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 )سوم حورجصستت112 0ع 73692 ه6 طممصاطات5 11ةخطتلعكت. 20هةطدحأو ىلث1 طاح هلع

 طزدطسم. 11ز5ؤمدتح قمسصخدختتعتع آ[كدلمس )"1

 (طحاتككمدك هادا هغدحعهلكاكتلت. طصصعتمءم دممتستما» ءطقل 1 [هكاتق م1111

 كلتسسس 11ةغاتاعت طمتسمت» عدم هات ءادداثلطدط هتعولتع 1120111 6

 هاتعججست طرود وطعم 11ةغطتلكل, '!ةداتطت 1101-31 3ةلكاكتل 2

 :]1ةطت ةعددطصتت 1

 قسساتع 233. 81هطقستسس ع0 زانح ة4طل-د]1- 112111[ 36]731-22 110195ةلكح

 اكلم مععصممستع 5؟ةغاطتلع ةفمومو 6تهعامحهمون |؟خبأر |” هن قلتم-

 ]دسدص آ[ةغطتلكل مم56 مد615 طمم!اءاتح ءاطهات ا هلتت 150616 16 13.ن.

 1[هغوحكجلكاكل1 ءانرتص ءةىعموات5 مددت مت ءطعتت01 ]ط6 ط١ هظ10ع]61[1 معد

 زمكمرصصتدسم ءغ غمحصعسانسح دععوأ ]5/7 . ”نرمقت» دطص 1"ةيتهلز ءاتق-

 [ه0ت36 طمج20ها11 65 1023 601165121111 , 01101011122 315 ]1 101[651"1-

 طع مرخم رمهعتو ةانصتمم ةواكوممه الذب . ةطت ”1-1؟دمخت (ةلططحصعل

 زطس 0طخا:0 ]كحل طوصح ءمدقكءدصكات» أم.

 مساند 234. ]1طن ج8-1دكخاط ءاعا1هغ لذ 1156 هاته 113120 طم

 ملطعساددت0زةدد. هدأ 1هدعدس هزردان عمهات هاد عت> لغم 8هعطق 1310 عاح

 رتتعاو ءةدتكاتا» هرم “1كدم ذاطص ةق-8ءاندتعا ]ملا .

 الدال

 ا

 اهبل

 زهيس ممحعجتسوللم 1خةعاطل كدطصتمم 1012016. 20516011312 م01عاناتق قأنو

 0ل1عدتكمم ءاتاطلعاتاو ت11 هاتوا 0ععاتز 3315 031111:

 زميبع قخدصتتعف 235. 1اةعاط ءلتعد5 2 مءمععتتسهأ1 026 82عط0303 ءدصلخاتا“

 تتم م06مانتك طمتستماكع هن هزت مععوطد» | ملم

 زيي 1 جاد 8و تنال ءهةهدالتكاتق ةانع 35[110؟ةلكلكللات10. 11216166061216 21-110*-

 اممم ؟زأمع زانق مدت أى , هول دس موونو موتك أمك . [)ةونوطانسص

 0ع (نطسعاألدطتف ءأ ل0 عزق , نانتط انك 0111:9212 ععزم نهي 011112111.
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 زسوع 1[ةلطرستمل مىعتلمر1هماطعأو كدصصحتصتمع ءدماخانا» عا ؟اهععالتكف ءمعلتكاتل“.

 1[ه6ةهكعداكلكا ع5 81105 دل-ال[1هدغدعا, ةلعالام 322 هن 21---0

 هنعممدعورتعد 0ععلعمجن, ةتسعت]هدوننع مدخل دععمت مهعلعك )آه .

 [رلتءعنتست 0ع طوع ده 1115 ١ موقصحتو ذص طمصطما عطل ةماخاتتم أهل.

 1وطقلع ذطص 1طقخطشم هطلغ |؟ أ“ .

 قمستتك 236. 2ه56 ممم عدص 1هطقلك زططد 1طةاطخس , 811115 ءزاتق 110-

 طحت عل (مجنجع ؟701:2ءاأهأ15 0011112 ]11115 6126) 10ءاتتط ءزاتق 0-

 معا. 1*صدغع» [هطقلك , ة1هطقستسعل , مةعاععطاتق ءولللق , أنا

 مطابخ عازم عأ. 8مددتس زطدد اةدمؤقتأل زطدح 1طعةطتم 1طن 110 أ

 مرجعا معاك كانطعأتئادتكاس“ ءنسوتنع هلكت مععدك هأ اطوصق ءمدلععمك أ! ىف .

 دعم ذطص ةدطل دصمتتكانا أك هع موحتللم ممد6 1[هطفستسع0ل ةطص

 1طدةطتسم. 1106ه5ةلكلكل لانطعأ 0عقاتنتا طموتتكماعاتست 110531121, [11912-

 ناتع انطأ طدتك هسوتتأ عا مدفع هن عامك ؟تمتشد مدعم 10 ]1 هال.

 0210هللذط ةطط لوطز5 1طن (نطقلعقتت ةعاتتاتق 26 (هلحاهخغط ةط٠ط (نطقع

 اقص 1ك.

 مستت5 237. ةسمعمتا ءاطعا] دربك ءمصاتخج 10501 1طن 11ه طقتمتتت عا و 1

 مدت ىطن 5310 18[هاطحستسعل اند 13كم, دسم كنموتمع (أ؟ه١) ذم

 رير[وعا معانات ةادعععددعتتوت , ءاناتص0116 0510عد6 عا 1آساعت علان, 11م

 ندنم0 ظماعةخ 1طن فعءاتتت ءهماتكاتتطص 30 ءاطقاتكسم 01و. 20عاطق

 هوو ةووعمتغع» مانصتغ ١.1! . 1[هطحسصسع0 ذططص ةطقمتادط دطط '1ةطتنع

 وزعمساتد كماثأقع 82غ ذص ادادو 8دعطلفشه أ ٠١) . 3[هطحسسعل ط٠ قطع

 معمل زادط هط1 10030 ج1201عاناتتخ 10مم زا101عأ15 511م1عاتت1: 10111523 5

 هاحاتسعأ [ط٠ص ملكك طمس. ظماحح ةطسصتعلتف ةطاد ط5 100,30 , ةنجتق 4

 هرممرت] هت ةيحتعرتات أ ب1 , ءمدقعءدسكات»» , قلت كتعتملتحع دمهسلهطاتا“

 0عزملع 8دعالخلسسد مءامعدصغتت““» ةطت ”1-*قةعفطتمم ممقصم أ

 (©هدنمدد مطسصعلت5 ذطد ةادع» دا-0ططمدة1 (أ* وز طسنلتدع 600361.

 قل ممماتام انغ هةدصعتات5 ءىماتغت» أل“ .

 قسصمتت5 238. 8معاتو تدسادعتتم 12135 ةهعماتعددأ , 1[هطقاطس 1طن [ةدسقنا

 زماومل عن 1و, هن معصم عدتحس هنطتعتم 1111. 8مصصعست هممتتستتلأ

 وستمتمسل 5 10 نع كتتتح 1238113 8 رماتا لسنانع هدم 1115 6 عام

 ل

 قسسسات5 239. 1:016اج هعوعتتمص ءمصدات”ط (نطتمأ)91205 هان 1096085 ]21:0-

 ماتا ءاوطخات»“. 1106م جردتتم [عداناتتت مولطمت ناتج نط 1510 هداه 1210161

 لتعم 8دتسفتأ, لتع 21 دمعصمت5 ططتت :1-1ه0لو 1“.

 قصتك 240. 'لكدرستت] انك ]10 ءوووع , 011622 ءمرطم]مءوءلن 'هتعلقط زاد

 عر

1 

 اليزح

15 

 نوار
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 "ةعاقا نصف معمم. قطسعم ذا هلأ 8وووقخل ممم أ0أ , مدتنالم

 ممكن قلطس 18[هاندصتسعل (أ؟ 1.0. لوطزخ ذطص ىلعاطدتم 2 اهعم 15

 كاتم: ع01 22017ءات7 ؛ 10مم عزاتك آططزدتلمتع 1طن قطقحدا- [[ةطنل 50

 *1200131-1 هعوتانات1“.

 قحنصتت5 241. 8615 معاعأاتو ]طم عدددع. لاتكدات ءطحاتألع ةعكعتتع ماتتت-

 انسان. (نطستعأتحطت اندخاع ممعالدتطغات1*. “153. طاح ]زون د 83عط080عتقأك ,

 ندا طماع لتءعر: ون ملط ظداعتم , 0ددوتنم, ةتوءطقع عا 1131ع96ر لاتك5ات

 ءامدلتكجع عماطععااناتك ءدعلتطتت» 006غ 1201ةناتت'. 1ةمتكأم19 16

 1طط كدلطزد ةط0 0طقلعقت 0ع طقع 7ع 30 1[8هطحسسعل0 ط٠ 4011

 زاد "[ةطخس. ظمدصممت 701605 ذص فصقمتتك "همتنمك 111 . 8 علعصماتم

 مما هدخحسم 1ماعت» ل[هداتسمم5 ها طماطصو05 , 70هعوتتأتع '1'1عم0م75 طمع

 ردع و عع. 28005, لمدمتما 100131312 21111, 111111611122 50151161 ععات-

 عون هك ىصقمصتد ةمعومت ةصكدلسما أ. 11هذدحهتءلكا طعاطمم

 يصعد ةمذ مدلج 1[1هطمسمسسعلت ذطد ةطقلهتانط جلدآعمدصسصت أ.

 نتتأت ءم5 كاتموت:هم ]11 . 8فمع ةمدحتصم قلث 8ذطح هو ةدطسستأاات.

 لورا

 ميربس قررت115 242. '1ء2ع 206115 12 ]لكت015 أذ ؟1عطتق, 0110 5

 رات عاتات5 طماستتتاتا2 2671. 10129121 1226111112 1129301128 ا 4

 لعاستدسدم ةس101 م10 علنا

 قسستتد 248. 810[ةحوهاكلكلا ةعلعمج 20 آلددد ةقعاتاتت 52511: هاقأاتآ ان.

 فطساحت7تو 444. 18106غةك؟جلكلكتا لتماطاتق دطعطعتطاتق ]لوط ةقعأ م67ةعاأك ر

 كورس متن مسم 7016. (ناتسد طوطقمعأ] 0عمءتتطت ان. 80عاد3 . (ةسقاا ءدح

 مانعممت. 0طهلثلك طقفامسم طهاعامع ةعوتشا أب . ظدعااتوزمع دمعت

 لتعات5 20 8دطتعقتل 1ع1معوقاتا , 601215 5.

 ةمسمتتم 245. 81هأغهحكهلكاكتا 8[ةطغمدس ةدصحتت>هع 26016 عد71 )ع1 أ

 ءدحفاعتط لانعأ. الاد عدت كانط مأات5 طتقعع 0همعتطاتق 1هعااتتتأات1“. 1

 تعمم 1001311 دطاح لدئاعكتط (نطتعأ 1912115. 1" عوف 1201115 12 060

 نتنم ةىدغمءاطتح, 1طدملتععو ع طزوطدلح مءدوعتسع موكتسصكاتت“ أ.

 طمرسوتتا علعس م1 هد عاتح ءدزما لح هاتان م1هزجماتت12 1. 3205 , تكانت 018-

 قاتم نوف 017ه165 مءموطتصسلتك ممدختلحسلت .١) و عدمدسص ذطص

 11دعاطاد0 هن 11055. زاد 4قط8191115-21-0 مععاتاتتت3ك هدوعانات1ا15 , 2 0

 ©طدتقهت ]مط , طمدختسم ةهططصتعم , كسءاتتصك ءعطااتك أ 1] , طمصتع همواتدكاتت“

 هك ممعوطاتد» ]!!1) . قلثتحد دمضوأتم 0ع ءدفعسم نع 111. 1ة[ةعؤ ذطص

 مط0ل- 1111-1 ةرجمزت] ع1 31عمانتق 20111111 اع , 8دعطختوزال“ عتطع-

 هلال عا لص هوععت» ءماطراءاأنا11:. ماتوت] 50ه هتفؤنا تر ل

 1معمادع ءوهاعالا) آلف هع ءعا 10عمأطعاأدسم 1هددحتحاندم !10ه5ا1 ت15 ع0:

 | حان

 ار

 ع
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 8م 8مصمسمد"ندم دمنا و 1[هداتصمو مم هم هؤوحن | 6. طلت

 للورد كادتستم ممدازكادتك انك هآتط 8ةدتووتناتتح ةعاطم0176 ال11

 قسسصستات5 2460. ل1هداتست طمات1][غ05 ظماطصدت05 ءدردأتك0م5 ةعزاتاتل. 1:ع0 عمت م10

 ممالك هد”نطم. ظاورتننأ1م ظاوعتت 167 هلدفمطحت» 06 16عواتماتع ذاتك 30

 همك مسصتس هرمماتطم.

 مستو 24/. 1106غةككدلكاكتل هءعالتأات1. لا6ع6 ءطحلتثلح طمحقح 116

 (عتعرط ك5مععااتاتتح طهطعطدأ) ءمحقفعدتت م136ع0150116 عزاتق 08311 لح

 1”ةخطم ةطص نطقلعذات. 116 ها ؟ةعاتصاتق 0ط210ولادلط 11ه وعألات12 62:3.-

 عرئادست هم نن00 ءاهلأك5ذع معو جلعاد دما انصح 5ع0 20ه عاتت هلع

 11هكممت زعمستس ذط مععلطتق مانطاتعتو عون ]؟ ها“ . [ناغسصتتق 5

 11هغمحهلءلكلذ 1١ فذ . ةةوطدعندك لتع مدنمدتسم هرم تع 1[هدوعتتانس

 ه1 ]صامت عرتع ؟؟؟دعللحس , 80عطق عا 31105 10638 01105 ©0101:19 6

 ىدتعزتار ومعع ةاتكمت هما أ! هك . 810مكدعتع د مدع ]9ععدقتاتاتق , ءةاقك

 هعءععوهزمرجعتتت عاطا1عاقتنأف ءزاتك ا ةاطودأ عا ةععجست 2ط011عول 70ةلقتل و

 رجع مدتمدسنح 0 دنعوسط أ! هدب . >[مد لتت ممدو6 110غةحكهلعاكتا هءلتكاتت“

 ادم. موععتمأتم ىعقتم ه1 . حل-1"هنط ذطص 0طختعخسص كح دلت

 رسام م طس» أذ . مط حفلت هعتطحو هلح1دخاطت ةهموقتغ "1١ . 0طدتقع

 دالقط ممتنع ؟710عرتف 110 ةعجاتسم 112 70165316 0113:601:11112]0125 6856©

 طفالو ةطونتسعت |" ؛ مرومعدعتد رصم»ا35 ءدحاثككع. 8[كهدصتتلاه 06 15

 هن دصم»تطاسق ك5 طوضصسح 11هوصةصت ذطط هطأ ”-طزوصتتا ذص نانتم لاق

 منعععودزماتت5 ظعماعامع مططدمتلت5 ؟حلصلتعدت, ةهلتدعتتع ءزات50عءاتت 621-

 رصتصم. 0ه]1هونتحسم تحط آدطزذ ذطص ةلعطدس لع 31ةسخسم

 1مل (مكدك ل1هحاحعتتت. 2ءضاتاعأ مدطخعم هععاكاتسد ؟ان1556 هب 1”ةشاطم 1طدت

 (01اخلكخم , طاتطتع هات لاتقكا1 1111556 111 1"عاتطأ نان (اأ. 0011

 ءادولتتقع لادكز ن:هتحلتتسص» 20ع1 051. ظادصسوألتم 06 هدع0ع 10[1[ة5ةاكلكللم

 ملحسعل طاح جا نطدعتاط ها 5540 زلط ط[هددحدت0ل كادت 131165 10د

 اةهعلس هلحالآ هدمت هن دل 81هددتزده جقسعت زدطوصت |!“ ؛ لن ءاصس

 ردحان عدسملو 18[هدخدعتتست اذه.

 قحضرتات5 248. 5هدلعصدأع ىاتصعل ةطنت دل-طحدعأاط نتآ 1؟ةعئلتطت

 رتدلدألم طعصماتسح طقاطعع ت16, طاتتغ 25201131 طعالاتاتح ماتو

 مصحات م5. ااا عنمع ل1هددادعاتتا 50 1[هطحستتستع0 آان 40115 طن

 '[خطنس» 06 طعالم ةدعنم أمل.

 هل-ال[ه "دمت ع حجل-1[ههئ)ج0 معاتطخكاتا“ 31016316 زادك 515.

 موصعراطت ءمدخنست أ ة[1هدغدعتست أ

 11هرك 8[همادعتس. كوصصتتالج 46 ةزغه هن طمم»تتطتو 31. 1وكعذط زطد

 الما

 اول

 اثنأ

 ام

 اثم

 ار
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 دا-آدتاط هيد وزذس» هع 810يزسهذذصم 1عمذطاتنتط ؟عاطقأ أةء٠.

 (0طودلتتذتد5 هلحال1هدؤدتشمت (خلطست عل ةط٠نح 8[هطحسسصعل 1طن 110-21هغجعتس).

 قملستعل ذل جا-(طمعتط كيس "انك 5 80هعاطقر 0ةسصتععا , هلثتق , 5

 11ه واكلكتلا ءطقاتكهنت ءةععارب0لعتتع ةاوطتتا. 'لئاتطمتت]انات5 59128136 3

 حمتنعس 11هدممز !ةءا“ . عودت طعس قطقمتاهلط ذطص '[ةطنلاو 1

 0طم»فمذصت رصمسكدت, ظاذسم 8[هطحصمصعل أ ةانععع0ت4 !ةءف . 8هعاطخ جلع

 [عمطت» هطتغ, قلتسك زنك 11355 هذ ذص لن عصتادأع هدعععلتخ أةءك.

 (0طد10 للملح ةطد لوطزذ زاد (نطقاعةد 7ءاععدتتت»» زد طوساعحمل. 110ءاغة ل

 هرصصعم ةدصلمد 210ة221 ها 3[ههتزدلت ءةطصتغ مدثم ح6 هسطتتم !ةاير

 0عزردلع زج كتدأذملتدسسم دماغ ات1:. مط عل 1اطدح ج1-(نطوعأاط ازد (00عاودم

 مواععدطت» طوصتق ىمدقدءوتتع !ةءم . 01ةيستكعال ةمتناتك 1

 مسصستت5 249. مهتخ زانح قطقلحجاادط جلدةلك3" 'ءدسح ءةععطعااات 60161-

 لتضع جه طمصماتتك. ][ء120ع ىلث طاح لجطرذ دا-ةخسحددتأ ج1 115 ء120 عم

 ةععامتا ه6 معا. ظلسصخلاتك طقتناتللل عا 201ءعةدتانستسص

 أآهأء. هن عوردورعوع أةذأأ ةحصتتلةات5 عا

 (01ةدستسعاط كتدح ةءاطخاطماعم هذ طماع ءطقاتكذع هدمصتطاتع 220035 26-

 هدحتقم هلاا ةاسصعاون ءةوودتع 1دنتح 11دعأطت هن 8هعاطقت (31-(هعطت#)

 رممدتك أاةأل" ؛ نحت هدس ذصغعع6ءئانطخ. 1ص 122030 زنك امعم مكصصتس

 ودمتم 26 , لعتصلم 81هطحسصس عل ذاطح هلد1"دلط] هلدطزوسلز هنت أذأ .

 موق ىلث زطدح هلح طزدطسم صمت كان. "[!هحعدع دمماتك ظمنزأ أةأؤ.

 ةمساتتك 250. ةءلتغتم ىلع لوطزذ زاد 0من اكاد ع. 8عاطتت «02-

 نكد عبط 202201 طمدوتلم زطدح 1[ةطمقتلا ط٠ 1طعقطتمب 1طن 110ج

 اهأم. لوطزذ تكدس جه0مجن أذل, دعه ةتعدتاتل“ عا صتعتل ككاتت. 82عام

 0501 طعاتطم ءدماتأ ءزاتك, هدطعأت ةعال16عأ و 11262131: 91115 16 0

 ءادجاث [هدصص دمتخا1 ممدك16, ةولعدج 222201111 (010جام1326 03210

 ادا . تنل ىط8ش 11ةدءارتس جل طزدنطست 0ع ءهمعلع ةوطزدع لتحعتأ

 اة

 ه1-[[جددت> ذطط 7210 ىلذ05 "1ةطوصمأةس هععاتجدت. 8[هطحستمع0 طاح

 قحتع ةلدظدلعطتك ونتتآ معد هنيدنهت م2عاععا) 5هادتسقس اان 4طلدلاوط

 طرد '[ةطخع "1"هطدتخمو عا دتلوسمو ةصتتخمت اجعحصمتلع 16 . 8[هطحسم

 معمل أ الزد [ددخ 2111 طمدا[دتصت هم5 20 طعءالانط» ءمدات3

 ىصزانصعتطف أ1)165 هع حل-[آدعدم ذطط 7310 ذصحتأوسطأ انك تطال

 هنوقمتدم آنأذب . 111غ ىسصما همردتستخغ أذا هغ ةؤسدس قدك أها”. .

 !ل[هاطحسست عل دطاح قت هن ةماحتسقس ةط٠د ق4طلهلاداط ةيعتستا. '1213-

 رتماقسم ةدطدعأم , طفعدس ذاطط 7210 هععدموت ظمتزاس ]هال , 31هطمسع

 اةوءأ

 اة.

 اهأ)'

 آهأه

 الهارارا
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 معمل زطح 81ةل3ل , ج2 110هدأدنأشمم ططتعكاتق, 11:طعاط 6ءاتز_) 13.1 , 560

 وزعم يرمدعمممت“ ه [1دعدصم طم 7هن0 اذا" . مزوككم ذطص ةطلحدتع

 1ل3لطنل , زدس دسصم 249 ه لتعصتغدتع زاد0نعزك ةانتنعمت ةططمأاتق !ةأأ و

 زد 8دععدسس ءامعدكات» أدل  عومدسم قلطعو ةظءطتست © قععاع تح

 ردت. 560110 6.

 قمستا15 251. ا1هعت1 هن ظمعاطم زةطاع علت 8ةعاطتتتاتل2, 11101112 ©

 هعمرتتع نست مععمح سدصست 1[1هغدودتكفنا. 1مم عدضت» 8هعطق ه 2ه]هنلم

 ص ئأتحصم , هعرتطو ءزاتك , ظؤةعطتس امتطتعم السلا هاذ 1[هدادكم ءادجمتأا

 مؤعاتستس ه مهلقتتم هتمم»ءعرتع. طوعا“ ةمال1 اك ةصتستعم»و 14

 ىمرجاتتو هع طمما]1, ءمادقمات ها هادعتم هع ءمصاتخك ءطقاتتكتم !ناثخي و

 عمل مرصرم»» مط ءملتغد»» مغ دس دتصعماو ءمدزز كد أها . كسك ةحطتتا-

 ةدحصال طابع, ؟؟هعتأ عا ظمعطخ ظقعطتستسح 1610213 لاناعتتنو, 6

 نحس 1[8هءادتشمم 8دعاطلةمصت2 1:01 1561112:111- انزل . طوذصو 0ع يعلم

 8ةعطتس أه.

 كن" ءعمع ةعاعا] عد ةوصحت١:دع ]1[ن دعمت ءادهتتاهدح ءانعاتتتا , 13

 قفل ىمصقتت عدصخ 181ه5دتصتسصت 20 ”ءلتغدست مونصمد مرتع أهل ,

 2016[1طحس 1[هكدمتت , نتن 81هىةتزدقتتسم ةنععودعمرتعتم 0ععتعصمت أةاف .

 016 د1وع 31ه[مدتأ ]هك . 81مهطمسصتسصعم ذطط ةطقحلتادل ذطح خطت 5ه-

 ررحورحن درت ءمصصتسعمكات ءيعا016غ, ءممجتقع ءماحنت*جطتل عا 823عطلخلمسم

 121111111 أآةؤء هع طمصستستاطات5 مع01615 هةعطصعاتت 1هعزأ جمالك انك هات

 نسم مقسم هاتة10ءاوطد» !ةذ)' , هع دلتقتس 20 8دعاطلةلسم 2 موتنا

 عورصدتدع صنم لمت مدع مموععام ل4 أدل“ . 1[نعج ذطص 8هعاطخ ص مم

 11همعمأ مدصعتت أنف مغ سموم ةطقحالحلط 8115 8هعاطشن هع( وعلل“.

 مداد 1ةكدمدسص ذطط دل-ةكءاطتم ءههتتدوتس 1105351 ةوواتتكاتا“ أ ةذف .

 11هتدمت طصممعسامسا» 20211031 2211 قطن قةطصعل عأ كانط ه0 "66

 1[كدلطخخولكتم, ونسدأ طحات]ألك زد 1111616 معاك 01115 5ءاطمسقمأ]دع 0

 ظمعطلخل قعد ممدتصت !ةذأ . 0مودعممأتم. تعمم 8[دطتستبةص

 هععدردسغ, طنكذم دةعمتسع جط 1ص "خطت سصتكدم أهكأ هع توسع 0طمعؤ-

 هؤدت (ةدعمت أةكل' . صعد اكدسءمرناتسم ص اهطتع هءقلعصتدالع تتعاتتو

 ررمماناعدطح» !دكل“ . 150لتعنحص 1طص "ةطنتس 0ع طقع ةعامدتح !ةكف.

 لكنرنعمم حركات ءمدقتتأناتت“ 121 6ءلز767ع ءمرطت7 0 عوأناتتتت م6ةعاتاتتوات ©

 طورسنلع ةجللورجوجاعتح ازباب . 3[هطمتسسصع0 ذا 0طقلتل زطط 15250 تتسم

 هعصتسع دعتغ 8دعاطلخمحسسم , ءماداتخذ ةتزانط ااطح ةططصتعل دمتخأتأاتت“ و

 معلم ةكدعدطتد» أذام . كد عوم مهرمان]ذدطغاتل" 2 8315 دق-8ءانحسُمفءاتز ة.

 "تست ]ن5 ماعاتءءدادع ةدتسمتتنمع , ةصقسمتادك ةستتقصت 11017319301 !ةدع .

 |ىهز*ثه

 أمزعل
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 ماعم
 1سمش11 زط 1"هعقفعاطو ءكدسص ءيىممعاطب ه دج لطقتتم 283عاطلةلنحم

 مولثغ (اذك1) أذدل . 38[خعق دطص 8هعاططش ةورتطتل هع د0 مدتاعد 1105ه ط1

 معلتسع عالو اذدأل .

 تمادتطسخت ط٠ ة4طلمتاحط زطط '!ةطل» 1جطدصتئأذط طرأ 5

 ركدعدست ذطص 7210, ونت ذص 8دئلدسم ؟دعتأ. 8ءلصلع 8هنز "ةعاتزجع! هلت“ ب

 تمنع قةاتلمتاتنح ءممتتمق أةدف.

 معصم طمستساتتت م6ء036هدختدح (اذذأ) , تتزانك لدتع هندك 8دصطأازهو

 حدحصق ةععلمت6. 181[هدقطتس ذطص 01اخخلكفص هنتدتللم ؟عمتخ 1[هىؤةكصم أةدح

 (0ةرماتكأ] 8دعطلج0عطسع5د يدصحت>هدتح 1ةطلاتاتأ , 2 1105220 11

 مومنكدسكامت» أنك“ . 1[مىمم ازغنععدع ه0 1[هطمسسعمل ذططد قالها دل

 راس "[ةطخع متغتغ !هك . 1كوطوءاطخص زط٠ص 8هعطق 8دعطةخفحتتم ةعطتأ

 اهكه . 2سسعنتس همومك همن عمم تام. (0هدعتلطنس ةطدت 8-8301

 (أدك) ج0 1طص ؟1ةطخس 1ه14 . 0مرصس عن كاسم ءررتفأم]ديحتس 1طن 10 7

 ءا ةمهععسم ةططن 4لططسسعل , ندعم 12202عأ 126 تن101[111616“ هك.

 ملت >-830) هغ جاتا نعوم زادك 1طط 1ةطتس دمتستتمتا 31-131

 جف ةطح ذطط 1كدتع زادعدات 1 "خطت هععتمدأ جاحفصطذ». ىطخن 84

 زاد 8هعان5 2 110"[ه220 رمتقداتك ءممتدك , 0اتععم طقفعطتل 1طن اكقتتق ©

 ظدعاطلخلم هتمموفتدم هعمولتغمم ك٠ , ظدعدت هن 8[د0ز طوس "عع

 ىمعتف أ!1.أ. 1كمددتص دط٠ص 1ومخكا كددص ءريعرتعأناب عفانق ةسصطقت“ م120-

 علت أك." . ؟كتسءعومع ممدن 0تكءعدهسسم 8[د0ز ةطدع خسطخت» ؟10ه1هغ0 0

 للسما نت اك, . سوست لعمخند 11هعدتست اك معمرععتكاتق اتق نطل

 ل قىماستك ةستقدلف ةتسمتغع» 8دعاطقلخمتسس ةنعلأ اك.م. نم 0

 هجوم دلك نذدتك 'لكدسعءوم متعدد "اك زكعحدسح دطممعممتم هلع

 هععجتا أكأ“ ؛ طوع طفصع ةسد عود مدات]61 لتععم عا ةعتتاطدم 20 مهتاعق

 11ه غمعز ةعدصععتطك ال1 . 0مدغنو لعمق متهعدت0تت 110ةتست 0ع "ناد"

 هععمدعتمم معممسادصخ اكلذ, 1411 . عقمءارتستغمستسم طانطان انك 1]1838-

 لذه ز1ا1. عممتغم ةلتقدع 1كنكمع ءمرسمءدعاطنتخ 2 8[هدةطتس ذا

 0طخلم اكل . نع مهاتطمسد 11هتمعتن هع هقز دصعتغ 1111 (ا1أ7). 0م

 مدعمدتم»» عم ةصاخدسكم 8ةعط030, هعمل ”ءمءاطسمكتس ١) . ىلث05 4

 ركصستحم (1[عقمكعممعس) د 1كمعطخس ذطص هطت طمامع تعاصسكر أك”ءر اا“
 رعخكس رعلتك هك ةصعمادف 20 مدعم 3[ه"معتن تهطتخ 111 . ةطق >لدهت

 ممكن مزعغممتدع د0 ةسطذستسس ةهادسص ؟ءعامدعتت هط 06ع0لعم6 8ةعطح

 فلن ةدطزتعتم أ" . ©هللمودتسسس 1 '1ةطخس تكاد ات ءاطاتق 82عاح

 ذل اك]ه: هدععيسولمدع عاج 1تسعوك ظيصقتتطا عا ههقأ18 ع0"

 0تسمتسمك 111. ظمعطخ هن ؟[دعتك هموم حنس 606 '1كدتعدعر ]لمعان

 زىمراش

 ادمثأ

51 
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 طموذ عد, هععزلخ كلب. 1ولعم تسمع ةجحتنت 8دعطل0ءرقعم 160

 1؟نعوست ءدمعددرتتا أذ !صطصدسك دم0عت13. 1 '!ةلطتتخ ءتاتتت0

 06 مدعع ةهعتذ أكله , 8دعط030عصقود مرخمرستعسزق ءمدص ءععأأا : هزمت قت انت“

 يىالمودتح ظعرت صمدصتسع 181هدؤج لش دخ أ 110 ممماتس 5116ععد501*عاتت 06518

 مدغتسم ذأ أك. , 11عرو عادم رويت ةهمدطمءاثا0 ةانتطات] نانا 1611010

 انهأ . 3[هوؤخكم هود ةلامودتعكت» هن ةطتلعو زمطعت |, !1*# . 11هدمتم

 ع ةمدصم 1ص '[ةطشس ةصكحتطادك طصتوتنهت ل ةللقفك 8 5 . نو دع

 مدعصك ]طم ةطنع هنعم 18[هدؤهكصسصت دصتشمتم هلك اب . 1[هدامتس

 ماعجمس مماعم ادد 056 1 '!ةاتو 0ع مهم 31 1 .0]001-

 ونستس 1طط '[ةطنعص كحس مط ةطسعل 111. . 11ه56هنشم ءمعتكاتت“» هط-

 قزءورنع اكل . عيتمتادك نغ ةط1 ءمدععةمطد» طقطتخمع 11علئصفع أ

 ]1 طعرتع ءمدحتص عدت: ع 20 11]كلك

 8علتكم 1كدتاءهطتت ذص ![ممعأ هن مدسلزذسص. ظدصستن ”0]كدتا توست 1طن عا

 11جلكلععسح 68 طزمللحصح هءعتمدست 177 . قلتقح ةآعصختل ذطص 10501

 م*دعامعام5 18[ءاكلكدع هن 31ءعلثممع معالتزغ, 1[ءاعاكدسح لطأ عهأ 5

 ءمرتعتم عولناتاحت 011

 قمرحتتتك 252. ]مدحت عدتداتم 110 جعدجأذ 8دعطلخلت. 1طص خطط كك طمتخاتك

 زدعتعمتد ءكددلتكمدم 115 . 11هدنهكمم 8دععد 0مدصت كاتالسم 35512 ةأانم“

 ىردطخو مدعم أكل . نوسمتسم 0ع ةطلتعمتتمدع اا6 . ةطدت 5-8940

 مرمدتسعادع 18هماطسحخوممت مدعم عانس أ"ذ1 . ةطقغ ةلطسعال 2

 مولتك أكه . 31ه[دمج 8هعالشاتسص ها ؟؟؟جهعتتطسم ه 0نعمتاهاأفع 6

 د16 !اذح. مرسم وسمك وتنتل نعود ةمومد دمج عاتسحساان»» ةصتصستعا أ

 0عممعت مدعم مدتخدصأ. ؟؟عدتمس هطغصعمت !اذك هن ةوسصمتستدسج علعاتسأ

 اذ. . "كدا غادف عطل

 110ج 1«داع5د هاعالاهدبهنزدل عن فطن ةفطسعم زد ءتقاملتدطتط 085

 20]1101521 لاداع هاتعععووزماد15 هع 2016ورحع معلا عا ]ماعدت انتل ا

 [:0لعدح دسم 31055-1]2ؤةكم ه 1[1ةقنغ تحصد متتنهلتط كنعان“ هط ةاطصعل

 طرح "1نلتص '1'نعم ءأ 620160 53100 تكتطتعات]وتت10 نان1 عند 1161-

 لوك أك. . طوضصم 18[هطمسسصعلتع ذطص 11دحححذسص ذطص دطت :1-ططزوصقط

 اكل" . 0مدغم 11ه (ةعتن ذصتغم طماتكتد5 لع 8دعاطلخ0ءعمعتطسع طوعا

 اتطاتق أ1به . [:مزداماد 1 1ةطتتسا 30 اكن هأ 12ظ000100 4

 ءمرختسط أك . مزودعمعم ةدسمتتمع ذصخغع» 11هعاطتطتسم5و هن لدعم

 أاكمم . 1111 مكسصتتس ةانمعت م عم ةنصغ, 0عتملف 1تسعءوع لنعع 8ةزدلعطذلع

 ءمرتسم لمعع5» 11ه]ططحصتست م0 زاب قفعا170 ها 8طادع» زان 53:10 12167:1-

 كس !امأ.

 وعجم

 اه

 ا
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 مط ةطسعل ىلاث03 ننعم 222[110:1 م2 ءاعءوعاندأ اكن156 , 560 01

 هج ععددوانوأ , 53102311ج12 011عأأا11 ءهما19115 تاتا 21115 قل1015. 119-

 ةدص طب هطت :ة-8ءاددحوةتط زالعع ةانمععماتق ومئات أمل . ةةموملتد

 رصاا1 نحس ءالعتاجصت ةاحصتسمام 200,000,000 لعدم مدختس 1. ء. كتمان

 عدقاتق 5011 دتصتاتق ةطصت أ ادف . 1[؟هيتع ةيستسمتست 18166

 1ص اطزمداقص طدتلدسم] معاسصععمو ءبص فطصتعا زا 155 ىل03

 امتلاك دط76 ظمتزانطح همردحتستا هن ةتتطاتغاتتط 2,000,000 0 ان 12

 ءرعتعتت. طءاصلفع علعدست آطد 1زهدأاذنح عا جدا-آكهدتاكهطأ , قلثلو ءومتكاتا

 3 مة عامونم ةهط0د1151 1112 <.

 مصانع 253. 81055 1طح 8همعاطخ 11علتدع مجعقعت نات 5 06طء]1عغ قطل-

 هل" خعتت ط٠ 20151 ةهصصم ةاتزجعت مع 5 1؟دهتلم مدعاععطنتس "امه.

 11هزلتا» كصع ءععصعاأنات5 الطنكدع ءاتددت» 112616: ها ان7طعاتح زات5 153130)

 هءعدمدك )امن . ظوعاطخ ةيستصمو طمصما' عم هااتسعأ. ؟؟دعتأ و طمتلتغتطان

 ةحسصتل ةدحصختطتع ةصغع عقم عتطم» أكمح . هدف هن-1هطوسسأ مصخسد 1[آ0هؤ-

 وتس 1[كطخ ص 0ز زغددص دطدصتعداتع معتتأ. 0[ه] دسم عل آااداح قطقلحاا دا ااا '!"ةطتتت

 ممتن أ 11) . 1سونم» 0طدت0ج1]ج5 هط هم ةرعععودم»» 0ععاعطقأاتق 8

 11هاهمدم مصدق صمطادد» 117 . 38[هذندمم طوع ةمطن ةطسعلا ءاععدأ

 مدعاتلخلسص 111  خمموؤ ذطص 8معاطخ تمسعزن !عجسامطتتسم , نات ص

 111 161 ها هءععاتزروأا آاكهم512. (0طماخضسدمعال 2 110هةكحكذتنو

 0طقستلز غم ؟دعدخدت» 1117 .

 قسستتم 254. 8هعاخ 11ساعة ءاااتا" لاتقكذا1 ءادجأأ 56. قادت :5-350) 0

 مه عاععاناجد حت اطلازذت» 8[هلطمتت , اكتصصمم"أ 01 ها 21- فحؤعتس هطاتصقأ و

 مطسمل ذطص ""ةلضص ةععومأت أا10. هاو ذطص ةطل-دا-*ةعثت ذطص

 ادواجك (تطاتغاتت0» ةطخكشمأا هعتعتأ. كادسكءطحتتا ءاهلعمسم ةععلمتأ 2 11هدؤع

2110 

 قمسستتع 255. 8[هزلتط ؟لصعتط ططدمدتم زان 7310 0مدصتستتتم '12131:15أةهخ و

 ونانأ معامعتف ذط طدتادصم. لوككثاط 1طن د]1-طدتغال ؟1ءاغمتأنلط 16201":

 لع 'آةدتلع 2 م*جعاععغم ءرموزلت5 قلك زاطص ه1- 0هددتس 1طن 1آ0ةهتقعا ص

 لكسمخب ططلقذم , ءهأ ]كصمختت 5161 ةداصستا 16. طوصوللعمست 1م02016 أ

 «همرحتغ ىلث ذطط ج1-[آهددتص أ. . ط©وصق ه0 1310 ةةعجاتسم دصتأتك أك .٠

 تمادتسكا اد ةطلحاادلط ذم '[ةطتع ع 0طم>ةعقمم 205عاداأ عا 7179061 عأ-

 امنع ظوعطلخلم. 1[هدؤصت» ؟دعدأ 18106

 (ةلتط زطاط 1؟ةعلل نص دحتسعاتاد ءمدزاعتغ ططصسعمل زطط 1533! , 21-1

 ردد ةطدعطاد0 هن ىطثن فط كعذ زنط 1طعؤطتس , ةصكتخم 110“ هقتو ألو

 عا 7م328135 511121235 91 115 ءعمعاز. 40169110 ع١ 22015 1

 اك . قحدضسفو صفاتك ةزدمق آ[هطتطو )طالأأر !طبامو ألا.
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 طلت قطدك دلح 15165051. 1501 عطاحص 3016ج هددتك 1105221. "نانططتت] 5

 مدعطلخمت أبا . 1عمطتطو هو هطوءمدلتغ, ةعتصلع كتسوأك هدتحتغف 126-

 ةدتتستم ةانم5د "ج0لتغ هن 8[ءاكلكمست لسعتطد»» أانأذ . ةطسعل ذطص آكذثل هأ

 من ذط ذصغعم م سصخد» ألاء . 11هعدصت زادص 11دعاطاد0 كنكدس 56581

 زناداس# مغ لعتصلم طوس وتعسس ععاتمعت ص ]الآثة ٠

 ”لكسستت]ءانك 8دعط0خ 01. دس 5هادتسختم زا 4ط0هللهلطخ طخ 'اةططعط ©

 0م »ةمذمم دلك عم عمت هعصعتج 21100هندص لدتعع 8[هطقسحتتت ع4 دانت كلك

 111, هطمعصملتتك مم ةععوماأتم , ةصعم]جف طمم]عمادتت1 أ 19:61:06 ءاط قلت أاتنا

 آبل“ . عمدوتس طن 1عصختل , ه١ 5هاهتسقمسم ص516 ةةعاهاتق , ال12 1

 قرتعأ رتعمسسعتع ةمفعلمتك !للثىر آل“. . متع دعو مءالتند“, طوطق ةزاتق

 0” صتسمسماد» أل“ . ةملهترسمسكس ءمعتطات» ءاتصم لاتطوسع ان 60635 40

 (0مؤعؤرد ألا“ مرر قرتك عتمدددل ا ةعأ 1د0سقأاتا“ 1 1

 ردوا ةوشسأ ألا“  ةةصقعسس 2 8ةيدلكطذلكم ممدعقعأنان» كذهع 0طمدؤح

 هؤردعممأ 1 ةنععدم 1[هدؤحوتساس أالأ"ة .

 11هط1505 هدمصعد محام »عد تعاععدت 8دعاب0ةلتس , 11005 21016. 13

 راد ظمعاطخ هن 81هلتط ”علعرجستأ ؟عمكاتف ةددصدتتخمست. آ[كمطتطم 20 11ةعدصم

 ةعمدورنوأن دك ؟عداتسمتعأ 20 ةتتستلتادسح !1[1هكممت1. 116 0101طةطتتطم ©

 '[جطورتماؤخمم "ععمعوأ. 110ءماتخاو 12 عما وتتاتط م1011“ 0156عق5ا1123 5

 الاثم . 313عخ 8متزأ ةسلتغ 110" دعجدست هءععهسس , 11[هطخغدملثاحصست ءطقاثس

 ذصح ضءواستم ءددعر هع0 د دمتلت طاع معتم >عععلعنو أع . "اكتطات-

 طنسص 8منزز ةستعتغ 11هطغدلث ةحتكضعد عانس زانطعف طفصعتع !الاآ .

 [عصقر اة مءادوالت5 هم 1185دع جقزدص عت الل ب زدككسأ ةدتطص "لط ءاناتنم

 مورس متت درت ممل عتع 81ن0ع3 حما 0طاةعصمعتوجأ. 25عام اططةعدتتط 201685-

 اهلل (ةلتطت طن 1[1جعتل زصتستعاتاتت ءددعز 8ةّيةلكطذلع 56 016536 ةمماتح

 هوك أل“.

 1صتخغتانسص 5 علت6 ل هطصتك 7عملز هدنسط (دلعت:م1ان102) 12 101112189

 منعامد» ءزانع هع قلتلحس ءودع 80عا1. 0120 ءزاتد5 ءهأ 1139 5

 ]نع ١ معموعاوع قسم اوطزذ هل-8دطعخست , 5هاهتسخس ذطص طزذسصت“ أنو

 4لذ زطند قةاطخس ج11-1ه]ج11نط1 كتبت ة5*"ةهطتتطاتك5 !11هطقستت عل ءأ (ناطقلتل ,

 ح[هاطدستصعل ذطط ةدلس أه , 31هدعطسلع هن ظمعألع )كب دلتتم آص مدعم

 8هوصلزو] هموعدس طصعرمتل الاخ . ةورحمو متعمد ذص مهل 0تاطاتق هءعات-

 رموكمد ]تطعم مكع عم هدتحصتتتلتت 1*ع1”ا112 2111110312113 101221553 1123 5

 مورنعم ةهطتغ. طصاضسخ1 عمدجتست 1طمتطختت ددقتتتول0. 11503 2

 ابمأ . 1متغأو ع5 ةهمخاتتم ةلكعد ص عزاتك دعصتمع عانق الذل" . طرمتسحتتس

 هوتحسم هاناتسعأ الفا" . مرتو دينععم كاسم ناتم0 ةيتعتت اننا“ . هت

 أنإ)'

 أ يله

 ارا

 ار
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 ا

 هز مدعتك مررت 0مدع5 مامزدمددتك أ255 ننوه مءززعأ. 85ءما0م5 م6

 ه6 06 206 متصعتمتك لتاطتغممصكتع5 ظسمتك ةدعتوسعت الق 111

 !وي. طصصمع دصتت]تءنع5و ءةيماتحوم األ . ةنودصح كتست ةصقععلنعك

 (اك.) 1“ . 3[وعممتس تعامستمتس ءموتامأت أبل“ . كومتدم لع مدتمع

 06 دصتاتغتطاتك صحوت ألذ , نددتحتات ما0هععازوات2 63 ةقأ 0113 51126-

 رمت هجم وتطدسم ةلستستكا دكت همانل 8دزذس الاب . ولطف هجم

 نقكانس هدنلتسحت هغ لعد ممدصتسمك (أبذا) أدب . خل مصملتعسس !ثصقتت

 (أا) ةووعم ةةعزخ اصابك . طومهتن معمعاتح ]عحتمه 7دصقلاأ 5 عطاك

 كدقعمسم دععمتساا أاى١٠ . 1موع ممععمس ذص معتعالم مغ. الطنلغ1 2عدلزأ

 هدم 0لعمعرتتمك املأ . 31هلطحسسم ع0 زاطح ةدلس ةصاعتن 6 قطان الملأ . 8دعتعادل

 معد رمح عمت ةطصم عانس 11 762005 ؟هعالتطأ ارم“ ١ ه1 00

 ةاتدعع ظعاد ذم هنطعس معلن عتسسأ أحق . 0معدح ءطقاثكع ةسرماهدنحطك

 نتن "نت ءدنص طزوكخمط تكتسح ءممتتك رمزا مك

 مسستتك 250. 11نئؤ زم ظمعاخ صوت ةدصصمتتنةتتت ءا ][هطغدلتتس

 موتك 0ع دعت ع (ةلتط اطط ؟1ةعأك ادق . نع هه ةطقءمدلتا. م2

 ءزاتك 20 ءاطقاثكطس أ1)' . 1[1هل6غ205 معد ءمرصممطعتتع ءماتها01, 50

 زرمكانسم كاتممز عود ءممقعصعت0طتك ءاتصح (ةلتا ءا 0عاتطءنوصتغ 06 0

 صخر عا عرلم اكل“  مرمصتخمم 1[هطخدلتز عمد ءمدختسعأ , 5عل 8ةزدلكاطشلع

 ءا 14111 8هعاطقت 1[1نعد هغ خطت طلوع ط1وطحستسصع0 12611622 23

 رستغمسك !باف . "كسا غدد دمتاتكتس نانأ 2 مدتاتطاتع كددلثافع ةاهسك ,

 هعمل ءمدقتغمصعم ممدعدصت أ!/11 . 0اطدلثلك كتم نك هعلأ مع 10ه علم

 أ موزع ]1[ عرف. 110عرجح ءمرصتص ع ءتانسح ]1161عاوت“اتنتح طقاطعاتا ءاتتتح 010-

 قكططتع كمسءوتحتست. 0ممطتاطنك ءمرجلتغتمدتطاتك ةععوماتم أع, ةةتصعات

 مورمعتلا ءها ممدعدصست (ةلتطاتسم اممب , 0طملثك زاتطومستع , ة1طذمد , 11هكلنط

 ا 8ةزدلكطؤلع دع مدسدحصت 30 طعااطسسم ءمدطتت 8[هعقككذتتانتتح 3232 0

 8وا1و0 مموعوعددس , 5ع طمعا عانعم (ةلتطتحصسم 103121ع ؟[31131112 اممحع

 (ةلتط ء ]جانا م2007 اديك مغ مععووطتس» أمل, . ط©طولصقع 110م ءأن

 مةزولعطؤلع مدعو 1[هدؤحتستسم ةععبصت أملأ" , نحن هط ذتك ولت

 11م5 11هط12033. ؟؟ددتح هلت دخاتت» 0ع ءددتعو 0155عمعلمدتك 1261 ءاطق-

 لثكرسسم هغ لدمععد "[”سصعمتنتسل. طلعتسأ 81هاطغدلكدس لاند5155ع 83]ةلكطقلع

 نأ ل[ ةددس أ 81هكتاط 1م عت عع" عأ , مدع اطحرم علان معان علأات5 511561 أ.

 8ةزدلعطؤلاع 0ع ءمددتلتم 11ةىدع ةدسسقت“>ةةلتح 1علتأا 011351 0

 ءطهاذكذسم . 1طلنع كحد ءمدحم عارم لثك ان زا عتنلا عا ]أ اماه . 11111665 8ة-

 زولعطقلكت صحت ]نتدصكاتدخ ؛ مستتسم 1"عرممالنطكاتت , 0عئ20ع 'آلاتتثعأق 1

 2 موعتطاتك ءاطه]ث 5ع ةاجطدتك , 20 2026165 61225ءات11 115 , 7

 ارحب
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 نكداثكع ةدعدصكت» أ!أ1 , 81هطخغد0ت مدع طتك ه5 هدمصتاطاتق ءيجتكاتتخ 6غ

 ندعم أمأا/ . قلتح ممسحندكتم. "1"هحاتد ممتندأنم ادلع. مه

 11نددع هأغ 1[؟هتعطقلدعات زدددت ءطه]ثلذع ءمص م >:عادعتلتانطخانت , ةكطان 2341

 زطص 8معاتخ ةصغوجم عطب !طمأ1 . طوزصقع 81هطغدلت 1[ةعدتت ز1356أ1 6561-

 قادس 206ع 8ة)5]ةلعم عا 5دسصمتت“ةدتم 7علتتع , دمت]1 650116 53-

 رصفتتتدع 20 ةددس 0ع1مدف مدعم هممعا1ه5. 11055 ها 11هقتاط لحس

 طم ةئذصت ذم ءلتسم اان , 8ةزةلعطؤلع 5ديصفتتتحتط 1عةدقأ امله , نطذ

 ممعوطت» أوألأ . 11هطغدلت ذص مهءاتم 2 ةاتتك 06معةناتق ت81 65 2663-
 طيب 18[هةنديصتل ءاطقلتتو ععوخد أحلل" . ندعم مهتعدتتم ءهزجز058 اما

 0دنسغو مدنوكم 06 يعلم قطن دعت ذطص 8معطخ املأ.

 مطزمالخس نعم د 7عملزأ5 ؟طعدطاسل» هن ذم 8دععدسم معااتفلا. 1 لن
 ىو ةهمذ دممص لهما 52506 ج1130-1ززط امله . معمفزا هتعتمكت هته

 دمع مهكتطاتع دمه أتنمت5 مما صاد“. 76201 0طدالمسح ءةرداتنتاتا ءأن

 لتصسمتسمك اما"  ءةططخلخسم هع لعلتأ املثب . 7عصلزا مطحةماتتتط 11-

 دلع ةا ممتن م*جعامعناتس 1طن 1100-31 طاتسس . 11011

 نسسطوسم مواتصومتمك أمام. هدم ذب دمع د11-1ة0يذط كد ةطصصعتم

 ومتن 8دعتحس. 1[هدذحت»» ءاملمعسس ةععامتت ةهيماتا (نطقستلكتل.

 طحت قخكسدع ه1-ل[ه“حدصتلت. 81055. ذطصد 8دعطخ ةدسصمضصت دس 701. 0310-

 جالهط زطص لدططزو زطد 0طقاعءقص ةمئطت5 86. ىلأ زط٠ط 7210 قل

 [ركنع ءطعالدت هغ ظدعدن هق-8ءطخا زطص ةاثاكقل. 11هطمسسصعل طن

 1لةعلل هءععدمدتنف طءموزلعس , م"هعاععأم هل طقسا ةطط ةزطخ 0عملعأم ءأن

 زماع(مععام. ج]1-طآدمدح زطط 72104 ظمتزو ممالغقد, ال1355 ةذطط 80عطق

 يىصخخو تنص ىممتمع لمعان أم". . مسخلزةسع ةدمعتدت قلتم "1كدفم دط٠ص

 هف-ةءاردتعا ةهرمانل 1آدرصقمءات72. "153 10 2-5ءاددتعال م122ءاععاات5 لل

 رصعمتوع سعوكتتت أملك .

 قمسحتتك 257. 1وككذاط ةطد داحادتغا 2 ءاطهاألذ ءماتح]ت7:01ة1ئ111* 11266 ]05'

 ولعط1 عا '1"هءطقستكأُخصت انك لوس تك 1[كتسسصقمل , 510 هاذصا عا ةة

 قطن مطسعم (جا-ط[هوهكذاكر 2"دنعت» ناطحات هع, ةسدطاقعر ثامر,

 هان طورتسزلل مدع عا نادت. عالنت م2 05)726520 طمد20هأات> طعن“

 زطص طزدتكد» ذطص طئمخمس هل-0طدتزذك 1م ةدخقت هل11-1ةةرتط 1مل .

 50:10 ها ظمعاسةلز ؟1عغمسمع 06 7عصلزا5 "عممماوصخ. 1طن 21-11003-

 طز ه ممالحتةدغع 7عدملز هتحسص ةرولتغ أم“ . ةوكل مهعممتم كدلعسم

 مععمت. 5معو5د 1[دصعاست ذطص طروكس أمل" . ىلث زد 4ىطقص لح

 1[هطحا1 ج45 ةظيصلتغ جهعصتصح 5ءاطقاطتمت ه8 1ط0ةطتست ةطص ةاسصق اص

 ةطحقمم أداف . معصقزأ ةدرحاتعممسأا 8دعدس أما . ةطنلأت 6

 ماد
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 معز*عات21, 203281138 م2915 111:طل5 م2112 عتتهكاتت: , هطت713 011م1:

 معو معتد 3ءاو معصعمت5 7ءصقز هدتتدم أحدها . 1[هطوطستسعل 1-310-

 ىدلاعل ةصمعتسمسح هطاتسعأ صدقت 762005. 0120عمج ةعنمتخ أامموم

 !1[هطقصتتت عل 1طن (ةلتط 6طع]191 دض 2625106 , 560 ماهدعتتتم ةتتتتم 56

 عاتطزنعتط امفك.

 قسم 258. خطت ىةطسعل (جل-1[1هىج5]) هغ 8[هقتط طعاطتست

 262005 موج. ال[دطصعاتت» ذط٠ط طز: 5دخ 1 م1هعاز5 ءمدقتو ةلث طن

 مطؤس ذم ىطحقمم موخغ أىكء . ةلحوصتعمتع هعععولمت 110ه لكك

 امك" مصتصععمو» 7ءصقز هرححسص عرمءوت ىلث ةطط ةطقصر 5ع 160

 هلك ءادتأ و ءععءلطاتق 1115115 ءأ ؟ا1عوطاتق ءىان, ال[كهزلتطم هءعلذو. 2عءداتف

 عمومددمات" 82عاط03لخ, ةدسمتستوع هغ 51؟ةمغ أمئخ . 1وطنذ هل-8دطعقست

 ءادلعتم ةععامأا و ءواكاتل“ ءأذ 531223113182 01116111“ 111 111161094131:

 امثل . 131هجبهلآقلع ءمعتكدت» هءملع»ع 1؟ةعتطتتم , 1151 2328028 5

 ةعمرنكاتك هانم 0ءووتك أمانأ . "هوم مممؤتك تسمع أهل" , 103

 زطس 8معطق 1ءغمصوسم ءمم26 06 1دمدس ذطط 72104 أما“ . 1[ههعنت

 ءماحخلط 136 طعالات2 012113 1

 قمسسمتتك 259. 110521121[ تدم هتتتهنتط 7علتغو طع]10 م2853 385

 طفت لدنم طماطم عل3 11019731120-21. اكدت 0ز اذن مةعاعءأنات5 اكن

 زمر انعدان ءطقاتأوع تدرصمتت هدم 1ء0لنغ, 5ع0ل زنط 713 1111 لخاتت“. شلال

 جالقط 121)510-25 عطعالوذ ءماجناج لونلاكتط ةطاح هلحامتأنا هن 2 11هطقتم-

 طمع طرح 1ةططع ممهعقعتأ ن1 طك ماطا1سأؤت0 عا '10طوعدتست أاهنن . فلث طاح

 قمطقس نسعطعتم فمطت7521 عانت عضو 71610 ها هءءلذو م72عاععام طع-

 عطقلزةص. 181053 1م 8معطق طعءااتتسم 76م0)هدتاتتم ةاتقعءارزا ]مالا/»

 ةمطل-ةس-ظدطسق طنط 810ه1ط دخل مط ةماتطت 9هط عم ططاوةان5و 11

 مغ عموالتغا ىلث زطربد ةطقصر ءادت 0ءزط0ع اددتح طتعر طتدطط 10ةطتنم

 1طنح كدت , نتنعاتصص 11055 20 82011315310112 10156185 79118 2

 طعاططم 1زمكعصتمخغ, لحتدتح 1ةطقلع 12 102030] , 5 11055 ظوعتوتم

 طمتعمات5 , ءمططتتت عونا 521016 5.

 ]آدمدم طخ 7210 ممالك نناع 1[ةستو. 11055 ذط©ط 8هعطق لقط اتتتن

 مممعقعت6 0)120. لونلاكتط ةطح هلحامدتذاط ةصختهأ 1ك[ه153 طن, 0

 ذم "فطن هغ ظسنتلتمسص هتكذمةتدع مهلك أىمحأ . 0طدلثتك طماط ة»

 مامطوأ و 5ع0 )15666 حصص علتت"ع 30 51015

 قسستع 260. 81دعصنج» طفاطست همدان آل[1هعقتو1 تان ءمدمخأطتتة1. 1طن

 طاح هلعامتنط معتمععاتكاتق ىاط02113ط 310-25 1هأ , ن1 20 [مدتح ط2 0

 دكت عودت , ةصغدت '[؟دطدسماؤرح أدحأ“ , ةنعوك 1[دهدصتتست 6غ انطلاق

 م1

 امىرز
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 تؤلتح ءا قسما ممالغاتت. آم طجماتاعد هع مدصصتتأاتأ , 560 1384110 تت

 كحصتسم دطحتت] دنع ةيستعوتو معلطع ىمعئات» أممل“ . طوزصقع 8دتزاس

 عدلت نات فدك عوعدن ةطلهللولط ةق-8ز0زز4 أىمعه . ©دلخطت مدع ع عاتق

 تس لدئلكنطو ه00غ. قطن ”500-1هتدك م"دعقعانادت 401

 هأ ةماع"6 ع6 0عءوددمرتعسم هل- "قلك ذطص مطسسعلت محكم

 قمسصتتك 261. 11ةكدد ذطد 7210 تءعلتغ ذم '"['جطدسضتمأذس عا ةطعع7010

 ساعت ةعطقااتم نندع هدم آد انام هانعاعةهك. (0طهلثأط علت عأاناتنتت م136-

 1ععن لادطوأ مهمععجتسةتماطاتع طم ةعذستتم ننو اطح70ة5 3عاه طاتزاتق

 ادح» . 11هعؤحتس ةصخع لعلك مروعا ععطسس دتدع 0طصصقعذست. 11دععنت» أ

 1مدع !1[0هىج115لع عتصح معاتسغ , 5مل هم2016. 11هطقسسسم عل ةطانن 11ةعال

 رتصعاأا عن اآصاععلظءزن مطله ظدطسخس ةطم 81ه11 ها '1ةفعطخغماتطم)“

 ونتتطات5 8[لخمذ طنط ظمعاتك دتهحه27035ءدنهن ءاناتح 0عاطء]1و2:ع عا 2ءةزجوزح

 لعد ءعماب عبد ع. ]طعزسلع 1[ةعتطتس معاعطف اناا 11055 ءمقااتف م08ان-

 تونر ةلداتطاد“ ها 1طعؤطتسم طاب ةذدصمخ مطكحذتما م2عاععام. اانعكذ

 رعرتم لع عاتق 0ءعومعمدتت5 ةططمعت0 2ط0تعدغ , 011600 2237203101 110-

 مدلول اممح . 132غ ةطوهحتسم دل-8دلءطت طعاطتتس ءما1723 5

 رصفصلوت أممك . 131هطحسصسعا ذطط قحتق 8-21ةلعاطت 213661[: 6

 0اطممةمذمت. ظادعع ةط٠دح ةططحمعل جم-3دسصختا م0 عاععأات5 181 '! "0.

 لوتاكفط ةلطس هلعامتخا ص 2ءموللعتم ؟عدتخغ , نتقطت هز11 ةاتطزت عا و 0

 لطصد 1؟ةعال. 11هغدكتمت0 قلطسم آلزدن دنع 2ل-11هكحك 10 عا م0655 ءةاتطح

 مموطخعم د110119-1]ع كاتععوودمرنوع 0ععهعمسدت امك« . 131هطمتصتصع4 دطص

 2210ةككهتط مدصانعم لدئاكنا] ذطد هلآ هتغط 0عدعتتت عا ةتومصمتك 20 موتتاعد

 ءطملثتذع ادكأ . 1[وماس تكدس ءعععمب م1026 ءقعطات ذم 111111 +٠

 11ه جل دلع ةذط قع هصصت 83عط0ة كجم عادتك.

 قصتك 262. لوئاكتط ةطط دلحامتانط 20 ظقصحطم7303 م06ع0185 أن

 1ءععوطتسح 20 ءطقلتكس دمتغاتغ. طصوعاععااتده 010 ةعقست , '!'ةطوستمأةل و

 1كمتزا ها طعصوزلتق كك هلكعمطس , 5ع0 لونان معاك انا هلطأ ت02 ععلهاناتت“

 عويسصفتحتمسم 30 كددلثكست عدتسو أمك" . 110 ئيصتل ةموو ىصطخو ةانتم

 ءعمعلتكات , 81ههل]هلع صحم عت ةععنعمبو طهطعأ. قسححتك ءمدكلت تطخ

 زماع» 51 ظدصت 1عخسخ ه4 دنع دل ةلعذا م1” . 1وتكشط كدلعس

 هععمتم امل . 31هطمسصسعل ذب '[ةلططنع اةطعتممطدس 1801 عمت 6

 06 دنعامتح امكف . 1طص 1[ةعزل  ممدعق كفا 2ورعوللت. وقصف 06

 م

 طصسععر» عجل هدحتسم مدصتستسام ءجلعت056. ةوادتسؤس ذك ةزؤست“

 أ هل-طزمططذت مما ممدتتمتك ص هل-1آ1دحبذصتخ م11. 8مسصدتع ءولعس

 امم“

 آم

 امكح
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 ةععامتل , دطمات1ا15 11951طات5 5 اك... عولوتسؤت 0818 تمام“

 همسسع»ع 1[ةعتغ ]اء . "؟هلطتغاتدمع معو ممددتغ أ1ءأ“ . طاتععم مرجكتو

 هد دمتكدمد 1.7 لعجتس نك 11.1 . 1عمتعاتملمعات ظمتزو متوقف قت لاء.

 مطعم ذطم آدتغططحهنط 2 81[دهتنتم د ةطح شمام دمتكذاتك ااءح

 عتمعدت 05)7620. ةسطتعاتد» 2065 اكتلت 181هطقسسع0 1طن 01310-

 دال. ىلأث زط ةىطذس طموعطقتتت ء120ع7 ةععاطأأاو 112 7113102 51131

 اوأ| .

 فطتتتت5 263. ؟02512 ان2115 ع لدتعاطات5 ]2لكناط1 ءدمتن 1طن 11ةعال

 لولاك ع صمون لع ةصاضحن فطخكةعانس. 1طن ادت طقتكهتط عالم عع

 ةصخغمو ةععتعغم دل-0طدل11 ذطص ةىطذس اا“ . ىزث زططص ةطخس 1 ءغمةوطم

 معجم مأدك 0ع جاد تعم ذا دل-":قسطقتت, اندم ع لتءلطات5 19 [ناط1, 6

 حس دل عنطم ذملس عدم دعك 11 . 31هءؤحوتمع طقس لكم طممتتخاتت 16٠

 ؟1ةعتتتاتك 01210هل1وط زاد لدطزق زان نطقاكقتت» لتعصس هطلغز 1-2

 ذاطص ةلدعاط1ص0 ءزدتع !هعدسح هاطالصعأر هعمل ةدعتت 205 ءعدتعماع الاانمذ 1طط

 ظمعاطخ نأ 5ه]دتسخقم 12 11ةهطأط 5321111123 16

 قسمتتك 264. 81055 طاح 8وعاطق طمم716101. 10123121 7161011312 201©”1:-

 ةدصق 06 8[هداتستمك عا ةماتحاس ؟هعانتصا ىطلهللذط 1طن ظقمعطتل 1طن

 ا[كخسك. ل[هطحسصتسع0ل ج11021120-1 117ةعلغم مهعاععااتقك 5 51

 طاح الزذسمت“ ؟انعوكاتت. 301ةتدمقتت 2011611 11166 11ةعلأ 117 . 21و دسطكانل“

 نتتحع هرجع طتتصع ةرعجغاتدط ةععزلعصتمل. "1!هلكتص 8-21هءاطقتل 118ه

 ىمضتم ةسستمستم 111 . ةمادتسخس معصوم عطل هدحتسص ؟ةمتأهغ أكل. .

 او ةطوعطتغع ءهمرمتقع ءطقلتاذع جلتوتتتل م08 عءاتتا , 560 12025 8

 كدمعع ةععجتسمت أ111] . ملكونو دتعع ةهطوورخع 5هادتسقس 815ج طاح

 طزؤسن“ هلتودتل م"هقعغ, هه ذئوحتسص تسع ه 5ه]ادتسقتم 177 .

 1طص ادتغططحهتط 10ءم ازهئذصت 11ةعنغم مدع علان" عا 12110 1131

 هدد تةماحتس4ام طعاطتمسد ءمدخغتستتهأ. 12ءائ0ع 81هطمستتت عال ة1101-1لح

 110 ممدعق كاد, ناحعتص لعحتسعتك 5هادتسخس 6)11 . 11ةعزغ هقصتخانل“ أ

 لتس ماكان. 5هاوتسختم زاد آ1؟ةهطط 5 لتعم1 914 31205عانات , 2-1

 ص ة1دهعاط]20 ءزاتع 156م مومتصتس 1816 )173. طونصلع مءعمردعل ه0

 1هعاج ةصخع» ءطماتتمسم ا [”وتصوتم د010-1ةللدلك , 3ه]دتسخت طاح ا[هطط

 رععات دتكاتتخ 111 .

 قسحتتك 265. 5ماوتستت طب طزذست“ ممهعجمتس ءكملعتس ةععلصتخ دل 1طن

 آدتغطقحجهتط. قطسعل دطسح '1ناضص سقت مءطتم ممكن 171. 81ه مستس عم

 جا-ل10:1150 هع ه0زادنت عتت 1 لعنطم دطان ةلحاست أغا. لانددات 11051121

 ردمتستع ةمادتسخا دم آ؟؟هطط ذص كيكاملتدس لهن أ. . 81هجبوقلك

 اوأ)

 اذاللا

 نار
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 ععتاطوسد كدت هك (ة50 ذطت ة11دعطلد0 . 81055 ذطد 0(ةستقعاط

 داتتواتع ةسععد مءطعالدسك , 5ءع0 ذصختع»ءعلعدتع ةطسعمل قلتم 110 ةاقلكت

 20 هطو0ت داحس "علعتمسأ. 18مدصقست دمات]آغم5 81هداتنسمو5 ءهزما1705 3-

 لسعدصغ. ةىطسعل جل-0طملزهدؤصت 1[هتعؤطسم ممالضتع 111 . 1ةسصختل

 زد ظماطم] مدمتتضتك 86. 15ئلعثط زط» ه1-طرهتغط هطلغ,ر 15216“ 'طستت

 هزان5 ةانعععدوم»» هم ءطقاتلمع ةداطستغاتك. عع 8مسصمتتمان2 .40ل] هند

 راس ظمفعطت0 طحت 1عختتك هني دصات]ا)5 هلثلك ءورماتكحتم . هن لهدم طحتخاتك

 مطسعلت طخ '["نلفشص. قةططخع ةلئاتك ىةطسعألتع زطد "1نلاتت 8

 موخعسم خعطفالدغ, دتصعتفاتت»“ ةغ كتككؤملتهع ممصقمكد» 117 . معصقتأ

 هرممساتمصخت آلزدطادم] , 85هذطدخستددتح ه١ 512)33)0::37)10. "قستخ انتج هلع

 طدتخا ءمدظتتط خانت 12 226اععااتت2 0 صاعدختك. 1 طدتغاطقتكهتأال 16-

 طوا1وهغ , هعل طممع هع ةدطزت_ لك ة1[هفحنسم ه8-1دلعاطأ. '!ئةلقم 80-21هءاطقتت

 جه 71[جمحتسم ذط ةطحوةكدسم دصتعكاتف 111“ 7مءعصلزم5د ةدعتطات5 ىلث اص

 مطخم عا 25"جطع ءزاتدك نطح]11 عم حتسعتأا , 0عات0مف 12 اتفه ءااتتتت 1138-

 مش صعاب هممعتعك1هان15 تكنلط 7015 , ةاواتع هط طمع ءدزماأنات> أ

 ذص ةتسعتاه ءمدزز وكاد 11*ة.

 اور»48 خكسصستتك 266. خس“ ذا”ط دلحآهتذاط 0طدئ0دا1دس طن قطلدا]هط طاح

 '1ةاطتع ؟لعورتاتال كاناتاح عون 283210301 عا ةوصمتحتتسع ا 015مل

 رماتطاتعو ةانع202. ةعذتدلكتال 133760 م0111.



 نس )1 خنس

 كيج نسب ىسيع ه ىبا ةريغملا ناب فورعم ا ةاثاوسم تناك اهيفو

 © 5 ذك ىلع هعم جنوب اباغنم * ىموزخملا

 نينتامو نوينسو كيسا كتل ت3 مث

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربل ركذ

 كبع نب هللا دبيبع ثيللا نب ورمع ةيلوش نم ناك ام كلذ نفت

 علخو رفص ىف ارماسو دادغيب ةطرشلا ىلع هتفالخ رهاط ىب هللا

 هلو نم ىلا 2هللا دبع ىب* هللا ديبع ريصم رث هيلع مدا .ىنا*

 © بهذ نم دوعب ورع هببلا ثععبو ثيللا نب ورمع ةعاخ بيف هيلع علخ

 /روجملط اهنع جرخاو ىلا ىلع نيكتاسا بلغ اهنم رفص ىو

 نيوز ىلا و نيكتوكذأ هنباو وه ىضم را اهيلع ناك لماعلا

 ديح' اذخأو ىيوزق الخدو هاخاصف غلغيك وخا «نوربا اهيلعو

 هلتقو هعايضو هلاوما اذخاذ ىلجعلا 7نانس ىب لضفلا نبا

 ةعيبر زايد نم /: ىهسب لك موولأ اياوس نم ةبوس تدرو اهو

 ه) 1ك )اب مدعس. طمق1ع ها نبأ. طلكأ ملم ىسيع نب ليكام.

 طوعا نع م13616عااتق 11عععدع ةطتتاأ5 253 ءهأ 254 ( 7701.
 11, 1193). آلع ةمووه 710. 077072. 1/16. و 11و ا1مو 5. 2 6) 1703. ةاتط-

 0طوعاتات2, 210 0111115 1ث جنؤلا بحاصل ذكم ىلاز (0 23566 انلعتم

 جنوب“ اظ 11266 هذكلا 106 2 ايبفو© 2) © ه2 2) ]3 هدصن) 2) ©

 نم. /) ” 8ظروعكعلطص ر 6 نويكحلط, 14 روجخلظح 56.

 22111, م. 2222122 2061101056 0 روجانلطخ. 2) 1 .اروردا. 10) 8

 8 ا مز4. 51212 م: اميكر 6202 نميف 5. 0: )ل3 5: م, 6

 اكدت لت ىعسي ةلم : لش زل 1 ىهسي. ل ةعانغ طقطعأ خيم.

 01. ىودوعصدص] ةصاتك لاتإت22011, طعن. 0ع.0 19, 488, 01
 ىهشب 511161



 مكاو نس وهم

 راس م ةرسممأ ةكص فرع ىنح يفوت هيلع نيكن «تاينلآب

 لعجت همأل داجالاو نيكن نع ىضرلا رهظم وهو زاوقالا روك تيري

 دق نيكتو سوسلا ىفاو ىتح اهنم راس رق «نازرباش ىلع هقيرط

 5 ىبب ترحت /هداوق نم رورسم كنع «دهتعبت تتناك ةعامج نمو
62 

 رتست ىدأإو ىلأ روردمم راصف نيكت و نمأ قىاح لاسر نيكتو رووريمص

 دب لك هفييس لنخأت 2 رمأذ انلع عيلا 7 ربع نيكت ىلا ثعبو

 تراص نم ةقرفف عتعاس نم اوضفنا نيكت شيج كلذ ىار املف

 ةهللا كيبع ىب دمحم ىلا تراص ةقرفو منزلا بحاص ةيحان ىلأ

 "٠ شيج نم ىفقب نمل نامالا 8 طسبف رورسم ىلا بكل ىهتناو ئدالا

 ىنومألا نسم نب هللا دبع نب نيج لاق « مب اوقكلف نيكن

 هلجا دافأو ىنح اسوبح' هلك 85 77 ماقاخ ندعج ئىب ميهاربأ لل

 15 دنس 2 دانركذ ىذلا نيكتو روزي ورمأ ضعب 6 ناكو 2« ىقوتاف

 15 ه0 7 11 كدي 3 دهضعيو *

 نب قاكسا نب نيج نب نوراه 0ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 © ىمشاهلا 110 0 بيع نب* , ىدهييوص

 ©) )]ذ 5. 0 (  تايملا“ 2) ]1 ثعفلفرودك 5: نإ م 8 نادرداس

 6 نازوماس» © © كلذ.“ ,2) 8 5. ص. ن) © عئاكتكلا 5 2

 جم 2 8

 دللا كيع (072) 6 طرشف». 4) ©( لودحلا: 57562 هزل سرا © 6

 ... 0) © 20036 قم. ضض) © مجه طلق: يق قضعب كلذ لعج ايف

 1 خنس ىل هضعب هلعججو اد خنس. ) 0 اهيف.

 © طفطعصغ رسأ. 1102 © راسصو» 2106



 وع او نس

 «سراف ةرطنقب ماقم اب جرمق ةاهريغ ةعامجو « ئمامحلاب فورعملا

 | ىذدلا ناكو نيكتا ىلا ناباب نب, لع مهيد. اع ريخل  ئهتنناو

 ركسع نم هيلا بهو ىمورلا فيصو هل لاقي 2امالغ ربخل هيلا

 علغاشت هملعأو سراف ةرطنقب موقلا ءالوه ماقع هبخأف نابا نب ىلع

 هيلا راسف ماعطلا عمج ىف* «ةباحا قرفتو فكيبنلا بوشب ه

 ناوق نم لتقف مب عقوأت معباكتا نم عيمج ىف ليللا ىف نيبكت

 ابا ىنكملا 2 يمقمو و ئمامحماب 000 نيسدلو هيرلكتا عندا

 هوملعأف ن .رابآ ىب ليلخاب اوقكلف نوقابلا موهنأو 1 نوركناو خاص

 نب ىلع ع ىنح ناقرسملا قوش ىلع نيكن راسو 7: ضب لون أم *

 نس ىلعل مداغ رسأو ةنع مزهذأو ىلع هل فقري 6 هعىبوج 35 نابأ 10

 زاوهالا دا امهعيح ىف نيكو ىلع عجرو يوقع فرعي خلابخل

 فنا هلاسي نيكت ىلآ نابأ نب 0 بنتكو رتتست ىلا نيبكت عجرو

 تالسارم نابا ىب 6-1 نيكن نيب ترجو هسبد هيورفعج لنق ىع

 روودسم / قا يو اهو كنأف ر وردم ىلا اهد رع / ىهننأو ع

 «« هليامو نإبأ نسب ىلع 0 نكرو هتةءعاط تءاس كف نيكت ن

 ىنثدح لاق 1 انيد نب 7 ليحا ىتدخ نسلم نىب نقي لاق

 | يغنابلا 1 ىنرمألا 0 : ها نب* هللا دبع نب نمحا

 ©6) 5 ىابللا 6) 8 نم 6 رج 6م 8 ردد 26) 8 مداغ.

 © 1 هباحصإ. كر © هدصب ى) 8 ىماململا 2) 8 يفملاو, © سرفمو

 5. 2. 110. دانم22 ]». !مأ", 20. 12ء120ع ( ىنتكملا 5. »ا 2 8 5.

 م) لان اجب 42 8 ةذصع و. 7 0 2001 لكبح ىب. م) ©

 دكلكن كن 0) ظ هلا مز 8157 ىبيبمالا.



 ماو نس ديس

 نب هللا ىبعو ةعاطلاو عهسلاب هل اوداقناو رورسمل اولجرتف هعم ناك

 هديلا رذتعي هقنع ىف امهقلعم هتقطنمو هفيس عزان « هيوتيل

 ىلعو هيلع علخن رمأو هنم لبقف لعف ام ىلع ليح هنا فلو

 7 0 دعم داوقلا نم هك

 5 ««ئضالبلا رورسمل ةمكقم زاوهالا ىلا ىراخبلا نيكت: صخش اهيفو

 زاوهالب نيبكت هرمأ نم ناك اع ربخل ركذ

 ايا راص نبطح

 اهاثاوف اهيل نييكت هجوتف اهيلع دجا وبا هالو نيح زاوهالا روك

 اهب طاحأت ةرتسن كصقف ىلهملا نابا ىب ىلع اهيلأ راص كقو

 بايت هنع عضي ملف لاخل 2كلت ىف نيبكت اهافاوف اهوملسي نا

 ىلع مةربحلا «تيتاكف هباككاو نابا نب ىلع عقاو ىتح رفسلا

 الولغم دعم ىقب نميف ىلع فرصنأو اوقرفتو م اومزهو اولئقف مذنؤلا

 د ىراضبلا نيكت عجرو «ةروهشملا 7 كدوك باب ةعقو هذهو اريحدم

 ةلحرو ثيغو كيلاعصلا نم ريثك عمج هيلا مضنأو رتست لزنف

 ا ناقرسملا ىقرش لزنف هباككأ نم ريتك عمج ىف .نابا ىب ىلع هيلا

 ةخلاجر لعجو ليخأ نم ةعابج ىف ئبرخلا بنا ىف هاخا لعجو

 نيسحو ةهيولكنا ٍهنم مينزلا دوق نم ةعامج مّكقو هعم منزلا

 ©) 8 هدم. 6) ( رتستل» 6 0 اودادو.. 2) 0 كلفن, © 8

 نا و١21 رك 5 01 6 اوبرضو. /) 5 تدوكر © كذرم (01550

 باب), 14 7 كروك. (00). ء0101: .28 لحل فا" مرا كر

 6 تاقرشملا. 2) 85 5 م 1ءزشلغ 2 نييسح ىب.



 [1 مو زةئس

 ةلبج ىلا «ةيريمم ىيتلث ىف ينرولا نم ةعامج تراص اهيفد
 © اوفرصنا رق ماعط اهيف نفس عبرا اوذخأت

 ةقربب هدعبت نم عم نولوط نب دمحا نب سابعلا فحل اهيفو
 هلمع ىلع ركذ اميف هفلخاسا دمحا دبا ناكو دمحا هيبأل اغلاخت

 اعجار مأشلا ىع كمحا فرصنا املف مأشلا ىلا هّجوت امل رصعد

 11 15 لاومالا نم رضم لام “تيب ىف ام :ليابعلا لايجعا رصم .ى

 000 قري ىلا. ىضه رث كلذ ريو «ثاثالا نم, كنع 4 هيبأل
 هدنع هسبدت كيحا هيبا ىلا ودرو عب اورفظف اشيج مى1جا هيلا

 © كلذ ىلع هنبا اوعياش اوناك ةعامج هنم .ناك ام و ببسل لتقو

 اهلها لزانم رثكاو ة>اهقوس اوقحأف ةيناعتلا منزلا لخد آهيقو

 5 دادغب باوهنلا لقا :لخدو اياجرج 3! اوراصو اوبس

 0 0 نيرافو ناسارج ثيللا نيب ورع تيحا وبا ئلو. اهيفو

 هيلا هباتكب هجوو كلذب هل دهنشاو كنسلاو نامركو نانتسكاسو

 كلذ عم هيلا هجوو غبصالا :نأ ىب دججا عم كلذ هتيلوتب

 © علشلو كقعلاو كيعلا د

 0005 للا ىلا يلبلا رديف راثم اييزم .ةحللا فك قد
 0 0 طا تفر هيحا بانا ف هيبتبل .ىب هللا ىبع اهنع

 | ميعبتت نابادسحتا ىلا هنعم نمو .رابمبق' ناطاتنلا ' ىلع

 93 هيوتيل ىسب هللا لبع 1لار كتف متبرا ديرب دلل

 ©) 8 هيرامس 6) 8 8. ص., 0 ليخل - مز 2 دعما (02) 2 ةدنيألا

 6) © راثالا نم كلانه. رك) 8 هيلا لجأ. ى) 8 5. »ءو © ببسن.

 /)6 اهقاوسأ. 2) 8 هدد» م 1 53 ن5 0 ك6 7ك الا سر اظ

 رعمك © ردنق.



 | زئنس ١15

 لجي اعبر نم وحن .هعم رسأو هرسأف .كيتها كيرف ن1
 اوذرصناو ءلجر ةئاعنراو فلا نم اوحن ٍغيلا ةرفن نمم اولتقو

 © اهنم ىلوالا ىدامج ىف كلذو عبارلا مييلا

 قيجادّنُك نب ناكساو شمانأ نب ىبوم ركسع اهنم بجر قو

 : | ١ 8 *ىليك رهنب روخرأ نب روجغنيو
 راصو روباسين ىلع «ئناتسكخلا هللا دبع نب دجحا بلغ اهيفو

 وخاو اهب ماقأف ورم ىلا هرهاط نب كيج لماع* رهاط نب نيس

 8 هدللا دبع نب دجحا* ىناتسجفلو نيسمللا نيب لامإلا «بكرش
 8 سوط تيرخأ اهيفو

 10 © لبلب نب ليعاملا رزوتسا اهيفو

 ثيللا نب وربع هةوخا هفلخو زاوعالب ثيللا ىب بوقعي تام اهيفو

 كنجا ميلا ةجوف عيطمو هل عماس هناب ناطلسلا ىلا ورع بدك

 8 اهنم ةدعقلا ىذ ىف غبصالا /نأ ىبأ

 ىخالبلا رووسم نب ىلع ىسا ىنب بارعا نم ةعامج تلنق اهيفو
 !ةدّمحن ىَّلو ديحا هبا ناكو ةتيغملا ىلا هيصم لبق ةّكم فيرطب

 © رورسم نب ىلع هاخا «الوف كم فقيرط ئضلبلا رورسم نبأ

 ناك ىننلا سواك نب كيشر نب هللا دبعب مورلا كلم ثعب اهيفو

 نيملسملا ءارسا نم ةذع عم نولوط ىب دما ىلا رسأف روغتلا لماع

 © دل ةهنماةيده لفحاصم هك

 ©6) (0 هات. دز 515 ن5 © كتف نف لسمقو. 6 13 هس

 ©4) 0 5. م.ز 8 ىفادد» 6) 5 بتكوشا 1ءاد0ع 8 ه6 © لامألا

 1710. ةاتم1ئ3 2. !امياث ن1 رثز لذ عا ( هد: ©  عيصالا.



 ذا“ )15 خس

 تام دقو دادغب ىلا اوعجر رث ويتلا نيع غبلط ىف اوصخش

 1 مانا كلت ى لتشا .نبلا نا كلذو ةعابج نبلا نم. غنم

 © دادغبب يلتلا طقسو امايا

 هللا ىبع هنباو بهو ىب ناميلس سبك دا هبا وما اهيفو

 ةّلع رود تبهتناو لنمحا لأ راد ىف غبابسأ نم ةذعو اسيخن و

 ومأو هللا كبع هنبأو ناميلس 5 ىراد ظفك لكوو هبابسا نم

 نب دجا الخ جهعايضو امهبابسا لاومأو امهلاوماو امهعايض ضبقب

 فلا #ةئاعست ىلع هللا دبع هنباو نابيلس علوص رث ناميلس

 © اًبحا نم امهيلا لصي عضوم ىف اريصو رانيد

 0 فيجادنك نب قاحك#او شمانأ نب 6ىدوم ركسع أهيفو * رم

 أوربع مث ةيسامشلا بايب اغب نب ىبوم نب لضفلاو , 0 3

 ملف فّذوملا نب دحأ هعبتو 2نيتنيفسلا ىلا اوراصف دادغب رس

 © رصرص اولزنو اوعجري
 ةرشع ىننتال كلذو ىكلكت ىب كعاص ديحاأ وبا بتكتسا اهيبفو

 داوقلا ىلا دعاص ىضف هيلع علخو ةرخلا ىداوهجحج نم تيقب 5

 هعم اوفرصتا ؛مرطانف مثيلا نجا هنبا دجأ وبا ثععب رث رصرسب
 8 هيلع علخن

 نم افلا نيثلكث ىف مورلا ةقراطب نم ةسمخ ركذ اميف يرخ اهيفو
 د هع ع 3 0 حد

 ©) 0472 هللا كيبع. 685) 5 ىسرأت» 6) 5 طلع ءا 21202 كيبع

 هلل“ 42) فري ةتاعبس. 2 6) 0 [ةصاتتت ركسعو. كر 8 طلع أ

 7 3 روجاعمس». ىي) 5 ا 111112 ربحا 6 روجوسبو

 1111م روحرأ» /) © نيييفسلا. 2 عيهطامف» 1061206 و

 م6) 8 لصوملا.



 )"ه5 ةئنس 1

 ةدلقتو بابلا ىلا هلبحو ه جرماش كييقتل اريصن هجو ناطاسلا

 ىجإلا "نيكي نأ /شابج ركنا "نسل نب تسحب, لك كال

 ةبهذ اريصنت نا معزو اعيش تاوذشلا نم دنتسا نايرهم ىبا

 نايبلس ىلا بائالاب ردابو* اتيهط ىلا فرصناو « عمجا تاوذشلاب

 © قفقوملا لابقا ربخ هب لصتأ نا ىلا ماثيهطب ناميلس ماقأف هافاوو

 هرصخغ ةيكاطتاب ليوطلا اميسب نولوط 2نب دكجحأ* عفوا اهيفو

 اهيلع ابيقم نوليط ىبا لزي ملف اهنم مركملا ىف كلذو اهب
 10 © اهيس لعقو اهكتنفا ىنح

 مساقلا ىلع فلد باككا نم ةعامج بتو رق ءاتقف 1

 ىف كلذو هيلا راصف ثيللا نب بوقعيب 0 ديد فحل اهيفو

 15 © هتاراقعو هلاوما ضبقب ناطلسلا رمأف اهنم مر

 جرخ ناكو اممدب ةرايعلاب فورعملا نالعج بارعالا تلتق اهيفو
 ىف ناطلسلا هجوف ىلوالل ىدامج ىف كلذو كلتفقف ةلفاق ةقرذبل

 نيذلا غلبو بارعالا برهف ىلاوملا نم ةعامج هولتق نيذلا بلط

 ه) 8 وماش و 01225.52. 52) 8 كلقس و ( كلقمو 5. كلقسو و

 ه(غ 1عءامم ص 8 ة0فءهتمو14 نأ. ) 0 عقاوف. 2) 8 عبس و 50 هط

 ج1 عالق ططقتجات ]211111152 ©5656 1 هز ]8 ام الغ 0110011 12-

 12. 111 ايش 562072071. 0 نغهوانع 10م اهش. رك) 8 5. م., 0 سايح

 5) © ناتك 7 6© نبأ. 2) لش )م مدعت» تاهم. 6 © 50

 3 2خذ2



 اك اه ةزكئس

 اهيبسو ةعقولا هذه ىع ربخلا كذ

 لاك كرب جنؤلا بحارص أ دكا عماج نب ناميلس نأ ركذ

 ذافنا ىلع ةقفنلا ىف هل نذالا هلعسيو ه«ىريعزلاب فرعي رهن

 ةبيرق 5كلذ ىف ةفاسملا نأ هملعيو راربلاو ةفوللا داوس ىلآ ةيرك

 100 ةالينجا ىخاوتي ام لك ل .كلذي هل ًايهتا هذفنا ىم هناو

 دّيحن هل لاقي الجر كلذب مايقلل ثيبخل هجوف هةريملا نم ةقوللا
 ةماقالاو لاملا ىف 2هللع ةحازاب ناميلس ىلا بتكو ٌىرصبلا ديزي نبا
 عيب ناميلس ىضف هل هّجو امم هغارف تقو ىلا هشيج ىف دعم

 رهنلا ىف «ةلعفلا ىقلأو رهش نم اوك ةيطيرشلاب ماقأ ىدح هشيج

 اد لها نم' هلوحح امو ىرطتني ناميلس' ناك ام كلذ ملالخو

 ىلا اهالو امو :نيبصلا ةيحان نم هب لصتنت ةريملا تناكو ةروباس

 ةعبرأ هل لتقف ءالبنج ىلع دجهحا ىنأ لماع هيوتيل ىبا هعقاو نأ

 ادتاق نيبعبراو ةعبس لتق ىسلل ىب دكيح لق ءادثق رشع

 تقرحأو هركسع مبتساو ةرثك ىصح ال 28قلخل نم اقلخو

 هذافنأ ىلع اييقم ناك ىنلا رهنلا اذه ىف ةميقم تناكو هنفس

 بقع ىف ىتابخل ىفاوو اهب 1ماقأف اثيهط ىفاو ىنح الولغم ىضف
 ىلع فلختساو 7« اترغئسبب فورعملا عضوملاب مق ىعصا رث كلذ

 ناك كقو ه نابرهم نب 1 نحرلا هل لاقي ىذلا ماينشالا تاوذشلا

 2) 000 ىرصضإلاب. 65) طامستو 120. ذص 8. 2 8 ميلا. 42) 0

 هنلع. ه) 8 هلحرلا. /) (0011عءأمات تح 18 5161511514 0

 0 8 فوطتي. .:2) 20 روباس ورسخ. © 5. م.: 8 سج لها ىمأو

 روباس٠ 2) 110. ]ةعاخ 31ه اح 7. )  17 ني 6

 5 0 7 )ا لذ ايبمتتب و 111 ابومدرت و 6 أ دومئرمج و 520022 5. زار 1

 اترمدرب أ نأ 766 م) 8 طب 1 يبلاو 0 ىرللا ه) ]5 رابرهم و 1101

 لل 5 00 00 0 نادرهم , 5ء2ع] رايرهم» 511127 ن2 1/172 6 نارهم»



 ةعمر ا نادغب نم قوما نصخشف ::ىععلا ىذ نك 100

 لوم .اماس نم نجا وبا برق ايلف ةنابيلس ىب هللا ه3

 هعم نمو دجحا وبا لزنو هب ركسعف ئبرغلا بناخل ىلا كمتعلا
 نولخ مليا ىعب ناك اًملف امهنيب لسرلا تفلتخاو كيوملا ةريزج
 ةدوخا هيلا راصو ةلجد ىف ةقاح ىلآ ىيتعملا راص ةكلل ىت نم

 غلغيكو ىئخلبلا رووسم ىلعو دا نا ىلع علخن لال ىف دجا وبا
 نم نولخ «نامتل ءاثلتلا موي ناك املف اغب نب ىدوم نب كجحاو

 ركسع ىلآ كيا نبأ ءهركسع لقا 2ميبع ةيورتلا موي ةجل ىن

 كسول ىلا .نيتعملا عجرو بهو نب ناميلس ىلا

 ىف بتكو دازريش نب اص نب دجاو كلخم نب نسلملا برضو
 7 غبصالا نأ نب كدا سبحو مامهبابسا لاوماو امهلاومأ /ضبفق

 ىسوم وبأ بيغتو نيبركت ىلا ارماسب اوناك نوميقملا داوقلا برشو

 كل او راض اوناك نيذلا تاوقلا صخش مث ره جر لكوتتملا نبا

 ١ 8 ةيابلل ىف هيديأ اوعضوو لصوملا ىلأ تدرك

 2 ناحل خيا دياب نورا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 © ئفولتا ىمشاهلا ىسيع نب ىبوم

 نينتئامو نيتسو سمخ ةنس تلخد مت

 تادحألا نم اهيف ناك اع ربثخل ك١

 ناميلسو هيوتيل ىب دجحا نيب تناك ةعقو نم ناك ام كلذ ىف

 8 2 البنج ةيحانب جنؤلا بحاص دثأق عماج ىبأ

 ©) 000. ديبع. 85) 14 20016 بهو ىب. ه2 000. ثلتل».

 4) اع 007. (200. كنع. 6) 000. ,ىكسعلا. رك تري 20014

 ضعب. مي) 000. امهباسنا. 4) عبصالا» 2) 000. تناك. 6) 000.5. 0:



 1 "ع ةنس

 فورعملا هللا دبعو نابا نب ليلخل عماج نب ناميلس ركسع ىف

 )0 ني هىجرلا ناكو ”تايويمملا 3 ئتابلل ناكو بوذلاب

 هتلاجرو نادوسلا 5نم هداوق ىف عماج ىب ناميلس ناكو تاوذشلا

 هلجرو هليخ ىف هاوخاو ىناوعشلا ىسوم نب ناميلس ناكو عانم

 فرصنأ وز « ةنلحأو ادي اعيبج موقلا ناكف عماج نىب نامياس عم

 البنج ىلا شيلل عيمبجج ىضمو طساو نع عماج نب ناميلس
 بنئكذ فنانا نابأ ىب نيلذل نيبو كبد عسقوو برخاو كثيبعبب

 جنولا تثق هل ىفعتساف نابآ ىسب ىلع معلا 117 كني ليلك

 ثيبشل ةنيدم ىلأ عوجيلاب ليلخلل نذأو ناميلس عم ماقملا نم

 عم بارعالا 3 رحل كل هناماغو نابأ نب قلع اج ص عم 0

 هب ركسعف ريمالا رهن ىلا ىضم رث اَمايأ هركسعم ماقأو ناميلس

 البل نيعسك كلان اماقان ءءالبنج كا بوذملاو ىتابلل هجوو

 ناميلس ناك 4شابج لق كيحس لاق ءريمالا رهنب ركسعم ناميلسو

 © ءذيديدشلاب اركسعم

 0 ىلا ندادغب نم بقو نب ندب جوخ ملا هنم ىفو 15

 دلل رورسمو 5 نب دجا ا بهو نب نسم ةعضو

 هديقو اديك لينعلا ' هيلع تضع ارماسب راص املف داوقلا زظخماعو

 و دلخت نب ىسمللا رزوتساو ميعاربأو به»و هينبأ ىرأدو ةراد بيهتناو

 2) 0001 52 0 نابرهم 600 نارهم» 10 2022 0 141610

 0 116656. 2 0600: طب 1. البيجو 515158 اليتح. » :5 :000 :)2 ١

 ©) (000. ةيديدسلاب ا[ 50166. رك) 000. ىأر ىم وس. 1

 2001013 ءمحاتاقتم. ى) 51غ ممهم112131:01113 55م 00ءان)6 22 121

 0112 2110 عتت هدا مدد 1



 رع طعس دلع

 ه«شابج لق دكيح لاق 2018 ةنس رخآلا عيبر رهش ىف كّلذو

 «تارذش تس فموي نخأ ىخلاو* ةيديدشلاب ةحضرلا 000

 هداوق دكيدانص اهيف 5 بّشرو تاوذش سدح 3 نامياس نىضم مث

 نبأ ناك دقو ءةيديدشلاب ةىراضبلا نيكت هعقاوف هباكتاو

 ' , ىلع نيكنت ةرهظف ءالبنجو ةفوللا زيحات ىلا راص ذئنيح هيوتول

 اهحالسو اهتلاب هعم تناك هلا تاوذشلا هنم فذخأو نابيلس

 فحر رث «ناميلس داوق ةلج ةعقولا هذه ىف لتقو «اهتلتاقمو

 وبا نو نأ ىلا ىحاونلا كلث طبضو ةيويتشلا ل هيوتايل نبا

 ىفاو امل 5شابج لق ىمح لاق ءىطساو كّلوملا ماديح دجا

 ؛ه مث هلئاقي نيموي ما :ناميلس هيلا راس ةيديدشلا هيوتيل نبأ

 دعب صّلختف !دودرب ةهفوف ىف هاقلأ :ناييلس هيلا عجرف د

 باود نم ةباد ةرشع عبس ناميلس باصاو فرغلا ىلع ىفشإ نإ

 هببلا مجوف «قيتسي ثيبخلأ وك ناميلس بتكو لاق « هيوتيل نبأ

 5 7بوذملا كعضو 7: سراف ختاهممتو فلا ءاضر ّئ نابأ عجب ليلشل

 عقوأت كّلوملا كبح ةبراحمل هأيا ددملا اذه ةنافاوم كلع

 ريثك فلخ اهب ”«لتقف .طساو مينزلا لخدو فّلوملا برهف هب

 هموي «ىماخن ىراضبلا روجنك كاذنا اهب ناكر تقحأ»و ني

 ذتموي ليخل دكوقي ىنلا ناكو لتق مث هرصعلا نقو ىلا كلذ

 2) 2 لشاكح 0( كمل دم 2١ 26 0 ير

 ©8270 5لئاعمو د را ى) 2 اطساو.

 72: 8 قئانج رم ©( 5: م.  ق: طتمع 1دعسصق صمد ةصلنت 0 58

 4) 000. سويف. 06 1 طار. . 2) 000. ط1. هياصم ماا

 اولئقن. 7) 14 هلئاقن. ه) 500101 ءء4



 1م "ل نس

 عقوأت ةدعقلا ىذ ىف ةفاصرلا ىلا ناميلس راص رث ءاحالسو امالعا

 قرحأو ةريثك مئانغ منغف هاهب ميقم ذتموي وهو عماج ىب رظمب
 لايل سمخ ردحكاو ثيبخل ىلا امالعا لجو اهحابتساو ةفاصرلا
 ديعيل مقاف ثيبخل ةنيدم ىلا 8 نس كلل ىذ نم 5 نولخ

 ةيجاححخلاب ةفورعملا ةيرقلا عماج ىب رطه ىفاوو هلرنم ىف ميقيو كانه

 لبق نم اهب ىضاقلا ناو اهلها نم ةعامج رسأو ءاهب عقوأف *

 0000 .دعلا كايسلا نبا يحس هل لاقي اهلعا نم. الجر ناميلس

 مدعم اونك داوق ةعبراو صفح نب «بلعتو وه طساو ىلا 4لجو

 ىصمو اثيهط نم فصنو نيخسرف ىلع /ةيلجرلمل ىلا اوراصف
 رطم لث دقو ةيحانلا قاوف رطم ةضراعمل لجيلاو ليشكل ىف ىئاّبنل ٠

 قاوف ربخلاب* ناميلس ىلا بتكو اهنع فوصناف اهنم لان ام

 هذه نم ةجمل ىن نم اتيقب نيتئيلل ءاثلتلا ممي 6 ناميلس
 ,يديدشلاب و ماقأت هيوتيل نب ىجا قاوو نالعج فرص رث «ةنسلا
 ادتاق كانه ىجوف نابأ رهن* هل لاقي عضوم ىلا ناميلس ىضمو

 نيحن لاق هلتقو هب عقوأف 1 ننرط ههل لاقي هيوتيل نبا داوق نما

 لستق هناق ائرط اماف كتيب عضوملا اذهب ليتقملا شابج لق

 عقوأت عماج نب وطم ر 000 ذئموي اهبو ةفاصرلا ىفاو مث < 7ناورزامب

 نيناذش قرخأو تاود-د عبس ةنه ,: نخأو هركسع حابتساف هج
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 مكع ةخنس ومر

 فاو اًملف نيسمل ىب رقصلا هل لاقي نادابع لها نم لجر عم

 رابخالا ةترداب» نالعج كيري هنا رهظا «اذشلاب رقصلا ناميلس

 هكسع طبض هنم»ه نناكف هنافاوم ديري ناميلس ناب نالعج ىلا

 اراغ هاغلأو هب عقوأت هيلا لام ءابا عضوم نم ناميلس برق املف

 , نسل ىب دمحم لق «تاوذش تس باصأو هتجاح لانف هتيك#

 قرحلأو هركسع ىف اهدجو ةينامث تاوذشلا تناك #شابج لاق

 فرصناو ابالساو احالسو اليخ باصأو طشلا ىلع انناك 6نيتاذش

 عم ٌدعاو /ىراخضبلا نيكت كصق كيري هنا رهظأ رق «دكسع ىلا

 فورعملا « نوعلمل ثيبخل نبا لاخ دكجا نب رفعجو ىنابلل

 ,اهيلا :ضهن نالعج ركسع نفسلا تفاو املف انفس 8 ىالكناب

 ىلا همزهف ربلا ةهج نم نابيلس هب ة عقوأو اهزاحو اهب عقوأف

 نم نيرهمو اشرف“ نيرشفو ةعبس زاخو 7هنفسا عشرا د

 ىلا عجرو احالسو اريثك ابهن باصاو لغبا ةتلثو نالعج ليخ

 عضوملا اذه يف نيكتل نوكي نأ ”» شابج ركنا دم لق ءاثيهط

 ره ف دصقلا 7 نأ معو ”نيكت ىف* ىنادابعلا ربخ فرعي رثو ركذ
 هكسع هلفا ىلع هىفخ هربخ ناك دقو .نالعج ىلا الا نكي

 نشا اوعرجن هعم ابل لتقو لتق مدق هناب اوفجرا ىتح
 اوتكسف نالعجب عاقيالا نم هنه ناك انو ةبخ رهظ رت عرخلا

 لبجو .ثيبشلا ىلا .هنم ناك.امب بتكو. ناميلس ساو نأ اذ ٠

 ©( 62 8( 1 ترانو د 6 تدانو 1 ن]غلبف. 2 1

 ما ضءانتس 20012, © 5 م: ه2) 28 © 6 5 50 2 6 ىسيوأدت.

 رز 8 8. م. ”م) 8 هدم. "7 8 الكباب 282 نكت 02
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 111 الك حنس

 هذاذ رامع نب ريع الأ نيعيجا هباحتا مدت نابجش ىب ليج

 ىهتناو اوفرصناو هسأر اولجو هولتقف نابيش ونب هب «ترفظف غنا

 ثيبخل ىلا نامياس لجو ريع ٌّلتق هيلع مظعف ثيبخل ىلا ربخل
 رخخآ ىف كلذو بيبح نب ىلع نب كمن دلب نم باصأ ناك ام

 ىف ناميلس ضهن نابعش ىف نك املف «ةنسلا هذه نم بجي ه
 نم كك نتموي اهبو ناسح ةيرق ىفاو ىتح ةباكأ نم عمج

 لفجأف هب عقوأت «نيكترح ىب 5 شيج هل لاقي ناطلسلا داوق

 ىلا داو اليخ ذفخأو اهيف قحأو اهبهتناف ةيرقلاب رفظو هنع

 دعصأو تيناوكلا ىلا نابعش نم نولخ رشعل يرخ رث «هركسع
 اهيف ءاقالص كلانه دجوف ةرواسم رب ىلا تاييمسلا ىف ىئابإلدو

 دقو نابأ رهن ماهب /قاوي نأ دارا ناك نالعج ليخ نم ليخ
 لتقف غالصلا كلتب ىئابخل عقوأف اديصتم كانه ام ىلا يرخ ناك

 ءاتيهَط ىلا داو اسف رشع ىنثا تناكو ليل ذخأو اهيف نم

 عقوأت نابعش نم نيقب ثلثل ة.انامم ٌلت* ىلا ناميلس ضهن رث
 ءدوكسع ىلا :عجر مث اهيف ناك ام زاحو اهلحأ اهنع الجو اهب

 فورعملا عضوملا ىلا ناضمر مرهش نم نولخ لايل رشعل ضهنو

 اال ناك فقو ناووزاع نالعجو كين قفتموي. عابأو *ةرراجلاب

 تاوذنش رشع هيلا هجوف اذشلاب هيلا هيجوتلا ف ثيبخل ىلا بتك
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 1 نم 4

 «بتكف ةاهب هاوماقذ ةيجاكخاب ةفورعملا ةيرقلا ىلا اوراصف

 عم ةيرقلا لفها كك ى«ب تادرو ام ربخ نام ماس ىلا تاب

 اتيهط نلا ناميمس جنوسلا كداق ضينأف نالعج باكا ىم علان

 هيج ابعو نالعج لاتنقل دصقي هنا «رهظا اهاناوف الكعم

 5 ةرهأو 1 اليخ هعم لعجو تايريهسلا ىف هماما 0 0

 هشبيج ىف ف بكرو © هب عشوب 00 00 باحصا > تبع

 ىتح «ءراوقالا ف ىضمو هركسع ىف 4 غفلخ اريسي ارفن الأ عيجا

 ديح وح ىضم رث و ةقرعلاو ةيرلب نيفورعما نيروهلا ىلع ميرخ

 0 :افاوف 1 اًضفلت هل لاقي عضو« ذكتموي وهو بيبح نب ىلع ىبأ

 داب ليخأو * 6 ةريبتك ىتق اهب لتف *  ةظيلغ هع دك عقوأف

 تلقأو ىلع نب ديك اخا لتقو #ةليزج مئانغ زاحو ةريثك

 [ةيرقلاو ىازبلا نيب ءاركك ىف راص .املف نابيلس عجرو كيج

 راكفلتب ئناميلس .باصاأ نميف ناك دقو نابيش: ىبل ليخ هتف

 و ذخاو اريغص هل اننبا رساو هلتقف نابيش ىتب تاداس ىئم كيس

 : ىلا ةجو ناميلس ناك دقو »سراف ةثاعبرا ىف ءارحصلا هذهب

 نابيلس ىار املف قرطلا كلتب هيلعل اليلد هلعجغ هيلا راصف
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 111٠ 1 رس

 اهذخا هلأ تاوذشلاو نيكت ركسع نم اهباصا مهلا ماسعالا ليو

 درو ىتح لليقاو نيبكت نمو شيشخ نمو ميمن ىلأب فورعملا نم

 © ا" نس نم هىلوالا ىدامج ىف كلذو تيبخأ ركسع

 ىررلل ايهف ولجأ نم ىنلا ببسلا نع ربشل ركذ

 خايلخل تادحالا نع ركذو طساو ليخد 5

 0 عبمرأ ظنيت ىف

 عماج ىب ناميلس صخش امل «فلخ نب ىبيحك رضا نأ ركذ

 جنو بحاص ىلا نيكتب اهعقوا كلل ذعقولا كعب هركسعم نم

 © ناورزام ىلا هعم ناييلس هفلخ ىذلا ركسعلاب تايريمسلا ىف 2

 6 نالعج باكتا هضرتعا نادوسلا نم ةعامج هدعمو .ةريملا بلطت

 اتيهط ىفاو ىتح الولفم عجرف مدومزهو هعم تناك اًنفَس اوذخأف

 ديمو رسيصأ لهم روكانم نأ هنوربتكلا و ةيرقلا لعل نك هتفأوو

 بيغ ربخ امهب لصتا امل ئركشيلا بيبخ نب لع ند ندع

 ادصقو امهبادعا اعيمجو اعيتجا : انيهط نع عماج ىب ناميلس

 !اهيف ناك نم تلفا نم ةالجو افرصناو اقرحأو اهيف لتقف ةيرقلا
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 كا 115

 ىتح ماهسلاب هنوقشري هوعبنأو اثيتح اريس ٌىَتاَبِخل راسو صفق
 ءارو نم ؟نماك فو 65 ناميلس ركسع اوبراقو نيمللا عضوم ه« وزواج

 جرخو شيل ىقلتف نابيلس فحرف هباكتاو * هليخ ىف ردجلا

 ىف نم ىلا هنايويمس رود ابدل ىنتو ليل ءارو نم نبمللا

 5 مذرلا هيكرو اهلك هوجولا نم قياع ةعيرهلا «تمككتساف رهنلا

 فقو مث خسارف ةتلق نم اوك اوعطغ ىتح عذوبلسيو عنولتقي
 خمالسلاو 4انيملسو انينغ يقف عجربن ميئابجلل لاقو ناميلس

 تذفنو عبولق مانبخأ ىق الك ىئابخل لاقف ءىث لك نم لضفا

 عليزن نا انلعلف هذه انتليل ىف خسبكن نأ ىارلاو هيف انتليح

 ؛ةراضو* ّيتابخل ىلر ناميلس عبتأت غعيج 7 ضفنو عغكسع نع

 نييكت ضهنو هب عقوأت برغملا تقو ىف هفاوف: :نيكت ركسع أ

 رث هباحصأو ناميلس هنع فشكنان اذيدش التق لئاقف هعم نميف

 مضو :هليخ“ نم ليخ- ىف البش هجوتح هباكعا ًابعي نادل كك

 تايريمسلا ىف راسف ىتابلل راو ءاركصلا ىلا ةلاجرلا نم اعمج هيلا

 ١ :لاخرلاو "لايقل هباصصا نم عم ىميف ته راش د

 !اوفشكناو لحا مهل فقي ملف نيكت ىئناو ىتح هباكصا ملكقتف

 فرصناو ركسعلا فرحأو هيف دجو ام منغف خكسع اوكرثو اغيمج

 باتك 7 ىفلق هركسع ىئاوو ” ةمينغلا نم باصا امب هركسعم ىلا

 ىتابلل فلضتساف هلزنم ىلا ريصملا ىف هل نذالب دو دق ثيبشل

 2) 0 وراج 4 هركسعمو ناهيلس عضو. 08 ناك“.

 2) © هم... 2 © تكحسا.. . ري) 8 ه0 ىتابشلا كا
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 آم م0 نس

 لاف عضوم ا كلذ ىفأو املف 2« نيكت ركسع نم خسأرف خةسبخ ىلع

 مانا ىضمأو انهم هتنا ميقت نا: ىأرلا « نا ناميلسل ىئابلل

 لانتف اوبغل قو كوذأيف غبعتأو كيلا موقلا هرجاف تايريمسلا ىف

 ههعضوم يف هتلاجرو هليخ 0ىعف كلذ ناميلس لعفف عنم كنتجاح

 ركسع قاوف امكاسم تايريهيسلا ىف ىدهم ىسب كيا ىضمو كلذ

 ىئابلل تراطتو /هلاجرو هليخ نيكت ثعاو ةعاس و هلئتاقف /نيبكت

 هيلع نودرإو نيبكت باكك١ نا هملعي #ناميلس ىلا امالغ ذغنأو هل

 امل ّىتابلل مرقا وفقي* لبقا دقو ناميلس لوسرلا :ىقلف عليخ
 7ئتابكلل رخآ لوسر 2ىفاوو هركسعم ىلا هدف هبخ هيلع اطبا

 نب 7بلعت ظذفنا هركسع ىلا ناميلس عجر املف لوالا ربل لتع 0

 ىف هانينم هل لاقي # ينولا داوق نم ادثافو ىناركبلا صفح

 ليخ ةرسيم ىلي امم ءارحصلا ىف انيبك امهلعجت مينزلا نم ةعامج

 املاف عتارو نم أوجرخ نأ نيبكت ليخ رد مزواج آنآ اهترماو نيكت

 عفر نيمللا رماو و هليخ هل مكحا دق ناميلس نأ ىئاببل ملع

 ىتاقلا الا متيبأت لخدملا اذه اولخدت ال نأ مكترمأ تدنك دقو

 باحصأ عيلطف كرم وكانت انارأ 0« ىخلا ىقلملا ١ذو مكسفناو

 3 لبلد نوداني اولعجو ةهيلط 3 اة هلوق أوعجس امل / نيكنت
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 اري اذا

 اوقدحأف ةنشرحو كك 7 , نر فقيرطبو «ةيِْذيَدَق فيرطبو ةيقولس

 وأ ةئايسيخ هلآ 0 0 0 3 0 نوملسملا 7 مب

 ىلا لد دهننيباصأ تا دعب د نسب هللا دبع رسأو اولثق

 : © كيربلا ىلع ةيغاطلا ىلا لح ث* ةولول

 وهو عماج نب ناييلس هبراحن وم طساو كلوملا ديح ىلو اهيفو

 هموهف جنولا /7دثق لبق نم ةيحانلا كلن ىلي ام ىلع 7لماع

 ؛1اهلخدف طساو نع هجرخأو

 اهيبسو ةعقولا هذه نع ربخلا ركذ

 ؛ة هجوملا عماج :نلب ناميلس ىا 8 ناك كلذ ىف ةحبسلا نا د

 امل ا 0000 ةيحان ىلا ينولا 1ىثاق لبق 0 7: ناك

 537 كتكات لكلام ىلآ 00 تعم ناك ام بهنو ل 5

 ريمأ ىم اوما حاصيو ادهع هب ثدحيل هبلا ربصملا 3 ةناتم

 15 ىدهم نسب رم للجا هبلع راشأ كلذ باغلا 0 كذغنأ اهاف* هلونم

 5 ادودوبب مبسم ذكثموي وو ” ىراضبلا ركسع و ىرطتنب قابلا

 7 كذذو رهمهركأ مل لاقي اعضوم ىفاوف أدودوب ا راسو كلذ لبقف*
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 11 مك ذخنس

 ثادحالا نم اهيف ناك امع ربخلا ركذ

 هس 2

 اهيلا هدمّدقتف ةرييصلا ىلا اًسيج راقصلا بوقعي هيجوت كلذ نف

 © 2:دنع تاف اريسا هيلأ هب ىضمو ٠ نوغيص 6 اوذخأو

 نب ىسوم دعمو لجأ وبا ركسع مرحملا نم تلخ ةرشع ىدحالو :
 اتلخ نيتليلل ارماس ىم اصخش مث كمتعملا اييعيشو مئاقلاب اغب

 ىلا لبخو اغب نب ىدوم اهب تام دادغبب اراص اًملف رفغص نم

 © 6 اهب ىفذف ارماس

 هرعت ملا هيك تنام !لوالأا ةيبز :رهش اق امد
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 «سواك نب تير ئب هللا ىبع مورلا ترسا اهيفو
 هي نما .ببس قلع رخل وكف

 فالآ ةعبيرا ىف مورلا ضرا لخد هنأ ناك كلذ ببس نأ ركذ
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 )1 نس 115

 هكرتو ماعطلا ىلع لقنف زاوعالب ناك فلع نع ةرافصلل « ىلع

 ©راقصلا باككاو لع باكتا ناقيرفلا فاكتو فاعلا

 58 ىراشلا ديملل دبع نب رواسم قون اهيفو

 ىف هعباد نع طقس ناتاخ نب. ئيج ىبدهلا ىيبعك كان اذ

 ةرشعل ةعبتل ميي © فيشر هل لاقي هل مداخ ةمدص نم ناديبملا

 نأ دعد 6تاف مد هنذأو ه,تاذم نم لاسف ةدعقلا ىذ نم نولخ

 ىف ىشمو لكوتملل ىب دجحا وبا هيلع ىلصو تاءاس ثلثب طقس

 اغب نب ىبوم مدق رث كلخت ىب ىسمخل دغلا نم رزوتساو هتزانج

 ىلأ دلخم نب ىسلخل ببهف ةدعقلا ىنذ نم نيقب ثلثل ا!رماس

 قدوم لاو ضوفملا ةبتك ناميلس نب مدللا”ىيبعا ىلو نة

 © غلغيك ىلأ ىبع. ىب هللا

 بلغو روباسين نع* رهاط نب نيسمل 7بكرش وخا يرخا اهيفو

 د5 اهبو ورم ىلا نيسمخل راصو جلاوما ثلث هئاطعاب اهلها ذخأو اهيلع

 © ةرهاط نب دم وعدي هاش مزراوخ ةوخا

 تبةيغاطلا ىلا ةرلول ةبلاقصلا تبملس ةقشلا دال

 © ليعامسا ىب ىسلمل نب 7قاكحا نب لشضفلا اهيف سانلاب محو

 2) © هع. 8) 8 راعصلا , © رافصلا نع. هه 82 :تكءافا 2ر2

 فالس. 6) 2 تن و. ي) 8 هللا ىبع ءآ 5زع 22216 5226 2

 14 م! , 6.2  ع) 2 اييف..١ 2) 8 5. 2: ال10: 5822 د 20

 2) 14 ااه ىبا. 0 8 هد. 42 8 20016 سابعلا ىب و00 ةاته
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 11 الا 2

 ةنسلا هذه ىف كلانه رافصلا رمأ ىم ناك اع ربخل ركذ

 اهلون روباسإ ىدنج ىلا راسم ايل كثنسبللا نب بوقعب نأ وركذ

 ناطلسلا لبق ىم.اهب ناك ىم لك ةيحانلا كىلق نع لكتراو

 ربنعلا نب «نّصحلا هل لاقي هلبق نم الجر زاوقالا ىلا هّجوو

 رهن لونف جنولا كداق بدحاص ناب نب ىلع 6 جرخ اهبراق امل ه

 ىلع باككأو م«باكتأ لعجو 0 0 زاوهالا نصح لخدو ةردسلا

 نم نم فيرف لك بيصيخ ضعب ىلع هضعب ريغي 5 نابا نبا*

 عقوأت زاوهالا ىلا هراسو نابا ىب لع ٌشعتسا نا ىلا هبحاص

 بوقعي باكا م 0اهيف ل35 ةظيلغ ذعقو دعم نمو نصحلاب

 «ناك ام سابتسا ىتح زاوهالب ىلع ماو ممكم ركسع ىلا دعم

 هرمأب و ذوبهب ىلا بتكو ةردسلا رهن ىلا اهنع /عجر مث اهيف

 قروكب اميقم ناك راقصلا 8# باكا 0 داركالا ىم لجرب عاقيالاب

 ىلع : ناكف « هقلطاو هيلع نوف هرسأو هلاجر لتقف ذوبهب هب عقوأت

 نب ىصخل ىمأو ردسي ملف ءبلأ بوفعب وروسم عقوتي كلذ ىللعد 5

 باككا لانق ىع فاكاب اجيرماو هربنعلا ىب ليضفلا ءيخحاب * وبنعلا

 ابل عب ىلع ىلا «بتكو زاوهالاب /: ماقنملا ىلع راصتتقالاو تييدل

 لفن نود 1 كلذ ىف زاوهالب ءباكح) رفح نأو ةنداهملا لان

 قاجتو ماعطلا كلذ ةلقن نع راقصلا هل قاجتف كانه 7ناك ماعط

 ه) 14 انا رضخلا. 82 ةءةرمع] ريصمملا هز ل هز تل 2 © كف

 كلا © لانا ملف: 22) نقب 76 جرح يي لذ ك1 نا | ضر

 ظ لها. 1آ7ءاد1ع © ناكو 0000 2 10 6 م) 8 ماقملاب» 2 6



 مك المال

 خعقولا هذه رح م ركل

 هلأ ١ ةعقولا- ىف همره امل هيوثيل نبا 5نأ نابا نب ىلع « نع ركذ

 رث زاومالا ىئاوو اهيف هباصا ام هدباصأت نييلهابلا ىف امهنيب تناك
 دق ام 2 جلاعف منزلا دثاق ةدبحاص ركسع ىلا ىضمو اهب مقي

 ةداخأ هجوو زاوهالا ىلا اعجار وك رف أرب ىتح حاول نم هباصأ

 لهس ىبأب فو ١ ماص نب ديحكم هيخا نباو نابا نب ليلخل

 < مركم# ركسعب ميقم لكموي وهو هيوتيل نبأ ىلأ فيتك شيج ىف

 ركسع نم يسْف ىلع هيوتيل نبا امهيقلف امهعم نميف اأراسف
 انيمك هيوتيل ىبا نمك لكقو ناعملل ىقتلاذ امهيلا !دصاق مركم

 10 ةوعيتف كبف جذؤلا عمطف هيمتيل ىبأ دراطن لاتقلا هركتساأ 5

 يلع ركو اوقرفتو اومزهناف عهتارو نم يرخ نيمللا اوزواج ىنح
 نسبا / فرصناف نيلولغم أوعجرو خانم هةتحاح لاثف هيوتيل نبأ

 نابا نب لع ما «رشست ىلأ سوعرسلا نم باصأ امب هيوتيل

 هيلا هجوف هيوثيل نب دمحا ىلا ناقرسملا ىلا ةحلسم و هيولكنا

 15 نابا ىب ليلخلأ ىلا ىهتناو هباكتكا 01 نم اسراف نيتلت

 خا نع اولتقو دحا هنم تلفي ملف جيلا جرخ وفاو املف

 ثيبشل ىلا اههجوف* زاوقالب وهو نابا نب ىلع ىلا هسوع تلجو
 © هيوتيل نبأ اهنع برهو ةزاوهالا رافصلا ىلا ذئنيحو

 ©6) ( هد. 6) 8 هد 66 2) ( مالاسعد 1

 جلاعي. 14 )ا انآ. ىوادي. هك 0 روحششل. 7 7) 3

 8) 1 هدولكرأ» 7( 6 هدلح. 2 5 بحاص.
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 11 ا“ خمس

 يابعلا « ىب نسغأ نب قاحسا ىب لضفلا اهيف . سانلاب جحو

 © ديكم ىبا

 هلا فعل 0 اا دنس كبلت ةنسا تنلخدا مت
 تثادحالا ىم اهيف ناك امع ربخل ركذ

 نب بوقعي بحاص ىرسلا نب ةزيزنع رفط نم ناك ام كلذ نفذ:
 © اريسأ ءهذخاو لصاو نب ديك ثيللا

 خعفقو رابنالا 2 بارعالاو 01 هيبللد ىسوم نيب تناك اهيبفو

 3*' هداوق نم ةعابج :ق لجا هدتبا لح وبا :جوف ل ةوهزيف

 8 ءيوللد ىدوم اوف نيذلا بارعالا مبلط

 0009 افلح  قدنو اليلا هعينبف, نأ ياي :ىناوزدالا» بكو ' اهبقو

 كااوشاو وح (وطلو ا لنوا نبا تلفاوا دوكسع

 فيرطلا و عطقف ةنغارفلا نم لجر لصوملا فيرط ىف يرخ اهيفو

 00 ىلأ بوقعي اهيف راصو رست نى 2 هيوتبل ى د ليحأ فرصنأ 45

 ىخا عسم ةخعفقو رذتسن نع هلاكرأ ليتم دوت نبال ناك كفو

 2) 185+ نب ليعامسأ. 2 2) 8 ءا 0 و. م. 560 0 مرتسمسم 1144. كتطت

 لطف 02ء. 1710. داتم22 !ممأر 8. 2) 0 كخاو. 2) 28 مولل اذ قع

 © دواد نب: 10د 8 هدول و 0 13م. 1253 ذاتآط ةحت7تم 267 8أ 0 6

 راوخلإب ءغ لعتملع 8 دوفملو 000 3 8 دمار © ديلا. 1710. 14 ؟لوو 6,

 /) © كتلطف. 2 عطقي 5.2. ) 8 هد. 2) © هده. ) 0 دجرعن»,



 ب جلاجل هيلا

 وة وص ساحب ضو بسس تر:

 مك نس اذزل

 دثاق باكا نم ناك نم دحا ضو «ّيمرادلا ىدع نب لضفلا

 هايل ل نار نك ىلع ا نايا نب نيحم ىلا لكلا 9

 نإبا نب ىلع هيلا يرخ رتستب هيوتيل نب نجا رقتتسا

 اور ا هذونأب عئالط هجوو «ناجتبب اهل لاقي ةيرق لزنف
 ةدق هليخ لثاوا ناو وك لبق قق هوتيل فا "نأ وريبخات اذا

 رشبي وهو هيلا نابا نب ىلع فحرف نييلعابلاب فرعت ةيوق تنفاو
 أاواملف ثيبخل ىع كلذ هل ىككو رفظلا مدعيو هباخكأ

 ملف 2سراف ةئاعبرا ءامر ىو هليخ ىف هيوتيل ىبا هاقلت نييلعابلا

 نماتساو ناطلسلا باكتا ليخ ترثكف ليخ ندم جاتا نأ اوتبلي

 دست نما الا "قطا نبا كغ عم اوناك نيذلا بارعالا نم ةعامج

 ةلاجبلا | نم: د ةعيبج تنتو نايا نب ىلع لدخ 3 مزسهنأو

 نب ىع لجيرتو نيقيرغلا نيب لامقلا :ثتنشاو جتكا كنك كلا

 لاقي هباكتا نم مالغ هيدي نيبو الجار هسفنب لانقلا رشابو نابأ

 ىلعب رصيو هعم لتاقي لعجت ىنيدخخل ىأ مالغب فرعي جيف هل

 دد و أرخناف هافرعف ئنارعشلاب فورعملا ّئمورلا رحدبو بِهلس رصن وبا

 7, هيف هسفنب ىقلأ ناقرسملا ىلا اخ ىتح ابراه فرصناف هب سانلا

 صن نابا نب ىلع فحنو خف قغف هعم هسفن ىقلف جف هالتو

 ىلع ىمرو ةيريمس ىف هاقلأت ءاملا نم هصّلختف .ئمورلاب فورسعسملا

 داكانا نحل الولفم فرصناو هقاس ىف هب 2 عسب

 50 © ةريثك ةعامج جلاطباو نادوسلا

 ©( 0 ىمرارملا (ىراوزغلا 2 6) ( ه2. عا 2[1.عأ 1201 جوخ 6125

 46) 8 سف. آ>ءكصلع (© فو. ه) 'ةخعامج. رك 8 ل رصدو. 156061

 1ععالمج عت (نو 1 ىمورلا و رصذ ©1346 112115 © 771115 ىل]11.6 ى)

 ركنا. © نحب خي. ا/) © اتصفاناتت دسفلا 2) © © فا



 1 ا خمس

 ةعملل ميمي ىف سراف ةرطنق ىلع هةلفاوم تناكو سوسلا ىلا راصو

 كلذ ارظتنم لع مات رتست ربنم ىلع هلو ينولا لئاقل وعديف

 املف م رباب هنايناو ذعبتل روضخ باهولا دبع نب ةذوبهب و

 ديبع نب دمحاو رافصلاو كيتعملل اءدذ بيطخل .ماق ةالصلا ترضح ه

 بكرذ هناعاس نم ىلع ضيهنش ربخاب ىلع 0 ذوبعب عجرف هللا

 عم مكقو همامأ همدقو زاونالا ىلا فارصنالب هباكا رمأو هباود

 هتفيلخ ىناملا ىيج نب دىمحتو 4لاص نب كبح هيخا نبا

 الثث كانه تناك ةطنق رسك ماوزواج اًمل* ىتحح « ماقأو هبناكو

 عم فرصنأ ىحمبف 2 نسل نب قيرف*+ لاق « ليخل «عبشب 0

 نيعرسم 8كلت“ هتليل ىف شيلل رمو و ىلع باكا نم نيمّكقتا ا
 2 خا خاد تنناكو رجعفلا عوسللط تنقو 3 ميك ركسع ىلا أوهتناف

 ةابهن اولانو #مركم ركسعب* اوعقوأو هباككأ ثكنف ثيبشل ملس

 اك اددحاا اما لع تفوف, ةباك)' رثقاأ 3" نابا١ نب' ىلع فاؤو

 ىلا ىهنتا اًملو «زاوفالا ىلا ررص ىتح ىضف هييغت ىلع ردقي

 عقوان رتسن 7 ىلاو ىنح اعجاأر 2ك ىلع فارصنا ةيوتابل نب ديا

 5ك 3 عضوو ب 7 كلك هعم نمو هللا ديبع نب لديكم

 كيتعملا ناطلسلا باب ىلا هلمح » كولعصلا دوأد ىبأب فورعملا

 ىنتّدح نسل نب كبح لاق  «««رتستب هيوتيل ىب هج ماقأو

 تر 28 ةتفاوص“ 02) 8 57 67: © قويييا (6) © ربل 0) 203-

 طا11 ا متن 1عععجلتتقت ه5 ليد ىب اضأ) 26 ماقو. ركز © هد

 ءمدز. 200101 ال. ى)ر © هدص. طءاص0ع 8 نمو. 2 © هده. 2 8

 انهد اودانو. مز1 هرقل لا © ةيوع 20 211 ىكولعصلا.
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  1نس "١1

 ديبع نب ديمد# لبقف اهيلع هفلخ هللا ديبع نب كيد نوكيو

 عمج ىف نابا نب ليلكلا هاخا نابا نب ىلع هجوف كلذ هللأ

 دواد قأب هللا ديبع ىب ىمح هعديأو مويغو نادوسلا نم ريثك

 هيوتيل ىبا جعفدو اهيلا اولصي ملف سوسلا وحك اوضف كولعصلا

 ةهأدقو نيلولغم  اوفرضتان اهنع :ناطلسلا :بانكتا نم هع 0-7

 هيرتيل نب دحأ راسو ةعايج نم رسأو ةييظع ةلتقم معانم لتق

 )ادجنم زاوقالا نم نابا نب ىلع راسو روباس َىَدْنَج لزن ىتح*
 نب ىيبحنب ءاقلتف ءديمثيل نب دحا ىلع هللا يع 25 01

 ديحن* هنم برق املف كيلاعصلاو داكالا نم عيمج ىف هللا ديبع

 0 اناكف ناكرسملا امهنيب العجو ءاعيمج اراس هللا ديبع ىبا

 هباكتأ ىم الجر هللا ديبع ىب ديح هجوو هيبناج /ىع ناريسي

 9 نابا "نب ئلع.راسف* نابا مب ىلع ىلا مضتاف سان هنا

 حيح راصف مركم ركسع #ايفأو . ىلا هللا كيبع نب دكيكامو

 فرصنأو اثداحتو ايقتلاف هدحو نابا ىب ىلع ى ١! هللا كيبع نبا
 دي

 5 ىلع ىب مساقلا 9 نابأ ىب ىلع 0 5 هركسع ا 0

 باضصا ىم اضيشو مزاح مل لاقي داركالا سور نسف 2

 دم لوي رثو هيلع اوماسف ايلع اوتآو * ىناقلاطلاب فرعي رافصلا

 نب نلمح لخكدو  سراف ةرطنق ىلع ىو نآادسلا 01000 7
 نسب ْئلع رفاضت ةيوثيل ىب دجا ىلا ىئهتناو شنت كلا 0

 جوروباس ىدنج نع ير هلاتق ىلع هللا ديبع نب دكمحو نابا

 ©6) 8 عددداو. 7) 6004 5 6 02) 8 0.

 +) 8 اعيكد ءا لعاص0ع الخو. رك ( ىلع  مىي) 0]662

 ضر © انك . هل 13 2001 ىب (8. 0و 021550 ىلا. م) (0 ةذصعو.
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 ب كا بناك دواد 0 5 نيسلل ندب ىلع « رمتفلت اهيف كقعو

 © ناضمر رهش ىف ةكم فيرط ىلع ىفطللا لهس

 ةيورتلا موي لبق* لانق ةكع نيرازجلاو 0نيطانلل نيب عقو اهيفو

 ا اى اورجاحل رق هللا لطبي"نا سانلا فاخ ىح* ةمويب

 © الجر رشع 7 عبس عانم لح ىكقو 6 سانلا جك 5

 © لحصأو ىبأ برضو سياف ىلع ثيللا نب بوقعي سلع اهيفو

 اقلاذخ عانم ليعلم 0 د ت2 ذل نيبب ةعقو 0 0

 كولعصلا ة ور سأ بسدسو * خعقولا هذع نع وبشل وكذ

 00 للا لإ ةيتيل "ىب نجا محو يخالبلا .ارووسم نا ركذ 0

 ديس ىكلق 1دق راقصلا ناكو 00 لون اهيلا ا لصو املف زاوهالا

 ان ةنمكف زاوحالا ريبك ىدر ىلا م كرموز نب 7 هللا كببع نبأ

 كناك كقو هبلا لبملا قف دعبطي جنو :لأ ىثاق ىلا هللا ديبع نبا

 اداري هنا هدقوأو هجرت لوا نم هبا نب ةيتاكع ترج ةداعلا

 هباجاف ماهيف رمالا هل ىوتسي ىتح رافصلا ىراديو زاوهالا روك هل 5

 الا ردملا نابآ ندب ىلع نيكي نا ىلع كلذ ىلا: و تيبثل

 4م © ع« 8 6. مز متفَكْل م( سل ناظ  مر 0 14

 نيطايخأ الغ ©0101 نتمونا1ع 81012200351 ز,١ , 4. 560 0ر01.

 11 |“, 111, "2. ءا كولر 317, اذ, 02 5 2ءءاع نيطانقلل © )2 
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 اراكأ) خدي اب

 كلت ىف ناك نم هرثسكا ىلع ّقأو ابهنو احالس باصاو «امهيف

 ىلا بتكو ه.كسع ىلا «ناميلس عجرو شيجلا نم تاوذشلا

 © هكسع ىف ©« تاوذشلا سبنحاو

 5 © اهيهنت 4بيطلا هيوَدير نبا سبك اهيفو
 © براوشلا ىا ىب كمح نب ىلع ءاضقلا ىلو اهيفو

 داآدغيب نم رفاط نب هللا دبع ىب رهاط سب نيسلل جاخ اهيفو

 © لبخل ىلا راصف ةهنم نيقب لايلل

 © غلغيك ىرلا ىلوو ىبالصلا تام اهيفو

 «اهنم رخآلا عيبر ىف روصنملا نب بوقعي نب ىلع نب حئاص تامو
 دادغب نم ىقرشلا بناخل ءاضق قاحسا ىب ليعامسا ىَلوو

 5 ١ تت د .٠

 © بارعالا هتاتقف ماهيلا

 15 اهجوتم رابنالا ىلا اغد نب ىدسوم راص ناضمر رهش نم فسصنللو

 © ةقرلا ل
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 هل لق هيلا اوعوتنأ «نيح شيّشخ ناك دقو ناميلس ىلا هسأر

 ىلا هسفن ىنقلا* ىتح ىضمو هباعصا رخآ ىف ناكو شقمتغا مزهنأو
 جكسع ىلا اولصو 0ىتح منزلا ةلعبتو ىضمو ةبآد بكرف ضرالا

 رفظو شيشخ عم سناك تاوذشب اورفظو هنم غتجاح اولانفة

 لام اهيف شهرغا عم تناك تاوذشب ىلوملا شيلمل اوعبتا ىيذلا

 ؛مايحيا نم اهعرتنا ىتح اعجار رك ينم ىلإ ربخل ىهتنا املف
 ربخب بتكو باودو بالساب رفط دقو هكسع ىلا نابيلس عجرو
 شيشتخ سأر هيلا لجو اهيف هنم ناك امو ينؤلا كثاق ىلا ةعقولا

 باتك ىفاو املف «هركسع ىف اهذخا هلا تاوذشلا وقأو هفاخو

 مث اممي بصنو هركسع ىف هب فيطف رما نتي سأرو ناميلس

 رماو زاوفالا ىحاونب ميقم فقموي وهو نابا نب ىلع ىلا هليح

 دارالكا قم ةعابكجج دعم 4 كابل ناميلس رخو «كانه هبصنب

 ةرشع ثلث كانه  اوقفاوف ءنيفرطتنم تيناوقمل ةيحان ىلا نادوسلا

 بحاص منوع أب فورعملا ىخا ميم أب فورعملا عم ةاذش 4

 ىدحاب هتارذش نم اورفظو قرغو لتقف هب اوعقواف ىكرتلا فيصو

 نانتعا نب ىبح ربح اذه ىنسلل :ىب كبح لاق «ةاذش ةرشع

 ميمت لا عم ننال هلأ اذشلا نا معرف م شابج اماذ ىنادابعلا

 نمي ماتصف نيترْخأتم اتناك * ناتاذش اهنم 7تلفأف ةينامث تناك

 ©) ]1 تريح 5. م0 1021206 © أوعرسأ» 0) 14 معبتو. <) 8 هن.

 00 لب 30 8 5 م7 83 ورع ب جز قااعأ 68 صور 4

 طن اء 12.2 2 8 هك. و. 2) 0 نيتاحدش. )6  8 ابيضفذو © اضف.



 مالإ» ةئس ا.ه

 اسم لزنف البقم شيلمل ىارف هنم فرشأف احطس نابيلس دعص

 نادوسلا داوق نم عمج هعبتو الجار ىضمو اثيهط رهن ربعف

 ارد ىنتح هكرتو شهنرغا ربدتسان منط باب اوفأو ىتح عباداو

 :هشيج ىلع. هفاضتسا -ىذلا  رما ناك نقو ديكسع, ىلا ة للا

 و شيج لما نم دحال ,هظي نادوسلا ىم ادحا عدي ال نأ

 ىتح ميقلا اوعديو اورحق ام ءهصاخشا ةاوفخ ناو شمترغا

 اوجرخ اهوعمس اذاف هلوبط تاوصا اوعمسي نا ىلا رهنلا اولقوتي

 نكي رن ىنح هشيجح 6 شمر غأ ءاجغ * 4 شهمرغا اودصقو عيلع

 /مةروراج هل لاقي اثيهط نم ذخأي رهن الا ركسعلا نبيو هنيب

 ( كلش (ييطاو قاور ىف !تارايمسلا قى كانت مزهناف ناورم ىنب

 للفا عوج ةتساو ناميباس شيدج ىلا الجار داعو اهب هنايرببهم

 خمذرش عانم تضهنو 7 ابس  ىدانأ وقر ةتاف هدنم ناميلاس ركسع

 جوقلتف ,مءادنلا وبا هل لاقي نادوسلا :داوق نم داق اهِبف

 موقلا ءارو ىم ناميلس ٌلَشو ركسعلا لوخد يع مثولغشو موعقاوف

 و« مزهناف مثيلا روبعلل ءاملا ىف عسفنا :اوقلأو غلوبطب جنزلا برضو
 اوعضوو نادوسلا نم اثيهطب ناك نم غيلع كشو شفرغا باكا

 عوجرلا ديري هت ناك بها ىلع شيشخ لبقأو عيف فيسلا

 لجو لتقف عافوبس :تذخأو هوعرصف نادوسلا «هاقلتف هركسع ىلا

 ) 8 ىفسلا. 14 .م ه1 ركسع ىلا ريسملا قف "شيع دك

 ناميلس. 6) ]8 اوهن. ) © جصاقعا 5. جصاختا, 15 هسفنا.

 2) 0 2003 ةشيك. 2) 8ظ-هطل.- رب 226068 م اوثأو

 /) 8 5. م.ر 0 نت. 2) © همت 6) 500-8 6 اتا

 6 جوقلخ. ) اذا كل ل لإ 605027 ا مات

209 3 



 ا م1) دنس

 هيلا هيدوي نا فاخ ىذلا فيرطلا فلاخت رووسم ركسع ىم

 فرعي ل هنا هربخأت رووسم ىلا ىهتنا ىتح رخآ نيرط ىف :ىضمو

 ماتأو اوراتما اب هيلا ناميلس شيج فرصناو ءاريخ ناميلسل

 ماعطلا عضاوم ىلع فوقولل تايريهسلا ىف ة3ىئابل هجوف ناميلس

 030 21 نىينني الإ 2ىتايلل .نايكف اهلها ىف لايتحالاو_.هريملاو

 هاهنف ناميلس كلذ هءاسف هقرحا الا ةريملا نم اعيش اهيف كجف

 سيلف انودعل ةذام ةريملا هذه نا ليقي ناكو مهتني ملف مدنع

 ناك ام وكشي ثيبخل ىلا ناميلس 7بتكف اهنم ءىن 0 ىأولا

 001٠ ىثابل ىلع تيبثل باتك دروف كلذ ىق ىئابلل نم

 ىلع دروو ء«ىكب 2 «رمأي يكشف مل رامتنالاو هعمل 0 عميسلاب 0

 ليكل ىف هيلا نيحدصق االبقا دق ا اهيسخو شمترغأ نأ ناميلس

 اديدش اعرج عوج هتعقاوم ناديري تايريهسلاو اذشلاو 7 لاجبلاو

 ابهتاقل دادعتسالا ىف ««ذخأو اهابخا فيل ىئاَبمل ذفنأو

 00030 )2 امينا نيحات امورهم ىتايلل هيلا دعب نأ تيلي علف

 ذتنيح ناميلس ركسع نم زمسوف فصن ىلع 0كلذو # جنط باب 5

 ىلا ريصملا نع مدلغشو شيلل هجو ىف فوقولاو عوجولاب و رماق

 0003٠ امل ىتابلل هذفتا املف هيب فقكلي نا ىلا ركسعلا

 ار 8 هرم 8) 8 حاشل © الا را ل نجا را
 ل 02 1 5 را كتشف يزف عانع. مز ]15 كسلا

 كر < 2) 1 درمأ. (0 هد. هب. ميز ]3 5 م: 1112 5ءاظك

 شدسدح ز 14 2322عأ اشيش. 1111 0 سيسحا نيس 0 احلا

 7) 1 لجولاو.. ##) 8 اوذخاو ةرابخا. رز لك 5. ندر (0 11 جنط

 5 خطو 1مكف ل. 5. نإ (2 1 12م1 0161 جيطتاب). 0) © كاذو.

 ضر ا تلغشو. 27(0) © كفن.



 ا ةمَش 1

 ناميلس ٍبورخ نويلعابلا هركو اهيف هلل. لاغدألاو «اتيهطب ىصخخلاو

 6 نم اوذاخ 0 هعم ميديا م سوغل رهظا نيد نم 5 عماج نبا *

 هروربلا رهن ىف ايضام هباككاب ناميلس 24 لمحت مايا ناطلسلا بقعت

 تايريمسلا ىف فيذنعلاب فورعملا رهنلا ىلا ىئابلل م.ذفناو اثيهط ىلا

 5 نم ا انا ن1 تقلا 0 5 فرعي امي هيلا رادبلاب هرمأو

 خيرقي ةفورعملا ةيرقلا 0 روام ريع ىلآو ىتح راسو هباكإ نم

 عمجو كانه +ةريزج ىف اًثيهط مهن ىم ىقرشلا 8بناجناب و ناورم

 ام هيلعي ثيبخل ىلإ بتكو فوفطلا لهاو نييلهابلا ءاسور هيلا

 0 ةرببصم ىم هليق ام فافنب هرمأببو ير نصي ديلا م بتكف عنص

 هوقبس لق موقلا دجوو ءىت ريثتك كانه دج ملف لوالا نابيلس

 ”« مداطبلا .ىلا .ىكرتلا ابا ردحاو عكسعم ىف ناك ام لقت ىلا

 وك هجوتو هةيحانلا كرت ىق هنا ىنظي وهو ناميلس بلط يف

 15 اعجأر رك رقا ىلع ناميلسل فقي 7 ملف ىضف كبيبكل ةيبامل

 م نم 0 نطيل تيناوثملا 31 اهيح نقنأ د ناميلس كجوف

 ه) 14 5ءرممءعآ اتهط (اشهطب 1. هوا ©5105 1ز72.). ( 1

 انهطو لعتسلع نع عع, 8 ماعنتسوتاتع انمميط , 121620122 ايمهيط أ

 اتيط. 1طد 105غءاد 1515. م1115. ظالخأ. 1. 2113 انيمهط 5 انتمعط)

 آ» ةنتغمورهصاطم 102311 ةءدمدءا اثامهط , ةءمت61 اتمهط (52). 65) 8

 612.0 © 002. سم. ه) © هرلا تل ملعف.. 0 6) 85.2: 0

 لفنو. 2ءملع 8 لمخخلا م) 0 نوم. 218 بناجلا ق١ 2 ©
 5. م, 1 كردرع» 2) 8 بتكوز © هدص. ةبلاو 020060 ا

 عاطملا 207) 0 © و. 5) ١١ فوطيلا
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 00 )"| نس

 ه«ادرعم هنع ربدأت هباكصاو ناميلس هيلع ىبقو ذاعم ىااذش

 5 بهناو فرحاو همكتقاف نابأ رهن ىلا ىهتنا ىتح ناميلس ىضم
 ىألا اوناك ءالكو .ىا كلذب ربل ءىهتناف نايبصلاو ءاسنلا ئسو

 ىلا اوراسف 0 دادتس رهنب نيميقم هعايض نم عايض ىف ديحا

 نم أريتك اعيج 5 أولت عفو خس أوعقوأف خعامج 3 ناميملس

 «ا© كسعم ىلأ امهعم نمو ءىدهم نى د لكياو نامياس مزهنأو جدولا

 ايل رعتسا ابل نامثع ني: نيح لق ىسلل نب نيح لاق

 و /رضنلا نب بوقعيب 0 وهنب لونو* تيناوحلاب عماج ىبا

 عجيف اهايا بوقعي 0 00 00 ىخالبلا رورسم يورخ دعب

 لبق 0 ناك دقو ناطلسلا 0-- بوقعي 0 هربخأف مكر

 0 افي الجر ناميلس ىلا 'هجو بيسلا ىلا طساو نع هصخ

 عبس هنم ل)لخأو هلتقف ناميلس هعقاوف تاوذش ىف لاحرلا فيصو

 ةبهرلا لخديل تيناوحلاب ىلتقلا ىقلأو هب رفط نم لققو تاوذش

 ىلع كرو اًملف «ناطلسلا باكا نم هب نيزاتكملا بولق مف

 رابع عى ريع ناميلس احد 7 0 يسير ربخ ناميلس

 ليكلا هيلا لصت ىذلا عضوملا نع ىكنتلا ىف امهرواشف

 برهلا 1 ىتم فيرطب لصتي اعضوم سمتلي و نأو :تاوذشلاو

 رد 0 ىلا ريصملاب هيلع اراشاف هكلس ثيبخل ركسع ىلا هنم

 9 8 0 6 أدرس 1261006 ]47 يرحم رفا 72١ 1)2 تهتنو:
 © 0( ته و. 2) 8 نادست 2) 8 2. 1. ىدتك“ < رز 0000. ,صنلا.

 0 ا دال )8 ىركس © 2 تق يشتلاو 8) 18 18:17 ازوام
 0121550 و 66 8



 مس 1.

