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 زكأ"ب ةحصسم 266. "ةسن» ط٠ هل-آهتغات ةطسص ولعدم 1طن قطل-ه1-ةمأت 1طن 1

 رطماوك 1ةمدطقسم م"دعقمعتك هم 8[هطمسسمعل ذات هطأ 250-5] نتعطتطأق

 همعتد هن تمم 1[ءاءلفصمم آب  مءالسمم زصغع» لانعع5 ةماذدصت هن خلا

 ردد ة4طقست ذص ةىطخك شتم. ؟جسو 101نتق 01ظا عملا , 564 1]72620 ةاتح

 موتمرعو ممحصعمغ, ةةطقعسم ةصقسعأدم قنص 1111 . 1كطخلع ذط٠صس آكمطم

 05011[ 56 ةءروتتتك هلط قلسسعل ذطد 11053 ذطد 8هعاطقشر لكانت 05

 8دلدلت هممدختسمتأ هن قاطسس 1[هدقحكتس زصغعت 6ع. نان , لح ةططقو-

 لنك زطص ؟؟ةلقص , هقفماتحاس عن 05[8خ ذطند 0[ةرصتقعال م1261عءاناتتم

 طززذ»» ظمطتخو. طعزملع نعمك ءممتقك ةطس علت اص 'ل[نقؤ ذط٠ت 0

 اك. . ج0-1طم0زهداخضت همدتسنك 1[دمدس ذطص 7310 310116 320]00]10 أ

 موسع ؟ةطوساعأخست مماتطدت“. هل]- جمد زارت 8[هطفسسعل هود [113-

 هوت زطط 7210 معطوالدغ , 5ع0 تصعلكانت“ 65 06ءونات“. 05)000-21أغةطأ

 مرمماتم حتصعتك "خس ذطص جلد آهتغاط هغ 28هتمذطشم صدك 1111 . نع

 ران ]65 11علتثسدع. ةسوططعد يسرد ووزن عد ةعوعابصص عت انس 1من طذع 011صأح

 نصغ ب مدس انك 0لهطت» مكصعتمت 7عم0ز هدححس (11 هز. ةثسصخ دط ةلطسسعل

 رد ”نلشسص ءمدمقطتتك 3عدمت5 مه عرممدلأنان5 91عام عم 06 مدصحاتتق 16-

 ممرمق 117 . 1عطقتع ذطص آ[مد0ه0ز1 لع 8انعتطتس هع عدقأ هذ م1268ع1-

 دع ةكدسعتلم , طنزذس» ظمطتخم هغ قسمعمتدع. طعصعتمأو ةخسصتلت (13

 زم ةهق-مءطدتعا) , ىسيدصت (ةطت ”!-81دعاتست طن 11083 لططط 70231:)

 4 حن عطتصت (1كانذلع دطط قةئتزذط) 5ع أ همطزتعتسسا. 1طت هلأ 5-530]

 ه5 11ءاعاكمم ءمصزرحوتأ.
 ا موروزز ةمخصدست ظقسمطمدصمت. 1[هاندسسم ع4 زاد 05210911 21-111

 هط ىلث ذط٠ص 4مطذص وننعدم داو 5ع 1119118 1166

 معالتئدعب لعتصلم مرنم 6"طدغم عمتدس ةععاجتا. ىلث ذطط ةطخص 110-



 _موعلسم

 طوس علع 0عءعرجأطت5 كدلعتس 2 ظكتتتلت5 ةععازأت 1127 . 11[هط سس عل

 زرخمس مص عامتك 7620 هدنانست م19عوك ا ملك زطط ةطقص 01510عأ

 الو نكطر هعمل ةدعلتك ةردمت:01120112264 0 الل

 قصت زاطط هلدآمتأط '1ةطتصت لوم مدععسمتهدت5 ءدصص 000-21 0ةأةطت

 عاتدمععأمو زج ءاتكاغملتدسح دطحتغاتغ. قط ”1-'قططخم (1-ا10620ط10) 5

 81[هوىدلادلكت ءعمانومدأ هدصطصتق ناتحع اعاماتتل 1]50دتطسقت ةااح الزةططت

 7دلزز تدم ندترمع زاتكعمعتت كموعطتتصع 11١1 تودع هطحتحمم ءاتتغ

 30 ةع-(تلط , تطأ ةدعوسأات". خلطات ”1-"ةططذم ذمته ؟[ةعزك اان. أ

 يمن ممادتك ج1-" ردم صنت 11ةعلك. 2051 29113 م0عاز9و

 زد طزؤسست“ معتكاتت» هع "عموم '1دطتغطمست آ!ا1ذك . لوعدادحلت م3

 قط 1< قططشمأ 11م, 18 1[رعمولتكم ءمدق»نو 501 ه0-1طمطتتو , انانآ

 عع طحاتستعتهأ6 ةهق-8ءاطدختةست (1161) اكذم . 0وعضتد اتق ةجدعا] ص طقس اتت

 ها-1[هصتخف 11.

 قمطتت ةطسعل د110-1ج11ج12 82ه عط02060 هعطعلتكاتت 20 طع]]ات122 2

 2ءج0ز ه5. 1دعمتغس“ 2 قلتم خطت ”ا-'ةططؤم !111] . 18عديستكاتل“ همم

 لت مدقتع ده-8ءطمختةست 111) . عع ةعدتاد» ها ممتختا» 1-ا[هدت

 1117 ١ مدع موحصمتتم معصعتمتس معدقز هدححسص 111 . 11هددلقلع عمات

 عماحتسخس دطط طزؤست“ م"هوتعلتغ» 15 . لورمعات ءوهأتنماناتططت 5

 همك جال[ دصعفسو 11161 . مممواتح ةمغعت» [؟دت عطمادعط ع 1ططح هطأ 10012,

 ص نتتم”انسم ن1 نصمم هن عاده 1 دعاح د عوخاد»» أ: . [نرعو ةهاهتسخمت ءهزحأ نات,

 زموع ةدعتغ, 21-طزهططذث موتغ 1١11 . 8[هوبوكاذلع ءاعومعسات3 انانكان“

 نعوم قماتكمو» 65 «ءطوا1 وم ءمدعانعن ا! . 81ه هكلع ةعمعلت هد عاتم

 مورست ذص ةططحفمتال. ىلأ زنط ةطؤرح عم ظحططات0لط 11556 5

 2ءم0ز هدحتست م1012 علوزتج لعدوتتمأط هدمت مدد ص عدأنات عات عام هن 0

 نسطعم مكصعتمتو ه0 مصقلعمسم مط ”0-1طدعتط دعصتسمغ ]ا . 210-

 عدتاداع معد قطحذتأ تتوق, دمك ها ممصخوم معدتك !انأ . 0وماو

 رممصتغ ه0 طادطب» د1-1[هطؤجسدلع ذص تعمتح اننتطلع مدلصعأمت5 7600) هتنانتح

 اكيح . ]ص هطوودتنم 10[1ههللولك 7ة9لع أ 2[هعدتت زاتعكات ءزاتق5ك 5

 مومموات سكتت“ هن ؟زءعمسحس "عممسسدست ااه . 3[هدجدكدلع مسصعت معد

 72عمجلزهدحنصت دد ةتطرستئةزمدعرتت عا ؟ءدتدصت ةطكلخدنن !اامل . >اهدحعم

 نستمع مص عزم همن ه8-1[هءطخقرج اكمل" . معحلزأ نحت هع 0علتتتا 6

 هععمتسمتت» أمل" . 1[هوهوكولع طمدو فعاد مديت أ141 ننهف ه1-110-

 مىملاذاك زج ةممع]]دردادد» ]م1 . (0هردحصعدكات 16661106126 مقاتل“

72,6005 111٠ . 
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 111١ 1 مطقلع ذطص [كهدلخلز مممعاتم هتسعتغ متصعتمءد 1كطخلع ذطص ةنزفط , "1

 زطص هق-8ءطوتعال جا-(نطملز هداذصأ دعوت 'قسصت» ٌداطط دلع ادتغاط ع

 رمت [ادتمذطذع 1111 . خط ”1-"ةططقم متعمد 06 7عدلزت5 دعمم-

 هك 1111 . دل-كدتعمس هل [10ز115 ءامفعص ةعمتغ هط 1طص هطأ ”ه-530ز

 1135 . 1كعمرتح ةتسملك لع معدفزتد 1111 . 81ههدكلع ذمكع تكتدص هدو

 كات ةطدصفتف ذص تمدست نظطتك عمل هددت ٠٠١! ممهأ كوع 36ععم-

 اه .٠) . 0ممدعمفغتم انرتطتف )ءأ“ ؛ موجه رمت هءعاتمومانت“ آمل و

 تسطع ةددسأ دصتلتغعو 31هوبدلدلك أءءف . طعتملع "عةعسصتك )'ءء“ك هل

 مما دزصع لوعانات2. 110م 01غ مماتاأت 7ةع1]20 عا 4ضوطعو ةدعتاتاتا عا 56

 11هومدكملعم ةدطستغغسدسك )٠ءال, ذح تك ظمتطخس .انطتتك 6 م0 متاطاتف

 2ءم0ز هدحدس . 0-21طم0زهدؤةصأ عمون 1هدعمم علت ءمدطتت 8هنز !هءحو

 متصطمم5 3016 .٠١.1) قملطسمول طب ناقص هك "قصت ذطص ج]-آهتغا

 تقع نتع ةتطت تسلتعمساأ مموعا عع تحتم 18[عاكلكحع آم.

 آك  ةسسصتتك 268. دع-8د00زذم تع ؟مععاوطتك 3110 76ج05)0 20 موتاع

 11ه هككدلكأ جصقتأ. "فسمع ةطط ج1-آهتغاب زنط 2ءعصوللعصس ؟عدتغ عا معااتأ

 موجع معتمد كيان *ءادوالعمد 18[هطحصحسم أل ذاط”م دل آهتغط !ءأ١ . ةفطسعل

 دس ؟ةلفص دتصعتغ هغ قمتغ قلتم تءاطعا] ومد ه1-"خططقم !طءأ) . 810-

 222ل1ع 1غعسسصم همرم11212226 جل 11هءاطاخنحسم : طمتا1[عد ندناطعسم 1ةطغاتةتتأ و

 دعما ممان]غ15 ةهدصتعماك عللرع ءمعمطأات .١ خلات *1-*قةططقم ةضدط ءهوه 5

 مدمس عون 11 ةمعدخغعع هرم صتغ عا 7/عج0ز و5 ءمصحتص ءدكات ةمخقعتءادلتأ

 املأ" . جلد 0طملز هداقصت ءكدفعس ةععزمتغ األ . 1طص هطت 20194 5ع كانط

 رصتأذان6 "ةسصتم دطط حجادآهتغط !١٠أم . 1عدتعطملتدعاط ةصعمادك 1101ةطت

 ممصتق ننآ هع [طط تةءطقطدتغاطت معانا ءحتنأ مة عاوءاتتتط 0طمقتت

 ةثسصخ (0 أ آلم . ؟دسصتستخغمدع ودا 7عدلزز5 ذط ةهعصان عت 2110526 6

 همتغدا]دخت عدصغ مانصتسسأا» لح . آصممتود ذص نتعطع د1- 110 ءطغق ركل

 (0ةماتكا نتن1 درعطلو 166 2عوتاتعات715 20 11طعطح هاوءددوتتم 7عاتت1111[1-

 ند زا . 8دططغقماط ممتع )لأ . دلت ططموةتطت ندأخ 7ءدلزأ5ذ ةهكوأ ه

 11هوهوئداكم ءقمتغم» ؟,ل . 1طص هطق 20151 ءكدلعسس دعرمتغ 2 190]ك0-

 ةدلكتس ونتتأ ءدمتغ نعطعمم 1كم. فسضتع ذطد دلع انهتغات 1101 ةت1260 ام

 زاد 0طدئ0د11د1 1كتلددم د ؟ةصعاتا2» ءمطصتاعتن. ]10 ءمصقخت 1طط

 1كنلشس طءطعا]وغ )له . طصصععمو مءعجلز هصدسم ستقع لع ةلئانتم 65

 2عجلز هدحتسح وناتأ 20 مدجغع5د 110517511 تةصعتسع ءكتصت. 05]21-0100-

 ةصث مدع لمتت» ه همم. قلاتلح جلد 8خسنس ءةهرمتاانتخ هط 1طن ط1 5-

 830) هن دتسعأطتك 20 81هىهكذاحتسم دماغ. ةطاح ”1-!1هعطقسو هلع

 1طدعطتفست (4*11, 130*, !..ك) 31ءاءلكحس هطوئلعم ١"



 الن
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 قسحتتق 269. 41105 جا-11ةسفن ماهزتج]ةئ2 60110ةنأنا31* 7612015 ان 0

 ماتحس هعدم ؟10عدصأ. '8ندمتتا انك ظدعاتلة01 ءمدقخد 1اطةلطتس هلع

 ©طد15)140 )لذ . 1طدح هطق :8350-5) طعالاز ععتون هدس 8[هءطغفسصتم. قط

 راح "["نلأس ؟ماتواتح ءماحقتاتت“ لةعدطمُوال م19عاععااتاج ءهما1011 531112

 ]وعم ةصمووربع !ءلم . ةشلق موعزمدعست ةصتغ ءكتدص 10[18ةكاولكم اء.

 11ه هكلقلع ةدعتتاو حاصعتت فانت )أ . 0ومعود مود اص مق 0عءعز0عدج

 اهلك 'انعتقتك , نطأ ه1-1[هءطخخ"و ةزكو هه )اء, همهم كملف ةعععماو

 ىمعتكاتل“ مام ممدلكاتدم دمام اء" . طلح طم55 هزمات323:110526 110-

 ىدللولع ذح هم هعن دتك تنتقد ءديتوك !ءا" هر وتتسم 828391 انا 616

 ةععمردام "هلطو همعتطتس» )أ هن جود رمعدقع5 ةععماطتق زوععأ. /معه0ز1

 هع 6110

 110 ةيدتت ل كدرتس هده 1عا1201111 7اع25 ةععر مااتا0 , 0116111139 0

 سدلتقستاتد ةطسعلت 1طط 'طةلفت. 1ةطقلع 1طن 1020350] , ا

 11هدمرحهاةحدطصستحع عن ططدسعألا ةصععرد ادد 11ج علان. 1قل 1طن 1131:-

 (طقتصح ممانكاتت" 0مدصتصتم ونتم01 طقطاتمتتد ج0-1طم0زهدؤةخصت اك .

 ةلسعل ذطص ة[هطحسصتسعل هئ-1ةز5 هذسعت ه]-11ةتعدتص 10-31ز15 هك...

 ارح 1ك0ه2050) طموعتاطل05 120120165 26عام

 ة[هوداتدلع مولهشتاسسم مسصعتمت5 72ءصس0زهدخحصم 126201. 01هط قست هل

 زا ةنسخم هم 0ملنك ؟".2“" . ةسصاعملقت قلتسك م-صعأمت5 7620ز هدنتطم

 داناس نوفدر» )أ . >اوعمت خطخ طدتصتو 221 ةنءطاتق 110ه10لك1 6

 رديوعجدتتم مادطانعو ملطسعتتم ةطص 1ةلشص ةوصقتستوع ام . متعدتح

 (ةلنع5 15د 1آكمه1)2050 هن 035301 ةطنح 8[ةنط]120. 1طن 251 580-5) ءاء-

 مانعممت ظحطاطومسد أ اكمساعتمندس )اك . ووو دتعامتك 06 6015

 طوس هعمزلعدتملتد د1-1[هءابتذتنع جه ءعصدلززق مدوعتكتت» آفا" . "حسو

 انا“ طوسو هتعصتفلتف هردمان عت ةقانلا "دن . معاد عمقتتم !ءكء. 1210ه

 ةمدصتل ؟؟ةعتضحست لمعتطم» طلوع ذص لودمم 7ةسدلك عمت !كح. خس

 اج151 8لتم5 مدس ءرمتم عرار هدجانس 601101101265 01م 6 05411185 و

 ممل طحعدتعرتم طماتكوأ. 5ه]دتسختت 5-35ءطقكتؤست ؟ةرتحت»- 11

 زسردءادن ,١11) نكن نتمومع ةءاتطا اء. . نع كيس ةعسصتتع 06186-

 مدخاتدتح همم صتخ 7ءمرلز هد )الأ . 0مدختم 11ه51ة1لك 30

 اد" . 31هوووكحاع دصخوت نحسطوسم هساعمستداعمم , قمصصتتتط مائل عازف

 يوعاتن مصصحعمم مدهعلح عاج مدسل دوتتع ءةحاتكت5 ]انطوت !ثءالا# .
١ 

 ذطن ة[دعاطاد0 زد هدماند 18[ههلأولك عدتك تكادصطت ةععتعتكات )ءالأو 9550©

 لكعزصسلم الخ كددص ءمزدتتع ةانزك آ!ءىم . 11هزانق طمتلتغتاطاتق 101161“ ]2118-

 ا”

 ار

 رك
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 مقص تطادق , 110ة45لع ةانصح 7عععلعع زانطعأ طحعأات 26 طق تتقن 0

 نءامدتدع ةطعحستك الممل" .

 اكد ]1 هنعد هغ !ئطعتت هع ةطصتلتح معصعتمت5 72ةم00102 ©3م18191 823عاطع

 0ةمتدس ةصا00 نعانصأات. والدم ة11ءاكلكدو ةدغع» صدتلتغو5د 1طد !ةلنصت

 هغ ممتازا ع5 كولتكقمر ذط نمم الل] هلصعابسأ اد“. ظ1مععضوتتم 1طص '[ةلقصت

 ذم غةصمام 11ءاءاعسم امل .

 قصصتاتو 2/0. طسسععرب5 7عجلز هدخبس انام علان". 112010116 انتر 6

 ىممتمتسدسم ؟ءعمئتصأ 20 18[همدلادادسم. 1ممعفتم ععمعتهلتك امل. [مطق

 ءومتأكتنت', دمان]غ1 ءقرماتكا ]طفت محسأانا , طناتأأل 76201 ءقملات12 111“ , 5

 ممتعا. طلسم ءعرم5 كدت 8110, ملث 1طن ةطخص , 3ةهادنسخس اطط انزذست" ءا

 دلتتق ؟دعتسمأ , م0516 علتأنابست ةععءاطان ل101 هللدلك 20 ءمماعوت "علعاتمأ

 لكل. [ناغستاحست م"مءاتسس )211. 8ملدتصمقس ةاطط طزةست“ ءهمتأغاتل“.

 طمصصععمو ةصاوسءذدع !ء.11*, ىلث زطص ةطذص هأغ ةسلكماشت ةلئنك مالصسح

 نقرمتم هع لعلسمأ ا. . طوعدستفزو هع لعلتغ أ دعمتمس ةععاصتت !ءكن.

 قطان :1-" قخططقم كت ءقراتغم متسعتمتك 7معملز هدحنص 83عات0خ لمس علت

 اك . هدف موعأادم ءتد"مصم]0عكعاتك ةءعلئاتمدتك 7ءعصقز هدحنس !ءآم. 2وق-

]121203 

 لؤمدسصكلت مهمعدمسس ؟1عامركدس عزتم1[هغ 06 طمدصحمصتعو ذط ن113 مءاتأأ

 قصفت عدم ذصرور"هغمر» ةيععينفاتق. قطسصعل ذطص ؟"نلفص هطتغ ال١ . هلع

 1[1دمدص زطص 7310 مصععم5 '1!هطوضماأ3خساأ مممد” انت“. 110*غدسصت0ل 7علتك

 موصتةحتممت. "1؟نص تا ةانف تحتال دس 8دوعاطلفلت مصخدتح 0310 خاننح

 قمسصاتك 2/1. قلئلهسضتسم 5ءلتاتم 116لئصدع. 'ةقست» ذط> ها]-طهتاط 16-

 طعااتك 0ععاويضومدع عا 8[هطقسمتعل ةطط '[ةطلع م2 عقعاكات“ خ0

 املك . ©3310 ذطص 1[دعاطله0 ه0 طعاطتس مدغم "فسم 1طن ه]-آهتخغات ذص

 طوروزلعمسس م08 دعامات. طرسمعءاتدسد هن [هجؤطتصت ةصاعت» ةطات :1-* قططذق

 لتس 110دقدلك هغ 0طمسصقس هك هنط ذط٠د فمطسسعل ةطص '1"نلشص. 11

 ؟دعتغ, هعمل لعتسلم 1116 ءدلعتس جععامتأت. لنعمل زاد هطأ 250-5)] ءمدصح

 رجسوط عصمت ظحمتستس لمدد عوازعادسم ةك- 1ةزثخ , !ئطعنوخدت* طلع ه 111 طاق

 هأ مممععتتس هم طاتق عا كانو للعم 1طدح هط1 ”هة-830] دتسعتا ءأ ءدماتح

 دنس 0معغ 8دعاطلخملست ]ام . 'انستن]نانقأ

 قسحتتك 272. [دسلق زاد طآدصصلتنس هغ 11ةسفس نطقت ل12 1ةتدعأل

 هععتمدصت. 20-ططمووذتاأ قاتل اتمام ه21':ععلنع ةعتغر 560 هاكات“ ءأن

 نحس عمت )1.1 . 03كم ذطم 1[دعابادل ه 2ءموزلع "علتتح هب 1101ةلكقلكم

 ص دتصعاساو ءمدزت عت, ةزات5 10مم 1كددقتلل طاح ظماطوا ةءرتاطونسم ةاتقتص

 عال. 1عحوع طممأغاتق اذ ةمععومأم. طعصتتف 8دعاطلللت ءأ انتا

 مر

 اذاكر
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 يدخن هك-1ةز1. 7عملز هدحتس ةعلتاتم 11ةقزال. 110ةللذلع ءدصاتغد ةصح

 اهات ةقلثأ مسصصعت مزق دائم ضدصواتع لمعاتسم ءدمااكهدئانس 1260101 )116أ

 الأ.

 قمسستاتق 2/3. طصمواتاسم ةصخعتخ 1طد هط1 1820154 هذ "فسخ ذة” د]- طردت

 1هطخلع ذط٠ص 1[كمم080) ءكدفعسس ةععتمتت ه 8[هاطمتطسس عل 1طن هلأ 5-550)

 1مل ةص كزسعاتاد ءمادز 1111, 01115 5.

 مسعد 214. 11هرودتداع 20 ا]كيسمخ م02 عزوءلكاتتخ 20 طعا]تتتت 10

 "قرست» طنب ةادابهتخغا. 00011[ ج1-1"هعطقتتت 1311:061113:11 6٠

 اسم 275 هط هئ-'1ةزذم لم16 ءةمتكتت“. 18ءاطلع طتع 1"ةسكاتس 21-' قطلك

 زر هلع ؟ةعاستم ]د0 ءسوتتاعرتط م61هعومنتأ ان, 5ع0 ]مسمع 15 1

 عمرجوت آلا . .هوعمسص ةهنحصم د 11هجهقدلكم ص حتسعاتا2 ه1طةملكاتت“.

 1عمهدكحلع قلتسس ةطدت ”1-" قطاندم ذص ءهتقاملتمس دطمتغاتك !اأذ .

 قستاتك 2716. "فسم زاد 91-ادتخا اص عوام 160لل1 ءأ 12

 يكتم هكاحتن. ا8معلتاخم 81هدجهتتدلكأ 20 1[1ءلتدست. 81هاندطحصت عل طاح

 جطأ ”830-5) مون ود 1 1"ةلفصت 0عدعتتت ءا 56 010ةلذلكم هلل انتت83

 لاك . ةومرج] نو دصغوتتم طك عمت انتخ 1 ءم111 دست ةءاددلك اك. 100مل

 جدصحم ؟قست» ذا جل-آهتكط ةعطتتم د:ءاتءا]ز5 لععءاوتتهماتت )آلآ .

 مسستتو 271. لذعدسصخات 20 موعاع5د 1طدح '1ةلنصتا [طوطتقتأ. ""نططاتل

 8دعا0401. لؤفدمأم اد لدلكفط زانلتعزتسح 0ع ءهرعااتتلتق 2320:1101

 لااو.

 مسستتق 278. '[نستتاأنات5 82عالخ01. 1هدطصخ لل ذط٠نح 8هآاد01 ( خلطات ”«-(دا1ك7)

 ةعورتم ءعطحتتمأم آ1؟هعتكتسح 0مم عدأزعادسد 1طدح ه1 1)85850-5 دمتخأتل

 1لؤمتخاسم 1 ماحدش ءهعتعدأ. 110151[ ةععت:هاتق علتأغ مه 2

 الاز1 . يرسم ع ةهعععزتام ءاتاتق 1201:1111 ه556م قطان ”ع-('ةلك 0101-

 ردالسسم هاذ ؟هدستاتدس ء؟ ل150ن360 112 لمدتحتتتتت ةاتحتتطص 83810803 113125-

 مرن "|". . مرر ”:1- قةطاطُوم ه تكأ0035 !3طعرتوأاتت*“ د 0م2265ه11615 كانك“

 ماحات ”ع-(ولك» مصاصات لمدططتتتم دطماتطتتك و 061206 ءىمرصرمءةعق 110-

 مدلل داكجس دلت عرتع عبس 3011. طودمم ءاتعاو هدتحتتتو ءزاتك آطهائه 011-

 متسمكات. 110 دسسصتل لح ةصقعو 20 دعلمم 11هردتدلعك ةتدصفتعمدك اثل)) .

 11موبهلأدلع دممستكدد» !1)* . قةطدد ”-"قةططقم جا-110 2010 56665501

 عوز صحتاتت" ممهأ هلعال[هاقكح 1011. خلطات ”ع-('جلعم ءمدصرم»:عطع72016111 ©

 زرح يرتععت» لهتاتتخ. 0اهتلهالمها زان ةهادتسختح 112 1؟؟هلطط 17ةم11ا15 1

 ل هعزأ , لمدح عدازعاتد 1طن ه1 1)530-5 "ءادوا1] د ءان زنط قل 17330 552111.

 عم 1كحضسدت ماحس 10 1ع د طاكشاطع. 1)13-31 ءمانطتكعان 12 ]0136-

 لل ءمتتمردع ءمدحتتت رمد (ضاطبغم )اذا . 0ةكطقعطتكسدتتق ودنت تك 205ءت-

 اللزر

 از“

 الاه
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 انا
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 2وعاو

 ظزغتر» )ذم. 0همحوصغاتك طآدصلخاطت 1كمتنطوأ ءاندتطص م1126106 76-

 قزورححسسم ١١١ لؤمعمسمل طل

 قسصساتو 279. جا ل[0ه1551101 لانتتع هاتنعععددزهدتك 201651 ]3 عا قل

 110 20ط101. '1"هعطلز زاد 8و1 (5و3ع م"ةعاوعأات5 هب مودع 1طح '0'1-

 ]نصنز مدحت ظقعاطتاطو لمص عداتعم 81ه وكدلك عا ةععدنعءأكان عزات5 00171,

 دعا دورم موعل وعنف معوتتف )11 . 810 دسصتل طمم زان

 0طواز قكاتد د110-1*غةلطت01. 'ةخسصد» زانت هلدآهتغط ذص عضوطتمط لن.

 روع ذطص 4ىطسعل هطتغ, ةتدتعت» 1كهصمختا ذط©طط ةطصعل هذ ةتععع0]

 1م ج1-طزوععقع ءكدصح هم1ع201015 0مدتك 8دعاطلخلامس» ؟عدتأق 2 316

 رطم 12ناضصن. 110*غملطنل قائدس 1طم 1نافصت انحمعوعتم معاذ )"ع

 قمطسعل زطد "15و زاد هق-5ءطقتعا 81ةحلتص هععاتجوأ. 1طن ةهطأت 20لجت

 لاتطعؤاد طفاطنس زمكعتع 8ققتم زاد دصغطمتمو عا متزن 18

 )اة.

 قصات 280. اددلأأج قطلودلادس لطم ة81هطغ2013 هغ 5ءطدت]حصحدسم

 قاتسسم ج1-[[ةفدست زطصد 8ولطل ءمصصم»:عاطعتللا, 111122 27086 0

 رماعم مع, الط لتست غانا. 1معلتغلم ءطماتأامع ءمدغتو ظحستت 5ءاطقت-

 طقص ذص 13[ءدممماحصتمسم .١1) ىطسعل ذطط» آ1ك5 ذطص 5-5ءطوتعا

 نمطدخسسم ةماوزك !اا ذب . 8[هطحصسعل ةطص هطأ ”:330-5ز 1[هعوعاتومسب دع

 رماد عم ه6. 1اح هطأ 120154 مدمن“. طفت“ 128161 ءزاتكق أ ةن6عع0ل.

 لطرد طحت“ هعماتبعتوغ "0مخم اء. طزدتكمد» ه]- 1[هككقحوتلط هطخ

 "قست طم هلدآهتغا 1مضعوأ ؟[هنمذطشس 1كصختل ذطصس ةطسعل عدة

 لعامتدسد "عمد 06 كسك. 180طأ1 ةعردتقع دطممأات ؟ةفاوكتت" اا*1 .

 قستتاتتك 281. 113414 20 0هرماتصساتا2 ةاتتتا> ![هاطقط1160 1طن 351 ”5-

 830 علت. 131-25 هطلغ. ظءمعلتأاته ءكددالتكحم اح 1[1ءلتدسس. 21-[[ةقدط

 ١اطح ىلا اكشن, م12عامعاات5 ظمتزا تمطصتسع 182481, 56 ةاناططت 1 110"-

 ملام ااا . 1رعمولتأتم ءطولتثكقع ىمدتعو 1كدسصقفم طع 1[[هصصل اخ

 [مزكذماَد 06 دنعغمتح. 11ةسلثم ةعمانجممئاد» آلا .

 مستحاتك 282. لاتدذا> ءطق]أ1 5ع 016عو طاتنم 5011200 م0570 01 ات

 (حدتسنم 1[8هتنهلط101). 1لند 1طص 'نلفست , تعدد 110 هلطتلت , 8دعطم

 . قخلسم جقحومتغ. 0اطملأثلذ ةدطسستا 6 11هىمممغوسصتمس )11 . مددتم

 ردد ةدسملخس 5ع 0علتغ, 0ع100ع ممدأغ ظدعدسم 01100116 د0. 11

 1طصس 1نلفصت ذماملن كذدت» 20 ءطدلتكسم ١١6 . رضفلش ه مضوعتتع لثح

 رصتغ تشع 1114 . لؤفعمك ذطص هطت ”هة-530ز توطعاتتو 20 ونعم 21هطقتصم
 رصعلعمم 11ج ةعطقع مركب عتغ. ؟؟؟ةعئصضتد 0دت0هلاهلط 20 قاطتصم 1810-

 120103 طش ة1هاندسنستعل (دل-ة[هاك211) 1متر ند 011 ان1: 6

07 

 انالردإإ

 الازد

 3 اماه

 ارازرف
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 هصصم معلنا ("1 م). 310 جلطتلت ةصتستتق هع م5 اا . ©طمصطصخ

 مددت ذطص 4مطسصعل دطص ناقص ةمدعتلمطد» )ام.

 مستند 283. 1مولتكلم ءادهاتتذع همدغتو طقتسفط (0ط16312)2110. (09-

 ماك“ ه 1هددتسم ظلتم طآدصحلذمأ , 0111 210 م172610210 761912 5

 هاطاتسعأ. 836: زذطص طدسطقسو هععات مدن ظادادذاطاشسس دماططتسع ]10132 -

 رمعلت5 طنط 7210 معصعأمت5 'اهطدضئأةصت. 'فست» ط2 ج]-طهتقا ءانطط

 هطوزلعأف !اذأ . ةاتازت لانععد ةععومأاتدعت 8دعاطلخلسسح ؟ةدتاتصا 56 6١

 ءاطواتكهع هتطز اعاستأ , 10121ع2165 د الز هتقعاتم 2110 ن0 3131211 2

 نتعام م8112 ع2:د2. تاهكمدتت (00هدمأغةطختصههأتطط 05651068, 6

 11هعازسدهخنسم نحت 11 لععتستق معال سس )اذأ' . طزوتمعات عانع 0 اتت

 دم دك طخسنم أ ةدعمعلتغ !اذأ" . هعلعسم ماتم ههماتك هدنانتم 1261“

 11هوازرطسنمو عم 8مصصقطت م5 !أنأ", "0مدور» ذطص هطق 201ه هه ةدطز1 نأ 509-

 هاو 0طدتلداادط (؟لد)") نع 8و الاد . مولع طع هطأ 20192 "ةطعالو

 اأدذ . موفصحتو ءزانك أذا . "صحه تاط٠طص هطتق 801ه 8دعاطلةلاددط ؟هطتخ

 رانا . "خس زطس دل-آبهتغاط ةوتتطتأا هع 83124 ندم 7101556 هنأ 5.

 قسسات5 284. 'اتصتت] ندد 1[دصوانمأ. ظطقعاتط ]وصحت ةطقتمل ءأن 211056 5

 1[ ةاضفص1 هك ءدرما1ت05 20 ءطقلأ 1 ددح ططتغأاتغ. ظولك» ةطنح هطأ 10122 ءاهح

 لعسص ةععامت6 هن ةدعتخغ )110 ١. اكدصحتسانانق 8دعاطلقل1 متهما عل» لمدمد-

 ةلعادس ناصع زدصاتس 011 2022101عورنوتن طه عنوع !11) . ملغم ةدستتآح

 اناتك ممماعت» ممدصعمتو متعود )111. 810 دلطتل مادطاتعحسمم ة25ةءئو-

 لمدعسمج ل10 ةحكتدع 1مل ان: ك1, همت انات5 0د10ه11وط ءادطصم 1عاتطعأ

 اال . 1801 ءطدسم ن0 متهعموت هس زانقدءت"هت !ااذ . 8ةلعع نطس هطغ 2015

 زم '!"دطوساحافص ءمدقبعتغ )الح . ركوحسمأت ههمانحأ )الل . لمان متح

 ممجذمهددقع ءدكع ةيسصقتوفع د ةعلتطاتق ءطهاتثتحو ااالير اللا . 8عطعالتم

 مط آدتئادع طخ ةهطث 20194 [ةمدطقست !اىء . ©نمدصملم هع« 3

 يوممتأ. 1"هلدد مسوعلتعاتم هدما*ه1هعمدستس امل". فمش امتلك ذص

.1 2106110 

 قساتق 285. '!هتزتنمع 00عع (ةلئط 1طاح 8100112 ءماطحتتت عدأ1112 2616-

 عضصسحتمدختسم 8[عاكلكهممدناتست هممتسلات2ا هأغ 011 ماانصأ. '”ةسصتع زان ه]-

 آطدتأنط مجعللعتنان» 1صدصمم>دطتدع 10عم 1ةدمخ111 1طن 4طصع0. 1ط٠ص

 ها-1ءطععاطغل مدعم كاد [هسساعم , لع "هعدتات ةصعماهحنحسم (!ا"1) املك

 ولع ذطح هطأ طوادك ةكتعمد هطتغ )'امف . 38[هطحصمصصع0 زاطد هطق 5-530

 زل عروجتزهسح عللتك ةأن زنط م0ةعاععااجته ةسصدعمتدع عا قة لطعتط210)ة01

 مدل” مهاتا. مطعم عل دطاح "15 زرع ةق-8ءطقتعا 2201:1131: , 21111 5

 81هانديدصحصت عل معادعا] دن ةسحتل1. 0طهلأ11وه كبسص ءدععطعااناتت قةطتلتنطت 21:0-

 م

 لا

 اناس
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 رعكعغمد“. عكخسنس '1نلتصتلو كاتطصل]5510215 ء0م201110265 م0511.

 ةمصاتك 286. 1:مانعمدأغتم ةسمتلن. 2وعاتم كدصح 1طص ةلشص )امال.

 ماطاش 5550 هل-طزدسدفاطتأ ]عدس دع ماتسج مصسععمو ذك 8وطتتس )امدح.

 مروطعع ع نتطات 5ءطحتطقس ؟1ءعاصتدس ةمصطقتات 1ساععاوسكر ءمماقك ءقح

 اثاؤع ظطدعدستك. ظقعاتط ذص حتسعاساو ىمدزتطسس» عا طممدةغانل“ !11 .

 قسد 287. 81هطحستمعل 1طن ةطحصعل زطط 153 نعمت ع ءك0281111: 0

 ءىمرصم7:ءاط عدلت“. "1كهنزاأهم كاتمعت" هدأ ن1, (ةلتط ةطلت 8100115 1ص عت

 قعزخدر» !آز1) . ععطاتد 1عورحصوكمستست هضعدععم ا تطات5 )111]١( "ةططخعم

 زطد ءةرصت» ج6-1طفسقجبأ طغااسسم ىقمصغخو عمد ممهصلهطت» ١11 . مط

 "؟[طقطتخ , مةعاععأات5 1هسفمت , ءاولعس ةععامتل ه ظمطصمتتلتق عا ءهماتح

 ورن5 00مماوصأ ل سم مماتس لن عاغان1“. 1[ةدص3:151 خطط 4مطسسعل هتف "فس

 زطس ج1 1رهتغاط ةيدصواتو ةماتحاسم ؟ةعاغ )11 . 1[هعع لهرص عع عاف 1طص

 جطأ :1)9550-5 111 وغزدس هءءءعووز5 نتقمأ عطعا1 عن ءمصختت 0مطحتساتال

 مووعرو ةسصطم ةعتفودك ىمدعتات ندد هععدمو ج01 قععومأ1 (ةهددأ آلئزؤت“

 1100طوس) "لاذ . 8عموقةتغم "ةططخمأ ذطص "ةسسع 2]-اطدصقتكلأ 12

 [عويسم ومو : ؟دعوطات» عا ءةماتكاتم 11ج0ز دنس هطلت ءلغدع 111, عسل

 ةمواتد ]ئطورخع لتسصتغ تغمس آا1 . 12حمءلتغم كدلثكقمم مدد ؟[هعئلسس

 الكم , ؟لذص ككدد» عن قرمتخادت. ]ص مد" ن0 عم ل كسزص ع ءاطحا1 5 ماتت 12م1 95 '1'ه1:-

 دقت , نادت ؟؟؟دعتكم طح عوسأر زصععصسلتم دهكتسس طغ]11ءدتحتس 7٠٠١ . هكون
 زطص ىلث 1رعنسو مسدعق عت مصقستم. 8[هطقستست ع ذط٠ص 7210 8ز00زذص
 هععتمدتم ؟هاعمع , ه 8[هطفصسمعل ذطد [[ةدحفس , هل 1رودصصققا ةط٠ص قطع
 مصختو عدد طملتسكمر ةض م10ءا16 ةاتررعت هلت“ عا مهانا1و م0515 معتك

 ملال . زرعوضممأا زص م01 معتو ]ك3 !عدقأ 011 3703 667673121 2005

 عوق, قمرصعع عدس هغ [ذيأخ (!!1م), ىووعتع مدصخسمات» الأ.
 قةرورواتتو 288. 2ءمالعدغته ذص قلطع»طدت0زذص. '؟ةلططع ةطسح 101 طحت عل

 زاص "قرصتع» ذط٠طم هلح] :هتغط مما 2ه5106. 8[هطقسص ع0 ط2 هط1 5-
 عولز هطزغ مكلتس5د طتسلخل ك ىمعععلتغ, ذصحتخم فقم ذط٠ص هطأ :5-530)
 1ةطنع» ةىطحسذمم ممتسدتكيت» )أ . "قمح ةط٠ص هل آهتغاط ءةهمالكات5 1211:0-
 تعد" 8دعالخلسسم. '1ةطند» ءممتدم رح 2ءوهزلعمم ءعلتسع لاتطعأر
 زموو دورودك 510ززكأذص م08 ءقعاج“. 1102010 8مم 01222012
 طمازسسم مدعو 1ةطتستسم. 1كسصختل ذط©ص ةطسصعل م*جعاععاات5 0طم2ةح
 علمت كنمدكان»» عا ءمصطعو '؟ةطتسادسصم ذص 510 زكأذص 1ص ععلتأا ا”. . 1

 هءععاتموت طوجوزلعس. ظدصف 19:5 قلتلمس ([عمضمحاتتم) 7*ءاعءاا عند

 ؟زصعاتسذ هغ هع نمو (دصتش معالصصغ. 1كؤعمأ4 ذطص هطت ”250-5] ةانسس

 عمموتتك 21030 كاتموتدتك عا ؟دعقأ. ]كهت”اتنةا1 6 111112111111.

 ز"مك

 اناذإا

 ارازتاإوب
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 قردساتو 289. 1مم ومد زد م0119 1160251 م6186ومن1 111 11

 طرد هطأ ”1-!عجتتع. 1105 1٠

 0ولث قدك 1101242-21 13. "قسم ذطد ه]-آرهتخاط 1زدغ ع6 علان !آاءح . 1810-

 دسم عل ذطصد 8كخضصتس هعءعاتموتف 8قتزانس . 830 0هطمومألعات5 110 69-

 قلنلخ ما عسل عند اا.1 . 1؟همتحتد د]-]كةمتس طاح 0131021]هلط ططعأاتتأ

 8دلضساتسم , نان1 عز ”عدازغ عون ذص ءمدقأللو وطقأع7ء201 ءاطهاتلؤكاتك ©

 ةمددم 30::110ط101 د داتقسم. 11012211 83010 لونتت 1106923 55

 [عفدزرسم طمماتعاتا) ءاتطح 6351616 هتاتكعات][31. 28301 ه ظء7510مه 5

 8همالخلمطد كاعدتتاع ءانزدأا عا حاتم لان عءااتا“ 6016 ١1٠١ "هل

 عرروعأف دعدتدم ها عئهطتلع 0عءعمطات5 مع طقلطتسس 81هطمستمسع0 ط٠

 لقممك )ال٠ , ذم موكععامتعسم تست عمدحتسم دممتأ هن تتعلق 111 .

 طمقسو ءهمفست نص ءمصقج 1[هطفستصع0 ةطط 1فعم4 ١1 . ةطه هلع

 11ةطنل قلتسد 31هوىدتدلكت زصخعتستغم“ !!11. 1مدصختا دطص قةهطسعم

 مصصععرد (0طمسؤةعذست مهوازه ةتمعتد5 1طص ]طلزهداقتح مة عامعتط 11-

 اوستن. ةءلتاتم 1كطقلك ج1-1دسنعطقسمت , تطتاتق ؟ه 0معأطات5 8مل

 ركوضموتت ذص 5ع. متلك هتطت ةلتاتك , لهط]5 هق-8ءطمتعط, 5ه ثلثح

 لدنم هدوم ةمععوصف, دمات]غم5 ةقدوءاوف هطغتصسمف زمام 1كهاطتاوم آه.

 لممءاا ومن هع 1ةاتسصتلمم 111 . 11ن]غتم 1ءامدةز5 عمم[ هغ35, 0طةلح

 04هج65 ؟1"هعاطقز ذا طزوأ# ذم بدنانو طويصقفءز !!ا11. ةوطزذ ص ماتمءاتم

 معرتتا. 1*موتع» ج1-1هدوتس , 07110 دهمعنآ , أ كاتععع0]. 116 ىمراقق

 معوورمأل من ةوسصمفع كنموندك , ةداانةهغان» طسصععم5 80ءاتسص !) .٠

 ممعزت زانق 11000-21هغاطقد» عا دل-1[هغةحكرك دلك. 1ةدصخت 11 طن ةلطط هل 1

 معاطوا1 عمد 8[هطفسص صم عل ذطم 11سم ()!١م) ها 8هتزاتطط 06عءاتم3أ1»

 قمسصصات5 290. 8لسصخغتت 8دعطلخقلدص» ؟عادتاتتا 06 ء1201طا35 ع1

 جه 1م وأل5 ةعععرر م. '!ةطت» دعممد "خس زذطط0 ة]-طه1أغط 01

 مسعف قمم الث“ ؛ عماتكم مطنش 5دتلن هل-0طمح ةسمست )1. حسصغم
 ظوعاطقخمسسد 1عدتكذ 0ع دحمتتنع آس وأت 3]121. 181 هزا15 322]-

 ادن هم هلة 1جطلأ ال16 . كنع ةرحس هتاطأ ةنطزاغر ةطعماقف 8891 ءلكت

 رصدحتمحتم مدساعسم , 5دلمستحم هدمصعو ةمكوعتعنغ )11. حاوسوتتم

 رمان ]زومت5 8وعاطلة0عطقأت5 وناتوع 1151959 ءوقا2 13

 11014241 كدت دمتم ءمصط»و [مضم غمد هونغ )1. . قطان ”- قة عاق

 (11) جه 1عوسصمتتس همست“ )11 . حسصاتمد ؟1عام»تحع 06 1كه7-

 ردود )3 . 1طمح ظخسن مهع1ععأات5 8دطتخقتست ةعتطتت 5ه م0ءاتم

 5112613556 131103105. 8 [كوسصقأا 1ممررزتع معمت 20 ةتسانس

 مرهف عا مرختست أ ةمتمؤماو ودعم ه مهفلقعءأام ةمععمزا )ا . ]ممم

 رار

000 

 اراراز

 ا
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 رات طع]11 ءمدق»و آرت وغ05 2320ه: !ل1هط حسم عل 16د 501 طش

 ارارسلل

 قردتتات5 291. 1عوصم 11 03 عمدت هلدلعدج 3ععاماات 2. 2112665 60-

 رختسم ؟نعتنغ كتم 1810005-21 غءاطدج» عا ج11-1هغدج ودلع اا, ءةجتسمكانت“

 هغ 20 81ه]1؟غدك تسمم ظملكلعدصح 0 عاتت ان. ط1 عع !11هطقسمسم ءلتك 1طط

 مماوتسقم 20 مدعتساتس 06 ؟1عغم-12. [1ماهزأ65 ءطهاأاذع عطل

 تحرص قماتحتم )1 . ةدمماتعسس ١76 . تاسع دتط طمدوس 5601:0-

 همعرس ةعتلنمت !ااكب . 8[هطمسسعل ذطط 5ه]وتسقلت ءانتم ةع1'أات 1:0-

 قعزدنكد» زص ومس ها ةععوماطتت 5 10111081223 0

 معمعس ؟ةعدغ )ذم. 1عمقتل ذط٠ص ةطنسعل دطحعموتت 19161013352

 نعد "عممرسأمك 121 . رعوضسممتل 8مططوس 0ئةمئانصغ. 11هداتسأ ةدح

 مدعدحمت تسود ةندخذلتومت )1 ةء.

 قسصتتو 292. قمل »هدتعتذ5 ن:طعصص !813*ةععات همرددختستغ. 310]طهسضست

 زاد 5هادتسخس 4قععو مطب داتطصستغغتغ , [1ةسنصم '1'نلنصتلد 12 م00

 هءعوم !)هأ" . هومتغم ج0-1طد]50ز11 ذم ةعوومأم !)هأ". هلع مأتم

 ومالك هدنصم 12161 !10هوا1 2205 عنا 5 ارم

 قمسمات5ك 293. ككسصختت 0ع 5ءهلزنمدع ج0-1طها1 071. قفط اآكقطاتق 3 مو0-

 نطو "1ةطخت مصمءعتمتك طووزلت5 ها 810ز5أقصت ه0 ءطقاثكحس 1"هطقأأ

 ع( ةطتساس ههءم؟لذؤع هغ زصطءءللاغهغ5 ةجتعاتنا !!ءو. 1عوسصوكت

 1ك طورولعس 05تمئانسخغ 00عع 8[آدع» !!هأر )!ةهاب . لكوسضمفأاتك 12103-

 معصفتك (هصاطس هععاتجوأ عغ لحصمم ةزطأ ةماطصتغاتغ )51 . ه1-[[1ههدتص

 زطرد دس لقسب ةغ ة[هطوسحصت عل طاح 1ةطقلع 1طن 10203011 111112(276180-

 ند" 1عورسصوأمود )هم . 8آوع» د هاتف هءلتغد» انك . 81551012 12161

 [عوسسسص همس. 7ناعدتط مدع لمعطاتس عئاتت ةاتقعامتف ١١١ . قودغ0-

 آد5 زان [كخئاسم طن ةطسعل 1كم عصدع5و 0مم, ه07135 2

 هنصت دصتوددم ةنصقتا عا دمتم ممالغد» 17117 . متلو هتط ع ]هقتطاتلم

 مرملتغ 7 . طمع وينعمفتم وانك ؟تانتغتت. 18ةدعت ماتو !هتطاحلت زانق ٠

 ركجضسموت1 ذص لكحتصحتت ءاولعس ةععلجتسمسغ , 810غطقشقدت» ةذطح 11500

 مهمل عاقادت» م"هداصعوع 17 . د0-1طح]5)1:0 5 ءمتتق ءدملت هع كات218-

 ندع هغ دتصعأات5 8دعاطقخلمس لمعلئان» "ام.

 مسصاتك 294. متلك دتط هررتستأا مة عتتاتا> همت ءوأا112 261:6811-

 وطمس !11اءل وصمم. 1عمدحتو 'قلااؤصت زطص [كهدءارسسمتت1 (!1.) )1.

 1["ععصصع 20,000 طمصصتسعم هععالت دات“, م72علقسصت 111ععصاقعطل 1هعئ112

 [ركوضسمفلا 110" ٠ 1[هطمسسعل ذطنس طؤحاتل ذطد جل طزدضسفط 1[نكقط

 رصتغغلكاتل“, 6 ذ0صل6 ءمرتقع دقحورساتك 1عمضممأمو طصتغاوك 1٠ةاأ“

 زنط

 اها

 ارارعو

1 
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 2ن1هتط كملف ةععامتغ هغ موتك !)م . قص هدتتعاتق 20 5

 11هداتصحمدختسب ةدصمتك , اكفستح 06نومأدطبد» )أ . 1ععدتت مصحف ط وتنام

 رعلعرم ما1مدعسل ءوماتخح هدام م10همماحاتك ءادهاثاهع طالب .

 قمصصتتق 295. ةطلها]ول ةطص 1طصةطتس ه1[1-1ةددحنأ 1ءطعا]915 12 م10-

 نسعد 1هةمدطقمست, 50 مدتتلاو مم55 20 0هطءلتعصمخغتدس ءلتغ ا!اابآ.

 [1ةدصقتلا 1طن ةطسعل ممم, 21115 فقطسعسعل ع1 هتععع7]0[. 1101131193“

 رص 81500) 1كجعحصوكم5د لوسقتتت ءاتموتنهك الى١٠ . طععوطتك 308)271-

 2116 زان ةلحشخ عاطاذط 20 ءاطقا 1 ذطد . [علعطت مأ10 ءدرص111701:12. 1111

.120116111 

 (1ولث ةطند5 21-1

 قمسستعك 296. 5عللتأنم ءمداتتع ج53011[01[3-1ندد 10 كتوطادنت +6

 زطد جل-ل10 ه2, كستط لنعأغات آلآطهطقست>2ع75)0 1طن 15130 1طن 31-

 طزرورسكا 11مل". 0هدعمتسماتم ه0 زستغدس هد0ئغ, ططات]أأ ءقجصت انا

 هن زماعمق عمم الثءل" . عوطاكمس 0هممعداتعدك "قست ذط©طص ة1-آهتكغط

 (1هد) "ةطخسسس قرماتحمسس 20 ءاددلثكس ممتغاتك. 11هددتس زد [دسلفسم

 ناتأ ءمدعمت توختمصتك مدا ءعرمد ؟دععدت ())هل) ذح ععوفتمسم عءاجتلاتل“

 المل“ . لؤعم# ذطص هطأ >ة-8ذلز هه طقاثكم ةدطستغاتك أ ماهم كاتت“

 مسمعمتمم عا ىقطعسطهتفزةصم (7م.) اثم.

 قرحلات5 295. ةمااعدتتت 2 طمتغطم 1137309 1ع انا عا 265106 معا

 انج الف . ة[مصنك ةمرصعع تعدم (!مل") تحس ةععمءلمب ءمصغتو آهن ةطاتس

 رطل لان. 1116 هام عوانة 6911131.

 قسستتم 298. 5هطاكدت# 5 ءممتتك ءاددلثاذع ةدعدتت5 20 ئطسعم دطد

 1ر0 11 ءمصقت عتغ, نانخ بسط طخ ءتدأؤئملتدسص 091. ىةطصعل ةقصلتغ

 (ةلادتتلدس 8[هطحضستصعل ةطط قلك دطح ة]-آرهتغط 6112001 2

 1دعاك. قسم 299 16[ ع:نع قطصعلت5 20 ءاداثكسم مء79عطصتاتتتغت 6

 دتعاما15 عا لع ددطقعأنم 510ززدأؤسسم المحب . 1طصد د]-1"هد5أ 9 2

.2110111 

 قحتاا15 300. طعوعإععاطتق ظوسضأاكفم هتنتتنتقأط 06 171650118 011312 6201*1>-

 اةهحلش 0ع معطعا]11 (1"ةاتستلد). ةسصم 301 ىلث زطد "153 ةمتتااتق

 ه1131150-1] دص هددذةدلتحسم دمتغتغا“ (ةصغع 6 كد“ ةهسدصصم 309) !اثمك

 قاططسصعل ذات 1ةدصخلا طععدكات“ , ةلئاتق 8[وعر» هن ؟"دتعت* 1ةطقلع 06 ةاتع-

 عودامدع لتصسصتعمسا. ظطلاوعع ةدرموسم»» 606 أ موطنا ءةمماتكحاتس 1ةعاأ

 آذك١ . ظفطواال5 (1"دئتستلم) 1طص هل دعت 8وحساكمست هععاترمم هن 4

 41ءدجوضلسمس ةردرمسممتسواتمت ١ ١11) قطن 5د10 ج1-طزدصسسقاأ هءعز011107.

 ةطسصاتق 302. ما-دمحسص 1طن ىلث 0-21ةععات '!؟ةطويسوأذصم م0161 أ

 اا

2/0 

 الملأ

 ار

 امم

 ارا

 نادال
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 2وعاط

 مموعامعمادسم 8هنزأ 0. اذلع ممءاتم ةدمعخدغ ١71 . عدطقمد لع آد

 جا-8دعتتت ةلعجدملةدصح هعءعات مدا عغ عساك 1هداقخن !مععللا. الامصتق

 لمرم عوؤزعتك مدل ءانرط همعللغات1. 2056 هته م0ءا12 الوعطعت-

 طلصت هدم عنوسكاا* ع هع قمقور مام ؟عءولتسغ 81

 قمصدصسرو مرتع. 01 220161 دانت ةضغع ؟دعدتم : 0طه3)010: ةهصطصم 8:

 72هتدهط 6113 طمم1عغوع, آطلزدن هع ةطص حطت '1ةلتط ر, 7210 ةطن

 مكملات , طقطتغ ةط©طص 1

 11051 جحصم 9: مخصص اكم][غطخسم 51128 ظه1عادع: ةهنستم 11: ةغاطق

 اتحد طعم مغوعر, قطس ا -ةعأ زطص ةسطظمطأ )ا ”ءا”ةأ خل تسم زطص

 هطأ اطزوطل.

 لله دن هصبم 14: كادسأول 1طد 8-21ةسضخط , قطن 5هؤذس طن 21-1131 :

 زاك وصصم 16: 50 ذطص» '0طدنل , ة[هنتح 00مانعق.

 الآكمغان1 جنم 28 : 0مم: ةصصم 32: 1-26هاذتا ط0 183:1-21طر لح

 ركمعدتس ذطص دل-ةسغط , هل قططشمر !*ا) ةمصم 33 : 1-3810 ذط٠ص

 8530-1: ةدتطتم 36: 70-37ةلل',

 ز[ممندأ همصم 37 : ”قةسصصسخت» ذطد لذعتس ١11) قطلملتقط ذطص 800هن]

 (طمددتسو 1طصد '1طقطتغ , 53:0 زطص جلد 1ةدتخاط , ةطا 'ةستتعر 1[ةمءطتس

 رد :0غطو, قطن ج0طخاد , ةوطا ةطص 10م1

 11هننأ هصصم 40: ةلخ: دسم 50: 5310 زطص 7200 , 11-21هعاطتو زط٠ص

 8ءاطم ط3 , ة1-1[دمدس زطط طىلث

 لكم6د1 هصصم 52: 4قطذ فةتزنطر هسحصم 54: 18دلعكتسم ةطط 1113ه و

 11د عا حسو ذط©طص ةادستمل , 10ةهتغنط ٠1د ءقطقل-دل- 0م , 05 جل

 قمسعاكدص (ةصصم 55), ىطث ة1دطلطختد (ةصصم 59) , 15*١5 ول 8 هدوتم

 رطب فنلث (ةمصم 61).

 نارام

 ارو

 اج

 انس

 ارنا

 انس

 مدع

 زا“ خكمرخنت هسصم 64: ج1-1[زىووس» ذط٠ص 1[هعطتخخسصو : ةصصم 65: 5ه]هنسط

 زطد ©0230: ةصصم 68: ةطلهااذط ةطن د1-:ةططقق

 رام خ[هدتنتخ هصصم 74: خطت 510 ج0-1طملستب هصصم 78: مزوطتع ذطط

 قمطلدلادط : جدصصم 80: ةطلدلاوط ةط٠طط آزد نع, قست 102 110ةهتغ و

 "قلعثا ذطس ةطث [ةلئطر, 2*1 عمطثو ذطص هلد1ةسضغط , قطلملاوط طن

 جا خسخط , الزدن دع ذطص هطأ 5هءرذص , جاد ةفصضتغا ةط©طط اهدنا , قط0-

 جا-1[ه6غواتط ذطص ظمطتخور 121 0غطو دطح هطق آهطمط , 0ةذصق طم

 72210, ةطذ ظقق , 5دلدخس 1-1 ةساكأ معو و1-ةووول ذطد ااداتكقل

 8[هطفسسعل ط٠ "فطل- دس-طظمطسخس , قط تطاق , طزدطس زان آكهتق ,

 جا- 97521504 ةطص 1521104-21 , 1ص 0ممصص 1طدلع نس , )+ قطن طق
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 |ةناساوال
 ماسعم ممجونلو, 2نطزو زاطص 0طداتل5 , )اه. قدك ذطسص آكهتغطأ, طلت
 طرد [1هددتل, [1هععخس ذطص ؟"طقطتغ, ظ[دستل ذطص 31ه" ةحتم , ١ 5أ 'ةستطو
 زانرح قحرتذ , 0طدت0هلاهط زطص هل- قططقمر اها" قمطلهاتهط دط٠طط ةتدتطتف و
 «ةروزر» ذرب 1[عمهتم, ىطش 8قمءطتسم طنط "01د, ةعد(0و16 ةطط 1192 عطح
 روض ططمطدتمد ذاطنح ةع-(0]غ, قطلهلادل ةطت ][كقل5, مهو جوال
 زطص "ةطوع]دمتل , ىطخش 2دطنامر, 1دططقم» ذطص ها-فمددل, !"هأ نسل

 زد هطث 1315, د31-1هطخقرزتخ' ذطص هطأ 0محتزد, )هي بدكم ذطط

 ©سوهتزد, ةطقلمتلهط ةطص 530, هلدشلكسو' ذطط 11ةطأق (3'عونتو زط٠طط

 ح1ةلززو, هم طخلعفس ذطصس ظدفت, ةلةلتلع ةاطص لموت , ؟ه1 ةمطأل

 [1مطوءاث دطص طزوصخلد, مةىطخذ 0دخسوم 8-21ةطتلأا, 40 هلحنطقتا

 مسا ءىحلث زمرد ةؤغتسمص , 'ةسدخ زاد 1-21[ه5دططتط , ة1- ققءات هنأ 1

 ركوزو , 11 حل ةةسخط زطص 3510 , مسخسخفت . 212 لقص طن 21-4530

 زا*كه 1كوتو ٠ص دا-11جاعسءطخط , (داتسذس ةط©طط 'ةعدؤل , آم اط٠د شلح

 ا[ىمسح, ج8-1جتذددصقم , "١ 3 عطصمت ذطط 5هادنصس, 1"هتدتنم 20-طهتح

 1 ١
 ممعأ] 2701عا3ع م0565 ةاترتح 1201601 2 نان1طانق 61201610265 0ع ق2 اتت

 [ مسنلتح قطلحدا-1[هغةولتط زاد 8ةمعطتس : ه1- ةططققم , خلت اتكوانع

 مدام 'فلكل, جاد خسضستغلل زطدح كاوساذا , خلطل-ج11061-1ةلأاط طنط 218,

 طمطأتخه ذطص هل 1ةسغا. 15 ءكنومغطاتك [1ةعءانتست عهسستسم !ا ثا : ةداسقسم

 جا-1”ةصافأر خطأ طققن, 0رذصصو ةط٠طط 7210, 'طقسطفت , 101012311: ,

 7310 موقو» لومؤتتل. 15 ةموزتك [1ةعءطتستادحتس اذا“ : كلن 4

 جل-طقطصقكك1 , ءزاتك ]1115 1137:6930 هذ 26205 5.

 آر ؟ةهستلتو ج06[1-1جا1تاط زطدح "مطل -ل[د231 : ظماعؤقتو , 1[هتذ زطد 1136-

 مويطصحهم 10هطوت» زاد 110غ, "01و ةذطد جا-1ةتغط, "01569 ط0

 6ططدعج م. 18 ءكتعمفطاتك ةمدحتسم اك : لوناق ذططد 0 قنز و

 آن ةسنتلتخح قعد زاد "قط0223-21-0: 7201911-32: ءزاتقوتتع 211155 قللط0-

 جااوط , طولعكمم طلت

 [ مسنلتح 'قطل-د0-آلةد: 5ءاطدتطو هلعطقلزتط , 0ةطصقم زانت "19118 ,

 قطان ”:هة-ةةدمقطأا.

 آل عمصتع /هطرند زاد آكتاقط: قمطل-جت-ظمطسشال ]ط2 قةلتا, 33:0 1طن

 ةدطأ 11ةلكاعقع, حجا-آل[ز5ركهرع 1طن 8[دعاطتةطتف عزاذ50116 111115 1035190“

 346 ذطط '0غطد, قاط٠0:ج- ظحطصستخت زا ةماطقت» , 4قطله5]1] 12 هآ1-

 قمرسساعحس , ©داكةت ةمد-7ماطت# , 4طلدلاحط ةاطط خ01. 18 ةدعلت5 ة0ادت

 ااثحأ ةطقحاتوط ذطص 31دم00, دلح3151:030 ذطط جا ةعحدل, حط طقا»

 زطدت هاد ةروخأر 5ءاطم1ةطاطأا 12

 ن4

 مع

 ممزخلين

 ااا

 رمز
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 الرل" 8 ععدغم ؟كدتسح ذطص 11ه23: ةطق دل. 5 ستاند 11دعطخأفسم :

 0طقا10 ةط٠ص 1155110-21 , "قتزةقعا 1طن دطأ 8دطتتو ةمطقدلادط ذط©طط 51

 0سصقتز ور "0صحمتخ ذطص هطأ ةدلمسم , فسدت ةاند [[هدتغاط قاندوتتع 136“

 5510, !ا دل قطلقتاوط ذطص هطأ ظمطتفر مدكع» "0صقنت ممقاهعب

 "للوتسم ذطط هطأ ططزوطأر, ده-هذتاط ةاطد هطأ ”:ه-5ذتط. 17 كتوم طاع ةهم-

 راسم : ةسمق» 1طن ل551.

 ا ععصتع 'ةلك زار لكمنط: ”"0سصقتخ, 85310 ةطخ 7500, (ةكيذم طم

 0صمحتزد , ىلطن 211

 [2 خط قست“ ذطص آمدكدتز : 1طد 0ص 11ج نخصن قسنتع ذطص

 ادع نذل, ةلادسسأول ذط 110ةحتد, 5همادتسخس ةاطط 0اءدتسم , 150813,

 ععطوم0ذ4 ذطص 0دؤسعر 0طماقع ذطص سخر 836 ذطص "ةصت», !"اخوع
 طلوع ذاطط *ةطتلحر دن عدنو مدلتاتات5 12722011 ممقغدع, 8هاحتصسم زطط

 الزةطاتخب 1

 2 تتطن ططفططو: ةدلسكم طم "قست, قطلدلادط ذطص ةدهلز أو ب
 11هتعدتت ه1-1”هلز». 18 ععمتع طزونلح 111: حؤطتعاطو ممقلح. 19 اهتتطان

 طلددصدت»: مط 7/هطقت», لدجأ0 زططد لسصتلل 1[هطوعاتأ زاد 10503,

 ماحذ ةلدنجز دس مدقعت» 8مدتلت , ة1-صقم زادت 7150. 15 ةتطان '!ةهعاطع

 اذ :: ةعات5 113151 1 1٠]

 لك تت طتتطات5 لعصصح م عمفت اتق. 18 ععدماع قحدتذد : 0طمددتسنو طن '!طقطتخ

 ءزاتكواتدع 2"هتنعتت, ةلطلدلادلط طن طحصغطملع , "0 ىدتست» ةاطص ةععاتاكوت

 اال 2100ز هصسست" ذطص طزةسع , 11ه0طدتتد ذاطص ها-ةحسقس , فطن قنزاذط ر

 "1طخطتأ طا اكدتذ, قةطات ”1-لوفدتت, "0210 1طن 81135, 081150 طم

 طتقخأذرم 2150 ذطص آمطتل , ا.ه مدنعع ةطخ 1طعؤطتست هلتدفخصعفتل

“.010311 

 طع هلتنع ةتطاتطات5 لعتطحتت عانقت طا15. ادع 420-1 : 8-21 0عوتسم ةذططط 01214 ,

 ممادتسخات ذا (هدت20 , 80هطوتدعاط 1طن 0طخل10 (طتمامدتح صح 113 -

 طومز اا , كدسمتس» ه0-1طمدذك, 81348: ذطص 'ةطلا-ه11-1ةدخا

 "قسد ةطدح ةءطقم , هل-آ1كهنطئة' زاطصح هطش 112020 , 110 ةلط زط٠ن +

 رع قمع ةتتتك : كلن ة[ندد هك قانن 8مملد, ىطخذ ةاقلتلك. آف [20طح

 روستو: 99411 ذطم 11هلز», قطق-دس-8مطسكم ذطص "قمع. 15 اعتصم
 لتؤن5 1 1 : كددسدك ذطص هل- 8 ةسخط , ىطلدل]هلط ذاطط 8[هذذنل. 1 عا

 معلتغم لح: 11ه.
 آف طحصلقست : ةعدلذ (ةسعولو) زط 81ةل]ز1ع, "فطل- نطقت طنط 193210 ,

 عمروهومتل كطط 8هطوتسو, ١) موخع» ةطست ”:1-ةةصطخلت , "0مهتس ةاطص

 11 ةطط , قط0ه11ةل1ج 1طن 111151 , انااا موطنا 5 110 ةقطخ ةطنن 40113 و
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 ملأ 1ةغفصح, آ1ككدطط ذطسص ه0لطدتكم , هل-[آ1ةسخط ةطط ا1قلتلع ى رنا

 قطب :>-[1دصصخ, 1512004-21, 7030 ةطب ة1هغديحتتك, الزودقلوع 1طن

 11ةلتاع , خط 00طمتسمر 1طن 20013319 الن موكع» ةطدت ”1-11051156,

 المرح, 0طد10 لاول اطد 811تطعهتت , < قعد ذم [1202, ةططخذ 811ه وط

 ج11”1-1هعاتست , 8قمعات0 زاد 1هاطوتقعات , ا قدك دطس ةعءاتمسدططت] ,

 مال - جرجا ددختت زاد 8دسطدمءا , 1طن 0065-10, ةطاخ 110 1

 11ج هدجدع 0عقدصعادع ةندنع ؟نعحسصت : (0طه95)010 ل150 ط01عا19: اك

 قانمع ظماكحتزد , /دتسحام , ()محصح آكم]طتخلل : ةزاتق 9 مم: وتسهل

 قانج 0طمعهتسدع, ظمتطقسمه, *١1! 3[هلهتلاكد, ةدسقر 0131

 معان معادع ممدأ طمواعاوسسم : 1آةالطتقر 21138 ءزاتك و مث ؟ةكزد ل

 < ق10-51--10111

 ©تحصلم هطلعسمسأ ندمرتعو طه1عاوع: ةدسلمر, 715 1 ازا

 رلدتعو, ؟661" 0ص ةدلفتسد, !1١ 11 هصس 8وطتمطو , 7150 ةدتسملط
 قلد ططقطععاطت , ؟225 مزووهتسم, "ه١ ©هعزد قلته 181هزدنزا, !! أ“ '

 11دتساسم , )1 ه ددحم» 1[كناذطتغعم , ه1 خعسخ ةلتد هصحاللاو طحقتنت.

 ملتدع رصد مددع: 0ص ةتسمص, موش, ١1١ معسخ قلتح ةطن

 دولت , 119113 .

 11ج ”"هددحع جه ناتتطات5 620161هدعم 0عماحجم ادد“. 15 ؟قفءاتستااو : 8'1-

 ةسح قلتم ط«ماعادع, 12 ه0محصح ةلخصت , )اذ ططماطقتور ١111 0صحص

 ج1[1-1هلكحسصم , 0صحصح طماعتس , ج1 ةزو ةلتح ةطق- ج01-1هأ1هم11,

 1[ ءكاتعصتتاطدع ةمدختس :١ همحصص ةتسمسس , 5دالسصق 11! هتسصاتسف 9

 50 01ص

 طع هاتتو ععماخاطحاتو : صحصص 1-21"ج0ط]1, طمطقطو طحاصسما" , ةعرسُت 8

 "؟نمحدتعكأ, 0صحص ؟قلطل , )ذأ 7دتصحط ةلتح ىةط“ 110 ةحكتمع, صح

 كسفسم , !اذ/ل" قلتد ىلاحدح :1- 1آجاعدست , 09ص ةعءاطقجألع , 0محس 81330,

 صحت 0205-20, صحت 21-1100117.

 قمقدععادع عمعلمدتسد طصواقأذدع. 18[هعاندأ جسم 32: اكهناط هلحوططق“

 ©1ةنك دل آعمسدست : ةسمم 81 :“١ ةوحصوتل زاطص 6طقتقتح , 11هطقطت-

 مصعل ةذطص جل-11دصحك تزد: ةسصم 88: ا"اذحب خطت :8-1دعاطتمست هد )3

 مطلمتاهلط ذطص حدس , اذخح هد زاد آ[1؟هطط (ةهنسصم 360), ىلأ ةطص

 دل-[1هددتص (ةسصم 94) , امل" ةطن '0ةطسصقم ةصحالاذط لك, (ةطخشلتل ةط٠ص

 ال1 ح لكس (ةسستم 103).

 قمصححم 105: كلوتسح كتعدذ 1طد ؟"قططقمت , مك قست ةهف-8ءطقث

 (1مقعسترماتم لوس عاتقل5) و اثم 1 (ةسصصم 106) اماثح ول1-[[جكوحط

1/1 
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 جاد 8ظدعت (ةصصم 110) مقا“ 11هطوصسعل ةذطص ةئعسشصر آ9[؟هلطط ةططن

 1[هدهططتلط (ةهصصم 110).

 ١1 ةحصسم 111: ”ةكهزد. قسصسم 112 قمطل-دس م طسخس ةطط 205 53350 ها]-

 0طموتت , !١ 15 مط طزوتادج» 18[هطفسصصت أل طن ىلث (هصتم 11), هل-

 ركولعكمحست دطح *؟0غةتطو (ةصصم 115), 5210 ذطط لوققتخ (ةصصم 117)و

 1[هطفسصتس أل ذطص 1كقط (ةصصم 108) , ١1 ر[عومتشلد (ةصصم 117), ةلث

 ذطد ةطقهااوط ةطدد ”ةططذم , طوسس4 م زاد هط4 80ه]1حتسقتت (210 120)ر

 7310 طنط ىلث (ةصتتم 120) و ١5911 ةولوسو ةطصد اكمطدتل , 11هطقستت 0

 زطص 11هدانس , 8[هطحتصتصءأ4 ذطآ1 قلك (ةصصم 125), !ة.+١ 'طقطتغ هلع

 ظمدقمت , ةط0هل1وط زاد طتسخت» (ةهسصو 127), ا1ةهطط زط7> 1 ةتدؤط

 (ةصصم 197) , ظداكمتس ةط٠ط قطقملادط (ةصصم 127) , 81ةلتلع ةطص طلاطخللب

 طزوطتم» هل طزه5 (ةصصم 128), !ة.) < عزم طنط ةطق ”م-40)530 (ةنطصصقم

 14298), مط 1هطقلع ةم-مهدطتأ (مصصم 128), ةط 1آهطقلكع 8-5 ءاطهناطةست

 (ةهصصم 129), ة[وغهس 1-21[؟هيحفلع (مصصم 125), ؟هءأ“ لوطرت ذط٠ط 07

 ركوتخطخ» (ةصصم 129), 81هاطوصصطسءأ4 ةطت هللالآهد]كه013, قطان ”1-110-

 ىوزسغا (مصسم 130), ؟ةء* لومتل ذم ظغسق (هستم 130), ةءاطم هتط

 (درحصم 130) , الكدصعف» ذطن 7ةلطقس (ةسصدم 129) , الكوس عانت“ 1طن تاع

 1[ه"نوصصت»» (ةطصدم 132), !١ةءو ة[هاةطمستسم عل 1طن هط4 ظولكت» ةطان 110-

 طفستسسع0 طنط 'قستع ذاطح طومطم (ةصصم 132) , (هككنذت 1طن 501 ةنطح

 (حسصصم 132), ةىطقلدلامط ةدط هطأت 5دفزتط (ةهصصم 132), طقطتلو ةت»

 موتزذ (ةصصم 136), قط0دل1ولط ةزطط طدعدص ذطط طدفدس (ةهتطتق 145)

 ١ةهءم 11هطوسصسسعل ةذطص ةه-8335 (هصصم 146), ةلدؤصحععات (ةتحتتم

 1448) , طزوتم» زطح 1[8هطمستسعل (هصصم 148).

 المأ١ 131هندنن هسصم 150: ةىطغق عدصتاو , !هأ)' 3[هطوستستع4 ذطص آكطقلع , فأل"

 115 هرع ذطح 1كققس (هسصدم 152), طكدصتد ذطد 8طن (هصصم 150)ب
 جاد 4117351 ( 0 457)و ععطم او (ةصصم 160), ظوطت» ذاطط ]عت

 (ةهصصم 160), جاحفمدوه0م طب هءابدتطخسط (ةسحم 160), 75109 طنط

110 
 مهاد 1خ1[هحنتت دسصم 161: 5معزذسص هق-[طقستت, هل جل-[1ةفدسص ةط٠ط 11ةن)
 (ةصصم 167). طزونلذدع زاط٠ص 71150 واح ةطسمحت" (ةصصم 161) 022101!

 ردد جاد [ددد (هصصم 168), )!هأم ظحفدتس دط©ب 2210 (ةسصق 168),
 )ه1 131ةائ1ع دطط ةصدع (ةصصم 179) ادا". قةطلحا]ون ةاطص لح ضآ105طقضدلك

 (مصصم 181), اذالا خ[هطحصتصعل داطص جاد 11دعدس ةق-5ءاجهتطةطت (ةمم
 489), لؤفكمغ زطص ةدئكفط (هصصم 198), 5ماؤذس اط©طص 0زدتسح (ةرتم

.(198 
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 2 ةعزنو

 (0[1 نأ ةصصمن 37): 0ةنك جل لكروت , 1100طمتس طنط ه1-الصهدنلطتتا

 عدل زطص دل-1ةسخط , )هل جل ةيضخا دلحخخودس» (ةصصم 65), "ةخست

 زاد كدلتسمه , !ذ)ذ5 ةكطش قطل-د-ظحطسخت ةق-3ه]وسسأ , 1مدقتا ةان2:

 7150, هز "0صححت» ذط©طص قىلثر 0طدتلهالهط ةطدد ىلث , !هأث“ خلطات آ[د0طح

 مد, لدتا ها-ظزاكفلأ, ظاوستول ةطسص 81هدؤةطتلع , الا1ةلتلع د]-فمعءطخوت» ,

 )هزم ةءطقطوغا ةطد طتط#أ, جا-11هددتزتاط» ةطنح 8ج0زوطور 8050ز ةطت

 "< قلث, !هأ1 ؟دععمعج زطص ؟ةطقسص , "قهط0-اددتع ةط» 19220, هلة عطدعال

 رص كمطذتحد , 18200ةع ةطط ةطلردت' , ة1هداتسم 1طن 800طدتعو قطخ

 قةطقلحتادط ةا-طزدنملث, !ذ“. قط ”1-!1هغدحورد]كلكا ةصحللة0ز5, قطان

 ”:ن.900112 هسصحطقشلزأ , ططحضح ةط٠ط ة4طلدجالوطر, '1هلطقت 1-21'ه1هطقت ب

 اهأ"ا عؤلتس ذطط ةطث 8دكعدر ة0-1طقاتل

 11ج :هددحع 1[ مةتدعاط1[1عوع 2 (د1طات5 11201610565 0615ةط ان: 1"ةع

 1و عن 0صحصص اكم]خطخست 2113م ىلث1, 1"ةغلطح 1115 110-231ةدتطلو

 ©محصس 1ماغاطخس ةلثد ة7-2هطوتس , )ها صمم طكدستل ةلتف قطل-

 ج- جطسخال] , 100

 ©ن1 1ص ىةسصحلتطاتق آاكهدلؤ , 12012 طها0126 17063111111 6 50ءال5 10-

 1ع

 1[ عمحتسمع آكهدز3 2ممع]]269ع ر, 01364 2101619123 31.

 تمعز) طصو[عغوم ناتآ 2012126, 12011 ]آه5]2 , 22611913 161.

 تمعأت) ط01ع(وعر 0111 2010126 91610121 2116 126115 هان 2351, 211

 معمممتتع , 2012 م9115 طمدستتعو 1211162

 معوععاودع ةمعام“”دس ]آامد35 ممل

 قمقدععادع ننأ ممصدتسعو 012 ]آ[؟هم]9, 065142911 501 عه.

