 0-0 ني تل 1 ايَظ اًردص نيد أ ريما ىلا تيبتك

 < هللا لوسي عروهظ ءأر وام فاظننساو لبق ام ءافيتسا ىلع هللا نيعب

 هلثم ىف عنصلا نم نيبنموم لا ريما 0 هدوعي لزب من ام لضفأ كلذ نم

 ئمودق: :دنعا عنا :زقوكلعتفللا ءاشأناءاهي يعي قلل رردألا 0
 مراذعالا ىف ةغلابلا بتلتا ذافناو لسولا هبجوت مدقتلا ورم

 او 7 لعا نم هلبق نمو عقار 2 داشرالاو 0 راذخنالاو

 ّي ميقلا 6 كر 72 0 5 9 © ىذسر هب فوصنن اني :

 ىلا يكلذب بتكأو ما نم هبسح ىلع لعا جعانتماو جتباجا

 15 (وينموم ا ربهأ هللا فرعي نأ وجرأو «قىدصو هقح 0 نينموم ا ريهأ

 ةيراج- هنداع لون مث ام هنيافك فيطلو هءئنص لبيج نم كلذ 3 5

 كيشرلا ير باوجلا ظ

 كباتك ىينموملا ريما غلب نقف دعب امأ ميحرلا ناجرلا هلل مسن |

 هو امو تفصو ىيىتلا لال ىلعو تيمس ىنذلا مييلا ىف ورم كمودقب

 ©) © دوركم او برضلاب. 6) 0 1ةصختتتنم اه. 7" اى هرتتا تناقش

 هدوعي. 6) 4 لسرلا, رع 0 هرص.ر ذصكعت635 كلذ ىف 5056 ريمأ



 ل“ 1١ خيش

 كلذ لبق هيلا ىكر ناك ام ىلا ةقثو اشنا هب دادزا ام هب ترصب

 لالجالاو ميظعتلاب هنع عطقنت مث اهناف ىتتك نم هينأب ناك ام

 هبلق هى اي ل داكن يعم نقلا وسو لفل :نياهين الاو دل تنم

 كلذ ىف هب ىرمأو هما ىف نينموملا ريما ربد ام هب ضقتني رما

 ىلا هيف رمألا نينموملا ريما ةيافكب درفنملا وه ىلاعتو كرابت هللا ناكو.ه

 كلذ نم انغرف املف دعم لكألا ىلا ترصو هسلج هاّياو ىمض نا

 زك عم اما ةتنملعأف. لل ةداترا ناك -لزنم .ىلا ريضملا .© ىلاسي' قأحب

 ا ادلصلا  عفذ رقأ اهنيق ةزطانملا ريخات لمسعتاال ىلا نومُألا

 نا كلذ كنع ملعف هتلاسر .هغلبأو نينموملا ريما باتك مداخل

 7 طخ“ نم هادي هتبسكو هسفن ىلع هانج ىنذلا رمألا هب لح م

 ىلا ترص رن هتيس هيّدعتو هما هفالخ 8 ديأر ريغتو * نينموملا

 نمم سانلا لمآ تطسبف عماخل دكاسملا ىلا تيضمو هب 0

 ماظعا عتملعأو ميلا نينموملا ريما ىنليح امي لوقلا نيكاتقاو رضحح

 ىرمأ امو ىلع ةريس ءوس نم ه«دلنع مصضوو « هاثأ ام نيبنموملا ريما

 ةماعلا تاكا نمو كلذ نم غلاب ا هناوعأو هلامع ىو هيف هب 5

 ىحهع ةءارقب .ثرمأو عتياغ ىصقأ عقوفقح هل ذخألاو ةقاشلو

 اك لك "دفا عج ناو ىماماو كنتم كدفاأ نأ جتملعأو يلع

 ىسفن نتسملظ دكقف هباوبا نم دحاو باب نع ل ىتف ىذتنحا

 000 0 دما نايس وأ, ةفلاجت نيم لأ املأ اهي تللخأ»

 متكو عتاوصا ليلينلاو ريبكتلاب تلعو راشبتسالاو كلذب رورسلا

 اندلجلا ىلا تافكنا رث ءاولل نيسحخو ءاقبلاب نينموملا نيمأل موعد

 <) 12ء1ع91 ىلا ذص 0. لل هده. نان00116 560. ريصملا. ةزعق هل دريغتو.

 6©) ل داسأ, 10 65غ دءاسأ.



 خنس 15 بأم

 كلذ ىف طايتحالا ّْلآ و سخَرَسو اسّنو روباَسُمَنو ناجرجكك

 نتمّدقتو ىقاكا تاقث نم ةكصلاو ةنامألا لعأو ةافللا رايتخاو

 ةعيبلا 'ناا كلذب هيلع تذخأو هنامتكو رمألا هرتس ىف* هيلا

 ةريك ىلا ةريسلاب ةترمأو هتيالوب هدهع نم لجر لك ىلا تعفدو
 روللا ©دورو ىف نيزانجملاب عبشتلاو اهرتسأو تالالمل ىفخا ىلع جلاها

 ترذق .ىخلا :موثبلا ونمو. قل تيم :ئقلز تقولك اسال

 ىف تدلعو ىسيع ىب ىلعو ىتاقتلاو ورم ىل ىلا لوخد ه بف

 تنك اب ناجرج رما بعصم نب صفح نب ليعامما « ىئافكتسا
 متو ىرمأل لاّيعلا كثاللا 4خفنف نينموملا ريما ىلا هب نتبتك

 ماكحاو هلايع طبضب هل تو ىذلا تقولا ىف مهنم لجر لك
 هعنض 2 فيطلب كلك ق» ةخولا لنويسملا نيم هللا شل ا
 تاقث ىم ةلع ترتخا لزنم ىلع ورسم" ةنيحم عم !تيصا انك

 هتيب لعأو هباتكو ىسيع نب ىلع كلو ةيمستب تبتكو ىناككا

 15 هظفح هنلكو ىم مساب ةعقر هنم لجر لكلا ةيعقفت اعاقر غريغو

 دنع اوريصي نا هترخأو كلذ ىف ترصق ول نمآ رو وخد ىف
 تلحرو كلذب اولعف راشتنالو بيغتلا ىلا هراشتناو وبخل روهظ

 ىاقلت نيليم ىلع اهنم ترص املف ورم ةنيحم وحن ىعضوم / نع
 ءاقل* ىسحأب هتيقلف هداوقو هتيب لعأو .هدلو قل ىسيع» ىف للك

 همام لوا هيلا لوزنلا سامتلاو هميظعتو ديقوت ىم نغلبو ميهتسناو

 6 رسناسسبو) 1 طعورتع ب <2) © ويبص اان. ب 2 © تفك

 2) © نقفتق. 2.48 فطلبب /) © نم. م © سنو ءكاقللا



 ندع ةلس 11|

 "كل لاخلا نمو كنم مدودحعإ ءالوهل كحلي ىف 0 اقرمشو اك

 نأ كل ىرأ لاقف خقردملا بحاص ىلا يتم تفننلاف ككالوم نم

 يكما هفذقب هتبلاطم كرتتو اهنمث وا كنقرحب ناطيشلا اذه بلاطت

 اذَص اما هربخي اباتك ديلا .بتك كيشرلا ىلا ايلع ةمتر لج اًملو

 4 لجو ؤع هللا ناف لعيد م ميحولا ناجرلا هللا مسي ءنكحسن 5

 ْنِم هتساو هتفالخ نم هدلق ام لك ىف نينموملا ريما ىلبي لزي

 هرضح ام ّلك ىف هقرعيو هليكأو ءالبلا ليجا هدالبو هدابع «روما

 ةيافللا منئا اهليلجو اهفيطلو اهماعو هرومأ صاخ نم هنع ىأنو

 هيف هغلببو ةينمألا لضفا هلك كلذ ىف هيطعيو ةيالولا نسحأو

 امم هيلا لعج امل اًطفحو هيلع هنم انانتما ةمهلا ةياغ ىبصقا ٠

 0 هللا 000 هنعاطو قدح لعأو :كابلوأ 0 0 ع

 راصتقالاو دما دنع فوقولا ىف هقح نم 0 هب ىضقن ام

 الح نلصف. نيم .نينموملا ريما هللا ,4رعا لزا رثو ٠ .هيأر .ىلع

 زواجا ال هل ءىنضهنا اميف هب ىرما ام التت نينموملا ريمأ ركسعم 5

 هلاتتما ىف الا ةكربلاو نميلا فرعنا الو هريغ ىلا هاذعتا الو كلذ

 نينموم لا ريما ىقرما ىذلا رمألل اًنئاص ناسارخ لثاوا تلح نا ىلا

 3 تربدو ئماع ىلا الو ّئىصاخ ىلا كلذ ىضفا ال .درئسو .هتنايصب

 ْ ةعبط عطفقو قدا ع - ا..مهلوخو ةناعرقو شاّشلا لأ ةيناكم

 0 ةبا تيبتك 0 اع خل نم ةيبئاكمو امينع هلق نم عمطو 0

 روللا رما ىف تدلع روباسيت تلؤن املف هل / ترسفو نينموملا ريما

 <©] كرما. 6) ك 200. دريغ عنطصأو. ه) 51غ 1ععن م10 اننيدوي اص خذ

 > انينكي (انيناحي). “ 2) © كرعا: 206 ىقضهنا  :ر) © ترشنو.



 !١1 خنس ككرار#

 ةمكره نأ هرمأو ةمثرع رمآ كيش نم نع ركذف © دامتعاو ضوهن ٠

 لاومأب هلامعو هباتكو هدلوو ىسيع ىب ىلع ةبلاطم نم غرف امل :

 ىلع وا هيلع لجرلل كب اذا ناكف سانلا رااظم 2 عمأتا نينموملا ريما ١

 كطشب ا لاو هقح نم لجرلل جرخا لق فح هباضتا نم ىحا 1

 5 لوقيف نيموي وا اممي ىنْلَجا ريمألا هللا 0 كيلع
 لوقيف لجرلا نع ريمي الم قل :بحاضص-ىلا كلنا

 ا نف دكحت نائف

 اذكر اذك نم #ىّتع اًنالف حلاص هل ليقيف ناهام نب ءالعلا ىلا

 ركذو ؛ّما حلصيو هحلاصيف تيأر ام ىلع وا اذكو اذك ىلع
 مرجافلا اذه نا ريمألا هللا حلصا هل لاقف لجر ةمثرحه ىلا ماق هناا

 هرك ىلع اهارتشاف اهلثم دحا كلج رف + ةنيبت ةقرد ىنم ذخا'

 اهنمك ٌبلطا ةنامرهق كينأف مرت فألا ةتلثبا اهعيب كرآ مر ل ا

 بكر ايلف رجافلا اذه بوكر رظننا لوح تقأف انين ىنطشي ملق

 ذخآ رو ةقردلا بحاص انا ريمألا اهيا هب تتكصو هل تضرع |

 1:3 تكف ئقح ئطعي“ رثو"انمأ ففقن| ةَياَكلا هذه ىلا اّنمت اهل ٠

 اوضح ةعامج معت لاق ةنيب كل لاقف ىما هفذقو /ىلام نم ىقحب'

 كيلع بجو ةمئرع لاقف هاوحد ىلع ىمدهشأت عضحأت همالكا
 لق اذه كيبلعو #كيقن نم لق اذه ما كفذقل لاق ملو لق صَل

 ريغ كفذق دكق ينمو ويمأ نأ كيضشأف لق نيملسملا نين اذه

 ه)ةرم ىئصحا ال ام كينب تفذق دق كنا دكهشأو نيترم الو رك

 ©2) لل لامتعاور ان 711. م20 لامتحاو. 6525) ( هماقا. 2) © كاذإ

 2 7 0 ) 51 هتمع20301 510 ةتيبت 172 كلر مكلست 12000 7

 © هلام هك فذقو. 42 0 اوُدهشف. 7)  كمهف.



 1 ا11 نس
5 

 .ام لجر فلا كلتم تعنطصا ول لاقو هنم ىلع 2 بعكف كير

 دنع ام ةميق نع هلأس مث 0 ناطيقلا ٍِظ نال ىف عبط

 هل 0 ءىتن هنم لي رم 0 هناو هطخ هعدوأ ام نأ ريغ

 تيأر هب تملس ناو كسفنب توجو هتملس هيلع رهظ ناف دعت 5

 هيلع هافاكو ركش نسحا كلذ هلعف هل ركشو ريخل هارجو ىيأ, هيف

 خبتره 6 نع رتسني* ا علا يصل 00

 مئاسن ىل> ىنتح عروهظ ءارو ام ةيترم © فظنتسان © نامام ىبا

 امن اذأ ىتح هيف ام عيمج ذخأيف لونملا ىلا لخدي لجيلا ناكف 0

 ام اه ةأرملل لق هل ةميق ال ام وا بشخ وا فوص الا هيف قبي

 اذه اب اهيلع ام عونيل اهنم اند اذا لجيرلل ليقتف ىتلل نم كيلع

 00000 كرترالا هللوف ,ىع كرصب قفيصات اًنسح تنك ن

 )00 وكلا نم ري بوحي لجبلا ناك .ناف كيلا هتعفد الا ىلع كتيغب

 امو لاخلدلو رئاحلاب هيلا تذبن امبر ىتحح كلذ ىلا 1 م 15

 ) دحي برضيف ”اًنوقأي وا* ارد وا اًبهذ 0 لق نو

 72 هنع هترتس نق اهنا نىظي ام اهيف بلطيف اهفافرأو اهنباغم ىلا

 ءاطو .الب ريعب ىلع ههجو هلك اذه مكحا دق هنا ئظ اذا ىتح

 ىلع اهعم ردقي ام لاقت دويف هلجر ىفو ةلسلس هقنع ىفو هنت ©

 2) © بجتاذ 2. ا 0100064 طءضعت تر كل نرش 2 6

 ىلع هدشيو 67106216 210 ىلع 5 ©4) © نايعام © 5ع 11111
 0 ىفصتساف ©0062 5ءضقاتم 60 ؤ. مى, هذ فّوختي.. © © اهنم

 : افا 7 0 اتوقابو, ©[ 320+ هديب. 2) لل هنن. م6) ( نأ“



 آ1] ذخنس ل

 ءاجر عفد رف اهيف ةرطانملا ريخأت لمحت ال ام رومألا نم ىجم
 وظنف باتكلا ضف املف .هتلاسر هغلبأو ىلع ىلا كينثرلا باتك مداخل

 هناخ م” هنا 0 هدباف يس اير كح ل

 ل تع لال 50

 ريما نا ربخأو سانلا لمآ نم (طسيو بط علماذلا نكس
 ىلع قسافلا ةريس وس نم هيلآ ىهتتا امل عروغت الو نينمولا

 كلذ نم غلاب هناو هناوعأو هلامع ىقو هيف هب «كمأ امو ئسيع ىبا

 عضاوم ىصقا ةقوقح هل ذخألاو 2خضاخلو ةماعلا فاصنأ نمو

 تحاسفناو كلذب رورسلا اورهظأف يلع هدهع ةءارقب رمآو فشل
 ءامحلا وثكو ماناوصأ ليلهتلاو ريبكتلاب تلعو مواجر مظعو علاق
 ىسيع نب 0 امدف 0 7 - نسحو ء ءاقبلاب 0 ريمأل

 7 0 0 نم ديلا ةعاربب ععئادو باكا ىف ىدائو مكيلع

 ويم لفأ نم الجر الا اوحنوأ اوناك امن ساتلا نصحت اهيلع رب

 نب ىلع ىلا يليصولل فطلتي لؤي مث هنذ سوجنا ءانبا نم نالو

3 
 ماع 7

 تجاحا ناف لم ميسم 0 0 -

 9)تةيف ىرس ىندح كبلع هي ةنع تعم 1 ءانتنلا ريع

 ه) 0 ىف. 5) © لخد. ) © ىنرما © >0 ىناو 5:0 هناو.

 02) (0 ةمتعتدم هرلتصعع. 2 ذ مكتوم: /) © ناك. ى) كل ليصولاب
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 انآ 11١ خئس

 ١ نوما 2 ىناف اًضيأو هتادعا لضع يف تع ريمألل ىوقا ناك ىمامأ

 |. || ويسستا نم شعب ديف عمطي نأ ىرهظ ءارو هنفلخ نا هيلع

 هجوف “ :ةنيحملا ليخ ددنع اننلغغ سصونفيو هضعب عطتقي ىرأ © ىلا هسفن

 هناوكل ةمثره لقو لاما ضبقل هتمراهقو هتذباهج ىسيع نب ىلع
 0 تفس 8 لاملا لج ىف جيلع اولتعاو ةليللا هذه يا 1

 هتيب لعأو هدل ٠١ ىف ىسيع نب يل اص

 | هلجر ىنت هيلع خمتر» نيبع تعفو املف هسناو :ءاقل نسحأب هداوقو

 ةخمترف لا ىلعو أراسو اقنتعاذ هبحاص ىم 6 اهعذنم لك اثدو هجرس

 دعم جبع هرب تهاماواوو ناطر سن انس جب قزف

 تك ل

 هقلود ر اصنأو هداوقو هتصاخ لاحو هنتيهو هلاحو ديشرلا رمأ ىلع

 ' سبت سراف الا اهروجج ال ةرطنق ىلا اررص ىتح هبيصجك ةخمترقو

 ' ةللاوا ل لع لاقف هللا ةكرب ىلع رس يبلعل لاقو هتباد ماج خيترع

 ويمألا كينف ىضمأ ال هللاو ذأ لاقذ 5 ىصضمت ىتح لعفأ ل

 ا اا
 آزال لا اراصو ورم الخد حج ةمكرف» ةعبتو مخ ريزولا انو
 ”سولج الو بوكر الو راهن الو ليل ىف ةمترف قراغي ال مداخل ءاجرو
 ا 0 قاب اكله ءاجر امهم لكأو ءاجطف -ءدغلاب لع امَكم
 ا( ملح ىأر لو عتاج كتان“ لك لقو ةيقرع ةويغف :امهغم لكي دل
 | يعق كل غرفي نا ترما كف 1 هل لاق ماعطلا 52 املف نقاح

 نا ةيتره هل لاقن تلعف هيلا ريصت نأ تيار ناف ناشاملا لع

 ىلإ ىل هك >7) فذ نحاو.