0 

 نم ميق ةاثأف اهيلا أ ةمجأب مصتعاف «سيمر تلقأو فكل

 سببمر باكتأ نم نيمزهنملا ففاوو اجنف اهنم هوجرخأت نييناخولل

 الين مهنم لانو هب عقوأ) ماقلتف فيتعلا رهنلا نم ناميلس يورخ

 زاكحكاو «رواسم هرسبب فورعملا عضوملاب فحل ىتح سيمر . ىضمو

 : نيسمخ ىف مداجناو © نييلالبلا ىروكذم نم ةعامج ناميلس ىلأ

 طساو نيبو كنييب. سيل اولافف هماما اع جيخاساف هد

 هيلا -ىكرو كلذب .ناميلس شغاف هتالوو ناطلسلا لامع ند نحل

 هاقلتف مةرزاجلاب فرعي «ىذلا عضوملا* ىلا ىهنننا ىتح راسف

 هنع ناميلس :مرهناف هعقاوف » ىشرقلا ناعم ووبا هل لاقي لجر

 0 لاقي مينولا دآوق نم ادثاق رسأو هباكصا نم ةعابج ناعم وبا لئقو

 اركسعم ناك ىذلا عضوملا ىلا ناميلس فرصتاف 8 َىَلَدْتَقلا حاير هل
 عفادي ىحا طساوب سيل هل الاقف ةيلالبلا نم نالجر هاتف هب

 قعتسان اهب نكيقل هلا سيكل تاوذشلا ى.قتاعم لا 2 ٠

 نيذلا ةيلالبلا عم اباتك ثيبخل ىلا بتكو هباكتا عمجو ناميلس

 اةتايريمس رشع ىف ةريسي ةعيمج الا 72ذفناو هيلا اونمأتسا اوناك

 نع هاربخا ىيذلا دعم نينتالا سبتحاو هعم ماقملل عبختنا

 وبا هل 1 ضرتعاف ” نابا رهنل ادصاق راسو هدب هاربخا اب طساأو

 7 تبرطضان ييرلا تفصعو امهنيب برلْل هنيشو هقيرط ىف ناعم

 ه) 8 طب 1. نسينفر. 2) 8 © ول 2 8 ىنيثو كدتكا كاف

 خئالسلا) 2) © عيضوم». ركز 8 68 (0 5. من. 015 21101004

 مز © ب. ./2) 8 هدي 2 6 ه و. 2 8 لدتعلا در 0327

 هرن) (7 012 7 5 راسأ. 6) 8 نانو, ( نيسشس“تللا ض)

 تهرطضاق.
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 0 ا خمس

 ديكوت ىلع منزلا بحاص مزع امل لق ىنادايعلا نامثع ىبا

 نا عماج نب ناميلس رما ناسييتسدو ةكطبلا ةيحان ىلا شوي

 الإ ةفوف ىلع ركسعي نزأ "ئسوم .نب :ناميلسو. ةعوطملاب ركسعي

 اضهنف هنذا اهناتا نا ىلا امان, كلذ العفف لا فورعملا

 م ةيسداقلاب ةفورعملا ةيرقلا ىلا ىسوم ىب ناميلس ريسم «ناكف

 0500003 تابلو كيناوكل كا عماجلا ىف ناميدلس ريشمو
 60 كدا ىكرتلا ءابآ قاوو ؛ عماج نشا ناميلس 'شيجل ا ملمأ

 هلا 2 ةيرقلاب رف مينولا ىثاق ركسع كيري ردحاف ةاذش نيثلت

 كثيبشل ءبتكف قرحأو اهنم لانف ثيبشل مس 3 ةلخاد تناك

 ااددلس /ةيلع لنخأو. عوجللا ةعنم. ىف ىسوم نب..ناميلس ىلا

 «ةكيطبلا ىلا راصض صّلخ مىنح لئاقي ارهش مات فيرطلا

 اال دلا انآ نا معن هانل ةاتابج نا. نامتع نم نمحم ركذو

 كانه ناك* ميقلا نأو تقولا اذه ىف ةلجد ىلا رص نكي من

 امل معماج ىب ناميلس نأ ركذو «ةزج ىأب فورعملا ريصن
 قيتعلا رهنب فرعي عضوم ىلا ىهتنا تيناولمل ىلا اهجوتنم لصف

 "20د نيدمر هاقلتفنايداملافكيرط ,ى راسا ىتابلملا نك دقو
 نيتلثو افينو ةيريمس نيرشعو اعبرا هنم ذخأو ةهمرهف نا

 ا ل © و 0) 8 ةيسراعلاب , 14 ا".# انأ 2ع. ©) 8 انأودأوور

 6 هبأ: 1 ىبأ ءاتطق 731. وبأد 5( م“ !)1 61 از انآ 010 6

 ءلتغما“ 1م 1سلنعع عممداتتا ايأ انك ء«0101 م. ظمر 1. طحت 18 م1عاتتتطت-

 ناتع 5. م., © نأ عع. '1عقءاطل10 طلو 2006ج ذص 8. )2  © ىقلاب.

 ت4 عك 65 مر ذ م60 كر لذ را 2015 6 6 5. 1512

 "000 نسسح سايح هكا شانح و ( 8: منو سانجا, سابح ©

 اكانح: 228 رايداملا , © هده. (0هدزءءمتقق ء0101. 20101 © ) 

0 



 اا مس 1

 نم ةلجد روك ثَدَخ طساو ىلا راصو دجا ابا اًديرم ثيللا ىبأ

 نك ارورسم ماكو انكلذ "قوم امو ؛ىتادملا الس ناطلس ل١ ا

 نالعجا شماتأ نب نوم ناكم-كواذابل كأول 0-2

 ناميلس ذولا دقاق لبق نم شماتا نب ىدوم ءازاب ناكو ىكرتلا
 5:نع* شمات ىبا فرضي نأ لبق ناميلس نك تفي ا

 لعجو «شماتا ىبا فرص اًملف هركسع نم لان دق درواذابلا
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 عجر رم مدام عمجو اهيبلا راص ناك كفو سراف ه ةيلوتب

 نيكتاسو رووسم 0هعضو لحا وبأ ىضمو « ىتادملا ىلإ دمتعأأ

 لزانملاو عايضلا نم ٍياسلا 4 ىبال الم ضبقو ةادقلا "نم ةعامجم

 هللا نبع نب رهاط ىب دكّيحن مدقو «ىختلبلا ارووسم اهعطقاو
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 00 3 ع ةامَغ نيس
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 ١ نس امله

 كثنيبللا نب بوقعب ىمسملا قاما نوعلملا لبي مو ديف تاككك

 هريصم نم ةركنما تاردحالا تثد.حا ىتح ةعاطلا ه لكني ر افصلا
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 اروع ا مس
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 نسف ا

 )1 مس امزح

 هشيبيجإ بوقعب ةر انيق ٍ ةينارفعولا نم كح ابأ داخأ مك « اهلونف

 كاملا نم نوقف حست 0 0 هذس ىتح هيلع «ماّأف

 ةلبق نم ريتك ب كيح ىفاو رث 2 نيبذاب ىلا راصو و ةرخآلا
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 تيقب ةليلل سيبكل موي ةينارفعزلا نم كمتعملا لكتراو * ةرخآلا

 كلانه هافاوف ةاموك ىنب بيس ىلا راص ىتح #ةرخآلا ىدامج نم
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 ثايب
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 ثيللا ىب بوقعي ةيلوتب رما نينموملا ريما نا جملعأو راجتلا نم
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 11 املأ
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 زاوهالب هعم ماقأو ةهلبقف جاسلا قا ىلا راصف هباككا نم فالآ ىف
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 : نولخ عبسل اًرماس نم نحيا نألا ةةمدعم ئكللا 07

 ابيف هداوق نم نيثلثو ةعبرا ىلعو هيلع علخو ةحدلل ىن نم
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 اك اك يس

 نارهم نب ىسوم همر لفاب ثيللا نب بوقعي باكا عقوا اهيفو

 "ا ة ةراتقف لصاو ىب كيح* متالمم نم ناك امل ىدركلا

 8 6 نآرهم نب ىسوم
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 زاكاو ناجرلا دبع اهيف ةلقق بالوذلا «ةيحانب ةعقو ىبلهملا

 اوبسو اهلها اولتقف زاوقالا يذزلا «لخدو موكم ركسع ىلا بسلا وبا

 نم هيلا ناك ايع ٍلسلا وبا فرص رث اهرود ةاوقرحأو اوبهتناو

 لري  ملكف) اييسأ ني ؟ ميعاربا كلذ لوو جنولا برحو زاوهالا لمع

 ةامع اغب ىب ىبوم فارصناب هنع فرصنا ىتح كلذ هلع ىف اميقم

 © ىرشملا لسحب نو هل

 8 ناسارخ فيوط* .ئخلبلا سوا _نب:نمح 1 7

 زاوقالا «ئخلبلا ارورسم ىلو ىجا نأ ىلا ىرشملا قيع مش اند

 ةنسلا هذه نم نابعش ىف نيركابلاو ةماميلاو ةلجد روكو ةرصبلاو

 ١ هيذرلا تقترح
 يلب رهن ءارو ام ئتاماسلا مىسا َني*+. حتا ,ني صنت سن 1
 © كلذ هتيالوب هيلا بتكو اهنم و ناضمر رهش* ىف كلذو

 لصاو نباو* سراف ىلا ثيللا نب بوقعي فحز اهنم لاوس ىفو
 نب بوقعيو وه +ىقتلاف 7 سراف ىلا اهنم فرصناف زاوهالب ميقم

 1: ىلا ثععبو هركسع ّلفو * 5بوقعي هموهف ةدعقلا ىذ ىف ثيللا

 نعلب هنا ركْذف اهيف ناك ام طخأت لصاو ىبأ ةعلق ىلا 1ةمرخ

 اسادرما رسشسأو جرد فلا ففلا نيعبرا اهنم بوقعي ىلا | 005

 © لصأو نبأ ه1 لاخ

 ©) 1 دل لاعب عضو«: لش 11. 116 2ععب مزال لتعت 5 02

 كا مراد اوبرخو 5. 0. : لش 5 عع. (2) 5 29266 هن ر/آإ 05

 ه2. )  8 نابعش. #) 8 هدم. 2) ( ته وع )6  0 نب

 كيبللا. 7) 1 610 5: م., 61020. 5601625 ىلإ, 122268

 ]مع فاباحبعس (1521ط11 زول 12ععغ دس ؟ءعامصدع اكفطت 2010 1222

 1[ هزتحصص تبع (15. !ءاث). مز © 2001+ ميهاربأ. 111045 طلعو ©0810:
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 اممح ١ دس

 00 ردع داعب ني* يسوم هوح قرشلا لص نم هيلا ناك

 لصتاف ريتتشاط هيلا مضو سرافو اهايا هالوو زاوهالا ىلا ملفم

 ىلا هجوت ىف ملغم نبأ نأو ىدوم لعف نم كلذ لصاو نباب

 ةيحانب . ىجراشل برح ىلع زاوهالب اميقم لبق ناكو هديري سراف

 دواد وبا مضناو رمرهمارب ايقتلاذ لصاو ىبا هيلا 5فحرف ةرصبلا و

 لصاو نبا رفظف ملغم نبأ ىلع هل انيعم لصاو ىبا ىلا كوُلْعَصلا
 رك رق ملفم نبا ركسع ملطصاو ريتشاط لققو هرسأف ملغم نباب

 دجو ناطلسلا ناك 2دقو هلثق ىنتح هددي ىف* جلغم ا

 ملف صلفم نبأ ىالطا ىف* لصاو نبا ىلا ءقاحما نب* ليعاملا

 جحلفم نبا نم ءلصاو نببا* غرف املو /ملصاو ىبأ كلذ ىلا هبجج رم

 ىهننا ىتح اغب نب ىدوم برحن م طساو كيري هنا ارهظم لبقأ

 ىدوم ىلأر ايلف ءريتك عمج ىف اميس نب ميعاربا اهبو زاوعالا ىلأ

 /ال هناو * قرشملا ىحاون ىلع نيبّلغتملا ةرثكو رمالا ةكش اغب نبا

 000 فد“ ىشملا لاعا نم ىفعمي نأ لاس هب هل ماوق

 نب ىبوم فرصناف لكوتملا ىب كجا وبا ةهيلوو ىجحأ قا ىلا كلذ و

 © 7قرشملا لاعا نع هلايع عم ناطلسلا باب ىلإ طساو نم ةءاغب

 وبا اهيلا راصف منولا كثاق برحو زاوعالا ,” جاسلا وبأ ىلو اهيتو

 © سراف ةخيحان ىلأ جلفم نب نامرلا دبع صوخش كعب جاسلا

 ( اذ نب ىلعو جاسلا ىلا وهص ناجرلا دبع نيب تناك اهيفو

 تلال 012 م 85 © 60 2 8 ةرلدول» مر لظا نا ع املو

 005 لضصأو ب 2) 6 0120 )1 510 ةلدرد جلغم ىبأ لوب ا

 0ك | (باطسا. 2) 2 اله. - 2060 هالو 20 1

 20016 كعمو 11115383. عم /) 8 طقعع نطت, 7) 8 حاشلاو



 ري أما

 نم هللا نبع ىب هللا :ةيبع ناطلسلا ومآ نم نك اذ نكد 1

 ناتسربطو ىرلاو ناسارخ باح نم دادغبب نك «نم عمجع رهاط

 ةنوملعي باتك عميلع ْىق رت اهنم رفص ىف هعيجن ناجرجو
 عرمأبو ةناسارخ تيللا نب :بوقغي ليي م ١ناطلشلا نا 2

 ه5 © فاظ ىب دمح نسأو ناسارخ هلوخد هراكذال :هنم ةءاربلاب

 ©بوقعي رافصلا ركسع ىف قئاولا ىب هللا دبع قوت ةنسلا هله قو

 ىلي ناك ىذلا صفح ىب ىبيك ىراشلا رواسم لتق اهيفو

 رورسم صخشف ةرخآلا ىدامج ىف ناَدَج 2 ناسارخ فيورط

 رواسم 2 ىحنتو لكوتملا نب ىجحا وبا هعبت ارث دبلطا سلبا

 10 © فكي ملف

 © ٌىفعجلا
 علقم نب ناجحرلا دبعو لصاو نب دمحم نيب تناك اهيفو

 « ملغم ىبا رسأو ومتشاط لصأو بأ لتقف :مرهمأرب ذخعقو م رمتشاطو

 15 اهيف بيسلاو ةعقولا هذه ىع ربخلا ركذ

 ترامخل لتقف لصاو نبا“ نرا ىلركذ اميف كلذ 3 دل

 ىلا تمضف اهيلع بلغتو سرافب ناطلسلا لماع وهو ابيس 8 نا

 ام عم ةماميلاو ىيركابلاو ةرصبلاو زاوغالاو سراف اغب 0

 ه) 8 ام عين. 0) © جيلعي. هده هدم. )2  © طفح , 2

 1 رفعج. ه6) اكرع كمصز .ز 8 ط. 1. 765511226 5 مقود © اكاندو.

 14 ايهيديا نيب ىم  راسف. رك 8 مسا. 2ءملع 0 ىرفحلا.

 50 متساطو 8 10. 8. مز 20 © ميساكو 6 مسشاط 6 مكساط»

 01 متشاط. /) 8 125. لهس.



 1-20 كلرتعت ديلا هيلسك ذللا ' تبغ 0 00 امينا السلا

 ئبالصلا لمع ىع فرصناو

 0 دا نب «2العلا لتُق اهيقو

 هلتقم ببس ىع ربل ركذ

 ىلا ناطلسلا #2بتكف لطعتو ءميلف ةدجأ ىب* ءالعلا نأ ركذو

 | © دلو ناجينرلا ةيالوب رم نم لخا نبا ءرمع :يمدرلا قا

 هالعلا بخ ءالعلا نم اهيلستيل اهيلا ىنيدولا وبا راصف ءالعلا ىلا

 ةعابج ىنيدرلا نا عمو ئيدرلا ىنا:برخ ناضمر رهش ىف مةبق ف

 لاجيلا نم ةّدع هّجو هنا ركذف العلا لتقف عريغو و ةارشلا نم

 /ىفلا هتميق' تغلب ام* هتعلق نم لم ءالعلا فلخ ام لج ىف

 © جرد فلا ةئاعبسو فلا

 © نيبلسملا نم لول مورلا تذخا اهيفو
 نب رفعج نب ليعاملا ىب دمحم نب ميهاربا اهيف سانلاب يمحو

 3 هيربب فورعم ا ىلع نب ناميلس

 نينتامو نيتسو ىدحأ 2 سئل ف مد 15

 تادحاألا نم اهيف ناك امع وبدل 0 3

 مليدلا ضرأ نم ديز نسب : ىسلل فاوصنأ نم ناك ام كلذ نفذ

 هعاطقاو بوقعي جتالام نم ناك ان 6 سولاش هقارحاو نانسربط ىلأ

 ©) ل 1 1 ءأ 15 2 ىلعلا. ك) © 020 6م ط كك © <

 26) 8 ©. 0 2ك الك 11 2 رع ىب كيحت, 50 مب 0 الأ 1<.

 ا 8 5 ماو 14 1198 ا 0 م., © دارشلاز 14 يراوشلا.
 /) 8 افلا بعداب 2 8: ن ةيرملا



 )1. خمس ١ اممه

 رطانقلا ىيز نب نسل بوخا دقو ةيراس ىلا راس رث اهكتتفاث

 ةيراس باب ىلع دبز نب نسل ركسعو فيرطلا روعو «رباعملا عفرو

 بحاص «هواليج ىب ناقرخ 8 كلام دكقو ماظع ةيدواب انصكحتم

 ةلايدلاو ةيربطلا نم هيلا عمج نميف رادتقاب 8فحرف مليدلا

 :اتلمتق ناقو هتمزهف و ةيرزمملو ةخيماشلاو / ةيلبلملو ء ةيبقلاو ةيناساركلو

 كلذو نييبلاطلا نم نيعبس ترسأو ةلع 7ىدهعب اهغلبي رف ةّدع

 © مليدلا هعمو زرشلا ىلا ديز نب نسل ةراسو بجر ىف

 اميف 7نجكأت مالسالا نالب ةماع ىف ءالغلا 8ثتشا ةنسلا هذه ىفو

 :ييدملا لل 0 ارواج اهج ناك نم ءالغلا ةتش نم”ةكم نك 1

 10 اميقم اهسب ناك ىذلا لماعلا اهينع لحرو نادلبلا نم اهريغو

 ةئامو نيرشع ريعشلا مركلا غلبف دادغبب رعسلا عفتراو هيرب وهو

 © اروهش كلذ مادو ةثامم نيسمخ ةطنخلو رانيد

 © رمتكب اهيلع لعتسات ص ىلإو روجانم بارعالا تلنق اهيفو

 كا نانسربط ىلع فرصنأ نيبح كثيللاأ نسب بوقعي راض اهيفو

 ,ىريصم :ىل ركذ اميف.اهيلا هزيصم ىف ثبسلا ناكو ىلا كلا
 0 بوقعب نم هب أريبجكانسم ىبالصلا كا ىركسلا هللا كبع

 ىلا راوج ىلا بوقعي راص هاملف كب ب نسما بوقعي مزسف

 هيلا ىرجسلا هللا :ىبع ميلست نيب هريج ىبالصلا ىلا بدك

 راتخات ميرج ندا نا نييوا هع ىع لكريو هنع ف0

 ه) 8 ريالا عقوو رطانملا. 2) «2 تام 02 6 نلمح. 82 ©« 0

 كاسر تح. #2) 8 صرف. © 8 ءيعلاو- ”رير ظ 5 020 ير 3

 6 ةيروشْلو /) © ىدهع. 2) © راصو. 2 8 فسار 14 انغ 26©

 /) © 0957 تس 0 ارواج“. 0 © 0014 نم. ا 6) 8 © و.



 امو ١ نش

 الا نكت ملف ةاها ىقتلاف برحلاب «بوقعي هئذاك هيلا هميلست

 ضراو هزرشلا وت ىضمو ديز نب نسمل مف ىتح الو الك
 اهلها ىبجن لمآ ىلا اهنم 4مكقت ث ةيراس بوقعي لخدو مليدلا

 ند نسل ”بلظ ىف زوشلا وتكأ لمآ نم صخش مث ةنس ٍسارخ

 راطمالا هيف هتكردأت ناهتووط لمح ضفأ دا راص ىتح كي ة

 صلختي ملف اممي نيعبرا نم اوحن ىل ركذ اميف هيلع تعباتتو

 كعص دق ىل ليق اميف ناكو ةديدش ةقشع الا كلذ هعضوم نم

 روهظ ىلع الربح الا كلذ هنكي مث هنع لوؤزنلا مار ءامل البج

 فلخ ليخدلا مار رث رهظلا نم هعم /ناك ام. ةماع كلهو لاجرلا

 ةيحانلا كلت لها ضعب: ىتدخغ ««زومشلا لإ كيا ىف نشكو

 رمأو هيلع فشوف هيلا هكولس دارا ىذلا فقيرطلا ىلإ ىهتنا هنا

 هباكصا ىلا عجر رق فيرطلا لمأتي خماما مكقت مث فوقولاب هباكتا

 الف اذه ريغ فيرط هيلا ,نكي مل نا مهل لقو فارصنالب رمت
 كلت هلعا ءاسن نأ #كلذ ىل ركذ ىذلا ىقربخاف ءهيلا فيرط

 لخد نا هناف فيرطلا اذه لخدي هعذد ىهلاجرل ىملق ةيحانلا ؛
 ا ال عا 4 4 دل ءابناوا هذخلا انيلعوب بما مكانيفك

 ليف اهيف نم كقفف هلاجر ضرع نانسربط دودح ىع صخاشو

 نم معم ناك ام مظع بهذ دقو اهنع فرصناو افلا نبعبرا هىل

 ركذي اباتك ناطلسلا ىلا بنتك هنا ركذو «لاقتالو لبالاو ليخأ

 م00 نال نم راس ةدئاو تير نبأ نشكل كل ةريسم هيف

 2) © 0دم.2176) 8 اه كسع». لآ ظ 5:1 نإ © روشلا 6 روشلا و 14

 مقدس ماع. ةلدعلل ]2عمغ ذط 72 8)1اقكفن د16 كت كفن: 2) ©( ]ذأ

 /) 8 هرص. ى) 0 ىكح. ) 0 501ءهد1ع 20016 هللا ءاشنا. 2 8 هنأ.



 1 اكد امواج

 © ةقوللا بحاص ىولعلا فيز نب ىلع ينزلا كثاق لتق اهيفو

 0 ةهزهف ىبلاطلا كايز نب سل كتثنيالا نب بوقعي عقاو اهيفو

 ءةىءا لأ ذه لأ 5
 روييعم بيس ىعو ةعذولا 5 نعاربتلا ركذ

 ىوجسلا هللا دبع نا بوقعيب ةةربخل لهأ نم ةعامج ىنربخا

 دبع هنم صاخاف بوقعي هرهقن ناتسكسب ةسايرلا «سفانتي ناك

 ىلا بوقعي راص اًملف ريباسينب رهاط ىب كيك فقحلف هللا

 بوقعي ه0 صخ شف كبز نب ىسغاب فدكالف هللا ليع بره روباسيبذ

 ؛(0ىق ام رهاثظ ىنب نيح رماو كرما نم ناكاام لعب هركأ 3

 اهبو اهيحاونو « ميثارفسأب ناتسربط ىلا هقيرط ىف رذ 4 لبق تركذ

 رهظي و ّىَشللا ليدب هل لاقي ثتيدلمل بلطي هفرعا تنك ليجر

 ةيحانلا كلت لها 8ةّماع هل باجتسا كقو فورعماب رمالاو عوطتلا

 دعم ةناو عوطتلا يف هلثم هنا هربخأو هلسار بوقعي اهلزن املف

 ؛: هذيك معنم (ىكمم املق ليكب هيلا'“راص ىنحا هب ففي لي

 ميقل ةيراس برق .ىلا راض املف «ناتسبط ىلا كدعم هم را

 نيو نب نسل ىلا تعب بوقعي نا ىل ليت 3 2 0
 ة:هنع فرصني ىتح ىركسلا هللا كبعب هيلا ثعبي نا هلعسي

 /كيز ىب ىسلمل ىنأذ هبرغ ال هلجا نم ناتسربط سصصق امنأ ةذاف

 ه) 5 ه و. 42) © ريل . 2 © سقانن. 2) © هدتن 2

 8 5. 2. 0:0 نيئتارفسا. (0 اهيحاونب 2و عاوغتساف 012046. رك 8

 هلا ١ ىزاظ ىسح لسحنز 0 . 1. جيزي 560 ص0» ليدب. /) 8

 5 7 8 فرصنخيو دعم فرصنيب /) ( 2003165 نم.



 امم" ري خدم

 نمأي هناو لعف ام ىلع بوقعي هراقي ال نينموملا ريما نأ لسولل
 لنعفي نا هل نكي مث هناو ةدايا هالو ىنلا لعلا ىلا فارصنالب

 رن لاو ءايلوالا نم ناك هلعف نا هناف عجيريلف هرما ريغب كلذ

 علخو اولصوو كلذب هلسر هيلا فرصو 2نيفلاضملل ام لا هل نكي

 اسأر اورضحا اوناكو باوثا ةثلق اهيف ةعلخ نم دكحاو لك ىلعو

 ناجرلا ءدبع هللا* ودع سأر اذه ةاهيف ةعقر هيف ةانق ىلع

 بقعي هلتق ةنس نوثلث ذنم ةفالثل ملحتني ةارهب ىجراخلا

 © ثيللا نبا

 ليعامسا ىب مديح نب ميعاربا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 00032 نب هللا دبع نيب ىلع نك «ناميلسا قب* :رفعج نبا

 2 7 هيربب فورعمأ

 نيفكامو نيتس ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربل ركذ

 6 ىراشلا رواسم #داركأ نم لجر لتق كلذ نم اهيف ناك امذ

 الكف مارماس كيري ىروز ىف هحجو رمعملا نب نوراق نب نيح

 ةرخآلا ىدايج ىف همدب ةعيبر تبلطف رواسم ىلا هسأر لجو

 ىلع فيرطلا خا ىلا داوقلا نم ةعامجو ىخالبلا رورسم 7بدنف

 © رواسم

 © الف 5: 0: 6 قراغي 5عل تلغتمت 111[غع13قي ء>م11213 51. 2 8) 0 هد.

 )8 لعفد. 20 7 نيعلاشل ]آدءزدع 8 فرص وأ. 6ه) 8 هدد.

 ا اخ 5 8 6 لك سد. ى) 0 ديد نب ميعأربأ نب كيك 1

 14 ام, 2 مقلع 20016 ىب سايعلاو تم ذط. امهم. 2) 8 5. رت.

 511053 0. ١١41| ةضضبر6 2) ( باكا انك ]شلل م) (© ىأر نم مس

 /] 13 5. 2. (ن رديف.



 ل5 كف أمم ١

 كانه هنم ناك ىذلا ىثاللا نع ربخل وكذ

 اهلف روباسين ىصق مث ةاره ىلا راص ثيللا نب بوقعي نا ركذ

 هيقلت ىف هنذأتسي رهاط نب دكّيحن هجو اهلوخد داراو اهنم: برق

 روباسين لخد م نوفلتق هتيب لعاو هتموعب ثتعبف هل ١ ملف

 ةفرعي اهفارطا نم افرض لزنف ٌىشعلاب لاوش نم نولخ « عبرأل

 هيرضم ىف هيلع لخدف رهاط نب دم هيلا بكرف ةذابادوادب

 رث هلع ىف هطيرقت ىلع هخيبوتو هبينأت ىلع لبقا مث هلئاسف

 نب دمحم /فرصو هدب ليكوتلاب ىرسلا نب زيزع ءرما»و فرصنا
 هتيب لعاو رهاط نب دكيحن سبح رق روباسين اويزع ع رهاط

 و نب* 9 كريز نب متاح هيلا هجوف ناطلسلا ىلع كلذب رب كروو

 ىن نم نيقب ةرشعل ناطلسلا ىلع بوقعي بتك تدروو 7 مالس

 لكوتملا ىب دجا وباو 5ديتعملا نب رفعج ركُذ اميف دكعقف ةدعقلا

 ام” ةلسر يكذف بوقعي لسرل نذاو.ناوقلا رضخو كر

 نيفلاخملاو ةارشلا ىأو ناسارخ لهأ 1لاح نم بوقعي ىلا كانت

 ,ىلعا ةبتاكم «اوركذو رهاط نب دكمحح فعضو اهيلع «اوبلغ كق

 راص هناو ه هتناعتساو هيلع همودق هابا ةتلعسمو بوقعي ناسارخ

 اهلها هيلا وراس روباسين نم يسارف ةرشع ىلع ناك املف مايهيلا

 القو يبيك ىب هللا ديبعو دا وبأ ملكتف اهلخدف هيلأ اهوعفدف

 ©) © ,شع عيرالا طامصت22 15. لاوش نم عباولا دحالا مهل“ 6) 8

 ناباحو ادن و ( داباذوأالن. 2 © وماف» 7) 8 5: مي 14 0

 ه) 81ه ©( فاطينا يراظ عاق يك 8 كرز 00

 ةلاسرب- .. 2) .8 عبسل 5. مشتل, )0 لكوتملا» 02 0800 0
 اولع. .) 8 ركذو. 60) © غتاعبتساو يلع هموحتب» 2) © هدأ

 7 راص.
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 عا

 أرممع 6 0-0

 « جادنك نسب قاحسا مهب عقاويف ةررعملا :يحات ىلا عانم اعيد

 نع اغب نب ىسوم فرص نا ىلا ارهش رشع ةعضب كلذ ىف ةاوماقأف

 ىنيوزقلا 4نانس نب لضفلا «ىب كمحن * نيب ةعقو تناك اهيفو

 غلغيك بتثو نيح ىرلا' /ىبذلصلا راغبا 1 ندب سوم .. ئلوا اهبقو

 © اهيلا /راسف هلذقذ و نيبكت ىلع

 كيح نب دحا لققو همزهف ةيطلم لها هبراحت اهلها رصاحو

 © ةقراطبلا 7فيرطب ىشطيوفالا ارصن 7سوباقلا

 تبكرف ارماس ىلا اورسأ منزلا نم «ةعامج زاوحالا نم هجو اهيفو

 © وبلسو جرتكا اولتقف هارماسب هب ةماعلا

 «روباسيت ثيبللا نب بوقعي لخد اهيفو

 تر ط1 في7 نك“ 22 6 ى.. 18ءاض0ع © كلذير اذ كلذك.

 ك6 نا ١> ننز 285.1 [هلازو» نابب». كل 1 61 6 نأ دوسعو

 ©1113 ق.' 6 ناتسج ىب © ناهيفو. رك) ذاع 8 ءأ © استر

 5. م.ر لش امم ءغ اذا ىالصلا. 7016. همدتعت 625ع6غ 3 0 ايالصوب».

 مي) 213 تنركتر ( نيكت 9. نيك. (نان2> سيلد (14 )"و 8 2 5)

 120122 0122021 2055عو 1202 51061115. /) 0 راصغ. 2) 5عع شك

 اا 0 0 ةطاششوسو نانسكاس. © ل هر - كا اظط 5 م 6

 ىسيوباقلا. 72) © 20014 نمر 14 ان 1عع. م © هعامجغ من0 عامك ,

 0 © ةماعلا هيلع بوف.



 ١61 خئلس امك

 فورعملا ىبوم نب ناميلس هعمو 2 هيف ىضمو ه مربصو مدلج

 ءأرو نم راصف هسمأ ىفخل 0 كتاكم ةركسع «هرداس كرثو ىناوعشلاب

 الين «هباحصا نمو هنم لانف دركسع ىف 1 نايحرلا كبع

 هتاوذش نم تاوذش عبرأ 6 نع لاحد ةنع ناكل كبع زاكأو

 ة 7ىلاو ىتح ههجول نايحرلا دبع 9 ىضمو فريصناو 0 ماهذخأت

 رمتشانط, يلع لوو هلاجر نم الجر قعاودف مق 201

 هب اوعقوذ ةرزأ بايب“ ىحاونب هوفاوف نابا نب ىلع ىلا مذغنأو

 ناجحرلا دبع ىلا رمتشاط بتكو ةردسلا رهن ىلا ةاهنم مزهنا ةعقو

 [فوعلا ناو ىح' هشيع ١ ناجرلا 0 لبق هنع لع كتمت

 0 يتشاط اهيلع ىّلوو هتاوذش ًايهو برحلل هباحصا ةعتساو هب مات

 /ةيبيظع ةعقو نابا نب ىلع عقاوف ةرحسلا رهن ةقوق ىلا هراسف

 ثيبشل ىلا 1 عجرو تاوذش ورشع هنم ذخأو 0 اهنم مزهنا

 ناكف 5نايبب ركسعف هروف نم ناجرلا دبع راسو اموزهم اولفم
 ىلا ريصملا نابوانخي اميس ىب ميهاربأو جلفم ىب ناجرلا دبع

 5 ادْنَك نب قاحساو هيف نم نافيخو هب ناعقويف ثيبشل ركسع

 ناكف ثيبثل ركسع نع م ةريملا عطق كق ةرصبلاب ميقم ذتموي

 كيع ةافاوم هيف فاح ىذلا موينلا ىف ودياصكا حبتخح ال

 فرصي مث بوش ىضقني ىتح اميس نب ميهارباو حلغم نب ناجولا

 م) 8 5. مير 0 196. )6  © يه, 2 0 هتص© )2  © هناكمي»

 6) 0 نراك“ ير ( اهدحاو.:ا "ير 82:هدم٠ 616

 اولباق“ 22 8 5. م. (681 م0556 نايب)و 6 ردا بانت. 03

 2) ©( نكويعلاب. . ) ان راصو. ,) دزع نتتموع 14: 8 غطيلغ. ه) 8

 م 605 0 مز 6 رهط. 9) 82 دبكعكا.



 اذا

 املي اه خئس

 ه ئدهملا نصح ناجرلا دبع ىفاوو هتنيدع اوماثف اعيمج اولخدف

 ردقي ملف هعقاوف نابا نب ىلع ثيبثخل هيلا هجوف هب ركسعيل

 نب ميهاردأو ه رككلاب فورعم أ عضولم أ كبري ىلع ىضمو 6 :بلع

 هب اوكلسف ءالدا هعم ذخأو ليللا ىف 4ىصضف ميعاربا اضيا دمزهف

 002 ىلا هربخا ئهتناو 0 ىيك رهن /ىقاو قد هلاغدالاو ماجالا*

 ل لضيا ملف للوملا نم عيج ىف # رمتشاط هديل هتوف ناكرلا

 بصقلاب هعانتمأو هبيف اونك ىذلا عضوملا ةروعول هعم نمو ىلع

 ىرسا جنم ةرسأث نيبراغ هنم اوجرخن ةاران هيلع همرضأت ىالثلو

 لع ىضمو رفظلاو ىرسالاب !جاغم ضل ناجرلا 022 أ فرصنأو

 هباككا نم دعم ىميف كانه ماقأف 7: اخوسن ىفأو ىنتح نابا ىبا

 ههجو فرصف ملقم ىب نارلا كبع ىلا كلذب ربخل ىهقتناو

 ةركسلا رهن ىلا نابا نب ىلع راصو هب هماقأو ةاثاوف دوعلا هونك
 04 ادشلاب ديلا :ديجوتلا دلاسو ؟نيسنسي :تيبثلا ىلا بدكو

 15 راسنا هباككا نم ريثك  عيج !اهيف ةاذش  ةرشع :ثلك هيلا

 كلذ امهموي ناشي فقاوتو لاتق امهنيب نكي ملف دعم نمي

 ا ءافح دبامعأ نم ,نابا نيد ىلع بتنا "ليللا ناك املف

 تر 6 3م 2) © دبلا نعي 2 تهذع ظا ءا © (ءانتس 710

 لضخ 1 2ك لاب © 21 هكرداب. 4) 8 ىضمو ءأ 0عتد0ع 0مان0-

 نعوم لكلا ساعت ليللا ىف ك ليللاب (62) © م55. هلع ١ رز © اوفا

 نول لذ كا 0 5. رن | 18 66 02 مقساط: 0 1. 1. ميساط.

 ن6 هدظل مر © كك و 2 8 هذه )8 606 5: مل 002 ءع

 0153 60101. 7 © نع. 0) © تك ف. مز ( 5

 010111111 و ىبفآآجأجفإ



 انم9 خخنس اماباب

 ؛ةذخأت .هسف هب رتعف ' «ةاجنلا بلظ ىف رداب ةميرهلا كنتو

 اسودر هيلا: لجو ةعقولا رمي ,تيبشلا ىلا + نابا نب لع 00
 داو رفعج ني :نسنلو راشلا 4 ىباىسلل * مجوو هين اا

 زاوعالا نابا نب ىلع لخدو «نجسلا ىلا ىرسالب رمأف ور ىبأ

 ةبرحل اغب ىب ىدوم ناطلسلا بدن نأ ىلا اهب 0ثيعي ماقاف

 © تيبخكلا

 ةرشع كثلثل كلذو هبرحخن ارماس نع اغب نب ىسوم صخش اهيفو

 علخو نيطقانملا ىقلخ ىلا نمتعملا هعبرتو ةجعقلا 2 000

 © كانه هيلع

 ٠ يادنك نب قاكساو زاوفالا ملغم نب ناجرلا دبع ىئاو اهيفو

 لليق نم منولا كثق برحل كرو أذأب اميس نب ميهاربداو ةرصبلا

 ا اغب نب ىسوم

 مهيلا تيمض هلأ ىحاونلا ىف ءاوه رما نم ناك اع ربخل وكذ

 خنسلا هذه ىف جدولا دثاق باحصا عم

 دن مايا ةرشع كبرأ ةرطنقب ماقا زاوهالا ىفاو امل صلفم نبا نإ ركذ
 رق /ةغتساو فرصناو ئلهملا هموهف معقاوف ىاملل دك

 اعيرذ التق مينزلا نم لتقو ةظيلغ ةعقو هب هعقوأت هتبراكمل داع

 نم دعم نمو و تلفاو نابا نسب ىلع مزسهسناو ةريثك ىرسأ رسأو

 رعذلل اوعجري ملف غدر ثيبخل دار ةانايب اوفاو.ىتح مجذؤلا

 90 هركسع ليخد ع 0 نأ كلذ قا 2 املف خيول طئلاخ ىذلا

 ©) © ةاجنلل ابلط. 45) ( رساف. ك) 0 هك. و. 2) 8 ىبأ.

 68 5:02م, © كتربنعلا' رك © 62000 35) 8 هلق ل عك ف كلا

 62 لك 51/17 2 2 2 6 هس



 امك 54 ند

 : 0 راككا ١ ى* ا موحا ضيمنف نوجاغصأ د رذنو جنولا نم هعيج

 ذكتموي ةربدلا ثتناكف 5 ن !,ايتسحب فرعن ءاكصب ناركسعلا ىقتلاف

 نوكاغصأ قرغو هباككأ نم ريقك عمج ىف كرين لنقف نيكغصا ىلع

 رفعج نب نسللو 0 ذكموي راشلاب فورعمل ا ءذيترف نب نسل 8

 6و نسما كد نضل ا نوم لقا ع 4ر اشوازب فورعم ا 5

 /تبتي ماف يذلا ءاقا نوكغصا عم فذتموي انجرخ لق راشلا

 تلون كلذ تيار اماف نوكاغصا كقفو كزين لتقو واومزهناو انباكعا

 الدل بنكي لوانتاا نأ 2تركقو ىتك >6 ناك فوذحف 8 سف نع

 )0 ا لذ 1 ىديسف انيحو ركنات ىهقلا اهيكتأو ىم تناك

 ةظنيفس بكرذ دعم لدلال رفعج نب ىدوم ينشأ ىنكرتو ا دعانف 0

 ارثكف هتبكرف هتينأف قروؤب ترصبو ىلع 0 ايام | يمس

 ىتحت قروزلاب نوقلعتيف م ىم بوكرلا_ ن اردت لع سانلا

 جنولا ىكردأو ىتعا سانلا «بفذو 00 تولعو بلاقناف هوقرغ

 ع اوكسما تلق :«فلتلا نفخ املف باّشنلاب قومري اولعجن

 00 1 اردتأ كيلادويصاو دي كقلعتا' انيس. ىلا اوقلأو .« ليمهر ف

 هاا ناف رفعج نب ىسلمل ماماو 2 هيلا مثرصو ىديب هتلوانتف

 ايلف 5 شبيكلا ريما نببو هنيب ”رفسيل م فعاد سرف ىلع هلج

 د 6 وملك مز 15 م 6 ناسيميتسو1ب, 14 ناسيم- تشدب:

 اإل 0( هيشرف )2  12 ناسوارت ١ © تاشوادت . 28 هاه
 ري ]5 5 مر 4260 كتتنلل) ]2ءزضلع 2 انيفعا 5. 7 ى) 0 انمزهنأو.

 /) © مسرف. 2) 0 تركو. /) (0 ىضف. 1 6 عي أ هر 2

 اشرنا“ مز ط8 6 ىمر. 1ءنسلع 0 ىل اوسراو. 6) 8 ىلل ) 0

 ك اف | /) 2 ف 2 رفسي 5: 13 رعسيلا» 5 6 ذو



 هه ١

 م13 هي اربد

 5 0 نت لب نع ثيللا نب يوتعا فرعي 0

 هل افلاخت « ثيللا نب* بوقعي 00 هللا كبع قراذ اهيفو

 اوفلتخاف ءاهقفلاو لسرلا هيلا رهاط ىب كمح هجوف روباسين رصاحو

 : 8:ناتسهتر نيسيطلا كل ا

 لك نسب ىيعو ىلهملا لخف اهذم بحجر نم نولخ تسلو

 بحاص اولتقو اريثك اقلخ هاهب اولتقف زاوهالا قوس 6 ىطبوهنلا

 “ « اهب ةنوعم ا

 بحاص كاله ناك فيكو ةعقولا هذه بيس نع ربخل ركذ

 0 4 ناطلسلا لبق ىم بول

 ناك ىخلا قير ا هيلع ىفخ جنولا 6 لداق نأ 2

 0 ةثلق دعب الا, هبخ 4 ملعي ملف درواذابلاب دحا ىبا ركسع

 /ثيبعال داعف هاربخأف نادابع لما ىم نالجر هيلع ههب درو

 رتكا هيلا و ولما نابأ نب ىلع ضينأف ةريبلا دنع تيعطقنأو

 5 شيلل هيلا #مض دقو* عماج ىب ناميلس هعم راسو و0شيلل

 ىدوم 7 نامدلسو ىنارتكيلا ن0 نب ىبكعإ عم ناك ىذلا

 ندب ىلع عم ساسخ.لا رثاسو ليك هبلأ ع لقو ىنارعشلا

 و مل نافع لحجر دذكموب زاوعالل ىلوتلاو ىلعلا ن

 نابا ىب 0 عملا راسف نارتعللا نم ةعايمج ىف 1: كبت دعمو

 6) © هدم. 3) 8 5. م... 2 © بحلص.. ©6) 8 في ه0

 01.  ر/) 18 5 م © تيعلا )  6 طك ىبحإ عم ناك ىنلا

 ىناركبلا لكيح نسب رز 6 مطو» 2 طن26: 12 (ن ريكافصأ.

 1710. 1 امكأ ضع مر لذ هان © 1 كرتنن د 111 كريد أ

 كرين د 14 كرت 3 (كرين).



 ا 1 خس

 ثادحالا ىم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ارماس همودقو طساو نم لكوتملا ىب دا ىنبا فصنم كلذ ىف

 طساو ىلع هفالختساو لوالا عيبر رهش نم نيقب عبرال ةعملل مدي

 ه0 للوملا 6 ادم ةيحانلا 6 ىلتي 'تيبشل .برحو و

 ؛ مروحتك لتقم كلذ نمو

 ءادقما 0 ببشا نع ريش كذ

 امماس كيري اهنع فرصناف ةفوللا ىلاو ناك هنأ كلذ ببس ناكو

 0001 لم ركذ امد هيلا ليك ىبف  عوجالاب ”هرمأت ىذا يغب

 ءاربكع درو ىتح ىضمو مككلتذب عنقي ملف 4هنم عقازرا هباككا ىف م

 و جيف داوقلا نم ةدع ارماس نم ديلا هجوتف لوالا عصر اق

 ةشماتأ نب ىبومو علفم نسب ناجرلا قبعو نيكتو 3 نيكئاس

 رهش نم تيقب ةليلت ارماس ىلا هسأر ليحو اكذ هوكذف مريغو
 0 7 ب

 عل بناك ملأ رانيد فلا نوعبرأو فب. ذ هعم بيبصأو لوالا مسج
 ع

 قلي يف ارخأالا عيبرا رهش ق3 6جتالكلا "!نه* برص رق الم .ىنارصن

 © تاف 8 طوس فلا* ةماعلا

 8 اهبهنأو اهنايحانو ورم ىلع لام / بك دش بلاغ اهيفو

 تف © كلك 50 مر ظ ءك © كبك 6 ظ 5: © ك2 © هس

 406 6: 5 مز 2 كلو عمم ىي) 06 امم 0 6 نيكمداس.

 )1 ترض نيكو. )2  8 يمان" )8 هده“: 42 8.36 بكوس.

 5ععاتأال5 511013 ]كك زما*“, ونتنث رامخل طقارعأ م20 لاول (8 5 را

 ( 01100116 1115 5ءقع] 116 16.



 اة 0 مدس اميز“

 نم مظعا ف ةّذه دحالا ممي كلذو مويلا كلذ دغ نم عميس

 تطقاستو ةنيدملا رثكا كلذ نم مكهتف لوالا ميلا ىف تناك لا *

 © افلا ىيرشع ءاهر ليق اميف اهلها نم كلهو ناطيخل

 هيلع تدماق 3 سعقف ىأب فرعي لجر ارماسب ةماعلا بايب برضو

 5 تاف اطوس 6 ىيرشعو طوس فلا * فاسلا متشب ليق اميف ةنيبلا

 © ناضمر رمهش نم نولخ عبسل سيمثل مهي كلذو

 © كيتعملا نب رفعج ةرضحو لكوتملا نب ىسيع هبأ هيباع

 كيز نب* نسل باكتاو اغب ىب ىبوم نيب ةعقو تناك اهيفو

 10 © «٠ نسل باكصا ىبوم مزهف

 ةعمو ارماس ىلا ىراشلا نواسم نع ئخلبلا رودس 5 ادا

 رت نالعج / *تيدحلاب هركسع ىلع فلختساو ةارشلا نم ءاردسأا

 ارواسم ىيقلف م يزاول خيحات ىلأ « ّىخالبلا رورسم اضياأ صخش

 مث ةعامج ةهباكا نم رورسم 2 واهب ذعذو امهنيد تناكف اهب

 15 ة دك ىذ نم 7 تيقب لايلل 2 فرصنا

 اهلها ناك 02اد دادغبب هنيانلا ىف ثدح ةنسلا هذع ىفو

 © 7 عافقلا ا

 نم 0 ر نم ملسو سشطعلا فوخ داع م نم جا رثكأ عجر اهيفو

 © « نسل نب قاحما نب لضفلا اهيف سانلاب محو © ةكم ىلا

 ©) 0 هدم. 5) 89. م. ه) 0 نيسمخو افلا. 4) 8هيضحو. ه) 8

 ناو ط. 1. ناورم. كر 8 هدق, © ديبرخلاب١ 06 14 زب ير ظ هدص. 2 2) 14

 :021ءرورسم باكعأ ىم رسأ. 2 © مدق. 2) © نيقب. 7) © عافعلاو 8
 عاععلا. 72 مل 7) 0 لضفلا.
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 اميز الهم ةئس

 0 >عرضوم أوفرعو هلع كي قا اخضا قركف جذؤملا لمت ىكنم

 نيقيرفلا نجيب ح امو لتقلا ورثكو 3 ترعتسأو 6 هيلع اورثكف

 اوذقنتساو منولا لزانم نم لزانمو اروصق دجحا نا باكا قرحأو

 ىنلت

 اضرحم برللا طسوتو اذشلا ىلع فقوملا رهظف دجا وبا 4هب ناك*ه

 -وٍع

 027 تاقتي ال غنا ملع ام جذزلا عيمج نم هاتا ىتح هباحصا

 رمأت ةترجاحم ىف مرثل نا ىارف اهينف ناك هلل ةيسيلا ةدعلا

 وبا راصف لهمو ةدوت ىلع منفس ىلا عوجرلاب كلذ دنع هباحصا

 8! انلا رثتكا رقتسا نأ دغباهيف ناك هلل م1فشلا- لل * كا

 فقياضملاو لاغدالا كلت ىلا ماوعغو سانلا نم ةفئاط تيقبو خانفس 10

 اوعشقوو وعطتقاف منزلا ءانمك هيلع بخ قباكصا ىع اوعطقنان

 اريتك اددع اولتقو اذيحش الاتق اولئاتو عسفنا ىع اوماحن عاب

 سأر ةثام يذولا ىثاق ىلا 8 اولمَحَو اولتقف ايانملا هتكرداو منزلا نم

 ىلا نجا وعبا 1 فصنا رث ىتع- ىف كلذ كاف منسأرا ةرشغو*

 تعقوف يذلا ىلا :عوجرلل هباصتأ ىبعي ماقاو 2 شيلل ىف درواذابلا 5

 قرتحاف ميرلا فوصع مايأ ىف كلذو هركسع فارطا نم فرط ىف ران

 خنسلا هذه نم نابعش ىف كلذو اف :رصنم كحيأ هبا لحرو ركسعلا

 معم ناك نم /مظماع دنع * قردفست  طساؤ ل أ راص ايلف طساو ىلا

 © ة هباحصا ىم*

 0 ةرميصلاب ةلثه ةالبعص ةده تناك نابعش نم نولخ رشعلو

 نإ © ظعفوما (20) ©6012 هك ]د قعمجأ. تا الك ديد 2 6

 اند رك هرمنا" مز 8 اوكلور © اوكحلو. 2 ءاملع © قل

 /) © لجو. 2 8 فرصناو. 4) © شيجناب 4) 8 عورلل»



 اهم خنس ١ أميبأ

 ناعمس نب دمحم نأ ىسلل نب نمحم ةىع ركذو  ةةاعلا

 ىلع تيضرع  ىقل همابا ضعب ىف ءل لق ينرلا ىتاق نأ هتحخ

 لأ تفخ ةابعا اهل نأل لق ةكاذ ملو 2 تلقف اهتيبأت ةوبنلا

 «ةايليح كر

 : ناك ىلا عنسوملا نم لوقملا نب دما وبا زاحاا ةنسلا هذ ىفو
 « طساو ىلا منولا كت عضوم برق نم هب

 اهيلا 5اوكلذ نايك  ببس نع ربخل كد

 ىا رهذ ىلا راص امل ها ابأ هنا ناك كلذ ىف ببسلا نا ركذ

 اشفو حيغو هدنج نم.هعم /نميف للعلا رثك هب ماقاف دسالا

 ,ىنم نم اجن نم لبا ىتح كلانغ ابيقم لزي ملف توملا يف

 رماو هب :ركسعف و كرواذاي ىلا . اعجار فرصنا . رث هضلكع نب

 حالصاو جعاقازرا كنإألا نم هعم نم ءاطعاو 2تالآلا نيدحتب '

 5585 هيلاوم ىم ةداوقلاب اهنكشو :رباعملاو تاييمسلاو :تاوذشلا

 عضاو_ه كصقي هداوق نم ةعابمج رد ثيبخلأ ركسع وك ضهنو

 ىةموزلب نم ةعامج رماو هريغو بيصخل ىبا وهن نم عل اهامس

 نيح ميقلا رتكا لاف هيف نوكي ىذلا عضوملا ىف هعم ةبراكملاو

 وبا ىقبو بيصخل . ىبا رهن. ىلا ناقيرفلا ئفتلإو برش تكلا

 نا نم اقاغشا هعضوم ىع لبي ملف* هباحصا ىم لق ىف للا

 مهن ةةضبسب مو ةوباكا ىم جئازاب نميفو منزلا هيف عمطي

 ©) 1 مل مهتيهوو  هترماك. 62) © هدت١. م) 8 هدص. ©) 8

 تلق. 6) 0 هيف. 7 8 ىشي ى) نوت طتع درودابو

 111112 11 عع. 42 ]5 ةنصع هت. 1آ>ءكملع طقطأع# ىبطغعاو. 2 ©

 ادشلاو نون# تا)حدشلا. ) ( ناوقلا. 2) ]13 ©6200 5: رتب 16206 |
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 أراالو )هم مس

 هعرج 6 كلذل كتشاف ينرلا «بحاص كثيبخل ىلا هربخ ىهنننان

 قرزلأ هلديكام نب ىيكي ليح مث '( معجون هبلع مظعو

 0 اةرماسب نيمتعملا ىلا ىحا ةبا> هلي نجا ىبا ىلا" ىتارحبلا

 سانلل عفر رث تينبف هةبللل ىرج ةرصخ* ريكلاب 4ةكد ءانبب و

 ءاعبرالا موي ارماس ملخد هنا ركُذو طايسلاب /برضف هورصبا ىتح

 اهرامتنب طوس ىنتكام هبدب نبب برض ا مويس ك.لذو مييلا

 را فويسلاب 0 رد نم * هداسجرو دادي قمتم 0

 00 00 امل نسل نسب نيكل لاف 3 نرصكلا ص ا حبذ 0

 هلذنق لع مظع لاق 00 6 بحاص ىلأ ةهربخ ىهتشناو ىناردك هل

 4 دنا هذ ريخ :هلتق ١1 ليقف كاوطوخلا هدب: ليمامتعا“ ققفاو

 هانا دهرش نمو لاق هيف انأ 2تدنك ةعامج ىلع لبقا رت اهرش

 اعقوف نادقع هيف ناكف هبيصن انك ام ضعب نم ةمينغ انينغ

 اقيسحا ىلع /: ضرعو ارطخ امهمظعأ ع ىفخاف ىيحي دب ل !5

 هتوعدف هافخا ىذلا كقعلا ىل ”عفاف هل هقبهوف هينيقوتسأاو

 18١ ىلا -نقعلاب : قات ' هتيفحلا' 'ىذلا ىقعلا قرصحأ نلقف

 مفصأ تلعفف هدقعلا ىل عفرف هريغ؟قخا ١ لوكابأ نا: !ىحو * اهل

 دتماو هل هتيفونذ هيتيعوتساو هب قاتآث ثهذو تيهبف هارآ اناو

 ©) © حياق. 86) © هدص. ) 8 ءغ 0 ج0لمصغ طب 1. ىب ءا طقطعمأ

 يرزق“ 702) © كدا 12018 58.17 7) 0: بيض زن. 0.)4 لخدا

 ارز 6 هتك, طا هزضظ انآ 2 18 230011 انك - ضرعأو. 2 3

 اهيسحا. 72) 0 عقوف. 7) 6 داتا 1) لذ نش



 اهم" نس م1

 نم ىكاضلا تنقو كلذو رهنلا نم ىقرشلا بذاخل ىلا هب ربعو '

 جنولا ىار اًملف هنباصا هلا تاحارلل ىيح تلقشأو مويلا كلذ

 « تناكو لاتقلا اوكرتف عبولق تفعضو عرج لكتشا هب لزن ام

 يف تناك هلأ. مئانغلا ناطلسلا باتا زاحو عسفناب ةاجنلا عتمه

 :ضعب ىف اودعقا اهويح ايلف ,هنلا نم ىبرغلا بناجناب نفسلا

 ناك ام ءاوقرحأف رهنلا ّئقرش ىلا 5 جوربعو نيطاقنلا نقسلا كلت

 نع مذولا ضفناو مينزلا ىديا ىف تناك هلآ نفسلا نم كلنه

 رسأو عي عيرذ يف لمق دعب عراهن ةيقب نوللستي ولعبت ىيحي

 0 ايلف ههوجو ىلع اوراط ليللا 24فدسأو اوسما املف ريتك

 ٠6 ناضيبلا ١ ةلتاقملا نم لجرل تناك ةريمس بكر هباحلا دك 001
 كلذو /شيج لاب فرعي ماكايعا قل لاقيت انلعم اهيف دعم لَعَقأو

 راسف ثيبخل ركسع ىلا صّلختلا ىف عمطو سارلمل نم هب ناك وام

 تايريمسلاو اذشلاب 2 وحالم اورصبف * رهنلا ةهوف نم برق ىتح

 نوكردم مانا . اونقيا هرلا نم اوعرجت ةرهنلا ىف اهضارتعأو

 اة عرز ىف ضرالا 5 دعم نمو :هىقلاف ىئبرغلا بناخل ىلا ةاوربعف

 هعضومب ماثق هسفن ىقلا ىتح ةلقتم وهو 2#ىشج يرخن كانه ناك

 ىذلا ببطتملا دابع ضهن ةكلذ هعضومب مبصا ايلف كلت هتليل

 باكت) ضعب ىلرف اناسنا ىري 7 نال انوشنم ىشهم لعجت دعم ناك

 :كيلس ىتح عب هاتأو ىيجح ناكم عربخأت م كبل راشأف ناطلسلا

 )26 2 لك 01 20 رسب و 2" 6 2) 8 قرسس أو.

 2 8 6غ © ةصظدنو. م. طع 1.6: باتع. ١ )135207 2 ا
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 أامكح اهم خئس

 5-0051 كييك ىسح وح نيضامز هناديؤلا قيبط .لغ

 هلت 0060 طسوتم م - نم ا 7 هنأب 2 58

 .هلا ىفسلا كلت ط كي 0 هباكحا 01 فرشم وهف ءاملا

 ناعمد ىب قر ملسي ام اهنمو قرغي ام اهنذ عاعم تناك و

 ةيرج ةّدش نم ابكعتم ىلع لبقأت فقاو هعم لال كلت ىذ اناو

 ول تيارا ىل لاقف نفسلاب هيقلت نم هباككأ ىقلي ام ةدشو ءاملا

 ىصقنا اف انم الح ًاوسا ناك نم لاخل هذه ىف انيدع انيلع مج

 هيلا هذفنا ىذلا شيل ىف ىكرتلا ءريتشاط 2 هافاو ىتح همالك

 ةجحاضلا تيعقوو كسالا ىأ رهن ىلآ ةّلبالا نم هعوجر كنع دجحا وبا

 دق رمل مالعالا !ذاف رظنلل افوشتنم دكت نيج ل: كسع ف

 ىوعو ىقرشلا بناخل ىلا اوريعف ةلمج ءاملا ىف عسفنا اوقلا منولا

 ورشع خعضب هلأ ادعم كني ملف ىدكأ ةهبيف ناك ىخذلا عضوم ا

 مزتحاو ةقببسو 9 هتاقرد نحف كلذ لنع ىبكت ضهضنف الجر 5

 ], هقشرف. عم نيذلا رفنلا ىف هوتا ىيذلا موقلا .ىقلتو ليدنع

 عتساب ىناركابلا حرجو جار جيف 0 عرسأو ماهسلاب ر ىفتنشاط باتا

 اوقرفت اكرج هباككا م أر املف ىوسيلا هقاسو هيدضع ىف تلك

 ىفسلا كلت ضعب 7لخد ىنج * عجرف هل كصقيف فرعي ملف هنع

 26-0021575 ناديرللا 5 نادبرملا. 6) © ىسشند. 2 6 لو.

 كر 6 لثك)) 62) 8 112 6ك 66 مساطو 6 مشتاك. رك) 8 ديف

 اك ملكا دمكدو : متدرللا )  وشرف عم“ 26 ع مساق“ 2) 8

 ةوأر» 24 © لخدف ىيحي.



 ةسنلل

 رم امك

 «اوعشف جتروشم ىلا ىغصأت ىلع سعب اهيف + خلا قيال

 يلو ىتح اهكلسف ةانركذ هلا * ةكطبلا ىلا ىدوللا فقيرطلا هل

 ثيللا ايا اهعم :لعجو هعم تناك ' هلا: ليخلأ حسو خكطبلا

 ثيبخل ناكو مينولا كثاق ركسع ىلا اهب ريصملاب هرماو ىناهبصالا

 5 هيلع درو ىذلا شيخخل دورو هملعي ىناركبلا يح ىلإ دكا

 ٌيناركبلا هّجوف هنم دحا هاقلي نأ نم هفصنم ىف زوكتلاب هرمأبو

 نم فرصنم دا ىبا شيجو هعئثالط هفرصنان ةلجد ىلا عئالطلا

 رهن ىلا ”شيللا' عودا ىف ببسلا- قالو ىسالا "با اردت | لأ ةلبالا

 سابعلا رهن ىرواجمس نم هريغو ماطسب نب عفار نا ىسألا ىبا

 0 ارك كيلا ,يخ هنوفرعي دا ىبا ىلا اوبتك ةانكصلا ةكطبو

 ةلجد ىلا سابعلا رهن نم بخ نأ ردقي هناو هعمج ةرثكو

 ليكيو ةربملا معنجبو ةدب ركسعيو* كسالا ىبأ رهن ىلا فبسيف

 هبخ هعئالط هيلا نعجرف هنع 4ردصي وأ* هيتأب نم نيبو هنيب

 ىذلا فيرطلا ىف عجرف هنم هتبيهو هدنع شيل مما مظعو

 ,ى نم 2ابو غباصاو هباكتا تلانو هتلان ةديدش ةقشع هكلس ناك

 رديت نم اوبك اًملف هيف .ضرملا رتكف ةحطبلا كلت 3 0
 هتمدقم ىلع عماج نب ناميلس دمح نب ىيكي لعج سابعلا

 را جورشل نورت داك نورت مو جذرلا لثاوأ ١ توفي "نكت

 نم متهوف ىمح تايريمهدو تاوذش ناطلسلل رهفلا ىقو سابعا

 دو هباككاو هعارف ةلاجرلاو ناسرفلا نم عمج اهعمو نوجغصا لبق

 وذخأو سابعلا رهن ع ىف مسفنا اوقلأو نفس ءاولخن كلذ

 ©) ل5 ©. 7) © هش 26 تفرصناف. 20 © ركدصيو.



 امك آهم خئس

 « ينولا دثق بحاص#* :ىنارحبلا ني نك يح ا دسأ ابيض

 كلا ناك فيك وب هلتقو |” درسا: . نع ريش ركذ

 ا ىنيحيا ىاو ابل لاق هنا .بتاللا ناعمس نبا كي نعدركد

 اوناك تقولا كلذ ىف زاوهالا «لماع ناك * لماعلا نوكغصا باكا

 2ىارو غلقتسا ىيحج عب رصب املف ةيحانلا كلق ىف نيبترم

 ديباككا ه جتيقلف عاعم هيلع فوخ ها عمجل نم دعم نم ةرمكا

 باكاسصأ و ختق. هلنرو عتيداع غقنع ع ع ىبتنب 1 نييك دسم ربسغ

 بع ىبيك) كلذ ىأر ال عايف حارب أورتكأف ماهسلاب نوكاغصأ 0

 اعمج لاجرلا نم هيلا مضو دعم تناك* سراف ةئامو نيرشع جيلا

 هعم نمو ل كيلا جلوو / خنع نوكاغصأ اك زاكلاو اريخك

 /: تاناو,يقلا 7 نفسو مهنلا 2 ءاما زف تفو كلذو سابعلا رهذ

 اوكرت 5 ينولاب نفسلا كلت باككا ةرصبا املف نيطلا ىلع ةحاج

 7, ةانكحصلا ةحيطيب ةفورعما ةكطبلا وك نيهجوتم اهب اوضهو

 ندارعابلا نيب ناك 3 دكساحتلل كلذو ة يهنلا قيرطلا اوكرتو

 دال الا اديلح اوراق يك باضفا ناو .ىلملا نامآ ب لغو

 14 ابب سرا. حا سرس و 5عل 1هغعا11 عااتتت (نات زرت ق0 ءادأ,اتق و لات>ع 2210111 3-
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 اراد امله

 هل الأ ركذلا غمسا تيسل ىنأل علغم ريغ شيلخل ىف سيل «لاقف

 اَمَلَو لعبا ةتوص: 5 ناكل ريسالا اذه ركذ نم شيلا قف نك لإ

 وكسع لما ناك دقو «هتبكع ىلا افاضمو هل اعبات الا ءصلغم ناك

 اديدش ازج اوعوج دجا ىئا باتا هيلع بخ ايل ثيبخلا

 5 بيصخل 4 ىا رهنب* فورعملا ,هنلا ىلآ اوأجنو علزانم نم أوبر#و

 ءاسنلا نم ريتك فلخ هذتموي هيف قرغف هيلع نئموي رسج الو

 كنار ىتح اري. الا ةعقولا كعب ثيبخل ثبلي مرثو ءنايبصلاو

 مو دنع ئغتسا  ىقو هافاوف' دياككا. نم ,عمجع ىف نايأ نتا ناك

 ام عمجيل هذّلبالا ىل* دجحا وبا زيكو تام نا ملغم ثبلي

 0 كسالا نيا رهتن ىلا راص رق نادختسالا اددجكو هنم ةيرملا تقرت

 ردي تيب 'ناكف"ىسللا حبب: نىمس لاق دس ا

 وادحا ري رو عسب بيصا هنا هغلب ماملف حلفم لتق فيك

 نيب طقس لوقي هتعمسف لاق دل ئمارلا ناك دنا ىدتا هيمو لكني

 كتابتماق تيبهوف أ هعندف ىمداخ 7 حأو دب ىلاتأف قس ندب

 ,:دعشملا كلذ ابضاح تنك ىنأل كلذ ىف بنكو ني لق اكلفم

 نمووولاب : قأو . ةجوهلا ةربخج ربخملا* :ىفاتاب تب هسرد ل207

 © بركلا نيضقناو

 اهيف /مكلهف ةلجد روك يف سانلا ىف ءابرلا عقو ةئسلا هذه ىفو

 © اهريغو طساوو ارماسو مالسلا 6ةنيدم ىف ريتك قلخ

 3 © هباككا نم ةعايج ىف مورلا دالبب 7سراخسرخ لتق اهيِفو

 ه) © لاقو. 2 5) 8 ناك. 2 8 هدص2. 2) © ىباب. ء) © هده

 ع« طقهطعأ 0لعز20ع عوج ر/) 6( ع. ولت )نتا م كاع
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 امك هم خدم

 00 اس وطن لدقالا اهنع لت هديك ضرالاو افيفخ امم
 ىلع ىلا اباتك ففنيل ساطرقو ةاودب اعدف عجر رث راهنلا لوا

 ةردق نم ميدقنب هرمايو شيل نم هلطا لبق ام هيلعي نابا نبا

 الد ءايآ| ىنكملا هاتا نا كلذ ىفل هنا .لاجيلا نم هجدقتت لع

 مزهنأاو اودعص كق موقلا نأ هل لاقف نادوسلا داوق دحا وفود

 لبخل + ىلا ءاوهتنا ىتح 1 مدرب نم متمتوجو ىف سيلو منزلا نع

 00 مف بذاك كنت ىنع كرا لقوا .هرهنناو هب حاصف م عبارلا

 كبلق 7علخاف عمل نم تيار مام ةرثكل كلخد عوج كلذ امو

 انآ دروب نا نمافتب ىبا 0 ليقت ام ىرحت 1+تسلو

 ءادنلاب* 8 ناكسلا ميعاربا نب رفعج رسما ناك دقو هبتاك ىلع

 ةبخاذ « ناكسلا هاتف بولا عضوم ىلأ جورخلل مكيركتو مينولا ىف

 نيتيريمسب اورفضط ىف هباكتأ ناو ةاوجرخن مينولا بلحن لق هنا

 الا كلذ دعب ثبلي رثو «عجرف :«ةلاجرلا كيرحتل عوجيلاب هرمأف

 تعقوو هب ىمارلا فعي 2 برغ مخسب علفم بيصا ىتح اريسي

 0000 دولز اع 1 هولا | غير لما ىلع ينرسلا .ضقو ةعرملا اه
 ىنح منانساب اهيلع نيضبات* سوورلاب هانز تيبخل ىفاوو لتقلا
 -ىتن لك تألم ,ىتح .فتموي 4 سووولا ترتكف هيدي نبيب اهوقلا

 ىئاخل أو ؛« غنيب اهنوداهتيو ىلتقلا مم نومستقي ينولا لعجو

 لأ ناكمي :ملعأف 0 سأأر نع هلأسف ةنغارفلا ءانبا نم را

 عب بلك رما هعار اذا ناكو دا ىنا ركذل عاترف حلفمو دجا

 مرا و 0 لن7 ا ملقا )01 لبابا ىكملا )6

 ال (كرالن ههنا 2/0 5. 6-75 ىم. )2  © ©. ونا 3) 0

 ادا |  مرالخ كاان هب ني 000 مكيرحكدو. .) 0 جوا كبيرحكاب



 اة كتان موش

 هلاح نم كلذ ىلع وهف ليلقلا الا هباخكا نم ةقموي 6 تكيبشل

 اوف ملفم هيف هعم نك ىذلا شيل ىف دجأ وبا ىفاو ىنح

 ىلا ىهتنا اهلف* هلثم كثيبخل ىلع ندي هذ لكئاه .ميظع شيِج

 هب اوقكلف ثيبخل شيجح نم كانه ناك نم بره لقعم رهن

 و هشيج ءاسور نم 2 نيسيئرب اطلذ ءثيبخل كلذ عارف 5 نيبوعرم

 امهعضوم اكث هل ىذلا ببسلا نع امهلأسف كانه «ناك ىذلا

 هلها مددع ةرثكو دراولا شيلخل رما ممظع نم* انياع اهب هاربخأف

 :امهنوق ىف نكي ف كلذ نم اني ىنلا 7ناو هتكع ماكحاو

 نوحي قم اهلع لق .ايهلأسك اهيف .مجاناك كأن ةلاكلا 21 فوقولا

 , انقدصي نم كج ملف كلذ ملع ىف اندهنجا كق ءال القف شيل

 نتعجرف ربخل فرععتت تايريمس ىف :هعئالط ثيبخل خجوف 4هنع

 نم لحأ فقي رثو هبيخفتو شيكل رما 7 ميظعتب هيلا ةلسر

 لاسرالاب ردايف هعايتراو هعرج ىف كلذ دارذ «دسأريو هدوقي نم ىلع

 هدسيبلا ريصلاب ميو كرولا شيل ربخ «هملعي نابا نب ىلع ىآ
 , تناك ىذلا موهلا ناك اًملف هتازاب حاف شيل ىاوو ء«دعم نميف

 ايشام هركسع ىف فوطيل ثيبخل يرخ ءاعبرالا موي وهو ةعقولا هيف

 27ميقم و ىمو* هبزح نم هعم ميقم وه نميف لال لماتايو
 موهيلا كلذ 8 ترطم ءاهيبلا تتناك كقو «برح لسا 5 هتازاب

 ه) ]1 هدت. 2) كرب 2001: بيصخلا ,ينب ةراتخملا ةنيدمم وو.

 2) 6 010 26 نييسيئر يدف. 6) © طل 1: هزسإ ناكو 125. 2081

 عجل رى مظعو د 0 ميظع نم. ى) © ةلدع ءا دلع 6
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 امك“ ١م خئس

 ماسبب علفم لبق هناهنم ىلولا ىدامج نم تيقب اةرشع ىننتالو

 ءاعبرالا موسي انيم حبصأف ءاثلثلا مهي ةغحص ىف لصن ريغب هباصا

 “اهب نفدف اًرماس ىلا هتتج نلمحو مييلا كلذ دغ ةىذ

 هيلا .لوصولا ناك .فيكو هلققم .ببس . ىع.: بكل .ركذ

 ىلا. ارماس نم لكوتملا ىب دجا نا صوخش ةىركذ ىضصم كِقو

 عيظف نم ناك ام كيتعملا ىلاو هيلا كانت امل نيعللا برحل ةرصبلا

 ضرأ وئاس نم اهنم بورق امو ةرصبلاب نيبماسملا نىم بك ر ام

 جلفمو دا وبا هيف صخش هىذلا شيخمل انا تدياعف مالسالا

 6كلانعه ٌلزن ذئموي اناو قاطلا بابب اوزاتجا ىقو دادغبب

 اني, لق نولوقي دادغب لها عياشم 5ىم ةعامج كعمسف 0

 ةدع ىسحا شيلمل اذه لثم انيار امف ءافلخل ىم ةرينك اشوبج

 نم شيل كلذ عبناو اعمجو اددع رثكاو «اداتعو احالس لمكاو

 ندب ل2 0ع ل «ربقك فلخ دادغب لأ ست

 نبق لقعم رهنب اميقم ناك ئنارحبلا دمحم نب ىيك نا نسل
 سابعلا مهن ىلا ريصملا ىف هنذأتساذ ثيبخل عضوم كما ىا ةافاوم ؛:

 نوقرقتم هباككاو ناطلسلا شيج هيفاوي نا فاخو كلذ هركف

 ركسع لقا متكا هعبتاو جر هل نذا ىتح ىيحي هيلع جلاف

 0 ريتك م ّق نيج اهيقم نابا ور ىلع ناكو ثيبشخلأ

 عقف* ثيبخلا ركسع لال م امنغم تراسم كف ةرصبلاو جنوسلا

 ركسعب سيلف اهنم عيديأ ةحلان ام لهل اهنوحواريو اهنوداغب 0

 ©) © هدص. 62) 8 نام. م6) 0 000. ةيصيلاب. 2) © كانه

 2 ( احالسو اذاتع.. رك 14 ةقوسب 1غ( 0472, © هاج. لسفأ.

 ف) 6000: 5. م. 12ءتم0ع 6 ركسعل.



 00 000----ك
 "هم خخ دعم امكأ

 هس

 منم ةماط لتقو لتقف. ىثاقلا كلذ نانا نب'ىلع تيش ها

 ركسعلا قرحأأو اسارفا باصاو هكسع ىف ناك ام منهو. هعم ناك

 را 4 ىبج رهن هةباَتُذ ىف راض .ىتح ةتليل نم فرضنا

 ريغن ىف ىلع هيلا جرخت ةينارزبكل ىلا ىهتانا ىتح راسف اريصنم

 5 تقو ىلأ مويلا كلذ ىكاض ذنم امهنيب :برمل نتيناكو هباكتا نم

 ءهتكردأو نع عطقناو هباكتا هنع قرفتو روصنم مزهنا رق رهظلا

 /ملف ن 0 ىب رعب افرعي رهن ىللأ هرسقأ اوعبنا جذولا نم ةفئاط

 فقبي مثو هماهس تدفنو هحامر 50 ىنح خيلع وركي لوسي

 ناك ناضح لصف ربعيل رهنلا ىلع هسفن لك رث ىالس هعم

 :و تيبس - ناك "ليش لاق ءاملا "ىف ./سمعناف هالجر' تيصقو انتر 215

 ىلا" ناك جذولا "نم الجر "نا. روصتم رهنلا زوبع نع ل كح

 هقبسف 78«ريبع كبري رهنلا وكن ادصاق اروصنم ىار امل هسفن

 رث هاَعم اضاغف هب صكنف دوسالا هاقلت سرفلا بثو اًملف حابس

 / ملصم ءقرع نم نادوسلا نم مالغ هيلا لزنف هسأر روصنم علطا

 اى ةعم ناك نم لققو هبلس  ىخأو :هسأر :رغخات 7نوربا هل لاقل

 لوف ؛(رفعج- نب # فلخ هوخا روصخم عم 7 لتقو ةريتك ةعامج

 © و« نوجخصا للا م نم روصنم* ىلا ناك ام ه دوجنإاب

 2) 8 8. م., 0 اننركم. )2  © ىم ةباكصضا. 252 815720
 5012 م. )مك ةهصصب # 2 8 ىدكتاو 6 ىبكاي. 2 6 دكردأو.

 ..نير ©: و. ١ 216 زدني. .:8) ( هقفنا هسفتلا ا

 26 جلفم 72 8 8: 9., ©روببا 20 هكلتف قف

 تلك لش | 7 اناث 16ع: ((60) ]5 5:0 02 وجر ا“ رض) 1 هن

 ) 8 طلع ءهغ ةدصكق 5. م.ز كك. 14 !به ةطصط. 3 ءأ )ن١ 0 طلع كك 8
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 أمك, اهم زكئس

 يك م اصخا ف جحلفم ىلعو هيلع عل 0 رخآلا عب عيببر رهش ليس

 © فرصناو كر اوكري ىلا ديا ابأ 0 عيشو ماع ابهكر بكرو ةردصملا

 < تاطابلل انيق" نيا رفعجل نب اروصنم ليف يقر

 «رمهأ ناك فيكو

 01 ىلع رمأ ةرصبلا دما نم ةياككا خفاامل "كيبل نا ركذ

 0 بهو 0 ىب روصنم ترك 0 ىلأ 0 0 نابأ

 هجوف لاجرلا نم فخ ىف كاذنا م 0 مرد ميقم وهو

 ودلع زخذوكاشم 21 ةرشع ىننتاب ن 5 قر لِغ ىلإ ثيببخلا

 عمسلاب هرمأو ىناهبصالا كثنيللا أب فورعم ا اهرمأ 0 هباككا

 ماقاف يلع ىلا ثيللا أب فورعمل راصفق نابا نب ىلعل ةعاطلا

 ىع ناك انيك روصخه ءاجو هيلع /: ىأرلاب كا 2 هل افلاخت

 ةرماوم ريغ ”» ىع ثيللا وبا هيلا ردبف 0 هعمو بركلل

 لثقو دعم تناك هلا تارت 00 ةظفذ نابأ 1 ىلعل دكنم

 اوماقاف عم ناك نم عيمجو نابا سب 0 6 فرصناف كثيبشل ىلا

 ىلع رقتسا املف هلاجر ىيف روصنم  ةبراخمل ىلع* عجر رق ارهش

 سالت هزل ن) © 605 2 6 6 فل كراظ 5م ناوكرب.

 6) 8 هيبارسلاب كت هع ذصأتم رك 5ع وتتموتتع 14 1“. 70 عن
 حتاتكتعح 1عععد لمح 0 5 0 خلك كا هرظ دراخكاما" ضس) ©

 هزصع و ءأ طفطعغ اهارمأ. 2) (0 هدط. 6) 0 ىاوب. 7 8 طمع ن0

 100 تاوأاذش. 27 0 7 :براحملا ع. 00 0 00



 )هم خئس امه

 ليفوت نب ليئاضم ىلع ةةّيبلقص هما نأل «ةكلمملا تيب لعا

 © مورلا ىلع هدعب ّىئلقصلا كّلمو

 نيتكامو نوسوخو نامت ةنس كتلخد م

 : هةليلخل ريمالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 نب دكيعس نب دا ىب دكيعسب ةلفاوملا نم ناك ام كلذ ىف

 برضف طايسلاب هبرضب © ناطلسلا رمأو ناطاسلا باب ىهابلا مكس

 © بلصف تاف اهنم رخآلا عيبر رهش ىف ليق اميف طوس ةئاعبس

 نادابعب هل ىضقي ناك منزلا بحاصل ضاق فنع «برض اهيفو*

 10 اوناك / ارماسب كال بايب جذولا نم . الجر رشع ةعبرأ قانعاو

 ىراشلا ,ء اوليام او ذاك هنا ركن 9 تيركنب بارعاب جلغم هقول اهي اييفو

0 0 

 8 عايف باصاو ممزهف ةيبوقعيلا دارك الاب ى * ضلبلا رم عقوأ اههفو

 د: جارخل ملسو ناطلسلا ةعاط ف لصاو نب دي ليخد اهيفو

 © 1 ضايفلا ىب 0 د دكيح ىلا 0 0

 2) 8 ةكلملا“ -3) © ةهقنت تسيو.' 2:85 ثادحالا )07

 2 بردصو٠ رز ىأر نم رسب» ى) 1[ بدركم. 110. 0100116

 1م نير مدعم. ٠ 2) © كيامز 8 7ىئلن اعر 14 اوزطا 00 نسل

 نضايغلا ىبا نبو © ضاعف 'ىب نسما ١ 2) 0 ةعيشلا



 أ ثرى ]ةحب خيم

 ماقأ ةرصبلا ىع فرصنأ نيح ىيكي ناكو بره ناك نم ريتك

 نيحم مدق ةاملف لبش لت, نفحم لاق ؛ 0 ىتوغلاب فورعملا رهخلاب

 راقت ماوأ رهن ىلا ريصملاب همي ئيكي .ىا كيبذلا ابتك مدّلوملا

 ماقملا كّلوملا ىطوا ث مايا. ةرشع هدلوملا براحي ماقاو :شيجناب هيلا

 ةتيدبتب كرمي ىبحاي ىلا , تيبخلا بتكفا :برثل ىع رتفو رقتساو 5

 0 ةديزف ىنايبصالا كيلا قاب .قورعملا "غم. ماكنقلا هليثلا هكيبو

 رث رصعلا ىلا كغ نمو هتليل ةيقب علتاقف هباككاب كّلوما ضهنو

 ىيحايي و بتكذ هيف ام اوينغف هركسع مينولا لخدو. افيصنم ىَّلو

 تيناوكلا ىلا هعيناف هعايتاب همأب هيلا بتكف هربخ ثيبثل ىلا

 كُتلت ىف ناك ام لك بهتناو اهلعاب عقوأت ةدماجلاب رف فرصناو

 /ةلاجاب ركسع رث ءامدلا ىم هكفس ىلع ركق ام كفسو ىرقلا

 © لقعم رهن ىلا داع مث ةلم كانه ماقاف

 مل نب كبعس نب نلجأ نب كيعس كوم ا «ديكم ذخا اهيفو

 اهابلا
 ةلهاب نم هباحصاو وه مئاطبلا ىلع بلغت دق ناو ّْي 2-2

 © ءاهيلع بلغو «سرافب ناطلسلا لصاو ىب دمكم فلاخ اهيفو

 نسخ نىنب* فاكاسأ نسب للضفلا خنسلا هذه 8 سانلاب ححو

 هللا كبع ندب ىلغ ندب ديحكم نسب سابعلا نب ل بعامسا نبأ

 نم وهو ىبلقصلا هل ليقو ْئبيلقصلاب فورعملا ليسب بتو اهيفو ©

 ه) 8 ىولعلاب. نإ © 60877 كالا نال ١ 4) 80216 م0 انا رهن

 06 17 نا 2 58 5 06 نارهد٠ تر ثا ل ير 3 <

 مراط 6و1 فقيرطلابب 2 2) 0 ءا 14 هد.



 111111 ذآ ووك ا ارب

 جا

 دس للا تا ةيع

 اوي زخخنس امها

 نأ تهملعف اهلعاب ةرصبلا بلق كيري ىنميلا هلي عفرو ىرسيبلا

 املا كلذ اولوت قياككا ناك ولو قاككأ نود اهبارخا تلوص ىكتاللا

 ىقرصنتل ةكئالملا ناو اهنع ىكج ىنذلا ميظعلا رمالا اذه اوغلب

 لنق  «ىقاككا نم هبلظ فعض نم :تبثتو « نرح يف ىقديوتو

 5.5ىلع نب :ديز -ىنب ئيحي "ىلا, .تيبشلا بستناو ىسدل 0 ا

 اونك ىنيذلا ةيولعلا نم ةعامج ءريصمل كلذو ةرصبلا هبارخا دعب

 ىسيع نب دا نب ىلع جنم هاثتأ نميف نك هناو هيلا ةرصبلاب
 2املف ةمرحو عئاسن نم ةعامج ىف ىلع نب هللا دبعو كيز نبا

 ند يح كار بهتتلاو نبع نب لجأ ىلا باستنالا كرت دوءاج

 ٠ ةعايج ءدرضح دقو ثيبكل تعمس نسلمل ىب كمح لق ثيز

 ناك تاق منا .ٌلفونلا ىسلللا ىيدمساقلا لاكش

 لاقف مديز نب* ىسيع ىب دا كلو نم كنا انيلا ىهتنا

 73 وو كلدز نب ىبييحتي كلو نم ان ىسيع كلو نم كنيسبل

 احتمالا :بععي ارز دعا يحل عامجالا نال بذاك كلذ

 1 0 عضو ىلو تنام

 !بحاص برن ةرصبلا ىلا كّلوملا ءادمحم ناطلسلا صخشا اهيفو

 «ةدعقلا ىذ نم تلخ ةليلل ةعملل موي ارماس نم صخشف جنولا

 كانه ةْنّنرملا يما نم. ناك اع بشل كذ

 ةابالا لون كلانه 0 ىلأ راص امل تلولب فورشلا 0 كل ركذ

 ه» فلخ ةرصبلا لها نم هيرب ىلا عمتجاو /مةرصبلا لزنف هيرب د ءاجو

 <) © ىبورحت .8) 0,20014:كلاظ نا نب ىلع نب نينا 0
 ) © ريصعم 4),© © ونا 0 8رضح-_ /) 18 نش

 /) 8 عم. 2 8 هلانشا, © اتسا. 20 :ىب نمت 2 18 باكا
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 امه' )هب ةئس

 2 ل 1 1 :

 ىلع فرصق تنييبشل ىلأ ربل ىهتنناو كدحاأ هل ريضي ملف أورهظبل

 0 ىلإ نك ام ةقفاومل اهبأ ئيحو درقأو ةرصنلا "نع نايا ؛نبا

 ىلع نم ناك ام هرصقتسا هناو هتبحكمل ةدعوقوو هبا لققلا نم

 دعس ىنب «ةيحانب 4 ثيعلا نع كاسمالا نم ةلمملا قانا نويل

 نب ىلع ءراك ىقو اتي 000 ب م“ تييللا كلا كفوا نال

 ماقأو « نادابع ىلا اوجرخن اريخ هدنع اودكاي ملف هيلا اوراصف

 ليش فالضتسا راهطاب هرمي ثيبخل هيلا بنكف ةردصبلاب ى

 انا ءاوق نموا ىفخاتسملا بهظيو. سافدلا نكسيل 0 ىلع

 00 |د1 اردت ا لع ةلالجلا اوذخا !ودهظ ,اذاق: لاما ةقك

 نم مايالل نم مموي ىف* ولخي ا ناكف ىيكي كلذ لعفف جلاوما

 هلثقو هدلنع ام فظنتسا راسيلاب مهنم فرع نف عب قرد هاب

 هل ورهظ ا|اذحا عدي مم ىتح لنقلاب هلجاع هنلخ هل ترهظ نمو

 نع هشيج كثيبثخل فرصو خةموجو ىلع سانلا برهو هيلع ىنأ ل

 ةردحبلا ماكل ترِحا اهوا ىسلل ؟ني) يحمر لاق" 4 ةرصملا

 ىلع توعد لوقي هتعبس اهيف هباخكا لعف ام ميظع هيلا ىهتناو 5

 ق3 تدهتجاو ىباكتا اهلخد ىنلا مويا ةأادغ ىف ةردبلا لهأ

 ةرصبلا ىلا تعفرف ىدوجس ىف وعدا تلعجو تدجحاسو ءاعدلا

 ضرالاو ءامسلا نيبب تيارو اهيف نولتاقي قاكتأ تيارو اهتيارف

 , ناك ىلوتملا فولعملا رفعج ةروض ىف ءاوهلا ىف افقاو. ءالجر

 هلب ضفخ كف مئاق وسو ارماسي /, جار ناويد 8 جارك نسال 9 ب 59

 2) () هان. 5ع تتاح 51510 01215510215. 60) 18 معوقو هانأ. 20

 كان طك | 6 تأ 6 6 وغصخسا». هت لذ كي © هل رض“ هزالك

 نال مز ( مويا ١ 8) © ريط)» © 100)72 هان



 اعوجنس ربح + عاجو

 ]هل زخذس أممو

 ةرصخح ةعقولا ربخ ىنوربخملا ىلا فا كانهل ىئتافانفاك لك

 ىنئاركبلا ىيح نب ىيجك نأ هاوركذنف ىيج نب ميفاربا د
 بلهملا لآ نم ناك نم لق رق عمل ىكلذب اوطاحاف منزلا وما

 اوقلغاو ةخلياق ةذعامج تلملذدف ىبيكاي 2 ميها بأ راد ل.خل بلف

 , نم اوقبت الو مولتفاف سانلا مكنود ةمنزلل ليق رث هنود بابلا

 ثيللا ىباب "؟فورعملا هللا ' نبع' نبا نيك ميكا جرف ادحا

 اهنوفرعي أوناك نلا خمالعلا ىو 2 اوليك جذولل لاقف © ىناهبصالا

 -2505 03 ع دب

 عتاوصأ سعفترا كقلو نيلتقي مو ءاةججحاضو مثديشت عمسال ىناف

 , عضوملا نم دعب ىلع و مقوافطلب تعمم دقل ىتح كهشتلاب

 جنولا لبقا انركذ ىذلا عملل ىلع قأ املو لاق“ ب اوناك" ككلا

 قرحأف ذكتسوي نابأ نسب كح لخدو كاوتاطم) نك نكشف ع

 رانلاو ويرسل ىلا لبكلا نم هقرحأت ءالللا ىلا ارو عمال ىجسملا

 ةخمهبيهبو 47 ناسنأ نم هب تح ءوىنن روك ذخأت كلذ ملك ىف

 د غنوقوسي اوحدجو نم ىلع ٍحاورلاو ودغلاب اوكلا مق عانشنمو ثاثاو

 اذ ناك نف 2ناحيسب لزن* فتموي وهو 'ديكام نب ىيكي ىلآ

 «هلغق اقلمم ناك نمو هلتقيو هلام يرخاسي ىتح هرق لام

 لتق دعب ءاثلثلا موي ةرصبلا ىيحي ركاب لق هنا لبش نع ركذو
 سافلا ىف نامالب ىداني لعخ“#“ ىويعكاي ىب ميهاربأ باببد لنق ب

 ©) 8 رك قا م) ()0 © © ىناهفصالا. 2) 516

 [آ5 5 22 2 6 ةججاص ق3... نير 51غ نونا زا 57 677 © كراقللل

 2) 81هلع لش ضر 5 ليش كإ ليش ىم. 7) اش هدم." ةزريلخ 101

 ناقسا. ]5 عا © 5 مآ



 امه اهب خئنس

 يرضي نأ اوشخ عنا مفرص ىذلا ناكو ةعمأ ةالصل اوضم ىف

 مكانه ءانمللا اوفاخو ه«ذعبملا نم ةيلالبلاو ةيدعسلا عمج جيلع

 دعب كلذو 0 نصح ىنبو ناو ةخيحانب ناك نم فرصنأو أوكرصناف

 مهل عنام ال هنا اوملعو 4كلبلا ىلع اوردتقاو اوبهناو اوقحا نأ
 الكل ررتالا عمي ةرصبلا اؤداخ رق قحالاو تبشلا ءاويعأتا هيمو

 يحج ىب ميعاربا باب ىلا سانلا عيجو اعفادم اهنع اودجج

 نسل وع ناعمس نب نق لاق 3 نامالا اا ىلا

 001 ا ناسا نيا ناكو دلو كا نا

 ىلنسب انربقم ب ريصلملاب انادغلا كلت 3 5 ىيك ىقرسمأ لاق 05

 افّين تلمحت اهيلا ترصف رينانتلا نم كانع ناك ام لجو كش

 تت

 نب ميعاربا راد اهب ,تيتأ ىتح در سوؤور ىلع ارونت نيرشعو
 ,,عولل نم 2و هل ماعط ذاضنال ها ود نانلاو نبع

 ميعاربا بابب عملل ةرتكو ميظع رسما ىلع :دهللو راصأل ةذشو

 تعفتراو اوحبصأ ىتح نودادزيو 70نوبوني اولعجو 7ىيك نبا*
 نايل هك نم تلقتتا ىق نتموي انو. ناعمس نبا ل5 سيمشلا

 ىف تناكو 0فادلاب فورعملا ماشح 7 ىما ٌكج* رادو كرنم نم

 مين ىنب لوخد نم سانلا ىف ضافنتسا م ىذلل كلذو ميم ىنب

 6) 25 هيرعملا 6 ةعيرط ا هع 1ءوعدملستس ء5أ ةربقلا 1. ©. ةربقم

 كا كا تر © نزش 06) 51 ل 518غ 706 ) 0 ىصخ 6ك. 3

 80 ]01 2 ت) 2 نادلبلا. ك ظإ ك © ورك: ري 21 5: 0 6

 هكعلتس ىإ ظ < ن0 © ثييدنا 7 © ا 2) 8 ه0.

 كا © © كفأ ) ( ندم 12921206 6 نويلعجو. 0 8 نيبوسو

 0 0 مأ. 5) 8 ولدلاب © م20 ىف تناكو 2266 بتاكو

 همر توانسكو أب )8 ه6 © ىذلا.
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 اهب نس مون

 0 ع ذةموب ا ناعم ىبأ ناكل جلجرو خايخ موقلا مكاحو

 ناشر 0 ثلث نم 5ثلث نارين تعفترا ذا ةعمال.ل ىجسملا

 5 ةرصبلا لف ناو بذطذل لك ةخعيتل رح ركص : كلذو داعببم

 تيضمو جلزانم ىلا عمامل 8دكسما ىف ناك نم ىتسو كالهلاب

 لها ومزهنم 6٠ ىنيقلف ديرما كي ىف لكتموي وهو ىلزخم كل أردابم

 مساقلا معارخا ىفو عمامل 8دكسملا وح نيعجار ةكسلا يف ةرصبلا

 افيس لقت 7 هلغب ىلع وهو ّىمشاهلا 9 ناميلس ىب* رفعج ىبأ

 00 لق مكونا اذع مكموتحو مكدلب * نوماستا مككو سانلاب ججدصي

 هيف رفاسي ةاضف اهيف مينولاو نيمزهنملا نيب راصف ديرما زاجكتس

 قاب تقلغاو مرنم نتلخد كلذ تييار اهلف كمح لق رصبلا

 ةلجر عمدقت مذرلا ةلاسجرو بارعالا 5 نم ليخ اذاق ثفرشاو

 15 0 دعي لاف ءارغص خدع بلع جر دهدبب تبيك ناصح ىلع

 نسب لا ا حالف لبجيلا كلذ ىلع 00 ذنب كا رويص

 رم 1لاوزلا تعب كتذو: نامتع باب اوتغلب نا ىلا ل12

 موقلا ن أ علاهجو لوس صيلا لها عاعر 7 نم سانلا* نىظف أوفرصنأ

 ه) 0 ىلإ 5) © هده. 2 © ىصح. ©2) 8 لحسم. ) ©

 تو. / 8 ميجا . مر 2 ىيليلسو. يم 85 ا ا

 2 0 نوماس. /) 82 فسكتاو. 7) 0 (دضخغانتم أوقاوف» ) 8

 ]رعام0ع (0 ءاعل.



 امها“ )هاب خنت

 0 ةخدورسو سلج# نم تكفرصناف نراعمم ىسبأ لاق جيلا اببخم برعلا

 ا رام 12 كح ةتعمددق يناكلا ١ ثوحا نبا نجا ؟تكيقللف

 جد ا © ةرصملا ديرب ىلب ذتموي وهو 5 ىعيشلا ميحولا كلدع

 سفنا ةعست ىف لاوش نم نولخ ثلثل عمج ىئاخل نأ هدنع

 نع د 0 ميقا 0 0 7 ةوسحو 00

20 

 نيبفورعم ا نيبو نيب 6اهيف بر 0 ترعتسأو 0 ءابولا 0 اةرصملا

 نم كتبفقيد انرشع ل ةعيدل 3 ناك ف ةيدعسلاو ةيلالبلاب

 ىف اكبص ةرصبلا ىلع قئافل ليخ تراغا ةنسلا هذه نم لاوش

 نيف 1 نانأ نب“ ىلع“ ىنرللا, لذلا" راص“ ىذا" سول :دوقي واكف

 كبع ىب يبدا ملغ اقيفر اهبلع 1 خفف نينقرف هباككا لعج

 ىرخالا خفرفلاو دعس ىنب ىلا ريبعملاب عرمأو ناقاخ نب ناي لأ

 ةيحان نم :نتنا هلا * ليخأ كوقي ناكو كبرملا ىلا اهيف وه راس

 ءباكصا عمج كو ىناركبلا 7 قرزالا لني نب ىيكح ةبدو كلا

 فخ نم ءالوه نم ةقرف لك ىلا يرخن مايف وهو ةدحاو ةهج نم

 ليخأ نقرفتو راصألو عولل هدهج كقو ةرصبلا لهأ ءافعض ىم

 ةقرفو كبرملا ةيحان ىلا تراص ةقرف نيتقرف جاوغب عمم تناك هلأ

 داك عيحانا ادزو نم لكاتفو ”ةبيرخلا 1 ةيحات, ىلا *تراسق

 ملف هبدككو 7ثتيش نأ مداغ تف ,: خيدعسلا :كلئاقم نم ةعامج

 ك) ©( ه1 م) ل «. صد 206 لصوالا )2  8. تكنبر) 28

 ا ظل ١ ل 0 اوس 206 نامل نى اق هع ع
 ىحلا) 6) 8 فررالاو © قزرالا. 27 8 ه2. 2) 10ه355[2ع تعاملنا

 عيف 211[ عمو. 7) ( به.



 )هاب نس ادمأ

 قرفنتو هاد نع هيرب مهنا رث هيرب راد ةرصع ديملاب لانققلا
 ءماقاف اهيف ةىناك ام اوبهتناو هراد منزلا © نيقرحاف 9322 2

 ِمذرلا هيلع 4 ىوقو ةرصبلا لها فعض دقو كلانع نولتقي س

 دكجعسملا 0 لخدو مهلا .كلذارخلا ىلا هنيب فال تللسلا

 ةنم ةعامج ىف ثيش نأ مالغ يف ةكردأو هقرصحاأف عماجلا

 عجرو موق مينزلا نم لتقو هنع هباكاو ىلع فشكنان نيب

 سانلا «بلطف نابي ىنب ةربقع فورعملا عضوملا ىف ركسعف ىلع
 برت /دق هودجوف اهيرب اوبلطو هودجي ملف هعم نولتاقي اناطلس
 ماداغو نابا ىب ىلع عتاي ملف تبسلا موي ةرصبلا لا مبصأو

 10 نب كمحن لاق «ةرصملاب رفظو دحا هل فق. ملف دحالا مب

 ىف ةرصبلاب اميقم تنك لق ناعيس نب ديحن ىتدحو نسل

 ديح نب ميعاربا سلجم رضحا تنكو جنزلا اهلخد ىذلا تقولا
 لايل رشعل ةعملل مري رصحو هترضحت هيربب فورعملا ليعامما نبا
 تعمسف ىوينعلا ءالعلا ىب باهش «دنعو 0 ةنس لاوش نم نولخ

 ,و ضرعيل ةيدابلا ىلا لاومالب 5 دق* ,نككل ناوكتدح

 ومو :ليخل نم* اريتك اعمج عمج دق هناو برعلا لاجر ,اهب

 ذتموي ةرصبلاب سيلو ينولا نم هتلاجربو عب ةرصبلا هد 0 ديري

 هيرب لاقف ٍحارْعُب عم اسرف نوسمخو فين الا ناطلسلا !دنج نم
 ىف فاطم هيرب ناكو ةءاسعا ىلع متقت ال بسعلا نإ تالا

 2) © © 66 ك) © هزت“ < كاط © 5  تكلرااك تيفو. ه) 18

 610. 1021206 2 كيس © تيس 7 822نفو. )3  8 ةمردك

 /) © اهضرعمل (8 10ر1 ضرعمل). 2) ل هانط- مث 5 © ند © كروب

 كر ا 5 0 0 2



 أمقو )50 زعمس

 لضفلا ىنتّكحو دكمح لاق «ةييركلاب رفعج ىب ىسيع

 ىف ةرصبلا لها برحخن ةنئاكل هّجو «نيح انا لق ئمرادلا ىدع
 ليلا اى تآ ءاناتاف لق دعس ىنب يف 4ميقم ةرصبلا لها هزيح

 ىل لاقق ةبْيرُصلب ىسيع رصق مت ةراتجم اليخ ىلر هنا ركذف
 ةعابج اذذ تجرخ ليثكل هذه ربخ مانل فعتف جرتحا 'قاضعأ و

 باتا هنأ اوعوف علاح 7 عتلاسف كسا ىنبو ميم ىنب نم

 و ىف ةرصبلا قاوب 0 نأو نابأ ىب و ىلع ىلا 7 نومومضتا ىبيلعلا

 نب ىيح نأو دعس ىنب ةيحانل هدصق ناو ةليللا كلث كغ

 0 لئاحسلاا زك“ ءارلاقن كيما“ لا عيحانل تنمات :ءعبح نيكم

 ا هجارخا اوردابف مكمرح 0 نوحي متلنك نا تعش ىو

 جتملعات قاككأ ىلا تعجرف لضفلا لق ءمكب شيلمل ةطاحا لبق

 نميف #افاوف ربخل هنوملعي هيرب ىلا «اوهّجوف اوٌدعتساف بارعالا ربخ

 اوراسف رجكافلا عولط تقو دنأمل نم ةعامجو ليلا نم ىقب ناك

 ”ميمت ونب متافاوو نامح ىنبي فرعي قدنخ ىلا اوهقنا ىتح

 3 0 0 ةيلع علط نأ اوتبلي «ملف ةيدعسلا ةلتاقمو 5

 ءاقل لبق هيرب م لهذف ليخأ نودنم ىلع بارعالاو منزلا ةعابج

 نك عمدا "ناك نم قرغتو ةجره تناكف هلزنم ىلا عجرف موقلا

 و ديرملا ىلا !حصاق رهو دحا هعئادي ملف 1 ىكاوو ميم ىنب

 ناكف 0 عانم دحببلا ضهنف و قخرصتسي ميم 0 ىنب ىلأ هيرب

 ©) 1 ردح انأ. كر ل < 60 © 601 1 0 10ءز20ع 8

 باركت. 2) 8 ىدحر 0 ريح. 4) 8 ميقمو. © 0 تو. 1
 000 ظل مر 0 ينور 20 © لقوا 40

 8 ءك 02 2 8 نيحرف.ا 70 82 مجوف.ا #) 0 ,يغونب هافأوو
 1آدءز206 1 ءلداعصو, 0 هلداقمو. 0) 0010. ر) 8 لهوف. 7) © قضهنتسي.



 هيك

 )"ثا نس ام

 ةرصبلا نايتاب همماو بارعالا ىم ةفئاط هيلا «مضو نابأ نب ىلع

 و يرحبلا ا ليد نب ىيكإ ىلا بتكو كعس ىنب ىلي امن

 رئاس مضو ىدع رهن ىلي امم اهنايثا ىف ةرصبلا لها رصاحم ذتموي

 نيالا نا لبق لق.ىسلل نب نمح لق هت« دنلا ناك

 5 ةعامج ىف ءةرصبلاب ذكموي ياوغبو نابا ىب لع ةردصملا لما عشاو

 نمي ئه لبقاو هوست .سانلا لمو نيموي علتاقي م قاف دنمإل ىم

 نابأ ى الك ا دف رسلمل وك ادصاق 05 رصقب ىلع

 لاوش م تيقب ةليل ةشع ثلتل ةعمأل ةالص تقو سلمنا

 ىداغو تيسلا مدولو (نييسلا ةليلو هعمل مول قرتكإو لنقي 2 ماقاف

 1 أك .ذ عيمج ىف / يربو حارب هاقلتف دكحالا مويسبل ةرصيلا 6 ىيك

 قوفت ىكقو ليخدذ نيينتالا مدبب غاداغ رم لذ ا 0 ماقاف عجرف

 دحا هيجو ىف نكي ملف هعم نم جاوغب ز زامكأو هيرب برشو دلل

 ةردعملا ىلا اف تينا ىبعك نب ميقا ردأ ءبقلو هعفادب

 ىيلف نامالا .دارا نم ىبحج. نب ميعاربا ىدانم ىو ردا

 15 ىار املف باحرلا اوعلم ىنتح ةبطاق ةرصبلا لها رض ميهاربا راد

 كرس ,ككسلا فخأي رماذ م قهنم كلذ ىف ةصوفلا رهتنا ةعامتجا

 7 لك ليش جاتقب هباكص) رماو :8ب ردغو اوقرفتي المل بوردلاو

 رصقب 8مقذ كلذ هموي فرصنا رث ذأشلا الا كهشملا كلذ ىهش

 ه) 6 © كف 2 2) © ىبحكإ ىب كيحم ) 8 ةرصبلا ىل١ ) ©

 © 5 2  ىيك داعو. رك) 8 5. ., 0 12165011122 ان 5

 2000615: طك )11 5 يرجو

 كيوب [دامع. ظوؤ6 ءمعجمهمحعس [طءةطتستت زاد 8[هطمستتعل اطرد 1ةدقنا

 الار 510267 2 © ىمرسب زر © كاكبلا 2 6 ردو
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 امع ةيربر: 0116:
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 املك اب يس

 باكا حلاو فيصلا نم هيلع تناك ام ىلا* ةصبلا لهما لاح

 ىف ناك املف «ءاسمو احابص برخلاب «ةرصبلا لها ىلع: ثيبخلا

 ىلع ميكاهلل :بادعا عمج 3 ثيبذل عمزأ ةخنسلا هذه نم 0

 ةقرفتو اهلهأ فعضي هملعل كلذو 522 و لللو ةرصبلا لها

 ىف رظن ىلق 5ناكو ىرقلا نم اهلوح ام بارخو عب راصخل راوضاو

 ليس نب نسل نب نوح نع وك لف 3 .رهشلا نم ولخت خليل

 تلهتباو ةرصبلا لها ىلع ءءدلا ىف #تدهتجا ليقي هّثعمس لق هنا

 /ةزبخ ةرصبلا اما ىل ليقف تبطوخ اهباخ ليجعت ىف هدللا ىلإ

 انصبلا تبرخ فيغرلا فصن 9 رسكنا 0 اهيناوج ى 5" اهلكأت كل

 هذه ُْق عقوتملا رهقلا © فاسكنا فيغرل ١ را راسكنا #7 تلوأذ

 ثدح ناكف لاق « «دلعب نوكي نأ ةرصبلا ريما فقلاخا امو مايالا

 ”:هايآ هتلاحاو هعامسا ىف هددرت رثكو هباككا ديف صافا ىتح اذهب

 نم دحا وهو ع احلا 7/ديزي نب لكيح" بدن مت « قنيب

 فقلذخ عنم 0 هذفناو بارعالا ىلأ جار خلل نيرك ىرلاب هيبكح نراك

 ىسوم نب كم ثتيبيكلا يهبلا و لكتاب زوخاناف ريتك

 ناسيلسا لأ 0 دعتو اهب عاقيالاو ةرصبلا ىوطتب عرماو َىنارْعّشلا

 ضهنا فوسللا عقو املف كلذ ىلع بارعالا منير ىف ىدوم ىبا

 ©) ]3 022  ن) (' ع كفا 2 © نايك تك 8 تديجا.

 *) 0 20016 لجو زرع. /) 8 نيخ هدصنونو كلو © هربكللا ا 1

 فسكنا. ) 8 هتلواف 5. ن١. 2 © هرج. م © رمل نكت 16

 ا ضاق - 72) © كلذ ملاخ 1 8 5: 0 كييز» 26

 مز 0



 اهب نس ارث

 ضفان ىمح ىنبكر دقو فذتموي ىنتيا, لفل لق كلذ نع ثّدح

 نيفاست نم اولان ام اولان « نيبح قىاكحأ ناك كو ىئداتعت تناك

 وحن الا 0سم اميس ىب ميعاربا ركسع ىلا رصي ملف ىنع اوقرغش
 ابق ىسفن ه تيقلأف ركسعلا ىلا تءالصوف ة الجر نيسمخ نم

 ه6 تنكس املف عمالكو ركسعلا لما ييحض عمسا تلعجو هنم

 نع نإبأ نسب ىلع فرصنأ مذ «“« عب كعشوات كتضهذ دك

 ثيبخل باتك دورول اميس نب ميقعاربا ماو نيفاش لبق امل 2

 © اهلعأ بركل ةرصبلا ب ويصللاب هيلع

 « ةرصملا كتيبذل تاككا ليد اهيفو

 اهولخد ىيح اهب اولع

 ناطاسلا مض ةرصبلا نم صخش امل ملاص نب كيعس نا رسكذ

 رمأو * روصنم ومأ نم © ناكو طايخأ رفعج ىب روصنم لا. هلع

 دعي #رثو روصنم رمأ و فعضو لبق هانركذ دق ام ثيبخل مباكتا

 ا لها عستاو تاناوريقلا ةقرذب ىلع رصتقاو هركسع ىف ثيبشل لاتقل

 هب رضا دق مهنع كلذ عاطقنا ناكو جيلا ريملا لوصول ةةرصبلا

 كلذ 8 مظعف ةرصبلا لها عاستاو كلذب ربخل ثيبخل ىلا :ىهتناو

 ةينارزيخلاب ركسعف ىّتَج ىحاون ىلا نابا نب لع هّجوف 1ثيبشل ىلع
 داعف ةرصبلا ىلآ تاناوربقلا ةفقرذب نع رفعج نب ريصنم لغشو

 ©) 8 تيك. 85) 8 هده. 2 6©) © تقلاو. " 2) 8 6ك © تنكس

 6) © ©. تف. ركز © باكتحاو. ” ى) 8 6106 515غ ءمصن دش 6

 6«ع00 رسمأ 2 1 كن كك 2) 82 61 © 5126 مرض /6) 8 مظع.

 /7) ( هيلع. 1206 8 دجوو.



 كر اهاب ةئس

 ىيعس فرصو ىبج ىلا ةدهجو ىلع «فرصناو زاوفالا ىلا ديجوتلا

 اعيمج البقأت نيماش هبتاكو اميس نب ميعاربا ىلوو «نيسكي نبا
 ىبج رهن ةَباَتْخل !ادصق تارفلا فيرط ىلع اميس ىب ميقاوبا

 كك ل مالسلا نب « نيفاش لفات : الينا ريكلاب .نابأ . نيا ىلغو

 دقو /هيلا ىصق ىذلا عضوا ىف ميهاربأ ءافل ردقي ىبوم مهن 5

 نإبا نب ىلع ىقاو* نيعماش فبسف نإبا نسب ىلع ةعقارمل ادعنأ
 هدح ىلع هجوف هيلا و نيعاش لابقإب هربخاف ىبوم رهن نم لجر

 نيب رهن وهو سابعلا ىأب فرعي رهن ىلع رصعلا تقو ىف ايقتلاف

 نيفاش باكتا تبتو امهنيب برأْألا نيبشنو ىجج رهنو ىبوم رهن

 اولوف ةقداص ةمدص ينولا 2همدص رث !ديدش الاتق اولتاقو

 ل2 دل مع ىباو نيفاش كتموي, لتقف, نم. لوا 4 نانكف .نيمزهنم

 هباكحا نم ةدعم لتقو ميقلا خمدقم ىف ناك هنا كلذو نايح هل

 نب ميهاربأ دوروب دربخان ربخ نابأ ىب نك قلو ريثك 1 رشب

 رهت ىلا هروف نم راسف نيهاش رما نم هغارف دعب كلذو اميس

 دافاوف نيهاش ربخ 7 ملعي ال كلانه ركسعم اميس نب ميعاربأو 1ع 1

 اهيف لخق ةظيلغ ةعقو # ب عقوات ةرخآلا ءاشعلا تقو ةىف 1

 نا ل ا فال لا فاش زكا نانو انك اعبج
 نابا نب ىلع ٠تعمسف ىسلل نب دمح لق ىيذةخآلا ءاشعلاو ||

 ©) (0© نتفرصناو. 082) 8 هده. 2 8 ع6 0 8. ٠] 4) 8 هدانْذلا و

 © هيانجل. ]م13 ذاتآاذ ةصصم 258 0110011 512 311. 5011016115

 6 8 :هسدادردن ب. ظءرمملع لل لكفأو رى © ىلا )8 1556ع ص

 17ء2203 لابقاب هريخاف هع ]خش كاتم زم1ء1و © ...ان ».. ان. 7) 0 جتمدص.

 2) 8 ©. 0 2 8 سكت امرا ىدكام 7 5 فرعي. 7

 23 0) 0 نعم.



 )هب خئس اما

 اميف فتموي سوورلا نم لمحو ريتك فلخ نم قرغف ءاملا ىلا

 ىناركبلا يح نب ىيكج ركسع ىلإ سأر ةئايسمخ ءاهز هركذ

 © كلانه اهيصنب رماو لقعم رهنب

 كقو 0 قانخ لا ل ةكوب هل لاغب عضو دادكغي نم رهظ أهيفو

 ةانكاس اهيف ناك راد ىف نهنفدو ءاسنلا نم ءاريثتك اقلخ لتقف

 ةئابعبراو طوس غلا برضق' .هيوضب.زما تا ىتغلبف كيسكلا نإ

 4 نيباقعلا هس ا نوداللل برض ىتح تب 6 تزرأ

 © دنتج 0 تيقرحأ مث اهب لصُع دادغب ىلأ كرف تان

 ءاميس نب «ميعاربا مزغو ماطسب نب نيعاش لت اهيقو
 ا" 0 ميعاربا مازهناو نيعاش لتقم ببس نع ربل ركذ

 هيجوتب هيلع ريشي كثيبخل ىلا بتك /ناك ىنارحبلا ناوكذ
 عطقب أدبي ناو كلذ ىف هبغريو اهب ماقملل زاوهالا ىلا شيج

 ىلع هّجو ثيبخل ناو شيلل ىلا ليثل لصي المل 0كبرأ ةرطنق

 نسراف نم اذرصنم اميس نب. ميعاربا ةيقلخ ةرطنعلا معلصل تال لا
 و 1 كبرأ تسكب ةفورعملا ءاركصلا ىف اميس نب ثراخل عم اهب ناكو

 ىلا نابأ نسب ىلع ىهتنا املف « ةرطنقلاو رزاوعالا نيب ءارضض قو

 تاجرخ 00 تردصا ايلف هعم نمو هسفن ايفخم ماقا ةرطنقلا

 نع ,/كسمان هصمخا ىف ةنعط ا ا ىآ لدكلا

 ©) 8 ذةموي و كاف" اهيبف0 ١208 0 6535م7  ءرادق هر

 2( 1 نيينداععلا ٠ بيير. اد هك بل © ىتناععلا بسير اد هسا

 هز 8 قنحرخلا. "' اص 6 هس )6 ليما عطقيل. 2 ©
 كبرأ» 7( 15 هعلتو. 2 151 182 0 مدنعلا 6 ] ةعنأ 11107.
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 اما )ها ةخئئس

 انك 3 ىللا "تاكل .لالخ 0م ١لخعمو دعما نمو ةيحس' "فعضف

 زاوهالا لام نم هل © تيبس تناكو نع قازرالا سابتحالو هيلع

 بروح ذكموي هيلا ناكو طايخأ رفعج نب روصنم خيلع اهد ًاطباف *

 دكيعس رسمأ نم ناك انيلو د 3 ىتك كلذ عم هلو ةزاوعالا

 شيلمل ميلستو ناطاسلا باب ىلا فارصنالب رمأ ناك ام ملاص ىبا ته

 كلذو رفعج ىب روصنم ىلا كنانه لعلا نم هيلا امر دعم ىذلا

 ةفارخاو هبادعكأ جانوسلا تاَكيكو نم ناك ام دعب لبنت أدبعس نأ

 00 هليل ناك ءاسعا قرص! نا ىلا :ةكرحت هلا نكي ملف“ 4 هركسع

 © كلانه ءلعلا

 بداص نيبو طايخ رفعج ىسب ريصنم نيب خذعقو تناك اهيفو 0

 ؛ةريتك ةعامج روصنم باكحا نم اهيف لتق منولا

 ةعقولا هذه مافص ىع ربثل وكذ

 كب رعب ماقا ةرصبلا ىع فرض امل بجاشمل !ديعس نا ركذ

 00 ظرمملاب قات كر نفسلا عمجإ ريصنم لعجو اهلفا و ىيك

 روصنم ابع ث ةريملا منزلاب ىاضف ةرصبلا ىلا اذشلا ىف اهقرذبي

 نفسلاو +تايبانإل اذشلا هعم تناك هلا اذشلا ىلا عمجو هباككا

 هقرحأت ةلجد ىلع ارصق 6لدعصف هركسع ىف منولا بحاص كصقو

 جنوملا / دافاوو هكجولا كحلذ نم يوكل ركسع لي دو هلو امو

 تلال 5 2 ىنز ظ 0122 ) © كانه 12) 18 20011 ذولا يبحاص

 اا لاعالا  ريأ8ا ببش ٠١ 2) © ىبكد. 07) 8 ويماب 38
 3 0 تاينانلل. رب 1 كك 0 111 0ر17 © 2 0 ناار 0117

 02 ا ) © 30016 ءيلع



 اهب نس وعد

 اهنم هب ام كديعس ركسع هب قات ىنح هيلع ضبقتف لاغدالا كلت

 5 ىبرغ ىلا ربعف ثيبخل برح ه«ديعس دكصق مث «عانتما

 هكسعم ىلا كيعس فرصنا رث ةيلاوتم مايا ىف تاعقو هب عقوأت ةلجد

 © نابعش ةماعو بجر قاب هبراكإ هب ماقأف ةمطعب

 ة ييبكل سيحل نك ربما 0 نب ليج * نب ميعأربا ضخ اهيفو

 0 دوما ناك هناك ابيف ةنم هني ناكو

 مئاركبلا ىلع هناكم قاضف يناركيلا دمد نب ىيج لرتم

 نالجرإ.هب الكوم ناكو هيف هسيحن دراد تايبا,نلا تش 2ك 0

 امهبغرو امهل لذبف ميهاربا هيف ىنذلا لزنملا امهنكسم قصالل

 0 جوخ امهتيحان نم ميهاربا هيف ىذلا عضوملا ىلا ابرس هل ابرسف

 0 ناك مشاه ىنب نم لجرو بلاغ ىناب فرسعسي هل أ نباو وه

 © ايهعم اسوبكم

 ؛«دعم نمو لتقف هباختاو ديعسب ثيبخل باككا عفوا اهيبفو

 ةعقولا هذه نعا رتل كن

 ن5 ميقم وهو ئناخبلا ىمح نب ىبك ىلا هجو تدل اا

 هباضتا نم لجر فلأب هّجوتلاب هرمأي فيثتك شيج ىف لقعم رهنب
 ركسعل ىكضقلاب ارمأيو «ثييللا ابو. عماجس ني ناسلا د

 كلذ لعفف ركفلا عوملط تفو ىف هب اعقوي ىتح اليل كيعس

 ةعقو مب اعقواذ ةلفغو ةرغ نم افداصض كيعس ركسع ىلا ماراصف

 ديعس ركسع ذتموي منزلا ىحأو ةميظع ةلتقم نم مالتقف

 ©) © هزل كر ]5 هرب 2 © © ن) © ناكو: 6) 0717 01

 قايبصالا© ر) ]5 راصو. م) (0000. السفقإو دكنفو . 4 14

 اذ ع1



 امثل اهب نس

 نيركبلاو ةماميلاو ةلجد روكو ةرصبلا ىلع © ل قعر ناو

 رانيد نب رفعج نب روصنم خوجراب 2 اص نب كيعس ناكم
 © زاوهالا ىلي ام ىلا ةلجد روكو ةرصبلا

 ةلجد ىلا ريصملا ف بجاثل «ديعس ثاثكتساب ل ياوُعب 1 ع

 ليق ابيف يارْعب كلذ لعفف منزلا بحاص ركسع ءازاب ةخانالاو و

 هذه نم بجر ىف كلذ نم ههب رمأ ال «بجالمل ديعس ىضمو

 كلانه لجو لقعم رهن ىلا راص امل اذيعس نأ ركذف ء«ةنسلا

 راهنالا ىحا وهو باغرملاب فورعملا رهنلاب يدزلا بحاصل اشيج

 ٍجيديا ىف ام طقنتساو متمرهف ههب عقواف لقعم رهن ىف ةضوتعم ا

 اهنم تاحارج ةعقولا كلث ىف !ديعس تباصاو بهنلاو ءسنلا نما

 ركسعب فورعمل لا عضوملا ىلا راص ىتح كيعس راس رث هيف ىف ةحاج

 2 لاكعت عضوم مانا" ىتح راس ام دلل مك ماقاف روصنملا رفعج ىأ

 02و ةبامصا :ىعي امايا, كلانه و ماقذ تارفلا ضرأ نم مةيطق

 اشيج نا كلانه هماقم مايا ىف هغلبو* ينزلا بحاص هاقلل

 ناكو خمزهف هباحصا +نم ةعامجج عال كصقف تارفلاب 8 مذولا بحاصل ؛5

 نمأتساف ىالكناب فورعملا يذلا بحاص نبا ةّدج بوز ناربع جيف

 ا لابحن لاق ىيعملل كلذ ىفتو يارغب ىلا اذه :نارمغ

 )دم ىجحلا نجح تارغلا ناكس, نم ةأرملا تميأر كقلف ىسمل

 كنز ل5 5: مور موجرامل عا 2002 خوجرأب ت) 15 5 0 © جاوعب

 66 16 1ءع., اذ جاوسفسب. 6) 011 1. هد 7٠١ دعس 181ع ءآا 2

 نر لظ 00 )6  0 ىلإ رز © 1 1 عطيف, اه3 ديضصل#ا : 0 )95 

 /) © طقعع هرم. ءتسض0ع 5 توعلا. 2 © نيب هءامع ل لصقيب

 فز ل3 5. 0



 ا١وبب نس امنع

 ورا هللا دبع نب ليعامسا خيشلا ىب ىسيع ىلا هجو ًاهيفو

 ه نيسنملو ىضاقلا ىزيركلا هللا ديبع نب دمحتو رصنلا قأب فورعم لا

 نع فرصني نأ ىلع ةينيمرأ ةيالوب تومل  ىنيعب فورعلا مداخل

 © اهيلآ ماشلا نع صخشو كلذ لبقف ةانمآ ماشلا

 5نب يسيع نب دحأ نب ديحن ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 0 روصنملا رفعج ىفا

 نيتتامو نيسمحو عبس ظنس تلخد مت

 ءةليلخل رومالا* نم اهي ناك انعربخل ركذ

 ٠ ىراصنالا ديعس ابار ىاكسا نب ليعامماو اًمْعط هيلا ىفتعلا

 صلب ةيالوب هيلا لكوتملا "نسب دا نيا بتاتكوا 35

 © مفارصنأو كلذ هلوبقو ةنس 7 5 ىف 6هلاملا ىم هل 32 امو

 رك مانصأب ثيللا ند بوقعي لوسر مد اهنم رخآلا عبر 7

 15 © لباك نم اهذخا هنا

 ىلع كجا .ىباديخأل اديتعلا ققع فص نم تلك ةرشع ىشلار

 كلذ كعب اضيا هل دقع مث نميلاو نيمرألو ةّكم فيرطو ةفوكلا

 روكو طساوو داوسلاو دادغب ىلع ناضمر رهش نم نولخ عبسل

 هلامعا دادغب بحاص ىلوي نأ رمأو سرافو زاومالو ةرصبلاو ةلجد

 ©) 5 ىسفللو. 6) 5 هدم: 2 8 تاؤحألا" "2922 © 1 05

 اًنعط , ريس 1 5817 [فش 0 511212 ]كو 7 6) 01117: لعجو

 هلمحا هلام :بلع»
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 م اثةأ يس

 نص ىلع برت روجانكو ىناشلا رواسم بر جلفم ذحو اهيفو

 © ةفوالاب ىلاطلا كيز

 رهش 3 ىرلا ىلع ىبلاطلا كبز نب ىسملل سيح لع اهيفو

 5 اهنم ناضمر

ع ىدحال اغب نب ىبوم صخش اهيقو
 لاوش نم تلخ ةليل ةرش

 © ديما ةعيشو ىولا ىلأ ارماس نى م اهنم

 باب ىلع خيشنلا نب د نسبأو «روجلامأ نيد تناك اهيفو

 3 جرخ دقو ةروجامأ رضح هنأ مكذ نم 0 ذعقو فاشسمسد

 اداترم فشمد ةنيدم نم ةعقولا هذه هيف تناك ىذلا مويا

 وبأ هل لاقي ىسيعل دكتاقو خيشلا نب ىسيع ىباو أكسع هسفنا

 ا لصنا .فشملد ' ةنيدم. نم برقلاب امهل ركسع ىف ءابهصلا

 اح هيلا امهفوحرب روجاما ملعي الو هيلا امهعم نمي 000 ديف

 عمل 0 0 وبأ لتقف نيقيوفلا نيب بيل تيكلاو

 نأ كك يه ا دقلو رىسيع نبا عمو معمم 6 نأك ىحلا

 نم افلا نيرشع /ع اهي ىف ذكموي انك ءابيصلا اباو ىسيبع ىبأ

 89 ةثاعبرا ىلا 7نيتئام رادقم ىف و روجاما ناو امهلاجر

 مدق اهنم ةكْدَل ىذ ىم :تلخ ةرشع كثلثل ءاعبرالا مب ىفو

 وهاس 1 6 نم لفرتلا نب نب لل جحا وبأ

 © 85 طقع أ لعاسلع ريحابأ. 0( © روجام» 2 © وفن ىف هناو

 هباححا نمريسب. 42) 8 اعجرف 5. م. ءأ مجم: © 00م6 امهعوجرب ر

 ط1 ]) امهعجرم. 6©) 8 اوتاك ندقلا رز ( مدس | ) ا روجلمأ :



 "هك زذنس م1

 نب رواسم نيبو فتاولا نب «دمحكمل نيفلاخت لبث ةيحات ىلا

 عيج 3 رواسمو نيقناخ ةيحانب 6 خعقو ىراشلا يي كدبع

 هباختا نم اولتقو ارواسم اومزيف 7نينثام ىف* هباكصاو ىدومو ءريقك

 0 ريتك خعامج

 5 6 ملأ أ لع ىيدعولا دا

 ديتعملا ىمنو /نايتف نباب فورعملا رفعج نب دا عيوب اهيفو

 12 بجر نم تبق ظرشع عبر» ءاملتا مد كللذو هللا كاع

 فقئاولا نب دمح توم نيقناخ ههو اغب نب ىسوم ىلا ثععب اهيفو

 © بجر نم نيقب رشعل ارماس ىئآاوف كمتعملا ةعيبو

 نب ىبتكح ىب هللا متبع ةرارولا ىلو نابعش نإ ل1

 نب ةهاشلا هيلا هجوف ىلاطلا : دير نب ىلع ةفرالا هل 0

 همرهف هباكصأ ىف كير نب ىلع هيفكلف ئينككا ركسع 3 لاكيم

 © داشلا اجو هباككا نم ةريتك ةعامج لنقو

 !ة لهمأ نم بو ىميمتلا ميهاربأ ىب لصاو ىب نيج بثو اهيفو

 نب *تثراخاب تيللا نب ىحا هل لاقي اهجداركا نك ل25

 8 سراف ىلع لصأو

 6) 0 كلمح#“. 20 65) 0 مدعم ىمو. ) آ5 ءا 6 5 5 8 عيمج

 ]20 عمج- 2) © نيب امينق. 6) 111105-12 15 2011 92519214 1

 © 5601116115 رفعج بأ لق." زير 8 ع( © 5. م. )© لح م

 واحمل طم 1. © ترد نب. 4) 8 ىبانراسلا, © ىلابراسلا ز كد 8

 أهو. عر زةمم ©«, ]يلا هك طععأتم 126عاتاق أ



 امام هك زخئس

 تنم اوبرهو اهلها هل تبثي ملف ةىبج وعن هباختا «ضصهنتساف
 اوفاو ىتح اهءارو ام 2اوبرخأو اوبهنو * اوقرحاو ءاولتقف اولخدف
 مهعارباو اهبرح هيلاو لاو ؟نيسكي نب كيعس فذتموي اهبو زاوعالا

 نم سانلا برهف ا جارذلا عيلاو ربما /نب نييك نيبا

 نميف نيسكي ىب كيعس زاكلأاو دحا مريتك علئتاقي ملف ءاضيأ 5

 نم دعم ناك نميف ربدملا ىب ميعاربا تبتو كنكخل نم دعم ناك

 نسب ميعاربا اوورسأو ”اهووتحاف ةنيدملا اولخدف همدخو هناملغ

 كلي 6 ناك ام ل اوبحو دهجو ىلع فرص برص نأ دعب كيت

 تلخ ةليبل انرشع ىتنتثال نينتالا مه كلذو فيقرو تاناو لام نم

 زاوهالب ناك ام دما نم ناك املو ءا)ه1 ةنس ناضمر مهش. نمام

 لقتنان !ديدش ابعر ةرصبلا لهأ 2 بعر كد هنم ىراك ىذلا كعب

 فيجارالا ترثكو ىنتش نادلب ىف اوقرفتو اهنع اهلعا نم ريتك
 © اهماوع نم

 نيعهاش ىلا منزلا بحاص هجو ةنسلا هذه نم تل ىف ىفو

 لكك 52 نئاكبلا يح نب  ىيجا قيلع اشيج ماطسب نبا

 9 كذع فرصناو لمأ ام 7 نيهاش نم ىبعإ ل

 فورعم أ خاص نسب لي عس ةررصبلا أو خنسلا هله نم بجر قو

 © منزلا بحاص برن ناطلسلا لبق نم بجاخنأاب

 دعم اوهجوت اونك نيذلا اغب نب ىسوم باكا نيب تناك اهيفو

 6) 8 © ولالا 65) 8 ىح ركل 15015: 14 2221ع ىج- 2 6

 هدم. 4) 8 اوقرحو اوبهناو 58. رب 6 8 5. ص., (ن نييكسم و 100

 اكسس 1همملع ل ءآ (: لاو. رك)8 ةهدصب ..2)-© ريبك» /) 8

 ماسلا ا 0 رولا فراك دعا 57



 )هك خنس اماثخب

 تمرضأو ةنباو صوخالا يبا اهب لتقف ةلبالا رهذو ةلجد ىلي امي

 رانلا اهيف تعرسأت «افئاكتم ةانب ةفوفحم باسلاب ةينبم تناكو اراث

 تلصو ىنتح فيرحكلا كلذ رمش تراطان افصاع اكير 5تاشنو

 2 قلخ قرغو ريتك فلخ. ةلبالب لتقو «قرتحاف .نامتع ّىطاشب

 5«بيهتنا امي رثكا ةعتمالا نم ئرتخا ام ناكفهفالسالا ليت

 هل ,ىباوأ ئسوطلا .«ديمح نبادللا !ةبع ةليللا مكلف 5

 © ةرك ىبباب فورعملا ويبصت عم لقعم رهنب غادنت قى اناك

 «هنصح هيلا اوماسف ميذزلا بحاصل نادابع لها ملستسا اهيفو

 كلذ ىلإ" تاو !ئذلا.ببسلا نع ربك 5

 10 يذولا نم هباكصأ لعف امل ثيبخل نا كلذ ىف ببسلا ناركذ

 عمرحو /هسفنا ىلع موفاخو عهبولق تفعض اولعف ام ةّلبألا لأب

 نم ةاوذخأتن هباحكا ايلخردخ 2دلب موديلا اوملسو قيديأب اوطعأت

 مة حالسلا نم اهيف ناك ام اوليمحو :كببعلا نم اهيف ناك

 8 مهيلع هقرفف

 1 ؛ربدملا نب ميعاربا اورسأو زاوهالا هباكصأ لخد اهيفو

 كلذ .تبس نع ربخلا كد

 مملستساو اولعف ام اهب اولعفو ةّلبالب هباكعأ عقوا امل ثيبخل ناكو

 7 مينولا نم* هباككا ىلا ٍعمضف عكيلام !ذخأف نادابع لها هل

 زاومالا ىف عمط اهب ناك ىذلا السلا نم فخا ام ”عنهب ققو

 ه) 8 5. م. ها 2.1. 20014 اسلاب ةفوفح ةانم232 020. ةفوفح جاسلاب.

 6) ©0000. 5. م. 2 © ىرحاف. 4) 8 هع هر 2 ليي 16

 1 7221© هللا ليبع. ]طوأ 2ع205 1346ه. ركز 8 سوفن». ىز) 8

 ىلا. /) 67 5 0ع ع 2 2 5 ركسعلا» 2) ظمأ و:

 ر) © |:تحلاتت ّس) © ها 2 © مهيلع.



 اراخف "ه4 كدي

 ثيطوخت عضتلاو ءامحلا قف 3تذخأو ةالصلل تضهن « ىنم بكاوملا
3 3 2 

 نأ ثبلا ملف 5نفتلاو ميظع جحتف كلطا دق هىل ليق ناب

 نأ اوتبلي ملف 24تايبيرمل ىف اهيلا ىباكصأ ضهنف بكارملا تعلط

 ع 6.

 دلك ةناكأا كلذ 7 تينا اهردق فرعي و ىصخك" ا اماظع الاوما و

 © هل ريغ ىفقب اهب رمأ 0 مايأ

 ةلبالا جدولا لخد خنسلا هذه نم بدجر نم نيقب سمخكلو

 ءاهيقرحأو اريثك اقلخ اهب ةاولتقف

 اهيلا لوصولا بيس نعو اهنع ربخل ركذ

 كال * ةدردخا نعا نالعج ,ىكانت امل مينِرلا بحاص نأ ركذ ام
 لها ىلع ايارسلاب ملا ةرصبلا ىلا زاكتو ةيف ناك ىنلا 8 نامتع
 فخ اهو ةلاجيلاب نامتع :ئطاش ةيحان نما ةبراج لعجت :لبالا

 ةخيحات ىلا برضت هايارس تلعجو ةلجد ةيحان نم ىفسلا نم هل

 نادابع نيب 1ثلّيم لق هنا يذزلا بحاص ىع ركذف (لقعم رهن

 0 26 اولذل لاجرلا تبدنو .نادابع ىلا ةجوتلا :ىلا تلف. ةلبالاو :

 لجأ دنع هريغب لغاشتن لب كالوأو ءاراد ودعلا برشا 70 نأ ىل

 "للا ىلا نادابع وك تيس ١ نينك .ئذلاا سيل :ثددرف .ةلبالا

 نيقب سمخل ءاعبرالا خليل ىلا *لبالا لها نييراك اولاوي ملف

 منرلا هاهمحتقا ةليللا هذه ىف ناك املف د1 ةنس بجر نم

 2( 6 مهم. 2) 1216© كف 6 © 010 كاز 2 كا © تاسو و

 )6 تاسرغلل) 61 50212 رد“ اب 6 8 اهوورح- را قيقرلاو.

 نراك © 00707276 جوع 282 اهنم. ١ م 8 هدهع 2) 0 8218و

 8 نتلس 1201501216. 72) 82 فا. ) 8 الا لوا. ه54) 8 امهكاسأ,

 © اومكشما,



 )هأ كر دمم امانا

 022 نيبو ىندندل كاسم هيلع ىروذخأب ةخعامج قاككأ

 عيرو هلاجر نم ةعامج لتقف هقدنخ ىف 5 كلذ 5 لعفف

 ةرصبلا ىلا فرصناو كلذ هركسع نالعج كنف اًديدش اًءور نوقابلا

 ةيلالبلا خلاناقم عمج نداعج تيبشل تايد ليف ىفيرلا ناك لقو

 جنرلا «معرهقو هل اوتبتي ملف منزلا خيقلو نيهجو نم 2 هوعقاوف
 ىلا نالعج راحو «نيلولفم اوفرصناو ةميظع :خلتقم جهنم اولثقف

 © ناطلسلل هرجع رهظو هاهب ماقاف* ةرصبلا

 0 © هبركل اهلا صوخشلاب

 ىلا ءاهلزني ناك هلا ةضبسلا نم نزلا بحاص ملوكت اهيفو

 © 7بيصخل أب فورعملا رهنلا نم شورغلا بنالل

 نم ابكرم نيرشعو ةعبرأ ةركذ اميف منزلا. بحاص خا اهيفو

 ىلا* ىهتانا ايلذ ةرصبلا ديرت نععبتجا نناك ركحبلا بكارم

 15 تعوينجا 7 لبيبسلا قعطقو جنؤلا نم م عم نم ربخو كبح م اهباككإ

 ةريرجلاك ريصت .ىتح ضعب.ىلا اهنصعب مبكارم اوك نأ ل25
 اهريتخ هبا لصتاف ةلجد ىفناهب اوريسي رث اهرحاب انوا 0

 م ةدرابلا ةمينغلا هذه هل لاقو اهيلع :» ةهضرحو هباككا اهيلا بدنف

 ©) 8 هده. 5) 82 تلعفف. < 8 دجوؤ. .©) ( هوقماوف © ١

 هوفقأوف. 2ك 6 مهمزهذ رز) كركحن: ىي) 6 اهلوذ. /) 8

 بيصخلاب. 2( 0 و ف 7( 6 مهلا / 6 ليبسلا» 22( 15

57 0 72 © 01 



 ا اها خنس

 اعيش م مويس هرمأ ىف اوتدكج م اغب نب نبك نرأ 0 لبفو

 هولتق رث رانيد فلا نيرشعو افين مهيلا عفدف لاومالب هوبلاطو

 ملف ةانقلا نم رثب ىف ىقلأو هقلح ةاورصعو هنطب اوكعب كعب *

 موجب ىدئتهملا خرسا كعب هملاوملا دجرخا * ىنح 2 كلانه لزب

 لأ تريهأ ىضقنأ نأ ىلا 0 ىدتعملا خذنالخ تنناكو « ىفدذخ 5

 /ةخنس نوتلثو نامت هلك دهبعو اموي ىيرشعو ةسمخو* ارهش رشع

 ضيرع نطبيلا ميظع لهشا هجولا مج م ىلجأ خيبلل بحر ناكو

 © لوطاقلاب كلو ناكو ةيحكللا ليوط ريصق نيبكنما
 ؛ ينولا بحاص بر ةرصبلا نالعج ىفاو 8ةنسلا هذه ىفو

 :كلانه اهرما نم ناك امع ربخلا ركذ 10

 ىتح اهنم هكسعب فحز ةرصبلا ىلا راص امل نالعج نا ركذ

 هسفن ىلع ىدنخ خسرف جنولا بحاص مكسع نببو هنيب راص

 9 دكواتبو ىبنيلا ان دجوف ء.ةقداخ ىف وهشا 0 ماقأف ىعم نمو

 ندلا ىف ةرصبلا لها نم تيبشل :2برحل فخ * نمو مشاه وو

 ىمرلا الأ جنيب ىكي مث اوقتلا :«املف هئاقلل نالعج جدعاوت ىذلا د

 فيصل اليبس هثاقل ىلا نالعج دج هنو باشنلاو ةراجخاب

 ةدكا هياضصاو ليشكل لاج ىع لغحلاو لخنلا نم هيف انع 0 عضوم ا

 لاق جنوللا بداص نأ نسما ىب نيج 7 نع ركذف «« ناسرف

 نك هل ”ىفخأ نأ تيار وهقدنخ ىف نالعج ماقم لاط امل

 ه«) 0 ليق لقو. 65) 8 ىق دهكعس. -) 0 قى. 05. ةاتزتق م. امالو 25 6

 ©6) © كانقف»» 22 هوجر_خ أ. /006)0 6012 5 لذ 68 405

 /) 1ص 0 م226ءععلنأ رفعج هبا لا. 2) 0 كانه اهب درمأ. 6) 8 دحود»

 42 برحن فكل. 72) 8 اذا. #) 0 الو انا 1ك 118 ه)

 طع, 14 ناكملا م) 8 هم. ىز 8 200. لاق. 72 8 قا دنغ



 )ه“ك خماس ام

 - 2-0565 :باكتاو سوم ىلع. فالخلو. .هرضنا ىلا .وباجلت مكفا 5 8 مكتادزو

 مكسناف امم

 0 نيقرد مول لك 0 ذم لسجر لك ىلع ىرسجأو عل ىرش تلف

 ودجا هشيج رما «ىلوتو مكللاو وبخلأ جمايأ 4 ضعب ىف اوعطاب
 مشاف نب عم /تفننلاو ىبارشلا اغب ىب هللا لكبعو فيصو نبأ

 سانلا نعسيو قاوسالا ىف روحيو مشاه ىنب ىف بكري لعجو
 خيلاوم ىلع /, نوبشيو ءافلخل نولتقي ىقاسفلا ءالوق  ليقيو و ةرعنلا

 خاص ماكتو دورصنأو نيينموم ا رسيمأ أاونيعات ءىفلا أومتاننسأ ىكقو * د ع ع ع

 10 بتك 2 مشاع كا نم 5 رهغو روصنما 0 بوقعي نب لع نبأ

 ريد تر هينا هلك نش مضي نأ هرمأي كابكياب ىل 2 لعب
 كله املو ] جلغمو ىو. لذخأب هرهابو عمجأ شيحلا ىلع

 ىلع اوُّلْخَف يح هنا نونظي مو اغب ىب رصن ابا اوبلط ىحتاهملا

 15 فبدس غلا اغب نب قييتح رب ىلع كارذالا ترسكو كتفنفلذ كابكياب

 ىدتعيملا نأ ليقو * « م تام انا عانم كيسلاب * نواعفي كلذكو

 نأ لبم.فتو 7 تام ىنح ه«ةنبمحخ رصع نم اورمأ ابعاد نأ يأ اهل

 د لاق وضتحا أهل ىدنتيملا
 ناوزنلاو ريعلا نيب ليح ىلقو هعيلتسا ىل مركلا رهاب مها 2-2 60ه كر 6 د د ن2 تت د 60 ن6. َّس د2

 ه) ]5 هطخ 6) 0 تادرو: 9 . اوعيدابو. دز © 8 نيقرد
 مهب ل 6 6 وح را ركر 8 5. م., © نرعملاو. ىز 5
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 امثل )م1 ذلس

 «جوف ىسوم ءاخأ كيبورد ارماس نم جرح نك ىذأ اغب نب 00

 « خذغارفلاو ةيراغملا* نم ةعامج ىف هللا دبع هاا ىدنتولا هيلا

 ىدتهملا ىلع لخد كف ناكو 00 0 فيفرلاب موقكا ف

 ىف ىسوم كوخا مدق امنا كيحص اي هل لاقف عفالخ لبق اميّلسم

 اب لاق فرصغيو فيصو ىسب خاص 0 لتقي ىتنح# هديبعو هشيج 5

 عم وعو هكمعاط 06 كدبع ىو. ه للاب كديبعا نامل رسيمأ

 نسحاو هنم انل عفنا اص ناك ءدق لق بلك ودع هجو ىف اذه

 ه”هتليح امو لق ىرلا ىأ 4غعّجر ىف ىبلعلا !ذهو  كلملل ةسابس

 لك از نق اورو هياط لفعتو همزه كق نينموملا ريما اي

 هرفد ىرلاب .ماقلاب هرمأت نا الا مهللا ادبا ةلعف اذهو نع فرصنا

 لاومالا كخا نم مثكا اعيش عنض ام كاخا ناذ كنع اذه عد لاق

 ردبتلا راضأ انيق ارظني لاو رضنا كا اانل "طلغأت  ةشفنل ايناكاتتكاو

 نا اكيلا راض اما نيو ةريح دتالكل ةكلإ ا ننم هنتي لا كاف

 1 ناميلسو خباوت 7 ىبأو دلك نب 0-5 م جابأ م 0 نبأ اذ

 مءاج مث رود 7 تبهتناف اوبرهف جلغم ا 7 ناطقلا بهو نبا

 0ك ١ فلاب و ركانشاو  لاوشالا اقتل لعق 4 نيب برضو مقل

 ©) © [ةطاغتتطت خنغارفلا 2) © لدقيلا ١ 6 ©3١1قو. 112) 06-6

 نالذ ك © شلشنجا ا/) ١ 6 6 كرييبرو ا كريو: 5 6

 ك0 هك هب 4) 2 تيتا. 2) 5 وداود © نبو.

 راك 172-58 ]3 6 وي تييينك) زر 6 كالو مز آظذ 5 م“

 6 هر



 )516 خنس أمال

 هتحرجت هردص ىف ةباشذن نعقوف باشنلاب هو-هرف ةدجردلا « نع
 هفيبسي ىمرف 6 لزنو "لبي ىطعأت تول هنأ ) ملعو :فيفخ زحارج

 قيرطلا اوكلسو جدحا ىدي نب ةباد ىلع 2هولعجبت هوزخأف
 اوبهناو عئاطفلا 2 0 نوجراب راد ىلا هوريص ىتح- هنم ءاج ىذلا

 5 فورعم أ لكوتملا ىب لجأ اوجرخاو ءىت هيف فبي ملف قسولل

 اغب 05 ىلأ اوبنك و فقسول ْي اسوم ناكو 1 نايتف باب

 هما ىف اوتدكج مل دنع ىلتهللا و ماك « هيلا فارصنالا هولأسو
 عئاطقلا يف لكوتملا ىسب دا اوعياب ءاتلتلا موب ناك اًهلق 6

 اودارأو ةضاخلو نويمشاهلا هعيابف فسوخل ىلا ءاعبرالا موي هب اوراضو
 م ءاعبرالا مهي تامو متبجج رو أذ مايالا هذه يف علخل ىلع ىدنهملا
 نع و اوفشكف :ذصاخلو ىيفساملا 7 عام 00 دوس ةورهظأو

 0 موسإل لحاولا لبيع ىب رفعج هيلع ىلصو هولسغو ديجو

 1 ناينف ىبأ ىجا بكرو بحر نم نيف رشعل تيسببيلا 0 اغب

 او خعيب هوعيابف بجر نم نقب نامتل نينتالا مهبل خماعلا راد ىلا

 ايل لق هت 7 ىقرقلا ىسيع نب تبيح نع دعا ةماعلا
 يدب عباصأ اوعاخث مسفن علاخ نأ # لأ جيديا ىف ىدتهلا راص

 رصن ىنا لتق ببس م ركذ كفو 60 تام ىتح ءىت ريغ

 2) 60 02 7 6 ملعف. 2) 0 هد ك 13166 فيسلاب ارو
 2 6 هولمدت. 6) 8 وجرب“ رز لذ 5 0 5 نايف. 4) 156
 /) © 20016 نم“ 2) ]3 تر ) ]5 0.1006 26 كلا ىسحعلا
 72) 18 125. منا. 7) (ب لهف» ه) 0 ةكللتخ (عه0. 5. 2.) ىالودلا ىورو

 حسد نم بروس و رجافخ - اح بجو كابكياب اخأ نأ. م 6 ل



 اماخو اثم 00

 مهلزانم ىلآ أوعجرف فيو د 0. اص بادعا مزهذأو كارثالا نم دعم

 مداصتو انيمك اولعج اوناكو ةكدلا فلخ نم ةريتشاط يرخو

 ايمرو انعطو ابرض ةراهنلا ىم* ةعاس مهنيب برلل «تيناكف موقلا

 ىلا وعلي لبقأو /تيتف ىدتهملا ءباككا ىلع ةهجزهلا تعقو مث

 فيس هديبو موسي أ 0 مهعوجر ىم سني ىنح 9 لتاقبو هسفن

 ىبضف 0-00 نكيفا) 5-5 رهاظ 7, ءابقو عرد هبلعو تل

 ةدهاج ىلع سانلا ثحح وهو كباب ةبشخ عضوم ىلا راص ىتح

 ايلف نب !راببعلا حم :خعامج هلا قحا عدي ملف هنرصنو ميقا

 يل نم 'ئالطأ' ولأسو ءماجلب اةؤقلعتت عشلا» بان“ ىلا اورايض

 مهقالطاب رمأ ىتح دوكرتي ملف مهنع هيجوب فرصناف نجاسلا

 راض ىتح رف هدحو ىقبو نجاسلا بابب ةاولغتشاو: هنع اوقرصنات

 01 1 ىلا اهيفو قادرذي ىدبا* راقت قل ةراه عطمتوتم "مهلا

 ةخةنعط مد تناكو هحالسو هبابت عونف باودالا تقلغاو رادلا ليخدف

 لسغو ليمج نب ىجأ هاظعأت 7 ليوارسو اصيق بلطق هكرو ىف

 عم كأرنالا نم ةعابج لبقاف ىلصو ءام بوردو ةسفن نع مدا

 خاص أ راد ىلا اوراص ىتح الجر نيتلت ىم يك / حوجرابي

 دارت مطسلا الع دقو ميقلا لخدو رادلا يف ةجرد ىلع دعصف

 لجرلا طقسو 0 هأطخأف ف وييسلاب ه«بوضف هذلخأل دوعصلا مهيضعسب

 6) 3 0122 6) 8 مساطر 6 متساط. هرقل تاون )قانا

 0 كالا ءايرض, ١ )0 ىعا دياكعا# ؛ رز (07كيبمتفا (ةذع): ٠ يق 8
 6 6 لداقنو. /6) 8 انف عردلا. اطءزملع 8 ءغ 0 ديرهاطب 2 0

 هن. 4) 8 اولعسو كلم. 72) 0 هدص.ز 8 ه2. قيل. ) 8 اليوأرسو.