 الزر ز1]1طنوا*65 6 مموؤعرمد3طات5 ونان1 طمططتتع, 1202 1025, 3مآ-
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 © .ثرامخل ابا ىنكي ريبؤلا ىب هللا سبع ىب رماع

 © 5 ةزمح ابأ ىنكي ٌئظرقلا بعك نب دمح

 ابا ىنكي ةرم نب ميث نم ردكنملا لآ ليم ةةمكس نا نب بوقعي

 مساو نوشجاملا هدلوو هوخا ىمس هبو ءنوشجاملا وهو فسوي

 © رانيد هيبا ةملس ىأ

 © ركب ابا ىنكي باهش ىب هللا دبع نب هللا كيبع نب ملسم ىب دمك#تو

 0 8 يحي با ئنكي ملسه ب هللا. نبع دوخاو

 © 2 هللا ىبغ ايا ىنكي ردكنملا نب تيك

 © نيج ايا ىنكي صاعلا نب كيعس ىب را ليعاممأو

 © ركب ابأ ىنكي ماوعلا د رمبؤلا نب ورع نب هللا كبعو

 © ةورع ابا ىتكي ريبزلا نب ةورع نب ىيكو

 5 © رخنملا ايا نكي ريمزلا "ماس ل
 © ,ريح# ابا ىنكي مع بلاط قا ىب ىلع ىب ىسح ىب ىسح ىب هللا دبعو

 © نيح ابا ىنكي بلاط ىنأ نب ليقع نب دمح نب هللا كبعو

 © ةعافر ابا ىنكي ييِدَخ نب عفار نب ةعاقر نب ه ةيابعو

 © هللا دبع ابا ىكي ةمركت ىب 0 لوم م ياقألا ىباهللا نيغ نب رك

 20 8 فسوي ابأ ىنكي جالا نب هللا دبع نب بوقعي دوخاو

 ١  1١١2( 2720722227 72 6 655م: 200.152 )8
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 | ةوح

 © «ةيراعم دابا ىتكي قبلقتلا نابع نب كابعو

 © ةةلاضف ايأ ىنكي ةلاضفق نب يرقو

 "2 هتفاردا اناا! ىكي ئناحملا ريتك قا“ ىب رفعج ىب ليعامداو

 © كلا نبع ابا كي ,ةفينخح 9 كحاضص ”ىسلل ,ني نيو

 ل ساتعلا ايأ ىئنكي «لعجحلا نب ئلعو 5

 8 نيس ابا ىنكي ءٌولوللا بحاص ناعنلا نب جِيَرسو
 © مرصن ابا ىنكي كباعلا ثراحلا نب رشبو

 هم ن0 ع

 © و دمحأا ابا ىنكي ةجراخ نب متيهلاو

 8 2. ءايركز ابا ىنكي ىمزلا فسوي نب ىيكابو
 © :ديت# ابا ىنكي ماشه نب فلخو م

 © 2دمحن ابا ىنكي شبعألا نارهم نب ناميلسو

 © 1هللا دبع ابا ىنكي كلاخ 5 ىف لييعاضتلاو

 8. :» رامتع ابا .ىكي ىيعس :ىب كلاكامو

 © ءهركب ابا ىنكي مُيَلُس نأ نب يَ
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 )هوب

 همن م

 8 ىبيجتلا ديزي ابأ ىنكي جيوش نم اويخر

 ه.ىلاخ ابا ىنكي 5تيب نك

 © 4 ثراحلا ابا ءىنكي دعس نب ثيبلاو

 0 اجمل ايأ ىنكي كعس نب نيحشرو

 5 | ة©ورع ابا ىنكي ىيبسلا قاح“ا لأ ند سنوي نب ىسيعو
 © هللا دبع ابأ ىنكي ىبابوغلا فسوب نب لكيكامو

 8 نسحلا ابأ ءىنكي سايا ىبأ نب مدأو

 © /ديبأل دبع ابا ىنكيو كاور ىلا ىب ريزعلا دبع - ديجاملا كبعو

 ةردتسم زاب كي ةنسخ 0 01

 0 © و ىلع ابا ىنكي ضايع نب ليضفلاو
 :ةمركم .ىب روسملا نب نامحرلا ىبص ىب رتعب نب هللا

 : © رفعج بأ ىنكي

 بلاط ىئا نب ىلع نب نيسح نب ىلع نب كيز نب نيسحو
 © هللا دبع ابا ىنكي

 1 © ءالعلا ايا ىنكي #باَبَخ ىب لالهو
 © ىلع وبا 1 نب نسحلاو

 ©) 00 ديبكا ةهردانل تاحان '312-1طةقاد 1, هزا* 12ءعد10 ةويح
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 50ج ا هرع ىتبا نب كادو

 © ماوعلا هبا نوميم نب رفعجو
 8 ةرشكملا وبا ىردككلا مصاع
 © ةلتاو وبا ةيواعم ىب سايل

 © ىلع نب ديز 0نومقلا باو:
 م عازل ااا( قدكي بيعش 3: دردعكو
 8 كيدز ابأ ىنكي بئكاسلا نب ءهاطعو

 تاع ا ارتد نذ نراعو
 لس با 8 رعسمو

 © سبق وبأ سبق نب رسل 10

 © رمع ىبأ تايغ نب صفحو

 © ٠ ليكم وبأ يع نب نأرسعو

 © ةدواعم بأ و ةليضت نب 10

 © ةرانيد كنه ىنا هيبا مساو ركب ابا ىنكي 5 لأ نب ثوأدو 5

 © 1 ميم ىنبل لوم ناجرلا دبع ابا ىنكي لوحألا ناميلس نب مصاعو

 دا يطكلا اياد نكي ابق نبي نماهنلاو

 ه) آه :عهنتتتا. 8) 1710. 30ه:ءلراهطتا» 7ك .  ء) 000. 5. »مز

 دك 520 64 01: 212 1 13112 2) 1. مادك نب رعسم

 10. 1. 1. ذد 12016 8ع 6 520 ]1 !: 2 210 انآ اكنكتو
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 ا ةدذ

 تاس د

 © ٠ ىسحلا ابا ىنكي دكرسم نب كلامو

 © 86 هللا دبع وبدأ ارم ند ورهعو

 لماع ناذاب وا ماذاب ىلوم ه مرثالا 3 هدأ رانيدا نبا 2

 © نميلا ىلع ىرسك

 5 © ذاعم بأ 0 مقرأ ند ناميلسو

 © هللا كبع ابا ىنكي 6 دايز ىبا نب دبدزيو

 8 ورع وبأ باو وريع ره ىيتجب لوق ىف ىعيبسلا قاحسا وبا
 © /ةيما وبا ديوس نب رورعملاو

 0 © و ةزج ابا ىنكي مزاح قا نب سيق نع ىور ىذلا رايس ىا نب رابسو

 8 كاتم ايا :قنكي ستخألا نب هللا 22

 8 7 ىيكي ايأ ىنكي تمدات ىبأ نب بيبحو

 38 ريخم وبا ناسيك نب كبزبو

 15 © هللا دبع وبأ دلاخ ىنا نب ليعامسأو

 © نامثع وبا #ريقفلا كيزبو

 © هرشب وبا ءاذخل كلاخ هنع ثّدح ىذلا ملسم ىب كيلولاو

 «) 53601.1.  :رو4 15. 00101 ىنكي. 2) 536 1.1. 5 41. ءا 1

 7220.4, 9. .6) 5320.00. 5 :6004 )2 .211101 6١ 1.1165 4122 :60115٠

 ثتاتطأ ممعست هتتكغاتنت 20 121:ع21. )6  00. 5. م.ز 710. 5340, 00. 60غ

 411 1. 127. 71 حب“ 72159202 00:7 6006: 2122 25

 ء[ طاطقطوط1 2722:2734. 000)725.-57 57 72 55:07 601 تميس

 411 5 وان. ءعأ ططقطقطأل 7262. 4, و. .١10 )2  اططقطقطلر 72و

 11, هلي. ظيمطع لتةانصعدعه0ا05 2208056 سابعلا با ملسم ىب كيلولا

 ىفقشمىلا . 2105162 011 .ىرينعلا رب هنأ ه6 ©1366 5



 اهوا

 © ةرامع ابا ىنكي ىناويكلا كيري نب ريَخ دبعو

 © كديحم ابا ىنكي حابر ىبا ىب ءاطعو

 © رصن ابا ىنكي ةويح ند ءاجرو

 © بويا ابأ ىنكي نارهم نب نوميهو

 © بعصم وبأ 5 نافع 2 حر شمو 5

 كلتا هنخ الإ قنكي اابتف ني بهو

 9 8 ةبتح اي قنكي. هينم ! يدمه نحاو

 © ليقع ابا ىنكي امهوخا هبنم نب لقعمو

 ابا ىنكيب لكلا قع ىب ساسبعلا نب هللا كبع نب 3

 © ىيكم هنباب لمكام 0

 "0 يك لل انكي ةيينكلا نب نيج نبا نسللو

 ا ع اذا نحيا ريح ةربلا قوم: عفانو
 © ءمساقلا ايا ىنكي محارم ىب كاكضلاو

 © كيشرلا ابا ىنكي ليقو ديزي ابا ىنكي خلاضف 0 كلكنلا فونو

 9.2 نارهم ةيورعا ىنا مساو رضنلا ابا ىنكي ةبورع ىا 00 15

 3 © رشب ابا ىنكي ةيلع نبأ ميعاربا نب ليعامسأو

 2 ليحكم ابآ؛ لنكي ١ ئنيتلا» ناميلس ىب ريتعملاو

 كل يعنلا نأ تكي ذاع قير ناعمو

 © /بهشالا ابا ىنكي ةفياخ ىب ةذوهو

 © ركب ابأ ىنكي و ىبيلكلا بيهص نب نابعو ه١

 ©) 12772. ةاتاح حرش » 044]50 1و !!1. .65) لد. 4.1 26طعءأ يقع.
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 )هود

 تريكلام الأ .ىنكي (طاجعاسلا نايس 01 00
 © قيغس ابا تكي (ئدماسألا دوس 1 ١ ١

 © مع ىلع نب نسل ديم «بابكلا بأ راسي نب كيعس

 © ةدللا نبيع ىبا رخألا نال
 5 © هللا دبع ابا ىنكي سابع نبأ ىلهم ةمركع
 © هللا دبع ابا ىنكي سابع ىب هللا دبع ىلوم 5

 يع موب «تراشلا نب لفوق , ندا تراسل نو هللا نع 0 مسقم

 © مساقلا ابا ىنكي هيأ ناك هموزلل سابع نبا ىلا والو بشنبو َتَلطْلا

 8 « ىيحي ابا يي هلع مأ كيم ن

 10 © ةماوق:ارآ «ىنكيا هيتس ل ذيل 1 0 0

 © وذيَمُأ وبا ةلقغ ىب 1

 8 7 ىسبع ابأ ىنكي ىلبت 0 نايت نبع

 8 :ميرم ابا ىنكي شيبح نب رزو

 8 ةّيما ابا ىنكي سيق نب ثراخل نب حيرش وهو ىضاقلا حيوشو

 ١ © ديزي وبأ ٍميَخ نب عيبرلاو
 8 ءالعلا وبا 6ىدبعلا رقز نب ةّلصو
 © سودقلا دبع ابا ىنكي ئعبر نب كِبّشو
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 © ءالعلا ابأ ىنكي ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي

 0 ابأ ىنكي ميم كعس 0 ماكق نب ةيراج

 © إل ىنكي راسي نسل نأ مساو ىرصبلا ىسلخل قا ىب ى دل

 © ىدنزالا ءاتعشلا وبا « ديز نب رباج

 © ىدنزالا راهت ابا ىنكي رفاغلا لبع ىب ةبقع

 © باطخل ابا ىنكي 007 ةماعد نب ةداتق

 © ملسا نب تباث وهو كي ابا ىنكي ّيناَتبلا كيباق

 © ريم نم قاحخا ابأ ىنكي رابحالا بعك هضو عتام نب بعك

 © يح ابا ىنكي معلص ىبنلا جوز ةنوميم ىليم راسي نب ءاطع

 © دكيعس وبأ ليقو قاح#ا ابآ ىنكي و نب ةصيبق 0

 كه دللا نيفببابا" نكي رييزلا لِي ةورتغ

 © نامتع ابا ىنكي ريبزلا ىب رذنملا هماو هيبال ةوخاو

 © هللا دبع ابا ىنكي ريبزلا نب بعصم

 © ديعس ابأ ىنكي معطم نب ريبج نب دّيمكم

 © حيبلولا ابأ 0 ناورم نب كلملا دبع ؛5

 ل ا ما قادما ني ريرعلاا تابع
 © ةملس ايبا ىنكي عوكالا نب ةملس نب سايأ

 8 ميدخ ابأ ىنكي ييدخ نب عفار نب ةعاف

 ديح# ايا ىنكي ىدقاولا لاق ىرذكلا ديعس ىا نب ناكلا دبع
 © صفح ايا ىنكي ةرامع نب دكمح نب هللا دبع لاقو

 ه«) 000. ىجيريز 710. 5360, ء00. 60غ. 411 1. 109 5. 6( 81
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 هدأ

 هبسا ءاثعشلا قا ىب ثعشا هنع ىور ىنلا ىدسألا ميرم وبأ

 8 دايز نب هللا دبع

 © « داوس هدمسأ ذبح نب تاسنلا نع ىوري ىذلا سيردا وبدأ

 © رامع همسا ةبصقلا بحاص متيهلا وبا

 5 نود مسالاب رهش نم هتينك انيلا ستيهننأ نم ركذ

 نيعباتنلا نم غينكلا

 © كيحت انا: ,ىكي. ناك ماش قب :تراخط "نب ناجرلا ناك

 © ةزج هنباب ةزجح ابا ىنكي بلطملا دبع ىب ثراذل ىب ةعيبر نب نم
 م ا نما تراثلل نب لضون قب” تراشلل ني هلا

 0 ظ © ةبب بقلملا وضو كمح ابأ

 © كلملا دبع ايا ىنكي مككلا ىب ناورم

 © ناميلس هنباب ناميلس ابا ىنكي هللا ديبع نب ةكلط نب كبح
 © نارلا دبع ابأ ىنكي دوعسم ىب ةبتقع ىب هللا ءدبع

 © مساقلا ايأ ىنكي سيق: نب تعشالا نب مح“

 15 © ديكام ابأ ىنكي كتباث نب ةميوخ نب ةرامع

 4 ناعم ابا لفك سك بات سى دا
 © ليحكم وبا 5 ىب كيعس

 © كديعس ابأ ىنكي ةرقدص ىبا نب -

 © بجاح ابا ىنكي #ئشركلا ىفوا نب ةرازز
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 )ل ةوء

 2 ىبلس ىب هللا كبع ىب ىملس ىلذهلا وكب بأ

 © لاوغلا خورف ىب مكحلا راكب وبا

 2 0 دبيح نئب 00 جايننا وبأ

 1 5 تلسا ن د نيك ىببساولا لال وبا

 © ةرم نب كييز ىلعملا وبأ 5

 37 © عروجوم نئب ليكم ىلا نزوح وبأ

 8 0 نوميم نب 0 يف غ خداصلا قادكسا وبأ

 © ةربيغملا ىب 6 ةورف ىماشلا وهز وبأ 0

 © ةديبع ىب كعس شيعالا دنع ثرالح ىدذلا . وج وبأ

 © كلام نب هللا دبع ىديبزلا ريتك وبا

 8 نايح ىنبإ ىبعاي ئتاظلا لاله وبا
 © مرمرف ئبلاولا كلاخ وبا

 هو نقلا رامع ىلجكبلا ةيواعم وبأ 15

 © نامهط نب ديزي رمتعملا وبا
, 
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 وروع ريبج نب ل بعسو 6 ىبعشلا 1ع ىوز ىذا جايهلا وبا

 © 7 ىدنالا كلام نبا
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 © ءاطع ىب نارمع ما نبأ بحاص 0 ةرهج وبا

 ىف نابيلس نب ريتعم هنع ثدح ىذلا ةىلكبلا رفعج وبا

 ١ فيسملا نب ( ىدسوم 2

 ليقو مياس ىبأ ىب ىيكي ليقو ميلس نب ىيكيب 1 يلب وبأ

 5 © دوسالا ىبأ ىب ىيكي

 © رانيد نب دواد رفاذعلا وبا

 نارا ىبع 2 ىبا" ىليل با مسا لقا ةقاا ننملا نبا نك

 © دوأد ىليل ىبا 3

 © بويا نب ىيحي هداقق هنعا ثّدَح ىذلا بويا هبأ

 ه«  ه ءاّذْمْل ميكح لوغم نب كلام هتع ىور- ىذلا مةطبخ وبأ

 © ءعفان ىب ةكحلط رباج بحاص نايفس وبا

 تايغ نب ضفحو ةليواعم وبا هكنع تكح ىذا ناينس با

 © ىدعسلا فيرط

 ١ رذنم همسا ىكحشالا نايح «
 ,و هرثالا ىب لع هنع ىوري ىذلا وف بيهص ىب ةملس ةفيّلح وبا

 8 ىمييتلا ناجرلا دبع نب ىيح ىرازغلا هنع ىور ىذلا ماطسب وبأ
 8 مساقلا ىب راقغلا دبع ميرم وبا

 8 9 نومجم ند ىبيحكاي هكهسأ راطعلا ىلعملا هد

 4) 000. 5. 2. انك 0100116 سابع مات عأ15 ©35أ. (00] ع[ 111051©5و

 1[1نعغ هردحصدعو تمنع تلاد 322126)10 1301121 ناو نب رصنو 1506
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 ممول

 © « داود نب 00 ةيسأ نجانلا لكلا وبأو

 © وربع نب ركب همسأ ىجانلا فيّذصلا وباو

 © ملاص نب ةةقدص هبسا ار وبا

 ال اونا وبا له دنا! نيعم نب نيج ' ىع 6 ٌىتالغلا 0 ركذو

 2 رذنملا نب ىبيحكي همسا ة

 © © زوريف نب دايز همسا ءاربلا ةيلاعلا وبا

 © هىدزالا بيبح نب كلملا دبع هبسا ىنوجلا نارمع وبا
 © مبوك ىب هللا دبع هيسأ ٌينالوثل 5 وبا

 © ىريج هنا ليقو بيرك نب ريَدَح همس ئمرضلمل و ةيرعاولا وبا
 نب كيحن نب ةروسملا ىب هللا دبع همسا ىنئادملا رفعج وبا د

 ْ © بلاط ىبا نب رفعج

 © :لقبت كلاخ ىا نب ليعابسا هنع ىور ىذلا مزاح وبا

 © ةيواعم نب ناجرلا دبع ثريوكلا وبا

 © 8 ناملس م مزاح وبا

 © كبز نب رباج ءاتعشلا وبأ 5

 دبع نب رع ديم ليوطلا كيج هنع ىوري ىذلا ءاثعشلا وباو

 ةاروربم ريركلا
 4) 5اتم13: 2. !ةهأ". ةصصم م. )6  (000. 5. م. 5360, ©«00. 011. 17

 ١ 512 2 00601 ك2 را, © ةالط72 مد ل, 15 ك ةضتلا تل 10 )2 
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 مم

 © حيدر نيطسلف لها هنع ىور ىذلا اص وباو

 © نازيم ءاذل دلاخو ىميتلا هنع ئور ىذلا ملاص وباو

 ف طر ناكر مسا نافع نب ناس لوم اص 0

 5 1 0 ٠ ىدسالا فلس ين قيفش ةيسأ لثاو هب

 © 4 ساجدا ن .ءبل لعد ةيديبأ اا ورمع وباو

 © بيبح ند هللا كيع دهيمأ ىملسلا نامولا لديع وبأو

 8 ةقالع نب كيعس زنئخاف وبأو

 ( © هللا كبع ىب /كيع نب هع ةيدبأ 2 هللا دبع ىباو

 8 سبق نب هللا دبع ىب ومهاع ةهديبأ ىدوم قا نب ةدرب وبأو

 ولم نب ناموا كيع ىيسأ ىديهنلا نامتع ودأو

 © ورهع ند ملاظ ةهدسأ ىليدلا دودسالا وباو

 © 7 عيقر همسأ ىجحايولا ةيلاعلا وباو

 1 كج وحو نامكولا قكيع ةيسا تاطخلا نب رمع لوم ةبمأ هبأو

 © ؛ةيما نأ ىب ةلاضف نب كرابم

 ه) 51غ هه 0. هتتك هةوليق. 185) 2/0:6722847: ب . 2 6) 5320, 0
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 انكر

 اب ىمس لهس ىب ةمامآ ابا ةبيبح تدلو املف راكنلا ىب

 © « هتينكب ىنكو اهيبأ

 هيدي ىوربقم ا دكبعس ىأ نب لب عس وبا وو ئربقملا كييعس وبأو

 © ركب نب ثيل ىنب نم علدنج ىنبل ليم ناسيك

 © شايع نبا ىلوم عافقعقلا نب ديزي همداو ئراقلا و فعج ىهباو 5

 للعا راق ناكو معاص وغلا جوز ةفملس ما ىلوم 00 وبأو

 © 5 ميعن نأ نب عشان اق هبلعو هنامز 8 ةخنيدملا

 ةأرما ةيريوج ءلاقبو 0 م تاّيزلا 3 تسلا 0 ا

 ىور ىذلا وهو بلاط ىقأ تنب ىناه ما ىكوم ماذاب باص وباو

 © كلا ىنأ نب ليعامماو ىببلكلا دع

 © سابع نبأ نع ىور عيمس مناص وبأو

 © ديعس نب ةرسب هنع ىور كيبع همءا ىافسلا ىلهم اص وباو

 ؟ اقيلظ وخا سيق نب ناسولا كيدع .ةسيمأ ىفنكلا خاص وباو

 © ناعام دعنا ىبكاي لاقو عشا سيق نبأ 5

 © /ىرافغلا محلاص وباو

 © و ةرسيم ملاص وباو

 2) 8ظدلعسمم طقطعغ 534, «00. ©هأط. 423 6517. 65) 530 1.

 537857. 2 5340 1. 1. 5 1867. ذطق. ليم 2) 000. رشبز 4
 1. 1. 5 85 1. اتغ عع. «م]1. 310:71 286171:.  ه 5هذع «00.ز 5360, 00

 412 4 16 58 1. ةزصع 70. 1 21105ع71/ه817: 10ءاتك 0ع طمع 2212

 122311115 ع5أ, 1313 000 قيلط 12612013111, 112 7

 110 7113 2011 يل 101211 كات. ٠١ ر/) ©0007 5. 0: 2) 40

906007701435017 



 زها

 03 - هع 1 5 52-

 هموق هامسف لهشالا دبع ىنب فلاح ةنيدلاب فكاف برهف امد

 8 ةينافيلا دتفلاحمل ناندلا

 وهللا دبع نب .سبق هسمدأو هبقاب فرع رعاشلا ةنعج ىنب ةخغباتو

 8 اةلعج ىب ةعيبدر نب 1 نبأ
 53 2 هع

 هب فرع بق تثيعشالاو برك ىدعم نب سيق نب كتعئشالاو

 هنال ثعشا هل ليق هنكلو برك ىدعم ههسأ وه ىذلا ههماو

 © هب بقلح .سأرلا كعشا ركذ اميف اذبا نك

 م مخ نم 2و نابع نب راحتلا ىلا بسنلا فرعي ىاكلا

 ومبأ وهو ةيمالس هييداو هبقلد فرع ىتاطلا ديزي ىب 6 بليل

 مدق املخ عرقا ناك هبتال بلحم هل ليق امناو بلع ,ىبا ةصينق

 اناا حسم معاص هللا ليهسر نأ ركذ ملساف معلص هللا لوسر لك

 15 1 ةرعش بهي ايلف ىبسف هسأر رعش تيف هسأر ىلع

 نييعباتلا نرم' ةينكلاب ارهتشا نم ءا) 5
 3 ع 5-5 0 ّ

 ىنأ مآ نأ كلذو هتينكب هانكو كلذب هامس ىذلا وم معاص هللأ

 بيفذ 00 نب ةرأرز نب ىكعسا ماما دأ تنب ةبيبح خمامأ

520 
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 هلا ةفيذح ىا ليم راس هل لاقي ىذلا لقعم نب راس جنم

 «ةتيبك اهل لاقي سوألا نم ةأرمال ليم وهو ةفيذح ىأ ىليع فرعي
 ةبئتاس اًملاس تقتعأف ةيتع نب ةفيذح ىقأ تنك تناك راعي تنب

 © ةفيذح ىبأ هانبتف ةقيذح ابا رئاس ىلاوف

 نب وربع نب ءارهب نب وربع نب داحقملا وهو دوسالا نب دادقملاو :
 ثوغي كبع نب دوسالا فلاح ناك هنكلو ةعاضق ىب فاعلا

 ايلف كوسالا نب نادقملا هل لاقي ناكو هانبتف ةيلعامل ىف ىعزلا

 طبضأ ركذ .اميف ناك .ةنأل نياكيلا وذ هل لاقي ىقو نيَلامشلا وذو
 نه هد دب 2

 خ-اضن نب ورم كيع نب هريمع ههيبأ نأو اعيمج هبلبب لعب 10

 هد

 نم عم اًديهش ركب مو لشقو ةعاوخ نم ناشبغ ىب ورمع ىبل

 دعب شاع قابرخلا همس نافذ امهنم رخآلا اماو نيملسملا نم لتقف
 © ثيداحا هللا ليسر نع ىورو اًنامز معلص هللا ليسر

 ادد ذر دمأ هصينلاو ءاضيبلا قا ةبسنلاب فرعي ءضيب نب ليهم
 نب ةعيبر نب بنحو نب ليهس وف امنأو انرج كرد مككاج تغب 5

 © ءاضيب نب ناوفص دوخأو رهف نب ثرال ىنب نم لاله

 اة ل حلاو اق. دشن نابيلا نب هفيرخو

 ثرامملا ني ءةوزج نب وربع نب ةعيبر نب رباج نب لْيَسُح نبا
 نإسيلا وه ثرالل نب ةورجو ضيغب نب سبع نب ةعيطق نبا

 هموق ىف باصا ناك هّنال ناميلا ةورج ليقو ةفيذح هدلو ىنلا ه

 2) ©6001 ةئيتن. 62) 102. 33 75. 5.2. 2) 600. تيبع. ١ 2) طلذت

 ا[ لبحا ه) 000. طلع ءغ 2201 ورجح . آ10. 21357. 111 ءأ 2
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 مودل

 هللا ىبع وبا هتينك ىدقاولا لق ىلكبلا هللا دبع ىب ريرج

 5 ءلبق نم ىشنيو 6 ورع وبا متينك ,نأ اندنع عدلا

 © رصقلا ىف ٌدْعسو فيسلاب برضا ورمع وبا ىتينك ريرج انا

 ةاورلا ضعبو «هللا دبع هنباب هللا دبع ابا ىنكي ئمآيدلا زوريفو

 ةىف ناك هلوزنل كلذ ليق امنأو ىريمتمل ىمليدلا ىنتلح هيف ليقي

 برحل !ىميلا ىلا ىرمتك | هجروا ىذنا) نيوفلا كسب نم ود

 © اهب ةشبحكلا

 © ناجرلا دبع ابا ىيك ىع نءابعلا أس اميذ ىنكي ةملس مأ ىلوم ةنيفسو

 © ملسم ىبأ 2 هلوق ىف هتينك ٌىفيص نب نابفأو

 1 © «ةميرك ابا ىنكي برك 000 ىن مادخل

 وبا ىدقاولا لاقف /' مزارملا نأ بكيت حيك" لاق قوم ند ع

 © يما ىب ىلعي ةينك مزاوملا

 © ليقع ابا ىنكي رعاشلا ةعيبر .ىب كيبلو

 © ورمع ابأ ىنكي بعك نب ةظرقو

 15 © نيس ابا ىنكي سيق نأ نب ىزعلا دبع نب بطيو>و
 هناميلس ايا معي , سيلا تروا 0 تم

 © هللا دبع ابا ىنكي ناميلا ىب ةفيذحو

 وأ هالو معلص هللا لوسر باكصا نم فوع نم ءامهسأ ركذ

 ىدآلا هيبأ نود هدجك وأ 01 هيخأب ْ

 ه) 5360 1.1. 5 26و .7١ ةةصخاتتت 12325 أ هرم وبا. 6) 000. دشسو

 ةليح نم . 05. ةاتمنص 1, )١"هرير 22, ائا*"لا نآظ  ء) 5زع 00. 4) 6

 00. 126 ءزاتك 2077© 1111115 0155135115 65[. 6) ةويدوخ 5

 00. 0041. 411 1. 290 7. [ة 13 0 هدأ ز 2«. 0:27 هاورقةقم ]117

 ل1, 130- نبنإ 1  رير) 0 مازوملا ٠
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 رموز

 ايلف نيصحلا هما ناكو فسوي ابا ىنكي مالس نب هللا دبع

 © هللا . كبع معلم هللا لوسر د ملسأ

 اا كي دنيا ركب انآ قنكياماوعلا »نب ريبزلا نب هللا كبعو
 8 يريح انآ" ىنكي

 © صفح ابأ ىنكي نسل ديع نب ل 0 نب رمع

 © ىكيعس ابأ ىنكي ثيرح نب ورمع

 © ه نامحرلا دبع ابأ ىنكي ل ىبأ نب بطاح

 © ميعارب ٍدآ ابأ ىنكي بطاح نب ديكم

 © نامحرلا دبع (ابأ 0 نايفس ىجأ نب ةيواعم 0

 © بهو /بأ ىنكي 0 0 نب ةبقع ىب ىكيلولا

 5 ناوفص هنباب ناوفص بأ لفوذ نب ةامرتكام

 © رشب ابأ ىنكي كاما .ب خصيبق

 © هللا دبع بأ ىنذكي ةدانج ند ةرمس ند 0

 © فيرط ابا ىنكي ىئاطلا داوجلا متاح نب ىدع 5

 © ديح هنياب نييك ابأ ىنكي سيف نب ثعشُلا

 3 ةايقر ابآأ ىنكي ةخجراخ م سوأ نب ميم هفو ىرادلا ميمت

 © روث ابأ ىنكي برك ىدعم نب ورمعو
 تناسكو حبر ابأ ىنكي ىناه نب جبرش وبأ ديزي نب ىناهو

 هموق نيب اكح ناك هنأل مكلمل ابا ةيلهامل ىف ركذ اميف هتينك

 8 6 حيرش يأ معلص ىبنلا دانك ملسأ املف

 ©) ©1 كاكط12 20 1ةز51, ت11 2 (764) 10 5260411. 2



 "ها

 نع ساّبعلا اين ىدقاولا ليق ىف هرمع ابا ىنكي ىنهجلا رماع نب ةبقعو
 © كسا ابا ىنكي ناك هنأ رخآ عضوم ىفو دايح ايا ىنكي لق ىيك

 © خكلط ابا ىنكي ىنهكلا دلاخ نب كيز

 000 وبا دلاخ نب كبعم

 1 ةرامع ابا ىنكي براَع نب ءاربلا
 © نبات يأ ىنكي :تهط نياد

 © كعس ابا ىنكي ةعيدو نب تباث

 ت79

 8 ةرامع ابأ ىنكي تباث نب ةميزخو

 © ديعس هنباب كبيعس ابأ ىنكي تباث نب دكيز

 10 © كاحضلا ابا ىنكي مزح نب ورويعو

 © ىلعي هنباب 5 ىلعي ابا ىنكي تباث نب ا دادَش

 لاقي ىذلا ومو راصنالا نم راجكنلا ىنب نم ثراحلا نب ذاعم

 © ٠ ثراخل ابا نبكي ئراغلا هل
7 
 © ةزيح ايا ىنكي كلام نب ستأ

 مذ 2 طسيلا اا هريغ لوق ىفو ىدقاولا لوق ىف دعس ابا ىنكي 5 كيبز

 © هللا بع هنباب هللا دبع ابآ ىنكي ريشب نب ناعنلاو

 © ىنيحي+ يق: ىف نياك ماا هدايص نوجا
 © كلاملا كيع ابا ىنكي ةدابع نب دعس نب سيقو

 © ساّبعلا هنباب سابعلا ابا ىنكي ىدعاسلا دعس :ىنب لهس

 2) 0 ةدعر ز 21و 710. 0:7 هن وم/قةقم 117, 9. 1717 ءالط ةننكق عص

 521226 17و 0 ه6 14 0 عور 6) 000 طلع ءا مط20> ىلعم .

 ه 01. 0:4 هلع/قتم 117, "بع 2) 0'53, ه0. (هغط. 4528و

 1, 166 ,7.١ سينا, 560 21319411 )هاب انأ 11 عاام
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 © هللا دبع ابا ىنكي فيتح نب نامثع

 © حيلولا ابا ىنكي تبات نب ناسح

 © هللا دبع ابا ىنكي مارح نب هللا دبع نب رباج

 © هللا "نابع ءابأا تكي رحاشتلا كلم خير بعك

 © نيج هئباب كي ابا ىتكي معطم نب ريبج

 © هللا ىبع هنباب هللا ىبع ايا ىنكي ركب قأ 3 ناجرلا دبع

 00 للا ياي ناميلسا اب ىكو ةريغلا "نب ' نيلولا نبا نلاخ

 تارا اللا ب اللا نايع لبا ىتكي» نماعلا ني ايوغ

 6 عقسالا وبا متينك نأ ليقو ةفاصرق ابا ىنكي عقسألا نب ةلثاو
 01 نب ةرّكنج ةفاصرق ابأ 7 10

 © ةرصبلاب لقعم رهَت بحاص هو هللا دبع ابا ىنكي راسي ىب لقعم

 / © ةيواعم وبدأ سايا ىب 0

 د ب دع رسل كب ارقص
 95 عيجت وبا ةيراس 2 ضايرعلا

 © هللا دبع ابأ ىنكي ةبعش نب ةريغملا ؛5

 8 دْيَجُت ابا ىنكي نْيَصُح نب نابع
 ملسأ املف راسي ههسا ناكو فّرطم ايأ ىنكي دكرص نب 0

 © ناميلس معلص هللا ليسر دامس

 8 ملسم ابا ىنكي ىيح لاقو سليأ هنباب سايأ ابأ ىنكي عوكألا نب ةمَلَس
 ه8 نواعم ايل ىنكي 0 ىبا ىب هللا 000

 © نمت“ ابا ىنكي كركح ىبا نب هللا كبعو

 ه) طط 12010ه5ع م1110 5360و 00. ه1. 411 5. 288 1., اتت

 21م عقسالا ابا اب. 2) 8[ءحمتدخدع ةات4 5260 1.1.1 9
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 8 ةماسا هنباب ةماسأ ابا ىنكي ةثراح نب ٌبحلا كيزو

 © دي“ هنباب دمحم ابا ىنكي ةثراح نب كيز نب ٌبحلا ةماساو

 © ناظقيلا وبا رساي نس رامعو

 © نارلا دبع هنباب ناجرلا دبع ابا ىنكي ديعسم نب هللا دبعو

 , © كيعم ابا ىنكيو ءارهب نم دوسالا نب كادقملاو

 نب ةانم كيز © ىب كعس نم لتيح نب ترد نب نا

 © هللا ىبع هنباب هللا دبع ابأ ىنكي ميمت

 ماوعلا نب ريبزلا ءافلح نم هضو مخل نم ةعتلب ىلا نب بطاحو

 © 5 ىيج ابا ىيكج ليق ىو ئدقاولا ليق ىف نيج ايأ ىنكي

 هاماو هللا نبع ايأ ئنكي' موزضم ىنب نم مقرالا ىبا نب مكرألاو

 © فانم كيع هيي راف مقرالا وبأ
: 5 

 8 رذنملا ابآأ ىنكي بعح نب ىباو

: 53 7 ٍ# 5 
 ىنكي ناذالا ىوأ ىذدتلا وو هصر كدع نب كيز نب هللا دبعو

 © يحكم هنباب ديكام ابا

 15 © ذاعم هنداب ثناعم ابا ىنكي كلام نب عفار نب ةسعافرو

 © تباث ابا ىنكي ميد نب ةدابع نب كدعسو

 ديع هنياب هللا كبع ابأ ىنكي هللا كبع نب تينا نب ةكيربو

 © لهس وبا ىملسألا ةديرب ليقي ىيكج تعمس لق سابعلا اس هللا

 © هللا دبع ابا ىنكي نذوملا حاجر: نب لالب

 50 © كيز هدأ كاكضلا نب تنبات
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0001 

 5 لملسالا ردح ىلا: نعي 0 ىرعلا ءادردل أد

 8 0 تباث ىب سبق تيفي ةدملخ رووعش و ءأو لآ نب وشب مأو

 © مشاه نب كيلطيلا ديع نب رولا تمذِي مككلا ما 0

 © طيعم ىبا نب ةبقع تنب موثلك مأ

 شاع نم هتينك نود همماب رهش نق ىنك ركذ 5

 معلص هللا لوسر

 © مع نسشمل هنباب ىسمل ابا ىنكي ناك مع بلاط ىا ىب ىلع نينموم لا ريم

 0 نب ندا نيولح ايا ىنكي هللا ديبع ىب ةكلطو

 © هللا بع هنباب هللا دبع ابا ىنكي ماوعلا نب ريبزلاو

 ناكاسا ابأ ىنكي صاقو ىبأ ىب كعسو 0

 ليعسو

 © قاكاسا هنيباب

 © روعالا ايا ىنكي كبز نب

 © سابعلا هنباب سابعلا ابا 5 ىنكي سابعلا ىب هللا دبعو *

 © نيح# هنباب ليك“ ابا ىنكي ناكو هوخا سابعلا نب هللا ديبعو

 © لمح هنباب كيج ابا ىنكي سابعلا ىب لضفلاو

 لتقو هللا دبع هنباب هللا دبع ابا ىنكي مع ىلع نب نيسحلاو 5
 2 مع نيسلل هيبأ عم نيسذل نب هللا دبع

 ! © ربك أ رفعج هنباب ىنكي بلاط نأ نب رفعج نب هللا كيعو

 نع 9

 © ىورأ هتنباب ىورأ ابأ ءىنكي بلطملا دبع نب ثراملأ نب ةعمارو

 © ديزي هنباب كيزي ابا ىنكي بلاط ىبا نب ليقعو
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 ]مغني

 © رذنملا هدبع نب عافر خباب باو

 © كعس عنب نامحرلا كبع ىدعاسلا قييح وداو

 12 ةرأرز نب دعبسأ ىراصنالا خمامأ مبأو

 © ةّشرخ ىب كامس ةناجد ىباو

 5: 8 ناهيتلا نب كلام ناهيتلا نب مّتيهلا وباو
 ىلاللا ءاسنلا نم ةينكلاب رهش نم ءامهس ركذ

 هنكرداو معلص هللا لوسر نعياب

 تنني كنه اههسأ 000 ف د 0 تن يل م 3

 10 ليق ىف ختان اهممأ يللا دبع نب 0 5 تنبت 0 مأو

 اميذ لوقي ناك هناذ ىبلكلا ديح ىب ماشع اماو نيتككملاو ةاورلا

 9 لزه اههسأ وكذ

 © ةلمر اههسأ نايفس لأ تنب ةاييببتح مأو

 8 ميكح نب رباج كتنب 5 ةأيزع اههساو كيرش ماو
 مس 2 نع ٠

 15 © معلص هللا ليسر ةالوم ةكرب اهمساو نميأ ماو

 ىفو نزح نب ثراحلا تنب ىربكلا 0 ىو ليضفلا ماو
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 امارس
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 © «ةلضن ىب هللا دبع وه ىدقاولا لاقو ثرال ىب كيبع نب ةلضن
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 © ثراحلا ىب لاله ءاريكلا هباو

 © ىءاوسلا بهو ةفيكاج وباأو

 © عابس نب بيبح ةعمج وبأو

 © نايفس نب ورع ّئملسلا روعالا وباو
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 مواسم

 نأ ىتح هنبض ىف اهدجيف اهل عوريف اهدقفي هقك ىف اهعضي

 © ريكلا نم رمحالا ربنلا جر 1 هبينذ نم جوجل نيولأ

 خيراتلا نم ىنكلاو ءامسالا لتي

 نأ ملعلا لفأ مظعم ءيبلع ىذلات ءمما ىف فلتخا وركب وبأ جنف

 وبأو « قينع مهنا لك عاضعب لاقو ةفاكف لأ نب هللا كيع همبأ 5

 نب بعك نب * رهاع نب نامتع هنأ طيبا ىف فالنخا الف خناكق

 © قرم نب ميث نب دعس

 © ارجل نب هللا دبع نب ةرماع دمماو ةةيبغ وبأو
 0 ع هع

 8 ىموزكملا هللا لبع ىب كسأ ىب فانم دكيع همماو «مقرالا وبأو

 نب زانك كك إ بلطملا دكيع 5 11 فيلح ىبنغلا كّكرم وبأو )0

 © نيصخلأ نب ةزانك ليبقو نيصحلا

 00 س هع

 خدوحا ىكيأ فقفرديلح سبب نب هللا لبيع ذوي ىرعشالا ىدوم مبأو

 -2 6 بعد 2 -

 هرب نب ةرمس لبقو وبعم نو سوأ همسأ نذوملا ةروذختم وباو
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 اراء او

 ىلصي هكاح ىلإ ماق ىلصي معاص هللا ليسو ىأر املذ لخدف مع

 كرت رث معلص هللا ليسر ىلا ثيهتنا ىتح برقع تءاجن لاق

 لوسر ري ملف هلعنب اهببض ىلع كلذ ىأر املف ىلع ىلا تلبقاو

 © اًسأب اهايا هلتقب معلص هللا

 5 نب كبعس امد اه اهنع ف ناجولا ليع تعني للبمو م ىهنمو

 نكي اق لات ه جيرج ىبا ا لاق نأ 1 لاق ىومالا ىيكب

 نامحرلا بع تنب كي مأ همأ نع نامحرلا دبع نب كلما

 لوالا فرحا ىف اهأرقن انك نتلق ىطسولا ةالصلا ىع ةشئاع تلأس

 ىطسولا ةالصلأو تاولصلا ىلع اوظفاح ةمعلص هللا ليسر دهع ىلع

 :: لاق ديحت ىب نضيع ىنتدح « نيناق هلل |وموقو رصعلا ةالصو

 دبع نب كللا دبع ىنربخا لاق ىنربخا 0 مدرج نبأ لاق حجاج امد

 ةشئاع تلأس اهنا .ناجرلا ىبع تنب كي ما هما نع ناجولا

 لوالا فر ىلع اهأو ةقان انك ٠ كا كاقف ىطسولا ةالصلا عَن هلو نع

 ىطسولا ةغالصلاو تاولصلا 5 ايظناح معلص هللا لوسر كيع ىلع

 كسا اند لق «عيبرلا آند ام كلذ نم اهنع ىور ةنمأآ نهنمو

 ولا اهنا ةنمأ نع كيب نب علا و يالاس نب كاي م لاق

 300602 مح 6 د نع

 هوفكانت وأ مكسفنأ ىف ام اودبذ نأ هذخذيألا هذه نع ةشتاع

 لاس ام تلاقف هب ركاب اي يلا نمو هكا كسب مكبساكاب

 ور علام لطارق نأ ١ معلص هللا لوس تلأس ذنم حا اهنع

 ةعاضبلا ىتح ةكوشلاو ةبكنلاو ىملل نم هبيصي امب كبعلا هللا

 ©2) 600. 5. رم 66906.0772) 15020 2 75: 230: 2 551 2

 284 أ 4 75. 222,



 اركارسلز

 لح رارم ثلث باتكلا يسن اذا لاق وحنلا بحاص دمحا

 © هطقس رتكي ىنعي بوقعي هبا لاق ةيسرانفلاب

 باكاصأ كردأ نمم نىينم ملعلا اهنع ىور نم وركذ

 شيرق نم مث معلص هللا ليسر
 كثيداحا اهيبأ نع تور مع بلاط ىأ نب ىلع تني ةيطاف ٠ ىهنم 5

 لاق 0-5 نب لضفلا اس لاق نيبسحلا ى د نك ىتلح ام 1

 نم معلص هللا 0 ىع أ لاق كتنلاق ىلع تنذب 01 ىننتلح

 اهنم بضع لكب لجو رع هللا قو ةنموم وا ةماسم يسن فنا

 © رانلا نم هنم ارضع 10

 © مع بلاط نبأ نب ىلع ذنبا موقلك أ نيمو

 نع تور بلاط نأ نب ىلع نب نيسحلا كتمنب ةخمطاف نيخمو

 ديبع * ىب 0 ىتدح ام اسهنم ثتيداحا ةربغ نعو اهيبا

 نب هللا دسبع نع ىحلطلا ىبوم نب ملص آس لق « ىبراكملا

 نأ مع .ىلع نع اهيبا ىع نيسحلا ننب ةيطاف همأ نع ىسحلا 5

 باوبأ ىلا جفا مهللا لق ىجسملا لخد اذا ناك معلص هللا ليسر

 © كقزر باوبا ىل جفا مهللا لق ةدنم جرخ اذاو كر

 ىنثذح ام اهنع ىور ماوعلا نب ريبزلا ةنبا موتلك ما نهنمو
 مهتلك مآ نع ىعازوالا امد لق نأ ىقربخا لق كيلولا نب سابعلا

 معلص ىبنلا وز ةشئاع نع فقيدصلا ركب قا تنب ءاممأ تنب

 ةللط ىنإ ىب ىلع ءاجن تيبلا ىف معلص هللا ليسو ناك تلات

 ه) 000. 5. 2. 2 2) 000. اهتم.



 ارادوا

 موي فلخ ىب هللا دبع هوبا لتق ةعازخ نم ةعيبر نب ورمع
 تاحلطلا ةحلط هل لاقي ىذلا وه اذه ةحلطو ةشئاع عم لمثل
 نب ةكلط ىب ثراحلا ةتبا ةّيفص هّماو هنامر ىف برعلا ِبوُجَأ ناك

 ىصق ' ىب رادلا» ينبع لب: انفع نب ىوعلا اجيبه ني هكر ١١
 5 خكلط ىهسو ىزعلا دبع ىب ةكحلط ىنا ةنبا « ةّديمحح هينا مأو

 © هايا ةكلط ناو ةحكلط ةدالوب تاكلطلا

 عيشتي ناكو سنوي ابا ىنكي رئاس ناكو ةصفح ىنا نب راسو
 ىلع نب دواد مح مشاه .ىب ةلود تناك املف اًذيدش اًعْيشت

 خصفح ىا نب راس حو #1 ةنس ىو سانلاب ةذنسلا كلت

 ؛كلهم كيبل مهللا كيبل ليقي ىتلي هو ةّكم لخدف ةنسلا كلت

 لاقف ىلع قب“ واد يعملو 0 الجر ناكو كيبل يما

 نبا لاق هيارو هرماب هوبْخَأ هنصقح قا نيالا اليل زق ١
 أ نب. نملاس ع :نايفتس انهلاق.:2هللا ةيع"نبا,لح انا ند

 لاق ىآر اذا ىئبعشلا ناك لاق ةصفح

 15 8ريعَشلا ةبح ريطت امك 2 ىريطو « ىعق هللا ةطرش اب

 نع /كيبتنعلا نم ىدييارقلا ضووعلا بحاص نجا نب ليلخلاو

 نب بيبح* نب ميعاربا نب قاحسا يقدح ءدتح نب مشع
 نب ليلخلا نعمس لق سنأ نب 0شيرق ىتذح لق وديهّشلا
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 - ا ورع نب ثراخل ههجمأو 4 ناوتعتلا نيب كسلا قا جان ىبأ

 مهف هيخأ ٍِ ان ناجع 0 0 نب ناليع ىبأ
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 هللا دبع 1 نك 0 3 اينو م ني مده تاخا ل

 ١-0" نيذخلا, ةلثام .نامثلا 2نكاتوأ مع لع. هعيش نم ىلككلاو

 © هلقق دارا نيح ريبزلا ىبا نم هعنمل ةيفنمل ىب دمحم ىلا راتخملا

 تالا ني ل شار (نجانلا لكرتلا باو

 تلمع ورع نقلك ديمداو ّيجانلا فيشدصلا هباو

 01 دبنم» وبا / ةزيع نب واخ ند رار يدلنا نبع 3 را

 نم رك ناكو ناديع نم سموم نب مساق نب شقد نب بلاغ

 ءارقلا نم ناكو و ءاجرالا 0 ناك ندسعلا نى .نيمدقيلا

 لع قعشالا - نب نا نير قاتكولا نتبع عم اج كا يذلا

 /لثارسا وبا آس لق نيكذ نب لصفلا اذ دعس نبأ لاق اجمل

 كرب الا ىه له ليقي مجامجلا ىف ارَذ تعمس لاق مكحلا نع
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 ثيدشل عمس كق ناكو ىضاقلا ميعاربأ ىب بوقعي © نب فسويو*

 ةايح ىف اهنم ٌىبرغلا بنامل نادغب ءاضق دوو ىأرلا ىف رظنو
 لؤي ملف نوراه رماب رفعج ىنا ةنيدم ىف ةعيأل سانلاب ىكصو هيبا

 1 0:11 نس بنجرآ!ى ىقوت نأ لاا ا

 ىبل ليم تيحم ابا كيو ناع الا ةنييع نب نايفسو

 ناكو ةسعضعيف ني "ماعز نب الالم با نم هتنيور نك لإ 05
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 رمل

 هيلع © ام. سانلا علف ىيدش هودقتعا لق اع مدر نأو « عربعو

 ىلع 5 واط 5 ىوعل لاقذ هسفنال ىلب لك لفها راتخا 5

 ىكتشا لاق ع ىتأ نبا اك كاع نبأ لاقو 2« دب ترمال كلذ

 كنع لق اع انلها ضعب يلأسف ةريسي امايا سنا نب كلام

 ىقوتو نع نمو لبق نم رمألا هلل ءلق مث كقشت اولق توملا ة

 الك ىف بلآ ةكنس نم: لوألا عيبر رهش نم ةرشع عبرأ *كبص

 ديحم نب ميعاربا ىب ىمكم ىب هللا دبع هيلع ىّلصف نوراه

 ' لس ةئبآ بنيز نبا وهو سابعلا نب هللا دبع ىب ىلع نبا

 ذتموي ناكو بنبز نب هللا دبع هل لاقي هماب فرعي ناكو ىلع نبأ

 عيقبلاب نفدو رئانمل عضوم ىف كلام ىلع ىّتصف ةنيدملا ىلع ايلا

 تركذف دعس نبا لق «ةنس نينامثو سمخ نبا تام موي ناكو

 تومل سانلا ظفحا انآ لاقف ئريبزلا هللا بع نب بعصمل كلذ

 © ١ ةخنس فص ىف تام كلام

 ملعلا ةبلط نم ناكو ناجرلا دبع ابأ ىنكيو كرابملا ىب هللا دبعو

 000 رعشلاو ا نسافلا مايإب ملعلاو .تدالاو هقفلا .نم ناكو ةقاورو هه

 ناكو ام ةنس ىف كرابملا ىبا دلوو ايخس ادهاز كلذ عم ناكو

 اما نس ىف مورلا وزغ نم افيصنم تيهب تامو نكاح ناكسا حف

 ا ديبشا نى د كا نب دكللا دبع تدعوا 2 كس نوتسو ثلث هلو

 انا ليقي كرابملا نبا تععمس لوقي نسا نه نكح تعمس لاق

 مالك ىكك نأ عيطتسن الو ىراصنلاو دوهيلا مالك ىكحنل

 كثترعمب ليقي هيوبش نب كج ند هللا كبع تحعمس « ةيميكلا

 2) 000 ةردعو ٠ 6) 000. ىنعواط. 6) 15015. 30 75.



 ارامل

 نب ثراصحملا نب وربع نب رماع نأ نب كلام نب ستنأ نب كلمو
 رك نم * حبصأ وذ لهو تراحأ نلا ر2 ليتخ 0

 نامتع نب ناحلا ىلبع اذا نشيرف نم ةه نب ميقا هناك

 ىتغم ناكو هللا دبع ابآ ىنكي كلام ناكو للا هللا" قي ّك

 :لاق ديلولا نب سابعلا ىنثدح عتّدحمو ها ىف هدلب لعأ

 ليقي اكلم تعمس لق ىنيدلا ىرعرلا دايح نب ميعاربا ىنثلح

 اي لق هيلع ةمالا لا اًباتك عض هللا بع ايا اي ىحهملا ل لق

 امو هكتيفك دقو برغملا ىلا راشاو عقصلا اذه امأ نينموملا ريما

 عهف فارعلا لها اماو ّيازوألا ىنعي هتملع دق ىذلا جيفف مأشلا

 م كلام ىع ةصقلا هذه ركذ هنن رع ىب دمح امأو «قارعلا لقا

 ركذ ىذلاو دامح نب ميهابا نع سابعلا هب ىتتح ام فالح

 ىعس نبا نع تراخلا عب ىكتح ام"كلذ نب اع اب انرشل

 روصنملا رفعج وبا مح ايل ليقي سنا ىب كلام سمعمس لق ةنع

 تسمزع دىق ىلا لاقف هتبجأت ىلأسو هتثداح هيلع نتلخدف ىاعد

 ىةزسنتف اوما ىنعي اهتعضو ىف دلل هذه كبتكب رمآ نأ

 ةخسن اهنم نيملسملا راصما نم رصم لك ىلا ترها ل [شيبت

 ىبس ام ارعّديو ديغ ىلا هنوكعتي ال اهيف اهب اولعي نا عرمآو

 لضا ةياور ملعلا لصا تيار ىتذ ثّدحملا ملعلا اذه نم كلذ

 ناف اذه لعفت ال نينموملا ريما اب تلقف لاق هملعو ةنيدملا

 ه0 فخاو تاياور اوورو ثيداحا اوعمسو ليبواتا هيلا نقيس ىق سانلا

 سانلا فالتخا نم هب اونادو هب اوليعو هيلا فبس امب ميق لك

 5 600:7 5 ٠ جحلصأ 00 )2

3 516 



 هأم ١

 03 ىف قرينعلا ىسلل نب هللا ديبع كاما رع نب: يبيح لاقو

 نب ناعم امد باقولا ىبع نب ليضف لاقو 6116 ةتس ةدعقلا

 كلا لعاب ىضاق .ىسجل :نبا للا تيبع قع :تلخك" لق ناعم

 لاقف اكلاص هللا ديحب مييلا كارأ تلقف هدوعأ

 © هيلع ةيعاولا تعمس ركسلا ' ناك اًملق

 ناكو مع بلاط ىأ نب ىلع نب « ىسح نب كديز نب نسحو

 نينموملا ريم سابعلا وبا اهجوزت نسح ننب ميثلك ماو مساقلاو

 ىسيعو ميعاوباو ءاديزو ايلعو < نيريغص اكله نيمالغ هل تدلوف 0

 بضخ هبقعت موق نينس سيخ اهيلوف كينيا ردعج وبا «الوف

 ااا ندكف  هسبحو .ةعابفا هل ءوق لك ىفصتخساف هلرعو هيلع

 كايا ارس ىلع نب كمصلا ىبع ىلا هيبا دهع ىلو وهو ىدحهملا

 همدقاو ىدهملا هجرخاف رفعج وبا تام ىّتح اسوبح لزي رثو كايا 5

 جر ىتح هعم لبي رثو هل بعذ ءىش لك هيلع درو "يلع

 ءاسملا ناكو كيز نب ىسح دعمو ا! نس 8 جلا ديري هلا

 عجرف شطعلا هعم نم ىلع ىدهملا ىشخ اليلق فيرطلا ىف

 © 11م. ةنس كانه نىفدف رجاحلاب تام مث اًمايا ىتشاف ةّكم

 ©) 5ءوتتتأا11 12 نسح ىبز 710 نخرتون 111, .ةةمو 22560 .,

 آكطص نطقلاتاعو 2.777. 65) نسحلل, 560 ةدعمع لأ ءا )ل 015اذه-

 عانت 26011611121. 6) كيزو ىلعو .



 المار

 ُكتموي وو ا نس هتافو تناك اهبو ةفوكلا ىنكاس نم ىح ىبا

 نيبعم نب ىيك ندع ركذو ؟ةسنس نينسو ثلث وا نيتنثا نبا

 ساعلا لاق .٠.6 ةنس ىح نب ماص ىب نسل ىلو لق هنا

 نب حاص نب ىسح وه ماص نب نسأل لقي ىيكج تعمسو
 ةوه امناو ىح نبا نولوقي سانلاو « نايح نب ملسم ىب ماص

 © نايحلا نبا

 نم بابرلا ممهذ نم رشز نب محارم ىوم رمحالا دايز نب رفعجو
 ثييحتل ريتك ناكو 2110 ةخنس ىف هتاثفو ثمناك اهبو ةفوكلا ىنكاس

 ؛0 نب كلام ىب كلام ىب نيصحلا ىب ىسحلا ىب هللا ديبعو

 نب رفجم نب 2فلخ نب ثراخلا نب «بابح نب شاخشخلا

 ةرصبلا لما .ءابهقف نم. ىاكو ميم نب ورع ىباربتعلا نب ايلا

 دبع نب راوس دعب ةرصبلا ءاضق ىلو لقعلاو هنم بدالا ىوذو

 ؛,١ :اظسنس نسل نب ةللا,ةحببط ةحبلو نبت نوب ىلع لك ا

 ,ذدجحا نأ دعس نبا ركذ ؟اد» خفس ءاسضقلا ىلوو 1.1 ذنس ليبقو

 ربنم ىلع ئربنعلا نسحلا ىب هللا ديبع عمس لق ءدلكم ىبا

 ليفني .ةرصبلا
 اهيقاس توملا ساكب اهاقس ىتحح كلفغ اهلشَح ىع هلل. كولملا نبا

 اًيينبت هدا بارختل انرودو اهعمحَت ثاريملا ىوذل انلاوما

 ©) 5360 1. 22 >. 10و ع>5 06 ملاص نب ىلع نع 1[ةقدصا ولد عت

 ععدع1]5هعتودصح 05غ, 560 205[ ماص 2001 ىد ماص مسأو٠ 6) 0

 ٠١ ١! 5 255. وراه ظفالخ ىف ابالنس. ) فلذا بانج 6 00
 نذر

24 00007 3 
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 اكل

 فرحا هيه لت نح ام ليقي نايفس وا اد ا دولا
 انفك هنم كيد ىلا تددولو ريغ نع ا نسسطرمه اكقنلو هند

 لاق ةدييببل نب كما نب هللا دبع نيعيس (.كثيدخمل ىعي

 ليقي اًنادْعَم تععمس لق دكفازلا ىسيع هبا آند ليقي ىلا تعمم

 آب نايفس ىل لف رهطب هفركلا انفلخ اًماف ئروتلا نايفس تلماز

 04 ىلع ىمامأ مدشقا الو هب فنانا نم قغارو نيكولا ام نادعم

 باح نب ديز نعرركذو («نيدلا ىف ةفنلا ىعي هب فنا

 رفعجو ىئبصلا مرق نب ناميلسو ©« ىبصلا فير نب رامع ناك لا
 ايناكو ثيدلمل نوباطي هعبرا ىروثلا نايفسو رهالا دابر نبا

 . اكردف بوباو نوع نبا ىقلف ةرصبلا ىلا نايفس جرخ نوعيبشدي 0
 8 ئدهملا ةفالخ ىف 19١ دنس ةرصبلاب هناثو نناكو لق < عيشتلا

 نآكو اللا دبع ابا نسح ىنكيو ةئح ىه عاصر ماص نب نسمللو
 لقا دبحم ىلا لبمم ناك هلجر نم* امهيقف الصاف امكسان الجر

 هراكنا هتكما ام لكي ركنملا رادكتلا ىريو معلص هللا ليسر «تيبب

 نب ىسيع هننبا جوز ركذ اميف ناكو ةقن ثيدحلا ريثك ناكو

 نسسحلاو ىسيع بلطب ئدهملا رمأف نيسحلا نب ىلع نب دبز
 ليقي نيكذ نب لصفلا تعمم دعس نبا لاق «امهبلط ىف كجو

 للكل رق نانلا عم اهدهش دق هعمل ىف اص نب نسحلا تيار
 اا ىلع الو هيلع ىدهملا ريقي رو تام نا ىلا دحالا ميي

 عبس دحاو عيدوم ىف دبز نب ىسيع عم هوافتخا ناكو كيز نبا »
 نسح ناكو رهشا تسب ماص ! 2 لا ليابع أم نم

 "8 960: ؟. عب ٠١ 8) 590 11.522 حلاص وهو ئح نب نيد .



 اهانه

 ىنكاس نم ناكو لضفلا ايا ىنكيو ئاعابلا «هاقسلا وينك نب ركبو

 نم ناكو ىدهملا .ةفالخ ىف .1٠ ةنس .ى.دئافو 5 اهبو ةرصبلا

 © هتياور ىلع كيتعي ال

 ةقت اًكلاض . الجر ناكو ةرصبلا ئاكاس نم 5,نابيش م كرسالا

 5 © ديحص نب ىلع ليق ىف ا. خنس ىف هتافو تناك ةرصبلابو

 ناكو كتلصلا آيا ىنكيو هسفنا نم ئفقثلا ةمادق ىب ةدئازو

 © مع بلاط ىبا» ىب ل نع هافنركنم

 ا4] خنس ىف عنم كله نم ركذ

 نب عفار نب بيبح نب قورسم نب 0كبعس نب نابيغس عانم
 ه.رصن“ نب فقم نيالا ىكيغ :نب» يبا“ نب :بهرم نب ذل

 كشيع. نب رك نبا نالكلما ىيررمام نذإ كبلكتا ترا دل يو

 ذللا "دبع ايأ ئتكيو.رصما نب: سابلا» ىب ةخاط نب نأ نب ةانم

 ادباع اناع اهيقف ناكو 10 ةنس ريع ىب نيكم ركذ اميهف تنل

 ,ر ام ىلع انيمأ ةقت ثيحأل ريتك ثيدحلل ةيوار اكسان اعرو

 15 - ا 35 6 1 نم هريغو* معاص هللا ليسر نع ثلدحو

 آس لاق ئمرضاألل ناجحا نب بوقعي امد لق فلخ ىنب ديحم

 ىنتكح لق ئروتلا ىيعس نب نايفس اسد لاق احمل ىبأ بعت

 اما معلص هللا ليسر لق لق ةذفيكج ىنا ىع ةرثالا نب ىلع

 لاق ىرارضلا ليعامس ىب كيح ىنتتدح ىاّتكتم لكآ الف انا

 2) 014 52404 1.1: 5 2471. ءأ 271052/2202/ 6, 2 2)

 ©) 000. افركس. 53“ 1. 1. 2 23 7. ةعامجو خنس بحاص. 4) آه

 «00. 00411 ىروتلا 01206 ءةطوقاتسم : 5240 1. 1. 226027: 11 26

 ه) 1201501 ءأعغ ةهتردأو ةانتتغر 568 رثأ اآطواططعأ 0/7477177077 5ان]213 3.



 مة

 لاق ىسوطلا روصنم نب ديد ةقرحعو امك ذذنس ىفوتو خفوكلا

 لاق تايزلا نر نع الوفي لنك ميش نع قانخح نب خاص اسك

 | ادد نوردطب ديلخا امتصرعف ..مفنلا :قب .ععلضاىقنلا ايار
 © ٠ نيتيدح اهنم

 دب 9 سا ني

 ىنابيس ههو يازوالا هل ليقو ورمع ابآ ىنكيو ورع نب نامرلا دبعد

 هببا ىع ركذ هناذ ىبلكلا كيح نب ماشعه اماو هيف ةهانكسب

 كلام ءمو عازوالا نم وهو وربع نب ناجرلا نبع ىعازوالا لق هنا

 خبحاص سيقلب ددشو ةعرز ىب 4دحش ىب كيبز انبا كترمو
 جوز

 ىف ناكو مأشلا ليحاوس نم لحاس توريب ىكسي ناكو ناميلس

 < جنم ليضفلا ىوذو عيتدحو ةيحانلا كلث :ىتفم دحا هبنامز 0

 وو رفعج ىأ ةفالخ رخآ ىف اهب ةنس توريبد ىعازوالا ىفوثو

 © رع نب كيج لوق ىف ةنس نيعبس ىبا

 اراك ةقاتع هوقاشألل دوم كزالا نم كو نب باجمل نب ةبعشو

 نب دا ىنتدح نينس رشعب ئروثلا نم ربكا ناكو ماطسب ابا

 لوقي ئروتلا نانيفس نتعمس لق ىيكج نب عيبرلا ام لاق كيلولا 5

 لاق «ةبلس نىب دامحو ةبعش لتثم ضرالا رهظ ىلع ىقب ام

 لاق منئطق ابا تنعمس ّئناغاصلا قاحما ىب كيت ىل لاق ىربطلا

 ”0 0 نص نانلا ةلجدم ارا: لعا فوخلا . ءىتح ام ةبعشا ىف "لاق

 ا. ذخنس لوا ىف هتافو تناك اهبو ةرصبلا ىنكاس نم ةبعش ناكو

 © خذس نيعبسو 9 سمخ نبأ هو 0

 ©) 000. 5.2. )6  000. كاتكسسدت. ) 000. وهو. 4) 156

 0662622. 28.-3,-28 52020, 5ع0 ط4 داتط عزا 01 6ع 2) 51

 0110هوتنع 5360 1.1. 2. 246 1. رم) (000. 5. م. 53“ 4 مثيهلا

 5) 600. ةييبيحح .
0 



 اوس ل ويس ا مل مآ

 اراك »

 قاحا ىب لمح اما ةبعش لق لاق ةيلع ىب ليعامسا تعم»

 كم ىبا قربخا هدعس نبا لاق «ناقوذصف ىفعكلا رباجو

 © نزيل رباقم ىف نفدو اد. ةنس دادغبب ىأ تام لق فاح“ نبا

 ةملس ابا ىنكيو عهسفنا نم ئلالهلا ريهظ نب ماكك نب رعسمو

 ةلوقي ًارعسم تععمس ليقي ميعن ابا تعمس لاق بئاسلا وبا 35

 ىلو لق كلاخ انا نينموملا ريما اب تلقف رفعج ىنا ىلع تلخد

 ٌبحا ما ىرام لاق الهضب نءاوحجر اان ىلع

 لاق ام ىردت نيبنموملا ريما اب تلق لاق مكنم هلأ مالا نم ىلا

 لاق تللق لق امو ىل لق مكيفو انيف رعاشلا

 ؛٠ ناّتعلا كبش هاهباسنا ىفو .:اهاقث ىف اشيرق ةاننكراشو

 ها ناب لا تدلو 2امو لاله ىنب هاسن تلو امب

 اعيش مردلاب ىرتشا يتعب ىلعا 3 نينموملا ريما اي تلق لاق

 فالآ ةرشعلا هذه كح كلها كب عنص اهستب لاق ىلع هدف

 نب كمحن لاق /دعس ىبا لاقف هناثو تقو ىف فلتخاو «اهمسقاف

 ه5 نأ ةفالخ ىف ام ةنس ةفوكلاب رعسم ىقوت ىدسالا هللا دبع

 نب ديحن هب ىنثّتح اميف نيكذ ىب لضفلا ميعن وبا لاقو رفعج

 © و1١٠ ةخنس مادك نب رعسم تام هنع ليعاممأ

 1 دارقلا نم: ناك.اهللا ميت -ىباءدوم ”تالمرلا بيبح نب

 ىنكاس نم ناكو ةقث ثيدحممل ليلق وهو نارقلا ظفح ىف نيمدقتللا
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 |؟هأ)

 كبع ىنثدح ل

 09 ىلع ىتقدح .للق. نا. ىتدح لق هيا لك كل نبأ هللا

 | اادحح اايأأ تميار لق "ىقاوأ نب مكلمل هنع ىع كقاو ىب نيسلل

 سانلا هنع فخ ايلف راهنلا ىلاعت نا ىلا راهنلا لوأ "نم ىف

 انسلجم ىف وعو ركب. ابا 0 ا تاس ولا

 انكل ةلكشملا لئاسملا هذه نم َكيلع درو ام امهيلع درو رث اذه

 «كننا ميمكما لقو ىلا رظنف هدنع افقوو باولل ضعب نع

 دلما لمس ليقي ّىعفاشلا نيعمس لق هلالكل كلاخ ىب دجا اس

 "اد نبأ نع لتس ابراقم الجر ناك لاقف ىتبلا ن ع اموي

 مكنيطاسا ىلا ءاج هل لق ةفينح هباو ليق اًبراقم الجر ناك لاقف م

 © 7 بشخ نم اهلعج مكسياتو هذه

 1 ا ا قاكعا نب ديو

 35 هللا دبع ابا ىنكيو ىصق 5 نب فانم دبع نب بلذملا با

 نم راسي هذج ناكو ذمرخ نب سيق كوم وع هربع نب دمحم

2 

 كقو قاوعلا نم ةنيدملا لخد ىبس لوا وهو رمتلا نيع ىس ؛5

 ناجرلا دبعو ىبوم هيمع نعو راسي نب فقاحما هيبا ىغ ىور

 معلص هللا ليسر ىزاغم ىنزاغملب ملعلا لها نم ناكو راسي ىنبا
 6 ريزغ ثيدلمل ريثك ةراعشال ةيوأر عباسناو مثرابخاو برعلا ماييابو

 كيعس ىنتدح ذقت كلذ ٌلكب ملعلا ىف امدقم هل ةبالط ملعلا

 | ديلا يندنهم يا ميفارلا انس, لق“ ئشينتلا .ناستع نيام
 نإ 000“ 5 رند مز 61 كا (طقلالاك 2: 775 (م. م, 1١ مدعم.

 5260, ء00. ©هغط. 411, 5 158 1., 0ع ع0 52ة915وز 22115 ه5. 6 4

 115 2 600: ردوع»



 الهأأ

 لاقف ريب رش همسأ منهج

 اهنسك ريشرش ال لئاسم ىذاق

 زدرلاو .ةابنتملاو مبلا لع لآ ! هاوفكتوااينيكحم نناشت ف

 نم الجر .هباجاف اربيجأن اذكو  اذكب :تيحف نت ةنيدلا لأ

 لافف ةنيدملا لفأ

 0 ويشوم باكا و اهنع ليس

 روحا يقرا ب .

23 2 0 3 2 2-0 - 

 0 مح ام اذا رم كو ردق هقاس واحلا تباع 5

 د را لاو هانغلا هلا“ ' اهب نوكي ال ضر حل لاق

 من. ويعم سانا ف ريم قبل ربق , ءاهما نالاءللا يعل تيدعا

 ةفوكلاب تنك لاق :راطعلا ناميلس خب ورع ىتذحم ناميلس لاق

 ملكت هل لاقف ةفينح وبا هرضتف رز يوزتق ةفينح ابا سلاجأ

 ةمثا نم مامأ وهو ليذهلا نب رفز اذه هتبطخ ىف لاقف بطخ

 ضعب لاقف هملعو هفرشو هبسح ىف متمالعا نم هو نيبماسملا

 ىندلاصخ ركذ نيح بطخ ةفينح 0ىأ ريغ نأ انيسي ام هموق

 فاوشاو كمع وىنب رضح هل اولقو هموق ضعب كلذ دهركو هحدمو

 الو تيد ىا رضخ ىلإ ناب بطتحت ةفينحي ابا 'نأيسكو كن

 ناقوي 6 ميمخ ىنب نم ف ليخبلا نب رفزو ؟ديلع ةفينح

 رجا اًدلبح) تضار/ام ةيقييع ىبان لاا ىدطإلا راشج نإ 00

 و) فلا خام ناسارخ للغأ نم لسجر هاتأ ةفينح نا نم هللا ىلع

 نايفس لاق اهتاه لاقف اهنع كلأسأ نا كيرا ىنأ هل لاقف ةلعسم

 ©) 210 و دعولاتم الع ف 1و1 م0656 12 00. 62) يح

 6ه) 000 ملغو ٠ 26) 000. ابأ.

83 315 



 اثةأو

 نب رفعج 00 رمع نب نيج لاق « ىتش تاهمال و ىرغصلا

 نع هّلسف سنا نب كلام ىلا بهذا بتعم همالغل ليقي دمحم

 روصنملا رفعج وبا ذخأو كبح لاق ؛ يأ ىنتا مث اذكو اذك

 اله نبا رفعت , ناكو © تام. ىتح طوس فلا: هبرصف اذه اًبَتَعَم

 ركذ اميف ليقي نيعم نب ىيك ناك كلذكو ةاقث تيد يق

 ىنيعس ىب دلاج هل ليقف لثس هنا ناطقلا ىع ركُذو «هنع

 نم ىلا بحا كلاج لاقف دمحم نب رفعج ما كيلا بحا

 ةخنس ىف هناثو تناك اهبو ةنيدملا ىنكاس نم رفعج ناكو «رفعج

 دج ناكو ىنتادملاو ئدقاولا ليق ىف رفعج نأ ةفالخ ىو

 57 لةنسيح نب سابعلا انح# “ دللا» :قيبعءانأ ىنكي 12 ىبا 0

 © دقت ليحكم نب رفعج ليقي ىبيك

 اذ. خنس عقنم كلاش نم ركذ

 « نم ةبلعت نب هللا ميت مليم تباث نب ناعنلا ةفينخ هبا عنم

 نب ريتك. ىمع تعمم 958 ماسشه وبا لاق ٠ « لثاو نب ركب

 هللا ميت ىنب رايخ نم لفق ىنب نم الجر تععمس ليقي كيكم ؛5

 كنم .فرشا كل هللاو انا لاقف ىالوم تنا ام ةفينح قال ليقي

 فيقش نب نسل نب ىلع نا ةعاجش نب ديلولا وكذو “ل
 ىلع ناذع عمتجا اذا ليقي هكرابملا ىب هللا دبع ناك لق هتّدح

 يأ ند ناميلس لاق ءذفينح ابار ىروتلا ىنعي ىليق كلذف ءىنن

 لما لَضَقيو ةفوكلا لعا ىرامي ىنارلا ديعس وبا ناكو ٍعّيَش

 ىف بيلك لقو ريشرش هبقلو ةفوكلا لها نم لجر هاكيهف ةنيدملا

 2) 0 قد 5201191! 12010 1 و412 عا17 0) ©6005: نرو 12

 .كربملا آانلأ 6.



 7” مدينا

 ة.

 ةدسوم ريغ نيريحلا ىذل ميقم . هات .هدنغ معلا ىب غب تدفك ع ناف

 قييكام دعب 0 نايفس هنااكتاف مرامصب كم سول 3 د

 مَجاَمَلَل *, بئاسلا: ىب "تحت 0 بتثاسلا .انبا كّيحو: نايفسو

 بئاسلا نب دم ناكو. ثعشالا نب دمك نب ناجرلا دبع 4 عم

 : ناك اهبو ةفوكلاب ىقوتو برعلا ثيداحاو باسنالاو ريسفتلاب اًمللع

 دعس نبأ هلك كلذ ركذ رفعج ىنا ةفالخ ىف ا ةنس ىف ىكسي

 8 دلك كلذب+ةبخا هنا»«بتاسلا .ئبا"نمك نبي لنظا
 0 5 - نع 3

 ايا ىنكي كسالا نم لعفاك ىنب ىلبم + شمعالا نارهم نب ناميلسو

 3 ىلصي ناكو دعس ىنب نم فوع ىنب ىف لزني ناك قديح

 10 نم سشعالا وبأ نارجم ناسكو كل عس ىنب نم مارح ىنب كحكاسم

 ىف هنافو تناك اهبو خ*فوكلا ىنكاس نم شعالا ناكو « ناتسربط

 © مع ىلع نىب ني لق موب 1. نس ميركل

 يبلاط» نا نبا ىلع نب نيسح نب ىلع نب ديك" نب رفعجو

 , فيدصلا وكب نأ نب دمحم, نب :مساقلا تنب“ الورق مآ هسماو

 عما ظورف مأو للا كبعو جرعالا لبعامسأ يح نب رفعج كلوق

 « بلاط كنا نب ىلع نب ىسح ىب موثالا 0 خنبأ خمطاف

 لذع دال غيب نجاسلا 2 كيشولا نوراح دير تح رفعج نب ىدومو

 دكديح اهجوون خمطافو ددحم فاكر . ىسيحا 3 تان قس

 ه0 تكلهف نضامع نب هللا دبع ىب ىلع نب ديخ نب ميهاوبأ ىبل

 ةسمطافو ءامساو سابعلاو رفعج نب ىيكو «دلو ما /مهماو هدنع

 4) 000. هدنع. 2) 000. دوسم. ) 000. ريقسر 500 نيبقسو.

 24) 000. هزاحير 5عقاتخات1 © 5920: ) 5320 1.1.5. 1322. 5ع. . ير 0602



 ثم

 كيج هينبا نع هلأس ىق سابعلا وبا ناكو رفعج وبا ىو اًملف

 ابلطف ايهبلط ىف هلا ةولخكل ايهيلا بّبح ةيدابلاب لاقف ميعارباو
 هلماع نامثع نب حاير ىلا بتكف اييبيغتب رفعج وبا متغاو ةيدابلاب

 اوذخأف ةدوحاو ١ ىسح نب هللا سعت افابا :نخأي نا ةنيحلا "لع

 ىف نسل نب هللا بع تاف اهب اوسبحن ةيمشاهلا ىلا عب ةمدقف

 نب قاحما آس لق ىشرقلا رانيد نب مساقلا ىنتتدح «ا*ه ةذنس

 تلق نا مرق ند ناسمياس نع شابع نب ركب ىنيأ نع رودصنتم

 © ةضفارلا معت لق راّقك ءانتلبق ىفأ نسما نب هللا دبعل

 داخل قيع نب ثراثخل ىب ورع ىب رشب نب بتاسلا نب نيحتو

 : ومهاع نب نامعنلا نب ماع ند سيقلا ىرسمأ نب ىزعلا ليع نبأ

 0 دج نب ةرّذع نب افوع نب ةئانك نب افوع نب 5 كديع نبأ

 بكاسلا نب ديكم ىنكيو بلك نب روث نب ةدليفر نسب تاللا

 بلاط ىبا نب ىلع نينموملا ريما عم نيفصو لمخل اودهش ناجرلا ؛

 « نبا لوقي هلو ريبزلا نب بعصم عم رشب نب بئاسلا لتقو مع
 ىعضنلا ءاقرو

 دتهملا ءاسكلاب هاخا ثولع مىنتاب 'اًديبع ىتع غلبم نم
0-2 < 

 ه) 000. 5 مثل 1201. عدل ردع. آل كون 13 516 1600و 202-

 لكس 710عم. ك5انم2 111, زمبر 4+ عا ةللطآ 0 65) 000 مق.

 21 0600: انتلبم :" "2) 0600 5 ىب ان 5118153 7[, 5 ءمآ1. ةطصط. 6

 الط 6 67621 272:72 ١ عع 5و 7)0 004 هذان , 422 1: 28 1: 16:١
 (تطقلا. ص. 645 2ع تاللا كيع نب كيز٠ ©) 5364 هدط. ىبأر

 كمر ةردللا قط ءأ.ا ركز ٠000 ىتاي:



 زل ةءاب

 نب ىيحام وكذ ) راجذالاب سابعلا ىب ةككودنف سابعلا كيبأ ىلع

 ىلع ىسح نب هللا لع مدقق لاق هربخأ رع نب صفح نأ رع

 مم اعيش هب عنصو هاثدأو هبرقو هابحو همركأت رابنالب ساّبعلا ىبا

 ليللا فصن ىلا ةليل هعم رمسف ليللا دعم رهس ناكو دحآب هعنصي
 ةاب هللاو اذه لاقذ هكفف رهوج طفسب سابعلا بأ كح هتداحو

 ىنب ىديا ىف ناك ىذلا ةرهولل نم ىلا لصو ام ديحم ابا

 رخآآلا فصنلاب ساّبعلا وبأ ثعبو دفصن هاطعأف هايا هيساق رث ةيما

 6ىنعتو عاش( اتناك برت عيد, كدي ساذهأب لاو فلم ما هقأرما ىلإ

 لّثمتي :ئسح ىنب.هللا دبع ًاشناو هسأرب تفخضف“ نياتبعلا وبأ

 0 تايبالا 2 ذهب

 مهليتت ليغبل م ابهعفت.,اروضتقاب يقيس و هما ملأ
 20 نا داي 25 سد د

 هلبت 0ك 9 قوطي هللا رماو َج ون ومع رمعي ن 1 لاموسي

 لثيتت دمحم ابا اب لاقف لق ام ٍهفف سايعلا هبا هبتناو لاق

 كرخفأ مم نأو نكد ينص تير كقو ىدنع رعشلا اذة لت

 و اوس اهب ثتدرا ام هللاو تناك ةوفه نينسوملا ريما اي لاقف ايش

 نأ نينموملا ريما ىلار ناف اهب تلّثيتف ترضح تايبا اهنكلو

 ةنيدملا ىلا عجر مث لاق تلعف دق لاق لعفيلخ ىنم ناك ام لينك

 2) 000. ةاءدف. 83) 000. هاوللا 2 000. سعنو. 2 0

 هذه. ) كير. 111, م.4 ء ]ةعنغ 11, نمل" دعفن ءاني.

 111, !ها* اتوببا.. رك) 21216,120عس 66 1501 امم ءليقتر 00

 اعر21611 مع م. 342 (5364, «00. 60غ. 40و 2. 82 ءا 90 خليت و

 هعمل 1اطدد طلقعأال. 11 نغ 2ةع.). 5اتم13 1.1. خابقي ءأ ةهزع 6١ 7107و

 60017 5626122, 1.1610 7: 7560 كنز للكلب زر 4 0001 م

 5) 2571 ء لكم ت32



 اه“

 لعلاو ةنيدلاب لعلا نم هيلع عمجا ام ىنعي لمعلا ىيأف هاهيأ

 قوت ريع ىب نى لاو فاتبؤدلا نم. :ئوقا عدلت عيتجالا

 لوأ ىف 180 ذنس مزح نب وربع نب دمت نب ركب نأ نب كم

 © ةنس نيعبسو 5 نيتنثا ىبأ هو سابعلا ه ىنب ةلود

 قرعزلا فوع نب ناجرلا دبع نب دي ليم ميلس نب ناوفصو 5
 تناك ا اهبو :ةنيدملا .ىنكاس نما  دابخلا :نم» ناكو: هللا :دبع : ابا -ىنكي

 © ذقث هللا ءاش نا ناكو #01 ظنس ىف هنافو

 ناكو فيقتل ىلهم هو راسي ابا ىنكيو ججت ىنا نب هللا كبعو

 لاقف هنافو: ننقو ىف فلتخاو .هنافو 00 انهبوز ةنكما! يكتم مى

 سنوي نب نامرلا دبع لاقو ا ذنس ذك تام كرع نب كيج 0

 نوعاطلا ناكو نوعاطلا لبق ميج «ىا نبا تام لق نابيفس اد

 ديعس نب ىئيك عمس هنأ ىنيدملا نب ىلع نع ركذو ءاإ ةنس

0 9 
 2 رانيد نود ورمع كعب ذكم لعا ىنغم جبع ىلأ نبأ ناكو « اود. سفأ

 مسأو ىلا ةعيبر هل لاقي ىذلا نارلا دبع ىا نب ةعببرو 5

 وم هلو نامتع ابا ىنكي ةعيبر ناكو شوو نامرلا دبع ىأ هيبأ

 ةنيدملا  ىكاس - نم !ةعيبر اكو :زم :قب.. ميتا نب. نم اؤيكهلا“ لآل

 © سابعلا ىنا ةفالخ رخآ ىف 19 ذنس ىف هناثو تناك اهبو

 مع بلاط ىأ نب ىلع نب نسح نب نسح نب هللا ىبعو
 ناسلو ةبيهو ةضراع اذ ناكو دابعلا نم ناكو ديحم ابا ىنكو هد

 كفوو هفرش هل فرعتو همركت ةيما ىنب نم ءافلخل تناكو فرشو

 ه) 4040101. )85  000. نينثا 5. م. ه) ططقطقطل 2284. 4و 5

 الكزنعا )زل. 2) 5240, 00 6ماط. 4222151251. .00(1)4 اك



 ةءو ١

 ىعادصلا ى 1 لع نب يسم ىنتد>و 0 مساقلاو ٍِف قنا عم

 ماص رمتعم ا نب روصنم 5 ةحكاز اكد مهن نب فلك اك لاق

 ب مكما ل: اليهتفالجللا كساب نكد اهراهن ماصو اهليل ماقأف «ذخنس

 جيصأ اذاف ىسفنب كتم ا ملعأ انذأ ليقيف الين تلق ىنب

 ه سانلا ىلا برخو نهدلاب هينفش قبو عتسأر  نهدو ينبع ل

 نم عنتماف ءاسضفلا ىلع خفوكلا لماع رمع نب فسوب هدأرأو لاق

 اذه مح ترتن ه) هل ليقف هديقف 5 رح هيلا لسراف روصنم كلذ

 ملف اهنلكتم اسلي نامصخ ىف 3 لع لع سلاج ام خيشلا

 اهدو خلفوكلا ىنكاس نم روصخم ناكو. هل ببي يلو ها فعاف اميبك

 10( 22 خعيشلا نم روصنم ناك “ك1 نس 5 هنافو كتيناك

 تنب .ةزمظاف هما مزح ىد ورمع ىب كيد نب ركب نأ نب كمدو

 اًيضاق ناكو كلما دمع ابا ىنكيو 0 0 7 0 ةراسوع

 لبعس ىتثدح لاق ىسبيع ىب نعم ان كعس نبا لاق ةنيدملاب

 نب هرمع نب كمحم نب ركب نأ نب دم تيار لق ملسم نبا
 15 ىراسيلا هللا دبع ئب فرلتم ع لاق «كىكسملا ىف ىضقي مزح

 نب 5-5 نب ركب نأ نب ديح ناك لاق سنا نب كلام نع

 افلاخ ءاضقلاب ىضق اذا ناكف ةنيدملاب ءاضقلا ىلع مزح نب ورمع

 ركب غنا نب ههللا دبع هوخا مهل لاق هلو نم ىلأ عجرو تيدحالل

 اذكب اذكو اذك ىف مييلا تيضق ىخا ىا اًكلاص الجر ناكو

 هم نيباث هللا دبع هل ليقيف ىخا ىلا معن كو هل لوقيف اذكو
 ا - 5 7

 كيكام ليقيف هب ىضقي نأ تيدفل 2 ع يح ىأ ثيدخا

 2( 111111 نيعبرأ ٠ 6( 0006. لديعد. 0 000

 هم. هع كلملا. 2 2) 00دزءءانز 600. نع. 1



 اركز

 ىراغلاب املع ناك ماوعلا نب ريبزلا لآ ديم نامور نب ديزيو
 اهبو ةني خةنيدملا ىنكاس نم ناكو خود ناكو مغلص هللا لوسر ىناغم

 © .٠) خذس ىف هنافو تناك

 ىف هتاثفو تناك اهبو ةرصبلا ىكاس نم باحبخل نسب بيعشو

 نطب « كفار ىنب ىلاوم نم وو غ ذاص ابأ ىنكي ناسكو أ عشنس 5

 © دزالا نم لواعم او لواعملا نم
4 

 طساو نم يسارف ةعست ىلع كرابملا لون ناكو ناذاز نب روصنمو

 سمح لاق ءعيطتسي الف لسوتي نأ كيري ناكو ةءارقلا عيرس ناكو
 نيعم نب ىيكاي لَقَو ١53 حنش ناذاز نب روصنم تام رع نبأ

 © ١١ خمس تام 0

 ررظلم  ماص لق: ربرج آس لق. ديج ىباااس ءانيما ذقن اَنْيِد

 لاق وبدوجج امد لاق ليي نبأ اندو «“( مقس ىتح 6 اهماقو نيس

 فرش اذا همضرم ىف ناكو دلكل فلخ .باينتلا فلخ روصنم ناك

 لاق ردوج 1 لق تبيح نبأ اه « هردص 3 دارج ىرب شلل

 لاقف كلاح ام تاكيع انآ اي هل ليقف 0 3 ىف روصخم تام

 دلي ىبأ امد 3 يف للعب لجو زع ىسالا علا نأ تدك

 قياس ءاضقلا ىلع 08 انوبب ب نبأ دارأ لاق ربرصج ان لاق

 جحو 2 روصنم ليقف هزاجأو ةليبس ىلخ م نيرهش 5

 2 52:0 1516 126 رفاز ٠ 2 5) 651-1 005564 امهماموز هل 10

 م2, وان1 7ع2م 22216 125. زخنس ان 01100116 11377. هكر 0111 ءأنوتط

 130160 ع طممع 5ع0116241, 1256115 نيعبرأ٠ ىمماتل 536 1.1. 2 20

 205662101 02312015 نيس 12 نيننس ©0131 ال1



 م

 نبي لع. .لاقءوطن ابنا ئىكيود ىقاطلا ريدك" يبا نما لكك

 ىبك ثيدح ةبعش « لق لق كيعس نب ىيك تعم» ىنيدملا

 لق قازرلا تبع لاقو «ىرفزلا ثيدح نم ىسحا ريتك نأ ىبا

 قاف بما ىبب لطعتلا ةعيشلا كعانويتك نبأ نب يك يأ ريم

 : ىبيك ناكو 2« بيسملا نب :كنيعسب لعف .امك هب لعفو برص ىتح

 ريكا وال ىبا «اوليكنير كام لكيقو: شيئدتلا ريتك هويتك ١ نأ 011

 © هتاثو تناك اهبو ةماميلا ىنكاس نم نراك ١1 ظخنس

 5 ىرعلا ىبع ىب ريدا نب هللا دبع نب ردكنملا نب دمتو

 دلو ما هصاو ةرم نب ميت نب ىدعس نب ةقراح نب رماع نبا
 ؛هردكنملاو كلملا كبعو ريع ردكنملا نب ديت كلو هللا دبع ابآ ىنكيو

 لاقف هضعب هبسحو كلو .ّ دوادو ميعارباو فسويو هللا دبعو

 ديع نب زوم ىب ريدهلا ىب هللا دبع ىب ردكنملا نب ديح

 اهينكاس "نم عراكو. ةتيدملاب ردكنملا نب كم كام :ليقو :ىرعلا

 نب زن هواش حنش قف

 بل هع ىو ا ةسواحصا جال ناكرلاا/ نايبع ةنيمكلا 0 ثريوصكلا داو

 وبأ اس راكب خب نيحما لاقو اء ةقثا ىيحم وه ىيج لاق :ةنييع

 هللا .مّلك امنا لق ةيواعم -نب. .ناجرلا تبع ثريوذلا نا نع رتشعم

 همالكب هيلكي ولو همالك نم فقيطي ام ردقب مع ىسوم هئاكبس

 تام الا دبجا هاري الةليل.نيعبزا+ ىدمما تكسو هقطي ل“ هعاك
 درأ

 هم اهبو ةنيدملا ىنكاس نم ثييول هبا ناكو «نيملاعلا بر روت نم

 0. غمس 83 دشاتو تيداكا

 ه) 0هدز عع“ 200101.. 65) 000 ردرعلا ذ (012 21 ط2 70111

 6« ن1. 2لمدء/قشف 27 ا“ .
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 اةءل'

 ىتبل ليم ةلكهب نب مصاع وهو ىدسالا ديجحنتلا قنا ىب مصاوو

 "0 اا ىكنأ اكو كسا نب :نيعق ىب رصن نب .كلم نب ةيذج

 ]امك لق نيكد نب. ليضفلا ميعن ىبا نع هانتدح كلذك

 خفت ناكو باتو نب ىبيحج دعب ةخفوكلا لها ىرقم ناكو « صوخالا

 تناك اهبو ةفوكلا ىنكاس نم ناكو ءاطخلا ريتك ناك هنأ ريغ

 © ١١٠١ ةنس ىف هنافو

 سلي نب ىلع نب هللا لبع نب ورع هيدأو ىعيبسلا قواك وبأ

 0 ةيواعم نبا بعص نب عبس ىنب عيبسلا .ىنب نم ىذ نبا

 | ا ول مهج قب تهاح ىبامشجا قب .كلم نبا ريثك
 قاحما هبا دلو كيرش لاق رمع نب دوسالا لاق «ناد# نب فيت »

 نينس ثلثل لق ءاكيرش بسدحا نامثع ناطلس ىف ٌىعيبسلا

 ميعل وبا لاقو نارقلل افراق اقيدص ثيدخل ريقك ناكو مدنم نيفب

 ىنبل ىليم ناميلس ىنا نب ناييلس همءاو ىنابيشلا قاحا وباو
 0وع ىب نبحم ليق ىف ىفوت اهبو ةفوكلا ىتكاس نم ناكو نابيش ؛5

 ١) ةنسا 3

 ءابلع لهم وهو «ناسارخ لما نم ناكو قارولا ناسمهط نب رطمو
 ؛ءاجر ابا رطم ىنكيو هضعب لوق ىف فعض هيف ناكو ىملسلا

 نامهط نسب رطم تام لاق هنأ ناسمهاس ىب رفعج نع ركنو

 © ١١ه خس قارولا

 ه) ةلعممع ٠1ص 53605 7١ <00. ©هأذط. 451 16.61. 65) 0 نارمخ

 5 516 526:01 دص عدنا 1: 1. 2,27١ 5ه0 ّدطن 3 جص ناويبخ نايب.