 1١ خمس أ

 ناسخ لل نيل نكي "ةيقرله ضوفحتلا قمر قاكلاغا كلف الل

 ءاهيلع اّيلاو
 هصوخت# ىف هرمأ نم ناك اع ربخل ركذ

 هدلوو ىبسيع نب ىلع رمأو اهيلا

 : هل بتك ىنخلا مييلا نم سداسلا مويلا ىف ىصم ةمثرغ نا ركذ
 رعي ملف هيلا « انج امب هاصوأو كينرلا هعيشو كيشرلا هدهع
 اًخالسو اًلاوما رهاظلا ىف ىسيع نب ىلع ىلا هجوو ءىت ىلع ةمثرف#

 هباصصا تاقث نم ةعامج عيج روباسين لن اذا ىتح ابيطو اًعلخو

 رث هب الخو اًرس نم لجر لك انحف عنم ةبرجتلاو نسلا كو
 ,ن ىلوو دهس اووطيو هما اويتكي نا فقيتاوملاو دهعلا قيلع ذخا

 ناجرج ىلوف هدنع هلاح تناك ام وحن ىلع 7 ةروك عانم لجر لك
 نا دعب نم « دحاو لك رمأو سخرسو اسنو نيسبطلاو روباسيتو
 تالاللا ىفخلا" ىلع هالو ىذلا ةليع ىلا #ريسلاب اثهع ديلأ عفت

 تقولا ىلا اهيف ختماقمو روللا 2دورو ىف نيزاتجناب هبشتلاو احجرتسأو ظ

 ,يرمأب ناجرج بعصم نب صفح نب ليعامسا ىلوو هل هامس ىذلا ا

 ةفانج احق ةلحرب "لع اوم“ نم اص اذا ئح) لضم 2 للا
 ع

 لصاو ىسيع ىب ىلع كلو ءامعا هل بتكو هباحصا تاقت ىئه

 ْنَم مسآب ةعقر عنم لجر لك ىلا عفدو عقر ىف ثريغو هباتكو هنيب
 رهظ اذا اوبرهي نا نم اًفرخ ورم هيلع لخد و اذا هظفحب هلكو |

 هم نأ هللا همركا ريمألا بحا نأ (ىدصع 0 لع ىلا هجو رم درهأ 5

 لاما ملقت اذا هناذ لعق لاوما ىم ىجبم ام ضبقل هتاقت هجوي |

 4 4 ياتحا 4) اكذ ره لكنا 1)2© مضلل
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 بأم 11١ نس

 آب لعف هللا ءاش نا نينموملا ريما باب ىلا هباكتا نم تاقثلا عم

 9 قداراو ىاوم ىلع ىنيدو هللا ترتآ ىناف كيلا تدهع اب متاح ابأ

 00000 رتل ةنرتما .نكيلد  ديلعو :ككلعي كيل كلدكم

 - بيري رما ىلا هعم نيشحوتسي ال ام كدوعص ىف هب رمت ىيذلا
 ء جرذعو جناما* نمو رغتلا كلذ لما لامآ نم طسباو 8 هبعري نظو

 نأ دما هللا كالو 2 هتفيلخو كنم هللا ىضري امب 0-0

 ااه ةتكتالمو. هللا. نهشا انآ, ىّطخخ ىاتكو ئديهع اذه هللا ءاش

 طخ نينموملا ريما بتكو اًديِهش هللب ئفكو هتاوامس ناكسو هشرع
 © هتكثالمو هللا الا صك م هدي

 ١ /هتنواعم ىف ىسيع نب ىلع ىلا ةمترع «باتك بقكي نا وما رف
 بتك تناكو اهب رمألا رهظو بتكف هيدي ىلع ٌشلاو هرما ةيوقتو

 داوسلا يعن الو* علخب رش اًعفار نا نورام ىلع تدرو هيومح

 تماس دق ىذلا ىسيع نب ىلع لزع متياغ امناو هعياش نم الو
 7 4 دووكملا

 «) هزع 1هوأ منم لع ذم كل. © 1356 لايعا ءهغ كعتصلع ىتلا 60

 ىيذلا.. 5) © عبرب 2:0 عيري. 2 6 تدعو جيناما» 7

 هتفيلخخ نمو. 2 0 055 طقطءص5ك 0206 تيتكف.. :/) © 20

 01غ هننيوقنو «<لقتو. 5) مهلا 006 كدوز لوني مو. 2) 81 ط2طع5ةصع

 ” عمم 124همعاتم 12 لَ نب سابعلا نب لصضفلا ةنسلا هذه ىف جحو

 00 03 ( ولسملا نكي رو ةكم داو ناكو لع نباح

 ةنس تالخد رت نينثامو ةرشع سمخ ةنس ىلا ةفئاص ةنسلا

 اهيف تناك ىتلا تادحالا ىع يخل ركذ ةثامو نيعستو نيتنتا :

<1 



 وا وا وج [17 مهره تجر جدرإط لإ كر جاكج برص” ذه ة جو و جز زحام رج مدح دج ا شل

 111 خخنس نأ

 هلف كُلاّمعو كّذلو هابأو كلذ تيبأ نان هلها ىلأ هذرت ىتخ هب

 ام مكب ّلخو طايسلا مكيلع بصيو باذعلا مكيلع طسبي نا

 اماقتنا مشغو ىدعتو ملظو فلاخو لكبو ريغو ثكن نمي لكك

 الف اًثلث ىيدهعاعملاو نييلسمللو اًيناث هتفيلخو اًنتاب لجو رع هلل

 م ناقركم وأ اًعئاط كملي ايم سرخأو اهل ىبش ال ىتلل كسفن صوعت

 نينموملا ريما كيشرلا نوراه دهعام اذه طخ ةمثرف دهع بتكو

 بمأ هجاخو هلاعأو ناسارخ رغث هالو نيح نيعا نب ةمئرف ىلا
 هللا باتك لعجج ناو < هتبقارمو هللا رمأ ةياعو هتعاطو هللا ىمقتب

 فقيورب ممارس مخو هالك لحد ليسوا وم ام جت كم

 10 ملعلا 0 هللا ىبد 8 د:قفلا َْض ع 00 ههباشنم ك3ْتَع ْ

 مزعبلو هطارإ ديك صك وح هللا هبربل دمامأ ىلا هنري وا هللا باتكب '

 ىسيع ىب ىلع فقسافلا نم فوتسي نا هرمأو هحدشر ىلع هل

 هتوطس هب لكو هتأطو غيلع دشي ناو هباتكو هلامعو هحلوو

 ءىفو نينموملا ريما يارخ نم عيلع حصي لام لك نم يرختسيو |

 ده قوفح ىف وظن كلذ نم جلبقو مدنع ام فظنتسا اذاف نيملسملا |

 هيلا هودري ىتح قح ىذ لك قح مذخأو نيدهاعملاو نيملسلا

 اوعئادف نيبلسملل قوقحو نينموملا ريمأل قيقح لبق ىتتبت ناف |

 ىتح هتايقن ميلأو هللا باذع طوس هيلع بصي نا هود اهب

 تلطبو مسفنا تفلت بدا ىيدأب اهاطخت نأ ىتلا لال جب غلبي

 هل صخشت امك مصخلا قح ىن لك فقح نم اوجرخ اذاف قحاورا

 سبلملا ظلغو برشملاو معطملا ةنوشخو ءاطوتا ةنوشخ :نم ةاصغلا



 1 نأ 11 سل

 قردشنملا ريغت ع برطضأ كفو كيف ىرس نك هعلطا مو اكَح

 البنو ىديهع فلاخ نا ىسيع نب قع و رمأ ناسارخ لها ركنأو

 ةبخأت هيلا بيناك انو سبكاسبو 500 بكا كقو ةريظ ء

 ةّلعلاو ةوقلاو او لاومألا نم كعم هيلا دهجوُأو كب هذما 0

 ىطخ ابانك 52 كيفك ا هييفن ا (عنلا علطتتو هبلق هيلأ ىتملظي ام 5

 اذاف روباسين ةنيدم ىلا ة لصت ىتح هيف نعلظن الو «هتضفت الف

 كعم هجوم انأو هللا ءاش نا هزواجأ الو هلتتماو هيف امب لها اهتلون

 اذ فرعتيل ئطخ ىسيع ىب ىلع ىلا ةبتكا باتتكب مداخل ءاج

 ام.هتملعت الو.هيلع هترهظت الف ىلع رما ء هيلع نوهو هنمو* كنم نوكي

 كهجوا ىلا كتماو كتضاخل رهط ريسملل ٌبقأتو هيلع تفرع

 شيع نما ىلع .ىلا بتك رق لق هل اًنوعو ئسيع' نب عل اًددلم

 ارب ميحبلا (ناجرلا هللا مسب : هتكسن هطخ انياتك : نافام نعبا

 كبقع برعلا ©ةداس تأطوأو كهماب تهونو كردق نم تيعفر ةينازلا

 نأ ىتاوج ناكف كعابنأو :ء كلوخ مجحلا كولم ءانبا لمح

 0 كتقريس  ءوسب رز“ ةتفيل خو هللا تطخسأو ةيغبلا تملظو

 ١) الوم نيعأ نبا«ةمتإف» كيلو ىو قكقنايخ رضادطو' دقط

 : كلامعو كباتكو كىحلو ىلعو كيلع هناطو كنف نأ هترمأو ناسا

 مكذخا الا 2دفاعم الو ملسمل اقحخ الو امهرد مكروهظ ءارو كرتي الو

 9 0 10 0 7( 60 ميصت» 2 122 007 نوخو

 20 روهو 32110 (ز: كل 13566 نم زمأو (616): | 0) مل كاداكشا | 6

 ىف هك 0و.م. /) 0 هتفياخ ىلا ى) 5ذزع ءصعد0891 250 أادرو 1

 ن1 نك 600 1021206 ( كتعوظط.- 2) © مك فاعل 5ع طوطعو طع

 لقفايعم 51 ىمذ 01 11



 11] كنس بأو

 ليبلا رخآ ىف ناك املف يرخث ىسفن كنم حيرا تنيرق نعف نوخلف

 كيرا ىلا ةّينب ىأ اهل لاقف هدلو ربكا نم تناكو_ةيلاع هتنبا اند

 تست م وتطمح 1 ل هترهظا .تينأ نأ رمأب كيلا ىضقا نا

 لق كادف 5 امو لاق هتوم ىلع كييبا ءاقب ىراتخاف

 5 نسمع دقو ىئمد ىلع ئسيع .نب ىلع رجافلا اذه فاخا 3

 ىييجاف ركسلا ىف ناك اذاف < ىنباصا جلاغلا ا

 لقت دق ىتكرح تيار اذ 2 ىديكوخم ف5 كاع نط

 رق كاياو :ىلع جيملعأت كنوخا ىلا ىقعباو كيراوجو تنأ 0

 55000 اذحا ىقدب ةقع ىلع + ىلطت نأ كايا

 1 هشارف ىلع اًحورطم ماقف ةمزاح ةلقاع تناكو تلعفف 56 2

 ناسارخ لها نم ملعيا رف دنا لاقيف/ كح نا الا :كككي آل

 هلزع موت هذ ماشع ريغ رثا الو رب ىسيع نب ىلع ”لزع نم
 هيقلتل :يتره هيف مدق ىنلا مويلا ىف جرت رنا ءلاظيوأ هميم 0

 مسنل مص لاقف ىسيع نب ىلع داوق نم لجر فيرطلا ىف هأرف
 ,ىسيع نب ىلع هآر لب مضعب لقو هللا ديح اككك لاز ام لاقف

 لق: اليلع :“ىكت. را "لق زقاحل ابا انريمأ“ ئقلخا لاقف هنلض نبا لاك

 اماو «ةدحاو ةليل ىف ةيغاطلا هللا لزعو ةيفاعلا هللا بهوف ىلب

 ىلع نم ديراب اريجاسم ةكم ىلا جرخ منذ بعصم نب نيسفل
 مد ىسيع نب ىلع لزع ىلع كيبشرلا منع املو هراجت ىسيع نبا
 0 كيف رواشا رف ىلا لاقح هب تايلخكسم نيعأ نياةمثت ىنغلب ان

 2) © ةيتظفح ء ىتيأر. 6) هذ روف دعو1تع 6ء2ع. 72

 ىننياصأ. 6 ىنيكرحم 2 6 عملطير طمطعمم لعاصلع حا.

 رز 4 0 ى) 0 مقلع لوعب /) © انيكسشم.



 :نإع أك تنس

 'ورشخرف نب ماشع اموي هيلع لخد هنا وكذو عفاشأو ناساخ

 نم هيلع ثنا ام فرعأل ىلا هللاو دحلملا ىب دكحلم اي كيلع

 نا الا كلتقب رظتنا امم ىيدلا ىف كنعطو مالسالل كتوادع

 ىحي ىلع هللا هكفسي نأ وأ كسمد هللا سابا دقف هيف ةفيلخل 5

 اذه كزنم ىف ىف فجرملا تسلا هباذغ ىلا  كلجكيو* بيرق ىع

 ةنيدم ىم بنتك كنءاج مهنا تعزو ةرمشل نم م ةتلمت اما دعي

 نوكت ام بيرق نعف هللا كنعل هللا طخ“ ىلا ر/ يرخا ىلع مالسلا

 وأ شاو ليق لبقي نا ويمألا هللاب ذيعا نيسممل هل لاقف اهلها نم

 ىق كل ما. ال نيبذك لق هب .ع تفرق امم عرب ىناف غاب ةياعس دم

 ع ِخ رخا 2 هتيقنو هسأبب كلجاعي نا هللا لعلو بدألا . ظلغا

 لاقو « مجرخأذ هديب ذخأت تجالل ءان :كشح اح روتسم ريغ

 كيلا اهيف / عمجت ةوحنلا راد كراد تراص ورسخإف نب ماشهل

 لاقف كمد كفسا م نأ ىمد هللا كفس انالولا ىلع نعطنتو ءاهفسلا 15

 ىف علا ام هللاو ميحيم ميلظم هللاو انأ ريمألا ءاذف تلعج ماشه

 هيف هنلقو هدب هنصصخ الأ لوف محفصو ىو اكيدح ريمألا / ضيرقت

 اك, لذ ليج اندر شدكيلا* لقت ابحت يلق « اذا سنك ىاق

 كلهاو كىحلو نم كحكناوج هيلع 5 ىوطني اع ملعا انال كل م «

 2) 51 نن1:0نع آ]ذ. ى طثع عا 2201 نسل ©« 5:ءانرو 07ج كرش

 كلعجو. هه ةهزع :عءاع 14ش. كل 21 121102 تايتتر 50 ]مةاتلو 55

 20 1566 امرم (.. . 2) 6 كن (/مراخ جرخاف» دز اك تقف

 7) كل ظيلغ. 2) كل ديقنو. 2 4 عمن. 26 طيرفت نم 1(

 طظيرقت). 7) هب ذا... ) ع أردن ةيلاءا, 0 ىوطت 01100116 62.



 | مدس نإ

 ةئيه هتتيع ةفلاضم © مالسلا ةنيدع* ةمذلا لعا ذخأب هرمأب كعاش

 © عيوكر و :ةاسابلا قا نفل

 امالوو ناسارخ نع نامام نب ىسيع نب ىلع ديلا لزع اهيفو
 « ةةمشر#

 5 0١١ ىسيع نب ىلع كيشرلا لزع ببس 2 نع ربثل* ركذ
 هيلع هطخاسو

 ىسيع نب ىلع ىبا كاله ببس لبق انركذ +لدق رفعج وبا لق

 ىح * تبا نع لع, روخ ىسيع مقل لك ايلو لك
 اهيلع ىلوتسيف ثيللا ىب عفا, اهيلا ريسي 6 نا ةفاحض وم © يأ

 :» ليق ةميظع اًلاوما ْمْلَبِب هراد 7 ناتسب ىف َنَفَح ىسيع هنبا ناكو

 الو ىسيع نب ىلع اهب ملعي رثو فلا فلا نيثلك تناك اهنا
 دْلِب نع ىلع صخ# اًملف هل تناك ةيراج لل. كلون لع علل

 عيتجاف سانلا هب ثّدحتو مدخل ضعب كلذ ىلع ةيراخل تعلطأ
 ةماعلل هوحابأو هوبهتناف ناتسبلا اولخدف اهموجوو ِْلَب ىلعا ءارق*

 !: فلخو ىبرما ريغ نع ٍخْلَب 4 نم ىلع يرخ لاقف ربخل كيشرلا غلبف
 اميف عئاسن: لح .ىا ىسفأ ننك هتارمحب ومو لكأ دك 0

 نيْعَأ نب ةمّتَرَق ىو كلذ دنع هلزعض جفا ةيراح ىلع ففنا
 «فلا فلا نينامت هلاوما تغلبف ىسيع 5 ىلع لاوما ىفصتساو

 وهو نيشرلا عم, ناجرجك انك لق ها كاوشا ضعبا ندع

 »» ىلع دل تذخأ ىنلا ىسيع نب ىلع نئازخ تدرف ناسارخ ديرب |
 لحما ىم ىلعألا لنا دق كلذ عم ىلع ناكو '؛نيعب ةئامميخو فلا

 7 انحف

 ©) (ن هن. 2) © هر عا ل 00 ) لك 0 رفعج هبا لاق

 ىكق. 4) ىل قاف. «) كل نأ نم. ر/) ل 200. ىف ىف كل ىرف لعأ. /) ذ نع.
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 كلر ١1١ خئنس

 © ىنابيلا © مصيهب ىريربلا دامح رفظ اهيفو

 © دنقرهسب ثيل نب عفار رما ظلغ 3
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 موكلا راجت ضعب نم ةعاسلا اهفعضب © هتينأل نينموملا ريما ىرما

 انعاج , ىلا : طقستلا-خعح# ءاتوعدام [نضواتس نقلت كان تدك

 ه1 يلا مبوب 18١:07 تسر سيخ يتلا اذاف اننظن هيف كيعنل انيلا هدي نأ  دمأي ئجاح: ةعاسلا هيلا

 ح نيرجاتب لعفن انك رث فلا فالآ ةعبس انكرو هلئدخ هب ءاج

 ارما رتسأو ةبقاع ملسا اذه نا ىلعو كلذ لتم راجتلا رابك نم
 ريمأل عيجأت اهباككأب ايادهلا هذه ىف ىسيع نب ىلع لعف نم
 ىس نوفأب ايادهلا . هذه ةييق "نم تكا: :تااس كلك. ىق:(نينمؤما

 ترقوف نينس ثلك ىف ىلع عيج ىام:/ ةيابجح لبجأو رم وسيأو

 71 فلي سرا" ا"

 0 ؛.:ةيببتا يج

 , هدنع ىسيع نب ىلع ركذ نع كسمأو اهظفحو كيشرلا سفن ىف
 علاوما فخأو اهفارشا رتوو ناسخ ىسيع نب ىلع ثا الف

 ىيشرلا :ىل ”اههوجوو: اهقاربك نك لاجيإ 2بتك علاجيت فكس

 :تريس ءوس وكشن اهباككأو اهنابارق ىلا اريك نم ةعامج 2تبتكو
 د

 هب اهلدبي نأ نينموملا ريمأ لعستو هفذم ةءادرو هنعط ثبخو

 لجرب ىلع رش لاقو هفرص ىو :ىسيع, ني..ىلع دوما. هرواشع ىلا“

 راثأف فنتق ام فتريو فسافلا دسفا ام ملصي رغتلا كلذل هاضرت

 دترشم .ليعيدبلخ تيتا
 كفالخ ىلع 7 عمجا لق ىسيع ىب ىلع نا. تيشرت ليق. .ناكو

 ه0 3

 20 ناورهنلاب ركسعف ةكم نم هفيصنم كلذ لجأ نم ىلا ىل صخاشف
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 ند 134 نس