 7 خوجراب“ ه) ©( اطخاف.



 اراكأل كد املا

 نكت ملف ومالا ىتساو :لاورلا -عبم تبسلا موي لك 2

 اورهظي رثو كابكياب رما اوركنا ريسي رغن الأ دحا ملكت الو ةكرح

 هل ةنغارفلا «ةاواسم كارتالا ركنا حالا موي ناك املف «عومل ّلك

 : نم اوجرخف* ةبراغلاو ةنغارفلا عيلع مدعي ىح ةتاسور هل

 كارتالا ركنأو ©« «ةيراغملاو ةنغارفلا ىلع رادلا تيقبو هعمجأب رادلا

 باكا عامتجال كابكياب بلط هيلا اوفاضاو كلذ خرللا ةيحانب

 جيخأو ةنغارفلا نم ةعامج ءهدهيلا ىحتهملا 2لخدأت مهعم كابكياب

 اف مهب نوموقت مكنا نوملعت متنك نأ مهل لاقو كارتالا /دركنا اهب
 0 مهنع أركاع نونظنت مكسفناب 9 محنك نأو مكبرف نيدمعملا ويمأ هركي

 خنغارفلا ةركذف رمالا مقافت لبق نم مهتبحن ىلإ ريصملاب غانبضرأ

 ةيراغملا ةيلكو مهتملك تعبيتنجا اذأ 7 مهنورهقيو ه0 مهب نوموقي مهنأ

 لع :ئحتمملا. اوداراو + مهيلع مهعدقت نم ريتك كسلا | 0031

 ناسرفلا رثكاو 7 بكر رث رهظلا ىلا 2كلذك لزي ملف مهيلا 0

 ,«ضركلا نيب* مو مهيلا هجوو ةيراغملا ةلاجرلا رثكاو ةنغارفلا

 نكي م* فالآ تش ىف غو فالآ ةشع ءاصر كاتالاو عئاظتلا

 فيصو نب ملاص باكحا و فلا نم لقا الا كارثالا نم ه مهعم

 نمي 9 خوجراب زاك نافحزلا ىقتلا املف* م ءوجراب عم ةعامجو

 ©6) 8 © 0 خلولسم. 62) 0 لبق نم الا ىرج- ام. <) 8 هلل»

 ار 0 55 01 2 6 مهياع. ر) © ركنا. يي متننذظ 0111550

 نونظن“ /) 5 اوكذف» 2( مهنورقدو. م) 8 مهمل مهمل قن.

 /) ©( كلذ سر 62 اوبكر. 2 خركلاب. 0) 2 سيل. 0 نم

 56006 عم 20 حوحراب. 7) © ودم. عا 2325عأ نميف.



 امثل ١64 ةئس

 و

 60 0 للف راسم ميقا رفح نا نسماو زد قا اليلبق راعشو

 ىدوم ركسع نم ا فرصنأ لكقو * ةعيلل مول سانتا جبصأو ؛ ريل

 ىلا ىدنهملا جوخ 0 ٠ منشخو نيكتوك نم لجر فلا ءاس

 01 ٍجدشخ اهيلع هنترسبمو نيكتوك * اهيلع هتنمبم رديص م 0 5

 ىذلاو نيركسعلا نيب فلنخا لسولا عجر 0 ةلعلا 3 ف راصو
 ديري ىذلاو اهيبلا فرسصني ةيحات 0 نأ اغد ند ىسوم كبري

 نيب ًايهتي ملف مرظانيل هناملغ «ىف لبقي نا ىبوم نم ممقلا

 دارا نم فرصنا تبسلا ةمليل ناك املف «ءىش مويلا كلذ ىف

 ناسارخ فقيرط ناديرب جلفمو ىدوم عجرو ىسوم نع فارصنالا 10

 كتليل ىف هداوق, نم :عامجو كابكياب ىضمو لجر فلا ءاعز ى

 لبقاو تببسلا موي اوحيصا مث هعم اوتابف ىخرللا ىسيع عم

 /مكابكيإب هفويس تذخأت رادلا اولخد ىتح هعم نمو* كابكياب

 اولصوق عريغو شمراطخو ناقاخ ىب داو نييكتاساو و حوجنايو

 نافذ كابكياب الا فارصنالاب #اورمأن اوملسف ىدتهملا ىل اعيمج و

 هنوبد هياع ندعي ليا ما هيدتر نيب عقود # نأ رسمأ ىدتعملا

 "لوو ا هوضرتعا, ىوملا نا رق مالدسالاو | نيملسمللا نم بكر, امو

 سمخ ميردق الا ثيلي مث رث بابلا هيلع ةاوقلغاو رادلا ىف ةرخ

 2| 6 برضف». 4 6 فرصناو. 2) 15 5. 21 6 حنسحو ء( دانا

 220 275 مسح 1ص (نطعمصتعمو 32011330 315. 1610. 2957 5اتط

 311120 265 1515 50114111 ينسخ , 11 21150812210 101131:3111 1. ١.١

 جحدشخا | لاقلا جنشخ ]دطعمد ماتم تاغعتتخ ه2 705 2ءنو. كنت

 2( 6 نيكتوك اهياع انرديمبيهو جذدسح-» 10120 راص 0 ]5 40 0.

 13 نبا ,ري) 6وني. 5) © موجرابو» /) 8 رماف. 2 1 ناب. 2) © اوقلعو.



 ١64 زكنس أمام

 اذه ىلع اوبيقي نا ىلع ةعيبلا ناجا ةملا اوعلف الوا دولأس ام

 عيابف ةعيبلا ناجأ ٍقيلع تذخأت كلذ ىلا هوباجاف هولاويو نينموملا

 5 ىرجكأ ىذلا هاشناخرف نب يل لجر فلأ ءاهز ملأ كلذ 8

 عراكنا هيف نوركذي 00 ىب ىسيع ول َةَبَتك همم نع

 0 أوليصتق امنأ ناو بادديب وسمع و 0ر اىلا نم * 0 :جورخ

 أوماقأ ةغراق رادلا أودجو 2 جناو كوع ءبلأ اوكشيل قينملا

 106 يع هك / ةوكابعي 00 ةلاح ل 6« وكر داع اذأ جاناو * اهيف

 رصعلا نيب ةيدمحملا نم لبقأت هديلا كلذ لتثمب ةفيلخلا نع

 ةعامجو مابلاكبو غلغيكو نوشبح هوخا هعمو رادلا لخدف ءاشتعلاو

 لصوم ىدتعلا دعقو حالسلا عم عفوجو 3 كولا 7 ماقف مهنه

 ىحتهملا كي لبقف اندو «هيلع مّلَسَف ةعم نيو رصن نبأ هيلا

 دام دمح اي مهل لق ناب ىدتهملا هبطاخن رخأآتو طاَسْبلاو هلجرو

 3 1 00 لق 0 1 لاق 0 ليقي امبيف كدنع

 لاقف 1لامعا ىدي ىلع ترج الو ناويد بناك تنك ام لاومالاو

 6) © 012 دز © 0127 2 لذ هجوردلا ©6) 5 لاح

 1ك لضك كر 5 هودرداحأ هنأاوو © هورداع ب مهناو. رك) ( دوكاهد ل.

 3) ط كا 65:0 ماقو. 2 0 نولوقب. /م) 0 مهنكلصم ىلأ.

 /) © لاومأ.
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 اتي

 مزن "هك نس

 ةفيلخ 8 نوطلاو ىخلبلا رورسم الا راحلا ىف فقبي ملف هةلازنلا

 باب ىلد ام ىاوملا لخدو هاشذاخرت نب ىسيع باتكلا نمو غلغيك

 ىدتهأللا ىلا ءاوراصف فالآ ةعسرا ءاهز رادلا اوُلِف رجالا رصقلا

 عوارمأ عانع لعي نأ جتلأسم ىف 9 غداينعأ ناكو خلاح هيلا اوكشف

 باتلتاو ءارمالا فخوي ناو نينموم لا ريما «ةوخا ىلا روما 4مَضِيو

 اولأس ام ىلا هتباجاو 8 8مرما ىف مظنللا 2دعوف فلا فلا  ةئامو

 رشابم ىسب كيج ىدنولا :دجوف رادلا ىف :كلذ موب ]وماقاف

 كك 2-2

 دروف نم ماغب ىب* رصن وبأ ىضمو «2ةقوسالا يل ىننشاف ىخرللا

 هب فحاف ةبللخل عضوم نم برقلاب ريل ىف ركسع ىتح كلذ

 عا 55

 الا قبي ملف جتليل ىف هدنع اوقرفت* رث لجر 0 ةئاممبخ ءافز

 ىف ىلاوم لا جيصاو ؛ةيدمكملا ىلا راصف ىصضمو ةثام نم لقا مهف

 نا هل ليقف الوا هب نوبلاطي اوناك اب نوبلاطي ءاعبرالا مي ةادغ

 د
 كلذ ىلأ عمج اذا فيكف مكيلع 7لهسب سيل ءارمالا ءالبه

 ا دصت مكن قينطت منك اذ مكروما' ى .اورطنأت ١4 لاومال: لاخلا

 نموا ريمأ ىببلا مكباجا دتباغ دنم ؛ علبي ىنح رمال اذه 0

 أ

 ثا 0 بعص رسمأ هنودبرت ىذلا رسمالا اذه

 ©) 8 5. م. 8) 1ص 8 1ععأ 5055 قوطلاو. 11مع ممم عت 111:1

 © 01100116 ىطلا 6 نونا ةهيطتاللل | ك8 كوب ١١2 0 ريصيو

 016 2 6: ديا )85. م1, ( قجاتحلا لب المعي 8

 الك < مهروصمأ. 2) 8 هرط. ) 0 اعيرس. 4 0 ريكلاب.
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 )ه1 خئس زم

 ىف دحالا موي هاتلان ناتللا ناتحارلل الا هب سيل كلت 2

 نب رفعج هيلع ىلصو ةبرض نم ىرخالاو هس نم اهادحا ةعقولا

 رصتنملا ةربقم يف نفدو نينموملا ريما ةوخا نم ةّدعو دكحاولا دبع

 نم نيقب رشعل نتيبسلا موي ارماس جلفمو اغب نب ىدوم لخدو
 , نكس, هلونم ىلا راضو ءّيلغ علخف كيتعللا هلع كد 0

 ناك ءامل جما ادهاش ناك هنا ةركذو متضعب لاقو ««سانلا

 اعيمج رودلاو خرللا لجأ كرت بجر نم تلخ ةليلل نينثالا ةليل

 /هللا دبع هاخا اوكرح اذا جيلا هجوي ىدتهملا ناكو ءاوعمنجاف

 ههجوي ناك امك #ءاخا هللا دبع ”مويلا اذه ىف* جيلا هجوف

 عل نيضو متملكف فسوخل نوديري اولبقا دق مدجوف جيلا راصف
 نينموملا ريما ىلا ريصن ىتح عجين ال اولقو اوبأت مجتاوح مايقلا
 اذه ىف رادلا ىفو هللا دبع ٍهنم فرصنا انغصق هيلا وكشنو

 ٌيضلبلا رورسَمو عليو نوُشْبَحو اغب نب كح رصن هوبا تذولا
 همأ ةنيبو هنيب راد ام ىدتهملا ىلا هللا دبع ىتا املف ةعامجو

 نماقلتف ير هيلا هلصويف نم ةعامجج ىقأي ناو جيلا عوجيلاب

 هعم اوهجويو 7: ععضومب اوفقي نأ ىلع 7مرادأف فسولخل نم ابيرق

 يف هعم ناك نمو رصن ىا ىلا ربخل انت اًملف اوبأت جهنم ةعامج

 باب ىلي امن رادلا نم اعيمج اوجرخ لبقا دفق ععمج نأب رادلا

 ©) 8 هيلع. 62) ( يكذ - لاق. 6 امد. 2 اك 0

 تاب لاقف. 46) 8 اوعمتجاو. رك) (0 هاخا هللا لبع. ى) © 2

 / 8 هس. 2 © وب. 62 6اييف ةلاسلا"" 2 © فار ا

 هر مهضاومد 1.2. مهعضأو م.



 امثل "هك خنس

 بداص 00 نب كيا اهيفو دادي نب نيك 0 ىب هللا لكبع*

 رق عايضلا ناويد ةيحان نم يخف هيلع لخلف لزان ة*طرشلا

 كلا داون نما ةكرعملا قب ليتتفا قع اكو ل يمجلا ىف انها ازاذ

 بانتع نب ع ةيركاستنلا داوق نمو ىريبولا عدها نب ا رصت 5

 ىف* ليق اميف ىدتهملا ٌلَمقو جيلا كابكياب سأرب ءاج نيح

 سبح نأ دعب هنيبو نيب ىرج مث 2/هديب ةريتك ةدلع ةعقولا

 2هنا اولاقف لتثقلل ملستساو ىآف علخل ىلع هوداراو ىيدش مالك

 داوقلا نم ةعامجو كايكيابو اغب نب ىسومل هلي عقر هكا ناك

 /.هناو كلذب مهي الو مهب كتفي الو مهلاتغي الو هب ردغي ال هنا

 لح ىف ف هيلع اوفقوو 14عنم صحاب واأ* هب 2كلذ لعف ىتم

 'ددكا كلخب اولكساف اؤءاش حم" قواقعقي عايلا مالو ةتعيب نم

 جر خاف رادلا ىلأ راص سانلا مازهنا 11 دعب 7 خوجراب ناك لقو كرمه

 نب دا اوعيابف هراد ىلا «عب ررصفق ةعامج لكوتللا ذل نم

 نم منتلخ ةشع ثلتل ءاتلتلا موي 0 نايف نباب فورعملا لكوتملا ؛5

 ةرشع ىنتال سيمثل موي دهشأو وهللا ىلع“ كمتعملا ىهمو بجر

 قتاولا ىب سمح ىدتيملا ةاثو ىلع :بجر نم كتيفقب 7ةليل

 كر لذ ءا (© نزل : © 511012 2. ا ةضضا 72 >> 2) © طرشلا ءأ 0

 لزان. ©) 8 هريص». 2) © هرص2 م) 8 200316 ىب. رك) 8 هديب

 خعقولا ىف دع. مير 8 غانم لتقي. 7 © هناو. هك 13 012

 1131 ع4 ]وفقو. 7م) 8 ضعد و 6 ضعب. © للك )ه1 4 أ 321

 كل ظا 5. 2:5 ( خوجناد» هز ©( كنك #) 2 أوراضو. 06) 1 5 2.

 © نابت. 2) 8 تيقب. 27) 0 هرم. ءا 2.1. طقطعأ 1نلاننص ةفالخ

 | لمدعلا ) 8 هرم» ى) ©( 20016 ةنسلا هذه وه



 "هك نس املأ"

 دقو دحالا مري جرخو عجرف برح نيب نكي رثو تبسلا موي
 يصف ةنغارفلاو 5 نييناربلا كارثالو ةبراغملا وه عمجو هول اوعينجا

 ىدنتيلاو 24 خ وجرإب ةرسيملا ىلعو ء ىخلبلا ارورسم * ةنميملا ىلع

 تبيح اهلف داوقلا نم اهريغو اوغيابطو نيكتاسأ عم بلقلا يف

 5 كابكيإب اوبلطو برل نجاهو ضعب نم ماضعب « ميقلا برق سيمشلا
 نم ةجرخا باتع ,ىيب باتع ,ناكو هسأب ءىيتملا 10 0

 نم.ةعابج ى* ايتوغط ووبخا كش* مار ابل كبش ( 57

 ركسع نم ةرسيملاو ةنويملا تفطعو ىدتيملا عمج 72 ىلع هتصاخ

 ةعامج لتقو ىدتهملا نع نوقابلا مزهناو ٍهعم اوراصف ىدتهملا
 (لتق للق مدنا ابغب نب نوشبح نعرركذف 1« نقيفلا

 رادلا ىدتهملا لخدو سانلا قرفنتو اناسنا نونامثو ةئاعبس

 ىتحح فاصملا باب نم جرخو هنم لخد ىذلا بابلا : فلغأت

 كد رورسم ةقيوسس ىلآ مث خاتيإاب فورعم لا بابلا نم جوخ

 سانلا رشعم اب ىداني وهو ةماعلا باب ىلا نرخ ىتح 1فئاولا

 دو هكلذ ىلإ ةماعلا .هبجت, ملف مكتفيلخ ىعءاولتات ندوال

 باب ىلا ررصق منورصني عري ملف ىداتيو عراشلا 3 2 لا

 خانم نكي ملف هنونيعي عنا نئظي وهو هيف نم تلت 3
 مناص قا راد ىلا راض هوبيجب ل املف دحإ هبج رثو بربلا آلا

 © © هيلا. )8 5. مي, © يساوشلا . 6 ر

 5. »., © عوجراب. 4 © هب ير 8 5.5, 0 ةكرش  ىز18 اوذإ

 هدحان. 7) © ىف هتصاخ نم ةعامجو. 2 © ءو. 428 جاسامر

 6 حاتناب. 122هد0ع © ىم م0 ىلأ مث“ 2 © برد ىف !ةصااتت



 اذثاي

 م

 املأ اراك مدبب

 ىلع اوعيتجاف كأرقف ىسوم ىلا «باتللاب كابكياب راصف ىايشلا

 عمجت هفالخ ىلع جهناو كلذ ىدتهملا غلبو اًرماس ىلا فاريصنالا

 ءب لالخالا كرتو رادلا ىف هموزلب عرماو ةعاطلا ىلع ةهضح ىلاوملا

 موسي لك ىف مارج ىريج نيو كارتالا نم لجر لك ىلع ىردجاو

 نيقيرفلا نم هل عينجاف اعرد ةبراغللا نم لجر لك ىلعو ني#رد

 فورعملا كارتالا نم هانم 2 ناسنأ فلا * رشع ةسمخ ءاهر هنادخاو

 دعب رادلا رماب ميقلا ناكو ريصاقما نم هريغو فسولمل ىف يلماكلاب

 ميقلاو ءاوغيابط داوقلا نم سيئرلاو ىخلبلا ارووسم غلغيك سبح

 يسوم غلبو «نيكت نب هللا دبع ءاوه نم سبخ نم سباب

 اوذخاف سبح /نمو نوشبحو رصن ىنا سبح كابكيابو اهلفمو

 سيمشل موسي ىدنهلا نيببو عنيب م بتلتاو لسيلا ترجو ثرذح

 نم تلخ «ةليل ةرشع ىدحال سيبكل مي ىدنهملا جرخو

 موب ناك املف دحا تأب ملف هيلع ميقلا دوزو اعقوتم هعمجك بجر

 نا عدص بجر نم تلخ «ةليل ةشع ىنتال :ةعملل

 لخدو ملغم عم لب ةيحان ىلا اًرماس فيرط نع سرع لق ىبوم !:
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 )هك خئس املأ

 ء نيكترا لوص نب ةوغيابطو ه غلَغيك مهيلا ىدتهملا هّجوف اهقوفو

 رادلا ىلآ اوعج جرو اونكس ىتح ب اولازي ملف هسفن اخا هللا كبعو

 ىفو هيف ملكت دق ىدتهملا نأ ريبللا اغب ىب ديح# وصن ابا غلبو

 ىف برهف مايو هفوختف مدنع لاومالا نا ىاوملل لقو ىسوم هيخا

 0 هيلا نابانك لحصوو عض نمو هسفغن ىلع نامالا اهيف :بطعب بنتك

 حبلا 9 نارخآلا لحصوو /نيكتاكيد 2 نىب* هنيكتربأ عم ةيديكلملاب وهو

 هةوخاو وهف رادلا ليخد ىنح عجرف كلذب فتوف ريغصلا جرف عم

 رصن وبا دفا غلَعيك عاعم د اراك ابلاكيو * 1, نوشبح

 هرانيد فلا رشع ةسمخ هليكو نم ضبقف لامل هنم بلطف :عنع

 نم رّثب ىف هب ىمرو بجر نم نولخ ثلتل ءاقلتلا موي لئقو

 بجر نم فصنلل /نينثالا ممي* رئبلا نم يرخأو ةةانقلا رابآ

 كسم لاقتم ةئابتلث هل ىتنشاف سارا لقو هلزنم ىلا هب ىضمو

 هيلع ىلصو ةكتارلا عطقني ملف هيلع ريصو روفاك لاقثم ةئامتسو

 !ة كلنع اغب نب ىدوم ىلأ ىدتنملا ل < نومأملا نب نسما

 ارماس ىلا لابقالاو كابكيإب ىلا ركسعلا ميلستب هرمأب رصن ابآ هسبح
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 املاح مه ةيدبي

 تبسلا ملي سيحن هسبحو هحالس عونب رماو كابكياب ىدتعهملا

 هنوبلطي رودحلا لهاو مركلا لقا يم رق رصعلا تنقو ©« ىلا

 رضح الا حا هنم ةفلخكي ملف دحالا موي اوركبو اوفرصناو

 يملا لص قسولل ىلا اورابصا املف حالسلا ىف الجارو ابكار

 اولمحن كارذالا 8ل* دراطتق ةيراغملاو ةنغارفلا ىف هيلا يمخو رهظلا

 6 ةيراغملاو ةنغارفلا نم لتقف مهل نيمك جرخ موعبت املف مهيلع
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 اها خئلس املا

 ءاجو دجوي ملف 5بلطف برهيو ىرخا «لزنيو اراد ولعيل ضايبلا

 هريخ ىلع فقو ىتح هنع لعسي اسراف نيتلت ىف ناقاخ ىب دجا

 رق فيسلاب عبو هسب ىمرف دعصيل مردابف ليمج نبا راد ىف
 اسئاس هفلخ فدراو لغب وا ةباد ىلع ناقاخ ىب دنا هلي

 5 0 نوكزبيو هنوعفصي اولعجت هيلع اولا دف ةرأد هناا راص ىنح
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 ركسعو ةعملل موي ةيريزولا ةيحان ىف ةرطنق ىلا ةراص ىتخ هلاجر

 هةيلجو تنسو 7 ىلا جرس مم نم بردقو ”ريكلا ىف ىدتهللا
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 ناسارخ فيرط خيحا ىلا ىسوم ىيضمو اعداط كايكياب م لخد
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 املا ١1) ةنس

 ارا يذلا كارتالا نم لتق ليقف «سانلا اهيفا رثك ةينك لتق*

 تسبسلا مول كلذو تملا ليقو ناغلا لبقو ف ةخعبرأ نم و

 عانم ءاجت ةادحاو قوما راصف كارنالا عيمج عمننجاف دحالا موي

 نب دجاو كابكياب وخا هايتوغط ءاجو لجر فالآ ةرشع ءاهنز

 ع مم ختاهسبت نم وك يف كابكياب 0 بجاح ناقاخ حد كك نم
 د

 اديإ

 املف و جتفيلخ> اورصني نا ىلا سانلا موعدي هقنع ىف فحطصملاو

 عم ىيذلا عباصصا ىلا ىدتوهملا عم ىيحذلا كارنالا لام وشلا مكتلا

 فخ نمو* ةبراغم او ةنغارفلا 7ىق ىدتهملا ىقبو كابكياب ىخا

 نيم رهخم أولوو لشق.ا ايف ورتك و عامز2و 3 عاتيبعذ ضعكشم روم

 ىنأ * راد ىلا راص ىتح مكتفيلخ 7 اورصنا سانلا رشعم اب ىداني
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 )هك زئس اماه

 ومأو ىلزنم ذل ريصأ ىك م دحولا اذه ه«لتقم نم مدهق اذا ىلتتم

 كترطانم ىلا باتحأ ليبس ةكلذ ىلا سيل لق ىرمأب «ىلعاو قاكتا

 نب دجحا هيف ىتس ههباككا ىلع هبخ ابا ايلف هحالس ذخأف

 هب ثدح نأ لبق مكبحاص اوبلطا لاقف كابكياب بجاح نقاخ

 و ىدتهملا كلذ ىار امللف فسوجلاب اوطاحاو كرتلا تشاج ثدح

 2لقو هرواش روصنملا رفعج ىأ نب بوقعي نب ىلع نب اص هدنعو

 ام كتابا نم ىحا غلبي مث هنا نيقموملا سيتمااا لف رت

 انأش مظعا ملسم وبا ناك دقو مادقالاو ةءاجشلا نم ههتغلب

 للا ذا ناك ان اموباكك) قنع* ىكرتلا اذع نم ناسارخ لعا دنع

 ٠ هذختايو هدبعي نم خايف ناك دقو راونكس ىتح هيلا هسأر ىرظ

 امأدقا .روضنلا "نم شا: 2كنان:اونكش كلذا لتم كلك 15

 ناكو رشابملا قب نامح ذهماو ئحلرالا ىدقملا رمأق مابلق عجشاو

 قئوف نادغبب ىدتهملا ىلا عطقناف ريماسملا طي حركلاب ادادح

 نوفطصم كارتالو هقنع برضف كابكياب فنع برضب هرمأت همزلو هب

 5 نب بانتع ىدنهملا رم كابكياب نوبلطي السلا ىف :فسولل ىف
 هيلا هب ىمرف سأرلا باتع نخاف هسأرب غيمري نا كتاقلا باتع

 [دهجوف هلعقف باتع ىلع هنم لجر مق رث اوشاحر |[

 كارتالاو # ةينسورشالاو 7” ةيشكوالاو ةبراغملاو ةنغارفلا ىلا ىدتهملا

 نيب تناكف اوءاجن فقيوسلاو ني#ىلا ىلع هدوعياب اوناك نيذلا

 2) © نإ مر ظ اجه <22 © هريخ هبادككأ ىلع. 2( 0 لاقف.
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 اما )ه4 زخنس

 برسلا ناك عاضعب لا.قذ كارتألا نم هبراح نم برأ ىدنعلا

 هبرح كرتو ىراشلا هجو ىع ىسوم ىحكنت همللجا نم ىذلا

 عم وهو كابكياب لامتسا ه ىدتيملا نأ ناسا رخ فقيوط ىلأ راصو

 يلع ريمال وه نوكي نأو كسفن ىلأ ىسوم عم ىذلا ركسعلا 5

 املف نيديقم هيلا اميلمكج وأ اكلغمو اغب ىب ىسوم لتقي نأو

 لاقن اغب نب ىسوم ىلأ هب ىضمهو هذخا كايكياب ىلأ باتا ليصو

 لعف ءاذاو اعيمج انيلع ريبلت اذه امناو اذهب رفا تسل ىآ

 ىلأ رهصت نأ ىرأ لق ىرذت اف هلتم ادذغ ى لعف ءىنن مولا كب

 ةذاف * جلفمو ىسوم 06 هرصانو هستعاط 8 نكنأ هربخك دف 0 أراب 10

 ىلع لخدف كابكياب ممدقف هلتق ىف ,بحن مث ءكيلا نىتبطي

 رهظاف ئراشلا دنع نم اومدق امك جلزانم ىلا اوضم دقو ىدتهملا

 لا فيك ”نينموملا ريما اي 2لاقأ اهرما قف: تنتقادو .احلقمو :ئسوم

 ىنم وعاو 1: ىنه اشيج مظعأ او امهلخف 0 0 فيكو اهعد 5

 كتفصتنا اف رمال ضعب ىف ءىش ملفم نيبو ىنمب ىرج 1دقلو

 كرضتال ىعاطا نمو قاككأو .ىشيج تمدق لق :«ىللو هنم

 عض لق ىددعلا ليقا 3 ىسوم ىقب 7كقو كرمأ قوقأو اهيبلع

 ليبس هاذه سيل نينموملا ريما اب لاقف !رأاد هلاخداب رماو كحالس

 2) ( هد 4) © هدضن ه1 216 ثتيكف. ا 6) © اناث. ' ك) ©

 لنآ نما رش 2 0 سفن ىف اما كيلا رهظي هنات. /2) 8 ماقتا

 ت١ 8 لا /) © كابكبابلو 5ع 2ع كقو. 2 © لاقف. © 5
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 4 لس ماد

 ىسوم ركسعو قتحامر اوزكرو ناوينلا اودقوأ مث هتورذ «ىلا اوراصف

 هجولا ,يغ نم لبخل نم هباكاو رواسم طبه رث ليل جفصب *

 8 جوتافف لب قوف
 5 علخ هنم 0 نتلخ غليل فرش عدرد خنسلا هذه نم « بجر 3

 «بجر نم تيقب هليل ةرشع ىتنثتال سيمخل موي ىفوتو ىدنعهملا

 نع الح ١ نيملطللا اوكرعت رو كللاوو 0 ارمابلا 5 قاكاست ىرا اركق

 /وغبابط ىدتعأا جيلا :جوف عقازرأ نوبلطي خئاسلا هذه نم بجر

 امهنم اولبقي ملف 2يلكف ىحتيملا اخا مدهللا دبعو هيلع سيكا

 نم "برقلاب ىسلاب وقو هيخا ركسع ىلإ هتليل تح اغلب ندا

 عيّلكف ءاعبرالا موي كلذو مهنم ةءامج فسولمل راد ليخدو ىزاشلا

 00 ءاعد رق مول سانلا رج ءاطعلا عطقو ريقك م داكي ىدتهملا

 15 ى هيلو نآكو اغب نب ,ريىسوم عنصب ام أوك ل خدخح نوفقوننم نسانلاو

 2 فنأ ىراشلا ةرجانم ىلع 7 ناكو رهشل ا ىف * ءاطعلا عضو

 فيرط كيري 5 ىسوم ىضمو فالتخالا عقوف هباكا ىوتسا

 جر هلجأ ىم ىنذلا ببسلاو ناسارخ فييوط ىلا ىسوم هلجا
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 ضقوه4فحدوم

 )وأ خس املأ

 «ةةالصل ماق دقو * هيلا هب اولصيف امد رطقي جلغم ناملغ نم لجر

 ةنالص ىحتفملا ىضق امله 5 مَلْشُيل نرخ سب 0
 هوراو لاق نا ىلع درزي ل هسأرب اوءاجو احناص اولتق هانا هوربخو

 اوثابو ةيعاولا كعفتراف لدم ىلا "ربك لصوو /همحيبست ىف نك

 5 ملاص سأر لمح رفص نم نيقب عبسل نينثالا موي ناك املف عتليل
 نم ءارج اذه هيلع ىدونو هب /فيطو «ةانق ىلع فيصو ىبا

 كلذ هب لعفو ىحكن رث ةعاس ةماعلا بايب بصنو وهالمم لتق

 سأر بلص تقر ف ريغصلا اغب سأر يرخأو ةاعباتتت مايا ةتلت
 ضعب نع ,يكذخذ  «هونفديل هلهأ ىلا عفدف نينكثالا ممي خاص

 ة لقو. ىكبف انغب نمأر ىلا رظن .تقو اكلقم "تيار لق هكا كلذ

 ع-برال سيمخل مهي ناك املف «كّتات لتقا ف نا هللا ىنلتف

 مي

 تت فيبحو نبأ لضغلا مأ ىلأ ساولاب ىدوم ةدحجو رفص نم نيقب

 0 رك كف 3 ناتاخ حسد خوملس كنع هليق تناكو ىرشونلا ةأرمأ

 5 كلذب كابكياب ثأتهو لاق لثقلا فقحسا نيئموملا ريما ودعا نك

 ىلولسلا لاقق . «ىخا ماض ناك انا اذهوا انا د اذ لاكش

 7فيصو نب * ملاص لفق ذأ ىسومل

 يك نيح 7 نوعرف نم كرستو تلو

 ردق ىلع ىسوم اب نتج ذأ نّثِحو
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 انيي

 املأ. مه“ زك ديب

 ةيواز ىلا اج لق وه اذاف هيلا ترظن رث تمولتق جالس وأ فيس

 الك هل انيش ع رضتنلا ىلع ىئدزي ملف هتجرختسان هيلا تلخدف

 005 0117 0 كلو يبس ككرت ىلا نمل تلك ىلا عرضت

 نم هىل ضرتعا ناف كعئانصو . كداوقو كباككاو كتوخا 6باوبا

 0ىقوع وه نم الا تيقل اف هتجرخاف لاق عهيديا ف كتقلطا نانثأ

 |1110 هوخ عيا يسم نخل اانلا هذاا ركحق , ««ةعوركم ىلع

 ها ركذو ناطلسلا باكا نم.رفن ةسمخ ا نم لك لا

 هسأر ىلع سيلو ليوارسو مكلم ةنطبمو صدق هيلعو ذخأ نيح

 ودعت ةماعلاو # ىبانص نوذري ىلع لك اهدا ليفو, تاج ومو ,ءىت

 راد ىلا دب اويننأ  ىتحت متم" نوعنمب ةضاقل نم 5008 هفلخ

 هدا افي نب اسوم راد جيلا هب اوراصءاملف* © اغبب ىب* ا ىسوم

 هوجرخا مث داوقلا نم غريغو 0 ىيكنتاسو 7 روجابو جلغمو كاركياب

 ءب اوبهذيل عمال 8كجسملا ةلبق :ىلي ئذلا ريكلا باب نم

 كح ىلا خب اوراص* املف 7فاكاب لغب ىلع وهو فسوال ىلا

 دقداع ىلع هثارو نم ه«ةبرض ملغم بادتأ نم لجر ترص ةرانملا

 محب اوراصو كانه ههتفيج اوكرتو هسأر اورنج مث اهنم / لقي داك

 ءابق وةكرف ىف وهو برغم ا مليبق هب اوفاوف ىكحتهملا راد ىلا

 6©) © 011 )2  5 نكلو. كل كا | ت) لذ هرش 2ك 200 2١

 نم ي) 15 ىبتاصر 6 ام ىي) ( [ةصختتتم هاناف اك

 /) 8 5. م., 0 روجابو نغ مان ةعصعلا 2) © ها 1 ةناح..,
 0 ة © 50017 ةيرضق» 7) ]5 516 كر 7 1 كفاكا. 72 اورامص د

 570 6 هتك 05) 8 ديسح. 14 !همو 4 ل رض لد 5 2

 © لييفا نيفاوق. ,ى) 8 5: 8.5 © هكرب» هلع © داق ك 0

 جلغم 1056216 هو سأرلاب.
 ر



 ار كف أم.

 نب نوراقو "ئبلاطلا ميعارباو ىئوحنلا ناذعس,ىم مفاد 00

 ىب ىكجحا نىب صوحالا وبأاو ا ىعيشلا 0 نب ناكر لإ كي

 ماجا ةلموح نا نتج ايبا وقاو ةبيتق 0 ملَس ىب كيعس

 «عريغ ةءامجو ةصاخل 2خطرش بحادص «٠ ىسخرسلاو ةينغملا ةيراشو

 ةىبد بعصم ىب 6ميهاربأ ىب#* نوح نب م يهاربأ نع ركذف

 خاص ر ١ك ءافلك 6 عبر وغو نقلا * عجر بحاص ىتدح لاق فيرز

 جرخ دق مالغ اذأ دحالا ممي دوعق نك مانيب لاق فيصو ىبا

 ,/انتافف هنأش نع هتلعسم اندراف هانركنأت اربعخم قهاراو قاقز نم

 فرعي 8فيصو ىب ملاص ىلاوه نم رايع لبقا نا ثبلت ملف

 10 اوتبلي م جان كنأف قاقولا اولخدف ةعبرأ وأ رفن ةتلث هعمو 1هبزورب

 اف 0 نع انلأسف فيصو ىب اص 7” اوجرخأو اوجرخ#* نا

 الثاق عهسف لاق هيرشيل ءام بلطي قاقؤلا ىف اراد لخد كق مدلغلا

 ءام بلطي ءاج ىق امالغ ناذ منت ريمالا اهيا ةيسرافلاب لتي

 0 ءاجن م ةؤرعم رايعلا اذه نيبو هنيب ناكو كلذ مالغلا عمسف

 5 رامعلا م نع 0 «هجرخأف هيلع مكافو ىسانا ةتالث رايعلا عمجت

 5 وعو طشمو أره 0 «لبد فيهصو نب 7 خاصب أناف ضل م 3 5
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 ات

 اممم ارا يدم

 ىلا ميقلا لصو املف ةكرح مويلا اذه ىف نييرودلاو نييخركلل

 ريكا راد رص هل نم نأب ءادنلا «عنم رهظ ام. لوا ناك فسولل

 ةباكصاو هناملغو هلعاو ملاص داوق نم دحالا ميي ةأادغ ىف نينموم ا

 لح ىكقف راقتسا كعب ارهاظ ةقبطلا هذه نم ةثلث دعب دجو

 فييرط ىف هل ضرعت وا ىماعل ةباد خا نمو كلذ لثم* هب

 نامتل دحالا ليث سانلا تابو ةعجوملا ةبيقعلا همهب تلح ىقف

 ىهتنا 4نىينتالا مهي ةادغ ناك املف ه<كلذ ىلع رفص نم نولخ

 د اين لدعف ىلع ىلا راض ىراشلا' ءارواسم خرا ىدتهملا اذا

 انس ىدحال ءاعبرالا موسي ناك املف < هيراضم 1 ىدسوص جرخاو

 جور 3 جلقمو اغبد نب نيك و ىسوم رمأ لطب رفص نم تمضم

 ٌّ خاص ومهأو انرمهأ عطقني اح 0”( نحل سجد "5 اولاقو

 3 ةوركم عةفلخا نأ خاص نم نفاخ م” كلذ ىلع نوعمج ب

 ى-©و فيصو ىنب ضعب 4 تيأر لاق هنا ىلاوملا ضعب © نع ركذو

 ةلكلوصلاب كابكيابر ىسوم عم بعلي عومأل كلت عمج ناك ىذلا

 نم تلخ خليل انرشنع ىدحال ءاعبرالا مهبل رمغصلا اغب ناديم 3

 ةميدبب مجايف فيصو نب خاص كلط 3 ءالوف لج م «يفص

 «كأوأ هنأ 72ةومهتا 7ىغو كلذ لبق هب الصتم ناك نم ةعامج ىلع

 7 قنع تز © ككفهست 2) © هزضنا 2) © تيشلا | 62) ©

 رواشم. رك 8 جحلغم». ىر © قحلا انهم )اق هزل 2 8 0

 30 مز ل57 را © نحلل 2 60 نمو. )طا ويدل“



 هك زئنس أموال

 وهو هتيفخا انا لأ نم احناص نوبلطي لق ءاخبا نك 2202005

 عدنغ نكاتو «ةزهظي نا 8 ىغبنيف «2تنع نك نكات ©

 ريمأ رأد نم اوججاهتو قتيلا سانسأ يلكو ميسقلا عامتجاب ربخل

 ام اوعمتجا ىتح ريكلا يف ةاوذخاو السلا يف اوبكرف نينموملا

 هناك نمو* كارتالب ربخل #لصتاف عماخل ىجسملا رهظو ءذكدلا نيب

 لسجار ىلع سراف ىولي ل !.دىعو اضكر اوفرصناف + هيلا ىوض

 جلزانم اوقحنو ةقزالاو بوردلا اولخد ىتح ريغص ىلع ريبك الو

 ىلا بكري /دتاق ارماسب فبي ملف اعيمج هباككاو ئىسوم فحزو

 ىلي ام اوجرخ ىتح ريل اومزرلو هعم بكر الا نينموملا ريخا راذ

 ؛ر وكلش !اههبلا , مضنا ١ ندوأ 9 نجاوو علفم امن اوجرخ رث نيطئاخل

 دجحأ ىنا عراش ىلا اوفطع مث منغلا قوس اوغلب ىنح دادغب عراش

 اوتاك نيذلا ناوقلا ةعامجو ئسوم امو. ىسوم شيخ ارك نك

 اذكلشا هذا ىنحرلا | نىسسك + خوجرأبو نيكناسو روجاب لثم هعم

 لل اوفرصنأو قىداوشلا نأ ورا. ص ىح ذي عراش تيهس ىلع

 هاذه .ىف ئسوم عم اوناك .ىيذلا نشيلل ريدعت 8 ناك 21

 ةرتوملا ىسقلاو السلا ىف سراف فالآ ةعبرا تبسلا موي وقو مويلا

 اوناك نيذلا داوقلا رثكا ناكو تانبز بطلاو امرلاو نشاودلو عوردلاو

 ةيراحص نوديري شيل اذه ىف ىسوم عم خااص نوبلطي حرالاب

 نأ مرهأ آن رب نم ضعب نع ركذ لتو ««احناص بلطي ني

 ©) ( مك ذع عا ملل. هععامنصسء سمح 14 ادع لتدتغ طقعع 21-1101304
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 امك )ه4 خنس

 مالعف لق رث كيكأتلا ةياغب هدكاو هيلا امهباجاف كلذ هللا هرعا

 اولق نا هفارصنا دنع هلصح ىنذلا ناكف مالكلا اورثكأت مكعامتجا

 فيصو ةبترم ىف خاصو ريبكلا اغب ةيترم ىف ىسوم نيكي ن ءرأ كيون

 هزه ندادي ىف“ شيل نوكيو لوالا هتيترم ىف كابكيابو اغب مايأ

 ءاطعلا ل ا عضويسف فيصو نب خاص رهظي نا ىلا هذي يد

 ميقلا فرصناف معذ ءاولق تاعيقوتلا ىف كامب قازرالا* هل هركنتتو

 انيضر مدق ميق لاقف اوفلتخا عارذ ةتامممخ ردق ىلع اوراص املف

 اوقرفن دق موقلا نأ هيلا ىدتهملا لسر فرصنأاو ضرون من موق لاقو

 001 ىافتو كلذ يتعب يسوم 7و( فرصنات | اوفصني نا ىلع 8و

 موب 7/8!دغ ناك املف 00 روحلاو خركلا نم ععضاوم ىلا 0

 ىدانتو هناملغو جيلاوم ىم ةعامجو فيصو كلو بكر تبسلا

 اص باحصا ةلاجر #ةلاجرلا ةماعلا باود بهتناو السلا سانلا

 نب قاحسا 7ىداو فرط* ىف ارماسب اوركسعف اوضمو فيدو نبا

 مساقلا وبا بكرو لكوتملا كلو ما ”ىنيكل يحسم كنع ميقاربا

 نمو هب اوقلعتق هقيرط ىف عب رمق ىدتيهلا راد كيري كلذ سنع ا

 نيتموملا ريما ىلأ ىدوت هل 0 اولا قف" نامل فل , وسخ ىم دعم نراك

 اعيش ةلوق نم «لصحتي رثو اوطلخن اولوق هل لاقف ٌةلاسر انع

 الإ للت نينموملا ريما ىلا ىذا" ىنحت ىصن اخاصا قيرن انا الا

 سلكملا رضح نم نع رك لق «(ر وضح كردلا ذعابجو ,ىسوم

 9 ظاهرص) 6 هزت يبو كك لك مز 8 عقوبف 5 مآ 6 35

 5 حين | هنرا طااسن- 2) 8 لاقتفءا رز ظ هدي  ى)ظ تلو

 م © أنخ . 8 حالسلاب ه6 نيهساو. 420 © هدم. 2 © نبراد
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 آ١ه4 زخنتن اممه

 ةعاشلا ىلا كلذ" يهتي .ملف نينفوملا ريما ىلا ةيدوب ة لس

 قجتموجلا ويه هللا زعبي نأ 6 لير نولوقي 6 :فئاطف اوفرصنأو ةعبارلا

 ال نولوقي ةفئاطو انع اهريخأتب انكله كق اًناذ انقازرا انيلع رفويو

 ىلا مساقلا وبا فرصنا /مههنم اذهب مالكلا لاض املف ء«لقالا « قو

 وهف* ىذلا عضوملا ىف ىسع #أدبو ربكل 0نم ةلمك ىدتهملا

 ىيص ةعبلل ىدتهملا ىّلص املف «هفارصناب فرصناف ديف ركسعم

 ؛و خيا عجم: ,موقلا ىلا: ريضفلاب .كهماو اغب نب.نمحم ىلا

 سراف ةئامسمخ ءاهز ىف اغب ىب دكيح مدعم بكرف و مساقلا ا*

 وببأ ىضمو اةادغلاب يطل ناك ىذلا عضوملا لل ىدوم عجرو

 لاقف هب عيملخلل طاحاو ميقلا :اطلاخ ىتح اغب ىب ديحنو مساقلا

 تاعيقوتلا تجرخا دق لوقي ىينموملا ريما نأ 8ل مساقلا وبا

 نى ربمأو 70الا ءىتن نوح ام مكل اقبي منو متلأس ام عيمج مك

 79 ©6) 25 5 62 © ةطختد : ©1 ]4 |4خ2 دضضا 2 2612016 5 تا
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 ا

 ام 1 اراك كن دب

 00 كلف اماو مهلأس ىلا لثم  هلاسند اءاقر. .نينمدللا ريما ىلا انعقر

 نحنف هديلا رمالا ضيوفتو * نينموملا ريما ىلع ضارتعالا كرت

 انالوم وهو هللا ىلا ةضوفم رومالاو نينموملا ريمال نوعيطم نوعماس

 اماو الصا رومالا نم ءىت ىف هيلع ضرتعذ ةامو هديبع نك

 ةثاد هللا لعجت كلذ دارا ىف اوس نينموملا ريماب كيرن ءانأ مقركذ

 مثاو مكظفحو هللا مكاقبا هترخآو هايند ىف هارخاو هيلع ءوسلا

 اذه مساقلا ىنال اولاق مهيلع © تاباتكلا ارق املف «مكيلع هتعن

 انيأر كفرعنل ةادغلاب دوعنو ةليللا انرما ىف رظنن «لبقا ىق* هاسملا

 موقلا صبصا رت «نينموملا ريما ىلا مساقلا وبا /فرصناو اوقرتفاف

 ىبوم بكر ىللوالا ةعاسلا رخآ ىف ناك املف ةعمل موي ةادغ و نم

 اللا دع فو دعم  نيلتلا : بكرو 'نيتموم ا ردم اذ "نم اغبى

 نم عئاطقلا ىلي ىذلا ريبألل باب نم جراخ ىنح لجر ةثامممخو

 3و /ىدتهملا و خا مساقلا وبا يرخو كانه مكسعف عحردكلاو فسولل
 0000 رنا ةتامسمخا هاجر 2و٠ موقلا ىلا راصأ ىتح يخركلا عمو

 تاعيقونلا هعمو ليللا ىف فرصنا مساقلا وبا ناك كقو لجار فالآ

 باتكلاب هيبش هتخضسن ىدتهملا نم اباتك يرخا جنيب راص املف

 تفاتخاو م اوكض بانكلا ارق املف تاعيقوتلا :هجرد ىف ىذلا

 ارماس ةيحان نم ىلاوملا ةلاجر نم هب فحلي نم رثكو مليواقا

 باوجع دنع نم فرصني نا رظتني مساقلا وبا لزي ملف ةريخل ىف

 ك) 8 0 قر © 057 10 5ءوأ رس ط 50 م2 2718 انا 5:

 هن 0 يبانكلار 14 نييبانكلا. ه) 8 هرم. ءا 2850عأ رظفنو. رز

 تا 6 < 5) © 0222 /) 0 نيتموملا وهصأ» 20 جرد م6) ]5

 تا ©0157 0. 2) 6 ريل ءا لعاسلع مثو.



 هيلا
 اه“ اك دم أمءأ

 وبا يلا راصف ىسوم بحاص ىلا هوعفدو قناتك باوج مهيلا

 هيلع أرقو مالسلا ىدتهملا نم « مرفأ برغملا نيقو ىف مساقلا

 حيف 651فاذ هبانك

 هتعاطلا مكاياو هللا انقفو ٠ ميخرلا نامحرلا هللا

 5تاعيقوتلا مكيلا تذفنا دقو هللا مكطاح مكباتك تنفهف هيضرب امو

 ءانشا نأ ىنيواودلا نم هاهركنتي نم اولكوف متلاس ا لك 03

 لضصويل قوخا' ىحا "ىلا همكروصا رييصت» نم! متلاس ا انآ 01

 و دقفتا نأ ٌبحُأل ىلا هللاوف مككاوح يلا ىذوبو / مكرابخا قا

 انار مكتحلصم هيف #امو مكرما لك * ىلع علطا ناو ىسفنب كلذ

 ٠ هللا ءان نا عريغ: وأ قوخا نم متلاس ىذلا لجرلا 2 15

 نم رئاص ىلذ مكحالص هيف نا نوملعت امو :مككتاوك ىلا اوبتكاف

 امون ةشعاطل مكاياو هللا انقفو هللا ءاشإ نا نوح ام دا لك
 ةيف اذاذ هباكصاو ىسوم باتك ىنوم لوسر بلا لصوأو ' ءةيضري

 مكتاو مكظفحو هللا .كاقبا! ا ميحرلا نايك 2

 د نك انمع ونبو م/انناوخا متنا امناو مكباتك انمهن مكيلع 0

 متلاس أم. لك ىف هللا حا نينموملا ريما رما ىقو نبك ا 3 00

 /ظاص رما نم زقركذام.اماو مكيلا دب تاغيقوتلا د1 0

 نم اندرا امو معلا نباو حالا وهف هل انريغتو نينموملا ريما كوم

 دقف رهشأ ةتتس قازر ١ مكيطعي نأ مكدعو 3ناف نوهركت ام كلذ

 2) 0006107 2 166 6 8576 (هسصتعكم ندر اهركانت.

 0) © 2041+ ىلاعت. 6) © مكروما ريصت. 72 8 مكرم 2 0

 02 /) 8 (جصاختتم ام. 2106 مككاداوح-. 2 4 انتوا

 /7) ( 20016 فيصو نب



 م ان خس

 هناو هيلع اوضرتعي نا الأ اولأس هام هعنج ال نينموملا ريما ناو

 نيبنموملا ريما ناو ءىش ىلع 5 موقفاوي ل جوفلاخو * كلذ اولعف نا

 ل ا و دمار نم خخ وا كوش هجكاشت 0

 عيجي ىتح فيصو نب مناص رهظي نا الا هعنقي سيل هانأو

 ند لاومالا 6 عضوم نع رظني نجح اذعك نب ىدوم نببو كليب

 «رهشا ختس قازرا هيطعي نا هراتتسا لبق دعو ناك كق احناص

 الا ذأ عل اويجوو ىبوم, لوسرب ىلا بانكلا اذه اوعفد ارث

 © اوعيتسيلو عاباتك نينموملا ريما ىلا اولصويل ظنم رفن ةّدع

 سراف ةئاهسيخ هءامز ىدوم هجو مساقلا وبا عجر املف ءهمالك

 مساقلا وبا هيلا لاف جركلاو فسولمل نيب ريكلا باب ىلع اوفقوف

 بانك ىبوم ىلا ىيوم ليسر عفدف هسفنا لسرو موقلا لسرو

 هدلوو بهو نسب ناميلس ةعامأل ىفو هباككا ىلاو هديلا ممقلا

 كا ١5 انلف تاتكلا نم مريغوأ /ةباوتا ىب ىمح# نيا ىحاو

 , 60 ىلا مىقلا نم اباتك هعم نا مساقلا وبا ةيلعا مهيلع

 ىدتيهملا ىلا اوفرصناو اعيمج م اوبكرف مهيلا هعفدي مو نديوملا 15

 رسكو خيوتكملا ىلص ىف / كيل ىلع انعد سيشسلا 34 هويجوت

 لزهناو بعللا تالاآو ةاهنالاو ىكالملا ىم رصقلا ىف :ناك ام عيمج

 نافيلس ىدتيملا رما ث ايلم اولخو .بتكلا هيلا 2اولصوان اولخدف

 /اهذفناف عقر سمخ ىف اولأس ام ىلع بتكلا ءاشناب بهو ىبا

 داوقلا بتكو هيخا ىلا هعفدو هطخ هنم بانك جرد ىف ىدلتهملا

 ه) ا( امي 6) 0 مهقفاوي منو مهفلاخو. 6 © عضاوم- 4) 8

 0 ن0 © اوعيسبلوا 6) طا ةهرص.ا رز 8 ءا ا( 85. 8.  ى) 0 اوعجف

 ااا نعل“ )2  © هزل 76 © هرق. "0 ءزملع 8 تاللاون(  كاظ او



 ١1 ةكنددي امءأ

 تاعيقوت سمخ جيلا كفني نا الا 0 ال نا !اوفضرر كك

 ىلاوملا ياوخاب اعيقوتو تاءاطقالا درب اعيقوتو تادايزلا طح هاعيقوت

 ام ىلا موسرلا كرب اعيقوتو هنييناربلا دادع ىلا ةصاخل نم ةنيباوبلا

 ة ءاهرعفندي ىتح 2ئجالتلا درب اعيقوتو نيعتسملا مايا هيلع تناك

 نيسمخو رودلا لها نم الجر نيسمخ هبلا /نومضي لسجر ىلا

 ريمأ رجل مق ىيواودلا رم 9 نوزجاني أر_ماس لها نم داجر

 ة رفسيمل ىرسي نم 1 ريغ وأ ةحوكحلا نكحلا لإ 8 نيموملا

 2 خاص رموب نأو ىلاوملا نم ان الجر نكي 1 جرومأب نيبو هنيذ

 !د لأومالا نم 7 2دنع ام ىلع اغب نب ىدومو وت بساكحابف فيصو

 ءاطعلا ,«ليجعت عم اهلك جهبتك ىف اولأس ام نود عيضري ال هناو

 ىلحا ىلا أوبتنك هلق ٍضناو نيرهش 1 ىف ةناع , جقازرأ رارداو ب

 قيياسوملا نع ركمأ نات نورتاص ناو عنافاوم 7 ةيراغملاو امماس

 نينموملا ريما ىخا مساقلا ىأ ىلا باتكلا اوعفدو 20 8) كلذ رجنيل

 (!ةاغب نب قي وكم اغب ىب ىدوم ىلا ركل اناتك ا5ك5

 اودتكا 5 4 0 رسيسصمأ ىلا أوبتك ىكق نأ حيف اوركذ ابانك

 ت) ١] كا © ه2 : 2ك لش مز ]5 5 م © ىلاوملا ن نيباوملا و

 14 نبيناوبلا. 12ءد0ع 18 هصاخلابب 2 8 5. م, 0 ءا 1ذ 5500

 4) ]5 ءا 0 5. م, 14 ىجالبلا“ ) 14 ه5[ تاعيقوتلا. 58 اهنوعفدي:

 ر/) © نيمعي٠ م4) 8 نوركتنم, © نورحتس 0 2 ١

 اكسل مرالظ لجر. /) آخذ اهدنع. 77 82 لكعتد ةاضع عسم

 7 ]5 جقازراو (© ارداو). ) ( .هدس. َن) 8 ىم. 7) 2 هدي 7)

 16 50166 املاكبو. 0 0 م.
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 أمود ١50) كنس

 ىدومل مسافقلا هوبا لاقف مساقلا ىنا ىلا هعفدو هفاخ هينخو

 هيلا نورذتعي السر ىتم ةوهيلا اوهجو اغب نب دم كابكيابو

 جيلا مساقلا وبا راصو الجر ٍهنم دحاو ّلك هجوف مكنع عغلب ام

 لجار فالآ ةتلتثو سراف فلا ءاهز اوراص كفو هعضاوم ىف و

 نم نولخ لاي) سمخل سيمخل مهي نم رهظلا تنقو ىف كلذو ة

 نأ غل لاقو مالسلا نينموملا ريما نم #مأرقأف ةنسلا هذه نم رفص

 ريمال هللا اوعداف متلأس ام ةّلك ىلا مكباجا ءدق نينموملا ويما

 نم هيف امب عيلع هأرقف جعبتاك ىلا هيباتك عفد رث نينموملا

 هللا مسب هيف !ناف نينموملا ريما باتك جيلع أرق رث تاعيقوتلا

 ىنلا دمحم ىلع هللا ىلصو ةدهدحو هلل نيل ميحولا ناجولا 0

 روماو مكروما حلصاو مكب عتماو مكطاحو هللا مكدشرأ 6 ملسو هلآو *

 اكو لع ةتاردو مكباتك .تميف مكيجيا لفي مكم  نيئلشفلا

 مكتبجا دقو متلأس. ىذلا لثم اولأسو رقركذ ىذلا لثم اوركذف

 ىو مكتملك عامتجاو مكتفلاو مكحالصل ٌةبح متلأس ام .عيمج ىلا

 ةجاح مملل تسيلف مكيلع ةرآد ريصت ناو مكقازرا ريرقتب توما ذو

 مكب عتمأاو مكطاحو هللا مكدشرا مالسلاو اسفن* اوبيطف ذخكرح ىلا

 غرف ايلف «مكيديا ىلعو مكب نيملسملا روماو مكرومأ 5 صلصاو

 مكثاسور لسر ءالومو مساقلا وبا هل لق باقل نم ٌىراقلا

 امنأ /نولوقي 2و نع مكغلب ناك نأ ءىت نم مكيلا نورذتعي

 الكت ١ كلذ لتع لسرلا ملكتو ءانيلاو انم متناو ةوخا متنا هم

 لوالا رذعلا لتثمب هيف“ نورذتعي اباتك اوبتك رث اريثتك امالك اضيا

 ©) 07 نع هدعمع وي. 60) ( هدم. ه) 8 هدم. ©4) 8 8. طءو (

 لقت 2 0 هي. رك 8, 20016 اضيأ 560 هدمت اما



 ارامل كدب ن1

 ةعست لك ىلع نيكي نأ وهو. هللاب نيعتسملا مايا لك كلا

 ناو دكثاق ةثام لك ىلعو ةفيلخ نيب. مخ لك ىلعو فيرع غانم

 الو ةةلابق ىف لوم لخدي هالو نواعملو تادايزلاو ءاشنلا طقست

 ناو لزب م ام ىلع نيرهش لك ىف ءاطعلا هل عضوي ناو اهريغ
 5عفريو ءاش نم ديزي نينموملا ريما ءنوكي ناو تاءاطقالا لطبت

 نينموملا ريما باب ىلا هباتك رثأ ىيف نورئاص هنا .اوركذو كش نب

 ادحا نأ جهغلب نأ هنأاو ةهجتاوح ىضقت نا ىلا كانه نوميقمو

 ناو هسأر اوذخا رومالا نم ءىش ىف نينموملا ربما ىلع ضرتعا

 اغب نب ىسوم هب اولنق ةرعش نينموملا ريمأ سار نم طقس

 ٠ «نينموملا ريمال هللا اوعدو ثريغو ©ايلاكبو روجايو اكلفمو كابكيابو

 كرحتو هلصوا ىتح هب 0فرصناف مساقلا ىنا ىلا باتذلا اوعفدو

 ماظملل لعق ىدتهملا ناك دقو اذج داوقلا برطضاو !رماسب ىلاوم ا

 جبتارم ىف داوقلا ماقو هسلاج اوذخاو مقاضقلاو ءاهقفلا لخدأو

 باتكلا ىدتهملا وارقف نيملظتملا لوخد مساقلا قا ليخد فبسو

 (5 نأ بهو نب ناميلس رما رت اغب ىب ىدومع الخو ةرهاظ ةءارق

 لصف ىف كلذ لعف ايلف اولأس ام ىلا غتباجأب متتعقر ىف عقوي
 هعنقي ال نينموملا ريما اب مساقلا وبا لق نيلصف وا باتكلا نم

 برصخ هباتك ئدتهنلا قخلأت هعيقوتو نينموملا لا دك

 /ختباجاب باب لك ىف عّقوو كلذ هىف عّقو ناميلس ناك ام ىلع
 همه ادرفم اباتك بتك -رث' "كلذ لعفم ند ش1 |

 2) ( الاو. 62) 8 5. م., (ن هلابقر 14 ةلام هانتص 7332. 1ععا. ةلاتق»

 ك) 0 هزه. ه) 8 ايلباكيو. <6) 0 © و. رك) 8 ءاهقفلاو ةاضقلا.

 ى) 5 أرق /) © جتباجا. 2) 8 ناو.



 ان مهك خنس

 امو قرطلاو ىجاسملا يف تيقلا كلا عاقولا هب مقرف و ةكفتلب ا ا

 متركذ ام ه0 نورذتعت نياو* كلذ للمأ متناف مكسفنا نم متلذب

 مكدوهعو مكسفنا نع هللا مكازجت ةدحاو سفن متناو نكانو
 مكلع نكيلف كلذ ىلعف مكغلب امك رمالا :سيلو اريخ 8 مكتنناماو

 رظنا انك اهريغو نواعملاو تاءاطقالا نم وقركذ ام اماو هلثا ءانق. نأ

 كل كللعا ءالسلاو هللا ءاش نأ مكتبس ىلا هانم ريصأو  كلذا ىف

 لل نلاعلا بر هلل .نيلاوا اظناخ .ملتو اننل/ ناكوإ مكاناو اهلا

 ال الك < كارتك انيلست* ءلسو هلاو ىبنلا تبيح :لغأ هللا

 |5 الآ ىلا" لصي و لق . حلا عضوملا ىلا «باتالا نم* :ىراقلا

 ايي

 لاق رث تمكسف ىراقلا ىلا مساقلا وبا راشا رانيد فلا رشع ةسمخ

 فقحاسي هتراما مابا ىف نينموملا ريمأ ناك دق اذه ردق كام اذهو

 هتنوعمو هلازنأو هقازراب هنم رثكا وه ام ةدملا هذه نم لقا ىف

 ندنكلا ثالص م4 هفرصي ةمكقتت نم ناك ام نوملعت هدقو

 ريمال هللا اوعداف كلذ ريغو روصقلا ءانبو قالملا باككاو نيتغملاو

 اكد د املاك راقللا لخا ىلا ىتح باتل آت لا

 3 در كبص اباتك كلذب اوبتكا مساقلا وبا 8# لاقف الوق اولاقو مالهلا

 ةاذرعلاو عئافلخو داوقلا ىع هوبتكاو ءافلخل ىلا بنالا ىراجج# ىلع

 ريمال هيف هللا اوعد نأ دعب اوبتكف ءارماسو رودلاو خركلاب

 0 نيموملا ريما ىلا رومالا ادرق نأ .نولعسي ىلا .نا نينموملا

 ام ىلا هموسر درت نأو ضرتعم هيلع 0«ضرتعي الو ماعلاو صاخل و © 52

 ه) 8 نودعس نداو © 20016 و كلذ نم. © نوركتعم ناو.

 الك لا نار 00 هرزص6 | ء) (© هدص-" 2) 8 امون 585:)١2 31 ناك.

 (ت)ا2 نم. .ى) 58 رك



 )هلل نس ابكب

 ناكو دوسالا فيقث نب ديد ىيبتكي ىنلا يف عبتاكو هكلذ

 مساقلا وبا «فرصناو ءانايحا نرللا بحاص ةىسيعل بتكي*

 هطخ هباوج بتكف ىدتهملا ىلا باتللا الصوأت رشابم ىب كيحنو

 راد ىلا هب اوراصف متافاوف خركلا ىلا مساقلا وبا ادغو هفاخب همنخو

 5 ىف هل اوفقوو فقوف هل عماج كحسم اهوريص دقو 4 سانشا

 ةئايممخ نم وكأو اسف نيسيخو ةثام ءاهر مهنم عمتجاو ةبحبلا

 اذه نينموملا ريمأ مكل ليقي لاقو مالسلا ىحتهملا ىم مأرقأف لجار

 ىلا باتكلا عقد مث هوربدتو هوعمباف ىفاخو ئطخ مكيلا 6 قاتك

 ىلصو هلل نيللو ٠ ميحرلا ناجرلا هللا مسب . ديف ءاذات كركت

 ؛ه هللا انكشرا ماريتك اميلست * ملسو هلا .ىلغو ىنلا لمحت ل2

 رتركذ ام قرسو مكباتك تمهف اظفاحو ايلو مللو انل ناكو مكابأو

 مكتطايح ىّلوتو مكءازج: هللا نسحلأف هيلع متنا امو مكتعاط ل

  مكليف اقلذ_ ىلع ريوعف مكتجاحو مكتلخ نما ©

 ىحلو معطأ الل خلك الأب * ًاَيِهي مكحالصب نا هلو ت00

 ؛ةادحا سبلا الو هنود ةىش عسي ال ىذلا توقلا الا :ىلعاو

 ىلا راض ام ةللا متكطاح .هللاو الو ةروعلا رتساام الا يدل ٠

 ىناملغ ىمدقتمو ىدلوو ىلعاو ىسفنل مكوما تدلقت ذنم

 درو ام ىلع نوفقن متناو راج فلا رشع ةسمخ هلأ , نييك

 متركذ ام امو «2مكنع و 3 ريغ مكيلا 7فورصم كلذ 0 كربإو

 ه) 1 هرم. ءاصلع © هنض. ءمواتلدطت. ) 0 ىسيعب بقل

 )10 ف عك 06عزس0عاوبين 722) 87 شانسار © ه0 2 2

 ”ي) (01هدق.' مز 0 يونا 2 2 لكالتز 710. 5 8

 0( 6( 6 عيدشد © م 7 2 فريدصمر 9 افورصم.



 ا اراك فد

 وهو ةدسفن علخ ناب هوذخا ىق ىلاوملا © ناذ هثاقبب ةمألا هذه

 اكل نب فمح نبا ىجا  ىكلذل :يدماوا مايا ذتما هبي

 05 لك ايو ةيعلا صلخا نم هللا محجر نلخكا ندب" قست

 نم رفص نم نولخ عبرال ءاعبرالا موي ناك املف ««معلص سمح
 لع ىدتهملا ىلا اوهجوو روثلاو نركلاب كاوملا كح ةنسلا هنو

 ريما ىلا ىقلن نأ ياقح انا ىسيع هل لاقي نم لجر ناسل

 هتوخا سدحا جيلا نينمومللا ريما هجوي نا اولاسو اعيش نينمولا

 22١ ةتوحا ريكا وهو مساقلا ايا هللا تبع هاا هيلا هجوف

 نع مالأسف هيلا ءايضف ىخركلاب فورعملا مرشابم ىب دمح هدعم

 نأ هغلب ةهناو نينمؤملا ريمال نوعيطم نوعماس هنا اوكذف ناش دم

 علخل ىلع هنوديري ©داوق نم ةعامجو :كابكيابو اغب ىب ىسوم

 02آ اك كلذب. اورق ىف كنار كلذ نود معءامد نولذبي' ماناو

 جقازرا رخآتو هلاح وس كلذ عم اوكشو تاقرطلاو دجسملا ىف

 0 عايضلاب نفخ مدق هلأ داوق ىلا تاءاطقالا ىم راص امو

 عم ةيدقلا موسرلا نم تادايزلاو نواعملا نم يتاربل راس ان

 رثكو يارخل لاوما رثكا اوقرغتسا دق ىيذلا ءالخدلاو ةءاسنلا قازرا

 فقئاولا ىب هللا كبع* مساقلا وبا هل لاقف «كلذ ىف عمالك

 اددكف كلا هلاصيا ىلوتا نينمؤملا ريما ىلا باتك- ىف اذع 'اويتكا

 2 © ناو. 65) 8 ءك نكرم هدم. 2) 8 بذعم 8. )2© 2٠0

 كن © 5 6م 2) (© هزت ر) 8 10 1222 سانمو (© سايم أ

 (سانمو 01:07 سانم. ى) ( انصن. /) © جناو. 216

 كايكدادو. 01472 5. م., 12132 لايكياب. م) 8 هدم. 2) ظ ًننمشلا

 طءاسلع © الكولاو. 8 هدم. ىيذلا. 0 1 ءك ان ديل.



 ارا نس أب هن

 اوتدح هرثو ةعمخلل موي سانلا !دغو اوفرصناف ةعملل ةالصل رادلا

 ركذو ««5 نينداه اوفرصناو سانلا ىكسو ىحتهملا ىلصو اعيش

 امأ ىدحتهملا نا لوقي ءاعبرالا ممي ىف مالكا عمس نم ضعب نع

 ماص هب لع ام ارضاح ناك 48كق كابكيإب نا لق هماص نوح *

 5 كلذ نم ذخا دق ماص ناك ناف ةكجبق ىبا لامو باتللا رما ىف

 طظفحا ىذلا كلذ ناكف كابكياب كلذ لقم خا كقف اعيش

 اغب ىب كمح ركذ هدناو لوقلا اذه عمس هنا رخآ لاقو « كابكياب

 كلذ ىف كيرشلاو رمالا هيلع اورجا امب املعو ارضاح ميناك ىق لاقو*

 ؛0 ناك امناو لغلا ىلع نىيوطنم ىنعملا اذه ىيرمضم اوناك ىدوم مدق

 سراف لام يلع درو املف لاومالا ةّلقو بارطضالا فوخ هنم عاعنج

 نم نيقب ثلثل ءاعبرالا موي هيلع كلذ و دورو ناكو اوكرخت زاوعالاو

 4 هرد فلا ةئاممخو ردا فلا فلا رشع ةعبس هغلسو كالا

 ىلع موقلا نأ ةماعلا ىف ربخل رشتنا تيبسلا موي ناك املق

 15 كلذ 1 هودارأ 0 امتنا ناو هب اوككتفيو 7 ىدتعملا اوعلجا“ نأ

 ركذف تاقرطلاو عمال ىجسملا ىف ءاهوقلاو عاقرلا اوبتكو ةوقهرأو

 اهيف اهنم ةعقر أرق هنا معز نم 6 ضعب

 نيملسملا وستنسع-د هَ ميحرملا ناجمرلا هللا مسب

 نأ كا« ن رعل ىهاضملا ىضرلا لدعلا مكتفيلخ هللا اوسعدا

 20 ىلعو ةهبياع خمعنلا 117 منايو هلاظ ةاقووم هيف كيو ةءدع ىلع / درصخي

 «) © ملف.. 6) 8 ه. م. .2) 8 احناص (. هاريج) رح نا
 0610 62) © نأ رثإ © ناكو لاق. ى) 8 درو. 4) 8 اولعكد.

 2ءنضوع 8 اول. ..2) ظ وعلا. 0 22) © هضعيب ا 1
 كللا ©1 516 22227 2720 ل1 1 21 72 6 مهنابو.



 | يوم "هه نس

 ىرعش نم طقس ىنُثل هللاو ىديب همئاق كسيتسأ ام هب نبرضأل

 امأ ءايح امأ ىيد امأ مكرتكا اهب 'نبهذيل وا نكلهيل ةيعش

 ىلع «ةأرخلو مادقالاو ءافلكل ىلع فالخل ةاذه نوكي مك ه«ةعر

 مكراوبل ءابحو مكهوركمب اروورس اهبرشغ بارشلا لاطرأب اعد مكنع اذه 5

 0001 ندا سيلا كبي نيلصتملا نتعب نا كانكيات ماي“ لعن" كنا" اَمأ

 ىف ىرت له رظنان #كلذ فرعت و نأ كببحا ناو ىدلوو قوخا

 تالغ وا عايض هل وا ىراوج وا امدخ وأ فئاسو وأ اشرف جلزانم

 لجر الا ماص لهو مئاص ملع ملعا ىلا نولوقت يرث مكل ةءوسا0

 ديف مكيأر ءاس اذا معم ةماقالا قيكف مكنم“ 6 قحتاوكو ىلاوملا نم

 الا متيبا ناو /مكعمجل ىوعا ام كلذ ناك جلصلا زقرخأ ناذ

 اوغلبا ةرث احلاص ةاوبلطأت مكنأشف هيلع متنا ام ىلع ةماقالا

 كلذ ىلع انل فلحأف اول «هملع ملعا اف انأ امو مكسفنا 7: ءافش

 ةرضع نوكت ىتح اهرّخوا  ىنللو 5 ملكت اهلذبا ىلذ نيميلا اما لاق ؛5

 نتيلص اذا هاًّددغ بتارملا باككاو نيلكعملاو ةاضقلاو نييمشاهلا

 يف اورضخغغ نييمشاهلا راضحا ىف مدجوو اليلق اونال هنأكف «ةعملل

 أ ريصلاب اورمأو اعيش هل «"كذي رو اومّلسف هل م نذأن عتيشع

 نإ 80001 عدا مز 8 هسا | هاد ذولا " .2) 0 مكذتع

 6 2 انيحو. ركز 8 هددت 12ءصلع © كايكايان.  ى) © هدم. 2) ©

 انه. ١ 2) © كقحتاوك وأ.--١ 2) © مكعبج 2) 2 هلا

 م., © افس. ”) © ىللو. 5) 2 كغ ىل١ م) ( اوهجوو. ب7) 0

 ظ ناو. 7) 0 اوركذي.



 رق «ةليوط تازطانمو ريخك مالك ةببكلت قف نيب ناك 7

 مرسحملا نم اتيقب نيتليلل سيمكل موي اوحبصا

 ةىلأ كلذو ىدحتهملا ىلا ربخل ىهتنا ىتيحان نم لاق هنا ىقئتاولا

 ميقلا عيجا لوقي وهو سلجملا ارضاح ناك 4 نم ضعب* تعمن

 لخدف كلذب هتملعأت ميعاربا هيخا ىلا ترصف لق لجرلا علخ ىلع

 ريما لجعي نا افئاخ لزا ملف ىنع هاكحو كلذ هيلعأت هيلع

 اخا نا ركذو 2 «ةمالسلا هللا قزرف ربخاب ىنع مربخف نينموم ا

 ؛0اومزع اوناك ام ىلع دوعلطا امل سلجملا اذه ىف هل لاق «كابكيإب

 فللا* :ىضس هجولا نسح وهو لكوتملا ىبا متلتق مكنا هيلع

 برشي الو موصي ملسم وهو اذه اولتقت نأ نوديرتو سفنلا ءلضاف

 ناساخ /ىقحلأل اذه متلتق ىتل .هللاو بنذ ريغ نك للا

 ىلا, ير , ىدتهملاب ربخل لصقا املف | «كانه مكرما 000
 دن ةرصأ رث بيطتو* افاظن ابايث سبل لقو انيس 2اكلقتم هسلكت

 دق هنا هل لاقف هيلع اولخد رث ايلم كلذ اوبأت هيلا جلاخداب

 نبحا ,لثم|ىمدقت نبك كتسلو ئرما 1نم هيلع حا م

 مكيلا تيجرخ ام هللاو ةكبق ىبا لثم الو نيعتسملا ”«كنيح نبا

 هللاو ىفيس !ذهو ىدلوب ” ىخا ىلا تيصوا دقو طتخكام اناو الا

 © © |كلحلا 2) © نويطاوتي 16 50م3. )2  ]5 هده كر 5

 5 16. افن. )١2 © ط. 1 كتكايلا ريب ظ ىصخملاا 005 0
 72 5 ١كاقم. 2( 068 رمأو بيطت 0 6 6 ل 2 6 ا 12( 85 تأ
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 آنت ه1 ذخنس

 ىدحتهلا نأ 0ك نك « هربخ اهل فرعي مو كجوت مم بانالا

 ىدتهملا نأ ركذف «عغب ىمر نم ركي ةرثو باتللا كلذ باصا

 ىب ىسوم عايف ىلاولا نم ةعامج ةرضك بهو ىب ناميلس اعد

 ىلا باتكلا ءعفدف مريغو ةابلاكبو روجايو كابكيابو ءصلفمو اغب

 نب اص ا اذه معن لاق طشل اذه فوعت هل لاق * ناميلس 5

 فختسم هنا هيف ركذي ماص اذاذ مهيلع هأقي نا هرمأت فيصو

 0 ىلاوملا ىلع ةيقباأو ةخمالسلل 1, اريختام رتقسا مامتأ هناو* ارماسب

 مدد نأل* 0 نيب *نتيتدح نا بركب ىتغلا 8لاصيا .نم

 0 0اابلا نع ىف ركذ. اه ةريصب كعب هنونأب ام نوكيو ممقلا

 نسل ىنع كلذ ملع نأ لاقو باتكلا لاومأ نم هيلا راص ام ركذ

 اكقلا رو نماركذا م ةكيديا ى ونهو مدحا ىفقو دلت 'ىبا

 او هكبش ردا نم ديلا راص ام ركذو .هقيرفت 6 ىلوتو لاملا كلذ

 رث راطعلا ماصو «دادزي ىب ماص قنا ىنع كلذ ملع نا ىلا

 هدب مد اهضعبو ه>ب رذتعي اهضعب ىنعملا اذه 83 دءابشا رد

 00 املك | كسلا ىف ةويق ىلع لحي ماكلذ ىف لوقا ايوا

 0 0 هلم وقد ىدتهملا هلصو باتكلا ةءارق نم ناميلس

 ضغابتلاو ىئافتلاو ةقرفلا هيلا هركيو قافتالاو ةفلالاو 1ةندهلاو ملصلا

 و عمدقتي هناو ماص ناك ملعي هناو هتمهت ىلا مقلا كلذ الف

 ©) 5 أربخ-» كر 5 3١ 18كضلع ظ ك © ىردي 2 6 حاصو.

 2) 1 املاكدو, © ايلاكابو, ذه مانت5 ةءاصع] انك عع. 6) 0 عقوف.

 /) © اولاقو. ى) © اماو نأ 14 او.ر كءزسلع 18 تدسمن. 2) 8 5.

 06 مس 8 لرسو 0 0ءاصلع هفيرعت ان 710. 7) 8 أ 67

 0 © دف س) © اذ 47) عم لعمد.



 ١4 زكمس !بكأ

 روجنك ىلع ميلا اذه ىف علخو «هرارق رمال رقي نا الا ىف
 أف ىبوم بحاص روجاب ىضمو هاهشيتفتو خاص راد مما كَ

 واه .قم اسبح هيه ناك يذلا عضوملا نم نلكت 0200000
 © م ملاص

 ةىبما هللا كيع نب ناميلس ىلو رهشلا انها نم ىلا ن5 رك

 ناك ام ىلع ديزو علخب هيلا هجوو داوسلاو مالسلا ةنيحم * ةفاط

 ©« ءرهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ىلع علك
 ىب نتف ىب هللا ىبع خعفدو' قسللا "32105 7

 8 دلكم نب ىسلمل ىلا دادزي

 ؛ه ةنسلا هذه نم رغص نم نيقب نامتلو «ماص ىلع ءادنلا رهظا هيفو

 “ فيصو نب حلاص لتق

 ليصولا ببسو هلنق ببس نع ريكلا ركذ

 متضمنا نقاقعشت دكرشلا

 ثلثل ءاعبرالا موي ناك امل ىدتهملا نأ ناك كلذ ببس نا مركذ

 د5 2 ىبلرشلا' اهيس نأ ركذ :اباتك يهظا ذه نسا ىكملا نا 00

 روفاك ىلا هتعفدو رجالا رصقلا ىلي اف هب «تءاج ةأرمأ نا معز

 عضوم ىف ىلينم ناو ةكصن هيف نإ 4هل تلاقو موحلاب لكوملا مداخل

 اًملف ىدتهملا ىلا باتللا لصوأت كانه ىوبلطاف قيققدرا ناف اذك

 نع اهتحك ىلا ييتحا نيح نيفصو ىذلا عضوملا ف تبلط

 ©) 8 5. م. 25) © نيسحلاب 2.1. ) 2 فيدصو6 2) 84

 علخ 5 2 1!0هعالت كنع تك لذ هس رز © ركذف. 15)2 5.2

 0 ىاوسلا. 2) ( ىتاج ©( طم دحعفدو. 2) ( هده. )8 نك

 © هدم. ىلا هغ طقطعءأ اهتكد.



 اك 64 مس

 داعف لاق فالآ ةسمخ ءاهمر ةادغلاب «اوناكف سانلا نم رضح نم

 قطاف كيلاومو كناملغ جتكا 4لجر ةثامامت «نونوكي 3 لاقو هيلا

 مودق لبق ملاصب ضرعي وهو ليقي عوشيتخكاب عمس ىبع ركذو

 ايلا ليف] اذا ىح ةهانمغارو ./ىشذلا شيلملا اذه انكرح :ىسوم 5

 لوطاقلا درو اذا انيفتخا مدقو انب انك برشلاو درنلاب انلغاشت

 مهي ركس روجاي باب ىلل اتْعط #!ذغو «كلذك رمال ناكف

 ةنتبدل انئاجل قف هكاشف نيزربطب كبرضف علقم :هيقلف ءاعبرالا

 اهيف رقتسا ملا ةليللا جاص عم أوماقا نيذلا 7: ناكف « ىميالا

 كيوملا بحاص «روكاملطو 7 نوغيصلا نب اتْعط ةرابللا داوقلا نمدم

 موسبأ رابللا باتالا نمو ىرشوفلاو 0شومخو 7شكرش نب دمت

 وبأو روصنم ىب هللا كبعو و دادي نب نكيمح* ىب هللا دبع خاص

 0 ىللأ كمنع ءاجو روجاإب راد ىلآ خاص وبأ ادغو خاص رتتسأ كفو

 اهلك ىلع دارا اخاص نا وكذو رانيد فدل سو جتافس هدنع

 ©) 8 <. و. كنز لذ © كف: © 8 30016 كف. 46) © هرم

 كر اذ نتا رز 6 5 رنا ىر 8 هع 5 مر ل عا 6 كم 1 سلع

 2 انعط, 21020 انعطر © انعط 4 ايغط0 2) 8 5: 0.: ( 235ءأ ىلع

 2 ه2. كبدرضف جلغم». /6) © هك وبا 2 8 5. صب هاقلق50 ىبر ©

 نوعيصلا 22 ل5: 2: 6 نوكاملطو. ١8) شكون 8

 شوجو 6 © 12506 © ىرسوخلا ,الظا 5. م: رمز © 16 هكا سمع

 وب 0 وبأ. 427) 0000. دوأدز تهل. 51253. !هلا"» 7 ©0007



 )هك زخنس ام

 ببس أ مويلا كلذ غخرضح نم ىلاولا ضعب ىع ركذف «« روجاي

 هذه نأ ضعبل لاق عاضعب نأ ناك مويس كلذ ىدديملا عجذخا

 ركذف «رخآلا عضوملا ىلا هب اوبهذو هولمح كلذ اوفاض هشيك

 ةدللا فنا كحيو كيرن ام ىسومل ٍلوقي ىدتملا .عمس نم نع

 ديرن ام انأ ىسوم هيلع كرف لاق اميظع ارما بكرت كناذ ة هفخو

 خلا لاق 4 ةتبلا رش انم فلان 6 لكوتملا تيشتو ذو اك

 وأ مصتعملا ةيرتب فل اريخ دارا ول ىسفن ىف تلقف كلذ ركذ

 دوهعلا هيلع اوذخا هروجاإب راد ىلا هب أوراص 5 « فقتاولا

 10 مهظي ام لتتم لا هل نمضي و خيلع اكاص ليا لأ فقيتاوملاو

 هليل ةرشع ىتنثال ءاثلثلا ةليل ةعيبلا هل اودّكحن كلذ لعفق

 عرضت نا ملاص ىلا اوهجوف ءاثلثلا ممي اوحبصاو محملا نم تلخ

 ءاقبور ضعب نع رك 34 جيلا ومعي نرأ متدعوف / ةرظانملل

 فيبصو ىب حلاص ع نوبلاطت ىذلا ام""ىءل. لكريفا 2 ةخنغارفلا

 !5لبقا مك  «هبابساو هلاوماو رثعملا مدو علاوماو باتذلا ءامد لاقف

 روجاب باب كذع 0 9 بايب َج راخ غر كسعو رومالا ماوبأ كانغ موقلا

 هنأ ةروجملط نع ركذف ءمئاص ,ممتسا ءاعبرالا ةليل تناك اًملف

 قرفي نا وما دقو ماص دنع انعمتجا ءاعبرالا ةليل تناك امل لق

 ضرعاف يرخا هيضح نم ضعبل لاقف يلع ةبونلا :باكتا قازرا

 ©) 8 هرم. 6) 8 ء6 (ن مفح.. 6) 8 الا. 2) 8 تي ءوس 5! '

 2) 61 اديحان, 11111 روجاب أ روجانز 282 5ءطقرت عزت 5. 00 رز 8

 6 هرظانملا» فر 13 57 نإ 195120016 6 111 وبخل. /( 8 ريحلط»

 © ع1 0011.725: 06 16: 601 50012 !نزإ 2 | هر ظ تاكتلا



 أير 051 دس

 هيف سلج اموي كلذ ناكو رجالا رصقلاو فسومل ىلي ام ريد

 مهييلا كلذ ىف هدي ضحا نم 2ناكف ه مزاظملل سافنال ىدتهملا

 راثلا ىف 8 ناكف 6 نايتف نبا لكوتلا نب دجا رلظملا ببسب

 نب كحا هعبتاو روجاب راد ىلا ىدتهملا اولمحن ىاوملا لخد نأ ىلا

 نا ىلا ملغم برضم ىف هب الكوم لوي ملف كانه ام* ىلا لكوتملا 5

 اكل 2 كلطا © كنولل ىلا ىداتيملا دو رمآلا عطقلا

 ماياب كلذ لبق 8نيكتاس ىلا اهيصف م كابكياب ةفالضلا راد رماب

 05 لع هنار نكناشب :هتفقتل كلذ لعف اما منا نانلا ىطق

 كلذ 74 ناك املف 8ىسوم مودق نتقو ةفيلخلو رادلا ىلع بلغي

 ىل هشيج ىف ىسوم راصو ةيلاخ رادلا كيتو هلونم 0 موس مويبلا 10

 01 22 ىسمات هناكم . ملعات راظمللا سلاج 'ىجتمملاو راَدكلا

 د ك0 ان رخلا للا نما نك اولختف هل ىذا رثا نذالا

 ةيكرتلب مانيب اميف هاونطارت مالللا لاط ايلف لسرلاو ىفولا محق

 اوبهتتاو ةيركاشلا * باود نم ةباد ىلع هولجو هسلج# نم دوماقأو
 املف خركلا نوديري هاوضمو ةصاخل «باود نم فسولمل ىف ناك ام ؛ة

 راد ولخدا روجاب راد دنع م عئاطقلا ىف ريل باب دنع اوراص

 كرا 8 016 0 2) © تاو 2 © رضحأ. ©6) 8 نابنفر 28

 5. م.: © نايتمر 0 5. صءز 16 11 نايتق (نانيق), 21352001 7111

 56 11 762 )6  (7 نكلانه.> 1261206 © لود ف © 202 ير 6
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 /6) 0 30014 اغب ىب. 2 0 هده. دهمس) 0 لود. سس 6 ام 2
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 ا أيما

 0 عيضوم نم أوبرف 6 ىيذلا سانلا ربخو كرس تح نم ناك ام اذهف

 :ىرصضبلا و لئانىسب ناجرلا تبع كوو ىضاقلا باوشلا 0005

 © اهنم كش ىذ 3 ارماس ءاضق

 0 كك نب* ديك

 نينكامو نيسهخو ا همي تلك مذ

 1 8 هليلخل تادحالا ىم اهيف- ناك اعاربشلا ك1

 / ءافناو ارماس اغب نسب ىسوم انافاوم نم ناك ام كلذ ىف

 !هداوف نم ىبسوم عم ناك نىم رع ه«مدقل فيصو ىب خاص

 ترم لوخد نأ 1 ( 170 روجاب راد ذل قيكلا م ىدتعللا
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 ه«ةرصبلا تفاوف اهقلطاو* رزأل ىف بيبح مأب كفر ملا يتنكلا نم

 كلت نوتأب سانلا لعجغ هرايقلا ةعرشمع فرعنا ةعرشم ىف 3 تفقوف

 اذه دعب هللا ودع ىوقو «هوايلوا لجر لك سأر فخايف سودلا

 هبرح نع اوكسمأو هدنم ةرصبلا لا بولق ىف بعزلا نقكمو مويا

 111 نالعج ةجوف هلم جاك مام بخ ناطاسلا ىلا !بتكو

 ايلاو ةلبالا ىلا ريصملاب ىهابلا م ايا مماو ةرصبلا لعأل ادحم
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 يف ليش لاق هرجاحنلاب فورعملا رهنلا براقي بدرا عراهنا ريخاع

 كفو لا رهنلاو رق ىأ مهن نيرمنلا نب ايفو ةدق قا كابس

 ةضبسلا هذهو خاوكالا ذاضتاب هباكعا رسمأو كانه ماقأت رجاخناب
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 ه) 8 ةرصبلاب تيفوأو اهقمرلط 5. 6) 8 5. 2., ( تيعقوفو 0

 تعقوف. -) 8 راعلاو (ن رابقلا. تاز © 87 6 0 610 رز ©

 ا ا ورا 0 من8 عالضصرح 0 حادرتخا /) 8 أ © هه

 2 5 مهب. م) ©0041 5 65 تر 8 جامعرأ. 02) 8 اهلناج

 7) 8 ىهراهنا رحاب. 2:0 ريخاع © اريح اهي, 1هن اراهنلا رخا قا 56

 00165 بدرأ 12 © 06881, 1[ 66 © 5 م ام 516 © كب 4 ف 5 م

 560 11 راب 5علنو. 0 رجاخاب 111 06 ه8 0 0651032111, ع

 14 0 12 هانم 0016م طقاطاتت(. ١



 هو خمس أاردهذ

 ىلا ىباحكصأ راثو اذشلا اهنلت مث «اوقرغف اهيف نمي تبلقنا لق

 ىتبنج نع* نانيمللا رخو عب اوحاصف هل اودصق نيذلا ميقلا

 ةلاجرلا نم ىلو نم :ءاوطبخو ةلاجرلاو نفسلا كرو ب 000

 ةفئاط تقرغف 2فورعملا رهنلا ىضاش ىلع اوناك نيذلا ةراظنلاو

 :اهكردأت ةاجنلا ىف اعيط طشلا وحن ةغئاط تبرهو ةفئاط تلنقو

 ارك ني اخو ىرغ* ءاملا للا عجر نور لتش 00 نف :كعاتلا
 2ع

 06 مزيبأ ىتحح اولثقو ماوقوغف رهنلا ىلا ةلاجرلا نم روشلا لا 0

 و نودوقفملا ترتتكو * كيوشلا الا هانم جني منو عمل كلذ رشكا
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 فرصنأو « ,» 8#ددع ىصحعح 2 ريتك قلخ ىف نيرو ابتلا تامر لا

 ىلتقلا ءايلوا ىم ةعامج هيلا بهذف سوءرلا هل 250
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 المع "هو نس

 00 ال يو ليقو انيمك رهنلا نم ىقرشلا بدال ىف امهعم

 ارك 1 كلذ لثع ىنرغلا بئالملا هى هبات نم عاج 3

 هوخج نأو ميقا م ىقلتب هعمج#* نم دعم ىقب نمو نابأ نبأ

 ىتح رئت هنم يلا ريثي الف عسارنب 2 أورتتسيو هعم نميف هل

 هيلا اور كلذ ماولعف اذاذ* جفايسأب ٍضيلا ياومويو موقلا م هيفاوي

 جيلا 7 ةباحصا ةروقب اسحاو عمل ةاهرواج اذا نينيمللا ىلا مكقتو

 جنولا ءاسن رمأو سانلاب اكيصيو رهذفلا 71 ىقبنج نم اجرخ نأ

 دعب هباكتال ليقي ناكو لاق هب لاجبلا دادمأو رجلا عمك

 التاق ارما تيار «هتنياو ذتموي عملل ىلا لبقا اًمل كلذ

 نم ىتم سيلو ءاعدلا ىلا تيعزفو اعزجو ةبهر ىردص ًالمو 0 ىنعأر

 كفو هلا [ليتحا "نم سيلو جحلصم نم ويسب مرسفن الا ىباحصا

 هةرثك نم ” ىنبجعي علصم لعيغ كلذ ه«ىف هعرصم هل و ليخ
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 )هه نس انيمس

 63 كلذو روبعلا نم سانلا عذم اهنبمأاو /: ايتبلقس كل لاكعك دل

 «017هد خفضس اندعقلا ىذ نم نلذ هليل ان, هننع ثلتنل لحاألا مب

 بناكا ناعم نب, ءىيبح  ىتتخ 6 نسلل نم نيك 2

 ىذ نم نتلخ كل انرشنع عبرال نينتالا مهل ىف ناك م ا لاق

 ة هيلع خروهظ نم أوأر اهل هل اودشحو ةرصبلا لأ هل عمج ةدعقلا

 فرعي ةرصمجلا لكففأ نم لج كلذل بدةنأو لدحالا موي 26

 ملع هلو واذشلا ىف ركبلا ةارغ نم ناكو ىجاسلا مدامكب

 دجحاسملا لمار فادهالا ةامرو ةعوطملا عيجن اهيف برشلو اهبوكرب
03 

 بحا نمو ةيدعسلاو ةيلالبلا يبوح نم دعما فخ نك عمال

 10 فانصأ رداسو نييسرقلاو نيمشايلا نم فانصإلا هذه ووبغ نمر ظننا

 سانلا ريهمج ىضمو كهشملا كلذ روضح ىلع اصرخ اكدلا 3

 ترلخ لف عاعم جالس 2 ةراظن انهو حالسلا كعم نم عانم ةلاجر

 سيشلا لاوز كعب بوبح ان مأسب فورعملا ةرهنلا ىفسلاو اذشلا
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 بداص ناكو ةرقسكو افتاكت وصبلا بش 5 ام اد كك وهنلا

 نيك لاق 3 [ ناطيشب فورعألا رهفلا نم هعضومب اميقم جنولا
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 ناحكير لاق كلت هتليل  ىق عاديلا»ءاوبات» اوناك نق :للجر فلا ©

 لاق لبش بره ركني ىلمولا حصان ناكو ليش ترها نييفإ 5 ناكف

 هفنعو همالف' ناملغ ةرشع دعمو لدغ نم ءلبش عجرف ناكاير

 01 07 ن١ ىبأت ه0 ىكيا دانا هل لاقي ناك مالثغ :ىع 4 لاسو

 0212 3 مدان تره ميقا ايه امهنا يخاف قربربلا ةرييتلعو
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 ىمحم معن رصعلا ىلص املف هل هلوقد ىذلا وه نوكي ىتح و
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 اهو خنس ابمأ

 ىتارو نم اهبخمسا انأ اهنم روك لك دق ةماع ىلعو « ىدنس
 جلصم 6 عمساو ىسرتو ىفيس ىعمو اهعفر نع ىشملا ىنلجاعيو

 نيلجر ىرقا ىف تيارو «ىنع اباغف ترصقو هىشملا ىف* فيفرو
 ايلف ةراخ رخآلا لي ىفو فيس اهدحا دي ىف ةرصبلا لها نم

 :ثيضمو ىنع افرصناف امهيلا تعجرف ىلط ىف اًدجن قافؤع ©فايأر
 هدف اوناكو ىباحتا عبجم هيف ىذلا عضوملا لل تجرخ ىقح

 عجرم ناز لق +: يب لل اوتكس كور الت 007
 ةد.لزحنفا ناهض رهض يعج ىلعللب فرب 20 0

 نم* وه اذاف ورظنو غنم ريثك بره مدق اذاف لاجرلا*“ ىع لأسو

 ٠ ىوبلا ىف خفنلاب رماف لجر ةئاهميخ ةرادقم ىف هباككأ ”عيبج

 هتليل تابو دحا هيلا عجري ملف هنتوصل نوعبتجج اونك ىذلا

 بره ةناك ىقو 1نابج بقلملا ثءاج .ليللا ضعب ىف ناك اًملف

 تبهذ لاقف هتبيغ تناك نيا هلأسف امالغ نوتلت هعمو بره نميف

 ةرطنق ىف نم هل فرعتأل ىنهجوو ناكير لق «ةعيلط «ةقراوزلا ىلا

 5 أوبهتنا ةرصبلا لها 0ناك كقو* ادحا كانه دجا ملف برح رهن

 اذه ىف اهيف تناك كلأ باودلا اوذخاو هعم تناك هلأ ىفسلا

 2 تنال تابالرطصاو هبتك نم بتكو هعاتم نم عاتمب اورفظو ميلا

 اذاف هباحتا /ةّدع ىف* رظن مويلا اذه ىغ و نم حعبصا املف دعم
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 أمم الوهن زكئسس

 ل ا فرحات تيصموا حتمتف لودلا كيلعح نما .ناسل

 ةكلذو ةجزه تناكو هيلع ةرصبلا لها بكاو اوعجارتف هب رما

 9 ناطيسا رهذر ريتك رهذ قيرهنلا "6 قأ سانلا عقوو رضغلا كتع

 3 ةياككاا نما ةعامج قرغو نوعجيي الفا دريو ابا فته لعجن

 سادسا اىو رهنلا ءاطش لع ةعامج * هدم لهقو ريتك رق #

 ئىناركبلا اكرابمو نيللااوبا هقاوف نم ذتفويا'ىرغ» نع" نامكم

 ااا ترس بأ ماللعا هعنقوا ىماشلاب كلطسو ىرتزبلا' ةننطنعو

 ىتح هنع 7. اومزهناو هيلا عجرف ةرطنقلا ماولعف ليكاسو لعل

 هسرتو 2فيسو لعنو ةماعو ةعارد ىف فتموي وهو ضرالا ىلا اوراص

 لتقف عجرف هنوبلطي نويرصبلا اهدعصو ةرطنقلا نع لزنو هدي 0

 فتهي لعجو ةرطنقلا نم 8 قارم سمخ ىلع الجر هديب قنم

 1 01 لد ىف دعم“ نقلب كيا توا هناك ةفرغيو هباعفب
 ناكير لق «ىيج مالغ 70 قيفرو جالصمو 7كوشلا وبا الا دباككا

 رهن ٌىيرغ ىف لؤنف هىّلعملا ىلا راص ىتح عجرف هعم » تنكف

 تلح جنزسللا بحاص نتعهسف قلسخلاا نكي قدح لاق ؟ ناطيش 5

 ىباكا نع تللض دقو ىيلأ اذه راهن ضعب ىف ىتيار ىقل لق
 لعن ىلجر تو رب فقيضذرو جلصم * لأ ىعم فقبي ملف 0 اولضو

 0 6 تربخا ىنح. 6) 0 هرم. 62 0 طسو. 1ءاص0ع 8 ءأ 0

 0 نللا زا 0 ناملشا 658 فاما لع ةجع. ري 8 ىشدغلاو

 ل راسل 2 0 اولعفر © "اوعطقت» 274) © © ف. ,13:)2: ةفيسوإ
 اءاسلع 0 سرتقو. ) 0 0 /ر) 1 26 © لوسلا. 72 0
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 اوناك نيذلا امأو ىنيولا « ربصنم ايا ناك عدت ناف ىحايرسلا 0

 هئارو نم ىنيولا اخا ناميلس ناك مدقق 5 نافذ بروح رهن ىلي امث

 جنا ماعا ىلا الا قيصحا ال ءدل لإاةذ هددع نع هلأسف اًركصم

 ىتح راسو لبش ىلا همضو ىريراوقلا اديحص #«فاطأت عددع ريثك

 5 عمسج جبصا املف «ىلتقتلا نيب هتليل ماقف ةيرفعلل ةخضبس قاو

 هنم ءعرستف راسو ةرصبلا هنم دحا لخدب نأ جرد هباككا

 7 ميلسو ذئموي وق نكي و ورجنكلا وباو فقيرزو مهيولكنا

 ةرصبلا لها عاتاو ْىناذاثلاب فورعملا ةرهنلا اوفاوف ىقوللا فيصوو

 نب ىلعو ملس نب ديح هجيذ هيلا ريخل 7ىهتناو هيلع م اورثكو

 10 م, داس هوه ءاجو* م يتك فقلخ ىف* ىبجك مالغ 1 اقرشمو نابأ

 ماا ىتح ناملغلا ءاسنو ةلومكاملا باودلا اهيف هلأ ىفسلا هدعمو

 لاس باصان ركك تبيمر كفو هتيناث ناكر لق ريثك 2رجذ ةرطنقب

 لبقأو عوجيلاب نورمان ةمثاق برل نا و هتربخان ربخل نع ىنااسف

 انباكصا ىلا ضمأ* ىل "لق رت ةجبابسلا رهذ ىلع فرشا ىتح ىجم

 ىف عضوملا اذه نع لعبا هل تلقف ٍهنع هاورخأتسي ل لقف

 ©) (© دوعسم ©أ ىنيولا 50 6) 8 هده. )18 01 1

 لعودصغ مءطص آ150ع 2 لاقف 20 ثددع. 2) 0 فقلطاو. 12ءاصسلع

 60007 يح <2) © عوشتفر 5 عوستو». رز عيوكلدا. 110

 د ا ل ل
 ن0 اوفاوقف ( فقماوف. © 0 أورتاكف» 7 0 ىهتناف. 7 0 انرشمو و

 8 5. م., © اشمو.. 2 0 اريثك 0. اقلخو) فلخو 145
 اجو © عمو ]ج10 معمو. م) 8 ءأ 0 ةرطنق رهخب» 101201 5 ةريدك

 0 ريبكو ( يفك. 227) © ختملعات. 7) 0 لاقف. 5) 0015 انا
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 أيام )52 كيس

 هتاهتنا لبق زوربيف تيقل ناكر لقو لق ءزوريف ربخ نم ناكر

 «. السلا تارا خف ةصقو هناصق ىلع صتتقاف منزلا بحاص ىلا

 فورعملا رهنلا ىلع تذخاو بالسالا خا ىلع منولا لبقأو

 رجأ فخو رخ ةوسنلق هيلع ةلخأ نحت لجوب انآ !ذف ىرانيدلاب

 ا ىعل# بتك هذه ىل «لاقو دعم ابتك ىئارف هتذخأت ةعاردو ة

 هيلا هقدحقو 0ةماع هقتع ىف كييقلاف اهسد ىنوهجو ةرصبلا لها

 هللا دبع ىب ىيحااانا لافف اهيا نع هلا سف هربخح 0 هتملعأو

 00 8117 كنا امو ناهبضا- لعا ؟ني*!تبللا 6 نيأب لكأو

 ىكق نابا نب ىلع اذاف | اميبكت عمس نا ثبلي 7 مو هلبقف كتبكح

 لاقو لق ىريراوقلا ثيللا ئباج فورعملا ىلالبلا سأر هعصو هافأو

 ا ىرفزلاب فورعما فيصو :قريراوقلا ثيللا ابا لتق ىذلا لبش
 01 !ايسالا نادبعب فورعملا سارو. :ةيلالبلا- ىروكذ ف. نم 0

 هبخأت ربثل نع هلاسف نم ةعامج سوور ىف توص ةيلالبلا ىف هل

 ىنعي نيذه نم التق لشأ هلئاق ىبيف نكي مث هنا كثيبللا ابأ 1 :

 1[ عم تناكو 12 فان وهذ و عافلا ىنح عمرم همذأو نادبعو 15

 أريسأ ةيلالب || نم لجر هعءمو ماس ىب ديد هءاج رث ؛ اهقرغف

 احدف ةريثك سوور هعمو ىربراوقلا قزالا دم هل لاقي لبش درسا

 اوناك ىينذلا اما هل لاقن نيشيلمل «ىنيذه باككا ىع هلأسف ريسالا

 ترإ © لاقك: 15 ءا © هرصن لإ 6) © 6222: 8 221أ موي. 66

 هتمايع  تيقلا. 42) 0 هتملعات. <) 0 وبا. م) 0 نم هللأو انأ.

 5 8 كييفل 5 م 2) © ملف. 2 0 هدنطم. ) 8 ىوعبرلا ابو

 6( هدم. 1150116 30 560 فورعأا ث) 15 ىبسللاو 6 ىشكلا. 72 8

 5ك ن0 © ا © قفاز ال: 1612402021 ن0. 4,2. 72 1 هر



 )هو نس أيات

 رهن ىلع ةعراشلا ةيرقلا ةيحان نم موق هاتأ هلق هنأ ربخأف 0

 «ةيحانلا كلت ىلا ملس نب دمحن هجوف ةيرفعجلاب ةفورعملا 5 بوح

 «نميف تنك لاق هنا 2 ناحيرب فورعملا هبحاص هىع ركذف

 /ةيرفعجلاب موقلا انيفاوف رهظلا الص تقو ه3 كلذو ديح عم هجون

 5 نادوسلا لج رق رصعلا تقو رح ىلا جنيبو اننيب لاققلا بشنف

 لعاو بارعالاو دنخل نم لتقو نيمزهنم اوّلوف ةقداص ةلج عيلع

 فورعمأ حدف و ناكو لسجر ةئامسمتخ ةيدعسلاو ةةيلالبلا ةرصبلا

 ريبكلا زوويف دعبتاف اباه نئلوذ كتموي عم تيمنا لح

 عجري ملف هسأر ىلع تناك ةضيبب هامر هبلط ىف اًداج آر الف

 هيلع نك كيدح روتي هامرف هنع عجري ملف هسرتب هامف هنع
 1 دعت خف ئقلف برح رهن دب 6قاوو هنع خد لف

 عب ىلا ىتح هحالس نم هاقلا خف ناك ام هدعمو زوريف عجرو

 ءانل لكخ لبس لق ىسلل نب نمح لاق ءمنرلا بكاش

 كتيحلل ذم. تتدخ لق باح مهن نسب مط 2

 ؛ةرثو ةيدعسلا عم فتموي انا لاقف ىمرادلا «ىدحع ىب لضفلا

 ءاردص ريرح ةرحص الا. هيلع ناك .امو نيدج 1 تف ىلع نكي

 برح رهت قأو لتاقي لحا فقبي م ىتح نتموب لك ردح

 ىكح ام. فرعي رثو:هنم ئيرغلا بناخل ىلا رضا ىتح 20-7

 2) © هزه 2( 3 5- (7)516 723 هرض0 20 60 طل ناحكدرلاب.

 65 8-0 رز لذ ةيرفعتل 055 5 0 مراكش“ /2) 8 تيس عا 501212

 12113 تديسو ( تيس ١ بيدس © بينشر © يقكيبست 5901 1

 01 26ععر1 هك لذ دك /) ( قاوق. ] هدم. دب. 4) 8 ره

 رسإ © |[: 72 © 02
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 أرب“ اهو زذنس

 اللف نيج يذلا ناماغ نم مالغ ةتامتس منولا .بحاص .باكعأ

 هرصق ىلأ ىهتنا ىتح ىضمو عب هوتأو مءالكو اولتقو موذخأف

 هتليل ةديف ماقف ةكماوبلاب ةفورعملا ةحكبيسلا ىلع دوج فرعي

 لع عشت هلل رسما ىلأو ىتح يبصا ثيح راس مت كلت

 ثدحلملاب فورعملا رهنلا ىلا ىضفي اهرخومو ىرانيدلاب فورعملا وهنلا ة

 ىتح ةرصبلا ىلا باهذلاب اولجعي الأ مثرماو هباحصأ عمجو اهب ماقأف

 هتليل كانه تابو اوحدجو ام لك باهنتا ىف هباحصا ىفتو 6 مرمي
 © كلت

 هجونوب نزلا بحاص ريسم نع ربخل ركذ
 ةرصبلا ىلا 4اهيف هشويجو 0

 فورعملا رهنلا ىلع عرشنت هلا ةخكبسلا /نم راس هنا هركذ

 عيج ام دعب ثدححلملاب فورعملا رهنلا ىلا ىضفي اهرخومو ىانيدلاب

 /؛ ىحايرلاب فورعملا رهنلا لباق اذا ىنح ةرصبلا كيري هباححا واهب

 ثبلي ملف ةقراب ئحايرلا ىف اوأر هنأ هوملعاف *ىنادوسلا نم موق هاتأ

 مروبعلاب نابا نب ىلع رماخ ىالسلا منزلا ىدانت ىتح اريسي الا

 ءاهز ىف وبعف ىرانيدلاب فورعملا رهنلا ىقرش ىف موقلا ناكو هيلا

 نأ ىلعل لقو ”هباكتا هدنع مينولا بحاص /شمحوا فالا تلت

 جنولا ح ماض ىضم ان6 دي ساف لاجولا ىف ديزسم ىلأ _ تجاتحا

 نع لأسف ع اهيلا راص هلا ةهلل ريغ نم اهوار ةكرح سالسلا

 06 ادم ىلإ م) 8 اهييفرا © 660 هس 2 0 ةيلعي
 2 24) 0 هس )2  © هدصب 1ص (0 0:20: ىب دمحتن رقعج وبا لق
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 ١هه خنس أباه

 لامت»و انكاح نب 0 ةتنع يف بارعالا نم ميق م 0 أذأو السيوط

 ىسع الاسو ةتنعو © المث ملكف ءملس نب قمم للا د

 هبخأف هاتاف همالك كيرن الاقف ءاذ ا اه لاغف 2 بحاص

 ا 0 3 تلدعف 0 اوربعف غلاتقب نادوسلا /

 5 3 2 0 0 0 فرصنأو مينؤلا بحاص 1باحعا

 /ثبناو ابد ىلا راص ىتح راسو /«انديك اودارا امنا هنا كملعأ

 نولكأيو نوحذي اولعجت رقبلاو منغلاب اوءاجت هلخنلا ىف هباكتا
 ١ فورعملا و ينخرالا لخد ىتح راس ميبصا املف كانه هتليل م ماقأو

 نم 5صضايفلل لباقملا ريمالا رهن ىلا قفني مينخرا وهو ” ىرهطملاب

 نم مهق هدعمو ىرينعلا ءالعلا ىب باهش كانه :اودجوف هيبناج

 نم ل + ا ناك نم ريغن 5 باهت 0 داو 4 كد أوعقوأف ليخلا

 نحمو ه: ضايفلا نم 406 فصنملاب باقتت فخو هن ةعامج همهباككأ

 2) 8 اذا. 85) ( هرهعو 8 ط. 1. رعتنع 11206 نا
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 ةلبك٠ 7) © تقداورو 23 تسداو, هر 85 هك © 57521 © لكتششإل

 1 ف. 7) 5كتطأ[6 5 جبحوأو 0 حدحرأ © جمدحوأ ,.(ج ا 1

 ) 5 ىرهطلاب. ل عدءك د 00 د 7 صايعل. 2 ( هلجوف

 0 كجوف. #) 0 ب عشوان» 2) 2 هياكعا نم ظعامجل 20)

 فصمسملابو (0 فضدلابو © عصسملاب. هد) 282 ضامعلا.



 تب

 أن "هه زئئس

 وتأف ينرلا نم اعمج اهيف اودجوو هاهوبهتناف ةيرقلا هباحصا

 نفسلا لخدأت لدنقلا روم ىلا راص رث ةدداوق ىلع عقرفف عب

 وفو ىحلاصلاب فورعملا رهنلا ىلا ذفانلا 8 ىنسكلاب فورعألا هرهنلا

 هباكعكأ ضعب نع ركذذ «كانه :طبسب ماقأق ا رهف

 قردتو ١ <كلذا لبق دوق نوكي نأ ركنأو داوقلا دوق ءانهه لاق. هنا

 نم دلجر أودجوف مايد ةعيرم ل 1 هراص ىتح راهذنالا ىف ءباحصأ

 ركل ند نلمح هلا لاقي ةرصبلا يسلك لما نك يرام

 لاقف ةيلاليلا نع ةلاستو هفرعو باع ملسف كك هوتأف 1 ىدتي ىلا

 اطورش كنولأسي 28 كوتأف نادوسلا ىنيقلف عنلاسرب كتبت اهنا

 ىنمضو عل لأس ام هاطعأق اوعاطاو كل اوعمس اغايا جتيطعا 4 اذا

 تع و .ةلييس لخ ب هريح ىف أوريصي ىتح متماب مهل مايقلا
2 

 هرظتني م 2 خعبرأ هتاف “٠ دنع عجرو ) ءاععلا ل هريص نم

 ل تناك ىلا ىنفسلا 0 ىلثو سماك مول ىف راسف هناب ملف

 هىنادرواذلا هل لاقي رهن نيب اميف رهظلا « ىلع وه ذخأو رهنلا ىف

 مودعتي ملف ّئحاصلاب فورعملا رهنلاو ىنسكلاب فورغملا رهنلاو
 2" سراف ةثامتس ءاهعز ريمالا رهن وكن نم ةلبقم اليخ وار ىتح

 موملكف هيبرغ ىف ليشكل و ناكو ينادروادلا رهنلا ىلا هباكعا عرسأف

 «) © احتوبهتننأ ءباكصأ رمأو ةيرقلا لخلف 2) 0 :ناك)© 110
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 ظذ1111ذ11ذذأ]# ]ذ]1] ]ذك كذا أذ أذ ذ ذأ

 مايردو سحيم عي مح عر

 "هد خمس | يرش

 نارمع 0 كرب ىلأ هتلح جيبولا نأ هربخأف فلو وبا دافأو جبصأ

 ةداتأ, كلذ ىع جهعفادف دعم ناك امير هب اومه ةيرقلا لها ناو

 ءاهلزنف بويا نب 2 ىلعملل ةيرق ىلا راصف لدنقلا لخد ىتح هايا

 ةهنم :لجر ةثامتلت كانه اودجوف مابذ ىلا هباكصأ م ثبناو

 لاقف لاب هبلاطف بويا نب ىلعملل اليكو اوحدجوو عب دتأف مينولا

 املف ءبلا كعب ملو بوف هقلطأف لاملاب كيناف 7: ءراسرب ذآ وبعأ

 ةركُذ اميف ناكر لق <«تبهتناف ةيرقلا باهتناب زمأ هيلع ًاطبا

 تعفو كقلو انعم بهتني ذكموي جذؤلا بدحاص تضم ىكقلف هنع

 10 اهضعبو هلي ىف اهضعب راصف )0 يرض فوص ذبح ىلع هديو ىدي

 راس* مت 2 ء2هل اهتكون ىحخ اهيلع ىبناجي لعجو ىدك 3

 ٌىبرغ ىف لَدْنَقلا ىطاش ىلع «ىبنيزلا ةحلسم ىلا رص 1 ىتح

 هنأ م نوري ثو هذحلسملا ىف اونك ىنيذلا موقلا هل تبتف رهنلا

 تابو 0 نينثام ءاسهن اوناكو نيعمجا اولتقف اةناح أوركاعف هنوقيطي

 ؛5 لدنقلا ةخبس ىلا ادصاق لملا نقو ىف ادغ مق رصقلا ىف هتليل

 لخدف نارذنم هاوفاو ىتح رهنلا /ىتفاح هئاحصا فنتكاو

 0 1 ككسللطلا 06( 6 ىسنأو. 2 5 داوسلأ: 4 6 ىبعللا.

 2 © هرم. رو 5 «60 ةءو. ن0« 85 ماض اك
 كلانه. 2 0 ©« 0 هنص. #) 8 58. 8, © ناشرسو ( ناسفترح»
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 [أنبإت )وه زئنس

 ةلوكلا ريهز اذه .ل لاقف هفرعف هيدي نيب وهو ْئيك هقأف

 جنولا بحاص ماقاو “ هقنع تبرضف م رماف >ابأ 6 كواقينسا اف

 هاتف ةلجد ىطاش ىلا 2ةعيلط هجو مبصا املف هتليلو هموب

 ةريزمملو ١ ةريزجلاب نينقصال / قتال ةلجحب نأ  هملعأف ه«ةعيلط

 ةخلجد ىلا رصعلا كعد ةعيلاطلا كبف لكنقلا خهوف ىلع ذكموبي 93

 و سابعلا 0 فورعم ا انآ برغل ثتفو ناك اًنيناعف 0 فرعيبل

 3 جوز وهو نارمع هل لاقي دنأل نم لجر هعمو ربكالا هنبا لاخ

 ذل مدنا انيكي !اكذو هايج /امهل ”فصف١ انف 00 أ

 نفسلا فخأب رمأف 3 نبع اولا ١ دكت "نلف أ دكنا "0 0

 اردجوف رجلا ىلا هباكتا راصف 7 ىبج نم انايب 1 نيتضت ىتلا

 نط ةحم مال نفيك» لاداعا اهي يعش «ياقامأ .قابلس

 بوكرب سانلا هروعمأو جنولا نم ةرشع اهيفو / تاناكرسبو خيسك)

 هباككا ريعو ربع برغملا تقو 0ي كلذو * لما ءاج املف ىفسلا

 ةيباكصأ نم دنع عطقناذ هي هيرأ أ ” تدتشاو لدتعلا ةتهودد لايخ 5

 دك يحدللا هيك ىلا ” نفتسلا ههعم "كتاناكو 'لفلد ' قباب“ قتكملا

 2 ©( ةافان, © ىتاناقد |, 5): 0 ليلا ء) 8 كواطيسسا. 2 0

 هتعيلط. 2 ) 0 هربخاف. رى © نيتادشو 8 سادس, © ىيدادش.
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 ١هه زخْئس |ايبأ

 6 ناك ىل لاقف امهفرعا الر لق ىسيقلا ريشب سارو لالا 1

 ؛امهعرصم اوأر امل امهباكتا ءهمرهناف امهتاتقف مدقلا 5 نامدقي ناذم

 بهذم لك اوبهذف سانلا مزهنأو هنع 0 اميف ناكر لاق

 ءاوسمغنا دوفاو املف وهنلا رزج كقو نابب رهن ىلا 4 نادوسلا ععبتاو

 1 هنوبسحف ىقلم ميرج وهو هبرض شابللا وبا ناك ىذلا دوسالا

 ليست فرع نم دب رمو نضقأ ىتح لجاتللب متو اد
 موقلا راص املف ناكر لق ء«همولك ةاوادع رمأت يذلا بحاص ىلا

 تيناك هلآ ىفسلا تذ-خاو قرغ نم قورغو نايب رهن ةهموف ىلا

 هرهنلا اولخدا لاقف هانيتأت ةنيفس نم ولي ولم اذا ٌباودلا اهيف

 ديمح نب ىيحي لخدف كانه انيمك عل ناذ 7 ناكيرشب فورعم ا
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 0 ضرالا ىلإ اوراص ىتح لاجيلاو مالعالا تعلط نا ثبلي

 ©) © اوزطت .2) 0 هدم. ""2) © ةّزضقلاا 200 نافلا 60

 دكا اكاد رز 0 6 اح كر ط ما 6 راداحسس. 0 )#2 

 ملاجر# 2 0هيلع. 42) 0 © 0 خف. 2) 0 رببكك 53

 كابارثا لافشفا هر ظ عع

3 222 



 ا : ام
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 املق هعفلكف قالانه /تاجرد ىف. نعاق“لجتريا انا :اذاذ | تفرشأف اعيش
 تيتا هللا وُقَع نب #نارّيس انا لاق 5ىنملك ةيبرعلاب مصقأ ىنعمم
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 ا اهم خاس

 لاقو وهنلا «اذع ةعوف ىلع كانه ةكبسب اوماقأف لحجر فلا كة عاس

 ليقع د ااجلكا بتكوا ةوملعات .الاوا برغلا ىلإ مكوتا نا:هل

 اك ءذلبالا لها نم ةعامج ىف هدعياب ناك ىكق هنأ هيف ان هركفذي

 0 كنإو ةهلئاعي ١ 0 علا ببسلاب هل هفاح هرك في سيمر ل

 كعب ةركالا ضعب عم امهيلا نيياتللاب هجوو هيلا ناطاسلا رابخا و

 ملا خكربسلا كيري نوميم رهذ نم راسو اهيلصود 6 نأ هفادحأ نأ

 1 عجم و اهيفيشلاو :ةيسداقلا ىلا راص ايلذ مةعيلط اهيف أيه ناك*

 اهلخدي ملف ىرقلا 8بكنتي راس اذا ناكو ةايمر ىارو اريعن كانه

 لاش خا عامنج ف ايفيشلا كارريصيا) نأ ملسإ نير دمح راو

 اب 7 ناك كرمت ىف هباكصأ نم لجرلا «:ّلتاق هيلا اوملسي نا اهلعا

 لجرلا كلذب* هل ةقفاط ا هدهنا اور هنا هبخأت هيلا عجرف

 بايهتناب و 2رمأو ناملغلاب اصف هل قعنمو ريس الا نم لل

 ايلحو اهوجو اقروو هانبع اميظع الم ”اههنم بهتناف نيتبرقلا

 ناملغ نم امالخغ رشع ةعبرأ اهبف راد ىلع اوفقوو 40 ,نىاس  ىاس 5
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 )هه ةنس ايكاأ

 تاكؤجملاو «تاّيبيولل ىف ىرقلا لضاو تايريمسلا ىف اليبكلاو 5

 ٍتاشنلل ةايقوحك رمنلا ٌ مكي و 5 كاسمالاب هباكحأ رماف

 هباككأ نم ةعامج 06 نا كقو 0 اوفرعيل موق قانم جرخ

 ةنم يورخ اوسحا املف جصاخشال نيفخ اهيف ءاونمكف ةيرقلا اونأف

 1 00 الجر 0 نينا 00 0 5 نم 00

 رماو نيبو هنيب ترج ةرطانم دعب ا برضب ومأف 3

 هانأف ختاوصأ عمسي وهو راهنلا فصن ىلآ مآقأو 9 طظافتحالاب

 ,م هنا هيلعأت رهنلا مروغ نع هلأسف انماتسم ةيدابلا لها نم لجر

 هعمجع هتدواعم ىلع موقلا نا هملعأو ضاخإ هنم اعضوم فرعي

 رادقم ىلع اعضوم هب ىلا ىتح لجرلا عم ضهنف و هنولتاقي

 هفلخ سانلا ضاخو هيدي نيب رهنلا ضاخن ةيديحملا نم ليم

 ئقرش ”ى راض اًملف :8تاودلاب ربعو 8 ٌئيلمزلب فوحلا تل 0
 15 رمأو /ديف لوينف دكاسملا ىلا ىنح نوميم رهن وك اعجار 3 رهذلا

 ىف 7 هعمجع سيبمر شيج ردحكاو 7 هموي ماقاو تبصنق سوورلاب

 10 د رمهنلا ءازاب 0 ىسشقأب فرعي عضوم اوماقآت ليجد ىطب

 نم هجوف كانه ميقلا ماقع هربخأت هيلا عجرف عيلط هجوو رايخل

 4) 7 0004. تاسرتلا 2ءم06 © تاحنوخملا, © تاحكايوكملاو ب
 ظ تاحركم او. 6) 8 امون. 2 © ملف عا 2201 جوخ 20 جم
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 ابك )هه زخئس

 ملا ةيرقلا نم اجراخ لينف 0اتقفابي فرعي اهنا ا ىح راسو

 اوملسف ركلا لا هانأف 0 رك كح عرش هير كف 2 رهدلا ىلع

 لجر دءاسجو دار | اج لاونالا نم 4 هولمأو ريخ هل أوعدو بلع

 هه

 معز هل ليكحاسو عدلب ليقف 0 هيودنأم هل نفد ني ىدوهي

 معرف هماهنع :باجأف ةريثتك لئاسم نع لاس رق* هدايا 8 أركش عنا

 تامالع نع هلأسو هعم لاتقلا ىري هناو ةاروتلا ىف هتفص دىجي هنا

 ناكو هتداكحي كلت هتليل هعم ممتن هيف اهفرع هنا ركذ هندب ىف

 ذيبنلا ركني فتموي نكي رثو ةتسلا هباككاب هكسع ليتعا لئن اذا

 0 011 ب نيك اذا مدعتي »نو و هظافما" نم* ندلحا لع

 نم لجر ليللا رخآ ىف هاتأ ةليللا كلت ىف ناك املف هكسع ظفح

 كل ارتدت هلا ”ىرقلاو حتفملا لاهاو سيمر "نا هملعأت خرللا لعا

 ناو كاشلا سالسلاب /اليبدلا مهعمو تا ىق ةّلبَألا لهاو اليقعو

 ل ةليللا كلت ىف. اوراص دقو تارفلا لما نم :عيج 73 ىريبلل

 يصف رمأ ج ارضا امللق © روبعلا ةوعنميل اهوعطقف نوميم رهن ةرطغق

 نوميم رهن ىفاو ىنح خوللا وم »ىف ذخأو اليجد أوريعف جنولاب 5

 يف تايريمسلاو رهنلا 0 ىقرش ىف سانلاو ةعوطقم ةرطنقلا «دكجوف
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 دو خس أبو

 خيلع عسفنا نادوسلا «ىقلاف ةيرفعلل لها لاح غلب امل هوفاو

 تايريهسلا اوجرخأت 0 اهيلتاقمو اهيحالم تايريمس عبرأ مهنم اوذيخأف

 هىرقلا لا ناو هيلا ريصملا «ىلع مال ىتح متاعحي رف نوع ىنا
 اليلج الام نوع ىنا نبا بحاصلو هل اونمضو اسيمر /ماوضرح

 وجهئاند ةخسويخ مادلسغ لك مهناملغ كر لع 9 نويجروش اال ىدمضو

 /: ماكحللاب فورعملاو * روسأملا ئريمنلاب فورعملا مالغلا نع مهلأسف | مس ال

 ةيحانلا لها ناف ماكل امأو مهيديا ىف ةريسف ىريمنلا امأ اولاقف

 ا: تقنع تبرضف ءامدلا كفسيو مهتببحات ىف ضيعلت ناك كنا أ

 مهقانعأ باساب رسمأ ةريخ فرع اهلف كسلا ىليأ وهذ 0 0

 فلح هناك ىدادوبلا سدح .ىيزدست ل داجر لإ تيبرضف

 تقرحأف مهنفغس قارحاب رماو لاغبلا ىلع مالعالاو سوعرلا لجو هقلطأف

 13: نب قسخلاب. .فرعيب ردهن ىلا ؛ىهتتان 1تيرف يشن نا 0

 قاتسرو ةنيرفعللا نيب 10 ضرخعت نان هتك ىضاقلا نيك

 هيلع اوضرعف لجاع ىنب نم ةيرقلا لحما نم موق هءاجن* صغقلا

 مهل 0 ضرعلا كرنب رمأو ايخ مارج حث مهيدل ام هل اولذبو 7 مهسفنأ

 ©) 8 هدد. كرا الثا 5102 5( © ىفلاو. 2): 89 0. 6

 اييلئاعو "6 © د“ ر/ى) 8 68 0/5 7 نيبيحر وسلا,
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 أوم اهد زخئس

 لصا «ههعمو دنت ءاج نأ ثبلي فو ةللجد ىلا رهنلا نم يرخت

 فورعملا بوقعي ىأب ةىنتكملا مدقتف كاشلا حالسلا ىف ةيرفعملا

 نم انويتيطعا ام متماع اما ةيرفعلل لها اي هل لاقف «ناركب

 ندا نار احلا انيلع :اونيعت هلو انرلطافم الا هظاتملا  قامالا

 جيجحصلاو مويعنلاب ةتاوصاأ تعفتراف انم «دحا مكب زانجا ىتمو

 ةثامتلث ءاهر هيف عضوم كانه ناكو و باشنلاو ةراجلاب * همرو

 تراص ىتح + ضعبب اهضعب نرقو تنحل اهذخأب رماذ * فقونرز

 ميقلا ؛«اوقكلف ةلئاقملا اهبكرو ءاملا ىلا تمحرطو 8تاشاشلاك

 ةحابس فينارزلا فخا لبق فتموي نابا نب ىلع ربع هضعب لاقف

 رهنلا ىطاش نع هاولاز دقو ٍينؤلا ربعو فقينارزلا تعمج مث م

 ادلب هلم اذأو ريتك "قلخ هدم لجسم فيسلا قف اوعضوف
 هل لاقي نييجروشلا ناملغ نم امالغ هّجوو جخليبس ىّلخو جخوف

 مدرف هباككا نم ةيرفعلل لخد ناك نم ىلا واغتلاب م فرعي رئاس

 ىبس وأ ةيرقلا هذه نم اعيش بهتنا نم ةمخلا نكرب 3 ىدانو

 رث «ةعجوملا ةبيقعلا ودب تّلح ىلقف كلذ لعف ىف ادحا اهنمدت

 ”اذا ىتح ءاسورلا هباكصا عمتجاو هيقرش ىلا بيسلا قرغ نم ربع

 مرهنلا ىطب ىل* هثارو نم ريعنلا عمس ةولغ ردع ةيرقلا ه5 زواج

 6( 6 عاعم» 5) 8 5. م., © ىتكللا6 226 © 8. »بو 0 نانرجكاب.

 اال ةكراتلا 2 © قحلو. ١ 7) 507 ةيعنلاو رتعتلاب 8 )2 ١"
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 )هو نس أبواب

 ٍهنم اذدحا ةالو دري* ال هنا جيلعي نا احلصم رما مث « ةينارفلا

 ىف طخكيل لقو هظالغلا نامالب كلذ ىلع 8 فلحو جيلاوم ىلا

 نيقابلا عمجب رق ءاوكتف ارجخ ضم ©«اوسحا نإ 200 0

 /برعلا ناسلب حصغي نم عريغو ةيونلاو نو « خيتارغلا 2

 هر هنا عملعاو هسفن نم فتوو نمضو كلذ لثم ىلع هل فلحت

 ىار املو /هلل ابضغ الأ بخ امو ايندحلا ضارعا نم ضوعل سر
 لك ى مكعم انذانانه:لقو نينلا ىف كاسفلا ني نانلا شا

 اوضرف ىيسفنب 7اهيذ مكعم رطاخاو ىديب* اهيف مككرشأ برح

 ابا ىنكي نييجروشلا نم امالغ رما ركسا املف ريخب هل اوعدو

 »و ىلأ ىتح راسو ةهتوصب نيعمتجج اونك مثل قوب ىف يفذف 2 ةرانم
<2 

 نوع لأ ىبأ بحاصو م ىريب كانه ىفلأف اعجار بيسلا

 ”راصف اهباوجب هيلا عجرف «اهافخا ةلاسرب ةاقرشم يلا هجوف

 ملسف نوع نأ نب هدمح بحاص مّدقتف رهنلا ىلا منزلا بحاص
 هديلع كىسفت نأ 0كنم انبحاص ءاويج نكي رف مدل لاقو هيلع

 15 تأ رن لاقف طساوب تملع دق ام كيلا هنم ناك ىقو هلع

 مكزواجا ىتح فيرطلا يف ىل ”نوعسوي كباكحال ٌلقف مكلاتقل
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 انه“ "هه نس

 ىلع نمآ تنا هل اولوقو مالسلا مكبحاص ىلع « اوأرقا هل لق

 0 ددرأو كحا ىكل ضرع 05525 نك نم هك كثيببدح كسفن

 "دانك ةسمخ .سأر لك .« نع .كل 0 جيلاوم ىلع ديبعلا ءالوه

 عج رمل 7 لاو ككلذ نم بضغف سيم », ل لاق ام هوملعأت هوسنأت

 و كلانع ءامدلا نضوخايلو هراد نقركلو سيمر أوما ىطب نرقبيلف 5

 ىنلا عضوملا لباقم ىلا #فرصناف هب اورمأ اب هوباجاف هيلا اوفرصناف

 فعج نب ميعاربأ 0 مويا كلذ 9 دافاوف 2 ماقا خلجد نم هدب ٍِف

 هأتأو كقولا كلذ ىف الا هب فح نكي لو ىنادمهلاب فورعملا

 سيل هل لاقف ميعاربا داتا ةرخآلا ءاشعلا ىلص املف 1اهأرقف بتكب

 ككل 10 عيب دلدقف عجورت لاق ىأولا اف لاق راذملا ناين ككل ىأولا 0

 ةساالبلا نم هاعيج تفطخو نانامياسو 11 و نايمو نادابع لفأ

 نم كلذ نادوسلا عمس املف كنورظتني 0 ناسرباو لكنقلا مانهوفب

 اوفاخ مويا كلذ ىف 7 هيلع ضرع سيمر ناك أعم ميعاربأ لوف

 برطضاو ٍهضعب برهف جيلاوم ىلا دريل هيلع لاتحا .نوكي نأ

 نم بره نم برهو جبارطضا هيلع ماس نب دكمح دهءاجث نوقابلا 5

 نم جحنروسلا زيمو « اكلم اعدو كملت :هتليل ىف قاعمجك عرماف

 2) 0 615 0 اورقار ا © هدصبءىلغ.ا ١ 2) 0 الونأ ١2 © كيلا. 0 )2 ١
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 7 0 نادورامسو» 0ز 2 6+ 6 اعيبمج. 2 0 هموفتب» 9( 15 ىراسودأو
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 هو «زئئنشس اينو

 برهو احالسو ةيريمس اوذخاو مومزهف موقلا اوقلف ريغصلا «  قونلا

 دموي © ماقاف ربخل هربخاف ديح نب ىيكج عجرو كلانه 5 ناك نم

 ةيرفعلل لها ىلع ءذخضتا نا دعب ةراذملا ديري دغ نم راسو

 نع املف ذعع "ورتسي الوتادحا“/ةيلخ اونيعياالو نشاطك ل

 5 [:كدكتوا ىلع ةعراتش وكيلا ةيرقبفرعت ةيرقا نأ راك 9 بيبسلا

 كلذ هموي :علتاقي لزي ملف عمج ىف اسيمر كلانه 7فقفاوف

 / مالغ لشقو باشنلاب ةعامج عنم رقعو ةّدع هباككا نم ا

 اهييف ىراك * ةيريمس :7نقرغو سيمر عم ناك نوع قا نب كبكمل

 ”راذملا ديري عضوملا كلذ نم راسو هقنع تبرضو 1 نيكل اهحالم

 1 اناتسب ىلرف رك ىتح هواج هدادمابب فورعملا رهنلا ىلا راص املف

 ”تبثاو هيلع دعقف وّلتلل ىصقف نيطايشلا لبك فرعي م الثو
 ليش نع ركذف «ةعيللط هسفنل لعجو ءارحكضلا ىف ةباككا

 نأ ونبكأ هيلا ١ لسا هلجم "نع" ةةتعيلط كلت 0
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 نب رفعج راد لزنف اهلخدو اهنع اوبرهف خيرقلا للفأ مهب رذنو

 لجرب هوناف ةيرقلا ىف هباكصا « ىيفتو قوسلا ىف ىو ناميلس

 هجوف هةيجالا ىف هنا بخاف نييمتاهلا ةءالكو ىع هلأسف هردجو

 ةئاادلا ردح نب وح ومو ةسيئربا ةانذ 4 نابع ينقلملا

 ىدنع لم ال لاقف لاملا نع هلأسف منييدايزلا اوم ىحا ءىيينلاب و

 هجوف هافخا ناك ىف ءىشب رفا لتقلا فاخ املف هقنع برضب رماف
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 داوم نم لج ا نم جوخ برغملا تقو ةكلذو ةيسداقلا

 بخل هاناذ نادوسلا ىم « الجر لتقف هباككا ىلع نكمل ضعب
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 أبدل امو دس

 اولصف . رهظلا اةالص تدّقو ةىف اهيلا راصمف درواذابلا روم 3 قو

 ”اك21 هنو ملس , ىب .ىبح“ فيسو نابآ _ىبا ىلع فيسو, هفيس

 نب ىلع لعجو ةيدبحملا وحن اعجار رصعلاو رهظلا نيب اميف*

 ادآ9 نما دبنأب نم ربخ فرعي :نا هرمأو. .ةهباكعا رخل ىف نابأ ة
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 اا نب لع هل لاقف دباككا هيلا ىفاوتو نم ياوبرشف «سانلا رماو

 انسلف ة.انوعبتي موق سح عهسنو ةقراب انئارو نم ىرن انك لق

 010 ةمالك متنسي ملف انيلا نودص © ما انع اوغجنأ ىئردن

 ىتكملا ىبونلا ةيرفم ردبف ىالسلا ينزلا :ىدانتو موقلا فحل

 دلك الكاكا عتق ناكو ماكل .حشستو , اص نب "ناحجرو .ماص_ ىبأب

 ىم لجر هيقلف هباككأ ءمكقتو هيدي نيب :ناك اقبط لوانت صهن

 قبطلاب هفذحو هيلع لج مذ هآر اًملف :لبْلِب هل لاقي نيس

 مزهذأو برا وو دحالشت لبلد ىمرف* هدي ىف ناك ىنذلا

 نم لشاقو هوجو ىلع اوبهذف لجر فالآ ةعبرا هاوناكو هباكحا ؛5
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 )وو طمس أبدأ

 كلذ نم هب م« غجز3قنتسا ىف هللا ناو لال ءمس نم هيلع اوناك

 غلببو لزانملاو لاومالو 7كيبعلا جكلعو مرادقا عفرب ن .رأ كيري هناو

 هنالص* نم غرف املف «كلذ ىلع هل فلح رث رومالا ىلعا ههب

 مل هآف ال نم هومهغفي نأ هلوق هنع اومهف نيذلا رمأ 2 هتبطخو
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 الضو اهم خنس

 جيلا ةىقا الا ناسحالا نم اعيش ه عدي الو هلذخ الو هب ردغي

 نوتأت متنك امل مكقانعا برض تدرا ءدق لاقف عيلاوم احد رث

 مرح ام عتب متاعفو يميقو عويتفعضتسا ىيذلا ناملغلا ءالوه ىلا

 ىنيلكف نيقيطي ال ام هيلع متلعجو هب هءالعفت نا مكيلع هللا

 مو قابا ناملغلا ءالوه نا اولاقف مكقالطا تيارذ مكيف ىاكعا ة

 جقلطأو الم انم د انيلع الو كيلع نوقبي الف 2كنم نوبرهب

 ةليكوو مالوم موق ّلك مطب ث ابطش اورضحأف عناملغ رمأت انل
 الأ هئاسن ىالطب جعفلحأو «ةبطش ةئامميخ غنم لجر لك برضف

 ةرصبلا يوك اوضف #ممهقلطأو هباححا ددعب الو هعضوم ادحا اوملعي

 ربع ىتح ماًكيركب فرعيو هللا دبع هل لاقي جنم لجر ىبضمو ؛0

 ةسيخ 6كانه ناكو جناملغ اوزركيل نييجروشلا ةرذنأف اليجد
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 لد نرودم رهن ىلآ اورامصو اليجد 0 ىنتح هباككا بكرو

 ماقاو و نوميم رهن ىلع عراشلا ىوسلا طسو ىف ىذلا جسما و

 رطغلا موي ”ىلا نادوسلا هيلا عمتجج هبأد كلذ لوي رثو كانه
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 اهو زئئس ور

 نولتاقي ةنكلا مهل نب ةيلاوعأو  ميسننا نينموملا ن م ىرتشأ هلا
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 نم "هه خمس

 ةرصبلا نم هيلا قيقدلا ليقنا ىالوم ناملغب الكوم تنك لق

 ميقم وهو هب تررف لعفأ تنك امك جيلا كلذ تليخ 7 هقرفأو

 «ىورصمأو هيلا ى اوراصف هباككا ىذخأت ىترفقلا رصق ىف لخأبب

 ىذلا عضولملأ نع ىلاكمف كلذ تلاعفف كيم االاب كا ميلسنلاب

 انل تعمم لف لاف ةرصملا نم تبقا نقلا هذربخاف كنم نتج 5

 كل اى ملع ال تلق 5 ئنولا وبخ اف لاق ال تلق ا!وبخ ةرصبلاب
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 رارخحالا نم 01ج رولا ىف لعيب نمو رمتلاو فيوسلاو فيقدلا
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 1 "هد خنس

 هيلطف ابراه ةرصبلا نم جوخ نم نحب رقظي رو أوقرفتنف يي

 لها نم ةعامج ليمب ءاجر نبا هربخأو هيلع ردقي ملق ءاجر نبا
 ا 12ش ادح سيح نميت ناكم عشبحا عدخات هيلا ةرصبلا

 نب ىلع منؤلا بحاص نباو 5 ىدابالا 0 .بب ديحنو بلعت

 ٍةسبخ لماح ةيراجو * هل *ذبا اهعمو هنبا ما هتجوزو ربك الأ كي و

 6 ملس نب دمع هباكدا نم دعمو دادغب كيري ههجول وه ىضمو

 ا [5 املف «ىيرقلا :شيريو عماج» نب ناميلسو ىمح نبا ىيكيو

 ةخكطبلا رما ىلب ناك نييلهابلا لاهم ضعب هب رذن ةكطبلاب

 020 ع ذأ نبا نيس كلا هلجو .ءانخألااوابع» نبريمعا هلا لاقي

 وه صلخ ىتح نوع ىنا ىبال لاتحاف طساوب ناطلسلا لماع

 الوح اهسب ماقان مالسلا ةنيدم ىلا ررص مث هلي نم هباكتاو

 هنا معزي 7ناكو كبز نسب ىسيع ىب ديا مىلآ اهيف /بستناو

 هباككا رئايض ىف ام فرعو تايآ اهب :هماقم . مأيا هل رهظ

 ةقيقح ةملعي نأ ةّيآ اهب* مهبر لأس هناو هنم دحاو لك هلعفي

 قرب الو طئاح ىلع هيلا رظني وهو هل بتكي اباتك ىلرف هرصا اق

 مالسلا ةنيدمع 0 عنأ هعابت ضعب ىع ركأذو « ءبناك صخادت

 7! بستني ناك م لني نب رفعج عانم عام لايئثسا

 كبع نب ىبيكإ امالغو 70 مساقلا نب نيك ناحوص نب كيز كلل

 مى اك 2 اشم ىمدف ,«فقيفرو ىشم ؟ ناتاخ نب ناعولا

 0 1 80 2ك) 6 هذك نك ه) ظاورنللا 2 ©

 نراكو. 3 هضم. ىلي. ير © © ف ى) 020016 ىب دمحم 7) 8 © ف.

 2 0200 0 6 كاع نأ: 2) ا شنب 00 020 2 نك

 30 ناحوص. 7# 0 20016 هب الريف 1. ©. هب الوئف. 7 ( اقيشمو

 اعيفدوز 120 اق سم أ أقييشر.



 )هد خّئس نا

 ىلا ريصملاب دعرلا اذه توصب تريمأ ىلا «صتوفتكي 2 كاش

 هنا اهلها وأ ةيدابلا ىلا هيصم دنع هنا ةركذو ««ةرصبلا

 كلب عدة خاف ةفوللا ةيحانب  لوققملا :نيسنل هوبا رع نب ىيك

 ىلا هغب 4فحزف ةريتك ةعامج نم اهب عمتجا ىتح قنم اموق

 تناك ةميظع ةعقو هنيب تناكف نحول هل لاقي نيركبلاب عضوم

 7, ترفنف اعيرذ النق اهيف م اولتق مدباكا ىلعو * هيلع اهيف ةئادلا

 تبنو برعلا هنع تقرفت املف هتبعح :تبتجتاو هتفركو برعلا هنع
 ةعيبص ىنب ىيف اهب لزنف ةرصبلا ىلا اهنع صخش ةيدابلا هب
 هاوخاو 8 ىّلهملاب فورعملا * نابأ نب لع ٍهنم ةعابج اهب هعبتاف

 ها

 ةرصبلا لحأ ةنتف كلذ ففاوو اهب ناطلسلا لماع 7ىاضخل ءاجر

 هكيفلا 0022 نا نيقيرفلا مدكحا ىف 7١ عمطف ةيدحسلا ةيلالبلاب

 ىمسي عدحا تابع م نكس اوجرخن هباكصأ نم مغن ةعبرأ مماف :

 كثلاتلاو ىيرقلا ”شيوب رخآلاو ىجهلا باضقلا وملس ىب نم
 و
53 

 هويحع اوناك ئييذلا 8و .ىنانّديصلا نيسلل عبارتلاو باشلا 1

 هيلا باتو دحا كلبلا لما نم :هبجك ملف* هيلا هاوعدف نيركبلاب

 ه) 0 1016. ىننوفسكي. 65) © 3001 دنع. ) 0 نب“ 4) 7

 ه) © ىناكو. 10ءةد0ع 8 ةبىدلا 6. م.). رك 6 ئئاكتا : 9

 اولتقفن. 7 0 تفرق. 2 © ترك 5 ةنينحت 2) 6 1 1
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 5ع0 ©( 0110011 نيتقرفملا. 5) © ليعت.:- ضر 5 75 6 ش

 ىكسشملا 7) 0 اطلع ك دض6+ راس ا 1 ملسم» 206 سيرلو

 10132 سيرت, 18 شئردو 0 5. »». 5) © ه.وز © اوبهذف. - 25
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 أروع )هه زؤئنس

 نيركبلا لها هناك دقو* هماقم نيد ناكف سامشلا ونب عن لاقي

 03 21 دى ركذ امين ىنلا لكم  ةاسفنا ,نم ودكجلا

 مرشوو هببسب ناطلسلا بابسا اولئاقو 0 ديمكح .ذغذو 5 كلانه

 لل ةيدانلا ىلا هنع ليكتف» هل اور كنتف  ةريتك ةعامج جنم

 لجر متنم نيركابلا لحما نم ةءايج هبكحح ةيدابلا ىلا لققناو

 0 مح نب ئيج.دل لاتفيا ءاسحالا للف نم. ءلابك

 ناكو /بلعت نأ نب ىو مراد ىنبل ىلوه ىناركبلاب فووعملا
 هل لاقي دوسا ةلظنح ىنب ىلاوم ضعبو رك لها نم ارجات

 ةيدابلا ىف لقتني ناك رت هشيج ىككاق ةوهو عماج نب ناميلس

 '01 د :ليقي | ناك* هنا ةنعركق3 هلا ىَحأ ىلا ىحن مام
 ركذ ةاميف اهنم سانلل ةرهاطظ ىتماما تايآ ىم تايا مايالا كلت

 كلل حا ايطفحا ال ناقل“ نما روس 7تيقلا ىلا لاق:دءنا منع

 نمو لاق م داصو فيهللاو ناكبس اهنم ةدحاو خاعاس ىف ىفاسل

 | ىف هركفا تلعجن ىتارف ىلع ىئىسفن .تيقلا ىلا كلذ

 مب تقضو ةيدابلا ىف تيبن ذأ هب ىماقم لعجاو هل لصقا ىذلا و

 توص م لصنتاو تدعرو تقربف ةباكس ىتلظاف اهلها ةعاط وسب

 تلقف ةرصبلا لصفا ليقذ 2غديف 5 تيطوخ / ىنهسب اهنم كعرلا

 2 6 ناكو. 2) © كانه. ) 8 يعكوو. 14 ,توف. ©) 0 أوركند و

 8 اوكنم. 65 5 82., © ىنانك. /) © ىيحي ىب ديحم

 قورالاز 0 فرزالا )ير © طتع ها ةصهكت بلعتو 8 5١ م. )0

 اا 2) © لق نغالش.ا 2 © نميف. ك3 5 0 145 كتنعلا

 0| 6 نضود ١ 22) © تلقل. )0 ركنا ١١ مرا قص ©

 كتاسعسصو. 7) © © ف 7 © ير را اظ هل دا © نا

 2 ] كك © هده. انك 27. 04-21: آف اهنم.



 | ةه نس وحد

 ىرق نم ةيرق ىنكاس نم ةبرخ نب نَسأ ئني ند 13 نبأ

 ناك هنا دنع ركذف دامو كولون اب 4 نينزرو اهل لاقي ىلا

 نيجراخل ىحا ةفوللا لهأ نم ميكح نب 6 ىذدج ليقي

 اهلا نيسنللا نب ىلع نسب كيز عم كلملا دبع نب ماشع ىلع

 جابأ ناو اهب ماثاذ نينزرو ىلأ الف 5 ىرلاب فقحالف بره كيز لنق

 ناقلاطلاب هدلوم ناك. سيقلا دبع نم لجر ميحرلا نبع هيب

 اديس اهدلواف هةيدنس ةيراج ىرتشاو اهب ماقاف قاوعلا مهق هناو

 لآ نم ةعابج لبق الصتم ناك هناو اذه سيح نب لع 2

 ناكو مداخل كرسيو ريغصلا ديعسو ىجرطشلا مناغ غنم رصتنملا
 رو ؟عغحدم «باتكو ناطلسلا باكا نم موق نمو هشاعم مهنم

 ع اماس نم /و 2 اهيف* نصخش ه«ناا رق < هرعشب قكمتسيو

 نب لصقفلا نب تح ىئب لع هناناهب الف ىيكتلا د

 امدو بلاط ىا نب ىلع نب سابعلا نب هللا ديبع نب و نسح

 :هتباو اهلها نم ةريثك ةعامج 8 هعبتأو هتعاط ىلا رجب نسانلا

 ىذلبأ 8 نيذلاو وعبتا قيذلا نيباديبسب تدك 0 000

 ىلا كلذ تدح امل نع لقتتان ةعامج 1ةنيب تلح ةيييصع

 لكعس 7 ىنب نم مث ميمن ” ىنب نم حتا ىلا 7 ىوضو يللا

 50)0 5: 0: لذ رمجررو» 6 نيدرو طلع عا تتمدخا 121126 12 221

 07747 115. 13101. 1. نبذ 7.١ 3ع ةكانت ىنينزرولا 5ر6 نا

 2 © 352:0 تر 0 رشبو: 61. ها م12 111 24 6 حتي

 ه6 لعادلع ةكانمتسيو 5 5 م: 1 «رعشب 6. تأ 0:47 1. هنأ ١

 ةكنمسسيو. ر) 0 هده مز 0 ىسلنلا نأ آف: 7) 8 دعبشف «
 14 ءعينافن 2 85. م., ©,ع6 © هتناو. 2100 هك 2 ©

 ىيذلا. 42 © نم. ) 0 ىوضناو. ) © © © هدم.