 هه كبير. 4)] 52001 214 72 417 520411 )2 



 اثهءأ

 ىّقوت اهبو ةنيدملا ناّكس نم ناكو 182 ةنس ىقوت ناجرلا دبع

 © ذقت ثيدشمل ريتك ناكو

 نب ريبزلا ىب هللا كبع ىلوم ميعن ابأ ىنكيو ناسيك نب بهوو

 © 1 نس ىفوت ماوعلا

 « قيفرلا هسرطتم :ىنب رولا قوم جفت ني لاء هستل ل
 © اذ خنس ةنيدملاب ىقوت هللا دبع ابا ىنكيو

 نب خماس ىنب نم ةأرمال مليم ىبج .ابأر ىكي رانيد نب كلامو

 ناكو «ايلباك ناك رانيد نب كلام .لق ةشثاع ىبا نع وكذ ىول

 © فحاضملا بتكي ناكو ا اثراق اظفاح ادباع

 ىخونتلا .ن تا ىب ديعس ىتدح نا خمس 82 5 0 0

 نب ليعامملا تعمس لاق ىصيصم ا ىدتهما نب د ميهاربأ م لاق

 « ناقوكصغ قاحما ىب كيتو 0 امأ ةبعش لق لق يلع

 نب نايفس نعمس لاق اووباستمملا رب نب ناو لا دبع ىتدح

 15 نب ىيكإ نع ركذو خعجرلاب نموب 006 رباج ناك ليقي ةدبيبع

 ىرودلا سابعلا امن . #1 ةنس ىفعلل رباج تام لق هنأ نيعم

 نا ىع 4 زيمشب لب ايما دبع ضامكلا ىيحب را لا

 رباج نم بذكا اًدحا تيار ام لاق ع نب نانعتلا ةفينح

 ةدثاز نع ٠ ىبراحملا ىلعي نب ىح" انو ساسعلا لاق 2 ىفعللا

 20 © ةعجرلاب نموي اباذك ىفعلمل رباج ناك لق

 ه) 51ع ©00. ا 6) 13 01100136 5360, ©00. (50غ. 11

 1. 14 7. 311610111366 نيكد نب لضفلا» 02 (00 5: 622 كر م

 فق: همم ك1: 17 1 08 قيركل نتبع نب ىيك 10وانعطتر
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 اةوءو

 وبا وهو ربكالا هللا ىبعو «بعك نب ثراخل ىنب نم نايحلا ىبا

 «ىكلو ما ماو سابعلل نا هبيحا نعي ةظفالثكلا دو ريصنملا رفعج

 سابعلا ىنب ةوعد لحما ناك ىذلا مامالا رهو دمح نب ميعارباو

 نب ىيحكو «دلو مل ممأو هير نع نوردصيو هيلا نوريصي

 نب هللا دبع تننب مكلل ما امهماو لينك تلعب ةنيلاعلاو قي

 نيج نب ىبومو «بلطملا دبع ندا اتناك نت لكد ني كراش

 بوقعيو ليعامساو ؛كلو ما هماو كيح نب سابعلاو ؛دلو ما هماو

 ناميلس ىب رفعج اهجوون كيج ننيب ةباملو « طابسالا هبا* بهو

 اذو 2«نتش تاسهمال ©و هل كلت زو هدنع تكلف ىلع نبا

 كللملا ىبع ىب ديزي نب دكيلولا ةفالخ ىف مأشلا ضرا نم ةارشلاب

 مشاح وبأ ناكو خس تس نبأ ذشموي 4و اذو خئس ناورم ىبا

 «هبتك هيلا عفدو هيلا ىصوا ةيفنكلا نب كيس نب هللا دبع

 اذه نا مشاه وبا هل لقو مشا نأ ىصو ىلع ىب كمح ناكف

 ايأ نوقأي اوناك نيذلا ةعيشلا نتناكف كدلو ىف وه امثا رمالا 5

 6 ىلع نب لمح ىلا كلذ دعب اوراص دق هيلا نوفلتخو مشاه

 نب كعس كلو قيمي ان فسيتم ىف ئنانبلا تباثو

 ىلع لاقو كندا نع ماش لاق كلذك عما ةنانبو بلاغ نب ىبل

 اكس (نم تبلت ن اكو 1 ةنس ىنانبلا كنبات ىفوت 0-5 ىبا

 © ثيدشل ريثك ةقت ناكو ىفوت اهبو ةرصبلا

 !! كيو باطل نب رع ىب هللا نبع كيم رانيد نب هللا كبعو

 ©) 600. 5. م
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 هللا لبيع 0 ىلع 0 هللا 5 لع نسابعلا لل رهظ نيم ومع

 هربق نم حرخأف هب رماف كلملا دبع نب ماشع ىلا سابع نبا

 مهي مع كيز لتقو ءمع ىلع نب كيزب لعف اجب اذه لآقو هبلصو

 © خ-فوكلاب

 ىف تام اهبو ةفوكلا ىتكاس نم ناكو ىمرضكل ليهك ىب ةملسو

 لتق نيح 17 ةنس ىقوت لب 4 ٍهضعب لاقو ا! ةنس نم مي رخآ

 © مع ىلع نب كيز

 140 رغصالا هوللاا دبع نب * كل-الا كيبع نب ملسم نب ب نمو

 ةرم نب بالك نب ةرثز نب ثراخخل نب هللا دبع نب باهش نبا
 نبا ني ىكيو باه. نيءا/وبكالا هللا نيبعاذسبا هيكل 7

 ملعلا ىف امدقم ئرعزلا ملسم نب ديمح ناكو ركب ابا ماسم

 ليسر رابخال ةيوار راصنالو شيرق رابخاو معلص هللا لوسر ىناغمب

 لكلا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب نيح

 دِلوق بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا كيبع ةنبا ةيلاعلا هماو

 ةفالشلاب مئاقلا سابعلا وبا وضو رغصالا هللا دبع ىلع نب كبح

 رثو تكلم: *طظيرو هللا :ىيبعو نلمح با دوادوا, شابعلا. كو نا
260 
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 ارا

 ىبوم قا ىلا ةيواعم هب لسرأ نم ناكو ىرعشالا ىدوم ىلا نبأ
 ىنكثدح هقفلا ىف امّدقم دامح ناكو «لدنلمل ةمودب وهو ىعنشالا

 دايح كلع ليقي ةبعش نتعم»س لق سيردا نبا امد لق بتئاسلا وبا

 © .١١ ةنس ناميلس أ ىبا

 هما مع بلاط نا نب ىلع نب نيسخل نب ىلع نب كبز عنمو ة
 ىكتح دقو. ليذملا ىمسملا انباتك ىف هلتقم تركذ دقو كلو مأ

 5 لاق رعي نتا تنبح اد لق دعس :نبا دمحم .اننب لاق :ثرالل

 5 ماشعه ىلع؛ مع ىلع نب كيو لخد لاق ةرفعج با هللا دبع

 ةاح ماشع دل ضقي ملف مئاوحو ريتك اًنيد عفرف كلملا دبع

 ىقريخاذ رفعج نب هللا دبع لاق اًديدش امالك هعمسو همهجتأو

 14 فكنع.نم بخ لع نب كيو نا هبجاحو ماشع ىلوم رئاس

 طق ٌدَحا ةايلل ٌبحا ام ليقبو ءهلتفيو هديب هبراش فخأي وهو

 فسويو اهب ٍيرخ ةفوكلا ىلا ههجو ناكو ىضم مث لاق لذ آلا

 هجوف * ىقزرعلا ىلع كلملا دبع نب ماشهل لمع ئفقثلا رع نبا
 جرخ نم كيز نع قفتو اولتتقاف هلتاقي نم ىلع نب كبز مىلا 5

 ناك اب كلذ كعب اماشه تربخاف 0 لاق كليصو ليسا ارم ةعف

 0000 0 كن كدلك كا دنع نم يت ىبإ رعب نيو لق

 ةئامسمخ تناك امنا هيضري ناك امو ميلا لبق كلخب ىنتربخا

 نب ديحن لاق هيلا راص امم انيلع نوها كلذ و ناو مرد فلا

 0 52017 600: 6015: 411 1.06 8) 5360, ©0600. (©01غ1. 3

 111009 2) 40 هلتفيو 5ءع0 هاتطح ]2160 زثهن/ه 3.113. 70. 3

 اللا 2) (01 51م22 11, 1106, 12.0 2 800101 6 53260. /) 000

 مهحوف. مم) 53“ ىاكف.



 انس

 وبا لاقف هنئافو تنقو ىف فلتخاو ةزج ابا ىنكيو سوالا ءافلح

 ليعامما نب ديح هب ىتدح وكذ اميف نيكد ىب لضفلا ميعن

 ريثك ناكو عوفدم ريغ اًلضاف اًملع ناكو ؛ا١.٠ ةئس تام هنع

 © ةياورلا

 ةاظفاح ىما ناكو باطل ابا ىنكيو ىدودسلا ةماعد نب ةداتقو

 © ا)١ ةذنس ةدانق تام لاق هنا نيعم نبأ ىع ركذو «انطف

 ثني ةعرو ءماو ”بلطلا  يبع' اب "سابع خرمادلإل دبع نأ لك

 نب ةيواعم ىب ليبحَرَش نب ةعيلو نب برك ىدعم نب حرشم

 تثراخل نب خ-بدواعم نب ورع نب ةدالولا ثرامللا نب « درقلا رجح

 "ابا ىنكي ىدنك وهو روث نب 0 عّدرم نب ريق نب ةبواعم -
 بلاط قا ىب ىلع :نينموملا ويما هىلتق ةليل تلو دنا ركذ ليك

 4ابا هتينكب :ىكو تماما يمسف +. ةتسا ناضمر رعشا 4 2

 ككل لمتحا هام هللاو ال ناورم نب كلملا دبع هل لاقف ىسملل

 دمح# ابا اهريصف هقينك ريغف ماهححا يغف* اًعيمج ةينللاو مسالا

 15 لمجا ناكو انس هيبا دلو رغصا اذه هللا دبع نب نع ناكو

 داجحسلا يدي ناكو ةالص و هرتكاو * همسواو ليق اميف ئىشرق

 ىلع ىقفوت رع ىب ديمح لاقف هئافو تقو ىف فلتخاو ؛هتدابعل

 © ام ةخنس سابعلا ىب هللا دبع ع

 ميكاربال ىليم هو ليعامسا ابا ىنكيو ناميلس أ نب دامح مانمو

 ©) ©2 8ءاقلطت ؟و) . )2  1706. ع 8860 600. 201: 413 2

 ه«أ 412 0 1. 5ه 2. (01. 1/ه:ءاراهطة/ب خي انا عقرم 6غ ةرصص. 5. 6 0
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 دل

 ةنس نيسح نب ىلع نب كم رفعج هبا ىفوت نرعم نب ىبعح

 كيوس انمهفا لاق و دحأ هللا للبيع نىب نيحت ىنتدحو «ءاام

 بلغت نب 6 رتاج نع هللا لكبع نب لاضتم اع لاق كيعس نبأ

 ااتعلا ىف انو هللا نبع 'ىب رباج قءاج لق مع رفعج لأ نع

 لق مث هلبقذ ىنطب نع هل تفشكف كنطب نع ىل فشكا ىل لاقف:

 © مالسلا كفا نا ىرما مغص هللا لوسر نا
 ليح“ وبأ هتينك ليقف هتينك ىف فلتخاو ةبيتع نب مكحلا ةانمو

 مكحلا نأ لئاوسا وبا آس لاق نيكد نب لضفلا آن دعس نبا لو

 نبا لاقت هثالو ىف فلتخاو هللا دبع ايا ىنكي ناك ةبيتع 6

 ةبيناع نب مكحلا نيح نب ىلع لاقو ةدنكل ىلوم ناك 6 كعس 0

 ادرقم ةيبيتع نب مكحلا ناكو 9 ليم ىدسا لاقيو لاق ىحدنك

 آمن ملاص نب ناحرلا دبع لاقو «ثيدحلا ريثك هقفلاو ملعلا ىف

 اا اكخا دنع تنك لك قيل ىا ىبا نع ارك نب 0

 رخو ركب نا نم لانت كنا نوعزي سانلا نأ لاقف ئدوالا دواد

 ىنتدحو 4 امهنم هريبخ املك نل معزأ ضع لحعفأ م لاقف 15

 كله ليقي ةبعش نتععمس لاق سيردا ىبا اس لاق بئاسلا وبا

 © اا ةنس ىف ةبيتع نب مكحلا تام نيكذ ىب لضفلا ميعن وبا لآق

 "اكان نم مع لع نب. ىسحلا ثيم بابكلا وبا راسي نب كيعسو

 /نم ئظرقلا ىسا نب ميلس نب «نايح نب بعك نب دّيحتو
 لإ 6007 5 © 5) ©6007 ©0162 4113 1283727 000 اريخ .

 2) 000. ]1 (ىبرسعو) ٠ ه 000. ناتحز 710. 213:

 0) ©8007 هد



 اير

 قنا .ىب :ناهرلا .ننبع نوت رعب ىذا لترا دشحا 2 ١

 رح ىور دع (نويعبسو عدس ىبأ وخو الإ الخد خنيدلاب لي عس

 12 للا

 بلاط قا نب ىلع نسب نيسح نب ىلع ىب ديكام رفعج وبأو

 نب ميكح نع زيزعلا دبع نب ناجولا نيلبغ اند رع نبا لاق

 ىلع 5 ىكتي مع رفعج ابأ تميأر لاق 0 نب دابع نب ميكدح

 لعف نم كلذ لزب مو رمع نبا لاق ىجسملا ىف ىوطم ناسليط

 ىلع نوكتي ىجسملا نومزلي يذلا .انحنع ةدرملا لعأو كارشلا

 مان  ««ءعيلع هلآ عتيدراو هتسلايط* ىوس ةيوطم ةسلايط

 نب رفعج نع ةنييع نب نايفس ىع سنوي 0 نب نامرلا كبع

 نيسح ةنبا ةيطاف ركاذي يلع نب دكمح تعمس لاق مع كم

 اينامك ىل /ىقوت هذه اءلاقو معلص ىبتلا ةكحصا نا اس

 ةنس تام هناف انتياور ىف ماما ريع ىبا لاق ءاهل تامو نيسمخو

 15 ىتلح اهيف // ميبعن وبدأ لاقو « ةخفخس نيعبسو تثماق نبأ وخو الز

 خنس مع فعج هبأ ىلع نب لمكام تام هنع ليعامسا ىب كيت

 ىلع ىنب دمت رفعج هنأ ئفوت ىتادملا ,نمح نبا ىلع ل

 لاقو اديس 6 نيتسو كلذ نبا اوفو ))» ةضسا مع ندد

 ©) 5ءع. 31105 1انتك رفعج وبار 5260, هك0ه0. (2061. 413 1. 269

 5) 5541.1. 5 29: >. ايكتم. ه) 5360 هيلع ىذلا هيادرو هناسليط».

 ©6) 000. هدض. ىب. ) 5364 5 298 لاقف“ ركز 6007 58
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 معو

 كبعو ريع نب ديخ لاق < هتوخاو نض ءاعنص ىنكاس نم ناكو

 لوا ىف ١٠١ ةنس ءاعنصب هبنم نب بهو تام سيردا نب معنملا

 ©1117 نس. ىف

 ىكيو سيق ةليدج نم ىفوعلا ةدانج ىب دعس نب ةيطع مانم

 0١ ىسللا نب يصح نب قشيعس اذ كتعس نبا لاق نسل ايا

 وو مع بلاط قا نب ىلع ىلا ةدانج ىب دعس ءاج لق ةيطع

 اذه لاقف همسف مالغ ىل كلو هذا نينموملا ريما اب لاقف ةفوكلاب

 نبا عم ةيطع جرخو < ةيمور همأ تناكو ةيطع ىمسف هللا ةيطع م

 نب ديحن ىلا دجلل بتكو سراف ىلا ةّيطع برع «ثععبثالا

 مع بلاط ىنا نب ىلع نعل ناف ةيطع عدا نا ىفقتلا مساقلا

 هسأر فلحو طوس ةئاعبرا هبرضف لعفي نا ةيطع نأو ناجحا

 ملف ةيطع هيلا جوخ ناسارخ ملسم نب ةبيق# ىلو املف :تيشكوارت

 ةيطع هيلا بتكف قارعلا ةريبع ىب ريع ىو ىتح ناسارضب لوي

 ىلا اهب لزب ملف ةفوكلا مدقف هل نذاف مودقلا ىف هل نذالا هلأسي

 © هللا ءاش نأ ذقت كثييدحلا ريتك ناكو !١ ذنس ىقوت نا

 |" خنس ىف تنم كله نم ركذ

 لعس لببعس ىلا مسأو ىدلا لبعد ىلأ نب ناموا ديع مانم 0

 00 نب تيحم لاقف هتينك ىف فلتخاو ناس ىب كلام ىبا

 ©) لع جاتونت10 ء>210155ع 710 عأات»



 انرول»

 نسل ىلا لجن .ءاج لق «مالس نب ءايركو امنا لقا يس

 كنم كمنابو كبر كيصع# كنا للافف اًثلث هتنأرما فلط هنا ل

 اصف ناكو ىسنل لاقف ىلع كلذ هللا ىضق لجيلا لاقف كرما

 ىصقو ه«ةيآلا هذه أرقو للجو زع هللا رما ام ىلا هللا يت ام

 5درعسم نب ليما ١ تقلا هاسيإ الا اوذبعت الأ كبر

 نعا قلاخ ,ىب هكر نوح ناديلس نب زيتعلا | ىردعكجلا

 ىف هلوق نسل ىلع فاخا ام 0و لاق ةديبع نب 6 حابر ىلا *

 © سانلا نيب هب قرفي ردقلا

 ناكو هكلام. يما نستأ كوم: ركب ابا ىتكيرا نيزيس نياك ٠07

 ؛ لق شادخ نب كلاخ آمن دعس ىبا لاق ركدذ اميف مهن 1

 ْ دم نيريس ىب سنا ىع سير نب نامك اذ

 تيفقب ةخئسل انا تحلو 0 نامتع ةفالخ نم انيقب نيتنسل نيريس

 نيريس ىب ليكمل دللو مح نب راكب لقو لاق ءانضالك

 نب هللا دبع ريغ هنم فبي ف ةدحاو ةأما نم ءاكتلوا نول

 15 9 ديدم

 ءاسنبا نم لسجر هو م جيس ن نب لماك نب «بنم نبب بهو قانمو

 نم اهب ناك نم :برخ نميلا ىلا جهجما لورسك نك نحل 000
 ىنكي بهو ناكو اهفيلاختو نميلا ىلع اوبلغو اهنع مثولجان ةيشبلمل

 نيلوالا رابخا ملعو ءايبنالا بنتك أرق ىق الجر ناكو هللا دبع يأ

 6) 1012: 27 05 224 7) تلج !ظ0216 1 حابر د 1213 36635 15

 مسحت عمت ءأ. 7105:2282 اا 2.  ه) (000. 5. 7. ءغ70ع. 2 ©) 0

 ريع. 5960 4. 114 9, ان 566. 01 1آهق د ه) 000 جابر 6

 ل1705 ء/1282/: خمر 1 أ 313132.



 معمر

 اونا ىلا ثعبف كيبا بتكب ْىلا ثعبا نسحلا ىنا نب نسحلا

 اهب عنصي ام ىردن امو هل اهتعيج ىل اهعمجا ه لاق لقت اكل

 نقرحأف هاهب رمأ رث ريثتلا ىركسا ةةدراجلل لاقف هاهب هقيناف

 قربخاف كلذ دعب هتيقل رث ىلا اهب ثعيف ةدحاو ةفيكك ريغت

 0١ ىلع ىنثككحو .«هنع ليسرلا قربخا ىنلا لثع .ةهفاشم

 نسحلا تام .لاق بذوش نأ نع ةعببر نب ةرمض انك ل ل هعس

 بأ ىنتدح “4 خليل ةتاع هدعب ندرس نبأ تامو ١٠١ فس

 نسخا كله ليقي ةبعش نعمس لاق سيردا نبا امد لاق بئاسلا

 < ع لبق نسخاو موب ةتام عوج مجس نبأ نعدو هفنبب ناكو |. خمس 0

 ا يسم نم وبكا نىسحلا ناك ناعم نب ذاعم لاق دعس نبأ لاقو

 | الكلا ملسم, نب. ىلع ىتقكحو. ١ «نينس رشعب نيزيس نبا
 ىف كلوو .٠! ةنس ىف نسحلا تام لاق رماع ىب كيعس اسد لاق

 007 نيارصنلا هل لاقي ماشلا. لها نم لجر هيلع لكصو 8! ةئس

 لاق عيكو نبا امن «« نينامتو اعسن غلبو ةالصلا ىلع ناسكو ؛5

 00000 وأ لق .ليقي كلير | نب دامح ؛ تعمم :لوقي قا : تعوم
 وبأ ىنتدح 2 «« 4 ناطاسلاب هتدّده ىتح ردقلا ىف ىسحلا

 نبا ليقي صو اًكلام تعمس لق ىورغلا اس لق ىمدقملا نامثع

 ا هللا لبعا ابا اي هل تلقذ ىسحلا نم لصضفا اندنع نيريس

 الين لاق كيج نبأ اند 3 ةسيردقلا كغيلز نسحلا نا لاق ءىت و

 ©) 600. هده: . 5) 40 مداخلل . 2 530 2 108 :. ذه ةةسنلت

 120110 ىسحلا «مدقت. 42) 5360 © 203 7. ءدحلعم» 41301610-

 رعت م2111160 017:ع2و15 عداط1و [2عغ: 2001+ مويبلأ دعي هيف دوعأ ا” لاقف.
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 مك

 تاما ىتح .تييراوتفا ليحل ىف نضرعب اذ كحرتلو يالا

 ركملا د دوأد اكفني لق ثراحلا ىنتدح « نينس عسن ىراون

 فسافلل سيل ليقي نسحلا تمعمس لق «ميبص ىب عيبرلا آس لق

 ناطلسلل الو ةبيغ عحبلاو ءاوهالا لعمال الو 6 ةبيغ فسفلاب ىلعملا

 5لتضفلا ىب سابعلا' أس لق ثراخخلا ىنقدح 0 ةبيغ رئاجلا

 ير امل لاق ىبوم وبا آد لق ةنييع نبا اسد لاق ىدبعلا

 0 ريصق لييحَأ دنع نم تجرخ لق احَحْلا ىنع نم نسحلا

 اهيف تفرع ام لق ةريصق هل انانب ّىل ع هل تاريعش آ .بطبطي

 نيفادا الكر نأ ٍٍ هلللو اما لسجوب رعادللا ليبس 3 ءدعألا

 ؛٠ نأ آلا مف هللا ىبأ عقانعا ىفل ىصاعملا َّلُذ ّنأ ربانملا 20

 نينموملا ىريو ربعلا هسفنا ىف جيري هللا لاز ام انفع صا

 لق ثراحلا ىذا « كتنس تاما امك هنامأ مهللا ربتعملا جيف

 لق ىنالحيصلا ناذاز نب ةرامع اس لق شادخ نب ىلاخ آس

 لتم الغنو ا اًصيمقو اًبلصم اًيندع اًذرِب ىسحلا ىلع تيأر

 15 ليتك نب ىلع قوش لآ ثرأ جلا ىتثكدح  «نايتغلا وذح

 ديعس هندال لاقف خيول نسحلا أ لاق ملسم نب هللا كيع نع

 تامل ىلا اب لاقف ةييخم فانا | لذا دعم ٌبصأف ىف اب نذل

 ولي دق سا اذه بغ ام نمسلا صلاخمب للا باعلب مجيقلا

 اسد لاق ءىنوم ان. سنوي لاقي, "6 طقارشب انه كعاا ١

 2) 1م عع 116511123 حيض 32 حيض 52252621: 01 0

 ةءعط] موزطلال5 511م13 111, 1. ةصتتم /. 5260 1 268 حدس. 6) ظ0-

 كتكات هع 2 004. ريصق. 2 4) 504 5 1060. ىرطش ناتك.
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 سلا

 مارللو لالحلاو ةوكرلاو ةالصلاب قملعاو َىْعّشلا سانلا ماّياو ءاضقلاو
 هملعاو حابر ىبأ نب ءاطع كسانملاب مهملعاو ىعضنلا ميعاربا

 نيريس نبا فرصلاو «ةراجعتلاب مملعاو ريبج ىب ديعس ريسفتلاب
 ىبب ىبوم آب ةدعس ىببا لاقو 2« مديس ىرصبلا ىنسحلاو

 انك ام كيبع نب وريع لق لق كيز ىب دامح آس لق ليعامسا

 لهس نب ىلع ىنتلح «بضغلا دنع الا ىسحلا ملع ذخأن

 *لعسم نع ىنسحلا لأس هالجر نا ديلخ ىع دكيلولا آس لاق

 لق كنوفلا“ ءاملعلا نا كيعس ابا اب لئاسلا لاقف اهيف 006

 ناكف كلب لك ىف هأملعلا هللاو بفك اللع تيار لو كما كتلكت

 ربع ىب هللا دبع ةّكمو هللا دبع ىب رباج *نيدملاب اوم مرخآ 0

 سنا ةرصبلابو «ريع ىبا انك ىفو كشا انأو ىوبطلا لاق وربع وأ

 ىخماما ودا مأشلابو ىفوا ا نب هللا دبع ةفوكلابو كلام نبا

 لع تلخد لق نسحلا نع فاحنا نا نع لسحب نب ىلع لاقو

 اندجسم ىف ىتفت تدعق رث ىلع كأبج ام ىسح اب لاقف ٍجاجخلا

 اف لق منآ ىنب ىلع لجو رع هللا هذخا ىذلا قاثيملا تلق ؛5

 ىسع امو تلق مع بلاط ىنأ نب ىلع ىنعي بارش ىنأ ىف لوقت
 رع هللا لق تلق هللآ لق امو لق لجو رع هللا لاق ام الا لوقا ن

 عبتي نم ماعنل الأ لع تيكايردلا ةلبذقلا انلعج امو 4 لجو
 هس ل ن

 نينلا ىلع الا ريبكل تناك نأو هيبقع ىلع بلآتي نمم ٌلوسولا

 ا 3 بشغف 0 ناكو هللآ ئتقو

 © (600. 5. م. 6) 18. 2:ه47. ) 523“ 1. 208 1. عءاتتم 703

 رطم, 560 ءوموصقاتسص» 2[1كدصأ 01656. 2) 15012 2 752

 ء) 0هدز عع. 200101



 مخ

 يبا ىلع ىح ةيلس نب دامح ىع ىعيصالا لاقو ؟معلص ىبنلا

 < كيل وهو كلو هنأ نسحلاب سائلا ملعا نكو نط0خ ند فِ

 نسل ىلا ني نسل ملا مسا لق هنأ نيعم نب ىمح نع ركذو
 نصوح نيل نع نلمتع.نك ةملس نع قمم ند لع لو هوت
 5 نسل ناكو ءةتس ةرشع عيرأ نبأ انأ نامتع لتك نسلخل لق لق

 ف“ نعو ليا مق نع ةياورلا ريتك ليسارلا ريثك ناك هنا

 ريغ لقتي ىدر اميق هقلص ىف كشي ال
 ا

 كديحت ىتكلح |« عهاتعي نم اهّقخا* مقل هيلا تمعقو لق

 قبلا رواسم نع نايقس اس لات ميعت انس لق ىيل نورام نبا
 » نع لق ثيداحالا هده تدك نع ىرصيلا ىنسحلل تلق لق

 اس لق لع ني وربع اس كعلجر ند هتعس انهنع فكك

 ةيعش امه لق ةةييتك ءيل* امد لك لع ني ورع امم 5.6 ةريرخ

 «ءاتح الو ال لق ةيرع قا نم نسل عملا ستيل تلق لق

 ه6 ةبس تيلكاحا ىق ناطعثأ قيعس ني ىيح لق ىعس نبا لاَقو

 ه) 5ةزع هه. (ةريخ), كم6 7م « الادس. ؟.1: 15ه متلك © .

 ا ةكاعتأ 8 155 ةرييجو ل 0ع داكصسع 1, زمم م26 ةريحح (ةد 75

 آاطد). 524, هم. (205. 411+ 5. 98 7 00©5- 80188653 1011 128م

 5) 60. 5 م. 2 (60- بهو. 5264 1 وو ”؟ ات ©. 4) 000

 زاعيممأ . )2  ط1 عع هته 1520117105 211017112: قانأن 1012352

 ىمدوصستتست < ضتت# رز (000 هرغم .



 مبوب

 لب بت نم اًخيش ىعبس تكردا لق سياط ىع ثيل

 قل لاك لاق نابيلس ىب رمتعللا اس نيعم ني ىبك لاقو كدا

 عتص امو لك سواط عتص امك عنص ب كدذدل ىلناخ ىلع امو

 تكس لاو هلبك ءىشي ناستا هانأ نك سلك نك لق سلط

 س3 هس

 ” ا نيو عورتا دع هج فس

 ناك بل دماجمل لك اسياط نأ ىتغلي لك 2 ناميلس يب ىبحك

 2 | نييح هللا9 » 8. 3 2

 كلح عم ىِب ميخأربأ 7 قع ربل نكح ١ منع ةيعر تكفي
 "ل آ 9 ان 2 ص -

 جين رهكي كم سياخ ناك بح 0 لق ١71 تفس 53 لع سس 2

 ت) ا1عيت ممدك2 مشعلا . 5) (00 ىعسسو عشي 530 الطمطم]

 ةطقمغ 3, د4, طلو. موبس خ (نهه- يدش ١70 ةلووعاةةه##
 غي #0

 16 دع 2. 2) (ن0- بلاس -



 ارا

 ل ليق ماشلاب نك نمو ىبعشلا رماع « هنم نويِبعَش هل ليق

 ناك نمو“ ىيبعش ىذ لا هل لبق" نيبلاب 5 ناكأ ني ناش

 نب ناسح ونب اعيمج متو بوعشألا مال ليق برغماو رصع معانم
 نب رماع طهر وريع ىد ناسح ند ىلع ونيف ء نيبعش ىذ ورع

 08 ل رومحأ ىف اولَخَدو ىبعشلا دبع نب ليحارش
 /عيبسلاو قاب ىن لآو نويحئامعلاو فراخ روجألاو «ديف مدادعف

 ناو ىنذ ّْلآو ةوعل ىذ ْلآو ناوضر ىذ لو 5 ناتج ىف ل

 نم نأدجت ىو « بحرأو ركادشو مهو مايو ركع ناد# بارعاو

 عبت ةمدقم ىلع ناكو :لاوح ىذ لآ جهنم ةريتك لئابق ريج

 م ناكو !مويلا ءاعنص فيلاخ ىلع بّلغتا) ابصلا نب ةرفعي ضنم ٠١

 ةيوأر املاع اهيقف ناكو ءافيحك اًليتض ناكو ورمع /با ينعم ىبعشلا ظ

 ْ © سانلا ماياو رابخالاو وعشلا

 اهيقف ناكو ناجرلا دبع ابا ىنكي ناكو ناسيك نب سواط مانمو
 نع ريغز نع ىيكإ امد لاق كيِرك وبا اس اًلضاف اعرو الباع املاع

 2) 000. هنم. 45) 500101 ء 59608. ه6) 113113251, 774:

 ©«00. 5366 © ةاناط ظورف قا ىب كحا نب كيح# 235عأ ديري علكو

 سيق نب ورمع نب نابعش أ 51ح 1[ط٠ند 1-21خ215د:ةصق ا"ءل. 24) 51
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 م

 000 0 ادلب وبا رع نفل دنع نأ هوك سارص
 « قابعشلا رم نب كمح ىب هللا دبع آب لاقف ناديك ىف هدادعو

 املاع نكد خيما ىلا ىب كيح عنم 2 خاسينشا آم لف

 هيلع حر ع ىدباف اًعضوم ليسلا فعجن ريا باصا ارطم نأ
 يوس هيف ميظع وهب اذذ لخدف فقلعلا رسُكف ةرانج نم بابو

 ايش رشع انثا هلوط اذان هاني لاق لجر هيلع اذأو بهعذ نم

 | ام يلج دو :بعذلاب ةجوسنف ا قلم نم ٌباَبج ةيلع“ اذار
 ةيحللاو سأرلا ضيبا لجر اذاو ءارجج ةتوقاب هسأر ىلع بهذ نم

 تر مهللا كمساب ةيريمحلاب هيف بوتكم يول هبنج ىلاو نارفض هل

 تشع هللا الا لهي 3 لا لعيقلا وربيع نب ناسح 6 اعذأ مما

 الإ رشح اانننقا ليم كنلع هديعَرَخو ماسيا ٍلَجأب ثدمو لمأسب

 نم نريجايل نيبعش ىذ ليج 2كثيتاو اًلْيَف مرخآ ننكو ليق

 |ا0 اذا* هجويملالا هسف ٌتوتكم فيس دبنجا او  قّرفحأف تولا
 /ىنابعشلا قرم ىب دمت نب هللا دبع لاق <راستلا كركي 55

 لكبغ ىب مّشج نب ةيوانعم نب سيق نب وربع نب ناسح 0

 نميا نب ريعز نب ببرع نب نطق نب ثوغ ىب لاو نب سمش
 نميلاب لبج ضو نيبعشلا وذ ناسح وهو ري نب عسيببلا نبأ
 ةضوكلاب ناك ىف هدلوو وه هيلا بستو هب نقفدو هحلوو وه هلون

 26) 0 ىنابعشلا ع 2201 نا 2) 600 نأ 2 "0
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 كبي

 امم

 لقو لاق سانلا رعشأو سانلا هقفا مويلا تام سسانلا لاقف رثانلل

 تملا ,ئذ هامهعامتجالا سانلا يبو ئسافلا نب ىلا

 رفكي جراوشل ىأر ىو هنا 6 خب نطي * 3 ةمركع امهيأر فالخخاو

 نامتع نب ىيكج ىتتدح 3 ةعجولاب نوي ع ريتك 9 ةرظنلاب

 ةلاق قدرواردلا آمن لق هريكب نبا اسد لاق ئمهسلا ملاص ىبا

 لكي اك داو مدل ىف ةديوأاب رعاشلا ةزع ا ةمركع ىفوت

 مو كع تام نيك د لضفلا مدبعذ وبا لاقو < مينولا هلأ امهتزانج

 اةمركع تام لاق هنا نيعم نب ىيتععا نع فورو اراب خمس ىف

 هنم عمسف ةرصبلا مدق دالبلا ىف 2اًلاوج ةظمركع ناكو ١5 ةنس

 (0 اهي ةنع بتكف نميلاو اهب ى .رض ريتك دنع اعل خفوكلاو اهلها

 أمس لاق عحاص نب نامثع نب ىيج ىنثتدح <هب هنع بتكن

 محق لق ئفنأخل ىلاخ ىب نيوملا دبع آد لق دامح نب ميعن

 نسمدق لق اندالب ىلا كمدقا ام هل نيلقف ناساخ ةمركع انيلع

 نع ىؤر هنذ ةليبت, وباءاماو  ضفاردو مكتالو ريتنك نإ 000

 تثجو نيمرمل تكرق ةمركعل تلق لق داور ىأ ىب زيزعلا دبع

 نأ ريغ < ىقانب ىلع, ىبسا لاق. ناسارخ ىلا

 نع لبش نب ةبمأ نع دكدلاخ نب ميعأ رب ٍدأ نع وكذو معلص هللا

 ىتح هيلع سانلا عمتجاو خمركع انيلع مدق لاق بويا "نع وعم

 لوسر 5 كمذاك هتافو

 90 28 تدب رهظ قوف 6 هودعصأ

 ©) 5360 1. 183 1. اميعامذجا نم. 62) 5360 ططاصاتق عع قل

 2. 097: يكد: )٠.2 660. الاوح :ديايم 5م0. مدس نا



 انزل

 نوركنت اذ ىنع درب «ييتلح كتيلدح ا « سابع ىبأ ىلع

 . ةريرج ام لقا فن نبأ انه تانك ويف دريغ دبذ دعم سيل

 نب هللا دبع نب ىلع ىلع تلخد لاق دايز قا نب كيزي ىع

 اذهل ام هل تلق لاق ءشكلا باب ىلع ديقم ةمركعو سابع

 ىتلدح نيعم ىب ىبيكإ ناكرراولا هم قا لك تكي انا الق“ كة

 اامركعحا نع“ لثسو توبا تعمس ليقي كيز نب دامح- عمس نم

 هتع بتكا ر ةقث ىدنع نكي مث ول بويا لق ف فيك

 رمأ نم ركنن رن ةمركع ربخ جاجتحالا ىري ال نمم نورخحآ لاقو

 ةهبهذم هما نم ائركنا امناو رابخالا نم ىور ام هنياور ةمركع

 كلذ لحن هنأ ركذو جراوخل نم ةيرفصلا ىأر ىري ناك هنا اولقو

 نتقكدحو «<سابع نبا ىلع هبطذك كلذ ناكو سابع ىبا ىلا ىأرلا

 هبلطف جراوشل ىأر ىرب ةمركع ناك لاق ىرهبؤلا بعصم نع

 تامو « نيصحلا نب دواد لنع #بيّيغف ةنيدملا ةالو ضعب

 كلام كيب 0 انهتأ لاق عنا نيعم نب ىبعح نع رك ذو < هلنع

 ىقو ءةيرفصلا ىأر لكني ناك ةمركع نال ةمركع سنا نبا ؛5

 ركن ٠.١ ةنس ىفوت عاضعب لاقف ةمركع ةاثو نمقو ىف ايفلتتخا

 0 السلا ىئقرت ةمزكع نا هتكدحا ةموكع“ ةنبأ ما رع نبا نين

 مساقلا نب دلاخ ضقكذحو رع ىبا ن6 لم نيذامت ىبا هو

 ا.١ ةنس دحاو مهي يف رعاشلا ةزع ريثكو ةمركع تام لاق ّئضايبلا

 عضوم ىف رهظلا لعب دحاو عضوم ىف امهيلع لص اًعيمج امهتيارف

 نإ ذك ن1: رصف. لاعف».. 2) 000. 5. من 2 1601: )) ان12غ فينك.

 . 4) 800101 706. عا 2مدء7224: 5360 1. 183 7. ءأ 1ك 01. 0*7, ” ببغنتف .
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 هع م

 دلاخ تيعمس لق وريع نب ناوفص نع اجمل نب سودقلا دبع

 « معلص هللا ليسر باكا نم نيعبس كتيكردا ليقي نادعم نبأ

 نع ىناذحلا رفعج وبا ىنتتدح لاق اجمل نع ثراحخل ىنتدح

 دلاخ ناك ليقي سنوي نب ىسيع نتدصعمس لاق دوأد نب لي“

 5 هتنم ريغ كلاخ ناكو ةيواعم نب ديزي ةطرش بحاص نادعم ىبا

 + مئاص وهو تام هنا ليقو نيدلا ىف ربخ نم ثدحو ىور اميف

 © تام اهبو مأشلا ىنكاس نم ناكو

 |.ه ةئئس نم كلف نم ركذ

 ابا ىنكي بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع ىلهم ةمركع عنف

 0 لاق هرفعج ىبا* كد بعس ني ويباع ان دعس نبأ لاق هللا دبع

 كار نب نقيب نع ءاعنص لها ىضاق فسوب نب ماسئنو# امد

 نب كيري نب نلاك هارتنتاف ني ذ-هركعو نبع ىبا تام لاق

 رابنيد فالآ ةعيراب سايعلا نيا هللا تيعا نن' لج ني اشر ||

 لاق رانيد فالآ ةعبراب ىنتعب لاقف ايلع أف ةمركع كلذ غلبف

 !ةرانيد فالآ ةعبرأب كيبا ملع تنعب كل ريخ ام هَّنا اما لاق معن

 ةهعفدي ال ةمركع ناكو هقتعاف هلقاذ هلاقتساف كلاخ ىلا ىلع جاوف

 ةرثكو هليوأتو ىارقلاو هقغلاب ملعلا ىف مّدقتلا نع ة هيلعي دحا

 أن لاق ليعامسا نب دي نب ءرارصلا ىنتدح بهكراثالل ةياورلا

 نب كيعس ناك 0 لاق هيببأ نع دعس نب ميهاربا ا لاق ليعامسأ

 و ةمركع بذك امك ىلع بذكت ال درب اب هالرم دبل لوقي بيسملا

 ١ .0 6( )000. 5غ. 413 1. 179 7.. صفح بأ. .00© ,5360 )©

 همه 800101 عع. )7  5ءهوو. طقهطعأ 1كم. 6 4 ,*١



 انور

 اضيررم دموي ناك هنكلو اسد تينا نكي نو اريغص ناك هنا

 رفعج وبا هل كلو دقو تبني رل فثموي نوكي فيكو لتاقي ملف

 اددار دليعا ىورو هلللا تبع, نينرباج «ىقلو :مح لع ني ديخح

 نع ريرج ]بد لثارسا 5 ىا نب ناك لاقو < ظخنس رباج تام

 تام ابلخ ءلخبي مع:نيسح ىب لع ناك .لق ةماعن نب ةبيش

 © مِسْلا ىف ةنيدملاي تيب لحا ةئام توقي هودجو

 ناكرلا دبع همساو ىدحقنلا نابتع بأ ىلع نب وربع ليق ىف عنمو
 نب دعس نب ةعيبر نب بعو نب ىدع نب وربع نب 4م نبا
 0 كلا قي دمت نبا كلام ني عازر ني بعك نير ةنوجج
 0( ادلا ايد ءدعاصق عيب دفان نين ملسأ « نج دوس نب كيبل

 مالسلا ىبع ءبلاط وبا آمن لاق نيكذ نب لضفلا امب لاق دمحم

 |0105 ند تخابف يح اطر نامثع ايا تيار لق ناجح نبا
 ليعامسا نب كلام ناسحت وبا آد دعس نبا لاق «ةأهلا ةأهلا

 اهب هلو* ةفوكلا ىنكاس نم ىحهنلا نامثع هبا ناك لق ىدحهنلا

 ال لقو ةرصبلا لونف لّوحن مع نيسلمل لتق ايلف دهن م ىنب ىف رأد 45

 © معاص هللا لوسر ةنبا نبا هيف لتق اًدلب ىكسا

 كلاخ نا ىلع ارعمجا دعس نبا لق يالكلا نأادعم نب دكلاخو

 لاقو كلملا دبع نب ديزي ةفالك ىلإ ا!“ عبس ىقونأ نادعم نبأ

 «) طلءاطصمع رفعج بأ ان 5361 50216. 2 2) (000. هدظ. 6060

 الكتد. 1211:2-)2  00.0 لم. طخ 117, بان عع. (عا 51ع 15 ءطخ
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 رعمأ

 اذكهف اًقَح انل نيفرعي الو انقح نوذخأي ايكصأف انم اًنمدح
 عمسي نا دارا هنأ ثينظف 05: اًنكصا «فيك ملعت مل نا انججصا

 دس ىلا نبا: ىدتس ريع قب سسيضا ا لعرا» بسلا ١ ١
 ىلع ىِذوي ليعامسا ىب ماشعه ناك «لق رفعج ىنأ ىلوم راس نع

 جه نم لانيو ربنملا ىلع 5 كلذب بطخي هتيب لفاو نيسمخل نبا

 فقوي ' نأ هب رمأو هلزع كلما ىبع“ نب كّيلولا ىو املق هلص ىلع

 قولا مهلا سانلا نم 550 ناك ام هللاو ال ليقي ناكو لق سانلل

 فقوف هلوق عمسي 4 عاص لجر ليقا تنك نيسفخل نب ىلع نم
 ضرعتلا نع ماهنو هتماحو هّدلو نيسح ىب ىلع عمجن لاق سانلل

 10 كاداتف ء هل نطرع اذ .ةجالا ,!رام مع. :نيشحا ىب لعل انفو ل11

 لاقو «هتالاَسر دف / مّلعأ هللا ةلايعاما ىب ماسك

 هدد اهنا اعلا سبع قب ميكتما نبع يدك

 ؟* ةنس عيقبلاب نفدو ةنيدملاب مع نيسحلا نب ىلع تام لق

 «اهيف جهنم تام نم ةرثكل ءاهقغلا ةنس ةنسلا هذهل و لاقيو

 نع 7نايفس نع سنوي ىب ناجرلا دبع ام دعس ىبا لاق

 ناسيك نبا صورا نيسحلا, نبا لعا#تاما لامع نمت نب

 ناك قيسح يباع ١ الع كّلُذَي اذهو :لاق' ءةنس نيسمخو

 لاق نم ليق سيلو ةنس ىنيرشعو عبرا وأ ثلث نبا وهو هيبا عم

 ©) كاتو ءزا150عدتت 1علع 2181113611 23 7 5”
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 ظ معمم

 نب ىلع نع دمحم نب ىلع لاقو «ةنم ىلع سانلا مظعأ

 يرضي مع نيسحلا ىب د ىلع نويل ند ل وعم

 اهيتاعرم نبا لاقو 0“ اهعرقي 53 عجردو كم ىلا هتلحار ىلع

 ايف الن ناكو ىمهنلا بيعش نب لهس « نع ليعامسا نب كلم
 ىلع ىلع تلخد لق ورع نبا ىنعي لاهنمل ىع هيبا ىع عمأية

 مام لاق هللا ككلصأ تحكيصا فيح تنلقف مع نيس نسبا

 فيك ىرْحي 235 ىككلتم 6 رصملا للها نم اًخيش نأ ىرأا 0

 انموق ىف انحبصا كربخاسف ملعت وا ركت مل 2نا اًمذ انحبصا

 مءاتبأ نحبَنُي ارناك هذا ا لآ ٠ يق لا كا 0

 ّلضقلا اهل نأ نع كرت دي ريانلا 1 كك 1 دهتتنب

 ا” حابصاو هير الا . الصف. اهل م لعتا ال اهنم ماًنمحم نال برعلا: ىلع

 ,الضف اهل نا دعت برعلا تحابصاو كلذب مل ةوقم ٌبرعلا

 ىبصاو هب الا :الضف اهل ٌلعت* ال اهنم اًدمح نال مكَعلا ىلع

 اهل نا تيقّكص بدعلا تناك ىئتلف كلذب يهل ةرقم 7: مكاعلا 5

 برعلا كع لضفلا اهل نأ نس كتف للاصو مجكلا ىلع 7 الصضف

 نال شبرق ىلع لضفلا تيبلا لها انل نا اهنم اًدمسحس نال

 ه) 000. سقلع ىب. 534 5 44 أس لق. 8) آن عمو ه16ض]

 51غ 5021م18 ء5أر 15 2011115 لم ء>8313611122 7103م. ) 
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 لاق ضيرملا اذهل الو ةوسنلا ءالوهل ايضرعت ال لاقذ دعس ىب رع

 نب ىلع تلق كمسا ام لق فايز نبا ىلع تنلخدا املف ىلع

 كلم وبكا حا ىلا لاك كلف لاق الع هللا لثقي رثوا لق نيسح

 فوقي 0 نسلق هلنق نزلا لف لاق سانا هلق ىلع هلا لاخعت

 5اب ىلع 6 تي 000 انفي 7 0 اهتوم نيح سفن

 ىلع وكذ 3 نوح ابا ىنكي نيدمحا نب 1 ناكو هكرتف هعم

 راتخملا ثعب لق ىربقملا ة نع كلاخ نب كيعس نئع كمح ىبا

 اهلبقي نا هركف فلا ةثامب نيسح نب ىلع ىلا كببع قا ىبأ

 ٠ نب ىلع بتك راتكملا لثق اًملف هدنع اهسيتحاف اهدري نا فاخو

 ةئامب ىلا ثعب راتخملا نا ناورم-ىب كلما دبع ىلا مع نيسحلا

 كثعباف ىدنع 4و اهذخآ نا تدكاركو اهذرا نأ تفركف م فلا

 اهتيبط دقن اهّدخ مع قب :بأ اب كلملا 508 هببلإ بنكف اهصبقي نم

 با.صا لاق ضايع نب كيوي نع نوح نب ىلع لاق ”« هال

 5 ىنّلظي ال لقو اًطاطسف برضو هلها كرتو يرن ًاْطَخ امد ىرفؤلا

 باهش نبا اي لاقف مع نيسحلا ىب ىلع هب رف تيب فقس

 هلعا ىلا ثعباو هرفغتساو هللا و, فئثاف مكبنذ نم كشا كطونق

 مع نيسحلا مر ىلع ليقي ىوعلا ناكو كلها ىلا عجرأاو خ*ليدلاب

 2) 7ءدتاطد 1201., 710ه 5112123 كلر اي ةضنلا 26 2) 524 1 1١

 30 1232164 نعر مقل ىربقأ ا كيعس 12101116 231703 لليعس مبا

 ناسيك , 710. ء. م. لونا. )م١. 2 534 4 ع ©2)] 0

 ىهف. «) 5360 8 1391. 300. اهلبقف. رك) 000. 5. 2. م) 0
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 اني

 © ناورم نب كلاملا دبع ةفالخ ىف م ذنس ىف ىقوتو ارهد ةيواعم

 بهوم نب 5 دبك ىنب نم ىنادمهلا 6 تقو نب دكيعس عنمو

 عمد ناحع 2 نم نوعانيلا 8 نامود نب عاني ند ىقداكص نبا

 هللا لوسر داك 3 رجاسهب نأ 0 لبق نميبلاب لبجح نب ذاعم نم

 هل لاقي ناكف هلص بلاط ىنا نب ىلع ىمزالم نم ناكو معلص ة

 00 نع نكد وكلا كاتس نما راكب مل" لموزلل» ةنارقلا

 ىفوت نمييف همسا رم دق ىربطلا لاق كلملا دبع ةفالخ ىف 4

 © هنانو تقو ىف فالتنخالل انهاه كبعاو 7 ةنس

 ةلازغ هماو مع بلاط نا ىب لع نب نيسخل ىب ىلع هنمو لاق

 هل تدلوف نيسحلا ىلوم « كبيز نيسدح لعب اهيلع فلخ ىلو أ

 نيسح نب ىلعلو / نيسحلا نب ىلع ويخا وو كييز ىب هللا دبع

 للا سبأو ءالبرك رهذب ى-مدأ عم لكم ربكالأ نيسحا نب ىلع

 نبأ وخو ءالبوك دهببأ عم رغصاللا نيسخا نب ىلع لهو © بقع 5

 لنق ةيليق 7 شارف ىلع اننيكات أاصيرم ناكو ةخةنس نيرشعو كثلت

 لجر .هل لاقف اذه اولتقا نشوجلا ىذ ىب رمش لاق مع نيسحلا

 ءاجو لتاقي ل اًصيرم اًندح ىتف :لققنا هللا ناكبس هباككا نم

 ©) 000. بهو 560 10. آد 35]1120 11, 80 , 10و71 402/2 11 و
 117 طم ةانأن عني. ت) 516706 ©0057 2 ندز هك. ط1قتم»

 لقصت ع0. 811112, ز..ر 8 151 1عععاجلا123 نويعانيلاو. 2 02

 كا 76 لكييبز ©6 200> كيدز. /) 5260و ©«00. 50غ. 3

 1 237 7. 2010. عمات...  ى) لن 55441 22-200101 -7) 68 هشاأرف : 51

 اطل تلا 7 ملا شاف: 2) 0007 566اا320 ع3: لتقيا رو 52405:



 انوع بب

 ما ىف كلف نمو

 ىف فلتخاو ءئط نم نافبت ىنبل ىلوم «ىعاطلا ىتكبلا وبا

 نب ىيك لاقو ناريع نأ ىب كيعس ىف ىنيدملا نبا لاقف همسا

 رح ممضعب لقو نارمع ابا ىنكي ريبجو ؤيِبَج نب ديعس وع نيعم

 كلو مشاه نب بلطملا دبع ىب ثراخل نب لفون نب هللا دبعو
 ساس د

 نب ىلع لاقو معلص هللا ليسرب هبشي ناكو معلص ىنلا كهع ىلع

 يح لاق <م* ةنس ثرامأخل نب لفون نب هللا دبع ىقوت دمحم

 هللا لكبع نب ركب هباو ديح نب زيزعلا دبع ىنتدح رع ىبا

 70 لاق "53 تيبغلا ىنأ نع رع نب ناسمتع نع ريس نيا نبأ

 نايفس نأ نب ةيواعمل ةنيدملا مكمل نب ناورم ىو امل ةريره ابأ

 راحل نب :لفوت ”ىب هللا تببع ا ىتضقتسا لوألا ةرمالا ىف
 ءصضاق ْلوأ اذه ليقي ةريره ابا تعمسف ةنيدملاب بلطملا نبع ىبا
 عيجلاو رع نب كيك لقوا يعش نيا«لاق" © السلا ىف «تيأر

 ؛ة ىنضق نم لوا ©2ثراخل ىب لفون * ىب هللا دبع نا ىع اهباَككا

 نوكي ناو كلذ * نووكني هنيب لاو مكمل نب ناوركل ةنيدلملاب

 هقيد لحهاو لاق * ةيدملاب ءاضقلا مشاه ىذب نم دحا وا / لو

 دعب ىقب هذا 8لوقن نك م”لاق ةيواعم ةفالخ ىف ىفوت نولوقي

 2) 566١ .12687 41221 :6012 00.5 ,١0175220 57) 6000 كثيغلا

 هنتأ ثبيغملا (011163916 0ع ].). 536, ©«00. ه1. 453, 2. 25 ا 56

 ) 000. ىصاه. 42) 000. لفوت نب ثراغل 5321 2.22 نأ 26

 نأ١ رز ©00. هيلو. 5340 طلع 82566 ةنيدملاب ءاضقلا.
 ام تاع م) آل ءرحمع رمع نب ليكام انأ 536 1

 /) 000. هلوقد ٠

6( 53206 3 



 مقا

 ىف فلنخاو < ىنرقلا سينا نب سيوا لق هناب دترم نب ةمقلع

 نيج ىور <نيبقصب مع ىلع عم لتق ضعب لاقف هكلهم تقو
 نب ة ديزي نع كيرش اس لق «ىنامحلا امد لق روصنم ىا نبا
 | الخ اليم ىبانازلكا كيل «قأ :ني نإكرلا .دبع._نع داو ىأ

 هءدجوف دوبلطف ىلتقلا 0 نيب ىنرقلا اًسيوا اوبلطا الا نيقص مويد
 © هانعم اذه امالك وأ ٍهيذ

 مآ ةنس نم كلع نم رحذ

 © 2ةلقغ ىب كيوس عنم*

 تنب ةلوخ ةيفنحلا هماو ربكالا بلاط . نأ نب ىلع نب دم

 نب ةبلعت نبا ع بوبا ع د امم نبا نبق قب رقعجام

 نب ركب نب ىلع نب بعص نب ء ميل نب ةفينح نب لوذلا
 نب ىلع ىلا هنم /تراصف ةماميلا ىس نم تناك اهنا ليقو لثأو

 "داتا نا نب ناجرلا نبع ان رع ىبا لاقو 0 ٍتلاط ىبا

 ىأ ةنبا ءامدإ يح رذنملا ةلفيا يطاق موع ةورع».نب ماش :ىع

 ما تناكو 0 ةيدنس ةيفنخلا نب كيح ما تيا تلق ركب 5

 ىلع ديلولا نب كلاخ هحلاص امناو هنم ىكت رثو ةفينح ىنبل

 ىنكي ةيفنحلا نب دمحم ناكو + عهسفنا ىلع هحاصي رو فيفقولا

 عم دبخ- انركذ دقو عروو مج ملع اذ انيد اًلضاف ناكو مساقلا ابا

 8 ليذملا ىمسملا انباتك ىف ديبع ىأ نبراتخملا مايا ىف ريبؤلا 7 نبا

 ٠ «©) 000. 5. ص. 82) 000. كيرد عا 220 دابر ٠ طداطقطقاطأ1 227. 4ب

 38 كيز. ) ©0600. نم. 42) 280ع ةصاغغعت ائصعوم 1ءوذاات1. 6 000

 ميك. ر“ك) 000. راصو . ىرواتل 5364, ه0. ©6010. 453 2. 512,

 كنم 202 ءوأر 0011© م1101 1طد> ©08211115 2. 570ه. ى) 72_27



 ا

 لاق. سابعلا اس .؟ىريملل نحكم ىذ نب عبتام نب بعك يف

 ةنس نامتع ةفالخ ىف تام رابحالا بعك لرقي 0 ىهبك تعم

 ىكتح. لاق :ئنثملا نبا اص».+ < مالعب نامثع لتقي نأا ليك اذ

 ابعك نأ بعغك مع ىبا ىئتدح لاق دكواذ نع ىبوم نباتا

 تانيبلا مكتءاج ام كعب نم متللز ناف 3 هلوق ىلا ىهتذا ىتح
 2 كل 2 1 5 - نمد

 ءىش هىف اذه فرعا ام بعك لاقف ميحر روفغ هللآ نأ اويلعأف

 هيلع 28ةعيو «بنذلا نع ىهني نا لجو مع هللا بتك نم

 هعباتي نأ كعك وأو كلذ نع عجري نأ لجرلا ىباف اة:فعغلا

 مأقت له هل لاقف معلص ىنلا باككأ نم لجر امهيلع رم ىتح

 تانيبلا مكتءاج ام دعب نم متللز ناف الاقف معن لاقف ةرقبلا ةروس

 ىغبني !ذكه معذ لاقذ ميكح زيزع هللا ّنا اوملعاف لجرلا لاقف

 © نوكي نأ
 5 0 1 م

 ةعيبر نب ةرمض ركذ كلكك ىنوفلا «٠ صياخلا نب سيوأ عانمو

 ؛5 لجر نم نعم لق هبا “نع ىناساركل ؛ءانطغ نب نافع نع

 ىردت لاقف هتيدحب ثذدحا اناو سيوا موق نم ىنعي ىموق نم

 <صيلخأ نب سبيوأ لاق 5” تلق نم نبا سٍيوأ نامتع ابا اذ

 نع ءاضع نب كيري اس لق هاذ خراطقلا نيعس نب نكح اذ

 2) 6007 5: زا (06) 1502 2 002652 2 0 ىف 01100 0ع

 ]028 نم 165107 | هن 00 ىعفو 5عع. 20م0ع1. )6  0ع. رثهث/ع

 زج كم0. ثرماتل 31105 ان م1101 121. 1213 عع2ع210ع13 152111 1211:

 آد 0112 226615 70د ماع (1هط. 054 1, !ذأ) ةلنك وريع (1097. ؟ثبر

 م11. 1طد 520]و2 1, ا:



 معررع

 ىدع نب هرمع نب ديبع نب وربع نب سيق تنب رذنملا ماو

 تنخا كو راجنلا نب ةمنغ نب* ىدع نب منغ ىب رماع نبا

 بيرك وبا امد ام هنع تورو معّلص هللا لوسر تععياب هماو هيبأل

 ناميلس ىب ميلف آس لق ىلكعلا مل مانمح نب كيز انين لاق 5

 نب بوقعي نع ىراصنالا ناسحرلا دبع نب هويدا ا نينيملا

 هللا ليسر تالخ ضعب ىو ةيراصنالا رذنملا ما نع بوقعي ىا

 ٠ سس كر يلو, تلم ايبا لوبسر ىلع لكن تنلاق معابص

 فكف كقفاوي ال هنا لاقف مع ىلع هنم لكأف مثآق وهو معكص

 هيدي نيب هتعضوف معلص هللا ليسرت اريعشو اقّلس تعنصف كتلاق

 © كلل ففوا هّثاف اذه نم لك ىلع اب لاقف

 ء نيضاملا فلسلاو نيفلاخلو نيعباتلا ٍيِيِرأت ىف ليقلا

 راثآلا ةلقنو ءاملعلا نم

 نم ربك نم هنو قاح#“ا ابأ ىنكي /عنام ني راطحللا بعك عانم

 ىف #8 كنس ىقوت اهبو صمح ىنكاس نم ناكو نيبعب ىذ لا
 لق هنا نيعم ىبا نع 7ىئالعلا ركذو نافع ىب نامتع ةفالخ

 ©) 13 موات5 ءدالدطل) 7106415 م20 كلام 14 هددت ع5 26ع24 (11115-

 18216101 627227. 728. 19, 31, 5260, ©0600. طهص0. 1. 286 5., 215.

 هرو 02 11, *#م). 5) 12ءاعدلتتتم 710ة2عأاتتر 2151 5عع. 056 17و

 ك١ هةءو.ر [ط©طن دلل دع 17, 9ب د همصتصتتلا] 5 20 راجنلا ىب نزام ونب

 2كعرجعاتك. )2  800101. 2) 000. بابح. 62) 000. 566. 08:

 ' نييضاملا. رح) ©0040. عتام, دصم» عمافز هك ةل». ها“, 1ص 10د
 لكلاب 4و: )060041 5ءارولا ©03]ءعءااتتقنلا



 يابا

 معرس

 نم نم ىع يار خذه رك ىلأ ند بو , نيا لشي افا

 كيع نب ديك 2 نع ءالعلا نب ميحرلا كيع ىنأ نع خذمل مم

 نب دعس تنب «ه خجراخ / نع هيبأ ىع ةعصعص 6 نأ ىب هللا

 تلق معلص, .هللا ب لومسو يينيعتلو» قع تتناكوا اهنضرما ميج ا
 :ةنمل لما نم لجر مكيلع فشود نم لوا لاقف هاعم انجرخ
 © مع ىملع فرشأف

 ىنثذدح ام اهنم ثيداحا معّلص هللا ليسر ىع تور ءادركلا ماو
 ةويح وبا اس لق ةعرز وبأ امد لاق مكلل ىب هللا نبع نب دعس 5 0 0 ب : ١

 ةجراخ نب رفعجل ىلوم ىبوم ابا 4 ىسيع نا رضص وبا آس لق
 ,اهيقل معلص هللا ليسر نأ هتتكح ءادردلا ما ْنا هتّدح ىدسالا

 لق ماممل نم تلق ءادردلا مأ اب تّمَج نيا نم اهل لاقف اًموي

 الا اهتيب ريغ ىف اهبايث عونت ةأرما نم ام معلص هللا لوسر اهل

 رو تجرخ لوقت: ءادردلا ما غمس هنا ؛ءديبآ نع ناعم 'ىب ليس نك
 ءادرحلا ما اب نيا نم لاقف معّلص هللا ليسر ىنيقلف مامخل نم

 رتس لك ةسبكتابه عواالا اهتايقلا ىدحا تيب ريغ قام

 8 لجو رع نامرلا نيبو اهنيب

 2) 000 نبذ هللا لن 15207331177! رك ) م1 ىببا

 856غ. 1 1120952 11: 66 16 7 0:2 2 000 هدراح . 4) 0

 5. 2. (16م1 2056 سمع). ) نصت ءدلعسم ءدنعتت ةزجا10 1اننذ 180

 117, هنود ]صقر ءانصت ء26ع22 م2011 019553 054 7, "و.



 معز

 ىنتدح معلص هللا ليسر نع تور ةيرافغلا مككلا نأ ةنباو

 "0 نا نيد هيج امم لك ؟!نقللا انج لسمو اراشتبا نب نايك

 يطأ -دقمأ نع ميكس نب © ناميلس ىع قاك#ا نب نليح نع

 لجيلا نا ليقي معلص هللا ليسر تعمس تلاق ةيرافغلا مكمل ىنأ

 ملكتيف عارذ ةخبق اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنمل نم بديل

 © ءاعنص نم دعبا اهنم كعايتيف :ةملكلاب

 لاق «٠ ىحيب نب ورع امد معلص هللا ليسر نع تور كيبرش مأو

 كيعس نع ةبيش نب ريبج نب قيبكا ..ككيع نع نايفس اس
 عل مل 30 03 دب 35

 لقب اهرما معلص ىبينلا نا كيرش ما هتريخا ببسملا نىبا

 ىول ىب رماع هاسن دحا كيرش ما ىنتربخا لاق هبخا بّيسملا

 «اهلتقب اهرمأف ناغزولا لتق ىف معكص هللا ليس, ترمأتسا اهنا

 نع جيرج نبا نع ىدوم ىب هللا كيبع اس لاق 21 وبأ 396

 نع ةيبعملا نب كيعس نع يش نب ريمج نب ني لءيع 5

 ءخفني ناك لقو غازوالا لتقب رمأ معلص هللا ليسر نا كيرش: ما

 ما م
 ىرعوشل كيعس نب ميهاربأ اس معاص هللا ليسر نع تور كرم 8

 2 ل ا مهيلسز عل 111561- ننام 2: 6) 516ه

 (ميق). 170116 عد 2113 1015513 5 ىبق 5 ءايك 6 (2) 600 فكنت

 ءكتنح 0110طات5 م115©112 (ة11غ 11120) 5اخآط 165610 +. م2) (ن6, 0و0 7

 هقكذو .22عل., 1ط0 32]520 17, 1, 12. ه) 000. 5. 2. (0ع158-

 102غ 511164 وانلا : علا ظ2درسصتتل رطل ابو 21 6

 ةتانحن



 معبأ

 ميعغاربا ىع نابأ .نع ماوعلا نب كايع اسس لاق ىطامالا ةيواعم

 جدنع تناب اهنا ىما ىتتلح لق هللا دبع نع ةيقلع نع

 لبق رتولا ىف ةننق هتيارف هتلاق ىلصف معلص ىنلا ماقف ةليل

 0 عوكرلا

 وتاب د كلللا ةنيع أر ما ةيفقتلا ةظيواعم ىبا تنب بغزو

 عيه نبأ آس لق ىسوم نب كسأ اش لاق ناميلس ىب عيبولا

 هللا لبع ةأرمأ بخبز نع كيعس ىب رسب نع ربكب اين لاف

 0 نبرقت الف ىجسملا تءاج نكتيا معلص هالا لوسر لاق تلاق

 0 8 اًبيط
 نب ديحن ركذ مخل هللا ليسر :نع تور ةيملسألا نات ماو

 ةلظنح تنني 0 نع تلح ىبحك ىنأ ىب هللا دبع 0 ومع

 هللا ليسر دارأ ايل كلا «ةميلشألا انس ما اني نع ةفيلشالا

 ىف كعم جرح هقللا لوسر اب تءاقن هنتج ربيخ ىلا وو معلص

 ًء 3 622 8

 15 حارج تا نأ نحرنلو ىضروم ا ىواداو ءافسسلا زوخا اذه كيحو

 ىلع ىجرخا معّلص هللا ليسر لاقف /لجرلا رصنأت نوكت الاو*

 كسموق نم نهل تنذأف ىننملك بحاوص كل ناف عت هللا ةكرب

 © اهعم تنكف © تلق ىتجوز ةماس ما عم ىنوكف لاق

 ©( 000. لاق 7( 000 كردك . 6 000. وشب 11 2007 30 0

 10. ©0600. 334, 2. 356, 140:ءرفه2/ي *, 1طصع 830]ة 11, هلا“.

 07) 000 دوق ٠ )50600: هنيتت. 010 1اتزن) 2130227117 05 1

 اتا هتكعم , 7202 م. 284. /) 00صز ءءاتخق 561151: نوكي الو

 لحرلا رصتاق. 01. 8151. بامر 5 انعطتنسا امي نيبلسملا نيعنو .
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 ارز

 .دبع نب ةريغملا نب كيلولا اهجورت ىفقتلا كلام ىب بتتعم 0

 كتملسا رق كيلولا نب كلاخ هل تدلوف كم موزخ# نب ربع نب هللا

 فوع تينب ةلوخ ىو كنه اهمأو نعي نب اع تمدد اهمال

 انك لاق شادخ نب دلاخ انه ثرامخلا لاق ( هب شرج نب ريهز ىبا

 رفعج تدلو ءاسوبسا 3 ةقيحت نع بويا نع كيز نب 0

 نسيع تنب ىملس اهمأو اهيبأل اهتخاو ءادّيح ركب ألو اًديصحس

 ماقنيا هلا تدلوف :بلّطملا دبع نب ةزج :اهجورتو اًميدق كتدلسا

 خنبا ىخا وهف داذش نب هللا دبع هل تدلوف ىتيللا داهلا ىبا

 ناو بلطملا دبع نب سابعلا ىلو ةلاخ ىبا وهو اهمأل ةزج

 سييعع تنب ءاسوبأ اماف ردك د 0-0 نب كلاح خلاخح

 © تيداحا معلص 5

 نب 5 كبع تني أنفع 3 ىو دوعسم نب هللا لكيع ممأو

 نسب ميم نب ثرافمل نب لصاك نب ةلهاص نب ميرق نب هءاوس
 دنوه اهماو رضم نب سايلا نب ةكر لم نب نكدف نب دعس

 ليسر تعيابو تملسا بالك نب ةرهز نب ثرامللا نب 0 دبع تنذغد

 نب نبيك ىنتدح ام معلص هللا لويسر نع تور دقو معلص هللا 0

 2) 000. شرح . 2 3) ©00. كبعم : 0104 5264, 00. آنمه4. 5 7
 لك كنه 111, )ه1 هع الو ةىءدع طر طالوت. "ثبءر1ططص 35:117]2120و

 111 (نط1 دكيبع مأ). 2) 000. ىوس © ةزع 530. 2) 000. كيبع.



 انس

 معلص هللا لوسر دعب ىشع قاوللا برعلا ءاسن بئارغ نمو

 هتايح ىف نملساو هنعياب لق نكو هنغ نيورف

 نب ريب نب نزح نب ثراخلا تدب ىلا ةبابل كو لصفلا ما
 نب ةعصعص نب رماع نب لالع نب هللا دبع نب ةبيور نب مهلا
 هب : ةفصخ. نب , ةمركع نب زوصتم , نب نزاوض نب:ركب نيردضرالا
 نب فوع ثتنب ةلوخ و كنع اهماو رضم نب ناليع نب سيق

 نأ لبقو ريم ىلا ثو « شرج نب ةطامح نب ثرادل نب ريقز
 ناكو كليوخ ةنبا ةيجدخ دعب ةكم تيملسا ةأرما لوا لضفلا ما

 لضفلا ما تاوخاو اهتيب ىف ليقيو اهروزي ركذ اميف معاص ىبنلا

 0 ىرغصلا ةبابلو اهّماو اهيبأل اهتخا كو معكص ّىنلا وز ةنوميم
 تنب ةليزقو اهيبأل اهتتخا كو نزح ىب ثرالل نب 0 ىو

 اهتوخاو اهيبأل اهنتخا ةّرعو اهيبأل اًضيا اهنتخا نزح نب ثرادل
 ىملسو ءامساو نوعو ىدْبَيزلا ءْزَج نب ةَيبكَم اهّمأل اهتاوخاو
 تنب لضفلا ما جوزتف معتخ نم ثراخلا نب دعم نب سيع ونب
 ه5هللا ىبعو لضفلا هل تدلوف بلطملا دبع نب سابعلا ثراخل

 هللا دبع لقو بيبد مأو ناجرلا دبعو مّتكو ادبعمو هللا ديبعو

 ىلالهلا ديزي ىبا

 لضقلا مأ ٍنْطَب نم ةتسك رقت نس ةيت

 ٍلْيَكو ةلبك نم اهب مك
 هن تعب ةنيدما لأ ثرامل تنب ليضفلا م 9 ترجاه ربع ىبا لاقو

 5 كلْطنا دبع نب سابعلا مدلسأ

 26) 00 سرج 6ك 500122 2١ )مان 0. 82) 0 2 517
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 رار

 نب دكيز نع لفارس ىع ه هللا لاييع انيك لاق يك بأ اس

 ّبحا ةامهب ٌدعاجا نالعن لاقف ىنّزلا كلو ىع مغص هللا ليس
 © قوز كلو فتعا نأ نم ىلا 5

 كح مس مل ل

 وبا اس معلص هللا لوسر نع تور معلص هللا ليسر ظالوم ةميمصأو

 ةورث ىأ 0نانس نب ديزي نع ريكب نب سنري اس لق بيرك
 لاا قت نبا ريبخ نع ا نعالعلا "نيك يا اس. لق قالا

 4اعيش ىنيثاح نلقف معكص هللا لوسر ةالوم ةييما ىلع تلخد

 هيدي ىلع غرفأ امي تنك «تلاق معلص هللا ليسر نم هيتعمس 0

 نيرا ئنا..هللا ليسر اي لاقف لجر هيلع لخد ذأ .ًاضوتي هفو

 هللاب نكرشت ال لق كنع اهظفحا ةيصوب ىنصواف ىلها ىلا عوجيلا

 كارمأ ناو كيحلاو نيصعت الو رانلب تقرحو تعطق ناو ايش

 نف اًدّيعتم ةالص نكرتت الو ٌلخضتف كايندو كلها نم ىَبَحَش نأ

 الو هلوسر ةمذو لجو زع هللا ةمذ هنم ترب اًديعتم ابكرت ؛5

 ضرالا مخ ىف ندادوت الو ةعيطخ لك سأر اهنان رمل نبرشت

 نوفنأ 0 نيضرأ عبس رادقم كقنع ىلع خمايقلا مهبل أت كتاف

 هللا نم بصغب ءاب كقق فحرلا موي رف نم هاف فحزلا موي

 :عفرت الو كلوط نم كلعا ىلع ٌففناو مريصملا سّنبو منهج 00

 © لجو رع هللا ىف ٍعَفْحَأ, منع كاصع «

- - 

 ه) 01. 0:0 ه1 يرش« ,١7 هدأ, 18. 2 65) 054 امهيف . )«  آ> 7

 1221« 111 نعز 710. 1طص 52]8220 17, 21 ها 110ه:ء/1ه62/: “ا .

 0 000: ىنل تتح. ١ 2) 008: لااا ري) 1كمس 8 75:6



 ارا

 ةخنبأ ىملس اهماو مشاه نب بالطلا نجع ىب ةرمح ةنبأ ةمامأو

 تلخا:: معتَح ..نبن' ةفاكق »نب كلاما ىب» ميت لنا دعم نيرسيت

 ىع هنيغ لاقو ديت نب ماشعه اهامس اذكه سيع ةنبا ءامسا

 ناك هبو ةرمح ىبا وهو للجر ةراع ماشع لاقو ةرمح نبأ ةراسع

 5 © منع تورو معلص ىنلا ىعب نشاع « ىكي

 عيلاوم نمو
 ققاذصلا :نع. بو نيسلل ىقوحم معلص للا ليسر لوم 000

 كلمل دبع نع ّىعضنلا كلام وبا ىثكح لق ةةبابش أس لاق

 ما نع ىزنعلا 6 يلف نع .سيق نب .دوسالا.. نع نيبيحا نبأ

 ؛ تيبلا بناج ىف ةراّكف ىلا ليللا نم معّلص ىبنلا ماق نيلاق نميأ

 ةراكفلا ىف ام تيرشف ىشطع انأب ليللا نم تييقف اهيف لابف

 ىلا ىموق نميا ما اب لق معَلص ّئبنلا مبصا اًملف رعشا ال انأو

 اهيف ام تبرش هللاو كف نسلق اهيف ام ىقيرهان ةراكفلا كلت

 كنا اما لاق رث هذجاون تدب ىتح هللا لوسر كحضف تلاق

 15 © اًدبا هدعب كنطب نيعجت 21ل

 هنع تورو معلص هللا ليسر دعب تنقاع هللا ليسر ةالوم ىَمّلَسو

 نب نعم آمن لق راسمملا بيعش نب ىلع ىنتدح ثيداحا

 ئع عفار“,ىأ نم ىلع ىب هللا :تييبغ" لمم ,ىثان اسس لف شالت

 معلص ىبنلا نأ ىملس هتدج نع عفار نا نب ىلع نب هللا كيبع

 2 © ءانذل هيلع لعج ءىشلا وأ ةحرقلا هب نتنناك اذا ناك
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 عا

 ةعيبر اهجوزت مشاه نب بلطملا دبع نب ريبزلا ةسنبا مكتمل ماو
 قيعو اسابعو اني هل تدلوف بلطملا دبع نب ثراشملا ىبا

 ع مكمل مأ تور ىربكلا ئورأو «ةيمأو بلّطملا ىدبعو سمش

 ىتذح لق ماشع ىب ذاعم اند لق ةراشب ىبا اس هللا ليسر

 رث اهنم لكأف محل نم اًفتك معلص ىبنلا تلوان اهنأ ريبزلا ةنبا

 © ىلص
 رن ءاضيبلا اهل لاقي هلل كو بلطملا دبع تنب ميكح ماو

 نافع نب نامتع ةذج ىو زيرك نب رماع ما ىو مالسالا كردت

 تدلوذ ءاضيبلا ميكح ما جوزت ةعيبر نب زيرك ناك هما لبق نمو

 نافع زيرك تنب ىورا جوزنف ةكلط ماو ةكلطو ىوراو ءارماع هل

 تدلوف فانم كبع نب سمش دبع نب ةيما ىب صاعلا نأ نبا

 تدلوف .طيعم ىنا نب ةبقع اهيلع فلخ رث نافع نب نامثع هل

 ١ رقما نان قل بقع نب, ميلك ناو« |نهتتور . قيل
 بيهو تنب «ةلاه اهّمأو مشاه ىب بلأطملا دبع تنب ةيفصو و

 ا وبا هزه ىتخا , قو, بالك نب. ةرغز(ىب فانه .دسبع: نبا
 ه4 ىبا برح. نب. تراب هنيلعاتل .ىف ؛اهجووت . ناك همال بلطملا

 نب ماوعلا اهيلع فلخ رث اًيفص هل تدلوف سمش دبع ىبا

 تسلسأاو ةبعللا دبعو بئاسلاو ريبزلا هل تدلوذ كسا نب كايبخ

 ىلا هدعب تشاعو ةنيدملا ىلا ترجاهو معلص هللا ليسر تمعيابو

 © باطخل ىب رع ةفالخ

 «) 40016131 12 200. 0100 ىلعو 16ي1 0055ءأار, 560 ءاءوراتس ءاات12 7710أنا1:
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 ار

 تجوز مع اي معلص ىبنلا هل لاقف ةريبع اهجوزف موزخ نب نارمع
 مييركلاو هيلا انرهاص دق انا ىخا نبا اب لاق ىنتكرتو ةريبه

 اهبطخن ةريبه نيدو اهنيب مالسالا قفف تملسا رث ميركلا قفاكي

 ىف. ويحلل تانك ناءقللاوا كلافف انهشفن, اة ةعلص ةلئا
 م كوذوي نأ هركار ةيبصم ةأرمأ ىنتكلو مالسالا ف فيكف ةيلعامل

 هانحا شيرفق ءاسن لبالا ىبكر ءاسن و حم معلم هللا ليسر لاقف

 دعب تاع «م«دي تاذ ىف جوز ب هاعرأو هرغص ف ىلو ىلع

 لق بيرك هبا امد ام اهنم ثيداحا هنع تورو معّلص هللا لوسر

 زلما انوع ياكم مهلا نعت ىخيسلا | نع :لئارسل ىعاندللا ,ىبيبعا اكد

 م مث قرّذعف هيلا ترذتعاف مالم هللا ليسر ىنبطخ كتلاق ىناه

 نفروجأ تيتا ىتاللا كجاوزأ كَل انْلْحَأ انا 3 لجو رع هللا لزنا
 هعم رجاها رث هل ّلحا ملف تلق كعم نجف ىناللآ هلوق ىلا

 تاءاملطلا نما تك

 ليسر جوز مشاه نب بلّطملا دبع نب ريبزلا ةنبا ةعابص نهنمو
 رىدتع ريبزلا تنب ةعابض ةيلعت ىب وربع ىب دكادقملا معلص هللا

 ةشئاع عم ليخخل موي هللا دبع لتقو ةمركو هللا دبع هل تدلوف

 هللا ليسر نع تور تدخالا ىبا سكب لاقف الينق مع ىلع هب رف

 لق ثراولا دبع ىب كبصلا دبع اس لق راشب ىبا اس ثيداحا

 نب هللا دبع نب فاح قع. هدانف. نع نيك نيا كيك

 هءاهنا ريبزلا تنب ةعابض اهتخا نع مكلل ما هتدج ىع ثراث

 © ًاضوتني رثو ىّلص رث هنم 4 سهنف امل معلص هللا ليسر ىلا « تمعفر

 2) 015. ةاننتو م. )عال, ه6. 5) 1205. 33 95. 49. 4) 0100116
 نتعفد 16«عأ م0165: 0 0.4 ا7, *1ه, 6. ©2) 05:0 شهتناف .



 معا

 هلآو دنبح ىلع لص مهللا هللا مسب ىجسملا ليخد ىف لق هنا

 هللا مسب لق يرخ اذاو كنير بابا ىل فاو شينذ ىل رفغأو

 بوقعي ىنثكحو ««كلضف باوبا ىل فاو شونذ ىل رفغا مهللا

 لق ةيلع نب ليعامسا آس الق حابصلا نب لضفلاو ميعاوبا نبا

 ناك تشلاق معكص هللا ليسر ةنبا ةمطاف هاهتاج ىع نيسفخل تنب

 لق مث ملَسِ نيح ىلع لص دجحسملا لخد اذا معلص هللا ليسر

 ىلع ىلص جرخ اذاو كتر باوبا ىل فاو قونذ ىل رفغا مهللا

 «« كلضف باوبا ىل ِجْفاو شونذ ىل رفغا مهللا لاق مث ملسو ليح#

 عيبرلا نب سيق اس لق كسا آس لق ناميلس نب عيبرلا امدو 0

 ةمطاف نع نيسلمل تنب ةيطاذ نع نسل نب هللا دبع نع

 مهللا لاق دجحاسملا لخد اذا معاص ىبنلا ناك نتلاق ىربكلا

 كتر باوبا ىلا فاو شونذ ىل رفغا مهللا ملسو كيس ىلع لص
 مهللا ملسو دمحم ىلع ّلص مهللا لاق دجاسملا نم يرخ اذاو

 © كلضف باوبا ىل فاو شونذ ىل رفغأ اق

 مضشاع نب بلطملا دبع نب بلاط ىبا ةنبا ىناه مأ نيهنمو

 ليقي ىبلكلا نبا ماشع ناكو ةتخاف :اهمماو فانم دبع نبا

 فانم كبع نب مشاه ىب كسا تننب ةيطاذ اهماو كنه اهممأ

 ىحوي نا لبق بلاط قا ىلا اهبطخ معكص هللا ليسر نأ ةركذ

 نب لذثاع نب هورمع نب بهو نا نب ةريبه هعم اهبطخو هيلا

 ه) 51غ. اعءاتم ةعواتع 6023 2ع ملئكج. 65) 01. 1طنط 7
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 انااا

 ساسنلا لاقثذ لذكمسوي سمشنلا .تفسكو كيب ا عب ةماسأو لضفلا

 دحا تول فسكت 9 معلص هللا لوسر لاقف 5 تومل ترفسك

 هنَسُن اهب رمأف ربقلا ىف ةجرف معلص هللا لوسر ىارو هنايحخ الو

 رقت اهنكلو عفنت الو رضت ال اهنا اما لاقف معلص ىبنلل ليقف

 ل نال ليصتو دع, قلاب كا الع لجع اذإ :نعبعلا ناو امنكلا نيع

 ديع* ىب كيج نب ىدوم ىتدحخو ع ىبأ لاق 3 هن

 0 | فول ىنح خيرام ع قفني ركب بأ ن .رك لاق هيبأ ىع 5 ناجولا

 تيفوت رع نبا لاق لح ا ل ا

 ةرجاهلا نم ١4 خنس حث 8 معلص هللا لوسر نب ميلا كك يرام

 10 امهربقو رع ابيلع ىللصو اهدوهشل سانلا رسل رمع ىف دف

 © عيقبلاب

 تانموملا ءاسنلا حن نم معلص هللا لوسر كعب شاع نم ءاممأ ركذ

 مشاه ىنب نم مم ملعلا اهنع لقنو دنع تورث

 ليسر كعب .تشاع معلص هللا ليسر تنب اهلص ةمطاذ ىهنم

 15 ىدوه نب نارع كحد انكااك اهنه ثيداحا هنع اهذع فورد هللا

 سلال نب هللا كبع © ىع كسلا اني لاق تثراولا دبع انكر

 هنا معلص قيبنلا نع ىوبكلا خمطاف هندج نع خمطان ا نع

 رفغا مهللا لقو معلص ىبنلا ىلع ىّلص دجسملا ليخد اذا ناك

 كديبع نب قبح ىتدح «, كلضف باوبا ىل فاو .لونذ ىل

 20 نب هللا كيع ىع ثيل نع دايز نب بلظملا امد لق ىبراكملا

 مدام ين بلا ع ىربكلا خمطاف نع ىرغصلا خمطاف نع نسل

 ه) 0:2 تّدسف . 5) 000. ميهاربا. 2) 5ءوتعمو 30. ذه 4
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 انسلل

 مالسالا ةيرام ىلع بطاح ضرعف ةعتّلب ىا نب بطاح عم هلك

 ىتح هنيد ىلع ئصخل ماثأر اهتخا تملسأو تسملسأت هيف اهبغرو

 هللا لوسر ناكو معلص هللا ليسر دهع ىف دعب ةنيدملا ىف ملسأ

 هللا ليسر اهلرناف ةليمج ءاضيب تناكو ميعاربا ماب ابكعم معلص

 ميعاربا ما « ةبرشم ميلا هل لاقي ىخلا لاملا ىف ةيلاعلاب معلص ة

 باجمل اهيلع برضو كانه اهيلا فلتخ معّلص هللا ليسر ناكو

 ىملَس ةاهتلبقو كانه نتعضو تلج اًملف نيميلا كلب اهأطي ناكو

 هللا ليسر رشبف ىملس جوز عفار وبا ءاجُم معلص هللا ليسر ةالمم
 م ةخنس نم خجل «ىن ىف كلذو !قبع هل بهوف ميا رباب معلص

 مغلص ىبنلل ةيرام «اوغفي نا اوُبحاو ميقاربا ىف راصنالا تسفانتو
 ' نفح نم ةيرام تناكو ريع نبا لق ءاهيف داوم نم نوملعي امل
 رخنملا ىع ىثيللا كبز نب ةماسا آسو لاق « ءاتصنأ يك خم

 مهما نع تباث نب ناسح نب ناجرلا دبع نع دكيبع نبأ
 معلص ىبنلا اهبهوذ 0 ىيريس اهل لاقي ةيرم تخا نتناكو

 هللا ليسر تيار تنلاق ناجرلا ىبع تدلوف # تباث نب ناسح * ؛5

 حايصلا نع ةاناهني ام* ىتخاو يصا اناو ميعاربا رضح امل معلص

 رت ناسلاج سابعلاو معكص هللا ليسرو سابعلا نب لضفلا هلسغو

 2) 000 هدرشم ٠ 2) 600 اهتلبقو . 2 600: 020:7: 1

 02 نا. 2) 00 ايغرفد ز © تورس, رخبس ج2 م 000. ابصلا

 اكل ]3602 كلر طوقا ١ ريث) 00 ءلتفأ ©6011: 11 ةكليمأ 1616 00217

 ذا 185211 عخ) 000 ندرس ٠ /) طدوعع 2001016 2) (نمماتد

 25 0852 اناهن .



 معن

 دبع نب ىرعلا دبع ةنبا «ةليتق اهمأ ركب ىنأ تنب ءامسأو

 تمخا كو ول نب رماع نب لسح نب كلام نب رباج نب دعسا
 تعبابو ةكم اًميدق تيلسا همأو هيبأل ركب نا ىب هللا دبع

 ةورعو هللا كبع هل تدلوف ماوعلا نب ريبزلا اهجوزرت معلص هللا لوسر

 ة«ريبزلا ىنب ةشثاو نسل ماو ىربكلا ةجدخو رجاهملاو اًمصاو

 نع م ف تانييعح ”انيناداللف ربكملا نب دواد ا ثرامخل لاق

 ىف اًرهنخ تذخّتا اهنا ركب ىأ ةنبا ءامسأ نع ةورع نب ماشع

 ليقف ةاهتقفرم نحت هتعضوف ةنتغلا ىف صاعلا نب كيعس نمز

 «تطب ناجع صن عا ناخد ك1 كش نمل س7

 ؛0 ىب هللا دبع اهنبا لتق دعب ءامسأ تنام اولق «ءايمع تناكو لاق

 نم تلخ ةليل ةرشع عبسلن ءاتلتلا مي هلتق ه ناكو لايلب ريبولا

 © اا" خنس ىلوالا ىدامج

 سقوقملا ناك ْمَع ميعاربا هنبا ماو معلص هللا ليسر ةسيرس ةيرامو
 عم 2 نيريس اهل لاقي اهل تخا عم اهادعا ةيردنكسالا بحاص

 اذ نب بوقعي ّنأ ربع نبا ركذو «مغلص هللا ليسر ىلا رخا هاي
 نب ناجرلا دبع ب: هللا ١ قبع» ىع اهتدح ' ةعضعص نا ئبأ قبح

 هللا ليسر ىلا ةيردنكسالا بحاص سقوقملا ثعب لاق ةعصعص ىنأ

 نم لاقثم فلاو نيريس اهتخاو ةيراع ةرجهلا نم « ظخنس معلص

 روفعي لاقيو ريقع م كاجو لْكْلَد هتلغبو مانيل ابرث نيرشعو بهذ
 وه هب ثععبو ةيرام اخا ناك ريبك ميش ةروبام هل لاقي ىصخ معمو

 م) 06 ةادن#. مل. 2) 004. اهيقمرم . 2 ©00. _بباكو . 4 4

 نيريش . 0 ةان052 1, اهثار و. 2 ) (نظ ةطص 820زةغ 117, بأ.

 ير 600: نيل. 2 0 دراج ٠ 2) 004. اوثام.



 ان

 - مس د

 ركن اميف منغ ةعطقو لابجا ةسمخ هاهترو معلص هللا ليسر

 اهجورتف ةجدخ ٍيوزت نيح نميا مآ معلص هللا ليسر فتعان

 لثقو نميا ةدل تدلوف يرردل نب ثرامل ىنب نم كيز نب ديبع

 ليسرل هتبهوف ةجدخل ةتراح نب ديز ناكو اذيهش نينح مييق

 ةيبنلا دعب نميا ما هجوزو معلص هللا لوسر هقتعان معّلص هللا

 ند ىيكعإ نعارمع ىب كيني ركذو «ليز نب اا هل تدلوف

 ليسر ناك لاق ركب نب دعس ىنب نم يِيش نع رانيد نب كيعس

 هذه لاق اسهيلا رظن اذا ناكو هدما اب نميا مال ليقي معلص هللا

 ةسفالخ لوا ىف نميا ما تيقوت ربع نبا لق ««ىتيب لعا 2 ةوقب

 ةماسا .ىلهم تارفلا ىنا نبا مصاخ ر.ع ىببا لاق «نافع نب .نامثع

 ليآ ىبا غسل لاقف هسعزاتو ىيز ,ىب ةنماسا نب .ىسلل نيز .ىبا

 اودهشا نسل لاقف نما مآ كيري ةكرب ىبا اب همالك ىف تارغلا

 ذئثموي وو ميحح نب وربع نب ديكم + ىب ركب ىأ ىلا هتعفرو

 ةصقلا هيلع صقف نيزعلا دبع نب رعل لاو وأ ةنيدملا ىضاق 45

 ةكرب نبا اب هل كلوق ىلا تدر ام تارغلا يأ نبال ركب وبأ لاقف

 نم اهلاحو اهب ريغصتلا !ذهب تدرا امنا لاقف اهمماب اهتيمس لاق
 3 33 مس

 3 نمي مأ ابو ةمأ اي اهل ليقي معلبص ىللا لوسرو اهلاح مالسالا

 © اًطيس نيعبس هبرضف كثّلقا نأ لجو رع هللا ىنلاقا

 تسيلسأ سيش كيبع نب بيبح نب ةعيبر نب زيرك خلدا ىورأو 0

 ه) 00101 6ععرم/4. )85  1[آ51ع 2003632 مل. م ©0600. دمأ .