 امو اهيلا هدصوختا امدسسس 0

 هفس ىف كلت هنجبخ ىف تدحا

 00 لت ف دلاخا نين نيك راشتساا ناك خيشولا نأ" وكذ

 0 ةقلاخحت لعقي ال نا هيلع راشأق نافام نب ئىسيع ىب ىلع

 انلا ملظ اهيلا ىسيع نب ىلع صخ#ت ايلف اهايا هالوو نما ىف ة

 اياده اهنم نورام ىلا ةجوو 6 اليلج الم* عيجو غيلع رس

 | لاو كسللاو ,بايتلاو فقيقلاو ليث نم ظف.اهلتما ري م
 تعب ام لحصو نيح عقترم ن 0 ىلع 5000 نوح لعقأ

2 

 3 ليظعم هيلع < تضرعف ابادهلا كلت ترضحاو حبلا 0ك ب

 اب هل لاقف كلاخ نب ىيك هبناج ىلأو اهردق هلنعر لجو قتيل

 كانفلاخ ىكقق رغتلا اذه هيّلون 5000 ماكرفا ىنلا اذه ىلع ايا

 ىرن كقف .كاذذا معم حزام وهو ةكربلا كفالخ ىف ناكف هيف

 ىنلعج نيبنموملا ريما اب 0 امو هيف انيأر يدنا ام

 3 فنوأو ئيأر ى بيصا. نا .ببحأ ,تنك, ناو انا .كاذف هللا
 لا نيتاموملا زيما ىو نوكي نا :كلك ندي بحتا انف قروشمدت

 امو ىتفرعم قيف هتفرعمو ىملع نم رتكا هملعو بقثا هتسارفو
 ا ل جسام تروم نعلن وجمأو اذبه نسخ
 لق ههوركم ر/ يكاتنو هتبقاع ءوس نم غيفعيو هتيعبا نأ هللا لاش

 0017 ا انادهلا هذق ناب بسحا قل, كاذر لق ميتعات .كاذنامو

 ولو اًيدعتو اًملظ اهرتكا ماهذخأو فارشألا اهيف ملظ ىتح هل

 0 ل 1طص ةلعالز. عفسعو. 6) 5زع واتموانع [ط٠دد دل-!0). 00
 ]ةهلكتات1, معو 3 ةليلجح- الاوما. :2) © تضرعاف٠ 2) © ناك. 6) 5ع
 ىف عا 0: 5ع4 1هزادكدع 1عوعجلاتلط عم. 101106 © لأن اركب ف

 عابتو٠ 8( 6 لخاو:



 أدح كد بدأ

 اي كاذ امو هللا ءاش نأ الك تلق 2 ىسفن هللاو* تبهذ ما اب

 فلا ىل 7 ناك ول ةهللاو ةئتكع ىنكتما تيشرلا نا كاذ لق 9

 لخد نا نيبو اذه نيب ناك اف اهنم ةححاوب يمنا رل سفن
 ©لئثالق لايل الا تام ىتح هفيسب هبرضف هنبا هيلع

 5 .كمحت ب سابعلا نب هللا كيبع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 © ىلع ىبا

 ةتامو نيناهتو نامت ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك اهع ربل ركذ

 مهلوخدو ةفئاضلا ليربج نب ميعاربا ورع كلذ نم اهْيك ناك امك

 ٠ هئارو نم هيلع دروف روغقت هئاقلل جوخ فاصفصلا برد نم مولا ضرا
 ثلق حرج نيملسملا نم موقب رمو فرصتاف هئاقل نع هفرص رما

 ةكئاعبسو اعلا نوعبرا ءرك َن اميِق مورلا نم لتقو مزهناو تاحارج

 تسب ©زباد فالآ ةعبرأ نحل
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 © قيادي ىيشرلا نب مساقلا- طنار اهيكر
 ذة اهلها ىطعأق ةنيدملا ىلع هقيط لعجغ ديشرلا اهيف سانلاب محو

 معز اميف كيشرلا اهجكح ةجح رخآ ف :جلمل هذهو ءاطعلا فصت

 ١ 8 درببغو ىدتقاولا

 خئامو نيناهتو عسن ةنس تلخد مث

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل وكذ

 هاهيف نينموملا ريما كيشرلا نوراه صوخ# نم ناك ام كلذ ىف

 « ّىرلا لبا

 ه2) طك هللاو جلاب ىسفنو 560 ان 710. ءانتتط 0 لعءاعملت جلاب

 مر 8 تناك." 2) © لكك لف



 0 أبد نس

 عداف ماعطلا عفر اذاف هيلع هنبا عفر اميف نامتع نب ميقاربا ةنح
 | هله تنك 3 نا 2كمدانيف نينموملا ريما ٌبجأ هل ٌلكقو بارشلاب

 لعفف هاياو 4ىنلخأو © جرخاف برش اذاف ل

 باتو نيح بثو رث بارشلل ميعاربا دعقو عيبزلا نب لصفلا كلذ
 كعقف ميعاربا اب كتاكم كيشرلا هل لاقف مايقلل عيبرلا ىب لضفلا ة

 لاق رق هنع' اوكنتف ناملغلا ىلا ديشرلا موا مشعل كايناطا لملت

 انأ امتا ىديس اي لق كنم رسلا عضومو تنا فيك ميئاربا اب

 كيرا /ارما ىسفن ىف نأ لق كمدخ عوطأو كديبع « ٌصخأك

 ' نيا انتوا ويل هب ترهسأو هب ىردص قاض دقو ةكعدوا نأ

 | 41 هيلعي نأ :ىنج نع هيفخأو :احَبا كيلا ىعا عجيب ال اذان

 ىيحك نب رفعج لتق ىلع تمدن ىنأ كو لق هعيذت نا
 ا” ا اذ نم تلجرتح اا ىثا تديوق اهفضا»نا- قست ام. ةماكلت
 | ادعلا ةّكل الو. هتقرذ نم مىنلا معط ثحجو انا كوقب ناك
 ١ لاقو هتربع ىرذاو ىدعمد لبسا ميعاربا اهعم» يلق لق قلص ثم

 ” ىف تاطخا كقل ىحيس اي هللاو هنع زواجتو لضفلا ابا هللا محر 5

 كقو هلثم ايندلا ىف دجوي ىنيأو هرما ىف ةوشعلا تثطوأو هلتق

 ' كيلع مك ديشرلا لاقذ 2اًنيد نيعمجا سانلا ىف نيرقلا عطقنم ناك

 "لاق هما ىلا فصناف أطي ام لقعي ام ماقف ءانخللا نباب هللا ةنعل

 ©) © ان 710عااتت كمنانب هىنأ , 0110 ©3811 210 بجأ 1016 8. كا

 دراهم: 216 فرصناف. 4]) ذل ىنيلخو, 2. ىلحف) 1ععاع 10.

 : ه) 1ط٠ص ةاعالز. ياحلكو 0 سات. 7/) 6 20016 روسمالا قم 00

 >> وتنمودتع آد 21-آ0]. لكل ءأ 1 معومل» 2 /2) 512 1عوأ م16 أيند 12 و

 ْ انيز لد كلو 011323 2 ركل 205+ نيرقلا 10 1



 أما لس 4111

 را
 د نيتحيي - -32-

 باحسلا عطق اهنأك 00 رصنلا لكي ٍ تايارو

 باياْلاَو 0-5 رشبأو ملساف ترفط خيموملا ا

 امو 2 كيهن نب نامتع نب ميعاربا ىدقاولا ليق ىف لتق اهيفو
 ءامم ةنس ىف لاق هناذ ئدقاولا ريغ

 5 هلتقم ببس نع ربخل ركذ
 كيهن نب نامتع نب ميغاربا ةيحان ىف ناكو ىمألا اص نع ركذ
 ةكماربلاو ىيحح نب رفعج ركذي ام اريثك نامتع نب ميعاربا ناك لق

 لخدو ءاكبلا ٌقح نم برخ نا ىلا هل اًبحو يلع اًعبج ىبيف
 < ىرقو برشو هيراوجع الخ اذا ناكف ىحالاو راتلا 5 ىبلاط باب* ىف

 10 هفيس قصر ىف ناكر ةيتملا 131 كي لع اي لق 3 هيلع

 هافعج او ليقي مث هيضتنيق فيسلاب همالغ هتيكف ةينملا اذ

 اذه رثك اًملف ليلق ىع كمدب ىراكألو كلتا نلنقأل هللاو اديس أو

 لخدف هلوقب هربخأف عيبرلا نب لضفلا ىلا نامثتع هنبا ءاج هلعف نم
 لق ىنلا ام لاقف لخدف هلخدأ لاقن كينشرلا ربخأت لضفلا

 15 عمم 7 00 هل لاقف 0 هيبأ لبقب هبخأت كنع لضفلا

 لاقف هلأسف ارس همداخ اعدف لاون همداخ معت لق كعم دحا اذه

 نأ ىل لحب ام كيشرلا لاقف 7 نيترم .الو ةرم ريغ كاذ لق < حقل

 اذه ىلع ايصاوت امهلعل ىنصخو مالغ ليقب ىئايلوأ نم و لنقأ

 كلذ كرتف ةبحصلا لوطل مداخل ةاداعمو ةبترملا ىلع ىبالا مةسفانك

 الشتا ليوت ةنضم نايثع نب ميقاربا ىتستي نا كرا 2100١
 ديرأ نا لاقف عيبرلا ىب لضفلا اءدف. ه©و. نع رطاخلو ,هبلق نكا

 «) ى طثع ء« لعتم0ع كيعهان. 2) 5زع يتموع آد د0-1ز. كل لح
 تلاخ: 7 2) 2 دك لادود 102) ا شكفد ا لآ نتن 0

 1. ©. نيتنتك. ' 4 8 ةسفانع



 411 ]را تل

 «ايضقم فلَضْلا ىف هللا هاصق ناكر

 ىضرلاب .نوراهل اًينذلا نبتحعكت
0 

 ايمذ نوراهل روغقن 7 حبصاف

 يلا
 اتبع ىدرلا كاسب ردكم ا

 هعم 53

 انابع 0 ثيبلا ليغب 2 امل

 ن3

 عوف ن نم لك « هليغ 0 نمو

 اتبّشلا بلخملاو كا 0 ل

0 3070 - 60 - 

 0 اهب ككنب نمو نوهعلا د 0

 سك هئادغأ 0 9 هتابو

 صا تاوق 0 ىنلا مامألا 6

 ا ارب 15 م
 7 دا ردت 3 21 ند

 اتعش تح 0-2 هجاوزأ 15

 دق ءارزولا نأ م كلذ روفقن لعف نقرأ لاق هداشنأ نم عم املف

 ىتح ةفلك .ظلغأو ةنح نشا ىف اًعجار ٌركف كلذ ىف هل ,اولاتحا

 ةيعاتعلا وبا لاقف دارا ام غلبو تضر ىتح حربي ملف هثانفب انا

 باوصلاب فظوملا كلملا نم 7باركلاب ٌةلقم ء ثدان الأ
6 -- 31550: 

 /باسقلا ةركذملاب ىربيو ايانملاب ٌكحي نوراع ءادغ وب
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 أملا خنس 461

 0 نمأ كاسجو هنع "الفاف 00 لوطلاب * تقرت
 ردوشم 6 0 نا ىَلَت ن ا ةردغت مح 5 2

 رح لم نم نيل 52 0 م 0 0 كال
- 

 ل

 0 كب ا 7 كرايد َتَبرَق 7 كراستتنا 0 ملمالا 2

 روهقم هب اًَذبأ هروكعف هسفنب دبحلل د كلم

 ةروهطو ةرانثك اهلقآلو كك مانألا ىلع ملمالا صن '

  ةيعاتعلا وبا مساقلا نب ليعام»ا لوقي ندد
 ينعم 0 تس حفلا مامأ
2 

- 0 

 نيا 6 نهد 2 2 نع

 15 ايدهمو اديشر يحن ىختا كتنناف

 7 اا و دوجلاب صوم هجو 0

 - 0 ت5 2 6 نيل 9506221 2 ا نمت

 ايم .كيحتلا ب صر دو كمل

 ©) 4 نتفرصك. . 5) 51ع 01001 1135001, 11١ 4 ردقت. 26

 تودغ. 4) 5ء6هتكات5 ةانتم 1135. كل كن (ن وأ. 6) ن1. الآ ةق.ر 11, 337-3٠
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 اتاي

 امدب ةدس

 نم ميحرلا ناجرلا هللا مسب
 باولو ةرفاكلا نباب كباتك تأرق دق مورلا بلك

 2 مالسلاو هعيبيت

 آو نقولا نيما نوراع

 ىف هيدوي 2

 ناخو ديعلا روغقن ضقن ةقرلاب

 000 الا يقع بل ملطصاو

 راصو هتوزغ نم عجر املف كلذ ىلا هباجأت ةنس لك

 )000 ددلح فحل اع, هدادتراب يخل ةاجما ديلا. متحجسر نم نوفق
 ٍيسفنا ىلعو هيلع اقافنتا كلذب هرابخا كحال

 نم رعاشب هل ليتحاف مايألا كلت

 سثيف اًذيدش دببلا ناكو قاثيملا

 لتم ىف وكلا نم

 ليح انا ىنكي + ةدنج لها

 لاقف 4 ىميتلا فسوب نب جاكحلا وع لاقيو فسوي ىب هللا كيع

 كئاف نيتيوسلا ريما كا

 ا ةيعرلا ترشابت ٌدَقلق
 كن داخل 155 00 كغ - 5 5----

 اظوزغ لجاعت نأ كنيمي ترا 15

 هذَح ًاطاطو داق كاطغأ
 دنياك ع د َس ل ع

 8( 0 قرحاو. 6 56-

4( 51 

 هما يح

 وجت 6 رجلا ةرئاد هيلعو

 مدت لالا هب كانأ يدبع

 00 0 دنع صفنلاب
 دا“ 1ث 2 5 5 0

 رودكم ىدولاو مراوصلا ردح

01 2 

 ع

 6) 6 راصو 15 5دعمع 132طعأ 10 راس.

 كم5 داتتل 1[ ذخ. خذ ةدجر 652 0 10-31 21 ل

 نا0نا1ع 14: 5 ل 710615 ىنكيو بويأ نك غللا [نكبشع

 9] نونملا

 /7) 0 منغ. 14 هتك 60 خف ىف مسالك نر

 دخلا يح أنار 06 ن0 171016 كير. و 201115 1

 آه 77/1 نإ, . 25105 7ءاكاتك 1365_ تكاتتتح 731. 1ةعأ. ةز. 1135004

 ل17 76
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 ل لا ا ريف اور قرير جتك"

 املي خنس 41

 ومو* مورلا ضرب ةازغلا هذه ىف © ىبوم نب ىسيع ىب ىلع تامو

 «هلبق علل كلملا هنمض ناك ام عنمو نيملسملا نيبو هلبق ئنخلا '

 5 هينا مس تضل اح
 مورلا بحاصو نيملسملا نيب ىرج- ناك جلصلا نأ كلذ ببس ناكو

 ناك ىلا ملصلا ببس لبق انبكذ دقو ىتير. فتموي عتبحاصو

 اهيلع تكلمو اهتعلخت ىنير ىلع مورلا تداعف اهنيبو نيملسملا نيب

 هناو ناسغ < نم ةنفج- كالوأ نم اذ روفقن نأ ركذن مورلاو روفقن
 هرهشا ةسمخ دعب ىنير تنام مث يارخل ناويد ىلي ناك كلملا لبق

 هل تقسوتساو كلم امل روفقت نا ركّذف اعايا مورلا علخ نم
 نورا ىلا مورلا كلم روفقت نم كينشرلا ىلا بتك ةعاطلاب مورلا
 ماقم كتماقا ىلبق تنناك ىلا ةكلملا ناف دعب اما برعلا كلم

 ام اهلاوما 'نم كيبلا تلمحت قديبلا ماقم اهسفن تاقأ, ولا
 15 نهقيحو ءاسنلا فعض كاذ ىلآ اهيلا اهلاثمأ ليك اقيقح تنك

 كسفن كتقفاو اهلاوما نم كلبق لصح ام ثدرف ىاتك تأرق اذاف

 : 6 كضينيا انتي فيس كقاو وكت نرداشإل ده لا ١

 اًدحا نكي رل ىتح بشضغلا هزفتسا باتكلا كيشرلا ابق اًملف لق

 ةدايز .نم اًفوخ هواسلج قفتو هبطاضع نا نود هيلا وطني نإ

 دمريبثعي نأ, نم ريولاب ىلع قارلا تحتساو نم ترك لسع ل
 باتالا رهظ ىلع بتكو ةاودب امدف هنود هيأرب لبتسي هكرتي وأ هيلع
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 لسرا مورلا بري نومأملا جرخ املف ةرامالا رود نم راد ىف نفذ
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 لضفلل لوسرلا لاقف 4كلذ يف لصفلا لخدي < مبف ىل هيف بنذلاف
 انا كسي ملك كفا نينمولا ريما ما كعكات كس ان اا
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 © مالعف اكان الأ كلمل دبع تيلع ام نينموملا ريما اي ميظعلا

 برضي نأ هنمآ رو ىنشحوا ام هنع ىنغلب كحو لق هتسبح
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  قربخ ناجرلا دبع كنبا اذه كيشرلا هل لاقق ىهجو ىف ىنهبي
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 مل الق» كيشرلا ىلا هب ةايعسف «ةمامقو كلما دبع هيبأل بصنف

 نب لضفلا دنع هسبحو هذخأف اهيف عمطيو ةفالخل بلطي هنا

 نيح :ىيشلاب لغ ليخدأ, راص_ىنج كلا ىبع نا ركذف 1

 ةمركتلاو ةّنملا ليلج اًدوكجو «ةعنلاب ًرقُكأ كيرلا هل لاقت هيلع طخس

 5 « لالكاسال تضرعتو 4 مدنلاب انا توب دقل نينموملا ريما اب لاقف

 ميدقتو ةبارقلا ةدوم كيف ىنسفان ىساح ىغب الا كاذ امو مقنلا

 هنيمأو هنما ىف معلص هللا ليسر ةفيلخ نينموملا ريما اب كنا ةيالولا

 كيلع اهلو ةكصنلا ءاداو ةعاطلا «ضرف اهيلع* كل هترتع ر/ ىلع

 هل لاقف 2 اهببنذل نارفغلاو اهتداح ىف تبتتلاو 2اهكح ىف لدعلا

 107 كبناك اذه 2كنانج نم ىل عفرتو كناسل نم ىل عضتا كيشولا
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 عبس . نيا وهو نة تضخ ن دلما كنا فيسللا كش 0
 5 ليقي كلذ ىو ةنس ةرشع عبس يلا ةرازرلا تاناكو ةنس نيتلتو