 يرحم "هو خنس

 لشعلا لرن" ناا ىلا «ةيف كلنخكت بتنا لونا رث'"رق .قاولا كلذ

 ىلا ةلحرت ىسوم ناو هتيغامل دعق احناص نأ رهظ مث لوطاقلا

 هركسعب كابكياب فحنو هبلا لام نمو حاصل ةنيابملا ىلع امماس

 ميفاريا داخا هيلا ىدقهملا هجوو نيموي كانه 06 يسوم ماقاو ىسوم

 /اور راقي نا اوبا دق !رماسب ىلاومللا نأ هملعي روجكنك رما ىف هدمالو

 ماف مالسلا ةنيدم ىلا هلجو هدييقتب هرمأيو ريجانك لوخد ىلع

 انلخد اذا /اولق نا عباوج ناكو ماص مهرّكف ام كلذ ىف ايهتب

 © دريغو روجكانك ىف نينموملا ريما هب رما ام انلثتما ارماس

 معز لّجر ةرصبلا تارف ىف رهظ ةنسلا هذه نم لاوش نم فصنالو ؛0

 نب كبز نى .رب ىسيع ىب ىلع نك دحا نو تم ني لع هدا

 00 هيلا 8 0 بلاط ناك 0 د نمل كح ىلع

 0 هتعب 00 ببسلاو 2 نع ل وكذ

 7!كلانه جوربخلا 15

 1١ ميحرلا كيع نسب كيك ب ىلع ركذ اميذ 0 ةبسنو هدهسأ ناكو

 ليح“ ىب بيحر نب ىلع ةنبا رق همأو سيقلا لبع « ىف هبسنو

 2) (© هدد. كنز ل5 كن © 5 8: 4) © 8 2) 0 هد.

 006 0 ككل ف قرفر ١ ركز 8 هيام © وقر افسر © اوراق
 00 0 رتقا ١ 77587200 :انأ). )2  60 هس 8 جيورخ رمل كنتيا

 ةرصبلاب جنولا ابنحاص ,/2) © بعرو» 9 هيلا ء 5010 8. © 501[

 5111 ءانع جنولا» 2) © كانه. ه) 0 نكولا كيع 11 1213 01100116

 7) 8 هد.



 اود خمس نأ

 كنكما «ناو ىتم عمسن اب بتكا معن ةدل لاقف هنم © عمسا اب

 فقيرطلا ىف ناّيمشاهلا ءدايقلف ««ٌلعفذ رخصلا 44 هشقنت نا

 ىف ىسوم درو ل.سرلاب نوبتي اوداكو ىلاوملا حضو اعيش اينغي مو

 هلوق ىلا عبجرلا /,نع هعم نم مفلختب رذتعي ةلاسلا باوج

 ة# رف هنع فلختلا مار نأ هناو .نينموملا رسيما باب تورو نود

 © 801 ةنس مهتما نم نول عبرال ارماس

 ناكو شيبرق نب نيسلل ىب 0ك روكانك قراث خنسلا هده ىفو

 10 ةسبدو 0 ىسب اح عدكم لكوف سياف ىلا زتعم ا مايأ 0 لذ

 نم هجرخا ثيللا نب بوقعي ةبراحت نيسللا نب 2ك كا ل

 نبا ىلع نع سانلا مرهنا امهلف الاجر اليك 0 مضو سبشل

 ارقا رمرهمار ةيحان 7 وثاف * زاوهالا ةيحانب ريجنك فخ نيسكل

 /”بابسا ىف ةريسلا ”ءاساو ناذمهب هافاوف فّلد ىا ىباب فحن رث

 ؛5كلذ كعب قح مت ةيحانلا كلت ىف هةثالكوو هعايضو فيضصو

 قاف اديقم بابلا ىلا روجنك لج ىف ىدحتهملا نع بتكف اَخاَض

 ©6) 5 عجم 7) © هلل 2060 5. مزن. تر © 1غ تا

 تاعلبف, (دافلك رز © فلركدذ: 12 ( نع. ى) ( نم.

 2 6 2 © هده 0 6 درواف 220 كفوأو. لد ءزص لع 6 طق

 رمأ كقو 220 نم اًخفو. 4) © 168. جلا نيسمخو سمخ» 4 0
 1 ىقد راثد 560 ]2051 زمرهمأر 200. زمهرهمأر يف وتاف. 72 2 ءا 2

 ف... م) 0 باضع)“ 0) 6 ةيالكوإ مر © © 500 ريل

 () 12561746 أغب ىب 22146 اهلف.



 آن امو ةنس

 نيكل عينا لل 2رتإ 0 عاسداو هيلع * نييبلاطلا هةبلغو خروهط

 ىسوم لبقاو ىلاوملا نم ةعامج 21 نايمشاهلا كلذب «.صخشف

 هفارصنا ىدتهملا ىلع مظعي كلذ ىف فيصو نب ملاصو هدعم نمو*

 ,ءاربيو كلذ رثكا ىف هيلع و لهتبيو فالخلو مةيصعملا ىلا هبسنيو

 ”ادتبب تيربلا ثبحاص باتك نأ ركذف. ١ (««هلعف نم هللا ك5

 هيدي ىدتهملا عفر اهنع ىسوم لوصفب ىدتيملا ىلع درو امل

 ركل دا( ميلللا هيلتع .ىتتاو هللا نى ١ قنا ىلعيا لاق رق ( ءامبنلا

 ودعلا «هتحاباو رغتلاب هلالخاو اغب نب ىسوم لعف نم كيلا

 0ك1ياك نم كيك ليت“ مهللا ةنيبو كيب اهيف ترطعا دق ا

 0] مهللا اوناك تيحت !نيملسملا شويج رصنا مبهللا .نيملسألا 0

 .]ةيف نوملسملا بكن * ثيح ىلا ىرايتخاو و ىينب م صخاش

 حابص تمدع هنا ىتينب هىرجاف مهللا عنع اعفادو هل !ةصان

 رضح نم ضعب ىع رك « ىكبي هعومد  تردحا مت ناوعالا

 هريضحو ليقلا اذه اليف لوقي لأ هيلا نعي ىف ىدنولا

 ىسوم ىلا بتكا نأ ننيولا ريمأ ىنرمأبأ لاقف بهو نب ناميلس 5

 ىإ) © ىلحخو ) 5 عاسمأو 5 . عاسداو, 6 61 6 عابتاو ء) 58

 كحق“ هكر ١] تك © عمم 62) 8 ©6 0 ادعم ا رز 6

 اعلا >> 2118 ليسو" © 710ءانع 6 يي 60

 0011 ادنتو (اريتيو)| 20 0 مي ١.)616( 4) 8 هحي١ 2 8 ©ك 0و

 70) ] هك[ ( هحاباو © ودعلا 7) 8 كبك كريبو 0 كناكر © ىلوت

 دداكم مز © كناكتا مر 115 م0 (7 كيان -7) 0066 © 5؟ د

 ”ل ليلسملا نيكار 0 يف نيملسملا بكن. )8 ىرحامو ©

 او 0 ىرجل“ 20 81ذأو



 "هد خنس | نز

 ارماس ىلا نوعجري ىلاوملا نأ معرت كنا ريمالا هللا رعا اولاقف ىلا

 هرشكا ىف كباكتاو تناو ةكانه ءاطعلا ةرتك نم هدنوردقي ان

 رغغتلا اذه ٌكست نأ تيأر ناف 4ديف كانه* مهقلا امي عساو

 ىف /انجاتخخ نم انمولتو* هباوتلاو رجالا * هلهأ ىف بسننكاو

 ةملف تلعف ءاعخ وأ ىرت* ام كعم و نمل انلاوما صاخ*

 ا موع ريمالا ناك 21ذاف ريمالا هللا حلصا اولاقف اولأس ام ىلا عبج

 ىدتبن 1ث ةنسل بارخلاب انخخا ىنعم اف اّنع فارصنالاو انكرت ىلع

 هاهجاخ ريمالا لخا مدق م غلا اوه ةنس ةلغ رتكاو اهتراعب

 ملف انع ريمالا لحر نا اهيلا لوصولا ماننكمي ل ىراحصلا ىف
 ؛ههفارصنا ربخ لصتاو هدايا هولأسو هل دوفصو امم ءىش ىلا تفتلي

 ىهتنا املف ارثا رثوت رث ةريثك ابتك كلذ ىف هيلأ. بتكف ىدتهملاب

 هجو اعيش بتللا نغت رثو 3ئرلا نم* ىسوم ”لوفق وديلا

 ىسوم ىب كيمصلا دبع اجهدحال لاقي مشاه ىب نم 5 نيلجر

 نب ىسوم نسب قناكسأ ىب ىيكج ىسمع ىناب رخآلا / فرعبدو

 :١ ىسوم ىلا ةلاسر الجو سابع نب هللا دبع نب ىلع نب ىسيع

 لاحلا 8نع اهيف.جنوقدصي ىلاوملا نم هبكسع مئض» ند كو

 ءارو هنوفلخإ ام باهذ نم هرّذاح امو اهب لاومالا فيضو ةرضخلاب

 ١ هزه. 222 606 كك © ١) 0 ( )2 .5 5] 20

 ياوتلا .ريز 5 8 اممزلدو © )  2ك0 تدصعمهدتتس“ 2 )2

  0انجرح, م00 صاخل انلاوما.' 206 هصن, 0 كك
 ناقو © ذاقأ 2) 5 61 © 0 /2) © هدص., 0ء120ع 8 !اكسس و

 7ىوتمسسا 70 626660 ىلا: - 7) © ترض كر لذ ع 0.606

 اهنمو 0 526 انم. رز © اكيد © نكمد» 7) 2 ك © هر

 ظ ءا اها لوقت در ندلحر. 2) 0 هزه. فرعس.. )8 هده )/7

 ت) ]5 ءأ © 5 0 © رداخا 5 رداك.



 أبا 7” فعل

 6 ةمرعب ىسوم ريمالا باتك ىلع درو #ل لق هيلع اوريشكا املف

 لبقا ىنح ل لصي ام دعب ىبحي نم هباتك 8 عضأ هلآ مين

 ةلثللا هاناو ىتحخ امماس. ىلا ىرلا نم: صوخشلا ىشوملا ًايهننن

 مزسع ناك ان كلذ 0 رمداب دهدعد ىدنعلا مايقو زتعم ا كالهد 5

 /املو زتعملا وهمأ ى م هكاردأ ردق ام هتوفل صوخشلا نم هيلع

 اوعياب مث دهنعيب نم هيلع هباكعا عنتمأ ىدتيمللا ةعبب هيلع تدرو

 ناضمر رهمت م نلآذ ةرشع تمتنل ارماس 9 عنعبب رب خ د

 ا دلل كيشاو, باتل لاويما انتم: فيضو, نين قاصأ يزكتسا 4
 فارصنالا ىلا ىسوم اوعدف ارماسب نيميقما ىلع كلذب ةاوكشف

 ناتسربط آم اكرات ىرلاب * , ىسومه ىلع حجلغم مدل-قو 2 ارماس ل عقب

 يلا دعك لق دنا 7 ىناشاقلا نع ركذف «كيز ئىب نسما ىلع

 نع هلأسف ىرلاب اكلافم 0 كنا 1 ذب ىلا ىم ىخا ىسبأ

 اذ ناو اوميقي نا اوبا كق كلاوملا نأ ركذف هفايبصنا ببس

 اس جار جتفا ىسوم نأ رق اعيش 1 هماقم نغي من اوفرصنا

 اميف 00 "هد ةخنس ناضمر رهش ه0 لهتسم دكحالا موب 7 "دل

 لفا عمتجاذ , رد فلا ةثاهييخ ردق و دحالا موسيب * 30-0

 اة 0 لا 6) ١] عمصأ. هر © لع

 ه) ١ 010 رهأ. ©) ] مابعدو ( دهايعدو () كاشف (10166ع هانتف).

 هن 6 15 هر. ى)-0 جل كدعمد. 2) 72:70 2 (0. 8 اوكسم.

 0 16 )لسجل -2) 0 هد. 82 © كابكابا (612!) )8 5

 72) 18 ء( 0 ناوعلا ماعم. 2) 0 سمخ. 60) 8 ©( 0 ملس مز (©

 ىتحام, 1١ ىبحام. 7) ١] لحأو موي. © 3غ 133 560 090. ىف١ 7) 60 0



 )هه خس أبا“

 ةلعشت اغب نب يسوم ىلا تينتك جرمأ تركنأو « ابارطضا كارثالا

 تدح ام تودح لبق اهيلع 6 هدورو تلمأو اهلبق ام ىلا مودقلا

 حلغم لإ ,ىسوم 0 كو نانسربطب جلغمو بلع اهبانك 6 دورو

 0 / انا دحأ ضعب ىتدخغ 6 ىرلاب وهو * هيلا 0 هرمأب

 ترو "امدلم ”ىالاظلا قكير :ىلب :ئسلللا كتلكطا 3 000 0 أ

 ىلع كلذ مظعف هنم هجون ثيح ىلا اعجار فرصنا باتلتا « هيلع

 مدقم لبق ايراه ناك نم ناتسربط لها يءاسور نم دعم اوناك موق

 10 همدقم نم اوجر دق اوناك امل* كيز نب نسل نم قيلع حلغم

 3 ١ ا
 عناطوأو جلزانم ىلا عوجولاو 7 كيز نسب نسل ومأ جنيافكو يلع

 هجون ثتيح دير نب نىسلمل عابتا دعي ناك احلغم نا كلذو

 كلير ول 1 'ركذ :انهيذ *9ل' لوقيو: هنود 6 متخت رآ ا دك 3

 املف اهنم وندي نأ غنم دحا .أرتجا ام مليدلا ضرا يف د

 15 ركسع ريغ ىم هل هجون ىذلا هجولا 7 نع هفارصنأ موقلا ىأر

 3 ركذ اهببف ودا 0 مليدلا ى م لح الو كيب 2 نب نسحلل

 ىبا م عابنا نم 1هب مدعي ناك اع ةفرص ىلا ببسلا نع

 2 ابرطضأ. م) © همودق. ) © درو ءك صم»* ةيبلا" ©4©) 8

 - تون 113)6”5 602. ركإ 6 ءناكع)# 7 5) 0022: مرات كك تل

 600101 ع« ءمدز. نم 205 وجر عأ و 2051 غيلع 2) © 0122 6 1

 ىم ردكم“ 0) [ ءأ 0 هز. #) 8 © و. #) 0 ىم. ه) 0

 هدم, 18 مديم "ورا ادا
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 ا ١56 خمس

 ا ناسا سخ فقفيرط * « «تباونب هيلع راشاو كابكيابل كلذ ركذ

 قلو ةةيلع هب راشا ام ليقف ناطلسلا 6 ىع ةنووملا تفيفختو

 هذه نم* ةدعقلا ىذ ىف ناسارخ فيرط ىّلوو «تبتكف هبتكب

 ىق* للجر ةئامتلث ءاهز ىف اهيحاونو ةركسدلاب اميقم ىراشلا

 ناسارخ  فيرط ىلع 7 سوسلا ىلا ناولح باب نيب ام رواسم و هالو

 © داوسلا ميساسط نم كلذ 8برق امو :ىَّذوَج نطبو

 ارماس نم ١ تاينغملاو نينغم او 0 نايقلا جارخاب ىدنيللا وها اهيفو

 خكاببق نم مدفن دق ناك وما كعب نادغب ىلا 1اهنم قيفنو

 تتناك دلأ عابسلا لتفقد ,ةرهأو لون ام اهنياب لوني نأ لبق كلذ تاك

 سلجو رئاظملا درو عالما لاطباو بالكلا ددطو ناطلسلا راد ىف

 © 1ةنوتفم مالسالا ضرا ىم اهلك ايندلاو هتيالو تناكو* ةماعلل كلذل

 دنجو ىلأولا نم هعم 0ىمو اغب ىب ىسوم صخش انييفو

 اهلخد نأ دعب ناتسربط 9 نع ملقم فرصناو ولا م ىم ناطلسلا

 «مليدلا ضرأ ىلإ اهنع 71 هجر أو دبز نب نسم مزهو (:

 هاهنع هصوخش 7 ىع وبل ركذ

 !ىم تأر امل ةوتعملا مآ ةهحيبك, نأ "كلن قب كبسلا | نإ مكذ

 ©) 0 ©( 0 هيلوس. قر 8 © 0 فيرطلا“ 2 0 ىلع. ) 8

 تا () هزه 2) 08 660 ييكم. رز © هدطنر, © ظقط. (ةطاانتقا نم.

 ت5عولتع75 قو 12 ( عا 0 هدم., 120116831 ىم الأ اءوزك 2:0 مى 2

 '0 00 واع كر ( نيقوسلا. | 2) طاذلاطاو 0 ئكوح , 0 ايهوخأ
 2) 15 © © نسم. )42  (© هرض. هم) 8 هت. )  8 ها 00 7

 اضيا. 0) () ناك بز © )2 7) © ىم» 7) 8 300. ببس

 لإ ©( [علا" 2) 1 6( 0 طلع م0512[ تنتك



 "هو نس أبا“

 نتادلاب لسيس ىب رقظلا نب دمح ناكو ةكنع هعيبل كدي

 ةيناعنلاب © هتماقا ريص ناورهنلا ىلا سوأ ىسبا ريصم ءدغلب املف

 مي 3 ناك ةببدأ هروضخ دله ةهشئلل 02 انو ىاوزلا لع"

 اتربعو * /ماسب نب روصنم نب رصن نب دمحم نع ركذف ةعقولا
 ة نبأ ىلا ىدا نأ كعب ايراه /اهنع فرصنأ هليكو نا 9 هتعببص

 ةتاهمم>و فلا نم ايبيرق تبا فوخو 7+ باذعلا نك * سوا

 ضبقيو كعابيو برقي مكانه اميقم سوا ىسبدأ لبي مو ءرانيد

 ةيالوب كابكياب باتك هاتا ىتح بهريو نيليو كتشيو طسببو

 ةنيدم نم هجورخ نتقو نم 7ناكف هلبق نم ناسارخ فيرط

 100 ةخسمخو 0 ناوهش / خيالولاب 70 هيلع باننلا 1 كورو تنقو ىلأ 70 ماسلا

 ىلجعلا م سنوي نب مصاع كلو ضعب نع ركذو ««اموي رشع

 ناسارخ فيرط ةيحانب ” ىرشونلل اايض ىنوتي و ناك هابا نا
 سوا نبا ركسع ةوق نم نياع ام ركذي ىرشونلا ىلا بتك هناو

 ءالخ فصيو كابكيابل كلذ ركذي 5ناب ريشيو تدع رهاظو

 ,وركسع اذه ناو #هلها طوحكو* هالوتي ناطلس ىم اتاك فيرط

 ىرشونلا ناو لصعلا ىف ميقم هداتعلاو: ةدعلاو لاجرلاب ىنحشم

 2 8:5: م.ر 0 نسح, 0 نتينحت 06506350 1عم مكس 2

 كلانه. 6) 0 2004. ىم كلذ. 4#) 8 ع6 © 5. م. 2 0

 0عصوع 0 هتبار 8 660 ه3 م: رز 8 ها 0 دا
 25) 0 022: , 13 ةدعسص انرعو © ةهتنعيص انرهعو. /) 15 66 6 هل 2) 5

 تكد. 072 كلانفه. 7 8 هرصت ١١ 72) © هزظا مر ظذ 5

 0) 0 ١ أره مز © فسوسل 0120م (0 ىحلعلا. 9) 0 انانك.

 7) لف < 20 5 6 2 © كرسمهأ طل 2مم © 012. نأ.

 1( © للي [ ا 2111 ىكاسمو ردعمو 5 رممعم» 2( آ

 [., (0 امعلاو.
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 اتأديإ

 ارم )هم خئلس

 اهالوتي هلل رومالا نم ءىش ىلوت ىلا الو مالسلا ةنيدم ىلا

 ةيسسابشلا نم لحر سوا نبا ىلا ربخل 5 كانت املق « ناميلسل

 عمنجا ىنح امايا اهب 6 ماقف ةخلجد ىلع نادربلا قر © ل راصف

 70 هلكا ناورهنلا لوشف لح , رت هباصعا "نم قرفتا نم هيلا

 ضرعي فيصو ىب حاصو كابكياب ىلإ بدشك نراك دقو ءاييقم

 راق اعيش اهنلنع ىح ملف دب لون ام امهيلا وكشيو هسفذ امييدبلع

 ارماسب اهيقم ناجورلا دبع ىب ىسيع نب ديحت ناك كقو. كصت

 بنذاللا ىسيع نب ديكم رضخ ءوسل 2 ورمهالا برطضم سوا ىبأ

 ىرقلا لعاب ةاوتبعت ةداملا ظهباكاو سوا ىبا نع تععطقنا املف

 ركذف ناورهنلا لزن ىتح 7لحرو بهنلاو تاراغلا اورتكاو ةلباسلاو

 , كذا هللا ةفوخو داعمللا وك لف هوبيفنبل هودصق نم ضخعب نع

 ةنيدم ىف و ارئاج لتقلاو بهنلا ناك نأ مهول اولق ن 1 ه هيلع أودر

 ىف كلذ ”راكنتسا اف ناطلسلا مع رادو مالسالا ةبق قو مالسلا

 7 نأ لع ناورهنلا نع سوأ ىسبأ لحر را ىراوبلاو ىراكصلا

 لاومالا ءاداب دالبلا لعا فخاو ةحيبق اراثآ ةيحانلا كلث ىف رقأ

 ير 1 هز ن داود دم 8 كا نبال امر 6 كو واط

 تل © تدضكرتهساتس# ؟06ع5: | رز لذ امك. (© انييفإ ا 8 5! م. ©

 ادن 0 رحسلا 4 0:6: 3. 112) 8 ومالا, © ىسلالا: ., 20 13 هدب

 كر ]5 اورعت 72 © هد فر ناو. 0) © يلع

 ء( م70 نأ ةءودعمو5 ]1عو. وى. ضم) ©( انلو ططم»> 0 تنتاك“ 7) 8

 ركلتحلا 8-١ 8 5: طبر © راطنتمسا , 0 راتكمتسا. 5) 0 ذخاو.

 2) © 200. هج.



 اهو خنس ردع

 ةرواجاب ىضرن ال اولقو اعيمج هاشلا راد اورضح نيذلا ةيركاشلا

 « نيمضنملا كيلاعصلا ىم الو هباكا ىم دحا ةرواكمب الو سوا ىبا

 نم علخو هننيابم اودقاعت كلذ ىلع اوضركا نا ةوّهناو

 رفظملاو ليعامسما ىب 0 لاكيم ئب هاشلا لاحاو هانا موسي

 5 نامياس ىلا 24 كلذب لوسرل أ عجيف 90 مذهارك ىلع لسيس نبأ

 لرِكا ها وثاا ركذو :اسلاج 7/ىوتسا رثامكولك 0 نود

 :. كيلاعصلا نم خد 2 نمو 0 ئب نيك 9 كقتن

 0 فدل ت2 ىلا ,ءاحد ام. لك ىف هعورشو 770 هتابتكامو ةصاخت متل 5

 ىلا 7 دب 0 ىنح ديفا ورتكو  ىعملا اذه مم غبسأو 0خقرفو

 5 « ىقونق ف لكما تلك تفشل ؟ لاق نا ىلإ د كك قارسغالا

 ىلع نب كيحم ىلا تفتلا رق. سوا. نبا ,نم ةحارلا بلط لكلا

 ىلع مزعلا ىف هيبلا مدقتلاو سوا ىبا ىلا ريصملاب هرمذ رهاط ىبأ

 هن عوجيلا ىلا ملا لّيمس اذ عنا ةملعت 0 نأو ناسارخ ىلا فارصنالا

 ©) 8 ىنيمصملا 6) 0 ه.ؤر لعتسلع © هس. نأ. ) © ةيهارك.

 ك) © 6ك 2) 8 5: م, © مكمالك. رز تحودسا 59) ظ -

 © 6000© ةليفتسم. 0)١72 ضفكدر 282 هذه كنا 2) 2 222 روس

 6 عاعز وسب. 2) 0 ةبعذم رو: 10 ةعادرو 8 ع0 ءادرو. 22560

 56 موديلا هر طب 5١ 2 © ديك 1 © حتر 0 دلع. 6) 8

 قاليحالا, © فالتحالا 2) 8 عيساو, 0 عتسداو, © عبساو.
 2) 1 © (© < ما زر لذا 5 نا © هيف سرححأو 6 جرح ز 01 6

 فاوعالاو 3 © 0 قاوعالا. 0:)5:لاقف. كا اظ هزه ل ل ىدوتك |

 6 ىبيتفر 0 ىقينم» 0 ) 12 95 00 6 ميقا. 4) ©( ©. 5 ءا 60

 ©0102. ةكنأ. 2( ةعوجر.



 [نوسإم !"وه» ةنس

 عنام عقل امو ا نوكجصب 2و2 كيملا عمو 0 نورتسكي مثو ناميلس

 فحل نم عم ةيسامشلاب كلت هتليل سوأ ىبا «مااو 2رجاز الو

 كلا كيلاعصلا لزانم اوبتو دادغب لعا ناك 2ىدقو هباكتأ ىم هب

 فحالتف هنم فلخ م ناك نمل اوضرعتو ءاهوبهنف اناكس اهيف اوناك

 وارهاظ دحا نادغبب ىقاثلا مويلا ىف هنم فقبي رو اباره موقلا

 27 الك نيوا ىئبا ىلا ةليللا كلت هلجو ناميلسا نا ةركذت

 ىف سانلا مبصاو هدر هنا :ليقو هلبق اذمحم نأ لاقيف اماعطو

 الل نا يل ند ارفظملاو #٠ ليعامما ”ىنب* .نيدسلللا ادعو ىقاثلا موي

 عريغو 7 ةبئانلاو ةيركاشلا هوجو هب فحنو * لاكيم نب هاشلا راد

 تدخو رهاط ىب هللا دبع ىب* ناييلس هنيمغارم كانه «:اوماقاف م

 نابيلس هيلا ثعبف ”ةعيمج الآ ناهرصح ملف م ناميلس راد

 ام ملعي ال ومو ىارخل 5كلام ىب* زج ىب رصن نب دمحم عم

 سوا ىب 0 0 نم وبكر امم 2 يبق جملعي / موقلا دقع هيلع

 اوركنا همام هيلا اوهنا ول هناو هجدقو هتمرك ليكمل بج امو

  جضف اهربكر كلأ لاثل هعم هيفكي اع كلذ ىف لمكقتل هنم رو

 ©) ل 9 2. © عروربكما 2) 1 هرضن, © هرسآ 20 2

 ”) © هرص كف. 2) 8 ء60 اهوبهبنات. ركز 8 هده 0عاظ0ع ©( .©أ

 قل علك 2 5 0 65) 5 50: 0 © 0 هاط. مز 1 © ©

 داك | م © لاعبو ا 0 2) 607هذلا 28 مقعو ا 20000

 مرتارا طا 6616 8. مر 60 ةيبابلاا 72 © تاور 061206 8 كلاب

 0( 65 ١ شد هع 0 ىندعأرم» ث) 2 9 0 ورضع 24 0

 لملفتلا) 06206 6 عمجاد هيلا بيسو. كر © لموت 2) ©

 هك و مءددزاسع. 26 606 جب. 2) © هبكر ام. 150 نم

 16م كذاك 32 20) © اع 0612066 0 أوردكن» 2 © 20 يلا.

 لل) 6000: 5:



 )هه خئس أباثإ

 كاوقلاو. عراثأ ىف «ناذغيب لها ةكجو كمري نب هدلاخ نك كك

 رخل 3! ظنوا رودلاب ةعقو نيب /تناكف م ٍغوفقلَت 25 4 عم

 نوقشارتي اولازي ملف ةعباسلا ةعاسلا 0لوأ ىف اهرخآو ةيناتلا ةعاسلا

 سوا نبا ناءاو فويسلاب نوطباختيو ٍامرلاب نونعاطتيو 7باشنلاب

 ىحالم نم فيراوزلا باكصاو + اطوطق ةقيوس ليها نم هناريج

 نم نيطافن نيبلطي دادغب لحما هجوو برحلا تذتنشاو رودلا

 عنم رماث 0 هملعات لد هبجاح نا 1اووكذف ناميلس راد

 ماهس نم 00 هلانف اديدش الاتق هسفنب سوا ىبا لشاقو هنم

 لوي ملف هرأد ىم همرح جرخا ناك كفو هباكتاو 7 مزهناف نعطو

 ٠«لسصوو ةيسامشلا باب ىم خوجرخا ىتح عنوعبتي دادغب لعا

 هنأ ركذف هيف ناك ام عيمج «.اوبهتناف سوا ىبا لونم ىلا سانلا

 فلا فلا ليقي للقملاو 02,د. فلا :ئفلا ةميعب مل يملا

 روهسب ىطبم ليوارس ةثام ءاهز هل بهتنا هناو مافلا نيسيخو*

 "هل بهتناو كلذ لكاشي امم ربولا و ىم هريغب انطبم ناك ام ىوس

 اذ ”نوكي ام 5 عوطقللاو يردملاو روصقملاو * ماكل ىربطلا شرفلا ى

 راد 0 ليش 122- سانلا فرصنأو رد فلا 2#فلا هتيمبق

 ه) 0 ىيح ىب كلاخ ىد ىيح. 165) 500101 دع: 8

 هحوور 560 ]211121111 و 2056639 ه٠. 07 2007 تكلطلا 2

 2) © 011 : © 0 ٍةقوح ىف. ه) 8 عوتسس ىتحو © 02

 هز © كد يل © هرص /) 8 بالا 0 2 8 ه6 © 57 8

 /) 0 كنع ىم دادغب لا. 4 8 © 0 رك د: 7) 0 3200. وه

 7) 0 ساسلأ بهيتاو. )0  0 هدم. 5ءوانع212 1150116 24 ردد 126

 مز 8 فلا هناك و 7) 5 ىمو ءأ طه ام م20 ام. 2 8 هرهإ

 ) 8 5. ص. 2 8 رواكن. 4#) 8 ىفلا.



 رار هد 2

 ةاننلاو ليعامسا 5ىب. نيسلمل* ادغو «ناميلش راد ىلا سوا نبأ

 اهيف تلاع «ةةداح ةبئانلا نيبو سوأ نسبا باكا نم رضح

 هيلا ربعو ةريزخل ىلا نومداقلاو سوا نبا بادحا ردابتف تاوصالا

 حاصو خباككأ ىف لسيس ىب رفظملاو لاكيم نب هاشلاو ليعامما

 ريع هنا ليقف انب فقحليلف بهنلا دارا نم ةماعلاب سانلا

 فيراوزلا ىف ناسنا فلا ةئام تقولا كلذ ىف ةماعلا نم و نيرسل

 / ملف ةريزخل /سانلا لثاوا ىئاوف ةالسلاب ةيركاشلاو كنج 7 ىغاوتو

 ىلع سخرس للخا نم للحجر لك ىنح خغظحاللا 1ركف ل نكي

 ٍهنم دحا لعي ملف هباكتأ هنع مزهنذ فويسلا ةنكحا م هنح

 ناميلس راد ىلا هب ربع ىتح قوز ىف لكو حيرمل تليد

 رضح نم ضعب ركذف «كانه ىقلافذ ةرهاط نب هللا دبع ىبا*

 رضحأو هل كيمو عمدلا نم مدانيع 0تقرورغا دأر اهل, كنا ناميلس

 نب رفعج * رصق ىلي هام رودلاب دازريش ىب خاص نب ا راد

 2) ( هده. 1061471 0211131232 205+ موسما 6) 0 ه٠ 6

 بابن. 4) 8 © 0 تناكف. ه6) 8 هتداحو 0 هبراحص, 0 هبداح“

 /) © اصدو. 2 61 يااا ور ماا كر 0 نر قل 6

 تست 5ءوالعللك 202 ©: د0 7) © ا و. 11 © لتمر عزت 0ع 2 أخ

 0 طخححللا. هز ل5 تأ © 6 57 0612016 © هأر داق. 0) ]5 تاكو:

 َم) ( انيعر 01206 ( 1ءع. جيملا نمد 15 عمدلا قسم 057) © روش.

 7 لوم. دز 15 612 © هريد ,  كعرصس لع 8 لق 3٠١ كا لك



 )هه زخيس بز

 ىلا نخل قع نانكف م لقتملاو ضيرمل» فيعضلا الا دحا متارلل

 ىراشلا كيبل دبع نب روسم تيب لحما نم هرفن ةليللا كلت

 هدق نم ةخعامجو سوأ ىسب لكيح بوردضم ىنزورملا عاعم جرمخو

 :افلا نيسمخ ءاهز هدتضبق ىلا اوراسع نأ هىلا .ناطلسلا مزل

 ردق نف حوتغم و سبشل بابو ةعجلا مهد ىف سانلا /جبصاو فلا

 عنب امو ]1 بكري ام هل ىرتكا ردقبي مم نمو ىشم ىشهي نأ

 ملأ * رومالا ىوقا :نم كلذ ناكف عفاد عفدي او عنام كلذ نم

 ب ناميلس نيبو عانبب ةبيعلا عفد كم ةماعلاو ةصاخل 71 تتعب

 ,ن ملعي فو نيبطو را ؟ ماشنلا بابب* ىجكاسلا باب سو هللا كبع

 نم كحال الو 7 ةليللا هذه ىق* قاكسأ نسب ميهاربال ناك هنأ

 نكس ١ ىلع جا ىذلا نأ نيانلا تحك 'الص) هاش ا

 نبا رفن ىتح و مايا ةسمخ* كلذ دعب ضمب م ريت « مصلخ

 رو ىب كم  هدارا ةيئانلا * لام رما ىف 'ليعاتسا ني نيكل لا

 نكمحس ادغ مويلا كلذ نم دغلا ناك املف* اركنتم كيحن بر

 2) © ها. 2) 1 لعتملاو , © لفتملاو هر © ناك 03-2

 6) © 83١ عزا عع © ود وبار 0 عضبقاا ركز 8 616 كت

 هك 0 ىجحسلا. /#) 0 بكون. 2) © هن. © تعب قا

 2) © 022: 15 هدا د 7) ( مم21غ 1326عع 2056 مياككأ 7) 5

 5 21 0 ع2 6 نح 65) © كر 1 10 نايكم و 2 5.

 مز 8 ة.:منر © نملكدو 0 ,ضلخت. .7) 8'اماناد 26165 براسك دو
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 بأم "هد خمس

 تداخل اذه تدح ايلف ليعامما نس نيس ةصاخ نم ليجرلا

 ءىدكنف همادقاو ةهداج لضفل ليعامسا نب نيسلمل ىلا «مينحا

 رما ريغ نم هباككا هيلا ءعجارتف رهظف ©الكوم هبابب ناك. نم

 نأ نب دمح ىلا ريبك عمج غنم مضو داوقلا ىلع اوقرف اوناك كقو

 ١١ اذ اهلا نوع ناو ىنأ :ىلا /نيمومضملا ناأ ركذفا نئاقلا نوع

 /ارانيد سرافللو عارد ةرشع لجارلل هلام نم : هيف ىف دباب ىلا

 ملف كلذ ركذب نوع قنا ىبا عفر نيسشأل ىلا ةاوعجر املف

 دنكلو ماذه ىلع لال لوي ملف رمأ الو 0 نييعن كلذ جا

 لام نم مهل ىقب امو ةعيبلا لام بلط ىف و نوكيصي ةيركاشلاو

 نيس ىلا «هضبقو علام 5 طيسقت ىف جما ”كر دقو مدقتملا عمطلا 0

 ا( داك ند هللا تبع ىب هللا تيبع مايا ةيلعا مالا نراك ام ىلع

 مق نمو سوا نب كمح هيلع ام « هيلا ىقلي لازي 2* نيسمل

 تأآلتما ىتح جنود اهب زوغلاو هلاوما فخال نصقلا نم ناميلس عم

 رسهستش نم تلخ م ةيشع ثلثل خعمتل م موس ناك املف ؛ جيواق

 عمذجا ناضمر 5 نم ةعامج عمو ةيركاشلاو كنطل نم ةعامج

 اوقلطاو هباب اورسكف اليل ماشلا باب ىجس ىلا اوراص ىتح ةماعلا

 ت) 12 5 6) 626000 5 6 1 © (6© 5 مآ © ا

 46) 0 هه. و 8 م0116 2051 ناكر 560. 70 رس ل 6 2 2) طاع 6

 6 0 7 )0 نيمداقلا. و 6 7( 15 نوع ا ندا 6

 © نوع أ باب. 2) © امهيف. /) 5 أراسد ندرسعو © © 0

 رانيد» 2 © أورامص. هم ل هد 0 6 000 نبأ 1. نمل. م) 8

 كرو 6) 8 ردمعل 0 ريعتو 0 ريدعلا رث) 0 رم الأو. 0( 15

 نوكاصد (نوكاضي) 0 نوكامصد» 206 دارأ٠ دز 2 كح تعطل

 20 لاز اي 22 © يلع هك 200. ناك 0056 امم ه) 8 ء6 0 خلل.

 نير © 022: كك 6 نواخ 8 300. هليل. دن) ( تعوينجا.



 اهم زئنس أنا

 ناكو هيف عب وضملا ببسلا ىلعو كلذ ىلع اوفقوف ةبئانلا © نم

 ةدادغب اومدق امل* جيغو كيلاعصلا نم ناميلس مم نومداقلا

 ديبعلاو مركلل اوض أوضرعتو ةخشحافلاب هاوماجو اهلهال ةرواجملا اوءاسا

 اظيغ جيلع اةالتمما مح ناطلسلا نم جناكمل 2 2وداعو ناملغلاو

 5 نب نيشللا ولع مرحو هللا دبع ىب ©ناميلس ناك دقو اقنحو

 ديبع نم ناك ةناكل 7 فيزر نب بعصم نب ميار بأ ىب د ليعايمأ

 ناميئس ىع هفارصناو هابأ هتيافكو هل هترصنو هللا بع ىب هللا

 ام بقعب دادغب ىلا ليعامسا ىب 7نيسمل فرصنا املف # هبابسأو

 ىف هبتاك سبحن ةيركاشلاو دنلل رما نم هللا تيبعل هالوتي ناك

 10 نيبسل 7 بابب لككوو ماشلا باب 7 نكس ىف هيجاحو فبطملا

 ميهاربأ ىب قاح#أ نب ميعاربا لبق ند ادنحل 0 نبأ *

 هالوتي م ليعامسا نب نيسمل * ناك ام ميعاربأ ىلو ناميلس نال

 نكسمو لييطق مييساسطو دادغب ىرسح مما نم هللا كيبعل

 ننلل بغشو ىدنهملا ةعيب نم تدح ام, ثحدح املك راندا

 ىدمح كش مايل كلث ىف برأ“ل تعقوو مالسلا ةنيدع ةيركاشلاو

 راد ىف هبرضف ةعيشلا نم 0 ناك ةزوارلا نم لجر ىلع سوا نبا

 مه ناكو ماشلا بابب هسبحو احربم ابرض طوس ةئامتلك ناميلش

 ن) © كك © 200 ل 6) © اومدق امل نادغبر 8 امل نادغب

 اهيمدق. ) © اورواجو. ش 2) 5 6 وراعو : 0 جرواعو. 2 0

 نامياسل 7 152 لجو 6 ةهجور 0 كحو 5 7 200

 ممواعل ءدقانتلر د 70318106 ىدأ. ) ]1 معيرو. 2) 8 هك 0

 رهاط نب. 2) 1 ا © عفايشأو: "2 08 قسما 72 66غ 0 0

 7) 8 ىبتابو © ىانتو © ىبامد. 6) 0 06 مر 8 طقعع ممدثأ

 2051 ار 0 سهلع !ءوأغ ميعاربا ىب نيسللو © طقط. ؛ةسااتقت

 نسم © هرضب هوت <7) © © .:



 انا امه خناس

 كانه 0 « ضاعيل ناسارخ' ىلا كلذب :بتكيو نينيميلا ىذ

 مكق املف قارعلاب علام نم عفد ناك ام ل>دب ةماعلا لام نم

 ديبعو اغراذ ةترولا لام تيب دكجو قارعلا هللا دبع ىب ناميلس

 نم هدنع يص ام دنع مكقت ىكق رهاط ىب هللا ىبع ىب هللا

 دابعا با نابيلس هيخا ىلا" هالوتي ناك اييف رمالا رييصتب ةربثخل :

 لام تيب ىف هّكَجو هيبا ةثرول الصاح ناك ام هذخأف هللا

 / موك لاوما 0نيلبقتملا نم لكعتو 2 عفتري رف ام ىلع فلستساو

 ىف 7ثيوجلاب مقذ و صخشو عمجا كلذ فظنتسا ىنتح 0 رث

 ايندلا نامياسي 6© تقاصضف اهيبرغ ىف راص ىتح ربع رت ةلجد ى

 ىنأ ىلا ناييلس بتكو قازرالا بمللط ىف دنملو ةيركاشلا 0 10

 نيمداقلا ريدقت لامل ىف لخداو هلاوما ركقو كلذب رمعملا هللا دبع

 اراد تداكلا 2ناجرلا ىبعا نو ىسيعا نب لامك هجوو: دعم

 الكا 22 ببس* نا, ىلا ثارظانم ىعب بيان كلذ ىف هبشاك

 [نكشو مالسلا ةنيدع نم عمطل هيلع ردوص ّلام داوسلا لا

 ةبئانلا عم نيمداقلا ىع الضف #7 ةيثانل بج امب ميقي ١ كاوسلا 5

 0 نبا مكقو لاملا نم ءوش, ىلا لوضولا :نايبلسل أيهتي ملف

 هيلا هلوصو هرّكقي ناك نيو هنع لاملا «رصقف هباكتاو كيلاعصلاو

 ©) 1 صاعبلو © صاقبل, © صاعتلز 4506 © هترولاب. 2 4) 8
 رمالا. در د 1 عفدرلا 23 56م ©

 دل 0 تيلسللا . را 1 ءا مدس رع نك )ا © صخاشأوب

 الط ا 0 نو © تيوحلاب.؟١ 2) © ةللاد اد2) 8: هلا كنس

 براك 5 نأ ( عردانلل) © ديئاسللا» كل 50223: 2) © نظعتف) 8 6

 6 رصعم. 60) 8 8. م., © كك 0 رذقن.



 اهو خمس اباه

 كول هنا ىرا ؛تنك دقو هديق .دهوركملا ميظع ىع دك ل

 اص نكي رثو 4دعنطصاو هقلطأ هلي ىف وهو « ةلم حاصل تلاط*

 دالوأ لاومأو خلاومأ لذا 2 باتا ومأ ىف رصنقا فيبصو ىبأ

 نيلصتملا ىلا ىطختو جلاوما 2فخاب م جتابارقو عابابسأ مفاخا ىتح
 5 0 مهب

 دادغيب ىكاسلا تف طاهنم ناضمر ةرهش نم تلخ ةرشع ثلتلو

 سوا نب دمحم اهدنج نم دادغبب 7ةيئانلاو ةيركاشلا تبتوو

 « ىضلبلا

 لأ امو .كلذ:ببس ىع ربخلا ركذ

 ك0 ديف هيلا 7هرمالا

 نم نيمداقلا ضي ىلع وهو رهاط نب هللا كبع نئب نامماس عم

 ىولاب ناميلس عفلات ىيذلا كيلاعصلاو * ”ناميلس عم* ناسارخ

 ايف ناميلس مما الو قاوعلاب ناطلاسلا ناوبد ىف خوامسأ نكي م

 1: ناسخ نم دعم مدق نمل ماقي نا هيف ةنسلا تناكو ءىشب

 ©) ]1 همز 0 هد. هب 2056 هلهأ ءا 502116 ىمواو. 6) 8 نأ.

 © 8 هدم حاصد هك كك ىوخا كوسم خلاص بلاط. 2) 8 هد.

 )5 ىلا 5)572 5. م.ر © فاشخحر © ا 711: فاصل 5 اة م

 6 عيابارقود 0 عايارقو. /2) 8 ذحاور مم>> 8 اطكتوو ©اطكتي ا

 0 ىطخادو. 2) © 0 م 0 هرم... 1 5: م. © راش

 © ال 72) (ع هدص. 1آءتص0ع 1 هدص دكبلار © 18: هيلا

 ايمي وحرب ىف

 ,) © هرص.ر 0 طقعع مهصنغ 2056 نيمداقلا. 6ه) 8 عدا رهطملا 2)



 اتاي
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 | نز | زخندس

 5 ناك ام ىلع «دادتي نب دمحم نب هللا دبع هضخت مث اذا ماص

 برضا مئاصل لوقي ناكو لاق رضح اذا ءةظلغلا 3نم هيلع نوكي

 نيون ف رفا .رأ مناف لتقلا كلذ ءارو نم صلصالا نذ ٌبّحعو

 عانع هغلد ام جبق هرك ليو 6 نيرتاولا نى ع ًالضف باقعالا ىف عقتاوب

 انريضتك ىسوطلا سابعلا نسب دوأد ناكو لاق كلذب روسي 7 ناكو

 ّخ 24 امو لوقي بشضغلا ئكنم غلبف هللا كزعا* ءالوه مامو ليقيف اص دنع

 هللا 2١ ىلع ليقي ىتح * انيلغ هقفرب : هنظنف غلبملا اذه جيبسب

 مالسالا ىف داسفو ريبك رش هنم صّلخ#م اوصلخ نا هنا ةملعأ

 دادزيف 7« انك الاب هيلع راشأو انلغقب هدانفأ كقو فرصنيف ميظع

 0| 052 ان ءانب ةءاسالا لاو اظيع انيلع دل لق اجو ديار

 ىلص * ام ع نسما احن فيك مما ربخ» ناك نم م ضعب

 وأ 3 0 ىع هقدص هنا اهادحا نيتلصخ لاقف و هابحاص هب

 ناك دقو فقح هنا هل #هلاق ام 5ىلع لئالدلا مهدجواو ةلهو

 ربيهأ نأ ىرخالاو كلذ ىلع هل فلحو هقدص نأ فعلا هدلعو

 حالصال هت ىلا ًامواو هب هلغا ةمرح هملعاو* هيف هملك نيتموملا

 راد ه5 م20 © ك © نواذإ كرالن هدا 2) (6© الظلخلا, 22602 0

 كدصخلا 2 2) 1 اوكا. 2010000. 5.0 5: .ر) 8 ء. ذر لعاش0ع 6.

 كتشسد (1 ها نتسن): © كسب ءا كلذ 3: 2 © 5 /2) 8

 ريمالا هللا وعأو عزم لع عامس ىنح. 2) لذ ك © 55 م: © ةرظنم.

 72) 6 [اديلح 7١-200107 702165 :.575 0)0١27( 2) 8 ضعي لسيف.

 7) الخ :يححاضص. ىن ىلصو © هدايدحاص هب قلص 66 020. 56011655 ذ: ©

 0ااص باصأ 7 0 هدجوو. 3) 066 07208. قحت 8

 ك © لاق“ 2 15 4 © 5737© تأ



 اهو زخئنس درس

 ىب خاص ةلعقف ةماعلا كرات كل « ميعاربأ نب* ىسبع حوبذ وبأو

 0 ىب دامح ىب نيك نب 6 دايح امهبرضب لكذو رادلا ىف فيصو

 طوس ةئاهسمخ * دوفو ىتح ىكنتيو نيطوس هبرضي دالج لك

 ارم ١ تلتلا 5 / طوس ةثاهسمخ برضف اضيأ جون ابا اوماقأ مث*

 امهسوور م امهنوطب ىلع نيئاقسلا لاغب نم نيلغب ىلع الج

 نيحو تام كباب ةبشخ غلب نيك كجا امذ سانلل اهروهظ ةرهاظ

 ١ نأ لاقيو نيطئانل 5نيب مدجا ىفدنف ةتام حون قاب اولصو

 ىلع ةروجملط ةفيلخ هج سبح ىف هموي نم تام سون

 00 نع ىذ ذو 0 82 دن د ىسفل ىقبو م زم طرش

 داتكل انج قاتس اجب دات نسب نعل هلي ك0

 ,» ىنكي ال ةلعافلا ىب اب مكسفنأ :ىيدالجلل لوقي وهو شقند ىبا

 ليثارسا ىب «دجاو لاجرلا اولّدبو طايسلا اورّيغو اوعجوأ 9 لوقيو
 امأ لق كلذ هغلت امل" قدحتقلا ناركذت نايس 00

 ةكي امأ عيش اذه ماقم ميقي امأ لتقلا وا طوسلا الا ةبوقع

 «ارارم ه عجرتسيو كلذ ليقي نوعجار هيلا انأو هلل اثذ١ نسيشت

 ننع 'اتيف رثمالا نكي لق هنا نلخت نب شلل ل8
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 2) 0 هزه. 2) 6©,هدص: ٠ 2) © كجا طلع ءكادستع نإ هس

 120 8 سعدد © شعندو (( سفئ ©6 سفيبدو 0 شعب 5. شعنو.

 12128 0 شقد. ) (0 نيسمخل رك 0 هدن.و 8 ممد1غ اضيأ 2654

 طوست )8 مدي لا 2718 رق. نر © ىو © ا نوكملط

 0 116 710 ا ريكاشدط, 8روكلط آد 8 5عوتتا1 2115 1 ىد 62
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 الكر 50

 ةرانيد فلا رشع ةعست هردق ىلا ىموأ ىح ةلجرو ةمارص نم

 ميهاربا ىب ىسبع جون ابأ ترضحأ رق هلق اهب ةنعقر تخاف

 ناب* كلذ ىف تدزو 2هوحن وأ كحال تلق ىذلا لقم هل تلقف

 جورف بكترم ةينارصنلا «كنيد ىلع ميقم ماذه عم تناو تلق

 كلذ ىلع لدا ةلالد الو* #هلهاو مالسالا نم رايقشت تاملسلا ة

 م نمو كلوو لهأ نم ةينارصنلا لاح ىلع كلونم ىف لبي مث نمت

 رهظاو ءىش ىلا بجي ملف ءلاق همد هللا ابا كقف هدقع اذ ناك

 هتبطاخ املف* هتجرخاف نلت ىب ىسلمل اماو لق ءارقفو افعض

 نم تلقو هنم رهظ امب هتكبف لاق ةاوخر اعضوم الجر تبطاخ

 ام مردقو ه ىراهشلا ىلع راس اذا هيدي نيب # خضأولا مل ناك 0

 اوخر ءاتنخ الو ”ابطر اعضوم نكي رث تدرا ام «داراو ترّكق

 فلا نوتلتثو ف ةتييق رهوج #ةعقر بنتك ىتح هب لزأ مو لاق

 ةرظانم تناكف «تفرصناو «علعضوم ىلا اعيمج اندرو ا لات رادنحد

 29 للعم تناك ةرطانم رخآ هل :ىباشودالا ناميلس نكي ىسلل

 مهي ناك املف ءاهيغ ةرظانم ٠ ىنغلب اميف ىدحتهملا مايأ اورظاني 5

 ليكارسأ ىب ليا جاخا ناضمر وسهل نم نيفي ثءاتل سيشل

 ©) © 200. هعضير ةعادلع © 25عأ عسا 6) 2 300. لاك.

 2) 0 ©6121 )© ريكا“ 2) 8 ©« 0 هدم. ريك 0 كلل  ى) 8

 5 ]0و 6 ىفتاسد و 00 انما كوع 7( 0 ةرببغو كلذ. 2( © هلدالاو

 الكا كلذ ىلع. 072) © دزمع هرب 0 2 0 ىنبطاخ اًملغ :«ترطاغق
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 5 م ا 1 ك © :تكلفا مر 3 < 0 60) مذ هك © 5 72 م) ©

 2011 ل2 02 8 كارأو. 7 لذ ©6262: 5) لك: ما, 6 (ناتكحت كت ©

 هنعقر , 720 نيتلتو. ) © جعضاوم. 2) 8 ا 0 هولعت,



 أ"ةن 1 بأ“

 نيملسلا اصع قش ّق ىعسلاو ل نتتغفلا ماود ىلع سرغملو ناطلسلا

 عاش ىلع 8ةقفاوي شو ء»ربما نم ءولتا ق.ىدتبملا طا 1

 ناميلس نب وىسحلا هيلا هجو مث مهب هلعف نم ءهيكنا

 0 ىوز ناك نأ ءىش ٍيارختسا ىلوتيل ناضمر رهش ىف #7 ىباشودلا

 اي املا كرت ليئارسا نك نجا نا يخف لق جلاوما نم هنع

 كلغق ٌلكتسي ال نينموملا ريما ناو كلهمي هللا نأ نئظت رجاف

 ,«ةنايكل ةميظع عم ءامدلا يف كيرشلاو نتفلا ف ببسلا 8 تناو

 هب مبجوتست مهام اذه نم لقا ىف »را ةيوطلاو ةينلا قاسنو

 تاْذعلاو ةلجاغلا ىف لققتلاو ككلبق ناك نم فجوتسا انك اللا

 رن نمو ”لاهماو وفعب هللا نم* دعست من نأ ةلجالا ْق ىوشْلو

 ا نت «لوزسن نم* كسفن ةرتساف لاماتحاو 5جفصب كمامأ

 كقدص ىلع فقويو لعفت نا كناذ لاملا نم كدنع هايعع ىدصلاب*

 ىلأ هل كرت الو هدنع ءىش ال ههنا ,ركذف لاق 6كسفنب ملست

 ماقي نأ ترماو عراقملاب توعدف لق نةدقع الو لام تقولا اذه
 مى ءىب هنم رقظلا ىتوفيل نك ناو تقرباو تحعراو سمشلا 3

15 
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 أبا, هه ةئس

 ىف لتقلل اهنبا تضرع هلعفو اهب هللا لعف كلذ دنع لاقف

 ةدحاو ةنارخ ىف* اذه لقم اهدنعو رانيد فلا نيسمخ رادقم

 © هاهنئارخ نم

 00000 ا نإ لبق تفوح كقاولا| نو دمج ما تن
 ةفاصرلا رصق ىف زقعملا اهريص نيعتسملا «لثق اًملف نيعتسملا تحته

 نم ةعاجن اممي لق ىدتهملا ةفالخل ىلو املف مرلل 4عيف ىذلا *

 مفلا «فالآ ةرشع ةلغ ىلا اهل ٍناتحا ما ىل سيلف انا امأ ىلاوملا

 00 دل نكيرا امو اهب .نيلصتلاو اهمدخو اهيراوخ ةنس لك ىف

 دق مةقيضلا نافذ قوخال الا الضف ديرأ امو توقلا الأ ؛ىدلوو

 ©مهتسم 10

 ىب هدا لتق هةنسلا هذه نم* ناضمر 7.نم نيقب كثلتلو

 “جون موباو ليئارسأ

 اهب التق هلأ ةلتقلا ةفص ىع وبكل ركذ*

 ةلتقلا اماو 2لبق هانكذ كقف لتقلا ىلا :اهاذا ىذلا ببسلا امان

 71 ىفصنتخسا م فيصو نسب اص نإ كد درت انكر داو كلاود

 برقو كيقلاو برصلاب ٍعبّذعو كلكم ىب نسل لامو امهلاوما

 ىف 2و* ةحار لك هعنمو غنم هركلا ةلش ىف «مكفلا نيناوك

 ٌلذل سدصقلاو ةنايكل 0نم ماظع روما ىلا م ةبسنو جلاح ىلع هدي

 ١  205162هك“ 6) © 200. مل. طص 8 5ءهلم1. ةنثأ عليو © 6

 1152أغ3 153 115 طاق 2 علاش. 2) © تام. ©#) 0 اهيف كلل .

 تال هل ,/) 0 200. رانيد. 5 00 5 /) 5 0 وه.

 4 © هدا 76) © نو: كر 12 0 م0غ1015 اههدأآدأ. ) © ىصعتساأ.

 7) © رانلا. مر رخل, 0 هللا 2) © هيلع رانلا (25©6.) صهوو
 اردو نسا“ 027) ©



 هه خمس ن3

 ناتاخ ىنب دجا ىلع ةظلغي كلذ لعجو ايش دج ملف «اهيف

 لعجن اسأت لجرلا فخاو هل ظلغيو هدعوتيو لجيرلا دّدهتي هوهو

 لزي ملف لاملا هيف رتس ىق ءاعضوم بلطي ناطيلل هب #رقني

 هنوصب لحس مطتشل 5 ناكم ىلع ساغلا عفقو ىنح كلذك

 ةاناخدو و دهانكافف باب هثارو نم اذأو همدهف اعيش هيف نا ىلع

 اهانلخد لأ رادلا تح مراد ىلا انيصو برس ىلا ةاناذاف هيلا

 طافسا ىف فوفر ىلع لاملا نم اندجوف ماهنهسفو اهثانب* ىلع

 اردق موعرم ناك نمو اهم كحا ل.لخاف رانيد فلا فلا ءاهز

 كوكم رادقم هيف اطفس طافسا ةثلث اندجوو رانيد فلا ةئامثتلت

 ؛هاطغسو هريغل الو هلثم لكوتملل را ل ىذلا نمزلا نم هنا الا كرمز

 ةريغل الو لكوتملل هللاو رأ من رابك 1 0 كوكم فصن 70 يف مثود

 رأ 0 11 توقإب 0 خيلبك رادقم هيف هنود اطغسو هلتم

 عيبلا ىلع عيجلا تسموقف ايندلا 3 نوكي رم هلتم نأ كتننظ الو

 أر املف خاص أ هلك 7 دانليحت رانيد غل 0 هنمبق 9 تناكذ

 , هيلع فقوو ؛هترضع رضحا* ىتح 5نقوي الو ندصي ال لعج

 ت) © 610: 061206 © 6) © ه6 0 طلغي0 1213 طلخلا

 هعمل ج]1ئع232 ططدصاتك 125ءالاتأغ ] ةصاعات غ ءهأ ل هع دص 2031ع. 1201311

 كملت هن 0 66 © هد“ ىف 0 10 18 نط 216ع3 2031211 5

 د[ هتن) ل5 5. م. (7 © © ورقمد» 2) 6 عضصوم الأ

 بملاطد (ىلطد)». رم/) 0 200. قت. 3) (0 نكفف) 2 اكانلا انكانتفا

 /2) 15 نصت 2) © انآ اذا 6«( 220 ترص. #) 8 610 اهتتيسفو اهباندر

 (0 اهترسفو اهدانب: /) 8 اهر. ته 0 200. ردق. 7 0 هدد

 تراظ هك ©1501 4 كلك | مر اط ددآ 2 ناكفر 06000

 0 هيفا 2 تنبح 08 كيري 1 00



 ارباح الهه خئس

 كتف ابك فيصو نب ملاص رخا مهللا لع توصب فيصو ىبا

 ىدلب نع ىنبرغو دام فطخاو 0 نك قرلو لتفد ىرتس

 تسبتحاو مسوم لا «ىع سانلا فرصتف «ىنم ةشحافلا بكرو

 هديا اولسرا رتعلاب ةاوراتو اوكركحت امل كارتالا نأ ركذو. 2. 4يذنكم

 ىوتسيو احناص اولتقي نأ ىلع رانيد فلا نيسيخ هنم' نوبلطي

 «فثاخ هناو 4هيلع عباطضا اهملعي هما ىلا لسراف رمالا هل

 جتافس انل تدرو دقو لام ىدنع ام تلاقف ققنم هسفن ىلع

 ىلا علاص لسرأ رتعملا لقق املف ري هيطعنو ضبقت* ىتح ماورظتنيلف

 ناتاخ نب كا هدنعو هيلا تلخدف لجبلا لق ىمورج لجر

 نا

 هوفاخا ىلق ملاص ناكو هيف انا ام :ىرت اذ* يه كدو #لاقف رو

 ا ىغلي ىف 0 ىل لاقف ءىش دهدنع نكي منو لاملاب هوبلاطو

 ليجر 7اذاو لجيرلا اذه هيلا كدشري 2 عضوم ىف * م خنارخ ةكبقلت

 اعيش متبصا نان* ناتاخ ىب سا كعمو 7 ضماف هيحب نبي

 هلق دعم لإ را ” ناتاخ ىب كا ىلا 57 كدنع هنيثاف

 كلذ اجب ءاغ 5 لدحسملا ةرضك 0 فوفصلا ىلا م تيضف و

 عضم لك انسشعفف افنانلخدن ةفيظن ةروعم ةريغص رأد ىلا لجرلا

 ©) ] ىم. 6) 8 ع6 0 !ودابو. 6) © 02 2) ]3 0

 ىلإ لذ (فاكحان. ركز 85:0: أورطتنسمق 0 اورطيسد» 5 19 5 6.

 © ةيطعدو ضيعت, 0 ةطعدو ضبق». 2 ]) 5 20م: >2 5

 ى..أذر 560 710عااتتت 2155 ىرداد 11 ىراد» م) 0 نك هك

 وإ © ©. ذ. تي) 0 مل 2) © هزه 12 © 6 ناف 01100 رح

 8 ةط 211623 مقصات 205كتمأ. ه5. 270 دتيئاقر 8 هنسنافو © و هتاف.

 0) 0 هرم. َ) 8 ء 0 انيضف. 427) 0 رصقلاز 0كءاسلع 8 ةريصتخا
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 زةلآ اغب ىب ىسوم هةرح بيبح#* نم هيلا تأ نأ

 ضرعتلا اوهركو ةيحانلا كلت ىلع اولاحاذ لكوتملا ىاوج نم اهجوزت

 ىكعوتلا «ءاورهظاو اهيلع دكاصرالاو نويعلا اوعضوو اهبابسأ نم ءىشل

 رمالا لزي ملف ماهيلع 2ريظي* ل رق ءاهرماب هتفرعم ىلع 2اوفقو نمل

 5 نب محلاص ىلا «تراصو ناضمر رهش ىف تريظ ىتح و مهنع ايوطنم

 ةاهب فتن تناكو * 7 ةراطعلا خاص نيبو اهنهب تاطسوو فيصو

 اهنم لجو جمخئاساف اهلج ىف تبتكف دادغيب لاوما اهل تناكو

 ةشع ىدحال [ءانتلقلا مئي* اارماس' ىو هلناركذت الا

 ةتاهممخ ردق ةنسلا هذه نم ناضمر رهش نم تلخ خليل

 اد بختساف اهل ىف هجوف * نادغيب نئازخ ىلع اهل اوعقوو رانيد فلا

 17 ليحأ

 لت و هديلع ميظع لاع ةقرترملا ةيركاشلاو دن نم دادغبب نم
 د

 تدفن ىتح روهش ةدع ا!رماسو دادغبب الصتنم نئارخل كلت م عابت

 هذه "ىف ةكم ىلا سانلا صخش نا ىلا ,ةميقم ةكبق لبث رو

 15 ىدتهملا دوم شوو 5ىبابرلا ءاجر عم اهيلا تريسف ةنسلا

 00 اص ىلع هللا وعدت 2و ه اهقيرط 9 اهعهس 40 نم نع * ركذف

 بز الآ ءا © 5 00 6 ركع كتامدححا 10113556 125612ع20. كتمبد 205أ

 يم 6( 51 ىذلا. 244 © ذآ كره أوععو. 9 اهرمالا را 1[

 ل رهطظدو © اهيلع رهظي, 0 اهيلع عرهطل. ىر ط ها نايت

 /4) 6000: 5: م 2) © هزصا 2) © تكتكف© ء) 68 عا كب هلا 7 0

 هرم. ز 8 [ةطخاتت0 أاهبف حوف. 2) ( ليمحاو. 0) 8 022. 2) 60

 5 عمد 6 عملا 0( © 2 مكب 7( 15 يم ْ 0 15 ىباعرلا'
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 0 سحرو. لود. 112عا[1117. 1205516 ©55© سشخر. 10 15 نع ه) 0
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 ين

 أن )وه ةئس

 نع اووطي م هنا تملعو ةرئاص هب * عقوا هاملف مئاص هب عقوا

 كالهلاب تنقيا باذعلا نم جهلان ام ببسب ربكل نم اعيش خاص

 نم فسولل 4لخاد ىئاوذل ىف ام تيجرخاف صلختلا هى تلعف

 و تناك اعم هلك كلذ تعدواف معاتملا رخافو* ءرهاوذملو لاومالا

 ا اال ١ نين هنالن فعمل |ذف قءاونخا انك كلذ" لقا تعدوا

 ! نم ايس 8 ترفحت اهجو برهلل :تلاتحاف ةءاهنبابو اهب لون ام

 متوفي 0 عضوم ىلا ذفني ةصاخ اهل ةرح نم ”هرصقلا لخاد

 و مملت الو ثيلت ريغ نم ترداب ةقتداحناب نملع اماف شيتفتلا

 خف اهلف رصقلا نم تجرخ هرث برسلا كلذ ”ىف تراص ىتح

 اهبلط ىلا هاوراصف مماكحا اودارا «ا اهنبا رمأ ىف ةاوبغش نيذلا

 اهرماو ايلاخ اهنم رصقلا اودجو اهيلع ةركقلا ىف نيكاش ريغ

 هتفرعم ىلأ يدوب ام الو ءىيش ىلع هنم نوفقي ال ”انتسم قنع

 عاووكلسف ناوتوأ دونم هنا* فتنيح اوملعف برسلا ىلع اوفقو ىتح

 اونقياف رثا 20 الو ربخ ىلع هنم فقوي ال عضوم ىلا 00 أوهتناو

 عنما الو عا القعم اهل اودجج ملف نونظلا 02 اومجر مث 0متوفلاب

 تا (© مينف) نإ © 022 | 2 © 5 4 © 837 2 رهوللو.

 ا © نخب مز © 200 ىف. 2) 8 اهساو. 12) ©" ور 6م

 برهلاب. 7م) 0 ترعدحاه. 7 60957 سر هروصعم , 0عام00ع (ن

 ل86 0: هم © كا © كت 0 © 2007 نلشاو نما مز ©

 كاقيو 0 تبرعت. 2 7) 00004. 5. م. 2050© نم, نان ل

 2) 8 اوعس 2 © اهنف ار ل5 كا © © 2 آ3 ريسنم,

 الك ندكا | 2ز ط اودأر ( لوما 2) 0 اوكلسفر 5ءوص: 705 18

 6 2 4 210 68) آ١] 1 ىلع هب فقول.

 66( 6 برغلاب. نإ ط١ 5



 اهو خنس اباه

 نأ هولأسو هراذ 5 ىف ناميلس ىلا هاوصلخو هنتعبب ىلآ اوعدو كا

 نا ءعتبح ىلا ريصملا جدعوو مهل كهطف لكوتملا نب دا ابا هيرب
 هظفح ىف هيلع اودكا 4 نا دعب هنع اوفرصناف نوبك ام نع رخأت

 دنمل* ءاطعال رانيد فلا نوثلت هعمو نادربلا لزنف ه خوجرإب مدقو

 هلخديل ىادغ رث ةيسامشلا ىلا رص رث مالسلا ةنيدع /نم
 غلبو هيلا يورخلب ةاوردابتو اوجضف ربل سانلا 7غلبف دادغب

 ناطلسلا ىلا بتكو ؛اهب ماقذ نادربلا ىلا عجرف ربخل م ءوجراب

 تعقوو هب اوضر 72لامب دادغب لما ىلا هجو ىتح بنتللا تفلتخخاو

 0نولخ لايل عبسن سيمثل مهي ىدتهملل دادغيب :صاخل »م ةعيب

 1» دعب 7 نابعش نم* نولخ نامتل ةعجلا موي هل ىصلو © نابعش نم

 حرجو ميق ةلجد ىف قرغو اهيف 1لئق و ةنتف دادغبي * تناك نأ

 حالسلاب ةيربطلا نم موق هراد ظفح ناك ناميلس نال نورخأ

 ارمالا ماقتسا مث رسل ىلعو ةلجد عراش ىف* دادغب لما جبراحن

 © /"أونكسو كلذ كعب

 5 ىلع ٍهتّلدو كارتالل ةكبق ترهظ ةنسلا هذه نم ىاضمر رهش ىفو

 دق هركذ اميف اهنا كلذو رهوذلو رئاخذلاو اهدنع هلا. لاومالا

 نيذلا باتكلا نم ةرفنلا كلذ ىلع تأطاوو ماصب كىتفلا ترق

 ©) ظ ك6( © © م. )6  م نر“ عر 8 ك © 5 م 8 خقتمكام.

 1 ْن 0 هن (©2 تكا © 2614 ا“ < 2) 6 طلع : او. عكواتم 3101 952
 عا 0 131211102 نم. 25) © 5م. 6 ل2 /) 5 ك ©

 2) 0 اوداسنو. 2 8لع 8 6. حوحرأ. 7) © 0227 هر ]5 1

 7) ]) دعص. ه) (ب نيقب © هدمت. لايلز 0115 8و 5604 6 عابسملا

 لش اخ ن6 13,5560 هز لابلا ضر 60 دنكم“ 7 ط 2223

 2 نكسو. ؟) © 200: تناثر ظط نان فا 2 0 وفن.
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 بغت دادغبب هناك ةةذةنسلا هله نم* بجر © لس ىو

 هدفاظ ىب هللا دبع نب نامي سب ةماعلا 0 بوّتوو

 درو فتاولا نب دمح ,منم باتللا * نأ كلذ ىف* بيسلا ناكو

 نيد ةصملا ىلا ]6 لربي زمعملا هوخأ ناكو لكوتم لا نب ليا نبأ اهبو

 هلقن 7ةرصبلاب ةيبصعلا تععقو املف كيوملا همأ نم هيخا ىلع طخ“

 هللا ىبع ىب ناميلس ثععبف »اهب اميقم* ناكف دادغب ىلا

 نم عمسو 70 ةرأد هرضحاف دادغبب مثذّتموي ةخطرشلا هيلاو رهاط ىبأ

 ىلا اوعيتجاف فئكاولا ى.بداو رتعملا رماب ءاغوغلاو كنلأل نم نادغبب

 ثري مث مل ليق هنأ ىلع اوفرصنا مث كلانهت اوحضو ناميلس باب

 ةعلل مهي 0 اودغف موقلا مدب لع ام هدب ملعن* ام ربخل نم انيلع

 سيمثل مهي هل ليق ناك ىذلا لوقلاو حايصلا نم كلذ ىلع

 مهي ناك املف رتعملل امهيف ىدو ”ىيدكجكسملا ىف سانلا ىلصو
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 ةللاب ىدتهملا 2قتاولا نبا« ةفالخ

 عيوب ةنسلا هذه نم بجر نم تيقب ةليلل ءاعبرالا ءممي ىفو

 و هللا دبع ابأ ىنكي ناكو هللب ىدتهملاب /ىمسف فئاولا نب دمحم و

 اذهاش نال نم ضعب., نع ركذو : 44برق ىهست 8تناكو ةيمور همأو
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 ءانيم حيصاف هباب هيلع اوقبطاو هيف هولخدا رث « نيختلا صجناب
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 ىف ببسلا نأ ركذ كقو «هديف كيلا تبكر اماو زتعم لا ىلأ

 امل اببس كلذ اولعج ةهناو هقازرا اوبلط كارتالا نأ ناك كلذ
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 الطر نوثلت نم «دحاو لك لبجر* ىف للعج مايأب كلذ دعب ناك هد
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 ن ديا ىل به خامجإ نإ زد اصل زتعم ا لاقف ذل علكو

 ليئارسأ ىبا برض مث ماص كلذ لعفي ملف ىنابر ىقو ىتاك هناف
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 عيجر هرهش نم نولخ نامتل سيمكل موي وكذ اميف ناسارخ نم
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 )و5 خس أبو

 م باحضصأ ءارو نم رللا نم اوجرخ ىتح هكلذ رسيأ* الأ بوقعي

 ىنتح هنم ملئاوا جرخ نأ نم عرسإب نكي ملف نيسنخل نب ىلع
 اذا نوريصي اوناك جنال زايش ةنيدم 0000 ىلع باكصأ بره

 الو وللا 0نيبو بوقعي شبيج © نبب رللا* نم بوقعي باكتا بخ

 : هباحصا مازهناب نيسمل ىب ىلع مزهناو ماومزغ نا* ًاجلم نودجج

 ىلا طقسف هقباد هب ,”تبكف وللا نم بوقعي باكا جرخ دقو

 غلبف* هبرضيل :هفيسب هيلع مهف* /, ةيوجسلا ضعب هقحنو ضرالا

 هقنع ىف عضوف ىرجاسلا هيلأ لزنف ريمالا 8لاقف هل مداخ هيلا

 0 كلذ ريغو عارالاو السلا 7 نم برلل لآ نم :دعكسع ىف ناك

 مث ليللا هيلع مكحو ىسما ىتح هعضومب ماقا ث هيلا عمجن

 اب رماأو 1هدييقتب رما هب ىنأ املف بوقعي ىلا هرج مث هتمامع

 نودرضيب م ةباكك)) كبش زاوهش خنيدم 0 للخدو هعضوم نم لصحر

 هباكعأ 7 بهنا جبصا اًملف دحا ةنيدملا وىف كركي ملف لوبطلاب

 تيب ىف عمتجا ام ىلا رظن مث هباككا رودو نيسشنل ىب ىلع راذ

 هعم رسأ نمو شيرق نبا هعم لجو ناتسج# ىلا اهجوتم هاهنم

 22 «داوق نم

 هت لك 5. 0 . 0 نكذكد وسد 0 ريس 6) © هزه: 2 5 20

 كل برهلا. ه) لف 5 2: 6 نينوكلاو 0 نم ركشلاو ه) 0 --

 /) 15 اومرهنا : 0 اوبرد نأ“ ى) 8 5. من, © نكشف م

 5 07 © هدركحاشلا. 2) (0 هفيس هيلع عفرف» آ ىبيسلا هيلع عشرش

 7م) ]55 ريمالا ىلاعل مداح حاصعب © ريمالا لك ملغ لاقخ. 9 ١2

 قةينضنتا 2 © ىلاع ركسع. م2) 0 و. 45) © © 'ذءا ارضز ]1 نا

 7 © نك 7 © يتدا د ظ كك © هس

3 214 



 ١ 0 ٍّح 6 خفر

 را لمار لأ نم 2برقو قيرطناو «لستلوا والا ىلا ظن

 /كتدرنل نولوقبو 6 ءذومذ كب ىلع باككا لعذف 0 نب ىلع

 اعيش هيلع كي ال تكاس وهو رافص اي مقامقلاو لجارملا بعش ىلا

 هباكصا ىلا اعجار فرصنا هآرو كلذ ىم دارا ام لمأت اًملف لق

 راص ىتح هلاجرو هباكتاب لبقا رهظلا دنع دغلا نم ناك املف ملاقو

 قباود نع اولزنف هباكحا ةرماق نامرك رب ىلي ام روك طش ئلع
 اك

 ىناك دامح نبا لق دعم ناك اقوحنص ف مث و لق علاقتا اوطحو

 اوذخاو 7ةارعا هباود اوبكر مث /: اهببثذ ابلك اوجرخا كقو جيلا رظنا

 نيسنل نب ىلع أبع ىف «ناك كلذ «لبقو لاق عيدياب عحامر

 نوربب و ركلاو لبأل نيب ىذلا هومملا ىلع اًنوفص عماقف هباككا م

 لاق ةميغ هروجع نأ هنكم مول فيرط الو بوقعيل ليبس ال منا

 7 0 دلل لتحل ياسماوا نحو ركلا ىف هبا اوهرق تللتاب» اوءاجل رق

 بلللا لعج هيف بللتاب اومر املف ملاق دنمو غنم 0 جيلا

 باكا مكاو ناكل ىب 0 ركسع كيا 21 ءالأ جيسي

 بللتا وذا 3 و ور سم حام غيديإابو بللتا فاخ 0 بوقعي 15

 هبلا والا زماع 5 عطق 9و دق بوقعي نأ نيس نب ىلع ىَأر املف

 ناكل" تيلي منو هرمأ ىف را هريبدت هيلع 2 ضقتنا هباكتا ىلأو

 ه) 8 هرس. 65) 0 5. مز. 2 0 ىم ماقو. ©2) © 300. لعج

 ركسعلا لماتي. ) © هنوبسير انك 14 ا".. رك 85. م., 0 كيدرنلا.
 )0 8 0 مز 8 كا 0 هدظ.ا 12 © ىن- 2) 185: منو 0 اممدرو

 86 ايسز. 42) 0 هرص. ) 8 ع6 0 5 صء.,ر 0 ليقو. 2) 0 ع 0

 ام. 0( 8 راجملا 1. 6 زاجملا. م) © 022: 061206 168+: هتكش

 تا عا © نطل )7  ظ ء( © 5 م © نورمشد د 16126 6

 00104 كملعت 02) 0 5. مر ظ ضعساأ, (© ضعئنندا.



 "هك لدم 0

 ىعو سراف ىلا بوقعي لابقاب ةىئقياف للفلا كيلا 22

 24لفلا ةلاجرو هشيج هيلا مضف سراف ءضرأ نم زاريشب فةموي

 راصف زاريش نم زرب رف جالسلا ءجماطعاو عريغو قوط دنع نم
 زاويش .ضرا ىلي اه اًضرع هفيط رخل نيبءزاريش او يراك )5

 ةنكمي 9 ةباد وأ لجر ره ردق ءاضفلا ىم ةاهب لبج ضرع 7 نببو

 كلذ ى 8 ماقاف دىخاو لدجت نم رمكا هيف رع نا اش

 جرسخاو زاريش ىلي ام رللا كلذ طش ىلع هركسع برضو عضوملا
 ءاج نأ لاقو هركسعم ىلا زاريش ةنيحم ىم راكتلاو ةقوسنملا هعم

 م فيرط ” منال انبلا ةالفلا زوج اعضوم لكك مم بوقعي

 ٠: هيلع ماقأ اذا لجر رم ردق وه اهناو وللاو لبطل نيب 7ىذلا ءاضفلا

 زوجج 7 نأ ردقي م نأو هوبج نأ* كيري نم عنم دحاو لجر
 فلع الو هباحصال هتالواهل ماغط ال تيحريلا ناتي

 هرماخ رللا ىم برق ىتح بوقعي لبقاف كامح نبا لق «جباودل ا

 نامرك قب ام ركتا ىم::ليم.ىم وح ىلع مي ملا 1

 5 ىنأك دامح با ليقي ىراشع مر 0 دديبو هدحو موه لبقأ 0

 حاو لجر الا هعم ام ”هنبأاد ىلع هححو لبقا نيح هيلا رظنأ'

 6) © اوعجرو. .. 23) 0000. 8. مر. 2 © ىضارال " ترد 1

 ءاقماتتم و 12 51 نيمزهنملا. 6) 0216: ذي ١) ) 6 ركود قة

 ءا ركر ءا1و11 8. 70, 14 |. فيضم. 121111 عال انك ع 5600. م21 '

 1مل5ك نزيل“ ى) 8 200. ىم. ) 0 ك 0 5. مر. 2 0 اهل.

 2) © ء.ور دصم» © كلذب ءكا كركسعم. 42 ( هات. 2 02) 0 هات 5

 20 نأو 8 طقط. اذاو. 8 هده. الم 65) © ناو مز 0 هن.

 0) 8 ع (© 5. 0. 7) (© عز (0) فاك



 انا ار اخذس

 رث هروسو اناف قوطف «ىذك راوسو «ىذك قوط كلذ نم ذخ

 لعج رت مجروسو خقوط ىتح هسفن بادب كلذ ةلعفي لعج

 قوط كي دب بقعي رمأ املو لق فيدانصلاب كلذك لعفي

 قوط اب اذه ام مهل لاقف زنئباصع ةعارذ ىلع اذا لغلا ىف «اهعضيبل

 ضعب مهاءدن اهتدصغت ظرارح تدجو + ىنا ريمالا هللا جالصا 0 لاق 5

 8 معو اماف كلذ لعفف* هلجر نم و دهفخ لع هرماك دعم نم

 ىفخ اذه قوط اي لاقف ةسباي وبخ وَسك هقخ نم رثانت هلجر نم
 الكا اهتم ىفخ ىف ىزبخو نيرهش ذنم ىلجر نم هعزنأ مم

 انآ دنا اذهب قاللاو. 7برشلا ى نيلاجل .تناو. .انتارفا طاطا

 لك 7 قوط رمأ ىم* ثيللا ىب بوقعي غرف املف « ىلانقو قرح 5

 © هلع نم نانسكاس عم تراصو اعزاحو ناموك

 نب نيسشل نب ىلع 0 رسأو سياف ثيللا ىب بوقعي لخد اهيفو

 نشات

 ناكلا ل ايس نع احلا كف

 دبا لكفُو َفييكو

 ىلع دنع, سرافب «كتموي تنك لق .ىربوبلا دايح ىبا ىتدح

 دليلا ند وقعي ةققو ربخ 0 ةيلع ا دروقا شيرف "نب نيسلل ىبا

 اهيلع هثاليتساو نامك بوقعي لوخدو سلغملا ىب قوط هبحاصب

 تر 0 (نك 2) © هرصتا 2 0 ايلعجل.ا | 2) © 6 ةز. هك

 نا ثنكأ /2) 07 200:5 توقعت: 12) © ةسفن فخ 0

 ثهرطب, 1 ندش كلذ. 2) 8 5. ن0 , 0 دعلف, 0 ريح عرش /) 8 ىطنأا

 2 5ع
 (حع 7 ىطتا)و 6 نط 60 اطرا ءغ هت. 72 52 بأ نيل 10( 86 701

 135 7065 205[ غش“ 7) 0 اموي. 0) 8 هدح.ر لعا50ع ( 6. ندح.



 وو ظخنمس أءأ

 هباكتا ىم هعم 5 يلبا ىه* روسو قوطيل ةروسأو ه«ذقوطا اهضعب

 دويق اهضعب ىفو نم ةئاإل فحتسا نم ريجكل لاوما اهضعب فو

 ب,قعي رسا املف بيقعي باكا نم خا نم اهب كيقيل لالغاو

 5 كلذ زي جالسلاو عارالاو /ثاثالو لاملا نم هباكتاو نوط ءعم

 رماذ ةلفقم #اهب ىلا قيدانصلاب ا اًملف مديلا عمجو هلك

 ب قواحل لاقف لالغالاو دوبقلا 2 حيف [ذاف مجفف خفي نأ اهضعبب

 نيسلخل ىب ىلع اهينلمح لاق لالغالاو دويقلا هذه ام ىوط

 اهلقثاو اهربكا وظنا نالف اب لاقف ةاهب هّلغاو ىرسالا اهب كيقال

 كلذ «لتم لعفي لعج رث لغب هلغو قيط ىلجر ىف » هلعجلف

 تنكافف رخآ فريدانصب هوما“ رث لاق قوط بادحأ نم ورسمأ نم

 اهينلم> ملق هذه ام قوط اب لاقف ةروساو ماقوطا اهيف اذاف

 نالفا ابا هلق ىاككا نم "ءالبلا لحما ريساو «اهن قوطل لك

 ©) 8 قاوطا. 42) 2 لمك نم ١ ىف 50 !11:ه23ع أ ىف 3قةع

 (هص م20 اهب2) ءا 70عدط. ليك 10عام ةط 211613 203121 2

 ءووع م10 ىلبأ ناتم0 ةصكنعو ةءلزاغاتتت ه2. )  12 1 710عااتتت 5ع

 ؛ 0000 216623 طحقصاتق 1011131716 12 دولمكت نأ. 4) 8 ىم.

 ه) 81 هدد, 5عل طقاطعأ 5اعطاتتتطص 3100 22101556. 113180 هناتكعات 115
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 م 1 200. كلد. ) © ع6 8 ةصختست فيدانصلاب ىلا. 2:0 قيدانصلاب '
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 5ءعلنعصف هج 12 © 5. ش.ر © اهتليح. "0420 © 0502 َسإ ظ آ
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 ا ١ ٠» ةو 1

 هيلا قوط فحري الو نامرك ىلا هتيحان نم هركسع زوج ادحا

 بوقعي رهظا كلذك اجبرما نم كلذ لاط ايلف قوط ىلاوه الو

 ةلحرم هنع لكحتراف ناتسكاس ةيحان ىلا هركسعم « ىع لاكترالا

 هيلع كرثو ههبرح ةىف هل ادب دق هنأ ىظف هلاحترا اتوط غلبو

 اعدو برشلل سهعقو 0 برثملا ذنلآ عضوف نيسنل ىب ىلع ىلعو نامرك ة

 رادخا نع كحجلا ندع لفغي ال كلذ لك ىف :بوقعيو :ىالئا

 ءللاو بارشلا ىلع . « هلايقاو: بذل ذل .قوط عضو هب لصناف

 رعشي ملف دحاو مهي ىف هيلا نيتلحرملا ىوطف اعجار ركف /هلاكتراب

 نتعفترا ىق ةربغب الا هاهن* رخآآ ىف مدبيرشو هوهل ىف وهو قوط

 ام ةيرقلا لحال لاقف نامرك نم اهيف وه كلا :ةنيدملا َج راخ ىم

 ىلا ةقرصنم ةيرقلا لها ىشاوم ةربغ هذه هل ليقف ةبغلا هذه

 هباككا 3 وقعي /هاتاو ىح 2الو الك الا“ ىكي رز رق اهلها

 نوحيري هب 7طيحا امل قوط باكا بهذف هباكتابو هب طاحاف

 /موقلل* اوجيفا هباحتال بوقعي لاقف هسفنا 7ىع ةعفادما

 .وام مهل* ءىش لك ماولخو هموجو ىلع نيبراع اورف مهل هاوجرفأت

 دامح نبا ىنتكحت ه«اقوط بوقعي رساو مركسعم ىف هعم ناك

 اان م

 ىف قيدانص هول انوط مّجو ال نيسمل نب ع نا ءَىََبلا

 «) 8 ىصس. 0) 0 نع. 5 8 هدح (ثص مدتعتمع 2001 سس كرهأ) .

 5عمرنعصك ؟كمهدع زك 00 5. م5 2 6 200 كضيدوز 1ض 8 300115. ©584

 دحضصقو ١( دكضقو)و 5601 ج0 00أا122 كأن )2  © 5 م0, 6 هلافحأوو

 1 هلابكأو. رز 6 هلاك ت راو. ص) 0 هبعلو. /) ب اعدرالا موب راهتو

 15 كموبد راهد. 2) © و ذاك, © كيوم الا: /ر ©6159 | 4 ©

 طلت 72050 16 هل. 6) 8 هدص2 م) 8 300. نع.
 نإ © 60107 )2  © 04 26 5عللا رسل ب" 16 ىديرملا ١ 8 ىربرملاو
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 )"هد نس 01

 امهب كلذ لعف املف هتعاظ ريغ ىفو هل ابرح هدنع امهنم دحاو

 ءهجوو نامرك كيري ناتسجاس نم ةشثيللا ىب* بوقعي «فحز

 6 بوقعب ربخ ه«غلب كىقو سلخغملا نب قوط نتف نب ىلع

 5 نم راصف ناتسكس نم بوقعي لبقاو اهلخدف اهيلا بوقعي فبدسو

 نأ اهرما ادهاش ناك هنا ركذ نم ىنتدحخ «ةلحرم ىلع نامرك

 ىلع ,نامرك نم* هب ماثتأ ىذلا عضوملا ىف اميقم ىقب بوقعي

 لفسبو قوط رابخأ قس نيرهش أ أرهش هنع 1 لك ب 52 احم

 عدي الو هتيحان ىلا نامرك نم اجراخ هب وم نم لك هرما نع

 ت2 (© فطحل | © لحر. 65) © هضم )2  8ع رزسعتاا 660 7

 (8ءرئماتط. هاتمءعل 2 5م1012 1ءمعءاتاتك), 22 2 1.6 لضط 101 2 7 كسل

 [عععاجأ. 5لتر اتتتح , 1عع122115 205[ 505171874111 ٠ لىلحأ خف 6ةذس تلا خدو

 نامرك هيضقب ىيسلمل نب ىلع ىلا ربخل لصو اهيفو نيتيمو نيسمخو

 هفياط نيسمخل ند ىلع عمجت ثيللا نبا بوقعي نم اهيلع فاخو

 سلغملا ىباأ قوط ريهج ىلآ هيأر عماو هدونبو هددعحو هدونج نم

 ثعبو ثيبلا نبا فبوعقي ىلع قيط ضرحكد نيسمل ند ىلع لاز الو

 فقيدانص ىف هعم اهلعجو لالغاو دودعد هعم ثعدو عساو لاب قوطل

 لاقو فقيدانص ىه قوط عم هلك كلذ عمجو حالسو عا .٠ تانئاثاو

 كوباو بوععد باكا نم هب ترفظ نمل لالغالاو دكونعلا هده قوطل

 نم هتيطعا نم نانخم امل ثاثال هذفو لامل ئتهو اريسا:ل
 اسللاو هدد دونتل وقاتدع هددضت2 2 ؟ةلكدتتم نتملهط> ع 5ءواتعأ1-

 اآطاتق كم2705163 5ان26. 4) 5 ىسحلاز 113 انغ اذ نان1

 6 5 امرك 2 ر) © هد فر ط درك عب ©011ع6عا11121 ءا2 هرككسع نم

 18 164820 © 7 مك ل 5 م. © لشتلا



 اك ارد.

 نب ليعامسأ نب 0 نب ىلع خنسلا هذه ىف سانلاب جحو

 نيتكامو نيسمخو سمخ ةنس تلخد مذ

 كاوح ذا نم ابيف ناك اهع ريد كد

 ىكيز ىب نسلمل ملغم اهيف ةمره ىلاطلا ىيز نب ىسلل نيبو

 نسمل لزانم «قوحاو لمآ ملغم لخد كرق مليدلاب ءقحمل ذ

 و سّلغملا نب قوطو ثيللا نب بوقعي نيب /ةعقو تناك اهيفو

 ناطلسلا كلل دينك لبش نب سشيوف نب 0 نب ىلع نأ وكذ

 0359 يتكو رفاط لآ :لامع نم لبخ نكون نامك ة بطخ

 بوقعي ناو دالبلا نم مهيلا مام هطبض ةلقو رهاط لآ فعض

 هيجوني ناطلسلا ىلع ةاطابتو ناتسج#» ىلع هبلغ دق ثيللا ىبا

 ىلا بتكو نامرك ةيالب هيلا ناطلسلا* بتكف سراف يارخ ؛:

 هبحاصب امهنم مدحاو لك ءارغا كلذب سمتلي اهتيالبب بوقعي

 ُك ناك ذأ رخآلا 7 نومي درفتنيو هنع امهنم كلاهلا ةنوم طقسيبب *

 ف 6 د0 مزإ 6( بو 72 اتا 20 و... 0

 65 رم © 60227 يل © 5 نك 6 سلغملا. 0 طقع مه216 عت

 خعقو.. /2) 0000. بطخدرو 14 بلطي. 2 © لامع. #) © اهل.

 0] © اطاش (5176 اطابتن):: © .اطاش 72 () 113115201216 25,

 7) (0© ه2. 21:0 طعسل ها كيلالأ 3م10 0 1ءع) ءاننت> 1.



 رواش ءذخأ ةليل ارماس ىلا ردحتا ةامل اغب نا ليقو ١ كةرشع

 نب خاص لونم ىلا هريصيف امتتكم اهيلا 2 رادحاالا ىف هبادعأ

 حاصو وى جرخو ركسعلا ليها ملخد دكيعلا برش / اذأاو فيصو

 5 © رتعملاب #اوبثوف ةيراغملاب* اوبثوف دهباكتاو فيصو نبا

 * نيرسنتو رضم رايد ع 4 دادويدل فيبصو نب خاص لقع اهيفو

 © 7, اهنم لوالا عمبر 8 مصاوعلاو

 © رصم ىلع نواوط نب دجال كابكياب 7 دقع أاهيفو

 ةييظع ةلققم غنم التقف مق لعاب ”روجابو حلفم عقوا اهيفو

 40 © ةاهنم لوالا عيبر رهش ىف كلذو

 مويسملا ىب ضرسلا ىسوم نسب لح َّك 5 نب ىلع تام اه

 نب كك ودا هيلع ل ةرخالا ىدامج نم نيقب عبرات نيبتالا
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 ازيا ا ةنس

 الأ مامي الااغي هةبيبغ ىف زتعم او كرمهأ نم كلذب هركسع لفا ملعي

 ىلع هيراوج ميس اذيبذ برشيب الو السلا هيلعو هبايت ىف

 براق املف ليللا نم لوالا ثلتلا ىف رسيخل ىلا اغب راصف لجر

 ةدع هقحلف ىنافاكل ناتسبلا ىف اغب بمخو هيلا 7 عجرف مالغلاب ه

 ام* هل لاقف ىبرغملا كيلو ءدقحنو اغب انا لاقو هلل فقوف عانم

 نب مناص لونم ىلا ءىف بعهذت نا ماما لاقف كادخ تدعج كل

 هكا نسا ىحاو قزنم :ىلا* ١ ىعنم اوريصتا .نأ امأارو فيصو

 ع نذاتساف فسولل ىلا ضكري ]نرسم ىيرعلا كلو هد 7 لكوف

 هب تدلكوو هتذخا دق اغب اذه ىديس اي لاقف هل نذاف زتعملا

 دنع اوكانت د نيلكوملل لاقف كيلو عجرف ] هسأرب ىنتكج كليو لاق

 هتهبج * ىلع ةلبرض هبرضف © هنع أاوكنتف* ةخلاسرلا هغلبا ىنح

 مكاذو هعرص ىتح هبرض مث امهعطقف هيدي ىلع غلانت مى ,,0 هسأرو

 , فالآ ةرشع هل بهوف زتعملا هب هىقاو «هثابق ةكرب ىف هسأ,ر لجو

 كتبتوو دادغبب رث اًرماسب هسأر بصنو ةعلخ هيلع علخو رانيد

 دا ىلا هقعاس نم رتعم لا ثعبو رانلاب هوقرحاف هنّتج ىلع ةبراغملا

 ربخاو عيضحاف سوسن مىاو كلخت نب ىسللو ليئكارسا نبا

 أوراص أوناكو دكادغبب هينب رفاط نب هللا دبع ىب هللا كيبع عبتتو

 ىف سبح هنأ ركذف دنع اورتتساف هب نوقتي موق عم ابارغ اهيلا

 تر 680005 5 5 2) © و رودلا. 6) 6 هرس 2) 6 جاك.

 كل © 5 000 © ةءيقلو. ري“( ديرأ امن. ىمى) 0 هت. /) 0 دجوف.

 2 © كباو. 20 0 رم را“ 2 © مسار, صم» 168. كيلولا. ) 0

 ةسأر ةهبجح. 7) (0000. هيامق ةككرش» 05) 00 كل ه0 2 6 نو



 ازا يش 11ه

 معلا عم اولبقأ مم رودلا لعأو خرالا لها كابكياب « عم عمتجا

 ءاهزر و هناملغ ةىف 5 أغب كلذ غلبو اماسي فقسولل ىلا

 هكزين رهذ ىلآ ©راصو «داوقو هباكتاو هدلو نم علتمو ءةئامسميخ

 عست نيبعلا* نم هعمو ىسلا ىلا راص رت معضاوم ىلا لقنت رث

 ةهلم تيب نم /اهذخا معارد ةرحب ةثامو رينند ةركب ةيرشع

 «لتق :ىتح اريسي اعيش اهنم ففناف ناطلسلا لاوما تويبو

 نب دجا عم خرللا ىلا رص دق زتعملا نا هغلب امل هنأ ركذو

 قا !ءاربكع لخ ىلا لراص ىتح ايداوف دضصاخ يرخ ليتل

 هيف # ام ضعب ىلا مضعب 7« هباككا اكشف نىسلا ىلأ راصف ىصضم

 10 هب 0 نوعفدتي ام الو براضع ٍهعم اوجرخب مث عناو 7فسعلا نم

 ةلجد ىلع ريغص مهل برضم ىف اغب ناكو ءانش ىف ناو دربلا نم

 ملكت دق ريمالا هللا ملصا لاقف ” نيكتاس هاتف هيف نوكي م ناك

 ليقي مهلك لاقف كيلا جلوسر انو اذك ىف اوضاخو ركسعلا لسفا

 لقم اولوقي ىتح يلا ثعبان تش ناو معن لق 5 كلوق لتقم

 5 املخ ةادغلاب ىرما مكيلا جرو رظنا ىنح ةليللا ىنعد لاق ىلوق

 معم لجو دعم نيمداخ عم هبكرف قروزب اعد ليللا هيلع 0

 الو؛ادومعاالو انيكس الو احالس يدعم لمك ىو لالا ( 3

 نإ © >< 2 تز © هلت 2 © 04 ليج. 2) 0 ٠ع. 5: 5
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 ايلا اثمأ* زعنس

 كت نم نجرخو رانلا هيف ةتذخان هيف «نتلعتشاف راذلاب وما

 موقلا ةيزه 0ناكو نورخآلا برهو قرح تلعجت ىكوللا باكا

 © نيوزق ىسوم 0لوخدو كلذ كنع

 ىن ىف مءالولج ةيحانب ىراشلا مرواسم 0شمراطخ ىقل اهيفو
 © رواسم همزهف جمل

 نينكامو .ن.ريسمحو برأ لك مع 0 0
 ا أ

 تادحالا نم اهيف ناك امع ربخل ركذ

 «ىبارشلا اغب لققم ىم ناك ام كلذ نيف

 ءلنفقم ابا ديي رح ربك ركذ

 ويصملا ىلع زتعملا ضحك ناك هنا ناك كلذ ىف ببسلا نا رك ذو

 ماص عم #لغتشا اغب نا رث هيلع كلذ ىّأب زتعملاو دادغب ىلا

 نب مئاص ناك اغب تنب 8ةعمج :سرعب هتصاخ ىف فيصو ىبأ

 ,« دعم نراك 7نمو كابكياب كيري أرماس خرك ىلا ليئارسا نب دجا

 هفاركأأ بيدي ناكو اغب نع هفاركأ نم هءباع وفه ام لتتم ىلع 15

 اهدحا دكبرعف هنايرشي امهل باورش ىف انك امهنا ركذ اميف هنع

 ابراح كلذ بيسب كابكيإب ناكو ه كلذل امجاهتف* هيحاص ىلع

 خوللا 0دهعم نع* زقعملا ىقأو اًميلكم مدن مايدختم اغب نم*

 006 اسف مز 0 © ويد 0 تناكفار 2) © لوخدبركذو:
 6( 6 سمارطخ 0 سمامراطحح ر 14 سمرطح و 6011 111 1668

 ر/) © رواشم 5ةعم© ىق) 66009: 526 /  © لعكس 2 © كل
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 مذا كنس روس

 ىلا مث طساو ىلا لكوتملا ىب ىجا ايأ ةرتعملا «ىفن ايفو

 وصصق, 43: ىقرشلا .بناخل ىلا هلوتاو تادغب كا كرو م 007

 © هللا لبيع نب رانيد

 5 © اهيف دادغب

 © ةيلل ىذ ىف رص ناقاخ ىب محارم تام اهيفو

 ناييلس نب كيح ىب هللا دبع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ةيحان 5 نم ةدعقلا ىذ ىف نييلسملاب ناعم ىب كم ازغ اهيفو

 10 © فذاعم نب ني /وسأو اومزهف خيطلم

 نيوزفق نم يسرف ىلع ىبلاطلا ىكوللاو اغب نب ىسوم ىقتلا اهيفو
 فحالذ ىكوللا ىسوم مزهف اهنم ةدعقلا ىذ خلس نينثالا ممي

 كهش نم ضعب ىل ركذو نيوزق اغب نب ىسوم لخدو* مليدلاب

 هباككاو ىسوم ىاوقتلا امل ةمليدلا نم ىبكوللا باككا نا ةعقولا

 !5 باد ماهس كلذب نوقتت جهحوجو ىف عاتسرت اوماقاو افوفص 7 اوفص

 ىق اعم عيلا لصت ال هباكا ماهس نأ ىسوم ىأر املف ىسوم

 ىف ىقتلا لأ ضرالا :ىف ٌبصي نأ طفنلا نم دعم اهب رما اولعن

 لعفف مهنم ةجره ةراهظاو هل دارطتسالاب هباحسصأ رمأ مث اهيف مو

 «اومزهنا عنا هباككاو ىكوللا ىظ 7كلذ اولعف* املف هباككا كلذ

 9 ظفنلا اوطسوت دق ىبكوللا باكا نا ىسوم ملع اهذف موعبتف

 2) 1 6 ءظعولا )0١0 © 020: )0 6ك 5 ءكامرصب ل تب 2 هد

 6 6000:5565 ر) ©6000 اورسأاو. ى) 0 اوعل. 7 0 اوفضو:

 2 © 12 6 00 رهظأو. /) © اولعفو كلد. 7) 0 اومره كق.



 طنز )ها“” خمس

 ناك* هللا دبع نب ديح فالختسال «داوقلا هعم لامو ةراد ىلا

 مهجو مت هلامع ىلا ءكلذب هباتكو كلذب هنايصوو هلابعا ىلع 8 هابأ

 ىنذلل هللا كيبع رسماو هللا كيبع ىلا دادغب ةيالوو علل رتعملا

 ؛#,د فلا نيسمخ ليق اميف رتعملا لبق نم علخلاب هاتأ

 4 هفالختسإب هلامع ىلا هللا دبع نب دمح هبتك ىذلا باتللا خكاسن 5

 توملأ لعج لجو وع ىللأ ناف كعب كو دهدعب هلل) ليبع داما

 ءىلع ىرج ايبسح هقلخ نم نيفابلا ىلع ايراج اًيضقم ابتخ

 ىف هنع صيحم الو هنم لب ال ام ,لولخ نادعتسا ىلع نوكي

 اهني ىانشالا  م:دتنشا  ىق ةلع ىف .اناو اذم ؛قناتكو لاوحالا لك 0

 م عفديو هللا لبي* ناف :اهيف ءاجرلا ىلع بلغي سابالا داكو

 نيبلوالا ليبس وه ىذلا ندخل ى ثدح ناو هتداع ميركو هتردقبف

 ربيمأ كوم هللا دبع نب هللا ديبع تفلكسا قف ىيرخآلاو

 انا ام «لسب هذخاو* ىرشا هئافتفاب ,» قوشوملا ىخا نينموم ا

 1-0 ملام هرما ه نم هينأب نأ, ىلا نينموملا ريما !ناطلس .ْنِم هليبسب 5
 كيبع بتك هب دري نامب هالونت اميف رمتُتأآو كلذ ملعان هبسك

 تلخ ةرشع ثلثل /”سيبخل موي بتكو هللا ءاش نا هرماو هللا

 © !هأ" خنس ىمةدعقلا ىذ نم

 ©6) 0 وذصع ةق.و طةانق0 1عع. فالكدسالا» 86) 0 هابأ ةراستك و 0
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 )ها خنس 41

 رثظم ىلا هربخ ىهتناو عهنم «نوعطتقي اوناك نمي يراوكل لاغتشا

 دادغب نم برق ام ىلا ةركسدلا 5نم ىحكنتف ةركسدلاب ميقم وهو

 هنا ركذف هرطفلا دغب هللا دبع نب كيح ىلا هلتقم ربخ لصوو

 هلتقم نم هيلع 0 2 اه اًمغ لعفي ناك امك كلي مر شل

 ةدولتاقف اهلها هيلا مخ ناولخ. ىلا كروف نم رواشم شت

 ل ىراشلا باكا نم ةعامج اولئقو ناسنا ةئاعبرا نم لتقف

 2 ناولتح لها اوناعان نول اوناك ناساردخ قاح ني دود

 © جنع اوخرصنا

 /قرغف ومقلا «ءفسخلا اهنم ةدعقلا ىذ نم ةرشع عبرا ةليلو

 ؛ه ءاهتنا عم رهاط نب هللا دبع نب دكيح تامو هرثكا باغ وأ هلك

 / ىف هقباصا احورق اهيف تام ذل هتلع تناكو ركذ اميف و هفوسخ

 : هسأرو ءقاح 83 تناك غل حورقلا ن 0 ركذو هناك لف * هسأرو قاد

 دوخا هيلع ةالصلا عزافت تام ةاماذ لثاتغلا اهبف لخدن تناك

 اميف كلذب .ىصوا ناكو هنبا هيلع ىكصف رهاط هنباو هللا كيبع

 15 ىب* نيك ئخا هللا ىبع نب هللا كيبع نيب عسقو رم لك

 ام ىنح عزانت هللا دبع نب 0 مشد نيبو /هللا دبع

 ىلاومو ةماعلاو ءاغوغلا تلامو ةراجخلاب 7 ىمرو هيلع فويسلا

 رهاط ىب هللا دبع نب لنيك نئب رهاط عم 1 ميهاربأ نب قاكاسأ 1

 ةيقرشلا ةيحان ىلا هللا ديبع ربعف روصنم اب رهاط اوخاص رث

 2 6 نوعطقي. نر © 3ع 2 رطغلا كعب, 6 رصعلا اهد.

 464) 0 ناك“ 6) 0 فسكت ري) 6 فرعفز 20+ 0 168. و

 مام وأ. ىي) © ةفوسك. /) ( نمر انتم هفلخ. 2) (© هذ

 2:6 0 6.1700 اومرو. 7) © دلع رهاط.



 0 نما ةخنس

 ىتح ةراسف بكر رث اعيش هباود فلعف هرطفلا *خئيل ةيتعلا

 رابثاف نآرقلا نوعرقبو نولصي مو اليل ىراشلا ركسع ىلع فيشا
 241 لقو أف نوراغ جو ءهتيبي نا هتصاخو هباكا ضعب هيلع

 جرب هووتأيل ةثلث وا نيسراف هجوف ىلا نووظنيو ميلا رظنا ىنح

 اوفقاوتف , اوبكرو حالسلا اوحاصف عب ماورذن ركسع نم اوبرق املف
 ا! ا رادنبا باكما نكمي ملف اولتنفاا رفا اوكبصأ نا ىلا

 ةنميم* مابعف لجارو سراف ةثامتلت ءاهز اونو دحاو عسب

 /هباككأاو رواسم هيلع لمحت بلقلا ىف وه ماقاو ةقاسو 1ةرسيمو

 جكسع عضوم نع ةارشلا هل ردحا رث هباكتاو رادنب هل نبتف

 هباكتاو رادنب ضرعي ملف بهنلا ىف هباكتاو رادنب عمطيل عتيبمو

 ةثام عبس ءاهز مو سامولاو فويسلاب هيلع ةارشلا رك رق مكسعل

 نم لتقف ةمامرلا نود فويسلا ىلا ةارشلا راصف ناقيوفلا* ربصف

 لح رت علقم رادنب باكا نمو الجر نيسيخ نم هوك ةارشلا

 لجر ةثام نم اوك رادنب باكا نم ةاوعطتقاف ةلجح ةارسشلا

 هباحصاو رادنب مزوهناو اعيمج اولتق رق ةعاس ةئاملا هل ربصف
 رو

 ىف رادنب نعماو جنولتقيف ةعطق دعب ةعطق ه ةنوعطتقي اولعجت

 يسارف خعبرأ 9؟ ردق ىلع رم ءاربكع 0 برب هوقكالف هوبلطف بوهلا

 وكأ رادنب باكا نم اكو هسأر أاوبصنو دولت فذ خعقولا عضوم نم

 نر © كتعحلا هن © هرضا 2) © 2001 كيلا ه) © 2004 ا

 ء) 0000. هنوتايل. 7) 0 أوردن © اودي. ىز 0 قر 061206 168. اوعفاونف»

 /) © نيب ىكي. 2) ]0 © ءعو. 2) © 57 كفرت 4 210 5
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 اراك كل دبب ازيا

 رهش ىف هيلا رتعما هجوف ةنسلا هذه نم بجر ىف ديملل دبع
 نب ديح هجوف ناسارخ فيرط ةيحان ىلا لاف © نييكتاس ناضمر

 رفظمو رادنب ةديلا ناك ناسارخ فيرط نا كلذو هيلا هللا دبع

 رادنب نا ركذف اماقا كلملا ةركسدب ©اراص املف هةدحلسم لسيس ىبا

 ة ىتح كيصلا بلط ىف دعبف اديصتنم ناضمر رهش نم موي 8 جوخ

 ىلا رظن نا كلذك وه انيبف ّيتسرف /وكنب ءاةركسدلا رود زواج

 ضعب هجوف ةركسللا وكأ ةلبقم ةعايج امهعم نيلبقم نيملع

 0 لماع هنا ةعاجلا بحاص هنبخان مالعالا ام رظنيل هبات

 دبع نب رواسم هل لاقي الجر نا هيلا ىهنتنا هناو و نادج

 :هريصي هنا دغلب هناو 7ىرش ميراوبلا لما نم نيقاهدلا نم كيبل

 سنايل ةركسدلا ىلا ابراه :يرخ كلذ هغلب املف ناذج خرك ىلا

 اهل لاقف رقظملا ىلا هتعاس نم رادنب فوصتاف رقظمو رادنب بوقب

 لاقف هاقلتن انب ضماف انديريو ناذج حرك سصقي ىراشلا نا

 اذف ديعلا اًدِغو ةعجملا ىلصن نا كيرنو انيسما ىلق رفظملا هل

 ةرفظلاب اكوط نعال "نم ىصضمو راكحنب قات هاندصق كيعلا ىضقنا

 ةركسدلا 0نم ربي »رو رفظم «ماقف رفظم نود هدحو ىراشلاب

 عضومو ءاربكع لت نيو يسارف ةينامث م ءاوبكع لثو ةركسدلا نيبو

 دنع اهافاوف ءاربكع لن نبل رادنب راصف 4 ئسارف ةعبرا خعقولا
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 اامح اثنا” نس

 فيصو ةيّلكف باكا ىم 5 ناسنا ةثام_ نسم وك ىف « قارشلا

 لل 2 لهو ايت اودخت 8لاقه# انقاززا :اولق نوكيرتا ام 2 لقو

 ن ىف ميرظانتنو كلذ ىف نينموملا ريما لأسن ءمعن اغب لقو

 6 سانشأ راد أاولخدف مكنم سيل نم مكنع فرصنيو * سانا

 رامتتسال اغب ىهعبت مث ا!رماس ىلا اصنم ىباشلا ءاميس ىضمو ه

 عضعب هيلع بثوف هيديا ىف فيصو 7ناكو عتاطعاأ ىف ةفيلخأ

 نب ىرشون * لمنح اف يكسب را هأجوو نيتبرض فوبسلاب خيرضف

 جنا اونط اغب عيلع اطبأ املف هلوخم ىلأ هداوق ىحا وهو :كبجاط

 ملا ويرضف ىرشون م6لونم ىم هوجرخساف ميلع ةيبعتلا ىف

 رونت كارح ىلع هسأر اوبصنو هقنع اوبرض مث هيدكضع اورسك ىتح م

 ونب 7 عجرف 0 فيصو 70لزانمل باهتنالا ارماسب ةماعلا تدصقو

 نم * فيصو ىلا ناك ام رتعملا لعج رث جلزانم اوعنف فيصو

 © 0 ىبارشلا اغب ىلا ةرومالا

 « ىربطلا مرادنب لتق ةنسلا هذه ىم رطغلا « موي ىفو

 6 هلنتق بسدي 1 15

 نب رواسم ىعدي مكحن مد ميزاوبلاب مكح هنأ كلكلذ ببس 9 ناكف

 6 6 ىايراسشتلا و 0 ىبابرشلا طقع أ ]م83 كك. انم3 2. اهد.. 4) 0

 تدسل 2) © ك 53 هلا © 57 602: 12022 2520220 نإ در 001 بارذنلا.
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 560 2020101 سلود 20 ©5أ ىرشون. 6( ا عمله

 1 ىردسومأ 0 ىرسوت. 72( 8 تان 0 20
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 او“ ةتس أ" مب

 جلغم هموهف ليم نم وك ىلع ناأذع جراخ ليق اميف امهنيب

 نيماس دعم ىمو ملغم عجر ِ قوبل ,نيلنقي خسارف « تاق

 جلغم ابع نانضم, رهش ىف ناك املخ «مويلا كلذ ىف جتفلاب بتكو

 م اركسع زيزعلا كبع هجوو نينيبك همهل لعجو ةٍدرّكلا وك هليخ

 باكصأ ىلع ملفم نيمك رخو ملغم جعلتاقف فالآ ةعبرا هيف

 اورساو اولتقف فيسلا هيف يلغم باكا عضوو اومزهناف ريزعلا دبع

 لخدو اهب انصحتم ميزد اهل لاقي يركلا ىف هدل ةعلق ىلا ىضمو

 م ءاسن فخاو ىارسأ فلذ نأ لآ نم ةعامج ذخاف يركلا جلغم

 هنا ركذو 2« مقتواف ريزعلا دبع مآ هيف ناك هنا لاقي هئاسن ىم

 ©ةريثك امالعاو ارماس ىلا سوورلا نم الج نيعبس هجو

 © /اهلونف ناذه ىلا ارماس نم اغب نب ىسوم اهيف صختو

 جاتلا هسبلاو ناضمر رهش ىف ىارشلا اغب ىلع رتعما علخ اهيفو

 ةينسورشالاو ةنغارفلاو كارشالا نا مكذ اميف كلذ ىف ببسلا ناكو

 اميسو فيصوو ا.غسب جيلا جرخت رهشأ ةخعبرال جقازرأ أويلطو اوبغش

 2) 6 تكلس ©6015 01 0010 جركلا. 6) ©: هل

 500 701 5 0 /2) 6 ا 1ععالمدسعم» ( ءمدطتتت 2غ ]14 |)ءو 5.
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 ام ارم

 0 .وبأ نجا عم ما بحاص 5 ناتسج 0 هراغا اهيفو

 ا ا اهنم برهف كريزع نىب هللا كبع ان نيح اهب

 كا ناسا نبا ادع  لاخراو اهواف ”هردأ ١ ىلا“ قفل نك يلا

 ااا ل الا ب عبو ”يتسيع قب كالا رداد رع قربا اجلا
 ةكمب لعف 9:ناك ئذلا ئلاطلا فسوي نسب ليعامسا تام اهيتفو

 ©لعف ام

 0 ا ا اس اك

 نيقئامو نيسمخو ثلت ةنس تلخد مق

 /ثادحالا نم اهيف ناك اع ربل وكذ

 بجر نم عبارلا +مويلا ىف زتعملا دقع نم ناك ام كلذ نف

 نم ذتموي شيل نم هعمو لب ىلع ريبكلا اغب ىب ىسومل

 مقنم الجر نوعبراو ةتلثو ةئاعبراو نافلا متارج ىرجج نمو كاوتالا رو
 © الجر نوتلتو 1 ذتامو فلا جلقم 1: عم

 زيزعلا تبعب اغب نب ىسوم ةمدقم ىلع وهو ملغم عقوا اهيفو

 دكيعو ةنسلا هذه ىم بجر ىم نيقب لايل نامتل فلد ىنا ىبا

 6 رعت 2) © نافسحو 103 ناتستب 0 َّن رايسح. )0

 +1 دلع 1ك 11 1 و نيا نب ىسيعو 5ع0 مهلت11و 12153. انأ

 لدلتدتل 0) درع درصطو نك 14 11 00. 2 10255222 6ع ريح
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 ١م خنس أةمم

 هذه ىف «ترذق ةيركاشلاو ةبراغملاو كارتالا قازرأ نأ ركذو

 فلا فلا ىنتثام ةنسلا ىف هيلا نوجانك ام غلبم ناكف ةنسلا

 © نيتنسل اهلك ةكلمملا ارخ ةكلذو رانيد

 اميف كلذ ببس ناكو كم فقيرط ىلا ياسلا هوبا هجوث اهيفو

 5 بتك همتاخ © هيلا رمعملا* عفدو هرما ملص امل افيصو نا ليف

 هبلا ةجوو هحلصيل كم قيرط ىلا 2 رمخاب دمأي ياسلا ا ىلا

 دبع نب كيح بتكف زاهخل ىيف كخاف هيلا ناتك ام لاملا نم

 هجوف كلذ ىلا بيجاف هيلا ءةكم فقيرط* ريصي' نأ لكسب هللا

 8هلبق نم ياسلا مهابأ

 ٠0 ليلسلا نب ءديشلا ىب* ىسيعل دقع و ةجذلل ىذ لوأ فو

 اغب ىطعا هنا ليقف اهيلا ءارغملا ابا هتفيلخ 7ك_“فناف ةلمرلا ىلع

 ©2هيلا اهنيض وا كلذ ىلع رانيد فلا نيعبرأ

 لبخل 5هتيلوتب فد ىنأ نب ويزعلا ىبع ىلا فيصو بتك اهيفو

 8هلبق نم هكلذ ىلوتف علخإ هيلا ثعبو

 : ةفيلخ هلتق ةعيبر رايدب 7ىراشلا وريع نب دمحم لتق اهيفو
 © ةدعقلا ىذ ىف دجا ىب بويأل

 ,”لمح رق قسومل ىف هسبحب رماو ”روجنك ىلع طخغس اهيفو

 8 كلانه سبح ةماميلا ىلا همب هجو مث !ديقم دادغب ىلا

 2( ب ردقو 0 ركق. 6) 0 كلذكو , مممت> 0 نينسلا 6) 0 هدد

 07) (0 131520125. )0 بخ نأ ن)+0 مب“ 35) ©

 خخسلا هذه نم. ) © © ور 0 لسراف. 21ه هسصطو ارعذزا. 2) 0
 لا (1)042 © هلو. /) ©0001 5 0 ه2 © 552 2 6 كح
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 ايار اثم خنس

 دش نب

 كال ا وحلا نا هنا نو نحل قي ردعج نبا
 هلل ىأ ريصملا ىف نذاتسا اما هنا هللا ىيبع نبأ ىلع. ىق' سانلا

 اذ كلاب هللا تبع نب نمحت ليقف اميف هلصوو هلا نق اماسب

 لج ببس نأ ليقو هلها مشاع وبا عدوو «هقيض هيلا اكش هنال

 02 022 د فواد نب هللا نيعو ةيدركلا "نينا ناك انآ مساق قا

 لذا دع ننادبح لأ تيتك نا كنا دتعملل الق ىسوم" نبا

 حيرت كنا هملعاو هيلا بتكاذ هلمكحإ مم مساقلا ىب دوأد لج يف

 هيف تيأر كيلأ راص اذاف ةاهرما حالصال ناتسربط ىلا ههيجوت

 ةدكع دل نوعي رو ليبسلا اذه ىلع نمخ كبار

 نب كيح ناكو ةاضقلا ءاصضق براوشلا ىنأ نبا ىسلل لو اهيفو

 وك ءاضقلل ءزتعملل الجر* ىهس دق رتعملا بذدوم ئبضلا نارع

 ديف عفوف قبتك 7 دكو فاصخلو م نكنلتا يف 2 لاجر ينام

 ىب 7 عيمسلا دكبعو و ةيدركلا نب ميهاربأ ىب كي مداخل عيفش

 000 الا نم :هنا اولقو رفعج قا نب ناميلس ندب نورام

 0 2درطب رقمعملا رماذ 1ةيمهجو ةيديزو ةيردقو * ةضفار و داود لأ 5

 ىلا نورخآلا يرخو فاصخلب « ةماعلا بثوو دادغب ىلا هةجارخاو

 © راظملا ىع آلا ىضلا لزعو «دادغب

 ه) 0 نيسح. 65) 0 اهلها. هك 0 توصقموم»]16 7؟0ءعوز 0عءاط0ع
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 )وأ نس اكمل“

 برن ءاج هنا اوتظف ىجسملا ىلا ةراص ىتح ةراجكأب .« ىمر اهلخدو *

 برحن نيهجو لسجر انا اما لماعب تسسل ىلا هل لاقف ىولعنا
 رفعج ىب «كمح لجأ وبا ناكو 4ةقوكلاب ماقاو* دنع اوقكف باوعالا

 ىلا م نييبلاطلا نم لج ىنيف لح هنا 7تزكذ7 ىذلا ناكل

 ةىولعلا ناتاخ ىب محارم مزه ام دعب ةقوكلا هآلو رتعملا ناك ارماس

 ىف لبق 8 هركذ ىضم فق * ىتلا اهب هلاتقل هجن نك ىانلا

 ىذاو / ةقوكلا ىحاون ىف اذه دكجا وبا ركذ اميق *ثاعف هعضوم

 ةفوكلاب ياسلا نأ ةفيلخ ماا املف هعايضو جلاوما فخاو سانلا

 ةلكاوملا ىف هطلاخ ىتح هسنآو اذه ىبلعلا دحا نال فطل

 ؛ نيتاسب نم* ناتسب ىلا هعم اهزنتم جرخ مث 1هلحادو ةبراشملاو

 ”:هلجو هديقف ةباكا ناجرلا ىبع هل ىبع دقو ىسماف 2ةفوكلا

 رهش لوا ىف دادي دب درو ئح ليكحلا لاعب لك ري د1

 رت هدنع «ةهسبح هللا ىبع نب كم هب ىنأ املف رخآلا عبر

 1 نب ديخ م خا نبا* عم تدجوو ههقلطاو اليفك هنم* خا

 (ة ىلا هربخ بتكف ديز ىب و نسلل نم بتك راظعلا فلا نبا

 ءالرم لجو 4باّتع ىب* باتع عم هليكب باتكلا روف زتعملا

 اذه دا وبا لجو اساف نيسيخ عم اعييج اوليحن نييبلاطلا

 7ىسح ىب 2هللا دبع ىنب* هللا ديبع نب ىلعو ىرفعلل مشاه وباو

 / : 1 1 0غ 1

 © 0 ىمرو اهلخردف. 5) 0 ىحلا (ىجلا). 6ر0 برح ى.

 2) © همت. 2 © هدصنب  ري) © رك.  ىر © طثع 4 ىذلا
 لح هنأ ترك ذر معاناه ءه م:26عمع0. 2) 0 هانيكذ. 2) © راعف».

 2) 0 ةنيذملا 2 60880. ءلخاذو. 22) لجو داش ا
 0( 00 فاطاو الفك م رضز 6 دأرهأ, 0( 0 نيسلملا 7 0 نيسح.



 ان "ه) ذنس

 زتعملا كلذ غلبف اهولتقف كارتالا اهذخاف هامهيلع كارثالاو كابكياب

 ©دادغب ىلا دافنف هيف ملكف نوزع ىبأ لفق داراف

 00 فاو راظعلا ١ فلن "ىب. ىلع نمي قمح :ليمجا' اهيفو
 رفعج نب دمج دجاوبأ عيف ارماس ملا دادغب نم نييبلاطلا

 0 ادلع قنا هسا نب, نسحح نسب رقعتح. | نعب هنا ىشحملا نبأ و
 كلذو ىرفعتل مساقلا ىب دواد مشاه وبا مهعم لجو ه بلاط ىا

 ءاهنم نابعش نم نولخ نامتل
 4 لج ىف ببسلا ركذ*

 نم* صخ# نييبلاطلا نم الجر نا ركذ اميف ءببسلا ناو

 ةفوكلا ةيحان ىلا ةيركاشلاو /ةيشيلل نم ةعامج ىف هدادغب و

 ناكو و مايالا كلت ىف * ٍياسلا ىنأ لع نم اهداوسو ةفوكلا تناكو

 املف ىرلا ىلإ يورخل ىف هايا رهاط نبا ةرطانمل دادغبب اميقم

 0 خةيحان ىلا دادغب نم صخاشلا ىبلاطلا ربخ رهاط نبأ علب

 جاسلا وبا مّدقف ةفوكلاب هلمع ىلا صوخشلاب باسلا ابا وما ةقوكلا

 ىرفعلمل مشاه وبا ياسلا ةابآ ىقلف ةقوكلا ىلا ناجرلا دبع هتفيلخ دت

 ىبلاطلا ردها ىف هةومأكف دادغيب نييبلاطلا نم هعم عامج عم

 ىنع ىكنتي هل اولوق سلا وبا هل لاقف ةفوكلا ىلا صخاشلا

 ةفوكلا 4 ىلا ياسلا ىنأ ةفيلخ ناجرلا دبع راص املف هارا الو

 ا تم 1

 ©6) (© هد. /0) © هرضتو © 6 نس 168. ىيسحا

 4 © نع هللا نا 0 ملسلا بلع )4  © هرص“ 6) ©

 200 0 ل هرقل © عسيللا ى) © هضم. 2201

 1ع رظانم /) ( وبار © قا 2) 0 وبار 220 ابأ.



 )هز كدب اكمأ

 برضلاب دلوانتف هاشناخرف نب ىسيع ىلع اوبثو كق اوناكو اريزو

 هقسوحعلا 'نم* كارثالا ةيراغملا تيجرخا املو هباوذا اونو

 كارثالا ناك امن ةباد نيسمخ اوذخا لاا تيب ىلع وبلغ

 « مهنم رودلاو جركلاب نم ىلآ اولسراو كارنالا عينجاف * اهنوبكري

 5 ةيراغملا 4تذ-خاف ءلجر ةيراغملا نم لتقف ةيراغملاو 5 اوقالتف

 اوداقناو كارذالا تفعضف ةيركاشلاو ةاغوغلا ةبراغملا تناعاو هلئاق

 اوحكلطصان نيقيرغلا نيب دكحاولا دبع ىب رفعج ه ملصاف ةيراغملل

 لجر هيف نوكي عضوم 1 /نوكيو اعيش اوتدحك ال نأ ىلع

 اوتكف رخآلا فيرفلا نم رخآ هيف نوكي نيقيرفلا نحا لبق نم

 0 نب كمت ىلا ةيراغملا عامتجا كارتالا غلبو مةديدم كلذ ىلع

 #بلطن اولاقف كابكياب ىلا كارتالا عمتجاو 7كيعس نب رصنو كشار

 ديح ناكو قطني دحا الف امهب ةانرفظ نان * نيسأرلا ىيذع

 .ٍرع ىنلا مييلا ركدص ىف اعتجا دق دكيعس ىب رصنو كشار نبأ
 نأ امهغلبف امهلزانم ىلا افرصنا رث امهب بوثولا ىلع هيف كزرنالا

 15 يشار نب هدب لدعف كشار ىبا لونم ىلا راص دق كابكياب

 ىتح هدنع ائوكيل 0 نب نمحم لونم” لا تيكسا

 ٌلجر كابكياب امهب «زمغف ايهعمج ىلا اعجري رت كارتالا نكسي
 لد نم سد ىذلاوه نر نبا نأ ليقو * انييلع هدو

 2) (© هدم. 6) © اوقاليك. م) (0 200. لافد (؟02355ع لاقيو

 61215515 ضل ع( 201212: م5]12 «2) © © ور 2007 6 ناعأ. 660

 /) 05200. ءيف. ى) © ةدطم. )20 كعسا 116 ©ك 122 ) ©

 5 م © اكلطتا مز عدا 2 ( ١ هداف اننا 206

 نورع, © نوع طثع ءغ ةصققم 7) 0 5. م., 0 رمغف-
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 3 هز كمضدمم

 ىفتكللك ةكافلاو كريمض نونكم ىع فشك دق نيقيلا «صخ

 ماق ©#هيلع ملظا اذاو هيف ىشم هل ءاضا اذا احين 6 قربلاب

 00 )د بابسب تعتمو *: 7 كواش“ (رغبلا" ىف: ءدلملسا" نوصل كرعلو

 اهب :كل لبق ال دونجب كتيتأنلو 7ةمغ كيلع كرما نوكيل لمالا

 300 ا را ماسلا نم تنار د انه كاةجكل
 [طاينلا طايسلاب انغلب هتلكاش 6ىف لعن ام انمالعاب نينموملا ريمأ

 00 /اضانلعجي اهلئاس اهملغ انلعجم :0لك قو فويسلا اندبخ

 كانعمسأو ٠وبتك نم كانيدان مكقو ميبلاو ه تايلو ناملظلا

 مهب َكرْصُت * اًيغ الا َبأَت ناو لفت بحت ناف ايح تنك نا
 © نيمدان نكصتنل ليلق اوم
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 ©) 0 ©. ذر 1>ض0»> ريخ. 6) (0 ان 710عاتم دهأ. 2) (© بكرم.

 24) 0 022.6 مر () 1153252011 /) ( هدتبأد نعد 0 متضأرو

 ©أ 200 دودرصلا 3) 0: هتياكرو (0 هتان. 7/9 017 2266

 هعو. ؟0هعات 1ع. © و. 2) 0 ىلا تقرصنتا 7 6 سيك
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 اك ١م" مس

 سما »ليك ا ا مل 1

 اكح لع هباتكا دروب نيعتسملا :لكجفم معامل رتعملاب نا ركذ

 باحصا هيجوتب هدهرماأو هتبكنب * رهاط ىب ةدللا دبع نبا *

 عم اكلانك كلذ نحت دنم دبلع درو را 0 ىف © دنواعم د

 نب رورصن ىب روصنم ىلا باتكلاب هيف ومو اميس ىعدي مداخ

 اهب نيعنسمل ا ناكو هكرتلا نيعنسم ا مهياسنتب طسأو ىلع وفو انوهدح

 / ل سيس ىب رفظملا نبأو ؟ةصيمخ ىأ ىبأ هب لكوملا ناكو اًميقم

 8 0 بتكف ديربلا بحاصو اندك نوب 0 ردعذ نب * روصنمو

 ةىكرتلا نولوط نب دجا ليق ابيف هجو رث هيلا نيعتسملا ميلست 0

 اوف ناسضمر رهش نم نيقب تسل ا نيبعتسم ا جر خاف شبج يف

 نولوط نب دكمحا نأ ليقو لاوش نم نولخ ثلثل لوطاقلا هب

 ملست امنا «اديعس نا ليقو هلمح ديعس و هيلا راصض* هليح

 ذآ هد راص ام سعب. .لوطانقلا' ف: + نولوط, نبا 18 نم :نيعتتنملا

 ديعس هلنق غضعب لاقف اما ىف فلاقخا رق اهيلا 5 نولوط

 لاقو هيراوج رضحا هيف هلتق ىذلا مويلا كغ ناك املف #لوطاقلاب

 دكبعس هلخدا لب قضعب لق 7لكقو تام دق نكالوم أ .ررظنا

 هبذعت © هل ةلونم ىلا كيعس هب راص 7 مت ارماس نولوط ىبأو

 كل ةذع دعمو نروز ىف هعم بكر لب ليقو «تام ىتح
 تض) 4( 002 2) © هدك“ 2 6 ره راره, © دكماو ةينكس. هن ©

 ةدواعمر () ةنوعم. 012) 6000: 5:17م: رز © طبع لعبست 6 )١١2

 /) 0 كيعس, © كيعس ابا. 2) 0 © ىف. 0 © اورظنا عام 0لع

 مكالوم. 2) 0 هنت. لق ءأ 120» 128. ضعب. 72) 0 و



 اما ةئنس ايزل

 فرص روكانك نعو ةدنع ىضر م «ليج نع دف فوطو طوس

 م عقم نيعبرا كيوم ا هما 6 برسم هنأ وكذ 5 ( مكلونم ىلأ

 دادغبب عاخو* بجر نم نولخ عبسل ذبل موي أرماسب 01 علاخ

 منعشر تذخاو ءبجر نم تلخ ةرشع ىدحال دحالا موي

 نا

 «كيوملاب فورعملا رفعج نب ميعاربا ةافو تناك هنم نيقب نامثل ليقو

 7 هنانو بلي دير وبخل ركذ*

 نئيرغملا ,ىشار نب: لمح تءاج كارنالا ,معست نك هانا 0

 10 اغب نب ىسوم اءحدذ كلذ هيلعاف رغعملا ىلأ كشأر نب لكيح بكرو

 كيحا ابا اوجرخب نا اودارآ اما نينموملا ريما اي لاقو ركناف هلأسف

 ديوملا اماو تانك ىتلا برثل ىف ”ناك هب* وسنال لكوتملا نبأ

 ال اعيم ديوملا ميعاربا هيلا 7 رخاف هوجولاو «دوهشلاو ءاهقفلاو

 اذ راجح ىلع كجحا نأ مأ هو فحا مهما ىلا لجو سرج الو ؛هبوثا

 ةرجشل ىلا دا وبأ لوحو هنفللب رمأو طونحو نفك هعم لجو

 3 ا 6 8 1 0 1 4
 مث رومس فاخ ىف جردا كيوملا نا ركذو 2«ديوملا اهيف ناك ىلا
 1 : تلسسس 5 0ء

 حلق نم ماك ىف كدعفقا هنا ليقو «تام ىنح هافرط 7 كسمأ
 ب2

 2): 6000. 16-572) © هدصب و5 دنعت؟ 0)2) 200: انهي

 معلش. م6) © هرم. رك)ر © ه2. ى) 0 نوصقرم0115 70665.00

 ة. هوز. ديف... © 200. ما بق © لامكلا كا
 7) © © زي ءا وطلال نذدأ 02) 6 تدشور 0 هيلع تدصفمو.. م) آه

 0 هدعو. 2عكاقل نأ ؟10عاتخلا اذ . . . كيك(. نيخ 01 1



 الي )ه) نس

 ةاعرابتب طوس ةئام برضو درجت نادبعب رماو «بلصو ىقرشلا

 0دجل هررص ىف ىرت ام رصن نب ىنمك لاقد هلثق  نيسلل .داراو

 كل لحب الو ميظع ءرهش اذه كيحص هل لاقن هترصاخ ىلع اطوس

 ىنح 6 مدس 01 2 احلا ايس دف رماف اذه هب عنصت نا

 هعنمف ءبلص ام دعب ىقستساف لابغاب طب درو رسلل ىلع بلص 5

 كرتف دوقسف ماذا دوقساف لق تام ءاملا برش نا هل ليقن ىنيسلل

 رت نيموي سبل ىف لزي ملف سبح رث رصعلا تقو ىلا ابهلصم
 9 ىلا ديشتل ىلع هبلصب و رماو ,رهظلا عم ثلاتلا مويلا تام

 © ندرق هتايلوا لإ ليلك نبا, عندو 2 ليلثلا نبا* اهيلع بلص

 3 ةدالو نم ةداخا قيما * رتعملا  عاخ ةنسلا هذه نم بجي
 “«هدعي دكيعلا

 /ءايأ ىءىاذ ابك دديي نعرخ 1

 لماع دمحأ ىب ءالعلا نا انغلب اميف كلذ ىف ببسلا آن ناك

10 

 اهب ملسيل رانيد فالآ ةسمخ كيوملا ميهاربا ىلا ثعب ةينيمرا

 كارنالا كيوملا ىرغاذ اهذخافن اهيلا هاشناخرف نبا ثعبف دهمأ ؛5

 هيوخا ىلا رتعملا ثعبف ةبراغملا هفلاخو 8هاشناخرف ىب* ىسيعب

 ىف هريصو كيوملا كيقو فسوجلا ىف امهسبحت دنا او كيوملا

 !بجاح روجنك سبحو ةيراغملاو كارتالل ءاطعلا رداو ةقيض ةرج

 ةتامسم> لوهلا ابا هتفيلخ برضو ةعرقم نيسمخ هبرضو كيوملا

 هك © ك 5 ءاأ 2001 كانه )6  © اهراغدو 0 اهراممس 600

 ااندع 72ع2515 لخمس 0) 0 ماس 2 © 500: نسخ ىلع.

 0 ا 6227 /  527 © 0 )5  © هزل [2212500111 © )2 ١



 ارامل 07 4

 هذخاو هيلع للف هيف ىفتخا عضوم ىلاو هلزنه ىلا راص كق

 برخ َباَبَب :اوناك نيذلا ةيركاشلا ىرفكو رهاطا ندا دل 100

 نوتلت امهيف ىيديقب ففوملا ىب نادبع كيقو جلزانم ىلا 5 اوراصو

 ىف هيف وه ىذلا سبل ىلا ليعابما ' ىب نيسلل راش رت لك

 را

 ©امناو دحا هسدي مث هنا هريخاف هسفن ملَبق نم لعف ام لعف وأ

 5 ناكل سيبيسد وع لف كلاش مب اعدو ع ىلع 6 للعفو املا

 وهاط نبا ىلا نيسمخل عجرف ءاوبخ بلط ةيركاشلا نم لجر وه

 ةماعلا راد ىلا وخاو مديح نب رهاط* يك كلذ هملعات

 نيسللو كاوقلا نم رادلا ىف تاب نم ارضحاو ءادعقف ةلخادلا

 0 نالجر وهلمح نادبع ارضحاو لاكيم ىب هاشلاو ليعامسا ىبا

 هانا اما ال لاقف موقلا سيئر نمنا «لاقف نيسكل هل بطاخملا ناكف

 نب برح لقو نيس #همتشف اوبلط ام تبلط هنم لجر

 مهقلا "سيئر ”تسنا لب تبتك برحا ىباههللا كبح ند 205

 ام لاقف ماشلا بابو ةنيدملا ىفو :برح بابب مهيبعت كانيأر كقو

 !5 ديلع داءاف اوبلط ام نيبلط مهنم لجر انا اهنأو 2 سأوب ل تنك

 هدويقب بحاسف هبحاسب ممأو عفصف هعفصب رماو متشلا نيس

 نب رهاط* ليخدو هقحل نم لك همتنشو رادلا نم جرخا نا ىلأ

 هب ئضمو لغب ىلع ناذبع لجو نربخ نريخلفا هينا لإ 00

 بناكلا لأ" هب دنع ىور»خ ليدخل نبا لش

 هك) 0 هص. 68) 0 تف. )  0 هدتن )2  0 اينا هبحاو.
 2( 6 تربيتك و 0 لربح. را © رهاط ىب ليج 12216. 5 ©

 كيت 7/56 خيشف) 02 60 د10 6 © سأر. 20 ©

 116 51012: 2 6 رسكالا.



 01 او خس

 ةداربخاف هيلا انمأتسا ةبغشملا نم نالجر ركذ اميف «لجو

 هلاكيم نب هاشلا رمأ مث رانيد ىنتامب امهل رماف امهباكتكا 00

 نم ةعامج ىف ,ريصماب ةرخآلا ءاشعلا ىعب ليعابساأ نب نيسللو

 ناو موقلا سيشر مساقلا قال افطلاتق برح باب ىلا امهباكتا

 00011 اوراشن نوع نا نب تمت تاجا نما" ناكو *  لييخل

 ايم قىحاو لك راص كف ءليلخل ئباو مساقلا وبا ناكو كانه

 رحأ لجرو رهاط نبا ىلا ءاراص نيذلا /نيلجولا ةقرافم كنع

 0 انوخح ةيحان ىلا امهنع ةيركاشلا را 2 ىمقلا هل لاقي

 باب نم اجرخ ىتح امهبلط ىف نيسأملو +هاشلا ىضف # امهسفنا

 0001 ليلتلا نبا نا ركذف :ظايطاطي رسج وح اهجوتو رابنالا

 7” نمو ليلخل ىبا امهب حاصف 006 رسج ىلا 1اريصي نا* ليق

 ههنم رجت* عيلع لج # فرع املف دب اوحاصو ءالبغ نم امهعم

 باككا نم لجر هنعطف موقلا طسو ىف راصو هب اوقدحاف ةذدع

 وهو فيسلاب رايشهج نب ىلع م هكعيف ضرالا ىلا هب ىميف هاشلا

 ىبا ىلا هب اولصي ماف فمر هبو لغب ىلع لمح مث صرالا يف

 رادلا زيلهد هيف فينك ىف هحرطب هاشلا 8 رمأو ىضق ىتح رهاط

 0019 نان فقول ىبإ :نادبع اماو ىقرشلا بناجا .كأ + لج نا ىلا

 2) 0 5. م., © لكجر. 2 625) 0 ءايلعافر لعأد0ع 0 ةدوعب, ©

 لروح ز لذ ان ع. 2) (© 11[ 5016 ليناكتسما ز © 5 00 00

 هةر ور 0عز20ع 1ءعب ىقو رك) (© هدم.ز 0ءقس0ع ةنمطو هده. نيخلا.

 5 6 أوراص. | عسفنأ ءام01ع 0 ىصيمن. 2 0 ند

 ليناكس. #©) ( ايبطايطت , 12153. ايطايط , © ايطاطير 12152 ايطاظن»
 /) 0 امهلوصو. 272) © نمو. #) © أوذرع. 0 قمع رم

 دور () م+كاعبفز 210 (ب رانسهج-. 0) ( ليكد 7) ©( هر.

 نإ 6 هر 2 © 2216 دللا كنع



 مز تنس اكد

 داعيش هيف اوكرتي ملف هيلع هاولتنقان عاممل نم فانصأ هيف ناكو

 نقننللا ئأر امل* نيرسلل رهاط نبا ئرحاو ليلك اذنك

 علتصتت ىلا رس 10 نك ىلا تيناوخات رمأو هناكع) 006 اورهظ

 اهيف قريتحاف «لعفف ةرسيو ةنع قرح نأ 4 ناميلس بردب

 ةاملف ةطوشلا بحاص سلج# و ناطيح /ممدهتو ريتك عاتم راكتلل

 دنل“ل 2تربكو نيقيوفلا نيب رانلا تلاح رانلاب تيناوذل تبرض

 برح بابب مثكسعم ىلا اوفرصنا رق ةديدش :ةريبكت كلذ دنع

 ىلا ةيركاشلاو داوقلا ىم ةعامج عم ليعامسا ىب نيسمل راصو

 م ةنخَل هتنوعم ىلع هيف ةماعلاو راكاتلا ىلع فقوف ماشلا باب

 !ةريمالا ناريج متناو نوروذعم 72و عوبخ* ىلع اولثاق 'ءالوقا للقو

 ةيركاشلا متنعاو متلعف ام متلعذ ماف هترصن هيلع بج نمو

 نب دمح ”راص رق مكنع ” لوكتم كل ةراجحإب متيمرو هيلع

 ثكف * رهاط ىبا ىلا فرصناو كلذ لثم عل لاقف جيلا نوع قب

 مرهاط نبا ىلا مضناو خركسعمو ةعضاوم ىف نوبغتشملا كن

 اة هرأد ىف اضعب لعظغ هبادكا عيمج عمجو 0 تابتالا ىم ةعامج

 ردا ةيبعت  تايح كاب اهزاو#ا ىلا رشا" ىذا قاتلا عراشلا ىف اضعبو

 اصخ «ء« ةدوع هل م نكي ملف* امانا ديلع نتنحا 0 نم اراذح

 ىلع رهاط نبا مهتادوع نم ناك ىنلا مايالا صعب ىف

 20006 ل وج ا | 2) © 204 86 ج5 لا © 1

 ليصتن ىلا. 1هوانأ تيناوخحناب من0 تيناولل ذ» 0. 4) © 204. رماو
 ©) © كلذ للعفو, 06206 و: رمز تبهلمو. ىز © ممصنغ طخع

 ؟"0نعرب كحك م) 6 رسبعو» 2 000 كرجاكش ١ 1202 0 168. و

 م6 رد )6  6 هدلا ١2 © 5000 6 يف بخ. 7 0 ليخاس».

 2 6 200 كل! )2  © كيفكلا مز © نوكب» 7) © هرصأ
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 اللات اوأ خنس

 00 ساحل ىلا نيسدالا نلياادللا يبه هرايتشيجا نبا لاعو*

 ةيركاشلاو كنخل هيلع لجو «اقيفر اعفد عوعفدو جووظانف 5 ناسرفلا

 ىبا ةبأد اوذخاو رهاط نبا داوق نم ةعابج اهيف اوحرج هةلج

 نم ىبيك نب هللا ديبع ضرف نم لجرو ريشهج ىسباو نراق

 0011 ا فول ارجعوا" قايطلا نعش دل لقي م نييماشلا
 الك ةقعسما ىباوريع تاي ىلا, /©وريصا ىتح رسلملا نع , عوغفدو

 باكا اولازا لق جباصصا نأ جنم ئقرشلا 0بناجناب ىنيخلا ىأر

 خباحصا ىلا روبعلا نوديري اولكو اوربك اءوسجا نع#* رهاط نبأ

 رانلا اهيف مىضيل بصقو :كوش اهيف ةنيفس لعا ىق رهاط نبا ناكو

 هتعطقو هنفس ةماع 86نقرحاف كلذ لعفف ىلعال رسل ىلع اهلسيو

 اوعفطاو * اهوقرغف ىبرغلا بنامخل 7لها اهكرداف رخآلا ىلا تراص

 ىلا ىقرشلا .تناللا ىنما ربعو:رسللا#ىفسب !تيقلعت »هلا: نانا

 اظاناس نعا رهاط» نبا باكا اوعفدو ريتك 'تلخ ىبزغلا بناثل

 ةيركاشلا راسصو رهاط نبأ باب ىلا اوراصو «ةحكعسم نب* ورع

 رهظلا ىلا نيقيرغلا نم لئقو ةدعسم نب وربع طاباس ىلا دنثلو

 ىلا ةماعلاو ءاغوغلا نم ةعامج راصو رفن هقةريشع ىم وك

 (يرغلا بناكل نم موسلل ىف ةطوشلا سلكي فرعي ىذلا سلجلا

 هيف ام اوبهتناو بابلا اورسكف 0 عوفرلا تيب هل لاقي تيب ىلا

 ه2 6 نانسهج نب ىلسعود 0 ران تكيىرصح ىلعو 51761510

 راشهح 51٠ 45) 0 200. خلاجرلاو. 6) (0© هس. ) 0 نيملسملا,

 6ك © 57م2, © ىايمصلا» م 0 أوراص ير 0 كا 1 90

 نك 005101 ءانتط كش م20 ىلإ 6601615. 2) © كاوس. 2) (06 و. 2 0

 باكا. ) 0 كلو اهوفطاو. 2 0 راد. 7 © 200. فلأو 4

 ترا © ء: [14. م) © سيد 7 © 5



 ا)ةه) خس ازيا

 ةعجملا موي ناك املف هلرنم ىلا فصني 5ناكف هتقفن ىلا منك رف

 5 ىف ةيبعت ىلع اوراسف زتعملل ءامحلاو ةالصلا نم دعنميف مامالا ىلأ

 ماشلا باب عراش ىف ةنيدملا باب ىلا اوهتنا ىتح برح باب عراش

 نم ةيغشملا نم اموق هب رب برد لك ىلع اذه مساقلا وبا لعجو

 ةاهنم يرخ اليك بوردلا اوظفحل فيس بحاصو أر نبي

 ةنيدملا ء#هعم لسخد ةنيدملا باب ىلا ىهتنا انو «هلاتقل دحا

 كانه اوماقف تاقاطلا نيبو /نيبابلا نيب اوراصف ةةيثك ةعامج

 حالسلاب لجر ةثامثلت نم اوككأ نونوكي منم ةعامج اوهجو رث ةعاس
 م رتتلا فلخ ةماعلا نم اعم ليخدو ةئيدملاب عمال بحر ىلإ

 هوملعاف * مامالا سابعلا نب رفعج ىلا اوراصو وةبحرلا ىف* اوماقاف

 عيلعاف رتعملل ءامحلا نم هنوعنجبي هناو #7ةالصلا نم هنوعنج ال هنا

 15 هبنخغ اوفرصناف ةالصلا ل يورد ىلع ردقي « ضيرم كنا رفعج

 ا ثكفانلا عراشلا 2 اونكاشف نابزو م نب كيسا برد ىلأا اوراصو

 ةعابج رفعج ىا ىب ناميلس 1برد بابب اولكوو فيقرلا 8برد

 رهاط ىبا هيلا هجوف ىيدادخل عراش ىف رسل نوديوي اوضم مث

 70 02 0) 606 5272 7-0070 منمز 220 0 عخلايعدو

 0 خلابعلا 0عءز206 املف. 6 0 نم“ رز 0 نيباملا 0 نيساملا.