 4) 0204. ديقد. ه) 210.
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 4 :انتلعج -ىقل. اهلها. ,لاقف“ اميل ليقف 6 ىذلل تيكو تيك

 ىلا نك ام: نابك نك "تلاقف كيسا, ابا تدانف سا

 مرت ىذ نم الا ىجتحان كتيب ىف ىميقا لاق وه ام عنصا

 تاهما نم كنف معكص هللا ليس, دعب عماط كيف عمطي الو

 5 ىنح موتك ةوذ لا اهاري الو عماط اهيف عمطب ا اماقأف نيشمولا

 وكذو كو 70 دجاني اهلها دنع نافع نب نامتع ةفالخ ىف تيفون

 اهنأ هتلح ا :بواغم نبا ريهز ' نأ ىبلكلا ردك نب ماشه

 ىنأ نع ليهس نب ديح ىنثتحو ثراخل ل5 «اًديك تنام

 نميلا نم معلص هللا لوسر يوزش ءلق ىنتتملا نب رعم ةديبع

 ؛0ةدنك نم ناعنلا نب ليحاشش نب نيل نب ناعنلا تنب ءامما

 نأ تبأو تننا لاعت تلاقف هيلا #اهاددف اهيلع لخد املف

 فاخن ءاسنلا لمجا تناك لب نورخآ لاقو «اهقلطف هءىجت

 نا كنم اند اذا ىرن انا “اهل :ىلقف هيلع: نيبلغت ,نأ اند

 ند ثذوعأ 2 تلق اهنم اند املفذ كنم هدلاب ذوعأ ىليقت

 15 رع هللا كثاع ن او ناعمب تذع دق لاقف 7 ايقت تنك نأ كنم

 اظفاشلا رمأو 0 ىتم هللا كذاعا ىقو راكي نا لما لجو

 ىبست تناكف اهلها ىلا اهحرس رث اهرهجت ىراصنالا ورع ىبا

 © ةيقشلا اهسفن

 راصنالاو تارجاهملا ءاسنلا نم هقافو تاقو فرع نم خيرت ركذ

 20 هعبتاو هب نمآو معلص هللا لوسر كرد ىغ نعربغو

 «) 000. ئذلا . .55) 600. اود: 22 02 202 0:
 5 طخعع دمطصتصع ]1126405ع طقهاع6. . 2) 0ر2 اهاعد. م) 000.5. م.

 را



 مح

 ناجرلا لدع ىنثدحو لاق ية ىلا نم ا اس لوالا عجبر رهش

 دبع نب ديلولا َك هبيبأ نع ةورع نب ماش نع دانا ىأ نبا

 كثعشالا تخا معّلص هللا ليسر جورت لف .ةلعني هيلا تنكا للملا

 جوزت الو طق معلص هللا لوسر اهجوزت ام لاقف هلعسف سيف ىبا

 '011 تامدكو. اهنن قل ايلف !اهكلف نيكل: ب ؛تحا لا ةيحنك#

 نع رمعم ىنثذدحو لاق هك«اهب نبي رو اهقلطو اهيلا وظن

 نول ىنب تخا الا ةيدنك معلص ئبنلا وزني مل لق ىوعزلا

 « ليسغلا نبأ 5 12 ند ماش رك ذو هي اهقرافو اهب نبب مو

 5 7 0 ٍ ١
 ايرحب ناكو هيبا نع ىدعاسلا كيسأ نأ نب ةزرك ىع هتدح

 ىنلسراو ةينوجل ناعنلا ةنبا ءامما معلص هللا لوس جوزت لاق ؛

 تنذا اهيبضخا ةصفح ةشثاع وا ةشئاعل ةصفح تلاقذ اهب تّدَغ

 نم هبجخي ىبننلا نا اهادحا اهل تلا مث اتلعفف اهطشما انأو

 تلخد ايلف كنم هللاب ذوعا ليقت نا هيلع ةنلخدا اذا ةأرملا

 هللاب نوعا تلاقف اهيلا هدي دم رتسلا ىخراو بابلا قلغاو هيلع

 ثلث !ذناعم تذع لاقو هب رتتسان ههجو ىلع همكب لاقف كنم ؛5

 اهلهأب اهقال كيسا اب اب لاقو ىلع بخ رث كيسا وبا لاق تارم

 «ةيقشلا قوعدا لوقت تناكف نيسارك ىنعي « نيتيقزارب اهعتمو

 لق «اًدبك تنام اهنا فعمل ةيواعم نب ريمي ىنثدحو ماشع لاق

 مورصلا لع اهب نتعلط اذ ليقي ماسلا كيسأ ابأ ا

 ليقف تعدخ تنلاقف كاقد ام ةكرابم ريغل كنا اولقو ايكياصت

 5) 1706 200101: 2) 1 112022 117, #7 تلخف. 20

 نينهزاوب ٠ 27 ( 000. نيباع .٠

 ا



 ارا

 قوف قائب نم هاّدحا ىدصا الو اذه قوف ىتاتسن نم هاذحا

 كلحا ىلا هللا لوسر اب ثععباذ لق ةىسالا كيفف ناجنلا لاقف اذه

 ثعبف هعم كلها لسرنف كلوسر عم حراخ ىثاف كيلا علمك نم
35 4 0 

 اهيلع ءامدق اًملف ىدعاسلا كيسأ ابا هعم معلص هللا لوسر

 ةءاسن .نأ كيسا وبا لاقت لخدي نا هل تنذأف اهتيب ىف كتسلج

 نأ, يعي هدذو اهبل وبا قلك قلضرلا قارب مال تتح هل
 نيبو كنيب باح لق ىرمال 4قرسيف هيلا تلسرف باجمل لون
 كيسأ وبا لاق تلغفف كنم منتح اذ الا لاجرلا ,نم نيأكت نم
 هدفت قا ةكيعط لمك لع ىتم تلمح رث مايا ةتلت كنناف

 ,ةدعاس ىنب ىف ماهتلوناف ةنيدملا تمدق ىتح اهب ثلبقاو

 اهدنع نم نجرخو و نلهسو اهب نيحرف ْىلل هاسن اهيلع لخدف

 ىدعاسلا كيسا هبا لاق اهمودق ةنيدملاب عاشنف اهلمج نكذف

 هتوبخلاف فونع :نب وزع :ىجب ىف ومو ”معلص ىبتتلا الأ تت

 اهلاميج نم نهغلب امل اهل نيب دق ءاسنلا نم لخاد اهيلع لخدو
 15 تنك نافذ كولمللا نم كنا تلاقف ءاسسنلا 7 ليجا نم تناسكو

 20 ىنيعتساف معّلص هللا ليسر دنع ىظحت نأ نيديرت

 نب هللا دنبع ىتتكحو لاق ««كيف بغزو :«دنع .نيطخأ

 ىف ةيدنكلا معلص هللا لوسر يوزن لق نوع 6 أ نبا نع رفعج

 4) 1مععكتمست انغنتم ةزع «00., دم اًمحا, 5هل دحا ذه مظةقأ
 معوملتالو ععمعتك ءهمصساتستو قار 710. ةهمصع. 2 2) ةطص 18[ةقزدت
 ةوسالا. ) 000. انمدق . 2 4) 000. ىرسبف: 1اد 37]1180 قدشرأ .

 2) 6900: ةئيعط لج ركز 600 اهلوناف. 5عءعاتخات5 ةاتطت 1351. عأ [ط٠

 1130]د. مى) 500101 #ءءع/ما#. 2 7) (600. لحا. 2) 000. دمع.

 /) نأ 06عقوأ 2 00



 اذهب

 ار

 معلص هللا لوسر ءاسن ىف ناك لق ريع ىبا ىع عفا نع هثلدح

 بالك نب ركب أ نب بعك نب فوع نب نايفس 5 تنب « انس

 ىدعاسلا ىيسأ ابا ثعب معلص هللا ليسر نا رع ىبا لاق لق

 نب ديزي ةفبأ ةرع امل لاقي رمهاع ىنب نم ةأرما هيلع بطخي

 «اهقلطف اًضايب اهب نا هغلبف اهجورتف بالك نب ساور نب كيبع

 نا بالك نب ركب ىبأ ىنب نم لجر ىنتكدحو ماشع لاق

 فوع :ىب ورع ىب نايبط تنب ةيلاعلا م معلص هللا ليسر

 ارهد هدنع تثكف بالك ىب ركب ىبا ىب دبع نب بعك ىبا

 12 اهقلط طز

 نب ثراحلا نب دوبسالا 6 نوجلا ىبا نب نايعنلا ةنبا ءامداو

 كيج اس رع ىبا لاق ىدنالا رارملا لكأ نب نول ىب ليحارش

 قيودلا نوع ىبا نب حاولا دبع نع ةبتع نب بوقعي .نبا

 هنيبا هنبو لوني © ناكو ىدنكلا نول ىبا نب ناعنلا مدق لق

 اي لاقف اًملسم معلص هللا ليسر ىلع مدقف ءةيشلا ىلي ام اًدجك

 مع نيا تح تناك برعلا ىف ميأ لمجا كجيزا الا هللا ليم
 كيلا مثّطحو كيف تبغر دقو تفاشف اهنع ىقوتف اهل

 تقدصا ام معّلص هللا لوسر لاقف رهملا ىف اهب رصقت ال هللا ليسر

 ه) 000. انس. 82) آه م0. 20015نس ةنثا ىبا 560 ةعصلع ع

 ماتسعأات0. (ن1. 1ص 8130238 1ا/, 12+ 1. مدع2». ه) 1ص «00. 1014

 نب 5مل لب لطمط 1120122 111, اهزن لك 2ع(5]. 7111و 5 حا 12 6

 5112152 1, !ببه. 42) (000. 5 ناسك و عا طقطع؛ ليتن. 2 0

 هقرشلاو 123 7 خفرشلا . /) 1طن 3]8230: »0216© تبطخو .

 ى) 000. ىسسدأ.



 انهم

 ةيقشلا انا لوقتو رعبلا طقلت ثناكو انهقلطف هقم [تذاعتسا

 ةرجاهلا نم م ةنس ةدعقلا ىذ ىف معلص هللا ليس اهجوزتو

 ورع "نع ناميلسا نب .دلللا نبع! اهو لق حنش كش

 كق معلص هللا لوسر ناك لق هّذج نع هيبا ىع بيعش ىبا

 5 تناكف اهقرافف اهموق ترانخا هءاسن ريخ امل ةفكلو اهنانركت

 رفعج نب هللا دبع اسو لق «« ةيقشلا انا ليقتو رعبلا طقلت

 هللا ليسر اهقلط امنا الق نوع نا ىباو كيعس نب. ىبوم نع

 نباو رفعج ىب هللا كبع اينو لق :١ ««اهب .نانك» نضايبل معلص

 نب :ةبلعت" ىع ناهلا نبا 'نع تي نب ريعلا نبك 515 0

 ؛0 معادص, هللا لوسر جوز لق مع ىلع ىب !نيشحا نع نكلاك مى

 دجحسملا لها ىلا تعلطت يرخ اذا ناكف رماع ىنب نم ةأرمأ

 اسهيلع نيبغبت ىكلنا لاقف هجاوزا معلص هللا ليس كلذب ربخأف

 اهايا هنيرأن معن هللا ليسر لاقف عّلطت قو اهكيرن نكن نلقف

 اذهب تتّدحن رع نبا لق معلص هللا ليسر اهقرافف علطت ىهو

 ؛دهيبأ نع ىنربخأف كنه ىنا نب كيعس ىب هللا ديبع ثيدخل

 نم معلص هللا لوسر يوزتي رثو اهداهأن هنم تنذاعتسا امنا لاق

 نبا ل3 «ةّينومل ريغ ةدنك نم « جوتي لو ءاهريغ رم ىنب
 هللا ليسر اهجوزنت لق ةزجو ىا نع 2ةميثو نب ميعاربا انو ومع

 ىنثتلحو لق ««ةنارعلل نم هفرصنم م ةنس ةدعقلا ىذ :ىف معلص

 هءاهتأ اهطهر نم ء خيش نع بعصم نب ليعام»ا بعصم ىبا
 من هم د

 ىمزرعلا ع را ركذذ دوا اب نب ماشعه اماو د 6 تيفوت

 جدت ©6) 600.0 سوت. ١ 60) 10. كانمدف 1 |امإ6 2 600
308 3 



 انك

 نونامت ثتييفوت موي اهل ناكو معلص ىبنلا جاوزا نم تام نم
 © ةداج كناكو ةنس نونامثو ىدحا وا

 كاتكضلا ةسنبا ةمطات ىف عضعب لاقف اهمعا ىف فلتخاو ةيبالكلاو

 001 ليابعوو ا اتنبا يما ىف مصعب لتر ىبالكلا نانيغسا يبا
 ةسيلط 22 ضعي لاقو زماسع نب ةعيبر نب بالك نب ساور نبا5

 ١ 0 ود ردا ورجعت" قب فوج ىبا وع نبا ناميبط تدب
 بعك ىب فوع نب نايفس ةنبا انس 2 جهضعب لاقو بالك ىبأ

 ةيبالك الا ه نكي رث عضعب لقو بالك ىب ركب قا نب دبع نبا

 ايصينجع نك لب ٍعضعب لاقو اهمسا ىف فلقخا هنا ريغ ةدحاو

 ارز نبا لاق «؟اهتبحاص ذنصق ريغ 0 نهنم ةدحاو ّلكل نكلو 0

 نلاق :شثاع ىع ةورع نع قرفزلا نع هللا دبع نب دمع اند

 كثلق اهنم اندف هداع تلخد املف ةيبالكلا معلص هللا لوسر ٍسوزت

 ىقلمل ميظعب تذع كقل هللا ليسر لاقف كنم هالاب ذوعا ىنا

 نب كحداولا 5 نع رذعج نىب هللا دبع اسو لق ««كلعأب

 معلص هللا ليسر نم تذاعتسا لاق لانم 5 نبا نع نوع ىبا 5

 جاوزا ىلع تننذأتسا اذا ليقتو اهلقع بهذو تملعذ نع تدات

 ليح ابو لاق « تعدخ امنا ليقتو ةّيقشلا انآ هللا لوسر

 نايفس ىب كاكضلا ننب ةيطاف ف لاق ئرعزلا ىع هللا ىبع ىبا

 ت) 6600: 5: 2. ١ 2) ©0001 ىببأ 16يأ مهو: هك 1آطص 820

 117, مار ج1. طممطدطتاننعع ذهعءالتوتءتع ىانم نب ناريع نب ىسدوم

 ىلا ون1 :20180دع5 2عءعمز6 2 1[هطحسصسمع0 ذطص 1-21 ةداصح (1013-

 طقطأ 2267. 3و 23) ةءع. 740:71 28917 هز. . 5ع 1ص 83032 1. 1

 ناب < 1 حانم ما.



 رع زد

 عبس تغلب ام ليقت اهتعمس مغص هللا لوسر ل ةيفص نففز
 ىلع تلخد ةليل ةنس ةرشع عبس تغلب نأ ىدهج وأ ةرشع ش

 ظخيواعم ةفالخ ىف هل ةنس ةيفص تيفوتو لاق م معلص هللا ليسر

 © عيقبلاب تربقو

 :فوع تنب كّنم اهّماو ىلالهلا نزح نب «ثرالمل تنب ةنوميمو

 دوعسم تجوزت تناك 7 شرج نب ةّطامح نب ثرامخل نب ريعز نبا
 اهيلع فلخن اهقرف رق ةيلعاخل ىف ىفقثلا هريمع نب وريع نبا

 لح نب كلام ىنب نم سيق ىا نب ىزعلا دبع نب مقر وبا
 اهجوز معلص هللا ليسر اهجوؤتف اهنع ىقونف ىول نب رماع نبا
 دهحلو ما تنخا و اهرما ىلي ناكو بلطملا دبع نب سابعلا هايا
 معلص هللا ليسر اهجوزتو اهُمأو اهيبأل ةيلالهلا ثراذمل ةنبا لضفلا

 لوسر اهجووت ةأرما رخخآ تنناكو ةسكم نم لايما ةرشع ىلع فرسب
 ربا انه رزيع وبا لاق «ةظيضقلا ةرمع ىف ” ةنس كلذو معلص هللا

 تبعو ثراخخل ةنبا ةنوميم نا ةمركع نع ريبزلا نا نع جيرج
 ,: بع نب 2كيح ىنب* ىبوم ىثدحو لاق < معلص هللا ليست اماذلا

 لوسرل اهسفن تبعو ةنوميم نأ اهل ليق لق ةريع نع هيبا نع ناجرلا

 مرد ةثامسمخ رهم ىلع معلص هللا ليسر اهجوزت نلاقف معلص هللا

 نبا لق «بلّطملا دبع نب ساّبعلا اهايا هللا لوسر ساكنا ىوو
 رخآ ىو ةيواعم نب كيوي ةفالخ ىف 1 ذئنس ةنوميم تيفوثتو رع

 ©) 000. 125. طامي نب و0100 ع انس. 5ءعون. طاتع م6ع2معتتتتح 2001-

 انت 111556 710عاانك. 2 5) (ن1. 0:87 ه[م/قةطنع ,١7 هزل موعص. ) (ن
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 ارنرتمأ)

 ربخأ نأ تهركف ىرج ىف عقو ىتح برثي نم ريسي لبقا
 انيبس املف ا هللا لوسر 7 0 دعيت نم دعب اهب

 تانب نم ه ةيراجك هلا ترعش امو 0 0 ٍِ ةرملسل ناك

 4 لجو رح هللا تلمح كل قب: قيع#

 نب ريضنلا ىب بيبح ىبا نب جروخل 4 ىبا نب بعك نبا
 نأرع نب نورا طبس نم لكارسأ ىب نم 6 مهكانت نب ماكنا

 لتقف ىرضنلا قيقحلا ىبا ىب عيبرلا ىب ةنانك اهجوزتف اهقراف

 دكا نب رصخ ١ ئككدح»رعاىبا لاق 0

 | ادلللا لول لحما ياسملا نلت ةردرع ىلبار' نحأ حاجز ندي فدتولا

 ىارخ حيصا [ ولم معلص وبغلا بان لع ل بأ تاب خيفصب

 هللا ليسر اب لاقف فيسلا بويأ ىبمأ عمو معلص هللا ليسر 15

 هل لاقو معلص هللا ليسر ككحضف كيلع اهنمآ ملف اهجوزو

 رجاهملا ىب نب ةظرأسهع نع ىدوم نب 1 ىكدحو لاق 0“ أريخ

 ىتاللا ءاسنلا ىدحا انا تلاق ذي يرافغلا سيق ىإ ةنبا مظنمأ ىع

 2) 0005 5 زن 2) 1102 13 00: تنك 5222 12 زبير" 56 7
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 مما

 ةوزغ نم هفرصنم كلذو اهنم اهموق ىلع ةكرب مظعا تناك .ةأرما

 « ضيبالا ىبأ نب هللا دبع ىتدحو رم نبأ لاق 3 عيبسيرما

 فلطصملا ىنب 00000 هللا هوز ىبس لق هيبا نع 0 ةيريوج 0

 كيو 6-1 - لاق م

 برض معلص هللا ليسر نأ ريع نع سوا نسب كلام نع ىرغزؤلا
 لاق ««هئاسنل مسقي امك اهل مسقي ناكو باجمل ةيريوج ىلع

 وع بانع ىبا ىب كيز نع ناكحرلا دبع ىب هللا كبع ىكدذحم

 ةيردوج . ىح. ةفلنس نبأ( تلج: بنتو. قع باطع ىحاويج نتاع
 ؛هاهامسو معلص هللا ليسر ديخذ رب ناك اهمسا نا ثراخل ةنبا

 ىنتكحو لاق «ةرب دنع نم جرخ لاقي نا كي ناكو ةبريوج

 تنب ةيريوج نيفوت لاق هيبا نع ضيبالا ىبا ىب هللا كبع

 ةفالخ ىف ه4 ةنس لوالا عيبر رهش ىف معلص ّىبنلا 0 ثراسمل

 ذتموي وهو مكللل ىب ناورم اهيلع ىلصو نايفس ىببا نب ةيواعم

 15 تناكو :هندج نع ديرب نب ليج ىريخاو لاق « خنيدملا ىلأو

 هللا لوسر ىجورت تملاق ::بريوج نع ثرامخلا تمي :بريوج ظالوم

 لو ه. ةنس :ةيريوج كيبفوتو ككل يدم نيرشع خلنذيأ انأو معلص

 « مكلل نب ناورم اهيل ىل ىلبدصو خس نيتسو سمو ذنبا ذئموي

 تلق لاق هيبا نع ماشه ىب مارح ىتتدحو هربع ىبا* لاق

 ههرمقلا ْنأك لايل ثلثب معكلص ىبنلا مولق لبق تيار ةبريوج

 0) 6004 5 8 ث) 000. هربوج أ 00+ هريبج. 00 ) 

 وربع بأ (نور] ءءارتتقك دعتمقدأ دمت 11-21 قلعت لت د نت مذشصتو 1120110-
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 زو

 ديا ليضقكا هليذخلا نبا كلاما قبب: رم با نب  رفشلا ىن

 نع طيسق نب هللا دبع نب ديزي آس ربع نبا لق < عيسيرملا
 تلق ةشثاع نع نامت نب ناجرلا دبع نب كمح نع هيبا
 سيل يرخاف فلطصملا ىنب نم اسف معلص هللا لوسر باصا

 ا ل اهيا ساد اهلل | وضل سافل دوبي ١ هش رقت احد
 سيق نب تباث هس ىف رارض ىنأ نب ثرادخلا تنب ةيريبج تعقوف
 ناوفص هل لاقي اهل مع نبا نحن تناكو ٌئراصنال سامش ىبا

 داكي ال ًةولح ةأرمأ تناكو قاوا عست ىلع اهسفن ىلع سيق

 ذا ىحنع معاص ئنلا انيبف هسفنب تّدخا الا دحا اهاري 0

 اهتيار نأ الا يه ام هالاوف اهتباتك ىف هلأست :يريوج سبلخد

 لثم اهيف ىريس نأ تفرعو معلص ىنلا ىلع اهلوخد ٠ تهركف

 ديس ثراخل تنب ةليريوج انا هللا ليسر اي تلاقف تيار ىذلا

 تمباث اس ىف تعقوف تيملع كق ام رمألا نم ىنباصأ كقو هكسوق

 لاقنف ىكاكف ىلع ىنعأف قاوا عست ىلع ىنبتاكف سيق نبا 5
 35 نب 2 و ْآ/

 كجوزتاو كتباتك كنع ىنوأ لك وه امر لاق كلذ نم ريخوأ
 ايلاقف سانلا ىلا ربخل برخو تلعف كقف هللا لوسر اب معذ تلق

 ملعا الف اهايا «جوزتب تيب لما ةئثام هقتع غلبف فقلطصملب

 2) 06 رغشلا . 6) 1[ععامصسعسج ءمدقتتم 2غ 1طن 83203 17و

 50112: هل ناوفص ىب كلام 3111 ا[ 8 عفاسمو 710. 1و, زببإا

 3212. 2 © 600. 115 تفرك وأ 5ءععاتكاتق 5ا112 0:0 ه1
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 عع

 ىثتدخحو لك .«اهيلع اًحاضوا اهتطعأو كلذب اهكّدحن هلدشت

 ليسر جوزت لق هيبا ىع ىشحللا هللا كبع نب نامتع نب رم

 نم ه ةنس ةدعقلا ىذ لالهل شخ تنب بنيز معلص هللا

 ام لق هيبا نع ىشحمإل نامثع نب ريع ىنثخحو لق ةرجهلا
 ةام ّلكب ىدصت تناك اًمهرد و ارانيد شخ ةنبأ بنيزو تكون

 نم ةوعابف اهلونم تكرتو نيكاسملا ىوأت تناكو هيلع تردق
 < مثرد فلا نيسمخ دجكسملا مد. نيح كلملا دبع ىب دكيبلولا

 نب هللا. دبع نب ميعاربا. .نع:ئشحل ,نامثع .نببرعانات ل
 تغلب مك نصكم نب ةشاكع ما تلئس لاق هيبا نع كيج“

 ؛0 ةرجاهلل ةنيدملا انمدق ةتلاقف تيفوت موي شخ ةنبا بنيز

 « نيسمخو ثلت ةنبآ كو شخ“ تنب بنيز تميفونأ ليقي أ

 ليقت بنيز تناك لاق ومع نع كنه نا نب دواد نع ثححن

 ةاححكنم نفخ انا اقح كىيلع كءاسن مظعا انا معلص ٌىبنلل

 فوف نم ناجرلا كينجوز لوقت رق امر نهيرقاو ارتس نهمركاو

 سيلو كتمع تنب اناو 4 كاذب رهفسلا ىف م ليربجم ناكو هشرع

 نب ذشاع نب بيبح ىب رارض لأ نب ثراسل تنب / ةيريوجو

 90 ناوفص نب عفاسم اهجوزن عا وخ نم فلطصملا :جذج نب كلام

 ه) 03. دنشت .. )23  000: لاعف. 2 ©0090. ورع. : كرا

 هةر هَييرق ٠ رك 00: ط1: 5: ص. 10 0

 560 ايبإا .



 انارنرا/

 ءاجن كيز نيا ليقيف ةعاسلا هللا لوسر هدقف امبرف لمح نب كيز

 لوسر اي انهاه لوقتف بنيز هيلا موقثو هدج 1 هءبلطي هلرنم

 ميظعلا هللا ناحبس الا هنم هفي داكي ال ءىشب ىشب مهنهي قلو دللا

 هنتارمأ هل ربخأف هلونم ىلأ كيدز ءاهن بولقلا فرصم هللا ناكبس

 تلاق لخدي هل تلق الا كير لاقف هلونم ىلا معلص هللإ ليسر نأ 5

 هتعمس تلق اعيش لوقي هيتعمسف لق ىبأو هيلع كلذ كتضرع دق

 ميظعلا هللا ناحبس ليقي هتعمسو همهفا ال مالكب ملكي و ني

 معلص هللا لوسر «ىقا ىتح كيز بر لق بولقلا قصم ناكبس

 أب تلخد الهف ىلزنم تّدج كنا ىنغلب هنا هللا لوسر اب لاقف

 لوسر ليقيف اهقر افأف كنيجعا بخبلز لك هللا ليسر اب ب ىمأو تنذأ 0

 دعب اليبس اهيلأ كيز عاطتسا اذ 0 كبلع كسمما معلص هللا

 اب لوقيف كجور كيلع كسما ليقيف نبخيف هللا ليسر قو كلذ
 اهقرافف كجوز كيلع سبحا هللا 17 ل اهقرافا هك هللا ليسر

 ةشئاع عم ثّدحتي معكص هللا لوسر انيبف لق تّدحو اهلزقعاو كيبز

 اهينجوز لجو زع هللا نأ اهرشبي بنبز ىلا بهذي نم لوقي وفو
 هللا معنا ىنلل ليفت َذاو 6 معلطا هبل يشر هلي! ةانسلا "ند

 اد 5 الم :قكحاو ةشئاع ا اهلك ةضقلا هيلع يراعي

 اهفوشاو رومالا مظعا قرش انينايجب نم نعي ال دعب امو

 رضفت 4 تلقو ءامهسلا نم للجو زرع هللا اهجوز اهل عنص اموم

 معلص هللا ليسر مداخ ىمأس تجرخن ةشثاع تلق اذهب انيلع

 تر 12685032 000. ) 511212 ةظيشغ٠ )1501.331 75.0



 معرب

 معلص هللا ليسر مسيتق ةعربا ىب تلعف امو ةيطخل ناك فيك

 ًامدو ريع ىببا لاق «“«هللا ةجرو مالسلا اهيلعو لاقف اهنم هنآرقاو

 كعب لاق مع هيبا ىع دمحم نب رفعج+ نع ديد نبا .ناحتا

 هيلع بطخ ىئاونلا ىلا ىرمضلا ةيما نب وريع معلص هللا ليسر

 شخ نب هللا ديبع تح تناكو نايفس ىلا تنب ةسيبح ما

 معاص هللا ليسر نع هدنع نم ىتاجنلا بيددصإو هايأ اهجورف

 مصاع نع حلاص نب ديخ ئتدخ رمع نبا لاق «رانيد ةئاعبرا

 نع ريزعلا دبع نب ناجرلا دبع ىنتدحو لاق ةبانق نب ريع نبا
 هيلا بطخو اهجوز ىخلا ناك الق مخ نب ركب ىأ ىب هللا دبع

 10 ةيجكهلا نم + ةنس كلذو صاعلا نب ديعس نب دلاخ ىئاكنلا

 كيفوتو < سنس نوثاذو عضب ةنيدملا اهب مدق موي اهل ناك

 © ةيواعم ذفالخ ىف م ةنس

 شخ (ئب .ناسجولا ىبعا نا باشر نب. شاش كنب ٍكنيزو

 قيدج اربع نبا لاق © ممتاها ىب شما فمع كسل اهماو

 ؛5ةنيدملا معلص ىبنلا مدق لق هيبا نع ىشكججلا نامتع نب ريع

 تناكو معكم هللا ليسر عم رجاه نمب شخ ةنبا بنيز نناكو
 تلاقف ةثراح نب كير. ىلع معلص هللا ليسر اهبطخ ةليمج ةأرما

 تيضر دق ىف لق شبرف ميا انا, ىسفنل هاضرا ال هللا ليسر اب
 هللا دبع ىنثلحو هربع ىبا لاق <« ةتثراح نب كيز اهجوون كل

 هد لوسر ءاجا لق نامحا قب ىبحج .نب ديخم' ىع ىلسألا رثاع نأ

 هل لاقي امنا كير ناكو هبلطي ةئراح نب ديز تيب معلص هللا

 2) 1. ةنم12 1
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 انااا

 هدبع اًذمحن ناو هللا الا هلا 9 نأ دكهشاو هريصنتساو « هنيعتسأو
 ندد بد 0 تاع م ادع 02 00 - تا 0

 هللا ليسر هيلا اند ام ىلا تيبجا كقف كعب اما اذ نوكرشملا رك

 لاقف اوموقي نا اودارأ مث اهضيقف دكيعس نب كلاخ ىلا ريئاثدلا 5

 جيوزتلا ىلع ماعط  لكوي نأ ايجورت اذا ءايبنالا ةذس ناف اوسلجا

 لاملا ىلا لصو املف ةبيبح ما تلق اوقرفت مث اولكأاف ماعطب احلف

 ا كتيلطعا .تنكا ئنا. اهل لقت: :ىترشب هلا ةفربأ. ىلا لسا

 اهيذخغ الاقتم نوسمخ هذيهف ىديب لام الو لقموي كنيطعأ

 هتدرف 2 اهتيطعا 15 هع اًقح _ّىلا تجر خأف اهب م ىغتساو 10

 ىلع موقا لأ اناو ايش كآزرا ال نا كلملا ىلع مزع تللاقو ىلا

 نم نعدنع ام لكب كيلا ىتعبي نا هءاسن كلملا رما دقو

 | 6 قيزو نينغو. سروو ادوعبا ىتءاج كسغلا ناك .املف:وطعلا

 ىدنعو ىلع هارب ناكو معاص هللا لوسر 2 لك كلذب تصل قذف 5

 ىنم هللا ليسر ىرقت نأ كيلا ىنجاحن ةعربا نيلق مث ركني الف

 ىسنت ال ليقت ىلع تلخد املك تناكو م ىنتوهج لأ. تاكو

 هثربخا معلص هللا ليسر ىلع انمدق اًملف تلق كيلا ىتجاح

 تر 600: 5 مآ 12 21212 )6 :7520-0 23,062 750 0 1015 )42 

 «00., ان دمد 116ع3غ 16«نء2ع ىنيعتساو. 24) 000. اهتيطعا١ 0

 1ط٠دد 32]2830 2. ةمم» 6©) 00 دابزو . 5112132 1و !هايبأ 12015 1
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 مععم

 دق نتنكو ةليئارصنلا نم اريخ انيد را ملف نيدلا ىف ترظن
 ةينارصنلا ىلا تمعجر رد نيد ىف ل اهب ا

 ملف هل تيار لل ايورلاب هثربخاو كل هويخخ ام* هللاو نلقف

 قت * نك مونلا ىف ىف تام ىّتح رمخل ىلع ّبكاو اهب لغج

 : ىنجيوتي هللا ليسر نأ اهتنواو تصرف نيئمولا ما اي لوقي ةتآ
 ىئاجنلا ليسرب الا ترعش اف قّذع نسقنا نا الا وه اف 6 تلق

 ىلع موقت نيناك ةعربا اهل لاقي هل ةيراج اذاف داتسن لي 07

 ليسر نأ كل ليقي كلملا نأ تلاقف لع تلخدف هنهدو هبايث

 تلو ريبخ هللا كرب تلقف هكجوزا نأ“ ىلا بتك مغكص هللا
 ,ديعس ىب كلاخ ىلإ تلسرف كجوزي نم ىلكو كلملا كل ليقي

 نيتمّجكو هن نم. نوارش ةهرباإ كااطحاو يمس 0
 امب ًارورس اهيلجر عباصا ىف نك ميتاوخو اهيلجر ىف اتناك

 بلاط ىبا نب رفعج ىنناجنلا رما ىشعلا ناك املف هب اهترشب
 هلل نبل لاقف .ىئاجنلا بطخت !ورضخ نييلسلا نم كانه ني

 , نأ دهشا .ءرابجلا ريرعلا ,ىلييهملا :قيوملا مالسلا :نوكتلا كلا

 هب رشي ذبل وتود ترو هجن لانبس ناو هلا

 ىلا بتك معلص هللا ليسر ناف دعب امأ مع ميرم نب ىسيع
 هتنلا لاقل دام كلل قا اذ نايفس ىبا ثنب ةبيبح ما هجوزأ وأ

 رهئاندلا بكس مث رانيد *ئاعبرا اهنقدصا كقو معلص هللا ليسر

 وهدا هلل دبل لاقف ىيعس نب دلاخ ملكتف ميقلا ىدي نيب

 <) 000. ربخام 5. ريخام. 22) 000. ىأ 5. ىبأ. 06 1طد 1520 ةت

 15, هم* 1غ. لاقف ىمون ىف تآ ىناتاف. ) 000. لق. 42) 4

 تيطعاو. 6) 05 1607: 59 78.0



 مع

 5-5 اههساو ةملس مأ خيرأتلا قب 6 كيسا قاارجب :ةغتو لك

 لاقو < موزخ نب ريع نب هللا ىبع نب ةريغملا نب ةيما ىأ ةنبا
 كل 1 معلص ىبنلا جاوزا نم تام نم لوأ بنيز رشعم وبا

 8 ىهنم تام نم رح

 ةيفص اهماو برح نب نايفس ىبا تنب ةلمر اهمعاو ةبيبح ماو5

 0 000 الما داع اما نما ضاعلاد نا عي

 ةيمأ نب برح فياح بات نب ليحل د هللا ليبع اهجوؤنت

 نب ةورع نب انواذا ةكليبح يوزن اهب تينكف ة-بيبح هل تدلوف

 هعم ةبيبح ماي رجاه شخ ىب هللا ىيبع ناكو ىفقثلا دوعسم

 ىقوتو مالسالا ىع كترأو رصنتف ةيناثلا ةرجيلا ىف م ضرأ ىلأ 0

 «اهترجهو مالسالا اهنيد ىلع ةبيبح 3 تندبتو شبل صضرآب

 ىف اهعم هللا ديبع تنب ةبيبح اهتنباب نجرخ دق تناكو

 نبأ لاقو «ذكم ىلا اهعم اهب تعجرو ةشبلخل ضرا ىلا ةرجهلا

 ١ ىشسنخالا, بح .نب .نامتع ىع رفعج نب هللا كبع امد رع

 هللا كيبع نم اهتنبا ةييبح تدلو نايفس ىبأ تنب ةبيبح مأ 5

 رع ىبا لاق ءةشبلمل صرا ىلا رجاهت نأ لبق ذك شحج ىبا

 لق هيبا نع دعس نب دمح نب ليعامسا نب ركب وبا ىقربخاف
 لق ءذشبلل ضرأب اهتدلوف اهب لماح ىهو ةكم نم تجرخ

 |آ١0 رتعاملا قعاريظإ ا ىب ورع نيردللا دنع امسونوع نبا
 اك مثلا ىف تيار ةبيبح ما تلت لق اعلا ىنب قيعس نبا و

 كتاقذ تعرفف م.هوشاو ةروص اوساب ىجوز شحاج نب هللا دكيبع

 ىنا ةةبيبح ما اي مبصا نيح لوقي وه اذاف هلاح هالاو تريغت

 تر 600: 5: م5 52) ©6002 كيدحخ:



 معرعرس

 ىدامج نم نولخ نامثتل «اهنم تاف ضقتنم جرو م ةنس رفص

 نيقب لايل رشعل تلحو ىما تدتعان ةركهلا نم  ةنس ةخالا

 لاوش نم نيقب لايل ىف معلص هللا ليسر اهجوزتو * ةنس لاوش نم
 ريتك امد ريع ىبا لاق <51 ةئس ةدعقلا ىذ ىف تيفوتو 8 ةنس

 هنتلخد لاق 3 بطنخ ىب هللا ىبع نب بلطملا .ىع: كبر .ىبأ

 رخخآ نم كماتور اسورع ءاشعلا لوا نيملسملا ؟تيسا لع تب

 ىوعزلا نع رمعم. انو رغىبا لاق «ةملس ما ئنعي: ىنكطت ليللا ٠

 نا معكص هللا لوسر لاق تلق ةيسارفلا ثراثمل ةنبا دنع نع

 250111 اأأأذ1ذ ]أذ ]ذ]ذ ]ذآ 1 ذ ذ ذ ذا

 لوسر لمس ةملس مأ يوزت املف دحا اهلزن ام ةبعش ىنم ةشئاعل

 ؛0 معاص هللا لوسر تكسف ةبعشلا تلعف ام هللا لوسر اب ليقف هللأ

 ةماس مأ تيذام ورع ىبأ لاَقَو ( ءدنع تلون لق ةولس ما كك ملعف

 عضان نب هللا دبع ىنتثلحو ريع ىبا لاق ه1 ةنس لاوش ىف هحر

 5 حيلولا ىلاولا ناكو عيقبلاب ةماس ما ىلع ةريره ىبأ ىلصض لاق ,ةيبا ع
 هلطل مان .راقج سالما

 رمأو فاعلا كن خ6 2 بكر ناكو نايفس ىلا نب ةيناع ىبأ ظ

 ؛ةاهتال بكر امنا لاق اهيلع ىّلصف سانلاب ىلصي نا ةريره ابا :١
 5 5 ا

 بكرف ىلصي م١ رضكج نأ ةركف ىلاولا اهيلع ىلصي 53 نأ تيصوأ

 ىف دعس ىبا آس لاق .ثرامل ىنتحح . «ةريره ايا رفاو اًدْمَع

 ه1 ةنس نتلخد نيح ةملس ما تنام ىدقاولا لاق لاق رخآ عضوم

 ديع نب هللا دبع اهبيخا نبأ اييلع ىلصو ةخيواعم ةفالخ ىف

 © نع ليهس نب دمحم ىنتدحو ثراخل لاق «ةيمأ ىا ىب هللا

 ةنيدملاب معاص هللا ليسر يوزن لق ىنثملا نب رعم ةديبع ىا

 ٠  . 560. 5201110 221104ظلوا. دنم. 2 5) 000. بظنح )4

 2 7 منا 10 ميأ 1611



 معمول
0 5 5 

 000 رواد حبا | نعل ىربقلا" قع# لضم ا نب :ىلعا ىقدحأو
 ةريغملا راد ىلا مزح لآ راد دنع نم اهيرس ىدوع نيب « لمح

 ىنثدحو لاق ءاهربق ىلا ةريغملا راد نم ةريره هبا اهلجو ةبعش نبا

 هللا لبع ةصفح ريق ىف لون لق هيبا ىع عفان نب هللا لكبع

 © ريع نب هللا كبع هنب ةزحو هللا 5لكبعو مئاسو ريع انبا مصاعو 5

 6«بكرلا كاز ليهس همساو ةيمأ قا تنب كنه اهمساو ةملس ماو

 ثنب ةكتاع اهماو موز نب ربع نب هللا دبع نب ةرهغملا نبا

 ناعطلا لذج ةيقلع نب ةهذج نب كلام نب ةعيبر ىب رماع
 ه«مداو ةملس وبا اهجورت ةنانك نب كلام نب منغ نب سارف ىبا
 ةشبلل ضرا ىلا اهب رجاهو لاله ىب دكسالا دبع ىب هللا دبع

 ةملس ىا تنب بنيز كانه هل تدلوف اًعيمج نيترجاهلا ىف

 لاق «ةخملس ىأ ىنب 2ةردو رمعو ةبملس كلذ دعب هل تدلوو

 0 ادلب نع هللا كسبع ”نعا, ناعم بدو اكتم اويع أ ىبا

 لق ةملس غنا نب ربع نع عوبري نب «نمرلا دبع نب كبعس
 ِهسب هدضع ىف ىمشجلا ةماسا وبا هامرف نع ل قل 2

 معلص هللا ليس, ثعبو مل أب رق هحرج ىوادي اًرهش ثكف

 باغف اًرهش نيثلتو ةسمخ سأر ىلع مرحملا ىف /نّطق ىلا قا
 نم نولخ نابتل ةنيدملا لخدف عجر مث ةليل نيرشعو واعست

 4) ©00..لمخ و 710. 1طط 834زة 197, هال” . ١ 2). 004. كنيبعت

 7. 2133411 مله ها نأ 1لك01. 1. 2) (000. بكارلا. 4) (000. ةرذوو

 61 ةانررف 17 |ببآر 24 ءا 2 )59240, ©6000 020. 14. 225 ., 010تمع

 112116150 ليبي عبس نب ناجولا كيع. م) 01. 52131و امك 4. 21231 ]77

 ملا عام نطق ىبا. ى) 000. هعستز 0“52 خليل ةرشع عضب.



 مم

 لاقو 2« هراتيالا لعب تيفوتو هم ةنس ناضمر ىف ةشثاع ىلع

 تضم ةيشع عبسل ءاثلثلا ليل ةشثاع تيفوت رع نب دمحم

 ذتموي ىو رتولا دعب اهتليبل نم تنفدو هم ةنس ناضمر نم

 نع ةربس ىنأ نبا اسدو رمع نبا لق | «ةنس نيتسو تس ةئنبأ
 5 عبس ةليل ةشتاع تئام لاق نالبس مئاس نع ةرسيم نب ىدوم

 اهتليل نم ىفدت نا ترمأن رتولا دعب ناضمر رهش نم ةرشع

 لعا لزن اهنم اسان رثكا ةليل رق ملف اورضحو راصنالا عمتجاف

 نع جيرج نبا ىنتّتح ريع نبا لق «.عيقبلاب تنفدف ىلاوعلا
 يف ربع 5ىباو عيقبلاب ذشتاع ىلع ىلص ةريره ابا تدهش لاق عفان

 ؛0هابا فلختساف *لتنسلا كلت ممتعا ناورم ناكو دكني ال سانلا

 هينوح
 كخا نوعظم ةنبا بنيز اهماو باطل ىب رمع ةنبا ةصفخحو

 ملسا نب كيز نب ةماسا نا ريع نبا ركذو نوعظم نب نامثع
 شيرقو صفح تحلو: لق رع نع هلذج ىع هيبا نعادندك

 رى ىنتلحو لاق «نينس سمبخ معلص ىنلا ثعبم لبق تيبلا ىنبت

 نيسح ىنأ نب نيسح نع ةربس ىنأ نب هللا دبع نب ركب وبا

 نيتلك سأر ىلع نابعش ىف ةصفح معكلص هللا لوسر يوزن لاق
 5 7-5 د 3

 850 ظنس نابعش ىف ةصفح تيفوت ريع ىبا لق «دحأ لبق ارهش

 رمع نبأ لق ءذخنس نيتس خلنبا لثموي ىعو ةيواعم ةفالخ ىف

 هم ةصفح تيقوت لق هيبا نع رئاس نع ئرفزلا ىع رعم اس

 لاق مةنيدملا لماع فتموي بهو مكلل نب ناورم اهيلع ىلصف

 6) 000. 562. 1. راثيالا م) ].ععاتم ©«00. 12ع[3 ةوأر 2

 ىنأو 1ععأ 55



 ماع

 اعيمج انجرخن ركب ىنا لاب ةرجهلا كيري هللا ديبع نب ةكلط

 تنب ةدوسو ميثلك ماو خمطافو عفار وباو ةقراح نب كيز رخو
 نب هللا دبع جرخو كبز نب ةكماسأو نميأ مأ كيدز 0 خعمز

 ايحطصاو هللا ديبع نب ةكلط خو هينخاو نامور ماب ركب أ

 ىف انأو ىيعب رفن « ىنمت نم ضيبلاب انك اذا ىتح اعيبج 5

 اا دس راوهلا ولا تلعش ىنأ اهيفا م هقكم
 انمدق انا مث ملسف 5 نفل نم طبحم دقو انريعب كردا 9

 ليسرو معلص هللا لوسر ىلا «لونو ركب ىا لايع عم تلرنف ةنيدملا

 هلها اهيف لزنذ دحسملا ليح انتايباو كسملا ىنبي ذئموي هللا

 ام هللا ليسر اب ركب يبا لق رث ركب ىا لزنم ىف اًمايا انتكمو 0

 ركب وبا هاطعأف ىادصلا هللا ليسر لق كلعأب ىنبث نأ كعنمي

 انيلا معكص هللا ليسر ثعبف اًشنو ةيقوا رشع ىنتا قادسلا
 ىنلا وهو هيف انا ىذلا اذه ىتيب ىف معلص هللا ليسر د ىنبو

 يف اباب هسفنل هللا ليسر لعجو ؟معلص هللا ليسر هيف ىقوت

 ىف ةدوسب معلص هللا لوسر انما قع ةفمتام كام هاجو دجاسملا ؛5

 نوكي معلص هللا لوسر ناكف ىبنج ىلا هلا تويبلا كلث دحا

 < ناضمر رهش ىف هم ةنس تيفوتو ««اهدنع
 كلذ لاق نم رزجن

 هللا دبع نع زيزعلا دبع ىب ناجرلا دبع نع ريع نبا ركذ

 ةريرغ وبا ىلص لاق مزح نب ورمع نب دم نب ركب ىنأ نبا

 |0600: يمك 61 ]ةعب1و ميو 16. 3) 800103 06: كك ]4ع

 107, "و 7. هر 000. لودو. 25016 ©1016 خماسأ ز 512052 3138

 5أ رش طات ءاكتتننم 4هدم1 التان ©2155 ]1142 16عوئاتتتت 101“.



 عر

 كئكنم ىنعنمي ام هللا ىبن اي تلق ىنم كعنج ام معّلص هللا لوسر

 «مالزع وغضت ,نا.كمركا نكلواززلا,عيربلا نحل نيككا 0

 ءىش نم ىتم كعنجي له لاقف ةيشعو ةركب كسأر دنع ةليبصلا

 ءاسن ريخ منا ةمعلص هللا ليسر اهل لاقف هللاو ال تلق كلذ ريغ

 هدرغص' يف دلو ىلع هانخل. نشير ءاسن ماص لبالا راجعا ىبكر

 © دي تاذ ىف لعب ىلع هاعزأو

 نم رماع نب. نيمع  تننب نافور ما اهساوا ركبر انا تاني هند

 ليسو :اهجورت  ةنانك .نب كام. نب متغ نب ثراثخلانب نايف 2

 نينس ثلثب ةرجاهلا لبق ةوبنلا نم .٠ نس لاوش ىف معلص هللأ

 م تناكو ةرجهلا نم رهشا ةينامث سأر ىلع لاوش ىف اهب سوعو
 نسب ىدبوم آسف ومع نبأ لاق © نينس عسن خنبأ اهب ىنتبا مهب

 اهنا خكشداع نع ةرعع نع خطير نع ناجولا ديع نب لديح

 معلص هللا لوسر رجاه امل تلاقف هللا لوسر كب ىنب ىتم تلئتس

 انيلا ثعب ةنيدملا مدق املف هتانب فلخو انفلخ ةنيدملا ىلا

 15 نيريعب ايهاطعأو الوم عفار ابا هعم ثعبو ةتراح نب كيز

 نب هللا دبع ايهعم وكب وبا تعبو رهظلا نك هيلا ناجانحكي

3 5 

 ركب ىأ نب هللا دبع ىلا بتكو ةتلث وأ نيريعبب ىليدلا طقيرا
 ريبؤلا ةرمأ ءاهنأ ىتخاو اناو نامور نمارولف]ا نجح 5 هرمأب

 ه» ةثراح نب كيز ىرتشا كيدق ىلإ اوهتنا املف نيبكطصم اوجرخن

 اوخداصو اعيمج ةّكم اراخد رث ةرعبا ةتلث مرد ةئامميكل كلت

 2) 0 مليح اوغصت ٠ 6) 10عرج ءالوكانطل 1153 1عءان11عأغ: عك

 81هوازنت 7, اذاذ 56

3 300 



 اري

 كموق نم الجر ىرم معلص هللا لوسر لق هللا لوسر اي كيلا

 نو كبع نب سمش دبع نب ورم نب بطاح ترمأف كجوزي
 «ةيجدخ دعب معلص هللا لوسر اهجورت ةأرما لوا تناكف اهجورف

 تعمس لاق ملسم نب هللا دبع ىب دمحم اسو رع ىبا لاق

 نم ٠١ ةنس ناضمر ىف ةدوس معلص هللا ليسر جوز ليقي ىأ 5

 «ذكم اهب لخدف خشثاع جوزناب نأ لبقو ةكجدخ ةاثو دعب ةوينلا

 ه خنس لاوش ىف ةعمزر ةنبا ةدوس تيفوتو ةنيدملا ىلا رجاهو

 اذهو ريع نبا لاق < نايفس ىلا نب ةيواعم ةفالخ ىف ةنيدلاب
 حلاص نا نع هيبا نع كمح نب ماشه لاق ««اندنع ىتبتلا

 نب ناوكسلا ىنع ةعمز تنب ةدوس تناك لاق سابع ىبا نع

 131 معلص ئبنلا نأك خانملا ىف: تارف وربع ىب ليهس نيخا ورع

 كيبأو لاقف كلذب اهجوز تربخأف اهقنع ىلع ىطو ىتح ىشمي
 اًتسو اركح ةنتلاقف دمح كتجوزتيلو ىتومأل كيور تيقدص ىَئل

 ىرخا ةليلا مانملا ىف تار مق كاذ اهنع « ىفنت رجشلو ماش لاق

 اهجوز تربخأف ةعجاطصم يو ءامسلا نم اهيلع ضقنا ار نأ 5
 ىدعب نم هيجوزتو توما ىتح اًريسي الا ثبلا ال كيبأو لاقف
 تام ىتح اليلق الا ثبلي ملف كلذ هموي نم ناركسلا ىكتشاف
 ' الا ىب دواد اننا ثرالل لق. ١ +« معلص' ةللا_ليسر اهخورتو

 سابع نبا ىنثتّتدح لاق رهش نع مارهب نب كيبل دبع اس لاق

 تناكو ةدوس اهل لاقي هموق نم ةأرما بطخ معلص هللا ليسر ناو»

 اهل لاقف تام اهل لعب نم *تس وأ ةيبص 4ةسمخ اهل ٌةيبصم

 «) 000. ة*خكم. 42) 000. لاقف. <) 000. ىفس. 1026 6.

 ىيفني نأ ٠ 2( 2020( سه .٠
- 



 ريع

 ع علبه. 0 .٠ د 9 0
 عترماف رسدرملا ميئاوقب شعنلا نودشيبو ةارملل رسيرسلا « نولمعي

 ىنالكعلا ءايركز وبا لاق ىئنثادملا لقو ثرافل لاق« كلذب

 تيلاقف هيلا ترظنف اهنافو لبق شعن اهل لمع مع ةمطاف نأ

 مالا ل
 : يع تفند خلاه اهمأو مضاف نب كلما دبع كنب ذيفصو

 ديع نب ةرم تخإ ىو بالك نب ةرهر نب فانم دبع نبأ

 نب برح ىب ثراخل ةيلهات-ل ىف اهجووت ناك 6 همالو هيبال لاقل

 ماوعلا اهيلع كلدخ زو اك هل تداوف سمنت كبع نب خيمأ

 ةبعكلا ىبعو بئاسلاو ريبزلا هل تدلوف ىسا نب كليوخ ىبا

 ىف تيقوتو ةنيدملا ىلا ترجاهو هللا ليسر تعيابو ةّيفص تيملساو

 ةخبعش نب ظربغلبا راد ءانفب عيقملاب تربقو باطل نب رم خنفالخ

 0 ظزرابم الجر كلطلا دلديع نبأ خيفص كتيلتق قلي نب ىلع لاقو

 هدعب نيفوت ىتاللا معلص هللا لوسر جاوزا فو خبرات ركذ

 كلام نب رصن نب 0 دبع ىند سيق نب ةاعمضز ذنبا قوت ىهنم

 ؛ةورمع نب سيق ةنبأ سومشلا اهماو ْئوَ نب رماع نب لسح ىبأ

 نب ىحع نب منغ نب رماع نب شادخ نب كيبل نب 2كيز نبا
 اعيبمج اجرخو ورع نب ناركسلا اهجورت راصنالا نم راجكنلا

 ىقدح رع ىبا لاق م ةيناتلا ةركهلا ىف ةشبلمل ضرا ىلا نيرجاهم

 نم ةكم ورع نب ناركسلا مدق لاق هببأ نع ريكب نب مرام

 قم ةنكم ؛انهنغ ىشفونف خعمز تننب دوس هتأرما ه«بعضو شبل ضرأ

 ىرما تلاقف اهبطغ معّكص هللا لوسر اهيلا لسر تدلح املف

 2) 00 نيسلعت 6) 000. بهو . 5116115 01100116 بيغ .

 2 600 معضل همز. 9 60 كنود



 معرس

 000 ندا لإ. معورجلاط ىا١ قيد ئلع لق. اهيلع ىلص قون

 ١ (نولوقبا نيالا نا. تلق ,لاوملا نا ىب ناجرلا ةبع تليض

 عرئانج ىلع هيلا « نوُلصي يذلا دجاسملا دنع ةمطاف ربق
 هترع ةأرما ىنعي ةيقر لجسم الا كلذ ام هللاو لاقف عيقبلاب

 0١ له امي لييقع راج ةسيوار ,ىف الا .مع ةيمطان ينفد اهو

 عيقبلاب رادلا دبع ىنب نم هْيِبن ىنب ةخوخ لبقتسم 5 نييشحجما

 دبع اآسو ربع نبا لاق «عرذا *ةعبس فيرطلا نيبو اهربق نيبو

 ارجوا لق ,ىسح :ىب هللا بع ىقلدح لق رفعجا ىب كلا

 ىف راهنلا فصن عيقبلاب ىرظتني افقاو نامرلا نبع نب ةريغملا

 نأ ىنغلب كترظننا لق مشاه ابا اب ءكفقي ام تلقف كيدش را

 راد ىلي امم ليقع راد ةيواز ىف تيبلا اذه ىف نينفد ةمطان

 | لع لاا يف , نققا غلب اع ىل اهعاتيت نا :بحاذ .نيشحلا

 ا[ نأ تشي, اذحا تيار. امو. رفعتج ني ءدللا دبع لاق ىسح
 رفعج ىب دي اس لق ثراخل ىتتكح 2« عضوملا كلذ .ىفاق

 00 ذآ نبا تيري نع كيمللا يببع نب ويرجح اما لاق نناكوولا

 معاص هللا لوسر تنب ةمطاف تيقفوت لاق تال ىف ذللا فيع نع

 ةشبلمل تيار ىثا تلاق ءىشب ىنيراوت نا نيعيطنستا تلاقو

 4) 000. نويلصت . 6) آاععزلم 1حعءدأ155122: 600. ط٠ 1. اذ

 نيبششدل , ممم نيبش حلل راد. ددسصطق4ك زم ممص طقطف“ 2 04

 [اكفقت ٠ 2) (00. 5. م. )2  (00د]ءعااتتت 5112 م1671. ر)
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 روعه

 ةنبا مع ىلع اهب ىنب ميي ةمطافو رحب نم هعجرم اهب ىنبو رهشأا

 ديح نب هللا دبع نع رع نب كمت ركذ كلذك ةرشع ىنامث

 دعب مع اهتاثو تقو ىف .فلنخاو «ديبا 'ىع ىكع نب رع نبا

 معلص هللا لوسر ةافو دعب تناك اهنافو نا ىلع عيمجخل عامجا

 ةريع نبا لاقو ءرهشا ةتسب معلص ىبنلا دعب تيبفوت ماضعب لاقف

 « جيرج نبا اسسو لاق ةشتاع نع ةورع نع ىرعزلا نع رعم اسد
 دعب تيفوت معلص ىبنلا تنب ةيطاف نأ ةورع نع قرفزلا نع

 تيقوثو اندنع تبثلا هدو ريع ىبا لاق رهشا ةتسب معلص ىبنلا

 تنب ىو |! خنس ناضمر رهش نم نولخ ثلتل ءاتلتلا خليل

 10 ييرج نبا ىنتتدحو را لاق ءاهوك وا ةنس نيرشعو عسن

 ىنلا كعب :ة*يطان "تكيقوت' لاق رفعجا ىا١ نع. راتيدأ قبءاورع نع

 نب رمع نب دم“ نب ريع امدو ريع نبا لاق ءرهشا ةتلثب معلص

 خ*مطاف "لق 'سابخ "نبا نع نيشكلل+ نب لخا رع ةئيبا لك لك

 تناكو سيمع تنب ةامما اسهل تليع شعنلا اهل لعج نم لوا
 ؛5 ناجرلا دبع امو ريع ىبا لاق ؟ ةشبلمل ضرأب ع عقار 5

 وربع نب كمح نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع ريزعلا كبع نبا
 نب سابعلا ىلص تلاق ناجرلا دبع ثتنب ةرمع نوح وحنا

 اهترفح ىف لزنو معكص هللا ليسر تننب ةيطان ىلع بلطملا دبع

 كيت نب رع اسو ريع نبا لاق © سابعلا نب لضفلاو ئلعو اوف

 ه٠ تلأس لق مع نيساخل نب ىلع نع هيبا نع ىلع نب ريع نبا
 تلق ةةأده دعب ليلب اهانفد لق ةمطاف متنفخد ىنم سابع نبا

 26) 000 حيرج-» 65 ةاتم231 م1160 )2  70 د



 معرس

 تناف ةيملسلا بيبح نب نتلصلا تنب انس بورت معلص هللا

 © اهيلأ لصي نأ لبق

 بيبح نب ثراخل نب ةصيبق نب ةيبه نب ليذهلا ةنبا ةلوُخو

 نب كيز نب ةلاضف نب ةورف نب ةفيلخ ةنبا اهماو بلغت نبا:

 لاق. ءةفيلخ_ نب. ةيحد نخا ىلكلا 0 نب. سيقلا.. ىرما

 معلص هللا لوسر نأ ىماطق نب ىقرتلا ىنتلح دمسح نب ماشع

 هيلا لصت نا لبق فيرطلا ىف تكلهف ليذهلا ةنبأ ةلوخ سووت
 نب ةيحد تخا ةفيلخ ةنبا 3 فنرخ اهتلاخ اهتبر تناكو

 3 © :فباخ 0

 معلص هللا ليسر تانب نم تام نم ِيِرات ركذ

 هنانو دعب هجاوزأو هنامعو

 دليبخ ننب ةيككجدخ اهما معلص هللا ليسر ةنبا ةيطاذ ٠ نهنم

 هللا .ليسر ىبن نأ لبق. كلذو تيبلا ىنبت شيرقو اهندلو .مع

 كبع ىب ركب ابأ نأ ريع نب لمح ركذ <نينس سميخب معلص وي

 رفعج أ نع لبش نب 4ىيج نع هقكح ةربس ىنأ نب هللا

 لوقت ىو مع ةمطافو ىلع ىلع بلطملا دبع نب ساّبعلا لخد لاق

 شيرقو تدلوف ةمطاف اي تننا امأ ساّبعلا لاقف كنم سا انأ

 اي تينا اماو ةنس نيثلثو سمخ ىبا معّلص ىبنلاو ةبعكلا ىنبت
 ىلع جوزنو ىربطلا لاق ««تاونسب كلذ لبق تدلوف ىلع وم

 خسيخكب ةنيدللا معلص ىبنل مدقم كعب بجر ىف مع خ-هطاف

 ا 0 هقرح ٠
 6613 فاو ٠ مه 000 عابم ٠ 24) 000. 5. م

 6) 5ءءاتصمتتطح 21105 ط2عع ءوؤ 7236م: 123:61-



 معرس

 ايلف مكمل هل لاقي الجر ميف ةجووتم ريضنلا ىنب نم ةفانخ
 اهجوزتو اهقنعاف معاص هللا ليسر اهابس ةظيرق ىنب ىلع هابسلا عقو

 هللا ليسر دنع ةناكر لوت لو ريع ىب ويمد لاق“ + ةندنع تقع

 هجورت ناكو عيقبلاب اهنفدف عادولا ةلخ نم هعجرم تنام ىتح

 ٍه © ةرجهلا نم 1 ةنس مركملا ىف اهايا

 نب زيزعلا دبع نأ رع نبأ ركذ ئثيللا بعك ننب ةكيلمو

 لق ّىعدنلل ديزي ىب ءاطع نع هيبا نع هتدح ّىعدنكلا

 اضمر رهش ىف 2 بعك تنب ةكيلم معكص هللا لوسر 2

 ديح ىنذدحو رع نبا لاق ««هدنع تناف اهب لخدو + ةنس

 ؛0 نوركنب انباكعاو ريع ىبا لاق كلذ لتم ئرعغزلا ىع هللا ىبع ىبا

 نبا لاق «ٌطق ةّينانك مغص هللا ليس يوزتي ف نولوقيو كلذ

 تنب ةكيلم معكص هللا ليسر يوزت لاق رشعم وبا ىنثلحو ربع

 اما تلاقذف خشتاع اهيبلع تاخدف ع راب لامك ركذت كتناكو بعك

 معلص هللا ليسر نم تناعتساف كيبأ لئاق ىككنت نا نييكست

 رو ال هاو ةريغص اهنا اولاقف معلص ّئبنلا ىلا اهموق ءاجن اهنا

 نأ اونذأتساو معلص هللا لوس, نأف اهعجترف تعدخو اهل ىأر

 ناكو ىرذعلا اهجوزتف هل نذاف ةرذع ىنب نم اهل اًبيرق اهوجوزي

 © ةمدنخاب كيلولا ىب كلاخ هلتق ذكم تف موي لنق اهوبا

 نب لاله ى : 5 خقراح نب بيبح نب تلصلا خنبأ انس © نهنمو

 وو ىلكلا دلي نب ماشع قاف < ةيلولشلا فوع نب ل ىب مارح

 لوسر نا ىملسلا مناخ ىب هللا دبع طهر نم لجر ىنثدح

 2) 00 عانمو. نان درتمتؤا1) لاب . ءى) 000 هنراح .



 مرد

 نأ رمع نب دمحم ركذو ءركذ اميف ةيلعاخل ىف كلذب ىّمست

 ةنباآ بنيز تناك لق ىرعرلا ىع هقدح هللا لبع ىب دّيح

 داخل .ىب ليدل يقع كلنا نيمانيلا ما يحن ةيلالهلا ةيرخ

 ىنتذحن رع ىبا لاق ه«اهقلطف فانم دبع ىب بلّطملا نبا

 لاق نوع ىنا نب دحاولا دبع نع رفعج نبا ىنعي هللا لبع5

 لاق «.اًديهش ردب مي اهنع لتقف ثراخل نب ةديبع اهجورتف

 نب هللا دبع نب بلطملا نع كدبز نب ريتك انثلدحو رع ىبا
 بطخ الق هيبا نع ةمادق نب دمح انثّدحو هلاق بطنح

 تلعجن نيكاسملا ما ةيلالهلا ةميرخ ةنبا بنيز معكص هللا ليسر

 ةشع ىنثا ةاهقّدصُأ نا دهشأو* معلص هللا ليسر اهجوزتف هيلا اهرما 0

 دكحا سأر ىلع ناضمر رهش ىف اهايا هجووت ناكو اشنو ةيقوأ

 ىف تنيفوتو رهشا ةينابث هدنع تتكف ةرجهلا ىم اًرهش نيثلثو

 اهيلع ىلصو ارهش نيثلثو ةعسن سأر ىلع رخآلا عيبر رهش رخآ
 نيع تلأس ريع نبا لاق «عيقبلاب اهنفدو معكلص هللا ليس

 هل نلف ةثلث اهل ةرخا لق اهترفح ىف لزن نم رفعج نب هللا !5

 © كلذ وح ءا ةنس نيثلث .لق تنتام موي اهّنس ناك مك

 نب نوعمس نب ءةفانخ نب ورع نب كيز تنب ةناكير نهنمو

 لاقي ةظيرق ىنب نم الجر ةجورتم تناكو ريضنلا ىب ىم كيز

 ادع 23 كلذل :ةطيرق, ىب ذا قاورلا سعب اهبستق مكمل هل
 02 داهلا .نبا نيوي. نع هتدح رفعج .ىب :عللا طبع. نا ريع ىباوم

 ١ هرم ىب ديوا حبيب ةيناكر تناك لق :كلام اا ١ ىب. ةبلعت

 ©) 200. لاقف. 65) 000. اهقحكصاوىهسأو . 2) 163 5كلطاتطأ

 ماستست ز ةانم13 1, ١كم, 1 0ع ]028 160. خفانج 5ءن.. 815.



 معنا

 هللا ليسر ةئبا ةمطاف ةافو دعب هلص بلاط ىنا نب ىلع نينموملا

 نأ٠ىب هللا :حبع قب ”نئبحلا نار نك تكل كح
 بزرع + نب :نمكم ني ركب قا نيالا نزع نع مكتدح ذك

 نم + ةئس لوا ىف مغص دللا لومي ةسنبا بدير تيقوت لق مزح
 5 نبات نا ركذ اميف اهنافو ةّلع نك ىربطلا لاق ةرجهلا

 ةلنسحملا ةكرت هكا نم تجرخ انين كاف اميف ناك دوسالا

 ةرضص ىلع تعقوف اهعندف اهجدوه ىف و اهقحن اهيبأب ىاكاللاو
 كلذ اهعجو اهب للزي ملف ءامدلا تقارهاو نيطقسأف لصماح قو

 © كنم تنام ىتح

 ,ملبق اهجوز ناك ةيجدخ اهماو معلص هللا ليسر تنب ميتلك ماو

 تركذ ذ ىذلا ببسلل اهقرافف بهل ىأ نب ع بتع كيك نأ

 اهب للخدي نا لبق كلذو لبق اهتنتخا فقراف 0 داما َُنأ

 ةيقر تيقوت املف معكص هللا لوسر لايع عم ةنيدملا ىلا ترجاهو

 ناقع نب نامثع مغلص هللا لوسر اهجّيز ملص هللا لوسي تنب
 ىةدنع لروت ملخ ةركهلا ىم ا خنس ىم لوالا عببر رهش ىف كلذو

 م 4 ةنئس.+ ناسبعش ى .انهتافو .تناكو دل قلت اهوا كام 000

 اهترفح ىف لزنو ةيطع ما نهيف راصنالا ىم ءاسن اهلسغو ةرجهلا

 © ةحلط وبا

 معتاص .هتهع# وح سا 0 ا
 م, نب وربع نب هللا دبع نب ثرامل نب ةيوُخ ةنبا بَتْيَر نهنم
 تناك نيبكاسملا ما ىو ةعصعص ىب رماع نب لالع نب فانم دبع

 ©6) (000. خبتع .
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 نا

 معلص هللا ليسر ةايح ىف نهنم كلحع نم ركذ

 . ةركهلا كعب

 ناكو ةهجدخ اهماو ةّيقر هتنبا معلص هللا ليس, تانب نم نهنم
 بلطملا دبع نب بهل قا نب ةبتع هيلأ ىحوي نا لبق اهجوز

 ادي تبت «ديلع لجو رع هللا لزناو مغص ُىبنلا ثعب اًملف#
 ةنبا فللطنا رل نأ مارح كسر .نم ىسأر هوبا هل لق بهل ىبأ

 انهما تيملسا نيح كنلساو انهب :لخد نكي .ثو اهقرافف كيت

 اسهجوتف ءاسنلا هعياب نيح معلص هللا ليسر تعياب»و ةجيدخ

 اعيمج نيتركهلا ةشبلمل ضرا ىلا هعم ترجاهو نافع نب نامثع

 كنعب هل تدلو رق اًطقس نامثع نم ىلوالا ةرجاهلا ىف ثمطقساو 0

 نامتع اهجوز دعب ةنيدملا ىلا ترجاحو هللا دبع هاسف اًنبا كلذ

 ىلا زهجاتي معلسص هللا لوسرو تيضرمو معلص هللا لوسر رجاه نيح
 معلص هللا لوسرو تييقوتف نامثع معلص هللا ليس, فّلخن ردب

 ليسر رجاهم نم اًرهش رشع ةعبس سأر ىلع ناضمر رهش ىف ردبب
 ةنيدملا لخدو اريشب ردب نم ةثراح ىب كير مدقو معلص هللا ذك

 © اهيلع بارنلا ىوس نيبح

 لوسر تانب ربكا ىو ةيكجدخ اهماو معّلص هللا ليسر ثننب بنيزو
 نأ لبق عيبرلا نب صاعلا هبا اهتلاخ نبا اهجوزت معلص .هللا

 كسا نب كليرخ ةنبا ةلاه صاعلا ىنا ماو معلص ىبنلا ثعبي

 ايلع صاعلا نأل بنيز تحلو معّكص هللا لوسر ةنبا بنيز ةلاخ و

 ريمأ اهجوزتف ةماما تيقبو ريغص وهو ىلع ىقوتف ةماصأو

©( 1016 111 75. 



 انور

 ام رشو اهلها رشو اهرش نم كب فذوعنو اهيف ام ريخو اهلها ريخو

 © اهلخد يرق لكل اهلوقي ناكو لاق هللا مسب اومدقا اهيف
 معلص هللا ليسر دهع ىلع ىملسا قاوللا ءاسنلا تِيِرَأَق ركذ

 ةركاهلا ليق «ىهنم كله نم ركذ

 5 ىصق نب ىنزعلا دبع ىب كسا ىب دليوخ كنب ةيجدخ نينك

 نب ةدباع نب فينتع نم اهتحلو اهل ةنباب ىته ما ىنكت تناك

 نم م«لتدلو اهل ىنبابو كنه اهل لاقي موز نب 0 نب هللا دبع

 ةمالس نب .بييبح نم ناو نيب ةرارو نما نماتنلا + ءنب هلع ١
 «دنه هل لاقي ميمخ نب ورمع ىب ديس نب ةورج نب #ىوغ نبا

 نب ىبوم نع ىمازتل هللا دبع ىب رذنملا ىثّدح رمت نبا لاق

 لرقي مازح نب ميكح تعمس لاق ريبزلا ليم ةبيبح هلأ نع البقع
 نم ٠١ ةنس ناضمر رهش ىف دليوخ تنب مع ةجدخ تيزفوت

 اهلونم نم اهب انجرخث ةنس نيتسو سمخ ةنبا ذتموي كو ةوبنلا

 /نكت مو اهترفح ىف معكص هللا ليسر لينو نوجلإب اهاتفد ىتح
 لق كلاخ ابا اي كلذ ىتمو ليق اهيلع ةالصلا ةزانخل نس ذتموي

 نم مشاه ىنب حورخ دعبو اهوحن وأ ثلت تاونسب ةرجاهلا لبق

 هدالواو معاص هللا لوسر اهجورت ةأرما لوا تناكو ريسيب بعشلا

 اهدلوب كنه ما ىنكت تناكو ةيرام نب ميعاربا ريغ اهنم علك

 © ىميبتلا ةلاه نا اهجوز نم

 2) 006 نم © 200 ةنمف. 2) 6060. تاع: 62 كنف 7

 زباك . )2  5هزع كم0. طلع ءأ ةانتز13 2. "11, رز ةععاجصمتنتت 2. !*ةاو

 6 ةاتمانت 061201112 101 نب. 4) 51غ 01100116 ة5اتم15 1. 1. © ©.

 1, ايثك ةصص٠ مر انط1 0ع ]ودع 2ةعءمأزا ىذخ. © 000. ىبأ.
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 رار"

 ام رش نمو ضرالا ىف ارذ ام رش نمو اهيف رعي ام رش نمو

 الا قراط لك رش نمو راهنلاو ليللا نتف رش نمو اهنم جراي

 هللا عمزعو نيطايشلا رن تتفطف لاق ناجر اب ريخب فرطي اقراط
 © لجو رع

 ديلولا نب ساّبعلا امد معلص هللا ليسر نع ىور ةبدعج نباو5

 نبعو ناجرلا سبع نب بوقعي نع روصنم نب كيعس آن لاق
 5 ابعك نب دمخ“ نع مزاح نأ نع ه مزاح :ىا' نب ويزغلا
 مل ىضر لجو رع هللا نأ معّلص هللا لوسر لق لق ةبكعج نبا

 الو لجو رع هللا اودبعت نا مكل ىضص اًنلت مكل كو اثلث

 ناو اوقرفت الو اًعيمج هللا لّبكب اومصتعت ناو اعيش هب اوكرشت
 لاوسلا ةرثكو ةالقو اليق مكل هركو مكرما عت هللا هالو نم اوعيطت
 © لاملا ةعاضاو

 نيحن نع ةبلس آد لاق ديح نبا اس ورع نب هبقعم وباو
 نارها ا ىبا ءاطعا نع 4# رايك نب قسلل نع فاحت أ

 معلص هللا لوسر نأ وريع نب بتعم أ نع هسيبا نع ىملسالا ؛:
 مهللا لاق ث ارفق جيف انأو ربيخ ىلع فرشا نيح هباكال لاق

 نيطايشلا برو ىالقا امو نيضرالا برو ىالظا اسمو تاوميبلا 5

 000 اهرح كلمتك انا يزد اه لولا نو نللصا اج
 ه) ©6600. طتع ءك مم 5. م. 01. ططقطقطأ, 20047. 1 23. 0114

 هةصصم 184. 55) 0:2 ه1 ي//436 17, 5١ه لاق, ليقف. هه 5ءء. آ]طد

 1813032 197, ا*ا] 139211 1هعا10 20121215 11115 ثيبغم , 560 17
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 ارا

 ماوعلا وبا كازو ةنلمل ىلإ رسب اهدلو اهررجج ءاسفنلاو ةداهش

 أس لاق هيوبش نب ديا ىب هللا دبع ىنتدح ليبحرش نب سوأو

 ديع ىتدح لاق ثراخل نب ورع ىتدح لاق ميعاربأ ىب قاح“ا

 ةةايأ نأ « سوم نب شايع اند لاق ىحيبزلا نع ماس ىب هللا

 عمجاملا ىنب لدلحا ليبحرش نب سوأ ع تلح نقلا رارمن

 ةنيعبل :ملاظ: عم ىشم: نم, لهتي :معلص هللا ليسر عمس هنأ هتدح

 © مالسالا نم يرخ دقف ملاظ هنا ملعي وهو

 لق رع ىب هللا ديبع نع انتكح «شبنخ نب ناجرلا دبعو

 ؛ذ لجر لأس لاق حابتلا وبا امد لآق ئعيضلا ناميلس ىب رفعج آب

 شبنخ ىبا اب لاقف اريبك اًضيش ناكو شبنخ ىنب ناجرلا كبع
 تركحت لاق' نيطايشلا هتداك نيح معلص هللا لوسر عنص فيك

 ٍيفو معلص هللا ليسر نودحيري ةيدوالو لابخل ىم نيطايشلا هيلع

 لاق هللا ليسر اهب قوكإ نأ ديري ران ىم ةلعش هعم ناطيش

 هب لاق مع ليربج هءاجو لاق نم عزف معلص هللا ليسر أر املف

 رب نمزواجج ال هلل هللا تايلكب ذوعا لق ليقا ام لق كيج اب

 ءاهسلا ىم لزني ام رش نمو أرذو أربو فلخ ام رش نم رجاف الو

 26) 000 نس 8ععاتألال5 كانا> 1105674817 هأء, 1 11«عغ 0160-

 عئممطتت دطمصصتستق طمص ,. 66212 وأ (ه؟, 1ك 197, !.ا هيف فلتخا

 لاوقا ةتلث ىلع) كن ذمدو 2طوطوط4 مره سّنوم ةلطتك )6  طوم-

 طوط1 11من عل نسلم مدت لش 1. 1. 1, 14 ع6 1ط٠ط 120 1

 اضم طقاطعمأ نسل وبا نارمن. م4000. شيبخر مم+ شيب ©



 نانا

 ناوخ ىلع معلص ىبنلا لكا ام لاقف ةرلخ ىب مصاع ىلع انلخد

 © طق .باوب هل ناك امو دق ةداسوب هعم ىشم الو لق

 أن لاق ركسع ىب لهس نب ديح اس ه« ىنيطسلفلا ميرم وباو

 ىا ىب ديزي ابيب لاق ىلاخ نب ةقدص ىنتدح لاق رهسم وبا

 ىيطسلف لجأ .نم لبجر نع ةرميكام نب مساقلا آد لاق ميرم5

 انثلكح * ةيواعم هل لاقف ةيواعم ىلع مهق هنأ ميرم ابا ىنكي

 معاص هللا ليسر تيعمس لاقف معلص هللا ليسر نم هتعمس ةاتيدح

 بجتحاف اعيش نيملسملا رما نم لجو رع هللا هالو نم ليقي

 نع ةمايقلا مي عت دللا بحجتحا عتقانو عَنْلَخِد متجاح نع
 © دتلخو هنقافو هنجاح 0

 لاذ ءوكب نب .ىمح# اس .لق اراشب نبل اس : شيبح.. نب ::دىسغارو

 كثيعشالا ىئا ىع راسي نب ملسم نع ةداقق نع كيعس اس

 ةدابع داع معلص هللا لوسر نأ شيبح نب دشار نع ىناعنصلا
 مراف 2لاق ىتما ادهش نم نوملعتا لاقف هضرم ىف تماصلا نبا

 رباصلا لاقف هودناسف ىودناس ىتساصلا نب ةدابع لاقف ميقلا 5

 ” ك4 قيلقل انا انتل .ءادهش نأ كاس ئبنلا لاه بضخ

 نطبلاو ةداهش قرغلاو ةداهش نوعاطلاو ةداهش لجو زرع هللا ليبس

 2) 532604, ©«00. 605. 411, 5 598 7. ءاتتطت 3261134 نم لجر

 دزالأ ز كك 1ذ 2 0:02 هأي/قةقه 17, الو ع ةمحمتاطم15 123 7

 117, اننشو هه )6  000. بددح امددح. ذواتنا 5306 12

 . ©56 ليسر نم هتعمس (. ثيدح) اًنثيدح لق كب انعنا ام لاقف

 خلا لوقب دهتعمس معلص هللا. ) 0:4 هليز4)« 11, 1١4 ريكب. 5

 ©1625 لكلبعس 56 ةيورع لأ ىب كيعس. 42) ظزك 12



 ار

 ىف سانلا باصا لق ةليضن نبا نع ةرييخم نب مساقلا ىثدح

 ال لاقف انل رعس هللا ليسر اب اولاقف ةعاج معلص هللا لوسر دهع

 ارلس نكلو اهب قرمأي ) مكيف اهتتدحا ةتس نع هللا ىنلأسي

 © هلضف نم لجو رع هللا

 ةنب ىلعم اس لاق يرعالا لهس نب لضفلا ىنتدح ىلعملا ىأ وباو

 نع ريع نب كلملا بع نع وريع نب هللا ديبع آس لاق روصنم

 نأ لاقف ربنمل دنع معلص ىبنلا ماق لاق هيبا نع ىلعملا « قا

 © ةئلل عزت نم ةعرذ ىلع ىمكق

 نع ناجولا كيبع ىئب رع كك لق ةفرع نب نسل اف رم

 10 نحبرم عقيا نعانالخ ا ىف يح نع ةداكاج ص ديكام

 ىقتا اذا كيغل وا هل ميتيلا لفاك لق معلص هللا ليس, نأ ةاهيبا

 © ىطسولاو ةكيسملا هيعبصاب راشاو اذكع ةّتلْل ىف ىعم

 تدب ين لاق راهسم ىب عاسص اس نصخم ىب هللا ديبعو

 20 ىلا ىب ناجولا دبع نع ناورم :ابف الف زبرعلا 5

 دو لاق لاق هببا ىع ىصعم ىب هللا ديبع نب ةملس نع ىراصنالا

 ا ا فاعم 6 برس ْئ اًنمآ مكنم مييصأ نم معكص هللا ليسر

 © ايندلا هل تريح ايناكف هموي ماعط هدنع

 ىبيك أمد لق ىعالكلا راكب نب نارع ىنتدح 04 ةردح نب مصاعو

 لاق نسل نع ةدانق اسد لاق وهشب نب كبيعس آس لاق خاص ىبأ

 «) ثآثأ ص طمع ءهغعصح 02طء26 قأ ىببأد 710. 0:7 هية 17و

 رمد 1م. 1120ه 1الر م". 2) 4111 5عونول٠ 20122186 125115 كلل

 (دعسر) كدبعس مأ امدلنطخغز 7.١ 0:0 هوز قلو 117, ةءر 17, نم و

 1م 20 لْز دز" 1177 !مما»ا ا مز 708: 1م 600.5 عل كاف 1,011:

 116م عا 2201 هزدج ز 710. 7/1 مق



 ادام

 نم اَنابضق 2 ىلدعو هلأ ع لخدبو ىنيم توميو ىنابح

 كلاتطا ا نبا" ب 4 5 ٌليتيلف دلكلا ةّنج ىف ما اهنابضق

 ىنلو ىحف باب نم قوجرخ ىل م نافذ هلعب نم ه-تيرذو هلص

 © ةلالض باب ىف ولخدي

 يايهلا نبارع ىب ير بيرك وبا امك كلام نب ةدانجو

 ةلييغ ىتلح لاق ناحرلا دبع ند ىيكإ اينءالاق ىنادمهلا

 2 0 للا دبع نب بعصم نع ءديلولا نب د مساقلا * نع دوسالا نبأ

 لوسر نع كلام نب ةدانج ىع ةدانج ىب هللا دبع نع ىندنالا

 لفا َنْيعدَي ال ةيلفالمل لها قالخا .نم ثلث لق معّلص هللا

 © تيما ىلع ةحاينلاو ةبسنلا ىف ىعطو بكاوللاب ءةاقستسا اًدبا مالسالا 0

 نبا ىقدخ لق سابا نأ نب مدآ نب يي ىنتدح ةنيَذأ وباو

 «ببأ نع كك نبا ىلخ نب ىدوم نع دعس نب ثيللا اس لاق

 دودولا دولولا مكئاسن ريخ معلص هللا لوسر لاق لق ةنيذا قا نع

 /متالانتخملا تاجبتملا-مكئاسن ٌرشو هللا نيقثا اذا ةيساوملا ةيئاوملا

 © مصخألا بارغلا لثم الا نهنم ةّنِل لخدت ال تاقفانملا نع هو

 00 كلط دبع نب هللا دبع نب نمح ىتدح و ةليضت ىباو

 لق 2دكيبع ىنأ نع ىعازوالا ىنتدح لق ديوس ىنب بويا اس

 00000 دلسرع. 2) 000: ىلوتسلح 06 له 11ةلزدع 11, ا":
 ) 1طص 35]25120 1, ه.د مساقلا ىب ديلولا. 2) 1ةذد 0:4

 1, ١86 ةلئسسم طزود4026 ةجم6118غ هللا حيبع. ه) ©00. ةاقستساو

 ب, يتموتنع 8هعءط. (881.) 197, .١١٠ مي) 000. تالاتكملا تاحببتنلا و
 كك. مهن, 11, 152. 1ص 1ةلزةخت 117, ١ تافلغخملا تالجرتملا. ى) آه

 #02 ه2ي143ه 17, م خلضن . 7) 1510. 2003102 ىب ناميلس بجاح
 كلملا كنيع.