 نول
 ةكوبص توبسلا مش ا

 امآشَأ ء تّدج ام ا رقص ايو
7 
 انتكر تع ىنلا رمآلاب نمسا نك

 10 اًميضَِم :ءالخبلا عاج يقص ىفو

 عقت نا هلاس ارفعج نا كينثرلا ملعا 3 روب نع ركذو لق
 لق هلتقا رث هيلع ىنيع تععقو نأ ملعي هنأل ال لاقف هيلع هنيع

 4ساون خأل ٍعشلا اذه 7 ركذ دقو ىنئاقرلا لوقي عايفو

 انِياكر تخاتساو انخرتسا نالأ

 م. ٠ 2 ىدتخي نأ نم كت نساهسنأو
 وسلا نم تتمأ نيك يطب لقيشل

 نفك تك لتتك كفانا سل
 ١ راع ترف كي النملل 1

 وسمب هدغب نم ىرقظت نلو

 4) © ةويكلاب. 6) 1502. 45, 78.46. ه) لل تنك. 2) نهد

 18مم. , .٠ هرعو 11ده 003, 71, 4602, لشز ازا 2) قمن كك

 ىدتج ان



 11 أرب لس

 ) منع فرصنذ تبرش امل قايحب هل لاقت كعم الا كلذ ىهتنا

 00 2اس اقعَي ةعاس ةكنع نييينرتلا 7 لتسرب ليك ملط ةلوتسم قل

 هيلا ثعب رث ليلا بهذ ىتح نيخايرلاو ةربألاو لاقنألاب

 ىبومو كمحو لضفلا سبحو هلتقب 10 هدنع سبتف ©« اًروروسم

 كب كي ضرعيا وا ىلاخ, ىب نيج بايب شيألا امال لكوو ة

 نب سابعلا ىتدح لق «هيشحو هدلو نم دحأل الو كلاخ

 كقو تقولا كلذ ىف ىيحك ىلع تلخد ابل لق مالس نع عيوب

 ةعاسلا ممقت اذكه ةملس ايا اي ىل لق عاتملا عمجو روتسلا تكن

 ء طاف هيلا تفرصنا ام دعب كيشرلا كلذب تكتخ مالس لق

 ىلع نب ناميلس نب نورام نب بويا ىنتتحو لذ «.ًاركفم »

 انف هيلا تجرخ رابنألا ءاولون املف ىيكب ىلا 6ىنكس ناك لق

 نينموملا ريما ىلا راص دقو دما رخآ ناك ىتلا ةّيشعلا كلت ىف دعم
 متاوح ىف هيلكف ةضاخل بحاص باب نم هيلا لخدف هتقارح ىف
 لاقف ىيرخ رف ركلا وزغو روغتلا 7 يالصا نم اهريغو سانلا *

 ملاص ىا ىلا ثعبو مكجتاوح ءاضقب ل ريمأ رما ىق سانلل 5

 انتدحي لبي م رق كلذ 2 نافناب درمأب / ناجرلا كبع نب ىينكإ

 نعب هلزنم لخد ىتح ملسم نب ناعم ههيجوتو ملسم نأ نع
 لق مثرما لاوزو رفعج لثقم ربخ رحسلا نيقو ىف انئاوو برغملا

 ه) © مدلع رورو 5) كل دما رثو طقطعصو 1ةم231ع سلجغ ه0

 نييك )2  دزع 2ءملع 1 مهدمر "نر. اذ ارطاف 7 6 0 2

 10١عطتق 1عععصلتتاتت 10 قيم 125 مللو ىكس د 0 1ض0150021©. - ©)

 © صك. ىلا ك4 لعتصسلع اناو 236 اناف. 7#) 5ذع صعس02ت1 م20 باككأ

 د 08 2) 11266 ندم. للا - 2) ى علا“ )١2 © فافنتا



 امني نس “عد

 بانك افاز فعلا فوت فكأ هس دي سس
 روسج ةثلك ىلع هبلصا نأو نينتاب هرطشا نا ىرمأي نينموملا ريما
 رفعج لي ملف قاح“ ىب كمح لق «هدب ىنرما ام تلعفف لاق

 هيلا ترظنف تييصف ناسارخ ىلا جورخل كيبثرلا دارا ىتح اًبولصم
 5 كيلولاب امد مزاخ نب ةيرخ باي ىلع ىقرشلا بناجناب راص املف

 ىلتخلا دينجلا نب دما رمأو سبل نم ىراشلا مَشَج نبا
 ىغبني لاقف ىدنسلا ىلا تفتلا رث هقنع 2 برضف هفايس ناكو

 اتوش هل ىدنسلا عمج ىصضم املف ارفعج ىنعي اذه ىرتج نا
 نب رفعج كيشرلا لتق امل قاحا نب دّمح لقو هقرحأو اًبطحو '

 ام اًرفعج كنبأ نينموملا ريما لتق دلاخ ىب ىيحل ليق ىبيحك

 برخن كلذك لق كريد تبرخ هل ليقف لق هنبا لتقي كلذك لق

 ديشرلا نا هتّدح ٌىكرتلا راشب نا ىنامرللا ركذو» «مرود
 هخآ ىف ارفعج لنق ىذلا مويلا ىف رمعلاب وهو كيصلا ىلا خو

 ءببرالخ نق عم ىنحا ني رفعت ةعرستا رب صلع ا
 15 لبقو هدقناع ىلع هذي عضو دقو دعم ريسي وفو دكيعلا ةالو نود

 ىتح هقرافي ام هعم لوي رثو هسفن كيب ةيلاغلاب هفلغ ام كلذ

 ىنا الول هل لقو هيلا هبض لوخدلا دارا املف + برغملا عم فرصنا
 كلونم ىف تننا مقأت كقرافا رف ءاسنلا عم ةليللا سولخل ىلع

 كام دكللاو ال لاقح لاح ,لكم ىف. بتاء نوكجل تار اس

 ه) 8001031 لي. 62) م برضب © هزع 1ءعار] 0110016 1

 © © ليخدلا, .,2) هال,



 3 03 “4 اآمب خدس

 ' ىتدحن رمعلاب ديلا ناكو تيضمو ىباودب توعدف ىحنسلا لق

 تارفلا ىف وزلا ىف كيشرلا سلج لق عيبرلا نب لضفلا نب سابعلا
 اذه نوكي نا ىغبني سابع اب ىل لاقف ةربغ تعفتراو كرظنني
 وه نوكي نا ههبشا ام نينموملا ريما اي تلق هباككأو ىدنسلا

 ىلا لسرأت تفقوو ©« ىتباد ىع تلونف ىدنسلا لق تعلطف لاق

 هدنع ناك نمل لاقف هيدي نيب ةعاس تفقوو هيلا ترصخ كيشرلا

 كثكمو انأو لضفلا نب سابعلا الا َفقْبَي ملف اوماقف اوموق مدخل نم
 وزلا ىلع ةحورطملا متاختلا عفرب ومو يوخا سابعلل لق مث ةعاس

 ميف ىردت. ىل لاق هنم توندف ىتم نذا ىل لاقف كلذ لعفف

 انالإ تدعم قلق نيو ريما اي هللاو ل تلق كيلا تلسرأ 0

 00 قالاتس اي: :تارفلا» قا هب تير 'ىصيق رو ءب ملعولارما ىف

 ىمدخ فقتوا نَمف تقدص لاق ةمّكرَف تلق ىدنع ىداوق فئوا
 هذه كتعاس نم ضماأ تقحص لق ريبللا رووسم تلق ىدنع

 كباصصا تاقث ٌعبجاف مالسلا ةنيدم اوت ىتح كريس ىف قجو
 ءلجولا تعطقنا اذف 3 ةبعا ىلع عناوعأو* اونوكي نا عرمو كعايرأو ؛:

 كرمو عبر بحاص جباوبا نم باب ّلكب لكوف ةكماربلا رود لآ 4رصق

  ىتح يكلاخ ىئب ديمح باب الخ يرخو لخدي نم عني نأ

 لق تقولا كلذ ىف ةكماربلا كبح نكي رو لق < ىرما كينأي

 قاككأ تبعيجن مالسلا ةنيدم تينا ىتح ضكرا تمج ىدنسلا

 نيعأ نب ةمكرَع ىلع ملق نا ثبلا ملف لك هب ىقرمأ ام تلعفو هم

 2) © قود. 82) 4 جناوعاو ةبقا ىلع 2 4 لجيلا, © لجيلا

 4 4 رسفو 26006 طءصعا 2 0



 أمر خنس كمل

 لون لو ميراوجو مامدخ نم ةدعو ىيج ةيراج ويناتدو لضفلا
 عمعف حلاص نب كلملا دبع ىلع كيشلا طخ“ نا ىلا ةلهس علاح
 فقييصف كيشرلا ىنع ةيهتلا هلو هل 2 دّدجو هطخاسب © فيقثتلاب

 وبُهللا + نيسنمل نب رفعج نا راكب نب ريبزلا ركذو 2«.ميلع
 : ىلا ةليللا مبص 4 ديس قا ىب سناب أ, نيضرفلا» نا سيكل

 ديشلا جرخأت مالك هنيبو هنيب رادف ىيتج نب رفعج اهيف لتق
 تيبب لّدمتي لعجو هقنع © برضت نأ رمأو هشارف تح .نم اًفيس

 / كلذ“ لبق, سنأ لنك "ق1 ليق#
 رظتنت رادقألاو طخلي « فّيَسلق «سنأ ىلا ٍقْوَش نم فيسلا ظلت
 ؛0 دبع هللا محر كيشولا لاقف مدلا فيسلا فيسف هقنع برضف لاق

 نحب :رييؤلا .كفيس. ناك "تيسفلا عوام نسانلا قود تتسم ل
 وب . ىلع - ناك - بعصم. .ىب هللا  كيع» "نا. نضعب وكذو « ماوعلا

 كلذل هلتقف ةقدنرلا ىلع هنا سّنأ نع دبخا ناكف كيبثإلل سانلا

 ناةفاعحل ىف نيك وكذو و «ةكماربلا باكحأ ىلحا ناكو

 5ىدنسلا ىثتح لق هتذح ٌنِفيللا 7 ميكح ىب لمح ىب رفعج

 ىلع محق ىف مداخب انا اذافذ اويل سلال نتا دلط مص

 هطخ .ديشرلا باتك اذاذ هتضضفف اريغص اباتك ىلا عفنو كيوبلا

 اذه ىاتك ىف ترظن اذا ىدنس اب ميحبلا ناجرلا هللا مسب هيف
 لا :ريصت ىكع .كععم اله ايت: تنك ناو مهما ان يلا

 «) 0 هدصم., طقطعمو لعتصلع هدطخس 2 865) ( كىجوف. 6 ©

 نسل... 2): 0ودك 2>ء 6هوزءو ةلةواق وي[. 2) © بيضي 07

 © كلذ لبق سنا ىف ليق. 4ك كلذ ىف ليف سنا لئق قى ١  ق)

 21105/272 تولاخ.. /7) ميناحا
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 "م. ا اس

  ىيحي نب رفعج لونم ىلا مداخل رورسم جنم هتاقثو هملدخ

 ريكي نب لضفلا لونم ىلا مداخل نيسحو دي نب ميهارباو

 دكا ىيحاي, لوم دل مدان :نيشرو ناجرلا تبع نبأ ىبحتو

 لام عيمج  ضبقب نمأو نيعا نب ةمثرف دعم لعجو ىيحي ىبا

 مالسلا ةنيدم ىلا رفعج ةفيج هيجوتب ىثرلل ىدنسلا ىلا بتكو ة

 ذل لك بلضصو هدلج عّطقو © طسوألا رشلل ىلع هسأر تصح

 كلذ ىدنسلا لعفف لفسألا ,سدلو ىلعألا رسلل ىلع ةاهنم
 لضفلا كالوا نم ةّذع لجو هيف اوهجو اوناك ام مدخل ىضمأو

 يف ءادنلاب رمأو عقالطاب رمأف كيشرلا ىلا رغاصألا لمحو رفعجو

 ا ادياحت نب نيم اللا عاوآ نم نما لآ ةكماربلا عيببجل#
 7-22 1 ىنتم ةعضنا نم رهط, اذل عابشتسا هتاف هشلحو ةلقآو

 لبق ىيكي ليبس ىلخو ةكماربلا 5 هيغ هيف لخد ام هتءاوب

 قبو ىيحي ىنب ىسومو كيكو لضفلاب لكوو رمعلا نم هصوختت

 كك قلو نا :نان نيعأ' نب ةيكف لبق نم ةظفح عريص ىدهملا

 ىقلوتو قولا مدق مدي < ديب قفا نب 0 لتقب كيشرلا ومات قرا 15

 نب ىيح سبحو بلص رث كيين نب نامتع نب ميعاربا هلتق
 ةظفح قيلع لعجو #مئاقلا ميد* ىف دمحنو لضفلا عم كلاخ

 ةدع نيبو نيب قرفي رثو نبأ 0 ةمشرفو مداخل ور لبق 0

 ما ريم تنب ةديبز عم ريصو هيلا نوجاتح ام الو همدخ نم

 ه2) هل 200. مقلع لفسالا رسكلو. 42) 516 كصعص0201 2:0 عانم

 دص ىله 0 هرص. هم) 1طصد از. 20016 دق ةكماربلا باكصأ ىم ناكو

 ةقدنولا ىلع هنا هنع عفر. 4) 06 740. ذه +066. 4 متاقلا دصرلا, ©
 مئاقلا ريدلا.



 أملب ةخلس 411

 مشاه ابا اب لاقف هتربخأت افعج نتيبئأن هسأرب ىنتثا هشارف ىف وهو

 ىرمأب عفادف ناركس وهو الا هب كرما امب كرما ام <« هللاو هللا هللا*

 ىسح عمس اًملف هرماوأل تدعف ةيناث ىق هماو وا حبصا ىتح ١

 هتربخأف رفعج ىلا 7 تدعف رفعج ني 7-5 رظب صام اب لاق

 5 ىحهملا نما كيفن لاقارق وعي قفذك تيتان ةنلات لق
 ع 5 3 ع ع ع 2

 ىف هيشرلا رمأو لق هسأرب هتينأف سجرخت لق ارخآ هسأرب رث اللا | ا
 هذلو عيمجو دكلاخ نب ىيكجب طاحا نم هيجوتب ةليللا كلث

 ارضاخح ناك دىحا نم تلغي ملف ليبسب < تنم ناك نمو ةيلاومو
 ؛ن نينترلا لرانم نم ةيحانا ىف سبحف اليل "نبك نيالضفلا ليك

 لام نم هل دجو ام نخأو #هلزنم ىف* كلاخ نب ىيحي سبخو |

 نم جرح نأ نم ركسعلا لفا عنمو كلذ ريغو عاتمو. عينضو
 مداخل ءاجر هتليل نم هجوو اهريغ ىلا وا مالسلا ةنيحم ىلا : راخ

 عقيقر هاما متل ناك امو جتلاوما صبق ىف ةقرلا ىلا
 1: عيمج «ىلا هتليل ىم بنللا قفو جروما هالوو همشحو عيلاومو

 جئالكو ذخأو هلاوما ضبقب لاعألاو 0 و 7لابعلا

 ©) 51« 1طط دا الز د12. ذ هللاو ىللا. (© هةر هلكاوت 2(

 كيتتانوررتا2) ع6 فتم: انه فهن كك بون نصنع سلع

 لهحأ1 مم ىف دس ىل هع 0: همامسكتسس ةةصتعم 1طن ةلعلل]. 0100

 ا2ظ5ءهعا ف7 روز 67 عك كرنض هلتظلا ناملغلا. ى) 0 ا يسم“

 ل ىحاوني. 5ءءانكات5 ةاتتت 1ط2 1])1-21. /72) (0 دفيك (ظخفيجك). 2)

 0 دشع (ظرستع) .



 “كم اداب ةخًئس

 0 حج كيشرلا نا ىلع: ىئب! ناميلس :ىب لضفلا ,ركذ

 الدع لون نسا نم ىلك ىف ةريكلا ىئاوف ةكم نم فرصنا هناو

 ىف صخ# رث اًمايا ىدابعلا ©« نوع رصق ىف ماقذ مجدل ىم هفارصنا

 تبسلا ةليل ناك اًملف رابثألا ةيحانب ىذلا معلا لون ىتح نفسلا
 خمصع وبا راس نب دامح هعمو مداخل ارووسم لسرا مرح جالسنال ة

 ال2 لد اليل ر ىيح# نب ارفع اوفاطأت  ىنلل نم .ةعابج ق

 ىنغم ا ىعألا اكو وبأو ببطتلملا ع وبشينخا 6 ىبأ هدنعو 0

 هب ىلا ىتح هدوقي اًفينع اجارخا هجرخأت هوهل ىف وهو ّئناذولكلا

 ديشرلا ربخأو راج كيقب هديقو هسبحن كيشلا ء هيف ىذلا لزنملا
 ركذو 2 «كلذ 4لعفف هقنع برصب رمأث هب هديجصو هاّيا هذخأب

 ديشرلا ىنلسرا لق هتذح مداخل ارورسم نا كيعس ىنأ نب ىلع نع
 للعلا واكو وبا هدنعو را هلنق دارا كل ىبكإ نب رفعجإ هينا

 ٍ « هينغي وهو ىنغملا

 كبك, هللاو نمر كتل نيدو تنغج ىحلا [زكعلا .انازرابن اولا كلفت كد

 لقو ايهلبقي ىلجر ىلع عقوو هيجي عفف لق نينموملا ريما .بجا

 صوأ نلو هيلا ليبس الف لوخدلا اما تلق ىصوأت لليخدا ىتح

 لسر ىنتنا رق هكيلام فتعأو دارأ امي: هتيصو ىف مكقتف تتش امب

 الك مثيل ديلا اهلي تيسن لق هب ىتحتست ,نينمولا ريما

 ه) 1آ.معدصح ةتمصقعتمو16 1طص اكطقاا1 ع. (ع0. 0ع ةاقصعو 1, اذآ).