 5 © ةيحرلاب. /) 0 هدرص. 2) 0000. اونكسف. 6) © لد

 رود اناس سر خانم. 7 0 نراثو
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 : نهجوزت نيعتسملا ناك راوج ثلث نع لزني نأ ةدلعسي زتعملا نم
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 نتعملا ىلا هب هجوف هللا دبع نب كمح ىلا كلذب اوفرصناو جيلا
 , ىتثام نم رثكأ دادغب ليق اميف لخد مركملا نم نولخ تسلو
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 تاشاشب رفعج جعبراحن «ةذج فيرط ليقع ونب نيعطق اهيفو

 ليقع ىنب ضعبو لجر ةئامثلذ نم وحن ةكم لها نم لتقف
 لثاقلا
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 ا ندادللا ىيع نيا ميعاربا نبأ قسوم ند  ليعامدا 0 اهيفو

 لضفلا ىب ىب رفعج برهف 2+ يلاط نا" با لع[ نبا سلا ا

 نسب ليعامسأ بهنناف كما لع. لماعلا ىسوم نب ىسيع نبأ

 ةعايمجو دنلل لتقو ناطاسلا باكتا لزانمو رفعج لونم فسوي

 امو لاملا نم 4نيبعلا سالصال لح ناك ام فخاو ةّكم لها نم

 ةضفلاو «بهذلا نم اهنئازخ ىف امم* بهذلا نم ةبعللا ىف 6ناك

 فلا ىتثام نم اوك سانلا نم فخاو ةبعللا ةوسكو بيطلاو

 رث اهنم لوالا عيبر رهش ىف اهضعب قرحاو ةكم بهناو رانيد

 ىلع 7ىراوتف ةنيدملا ىلا راص مرت امري نيسمخ دعب اهنم يرخ 4

 ةكم ىلا ليعامسا عجر رث اهيلع لماعلا ليعامما ىب نيسلمل ى

 ةتلخ وبكل غلبو اشطعو اءوج اهلها تواغ ىتح معصخن بجر ىف

 ىقلو مارد ةتلث ءام ةبرشو مارد 7 ةعبراب لطر مكللاو مرحب قاوأ

 نيسمخو 8مةعبس ماقم دعب :لحر رث ءالب لك هنم ةكم لما
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 ©« آه هلع ربقلا. 0. بهم. 2لعممعبنم 11, ا!ةهز ظئصت ا

 1 ه) © هده.ز © اهسداوح 60 اهنئاود. ,/) © 6 2 ١

 دز 6 هصع د 2 6 ليخا 2( 2) 0 سيخ: 18/ ءااذسأإل انك ©



 ار انوا

 ججرخا رث هطخب هكلذ ىف رتعملا* عقويل اموق هداوقلو هسفنلو

 لأس ام ّلك ةءاضما هطخب كلذ ىف عقو ىتح هيلا اوضف زتعملا ىلأ

 ههرارقإب هيلع اودهشو طورشلا نم امهسفنال ,رهاط نباو نيعتسملا

 ريغب اوفرصناو افريس 2دّلقو لسلا ىلع رتعملا علخو هلك كلذب

 52 ىلع هل* ةعيبلا لخال ٍهعم هجوو ل ةجاح ىف رظن الو ةرئاج

 نلا لوا يلقب دتجل رمايا دو هكنع سال 00
 نم /ذخاو هلايع شتف ام دعب هلايعو «هننباو هما نيعتسملا

 //لسرلا لوخد و ناكف ملاص ىب كيعس عم عم ناك ام ضعب

 نولخ ثلثتل :سيمخل موي رتعملا دنع نم عفرصنم دعب دادغب

 6 ةيسامشلاب اوراص امل وتعملا لسر نأ ركذو 2107 ةنس محملا نم

 نيعتسملا ليك نا امف دادغب لحما نم فاخا انا ةداجح ىبا لق

 علخو رتعملا عيابيل هللا دبع ىب دمحم راد ىلا وا ةيسايشلا ىلا

 © ةدربلاو بيضقلا هنم فخويو هسفن
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 0 ار

 ملف* كلذ ىلا هباجاف ةكم نا يكمل ' خربو "حملا ىلا كم قم

 000 زمعم ا قلنا م لاش ا* ةيدركلا ىبا جور الأ نيعتسملا « عنقي

 زقعم ا ةيدركلا ىبا* ةهفاشم كعب هطخ كلذب ههتباجاب بنكي

 ىلا نيعتسملا ةباجا ببس ناكو «هاهب ةيدركلا تل :هجونف كلذب

 اوراشاو كلذ ىف هورظان رهاط نباو اغبو افيصو نا ركذ اميف علذل

 ىلا انبصف رغاب لتقب انثرما تننأ فيصو هل لاقف 2 ل ظلغاف هيلع

 ىي

 سيل !ديخ نا كلقو ءشماتأ لتقل انتضرع كتناو هيف نك ام

 هللا نبع نب كح لاقف هل نولاتكو هنوعزفي اولاز امو مصانب
 ابلف نيذه نم انتحارتساب الا ملطصي ال انرمأ نا ىل تلق كقو

 هيلع هسفنل طرتشا اب بتكو عاشلاب أهل نعذا تملك تععمتنجا

 مهي ناك ايلو «ةكلل ىذ نم تيقب ةليل ةشع ىدحال كلذو

 هللا لبع نب دكيح بكرا ةكلل ىذ نم نيقب رشعل نتبسلا
 اًجوف نيعتسملا ىلع و هلخداو ءاهقفلاو ةاضقلا عيبجو ةفاصولا ىلا

 هللا دبع ىب ثيم ىلا ما ريص دق هنا هيلع 2دهشاو اجوف

 . رهوج هنم ذخاو مدخلو نيباوبلا هيلع لخدا رت مرهاط ىبا* و

 سانلا مبصاو ليللا نم #ىوه ىضم ىتح هدنع ماقأو ةفالل

 هتافاوم ىف هداوق مىلا رغاط نبأ ثعبو فيجارالا 4 ناولاب نوفجري

 / ٍغلخداف دوفاوف هباكعا هوجو نم رفن مةشع عانم كئاق لك عم

 نقحو مكتمالسو مكحالص ييلعف امب تدرأ امنأ هل لقو متانمو

 ب نيعتسملل اهطرتشا ىتلا طورشلا ىف رتعمللا ىلا ”يورخضلل ٌدعاو ءامدلا

 تا 62 هرس م © تاتللا لاش مد 6) © عراكلات اننكف. 2) ©

 هيلع. 2) 0 شماناو © شمان. ىك) © هد. ي) © ك در 0620106

 7 كانو. 2) (وزمعو. م6) 0 رشع». 72) 0 300. هبلع. ) 0 يرحل



 مذا تل أ

 هيلع* عنتماف «هرطانف علخل ىف هترطانلل نيعتسملا ىلا ةنسلا هذه

 لاقف ءهدافشاكف دعم افيصوو اغب نا نيعتسملا ىظو 5 نيعنسملا

 فرصنا هعانتما ىأر اماف عطنلاو فيسلاو ىقنع اذه .نيعتسملا

 موقو ءمجنملا ىيحك نب ىلعب رهاط نبا ىلا نيعتسملا ثعبف هنع

 ةناف ىنع عفدنل كتّمج 4امناف هللا فذا هل اولوق لاقو هنافث نم

 ىتيب ىف مظعناف انا .ءامأ ميلع نرف- ىتع قكف ىنع عندت و

 ىب ىلع ىع ركذو ءاهركم. وا اعئاط اهعاخ نم كل كب 3 نط

 بقل هللاوف نيابي الف اهتعلخ ناردل.لق ةملالا 00

 نيعتسملا ىأر اًملف ءالضف ةءاهيف تكرن امو /عقري ال اقزت* تقزمت

 ؛ سيمخل موي ناك هايلف علخل ىلا باجا هيرصان نالطخو هما فعض
 نو رقاط* ىبا هجو حلل ىذ نم تبي 204 ايل ُي . 0

 /روصنملا ىب وغصالا رفعج نب ميعاربأ نب كم /وقو ةيدركلا
 دجاو ىراصنالا ديعس اباو ” خيش نب عاص نب ىسومو ىجنلشلو

 نجا :ىببا ركسع ىلا مكتمل ىسوما ىيوتمحو ل

 بحت نيح نم نيعتسملا اهلإس ءكيشاي* هيلا نيحا نك 00

 بتكو* لأس ام ىلا مباجاف باتكلا هاولصواف ”دسفن علخي نا ىلا

 7 هبرطضم نوكي نأو معلص ليسرلا ةذنيدم لزنيو عطقي ناب باول
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 دير )وأ خنس

 «برض دق ناكو ىشلا نم اوعنيف ءىش دادغب لها نم دحا

 8 عم ناكو رجأ ريبك برضم ةيسامشلا بابب هللا دبع نب كّيكمل

 ىتتامو سراف ىّثام نم وك انسلا وباو ىربطلا رادنب رهاط ن

 جم رت برضلا نم برق ىتح لالز ىف* دحأ وبا ءاجو 1

 ُك عم 2 نيذلا فقوو هللا دبع نب ديد هعم برضملا لخدو ة

 اليوط دحا وباو* رهاط نبا رظانتذ ءايحان كنل-ل نم امهنم دحاو

 ىف 0هراد ىلإ مديرضم نم رهاط ىبا فرصناو برضملا نم اجرخ رن

 نيبعتسملا ىلا ىضمو بكرف لالزلا نم يم اهيلا راص اًملف لالز

 رت رصعلا ىلا هدنع ماقاو دا نا نيبو هنيب راد امب 7 هربخيل

 عطقيو رانيد فلا نيسمخ ىطعي نا ىلع هقراف هنا ركذف فرصنا 0

 023 دادي هماقم :قوكي. ناو. ةنسلا ىف قانيذ فلا نيثلت :ةّلغ

 ةنيدملاو ةكم اغب ىلوي نأ ”ىلعو كنمل نوطعي لام هل عينج

 نم ءىججي ام 0ثلتق نوكيو هالو امو لبشل فيصوو راجلو

 «كارنالاو ىلاوملل ناتلتلاو دادغب دنجو هللا دبع ىب دمحم لاملا

 كيربلا ناويد هالو رتعملا ىلا راص امل ليئارسأ ىب دحأ نأ ركذو ؛5

 ناويد ىلع هاشناخرف نب ىسيعو ريزولا وه نوكي نا ىلع هقرافو
 تدروذ* «لامعالا اومسنقاف عيقوتلاو رتاذل ىلع حوسذ وسبأو 0

 مث 2*مدجا نأ ىلا اهب ثعبف ةمالسلاب دادغب ىلا مسوملا خطيرخ

 نم ةكاشل ىذ نم تيقب و ةرشع عبرال مليق اميف رهاط /ىبا بك ر

 ©) © فرص عا 200 ارمحا اريبك ابريضم» م) © 200. ىمخ. 2 ©
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 )"1 نس لا

 هللا دبع ىب كيح بكري ملو هدنافنكي فيصوو اغبو ناطلسلا

 مهي ىفو «ةفاصرلا ىف ىاحسا ىتب هللا, تبع ىلصو رهاظ نك

 ةّذع .هرصحو * ,ىيعتسملا ىلا هللا كيع نب ىمحتا تك 00

 6ىنتقراذ «ءتنك دق هنيعتسملل لق دنا ركذف ةاضقلاو ءاهقفلا نم

 ةكىئطخ 'ىدنع كلو « هيلع مرعا ام لك ىف ئرما كفنت نأ هلع

 اهيف اذاف اهرضحاف ةعقرلا /ٍرضحَأ نيعتسملا لاقف ءكلذب ةعقر

 ماقف حلصلا ذفنا معن* لاقف علخل ركذ اهيف سيلو ملصلا ركذ

 اصيمق علخت ن 0000 نينموملا ريما اب لاقف ىجنتخكلا

 ديحمل ظلغان مكنملا ىيبج ىب ىلع ةملكتو و هللا هب كصيق

 ؛0 اتكلذو هللا نبع. نب نييح كلذ ىعبابكر رت :هللا ل2

 هعمو فرصنا مث ةفاصرلاب نيعتسملا ىلا هل ىذ نم فسنلل

 فقوف ةيسامشلا باب ىلا اوراص ىتح اعيمج اوضف اغبو فيصو

 راد ىلا اغبر فيصو ىضمو هتباد ىلع هللا دبع نب حبكم

 لو روسلا نم ءاغوغلاو ةضيبملا تردحاو ىنيشفالا ىب 2 ىسحل

 15 خعامج كلذ لبق جاخ ناك كفو 7باوبالا جتف لكحل فلطي

 انركذ نم جا املف أودارأ ام اورتشان دلحأ نأ ركسع ىلا ةروتك

 نم ”عابي الا* دنا ىبا باكا ىف ىدون ةيسامشلا باب ىلا

 2) © ه1 تر © سورا. 2 :6"0م56. 2) © 0 ىنضراف.

 5) © ن2 ضعسدلا 700665 رز ( لكبح مز" 220 15 © 6

 هللا دصمق اصيمق عاد ل ميسقز ىكيلخ 40-1121 5 مد ل نبا
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 اك 5 اثن) ةئنس

 تفصو اميف اكاش تنك ناو هالعفي رثو كلذ امظعتساف كلتقب

 ارماسب وهو ناك هنا هقافن رهاظ نم نأو «دربكت ٌلسف د

 2 1 انك املف ءيحرلا ناجرلاا هللا مسيب ةنالص ىف ريكيا ال

 00 كرهصو 6 كبلو داي ةكرختو كل ةايارم اهب رهج كلبق

 ىلع مدقت #8نم لوأ 7ناكو لق ايند الو نيحل حلصي ال اذه هللا

 اللا قيبع نيعتسللا 1 قب تلكا نع وللا 322 بورك

 [ دبا اولاربا ملف نكخت نب 00 ليثارسا نب 8 دجا كلذ

 ىكضالا موي ىو «1نيعتسملا ةرصن ىف ىأرلا نم هيلع ناك اع وفرص 0

 ملا را لا ةالص نيعنتسسملا سانلاب ىلص خنسلا هذه نم

 هللا بع ىب هللا ديبع هيدي نيبو بكرو رهاط ىبأ راد ءاذك

 ةيرح 7 ليعامما نب نيسحلا 171 لجدو ناميلسل نذل خبركلا معمم

 0 0 راكد, 0 نك ا[ يضم 3)-0 كو, 0 كتيونا 0 6

 كيلول. 2) © كسترمو, © كبيدرفو. 8عععمأ ءءا آش !ءلو

 لإ 44 210 لق. رز © 5:6 ىرجأ. 5 © © 52 2 6 ا

 7) © رهطا. 2 2) ©6000. نيج 2) 0 طب 1. صك. ممي ناك املو

 نسبا هيلع ام سانلا ملع ةكذل ىذ نم نولخ عبرال سيمخلا

 هداوق رهاط ىبأ 0 زتعملل ةداعبلو نيعنسلم ا ءىلخ نم رهاط

 عبرا غانم ىحأو لك ىلع علخ زتعملل ةوعباب ىنح سها نأ ىلا

 نأو ةفيلخل نيعتسملا ناب ىرج حلصلا نأ ةماعلا تتدحتو عاخ

 هديع 2 زقعم ا 710. هاتر 2. زو 1. و7-4. 7 (ب دربو» 101

 10 زر 12( 6 50 هبا نونو.



 22 ا |نإدن

 ؛«ةىأر اب كلذ ىف «مّكقتيف هيلا دودرم كلذ عيمج ىف ريبدتلا

 نب ثيح ملك مجنملا روصنم نا نب ىيك نب ىلع نا ركذو
 نوع ىبا نب ديح هيلع بثوف ظيلغ مالكب كلذ ىف هللا دبع

 ليثارسا نب دجحا نأ تي نب صيعس نع ركذو + « هلوانتو ةعمال
 5امبف* رهاط ىنباب اولخ ىبكح ىب هللا «ءديبعو كلخم نب وسل

 هناو 4 علصلا ىف هيلع نوريشيف براغلاو ةورذلا ىف هنولتفي اولاز

 و سكنف ملصلا فالخ ىف مالكلا اورجاف موق هدنع 6 ناك امير

 مهيلع لكك ةنلتلا الوش 1 رضح اذاف مهفع ضرعتو مهخوجو ىف

 نب ديعسل تلق لق هنا عاضعب نع ركذو « مهرواشو : متداحو

 : 0 خنهأدملا ىلع *ىوطنا ناك دق نوكي نا الا ىغبني ام اموي كيج

 نأ الا وه ام هللاو ال كلذك ناك هنا 2تددو لق هما لوا يف

 دعب هةباجاو موقلا بتاك ىتح رابنالاو ىئادملا ”نم هباككا مزه

 قاكو ىوحكنلا مىيك .نب دحا ىتذحو. كمداح دك نك

 ىف ”اذداج ليي هل: هللا دبع. نب قمح نا ماط نكا نك 207

 هرمأ ىف 0 راحو و هعاذ ىذلا اذه نأ كءاقي دللا لاطأ هل لاقف

 اغبو افيصو رما كقل هللاو انيد همهتبخاو اقافن سانلا ننال

 ©) © مدقسز 0 مدقتمش. 82) 0 هاري. ) 0000. ديبعو. 4) ©
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 ا الإ اها نس

 ةفاصرلا ىلا بكر اذا هعم ةاوريسي ناو هيلع «مالسلاو رهاط

 نبا بكر مويلا كلذ نم ربكالا ىحضلا ناك املف هيلأ اوراصف

 نم يرخ املف ةلاجر ةبشان هلوحو ةيبعت ىف هداوق عيمجو رهاط

 نينموملا ريمال ةرمضا ام هنأ فلحو جيتاعف ه«سانلل فسقو هراد

 ديري ام هناو اءوس سانلا نم دحال الو هل ىلول الو ءهللا هزعا*

 اومحوت ىف ناو خياع ةخمعنلا مسد مودذ امو خلاوحا حالسصا هلآ

 ربدعو 9رضدح نم مل اعدذ سانلا 7 ىكبا ىنح ك.فرسعسإ هل ام باع

 ملفا ةوجوو * 4 هنأ بج رضحاف كنعدو نيعنسملا ىلأ 7 راسصو سل

 /الكوو داحغب باوبا ىلع فاط نم اغبو فيصو هّجوو غلب

 ناك نيبعتتسم ا نأ ركذو 3 :يسلايسلا بابب 7 فيصو نبا * خاص 100

 امل رانئاب رهاط نبا م ىشور اوبرضيل نيطاقنلاب فيراوزلا اوبكر

 ريكنك 9 عقنم اموق نأ رك “ :عيلل موسي هباب خف مهبباع بعيد

 هةوملكيل رهاط نبا اويلطف دا أ لبق نم ةيسامشلا بابب اوفقو

 5ناو هيلا كلذ ءىف رمالا* نيعتسملا دف ىري اب هيف ”رمأيل

 ه) 0 ه6 1 مياستلاو. 6) 0 أوريصد». هك © هك( 21 سانتا

 20 6 ملط» 6©) 0. هده... ي) 0000. اكبار صمت ( يعدو. ى)
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 انوا يس |

 مهيلع كرف مهتلان هلل ةقافلاو اهب اوناك كلا لال ءوسل ءاهفسلاو
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 ؛اميف ةاهيبلا 0لصوف اهلزن مداخل قزر راد ىلا راص املف بوكرلاب
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 رودس اثؤأ نس

 راصو* فلغاف ٍيراخل ىيدتل هبابلا قالغإب رما سانلا ةرشك

 هللا كبع .ىب 0 مكانملا ىبوم ىنب دكم#و ةدهلاوخاو نيعتسملا

 رث حالسلا نئازخو ةماعلا راد حوطس ىلا ىصفن غلا ءةذجردلا ىلا

 ديح هيف سلك ىذلا سلجملا 8مطس ىلع ميلالس هل بصن

 هيلعو سانلا ىلع نيعتسملا فرشاف لهس نب خيفلاو هللا دبع نباق

 ملكف بيضقلا عمو معلص ىب مدننا ةدرب داوسلا قوسفو داوس

 ىف هناف اوفرصنا الا ةددبلا بحاص قح مهلأسو مدشانو سانلا

 ةرلأسو هللا تبع !ىب دمحم نم يلع. سأب ال هناو ةمالسو نما

 ءدنونمأب ال هنال هللا دبع نب دمح راد نم يورخلو هعم بوكرلا

 ةنبأ بيبح ما هتمع راد ىلا ماهنم ةلقنلا ىلع هنا عيلعاف هيلع

 نأ دعبو هيف و ىكسي نأ ىغبني ام هل حلصي نأ دعب كيشرولا
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 ةرم رهاط ىبا ىلع هعابتجا نم اولعف ام دادغب لها لعف اّملو

 دادغيب نواعملا باكا ىلا مّدقت هوركملا هايا مهعامساو ةره دعب 5

 اهنع لقتنيل ةريمألو لاغبلاو لبالا ىم هيلع اوردق ام ريخستب

 ةعامج * هباي ىلع عمتنجأو نداحللا حصقي نأ دارا هنأ / اورك و
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 ام اوبّذكيو هوريل هيلا ةفيلخل يارخا 7« اولأسو عسفناو « مهدالوأو
 لا ريظنو علوق ةخكص هللا دبع نب ثيح نيبت ايلف هنع مغلب
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 مه بصنف مسانلا عيبمج اهلخدي* ناك هلل ةماعلا راد ىلا
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 ازيا دولز "ها خنس

 ىتدك وهو ريمالا دنع تنك لق هنا ىخالبلا «عاجتت ىبا نع

 كحضف هما مسأ اوركذ ىتح ناسنا لك ةنم هب فندقي ام عمسيو

 ناك ىقلو ىما مسا اوضرع فيك 2ىردا ام هللا ىبع ابا اب هلاقو

 نوفعي ال رهاط نب هللا دبع سابعلا ىبا ىراوج نم ءريتك
 /4 لاقف كملح نم عسوا تير ام ريمالا اهيا هل تلقف اهيسأ#

 نع نقب الو مهيلع ريصلا ىم فشفشوأ تير ام هللا دبع ابا اب

 ىلا رهاط ىبا راصف م اوحاصف بأابلا اوفاو اوحبصا اًماف «كلذ

 جل هيلع وه ام غيلعيو غنكسيو غيلا علطي نا هلعسي نيعتسملا

 وهاط ىباو ةليوطلاو ةدربلا هيلعو بابلا ىلعا ىم هيلع فرشاف

 ةام ةيفاع ىفل ةىّناو همهثا ام هلئاب مهل فلكف هبناج ىلا

 ميسي 6كغ ىف برك مهنا دعوو علك مث هناو عزت دن دقن ىلع

 «تنعقو ىلتق دعب ماتمع فرصناف مهل رهظيو مهب ىكصيل !ةعملل

 اوبهتناو نيعتسملا نوبلطي حايصلاب سانلا ركب ةعملل موي ناك اًملو

 هرسخل باب ىلع «باركلا ىف تناكو رايشهج ىب ىلع باود

 سانلا لاز مامو برهو هلونم ىف ناك ام عيمج بهتناو ىقرشلا 5

 اهيدالواو اغبو فيصو ؟ىاوف راهنلا عافترا ىلا هيلع 2 ام ىلع افوقو

 ىلا اعيمج سانلا ”راصف نيعتسملا لاوخاو امهداوقو امهيلاومو

 نيعتسملا لاوخا لخدو ايهتصاخ ى5ىف اغبو فيصو لخدف بابلا
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 اها خنس ||

 مزاخ نب ةيرخ ىب رخص نب «لشهن هل لاقي كثاق عم ةمالسلا

 هيلا ريصما ىلع ةدناب .كارثالا ىلا هجوو دوم ني للا 25

 ىلع ميلا يخت سرف فلا ءاهز كارشالا نم هافاوف عم نوكيل

 يلع ملسف ءعقو دق ملصلا نأ ىلع* عقيلع ميلستلا ليبس

 5 ىف هنبابو 48ب اوضمو هتباد ماجالب اوذخاو نم فرع نم فناعو

 ملكف ةيسامشلا باب ىلا كيشر راص نينثالا موي. ناك الق «هرقأ

 «مالسلا مكيلع* نامرقي دا اباو نينموملا ريما نأ لاقو سانلا

 /ريغ رثآ* نمو هانلصوو هانبزق انتعاط ىف لخد نم 2مل نالوقيو

 ةيقرشلا باوبا عيمج ىلع فاط مث ةماعلا همتشف ملعا وهف كلذ

 «لعف اًملف مزتعملا متشيو* باب ّلك ىف متشي وهو كلذ لثمب
 ةريزجل ىلا تضيف رهاط نىبا هيلع ام ةماعلا تملغ كلذ ديشر

 مث متش مسبقا هيتشو هب اوحاصف رهاط ىبا راد ءاذحب هلا

 عضخغ مداخل بغار هيلا يرخث كلذ لثم ةءاولعفف هباب ىلا اوراص

 مث نيعتسملا ةرصن نم هيف مه اميف ةدايزلا مهلأسو اولعف ام ىلع

 ورح ةعامجو مهب ىضيف 1شيجكلا اهيف لل ةةريظلل ىلا ىضم

 اوفشكف رهاط ىبا باب ىلا اوراصف السلا ىف ةثامتلت ءاهر مو ريغ

 زيلهد* ىلا اوراص ىتح  جنولتاقي اوحربي* ملف متودرو هيلع نم

 اوناك كقو اراث اودجج ملف لخادلا 2بابلا قارحا اوداراو ”رادلا

 ركذو «عيبقلاب هنولوانتيو هنومتشي هلك ليللا ةريزجلاب هاوناب

 2) © 575 © ل2223 2) © 575 © هيارز 120 0 ل
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 نزولا اها ةنس

 ةدعقلا ىذ نم نيقب سيحل كلذو كلذ دعب ناك اًملف

 رض لاجولاو ةكنجغلاب ةريزخلو هرأاد بابو هرسللا نيجسلا ىكش
 4 1 . 5 ١

 اوراص رث اهيف عريص رهاط نبا ناك نم 0 0000 0

 ىجكاس نم ةيوبطلا نم دعم نمو 9 ع ىلع 0 هبف 5

 و اوحرجو /هيكشف ىقرشلا هرسجناب لكوملا كلام وبا هعنامو لاجرلا

 كشو هسلج ىف ام ةاوبهتناف الخو هراد 7لخدف هباككال نينباد

 نمضف نوع نأ ىب نيح يلا ربع م ةعامج غانم جرخو

 ءاطعاب رهاط ى أ رهأو كلذ ىلع أوذرصناف رهشا ةعبرا قزر دنكلل 0

 5 رارطخت عاموب نم نيرهشل جقازرا رابشيج ىبأ مباككأ

 تقو ريعشو ةطنحو فيقد نم ىئافس سمخ دجا وبا هجوو

 مدن ن اك املو «هيبلا تءاصوف مايالا هذه ىف رضاط ى ا 1 ىبتو

 رهاط نبأ هيلع ام سانلا ماع زك ىذ نم نولخ عبرال نييمدل

 نأ ىلآ هداوق رفهاط نبأ مجوو زتعملل 7 هنعببو نيعتسلا دمءعلخ نم 5

 فظو علخ عبرأ غانم دحاأو لك ع علخ زقعملل هوعباب ىنح سلجا

 © هدهع ىلو زتعملا نأو نيعتسملا ةفيلخل نذاب ىرج جلصلا نأ ةماعلا

 كابي الكوم ناكو سواك نب كيشر جوخ ءاعبرالا موس نإ اك انهلو
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 نم هيف 2 ام 0 0 0 00 اذ ه«ءاذح كل 0

 00 0 داحدغي لعا رسما 0 مالا 8 ركع أ

 نب قاحسا ىب دامح هةنسلا هذه نم ةدعقلا ىذ نم فسنلل

 ة أ ركسع ىلأ ىراصن زالا كيعس هبا هناكم هوو /ديز ىب دامح

 ملف هب الف 6 رهاط ىبا* قاكاسا نب نايح ىقلف ةنيهر سا

 و عجرو ديا ىنا ركسع ىلا نكح فرصنا رث امهنيب ىوج ام ركْذي

 ىبأ نيب ترج رفاط نبا ىلا دامح عجر م ىراصنالا دكيعس وبا

 نىم نيقب 1 عستلو <« دايح عم لكاسر لأ ئبأ 7 نجنو رهاط

 10 عم * , حيا ىأ ركسع ىلا * ليثارسأ ىب دجا جم ةدلعقلا ىذ

 نبا  نذاب :ىيحج نب هللا ىيبع ,ليكو ىاحس) كانك -

 ىذ نم نيقب 0 عبسلو «1 حلصلا تا ك2 لأ ظرظانلل و هأط

 سبح ناك نم سوبلل ىف نم عيمج قالطاب رهاط نبا رما ةدعقلا

 م هيلع هابآ هتنواعمو * بورل“لا نم ىحا ىنا نيبو هنيد ناك ام ببسب

 0007 3 خلاجر نم موك عم عينجاأ مويبلأ اذه ليغ نمو ه :قلطاف

 ايد 2 ملا لاتل ع ءعوس :ماعلا تمكشتو جقازر ١ كنكلل م بلطف ةماعلا

 تمانافذ تاجر اما و اولاقو راصملا ةكنو رعسلا ءالغو فريضت دضلا نم

 أوفرصناف عانمو جاصلل بايلا ف وأ جا ورد اضيأ 2هعوف ”انتكرت
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 ايار )و١ ذئنس

 ىكبأ ا ا ضعب لمع ىلا ةيراغملا نم خعابك راص ه بهلس رصن

 وبا بتكف ىرقلا نم كلانه ام هباكصاو نه بهتناو ضرالا نم ٍياسلا

 ركذ اهيف ةديلا ياسلا وبا هجوف كلذ هيلعي جاسلا ىنا ىلا لسالسلا

 ادار 2 نسبك هيلا ااوراص املف لجاروا سراف نيب سفن ةثام نم ةوكنب

 © ايراس بهلس رصن تلفاو نيرشع رساو ةعست ٍهنم لتقف ةيراغملا و

 مملف رهاط نبأو ىلاوملا نيبب ةعقولا هذه سعب ءاهرازوا برطمل تمعضوو

 تْركنُأ ةعقولا هذه تناك اًماف حلصلا ىف كلذ لبق ٌوتتعملا بتاك ناك
 ةفلعا مث ىههركي ءىشنل اهدعب دوعي ال هنأ 7 1 لف هيلا بتكف هيلع

 اوحاصف راصخلا عيلع كئنتاف اهباوبا نادغب ليغأ ىلع كلذ دعس م

 اوضمو عود ةعملل موسي ىف خنسلا هذه م ةهعفلا ىذ لو 0

 د فاط ىبأ مهيلا لسراف رهاط نبأ راد ءاضمللتت م ىف هلا قريب ىلا

 هيلع اولخداف مهب اوهجوف خياشم /ةسيخ مكنم ىلا اوهجو

 [ليلع اناو ةماعلا اهب ملعي ال اوما ريمالا نم نا ةمهل لاقف

 تباطف مكودع ىلا مهب 0 رث مهقازرا دنلل ىطعا 7 ىلعلو رن

 ىلا مدعب راكتلاو ةماعلا تدامو ءىت ريغ ه نع اوجرخو عسفنا
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 اها خنس ال

 ال هعوجو ىلع كارثالا برهو ةنيترابش هلل اوذخاو هديف ىم*

 سأرسب < املك هنالوقي اغبو فيصو لعجو ءىش ىلع نوولي

 دحا بأ فقوو 2رابّدورلا ىلإ دادغب لما هعبتاو ىلاوملا هللاو بهذ

 هل فقبي رث ماوركب هل نا مهنا 2و شاولا تن

 5تلبقاو مهضعب باتو اوعجارتف ارماس ىلا مهنوعبتي موقلا ناو ةيقب

 قوطي هللا دبع ىب كام لعجو لشق نم ووو و زج ةماعلا

 هىدجو ىف ةهاركلا تحبو كلذ رثتك ىنتح هلصيو سارب ءاج نم لك

 نم ةربغ تعفترا مث ىلاوملو كارثالا نم 7فيصوو اغب عم# نم

 *نسلل مالعا تلبقاو «قوتحا ام* ناخدلا عفتراو بونج محير

  مالغ هيلتسا دق رجا ملع اهمدقي كانالا مالعا عم نيشفالا ىبا

 هفلخ نمو رجالا ملعلا سانلا ىأر اًملف هسكني نأ ىسنف كفاشل

 نم «ضعب داراو ةاومزهناو هيلع اوعجر دف كارثالا 0 نا اومقتونت

 ةجوهب اوملعي ملو غر كسعم ىلا كارشالا عجارستو نيبمزهفم 70 اوجدزأ

 , © ضعب نع ٍغضعب ناقيرغلا فصناف هيلع ”اولمكتاف دادغب لشا

 عم لبخل ةيحانب فيصو ليكو لسالسلا ىال ماعقو تناك اهيفو

 2) ©( ن0 6) الب ءمطل). 2-1ع210225 ©0000 22 نييبرعس :

 0 نسدريش ان 71011: ه) © نولوقيو, 0 هدم, لعاضلع 16316 ىملك
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 اثإإ

 ا" )ها ةخنس

 نم هيلع كهاودر امو هيف مرظان ام هملعأو نيعتسملا ىلا هلخداو

 نع تلناق نمل داوقلا رشعم اي هللاو نيعتسملا هل لاقف باول

 هللا دبي ناو مكتماعو مكتلود نع الا لئاقا ام ىناطلسو ىسفن

 مازجو درم نسحا اودرف ةقسقلا ءاليضه لاتق ىف هلو 2 ةككانملا

 © اوفرصناف مركارم ىلا فارصنالاب رماو ريل

 خنسلا هذه نم ةدعقلا ىذ نم وتلخ ممايال نينتالا موي 2و

 اوبهنناو كارتالا اهيف اومره دادغب لحال 7 ةييظع ةعقو تناك

 تصف نيبناخل ىم ماهلك باوبالا نأ كلذ ببس 4 ناكو *كسع

 ىف ”تارابشلاو اهلك باوبالا ىف تاداوعلاو فيناجا لا 7نتبصنو

 فيصوو اغبو رهاط ىبا مرخو علك دنإل اهنم رخو ةلجد

 اوربع رث ةعيطقلا باب ىلا برثل تدتشاو ناقيرفلا فحاوش نيح

 تلبقاو هل ”تبرض بق ىف رهاط ىبا دعقو ةيسامشلا باب ىلا

 دكحاولا سلا مظتنا امبر فقيراوزلا ىف هةّيكوانلاب دادغب نم ةامرلا

 ىتح دادغب لها جعبتو كارتالا تمزهف هلعق_ذ م هنم ةلع*

 ناك عل اقروز اوبرضو كلانه 9 ققوس ة اوبهتنأو عركسع ىلا اوراص

 قرسغو رانلاب دادغب لفا ىلع ةقآ* ناك ىديدلل هل لاقي

 ه) 0 ثرود 0 أودرو 6) 0 نيلو 0 ناد 06 6 مكيلع. 20 6

 200 هل ص216. 6) © قي .١ رك 51 ةقتط0. 15013556 168. نييتليلل

 اللخلا ىس) 0 نولخ» رز 0750017 نيون -21 ©7310 )10 م

 4)) 0 بلعدو. )72  (ي 2207 60 تاريسلا © تارادرسلاو. 2 0

 كم  ه6) 0 هيلوانلاب , (© ةيكواتلا“ 2م) © 325م0: 5.

 9 ( ضف ديلا 79 7فا 6 ىلع ىكمأ,



 اها ؤئنس اه

 كرداف هعم نمب ياسلا ىنأ وحك اهجوتم ىضم رهاظ ىبا باكاصا

 كتنك لاق داوقلا لدا 6 ناكو « يربراوفلا نبأ نع وكذو 000

 درفنم © روجاكنمو دادغيد بايب 04 نيلك م ماش نب نيس وبأو

 9 تلأسف ىتاذملا روس 7ق ةملك مبا برقب ناكو طالش باند

 م هباكتا :ىرفتو اهنم كارنالا لخذف #7 ىناف اهّدسي نا روجاكنم

 هباكصاو وه لدفلاب يئفاوو سفنا ةرشع نم وحن ىف تيقبو لاق

 هركسعو ههجول ىصضم رق ةخعاس عفادف نفسلا 7 ىلع :لاجيلا نوكتو

 نتسيقأو ةيحانلا كلث وأ جاسلا ابا ديري علاح ىلع ىفغسلا ىف

 0 ىب رثعف رهن ىلا ترصف ةيلح هيلع رقشا ىدحتو ةمات ةعاس هدعب

 ةرغاط ىبا* بصغو 7توجنف السلا ىنع تحرط دق الجار

 قرسغو * و قلزانم موزلب معيماو موباكتاو هىريراوقلا نبا ىلع
 0 /: لدوغلاب

 عييغو دادغب باوباب نيلكوملا هداوق عيمج رهاط ىب هللا دبع ىبا
 تت

 لكف مئازهلا نم خيلع درو ام هيلعاو #رومالا ق* اعيبج جر واشف

 اري عارجن لاومالاو 8 مدلاو سفنلا لذب نم م”بحا اع* بال

 ©) 0 ريككنم». 2/0 نم . م) © لاسف. 2 0 هت

 تقرعدو“ 2 © هزصل 4ك © هك خر © ىضف. ه) 0 قى. 2 6

 6297 © هده دنع 62 © ىراوقلا © دنع 5212. َم) 0 ديعلاو:

 رتمرع ةتا0 ومهأو. ب) 0 امهلزانم. 7) © احا ا 27
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 الارز ه1:  زنس

 نب ماشحم لخدو رتعملل ةاهلها عيابف ةفوكلا ىرلعلا « لخدف

 تناك ةخنسلا هذه نم ناضمر وسهلا كت «نأدغب ٠ فلد ىكأ

 وباأ اهيف «عمزع اياجرج ةيحانب ةعقو 2كارتالاو ياسلا نا نيب

 هلتق ببس يم ناكو لدفلاب لتق اهنم ناضمر رهش نم تيقب ةليللو ة

 مزو اهنم بروق امو رابنالا ىلع بلغ امل اغب ئسب ودعم ابأ نأ

 هليخ ثبب اهنع 2 ءالجاو ةيحانلا كلت نم رهاط نبأ نشويج

 وا | رصق ىلا اراضوا!ىبرغلا, بناقل نم :دادغي فازطا "ىف ةلاجرو

 نم هنم برهف ,هاط ىبأ لبق نم سيق نب ةيوكت اهبو ةريبه

 ا: لصتاو وصوص وهن ىلا رصن وبأ راص م هليجدو هنبيب ىرج لانق ربخ 0

 البابا راوصا كذع 7 هايا ضورفلا نم كعم نم نالذخو ايارجرجك

 هيلا معمم ىمب ريصملاو جاسلا ناب قاكللا ىلإ * لدوغلاب 17 باذخ

 رهش نم اتيقب نيتليلل ءاتلتلا مهي ةادغ دعم ىميف 1لدوفلاب راسف

 كارقالا انافاوم عم 6 اهافاوف نتادملا جحبصو 11 هوب راسف ناضمر 15

 ناب داوقلا نم اهيف نم فحلو اومزهناف كارثالا علتاقف و هداوقو

 نم كلانه نم مازهنأ ىأر املو اديدش الانق لدرفلاب لئاقو ياسلا

 لإ © ع لما | 0) 0 هرس | 12) () 200: دياكتاو: || 2) © هدص

 5ء0 12511 كارنالا عم 2056 عفو. 2 00 ا ى)

 © ثناكو. 47) © ء« ذ. كخسصطو جالخأ. 2) © ىع. مر 6

 00| ا نط. 272 © بحتو 0 5.2. ' 2) 0 ةصان. 60) 0 جاقاوف».

 2) © 200. ىيادملا 4) © ةعابج هباجعاو رهاط نبأ كاوق نم.



 ذأ نس اليا راد

 فسوي رزكذ ااميف مىوبلا اذه .ى ”كارتالا لتاق ىحلا | ناكو نوك

 © ةريصوق بوقعي نبأ
 ركسعب نأ © ليسيس ىب رفظملا هللا دبع ىب كيح رسمأ اهيفو

 لدرقلاب * 5 هافاو نأ ىلا ةسانكلا ىلا لقتتا مث كلذ لعفف ةيرسايلاب

 ة الاجر هيلا مضو ضرفب هل رمف ىنسونشالا ءلكعيوككم ىب اذا

 ةسانكلاب ركسعيو رفظملا 2 ماضي نا رماو مريغو ةيركاشلا نم

 انيح كلانه ماماقاف ةيحانلا كلت «طبضيو ادحاو اهرما نوكيو

 عرما ىف ربحي كاتالا ربخ فرعيل ىصملاب رقظملا ,لدوفلب رما* رث
 ءىبستنب «رمأبب مل ريمالا نأ معزو رفظم ا كلذ ىم عنتماف هأرب 7 امب

 ,رقظملا بتكو هبحاص وكشي ايهنم ىحاو لك بتكو هلأس ام

 نمو ركسعلا كلذ رمأ كلقو تيبلا موزلو فارصتالاب رماو م ىفعأف

 رفظملا تابثأ هيلا مضو لدرفلاب 8تابثالاو ةبئانلا دنلخل نم هيف

 © خيحانلاب ! رفأو

 1 كلذ 9 ىب 000 ىفنلا , خنسلا مله نم* ناضم 0 3

 اقرتفأ رد نا 0 نم اوك 3 اميف 3 باككأ نك

 2) © ليسو 0 ليسلا“ 82) © قار. 52 516 6 سلع اد

 لدوغلاب © 0100 كيككت 0 لدوقلاب د 11 لدرفلابو لدوعلاد و لدوغلابو

 كديعتاب. طلوصصتسد هدصصتته 113. 42) 0000. 5. ». .6) 0 طبضو»

 ري © تو. 2 © ما كدرعلاب نا. 20:0 اه 26 مع

 (مدز. ةكتروأ م20 بتاتالاو ةيناتلا 000.5: طخم» © ط25. تاسدأو ©
 5.2. 2 2) 0 نورقو. 20) © هذ. )7  0. 5. م., © ىونسش ديحاتتا

 0) 0 ها



 ازيا )ها ةذئس

 مل* ىنح نسانلا مرهناو عضوملا كلذ نم برققت ىتلا تيناولل

 ءهجوف «2ةادغلا ةالص 5 عم كلذ ناكو «دحا هيديا نيب فقي

 هارد باب ىلع فقوف سالسلا قف بكر رث داوقلا 2ىلا رهاط ىبا

 1 بابو رابنالا باب ىلا ههجوف داوقلا هافاوو م نيكسملا جلاص

 و لاجر لاب اهنكشو ىيرغلا بياكل نق ىتلا باوبالأ عيمجو *

 ش و ايراوغب كاي أ دجلوو دراككا 0 اعف هجونذ فيصوو اغب

 ىلا * ليحامسا ىب نيسكلو 8 نراق نب. سابعلاو لاكيم ىب هاشلا

 مردابف بابلا لخاد م ىف كارنالا اوقتلف ءاغوغلاو و رابنالا باب

 هذه ىلع سانلا راو رهاط ىبا باب ىلا . :#سوعب هجوو كارنالا

 ناكو :عامج نم لتق لنق نأ دعي ةوجرخا ىنح موعفدف باوبالا

 مو مافاوف 9و ربتك عجم ٌّئ ايراوغب باب ىلأ جرخ ئبارشلا اغب

 اره اوجرخت نيقايلا برقو ”ةريتك ةعايج هتم* لتقف نوراغ

 لكوو اوفرصناو « اومزهنا مث * رصعلا ىلا غيراك اغب لذي ملف بابلا

 صل لج ىف ه-جوو راينالا باب ىلا فيصناو هظفكح نم بابلاب ؛5

 م ةديدش برح تناك اضيإأ مويا اذه ىفو “< ءدلسي 0 رعأو رجح أو

 حجو 9 ةريتك ةعامج ا اميف نيقيرفلا نم لنق ا لا باب

 © 0 متدهلا لوس اودر داك( متيهلا قوس اوبراقز هك. ]3181 1'., 5.)

 5) © عضوم. 6) 66 4 ©ك) ( رول. ي) ©

 نيكنسملا و 0 0 لعام ( افأوو. و © هلع 7( ©

 0 6 نراح 1111 نرزاحح و 0 نورقد 1111م كك. 511218 ]هبه
 1 06 مناسر نب“ 6) © 304. راع )2  © ةء.ر 2

 307 مضنم عج. 7) ( هدت. هز 0 هماو. 2) (كيدس 7) 0 هريبك“



 ؟"هأ زخنس ا“

 ©ركذ اميف احوتق اهيف صتف ةفئاص هروجاكلبل تناك اهيفو

 شيرق نب نيسلل 0 ناو ةمثرع نب ىبك نيب ةعقو تناك اهيفو

 8 شيرق نب نيبسلل هوبا مزهنا مث ةعابج نيقيرفلا نم لتق

 بابب تناك نابعش نم تلخ ةليل ةرشع ىتنتال سيمكل مدي قو

 5كلذ ىف ببسلا ناكو رهاط نبا باككاو كارنالا نيب ةعقو © ايراوغب

 دكاقلاو: متاح "نب نيد ىب ميهازتا ؛ايراوعب بايب" نك لكوأل لا

 تءاجث لسجارو سراف ةئامتلث نم وح ىف * ٠ ىواسنلاب فورعملا

 اولخدف نيعضوم ىف روسلا اوبقنف ريتك عمج ىف ةبراغملاو كارثالا

 و ميعاربا هيلعو رابنالا باب اوفاوو هومزيف 7 ىواسنلا علتاقف امهنم

 10 منو 7 ةاببس دوأد كسا 6-00 نلاخحا نبا 6 بعرعم ىبأ

 لهأ نم هالات نسبا نسال سل

 باب ةيراغملاو كارتالا برصضف ءىت ىلع نوولي ال اومرهنأ نادغب

 (قيناكالا نم رابتالا باب ىلع ناك ام اوقرحاو قرئتحاف رانلاب 7 رابنالا

 ؛ةرباقمو كيدلل باب ىلا اوابم ىتح ددغب اولخدو تادارعلاو

 , اوقرحاو بيلاودلا باكا عضوم ىلا 00 خيحان نمو 00

 2 0 اروح كسلا ةءنم3ع هفئاط ©« حوتف. 8) © نيون. 2 0

 نب 4 © 100 انروعد 1111 انيوغب , ادردوغي ر ابردوعتو 0 انراوعت و

 انرأوبعت و انراوعب ©هدز. «0101 ءما11. داتحتته ا.د, 22 ءا ةصقت. 6. 2) 0 ىرامسلاب.

 رز © 0202: امهم 3 ا اهنم. ميت © نا ل 26

 دواد نبأو ل نأ ىبأو 5 0 مايش دواد نبا ىكسأ نباو: 2( 6 غبلعي

 ةهلوخحب. 2 رمأ. 42) (0 هده. 7 © بهفؤذلا: 07 هده: 6

 7) 0 ©. ف ©[: م:0 املك 225. ام اوقرحاو كلام ايبد. 16) 0 هل“



 1 6 رس

 ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدانج رخآ ىف 5 ىيتينب“ رهط © ناك

 4 يربخ ناك نمم موق عايفو بارعالا نم 200 هيلأ 6 عمتجاف

 نلكلشما ١ ىف مكدق ناك دقو 6و. ذنس ىف وع ىب ىيكب عم

 وحن ةعامج ىف /ىولعلا هعقاوف قهلد عا نشب" ماع ةيحانلا

 يع رساو هباكصأ نم ةذع لتقو همزهف الجر نيسمخ و نمو

 دعب رهظ مث اهب ىفتخاف ةفوكلا ىلا ىولعلا برعو امالغو الجر

 نم رفن ةسيخ 7فرعف دادغب ىلا 9 سووولاو ىرسالا لمحو < كلذ

 نب كمح رماو اوقلطاف رع نب ىيك نيسمل نأ باكا ؛

 7 مك نأ 0 0 ةخآلا ىدامدح نم موستا .ككن] ف أودرضف 0

 ىتنتال 7كلذو 7كابكيابب هعاقيا * نم ناك امب تدرو امل ياسا ىنا

 فنالآ انوش عب 11 بيلا دجو ةخذسلا هذه نم بجر نم تيب ةرشع

 © فيسو باوثا ةسمخ اهيف ةعلخو هل ةنوعم رانيد

 لتقو ريجكنم اهيذ عمره نئادملا بابب كارنالا نم و ةعامج ؛5

 < خعامج : هنم

 2) © 300. نم. (لا13ع 5ءواتتتصطأ ال1 5112 2326202 250 2113. 113118-

 1026 06 121010 7226ءال1هط15 ءراتدلعص 41:03عر 560 دج. لك 1

 ءوذ ج]1115و 3620237152115. (ن1. من116 ةصقتت م. 14. )2  ( ىوبسنو 0

 ىوسمد. 6 ماو. 0 جوخ 6 0 سمخ 710 نيسيخإ

 ا © ى) 0 هده. /) © بوقف © 010ه120ل6 نهج 2) 6 ىم

 /) © هدق.ر 560 1256136 هيتتك 2051 تدرو. د ©  كاكلاني دعافنا

 © كايكاش عاقيأ. /7) ( مصختسص و. 7 (0 #يلا ءا صم عل.

 نإ © مدرتلا 2266 م6056 اهييفو© مز © 5. ]0و 0 روكا كنم, 0

 روكاكم 111 ريجاكمز 0عتط06ع 0 شوردمق و 0 ل ؟) 0

 ةءابمجو.



 )ها زخنس 1

 ليعامسا نا ىعركذو 2 «خقيف ىيلعلا ناكو مشاه هءانبا سبحو

 هةنبأ لخا هناو ةراد فلا ةفوللاب ق هةرحا اهانه نأ ىيلعلا

 ةأرما «عيف ىراروج ىولعلل ذخا هنا ركذو 4اهفتعف هنم لجرلا

 8 اهيلع و ىدانو دكاسملا باب ىلع اهماقذ مةمومضم ةح

 5 نم باتك محلا ىلع درو ةنسلا هذه نم بجر نم فصنلا 03

 أقف 1, نوبكبو بح #* ام هباككاو هدعيو هيلا ريصملاب كرمي زتعم ا

 ةيراغملاو ةنغارفلاو كارثالا هباجان هباكتا ىلع محارم باتكلا

 ناسنا ةئاعبرا ءاهر 2و :خنم هعاطا ىميف ىضف كلذ ةيركاشلا

 ناكو هيلا باتكلاب راشاف امماس ىلا همكقت ا ون وبا ناك دقو

 ؛0 ىضم نيسشخل منهنا املف ليعامسا نب. نيسفخل رما رظتني محارم

 !ةفوكلا تف دنع محارم ىلا هجو نيعتسملا ناك دقو ارماس ىلا

 / ىفغلاو هيلا لوسرلا ففنو ”افيسو علخ سمخو رانيد فالآ ةرشع

 اوراصو ٍهعم كلذ عيمج اودرف فيوطلا ىف هعم اونك نيذلا كنخل

 ىف ناكو محارم لعف ام ههوملعاو هللا كيع ىب كمح باب ىلأ
 1 1 ؟ ىناركلا كيري * ىب نيسلل ةفيلخ مةيدكاتالا ند

 نأ رهاط ىبا رماف ياسلا ىا ةفيلخ ثرالملو فل نا نبا

 ل اذه 5 0 : 3 علاخ ثمات عانم نلحاو لك لع

 ) 00 انوار ( 0 6) © رانيد. 2) © متننا) © ثنيط) 2
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 اك )وأ ةخنس

 برهف ىبلعلا ىصقو اهلخدف علاش ةيرق نم ةفوللا ىلا* محارم

 «ةةشيرم ةطيرخ ىف ةفوللا هكافب بتكو ادثق هبلط ىف «هدّجوف

 لع قىولعلا اول محارم تورو, تنع ةفوللا لكما ١ نأ ركذ تنشو

 نم ادثاق محارم هجوف تارفلا ىبرغ ىف م رصنلا هودعوو هلانق

 "طنق ربعي ىكحح ىضمب نا هرماو تارقلا :نم ئقرشلا ىف ةداوق ات

 هباكصأ ضعب محارم ممأاو كلذل كئاقلا ىضف عجري مث ةفوالا

 نأو قياش ةظةيرق ىف تارفلا ةضاخ اوريعي نا هعم اوقب ىيذلا

 اوراسف ههماما نم موفاصيو ةفوللا لعا ابراج ىتح اومدقتي
 نم دعم ىقب نمو هلاقتتا فلخو تازفلا ربعو محارم 4 هعمو

 محارم كك عافاوو برخل م #وشوان ةفوكلا لها 2, املف هباكعا

 ملف اعيمج يلع اوقبطاف ماما نم محارمو غئارو نم علناقف

 دف اهارتم ؛ نا ةيمركلا ندا قع اركذو ا, 4 ىحلا قم تلغي

 ةيديولا نم لتقو الجر رشع ةتلث ةفوللا ليخد لبق هباككأ نم

 هنا, لج ةثايثلت' بارعالا نمو الجر رشع ةعبس فوصلا باككأ

 قرحاو رانلاب ةفوكلا ىتيحان مبرضف ةراجكاب ىمر ةفوكلا لخد ايل ؛5

 ىلع :مجفو 8 عيبسلا ىلا رانلا كجرخ ىتح قاوسا و ةعبس

 نم ةكرعملا ىف لتقو هب ىلا رت /برهف ىولعلا اهيف 8 ىتلا رادلا

 نا لا ك0 2 0 عماهمأ طثع ©

 11101 2) 60007 ةزصع 6 2 ورشا م و رشاب): 7

 00 20 © عيسو 2001 جوس 21 عييسلا, 0 عمسلا.

 2) © كرف م) 0 ناك ىذلا. 4 © نداجرو عز 0ع كك



 م"مأ خنس ١10

 ةديحت ىب «نيسفل هل لاقي نييبلاطلا نم لجر ةقوللاب نا

 نب نويسح ا ىلع نب نيب ندب ىللا دبع نب طر نبأ

 ديحن* هل لاقي هنم الجر اهب ءفلختسذ بلاط قنا ىب ىلع

 نىسح نب نيس نب رفعج نسب 9 نيس نب مرفعج ىبأ

 يوزطرا ناقاخ ىب محارم نيعتسملا هيلا هجوف كجا ابا ىتكيو

 :تامتلثتو ىسا ىنب نم لجر ةئامتلت ىف ةفوللا داوسب ىيلعلا ناكو

 لماعلا ناكو 5ةيفاوسص 4 هتماعو 7 ةيديولاو ةيدورا ١ ند

 نم ىولعلا لتقف ىعارخل كلام ىب* رصن ىب كا ةفوللاب ذكموي

 ةعبرأ ةفوللا 7 دنج نم نم الجر رشع صحا ارصن ىبا باككا

 نب ”ماشعو وه عينتجان ةريبه ىبأ رصق ىلا رصن نب دحأ برشو

 ىلا 0 محارم راص. املف ةفولتا نتاوس ضعب ىلي م ناكو 6 فلك أ

 نم ىبيلعلا ىلا هجوي ىتح ماقملا ىف هيلا بتك ”ىعاش ةيرق
 ىرفعلل مساقلا ىب دواد هيلا هجوف :عوجيلاو و ةعيفلا لأ ةدرد

  فحرف محارم ىلع هربخو دوأد أطباو هيلا / دجوتف لاب هل رمأو
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 اك“ )وأ نس

 ياسلا ءىبا دادويد نيب ةذعقو ركذ اميف «ناك اهنم بجر ّك

 لثقو كابكياب بسلا وبا اهيف لتق ابارجرج ةيحانب كابكيإب نيبو
 ناورهنلا ىف 4 مهنم قغو ةعامج مهنم رساو ةعامج هلاجر نم

 0 شب

 ىنب نم دادغبب ناك نم عمتجا اهنم ءبجر نم ةيسعللا 3و

 نب كيج ةراد ءازاب ىتلا ةريزمل ىلا اوراصف نييسابعلا نم مشاه

 متشلاب ةهللا دبع نب دمحم“ اولوانتو نيعتسملاب اوحاصف * هللا دبع

 ال نمم انييغ ىلا لاومالا عفدتو انقازرأ انعنم دق اولاقو عيبقلا

 الاو انقازرا انيلا تسعفد ناف ايوجو الزغ توين نك اهقحكتسي

 انفلاخ م سيلف كارذالا انلخداو اهانحتفف باوبالا مثىلا انحصق رم

 ففرو مهملكف لاكيم نب هاشلا هيلا ةربعف دادغب لصا نم دحا

 نبا + ىلع مهلخديل سفنا ةتلث مهنم هعم ربعي نا مهلأسو عب

 دبع نيب كم متشو حايصلا الا اوباو كلذ نم اوعنتماف رهاط

 ليللا برق ىلا مهلاح ىلع اولازي ملف هاشلا مهنع فرصناف هللا

 ديحن مهيلا هجوف مميلا كلذ كلغ نىم ةاوعيتجاو اوفرصنا ثدد

 0 ىم رمأيل نينثالا ممي رادلا روضحب خرماف هللا دبع نبا

 لخبو ماترظانب 7 ئسوطلا دواد ىب كيحس ,ومأف ر ادلا ىلا اوراصف

 رد اوفلكي الو كلذ اوضبقي نأ همهرماو دحاو رهش قر ل

 © اوفرصنأو رهش قزر اوضبقي نا اوباف اذه نم ةرثتكا

 0 © تناك“ ١ 2) © 172-010 © ىباو 023216. ©) © هدتت. 170

 لنقر 1. 2, 20513 ©56 م20 لئاقر نقصت 215]23ط3لع 0عل1113 01

 10162011 طممتاتتاتك ء5أ. 6) (( فصنلا! ريك 0 هده. ى) 0 تو.
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 )و) خمس اك

 محارم 00 3 00 امو 00 نب ع ماص ىب بوقعيدو 2« ىراغو

 نم ناميلس ىب كيكو رفعج نب ىسبمع نب نوراغ نب ديكو

 « ىلع نب كيصلا ديع كلو

 نكمل ىكحأو كيبوب نب كلاخ ىب نيك نيب ةعقو تناك اههفو

 نيقيزفلا نيب' لتق .بلغت . ىنب نضرا نم ءريكسلاب لجأ نب اكدر

 هعانتم نورخالا بهتناو دلاخ نىب لكيح# مزهذأو 00 ذخعامج

 كلذب د كروو ج 6 نم ةخعامج رس رسأو ةريتقك خيبينخغ ملاهي باصأ *

 نم نيقب 7 ليل ثلتل ءاعبرالا موي هخرات بانك نيعتسملا و ىلع

 © "دا ةنس رخآلا عيبر رهش

 :١ نالعج :نيببو :ةشارق ١ ىب , ليغامناو ءاجر نب كم نيب ةعقو

 نالعج شارف نىبأو 1 ءاجر ىبا مزهذ اياسكانو ايارداب خيحانب ىكرتلا

 ةةعامج ةارساو ةعامج هباضضأ نب

 ©) 0 ىواهدو و © ىرامو. للود. 121©ع11822[1. 26 60 )2 

 رك كا 5 نيكسسلابر 0 نيلسلاب الذال لا رسيسل ساب.
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 2 60 ندلفحر 12153 الفخ © 16 ه١ 112 11 166

 ناتاخ. 7) 4 رمسأو.



 اك وأ خس

 00 0 دإ كارثالا )فخنو 7 ملي لك ودم ناك امبالا

 جلف ىفاوو ليللا فصن دادغب 00 00 قلك 64 0

 راهنلا فصن ىلا أولازي ملف ءقريثتك ىحرج ايفو راهنلا ىف جتيقبو

 فسوسي سبا نيسفخل داوق نم كقفو /7نيحر# ةارع نوعباتتي

 جلقم دنع كارثالا ىديا ىف ريسأ هنا هباتك ءاج مو ةريبغو مر

 نوعبسو 4فينو ةثام ةيناثلا نيسلمل ةخعقو نم ىرسالا ةطذع ناو

 و للغب ىتثامو ةباد ىفلا نم وحن باودلاو ةثام ىلهقلاو اناسسنا

 لاقف رانيد فلا ةثام نم مثكأ كلذ ريغو بايتلاو حالسلا ةميقو

 ليعاممأ 5 نيس 8 // ىناودنهلا ل

 فلخاف# ىف ا سانلآ 1 مزسحأ ا
 رع

 0 وفصلا تطلخ لاثقلا نع

 آ

 لل ل 2 0 نقلا

 نر نفق نسم و 3 فويس , ضم ام تملع
 >2 0ك

 ل 520 و 1 ا 2 ها 15

 آآو رجاعلا 06 كفقدب مجنْلأو

 نم 0 ندادغب نم 0 اهنم ةرخالا ىدامج 82 زمعم اب فحلو

 هجوطرأ ناقاخ نب محارم ”داوقلا نمو * مسشاه 7 ىنبو باتكلا

 ى) © موصال اك امنم» 62) © عفرو» 2 © هدد. ةكتمطو 6.

 قا 2) 0 هده... ©) (وسك. 7) 72572221107 52 0 0

 لاو )  0 0 !اةدييفلا 2 © مرخأو 6© 570 ©0011 ءك( لش

 01 166عررزل ١ 6) 1 ربع كر 6800075: م: ل أ,كاضم. 60111

 هصقنمو أركاع مهبرح نم تركك. 72) 0 ونيو. 7) (0 1312111122 و
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 انا خخلس |“

 روبعلا نم مزهنا نم عنج نأ دماو انسلا ابآ ةرظنقلاب لكوو ةعاس

 ةضاخ ىلا اوراصو افقاو هوكرتف اهب لكوملا اوارف ةضاخملا كارئالا قاف

 لتاقو ىلع نب نيسمل ربصف جولتاقف لكوملا فلخ ه ىرخا

 ىنح هيلا لصي م رثو هوك سلصقف ليعاممأ نب نيسحالل 7 ليقف

 انسلا وبأ معنمو دعم نمو 0 دعم نارمع نب حكدلاخ مزهنأو مزهنا

 /خيسفناب اومرف ةيناسارفلو ةلاجرلا «عجرف ةرطنقلا ىلع روبعلا نم

 7, طشلا ىلا اهنم لصي ال ةريؤج ىلا جرخو انايرع اجنف *حابسلا

 لاق نيس كنج ضعب ةركذ ف « كارتالا نم طدتلا ىلع امل

 رم كارقالا نأ ليعامسا نب نيسلمل ىلا ىنمرالا ىلع ىب نيسفل ثعب

 يلوسرلا عجرف مكان وهمالا / ليقف لوسرلا داناذ خةضاخملا اوفاو كف

 تي

 هبخاف عجرف يخضملا ىف ريمالا بجامل هل لاقف رخآ كرف هملعاف

 ىظكيبصلا 1” تلعف مانو جوملا م جوخ كف لاقذ اتلات الوسر درف

 رساتساو ردو # ةرابش وا* قروز ىف نيسمل دعقف كارثالا ربعف

 ني برضم ىلع ممالعأ اوبرض ىنح كارنالا و مالعأ باحصأ كو

 5تمملسف نفسلا ةماع تردكاو قوسلا ”اوعطتقاو 24ليعامسا نبا *

 ©) 0 200. نم. 2) 0 ليفمر 0 لئقفر غانم نيسشلل 2 9

 ملف. 4) 0 همس. 2 0 اوعجرف.  ر/) 0 هازل 3ق) 0 7
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 لبق نم نيكل 6 ءاطعأو هركسع تاقفن هب رهأ دلقو كلانه هىلأ

 ىععبسلا عم لاما لجو + ىعيسلا رقظم ىب لضفلا جاوخل ناوديد

 نيسلل نا ليق ىقو ذفن اذا هعم ذغنيل نيسفل ركسعم ىلا

 نم نيقب رشعل* ءاعبرالا خملليل نم فصنلا ىف رابنالا ىلإ لكأرا

 ىدونو © ءاعبرالا موي هركسع ىف نم هعبتو راسف ةرخالا ىدابج ه

 ىلع كقعي نا داراو ايمد لزن ىتح راسف ههب قاحالاب هباكا ىف

 ةخعامج جيلا ربعش و كارنالا هىزنامذ هبلع ربعيل أرسج / قنا رهسذ

 ة ادلاخ ققعو ءيفشك 'ىح عويراخت ةلاجرلا نتف هدباكما نم

 ديك 2 ةيتاكب هللا كبع نب 5 دوو رياك اعف رسل

 اقاوطا هعم لم هنا لاقيف هب ههفاش* ءىشب ىسيع ىبا

 ةدع ىلع اولد دق كارثالا نأ ةربخاف « لجر باجر نم نولخ

 ىتتام لجرلا برضب رماذ هركسع ىلآ 7 رصاخ# تارفلا ىف* عضاوم

 نب # نيس هل لاقي" ةفاوق نم الجر 7 ضواخلملاب 1 طوس

 01و علطق" سرا دكتنامو ' لجلارا قاما 0 ى'"نمرآلا اوي خرب" ئلغ 5

 هباكصأ لتئاقف املع رشع ةعبرا ٍهنم هاتأ كقو قيلع يرخف موقلا

ْ 
| 
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 )وأ خخنس سلا

 ضعب* باتك ماتاو اوجرخن مركسعب « قاحللاب ىدونو ةدايق
 نيتثام ىم رثكا كارثالا ىم ةكتناك ىلتقلا نا ربخ. راينالب هنويع

 لا نم كارتالا هرسا نم عيمج- ناو ةثاعبرا نم اون ىحرشلو
 اناسنا نورشعو نانثام ةلاجرلا ىم صورفلاو  ةيشيلمل دادغب

 ةاوذخا اونكو اسأر نيعبس اهلجوف لتق ىم سوور لع هنأو

 ءقوسلا لها 2 ىكأ رصن ىنال* اوحاصف قاوسالا لها نم ةعامج

 فلطاف ... وأ اًيْبست مانجرخن انهركأ ماولاقف هعم مكلاب ام لاقف

 ؛ةعيطقلا ىف ىرسالا سبح ماو ةقوسلا هبشي عنم ناك نم

 لاغب نم بهذ ام عيمج نا ناطلسلا لاغب بحاص نع ةركذو

 0 ىتنثال نينثالا ممي نيس لحرو ءالغب نورشعو ةئام 8 ناطاسلا

 نارعع ,نب دىلاخب ىلا بنكو ةرخالا (ىئدامج ندك 200 00

 كلاخ عنتماف هماما :امدقتم لحري نأ ركسلا ىلع ميقم وهو

 ىف كثاق هينأب نا 7 الا هعضوم ىم حربي ال هنأ ركذو كلذ ىم

 نم كارنالا دينأي نأ فوخكتي هنال » هناكم ميقيف كتيتك قدح

 50 لإ ليكن لا رهاط نبأ رماو لبرطق ةيحانب عكسع نم هفلخ

 دحاو رهش قزر هركسع ىف نم عيمج ءاطعال ليعامس نب نيس

 هباكمال صاّرعلاو باّتكلا هعم يك نا رماو اممدب جيف قفيل

 2) 6 83: 55) © 6ص. 2 6 ك١ هسنف نكي 1201

 21210 نيدتام 66006 ندوشعو» 2( 6002- ريصن للر 0 وص ىنأل

 ركد. ثادان 8اوجتن ءوأ 115]5 2ع. 6 © قاوسالا. اول

 9] 6 جوخ 0161206 © انس وأ ادمسنر 6 اساو طاسبي. 7( 0

 تملاحو. هز © ققخح /6) ( هدنح., 021206 نيرشعو,.

 2) © اهتكعرم  (امكعت 72) © لل ىرا 8 «عضوب» ه) 0 عض
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 اذا "نأ خدم

 نب ةاشلا رهاط ىبا رماو 5 ةخآلا ىدامج نم نولخ ه«عبسل

 هاقلتي نأ ىيسمل ©« اهيف ىفاو* ىتلا ةليللا ةحيبص ىف ه لاكيم

 نبأ ناتسب ىلا هدف فيرطلا ىيف هيقلف كادغب لوخد نم هعنجو

 رهاط ىبا راد ىلا اوراص ليللا ناك املف ٍهموي ءاوماقاو ىرومل

 رابنالا ىلا ففنيل ةيرسايلا ىلا عوجيلاب هرماو رهاط ىبا /, هخبوف

 رما مت ةيرسايلا ىلا هتليل نم راصف كنتخل نم .اهيلا ففني نعم

 ةعست لمح ىسعلا اذه 759 دحاو ريش و ءاطعال لام جارخاب

 ىلأ 7, ضرعلا ناويدو ءاطعلا 7 نأويد باتك * راصو رافيد فالأ

 نولخ !عبسل ةعملل موي ناك املف ةئاطعأو دكنكل ضوعل ةيرسايلا

 ةرطنق ىلا ادعصم نارع نب دلاخ هجوت ةرخآلا ىدامج نم

 فيفقس نيرشع نم وك نتج رخو ركسلا عضوم ىسو 7 ايالهب

 نم نسملو ليئارسأ ىب ساو هللا كبع ىب هللا كيبع بكرو

 ىلع اوعرقف «ةّيرسايلاب ليعامسا ىنب* نيسل ركسع ىلا دكخت

 ءوسد بك مربخا نيعتسمللا ىع هب 5 ابانك فارسمللاو نيسلل

 ركسعلاو هيلع ىرقف لذاكتلاو نايصعلا ىم اوبكر امو قتعاط

 لك نم قرغ نسعو لثنق م 0 اوفرعتنيل خنوضرعي ضارعلاو ميقم

 ©) 00 0120: 1ع عبرالا لن) © ه0 2 © لدناكنتم < ت) ©

 اهاتاو. ه<6) 0 اماقانر 061206 امهموي أ راكص رز 0 مكادوف» 6

 هجوفر 0 رهو 712 6 اكل © 2001 حض © ن0

 0 لفالل )2  © 423252011 5. /) 0000. ضرفلا. 42 ©

 اريج 120216 عر 2 © 512 دك ايالهب١ 0 اقالهب 6 ©6120 ١

 7 0 ةيرساملا ىلإ 061206 © أقف. 0) 0 أوفرعملا



 هز كد ليك

 دحاو مود ىف تففرصناو امي رشع ىنثا ىف تذعصا كهجو

 ربخ نم انيلا ىهتنا امو هرفعج وبا لق* دنع لفاغتف

 ناك نيذلا كنتو داوقلا نم هعم ناك نمو ليعامسا ىب 5 نيس

 هذه ىف دادغب نم عضهنتسا رهاط نب هللا دبع نب كيج

 ؟ ىم دالبلا نم اهب لصنا امو رابنالا لصق ناك نم بوح ةنسلا

 اممد نم اموزهم هقرصنم ةيرسايلا ىلا راص امل هنا ةبراغملاو كارتالا

 نم ةيرسايلا غلو نم ماو «قرووحلا نبا ناتسب ىف اهب ماا
 ىدونو روبعلا نم اوعنمو ةيرسايلا نم ىبرغلا بنالل ىف ةمرهنملا

 ند ركسع ىف نىيذلا ند نم ©4 اهلخد دكق* نييف دادغبب

 دج نفذ اماسيا ةقلك ءاولجأو نكسعم ىف ندا ١

 نم. همسا م ىحتو طوس ةئايثلك برض ةثلك دعب دادغبب نك

 مدقق ىتلا ةليللا ىف ناريع ىب كلاخ رماو سانلا جوخ ناويدلا

 هباككا م ىطعاو ليكملاب هباكعا ىف ركسعي نا نيسمل اهيف

 7, لوكملاب دباكتا ىف ىدونو جرسلا ىف ةليبلا سدت ىف هكا

 و اوضرف اوناك ىيذلا 8 ءامدقلا + ضرفلا ىف ىدونو ه هب قاحكاللاب

 لسحر ةيتامسسخ , 2و ةفوكلاب رع نب ىيك نيسلل 3 00

 ءاثلتلا موب ليكملاب :اوركسعف لجر فلا نم وك 2و كلاخ باتدكأو

 6) © ه2 نإ (© هرظت ت) اههد1عد دس ©2106 ىروزمللا 11

 1123و 11 جاطتأ"0 هذ. نبأ. 2) 0 اهيلخجتبا 2

 ايلجأو. 7 9 بوسضو د 5116151110 صرسد 58. صرخحح. 6 )# 

 اطعأو. /) © طلع هلو كلاب 2) 0 300. نم. م) © 5 م

0 62 
 غدد

202 



 اك. الما دس

 اوبرضف ناسرفلا اماو ةعامج ه ةلاجرلا نم رساو ةعامج لتقو ريثك

 ةعجرلا 5 جنولأسي هنوداني داوقلاو ءىش ىلع نوولي ال ايارغ جهباود

 ءالب ءذتموي كيشرو ءاجر نب كم ىلباو دحا نم عجري ملف

 دادغب تاب ىلع ةيرسايلا نود لقعم مزهنا نمل نكي رثو انسح
 هسفنا ىلع ذتنيح © اوقفشاف هبا روما داوقلا كلع ملفت

 ىيحو (اوعبتي َّك مرابدا نم عانومك مءارو نيب.عجار « اونثناف

 دنل م ثاتاو براضملا نم ةيف اب نيسمل ركسع 5 عيمج كارئالا

 نال ملس 7 جالس نفسلا ىف دعم ناكو* قوسلا لها تاراجتو
 نيو حالسلا نم عم ناك ام ملسف* نفس :اوزرح نيحالملا

 ذخأ هنا نيسلخل بتاك ةروبنز نسبا نع ركذو ءراجتتلا تاراجت »
 ناطلسلا لام نم لامو ةرسك اهيف اقوذدنص رشع انثا 7 نيسحلل

 وك هسفنل رانيد فالأ ةعبرأ نم وكأو رانيد فالا ةينامث هغلبم

 هباككاو 5 نيسمل براضم * نيسفخل ضورف » بهتناو لب ةثام نم
 باكا عم بهنلا رثكا ناكو * ةيرسايلا اوفاوف راط نم عم اوراطو

 نولخ نسل ءاثلتلا موي 6 ةيرسايلا لغلاو نيسمل ىئاوو انسلا قا 5

 ةعايج ىف راجتلا نم لجر نيسمل ٠ ىقلو ةرخآلا ىدامج نم

 / ضيب ىذلا هلل ديلل لاق و ةكسع ىف* هلاوما منبهذ نم

 ©) لاجيلا. ة) 0 هب ١ 2 0 ةيوكاتت. 5:56 © )12 

 أوقغساف. 6) 0 5. م. 12 (0 ءيعو. 1عداهغ ان 710عطت# اوناق١. رك 0

 8. 2. ( اوعنتت. ,ى) © ثاناوو 0 تايناو. /) 0 هعم ناك امو

 2غ) 0000. ريبنر. 2 © نيسلمخل نمر 0ءكص0ع 0 ىنقا. م ©
 بهئاوو 0 تبهنتنأو. 0( 0 قاوود 0ء120ع داجر 70 0 تسبهلت.

 كاز 0 هد 2 © 5



 )هأ خنس اذ.

 انسلا نبأ عم اوراسو ةىدايج نم اتيقب نيتلبلل « علازنأ اوضبقف

 نيسمخل لينو اممد ىلا رث لوجملا كا ءاياخرك رهن ىلع فاكللو

 ماقف ءركسعلا لينك عساأو 0 :عيطقلاب فرعي عضوم ىف هركسعب

 بلع راشاف رابنالا برق ىلا هنم / خللا ىلع مزع رث هموي ديف

 5 هتناصحو دنعسل عضوملا اذهب هركسع ليني نأ داوقلاو ديشر

 اراك قواك لا رمالا "ناك خاف ”ةديرج ليخ ىف هداوقو وه ريسيو

 و هودلع عجارو هركسع ىلا زاكا هيلع ناك ناو هركسع لقني نا

 : نيبو اوراسف* م خاعضوم نم* ريسملا ىلع عالجو ىَأرلا لبقي ملف

 نيسخل دارا ىذلا عضوملا اوغلب املف اهبوح وأ ناخسف نيعضوملا

 ركسعلا قيضو نيسكل ةلحر موملعاو هيلا 2 اواسف نيس

 راثف ملاقتا نوط 7 سانلاو موفاوف 70 هيف لبن ىذلا © عضومل اب

 نيقيرفلا نم ىلتق غنيب تناكف ميوفاصف حالسلا اودانو ركسعلا لها

 نم اولتقو اكيبق افشك جوفشكف هيلع نيسلخل باكا لجو

 5 لك كارنالا ناكو تاوفلا 3 ريقك قلخ مانم 0 قرغو خيبظع :لتقم

 و مل ركسعلا ةيقب ىلع كلذ دنع نيمكلا م يرخن اموق اونا

 فقلخ  نيسمل باحكصا نم ىرغو تازفلا لا احلم مهل نكي

 «) 0 ملاوما. 6) 400عءعص0. ء1 ىلوال. هم) ( ناخرك٠ 2) (

 هعيطعلا. 6) 0 022. رك) 0 هلجيلا 816 ©أ 1صضقد 1. 21: 2) © 0

 لعد. /) (( دعم م. 2( نيدأو 3 راسف» 6( 0 تناكو.

 2( 60 أوراصف. درعإ © ف 2) © ضو )© ليك 2) © عجرف»

 و) © منو. 7) 0 رهاطر م26 رهاط نبأ.



 1. ا"ثه] ذخنس

 دعنا هباككا هيلع ربعيل ارسج «افنا رهن ىلع دقعي نأ داراف

 دلاخ كقعو موفشكف ةلاجيلا نم ةعامج هيلا وبعف كانالا

 اهجراخ ركسعف اممد ىلا نيسمخلد ةراسو هباكتاو وه مبعف رسل

 قنا رهن ىلي امم كارنالا عئالط ههتقاوو امي دركسعم ىف ماقأو

 بناج نم ءهباكصا نيسنل فصف اممد ةيرق قوف 6ليفر رهنو 5

 /ماوقشارتو لجر فلا ءاهز مو رخالا بنام نم كارتالاو رهنلا

 ةيوجأ ناكو رابنالا ىلا كارثالا فيصناو دادع و نيب حرس ماهسلاب

 ناك 1 نم عيمج * ىف نيسممل ىلا 8 مضناف ةريبع نبا رصقب اميقم

 هباككا ءاطعال الم لعسي مةبوجت بتكو جيغو بارعالا نم هعم

 فال! ةثلث ةببجت باكتا ءاطعال نيسفلل ركسعم ىلا لمكب نأ رماف 0

 ىف ىلبا نمل زئاوجو ةروساو قاوطاو لام نيسدل ىلا لجو رانيد

 هركسع لمكي ىتح لاجيلاب لمي 1 نأ دعو * نيسلل ناكو برش

 انسلا ىنأ هيجونب رماث كالذ ركانب 7 بنكف لسجر فالا ةرشع

 فلا ىف داوس 0 نب فاكجلاو * 7 ىونغلا سودبع نب نيح
0 
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 ىتش م تادايق نم اوبضتنا دنجو* نييطلملا نم لسجارو سياف ؛5

 ©6) 516 ©, دصلتفل عونا 0  م1ءت153016 5. م.و 5ء21عآ 1 6ع

 اذا مل قرأ كر © 2111 كر 20 6 از ©

 ل0 لييقر هان ليقر هر نصا اريث)ر 0 كاد ير © فتم

 /) 0 5. ب. © فيرصتا. 2) 0 ام عم م) 0 طلع متوكل

 /7) © ناندلع نمر 066 5:60 ناب عيب 7 © دجوف, 0ءاصلع 0

 مد 0ر1 ن.  م) 0000: 5.2.7 2 0 ىي فاكذلوو ©

 نكراحللو 17:45777. ةمل' , 131. ةةداوس نسب فاكشملا م) 0 كقو

 تادانش نم اوبكتنا, 0 تابرد نم اوبحأ كنجو.



 اها خمس ا.ه

 ةاهنم اوجرخا دق تاقلاولل ىف ىرسالا «اولجو اسأر نوعبس سووولاو

 ء ةنانسالا مق ىلا كارتالا راصو ارماس ىلا اوراص ىتح عسوور

 الجر اوهجوف بادغب نع 4تارفلا ءام اوعطقيل* اهذس اولواحو
 9 ىاوصلاو /سولقلا عم* هّدسو هركسلا ةلال* الام هيلا اوعفدو

 ةدتلا نا دعب رهاط نبا راد ىلا ليت ةكلذ عاتبي وهو هب نطفف

 هما نع 7 لئسف توملا ىلع ىفشأ ىتح متشلاو برضلاب ةماعلا

 دجو كق.رفاط نبا ناو. «4سبلل ىلا هب هجوف ىنكصف

 نبا رصق ىلا ةكم قيرط ىلع 8# ناكف ياسلا ىا ةفيلخ ثرالل

 نيمداقلا ةيركاشلا ناسرف نم لجر ةئايسمخ هيلا مضو ةريبه

 ؛ هجوو ”ىلوالا ىدامج نم نولخ #7 عبسل دعم 7 نمو ذفنف* دعم

 ىلإ .سرافو لجاار ىتتام_ ىف :مساقلا ,نب مشا فلو هنا

 بتُك رابنالا ىلا نيسمل /هجوت ايلف «كانه ميقيل م نيبيسلا
 يفوت, نابتالا ىلإ هيجبم ريصبل نسب رك 0 ا
 اوقكلي نا نقتاخ نب محارمو نيسلل باحتا ىف دادغيب

 ,ه«ايمد 4 لون ىتح ناربع نب دكلاخ مدقتو نيسحل راسف مداوقب

 ©) 0 اولعجو, 20 ( تاقيلاوج, 0 بتافلاوج. 65) © هدم.

 م 0 و. رج. ةلورمعم 12621112. 1355 1 غتناعسالا. 60 ١+

 تاوفلا اهيعطقمل. 2) 0 5. م. 0 ركشلا خلال رك © سملعلا نم, ©
 سملغلا عم» 82 ىراوبلاو ر 0 1نغ 710 ىراوصلاو قل رفظف.

 60-20 1)2© وسجل م) 075, هم. 2) 0 :نم !اوييعتم

 72 00200 نال ١ ير © هرخالا» 6) © ايا دنيا. (2) © 5 م 8

 نيسسلا :ءعمدم. .للا. :2) (0 .اهب -60 مدق. ى) © نمر 2001
 0 رايت م70 رابنالا 2 © لخد. 2#) ( اممذ».



 0 الها زئنس

 نمو 2 غنم ةعامج دادغب نم يسارف «ظةسمخ ىلع ةيروصنملا ىلا

 هجوف ةبراغملا نم ةعبسبي رفظت ناسنا ةثام ءاهز ءاغوغلاو ةبراغملا

 ةعملل ممي نيسنخل راسو بابلا ىلا 42ةفناف نيسمل ىلا عب

 نيح* رابنالا لعأا ناك دقو ىلوالا ىدامج نم نيقب عبسل
 اوداث «رابنالا ىلا ةيراغم لاو كارتالا راصو كيشرو ةبيوجكت ىكنت ة

 ةراشتنالاو اهيف و ىوستلاو عتيناوح مجتغب اورمأو / ةوطعأف نامالا

 اوفي نأ مهنم اوعمطاو اونكسو نم * كلذ ىلا ةاوتايطاو روما ىف

 تقو ىف ناكو أاوحابصأ ىتح جتليلو مهموي كلذب اوماقان مهل

 اهيف فاوطاو فيقد اهيف ةقرلا نم نفس متفاو ء اهيلع تبلغ

 باودو لبا نم اهيف ةاودجو ام اوعمجو هوذخاف كلذ ريغو تيز 0

 ارماسب جلزانم ىلا هيدوي نم عم كلذب اوهجوو ريجو لاغبو
 كينشر باكا نم لتق نم سوورب اوهجوو 7 اودجو ام اوبهتناو

 الجر 0 نيرشعو ةثام اوناكو # اورسا' نمو دادغب لهاو# ةيوجكو

 اعمر 1. 115-8 5دص'شمأ 5. ١» ىطوطقلا 02866: ىلا ةبسنلا هذه

 اعيطق 2 ىردا ال رودلا ىحاونب دادغبب ةلح اهنا ىنظو. طوطق

 دحاو امهنا ىتظو. اهريغ وأ 0. اطوطق) © 5. ”. اطوطسق مهنتلاو

 آه52: ىظأ اميف دادغب ىف ىم ةيرقىع.
 ه) 0 سيخ. 6) 0 هدم. طقصع 706. © 5ء0 و. )6  (0 هان

 212 950 16) 760 01 لكل © 3ط: اكس ©(-0 ذبوجأ

 سنمدع ؟هآا1غ0 ميبحكنت. 72) ©0000. اوطعاتت ىي) 0 قوسلاو ©6

 هيف. 6 راستنالاو, 9 راشتدالاو. 2) © هت فر نص 1ع. د

 م26 ىلا“ ) 0 هدم.ز 52251 اونكسو م50 اوفلسو 00. 4 0 هدد.

 7) 0 دوذجو. 2 2) (0 غةصخاتتط دأآاذغب لعأوو 0 12241012 نمو

 اورسأ. 6) 0 نورشعو, 200 0 022. الجر.



 اها خئنس زاخر

 روصنم نب فسويو © مازح وخا بوقعي نب ديكو 2

 ىنمرالا ىيج نب ىلع نب :«نيسللو ةمبلا فسوي نبا*
 هرضنلا ىب 4 ةمترف ىب دمحو لضفلا نب كمح ىب لضغفلاو

 ىف ناكو ىناثلا يوفلا ىلإ هقبترم تمّكقو نيسلل ىلع علخو

 ة ىلع سواك نب كيشر ريصو /داوقلا ءالره ىلع علخو عبارلا جوفلا
 نمو نيسلمل ىصمو ةقاسلا ىلع ءاجر نب كيكو ةمدتلا

 اغبو فيبصو رمأو ) عركسعم ىلا هداوقو هتريشع و نم هيلأ مض*

 دكيع ىب هللا كيبع م6 هعيشو هكسعم ىلا نيسلمل :اقيسي نا
 ىلأ 1هوجولاو مشاه ونبو 1هباتكو رهاط نبا داوق عيمجو هللا

 «ةراتيذ ثفلا « نوثلثو تس لاملا ىم ركسعلا نعالا تلو هيلا
 ةئامامتو فلا ىقب ىم ”ءاطعال دعب ةيرسايلا ركسعم ىلا لمخل

 نيسلمل ةمّكدقم تراس سيبكل موي ناك املف عقاقكتسا مات رانيد

 سراف فلا ىف بوقعي نب كمحتو رصن ىب هللا دبع اهل دكلقملاو

 اوهجو كق كارثالا ناكو رم ةفوطاقلاب فورعملا ه فّتبلا اولونف لجارو

 6) ( مارخ ءغ هده. 5ءول. و. 0011260 ]21201 )*هر 2 1026. طع 5

 165. ىخا. 28) © مرتلا فسويو. 1م83 © مرنلا 8. مزملا, 0 5. م.,

 5ع0 هتمطو 7عءاع فسوي نبأ. 6) © 5. .. ,2) © دج 6-3 ه) 0

 و. م., ان ىييلاز 810غ طلع طقاتل لانط16 ع6 ناك نب ةيتره

 0 رضخلاو 0ع نات0 تل“ تاتا ١كم و. مر 0 ميقلا. م)

 همصو 0 نم مصر, طم»> 0 12ج. يكسعو «كداوقنا 2 07
 *) 0 اعيشي. 4) ( هعيشيو. 42 0 هنن. 2#) 0 نيتلتو. 7) 0

 اطعا١ ه) © ىئبتنلاو © ىبعلا.' ' .م) 51ء6: © 57 57
 1161 دمت 1276210. 1023556 جامعا ءوأ «مدت702ع20. ©. ئذقب
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 ىلا ىضمو علخ سمخ 2 هيلع علخو * قتلاجرو « خةيشانلا

 | ند ددمك زامخل ل] قيلنع قيعيبي ةزيبق نما رد

 6 ىراضممل ءاجر نب دكمح هجوو رابنالل ليعاملا نب ء نيسمل

 نب كمحنو سواك نب كيشرو ةزح نب رصن نب هللا دبعو هعم
 عم جوي نمل لاملا «جارخاب رماو سانلا نم ةعامجو ىيج
 00 دل شا ل دا سك

 نال رهشا ةعبرا 4# قزر ضبق 7نسم سانلا مظع مو ةيركاشلا

 انسفنا ىف ىوقن نا ىلا ياقح اولاقو باود ريغب و ناك مهتكا

 مث /رانيد فالآ ةعبرا مهل فلطأ ىنلا ناكو باودلا ىرتشنو

 نيحن باب ىلع سلج ىف نيسنل سلجت رهشا ةعبرا ضبقب اوضر دو
 سانلا ةضرع نوكيل : دئارجلا حيحصت ّئ مدقتو هللا دبع نبا

 نم ةعابج مييلا كلذ ىف ىطعان* رفعج ىبا ةنيدم ىف هباكتاو

 ةنيدم ىلا كلذ دعب نيواودلا باكتاو ىيسلل راص مث هتصاخ

 ةثلك ىق كنإل نم هعم 8 جرخ نمل ءاطعلا عضوو ةرفعج ىبا
 تيقب ةليل ةرشع ىتنثال تبسلا موي موأطعا متنساو سلاج و

 2 ناسلل + رصخأ قينتالا. ىذا ناك اًملخب لوالا ىدامج .ىم

 سواك نب دكيشر 1هعم نوجراخل داوقلا هعمو رادلا 7 ليعامسا

 7 سمرأو #7 زج ىىب* رصن نب هللا 7” ىبعو ءاجر نب ةمحو

 6) (© هده. 82) © رابحأ را“ 2 0 كيم. 2 2) 0000. 8. م.

 5ك © 210: كه رز © 221 نومهم“ )© اوناكت ١ 2) © ه2

 2) © 5: م. © هيارذلا ل © جوخ 12101 (ب 022. ةعم. 0

 200. و. ) ( كيبعور ذص53 ان 0. 0 © نىسيمرأو.



 ا"هأ خنس ا.

 فيبسلا 1 هباككأ عضوف ةيبعت ريغ 8 نوراحغ 9 :باككاو

 هانم 0 6 الديدش ري ةيراتغملاو كارتالا 1 ءادطلما

 هيف اوءاج ىذلا فيرطلا ىلع كيشرو ةيركاشلا مزهنا رق ءةعامج

 هو ديشر باكا مديقل ام ةببجت غلب املو ندادغب ىلأ -

 ىلا ةربع رابثالا ىلا كيشر مازهنا دنع اولام دق كارتالا ن

 هباكتا نم ةعامج دعم ربعو رابنالا وسج عطقو ىبرغلا 6

 بنالمل : ىف ةبوجن راسو هتليل : ىف لوكملا ىلا كيشر راصو
 ديشر .لخد 7 رق ىشعلاب سيبكل مهي دادغب ىفاو ىتح 7: ىبوغلا

 ,مدبع نب دمحم ةبرجأ 7 ملعاف رهاط ىبا راد ىلا ةّيشعلا هذع ىف

 ههلعسي كيشر ىلا هجو رابنالا ىلا كارتالا ريصم كنع «هنأ هللا

 هباكتا ماكق و غبتيل م ةبشانلا ىم لجر ةثام هيلا هجوي نا

 ناسرفلا ىم ةةبشان هيلا "مضي نا هلآسو* كلذ نم عنتما

 ىف كلان نوميقم هنأ ةوكذو ديع ىنب ىلا ريصيل ةلاجبلاو

 د5 نأ نيضو « نينمولا ريما * عراظتناو ةعاظلا قع ىئبرغلا بذاك

 ةيركاشلا ناسرف ىم لجر ةثامتلت هيلا مضف هنم ناك ام ه قالتي

 ه) 0 هدص2. 65) ( جولتقف. ) 0 جحالس 4) 0 لانخ' نشا!

 ) 0 200. هريبك. 7) 0 ىقل. ى) 0 طقع ديشرلا, طتم> © ناف.

 /) © ميغ طقع أ ذمته. )2  0 نس 2# 0 سدلع ىقرشلا. 2) 0

 ونا مز 0 تاو 22 ب نأ“ ه) © هيلسي. .ر) © ةياشنلا 5

 هنشانلا (07) © قسريلو 0 عيمرملا 2 6 مضناو لاسشوب ا كلا

 عشان" - 2) ( 5 662: 7 2 © ندريمالا , 510 ومهأ». 1011255

 1عععس ل. ىينموملا ريما رمأ. 2) © افالم, © قئالس هم) © لجار.
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 اثاي

 ال )ها نس

 « (قتبخ هولصق كلذ كارنالا نم اممق نا دغلبف اهلطبضو رابنالاب

 ءاملا ةدايول قدنشل 8 ًالتتماف رابنال قدنخ ىلا تارفلا نم املا

 راصف «نيحلاسلا ىلا ءاملا راصف ىراحصلا نم هيلي ام ىلع ضافو

 «ىلا لصوت * ىتلا رطانقلا عطقو ةدحاو ةكجطب رابنالا 4ىلي ام*

 ركل نيوك نب“ مىيشوب ديلا , يوزخلا كدعنف لفنسي..بتكؤإ راتنالا
 جات

 لجر فلا ةةمتت هلاجر نم دعم ناك و نمم هيلا مضو نيشفالا

 نيمداقلا 7نيّيطلملا نم لجار ةئامتلثب رهاط نبا هدماو 8 هيودبع

 موي هيلا «اوذفنو عقاةحتسا هيلا عفدو ,: أوبختناو روغتلا نم

 رخآلا عمجر جلس م نينتالا مهب هيودبع رصق نم هلحرو ءاتلتلا

 اغب نب رصن ابا رتعملا يرخاو 0لجر ةئايسيخو فلا نموت ىف

 هموي راسف ءاثلثلا موي ”ىقاحسالا قيرط ىلع ارماس نم

 الزان يوجع ناكو سوك ىب كيشر اهلون ةعاس رابنالا جحبصف هتئالنو

 « اًديشر لجاع رصن وبا ىئفاو ايلف ءاهجراخ كيشرو ةنيدملا 8

 0 800 2 ل ذه اء ققو. 2 107)4 و. 0604

 نكداسلا. 5210 نيحكاليسلا». 230 ل 2ر7 روع 0

 كسأ 116 ه6 1253 5367©. ى) (ن نم“: 216 7 تيانك 9: همستا
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 "هأ نس 1

 رساو جرثكا «لتقو هب عقواذ نوراغ و خيلا اوراصف 7 2

 ناك 4 نابيش نم 0 اذه 3 نح 0 دادغب ىلا هعم

 © داركالا نم هماو هلع ىف صفح نب ىيكج ركذ اميف فلخ

 ةنتفلا هذه ىف" نئادملا ريخ ركذ

 هصفج .ىب ىيحو* ةشارف نب ليعامساو. باسلا ليا نأ دك

 ءاثلتلا ىوسب اوركسع نئادملا وك صوخشلل هيلع علخ امل

 ل لوالا عيبر 0 ره نم نيقب رشعسل دكدحالا هس ناك قلك

 يف أدتباو ةدايصلا ىلا مث نئادملا ىلا راصو لاغبلا ىلع م هتلاجر

 ! 0 لينتسي 0 1 قدنخ 0 ندادملا ىندنخ رفح

 تلت ةركسع ىف لصخغ هدماف 3 0 9 لجارو سراف * فالآ

 ةنركاشلا .ىم 4لجلر .ئتئام كما. م1 ة8لسجا ا ل ا
 نولخ عبرال دحالا موي هيلا اوردكاو ىفسلا ىف اولجو ءامدقلا

 © 1 ةرخآلا ىدامج نم

 /ةنتفلا هذه 6 نم اهيف ناك امو رابنالا رمأ نع ربل ركذ

 ىف .سبيقف نب ةبوج هجو هللا كبع ىب كيس نا ايي نك ا

 6 ةيحانلا بارعال* ضوفلاو 7 اهب ماقلاب همماو رابنالا ىلا بارعالا

 ماتاف » لجار ىفلا نم اوحكأ علب 2 ةهبشملا نمو عتنم اموق ضرفف

 تر © ءكاذأ 2) © ه0 6) © كلب ©) © نابس 6) 0 اداو

 صفح. م 0 هلاجر. ىم) © 9806 و سياف. /2) © نرتحا "2

 نلخا ير © جرسلا كر © يف 72) 0  دهعيستملا. 7) 0 لجر.



 ادام ١هأ خئس

 «قيطن الام عفذت هللآبو هيجقرن ام غلبت هللابف

 هناسل ىلع ليق وا هللا دبع نب كيح دهباجاف

 0 1 0 هدب 0 1 نع 8 نم 00 0

 هلا هس 9

 60 قيتو ٌنيَع ةيذ اهي ةعببس كتكات انيس الو

 > هم

 قيطي ل ام رمل 3 ىكلدو 0 ا َط هيلع ني

 0 2ك ت22 6 2ك اك 2

 د 2030 ع اَنْ أور رئاس ربخ هك ضداكتا

 ' يردسلا» ئبنلا ماذ"هفدصي : ىنماش. انل باتكلا اذفو

 عولخملا ةنتق ىف 8 يما نب ىلعل ىشني هناف لوالا رعشلا امأ 0

 0 ةرخألا عيبر* قوا ب4 هلثاق فرتعلا ل :باوحتل و١ نودمأخاو

 أوسط لجارو سراث نيب نم سفن ىنثام نأ رتكذ خنسلا هذه

 ىعدي 0 معسيئرو 1 نيجايندنبلا ةيحان ىلا زتعملا لبق 8 نم

 ىلع اوراغاو هراد ”اوبهتناف ىلع نب نسل اودصقف لبا

 ماوتامطا الف اوبرشو اولكاف اهنم ةبيرق ةيرق ىلا هاوراص مذ هتيرق 5
 نم اموقو هلاوخا نم اًدركا ىلع نب نسل جيلع 01 خرصتنسا

 «) 1طد 104. 885ءأ غلبت - ىجترت - عفدد - قيطت. 2) 0000.1,

 110 0 عار“ 6 6 هبراح 0 هدراح. 2 24) 0 ءءعو.ر 10عاات1 1155

 تحل ١ 2) 0 انل دانار نصا ربح 27) 6 57 27200 2001

 6151110 : (قيغشلا فورلاث انل مامالا اما ىدمل ادعو. #) اضل عس

 اة انا[ 1205 7عدواتك 110011 ا لك09162, 1.1١ (0)2© هرضك (7) 6
 55 )2  (ي نيكام كنملاو 0 ىيحدبلا. 72 00010: 11 52
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 امأ خئلس اهب

 ءىلم+ لقا .ىنأ ىلآ بنك ضحملا نا رركذو راكد

 ديلا بيتكم داعب لا لح ل دك

 فقيضو عاسنأآ كنا رقذللو 7-52 انيلع اننا هرم

 قورستلا اهنمو لا و اهنمق 1 فك ما

 م قيدصلا قيدصلا اهيف ْلْذُكيو 1 كيلولا بيشت ٌتانق : اهنمو
 0 25 دنا تا داداوم 2 505 هو وى 5

 فقيمع ركابو 4 نويعلا توفن ةورذ هل سبرسق روحو
 لا 3 00

 فيتو نصحو كليدش فوخو ليت فكيسح قفل 1
 د 5 2 - 200 5

 فيفتسي امف مالسلا السلا ! حابصلا ىعاَذل ٍحايص لوظو
 ,»» فارغ ادعو فيرصخ ادعو برج 557 لب نيف

 2 همم 5 د تل __ ا ك5 00 0-

 100 قينجنملا هحوحشد ييخأو 1 د - ا
 3 2 2:1 2 - 5 هكااسسل

 يطل اَنَع دسدَف نا يل ىلا اا

 ©) © ام )2  © 200 رعيخلا 2 © «مزليف و 6 موزسلب 14

 ريصقتلل همولي.. :200:.0:)2..كمحت, م21ع: ) 0 مولا ري 0

 تاور. ى) © اهيف. ) 1طص 1آ0هغهلطدن ص 11610 071-4607

 .1١ 1333. (ع00. ا[115ءع1 35134. 19. 7691) ع: 0 اننهد ©6 0

 د ده

 اهيف لتفيو. 2 © فييعلا قوفحر © 168. اهنمو (ةانمعت5 تمم

 : وقتا 2 0 نيمو 14 نيتم 1طن 04:

 قيضو 00 دكيدش 0 نيتع 0 كيب ءانئيدش

 2) 1طد 01: جايصلا لوطب حابصلا 1 72 ( هددت. طاتصع 1©7-
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 1 )وأ نس

 نم «مييلا كلذ ىف يرخآ مل هنا كلذو ىدنج الا هيف نكي

 ىلع اًبعص اموب ناكو ا ىرمشلا ىلع نب نسما لتقو دحا ءاغوغلا

 ٠ هيث ىمهر ناقناخ ىسب محارم نأ ركتو «اعيبج نيقيرفلا

 مهب ناك انو ةيراغملاو كارنالا نم ادثاق نيرشع نم وحن كحأ او

 ىنأ ىلع علخ رخآلا عيبر مرهش نم. «تيقب ةرشع عبرال سيشل
 نب ىينتح ىلعو علخ عبرا و ةشارف نبا ىلعو علخ سمخ ٍلسلا

 ءاثلثلا قيس ىف ٍباسلا وبا ركسعو علخ كثلت 8 سوبج صفح

 ةلاجرلا اهيلع :ليمح ناطلسلا لاغب نم الاغب هدنلل ىطعاو

 راصو ةمالسلا باب ىلا برح باب نم ناتقاخ ىنب محاوم لوجو رو

 00 ا ركاذو .« نلصوملا .نتاطلا .نارع.مىب ا نلاخ* محارم ناكم

 ىدنع ريمالا اهيا هل لق صوخشلاب رهاط نبا ةظ هرما امل ٍياسلا

 تنك ىرأ لاق مهتم ريغ كنان رفعج ابأ اي لق لاق اهب ريشأ ةروشم

 جقرفت الو /كداوق ىرافت ال نا كل ىأرلاف مهقلا ءالوم ناجح نأ ديرت

 هاذا كناف كئازاب # ميقملا ركسعلا اذه » ضفت ىتح هعمجاو

 ايبدت ىل نأ لاقف كءارو نم ىلع كردقأ امف ءاليه نم نيغرف
 ىصضمو ةعاطلاو عمسلا بسلا وبا م لاقف هللا ءاش نا هللا ىفكيو

 2) © هدم. 8) 0 و كلل ىسرشل ) ىبرخل 2. ©) 0 ديقرم»

 2 0 او. 6) 0 تلخ. رك 0 هدم. مر 1ص 0 ءىعق. 1عقادغ

 عن أوف. 2 5زع0: 0 و. مر مم 0 1عو. متلك. 2 0 5. م..(0 لج. 2 0

 ةلصو.. . 7) 2000. :5.١ صم ) 0 صقن. © ربعي 1 مزه: 2 6

 متغلا. 0 هده. 5عو. 8706عاتم ا 0) © نأ. ضإ) (© 5: مرن



 ١١)0 خولي انوه

 هيلع درو باتك لوا ةكلذ نأ ركذو ه«هتفالخ هيجوتو هما ىف

 6 نولخ ”شسمخل ٠ نبسلا موي: ئىفو ه6 برخلا نعي رثغلا لك

 الععمتو ريبكلا اغب نب هو دادغب ىفاو رخآلا عيبر نم

 نب ىسوم عم ناك نميف ىداهلا ىلهم ةرصوق بوقعي نب فسوي

 هو ةقرلاب نيميقملا ةيركاشلا ةماع مهيلا مضناو ةيركاشلا ىم اغب

 ةيركاستنلا هوجو ىم نيرشع و ىم وك ىلعو علخ عبرأ فسوي

 كارتالا ةلع نا ةركذ لجر دادغب مهقو « جلزانم ىلا اوفرصناو

 لج ,فنلا: زرشع ةءانثا يبرغلا بتناخل ىف 0 ةرتشكو هياكل

 ؛هبناخل ىف دجا نا عم 7نم ةّذع ناو كئاقلا كابكيإب ضسأرو

 7 ىناغرفلا » نامغردلا هيلع هتفيلخ لجر فالآ ةعبس ىقرشلا

 الا ةيراغملا داوق ىم الو كارتالا دوق نم ارماسب سيل ههناو

 مهي ةعقو نيقيرفلا نيب تناكو باوبالا و ظفحب اولكو* رفن م ةس

 ركذ اميخ 5 لتقف رخآلا عجبر 9 رهش نسم "7 نولخ عبسل ءاعبرالا

 ؛:لجتر «ةثامعبرا هنم #قرغ نم عم* وتعمل باكحا ىم اًهْيَف

 مل مه لجر :تامتلت قرغ نام عم رهاط نبأ باكصا نم لئقو *

 0.)2 هدتكوتو. )82  © 200: ناكنت ٠ 207 شسييللا 00

 نيقب. 2 © نوتنمسحب 11 نوسدنح. رز 0 كفل

 ير © 0111507 2 © كرك ف. 2) 0 ماشوبجو /) 0 ىنتا. 4) 0 ىو

 772 © 57 7: 6 نايعروللا. 72( ©. و. 6) 0 هده. خنا. . ) © تش

 7) © لرفكات اوتاكو. 2 © نيفيتا اذ © لقش | 25 6 فرع نم.

 2#) 0 ةخيامعبس -2) ( هدد



 م12 ارو

 بيبح ما ةيراج ةنيطنطسقل ناو ةزج نب وصن نب ديك با

 نب ىنيبح نبأ اماف ةراظنلا 3 ناك نم دادغب هوجو نم خةسيخو

 ©هيبأ ناكمل ةيسامشلا 5باب ءازاب# بلصو لتق ههنا ركذف رصن

 لوألا عيبر كوهش نم ءنيقب عبرال سيبخل مهي قو ة

 بارعالا ىراسا نم اريسا نوثلثو ةتاس اهيف المحس هرشع ةينامث

 رهاظ حالسو ىسح ىز ىف دادغب هباكتاو وه لخدو لالغالا ىف

 ىلا فرصناو افيس كلقو, عم لخ سمخ هيلع علخت رادلا ىلا راصف

 © /دباحصا ىم* رفن عبرا ىلع علخ كقو هباككأا عم هلونم 0

 ةيسامشلا باب ىفاو :لوالا عيبر رهش 2 حالسنال م نينثالا مدي ىفو

 نب كيم ىلا بانك رتعملا نم علعم كارثالا نم ةعامج ليق اميف

 نم ليعامسا ىب نيسمل عنتماف هيلا هلاصيا اولأسو هللا دبع

 سراوف ةتلث /ةعململ موي * ىفاوف هلوبقب ,ماق رمعسا ىتح هلوبق

 خاف سرتو فيس هعم الجر ؟ليعامسا نب نيسفل جيلا * جرخاف 15

 «ريكذت هيف اذذ دّمح ىلا لصوأف «ٍبرُخأف ةطيرخ 7ىم باتكلا

 نيبو * هنيب كيعلا ميدقل م هظفح نم هيلع 0 بج ا[ نيح

 |اادس نم لوا نوكي نأ هيلع ناك بجاولا ناو ةنمرلو .ورتعملا
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 رن. ا

 ملف هفلخ مه« الخدو ءاملا ىف هسفنب ىم.ف قنم نانتا هلخاد

 سانلا مبكو امهب ءميصو 6 ىقرشلا بناخل ىلا ربعو هاقحلي

 امد هللا ىبع نب هللا كيبع نأ ركذو «هيلا اولصي مثلو 2 اوعجرف

 ةيحانب مانم ىحاو لك رمذ رفن ةسمخ مو مويلا اذه ىف داوقلا
 5 دبعل لاقف بابلا ىلا وه قرضناو برذل ءىلا سانلا ىضم رق

 مهنم * عدت نأ كايا ليرطق بابب متلكوم وهو* عنج نب هللا

 سانلا 7نيتشدو برا تبشنو بابلا نم امزهنم لخدي و ادحا

 ةثلك هديب لئقو لئق ىتح نواذ نب لسا تبتو' ةجزهلا تعفوو

 ىف* عتوف رخآ ماس ءاجو ىلوف هقلح ىف عقوف ٍبَرَع مهس هاثا رق
 ؛01لا لكحا هعم تيبتي ملو 7هتعرصف لهب تبشف * 2هنباد لفك

 ودع نم ثشا نيمرهنملا ىلع بابلا ىالغا ناكو 7: حرجكاف هنبأ

 نمو اريسا نوعبس دادغب لهما نم ارماس ىلا ركذ اميف لجو

 ارماس “0 لم“ اويرق * امل ئرسالا نأ ركذو نمار ةقامتلك © للا

 هوجولا ىطغم آلا وارماس ةلخدي آلا مهعم هب هجو* ىذلا رما

 5 ماتاوصا تعفتراو متواكبو ماججاص رثك متوأر امل ارماس لها ناو
 ظلغي نا هركف زتعملا كلذ غلبف ءامدلاو خارصلاب هئتاسن تاوصاو

 مكقتو نيرانيدب ريسا لكل رماف هيلع سانلا نم هترضح نم بولق

 2) © 6 35 6) © هد. 2) 600100 57 5 0 عب

 42) © 62222 560 62 < ذ 2:60 قب رك) © لكوللا ناكو“

 ى) 0 1732520216 1235 25, 7 كتبنندو و 0 ع5. : 11
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 [ه5]) اها نس

 ه« بابب اهبصنب* رماف مييلا اذه ىف ةيراغملاو كارثالا نم لنفق نم
 لصا 2 ىلع ةبراغملاو * كارتالا عجر رث كلانه تيصنف ةّيسامشلا

 ىتح مهنولتاقي دعم نمو* رادنب لزي ملو ريتك عمج كارتالا نم
 رهاط نبا رماو باوبالا تقلغو سانلاب ءرادنب فرصتناو اوسما و

 ىف اوهجوتف مهعم ءاّذتقو سواك ىب 4 ديشرو لسيس نب رفظملا

 ركسع /ةيحان ىلا ليرطق باب نم سرا ةئامميخ نم وحن

 اوفاو ةيراغملاو كارتالا نأ ركذو ««اوفرصناو ةطلع اورساو ةئامتلت

 فرعي ىذلا مامشملا برقب ابقن اوبقنف ةعيطقلا باب مييلا اذه ىو

 لتققلا ناكو بقنلا نم مهنم بمخ نم لوا لتقف ةعيطقلا بابب

 لها ىف 7 ماهسلاب حارخلو ةخبراغملاو كارثالا ىف رثكا مويلا اذه ىف

 مالغ ةعقولا هذه رضح هنا نوكذي ةعامج ثعمسو ءدادغب

 ةدنع ىمري هلي ىف عالقمو ةراخ اهيف ةالخن دعمو ملل غابي رن

 ناسف نم ةعبرا ناو مهباود :ىوجوو كارنالا دجو ىطخ القدم

 الف مهيمري لعجو هدنيتطخيف هنومري اولعج م *بشانلا كارنثالا

 نم* ةعبراب مهعم اوءاج ىتح اوصف مهباود مهب :رطقنتو ىطخ

 رق هيلع نولمج اولعجث سارتلاو حامرلا ”مهيدياب ةبراغملا  ةلاجر

 2 © تاي ىلإ اهيصننا 6) © ىلآ. ء) (© هرم. 20 6

 كسرو,. 6 ©6500: تياقو. ر/) © وسم“ مى) جافاوخ.

 2 6 ماهسلاو» 2) © ج25 م © نرسل | 229 510 رطقمدو.

 7 0 نم لاجر. 22 © 6 ىف.



 اثهأ زخفس اانذ]]

 كارتالا نيبك ءاهيف» لبرطق اوغلب ىتح اوضف هداوق نم عريغو
 اوغلب ىتح كارثالا هعفدف جنيب برغل 4 تبشنو مهب عقوات

 التق دواد ىب ثتساو انسلا وبا لئاقو لبرطق ءفقيرطب نيطئاخل

 هوبا لامو ةيراغملو كارتالا نم ةللع ايهنم دحاو لك لتقو !ديدش

 هل لاقي كارتالا داوق نم اًدثاق /لتقو سانلا هعبتو ةليم انسلا

 ةييزه هملعاو رهاط نبا راد ىلإ دروق نم راصف هسأر عبفرو روس

 فرصناو فصنو ليقاتم ةعبس راوس لكو ارانيد نيتلث قوط لك

 نم ددملا نم مهيلا يرخا نميف سانلا ىلا اعجار انسلا وبا

 انسلا ابا فنع هللا ىبع نب كبح نا ركذف «باوبالا عيمج

 2 سانلاب تللخا هل لاقو سأرلاب هسفن : هعيجو هعضومب هلالخاي

 ب 1 فرصنأ ام دب كعيج#و نس اذه هللا جيقف

 هنع سانلا 7قرفت دعب لاتق 7ٌلكشا دواد نب دسا لتق سوكبع

 علبو فروز ىف «دادغب ىلا* هوليح هداج ىع موعفادف هسأر

 اعفد بابلا ىع جوعفدف مهيلا سانلا جوخ لبيرطق باب كارنالا

 ه) 0 كنجاوز ةص6و انك 0. 5) 0 هايش دواذ. 0 هيف. 6

 تشكو راد 1000 فقيرط رك): 0. 5: 2 "ل

 آس 0و 0 رويس 2) 0 هدظ. 2 0 ديحنور 0 ديحتو. 2) 1. ع. كطالح
 5-5 2 6 قرص. هي © 5: م © باننو. 7) 0 هنت

 0) 0 تاو. 2) 0 مدعو.



 1٠ )ها خئس

 فرصي نأ نوع يأ ا «رهأو هللا كبع نب ديد فرصنأو مهم

 مهفرص ندم ا ةماعلاو ةراظنلا ىلأ نوع ىنأ 0 هجوف سانلا

 عبمرأ ناك كقو مهيديأ نيب نم كقيدنكناك علماعلا هيلع تماويو

 ىنأ ىبا فريصنأ ايلخ نفلخ“ نادغب 2 لها تاراهش ىم تارابش 5

 اوهجوف دجأ ىا ركسع ةلعا اهيلا رظن ةماعلا نم ءامزرهنم نوع

 لحال * ةدارع اهيف ةنيفس اوقرحاو اهوذخان تارابش اهبلط ىف

 ماهوبهنيل نوع أ نبأ رآاد ىلآ روق نم ةماعلا راصو 4# دادغسب

 دبع نب ديح اوملكو هباككاب مزهناو © مهناعاو كارتالا و ليام اولاقو

 ,هباكحأ ىف لسيس* نب رفظمل هجوف اوكاضو ةدهفرص ىف* هللا

 نوع ىفأ نبال اوذخأي نأ مهعنمبو خماعلا #2 فرصي نأ هرصمأو

 تارابشلا رمأ نع هلوع دق هنا مهيلعأاو هعانم نم اعيش

 هللا ىبع ىب هللا كيبع هيخا ىلا كلذ ريصو برخلو 8 تايرحبلاو

 « نوع ىبأ ىب قو راد 11 نع سانلا 7 فرصف رفقظم ىضف

 ءاربكع دادغب ىلا !ماس ىم هصخاشلا كارتالا ركسع ىفاو  لوالا

 انسلا اباو هللا ديبع هاخاو ىربطلا رادنب ةرهاط ىبا* يخاف

 نر © 2500: تيك 2 2) 0 6122: >2 © مهيلع. 0) (0 هال

 6©) © مهنم. رك 0 اهوبهتنيلو 5020* اولماقو. مى) © ىلب ام.

 /) 0 دعم نمو لسمسز 560. 70 ©. ذ» 2) 0 برضن٠ 2 60

 /) 0 برصع. #) 0 ىسم» ) 0 هدم. 1ك 11 226 تلخ 0

 تبقي. 0( 0 صخاس.



 اهأ خنس أهم

 ىم لجر * فدل "تلت 8 «روكد نب* داود ىب م.ذاح هعمو

 بنالخل ىم دما ىأ ركسع ءازاب ركسعف 5 ةلاجرلاو ناسرقسلا

 نم لجر جرخو لوالا عيبر نم تلخ ةليلل لبرطق بابب ىبرغلا
 ةسرت عمو راج ىلع هتفيلخو راج ىلع ءهيوكيدب فرعي نيرايعلا

 , فرعيو ةرفعج ابا ىنكي ىقرشلا بناخل ىف رخا جراخو حالسو

 ىرادبو ةسرتلا ههعم رهاظ الس ىف لجر ةثامميخ ىف ممرخكملاب

 برقو / تابوكوفاك ماعمو عقطانم ّى نيكاكسو فوبسو ةربيقم

 بكرف دادغب نم ىبرغلا بنال و ىلا ارماس نم دكاولا ركسعلا

 ةذع ىف هداوق نم أدثاق رشع ةعبرأ هعمو هللا دبع نب ديم

 ٠ ىتح راسف ريتك فلخ ةراظنلاو 7 ةضيبملا نم جرخو ةلماك

 نم لنق مةخلوج ءانأ ىف مهنيبد 2# تنذاكو كيك ىأ ة ركسع ىذاح

 8 ةضيبملا ىضمو* 7: الجر نيسمخ* نم 1رثكا دما ىنأ ركسع

 مهيلا تربعف سوف فصن نم ,متكاب ركسعلا 7 تزاج ىتح

 اوذخاو ةشوانم مهنيب تنناكف دجا ىاركسع نم* ه تارابش

 ؛5و قثوتساف نيحالملاو ةلئاقملا نم اهيف امب م تارابشلا نم ةدع

 م) ةزع 0. © نيحمب. 1هرامقدع ءوأ 11ةنلصح طلع ةلئاتق 1203

 ادد روجاسام هنا روكايتامو لع وكانم 7. 5218 !.ثهو 1: هل )؟**هو

 هللا رث 2 7) © هدط0 20 ديائكبلت ا © هيوكن ىباس 4) 0
 ضي 6) 0 5. م. عا مم56 قت نم وك 7 0

 تاوكرفاك م) © ق. ,72) 0 5. رض. 116 000006 560 266ه 27

 © 5: م) 0000. 5. »2. 72 0 وك هز 0 لجر خياهسمخ

 1آ]ك 11 10 20 0 5: مر © تناك 0) 0 تاراستو 6

 0 3 1مم 0 معمم تاربش 0 تاريس مز 0 هددت
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 أهدر )ه١ خئبس

 دكبعو ةيوكاذ كنج ماقأو ءاعبرالا مدي اناوأب ةعقولا تنالو بيعش

 هيوتني ركذ اميف جرخو *ةحكلسم لبرطقب ةزج نب رصن نب هللا
 ليرطق باب نم مايالا هذه ضعب ىف نيرايعلا نم هباكتاو

 يلا ربع نم ربعف « لّرطق اوزاج ىتح كارتالا نومتشي اوضف*
 ه ٍهنم اوحرجو * الجر عهنم اولتقف فيراوزلا ىف 2 ةيشان كارتالا نم ة

 جركسعم ىلا / اوعجرف + عيونضتاف ةراجححناب نورايعلا 4 مرتاكو ةرشع
 لانق موي ىف آلا يرخي الأ رمذ رهط نبا راد هيوتني ورضحأف
 لوالا عيبر نم كءالخ ةرشع عبرالو «غرد ةئامسمخ هل رماو ةروسو

 8 ىنبو داوقلا رماو ناقاخ نب محارم ةّقرلا ةيحان نم مدق اهنم

 , دعم رك نم دعم * مدقو 7 هيقلتب 7 نيواودلا باكعاو * مشاع

 لجر فلا ءاهز اوناكو ةبراغملاو كارنالاو ةيناساكل 0هباحتا نم

 رب نع فيصوو دادغب لخدو فنص لك نم 0 ه داتع تعم

 نع رهاط ىبب هللا دبع نب هللا كيبعو هلامش نع اغبو هني

 ايلف و رهاظ روب وهو* عفلخ قاحسا نب ميعارباو اغب راسي

 لك ىلع هينبا ىلع علخو افيس دلت, علخ عبس هيلع علخ لسصو
 فالآ ةةتلث هل ضرفي نا رما رث علخ سمخ ايهنم دحاو

 !سانشا نب ىبسم رتعم لا هجوو ةلاجيلاو ناسرفلا نم لجر

 ©4) (ن هده. 20 لبرطق 0 انك 50166 ليطرش. 5) ( هيشابر 0

 هيشان , 0ءم06 165. نم م20 ىف. 2 © هنم اوجرخو, 0 ٍهنم اوحرخو.
 2) 0 عورساكو. 20 521 ةيصح دانبو رز (162 و. بولا

 اويضحاو.. 2) 4800101 706ه]1ع5. 2) 0000. ونبو. 46) © هد.

 7 © 300. دعم نمو. روز 0 متعلم از © كاتخح) هز 6

 رابع. م) ©. ىلع. ؟) 0 هرضاط تاقود ماعمو. 1210 رهظ 0 رهاط»

 7 0 نم. 5) 6 ةيلش -2) © نسسانسا.



 المأ نس أةملا/

 ل و 2 5

 رخآلاو © لنود مدحا 5 ىعدي رخآ هةدذعو رفعج ابا ىنكيو

 نم و تبثي ملف /ةراصع ابا رخآلاو © ةلمن ايا* رخألاو 4 لاحد

 ىتح ّىبرغلا 5 بنامل ىراّيع ىلع اسيئر لزي مل هناف هيوتني الأ

 تاييكرشاكلا 8 نورايعلا ىطعأ اًملو ةنتفلا هذه ةرما ىضقنا
 ة اوت 7 هعابتا نمو كارثالا نم اولتقف ندادغب باوبا ىلع اوقرفت

 جمخو سفنا ةرشع غنم لققفو مييلا كلذ ىف اسفن نيسمخ نم

 © نيملسو نيملع كارتالا نم اوذخاو باّشنلاب ةئامسمخ جهنم

 كارثالا نم ةعامج عم ةعقو سيق نب » ةبوكانل تناك اهيفو

 نم اورساف اهيريغو نوع ىنأ نب دمحتو وه يقل 0 ىقوزب ةيحانب
 00 ضعب قورغف ءالا ىف مسفنب عاضعب ىسمرو ذختلت اولنقو عبس

 هنأ م دازويش نب خاص ىب دلميأ* نع مك « 6 خضعب اكانو *

 و لق ةبوجت عيقل ىيذلا ميقلا ةذع ىع ىسسالا نم الجر لأس

 ةثلك انم لتقف داركس هباكتاو ”ةببجكن انيقلف الجر نيعبرا انك

 رشع ةينامث فخاو نوقابلا تلقاو ةينايت وساو :ةتلث قرغو*

 15 ند نوراه وذا هنوهو كك لماعل هم خيارو 0 نسنأوجو « خباد

 «) 0 هعبرأو. م) 0 هده. 27 5هزع ©, 0 ليو 80
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 اهم ١وأ خئس

 ىف جمخ ىذلا وهو ه«بلاط نا نب ىلع نك نسح ,ىبا

 نب دكديح نب دكيز ىب نس نانتسربطب ىتفلاو 2 ىكعبصم
 9 ُ ١

 © © هناوضرو بلع هللا هير *

 ركذي نيعتسملا 7 ىلع رهاط ى د ديحت نم بانك درو اضيأ اهيفو ه

 نيتلت ءاهر ىف هيقل هناو هنم هديز ىبب# ىسخل 0 ماوزهنأ 06

 ةداكصأ .سوور. نم. لذق هناو برج. هنيبو هنيب ماميف ترجن اغلا

 هباتك ةخسن أرقي نأ نيعتسملا زمأو مالجر نيعبراو افينو ةثامثلت

 © ىاثالا 3

 نب ىسوم ثخا نبا ىولعلا ليعامسا نب فسي يرخ اهيفو* ٠

 80 ىيستل ىلا سح

 ادب نإ هللا ىبع ني دمج رما اهنم) لدالا عيبرب هبت قو

 دنيدلمل ريماسم :اهيف ريصي ناو 8تابوكرفك دادغب لها ىرايعل

 لاتقلا نيورضح اوناك نال 2لسيس ىب رفظملا راد ىف كلذ لعججو
 دارا نم ىدانف ايدانم رما رث رجالاب نومري اوناكو الس ريغب 5

 مسقف بناج لك .ىم ا 1 رفظملا راد رضحلف السلا

 ه) © م هيلع. 2) 0 1: نيسملا كي كانت )ةالز#
 14. 310 © نيسنل ©) 0 ملسلا هيلع 60 © 351:7) ©

 ديز نسا كا كا درو اهيفو. 0 0 هرم. ى3) © 6

 000 آخ 11 فسوبي ىسب 5 6 مس "نا

 0 دلل ني دلل دنع ني يعاب نسب فسوي نب ليعمسأ

 خلا ىلعت 0 © تادوك ةقاكر © تاسروكر شاك. تل 0
 ْ 0 20 00 101 خيودملر 111 هيوينير 0 ومار 1طق ةنومتت

 " انآ ةاتم13 طهور 5



 ا)مأ خنس همه

 8 ه مورصاحل 5 جتنيدم باوبأ ةعبرأ ىلع ركاسع ةعبرأ

 * خيشلا نب ىسيع نيب تناك ىتلا برلل نع «ر بخت باتك * درو اهيفو
 نيعتسملا ىسيع ةلعسمو قفوملا , ىسيع رساو ىجراخل مفنفوملاو

 ىدلبلا ىف هل ةذع نوكيل السلا نم هيلا ٍلتج ام هيجوت '

 ىف روصلا بحاص ىلا :بتكي ناو #وزغلا ىلع دنأل هب ىوقي

 هلبق ايعم هدلبق نوكت ةاهتلأ عيمج هيلا باكاوم ل عضرا يحتم
 ©«اتينع

 رهظ ىنلا ىبلاطلا ربخ رهاط ىب كمحن باتك درو اضيأ اهيفو

 , ةلئاقملا نم هيلا هجوو ركاسعلا ىم هل دعا امو اهيحاونو ىلإ
 ةطاحاو ةيدمحملا ىلا هيصم دنع ديز نب نسل برهبو
 قرطلاو كلاسملاب لكو ةيديك هلوخد كنع هناو اهب هركسع

 ريغ ىلع اريسا رفعج نب دمحمب كفطا هللا ناو هباكصا ثسبو
 ةيناتلا ةملا ىف ةيولعلا 5 نم ىرلا * ىلا رص ىذلاو دكهع الو كقع

 , نب هلع نب* ىسيع نب لجأ رفعج نب دمحم «رسأ ام* دعب
 و بلاط ىنا نب ىلع ىب نيسل نب ىلع نب مريغصلا نيسح
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 اهم“ . الوا ظئس

 ىرقلل ةايرقتسم هتيبعت ىلع هركسعب ضهنو «عتقتو مانوكس

 بلس ىف دحال ضرعلا كرتو لتقلا نع + ىهنلاب مدقتو قرطلاو

 «نادنج .ىب ىسا باتك ناو كلذ زواج نم 4لدعوستو ةريغو

 9 شعبرملا /ىمسملا ىبلاطلا هللا يع نب ىلع ةميوهب هكافأو

 ءاسور .نم نيلجترو ؛لنجر .ىفلا .نم رثكا يو هعم ناك منيف 5

 نسل مازهناب يلا ةربكل ىدات* دنع ميظع عمج ىف ليل
 ةنيدم لخد هتاو ةيحانلا كلت ىلا ءايلوالاب هليخدو ديو نبا

 بابسا هنع نعطقناو 7 ةمالسو ةّدع رهظأو ةعيه ىسحا 84 3

 درو ةنسلا هذه نم مركملا نم نيقب ”نسمتكلو ««ةنتفلا

 عايضلاو جاوخلا ىلع ىبارشلا .اغب لسماع دكا .ىسب ءالعلا باشك 0

 ركذو امهامس ةيحانلا كلتب نيلجر يورخ .ىم ناك اب ةينيمراب

 فيناجللا «اهيلع عضوف ةعلق ىلا اًمجكنلا امهنأو امهب هعاقيا

 اهرما ىفخو .نيبراه ةعلقلا .نم اجرخ هامهناو اهدهج ىنح

 «ءايلوالا م ىديا ىف ةعلقلا تراصو

 نم تيقب ةليل ةشع 0ىدحال عروم باتك درو اضيا اهيبفو 5
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 ١هاأ نس |مراخن

 اوعفتراف مهل ادب مث هرسجناب رفعج ىنأ ناتسب ىلإ ةيسامشلا

 6 :ليللو «انلا نم ءىش جلاني 2 عضوم قى ةركسع قوف

 مالسلا ةنيدم باوبا ىلا *براغلاو كارتالا ررص رفص ىم تيقب

 ماهسلاب «اومرو مهاهتوجو ىف باوبالا 4تيقلغاذ ىقرشلا .هبنالل ىم

 5 ةريتك ذعامج حرجحو نيقيرغلا ىم لئقف تادارعسلاو تاقينكنملاو

 ©رصعلا ىلا كلذك اولازي ملف

 ناجرج نم اعجأر هللا / دبع نب نامياس رك خنسلا هذه و

 ىلا :بتكف 8 مليدلاب فحنو ديز ىب نسال ىكننق حالسو

 ٠ ىرقف ناتسبط هليخدب رهاط ىب دكيح هيخا نبا ناطلسلا

 ريغصلا اغب ىلا  ىيعتسملا .كلن ةضخسن, بتكو انادغبب 0 هبال

 رهاط نب كّيحن ىدي ىلع ناتسيبط متفب نينموملا ريما لوم

 ةيراس ليخد هللا دبع ىب ناميلس ناو دكيز نب نسل 1: ةميزفو

 7 رايرهش نب نراقل * نانبأ هيلع درو هنأو خمالسلا نم لاح ىلع

 ؛ةئامسيخ ىف متسرو ”:رايزام امهل لاقي نينموملا ريما ىلوم

 هدا لما لع نأو / متغلا ىف* كلذ ريغ ىم ركذ ام ىلا لجر

 ىف داز امب قيقلف جتارثتع نيليقتسم م جتبانا ىنيرهظم نيبينم
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 اذجل' اها حنس

 هزتعملل لوسرب دعم مدقو اوقرفتو ضعب رخاتو غضعب مدقتف

 ةنيدم ىلا هب راصو لوسرلا دّيقف ةعيبلا خال هيلا منجا نك

 دروو علخ سمخ ليعامسا ىلع عمجن ةفاكا الب* لغب ىلع مالسلا

 ا ردم ناتسربطو :ىرلا ةنيحانتي !لاخأ»:ئيلعا هناء ركذ للجيب

 ىف سبت هب رماذ ناملغو باود دعم ناكو ةيولعلا نم كننه نمد

 اذه ىف ىرقو «فقلطاو ليفك هنم ذخا رث اًرهشأ ةماعلا راد

 هناو زتعملا باتك درو هنأ هيف ركذي اغب نب ىسوم باتك مويلا

 ةنيدم ىلا هعم فارصنالاب مما ثدح امد بخاو هباككا اعد

 نمو كارنالا هلوقعاو ءانبالاو ةيركاشلا هباجاو اوعنتماف مالسلا

 معم نومداق عاف ىرسأ رساو ةعامج نم لتقف هوبراحو « هفناك 0

 يخلو .«ءهباتك :هتءارق, دنع رماط !نبا راد ىف اوربكف

 6« ىمست ةيرك نئافس رشع ةرصبلا 4نم لخد مفص نم نيقب

 ةزابخو راخو*“ نيبطافن ةثلثو وا وايعما ةنيسا لك ع / جراوبلا

 01 ىف كلذف ةلئاقملاو: نيفاذللا:نم ليج .نوتلقو+ 6 ةغشتو

 لد ءاذح ىلا :ةريولل ىلا 3 تلف الجر نوعبراو ةسنخ ةنيفس ؛5

 ىمرف ةليللا هذه ىف ةيسامشلا ةيحان ىلا تلم رث ه««رهاط نبا
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 )وأ خخنس أةهمأ

 ىلا امدو بانكلا لوصو نم نيتعاس دعب جرخت هيلع تدرو زتعملا

 عنتماو عرتكا عيابف كلذب رغتلا لهاو داوقلا فخاو رتعملا ةعيب
 نأ ركذو سبملو كيقلاو برضلاب عنتما نم ىلع «لبقذ ضعب
 نطظا ام فيصو لاقف اهرك ةةءيبلاب هذخا امل اوبرهو اوعنتما

 و كثيللا وه زقعملا باتكب هيلع داولأ نأو .........» رتغا الا لجرلا

 رثكف* هناكم زتعملا اوماقاو تام نيعتسملا نا هل ركذو كباب نبا

 اوعفر و دبع ىلع كلذ لعف هنا ىلا / نوريشيو روجاكلب نوكشيرفنلا ءالوع

 عبرال ءاعبرالا موي روجاكلب بانك درو دقو قئثاولا ىنب ىف ىري ناك هنا هيلع

 كولعصلا نباب فورعملا نيسشمل و ىلع هل لاقي لجر عم رفص نم نيقب
 رم لكوتملا نب هللا كبع نا نم باتك هيلع درو هنأ #هيف ركذي*

 :نيعتسملا باتك هيلع درو ايلف هل عياب», ةفالخل ىلو دق هنا

 عمسلا ىلع هناو هلبق ىم ىلع ةعيبلا ذخا دّدج ممالا ةكصب

 بانتكلاب ومآ ناك نقر له رد فلاب لوسولل رماف هل ةعاطلاو

 روغتلا ىلع هتيالوب رصن ىاب فورعملا ىنمرالا ىلع نب دمحم ىلا
 ,ةبانك نذافنا نع كسما ةعاطلاب ريجاكلب باتك درو اًملف ةيماشلا

 تسل نينثالا مب قو كةةيالرلب ئنمرالا ىلع نب دمحم
 ىم ةشارف نب ليعامس ملق ةنسلا هله نم مفص نم نبيقب

 ةئامسيخو افلا هدنج ناكو سراف ةثامتلث وك ىف نادع ةيحان
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 ]هرم اها خنس

 ذأ نيالا 6 ىسح نب: ىلعا نعاركذو ١ «اتيم لم وسأو راطاخ

 ةامرلا ىم ةيسابشلا باب ةىلع ريسلا ةىلع انعيج دق انك لاق

 فشكي رث بابلا نم «برقي ىتح ءىجي ىبرغم ناكو ةعامج
 يف هتذفناف مامهس هل «ءتبختناذ لق ميصيو طرصضي مث 4هنسا

 وبابلا نم يمخو اتيم طقسو هقلح نم سنمخ ىتح هربدو
 «هليتحاف كلذ دعب ةيراغمللا تءاجو بولصملك 7 هيبصنف ةعامج

 ليرطق موب كارئالا ةميزه دعب ارماسب اوعبتجا ءاغيغلا نأ ركذو
 فويسلاو :ىللل باحصا قوس اوبهتناف زتعما رما فعض اوأرو

 هيغو عاتم نم اهيف اودجو ام عيبمج اوذخاو #ةفرايصلاو
 كلذ # اوكشف زتعملا ىخا كّيوملا ميهاربا ىلا راّكتلا 7 عمتجاف 0

 لق يلع اهظفحو جملاوما هل اونمض اوناك دق منا دوملعأو هيلا

 مكلزانم ىلا رب مكعاتم اولوحت هنأ «مكل ىغبني «ناك مهل لاقف

 ىأ نب سيق نب ”ةبرجب ملقو  «نكلذ هدنع ربكو*
 بارعالا نم ضرف 5نمب رفص نم نيقب نامثتل نبسلا موي ىدعسلا

 نم رغن ةرشع مويلا !ذه ىف مدقو سراف ةانتامو لجار ةئامتس مو 5

 «ةعيب 7 نأ نوصريو هروجاكلب نوكشي «سوسرط لقا هوجو
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 000 نيستا 20 لسللا 2760 ايضلا- 0206 و

 ه2 © ىحا. ) 0 هل اوكشو, 061506 هد. هيلا. 0) 0

 متنك. م) 0 مكلاوما. 2) © ريكد كلذلل هدنع نكي ملوز ©

 14 ومو 55 كلذ ركنا الو ايش عنصي ملو. 7 ميوكادو 05001

 ناسكك رمد 1520, 90 4 90000: 2076 ىتدامو, 0 نيشيامو.

 كروو" 2 6 ناتسربط. ) 0 روحاب ىئن هن) 0 منار 0ءأس0ع
 دن) 8عععرز عاش م26 عطلخ 6000



 الدوا خنس اة

 !ذع ىف ةيسايشلا .باب ةدرو نم ةرثك نم ىأر ام هلاه « ءانبالا

 علوبطو .هتمالعاب بابلا نم اوبرق م اوناكو ةيراغملاو كارشالا نم موهلا

 ناروسلاب ىنيلكوملا ضعب ©داراف روسلا ىلع ابالك ةبراغملا ضعب عضوو

 ضعب «هنظف روصنم ايزنعم اب حاصف طلغف روصنم اب نيعتسم اب ميصي

 5 دبع نب دمج راد ىلا هسأرب اوتعبو نلتقف ةبراغملا نم /بابلاب نيلكوملا
 :هنتجع مييلا اذه /,ةيشع ىف هوخاو هما 0تعاجن هبصنب رماف هللا

 لزي ملو امهيلا عفدي ملف هسأر نابلطيو 8 ناحيصي لمح ىف
 <« سوورلا نم .رم لونا «اعم لوسنا 7نأ ىلا * رسل باب ىلع ابوصنم

 باب كارنالا نم ةعابيج رقص نم نيفب 7 عبسل عيش خليل ىفاوو

 ؛0 ىلا هصوخش لبق كلذو اجر نب دمحم هب لكوملا ناكو نادوبلا

 0 نامغردلا ناكو ةعبرأ وساو رفن ةتاس نم لتقف طساو ةيحان

 ةيسامشلا باب ىلا .كارتالا عم مايالا ضعب يف مراصو الطب اءاجش

 فصلا رجح ىمرف
 نب ىيحب ركذف ارماس ىلا ليج ءاربكعو و ىرصب نيب تاف
 ؛5 نم مهي ىف 5نامغردلا بنج ىلا ناك هنا ىبرغملا كئاقلا ” ىكعلا

 رج كلذ دعب هباصا مث هنيع باصاذ «ىكوان هاثاو ذأ همأيا

 اوماس ىل هب فرصناف هركص باصاف
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 أكابم اما ةئس

 هبراحت تارغفلا ةرهظ ىلع* هقخاف دا نب بويا ةبراحملا فيتك

 كيعس نع ركذف داوسلاب ءهتعيض ىلأ راصو مزهف ريسي رفن يف
 دا قلاخ نبا نوح .ةيرم بخ ئمتتا املا لق هنأ © كيج ؛ىىبا

 نوكي نأ الا برعلا نم دحا ملفي سيل لاق هللا دبع نب ديح

 ةعقو كارئالل تناك مويلا اذه «ىقو “دب هللا هرصني ىبن دعم 5

 بابلا ةرسي بوصنملا قينجنملا اومرو هيلع نم اوفشك ىنح
 نم بابلا ىلع ىم مثمثرتكو مرن هيف لعي ملف رانلاو طفنلاب

 | كادت ادلابلا نع عت دوأاو منقوملا عا علازاب ىتح اكن
 ماهسلاب ةيثك ةعامج عانم + هحرجو دادغب لما نم ةريسي ةّذع

 تناك ىتلا تادارعلا كلذ دنع /: جيلا هللا كبع نب كيح هجوف

 اولتقف+ اديدش اًيمر ةاهب مومرف فيراوزلاو نفسلا ىف لمت
 بابلا نع اوكنتف ناسنا ةثام نم اوك ةريثك ةعامج 1هنم

 ىمرف ةيسايشلا روس ىلا مويلا اذه ىف راص ةبراغملا ضعب ناكو
 لتقف روسلاب نولكوملا هذخاف دعصو هب فّعتو روسلا ىلا باّلكب ؛5

 كلذ دنع اوفرصناو كارثالا ركسع ىلا قينجاملا ىف هسأرب اومرو

 نسم ةيسامشلا باب روسب نيلكوملا ضعب نا ركذو مركسعم ىلا
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 الد خنس امررب

 دادتغب ىلأ 6 لامع راج 0 نوعبسو فين* زاوصالاو سراف زبحان

 هجوف دتافلا ىنسورش الا 0 نرق نب روجككنم * ركذ اميف هدب مدق

 سيراف ةتامتلت ىف / ناتسرارط ىلا كباب خيب ءادجا وبأو كارنالا *

 ,ىب دمحن* هجوف اهيلا راص اذا لاما كلذ و ىقلتيل لجارو

 52 لاما كلذ ليكح * صفح نب .ىبج مهل لاقي هل ادثأق هللا دبع

 0 ا

 ىهو وسل نفس قرحأاو عرتكاأ 1 بمأو اهلعاب 7 كنك نم ةعم

 ىنب دمحم 0 0 7 0 ةنيفس نيرشع ننم نثكأ

 1 و نم رظنني كلب ةنيدم

 ربصلا نك م ناك ام نادغب نيعتسلا ليخدو كارنالا ومأ بارطضا

 هنضاخ .ىم هعم نم اهيلا راصف ةقرلا قيرط ىم الا دادغب ىلا

 ةنيدم ىلا اهنم ردحأا إم لجارو سراف ةتاعبرأ ءامز 2و ةباككاو

 ؛ةرفص .ىم تيقب ةليل ةشع ىتنثال ءاتلثلا ممي اهلخدف مالسلا

 رع نع نخاصطلا مىب* هللا كنبغ :نب كح راد للا راضق

 شيج ىف ههجو رث داوسو ىشوو وخو مكالمو 0 ىقيبد علخ

 6) 0, ىيعببسو افببن. . 32) ©6000. للم. 0000 02

 دياعلا رداح نب روكاكنم. ) © كزئالاو دا وبا. ر/) © طع

 « ةمكق ناتسرطر تك 21012002351-21 اا ةصص٠ 7. ى) 0 ىعلتيلب

 0 ئقنلملل 2#) 0 همص. 2) 0 هدم.ز ليك اه © 5. »2. 6 ©

 دب امدق. 4) 0 هزم.ر 5ءون1ن عدانعم» ؟7؟0هعتتح 200101 عد مد]. 22) هن

 جوخ 0 حرا و: 2 0 7-5 6 ىغيدد, 200 رخو.
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 هدب“ ١مأ نس

 رذ مهموق الَحأو ارك هللأ ةمعن وُلَحَب نيرح ىلا مت ط

 "لوألا لب .برذلللا ليت ءرشو رارقلا رسّتبو اهتواصي منهج راوبلأ

 ةىف لفتحم* لتقلاو ّئقرشلا بناخل ىف تناك ىتلا ةقرفلا نيبو

 هعايشاب هللا لزنا ام اونياع هاذا ىتح هيف *يشاف ساركلو مهمالعا

 نم هللا ىم هل ام لاصتنتسالاو ةمقنلا ىم عب لكحاو راوبلا نم

 نيثولفم نيمزهنم اوُلو لوم الو احلم هئايلوا نم الو مص

 ةخلضملا هفئاوطو ءةيواغلا هناوخا ىف ةربعلا هللا حارا دق نييوكنم

 هزاوعاو هدنجن هللا رصن نم اوأ, امل سفنا ىف ناك ام /لضو
 هنيد ىع نيبكانلا ةاوغلا عماق نيناحلا بر هلل دمألو هتايلوال

 ثاي

 نر نادر اترك 0 5 هد لخأ ءلمح فا نيحراتللا نا كاوز ةديعلا نيضفانلا و ةاعبلاو 0

 ارخآو الو هللا ىتصو هحيزم لضفا اًبجومو هاضر ةاغلبم اًذِح

 ا هيلأ 2 ىعادلاو هليبس ىلآ ىداهلا هلوسرو ةكيح ليخ 0

 0 ىب هللا دبع نب نيح بكرو «اوأ ظةنس رفص ىم

 6 باب ىلا وسقص سم ناقتي ةلبل 3 ةر دن ىنتال ءاتلاتا / موسي 15

 تيبناوكلملو رودلا نم نادغب روس ءارو ام مهب ” رماو ةيسامشلا

 هثلفا ىلا ةيسامشلا باب نما «رجشلاو لخنلا .عطقو .نيناسبلاو

 نم دجو م ناكو اهيف براك * نم ىلع خيحانلا ع عستيل 0 باوبإ

 «) 0 مساق. نإ © 5 ]5< تنم © ىد أ, كاسم. ء) 0 ةا»
 2 0 ريبعتلا. 6 4 ةطاحلا ركز © ]2257 5 © هس داتخبشلا

 فا #4 دك م 2 © ك كرر ١ 2) © تلخ لايك 72 0 خلفا

 نإ © © د١5 ان © 2ءرعانا لخاتلاو )١0 © كارول“ ١ مرا © 1ةلطخ

 6002 براحح لعتسلع 1ءوأأ هجوو.