 معرب

 لاقف اهيف نوواعتي نيح رانلا لما ىلاو اهيف نوروازني نيبح ةنكل

 رظني نا كرس نم لاق مث مزلف تفرع منلف تفرع معلص هللا ليسر
 كلام نب ثراسخل ىلا رظنيلف هسبلق هى نامالا هللأ رين كسبع كا

 © تهشتساف هل اءدف ةداهشلاب ىل هللا ةعدا ثراحل لاقف

 :لصاو نب ىلعالا دبع آس معلص هللا ليسر نع ىور هارمكلا وباو
 امد لق نيكد نب لصفلا ميعن وبا اس ءالق عيكو نب نايفسو

 لاق ءاريخخل نا ىف دواد هبا ىنربخا لق قاسحما نأ نب سنوي

 كثديأوف معاص هللا لوسر دهع ىلع رهشا ةعبس ةفنيدملا تطبار

 ايهلص ةيطاثو لع باب ىلا ءاج رجفلا علط اذا معاص هللا لوسر
 0 تيبلا لما سجرلا مكنع بهذيل هللا كيري امثا ةالصلا ةالصلا لاقف

 8 اريهطت مكرهطيو
 قىتدح لاق ىأ ىنتلح لق فوع نب دسح ىنتكدح راخهلاو

 لوقي معّلض هللا لوسر بحاص راّذهلا عمس هنا سابعلا لوم ريقش

 ام ةرييغو فيمسلا ربخ نم هماعل ىف اًفارسا هنم ىارو سابعلل
 ىزع هللا هلصبق ىتح ربلا زبخ نم عبش معلص هللا لوسر تيار

 © لجو

 لق ىرصملا نإبا نب ىيحج نب هايركز ىنتحح فرطم نب دايز
 نع ىبراكملا ىلعي نب ىبج اس لف ©باكشا نب كا 07

 نم كابر نع ىنادمهلا :قاسعأ نبأ نع 0 نب رام

 هم ابكي نأ, بحا نم ليقي معلص. هللا ليسر تيعمب لاق بفرطلا

 2) 10651061 ةكتاتتت ىف زد ك00. مهرماعتن طقةقع. ة55ءاقواتتت. 1اندح 2130] ةنع

 1, ه17 هبلق هللا رين. 8) 0034. اهدا. 6 004. لاق. 422

 باكشز 7710. 142 1, الع ,

3 1 304 



 مع

 فوع نب ديت ىتتدح معلص هللا ليسر نع ىور « ةمطاف وبا

 ىنثدح لاق ىلا ىنتدح لاق ليعامس نب ديحن ىتدح لاق

 تدر ذم نيدربتك :ناك لق: ديبع نبا حايرش نع مضيض

 ىنتثدح هللا ليسر 00 هللا ليسرل لاق هنأ هتدح ةيطاف ابا نا

 تلقف اهل لثم ال هناذ ةرجهلاب كيلع لاقنف هيلع ميقتسا ليعب5

 هناف مايصلاب كيلع لاق ءديلع ميقتسا لعب ىنتدح هللا 1 أب

 الع ميقتسا, لعبا ىلا ليسو اب .ىتكح .تالقف لاق هلا لثم, ال

 ةدج# نم كحست ىل كنان لجو زرع هلل دوجسلاب كيلع لاق

 © ةعيطخ اهب كنع طحو ةجرد اهب لجو رع هللا كعفر الا

 لق كيعس نب نامتع امس لق بيرك وبا اس خةفيذح ىب بهوو

 نع نابح نب عساو همع نع ىيج نب وربع نع دلاخ آس
 هسلجمب فحا لجرلا لق معلص هللا ليسر نا ةفيذح نب بهو

 © هسلجكم حا وهف عجر رث ةجاح ىلا مق ناف
 جاجل اس لق 2ىزارلا ىبوم نب لهس ىنتحح كلام نب ثرامخلو

 عيقر نب كيز نع ثيل نع طوخ نب بويا نع رجاهم نبأ
 نيوم ىذا معّلص هللا لوسر هدنع لق هنا* كلام ىب ثراخل نع

 ةقيقح ليق لكل ناف لوقت ام رظنا معلص هللا ليسر هل لاقف اًقح
 تايظأف تنامطاو ايندلا ىع ىسفن تفرع هللا ليسر اي لاق

 لها ىلو لجو زع ىبر شرع ىأ رظنا ىنأكف ىليل تريسأو ىراهن

 0 01 0517 717-0 706 عا ابا © 0202) ©6000 572. 20

 اهميلع. 42) آ.عءالم ةصععتأم. 1ع ]هدع 126516316 12 ىراولا عا

 ناجل 560 510: ا عا كرا ثيراوا 26 اة 18 عا 2. 601276 )2 ١

 411132 5021م51. (000. دكلرع لاك لاذ ءاتتت 51820 511212 11500116 لاق .



 انوار

 لق سلج اهلف كلاو لال امئاذ سلجا لاق هللا ليسر اب سلجا

 هسني مث مث هايا همّلع ًريخ هب هللا دارا نم تاملك كيّلعا الا

 فيعض ىّنا مهللا لق لاق هللا لوسر اب ىلب لق تومي ىتح كلذ

 كنجرب ىنغَلِبو ىتيصانب ريخل ىلا نحو ىفعض كاضر ىف ىنوقف

 5 اذو نأ لعجاو ىتبغر ىهتنم مالسالا لعجاو كنير نم وجرأ ام

 © كدنع اديعو سانلا دنع

 نب كيو آس لاق مدآ نب رشب ىنتتدح « لاله نب هللا دبعو

 هللا دبع ىالوم ىكت-ح لاق ناربع ىبارشب ىثتح' لاق باكل |

 در ىلع هدب عضوف معلص ىلا ىلا نا نى بهذ لاق لاله ىبأ

 ؛ومثأق راهنلا مئاص رعشلا ريثك اًريبك اًطيش هتيارف لق ىلع كريو

 68 ئىخوفاب : ىلع معلم "هللا :ليتسرا تي. دري :ئيسنا انا لاق 0
 نب ديح ىنتدح 0 نب هللا دبع نب قاع مع عانمو

 3 جيش ناميلس ٠ نا نب هللا دبع امد لاق رماع وبا اس لاق رعم

 نع بيبخ نب ك<للا كيع نب نانعم اند لاق ةنيدملا لح نس

 ؛ةمعلص هللا ليسر انيلع علطاف سلجم ىف انك لاق همع نع هيبا

 لاق سفنلا بْيبط كارث هللا لوسر اي انلقف ءالم رثا هسأر ىلعو

 ال معلص هللا ليسر لاقف ىنغلا ركذ ىف سانلا ضاخ مث لجأ

 بيطو ىنغلا نم ريخ ىفّثا نمل ةضصلاو ىقتآ نمل ىتغلاب سلب

 © /معنلا نم سفنلا

 ©6) ىلا11 لاله دبع 5. لالغ نب دبع 710. 1طص 220)ةع 11, مزز“ ,

 7( 01 ا للا حا ع 1 +) 14 نت. ىبا

 20,600. د. 5.١ كر ةلمعتق ةعما11616رالق بيط تو لسغ رثا هيبلعو

 هلهأب ملا هنا اننظف سفنلا. ر”) 14 ميعنلا .



 نار

 هللا لوسر تانك أل لات قا ءانه مكوبأ ءىبجك ىتح تنلاقذ

 محن تناك اهنا ركذاذ لاق ةتيملا محل نع اناهني انءاج دق معّكص

 © اهانافكأف نيم

 ىب هللا دبع ىنتكح ةرصبلا ناّكس نم ةريبغ نب كيوس عنمو

 سابا نع لكني نب ملسم نع ىودعلا خماعت بأ آس لاق 2 حور

 كثتيدح انهام ىلا ؛ ةروبأم كس وأ 9 0 عل ءوأأ 0 ريخ

 ةرومأملا ةرهملاو لضنلا ةكسلا لق هثيدحح ىف كقانلا دا ازو ىءادصلا

 © حلولا ةريثكلا 0

 ةئابش ا لاق تيكاسلا نب فيوز ىتدح لابس يأ 1 انهو

 تاما: اوذأ 0 هللا ”لينلر لاق لاق 1 نع لاهنملا" قا نع

 © هعولط ىلا مجنلا طوقس نيب ام ةئسلا

 أمد لق بتكملا دوعسم وبا ْىلالهلا هللا دبع نب ديحن ىتدح

 5 نابا نب كح 0 م لاق مالس ىب دكيعس

 كثادر ىلعا لاقف سلجا لاقف هءادر هل طسب معلص هللا لوسر هأر

 ©6) 1١ «. ةنابع نب حور هءع. 0:7 ه1ص7ة8ه 11و مز . دع ء«ملعطد

 1060م 015ءاطصتت5 (ءأ. كان22 )ةثبثكر 85) همطصعتت تطا3 1[ ةطتطقع 1155

 ىسبع نب ورمع٠ هز 12 الط كدر دنا 1117 ب" 201277 كاك مر

 2. 170ه, 011 5ءون11625 1520110 0ع 1316 كان5 ثفوسألا 23113415
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 اذهب ىنتلحو «ةفيصو فذئموي ىو هتنبا بنيز اولاقف هذه
 نب ىاحا آند لق ىزغلا ورع نب ديح ىب هللا دبع ثيدلل

 بودننأ وبا :ناكرلا نبع" نتا نافيلس اسالك ىلملا

 أس لاق ىهلل دايح ىب ةبتع كيلخ هبا اس لاق  ئىقشمدلا

 ةهللا لوس, تيار لق هّذج نع هيبأ نع ىدزالا كددم نب بينم

 ايكلفت هللا الا هلا ال اولوق سانلل لوقي بهو ةيلهالل ىف معلص

 نم متنمو بارتلا هيلع اتح نم عنمو ههجو ىف «لغت نم منذ

 لسغف ءام نم سعب ةيراج تعاجن راهنلا فصتنا ىتح هئبس

 ثيدح لثم ثيدامل رئاس ركذ رث ىرشبا ةّينب اب لق رث دهجو
 10 © لهس نب ىيوم

 اديك ند

 رايخلا نبا ةعبتر نب ل نب ديز نب كلام ىب ةزعلسأ وهو

 ءأبس نب نالهك نب كيز نب كلام نبا
 معلص ىبنلا كرذا ةراع ابا ىنكيو ىناويكلا كيري نب ريَخ سبع

 8 ناكو كلذ ركذي هناو هيلع درو .معاص-:ئينلا, بانك لا كل

 «نيفص هعم دهش مع بلاط ىنا نب ىلع باكا نم ٌلَعَي

 علس نب كلملا دبع ىب رهسم آس لق دلاخ نب دمحم ىتحح

 تربك لق كنا ةراع 00 ريخ كبعل تلق لق ضاءانن لاق ٠

 رمأ نم ركذنت لحمو تداق ةفغس ةثامو نورشع لات كيلع ىنأ مكف
 م 5 1 7 2 012

 ه0 انيعطا نلقف اردق انل ناخبط ىما نا وكذا لق اعيش ؟لاهكلا

 2) 000. لفتر 1هداحم الان1ع.ز 710. 1101م م777. 70+ كعءع]. 153: .8) 6

 ء 05 4
 انانهواتع 106م زد 600. 7ان1عم خلسوأر 710. ع. 1203: )وه... )2 

 هعع. 32087. دايذملو 1> 0:0 همام قةأهع 111و !بب :نلفاتل .



 ام

 معلص هللا لوس, تدهش لق ىئذنكلا ثراخل نب ةفرغ تععمس لق
 ارق نست ايا ىااوختا لاقف نحبلاب :ىتأو عادولا ةحح ىف
 انعط رث اهالعأب معلص هللا ليسر فخاو :برلل «لفسا فخ لاقف

 © مع ايلع فدرأو هتلغب بكر غرف املف ندبلا اهب

 اك لق ىيلولا نبا ناكرلا ىبعاانت, ليقن نب هللا ىبع عنمو و

 كليع نع ىلشهنلا ركب د هدأ ع لاق ىقشمدلا ديعس نب رع

 ال6 نع ميلس ةقا نب _ناميلس ةملس .ىا .نع راس. ىب هللا

 هللا غرف ىق ثلث معلص هللا ليسر لق لق ىدنللا ليفن ىب هللا

 | 0١ ادبس انهن اوكهتنت الخ نيف هنسسقلا نم لجو رخ
 - ه 2> 2 ©

 ىلع مكيخب امنا فاعلا اين اي هليقي لجو رع هللا مناف مكدحا

 قيحي الو 2ليقي ىلاعنو كرابت هللا ناف ا نك مُكسُفنَ

 نمو «ليقي ْعَم هللا نافذ مكدحا ّنثكني الو هلقأب الا هئسلا وكملا
 د 3

 © دسفت ىلع 0 امذاق كك

 معلص هللا لوسر نبع ىور نم دزالا رئاس نمو
 دع نب ناميلس اند لق لاهس نب ىنوما ىتلح ىدزالا .بينم و

 نب .بينم امد لق مدايح ىب ةبتع اس لاق ىقشمدلا ناجرلا

 يف معلص هللا ليسر تيار لق هّذج نع هيبا نع ىدنالا كردم

 ' فصتنا ىتح ايحلفت هللا الا هلا ال ايلوق سانلل ليقي ةيلهاجلا

 ةينب اب لاق رثث ههجو لسغف وءام نم سعب ةيراج تءاجن راهنلا

 «©) 1ك لفساب, 5341 ان ؛ءالئان5. 2 75) 1ك ذط 0:46 هن ي/ةلع 111 و

 ركل ع لط٠ص 82 له هطص. نبا. ) 101. 20 75. 24. 4) 1501. 5

 "5. 41. 6) اكم. 48 785. 19. ميز 000. ناوزغ. ى) 000. لام.



 يارا وج “

 زمرخأ ب

 ديلولا نىب سابعلا ىنتدح ىمرضتمل شاع ىب ناجرلا دبع نمو

 لاق اضبأ يازوالا انتلحو « لاق 0 0 انف للق أ تا لاق

 لتاق هل لاغذ ةادذغ تاذ معاص هللا 0 اذب ىلص ليقي ىمرضلل

 00 ّ 0 نقر از لق ةادغلا كنم رو رفسا كقيار

 نيب اهدرب تدجون ىفتك نيب هدي عضوف بر اب ملعا كنا

 قلذَعو ةنيآلا هته ةءالق“ رق. ضرالاوافمسلا "ىف امدتتلست 00

 لاق نينقوملا نم َنوُكيلو ضرألاو تاومسلا توُكلم ميعاوبا ىرث
 نام لق بر :تاراقكلل ىق: تلق حملا ايا لالا ال ل ١
 لا ىف سولو تاعململل ىلا مادقالا ىلع ىشملا تلق نع

 لعفي نم لو دهراسكملا ىف هنكاما ءضولا غالباو تاولدعلا فالخ

 ةئاحلو مييك مم نم ؟نكيو ريخ تك ربخ شعي كلذ

 ليبلاب موقت ناو مالسلا لذبو ماعطلا ماعظا تاجرّدلا نمو هما

 !ة كرتو تابيطلا كلعسا 2ىننا مهللا لق هطعت لس ماين نسانلاو

 مقال ىف لفت« قدرا .اذاو لع بوتت+ نآو :نيكاشملا تحي تلا

 © 4 فحل نهنا هديب ىسفن ىذلاوف َنهومَلعتف نوتفم ريغ ىّبوتف
 اةردينك نمو

 نبا نع قدهم نبا نع تثّدَحا ىدنكلا .تراتل ىب ه ةقرغ

 هم ىدزالا ثرامل ىب .هللا دبع نع نارع نب ةلمرح نع م كرابلا

 «) !1عصحمع ملسم ىب كيلولا. 25) 000. ىلد. وأ 1501.6 75: 6

 65) 00 نبكي ٠ 2) 100:5 2 121600: فرع. 1710. 640

 («00. ه5. 411, 1 196 .) ءأ 0:06 هم2يزةزع 117, ,١11 نآاآ 226ع

 61201610 ع> 596. ر/ك) 000 كريم ا .



 م

 0١ لهشا نعا هربخا ىورفاعملا ئيعت نبأ لتيعامما" قع نافيلس

 ىم نم لق معلص ىبنلا نع هيبا نع ىنهمل سنا نب ناعم
 ىمحي اًكعام هيلا لجو رع هللا ثعب هباتغي ففانم نم اًنموم

 ديري ءىشب اًنموم ىفق نمو منهج ران نم ةمايقلا مو دهمكل

 اك 6 رك ا ىتح منهج رسج ىلع رعو لج هلا ةسبح هنيش#

 © لاق

 معلص هللا ليسر نع ىور نم ءامسأ ركذ

 نييرعشالا نم :
 6«بكحشي ىب ليز نب ةددأ ىب نبت همساو رعشألا ونب مو

 برعي نب بجشي نب بس نب نالهك نب ديز نب بيرع نبا
 « ناطحق 2 ىبأ

 © ةدرب وبا هوخحأو هللا دبع ىبوم هبا نم

 أن لاق ىلعال دبع نب سنوي ىنتكح ىرعشالا كلام وبا نمو

 ااا وب تالا نعام ؟ىتبا ةدواعم /ةيرطخلا 'للخإ باظو نبأ
 ١ لح ىرعشالا منح قدا ناجرلا" سبح ' نع مكرم قار نبا اكلم

 00 011 شيلا" لجأ دق" معلم هللا ليسأ قع عمنا يكلم

 فسخ فراعملا هسوو ىلع برضيو اهمما ريغب اهنومسي رمكل ىتُما
 © /ريزانَحو ةدوق منم لعججو ضرالا هب لجو رع هللا

 تومرضح نم معّلص هللا ليسر نع ىور نم ءامسأ ركذ
 © ىمرضتل رجح ىب لثاو مانم
 2) 0 حو 5. سمكا ٠ 05) 0 دزأ ٠ ه) 1ص ©00. 5عوتاتتأ ان

 بتل. ا ديم نب ندليح نب كدر نب توعد نب 2) 1665+ نب

 كر اظل 220ءافقلل (201) ال1 )1 1251 ال1117 020

5 .878 5 



 ع

 هذخ ىلع هعارذ اعضاو ةالصلا ىف !طعاق معلص هللا ليسر ىار

 © وعدي وهو اعيش اهانح كق ةبابسلا هعبصا اعفار ىنميلا

 ناحرلا: ىبعااند لك راشبا نيا الن كراش نابع نك ا نمو

 ثراسمل ىبع نب عفان نع لجر نع بيبح نع نايفس اس لق
 ةعساولا نكسملا ملسملا ملا ةداعس نم معلص هللا ليسر لاق لق

 © :ىنهلا بكرملاو مئاصلا راو

 نبا نع ةملس ايبدالت نبح «ئباذاش ياض ند 2 جنمو

 نب راين نب درب 7 ىتدح لاق ىعجتتالا ناسنس نب لقعم

 ؛0 نم لق .معلَص . ىبنلا نا. ساشا نب ورع ملاح نع ئملساا هل

 © ىلاذآ كقف ايلع ىذا

 ىنتدح معلص هللا لوسر نع ىور درلح ا نب عاقعقلا عانمو

 نب ميعاربا نسب بوقعيو ناردص ناب فورعملا ميعاربأ نب سمح
 نب هللا ىبع آس لق ىسيع نب ناوفص اس الق نسال

 ذك هللا ليسر نأ ىملسالا دردح ىنا نب عاقعقلا نع هيبا ىع كيعس

 © ةافح ابثئماو 6 اولضتناو اونشوخحاو اوددعيت ليقي ناك معلص

 نب كبعس انك لاق بيرك وبا انت ىنهكلا سنا نب ناعم عانمو

 نب هللا دبع نع 5 ندب ىبك نع كرابص © ىبأ نع هه ديلولا

 ©) 171150 3115 اتق وربع 322مء12]1ئاتق. تانطل1 كهادز ع[ : ركم 655

 71601111 10 مركم ةاواتع 10ع 02161152 ء5وع ع ©021115101© انت نب راين

 مركم ( 0:04 هدو[ ققه ,١7 مز. 20 اظدرب وبا 51161112 هللا دبع د

 0:08 هلي/مققع 1ك7و او عر انط1 طقعع 630110 ءقأدغز 5ع 2ه0طتعات

 كرب وبا [ا11 ىناع. 75) 113 010016 14 11, اا, 621 1

 هما طم 117, اذ. اولعتتاو. 2 0600. ةدصع ةتتام 2) 660 5
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 اندنج

 دّدَحُم ٍروُنب مرق ىلع لحو ملقع تلارف مق نع ّلخرت
 د 0 نوُدََي ةادقو ىَنع هاوعكست موق لالَص ىرتتسي لقو

 لهشم لك ىف هللا باتك لتي 0

 دَع وأ مويلا ةيكض ىف اهقيدصتق بثاغ ةلاقم موي ىف لق ن

 عسي هللا دعسُي نم هتَبحشب هذج ةداعس ركب ابا 0 :

 8 نضرمب 0” اهدعقمو ةنانق هراكم بعك ىنب 5

 00 ل نان وب درك ىيدحا يعارأا سلخ .ىب ةدّيتُف عنمو

 نع قاحسا ىنا نع ليئارسا ان لق ىبوم نب هللا ديبع آس لاق

 ذا لئاقي معلص هللا لوس, امنيب لق ىعارتخل دلاخ ىب ةدينه

 اا ل انب لئناألف اًقيس ىنطعا هللا ليسر اي لاقف لجر هاتأ

 ومو رجتري ذخأف. اًقيس هاطعأف لق ال لق لييكلا ىف ممقت نأ

 ليختلا لقسأ دنع ْنَكَنو ىليلخ ىنعياب ءةرما ىَنا

 ليسلاو ا ٌبرضَأ ليحل ىف رهدلا «َنوْخَأ الأ

 1 ١ فيه اياك لطم ايذطل نحب لحاف لاز اف لاق ؛5

 دمج ىنالقسعلا فلخ نب دي ىنتدح ىعارخل ريمث نمو
 ماصع هاند لق ئبايرفلا اسد الق ص لها نم ّىئاطلا فوع ىبا

 000 دكا لك يمارخل رثع نب كلم اس لق: ةمادق نبا

 2) 0 ابعلست . 2) 17: كك 00 7 نولكدتقي. 62) 8

 وهو11ع 7628 11, 422: 1815ه. هذا* ه6 ]1ذ ا 0:7 هع, قل 57و

 ل" ىذلا انا. 2:0 ىنعياب 2111 ىلدعاع. 42) 0ءائمت موقأ . 6) ”118-

 011هصعطم 7مع1201326 53“, 00. 0غ. 4127, 5 193 ءا1ذش ةذ 2

 هادو ةقع 171, ١ 5ع



 معرس

 فسحاو' هالجاو  تيعب: نم. اهطابجاو املا ربكل رخه الرا
 تق نجيم هنيحتجتال انا سا

 هل :اًودِبق عانسحاو. اًرظنم ةقلشلا .ةرضنا وهف | نينصغ: نيب. نيف
 هرمأ ىلا اوردابت رمأ ناو هلوقل ارعبس لق نأ هب نوفكي ءاسقفر

 5شيرق بحاص هللاو اذه لق دنفم الو سباع ال دوش وفحص

 كلذ ىلعفالو هتبكت 0نيسمتلال هتقفاو نننك ولو انل وكذ ىذلا

 نوردي الو هذوعمسب لاع كمي وص جيصأو اليبس هيلا تدجو نأ

 ليقي هو ضرالاو ءامسلا 0 قي نم

 ديبم ما ىتبيخ الح نييقيفر هئاوج ري نانلا بهل وح

 10 لمحت فيفر مما نم حلفأف هب ًالكتراو بلي الون امه

 دّدوسو «ىراجج ال لاعق نم هب مكنع هللا ام ل

 دهشت ةاشلا ارلأست ن نا مكتاف» .اهتناو اهتاش ىع مكتحا 1

 كبزم ةناشلا و ةرض جبرطب مدل 1 لئاح ةاشب اهاعد

 د مث رحصَم ىف اهل ركن 1 بلاحب اهيَدَل انه ”, ةرداغف

 15 دبعم مأ ىنييخ ىلع او ذخأف معاص يبن أاودقف كقو 0 عينت

 ليقي وفو ناسح هباجأ, مغلص ّىبنلا وقل تح
 ىدتْيو هيلا ىرْسُي نم سّدقو يبن غنع لاز موق باخ دقل

 2) 0 هانشي ءأ 10015 مديكادمقي. (000. 7 ان 3 56 1

 رص ءمصصتت. م. 24و لع 1عءلمصع تط1غ36. )6  000. ظنا. 6)

 يول . 2 4) طز. الق هنسن الح ذص مقتع. 2 000 ىزاجادو

 2. يرام. . رع) 099. دول(, كازا دم . ميز 29ج 430

 /) طز. بلاحن ©: اهب ردي, 604. 437 اهتردب بلا  اهرداغف.



 نير

 ىّتح اوقسو تبور ىتح تبرشف اهاقسف لابثلا «دبلغ ىتح اجت
 ىتخ لهت دعب اًللع اًعيبج اوبرشف مرخآ ميقلا ىفاس لاقو اوور
 ام لق اهدنع هداغف ءّدِب ىلع اًدوع ايناث الق ارب رق اوضارا

 اتاجت ةالّثخ ارنعا ىوسي دبعم وبا اهجوز ءاج نأ تئبل

 َبِحاع نبللا ىار اًسلف ْنِهِب 4 َىَقن ال ليلق نهم اله هكواستا
 الق تيبلا ف ةبولح الو ةسيراف هاشلاو مكل انه..نويا- نم .لاقو

 تببكو تيك هتيذح نم ناك كرابم لجر انب رم هنأ الا هللاو ال

 كبعم ما اب ىل هيفص انل ركذ ىذلا شيرف بخحاص هللاو ةأرا لاق

 قلكلا نسح دبل يلع ةءاضولا رعاظ الجر تييبأر 6«كتلاق

 ّجَعَد هينيع ىف ميسف ميسو ةلْعَص هب ريف دو وهلْجُت بعت ل»
 لحكص ىف ايناو ىربطلا لاق 8لهص هتوص ىفو فقد هراغشأ قو

 لاق ةفاثك هتيحل ىو عطس هقنع ىف :لجر نرقا ول لحكا روخا

 اهس ملكت اذاو راقولا هيلعف نمص اذا ةاقاثك وه امّثاو ىربطلا
 ل

 لصف فطنملا ولخ نرّدَكاي مُّطَن ثازرخ هقطنم نك ءاهبلا هالعو

 2) (000. هبلع. 17ه 1عععدتس هتلع 51 لامث طقطعأانع من0 مآ.

 اةلاكبك (2062 1 50): 600.66 1)). لامتلاو 5604 10]: م1126 6

 ةوغرلا» ©08. 437 لاميثلا هالع ء طقطعأ 5 ءمدصصص. ةلابث عبج لابثلا

 ةوغرلا كو. 2) المج. 6) 1])1: قواسق ام ىره تنم ىك واسني

 الره ذص طممقتو. 56ع. 00. 435 1ءععدكتسل ءقأ ل 4) 000. ىغت.

 2 9007 لاف. .-ر/) 0 عّلبتم 25) 8002 7 لك © 2001
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 نسل

 دلا نكت وز ىبلا ةاهتنوست 0 بئاغ ةلاقم ميي ىف «لق ناو

 لعسي هللا دعسي 3 دحكش هلدج هنا ركب ابأ 5

 دصرمب يمول اهدعقمو مهتانق ماقم بعك ىنب وهج

 5 ىب رشب آس لاق ىقوكلا قاكحسا وبا ه ىراقلا ميعاربا ىنتدح

 كو . ىبا كلكلا "ىدبع احلا لاك وكلا ديحا هبا نسح

 ىارخل دْبْعُم نأ نع ىكنلا حايصلا نب رخلا نع ىجحنملا
 يه ةنيدملا ىلا ةذكم نم رجاه ةليل َِ معلص هللا لوسر 7

 نب هللا دبع جليلدو ركب ىنأ ليم ةريهف نب رماعو ركب باو

 ؛0 ةزرب ةأرما تناكو ةيعارتل دبعم ما ىتميخع اورف ئتيللا طق

 اهولاسف ىقستو معطت رث ةميثل ءانغب 0 ىبتحت 8 56

 اذاو كلذ نم ايهءاهوبعا١ امبيصي ملف اوتشيل 0 رمت

 مكروعا .ام ءىش اندنع ناك ول .تلاقف نوتنسم نولمرم مقلا

 ام لاقف اهتميخ رسك ىف ةاش ىلا معآص هللا ليسر رظنف ىوقلأ

 15 لاق منغلا ىع نيكل ناش نتلاق كبعم مأ اب ةناشلا ع

 نأ نيذذأتفا لق كلذ نم دهجا ىه كنلاق نم نم انهي لكيم

 امدف اهبلحاف اًبلح اهب تيأر نا ىمأ, «ىبأب معن تلق اهبلحا

 لجو زع هللا مسا ركذو اهعرض مسف ةاشلاب معلص هللا لوس

 هيف بلت طعرلا مضيري اهل هناب انلف ترتتجاو تردو تّجافتف

 0 لاف. 65) 000. بياع. ) 000. 5. م. 5«وعانعمتوةو 0

 وأ 12 ©«00. 43 (ىنلا فلخ باتك) 2. 2:98 5600. «غ 35110 16د
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 م1

 رو «هلكذ هبغي فلخكلا نسح هجولا جلبا ةءاضولا رهاظ

 ةلكت هبعت مل يه امّناو ماشع وبا لاق اذكع ةلعص هب روت

 هراغشأ ىفو معد هينيع ىف ميسق 0 ةةلقص هب ووك مثلو

 4 خيشلا لاق ليص هتوص قو تكفطع ماد وبدا لاق © فطو

 هالعو امس ملكت ناو راقولا هيلعف نيمص نأ نرقا ٍيزا «ةسفانك

 بيرق نم هالخاو هنسحاو كيعب نم هاهباو سانلا لمجا ةاهبلا

 مظن تاررخع هقظنم نأك مرذه الو ررن 92 لصف فطنملا واح
- 2 

 4 هد ك ب
 .ءيجوو

 10 نوفكإ ءاقفر هل اردق هنسحاو ارظنم ةتلثلا رضنا وهف نينصغ نيب

 هلوقل ايتصنا وه امّناو ىربطلا لاق هلوقل اهتصن لاق نأ هب

 لاق . .كنقم الو سباع.ال وضح دوقحت دوما ىلا !ورداتبت وما ناو

 نأ تسمي دقلو ةسّكي ركذ ام هرم نم انل ركذ ىلا شيرق

 154 ةسكبب توص جحبصاف اليبس كلذ ىلا تحجو نا نلعفألو هبت
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 نا

 م0 امي

 كبعم ما ىتييخ ىلع اورف طقيرالا ىب هللا دبع ىئثيللا امهليلدو

 معطتو ىقست مث ةبقلا ءانفب ىنحن' ةدلج ةزرب تناكو ةيعاوذل

 ناكو اًنيش كلذ نم اربيصي ملف اهنم هورتشيل ارو امل اهولأسف
 رع امناو ىربطلا لاق نيتشم ماشه وبا لاق نيلمم ميقلا

 ام لاقف ةميخل وسك ىف ةاش ىلا معلص هللا لوسر رظنف «نيتنسم 5

 | لا نع فيلل اهلك ةاشاا تنل دلبعم ا اي: ةاشلا هذع

 نأ ىل نينتأتا لق كلذ نم كهجا يق سلق نبل نم اهب له

 امدف اهيلحاذ اًبلح اهب تيار نا ىّمأو أب معن تلق اهبلحا
 يف اهل امدو هللا ىمسو اهعرض هديب سف معلص هللا ليسر اهب

 بلحن طعرلا ضبري ةاثاب احدو ترتجاو تردو هيلع سّجافنتف اهتاش0

 هباكصا ىقسو تبور ىّتح اهاقس رث هاهبلا هالع ىّتح اًحَت هيف

 دعب ايناث.هيف بلح رث اوضارا مث مرخآ برش رث اوور ىتح
 للقف اهنع اولحتراو اهعياب» اهدنع هرداغ مث ءنالا الم ىّتح ءَدَب

 اناجم ارنعا قسي سدبعم وبا اهجوز اهءاج ىتح نتبل ام
 ىنبالا دبعم وبا ىار املف ليلق نه ىّكض الزه « نكواست ه5

 الو لايح برع هاشلا» دبعم ما اب اذه كل نيا نم لقو بجت
 ”0 اه لجراانب رماهلا هلا هللاو ل نلت تيبلا ف ةَبولَح

 الجر تيار تمل دبعم ما اي ىل هيفص لق اذكو اذك هلاح

 2) نك واستيو 7 نكراشت ءاتتت 7731: .1٠ كراس 6 20

 آه 600. 43 (ىنلا قلخ بائتك) 2. 228 كراشن 0101115 655

 2016160 12 1012103عر 560 م20 فيكصت 13عأات. هاذ 0

 56 قواسن ام, 560 1266 0110011 ]101411 5 ىف +120

 ةهصاخل 2051111122. 65) 000. 5هع. بيلخ .



 ار

 ىقو .هاتآ ارث: :ىرما : ىنثرا .ىلع ىلا معو ئسفن وش ىنق مكللا

 امو تنلعا امو ت تروس ام ىل رفغا مهللا لق لق لاق ليقا ام لاقف ملأ

 © تلهج امو تملع امو تدع امو تاطخأ

 ىزعلا دبع وهو نول نأ نب نوجلا نب دكص نب ناميلس مانمو
 8 ىرأ لبق ههنا. ناكو « فرطم ابا ىنكي ناميلس ناكو ذقنم نبأ

 عم كهشو ناميلس معلص هللا لوسر همس ملسا املق راسي ملسي

 ىكهشي مث هنا ليق دقو نيفصو لمجكلا هلص بلاط ىنا نبأ لع

 نيبو دق مضسلا ييرضإ سس

 ذكموي و2و وربمم نب نيبصنلل ى د ديزي هلزتق ءايسيقرق خيحانب ةدر

 10 ثيداحا معاص هللا لوسر نع ىور ميما بحاصو نيياونلا سير

 ىلع ةرحكقي ال وا ةركقن ال ىلايل انثكف معلص هللا ليسر انانأ

 © ماعط

 (5 هللا لوسر نع ىور 550 نب رعشألا كدلاخ نب نئببحت مانمو

 نب مكلل نب نابيلس نب ديح ماشع وبا «ىنتكح ام معلص

 ىتلح لاق ىعبولا ىبعكلا ر اسي ىب كتمبات نب ناميلس ىب بويا

 «ببا نع ماشع نب مازح نع بويا نب مكحلا نب بويا ىمع
 0 تل

 ةريهذ نب وماع رحب نأ ىلومو ركب وباو يَ ةييكملا كل اًدجاسهم

 ©) 000. رطم. 5) 000. ردقد. 2) 11301160 ءوأ زض #01 ه

 م1082 1, مخبر هعمل. ءا ط7 7

83 2082 
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 الط هسفن نما اهنا انصاخ .ةالص 'ىتما, نم. ىلع قاط "نم : معلص

 اهب هل بتكو تاجرد رشع اهب هعفرو تاولص رشع اهب هيلع هللا

 © تاّتيس رشع اهب دنع احو تانسح رشع

 نمآ « نم معلص هللا 0 ا اا ضعب ركذ

 ىف هتافو دعب هنع ىورو هنايح ىف هعبناو هب
 ىميلا لئابق رئاس

 نالهك نب كيز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزالا نم مث

 ١ ةعارخ نما ناطحق نب. برعي.!نبابجشي. نب: أبس نبا

 نب ةقراح نب ةعيبر نب ورمع 5 ىنب ىدعو جيلمو بعكل ىذب

 ىرما ىب فيرطغلا ةقراح نب ءاهسلا ءام رماع نب ءايقيزم. وربع

 راع ماابي انماء سيفا

 0ةسبيرج نب مث دبع نب فّلَخ نب كيبع نب نيصخلا نم
 وبا وثنو وربع نب بعك نب ةيشبح نب ةرضاغ نب ءةمهج نبا
 لق ىيمح نبا اس معلص هللا لوسر نع ىور نيصح نب نارمع

 روصنم ىع سيق لأ نب ىنعي وربع اند لاق ةريغملا نب نوراه اسد ؛5

 معلص ىبنلا ىلا هنا ديبا نع نيصخخلا نب ناريع نع ىعبر نع
 للم هموقل .اريخ..ناك بلطملا دبع كم اب لاق ملسُي نا

 لق لاقذ ىنملع لق رث مكنت تنأو مانسلاو تبكلا هعطي ناك

 2) 000. نم. . 65) 0 ولد ©) 000. سيئ. 2) 52:0

 «00. ©هخغط. 411, 1 36 5. 1. انآغ.و ةابيرحح هغ وزع 11056621610,

 229. 11 26: آذر, #0 همز قةقع 11, "نه ةبيرح, 197, 1” :فيذح

 .ها ه> 2113 1530. خمرج . ه) 5زع وقتمواتع 5361 ع6 0# 1.1.. 705[1-

 530 0+ 14 ء» ]11353 2301. ينيج



 + دايت 062: في ديقي

 مبعد

 هكرقنو نآرقلا أرق نك ملعلا بهذي فيكو هللا ليسر اي انلق
 دايز كما كتلكت لق ةمايقلا موي ىلا « مهءانبا - هكرقيو انءانبا

 ىراصنلاو دوهيلا هذه سيلوا ةنيدملاب لجر هقفا نم كارأل تنك ن

 «:اييدخل اني توب | تا يررسراو زوجا ل ل
 نب هللا دبع نب دكيحت ىنثدح ىراصنالا مههاربا نأ وبأ عنمو

 نع ءئعاوتسحلا ماشعه انس لق لضفملا نب رشب اسد لق عيزب

 نع دنا "هنا, نطعاةفراصيإلا مإزلا تجا نس تكل
 انيحن رفغا مهللا تيملا ىلع ةالصلا ىف لوقي معلص هللا لوسر

 هينتدتحو ««انريبكو انريبغصو اناثنأو انكذو انبئاغو اندهاشو انتيمو

 10 ىيك نأ ىعازوالا "امكن لاق ماسم ىب كيلولا اس لاق قل ىبأ

 نأ هتلح ليهشالا دبع ىنب نم لجر ميعاربا نا نع هتدح

 مهللا ليقي ةزانج ىلع ىّلصي معّلص هللا ليسر عمس هنا هثّدح هابا

 انريبكو انريخصو, اناتنأو انركادو:ابضيفو "بيصور انجاو هم

 ىيحك لاق هدعب انلصت الو هجا انمركت ال مهللا انبئاغو انحهاشو

 45 هتييبحأ نمو هيف دازو هلثع مكلص ىلا نع 4 ةملس وبا ىتلدحو

 © ناجهالا ىلع هقونف هتيفون نمو مالسالا ىلع هيحأف

 امد لق عبكو نبا اند معلص هللا لوسر نع ىور ىراصنالا ريمعو

 ؛ىربطلا كش ىبلعتلا وا «ىبلغتلا ديعس نب كيعس نع ىلا

 ىنلا لق يرحب ناكو هيبا نع ىراصنالا ريغ ىب كيعس نع

 ه) 000. واننا. 6) 000. امد. © ]3عمغ 11, هب, 21 ىلاوتسدلا.

 "13016 ءوأ زذص 0:0 هليز4هطه اآ, ”*|. )2  آص ءم0نعع 205ءضطاع

 دا ه) ]م 11ه:/1481/: با“, + طمع مادعوءقط]كاتتز 056 هأآع

 ماهم 117, ١م, 3 ىلعتلا .



 وج

 هللا لوسر اي غامعا كملاق «لاق- ىقرزلا ةعافر نب كيبع نع رماع

 ءىش ناك ولف معن لق ةرهل قرتستفا نيعلا مابيصت رفعج ىنب نا
 © نيعلا تقبسل رذقلا فبسي

 امد معلص هسللا لوسر نع ىور عفار نب ةعافر نب الخ منمو
 دبع نع كيرش نع ىمع امد لق ىرعزلا دعس نب هللا كيبع#

 عفار نب ةعانر نب دالخ نع ىيحج نب ىلع نع نوع نب هللا
 ىلصف سلاج وهو مغلص ئبنلا لا لجر ءاج هلق اًيردب ناو
 ىبن لاقف هيلع مآسف هللا ىبن ىلع فقوف فرصنا مث هنم اًبيرق

 رث ىلص امن اًوحن ىلصف ّلصت م كنان كتالص ٌعَأ مغلص هللا
 دع معلص ىنلا هل لاقف ملسف معلص ىبنلا ال كرف فرصنأ ؛0

 0001 اها لك .قايلع هللا قنا اي لاظ لصق كبت كئالض
 عجاف تعكر اذاف ارق نا هللا ءاش امي أرقأ مث ربكف ةلبقلا ىلا
 كتعفر اذاف كعوكرل نّكمو كرهظ دكماو كيقبكر ىلع. كينحار

 نكف تدج اذا اهلصافم ىف ماظعلا عجرت ىتح كبلص مقأف

 كلذ لثم لعفا رق ىرسيلا كذخن ىلع سلجافن نععفر اذا كدوج“ ؛5

 © غرفت ىتح ةدجسو ةعكر لك ىف

 نب ةضايب ىنب دحا نانس نب *بلعت نب كيبل نب دايز مهنمو

 ان لق عيكو نبا آس معلص هللا لوسر نع ىور فيرز نب رماع
 | ا ارا نع ادخل حلا نمر السا رع شعالاب قع فا
 ملعلا باهذ ناوا دنع كاذو لاقف اًديش معلص هللا ليسر ركذ »

 ه) (01. 05:0 هج /ةقع اك, "14, اك هوأ. 17111 , هر ا[ هواتتم 7, لو 3.

 5) 000. معن ٠ ه) ن1. 0:08 هلي/زةقع 11, الور 5 هك 5600

 انآ 11 6015 1 5هوو.5 5ةءطفتتل (801.)1١و !طبمؤال 3 5 -



 مر

 نب هللا. ميت وهو راجنلا .نب كلام. نب منغ 0« نب فوع .© نبأ

 راصنالا نم نيعبسلا عم :تبقعلا كيت جررزشل نب ورع نب خبلعت

 مس ب 2 5 ِِ

 معلص هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو قدنكلو !اذحأو ارب كهشو

 ةرغالا كلام نب سيقلا ىرمأ نب 0 نب سيق نب كتمباث عانمو

 نع ىور جرزخلا نب ثرابلا نب جرؤلا نب بعك نب ةبلعت نبا ل ل دل 0
 قدصلا ىلعال دبع نب سنوي ىنتد> ثيداحا معلص هللا لوسر

 هربعا ىع :ىكملا ”ناجرلا :ديع نب نواد ااه ؛لاك_ بعيو ننال

 نب سيق نب تبث نب دمح نب فسوي نع ىنزاملا ىيج نبا
 10 هبلع ليخد هذا 5 معاص هللا لوسر نع هليج نع بدأ 0 0

 خا رت سامش نب سيق نع سانلا بر سابلا فشكا لاقف

 31 ديشفا هام ف حدق ىف هلعجن ناحكطب نم ابار

 امد معلص هللا لوسر نع ىور وريت نب بعك رسيلا وبا عانمو
 امن لق لضفملا نب رشب اذ لاق ءئماسلا ةنعسم نب ديبح

 (5 خاظنح نع ةيواعم نب نامولا دبع نع ناكل نب نامورلا لديع

 نم 4 لق معلص هللا لوسر نأ ىردبلا رسملا نأ نع سيق ىبا

 7 اًوسعم رظنيلف هديب راششاو ملط ئه هللابعططي نأ

 ققنملا دي ىب ةرثوح ىقدح  ىقرزلا ةعاقر نب ءديبع عانمو

 20 نب ةورع نع وريع نع نايفس اس الق ىنزارلا عيبرلا /نب كيعسو

 2) ©0600. ه2. 6)' ©1780 ءطفتنتا (ظنلك) 1111 ]خخ 11مل

 هءو. )  8دجعمقت5. 0طلتغ ةططص0 244. 602) (ن[. 0:0 هنع/ققه 17و

 مرره موعمب ١ ه) 600 ط4 ]1 هللا كينح | رث) 600 هل نب.



 ا

 « ه هتيكضلت دوعب ن 0 معلص هللا ليسر هرمأف لاق هربخأف معلص

 بهو نبا ىربخا لاق برق 4 كيع 0 سنوي يد

 اداضنالا رقشأ | نب زموع نع ميم نب دابع نع امهثذخ .ىراصنالا
 ادالذا ركذ هناو ىئدفالا مهي ودغي, نأ لبق ةهتيكك جبذ ةنا:

 «ىرخا ةيحسب نعي نا هللا لوسر هرمأف مغص هللا لرسرل
 ىينج نع دابح نع ىسوم اند لق ةزازقلا نانس نبا ىنثدحو
 جبذ هنا رقشا نب رموع نع ميمت نب دابع نع ديعس نبأ
 © ديعي نأ معلص ىبنلا هرمأت معاص ىنلا ىلصي نا لبق

 لوسر نع ىور فوع نب وربع ىنب نم ةيراج نب عمجم نمو 0
 ليعامسا آس لاق ةقرع نب نسال ىنتدح ثيداحا معلص هللا

 بقعي نع هللا ديبع نب زيزعلا دبع نع ىصمخلد شايع نبا
 0 قع ةةبراجا نيا عمجم نبا

 لاقف ةربقملا ىلا ىهتنإ ىتح فوع نب وربيع ىنب نم لجر ةزانج
 اوافموم ا نم مكنم ناك نم تارم ثلث روبقلا لا ىلع مالسلا 5

 00 رح,مللا اناقاع عبت مكل نكو طرق. انلا معنا نيملسلاو
 © مكايأو

 ضيغب نب سبع نم هلصا هللا دبع وبا ناميلا ىب ةفيذح مانمو

 اًنيدح معلص هللا ليسر نع ىور لهشالا فبع ىنبل فيلح وهو
 © اريثك ه0

 000 د ةيلعت نبرة بيلك نب دير نب كلاخ بويآ بأ هنمو 3

 «) 5كلت 666 ىرخاب. 4ق) 000. رارقلا. 2 ©00. بلكز
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 اور

 ولو كترصنأل الجو قزعو « للجو زع هللا ليقل مامغلا ىلع لمحت

 8 نيح دعب

 ثيداحا معّلص هللا لوسر نع ىور تبث نب ةميزُخ خا منمو
 لات مكمل ىبع ىب هللا نبع نب ناجرلا دبع ىتدتخ ام انهنم

 5 نب ةرايع نع باهش نبا نع سنوي ىربخا لاق ةعرز با اس

 معلص هللا ليسر لعج ىذلا تباث نب ةميزخو تباث نب ةميزخ
 باكا نم ناكو همع هربخا ةرابع لاق 5 نيلجر ةداهش هتداهش

 دج .هّثا /ماقملا ىف. ىأر :كباث»ىبا ةميرخع نام معلص هللا ل

 لاق هتّدحن هللا ليسر ةبيزرخ قأف معلص هللا لوس ةنهبج ىلع

 , 2 8 هتهبج ىلع دجاسف كيور ىّدص هل لق رق هللا ليس, عجطضاف

 معلص هللا لوسر نع ىور بهارلا نب ةلطنخ نبب هللا كبع مانمو

 ا راتس يسيل اني ل نملتا لييبا ص تس 0
 دبع نع سوج ىب مضيض نع رابع نب ةمركع اس لق ءالعلا

 تيبلاب فوطي معلص ىنلا ثيأر .لق بهارلا ىب ةاظنح ىب هللأ

 5 © 4 كيلا كيلا* الو درط الو برض ال ةقان ىلع
206 

 نع ىور رقشأ نب رميدع ثراخل نب ةتراح ىنب نم رثث نمو
 ىربخا لق ىتوريبلا ىيلولا نب سابعلا ىنتكدح معلص هللا لوسر
 نع ىراصنالا ديعس نب ىيك ىنتدلخ لق ىعازوالا آمن لاق قا

 جتجذ -هسنا .ىنزاملا دق /ئراضصنإلا رقشلا قم رميوتلا نط مي حل
 وم هللا ليسر ىلا بهذ هنا ث هللا ليسر ىلصي نا لبق هتيكتا

 2 5 رءعمطو نمد ةذانتتغ ع 1[ 04مم , 5ع م20311112 هاذ 7.

 1 وأ. (نمم1ع571 م0656 1015. 22 .9١5 41. 65) طنصع 32معا]ةغاتت وذ

 نيتداهشلا . ه 5ءو. 520100 وأ زد 0:4 ه2ئيج/ةن« 11و || .
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 نميلا بسن عامج ناطحق لاو ناطحق نب برعي نب بجشي

 ىلأ هيسني نم هنف نوباسنلا ناطحق بسن ىف فلتخي مث

 000 للا نب قاسم 02 ليعتا يشار نبا لكك
 نيج نب ماشع نك كلذك ميعاربا نب ليعامسا نب تبن نبأ
 نوبسني ملعلاو بسنلا لها كردا هنأ هيبا نع ركذيو هبسني

 0 رباع ند غلف نب ناطحق .ه ليقي نم منمو « كلذك ناطحق

 هيلع هللا تاولص يون نب ىشخترا ىب ءاملو ءاخلاب ليق جلاش ىبا

 ءاقنعلا ةقراح انبا اهو يروخلو سوالا ماو ؛ءايبنألا عيمج ىلعو

 ايش ع ب محل ا اح بم

 هنا انينش ىيسي ناك ىشبح 1 ميذعو ميذع ىللأ 1

 ةطعاضق نب 0 1 5 5 نب كثيبب نب كسبز نبأ

 خطظيرق ىنب نع معاص قكبفلا فرصنم تام ىتح 2ك ناكو

 8 هرابخأ ىركذ ىضم كقو ناعم نب دكعس

 رهاع نب اةدعاس نب :بلعت نب ءكافلا نب تمباث نب جرح عانمو 5

 ثيداحا معّلص هللا ليسر نع ىور ةيطخ نب رماع نب نايع نبا
 ون ا هجر لاق بلاط كا 0 0 ىتدح

 ااا را سوس عسل ل

 نع هّدج نع هيبا نع ثبات نب ةهوخ نب ةرامع نب دمحم
 اهّناذ ميلظملا ةوعد اوقثا معكص هللا ليسر لاق لق تمباث نب ةميرخ

 ©) (000. هرباع.



 مم

 ثيداحا معّلص هللا ليسر نع ىور ىلعابلا دايز نب سامرهلا مقنمو
 نب هللا دبع اس لق بلاط ىنا ىب سابعلا ىنتدح ام اهنم

 نب ةمركع نع قزارلا سيرص نب ىيحج اس لق ىناهبصالا نار
 ع. معلم ىبنلا 7 تييازه لاا لعيدر كشك كت, قلمرشل ىع

 © اًعم ةرعو ةكحك كيبل ليقي ريعب

 ىور هما لبق نم هللا كيبع نب برح لج «بلغت نم عنمو

 ع ءابنطع نع نيرج انب.لق  سيج ىباباس: معلص,ادللا ليس

 لاق: بلغت ءىب“ نم لجن هنما ناباةكج قع هللا ىيبع نباح

 انملعف اريلسا دق ىموق نا تقف معلص ئبنلا انينأف انملسا

 ,ب منغلاو رقبلاو لبالا ةوكرب ىنثحح ةوكرلاو ةالصلا هيلعف بهذا لاق

 ةوكرلا الا هينيّلع ءىش لك نفحن تربداف قلل كيفن

 اهداعأف ةوكرلا آلا ءىش لك نظفح دق ىّنا تلقف هيلا نعجف

 لك تظفح دكق نلقف هيلا تعجرف اهتيسن تربدا اًملف ىلع

 ىراصنلاو بوهيلا ىلع روشعلا امنا ال لق ةمشعأ ةوكرلا الا ءىتن

 15 8 روشع نيملسملا ىلع سيلو

 هب نمآ نم معلص هللا ليسر نع ىور نم ىماسا ركذ

 نميلا لئابق نم هدعب: شاءو هتايح ىف دعبتاو

 نب ؛.رماع نتي ورصعا قب ةعبلعت قب هقراجا ني ميسا ا
 نب* دزالا نب نزام نب ةبلعت نب سيقلا ىرما نب ةقراح

 ور نب ًابس نب ناليك نب كدبز نب كلام نب تبن نب 0 ثوعغلا

 ه) 14 ذص 0:4 هلج7,406 1, "14 ةخيلعت ءغ (0310عمد ذباكع ىب :يلعت
 لكاو نب ركب نب ىلع ىب بعص نب. [1مواتطت 1. 1. 22م61134 برح

 برحح نأ ىب 0©56 1, "1 2027623 2016. 2 8) "هع. نط 600.

 ءه) 800101 ءمآ1. 5364 (عم0. آ.مص0. 5 262 7)
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 لق ىمدألا ديزي نب مح اس معلص هللا لوسر نع ىورو ملسا
 ىفئاطلا بئاسلا نب دكيعس نع زازقلا ىسيع نب ىنعي نعم آس
 نيبملسملا ةفاشكنا تناك امل لق رماع ىب ديزي ىع هيبا نع

 ضرالا ىلا هذي معلص ىبنلا «٠ ببض نينح مهي اوفشكنا نيح

 نوعبتم و نيكرشملا ىلع اهب لبقأف بارت نم ًةضبق اهنم نخأف
 لاق هوجولا تضاش اوعجرا لاق, هفوجو ىف اهب اتحن نيملسملا
 نع ىنقلا مسمي وهو الا اًدحا ٌدَحَأ انم ةىقلي ام انفصنا

 © هينيع

 طيبخ» نب ثرال نب ةماسا نب رصن نب ةدانج نب ىشيح

 معلص ىبنلا بحص ةعصعص نب ةرم نب لدنج نب وربع نبأ 0
 00١) تسلا قنوط نيب لايعامسا يقتل ا ثيداعخا . منع. ىورو

 ” الك قلولسلا -هتانج نب ئشيح نع قاصت#ا نأ نع كيرتش

 '0 0 31لىيد دي > لك نم انأوا ىم 5 معاص هللا لوسر

 | اسيبع انما راك ام لق ديك ى :انانم. 4 نِلْع

 هللا لرسر تععمس لق ىلولسا ةدانج نب عيديح نع :ناحإد
 000 اانا, الأ ىتع غيلبما الا هنما اكو قلها ىلع .ليقي مغلص

 © عادولا خذكاح ىف

 ميرم أ نب ديرب وبا ىلوأسلا ةعيبر نب كلام ميرم وبا مانمو
 ريوج آس لاق كيج نبا اس ثيداحا معلص هللا ليسر نع ىور

 معلص ىبنلا م لق هيبا نع ميرم ىنا نب دبرإ نع ءاطع نعو
 © ةعاسلا موقت نا ىلا ىثك وه امب انتثح اماقم انيف

 م2081. 00 : رص ب ©) 15 32081. 02610 034111 12167 بادض © فاص. 1102 200. هدب

 انأ 6ع. دمع هديب. )2  000. اقاي. 2 0طثتأ دصصم 5.



 ارسل"

 نيب مذآو لاق اًيبن «تيبتك ىتم هللا ليسر اي تلق لاق رجفلا

 © دسحلاو جورلا

 رماع, قي :ةعيبر» نبا بعت نبأ "تمحلا 1
 خعصعص ىبأ

 5 نب سدع ىفزاللا دبع نب سيق ههساو رعاشلا ةدعج ىنب ةغبات

 نب رع ىنتدح معلص هللا ليسر ىع ىور ةدعج نب ةلعيبر

 ثعمس لق ىيقعلا ىدشالا ىب ىلعي آس لق ئنادمهلا ليعامسأ
 ةكتلقف اًرعش معكص ىبنلا تدشنا ليقي ةغبانلا

 ارهظِم كلذ ىوف وجْرنَل انو هاندوذجو انّدجمت ءامسلا انغلب

 ؛0 ارثكي نا ةوفص يب 3 6 رداوب هل ىكت مل اذا ملح ىف ريخ الو
 55 هد 2 هد هه0ع 0 4 هدا تا

 اردصأ رمألا تروأ ام اذا ميلح هل نكي مل اذا لهج ىف ريخ الو

 ال كوف ضفي ال اًنلث ىليل ايا اب تْدَجا معكلدص ىبنلا لاقف لاق

 © هللا ءاش نا ةّملل لق ةتخل نيلق ىليل ابا اي رهظملا نيا
 © رعاشلا ّىلالهلا ريت نب دكيبح جغنمو

 15 خعصعص نب رماع نب ريت ىنب نمو

 ام اهنم ثيداحاأ معلص هللا ليسر نع ىور ىريمنلا رهغز وبأ

 لق ليعاملا نب دمحم آس لاق ىئاطلا فمع ىنب دبح ىتذح

 ىنلا نأ ىريمنلا رهظز وبا ثدح لاق حيرش نع مضمض ىتدح

 © مظعالا هللا دنج نم هتاف داركلا التاقت ال لاق معلص

 ه مث نينح مهل نيبكر شنم ا عم ناك ىعاوسلا رماع نب ديزي نمو

 2) #0 هل يزر4مم 107, م4 هع آطص آه لزم 111, 11ه تنك. 5) 0

 هقطج/ قو 17, "*, لور. 17, ل", نأ. 5ءهع م قععاتق. 5هع.

 4) 000 رداوب ٠ 6) 111 كاف هللا صضصضفي ال.



 منا

 ةماغرض ىع دلاخ ىب قرف هامد لاق ىدهم نب ناجولا دبع اند

 ١ اليبا نعاىا ئتتح لق ىربنعلا ةلمرح نب ةبيلع ىبا

 ةالص انب ىّلصف ىلل نم ديفو ىف معلص هللا لوسر ىلا تيهتننا

 نم ىل عفرعا نأ داكا ام ميقلا هوجو ىف رظنا ثلعجن عبصلا
 © 5 سلغلا ه

 ت23 5 59 ع

 رضم نب سايلا نب ةخاط نب ذأ نب ةبض ىنب نمو

 اهنم ثيداحا معلص هللا ليسر نع ىور ىبضلا رماع نب نامّلس

 ةبض ىنب نم ةأرمأ بايرلا نع نيريس تنب ةصفح نع مصاع آس

 وطفا اذا لاق معّلص ىبنلا ىلا ءهعفر ىبضلا رماع نب ناملس نأ

 ناث هام ىلع رطفيلف ارغ جي ل نان رمغ ىلع رطفيلف مكدحا

 © روهط ءاملا

 مومعلص هللا ليسر نع ىور ىنؤملا سجرس نب هللا كبع مانمو

 سجرس نب هللا دبع نع ليحالا مصاع ىع نارمع نب هللأ لبيع 5
 3ك ود د هد 3 35 يا

 ةدوتلاو نسل تيمسلا لاق هنا معّلص هللا ليسر نع ىنوملا

 © ةوبنلا نم ادج نيرشعو ةعبرا نم ةرج داصنتقالاو

 ىور ةرسوبم ىب ليدب بأ ليق ابيف مو 2 رجكفلا وسيم مانمو

 اس لاق ناجرلا ىبع آس لق راشب نبا امد معلص هللا ليسر نع

 ةرسيم نع فقيقش نب هللا دبع نع ليلب نع دعس نب روصنم

 0١ 6001 0:2 221:28 ه1 , كب ١١ 7) 0دتز: ؟ 600. 5. م... 2 00

 ٠ ركافلا 00 72 00



 اناس 6

 نب قاحسا ىتدح ىرج وبا ىميجهلا هرباج نب ميلس نمو
 أس لاق ٌىسودسلا بوقعي نب فسوي ادد لق فاوصلا ميعاربا

 لأ ىع ةميخغ# لأ نع رافغ يأ ى ع لحصأو نبا اهحاولا نك

 هيأر نع نوردحصي ملوح سانلاو ا ىلا تيهننا لاق رج

 ه4ٌلجرَل اذه نأ ىسفن ىف تللقف هب ارضر هءىش نم* جل لاق ام

 هللا ليسر اب مالسلا كيلع تلق هللا ليسر اذه اولق اذه نم

 نكلو تملا ةيحت مالسلا كيلع لاق هللا لوسر اب مالسلا كيلع

 هللا ليسر تن .هللا لوسر اي .كيولع, مالسلا تلق كيلع مالسلا لق

 باكات نأ هتوعدن رض كباصا !ذأ ىذا هللا لوسر ان معن لاق

 40 تمذك أذاو كل هتان نيديبأ هتوعدف كدب ماع ك.يداصأ اذاو كل

 كئكيلع اهذر هتوعدف كتلحار تآضف رفق ضرا ىف وا لاق ضرأ

 ىنبسف ل. لق ادع ىلا ىنهعا هللا ليسر اي ىمأو ىآب تلف 5

 الر. لق اًريعب: الوادداش_ الر. اذبع الو ارح هقعب تبيس ان الق اذ

 كهجوب هيلا طسبنم تنأو كاخإ ملكت نأو فورعملا ىف نحعزن

 15 كاف الو قاسلا فصن ىلا رازالا عفرأو فورعملا نم كلذ ناف

 ال هللا ناو ةليخملا نم كلذ نلف رازالل لابساو كاياو نيبعكلا

 هيلعت رمأب هريبعتأ الخ كيف هدملعي 7 كريبع اذأو ةليخملا بح

 لاق. + ىنتملا با * ابد هللا اليسر نع فور م ا نمو

 4) ىلذأ ميلس نىب كم 710. 5950, 600: 3011: 411 152

 0و8 هلي 6ة6ه 1 ]مان 11 , ثني 5ءعون0072) 60025507 2

 5ءع. 20817. ىسوه. ©) (000. لحورل. ©) 000. 5. م. آعع) 2055©أ

 امال وبأر 5ع0 د23 معقم1عانع 501111 116 166. 5غ 21166177 ىدوم وبا

 نمزلا ىنتملا نب ليح# .



 ممدوع

 0 هلق ام نتلقذ ورمع نب مككلا اخا ىرافغلا ورمع ىب عفار

 لاقف هل ثيدحل اذه تركذو !ذكو اذك ليقي رذ ىنا نم هتعم»

 © معلص هللا لوسر نم هتعمس انك اذه نم كبجتا امو

 نيم اس هللا لوسر نع ىور ىرصنلا 48كيبغ نب رصن مانمو

 ليئارسا آد لق ىبوم نب هللا ديبع آند لق ىئدسألا ةرامع ىبأ

 دنع رخافت لاق ىرصنلا ظ8 نب ةدبع نع قناحسا لأ نع

 ام لبالا باكا لاققف منغلا باكاو لبالا باكا معلص هللا لوسر

 الا ف ام ءهنوبيصت وأ اعيش 5 نوبجت لع ءاشلا ءاعر اب متنا

 هللا ليسر لاقف موتمصأ ىتح اهحوري مث اهاوي مكد حا تاهيوش

 | 1١ وعد مج ىدوم ثعبو, منغ ىعار ريك, كادر ادي هي مفاسم

 © منغلا باكا جابلغف دايجأب ىلعا منغ يا انأو ان تحكي منغ

 | يال اندارلا 7 مزاج" نب زيرج اب هلك. نورام نب تجوب
 ىنا هنا ديزي لق اذكع رعاشلا قدز ةلا مع ةيواعم ىب ةعصعص

 لي نمو هرب اريح ةرْذ لاقثم ّلِعَي نمف ءهيلع ارفف معلص ىبنلا 5

 © اعريغ عمما مال ىسح لق دري ارش رَذ لاقثم

 4) آ1م53 م1 نزح ىب ةللبع © 06 0ع ممم12ع 00

 ماطدقأهغر 710. 0:2 هلعماقؤه 111, “4, "هو انا 5ءوعوبب الر 8

 (نوزوح ىب رصن), 1طد 3]230: 11 , ز.ا*م. :ءنو. ثةمانل 8ء]ك51 “و 8

 <©01111م41122 5غ 1 ىرصبلا 0 وبا. 6) 000. 5. م., 8ءاك15 2231

 تار
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 رو“

 نأ ادب ترم ؟ىشفا اهدجاست تنك ام ةدج# هذه كنالص ىف

 ىلجترا اذه ىبا ىكلو نكي ضردلف لك لكددبلا سس

 8 هتجاح ىسقي ىتح هلجتا نا تهركف
 نب فالخ نب ةبرخ نب ةضخر نب «ءاميا نب فاقُخ مانمو
 5 نبأ هب 0 معلص هللا ليسر نع فافخ 52 رافغ نب ةتراح

 نب كمح اس. لق تيحملا تبع نب باقزلا كيعااسب لق راش

 فافخ نب ثرامخل نع ةلمرح نب هللا دبع نب كلاخ نع ورع
 هدللا . لوسر عكر "لاق ءاع) . نب .فافتخا نع ةضحر ني ءانا 01
 3 ا
 هللا اهملاس مكسأو اهل هللا رفغ رافغ لاقف هسأر عفر رث معكص

 ؛كلذ لجا نف فافخ لاق ةةّيصعو ناوكذو الع, نعلا مهللا

 8 ةرفكلا كَل

 معّلص هللا لوسر نع ىور ورمع نب مكخل وخا ورع نب عفارو

 نب .ملسم ادا لاق, ىناجرجلا ,دبلولا نب ,نامرلا دبع ىددك
 نع لالم نب ديمح آس لاق ةريغملا نب ناميلس آم لاق ميعاربأ
 15 نأ معاص هللا ليسر لاق لق هرذ أ ع نع تماصلا نب هللا دبع

 ٍنآرقللا نوُدرعَي موق ىتمأ نم نوكيس لق وا ىتما نم ىدعب نم

 ةيمرلا نم عسلا رح امك نيدلا نم نيجرخ مقولح زواجي ١
 ىنط رقكاو ناميلاس لاق ةقيلخلاو فلخلا رارش هيف نودوعي 000

 تيقلف تماصلا ىب هللا دبع لاق 4قلاختلا تابيس لاق هنا

 6) © 50212 1+ ]ا ]| هللا 2 6) (1. 8[هوازطط او طاا*, 05©

 هنع/قةقوم 11, )ط٠. 2 (200. 5. م. 5ءوتتع25 11520. ع5أ 32110 0“58و
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 مودم

 0 هللا تبع نع برخا نا نع دوادأ ىعا هللا دبع ىب "للاخ

 اميف ناكف معلص هللا ليسر ىنمّلع لق هيبا ىع ّىتيللا ةلاضف

 هذه نا تلق لاق سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح لق نا ىنمّلع

 ىتع ًازجا ثلعف انا اذا عماج رمأب ىقرمأف لاغشا ىهيف ىل تاءاس

 امو تلق لاق «انتغُل نم تنناك امو لاق* نيرصعلا ىلع ظفاح لقد

 © اهبورغ لبق ةالصو سمشلا عولط لبق ةالص لق نارصعلا

 '000 ند هللا دبع ني ةاهلا زهو .ؤزع نبا هماسأ نبا ذاّذِيقو

 نب داذش دنع تناكو 57 مود يطا ىف فراوتعا نيا قرشا بأ

 00000 0 7 راكد دانسا امرضاخلا ب نقيمع تدق ىملسا ماتا

 نب ىبوم نع تتّدح ام معّلص هللا لوس نع دادس ىورا

 نب هللا دبع نب دمح نع 4# مزاح نب ريرج آس لق ليعاملا
 ديبا نع داهلا نب دادش .ىب هللا دبع ىع ىبضلا بوقعي لأ

 مااا راع 3
 ينالص لق هارا ىدححا ىف معلص هللا لوسر ءانيلع بخ لاق

 مع نيسلخل وا نسلخل هتنبا و ىنبا دحا* لماح هدو م ّىشعلا
 ىتارهط نيب هللا ليسر دجسو ىنييلا همدق دنع دعضوف مٌلقتاف 15

 00 لاا نيبأ نم كلر .تاجفرفا ىبا قات اهلاطأ" ةحجاس .ةيتالص
 ثدجحسف ثدعف هنهظ ىلع مالغلا اذاو كجاس مغعكص هللا لوس

 تدجس ىكقل هللا ليسر اب سانلا لاق معلص هللا ليس فرصنا اًملف

 ©) ©0600. 5. م. 2 5) 000. رب. 5ءءاتأاتق ةاتتط 05:4 22ي7470 11 ,

 00 كال !112نردت ل1, 511. )2  6600: ه0. 2) 600.5: م, 5

 011006 181هداتطم الر ما“, 5. ه#<2) (00. املع. رك) 02 7

 20016 رصعلا وأ رهظلا. مى) ©0004. ىدحأ (20. 2:0 ىنبا هاند 1ةءاثم .
 نه د
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 نسل

 كيج اس هنع ىورو معلص هللا ليس, دعب شاع ليّدلا نب ىدع

 ىنتدح لق كيدف نا نبا اس لق مكمل دبع 0 دبع ىبا

 ناجرلا دبع نب ركب نأ ىع «باهش نبا نع بتثذن ىنأ نبا

 لوسر لق لق ىيحلا ةيواعم نب لفون نع ماشع نب ثرامخل نبا
 5 © هلامو هلها رثو امئاكف ةةالصلا هتاف نم معلص هللا

 امد معلص هللا لوسر نع 5 ىقثيللا ةميكا نب «ناميلس عهنمو
 ىنيطسلفلا ةملس نب كيلولا اند لق ىنوكسلا وربع نب ديعس

 ىثيللا ةميكا نب ناميلس ىب هللا دبع نب بوقعي ىتتكح لق

 ثيدخمل عمسنل اثنا معلص هللا ليسرل انلق لق هّذج نع هيبا نع

 هه ضو امارخع اولحت رك اذا لك ةمعيسامك هضيداتم لع لس
 : © سأب الذ ىنعملا منبصأو اًلالح اومركت

 نسل ىقدح معلص هللا ليسر نع ىور ىتيللا ةلاضف مانمو

 ىا* ىب دواد نع ةيقلع نب ةملسم اسس لاق ىلهابلا ةعتأ ىبا

 هجبا نع ةللاضف قب هللا تبعانعا بح ىباا 0 نع 0

 ؛5 ثلقف ةالصلا تيقاوم ىنملءو تيلسأف معلص هللا ليس, تينا لق

 لغش وذ لسجر انأو تارئاوتم تاءاس هذه نأ هللا لوسر اي

 تلة نيرصعلا نعَدَت الف تعطتسا اف لق عماج ءىشب ىربخأت

 ةالدصو سمشلا عولط لبق ةالص لق نارصعلا امو هللا لوسر اب

 اس لق ىطساولا نيهاش نب قاحسا ىنتدحو «.اهبورغ لبق

 ©6) 200. اهس. 5) 5022 11, وو4 1. انآ. رصعلا ةولص. (ن1. 8014-

 151 (ظان].) 1, )م, 1284. 1, هدكمر 81هواتتص 11, اه.. ه2) ةلهطصاتلآت

 ةالآقت 4 مياس 2) 5200101 ءما1. 0.2 همي)/ةقم 111, “ب
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 نراك

 نب هللا دبع نب ناكرلا دبع نب وريع نب ديس اس لق

 هذج نع هيبا نع ناجرلا ىبع نب وربع ىنأا ىنتكح لق ريريخأ
 معلص هللا ليسر بحاص ةروذح ابا تيار لق زيريح ىب هللا دبع

 خال تنك ام لاقف كرعش نم فخأت الا مع اي نيلقف «ةرعش هلو

 © ةكربلاب هيف اهدو معلص هللا ليسر ةكسم اًرعش 8

 بلاغ نب ىيل نب رماع ىنب نمو
 تلاقف همسأ ىف فلتخاو معكص هللا ليسر نّدوم ميتكم مأ نبا
 وربع مهسا نييقارعلا ةباسن تشلاآقو هللا ىبع همسا نييندملا ةباسن

 نب مصألا نب ةدتاز نب سيق نبا هنأ هبسن ىلع نوعمج مو
 "ىف ليق لاقو ىدل نب رماع نب صيعم نب رجاح نب ةحاور 0

 ىورو هللا لوسر دعب شاع ةحاور نب مره نب مصألا نب ةحئاز
 نانس قنا نع سبرضلا نب ىيح آس لق حب نبا ان هنع
 لق لف متكم ما نبا نع ىرتخبلا ىلا نع ةرم نب وربع نع
 اربع معيعبلو اليلق منكحبجل ملعل ام نوملعت ول مقلع هللا لوم
 نب دمح ىنتدح مغلص هللا ليسر نع ىور دوعسم نب رماعو 5

 نع ليتارسا آن لق ىبوم نب هللا ديبع آن لق ىدسألا ةرامع

 لق دوعسم نب رماع هل لاقي شيرف نم خيش نع قاس" ىأ

 هليل اما ةدرابلا ةمينغلا ءاتشلا ىف موصلا مغص هللا ليسر لق

 ويصف ةزاكخا اهاوت لوا
 نب ةقاَقث نب رمعي نب رخص نب هوريع نب ةيواعم نب لضونوو»

 2) 000 رعي ز 0:01 هم ةقع 1, اه. وعش ٠ 2) 06602 57 5: 5ع
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 اراد

 باطخل ىب دكيز هوخأو ناكحرلا دبع ابا ىنكي ناكو هللا دبع هنباو

 هيخا نم نسا ديبز ناكو ناجرلا دبع ابا ىنكي ناكو ليفن ىبا
 ملف ةماميلا موي نيملسملا ةيار هعم تناكو هنم اًمالسا مدقأو ربع

 © لتق ىتح هفيسب براضيو ركذ اميف هب مكقتي لزب

 :حابر نب ىزعلا دبع نب ليفت نب وربع نب كبز نب ديعسو
 ىول نب بقك .نب .ىدع :نب حازر .نب طوق .نب هللا دبع ىببا
 هللا ليسر لخدي نا لعبق ملسا مالسالا ميدق روعألا ابا ىنكي

 هنكلو ارحب دكهشي رو اهيف وع>ي نا ليبقو مقرالا راد معلص

 © معلص هللا ليسر كعاشم نم دحأ دعب امو اًدخأ دكعهش

 1١ مج ىب ةفاذح, نبا :بهو نب :تلخ, ىبرةيفا نب ناشد

 دبع نب نامتع اهدا ىنعملا دامخي نب فسوي ىنتدح

 تناسك لق“ شابعلا نيولضفلا نب نبت عا حت ا

 لاقف ماعطلاب ىتأف ةليما نب ناوفص انيلع لخدف ةميلو انيف

 15 محللا ا!بسهتتا ليقي معلص هللا لويسر كتعهجيي م محكللا أبسهتنأ

 12 0 ترماد قفلو ىهشأ هناف

 يه 0 نيعا 3-0-2 5

 ةعيبر نب ناذول نب ريجم نب سوأ نذوملا ةروداحكام وبأ نمو

 ليق كلذ ريغ هبسنو همسأ ىف ليق دقو ممج نب دعس نبأ

 حيج نب دعس نب بكو نب ناذول نب ريمع نب ةرمس هممأ نأ
 ه١ ىبنلا دعب شاعو سوا هل لاقي همأو هيبا نم خا هل ناك هناو

 ىلمولا لهس نب ىبوم ىنتلا>ح هنع ىورو نامزلا نم انيح معلص

 ه) 516م م0 ارهاو ًانهاو .



 لزم

 هتّدح نارع نب ديمحلا دبع نا « ئئدقاولا لق كلذك دماج

 ىف تلزن ةيآلا هذه لق دماج“ نع ريثك ىنا نب ىدوم نع

 ماَعَّط ةيذف هتوقيطب نيذلأ ىلعو 5 بئاسلا نب سيق ىالم

 © انيكسم موي هلكل معطاو رطفذ نيكسم
 لوسر دعب شاع نمم موزخ ىنب هافلح نمو 5

 هنع ىورو معلص هللا

 رساي ناك جحذم نب ةذانك نب كلام نب رماع نب رسي نب رامع
 بلط ىف نميلا نم كلامو ثراحلا هيوخا عم ةكم مدق ركُذ اميف
 اهب فلاحن ةكمب رساب ماقأو نميلا ىلا كلامو ثراحلا عجرف هل خا

 | 01 بارما قيزدللا  ةبع" ىب :قريغللا نب« ةفيذح ايا
 «نيثرهتسملا نم ناكو مشاهم ليقو مّشهم ةريغملا نب ةفيذح ىلا

 تدلوف طاّبخ نب ةيمس اهل لاقي هل *ما ةفيذح وبا هجوزف
 - ةيمسو رساب ملسا مالسالا ءاج املف ةفيذح هبا هقتعان ارامع هل

 2 دعب شاعو اهلك كعاشملا معلص هللا لوسر عم رابع كهشو رامعو

 ظ © نيقصب ْمَع لع عم لتقو دنع ىورو مغص هللا ليسر ؛:
 شاع نمت بلاغ نب ْىَرَل نب بعك نب ىئدع ىنب نمو

 هنع ىورو معلص هللا لوسر دعب

 هللا دبع نب حابر نب ىزعلا دبع نب ليقُث نب باطخل نب رع
 صفح ابا ىنكي نكو بعك نب ىدع نب حرر نب طرق نبا
:5 (2, .280 .75 2 .1501 (5 .1.3607 ,4326 .0115© .00 595404 (6 
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 ارد

 نفعضال ةايح نا تلاط نتل لجو رع هللا ليبس نع اهب صال

 © دآك كلذ

 فو بئاسلا نب هللا دبع وبا بئاسلا ىنا نب بئاسلا نمو

 هللا لوسر كيرش ناك هنا ركذي .ىخلا زنع نب دمحم ليقاق

 ةاماف هنع دعس ىبا نع ثراخل ىنتدح كلذك ةيلعاخل ىف معلص

 معلص هللا لوسر كيرش ناك لق هذاف ىبلكلا ىب دم نب ماشه

 دراولا اماو بئاسلا ىلا نب بكئاسلا ىب هللا دبع ةيلعات“ل ىف

 مادقملا نب بعصم اند لق بيرك هبا اس بثاسلا هناذ «ربخل ىف

 بئاسلا نع دهفاج نع ةرجاهم نب ميعاربا نع ليئارسا نع
 ؛0 لوسر ىلع انذاتساف ةيما ىب ريعزو ناقع ىب نامتع هن ءاج* لاق

 هب ملعا انا معلص هللا لوسر لاقف هدنع ىلع #اينتأف معلص هللا

 ىمأو تننا أب معن تلق ةيلفامل ىف ىكيرش نكت را امكنم

 هللا لوسر ل لاقف ٠ ىرابت الو ىرامت ال تنك كيرشلا معنف
 ىف اهعنصت تينك ةلل ةنسمخل قالخالا رظنا بئاس اب معلص

 اة مكأو ميتيلا ىلا نسحأو فيضلا مرقا مالسالا ىف اهعنصاف ةّيلهاجلا

 يد املس هللا سلو 00 نب هيضياسلاو

 اماو ناجرلا دبع ابا ىنكي بئاسلا نب هللا دبع ناكو ةكم يف

 سيق هو بثاسلا نب هللا دبع مع ىبا هتاف بئاسلا ىب سيق

 ىوبم ىو موزتخم نب ناريع نب ثثاع نب رميوع نسب بئاسلا نبا

 6) ©6007 5 6) (000. ءكتتتط 3111ما110 +) 0

 وء©6. 20081. ىناج. 2) 000. اينافز هك ع«. ع. 0:6 هلعزةقع 11و
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 زم

 موز نب وريع ةعيبر ىنأ مساو ةعيبر ىلا نب هللا لكبع قانمو
 هللا كبع ىب رع وباو هماو هيبأل ةعيبر ىأ نب شايع وخا وهو

 جف موي ةعيبر نأ نب هللا لعيبع ملسأو رعاشلا ةعببر يأ نبأ

 هللا دبع معلص هللا ليسر هامس ملسا ايلف «ريتك دهسا ناكو ةكم

 لاق رابإل دبع ىب ناسيلس ىنثدح معلص ىلا نع ىور كشثو 5

 هنم فلستسا معلص ىنلا وأ ةلدج .ىف :هنيبا نع ىمووضملا

 كراب كلام نخ لاقف هب اعد نينح نم عجر املف افلا رشع عصب

 © نمثل ءاثولا فلسلا ءارج امتاف كلامو كلا ىف كل هللا

 نب ماشحم نب ورمع لهج ىلا مساو لهج أ نب ةمركع مانمو 0

 لكم قف لاعب ملسا موزخ نبا ريع نب هللا دبع نب ةريغملا

 نب ةمحيرش آس لق ىدوالا ميكح نب نامثع نب دا ىنتدح

 نع فاحا ىلأ نع هيبأ نع فسوي نب ميعاربا اسد لق ةملس

 لق معلص ىبنلا ىلا امل لهج ىنا نب ةمركع نا دعس نب رماع

 ليسو اه ليقا ام كتلقف لاق .رجاهملا وا رفاسملا بكارلاب اسبخرم هل
 كنلقف لاق هللا ليسر كّناو هللا الأ هلا الأ دهشا ءلق لاق هللا

 اي كلهشا ىنا ليقت لق هللا ليسر اب ليقا 21ذ ام تلق مث لاق

 ام معلص هللا ليسر لاقف لاق تلقف لاق رجاسهم ىنا هللا لوسر
 هكتيطعا الا سانلا نم اًدحا هيطعا ايش مييلا ىنلأستل تنا

 نكلو الم شيرف رثكا نمل ىنا الم كلعسال انا ام تلقف لاق

 اهتقفنا ةقفن ىلعو « كتلتات لاتق * ىلع ىل رفغتست نا كلعسأ

 2 هدو ريجب .. ..2) .©ه0, هم »م 4,608. لاق .4) 0

 0000 2 000. كيلكاف لامست



 انا

 ابيف وهو معلص ىبنلا ضبق ديعس ابا ىنكي ناكو موزخ ىب ريع

 دقو م5 خانس اهب تاف ةفوكلا ىكس ةنس ةرشع ىتنتا نبا ركذ

 ىبنلا نع هةهنع كور امن تيداحا معلص كللا لوسر نع ىور

 لديفاجلا نعي تتكوو 2 قلبا اسولف“ تنرك وبا” امد علل

 5 نسب ورع نع كتيرحع ئنسب ورم لوم غبيصالا نع كدلاخ ىنأ نبا

 00 مقلم هلا قير عم ثيل لك عنا تو

 5 د 0 اذ أرق عبكو لاق 0 09 لاق

 ليعامم نع هكديزي ىب 5 ام لاق داَمقلا نايب ىب ديبكا كلكبع

 10 نب ورع نع ثيرح نب ورعل ليم غبصا نع دلاخ ىنا نبأ

 عمنا ىتاكف رجفلا ةالص معلص هللا لوسر عم تيّلص لق ثيرح

 ن تبحتف لق سنكلا زاوكلا :نيتكلابب مسقأ الق يدخل

 © قزرباب ىل اطعحف ىما هيلا

 كهش هنا ركذ وربع نم ىسأا ويفو ثيرح نب كبيعس دوخأ قانمو

 15 لون ثا نس ةرشع سمخ نبأ وهو معلص معلا عم خلكم حدف

 هللا ليسر نع ىور دقو وربع هيخا عم معلص ىنلا دعب ةفوللاب

 راشب ىبا هب امد ام معلص هللا ليسر نع هنع ىور امف معلص

 ميهاربا ىب ليعامسا امد لق ديجاملا دبع ىب 4باغولا دبع اسس لاق

 نع. ثيوح نب, وزع وع. ريح نب »كلل ءوسسحا وع م
 و عاب نم ليقي معلص هللا ليسر تععمس لق ثيرح نب ديعس هيخا

 © دل هيف كرابي الأ ىمق لام هناف اراد اهناكم ءرتشي ملف اًراد

5 6001 2 .1 .25 150131 (126016 (15 :101.819 (2 
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 انساك

 ليسر نع ىور دقو اهب تام ىتح اهب ماقأو ةكم ىلا عجر رث

 نب لهس نب لمحت هب ىتثلح ام هنع ىور امف معكلص هللا

 نع بويا نع رعم آد لاق ىازرلا ىبع آس لاق «ئراخبلا ركسع

 هىجت ليقي معلص ئينلا ثعمس لق ةعيبر نأ نب شايع نع عفان
 © نيوم لك حور ضبقنف ةعاسلا ىدي نيب حيرق

 | ادعم ير ررزجللا نير اسما ١ قا .نب ملا ١ تيع. عانبو
 نبع نب ماع نب بلّطملا دبع تنب ةكتام هما مووخ نبا
 معلص ىبنلا عم كهش معلص ىنلا ةويامإم ةملس مأ ورحل وهو فانم

 هلتقف هباصأف هسب فئاطلا مري ىمرذف فئاطلاو اًنينحو ةّكم يف

 ا ها تمل ا لس وعلو هناسعمو

 هللا دبع نب لاله نب سدسالا دبع نب ةملس ىلا نب رع هنمو

 نبا ركذ اميف وهو معلص هللا ليس بيبر موزخ نب ريع نبا

 سراف ىلع هلهتسا مث لمحلا مع ىلع عم دكهشو نينس عست

 لوسر نع ىور ةنيدملاب ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف ىثوتو
 كعب ةملس ىا نب ةملس هوخا شاع ىقو ثيداحا معلص هللا ؛5

 ال هلا الا ناورم نب كلملا ديع ةفالخ ىلا معلص هللا ل

 أ نب ريع هيخا نم نسا ناكو ةياور هللا ليسر ىع هل 5 ظفحن'

 وبا اهتربا اماذ معلص ىبنلا جوز ةملس ما انبا اعيمج اهو ةملس
 دبع نب هللا دبع همعاو هللا ليسر دهع ىلع ىقوتف ةملس
 © ىلسألا و

 نب هللا دبع نب نامثع نسب ورع نب ثيرح نب وربع مانمو

 ©6) 000. 5. م. (نمدز ءءءاتتن2 «0101. 0طز1 ةط20 251 5ءهع. ثطان

 *0-1[دطقمأزد» 1, باك. 82) (000. طفكاد .



 دة

 انوا

 معلص هللا ليسر نع ىور نم ءابسا ركذ

 ةرم نب مينا ىنب نم
 نب رماع نب نامثع ههماو ةفاحق قا نب هللا دبع ركب بأ منم

 8 ةرم نب ميت نب دعس نب بعك نب ورمج

 5 بعك نب ره نب ةظقي نب موزخم ىنب نمو

 موز نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب يناخ

 تنب ىوغصلا ةبابل ىهو ءامصع همأو ناميلس ابا ىنكي ناكو

 نب هللا دبع نب ةبيور نب مهلا. :نب ةريجكب ؛ىب ١ نرج نم تراك
 ثرافلل تنب لضفلا مآ تنخا ىو ةعصعص نب رماع ىب لاله

 ؛0ىّمست اًضيا لضفلا ما تناكو بلطملا دبع نب سابعلا ىنب مأ
 ىباو: سايعلا .نب هللا تدع هايل نمل, نيلولا"] لب نيلاكت ا ا
 كلاخ ىورو معلص هللا لوسر هذجوز ثراحلا تنب ةذوميم نيخا

 © ثيداحأ معلص هللا ليسر نع

 رمع ىب هللا دبع نب ةريغمللا ىب ةعيبر نأ ىب شايع مهنمو

 ,:اّعيمج ةامهما هّمأل مشع نب لهج ىنا وخا وهو موزخ نبا

 نب مراد نب لشُمَت نب رْيبَأ نب لَدْنَج نب هيوم تنب هام
 24 ةخملس تنب ءاهسا هتجوز عم :شرخا صضرأ ىلا رجاه نم منغ

 رق شايع ىب هللا دبع هنبا ةشبحلا ضرأب هل تحلوف ةةيردكلام نبا

 دهاجن مأشلا ىلا عجر رث هللا ليسر ضيق ىتح ةّكم ىلا عجر

 ه) 000. هجوز. 82) 000. امهل. ) ةزع ه0. ؟”0ق عصا 7٠

 77771 فيوعز 5320 00. 5605:4129 72712289: [ةننلل

 ميمخ ىنب نم مراد“ ]دءاسلع طلع طقطء6 ةرجاهم نم شايع ناأسكو

 خشبخا . 2) 560. جا1ئ55 (18115ءاد. ؟ز», #02 هامه 17, ا: , 1س
 113021 17, © ةمالس .

3 209 



 ارز

 | مولا تنعاابا ىنكيو ةرنصم 'ني. سايلا نب ةكردم نب ليذع. نبا
 دبع :يلفاتل ىف فلاح هللا دبع هبا لفاغ نب دوعسم ناكو

 ه.ةرهرأا ني كتراخلا حبا

 هل لاقي ىذلا ةعيبر نب كلام ىب ةيلعت نب وريع نب دادقملاو

 بهو نب تثوغي دبع نب دوسالا فلاح ناك دوسالا ىب دادقملا 5

 ناكو دوسالا هانبنف ةيلعاتدل ىف بالك نب ةرهز نب فانم كبع ىبا

 هيبن ىلع ه«ةركن عت هللا لزنا ىتح دوسالا ىب دادقملا ىعدي

 نادقملا هل ليقن هللآ نع طسفأ رف مهتابال مفرغنأ ةمغلص

 ورم اين

 عيبذ ىبس هباصأ ناك ميمخ نب ةانم ليز نب لعس ىنب نم

 -3 3 5 ندع 3

 بابخ ما لب ليقو هنقنعأف انرز ىب ثرادذل نب كبع نب افوع

 ىناو عابس لآ ىلا ترألا نب بابخ مضناف ةدحاو عابس مو

 هللا ليسر . نع بابخ ىور كضشو بببسلا اذهب انرهر ىخب فلح 45

 2 أديتك اًئيدح معلص

7 

 فيلح ةدنك نب وربع نب ءعاطملا نب هللا دبع ١يبحرش

 تاليا

 ©) ©6060. 5. م. ءكأ 700. 5) 15021. 33 75. 56. 6 170«. 100

 دعم. 5264, كم0. ©هغط. 412 7, 5 163 ١> ]ص 0:0 هلع7هغ36 11

 2 1ك 23 عم نم قو. 2) 52:0, 600. 6011. 411 1 2.