 4م نوبعرف. 7) © هدتت. ان 0110011ع 1ظدعاطتكشو هل", 2221عو 0211201 و

 مهب 126ءا11 مااا ةطوونتع 0 ليبربجح. م د15

 هابأ- تر 6815 0 اال )ز) عز ل2 ءلعل عع طش دال



 أمدب نس غبي

 نوكي الو اهسمن الآ هيلا مّدقتو ىسلج اهترضحا اذا اهيلأ وظنلا

 ناكف كلذ ىلع هنم اهجّيرف هتجوز ىلا لنجرلل نوكي ام ءىش هنم
 ايهيلخو هسلج نع موقي رت برشلل سلج اذا هسلجم اهضحي

 تليخغ .اهعماجيف رفعج اهيلا ميقيف نابأش اهو بارشلا نم نالمثيف

 و كلذب ملع نا كيشرلا نم اهسفن ىلع نتفاخن اًمالغ تدلوو هنم

 رمألا لزي ملف ذكم ىلا اهكيلام نم دل نضاوح عم دولولاب تهجوف
 اهيراوجب صعب نيبو ةسابع نيب عقو ىتح نوراه نع  اًروتسم
 نم عمو هناك هتربخأو كيشرلا ىلا ئبصلا رم اهرما تهنأف وش
 املف هما هب هتنيز تناك ىذلا ىلخل نم هعم امو اهيراوج نم وع
 08 ةيراخل تنك ىذسلا عضوملا ىلا لسا ةجشل هذه نوراه مح

 هنضاوح نم دعم نميو ىبصلاب هيْنَأِي ىم هب ئبصلا نا < هتربخا

 ىلا ةّصقلا_لتع دينك نسملا» نيعم قزرللا لاير 0
 مث ئبصلا لتق معز اميف دارق ةسابع ىلع ةعفارلا اهب هتربخا

 مح املك اماعط كيشرلل ذخضتي رفعج ناكو كلذ نم 4# بوحت

 ,ةاملف قارعلا ىلا ةكم / نم اًصخاش فرصنا اذا + هيرقيف ناقسعب

 كلانه هذخضتي ناك امك رفعج ماعطلا فخضنتا ماعلا اذه ىف ناك

 دعم رفعج لوي رثو هماعط رضع رو كيشرلا بلع لتعاف هرازننسأ 2

 انأ ام هيبأ رمأو درهأ م ناكف رابنالا سم ى هلونم لونك ىنح

 «لاعت هللا ءاش نا هبكاذ

 90 رفعج لتقم نع ربخل ركذ

 2) هل ارتتسم. 2 3) © 20416 ايتجرخا ىتلاو مان هدا

 هل هتربخ ح هتربخ. ١ 4) 0 فوكتف (فوختف), 0014605 رق ىببصلا.
 6 6 هب ذ-غيف. 7 نع يق 0 الوم الون



 "ا ا عت

 ' ىيح نب لضفلا ما تبكرف اهب اوملث ةملث لوا كلذ ناكف ةفوللاب

 ىلا عفر دقف با هنمضي لاقف ءىش ىف اهدري نكي رو نما ىف
 ناكو هيلع علخو هنع ىضر رث هيلا هعفدو ىيك هنمضف هيف

 ةكرتل هيلع هناكم لقتو ىيك ىب لضفلا ىلع بتع ىق كينشولا

 3١ صققي' كلا: نا كاملع ولا ليقي' لضفلا "ناكف هعنم" ترشلاا

 ىف لختي*  رفعج  ناكو لاق 'ءاهسلاب :اقوغشم : ناكو ةنبرش انما قورم

 كرنب هرمأبو هتمدانم ىع ةانينف هوبا ناك ىنح كيشرلا © ةمدانم

 ركذو «هيلا هبرعلي اميف هعم لخديو هببا مما كرتيف هب نسنألا

 هليح هَنيَعَأ نيح رفعج ىلا بنك ىيحج نأ ميرغ نب كيعس نع
 نأو كرما اهب فرعت ٌةرتع كب نامزلا رثعيل كتلجبا امنا ىلا هيف »

 "0 4 دنا كتي اهل ىوش اال ىلا قوكش هنا سعال كنق

 كعم رفعج ةلخادم هكا هللاو ان نينموملا ريما اي ديشلل لق

 هتبقعا ولف كنم لع كلذ ىف ةبقاعلا عجرست نا نمآ تسلو
 اعقاو كلذ ناك كلاعا ميسج نم هالوتي ام ىلع هب 000

 0 اهلا نديل 2ك دبأ اي نيطرلا' لقإ لعل قلل: نماو هئيسفا عام
 لجأ ىنتلح كقو تيردسلا بع مكقت نأ كيرت امنا كنلتو

 رفعجا كاله ببس نأ برح ىب رهاز همع نع ديس ريكا كا

 داع ددحلا شعر رفع نع بصي ال ناك كيبشرلا نا ةكماربلاو

 انآ نس كلوا ءابدغللا !سلج اذا :اهرضخي ناكو :ىدالا : تسب

 كل حلا اهكجوزا رفعج لقو اهنعو هنع ةربص ةّلق ارفعج ملعا »

 000 ومارد 11+ فلا قرني 6) كل مبا... ء) ة بارشللا
 1م ط2. بناج اهنع اوهبنو ةمثالا ءالقع اهريج ةلعسلا هذدهو
 هللا مير نوداخ ىبأ م كلم رهطالا م درا كتيبلا 3 6م“. 16

2 1 518116 06 :0 1 



 أملي نس بد
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 ناك :نا  مهللا :ىبلسف ىدتع كتعت. ىبلتست نا, كاضو نك

 لق «لسفلا الا مهللا ىنبلسف ىدلوو ىلحا ىنبلست نا ىف كاضر
 لثم لعفف اسم رك دجسملا باب ىم برق اًملف ىضميل ىَلو مث

 ىنثتسي رق كيلا بغي نا ىلتي حمس هنا مهّللا ليقي لعجو كلذ
 5 لزنو ,ابنألا اولون يل ملل ىم اوفرصنا املف لق «لضفلاو مهللا كيلع

 عم لضفلا لبنو نومأملاو نيمآلا ديعلا ايلو دعمو © رمعلاب ديا

 0 ىسيع نب دلاخ لزنم ىف ىيحججو نومأما عم رفعجو نيمألا

 لزسنو زارطلا بحاص جون نبا لزنم ىف ىيحج نب كمحو هبتاك
 ديشرلا الخو لاق. ىيشرلا عم رمعلاب نومأملا . عم :تلاخ نب .ىمحت

 ؛دمحن عم فرصني نا هرمأو :هدلقو هيلع علخ رث اليل لصفلاب

 ةيكلاب هيلع بصغ ناكو هنع ىضرف ىيك نب ىبوع اعدو نيمآلا

 8 6 دنع ديهتأ نافام نيكو نيسع نيرلدع نو فد ١

 ليعبو خيناكي هنأو هايا اتابتو هل اهلها ةعاط هيلعأو ناسارخ ره ٠

 كيشرلا سفن ىف كلذ رفوف قاعم هب بوثولاو يلا < لالسنالا ىلع
 15 بدق اًملف ناعجاشلا ناسفلا ىحا ىسوم ناكو هنم هشحوأو هيلع

 هنم ليلقلا ديف لو كيشرلا ىف كلذ عوسا هيف ىسيع نب ىلع '
 راص دنا كيبشرلا مقرتف هتامرغ نم ىفتخاو نيد ىدوم بكر رف

 :جممل هذه ىف ةريحلا ىلا راص اًملف هل ليق امك ناساخخ كلا

 يسوم نب سابعلا دنع كيشرلا هسبحن دادغب .نم ' ىسم. < هافأو

 «) 1:6 اقع 1ععاتماتع د21 هءاع705 20131101112 ءوأ لل عا (ن اتطاواتع

 ]21 ءانع معلا 8( 0 رفعج- ه) 0 لالتسالا .4) ىلا اهبو 036

 0116 طورت2د !ع6010: 2 كل جاتو.



 4 أم 0

 اللا سلجم نم :ىيشرلا نطق املك" موي -ق كلذ :تلعفف' لق

 اهناخدف ىقيرط 8 6-0 ل ثرسم ىتح هنع ضهن ةباككا 1

 ادحاو © ىب نورك ءامدنلا لايق عمشلا 0 عترمأو عم نمو

 انا افأ قمح جان ب ل اك ىتح يو دلو ارق اًدحاو

 لاق ىبيبح اب علخا لاق ركشلا 6 زواسج املف علط نيف دعك

 ىلا تملع فيك ىنيلعت ىتح تلقف <« كدنع ام لاققف تجرخ >1 ديو وجمل باو تابت هنقلا سوو تبت جيخألا

 اا 1 لطلب قيم اذ: كتأو ديب فا انا هتيانعك فرع لق انه

 لثثم ىف .اًققاو ىرن نا دكت كسنا تيلعو هنم تسيأر ام ىنهلعت

 تيضقف عضوملا اذه نم رتسا عضوم كقيرط ىف سيلو تقولا اذه
 7” لزهي لجيلا تيأر تلق كدنع ام تاهف لق ْمعَت تلق هيف كنب م

 : 5 فرصناف ىئدنع وه اذك لق تلوه اذا تحبو تددج اذا

 رفعج عمم هنا ناميلس نب ىلع ىنتلحو لق ««نفرصناف لق ىيبح

 اهبحاص نا الا بيع هذه انرادل سيل ليقي امري ىبيحج نبا

 ىيحب نب ىسوم نع ركذو 2 «هسفن ىنعي ءاقبلا ليلق اهيف
 نم هعم انو اهيف َبيصأ ىتلا ةئسلا ىف فاوطلا ىلا نأ يرخ لقا

 مُهَّللا ليقيو ءعحلا دّدريو ةبعللا راتسأب قّلعتي لعجت هدلو نيب

 نا مهللا كاوس اهفرعي الو كريغ اهيصح ال ةييظع ةمج قونذ

 ىمسب كلذ طاخا ناو ايندلا ىف ىتبرقع ٌلعجاف ىنبقاعت تنك

 ىف ىنتبيقع لعجك الو كاضر غلبت ىتح ىكلسللوو ىلمو ىرصبو

 تير لق برح ىب نسل ىب دجا ميدل لقا 3 ةرخآلا 920

 نا مهللا ليقي وجو ةبعالا راتسأب فقلعتو تيبلا لباق لقو ىيجك

 0006 دلال 21 قياجس 200 مليح 270 نتح
 00 260116 6عطع



 امان ةئس 9” يإخ

 ىسب ريصنم ىم بحال امأ ىل لاقف اهانتبا 0 هرأد 32 ب

 معت لق اًبيع ىراد ىف ىرث له هتلأس لق اذ اًميف تلق لاق دايز

 ىدنع اهبيعي ىذلا تلقف ميعاربا لق ةريونص الو ةنبل اهيف سيل

 ال ءىش وهو © 2,د فلا فلا نيرشع نم اوكن اهيلع تقفنا كنا

 5 لق هنا ملعي ىه لق ايوا ريمهأ 956130 ادع كيلع تع

 تلق لق هل ءىنضرع ام ىوس كلذ فعضو كلذ ىم رثكأب ىلضصو

 نينموملا ريما اب لبقي نا ةهج ىم اذه ىف هبنأب امنا ودعلا 2

 نيأو هتاقفن نيأف © عرد فلا فلا نيرشع راد ىلع قفنا اذا

 ءارو اب نينموملا ريما اي كّتظ امو هبونت ىتلا بئاونلا نيأو هتالص
 1١ اهنم لصامل ىلع «فقوملاو 7بلقلا ىلا ةعيرس ةلمج هذعو كلذ

 ميق ىلع اًمعن نينموم ا ريمأل نأ لك ىنم عمم نأ لاق بعص

 لسجر انأو / اهريبتك ىم* ليلقلا راهظاب وأ اهل رغسلاب اهورفك دق

 سانلل تلق رق لبج سأر ىف اهتعضوف ىدنع هتعن ىلا ترظن

 نأ :ةنيرا:نب :نيسنح نبت ىلع قب" تير ركذو ١١ تاوطنلل ال
 15 ناكو امري هل لق ىيج نب رفعج نا هتّدح مىحهملا نب ميغاربا
 ىق ىلا" نم ةيرق ىذلا وهو ديشرلا دنع هبحاص ىبك ىب رفعج

 كلذ نأ تننظ كقو ديشرلا ىنعي لج بلا اذه رمأب 66

 ىريغب كلذ ربيشعأ نأ تدرأف 0 ,ىسفن 7 3 "قيس قفاشسلا |

 هنم ىرت ام ىنملعأو اذه كموي ىف كلذ قمراف نننا 2تنكف

 © همس. .2) هن جتع..:2 0 ىضوعي . 2) 200: تلقت 8

 86 فقوتلاو. 60 ىو © دمع. دابا نار وقنم0 طمع 10عم

 هعاتاع ؟هلكاتطم ءودغز 5ع 10163556 2051 كيز ىب 0101 هتدح هابا نأ.

 06-2 94-31 تركك 72
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 4 امد/ غخنس

 ىلع اسلاج اميدق هفرعا هنايلغ نم امالغ تيأرو ىلصي هتيأر ىلا

 هقنع ىف هاقلذ ليسغ بوثب هاتا هتالص نم غرف اًملف نال باب

 رصعلا اهتننظ ةالص ىّص لاوزلا دعب ناك املف فوصلا ةبج عونو

 كوبا هلل لاقف نيترخآلا ىف فققخو نيتلوألا ىف لاطا هقمرا انأو

 دنع اهتقو كاذو رصعلا ةالص كلت معن هيلع تظفح ام َناَحَل

 نم لجر هانا لق تننا نف © كيعس ركشو كءازج هللا ىسحا ىميقلا

 مالسلا ةنيدم ىدلومو ورم < نم ىلضأو خلودلا هذه ءانبا باقعا

 هوركملل كلامتحا فيك لاق ث ايلم ىرطأت معن لق اهب كلونف لق

 ا] بتحا ثيح كلذ“ نم غلبا لقئعاط ىف>هب' نسيت

 تناك ءةزج ىف رقظف عجرا ىتح كناكمب نك لق 4 نينموملا 0

 ىنعدو هذه قح لاقف رانيد اغلا ءبق ا رحل ةرهظ فلخ

 هباجأت مالغ اب لق مث هبايت اهيلع مضو اهذخأتن كيف ربدا امو
 ةثام نم اًوكن ءاعفصف ءانضللا نبا -/ياعفصا لاقف نيسحو ناقاخ

 هقنع ىف هتماعو راذلا ىف ىقب نم ىلا هاجريخا لق رف ةعفص

 كلذ العفف هئايلوأو نينموملا ريما ةنطابب ىتسي نم ءارج اذه لوقو ؛5

 000 لا نك اعالي لحا .لجيلا لادج_ ملعي لو: اربخ اوتكتككو

 بوقعي ركذو 2 ««ى ناك ام ةكماربلا رما نم ناك ىتح كيرلا

 نب رفعج تيتا لق هتّدح ىدهملا نب ميعاربا نا قاحسا نبا

 ثا 53 كلتيعسش. 2 7) 12 تد3121]10-1 ع6 (© هدض. _2) طق

 هل-طزدتت25 © ى هريس. 2) طتصع اآسعامت6 13ع. ةص ىلا 6)

 نمدز. من0 رك 1طص د! ططزونمت طقطعا ةرخ ىف لخلف. ري) 0

 اوعفصإ ءا 220+ هوعفصف, هةوجرخا اولوقور اولعفف. م) كمال

 6كأ 13ع. آس ذل



 امي خذس 4بإ

 تدحو «ء نك م درمتأ نم عراكف كلنقا من نأ زغلالضلا لع ىلع

 لجيلا فخ ةمترهل لاقف كيلا ني حلاف ةكصن نينموملا ريما اي

 رس ي.لقو بخ نا ىِب هلأسن هذه هتجصن نع هَلَسو كيلا

 : حربي ال 4مل لقف لق هلوقب ديشرلا ةمثره ربخأف ةفياخل رارسا نم

 ناك نم فبصقا ةريجاهلا يف .ىاكاملف لق هل عرفا" ىجب بلا

 اوفرصتا لاقف < ةينب ىلا نوراه تفتلاف 8 ىنلْخُأ لاقن هب طدو هحئع

 /لجرلا امهيلا رظنف دسأر ىلع نيسحو نقاخ ىقبو اوبتوف ناينف اي
 ام تام لاقف لجرلا ىلع لبقا رث العفف ىنع اًبحتت كيشرلا لاقف

 لق كيلا ىسحأو كنموأ نا ىلع لق ىننموت نا ىلع لافت كحنع

 هللا دبع نب ىيحكب انا اذاف اهتانخ نم ناخ ىف .نارلكب ,تنك

 ةعايج هعم اذار ظيلغ رضخا فوص ءاسكو ةظيلغ فوص ةعارد ىف

 نوقوي «دكصب دنم* نونوكيو لحر اذا نولحريو لون اذا نولزنب
 روشنم عانم دحاو لك عمو هناوعا / نم و هنوفرعي ١ هنأ أر نم

 ؛5 دفعا لاق هللا دبع نىب ىيحك فرعَتوُأ لاق . هل ضرع نا هب ل

 لق ىل هفصف لق سمألاب هب ىتفرعم فقح ىنذلا كِلنو اميدق

 لق نطبلا ميظع نينيعلا نسح ملجا ةرمملا فيقر رمءا عوبرم

 ريغ اًئيش ليقي هتعمس ام لق لوقي هتعمس اف لق كان وه تقدحص

 6) © هدم. 5) طع 16ص د1 انزةنت21 2:ءمعما نلخا. 2ك 5ءه

 ءكتغاتك دن 12 2]-ط)زةهتنعتب ( تتبع. 4) ا:ما116غ 12. 12 ظثع

 <. هل ككصي عمو 0 دكصرب همز 16ص 1-21)] 121 كدلحإب ةئعم.

 ر) هل ةهردأ



 01 امن ةدذس

 3 © م

  تيوا الو اًثلح ىكدحا ام هللاوذ معلص «دنح اًدغ كيصخ

 لق هللا دالب نم تتش ثيح بهذا هل لقو هيلع قف اًندحس

 ىلا وأ كيلا 3 ليلق دعب ذخوأ نأ نمآ الون  بعذا فيكو

 عيبرلا نب لضفلا ربل غلبو هنمأم ىلا «ءاذآ نم هعم هجوف كريغ

 هدجوف:رمألا العف همددخت صاخ نم هيلع هل تناك نيع نم 5

 ًابعي ال هنا هارت نوبخأت ىكيشرلا ىلع لخدف هدنع فشكناو اًقح
 رسكتاف ىرما نع كلذ لعلف كل مأ ال اذهو ننا امو لقو هب

 ىلا هتداكو همقلي لغجو الكأت ءادغلاب اطدف رفعج هءاجو لضفلا

 هللا .كتبغ نب ىّيكج لعتف-ام لق نا امهنيب راذ امن مخآ ناك نا

 قايتك لاق 6لابكألاو فيبضلا سبلمل ىف نينموملا ريما اي هلاك لاق »

 سجيف اركف هّكصأو اًنهذ فدخل قدا نم ناو. رفعج مح

 ىحيس اب كنايحو ال لاق هما نم ءىشب ملع لق هنا هسفن ىف
 معن لاق هدنعا هوركم' الو' هدب ر/ةايح ال هنا ننملعو هتقلطا نلتو

 ىتح هرصب هعبتأ يرخ اًملف ىسفن ىف ناك ام تودع ام تلعف ام
 5ىدهعلا فيسب ' هللا ىلتق لق مث ههجو ندع" ىادتي نا ناك 45

 ©) هع © ء* 18و هللطز. لل ككتصخ 66 اًديح 0 83): نق

 126 من10 12 ك7 2516 26006 1012 هلعللز:ءا طش 111 ع

 770 ب هدارأ. 4) 14 300. ور 90100 0120. 0100116

 آاطص 21-آنز دنت ءه مهيعبس.  ه) آططتخ 21121]10-21 200. خليقتلا.