 اوأ زخئنس أماه

 هعم «نميف هاشلا ىنو املف نينموملا ريما ىلوم نرق نب سابعلا
 8 ءانمكلا لخدم ءهاهنم فوختي ىتلا عضاوملب ةلكو هللا ءادعا

 جيوب ال *نيضام نيمسملا داوقلا نم دعم هجوت نمو لج مث

 مهفايسا اوعضوف دييتلاو رصنلا ىف هللا / نم نوكشي الو  ديعولا
 و ىذلا ركسعم لاب 2 قلل ىتح مهيلع هللا ماكحا 0ىضيت مهين

 عاركو حالس نم ناك ام لك جوبلسو 4 هوزواجو هيف اوركسع اوناك

 مهتماه ىلقنو هعرصم هتتج تردوغ 1لينق ىمف برذل كاتنعو

 قرغلا ىلا فيسلا نم 7” ىجال نمو هريغل ربتعم هيف ويصم ىلآ

 راد ىلا و داقي دوفصم مريسأ نمو د هراذح نم هللا , هرجاب مم

 ,دللا ىكسا كف هسفن :شاشك براه ع » :بزحو هللا ا

 أو نم نيقيرفلاب ةعقاو هللا كبك م ةمقنلا تيفال 0-5 فول

 ىقرشلا بال نم..عيلا ربع «نيموامدت 0
 ليبقأ الو مصتعم ةيوتلاب خنم مصنعي رثو جان عقانم جذي 0 ادجتم

 للجاع ؛”هاهلمشبو رانلا اهعمجي هاعبرا اقف * لبقم هللا هعمل
 ,ءوي لجو رخ هللا لق امك اوسناكف' عزاصبالا ىوال ارينعمو لكل ١)

 «) © امْيف“ .22) 0 هده. 0 تتصص كمر. )2  © هيفا 62) © 1

 رسيملاو رمل ىمر ناتم01 هم 10161110 : 10162556 باحصا

 105 سم“ 6 © للا اسقدالر © كييعولا جادوعد 0 رثز) © عم.

 ى) 0 : ىصفز 00 0 يف. 72( 0 جيقلا» 2 0 غب

 ةوراححو. ) 0 برحو. ) © كنف َح 72/0 5

 0 كرك 0( 6 هراذحو 0 هرأدح. 2( 6 وسسأ. 70] 0 نافذ, 85

 داه. 7( 6 هبرحوب 0 ةدوصحو ى) (© 0120 00 تا 2 ©

 نممو 26 ىلع 2 6 اعبر امرفد © نا اقف, 121 6

 اهعمجحيو 0 عملا هن) 0 غلمشبو. دنب) 0 كاش 1, 01“
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 اهرب ا)ه] ةنس

 ه ودع ءاقل ىلا نيعراسم مهيلع هللا قح 3 نيرصبنسم مهعبج

 لج اعلا ءاولْل لجالا 6 باوتناب نبقتأو عريسمو 6 تااطخ 0

 ءاوعرشاو 0 مهتنعا مهوح اوقلطا كق هللا ءادعا مهعم نمو جاقلتف

 بيتنملا ةمينغو سانخملا / وهذ مهذأ نوكسشي 2 مهتنسا ةروكنل

 اهنع كتيٍِيعو مهعامسأ 7 اينكاف اعمسم ءالذد و خ.ظعوملاب خودانف

 مهمل ةخعيكتسم بولقي مهئاقل ىف هللا ءابلوأ مهةلاصو مراصببا

 ةلوج مهب ليخأ نتلاجنت مهيف 8هدعو فلخ ال هللا ناب ملعو *

 فويسلاب ابرضو حامرلاب انعط مهيلع دك ناعيا! كا 1 تدواكو

 اهبايناب بر مهتملكو اهحارج ملأ 7” مهسم املف ماهسلاب اقشرو

 اوّلو مهتامد ىلا ًامظ هاهوانبا مهيلع 0 اهاحر مهيلع ترادو

 ةخعامج رول تمانقذ مهب دسم مم عن وأو 00 هللا حفنمو عرابدا

 مهعابشا مهيلا ربعو ءايلوالا ءازاب اوفقوف 7ةيناث نبات * مث ةناماب

 قل ةداجلا -نم لسجر فلا .ةيسايشلا :.بابب .ةكسع نم 8 نوواغلا

 هللا لبصع نب نيك ضهناف مهتلالض ىلع مهل نينواعم نفسلا

 أاوذفنف خوك رهاط لوم لاكيم نب دانشلاو ناو نب دلتئاخ

 2) © 00 قو. 5ءولتعل5 70 10 0 سسك 0 نيسيكام.

 اوعرتناو. رد 44 5 م 6 هرعد ز 560. 601 15 0 5. م. © سلخحملا.

 أ © دعو ملا ل © 5. م0 | 2) © نأ مهملعو. /2) 0 داعيملا.

 ا 00 تدواغو. 2 0 مهسمأر 5 2 7 0 2011015 رمضو» ه) 0

 5 ا ا بلا سلتا 97) © ١ أاوسركامب مىم. 70

 هساد تدان, 0 ةهيبات تسات“ 5) 0 ىيرورافلا 2 © كريبصمل , 30

 200. و: 0 "ردعمب» 7) 0000.5. ج.و >0> 0 حيبدو ( هينو. 2) 0 و



 آهأ نس [ى.رإ*

 رابخا فرعيل لاسجرلا «تيو:راهتلاو لبللا يب ذيع روسلا

 «لماعيف مهفرصتو مهماقهو " مهسوهتوأ مهتاكرح ىف هللا ءادعأ

 مدي .ناك امل ماهب مداضعا ىف هللا ءتفي .2لاح .مهل* لاح لك

 دن بلل ىلع رفص و نم تيقب ةليل ةرشع ىدحال ءاعبرالا

 5 أوفقوف لبيوطق بابب فورعملا بابلا 2 ئبرغلا بذالل نم 7 ئضهنا

 ددع يف ةلجد نم ىقرشلا بناجناب ىيركسعملا نيتكانلا ءازاب

 اودعاوت دقو ييسفلا لاجملا الآ هليجج الو ءاضفلا الا هعسي ال

 نم مهبرت ءايلوالا »8 لغشل اعم' .باوبالا نم 1©هنك نوكي نا

 دللا داك * الما مهلطابب مهقح /اوبلغيو مهنع اوفعضيف تاهل

 © ضهناو 0ذفان ءاضق* مدهيف هلل ابئاخ انظو ىداص ريغ هدهيف

 ىسوم نب رادنبو نوع نأ نب دم وح هللا دبع نب لمحت
 نما ةرمح قعد رضن نيالا !ةبعو .ىينمملا نيما كيت فرك

 عم فوصتلاو هرمال عابتالاو هتعاطو هللا ىوقتب جرماو 6 باب

 ؛امسألا ةرك لَا * 5 (قبسي ىتح ب 2 7" نسع فقرتلاو

 ,ن «لباقي عمج مىف اوذفنف رارصالو /مهنم عياتتلاب 0 1

 هن) © 2010: لاح لك 855 2 © 00 مهعم امو. 2 © 0

 8300 نك 4 020 2 6 نكح 0 تف... ي) © مطلبا 5 6

 3200 وهشتا» /) أبضهن نيذلا. 2 6 ىقفرشلا. م6) 0 نادع

 2 © 5 ن6 رود: 7 01 لعشبل 7260© 557 62 )© انداك

 ك.كعوو رثز 0 مهيلع ا 200. نيستا غودع ءافل 4 نيبعرا سم

 تاطخ. 47) 0 نفاد 1 0.,(افدم انظف 2 ©

 ١)" © ا ( هرععو. آ710عأاتتت 11غ (0) تحن (قلشد. 2) © 3 مهيأ

 عامتسالا: لعاص0ع © لوزنو, © لرذنو. ) © لئاقي, 0 لداقي.



 ا]ةربإ“ )وأ خس

 نمل منم هرصمالا اديو عتحلساب اوضصخو 5 عراعشب م« اودانتو

 ختحابتساو ءاسنلا ىسو ءامدلا كف نود ليبعو مل سيل 0 ةنياع

 3 ةركذتلاب مولتاقو اوعمسي ملف ةظعوملاب ءايلوالا تأدبف لاومالا

 دنع ءايلوالا 7 2 سنا 6 اهل نيحذبانم برخاب أوعدبو اهلا ١ اوعدعي

 كب تذلغنو يتقت هللاب تءييككتساو و قيلع هللا أورصنتساو جيلا كلذ 5

 مويبلأ اذه نم رصعلا تسفو ىلا مانيب برش لوض 7 ملذ وتعب

 ةعامج :هلطاب ةداقو 4 هئاسورو هناسرفو مهتامح نم هللا لتقف

 نم ىلع ” أت ىتلا ةنضتملا ةحارلل 7نتلانو ةاهددع ةريثك

 بذكا دق نأ هنيد ءادعاو هللا ءادعا ىأر املف مهتماع رثكا هنلا

 مهيلع 0 تاردسح اهبيقاوع لعجو / مهيناما نيبو مهنيب لاحو مهنونظ 10

 م داتعلا ىف ةبيراغملو كارتالا نم ارماس نم اشيج اوضيونتسا

 ” ةرعلا نيبلاط ىبرغلا بنامخل يف ةحلسالو و دلجو ةدعلاو

 دال ىف مهئاوخا ءالاغتشاب, هلها نم الينب اوشلانيرا نأ | نيلمومو

 اكدما دوم هللا !دىبع ناب تمد ناك كفوا ميئاوتعاب :ىقرشلا

 اة لكي لكوو .ةدعلاو. لاجرلاب اغيل نينا كش نينمولا 5

 / مهذادعأ فئتاوب يعلى ع كيو اهنسأرتحو اهظفح موق نم

 02 انتو افينك عمج ى ادقات «,باوبالا نم بان: لكب لسكوو

 6 6 أوردابذو. 6) 0 مهلطاب. ه) 0 رشالا. 2 0 5. م

 6 مهنداع. ه) 0 اهد. ل 6 عت 16 عرنتت 260116 17

 50 © غودع نكح 7) © 68 9 نر © ناسا نر © مك 2

 نإ 80001: 5 7 عا ©7526 2 0 مهم مآ: ه) © تاريح.

 نر 89 5 نر © نانعلا | 7يزر ةددانو 5: م: 80112556 ع2 كلكالا

 هل لاجرلا نم“ 7) 0 5. م., 0 هرعلا. 4) ( لاعتساس٠ . #7 0

 2001 اهيش. 6 نيبناثملا



 )ا نس اةدبأ

 لو الا “ىموم 4 نيبقرب 6ال- نتس..ءاتستلاو ةيرخلا سى اك

 امع 6 نوبغي الو ةذلثم الو كتهب ملسم ىع نوفقوتي الو مذ

 2 اولباقو برحلاب ةكذتلا اوقلق مث ةمرح الو مد ىم هللا مرح

 ىف راصيتسالاب هريصبتلا اوضراعو بنذلا ىلع رارسصالاب ةظعوملا

 5كبع نب كيح مبتر دقو ةيسامشلا .تاب وك .اوفللف لطالا

 اهليبس ىتلا باوبالاو بابلا كلذب نينموملا ريما ولو هللا

 ةّدعلاو ةلماكلا ةّدعلا ىف شويمل مالسلا ةنيدم باوبا نم هليبس

 /,«تعاطب ماصتعالا مهتوصحو مهبر ىلع لكوتلا مهلقاعم ةرهاظتملا

 2ىوم هللا ىبع ىب نيحنو مودع مامأ ليلهتلاو ريبكتلا عراعشو

 10 ام برش نع كاسمالاو مهبلي ام نيصحنب موماسد نينموملا رسهعأ

 ةأوغلا تادبو ةظعوملاب ءايلوالا ادابف مهل ةحودنم 8نتسناك

 نيلدم , 2دادعو مهعوبجع امايا 7 وداو مهبرك .نوتكانلا

 هكرطخا نر نأ ةللاب* . نملعي رالوز ميل بالاع الآ م نيركقمو ه مهتادعب

 ةلداع هماكحاو مهتدارا فالخب ةطفان هاطقا نأو مهتركق قوف

 !ة فصنال تيببسلا موي ناك اذا ىنتح ” مهيلع قل لهال ةيضام

 مهمالعا اورشن دلق 5 مهعيجاب ةيسامشلا باب اوفاو رفص نم

 ه) 0 ةلوز لعتسلع ( نونفوملو 6 5015.1١ 6)ا 0000: هلتمت 2 8

 5 2: 6 نوعرببا 2( 0 أولداقوو © أولئاقو. 6 0 رصمتلا كا وبصتتلار

 0 ٍبصنلا ر/) 0 2008.مهل. م) 0 كوم. 2) 0 مهتعاطب
 2) © هدص., طنم» 168. شما. )0 0 300. اهيلع. 72) 0 هدص.ر ص06

 ةدسطو جادانق. 2 0 رواعو. #) © مدانعو. ه) 0 خددعب.

 2) © ىيريقمو, 0 نيرتنسو." 70 تلح هللا نأ 0 0

 5( )00 مهعمبجا.



 أ هاي اما خخنس

 5نيبي نأو غب «مقنلا ليلح نم سارتحالاو هتعن ءاقبو عنايدا

 بئاغرلا عفراو بهاوملا ىنسا «نم مدنع هئالب نم فلس ام هل
 ايداع الا اوباف لفاحل ىف مّدقتلاو بتارملا © نسب صاصتخالاو *

 نقوملا مدكيصن نينموملا ريما كلقف اراوصاو 100 اكسمتو ءاواغنو

 جروما يريبدتب نينموملا ريما وم هللا دبع نب دمحم هيلوود
 مهب* منج نأ مهتبراص وا 2ةباثالا تناك ام قلل ىلا ختاعدو

 اداشرأو انييبتو اماهفاو ارظن مهلأَي ملف* مهلالض ىف /اوعيانتو :عبغ

 كفسب مالسلا ةنيدم لعمال دعونلاب 7مهتاوصا نوعفار كلذ ىف و

 يف اوناك ام كلذ لبقو مهلاوما منغتو مهئاسن ىسو  مهئامد

 مهتاراغ ىف كرشلا لها اهلعتسي ىتلا ليبسلا ىلع عريسم م

 الآ رماعب ه نوزاتجج ال مهل «ةزهنلا ناكما دنع اهيلا نوليميو

 وجي ملسع الو رم هوحابأ الا هريغ الو ملسمل ميرك الو* هوبرخا

 لقتنا ىتح هوذخا الا ىمذ الو وملسمل لامب الو هولتق الا مهنع

 مهناسطوأ نع ه مهمامأ نمم»* غرابخا "هيلا تقبس نم ريثك

 نم انص+خ' نينموملا ريما باب ىلا اوعزفو #مهعابرو مهلزانم أوقرافو 5

 .روتسم الو ىنغلا سابل هنع اوعلخ الأ «ىنغب نور ال همهترعم

 4 رمغلا 062 ووغلا) 0) 0 5: 5: © 11 10 عن ى

 0 م0 ىلا هز عشا ضاصتخلاو..١ 2 © ابغبوب )0604:
 اتداكربصتا مىي) 0, 5. مو ( رخبافز ممم ةسطو تاعدو. /7) © هيامالا

 05 6 رئامالا) 2) © مهنع مهب هب /) © اوعياتور 220 مهتلالض»

 ا 06022 110 انيببت 10 0 اسنت“ 272 () اهلشلا سرا © ردح

 60 ميعلا. 47) 0 5. ربا م) 0 طهعع ط8 ممدلك 205أ هولخا

 مز 0 116 2000 اا 2 © مهيلا. ىر © نس 2) ال © ءدعو

 ريي ©

 | 1 عداه يعابدق. 27 ىنعد © 100 ىنعلا.

 و تكس



 )ها نس ازيا

 0 ةيعببلا هثكاشتا .بعافتجال :كعبب ةملكلا ”تليكستلا اللاش اهماظن

 هيلا تراص امو كاونالا ىلوملا اهقانعا «نم مالسالا ةةقبرل ةعلاشل

 دنع اهتنماقال لكوتنلا نب هللا دبع قاب فورعملا مالغلا كرصن نم

 ءعمتجو  هناطلس لح مالسلا ةنيدم ىلا نينموملا ريما ويضم

 57 غتنايخ نينموملا ريما هب ملباق امو هثابآ راصنا م ءانباو هراصنا *

 نم.:اعمجلا اوييَج نيتكانلا ءالوه» حرا'رق»عرما ىف 1 داتلا دل
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 اهلم وأ خنس

 , 0 ع

 ذم هب ىهن اًفخ هللا نم اًدعو هللا ءنرصنيلا هيلع غب نم

 داعيملا فلخ؟ ال هللاو هليبس ىلع هءايلوا هدب م 0 ّض

 ىماحملاو هتلود فيسو هتوعد سيئر ىف نينموم ا ريما كنع هللو

 هثايلوال هتكيصنو هنعاط ىف ماقتملاو ةدنقت لحو * هناطلس نع

 هللا ىبع نب دكيحص هتادعا ةدهاجم مثئاقلاو هقح نع باذلاوو

 ةقيكتلاو ا اهماعا :ق هللا ىلا ءبسعي العن نينموملا ريما دونم
 م هتابال ركقف هللا ناف اهيف هديزملا دارا نمب* لوطتلاو 2اهركشل

 همايقب مراتآ هل عمج رث نينموملا ريما ءابآل ىلوالا ةوحللاب مايقلا

 هنيد ملاعم اوسمطي نا هللا ءادعا لوح ىيح ةينثلا ةلودلاب

 ايمارمو اهنع ايماحن هتفيلخ فحو هللا قك ماقف واهيفعيو

 هفارشاب بيرقلل ارشابم هظنو هيأرب كيعبلل  لوانتم اهئارو ىم
 '01 00 يحير هللا نمي دع ام ليك ىف هفعا لقب هيقفتو

 ارصانو قل !ىلع افناكم اًيلو هب نينموملا ريما هللا عتميسو «دنع

 ام متيلع دقو نيدلا ودعل ادهاج# اريهظو ريل ىلع ارزاوم

 ةقرفلا «هنتدحا اميف مكيلا هب مّدقت 0 ميمأ باتك ناك و

 هللا معنل هةرفاكلا اهنيد ةمصعل ةقرافملا اهبر ليبس ىع ةلاضلا

 هتفالخإ هللا فلآ ىتلا ةمالا ةعابج ةنيابيلا اهدنع هتفيلخ معنو

 ©6) © تتسور 0 تسنو. 25) © ةتفياحور © هتعت ليكصور طم 0

 1«م. هحيصنلاو ةعاطلا ىف مدقملاو. 6) © 5152© اهركشد.

 007 اكيرملا راوي. رز © 200: ماعلا م) ©6007 تافا "5 6
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 ىلعور 12201 ارصان أرزاوسم» هرمز 0 0 7) 0 هتدحا. 6) 0
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 ١هأ خنس امك

 ىلع 5 قمل لما نوكيل ةيضام ةيلاكل نورقلاو ةفلاسلا هممالا

 «مدق اه 0 نوجوجاك ةوأكعأو كعولا ه فيباس زاجل وسم 2
<2 

 0 هتابلوا ىديإاب هللا ةمفان , مل هك راذنالا ىسم ميلا

 باذعو ايند ىف غيصاونب لوصوم ىوخلو عبر دنع باذعلا عل

 ا ديمما ىلعرادللا" :ىلطو ديبعُلل مالظب لذا اه جتارو ىم ةرخآلا

 ةالص ىدهلا ىلا ةلالضلا نم ققنأاو ىضترملا هلوسرو ىفطصملا

 هلل دمللو اييلست ملسو اهلاصتا :٠ ةمثاد اهتاكرب ةيمان ةماث

 افارتعا دلل كيللو هتيببيرب ًراوسقا مهل دكيللو* هتيظعل اعضاوت

 هنمارك  لراقم : ىم ةلزنم قا ىح كشلا 8 لرانم تا 000

 ,0 0 ىصختملاو هديزم هب بجيوملاو ”هدج ىلا ىداهلا هلل دمللو

 هلاضفاو هْلوُط بجوبو هلبقتيو داضري * اَنَِح دهناسحأ دثاوع 3

 هنيد لغا .لع ىغب نم ىلع نالذخاب 2 0 ىذلا هلل كمللو

 كلذب لوناو هد راصنا ىم 8 هيلع ىبغب نى رصنلاب هلعو فبسو

 خعفان ةركذتلا تناك اوعلقا ناف نيغابلل م ظعو م زبرعلا مباتك *

 ىةركذتلا دعب بجموا رث هيف اهب مق نمل هللا دنع ةجحلاو غل

 , هناعرب نم 9 نابأاو هط.عو ىم مدلق اميخ لاقف هناهج راوصالاو

 ©) 0 نورقلاو 1223 خبضاملا ممالاو. 0) ( هفشتنللا 0 62) 5
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 هك" )وأ خنس

 ه«بعّشتي التل هقح لاهنم ىلع عن نولماخلو هنيد نم هيلا

 هطارص ىلا # ل ىداهلاو ءهليبسل ةفلاخملا ىلا * 5فيرطلا مهتب*

 ىمح هب «ىنيذلا هدابع اهيلا بكن ىتلا ةذاخل ىلع هعبجل

 هللا باتكب #ممالا ىلع و نيك“ نيفلاخملاو /ةاوغلا نم نيدلا

 نأ 88ل عراتخا * ىذلا هللا فح ةمالا هاعدو هب :هلعتسا ىذلا5

 هل رصنلاب مكح اوبراح ناو 7 ٍهعم هللا ةجح تناك :اودماج

 نأو مهل ”القعمو هنود ةلئاح هللا ةيافك .تناك ودع ,ماغب نأاو

 نف هنيد مرازعال هللا هبصت هونوع ءارو* نم هللذ ءدشاك م#داك

 اهاف اوان نمو هب هسرحو درعا و ىذلا ىيدلا ىداع* اهاف عاداع

 ”زعلاو رصنلاب* هشويج هتسارك هالكي ىذلا قمل ىلع نعط 0

 نع ه خيدياو ةظوفح مودع نم هللا ناطلسب عبئاتكو ةروصنم

 بارحاو ه ةيلاع فشل ىف «2,صانتب ##عايشاو ةعفاد هللا نيد

 ةصخار هقلخ كنعو هللا دنع عتّدحو ةعوبقم  ٍهيغبب عئادعا

 هللا ماكحاو مكاحتلا ىطاوم جعيجت * ةدودرم هنرصنلا ىلا هلئاسوو

 يف متاداعو ةيراج هثايلوا ىلا عمالساب نادقأو ءةعقاو هنالذخ اذ

 2.( بعسل 0 بعشي. 06( 0 هليدسل قرطلا د١ ©) مه

 ]ععأم 11©5م51 0 ىليدسل هفلاتملو © 7 0 026 4) © هدض:6 6) ©

 ك0 /) © داحلا | 00)75 5: 5:6 نسي كام“ 7( © رمال.

 2) 0 ملعتْسأ. 2 6 عل هرانخأ. 7/) 0 اولداح. 7) © عنم.

 6 5 05 066 نوعا. م) © ناوعالا ) 6 ىناتك

 نيخلا“ 7 0 رعلاب 45) © ىدداو. 2 8 هاشعاو.. #0 (

 001. 0 عرصانمد. هز © ميندلع ه0) ( عين 0 قاتعمسد.

 ك) © اللا.



 "ها زخنس هلو

 ةافرصناو صفقلا اغلبف ه هيلع متعجر نمأي مل هنال دادغب لفال

 ليرطق ةيحانب نيرايعلاو ةلاجيلا نم ماقا نم ءاجعزو نيملاس

 مويلا ىف ركسعب 4 هعبتي نأ هللا دبع نب دم ىلع ريشاو
 ايلوم « عبتي ملو كلذ قاف عراتآ ىف لغويل ةليللا كلت ىفو ىفاثلا

 هرمأو نماتسا :ىم ناما لبقو ميرج ىلع مرهجي نا رمأي ملو

 ىرقف ةخعقولا هذه هيف ركذي اينانتدك 9 بتكف كيك نىب لبعس

 نامرلا هللا مسب* هنتخسن اهعماج 7دجسم ىف دادغب لعا ىلع

 هتامعذ ركش دحا غلبي الف معنملا هلل ديحلاف كعب امأ 1 ميحرلا

 مككلاو هما ىف َلْفُي الف* وريزعلاو هتردق ىف ضراعي الف رداقلاو

 رو هلعاو فحلل الآ هبصن نوكي الف رصانلاو هيكح دي الف :لداعلا

 هىلأ ىداهلاو ”ةرمأ نع 7 دحاأ جوخ الف ءىش لكل كيناكلا

 هرهاظيل ” هراذعأ مكقملاو و متعاطل داقنا ىم مٌلضي الف ةجرلا

 نوظفحسملا ف ةمالا ةقاك ىلع اًبجاو اًضرف هئافلخ ةعاطو ةمصع
2 

 5 احن «اميف هقلخ ىلع ةوانمأو هلسر دب :ثخب ام قع عنضرأ ىف

 ©) 0 يلع. تر 0 كدا 2 6 اهتزوو 0 احكعراو. ”لل] 0

 م: هعسبا 6) 0 5: 2. © عت. ري) 0 ه. 8 © رهيجي. ' كف ©

 بتكي را رماق. 42) © هدصت. 2) © هدص. 2 0 هرمأ بّلاعد الف.

 ل © لكي 5: 0: 06)72© لذعلا. سر © ككل مر © داش

 05) 0 200: ليثس 2) 0 5:56 527) © دتعاطتا -17) 00004 5 م

 آس 7معع مدعم. 200103 70ءعولعو.  ى) 0 5. م. 0 رهاطيمل. 206

 هناك 0 1دوء2ت6 ليعجج 205[ 5601625 و. #) 0 ام ىلع.



 ه1 لمآ انس

 كدا ىنأ ركشع ةيحان 6 ضعي غلبو  انأوأ متضعب غابف ةمزهنملا

 كارثالا ركلسغ نا ءركذو ريماس ىلا 4لذفن هضعنو ةلجد هوبع

 موي ٍضنم لتقف فالآ ةعبرا اوناك* ةعيطقلا بابب اومزف موي

 / ةعيطقلا باب ىم فوسلا هيف عضو ناكو ناغلا كلانه ةعقولا

 ةخعابج عانم زرنا فوغ نم 9 قرغو اولنق نم اولتقف صفقلا كل

 يشوو مكلم* علخ عبرا رادنب ىلع هللا دبع نب كيحض علخت

 عبرا انسلا نا ىلع علخو بهذ نم ةاقوط هقوطو محو داوسو

 ىو نم لك /ناكو نادغب ىلا سوعلا :ةاهيف لمكاتل قيلاولمل م

 ناكو اهنرد نيسمخ هوطعا 7 ىبرغم وأ ىكرت* سارب دمحم راد
 دادغب م ورابع ىفاو من نيرابعلاو خضيبيلل 0 لغلا كلذ ,رقكأ

 باوباو ليرطق و لها عاتم نم كارتالا هكرت ام اوبهتناف ٌلِبرطق

 ”كيبع دجحا ابا هاخا ميلا اذه ةرخآ ىف لديحت هجوف مود

 «ةطايح 2نيمرهنملا رثا ىف ه لسيس ىب رقظملاو هللا نبع نب هللا 5

 ©2) « اناوو 0 5. زم» 6غ م ةءو. ونا 4 © 200: كل“ 2 مل

 0101 مملعو. 2 0 كقن. 0 200. ةضعب. © 200. غلبم
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 )هأ خئس مك

 ماهسلاو ةراجشلاب «اومارتف هباكعاو هاشلا هفاصق ةلاجيلاو

 ةخضيبملا © 10 ةعيطقلا باب دنع فيضم ىلا هاشلا 6 اويجلاو

 اهب اولازأ ةدحاو ةلجح ةضيبملاو كاشلا لج رث نادغب لحما نم

 ةضيبملا « هيلع لجو 2 مهعضوم ىع مهعم نمو ةبيراغملو كارتالا

 هرادنب يلع جرخو ميطلاخت ةيربطلا قيلع لجو عب / اركضأو
 لبوطق ةخيحان ىف ماونمك اوناكو نييمكلا ىم نارع ىب دىلاخو

 مولتقف فيسلا ميغو نم كارئالا ديا ىبا باكا ىف اوعضو.ف

 جركسع ةضيبملا 8بهتناو ليلقلا آلا هنم تلفي :ملف لتق 7 حربأ

 « ّلكف » ىقرضلاو براضملاو لاقثالاو / لهالاو عاتنملا نم هيف ناك امو
 ؛0 ىللا ربعيل ةلجد ىف هسفنب ىمر فيسلا ىم نم نتلفأ نم

 تارابشلا تمناكو م تارابسلا باككا ههذخاف كسا ىنا 00

 2 28 00 تبصنف د ىف مريغو 5 كارشالا

 ىلبا نمل هللا نبع نب ديحم ةرمذ هللا دبع ىب كيح باب ىلعو
 ؛5 ” بلطف عريغو كنك نم ريثك ميهق روسف ةروسالاب مميلا اذه ىف اا تل 00 ا ا

 ©) © ىينمارب. ٠١ 2) 6 اولي. 01065. م00 وا فام

 خعضاوم». © 0 05102 رينز © 3/02

 هسا 2124 ىسم 0 ىف ©« 0 لمطرق, 20156 50110. 7) 0

 ؟. 2.١١ 260 هدو ع 2 0 تبيهتناو ' 20 لظالا

 ىقركلاور ا كنا نئدرسلا و. 7) 0 ناكفرو 20 0 1ع. تلف.

 0) 0000. 5. همز. َم) 0 طقع تادوسلاو 28 تارابشلا» 0 تارييسلا

 طخع ء( ذصظم. 2هدوزغ ءموزامتا ءاندصح 0ع تايريمهسلا. 0) 0 نتلاعجو.

 7) © تيلطو.



 اهل“ )ه١ خنس

 3 ناورهنلا ىلا كارتالا نم موق راص رفص نم تيقب هةرشع

 أو اباره أاوعجرف دومحت ىب هللا كبع عم ناك نم ة.ءابج

 هلتقو نيلولغم مالسلا ةنيدم ىلآ نم اجي نم فرصصناو ماباود

 تناك دق لاغبلا نم ةّدعو ةباد نيتس اوذخاو الجر نيسمخ ءاهز

 ارماس ىلا ءاهب اوهجوف 2حّلسلا اهيلع ناولح ةيحان ىم تءاجو

 تفاو سوع لوا تناكف كنأل ىم اولتق نم* سوئب اوهجوو

 3 ًالولقم نوه ىب هللا ىبع فرصناو مارماس بريل كلت ىف

 فقيرطلا * عطقناو كارتاللا ىديا ىف ناسارخ قيرط راصو ةمذوش

 ار[ ىلإ دجو, ةشارف نبا ليعام»ا "ناكو 5 ناسارخ ىلا نادغب نم

 اضتاو وه ئطغأف :فرصنا» فارضنالاب هيلا بتكف اهب ماقملل 0

 ةنغافلاو ةنيراغملاو كارثالا ىم اركسع زعم ا هطحمو < فاق حتسا

 ىناغرفلا + نامغردلا ةنغارفلاو كارثالا ىلعو 2دادع ىف وه نمو*

 اننالل ,ىم مالسلا ةنيدم ىلا اوراسف  ىبرغملا 6 هلدر ةبراغملا ىلعو

 ليرطق نيب عركسع /اوبرضو دادغب ىلا ليبرطق ةاوزاجت ىبرغلا
 7” تيقب ةايل ةرشع ىتنثال ءانتلثلا ةيشع كلذو رفعج ما ةعيطقو

 نادت هوجو ةليللا هذه ىغ نم ءاعيرالا ممي ناك ايلف «رفص نم

 اةيطعلا باب نم. لاكيم نب هاشلا رهاظ: نى. هللا تبع نبا

 ناسرفلا ىم جضباكصا نم مهعم ىميف نارع ىب كلاخو ”رادنبو

 ت) 040 200 ل020: 2 000 أوج مه 0 خنم

 2) 0 جلملا. 20106 اضن /) © هزضب 52 © ناسا, خ فيوط

 دادغب ىم. ) 000010 نامل ( راع ىبأ. 1153: 120-

 111 نامعردلاو ناملعدلاو ناس 355 دل ا عععربا نع طخكب 0 0

 /) دزع ةهتحطم. طلوع 122161112. 47) 0 اون وزاححو. 7 0 تءاخ

 6 )22 (٠ 1119/16 اسو : (0 راديو.



 ا"مهأ نس امك

 هنم اولخديل ىقرشلا « بناخل نم ناسارخ باب ىلا مويلا اذه

 ءامضوغلاو ةضيبملا هل تبتو هللا دبع نب كيح 0 ئييرصلا او

 اودارأ ايلف ةيحانلا كلت ءركمي نا رما لمح ناك لقو ميودرف

 كارنالا رضحاو ني 1 0 دن ماعا'نءلح وا فاصل

 أاوكتفو * ةيسامشلا باب ىلا ةيحانلا كلتو 4 نيطلا رصق نم 0

 اذه ىلا 0 هطقل نم رجالا ىلأ رصطل زن ةيسامشلا باب

 5 1 ص 000 هجوف ناوي ةخيحان ىلأ 1 دق ربت نم

 هذه ىلا هةلاجرلاو ناسرفلا نم* ةئاهسبخ ىف ” سيبك فووعملا
 عنمو كانه 0 جرماو 1 0 ةئاعبسب مهفدرا مث ةيحانلا

 15 ثلاثل نينتالا "ذليل 0 ع رفص نم نيولخ عبسل خعملل

 <©) © بابل" 20805) 0 8. ب. م) © 8. 2. 0 رد. 2) آم 0

 ءيعد.ا ١ 20 0 تدصفموهم 700عو. . رم) 0 جت 55 م) [8 © تل

 1[ ناف...و. /) 0 خيساشلاو © ذبئامشلا زر 220+ 0 للا

 0 حاشا 2 © ىبطلا, 0 ىلطلاز تا. ]ةعشغ 10,1286

 هز. 2 4) 113 0 ء>عو. 1ع5اهغ اوو..اوز 0 حوسخاو. 110( 0 رخا

 20 ني 0 سوسحان. 0 0 لجارو سرا. 2) © نم

 ةيحانلا هذ ىلا خلاجرلاو نامسرفلا. 7) 84ءاتان5 102غ اهدارأ.
 7( 0 مهبل
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 اثني

 أةكو ١)١ا ذخئس

 م ةيبلعتلا لها .نم بارعالا نم لجر «مويلا اذه ىف اضيأ

 نم نويمداقلا 6 اشلا دروو الجر © نوسمخ دعم ضرفلا باطي

 جلازناو ختاطعاب رماف الجر نوعبرا 28و ىتش 4 تادايق نم أرماس

 اا دلاب .اومزق, ةيسامشلا باب : ميلا ذه ىف «كارتالا  /قاوو :اوطغأت
 ويمالا ناكو ريتك ىحرجو ىلتق هنيب م ناكو تادارعلاو قينجانملاو
 00 ل. .ةئامإ عبرا: لمأ رف هتيراصملا 8 ليعاعلا قبب يسلك

 !ميقب تما رث ىينغلا انسلا قاب فرعي لجر عم* # نيبلطملا

 7 نم ميلا اذه ىف للكو لجر ةثامتلت ىم وك بارعالا ىم

 ادوطاو , نرد. فلا 2 ىنيرشعو ةسمخ بولا: ىف ىلبا نمل تالضلا

 لبعو ليعامسا ىب نيسلمل ىلإ كلذ راصف .بهذ ,ىم ةروساو

 نيشفالا ىب ىسلملو 5 نب ىبكو ىلع :تاطخ : ني ناهيل

 نادغب لها نم ىحرلل ناكف ليعامما ىب نيسل برأل بحاصو

 كارتالا ىف .تاحارمخل كلذكو ةدع ىلتقلاو ناشنا ىتكام نسم ردك

 نبتو دادغب لحأ ةماع 7 رثكا مزهناو فيناجملاب جرتكا ىلتقلاو

 ا” ىيحتللو* ىلتقلا ىلإ 2و اعيمجا اونضرصتاو: ىراوبلا باكعا

 0 ءالوه ىمو ناتثام وركذ اميف ءالوه م ىم 2 0 ءاوسلاب

 9 كارتالاو ةنغارقلا نم سودرك ءاجو نيقيرفلا ىم ةعامج لثقو

 لإ © نزظ: ( 2) 0000. :ئطيبلعتجلا, 27002 () كتلظفد 64 6

 نيسمخر 220 (© نيمداقلا. 4) © 5. م. © كتادذاق 6 © 0

 10 رهأو. 7160 اومارو. ي) © 65 /) 016"1ةهدع 300 عج-

 الوم مح 101 1216 10 2) 00. رصمأ. 2 6) اع 72ه 1ةع

 0106 1262م6. © 5ك © ىيبلطملا 2 © 6121: الك 1 نمو.

 ٠ 7/) 0 هدص. ) 0 ىورشعو. 60) © اوسياف ىح 00 10 ير

 © طول اي مث © 612 )2  © ليق , 2202 0 نينيامو طق



 اذ تيفي واج مح

 "نأ خنس انه

 نم هضراعو سانلا ةرثكل ملقتلا «دنك<ب رثو اغبو فيصوو وه

 كي فرصنأ رث ىبوغملا .ىدشار نب كبح ىقرشلا ةلجس بنج

 ميقلا 6 ناب هنوملعي داوقلا نم امهعم نمو كثاقلا 2كلعو سلفلا '

 هةيسامشلا ةقر ىلا جكسع ىلا اوعجر لق عناو عهنم اوند لق

 الف مكولتاق ناو 22و:كدبت الا* هيلا لسراف «براضم .اوبرضو اولونف'

 اسراف رشع انقأ ساما هبات م فلوق مميبلا 6 2وعقداو 2لئاقت

 ىلعو 9برسو باب ةيسامشلا باب .ىلع ناكو كازفالا ركيسع نا

 عم فقيوطلا طبضل ةذكم فقيرط ىلا «هدجوملا ىكرتلا'

 (هاملك :هنع توكس ةسيسانمتشلا بابي“ نمو ميش ا

 باصاف عامرفق /: قيمرسب نأ فينكانلا بحاص كلع رهأ أورثكأ

 فيصو ةفيلخ » ناييلس نب هللا كبع* مدقو ةيسامشلا بابب

 0 جاسلا قنا ع

 ؛ةدللا دبع ىب دكيحن .ىلع لخدف ةيركاشلا نم لجو ةثامتلت

 لخدو علخ عبرا هعم 0 ىَع رَخآ ىلعو علخ سيخ هيلع علخأ

 «) © عنكم )© اعو, 5ع ةناتق انك 0: 1 هملثوا

 4 ة. 1. هنت. (0011 113.11 ىرورسم ا كدلع (01 ىزووملا)» 2 ©

 نا. 4) © عوجتم الاز © عودابق ١ ء؛ 208. لاتقلاس ) © قوعفاللا

 رز 0 5 بوسو» 0 ترد« /) 0 5. 276. 2) © هلل

 2) موسم 46 8 كس عم همز 0 :ةللا كليم ةيلس.

 70 راجل هك ا ا

 ار نرسل



 أمور "ها زخئغس

 6 روح ةكنأ ىسسوم ىب 6 ليحت مدعوم هركسع 8 0 أوز داك

 نوللخ رشعل نيبنثالا موي ناك اًملف © ةباد فلا عم ناسنا ىفلا

 برقلاب اوفقوف ةيسامشلا باب « ىلا كارتالا عئالط تيفاو رفص نم

 نب هاشلاو ليعامسا ىب نيسمخل مدللا دبع ىب كمحن هجوف هنم

 6 ةتاناة مل بوكرلا** ىلع مزعو #خعم ىميف ىريطلا رادنبو و لاكيم 5

 املف ةيسايشلا باب دعم. ىي ىقاو هنا هملعاف داشلا هيلا فرصناف

 جكسعم ىلا اوفيصنا وأ تلبقا دقو تايارلاو مالعالا كاونالا نيياع

 مدي ناك املف فتموي بوكرلا دمح كيتو نيسللو هاشلا فرصناف

 ٌلابعا ىب كبح مع رفص. نم سلخ ةليل ةيشع ىدنحال ءانلتلا

 بيو كانه «دنج 8 ضرعيل صفقلا ىلا شويلل هيجيت ىلع هللا »

 عرد لمح“ ىلعو عورجلا ىف اغبو فيصو دعم بكرو كارذالا كلذب

 نيدح دعاس هيلعو رفاط * عرد نم ةوكيص 7 جردلا نوف *

 لذبي ثعبو نايصعلاو جاجللاو نابغطلا ىف ىدلامتلا نم هيلع مث

 نيعتسملا دعب م دهعلا ىلو هللا دبع وبا نوكي نأ ىلع نامالا هل 15

 ةليل ةشع ىتنتال ءاعبرالا موي لانقلاب و ركاب هلأو ىامالا اولبق ناف

 الو ىطاش ىلع لونف ليوطق باب وأ ىضف رفض نم ولخ

 ه) 0 ةروسكادو. ضر © كيلا .- 2) © روح. 2) © 5: رم 6

 هيأر. 6) © 60165 از 00020 وسقط نسيب م) 0 لمت اكشم

 ضرعتل ز محمد 0 قلاب إ © هقوفو. 72 0 عدو“ 7 ©

 ١ بصي ه) 0 ىلع. مز 0 نيملسلملا لكعع. 0) © ك 5 كك هرضا

 د 0060.



 انآ دس أهرب

 نباب فرعي ىناسلا 5دبحاأ نب رفعج#* هل لاقي ه عل ربخ بحاص

 © فرعدو هركسع 3210 ناك نييرصملا ى 0 لج لاقف 0 از :اسببكل

 ةناجفابب |
 *لآ نونج مكتتأ رهاط ىنب اب

 500 د ل 1 كل

 + ا ياا نوي

 ريصتلا معنو ىّلومْلا معن تم ١

 ناو نيسلل نيعتسملا» ىلو ةيسامشلا مداببا دكا ا 0

 هدي تحت ناوقلا ىم /كانه ىم ريصو ةيسامشلا باب نيعاس

 وذ رابنالا ىلا صخش نا ىلا برخل ةّدم :كانهم اييقم لري ملف

 تضم 1ةرشع ثلتلو مميهاربا ىب* قاحسا نب ميعاربا هناكم

 ابأ نأ هملعاف هل نيوساج هللا كبع ىب كي ىلا راص رفص ىما

 دادغب ئَيناج نم: قاوسالا لالظ نوقرحك اموق »ىبع ىف كا

 هجو هللا نبع نب دمحم نانركذو 2 «مميلا كلت كانط

 ؛ةاجرخج نا اهبرماو ليعامسا نب نيسخلو مجانملا ىسوم ىب كي
 نجا نأ ركسع ه ازواهج ىتحخ اعفتري . ناو ” ىبوغلا بنان, نا

 2) © (ةصخاتتم ملمم نم. ؟هءعدت بحاص 300101 « مد]. 65) 51

 نان0نانع 51101507104. 15 00, 2 الكان فعج ىب كج. 56011625 70

 د © هزض٠ © 0022000 16ج. 516, 2ءدءنم20 626 < م :زابشلا :

 5)2© هدم. ١ 2) © هذصع وز 5عومنعمك 10 11 9 5: 0 هناشناسلا

 رز © تايلا ىنآ 6:0. مي 0 ىسللل 77002 0
 كلانه. 7 6 هديت. طقعع ءا 5علاع05 . )7  © 200. خليلو اتت

 1عج. تلخخ 0 7) 0 5 6 ىلع. 72 © 6011 07 © ازواكاد» 0

 نوداكاد.



 اههأأ 6

 6 نوري ديحش «فوخ ىلع 2و مهعابتا رئاسو ةيراغملاو كاونالا

 6 خغبرح ىلا عقبسف هيلا حرخ دق هللا دبع نب لوح نأ

 سانسلا برهو* دادغبو ءاربكع نيب ام ىرقلا نوبهتني اولعجو

 "ا هلا بحاخلا نم ىرغلا ارئاشو# اناوأو :40الغبو , ءازبكع ؛ نيب ام

 عايضلا تبرخت عايضلاو تالغلا /ىع اولخو * هسفنا ىلع افوخ#

 5 (سانلا بلس .لزانملا مدعو: ةعنمالاو: تالغلا تبهتتاو

 هيلاوم نم مالسلا 2ةنيدع ىبارشلا اغب عم اوناك ىيذلا كارنالا

 ىلع ناكو ةيسامشلا بايب اوزاتجاف اليل اوبرهف هيلا نيمومضملاو

 نب 3يح :غلبو رب معي ا باططخل نب ناجولا ديع بابلا 0

 ةةلوبالا ظفح ا ىف مكقتو هغنعو 'ةيلع ةركناف كلذ هللا: .كبع

 نيشفالا ىب ىسمل 1ىفاو املو /اهالوتي نم ىلع ةقفنلاو اهتسارحو

 ا كسعو نجا وبا" او رق ةيسامشلا بايب 8لكو مالسلا ةنيدم

 هبتاك هعسو ردفص نم م نولخ عبسل دحالا ةليل هةيسامشلا

 ما ايحلصو, ىدترلاا ١ هدعس ىب:رشب نك .ةللا 0 نبع نبا كمحت 5

 دلبق نمو * " شاف نب ورع نب نسما + تعم ا لبق نم ركسعلا

 4م © بوح. 6) 0) نودوس. 6| © عاج مح 26) 0 هطح.

 06 0101 /) 15 6 هجع5.) 2ءهداول ان[ 710عا1 تالدغ :اولخو و ©

 ىلع اونحو. 1عوهعو1 ه2 مهي. ىز) 0 هيلا بر“ /) 0 ةخنيدم نم.

 20" ع. ذب مت © اهالاو> 772 6 كرو ز 0 © نيسحلا 0 0) 0

 ناكو. 72 © هدم. ءمو.ز 0 دركاسعو. 0) © ه2 © © د0 ّض) ©

 نيقب 12216ع. 42) 0 ىكيعسر تت 0 ىدبيوم ا : 6 ىدنزوملا. 7

 سان يأ نسب 1120 شاف 12 0 شامد.



 اهأ ” نس أهوم

 امنأ هدنا ههمبسخاو دادغب ىلا دنيصم نم رتعملا ىلا رختعاو «هيلع

 ةريتك ةعامج #8ريغو ةيينسورشالا نم هيلا مضو نيعتسملا هيلع ١
3 

 5 نب كسأ لزي مو رهش لك ىف جرد فلا رشع ةتس ةقازرأ ىف كازو ||

 اوتعب كارثالا نأ ركذف اهنم بره # ىت> ارماسب اميقم « هايس دوأد

 بيحان 0 3 © ىيبوغلا بناثكو رابنالاو لدصوملا بيحان ذل هيلط 8 3

 دبع ىب ديحن ىلع لخدف مالسلا ةنيدم قاوف اسراف نيسمخ ا
 لبجار ىتئامو سراف ةئام / جريدلا ميعاربا باحككا: نم. هيلا ضف هللا

 ؛دقعو كلاخ دبا ىب ىسوم ىب هللا 0دبع عم رابنالا تاب هكر د

 نم نيقب عبسل تبسلا مدد "لدكوتملا نبت ىلا قلي يكل زمعملا ش

 ناد نيه“ بر: ه1 ةنس »8و ةناسلا لج 00 0 ا

3 
 ةسمخ ىف لوطاقلاب ركسعف :ىكرتلا نيكتابلك* ىلا ريبدتلا لعجو

 رمالا هيلا لعجو شيل هيلا مضو كلذ هالوو رماط

 15 ىلا م:ةبراغملا مضو * ةيراغملل نم نيقلاو ةينغارقلاو كارثالا نم فالآ

 ةليلل * ةعلل ةليل ءاربكع «ءاوفاوف ىبرغملا كار نب* ني

 تتكو :فالخاب زتعملل اعدو هدجأ هوبا ىلضف ا نم 7 تيقب

 اور ههنا و ءاربكع لا نم ةعامج ركذف رتعملا ىلا ماكسن كلذب

 ©0)6 هدم. ) 0 اهنخح 2 ) 0 هءايشدوادو (0. ةامسدواد.. 46

 رق. 22060 200: قرشلا بتاجناو. رك 0 متع بدلا 2 تا
 2) © قو دنسلا هلله ىف, © هدم. 209 ندكناملك /6) (© هدر:

 7117© كسول 22) 1 38و نيقب يرلعلا 6:)0© اربكعب» 1
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 أمم ارد 7

 خسموشلاب رادنبو دكلتاخ « بلاطو ةيراغملاو كارذالا نسم دعم ىامو

 نيعتسلملا ىلا نادغب ىلأ رادنبو كلاخ عم هباككاو قينيبلا ر اصخ

 ءاربكع ةخنوعم ىلوتي ىديكلا ا هيرليج نب نسل نب كيحت ناكو

 لام هدنع عمتجا نيك ةيراغما نسم لسجر © ناذارلا ع نأكو

 هيلع عنتماف ةيحانلا لام للي ىلأ هاعدو هيوليج نبا هيلا هجونتنف

 ليخت ابإن ىلإ ملجو» ىنرغملا هيوليج ىباوسفا بولا مل ابضنو

 نوثلثو رانيد فلا رشع انثا ةيحانلا لام 4م هعمو هللا دبع ىبا

 رد فالأ ةرشعب هيوليج ىبال هللا دبع ىب دي رمق رد فلا

 |0000 0 يسلب كا وتعلاو نيسمللا قمردحاو قع يفك
 3 : يي 0 َ 2

 و «ص# ىلا نرخ ناكو ةريزل برق ماشلا فارطاب ميقم م
 / ةدعب ديلا امهنم كحاو لك ثصعيو هسفن ىلا هوعدي اهلهأ

 ةنيدم ىلا /فارصنالاب نيبعتسملا همأيو بحا ن اهدقعي :يولأ

 راصو وذعم أ ىلا فرصناف 7, أر سم هلع ىلع فلختسبو مالس لا

 2 فلخ لذ ناكو 2 دادغب ريغصلا اغب ند دللا كيع ما ةعم

 « ماقاو كباكر تم .تيمال كيلا تيمدق امنا هيبال لقو هيلا هرذتعاو

 فيرط ىلع دادغب بوقب ةيرق ىلا يخيل نذاتسا مت امايا دادغبب

 ايلاممو * هيبال ابناج اماس ىلا ىبرغلا بنالل » ىف ىضف هتليل

 6) © 6. و. 8) © دهدولبخ و 23 ةيولبح 900 هيولجر 11111

 هيولصح. 06 59/111 1 1 5 2 6 تاداولا. 2 © ن2

 6[ 120:2 2 ىنتا. 9 6 ىصخ 7 © مكعب. 50 6 ريصلاب.

 /) 0 ىو. 2) © 504 هببنأ ىلع. 2) © فلخ ير 0 كلك

 4) () 22225 م0210 125 7500م5: ١ بز ©, ه8. هز( © ىلأر



 زهأ ادبي ممن

 جكذيو هدايا جهتعيبب ه ءافولا ةعجارمو رتعملا ةعيب ضقنب مرمأي ا

 هبانتك ناكو 5 دتعبب ثكنو هتيصعم ىع عاهنيو مدنع هيدابا

 دبع نىب 4 ليج رتعملا نيب ترجرثت ٠ ىبارشلا اميس ىلا كلذب

 قيحلللا ردا ءاةبح زتعملا وعدي تالسارمو تابتاكم وهاط ئب هللا

 5 ناك ام ةركذيو نيعتسملا ءعلخو ةفالخلاب هعياب نم هيف لخد اميف

 و دهعلا نم رصتنمل هيخا دعب هيلع مول فخا لكوتملا هوبا

 نم هيلع ام ىلا رتعملا هللا دبع ىب نمحن >ةوعدو ةفالثل كقعو

 هبحاص ىلع ايهنم دحاو لك جاجاتحاو نيعنتسملا ةعاط ىلإ ةيوالا

 :ةهارك اهركذ تكرت هل ةةحَح هاري امب كلذ نم هيلا هوعدي اهيف

 :0 6 فتبو رطانقلا رسكب هللا دبع ىب كيم ,ماو اهركذب ةلاطالا'

 ,: عطقيل 1 ايروداب جوسط ىم هنم برق امو رابنالا يوسطب هايبلا'

 ىلوت ىذلا ناكو رابنالا ثدورو نم فوخ' »ني كارثالا قيرط

 غلبو ىحعسلا روصنم نب دج نب دمحو سيق نب ةبوجأ كلذ
 تناك ىتلا ةسمشلا 0هلابقتسال كارذالا هيجوت هللا كبع ىب كمحت

 هذاليل حّمح هّجوف هباكتا نم اهيمج نم ىتاغفلا م ىوثيبلا عم
 ىربطلا ورادنبو ناريع ىب كلاخ مرحملا نم نيقب رشعل ءاعبرالا
 قونيبلا اوفداصف سواك نب ”كيشر اهدعب هّجو رق رابنالا ةيحان ىلا

 2) (ن ل مر © هرص. 2) 0 طلع ىبنارشلاو (0 116 ةان018:

 02) 0 كيح#و هللا كبعو. 6 6 علخادو. رز © ةدسب مر 6

 ىكوهعلا. 2) 0000. هوعدو. 2) 0 ركذلر, دته» © باتكلا ةلاطأ.
 م) 0004 52 85 2 © انارودان» 6 انابروداب٠ 70 عطقل. 7 10

 0 ءيعقاتتطز 5ء0 ؟1(عأان7 1111556 نيسحر نأ طق. 0 تأ 71:

 05) © لاتفبسالا © لايقتشالا ” م) © 116 2 قونيبلا , © فوسلار
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 اهم) ا"هأ خنس

 قينجنم ّلكلو لجار ةئامم سراف ةثام عّست فئاقسب ازيلهد

 نادعلا نا اهناذا +ىمرب :ايمارو: دلابح» نود ”نيلكرم“ الاجرا ةدارعو

 اومدق * ناسارخ للصا نم ةمهق ىمو دادغبب اضورف ضرفو

 ليحت رماو © اوناعاف كارثالا لانق ىلع خنوعملا يلام ءاجاكح

 لعج# ناو © ضرف نيرايعلا نم ضرفي نا رهاط ىب هللا دبع نبا 5

 و لعي نأو ةريقملا ىراوبلا نم سارت هل لسييو# فيرع يلع *

 ىراوبلا لمع ركذ اميف ىلوتو كلذ لعفف ةراجشلا الغ لاح هل

 ةيرابلا فلخ مهقي- هانم لجرلا 7 ناكو نوع" ىبا ىب ديحت ةريقملا

 ةثام 1 ىلع ةداير /اهيلع قفنا ؛تاجتاسن تلميع اهنم ىري الو

 لج .نيرابعلا نم ةريقملا ىراوبلا باكا ىلع فيوعلا ناكو رانيد 0

 ا تبدل مويا لوسلا لع ا ناي رفا: نااأ همي هل»:لعسم
 ”ةدلب لكب يحرك لامع ىلا نيعتسملا بنتكو مركملا نم نّيقب

 ناطلسلا ىلا ه.لاومالا. نم* نوليج.ام علج نيكي نا عضونو
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 ١هأ خنس امهأ 4

 ةلجد ةهدروا ىتح هءاثلثلا قوس ىلا ةيسايشلا باب نم ةلجد

 دي هرصق هدروأ ىتح رفعج مأ ةعيطق باب نم ءةلجد نمو*

 هباككا نم ةعامج .ىف ادثقر باب لك“ ىلع بترو كيبثل ىبعا ىبإ

 نيبناجخل ىف ناروحي امك © نيروسلا ليح قدانخل رفح رماو ريغو

 5تيعلبف راطمالاو لل ىف ناسوفلا اهيلا / ىوأب «تالظمو اعيبج
 ةثامتلثت تالظماو قدانخل رفحو م ىيروسلا ىلع وكذ اميف ةقفنلا

 ةيساملا باب 2ىلع لعجو رانيد فسا نيتلثو «رانيد فلأ

 ريماسملاو ساولالاو ضراوعلا اهيف قيرطلا ضرعب تاخاكش سمخ

 فلعم 8 باب ىناتلا * بابلا جراخ #+نم للعجو ةيهاظلا لاوطلا

 0 3 نتنوامل حان بع عسب 1 دق 7نيكت بابلا رادقع

 بابل ءكيلع ليسا بانيعلا نيلذر بخل او نا
 ليجاولا "بابل سليع: ليعحجو دكت قي ل كلبا

 ريبك :دخار اهي. رابك يقينا ,نيبح# راق بلل لك
 ةذقر م ةيحان ىلا اهب #7 ىمرت تادارع تسسو نابضغلا دوم»

 ؛5 عبرأ ةيحان لك اى ,اتادارحي قامت نادربلا باب ىلع هريشي ةيسافللا

 ىف دادغب ”باوبا نم باب ّلك ىلع كلذكتو تاخادش عبرأو

 «ابهباوباا نمر باب سب لكل لعجو تيرختاو: « يق ا
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 امو« ا"هأ نس

 ةراقنم ميعاربا ىب كمحن* هناكم لعجو لوع رق يارخل ناويد

 //ءاطعاو لاومالا تويب مرمع ىا* اخا بلكلا نيك مادلقم وو

 قايراسلا اميس :متاخلو قافالا كيرب ىلوو ةيركاشلاو ةبراغملاو كارتالا ؟

 نب نيحمب لصتا املو « ةرازولا كح ىف 6ناكف رمع ايا بتكتساو

 نع ةريملا عطقب رما لامعلا ههيجوتو زتعملل ةعيبلا ربخ هللا دبع

 وه كادغب ىلا ريصملا 13 قوط ىب كلام ىلا بتكو !مماس لعا

 ىلع وهو سيق نب ةببجأ 7 ىلاو هدنجو هنييب لجأ نم دعم نمو

 ىف :ىيصوملا ناومغ ىب ناميلس :لاو  عمللو :ناشتحتالا ق:رابتثالا

 ىلا ردحني نأ ةريبلا نم* ءوىش وأ ىفسلا م عّنمو هتيب لقا عمج

 ارماس ىلا نادغب نم ةريملا نم 7ءىش كعصي نا عتمو ارماس

 تيفقبو اهنم حالملا برهش  طقسو زرا اهييف ةنسفس تفذخاو

 نب هللا لكبع نسب ديت نيبعتسلملا ومأو « تفرغ ىنح خدنبفغرسلا

 اب ريل هيلع يدع اولد 'ى .ةكفتف"اداظغيب نيصخاتب رافاشط
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 اها ؤذكنس امر

 «هللا مجول رارحا ئثنا وا ركذ. ةنس نيتلق كاوا مويلا هكلع
 نيتلت ىلا نهدعب 6 وزني نمو ثنكل هيف همزلي موي هواسنو

 هوهو اهب ءافولا ' هنم هللا لبقي ال يركلا ىقالط فلاوط ةنس

 هدنم هللا لبق 4الو ناعيرب هنم هلوسرو هللاو هلوسرو هللا نم ءىرب

 5الا ةوق الو ليح الو ديهش كلذب مكيلع هللاو الدع الو افرص

 ركذالاميف مرضحأو دك ليكولا معثو هللا انيس (ميلكلا نذل

 رمأف ةقح ىف الومحص سرقنلا هبو ديشرلا نب دجا وبا ةعيبلا
 اهتعاخن عئاط يورخ انيلا نجرخ زتعملل لاقو و عنتماف ةعيبلاب

 تفخو:كلذ ىلع تهركأ رتحملا لاقفماهج قف 0

 01ه انعياب كفو تعا نككناءانملع ام.دجاىبا لإقف فد

 ام ىردن الو انلاوما نم ٍيرختاو اناسن #فلطن نا كيرتف لجيلا

 اذهف. الو سانلا .عمتجيع . ىنتح ىرما ىلع :ىنتكرش نأ نر

 نمم ناكو ةعيب ريغ نم هلزنم ىلا ٌنإف هوكرتا زتعملا لاقن فيسلا

 دادغب ىلا راصف برهف باتع ىب باتعو* ةٍيريدحلا ميهاربا عياب

 "5 ناميلس ىلع علخو ةطرشلا ىلع وقاو هيلع علخث 7يريدلا اماو
 رمأي هموي ماقاو 7عايضلا ناويد ىلع ريصو بتاكلا هءراسي نبا

 املو نادغب ىلا راضو ليللا ىف, ىراوت رت لامعألا هذفنبو 00

 ةطرشلا ملاص نب ديعس ىلوف هلامع ىلو زتعملا كارتالا عياب

 ©6) © 300. لاعت» 6) 0 عقومد“ ه) 090007 و2071
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 ]هام )وأ زخنس

 «مكتفلي الو جتاذوب ديعلاو ءافولا ىوذو متعاطب ةعاطلا لما كسمت
 نع ظلال موا ةةنتف مكيولق* غيري الو لبث الو. نوحي كلذ :نع
 ا دين نيمدقمو | هكنايتجاو مكسفنا) كنلذإ ىإ نيلذايز ىتبف

 كده هللا ' لبقيب ال. , مكسفغتا, ىلح: متلعجا انعر ءافولاو , ةعاطلاو + نيدلا

 ريمأ عياب نمت مكنم تكن نف 2اهب ءافولا هلا :عيبلا هله ىف 5

 ةعيبلا هذه نينموملا ريما .انخا نيملسمل قهع ئلوو نينموملا

 | ا رو راء ابحرصم* العم, وا: سمر مكيلع خا امم لبيع

 ى 0 هلع تخل اييفور هسيقن.. نمر هللا. ىطعا' اميف :نهداو 20 الواعُم

 اولوا اهب مصتعي ىتلا ليبسلا ىع غازو مهدوهعو هللا فيتاوم

 الندا هرج نع +  هكنم ىنحاو »ليك فلهرلام : لكف ا ئارسلا و
 اة طا عير واوو تاس, وا واقع ا للص نم م يتبع, مكنم

 عجري نأ هيلع محن سيح هللا ليبس هوجو ىف نيكاسملا ىلع

 00 0 دلل اهوجشي وهل يش دلو اي كلتا نجح ماس
 ا ١ اهرطخ لقي كما ةدكف_نما يع. ةيقيب ىف نافا' امو.ناهجرتد'

 ّلكو هلجا هيلع ”قأيو هتينم هيفاوت نا ىلا اهليبس كلذف هد

 ©) © © 05, © مكيعطي 6) ( ةغندع مكب. مه همهم
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 انما زخئنس | مخ

 هللا علطي ٌةعيب مكدوهعو مكتنسلاب اهومتيطعا ىتلا مكتعيب نوكت
 اهيف هللا ةمذب ءانولا ىلعو اهدامتعاو «اهئابتجا ىلع مكبولق نم

 مكنم كللذ بوشي ال اهلها ةالاومو اهترصن ىف مكصالخا ىلعو
 نيذوم هدهعب نيفوم هللا اوقلت ىتح لوات الو 0« ناهدا الو 5 قاغن

 5 نوعيابي نييذللا ناك ذا نيثكان' الو 4 نيبيرتسم ريغ'مكيلع"هقشلا

 ميعاربال هدعب نم دهعلا ةيالوو هتفالخ ةعيب نينموملا ريمأ مكنم

 نيف هللا شين هللا "نوعيلببا املأ ن.نيعنؤملا ايم يضل هلل
 هللا دفاع امب ىقوا نمو هسفن ىلع ثكني اماف ثكن نف / هيحيأ
 هب /مكيلع تدكا اهو كلذب* مكيلع اميظع ارجا هيتويسف
 رو ظرتشا امو مكناجا ةقفص نم اهب متيطعاو مكقنعا ىف ةعيبلا هذه '

 نا هللا هع : مكيلعو داهتجاو ةالومو ةرصنو ءافو نم مكيلع

 هللا قاض :تيح# زنمذو! “8 لجاو ردنا هللا ةمذو الوعسم ناك هدهع

 هدابع نم دلحا :« ىلعو هلسرو هثايبنا ىلع هللا ذخا امو ةهيلع

 هذه ؟ يف مكيلع مذخا ام اوعمست هنا هقيتاومو هديكاوم نم.

 5 هيلع هللا هدم اني راوكست ناو اوليمم الو اولدبت الو ةعيبلا
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 م الما 00

 مكرئاوس نم صالخاو ةبغرو ىضرو داقتعاو عوط ةعيب نينمدم ا

 نيربج الو نيعركم ال مكتاين نم « قحصو مكرودص نم حارشناو
 راتنباو هللا ىرقت نم اهديكأتو ةعيبلا هذه ىف اب نيللع نيرقم لب :

 عامنجاو هللا نابع حالم مهسيع نو هغبدو دهقح زازؤسعأو 6 هننعاط

 عمقو ءايلوالا زعو بقاوعلا نماو ءايدلا نوكسو ثعشلا ملو ةملكلا 5

 هتفيلخو هللا دبع «هللاب رتعملا هللا ىبع ابا نأ ىلع ىيدحالللا

 نوكشت ال هدهعو هقك ءافولاو هتكصنو هنعاط مكيلع ضرتغملا

 فوفشلو ةينالعلاو مرسلا ىف ةكصنلاو ةماقتسالاو ءافولاو © ةعياشملاو

 مامالا 2هللا دبع وبا* هللا دبع هب رمي ام لك دنع فوقولاو ٠

 نم هتادعا ةاداعمو هئتايلوا ةالوم ء نم ىينمومنا ريما هللاب زتعملا

 ذو دكقعنأ ءافوب ةنعيبي نكست ديعبو بيروقو ماعو (ضانخ

 لتمك هيف مكرثامضو مكتينالعت 24كلذ ىف* مكرئارس دكيعلا

 هذه مكتعيب دعب ننمولل ربيهأ حدب ىضري امي نييضار مكننسلا

 نيعئاط نيبغأر م ةقفص مكقانعا ىف اهيا مكديكأتو مكسفنأ ىلع 5

 ظ | السلا دهع ةيالوبو مكتاينو مكئاوهأو مكبولق نم ةمالس نع

 ظ ضغن يق + اوعسن 5 0 ىلعو ان دفعا ويمأ ىحخا هللاب ديما ميهأربال

 [ليمم كلذ #ىف مكب ليجي ال نا ىلعو 2مكيلع ىكا امم ءىش

 00 ارريغتا الو اولدبت ال نأ ىلعو ةالومو "ضالخأو ةاقرصن نع ٠

 نأ ىلعو هتينالع ريغ ىلع هثاوطناو هنعبيب نع عجار مكنم عجري 9

 ©) © روح صو. 2) © ةعاطلا“ 2 © 200. نينموملا ريما.
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 انها عش اهم

 | ىف انأ رظناو مكيلع ةراد مكقازرا ناف ارماس ىلا نوريصنت نيعتسملا

 نم ناك ام هبضغاو هنم ىيسثآ اوفرصناف ىماقمو انهاه ىرما'

 ا مربخ كارثالا' نم هيلع اودرو نم اوربخاو ههللا كبع نب* كبح

 مهب لادبتسالاو* هعلخ ىلع هل اضيرحت غيلع نر اميف >َ

 ىف كيرملاو هزقعملا ناكو * هل ةعيبلاو وتتعملا يارخا ىلع عايأر

 مالغ ءايهنم كحاو 0 نحو
 :ةفيلخ ىسيع* هل لاقي م كارتالا نم /لجر جب لكوم همدخي

 /اوذخاف هموي نم رتعملا ةاوجرخاف ناوعالا نم ةّذع هعمو راملد

 ظرشع فقزوب سانلل ورمأو ذفالخلاب هل / عيوب ناك دقو * هوعش نم

 ادي

 ٠#0دنع لاملا ةلقل ىيرهش اوطعأف لاملا متي ملف :«ةعيبلل رهشأ
 هروجملط ناك اه لاما تيب ىف « ارماسب .فلخ نيعتسملا ناكر

 ماسلا .لام.:نم .لصوملا ةيحات نم. هب'امدق نادكاقلا نيكتاسا

 ةميق نيعتسملا ما لام تبب ىفو رانيد فلا ةثايسيخ نم ماوحا

 :تاينس ةميق ىيعتسملا ىب سابعلا لام تبب ىو رانيد فلا 7 فلا

 ؛ةهللا مسب * /تذخا ىتلا ةعيبلا ةخسن نا ركذف «رانيد فلا
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 م )مأ زئنس

 نم داوقلاو كابكيابو نيكتابلك دعصف اهيف اوربع ىتح فيراوز ميلا

 م «سفناب اومرف نيعتسملا ىلع اولخدف ىكرتلا هروجانراو رودلا لعا

 اوملكو ايوضخو اللذت جعقانعا ىف جقطانم اولعجو* هيدي نيب

 8 ىبغب لها متنا مهل لاقف اضرلاو عهنع مفصلا هولأسو ه نيبعتسملا

 ءمكب متقاف * مكدالوا ىف ىلا اوعفرت ملا معنلل لالقتساو داسفو ه

 نادع ىف ىهييصتب ترماذ مكنانب ىفو مالغ ىفلا نم وك مو

 ناكردبلا وبقو ةأرما فالآ. ةلعبرا نم وكأ /”نفو تاجووتللا

 ىنح قازرالا مكل تررداو هيلا مكتبجا سقف اذه كو ,نيدولوماو

 /اهتوهشو اهتّذل* ىسفن تعنمو ةضفلاو بهذلا ةينآ مكل تكبس

 اداسفو ايغب نودادزت متناو مكاضرو :مكحالصل ةدارا كلذ للك

 نينموملا ةرييماو انأطخا هدق اولاقو لوعبضتف ءهاداعباو ادكهتو

 انتّلز نع مفصلاو انع وفعلا هلأسن نك هلوق هلك ىف ىداصلا

 ناف كابكياب مهل لاقف تيضرو مكنع تيكفص دفق نيعتسملا لاقف

 ناف اًرماس ىلا انعم بكراذ مقن نتيحفصو اّنع تييضر لق تنك

 لأ ىب نمحت ىلا هللا نبع نب لكمح ىمواث كنورظتني كارثالا هو

 اذكه هللا ىبع ىب ديمحن هل لاقو كابكياب فلح ىف ركلف نوع

 اللذ نم ىيعتسملا كحصف انعم بكراذ مق نينموملا ريمال لاقي

 هل لقو مالكلا دودح ةفرعم هل 1سيل مككع ميق ءالوش لاقو

 هر ت16 © © روكداكدرأد, لهدحعال 122616111235 1. 51110138
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 777 0يص111. )6  0 مهب مكتنقتخأاف. /) 0001 5 6 ممل نم 22

 لن 8ي) © نم ةزطع ور 205 ىيدلوملاو. /) 0 اهتاوهش و اهناذل.

 0 0 5126 لو 2:0: مكرهأ حالصو». 6 0 وبصأ اي. 72) 8عواتتم

 ذك 0 72 0 © ذب



 امأ زخخذس | موحد

 نيكتابلل «فيصو ةيحات ىف ىيذلا كارثالا داوق نم كلذ كعب

 6-0 0 هةفيلخل روكع ىباو 6 ةفياخأ 5 جغيطو دئاقلا ظ

 نم ةدع عم ةمدخل ناملغ نم دكئثاقلا 6 كابكياب اغب ةيحان ىف

 و همودق لبق اغبو فيصو يلا هجو ركذ اميف ناكو اغب م ءافلخ
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 امزع) : 6١أ ةنس

 اوذخا مهنا ركذف دادغب ىلا رادكالا نم سانلا كارقالا عنمو

 لقد ىلع هوباصو طوس ىتام الور ضصذ دهنذيفس ىرك | 55 0-6

 وا* امس الا ةرادحكالا نم* نتمنا باكا  عنتماف هتنيفس .

 © ليفت 2 ةنوعمب

 ندادغب لعأ 4 نيب برل تعقوو ةنتفلا تجاه ةنسلا هذه ىقو ة

 اماسب ناك نم لك * عيابف ءارماسي اوناك ىيذلا ناطلسلا دنجو

 « نيعنشملا ةذعيبيد ءافولا ىلع نم دادغيد نم ماثأو وتعمل ا / جنم

 نم ةعيب بيسو_ ةنتفلا هذه ميه «ببس نع ريخل ركذ هيف ييع

 نيبعتسملا, علخو زتعمللا كنخل نم ارماسب ناك

 و هتعيبب ءاذولا ىلع ماقأ نمل برل هبصنو 10

 نب كحاو اغبو فيصوو مداخل كعاشو نيعنسملا ةافاوم ةانكذ 7 لق

 ثلثت ءاعبرالا مهي اهايا جتافاوم تمناكو دادغب دازريش نى ب حلاص

 نم نولخ مايا ةسمخ لبقو مايا ةعبرال راهنلا نم نيبضم تاءاس

 نب كيح ىلع نيعتسملا لين اهاثاو ١املف ةنسلا هذه نم مركملا

 ىلع فيصول ةفياخ نادغب ىفاو مث هراد ىف رفاط ىب هللا دبع دو

 7: هلزنم ىلا اعجار فرصنأ رث هدنع ام ملعتساف ! مالسب فرعي هلابعأ

 « ىبكج نب* نامديلسو طايخل م وفعج الخ داوقلا قاوف ارماسب

 قاو رت مشاه ىنبو لامعلاو باتكلا ةلج عم دادغب ناعم ىبا
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 اكرر

 ىورشلا لبق ندادغبب لكفا
 اديك 0 هللا ةسلا تيب |

 ماس هع

 دست يشل يل
 طل مسيري ماسلا |
 هم م

 )ها خئس

 « انوهركي ام هكا اهب لكق

 اميبك و ا اني 0

 اًيدعاذلا ةتغارقلا ءاجو

 © انيبث الجرو دايح 7 نوحورد

 22 ا تويحملا ري

 اَنيِعَمَجَأ 1 لا ىنح نسيبناهللا كلا اوه َدَدِحَف
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 تاتمصمْلا اهباوبأ مّيحا ١
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 10 اًنوبعلا راسعأ نتج ا ىلع

 نبا ٌّلتعا بادغب هاومدق امل هنا ركذف

 هيد قيناكملا ىيح

 نب ليلد هداعف م ةخمرام

 ىلع /صضقتنا كيقلا رقع هلق كتلع ببس ام هل لاقف بوقعي

 ةئتق تتعبو ةفالخل :نصضقن كىقل كيقلا كرقع نثل ليلد 5لاقف ١
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 )ما نس مز

 هسأرب هيلا انيمر ةمواقملا ىلع ءاوتيث ناذ ةاورظنت ىتح «اوقرت

 نم هيلع 0 ام 0 اوماقا ا 0 ىلا © هلذق تملا املف

 م ةخلاج -و اناسرف ا نم 0 0 فيصو ناك كفو تا

 5 ةيركاشلا ىلا ثعبو ”ةبغشملا الوم * ىلا هب هجوو حامرلاو السلا

 رهظلا دنع سانلا نكسو يلا ميتحا نا #ةذع ىلع اونوكي ن

 7 ءالوه ىلا اوراص اا د 0 نم ةذع ناك دقو رومالا تأدفو

 نع ركذف «ال ال :ىا قوي قوي اولاقف فارصنالا ثولأسو 7 نيبعشلا

 فيصو ءافلخ دكحا ناكو كلاخ نب عماج نع كيعس نب رشب

 10 0 فرع نى ل عم عتبطاخت م ٌقوتنلا . ناك هنأ كارنالا نم

 رابح نيعتسملا بورخإ رخل رشتنا م املف نيرسكنم اوفصناو مكنتلا

 ه) 0 فشرلا 6) 0 اورظنير طم> هاند نأ“ 2 (, اوتنتو ©
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 حلاص نسب 02 مداخل كفانشو ان و اغيصوو نيعنسم ا ساجت

 ©6600: 572: ناسيم جل اهّدعا ةفيفخ ةقارح ىف بفيصو ا دال

 نم 0 3 ءاعبرالا مويسإل ندادمغي 9 أوراصق نيعنسملا حالم
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 مالم )ذا نس

 ءامكباكاو ىقابتلعج ةامناو ةفيلخ ىقالعجت نا امكيبلا « تيلط

 امهملعذ 2كلذب املع ام امهنا هل افاد ىنالتقت نأ ناديرت مث

 مأ ىلل تعس هنم ةقلطم تيناك رغابل ةأرما نا ليقو ريشل

 ىلا فيصو رضحو اغب ىلا ليلد وّكبو كلذب اغب ىلاو نيبعنتسملا
 ىلع ٍهيأر قفثاف هبتاك اص نب دا فيصو عمو اغب لزنم ة

 جيف هيأر اووي ىتح هسبحو هعم كارثالا نم نينثاو رغاب طخا

 «ياغب ىلا رادلا 2لخد ىتح مةدع ىف /لبقاف رغاي اورضحاف

 ارضاح تنك لاق هنا 8ىدثرملا :ديعس ىب وشب نحو ,كذف

 مامح ىلا هب :فطعو فيصوو اغب ىلا لوصولا نم عنمف :هلوخد

 كلذ ابو مايل ىف هوسبحن جيلع عنتماف دويقلاب هل دو اغبل 0

 ناطلسلا 7”لبطصا ىلع اوبثوف رودلاو خرللاو ىتوراهلا ١ ف كارتالا

 اورضحو اهوبكرو © اهوبهتناف باودلا نم هيف ناك ام هأوذخاف

 مداعس نب ٌثيشر* اغبو فيصو رما اوسما املاف حالسلاب فسولل

 7” تانيزوبطلاب و هوخلشف ةذع ىف هاناذ رغاب لتقي نأ فيصو تنخأ

 اغبو فيصوو بكر ععامتجاب نيعتسملا ملع املف 5دونكسأ ىتح ؛5

 وقو عهموي سانلا ضكارتو اعيمج فيصو راد ىلا اوراصو ةقارح

 فيهصو هلل لاقف :+نيبهاذو نيثاج حالسلاب هتايلو ءاقلتلا ممب

 2١ 0 فثلظ“ نما )١2 © دزهع مروا 2:0: ةقيلخ.ا 608 )4 ١
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 )ها خئس | مخلب

 ىلا اغب بكرف كولتقي «نا الا كوأقب اف تلروع اذاف كلابعا لك

 فيصول لاقف ىشعلاب هلزنم ىف هتبون 5ىنذلا مويلا ىف ةفالخل راذ

 اهو ىاكم يصنف رغابب ءىسجتو ىتبترم نسع «ىنليؤت نا تدرا
 ام فينصو ههل لاقذ كاكا نم 4لجرو ىديبع نم كبع رغاب

 ةىلع اغبو فيصو 7دقاعتف كلذ منم ةفيلخل نارا ام نملع

 مضيو رموي هنا هل ”اوفجراف هل لاينحالاو رادلا نم رغاب يكتف
 رادلا 632 (سلدكحتو ةهيلشع علخبو 1 بح ىوس#* شب هيلا

 كلذب هوعفادو 7 ىيرسمالا نايمسي اهو فيصوو اغب 8 سل“

 وه سحاف ءدتيحان نمأيل كلذب هيلا بقت نيعتسملا ناك ضان

2 
 ]10 نع ةوعباب اوكاك نيذلا ةخعابذل هيلا عيمجن وشلاب هتيحات قا نك ١

 ةعيبلا ككوو عرطن معمج اًملف ريغ عم «اهضعب وا لكوتملا لتق'
 لاقف انتعيب ىلع نحن اولاقت لكوتمل لثق ىف اهدكو امك ٍةيِلَع

 انل رمالا نوكي و ىتح ةفيلخ م «دعقنف قفئاولا ىباب وأ مصتعملا

 15 انيقبو ”ايندلا وسما ىلبع* ايلوتسا هلق ىيذللا ىيذهل وه“ انك

 ام* اميل لاقف نينتالا مهي كلذو فيصوو اخغب ىلا ثعبف*

 2/46 ورطة 7 215 6 ىنلتول. 2) © تحاوو.
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 مز الما خلس

 نيابو* رغاب هردصب هلعف ىم كلذ رغواذ هنم هل فصتناو ةمرام

 حش ةوغابو ببسلا كلذب هبحاص وغابو ليلد نم دحاو لك

 هرش نوفاخيو دريغو اغب هداقوتي كارئالا ىف ردقلا فورعم لطب

 0 دنس ةجحا ىذ نم نيقب عبرال ءاتلثلا' موي ءاج رغاب نا ركذف

 ىتح «ه:رظتناو ركسلا ىيدش ناركس رغابو مال ىف اغبو اغب ىلا 5
 ليلذ لتق نم ام هللاو هل لاقن هيلع لخد رق ماَمَلَل نم بخ

 كتعنم ام سراف ىنبا لتق تدرا ول اغب هل لاقف هدبس مث كب

 مرظتنتف هيدي ىف ةفالكل رماو ىرما ىلتو ىنارصنلا ليلد فيكف

 زيلد كل اغب دهحو ادي و كناشف اناسنا هناكم ريصا ىجح

 هيوجرس ىبا هل لاقي اغبل بيبط هاقلت لب ليقو بكري الا همأي 0
 ديح“ ىلا اغب ثعبو ىفختساف هلزنم ىلا عجرف ةصقلاب 5 ةربخاف

 هلعجت كلذ ليق هل بتكي زوريف نبأ ناكو زوريف نب ىبكج نبأ
 علصا مت رغاب :ىكسف اليلد لنع دق هنأ رغاب 7ويف ليلد ناكم

 رق هباكتاب الخ اذا لتقلاب اليلد دكهتي رغابو رغابو ليلد نيب اغب

 هناكم نيعتسملا هكو رادلا يف ةمدخل مزلو نيعتسملل رغاب فطلت ؛5

 00 20 ىل نيعتسملا لاق هلونم_ ىف اغيب ةبوق موي ناك ايلف

 هذه اوريصت نأ ىغبني لاقف فيصو هبخاذ لاهالا نم خاتايا ىلا

 /اليلد ةّصقلا تنغلبو معن فيصو لاقف رغاب سمح ىنا ىلا لامعالا

 نع كلزع ريبدت ىف و كتيب ىف تنا هل لاقف اغب ىلا بكرف

 6) 0 رص. )25  © هدم 6 600 د 1 ول 2

 همتش. /) © ,ميصتق. مى) © © او /) © قوس. 2) © 200

 رم. م) © ليلد ىلأآ.



 ١وأ خنس [ماغام

 نيتكامو نيسمحو ىدحأ ذك ل ممم فيلق مث

 ثادحالا ىم اهيف ناك امع 5 ركذ

 قكرعلا وغاب 5 ريغصلا اغبو فيصو 0 كلذ ىم ه«اهيف ن 0

 «ىلاوملا هوما بارطضاو

 عاب © اميلت "نوع بكل كد

 0 عظقا امم ناكف 0 0 هقازرا ىف كلذل مديزف

 كلانه* غاب اهعطقأ ىتلا معايضلا كلت* نّمضتق ةقوللا داوسب

 رسهستو امدوراب نيقاهد نم -- ىدوهب وغاجل ناك بناك / ىم

 ؛ه لاقي ةيحانلا :كلتب لجر ادعف ةنسلا ىف رانيد ىقلاب كلملا

 نم هيلا سد وا هلوانتف كلانع ةرغابل ليكو ىلع ةةمرام ىبأ

 سب نم ضلغم ىنح لع ُ نيك ةمرام نبأ نيكل هلوانت

 ثثموي ونهو ئنارصنلا" بوقعي ئدب ليلذ' ئقلف اريماسا لآ راخف

 هيلا بكري ركسعلا رما هيلاو هما بحاصو ئئبارشلا اغب بتاك |

 15 للحل اقيدص ةمرام نسبا ن راكو اغب نم هناكذ ناثكلا : ١

 سب دج ملظ ى م 77: رغاب لي عذخ اغب داوق لنحا وغلب ' نإ

 ©2) © ه0: - 2) © 6012: : 0 001 ويبللا. 6ء) © هضم -27) ©

 جلتقا 2 0 اغا. ١ ر/ي) 0 كيرتف (. « ىييرتف)ز منم» © اءاطقا
 210 عئاطق. مى) (© هرص., 20 0 اهعطنقا. ) 0 ىم كانه , (ن

 اهصاانطص كلانه, 2) 0 كلت ىم. 2# © طب :مرامو 10252 مامر

 © دمامز, ©2015 ةمرام, 0 جمزام. ©0000. هدض. طلع ىبار 564 دصمهه طقع

 طءدغ, )27  0 رغاب عا ططم» كانه © هلوابح. 7) © هده“



 مزه ال6.

 ءاسور نم ةعامج هرساو اهقرحاو ةميظع ةّلتقم اهلهأ نم لتقو

 © ودبلاب فح ةدق فيطع .ناكو اهلها

 عيسل دكحالا مدل ىضاقلا * رابح نسب كح نب رفعج تام اهيفو

 8 ناضمر رهس م نيفب

 © ةرصيلا ىضاق 0 ىميتلاو 4ىراومل ميرللا دبع ىب هدجا تام اهيفو ة

 نسب قا نب هللا دبعب سرافب كنألو ةيركاشلا /تبثو اهيفو

 © قاحس# ند هللا دبع

 امهب دف ناك نيليفب ناسارخ ىم رهاط نب ديح هجو اهبفو 0

 © و ماوفو مانصأو لبباك نم هيلا

 © ةروجاكلب اهيذف ةفئاصلا ازغو

 وهو تاشاشب لضفلا نب رفعج ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 © خكم هلو

 ه) 0 500. اهذهأ نم. 6) 0 هرس. همز © هس. 24) 5ذع ©

 101ةكعع م0 راو 0 ىم«زراوشل و 14 ىاروبلأ-. قردان دسم “ةطق ىاتط

 17.7. 0 دأتتاناتح 4/706 12011 1296210. )6  0 5. م. ع6 012. ور الأ

 010006 طخ مح. 3 214 01 ةرصملا ىبضاق ىمسلا ميغاربأ تام اهبذو.

 ©. 1055130-21, 124717 هاهو 8. رك 0 بتو. قى) © 5. م.و

 6 وذو: الرغم: ةتتمدت 363. 560 م101311ع ء5ؤر 16ععطعاتتتت 55

 جفاونر 11312 12115115 م1عطاتتتح ل114 1311 2200160 010122 1116131.

 / 0 روحاكلبر 0 روجاكلد.



 م٠ نس | ماد

 لعاب ىسيع نب ديا ىلصف «بلاط نأ نب ىلع نب نسح
 نب* دمج هيراحت ديح لآ نم ىضولل اعدو كيعلا 5 ةالص ىلا

 8 نيوزق ىلا راصن ىسيع نب نجا همزهف رئاط ني «لع
 ناك هنال دحاولا دبع .ىب رفعج ىلع بصضغ ةنسلا هذه ىفو

 م ةرصبلا ىلا ىفنف جدسفا هنا فيصو معرف ةيركاشلا ىلا ثعبسب

 8 لوالا عيبر رهش نم نقب عبسل
 نم ةماعلا راد ىف ةبترم هل ©8تدناك نم ةبترم 2 اهيفو

 © نيينامتعلاو براوشلا ىنأ ىباك ةيما ىنب

 © نيشفالا نب نسل سبلمل نم ةنسلا هذه ىف يرخاو

 نب رفعجب مدقعف كمحن نب ءدجأ نب سابعلا اهيف سلجاو

 ىف ةكم ىلع م تاشاشبب فورعملا ىدوم نب ئسيع نب لضفلا

 © ىلوالا ىدامج

 فيطع هل لاقي لجر يلع بلك نم موقو صمح لهأ بثو اهيفو

 وسفو نراق نسب رايزام ىحخا نراق نب لضفلاب ىلللا ةعن نسبا

 5 نيعتسملا هجوف بجر ىف دولتقف صم ىلع ناطلسلا لماع ذئموي

 سيمخل ب ارماس نم ىدوم صخشت ريبكا اني ن0 0
 ىبوم برق املف ناضمر رهش نم نتالخ ةليل ةرشع ثلثل
 صح ميدقاو ممزهف عبرا نتسرلا نيبو اهنيب اميف اهلها 4 هاقلت

 0.)2 هرص. 5نصرصاع#مت هع ]14 ءغ فتصتث هللا دبع ىب ىسم ىبا

 7056 هللا كبع. 6) 0 تاولص. ) ( هده. 4) (0 ناكو 220

 رادب 10 راد ْث ه) 0 رفعج نب 1231, 13113 435 وأ

 ]10 1/1052 ذضلب ارز © 200: ملء 076 عراساسم. /) © 015 عع

 ىسلتخلا 2) 0 هوقلت.



 [ىن* ارد

 ركذ ابيف هنم .ترهظ ىرلاب رارقلا ئبلاطلا هرفعج نب كيك#*

 هللا ىبع نب* رهاط ىب دكيح ةدجوذف ىولا لأ اهعرك روما

 هاثلا وخا وهو لاكيم ىب كيج هل لاقي هليق نم ءهل ادثاق

 وه ىقتلاف ىلا ىلا ةلاجرلاو ليدل نم عمج ىف لاكيم نبأ

 001 نيا 2نا ركذت .ىرلا يرابخ ىبلاطلا, ,فعج نب 0

 ىلا لخدو . هشيج ضفو ىبلاطلا رقعج ىب دم رسا لاكيم

 دهجو ىتح هثكم اهب لواطتي ملف ناطلسلل اهب اعدو اهب ماقاف

 /زراللا لها نم هل ءدتاق اهيلع اليخ هيلا كيبز نب نسل

 نسب كيحن هيلا جم ىولا ىلأ نجأو راص املف و نىجأو هل لاقي

 ءدهشيجو لاكيم ىب كدمحت هباكاو ىجاو مرهف النتقاف لاكيص 0

 ةعبتاث اهب امصتعم ىرلا ةنيدم ىلا لاكيم نب دمحم اجتلاو

 ارو نسنملا باحعا ىلا ىرلا .تراصو ةولتق ىاح هباكتاو نجاو

 نب ديحن لتقم دعب ةنسلا هذه نم ةفرع موي ناك املف كيز

 ريغصلا نيسح نب 7 ىلع نب* ىسيع نب دعا ىرلاب رهظ لاكيم
 سيرداو * :هضر بلاط نأ نب ىلع نب نيسح نب ىلع نبا 5

 0 الا نرسل تانح نك وما نحر هللا ندع نيب ىدوم قب

 6) 0000. نيك نب رفعجك, 40 121:2 2ععلعب >> 2) © 5 0

 © تاو. 2 0 هادطن١ 2) 0 ىع. هر 0000. !ادكاقز طصم» 0

 6820 ملء.” ر/) © زرالا» 0 نذرأذ 61 7777 تا 6 5 ( رجاور

 0 زخاو 14 انغ 1عءعو1و 77085712. .بسججو ان 01100116 100112:
 ْت

 ا 1 )1 3 1-2 عا (1]0 5112122 2. ١] 6. انانإ نجاو

 ىدغصلا 10وتنتأن1. ؟هتتقع طقع (هدتتتع 00ءعطأ 21112313 5

 5ز:1[حطقتسم ماظماجا12413208123 6556 2065 ©1. ماشال ءا اشيل 5112132: !نلم.

 /) 60600. هرم. ظعععم) ء ©3158. 2) 0 مالسلا هيلع.



 لة. اكفمي | نزل[

 ءاماو ناجرجحب وهو ناييلسب عقل ةىتح هيف هلج بكرم « عن

 0 عبتلا نم كيز نب نسل عم ناك نم ناف هباععال ناك ام
 هللا ىبع' نيب ناميلسب ىاحالب "نقر ىد نتا ل ا
 ديز نب نسحلل تعمتجا اًملف اهلك ناتسبط ىرما /ناجوجع
 ةىلا هجو هباكتاو هللا دبع نب ناميلس اهنع جرخاو نانسربط

 ديز نب نسل هل لاقي ةهتيب لا* نم لجر عم اليخ ىلا
 هجوملا لخد املف ةيرهاطلا لبق نم اهلماع اهنع درطف اهيلا راصف

 اهب فلختساف اهلماع اهنم بره ئرلا * نييبلاطلا ”ملبق ىم مهب

 ماهنع فرصناو * رفعج ىئب كيم هل لاقي :نييبلاطلا ىم الجر

 0 ناذجه لح ىلا ّىرلا ناتسربط عم كيز نب نسحكلل تعيمنجلاف

 فيصو ذكموي هرما ربدمو نيعتسملا ىلع كلذب مبأل دروو

 نيعتسملا متاخ هيلاو /دازريش نسب خاص نب دج هبناكو قكرتلا
 همأو ناذج ىلا عيج ىف ةشآف نب ليغامسا هجوف دترازوو
 ىبز نب نسلمل ليخ هاهيلا زواجي نا* اهطبضو اهب ماقلاب

 هو نب رماط قب كم :ماىلا ناك. ناذع ملسع كرو الص نا كن

 رقتسا اًملف /دحالص هيلعو هلاّمع ندبو رهاط نب هللا دبع

 2) © تما. .25) 0 200.ذ ىهشنا. 2 0 ء.ذ 622056 نك

 200. كلذ نم. 24) 0 ة.م. ه) 0 ىنسللا 7# 0 هس. يو 6

 عرهأ و 6 كوسم: /) © ءناعكفا: :2) 0 ه0 125 داجب 100

 لجر © فل.ظْساف 620 فل_ظساو. 6# 0 ىلا. 7) 0 نارها

 17 ( هسارفو 0 تدارك. 7) (ب هده. 1 لنج 6 عمج- هز 0

 اهلها رواكد ىلا. ميز 0 ل. 7) 0 ديفو. 7) 0 دباكعأر 757٠

 محالصأ هيلاو.



 |مزخلب مهو ندب

 ةشيج فتك .لما كي كيبز .نبب ىسلل ليخف اهلف ةيراسب ناميلسب

 نم خنتخ كيرمو 5020 بلاط لك هل م ضقنَأو هرمأ ظلغو

 ديز نب ىسلمل «تتّدح اميف ماقاذ ثريغو هةيزولملو كيلاعصلا

 نسمب ضهن مث كعتساو اهلها نم جارخل ىج ىتح هامايا لماب

 ىباو ناميلس يرخت هللا ىبع نب ناميلس !ًديرم ةيراس وك هعم 5

 خنيدم 0 نافقيرفلا ىفقنل ظل اذ امهشوبج نم امهعم ىمب سوأ

 كبف 0 ىذلا ةجولا فلا عنب برأ تييشنو ةراس :

 ] ةوسجو م محا هجو ىلا كبز ند نسل داوق صضعب ناشي

 قردمعلس ىلا مربخل ىهتناذ هباككاو هلاجرب اهلخدف ةيراس ةنيدم

 1: رببخ مه مل نكي مسلف كني نم هعمص نمو هللا كبع ىبأ 0

 كيلا لقفأا نم ةعابج ىتدح :ىدقلو « ةسفناب ءاكنلا

 هلايعو هلها كرتو بره هللا دبع نب ناميلس نأ اهريغو ةيحانلا

 7!ىلع بلغو ناجرج نود ةذيفان هل نكي ملف معفاأد الو عنام

 اماذ دباحصاو كيز ىئب ىسلمل هدنج ىم هءاهب ديغلو هل ناك ام ؛

 ادا * نير ىب نسلمل نأ ىنغلب, هناف .هتاتاو هلهاو ناميلس لايع

 ©) ( فيكر 0 فرك. 5) ( ضقدأوز 00111831111 516

 1.1. 220 ضفناو (0202 ضغنأو انك 12 1055©0) ه6) 0 ةيرورمللو و 6 5

 صءز 810. ةاتصذ2 اهم انآ“ 2) © كو. 2 0 204 مسن. رك 0

 دا 5 © 200 كلكك < © الا )١2 0 هنن كفلا م) ©

 هيفار © هيفانر 272817. ةجرع. /7) 0 300. لك. ه2 0 هتممر

 100 ( لدنج.



 )5. خئس العلل

 ءعفسلا لها 5نمو ذابق نب ثيلو ه نابسللفو ناغيصامك *

 الخ /مناكفسادنو نب ءليلخل نب ميهاربا نب 0 ناتسككشخ

 كلمتملاو فتموي ناك سيئر ّناذ 0ميرف لبج ناّكس نم ناك ام
 مكقني ملخ هباكاو :هلبجع اعنتم ناك هنا ةرابرهش نب نراق غيلع

 ة1عداوم عم هسفن ةتيم تام ىنتح دعم نم الو ديز نب ىسحلل

 ل ةرهاصمو ءةبباحمو :لاوحالا نضعي ف امين ك0

 ” ير نسما ءةيداع هلعف نم «كلذب نراق

 ونكا' تركذ ىلا نحس لحما نم هداوقو ديز نب نسلمل فحن
 نم سولاسو رالك ىلي ايم ناتسربط نحم لوا قو لمآ ةنيدم
 ؛© ىقتلاف اهنع دعفد كيري اهيلا ةيراس نم سوا نبا لبقاو صفسل

 فلاخو جنيب 0 17 تستننوو ه لمأ ىحاون ضعب ىف* اهباشيج

 ذكر عم عضوم مهباكحصا ىم دعم 90 نمم ةعايجو كيز نب نىسحلا :

 ةنيدم هلويخدب ربخكل لصتاف هاهولخدف 0 ةيحان ىلا ميقلا

 لاخر نم ههجو ىفوم نم بر لغتشم وهو سوا نلب لاا

 5 قاحللاو هسفنب ءاجنلا الا مه دل نكي ملف: كير نك 0 |

 ©) © ناسواقو ناغهصاك م © ىاسوامو ناعمصاك 5ع هك 100ز3,

 انمار 1١ 3 21 ءاقد4.م م. 36. 95) (© هططت و2 02) © نرش ا

 راح كسحا 1012123 ءك 600007 5 رير 6

 ناكاسادداوز 2ك كتل 120 نافسادادنو ةرحب طهور 116

 اا", 8 ءا (مدضةع, م. 128. م) 0 ميرق. .) 0 رامهش. 20 6

 300. هلاحرو. 242 © ةءم. 210 0 كك 2 000-05-2

 72 (0000. افك و نع فيسكذ 0 ىفكت 000 ىفكف)»

 7) 0 كلذ نم 0ه) © هده. 0 م20 ىف 22غ نم م) 0 تبشنناو.

 0) 0 ىم. 7 0 200. ىم. .  0 اهلوخدف.
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 اهأثم 0 ةخفدم

 ىلا هوعدب 0 م ها ه ىيلعلا ميهاربأ نسب ديحكم خلاسر نع

 نب نسلل جافأوف اهيلا هعم صخاشف ناتسربط ىلا هعم صوخشلا

 ىلع نود سولاسو رالك لاهأو مايدلا :ئلك تراص هدقو 0 كبز

 ىسللل عافاو املف ةدحاو هللا دبع نب ناميلس لاتقو هتعيب

 ءاشورو ءهروغتلا لها ةعامجو متسر انا 48ل عياب# كيز نسبا:

 لصا نمو 7ناتسج ىب نادوسفوو * 0 ماشالو 7 اباجك مليدلا

 ةاادلاو هلاعلا لغات حرم دنع نكو. :ىيماكتو نب .هللا .كيع نابوو

 خبال ا هللا ىبع نب ناميلسو سوا نسباب اأو مكلف اهنع

 لسا نم هعياب نم 3 كير نب نسل ىلا هنن مصناوا ةيراس0

 نانسربط لابج 0 ةايلز ِِ- اهب هروهظ غلب ب تركذ ىنلا ىحاونلا

 ©6) 0 هرص. 6) © طلع ءأ ]ص158 كورن. مز © ه2: ق2 ©

 ةعلاو 6 0 نيرعتلا. ٠ ريث) 6 2 0 تار اكك تكا

 مدل سالا [.ءءانمدعتت 770ي70. هع ماشالو ايادكك هدغوتل 6556 03,

 0 عزتك ةتانغعتت 1هاتطححب 20131215 اباحج 0111108.5 مايل أ

 مانشال, ىجو ©( ىجاو كتع00 اياج ءووء 1لعدت 3ع م ءغ 20

 ممتعا ءقوع كورت 31220083 تتضح مشسر ىب نايخ انك 002,

 117ر1  (وعللعت 1 "مكر 3 د1. ]ا وعغهتطلتتلل عقأ نايخ 11100

 11502126 811ج ه0 200 1. ظدمودتت ©. 151620131 (0ع 60 ظهر 1. ©.

 رم. 5) هعرمع] (© عهمط) 5ءاماتتتت ©55© نابح ى) 51غ ةطحطع 1عع-
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 صتس و ند ةعةحتف
 مهو اخذ دبي |ةزثي

 هبكر ىتخلا :لتمب مايا ةذبيكر نم* .نونماي,«ا8 215 ىشلاا

 "نأ مليدلا خملعان هعم نم ىلعو هيلع 2 عنرفاظم هنولأسيو 0 ب

 اسما «دالبلاو نيضرألا نم اهيحاون عيمج نم عضرا ىلي ام

 نا ورهاط لآ يجني ىم لامع اماو* رهاطل لامع ماما اهلامع

 ه مهل ليبس 4ال ةتذواعم عوم اولأس ام ناو 8 2داجا ىلا اوجاتحا

 اذأ ةروهظ لدي م أوتوب نأ نم 7 قنع فو لاوزب الا بلا

 كيع نب * ناميلس لامع نم يدي نجيب نم برك اولغتنتا 4

 [هلامعو ناييلس برح ىلع ةرهاظملا تولأس يذلا عيلعاف هللا

 هنم اوفاخ امي ”«اونمأي ىتح كلذ جتيافك نع ”*نولفغي ال هنا

 رم لسعاو ه8 اودقاعتو* كلذ نم عيلأس ةام ىلا مليدلا قباجاف

 نب* نامياس برد ىلع اضعب ضعي رت ةنواعم ىلع سولاسو رالك

 نيميقملا نييبلاطلا نم لج 0 3 رفعجو نيك متاسر

 ىلا هنوعلي ميعاربا ىب ىيحم هل لاقي ناتسربطب فذتموي ةاوناك

 ,ىانم لجر ىلع ”مكلدا ىنلت ل لو 1هيلع عنتماو قاف هل ةعيبلا

 نسلم هنا بخاف وه ىم اولاقن ىنم .هيلا هوقتوعد امب موتا دوف

 ىلا ىلا ميقلا هجوف ىرلاب هنكسمو :هلزنم ىلع ٍهلدو كبز ىبأ

 «) © الو. 65) 0 جتوبكرو هدا. 2 0 300. سوأ نب نيك

 لتقلاو ردغلا يم 2) 0 عتراطم. )© 3ك يم“ رقت ل

 نمر ددص ,هاطلا لايع“ ىي) © هدمنز لجي مدموات 220 دكتي 20110 0.

 /إ ع 83121 60 عتاد, طن 0 اما " 2260 ايضا

 مهيلعر 120 اودابا كك © هنن )2  © نودقعمر 0 نولععل

 7) 0 نونماب. 6) © 2.دقاعتو. مث) 0000. دنوعس. م) © 20
 بردح. 7) © مللادأ. ى) 0 وهو. 2 0 هده. ءاأ 560. 701168. 5: و.



 اها“ لة كيم

 نم ىلع ةلاضفالابو اهب سانلا ةماعطابو مليدلا ىم هاهمار نم

 انبا* اهو رفعج رخآللو نيكم اهدحال لاقي ةامهيلا «ىوض

 تاوملأ هتزايح- ىم نوراه نب رباج للعذ ام اركناث ناوخأ «متسر

 كلت ىف متسر انبا ناكو مككلذ هاعنامو دما * تيفصو ىذلا

 ايهتيحان مف ىمم* امهعاطأ ىم اضهنتساف نيعاطم ةيحانلا

 تاوملا /نم هتزايح مار ام* ةزايح نم نورا نب رباج عنم
 لخاد ريغو /وكذ اميف* ةخيحانلا /كلت لال ففرم وه ىذلا

 برهو اهمهعم أوضهنذ هللا لبع ىب كيحم هبحاص هعطقأ ابيف

 امهعم ضهن لكلق نممو امهنم هسفن ىلع انوخ نوراه نب رباج

 دبع ىب نابياسب فقحلخف /هلعف د دحذلا رباج مأر ام راكنال *

 امهعم ضهن ىمو منسر انبأ رفعجو لكيكام 7 ىقياو رهاط نب هللا

 نم هتزايح لواح ام ةزايح نم لواح امع* رباج عنم :ىف

 اهلك ٠ناتسوبط ليماع1 نا ١2 كتلذو ”دشلاب :تودكف: يذلا :تاوندللا

 1 هللا كبع ىب ديكم وخا وهو هللا كيع ىب ناميلس

 ث ىلع نيعتسلمللا لماع هللا دبع ىب را .د ليكام

 0 ميقلا نقي !ذاملفا' 2نكتسووب لك <: ئزشلاوأ ئرشلاو نانسربطو

 اد 3لا ىبعلاب 05 مئانو عورك دو مليدلا' نم ةناريجب ماولسار

 لشقلاو ردغلا ىم سوأ ىب دمحم هب هبكر امو /هنيبو عنيب

 ©) 0 اهمورب. 5) 0 ةذصع د« «) © ىهيضنأ. 2) 6 6660 هيلا:

 6 0 مه نانبا. (01. ةاتت73 امام 15. ر/) © هده | 2 ©

 نم١. ) 0 ةء» 2) 0 ل. 6) 0 هده. 210 ىتلا ةطات0 © 681

 ىذلا“. 4) 0 ناكو. ) 0 200. رهاط ىب. 7 © هدم. 0

 رهاط ىب دمدك 4 2216 هاط. 5) © ىلا اولسرأ.



 5١ه. خئلس ا!ةزاه

 دلاو نمو مهنم اوركنتساو ةةيعرلاو هيحيا تح نم ههفسبو

 خيلع طخلخعو خايف ميسو © قهفس هللا كبع نب ناميلس نمو

 عم رثوو ماهرتكا حرب * باذنلا لوطي 6« صصقب عايف رمل 0 ءوس

 برق مام ىلا .هلوخحب مليحلا سوا نبأ نيت ىناركت مش

 5لسعال ةعداومو ملس لصأ 5# ناتسربط دوحلح نم مدالب نم

 ناكف ناتسربط ىلا ةاعجار ىفكنا * مث لتقو جنم ىسف 7 ةراغب

 لوسر راص املف اظيغو اقنح هيلع ناتسبط لها ة#داز امم كلذ

 ناتسيبط أ ىنارصنلا نورا ىب رباج وهو 7هللا دبع نب دكيح#

 100 نب رباج ىل ليق اميف لكمع ,/دكيكم كلانه* ءعطقأ ام ةزاببحأ

 ناطلسلا قاوص نم هللا ىبع نب ىّيحم عطقأ. ام ىلا «نوراق |
 اهب ففنوي ىنلا ضرالا تاوم نم ةب لصتا ام زاحو هزاسف

 كلذ نم هتزايح همار اميف* ناكف ركذ اميف ةيحانلا كلق لهاا

 رالسك اهدحا وسي ىيذللا نيرغتلا /,م بوب ىذلا تاولأ

 ؛5 م نافورعم نالجر فئموي ةيحانلا كلت ىف /ناكو سولاس رخآلاو

 ةيحانلا كلت طبضب اهدق نيروكذم ”اناكو وه ةعاجشلاو سأبلاب

 ©) © هتعسيو. 65) 0 ةيعرلا ىمس. ه) © هد». 21ه 0 عتربسور

 © 5122 كر: 2 © 5 عمار“ 6) © هاطص.ر 0 ضصتعي 0

 601 عيفز 61112 201216 اهيف 2051 لوطي. 7)© هرص6 2 ©0)5 

 0 م :
 لها. 7) © هراغبر 0 هرواغب (- ةرواغم .٠) 2) © راعذلا عج
 2) ©0007 1! 4 6 200. هيلا. هد © قكلانف نكنيكمر 2

 اهدي. 272 ىنأرصنلا» هر 0 ير كمل امم مر
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 ماجور ح ايس ب ليو نع وبخل ركذ

 رج "ام هحي ىلع .ىرج امل 0 ندا هللا منح نب نييك نا

 عراقسر يطب ناطاسلا قىلاوص نم نيعنسلا ىهعطقأ 0 لتق نم 5

 اهيف* ءهذعيطق اهعطقا ىتلا عئاطقلا كلن نم 0 عئاطق

 اهنم فسفارسم اهيف ةيحانلا كك (للف» ص در و اهتاذك ناك

 اهيلع :لحال سيلو عتحراس ىرسمو عيشاوم يارمو 1 عبطتخم

 ضايغ تاذ اهنأ ميغ صضرالا ناتوم نم ءاركت 2 اهو كلم 0

 رفاطا ى د هللا كيع نب ليح ىل سك ف اهيف مهجوف 3ك , راكشأاو

 « نوراخ نب* و ,داجح مل لاقت ا ركشلا ٠ نوراغ نب ركب هينا اخ

 نابيلس ذثموي ناتسربط لماعو ضرالا نم كلانه علا ام ةزايخ

 رهاط ى 3 كلل بع .ذ 0و هاط نب * ديح ذئءيلحع هللا نيع . نبأ
 فر

 نامياس 1 ىليتسملاو وفاط نسب 40 هللا. كبع ىب* نيك رولا 15

 ليحا قرف كلو ىضلبلا سوأ 0 ني / و مأ 0 بلاغلاو

 كب /ىّذأت نق* ءاهفس ثاذحا جو اهنم ةنيدم عهنم دحاو

 ) © 01 2) © 01 7 نب. ) 0 [ةصااتت> دعبطق 5

 2 0 برقي, 220 0 رعت © ىبرعت“ كرا 0 يور

 كتسمجا هزم و. ىز) © اهاعح 1 ]خ مقا كن 1778ي171- هدب من

 /) عطب 0 ةطيحكدز معنءرتأ ء« جمع. 2) © 200. كلث ىف

 سبلو فئفارسم اهيبف ةيحانلار وانقع ء 260ءا110116 0

 0904 كدع ”لعضاتتل» 76 (0هرسل 4) 0 ىداتق.



 1 0 |مزث“

 ُ هللا لوسر ناك ول لجر لتقب ىنهتل كنا ويمالا اهيا لاقف

 اعيش هللا لبع ىنب نيح هيلع ٠ اف هب ىزعل اًيح

 لوقي وهو « ىرفعلل مشاه *
 يم ريغ ىبنلا مكن ن 1 ايبو ولك ٍرماط ىنب اي

 5 ىركلاب ةهحاكحت رول هلك ا نوع ارو 9

 ارهظتسمو ىنيسحلل اًذكم هىيكتابلل هجو دق ىيعتسملا ناك

 جر

 عم ناك ىنمم ةعامج ىقلف ةفوللا ديرب بحاص عتعمو ىضف

 0 ىيكإ ركسع نو ودبري خيطاو 6 خقوسأ ماعمو رس نبا ىبكإ

 10 فيسلا عضجو ,اهبهنب نأ داراف خفولل أ لحخدو لتقف كسلا ايف

 امانيا م ماقاو' اهب نديبالاو :دوسالا ماو نيسحللا عدم اناقإ ١

 © اهنع تك 02

 1 نب 00 د نا نب ةدكيز نب 0 د ليعامسأ

 15 «اهنم ناضمر رهش ىف بلاط

 7702 116 1( ١ 220 006+ © مضاف نب. 1ذ رص 77م .,. 414

 6 011 01 6 عرج
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 ىو 011 ان 001“2135 1. ©. 333, 1 ىرح يد توفلاب ا 4 »
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 تاك 222 0 20) 0 نأ“ 6) ©( 3123© 70013 ءأ 2
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 نا مث ةركنم فيسلاب خبرض ه« هنيبجب اوأر لنا اوروكذو ىطقلا ىف

 نيعتسملا ىلا مسار ليخح رما ةرهاط ,ىب* هللا, دبع. ىب دنيح

 بصنو ةدهديب غلاب هيلا بتكو هيف هافاو ىذلا مويلا كغ نم

 اوزمدتو اورتكو كلذل سانلا عمننجاو م ارماسب ةماعلا بابب هسأر

 ةعيلخ قاحا ب ميعاربأ نا هبصن 4 جريدلا ميهاربأ ىلوتو 5

 همن 5 طظح مادطخ ةهيكعمنتف « كوسم هللا دبع ىب ليحت

 كيبع نب ديك كلذ انيك ملف وسم بابيد ماهيب بصنيل دادغب

 قنا هللا دبع ىب دمحم ركذو .نءانلا نم عمتجا نم ةرثكت هللأ

 تيب ىف قودنص ىف هلعجو هبصني ملف اوعيتجا هدنبخا لع

 نم سوورو ىرسالاب ليعامما نب: ئيسحلا هجوو هراد ىف حالسلا ؛

 عم ناك نىمم #ديويصع ىب دجا هل لاقي للجر ةعم هعم لئق

 اوسبحث هب رماف 58ب ءاساو عاجاو 4 6 ةدكفا .ميكاربأ نب, قاجتا

 جفصلا لأسي هللا لبع نب ديحن هيف بتكو ديدلل ىجاس ىف

 ىف ننفدف بصنت الو سوورلا ىفحت ناو متياكضب رم قنع

 سلج# رضح هنا نييرفاطلا ضعب ىع ركذو بهذلا 7بابب رصق ا

 مفلابو ةرع نىب* ىيدعكإ لنقوم 0 1 وغو هللا كبع نب نك

 هيلع لخدف هروضح مريغو نييبلاطلاو نييمشاهلا ةنىم ةعامجو

 هنونهي عاعمبف لتخد نيف ىوفعلل مضاف وبدأ ه مثيهلا نس ل دوأد

 00 ا هز © هل 62 © كا 3 2 6ك

 ريحلا ز 915110124: 2. ]وز 2. 2) 6 ها وو 2700 0 ةءبصني. 7) 6

 و 5 طع م0216 اوعيتجا كف. ) 05. م. 20 هو. 0 جيلا.

 /) © باب. 7) 51م ء>ءء05 7061. ةهتحطص0 0 ايم 2

 نيرا. 0 © ©0115 كا 21354004 1117 331 مكْسعلاَر لك كن



 رو اآهأ)

 لزنف باتنملا نب ىسحكم هل لاقي ءافرعلا نم «نيلصاوملا ةباككأ

 عع للم ]0 دهوجوو و :ىف ةهلعجو هسأر نخاو هكذف هيلا

 ىبع* مب :ىبح ىلا بتاطخلم ىب»ناكرلا ىبع نحل كانك 0

 نب سورعلا* ىع ركذف ىحاو ريغ هلنقا تاو رفاظ ندا

 ةافرعي للجر عم هفاخ اوكلجوو اكراب هدودجو عنا* 2 اع

 ىغس تاو هبلسو هنعط هنا داو هفيس عم ّئنالقسعلاب

 مانسلا نا لاسخ .نيسحلا نا ن_ىعركذو كتف هللا ناش

 رهظ ىف اوباصان هفرعي ال ههظ ىف الجر سلغلا ىف و ىعط هنأ
 قمأرلا كروو هاعذا نم ةرثلل هلثق نم د الو ةنعط م 1

 ةروقي نم :اوبلطف ريغت سىقو .ةرهاط ىب* هللا نبع ند نيك

 ورازمل برهو دجوي ملف +ةخيصاغلاو ةقدخلا جرو محلا 8

 لعفي نم: ىنيخابنلا 2ةيمركلا نم :نحسلا ىف طنمم بلل

 كيوتل ى .بكاسلا نابع نم لبجر 0 هبلع مدقي ملق كلذ

 ه+ينبعو ةعغامد - ارا و هناف ىدغصلا نسب لهس هل لاغي
 ب

 15 رك لسخغ نأ لعب روذاللاو كسملأو ريصلاب نه 11 بابي ةروقو

 0 0 قي اكول هعمل 0ع آخ[ دعت عمقا طاتق 12 0811311 65[720أ.

 م1171 01 نإ 6( © 2 هك © 2) 56 0

 عارع نام سرعلا (5. سرعلا). 0:13556”1 6ع مهارسع نب سرعلا»

 2 0. نسجم هنأ ها دممم»> 1(ءتنتتت حجو 220 اوجحت 7 4|

 اهيل 4 6) © ةنعط كك 06 للجر. /) 0 هدص6. 2) © عيلشعلا

 2 6 3ك 2 6 ةيمرلللب © 57: 00 نيحابدلا و 0 نيحابذلا ز

 ظ210]10*2 نفيحادحلا ه2) 0 ردقي. 7) © هديب ر 220 كسملاب

 رينعلاو.
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 اهألء م ةخنس

 ةلجاعمع ىيكح ىلع اوراشا برخناب هول ملع ال نمم ةيديرزلا ىم

 نم هيببلأ فحف كلذ لتتم هباككا ماوسع هبلع نتكالأو ا

 تلخ ةرشع كثلتل نينتالا ةليل ةقدنخل ءارو نم ةفوللا وهظ

 ساناو لجت .ىتب نم ناسرف ىف ىلجعلا ءمضيهلا هعمو بجر نم

 ريبدت الو ملع ىوذب اوسيل ةفوللا لحما نم ةلاجرو كسا ىتب نم

 | لفتاو ءباطماو -هانيشخ :اركاكص رش :هتليلا اورساف..ءماجش الو

 فيتسلا خايف عضوو اوموهناف نيس باكا خيلع لكج رق ةعاس

 8 مزهذاف ىلجكلا 1ر همج نب ءالعلا نسب مضبهلا ريس ١ لوأ 9 ناكف

 ناقلخ * ىبقلا اذ ىقعص حالس رغب لزع عرتكأو 0 لعا ةلاجحر 10

 ربع نب ىيكج نع ركسعلا فشكناو ليخأ عتسادف «بايتلا

 ن4 هكخا ىننلا.:نوانربلا عب ارطقت, ىقو ١1 ىتبت . قشوج !ديلقم

 هل لاقي نازع نب دلال ىئبا هيلع فقوف-دومح نب هللا دبع

 ار "انما ىاسلارعع .لئلعا ٠ نم, 8لاجر- هنا. .ىنظو ةفزغي -غلخ هويخ

 جرفنا دق نيسدل وبا هللاو اذه م ىخا اي دلاخ ىب هريبجل لاقف

 نم الجر ريخ رماف «هبلق يارفنال ةصقلا فرعي ال لزات ومو هبلف

 ه) 0 يهل. /) © دكنلملا 0 قدمحلا.. 2) © العلا ىن مضهلاو
 12172 1ععأع مصنعا. 0) 516 © ه6 0 «10(0. 15 ءا فتلك.

 ادا" )50 هل ري 60 هيلع مىي) 0 وا 4) 0 روهح
 0) 0 6. ور 100+ هاص. لقا. 2720 © ءاقعض. - 50)2 هده., ( ىتيو

 166 ءرر1 عزع 7 عهوررت. )772  0 ]1ع ربح ر 1812 5 مز فلمأذ ترتخلا ك

 ريخ. 2 ) 0000. 5. مو ثنصك انأ 766عإتا. ه) ويس مز 0

 1 1 قا 7ز) 600 » هردصو



 ةما غم اما

 ديك بيسلا ةنوعم ىلوتي 5 ىرازفلا ىباي فورعملا «يرفلا ىبا

 6بيسلا لصاح نم هددنع عيتجا ام لبحت هللا دبع نبا 5

 ئينح ىصمو هب رفظي ملف نايادجا ريع نب ىيح لوخد ليا |

 سلفلا هجو باطخل نب ناجرلا دبع هيقلف ةقوللا وحن ريع ىبا
 5 ناممرلا دبع موهناف !اديدش دانق 6 خفوللا رسج برقب * هلذاقف

 ليعامسا نب نيسفل مدلفاوو ىهاش ةيحان ىلا زاحناو باطخل نبا

 ةيديزلا هيلا تعمتجاو ةفوللا ريع نب ىيك 0لخدو اهب ركسعف

 هيلا تعمتجاو هرمَأ :فثكو كيحن لآ نم ىّضرلا ىلا ةاددو

 نادغب لهمها ىم ةماعلا هاليتو ةوبحاو سانلا نم ةعامج

 ٠ ةعامج ةقوللاب هعيابو هريغ هتيب لها نم «اوّلوت مهنا مكعب الو
 هل ةنايد مال طالخا هيف لخدو هولعيشت ىف ريبحتو رئاصب من

 جباود هباكعا حاراو 9 حارقساو كاشب ليعامما نب نيس ماقاو

 تلصتاو تارفلا ءام ىم بذعلا اوبرشو عسفنا هيلا تعجرو

 ندعلا عي ةفوللاب ريع نب ىبيك ماقاو لاومالاو ةريملو دادمالا مهب

 15 ةعامج- واو حالسلا عمجبو لاجرلا ضرعيو فييسلا عبطيو *
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 أمأم الم نس

 لفسالا بيسلاو فوفطلا لهاو بارعالا نم ةيحانلا كلت نم
 | ك0 دسم ا ةرتكم# ناتسيلب + لقأ "رق طسلو ل فاك كلو
 بعصم ىب ميعاربا نب ليعامس نب نيسل هتبراك هللا دبع ىبا

 كلاخ لثم ةعامج هداوق نم ةدجانلاو سأبلا ىوذ نم هيلا مضو

 ىاو ءسلقلا هجوب فورعملا باطخل نب ناجرلا ىبعو ناريع نبأ:
 «ىبابضلا ىعسو ةزهج نب رصن نب هللا دبعو 2ىوتغلا انسلا

 دفا ىم, ةعامجو لضفلا نب“ ةيحا ىئب دنيا ةيقاكسالا ضل

 ءازب * لزيتف ليعامسا نب نيسفمل صخشو مريغو ةيناساوخا
 نب نيسخل هيلع مدقي ال< رع نب ىيحج هجو ىف /ىَدنفَم
 اهنيب ةيرق ىو 7ةيركبلا وحكأ ” ىيك لكصقو هعم نمو ليعامما

 مدقحل هقحلي نا نيسمخل ءاش ولو ميسارف سمخ :نيسق نيبو

 ا د نيستلو ببسلا ىقرش قريع قا يدك“ صل رق

 ال ننلل لعجو اروس ةيحان ىلا ربعف 7فاباحجا ىلإ راص ىتح

 مءاوفقواو هوذخا الا ىيكجب قاكللا نع رجم افيعض نوقحلي

 تعا 0 ناكو ىرقلا كلت لغأ نم ريع نب ىيتك ىلا* راص نما

 01 0 دهاظير 61)2 كرون 0-22 سسلغلاو © ونفع 0مل

 ©4) © ىينعلا. ©) 0000. ىبابضلا. 0 7 1201101118 0

 11ه مطلع هرج. دماتتسم '1ةطوتث. م 0 اذيبقعف بابو © أراب

 ىدينه 61 )ةعالط 211 0 برا © ه2: ازا © هب كسلا 0

 هيركحيبلا. ثلتطا ممدصعتت طمتج 127ع210. 2) 0 ىيسف : 200101 70-
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 .١6 خنس اأهأرب

 ةدعلاب فرعت ةيرق ىلا رصف ةجولفلا 4 قاف ةفولتا للفا نم

 رهاط ىب هللا دبع ىب ديح بتكف هربخ دكيربلا بحاص بتكف

 لماع ناكو يسخرسلا ديمح نب هللا ءدبعو ىسلمل ىب بويا ىلا

 ىلع عابتجالاب اهرمإب داوسلا «نواعم. ىلع هللا دبع ىب* نلمح

 5 غبصالا نب ركب ةفوللاب ارش ىلع ناكو 4ريع نب* ىئيكح ةبراح

 ةفوللا ىلا و ناسرفلا نم رفن* /ظتعبس ىف وع ىب ىيح ىضف

 هيف قو ئذلاو* هيف مام. فخاف .اهلام. :تبب اللا راضو اياخلت

 هرمأ رهظاو رد فلا عووعيس 7 قرولا نمو ءىتن ةدايزو رانيد اغلا

 جرخأو اهييف ناك نأ يح 7 ماو ا نينجسلا مخفو ةفوللاب

 10:4 .نلكو ىسخرسلا نوم ني هللا دبع هيقلف ماينج اهلك

 كرد 7 صاصق ىلع ةبرض رمم نب ىبيعا هدرضت ةيركاشلا ه١ -:اذع

 ىبك ىوحو هباككا عضم دوه نبأ مزهذاف 0دمتنكتا هيجو ىف

 نسب* ىيحج يرخ رق لاماو باودلا نم دويح نبا عم ناك ام

 ناتسب هل لاقي عضوم ىلأ راسصف اهداوس ىلا ةفوللا نم 4 هع

 ١ هتعبتو ةفوللاب مقي مثو 9ءالبنج نم مسارف ةتلث ىلع هنم ابيرق موا 5!

 ' برق نم* ةعامج هترصن ىلع /نتعبتجاف ةيديزلا نم ةعامج 28
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 العال )ه. نس

 . هما ميلا لآ. امو: هروهظ :ببس' ىع بخل وكذ

 تنني ةمطاف نسا م دمأو رع نب ىبيك نيس ايأ نإ ركاق

 رفعج ىب ةهللا دبع ىب* ليعامسأ ىب هللا كبع نب ه نيس

 اعرذ هك قاض نيد همزلو ةديدحش .مةقيض هنلان بلاط أ نبأ

 نم همدقم دنع نييبلاطلا رمأ ىّلوتي وهو 2 ىب ريع ىقلف ه

 ليقلا هريع هيلع* ظلغاف .هتلص ىف..هملكف لكوتملا مايا 6 ناسارخ

 لإ اسوبح لري ملف سبحف موسلج“ ىف رع نب ىيج هنذقن#

 ماقاف مالسلا ةنيدم ىلا صخشف فقلطان هلم ,مب لفك * نأ

 كي قزر ىف افيضو ىقلف ارماس ىلا راص رث ةئيس 8لاك اهب
 كلتثم ىلع ىَرَكُي ءىش /ىال لقو :لوقلا ىف فيصو هل ظلغاف هل

 ىبلاطلا ىفوصلا 7 ىبأ نأ رهاط 7 نأ نبا وكذف ««« دنع فرصناف

 تابف اهتكبص ىف هجورخ ناك ىتلا ةليللا ىف هاتأ هنا هتلح

 ماعاحلا هيلع ضرع هنأو .هيلع مزرع امم 7ع يشب هدملعي منو هدنع

 ال انلكا انشع نا لاقو لكأبب نا .قاف عئاج هنا هيف ىيبتو

 لعظف * ىدنع نم جرسخو راةكتف ىلع 0 مزع لق* هنأ كي 15

 رفعج نب ىبوم نب نسل ىب* بويا اهبو ةفوللا ىلا ودهجو
 رهاط ىبب هللا بع نب كىيح لبق نم اهيلع الماع ناميلس نبا

 ' ةعامج هيلا ىوضو بارعالا نم اريثك اعمج رع نب ىيحك عمجن

 "الا سلا ة) نست 2 0 هعناتمب )© ا
 6) 0 ىف هل. م) 0 هدص.,ر ةتتص 128. مسيحو. ىمى) 0 نلعك. ) 0

 "ا لاح قع 2 0 قرولا. م) ( لل. )2  0 هج. ا1[ 01100116

 27) () 0. 7) © كرمأ نم. 0) 0 مزاع: ضم) 0000. دكتف.

 9) © اهجوتم, 10* اهيفو.
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 اثةهء فش أمام

 كلذ خا ليف 5نقو ةفوللا لما نمد ع ىمجربلا راع دو تل

 © )5. خنس ىف

 در صنم دار عهدا ىك رج ا لها باصأ اهيفو

 + نوقابلا برعو اهلعا نم فلخ تامو رودلا اهنم .تمّدهت
 :ةعمج موي ارماس لها رطمو اهجراخ اولزنف ةنيدملا نم ءاهلعأ
 رشع* سداسلا مهي كلذو ىلوالا ىدامج نم نيقب 4 سيخ

 ذو ميلا كلذ ميغلا:قبطأت بو تميس ا
 © ىكس مت سمشلا رارفصا ىلا فتموي الئاس؛ ادوج وطملا لِ

 نم نولخ ثلتل سيمخل موي ةنسلا هذع ىف ةبراغملا تكرحتو
 ٠ اوقفت رق ارماسب مرسل برق * و نوعيتجج اوناكو /ىوالا ىدامج

 © ةعبلل مدي

 نيك نب ”ىنوم ؛ىبا نيضلا ىبع ةنسلإا: هذه ىف ناتلا ماكك

 © كم ىلاو وهو مامالا ميعاوبا نبا

 مويعفانفو .يبسمخ غن تدلك د مث

 15 ثادحالا ىم اهيف ناك ابيع 0 دك

 ”نيسخ نب ىبح "نب رع ىب ئيج روبط نب د ا ل
 مهّصر بلاط نا نب ىلع نب نيسخل نب ىلع نب كبز نبا
 «1:لتقتم ناك اهيفو ةفوللاب نيسنخل قلاب قل

 ت)"©' و. م. -50)82 هدم: ىف. 2 0 هدصن 20 0 5200 نك
 ه) 0 سصهلع ىيرشع. 110 © منعلا م20 ميغلاو 0 5.2. رك 0 4

 اهنم. قردأا 26 ةيخالا. 8( م أوعمجد» /) 0 سبل لكنع.

 2 ىستحو 0 ع 12 2110 10مم دزصع 31[, الأ 100116
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 امهر ارا

 عيبر رهش ىف ىيطسلف ريغصلا اغبو زاومالا فيصو وو هاشناخرف

 دادزي نسب عاص ىنأ ىلع 4 هبزحو ريغصلا اغب بصغ رث رخآلا

 كيح هناكم نيعتسلا ريصو نابعش ىف داذغي ىلا مناص ودا يرهق

 | يسال ققاسولا نارتو رصف 3 يكارجر ال رصف نينا
 ء ينودملل كلذ ىف لاقف 4ةسير «ديمحو

 هل وبمن ال نيرمط اذ / شاع ام كانعم ليبعس يي 3

 ادق انيف هللا ياش اذويضاقما تسال

 07 ادن كدلنر كيس ناك دملج نا ب م
 ة«فاسخ هل لاقي عضوممب بلح برقب ناك اًملف رغتلا ىلا دادغب نم

 وهو لاقف دعم ناك ام بارعالا لخاو م هتلتقف بلل ليخ هنيقل ١

 7قايسلا ىف

 ليس, عيصلابلاس مآ ليلا ليلا ىف:كيرأ
 نب 0 نيو لرجل (رتفأ ثاكذ

 © ليجدلا عراش ىف هلزنم ناكو

 نب رفعج هيلوو ءاضقلا نع دحاولا دبع نب رفعج لزع اهيفو

 ©) © هدص. © هيرحو. 6) ©0000. طثع 0 نأ 01100116 (01

 .هأ ىتسصث , ه0 ©0115 د1151 :ععاع انغ :ءءععمأ٠. <) 0 ليج. ©)

 5. م.ر الغ 01100116 (0011. 6) ( طحقلع كدينكلا © ©0122 كاف

 انك معمعت. ر) (0ل5 ناك نغ ]آش ى) © هبوير 0 هيوم 116 0110-

 016 015.0 كانون 2016 تاك 2 0 تكابتحلا 560 ©.

 لةعلغ 11, ممم. 20 0 هلتقف. 2:0 ىوسلا, 0 تامل 2 1
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 شماتا مخ ىف سابعلا هنبا لعج دق نيعتسملا ناكو هكستكاف

 لاخوي هسفنالا ةثلثلا ءالوه -ىسع :لاومالا نم لصف ام نايف

 ذكتسوي هعايض 5 ناويد بحاضو هبابسأو هتاقفن ىف فرصيف سابعلل

 كر ظنت ىلاوملا تلعجو هسفنل ةليلج الاوما كلذ نم عطنقاف هليلد
 ة بحاص وهو * شمانا لعجو ةقيض ىف و كليتست لاومالا ىلآ

 ةفالشل روما مذغني هيلع «ليتسملاو هرثما :بحاصو نيعتسلا

 نازحي لاو -رثو دب“ ىلوملا ايلف لوم هلك كلذ م اك سا
 ىلع ةنغارفلاو كارشالا و ترمذتف ريبدتلا ايكحا ىتح هيلع رمالا

 تلخ ةليل ةشع ىتنتال سيبكل ”مهي نم هدهيلا يرخو شمانا
 «ن اوركسعف خرللاو رودلا لخا ةنسلا هذه :نم رخآلا عيبر رهش 5

 دارذ * ربل هغلبو نيعتسملا عم فسولل ىف وهو هيلا ةاوفحزو
 كلذ ىلع اوماقف هرجكي ملف نيعتسملاب راجتساو هنكج ملف 1برهلا'

 اولخد تبسلا موي ناك اًملف ةعمخل مييو سيبخل موي مرما نم
 هدويف ىراوت ىذلا هعضوم ىقم* شماتا ”ابجرخساف فسولل

 اذ: شماتا هازاد ”تنبهتناو* :مساقتلا ىو غش مبتكر

 املو ةلآو شرفو عاتمو ةليلج لاوما م ىنغلب اميف هاهنم ذخأف*

 نب ديمح نب هللا دبع ماص ابا نيعتسملا رزوتسا شماتا لتق

 نب ىسيع هيلوو جارخل ناويد نبع ناورم نب لضفلا لزعو دادؤب

 ه2) 0 هس. 5) 540101 هع ثنص““ ) © ليلذ كك سصم» عطقاف.

 ٠ نورطتت م) () 0 ئحلو شلل 000 كعنمو. © (69

 ى) 0000. ترمدتق: ) 0 ةليلا 2) 0 ىفب 2 هانكس
 © 57507 9 لا 520 برهلا ]02056 منكم 27) 6 كنس 2

 7) 0 رود بهتناو. 5-) 0 اهيف ىجوف. م) 0 ليق, ت6 1لاوضأ.
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 امززل : معقل

 عضوملا كلذ «تيار اناذ* رانلاب سانلا لزانمو راجتلا تيناوح

 ةيراغملا نأ ركذو 2« قاسحسا راد دنع ا!رماسب ةكسلذو اقرت *

 رمالا نكس مث مويلا كلذ ىف ةماعلا نم ةعامج لزانم تبهتنا

 نيذلا رقنلاو ةماعلا نم ناك ام ببسب لزعو مويبلا كلذ رخآ ىف

 هيلا ناك امع #2ليمج نب دا" هاكرأل نم* مويلا كلذ ىف تركذ و

 © هيرادلا لهس نب ميعاربا هناكم ىوو أرماسب ةتوعملا نم

 /تبسلا موي كلذو عاجش هبناكو شماتأ لنق ةنسلا هذه ىو

 ءاهنم رخآلا عيبر رهش نم و نولخ ةرشع عبرال
 ةلتقم ببس نع. ربخل ركذ

 شماتأ كي فاطا ةفالخل هيلا تدضفا امل نيعتسملا. نأ ركذ

 ةلعف 2ادارا ام لعف 7امهحاباو لاومالا تويب ىف مداخل كهاشو

 هديرت ءىت ءنم اهعنب ملف هسفن ماب ءاضيا كلذ لعفو اهيف
 ىتلا لاومالا :تناكف ىناوصنلا كيعس ىب ةملس ةءاهبتاك ناكو

 ةتلتلا ءالوه ىلا اهيظعم ريصي امنأ ىاثآلا نم ناطلسلا ىلع درت

 اللا نم* لاوبمالا تويتي ىف امز لإ ,نتكماتا ملف. «ءنسفتالا د

 ه©) 0 ىرسف» 6) 0 اقرخ.ا 2) © نطل >2) 0 556 تلقت

 لا 2 0 5 نار رادلاو متمأ هت. (20 عجرم عال 11266111133 و

 حقت قنص ©0010. 22طعصأ َح رسدلاو َح رادلاو َح ريدلاو 3 ويدلا و

 © ةعرمع] - رسودلا. اذ 5 ريدلا. 01600 70667 55 0111-

 متق معموزعمع ءغ ماةطممتت» ةزت11دطقطت 401556 46, 1206 731136 101-
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 + ا د دش نه
 ع9 تس اهأأ

 نوراه ىنبا ميهارباو ةرشب راد اوبهتناو هءاملا ىف تيقلاو
 ىقرشلا بناخغاب هلك كلذو هللا دكيع 0 0 ىبتاك نيينارص لا

 قيح ىب دا هذكقنيح قرشلا بئانخل او ناكو تاذكنا 0

 دادغب لما ىم ةراسيلا لها جرخا 4 رق ةيتره نب كلاخ ىبا

 :ىلا سوهنلل مفخ نم اويقف* ملاوما نم ةريثك الاوما ارماسو
 سرافو ,لبخل ىحاون نم ةماعلا تلبقاو كلذب مورلا برحن روغتلا
 اميف ناطلسلل ناك هنا انغلبي ملف مولا وزغل اهريغو زاوعالاو

 [هيجوت الو ةرييغت 1كلذ نم* نيبلسملا ىلا مورلا نم نك

 رهش نم نيقب «عستلو "ميال كلت* ىف ميل ميلا شيج
 ٠ ةعبلل موسي مث ىم ىرحي ال سانلا ىم وفن 0بثو 2 عيبر 0

 تدكطا ئناو جوف هيج نما ءاوجرتتاو[ اهب ل ة !مماسب

 بتوف ىلاوملا نم ةعامج ىف ةفارز كلذ اولعف نيذلا رفنلا

 اغيو .تفيضوو 0 كلذ 0 يلف "رق 0 ةماعلا ا

 م كنع ةماعلا نم ميك دامر للب ؟لاغيو 9 رز ع 8

 نم كلانه مام اوفذقف نيطاقنلا فيصو رماذ رجح ةةكرشلا .

 ©) 0 راتبا: " 2 و30. ءربب, 20 ايهيق) ها

 ه) 0 نيناسبلا. ري © فنح ىلع ىرعشو © ىفح نم اويقف

 م) © لابتلا ) © فو صم» © ناطلسلا. :2) © هدم: 22 0

 ردع 0 ريبغد» 7( 0 200 مبجو ناك نأ انعلمس ملف مورربلا وغلا

 7( 6 تذقؤولا لكل 72( 0 عبيسلو. 0( 0 تلبتو. رمز 0 قيف

 ©« 200. ىم ةعامج»- 57) 0 ليقو. 7 © 300. ىعلاو ةءامجلا

 ى) ©: و. م: 012 ]2لعف ط4, م. 8ر0 مغ 00 8500 زر 6



 6 : رنبعو. تل

 ةئاعبرا نم وحن ىف لتقف هةلسلسلاو نيقرانايم لها نم ةعامج
 © ناضمر رهش ىف كلذو لجر

 ءرفص نم موي لوا ىف ةنسلا هذه ىف ندادغبب ةيركاشلاو دنلل بغشو
 30 كلذ فا بسلا نعيش د

 مالسلا ةنيدم لهاب لصتا امل ربخل نا كلذ ىف ببسلا ناكوو

 نب ريع لتقمب مالسال ندم نم امهنم بوق ام رئاسو ارماسو

 ا نيكان اكو 5ىنمرإلا ىيحي ىب ىلعو عطقالا .هللا قيبع

 روغتلا ىف هنع ءاهوانغ اًميظع امهسأب اًفيدش نيملسملا باينا
 عم مرودص ىف* ايهلتقم مظعو ٍغيلع كلذ فش اهب اه 4ىتلا

 ععاظفتسا * ىم جف هءاعمو ةرخآلا لتقم ىم اهدحا لتقم برق 0

 لتقو نيماسملا روما ىلع جتاليتساو. لكوتملا /لتك كارتالا 5 ىم .

 نم هفالخأسا اوبحا نم عتفالخاساو ءافلخل نم هلتق اودارا ىم

 ةماعلا ) تععيتجان ىيملسملل رظن الو ةنإيد ىلا عانم عوجر ريغ

 ةيركاشلاو ءانبالا #اهيلا تمضناو ريفنلاب ءادنلاو خارصلاب دادغيب

 نجس اوحتفف رفص نم موي لوا كنذو قازرالا بلطت اهنا رهظن»:
 ناكو رسل بابب ةرطنقلا ىفو هيف نم اوجرخاو :كلام ىب وصن*

 لما ىم كيلاعصلاو ناسارخ / غوفر نم ركذ اميف ةعامج اهيف

 راتلاب رخآلا اوبرضو ىيرسلل دحا اوعطقو غيغو ةرمكو لاب

 رتافدلا تعطقو نيسبكل  صصق ناويد بهتناو هنفس 7 تردكأو

 ©) 0 هسلسلاو. 6) © هدم. ه) 0000. اهوانعع 2) 0 نيذلا.
 ©) 0 200. كف. رم) © لتق ببسب , ةانء501240 لتقف. م)ر 4

 ةزصع همر. )6  0 هدص. 2) 0 صنت نىئنب كلم كا121 06

 026 عوفر» 0 وءز» 72) 0 ردكاور 220+ 0 تيهتناو.



 انور 0507 أةوق

 8 ىبنيؤلا ناميلس فري ليج ةنسلا هذه ّي سانلاب محو

 نينكامو نمعبرأو عدست ةنس تلخد مث

 «ثادحالا نم اهيف ناك امع* ربخل ركذ

 ه 2نم ةيحان ىلا ريصملا ىف عطقالا هللا ءديبع ىب رع هنذأتساو ريماطمو

 جرم نم ةزرا هل لاقي 7 عضومب ميظع مورلا نم و عمج ىف كلملا
 فلخ اهيف ملنق ةديدش براس دعم ىمي هبراخت فقسالا

 ٠ © بجر نم فسنلل ةعيلل موي ىف كلذو 7نيملسملا نم لجن اغلأو زمع

 ٠ ؛ ىنمرالا ىينج نب ىلع لتق اهيفو

 هلتق 7 ببس نع ربخل* ركذ
 روغتلا لل ةاوجبخ هللا تبع نب رع التف امل 00

 ىلع كلذ غلبف اهب نيملسملا مح ىلعو اهيلع اوبلكو ةيرزمخل

 دة ىف هيلا رفنف نيقرافايم ىلا هةينيمرا نم لفاق وهو ىيح ىبأ

 «) 0 اهيف تادحالا نكح 0 يع م 0 طلع كبعر 28

 لكيبع 11غ 01100116 1221626 (1 6 فتمت1, 5ع 117727277251

 لةلكمط1,) 227 11, 1.4. 2) 0 هرص6 '2) 0 022 7/) تكلل

 14. ى) © 300. ريثك 5ع ططم>»> هدم. ميظع. #) © ءانته قس

 2) 512 (0 62 0. فتمق (516) مورلأ قزرأ“ 110غ 0 فلسالا 220 فقشالا.

 1210 زرأ 101غ ع. نوكز نك. مسوس هج. "1 اطعمما. ءماحالتط. 181 1٠١ ب
- 

 )6 لتففحا 7 نيقيرفلا 1221ع. 72 0 ىف ببسلا“ 2 ©

 اولتق. "5) 0 ةينيمرالا.



 أهمم ا

 بنذ امهل سيل لقو بيصخل نب دا كلذ نم عنف امهلتق
 نللو رهاط نبا باكا نم ةيغشملا امناو امهباككا نم ةبغشملا الو

 © اسبكف اه وسبحا

 ىدايج ىف كلذو بيصخل ىب دما ىلع ىلاومل ٌبضغ اهيفو
 © شطيرقأ ىلا ىفنو هدلو لامو هلام ةىئفصتسأو اهنم «ىوالا :

 ا 1 دن هيماطلاايوعتلا ىلع قص نا لع قطب اهينو

 ©ةنسلا هذه نم نآاضمر ريش ىف ناكبرذأو ةينيمرأ

 نيعتسملا لماع هللا كيبع ىب هرديك ىلع صخ لها بغش اهيفو

 ىتح مب ركف ©نراق ىب لضفلا هيلا هجوف اهنم هوجرخاف اهيلع

 مدويع سس لجر خدام غانم /لكو ريتك اقلخ غانم لثقو جذخا 0

 8 مروس . ملهو أرماس ىلا

 از ىتح 00 رغتلاب اميقم ناكو فيصو ةفئاصلا ازغ اهيفو

 وهل لاقي * انصح جتفاف مورلا دالب لخد رق رصتنملا توم هيلع

 م

 ©اريزو هذطختاو برغملاو رصم ىلع +شماّثأل اهيف نيعتسم لا لقعو ؛5
 ىذقناجرهمو ناذبسامو ناولح ىلع ىبارشلا اغبل دقع اهيفو
 هنئازخو همرحو هعاركو ةراد ىلع مداخل كهاش نيعتسملا ريصو

 © سانلا عيمج ىلع شماتاو همكقو هروما صاخو

 ©) 0 هرخالا 01 1ك 00 ,ىصقرسأو. ) 610 00 ردتك»

 لكك ل 12 ءأل ]ةلكاتاط1 و 2226 11, 1.6 015 52غ. ىلتا 211616165 0501

 كتصغ ممدصع7. 2) 0 هتط. 6] (© نوراق. رك 0 قول 5 ©

 امن ل ةخيدورف د 0 دبر ورشر 14 0 1عع. ىلحأ هيرولك. وأ 101-

 [ةق5وع ع22ععاتلت ©90ومم» , 0121550 120121112 ]210م1. 2 0 ط1 سمانل.



 رغم نس أةيءلب

 هاهنم ىوالا ىدامج ىف كييوملاو زتعملا نم نيعتسملا عاتنا اهيفو

 . ةثام هتميق هزتعملا هنم ىنتتسا* ةاعيش الخ امهل ناك ام عيمج

 «ىف رانيد فلا 2ىينامتب ةلغ ميعاربالو هل فخاو رانيذ فلا

 اضمر نم تلخ ةليل ةرشع ىتنثال نينثالا موي ناك امل ةنسلا
 :لزانملاو روحلا نم امهلم عيمج هدّيْولاو وتعمل نم عيتبلا

 رانيد فيلا يرشعب كلذ ريغو ةنالاو شوفلاو رولا 000
 ليقو خيغو ةاضقلاو لودعلاو دوهشلا كلذب ايههيلع ادهشأو

 نوبكي ام هللا دبع ىا ىلا كرتو عايضلا نم امهل ام #عيتبأ

 ام ميعاربالو ةرانيد فلا نيرشع ةنسلا ىف نيعلا نم هناغ

 ,0 عيننأ ام 7 ناكف رانيد فآلإ درو ةييخل كسلا 3 هتلغ 1 خميق غلبت

 ولول تابح رشعو هرانيد فلا فالآ ةشعب .هللا دبع ىأ 78

 ادهشاو * هولول تابح كثلثو * مرد فلا فالآ ةتلثب ميعاربا نمو

 نسب ىسفمل مساب .ىشلا ناكو ةاضقلاو ءاهقفلا كلذب مامهيلع

 مث سنس رخالا عيبر ,هش ىف كلذو نيعتسمل دلخم

 اغيب ىلا اجيوما لعجو امهب لكوو 9فسومل 8 را اسبحو

 ةيركاشلاو ءاغوغلا بغش ىيح اودارا ىف كارنالا ناكو ريغصلا

 2) © هرص. 62) 0000. ايشا. ) © هنم متعملا ىنستسا, ©

 وتعملل دنم ىنتسا. 2) 0 ةزتع د. ) © 3007038:2: رز

 عاتملاو. 42) 0 كهشاو. )2  204-0: عيمج. 200 لإ كا

 را 7016© نم هتميق. ) © ةرشع, 14 مح ءا 27 هيعتتام نأ

 17 0 7 0 ه) 51غ ©000., 5ع0 ماتاو

 ءووم مهردو 116 1153 فتصت طقطوع ذص نممودع 106م رانيد. م) 0

 عايلع ىهشاو. 4) 0 هن. 8|



 امو موب السب

 ديع نب ديحنو* ناسارخ ىلع هرهاط نب هللا دبع نب رفاط
 داوسلا نرواعمو ةطرشلاو ءنيمرخل هيلا لعجو قارعلا ىلع ةدللا

 هللا ىبع نب رمعاط نب لمح فسولمل ىف ىقعو هب هدوفاو هسأرب

 تبسلا موي ةصاخ اهيلآ ةمومضملا لاعالاو ناسارخ ىلع رهاط ىبا

 © نابعش نم تلخ ةليل ةرشع ىتنثال 5

 فصنلا ىف نيعتسملا هداعف ةرخآلا ىدامج ىف ريبللا اغب ضرمو

 ةىلعو هلاعا* ىلع هنبأ ىبومل دقعف .هموي نم اغب تامو اهنم

 ©ديوبلا ناويد ىّلوو اهلك هيبا لاعا

 0 0 كانتا يا ا 00000

 ا ل ..اقاحح نوب يعلل رماد يعم رحت يو

 © يَدَلل نم دعنمو 0 ببيبعش و همسأ ةعبشلا نم لوس

5 

 ا 00 ع 6 هد
 َ ا ع أ

0 0 
 4) © :ءءاع هنيال 5ء0 ذدتصح خلا هللا دبع نب دمحت. 0 هيخال

 0عصلع نغ 0. 3) © هده. 2 © برثلا مهرس. ها“ سرفلب 14 ب
 112 0. 14 ةاسارخ ىلع رهاط ىب دمحم هنبال نيعتسملا كفعف

 ناك كقو سرف هيلأ مضو قارعلا ىلع هللا دبع نب سمح همعلو

 دبع دالوأ ضعب ةيلوت ىلع مزعف هل ةنيهرلاكو موقلا هجو هنا

 هركف هللا ىيبعو ةكلطو نابيلس (0. ٍهنم) هيف ناسارخو هللا

 ةهيخا نباب نيعتسم ا ىب اع راشاف رمالا ىلع اوبلغي ن لمحت

 هيخا نبال مسا ال ةصاخ هللا ىبع نب كبح ناتطرشلا تراصو

 ايف رهاط ىب نيج. 2) 0 5. م., © روجأبا. آه نب انآ. روجيوباو
 ] داعن انش 05 11 1 ىلاغرفلا ريجاكلب». 2 8 5 ل 15021

 00160 ىبلغتلا و دقت ] ة1آعمط1, 7.7. 13طعأ رايدب ىراشلا دوعلا وبا

 ةعيبر. ر/) 0 ىيوت رعكس. م © هل لاقي. 72) 0000. هيفني.