 ١ طفط#أ ةيودعر 560 ه5 0:4 هلع ف4قم 11, اذنك . 6 004 عاطعلا .



 للز*أ

 ةالصلا ترضغ اعيش هنطب ىف مكدحا دجو اذا ليقي معاص

 © طئاغلاب أربيلف

 ةريشب نب. مكمل اندلاق "كعيجح ىباءاحن ىهرلا 2 ندع 07

 هيبا ىع ىعزلا ناوفص ىب مساقلا ىع نابلس ىب ريشب اسس لاق

 هب متهجت روت نم وخلا قاف رهظلاب اودربأ معلصا لبس 0
 نب هللا .نبع سجل, ىعرلا ءاربخ ف ىدع ىب هللا دبعو

 اسد لاق ئنارلمل ناجرلا .ىبع نب نجا اش لق ئريبللا تيك

 ئرهرلا ١ ىعا .كايو' قنا ”ىب هللا "ىنيبع عا 6 عيتم قا ند جاجح

 ىدع نب ورع ابا نا ناجرلا دبع نب ةملس وبا ىربخا لاق
 0 فاقاو وهو 0 ددالا 0 عمس هسا 0 00 ءارج ىبا

 © تمجرخ ام كم 0 0 9 ىلا 3 رع هللا 00

 فرز 9و ىنب كنك

 15 مران نين مش نب ابل بيب جح نب لكفاتخ نب كوعدسم نب ىللا ليع

 ىعسا ني ا.نيع نب ثراك حن د لاك نب ةلهاص نب موز نبأ

 2) 1نوأ لفوذ نب ذم رحت نبأ لع 0110 511213. 2. )"نهر 28 ةعاتطت0 !اتأأو

 11 00ععغ ط٠ 5 11, هر“ ءغ 0251123611 2 1ذشر 06 ه2

 عمفنه 111, اذ. )5  000. ريسن. ) ]2ع ونتم هل. 1انص 1-31آ52158-

 12021 3 1 عينم وبا 651 دايز ا نب هللا كيبع. ه2)

 روز 12 «00. 17ع23 21011111212110 5+ ف كلا 5ع 52011053111 عزان
 0 26ج: 7061 8ءاكل انآ ها لدع) للكل )05 6 ريس ٠ 7ي) تلت

 10. وهتهوهنع 0:04 هليي/ةقه 111, ١ د) 2 ىي) 0 نسبا .

 /) 00 راقز 710. كلوتات. "45 موعد. 6



 ارو

 موولا نولتاقتو لجو رع هللا اهحافيف برعلا ةريزج نولتاقت « مغص
 هكفيف لاجدلا نولتاقتو هللا هكفيف سراف نيلتاقتو هللا هحتفيف

 © لجو رع هللا

 )ا اي يملا نينو ىحدوعلا "نب قاسولا تبغ" عانمو
 معلص هللا ليسر عم انينح كهش بالك ىب ةرعز نب ثراخل نبا 5

 ىلعال دبع نب سنوي 3 ىنتحح معلص هللا لوسر نع ىورو
 نك ىتيللا ىير ىب ةماسا قربخا لاق بهو. نبا اد لاق ىفدقلا

 لأ رظنا ئنأك لاق رعزرا نب ناهجرلا دبع نع هتّكح باهش ىبا

 نب دلاخ لحر سمتلي لاحرلا ىف فو نآلا معّلص هللا ليسر
 '00 2 نع لتجري ىأ نأ كلذك انها انيبف: نينح مهي .نيلولا ام

 اصعلاب هبرض نم عنمو لاعنلاب هبرض نم ٍهفنف دوبرضا سانلل لاقف

 ليسر فنخا رث ةبطرلا ةديرمل كيري عة كنتملاب هبرض نم قنمو

 © ههجو هب ىمرف ضرالا نم اًبارت معكص هللا

 | 5 سوا قبب توخي احسح ني« مقرالا (ىب اهلل. دعبع  قانمو
 39 اسف معلص هللا ليس نع ىور بالك نب ةرعز نب فانم و

 نبا ىنعي كيزي آد لاق ىطساولا رصتنملا ىب ميت هب آس ام دنع

 (0035 ةررع نب ماشع نع فاحما نبا ىنعي نيج آن لق نوراه

 هللا ليسر عمس هنا ثوغي دبع نب مقرالا نب هللا دبع نع هيبأ

 ه) 110. 0:2 هليعرققع "6, ٠١) نطأ 20110 ماع2105 ءلقاقغ

 65) 1710. ثط©طث طوس 11, )ا .. 2 2) آ11321115 م1121 511561

 126م1 ظزاكعلاب , 0ءاط 0ع 205101131232 5211512. أىعلاب م11 عع اص

 خخيئنملاب نان00 داتدع 1عءاتت 011611ع ء5ؤ. 106 722115 102215 طانز5

 7015 ءعلغ توم ةعاطقءط 2154 12 7502 11, 466 ءأ "لش ةاتان ينو [طدد

 115022 19, امم ن1 خقيملاب .

 1 اولا



 انا

 ١ ةنيع »نيا افايسلا .ىب تراخلا قب :كدكمي ب نئادملا هما

 0 ةملسم نم وهو بالك نب ا نب ةراخا

 ىنب نم معّلص هللا لوسر نع ىور نم ءامسأ ركذ

 بالك نب ىصق ىبخا بالك نب ةرفز
 5 ثدرامألا نب كبع نب افوع لبع نب فوع نب نامولا دبع نم

 ةينالتم نب ن
 نب بيها ىب كلام صاقو ىنا مساو صاقو أ نب دعس عانمو

 © قانا ابا ىنكي ةمد لب الك ل نا فانم دبع

 فانم كبع ىب بيقأ نب. لفولتا نب مركام نب روسملا عانمو

 100 ىبع تخا ىبا وهو ناجولا قع ايا" ىكي قالك نب ةرهز نبأ

 نينس نامت ' وبا وهو  معلص هللا ليش. نضبق. فونع, نسبا ناسك

 ام كلذ نم هنع ىور امن ثيداحا هللا ليسر نع ىور دقو

 نب هللا دبع آس لاق رماع و اس لق ىنارحبلا رعم ىتلح

 روسملا نع روسملا تمنب ركب مأ نع ةمرخم نب روسملا نب رغعلا
 ««معلص .ئينلاو :مئانق معلم" ىينلا ىفلخ_انأو كفو كا

 هبوت عفرأ تبهذف هرهظ نع هبوت عسفرأ ا لاقف اضوتي ْ

 © ءاملا ىهجو ىف معلص ّىبنلا حضنف '

 فاذم كبع نب بيكأ نب .صاقو قا ىب ابدع ىف عفان عانمو

 ةكم خف موي ملسا خفلا ةملسم نم وهو بالك نب ةرهز نبا |

 .«ليسر نع ةبتع نب عفان ىورو لقرملا ةبتع نب مشاحم وخا وقو |
 داور امد لاق ىنالقسعلا فّلَخ نب دمحم ىنتكح معلص هللا |

 رباج نع رهمع نب كلملا دبع نع ىدوعسملا نح حارجلا ىبا 1 ا

 هللا ليسر لاق لاق ةبتع ىب عقات نعام



 اراد

 ايروكا نب قبح نع ,نعس نبا !ىنع ثراذشل .ىقدح .ىضقا ىبا

 موحق لبق تدلو لوقي مازح نب ميكح تعمس لق ريبزلا ىلوم
 بلأطملا دبع دارا نيح لقعا هانا ةنس ةرشع ثلتب ليفلا باكا

 ليسر كلوم لبق كلذو هرذن عقو نيح هللا دبع هنبا حبذي نأ

 ىف ةنيدملاب تامو دكلاخ ابا ىنكي ناكو «نينس سمخ معلص هللا

 ميي هعم املسا ماشعو كلاخ هانباو يفلا ةملسم نم وهو معلص

 انبا ىهيحججو هللا دبع ايعاوخا فئموي امهعم ملساو ةكم قف

 © مارح نب ميكح 0

 ىنب نم مقص هللا لوسر نع. ىور نم ءامسا ركذ
 بالك نب ىصق نب رادلا دبع

 همءاو ةكلط ىنا نب صقوالا و نامتع نب بجاخلا ةبيَش خانم

 ىصق ىب ءرادلا دبع نب نامثع نب ىزعلا بع نب ةدللا دبع

 هللا لوسر نع ىور نزاوع براج معّلص هللا لوسرو نينكاب ملسا ؛5

 © معلص

 نب ىزعلا نبع نب ةحلط ىا نب ةحلط نب ناسثع مانمو

 1١ اليسر ىلا 4وجاع بالك نب ىصق. نب رادلا دبغ نب نامتع
 © م نس رغص ىف ةيبيدتمل ةنده ىف معلص

 «) 5انم12 م. 7*8, 18 اناو. 2) 52:0, «ه0. ©هغ. 4528, 8 22.

 1ةصر, 560 ذص مدلكلا كببع 061206 ©016ءأاتتط 25 213131

 5 0001 ىوعلا كبع. 42) 15 ©00. 50م615هك طلال بجال-ل ةبيشو

 طقاعز 710. 0:0 هلعزرةمو 111, |"»بإ ب

000 
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 مز يب

 تمد ةسيعل هنخأو غخيمأ نب ةكيلس هوخأو 0 يل نب بما ةوبأو

 كوبتو * فئاطلاو انينح معلص هللا لوسر عم ىلعي كهش ل

 5 ىلع نب كسأ ىنب نم هدعب شاعو معلص

 تاك تي : قيشقرر نما ”قردلا ١

 نب ىزعلا دبع نب كسا نب كليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا عنم

 مالسالا عبار ناك هللا دبع ابا ىنكي ناكو معلص هللا ليسر ةمع

 ؛ةشبلمل ضرا ىلا نيتركهلا رجاهو ليق اميف ماسا مهي هسماخ وأ

 معلص هللا لوسر ىخآو معلص هللا ليسرل ةازنغ نع فلختي رثو

 فرصني وهو عابسلا ىداوب لتُك دوعسم ىب هللا ىبع نيبو هنيب

 لاهل ورشعل سيبك مهل خنيدملا ىلا ىد اقلطنم لولا خعقو نع

 ىف دلو ركب ىا تنب هامسا همأو ريبزلا ىب هللا تبع هنباو

 ترجاه ءاهسا هما نأ ليقو ةرجهلا ىم ةيناتلا ةنسلا ىف لاوش

 اتياو وكب ,ابا .ئنكي: اكو, هج. .5 لماجا ىهو. معلص (ىسسلا 0

 8 بيبخ
 00 5 1 - 5 ١

 90 ىصق نب ىزعلا كيبع نب لسا نب دليوخ نب مازح نب ميكحو

 ©) 1706:720010176 17 50212 1 بك, 23. الطدت 92]2120 1 ||] 2

 ةكيبع قأ ىب انأ 004 771 660



 معن

 كح نك افالم نبع نيني فود ا لعبا فاعلم نو

 نب ديز نب بْيَسُن نب « بيعأ نب رباج نب ناوزَغ نب ةبْثُم
 نب ةمركع نب روصنم نب نزام نب فوع نب ثراحخل نب كلام
 ليقو هللا دبع ابا ىنكي رضم نب ناليع 2 نب سيق نب ةفصخ

 ومو ةيناتلا ةرجهلا ةشبلمل ىلا رجاه نم مالسالا ميدق ناوزغ ابا ة

 ليسر نع ىور دجاسملا اهب ىنبو اهطتخاو ةرصبلا رصم ىنذلا

 ١05 لق راشب نب. كم هب اس ام ةنغ ئور امف معلص هللا

 ةماعن وبا ىسيع نب وربع اس لق ىرقزلا ىسيع نب ناوفص
 00018 ناقزا بأ اسيوشو ريع ىب دكلاخ: :تعمس لق ئودغلا

 هللا ليسر عم ةعبس عباسل ىنأو ىنتيار كقل ناوزغ نب ةبتع 0

 «ثطقتلاو انقادثا تمحّرقت ىتح ٍرمَسلا قرو الا ماعط انل ام معلص

 © دعس نيبو ىنيب اهتققشف ةدرب

 مانع نب 2ةديبع نب ىبأ* نب ةّيما نب ىَلْعَي غئافلح نمو
 | كلم نب ةلطنحت نب كلام ني .دير ىب ركب نب ثراخل قب'

 ص بيقأ نب رباج كنب 05 22 ءميمت ىب ةانم كديز 5

 نسب نزام نب فوع نب ثرالا نب كلام نب دير ىب بيسُن
 ءافلح نم ةيما نب ىلعيو ةبنعو ناوزغ نب ةبتع ةمع 4 روصنم

 ةيما نب ىلعي ملساو ىصق نب فانم كبع نب لفون نب ثراخل

 ©) 536م6 بيهو 50114111. 62) 1066ةوأ, 5ع 20016112 5انم12 م. الاه

 00312 أ ةرصالملا 590,600. 6015.431: 24 2:1 2 7 بعيلاو.

 لاك كندر 1, )ثمر و هغ 5560 1:1. 352.1.8. - 2) 516 136

 5360, ء0ه0. ©هأغط. 412 7, 1 98 7. ه؛ طتصع 11051 م2111 ©. 7.

 12 29. 170150 ةديبع نأ نب. 5360 1. 1. ةهتطأغ هك 6) 00

 منع .



 ارد

 ناك فانم نبع نب .لفوفا نب ىدع' نب معطم نب ريبج عانمو

 ةنيدملا لزنو فلا لبق 3 ىلع ابا :لبيقو ينحت انآ

 9 ع 0 ناك ل لق شبرف ا

 معلص هللا ليوسر دنع هل تناك هلا هديل ا ىحتلا ءالوش مل تبهول

 اكبحاو :مىيلا *نلخكي يحكم ناك ولف

 اتمف احس هور حقل 00
 10 0 مهنه كا ٌليسر ترج

 اًمهْحَأو بلم ىبل هام كّديبع

 © اريتك م معاص هللا لومسر نع ريبج ىور كفو

 نينو يت ا ني ترابا ني ةبتصللل

 15 نب ةفقع نع 2 أ نب هللا كبع نع بويأ 0 لاق بافولا

 هللا .ليسر رمأه اًيراش..ءناميعنلا .ىبا وا ناميعتلابب ءىج لق ترد

 هبرض نميف أنا تنكف لاق هويرضي عرأ تميبلا ىف ناك نم معلص

 © ديردلو لاعنلاب "اغيرضف

 ه) 000. 5. وى. 65) 000. ىلا هر“ 80ءاد4ت1 11, امهر 3 8 و

 لا 2) 1115نك زذإ (6عط 117 ةطرل كك وس 6 0

 4) 000. امك اديبع ءا >0 ىبيلم. ) 000. نمعنلا. 15201

 هج عج 20267220126 80ءط. 111, كير ,١111 ا“ (5801.), ل5350 1265
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 مدني

 ابا ىنكي ناكو ىينغلا دترم أ ىب كترم نب سينأ هنبا نبأو

 ةفنس 0 نورشعو ىدحا سلا قى ديب نيبو كليب ناكو كيري

 "ادع نبرة. فيلخح_ىيكرم وبأ .ناكو 3 شاطوأب. معلص .ئبنلا

 وبا اس لاق ىرصملا ء نبأ نب ىيك نب ءايركز ىنتدح «بلظملا 5

 دوعسم نب مكمل 20 نع نيا ةلاخب ىلا بتك لك“ قيعس

 5 دب 0 2 : 8 م 3-0

 نأ هثدح ىراصنالا دترم © ىنا نب سينأ نأ هتدح ىناركنلا

 ءايمعو ءابكب ءامصو ءاجكب ءامص ةنتف نوكتس /ملق مغكص هللا ليسر

 متاقلاو مثاقلا نم ريخ دكعاقلاو دعاقلا نم ريخ اهيف عيدطضصملا 0

 دكثرم © نأ نب سينا لاق ىبيحك نب ءايرك ز خب ىنتلح اذ كو

 نم ىينغلا كثرم نا نب دكقرم نب سيئا وه امتاو ىاصنالا

 ©رضم نبب ناليع نب سيق ىب دعس نب رصعي نب ىنغ

 9 ىنب نم معّلص ىبنلا نع ىور نم ركذ 5
 ىصق نب فانم كدبع نب 21

 فانم كبع نب بلطملا نب مشاع نب ديزي دبع نب ةناكر عنف

 رث معلص هللا لوسر دعب شاع يفلا ةيلسم نم وسو ئصق نبا

 © ةيواعم ةفالخ لوا ىف تام

 © ئصق نب فانم دبع نب بلطملا نب ةمرُخَم نب سيق نمو و

 ©) 000. ىترسعو . 6) (00. ساسطوأ٠ 2) 600: 5

 2) 0000 نع نا. 1]طص 220]ة2 1, !هلر 2. 2) آه ©0016 511261-

 511041120 5. /) 710. مئدعغ6ع 1طص 830زةنن 8[هواتمم ا, اق

 135631. 2, ا.ه. ى) آص ء00. 2001605 دبع .



 مهر

 © كيب هنم هعاتباف هاعدف ةريمض هدنع ىذلا ىل لسا رث

 مم 1 معلص هللا لوسر كيم راسي وبا كيزو
 ىنشلا رع نب ه صفح اس لاق ليعامما را نكّدح ام

 دوم ديز نب راسي نب لالب نع ةرم نب ريع ىلا ىنتتح لاق
 0 عمم ذأ ىذدج نع تح أ ع لاق معلص هللا لوسر

 مويبقل ىلا ف هلا ملا" كلا هلا رفعت لق نم ليقي معلص

 ه8 فلحرلا" نم رف "ناك ناو هل رفع هيلا كونا

 مشاه ىنب ءافلخ نمو

 ناجرلا حبع امس لق راشب نب ىمح اسس ىينغلا نكرم وبا

 10 ىتدح لق ”قيزي نب قامرلا تبع نع" 6 كرابملا نب هللا تبعات

 نب ةلتاو تععمس لق سيردا ابا تمعمس لق هللا ديبع ىب هرسب

 مقا هللا اليسر كعمل كينيا! ئيتعلا شرم اتسعت 0 0
 © اهملا ١ امآصت الو روبقلا ىلع ايسلجت ١ ليقي

 دكيع نب ناميلس ا عيجملا مي لد دتوم ,اءأ ىب دكترم هنبأو

 ؛؟ ىلعي نب ئيك ئتدح لق 8 نابأ نب ليعامسا آس لاق رابخل

 دسثرم نع «مساقلا نع ىبنوم نب ىلع نع ةفقث ناكو ىملسالا
 نأ معلص هللا ليسر لاق لق ايرحب ناكو ئينغلا قرم قا نبا

 مكنيب اميف مكدفو مهنا مكرايخ مكمويلف مكتالص لبقت نا مكرس

 8 لجو زع مكبر نيبو

 2) 000 رععجز 1710. 07 هلععمقةقع 11, )ا, 71هدءاامط انآ .

 ة) 000. كرمملا 06 5367 710. #0 "هيام 17, ,١1 الاهداتسم 11و

 سم 0 رمل 00 7231 وشب“. 2) 600. ه. ما 2) 6

 0:0 ه1-ع/مطم 117 ***ه .



 زازا

 ليقي مهنم ىلع لاقف انل همس مه نم هللا ليسر اي ليق ةعبرا

 هنا ىربخاو عبحب ىلرمهأ ناسملسو دادقملاو رد ىباو انثلكر كلت

 © نابثع ةفالخ ىف نئادملاب نابلس ىفوتو 2« عبج

 اًكولمي ناك ملسا هسيساو معلص هللا ليسر وم عفار وبا هنمو

 معلص ىبنلا هقننعأف معلص مثلا هبجوذ تلاحم دبع نب سابعلل ة

 © عشار ىنأ نب هللا ديبع هنبا تدلون ىملس هنالوم هجوزو

 نيححس ابا ىنكي ناك ةثراح نب ٌبحلا ديز نب ةماسأ نمو
 ناك خماسأ ََنأ ليقو هنالومو معلص هلأ ليسر خنضاح نمي ما دمأو

 معلدص ىلا لعب نكسف خخ نيرشع ى د معاص ىبنلا 0 مهبل

 ” ةفالخ ريخآ ْق فركلاب تامف ةنيدملا ىلا عجر 0 ىرقلا ىداو ؛

 روعتا نم هللا دبع ابا ىنكي ناك معلص هللا ليسر ىلوم نابنتو

 ىتح معلص هللا ليبسر عم لوي رثو فنعلاب معلص هللا لوسر ةيلع

 راد اهب هلو صج لزنو ماشلا ىلا ليكتف معكص هلوسر هللا ضيق

 © ةريشعلا لعس نب مكح نم هنأ ليقو ةقدص 5

 ام معلص هللا ليسر نع ىور ةريمض لأ نسب «ةريمض عانمو

 ىنربخا لق بهو نبا ان لاق ىلعألا دبع نب سنوي ىنتلتح
 نع هيبا نع ةريمض نب هللا لبع نب نيسح نع بدن ىنأ ىبأ

 لاقف ىكبت ىو ةريمض ماب رم معلص هللا ليسر نا ةريمض هدج

 قرف هللا لوسر اي تلق تننا 2 ةيراعأ تينا ةعئاجأ كيكبي ام

 اهدلوو ةدلاو نيد قرفيي ال معلص هللا ليسر لاقف ىنبا نيبو ىنيب

 ©) 000. طلع ريمض. 252) ةخيراعم 566اتأا15 ةانطقت 02 212010

 111 ب :



 مب

 لك نإ ال «ذكم يف مي معلص ىبنلا لق ىذلا ههو ىورأ

 ه«عضأ مد لك نأو ىمدق نكح وهف :يلهاشل ىف تناك ةرثأمو مدد

 ةيلعاتل ىف نبا ةعيبرل لتق ناك هذا كلذو ثراخل ىب ةعيبر مد

 لناق ّلثق ةعابتلا ةعيبرل لعجج رثو مالسالا ىف هب بلطلا لطبأف

 5 ع ىور دقو رع ةفالخ ىلا معلص ىبنلا كعب ةعيبر شاعو هنبأ

 كدبع نب نسياكبعلا هلمع نبك حسا كذ اكميقا كو معلص 0

 خب ىقح اند ومالا" نم هتك ئووزانام نسعي ركذ «نينسلا بلس

 هينا نع ةعيير نب هللا ىبع نع ءاطعأ نعا ريرج آند لاق كيك
 وهو ةيلهامل ىف معكص ىبنلا تعيأر لاق شيرق نم لجر نع

 !هكلذ هفقوم افقاو مالسالا ىف هتيارو نيكرشملا عم تافرعب فقاو

 © كلذ ةدهفقو لجو رع هللا نأ تفرعف

 مشاع ىنب ىلوم ركذ
 ةملعلا بقع لكقنو ءتنعا اووروأ  ىلصأ هللا لو دعب اوشاع ىيذلا

 نيج نب ثرال ىنقدح هللا دبع ابا ىنكي ئسرافلا نامّلَس عانم

 ؛5 « ىمرلل ةرارز نب هللا دبع نب ليعامسا آب لق دعس ىبا اس لاق

 نسلمل نع“ ناسح نب مالشع اش لاق "ناميلس نبا ردع اذ ل

 سانلا نم افلا نيتلث ىلع ناكو فالآ ةسمخ ناملس ءاطع ناك لاق

 جرخ اذا ناكو اهفصن سبليو اهفصن شرفي ةءابع ىف بطع

 خب ليغامنا ىتردح“ 7ع ةدتو كفلفس' نم نكات نك

 ه» نبأ نع ئدايالا خعيبر قأ نع كيرش ىربخا لاق لا يس

 2 ىلرمأ عت هللا نأ معلص للا ليسر لاق لاق هببا نع ةكيوب

 ه) 110. ةاتمتن م. 7 ”**©#. )2  000. دغفو. 2 خطت '1-ل1ةطقمتم

 ال ك1 قولا 11 ةطاتتطلا15 طقتطع 45301102عطط 511213 2. م.



 ار

 د لق روحا وجا نأ دع نبا نصحت انلب لو ققرلا الخلا
 ترش نبا ذللا دبع نع نكرم نب ةيقلع قع ثيل ىع :مامه

 دورغا 31 تيما ىلع ةالصلا جملع معلص هللا لوسر نأ ةديبا نع
 اذه مهللا انبيلق نيب فّلاو اننيب تاذ ملصأو انتاوماو انئايحال
 دفظ هي ملعا تنك: ايخ الا ملعن 7 نالف نب نالذ كديعق

 الا لقت ال لاق اًريخ ملعا مث ناف موقلا رغصا انأر نتلقف هلو انل

 © ملعت ام

 نب بلطملا دبع نب ثراسل نب ةعيبر نب بلّطملا كبع مانمو
 لوسر كهع ىلع ريسلا لحما ركذ اميف ناك فانم كبع نب مشاع

 ام اهنم تيداحا معّلص هللا لوسر نع ىور دقو الجر معكص هللا 0

 نأ نانيز "ىأ "نب كيزي 6 نع ليضف ىبا اس لق نييك جوبا" اذعب

 نب ةعيبر نب بلطملا دبع ىنثّتدح لق ثرامل نب هللا دبع

 معلص هللا ليسر ىلع لخد سابعلا نأ بلطمللا دبع نب ثراث

 ام هللا ليسر اب لاقف كيضغا ام لاقف هدنع انأر بضغم وهو

 انوقل انوقل اذاو ةرشبتسم هوجوب ايقالت ايقالق اذا شيرقلو انل 5

 ردتسا ىتح هسهجو رجا ىتح معلص هللا ليسر بضغف كلذ ريغب

 0 ةنع ع انلق ردتسا بيضغ اذا ناكو هينيع نيب قرع

 لبا ناججالا نم ىرماأ بلق لخدي ال هديب كمحح سفن يد

 0 ىننأ نم سانلا اهيا اب لق رث هلوسلو هلل مكبكج ىتح
 © هيبا ونص لجرلا مع امنا ىلاذآ كقف وم

 |١ ىكيا ناك مشاه ىب بلطلا دبع ىب ثرالل نب ةلعيبرو

 ©) 000. ىضولا. 1710. 30ه:باه81/: +٠١ كن ةصصم 5. 4 .01 )5 

 0 ل ثلا 511 ١ هان 012 227,26 .111و. اننا

 ةفيضصاا



 مم

 ثرانمل .نمذب هلال ةبابث كو لضفلا ما اًعيمج هْمُأ ةدحاو مّتُقو

 هباصل سابعلا ىلو ناك ىكقو رمهاع نب لاله ىنب نم 8 ىبأ

 م ريتكك هع رم ربخ راثآلا كاع كسور ملعلا كئنع لفت نم

 نم عامم تركذا ى 0 ىوس نم دحأل ملعيإ 9 كلنا ربغ كيعمو

 5 8 عصي معلص هللا ليسر

 ىسللو .بلطملا لسع نب :بلامط ىا امنيا ليقعي ىلع د

 ىنأ نوني رفعج ىب .هللا كقبغو بلاط قنا نب ىلع اننا 0-7

 لقنو معكص هللا لوسر كعب ا!وشاع ءالوف ّلك مالسلا عيلع بلاط

 مشاه نىب اضل دكيع نب ثرالا نب لفون نب تراسل عانمو

 ىدحلا لفون نب تراشلا نب هللا دبع هدلو نم فانم كبع ىبا

 كردا .« بقل ةببب ةيئاورملاو + ةيرئابولا مايا ةرصبلا لها هيلع ملطصا

 لوسر نع ثرامللا ىور ام (ضعب وكذ «( دنع ىورد معلص هللا لوسر

 15 لصوم امم لاق ىلمرلا لهس نب ىلع ىنتدح راثآلا نم معاص هللا

 ديبع نع هللا كيبع نب مصاع نع نابفس اس لاق ليعامسأ ىبأ

 لفوت نب. ثراشخأل ,ىب ,هللا ليبع :نع_ 5 ةببتع عرب هللا دبع نب زل

 الأ ىهشا ليقي نّذوملا عمس اذا ناك معلص ئبنلا نا هيبأ نع

 لق اذاو ليقي امك لاق هللا ليسر ادم منا كهشا هللا الا ملا

 وهم ىح لاق مهاذاو هللاب الا ةوق الو لوح ا لق ةالصلا نع 2

 هدنة هناجر هبداع ودب دردو ناس بس عهد نب لاله ىنتحح ««هللاب الا ةوق الو ليح ال لق الفلا ىلع

 2) ©0682: لا ليسا ق) , 600: عبيع ٠١0 60 ن1



 نا

 ىنلا باّذللا ءبعك نب دوسالا ىسنعلا لنق ىذلا هه زوريفو

 ىوري ممضعبو (دنع ىورو معلص هللا ليسر ىلأ كفو دقو ؛ىمليدلا

 ىمليدلا نع ليقي مهضعبو ىريبتل ىبليدلا ىنتا> ليقيف هنعد

 ىف هتلوزنل ئريملل هل ليف امّثاو ئمليحلا زوريف وهو كحاو وهو

 © نامثع ةفالخ ىف زوريف تامو متايآ هتفلاحتو ريم

 نم معلص هللا ليسر دعب شاع نم دامسا ركذ

 ملع هنع لقت وا هنع ىورف هباكتا

 هنفلوملا دبع ىذب نم معاص هللا ليبسر دعب شاع نم ءامما ركن 0

 ايككردا ءاله ٌّلكو هللا ديبعو هللا كيعو ليضفلا ةونبو هللا لوس

 2 5 2 هبا ع 53

 انوم مهمدقا تو سايعلا ىنكي ناك هبو لضفلا قنسأو سابعلا كلو

 ىذلا ومو هللا بع مث ءهيبا لبق ساوع نوعاط ىف ماشلاب قوتو ؛5
 نببا نتف مايا ىلا شاعف رجلا ىف هل ٌّكمو اًملع سانلا عسوا

 ريغو  هناثو خبرات ىركذ ىضم دقو ناورم نب تكلملا دبعو ريبؤلا

 سابعلا كلو نم ةثلثلا رغصا ناكو هللا كيبع مث ءهروما نم كلذ

 ' بع لبق هللا كيبع ىقوتو ةنسب هنم نسا هللا ىبع ناك انس

 دكيع ةاثوو ةيواعم نب ديزي مايأ ىف هللا تيبع'  انلثو تناك هللا
5 
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 معنا

 نس + ملسا هنموق ,ىاافيرش ناكو ىرمع ندا ىدع ند 4 ن1

 © دمالسأ

 نوب رماح! ىبا ةيبلغت نب ضع م ترا ل ل فكم

 تانم كعس نب مادا د ةبلعت ىب نايبذ ىب نزام نب لهن

 5: نر بعكا ىي/كتراخلا نفر تبعك , نيم هللا ىبع نب ىلا ا

 بدو فنخم ملسا دزالل ىب رصن ىب كلام ىب هللا دبع

 لاقي ةثلث ةوخا هل ناكو ةفوكلاب .دزالا «تيب وهو معلص ىبنلا

 ليدل موي لتق بعقصلاو ةليكتلا ميي. لتفا سمش دبع مدحأل

 هبا: ميلس نب :تيتم نيلو: نمر ناكو [نيش يلتف دلل

 ؛ ئذلا ميلس نب فنخم نب :سيعس نبا ىبحب ىب طول كنا

 © نيالا, عتاادنع ىلا

 نيراف»ءانبأ نم يفرون دللا ينبع ايار. ىكبوو ملمدلا 0
 اهيلع اوبلغو ةشبلمل اهنع اوفنف نميلا ىلا ىرسك جتعب نيذلا

 ىف ءابس انباصا اولقو ةبض ىنب ىلا !هبستنا رث معنملل دبع لاق

 هد ةيض نأ كلذ ناك امئاو لق اميف معنملا ىبع طلغ كق «ةيلهاتل

 بص, كلو نحنا نع ءعدجا انع عقلك, نوني املا ناك 0|

 هل كاوف مليدلا لابجحب فقحلف برهف هلتقي نا هوبا دارأف هلنقف

 2) ةنععالتم ماتت ©6118 ©5[. نابز د 1طن 32)2320 1, بما* نامر و

 © ةنررزو 1 زخم كك ةضرلا 2 07) 51 0110006 101 11 0

 ههقفزر 8.4: ةطص ظمطتط رم ؟نلغ لوكلا. ص #05 ه2ع7/4قو 117, انت

 وحلا يامن. 2 1لعدح طقطعأ آ20:.: 0:4 هغي/6461.1. بيقن ناكو

 دزالا ٠ 2) 200101 شل“ 2 2ةسنمع ليساب ب 62, لك01: 5 8

 ءاص22 1 111 1

8 2571 



 مسا

 6 ناثبوع نب رماع نب رعاز نب «ضبرلا ىنب نم لاسع نب ناوفصو
 © معلص ىبنلا بكو ملسا ليج ىف هدادعو دارم ىب رهاز ىبا

 نب نيقلا نب وربيع نب بيبح نب نهاكلا نب فمكلا نب ورمتو

 ىبنلا عياب وريع نب بعك نب وريع نب دعس نب ورمع نب حازر
 نيذلا دحا ناك رث كلذ كعب هبككو عادولا ةذكاح ع معلص 5

 ااا كلل ام نبا ءللتقا ةزيرلل ق لشق زق“ مع بلاظا"نيا "نبأ

 سأر لوأ لق ىبعشلا نع ناجرلا دبع .نب ىسيع نع رع نبا

 0ليلح نب هذ دبع نب ةبيرج نب لالخ نب ةمقلع نب زركو »
 هورفع نب ةثراح نب ورمع نب بعك نب لولس نب ةيشبح نبا
 سيقلا ىرما نب فيرطغلا /مةتراح ىب ءامسلا هام مماع نب ءايقبزم

 | اود سنتا نمي اكوتغلا“+ وبا ادرالا ١ نب” نزام" قب“ابلعت "نبا
 ناطحق نب برعي نب بجاشي نب ابس نب نالهك نب كبز

 ضعب ناكو اليوط ارمع رمع لق ناكو ةكم تف مري زرك ملسا 15

 0١ ملل ىب (ناورم بتكف سسانلا ىلع ئيع كاف مرحكلا :مالغا

 1١ ايح ةمقلعب نجح رزك ناك نا هسيلا بتكف كلذب ةةيواعم

 © ةعاسلا ىلآ و كلذ ىلع هو *
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 ارا

 ناك هتاف ريع نب سيك اماو. نم نبا اشم ةياورا ا انفو

 برك ىدالعم نب خقارس نب ةقراح نتي نيذع َن ركنذي

 2 كترأ نميف زاكأاو خقدصلا قيل نب دايز عنم ىذلا ىدنللا

 نب ثوغي دبع نب ةريبه سى وشكملا مساو يوشكملا نب سيقو

 5ىب رهاز نب ناتبوع نب رماع نب «اّدب نب ةملس ىب ليزغلا
 حشك هال ةريبه موشكملا مساو موشكملا هوبا ىمس امثذاو دارم

 ديك لاقو ءرضم فتح ىنلو رّذغ تسل لاقف ردغ سيق رضم

 10 نب ني ار رهقز نحب رورمع نع ل هللا لسيع نصت رمع ن . دأ

 سيفغل تك ىدعدم نب 0 لاق 6 لاق تسباث ٠ نب 0 خوييوح نب ظراسيع

 لاقي شيرق نم كل كيل 0 ىلقو 0 2 50 ترنأ

 ةشملا اسمك فقلطنان 0 كنأ لوقي راجلب ج رخ دق سنيك ل

 15 انيلع ىفخحلا ال عينات لوقي هك اني ناك 0 هبلع ماعنذ ىنح

 فقرددس نأ ناو هيلع انملع كلذ ربغ ناك نأو هانعبتا دانبقأ اخ

 ىبأف انانذا دل انك. انبلع نسا انداس كموق نم لجر هسيلا

 نم ةرشع ىف برك ىدعم خي ورعو بكرت هذآ هفقسو سيق هيلع

 © هدالب ىلا فرصنا مث ملسأن ةنيدملا ىلأ ىتح هموق

 2) 008. 3. 70ه. 536, ع0. ©هأط. 4128, 15.3521. 1لب تأ 1

 5انط ثيبع 235أ كانو 5ع 1طصد 82015 ١5 م23عودءتاطاأا الغ 16.

 فمانل 1طد 82052 111, ه1, 1 ءا اح 0:7 ه1م7ة6ه6 1717, ذب ةزطمح

 م11ءزعل اكذب ءدكافل تر 00 سا ارا زهجلا“ 2) 00 ةميزوح .

 2) 61: 51212 17 بلا 16 66



 موسع

 نابيش نب سيق نب ةانامأ رمعك
 تيمب سبل ليق ىنتح شاع دقل

 ناب يح قسما ىتثأو
 ةبقحو شرج تح نم هب تل

 ناد نب ةرصنب تلح ةيهيود 5

 ا سانلا ىف هىغي و 7 ىئحكضأف

 اا ل مو
 لتقف ٌكترا مث ملسأو ةناثاما نب كيوي هنبا كفولا ىف ةاثاما عم ناكو

 © دمحم نب ماشع ةيأور ىف ادترم ريجانلا موي

 نب ورع ىب ةدالولا ثراخل نب هللا دبع نب دوسالا نب نادعمو 10

 ىلا دف, شيشفجلا نادعمل لاقي ناكو ربكالا ثرامخل نب ةيواعم

 هللا ليسر اب لق ىبخلا ضو سيق نب كثعشالا عم معلص ئبنلا
 2 ب 1 0 3 3

 ا الا رولا

 هللا ضف ثعشالا لاقف ةنانك ىب رضنلا هنب نك انيبأ نم ىفتنن

 0 ةدنك ةياور ىف ليثاقلا شيشفلل ؛ تكس. الا اتاك

 ركب ىا كلم لاب ام اًبِجَح ايف اقداص ناك نا هّللا َلوْسَر انْعطأ
 رهظلا مسا هّللاو اذا كلنف هدعب ناك اذأ هاَرْكِب اهثروبأ
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 1202 57 4) ؟ءدوزءعان11 5عوتتعم ع5 21-]115]2ءادثدعلو 1طن

 و110نانع حط 1ط7 8220ز3: 1, .2٠ ]ذعنغ 11, امك عمد نتطانتغ 8431-

 طقع 1طن 50هئةلعد: هعاءع21, 1103230 )ا, مدع 125211 1, اميه أ

 كم7. 11 , ما» 8003-21 '3ع ص هكنزان5 0250420 2513214. 17615115 17

 1مم11215 7221 22011. )2  أك



 انسنأ))

 رسأو كقرا مث ةدنك نم ابكار نيعبس ىف معلص ىبنلا ىلع كفو

 بدن ىتح ةنيدملاب اًميقم هلي ملف باتف ركب ىنأ ىلا هب ثتيعبف

 عم 0 قاوعلا ا ىلا يك هنفالخ 4 باطل ىب رمع

 5الكنك ىف اراد اهب ىنبو 2 اهطتت”خا نيح 0 ع

 ىلع دارأو نيمككلا ميكحت كثعشالا دهشو « تام نا ىلأ اهلزنو

 ىبأف صاعلا نب ورع عم سابعلا نب هللا دبع مك نأ مح

 ا © حا نوكي ىتح نايرعش صرخ م اهيف مكدكإ 23 لاقو سيق نب كثصعبدتالا

 لل حا ثصعالأ ناسكو ىرعشالا ىدوم ابأ مع ع كح تكا

 00 سيف ىب ثعشالا عم كفو سيق نب فيس دوخاو «باتالا دوهش
 «تام تح نوي ,لزي «ملف» هل ,نذوينا ارماف معلص ىننلا

 ثعشالا عم معّلص ىنلا ىلا كفو ةامهوخا سيق نىب ميعاربأو

 © ملسأف

 كناعلا نب نابيش ىب تتاح نب سبق ىب كيعس نب ثرامخلو

 ح © معاص ىبنلا ىلا كفو نيمركالا ةيواعم ىبا

 ةنيواعم .ىب كناعلا نب !ناسيش نب تراث ىب سين

 لوقي هلو. ارهد شاع ناك .دقو . ملسأو .معلص ىلا كلا كيتو ند |

 رعاشلا ادب نب ةضوع

 8ن اخ ا كك ترمع نيل هلأ

 62) 00 لودود ٠ 6) 000. اهودأ. 2 5ذع 600. كتنط 706. 0

 ادب ىب آط٠ص 32]2130 1, اا ءارب ىنب نم أ 3001 ىخضنلا رعاشلا.

 آس 0:7 ه/-95/قذه 1, ض١ طال رعاشلا خضوع. ىل1ط) ههطدعات ناك

 [208ةغوع ططعاتن01ةخانطت 1012 1221. 4) 1 313]1120 كلام .



 نه

 نب منغ نب رصع نب فيرط نب بعك نب « حبسملا نب ور

 نب نامالس نب «نينع نب دنع نب نعم نب بوث نب 7 ةثراح
 لوقي هلو برعلا ىمرأ ناكو ءىط نب ثوغلا نب وربع نب لعن
 سيقلا ورما

 ا جرم لعت ىنب نم مار بر
 شغد ىنب نم فعلا دكحلا نب ةربو لاقو

5 

 2 65- 5 تا كل

 بدشوكالا مأو ىملس م نيبلاب بعزي 7 0-52 بارغلا بعز

 /بقلت رن ىنلا همهسأب ورمع هبأق 6 خطامح ع بارغلا تي

 هللا ليسر كردا مث ةنس ةثامو نيسيخ مّبسملا نب وربع شادو

 © ملسأو هيلا كفوو 0

 نب ةيواعم نب برك ىدعم نب شالا فو سيق نب كعّشألاو

 اذ اضراشلا نب نيمركالا ةيواعم نب“ ةعيبر نب 'ىدع نب ةلبج

 وهو ةدنك نب عترم نب روث نب ةيواعم نب ثراحل نب ةيواعم
 | ار نراك نبا يدع نب ريقعا نمازوكاو هنمناور ئدتك
 نىب ان نب نالهك نب ا بيرع نب 26 نب كيدز نب 0

 برك ىدعم ثحعبدتالا مسا ناكو ناطكق نب برع نب باساب

 نيج ابا ىنكي ناكو ثععشالا ىمسف سأرلا ثعشا اًدبا ناكو ١
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 مس

 عجل لاقي علك اهدلوف ةمكالا كلتب يحذم غّلد تيمسف يحّذم

 عضعب ليق ىف اًتْيط ىمس امئاو ةمهلج ءىط مساو ؛ه محذم ونب

 ادب ىيط نم 1 هنال عاضعب لاقو ل.هانملا ىوط نم 1 هنال

 عضوم ىف معلص ىبنلا ىنع نم هفرصنم دعب ليخل كبز تامو

 ةليخأ دكبز ىطبل نال ناك هببيبأ نع ماش لاق ( 6 ةدرق هل لاقد

 نب فتكم كلولا نم كيوت "اكو سلهتملا نبا همم رض للا

 كير ند كيرحو: «2الب: هل 'ناكو ىيلولا نب. .نلاخ عم ةدلا لك

 كلاخ عم ةّدرلا لح لاتق ىهشو معلص ْئنلا بكع اًسراف ناكو

 10 ا ةكيسداقلا لعدت كيز نب ةورعو ؛ارعاش ناكو ديلولا ىبأ

 ع .٠ . 9 5 00 . ٠

 0 ارعاش

 يرشكلا نب ©كغس نب هللا ىبع ىب ؛داوكلا راح نب ىدعو

 وا ند عسر مرح نب دع. نب سيقلا ىرنا 00

 :كليخنلاو كطانلا نيقو نارهم نيو ةيسناقلا رتاج نب ند

 بلاط نا نب ىلع نينموملا ريما عم لمثل كهشو « ءاوللا هعمو

 عم ناورهنلاو نيقص كهشو هنبا لتقو فتموي هنيع تدقفو مع

 ىبأ وتو ةفوكلاب راتخكملا نمز ىف تامو مع املط دا
 20 © ذخنس نيرشعو ةثام

 24 ©04. طب عحذم. مخ) 00. نم. ٠.2 008::ةنرق كا
 32]1120 11 ةورق. آ.ععا16م علوه 202 ءوأر 710. ]ةع. 111, ميآ 5م, 64

 51013 1, ايار ور 11, 160ع]1120115 ظدرف الأ 01 طوطعمأ 815ءا

 ؟خير'"8 ركع. 680: هاتالا 2) 000 كيحس 2 0 ىوللا.



 نو

 ىنسقنتا لاقف بلغالا هيلا لحرف كيبل هاطع ىف اهدزو هئاطع نم

 (نلغا .لع دز نأ ةريغملا ىلأ رع بنكفن لاق ككقعطا نا ىلع

 © ةعيبر نب كيبل ءاطع ىف ةدايز اهبقأو تمصقن هلل ةئامممكل

 طيعم نب ثرامل نب ةماسا نب رصن نب ةدانج نب ىشبحو

 ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب ةرم نب لكنج نب ورمع نبات:

 ما ىو ةأرما ليلسو ليلَس ىنب 2 ةعصعص نب ةرم ونبو نزاوع نبا

 نوفرعي اهب © ةبلعت نب نابيش نب لقد ةنبا لولس كو ةرم ىنب
 | 07 يل ديمو رمتقم يبدل دانس نب ئشبحاا بعصر
 © هدعاشم

 او اس ىب :ةنما ناجع: نب. ىكض-ءمناو ىلكابلا ةمامأ هباو 0

 000 ودل يربط نلالط عين داط#ا قلع
 © ناليع نب سيق نب دعس نب هبنم وهو

 نم اًضر نبع نب بهنم نب 4كيز 0 اا نم

 نادوسأ نب /لبان نب كلام نب ةنانك نب هبوك نب 'سلتخملا

 نب كيز نب دتأ نب ءىلح نب ثوعلا نب ورمع نب ناسهبت وعو و
 ناشجُنَم ىذ تنب و ُهَّلَد ءئط ماو ناطحق نب برعي نب بجشي
 اهل لاقي ةمكا ىلع اهما اهتدلو ريم نب نامدر نب ةلك نب

 0 900 ىلع و 510. 5244و 00. ©6011: 43212571383

 6) 000 ىف © 000. بلغت: 710. 0:0 ه1م/قةقع 111و ٠

 4) 000. كيؤن. 2) 000. ريق ان كين. 271, *ن. 01 0:2 1

 11 ]حز ر 1طن 113203231 11, 15 .ءا 5م1عد8ع» 111, 288 ةسص.ب 1. 170-

 ءولعو 200101 ءها1. 7240:1181 ممو 2 560. . رك) 51ع :ععاع ©0600.

 01 1001. زم. 026651 /لكتأن ان 01100116 105. 6272. 229. 6و

 ١ ]32866 117 ةلذ © ةلذم, كو: هلم 2877 لنمو ةّلَد .



 ارا

 نب ورمع نب نامرلا دبع نب نيصح دوو ةرببججح نبادكتل

 ٠١ ةنس يخل نم معلص هللا لوسر ركص امل لق ناعم نب دعس

 يف نيقذصملا ثععب ١ نس موكاملا لاله ىلار املف ةنيدملا مدق

 ىف ناكو عدردا خقدص ىلع ةريبن نب كلام ثععبف برعلا

 5 © لوفجحلا ىبكسي ةريون نب كلام ناكو لاق ارعاش ناكو ملسا
 0 لاق رعاشلا بالك ىب رفعج ىب كلام ىب ةعيبر نب كيبلو

 ني بسعك نب هللا دبع نب ورب نب ةبيش نب ىدوم آس رثقا
 ىنب كفو مدق لق بعك ىب هللا دبع نب ةجراخ نب كلام

 جيف 1 ةنس ىف الجر رشع ةقلث 2و معلص هللا لوسر ىلع بالك

 ىلا اوءاج رق ةثدحكلا تنب ةلمر راد اولونف ةعيبر نب كيبل

 ىلا اوعجرو اوملسأو مالسالا مالس هيلع اويلسف معلص هللا لوسر

 ىواذ اند لق هاب نب رصن اد دعس ىبا لاق «, جموق دالب

 ةريغملا لا باطخل نب ربع بنتك. لق .ىبعشلا نع ىنه قا نبا

 ءارعشلا نم كلبق نم عنا نا ةفوكلا ىلع ةلماع وهو ةبعش ىبا

 يي تا 5 ةيلعالملا ىف. رعيشلا نم اولق اه تلشل

 رعشلا نم نتلق ام ئدشنا كيبلل لاقف ةريغملا جتاءدخ ىلا كلذب

 ةروس كلذب لجو رع هللا ىنلدبا دق لق مالسالو ةيلهاشمل ىف

 لق ىندشنا ىلكعلا بلغالل لاقو ناريع لآ ةروسو ةرقبلا

 اذرجوم انيف كلاس نفل ؟اكيشت ل انتيت 00

 وم ةئامسممخ بلغالا صقنأ نأ بتكف رع ا ةريغملا كلذي بتكف لاق

 ه) 0و0. هيبح. 207) "العم ثراخل 5عل هك 8سءطم 11, 265 172

 ) ةزع همت كعل. 3197 , ,١ متم بدر 237111, )اه م0 باف.

 2( 000 زجرأ © 203 ىعال هليصتق .
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 لإ هوم

 رصتخم نم ليذملا ىمسملا انباتك ىف هربخ ىضم دقو ةّكم يف

 © كولم لاو لسيولا خيرأت

 عشاجم نب نايفس نب دم نب لاقع نب سباح نب عّّمَألاو

 0 دما دورا وبا كلام وب ةتلظنحا جب اهنا نيالا يا
 هاطعأف معلص هللا ليسر ىلع ايمدق نيذلا مين ىنب كفو ىف ناكو 5

 سادرم نب سابع لق هيفو لبالا نم ةئثام نينح مكانغ نم

 © لاق ام

 عشاجس نب نايفس نب دمحم نب لاقع نب ةيجان نب ةعصعصو

 اددأ رعاشالا ئدورقلا ةجيللو“ نمو: ملسأو- معاص تلا راو

 نب لاقع ىب ةبش نب «لاقع اضيا هدلو نمو ةعصعص نب بلاغ ؛

 © بيطخلا ةخئعصعص

 0 ةلديب :ىب فلخ نب, نميقلا' ىرما نب زكن_ ىج ناقربؤلاو

 مسأ ناكو مين نب ةانم لكيز نب دعس نب بعك نب فوع

 1١ نىك وق اول لاقي“ ناكو اليبج ةاًرءاش“ ناكو نيطخالا ناقتلا

 هللا ليسر ليعتساف معّلص هللا ليسر ىلغ اودفو ىيذلا ميمت كفو ىف اة

 | و ارادعسإ ىب موق ةكحصأ قع رحب ىب نقولا معلص
 اوعنمو برعلا تّدتراو اهيلع وضو معلسص هللا لوسر ضبقو ميمت نبا
 'اادأك هموق نم ةكدصلا دخأو مالسالا ىلع ناقيزلا تيبكو ةقدصلا

 © ىكي نا ىلا

 نب عوبري نب ءةبلعت نب كيبع نب 3 ةرمج نب ةريوذ نب كلامو ١
 ىنتلح مع ىبا لاقو ميم ىب ةانم 'ديز ىب كلام ىب ةلظنح

 خلي 9102 604 ©) ةلودعا مقلب اسر لاقع . )8  2ءةوم4ا دادش



 اا

 نب رجاهملا ناك لق رامسم ىب وجاهملا نع ةربس ىا نب هللا

 ليبلك يلع ذل لاقف معلص هللا ليسر هيلع َكَجو لق ظةيما ىنأ

 املف ه«اهتيب ىف هتلخداف كدنع هموي اذهف معلص هللا لوسر ىل

 نم هيرقح هذخآ رجاهم ةالا هعري* رث معلص هللا .ليس لخت

 5 ىبضر هنع ضرأ ةملس ما تلق معلص هللا ليسر كحضف ةفلخ

 هغلبف ةّكم ىلا ىتح فقلطناف ءاعنص هالوو هنع ىضرف كنع هللا

 اهب لزي ملف ةنيدملا ىلا عجرف ءاعنصب جرخ دق ىسنعلا نا
 لاق هتيالو ىف ىضف ءاعنص ركب وبا هالوو معلص ىنلا ىفوت ىتح

 لماع هقعب معلص ىنلا نأ انتياور ناف ةربس ىنا ىبال تلقف

 ؛ نب رجاهم ىربخا اذكم لاقف ءاعنصب وهو معّلص ىنلا ىفوتف

 © رامسم

 نب حمج ىب ةفاذح نب بهو نب فلخ ىب ةيمأ نب ناوفصو'

 هللا ىبع آند ربع نبا لاق بهو ابا ىنكي ناك صيصق نب ورع
 ملص هللا لوسر ضرقتسا لق 2نيصح نأ نع ىلذهلا ديزي نبا
 اةرمع نب كي لاق هضرفان افلا نيسمخ كم ةيمأ نب نآاوفص نم

 هللا ليسر عم ازغ هنا انغلبي رثو مالسالا جحع ناوفص لزي مثو

 ةفالخ لوا ىف اهب تام .نا.ىللااةكم اميقه.ليبا شو كنب ١

 © ةيواعم

 نب تييحي ب تراث نب 5 نأ نب ىعس نب كلا نع

 هم دقو اًميذف ملسا , ىلإ ىب رمع نبر.لسجح بالكلام نيا |

 مهي ملسا رث مالسالا_ىع نقرا زرق 8 هللا ليسرل بتكي 9

 2) 000. مقتس. 5) 000. ىلا هعرت. ) 000. دخا . 2) 70.

 12 ©«00. 220 0 16ع3 20554 نما



 ار

 انكو كبلع ليج ل 0-0 1 كلضفو كندذاعو م 5

 قوسب رقم ىف ىنع كغلبي ناك ار ىلهج نع حفصا ةكليلا

 © هليق ام بجج مالسالاو مالسالل كادذه ثيح كب هللا

 5 ناحقو نب ةرارزز نب شابنلا ةلاه ىا مساو ةلاه قا نب كانو

 ورم نب في نب 6 ةورج نب يع نب ةمالس نب بيبح نبا

 ىبا اوفلاخ سيناو فوع هاوخاو ةكم ةلاه بأ مدق ميمت ىبا

 خلاف وبا جوزنو ذك عاعم ا!باقأو لك نب ىصق نب رادلا ليع

 خلاه تان نيلجر خلاهو احنه هل ترلوذ دليوخ خنبأ خيجرلخ 0

 هننع ثّكح مع ىلع نب ىسلمل ناكو ملسأف مالسالا نع كرداو

 اد اال نيارعس نع نكذوا لاق قأ' نب سم ىاخ  ئتدتح ١" ليقب

 فوس ذئسوي مقت ملف اهب تاف اًراتجم ةرصبلاب ىنه رم لاق هنا
 © اهيلع هللا تاولص 2 ىخا خمطاف يخا أبلاقو ءالك ا

 نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيما © نأ نب رجاهلاو ؛5

 اق اهيبأل معلص كنلا جوز ةخيمأ ى!" ةقنبأا ةيلش مأ ىيخأ موز

 | ناكو بكل داز وغو ليبعس ةريغم ا ب ةاتما لأ مدسأ ناكو

 هدنع نم كلذ ةرفغس 8 هنقفر لاهو ةكاتك) 012 فعن وفاس

 كبع نب ركب وبا قكحملا يع" وما لاق « بكر لأ داز كلذب ىمسف

 ه) آخ زد 0:2 هليزةقه طهطعءغ انذقناو ءغ 200. كب. 625)

 نادرو. 01. 0:2 هلي/رققه 17, 1١ ءأ رار 1طط 820زه2 111, !|ث., 117115-

 ل610 8672. 726... 16: 2) ور 1111 ع1 ةظورججح و 560

 1171. أ 1137. 41 قولا : 2) (200.



 ز"* هه

 معلص هللا ليسر تيار ام ماوعلا نب ريبولا لاق لاق نامور نب كدزي

 ل ملعي هللاو هنع لأسأو هبلطا تمنك دقل هللاوف هقنع !وبرضأ

 هدللا لوسر ىلا رذتعي لعجحن سلاج هدنع انأو معلص هللا لوسر

 هاعضوم تنك ىقف كاذآ نم"نآو كيسابنم نمت اي بس 7

 ةادقو لجو رع هللا 5 ىنرصن ىقو يقض كنكو كانا كس

 ىطاطيل هّناو معلص هللا لوسر ىلا رظنا تدعجن ريبزلا لاق مالسالا

 ليقي معّلص هللا لوسر لعجغ رابه رذتعي امم هنم ءايكتسا هسأر

 ٠ نم ءانشا ناكو هلبق ناك ام بج مالسالو كنع توفع دق

 ىذالا نمي هتيلع: ليج امم هملخ معلص هللا ليس علف 3

 نإ اشعر كح رعب ندا لاك 550 رابه اب لاقف

 نع هيبا نع معطم نب ريبج نب دمحم نب ديعس نع ةرامع
 هدكسم قف داك ىف معلص ىنلا عم اسلاج تنك لذ هك

 مت هللا لوسر باب نم دوسالا نب رابع علطف 4 ةذارعجلا نم هفرصنم

 نوسالا ىب رايه هللا ليسو اي اولق هيلا يلا رظن ايلف معلص

 هيلا مايقلا موقلا ضعب دارأف هتيا, نق معّلص هللا لوسر لامقف

 اب لاقف رابه هيلع فقوو سلجا نا معلص ىبنلا هيلا راشاف

 كنا ىيضاو رولا الا ءلا الأ ىهشا ىذا كيلع مالسلا هللا ليسر

 و, مجاءالب قوحللا تدرأو دالبلا ىف كنم تديره دقلو هللا لوسر

 2) 5001013 70ه. 5) 0 ىنرصت» ه) (نهدز عءانتتت ع0101: ع0

 م0315 ه5 اًقسأ هنتغ اًمسل. 01 #06 *2ي7401.1. ةنيدملا ىلا مدق ام

 هذوبسي اءلعج. 2) 516 600: 62 260غ 11



 زاد

 ١ انانم قبع, نبا بلطلا نب مشع نب. ةييءادبغ نو ةناكرو
 تام نأ ىلآ اهلونف كلذ دعب ةنيدملا مهقو فلا ىف ىف ملسا ىصق

 دبع نب ريجاع همأو هيبال هدوخاو ءةيواعم *فالخ لوا ىف اهب

 ©: بلطلا» نب. مهاع نب ديزي

 8 فانم دبع نب بلطملا نب ةمقلع نب هللا دبع دمساو ةّقبت وباو :

 5 مشاغ ىب صاعلا ىوتخبلا ىيأ مساو ىرتكيلا ىنأ ىب 5

 خفلا مري ملسا ئبصق نب ىّرعلا دبع نب دسا نب ثرالل نبا
 © اكرشم ردبب ردب ميي لتقف ىرتخبلا وبا هوبا اماو

 نب ىنعلا كيبع نسب ءدسأ نب بلطملا نب دوسالا نب رابقو

 معلص هللا ليسر رهظ امن لوقي هنع ركذ اميف رابعه ناكو ّىصق »

 هللا لوسر ناكو ءهاذآو هل بصنو هاداع نميف تنك هللا ىلا اعدو

 اهل ضرعف ةكم نم اهب مهقي نم هتنبا بنيز ىلا ثععب معلص

 تناكو جرلاب 4اهرهظ عرقو اهب سخنف رابع هيف شيرق نم رفن
 ا رابعه ناكو فانتم. ىبع ىب توبي ىلا تدرف تطقست الماح

 ناكف معلص هللا ليسر ةمد ردفاف مالسالا ىف مرا ميظع دوسالا 5

 نيب هولعجان هب مترفظ نأ لاقو رابهب عهاصوا ةيرس كثعب انقل

 5 8 هبّذعي امتا* ليقي مث رانلاب هوقرحو 5 نم نيتمذج

 وبا لاق «هولنقا مث هبلجرو ديدي !طقاف هب مترفظ نأ رانلا

 | اكدح تبات, قا !نب ىقاو ناري ىب نرخ ركذو رفعج

 2) 0. 0 6) 00 ماش : ه1. 0:0 هني ةقع 1, مل' , 1اطدح

 52ل0رَوم 1, هم. 2 000. كيسا. 4) 1. ء«. اهتلحارز ها“ 0.2 ه2

 874636 17, مان. " ) ©00. بدعي اما. 05 #05 ه2ع/7 43 1.1. ال هناف

 اال را الا رانلاب بنعي



 ارك

 نب دبعمو «معلص ىبنلاب هبشي ناكو محلا سانلل ماقاو ةكم

 ريتك ما ىنتادملا ديح نب ىلع لاق سابعلا نب ويتكو شابعلا

 ةحذلاب عينُيِب ريثك تامو ةيلسم اهل لاقي ةّيمور كلو ما مامتو
 رغضا :ناكوجاهشطب هلا نزكا .ثشا نم ناكر سابعلا نب لك

 5 © ديبأ ىلو

 حبع نب كسا ىب..بلطملا .نبا دوسالا نب ةعمر ىب هللا تنبعو

 ةريغملا ىب ةيما ىا ذنبا « ىربكلا ةبيوق هّمأو ىصق ىب ىززعلا

 بلطملا دبع ةنبأ ةكتا اهماو موز ىب ةريع نب* هللا دبع ىبا

 © مشاه نبا

 0 تبع نك  نامس تبعا ند كيبحلا ني دعا ل نب رماعو

 بلطملا دبع ةنبا ميكح ما هو ءاضيبلا همأو ىصق نب فانه

 ةفالخ ىلا ىقبو ةكم خف موي ريرك ىب رماع ملسا مشاه ىبا

 ومو ةرصبلا رماع ىب هللا لبع هنبا ىلع مدقو نافع نب ناّمتع

 © نافع نب نامتعل اهيلاو

 !اةافانم كيع نب سمش كبع نب ةعيبر نب ةبتع نب مشاه باو

 © تام ىتح اهلونف مآشلا ىلا يرخو ذكم تف موي مشاه وبا ملسا

 © فانم كيع ىب بلطملا نب ةمركم ئب سيقو

 لسا . ىصق, نب فام ءىبع : مي. تلطما نب لفرد ب كليعلاو

 © ذخكم جتف موي تلصلا

 50 © فانم كبع نب كا نب ةمرخم ىب تلصلا نب ميهجو

 ملسا فانم كبع نب بلطملا نب ةمرخم ىب سيق نب هللا دبعو

 5-5 © ذكم متفق موي

 4) 000. 5. م. 1ط٠ص 1]20[1 117, بدا 06500136 ىرغصلا ةبيورق .

 م) 000. هد



 ا

 رهشا ةسمخو ةنس ةرشع عبرا نبا دحأ موب سوأ نب ةبارع نآك
: 0 0 
 سوأ نب ةبارعو كمت لاق هزيجاي نأ ىباو معلص هللا لوسر هدف
 مل رقواف ةنيدملا مدق ناكو رارض نب خامشلا هحدم ىنذلا ع

 لاقف ارم هتلحار

 نيرقلا عطقتم تاريكلا ىلا هىمثي يشيل ةبارع تيار 5

 8 نيميلاب ةبرع اهاقلت دجاملا تععفر تيار ام قا

 اليتم هللا كيبع 8 يلف" قع نب سابعلا نب هللا دكيبعو

 نب هللا دبع نب ىلع اهجورت ةيلاعلاو سابعلا» ىنكي ناك هبو
 ١ نسا ةفالكلا رلوأ ئفو: لع ني قبح ال تدلوف سابعلا

 ةاطرا ىأ ىب رسب امهلنق ناذللا اهو 0 نامرلا ٌكبعو ساّبعلا 0

 | ا. نم انس رغصا .نيابعلا» ني.دللا تايبع ناكو نمبلاب "ىرماغلا

 هنع ىورو معلص هللا لوسر نم عمس كقو ةنسب سايعلا ىب هللا

 لعتساو ةيواعم نب كيزي مايا ىلا سابعلا نب هللا ديبع ىقبو
 00 دولا الكا نسادبع نينا ةلللا :ىيبع مغ, يلاط“ انا ىف ىلع

 ىلع ةنسلا كلت سانلا ملطصاف "1 ةنس سانلاب مح مسوملا ىلع ؛

 0١ اللا قيبع .ناكو عي مخ ةحلط قا نب نامثعا نب بيش

 ناكو اروزج موي ّلك رحني ناك ايخس اعاجث اًدّيس سابعلا
 00| ةهيبال نخأوب ءةيواعم اكل مع لع نب نسلل ةمتقم' لع

 برضا لاقف نامثع نب كيعس اهيلعو ناسارخ ازغ ساّبعلا ىب متق
 رث عقوقح سانلا طعا رت سمخأ لب ال لاقف هس فلأب كلو»

 000 لا كلل السا اعرو ناكر تبثش ام لعب ىنطعا

 اااذ)] سابع نب مثق كور نمحم نب ىلع لاو رفعج وبا لاق



 زرنا[

 ارث ظبيان

 لقوت ىتاغنلا الو هرماع الو رماعب انلزون ام اهيبأو الف

 وفعل و معاشلا لوقي 57 برعلا 5-55 ناك لفون موب: ىملس دنيا

 لفين نب ىمْلَس دومحملا كيسلا لب ةداسب اوسيئو ءاًماوقا وسن

 010 ةرمس يأ نب هللا 00208 4 ابأ أ رع ىب نيك 3

 ىليحلا, ةيواعم ني.لفون .4ريغ لق_ىيدنلا !نيبع نم ةكرج ع

 ىكهش ناكو لاق ةخنس نيتس مالسالا ىفو ةنس نيتس ةيلهاتل ىف

 مدياكتا هلا كينلو | ىلا الو ارحب شيرق نم نيكرشملا عم

 ةكم تف معلص هللا ليسر عم دهشو كلذ دعب ملسا رت ركذو

 ؛0لفوت ىور كقو ليحلا ىبا ف ةنيدللا»لونو فتئاظلاو انينكو
 ديزي ةفالخ ىف ةنيدماب لفوت ىفوتو معلص ىبقلا نع ةيواعم ىبا

 © هللا امهنعل ةيواعم ىبأ

 نب مّشج ىب دايز نب وربع نب 0 ىظيق نب سوأ نب ةبارعو

 هللا دبع 1 ىظيق -ىب' سوا :دوبا سبش“تراخلا نب ةتراتخ

 15 ىدنشا 3 زيجأو رف ةبارع رغصتساو 7 ا نسوا انبات

 لاق ةداننق ند رع نب مصاع نع ةبقع نب رمع امساوع نبا قاف

 ه) 000. ورمعب. 710. ميمعاعم #05 هليارةطع 17, ظبي كن اكمام 13.

 سرد م15 كم7. 217111, "نع نط1 2001611 12611181 كلام نب مماع

 ةنسالا بعالم © ليفطلا ىب رم 42) 000. دوجا. ) 14

 به, 3 (401 ملس م0 ىملس طوطأ[: 2601. 11 ملسأر مادا
 1اطد 32)28220 11, © ماوقأ دوست. 4) 15 0004 6511111

 سلع 1... شاع. ' 2) 000. دحاو. رم) 000. هياكت. 2 م) 000

 ىطبق © 20 ىطبق . 24) 600. دحا .
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 اراد"

 هانباو ةقراح نب مشج نب ديز نب وربيع نب ىظيق نب سواو
 د رع ريكحم احح ايده نما ابنبا هللا تبعوب هةقابك

 لق ىنلا وه ةبارعو دف رغْستساف دخأ مي ئظيق نب سوا نبا
 ْ عبق راوض ىب خامشتلا

 © نينولا مكب ىقرشأف ةبارع ىلحر ةتّلمحو ىننْعَلب اذا
 ثراشمل نب ةسبلعت نب ممكع نب بعاو نب فينح نب نامتعو

 انهي

 فوع ىب وربع ,نعب فوع نب :شتح .ىب ورمع نب ةحلج# نبا
 حسم ىلع هيشعب باطخل نب ريع ناكو هللا دبع ابا ىنكي ناك

 ىفوتو هل عيوب نيح ةرصبلا ىلع مع ىلع لماع ناكو قارعلا ضرا

 © ةيواعم ةخذالخ ىف 0

 ةاسنم دايز نب ورمت نب مارح نب رذنملا نب ثبات نب ناسحو
 معلص هللا ليسر رعاش راسكانلا نب كلام نب ورع نب ىدع نبأ

 هللا ليسر عم كسهشي رو مالسالا ميكق ناكو ديلولا ابأ ىنكيو

 ةئام» نووشع هلو ةيواعم ةفالخ ىف ىقوتو ٠ نبكي ناكو اًدهشم

 9 خفس نيتس مالسالا قو خد نيس :يلحالل 3 ىشاع ةنس 5

 0١ يدع نب ةلتاقن نيارسعيا نب وخص. نب. ةيواعم :نب لفؤنو

 ليدلا ىنب 2تيب مو ةنانك نب ةانم دبع ىب ركب ىب ليدلا

 لوقي هلو هراجفلا موي ليدلا ىنب ىلع لفون وبا ةيواعم ناكو

 4) 000. ةقابك. 0. #0 117, ا*,. 2 82) 000. تغلبور 560 هدتصع5

 وناتأ لقصغ طاتصع 7ءتواتلل ءأ 01105 220 5عانأ 11505 (1105315130 هر

 ا 2 1117 2 012 1117 11 1 21 1ئ12 هذه (ع

 دامصع) , 8ل357351 ءام) انغ 1ع. ه) 70ع. 9مم © اح 00. كلن طلتك

 !ءيعع معدعا عم ىبجج. )4  008. تس. 2 4 راخفلا.



 م

 نم معكص هللا ليسر رجاه امل لق هيبا نع هتذح ىملسالا

 لوسر هادف بيصخمل نب ةديرب هانا ميمغلا ىلا ىهتناف ةنيدملا ىلا

 نينامت ءاسقز اوناكو ةسعس نمو ف ملسأف م ديبالا ىلأ معاص هلل

 ىتدخغ لاق 2 اولصف ءاستعلا معلص هللا ليسو ىلصو ا

 5 ناك لق ه مهج ىب رذنملا ىنتّتح لق ئئملسالا مصاع نب مشاه
 ةروس نم اردص هدتنإيل بيصخل نبا ماع دف معلص هللا ليسر 00-67 - 5 51 ١

 هللا ليسر ىلع ٠ دحأو ركب تنضم نأ كعب ةديرب مهقو ميرم

 نم ناكو معلص هللا لوسر عم ماقأو اهتيقب ملعتف خنيدملا معلص

 اييقم 8كوب لزب منو كلذ كعب 0 هيزاغم معمم أوغو ةخنيدملا ىنكاس

 10 6 ترصمو ةرصيلا نس.دكاف ىتح خليل اب معلص دللا ليسر ةظافو لمعي

 تاف ناسارخ ىلا اًبزاغ اهنم بخ رث اهب طتخاو اهيلأ ليكتف

 © هدلو اهب ىقبو خيواعم نب ديزي خب 2و 8 37

 سيفقلا ىرمأ نب كيز نب ةلاضف نب ور نب ةفيلخ نب ةايحدو

 نب ربكالا رمهاع نب ركب نبدا و ماع نب انانم كبز وثو /يزكلا ىبا

 15 عب اة[دبخر ىب تاللا كب نب هر طع نب فوع نب ركب نب فوع

 ةخعاضف نب فامخل نب ناولح ىب بلغت نب ةربو ىب بلك ىب روق

 معلص لبربج م ناكو ان ليشيب مثو اًييدق بحد ملسأ

 ىلا ىقبو ركب دعب دهماشملا ةيحد معلص هللا ليسر عم دهشو

 © خيواعم خفالخ

 «) ةزع ك00. عممعد»ل0. ءنء ميك. 6) 000 نأ هليلا 02

 اًدحاو ارحب. 4) ©00. هسزاغ, ةةدعع طقطوأ 5960, 00. 8

 413 4 25 17. 5عومرا 372 )0.156011١2 00 ترصبلو 72( 000. ب روبل

 ها 1كم اذه رول مملع. 17106 770:7 هقن]ب اما ني 0:0 عع قه 1آو ا|*“, .



 مدعم

 ” ددكلو نحو ةزدب, تشتم, تح. اهب !لأت :هقوق .نالب.: ىلا. ملسأ
 نبا لاق ««عككلذ دعب ةنيدملا معلص هللا ليسر ىلع محق مث

 ثراولا دبع آس ةئرقنملا وعم وبا ورع نب هللا دبع آد ىعس

 بأ  مكق:امل :لاق 5525 ىتا نع مّلعما نيسلل ىع كيعس ىبا

 00 ناو ةدولب د ءاوملا ودا. لاعيم ازذب ال ىقل , قتال سموم:
 رعشلا ريثك دوسا الجر رذ وبا ناكو اًريصق مكللا فيفخ الجر

 قرعششالا ليقيو ىتع كيلا ّرذ وبا ليقيو همزاي قرعشالا لعجف
 تنك امنا كيخأب نسل ليقيو رذ وبأ هعفديو ىخا اب اًبحرم

 اًبحرم لاقف همزتلاف ةريره ابا ىقل مث لاق لعتست نا لبق كاخا

 ءالوهل تلع تنك لع ىّنع كيلا رذ نبا هل لاقف ىخا ايدو

 1 ةيشام وأ اعرز ٠ تذختا وأ ناينبلا ىف تملواطت لحم لاق معن لاق

 نب لضفلا انربخاو دعس نبا لاق كه(« ىخا ثنا لاق ال لاق

 نع لال نب كيم نع رماع وبا مثسر نب حاص آس لق نيكد
 سأرلا ضبا مدآ اًليبط الجر رذ ابأ تيار لاق سيق نب فّتخألا

 نامتع ةفالخ ىف رذ وبا ىقوتو رفعج هبا لاق 2 « ةيحللاو ه5

 © ةذيرلاب

 00 عال نبا: تراسل نب, هللا سبع نب. بيصخلا نب ةديوب

 نب ثراسل نب نزام 01 0 د

 وهو رماع نب وربع نسب ةقراح نب ىسْنأ نب مَلْسأ نب نامالس
 اداره نيح ملسأو هللا كبع ايا ىكي ةحيرب ناكو ءاهسلا ءام وو

 مصاع نب مشاع نأ ريع نبا ركذو ؛ةرجهلل معلص هللا لوسر

 ه) 000. اردبز هك 1كم6 #.. 2 2) ةكموو». ىقنملا 6 0
 5عع. 2م0ع1., تدكحدا .



 انس

 مساو ميتكم ما هما ىلا بسنو ىدل نب رماع نب صيعم نبا
 نب مط ىبا م عصكتعا ىجاقلا !ةنيحاةببلا ههنا نيكل 1

 ريرض ناكو اًميدق ةكم ميتكم ما نبا ملسأ ةظقي نب موزخم
 لاقف اهايأ ا تّقو ىف فلتخاف ارجاهم ةنيدملا مدقو ربعبلل

 ناكو لالب عم 56 معلص ع ندوب 0 لكن نب ةمركم
 م خماع ىف سانلاب ىلصي ةنيدملا ىلع هفلخأسي معاص هللا ليسر

 ىلا عجر رث ةيسداقلا موي نيملسملا ةيار بحاص ناكو هتاوزغ

 © اهب تان ةنيدملا
 تن د م -

 10 نب مارح نب ديبع نب نايفس نب ةدانج نب بدنج رذ وباو

 نب ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ةريض نب ليكم نب رافغ

 رع نبا ركذ ءراؤن نب رضم نب سايلا نب ةكردم نب ةميزخ
 رمجملا هللا دبع نب ميعت عع ربخد | ةجييعاا نبا يوما ع هنا

 ليقي ناك كلذكو «ةدانج نب بدنج رذ ىنا مسا لق هيبأ نع

 , نبا لاق «ريسلا لها نم اهتريغو دم نب ماشعو ربع نب دم
 «بدنج نب ربرب رذ ىنأ مسا ليقي اًحيجنأ رشعم ابا تععمسو رم

 ىسمم نع ةربس ىأ نب هللا لكبع ىب ركب وبأ ىنتتدحو لاق

 رذ وبا لق لق هيبا نع ناورم ىبا نب ءاطع نع ةبقع نبا
 نيبح ْرْذ وبا عجر رث رفعج وبا لاق كاسماخ مالسالا ىف تينك

 2و4 ه1: س/ققم 117, اب . 113780011 بر زا كلا 111101: 731. 1٠

 دايز ٠ 2( 0:0 132 أ ىدع.

 2) 000: كتكنعت © 201:10, 295 )52  ©0600 نادل ماسع .
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 الاسس

 00 ا حابب نب رع نيب 2 شيفا ني و ةعرخ . قنا دونمألا

 © ةشيلمل ضرأب ةلعرح تيقوتو مج انبا ةيزخو وريع اهنم هانبا

 0 ا نر ووب للا تبع ني رةريغلا :نب. جيلا د نم كيلتاو
 نع ىعزلا نع هللا دبع نب دمحم ىنتثح رمع نبأ لاق
 لس جرخ هالق هيبا نع رفعج نب ميعاربأ انربخاو كك د هر

 ىلا ا ديلولا نب كيلولاو ةعيبر ىا نب شايعو ماشع نبا

 يلع اوردقي ملف جودربل شيرق نم سان عبلطف معّلص هللا ليسر
 لاقف تيمدف ديلولا عبصا تععطقنا ةرحلا رهظب اوناك املف

 تيقل ام 211000 0 تيمد عبس الا نننا لع

 ةخيما ىبا ةنبا خملس 1 دءناكيبف :نيحملاب تانذ هداوف عطقناب لاق 0

 تلاقف
 هريغملا نب كيلولا نب ,ديئولل ىكبآف ءنيعاي

 هرهشعلا كك نيلرلا نا ىييلوبلا نب كيلوا لثم

 9 ديت نكلو ةملس ما اي اذكه ليقت ال معلص هللا ليسر لاقف

 © لي نم كيفك ام كلذ قخاي .توملا ةركس: تءاجو

 ههسأ نولوقيف ةنيدملا لا اماث هما ىف : فلوو نركم أ قيد

 ورمع مهنا نولوقيف لديحت نب ماشعو قارعلا لها امأو هللا دبع

 :دبع نب رجح نب ةحاور نب مصالا نب 7ةحئاز نب سيق نبا

 «) 5ذع وهاهو 05:0 هنية« : 8715ءاط. ءأ [اطدح 35]1130 ةعذج

 5ءل طقعع م2193 710عؤغان هووع 1ععالمر مقص لتاتق طلزةطصت) 22ان1غ
 201062 جوخ لع ةككم محدغعتمم 1غ م50311ع عدن. 82) 052 22طعأ

 ادن ا 2 (00 لك | 211000 _ككيمح 06 ةنمعطا را“

 ه) 706. زص 000. رك) 000. تيلولا. 05 0:8 هغيمهنع 17, 1“ .

 م) 1502. 5ه 75. 18. 2 2) 000. ط. 1. ةدايز 560 ذصطو انأ 266. 56



 مدعم

 نع ناسح نب ماشع نع ناميلس نب رفعج نع ركذو قدنخأ 5 4 1 رك ل يضلل
 افلا نيثلث ىلع ناكو فالآ ةسيمخ ناملس ءاطع ناك لق ىسخخل

 اذا ناكو اهفصن سبليو اهفصن شرتفي ةءابع ىف بطك سانلا نم

 ىفون رع نبا لاق «ه0 عدلي فيفغس نم لكاي داضمأ هواطع جوخ

 ِ © نافع نب نامتع ةفالخ ' ىف ىسراغلا ناملس

 0 ىب ىنعلا كبع نب كسأ نب دليبخ نب لسفون ىب توسل

 ةرملا ىف 'ةفشيلل .نضراأ ىل اجاهو ةنكم مالكشالا مدكا نال لك

 ىذلا كديبخ نب لفون يم ليقي ةيقع ىب ىدوم ناكو ةيناتلا

 © ةشبلمل ضرا ىلا رجاهو ملسا

 ,و ىنكيو كليوخ ىب هلفون نب دوسالا* نب نامرلا دبع نب دي

 8 8ريبزلا نب ةورع ميني هل لاقي ىذلا وو دوسالا ايأ

 رادبلا, تسبح ني انفانم دبع نين مهاعر نيو ل
 نبا لاق : ديبأل رجع نب بعصم ىيخا وو ةبيهور دمأو ىنفق نبا

 ىف ةشبللا ضرا ىلا رجاهو ةكمب مالسالا ميدق مورلا وبا ناك رع

 15 © اًدحأ دهشو :يناتلا ةرجهلا

 دبع نب فانم دبع نب مشاع نب ليبحرش نب سيق نب مهجو
 ىف ةشبلمل ضرا ىلا رجاهو مالسالا ميدق ناك ىصق ىب رادلا

 دبع تنب «ةلميرح هيتأرما هعمو هعيمج ليق ىف ةيناثلا ةرملا

 ه) 06 0:4 هلي/43ه 11, "+ فسي ناك هدي بسك نم لكاو

 سصوقلا 3) 000. هدم. نب. 2 000. وسالا ىب لفوت. 4) 8معس
 ونن1 هععب, 0:0 ه1 صرة 1 ممر 4. 00 عيبولا» ه) 601 052

 م/م 17, عطع, 1طن 830 هةر /عقزعر 117 هاك. ظتقعطقتم الإ) ءقند

 27م1 لمح مأد و1100 1اطد 220]ه2 01216 ءكلاتك ]آ[عم312]2 111155©و

 1اطدد 1311 ةلمرج .



 مسمع
 © 2 , 5 ع

 بتعمو ةبتع ريغ نسكئاف ل د ل د

 © بهل قا ىتبإ

 ايأ ىنكيو معلص هللا ليس اح : وعضو ةتراح نب كدر نب انما

 هنالومو معلص هللا ليسر 5000 ةكوب اهمسأو نميأ 3 ل 0

 اذا ىو. مالسالا الا فرعي لل كردا ىتح اشانو ةكمب ةماسا! :قلوو

 اد ىعس نبا لاق ءمعلص هللا ليسر قراغي رثو امالسا سانلا لوا

 لعتسا ليقي نا نعمس لاق شنح آس لق نيكد ىب لضفلا

 نبا لاق ةنس ةرشع نامت نبأ وو ديز نب ةماسا معكص ىبنلا 0
 رثتكا رهد لك ىف ءاسنلاو لاجرلا نم ةماسا دالوا غلبي رث رمع

 شع بأ ةماسأو معلص ىبنلا ضبقو لاق اًناسنا نيرشع نم

 ةنيدملا لون رث معلص ىبنلا دعب ىرقلا ىداو نيكس دق ناكو ةنس
 © ةيواعم ةفالخ رخآ ىف فركلاب تاث

 «سابعلل ادبع ناك ملسأ ههباو معلص هللا لوسر ىلوم عفار وباو اك

 معلص ىبنلا رشب املف معلص ىبنلل هبقوف بلطما دبع نبا
 ةنيدملا ىلا عفار وبا رجاهو معكص هللا ليسر هقتعا سابعلا مالساب

 ”دادلاو ىدنتلو ادحأ نهشو معلص هللا .ليسر. عم لق رحب دعب

 ربيخ هعم تدهشو ىملس هنالوم معلص هللا لوسر هجوزو اهلك

 نا نب ىلعل اًبتاك ناكو عفار نأ نب هللا كيبع عفار أل تدلوو
 © مع بلاط

 ناملس اهازغ ةأوغ لولو هللا دبع ابأ ىنكي ناكو ىسرافلا ناملسو

 ©) 000. سابعلا كيع.