 ري كزع طقاطعساأ 0, 1طص ج1-]0]ةن121 عا 600. 12492 “١1 0ريال. كان

 ممعدلا153 وأن ئايح 5ءادقان ةدئاف (10. 1:226). 011001 13

 1. 1 :ءءعمذاتتم وأ ةنايخ دئط11 ءددع 10عاات 251 19152

 ؟معوطات1ت طمصد 120ع114ع. م آطد هلعالإ:. ىدعلا.



 ردوا ماتور خيو نإ

 أمدب نس 411

 الو تينا بنذ الب لايعلا نيبو ىنيب تّلحو لابكألا ىكجي ىف
 بحبو هلعأو مالسالا ديكي ىساح ليق ىرس نتدحا ثدح

 اب لق رت هقالطاب رم ا تفحص لف كيش بكل مد داحلالا

 ل ام بحذ دق نو نينمؤملا ريما اب هللو ال لق ىنيحتأا هد

 5 ليح اي لاقف ترضحأف هربد فلا ةثام ىّعي نأ رمأف « ىبلق

 مقتنا لق ىلا تنسحأو ىلع تينا دق معتف نآلا امأ لق ىنبحتا

 لاق لق «كيلع ىنتعب ىنمم كقحب كل فذخأو كيلط ىنمم هللا

 «غلاح رّيغت نم رهظ ام لوا كلذ ناكو اورثكأت ةكماربلا ىف سانلا

 ىنأ ىب نابيلس دمم 7 نايفس نب لضفلا نب ديح ىنتكحو لاق

 ؛0 ماقف ديشرلا ىلع كلذ دعب دكلاخ نب ىيكجك لخد لق رفعج

 اوميقي ء الأ ناملغلا رم مداشل رورسمل ىيشرلا لاقت .هيلا ,ناملغلا

 هنيل برات دحا 50 ملف لخدف لق رادلا لخد اذا ىيجل

 ناكف لق هنع اوضرعا دوار ذا دعب باكحْلاو ناملغلا 4 ناكو لاق
* 

 نأ ىرخغ ابو هنوقسي الف هيغ وا ءانا نم ةبرشلا 0 امير

 ؛ةوباأ ركذو < اراره اهب وعدي 6 نأ دعب كلذ نوكي ن ا هوس

 لاق ميقلا رابخأب سانلا ملعا نم ليق اميف ناكو ىدينيلا ديحت

 نب ىبكح ببس ريغب ىيك نب رفعج لنق كيشرلا نأ لاق نم

 ىبك عفد كيشولا ن نأ كلذو هقدصن ل هقدصت الف ىسح نب هللا كبع

 نم ءىش نع هلأسف ىلايللا نم ةليل هم احن رق هسبحن رفعج ىلا
 9 نوكي نأ ضرعنت الو ىرما ىف هللا فدا لق نا ىلا هباجأت نما

 6) ( ء6غ 1طط د]-طلزد1121. ىبلقب. 6) فك 300. نابعشوو

 مد. 1ععأ. انك 10”7عطنت“ا )2  كل ال. 1طص 21طلزةنن21. 35 نأ. 4) ©

 ناكف )2  © امر ةعواتع طءعتع.



 1 أملا, خخلس

 هللاو كلبق هللا ىنمذق نينموملا ريما اب لاقف ىيحك ماقف نذا الب

 ريما هب «ىنصخ ناك ءىش الا وه امو ةعاسلا كلذ تاآدتنا .ام

 هشارف ىف وشو لخدأل تنك نأ ىتح ىركذ هب عفرو نينمؤملا
 هك نيبنموم ا ريما نأ تسملع امو هرازا ضعب ىف انيحو اًنيح ادرج

 ةقبطلا ىف هدنع- نوكا:: ىناف . سملع ىف: كاو -2 تحج : ناك ام*

 لق كلذب ىحيس قوما نا ةئلاتلا وا نذالا لها نم ةيناثلا

 ام ضرألا ىف هانيعو اهجو ء« ءافلخل فرا نم ناكو لق ىيحكتساف

 لق نولوقي سانلا نللو نكت ام تدرا ام .لق مث .هفرط هيلا عفرب ١

 رث لوقلا اذهب باجأف هيضتري باوج هل منسي مث هنأ تننظف

 0 ا ا دا نهرا دو تىبح جرخو ا 0 دع كاليعأ
 نا وما نم كلاخ نب ىبيحج ركنا. ام 3 لق سرشا 'ىب ةمامث

 نا ركذيو اهيف هظعي كيشرلا ىلا ةلاسر عفر ثيللا نب كمحس
 اميف هنلعج دقو ايش هللا نم كنع ىنغي ال دكدلاخ نب ىيك

 | دلسد هقحبي نيب رت اشقول اذا سنا .فيكفت للا تسوز كمي

 لوما 0 ايفا رضا بر اب نلقف هدالبو هدابع ىف تلع 5

 خيبوت هيف مالك عم ءاهب ىضري * ةكاكإ جدك كارتأ كدابع

 لاقف ةلاسرلا ربخ هيلا م دكقو ىيكج كيشرلا اعلدف عيرقتو

 -ىلع مهتم لق وه لاجرلا أن لق ْمَعَت لق ثيللا ىب كّيحن فرت

 خكماربلل كينشرلا وكنت املف ارهد فقيطملا ىف عوف عب رمأث م السالا

 ديح اب موبط ةبطاخ دعب هل لاقف رضحأت «جارخاب رمأف سك

 تعضو معني لت اذه ليقت لق نينموملا ريما اب هللاو ال. لق .ىبحا

 مه طك ىنصخب, كررزر ه]للز د21 4 2عمعربل 2 2) © كلذ“ 2 5

 © ه«؛ 1ط٠ص 21-طزدن21. 4ك سانلا. 4) ( هده. ه) (0 اهاضريب



 امبب خلس “1

20 
 داعأت دادغب ىلأ ةسرتح بحاذم ني نب ةيترف مجوو هعم ناك .

 ناك نم ىلعو نينموملا ريما نوراه نب كيحن ىلع ةعببلا لحخا

 هيلع اهذخا ناك ىتلا ةخسنلا ىلع مساقلاو هللا دبعل هترضع

 اذا هللا ىبع ىلا هارقاو هعاخ ىف مساقلا رما لعجو ةكم دينا
 5 هينبال نورا ةعيب ىف ىلصوملا ميعاربا لاقف ةفالخل هيلا نيضفا

 © ةبعللا
 3 نع تت 2 _

 - 0 نا 0 2 0 هدب © هع

 ماركلا تيبلا 2 نار طا ىضق رسمأ

 ختامو نينامتو عبس ةنس تاخد مت

 10 ثادحالا نم اهيف ناك اع'ربخلا ركذ

 دلاخ نب ىبيك نب رفعج كيشرلا لتثق كلذ نم اهيف ناك امك

 ؛ ةكماربلاب هعاقياو
 فيكو هايا. هلثق' ببس نع ربخل ركذ :

 هتيب لعأبو هب لعف امو هلنق“ ناك

 , نمف هيف فلتخ هنأ 7 هدنغ ةلئثق ىذلا هيلع“ هبضغ بدس اما

 اميف ناكو كلاخ نب ىيحك علط نأ ديبشرلا سلجم ىف عاقل

 ملسو كينتولا نم برقلاب راصو لخد ايلف ننذا الب لخدي ىضم

 لبقا رق لق“ رّيغت "نق مما ' نأ © ىيج ملعف اًعيعص“اذر“ هيلع د 0

 20 لحا كلزنم ىق ا كيلع لخدي < ليربجع اب لاقف كيرلا ىلع

 انيلع لدي انلاب' اف لاق: كلذ -ىف:/عمطي الو ال تلقف كنذا الب

 6) 01.١ 7م هيي. "".ه. )6  1طدح 21-آ0]ةان21 ةلجال.  ه) ندم (ن عا ةزع 1ط٠ح

 ج1 دز هتن23, 0')4  هدم. 0:)2 ةهغ 1[طاح 21-21 عيشينخا ر/) 4 عمطت.
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 كني يمول وبما .كل يسن دقو كلذ .قاعنم ناك امل ركشنلاو

 ىف هللا نبعو ديح هانبا نينموملا ريمأل امهبتك نيذللا ىيطرشلا

 ام ىلع + لجو ّرع* هللا لجأت اذه هباتك لفسا ىف ةبعللا نطب
 هركشأو اريثك اذ نيملسلا ديع ىيلو هللا دبعو دمحم عنص

 كدنعو نيملسملا دهع يلو دنعو نينموملا ريمأ دنع هئالبيب ه

 نينمؤملا ريما باتك أرقآو 2 اريثك مغص نيج هما ةعامج دنعو
 هتبثأو مهنيب هب مقو هايا مهمهنأو نيملسملا نم كلبق نم ىلع

 0 دالا انبديحو ىلا اش. .نإ كلت رف :وكي.اع_نينمفملا ربغا لل

 مهي مبص نب ليعامسا بتكو لوطلاو ةوقلاو ليشمل هبو ليكولا »

 8 ةثامو نينامتو © تيس ةنس مرخل نم نيقب لايل عبسل تبسلا
 «رانيد فيلا ةثامب نوسأملا هللا نبعل كينشرلا نورا رمأو لاق

 اردتم ىعي بيشبلا ناكو لاق هؤقرلا ىم داحغب اذا ذل لمحو

 تناك ىقو دادغب مدق رثث ةقرلا ىلا راص رمعلاب ىبحك نب رفعج

 0 ناسارخ نم* ناهام نب ىسيع نب ىلع نم ةياكشلا هيلع تلاوت و
 نا بحأو ناسارخ نم هلزع ىلع عيجأت هدنع ليقلا هيلع رثكو
 ىلا اهنم تكلم دعب ضخت# نادغب ىلا راص ايلف هنم ابي نوكي

 ةلضقلا ىم لاجر ةّدع اههلا صخشأو !م١ ةنس ىف كلذو نيسامق

 ققاوذلو لرمألا نم دوكسع ى دل ام عيمج نا مدهنأو ريغ
 هل سيل هّنأو نومأملا هللا دبعل عيَجَأ كوس امو عارلتاو سالسلاو

 نم ىلع هل ةعيبلا دلجو ببس الو هجوب ريتك الو ليلق هيف

 ه) هل 200. ملز © 010. لجو رع. م) 0 هدم. 2 0 ه6 1 21-1

 نامت هذه 4) 0 ء( 1طد 10-21 121 مرد



 امك ةخنس لي

 ءادعا سيتلي امو ايهل هب سحدي 3سحدبو امهنيب 2 هعقرت كيكب

 داسفلاب نسلاو . ةّمألا نيب ”برصلا نم هني, ءاجخأو لعَتلا ,ادعأو هللا

 هنيدل نينموملا ريما نم اًرظن ةلالضلاو حكبلا ىلا ءاحلاو ضرألا ىف
 2 مي 5 5 3 5

 نيملسملا عيمجنو هلل ةكتانمو معلص كيح هيبن ةمأو هتيعرو

 هدايا هلك ىذلل هيف دحوتو ءهردق ىذلا هللا ناطلس نع ابذو

 ةليسولاو هئاوضر هب لاني امو هللا ىلا ةبرق هيف ام لك 24 داهتجالاو
 رظن امو كلذ ىف هيأر هللا كبعو كيحن رهطا ةكم مدق اًملف هدنع

 هليبقب امهسفنا ىلع كيكوتلا نم هيلا اهباحد ام لك البقف امهل هيف

 ايهيديا طوطخ مارممل هللا تيب نطب ىف ىينموملا ريمأل ابتكو

 0 هداوقو نينموملا ريمآأ تبب لأ نم مسولا دليهش نيم رضحهمب

 ابهعدوتسا نيباتك امهيلع مهتاداهشو ةبعللا ةبحاَحو هتاضقو هتباككو

 غرف املف ةبعللا لخاد ىف امهقيلعتب رمأو ةبكحكلا نينموملا ريما

 ةبعللا ىطبو مار هللا تيب لخاد ىف هلك كلذ نم نينموما ريما

 عيمج اوملعي نا ايهباتك اوضحو امهيلع اودهش نيذلا هناضق رما

 ؛: هيلع اودهش ام راصمألا دوفوو رامعلاو كا نم مسومأ وضح نم

 ووفرعيو هوعيو هومهفيل مهيلع كلذ ةءارقو امهباتكو امهطرنش نم
 كلذ اولعفف عراصمأو هنادلب لفأو مهناوخا ىلا هوّدويو وظفحو

 رهتشا كقو اوفرصنا مارأل دحسملا ىف اعيمج ناطرشلا مهيلع قو

 هتيانعو نينموملا ريما وظن اوفرعو ءديلع ةداهشلا اوتبتأو 2دنع كلذ

 ه0 ءادعاو هللا ءاذعا ةريج ءافطاو مهتعش ملو مهتامت ىقحو 7 مهحالصب

 نينموملا ريمأل ءانللا اورهظأو مهنع نيملسملا ةعامَجو هباتكو هنيد

 6) ذ هعقونوز 0 هعيقبتو. 0) 4 سيحدو. ) 0 دن. 1:2. 25. لان
 21121]21-10. )2  ( ىلع. 270163556 710 نايتجالاو 16562010122 ©5أ

 داهنجاللو. 2 © جيلع. رك © ع6 15ه 21 طزدنن21 مهحالصل.
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 3 املك خنس

 | دام ١ الو ةتاضقلا نار الو انللا رمألا بهاح ال فاك همألا- قعو ١ كلذ

 «دقع ىلع ةمألا تعيتجا ذنم نينموملا ريما لبي رثو هككل

 هللا كبعلو نينموملا ريما كعب نم نينموملا ريما نب كم ديعلا
 هركف لعي نينموملا ريما نب كيس لعب نم -نينموملا ريما نبا

 عبأو ةيعرلا عيمجو امهل سالصلا هيث اميف هتيورو ةرظنو 500

 ءادعا كيلت مسشلو ةقرفلاو تاتشلل عفدلاو ثعشلل مللاو ةملكلل

 لك نم جلامآل عطقلاو قاقشلاو ٌلغلاو قافنلاو فلا لها نم معتتلا
 هللا ريختسيو اميقح صاقتناب امهينم اهزاهتناو اهكاردأ نوجري ةصرف

 ايهل ةيشل هيف ام ىلع هل ةهرعلا هلاسيو كلن ىف نينموملا ريما

 حالصو امهئاوما فالتثاو هّقحو هللا رما ىف ةوقلاو ةمألا عيمجلو م

 جركمو مدسح رو معنلا ءادعا كيك نم ايهنيصحتو امهنيب تاذ
 صوخشلا ىلع نينموملا ريمأل هللا مزعف امهذيب داسفلاب يعسو مهيغبو
 عيابلاب نينموم لا ريمأل امهنم ةعيبلا لخأو هللا كتيب ىلا امه
 ريمأل امهنم ىحاو لك ىلع طرشلا باتتكاو هرمأل ذافنالاو ةعاطلاو

 ديكونلاو نامبألا ظلغأو دوهعلاو فيئاوملا ٌقَشَأِب امهلو نينموملا ؛5

 نينموملا ريما هب سمتلا اب هبحاص ىلع امهنم دحاو ّْللل ذخألاو

 ىلع امهتفناكمو امهترزاومو امهيلصاوتو امهتادومو 0 ابهتفلا عابنجا
 ةعاشلو اهاعرتسا ىتلا نينموملا ريما ةيعلو امهسفنأل رظنلا ىسح

 نيملسملا ودعل داهل-لو معلص هيبن ىنسو هباتكو لجو رع هللا ىيدل

 وسمو ةوادعلل رهظم ودع لك عمط عطقو اونك ثيحو اوناك نموو

 كيكت ةقرف نم ةلضملا ةلاضلا ءاوقألا لهأو < ىرامو قفانم ّلكو اهل

 © ى ءع1طص 21-طز. © ىيع. 85) ىث ءغ 1ص 10-21]. 0 ايهتملك»

 9 6 قزامو»



 امك خذس لاس

 لامعلا ىلا كبيشولا

 قلو: نيتموللا رينا ولورتللا سقلذ حولك تحتال ات
 عئاصلاو هناطلسو هتقالخ نم هب همركأو هاعنسا امل ظفاشملو هالو ام

 5 قييِياعلاَو رصنلاب كك معنملاو هريسمأ 5 نوم راو ملخف اميف هل

 هقلخ عيمج © ىم ىفاكتاو ظفاحلو لا اهبراغمو 4 0

 هد ىضرب « ام ماهلأو مدنع ليما 07 قيوم لا 0 < :تاضق

 هللا عن ىم 0 حقو هلضف ىم كيما - ةدلعأ غل 2

 امهب دهغيلبت سم ع 1 ريما ىنبا هللا ىبعو دو يسم هللا

 ىف امهل هللا فذقو اهقانعا هيلا تكمو ةمألا تلما م .نستحلا

 نابعل امهب ذفقتلاو امهيلا نوكسلاو 0 0 وم ةماعلا بولق

 15 مهنعيب 00 جتمزا نضل ا ىتح مهنع ل تانشلا وم

 مهيلع ةظّلغملا ناجألا كيكوو فيتاوملاو دوهعلاب مهناجا تاقفضو
 دابعلا“ ىم نفلا ةرجقإا ملح ةتاضنأو نما "كك 0

 تبس امو: هتيشمو هتبخم ع دل رق“"الو ةنلارأت الو ةلطقن )2

 ىف اهيلعو هيلع ةيغنلا مام زوجتي نيتموملا ريمأو هنم هملع ق

 2) 516 امك 1ع[ لطرد هلك 21217 6095 تر نسحأ. 1طضد 21

 31121]10 ىبضم ام نسحا اع 5162و 260 ىصضمأ ام نسح مانا 2

 2 0 30323]31-10. ١0 ريكو. 579 51216761 م ل

 0 مايفقلاو. هر عيمجو» هج 136 ةيصت لطت ةلطظرت



 "1 املا ةنس

 نم ديعلا هدلو ىم اذدحا نوراح نيمو 0 0 نأ "لا

 م0 7 اناا تلوطو ادل دولا انتو تاملرتا تلح
 01 قوام اذه. قناتك ىف :تبعو :تاطرش اهي اءانودلا' ىلع