 روع خلل أةمه

 ع

 نارزيخخ سارت عاقفلا باضحا ةالرضح بويا ىا نب «شمرأ راد

 باصطاو ءاغوغلا ىديا ىف سارتلاو سامرلا ترتكف ةنسا الب اًمقوا

 اغب هانم كارثالا نم ةعامج جتءاج رق ىلقابلا ناملغو تامامثلا

 ةذع عانم اولتقو ةنارخل نم مولجاف ةفارز برد نم ريغصلا
 5 لبقاو منيب ىلتقلا ترتك دقو ناقيرغلا فرصنا مث اليلق اوكسماو

 ةماعلا باب كيري ارماس لفاسا نم كانالا نم دحا رمي ال ءاغوغلا

 « ىبرغملا كرابم راد دنع نم ةعامج اولتقو :هحالس اوبهتنا الأ

 نم ةماعو ارماس عراوش ىف ةرصوق بوقعي ىخا ندح راد كنغو

 باحاو. فطانلاو عاقفلا باص السلا اذه ركذ اميف بهتنا

 0 فصن ىلا مجرما كلذ لؤي ملف قاوسالا ءاغوغو نوءاقسلاو تاماملا

 عهنم برهف .مويلا !ذه ىف ارماسب ىجسلا لعأ كرختو زاهنلا

 كيج ىلا ةعيبلا باتكب ثعبو ةعيبلا ىلع ءاطعلا عضو مث ةعامج

 هلوصو ناكو هيف هل عيوب ىذلا مويلا ىف رهاط ىب هللا كبع ىبا'

 حكبع نب كمح شمانال خا هب ىاوو ىقاثلا مويلا ىف ديح ا ىلإ

 نم عجرف هناكم هدهملعاو هيلا بجاش هجوف هل 4ةفون ىف هللا

 © قازرالا هل عضوو دنلملو داوقلاو نييمشاهلا /ىلا ثعبو* هتعاس

 هللا ىبع ىب رهاط #ةنثو نيعتسملا ىلع ةنسلا هذه ىف كرو

 نب قي هنيال* نيعتسملا نقعف بحرا قف ناسك 0

 ه) 516. 1هراههدع تأ سمر ]2104 ص. "خر 1. + 222 42) 0

 56 ١ 2019© ىرعنلا ز 61 لةلعنط1 م. 6 17 27 نددح (شبجر

 شنكخ) نيك 2) 22660: )4  © ضرما ه) 816 0عدتنم ةضع. ل

 79 ملعأو. ى) © ىلإ" 2012) © ةاثويم :

3 159 



 أمى 1 1 يس

 نشف ةاورتكف ةيركاشلا عم «ةضيبملا ىم ةماعلا باب ىلع ىم

 ريبللا بردلا غيلخدا ىبدح مومزهف هةينسورشالاو ةبراغمل هيلع

 عرفشكف ةيزتعملا ىلع نم موق لو 0نوزعو 4ةفارزب فووعملا

 فيضم ىف و و ليعامسأ نب نوزع ىخا راد هب ماوزواج ىتح

 عهنم ةّدع ةينسورشالا 7 ىمرو كلانه ةيوتعملا فقوف فيوطلا ة

 ةيرتعملا 7 تلبقاو هني برتمل :نتيبشنو فويسلاب وبرضو باشنلاب

 نم ىبضم نأ ىلا ةريثك ىلتق ٍهنيب نيعقوف 7نوربكي ءاغوغلاو

 كيج نب دجا اوعياب دقو كارذالا فرصنا «رث تاءاس ثلث راهنلا

 كاوملا قخاو نيتاسبلاو ىرعلا ىلي امم اوفرصناو مصتعملا نبا:

 عريغو نييبشاهلا نم رادلا رضح نم ىلع ةعيبلا عفارصنا لبق ام

 ىلا انرصنم ةماعلا باب نم نيعتسملا جرخو بارا باسو

 للتق لاقو ينوراهلا ىلا ةينسورشالا ىضمو كلانه تابف ىنوراهلا

 ترفظف اًرود ةينسورشالا نم ممق لخدو ريتك ددع نيقيرغلا نم"

 لخدو مياودو عنشاوجو عحالسو معورد اوذخان ءاغوغلا هب

 ةناوخل. اوبهتناف ىنوراهلا ىلا نيفرصنم ةماعلا راد ةيهتنملاو ءاغوغلا 5

 هةةيرغتلا مجكللاو فويسلاو ىشاوملو عوردلاو السلا اهيف ىتلا

 ىف اوبهتناو ورتكاف بارلملو ىشوجاب هدحا رم اميرو اهنم م اورتكأو

 0 © دضيبملا, 0 ةذصعا ةههع7014 )6 أورينكفو 0 اورسكوز

 لعتصلع 0 اوكشف. ه<) 0 ةينسورشالا ضعبو. 2) © هفارزز ىبادر
 © معفازروي. © 0 8. ب ) © ة.مر 0 اورلاتح. مر 0 وهو.

 ريتك 21ه 0 ىنح م0 نأ ىلا م 16 1دعامأأا [دعاتتتق 12 0.

 6) 0 هدرعتلاو مدكللاو. م) 0 مكاو. 7) © 5.



 اهي رس ل

 ار | رد

 رهش نم نولخ نسل نينتالا مم ناك املف شماتا رزوتساو بيصخل

 نيتاسبلا نيب ىرعلا فيرط نم ةماعلا راد ىلا راص هرخآلا عيبر

 نيب قاحنا نب ميمابا لجو ةفالخل ىزو ةليوطلا هوسبلا لك

 باب ئينسورشالا 5 ىجاو ىفاوو سمشلا عولط لبق ةيرمل هيدي

 5 نيفص هباكصا «فصف لاملا تيب ىلع عراشلا فيرط ىم ةماعلا

 باصا رادلا رضحو هباكأ وجو نم ةلعو وه فصلا ىف ماقو

 نمم مريغو نييبلاطلاو 0 نييسابعلاو لكوتملا دلو نم بناوملا

 نم و1 © اذاف قوسلاو ع راشسلا خيبتان ىم ةكاص / تءاخخ

 10 سابعلا يأ باددا نم عنا أوركذ ةيركاشلا ىم اسراف نيسيخ

 نم طالخاو وةيربط ناسف .ىم موق عمو هللا ىبع نب نمك

 هاورهشف لجر فلا نم وحن ةقوسلاو ءاغوغلا نم عاعمو سانلا

 :ةينسورشالا ىفص ىلع اوُّدَشو روصنم اي ةزتعم اوحاصو السلا

 رقذو ضعب ىلا ضعي مضنأو أوعصعصتف نىسجأو امهفص نيذللا

 اولازد مو كلذ انل فرعيف هعنطصنو خنع اهجرخأ منو مصتعملا

 هليل لمحت ىب دجأ اوريضحافن هيلع ٍهقفاو ىتنح ريبللا اغبب

 نيرشعو نامت نبأ وهو رخآلا عيبر رهش نم نولخ تسل نينتثالا

 ملأ خخس»

 2) © طلع ءأ 532م ه,بحالا» 7 © ١ ىبسسورشنالا ىئخفلا

 1111 ركادو 01 101211112: 0 5112213 2. 16.6 كك كب 1224 نا |ذز 0

 م60 ه و. 2) © سابعا. 2050 مثلا كوالا

 ىز) 0 هيريطلا». /) 0 رغعم 009 ىسورش الا.



 | 60و 1( ا دعم

 وهو ةنسلا هذه نم رخآلا عيبر رهش نم نولخ تسل ىينتالا

 نبيا نجا بئتكتساذ سابعلا ابا ىكيو ةنس نيرشعو نامت نبا

 002 نب صفح ىب هللا ىبع ىب نيسللا هللا نبع وبا ىتدح

 داكنالا ىلعالا ىبع..نب نيسلل ىب نع ىتدح لاق ىرابخالا

 عبرال وصعلا تققو تبسلا موي ف كلذو هللاب رصتنملا تام امل لاق

 00000 داتا ناحدراوا نامت ديس دنا عطا يسن نم 0

 (810) شمادوأو ريغصلا اغبو هل بتكا اناو ريبللا اغب عمهيفو ىلاومل

 افلح هب اوضر نمي اوضري نا ىلع ةبراغملاو كارتالا داوق 0

 ناجالاو ةعيبلا فخآ انا تنكو نيسنل ىب ىلع لق كلذ ىلع

 دااآ لح خيار عمجلل بيصشل نب دكا ريبحتي كلذو يلع
 008. جلاتغي) جلابخد المل هللا ىلع لكوتملا كلو نم ادحا اولي

 انالوم نبأ اولاقف مصتعملا ىب ديل ىلع اوعيتجا رث هيبأ مدب

 (05 نجا [لل] راسن مكانبلا ىنوم نب مح ءاجث مصتعميلا

 فقحا هنأ (000. 8. م.) هحنع الجر ن لوا لقو اغبو بيصخل

 قحا هناو هنع اهومتعفد مكنأو لكوتملا ليقف ةفدلخاب ١ سانلا

 نوكي رحق ىاو مكاري نيع ىابف رصتنملاو لكوتملا نم رمالاب

 كي لعف اماو لاق كلذ ملل فرعي اناسنا أوعيطا نللو هدنع ملت

 ىدنالا بحاص مصتعملا نب ىحأ نال اذه مكنملا ىدوم نبا

 هيأر اولبقف مكنملا ىنبأ دجأو ديك ودع ىلنالاو فوسليفلا

 1 دعم ىعبنت هقرفنو هياهن ىلع ءىجكح لق هنا: ريبللا اغب لا

 اوركذ مث انسفنا انلتقن اضعد انضعب لسح انفاخ نم انثج

 ”ا ل1 ىلو نما عا اولذو اهصتعملا نب نم ىكا نجا !نابعلا ابا



 ا اأةءأ

 «اميش ل ايمفلت او لالا
 « مصتعم أ نب نيك نب كليا :فالخاب عيوب خنسلا هده ف

 وو مصتعملا ن | د كي ند ذتعحلا ذخفالخ ت

 07 ايأ 0 نيعتسملا

 نولخ عبرال رصعلا دنع تبسلا مهي كلذو قون امل رصتنملا نأ ةركذ

 ىنوراهلا 6« ىلا ىلأوملأ عمتجا )م6 ةنس نم رخآلا عمر مها نم

 عم نمو 0-00 0 اغبو 0 اغب 0 لدحالا 0

 0 ىلع ريبللا اغب 9 00 5 تبع كي ا نب

 كلذو شهانأو رهغصلا اغبو ريبللا اغب دب ىضروي نع اوضري نأ

 نا اوعركو نيب اورواشتو موقلا فلح بيصخل ىب دجا ريبدتب

 نأ عفوخو ىمهابا لتقل لكوتملا كلو نم دحا ةفالثل ىلوتي '

 بيبصأل سب تا عمجان 0 خفنسم خفالشل و نم جلانغي

 ,ىاولاقت مصتعمل ىب كيح.ىب دجا ىلع ىاوملا نم ةرضتحح نمو

 اوركذ 7هلبق اونك دقو * مصتعملا اناليم كلو نم ةفالخل بك ال

 خليل نم ةرخآلا م: ءاشعلا كنذفو * هوعيابف مشاه ىنب نم :ئءابج

 4) © هرص. ةه) له 0 م:2عهع015 رفعج وبا لاق. 6 © قب

 2) 0000. شماباز هك هدمه. 2 5زع 0 ه ©0186 © نسل
 1110 011 ©أ 6 تاكل 0 ىعكا الا 7 6 ا 8) 0

 لكويتملا“ 200 1 5-04 06 هضخحب )0 ىع. زا
 دق اوناكو ء( 200. هليظ 2051 ماع. 7) 0 اشع لبق. 5ءاذان 018
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 أةود مز خنس

 نأ ربكذ_افيصوو هل ناك دوسا امداخ هدِلو رصحان فيسلاب

 نب رفعج هرضخأو رصتنملا ىلع لخداف دوسالا ىلع و قا فيصولا

 ب هلعف فصوو هب رقاف ةدالوم هلثق نع لسن 0 دبع

 لرسم ىف ءاهقفلا 1 + لقتل كابا تسنا تندءانق اهل مالا

 ركلات |ىناغزنلا "تبان, _ىب قاس رصتنملا هيلا هجوف لصوملا

 © اوبلصو اولتقف هباككأ نم ةدع عم ةءاريسا

 ©ةاره ىلا راصف ناتسج# نم راقصلا ثيللا نب بوقعي 7 اهيفو 0

 لاق هنأ ىلصملا بحاص اص نسب هللا :دبع نب دا نع 1

 ضعبل انإذا نّذأ هناك ة:مانملا ىف انلهأ ضعب هآيف نّدوم قال ناك

 اي نمحت اي* ئدانف رصتنملا هيف تيب .نم اند رث تاولصلا

 02 انف ناكو ىذغملا نانب ىعركذو نداصرملابل كير نأ ةرصتننم

 لاق هنا ةفالخل ىلو ام دعبو هيبا ةايح ىف رصتنملاب سانلا صخأ ؛5

 ميخوأ لاقف ةفيلخ وهو لبيد بوث ىل بهي نأ رصتنملا تلاس

 كدوعا ىتح ضرامنت لاق وه امو تملق 0 جابيدلا بءثلا* نم كل

 كلت ىف تاف لاق يابيدلا بوثلا نم رتكا كل 0 د

 نر © ل26 2 60 هايل 20 هدضضا 0 2) © تفتك 6

 دوه اكول 6000: 1عع026 اهك.. 220 ندع. رز © 2007 0-2

 31 1 ىراشبلا ريح 01886 0: )0 اريشتا“ ١ 2) 0 ندير
 هدضتو5م مللا. ) 0 مهنلا. 2) © امصتنم اب ادمجحت اب.

 7 © كلذر ءهغ هدم. 5ءوتتعمأت 3 15011 20 جابيدلا.



 خصما مسأاو رفعج كابا هتينك تمذاكو ديفق راهظا تبلط هما

 8 ةيمور كلو مآ كو ذايشبح

 6 كريس ضعب ركذ
 رومالا نم ثدحا ءىتش لوا ناك ةفالخل ىلو امل رصتنملا نأ وكف

 5ليعامس ىب 0 ىيسلمل نب ىلع ةيلوتو ةنيدملا نع © حلاص لوع 1
 5 ١ - 1 3 3 7 :إ

 هذا نيسممل نب ىلع نع ركذف اهاّيا دّسحم نب ءساّبعلا نبا* ٠١
 ىلا 7كهجوأ ىلا ىلع اب وىل لاقف هعدوا /مهيلع تلخد لق

 رظناذ :كتهجو اذه ىلأ ملقو هدعاس كلج لكمو ىمدو ىمحنا

 10هللا ءاش نا هيف هللا هديا نينموملا ريما ىأر لئثتما نا وجرأ

 نب لكيخ 11 نع ركذو « ىدنع 7«كلذب :كحاش !نااا

 ناويد ىلع هنفيلخو مرايخل 5 ىلع نب قو بتناك 0 نوراغ

 تابرض ةّدع هب هشارف ىلع الوتقم بيصا هنا ديوملا ميعاربا عايض
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 الر ا

 ىعص هنا مانملا ىف ةليل ىف ىأر رصتنملا نينموملا ريما نا ركذي
 اذه هل ليقف اهنم هةاقرم ىنيرشعو سمخ ىلا ىهننأ ىتح ةجرد

 ةىسم ىب دمج هيلع لخدف مكنملا نبأ ربل غلبو ككلم

 رمالا نكي مث لاقف ايورلاب هدل نيتهم مجنملا ىبج نب ىلعو
 0د-] كلغلب نيح ىنلو بيصخل ىب ىجأ هملل ركذ ام ىلع

 اديدش اًمغ كلذل متغاو كيع رخآ اذهف فق 44 ليق قاوملا

 سمخ نبا وهو تام رث ةنس ءالمتث امايا كلذ دعب شاعف

 ةتسو ةنس نيرشعو سمخ نسبا وهو قون ليقو /ةظنس. نيرشعو

 اركم ثتناكو , ةنس نيرشعو وانعبرا هرع ناك لب ليقو رهشأ

 ؛ هتس تناك ليقو 7نيمويو ممضعب لوق ىف* رهشا ةتس هنقالخ

 هتاثو 2 ناكو اموي نيبعبسو ةعستو ميي ةثام تناك ليقو ءاوس رهشا

 عبراب رهظا ام هتوخا ىف وهظا نا دعب* ثدحلل ةرصقلاب اماسي

 لاق ةافولا هترضح امل هنا ركذو 7ةليل نيبعبرأو

 ريصأ ميركلا ٌبَرلا ىلا نكلو اهْثْذَحأ اَيْثْدِب ىسْفَن تحرق اف
 اركم 0 0 أرماسب مستقل نب لمخح ىب دجا هيلع 3 15

2 
 وهو ابيهم ,ركذ اميف ناكو ةعضبلا ديج اريصق ىنقا ىيعأ ن

 نأ كلذو ”هربق فرع هليق اميف* سابعلا ىنب نم ةفيلخ 1

 ©«) 0 مهجر لز 220 6 ل[ 02 © نس ديم 13 © هد.

 نو (©8 ىلا 62 00 5:2: ن) © وهشأ زتنسو 560 012. 5601162-

 عاتق م123512. ى) عجرأ. /) © لثف اييف5 2) 6 تفاكتا

 6 وصقل 657 ىلإ (© نرضل ) © هش وه. 7) كلطأت ط

 2 تح رابثالاب حافسلا وبقو ىربطلا ىم بجكلاو طبسلا لق

 | اطتعلاو نيسرك ا سوطب نورصو ناذبساع ىدهلاو

 أر ىم رسب ةلكوتلاو فتاولاو. 01. 511212 2. الاثم.



 ١6 نس ا

 اب ككل ام هل لاقف هنم انذف ايكاب هبتنان امثذ ناك هنا هتملعاف

 نبع اي 5م نردأ لق ةفنيغ هللا" ىكبا آل ىف ننشرلا 1

 ناك مئانلا ىري اميف تيأرف امئاث تدنك ههل لاقف هنم ائدف هلآ

 ئتملطو ىدلتق نيك اي كليو ىل لاقف قءاجعا ف لكرتلا

 ةامايا الا ىدعب اهب «نعتمت ال هللاو .ىتفالخ 24ىنتنبغو

 يرج الو ىنيع كلما مامو تعهبتناف مرانلا ىلا كريصم مث ةريسي

 كرمعي لب بذكتو ىدصت قو ايور هذه هللا دبع هل لاقف
 لاق ايورلاب ابعت الو وهللا ىف ذخو فيبنلاب «نآلا عداف هللا كوسيو

 رصتنملا نا ركذو 2<«ىفوت نا ىلا اسكنم لاز امو كلذ لعفق

 ٠ ىكحو هبهاذم قملعاو ءاهقفلا نم ةعامج هيبا لثق ىف رواش ناك

 هلتقب هيلع اوراشاف بانلآا ىف اهركذ تحرس ةخكجبق ارومأ هنع

 تذتشا امل هنا هنع ركذو ««7هضعب ائيكذ* ام درما نم ناكف

 هللاو تبهذ لاقف هلاح ىع هتلأسف هما هيلا تجرخ هتّلع هدب

 انك لات هنا ةناقفهفد ىبا نع ركذو 2 ««ةرخآلاو ايندلا ىنكا

 15 دودسملا تدحف لكوتملا لثق ام ىغب اموي رصتنملا سلك 3

 ةليل هل لاقنف اذه ناك ىتم مصتنملا 5لاقف تيدح ةىروبنطلا

 نك اليكسا نع 53و «يصتنملا كلذ ظفحاف رجاز الو هائ ال"

 ارووسم بيصخل نب دا انيلع بخ لق هنأ ىنارصنلا [ةملس |

 6:)2© تتبع ككل. م) (2هرزم: 2 2 © هر ىدسعوز

 1:ءمعر1 ء> 14 امر 5.١ كلتا 1عو. ىنتيبضغ 1. ©. ىنتتيصغ. ,) 0
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 انرلل ارا

 عضبم هدلصفف هدلصغب ههرمأو هل بطي ناك نم ضع امءذدف

 عضوو هدصفب هدماذ هل اذيملت اعلف ةرارح كجو دقو هلزنم

 ىنلا* مومسملا عضبملا اهيف» اهدوجأ ريخايل هيدي نيب هعضابم

 ىتلا عضابملا ىف ذيملتلا 8لجج ملف هيسن كقو رصتنملا هب لصف

 دب لصفف 6 موهديملأ عضبللا نم دوجا اعضبم هيلي نيب كعضو

 هبحاص م هيلا ردظن ىب م/ودصخ املف كرسمأ ملعي ال وهو هناننسأ

 ركذ كقو «هموي نم كلهو هتعاس نم ىصوات كلاه هنا 8ملعف

 مروذ انهد هنذا ىف ىروغيطلا ىبا رطقف ةلع هسأر ىف دجو ةهنا

 ىف همس امنا ئروغيطلا ىبا نا ليق كقو «تاف 8لجوعو هسأر 0

 ناحل نم ةفالخل ميلا نيضفأ نيح سانلا عجمأ لزأ نو ةيجاح#

 هيوريش ةذم ريشا ةنس هنابح ةدكم امأ نولوقي تام نأ ىلأ ىو

 يذصاخلو ةماعلا ىسلا ىلع كلذ اضيفتسم هيبا لئاق ىرسك ىبا

 زا نب ىلوتي ركذ اميف قكو مداخل ةرسي نع ركذو

 يف مايالا نم امومي رصتنملا ناك لق هنا هتراما مايا ىف :هرصتنملل !

 0 هيب لت تعتيو ىبي وهو. ةيتناك هناويأ ىف امئان هتنالخ

 رسب اب كحكو مهل ام وبىل لاقف هقيهنو ديبكأ عهيبش م قاو كف

 6( © رسماف. 6) 0 عصضبلللا كلن نم تامشظ» 2 © رسمأو.

 4) 000 لوب“ 6ه) ( هده. 1206 2 مي لصق ىذلا. ري) 0 كصق.

 0 2 0 فرعف. 2) 0 200. لق. 2) © 6 50 011

 0, 0 وشن. 0) © رصتنملا. 27) © هدم. 0) © رايرابلاو © 5. ©.

 0000067 2 1 12ععزرال 604 ة1كر132.- ١ م) 0 قالو كللقور © قزف

 مز © 02. 2 6 كلا



 اح .خنس الر

 ريما «كدرفا قو ةقلمل ءاضق ىف كداهتجاو ه«كتبيقن نميو *

 ىم ىعو كنع هللا قبع قا ىلا مضلا ةلازاو كتدايقب نيننولا

 كنيب نينموملا ريمأ لعجج رثو ىحاونلا رئاسو ةرضخلاب كتيحان ىف
 ملعاف هنيواود ةالو ىلا كلذب هما رخو 4كسأري ادحا هنيبو

 ى كيلا اذه نينموملا ريما باتك ةخستب كلامع ىلا بتكاو كلذ

 بتكو* مالسلاو هللا ءاش نا هبسح ىلع لعلا ىف هيلا زعوأو

 نامت ةنس رفص نم نيقب رشعل تبسلا مهي بيصخل ىب نجا
 © 0 نيتثامو ىيعبرأو

 ءرصتنملا ىفوت ةنسلا هذه ىفو
 1 ىذلا نتقولاو* هنافو ماهيذ تمناك ىتلا ةلعلا ىع ربخل ركذ

 هتايح ةاهيف تناك ىتلا * ةدملا مردقو هيف ىفوت

 :لاقف ءاهيف فلتخا هنافذ هئاثنرو اهب تيناك ىتلا ةّلعلا اما *

 نم نيقب سمخل سيملل مهياهقلح قاذحتلا 0
 سبك دحالا ممي ىم رصعلا ةالص عم .تامو لوألا عيبر ريش

 ةق 1 نبقو "تدبسلا مي ىفوت ليقو رخآلا عيبر روش نه نراك

 نم تتناك ةتلع ناو رخآلا عيبر رهش ىمأ نورك جرادات

 ةتلك تناك هتّلع ناو تاف هداوف ىلا كعصت مث ”ةتالعم ىف مرو

 ةرارح ىجو «ناك هنا انباكا ضعب /ىنتكحو ءاهوم# وا مايا

 2 )00 كسعد مم نمو 102355ع ت كسفن زمبمت نعود 0 نسستو

 كتسيعب. 82) 0 3004. كيلع. ,2 0 كرقا. هك) نا

 نكسسأو د 9 0 011 0 0 اهب. 8( 0 و, ا تورو.

 /) 0 (ةططخاتا2 قل 20 0 3 6) 0 نأ هغ 131501316

 5600 0069577 2) 0 قيل 72 6 رسموا لك 60 0 0 وكذو.



 لرد ا 2

 اا تيركاشو هدندج ءاسورور « «دعيشو/ هيلاومو *' نينموم ا

 نيذلا نينموملا ريما ءايلوا رئاس نم مريغو ءاهقفلاو هتاضقو

 ءاشناب 2 نينموملا ريصا رماو «قهيلع ةعيبلا ةامهل تذخا نتناك

 ام ءبسح لعلا ىف* اومدقتيل لامعلا عيمج ىلا كلذب بنالا
 دق انك نا كهعلا ةيالو ىم ميعارباو هللا كبع ابا اوعلخو اهيف 5

 بئاغلاو رضامخلو ماعلاو صاخل الذحو كلذ نم امهسفنا اعاخ

 ابست ام ركذو كهعلا مةيالوب اهركذ اوطقسيو هنم ىصاقلاو ىنادلاو

 ىم هللاب ديوملاو هللاب رتعما ىم دهعلا ةيالل وبسن نم* هيلا

 تبث املك * اوطقسيو ربانملا ىلع ةامهل 8ءامدلاو ظاغلأو ابنتك

 نم ىلع ةعقاولا ةتيدللو ةهدقلا ةامهموسر ىم عنيواود ىف

 امو اهيركذ نم دراطملاو مالعالا ىلع ام اوليزيو امهيلا امومضم ناك

 نم كلوب امهئامما نم. طبارلاو  ةيركاشلا باود هدب تمسو

 ريمال هللا صلخا «ام بسح ىلع* هدنع كلاحو نينموملا ريمأ

 انوا ام كتعياشمو :كتالاومو كتكانمو  كتعاط نم. نينموما

 كتعاط ىم ىينموملا ريما هللا فرع امو كسفنو كفلسب كل هللا

 ادلب 5 عيمج 2 ا 6 لاو مو عيش ١ )"ون ١ 72 67500: يتيح اللح

 يلع ناتهع هع ءمعانأ1 مدع 5ءوتنعاتأ4 112 01:3 51126. 42) ( مطلق

 طقع ”ههعتت مما. 6) 0 بسح ىلع لعلاب. /) © ةيالو نم.

 ي) (0 1812611183 بيستو ()إ 723 م“ /) © اعدلا كرتيو. 0

 هريس, 0 ل. 20 © بست نملك © كلينت 2) 004 عاموسر».
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 ١6 خنس زر

 نينموملا ريما انبا ميعارباو هللا دبع وبا رضحو « هيلع كلذب

 امهطوطخ اهاتعقر نيئرقو هنع هللا ىضر هللا ىلع لكوتنملا

 هب ابنك ىذلا . لم نيتعقرلا ةءارق كعب ليقلا نم 0 اداعأو وضح

 ةدءالعض ام رشن ىلا ايهتباجا ىف ءعمجج نا نينموملا يما ىأرو

 هتايلوال رظنلا ىم هيلع بجواو هنقالخ نم هظفحتسا اييف لجو

 اهنمو عيرلق نيب فلويو مثدغو هموي ىف تملك خجل عمجج اميف

 دلقتملا نوكي ىتح هدنع هللا عئادو © نيذلا ةيعلا فقح

 ؛ه مهلدعو هدقفتو هرظنو هتيانعب راهنلاو ليبللا ءانآ هيعاري و نع مرومال

 لقثب علطضي نمو هقلخ ىف هللا ماكحاب ممقي نمو هنفأرو

 اميف ميعارباو هللا لبع نأ فح اهنمو ريبدتلا باوصو ةسايسلا

 ول ايهنال امهجر سامو امهتوخاب امهل نينموملا ريما # هبجوي

 كلذ ىذأت 8 ىموي مث هنع اهرجت عم هنم اجرخ ام ىلع ةامقأ

 !5 [عجربو ههوركم نبملسملا معيو هروصم ىيكلا ىف مطعي اان

 امهسفنا اعلخ نا نينموملا ريما «ايهعلخت هيف رزولا ميظع امهيلع

 منرضخا نو نينموم ا ريمأ ةوخا عبيمج اميعاخو ديعلا :بالو نم

 رسمسمأ فاوق نم ردضح نم عيمج ايهعاخو هنيب لها 7 ىم

 ه) 0 دميلع هرصتززند كلذي. 825) 0 ىف. 2 0 كيلع. 4 0

 داعاو. 6 0 لعقت. ري 0 هدنض. ى) © ىمو. )0 0 5. 2و 6

 ءهجيوب# 1200" الوماق. 2 نما“ /) 020 لعحدتو. 2 03
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 زر ا فس

 جديعبو بيرق هتيعرو هثايلوا عيبجو نينموملا ريما داوق ىم

 امك اهجيعلخل جناجاو عتعبيب نم ةعسو لح ىف عبئاغ» ه عرضاحو

 هللا يع امهسفنا ةىلع نينموملا ريمال العجو اميهسفنا اعلخ

 قاثيمو ىهع نم هدابعو هئايبناو هتكئالم ىلع ذخأ ام ٌدشاو
 ىلع امهتماقاب نامبالا نم امهيلع نينموملا ريما هحكا ام عيمجو

 دل ريما نالفسيو . ةينالعلاو سلا : ىف .هتالاومو هيككانمو هتعلط

 كلذ اوعمسيل هتايلوا عيمج رضخابو هرشنيو ةالعف ام رهظي نا

 أرقيو نيربج الو نيفركم ريغ «نيعئاط نيبغار نيبلاط امهنم
 رمالا عوقو نم اركذ هاب امهيطوطخ اهاعفر ناتللا ناتعقرلا 0 ياع

 كعب امهسفنا امهعلخو نايبص اهو مثىدهعلا ةيالو نم* امهل

 جارخاو اهنايّلوتي ىتلا لاعالا ىع امهفص نم مالاس امو امهغولب

 01 تاوف نما ايهيحاوت. 2ق. امهيلارميضا /نم اهب* ناكي نم

 داوقلا كلوا عم نم عيمجو هتيركاشو هناملغو هدنجو نيبنموملا

 ميضلا رسكذ ةلازاو امهموسر نع ىحاونلا ر,ئاسو ناسارخو ةرضخلاب

 لامع* عيمج ىلا :كلذب باتكاب# بنكي نأو هنع امهيلأ 5

 اعفرو اركذ اميف ايهقلص ىلع فقو نينموملا ريما ناو 8 ىحاونلا
 هتيب لعفأ نم هترضصع نمو هثوخا عييج راضحا ىف مدقتو

 هتاضقو هباتكو /هتيركاشو هلنج ءاسورو هتعيشو هيلاومو هداوقو

 امهل ةعيبلا تعقو نسناك ىيذلا هئايلوا وئاسو هريغو .ءاهقفلاو

 2) © 20 جصاحو. 25) 0 ل. 2 0 هده. «) © امييلع.

 0 ابيك.- رك 6 هع هك) 6 الاسي.“ . 4.6 ىو. 216 0

 اهيحاون. 2) © باقل“ ) © ىحاونلاب كلامع



 [ 1عَ ١)

 هدقع هللا ىلع لكوتملا نينموملا ريما ناك امو هامهل هرظن ليمجو

 ذخيالو نم ميعاربالو نينموم ا ريمأ دهع ةيالو ىم هللا دبع ىنال

 هللا دبع وبأو ناك كقعلا كلذ 5 ناو هللا دبع ىنبا دعب دكهعلا

 0 تفدقو لو مل قع ام هفي رو نينس ثلث غابي ءرف لفط

 5 ايهماكحا مج 1 ملل غلبي ف ريغص ميهارباو هكلق هام ىلع*

 اغلب وذا ابهياع بحي كف هناو امهيلع مالسالا 0 ترج الو

 دنساو دهعلا نم امهل دقع امب مايقلا ىع اهزحت ىلع اغقوو

 اجرتكي ناي 2 ىيملسملا ةعامجو* هلل احصني نا لاعالا نم انِيَدلا

 يدل لاعالا الزتعيو امهسفنا امهل تقع ىذلا رمالا اذه نم

 1 لح ا ميلعو ةعص اطول ةفدعب اف العججبو اهادلف

 جرحي نأو ةهدلقتل ناحلصي الو هل اصشر اع ناموقي ال انك ذا

 نينموملا ريما داوق نم امهيحاون ىف 2نىمم امهيلا * .مض نك نأ

 داوقلا 7/كّشلوا عم نم !عيمجو هتيركاشو هدنجو هناملغو هيلاومو

 اعيمج #خنع لازيو امهموسر نع ىحاونلا رئاسو ناسارخو ةرضخلاب

 ؛5 هتماعو نيملسملا قوس نم ةقوس انوكي ناو امهيلا مضلا ركذ

 هنالعسيو كلذ نم نينموملا ريمال ناكذي الازي ل ام هنافصيو

 نم امهسفنا اعلا كف اههناو هيلا هنفالخا هللا ىضفا لنم هيف
 اح

 نيمعو ةعيب هيلع ايهل نم لك العجو اهنم اجرخو دهعلا ةيالو

 10 اههيلا 24) 0! نان. 6-2 ناتي 20 ا
 كفعفيأ5 <64 © اع هيلع © : هل نفع ام ىلع رز 0 5116

 رك ير 0 نيميلسمللو. 0 6 ةءردن, 0 تلعب

 /) ( 20 نسهو 2 © 652 20 6 نم ةدلاوم. 7

 اههنع. هز 0 ناعمصتو.



 1٠ الام نس

 هدابعل اماوق هتمارك نم هب هكصتخا ام لعجو هماكحال «نيضمملاو

 اهلصوو هتعاط ضرتقاو هقلخ اهب رمع ةجرو هدالبل احالصو

 يف اهبجواو ملسو هيلع هللا ىلص كيح هلوسر ةعاطو هتعاطب

 ءاوفالا «قاستاو ةءاجدلا نوكس نم اهيف عمج امل هليزنت مك

 الا ىسو ميرتملا طقحو ودعلا © مقووا لبشلا نماو تعشلا ,ملو :

 مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعبطأو هللآ اوعيطأ «لاقف رومالا ماظتناو
 . هصتخاو هنعن ميظعب مابح ىيذلا هللا 0 ىلع قلل 7ك

 اببسو هتجر ىلا ةليسو هلعج ماييف مظفحاساو هتماك بتر ىلعاب

 اوميقيو هب تقرصت لاح هلك ىف هتعاط اورتوي نأَل هنبوتمو ءاضرل
 داهتجالا نم هلحم نوكي ناو نم برقالف بوقالو هسفنا ىف هقح ؛

 اردكلا نم" عقيم 1تسح لجو رع هللا 2نم برق ام لك يف

 هيلا ةبغر ةلعسم هللا لأسي نينموملا ريماو نيملسملا رمأ ةيالوو

 اهنا مذ معمج* ةيالو هاعتسا اهيف هالوني نا هتمظعل ” اللْختو

 ىلع هقيفوتب هنيعيو هلمح ام ءابعا هنع لمحو هدلق ام الص

 ىأ عفر نم ترضح ام تملع كقو بيرق عيمس هنا هتعاط 5

 ىضر هللا ىلع لكوتملا نانحوم لا ويمأ ىنبأ ميهارباو هللا دبع

 هامهيف ناركذي امهطوطخ نيتعقر نينموملا ريما ىلا هنع هلثأ

 انإب هتفارو امهيلع ىينموملا ريشا مفطع نم هللا امهفرع ام

 م) 0 نيعبتللاو. نر © 0لا 62) © < 85 42 © عمو.

 ه١ 101 0 15:62 2 ري 6 سمعو ىي) © رسفلع ناليشحت 7م ©

 اككلا ديف. م 0 0225 0 ىلا. 2 © بسح ىلع
 هما © ككل نتا 7) 0 عمجاد عل. 0) © يدرتف مضر ©

 فودطع.



 ار لدبي 13

 كلذ «دغب سانلا فرصنا .زرث ةماعلاو ةضاقلارادرضخ نماآ

 سيما نا ميحولا قاجرلا هللا مسي -' ةاضابتك ىألا ةكشللا 0

 عيابو رهالا اذه ىدلق هنع هللا ىضر مهللا ىلع* لكوتملا نيمولا

 تسملع ىرسمأ تيمهف املف 0 3 ريغ نم ريغص اناو ىل

 ةهتسنك ىف نيملسملا ةفالخ مدصا الو 2ىقدلق اهب ممقا ال ىفا

 اهنم مكتللح كقو لح ىف اهضقن نم وهف هقنع ىف ىتعيب

 ءارب مثناو كقع الو «مكباقر ىف* ىل دهع الو مكناجا نم مكتأوباو

 لك ماق رق كيلا ند نهب عزلا ارض خلا ناك كلذ نك

 /ىللويق اذهو ىتعقر هذه ر,ضح نمل لاقف ايثاق امهنم دحاو

 :مامهل لاقف اهنم مكتللحو ,مكنامبا نم مكتأربا دقو ىلع اودهشان
 ناكو لخدف ماقو نيملسمللو امل هللا راخ كق كلذ دنع رصتنملا

 لامعلا ىلا ”اباتك بتكف هنم بقلاب اهدعقاو سانل دعق كف

 رصتنملا باتسك ةضسن ١ «8عم ةنس رفص ىف كلذو امهعلخ

 ريما .ىلوسم رفاط :نوب هللا تبيع ىنب كم سابعلا كا ىلا هللا

 /ةكبع نم  دكيوملا ميعارباو زتعملا هللا ىبع نا علخ ىف نينموملا

 دبع نب كم ىلا نينموملا ريما هللاب رصتنملا مامالا دمحم هللا

 دهثالآ ىلع كيل هلو هللا ناف كعب امأ نينموملا ريما كيم هللا

 امب نيمثاقلا هئافاخ نم رمالا ةالو لعج هثالب :ليبك ركشلاو

 دقح ىلا نيعادلاو هنيد ىع 1نيباذلاو معلص ةهلوسر هب كثعب

 ه) © ىنع. 2 2) ©( اهانيتكو 0 اهياتكي 42 © 602 2

 200. كلذ نم. )©6(  © مكيلع. /).0 ىطخ. ى) © ىلا

 )0 ابتك. .2) © ليمج نع. )6 كسر. 2 0 0 ا
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 امم : ال

 لق مث سولجناب رماو اودرف انملسف هبتارم ىلع سانلاو هسلج“

 نينموم لا ريما اي معن نتلقف ترديف زتعاا تكسف امكباتك اذه

 مت كلذ لتقم لاقف ملكذ زنعملل تلقو ىتبغرو ىتلتسم قاتك اذه

 نا ىف اعمط امكتعلخ ةقايرتا «لقو فوقو كارتالاو انيلع لبقأ

 ةعاس كلذ ىف تععمط ام هللاو هل عياباو ىدلو ربكي ىتح شيعا:

 اللا ىلإ ءونب اهيلي 6 ناك هللاوذ عمط "كلت قا ىكيا ه اذا لق

 ىلاوملا رئاس ىلا ىموأو ءالوه نسلكو ىمع ونب اهيلي نأ نم ىلا

 رق نا تفخن ايكعاخ ىفث ىلع اوكلا لعات» مثت هوه ىمن*

 اعناص ىايرت اف امكيلع قأيف ءةديدكح ٍهضعب امكضرتعي نأ لعفا

 ىلا* ةتباجا تناكف مكضعب مدي لك جوامد ىفت ام هللاوف هلتقأ 0

 ايييضف 6ةلاي البقث هيلع تابكان لق ىلع لسهسا مهاولأس ام

 8 عبسل تبسلا مهي ناك امل هنأ هركذو «ءافرصنا رق ةهيبلا

 ايبتكو ةايهسفنا كيولاو زتعملاا علخ 72م. غنس رفص نم .نيقب

 ىتلا ةعيبلا نم هسفن علخ هنا هطخ ةعقر امهنم دحاو لك

 نازجحي امهناو اهضقنو اهلح نم لح ىف سانلا ناو هل عيوب ؛:

 كارتالو سانلا سوغر ىلع كلذب امق مث اهنم ءىشب مايقلا نع

 اضقلا ىضاق سدحاولا ىبع ىب رفعجو ةاضقلاو ةباحصلاو هوجولاو

 نيج سرلل هوجوو ةعيشلاو ىيواودلا ةالوو مشاه ىنبو داوقلاو

 عيمجو ريغصلا اغبو ريبللا اغبو فيصوو رهاط ىب هللا دبع نبأ

 را © كذا 0216 ىلأرستأ» 6) © ىيل. 2) 0 13041152 نم.

 نإ © قيدح  رع) © ن2 | 5) © ايكف ءا 6ه10 ديلع ) ©

 ك1 -2) 0 ةركنص ىلإ. )2  )0 4 لاك عسفنأ ب

 1102 عنم. 72 © 200 نق.



 اع“ ننس ام

 تننظف «تببحا نا هَقْلأ ىل اولق رث ةعاس اوماقاو هنم ناك

 اي تلقف ةىكبي تيبلا ىف وه اذا هيلا سيقف اورماتسا هنا
 عنتمم رث ءاولان ام* وه وهو كيبا نم اولذن هدق جارت لهاج

 ”تيضم لق رما هللا ناكس لق 4 ةعجارت الو كليو علخا قيلع'

 ةلتق رمال اذه مىنلقف ىقنع ىم ةعلخا ىاذآلا ف ىرجو هيلعا
 فباس ىف ناك نتل هللاوف كليو ودعلخا كلتقي ال هتيلغ كابأ'

 كلا دق تلقف تجرخ لق لعفا لق ىيلتل َىلث.نا هللا ملغ |

 عم :لخدو اريخ قوس /اوداع رث اوضف نينموللا ريما اويلكلا

 ىأىلع 'لكبسفا رق نمل ”ساظرقو :ةاود :هعمو" هاهنا ذك بناك

 م تاه بتاكلل تلقف ءاكلتف كعلخ كطخ بتكا «لاقف هللا كبح

 نلعا اوكا حلا ناك مودع لمان كده :لدمأ اًساطرق* 1

 هدلقتا نا لج ال هنا تملع ىاو رمالا اذه نع ىفعض قا

 متادلاساوب هل اخصضوم ا قكا "رج 2 قا ”ىلبسب ليكوتلا راس ا

 ىتعيب: نم سانتا تللحاو ىسفن تعلخ ىناوهيلعاو خلك

 ىف عتتماف هللا ىبع:ابآ اي «بتكا تلق رث دارا املك كابالا

 تلقف هاند رق اّنع بتاللا رخو بتكف كليو بتكا تلقف '

 و بايتب توعدف دّدج لب لاقف فهذه ىف ىأن وا انبايت مدلل |
 ىف وهو انلخدف انجرخو كلذك هللا دبع وبا لعفو اهتسبلفا

 2 0 تتش 0)853 ىكتم. 220 هس. 2060 كك
 © 0 تدرح 1.6 تييرج.. 7 0 200. هلو مم 1ع كينا لإ
 ىي) 0 علخا. 2) © ىنودواعم 2) 0 ككلما كساطرق. 247 9
 نتفخشو. 4) 0 !فأ. 70) 0 هلاسيو. 7 0 200. بتفكيا نانا

 5) 0 اني اعد."""ررا 0 م1 0 فنتك ب6 0 ا



 اع مم ةخنس

 ريما توجب ناو ناتحلل ىمأن ال انا اغبو فيصول بيصخل ىبا

 «انءارضخ كيبيو ةيقاب انم ىقبي الف وتعما رمالا ىليف 0و

 انب ارفغظي نا لبق نيمالغلا ىيذع علخ ىف لعن نا ىأولاو

 تمول ريما اي اولقو رصتنملا قاع اوكلاو كلذ ىف كارتالا تجف

 ءب اولازي ملف باهولا دبع كنبال عيابتو ءةفالخل نم امهعلخ ه

 نيدش هنم 4ليم ىلع نكيوملاو زتعملا اممكم لوي رثو لعف ىتح

 /مراضحاب رما «دهتيالو نم اموي نيعبرا دعب ناك املف كيوملا ىلا

 راد ىف العجو ارضحاف هدنع نم ايهفارصنا دعب كيوملاو زعم لا

 ارقش اب و قاقف ,ازضخا .انارق' مل 5 ىخا اي* كيوملل رتعملا لاقف

 عءاج ذا: كلذك 78+ انيبف كلذ انب لعقي هنطا ال لاقف عاضلل

 تنك ام رتعملا لقو ةعاطلاو عمسلا دّيوملا لاقف علخلاب لسرلا

 ًاوداع رث دوملعاف هيلا اوعجرف مكنأشف لتقلا متدرا ناف لعفال

 اوقلغاو تيب ىلا هولخداو فنعب وتعملا اوذخاذ ةديدش ةظلغب

 اذ تلح لقا هنا 2 تيكسلا ' نب بوقعي نع ركل ف» بابلا' هيلع

 اي اذع ام ةلاطتساو ةأرجب هل تلق كلذ تيأر امل لق كيوملا :

 اروتولا اذه مكالم ئلع 7نوبتت انثامد ىلع متيرص نقف بالك

 هعرست دعب ناوج نع اوعاكف هملكا ”ىقوعد هللا يصب ,,0 اوبزعأ

 تر ©5001 5:6 م) © هدض. 2 ( نيذهو 165 1: عع
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 رخل امم

 ريمهأ تانك ةحاشنق كشلكع ىحاون ع كانغ للا بنتك و كلذ

 غابيغرتو نييماسللا ىم ملبق ى م ىلع هنءارقب 0 اذه قينمولا

 ىم هللا لعج ام 0 هبلأ «. مر افنتساو هيلع جتحو داهخل 3

 0 داهشل 2 ةبغرلاو يستلم تاينلا 6 ووذ لعيبل هله باوتلا

 5 هناوخا ةنواعم ىلا كح ودع ملأ ضوهنلا ىف كلذ بسح

 كسع انافاوع 1 ةنزبح ءآرو نم رو يبسمولاو ختيد نع «دايذلاو

 ريمأ نكح ىذلا تنقولا ىف و ةيطلم قانمولا وبمأ لوم فيبصو

 ككاو هناكربو هللا ةجرو كيلع مدلسلاو هللا ءاش نأ ل نيم

 نيعبرأو افك دعمت ىلك نت نواخ لايل عبشت كليطتلا حرام

 1 مناغملاو فيصو ةركسع تاقفن* ىلع ركذ ام 7 ىلع ريصو « نيننامو

 هعم بتكو ىلجبلا 5ىيركلا كيلولا قاب فورعملا مساقملاو

 وه اذا رغتلا ”دالبب ماقملاب هرمأي فيصو ىلا اباتك ةرصتنملا

 © نينموملا ريما ىأر هينأي

 ىابهعلخ رصتنملا رهظاو ٍشسفنا كيدملاو زتعملا علخ ةنسلا هذه ىفو

 ١ « ثرخ ىرفعللا , رصقلا 3

 امهسفنا امهعلخ 0 نع كل كف

 لجحا لق رومالا هل تاماقتسا ام هللاب رصتنملا اذيحت نا ركذ

 ©) 0 جداعببساو © ©#ئاقبسأ. 62) © ىوذ. 210+ © تاسلا, 0
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 اركان ١م كسل

 5 2 مع م مدد 0 0 نر ديا ن 5

 ظح ىف هب نوعسيو جلاعا نم لجو وع هللا لا نونموملا هب

 ايلعلا © هللا ملك نوكتل هسفنا هلل اولذب هلما نال ةلجالاو 5

 مهتضيبو نيماسملا ميرحو عناوخا نم هتارو نم نود اهب اوكامسو

 برقتنلا نم ءدبح, امل نينموملا ريما ىأر دقو ودعلا مداهجح اوقوو
 هنيد نم «ظفحا 'اميف هيلع. هقح ءاضقو «ودع دامجح هللا ىلا

 و ةمقنلاو ناعيلا لالخاو :ةتايلوا رارلعا ىف امثدلا فلولا نسافتالاو

 افيصو ضهني نا هتعاط قرافو هلسر بّدكو هنيد نع داح ب

 مورلا ةرقللا هللا ءادعا كالب ىلا ماعلا اذه ىف نينموملا ريما ىيم

 نوهتاو دتككانمو ةتعاط نم نينموملا ميما #هللا فرع امل ايزاغ

 ةتفيلخ نمو هللا نم هبرق ام لك ىف هتّيتن صولخو 4 هتتبعنت

 هدنجحو هيلاوم نم هعم نهرا رسيسمأ ضهنا 7 ىميف فيبصو 5

 عمتر رهش نى + ومات ليل انرستنسع ىتننتا ةخيطام م هتيرك سنو

 فصنلل مجكلا روهش 1 ىم كلدذو نينثامو نيبعبراو نامت ةنس رخآلا

 ملعاف زوم نم موي 7لوأ ىف هللا ءادعا دالب هلوخدو ناربيزح نم

 5) 0 60 3: 6) ( لاو. 6م) © هدم. ىف ءأ 50116121658 9
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 مث كنس ا

 0 ال ع

 مك بتك الا اًيداو نوعطعي الو زينك 5 ةريغص قت َنوقفَني

 هر رع# ندا زق واهلا ماع كا 5 4 ْمِهَيِرْكيِلا

 5 نم عدعو * امو هدنع نيدعاقلا نع ىيدفماجلا ةلزنم لضغب

 ىوتسي ال 4لاقف ههدنع نشرب نم ل امو هتبوتمو هئازج

 ودل تسلا ودسلااب جرا رد َنيِنممْلأ نم نم نوخعاقنأ
 يا يي هللا لصف مهسْفْنَأَو مهل اوما دلك زك

 قتلا 40005 نيدعاقلا ىلع 5
 ك6 م هه عد

 دايجابف اًميظع اًرَجَأ نيدعاقلا ىلع نيدعاجيلا هللآ لضقو

 جل انهت هنانج لعجو جلاومأو عغسفنا 0 م هللا ىرتشا

 4 ايكحو هيف بير ال اًقح منم ادعو ءاهلذب ىلع* هل ءارج هتاوضرو

 نم ئرتشا للا نأ لجو مع هللا لق هل ليدبت هل الدع
 - 20 د ا ا هدي سه ع2 2702-035 2 2غ دوم

 ليبس ىف نولتاقي ةنذكلا مهل ن 0 مهلاومأو مهسفنأ نينو 1

 ليجتألاو ةارثلا ىف اقح هيلع ا نولتقيو نرش ءلئأ م - دا 20 هس 3220 --

 ىخلا - اووي دساف هلل نم هديعب قو 02 نأ 3 1

 اة ءايحال لجو رع هللا مكحو ميظعل -- م .َكلذو ه ب ب متعياب

 اولتق نينا نبسحت الو 0لاقف .هباوك نيم ليلا ظللو ديد

 ١ ويحرم نوقري مهبر ىلع ةايحأ لب اًكاومأ هللا ليبس ىف
 611 9-- 5 ن 2 27 تت

 نم مهب اوقكحلي 3 نيذلاب نورشبتسيو هلضف نم ءللا معانا ايف

 ه6 هذنع “2 رتعل 200 ديل ا كر
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 انو اناا مل

 راتخا هثالب ليمج ركشلاو هثالل ىلع كمل هلو هللا ناف كعب اما

 «هتبرتمو هاضر ىلا ةليسو هلعجو هلمكاو همثاو ةلضفو مالسالا

 هل رهقف هتمارك ري.خذم ةمىلا اببسو هتحر ىلا اجهن اليبسو

 هليبس ريغ ىغتباو ءدقح ىع ىنع نم 4هل ٌلذاو هفلاخ نم

 اهب كثعبو اهلدعأو ماكحالا لضفاو اهلمكاو عئتارشلا متاب هصخو
 مدهيلع هللا ىلص اذيح هدابع نم: هتوفضو هقلخ نم هتريخ

 هيدل ةبتر اهالعاو هدنع ةلونم دضئارف مظعا داهلل لعجو

 ,.ةاتع ٌلذاو هنيد رعا لجو وع هللا نال هيلا ةليسو واهحجتاو

 اقخ ارقد غهل اضرتغمو داهجلاب ارمآ لجو وع هللا لق كرشلا
 0 مُكلَذ مُكِسْفنَأو مكل اومأب ءللآ ليبس ىف اوُدِعاَجَو لاَقتو »

 00 1 وماما وسم حدا نارلتلا كنك نإ مكن

 00 ا ال تما انعم وللا قلتلك قرم لاح

 وما كلذب هلو الا اضرا أطي الو ادلب عطقي الو اودع عراقي

 0 لدعم وع هللا لاق كراك رجاو 50 باوتو ري

2 2 0 003 

 اك الأ الين دع نم و رخل ظيغي اًمطوم 10
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 ١ نشل اما

 هزاهج ىف لزي ملف فيصو ماقو بيبصخل ىب كحل 5 ماسقف كبذ

 وضحا امل رصتنم ا نأ ركذو ي. مجلا 2 جلغأ اف جرخ ىنح

 دق مورلا كلم .ىنعي ةيغاطلا نا هل لق وزرغلاب درماو افيصو'

 ةمالسالا نالب نم هب رام لك كلهي نا هنمآ تيسلو كرك

 ىلا 4تفرصنا ةعجرلا تدراو توزغ اذا ىرارخطلا ىسيو لتقيو '

 «يورخلاب مريغو داوقلا نم ةعامج رماو كروف نم نيبنموملا ريما باب
 /كاوملاو دنكلو ةيركاشلا نم هعم ناكف لاجيلا: هل بختاناو دعم

 نب محارم هتألدب ىف هتمدقم ىلع ناكف لجر فالآ ةرشع ءافز

 ٠ 7, ءاجر ىب ديحت ةقاسلا و ىلعو ناتاخ ىب جفلا وخا ناتاخ

 نعب رصن ةجاردلا ىلعو ةهشاتخ ىب :ىدحنسلا ةنميملا ىلعو

 هتفيلخ نوع ابا ةركسعلاو سانلا ىلع لعتساو ىبرغم ا كيعش

 هالوم افيصو هتارغاأ كىنع رصتنملا بتكو ارماسب ةطرشلا ىلع ناكو

 هللا مسب -  :ىدضسن "اباتك رهاط ىلب هللا كبح نبي ني

 و نينموملا ريما هللب رصتنملا ديحن هللا دبع نم ميحرلا ناجولا

 ناف .كيلع .مالس نينموملا ويما ىلوم هللا دبع ىب تقع“ ىلإ

 نا هلعسيو وه الا هلا ال ىنذلا هللا كيلا دمك نينموملا ريما

 هلآ ىعح  ةدلع دللا لص هلوسرو هديبع نوح كَ ىلصي

 «6) © 300. نأ. 8م) 0 لاقف, 0 ماقو“ © 0 لافعغف

 فرصنأ. 6 0 اوجرخل» /) © هدم. طغعاصلع طقطعأ مشع ىنتا

 لج فل)و 1 1456 ءاهزز 60 01 لسجر كالا. 22

 راكع ناكو ]16 ع 15153 رز © 51 200 ئى5ككسللا 0 6

 تتانك) 0 رانك 110:0 ةانمط2لا .. )17 22 م ركسعلاا

 7 0 ماسو.

156 8 



 م ا

 ةةفئاص ىكرتلا افيصو رصتنملا ءاوغا «ىم ناك ام كلذ ىف

 < موولا ضرأ

 فيصو نم كلذ ىف ناك امم كلذ ببس نع ربخل ركذ

 فيصوو بيصخل ىب دما نيب ناك هنأ كلذ ىف ببسلا نا ركذ

 ضرح هريزو بيصخل ىباو رصتنملا فلختسا املف ضغابتو ءانكت ه

 نم هجارخاب هيلع راشاو فيصو ىلع رصتنملا بيصخل ىب دجا

 0 دلل ةوسحلا ىتحح عقب هلا علق رعتلا كلا اراض ارجع
 افيصو ىرغي نأ ىلع مهع امل هنا رصتنملا ىع ركذ كقو «وزغلاب
 /ىللاع ىتج نمو ءبيصخل ىب ىجا هل لق ىماشلا.رغنلا

 نم ضعبل رصتنملا لاقف صوخشلاب افيصو رمأت ىتح ىلاوم ا »
 ليقف فيصو ميفو هل نذأف رادلا رصضح ىمل نذيا وةبجمل
 كيري لبقا هنا مورس ةيغاط ىع اناتأث فيصو اب هل لاقف هيلع

 اماو* تيصخش اماف هنع #كاسمالا ىكج ال* رما اذهو روغتلا

 اي* لق نينموملا ريمأ اي #صخشا لب فيصو لاقف :تصخش

 لق ««دل همقأف نوكي ام غلبا ىلع هيلا اتحج ام رظنا لجأ
 فيصو اب كلذل ةعاسلا مق معت «ام لق نينموملا ريما اي معن

 ه) 0 هرم. 65) 0 ةخفئاصلا. 6) 0( رعشي. 4#) 0 رضحأو 0

 2/00. افيصو. ه) © طذع 20016: راهنلا ىف لزي ملف فيصو ماقو

 جلفا امو جوخ ىتح ر ن03ع هع 2113 م3122 1122م5ء2ا02. رك) 0

 00 ل ا ) 0 يحكي 1 ءويبخ..٠- 2) 0١ قتيسم ال 20
 ةتصخاشا امأوو © تصخس وأ. 2 0 200. انأ ان[ آش. #7) 0

 هر. 50. 1عع. لقو. ته#) © مهآع كلر .غانتط لاقف. 2 ©
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 العب خنس 2

 لما ىف اهانب رقعج ناك ىتلا ةنيدملا كو ةزيحاملا ىف ربخل عاش

 ىرفعجماب ةماعلا بابب ةيركاشلاو كنلمل ىفاوتو رفعج لتقب ارماس '

 كضعب بكرو اوعماستو سانلا رتكو ماوعلاو ءاغوغلا نم 5

 لبقو باتع ىسبا تاع جيلا جوخ ةخعيبلا ومأ 3 اويلكتو اضعب

 5 نوبتك ام 0 جغلباف خفأر رز ميلا جوسخ ه ىذلا نأ

 ةخعامج هيدي نمو 0 00 وصتنم ا ىلا لخدف ا

 دا لضعر ا خاضعب عقوو 0 6 22 0 ىلا

 ركذ نم عنف /7سوكلاو ةجرلا نم اوتام لق ةّكع نع اوقرقت

 0 © ةتسلا ىلا ةثلثلا ىيب ام اوناك لق نم .هنمو رفن ةتس اوناك عنا

 دعب مشاع ىنب ىلهم كيعس نب دا ةربع ابأ رصتنملا :ىلو اهيفو

 لتاق لاقف ملاظملا 2 هل خعيبلا

 هرمع وبأ سانلا ملاظم 0 55 مالسالا ةعبض اي

 رعب ىلع اًنومأم 552000 ىلع ا ريص

 5 مصتعملا ىب ضل رصتنم ا جا أ ةنسلا هذه نم كل 0 ىف قل

 © هب لكوو دادغب ىلا اًرماس ىم

 © ىبنيزلا ناميلس نب كمح اهيف سانلاب ٍيحو

 نينكامو نيعبرأو نامت ةنس كرلختد مثل

 ثادحالا ىم اهيف ناك اع بخل وكذ

 2) 0 ناك م) كلتش هفعكتك 2 2:0 هيلعالا

 4) © ةوعجق. 22 0 ةزدع همن فىتصت ثلاقلا بابلأ ىلا: 200



 1007 اب لس

 احرصم وا انلعم وأ اسم هيلع ككا امع ةعيبلا هذه نينموملا

 هب تذخا ابيفو هسفن نم هللا ىطعا ابيف « ىهداف الات وأ

 انيوهلا كلذ ىف العتسم هيلع هللا 5 دوهعو ىينموملا ريما* فيتاوم

 ليبسلا نع غازو فشلا ةرصن نود لطابلا ىلا نوكولاو تل نود

 او لك كلج ام لكف مدويعب نم ءافولا هولوأ اهب مصتعي ىتلاو
 وأ ءراقع وا لم 4نم هّقهَع ضقن ءىشب كلذ ىف ناخ نمم

 هللا ليبس هوجو ىف نيكاسملا ىلع ةفدص عوض وأ عوز و١ ةمئاس
 ةليح نع هلام ىلا كلذ نم مءىت عجري نا هيلع /مو

 ةدكاف نم هرنع ةيقب ىف 2دافا امو* اهب لاتك وا هسفنل اههدقي

 هيفاوث ا ىلا هليبس كلتف ماهردق لكك ة:اهرطخ لقي © لام 0

 ةنس ىيتلث ىلا مميلا هكلي كولمم لكو هلجا هيلع قبو هتينم
 كثنلل همزلي مهي ىف هواسنو ةهللأ هجول رابخأ ىننا وا وكذ نم

 قالط ةتبلا »فلاوط ةنس ىنيتلت ىلا نهدعب هجوزني نمو
 تيب ىلأ ىشألا هيلعو ةعجر الو هيف ةيونتم ال 0ةنسلاو جركالا

 ءىرب وهو اهب ءاولا الا ءدنم هللا لبقي ال ذة نيتلك مارأل هللا و

 افرص هنم هللا لبق الو ناعيرب هنم هلوسرو هللاو هلوسرو هللا نم

 «اديهش هللاب ىفكو ديهش كلذب مكيلع هللاو الدع الو

 رصتنملا هيف عيوب «ىذلا مويلا* ةكبدص نيناك امل هنا وكذو

 6) 0 وهاداه. 82) 0 هدم. 5ء0 205: هيلع 200. هذهعو. ه<) 0

 هس | 2) © هرشب 62 ©( كافع ار © . تح 2 © كسا

 2 ( دحيلح اثأ امو“ 2) 0 هدطح. #4) 0 0 هردق» 2) ©

 200. ىلاعت. 7) 0 200. ىلاعث هللا مجول. ) © هدم. طقعع ©أ

 12202 هب



 مب ةخنس زخم

 نوعيبابي ىيذلا ناك ذا نيتكان الو ةنيفرشتسم ريغ مكيلع هدقح

 نم ميديا قرف هللا كي هللا نوعيابي امنا نينموملا ريما «مكنم
 «يتويسف هللا عيلغ كاع اع وا نمو سقت لع تكتبي اذ كا

 مكقانعا ىف ةعيبلا هذه تدكا اهو كلذب مكيلع اميظع ارجأ

 ةءافو نم اهب 2مكيلع طرتشا او مكناجأ ةقفص نم اهب متيطعأو

 ناك هدهع نا هللا دهع ءمكيلعو مصنو داهتجاو ةالومو رصنو

 هئايبتا ىلع مزخلا ام ةشاو* دلير دقو هللا سدو ليس

 ام اوعمست“ نأ و دقئاتو ككأتم* نم هدابع نم ىحأ ىلعو هلسرو

 اوصعت 72لو اوعيطت نأو اولدبت الو ةعيبلا هله ىف مكيلع خا

 دم كس ةةيلع تدفع ام اوكشمتت» ناو اوسياتستااالو اضل 0

 ال عقحو م هئافوب ءافولاو دهعلا ىوذو ماتعاطب ةعاطلا لعأ

 لالسض* هيف مكب غيري الو ليغ 7و ىبه كلذ نع 1مكتفلي

 هيف نيمكقمو مكداهتجاو مكسفنا كلذ ىف نيلذاب هىده نع

 مكنم هللا ليقي ال مكسفنا ىلع ممتلعج اهب ةعاطلاو ىيدلا قح
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 ا“ ا“ نس

 فوقولاو فيفخلو ةينالعلاو رسلا ىف ةكصنلاو ةماقتسالاو ءانولاو

 نينموملا ريما هالاب رصتنملا مامالا هللا دبع عب ةرمأي ام* لك دنع

 210 لي 1 ضاخلا نم امتادعا :ءاونعاو. ةئانلوا .ءابلوا- ماكلما .اكلبعو

 ىف مكرئارس كهعلا هظذمذو كقعلا ءافوب هتعيبب نوكسمتتو بوقاو 5

 نينموملا ريما مكئاطعا ىلعو مكاجاو مكلجاع ىف نينموملا ريما

 ّ ءاهايا مكديكأتو مكسفنأ ىلع 1 ذه هتعبب مكديدج للعيد

 . .٠.6 ع ٍ 3 . 0ع 0 2001
 مكبولق نم ةمالس نع نيعئاط نيبيغأر مكناميا قفص مكقانعأ

 دكا* امم ءىش ضقن ىف اوعست مال نا ىلعو * مكتاينو مكتاوعأو 0

 /ةرصن نع كلذ ىف ليمم مكب ليمي ال نأ ىلعو مكيلع وهلا
 مكنم عجري الو اولدبت +ال نأ ىلعو ةالاومو مصنو صالخاو

 عكتعيد نوكت نأ, لعو ' هتينالع ريغ ىلا ' هتاوطناو ١ ةنين . نع : عجاو

 مكبولق نم هللا علطي ةعيب مكدوهعو مكتنسلا اهب 7متايطعا ىتلا

 مكصالخا ىلعو اهب هنمذب ءانولا ىلعو اهداقتعاو ”:اهثابتدا ىلع رو

 ناهدا الو. ٌلَغَد مكنم كلذ بوشي ال اهلا ةالومو اهتصن "قف

 نيدومو هذهعب نيفوم هللا اوقلت ىتح لوات الو هلايتحا الو

 م) ىكتمث ول مكيلعوز 102022 © 01202: ل“ 2) © رسمام» ء) كتمت

 و ةمذلاو.. 2) © هده. 6 © 200. و مكسفنا ىلع. 76

 ناو طم 0 وعشت. ١ 0:)2 هدكا. ' 2 © وصت.ا ١ 2) 0 ها لمت
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 الب . كيس اذ

 هب اصف هملعا ال ءىشب هءراسف. مداخل .ىنوديب ىلا راسصو :انب

 هب مجصيو نوديب مكرم ككلذ 0 اةلت عجر 7 ىضي نودبمب

 ثنستا نم ى .ليقن هتضغتساف هريكلا باب انيفاو ىذدح ادخل

 رصتنملا ىلآ انرصو بابلا ىل خافغ ومعملا ريمالأو ربيغصلا ديعس نلق

 5 كيوملا او. رت هيلع. ةعيبلا لخأو ةأزسعو هفقناعو هبرق ءأر املف

 حكيعس لاقذ سانل نىكسو ميفلاو لكوتملا ىفدب هرماذ ىرفعتخل ىلا

 وهو رصتنملا ةفالخ ىرشبلاب زتعملا بلاطا .لزا رثو ويغصلا

 يغرد فالآ ةرشع ىل بهو ىح مرارا ق* نيك

 10 ناجرلا هللا مسب رصتنملل تذخا ىتلا /ةعيبلا ذخكسن* تناكو.'

 عوط ةعيب نينموملا ريما هللاب ,صتنملا هللا دبع نوعيابت ميحنلا

 مكروحص نم حارشناو مكرئارس نم صالخاب ةبغرو ىضرو داقتعاو

 اهب نيملع نيرقم لب نيربج الو نيهركم ال مكتاين نم قحكصو

 هللا ىيبد مزازعاو هاوقتو هللا ةعاط نم اهديكأتو ةعيبلا هذه ىف

 ؛ةكثعشلا ملو ةملللا عامتجاو هللا دابع الص ميع نمو 4هقحو

 ىلع نيدحالملا عفو ءايلوالا ةزعو بقاوعلا نماو ءاهدلا نوكسو

 مكيلع ضرتفملا هتفيلخو هللا دبع هللاب رصتنملا مامالا ادم نا

 ©) © راسم. .3) © 200. كليو. 2 © ريل, 0 ريل: دمع 0
 هج ئىدسات.ا 42) © 0187 52 © 20 رصتنملا. 0-72 اج تسلل

 ى) ةزارعا نم. فتمك 4 0. 2 2) 0 نعو 1١6 ظرعوبا 20060 وكس

 © نيكشم, ةكلصك انأ ةععز طه: 0 نوبهدد , كلما نوبشرثا»



 اوك الاثب نس

 ىضف رصتنملا نينموملا ريما لوسر ريغصلا ىيعس تلقف هاذه نم

 :رق ضرالا ىلع كتقاضو ركنملب تسسحاو ىلع ةأطباو لوسيلا

 لخدا ىل #لاقو بمخ كف مداخل «نوديبب اذفذ بابلا متف

 ربكل ىع ىلأس .رث ىسفن هللاو تيبهذ تلقف قود بابلا فلغاو

 ازد ةيعاشتب نمي تاموب هيرش-ساكب»« قرش نانمؤملا ا رمما نأ ةتربخاقو

 ىنا ريمالا ىلا «ىنلسرا هناو رصتنملا اوعيابو اوعمتجا لق سانلا

 لاقك ىلا عنخ زق .لخدف ةعيبلا رضكل هللاب رتعملا هللا دبع

 ربخل ام كيعس اب كليو /ى لاقف زتعملا ىلع تلخدف لخدا

 وضخ تلقو تيكبو تيرعو نوايجا دبا تيحا امر لتم دتررخاف

 كيخا بلق كلذب ىيدتستف عياب نم لثاوا ىف نوكتو ىحيس ايام

 براغلاو لكلا و هلذفا تلو اذ حبصي ىتح كلتيو ىل لاقف

 هبابتب اعدو ةالصلل انيك ىنح مداخل نوديب هيلع قنيفو

 هكذاو هيلع رمالا لّهساو هثتّدحا تلعجو ةدالل قيرط ةريغ

 نسب هللا ديبع باب ىلأ انبص اذأ ىنح هيخا نم اهفرعي ءابشأ و

 لكح ةعيبلا ذخأي وه تلقف هنع م 7/ناتاخا نب * نبك

 ©) © تينا, 0ءةصلع تلق. 65) 0000. ىطباو. 6) © نوذيدر
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 مركب خرم زكر

 نب* ديعس هبناكو بيصخل ىب دجا رضحو هب انطحاو هيلع

 نب لجا :5.نا نيِخ ىبأ هديعس نع ركذخ. «ةعيبلا لخال ليَ

 ذخأت ثلت هوا ناتملك * كعم ديعس اب كليو هل لق بيصخل

 اهقذخاو .ةعيبلا :بانتك تل :تايلكوءمعتاتلق لالا

 5 هلسراف ريبللا ديعس هءاج ىتح#* ءاج نم لكو رضح نم ىلع
 ءدرضحت ىتح وتعمل ىلا نينا ضما ريغصلا كيعسل لاو كيدملا ىلأ

 ىف نينفوملا ريمأ اي تمد ام اما هلا" تلفنتف ريغلملا قيعس لا

 سانلا عيتيج ىتح كرهظ ءارو نم هللاو حربا الف كعم نمم ةلق

 ىصضمأا ال متلقف ضماف كيفكي نم انهه: بيصخل ىب دا لق
 ,هرثتك املخ كنم هب ل ةعاسلا ىلذف ىفكي نم عيتجا ىتححا

 اًملذ نامالغ نيمو ىسفن نم سآ اناو تييضم اوعيابو داوقلا
 اذاو نوعيججو نوبهذيو نوجومي سانلاو حون ىأ باب. ىلا ترص
 ىنقحل ىف اوسحا املف ةدعو حالس ىف ةريبك عمج بابلا ىلع

 هيلع تيمعف تسنا نم ىنفرغي ال وهو ىنلأسف :هنم سراف*

 ؛ة ىتح تيضمو : تفلا باككا ضعب نم ىلا 1هتربخاو 7ىربخ
 نيباوبلاو: سئل نم !ادحا هب ىنجا ملف زتعملا باب ىلا ترص
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 ناك ىقو هفارصنا دنع نلاتغيل هقيرط ىف اممق هل لعا كف

 كتع ©« فرصناف كو بوو هفارصنأ ليك هظفحاو ةعيدأ لكوتنملا

 هتصاخو هثاملن ىلا لسرا هراد ىلا راص املف هعم انفيصناو بضغ

 لمت اذا هفارصنا لبق لكوتملا لتق ىلع كارتالا ىعاو ناك كفو

 ىقف رضحا نا لوسلا ةىؤءاج نا ثبلا ملف لق قيبنلا نم

 ىل' عقوف هبوكرلا ىلع وهو ريمالا ىلا نينموملا ريما لسر تءاج

 © حدي امنا هناو رصتنملا لايتغا ىلع هنا اننيب راد ناك ام ىسفن

 62 اذان“ ريمالا باب ىلأ ترصو ةدلعو حالس ىف تابكوف كلذل

 لاقف ىف ام ىأرف بوعرم ةءائاو فيرطلا ضعب ىف هتقكلف بكرف ظ

 دعب هبرش مدقب قرش لق نينموم ا روينما ىف نأ اهكيلع سنبل

 اييكنو /ىلع فو كلذ 2 تببكاف: هللا هجر .تانفر انذارصنا

 مدخلا انلحد ىنح انعم" ناوقلا نم ةعامجو بيصللا نيا داو

 تلقو اهب لكوو باوبالا «تذخأف لكوتملا لتقب:رابخالا تعبانتو

 0 نكن ال 2كلقو ةفالخاب هيلع تملسو  ننموملا ريما .ايزقف

 لجا لق تقولا اذه ىف كيلاوم نم كيلع ةقفشلا هعضومل كقراغن

 سلجت مليدنم هل ىقّلأو ئمورلا ناميلسو ىئارو نم تنا نكف

 ير 0 كل امر 4( ءاظشخلا  ةعل 00 ىلا 2054 ليسملا. 2 ©

 نا نإ 0 لا ور وو را 0 هطول يقل
 رخاو» 0 مخاور ن1 نسكاسلأو ةللآ ىسكالو: مر ا

 00 ماا هز 6و -777) © انيلع. ١ همز ريل 0 ريش
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 هيلا 2120 هل,



2 

1 

 زب نس ا

 رعشملا ىلع ماقي نأ رسماو مسوملا ةمالسب ةدراولا ةطيرخلاب راسي

 © طفنلاو تييزلا ناكم عمشلا رعاشملا رئاسو مار

 عيبر رهش نم نولخ تسل ةيرفعجلاب لكوتملا ما تنتام اههفو

 © عمالل ىجاسملا ىنع تنفدو رصتنملا اهيلع ىلصو هرخآلا

 : عبرال ءاعبرالا موي ىف ةفالخلاب رفعج نب دمحم رصتنملل عيوب اهيفو

 نيرشعو سمخ ىبل وخو 020 نيلخ تلت لبقو لاح نم نولخ

 نر نع هل عدوب مام لعب اهب ماقاف ةيرفعجاب رفعج وبأ هتينكو خنس

 © ارماس ىلا هدونجو هداوقو هلايعب اهنم لوحن مث مايا

 ردعج نب لهجكاممم رصتنملا 8م ةالخ

 0 نسع هركذف ل2 تانك ف ىيذلا ءاعبرالا غال دعنا 35 ناكو

 ةيرفعلمل سانلا رضح ءاعبرالا موي ةكيبص ناك امل لاق هنأ مضعبا

 خيلع أو ركل ةربغو 0 ةيرك اشلاو ةوجولاو باتكلاو داوقلا نك

 نا رصتنملا نينموملا ريمأ ىع هيف ربخ اباتك بيصخل ىب كليأ

 عيابف هب هلتقف ةلكوتملا ارفعج هابا لتق ناتاخ نب منغلا

 ,ى «فرصناو عيابف ناقاخ نب ىيك نب هللا ديبع رضحو سانلا

 ةليللا تيناك امل ©لق هنا ريغصلا قبيعس نامتع نأ نع رثال

 املك ناكف رصتنملا عم رادلا ىف ءانك لكوتملا اهيف لتقف ىتلأ

 هسولخ سلجو همايقل مق عجر امّلكو هعم نسخ ميفلا نسخ

 ىف هبايت هيلع ىوسو هباكرب ثخا بكر املكو كا 5 جرو

 م ىيح نم هللا نيبع رنا اربخلا مانبالصلا 0 هتنباد جس

 ١) © لوالا“ . 23) 0 هده. 2 © هاو. )2  0 200 بئاكلا

 2) © اك رز © 20 نا. 4) 0 وها نم ءا 200. منأ 2266 كف.
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 كدجا ىتا مهلا ليقي 5ناك لاقف «هتيسُنأ دقو هلوقي ناك هللا
 ىتلا بونذلا نم كرفغتساو كريغ اهيصحك ال ىتلا معنلا ىلع

 اني نسحسا اناا ليقي. ناك اف لق :كوفع الا اهب :ظيح ال

 ا ءانادزي نيا ىلع ما هللا مصتعملا ناك ققن ءىشي وشب وأ

 اكان نا لودقي :ناك لق ©ةاتيسنا رق هانملعفا هيتكفا انا هبتكي

 ع هللا نم ضرف اهب ثيدخمملو همعن تادعتو ماقرشَنو هللا ءالآ

 ءالآلا ميظعلا هلل مدمخلاف اهيلع هل 20 اهيف هرمال ةعاطو اهلعأ

 /2ةخيضاقلا هدماحت نم ةبجوتسمو هلفا وه امي ءاعنلا غباسلا

 انذادعت هيصح ال ام ىلع هديزم ةبجوملا :هبكش ةغلابلا هقح

 001 ١ دلع ةامتو+ هنتم فئارق نمر اكد غي طيبك الو
 درتيلا ناعم ةيلع دل ركشلاو هك يي نإ هلع نب ديح

 ةكنخ ىذ نم !مكح هلك اذهو هنيعب مالكا وه اذه نقدص

 © سلجما ىضقناو ملعو

 دادغب رعاط ىب هللا لبع نسب ديميت نيشلا دعمت ق مهقو

 نم عقو امي مغلا نم هلان ام اكشف رفص ىف ا افرصخم 5

 بابلا نم ءارفص ةطيرخ نافناب لكوتملا رماف رحكنلا موي ىف فالقل

 ايك اهب راسي ناوزةعلملل ىذ لاله ةيوربإ مسوتملا لتما ىلا

 6 1( 5 0“ هز 000 2) 6 201 نأ كرسي 20

 ها 6250© 1 / © انفرتسسوو 6 ا 10ه 0

 هادعتو. © هدتتم و هع ير 5) © ل 7, ©

 2) 0 4 كسه خ 0 خللا 1 ترسب همام (2 ١

 طلق هيلع هل ركشلاو, وقان3ع هع 11263 56011. 1516756110101 4 ©

 كك



 مخي نس |

 « 3 ىوهسلا كو ةنسلا ىف مرد ةئاب امذاغناب رمق هل اهذفُنتف* اهنيبو

 نأ ٍلوقي نومأملا ناك لوقي ناك هنا ةّشيشح نأ نع ركذو

 نبأ سابعلا عمنا نظم“ ناكف نودع همس« ىف ئدعب يدك

 2 ناكف نوراه هنأ ىظيف ءاه هه«دعبو ليقي ناكو مصتعملا ناكف

 ةوبا هنا ّىظي ناكف نيقاسلا ,رفصا هدعبو لوقي ناكو «فناولا

 ىلع سلج اذا هئيأر ىقلف كلذ لكوتملا ناكف سائبعلا مراعلل

 « نارفعزب اغبص اهاك م نيرفصا اناكف هيقاس فشكي ريرسلا

 ىنيب* ىرج لكوتملا ترضح لق هنا مثكا نب ىيح نع ركذو

 ليقي ناك فيك ليكوتملا 103 ؟لاقف ردضتح نم ضعب 8 ةقفاوع عقي

 ضرف ملع ىلا ةجاح نآرقلا عم ام لويسقي ناك تلق نارقلا ىف

 نايبلا عم الو لحا لعف ىلا 1ةشحو معلص لوسرلا ةنس عم الو

 فيسلا الإ قلو ناعربلل دوحلل دعب الو ملعتل ةكح ماهفالاو

 5 نم هيلا تبهذ ام كنم درا رف لكوتملا هل لاقف ةجكشملا و

 ىلع ةضيرف بيغملا ىف «نساحملاب ليقلا ىيج هل لق ىنعملا اذه

 هجري هللاب مصتعملا 0 ناذ هثيدح لالخ ليقي ناك اف لق ةعن ىذ

 2) © هدص. 560 200. ىل 2056 رماقز 220 يبي ذمام 2:0 ةتاككا
 42 601 3 11 نارا! 0 6( 6 كيسعاو 2( 6 0111و 0

 ضناكوز نوراض هون طالاتك 11 ةطصحاتاا , 7774772. مه ©
 لاق. ري 5زعغ 6000. 2402+ 0 سابمعملا وجا ى) © 204. لق,

 /) © هدص. 2) 0000. مطيرفت نك آش نم 2) © ه ل ءأ هت
 ضعب. 710157 ن١ 177/2 1 م 0 سنافر م

 بيغم اب 5) 0000. لاقر :ةءمعم1 ء> 1.
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 رد فلا ةماعو 000 3 3 ةاهدانشنا  كسيتتسا * املف لق

 2 اس 0 2

 اننا كتيبلا اذه ىلا ترص املف لق

 كو
 ابحت ف ع 1 تفخ ل كقف 0

 ىتح تحبب الو ىدوجب 8كفرعا ىتح كسما ال هللاو ال لاق

 ياطقاب ترما ىتلا ةعيضلا نينموملا ريما اي تلق ةجاح هلأست

 كل لح سعال نمر فققوا اهنا يربتملا .نبا كذا ةمابيلاب مامايا

 /ةذنس ةثام ةنسلا ىف ثردب اهكلبقا ىف لق اهعاطقا زوجج الو

 ا دل دل مرد دوج نأ نيسولا رهسملا ايءئسك ل. تلق و

 69+ 03 ا © ل 2 م 0 نع

 3 0 ىنع كيفك ىدد ك.سماف

 ىبقعلو ىل اهذفناف معن تلقف عرد فلاب ربدملا ىبا لاقف لق

 ىنيب لاحو تايرلا ىنبا ىنافنف اهايأا ياطقاب رمأ فتاولا ناك لل
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 الاث/ حس ا

 اًماس ىلا راصف ةماميلا نم لضتخو ئظعأف اضاطعي لظ رانست افا
 اهيف «ليقي ةديصقب لكوتملا سدتماو

 لح يا هتيلو بابشلا لكلا

 لاضكيا و 7520 0 يعلو

 5 ةديصقلا نم نيتيبلا ىيذه ىلا راص املف

 6 ةوينك رقعج ةفالخ علك

 0لكتتب 0 بلطإالب ت17

 ام لك ةقالخلا هل هلال 0

 10 ئب* ىبكإ 3 نقع 0- عهد كفدلا 01 ىل رسمأ

 ناووسم طمسلا وبدأ ىنربخأ لاق ىبلللا , سلا نيك نب © ناورم

 هللا قلع لكوتملا : نينموملا اويما 1 تبيض اهل لقول

 هندشنأو دوهعلا انالو نحلم .

 دخت ىلع مالسلاو اًدِجَن هللا قس

 15 دْعُبلاو 0ىأَتلا نع 1 اذبح ابو

 انهتنود ذادغتو 5كم ىلا تاظن
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 دجت نم تاهيفو دكت وأ ىلع

 59] 0 ركذي. 5) 0 هتيلف. . 20 دنونيكت 02)

 ؟ذإ5 حما ا ع ل كابا مهم حوتف ىنقدح

 ناورسم كرا نءع أ ىنتل.> لاق ناور به ند لدوهحام نبأ.
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 ولا )07 خذس

 هلق انيس عل ف تأ انملا ردم كتلا رجب

 همامالا ثرت هل تاني 1 ثرأ دك سبشل ةايسلاو

 كدا لا ؟قاريم هورسجت شراب

 مل هك مالعفق اهلا ةقاررلا نضحا

 هكا يملا لع سل عامل ا ل
 اكياس الو ىالالاو ةنزا مكربعملا ثارصلا سيل

 - ن د 0

 همالع مكل ىيضعرملاو مكبحكام نيب ناحاكشا

 ةشع 0 ىنعملا اذه ىف* هتلق رعشل كلذ دعب سر لع د رح

 الا لق دنا نودكلا قا نا ناورع نك رك «عرد فالآ

 ىلا داود نأ نبا اهيف ثحدم ةديصقب تتعب لكوتملا فلختسا 0
 نسبدأ ءرما امهيف*# تركذ نانيب امدح ىف ناكو كلذ نإ نأ

 اهو تايؤلا

 ماش نىك تينا ف نكد

 رصتشاو جدتقلاب 0 لأ ىناتأ 1

 ةرفح ركغلاب تايزلا رفح ْنَعَل 0

 مركغعلاو ةتايخلاي اهيف ىقلاف

 "ضنا ل وتاملا اهركذ 0 نبأ ل ةديصقلا تراص املف لق

 هتدومل هافن فئاولا ناك ةماميلاب وه لاقف 7دهراضحاب هرماف* نيتيبلا

 ل لش رج مى لق نير هيلع لت .ليحاب لق نينمولا ريمال

 ه«) 1ك طقلع اولكني. 262) 516 نانتموتنع 150 انع20. 22. آش 0

 25 2) 00 ([هلل 1 ]طك < كتز 0 012- 6 © 022: 564 200

 اههيف 2051 تايزلا. رك 00 ردغلا نم هأون ام اهيف هاقلاف. مى) 0

 ةريضخحاد نأ رماف.



 مخ لدبي |

 2+ تا كا 0

 اوردغ مهل 9 مهعبتي افوسو

 « ىناغلا بهاذلا سماك أوريصي ىتح

 ةرفعج وبا 05* ١> «اعيبج ابهلتقب ةمايأ دعب* ديربلا ىناف
 ا 58 5 عبرال ةعاسب ةيتعلا دعب ءاعبرالا ةليل لئقو

 ةانس ةشع عبرا هتفالخ نناكف سيمكل ةليل لنق لب لبقو

 نبا ليق اميف وهو لدف موس هلت ماسيأ تلت نلت دو رهسشا ةرشعو

 اكو 11 عنس نمر لاوس هى حلصلا مقب كلو ناكو ةنس نيعبرأ

 © اغبك ام فيفخ نينيبعلا ىنسح رمسا

 ةهتريسو لكوتملا روما ضعب نع ربخل ركذ
 ؛0 تدشنا لاق هنا 4 طمسلا ىا بونجلا ىلا ىبا ناورم نع ركذ

 نع لإ نقع ةؤيق .ذايضفاولا تركذو اًرعش هيف نينموم ا ريمأ

 ميلخو ةماعلا راد ىف علخ عيرا ىلع علخو ةيافبلاو

 هنبأ رماو ىسأر ىلع ترثنف رانيد فالآ ةلثب ىل رماو رصتنملا ىلع
 اعيش اهنم سما الو ىل اهناطقلي ىخاتيالا !اذعسو رصتنملا

 15 هيف لق ىنذلا رعشلاو لق راهب تفرصنان ماهاعمجن
 اقل 0-0

 ل ايّقحلاو نيحلل ٍقَعَج ةفيلخلا كام
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 ارك انك

 مانم ا ق3 تيأر ىنلتو 0 لاق منام لثح نلمح تاعك ل3 سبيبللا

 لثم هسأر راص ىقو ىلا تغتلاف هتبكر ىف ىسنك لايل ذنم

 مامن كلجا نم ىقب ام ةانيذوت مك ىلا ىل لاقف «لغبلا سأر
 « 6م دءنفالخ مايبأ 0 ددعب ناك لاق مايأ ريغ 0ةنس رشع ةسمخ

 5 نأك ىمانم ىف تييأر لق هنأ ىعبر نأ /ىبا نع ركذو د

 هافقو ءاركصلا ىلإ  ههجوو :ةلجت ىلع و نتسرلا باب نم لخد

 نشنيإا وهو ةنيدملا ىلا

 // ىلبسأو اكس م عمدلاب ىلمعاف كليو نيع ب

 تيداس تس

 ردرتسلا كتم :هماكيملا ند رح 1-1

 ' 0 لب ا دردللا لدم رابغ كاما قشير قل قنا هتان رك
 صال تيراولا وجا ١لاقا لك :1نايعس نحب نهتم ندع ركذو

 لوقي وهو ىناتا اًمثآ مونلا ىف تيأر نيبيصن

 ” ناظقي لمنح ىف نيعلا مكان اب

 ناتهتب ىكبن 2 كنيع 01

 ا فذ فورس تيأر 3 15

 ناقاخ نب متقلابو يسشاهلاب

 ©) 0 ريعبلا ر 510+ 020 5 2 2) © |دعتفا 2 2 60 الروخ

 نإ ©5521 2 0 200 كلذ نع رز 0 ةط 0

 نتسولاو 6 نسا © 6 87 ل26 لل وأ 15 طم © عج

 "0 10 ىليشاو. ذل لس كنم عمدلاب انك 1س 8ةلمشس 48
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 مب خنس انسي

 :بلع ميلف مسفن لدقو علتف نوعجار عببلا اكو هلل انا لاقف

 ءانبالا نم ءاعبر الا موبيل نانكع م ناك هلل ه2 عمنجاو

 لاقف 2 ةريغو كيلاعصلاو . با امعالأو 0في اوزلاو نمرال او مجتكلاو

 ختلت دعم ناك تنور أ لاقو سراف فلا 6 ىبرشع ءاهز اوناك عاضعب '

 5 لاقو ماج فلا رشع ةختلت دعم ناك ورحل لاقو لج فلا رشع

 تنك امنا هل اولاقن فالآ ةرشعلا ىلا فالآ :سمكل نيب ام نولثقملا
 6 ه دعس هد 9 6 3

 ةليم مولا ىلع و لمن انل نذأو كرماب رماف مولا اذهل مانعنطصت

 سيل لقو كلذ قا عريغو كارتالا نم هنعدم ]نيو رصتنلا للا

 نع ركذو | ك«ٍوتعملا ىنعي ميديا ىف لجرلاو ةليح ةاذه ىلا
 0 هلنق لبق لكوتملا ىلع أرقا تنك لاق هنا مجحنملا يح نيالا

 باتللا نم عضوم ىلع :نتفقوف * محالما بتك نم ةاباتك مايبإب ٠

 هتأرق ىع 1نتفكوتف /دسلج ىف لتقي رشاعلا ةفيلخل نا هيفا

 نم هللاو كب ال لق ريخ نتماق نفقو دق كل ام ىل لاقف دنتعطقو

 كيلا لكوتلا لاقف" علق كل نع 0 تّدحو هتارقف ءآرقن نأ

 15 كديعس نب ذهلشا ' نح ركاذو «ليتقما ىقشلا اذه نم ىرعش

 هلثق لبق ينمرالا هرج ىب» طوشأ ىأر لكوشلا نأ اا

 نينموملا ريما اب هل ليقف هجارخاب رماو 0 هتيورب فئقأاتف مايإاب
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 الرول اب خنس

 «ء هيروسمالا ظذغني * موقلا رسما نم ءىشب ملعي ال هنربح ىف

 مزع ام ربخ ٌةعقر تقلا كارتالا ءاسن نم ةأرما نأ ركذ دقو

 اهيف حتفلا رواشف هللا كيبع ىلا ةذعقرلا تلصوف* موقلا هيلع

 فلا بتاك ميفاربا ىب ىسيع يون 4ىا ىلا ءعقو كلذ ناكو

 امل لكوتملا نامتك ىلع جيأر قفتاف ميفلا ىلا هاهنذ ناقاخ بات

 رمأ قيلع ناهو هموي هيلع ماوصغني نأ ماوهركف هورس نم «اوأر

 سلاج هللا ديبعو هتليل نم برهلا ىف لاتحا حون ابا نا ركذف

 علط نأ 7 دماح نسب رفعج هيدي نيبو طم رومالا نعني هلع 83

 لاق كاذ امو لق ”كسلكي ام ىدّيس اب لاقف مدخل ضعب هيلع 0

 ريهأ نأ هربخاف 71 داعو جرت جورب رفعج رسماذ لدحاو فيس رادلا

 هنصاخو هملخ نم هعم م نميف برن الثق دق 0خيفلاو نينمؤوملا

 واضيا هباوبا* !ذاف طشلا وحك لخاف ةقلغم باوبالا نأ بخاف

 ممعج معمو ديف لعفقف فروز 7 ىلا راصف * لكلا نا جوخ ىناح 5

 هفداصي ملف هنع لأسف وتعملا لينم ىلا راصف هل مالغو دماح ىباأ

 تزا 00702 2 © تراسصف». 6 6 عسفلا 4 ) 777 هيون. هه

 4 321. 13101101 سون ىبأ 595 1ع11نا115 1012121115. ه6#) 0 ةوأر»
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 لتقنف كيرن ام متي ال نا فوختن انان انعم ىك هيلا اوءاج

 لسرف كحلو ضعب انعم ٌلسراف هل اولاقف «مكيلع ساب ال لاقف

 دللا فيبعو ارصنو هللا كبعو دكجاو ااص هدلو نم ةسمخ 5 ٍهعم

 ةفارز ةفيلخ 6 ناقرز ىئع ركذو 2  ««اودارا ام ىنأ اوراص ىك

 ةهجرخاف ةفارزر كيب فخا امل رصتنملا نأ عيغو ©4نيباوبلا .ىلع

 انغرف كف لكوتملل لاقف ثعتع جيلا وظن ميقلا لخدو رادلا نم

 ناك هنا كلذو فويسلا ىلا انرصو. ةبراقعلاو .تايشلو ىسالا نإ

 فويسلا ثعتع ,كذ املف هدسالا وا* برقعلاو .ةيكل ىلشا ابر

 اولخد ىتح همالك ممتتسا اف* /ليقن ءىت ىا كليو هل لق

 املف هترجح ىف دجحا وبأ ناكو ههجو ىلع ثعتع برهو لكونتللا

 نيتيرض ديرضف نولغب هردابن هيبا ىلع عقوف نرخ ةّحضلا عمم
 رصتنملا ىلا ميقلا حمخو هكرتو مخ هذخات فويسلا ىأر املف

 ؛5سأر ىلع اوماقو 2نينموملا ريما تام اولاقو ةقالخلاب هيلع اوملسف
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 0 الث يس

 اولوت نيذلا رفنلا ةمّكقت ناك كقو لق «ةلثسم فويسب*  اذاو

 "2 نيكتراوص نب نوراضو اغب نب ىسومو ةرغاب» ىكرتلا «نولغب هلئق

 ىأوق هسأر عفر دجأ ىأ توص لكوتملا عمس املف ىبارشلا اغبو

 /تيبت ىتلا* ةيونلا لاجر ءالوه لاق اذه ام اغد اب لاقذ موقلأ

 مالك دنع هتارو ىلا ميقلا عجرف نيمو ريمأ ىديس باب ىلعو

 هعم اورضح فيصو كلوو هباكتاو و نجاو نكي رثو اغبل لكوتما

 نولوتقم مدنا لفس اب ##ل لوقي اغب نسعمسف ثعتنع لق «دعب

 هبرضف نولغب هردتباف سلجملا ىلا ممقلا عجرف امارك اوتوف ةلاح ال

 2 ماق م* كدي هللا عطق اليم لاقف هلقف ةكداو دعتك لع يرض

 مكليو ِتغلا لاقف رغاب هكرشو اهنابف هديب هليقتساف :دب بوثولا داراو ٠

 [هسفنب فلا ىمرف تكست ال 7ىئفلج اي اغب لاقف نينموملا ريما

 هراه دروتعاو 7 توملا اصف هفيسب نوراع هيف (لكوتملا : لتع

 ةبرض كثعتع تباصاو ”:دهاعطقو هالثقف* امهفايساب اغب ىب ىسوم»و

 ةراتسلا تحك لخدف ريغص مداخ ليكتمل عم ناكو مس أر ىف

 مام تنقو ىف* فيصول اولق اونك دقو لق نوقابلا 0 براهتو اجانف 5
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 ا فس ا

 نأ“ كتبو اهلك باوثالا تقلغاو نقلغات. نسلجلاو لكوشبلا 20

 « لكوتملا خلاسر نع كيوملاو زتعملا ر اضخحاب هرمأبب فيصو

 رصتنملا مايق كعب ةدئاملاب اعد لكوني نأ 52 نع رك

 امثاق ىبارشلاب فورعملا ومغصلا اك ناكو خفارز معو هجورخو

 5 هتفيلخ ناكو رادلا ىف ريبللا اغب ةبون ناك مويلا كلذو رنسلا كنع

 اغبو لكوتملا ةلاخ ىبا وه اذه ىبومو ىسوم هنبا راذلا ىف

 وسماف سلجملا ىللأ ربيغصلا اعد لخواف ةظايسسا ذكئموي ريبللا

 تسقو اذه سيل متفلا هل لاقف عر ىلا فاصنالاب ءامدنلا

 نينموملا ريما نأ اغب هل لاقف عفتري من نينموملا ريماو جفارصنا

 ؛0 برش ضللقو اذحا سلجلا ىف كرثا ال نا ةعبسلا رواج اذا ىنرمأ

 ريمأ ميج نأ اغب هل لاقذ عمابق عذفلا هركف السطر رشع ةعبرأ

 اعيمج اوجرخن ه«اوجرخاو اوموقف ركس دقو ةراتسلا فلخ نينموملا

 ةٍهنم ةصاخل ملهخ نم ةعبراو ثعتعو متفلا الا فبي ملف

 15 لوقبو مقليو لكأي لفك لكوتملا ىدي نيب 5 خابطلا

 اضيأ بود م ناوكس وهو هماعط ضعب لكا ىتح ىجعم نك درامل

 كيوم اخا لكوتملا ىب دكحا ابا نا تعتع ركذف «:كلذ نعت

 «ئبارشلا اغب ناك 24كقو الخل ىلا ماقف سلجللا ىف عم ناك همال

 نيذلا موقلا لخد هنمو طشلا باب ريغ مهلك باوبالا قلغا

 هم /لفس اي* اذه ام هب اصف دحا وبا هب رصيف و ةلتقل اونيع*
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 امم مب خئنس

 نأ تببحا كقو ءامدنلاو اغب جرخج دعاسلاو: قيبنلا هدخا لك

 نبأ ةيوزاد نا* ىلأس  شماتوأ ناذ ىلإ !كركنو نما ليعب

 0 اب كديبع نك خفارز مل لاقف هتنبا نم كنباو كتنبا نم

 ناكو ءلق دعم هدب فرصنإو هديب رصتنملا فخاو كرماب انرمف

 6 نينموملا ريما ناف* كسفنب فقفرا كلذ لبق مىل لق دق ةفارز

 كمدقتا انا 5م تلقف لق هترج ىلا اعيمج ةريصنف هيلا ريصت

 مالغ /ناتب ركذف هترخ ىلا رصتنملا عم ةفارز ىضمو ةلاق هيلا

 ا اهقارر نبا .تكلما) ىقايولا لقا صتنتلا ا نا ىدكاي قيءادجعا

 تماقف 6 نانب لاق * ةفارز و نبا ىم * شماتوأ باو شماتوأ خنيأ

 ةرخ ىلا ةفارإ #فرصناو لاق ىىضم دق ليللا ناف هللا ءاش نا

 ىتح كلذ رسيا ةالا .لكا اف هب قاف ماعطلاب احد لخد املف ةرمت

 يرخ نا الا وع اف «نانب لاقف* انمقف نارصلاو ةيحضلا انعم

 رصتنملا 7, ل قف رصتنملا ليبقتسا ىلل-5 غب آنا انما خلع 200 نم ةفارز

 كليو ليقت ام لق نينموملا ريما اب ريخ لق ةكضلا هذه ام

 هللا ىبع ناك قينموملا ريصعأ 510 1 كرسجأ هللا مظعأا لاق

 للثق ىدنلا تيبلا تابب: رماو .رصتنملا سل لاق ةباجاف هاحد

 ه) ( شماتوأ ءا شماثا, 0 1 10452 سماتوأ, شسمادوأ : 4

 سشمانوأ شماسدوأ سمانا © سماموأ“ 1712071176 ]115 ءاتوأ 00 وبأو

 110111613 5 نيكرطخ. 2) © 6207 6) © ه2 زر © د

 5) 4 5 0 12112 6 0+ 100 هرهت ور تكلا را 15 6 2 1

 266 رز () 2007 عقلا 05 ككتاب 7 © رانسملا. 2 ©
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 ار نس 6 3١

 رصتنملا هنباب © 0 ىبا* ركذ اميف مويب كلذ لبق ءاتلتلا م

 ومو «عفدعد رمأي ةرمو هءتنقاط قوف «:بقسب ومو هينشي ارم

 ناميلس نب محم نب نورام نع ركذف ««لتقلاب هدكهتب
 ءاسنلا . نم .ةراتسلا ىف ناك نم  ضعب:' ىتدح .لت هنا ىقشابلا

 ةنم ىتبارق نمو هللا نم تثرب ةدل لاقف فلا ىلا تغتلا هنا

 همطلو متفلا ماقف رصتنملا ىنعي ههطلق ' رق عوأ معلبص هللا ليسر

 اودهشأ. .رصح نمل لكوتملا لق “رق ءاكن ىلع ةهءكنا 2 نا

 نينموملا ريما اب رصتنملا لاقف 2لجحتسملا تعلخ دق ىلا اعيمج

 ”كقمح سانلا كامسف رصتنملا كتيمس لاقف هيلا نفتلا رث

 10 هننموملا ريما اب* رصتنلا لاقف لحكتسملا ول ترص 2 رظتنملا

 هوقسا لاقف /ىق هلعفت ام ىلع لهسا ناك ىقنع برضب ترما ول

 زضعنلا واصقا ليلا !كوحب ةيفكلذو رضحلم ؟ءان#علاب كما 1١

 املك فكلي نا'»*ىيحي نب ىلسحا* ةالتعأ اناني رماز كنك 0

 مقليو ةاهلكأي لتعجو لكوتملا ى هدي نيب ةدثاما تعضو رخ

 ؛ة امل ممرصتنملا © نأ دلل نك “نع ركذو «« ناروكس وهو

 لاقف ىبم ضمأ هل لاقف »م ةفارز ,/ديب خا هترخ ىلآ 1 مخ

 7” ىينموملا ريهأ نأ لاقذ مقب مف * ىينموملا ريمأ نأ ىديبس اب

 © © 012: 62 116 كك 2 ىفصشمل نبأ. 2) 60 0222 2 2

 هلم. )2  © رصتنملا ىنعب (نغ 01100116 77697. هههو 2)و

 5ع0 هددح. 5ءونعدأتو 7ع25ط2 11026351. )6  © 022. ر//) ©

 66 طم 12م1 لك ك رمأو. 35) 0( 5. 0. از 6 نب ىيك
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 مك ل

 م ىبأ لق هيدب نيب ىم انل 6 فرغف «دازي: نا رماث انيحياأ نيب

 ىف هنم كرسا مايالا نم موي ىف نينموملا ريم نكي رو ىصفملا
 اوضح نينغملاو ءمدنلاب اعبو هسلج فخاو لق ميلا كلذ

 سانلا, ري رن روضخا رخ فريطم رتعملا «ما ةكبق* ميلا .تجهأو

 هيجاعت رثكو هنسكساف مرظنلا لادطاف ءديلا ,ظنف* انسح هلثتمت

 الرع لق مث راهيلع هدرب رماو ىنيفصن عطقف هب وبماو هنم

 اا لا ا ىتدصتل ىسفنناوإ ةللإو مازلق رق# ونور 2 ىدركذا

 اا لن تير اوما اقاوز ئئجعب ىنكجا مستلم نإ بحا اه
 ىينموم ا ريما اي رورس موي اذع انديس اي هل انلقن 2 ىدعب دحا*

 بارشلا ىف ذخاو لق انديس اب اذه 1لوقت نا هللاب كذيعن »
 ىفإ لري ملف ءلاق. ليلقي نبع .مكقرافم هالاو, انأ »لوب هلو وهللاو

 وبه مريع لكوتملا .نأ عقضعب ركذو «ءليللا ىلا دكرورسو هوهل

 مرايزابلا ريع نب هللا دبع كنع جادغ* هاريصي نا # جتفلاو

 رصتنلاب كتفي نا ىلع لاوش نم 9نولخ لايل سمخل سيمثل موي

 هتبع رتكف ههوجوو كارتالا ” داوق نم اهنريغو اغبو افيصو لئقيو 5

 2ر60 فارق 1١ 2)ا0 فورا ففاعتس 4 0 0ي 2) 01قيقا:
 020 عم! 202 ىتح م10 مخ /) 0 300. ديلأز 5011625 70

 6 ونا 2510 اهيلا. ١ 17) © ىتب ركذأو © ئندا ركذا ةتصقن لق

 "دبر, ىنيكذت اعل. 2) 0 هدم. 5ءوتعس5 70 تف. 2 0 ىربخ

 نتف هلل ناقد 2 060 2007 لثتحم ' -72) © ليقنتر 0 ليقي نأ.
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0 

 ناك "الق هثامدن نم كحاب عدي رنا دطغتلا يا نع نك 0

 ىروفيطلا لاقف مدلا «ءسم دجا ىفاك لاقف ارووسم احرف اطيشن

 ةريخل ىلع كل هللا مزع نينموملا ريما اب هابيبط اهو شربالا باو

 هذختان هيدي نيب رضحاف هب رماق روزج مح ىبهتشاو لعفف 0 لعفا

 رضصاخع ١# اراك زا ؟ىنعملا 2 صعتلا مشو ىلا « هدبب

 ىريغ ارضاح ملكأي ىم ىحا ناك ام ىصفخل ئبا لق سلتا

 ناعم ىب قيَحي تب ندجا" مالغ "نانو 7 0 ثعتع ربغو

 ه6 ناقاخ ىب* متفلاو لكوتملا ناكو لاق رصتنمل عم ءاج هناف

 حج ىف 7 نوقرتفم ءامدنلاو جئازاب ةيحان ىف نحو اعم نالكأي

 ويمأ ىلا تفتلاف ىصغشل نبا لق »دعب هنم كحاب عادي 1من

 فيكف ىنلكأي هللاو رصن ىدّيس اي تلقف ل: فيهخل قيعس ىبا
 ؛ةانيديا هانقلع رت انلكف ىقايحب اوَلك لاقف انيديا ىيب عضوي ام

 ىقلعم انيلا رظنف ٌةتافتلا نينمومل ريما تفتلان لق هتاذك

 ام ودفن كف ىحيس اب م تلق ىنولكأت ال ملل ام لاقف ىدبالا

 2) © هن. 5) 6 مهيسيلا ه) 2135:0015 "11, 4 كرست.

 4) 51غ «000. 1110 1عععاج> 01122 ©55© لستفأ 011. 1135. ءأ 14 2) ©
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 ه.م.> يزا 0 هزظ> . 7) © كتعبع طاع ءا1طتلا ان مان 500
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 مع مبخب تس

 سايعلا ىعأ نبأ نيح نب دوأد دعم لل>دو دعم او هءببدأ. ىلع

 لاقف لق لاق ملكتاف ل نذيا نينموملا ريما اب دواد, لاقت ئسوللا

 مصتعم او « نومادأو نيمألا تيار ى دقت نينمولا رسيبمأ اب هللاو

 الجر تييأر ام «هللاوف هللاب فقاولا تيارو ةهيلع هللا تاولص*

 نينموملا ريما اب هللا دزعا هللاب رتعملا نم بطخا الو اناسل 8بذعا

 هللا كعمسا لكوتمل هل لاقف هتايكب اناياو هللا كعنماو كئاقبب

 دجو رطفلا ممي كلذو دحالا مهي ناك املف كب انعتماو اريخ

 كيبع هل لاقذ سانلاب ٌلصيلف رصننملا اورم لاقف ةيرتف لكوتللا

 سانلا ناك ىف نينموملل ريما اب ءناقاخ ىنب* ىيحي ىب هللا

 اودشتحاو اوعمتجاف ةعلل مي ىف* نينموملا ريما ةيور ىلإ اوعلطت

 فجري نأ بكري رم وه نأ مان هلو 1 ريمأ بك ب ملف

 رشي نأ نينموملا ويما فأر ناف هرما ىف ةاوملكتيو مهتلعب سائلا

 هبدكرل ىيهتلاو بقاتلاب 2رماذ لعف هبوكري ءادعالا تبكيو. ءايلوالا

 نمو كلذ هموي ماقاف هلونم ىلا فرصناو سانلاب ىلصف بكرف '5

 ا كقو رطفلا موي بكر هنأ ركذو هتامدن نم :دحاب عحي م دغلا

 هيدي نيب سانلا ل.جرتو لايما ةعبرا نم ةاوكأ فاصملا هل برض

 اهعضوف بارت نم ةنفح لخاف ةرصق ىلأ عجرو 6 سانلاب ىلصف

 كل انها هتك تيار ىلا لاقف كلذ ى هل ليق هنسأ لع

 4:) 0 نومام ا تسدارو. 0( 0 خنع هللا دك 0 6 6!

 7( © زوسعأ 0 روعأر فلصك انك 66605١ 6) 0 هدتم ر/ك) © نماي.
 ي) © هلعب, 0 هسلعن. 7) 0 نوملكتيو. 2) 0 ادحا. #4) 0

 ا 0 0و



 ارو خدنس | م|خل

 همالكو صضصقلا عفرل دادغب نم مشا ونب خو اودشنتحاو
 هل لاقف ةالصلل بوكرلا نارا ةعل ملي ناك ايلف «هبكر وع ذأ

 ل قينموللا ريما اب ناققخ نب حتفلاو ىيحك نب هللا نيبع

 مآظتنم 0ضعبو كتيب لقا نم اووتكو اوعيتجا كك سانلا

 5 0 ةكعوو ردصلا قيض وكشي نينموملا ريماو ةجاح بلاط ضعبو

 نوكنو ةالضلاب ءدوهعلا الو ضعب رمأي نا نينموملا ريما ىأر ناذ

 ةالصلاب رصتنملا رماف امتيأر ام تيأر لق لاقف لعقيلف ماعيمَج دعم

 نير كق ىينموملا ريما اي والق ةالصلل بكويل رضتنملا ضهت املق

 اي 2الق ٌىلَع هاضرعا ونه امو لاق انيع ىلعا ىينموملا ريماو اير
 0 كلذب هفرشتل ةالصلاب هللاب رقعملا هللا دبع بأ م ىينموم ا ويمأ

 اعيمج سانلاو هتيب لما عيتجا لقف فيرشلا مويلا اذه ىف

 رماف مويب كلذ لبق 1رتعملل ىلو ناك 6كقو لق هب .هللا غلب لقف

 ناكو هلونُم ىف* رصتنملا مقف نسانلاب 0 ىلنصو تكرش رثعملا

 نم زتعمل غرف املف هتثاوغا ىف دار امن كلذ ناكو 0 ةيرفعجلاب

 ؛5 البقف ناقاخ ىب جتفلاو ىيكج ىب هللا ديبع هيلا مق هنبطخ

 هعم مافرصنتاو هفرصناف ةالضلا نم زتعملا غرفو هيلجرو هيدي

 لخد ىتح هيدي نيب ماغلاو ةفالخل بكوم ىف سانلا مههعمو

 2) © بكار. 72) 0 هرم... 0 .ء. ذ. )2  600: ةلكرا لف

 4. 1غ. مب خلعو. ثنصك همم. <) 0 ىبهعلا, سم»> ةولصلا قع
 رز 0 0 م) © لاقو ط0 ه«ضرعأ. 2:60 للقنا 26

 2) 0: هزه. كق. 7) 0 الدلو. 72) 0 ةهيرفز 2216 ماقأو.
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 نب كيصلا دبع ىلصو ةيرفعجلاب رطفلا ةالص اهيف لكوتملا ىلصو

 © دحا ارماسب ٌلضي رثو اهعماج ككسم ىف ىسوم

 نيقاعدلا ىلا بسنت يلب ةيحانب ةكس -نأ مبقل اهيف ن

 © اطيبع امد ترطم

 و < قينيزلا ناميلس نب نايح نسا ةذه' ق :نانلاب مك :
 ىحضو مسوملا لاعا وف ةرهاط ندب هللا" قلبعا نك قيم" اهَرَق

 © ءاتلتلا 8 موي ذكم لعأو ةيورلا 2 نينتالا . مول اهذ ارماس لفا

 2 ا 38 عددي اكد لك د 3
 0 ب 21 ِ ١

 هتاتح ذأ نم اهيف ماك اع* بل ركذ

 «لكوتملا لتقم 2كلذ ىم* اهيف ناك امف م

 لد تيكر هلق 08 كيس نع يخل كد

 05 لكوتملا نأ © نك كلذ تيبس أ "ا رك هرفعج وبآ لق“

 اهعاطقاو لبألو ناهبصاب فيصو عايض ضبقب بتللا ءاشناب وما
 ىلع متاخل ىلا 5 تراصو نك بتللا /تبتكف ناتاخ نب متنفلا

 كلذ غلبف نابعش نم نولخ سمخ سيمخل موي ,مكقنت نأ وو
 نا دارا لكوتملا ناكو هرما ىف /هب رمأ ىنلا* هدنع رقتساو افيصو

 هنم ةعمج رخآ ىف ناضمر رهش ىف* ةعجل ميمي سانلاب ىلصي
 ' ىلصي نينموملا ريما نا ناضمر لوأ ىف سانلا ىف عاش دق. ناكو

 كلذ 2 سانلا عيتجاف* :سانلاب رهشلا نم ةعمج را

 2 6 خاص. /) 0 هدح. )  © اهيف تناك ىتلا تادحالا نع

 نإ © هدصل )2  © هرم ارقعع ءادمسم» ل 7) 00و 0000

 ليقنس. /2) 00 ذب ترمهأ ىاولا٠ 2) ©( مات0 5 ناضمر رهش لوأ 3

 سانلا ىف كلذ عاشف. /2) 0 !اوعيتجاف , 220+ اودشحو.
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 معن نوب |عهأ

 نينيلا هذهف كلاخ ىل فلح ضذق كلملا اهيا تلقف هليتاكم

 تلخد فذنم ةملكب ملكتي دعمسا لو معن هسأرب لاقف كل ةمزال

 عمسي وهو نامجرتلا لوقي امنأ اهنم ,تجرخ نا ىلا مورلا تال
 رت رمأاربجملا ملاخو ملكتي 5سيلو ال وأ“ مسكت را ا

 ب عضوم انُّمج ماذا ىتح* لاح ىسحاب ىرسالاب هدنع نم تجرخ

 /راص نم دادع ناكو ةلمج ءالومو ٌةلمَح ءالوه ءانقلطا #ءادفلا

 رصنت ناك نم ةّذع نم نيفلا نم رثكا نيملسملا نم انيديا ىف
 تل لاقف' اورصتت ميسق ناكو .اليلق فلا ,ىم رتكأ عيدنا 3 راصو

 نا دارا نف ءادفلا عضوم اوغابت ىتح مكنم و لبقا ال مورلا كلم
 10 نمضيلف الو ءادفلا عضوم نم عجريلف ةينارصنلا ىف هلبقا

 رصنت نم وثكاو برغملا لفها رصنت نم رتكاو هباككأا 2 22-5

 نانسك ةائاكف ارصنت ىف ناغئاص كلانه ناكو ةينيطنطسقلاب

 هيلع مرهظ نم نيملسملا ىم مورلا دالبد ىف فبي ملف ىرسالا ىلا

 زن 92ءاىدق تيطعا ةيلقس ىم /عهب ا ةسمخ رفن عبس الا كلملا

 دك لولا ماكر مع ناك نيلجرو :يلقس ىلا غي* ينك نا 02

 © ةينارصنلا ىف ايغر امهناذ ”ا2ولتقا تلق »« امهتكرتفا

 ىف اموي نيرشعو هادحآو ةنسلا هذ ىف كادي لكأ 01

 طاب

 8 و ريجاجالا قون بشعلا تبن ىتح م:ناضمرو نابعش '
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 ام م4١ نس

 هر كايتو اقسم هبا" فلا" نم ودك اياذهلا ةىمو فيرطلا

 نمت مريغو ه0 ناجرب كفول نذا ناك كفو فشارطو ريتك نارفعزو
 ولف اذان ةيلع 8نلخدف ىم ىلا ايادهلا تلمحو هيلع ترو

 لأ تالسفا ماتيلع هلت ةقراظمللا .اذاو رسيؤتس' قوق ريوس تع
 تيعضوو سلج# ىل ىيه دقو ريبللا ريرسلا «فرط ىلع تسلج 5

 2ك "شاف مالغ غيجارت هتلك هيدي نيبو هيدي نيب ايادهلا

 ميدق هل نامجرتو ىو ىيعس نب سابعل مالغو مداخل رورسمل
 ام ىلع نوديزت ال تلق هغلبن ام ىل ماولاقف /نوحرس هل .لاقي

 رمأب مو ايادهلا ليقف ليقا ام + نومجرتي اولبقاف اعيش 7مل ليقا

 ه تاجرخم هبرقب م: الونم ىل 0 ىنمركأو ىنبرقو ءىشب اهنم كحال 0

 هعم ناو ةينارصنلا ىف 1هتبغرب ةولول لها هاتاو ىلهنم ىف تلنف

 ىنع لفاغتف لق نيملسملا نم ةنيهر اهيف نم نيلجرب «اوهجوو
 راخلاو اولول لكفلا هقلاخت بانك نانا" تك“ نا لعبا نم" اونع

 ىنيب رمالا عطقناو ىتبطاخ اوعجاف اهيلع برعلا ءاليتساو هّلْس
 عيمج أو مدنع نم عيمج اوطعي نأ ىلع ءادفلا ىف عانيبو 5

 نيذلا رانا عيمج 0 اليلق فلا نم وتكا اوناكو ىدنع نم

 نم هرشع نيعم ةارمأ نووشعا هانم نيفلا نم تكا يحيا 3

 نع* فلخت هلاخ فلكس ةفلاس ىلا قوباجاف نايبسلا

 ه) © ىجبسو. 10 © تك 2 © وبوسصحو. 6 © ناخوب.
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 معا نيس رع

 عبس 6 جر خاف :فتاصلا عطقالا هللا 8كبع ىب ريع وزغ كلذ 2 ىف

 وزو سار. فالا, ةسمخ 8 مخاذ سايبرق ةوزغو سأر فالآ

 « ةيلاطنأ نصح جتفاف ابكرم نىيرشع 9 أرسكإ نراق ىب ليضفلا

 30 ع ب ىلع 0 ىبسو منغف وزب 1 7 خ

 0 ظرشع نم أوكأ

 موي اهلزنف ةزوحام لاب اهانب ىتنلا ةنيدملا ىلا لكوتملا لّوحت اهيفو
 © خنسلا هذه نم ءاروشاع

 ىينمرالا ىيح ني .ىلع مىدي ىلع ىعص ىف ءاضعلا نا

 رصن, نع ركذو “ لوإلا ىدايج_ ىف الا غنسلا ىتسم ىف ءانتشا

 نرما ىف موبسلا كلم ىلا لككوتملا لوسر ناكو ئبعيشلا رعزالا نبا
 ليئاضم راد ترضح ةينيطنطسقلا ىلا توبص امل لق هنا ءادغلا

 نيكو ىبيج ترج ىقوسنلقو ىركانخو ىفيسو ىداوسب كلما

 نأ «لوباو كلملا نأشب ميقلا وهو ةرظانملا ”سانرطب كلملا :لاخ

 نم تددرف تفرصنا فرصا تلقذ ىداوسو ىفيسب قيلخدب

 ©4) © نم .ناكف. © 020. وزغ. 0) (© كديبعز 0 هللا كيبع ند ورمع

 ءأ هام. عطقالا. 5 © جتا ساف , 100 ووغو. ©6) © © ور 220
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 ارمعم مع غش

 اوهلدعي نأ لع راسا غلا ماس كرا لك لو اهيرطي عملا

 اودارا امو ةةتئاغلا هقازرا هاوطْعُأ رق هيلا هودعصاف ةولول هيلا

 4  ةدحشلا ىددو ةروجاكلب ىلإ كيرطبلاو ب ءاولول,.اوملسف

 ءطيتغل هل لاقي هيلا ههجو مورسلا بحاص ناك ىذلا فيوطبلا

 ب نك ىلع :نا لايقو : وجاكلب “ىلا ةلول لقا معقك ايلكو

 ناقاخ ىب يفلا ىلا لكوتملا هعفدف لكوتملا ىلا هلج ىنمرالا

 بتكو ملعا متنا لاقف كلتقن ماولاقف قاف مالسالا هيلع ضرعف

 © نيملسملا نم لجر فلا هناكم لذبي مورلا كلم

 اللا اننا نافيلش نبأ قلي عدلا هذه ق* «نيانلاب محو

 © زخكم ىلاو وهو 8 ىبينيؤلاب فرعي ةوهو مامالا ميعاربا ىب دمح ىبأ 0

 /جنع هاي هريخأتب يارخل لعا ففرا ىنذلا لكوتملا زورين ناكو

 00 ا رع ال دلتا دا راو تلا البد

 نم نيرشعو نامثلو نآاربزح نم تلخ ةليل ةرشع عبسلو لوالا

 ىئاطلا ىتكيلا لاقف هام تشهويدرا
2601205 1 

 ريبشدرأ ا ناك قىحلا يدع لا كاع زورينلا موس 0 15

 نيتكامو نمعبرأو اكحديب كك حممب تلخد مد

 تادحالا نم. اهبف ناك اع ربخل ركذ
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 اخو خنس ا

 هموب كنكف هلونم ىلا  لبخغ اجولفم ميديأ ىلع طقسف وريف

 نسب هللا ديبع اضيا جاوسخل ناوسيد ىلع ريصف::ىفوق مث هتاليلو

 زتعللا .بتاك .ليئارسا "نب. لجا هيلع: «فلخسف ,ناتاخ نب نك

 ةّيفاصقلا لاقف ّرتعملا ةباتك ىلع هتفيلخ اضيا ناكو
 . كي

 5 نمؤلا 6 خلوص ماجن ىشخي ناك ام

 قسكلاو .ةمنم::8 ئسل ,لبيدا ضنح

 اهيبلسي رارحالا معن ىلع 5

 «نّدَبلاو لاملا بيلس وقو حارق

 لقتأو ةعرقم نيسيخو :ةثام مبّبطتملا عوشيتُمب برض اهيفو

 0 © بجر ىف فيطملا ف سبحو و ديدخلاب

 نم اوحن اوبسو اولتقف :طاسيمس ىلع مولا, تراغا ةءاهيقو

 لها عنمو «ةفئاصلا ىنمرالا ىيخك نب ىلع ارغو مدتانتخ

 مورلا كلم ثععبف اممي نيتلث اهيلا دوعصلا نم هسيئر ةولول

 011076 فايع ؟011 رعاشلا ىئاضقلا.

 ء) 011 ةيتع. 4) 0 ىسومعب ) 0911 60 ]مع ؟عادذات 122عأ

 نان341101 21105, 01105 م12ععغ طلع 30116 :

 نحو ىلا ديا نم لقني ىغبلاو انهن هايند ىع ىغبلا هلازا

 ننملاو ءاعنلاو ةمالسلا نم هلوخ ناك اميف' هللا ركشي ل

 نزلو .ءاسأبلا ىلا رورسلا نم ةلقان ءاعنلل ريكشلا ةلقو

 رز :0 ةدص. "2010 يقع 0 هدم. اينما 2) نا

 6 ظاشيش: اذ هب,1. 8 22266 فمع 1-ةلافط. ال, بنز" نوعا 1 1

 7( 00 نيسيخ.



 ار ال5 مشا

 ريما علبا لاقف كلذ لثمب «ثلاتلا مويلا ىف هدواع مث كلذ

 فيلعملا ارفعج ةكلملا دبع نب ىسوم رماو تيّيم ىثأ نينموملا

 ىتح هريكاذم ءاورصعف يارخل ناويد ناوسعا نم نانوع دعمو

 ةاقو' نم ثدح اب «وبخاف لكوتملا ىلا بكوف مبصان 2تاف كرب*

 هالتحاف مدامتنيض ىذلا ىلم كيرا ىنا لكوتملا مامهل لاقف ىاجك ة

 ناكو جرشلا ابا اسبحو :ةلمج هدلو لاوماو هلاوما نم ./اضبقف

 اضيقو 8 دادزي نب حلابم ' ىنأ لبق نم عايضلا مامز ناوسيد ىلع

 نينموملا ريمال هعايض ىلع ابتكو 1هكلم عيمجو اهلك هتعتما

 اناهل ”لوقي“ام ريتك لكوتملا نانكتف هباحصا نذل هرمانخا ١ ام, !تيخاو

 « ناويد عيقوت * ْمْضو لاملا اوتاهف .الاو ىناك ىلع اوّدر بوش املك
 دبع نب ىيحج هيلع «فلختساف ىيكج نب هللا ىيبع ىلا ةماعلا

 كلفنا كبنع ىب ئسوم ثكمو همع نبا نقاخ :ىب ناجولا

 لا :نوكالاب لك وجل !ءامهبلا طي فتن: نوع - يتناك قب ”نسشلو

 بكر ىتح اريسي الا كلذ ىلع ىنأ اف حاج لبق نم اهانمض

 كيري وهو ئرفعألل نم رصتنملا عيشي كلملا دبع نب ىبسوم
 رث ةعاس هعم وهغلبف مقسكلاب هزني ىذلا هلزنم ىلا ارماس

 ىقوذخ هعم نمي حاص ذأ ريسي وه انيبق ”اعجار فرصنا*

 2 1015040 اضم 7073007)١1١6 ىقين "7860 عضعم2١) 0

 افسنانللل تام. 62) © © 5 و © هرص" ١ 2 © ىل هوكيتتنمس»
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 اه نس م

 امهيلإ هعفدف امهعم بخو كلذ انمضف لكوتملا ىلع امهلخدا رث

 امهنا* ناكشي ال اهوا ماوعلاو ضاوخل اعيمج لاننا ا

 «راد ىذلا مداكلل حاس ىلا 5نوعوذدم ىبكح نىب هللا كيبعو

 5 كلملا كبع ىب ىسوم هبيذعت ل «أل خاف لكوتلا نيبو دكنيب

 6 هبناكب لكوتنلا رمهأو روت برضو ا 5 ناوبد 8 :سبخ

 ةنت'ىس نلشو راتيداى نانسي نحال 000 ١
 نب رع و نع فلخإ وهو * قئتاولا ماي ىف ىنم فخا هنا لآقو

 ؛هاقلا رانيد لكك >اوذخ قازرا فلطا ىتح ارانيد نيسمخ 0

 ىف هيلع 5 8 د 2 :لدو ةفلا ةدايزو

 نب هللا دبع ا قابلاب ءالفك هنم لخأ نأ لعد فاطاو 0

 !: نع باتع نيب كاتعحوإا لكوتملا .تاكجا نكلا ! 1 ف

 لتع ىناثلا مهلا ى مهدواع مث ةيرضف * ءبلع 55 ام 0

 ©6) 826غ دص (© 0عورتصق. طن 0, 5. رم. 511215 1 611 لبي

 4 0 نوعتدلل ىيحو هللا تيبعغت- 62) 6 نرط 2) 0 6
 ء) 0 هناجخكمي. 7) 60007 5. م56)27725© هلا 81025 كا
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 5 01 6 م 726 فلا دعت س7 72 9 نسب 7 نك
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 م ماعد انس

 لاومالا نم كمولي هناف هذه كتنيدم اهب ىنبت الومأ متنم كل

 ةعقر عفرف مهمس هل لاقذ ههدكذ لجيو هردق مظعي ام اهئانب يف

 ةفيلخ «هاشناخرق نب ىسيعو كلملا ىبع نب ىسوم اهيف ركذي
 ةفيلخ ميعاربا نب 2 ناديزو كلخم نب ىسللو كلكم نب نسما
 هللا كبع ةهيوبخأو ىبيك ىب هللا ديبعو كلمل كبع ىب ىسمو

 0 رم نس ليحو »+ ميهازبا نسيا قيمبفوا ءايركرو  ىيك ندا

 ردعتم نأ ىبأ. ئيج نب  ىلعو ©ىئشوم نب' دنيا هاخاو مجنملا

 نيرشع نم اوحن مريغو جارخل ناويد يرخاسم فولعملا ارفعجو
 ةودغ لغا هل لقو هدبجتا اعقوم لكوتملا نم كلذ عقوف الجر

 لكوتلا (ئيجح نبا هللا كيبع رظافو. كلذ ق :كنشي رم جبصا اًملف

 الو ادثاق الو ابنك علي ال نأ دارا نينمومل ريمأ اي مدل لاقف

 ادغو نينموملا ريما اب 0لاعالب ممقي .نف هب عقوا الا الماع

 ىسوم رضحاو هل نذوي رثو هسلج ىف هللا ديبع هسلجاف اجت
 نأ هنأ هللا ديبع امهل لاقف دلخمت ىب ىسللو كلما سبع ىبا

 فلأ ىفغلاب اهيف هب نالبقت ةعشر نينموملأ ريهأ ىلأ ءادابتكا ىلثو

 كلما دبع ىب ىسومو ىساجو نينموملا ريما نيب فلتخ لعجو

 6( 6 هاشنرف. 0( 0 ناديرود 00 كسدزو. 0 6 نسل ىسسومو

 ىسسومر 0 ىشيعا نب لليحتاو ك.. 72/721 11و ااثيو 3-5.

 4) 0 ىسيع... 6) 006 و... .رك) 0 هط- م8) © لاك ك هرسا

 اراك لح )هر 00 ابتكا 04220: 2009: لك تناقل



 اه خنس ات

 ةدعقلا ىذ نم نيقب نامتل نينثالا مدي انتيم جبصاف تام ىنح

 هديح هنبا برضو اليل ىنفدف هنفدو هلسغب رماذ ةئشلا هذه نم

 نيسيخ نيسيخ نم اوكأ ةدعس نب قاكأاو كلخ نب هللا ثبعو

 خةسمخ كلخ ىب هللا دبع رقاو رانيد فلا نيسمخ قاح“ا رقاق

 5 ىبا* دا هنبا ناكو رانبد فلا ىنيرشع ليقو رانيد فلا رشع

 ىف سبحن ناجح توم كعب هب رفظف بوح لاق نسح 6كنب

 3 نم جرغلا ىنأ هنباو اج راد ىف ام عيمج فذخاو 2 ناويدلا

 ثخاو امهلايع 0 تيناك ثيح امهعايضو اهرود تضبقو

 رانيد فلآ ىنيرشغعب راف 0 ىبا وهو داوسلا ةيحانب هليكو

 0 ىزاومالا سون نب لهس نب نستلا بلط ىق ةكم ىلا كاْعِبَو

 كي مهسك هببسرب ككاو ىدادغبلا بوقعي ىب نىسحو

 //قاضيب ناك هنا ركذ هانركذ مكدق ام ريغ هكالم ببس ىف ركذ دقو

 نم انكمتم' هللا تيببع ناكو ”نناكك نك نبك ك0

 املف ةماعلا عيقوت ما ىلاو هلاعا ةظماعو ةرازولا هيلاو لكوتللا

 ؛5 م ءامدنلا ىف ناكو حاج هل لاق ىرفعللا ءانك نك ةكوكللا مزسع

 جرختاسا ىتح ىلا هعفدت 7«اموق كل 7ىمسا نينمولا ريما اب لقو

 يم) 0 طحدلع هت. طمع ضتماتعا> ءعأ ء«مماتاذطت. 1810هاطمطحتت عل 3110

 نات ع 1لعرت ءوأ 2ع جرغلا وبا. 65) 0 كيعس .ه) 5هزع 0 ل1512.

 © 7510 115 12 ال 5عوانع725 101212 112 ( نيسعحو 11 0

 نيشح. ىاراتع01 طلع عع هقدو يح وبأر ةالانك 22041. 4) ©

 هت. ىف, 0 1«عزأ ناويد. 2( 06 جو. رار 67 نيراتدت مارا كلك

 مى) © هدص.ر دصم» انيكذ. #) © داصير, © داضن. 2) © مما

 210 نول ربما ءامدن: "لانم'لاقف. ١ 2) © منسأ ,/) 0 ىقح اماوقأ.



 ا منعه نس

 نخأتف اههيلع فطعت ار جدخ (انيض ام قخاتف انك اذع 0 د2

 ءاميف عمطو لكوتملا سف ةايهنع كل ىمض ا ابيرق ايهنم

 .ذخاب 4 امماو د افرصناف امهيلا كعفدأ لاقف هللا كديبع هل لاق

 اب كحو لاقف دوبلا كدجوذف ءارخ كتنناكو 6 دسأر نع* هنوسنلفق

 هب راصو هسأر ىلع هتوسنلق عضوب رماف دوجلا تدجو كدق نسح

 كي أو جفا ىتأ هينبأ ىلا اهجوو جارسخلل ناويد ىلا ىنوسم

 ىسب ىسح 9 ننب ىنبا* /ردبح وبا* برهو جرغلا وبا ضذخأف

 /: ىليرطقلا ديعسم ىب دعس نب قا هبتاك فخاو فينش

 ىلا هعاطقنا ناكو ةباوبلا ىباب كورعمل ىلخن نب هللا, دعو

 رانيد فلا نيعبراو ةئام نم وكنب هنباو حاج امهل رقاذ اجت

 ىوسو دادغبو 6-0 /امهتالغتسمو امهشرنو اهروصق ةميق ىوس

 ع راقملاب | و م برضو , هلك كلذ ضيقب و ماك / ةريخك يل عايض

 :قنخ خو , زمغو عقم ىنتام نم اوك برضُأ عضوم وبغ 8

 هيتيصخ رصع لاق هناف ثراثل امذ م فولعم او 0فنارفلا ىسوم
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 امير لكوتاملا ناكو هديري ءىت نم دعنم ىلع نوردقي الو هجتاوح

 كلملا دبع نب ىسومو كلكم ىب نسل عاطقنا ناكو همدان

 نالمك اناكو لكوتملا ريزو وهو ناقاخ نب ىيك نب هللا ديبع ىلا

 عايضلا ناويد ىلع كلخم نب نسمل ناكو هب «اهرمأي املك هيلا
 5 لكوتملا ىلا ةعقر ةملس نب حاج بنكف م ناوبد ىلع ىسومو '

 هليبسب اجب اميف ارصقو اناخ دق امهنا ركذي ىسومو نسل ىف
 هبراشو لكوتملا هاندا «هرد فلا فلا نيعبرا امهنم يرخاسي 8 هناو

 0 ىلا ركبف كلذخب نم هللا لذخ ماجن اي لقو ةيشعلا كلت

 ندلف اب 'لاقو هباحعأا بتر لقو ادغف كيلا امهعفذدا ىنح ادغ

 10 ىلا اجت ءادغف ىدوم نتسنا فخ نالف ايو نسل تنا فخ

 حاجن بج نا هللا ىيبع رما م,دقو هللا ديبع /ىقلف لكوتنلا

 هرظنتو رظنذ ىتح فرصنا لضفلا #ابأ اي* هل لاقف لكوتملا نع

 لق وه امو لق الدح هيف كل رماب كيلع ريشا اناو رمالا اذه ىف

 تانك* كنا اهيف ركذت ةعقر :بتكتو امهنيبو كنيب "علصأ

 ؛ةاناو اهيف رظنلا ةدواعم ىلا يات 1ءايشاب تسيلكت #كناو ايراش

 بتك ىتح هعدخب لوي ملف نينموملا ريما دنع رمالا يلصا

 نينموملا ريما اب لقو لكوتملا ىلع اهلخداف «دب هما اهب ةعقر

 نالبقتي ىسللو ىدمم ةعقر هذهو ةحرابلا لق اع حاج عجر لف
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 0 لا رتب قلع وهن ةانهنما انوار ئ تنم" هلظم دوما "ناخذ
 ةيثاد ةكض رصم ىف سينت لا ليق اميف اهيف عممو* «بهذ

 ناوحو ةقرلاو سلاب تلولز اهيفو 2ةريتك فلخ اهنم تاف ةلئاع

 نأ ةصيصملاو سوسرُطو اهرلاو فشمدو صقو هنيبع سأرو

 كلك ذر لسا اينما ىقبأ اف +ةيقتاللاتعجو ا :ماشلاب لحئاوسو

 ثرانغ اهيفو ؛ءكاهلمعاب ةلبج* كك ريسيلا لا اهلا نم

 اه منينابتا هك ةيرقلا نيك غلب ىتلحل ةكم نيع ءشاشم

 © اهيلع قفنأف , لكوتم لا مآ , تتعبف

 لالهو هللا ىبع ىب راوسو ليثئارسا لنا نب قاما تام اهيفو

 © 1 ىزاولا 10

 « تيل نب حاجات كلف اهيفو

 هكالما ببسا ١ ىع رخل ركذ

 هابخا نم هكاذ انا ام ضعيب ةماسا نا -ىب ثراثل ىنتدح

 عيقوتلا ناويد ىلع ناك ةملس ىب 0 نأ يغ كلذ ضعببو
 7مابر نسب ميعاربا بسناك كلذ لبق ناكو لامعلا ىلع : عبتتللاو اة

 نوضقيو هنوقتي لامعلا عيمج 7ناكف عايضلا ىلع ناكو ىعولل
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 مه ذخئس |

 لكوثملا لتق ىتح باتأللا ىف هتماع مسقيو «لاملا دعب لاملا*

 8 رهنلا رما متي رلو تضقنو ةيرفعلل تبرخاو رهنلا لطبف

 نوصل نمدهت ىتح برغملا دالب ةنسلا هذه ىف تلولزو

 ئف. عرد فلا فالآ :تلق ةقرفتب لكوتملا ريما رطانقلاو لزاَتللَو

 :تلزلزو اهيف دادغبب ىدهملا ركسع ليلزو ةعلزانم اوبيصا نيذلا
 © 6 .تاىدملا

 لأسي كثنعبو نيملسملا 4 نم ىرسساب اهيف مورلا كلم ثعبو

 الوسر مورلا بحاص :لبق نم ملق ىذلا ناكو هحنع ىمب ةاذاقملا

 الجر نوعبسو ةعبس دعم ءسيليبورطأ يدي اضش لكوتملا ىلا
 ؛هىلا مورلا كلم ليفوت نب ليئاخم عادها نيملسملا ىرسا نم

 ةنسلا هذه نم را نم نيبقب سيحل هيلع همولق ناكو لكوتللا

 ىعيشلا رعزالا نب وصن لكوتملا هجو رث مداخل فينش ىلع لزناف
 ءادفلا عقي رثو ةنسلا هذع ىف صخاشف مورلا بحاص ليسر عم

 © 1 خنس ىف الا

 , لاوش ئف ةفجرو ةلزلر ةيكاطتاب ةنسلا هذه ىف تيناك هنا ركذو

 ظقسو راد ةتامييخو. فلا. اهنمطقسو ياربتك انإك 000
 نونسح ال ةلئاه اتاوصا اوعمسو اجرب نيعستو فين اهروس نم

 اهلبج عطقتو ىراحصلا ىلا اهلا برهو لزانملا ىوك نم اهفصو

 هنم عقتراو ميلا كلذ ىف رجلا اهف رخجلا ىف طقسو عوف
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 ماع مم نس

 داوقلا عطقاو ىرفعمل اهامسو «ةزوحاملا ءانبب لكوتملا رما اهيفف

 رسما متيل ةذيدمحللا ىلا ليختو* اهئانب ىف كجو اهيف هباكعاو

 ىلا امهجاس لو عيدبلاو 4رانخملا رصقلا ه”ضقنب رمأو ةزوحاملا

 رانيد فلا ىفلا ,نم رثكا* ليق اميف /ماهيلع «فقفناو ىرفعإل

 ىفلا 28ل بهوف يالملا باكا رضحو اوءعرقف ءارقلا اهيف عمجو ة

 اهيف ىنبو ةيلكوتملا ةصاخل هباككاو وه اهيمسي ناكو رد فسلا

 نخأي رهن رفح رماو* ولع ىف هلثم وب رل وول هامس ارصق
 ىَمْرَك هل لاقي ةعضوم نم ةزوحاملا قوف يسارف ةسيخ هسُأر
 !انّئِبَج فخاب رماو اهيلا رهنلا هدف نم اهلوح امل ةنابرش نوكي

 للان عيب لع انهلقا "لجو :ليمّوكو  قفشلاوأ ايلعلا م ةضاَصخلاو ل
 الك ىف هيلزاتلاو ضرالا نيكت قدح كقلذ قاعأ اوريجلا# عضراو

 فلا ىتثام ةقفنلا نم رهنلل ركقو اهنع مهجرخبو هل اهلك ىقلا
 رم بناك ىنارصنلا بوقعي نب ليلد ىلا هيلع ةقفنلا هريصو رانيد

 نك رونلا رفح قفا قيعناوبنا وبسس نوب ةعشمل ىذ ىف اغب

 لمحو هيف ؟ليتعي ليلد لزي ملف هيف نولعي لجر فلا رشع 5
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 اه خنس | خلاب

 ىمست معلص. ىبنلل تناك ةبرح ركذ اميف لكوتملا ىقأ ايِيَقَو

 نب ريبزلل اهبهوف ةشبلمل كلم ىتاجنلل تناك اهنا ركذ «ةزنعلا

 ناكو* نينّذولا دنع تناكف معلص هللا لوسرل ريبؤلا اهادهاف ماوعلا

 زك مذ تناكو نيديعلا ع معلص هللا وسر ىدي نبب اهب ا

 5نيبب اهلمكح لكوتملا رماف 2اهيلا ىلصيف هءانغلا ىف* هيدي نيب

 هتبرح لمكو * طرشلا بحاص هيدي نيب اهلمكج ناكف هيدي

 نيركلا ىلأ هافنو هلم ضبقو ع وشيتكب ىلع لكوتملا بضغ اهيفو

 ىبارعا لاقف
 10 رادتقأ تعا ثيللا رمل ءان* 0 ىلع تدءاج ةطكس اب

 50 ديسلا نهم ةالو رارسبألا ةدافقسلا ءارسمألاب

 رافقلا شحوم ّي - 0 1 راوستخ 0 ىسنسبو ىسلاوملابو

 راغصلل نيركبلا لحاسب

 5 ىراصنلا نيناعشو ىبصغالا نيملسملا ديع ففذا ةنسلا هذه ىو

 © دوهيلل رطفلا ديعو

 28 ىسوم نب كيصلا كبع اههبف سانلاب جحو

 :يتكامو ل نعتز مخ نكس كمباطدا ف
 0 ا م ول كرد 2

 تادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 2) ( هضعلا 0 هزرعلا. 6) 0 نوسسمدز 6 5م 12 9 ها

 ا رافسالا قى. 0:200,)24: ءاتصفلا" قرا 2 © هضاب را



 عرس مع نس

 نب رفعج ميحو «ىبوم نب كمصلا بع اهيف سانلاب محو
 © مسوملا ثادحاو ةكم فيوط ىلاو وهو رانيد

 تادخنالا نم.اهيف ناك ا ربخل ركذ
 صخاش نحل نم نأاكو رفص ىف فشمد لكوتنملا ليخد كلذ نف

 ةعيس لكم مو 6 نوعستو ةعبس هاهلخد نأ ىلا ارماس نم

 لا

 امب هل رماف عئالايع قازراو عقازرا ىف كارنالا كركتف اهب ءانبلاب

 ءاملو ىدحت راب اهب ءاوهلا نا كلذو دلبلا  ًابوتسا مث 4»ب عاضرأ

 ىضكب ىتح 5 لاون الخ رصعلا عم اهيف بمت جيبولاو ليبغت

 لاحو راعسالا اهيف /تلغو ثيغاربلا ةريتك و ليللا ةماع

 © ةريلاو ةلباسلا نيب جلتلا

 نيرهش فشمدب لكوتملا ماقو ءهّْلِمَص متتفف ةفئاصلا ارغف

 قد تارفلا لككع 9 هفرصنم 3 تخاف ا!مماس ىلأ عجر و امايأو 15

 اهيلأ فركلا فيرط ىلع رابنالا نم لدع رق هرابنالا للا لكع

 رفعج ناكم ةكم فيرط ىنع ياسلا ىنال 2لكوتملا دقع اهيفو

 ىلع هل كقع هنأ ىدنع باوصلاو حاضعيب معز اميف رانيد نبأ

 9) | كيس 8 1 فقيرط 90

 © © 2007 32 كر © نوعمسو. 6) © هر بز (© هر

 © 0 ىمبتسأا. ر) 0000. تلعوب. ى) © هفردصم» /) © رصتنملا.