 مودع د

 الجر ناكو معكص هللا ليسر نبع ةعيبر نب بلطملا كببع قور كقو

 نب كع نبع دعس با ءاتكتو ربع نبا' لاق هللا .لوشر ا نهعا ىك
 ىلا هبنيدللب لريال هير ىو 'كلطلا ةبع نتا قفودلا نان

 اراد اهب ىنتبأو اسهلرنف مكشلا ىلا حت رق باتش نب ومع ني
 5 © ةيواعم ىب كيوي ةفالخ ىف فشمدب كلعفو

 بلحلا كيع نب ىزعلا دكيع بهل ىنأ مسأو بهل ىا ن البتاعو

 ىسيع ىب ىلع ام دعس ىبا لاق فانم دبع نب ماه ىبا

 لاق ىبهللا ميهاربا ىب ةبتع نب ةزج نع ىلفوتلا هللا دبع نبأ

 انعخشم نم هريغو بتعم ىب نايفس أ ىب رماع نب ميهاربا امد

 0 بلّطملا تبع نب سابعلا هيبا ىع سابع نبا نع نيغافلا

 نيبا سابع اب ىل لق ٍيفلا ىف ةكم معكص هللا ليسر مدق امل لق

 اهحنت هللا ليسر اب تيلق لاق اهنارا 2 بتعمو ةبتع كيخا انبا

 لاق امهب ىننأف تيهذا "4  لاشف شيرف يكرم خه ئكنت نميف

 هللا لوسر نأ تلقف امهتيناف «8ةنرعب امهيلا تبكرف سابعلا

 ,ةاهادحف معلص ئنلا ىلع امدق ىتح نيعيرس ىعم ابكرف امكوعدي

 امهيديأب فخأف معكص هللا لوسر ماق مث اعيابو املسأف مالسالا ىلا

 مباب نيب ام وهو متلملا امهب ىلا ىتح امهنيب ىش امهب فلطناو

 ههجو ىف ىربب رورسلاو فرصنا رق ةعاس امدف نوسألا رجملو ةبعللا

 كهجو ىف ىرا ىّقاف هللا ليسر اي هللا كّرس هل تلقف سابعلا لاق

 ه٠ نبذ ىمع ىنبا تبفوتسا ىلا معن معلص ىجنلا لاقف رورسلا
 لا كاذ دوف ىف هعم اجرخن ةبقع نب ةزج للك ىل امهبقوف ىَر
 تبت نميف ذتموي هللا ليسر عم انبتو نينح ةوزغ ادهشف نين

 ه) 0:7 همر قةقم 117, "1و خفرعب ٠ 6) (200. هات
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 موسع

 ملق رث ماشلاب اًبئاغ ناك نيكرشملا عم اردب ثراخل نب ةعيبر

 عم كهشو قيبشا مايأ ارجاهم معلص هللا ليسر ىلع كلذ كعب

 هتيب لما نم هعم تبت نميف نينح موهي معلص هللا ليسر

 رع ةفالخ ىف نايفس لاو لفون هيوخا دعب ةعيبر ىفقوتو هباككاو

 © باطل نبأ 5

 فانم كبع ىب مشام نب نيلطنإ دبع نب ثرا.ل ىب هللا دبعو

 هللا لديع ملسأ نيح معلص نوبفلا ءاكيرف سمش لدبع هيما ناكو

 ليسر عم جرخ رق هللا لوسر ىلا ارجاهم خخفلا لبق ةكم نم جرخ
 معلص هللا لوسر هنفدف ءافصلاب تاف هيزاغم ضعب يف معلص هللا

 . هتكردا دكيعس هل لاقو معلص ىبنلا صيمق ىنعي هصيمق ىف

 © ةداعسلا

 مشاه نب بلطملا دبع نب ثرال نب نايفس ىا نب رفعجو 5 5 21 لل , :
 | سرا عم نينح دمي :تبك :نع نايفس .ىا نب رقعج. ناكو
 ضبق ىتح هللا لوسرل امزالم هيبا عم لزي رثو هباكتأ نم معكص

 © هللا هنعل ةيواعم ةفالخ طسو ىف رفعج ىقوتو !5

 ناسك مشاه نب بلطملا دبع نب ثرامللا نب لفون نب تراكلاو

 عيبا مالسا دنع هللا ليسر بكد معلص هللا ليسر دهع ىلع داجحر
 : مهن

 نع ىسبع نب لعام دعس نبأ لاق 2 ى4هل امدو هكنخ هللا

 وخأآ ىف ةردحبلاب تامو 0 نئب رمهاع نب دلللا يلبع خيتو ىف

 © نامتع ةفالخ

 اله نب بلطملا دبع نب ثراثل نب ةعيبر ني بلطملا دبعو



 مساع

 رث ةختوم ةوزغ سدهشف م ةنس لوا ىف ارجاهم معكلص هللا لوسر ىلأ

 الو ذكم جتف ىف ركذب هل عيسي ملف ضرم عل ضرعف عجر

 © ةيواعم ةفالخ ىف ىع

 5ةافانم كبع نب مضاف نب تلطلا دبع نإ ثرامل نب ةعيبرو

 راسو ملح لكر نأ ال «دكع حض ايبا معتم سلا لا اكل

 مد هسعضأ مد لوأ ناو نيتاه ئمدق تح انهتاذ ةيلفاحلاا ىف

 مد هعضأ مد لول نأو معلص -- لاق امثاو ثرالا نب ةعيبر

 شالا :عيبرل امد 0 كلذ نال 5 ةخعيبرو ثرادل نب ةعيبر

 0 اعضوتسم ناك أويغص خعيبرل اما 5 كلذو خةيلماخل ف خب

 بروح ركب نب ثيل نيبو ليذعف نيب ناكو ركب نب ثيل ىنب

 هتمرف تويبلا ماما وبكاي لفط وهو ثرامخلا نب ةعيبر نبا جرخت

 نا لبق مالسالا ءاجن ةسأر خضرف ر يل ءباضأف رجع ليذع

 بلطلا معطلص وبشلا لطباف هاندا ماب ثراسحكلا نب ةعيبر راد

 (5 كلذ ناكف هنيا لفاق' ىلع لنيبشلا ةخعيبرل لع ملف مدلا كلذب

 هب بلطلا هل نوكي نا هلاطبا وهو همد معلص ىنلا عضو ىنعم

 او ءاهب بلطلا مالسالا مده دقو :يلهاإل ليحذ نم ناك هال

 لق هاذ رع ىبا امذ همسا ىف فلنخي هاف ليتقملا ةعغيبر نبا

 لاقو ةعيبر نب مام همدا ناك متضعب لاقو ةعيبر نب مدأآ ههمسأ

 20 ثراممل ىب ةعيبر ناك اعيمج اولقو ةعيبر نب سابا همسا ناك مضعب

 رضع مو اولاق ( نيبلسب بلطألا كابع نب سابعلا هيع نم وسأ

 ه) 0:4 هلي)اةقع 11, 1196 1. ةاتجتنم آر, !"*



 ين

 رفعج نب هللا دبع ىفوت دمحم نب ىلع لقو «ةنس نوعست
 © خنس ه نينابثتو سمخ وأ عبرأ ةنس

 نب وربع نب هللا دبع نب نامتثع نب وريع نب تيوح نب وربك
 ةرشع ىتنثا نبا وو معلص ىبنلا ضبقو كيعس اب ىنكيو موزخ
 خفوللاب ثيرح نب وريع تام نيكد نب لضفلا ميعن هبا لاقو ةنس5

 © ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف مد ةنس

 رسأ نميف ناكو مشاه نب بلّطملا دبع نب بلاط ىا نب ليقعو
 00007 ديالا ديب قب نيم ءاحيف للمال ناو ردم ان
 ا معا روع هيباا نع. هنيخأ ىقفونلا ىسيع نب لع ىا:لعس

 ه«سفن سابعلا ىحف لاق ثرامخل ىب هللا دبع ىع هللا دبع ىباام

 «رانيد فلأب لاقيو بهذ ةيقوا نينامثب اًليقع هيخا نمأو

 نامتع نب نابا اسد لق ىسيع ىب ىلع انربخاو دعس ىبا لاق
 0١' دعج هللا_نبع ابا: تعمم لق ىهكلا رامع- نبا ةنيواعم. نع

 انهاه نم اورظنا رحب موي معلص هللا ليسر لاق ليقي مع كديحم

 مع بلاط ىنا نب ىلع ءاجن لاق مشاه ىنب نم ىتيب لها نما

 مأ نبا اب ليقع كادانف عجر مث ليقعو لفونو سابعلا ىلا رظنف
 اب لاقف معّلص هللا ليسر ىلا ع ءاجن انتيار دقل هللاو امأ ىلع

 ىح مغلص هللا لوسر ءاجن اليقعو. الفوتو سابعلا تيار هللا ليسر

 عزانت ال اَذا لق لهج وبا لتق ىيزي ابا لاقف ليقع سأر ىلع ماقد

 « ةفاتكا بكرأف لاو موقلا تنختا تنك نا ةماهت ىف

 جرخ مث اهب لزي ملف ةّكم ىلا ليقع عجر ليقو رفعج وبا لاق

 اذإ ال116 6523101556 -730عءااق وك هرمع ناكو د «ك. 0:7 هم

 هلل |ز*ه .٠



 نازل ١

 بعك نب منغ نب بلعك نب مارح نب ةبلعت نب مارح ا
5 0 : 

 ديزت نب ةدراس نب «دسأ نب ىلع نب دعس نب ةملس نبا

 ىف ةبقعلا دهش هللا دبع ابأ ىنكي ناكو يرزخل ىب مشَج ىبا

 نامكو :انهجنع معلص' هللا لوسر ااوعناب نيدخلا«راصتالا_ننا نيكل

 ة كو هتاوخا ىلع هيبا هفلخث ردب دوهش داراو ذفّمموي مرغصأ نم

 نك كلذ دع اخ ىيقو ذك ىإ جرخ نيبح اًضيا هفلخو اًعست

 لاق معيب ! نعال ىعج نبا ةيعارلا انفاايع ىبا لاق ى« دهاشملا

 اًعبس لاقف معلص هللا لوسر ازغ مك هللا دبع نب رباج تلأس
 رثو ةوزغ ةرشح كس اهنم دعم ثوزغو هسفنب ازغ ةوزغ 5 ىيرشعو

 ؛0 قاوخا ىلع ىفلخاي ناك لحأب ىنالتف ىتح وزغا نأ رحقا

 رخآ كل ىسألا. كريخ هعما اهتوزغ ةورغ لوا .ناتكف اكد 1
 لاق ثراحخلا نب ةجراخ ىنتثدحو ريع نب نوح لاق 3 هيزاغم

 ةنس نيعستو عبرأ ىبأ وهو ا خذنس هللا دبع نب رباج تام

 نابا هيلع ىّئصو هاّدرب ةريرس ىلع تيارو لاق هصب بهذ دق ناكو

 15 © ةنيدملا ىلاو هو نامتع نبأ

 نبأ رفعج' ىب هللا: ىببع هنم مه. بس لصق وااأتام نك 2

 كيف اء وللا رفعج ابا ىكي ناك بلطملا نبع ني'"بلاظ

 ماع ةنيدملاب هضر رفعج ىب هللا دبع تام ريع ىبا لاق سيمع

 لبالب بهذو جالب فحج ةكم نطيب ناك 2 لبس فتاككل

 ٠ ىلع اًيلاو ناكو نامثع نب نابا هيلع ىّلصف ةلويكلا اهيلعو

 ىقفوت موب ةدقلا ناك لاق ناورم نب كلملا دبع لبق نم ةنيللملا

 2) 06 كار. 6) 00 نورسعو 70 61 :2 .5 :600 6 ٠

 2) 170«. ذة 0 1



 ارو

 نب هللا دبع ىقوت لق هنا دمحم نب ىلع نع مضعب ركذو
 8 ةنس نيعبسو عبرأ نبا وو سابع
 ىدكلا ديعس وبا غانم 7 ةنس مهنم لثق وأ ىقوت نم ركذ

 احلا نب كيبع ىب.ةبلعت. نبا نانس ني.كلامب ىب نعش هيماو

 نا ممضعب معز دقو جرزخل نب ثرامل نب فوع نب ةرْخُخ دمساو#
 ناعنلا نب ةداقق همأل دكبيعس ىنأ وخاو رجالا ما ىف ةردخ

 نامثع نب كاكضلا ىتتح رع ىبا لاق ءردب لما نم ىرغظلا

 «ةمرص ىببأو زيربكم نبا نع نابح نب ىيح نب دمح نع

 ةوزغ ىف معلص هللا لوس, عم تمجرخ لق ىردخل ىيعس ىا ن
 ةنس ةرشع سمخ نبأ ذتموي بنو رع نبا لاق ا فاطصملا ىنب* 0

 12 6 لفاشلا .نم كلذ نعي امو .ىدنكل :اضيا كهشو لاق

 | ار دع نب عبي هر نع دكيز ىأ نب كيعس انثّدحو ربع نبأ
 دخأ مهيب تضرع لق كيعس ىنا نع هيبأ نع كيعس ىبأ نبأ

 لخاي ىبا.لعجت ةنس ةرشع ثلث .ىبا انأو معلص ىبنلا ىلع

 لاق «اندوم ناك ناو ماظعلا لبع هنا هللا لوسر اب لوقيف ىدبب ؛5

 «مهدءذرف هر لق مث هبوصيو رصبلا ىف كعصي معلص ىنلا لعجو

 ةملس نب سلبا نع ةبقع نب وبزعلا دبع ىثكح ريع نبا لاق
 © نع ةنس ىردخل ىيعس وبا تام لق عوكألا ىبا

 نب هللا دبع نب رباج هنم ٠ ةنس نم كلع نع ربثخل ركذ

 26 0 م«مرص» 01 تتح طقع 20315. 0:0 هآه7,436 57, )ذر 4+

 5ءلنو. ذ5) 000. قلطصما».. 2 0:2 هلم/ةقع 17, <7 )2 ١١١٠١١

 رص كم0. عوار.  ه) آه 0:2 «1-م/,4)© 1ءءاناتك ىدرف.
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 ميردنإملي

 « هللا دبع ىلا ريشا انو تقف

 لثاقل اًلاقم كرمي مل لاق اذا

 لمع اك بلا تب 3 فضلك

 عدي ملف ةروُدصلا يف ام ىفشو ىفك

 ه اليه الو اًدج لوقلا ىف برا ىذل

 ةقشم رسبغب ايلعلا ىلا تومس

 الو الو ءايند ال اهارذ تلنف

 نبا تعمس لاق ةبعش نع ّئَضاَيَبلا مساقلا نب كلاخ ىنكثتدحو

 بعشلا ىف نك نينس نتلثب ةرجهلا لبق تدلو ليقي سابع

 , نبأ ىثوتو ةنس ةرشع ثلث نبا اناو معلص هللا ليسر ىفوتو
 رع ىبا لاق 6« خنس نيعبسو ىلحا ىبأ وهو م ةنس سابع

 قنا نب بلغت: نب قاف, نب “حبو ةيقع وب كبل كاش

 خبات ىب للا دبع تلمح لق ناليتع صا اكرم شعل 00 ا

 نبا لاقو «ذةنس نيعبسو نيتنثا ىبا وهو "م ةنس فئاطلاب

 هن لاق'.ىمرصلمل ةيملس وبا اند لق: قيخ نو احا ىددك 7

 أ :هيسبا ىماذ :هليلع .متاق' ةليففلل ساو «نءابغ ا ىتبا ردح تيار

 نع نوميم نب صفح نع 4ديحم نب ىلع لاق»و 4 محطسي

 ضيبا رئاط ءاجن فئاطلاب سابع ىب هللا ليع ىقوت لاق هيبا
 ءولتي اًيلت انعمس هربق ىف عضو املف ريرسلاو شعنلا نبب لخدف

 ه» . «ديضإرم ةيضار كبر ىلا ىعجرا ةنئملسلا سدنلا |0000

 0221م 60. 1ص. م: 11,5 تق 1ك 17426,:91)220) 1

 2) 20. سوفنلا. 6) ©00. اًيند «( دصم» العو. 4#) آد 2120 ةن

 2. مزال. "2) 1021180 5:1 27



 مدس

 لكلا لعأ بىنع قالتخا اال ريع ىبا لاق ءىلو ما اهما اًنيسحو

 لبق نوروصت مشاه ونبو بعشلا ىف ىلو سابع نبا نأ انكنع

 ليسر ىفوتف نينس ثلتب ةرجاهلا لبق كلذو ريسيب هنم مهجورخ

 ىف ليقي هارن الا خنس ةرشع ثلث ىبا سابع نباو معلص هللا

 « ه«لنع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهؤلا ى ع كلام ثيلدح 5

 ذتموي تقحعار دقو لضفلاو انا راج ىلع عادولا ةّحَح ىف تررم

 ار ىبصلا ورع, قب. واد ركذو :؛ ىلضِي معلص ئبنلاو مالمخالا

 شايع ىب لضفلا نب هللا ىبعو هيبا ىع هثدح دانزلا نا ىبا

 "0 ابيت نبا ناسحلا نأ ةققلا ابا ثراخل نب 7 نقلا كايدأ

 ىأ ىبا كشي نامثع ىلا وا رمع ىلا انبلط راصنالا رشاعم انأ 0

 لوسر باصا نم هعم رفنبو سابع ىب هللا كبعب انيشف دائزلا

 لتعاف جبقانمو راصنالا اوركذو اوملكتو سابع ىبا ملكتف معّلص هللا

 هعجاري لاز اف لاق هانبلط !ٌيدش اًرما ناكو ناّسح لاق ىلاولا

 راصنالل ام هللاو ال ل5 سابع نب هللا دبع الأ هورذعو اومق ىتح

 | اكمل نه - ناإ لاقو .٠ غلضف ' نم ركذو : اواو. :اورضنا قل :كرتم . نم 5

 مالكب هعجاري هللا دبع لزي ملف هنع 5 مفانملاو معلص هللا لوسر

 | ىض# نأ نم اًذب دي ملف ةخ لع هيلع دسي عماج

 31 تررف :كتذكت اننجاج لاح زع هللا ىنضق كقو انجرخن لاق

 «ثيح كتلقف غلب ام اوغلبي ملف دعم اونك ىيذلا رفنلاب ىجسملا
 هللاو اهنا هللا دبعل تلقف لجأ اولق اهب مكالوأ ناك هنا نوعمسي 0

 ناسح لاق اهب مكقحا ناك معلص دج ةاروو ةدينلا ةبابص

 5 01 15251217 1 نرخ اور 65) 00 جدانلاو .

 6ه) 000 ىبح .



 نسم

 مع نيسفل مهب بلطلا ىف مآاشلا ىلا اوجرخو درص نب ناميلس

 اتباتك ىف عربخ انركذ دقو فالآ ةعبرا اونو نيباوتلا اومسق
 همر ةعقولا هذه ىق ددص نب ناميلس لتقف هليقملا ىمسلا

 بيسملا سآرو هسأر لجو هلتقق سب ريمث نب نيصعلا نب كيزي

 :ناميلس ناكو قعابلا رحت نب مهذأ 5 مكللا نب ناورم ىلا ةبجي نبا
 8 ةنس نيعستو تلت ىنبأ لتق مي

 نب سابعلا ىب هللا لبع عانمو لك ة. ةنس لتق وأ تام نم ركذ

 لمصلا :نل"ةتا نشك. نيب فانم دبع نزاع عاقل ١ ١
 رماع نب لالع ىني نم نرخ نب ثرادل نبأ ىربلتا ةبابل كو

 «ديساوقو انيلع نلبع نب هللا :ةىيع دلو تمنح نيا ىلع

 ءلمجا ناكو 6 ةنس لمللا ملل كلو .لاقيو م. خمس كلو دكللو

 ىفو داحسلا ىدي ناكو ةالص كتكاو همصاو ضرالا ىلع ىنقرق

 اًليحمو ىنكي ناك هبو هذلو ربكا وهو اسابعو ةقفالخأ هبقع

 :سلبعلل ةيقب الو ةعيراأ كلم أ حا حرشمو ةعيلو نب 0

 بابل امآو * سابع ىب هللا كبع ىتب فمتكو لضفلاو هللا ديبعو

 نب رفعج ىب هللا دبع نب ىلع تحت تناك اهنت هللا نبع ةنبا
 لا ديح ةنيل هش بانل عدوي دل تحف كتر بلل ١

 اتسح هل تدلوف سابعلا ىب هللا ىيبع ىب هللا كبع فنع تتناك

 <) 11, هم :ءوو. )5  50م:2 11, هاهر 258 ىب كلانأ دبع

 نأويم: 5ء0 05:20 هل عمققع 1. 1. انغ ص ةءاكاتم )©  (200- 5. م. (نأم 13!1-

 مهو عمر . 1066 ه١ ملحا. 42) 1]ذه 820 عقله« 117, 11 حلق

 1ععأ[ع شرتكام٠ (04 دهجت12 1, ط6, ة2, 18عاقللم اءآو كت
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 مدع

 ىنذلا مييلا ىق روسملا تام الق ريسملا ةسنبأ ركب ماو نوع ىنأ نع

 روسملاو رخآلا عيبر رهش لالهل ةيواعم نب ديزي ىعن هيف ءاج

 روسملا كلو رقعج هبا لاق  <ةنس نيتسو نيتنث نبا ذئموي

 ناكو "7 ةنس رخآلا عيبر رهش لالهل ىقوتو نيتنسب ةرجاهلا دعب

 ةمرخ نب ريسملا تام ليقي هنع تتّدح اميف نيعم نب ىيجت
 © ليقلا نم طلغ اذعو رفعج با لاك ام“ نس

 نب نوجلا نب كح نب ناميلس ٍعنم 5> ةنس ىف كلع نم ركذ
 |. تا ةحببلا ىف فقم قد ىلا .دبع ومو نوجلا ىبأ
 ةعينر نب ورمع نب بعك نب ةةيشبح نب « مارح نب سيب

 ةثراح ىب ءامسلا ءام رماع نب ايقيزم ورمع نب ةقراح ىبا د

 ىنكيو كالا نب نزام نب ةبلعت نب سيقلا ىرما نب فيرطغلا

 ملسأ املف راسي همسا ناآكو معلص ىبنلا بكتو ملسا فطم ابا
 ىف فرشو ةيلع ننس هل تناكو ناميلس معلص هللا ليسر ءامس

 نيفص مع ىلع عم دهشو نيملسملا اهلزن نيح ةفوكلا لنو دموق

 ايلف ةفوكلا مولق هلأسي مع ىلع نب نيسلل ىلا بتك نم ناكو هد

 بيبسملاو بع مدت مع نيسخل لتك املخ دعم لاققلا كرت اهمدق

 اول رث دعم لئاقي ملف هلَدَخ نس عيمجو ءقراوفلا ةيَحَت نبا
 ةمهب بلطلا ف انسغتا لتقن نا الا انلعف ام ةببت ابل ام

 |. اح ادب دسم. رخآلا عيبو:رهش_قهتسم وشل اوركسعق

 ه) ذذع ودتمونع #05 هلع ةقع 11 , دز, 2 ءه 115. د. 8,

 الو 24. 28د شروو هرم ىارلاب ماوحح» 5) آلدعجذشست الأ مضي. 01

 ة2لووع/نوطتزع م. ز1ه ءغ ودمع هصصم 0ع ]هدمع. 12ءتسمع ع0 01غ لملس نب.
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 سس

 نع هلو بح ليقي, هتعمل ةتقلكا وأ نيريش' ريتك ةنيع مدد

 نيسلل لتق رشعم لأ نع ومع نب ديح «لاقو < مالسالا ح

 33:1, « تقلا فهو يدعارلا لد محلا نس نلس 0 3
 0 ابا ىب مصاع نع دربخحأ مليسمإ د ءاطع انتّدحو 0 نب نيج

 5 سر خب شخ 02 عفر سأر لو لاق نييبح نب 0 نع دوكتلا

 كفاح نسب ىلع ىتدح 5 نب ىلع لاقو 3 مع 000

 نم اجمل لاق لاق عكنلا نم خيش نع ثرامللا نب شنح نع

 لاسقف" نبت ىف :ناستس املقو راوزكذخ أ يف لايق سيلت ل ا
 لقتعاف هلونم ىلا عجرو نسح ءالب لاقف مع نيسدمخل لت انأ
 10 © هتاكم 5ثدكيو لكأي ناكف هلقع َبَهَذو هناسل

 بيهأ نب لفثون نب ةمركم نب 0 42 خنس كلف نمو لاق

 دمأو ناجرلا دبع ابا ىنكيو بالك نب نب ةرهز ىب فانم كيع ىبأ

 ةرهر نب ثراخل نب كبع نب, فوع دبع نب. فوع ةنبا ةلكتاع

 6 ناسمت' , ىبا سمر .ىب نوسملاو ملص هللا :لوشر (ضيقو تاسعا
 نع هتلح رفعج ىب هللا دبع ل رمع نبأ وكذو ©« نينس

 نب وسلا“ ٍبانضا. الق.« عوع ىو ةسمرخم لب زوسملا ةننا رككا ١

 موهبلا ىف كله ىث انماييأ اهنم ضرف ىلصي مثاق وعو روسم ا لي

 90 ىمستي 2 ذكموي رجبزلا . نبأو كم ديزي 0 كنف كا ىذلا

 رفعج نب هللا كبع ىتدحو 3يح لاق 3 ىرويتش 2 رمال :فالخاب

 2) 06 500127 117 6 4 6) 0600. تدك مآ

 5اكماف ]د )0 7 01 نوع وأ نبأ. ©) 000. نم الأ.



 الا

 كيبع نب ةكحلط ةنبا قاحسا ما اهماو ةمطانو هل ةيقب ال ارفعجو

 ىصوا ةافولا هترضح املف ىلع نب نسل دنع هلبق تناكو هللأ
2 

 هللا كيبعو خمطاف هل تدلوف نيسح اهجووتف اهجوزني نأ انيس

 6 ىدع نب سيقلا ما ةنبا بابرلا ايبا ةنيكشم زينا عم 0

 0 انانك خب :لبع :نب.!ميلعا نب بعك نب رباج ىب سوأ ىبأ 5

 اذ رزق قب ةديقر قب تاللا كبر اوم ةرددعب نيا افوع وير ركب

 مع“ ىلع .ىب نيس ليقي ةنيكسو بابرلا ىفو بلك

 كر ةيفيكس ءاليفيست اةاراد_نحل ىندنا+ ةرسعت

 0 ارك ديالا سيللا .. لب م ةنعج لخباو اهيبحأ

 ٌباوتلا و ىنَبّيغي وا ىتايح ماًعيطم اوبتع ناو هل ثسلو

 انك لق مزهملا ىأ نع ةملَس ى 7 نوح نع دلمحت يب عك لاق

 | 03 لعصأ مغ  ناسلل اايعا ابعجر ايلف ةزانج ىف ةريره ىا عم

 تينأ نيبيذل مل لاقذ هبوب هيمدق نع 1 بارتلا ضفني دفغنب ضفني ةريرف وبأ

 ال ل ا وس ناعما

 )07 ككّدحو رفعج وبا لاق“ < ةقتاوع لع كلم ملعاانم هن
 نم احن دامح ثبل ْمَق لحما لتق امل لق شادخ نب كلاخ

 اقيق ىلذ داعب سلج رث اًنوزت .هارا تننكو سلجج ال رهش

 «) 5ءه2تط1 2م055ءاأ امهماو , دهس ىطلهل1هط ءدصلعتمم هع 50]!عاس

 صحوت عطط طقاطاتتغز 710. 5ان253 11, ثمير 4. 2 2) 115م1. ©6712.

 00 02 © 2067 00 85171216 811. ©6017 01100116 ' كم /2. 27, 117.

 اا 1501 11 ءأ' لو. 2111, اذن اهد ل 217 هيك اس نيكت
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 اناا

 )بهو نب* ناذول نب هريمع نب ةرمس همس ليقيف ةروخص ابأ
 لاق «٠ سوا همسا ءمأو هيبأ نم خأ هل ناكو عمج نب دعس ىبا

 ةقمب ةروذص# وبا ىقوتو اًريكحو كلملا نبع ةروذح وبا نلوق

 © تام ىتح كَ اًميقم لزي رثو رجاهي رثو ه١ ةنس

 ه نم نولخ  لايلاف تبلو"مع بلاط قا ني ىلع نب دك

 مع نيسمخل كلو هللا دبع ابا ىنكي ةرججهلا نم * ةنس نابعش

 نب ةرم 2ىأ تنب 4ةتمآ هماو فلاب هيبا عم لتق ربكالا اًيلع
 سا سد

 نب نايفس ىننأ نبأ اهمأو فيقثت نم بنعم نب دوعسم نب ةورع

 رع نب كيلا ارث أور ىف تباث نب 5 ليقي اهيفو برح
 1 5 4 < 2 0 آخ - : دك هل

 فوطن هاشعلاب اسمنت سانلا نم ىأر نمو راهنلا سمش اند تفاط

 فيقك كتملاأس اما اهمامعاو ةظمكذب شيق ىقوأ اسهما وبا

 ةعيبر لأ نب رع ىلا نايسني ناييلا ناذهو رفعج وبا لاك

 هو 00 نم 0

 1 0 ا ع 5 022 رغصألا 0

 0006 تقال نبك نب لع لاق ىلو م وغصالا مأو هل بقع الف

 اًذّْيس اًلضاف ناكو /ادّيج اهمسا نا لاقيو رفعج هبا لاق ةفالس
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 ىتاج فربخا لق مقألا نب ناسثع نب نابع نب ىبتي نع
 ملسأ مالسالا عبس ىببا انا ليقي ناك هنا مقرألا نب نامثع

 ىبنلا ناك ةلأ رادلا ىفو افصلا ىلع هدراد 3 ناكو ةعبس عباس قا

 مالسالا لا سانلا امد اهيفو مالسالا 2لوا يف 3 مكي ملص

 هللا ليسر عم مقرألا 7ىا نب مقرألا هشو ريثك موق ءاهيف ملسّلف
 ان رمع نبا لاق اهلك دفاشملو ىدنتلو اًدخأو اردب معكص

 نأ نب مقرألا ترضح لق هيبا نع دنع نب نارمع /نب دمحن*
 مكمل نب ناورم ناكو * دعس هيلع ىلصي نا ىصوأف ةاذولا مقرألا
 تام. فيقعلاب هرصق ىف لعس ناكو ةنيدملا ىلع ةيواعمل اًيلاو

 ليسر دس شاحن ناورم لاقف 7سدعس يلع سبتحاف مقرألا 0

 نب هللا كيبع ىأت هيلع ةالصلا دارأو بئاغ لجيل معلص هللا

 رثث مالك مانيب عقوو موزتخ ونب هعم ثماتو ناورم ىلع كلذ مقزألا
 وهو مقرألا كلهو ةنيدملاب هد ةنس كلذو هيلع ىلصف دعس 'ءاج

 © ةنس نينامتو عضب نبأ

 عببر + نب نال نب رهبعم نب سوأ ههسأو رولا تكام وباو لاق 5

 لاقي همأو ةنجيا وجا حاناول 0 خبل (ىب» ىعس ندا # يبوع' نبا
 الا د ع 2 6

 بسني نم تنعم دعس نبأ لاق ارئاك رحب مود لتق سيئأ هل
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 اا 524 200101 -2) 600: كيف. /) 000. هده. .م) 2665+

 نب دكيمحت 32م1 5340 1. 226 7.و. 11: نارمع نع رمع نب قيكلا اذ

 يلا كنه ىب. 2) 1 5260. نهد. 0:6 هليز4فه 1, ا., 4+ ءا ق ةآ

 2) 516م 5364 ©«00. هأط. 4:26 5 341.: جيوع“ 101. زهكو 054

 «1يز4قوه 1, |و., 17, الفخ هع 11756. 00. 228. 0 9 جيرع



 لسانا

 هللا ليسر تينا ىتح هعم نجرخن هيتاق كعم يرخأ انأف كل

 بأ تيلأسو هسأر ىلع تيفقوف ريو ركب وبا هدنعو“ ءاصطَبلاب معكص

 ىبنلا اهيا كيلع مالسلا لق لاق هيلع مّلس اذا لاقي فيك رذ

 حهشا تلق لاق بطيوحا مالسلا كيلعو لاقف اهتلقف هللا ةجرو

 ةدلل كمل معلص هللا لوسر لاقف هللا لوسر كنأو هللا الا هلا الأ
 الام ىنضرقتساو ىمالساب معلص هللا لوسر رسو لاق كاده ىذلا

 ىاطعأو فئاطلاو اًئينح هعم تدهشو عرد فلا نيعبرا هتضرقأف

 بطيوح مدق 0 رفعج هبا لاق 3 ربعب ختام نينح متانغ نم

 باحصضا ىنع طالبلاب رآذ اهب هلو اهلونف ةنيدملا كلذ دعب

 10 دانؤلا ىليأ نب نامولا كديع ىتلح رع نبا لاق «« فحاصملا

 ةيواعم نم كم هرأد ىعلا دبع ىب بطيوح عاب لاق هببا نع

 رانيد فلا 0 نيبعبرأ نيك اا اب شل لك رانيد فلأ) نيبعبرأب

 لاق :لابعلا نما. خشسنخ منلنع لجيل رانيد فلا نوعبرا امو لاق

 ى. توقلا هنيلخ رثوي كتموب هللاو وقو دانزلا قنا نم ناجرلا دع

 15د خنس خ:يىلملاب ىزعلا دكيع نب بطيوبح تامو 3 رهش لك

 ؛هللا دبع ابا ىنكي مقرألا ناكو فانم دبع مقرألا ىا مساو موزخ

 نب هللا دبع نب كنه نب 0 ناربع نب دمح* نا ربع نبا ركذو
 هم ْضأ ىربخا ةشكحل ىمورزخكملا مقرألا ىكأ نب مقرألا نب نامتع

 2) 101. اهك, 8 آ>ح نوعبرأ٠ 6) م71 نارمع نب ليح#

 ع 5320 600. آم20. 2 226 . انط1 ط15 طقعع ءهغعتو 1111551, 01

 112 رسل 1 7



 مر

 صحو سمشلا بغت ال لالب اي حاصف اندلب نم جرحا كطرش

 ىنثخلحو رع نبا لاق  ىكانعم مكق نمن ةسكم نيملسملا نم
 ركب وبا ىنثدحو «لاق هيبا نع مح نب رفعج نب ميعاربا
 رذثملا نع ةبقع نب ىنوم نع ةربَس ىا نب هللا دبع نبا.
 لوسر لخد ابل ىرعلا دبع نب بطيوح لق ةلق مهَج نبأو
 |[ سرس رةيدتسانوخي كف عفلا ممبكيل علال

 فوع طئاح ىلا تيهتنا رث اهيف نونمأي عضاوم ىف ىايع تقفو
 ةلخ هنيبو ىنيب تناكو ىرافغلا َرَّذ ىأب انآ اذاف هيف ثنكو

 ثلق كيحص ايا لاقف هنم تبر هتيار املف ةعفان اًذبا ةّلكلاو

 ان ةلاعت كيلعا فيخ ال لق فوشل تلق كل ام لق ةيبلا

 بهذا لاقف هيلع تمّلسو هيلا تعجرف زعو لج هللا نامأب نمآ

 ىلا لأ ىارا ام هللاو دم لإ لطيينع 3 لم تلق كلونم ىلا

 نأو لتقف ىلزنم ىلع لخذدي وا لتقف ىف ىتح اييح ىنيب

 غلبا انو عضوم ىف كلايع عمجاذ لق ىتش عضاوم ىفل ىايع
 نمآ ابطيوح نأ ىناب ىلع ىداني رخو ىعم غلبف 0 كعم 5

 لاقف هبخأت معلص هللا ليسر ىلا رذ يبا فيصنا مث مهي الف
 كننأمطاف لاق هلتقب ثرما نم الا هلك سانلا 2انمآ ىق * سيلوا

 كّمحس ابأ اب لاقف ٌرْذ وبا ّىلا دامو هعضاوم ىلإ ىلايع ثددرو

 ريتك ريخ كتاقو اهلك نطاوملا ىف تقبس دق ىتم ىلو ىتم ىتح
 ربا هللا لوسرو ْمَلْستا ملأ هللا لسر تأ ريك ريخ ىغبو»

 لاق كزع هزعو كفرش هفرش سانلا ليرات نلستلا ماحاو سانلا

 ه) طل ءصتع ريع نبأ مز تهد. كتح ةءوو. 1اطص 8120ز35 7عهق© 1, بمحو
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 ارو

 هدنع ارثّدحاف لفت نب ةمركمو مارح نب ميكح ةلج ةخشم

 لاقف هدنع ثّدحتف كلذ دعب امي بطيرح هيلع لخدف اوقرفنو

 خيشلا اهيا كمالسا رخأت ناورم هل لاقف هبخأف كنس ام ناورم

 دم# كقل ناعتسملا هللا بطيوح لاقف ثادحألا « كقبس ىّتح

 5 عضت ليقيو ىناهنيو هنع كوبا ىنقوعي كلذ لك رم ريغ مالسالاب

 بطيوح هل لق مث هل لاق ناك ام ىلع مهنو ناورم هللاو تكسأف

 ناورم دادزاف ملسأ نيح ك.ييبأ نم 0 م نامتع كربخا ناك امأ

 10 ميلع ءه ال هكا ناك هكا اننكأف نأ ىلا هموق نيد ىلع اوقب

 اع تيأرف نييكرشم ا عم ادب تديش دقلو ريداقما نكلو ىم
 .٠ و

- 

 لجر اذه ثللقف ضرالاو ءامسلا نيب ءوسأتو لتقت ةكئالملا تيار

 خقمب انقأف ةكم ىلا نيعيجا انمزهنذ تيار ام ركذا رثو عونم

 تداهشتو ترضح ةيبيحكلا مود ناك املف الجر الجر ملست شيرفو
 ع ٌّء 5 5 هب 5 هي

 15 هللا ابو ماسالا ديرا كلذ لكو مشا ىنح مبذ كتايببنمو جلصلا

 دحا تنك ةيبيدلل ملص انبتك املف كيري ام الا رعو لج

 دق اهءوسي ام الا معلص لمح نم شيرق ىرت ال نلقو هدوهش

 ةيضقلا ةرمعل معلص هللا لوسر مدق امل جاولاب هتعفاد نأ تيضر

 نب ليهسو انأ ذك فلخ#“ نميف تنك ذلكم نع شيرق  نجرخو

 وم املخ ثلت وو تقول ىضم اذا معلص ىللا لوسر جاخن ند ورع

 ىضم دق انأقف ورع نب ليهسو 2انأ تلبقا ثلثلا تمضقنا

 2) 000. كعبس. 85) 000. هدم.ز همدأ. 0:0 هايم 6 11 و انذ ب

 هه ذم 6ههب "01571201 اذا
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 انسانا

 « ناوفصو رغصالا تّلصلاو اًضيأ تارجاهملا نم كو ةيهر نبا

 نب ةمرخ ملسأو اًدّمحنو رغصالا قاطعلاو ربكالا قاّطعلاو رغصالا

 تناكو اهثيداحاو شيرق بسنب املاع ناكو ةكم تف لنع لون

 ابأ عورب نب تيعسو هثعبي رع ناكف مرَكلا. باصناب ةفرعم هل

 5 نوددجيف فيع دبع نب رهزأو ىزعلا دبع نىب بطيوحو دوش 5

 ةفالخ ىف لفون نب ةمرح رصب بعذ رث اهب عملعل مرمل باصنا
 نّيَنَح موي معكص هللا ليسر عم لفون نب ةمرخن دهشو نامثع
 دبع تيار ريع نبا لاق اًريعب نيسمخ نينح مئانغ نم هاطعأو
 لقو اميش كلذ نم ةمرخم ذخا نيكي نا ركني رفعج نب هللا

 ةنيدملاب ةمرخ تامو لاق كلذ ركذي ىلها نم اًدحا ثمعمس ام 0

 اكو زتام_ نبا ثام موي .ناكو ةليواعم ةفالخ .ىفا ه* ةنس
 09 ةغس انرشع

 نب دو دبع نب سيق ىلا نب ىزعلا دبع نب بطيوخو لاق
 ىنتدح رع نبا لاق ىيل نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن
 نع َقَجْشَألا ةملسم نب دتحم نب دومح نب هرفعج نب ميقا :

 نيرشع شاع دق قرماعلا ىزعلا دبع نب بطيوح ناك لق هيبا
 لو املف مالسالا ىف نيتتسو ةيلهاجلا ىف ةنس نيتس ةنس ةكامو

 عم بطيوح هيلع لخد لوالا هليع ىف ةنيدملا مكحلا نب ناورم

 ©) 000. اناوفصو. 65) 0 ليج 11 52ءمأان5 1ةعزأات# لحح 11, اخ

 لون. هو 2, 0:0 هاج ةقع 117, "خبر مدعص. طط٠س 3]830:

 للكل نع, 5ه0ل مص 4هجد11 ه1, 2 5و0. . .. 210 ,ضقح , عن اصفح

 3م110 1طتت 15315-21. هر 8 هغو 1 رفعج © ارفعج 1710. 53460 ةجاتك

 117نقاعص1. م26. 24ه , 11 ّدض 600. 12 1ععاخاتا رفعج 106 13110: 6
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 مام

 ميكح ناكو رخآلا راكفلا ىف دليرخ نب مازح هربا لتقو هراكفلا

 ماشقو ىبيكو كلاخو هللا دبع كلولا نم هل ناكو كلاخ ابا ىنكي

 نب ىنعلا دبع نب كسا نب كليوخ نب ماوعلا ةنبا بنيز ماو

 كعس نب كلام نبا خكيلم ميكح نب ماش مآ لب لاقيو ىصق

 5 علك مارح نسب ميكتح كلو كردا لقو وهف نب ثراخللا ىنب نم

 ماع ةيواعم هب ّرمو ةنس ةشامو نيرشع غلب دق ركُذ اميف مارح

 دلأس نا دعب كلذو اهنبل نم برشي حوقلب هيلا لسرأن يح

 حوقللاب هيلا لسأف ىف غضم الف غضم اما لق لكأي ماعطلا ْىأ

 , معلص ىنلا تعب دخآ رث لقو اهلبقي نا قأف ةلصب هيلا لسرأو

 لق «هذخ نأ تيبأف ىقح كا رك ركب بأ قس ايش

 نب ميك ليق لق هيبا نع دانولا نا نبا ىنتكحو رمع نبا

 رمع نببا لاق ««لايعلا خلق لق كلاخ ابا اي لاملا ام مارح

 15 "© تنس 2 درشعو خدام نبا وهو ةيواععم زذفالخح ىف #0 ةنس

 بالك نب ةرهز نب فانم كبع نب تيقأ نب لقوت نب همر

 كلاوف فانم كبع نب ماه نب ٌئفيص ىفا ةنبأ غفير هاو

 روسملاو هدسلو نم ربكالا ضو ىنكي ناك هبو 5 ناوفص ةمركم
 013 2 كل

 فوع دبع نب فوع ةنبا خكناع عماو ناوفص ماو ربكالا تلصلاو

 9٠ فوع ىب .ناهرلا دبع نتيخا ةرهز .نئئب ثراستل ىب دبع ىبا

 ثرامخلا نب كبع نب فوع ةنبا ءافشلا ايف تارجاهملا نم تناكو

 2) 000. طثع هك ممم» راخفلا. 65) 000. اناوفص.



 مسمع

 اج نب لع لاقو, - 4« ناسنا .سأ, يلع..الا تعقو ام ربا

 ا د لع رو نبيل تاه لت: باج ني ةيلسم يقدح

 لب لاقيو ديح نب ىلع لاق هنم نولخ سمخ لوالا عيبر ىف
 © ةنس نيعبرأو تيس نبا وهو ها ةنس تام

 بويا وبا نم 207 ةنس مهنم لتق وا تام نبع ربخلا ركن #

 0003 لب قرع جب ةبلعت ني .بيلك ىب دير ىب. للاخت ةمساو

 ارعياب نيذلا نيعبسلا دحا ومو راجنلا نب كلام نب مْنَع نبا
 ىخاو معيمج لوق ىف راصنالا نم ةبقعلا هليل معّلص هللا ليسر

 اًدخُأو ارحب كهشو ريمع نب بعصم نيبو هنيب معلص هللا لوسر

 كيزي ازغ ماع ىقوتو معلص هللا ليسر عم اهلك كهاشملا» ىدنشلو و

 لضأب كبقو ةبواعم هيبا ةفالخ ىف ةّينيطنطسقلا ةيواعم ىبا

 اريك نودفاعتي ركُذ اميف مورلاف موولا ضرأب ةينيطنطسقلا ىصح
9 

 © ارطحق اذا مب نوقستسيو «هدنومريو

 نب مازح نب ميكح مهنم #20 ةنس لتك وا تام نع ربخل ركذ

 نأ رمع نبا ركذ ىصق نب ىزعلا دبع نب كسا نب كليوخ ؛:
 ةبيبح ىنأ نع ةبقع نب ىسم نع هتكح هللا دبع ىب رذنملا

 مودق لبق تحلو ليقي مازح نب ميكح تعم« لق ريبزلا ليم
 بلّطملا دبع دارا نيح لقعا انأو ةنس ةرشع ثلتب ليفلا باكا

 دوم لبق كلذو ةدرذن عقو نيح هللا دبع هنبا مبذي نا

 هيبا عم مازح نب ميكح دهشو «نينس سمخب معلص هللا ليسر وو

 5) 51 هونغ 5240 مل. ةمص0. 1. 275 7. 1. : «00. 0

 060 1. 274 1, 2 ةدوزبإو (ة1ع), 21 ةمايعلتل 11, 5 ملومولو

 8) 104. اذمر 5 25 3200. هيلع.



 د

 لاق هيبا نع ئفقثلا ىبوم هنا نب تبيح * آس رمع ىبا لاق

 نبا بهو ةيواعم ةفالخ ىف ه. ةنس نابعش ىف ةفوكلاب ةريغملا تام

 رعشلا تهصا ' نانك ”ليقو '«ةروعأ' الاوط الجر ' اكوا نشأ نكلش

 اًموتهم نيتفشلا صلقا ةعبرا اًقورف هسأ,ر نفي اًدعج ٠ فشكا

 5 © نيبكنملا نيب ام ثيعب نيعارذلا ٌلبع ةماهلا مخض

 نبا 33 دقت ”بلانط» ىلا لنا ب سلو محلا

 تلق هروسملا تنب ركب ما نع رفعج نب هللا دبع ىنثتدح رع
 تناك ىتح تلقي كلذ ّلك ًارارم مس مع ىلع نب نسل ناك
 مقا تام املف 5 كلت 37 هنا اهيف تام كلا ةرخآلا قوما

 ؛هانتدحو رمع نبا لاق «ارهش هيلع حونلا مشاه ىب هلق

 نسل ىلع نوكبي سانلا ثككم لق رفعج ىأ نع ربع نب صفح
 انئّدحو ربع نبا لق «ىاوسالا موقت ام اًعبس ْمَع ىلع نبا
 ىنب ءاسن ىلح تلات دعس تنب ةشدثاع ىع لبان تنب ةكب

 نب دواذ انتهت ملف < علتس" ىلع“ ىب "نسا نك 008

 دف ىلح" ب سح انتين لق "كلام خرا ني ةتبلعت تعبر لذ 0
 اهيف تمحرط ولو عيقبلا تيار كقلو عيقبلاب هانفدو تام موي مع

 ©) آل 5321 ك0. ©هأط. 4126 1. 168 ة.ر 1. و ه2 1.ز ©00. ه0. (ب6م25

 ةانر2 11, ممر 10ه, انطأ نأ 06866 2 82) 554 200. هنيع ُتَبيِصُأ
 كومريلا موي. 4) 1ذه 81ةلزدع كرفق# 111, 1"., 6 نفكا (4

 1.0. فثكا). 4) ©0004. روسملا. 25: ةمركم ىب روسملا ب 7

 طططقطقطأا 141247 11, "ملو 3. )  000. هدنك فلشتد. 0124

 هليا4)ه 11, اه, + ىدبك عضال © آه 3]1120: 1, ام تع

 ىكديبك تمظفل. رم) تهد 1طصد 820ه: 7عق56 1, "بر 2 47



 انسين

 3 - 0 ب

 معلص هللا ليسر لخدي نا لبق كيز نب ديعس ملسأو هدحو

 درت نب كيز نب ديعس دهشو اهيف هعدي نأ لبقو مقرألا راد
 ' 13 هللا ليسر عم اهلك نفاشللاو :فتمخلو اًدحأ .ليفن قنا

 نم كيز نب كلملا بع نأ رع نبا ركذو “ارحب دهشي مو
 نب كيعس ىفوت «لق هيبا نع هتّكلح دكيز ىنب ديعس كلوت

 | ١ لزنو ةنيدلاي نكلف لاجرلا باتر' ىلع لمكد' فيقعلب دي
 نبأ تام موب ناكو دا وأ د. ةنس كلذو رمع ىباو ا هنرفح

 © رعشا مدآ اًلاوط الجر ناكو ةنس نيعبسو عضب

 كلام نب بتعم نب دوعسم نب رماع نأ نب ةبْعش نب ةريغملاو

 ىسق همداو فيقت نب فوع نب دعس نب وربع نب بعك نبأ
 | ١ ادصجلا نيل وفركخ نت نراوم نيا ركب نب ينم نبا
 اذني ناكوا هللا .لبع !ابآ :ىنكي ناكو رازن نب رصم قب .ناليع نبا
 ملقأو ملسأف معلص ىبنلا ىلع محقو ٌةيهاد ناك ىَألا ةريغم هل

 '00 000 هرقل طنا يودع هع ويسمقا قيتحم لكم

 ا نبانسيح# نبا هللا دبع نا رمع نبا ركنو 2 ««ةرجهلا و

 نب ٌرريغلا ىقلا اَمل ْمَع ىلع لق لق هيبا نع هتّدح ىلع نبا
 كنا سانلا ثّدحتي ال تلق معلص هللا ليسر ربق ىف هماخ ةبعش

 كمناخ راو حل يحتسب هللا ليسر ربق ىف تلون
 ل

 «« هيلا هئنلنخ هلوانتف هعقوم ع لقو مع ىلع لوف هرب 38

 ©هغط. 410 © همر 60. آم520. 1. 255 5. 1. ا1غ.., 200. خمايقلا مولا

 مطل. 377[8. "وو 5.

 ©) (000. لاعي. - (نمد14. 53604 ©«00. ©هغط. 56 203 1. 1ض طر

 6 256. )3  52560, ه0. ةمه5:.4 162 5. 1. 3 2, سانلا ثدكتي .



 انسانا

 اضيا دهشو لهس هّناذ اًلهس اوَلَبَت معلص هللا ليس, لاقف مغلص

 نب ٌلهس كهشو معلص هللا ا اهلك تهاشملاو قدنخلا

 ىنثدح ربع نبا لاق ءمع بلاط ىنأ نب لع عم عم نيفص فينح

 لهس نب ةمامأ نا نب دمحم نع زيزعلا دبع نب ناجرلا دبع
 5 هيلع ىلصو ا ةذس ةفوكلاب فينجج نب لهس تام لاق هيبا ىع

 ' 8 مع بلاط ىنا نب ىلع
 ريما اهيف غنم لتق نميف 2م. نس لتق وأ غنم تام نم: ركذ

 فاسنم سعب بلاط .نا. مماو هلق يلاظا تاب ىلع

 كج اكو ٌىصَق نب فانم كبع نب مشاه ىب تلفن ب وبا

 ؛ نم تلخ ةشع عبسل ةعيلل ةليل ليق اميف برض ىسكلا ابا

 هنم تيقب ةرشع ىدحال سحالا خليل تامو اهنم ناضمر رهش

 ةوكذولييدملا» ىلا ةانيقكا ف هرابخا كمضم كقو اهنم

 رفعج ابا تلأس لاق هنأ ةورف ىا ىب هللا دبع نب فاحسا نع

 منآ لجر لاق 5 مع ىلع ةغص نناك ام نيلق لاق مع لع نب كيد

 , 28 برقأ رصقلا ىلا وه علصا ىطب وذ «نيتيعلا ليقث ةمدألا ثيجش

 درجت نب كيز نب كيعس مانم لاق 25. ةنس منم كله نم ركذ

 نب طرق نب هللا دبع ىب اير ر نب ىزعلا دبع نم لايقنا نو

 ناسكو روعالا ابا ىنكي ناكو يول ىبا:بعك» قلبا داع نب حازر

 ضشيرف نم ه«هوق نيد قرف لق ليغن نب وربيع نب ديز هوبا

 هر هللا .ليسر ىلا ىتبحوي نأ لبق كلذو ةبعكلا ىبت شيرفو ىقرار
 ةمأ 4 تعبي لق دق مخاض ينل نع ىو نيس شلك 0

 ©) 000. باتك. 83) 17210. 5344 م4. ةنمدل. 5 1835. 1.6 25
 2) 554 200. اميميظعر صك آخ 111, ضل جن, م) 5240, ه6.



 مسا

 ١١ فاس كبح ىف بيع نب قماقو نا نب .ةنبتع .ىب..مهاقو

 1 ب : 3 7

 صاقو ىفأ نب لعس ىخا ىبأ وتو كومريلا موي دتيع ككقف

 ةلاجرلا ىلع ذئموي ناكو مع بلاط .ىئا نب ىلع عم نيفص ىهش

 ليقي ىذلا ىو :
 تا ةداسأا 0-

 الم ىتح ةايمخل ملاع دق لكم دفا تيررل

 الفي وا ةّلفي نا كثب ال

 8: نيفص كرو لدقو

 © نيقصب مع ىلع عم لنك ردب لما نم ىراصنألا ةلاضق وبأو

 وربع نب* ةبلعث نب ميكعلا .نب بعاو نب فيتح نب لهسو «

 وريع نب فوع نب شّنخ نب وربع نب ةعّتجت نب ثرادمل نبا
 دووم هّذجو هللا دبع ابا ىنكي ليقو 4دْعَس ابا ىنكيو فوع نبأ

 اودسب لهس كهشو / جرح هل لاقي ىلا وهو «ثراملل نبا
 سانلا فشكنا نيح دحأ موي معلص هللا ليسر عم نتبثو اًدحأو

 هللا | سر نع لبنلاب ذتموي م حضني لعجو توملا ىلع هعيابو هنع و

 ه) 0 نم لقول ة) 000. لكفير 560 80. 202. 11, 106. ]هر

 14 111, اهرب (1ط1 10011 ٌلفي) ءأ ال١ (ن]1 ل 0021. 2010 15.

 117, 361, 0:0 هنم/ قلم 17, 83 ءأ 1طن 830]و2 111, 1١١ (انطذ ©

 1610. لفي 2710 لتقي). ه) 5ذع نات0وض1ع 52“ 600. 601. 410 1. 163 1,

 ]1 1. 52مل 600. طمطل. 12 272 116 آ1/05 علت. 6272. 727. 14, طط

 8ظهل0زدع 11, ايم 211100ع, 012. 4) 152 5360, 1آطص 33)8320, 7.

 رض, 2 , ها [501. )خم 1.5 31. ز 00. دمعس , 2113 1ةععا20 5ء©. 00 ه7

 ل1 5 موعول عزا 51غ و01016 52404 .«00. ©6015: 1. 1. 560 ©

 1 أ يي - 7 5-5 1-- ٍَ ركاب. ى)

 أ اعخب 10 خدني 12 31]21 ©0 6 جيضن .



 لاسإلا

 نفدو نيبعستو ثلث ىبا ىهو ا", ةنس رفص ىف نيفصب هلص بلاط

 © نيقصب كئانه

 نب ةعيبر ىب ىرغلا سبع :ىبادقو نب ليك :ىب هللا تبل

 عم كهش ةعيبر نب ورمع نب ىحع نب نزام نب رماع نب ىرج
 مريما عم نيفص مي لتقو كوبتو اًنينحو ةكم خف معلص ىبنلا

 © هلص بلاط ىا نب ع نينموملا

 نب رماع 1 ةّدعاس نب ةيلعت نب هكافلا نب تباث نب ةميزخو

 هوقو سوألا نب كلام نب مَشْج ىب ةَبْطَخ نب رماع نب نايَع
 حوحو اهدحأل لاقي ناوخا ةجرخل ناكو ةرامع ايا ىنكي نيتداهشلا

 , دهشو ميفلا ةوزغ ىف ههديب ةمطخ ةيار تناكو هللا دبع رخآللو

 اب ةنس فذتموي لتقو نيقص لص بلاط نا نب ىلع عم ةميزخ

 هذ ةرجتجلا نب

 نب ريع نب كيناع نب ورم نب تما نب دعسو
 كهشو معلص ىبنلا بكت راكنلا نب كلام نب رماع بهو 6

 : نا وخا ومنو فموي لستتقو نيفص مع بلاط ىا نب ىلع عم
 © ةمصلا نب ثرامل نب ةميهج

 كيتع نب وربع نب نصختم نب ورع نب ريشب همساو ءنرك 0
 ىذلا ةريع نا نب ناجرلا دبع هبا هو لوذبم نب وريع ىبأ

 نب ىلع عم نيقصب 4ةرع وبا لتقو نافع نب نامثع نع ىور
 90 8 مع بلاط ىبأ

 4) 000. هدم. زر 300101 ع ظلوا. ؟الهر 2, 0:06 هلي ةقع 11 اا (0. ١؟7)

 8 ه6 1ط٠ص 1820]ةتنر 7عق56 1و مسبار 5. 6) 00 ميهج- ©) 000. رمع.

 1710. 53:0: 0ه0:. 60152. 453 182-١5 رظ.( 17051. 720223012 1 5 للا ا
 ' 0. 0000 ووهتع

3 201 



 لزم

 ىبأو ىكسكسلا ا” ىبح راسومع ىلع لجو ناتبيتكلا 6 تماصوتساو

 ايهيفيسب ايرطضان ريج نم لجر هيلا زربف زرابم نم لحم ىدان 5

 ال اب !ناياعداو ىلا "ءستحتلو قريبا راجي لققف

 ةبرضب 0 ىحتناف .تفعص, هذي تناك ىقو نيتيرض انفلتخاذ

 ل سانلا ىدانو لاق كب .ىتح ىغيسب هتبرضف طقسف ىرخأ

 نع لليأ ام: دللاوف كيلا: مبَهذا :كلقف هللا: كلتتق - ناطقيلا ابا

 ابا اب ىرشتنملا نب دمحم هل لاقذ ذتموي هفرعأ ام هللايو تنك

 !لق ءامخض ىنعي ةركترام ةمايقلا مي فايع هيقاتعلا

 ىب ةقيبح نبا ىب هللا دبع انثكحو ريع نبا لق ««7«كحاضف

 رامع تنب مكمل ما ةالم ةولول نع هيبأ نع رامع نب دنمح

 00 دسار الايطح مدا الهرب نك تلاعم» «[امعا هل تقصو اهنا
 ا لظ |  «قبيشإ ريغبا ال ناكور نيسكنملا نيام قيعبا نينيعلا 6

 نا نب ىلع عم هحر لنك هنا رامع هذ هيلع عبجأ ىذلا رع

 ه) "هع. 1ص 530, كم0. هأط. طتقأ 01001 200103 7

 014 111 هع ىودح نبأ. 22 4 ىرملا. 4) 531 4

 ديلا 2) 000. تيلعت. رم/) 000: بعدل. ى) 53:04 600.
 رششملا. 227) 000. 5. م. كا 0ع. 2) ردنزام © 51ه 4

 «00. (0غط., 1 ردفان 600. طماط. انغ 2عع. 512 70. رحنرام.

 2) 000. مكاصر 52201 600: 6011: [يكص. 0 6005 52:01 )7 

 هات. ت0 536 ملأ افيبج دك اًكيش ةيداغلا وبا ناكو.

 7 000. راع ه) 53604 300. لتق , 0104 2653.



 رخل ي

 البقأف هسأر م زتحاف رخآ لجر هيلع يك عفو املف نيعستو عبرأ

 هللاو «صاعلا نب وربع لاقف هتلنق انا ليقي اهالك هيف نايصتخ
 نالجرلا فرصنا املف ةيواعم هنم اهعمسف رانلا ىف الا نامصتخي نا

 اننود هسفنا الذب ميق تععنص ام لثم تيار ام ورعل ةيواعم لاق

 ةهللاو كاذ هللاو ونه وربع لاقف رانلا ىف نايصتخم امكنا امهل ليقت

 «ةنس ىبيرشعب ١0ذه لبق ع ع تددولو هيلعتل كنا

 لق نوع أ نبا نع رفعج نب هللا دبع ىنتذدحو رع نبا لاق

 رماع ىب ةبقع رفن ةقثلث هيلا لبيقا ناكو معلص هللا ليسر نم

 ,ه ارهتناف ىدارملا ةملس نب كيرشو ىنالوخل ثرامخلا نب رو ىنهجل
 تافعس انب مارغلبت ىتح انويتيرض هل هللاو ليقي وتو اًعيمج هيلا

 اًعيمج هيلع ارليحن لطاب ىلع متنأر فح ىلع انا انيلعل ركف

 اماو رفعج وبا نام 3 ىنال دل تراسل نب رع هلثق ىنذلا لب

 ::لزي ل اًرايع نأ فتكم نا نع ركن هنذ ديح نب ماشع

 ىف رامع صضهنف :ءاوللا مشاه عمو لج ىتح ةبتع نب مشاهب

 اني / الئقف اللنتقاف ةنلتسكلاا 0 عالكلا /وذ هيلا ضهنو هنبينتك

 4) آأ. 5804:1600: بك: ١ .3) 00 رتجام. ) ©00. 204. لاعح.

 2) 5364 هذه, #05 هأءيرقنه 117, بر, 8 مييبلا اله. 2 550

 002 ليبقالار 7501060285 ذات ابغلبن. /) 536

 نافع نب نامتع هرمأ نيح هبرض ناك ىذلا و 2) 00

 ىبللا. /) 000. اوذ انأ 53عزع 12 211115 7 5400101 ع« 53“,

 600, ل020: 2301601 0 07



 لسان

 ثشا ٌلتاقي تو بذبّنن ىهف تيعطق لق هنذا ىلا رظنا انأو

 5 00 أر قت هللا دبع ىكتحُي رمعب ىلا 3 « لانقلا

 امل تلق رساي نب رامع تنب مكمل ما ةاليم ةولول نع ل

 ةبتع نب مشاه اهلمكج ةيارلاو رامع هيف لتق ىذلا مييلا ناك

 مث رصعلا تناك ىتح مويلا كلذ مع ىلع باكا لتق كقوق

 رع سيشل تحتج دقو همدقي مشاه ءارو نم رامع بوقت

 لاقف رطغي نا سمشلا بوجو « رظتني ىبل نم حّيَص رامع عفو

 ليقي معلص هللا ليسر تععمس عيضلا برشو سمشلا تبجو نيح
 ىّتح لتاقف برتقا رث لق نبل نم ميض ايِنّذلا نم كداز رخآ
 ىتدح رع ىبا لاق دحر ةنس نيعستو عبرا نبا ةوهو م

 تباث نب ةهزخ نب ةرابع نع هيبا نع ثراخل نب هدللا دبع
 نيفص كهشو ان لش يرعب ليل تبلت .ىبا دوخي نييعبالا

 ىناف هلتقي نم رظنأف رامع لئقي ىتح اًذبا 4# ٌلضا ال انأ لاقو

 لتق املف لاق ةيغابلا ةّمفلا هلتقت لوقي معلص هللا لوسر تعمس

 «لتق ىتح لئاقف برققا مق ةلالضلا ىل تناب سلق ةجرخ لاق رامع و

 0 هِنعط .ءىنملا ةيداغ. وبا: رس ىب رامع َلَثق ىذلا ناكو

 نبا وهو مذتموي لتقف ةفكم ىف * لتاقي ذئموي ناكو طقسف

 ه) آب ءمصز. 000. طيني. 5360 600. آه1..20. 229 7. 1. 58 ناكف.

 000. ه5. 13ععأاز 1سأع2> 1. 8 دتاط ءأ 5 9 0عقاتصأ 01126 12 0

 020: 1ةماتلكاتت 2 10 2201, 1. 5 2 1. 20 1. 226 7. 1. 72613. 0

 هاته يعالعصتسل). )2  520 200. دعموي. 6 64 نب كيبع

 لبيضفلا نب ثراخلز مصل. 135. مع. م. 15 ءأ 1[طط 35]8320 4

 آو مصيب, 1. )2  آه 20[8زة لتقا. 2 000. ىرملا“ ري) 03067

 170عدطات13, 01123ع 600. هدد, ء 536 5م



 ما*اه

 ةدلك نب 50 مال 5 ا نر ساب لكي دولا 4

 دكيبع عم معّلص ىبنلا ىلا تكا مب حرج نه قو لا

 1 معلص هللا ليسر عقتعأف ةركب هبا غيفو فئاطلا لها

 5 كلو قنا مث م راكع يخا وهف قرزألا نب بلس قرزألل

 ناسخ نم رمش نأ نب ثرامخل نب وربع نبا ىرزألا نأ 4ةملس
 قب“ ىف, هحلوو قرزالا جوزتو كم اورو ةيمأ ىنبل فيلح هّناو

 رامع رجاهو ناظفيلا ابا ىنكي رامع ناكو «دالوأ هنم هل ناك ةّيما

 نقرأ كادزيسلا ليفا "نم: تكن نم :عينج اليف" قارس د
 10 ىب هللا كبع نع « ريع ىبأ ركذو « ةيناتلا ةرجهلا خذ شيركلا

 نت ةفيّلحو رساي ىب رامع نا ىخأ معلص هللا لوسر نأ ني

 ارحب حهش ةفيذح نكي ً نأ رفعج ىب هللا دبع لاق ناميلا

 ارحب رساي نب رامع كهش اعيمج اولاقو ءاميدق ناك همالسا ناف

 لاق. <. معلا هللا ليسر "عم 'انهلك كفاشلاو رتل د17

 لاق ريغ ىبأ !ىقع !هنيبا "نعا عفان ىب هللا اذنبع ا ئكذحلا وع نبا

 حيصي فرشأ كقو 8 ةرككاص ىلع ةماميلا موي 00 تبر امع ثيأر

 يلا / ملغ راي نب رامع انا نووغت ةنجلا نمأ نيملسملا رشعم اب

 ه) 02001. فّلخو 4) 5314 208: غخيمس. 7 516 نانهوانع 48

 ه6 1206. ا#) ّدص ك, 5ع0 ةءعتصلناتتن» 0:0 هآع/,6©649 ءأ آاطتح 130

 1. 1. ء«مدكاتق10 212 054126 1 دايز 5 هيد أ راع مأ ةما
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 موسع

 دعس نب بعك نب وربع نب نامثع نب هللا كيبع نب ةحّلطو
 ا

 دبع ةنبا ةيعصلا مهماو كيح ابأ ىنكي ناكو ةره ىب مين نبأ

 دا هل ناكو مكللا نير ناوإم ,هلتقا للملا ميا لثق, ىمرصللهذللا

 ىنكي ةحلط ناك هبو داكسلا ىدي ىذلا وضو ديح هل لاقي

 رثو مالسالا ميدق ةكلط ناكو ليخل مري ةحلط هيبا عم لتقو#

 © اردب كهشي

 رابع نم ؛ةرجاهلا ىم 0 ةنس ىف غنم لتق وا تام نم ركذ

 نيصخلا نب سيق نب ةنانك نب كلام نب رماع نب رساب نبا
 نب ربكألا رمع نب ةئراح نب فوع نب ةبلعت نب « ميذولا نبا

2 00010- 

 بجحاشي نب كيبز نادم هيب هلم .يب كيز وصوت سفح. خامل اب 0

 برغي نب بجشي نب ًابس نب نالهك نب دي نب 2 بيرع نبا
 نب .رساي نا ركذ مي ٍمحْذَم ٠ نم نأ نب كلام ونبو ناطخق ىبا

 00 نم اومدق اًكلامو ثرامل هيوخأو رساي ىب رامع اير ةرماع

 أو نميلا ىلا كلامو ثرامل عجرف هل خا بلط يف ب ىلا

 | ا ةودلو يا مقتل انهت كج رساي 5

 تنب يمس اهل لاقي هل ل ةفيّدح وبدأ هجاوزو موز نبا

 رامعو رسلي لزي رو ةفيذح وبا هقتعأف اًرامع هل تدلوف مطابخ
 ةيمسو رساب ملسأف مالسالاب هللا ءاجو تام نا ىلا ةفيذح نأ عم

 رابع نم ربكا و با رسابل ناكو رساب ىب هللا دبع هوخأو رامعو

 2) 526, م40. ©هاط. 42ه, 5 17. ميَّذولا. 3) 4 ا
 2 55:0, 00.205 ىسبز ©0600: 10م2. 202271. 116 7123 6١

 4) 004. رايع 2 000. هل. م) 5960, 60م4. 6هاطن طايخ. 15+
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 انادازس

 ةثلت ىلع فيكلاب دادقملا تامر تيلاق «ىنقا نيبجالل نورقم

 ةةنيدملاب نفذ ىتح لاجرلا بات, ىلع لمكف ةنيدملا نم لايم

 دكيع نب ديح انربخأو لعيب نبأ لاق «ء اهوك وأ خنس نيعبس

 5و كتاف ىنا نع كبدأ نع © نتمسباث نب ورع اف اك ىدسألا هللا

 ا © تان حورضلا نهد برش ديالا ىب دادقملا

 دليوخ نب ماوعلا ىب ريبزلا ةرجهلا نم ا"| خنس ىف لنك نمو لاق

 ليق ,مالسالا ميجق, ناسك ىصق نبا نرعلا.تيع نيدشا نبا
 ةورع ىب ماشه ركذ اميف ملسأو ملسأ نيح اسماخ وأ اعبر نأك

 ٠0 فلخي مو انس ةرشع 000 نبأ 2و ويبؤلا ملسأ لاق هءببأ نع

 نيسمخو عضب نبا وو لققو معلص هللا لوسر اهازغ ةوزغ نع
 هللا لوسر ناكو اَعم نيترجهلا ةشبلمل ضرا ىلا رجاهو لاق ةنس

 سيل الجر ركذ اميف ناكو دوعسم نبا نيبو هنيب ىخآ معّلص

 ىنتدح « رعشا نوللا رجم خيكللا فيفخ وبيصقلاب و ليوطلاب

 15 نايفس آد لاق 5 نب ةملسم نب هللا بيع اند الق 4 ثراحخلا

 «فلا فلا نيعبرا ىلع ريبزلا ثاريم مسنقا لق ةنييع ىبا

 نم نولخ رشعل سيمكل موي كلذو لمل موي ريبزلا جرخ ءاولاقو
 هل لاقي هل سرف ىلع ةعقولا دعب ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج

 «كلانه ىفذو عابسلا ىباوب لتقف ةنيدملا ى# اًقلطنم رامثل وذ

 ه ىلع داز دقو لمدخل مهي نأ لتق لق هنا ةورع نع موكذو

 © نيبنس عبرا نينسلا

 6) ىذعأ. 5) 536 عيقبلاب ء) 55:6 مادقملا ل

 24) 110. 53:0, 600. طم20., 1. 299 7.12 26010 15 104 )62 
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 انسرر

 0 ؛ ةرجهلا نم 7” ةنس ىف هانم لثق وا تام نم ركذ

 نب 00 نب ةعيبر نب كلام نب ةبلعت نب ورمع نب دادقملا

 2 .ن

 دعس ىب ليقي اضعب ناكو ريخز ىب كعس نب ورع نب دورطم

 ه نوهأ ى د كيرشلا ىب ا نب 0 ىو نب 0 ريهد ىبأ

 ا لك ءارهب ب ما نبل نيقلا» كلف « ميرد نب 6 ساف ىبا5

 دوسألا فلاح ناكو م ديبعم ايا ىتكي ناكو ةعاضق ىب فال ىبا

 نادقملا هل لاقي ناكف هانبتف ةيلعاتل ىف ىوهولا ثوغي كبع نبا

 ىب دادقملا هل ليق مهتابال مهوعدأ # نآرقلا لزن اًملف دوسألا نبا

 ىبا ةياور ىف ةيناثلا ةرجلا ا ضرأ ىلآ دادقملا رجاهو ورع

 اع ا. نالسفلو اةحاو ارد فاحقملا ىهشو نع نباو انما

 داك نمر ىيروكشملا دامرلا :نم ناكو. معلص دبل ليسرأ عم اهلك

 اسس لق ريع نب كم ان دعس نبا لاق ««معلص هللا لوسر

 اهنا نادقملا ةنبا ةميرك ةاهمأ نع هتيع نع بوقعي نب ىدوم

 رعش ريثك ىطب اذ مدآ اًلاوط الجر ناك تلاقف هل اهابا َقَصو

 نيعا ةفيفخلاب الو ةميظعلاب نسيل ةنسح ىو هتيحخ مرفصي سأرلا ف

 «) 1066 © تلد ةايمر 4, طللقعاللا !|], 6 31. عا نير 5320 (600

 020. 12 269 7) رشد 6) 215. ريق. 2 0'53 ها 0:0 هلي

 117, 2.1 نوضأ قأر 212: نوه 516 نوه قار ن5. لوقا 0)
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 اناس

 ليسر عم اهلك دعاشملاو اًدخَأو ًاردب نيصحلا ىهش دقو رهشأب
 © معلص هللا

 ليسر مع فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب ساببعلاو
 دع ني.ولم نايل ىحاتتح عمبا هلت ممل كام

 :نب دعس نب نايكصلا فو رمع نب ةانم كيز نب رمع نبا
 «ىبصأ نسب بع نب طساق نب رمنلا نب هللا ميتا نب جروخل
 دعم نب رازن نب ةعيبر نب دسا نب ةليدج نب ىمعد نبا
 هدلو ربكا لضفلا ناكو لضفلا ابا ىنكي سابعلا ناكو نانكع نبا

 نينس كثيلتب معاص هللا ليس, نم ىسا ليق اميف سابعلا ناكو

 "كلذ لبق هحر سابعلا كلوو ليغلا ماع معلص هللا ليسر كلو

 انينحو ةكم تف معلص هللا ليسر عم سابعلا دهشو نينس تلثب
 فشكتنا نيح هتيب لحما ىف نينح مهي هعم تبتو كوبتو فئاطلاو
 لق ىضايبلا مساقلا ىب كلاخ اس ريع نبا لاق «هنع سانلا

 ةانقلا لدتعم سابعلا ناك لق سابع نبا ليم ةبعش ىنربخا
 ,ى كدنم ةانق لدعا نضو تام هنا بلطملا دبع نع انربخي ناكو

 بجر نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل ةعملل مي سابعلا ىقوتو

 ةخنس نينامتو نامق نبأ ودو نافع ىم نامت ةقالتل

 لسغ دو ىنلا نأ ركذو مشا ىنب ةربقم ىف عيقبلاب فاذا

 مثقو هللا ديبعو هللا دبعو بلاط ىا نب ىلع تام نيح سابعلا

 هم سابعلا تام ليقي ناك هذا لع نب كت نع ىورو «ساّبعلا نيا
 © عيقبلاب نفذو نامثع هيلع ىّتصو © ةنس بلطملا بع نبا

 < 1 حل 7

 2) 0 ىسقأ 710. 1115. 41 ه6 1007. 5. ) 223عوأدنعأ

 همي .
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 رسولا

 اردب دهش معلص هللا لوسر دهع ىلع نإرقلا اوعمج عنا كلام ىبا
 مهيب لتقو معاص هللا ليسر عم اهلك ىعاشللاو ىدنشلو اًقحأَو

 © ةئس نيتسو عبرأ ىبأ وهو 11 ةنس اًديِهش ةيسداقلا

 | 7 قيصح علو دلل لو نب ميعاوفا : م. ةدؤم ةلظو تدك اهيقم
 + عيقبلاب اهريقو باطشل نب رم

 هنم لاق «ةرجاهلا نم "* ةنس ىف نم تام وأ لتق نم ركذ

 دبع نبأ حاير نب ىزعلا دبع نب ليفت نب باطخل نب رم
 ابا ىتكي ناكو بعك نب ىدع نب حرر نب طرق نب هللا
 اا ب مارا وبرر متعياام معوعس ىبا لت .ء ىعح

 لحتا نا امغلب باهش ىبا لاق لق ناسيك ىب حاص ىع هيبتا

 كَلَم نوركآي نوملسملا ناكو قوواقلا ريعل لق نم لوأ اوقك باتكلا

 «ءاًئيش كلذ نم ركذ معكص هللا لسر نا انغلبي رو علوق نم

 دعس نب دم نب ليعام-ا نب ركب وبا ىتتكح ةريع نبا للق
 ةجل ىذ نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا مي ريع ىنعط لق هيبا نع

 © "* ةنس ميكملا لالع حابص كحتلا ََض قدو 31“ ةقس هك

 بلّطملا نب ثراخل نب لّيقّطلا ةرجهلا نم 77 ةنس ىقوت نمو لاق

 نو ةبقع وراي ىلا ثراطلا نب ةدّيبع وخا فافم تبع ىبأ

 كعاشم او ادخلو اردب ثراخل نب ليفغطلا دهشو رحب مي ةعيبر

 3 ةةنس نييعبس نبأ يو * ةنس ىقوتو معلص هللا ليسر عم اهلك
 ةحيبع وحا وهو قانم كبع ىب بلّطملا نب 1 نب نييصخلاو ه»

 ليفطلا هيخا دعب ةنسلا هذع ىف ىقوت ثراخل ىتبا ليفّطلاو

 6) 110.2 52:0 600. («ه15. 41ه 1. 16 +. ءأ 600. آطمد8. 5. 232 1.

 ظر 1710. ةط, (هاط. 1-4320 88 7: ءغ ةمه0.: 1 252 5:
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 ارز

 هباكضا اجفو هاجمو هادا معكص هللا ليسر ثععب اًملف معكلص

 ريست عضوم نع 5-2 ال هللا لوسرل 0 خذس نيرشع كثنكذ

 هللا ليسر نيوكحش“ ك3 املف معلص اذا لوسر لاتقل شيرق هيف

 مالسالا هبلق ىف لجو ”رعاادنللا "ئقلا جفلا ماع ةكم ىلا معلص

 ةدنباو نه ملسأف ءاوبألا هلوزن لبق هيقلت معكص هللا لوسر ىقلتف

 0 كم يف لكشف معلص ىالا لوسر مس جوخو رفعج

 ىبرف نع كتسمحتقا نينكاب يكعلا انيقل امل نايفس وبا لاق

 رظني وو هنود توا ديرأ أ ملعي هللاو 0-2 فيسلا 2

 نايفس وبا كا نبأو كيخأ اذه هللا لوسر ب سايعلا لاقف ىن

 لك هل لجو ْرِع هللا رفغف تلعف دق لاق هنع ضرأف ثراذمل ىبا

 ىف هلجر تلبقف ىرعل ىخا لاقف ىلا تغتلا مث اهيناداع ةوادع

 عيشحا كعب ةنيدملاب ثراشلل نب نايفس وبأ تامو اولاق «« باكرلا

 لك لاكفيو دليل 0 ةرشع كثلك الا وهشا ةعبرأب ثراخلا نب لثون

 نكر ىف عنو باطل نب رع هيلع ىلصو نس

 15 مسفن ربق رفح ىذلا ويف ناكو عيقبلاب بلاط ىنأ نب ليقع ر

 شايف "مور ناين لك نوتف نب 0211 مج نع لاق

 سنا نع ىور نيذلا *تسلا دحا وهو دير ابا ىنكيو ىراقلا

 ه) 000. نينحو. 5) 000. رشع هملدر, 1؟ماو 1206 2232, 4

 رم 5ءو. خابت مهلستخاتك 5ءتمأانت» 52غ اموي. ) ![هدعم 10 كي كيزو

 واتم عقوؤ هج. 1105[. © 67. 729. 15 , «011. 7. 393 1. 6) 3
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 انت نا10ن1ع 0:46 هالوك قه 11, امهر مدةعتطم



 انا

 003 ب ايا ىب لقيت .ةرجولا نم. | ةنس كلع نفي لاق

 ةنياي ثرافمل ابا ىنكي ناكو فانم دبع نب مشاع نب بلطملا

 ناكو مشاه ىنب نم ملسأ نم نسا ليق اميف لفون ناكو ثراشلل

 نايفس شاو ةعيبر هتوخا نم نسأو سابعلاو ةزج دك نسا

 لاق «رّدبب ثرامل نب لفون رسأر ثرامل ىنب سمش دبعو#
 '|د20 يع نع دينا, نع ىلفوتلا ,ئىسيع نب لغ أن دعش ىبا

 0١ لاقيت نب, تراشط ىف هللا نبع ىع_ثراخل .ىب هللا نبع نبا

 كسفن دفا معلص هللا ليسر هل لق ردبب ثراخل نب لفون رسأ امل
 كسفن كفا لاق هللا ليسر اي هب ىدفا ءىش ىلا ام لق لفون اب

 اهب 5 ىدفو هللا لوسر كنا ٌدهشا لق ةدكاب لأ كحامرب

 نب سابعلاو لضون نيب معلص هللا ليسر ىخآو عر فلا تناكو
 ىف نيضوافتم ةيلعاخل ىف نيكيرش كلذ لبق انكو بلطملا دبع
 ةكم حتف معّلص هللا لوسر عم لفون كهشو «نيباحتم لاملا
 ناءآو معلص هللا لوسر عم نينح موب تيتو فئاطلاو ' اًنْيَتَحو

 هللا ليسر هل لاقف مي جر فالآ ةتلتب نينح ةوزغ ىف معاص هللا ا

 نيكرشملا بالصا «فصقت ثراخل ابا اب كحامر ىلا وظنا ىنأك معلص

 اذهبي باطشل ,ىب رع ففلخاسا نا دعب ثراخل نب لقون ىقفوتو

 لويسر اخا ن اك مشاه ىب لكما ديع نب ثراملل نب نايفس باو 0

 هللا ليسر 7 ناكو امايا ةيبلح هتعضرأ ةخعاضرلا نم معلص هللا

 ك) م1 1: 82300. 1. 21 0 نيناكنتم, ءهأا1. 0:2 هلي/ةقو 7

 000 10:-2) (000: نييكم )2060: طق: ىف . 6ههك 1.



 ايزل 3

 كدين.ل*سآنلا ريو لياكلا ناو ساملا لشرا نيا سل

 كدذ ”تلغف ّتنا*لانهذ ”نتماق نم كلا كتماتسا يشر ل

 لاف كم ؟نما انك ايلف اهعم عجرف نقم اشف كولك اانا معذ تنلاق

 ارجاهم انموم لهج ىا نب ةمركع مكينأي هباكعأل معلص هللا لوسر

 + لق نقلا "عدت الو “نال فرز سالت 30
 هتقبسف دعم هتجوزو معلص هللا لوسر باب ىلا ىهتناف ةمركع مدقف

 هللا لوسر رع ربخأف نتلخدف معكص هللا ليسر ىلع تيتنأتساف

 ليسر ىلع امو هيلجر ىلع اًمئاق بوو رشيبتساف ةمركع مودغب معلص

 دّيحص اب لاقن لخدف هيلخدأ لقو ةمركعب اًخر ؟ادر معلص هللا

 10 نما كنا معلص هللا لوسر لاف ىنتنمآ كنا ىنتربخا هذع 0

 هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا 9 نا كهشا تلقف ةمركع لاق

 سانلا ىدصأو سانلا ربا ثنا تيلقو هلوسرو هللا بع“ كّناو

 تلق رث هنم ةايحسا ىسأر ىطاطمل ناو كلذ لوقا سانلا ىفوأ

 تعضوا' بكرم وا اهكتيداع ' واد لك ها رفعتتا ادنللا كدر
 اة ةمركعل رفغا مهللا معلص هللا لوسر لاقف كرشلا راهظا هيف كيرا هيف

 نع كصي نأ كيري هيف عضوأ بكرم وأ اهيناداع ةوأادع لح

 لق لاق هملعأف ملعت ام ريخب قرم هللا ليسر اب تلف كليبس

 هليبس ىف لهاجو هلوسرو هدبع اًدمح ناو هللا الا هلا الأ ىهشا

 ْئ اهقفُأ اك عدا ال هللا لوسر اب هللاو اما ةمركع لاق مث

 هم رث لجو رع هللا ليبس ىف اهفعض تقفنا الا هلا ليبس ىع كص

 ىنأ ةفالخ ىف نيتانجأ مي اًديهش لئق ىتح لانقلا ىف دهنجا

 © لابتي دموي زخمركعو معلص هللا ليسر ىفونف اهقّدصي



 معن“

 دال صوار ركب“, نبأ: ةفالتخت ىءا# شس هكذا ىذ :ق.ىقزتو

 نب فورعم نأ دمك :نب  ءاشع ركنذو: لاق" « ميوعلا» نب“ ريبولا

 ضعب ىف عيبرلا نب صاعلا وبا نرخ لق هتتح ىكملا َدبرَخ

 شفاف مغلص هللا ليس ةلنبا بنيز هتأرما ركذف مأشلا ىلا نافسأ
 لوقيت5

 هانا | تكرو* امل تنير اتركذ

 اًمركلا 18 صخشلا اًيقس .ىلقن

 ةكدلش لك د هرم يسأل .امسب

 8 اَملَع ىذلاب ءىنثيس لعب ْلُكو

 نب ماشع نب ل لهج ىنبا مسأو ليج نأ نب ةمركعو لاق

 | اورتن عقيب د نلبي يشل
 نب ؛ىسوم . 4 نع هكّدح  ةربس نا نب هللا نبع نب ركب ابا

 كلا لق رجلا نب هللا. ىبع“ نع :ريبزلا لوم ةبيبح  ىأ نع ةبقع
 فاخو ىنميلا ىلا لهج أ ىب ةمركع بره ةذكم جف موي ناك

 ثراسلل ةنبا ميكح 1 هتنأرمأ تناكو معلص هللا لوسر هلتقي نأ 5

 ' معلص هللا ليسر تععبتا لق تناكو لقع اهل ةأرما ماشع ىبا

 بره ىف ةمركع ىمع نبا تلاقف معلص هللا لوسر ىلا تءاجن

 آلآ نامأبا هعنم] يق: لق هكماق '.هلتقت -نأ اخو ..ىميلا . ىلا "اقنم

 نم لحاس ىف هثكردأف هبلط ىف تجرخن هل صرعي الف ديقل نف
 .ىبا اي لوقتو هيلا «ءميلث كتلعجن رجلا بكر دقو ةماهن لحاوس وم

 ©) 835ءط. 11, 122 ذم © امضا 0 مدغم ةطمعاتاتتل. 2 2) 51

 لاسعار هن كل هجج اا معز ؟ «00) ع ) 21377. ىنيبس. (©)

 هده. ىعر 10. 15141101 هر. 1ءالطعتتمعد 344 1. 768 ) 000. علت



 رار

 لاقف بنيز هتنبا ىلع لخدف معلص هللا لوسر فرصنا مث مندا

 “هل نيلحت ال كنان كيلا نصلخ الو هارتم ىمركأ ةينب ىا
 د كرو كن يدا سس

 نا مهل لاقف صاعلا ىا لام اوباصا نيذلا ةيرسلا ىلا ثعب معلص

 :ناف الم هل متبصأ لقو متملع لق ثيح انم لجبلا اذه

 كلذ متيبا ناو كلذ بح اناذ هل ىذلا هيلع اوذدرت ارنسكات

 هللا .ليشسر اب اولق هيب يحتار متتأو مكيلا سانا نحخلا هللا < لق
 لبخلاب قايل :لجبلا نا ىتحيدلس هيل اوف دلاط هلع

 ىتح : ظاطشلاب قايل مدح ا تح ةوادالاو ةنشلابا لجرلا نام

 ل ا يسر ا هساب هلم ةييلعر ا

 رو ميعم,' عصبا/ ناكر عا هلام قير هيوم قض ضنك د ا

 هزخآي») لم ىدنغاركنم ديحألاىقبيءلص شيقرسدمم ا

 نيهقأ ىتانإ لق انيك امن كدكي دقف ًاريخ هللا كازج ال اولا

 مالسالا نم ىنعنم امو هلوسرو هدبع اديتح ناو هللا الا هلا ال نأ

 ,ءاببلف ؛هيكلاوما الكا تقرأ, ايهتا ىلا ان 1 5 فيخت الا هدنع

 ىتح يرخ رث تيملسا اهنم نضرفو مكيلا لجو رع هللا اهاذأ

 دواد ىنتذف فاحسا نبا لاق ««معّلص هللا ليسر ىلع مدق

 نر .لاق سابع, نبا :نيع. نابع. لوبا لوض .ةمزكع ىع ىيصخلا ١

 هتنساتعيرانم ثدحي رن لوالا ساكنلاب بنيز معلص هللا ليس

 ومملذ ملسا ام دعب خلكم ىلا عجور صاعلا ابا نا مث ««نينس

 ئكلذ دعب ةنيدملا مدق رث ادهشم معكلص ىبنلا عم كهشب

 ٠ . 3212حله. 02) 000. افوكد , انأ «0016عق5 ةان252 1, ]*هأ .000 )©

 نْيتَس .0600© 2
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 هللا ليسر امتأر املف تلاق اهيلع ىنب نيح صاعلا نأ ىلع اهب

 اهريسا اهل ارقلْطُت نأ متيار نا لقو ةديحش ًةقر اهل قر معلص
 قلطاف هللا ليسر اي معن اولاقف العئأف ايل ىذلا اهيلع اوتو

 هكرش ىلع اهعم صاعلا هبا لزي و ««اهل «ىذلا اهيلع | 5

 مأشلا ىلا ةراجتب نرخ ةّكم جف لهل ّليبق ناك اذا ىتحو

 هتراجت نم غرف املف هعم ) اهوعضبأ شيرت لاوما نم لاومأبو

 معلص هللا لوسر نأ ليقو معلص هللا ليسرل ةيرس هتيقل اًلفق لبقأو

 ءةلفق صاعلا هبا اهيق ناك ةللل ريعلل ةي 0 ا

 كلذو ةثراح نب كيز متريما بكار ةئامو نيعبس اونو ماشلا نم
 ريعلا كلت ىف اوذخأف ةرجاهلا نم 4 ةنس نم ىلوال ىدامج ىفام

 صاعلا هبا جرجتأف ريعلا ىف ناك ءنمم اَسائا اورسأو 2لاقثالا ىم

 ليللا نم صاعلا هبا لبقا ايباصاأ امب ةيرسلا تمدق املف اًبرق

 هتراجاف اهب راجساف معكم هللا ليسر ةنبا بنيز ىلع لخد ىتح

 ربكو حبصلا ةالص ىلإ معلص هللا لوس ع يرخ اًملف هلام بلط يف

 ليحب نع ةملس اند لاق :كيبجم 0 انتككاف دعم نيلا كو

 اهيا بنيز تيخرص لاق نامور نب ديزي ىنثّذح لاق قاحكما ىبا

 هللا ليسر مّلس املف 0 نب صاعلا ابا ترجأ ىق ىلا سانلا

 متعمس لع سانلا اهيإ اب لاقف سانلا ىلع لبقا ةالصلا نم .معلص

 ثنلع ام هديب ىّيحم سفن ىذلاو اَمأ لك معن اول تمعمس ام

 نيملسملا ىلع ريجي هنا متعمس ام هنم تيعمس ىتح ناك ءىشب وم

 ه) 000. ىذلاب. 65) 18 لوول 211, 6 ءأ ةانتم13 1, !ةءر 8.