 ردها ىاطعا ءانو ىلسفن. ىف هيلع نينموملا ريما ,ىل طرتشا ام عيمج

 هبتك ,ىذلا باتكلا اذه ىف ةامسملا ءايشألا عيمج نم نيئموملا 5

 ىيعابأ ممذو ىتمذو نينموم ا ريهأ *مذو هقاثيمو هللا دهع 0 3

 ءقاخ نم نيباسرملاو نيسْتلا ىلع هللا لخا ام 0 نسا ممذو

 ءافولاب هللا رما ىتلا ةحكوملا ناجألاو هقيثاومو هدوهع نم نيعمجا

 تطرش اع ايش تضقن انا نان .اهليدبتو اهضقن :نع ىهنو اهب

 ترد وا :تتكن وا تلذدب وا تريغ وأ اذه قناتك ىف تيمسو 9

 معلص هللا 0 6 هنيبدو 0 تس ع وع هللا ىم تيكر

 0 3 00 قالظ ةتبلا الث 1 انس 0 دل اموت

 ابجاو ارخن ةكاح 0 20 01 0 هللا .كيي ,ىلا ٠ ئشملا

 كلذب ءافولا الا ىنم هللا لبقي 9 لحفل اًيناح ىقنع ىف 5 للع

 "001 ةبعللا للاب 6 ىجف نش يتلق" ىلا هكلما. وا: ىلا لاقإر كو

 هريغ رمضا ال ىل مزال اذه ىاتك ىف تطرشو نينموملا ريمأل تلعج
 '0 ا ردو ندنو نينمولا ريما نب ناميلس تهشو هبه ىونا لو

 «««ذتامو نينامتو ا نس :ئلل ىذ ىف 0

 6) ( تأ كلن 1-21ل121121.0 0012. دك ءأب 2) كل أ مط

 ه10-1]ل121. - (/ ءا 421. ايل د. م) (0 61 طم  ةلاح1]

 ا



 امك نس “ك4

 ع ع

 هب ىضرو هسفن ىلع 2هيف دكا اًباتك هل بتكو هب رقأو كلذ ىلا
 ريمال تطرشف هيف هنين قدص فرعو هلبقو نورام نينموملا ريما

 هيصعأ الو عيطأو كمحن عمسا نا ىسفن ىلع هل تلعجو نينموملا
3 1 05 
 5 لفناو ثكنا الو ردغا الو هتيالوو هتعيبب ىثواو هشغا الو هحصناو
 32 2 2 و

 ل. ىو ام ىتيحان قا داوهجو هترزاوم ىسحأاو هروهأو كا

 هبتك ىذلا باتالا ىف ىّمسو ىرما .ف نينموملا ريمأل طرش 2 امب

 ناف هعلع ني 5-5 ا ا ومألا نم 357 < ضقني 3

 ؛ه هصاختلاب ىنرمأي ىلا بتكو كنج ىلا نينموملا ريما نب دمحم نانا

 دا هقلاخ متادعت نم ودخل نان تلوسلا نما ميحد

 نينموملا ريما هدنسا ىذلا ىقاطلس وا هناطلس نم ءىت © صقن دارا

 ءئش ىف رصقا الو هفلاخا الو هما قفنأ نا < ّىّلعف هايا .انالوو انيلا

 كهعلا هدلو نم الجر قي نا دمحم دارا / ناو ىلا هب بنتك

 - ليما ازيما>ءلعج اع امه يقبع تلك ا ا

 ١لذ فناغنأ 2 ل ىف هسفن ىلع طرشو هيلع ىل هطرتشاو ىلا

 2)" 126 "الارق ة1كلرز ملكك . )ضرع -نا10 نعل كادر 2

 1-21)]. ام ىلعت. 262) (©( ضقتني.' 825. صقني. 162 21-1)]- 052. 2©4)

 516 هر, 0, ه6 همر 16ه" 10-21]-“ ضقت." 4م ىلَعُكَو

 ءاكأ هدت. كر 0, ثمل أ 1طص ت]-طلزةنت5. )/  كل ناف 2 51

 © ء( 1طد ةلعاططز.ز ىك ءغ ق2. هن



 11 امك ةئس

 ىفكو عارو ليفك كلذب مكيلع هللاو اهيف ةيونثم ال رخل قالط

 ايما
 هللا ىبع بتك ىنذلا طرشلا ةخسن ش

 دلل هني طخب نينموملا ريما ىبا

 د هللا تبع اهل +دبتك  نينموملا ريما" نوزاع هللا كبعلا باتك لق

 قدصو هما نم زاوجو هلقع نم ةكص ىف نينموملا ريما نوراه

 حالصلاو لضفلا نم هيف امب ةفرعمو اذه هباتك 3 بتك ابيف ةّين
 ىنالو نورا نينموملا ريما نأ نيملسملا ةعامجو هتيب لقألو هل

 كيح ىخا كعب هناطلس 00 روما عيمجو ةفالخلو دكيعلا

 «اهلاعا عيمجو اهروكو ناسارخ روغت ءهتايح ىف ىنالوو نوراغ نبا
 ةيالوو .ةفالخل "نم. ىلا نقع .امب .ءافولا نوراق نب سيح“ لع. طرشو

 ا( 1١ اهلاعا».عيمجوا ناسارخ»ةيالووا هداعب :قالبلاو كابغلا روما

 6 ىقعلاو عابضلا نم + عاتباو نيمو ريهأ ىنعطقا ام ءىتن 83 ّ

 لاو ملا نم 0 1 ىاطعا امو كلذ نم هىنم كاد عايولاو

 ىلا ضرعي الو كلذ ريغو فيقرلاو باودلاو عاتملاو ءاسللاو رهوملو 5

 اب داع عبتب 8 "لوجين "تيس. قاتكوا,دانع نم: نكالا الو

 ا ا ا كم 3 30 5 يس ب سيجا 0

 و 3 دو ابد 0ع وبا 1 ا 47 ين يرتا 11

 8 " نيت هلت : نك 51 ظ0 8 4 0 يت
 01 02 ا هيلع الو ىلع ليخديب الو اذبا هنم :ىخألا الو ةكلذ

 ©) 4 ءغ 1طص هامالز. ( محطخ. )2  5هزع 0, 1ط٠ص هلال. ءأ ل2113
 اك ىل نم. ه) ثمن. 4)200. هدعبو. 2) 82: 200. تاقدصلا نم

 كلذ رمغو نوطلاو دكييربلاو روشعلاو رشعلاو. 06 2621 رودلاو.

 ل الا هياكل مز ةزع ونتتمواتع 1اطد هاعالزدنتت1. ذل عنبي 51

 ل ج1“. عيبت.



 121 نس "1

 فرص وا هدعب مساقال دهعلا ىم نينموملا ريما هلعج ام ءاضما ىف

 ل دارا نم ميدقتو ددوحلاو هدلو نسم كر نم كا ديع - كلف

 هلبق مدقي نم دعب نينمّوملا ريما نب مساقلا رييصتو هلبق مّدقي
 ام ذافنا نيملسملا رشعم مكيلعف «ىأرو بحا امب كلذ ىف مكج
 5 مكيلعو دب رمأو مهيلع طرشو اذه هباتك ىف نينموملا ريما هب بتك
 هللا جبعل مكيلع بجوأو مكمزلا اميف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا
 مهذو معلص © هلوسر ةمذو هتمذو هللا كهعو نيينموم ا. ريما -.ىبا

 نييرقملا ةكئالملا .ىلع هللا فخا ىتلا فيتاوملاو . دوهعلاو .نيملسملا

 4 نتن نيملسملاو نينموملا قانعا ىف اهدكوو نيبلسرملاو نييبنلاو

 10 ىنب مساقلاو هللا دبعو دكمكلو ىمس امب. نينموملا ريما هللا كبعل

 رقررفأو مكيلع طرتشاو اذه هباتك ىف بتكو ىمس اهب نينموملا ريما
 متتاكن وا يع وأ اي كلذ ىم منلدب متنا ناف مكسفنا ىلع هب

 اذه هياتك ف 'مكيلع طرتشاو .نينمؤملا ريما دب مكرما ام.متفلاخ وأ
 نينموملا ممذو معلص كمح دلوسر ةمذو هللا مذ < مكنم نّدربف*

 ؛5نيسمخ ىلا هديفتسي وا مكنم لجن لكك. ميلا وه لام ْلكو نيملسلاو
 ىلا ىشملا مكنم لجر لك ىلعو .نيكاسملا .ىلع ةقحص وهف ةنس
 لبقي ال ابجاو ارذن ةجح نيسمخ ةّكع ىذلا مايل هللا تيب
 ابيف هكلجع وا مكنم كحأل -كولمم لكو كلذب ءاذولا الا دنم هللا

 ةتبلا الك فلاط ىهف هل ةأرما لكو تي عبس نيسك كل

 - قباطاجل هنا( هك دجاج ناتقب زوي حإ 7: ةهلديملا

 ©«) مى ءغ 1ط٠ط جا-آدزهتتغ#. © هللأ لوس 0) 51غ 1ععم م70 نيفيل

 1 ا رعملو 1طن 10-21] 25 برقبل 516. 2 51:2_ 0100116 النك

 ةلحالز. 6 مكياع تبرنك.



 “دم امل خلس

 ديعلف © تربك وأ ترغص ليلا نم ةليتح وا ةوجولا نم هجوب هل

 مدقملا وهو نينموملا ريما دعب :فالكل نينموملا ريما نورا ىب هللا

 نينموملا ريما دعب نم رمألا 33و وهو نينموملا ريما نب دّمح ىلع

 ناسارخ لها نم نوراه نينموملا ريما داوق عيمج نم. ةعاطلاو

 قيبعل راصمألاو دانجألا عيبج ىف نييلسملا .عيمجو ءاطعلا لصأو ة

 هل رصنلاو هفلاخ نمل ةدهاجملاو هعم مايقلاو نينموملا ريما ىب هللا

 اعيمج مهنم دحأل سيلو مهتادبا يف ةايلْل تناك ام هنع ٌبذلاو

 نم ايرخ الو: هيصعي الو. هفلاخ نا .اوناك كثيح' وأ 'اوناك .نم

 ف هللا ةحبحت علخ 3: قينموللا: ريما ىب .تمح عيطي.:الو ”ةتعاظ

 وأ دريغ ىلا هدعب ىم هنع ديعلا فرضو نينموللا ا نورا ؛0

 ةتحصو هتايح قى. نورا نينموملا ريما هل هلعج امم ايش. هصقتني

 اذهل ىو! ارث ثيبلا ىف: هيلع هببكا ىذلا هباتك ىف < طرتشاو

 | 1 دلل دلوع قت نسل نينموللا ريشا .وددللا كتفي باتا
 0010 نايمودا ريما نتي "نسحب عكفاتعلا قيسائعبلاا ةعيبلا »هزم
 01 1 الغلا قوراش. نيقموملا ليما ةةول اولعصا عا ايش“ قنا

 نورا نينمولل' ريما ب 'هللا' ىبعل . داقني ' نا. نينموملا ريما نوراه

 ىبعل الو نورام نينموملا ريما .نب..ىيك سيلو «ةفالخل هل ملي

 وراه. .نينموملا ريما نب مساقتلا اكلك موا! نينسوتملا .امماول كا ةدللا

 عيمج نه مريغ الو «امهتابارقو اهداللا نم اًذحا هيلع امكقي الو

 هيلا رمأل نينموملا ريما ىب هللا ىبع ىلا ةفالخل نتيضفا اذان ةيوبلا ه١

 ©) هل 20036 نينموملا ريما نورا نب هللا ديعل. 2 © كلو:
 ء) 5هزع نتموتنتع آ[طص 21]]. (ن طروشأو. ©6) 0 ء6غ 1طدد د1! ]هنن

 ىلا وأ م10 و



 مل خلس "نري

 «ررضلا لاخدا سيتلي اب هدنجو هيلاومو همدخو هداوقو هباتكو

 لسنتي دىلحا الو جيلاوم الو عتابارق الو هسفنا ىف هيلع هوركملاو

 عيعابرو مرودو عايض ىف الو متلاوما ىف الو ختام ىف الو خانم '

 هلو ديا يكب كلذ نم اًنيش مهباودو مهقيقرو مهتعتمأو

 5 ناحداو كلذ 3 5 د تا هيأرو هرمأب نانا ئىم نا

 هللا كبع مكح ريغب هنم 0 ببسب ناك ىتردلتخ نسا

 مض نم كحا هيلا عون ناو :نابضق ىَأرو هيأرو نينمول ١ ريما ىبأ

 ٠ «دنجو هيلاومو همدخو هباتكو هلامعو هداوقو هتباككو نينموملا

 اًيصاع نينموملا ريما ىب هللا بع عم هناكمو هبتكمو دهسا ضفرو

 هللا دبع ىلا هدر نينموملا ريما نب فيح ىلعف هيلع اًقلاخت وأ هل

 نع نينموملا ريما نب هللا دبع علخ نينموملا ريما نب كح دار
 رو نع نيبنموملا ريما نب هللا دبع لزع وأ هدذعب نم دكيعلا ةيالو

 ىلي امم اهلع ٌّدح نم ءىنذلاو .اهلاعأو اهروغتو ناسارخ ةيالو
 فرص وا اذه ةباتك ىف نينموملا ريما اهامس ىتلا روللاو ناذيه

 مدق نمت هيلا نينموملا رّيَمأ مضض نيذلا هداوق نم 4ىدحا
1-7 

 0 ريما هلعج ام اريثك وا اًليلق /هصقتني © نا وا نييسامُر

 ه) كل 2001 يلع. 05) ا 2 لاو 0) 512 10011

 آان 31121]0)1-21. ( !دكحأار 35 فرص. ه) 4040101 نا ءءء آطد

 12-21زة214. رمك) 5زع ونمواتع 1طص د1-طزدتنتأ. لل مصقنني.
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 “كه امك نس

 نينموملا ريما نب ديح ىلا غفالخل نضفأو. توما ثدح نينموملا

 ىكبع ةيلوت ىف نيبنموملا ريما نوراخ هب دما ام فافنا كيح ىلعف

 نم هيلا مض نمو اهروغثو ناسارخ نينموملا ريما نوراغ ىب هللا
 0 1 نسب يللا يسكت نددت عا تدر

 ثيح نينموم ا ريمهأ اهامسا ىتلا روللاو لاو ناسارخ ىلا نينموملا و

 نينموملا ريما ركسعم نم نينموملا ريما نب هللا دبع ناك
 ريما هيلا مْض نم عيمجو نينموملا ريما ناطلس نم ديغو
 لليمع ىصقأ ىلا ىلا ندتل ني .بنحا تنيحلا ننكر

 0 الت دنع ليك نا. نينموملا ريما ني. نيح + سيلا ناسارخ

 فيض نيذلا هباككا نم هيلا مض نيم اًدحاو الجر الو اًدوقم

 7 ىع نيتموملا ريما ىب هللا ىبع لوخي .الو نينموملا ريما هيلا

 ناسارخ روغت نم نينموملا ريما نوراه اها هالو. ىتلا هتيالو

 ناسارخ ىبصقا ىلا ناذَمَع ىلي امم ىلا لع .نيب ام اهلك اهلاعأو

 قزفي الو هيلا هصخّش الو اهيلا بوسنم وه امو اهدالبو اهروغتو

 اال انا دلع لوبا الو ريتع ةناوقرا تاكا نم اذ ري

 00 اا لو تاراجني دوما هالو. ملامع نما نحإ ىلع الو هيلع

 ليك الو ل دكا هيفا 1 ميم تميلع حس طاح

 ىنحأل ضرعي الو هيبحتو هيأب هلك كلذ ىف لعلا نيبو هنيب

 ةلامعو هتاضقو هتباككو هتيب لجأ نم نينموملا ريما هيلا مض نمم

 0)إ 56 1660ع 111 ةكلللزه1212. ىل ءا ( سيفو. 7) (6© كك الطن

 1-21, 0 ) ةزع نتمونع 1طص 2-21. لل هايا اهالو. #) هع

 1ععاع ى ءا 077م7. 1712و آر م. اذ 6و (ن أ آطنخ ةلعاللز. ارادم

 ع طموأنل 1ععامب ان 710عااتق, 01310[.



 أمك ' ةعئس “هه

 « هبتك نينموم ا ريما نوراه هللا ثبعل باتك اذه ميحرلا ناجرلا هللا مسب

 نم زاوجو 2 هلقع نم ذة ىف نينموملا ريما نوراح نب دمحم
 ةديعب» نم ييبحلا قالو رم نسوا سلا نإ هركم ريغ اًعئاط هما

 نب هللا كبع ر/ لوو اعيمج نيملسملا باق, ىف « ىل ةعيبلا ريصو

 ىدعب نيملسملا روما عيمجو ةفالخلو ٌكهعلا نينموملا ريما نوراه

 اهروكو اهروغتو ناسارخ هالوو هركم ريغ اًعئاط ميلستو ىتم ىّصرِب
 اهناقدصو اهلاوما تويبو اهديربو اهزريطو اهجارخو اهدنجو اهبرحو

 دبعل تيطرشو ىددعبو هتايح ىف اهلاعا عيمجو اهروشعو اهرّشعو

 ىحخأل / نأ ىسفن بيطو ىنم 0 نيينموملا ريما نورا هللا

 ,0 نيينموملا ريما نوراه هل دىقع امب ءفولا ىلع نوراه ىب هللا كبع
 ٍش ين 1

 دعطقا امو اهلك اهلاعأو نانسارخ ,ةيالو+ نم هل .زعجت امو غل كلذ

 نم ةعيض وأ 0 نم ل لععج وأ زعبطت نم نيو ريما

 هتككو هتايح ىف هاطعا امو كقعلاو عايضلا ىم 4 عاتبا وأ هعايض

 اناتاوح ا لنمو: سكب ا خوتس اطر صولا نس
 77 امفوم نينموم ا ريصأ نوراغ ىب هللا دبعل وهف رمقك وأ لبلق وأ

 ماي تدح نك ا م ايش اني دلك كلذ تفرع دقو هيلا اللا

 م) ك4ل016112 مل هز. ةعدندلكثر, .14٠ 1طن 21-]31121]0 ه2. 2) كح

 75211 هلقعو هندب م. 1احس 21-آدز هتت21 انأ !'دط2114. 010011 516 ) 

 مهمات. .(0 عع 1طد .ةلحالز...هرزتطص77:7 2 6220 نورا 1طصد هلآ

 ]آدز. هزت. 6) 4215. ةعيبلا ىل لعجو. رك كت. 200. ىخا. 8(

 4821. هنافو كعب. /) ظععنع 12 21121]10-21. لل 022.0 © ىبأ.

 2 ممر رد0 لن ملدا ا2) ةبادلع مع [( ١ 2 822 فيقر وأ لمد

 31121])1-1 هدم. ةزعاتك '3'1طةتث. 72) هع. 200. ديلع. 7 طاتصسع 015-

 عمدت 1214 '1'ةط. هك ق2.