 رفعج اهيف محو «هذكم ىلاو وهقو ىلع نب كمح نب: مامالا

 © مسوملا ثادحاو ةكم فيوط  ىلأو وهو رانيد نبا

 نينكامو نيعبرأو تبلت ذييفيب تلك مد

 ثادحالا نم اهيف ناك اهع ربخل ركذ

 و ىذ نم نيقب رشعل فشمد ىلا لك سصيخاش“ ناك اهيغفف

 جوخ نيح ىبلهملا نيج نب كيري لاقف كلبب ىكضف 8 ةدعقلا

 ا ىلع مامالا َمْرَع اذا قارعلاب تمْشَت ءاشلا نط
 ىالطلاب :حياملا لطم نع اهينكاسو قاربعلا عدت نا

 نب* نسل عايضلا ناويد ىلوف سابعلا نب ميعاوبا تام اهيفو

 8 كش ىذ ىف /روجانب

 27 مسوملا تادحاور ن3 ع« اذ. 560. 116256211121

 3) ا هقلع هجر 0 © ىئيبعح : .2) هلك ةقنغ
 قاوغلا ىم | ةرن اممأ ٠ كيدفي ١ هل لوقي

 قالغلاب الا رورساأ تسلف اميقم ىتكرتتو نعظن نان
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 عرس مت

 ناكو 0 اسفن نيعستو ةخنسو افلا نيعبرأو ةسيخ مندع تغلي

 ىف ماشلاو ناسارخو سرافب ناك هنا ركذو ناغمادلاب كلذ مظع

 كلن لتم ادصيا ىميلاب ناكو ةركنم تاوصأو لزالز ةنسلا هدف

 © ةاهب' فسخ عم

 نب ىلع جورخ دعي طاشمش هب ا ىم مورلا تجرخ اهيفو 5

 نم اوجرخ مم لمأ اوبراق ىتح ةفئاصلا نم يزل نك

 فالآ ةرشع نم اوحأ اورساو ىرق ةلع اوبهتنان ةيرول-ل روغتلا

 عطقالا هللا ,دبع ىسبب رسعو سايبرق يخت دالب /ىلا ىنيعجار
 ىلا بتكف ادحا جنم اوقكلي 4 مرتأ ئف. ةعوطتملا نم موقد 0

 © ابناش مدد 9 يع نأ 0 راخإ د قلع

 تكف ىلشلاتا اينادصن ناك الجر ادرالعع* لكوتملا لتقف اهيفو

 مدل _سالأ ىلا عوجملا كاف بينتساذ دك 0 ردك نىبينس املسم

 © زماعلا بايب قرحأو لا نم اناخ ىيتليلل هقنع تبوضق

 8 بجر ىف ةيقرشلا ىضق ىدايزلا ناسح وبا تام ةنسلا هذه ىفو

 2 ه0 اناثدا: 60)١07 ١ ايف 2ك 72200 طاش 6

 طاسيمهس انأ ن10006ع ثطان-1126-1ةق. 1, باث. )2  512 5ءلتطو م20

 عبرت 60 فيودأ 05 ءوأ ءلتخ 7680و (23ععمانتاتتتح ('1' طعما.

 مغ. ع0. ظوصتح 266), نا13ع 115 12 31115 ©0010. ءاتقتح 16890247 ر
 طوع , كوودر 5عكاطآ]أاتت: تك. (0ءعم2ع11 81هدقعات (نطعوصتعما>
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 اا | حدد

 لكوتملا باب ىلا اباب لعب ىمقلا فيوصناو سيعل هنبا هتكلم
 جابيد هةعارد اذه اباب ىلع اسكف © ةنس رخآ ىف هيلا لصوف

 فقوو ٍبابيد لالجو اًجبَحم الحر هلمج ةاسكو ءادوس ةماعو

 لبالا ىلع امالخ نيعبس نم - خكيبلا نم ميك عم ةماعلا ا

 ة اءاتق* نيدلا موقلا سوور عابارحح سوور ىف بارخلا عمو «لاحولاب
 ىبقلا نم أوضيقي نأ لكونملا رسماث ىسمقلا علاتق 01 ةكسع نم

 نيد ام فقيرطو خيدارلا لكوتلملا ل "1 خغس نم ىحضالا موي

 دبع ىب تلك ع ىلوف ىخانيالا مداخل 6م ادعس نك موإ رصم

 ا كف هنيد ليبح ميفقم وىعو اياب نى ا جوخ ىهقلا هللا

 10 8عل ككاسي ىبصلا ةعيهك ةراجح نم /اهمنص دعم ىأر هنأ عاضعب

 ىف ةرصوقب فورعملا ميهاربا ىب مبوقعي ةنسلا هذه ىف تامو

 © ةرخآلا ىدابج

 دواد نسب نييك 7-0 هللا لبع ةخنسلا هذه ىف سانلاب جاحو

 © مسوملا ثادحاو زخكم يرط ىلاو وهو و اهيف رانيد نب رفعج صحو

 15 نينكامو نمعترأو نيننتأ خخ ممم تاكو مد

 ثادحالا نم اهيف ناك اع بخل ركذ

 سهوقب تيناك ىتلا ةلئاهلا لرالرلا كلذ ىم اهيف ناك #اممف

 سانلا ىم ة8تامو روحلا اهيف تمدهنف نابعش ىف اهقيتاسرو

 هنئا ركذ ريثك رشب اهريغو ناطيلل ىم ةيلع ا ظفس [ام هب

 ه) 0 ىنينعارد. م) 0 ىبسكو. ) © لاجيلابو 09 لاجرلاب:

 0 عم 5106 600.2 ' 2) © هه. 22) 0000 قتكللا ير 0
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 عوسإل ماعز اذان

 م هجوف هخجانصب فرعسي .عضوم ىف رجلا لحاوس نم لحاس ىلا

 ند < :بكارلا جرومحا ؛ ءباستما: نمز 8ةغاسجت كيلانعت مىلا "ىثقلا

 ةفولغلاو كازلا ىف .اوعسُناو هباكصا ىلع اهيف ناك ام ىرفو ةجدبلا

 عمجو /8ةتبراح ىصق ةجبلا سيئر اباب ىلع كلذ ىأر هالف
 و نوبراكي ىتلا لبالا تدناكو اديدش الاتق اولتتقاف اوقتلاف هل و

 ىأر .اهلف ءىش للك نم بعرلاو عزغلا رثكت 8ةرعز البا اهيلع
 هركسع ىف 8كناك .ىتلا .ليخلو لبالا سارجا عيج نئمقلا +كلذ

 قلع ترفنف,. حبلا ىلذع لدم  ق .ليشل !فانعا قبابلعي اهلك

 عتقرف ةيدوالاو لابلل ىلع جتلمحت ةاهبعر كتشاو سارجالا تاوصال

 ىتح «اّرساو اًلتق 8 8ذخاف هباككاب ىمقلا هعبتاو قزم لك و

 ردقي رثو هركسعم ىلا عجر رث 80 ةنس لوا ىف كلذو ليللا .هكردا

 اوعيج لق #دجو ىمقلا صبصا املف «ةترتلل ىلتقلا ءاصحا ىلع

 ىبقلا بلط هيف اونما عضوم ىلا اوراص رث ةلاجرلا نم اًعمج
 هجات . نخاف كلم برهف. ءهليخ ىف*.ليللا ىف ّىئمقلا مافاوف

 هدالبو هننكلمم . ىلا كري نا ىلع نامالا اياب ىكع .بلط مث هعاتنمو دو

 ىو اهعنم ناك .ىتلا ةّدملل يارشل هيلا ىداف كلذ ىمقلا هاطعاف

 ىلع ابي ىلع .فلختساو لاقثم ةثاعبرأ ةنس هلل نينس عبرا

 2) ( ةنكاصمب. 6[1ءعءو1 ع 77م7. ةهار 1. 60) 0 هده. 1206 ه

 ىتح. م0 0 ام ىل. ©) © 6 كمر: 02) © هزل رز © رع

 م22 7 2 6 وبرك 2) 682 © رع 2) ©

 هللا كبع ىب كيح. 2 0 هدم. 2) 0 كبعر. 7 0 ىلتفق

 ىرسأو. 27) © 0 لف ١ 20)2 لك 'لئف:
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 «زرج# 3

 نس تيللتاقحل عسخ#

 ثا نس معرس

 كلغ ضبع « حازاف رصمب نيميقملا ةيركاشلاو ىندإل «نم' هيلا

 ناك نم عيمج هبلأ مضناو ةةذجكبلا ضرا ىلأ جرسخو كلذ ىف

 مزلقلا ىلا -دجوو لجعارو سراف نيبب ىراسنا فلا نيرشع نم اوك

 ةومتلاو تيؤلاو فيقللاب انو فوم بكام عبس ركل 3 لمحت

 ىف اهب ءاوجكلي نا هباكتا نم اموق رماو ريعشلاو .فيوسلاو
 لوسي ملف خىرلا ضرأ نم رجلا 0 لدحاس قت“ هوفاوي ىتنح ركلا

 رواج تنحل غجبلا' 'نضرا ىءريسي ىمقلا هللا نابعا نكي نبكا

 جرخو معالقو منوصح ىلا راصو «بهذلا اهيف للعي ىنتلا نداعملا

 ٠ ريتك شيج ىف 0سيع) /دهنبا مسأاو اباب ىلع دممماو قكلم هيلا

 ىلع ةجبلا تناكو سانلا نم ىمقلا عم ناك :نم فاعضا 8ددعو

 اولعجت ةباجنلا 24 ىراهلاب هبشت هرق هلباو بارق عاعمو ملبا
 لعجو ةبراخل نيككاصي الو نوشوانتيف ةيلاوتم امايا نوقتلي

 دافن ىف اًعيط مايالا :ليطت' ىكل* .ىمقلل. دراطتي ةجبلا كلم

 زو الو نيتوجو ةوق خل نوكي الف عم ىتلا ةفولعلاو داولا

 دفق داوز الأ نأ جيلا ميظع مكون املف ىديالاب ةجبيلا 2ذخأيف

 نتجرخ ىتح* ىمقلا اهلج ىتلا 0بكاورملا عبسلا تلبقا تدغن

 2 006 5 2) 6 200 كشلذت م م 00 امحتت7حتل7تل

 2) 0 لكحاوس )2  ( هت رز © ديار © 5.27 ظعقارتتك لست
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 ايي

 نو | محا فس

 ةضعلاو ببقتسلا نم سمخلا بقع ناطلسللا تتخيي: ناك..ام
 ةكلخل لكوتملا راكنا كتشف نداعملا :نم .« يرختسي .ى ىنذلا رعبشألو
 وحب لها ص ناب هيلا ىهنأف ةجابلا رمأ ىف رواشو «هظفحاو
 نأ ىكمي ال بعص جدالب ىلا ليصولا .ناو ةينشامو لبا باكحاو

 مالسالا ضرأ نيبو ىراضكو زوافم اهنال شويخل هيلا كلسي

 الو اهيف ءام ال ةرعو لابجو مرفق ضرا ىف رورهش ةريسم اهنيبو

 ناطلسلا ءايلوا ىم اهلخدي ىم ناو ىصح الو لقعم الو عرز

 ىف ءاهميقي نا مهرتي* ىتلا ةّدملا 2عيمج دووتي نا يانج

 ىدح ماقملا هب كنما ناف مالسالا ضرا ىلا بيرك نا ىلا مدالب

 ةجبلا هتذخاو هعم نم /عيمجو كلح ةدملا كلت زواجي

 اصيبش :ناطلسلا ىلع ترث, الا ضرا عضرا. ناو ةيراخل .نود .ىديالاب

 لعجو ميلا هيجوتلا نع لكوتملا كسماف هريغ والو جارخ نم
 لخا فاح قح فتشت 6 ييبلسملا لع اه وتعجو 3. ديوتوي عما

 ليكوتملا» ىلوف .هنم يرارذو  عسفنا ىلع. رصم 2 ضرا. نم. .تيعصلا

 كتلق. .7نواعم هالو . هتيرات: ئمقلاب فورعملا هللا قيع نب لمحت
 هيلا . مكقنو ناوسسأو 6 كنمرأو ” انساو رصقالاو :طقق كو روللا

 ايلا :ىبضلا فاح ىب ةسبنع فيي د نو مكس ميراف

 ©) 0 حرتكاس. 01007 لا ١ 20 عع 240 6 نمو
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 1201 معم. مز 0 رك /) 0 5 0. 2/050 د00 . طبخ

 (- طظلغت). #) 0 لحما0' 42) 0 ةنوعمو ( نالعم. 72) 65

 ذه 0, (' اينساو. 72) © تيماو. 20)١25 رثوغ .. م) 0 300. ةلماع.



 مبثإ تل انوار

 نومماقي ٍهف بهذ نداعم هةذجبلا دالب ىفو سمكلاو ميكا ةراكمو
 لك. ىف صم . ةىم ناطلسلا * -لابع: ىلا. نودوبو .اهيف  لجما نك

 0 ىفصيو خبطي نا لبق هربت لاقتم ةئاعبرا عانداعم نع ةنس
 رك كلذ ءادا نع ةكايلا نتعنتما لكوتنلا ماني © ناك اًملف

 :همدخ نم الجر رصم كيوب ىلو لكوتملا نا ركذف ةيلاوتم نينس
 فورعملا وهو ىداهلا ىلهم /”ىسيفنابلا ميعاربا نب بيقعي هل لاقي
 ىحاونو ةقربو 7ةيردنكسالاو رصم دكيرب* هيلا لعجو و ةرصوقب

 دهعلا نضقن ىلق ةجبلا نأ لكوتملا ىلا :بوقعي بتكف بوغملا

 نداعم ىلا اهدالب ىم تجرخو نيملسملا نيبو اهنيب ناك ىذلا

 ٠, ةبلا دالبو رصم ضرأ نيب اميف ميخكتلا ىلع و رهوللو بهذلا

 جرختاسيو نداعملا ف لعي ناك نمت نيملسملا نم* ةدع اولتقف
 نأ ةاوركذو هئاسنو 2 خهيرارذ نم ةةدع اوبسو رعهوبلو بهذلا

 اهليخد ىف نيملسملل نونذأي ال عهناو مدالب ئف مهل: نداعملا

 نم. *نداعملا .ئفأ لسعب. ناك نم: عبيسمج .نيحيا قلع

  كلذب عطقناف ميرارذو غسفنا ىلع انوخ اهنع «اوفصناذ نيملسملا

 . ) 2 9 5 ١
 266 شيبشلو مركأ هراكمو موشكيو هبورغلاو ردرعلو نومسدو رماغلا.
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 ا الا تم

 اقم موقي الجر فلخاسي ناو ءادفلا ررضح ىف هل. نذوي نا
 هلا نيتتس قازراو ةنوعم افلا نيسمخو ةثامب هل وماو هل نذاف

 جرخو نسلا ثدح ىنف فئثموي وهو. براوشلا نا نبا فلختساف
 سانلا طاسوا نم دادغب لما نم «ممق خو افينش فحالف

 دحالا موي سماللا رهن ىلع مورلا دالب نم عقو ءادفلا نأ وكذف ة

 ىوسا ناكف 820 ةنس لاوش ىم تلخ ةليل ةشع ىننتال

 ةتام ءاسنلا نمو اناسنا ىينامثو ةسمخو  ةئاعبس نييلسملا

 © ةأرمأ نيرشعو .سمخو

 نم ةلقنوب ةنارشع- طاشمبتإ زوك ..لكوتملا لدعحت ةنسلا لف قو

 0 كلذب مهل يرخاو وشعلا ىلا جاوخل 0

 رصم ضرأ' نم 24سّح ىلع ةجكابلا تراغ هنسلا هذ ىفو

 / راق هيل : هعقم ىنا نيتي هيلا لكوتلا وخوف
 جلاح هيلا تملأ ام. مرمأ نع ربخل ركذ

 ا رح دل ل ييلطبلاب ويحب اند دنا ؟ هيلع نارا
 انياتك ”ىم لبق ىصضم اميف اهايكذ. ىف ةيدق عنيب ,ةندهل ه5

 نادوسلا ىم بوغملابو برغملب شبل سانجا نم سنج مو اذه

 موهسكبو هيورفلاو نيوعرو رونيدو رفاغلا 8ةناغ لماو ةبونلاو ةجابلا
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 مز ١ طلاس م ٠ ش

 اهارسا * ضرعب رصن يور كعب ترسما ةروذت نأ ركذف انيح 1

 لبق رشنت نم ةرسا ناك عنم رشنت نف «خيلع رصنتلا ضارعأو '
 ىنضأ“ ىلا قم اقملت اهنا يذم بلك اهيل د[ 000

 اغرما رسيغ نم ملتقي ناك ّئصخمل ةدلقتق نا لاقيو افلا وشع
 : © افينش نا ةيرزملو ةيماشلا روغتلا هلامع ىلا لكوتملا باتك ذفنو

 رما ىف مورلا ميظع ليسر سجروج* نيبو هنيب ىرج دق مداخل
 ةندع اذه سجروج «لأسو امهنيب رمالا ففثا ىدقو ليق ءادفلا

 خه نيقبا للبلا عسا كا 82 غتس بجي ىم ول 000

 ىلا هل ةّدم /نوكتلو ىرسالا اوعيجيل ةنسلا هذه ىم لاوش

 © نولخ سمخل ءاعبرالا موي كلذب باتللا ذفنف جنمأم ىلا ر قفارصنا

 جاو -ةنسلا هذه + نم. رطفلا موي :ى. : عقيب ءاكفلا نالوا

 نامتل تبسلا ميي روغتلا ةيحان ىلا مورلا ةكلم ليسر سجروج

 وبا هعم يخو هل تيرنكأ # الغب نيعبس ىلع بجر ىم نقب

 سجيروج ناكو ةرطفلا تنقو اورظنيل ىسوطوطلا ئبرسغملا ةبطححق '
 و نيسمخ ىم وكانب .هناملغو ةكراطبلا 6م ةعامج هعم مدق*

 هعم نابعش ىم فصنلا ىف ءادفلل مداخل فينش سرمخو اناسنا

 بخ نوعبواو: يزامخملا .ننم وتلثو,بتاوقالا »بم نك ل
 ةاضقلا ىضاق وهو دحاولا دبع ىب رفعج لأسف ةيركاشلا ناسرف '

 2 0 ةينارصنلا ىلع نيملسملا يم اهراس )2 ىسعد ف و
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 نب دمج نب لجحا همسا نأ عضعب لق دقو !اذه* مصاع نب ديح

 © ةلجد ىف هدب ىمر مث تام ىنح 5سمشلا ىف كرت برض امل © مصاع

 ةليل كلذو 2ترتانتو دادغبب بكاوللا نضقنا .ةنسلا هذه. ىو

 © ةرخآلا  ىدايج نم تلخ ةليلل سيمثل

 © /رقبلاو باودلا تقفنف ماذصلا هاهب عقو اهيفو ة
-0 

 طولا نم اهب ناك نم ترسأف ةبرز نييع ىلع موولا ,0تراغأ اهيفو

 © :غرقبو عسيماوجو معايرارذو 7 عئاسن عم

 “ مورلاو نيملسملا نيب ءءادغلا ناك اهيفو
 ٠" طاللجلا نع ناك :قذلا* .ثبسلا: نع بقل ركذ

 لاقي الجر كتفحاو ليتاخم 6 مأ مورسلا ةبحاص !ةروشت نأ ركذ 10

 مورلا ىحيا. ىف نمل ىدقلا بلطي «سمانرف ىب 7 سجن وج هل

 لكوتملا «جوف اًقلا ىيرشع اوبراق دق نوملسملا ناكو نيملسملا نم

 فعيل 0جرنف نب وعزالا نسب مصن* هل لاقي ةعيبشلا نم الجر
 و هتادافع رمايل نيملسملا ىراسأ نم مورلا ىديا ىف مىم ةكص

 ظفر داق ىرا تعب لة ةنسلا هذه ىم نابعش ىف كلذو 45
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 _ ينزف يان

 زير 002 |

 ديح نب رفعج نب ىسيع ىمسملا. لجيرلا ىف كباتك «لصو .كيلع

 متش .نم هيلع دوهشلا هب. دهشش امو تاناثكل بحاص . مصاع. نبا

 مهتبسنو. رثابللاب : مهيمرو رافك او مهنعلو معلص هللا ليسر باتا
 هلوسرلو هلل ةدناعملا ىلا هب .يمخ امن كلذ ويغو قافنلا ىلا

 : مص امو. هب اودهش امو دوهشلا كلوا رما ىف ءكتبتتو ةمعلص

 اميف رمالا نم كل 2 حضوو عتنم لدع نم ةلادع نم ككنع

 ىلع /تضرعف .كباتك .ءيرد ةعقر* ىف كلذ كحرشو هب اودهش
 ديح سابعلا :# قا ىلا باتللاب يرما .كلذ هللا دزعا نينموملا ريما

 دق ةنامب هللا .هاقبا نينموملا ريمأ كيم رهاط  ىب. هللا :كنبع نبا*

 ؛ههللا ىيد ةرصن 7نم هللا هاقبا هدنع ام هبشي احم هيلا كفن

 ” اح , لجيلا ١ برضي :ناو. هيف كحلأ نمي :«ماقتتالاو ةنتس' ءايحاو

 هرومالل كل دعب طوس .ةتامممخو متشلا لح سانلا عمج ىف

 ريغ نم ءاملا ىف :ئقلا تام نا ماهيلع :ًارتجا* ىتلا .ماظعلا

 نم ٍجراخ نيدلا ىف حلم لك ” ايمان كلذ نوكيل و ةالص

 ؛5 مالسلاو ةىلاعت هللا ءاش نا هفرعتل كلذ كتملعاو :نيملسملا :ةعامج

 نب رفعج نب ىسيع نأ هركذو «هتالرو هللا ةجرو كيلع

 ه2) 0 ىلا 8) © هدم. م) (0 114 7106615 كتسشور 5

 70 ء>ع5و 0 كتيتو. 4) 0 حصو» 6 حرد هلعفر» 7م 6

 تصموعف. مير 0 200. هللا هذيا. /) © هدد 2:9 هروح ف نب

 هللا /ةينع..١ 2) 0 اه. ©: مم: قق:تاد )70 3.1503 علما هكا

 هتاف هرصقا 9 6000 اقسالاو. 72) (0 نح 0 رومالا 0

 م) 0 اهلا حرتح 3. اهيلا جا 7) 0 يلع تاولص. 6

 انين 509 200 لع نع.
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 لارا اذ ل

 نيفلاخملا نم مهنم لجيب مفطظ هنا كلز دعب هيودبع نبأ

 اًسأر رسكذ اميف ناكو ةراسع ىب قاحسا نب كلملا دبع هل لاقي

 هبلصو تام ىتخ طايسلاب ص بابب هبرضف ةنتفلا سوعر ىم

 © سابعلا لتب فرعي « ىصح ىلع

 6افاوجت ارظم اماسي رتكذ اميف سانلا رثطم ةنسلا هذه قود

 ها 5

 © هىدايزلا ناسح وبا مر ىف ةيقرشلاب ءاضقلا ىلو اهيفو

 ناخ بحاص مصاع نب دمدح نب رفعج نب ىسيع برض اهيفو
 ؛« طوس فلا ليق اميف برض دادغيب مصاع

 كلذ ىف هرما 2نم ناك امو هبرض ببس نع ربخل ركذ دم
 ىضاق ىدايزلا ناسح نا ءدنع كهَش هنا كلذ ىف ببسلا ناكو

 ةعبس ةصفحو ةشئاعو رعو ركب ابا ممتش هنا /مهيلع ةيقرشلا

 بتكف وحكنلا اذه نم ةفلت# ركذ اميف 7مهتادايش الجر رشع

 نفاخ نب ىيحج ىب هللا ديبع ىلا دادغب ديرب بحاص كلذب

 نك اد تكي ن١ ١لكوتملا لسان لكوتللا لإ كدلذ' هللا "قيبعا 4 ئهناقا#

 طايسلاب اذه ىسيع برضب هرماأي رهاظ ىب هللا دبع نب لمح

 بتكف هلأ ىلآ هتفيج عفدت رلو ةلجد ىف هب ىمر تام '!ناف

 !ليتع ىف ديلا جاتك تاوحا نامتح نيا نسل ىلا "هللا "دْيِبع

 ”هتعن متاو كظفحو هللا كاقبا ميحرلا ىجرلا هللا مسب

 تت © 222 0 ىسعدح» 6) 0 ادوج-. 6 00 ىدايولا ر

 1111 ىدايؤللا» 420 © 11 ىفو 2800 نصب 2) © 7
 012. 2( 0 ملكنا 7( 00 تاداهدت. 20 6 12 5 2

 2 0 مصاع ىلا 72) ( كننعن.



 ا خنس ايراد

 رماو ءدبدا ىسحا ةزتلت دعب اهيف هدمدجو ىف كلذ ليق. مهيف

 هباكحأ هوجوو هداوقل ومأو مرد فلا نيسمخ هيودبع ىب ديخ

 عرد فلا رشع ةسمخ نيسلل ىب ىلع ©هتفيلخ رماو تالصب

 لذخاف علخ هرماو مرد فالآ ةسيخ فالآ ةسمخب هداوقلو *

 5 مهل /مىف هناو جذخاب بتكف* مهنم ةرشع هيودبع ىب دكيخ

 ىم الجر :لكوتملا هجوف #مهبرضي رثو* نينموملا ريما وراد ىلا

 نم كيل هللا قزر نب دمحم هل لاقي نقاخ نب عفلا باكتأ

 :ىديحلا كيبل فبع نب تم هيؤدبع  ىبا ديب هنو نيد

 برض امهبرضي ناو صخ ىلأ 0 سوعوف نب ىسم نب مساقلاو

 ٠ ىتح ظايسلاب امهبرضو اهدرف* صقخ باب ىلع اههبلصيو فلتلا

 خينامت و ارماس قيرخالاب مالقو 7 ص باب ىلع اههبلصو انام

 مكقو ههسأر مهب نكوتملا قنخاف مهنم ىحاو تام اوراص اهلذ

 هيودبع نب كمحن بنتك رق كّيملا سأربو ارماس ممهنم ةعيسب*

 رفذ ةسمخ# مهنم 7برضو كلذ كعب مهنم رفذ و ةرشع خا هنا

 ديس بتك مث اوتوه ملف ةسمخ برض رث ةاوتاف 8 طايسلاب

 ه) 0 10 6) 0 ءتلات“ .٠ :2) 0 ءعوتلتو 510615116 هكا

 ظ020255:ءاويبيداز.« ©6) 000. ةفيلخا 262 © هنط ير © هش

 5ءومعصعك 062 © 3 5/00 تاك 0 9 مهبرضب ركض 2 20

 نيينموملا ريما. .2) 0 200. كيحم» 2) 51 69307 هربا تهز

 6 © شوعرش. 4111 6. 01 6 سوعرسف» 0"[1ه16355ع 6معم 0مم

 651 شوعرف 5 سوعرق «011. 7647 ه1-هرس#ح 1 , "عز, 2151 د1 1 01-

 ©1112 شوغرف 10 شوفارق). 72) © ةزتت. "5)20© دعس نإ جنب.

 ؟) 0 رشعر 6 اظرتنع لحأ 70 برضو مهقانعا برات 5) ©

 (ةدحاناناتط سيكو ( سمخ 010 خسمخ. )72  6500 برضلاأ نليكك و

 وععل هزت, 5عوانع7212 1150116 2 أون.



 اناا م نس

 حو دواد نب كمح نب هللا دبع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 © ه مسولاب تادحالا ىلاو وهو رانيد نب رفعج

 نينكامو نمعبرأو ىدحلا "ةنس ؟تىلخاد مث

 ثادحالا نم اهيف ناك ايع بخل وكذ

 وهو * ةنوعملا ىلع خلماعب ص للتا بوتو نم ناك ام كلذ نمو

 <38 هيودبع نب ليحن

 هنيب رمالا ةديلا لآ امو هاهيف جما نم نىك اع ربخل ركذ

 تسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج قى :اوبتو صخ لقا نأ ةركذ

 نم مهق كلذ ىلع مهناعاو ةنوعملا ىلع علماع هيودبع نب ديحكم

 هرمأي هيلا مبتكف لكوتملا ىلا كلذب بتكف ءصقخ ىراصن*
 ىسابعلا خاص عم فشمد 0ةبتار نم كنج هدماو ةتضعانم

 نأ هرصماف * ةلمرلا دنج /نم كنجو قشمد لماع وفو ىكرتلا

 اذف فلتلا برض طايسلاب غبرضيف رفن ةثلث هئاسور نم :ذخأي

 نيرشع عموجو نم كلذ دعب ذخأي ناو عباوبا ىلع جبلص اونام
 يف 1علمجو هونم دحاو لك * طوس :ةئامتلت 6 #برضيف اناسنأ 5

 سثئانللا نم اهب ام برخ ناو نينموملا ريما باب ىلا ديدخل
 3 اهدجسم بنانج ىلا 3ىتلا ةعببلا* لخلي ناو ه عيبلاو

 ا ام دج دلال فاشل ةنيدملا قى كرتي الا ناو نسما

 ن) ( نت 12) © ه2 26 لماع رسصأو. هك) آد 0 منوع

 «علثأ رفعج يدل لاا 46 ىراصنلا. ني © يو متنأرر

 0 نم هننيار. /( 6 نوما 2( )0 قحاو 7( 0 لك برضي

 مهنم نحاو. 47 0 هليكو.



 ار اوال

 علبف قتنيدم ىم جارسخل © بحاص اوجرخاو دوجرخا رق هباككا

 نب تيك دعم دجوو 5 بانع ىب* كانع هيلا هجوف لكوتملا كلذ

 نينموملا ريمآ نأ يهل لوقي نأ هرمأو ىرابنالا «سادرك هيودبع

 ليف اوضرو اوعاطاو اوعمس ناف لجر.ناكم الجر مكدبا 4ىق

 ديح وا ءاجر كيلا هجوي ىتح نينموملا ريمأ ىلآ بتكاو و كناكع

 باتع يرخ متبراك 4ليخل نم* هيغ وا 7 ىراضحلا ءاجر ىبا

 7 ىدامج رهش نم نبقب 9 نينثالا مهب ارماس نم باتغ نبأ

 هيف لعف غيلع ءالوسف هيودبع. نب ليكم ازد هكا

 10 © بيجاعالا

 با هدندا لعب مرسل ىف دادغيب داود ىننأ ىب دكا تام اهيفو

 ىن ىف اموي نيرشعب هلبق ىفوت سمح هنبا ناو دىمحت كيلولا

 8 نادغيب ةكشل

 ام هنم ضبقو رفص ىف ءاضقلا ىع متكأ ىب ىيح لوع انيق

 15 نمو رانيد يل / نوعبسو ل تلح 1: «غ+ابضو دادغيب ىل ناك

 © ةرصبلاب بدرج فالأ ةخعبرأ رات اغلا 100 رأد 3 جتاولتسا

 نب ناميلس ىب رفعج ىب 0 دبع نب رقعج «ىلو اهيفو

 ©رفص ىف ةاضقلا ىلع هءاضقلا ىلع

 4) 1ك لكح 2) © هدذض طلع ءا 1ضا12 2 شادرك. 2) 0

 012 ه) 0008. 5م: 7 27) © ةرررم .-2) 0 ئتشاعحللا 5

 ىراصتملا 20. ةنمدة )11 هك خا... )2  © عيتيرر © هع رشها
 /) 0 هغلبم امو. 7 © نورشعو د م11 نونامثر 0221550 كسرت

 م#) © راد ىف هناوطسا, © ةراد ىف ةناوطصا. 7) 0م ]116 هله.
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 ور ا

 كادعيب داود قا نى نجا ه«نب. نيك * نيلولا وبا تام اهيفو

 © جل ىذ ىف

 28 ىنمرالا : ىبك) نب ىلع خفئاصلا أدع اهيفو

 نب دواد نسب كيم نب هللا دبع اهيف سانلاب جحو *

 6« مر زخاكم لاو ناكو ىلع ئىسب ليحكم نسب ىسوم ىلا ىسيع

 ةقوللا لي اه كم فقيرط ملأاو ناكو رانيد نب رفعج مح اهيفو

 كتحسمحز ىراصنلا نأ كف ةلعؤلا ىذ نم تنل خلاب ىبدرشعل

 © طق مالسالا ىف اعيتجكك مث ءامهنا

 تادحالا نم اهي ناك ع ربخلأ رك

 نع خلماعب «صخي لها :بوتو كلذ 0 سم اهيف ناك امهث *

 «ةنوعملا

 و قبوتوو ثرمإ /ديلا لآ امو كلذ ببس نع وبل ركذ

 لداخل اكو ةتاسور نم ناك الجر لثف ةنوخلا لع" هلماع نأ ركذ
 لاخلا ابتوف ميقاربا ىب ىشوم 2 ىعئاولا 7[تيغملا وبا ثثموي

 : م خعابج اولنقف ةيربسلا ةلف ىم ةرخالا ىدامد 3 / رص

 60 010 2 6 ىئاوصنلا. 6 0 ملتأر 120+ ففتحت: 2) 0

 نذل 206 رصم 0 0 الآ 3 لصس 0 6

 ى) © جبتوتو, 0 جهبوتو ىف 4) 0 سعيغملا,و © 0200 #2) 6000-
 ىقفاولا 6. رانا 12 1و دنا“. 0015 نبأ ب ميعأربا نب ىبوم

 ىعفارلا كثسعم أ.



 1 وس ااا ١ نير وسبا

 نإ 1 7-١

 نم نولخ سمح نينثالا موي ةنسلا هذه ىف لكوتملا رخو

 هةيسامشلا ىلا راصف .ىئادملا ديري ارماس نم ةرخآلا ىدايج

 ماتاف ةرخآلا ىدايج ىم تلخ ةليل ةرشع ثلتل ءاتلتلا مهي

 لخدو عجر ف لبوُطَق ىل يشعلاب ربعو تبسلا. موي ىلا ةكلانق

 5 ىف ىضف هنم تيقب 0:ليل ةرشع ىدحال ؟نينثالا ممي* دادغب

 8 نئادملا ىلا راص رث ةينارقعزلا لون ىتح ءاهعراشو اهقوس
 © ينمرالا ىيك نب ىلع ماهيف ةفئاصلا م

 © 4رفعج لا نب* رفعج نب و ىسيع نب ىلع اهيف سانلاب محو

 نيتكامو نيتلتو عسن ةنس تلخد مت

 0 تادحالا نم اهيف 7ناك اع* ربل وكذ

 سبلب ةّمذلا لها قخأب م لكوتملا ةرمآ كلذ' نم* اهيف ناك اك

 رق اهنم مرحلل ىف عيراردلاو ةيبقالا ىلع 7: نيتيلسع 1نيعارذ

 ومكلو لاغبلا بوكر 0 6 بك ارم ىف راصنتقالاب * هك 3 مم درمأ

 © ىيذاربلاو ليخل نود

 ' 8 ناسارخ ىلا هردب ني* مل نب ىلع لقوتلا ىغن اهيو
 © اهنم ةرخآلا ىدامج ىف ةماعلا بابي ةيراتصلا بحاص لتق اهيفو

 8 مالسالا ىف تدخل عيبلا مدهب لكوتملا رمأ اهيفو

 2) 0 هسايسلا- .22) 0 كانه. )6 هرصنت 6) © نلت 50

 اهعراسو“ نيز 200101: 57 0ك با / 0 يحتل وسعت

 260 0 رسم. 7 0000 نينعأرد. ر)

 نيتليسع. 7) 0 رمأ. 1056 طحصع ؟0هعاط © 200. نود (81ع)



 ال الا نس

 «ىبع .ناك ام ةناتلتاو «دنقلاو ةعتمالا نم اوذخاو لاجبلا

 ةئامتس نم اوحن تايطبقلاو تاملسملا نم اوبسو قارعلا ىلا لمجل

 ةلركنل نوضح« شيخو زكام ىهنم .تاملسلل نأ © لاقيو.ةأرنما

 تايدنلشلا ىف اوناك ىيذلا مورلا نا لاقيو طبقلا ءاسن نم قابلاو

 اورقواف لسجر فألآ ةسمخ نم او اوناك ظايمدب تخانا ىلا:
 عروش قو * عولقلا .ةنارخ اوقرحاو ءاسنلاو لاومالاو عاتملا نم مانفس

 ناكو سكئانك اوقرحاو و طايمدب عماأل يحسم مهاوقرحاو نفسلا

 نايبصلاو ءاسنلا نم طايمد ةيبع ىف قرغ' نف #قنم رذح نم*

 اللا 0 اجب ىلا صحب ل مطل اييس ىمارسلا
 رهكف ةسبنع :هسيخ ؟طابسمد "نجم ىف اسوي: نك :هىفشكالا

 نأ اوشخ اهبلا * عيفس ءاشلبا لكبح ملف 3 1 مهتستأ ىلا

 هنيب 7 ىسم قو اهموتشا ىلا اوراص ءاما جلمج مل ايلف 0 لخمت

 ناك ديحح هابابو روس هلو ّلسقاو خجسارف ةعبرا سينت نيبو

 قيناجلا نم هيف ام اوقحاو هتماع اوبر هلعب مما مصنتعملا

 عدالب ىلأ أاوهجون 0 و ايلمخ قي كباب أودخلو رم تادارعلاو

 © للحأ جل ضرعي م من

 كر 0 كتتلعللاو © قيعلاو ط4 50 6ع 7 2 ©0007 522770

 5 كك © 51ضع كرا )2  © 2 قام ر) 0 023. 5

 مم © 602. 52 © نطلب 7 6 هنم ززح ىممرو 60

 كوخ, ا ا راص 2 00 520 2

 ل01 ١ تا 112112221 ك1 ان ىعض) © انوم 5 0 1 6 افرسم نان قوس.

 7) 0 هيلعو. 0) 0 بابو. م) 0 تاداعلاو. 7) © عم اهولمدن»
 7)) 0 ملقر 14 مو



 اناا ازد

 انوطق ندأو ذو * 6 بكرم ةتامتلت مورال تءاج نسا هله ف

 ةثام هنم ىحاو لك عم رجلا ىف ءاسورلا اوناك 2و ه.هتابدرماو

 ةريكجلاب هيبش طشلا نيبو اهنيبو طايمدب ةانوطق ىبا* خاناذ بكرم

 نم نما ضرالا ىلا اهراج نىف لجيرلا ردص ىلآ هءاملا اهيفا نيكل

 ةءاسن نم ريتك مهق ىرسغو اوملسف موق 2اهزاجت ركلا بكارم

 ةيبحان ىلا اوجنف ىفسلا ىف ةوق هل تدناك نم لمتحاو نايبصو

 و ناكو مايا ةعبراأ ةريسم طاطسفلا نيبو اهنيبو طاطسفلا
 هس س0 هم

 رثمإ تيعلا ناك املف © ىبضلا قاحا ىب ةسينع رصم ةنوعم

 5800 /لمكيل طاطسفلا اوضصخ نا طايمحب نيذلا يك

 ؛0 ةيحان :نم مورسلا بكارم ىبهتتف دنمل نم طايمد ىلخاو ديعلا

 نم بكرم ةثئام اهب حاناف و ىوطشلا اهيف ليعيا ىتلا طش

 :ةثاملا ىلا الجر نيسمخل نيب ام بكرم لك ليك 7 ةيدنلشلا

 اهصاصخاو اهرود نم اهبلا مياولصو ام اوقرحاو اهيلا اوجردف

 بحاص صفح قا ىلا هلج اودارا اهيف ناك اخالس اوليتحاو

 نم هلنق عنكما نم ًاولثقو 1اهتلأو ةانق فلا نم وحك شطيرقا

 « ل هلعارعرنر 5ةلصاسال ةتتاتس 1.١ «. 1 , 14و, 152, نيجاخ 1طن 11ةلنآك.

 ه0: 0ع 6066 )665

 7 ه«) 51غ (0. 0 هجقانوعلو ارطق ىوافمع. ظلام 2012612 56 101

 [355ع ”420وا66و ((2ءعادع5105, ع0. طمطصتق. 2. 50, 1]. 250 5ةعءان0 0

 لدلعتط1 (22:2. 11, هؤكي) 235عأ وسراسدوسلط 5. 6) 0 اكد

 نر ع 2) 00 هزاسجم. 2) 66004757 م17 2

 ليدي ل: مهتما ان ةعععمأل .!2) © نئيطسلاب 0 225

 ةيدنامسللا 0 ةر © لليجر..١ 220 لصو. 4 0 5.

83 128 



 الو ا

 اهح ناك ىم اووساف ةيراغملا «هحيصو اهل ءاقب ال ريونصلا راث

 ءاذح ىو ليبحغصب ةلزن قاحسا ةأرما تدناكو قوملا اوبلسو

 ناوزتثونا ىرسك اهانب ةنيدم قو ىقرشلا بعامل ىف سيلفت
 ةلئاقم اهيف لعجو اهقلنخ رفخو اهنصح كق قاحسا ناكو

 جتحلسا اوعضي نا ىلع نامالا اغب هعاطعاو جريغو ة ةيتيوكلا ىم و

 ريرسلا بحاص ةنبا ىاحسا ةأرما تناكو اوواش ثيح اوبهخيو

 كنب نيب. 2و 2نامدركالا ةعلق ىلا .كدير ركذ اميف انغبا هو رق

 اهقيرطب فخاو نامدرإل كريز خفف هدنج نم ةعامج ىف سيلفتو
 نسب ىسيع ىلا اغب ضهن رث ركسعلا ىلا هلمحن اريسأ ءميرطقلا

 ةروك نم 0شيتك ةعلق ىف وهو سونافطصا نتياخا ىب /فسوي ٠0

 ةعذرب نيبو اهنيدو خسارف ةرشع ناقليبلا نيبو اهنيبو ,ناقليبلا

 هنبأ لسكو 7هلجو هذخاو ايحافف هبراصم اًكضسرف رشع ةسمخ

 7ث طوشأ "نب. 7 طابتس همماو 2 يقاولا: سابعلا .ايا 4 لجو“ هاباو دعم

 لو ةبكارأ فقيوطي طابنس نب لهس ىئب ةيواعم «دغم لسحو

 ؛ و ىنشاكل قاحسا ىب م ىسونرذأ ؛5

 ل 0 0 ا 0076 «بنسؤكالا 2 01

 20 نامرزسمل و 05 نامزوسل 1( 14. 15 2777077

 1 م71 ه1, 0ع وتنعم ١> 5هتسخاللا دات و 216171. دل 7 كنت. 1
 2352 ك !ك4202021 |1157 )0 7 2) 6 جيرطقلا . 0 ه5. 7. 156 6607207

 ةرد. تدلصا ال[ هتاتصسو 1. 233, ري) 12 ( ءدععواتات. 16512
 06 كال يد ١ ل 582217 5 0 سيبك, © سنتك

 طلطأ سيبيتك , جأ13ع 16ءأ. 32. 77م7. همر ةلطتح ©. النقا 1/12

 : "طمس دع 40226001 هرج. 81055ءأو (0/1. 1, 1145و 51 رز 00
 5 2-10 لح هك) 5010101 مر ١) 502:2 ]ور 1١ 42) © ظاششا

 102016 طاينشر (0 طانينش: . 70 0 طارسا. 272) © هده. ه) ©

 000 م ىيسالب © 5. م. 156 هتك



 لا 76 فلل ا

 ةينيمرا لها ىلا ىنارصنلا١ ةىقاولا سابعلا ابا «اضيا اغب هجوو

 كان لف اه سابعلا وبأو نادبملا ىلي ام كريز جات اهمجو اهبرع

 لانقلا مشوانف 6 كريز ىلا 4 ليعاهسأ 0 س| * جوخ © ضرما :

 رظنيل لييدعص#ا لك اذه :نيدللا ىلع لطم ل ىلع اغب فقوو

 5 ةنيدملا اوبرضف نيبطافنلا اغب /ثعبف سابعلا وباو كربز عنصي م

 تذخا دق رانلا اذان رظنيل ةنيدملا ىلا و ليعامسأ ىب قاحا

 ةبراغملاو كارتالا هاتا 2 راقلا هب تطاحاو هيراوجو هميصق ف

 نرف هب اغب ةيرماف اغب امهب اوناف ةاريع هنبا اوذخاو اريسا هوؤخاف

 اناغب ىلا هسأر لسكو اريص مكانه هقنع تيبرضف كسل باب ىلا

 بضخ سأولا مخكض ارودحن اكش ناكو الأ ىلع هتقيجع 7» باصو

 ناكو كسل كان 20 هسأر تيبعكتف ليحا علصأ مدأآ خيدولاب

 وح ةنيدملا ىف قتحاو اغب ةفيلخ »شماغ هلنق قلوت حلا

 0) © ه2 تر 51ع ©: © ىقراولا و 1212 انغ 1ذ ىتراولا. رمخاطات

 *”1[-خططقم ءدأ ذءعتحم201 0215501. 10263556 1ع ءوأ 1عععمس لت

 ىدنناولا (7127274 ةتتح.) ةلثأ ىقراقلا (0 47010 - اكتم , ٠١١ اهلا

 ةهجفصر ةلك#. 1, 151). 2 آه 6ع, 15 صخرملا» 1 0

 فقدكاسأ ب 6 20 2 نسب فكاسأ جاو نادي الك اه

 كريز ىلا لقعمما 00136 ه2 م1266ع٠0 152عرجدءاتطغا ١ 7/ز © 5 11012

 نيطافنلاب. 5 0 ميهاربأ. 20 0م 2ر0 رع 20

 70516 02 2121 باب قست سيلفت باوبأ ىم باب

 كسلخلا 2 0 تيلصو. 7) 20:هقذع 10ع92ه 65 3ع سماع

 لدلعلط11 م27, ق. 05) © تاونا م) © نذل هنلبلو ءاعبرالا موس



 اكن )“ثم خنس

 © عامتجالا نع ىهني لكوتملا بتكف ةماعلا بهري وا توم دنع

 0 ا نيحت ندب ىلع عبشلا هدم [3 4 ةفئاصلا !زغو*

 مرد ىأ ىب رنعجا نب: ىسيع نسب# ىلع * هيف سانلاب محو

 © ةكم ىلاو ناكو روصنملا

 نيفتامو نيقلتو نامت ةنس تلخد مت 5

 تادحالا نم اهيف ناك اع وبخل ركذ

 نما "ىب مم ليعامما نب قاحاب اغب رفط نم ناك ام كلذ ىن

 «سيلفت ةنيدم هقارحاو سيلفتب

 كلذ ىف اغب نم ناك اع ربخل ركذ 1

 ملا نم* نيلتاقلا لتق ببسب ليبد ىلا راص امل اغب نأ ركذ 0

 تبسلا مهي ناك اًملف ارهش اهب 2متا دمحم ىب فسوي ةينيمرا

 م كريز اغب هجو .٠ نس «نم 3 ع ل نيل نول

 ووهو ربكاو دادغبب أب دخلا لقم ميظع رهذ وهو و كلا رواح ىكردلا

 بنال.ل ىف ليبدغصو ىبرغلا بنام ىو سشسيلغتو ةنيحملا نانا ام

 ناجم: أ ا كريز زواج ىقرشلا ىف اغب ركسعم 7 ناكو ىقرشلا 5

 بابو + سيرق بابو * ىراأديملا باب باوبا ةسمخ سيلفنلو سيلفت

 ةنيدملا عم ردكتاي ةرهن وللاو* 2ليبدغص بابو ضبرلا بابو ريغصلا

 2©) 0 :فئاطلا هلنف 5. 2( 6 نب ىسيع نب رذعج نسب ىلع

 رفعج قار 0 رفعج نب ىسيع نب ىلع. © 0 ةنيدمج 4) 0
 ماقاش» 6ه) 3 رم 4 كون. ا 537 7 © ناك

 هل 516 6: © هريس. 7١ 50)2©  لك3ن عصر (١ ليش دا عص: 70 رسدلاو

 وهن كللدعل.



 ل او دينا جما هذولا هنن الطفل

 زغب قس انوا

 ىلا عارلاو ءاغوغلا عمتجاف هتيشخ ىسع رصن ىب دحا لازناب مهو

 هجوف لكوتمل كلذ غلبف اوملكتو ةاورتكو ةبشكل «كلت عضوم

 عابرضف دلجر نيرشع نم م نم .ذخاف كثيللا نسب © رصن جيلا

 نم «ههغلب ام * هنبشخ نم رصن ىب ديا لاؤنأ كرنو قسبحو

 5 سبل ىف مديبسب ءاوذخا ىنيذلا ئقبو هما ىف ةماعلا ةريتكت

 ىنذلا نقولا ىيف* هئايلوا ىلا هندب عفد املف اوقلطا رث اًنيح

 مو فدو لسشو دادغب ىلا ىسوم هيخا ىبا هل متركذ

 ليدنم ىف هلدسج ةرص ىب ناجولا دبع لخاو ةنكي نأ ةسأر

 ربقلا هلاخدا ىّلوتو هيلع ىّلصو هنفكف هلونم ىلا هب ىضف ىرصم

 10 77 بنكذف 9 ىراؤبالا مل ناكعت راكتلا نم لجر هلها ضعب عم

 :ةيحانب عضوم ىم ىبلللا ىباب فرعي ناكو دادغبب ديربلا بحاص

 ىم ناك امو ةماعلا ربخ لكوتملا ىلا 5ةيناتلكلا هل لاقي طساو

 ةسجاو * رصن ىب دحا «ةزانج ةزانجناب* ” اهكسفمتو ةاهعامنجا

 ىراوبالا ,ىبا لخد فيك ..متكا نب ىيكحل لكوشلا لت 0

 (ةرماف هل اقيدص ناك نينموملا ريما اب لاقف مةعارُخ ةربك ىلع ىبقلا

 نم ةماعلا عن رهاط ىب هللا دبع نب كمحن ىلا باتكلاب لكوتملا

 هنبأ ىصوأ كضعب 7” ناكو ههبشو اذه لتم ىف و ةكرتملو عابتجالا

 ه) © هد. 2) © اوريكو. 0 ايقكاو: 502 الل
 كر 2) © رسكت © عر 6 0 أوس بح رز © 0

 ي) © ىراريالا 2) ©0044. 200. كلذب. 20 0 بناججب 2) 4
 :بئانللا ر هي" 13ن5 كاش (120ع»). 7” 0 ةعايتجا هز 0

 وح سهو 01. .:تسو ١ )0 ةرانتجي 7 0) 0 30225
 5026511020 ديسحاب (( مز( ..ر فكل ف هعارخ 520 لاق.

 7 رشا 0 :



 وار )اي خمس

 «زامخل لاقذ

 6 2 - د 0ع.

 ىنيقفاسلا نسب هةيكودمحل انوه

 هاَّذَق نّيفَصن ىبعلا اَمَسنُقَأ اهف
 - نم

 نيبناجلا اعف نرض ما ميك 5

 د ن

 ءاسأر وه 7 اههنم ابالي حا 0

 م 5 © ب

 نسيدو كثسيراوسم 0 مي

 ةاعتَو دبياع ةسشمو نك 100

 نييع 0 نم ءهلاوب 00

 يحي كلهب نامزلا لاك امه 10

 3 50 ءاضقلا متتفآ 6

 وصن نب لجأ يذتح لازناب: اهنم رطفلا موي /ى4 لكوتملا رمأ اهيفو
 «هتايلوا ىلا هعفدو ىعاوشل 8كلام ىبا

 نعش, هنخحل * .متايلوأ دل هتتج  عفدب مما ءايل' لكوتملا نأ ركذ 6

 ةنفافل ديلا تنشف. اهل 6-0 هناك 3 00 هدف ماكنت

 2) 00 5 0. راجل 001 ىراكملا مدل دب نب كيك 26 ك0

 0 اق, ©0114 هلذ5 106م افصنو افصن. ) 6811 افطع - روصبتو.
 © هده. طاقتتع 1725112 أ 56011626612. )4  0 كتفصو أ امد

 7 60 مر 2) 0 سأر: /) ثلث متيهلا نسب: 2 6

 ناسكو.



 وياسر جر راما ف

 اللاب ١ طبيب ارو

 نب كيح دكيلولا وبا هنبا هلوالا عيبر ةرهش نم «نولخ ثلتل

 0 ديبع 5 دنع هنتوا سبحو 2 ناويد 3 3 ىلأ نب 0

 نينتالا ممي ناك املف ةطرشلا بحاص ةفيلخ هىرسلا نب هللا

 رداوجو رانيد فلا ىنيرشعو رانيد كفلا كام كيلولا رلا ل

 نع 00 ىلع كلذ كعب خو وم رانيد فيا نبرشع يبقي

 ١ ناكو مهل ةعيض لك عيبب اعيمج ٍعيلع دهشاو رد فلا فلا

 نم نولخ عبسل ءاعبرالا موي ناك اًملف يلف كف داود قا ىبأ

 ناذعب .ىلا اورجكاف_تاوداقا.ىئسب كا لوب _لكوتملا ا نا

 ذخيهاتعلا وبأ لاقف

 كتر ىلا اًيوسنم ىارلا ىف تنك ول

 فيول اج هيف 2 0 ءراكو

 د هللا مالك لوقت 3 ع

 هر ”رانراح

 مهعمجاي نيدلا ليصاوي كدجلع ]كب

 قوملاو ليكلا نرد عوقلا ىف ناك ام

 © ةرخآلا ىدابج ىف سانلل 7 ىجنلكل اهيف ميقاو

 ىأوو ةرشب نب نايح ةيقرشلا ءاسضق مقكا نبا ىلو اهيقو
 روعا اهالكو 7ئبرغلا بناخل ءاضق 8ىربنعلا هللا ىبع ىب راوس

 ه«) 0 نيقب. 65) © هدرص. ء) 0 خالا. ختصأ انك (. 42)

 كيعحب )6  10621657102 0: ري) 526 14 ع4 77789771. (ن طعبسر

 رم هيلا فال 0 3( 0 اان طن كح 7( 0000. ىحكنلكلا.

 2( © هرسننسب 6 1901 7) () 12 ع1 هما كحل 16هعغ[م7ع (ن

00001 210000 

10 

15 



 2 نانا 0-7

 ءامر لتقف هب رفظف جبرا ب ندب فسوي ةلتقو ةينيمرأ

 ىلا رس مت ةينيمراب هعابذ اريتك اقلخ ٍهنم ىسو اغلا نيتلق

 4 قابلا بحاص: وهو نسابعلا .ابأ 5 طوشأ رساف 4 كالا الب

 ل لا رادللا ثا 0 ىوشتلاا قيتيو +6 ناجوفسملا روك نم [فابلاو

 8 سيلفت ىلا راس مت ارهش اهب ماقاذ ةينيمرأ ىم ليبد 5

 نادغب ميعاربا نب قاحا نبا هللا ءدبع ىَّلو ةنسلا هذه ىو

 ند

 كارلا لاتعاوا راغيزللو .ةطوشلا, : لوف ريجللا ١ عين" رهشا نم نيقب

 © نادغب ىلا راص رث مالسلا ةتيدع نينموملا ريما ةفالخو 0

 الا ع داود ىلع قبب كج 2: عرلج تي (لكوقملا. لع" اهنقو

 «: عيبرلا ىاب* فورعملا بوقعي نب دمحم اعالوو
 اما 4 1 صخاشاف فكاذعغييا 6 ناكود متكا قابا لعب ىضر# انهيفو

 لكوتملا لردع اكو. رئاظملا  اضيا::ئلو رق :ةاضقلا .ىللح ءاضقلا' "ىلوف
 نيقب رشعل أرماس مفماظم نع * قوق ىكأ نب لجأ نب ليج * 5

 © 7 ئئسلا هدم سس رفص نم

 عايض ىللع ليكوتلاب رماو داود ىا نبا ىلع لكوتملا بضغ اهيفو

 كتبسلا موبيل سيحو فص نم نقب 0 7 داود ىجأ نب نس

 ه) 8:6 كحسعم. كيانقهو. )5  © قاب 2 © ناحريسلا.

 906 ىوبسلا ىتسو. 10213556 ©6102 نن2علمس ةطضأع ىنبو.

 ه) 14 طص31ع كببع. ركز 28356 لعصان0 16د © 5 6 ةيدفو

 0 ا ا 0 لل ١ مرر كلا 0 6 عيبرلا يدبر 14 عيبولا وباب.
 /2) © ةزصع كم. 7) 0 صخشف. 2# 21



 الإنني:  خشن م

 لتاقي مل نم اماف دعم لئاق نم ّلكو هولتقف ةلتاقذ ةنيدملا باب

 ريتك نم موق حرطف انايرع ممذأو كبابت عض هل اول هناف دعم

 موق عباصا طقسو دربلا نم مرتكا تاف ةافح ٌةارع اوك «قبايت

 طوشا ىب طارقب فسوي لم امل ةقفراطبلا ثناكو اوسكو عنم

 ندب (, ىدسوم ككلد لع ىلع مجاقفأوو م 8 أورذنو هلذق 0 اوفلاك

 فج ديململ ىبع نب ةداوس ىهنف طارقب ةنبا ىلع وهو ةرارز

 رابخا نم هاثا اب هملعاو دعضوم ماقمأ ىع كديعس ىأ نب فكسوي

 اوقدحاف ن امضمر رهش موقسلا هافاوف لعفب نأ اف خقراطبلا

 ليح 0لقأ ىلآ اعارذ .٠ نيرشع 2(نجيبسب ام جلقلاو * خنيدلا روس

 10 لبق فسوب ناكو جلاش ايلك اهندلاو ليف دا ظالخ ىلا ةئيدلا

 اهنم ةيحان لك ىلا هجوتف هليع فيتاسر ىف هباكعا ىرف دق كلذ

 1 ةقراطبلا نم 0 ةفئاط "زك 3 ا هباكإ نم اذ

 اغب 0 هجحوف لتق ىتنح لتاقف 0 5 امايا :نيدملا

 ,وةيحان نم اهيلا صخشف فسوي مهب ابلاط ةينيمرأ ىلا ىبارشلا
 + هم | ع

 ةرارز نب ىدوم اغب لمحت نوراهو كمت ىيسيعو كياأو ناميلسو

 لحما ديبج د معو 8لقيودل لعبجم حا داناف راس رف ةفيلخل .باب ىلا

 هرم مبابصا ١ 0 زآ 00 5 55 226 ىيتنام جلقلاد». 511

 )© ليتند. رز 400101, 6011966 ل4 17 57 55 ل

 © <. همز. م © همزتاتمأع هلوكلا وىسد وكوت طع 1 71 هلو

 ةلطلع ةنوسخحأ. 2) 6 هع ف ودشك << أو تك. 872720 8 ةلكتتلا

 2) 0 و 6 7 7

 -32 -2 مب



 6-1 زا*لب نس

 جاوخ نتكلذ كعب هالوو ند نم هلو دوسبأ ناك أم فشسوب هنبأ

 ىف هلامع هجوو اهطبضف ةيحانلا ىلا صخشف اهعايضو ةيحانلا

 © ةخيحان لك

 8 لكوتملا رفعج ىب ديح رصتنملا ةنسلا هذه ى سانلاب حو

 نونك امو : نيغلتو عبس قدس, +! تياحتت مك 5

 تادحالا ىم اهيف ناك امع ىبخل ركذ

 نارك وسبب ةينيمرا "لما كوكو "نم ناك ام يلدا ىف

 هب بوتو ببس نع وبخل ركذ

 كيج نب فسوي لكوتملا لاعتسا ببس لبق ىضم اميف انبكذ كق ذم

 ناك هناذ هب ةخينيمرأ لاكش) كوخ انيس اماف ةينيمرأ ىلع هاذه

 نم للسجر جر ةينيمرأ نم هلك راص ايلا كا 0 اهيف

 ةقراطبلا فيرطب هل لاقي ناكو طوشأ ىب طارقب هل لاقي ةقراطبلا

 باب ىلإ هب ثعبو هديفو لمح ىنب فسوي هذخأف ةرامالا بلطي

 خلط طاب لج هامل تسوي نا ارك ذم ”ةنزاو طارقب -ملساف فيلل د

 نم ةعابجو 6 طوبا ند طارقب ىحا ىبا ءباع عمتجا * طوشا

 فسوي اهيف ىتلا *نيدملا ىف عقو دق جلتلا ناكو ةينيمرأ ةقراطب

 لك نم اهيلع اوخانا ملتلا ىكس املق -نورط لبق اميف قو

 ل فسوب جوس خنئاحمللا ىلإ عشعلم نمو فسوي اورصاحو خيحات

 ه) © 204016 هدايأ 11621 نتمواتع م0164 انك 1126عععلعسأ]1ة 1١

 اذه حكيحت نب فسوير يردا1 عودت دايأ 21153 2231511131

 ١ © 1عاعأاتت>ل 111051111 65) 504101 0113815 ]4 "ذم 111

  5 2هاك



 7: 0197ج تسلق نقاتل
 اردنا 007 000

 ميعاربأ نب اا نب قد اناوب مالسلا ةئخبدع دكيوبلا بحاص

 1 : : 5 ا :

 ىسملل ةينم تعفاوت فيك ىاعتو هللا كرابت لقو 9 لكوتلا

 8 دحاو تقو ىف قاحسا نب دكمحو

 ةهلوح ام مدهو ىلع نس نا 0 - لكوتملا مما اهيفو

 ىدا ةخطرشلا باص لماع نأ ركذفذ هذايتا نم سانلا عنج نأو

 ىلا هب انتعب 6 ختالث لعب هربق كنع داندلجو نه ةيتحاملا 8

 عضوم ا كلذ ترحو عبلا ويصل ىم اوعنتنمأو سانلا برذش فقيطم ا

 10 2 هيلاوح ام عْرَرو

 فرصو ناقاخ ىب ىيكج ىب هللا كيبع لكوتملا بتكتسا اهيفو

 © ٠ ىتارجرلل لضفلا نب كيحت

 لكوتنلا ما عاجاش هندج هعم ككاحو رصتنم ا نيح مح اهيفو

 +. فحكتلا ىلا لكوتلا ا

 (ة هاف 0 مبكلا ىزورملا فسوي نسب ىنخ قيعسا وبا كلف 5

 كيعس نال لفقع ببدأ خفياخ وغو ىباوشلا اغد ئىب سياف نأ وكذ

 خرك 0 كسعف خينيمرأو ناكبر ذأ ىلع ع طا كوه وو اذه

 ةءاجف تام حرسللاب وسألو لاو رمل نيب عيسل ناك نلف زوربف

 لكوتلملا ىلوف ا ل دلما رخآلا لمو- هنيفخ :لكحا شيل

 ©) 600101. 5ءورتعصف "0ع. 12 © 5. رت. )27  نكن تتشلاخ 7

 ىاجركلا. كل جدلا. (2011] 6عأا113 5٠



 ع راسن نس

 ىع كتيوعتو هللا )بعاوم «كتتنهت ةعسنو ةدئان لك عم كل

 ريمأ لوم ميياربا نب ديحن ىف هللا ىصضق كنقو ةرادقا تابلم

 هل ءاقبلاو هل ءانفلا نوكي ىتح هدابع ىف هواضق وه ام نينموملا

 هر اع لع ىمل هللا بججوا اع نّمح نع كيزعُي نينموملا ريماو

 هنم كبرق امو هللا ىكيلف هجاو هباوث ليزج نم ءهبئاصم ىف هبو

 ميلستلا عمو هديزم هللا ركش عم ناف اهلك كلاوحا ىف كب ىلوأ

 © مالسلاو نينموملا ريما فيفوت هللابو هاضر هللا ومال

 لوا ىف مضعب ليق ىف لهس نب نسل ىفوت ةنسلا هذه ىفو
 نب ىاحنا ىب دي تام ةلاقملا هذه لكق لقو اهنم ةكذْل ىذ

 ىكحا نب مساقلا نع ركذو ءدنم نيقب عبرال رهشلا اذه ىف ميعاربا 0

 ل 0 نس 3 0 نسب خفلا ةمدخ ىف تنك لق ىفوللا

 : !ماسب ةماعلاو ةصاخل رابخا اهنم العا لكوتملل ىلنوتي خفلا

 رابخالا ىلوتملا ءاطع: نب ميعاربا باتك دروف اهيلي امو ىنوراهلاو

 3 داود انين برش ةناو ليش نب نسل ةثو نكذي ارماسب

 خنس نم ةدعقلا ىذ نم نيقب لايل سمخ سيمخل موي ةكيبص 5

 نإو ريظلا تنقو مىويلا اذه“ قى قوت :ديتاو هيلع تاطرفا انه

 هيرس ىلع عضو املف هنئارخ نم هزاهج ةريهجتب وما لكوتملا

 هوعنمو لهس ىئب نسل ءاممغ نم راجتلا نم ةعامج هب قلعت

 لجرو كانع ني ميعارباو ناتاخ ني. ىيح عرما طسوتف هنفد نم

 بانك درو كغلا نم ناك املف نك رمأ اوعطقف «ثوعرمد فرعي ؛0

 فر © كتم 66م0 نإ © هرشع مردعربت مه © هدئاعم < ت) 6

 زمجونب. 6) ت1ع () 21255 توغربب».



 زازا نس ا.

 ناك اهني هدنهنع ءايلواو لكوتملا ىلا لج ركذ ابيت نك كلا كلا

 دنع هب ىظح ام ةسيفنلا ءايشالاو رهوأل نم هيبا نئارخ ىف

 6 , امل هيي اولا

 5 نطبالا ناك اننا | مهعارنا قب لع ا 0 ىقربخاف ا 0

 ءيلا س 8 0 م بلع هلالتعأو قاححا نب 59 ءبخا

 بحا اب هيف لعلا هل فلطأو هيلع هدي طسبف كلذ ىف ميعاوبا

 10 ليعامس ىب نيف ىلا نيوحت مدقتو هيع لوعو سياف بعصم

 ىردفا سيراف َّأ راص امل غنا ركذف ميهاربأ نب كيك اووع لتقف 8

 رمهاف ديلع ليعامهما نب نيس لخد مم اهنم ميعاربأ نسب دكيخ

 شطعف اهنم اضيا لكاف هيلع اول ةداءاو رخآ عضوم ىلا هلاخداب

 55 :ببلا لكخدا ىذا عضوم ا نم جوردل مأرو ءاملأ ع ا : ىقستساف

 نينليلو نويموب شاعذ جورسخل كل 6 عل لبس ل 0 هس اذاف

 م درو املو ليمج ةثام ىلع ارماس ىلا هلايعو هلام لمحت تامو

 ىب رهاط ىلإ هنم بادالاب ورمأ لككوتملا ىلع ميهاربا ىب لوح

 بجو نيسولا يهأ ناك عب امأ بتكف رهاط نب هللا لبيع

 ه6) © ءاتنص م0 ١" 2) ل12 ( ءدعداتتسر 125ا2 ل2: 2 6 ري

 نم. .©) © سل 1202 116 نسل د )0 عا

 م) ه2 ععام



 نرشع ناك جوسف نب هرمع هبردضف اموف عمج لق رك نذ اميف ناكو

 © فريطملا ف ندادغيب سبحو اع رفم

 © دوأد نب كمح ةنسلا هذه ىف سانلاب جحو :ن قمح تسلا »كيه ١ سات

 نيقتامو نيغلتو بس دنس تلك د مث

 ثادحأالا نم اهيف ناك اع اربخل ركذ :

 309 بعصم ني ميهابأ نبانبح لتقل نك ناك ام كلذ نت

 هةر يفارللا نإ ناك 22 0

 لتقف فيكو هلثقم نع بكل ركذ

 هنآ نأ هادا نجا ىاحلا نك نيك نع نخاوا ريغ ىقنخ

 نانا وما هناو ءىت هفوج ألم ال لوكأ هنأ هنع هغلب قاحما

 لاقو لكأي نا. هرما رث هاطحف هيلا لسرأ مث هنم راثكالاو ماعطلا

 دل ناكل ابتحا ”ىاح ردك او لكاف كسلكا  ضرأ نأ "بحا» ا هل

 لاك لكلا للا عيش هنا نتطاام لعب هيلا ملف
 نم غرف املف هماظع الا هنم فبي رف ىتح هنم لكاف قيل

 ريمأ قخحلاف كنطب ماعطب موقي ال كيبا لام ىنب اب لق هلكا

 ءدداو ةنايلا 2 دهجوم قام" نم اهلل لييتعا هلام نرث  ةريتموملا

 هبابب هيبآ ةقيلخو هيبا ةايح ىناطلسلا ةمدخ ىف ناكف بابلأ

 ءرصتنملا كدقعو سراذ ىلع رتعملا هل دقعف قاح“أ هوبا تام ىتح

 ةنسلا هذق' ىم مر ىف ةكم فيرطو ىيوكلاو ةماميلا ىلغ هل

 رصم ةيالو رصتنملا هدازو اهلك هيبا لاعا 2لكوتملا ديلا مضو

 ناك 2 فيرر. © 400101 هن 14 ا", 3. 4)ذ0-
 0101 هع 14 :



 اا” ةخنس | هارد

 هدلاب رتعملا ىف هلو

 ءاحالم هللاب رتمعفلاب قوما ا

 جاك :نماتلا ىقءتب 3 كييط رجلا 00

 جيف اضيا هلو

 5 قير حدي ةزسعأو 5-5 وهظ ١

 دبحن ني دمج ككل شر
 9 د 2 6- مك 2 ا, 2

 قنيكاأمو نيكفملت ندنلجع هينآ هللا

 0 م نع ةتكلا 5 سيّد د5

 كديحم يبنلا ىلا نيد دوبمل دحيحا

 لكوتملا ثعبو افيس كلقو علخ سمخ ىسكو هناكم هنبا ريصو

 ىبارشلا اغب عم هندايعل زتعملا هنباي. هضرم ربخ هيلا ىهتنا «ىيح

 0 نيل داوقلا نم ةخعامجو

 عوفف مايا ةتلث ةرفصلا ىلا ةنسلا هذه ىف ريغت ةلجد ءام نا ركذو

 5 © جلل ىذ ىف كلذو دودملا ءام نول ىف راص مث كلذل سانلا

 ىلع نب ديز نب ىيح نب ربع نب. ئيجب لدوتملا تام
 ىحلونلا ضعب. نم معلبم بلاط .نا نب ىلع نب نيس نب

 4) 015 هل

 احابض .ليللا ىف, فش ئكتح .نبعلا نات

 احامسو اًلدع ةم الا هب هللا عسوا
 27) 011 كس (062) © نكف)) 011 اني 16ءءصا مز كل ةدهع.

 20 6 ىنح.



 رك

 اذه بتك دقو ةادماج# هما نع «فدص وا اًدناعم هفلاخ

 ءنينموملا ريما ةرضح دوهشلا ةداهش نسعقو يسن عبرا بانالا

 كيت“ لنعو خخكسن نينموملا ريم ١ خنارخ ىف اهنم ةخكسن لك

 زتعملا هللا كيع لأ دنعو ختكسن نينموملا وبصأ ىبأ رصتنملا

 اذدي كيوملا ميعاربأ لذع ؤخكسنو 0 ختخكاسن نينمومل رسيبمأ ىسبا هللاب

 * لكلا مامالا رؤعج. و كفو نينموملا ربمأ نبأ ةللاب

 سراف لاعا 0 ريهأ نبا هلذاب زتعملا هلذا كيتع انآ 6هلثا

 لاعالاو اه ناسا خخ لاش عا 0 ام ناكبرذأو ةينيمرأو

 ندخل نع اول لغج نا: ىلع اهبلا ةمومسملاو. انهن  ةلضتملا

 قاذل لحج ىذا كن قى قينموملا ريما ىبا .هللابا وصتقملا

 نم وئاسو هيلا نيمويضملاو هلاعا ىف ةسفنا:ق. :كطانيلا تانواو

 موهضملا نولتاو ناسارخ ىف اعيمج سانلا نم هن نيعتسي

 © باتللا ذه ىق فصوو ىمس ام ىلع اتهب ةلصتملاو اهيلا

 لكوتملا ىنب ملم لوص ىب كيد نب سابعلا نب ميعاربأ لاقو

 0 0 رصتنملا ةقلثلا 5

 لح د نم زك اخب

 و

 هرامقأ لوح م مي

 :مهب ب 1 ءهابآلا مهتقنَك

 هر اى
 000 24) مك 6

 لي ا ا دارج م) هل 0 6 نفنكب.

---9312 3 55 8-6 3-02 20-2 

 هةويبع اةالو نم :فالخلا أاوفنك

 7 دوعسب هكعس علطم شك

 عع 2 نع

 دولاجو سفن مرسك اب ادعس

 ه) 1[عءعم1 هع ةتطث م20 فدصو ادناعم 0.

 م 831ع ءءعماتعتأ 00ءا11226126111323

 ا ْ
 /) (0115 هد.

011 1 

111116 715 



 )6  خنس ارك

 ريما ىبا هللاب رتعملا هللا دبع قا ىلع نينموملا ريما ىبأ هلل
 ماشلاب ميقم هللاب كيوملا ميهاربار هيلا ةفالكل نيضفا اذا نينموملا

 هليع ىلا هيضمي نأ هنع ابئاغ ناك وأ هترضتح ناك وا اهب هرقي نأ

 5دقوعي الو اهلك اهلاعأو اهتيالوو اهدانجا هبلا مّلسيو ماشلا نم

 لجتكي نأو اهنود نادلبلا ادب ءىجذن ّي الو هلبق ديبالا الو اهنع

 طرشلا لثم ىل_ع اهلاعا عيمج ىلعو اهيلع ايلاو اهيلا هصاخشأ

 ىلبع نينموملا ريمآ ىبا هللاب رتعملا هللا دبع ىالا ثخا ىنلا

 ام ىلع اهلاعاو ناسارخ ىف نينموملا ريما ىبا هللاب رصتنملا لمحت

 ؛ه دحاول نينموملا ريمأ لعجكي زل باتللا اذه ىف طرتشو .فصوو مسر

 او هللاب رصتنملا ديح نم طورشلا هذه هلو هيلع تعقو ىمت

 نأ نينموملا ريما ىنب هللاب كيوملا ميعارباو هللاب زتعملا هللا دبع

 اعينح :ةياح انتيكوو بانلا اذه انطرتشا امب ايش ليزي

 لوعبا الا مكسفمتلا لو قلد هلأ غنم هللا لبقي ال هب ءافولا

 15 فعج نيلاعتا 3 ةللا دهشا الويعسم هللا كهع ناكو هيف هللا

 رصتنملا .دمج ئلع هاييا .هتاضما ىلع بانكلا اذه ىف اش تي

 ريمهأ ىنب هللاب كيوملا مههاربأو هللاب زتعملا هللا تبيع قاموا هلك

 0 ا هللاب ىفكو ميش افسدصوو عل ام عيمج نينموملا

 20 نم* اًيفاعمو «ابيسحو .افئاخ هدهعب «ىقوو اينجار هعاطا نمل

 2) 0 صخو. 86) ىكصغع طقصع ؟هععات 15ءائعاتلا3 كقخأ زوجج هالك

 ليك 2016 وو )ا ا

8 1716 



 زر ٠ زاد ةخنس

 ايلاو اهيلا هصاخشا لجكي ناو اهيلا ةمومضملا لاعالاو روللاو

 اهلك .اهلاعا هيلا .اضوفم اهب اًدّرْفَم اهلاعا عيمج ىلعو اهيلع
 صخشي ناو اهنع هلقني الو هلع روك نم بحا ثيح لزنيل

 هداوقو هيلاوم نم همضيو نينموملا ريما هيلا منض نم عيبج دعم

 فونص .ىم هعبتا ىمو همدخو هلامعو هباتكو هباككاو .هتيركاشو ت

 اًدحا هنع سبك الو هلاوماو 5 هلايعو عدالواو عيلاعاب سانلا

 كر لانيما ةيلع هجوم الو ادلحاا هلاسعا .ىم .ءىقر ىف .كشي الو

 7 ناو ريعك لو لولق ب تجي" لع ءابرصيا الو كيف 3 اًبناك

 يورخل نينموملا ريما ,ىبا هللاب كيوملا ميعاربال هللاب رصتنملا كي

 نم هيلا هيضيو نينموملا ريما مض نميف © اهدانجأاو مأشنلا ىلأ 0

 همادخو هلامعو هتباكتو ةهتيركاشو هدونجو همدخو هداوقو هيلاوم

 سبح الو جلاوماو ©دالواو هيلاعاب .سانلا فونص ىم هعبتا نمو

 هقوعي ال اهلك اهدونجو اهلاعاو اهتيالو 04هيلا ملسيو اذحا عنع

 نأو ذود نادلبلا ىم ءىت ىف الو /هلبق هسبك الو ءاهنع

 اهنعا؟هلقني الو اهيلغ ءايلاو :اهدانجاو مأشلا ىلا هداخشا لجتي 5

 كونكلو .ناملغلاو: دلاوملاو ناوقلا. نم هيلا. مض:و نميف هل: هيلع. نآو
 ىنلا لتم هوجولاو بابسالا عيمج ىو سانلا فانصاو ةيركاشلاو

 هللا كبع قال ىينموملا ريما نبا هللا رصتنملا كبح .ىلع طرتشا

 مسي ام ىلع اهلاعاو ناسارخ ىف نينمؤملا ريما نسبا هللب زتعملا

 ©) ©, مصفو._.!2) 0 علانعاو. ١ 2 © هدانجاو.. 2) 8430:

 :(2١ ةينعا رز 2010101: ؟نل .كييرزمل 19377 39 ها ةستمفب 101 6

 ى) © نميفو. 10203556 دطعامال58 نميفو هيف.



 "ند نس مس

 امب ىينموملا ريما ىبا هللاب وتعملا هللا دبع ىنأ نم ءنولا عم

 ماد نينموملا ٍيمأ ىسبأ هللاب ديدملا ميع اربال نينملا | بمأ 0 هلعج

 هللا فح هيف ام امذقم هل اًيضع ةاّيضر كلذ ميلسنو ةفالخأ

 هلو كالذب بكان الو .ثكان, ريغ نينموملا ريما هب نمأ امو هيلع

 : نما فلاخ' نم دّعيتي هكذ ْرعو هّدَج .كاغت هلا نافذ لكبم

 هعيش امن: قخب .ةلخب مك ةوباتك ملكت و ممل حل

 نا ميِلَع عيمس هلآ نأ «نلَدبي نيذلآ قلع همذأ امنا

 هللاب كيوملا ميهاربالو ىينموملا 0 نبا هللاب رتعملا هللا دابضاطد

 نينموملا ريما نب هللب رصتنملا ديحن ىلع نينموملا ريما نبا
 ؛0 انك ىيعينج هنع نيبثاغ انك وأ اهدحا وأ هترضك ناميقم اهو

 نينئدوملا ريما يبا هللب رقعملا هللا قبح وسبا سيلو «نيقرشتم و
 سيلو اهيلا ةمومضملاو اهب ةلصتملا اهلاعاو ناسارخ هتيالو ىف

 اهدانجاو مأشلاب هتيالو ىف ىنينموملا ريما ىبا هلل كيوملا ميعاربأ

 دبع ابا ىضمي نأ نينموملا ريما نبا هللب رصتنملا لمح /ىلعف
 ؛5 ةلصتملا اهلاعاو ناسارخ ىلا ىينموملا ريما ىبا هللاب زتعملا هللا '

 اهدانجاو اهلك اهلاعاو اهتنياو هل مّلسي ناو اهيلا ةمومضملاو اهب ْ

 زلينما هللا دع لكوتملا مالا رفعج ئلو ابيف ةلكاذلا 040
 هقوعي الذ نينموملا ريمأ ىبا هللاب ٌرتعملا هللا دبع ابا نينموملا

 ناسارخ نود نادلبلا ىم ءىش ىف الو هلبق هسبك الو اهنع

 2١ (6 200 ملدا ضر كفل كك اهضأر. )>0 ليست 7 2) كك

 2 75. دن, 5ءوتعسأ2 150116 20 م. !ءار 6 ثتصخ هددت. ( ) 

 نيفرقنم. ر) (0 لعف.



 ا الا» م نس

 هللا ىلع لكوتملا مامالا رفعج هللا دبع اهالو «ىتلا امهلايعا نم

 متاظملاو ءاضقلاو نواعملاو ةالصلا نم امهنم دحاو 00 0 0

 كوبي نوني زوسطلاو ' نيزنبلا نم ا ريل اى تل اي
 ريبما اهلعج ىتلا لاعالا عيمجو برصضلا روذدو نواعللاو لاومالا 5

 اههنم دحاو نع ةلقني الو امهنم دحاو للك ىلا اهلعيجو نينميملا

 ناملغلاو ىلاوملاو ةيركاشلاو كنللو داوقلا نم هنيحان نم ادا

 هلاوما رثاسو ةناعاطقأو هعايض نم ءىثش ىف هيلع ضرتعي الو غيغو

 ىكلات نم هدي تكلمو داوح امو هلي ىف ام عيمجو هرئاخنذو

 صقنب هل دافتسيو هديفتسي ام“ عيمجو فنأتسمو ميدقو فراظو

 ريما هذكو اميف يسفي الو اهلك بابسالاو وجولا نم ىكلذ
 هتهج ىلع كلذ ليزي أمب كهعلاو ىقعلا اذه ىف اميل نينموملا

 هللا ىبع لعجو هنم ء ئشل.- انضقان نوكي 0

 هللاب زقعم ا هللا ليع نأ ىلع نينموملا ريم ١ هللا ىلع لكوتملا رفعج

 11 للا اقنع نع تدلل دولا تسلا 50000

 لدم نينموم ا رسيمأ نبا كللاب كيوملا ميعاربال نينوملا ويمأ نبأ

 نينموم ا ريما نبا هللاب رصتنملا ندع ىلع اهطرتشا ىنتلا طئارشلا

 رسفو نيب ام ىلعو باتللا اذه ىف فصوو هيف ىمس ام عيمجب هم

 ه) 2( ىذلا. 65)© لقتم 6) 67 5:1 م. لاما فحكفو

 فدمل فيحإ 1. ها فيحايز 61. 612170360815277 :كفيشع



 ززذم اخنس م61

 نأ دعب نم رث ىينموملا ريما نبا هللاب زتعملا هللا بع أ ىلأ

 كيوملا ميعاوبا ىلا ةفالخل نينموملا ريما ىبا هللاب رتعملا هللا دبع

 ىلع لكوتملا مامالا رفعج هللا دبع لعجو نينموملا ريما ىبأ هللا
 ىنا ىلع نينموملا ريمآ نبا هللاب رصتنملا لمحل نينموملا ريما هللا

 ةعمسلا نينموملا ريما ىتبا هللاب ديما ميهراو هللاب وتعملا هللا ىبع

 ىف هثادعال ةاداعماو هئتايلوال ةالاوملو ه«ذعياشملاو :كصنلاو ةعاطلاو

 هتعيبب كسيتلاو ءاطعالاو عنملاو ىضرلاو بضغلاو رهشلو وسلا

 كلو ءةلئاخم هنالواكي* الو ةلقاغ ةدنايغبي الا هديعب كولا

 ضقن هي 1 0 هنود 0-01 3 0 هيلع 2 ناتلاجع

 10 خفالخلو هنايح 0 دكيعلا بالو نم 00 ريما هيلا لغج امل

 ريما هللا ىلع لكوتملا مامالا رقعج هللا دبع لعجو هحعب نم

 هللا ىبع قال نينموملا ىيما ىبا هللاب رصتنملا دمح .ىلع نينموملا

 هدقع اهب ءافولا نينموملا ريما ئبا هللاب كيوملا ميهارباو للاي. رتعملا

 ريما ىبا هللاب رصتنملا دمح دعب ةفالخل نم امهيلا هب ديعو امهل

 15 لعب نم ةغيلخل نيبنموم ا ريما ىبا هللاب نيا ميعاربأو نيبنموملا

 كلذ ىلع مامثالاو نينموملا ريما نبا هللب زقعملا هللا دبع قا

 دحاو نود الو امهنود دقعي الو امهينم اًدحاو الو ايهعلخ الو

 امهنم رخو الو ةيربلا 'عيبجا نم حلال الو ىسلول ةعيبا انينم

 يبن ابينم ادحاو الو امهصقني الو ارخوم امهنم مدقي الو امدقم

 2) ظلمك ةعباتملاو. 6 © ةئئانبعتت مزنأ آانأ ©. 206

 هلتاحص نالواكر ةنصت هلئاح هناواكن. 4) 0 نالياه. 2 8ع
 «هعءمأ هع ذتصأك 0 ناريشي 11



 ارق زا نس

 ىببارعالا ىصغلا وبا لاقف «نيطسلف دكنجو

 ل١ ىبع وبأ مث كيحم هلجلا نيملسملا ل
 نأ 10

 د هلخلا ه ىبأ ميعاوبأ تمت

1 

 هللا ةقيلخ ىنب ىف كر
 هللا كبع هبتك بانك اذه هتحسن اباتك مهنيب انتكو

 هال رع دللا قيشأو نينموملا ريما هللا لع (لكوتللا .لمالا رفعج«

 اكل ىلو هلي رصتنملا نسحلا نمليسملا )نم .2ريقو هتايقوإ ةدئافكو

 ةلاقأ فد نيموملا ربما يب هللا كيوملا ميعارباو هللاب وقعملا هللا

 امل اراتخ همهف نم عامتجاو هندب ةيفاع نم موسعو هنارا نم

 اهتماقتساو هنايبعر ةمالساو د ةخعاط كلذب اًيخوتنم مهب كيش 0

 ىذ ىف كلذو اهنيب تاذ حالصو اهتملك عاستاو اهتعاط «دايقناو

 032 ىتلا هللا ىبقتب 0 هدعب نم جيلع ةفالخلو هنايح ىف

 اهيلع رصنقا نم [زعو اهبلا 1 نم 8 <. اهب مصخعأ نم 6 زخمصع 5

 روقغ هللاو ةجرلا هللا نم 5بجتو ةعنلا م منت هللا ةعاطب نافذ

 ريما هللا ىلع لكوتملا ملمالا فعج ةهللا دبع* لعجو ميحر

 نينموملا ريما نبا هللاب رصتنملا دمح دعب ىم ةفالخل نينموم ا

 م ا نال ما هر © دلفكو 4 0 كايقناو 2 ىلع

 :ءءاع طتمثت. نوه ىذلا. 6) 0 همصع. رم) 5زع 0 هك ثنمك

 11 عاآتتت5 101+ اقدعو 2 6 مت. /) © بكدو هلتأ بخ و. .2) 460-

 0101 ء>2 ثلصث١ 2 2) (© هدعب 14 01100116 كلك.



 زا ةخذس ]0 ش

 نأ ليقف همسا ىف فلتخيو هذككبق ىبا هللا دبع الو رصتنملا

 كيما ةامسو ميقاربالو وتعملا هبقلو ةريبزلا همسأ ليقو كيت همبأ

 ذ نم نيقب ثلتل تبسلا مهي لايق اميق كلذو دكبعلا ةيالوب

 ةمضو لعلا ءاول وو ضيبأ رخآلاو دهعلا ءاول وهو .دوسا اهدحا
 ني هلا ىلا "مص ام ناكف ةركاذ انآ ان ليلا نما نتحاو لك أ

 تثيح ىلا رصم شيرع نم هلك برغملاو ةيقيرفأ كلذ نم رصتنملا

 ةيماشلا روغتلاو مصاوعلاو نيرسنق كنجو برغملا نم هناطلس غلب
 روباخلو تاناو تيفو لصوملاو ةعيبر رايدو رضم رايدو ةنيروللو 1

 ,ةلجد روسكو داوسلا جيساسطو تيبركتو ىمرجاب روكو ايسيقرقو
 ناركمو كنسلاو نيركلاو ةماميلاو تومرضحو كعو نميلاو نيمرللو

 !ماسب تالغتسملاو زاوهالا ربكو بهذلا تيب 0 000

 كابارذو روزرهشو قذف ناجرهمو نا ةرصبلا دامو ةفوللا دامو

 عايضلاو ليل ريماو ىيوزقو ناشاقو مقو ناهبصاو 4 ناغماصلاو

 أ نبأ نأ نط ام 1 «ةرصبلاب برعلا «تاقدّضو لايبخل ىلا ةيوسنملا

 ةينيمراو ىرسلاو ناتسربظو 0 فاضي امو ناسارخ روك زقعملا
 ىف لاومالا /تويب نوح *. ةنس ىق هيلا مص رق شسراف روكو ناكبرذاو

 ام ناكو 48 اردلا ىلع ههنا برضي رمأو برضلا رودو قافآلا 0

 ندرالا دنجو ص لكنجو فشمد كنج ديما هاا أ من

 2) 6 5 6) 14 ضان“, 2 ءاتتم ءانقطت 1 ة1طةتنت 11

 ه) 5ءءعسصلتتت (ن011: نينقالا مدي ل نرخ هطلت 125601162115 و .© 1١

 236. 42) © ناعناصلاو.. <) © تاق 0-2 رز 600101, عمآ1. ١»

 رع 4 :



 ردو ززغنه نس

 سابعلا نب ميهاربا بتكو ميحر ميرك هنا هليوم لضفاو هباوت

 0 يلح ذاق 6 نايتس تاكو د مسي ناو ذك
 « ىمغلاو ةذشرلا ىوَذ َنيِب تدقرف ىتلا تايلسعلا

 نفل :ءيقنكا هناف 6 اورثكي نأ لقاعلا ىلع امو

 جوفلا نب نب دومحتن هل لاقي ل أارماسب ردهنط ةنسلا هذه ىفو ة

 الجر نورشعو ةعبس هدعمو نينرقلا وذ هنأ معرف ئروباسينلا

 نادغبيو نالجر ةماعلا بايب هباكتا نم /يرخو كباب ةبشخ دنع

 ىنأف نينرقلا وذ هنأو ىبن هنا اعزو نارخأ اهتنيدم دجكسم ىف

 تاف اًديحش اًيهربض برضف طايسلاب هبيضب رماف لكوتملا هباكتابو هب

 روباسين نم اومدق اوناكو هباكحأ سبحو كلذ هبرَص نم دعب نما

 هل دهشي جيش ضيفو متاليع عم ناك هنوعقي ءىن ععمو
 برضف  ىحولاب هينأي ليربج أو هيلا ىئحوي هنا معزيو ةوبنلاب

 خيشلا برضو برض و نيسح هتوبن ركني متلف بوض ةثام نوم

 لمحو برض نيح هتوبن ركناذ اطوس نيعبرا هل دهشي ناك ىنلا

 ىنعدتخا لق عييشلا لقو هسفن بّدكأف ةماعلا باب ىلا دومح و

 رشع منم دكحاو لك هوعفصف هوعفصي نأ دومح باحا رماو
 هنآرق هنا ركذ هعبج نق مالك هيف فحصم هل ذخأو تاعفص

 ا تل اولا ىسادلما اف ذه هينايكيا ع ةليتس ناو
 © >ةريزلل ىف نفدو ةنسلا هذه ىف معا نحن م

 0 نحل :دلتلا ىيسل ةعيبلا لكوتملا يقع ةنسلا هتف فود

 'ه) 2( ىبلاو. . 2) 0 ك6 (011 اورثكس 2 (0. 5. م.ر (0011 1516©.

 4) © ىعللو, ©0141 انك 266.0 2 ]8 "خر و 25 دعبتو. ر/) © سرجو.
 5 تحل )دكت ورا



 الاجند . ةيفيس سورس

- 

 ل 0 يمحي ذاضتاب  مجورس ىف كلذكو ىفخف

 ىف مل صخري ال اهيلع ةيقومو اهنع «ةئنان نوكن اهسيبارق ىلع

 غنم كلذ 6 نت فت لدا اهسساوح أ اهريخأتو جسيبارق 5 نع اهتئلازا

 امهاظ هيلع عليك نينموملا ريما رما ىذلا نم عقو ام عقيل

 ة نأو بلط ريغ نم نيبعالا هذخأتو لمأت ريغ نم رظانلا 4 هنيبي

 شب ةقبطلا كلت نم فطانملا سبلب 0نمو مواماو ”ديبع فخوت

 مودا رحب كلذ 0 00 7 هب يا اميف كلامع ىلأ :رعمت

 10 ةمذلا لما عيمج نم ناك فلاخ نمي 0000 لانا* 3 يلا

 يلع منم عب ةرشقيل هيغ ىلا 0 دويتو دانه ا
 علبكب نينموملا ريما رما ىتلا ليبسلا ىلع جفانصاو ةناقبط

 نينموملا ريما ىأر نم_ كلذ ملعاف . هللا. ءاش نا اهب 2ذخاو اهيلع

 نب كيلع.درورام,كيلبع ىساون وت كئامع لإ اد

 اي نينمرلا ريماو هللا كيشءنا عب ليت انعاس 20 
 ىلص هلوسرو هدبع دمحم ىلع ىللصي نا هيلوو هبر هللا لسي

 هنيد رما نم هيلع هفلخاسا اميف هظفح ناو هتكئالمو هيلع هللا

 هب ليج اًطفح هنعب الا هيف هقح غلبي ال امن هالو ام ىلوتيو
 ليكأ هل اهب بجويو ”دنم هقح اهب ىضقي ةيالوو هليح ام

 2) 0 ةنئاكت 20) © لع 6 اهريخاومو. ) 0 ىنقفدت. 2

 ة.لقب ب 1206© ىاوع .ةزك) 0 مدقليو. ىي) © ...وععلا كارثأ.

 /) لسيوسهتو. 20 ورصقيل». /) .ظدععقانتم اذتخ 0. . 7)

 زج (0ز عواد هددأو ةنتك 512116 010101. 72) 0 منع. :
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 قوز زا

 دعوو ىرخالا نع ىهنو ار وما لب ماظتلا الو ىغابتلا الو

 هللا هضتخا اهب نوملسلاف هباقعو هباوتو هراو هتنج اهيلع كعوأو

 ه«نونثاب مثل هراتخا ىلا هنيدب ةليضفلا نم هل لعجو هتمارك نم
 جناجريو ةرهاطلا ةيضرملا هماكحاو ةيكازلا ةعئارشب نايدالا ىلع

 نم َءاضق ٍعيلعو هل هيف محو لحا اب هئيد هللا ريهطتبو ةرينم ا ة

 هقح راهظا ىف هنم ةّةيشمو اًمتح هنيد زارعا ىف للجو رع هللا

 كَلَع نم كلهيل ةذفن هلها ىلع هتعن ماما ىف هنم ةداراو ةيضام

 0 رك رمل هوتيل فا رب ننا ىكو ةنينا
 030 ىلإ دج ىردقللا لح هرخألاو ادبحلا ىا ىزخالاو .نيقتفلل

 ا ولا رفأ لفتح نأ هداشراو هقبفوت هللابو نينموملا 10

 ىلع عسخاو ٍمَصخاو اهدعباو اهبرَقَأ هلايعأ ىحاون 4قو هترضتح

 خباتكو مراجات نم اهسبل نم اهنوسبلي ىتلا قتسلايط رييصت
 غنم كلذ زواجي ال ةيلسعلا بايتلا ناولا ىلع مريغصو مريبكو

 هلاذراو مهعابتا نم ةقبطلا هذه ىع ,صق ىمو هويغ ىلأ زواحتتم

 00 ناو نام اهيلادطلا سيلا وع ملاح ادب نجعقبا نفور

 امهنم ةدخاو لك ةرادتسا نوكي غبصلا كلذ امهغبص نينقرخ

 هردص هاقلت هسبلي ىنذلا هبوت ماما عضوم ىلع هلثم ىف امات اوبش

 بيكرتب ٍغسنالق ىف هنم عيمخل ذخوي ناو هرهظ ءارو نمو
 اهنكاما ىف و عفترت سنالقلا ناولا اهناولا فلاخج اهيلع /مةرزا

 /كابح ىلع اهنم بكري ام الو رتستف فصلت المل اهب عقت ىتلا ه»

 2 © نوندان. تر © يش يا 2 كول 642

 5126 60:0 2) © مسهسب» 7| هدرأ. 2 عفر 7 6

 لايحا.



 يحاول

 ماه زفتي الرول

 هدوحح ىم هل لكحو هماكحاو معئارش نم عل نك ءمارح

 اميف هباتك ىف لاقف هباوتو هتارج ةعس ىم هل لعأو «هكعانمو

 9552522- د

 رمأي 3 نأ ةظعوو هيف هيلع «ضح اميفو هنع ىهنو هب ممأ

 ءهاسكفلا نع ل ىبرقلأ ىف ءاتيأو ناسحالاو لدعلاب

2 - 

 نلف يا ل را مُكظعَي يعَبْلاَو ركذملاو

 نق هزنيل جكنلاو برشلم او معطلملا 8 ءىدر م ديف 1 امم

 م ا

 5 يلا هذه ىف هل 0 0 0 ام متخ رث ةيآلا

 ؛لاقف جافطصا ىيذلا هلهأ ىلع هتعن ماهابو هنع لنع ىمم هنيد

 د الف 00 0 0 0 سي ميل 0 2

 ن ء.نمرصم >0  تنمهم سس 0

 00 رمكلا امنأ 00 يلا مكتاجو مختل فيم تا

 لدغ نكح يالا ناطيشلأ لمع نم سَ مارال بايَصناَلاَد

 ى 1 ةبارش نمو اهسجناو اهسجرا نايدالا لما :لكام نم* نيملسملا

 نمو 'ةالصلا ىعو هللا ركذ نع هّكصاو ءاضغبلاو ةارعلا لآ ا

 بابلالو ىكحكلا ىوذ كنع اهالوأو 1 هدنع اهيظعا عاحانم

 لعا جلعغ تامارللا لئاضفو ل ا ءابحت مد انيرك

 يف لعجج رلو قدصلاو نيقيلاو مخاوتلاو لضفلاو ةنامالو ناميالا

 ههردغلا الو ةنايخكل الو ربكتلا الو :ييكلا الو وبادتلاو عطاقتلا هنيد

 مز مصمم 1ع نط © عمد تقلا قإ كن ا
 ء) 1)1تاطااتتت. ثتح 10 7 2( كر. 2) 1502:1555:

 ر/) 1501. 5 الو. هو.  ى) 15014 4 75. 27. 7) 101, 5775:
 0) (0 لكآ) انه  م) © 200 6



 ار الإ“ نس

 ريئارلا سبلب عهكيلام فخاب رماو ىلسع رازا ىف الا زربت الف
 رشعلا فخابو ةتدحل ه وعيب مدهب رماو فطانلا سبل معنمو

 ناك نارإ دحاسم ا 1 عضولا نك ناو ةنزسم نم

 ةىلع لعجج نا رماو ءاضف ريص اًدجسم نوكي نأ علصي ال

 علزانم نيب اقيرفت ةررهسم بشخ ٠ نم نيطايش هروص مرود باوبا ؟
 لاعاو نيواودلا ىف هب ناعتسي نأ ىهنو نيملسملا لزانم نيبو

 نأ ىهنو نيملسملا ىلع اهيف هماكحا ىرج ىتلا ناطلسلا

 نإ, ىليتو, ملسم ةفلعي الو نيملسملا بيناتك قى. ةدالوا 0 ملعتي

 ةيوستب رماو قيرطلا ىف اولعمشي نأو اًبيلص «جنيناعش ىف اورهظي

 4 ةلامع ىلإ بتكو نيملسملا روبق هبشت الخل ,صرالا , عم جوبق 0

 ىلاعتو كرابن هللا . نافذ دعب اما ميحرلا ناجرلا هللا مسب .  ىثفآلا

 ماسالا ىفطصا كيري ام, ىلع :هتردقو لواحت الا ىلا: هتزعب

 هب كياو* هلسر هب ثعبو دتكتالم هب مركاو هسفنل هيضف

 ىلع » هرهطاو: ذي ةفاعلا نم ةسرحو رصنلاب هطاحو ربلاب هقنكو /دءايلوأ

 00 بج تدألا نما اموصعم  تاهبشلا "نم . وا ريبنم ١ نايبالا «:
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 زو نس |

 لاقي هل نينب ةثلث هلزنم ىف فلخ بره نيح كثيعبلا نبأ ناكو

 ىف دادغبب اوسيحن ىراوجو 3سبدحو هرفعجو ثيعبلا هل

 تامو ثيعبلا نسبا توم دعب ئبارشلا اغب ملكتف بفذلا رضق
 تقلطاو فلطاف هنتخ ّمغالا نأ ىف رهشب ًارماس هلوخد كعب

 ةاهموي ىم احرف تتاف ىجسلا ىم تجلبعل ثيعبلا نبال ةلاخ

 ىف ريص كثيعبلا نسبا نا ركذو 22« سبتمل ف خوقابلا ىنقبو
 تا خول «دع هابوبكم لوي مدكف لطر ةثام هقنع

 اًسوبح ناك نم سبل ىم بمخأ ثيعبلا نديا فخ اًّملو

 يحي يخاف سبل يف تام عضعب ناك دقو هسب هتلافك تسب

 16 ةيركاشلا داذع ىف ةرفعجو ثيعبلاو سبلح هونب ريهصو هلابع ىنقاب

 ةمالوتل .عيلخ تم اخ نب تيس بالا 1
 هلك ةمذلا لاو قواسصتلا خاب لكوتملا رسما ةنسلا هذه قو

 بسلا تكي : يورمسلا .بينكرو ويناوتاو هيلصعلا طلال ندا
 ستقالق ىلع نييرز ريهيصتبو جووسلا رخوم ىلع نيترك رهيصتابو

 5 نوملسملا /اهسبلي ىتلا ةوسنلقلا نول ةفلاخ ةوسنلق عنم سبل نم

 نول امهنول فلاخن جكيلاغ سابل نم رهظ ام ىلع نيقغقر رييصتبو
 هيدي نبب نيتعقرلا ىدحا نوكت ناو هيلع ىذلا رهاظلا بوثلا

 نم ةدحاو لك نوكتو ههظ فلخ امهنم ىرخالاو هردص دنع

 ةمايع مانم سبل نمو ىايلسع امهنولو عباصا عبرا ردق نيتعفرلا
 هد تزربف مئاسن نم جرخ نمو ئلسعلا نول اهنيل نوكي كلذكف
 ه)) 16 خ0 رسقسمو. 1816 نم وع ؟8ةكعا» 1اطت>0- 1-134

 7. دفص رة مة سمير 66 ١ 2) 1606د1. 12 (6 2 :6) 6 انوبكس. 603 )2 ١١

 كنلت «مال. آخ1. ع 2 © كارثالا“ ري © اهسبلخ ١4 08مل سعب



 ||” ١ )اه نس

 ةيطخ نم ةَلْبِج الا ان لع

 0 ةوبنلا 0 0 !ررلذلسعب

 ىتلعتلا ىلا نيكبسيا ريش كاف
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 لعشت نيلاعقلا هييبح هنأ كدس لو

 تزدايو اًيدأل هسعم نا هلاقف لكوتمل يلا نفقلا رق ىلع لقد

 عجرا لاقف كيلع نسميو اهريخ نينموملا ريما لعفي لب تلقف

 نم ةعامج ةغارملاب قدشنا هنأ قةقدخو «ككرنم ىلأ

 هنتعاكشو هبدا نورك بو ةيسرافلاب تيعبلا نبال اراعشا ءاهخايشا

 قهتش هتنا ركذ نم ضعب ىنتدحو 2 «كيداحاو رابخا هلو

 ءك ةملك اس :تيعبلا نبا ةلملكؤ:ثيعبلا ىباب ىنأ نيج لكوتملا
 بهوف هبفوتساف لكوتملا هيبا عم سلاج وهو رتعملا هيف /ملكتف
 لاق بره نيصخ ثتيعبلا با ناكو 2 «هنع ىقعو هل

 3 07 م 352

 ىَقتَي سْين اهي قمينلتت ل 15

 رسل ىفو 00 0 لاملا فلكأس

 0 6 را 2 0010 ل قاناو. 5000 كالتفم 5236

 132 ءأ اكل درع انط160 ء دمام. مان. ©21131122]013:11. 111122 13©111561-

 لحتصم لق. ه<) 0 اهلعشإ. 126 76:3 1601102 72

 ملكت“ ى) هذع نتموانع 811: 121311, 2 60. 2. بأ مدع. ْ



 دام عرسي |

 ىف هانبا ىقبو اشطع تام ىتح هءاملا عنمف ىقستساف « معلأ

 اًماذ امهجرخا رصتنملا ىلا رمالا ىضفأ اًملف لكوتملا ةايح سبل

 رهشا ةتلث الا ىجسلا نم يرخا نا دعب شعي مف هناف رفظم

 8 7ع-دعب شاعف روصنم امأو * تام ىنح

 5 لاوصش 3 ثيبعببلا ىسباب يرش اَعب ملل ةنسلا هذه ىو

 ةلوف اناكو نك رقص كثيبعبلا نسبا ىوخابو وغالا نأ © هتفيلخاو

 نم مدقو ناماب ج رك ءالعلا هل لاغب كثيعبلا نبال نسبابو نامل

 اولصي نا لبق عيقاب تامو الجر نينامتو ةثام نم وكنب ىرسالا

 رمأف سانلا 4 هفؤشتسي لاجل ىلع اولمح ارماس نم اوسيرق املف

 , هج نب ىلع دع وكذف نيد هلقتأو عاسبحو ةسربكإ كو

2 5 5 

 جرطف هقنع برضب رسماف ثيعيبلا نب ديك لكوتملا ىلإ لك دن

 هيلع. ظلغو لكوتملا لاقف هل ماوحولف © نوفايسلا .ءاجوا عطن ىلع

 دوديملا ليش نتتتاو ةوقشلا لق تيعنص ام ىلا نم اي كد ام

 ىبلق ىلا ايهقبسا .نينظل كيف..ك ناو اةقلخ نيبو هللا نب

 15 لاقف لصف الب عفدنا مث وفعلا وهو كب اهتالوا

 قلت ميلا ىكنأ ,الاءساشلا ىلا
 لد م سانلاب مْفَصْلاو حلا

 2) © معط. 6) 800101 هع آه نإ نكن. ه) © هفيلكتو. 00-

 مع1 5عع. ]هش ان, 2. 7026ةم5ع ةتتاعتم 1 عععجلانم وخالا ناو ةفيلخابو.

 12 ةفيلخ .٠ ةاتمر9 2. |م., 1 560. . 4) © جفرستسم 6) (

 نوقامسلا. رم © اوجولف. مي) 14 ءملاب, 7128004 711, 9 ورخابو
 77 هيو72. ها هللا ىفر 0011 ليجاأو 01 جلصلاو ه6 125116 2056 1
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 لضفأ وفعلف كنم وفعب ىف ةّلق كوفع دنع ىنذ لئاتمن



 ام 6١ه ةئس

 ىناوصنلا دايز نب ةمادق» بصقو نب ناميلس هيبتاكبو رفظمو
 عايض ىلع ةمادتو ناطلسلا لامعا 0 نامياس ناكو دادغب

 ملساف ايرضف ةمادقو نابيلس اماذ دادغبب اوسيحن ةصاخ خاتايأ

 هنأ قاكسأ ليم هكرت نع ركذو رفظمو ريصنم سبحو ةمادق

 ىل ةلاقف سوبح دانيا هيف ىذلا تيبلا باب ىلع تقفقو * لاق 5
 2 0ع د

 لقو مالسلا ريمالا ىرقأ لاق روصنم ابا اب دكيرت ام تلق كرن اب

 كرما ىف فقاولاو مصتعملا هب ىنرمأي ناك ام تملع دق هل

 ة ل 20

 امهل ريصف سوبلا افرعي رثو ةمعن ىف اشاع 0 « نامالغلا 0

 سلجام باب ىلع تفقوف كرت لق هنم 4 نالكأي اًميشو امو ةقرم
 معن تلق ءىشب ملكنت نأ كيرتا كرت اي كل ام ىل لاق ناكسا

 اذوكو افيغر خاتيا ةفيطظو تناكو لاق اذكو اذك حاقيا ىل لاق

 ملف فرغ سمخو خفغرأ ةعبس هيف ناوكب هينبال رمأيو ءام نم

 مذ امهب عنص ام ىردا ال مت قاحسا ةايح امئاق كلذ لوسي 5

 مبي تاف ليقت كيقو الطر نونامث هقنع ىف ريصو ديقف حاتنيا
 ىكيهتتشأو 6 دش ةرخآلا ىدامج نم نولخ سيد ءاعبرالا

 تابغ نبأ نب كنبات نب قاكاسأ نسما ابأ هتوم ىلع ناكاسا

 يرقا الو هب برض ال هايا ماراو ةاضقلاو ندادغب ديرب بحاصو .

 او شطعلاب /دتوم ناك خاتيأ نا انخويش ضعب ىنتتدحو 90

 ه«) ""هءدلعمم 2001013 ء /يصيبس. 2 2) 800:01 ء ”دعيعبس. هع

 14. ه4) © نيمالغلا نىيذف» 9 8 نوسلك اين 6 516 60

 1216و 77 ميم. ها*ثه, 2 ناولأ. / 002 عع.



 ا وا تو بناحلا يو د د محراب ا هيجييتيكو رجع يك نيوهسو ما تبيع ٠

 م5١ خئس مك

 ةيرسايلاب هل مرطو ةدتصاخ ىف* خو ةيركاشلاو .ىنجلاب هرسلل

 هلبقتسذ بكرذ كنم برق ىلق اولق ىتح ءاهيلع سلجم ةفص

 لعفي الأ خاتيا هيلع فلن لنيل قاحسا ىوها هيلا وظن اًملف
 ضيبا ءابق هيلع هناملغو هبادكا. ىم ةتامثلت ىف خانيا ناكو لق

 ةرسللل دنع اراض اذا ىتح اعيبج اراسف لئامح افيس 2 !دلقتم

 نب ةهزخ باب ىلع فقو ىتح ربعو رسل دنع قاحسأ همكقت
 رسغغاب نولكوملا ناكو ريمالا هللا حلصا لخدت حاتيال لقو مزاخ

 هنايلغ ةصاخ ىف ىقب ىتح هومدق هناملغ نم مالغ مهب رم املك

 ىاحي»ا رخأتو ةميرخ راد هل تدق دقو ميق هيلي نيب لخدو

 هيلع تذخاو ةعبرا وأ ةتلث الا هناملغ نم رادلا لخدي الا رماو

 رصق ىف ةجرد لك ترسكو طشلا ةيحان نم هتسارك رماو باوبالا

 سيل اذان رظنف هفلخ .بابلا فلغأ لبخد نيح مناخ ىب ةجرج

 ام دادغبب خوي ملولو اهولعف ىق لاقف ناملغ ةتلث الأ دعم

 عيمج ءّلتك هباكاب داراف !رماس ىلإ لخد ولو هذخا ىلع اورحق

 . ثيكمف لكف ليللا بيق معطي ننإف ميلاق كلذ هنكما 1

 رث ىرخا حاتيال دعاو ةقاح ىف قاحسا بكر مث ةتلث وأ نيموي

 ىلا هوردحت هفيس فخاب مماو ةقارثمل ىلا ريصي نا هيلا لسبا
 هلونم ىلا راص ىتح قانا كعاصو سالسلاب ميق دعم ريصو ةقارخل

 رث اهنم ٌةيحان لخُنأف ىاحا راد غلب و نيح جانا يرو

 ه«ررصنم دينباب مُّدُق رث هيلجرو هقنع ىف ديدخلاب لقثأذ ديف

 71١1١ 2١ نع 5) © دصاح. ) 401016 5”هم7:. لبقأو

 دلغأ عضرم لل ايراص الف فيرطل .نيخ طا ن0
 دلقم. 6) 0 لبق. ر/ك) 0 هدعودست.ا ى) ( ىتح.
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 مبيع اه نش

 كقو ةدعقلا ىذ نم تيقب ةليل ةيشع ىتنثال نبسلا موي

 نأو ة8 ةنس .ىف تناك خاتيا رمأ نسم ةخصقلا هذه نأ ليق

 «نيقب ةليل ةرششع ىتنثال ةباجلا فيصو ىلا ريص اهنا لكوتملا

 كب ارد 27 نم علل ىذ نم

 نب ىسوم ىب كدوأد نسب تلي يسلب 0 ىف سانلاب جو 5

 نينكامو نوثلتو نسهخ ةئنس : تلختد مك

 تادحالا نم اهيف ناك 0 وبشل وكذ

 "ا جانيإ لتقم كلذ نذ

 هلتقم ةفص نع ريثل ركذ 0

 دهجو قارعلا ل اعجار كم نم ا امل هنا حانيا نع وكذ

 عم بجاد حلاص ىب دكيعس هيلا نكوخلا

 هلماع ىلإ لكننا مدقت دقو هقيرط ضعبب وأ ةفوللاب هاقلي نأ

 هنأ وربدملا نب ميعاربا نع ركذف «هيف ههرماب نادغبب ةطرشلا ىلع

 دادغب نم خاتيا برق نيح ميعاربأ ىب قاحا عم تجرخ لاق !5

 امماس ىلا ناك ثا راثتالا» ىلا (تارفلا اقيرط دحيم نك

 هءاقب هللا لاطا نينموملا ريمآ نأ ميعاربا ىّب قاحنا هيلا بتكف

 1 ”فاطلاو ةركسك

 رزداوج علل رمانف « مناخ ىب ةذيورخ* راد 0 هل لعفقت نأو

 ميعاربا' ىبا "ىكش كفو ةيرسابلاب انك 1ذأ ىح انجيخ لق

 كر تكلل 4 0 ق3 5177 مر 0 اقلك

 6 6 مراح ند ةهيدرح و 220: ده ودح , مهجر 6 مر اخ



 رنا ار

 تو ملسوماو ةنيداملاو ةظكما كو (ناكو اعاتيا تنسلا رك 00
 هانم 0

 ةنسلا هذه ىف ةكح ببس نع ربثلا ركذ

 هارتشاف اًخابط شربالا «مالسل. ايروخ * امالغ ناك .خاتيا نأ ركذ

 م مصتغملا هعفرف سأبو ةلجر خاتيال ناكو 111 ةنس ىف مصتعملا هنم

 ةريثك الامعا ناطلسلا لاعا نم هيلا مض ىتح قتقاولا هدعب نمو
 نم ناكو ميعاربا ىب قاحسا عم ارماس ةنوعم مصتعملا هالوو

 وأ مصتعملا دارا نم ناكو لجر قاحسا لبق نمو لجر ةدلبق

 ىب كيج ٍهنم سبك هليبو لتقي حاتيا دنعف هلثق فقنئاولا

 ؛( فيجاع نب لاصو ءسحتس ىم نومأملا دالوأو تايزلا كلما لح

 0 شضيل ديلا هتينرم ىف را لكوتملا لوب افلك 22

 لكوتملا جوخ ةفالخل رادو ةباججكاو كيوبلاو ىلاوماو كارذالاو ةيراغملاو

 ةليل ببشف لوطاقلا ةيحان ىلا اهرنتم ةفالخل هل توتسا ام كعب

 هل ليق لكوتملا جبصا املف هلئغب حاشيا مهف م خاشيا ىلع دبرعف

 ؛5 لكوتملا راص املف ىنتيبرو نأ تمنا هل لقو همزتلاو هيلا رختعاف '

 لعفف جحالل نادتسالاب هيلع رفضت 06 ا نمد ”ارماس للا

 عيمج بكرو هيلع علخو اهلخدي ةدلب: لك ريما هريصو هل نذاو

 هناملغ ىوس ناملغلاو داوقلاو ةيركاشلا نم دعم رخو دعم داوقلا

 كلذو فيصو ىلأ كك تريبص - رس نيخ ريقك رشب هيشحو

 ©) مالسلاب روحا 01. 27ه. ناخ و 12. 2. ره 22 71 78

 شوبالا نب مالسل. كنمث: ءار اهحعب نيتمجتملا ىاؤلا رق ءاحلاب ىرزخلا
 2) 0 ل0: 2 1/0 5212 22 !)00 25 تبت 8 نيب >1

 17 60 2 2) 65001101 هع انك ك0



 ا نر 00

 ىبارشلا اغب برق املو نوعجري رث نولئاقي ةذعلا هنم يرق ءاملا

 نياسلا*) نب حدس نك ل ربكذ ايف تعبي  قترم .ىم

 م ثيعبلا نبا باكا ةوجول تانامآأ هعمو «ىنابيشلا

 ناف علنا الار نينموملا ريما مكح ىلع لينيو اولزني نا ثيبعبلا

 ماع ناكو نامالا هلف لئن نمو ادحا هنم قبتسي رل عب رفظ

 خيشلا نب ىسيع ميق نم ةعيبر نم ثيعبلا نبا عم نم
 ثا لع ثدعبلا نيآا ننحا لزتو لابخاب ريتكا قا ةدم لف

 ةنيدملا باب, اوكنذ مث لاق هنا اذه رغالا نا ىع ركذو «ةرغالا وبا

 ابراه هلونم نم ثيعبلا نبا جرخو كريزو هيو بادكأ لخدف

 روصنم ضعم دنُخل نم موق هقحلف رخآ هجو نم جرخب نأ كيري
 ىفختسيل اًخر هيلع رهن ىلا ريصي نأ كيري ةبأد بكار وهو هنامرهق

 هلزنم ىنلمل بهتناو اريسا هءوذخاذ فيسلا هقنع ىفو احلا ىف

 بهتنا ام كعب ىدون مث ةنيدملا لما لزانم ضعبو هباكحا «لزانمو

 تانب 2 ثلتو نينخا هل اوذخاو بهننا نم ةمذلا تدرب سانلا

 ثلث همرح نم ناطلسلا ىي ىف لصح ىرارس 6 قاوبلاو هتلاخو ؛5

 اذ نم رح نيروكذلا' هباضعأ لجو نم :نيحاو ,ةارعمأا ةرشع
 0000 ينانف ا نخ نما ىبارشلا ,اغيا تاقاوفا نوقانلا برقو | لشحر
 هد غلاب ىبارشلا اغب  بتكف بهنلا نم عنملاب

 © ىلوالا ىدامج ىف نئادملا ىلا اهيف لكوتملا جرخو

 0) © 5 طار © 270217 6 1 07 عا 10 1: 2) (

 زعالا هتك مغالازر هك. 14 "الو 3.2 4) 25010101 عع 1ث | تب © 0

 5 تلا كل011011 هع لك <2) © قانلاو. /) © 200 تكيتخا
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 الاد خردل |

 ةنيدم كو كنرم ةنيدم ىلا هأجناذ ثيعبلا ىنأ ىلإ فخرف

 امك اهجراخ نمو ةريتك نيتاسب اهلخاد ىو ناخسف اهترادنسأا

 ثيعبلا ىباأ اهيف عمج كقو اهباوبأ عضوم ىف هلا رجش رودت

 لكوتملا هيلا هجو هتكم تلاط املذ ءام نويبع اهيفو راصخل ةلآ

 5اسبيش عذصي ملف كارشألا نم سياف فلا ىتتام ىئ 3 درا كريز

 نم ةثتاعسن ا ني « لسبس ىب ورم لدتا هيلأ هجوف

 0 ةعبرأ ىف ىفارشلا اغد هبل ةدجوف اني غي ملف ةيركاشتلا

 نب وري ىلع نب هيودح ناكو ىبرغمو ىركاشو ىكرت نيب ام
 ركشلا نم اهلوح ام اوعطقو دنرم ةنيدم كل  اوفحز كربزو لسيبس

 ؛ ضايغلا رجش نم كلذ ريغو ةركش فلا ةثام نم اوك اوعطقف

 24 نونكتسي ام ةنيدملا ءذح اونبو اقينجنم نيرشع اهيلع اوبصنو

 نم ناكو كلذ لقم قيناجما ىم ثيعبلا نبا هيلع بصنو هيف

 ىلع ردقي ال لجرلا ناكف عيلاقلاب نومري هقيتاسر يولع نم هعم

 ىف هبرح ىف ناطلسلا ءايلوأ ىم لتقف ةنيدما 0 نم وندلا
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 فالآ ةرشع ىف راصف هل باحتسا نمو ةيركاشلاو دنللل عمج

 ه) 0 كنزم»: 7 60 يك 1201 فلانتو 7. ةان1ظخ 2. اذن. ء) (

 ردكب. هر هت 6 نسر نع. رز 6 هيبنيم أ

 5006 نافرح اد. 2 3 300.: ثيعبلا ىب ةعلق غاشو. 2 6

 216 ةخينيمرأ“ كر ما 0 © ]2601 15 5 06

 72م م 00101 نق اود يي يي 5



 . هن كولا بحمااا

 د لا

 راسنا 0 ||

 © ىئارجرجلا لضفلا ىب كمحن لكوتملا بتكتسا ةنسلا هذه ىفو

 نم تيبفقب انوش تلت ءاعبرالا هول لكوتللا لوع ةنسلا هذه 6

 1 علا 3 : 5-5
 نب ىيك هالوو ناورم ىب لضفلا جارخل ناويد نع ناضمر رهش

 ديح نب سابعلا نب ميهاربا ىلوو.دزالا كمم. ىناسارلل ناتاخ

 و © ريزولا ابا هنع ليعو تاقفنلا مامز ناويد ميلا اذه ىف ليص ىبا

 فئاطلاو ىميلاو نيمرمل رصتنملا اذمخ هنبا لكوتملا ىلو اهيفو

 © ةرخآلا ىدامج نم نولخ نسل باود نا نب دجحا جلف اهيفو .

 ىلعبي ذكم فيرط ىو وهو ةكم ةمثرف نب ىيكج مدق اهيفو

 ؛0 © ةنيدملا نم رفعج نب ىسوم ىب ىضرلا ه ىلع ىب نيت نتا

 ةاهسمشف» ةروذت هما ىلع ليقوت نب. ليتاجم تش 59

 تس انيكلم ناكوادب اهيهتأ هنال طيتشللا لكي دل
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 © دواد نب دّيحن ةنسلا هذه ىف .سانلاب محو

 15 نينكامو نيقلتو عبرأ لكم نلخق مث
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 «ادامغأ هيدوق ىف فيسلا لمعي وأ

 ع ضم نوفومج « نوير كلا

 اداعبم 8, فلكي ل تايِجاحر 1

 هدمت 2 6

 كيبلاَمملا 0 كولملا مكي اوت كحد ءاض راسم

 كوسم ر ريغ اًلِيِبَس تكلس ْنَقَل 0 رب الب اًركش َتْدَرأ

 كورتمب لاخ ىلع كارأ امو .اقب عرفي رف كضرع َتْنَنَط

 ىخا ىنارصنلا ىينجلا نب ميه 5 لكرعلا رمأ ةنسلا هذه ىو
 دقن 2 نا دز | ىنحلا ةداعلا) مالا برعتاا ةضاتت# بتناك ويا

 نم اهجرختسا ىتح دادغب ىلا ىبرغملا اكرابم هعم هجوف رانيد
 © سبغغ هب ءىيجو هلونم

 هتيساكم رماو ةكذل ىذ ىف ريزولا قا ىلع لكوتملا ابضغ اهيفو

 كخاو اًيلخو © مارد رودب لجو رانيد فلا نيتس ند اوكا ل2

 اشرفو امالغ نيتلثو نينتذاو اطغس نيتسو  نيبنثا رصم عاتم نم هل

 نب ىسوم وخا كلملا كبع نب نيك وتتناك سبح أريتك 5

 ند نودعس ةيخا' قياواب ئىنارصنلا  قلاخ نب كليلاو كلما نع

 هيخأ انبا موصو رانيد فلا نيعبرا ىلع نودعس موصو ىلع

 عايض تذخاو رانيد فلا نيثلثو فين ىلع دجاو هللا دبع
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 رار 2 ااثثبب

 موي هتافوو رفص نم نولخ عبسل ءاعبرالا موي هايا لكوتملا سبح

 8 لوالا عيبر رهش نم تيقب ةرشع ىدحال سيمثل

 اضمر رهش ىف كلذو «جرق نب رع ىلع لكوتملا بضغ اهيفو

 بتكو هدنع سيح بعصم نب ميعاربا نب قاحسا ىلا عفّذف
 :ملخ ةلزنم ىلا مالم نب .ناجت ناصو ةلاوماو دس 000

 ضيقف ةنامس رووسم رضحو غرد فلا ردشع ةسمخ هلا ديف دج

 ليج نادغب نم رصن هالوم رضحاو الطر نيتلث رع كيقو ةيراوج

 رانيد فلا رشع ةعبرا هسفن لام نم رصن لجو رانيد فلا نيتلث

 جرف ندب ديح هيخالو رانيد فلا نوعبرا زاوهالاب هل بيصاو

 ؛0 عانملا نم هراد نم لجو رانيد فلا نوسمخو رانيد فلا ةثام

 للجو رانيد فلا نيعبرأ ةميق رغولل نمو اشف اريعب رشع ذاناس

 ةيجرف سبلاو ارارم ترك المج نيسيخ ىلع هشرفو هعاتم نم

 ( فيحاو ويمت نميكا دنع ؟فلطا ارث اكس كلل 00000 فيبص

 فلا فالآ ةشع ىلع منوص رث ةيراج ةئام ىكو اوشتفف هلايع

 ؛ طقف راوهالا عايض نم هنع هيج ام هيلع دي نأ ىلع قرد

 نب ىلع لقو لاوش ىف كلذو كيقلاو فوصلا ةبلل هنع تعزنو

 جرف نب رم ىلع هضرح ةملس نب حاكتل رجب نب امج
 تا

 ةكلام باتكلا ميت اًحاَكت 3-00
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 ران“ مومجتا ياس

 نم باب ىلع را دلقو نيسوبح* انكو هللا كيبعو ناميلس هانبا

 هلل ديل الاقف ّدستا دقو هيف سبح ىنذلا هصيق ىف بشخ

 ىلع هالسغف امهيلا هنّدج تعفلدف فسافلا هاذه نم مارا ىذلا

 بالكا نأ ركذف اقمعي ملف هل ارفحو هانفدو بشخلا. بابلا

 زاوهالا ىلع سايعلا ىب ميعاربا ناكو >ىدمحل تلكاو هتشبن

 ىب دَحا نيحن هيلا هجوف اقيدص هل كلملا نبع نب دم ناكو

 عد فلا فلاب هسفن ىع ةدحلاصق سانلل هماتف هل ابا فسوي
 ميعاربا لاقذ عرد فلا ةئامسمخو

 انوع اًبرحح تدع «ىتأ امل نامزلا هاخاب ىخأ تّنكو
 انامؤلا مث كتم تحيساف ١ ناتمرللا كيلا 23 نا
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 ةلاوما هذي. ىف هتامرهق ناكو همالغ اًحور نخاف اهدروف اهب

 «ةلْغَب لج ٍهعم ذخاو هتيب لها نم ةّدع 00 اهب رشي

 فيقدلاو ريعشلاو ةطنخملا نم دلا عاونأ اهيف توبب دل تدجوو

 ام عيمج ناكف ابو ءولغ تيبو 00 بيبزلاو تيؤلاو بوبشلو
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 مس ةنس |" بو

 سلجيف روثتلا لخدي رث ةديفتك عضوم ه«قدي ىتح اعيمج

 سلج ةضرتعم ةبشخ هطسو قو ديدح ريماسم هيف روثتلاو

 ةعاس ةبشكل ىلع سلجيف ميتسي نا دار اذا بّذعلا اهيلع

 امك امتاق ما عدغي بايلا توبصص عمم وه اذاذ ىب لكوملا 6 2

 5 تلفقا ىل هنبرأ ٠و اموب هناتاخ هل بذعملا لاق هيلع انو 0 ناك

 0 كأرأ تلقف ةبشخلا ىلع يتلا ىف نضر

 ال ناكف هقانخ تددش كلذ دعب تجرخ اذا تنكف لعلا اذه

 هيلجر نيب نوكت تناك ىتح ةبشخلا تللتساو دوعقلا ىلع رحقي

 10 ىنلا ىف فلتخاو..«تام ىح امايا لا .كسذ"نلعي تنكح اذ

 بلق رث ةعرقم نيسمخ هنطب ىلع برضف مطب ليفت لب التت ١

 جيصاف نوملعي 35 و برضي ومو تاف املثم هثتكش) لكع برضف

 هناء 0 : -لكا هحنظ؟ ام لاقا كا ىبرغملا كرابم نع

 (5 لبق بعون تنكو لاق نيتنينعلاو ةخينعلا كك ناكو |دحأو اغبغر

 مل كلمل نبع ىب كيج اب هسفنل ليقي ةثلث وأ نيمويب هتوم

 ءةرخافلا ةوسللاو ةفيظنلا راكلاو هرفلا ٌباودلاو ةعنلا كنعنقي

 اك ؛ كتسفني كليا قَد ةرازولا .تيبلط ىتح ةيفاع ىف ؛تنا

 باتع مهنع بهذ مويب دنوم لبق نراك :املف هسفن ىلع كلذ 0
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 00 دك ىف اه.ضبق نم ميلا اذه قردحوب لفوتملا نا ركذو
 هجوو ىنوراهلا ف هلك كلذ ريصن .ناملشو راوسجو: باودو. عاتم

 037 لانا نك كلانه ام ضيق. يق دادعي نأ ىيرغلا اجشار

 اماف تناك ثيح هتيب لفها عايضو هعايض ضبقب ريزولا ابأ وماو

 ىرتشا نا دعب «ةنامس رووسم نئارخ ىلا لمحت ارماسب ناك امو

 هىتاو كعاتم عيبت للكو كلمل كيع نب سيح ليقو ةفيلخلل

 هيلع عيبلاب هلكوف فيكع بتاك كيش ىب ىجحا ىب سابعلاب

 نم عنتماو كيقف هدييقتب رمأ رث اقلطم هسبح ىف اًمايا لؤي ملق

 نم عنمو روس مك اًمايا تكف ركفتلا ريتك مالللا ليلق ءاكبلا 0

 ةءيتناو مانيف ةيليلو موي كت مت ةلسع سكنيو رتاسي مينلا

 ومهأ مت ارهاسملا ىلا كيعأ مث لكات دك قاف نن ةبكاف ىهنتشاف

 كل أ ىبأ نع ركذف «لديردح مىيماسم ديف بشخ نم رووا

 نبا دب بعت ككلذ لعب رع نم ند وه الق امهنأ ربزولا أو

 دب ىلثبأ 0 «دللذع ام عويمج هانم جا خحتسا ىندح ىرصللا طاسلا 15

 هنأ هياذعب لك نع ءئنادتدلا ىسع كف « اًمايأ هب بذزعن
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 اودقعف فيرطلا ىف ةفالخلاب هيلع ملسف هوعدي هيلا ليسرلا ىبارشلا
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 15 اذخاو هرآد ىلع ايكيف رفعج وبأ بكر دق نودبرت نيا لكيحت

 تسببلا تبنا لاق هنأ ىناولخل نبا نع ركذف كا عبمج

 م هتياف هيف سلجج كلمل دبع ىب حكيح ناك ىذلا
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 دوك قل نب كج ملك ةيلكل موس ناك الق هتع ضري مو

 ىكقف هنبا رفعجو فورعم ىدنع مصتعملا «فورعم لو فقئاولا

 الإ نينموملا ريما اي مصتعملا قحجف ىصرلا تدعوو هيف كتملك

 لقو فقئتاولا فرصناو هاسكو هتعاس نم هنع ىضرف هنع تيضر

 هوخا هنع ىضر ىتح همالكب ارفعج داود ق١ نى كاكا ىكّلق 5

 نكلا نيبح كانو «<«كلم نيح هدحنع كلذ هاظحاف اركش

 هدنع نم رفعج بخ نبت فقئاولا ىلا بتك ناك كلملا دبع

 ريما لعسا 5نا ىنلعسي مصتعملا نب رفعج. ىانا نديوملا ريمأ اي

 هيلا بتكف اق رعش هل هنيتنخملا ىر* ىف هنع ىضرلا نينموملا

 ىم رم مث هافق رعش رجح ىم ومو هرضحأف هيلا ثعبأ فقئاولا 0

 ركذف «هلؤنم ىلا هفرصاو ههجو هب ©برضيو هرعش نم ذخأي

 اديدج .ىل انوس نتسبل هلوسر' ىناتا املا لق هنا لكوتملا نع

 مالغ اي لاقف هتينأف ىنع ىضرلا هاتا ىف نوكي نا ءاجر هنيناو

 ىلع هذخان هعيجاو هعش ّلخ لاقف هب يكف اًماكح ىل مدا

 برضو كافق رعشو هرعش قخاف ليدنمب دتأي رثو كيدلمل داوسلا ؛5

 ام لدم دىد لع عر نم ىنلخد اف لكوتملا لق ههجو هب

 اك نك دج قفو نيدللا ةاوشلا قع ندحا !نيح ئلخت

 راشا فكاولا ىقوت املو 4«2«هيلع ىرعش قخاف ىضولا ىف

 مرفعجو كلذ هى كلذ ملكي فئاولا باب كلملا دبع نب يح

 ىتح نودعقي نميف اهيف نورواشتي ىتلا ةرجكا ريغ ةرخ قوم

 6) 0 فورعمو. 265) 0 0523. ه) (0 نيتنح ©) (© برضأو.

 ه) 8هر6ممدع هدرصتغغعس0. ركز ( ةلصع ءموءز 220 حب



 رورو 006" رخل يأ

 نأ هلعسي كلمل دبع نب دمح ىلا رقعج راصف تقو لك ىف

 افقاو ثككم هيلع لخد املخ هنع ىضرييل قئاولا هاخا هل ملكي

 اًملخ لعقف سعقي نا هنيلا راشا رق هيلكي ال ايل 00
 ءاج ام لاقف هل دّدهتلاك هيلا ننفتلا بتلتا ىف نظن نم خوف

 5 هلو نمل .لاقف _ َنَح ىضرلا .نينموملا ريما لعصتل تش 10

 «بهذا هل هيضرتسا نأ ىنلعسيو هاخا بضغي اذه ىلا اورظنا

 ديقل امل اًنيزح اًبيتك رفعج ماقف كنع ىضر تبكلص اذا كنان

 جرف نب رمع قاف هدنع نم يخت هب ريصقتلاو ءاقللا مبق نم هب

 يرفق نب رع هيقلف هقازرا ضبقيل هكص هل متخ نأ .هلعسيل

 ل ع و
 فرطنيل قف ارضاحب .يلاتخ نب كا نيرولا يباب ناك 0-00

 نسب رسم ى عنص ام 2تيأرأ رولا نإ اي لتس رد ا

 قرا ص نك نقلم هيلع كلم انا كادف تلعج لاق يف

 هليكوب رقعج كثعبف .كليكوب ىلا ثعباف هب فقفرتلاو بلطلاب الا

 5 كبما هللا ىيهي ىنح اذه قفنا لو افلا نيرشع هيلا عفدف

 ثعبف هتناعا هلعسي رهش دعب هلوسر رييزولا نأ ىلأ دعا رث اهذخاف

 نم يرسخ نيح هروف نم رفعج راص 0 فال ةرشعب هيلا

 دا هل ماقف هيلع لخدف داود نأ نب دا ىلا رص دنع

 تلعجج كب ءاج ام لو همزتلاو هلّبِقو تيبلا باي ىلع هليقتساو

 10 لي لق ننقل ريمأ هىل ىضرتسنل تيكيكع لاق ل

 هدعوف هيف فتاولا داود نأ نب دجا ملكف  ةماركو نيع ةعنو

 2) © نزل 8 6 تداولا 216



 لزكرب» 0 خس

 اوضبنتي نأ اوباق رهشا «ةتلت قزرب ةبراغملل رما رهشأ ةينامث قرب

 م كلذب طوف قيد 0 هان رببص ارح ناك نمو دعيبد ىنح

 ةصاخل ةعيب 2 تام ةعاس لكوتملل عيوبو 57 ىركام 5

 ركذو «مويلا كلذ نم سمشلا تلاز 5نيح ةماعلا هتعيابو

 هل ركذ فلل خاسي قا ناقك لكودتلا نأ ويغصلا كيعس نىع

 هيلع ظقسي ايناميلس اركس نأ مانملا ىف ىأر هنا دعم ةعامجو

 انلقف انيلع اهربعف هللا ىلع لكوتملا رفعج هيلع ابيتكم ءامسلا نم

 هسبحت كلذ فقكاولا غلبو لق ةفالخل هللا كرعا ريمالا اهيا هللاو بدم

 © كلذ ببسب رفعج ىلع فقيضو هعم اديعس سبحو

 ©دواد نب دمج ةئسلا هذه ىف سانلاب محو

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 كلملا نبع ىب كيحم ىلع لكوتمل  بضغ نم ناك ام كلذ ىف ه5

 «<هايأ ه«سبحو تايزلا

 رمالا ةيلآ لآ ام ىلاو كلذ تبس نع بشل ركذ

 رزوتسا ناك فئاولا نا وكذ اميف ناك هناف هيلع هبصغ ىف ببسلا امأ

 بصضغ كف فئتاولا نآكو روما دبل ( ضوفو تاييؤلأ كلما كبع نب ليح

 جم نب رع © هيلع لكَ روسمالا ضعبل لكوتلا رفعج هيخا ىلع هو

 هرابخاب نابتكيو هناظفحك اناكف مداخل ءالعلا ىب لمح و ىجاخرلا

 2) 06027 ةيتمت- 0١ )10 ١ يح 712) 0 "جهلا



 زا“ نس ممسسو

 فتاولا لسغ رث هناكربو هللا ةجرو نينموملا ريما اي كيلع مالسلا

 006 ٍ ةماعلا راك ىلإ ترف نم اوراض رت نقدر دل

 نيرشعو كس نبا هل عيوب موي ناك هنا ركذو ؛لكوتملا بقل

 ةعيبلا بتك ىذلا ناكو ريشا ةينامثتل دكنكلل ءاطعلا عضوو ةنس

 5لئاسرلا ناويد ىلع كاذنأ وهو تايؤلا كلملا دبع نىب نيا

 هيمسن تايزلا ىبا لاقف هل بقل رايتخا ىلع كلذ دعب اوعيتجاو

 ناك املف اهيف اوكشي مث ىتح اهيف سانلا ضاخو .ةللاب رصتنللا

 5تيبور دق لاقف .لكوتملا ىلا ناود قا ىب نجا كرك 5

 لكوتملا وهو هللا ءاش ىرأ انسح- اقفاوم نوكي نأ وجرا بقل ىف

 ؛0 باتالاب رماف كلملا دبع نب كيح رضحاو هئاضماب وماف هللا ىلع

 هللا مسب كلذ ةخسن بتللا هيلا تذغنف سائلا ىلا كلذب

 ١ هءاقب هللا لاضا نينموملا ريما هللا كاقبا مآ ميحرلا ناجرلا

 ىلا هبتك ىو دبانم داوعا ىلع هركذ هب ىريج ىخلا مسرلا نوكب
 قرح نم رئاس نم مريغو هنيواود  باكصاو هلامعو هباتكو نوح

 !5 ىلع لكوتملا مامالا رفعج هللا دبع نم هنيبو هنيب ةبتاكملا

 قاتك ليصوب ىمالعاو كلذب لعلا ىف كيأرف نينموملا ريما هللا

 رد“ كاتالل مما امل دنا ركذو «هللا ءاش نا اقوم كيلا

 نيييمشاهلا نم جارج# ىرجج نمو ةيركاشلاو 4سنجاللو رهشا ةعبرأ

 4) © رظن, 560 ©0151 لا نجا نتغنلا ركش 72) © كنور
 © 0 هيلا. : 2) طمعع ز> كم0. 0عه10عدصختع, 1طتوتتع ةيركاشلاو

 1215ه 1ءوتكاتتت 2056 فشا ةينامث. 1[عوؤ 0115115-31 ]خور م“

 77 هيرب. مان, عجمن13 ءهغ ةتمث (ع00. كنك. ثقاقك. 21* 277, 1

 1,2 6538): ةيراغملل و روهش ىنامث كنأل نم ةيركاشلا ءاطعاب رمأو
 رهدنيأ 1 القي يخلو روهدش ةخعبراب».
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 ا از

 «دللا ىلع لاكونملا رفعخ ةتالخ

 رفعج وهو ةفالخلاب هللا ىلع لكوتملا رفعجل عيوب ةنسلا هذه ىفو

 د نيك ندب هللا كيع نب نيك 0 نوراخ نب 0 نبأ

 كيع نب سابعلا نب هللا دبع نب داكاسلا نع سد 76 تانغتلا

 « بلطملا 5
 اهنقو 5 ىءنفالخ ابا ديب ى ع ع 53

24 

 ىب كيا رادنلا 0 2 ل فتاولا نأ كحاو ريغ 3

 د وعو 00 0 نيك ذعببلا لع! اومدعذ 0 2 1

 لاقف ريصق وه !ذاف ةيفاصر ةوسنلفو ءادوس ةعأرد هوسبلاف كرما 0

 زوجب ال وهو ةفالخل اذه لثم نولوت هللا نوقتت امأ فيصو هول
 رتل ةةازإاا برع

 نع ركذف ةّكدع اوركذف اهنولوي نميف اورظانتف لق ةالصلا دعم

 عضوا نم نتبجرخ ل ءالوف عم راد رصضصح ند ضعب

 لاورسو ضين ىف وه اذا لكوتملا رفعع تروق هيف تنك ىذلا

 رث جرما عطقني م نلقف ربخل ام ىل لاقف كارتالا ءانبأ عم كعاق ؛5

 001 1 كالا لاش دي كاجو ادخل ىتاسلا اعف اويحت هن اوع
 سلجغ م رحم هيلا رظنف هب 0 لاق تج م فتاولا

 لاق» بنذيع ناس هلبقو ةممعو ةليوطلا 5 ىليأ 00 ديا هسملاف

 © ال1015 نععدا ذك 0 6) 80هع ءموحمممعت> ]م1عائاتطت ناتع (11-

 اطال: 3:51 ءزانذكر ثل1 ط١. 45021131, ٠ 7. 1103130-21 و 12677127 و

 اء 10. 01. 000. 6015. 1555 (81611ء1 245) 1. 72 : لاقيو . 0

 تانفتنا ىن داكاسلا ىلع ند لماكلا مامالا 2-5 نب ىض ىضتوملا هل

 نبأ بلاحملا كسع نسب ىاولا قى ذ سابعلا نسب ربخ ا هللا دبع
 يي ليش ا 0 ار ا ا



 انور 1 ردن

 دعمو اخاص ةصخشأف تايزلا ىبا «ىلا ثعبف ملقل لاقث اذ نمل

 نينموملا ريمأ اي معن تسلق كل اذه لق هيلع تلخد املف ملق
 نا ًايهتي ارق لقو متسا ماص ىلا ثعبو كيلع هللا" كراب لق

 ريمأل هللا كرابف نينموملا ريما ىلا اهتيدحا دق هيلا ثعبف هاطعت

 ةرانيد فالآ ةسيخ هضوع ثمح اب اهتلبق لق لق اهيف نينموملا

 ظ وهو ثوصلا* تدق" تاّيولا“ ىبأ لطب كلا 0
 تيبلا ةبحالا راد تبا

 امو ىديس اي تلاقف كابر نم ىلعو كيلع هللا كراب اهل لاقف

 فئاولا لاقف هيلا لصي رث :ىشب هل ترما دقو ىفابب نم عفتني
 10 ىب مئاص ىلا مذدا تايزلا ىبا ىلا «ءبنتكف ةاودلا 0 ةخناميس اي

 رانيد فالآ ةسيخ طابتغا نمث نم هانضوع امتبافولا يكل

 سيكل هذه لقو ىنبرقت تايزلا ىبا ىلا ترصف ماص لق اهفعضاو

 نفف ةعمج دعب كيلا اهعفدا ىرخالا فالآ :ةسمخلو اهذخ كوالا

 ضبقلاب َرقأف لعسأ نا تهركف لق لاما تصبق ىنا لقف تلتش

 عقد ىنح ىلونم ىف تيس حات ( (سايخرف رباه ىف لاعف انكلا ولا

 © ىقوذ ىتح اهب رجتؤ ناطلسلا لع كرتو معن تلق لام

 ه) 2ءءوا. 5) © تاو. 2) كه. اطايتحا. . 4) هي. اةتظاناتتت

 مدخل خصاخ نم مداخ اعرق. )4  560101602 اك.



 ك1 الا كس

 ل لاسلا ليسا“ اهيلاوودل ىبعاذلا رثكأ !ةام

 هيف اضيأ هلل ىب يلع لاقو

 سوفثلاهللب فق اولا كلَملب تقتو
 شيدجلا ىَقْشَي ا ل املا ب يفضي لس

 سيلا فلعلا شَحْوَكسو هب فْيَشلا سنأ
 ويلا بَ دحلا هتاكش ىع ل27 0

 فيل

 از سلا ألا كات 1 سابعلا 1 5

 نيرعشلا ىنيذع ىف باقولا دبع نب اص * ةيراج ملف تنغف

 ةخسانك نب هقيح رع تنفو

 مكلاو هنولا .لفأ تسلاج .اًذاف 4: ةمشحو ضايقلا ىد»
 2 دل 2 2 03 3 - د 0

 مدح رع " تيد ام تلقو اهتيجس ىلع ئسعن! ننس
 خاص نم النكد تايؤلا نبأ ىلا ثعبف ا فقتاونا /م :تنغف

 هتيراج لمحيلو هصخشأف هيلا ثعبأت اذه باقولا دبع نبا

 اهاضترا تيّنغت اًملف هيلع نلخدأت فئاولا ىلا ماص انهب !ادغف

 ةيالوو نينموملا ريمأ اب رانيد فلا ةثأام لاقف لق لاقف هيلا ثعبف !5

 قئاولا 2 وخا باعولا نبع ىب كا لاق مث 3 وصم

 اتيعم كيل َدَّدِجأ انيك نادل راوإ تح
 00 تص (هنإ | 2 د تت د

 3 الو ب امم 0 ىلهأ 0 نم 9 فر دييصح عطقت

 لاقف فقئتاولل رهبللا وا 7, هانغف حاسم اج ملق هسبذ تصعذصف

 ه) © امو. 85) 5ءوتسلتتسم كي. 1.1., (0 اوسورت 0 نأ: 9

 600101. 42) ( دشحوو. 250 تسلاج 257. 1.1. ١و١ 3 تفداص.

 6) كو. تلق. ر“) 1131. آعوعبلتتتط ع5 ىدبي نيب اين ىنْغُف.

 ى) 516 0110011 ]1ك )1: 4كي/.1.1. دسفن أ اسوفذ 0 سفن. 7 © 20014 ىب.



 هدا اوتا ””انخ 17-

 نيا ا نا ايه تار فع لااا

 م هيل م“

 هرابخا ضعب ركذ

 مصنغملا 3 نأ دعب فئتاولا كهش هنا كاكضلا نب 00 .
000 

 0 ا ةيراش .تذغت نأ سلجلا كلتا اءنعلا 07

 5 ىديملا نبا

 هدامقلا 9 وللا نشن هك اولقتسا 2 ولما ىرد ام

 اسم لك 0 كتيفوو. احابص نسست ام كتابكلب كلش 1

 هيف انك ام عينج ىع هاكبلا انلغش تح انيكبو اهللاو ىكبف لآق
 ب

 6 ىنغذ نينغلا ضعب عفدنا 0

 2 و اس ني مرد 86 نام

 هلَجِولا اهيأ اعدو فيطت ّلقو لحكترم بكرلا نا ةريرف حنو

 بأب ةيرعن ا مييلك تعمس ام لقو ءاكبلا يف هللاو دادزاف لق
30 

 هللا 5-- نع 1 3 /مسلكا كلذ صضفرأ ص سفن ىخبو

 فئاولا ىف لق جهل جل نب ىلع نأ عيبرلا 5 لضفلا 0 سابعلا نبأ

2 0 

 /نيذلا عم ع ا ام 0 0 لدع 0 ضافأ

 و نود اك باشا //هلضق ف ناسخالاب مع نق نم

 ©) لك ا 6) (0115 ةععاتصءات> 322081. 105: مدل هولماح

 اولقا) 62) لق ءانكلل) ل ءاوتلل م ١ (ة1ع) ءاعملل عا 2110 100 ءاوثلل

 (516) ءاقملل و هر 15 2 1 ؟ةلث ةصع]ا " هر 01

 قرا“ 0 0 موبيل كلذ ليطب. م 5601116101: 12 00 115605 23-

 0 نسحا لق. 12عاتاان3 ةقأ 0111112 511 11216111117 7715115 16210161 و

 هد امه1. 1ععاتم , هج كعصتواتع 1275115 ءدط1321 0 مع كف. )
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