 “4 امك نس

 اداشر 1 كلذ ناك م كا 1 يلب ٍ ا

 ىف هناضقو ةوارزوو هداوقو دعم هللا كدبعو كيو را حو لق

 '011 علا كيت - نب نامتع- نب“ ميفاربا ةقرلاب تسلموا م هنس

 هلنق جبنم ىلا دنبا مساقلا صخشأو ركسعلاو لاومألاو نئارخلو ميل
 بتك هكسانم ىصضق املف كنخلو داوقلا نم هيلا مض نع اهايا
 امهيف مءارآ ةاضقلاو ةاهقفلا ىدهجا نييباتك هنبا نومأملا هللا ىبعل

 ميلست نم هيف امب ءافولا نم هيلع طرتشا ا دمحم ىلع اهدحا
 8 تاّلعلاو عايضلا نم هيلا رّيصو لاهتألا نم هللا دبع ىلو ام

 اديب

 ةصاخل ىلع اهذخا ىتلا ةعيبلا ةخسن رخآلاو لاومألاو رهاوجملو

 ىف نيبانكلا لعجو جيلعو كمح ىلع هللا دبعل طورشلاو ةماعلاو

 هللا اهب هيلع هدايشاو دمحم ىلع ةعيبلا هذخا دعب مارك تيبلا

 هيلاومو هتيب لحاو هدلو رئاس نم هعم ةبعللا ىف نك نمو هنكتالمو

 ىف باتللاو ةعيبلاب ةداهشلا تناكو خميغو هباتكو هتارزوو هداوقو

 د نيل حشو انيظفحح ىلا ةبحعالا لل , هكتعكو الا« كيلا

 0 دع قبح نب هللا دبع ركذف امهب باهذلاو امهجارخا

 ىنب وجو رضحأو 8 تا نأ ئجتا ميعارباو ىميمتلا ديزي
 ىلع بانالا ةءاقب ممأو 1 تيبلا اا ءاهقفلاو داوقلاو مشاع

 000 ا حن لمح ,انهيلع دنهسلاو ديحو هللا دبع

 رمألا اذه نأ ليقف عشو قلعيل عفر املف ةبعللا ىف باتللا قّلعي 0

 2) 0 ام. 82) 5ع 1ص هجا-آلزةنن25. (. 5. م. كل تالصلاو.



 امك نس م“

 عياب ث مساقلل ةعيبلا ىلع كيشرلا ضح ام لوا كلذ ناكف

 لاَكفَف مصاوعلاو ربغتلاو ةيبولا هالوو همم داو دنبأ مساقلل

 ل53

 انتسايس 00 لق هلئآ
 - هدو - هس
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 انّلا ْلَمْعَي صاع هلل تراك مم

 انَتْسلاَو نيّحلا ايحاف هافطضا اَمَل
 كبح رح

 نقي ل انب

 كيك تا ةماعلا م لاق ةثالخلا «دالوا نيب ف مس اَملَو لق

 لاقف كلذ ىف ءارعشلا تلاقو ةيعبلا ىلع ةفوصم كلذ ىف عنص

 مهضعب

 ينم سشتلا «قب هسا

 مزتكاب 0 ءليهلل 6
 31 56 عل ترق >

 هلا .02-

 - درع نجعل عمصلدو

 تا

 00 ةباكلا 1 لام

 ادالبلاو ةفالخلا هتيسقب

 «ةاقاريتلا هقراسفسم نس 50-

 هس 0 سس ل 25د

 ادادولا 5 مهفالخ

 وعم ييقلا كب 0

 اداحشلا ب 2 اهل 0 ذقت :لايتق نع هيحشل اردد
 6 ء عم 2 © ادع 3 م

 20 انانينسعلاو عضعصتلا اهمولاو ل مع الت اهسبلاو
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 «د)' امل دس

 كلذ غلبف َءاطع اهلعا ىطعأف ةكم ىلا راص رق اَنلث ءاطع قيطعيف

 هنبال لقع كيرلا ناكو رانيد فلا © نيسيخو رانيد علا, ىلا

 0 فاد نع ىيباىنب'نيح 'ىكذءاميح ىيعلا بالو قبح

 'نيمألا هامسو ام“ ةنس نابعش -ىن :سيبكل مي ئككلا نمح#

 نومأملا هللا كبعل عياب رث ال5 ةنس ىف قارعلاو مأشلا هيلا مضو ة

 ىف لاقف قرشملا ١-0 ىلا. ناذيه كح نمي لوو ان نس 3 ةقرلاب

 رسافلا ريع نب ملس كلذ
 لضافلا قلكْلاو ىجحلا ىنل ىَّحِهْلا ماما نوراه عياب

 رعت لاعفألا نيا هتاومأ تيبس فلخملا

 لداعلاو لضافلا مكاحلاو هيولخ ىف ”نفانلا تلح

 لعافاو قداصلا لنئاقُلأو 0 8 22

 ء لئاعلا ىلع ىدجملا لضفملاو املصخ اذا 3 0

 لزانلا تدحلا دنع فوعلاب ل ع ع

 لطابلا ةملظ كجكت اذا هكلم ىف 0
 لعاجلا ىع ليحل 5 ا 0 نطل بع 1

 يع ٍرْجَح ىف ناك كيرلا نب مساقلا نأ شيرق نب نسل ركذو
 دبع هيلا بتك نوماماو دمك كيرلا عياب املف خاص نب كلملا

 اص ىب كلملا

 ا 0 ابحت ناديت. ىذلا «كيلملاء اهنا اب
 ادن كلملا يف ل مَدقَأو 00 7 0 ٌلقعا 20

 . ون

 ادرق دهعلا 5 لعل ىسداو 3 2

 «) 51غ ناتمونتاتع ٠1د 10-21] 31121, 7772 .ر 14 6 م سم.

 2 6 ا 2دنلا. 7)22 © لماعلا - 2)' ةزع ونيموتتعت 10:81 آل: 177

 ا نفعا مساقلل.



 امأ ةنس "اهأ

 © لصوملا فيرط ىلع ةقرلا ىلا ىيشرلا اهيف صخاشو

 ىف يرخت هل نذأف راوخلو ةرمعلا ىف 5 كلاخ ىب ىبك اهيف هنذاتساو

 رث مل تقو ىلإ ةكجك طبار رث ناضمر رهش ةرمع رمتعاو نابعش

 © نيلجر تلتقف ةقعاص ماركل دجاسملا ىف تنعقوو مح

 5يمح ني هللا دبع نب ىبحم نب روصتم اهيف سال مف

 © ىلع نبا

 ثادحالا نم اهيف ناك اع بخل ركذ

 نإ يوم ان نت
 10 2 ن اسارخ تسماقنتسأو درأرذو ععءاسن ىبسو اهب هلئقف اسن ل :تيصخل

 رمأ ىف هبذك ىلع فر سرشا نب ةمامث كينترلا سبح اهيفو

 ة هيدر" ىبا ىسيعا ملل
 سابعلا قوتو زيك دنع روصنملا رفعج نا نب رفعج تام اهيفو

 © دادغبب كيح نبا

 ؛ة ىف ححلل ةقرلا نم هصوخ# ناكو ديشرلا نوراه اهيف سانلاب جحو

 مالسلا ةنبادم لخدب مو رابثألاب رف ةنسلا هذه نم ناضم 3 وهش

 نيبو هنيب تارادلا يحب تارفلا ىطاش ىلع الهانم لون هنللو

 نب نامتع نب ميعاربا ةقرلب فلخو سارف ةعبس مالسلا ةنيدم

 0 نومأملا هللا ىبعو نيمألا اديح هينبا دعم يرحل كيهن

 ه هيلا نومدقي اوناك ةيطعا ةتلث اهلها ىطعأت ةنيدماب أدب هدهع

 نومأملا ىلا ف اًينث ءاطع هيطعيف كمحن ىلا رت ةطع ٍةيطعيف

 ©6) 512 ننمواتع 1ط2 حجاحالز. 0 كيزم. 01 مط [١-1 ةطققأل و

 ل



 ك1 را

 هىلع نب نيج نب هللا دبع نب دمحن نب ميقاربا اهيف سانلاب محو

 ختامو نيناهمثو سوح ةذس تاحد مك

 تادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 اهيلاو وهو ىزاولا هيورهم ناتسربط لأ لنق نم ناك ام كلذ ىف

 © ىترثل كيعس نب هللا « دبع هناكم ديشرلا ىّلوف 5

 0 ىجراخل ةبطحق نب نبا ىرابنألا ناجرلا دبع لتق اهيفو

 © خعلغلا

 نب ىسيع بتوف ناسارخ نم سيغّلابب 5 ىناشلا ةزج ثاع اهيقو

 د0 هلكو ةلتقفا زج ناعما نم“ فالآ ةشع- لع. ىسيع نب لع

 كلذ ىف رفادغلا وبا لاقف راهدنقلاو ناتسلبازو 0

 001 | دولا دهب ١ يتولد نوبعت جشع
 0 ىلا اهلوَح ابق ن اتسلباز الو اًلبك َعَحَي ملا

 كوين ىلعو اهيلع بلغو « اسّنب ةئيناث 5 جر-خ اهيفو

 وسحأ ىضمو مزهف اهب طاحأف ورم ىلا فحزو روباسينو سوو
 © مهأ ىينقو سرس 15

 © ديزي نب ”دسا هناكم ىف. ةعّدربب كيم نب ديزي تام اهيفو
 ©بادغيب ىسوم نب نيطقي تام اهيفو

 رو ةرخآلا ىدايج ىف نادغبب ىلع نب دكبصلا دبع تام اهيفو
 ت0 01 لمعت ةاوأ : بسلا“ اسلي غلا" لكنت لع ركع نكي

 2) 51 01106064 1طن 211091121, 77ه, عا 14. كرب

 م) كزع ناتقوتع 1ص جا-آ)ز. عع ] دلعفطتر م. مب (نطا قلع ىراسلا).

 6 ىراولا» 14 ع ال م © 1م015 م ءاأع ورم 7) 51غ 10011
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 امل تب ارم

 لام هيلا لجو. ىلع هناوف نيقرلا هرفن ناسخ لدع نك هبا

 نا برحن نومأملا هنبا لبق نم ناسارخ ىلا كيشرلا هذرف اًميظع

 8 عجرف بيصخلا
 هللا دبع نب :بيهو بيصخلا وبا. ناساخ نم .اسنب جرخ اهيفو

 5 8 شيركلا ديم ىءاستلا

 كامسلا ىب دمحتو نادغبت سمح نب رفعجم ني ىنوم تام اهيقو

 © ىضاقلا

 .كبع نب ديح نب ىداهلا ىبوم نب سابعلا سانلاب مح اهيفو

 5 ىلع وي ىمح دنا

 0 ذئامو نينامتو عبرأ خنس تنلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربخل ركذ

 اقصنم ةرخآلا ىدايج ىف مالسلا ةنيكم نوراه «مكق اهيفف

 نيلملا .قخلإ ؛اهيلا رايق اهل ىفسلا ىف تافلا ىف ها نيو

 نياتيعلا ىنب هال هيغل 1ك انيس كل جارضتسا ىلوو اياقبلاب

 لق دوأد موو 00 ذخكم ىرسبربلا دامحح ىلوو برضلاو سبخلاب ماس

 تتسلل تور سس تضل سل 3
 هايا اهالوف بلغألا نب ميعاربا ةيقيرفا رمأب مقو ناتسربط قتارلا
 8 كيشولا

 20 نىسيع نب ع كلذ ةاطغأف 0 بيصخلا د 0 2

 25 مودق. 6) ( كيبع.
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 4م زار 027

 خئامو نينامثو تلف نش" تلخد مث

 اهيف تناك ىتلا ثاذحالا نع ربخل ركذ

 عاقياو باوبألا باب نم ناتاخ ةنبا ببسب رولا يورخ كلذ نف
 ختام نم رثكا ركذ ابيف عيبسو ةمذلا لفأو كلانه نييلسلاب

 ديشرلا ديف هلتمب 0 مالسالا ف عمسي مل اًميظع أارما اوكهتنذ «فلا 5

 لزنأو ههجوو كنجناب داوقو ناكيردا عم* قيرما نب ديك ةينيمرأ

 ببس ىف ليق دقو 22 ةينيمرا لعل اةدر نيبيصن مزاخ نب ” ةيرخ

 هللا دبع نب كمح هكذام كلذو ليقلا اذه ريغ ةينيمرا ررّضلا ليخد

 ناك نوراغ نامز ىف ةينيمرا رزكلا ليخد ببس نا هقحح هابا نأ
 لخدف سأفب ئملسلا مكانملا قنع برض ملس ىب كيعس نأ

 ةخملتلا نم ةينيمرا اولخدف كيعس ىلع مهنثاكتساو روخلا نآلد هنيا

 هجوف اًموي نيعبس ْنَطأ اهيف اوماقأو تاملسملا اوككنو كيعس مزهناف

 00 ا اا هيلدا نأ ديم نبا دايربو مراح جو 200
 8 ةيلثلا تّدسو روكلا اجرخأو قىيعس كسفا ام

 ناسارخ وهو نامام نب ىسيع نب ىلع ىلا كينثرلا بتك اهيفو 5

 هيلع 2 لمح ناك هنا كلذب هيلا هبات6 ببس ناكو هيلا ريصلاب
 ىسيع نب ىلع فلخساف فالخل ىلع /عبجا دق هنا هل ليقو

 ه) 5زع نا10ل11ع هز, 14 ءأ 1ع 60ءزءر 774ي/:. آ]ععلأ انت

 جرم 12 21121])1-21: فلا ةثام نم وثكا ىف (مانكو روشل كلم) ءاجو
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 امل خخنس ك4

 ةئتامو نينامتو نيتنتأ ةنس تلخد مث

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 اهب هتعيبو ةقرلا ىلا هيسمو ةكم نم كيشرلا فارصنا اهيف ناكف

 هل ةعيبلا ٌكخأو نيمألا كمح هنبا دعب نومأملا هللا دبع هنبال

 :رق ىيحح ىب'رفعج لل هيأ همصو ةقرلاب كلذي ىنلل ىلع

 ىسيع نب ىلع داوقلا نمو ملص نب كلملا دكبعو روصنملا رفعج

 لصتي امو ناسارخ هوبا هالوو اهمدق نيح مالسلا ةنيدعب مل عيوبف

 © نومأملا هامسو ناذمع ىلا اهب

 10 تناف .ىيك ىنب لضفلا ىلا ردكلا كلم ناقاخ .ةنبا تلج اهيفو

 :دقنبا نا هووبخأف اهيبا ىلا ةنخارطلا نم اهعم ناك .نم عجرف

 © نيبلسملا برن ةبعألا ىف فخأو كلذل فنحن ةليغ 2 تلنق
 © مالسلا ةنيدم ىلا كلاخ قيد يكل اهض فرصنأو

 "غليف عاص نب كلملا فبع ني ناجرلا دبع ةغئاصلا اهيف ارقد
 © فهللا باككأ ةنيدم 0 سوسفد

 هما اورقأو نويلا ىب نيطنطسق ٍهكلم ىتنيع' مورلا تلمس اهيفو
 0 : 1 ع

 كح نب قلم ' حا ىسيغا نبأ ىوم اهنيك ناكل رك
 50 © ىلع ىبا

 2 0 نتناأت 5 717) 51م م20 ظكروزيمكم نم ون11ع هاتم13 17 62

 4) طقطعمأ ء000.: طمع 10م ذ سوسقرد» ( سوسقن. 2 14 ء5أ

 هدم: >2 15 رز. هرعو ةمص٠ب 2. هع ةفيطعاو 1( سطع



 كرد ام نس

 لزانملا اهب ىنتناو اهنكسف ةريلل ىلا صخ# رق مالسلا ةنيدم مدقف

 لأ هب بتوف اموي نيعبرا نم اون ماقأو ططخلا هعم نم عطقأو

 نم ضصخ# رق مالسلا ةنيدم ىلا لكتراف هترواج اوءاسأو ةفوللا

 ىلا صخ# نيح مالسلا ةنيدع فلختساو ةقرلا ىلا مالسلا ةنيدم

 © نيقارعلا هالوو نيمألا اًدمحن ةقرلا 5

 نب ىسوم نب ىسيع نب ىسوم ذنسلا هذه ىف سانلاب محو
 ةدلع ىب أتيح

 خئامو نينامتو ىدحأ هنس تاخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 فاصفصلا نصح ةونع اهب ختنقاف مورلا ضرا كيشرلا وزغ اهيف ناكف
 ةصفح- تأ نب ناورم لاقف

 اَعَصْقص نق قاسْفَصلا كرت ْنَق ىَقَطْسُمْلا َنينِموُمْلا َريمأ نا

 ١ اقع مفر نأ عبق نيو. عنل :نب هللا اصمت
 © كلام نب ةزجو ةبطحق نب نسلممل قيت اهيفو

 8 ناجرج ىلع ةريخل تبلغ اهيفو 5
 نك ظلطلا ةينك -واذص 3. هقرلا هلوزن" كنح قيشرلا تدخلا اهيفو
 ' © معلص كمحم

 رق يدل سانلل ماا كّيشرلا © نوراه ةنسلا هذع ىف سانلاب يمحو

 نذأف ذكي ماقملا ف نذالا هلأسو متاخل هيلا دف هافعأف ةيالولا نما

 © كم ىلا فرصتاف هل



 مو ةدنس كم

 اهنم اوجرخ ىيذلا يراول ببسب لسنا روس كيشرلا مده اهيفو

 ©اًنطو اهذختاو اهلونف ةّقرلا ىلا ىضم رث

 مالسلا ةنيدم ىلا هلفقأو ةيقيرقا نع نيعأ نب ةيثرف لوع اهيفو
 © سرخل ىلع ىيكح نب رفعج هفلخكتسان

 59 ةرانم سأر طقسف ةكيدش لول ردصم ضراب تدناك اهيفو

 © ةيردنكسالا

 راقب ني ملُسُم هلتقف ةريزجلب ىَرنِ» ينابيشلا ةفارخ مكح آهبق
 © ىيقعلا ملسم ىبا

 نافام نب ىسيع نب ىلع بتكت برنكت 0 ةرمكل نجرخ اهيفو

 !0 قيدتز هنأو ىك 0 ىنلا نا

 دبع كلذ وو نابورلاو ناتسربط نع ىيح نب لصفلا لزع اهيفو

 ىيحج نب لمح اّملوو ىرلا نع اًضيا لصفلا لزعو مزاخ ىب هللا
 © ةريزلل ب ملسإ نب ثيعس دوو رنخت نب ترا 001
 ©مصاع ىب رقز نب ةيواعم اهيف ةفئاصلا ارغو

 مركل ىف اهمدقف ةكم نم 2 هقرصنم ةرصبلا ىلا كيشرلا راص اهيفو

 رفعج نب ىسيع رصق ىلا اهنم لوحت رث امي ةقّدحملا لونف اهنم

 دلاخ نب ىيج درفتحا ىذلا ناحبس رهن ىف بكر رث ةبيرخاب

 رسما مكحاسا ىتحح لقعُم رهنو ةلبألا رهن ركسو هيلا رظن ىنتح
  مرخل نم تيقب ةليل ةرشع ىتنثال ةرصبلا نع صخ# رق ناكجس

15 
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