 ©00. اهوعضتا. 6) ©00. هلفام. 42) ©04. لاقنالا ةتأ لافنالا ,

 07 008- نم.



 وعبر هد

 هللا ليس كعب معكص هللا لوسر ةنبا ةمطاف تييفوت لاق هنع

 نع ىوعزلا نع رعم آند رمع نب يح لاقو 0 وهما ينام

 نبا لاق رهشا ةقسب معلص ىبنلا دعب تيقوت مع ةمطاف نا

 ىنم نولخ ثلثل ءاثلثلا ذليل نتيقوت لاق اندنع تبتلا وهو رع

 لاق مهنا 2 نيف نب رفعج نع ركذو «(] ذذنس ناضمر رهش

 © اهيبا مأ مع ذظيطاف ةينك تناك

 نب سمش دبع نب ىزعلا دبع نب عببرلا نب صاعلا وباو لك
 نب دليبخ ةخنبأ ذلاه ا ه مسقم هيو ىصق نب فانم كبع

 خنبأ بنز هننبأ هجوزأ معلص هللا لوسر 7 5 هللا 0 جوز

 ىنوتف :تفامأو نع هل تع ا لبق هللا يسر

 عيبرلا ىب صاعلا هبا ناكو معّلص هللا لوسر دمج ةنبا ةيطاق

 , نب ريبج ىب هللا دبع هرسأف نيكرشملا عم اردب ىهش نميف
 ىف مدق متاراسا ءادف ىف ةّكم لعأ ثعب اًملف ئراصنالا ناعنلا

 وا ىلع

 دي نبا انثكحف « عيبرلا نب وربع دوا صاعلا ىا ءادف

 6 ىب ناس نب: ىبج ىنتتدح اة 1 نيك نع ياس عا

 ثعب امل تلق ةشثاع ىع دابع هيبا نع ريبزلا نب هللا دبع

 م يف معلص هللا لوسر تنب بنيز تشثعب ماراسا ءادف ىف ةكم لعا

 اهتلخذا ةحدخ تناك ةدالقب هيف تيثعبو ©لاع صاعلا لأ |4 ١

 2) 1غ3 نتتموانتع زذمأقج ذص ءدمتأع 0ع ءمعجمتتتصأطاتق , 011 7.
 5) 1107 115لط نمر 4911 66 5191 100 0 نع

 72) 6000: ل

3 2059 



 انسب

 اًضيأ لاغبو هتمأرصو هبلق هبلق ةّدشل لبق اهيف كلذب يلمس كيبز ىبأ

 نيذلا نيعبسلا عم خيقعلا 57 كعهشو ه عذجلا ةخبلعت ىب نبات
 ءاو 2 2 3 5 ا 8 مل

 فئاطلاو 5 نينح مويو ةكم جفو ربيخو ةيبيدكلاو قدنخلاو

 2 ا 0 0

 اا ل يل

 00 با ةماسلو  سبعلا ىب هلسافلاوا مع بلاط قل١ا ىب ىلع
 ىينلا تاق ىدحا 0 تملاق اهنا يطع ما نع ف خلا

 كيل لاق معلص كتل 3 كلام 0 سنا ى ع ىورو هي معاص 10

 لقو ةليللا هلها قرات كحا اهربق ىف لزني ال اهربق ىف تدَعضو
 د كب 17

 لوسر اب انأ خحلط وبا لاقف :لبللا هله 0 فراقي رم. دحا مكيفا

 © لونف ُلونأ لاقف هلل

 معلص كّمحن ةنبا ةيطاذ تيقوت ةرجاهلا ىم ١١ ذنس ىفو لاق

 ةنس نيرشعو عسن خنبأ كو ناضمر رهش نم نولخ لابل كثلتنل 5

 ختلتب معاص ى فلا لعب مع خمطاف تيفون لاق هنا مع ىلع ني

 دايز نأ ىب كيزب ىور اميف دنا 108 ىب هللا دكيع اماو وهشأ

 9) ١06 زظ 521 (6004. 6011: 416 4 221 2-2: 0ءكاتطأ 12 050

 1. 290ه 2.), 1001: اينو 8و 58152٠ مكر 1 ءأا 11, 96 (ةصص.. 20 م.

 20) كت 126 (دتتات>. 20 م. 11, 14). 6) 5360 هدص. ءاتطتتط 5600 ور

 6 000 جامشو» 5ععاتأا15 دانطط 5360. 42) هزع 1. 1[طط 83035 7<

 1117 95 2 60 نراقب (6001 قراقي) , 6011: ظوعا. (لكمعطا) 1

 ان 4 ءأ لك ماما. 1آلكر هور



 ايري

 د نب شكج تنب ا , ملم هللا 0 3 5

 م كلذ ىف نينا ملكتف 5-5 هللا 0 0 كلذ دعب

 ؟ةكيبز هني ةأرما جوز 5 ىكلولا ءاسن : مكي قبح !لاقو هيف

 مكلاجر نم دحأ نك نيكو ناك امه هلجو ع هللا لونأف

 مقوعدا 3 لاقو ةيآلا خا للا قيسيتلاا[تايختو ءللآ ليسو 5

 جئابآ لأ ءاليعدألا 0 تا نب كبز ذكموي قف مهئابال

 ناكذ وسلا نب ”ناوتكلا هلو لالعي  ناكو ورم ىلا كادقملا ىحلف

 10 ىدامج 3 كِبز لتقو «هانبت كف توغب 0 دبع نب دوسألا

 ىثكي ناكو ةنس نيسيخو سيخ ىبا وهو ةننسلا هذه نم لوألا

 نسل ىب كيج انس ريع نب ينجح لاقف 4«ليق اميف ةملس ابا

 نيبو معلص هللا ليسر نيب ناك لاق ديبا نع كيز نب خماسأ نبأ

 اًرديصق الجر كبز ناكو ؛دنم ربكا معلص هللا لون ننييتسا ريع

 145 لعثو « خماسأ ابأ 5354 ناكو 5 دفنأ 8 ةمدألا دنيدش 2

 نيح مةنيدلملا 5 وعام هللا 2 فل نتسأو ٌّتحأو أر. اوحب ذي

 © معلص هللا لوسر باكا نم نيروكذملا ةامولا

 نب كتيباث ىو راصنالا نم ةملس ىنب نم عّذجلا نب تباثو لاق
 د 2 «ءا اذ 5 4
 وم ةبلعت عّدجلاو بعك نب مارح نب ثراخل نب كبز نب ةبلعت

 2) 1502. 33 75. 40. ' 5) 1012. 33 75. 5. .«) 520 200. لبق

 كاذ. 2) 8 5340. 000. هد ه) 536 ىرخزسلا» /) آل

2571 5342 



 رم

 مشاه ىبا اي :بلطلا كبع نبا .اب.هللا بع ىبا اي الاقن هيلع

 وكف هتيب كنعو هناريجو هللا مرح لحما متنا هموق كك « ىبا اب

 انيلع ننما «كدنع اننبا ىف كانتج ةريسالا نوعطتو ىاعلا

 ىه نم لق هادفلا ىف كل عفرنس انف هثادف ىف انيلا ىسحأو

 أولق كلذ ريغ الهف معلص هللا لوسر لاقف ةقراح نب دكيز اولاقو

 © ناو ءادف ريغب امكل ويف مكراتخا ناف 4 هريخأف هوعدا لاق وه ام

 دق القف اًدحا ىقراتخا نم ىلع راتخا ىذلاب انا ام هللاوف ىرانخا

 / معن لاق * هاله فرعنت لاقف هاعدف كسا فصنلا ىلع انثدز

 تسلع دق نم اانأف لق ىمع اذهو ىنا اذه لق اجب نم لاق

 انا ام ليز لاقف اهلتخا وأ ىقيتخاف كل ودتَبكص تيارو تفرعو ام

 هل الاقف 7معلاو بالا ناكم ىنم تنا اًدحا كيلع راتخا ىذلاب

 كمعو كيبأ ىلعو ةّيركلا ىلع ةيدوبعلا رام ديز اب كحجو

 ام ايش لجيلا اذه نم تيار دق ىّنا معن لق كتيب لفأو
 معلص هللا ليسر كلذ ىار اًملف اًّدبا اذحا هيلع راتخا ىنذلاب انا

 هترأ ىبا اًدير نأ اودهشا رضح نم اي لاق ةرجال ىلا هجرْخَأ 5
 0 هنا اهيسلنا :ىباط  دتمعو) باد الك قار املف ىكربو

 كلذب ىنتّدح «مالسالب لجو رع هللا هاج ىتح دمحم نب ديز
 ادا هيأ "نع نبع قي ءاشعا عع, نعس وبا وع: ثراث ةلك

 نع ثيدل ضعب ركذ دقو اهريغو ىعاطلا دترم نب ليبج

 ©) 8 5264 ج[ت15ونتنع. (000. همه. 82) طتوءطعب 11: و3 مئاحلا .

 م 8نوءط. كدبع. 4) 53:4, 064 ءأ آطص 35]1120 هوريخت. 2) .

 ىاو. رك) 18 53“ دلتتكوتنع 200101. ى) 5360 ةلئاوتنع ىتبكاص .

 /) 5344 مالو. 2 2) 15 5364 ةلتتونع. 000. ىلا .
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 اًدهاج صرألا ىف سيعلا سن «لبْعَأس
 د2 هنآك

 لبالا 5س واق ةاوطقلا مانسأ الو

 نى رد -قتابكاو ١ ىتايح

 لما ع نأو ناف ىرسمأ كو

 5 ايهيلتك 516 امم مب ىصأو

 لبَج «مهدعب نم * رف اًديزي ىصوأو
 نم اربكا  عزاكو ل ةلق راك ىب - اخا, هقراخ نبا كلبخ 5. لاق

 2 ىلها اوغلْبَأ لاقف دوفرعو 8 2 1 انك كلك يو# 31 محو

 10 لاقو لع ابعرج لذ جنا ملعأ ىناف تايبالا هذه

 انيقات كعك واو حرمك ا ا

 رعاشملا دنع تيبلا منيطق ىتأب *

 مكاجاش دق ىذلا دّجَولا نم اوفكف

 رعاسبألا لع ضرألا ىف اولمعت و

 15 ةرسأ ريخ ىف هللا ىمحب ىناف

 رباك كاعي رباك دعم مارك

 ل أوفصوو ةبعكملا برو 07 لافذ د ابملعأف نييك فئلطناف

 هئادغب ليحارش انبا بعكو ةتراح جوخ ى نم دنعو هعضوم

 الخرف ككاسلا ف ن ليقف عاصف كينلا نع ا كما امدقو

 4) 15ه. ٌلمعأسو 564 710. 11, ىو... 3) 009. مساقز نعل

 10 11 171511 56 ات ءوأ 10 قانا هز 815ءط: 11 50 2 ىصوأ.

 2) 000. له. -) 8توءط. 11, 53, 0:80 هآيم/1486 ءهأ 1اذ> [30ةت

 حا, 7/) 1115. ه6 012 طقطعتا ديعق ىناذ.
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 انا

 00 لانا لح اوف ةكيلعالل قتارتج ىو ا ىنقلا /ىلبل قديح

 ىق ةعفي مالغ كثموي ضو ادي اوليتحاف دكيز ما طهر نعم

 ميكح نم هدارتشاف عيبلل هةوضرعف ظاكع كرس مب اوفاوف 0 فصوا

 هتمعل ىصق نب ىزعلا دبع نب دسا نب دلْيوُخ نب مارح نبأ
 معلص هللا لوسر اهجوزت املف رد ةئاعبرب كليمبخ ننب ةيجدخ

 نب ةثراح هوبا ناك دقو هديلا معلص هللا لوسر ةدضبقف هل كبف

 لاق هدقف نيح ليحارش

 لعق ام ردا ملو نكيز ىلع تيب

 ركألا عضد ايها 2 ىو حا

 ؟ةلئاس تنك ناو * ىردا ام هللاوف

 ْلَبَجلا كلاغ ما م سرألا ْلُهَس* كلاغا

 و ةعجر رفذلا كل له ىرعش تيل ايف
 م لجاب ىلا كعوجر انينكلا : نم :ىشكف

 اهيودص نننع لييشلا دين كنت

 :ٌلقطلا براق * اذا ءاركذ :طرشتو

 ©) 10. ص 52204 (©00. طم20. 1. 286 5.)و 0 فصوأ: 5) 2

 53615 00. ضبقف. 6) 531 هرم. 4) 5زع 200. ءأ 0:0 01م7, و

 كلذ ا)> ١ 59204 دا( عسا 1115ءالا ز١ كك 1طن 112052 7422 11: 6

- 

 ادت 6 11150 لئاسل ىاو. ريك) 81502- لهسلا .ىدعب“
 مي 28152. ةبوأ /) 0:7 هطمزةقع 11, "١ للع. 2 2) 1815م

 لفأ اهبرغ. 6) 520 كه 0:8 هلي/زكقع طقلطعاتأ ايو.



 ارارقال

 ىتح مىقلا لتاقف اهرقعف ءارقش هل سف نع «محنقا نيح مع
 ىف ةرقع ليق اميف نيملسملا نم لجر لوا مع رفعج ناكو لتقف

 جب دمحم نب هللا تع ققدح ريع نبا نوف لاك «« مالسالا

 املا نن.ليجر اان يدمترط شما ا
 5 نوثلث هفصن ىف لكجوف مرك ىف هيفصن دحا عقوف نيفصنب دعطقف

 لخدي نا لبق مع رفعج مالسا ناكو ««احرج نوثلثو ةعضب وأ
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 معلص ىبنلا لبق اهل ناك وز ةرارز نب شابنلا نب ةلاه ىأ نم

 ظخنبا فتموي كو نينس ثلثب ةرجهلا لبق نيقوتو هب تيينك
 نع تعس نبا نع تراخلا ىتدح . كاذك م نيتسو 0

 دبع نب ناجرلا ثبعو ناتسا نك بح نع ارح ىب نبح

 تّدفدو ةنسلا هذه نم ناضمر رهش ىف اهتافو تنناكو ««زيزعلا

 © هحر نوجحلاب

 لوسر تنب بتيز اهلوا ىف ةرجهلا نم م ةنس ىف تام نميو لاق
 اهتافو ٌببس ناكو معّلص هللا ليسر تانب سا تناكو معَلَص هللا

 نب رابعه اهكردا معّلص هللا ليسر ىلا ةمّكم نم تجرخا امل اهنا ؛:

 ةرضص ىلع تطقسف ليق اميف اهذخا اهعفدف رَخآ لجرو دوسالا

 © هنم تنام ىتح اهعجو اهب لزب ملف مدلا نتقارهاف نادقسأف

 000 كلطلا نبع ىب“ بلاط قا :ىب رفعج نم لق نفو لاق

 ١ ذبح نبا انتدح ,؛!نيهش ةتوبب. لتق فانم دبع ىب مشاق

 نع دابع نب ىيج نع قاس“ نبا نع ةليمت وباو ةملس امور
 اليرع نيام ىب دحا ناكو ىعضرا ىذلا قا ىكتح لاق هيبا

 رفعج ىلا رظنا ئثأكل هللاو لاق ةتوم ةوزغ ةوزغلا كلت ىف ناكو

 2) (000. تنبأ ا[ 36.



 2 | نع نسم . أ 6 لأ

 9 ترا 2

 ٍبَدملا ليذ
 نيعباتلاو ةباحصلا خيران نم

 ينيوي .نبا ىسبرجن :نبم ادم [ريفجيح ىو

 يري للا



 ارتأت ا

 © كلملا دبع نب لضفلا اهيف سانلاب جحو

 نم بارعأ يرخ اهنم ةكل ىن نم نيرشعلاو ىاثلا مويلا ىفو

 ةكم نم نيفرصنملا ىلع وبلا ىلي امن ئيسارف ةتلق ىلع رجاخل

 نم اوقانساو * نيعلا نم عم ام اوذخاو فيرطلا خيلع اوعطقف

 نينامتو نيبتتام ليق اميف ه.... اوذخاو ةاودارا ام ه جلامج ة

 © ءامالاو كيلامملا نم اوذخا نم ىبس رئارح ةأرما

 ريرج نبأ خيرات رخآ وهو بانكلا من
 دهنوعو هللا ىلم_ كاد هللا هبحر 0 دشططلا

 هلوا نم اباربا باتك .....» انمض دق رفعج وبا لاق

 اذه انموي ىم هيلا انيهتنا ثيح ىلا نخآ ىلا 10

 عامسو ةياورب هائركذ 24أ!رخاتم ناك امف

 © ءلجالا ىف هللا را نا

 ه«) 2 هدح. ءا 2ع[ امو. 685) ظعماتعلا 0. 220طدط]11 عن مم

 ©0015 ؟هآتاتطن 02612014113 ء) ؟هعدطاتاتصت زد 8 1ععل 2ع-

 610 510162ع55ع 710عاتتت ام . . لا. 2) راسم. 6) 51155230 -

 ام ذه 8 ه6: ريرج نب نيك رفعج ىنال كيلملا خيرات تانك رق

 هلوسر ىلع هللا ىلصو هيلع لكوت نم ىفاك هلل دملو ىربطلا

 فاعلا رفغي ادمرش ادنبا .امثاذ ةيككو هلآو ىمالا ىبنلا ليت“

 نيبيملسملل و. هيدلاولو.



 مرام ةنس مرو سن

 © 6 خبراغسملا مك « ناطلسلا بادكصا مز مه -مجب

 0 سوسرط ىلع ناطلسلا لماع رس ناد نم تاكتتنك ايكو

 00 0 0 تف امو مورلا 0ضرأ هوزغ هيف ركذي ,ناطلسلا

 5 © سأر /ىفلا «ىم وك * . ىبسلا

 باكصأ نأ رصم نم وبخل درو بجر نم تيقب ةرشع ىدحالو

 ىلع ةميرهلا تناكذ « جنولتاقي برغم لا لهاو ةسابح اوقل ناطاسلا

 نيلولغم نوقابلا برهو لجر فالاأ ةعبس اورساو نم اولتقف ةبراغملا

 فروصنأ اهيفو « م ةرخالا ىدامح 20 سيِملل مدل خعقولا تدناكو *

 1١0 برغملا ىلأ نيعجار ةيردنكسالا نع خيراغملا نم دعم نمو خسابح

 ليخدلا ىلع رصع ناطلسلا لماع ةسابح هركذ اميغ* رظان ام كعب

 ركذ اميف هفارصنا ناكو بتك كلذ ىف امهنيب ترجو نامالب و هيلا

 © هنم صخش ىذلا عضوا ىف مداكعأ نيب 7 تدح فالنخإل

 نم برق امو 2باثذلا ىداو ةيحانب مداخل :سناب عقوا اهيفو

 5 خيبظع ةخادقم * عانم لدفقف بارعالا نم 7 ك.لانه ا عضوأملا كلذ

 1 باصأو متويب 170 بهذو لج فاللا عبس خانم لدفمر نكح 2

 عطقب اهوذخا اوناك كلل هتعتماو راكنتلا لاوما ىم هتويب ىف

 © 0 هترتك ىصخحعإ ال ام خيلع فنيرطلا

 © رم نومأملا اظالوم علب نوكلم * كمل ىذ نم نياخ 5

 ©2) ©( ردباكك٠. 86) ظدعع 1206 د عبرالو 10 ( ءرعوأوضأ 205[ سأر

 11 5) (6 نزل“ ك) ]5 علبصو. ه)0١.قكتلا# "ري 2 ها

 ى) 8 هيلع. ) 8 بريح. 2) 8 ,سابب 6 8 تايرعلا, © باندلا.
 2غ) 82 كانه وم“ 72) 0 انيداو ةعابحت 7 باصاق» 5 ىف

 عتويب 111561. 2051 راجاتلا. 5 © نراك ٠ رز 136 10



 نارولر ١

 ىلع هتبلغ كعب شوطا 0 ىولعلا لع ىبا ه نسلط ىحاتتا اهيفو

 كولعص هجوو اهب مااف «سولاس ىلا راصو لمآ نع ناتسربط

 داعو تابت ءاهب هشيجن نكي ملف اشيج هيلا ىرلا بحاص

 ندد شورطالا لدع لثم سانلا ري قو اهيلآ* ىلع نب ىسنل

 .«مقخل هننماقأو هتريس 5
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 هب هجوف يخرلاو تسبب 4# ميقم وهو ليعامسأ ىب كدجا ىلا راصق

 تسبو ناتسكاس نيبو اه ىلا هعم نمو هلابعبو ليعامس نبأ

 مو-4 ناطلسلا ىلع كلذب ةطيرخل 0 اخسرف ونس يضرلاو
 وقص: نم. نولخ رشعل ندا

 ؛0 اضيأ هو 7 رغالا دعمو هيوركز بحاص مريطعلا /دادغب ىتأو اهيفو

 © انماتسم هيوركر داوق دحا

 عبرال تارغلا نب ديح نب ىلع ىلع بصغ اهنم ةكلمل ىن فو

 مل* دىجو ام ّلك فخأو هلها رادو ةرودب لكوو سبحو هنم نولخ

 نب ديح رزوتساو /ملهاو هدوخا ىنب رودو هرود 8تبهتناو غلو

 15 © ناقاخ ىب ىبيحك ىب هللا دكيبع

 © /كلملا ىبع نب لضفلا اهيف* سانلاب محو

 2) 1 ءا 0 66 م: لك 51 1 عع نز) © للحرو. م1 ليخد 7

 هيلعر لضك هكلت لكف م 2 1 0 ثجعثط ن5 7عع.: © صضايرا

 هرم 62 6 6 956 را ظ هرب تراط 5 ا ذه ميظعلا (ريطعلا)

 200. ةحثا ريطعلا. كر 2 5. مر مرتان 1 266: 8 ربعالا و 14 ربغالا,

 2) (' 210 ممل. م) 8 كك ف.



 ا الم نس

 نيتكامو نيعستو نامت ةنس تلخد مث

 تادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ©ةفئاصلا مورلا 3 ضرا اميس ىب مساقلا وزغ نم « اهيف ناك ام كلذ ىف

 نم ةعامجو شيج ىف ىمليدلا هماك فيصو ردتقملا هجو اهيفو

 نيب تناك اهيفو* ثيللا نب وريع مالغ ىركبس بركل داوقلا و

 لليع +نم هجرخاو فيصو اهيف ممره ذظعقو هماك فيصوو ىركبس

 باككأ نم هءبلأ ماتم سراف دعم نمو عماك فيصو ليخدو سياف

 ىبضمو لاتقلاب فورعما هكسع سيئر ةرسأف ةريثك ةعامج ىركبس

 لاومالا نم دعم اب ديا نىب* ليعامهمأ نبت 0 برا ىركبس

 8 /مسبح هيلع ضبقو ءدجا نب ليعامسا دعم ام ضلخأت رئتاخذلاو 10

 © ليعامسا ىب ديا اهيف درسا محولاو وت سب ةيحانب ةعقو ثيللا

 © كلملا دبع نب لضفلا اهيف سانلاب محو

 نينكامو نيعسنو عسذ ةخنس تلخد من

 نارحللا نم اهيف ناك امع ريثخل ركذ 5

 ةخيحات نم ةفئاصلا /اودرب ىب متسر وزغ نم ناك ام كلذ ىف

 رصاخ ةنابمد ةهعمو 7 سيف ىفد لبق نم روغتلا لو وو سوسرط

 4) 0 هده. 65) 0 اضيا. ه<) 8 ىع هجريخاذ فيصو همزسهف.

 000 60960 6را ةدصلا رز تل و )ا 83 تشب. ١١ )28 قولو

 0 ناورم٠ 2( 52 سعد و 6 سيقن.



 من نس ارا

 موزلاب رفطو ىملسلا .رغالا ونا, هعمو فيتك شيج ىف هيلا

 ه ناطلسلا ىلع“ كلذب ربخأل دوو 794 ةنس رخآ ىف اجالعا رسأو

 ىف سراف ىلا راقصلا «هثيللا ىب ىلع نب* ةْثيللا راص اهيفو

 ىلا ديحص نب رهاط «ىركبس ثعب ام دعب ىكبس ناطلسلا

 بر سراف ىلا صوخشلاب مداخل اسنوم ردتقملا رماذ اريسا ناطلسلا

 © اهنم ناضمر رهش ىف /اهيلا صخشف ىلع ىب ثيبلا

 داليب ةفئاصلا اظوزسخسل اميس ىسب مساقلا ردنقللا اضيأ هجو اهيفو

 1 © اهنم لاوش ىف دن نم ريقك م ّئ مورلأ

 « ثيللا نب * قل نسب ثيللاو مداخل سنوم نجد 7 تمناك ًاهيفو

 ةريقك ةعامجت دباكا نم لمقوا رسأ رق كتيللا "هيفا مقا

 ناطلسلا باكتا لخدو ه«ةينك ةعامج* سنوم ىلا 7 هنم نماتساو

 © :اهيلع بلغت دق ثيللا ناكو ناجدنبونلا

 ؛ةهللا دبع ىب كللا دبع ىب لضفلا 5 سانلل اهيف محلا ماقأو

 © 1 ليح نب سابعلا نب هللا كبيبع نب *

 2) (© ه2. 6) 8 انك 5ات72153 01100116 أ 1201 لا 5166

 سيح ىم“ ( طهطعأ ةتحخغع سراف ىلإ. ' 2) 865 6 11[ 511212 51 نلت

 هن. هتان. 2 8 هدم ريك) 0 ديلا.  ى) 8 طب 1. طقطعأ ةعقو 80

 1ع66[ئغ اطقم )2  (7 10 1. 2قفطءأا ئعامجلا 2) © 212

 سانلاب. 7) () ؛ةصااتتت سابعلا.



 اناركر 1 خنس

 بلط ىف كنإلو داوقلا نم ةعامج عم اًميس نب مساقلا هجو اهيفو

 هللا دبع نيسل ه«ىخا ىلا بتكو* ةيلادلاو ةبحرلاو ايسيقرق

 ةلجد نم ئبرغلا بناجماب ةينقدوسلاو تيركت « نيب ىمعألاب فرعي

 «كسذ ىطعأُت نامالا لاك نيسما ثعبو هللا كبع 0 مزهناف

 نادج نب نيسمخل ىفو اهنم ةرخآلا ىدامج نم نيقب عبسلو

 كلذ دغ نم ناطاسلا راد ىلا راص رث برح هباب لونف دادغب

 © ناشاقو مق ىلع هل دقعو هيلع علخن ميلا

 ىنارصنلا ا ىبا ىلع علخ قردحالا ىدامج نم نيقب كسلا 10

 9 جاسلا ىأ نب * فسويل ىقعو ةهلوسرو جاسلا أ ور فسوب / بتناك

 ©هليع ىلا صوخشلاب رمأو علخل هيلا تلمحو ناجبرذاو ةغارملا ىلع

 صوخشلاب رمأو مداخل سنوم ىلع علخ اهنم نابعش نم فصنللو

 فيثك ركسع ىف جرخو كلذل ذفنف ةفئاصلا وزغل 7 سوسرط ىلآ

 © «ئيشاهلا كلمل دبع نب لضفلا اهيف سانلب محو*

 نينتامو .وبيعسنو عبس ةنس نئيلخد من

 تاد>إلا ىم اهيف ناك امع ربخلا رح

 ©) 8 هدم. 6) 8 بلطلو © بلطف, ةتثط بلطي ناب. ) 8 نم.

 كنزا © 57 )2  © نرش 18091206 2 مست ري 6 لوسسر عأ 12201

 ادن ١ 2) © نص. )18 هلع



 ١14 ذخس نارا

 اوقرفتف باشنلاب توقشرو هب اوحاص ه«دواد ىب كمحو* تعملا

 زتعملا ىبا برهو ةباتذلاو داوقلاو كنلل نم رادلا ىف نم برهو*

 هناب #اورذتعاف ردتقملاب رتعملا ىبا اوعياب «ءىيذلا ضعب فحلو

 ةماعلا بهتناو اولتقو اوذخأت هضعب ىفتخاو هيلا ريصملا نم عقم

 :ربعملا نيا 'ةنخأ «ئشللا نتبأ ساهتعتلاو ادراك 0
 ةدخ نويف

 طقس ةاهنم لوالا عيبر ةرهش نم نيقب عبرال تبسلا موي ىفو

 رودلا ىف راص ىتح رصعلا ةالص مردق ىلا ةودغ نم دادغبب جلتلا

 نادغيب* ري مل هنا ركذو عباصا 7 ةعبرا نم رك هنم سىوطسلاو

 1 © طق ”كلذ لثم

 حكي مّلس اهنم لوالا عيبر رهش نم اتيقب نيتليلل نينثالا موب ىو

 نببأو / ىننلملا وباو* 2 1 ليخاو ىضاقملا 7 فسوي نبأ

 نزال سنوم ىلا مريغ ةعامج ىف شيلمل بناك قرزالاو صاصخل

 ,ىدتفاف هلزنم ىلا ىيرخألا لقنو ناطلسلا راد ىف ىتثملا ابا كرنف

 0 © 0 فلطاذف ضعب* ىف عفشو 7 قكضعب لنقو هسفن ققضعب

 ثيبلا نب ربع نب نيح نب رهاط نيب ةعقو تناك اههفو

 عم ههجوو ارهاط ىركبس رساف / ثيللا نب#* ورع مداغ 2 ىركبسو

 © ناطلسلا ىلا ديحص نب بوقعي هيخا

 4) © هرمز 8 كىعاص 2:0 دوا. 82) 0 همن. 2 8 ىجذلا اوقكوز
 6 دلل 20 رذتعاف. 6) 8 راد. ر/ي) 8 هد“ مير 8 عجرأ

 نأ 168. م) 82 نادغب ىف هلثم. 2:0 لثم 0 220( لبق. 8
 كيد ىب فسوب. م) 28 مداخل نأ 07. 1ادح 18[ةقعاتاع. انأ 76ه
 1[دعزز206 0 لزمف. /غ) 8 نبأ. 7) 0 © و. 7) 8 20016 دسفن

 مضعب لئقو. 645) 82 ىيرخأا. م) 8 © 0 طلع عا طم تاتا 33:6:

 © لش



 المل ١11 خنس

 ماسي رمالا نأ دوربخاف برح الو مد كفس كلذ 3 نوكي ال نا

 اوضر كق باتللاو داوقلاو كنل نم جءارو نم عيمج ناو اوفع هيلا

 ا انؤاذ ىب ىمحم كلت ىف سسأرلا ناكو كلذ ىلع هعيابت ب

 011 نب ليج اطاوو ىضاقلا بوقعي نب نجا ىلا 0 0

 هللا دبعل ةعيبلاو ردتقملاب كتفلا ىلع داوقلا نم ةعامج رخل ىباو

 050 الكف دار لتم ىلع نسل "ىذا !سابعلا ناكو ءرتغملا نبا

 كاع مسح ناك امهف هل ادب ردنقملا عم هل اق سون سم كرمه 0ك
 تع

 00300 15 ىحلا ناكو :قلئقت :نورخالا ادي تو ةقنيحتا كلذ نم ه6

 كلذو نيبكتراوص نب فيصوو نأدحح ىب نيسفملو تا

 املو «لوالا عيبر رهش نم تيقب ةليل ةرشع ىدحال تبسلا مويدو

 هد اوقلا ر ,كنقملا علخ دحالا مهي كلذو مويبلا اذه سكغ نم ناك

 ىضارلا ةدوبقلو رنعملا ىب هللا دبع اوعيابو ندادغب ةاضقو باتللاو

 0 هفالكتسا و“ داوقلا ىلع ةعيبلا هل «ذخا ىذلا ناكو هللاب

 اذه ىو «شيلمل بتاك قرزالا ىيعس نب ديح «ةئامماب ءامحلاو

 برد رادلا ناملغ نيبو نادي نسب نيسلخل نيب تناك مييلا ؛5

 هلا عوملل تسفنا مءهيفو ءراهنلا فاصتنا ىلا هردغ ىم ةديدش

 ناكل نا كلذو هنع رتعملا نبا ةعيبل اهعيج دواذ ىب ديح ناك

 هانكس ى رادلا نايلع. ىم اناملغ لج اسنوم يدي ىذلا

 نبا اهيف غلا رادلا /اوذاح املف ةلجد ى ماهيف 2و اهب كعاصف

 برا 01015 13 15 ط8. 2) © ىعلو ٠١ < بقلو. كلآثأ, انأ 1

 الدعءطلع. ءغ طمس 2 لطقمتر هللاب ئىضترلا 62 © خاب 12111

 © جفالحتساو.. 2 0 20016 2وعدبو فاحت اسمو ككاسم ىف

 (] 1 اهيفو© ى) (0 اهيف جحدعاصف. ) 8 أوزواج-.



 ١15 خئنس املأ

 نيبقب ا ةعمجل ةليل هدلوم ناكو اموي 3نيرشعو دحاو «دحاو

 كلو ما هماو لضفلا وبا هتينكو 7١ ةنس نم ناضمر رهش ىم

 رشع ةسمخ عيوب موب لالا تبب ىف ناك ركْذف* «بغش اهل لاقي

 هيلع ىّلصو ىفتكملا «ءلسغ ردتقملا عيوب املو «هرانيد فلا فلا

 ١ © رماط نب هللا كبع نب كمح راد نم عضوم ىف نفذو

 هىناتلا مويلا ىف* ةعقو كنكلو 4 اح نب جعجع نيب تناك اهيفو

 ةرئاج عبلط ببسب نم حرجو ةخعامج اهيذ لثف ىنم مأيأ نم

 وماع نبا ناتسب ىلا ىنمب اونك نيذلا سانلا برهو ردتقملا ةعيب

 ١ ناكر ىنع دمج نب ةعيبر ناتلع قنا تبرصم ىنللا بينتو

 !0«فقيرطلا ىف عتفرصنم ىف ةكم نم نيفرصنملا باصاو «لفاوقلا ءارما

 نم ليق اميف شطعلا نم تام ظيلغ مما شطعلاو عطقلا نم

 هفك ىف لوبي ناك لجرلا نأ ىكج نم ضعب تعمسو* « ةءامج

 © /هبرشي مث

 © ّييشاهلا كلملا دبع نب لضفلا اهيف سانلاب جحو

 ه ١ ىنيتتامو نيعسنو تس ةنس تلخد مث

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ةاضقلاو باتللاو داوقلا نم ةعامج عامتجا نم ناك ام كلذ نف

 هيار عمتجان هعضوم ىف لعبج نميف طانتو ردنقملا علخ ىلع

 ىلع كلذ ىلا جباجاف كلذ ىف هورظانو زقعمل نب هللا دبع ىلع

 «) ] ه3. 60) ( رشع. 3 لع زغعتنست 1ةع. ص 18 تمسح 1201-

 واق“ 4) فكسنط كلش ] مج 220 مع (0 5. م.) عا ىداد ن4 501[

 انج 20 جاح“ ه) 000. [ةصاانتسم 3 ري 8[دعع ن30011ع رض

 0 0عوستتتأ, 5ع0 ةىتثط ءزء 151. 036 6غ 236أ آذ

3 250 



 ار اذان ادد

 جراوكل ضعب هيلع بلغ هناك ام ضعب اح نب رفظملا خف اهيفو

 © ىييكحلاب فرعي هئاسور نم اسيئر فخأو 5 ىميلاب

 نافاخ رثمأ ةرخآلا ىدابج نم تيقب ذليل ةرشع ثلتثل اهيفو

 جاسلا ىلنأ ىب فسوسي بر ناجيبرذأ ىلا صوخشتلاب ىحكلفغللا

 © ننلل نم لجر فالآ ةعبرا نم وك هيل مضو ة

 وضم ىأ ليسر دادغب لخد ناضمر رهش نم تيقب ةرشع ثلتلو

 هجو اباده هعمو 24ئمجمالا مق هعمو بلغالا نبا هللا ةدايز

 © ىفتكملا ىلا اهب

 ةليلع نناكو ةدعقلا ىذ يف مورلاو نيملسملا نيب ءادفلا مت اهيفو
 © ءسفن فالآ ةثلث ءاسنلاو لاجرلا نم هدب ىدوف نمو

 ىفتكملا ىقوت اهنم تلخ هةليل 2 ىتنثال ةدعقلا ىذ ىفو

 اموي رشع ةعسنتو رهشا ةّنتسو نينس تس هتفالخ تناكو .هللاب

 ةنس كلو ناكو نتموي ةنس نيتلثو و نينثأ نبا ىقوت موي ناكو

 00 ةكحابجا ىميشأ ةيكرت نلو مآ هماو دس ابا ىكيو 814

 آهن لو ةرعشلا نسج ديلا فيقر الهمجي ةدواا
 هللاب ردنقملا ةفالخ

 رهشو ةنس ةرشع ثلث نبا ”فذتموي وهو 1هللب ردتقملا بقل

 تر 6 نك < 2) 2 نميلا راو. 4 8 هدم. 4) ةتثط ىحكجعلأالا,

 2) ل رغذ» 7 ل 16 200 ليضنتعأأ 2-5 رغعج عيوب وت اهيلخ

 ع طهاطعغ مم ىفتكملا ةفالخ. ف) 2 كللخا لك 5 01

 [عءتمصعسد ممعطممم721. /) تع ءوأ ادع. همد 1سلنءعدغوم زم 8. 1ع
 ص 20318. 205110514 ردنقملل عيونو 2) 6 لكخاتح م) 00 ةرعتلا و

 آطمد 8125ءاداع. ءا 1 0 21660 2) مطلع لعدرستا 2[1 ترس ل00 00 9 )22 



 موه زخئئس را

 ةعامج« هيلا مضر ميلا “صوخشلاب نماسألا ردي رمت نطل
 © دنكل نم فالآ ةسيخ نم هوحكو داوقلا نم

 نيذلا ءىئط بارعا ىلع ىسوم نب 5 نيسحلل ةعقو تناك اهيفو

 لاجر نم لتقف هنم ةرغ ىلع ٠ نيكتراوص نب فيصو اوبراح اوناك
 © ةعامج ناسف نم رسأو نيعبس ليق اميف
 ءارو امو ناسارخ لماع دا نب ليعامسا ميعاربا وبا ىقوت اهيفو
 نب دا 4هنبأ ماقو هنم تلخ ةرشع عبرال اهنم رغص ىف رهنلا

 ركذو !هيحبا لاا ىلوو ةماقم دينا ليغ قة نا ا

 لقعذ لعق دلال ار رهش نم نولخ لايل ع عبرال ىفتكملا ن

 'ةنماو هيلع علخو ريزو نب ىلع نب رعاط ىلا هعفدو ءرل هديب
 © ليعامسا نب دجحأ ىلا ءاوللاب ورحب

 قع هى بئاذلا روصما هللا كبع* ىب روصنم هجو اهيفو

 هجونف فالكل ةبقاع هفوخ هيلا بتكو ىمسملا يميهاربا ىب هللا

 رغذ ىف صخاشو ناطلسلا ةعاط ىلا عجرف هظان هيلا راص ايلف هيلا

 نب روصنم هعمو ةفيلخ ناهبصاب هلع ىلع فلختساو هناملغ نم

 هلصوو ىفتكملا هنع ىضرف ناطلسلا باب ىلا مراص ىتح هللا كبع

 © هنبأ ىلعو هيلع علخو

 قوحاوب لكلا نإ بلغتملا :ىدوللاب ىبوم نب 7نيسلل عقوا اهيفو
 !ٌىدرللا تدفاو 8 هلاوماو هركسع حايتساو هباكعاب رفظف لصوملا

 90 © كرْذي ملف لابجلاب فّلعتف

 «) 18 اور 0: هرج. نس 25) 8 ىلصهه 8 نيكنراوس. 4

 هدم. 860 1ظق. 2056 لوو. )62  8 ه3. ري) 0 ليعمسا» 71

 اوراص اذا. 2) 8 ©« © نسل. 2) 8 © © ىدرللا“ 20 © هده,
 /) © ىنوكلا.
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 نع ركّذف* ناطلسلل ىلا رازن امههجوف ةفوللاب رازن ىلا اهبوعفدف

 © ه ناطلسلا ىلع و ىلا هناوعدي امهيلا اراص انك امهنا بارعالا

 فرعي الجر ماشلا قيرط نم ناد نب نيس هجو اهيفو
 يلا اونمأتسا اوناك ناطلسلا ىلا هباككأ ىم الجر نيتس عم لايللاب

 © هيوركز بادعأ نم 5

 © فيرطبلا سقنورحذا نادغب ىلأ لصو اهيفو

 ةرمتلاو بلك بارعاو نادح ىب نيسلخل نيب ةعقو تناك اهيفو

 ىتح هومزهف اهنم ناضهر رهش ىف هيلع اوعيتجا مريغو دساو

 © بلح باب هب اوغلب

 كجو ناكو كيغب نيبكتراوص نب فيصو ءّنط باوعا هرصاحح اهيفو

 لتقف جعقاوف هيلا بخ ىث مايا ةتلث رصوحت مسوملا ىلع اويما

 نمي 4ديف ىم* فيصو لحرو باوعالا تموهنأ مث ىلتق عانم

 © ا نم هعم

 © ئمشاهلا كلملا دبع نب لضفلا سانلاب حبحو

 نيتئامو نيعسنتو سمخ ةنس تلخد مث هم

 تارحالا نم اهيف ناك اعدربشل اركذ

 نع ىبعمسملا ميعاربا ىب هللا دبع يور نم ناك ام كلذ نف

 وك مامضناو اهنم 0 خسأرف ىلع اهارق ىم ةيرق ىلا ناهبصأ ةنيدم

 افالثل مارهظم هيلا* ركذ اميف تيغو داركالا نم فالآ ةرشع ىم

 «) 8 هدم 1ص 2231ع. 236عغ (ه0م17:عأ جار لأ م0 َج اركلا) الذ 0227 © 1 . 2 232 1 امركلا).

 6) 8 5. م., 00. كتثط ءا اخ نميلاو. 2 رضح. 4) (© هك

 2 6 خاسرف د همست 01 2ع رز © رهطم كذأ.



 مك# زئنس زب

 نادج نب نيسح ةباكتا نيب تناك هاهنم ةرخآلا ىدامج ىفو

 ذلأ ةعقولا نم اوبر اوناك هيوركز باكتا نم ةءامجو نود نبأ
 مأشلا نوديري 4تارفلا فيرط ءاوذخاو ه«باصا ام اهيف هباصا

 ءهئاسن نم* ةعامج رساو ةهنم «:ءامج لتقف ةعقو عب عقواف

 5 8 مهنايبصو

 مداخل ليسبو /نويلا هدلو لاخ مجدحا مورلا كلم لسر ىفاو اهيفو

 دلأسي ىفتكملا ىلا هنم باتكب ةيسايشلا باب ,ةخءامج جهعمو*

 مدرلا نم ةمالسالا نالب ىف ىم* نيبلسملا نم هدالب ىف نمي ءادفلا

 *ىم ىرسالا عمجايل مورلا نالب ىلا الوسر ىفتكملا هجوي 8 نأو

 10 ناقفتي رمأ ىلع هعم وه 7عيتجيلو م»هدالب ىف نيذلا* نيملسملا

 نم لورا هيلا « عيتجل سوسرطب مداخل ليسب ”» فّلخايو هيلع

 «ءادغفلا عضوم ىلا ناطلسلا بحاص عم ميصيل روغتلا ىف مورلا

 نم ةيلع جعمو دادغب اولخدأ رث امايأ ةّيسامشلا بابب هاوماتف

 بيجأو .هنم. ,كلبقف نيماسلا ىراسسأ)ىها هرشعو ىلا ا

 5 © لأس ام ىلا «مورلا بحاص*
 هعم ةعامجو م ليخث ٌئنايفسلا هنا مح ماشلاب لجر تل 0

 © سوسوم هنأ ليقق ناطلسلا باب يلا ماشلا نم

 دادخحلاب اهدحا فرعي نيلجر ةّكم فيرطب بارعالا ذخا اهيفو

 هيوركز ةأرما وخا امهنم مقتنملاب فورعملا نأ ركذو ممقتنملاب رخآلاو

 7 6ةمزتتنا 42) 1 نزلا 2) © 0 كف 2) 8 قارعلا. 6) 1

 عاسنو. ر/) © بوتلا © 06عام لسيو. #) 83 نم مهعم. 2) ©
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 كوز

 نارا ال8 زخنس

 ىف ةازغلا هذهل سوسرط نم هصوخش ناكو ملسأ, «نامالا يف هيلا
 © ةنسلا هذه نم ميكا لا 5لوأ

 ناكو نامالا بلطي ناطلسلا فيرطبلا «سقنوردنا بنتاك اهيفو

 اك راسلت مورلا بحايم لسببق نم روغتلا 8لفا بح :نلع
 ىف ىرسا اوناك نيملسملا نم سفن ىتثام نم اوك يرخأو 4 يرخ

 ىطعأت هيلع ضبقي نم هيلآ جو دق مورلا بحاص ناكو هنصح

 ضعب عاعم جاو حدالسلا ىرسأ هنصح قى اوناك ىنيذلا نيملسملا

 جرح دق متسر ناكو 28 عركسع ىف ام اومنغو وايتك اقلخ دعم
 ةهصلخابل سقنورىنا ادصاق ىلوالا ىدايج ىف ربغتلا لها ىف

 نيملسملا ةريسع ةقراطملا ملعو ةعقرلا بقعب /ةينوق متسر ىفاوف

 مظاسر 0 ةذجوو متسر ىلا «هنبأ سقنوردنا دجوو 7: اوذرصناف 6 يلا

 جرخ اوحبصا املف نصل ىف اوئابف نييركلا نم ةعامجو هبناك

 متيلا راص نمو نيملسملا ىراسأ نم هعم نم 2 عيموجو سقنوردنا

 ىلا ةعانمو هلام جرخأو ىراصنلا نم هيار ىلع هقفاو نمو نم

 سوسرط ىلا اولفق رث «ةيذوق نوملسملا مبرخو نيملسملا ركسعم

 نم سقنوردنا ممم ناك نمو نيملسملا ىراسأو سقنوركدناو

 © ىراصنلاا

 نه © 20101 خلا هنف نم 10ءا20ع 5 ملساف. 6) 13 هدم.

 © 8 شقومورددا طلع ءغ زق ها 5 © © شتكف'

 4 1 نميف دولئقف. ىرااط بنك كفلخح 0002 هركسع. 2) 5

 ةكلخ سب © م. 6 5ءع 1من خدودر ( هتنرفب ا 7) نريصمب

 72 فرصناف. 2 © هرنت 40) © ع ف مز © زرحود 55
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 به ١ 1

 سب دكماح هل

 رخآلا نصل ىكشو ه«دجسملا ىف هعم اونك لجر ةثام نم وك

 هيلا اومأسي نأ علعسيو كيف لما لساري هيوركز لعجغ لاجرلاب
 ملف جنمأ كلذ اولعف نا ناو دنأل نم ةاهيف نمو ملماع

 ةءىشب علنم رفظي ملف جبراح هبيجج مث اًملو لأس ام ىلا وبيج
 مث يابنلا ىلا راصق ىكنت اهلهاب هل ةقاط ال هنا ىلر اًملف لاق

 قي اهينصح تح ىلا تماح 22 ًاكنلاف زورمت

 نضهنا لالا عيبر رهش لوا: 6 ىفو «.٠ ىرعشالا ىدوم ىنأ ريقح

 اوذفنف ةعامج داوقلا نم هعمو نيكتراوص ىب فيصو ىفتكملا

 نامثل تبسلا موي فيصو هيقلف نافَخ فيرط ىلع ةيسداقلا نم

 م أينابف ليللا هنيب مخ رث هموي اولتتقاف لوالا عيبر رهش نم نيقب

 +لتقم عهنم ناطلسلا شيج لتقف 2برخلا جدواع رق نوسراكاتي

 فيسدسلاب دنكل ضعب هبرضف ةيوركز هللا ودع ىلا اوصلخو خييظع

 هتفيلخو اريسا ذخأذ هغامدب «تلصتا ةيرض* ليم وفو هافق ىلع

 ىيتحاو هتجوزو هبناكو هنبا يف هتابرقاو هتصاخ نم ةعامجو

 د5 قشف تام مث مايا ةسمخ هيوركر شاءو هركسع ىف ام ىلع دنلل

 :هيدي ىف اًيح 7 ىقب ناك و نم فرصناو هنعيهب مليح ث هنطب

 © احلل ىرسأ نم

 فالأ ةعبرا ودعلا نم باصاف سوسرط نم غلغيك نبا ازغ اهيفو
0" 

 ةقراطبلا نم فيرطب لخدو اءاتمو ةريثك ىئاومو باودو ىجس سأر

 2) 5162 7) 000 مهيف 16 00100 آد 3[ةقءطلع. م) ظر ءاتزاتق

 ]ادع طلع 0عوزصتغ, 2001+ رفعج وبا اذ 0020 ءا 1ص 81135 ءاجاع.
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 رار ا

 سيفن داوقلا نم اهيفو ةثلاتلا ةلفاقلا رظتني ه ميلطلاب فرعي 000
 لعج ةسيمشلا تناكو ةناوخلو امد أ دعمو' نونسألا حاصو ل

 ١ ىب ميعاربا ناك ةلفاقلا هذه ىفو انك ارهوج كضنتغعملا اهيف

 ةقفنلاو كم فيوط مماو ةنيدملاو ةكم ءاضق ناك هيلاو ثعئالا

 ناويد رما هيلا ناكو بنالا* ةميهاربا نب نوميمو هحلناصمل هيف

 نباب فورعملا دحأ ىب 4#ديد نب دجاو ءعايضلاو جارخل مامز

 نسب نسلو تارفلا /نب دمحم ىب دجحا نب تارفلاو ملل

 نيمرخل ديرسب م ناو نسلل ىب و سابعلا ةبارق ليعامما

 53 0 ةلئاقلا هذع لقا راضا انلف :ىكيهتلا . نابعلا نب ّىلعو

 نورظتني امإبا ديفب اوماقاو هباكاو هيوركز ثيبخل مبخ جهغلب ١

 هعم ناطلسلا اهذفنا هلل شويلل ىف 2 ةيسداقلا ىلا قيرطلا

 لاقي ناطاسلا لماع اهبو كيف ىلأ ةيوركز /راس رث 21-لعبو هلبقو

 ه) 000. كرثا 00 0 12عيكرسر6 ل2 دس ظ: 2 ظ -انيصلا )6

 1266 ه0: عزا 8 5. مدر © جلره لاب. 10ء120ع 8 بادعلاو. - 7/8

 0 سابعلل. /) طلصع 1عتتاتتلل 11 18 طل 1113 1عوان21. 220 نتأ <00. ىذلا.

 2) قلع ن10011ع 12 (ب ءدأ 12ع. 202 1201313, 01132 0110011 انت
 ص 00. نكن0 5115 ه5 ]ط٠ 1125ءااط. ظ»ءع0لعضنمأا [عتع 5ءوو. (ءملأل

 ةعتط, فطان'اقاه0. [11 هك كه "مز: راسو اوراسف دحا قيلع دري ملف

 جلتاقف ةلفاقلا ىقلف هايملاو عناصملاو رابالا روع كقو ميلا يورك
 خلفاقلا للهأ شطعف ىناتلا ميلا ىف ق كل دواع زد لفللا كا ع

 اوملستساف هنم اونكمتي ملف هم ريغ ىلع اوناكو ثلاثلا مويلا يف
 ذخاو ريسيلا الا هنم تلفي ملف فيسلا عيف ةطمارقلا عضوف
 لاومالا اوكسنكاو ءاسنلا اوبسو ةلفاقلا ىف ام عيمج خاج مارقلا. (012-

 انه هريؤ# دنح طصع طتتلاتق ؟عءممصت5 طهطءغ خةتلاتلا ةخلفاقلا تملسو و

 رمق1ع هزجاآ201. /6) راسو.



 م اراراكر»

 هلام لجج ىف علاخ .هلثم#ى ناك نمو مالسللا ةنيدم لل اوصخ |

 ىلللو ةضفلاو :بهذلا ةنينآ اوكبس دقو: مالسلا ةنيدم ىلا رضع

 لمخت نامل عم مالسلا ةنيدم هب اوفاويل هذكم ىلا* لمحو ة اًراقن

 وكذو تدلك نلف كلم مالسلا ةنيدم ىلا ةصخاشلا لفاوقلا ىف

 ةذأ نيننثالا مري ةلفاقلا هذه نيبهنيو نولتقي © انيب ةطمارقلا نأ

 جوعقاوف ةطمارقلا نم ةعامج قيلا ين ةيناساكل ةلفاق تلبقا

 :خلفاقلا لها نم ةيوركز غرف اهذف ي«-هذه ليبس غليبس ناكف

 نم هتقو نم لحر علعرح سابتساو علاوما ذخاو امل نم ةيناثلا

 «باودلاو سانلا نم فيجناب اهب رابالاو كربلا اله نا دعب ةبقعلا

 10 خنيدم بوس لفاوق نم ةيناتلا خلفاقلا 0 هعطق 0 رو ناكو

 يا سابعلا 37 تدنو: ناطلسلا ىلع. اعيمج نلنلا لع نا

 ةفوللا ىلا ورخلل 0 ناويدو ا 0 يارا ىيواود

 15 ىددحال دادغب نم جم ىطمرقلا ىلا شويلل فاغفنال اهب ماقملاو

 ؛«دنخل ءاطعال ةريثتك الاوما هعم لجو محلا نم تيقب شع

 انوخ دعاروو همامأ عئالطلا كعنو اهلونف ةلاَيز ىلأ هيوركز راس مث

 دورو اعقوننمو 0-0 نأ ةيسداقلاب نيميقملا ناطلسلا باككا نم

 0 ةيباعتلا ىلا راس مث راجتنلاو لاومالا اهيف هلل ةتلاثلا' ةلفاقلا

 ه١ ىف لمرلا فرط ىف ناطبلاو ىرقشلا نيب اهب ماتا ىوقشلا لا

 ©) 81 1هعامأأ 12ع. 202 120163463 152 8. ) 004 ارافل. 05

 ءتتح 215 14 يع. م) 800101 ءرع 1طن 84ةق5ءطاعع 4) 0 كيختو.
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 اناركب ملغ طذنس

 اهتهج نم ةمهوبكرف ةرغ* متقاس نم ةرجافلا «كجوف عب رفظلا

 اونكمتو لبالا ءوتنكطف ةاهنوطبو علابا بونج ىف* هحامر اوعضوو

 ةهوديعتسا نم الا غخأ نع مولتقف يف 0فيسلا اوعضوت ٍهنم*

 /ةتلقملا اوقحل سراوف لايماب ةبقعلا «نود ام ىلا ةاوذفنا رث*

 كالا نم وسو نيعيجا' ولتقف :اوعجرف' ”نامالا فوظعأف «نيبسلا" قكرع

 رفظملاو تلا 9 كرابم ا ريكو ةخعئامالاو 0 أوكاستكاو ا ام

 ىتح ضعب ىلع عضعب عضوف ىلتقلا عمجو ةرئاشعلا وبا رسأو هنبا

 تبرضو* هالجرو رئاشعلا ىأأ ادي تيعطق رث ميظعلا لتلك اوراَض

 012 نم# كيلفأو هيف .اويعرب ل« نع ءاسنلا نم .فلطأو ةدقتع

 تام نم مهني ةاوضمو ليللا ىف اولماكف ىلتقلا نيب اوعقو ةميق 0

 جنايبص عم نفطي ةطمارقلا ةاسن ناكو ليلق مو اج نم ة عانمو

 ليقو يلع اوزاجا عينك نيف ءاملا غيلع نيضعي ىلتقلا ف
 هعيبج لتق لجر فلا نيرشع ءاهز جامل نم ةلفاقلا ىف ناك هنا

 ىف عفو نمو داز ريغب ةاجحنف ودعلا ىلع ىرق نم ريسي رغن ريغ
 «عتمردخل هودبعتسا نم وأ ةظذعب تلفأو رجم فو * ىلتقلا 5

 هذه * ىف ةرخافلا ةعتامالاو ةلاملا نم اوذخا ىذلا نا* ركنو

 نيبارضلا * ضعب نع ركذو 2 «رانيد فلا ىفلا ةذميق ةلفاقلا

 ةنسلا هذه ىف مكنا رص نيبارضلا بتك انيلع تدرو »لق ةدنا

 ا ىلا نويوصملا ناونقلاو نوط وبأ 1لآ هجو نق نونغتست

 ©) 8 اولكجوف. 2) 15 12 ء) مكث عتحرطف. 1آععا1م 8

 27 ١و ©0171م19 ءوأ ع 1عءاتمدع نانقت2 1عععم1. 4) 8 ىماتسأو

 مث دودغتسا. ه) 0 ءارو. رز قا ]دع © هيلعتملا 012 7 512

 311. ' 7) 856 ىليقعلا وصن نب لجأ 511213 226120134115. 10عءا15 1ذ

 ' رن الآل همز من5 ©5627 2) 82 هدمت 2) ( هزم. ” 2) 8 هغ © لأ.



 21 و اراك

 « خلفاقلا هذه نم تللثا نم ضعب ىقل ناك دقو * ةلفاقلا ىف ه ناك

 ةيناساركل ةلفاقلاب لزن ام هملعأت ربكل ىع هلاسف دريشك نب نالع

 ىئاوت دغ ىف وا ةليللاو ليلق الا م.مقلا نيبو كنيب ام هل ةلقو

 هللا هةللاو مسفنا تيوق ناطلسلل اًمَلَع أوأر ناف ةيناثلا ةملفاقلا

 ء ضرعأ ال لقو عوجرلاب هعم نم رماو دتعاس نم نالع عجرف مايف
 ةيناتلا ةلفاقلا * هتفاوو هيوركر دكعصا مرق «لتقلل ناطلسلا باح

 :ثلاقتلاو ةيناثلا .نياغاقلا 0 دك بتك ىناطلسلا ناك كقو

 يىبخلا لسرلا نم ةعامج عم باتكلاو داوقلا نم ءامهيف ناك نمو

 روكتلاب جرمأبو جاحلاب هلعفو 0 ربخ ةدامل مقيرط اوبكنت

 0 كيف ىلا عوجملا وأ ةرصبلاو طساو وك ةدال نع لودعلاو هنم

 ملف هيلا بتالا تلصوو شويلل عب فحلاي نأ ىلا خنبدملا لإ

 اهيفو ةيناقلا ةلفاقلا لعا مكقشو «اوقبلي مثو و اوميقي مرثو اوعمسي

 نب ىلع* نب دجاو ىليقعلا رصن نب دجاو ىَمشلا كرابم
 ةاوروعو ةصقاو نع اولحر دقو ةرجفلا اوفاوف ئناذمهلا 5 نيسلل

 د5 تناك هلا باودلاو لبالا فيجب اهرامبو ةاهكرب اوعلمو اهعايم

 7 ىتنثال نينثالا موي ىف ةبقعلا لزنم اودروو ةاهنوطب ةققشم * ماعم

 وبا ناكو* ةيناثلا ةلفاقلا باكتا هيراحن محملا نم نلخ ةرشع

 هعم* نييف ىمقلا كرابمو ةلفاقلا لوا ىف هباكا عم «رئاشعلا

 ىلع اوكا عوفشك ىنح ةديدش برح قنيب ترجع :اهنتقاس ىف

 م) © هس, 2) © ©« فلا 2 8 هللا, 1طد 3[دقءاطلع. هغ آخ هالاف,

 م) 8 هس . 2 8 6 © هيف. ير كيرطلا 200
 (اولبقي»٠. 47) © ىلع ىب نيسمل. 2ءم0ع 8 ىلاديللل 2) 8
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 رار 7 خريس

 ةهنصح ىف اهلها نّصحتو فلعلا قنرحأو ةعامج هاهب نيفالعلا

 كيح نع ركذو :«2ةلابر وحن اهنع لترا مث امايأ «اهب ماقأف

 نوع وك' هيوركز بلط ىف تراس ركاسعلا نا لاق هنأ دواد نبأ

 ارالع 0 كفنو ناكلسي هناك تملع امل هنع تيفرصنأ ا

 ةذاج فيرط ىلع ةدركتم شيل ناسرف نم ةعطق عم هكا نبا

 اهلونا ىنح ةصقاو وحك ىضف /لابسلا اولؤن ىتح هيوركز وحك ةكم

 نم فتئاوطب هقيرط ىف هيوركز مومو «ىلوالا ةلفاقلا تزاج نا دعب

 نع نيفرصنملا 0 قيصفو دفما /ايتوبب نم اهدحات ىلسا ىب

 ةيرألا ةفوللا نم ةريطلا ربح قاوو * « عوج هذال كصقو ةكم

 ةلفاق ضرتعا هيوركر 8'ناب ةنسلا هذه نم محملا نم تيقب ةرشع

 نم ةبقعلاب حلا نم تلخ ةرشع ىلحال دحالا موي ةيناسارخل

 ناطلسلا مكيفا لقو علئاسف اديدش ابرح هوبراح ةكم فقيرط

 نتسلف «اوضماف هل لاقف لمَ نك ناطلس انعم 7سيل اولق

 هباكصا لعجو اهب عقوان اهعبت ظ*لفاقلا تراس ايلف مكدبرأ

 تطلتخاو ترفنف فويسلاب اهنوجكبيو سامولاب لامألا 0 نوسخاني ؛5

 اوءاش فيك عنولتقي ح دال لع در تيبش ناك يكاو هتفاكلا

 ام ىلع اووتحاو اودارآ نم ءاسنلا نم اوبسو ءاسنلاو لاجرلا اولتقف

 هز هزل 0006 نصل 2150 انز ك) ل505 م:

 3 عدول 2) 0 درسمك ا[ 000006 1122 رز 60276 ©0611

 00001 © لايسلا» - ىرا1 ىو 6 نموا )8 ,اففولاحاذ

 ”|[تردتل ( اهنوسف) 2) 1!ىبطلا رح ىف لوو: ١ 2) 8 نأ" 4 8
 ع 0:72 هج. [1ططتح 13م عات]ك معن“ 72) 1 اوضمأ. 121506 (© سيلف.

 نإ 15 تكلس, طخ الآ 16. 0) | 17 نورزكاني. مر نسل

 نضدسا تشو



 ماع نس م

 © ىيشاهلا كلما دبع نىب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نيتئامو نيعسنو عبرأ ةنس تلخد مت

 ةليلجلا ثادحالا نم هاهيف ناك ابع ربخلا* ركذ

 لوا ىف ايزنغ 3سوسرط غلغيك نبا لوخد كلذ نم اهيف ناك امف

 ةاءدنلس اوغلبف ةيناثلا متسر ةازغ كو متسر هعم يبسخو مركملا

 نم وحن عيديا ىف لصخغ سلا ىلا اوراصو يلع 6 هللا 2

 © نيملاس اوكرصنأو ةميظع ةلئقم 0 نم 0 سأر فالا سيخ

 رسهنب فورعملا 4 عنتوملا نم لحترا ىطمرقلا هيورهم نب هيوركز
 40 «« لابصأ خعبرأ خصقأو نيبو هنمب اعضوم قاو هنأو جا ديرب ةينتما

 وةهج نم ربلا مى اوضم عنا واد نب كمت «نع وكذو

 داوسلا نيبو هنيب ام راصو نامَّلَس ىمسملا ءاملاب اوراص ىتح ىشملا
 ةلفاقلا تفاوو ىلوالا ةلفاقلا رظتني امل كيري هعضوم ماقاف ةزافم

 دربخأو لوذملا لها 0,لناق مرد نم نويلخ ع ع«<.ددبب وأ ل خصقأو

 15 3 ناكو 0 اويبقب مو 7 7 لابما خ.عبرأ عنيبو عانيب نأ

 اميلف «ئييعارالا اهيسو ىبرلا ىشوما نياسللا 000

 نع علأسف ةصقاو ىلا ىطمرقلا راص ريسلا ىف ةلفاقلا :تنعما

 نم لتقف ميا مراذناب جيهتاف ةصقاوب مقت رث اهنا هوربخأف ةلفاقلا

 ©4) © نك اس. 2) 82 هنس2 2 © يملا ©« 0ءعملع اولصخف»

 2) © رهنلا. 16 همصتصسع 710. ةانمتث2 م. 77, 29 2) 0

 ر/م) © ىلا.  :م) © ةيحات. ...) 1دد ةلممكبلك صسان ا 0
0 

 تع... ©عأ 1205 نم 20 0



 نارا اننا 7

 005 هححو ةسافشلا باب ىلا تجرخأ هلا ىفتكملا باسم

 ىجيلخلاب كناف هجو رث تيركت تزواج تناك دقو تذرف «هنئازخ

 ىأ نسب لي ىلومم وشب © عم هعم 5 6 نم ةعامجو وصم نم

 نم فصنلل سيمثل مي 44 ناك املف “مالسلا ةنيدم ىلإ جاسلا :

 باب نم مالا خةدنيدم لخدأ ةخنسلا هذه نم ناضمر 0 رسهست

 عايلعو لامج ىلع دلجر نورشعو م/دحا هيدي نبب « مّكقو ةيسام.كنلا

 7 لاكشأ نبأو لكيتف ايدك 9 كنذيب مم قافم ريرح عجراردو سنأرب

 نامالا ىف رافصلا ةوريع ركسع ىم ناطلسلا ىلا راض. ناك ىنذلا

 ىفتكملا ىلا ىجلخل لصو املف دوسالا مداخل ىجاوملا لدنصو 0

 ديدإل ىف نيرخآلا سبك وماو رادلا ىف هسبحب رما هيلا رظنف

 علخ رث ناذغبب ةطرشلا هيلأ 7تناكو هيوريع نبا ىلا هب 2دجوف

 3 هرميبدت نسخ اعاخ نسل نب سابعلا ةرسبلزو ىلع ىفنكلأ

 : © » ىنيشفالا رشب ىلع علخو يفلا اذه

 00011 | .طمرقلا سأر. دادغب لخدأ  لاوش ىم نيلبخ سيخالو

 © ةانق ىلع ابهصنم تيبه بهتنا ناك ىذلا أرصن

 اوراغا مورسلا نا مالسلا ةنيدم ىبخل درو لاوش نم نولخ عبسلو

 مهيمن ىنب ءاسور اولتقو مترتكا اولنقو خومزيف اهلا علتاقف سروق ىلع

 © اهلها نم ىفقب نم اوقاتساو اهدكسم اوقرحاو ةنيدملا اولخدو

 ه) 8 ميمارح. 6) © نم. 2 ١ 2 | ت) © هزه ا 2 ©

 0 داون 70018 ىكحاودا ,مزا8 كنقيرو (© كتر . 72) 8 لاكسا و

 © كاكش باو. هر © دم نيا ١ 27607 كونا 18)2 7 ناكو

 70) 8 هدط. ) 8 ىبنيسحالا.



 م“ نس لارا

 هكيحرولا هرلاسم ناطلسلا باب ىلا ةاوراصف ةرشعلا هوك :عابج

 نأ نميلا ةيحانب سراخل نم فويخ ىلع منال ثدلب ىلا شيج
 © هب اهنم برق ىق ناك نا عدلب أطي

 ىلع ىرق بجي نم تلخ ةةليل ةرشع ىتنتال ةعبلل ميا ىفو

 ةنم متريغو ءاعنص لها نأ ناطلسلا ىلع درو باتك دادغبب ربنملا

 اهيلع 0 كبلعت ناك ىذلا قرا ىلع أوعونجا ىميلأ ندعم

 نميلا ىحاون نم عضوم ىلا زاكاف هعومج اولفو هومزهو هبراخ

 2جاح نب رفظم ىلع لاوش نم نولخ ثلثل ناطلسلا علخ رث

 ىن نم نولخ سمخل باح ندا يرخ نميلا ىلع هل كقعو*

 10 © تام ىتح اهب ماقاذ نميلاب هلا لإ ىضمو 6 ةلعفلا

 ىفنكملا برضمم 0 خنسلا هذه نم بجر نم نقب عبسلو

 نسبا بادسيبل مالا ىلا جم نأ ىلع 2 ا كل اكما برضف

 ليف نم /ر صم نم تكلم نيقب * ل ةاطيرخ تدروف ءجيلخأ 1

 بورح منيب 7 تناكو ىجيلخل ىلا اوفحز داوقلاو هنا ركذي كناف

 (5 هباكحأ رثكا اهيبف لد هنيبو عنبب #7 ترج برح ا نأو ةريقك

 ىجلخل برهف' ثركسعم ىلع اووتحاو ماب اورغظف نوقانلا 00 0
 لخدو دلابلا لما نم لجر كنع اهب رنتسف طاطسفلا لخد ىنح

 نم ىلعو ىجيلخل ىلع لذ اهب اورقتسا ايلف طاطسغلا ءايلوالا

 ا هيلع شي نع طم للا ناك

 ه) 8 هوكد 2) 0 هده0.. ) 8 بلغتي 5. ».. 42) 110. 8

 2: املك ةططقتل ع م ]5 ئجيلشل (5. م.) انآ ثدشط 5622222 1
 هماعن ينلخل , 1 0-5 يك /) © رفص نم نييضم» 2 ءاذ) 1

 ى) © 6 فر ا مر ا 5 0 012: 4) 1 اوبتحاذ هب اورفظو © 201

 برو. / 1[ 3001+ نبأ. 00 06006 -



 الاول ا

 اوملساو عاناسرف نم ةعامجو 6 هتلاجر اولتقف هرأوصلا ةيرق برقب

 يلع ةطمارقلا تفطعف اهب اولغاشتو ءاهولخدف هيديا ىف #تويب

 نب كيح سلجم وضح هنأ ركذ نم ضعب نع ركذو ي, ومزهف

 فلس ءههنم ةطمارقلا نم موق هيلا لجدأ دقو رار نيك اذ

 /,ىلزرنم ىف وايفتخ هيوركر ناك لق ا هتذح امم /ناكف هيوركز

 000 ا رش انل ناو تيدح ناي هيلع ئراد ىف بادرس ىف

 كاي

 0005 داو بازشلا باب لع روتتلا .انعضو, بلطلا انءاج

 ناكو * كضتعملا مايأ ىف كلذو نينس عبرا 1كلذك ثكف ةدجكاست

 راد ىلا ىلوننه نم لقتنا رث ءايحالا ىف 7 لضتغملاو جما ال لوقي

 فبطنا رادلا باب تف اذا ”رادلا باب* ءارو تيب اهيف لي

 ىذلا تيبلا باب ىري الف لخادلا لليخديف * تيبلا باب هىلع

 لكفنا نئتنيح كشضنغعملا .تام ىنح هلاح هذه 70 لوب ملف هيف ىف

 نيب © كتناك كلا ذعقولا ربخ درو م < يورشلل ىف لعو ةناعدلا

 هديظعا سانلاو ناطلسلا ىلع راوصلاب ناطلسلا باكتاو ىطمرقلا

 «ةساثرلا تلعجو كاوقلا نم ثركذ نم ةفوالا ىلا م يرضلل بدو ؛6

 ىنب بارعا نم ةعامج هيلا مضو ,”جادنك نب ناك“ نب نيح

 © قازرالا غاوطعأو لجر غلا ءاهتز هرمذلاو نايم

 «) 8 ط. 1. ناوصلا. 2) © جلاجر. 2 8 اهيولحلف , © اولخلق,
 كر لذ نر: 26 يف. رز ناكو ء[ااايبف ه5 د 152 © انثنح

 /) 58 هلونم. 2زالث 5 ار © ءلقدت ا ردكاسشلد كرسس» 2ك)ا ]5

 نالوا ةر] (©20 _ س) 15 نابل 0) لذ ديلع فرز ءكاذ نأ

 0 جورخل ىل. 47) 8 هلاسرلا 7) 0 فقيجادنك. د ©

 نميلاو. 2 8 © ف



 موز» ةنس ام

 هعمم رضحم هوأر امل اهل :اودحست اوللا "لو هنويسيو تينا

 مظعا دكا ىب مساقلا نا مهيلغأو هتصاخو هنامد نم ةعامج

 مهناو هنم مهجورخ كعب نيدلا ىلا مهذر هناو ةنم مهيلع سانلا

 ازويمر مهل رمرو مهلامآ مهغلبو ه«عديعاوم رجنا هما اولثتما اذا

 ةهيف سيلرذأ ىذلا هجولا ىع اهلقن نآرقلا نم تايآ اهيف ركذو

 ىبرغ نم هبلق ىف رفللا بح "نشر نم عيمجا هيوكرلا دل

 اونقيأو منالمو عتفهكو مدقملا سيئر هنا مريغو ىطبنو ىوصو

 دّيسلا هنوعحي منع بوجات فو مهب راسو لمالا عولبو رصنلاب

 اهيضهو هنود رومالا ىلوتي مساقلاو عركسع ىف نمل هنوزربي الو

 ؛هلهأ نأ عملعأو ةفوللا ليع نم تارغلا ىقس رخاوم ىلا هيار ىلع

 تبي امري نيرشعو افين كلانه ماقاذ هيلا نوجراخ ةبطاق دآوسلا

 نييداوسلا نم مهب فحلي ملف نيقحلتسم ةنييداوسلا ىف هلسر
 ؛جدالواو عتاسنب لجر ةئامدميخ ءاهز مو هةوقشلا هنقغ نم.الا

 كت هذقن نك نم هك ىلا بتكو 4دنلمل ناطلسلا ةيلا برس“

 ؛5 نيءاملاب اونك نيميقملا ةدواعم نم انوخ ماهطبضل تيقو رابنالا

 جنم داوقلا نم ةعامج م هيلا لكعف ةفوللا وك فارصنالاب اهيبلا

 ريما ىتف فئارو علا ريكو ىناوفصلا ةىدجو ئنيشفالا رششب
 هللا ءادعاب اوعقوأف ةيرجاكلاب : نوثورعملا راغصلا ناملغلاو نيف

 ]35[1ءطآع. هنولقس 14 ممد 1داعا]1ءدتغ ءا 12162م1اةئ15 ء5أ ةوليح

 (1. ن16.) 1ععع25 دنولقي 5. هنولقتسي.

 ه) 1 8[ة5ءطلع. هديعاوم. 8) 8 داوسلا ءا 1ص 81. 12ءا20ع 8

 كلسمو ( نيدبعكاسم. 18)6 6605.2. 2) 8 ع ناطلسلا فرسو

 كرمربملال. 6) 82 هدت. ,رم) 8 اهطبيضف. 210 1 ©0040. اهيلأ

 000116 56797201. ىم) (ن ءغ ]ط2 21. ميلا. 7) ىحور 6 ىدحو,

 710: 5ر16 2. )))و ةضدنل 20 | 2) 1 61 0 نيبفورعم ا.
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 اذني

 انام م” نس

 نع نوملسملا فرصنا ىلقو علسأر ةيووكز ناك ىنيذلا بارعالا ةخذوللا

 5تايبأ اولخدو نينيج ىم اوقرفتف 04 نآرع نب ىاكللا عم الصم

 اولقو ةبق هيوركر ةيعاد دا نب مساقلا ىلع اويرض لقو ةفوللا

 نب نيسمل نونعي نيسلمل هتاراث لي اوعدو هللا ليسر نبا اذه

 5 كي اب ةراعتشو مالسلا ةنيلدم ورمج بايب بواصللا يورك ْز

 اوركقو ©ضيبلا مالعالا اورهظأو نيلوتقملا هيوركر ىنبا نونعي* دمحم

 نسب قاحسا عرسأت ملوقلا كلذب* نيييفوللا © عاءر اويغتسي نأ

 7/مهنم مل* نبت نم لئقو مهعفدو موك و ةردابلا دعم نمو نار

 نارسع ند ناكسا عم اوبراحت بلاط ىفا لآ نم ةعامج رضحو

 اوراصو نييتساخ ةطمارقلا فيصناف اوبراحت ةماعلا نم ةعامج رضحو

 (نكلاسلا يوسع لع خلا مة ةيسعلا يحك“ ةنيرتق ذل

 هيوركز هللا ودع ىلا اوذفناو 7 عموي نم ةربلا ىلي ام فسوي رهنو

 ارمطتم ناك ضرالا ىف هريقن ىم هجرضتسا نم ”هيورهم نبأ

 ىلع و هنولغتي راوصلا خيرق لعاو م ةيردلا ةيرقب ظريتاك نينس هيف

 ه) 8 30016 اهب 01004 101غهمدع س01 ءلاتطت ء5أر هانم طلع 1155.

 اهب ناطلسلا لماع 5 ةانص22 م. "زك, 1. انك. )٠82 8 5. م., ( باوبأو

 اكلاررم) 8125 ءللك. 01 1ع.ا )ا ةرع 15 5١( م.) أ 6(, 00. ىعقا عا
 اك1ةمعطاع. نغ 14 (عم0. تر تاراتتلاب. 2) © 022 هك ]ذ داعر» 12 6

 م22عععلت6 كلذي. رك © اورهظاو اولاق ىنذلا لوقلاب , 1طط 1135ءاطلعم

 اورهظأ ك0 6 هردامملا نوم /) 58 مهل, © هدم. ملو 1طد 1135ءاطاك٠

 ان اكععلا !2) ]1 5م. 6 6 ريخاسلا و 8 5. 7. 70150 نيكليسلا و

 ] ةعاأ طقطصع 01100116 101150312 121612013. 210 فسوي رهن 11, اهو 4

 1ع6ع])[11122 ©5656 فسد ىقن 761601 31 0©1أع. (ئ1. 11617 21و 7868

 تر ندع لداكلاط1 1 4 2 7) ربك 21 مهكود» 72 5

 ىديمس. 6) 8 ىدعتر 0 رفد. 2) 5 هدردلا ةدرعفو 6 هيردلا دمرقبو

 14 يل انا علا 7) 8 5. م., ( هنوقلس , 200. ةتأط ءا ءه0. 10د



 8 ب از"

 ناكو مب اورفظي نا اودك ىتح هباكصاو ىطمرقلا ىلع مويلا اذه

 3 ىأرو هبهذنذاف 00 ىلع 0 37 راهنلا فصتنا

 مالغ ةئام 0 م 0و ةريخو ردك نم“ 00 ناملغ نم ةعابج

 ةطمارقلا ىف ١ ةديدش ةياكن دعب اعيبمج اولتق ىتح اولئاقو

 تلفي رثو هوزاحن ناطلسلا باكا داوس ىلع ةطمارقلا تونحاو

 وا ةدب اجنف* لصف هتباد ىف ناك: نم الا ,ناطلسلا باكعا نو

 :ءاضقنا دعب لماحتف ىلتقلا ىف هسفن سرطق حارجاب نحف

 ناك امم داوسلا اذه ىف ناطلسلل ذخأو ةفوللا لد ىتح ةعقولا
 ءاصن ةلآلاو السلا اهيلع 2تازامخل نم هلاجر عم هدب هجو

 نم غلبم نأ وكذو «؟لغب ختاهيسمخ لاغبلا نمو ةزامج ةتايتل

 نيلامخلو هناملغ ىوس ةعقولا هذه ىف ناطلسلا باتا نم لتقف

 ؛ة هباكصاو ىطمرقلا ىوقف لجر ةئاهممخو فلا داوسلا ىف ناك نمو

 ذخأت هبناج ىلا تناك ردايب /فرطتو ةعقولا هذه ىف اوذخا امب

 ليكراو هركسع ىلا ناطلسلا لاغب ىلع هلجو اريعشو اماعط اهنم

 -_ ىلا 0 ىف لايمأ خسيخ نم اوك ةعقولا 1 نم

 وم باب ىفاو 2لاق هنا حر نب 50 ١ نلمح نه دذب 0
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 ما مهإ# نس

 نيكتراوص نب فيصوو هريزو نب ىلع نب رهاط مهنم هداوق

 ةىنجو ىنيشفالا مداخل رشبو اغب نب ىسم نب لضفلاو ىكوتلا

 رجلا ناملغ نم ةعايج هيلا مو ٠ ىرزخلا فئارو قاوفصلا

 رثو ةكلمل ىذ نم فصنلل ءاثلثلا مهي علوا «صخشف مريغو

 مساقلا رماو ةباصصا ىلع سنيقر هانم ناو الك جنم لحلو نيلري#

 ىداوبلا نم بارعالا عمجب بارعالا ءاسور نم هيغو اميس ىبا
 ىحاونلا نم اهريغو مراكيناخو ءاقوقدو تارفلا فقيرطو هرضم رايدب
 ىف نيقرفتم ناطلسلا باكا ناك نأ ةطمارقلا ءالوه ىلا اوضهنيل

 درو مث ءاورضحت هيلا كلذب ملئاسرلا تضف رصمو ماشلا ىحاون

 نارمع نب قاكسال اددم اوضصخش ىيذلا نأب ةاهيق' ربخلاا

 ةفوللاب :ناريع نب قاحسا اوفلخو هلاجر ىف هيوركز ىلا اوجرخ
 نيبو هنيب عضوم ىلآ اوراصو ماهطبضيل هلاجر نم دعم نم عم

 7ضرعلا ىف ةيربلا ىف ىو راوصلاب فرعي لايما ةعبرا ةيسداقلا

 ىن نم نيقب «عستل نينثالا ممي هقاصف «كلانه هيوركر غيقلف

 لعجو هنم نيقب رشعل دحالا موي ةعقولا تناك ليق دقو ةكممل 5

 اوفلخي مثو ليم نم اوحن مداوس نيبو هنيب ناطلسلا باكا

 ّلوأ ةربدلا 0 تناكو قنيب برش تدتشاو هدنع ةلئاقملا نم ادحا

 ©) 1 6 وي ممل 1 26 2 ىحور 0 ىنحور 12

 3[ةقءطلك. ىنحور ةتئاط انك 6ع. 2ءم06 © ىباوفصلا. 2 8 ىلا
 © ىدرخل, 14 ىررتملا كتان انك >0. (0 فيارللا ىدوشلو). 4) ©
 مش ه) 8 اةع يسب 0 8 راكدشاحور 6 ناكذناخو. )6

 لسرلا“ 2 8 اهنم. 2) © 20016 فحسا اوكرتو. 4#) © اهطبضل
 انك آ1ط ال[ةععءطلع. 42) 0ر7 ةفوللا ضرع 0 هَ لف 010 7 ]لذ

 ا © عبسلا هز 8 © ف



 م1١“ خنس ا

 اهوكأ وا سراف ةئاينامت ركُذ اميف مويلا اذه ىف ةفوللا باب اوفاو

 لما نم هنا ليقو ةراوصلا لها نم هبورهم نب «ىنالبذلا مهسأر

 نم ةعايج عمو ةنسلمل ةلالاو نشاوللو عوردلا ميلع «ءالبنج

 ةعامج اوبلسو ماوعلا .نم دقحل نمي اوعقوت لحاورلا ىلع ةلاّجرلا
 هاهولخ>ف ةفوللا ىلا سانلا ردابو اسفن ىنيرشع نم اوك اولتقو

 ةنيدم لخدو هباكعأ ىف ناربع نب ناكسا ضهنف 4 السلا اودانتو

 ءةدنك بابب فورعملا بابلا نم سراف ةثام ءاهر ةطمارقلا نم ةفوللا

 ةراكحلاب ومرف ناطلسلا باككا نم ةعايجو ماو.علا تعيمتجاف

 اسفن نيرشع هاهر هنم لتقف ورغسلا يلع ماوقلاو موبراحو

 0 نم هعم نمو نارمع نب قاكاسا رخو ةنيدملا نم خوجرخأو

 ةفوللا لأ 7 ناريع ىب* قاحا رماو برلل ةطمارقلا اوفاصخ كنلل

 لزي ملف ةنيدملا :اولخديف هنم ةغ ةطمارقلا حجج الثلث سراكتلاب

 ةطمارقلا تممزهنا رق ةركنلا موي* رصعلا تيفو ىلا جنيب برحلا
 عم ةاوماقو ٍعقحنخو مرووس ةفوللا لهما ملصأو ةيسداقلا وك

 ة نب قاحما بتكو اراهنو اليل ةتنيحم نوسرك ناطلسلا باككأ

 نم ةعابج هيلا 8يورخلل بحنف ةهٌةمتسي ناطلسلا ىلا نارمع

 «) 58 5. م., 0 ىبادندلا ءهأ © 20016 هيوركر. 6) 8 طلع ءا صد

 ناوصلاو 0606 راوصلا و 1224 1 16ع. 00114 ]35606 للا 6 20
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 نار )1 نس

 ال 01, اوييجات نسس)  ىياراوج ىف راق قياجسيوف هانم ناك راع
 ةطمارقلا ىيد ىف ةرصبتسملا ةقسفلا ةيفقب ىيءاما ىلع تدلصحو

 «ثاثتجاب هتدواعم ىف نادج نب 5 نيسح ىلا* ناطلسلا «بنتكو

 داوسلا ءلها ةركأ نم 24) ةيعاد جيلا هيوركر ذغنأت جلوصا

 قاتسر نم كّمحن ىأب فرعيو ىلع نب دا نب مساقلا ىمسيد

 مهنع* هرفنا لق مئاقلا ىب. بثذلا لعف نا غيلعأت ماناكلت رهن

 عروهط تققو ناو نيدلا نع اوُدترأ دق ناو ,مهيلع هبلق لّقتو
 اهداوس ىفو لسجر فلا نوعبرا ةشوللاب هل عياب كقو رضح لق

 هباتك ىف :هللا همركذ ىنذلا 22دعوم موي ناو لجر فلا ةئاعبرا

 ص مكة عوم م ليقي ذا نوع ةودعو معلص هميلك .ىسوم 0 قد

 ارفخ نا مرمأب هيوركز !نأو ىَحُص سانلأ َرَسْخُي نو ةنيزلا
 ىنح ةفوللا هوك اوريسيو ماشنلا وع 7عالقنالا 0 مهرما

 ىن نم ولخت رشعل سيبخل موي وهو ركنلا مري ةادغ ىف اهيجصي
 زجنيو مهل رهظي هناو اهنم نوعنج ال همهناف م8 ةنس هل

 نم مساقلا اولمك ناو هب مهيتأت هلسر نيناك ىذلا هذعو مهلا

 سانلا فوصنا دقو ةفوللا باب اوفاوو هدمأ اولتتمان “مهعم مدجا

 نيذلا ناكو اهب ناطلسلا لماع ناربع نب قاحسا وعم مالصم نع

 0060فل )12  8 نسلط < 81-208, © كانيخاتر آه
 شاشحاو (؟73:. بانتجا) 1. تاثنجاو ان 236غ 1طط 151.

 تازازث نزل“ -7()2 ند. رز 21 اناحلدنر © اناكلم. 2) 1
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 ١1 خمس 1)

 اهلهاو تيه اوكجص ةطمارقلا نأ لق هنا دواد ىب كيح نع

 نب* ديح ناطلسلا ةلجع ث اهروسب هنم هدللا عابح نوراغ

 ىتح اتثلث الا هاهب اوميقي ملف 4 وحن فيجادنك نب «قاحكسا

 ضهنف ىيعاملا وك هنم اوبرهف غنم قناحسأ ىب كيح برق

 ه/مديلا تذغنأت جنيبو هنيب هايملا اوروع لق مدجوف موك كح

 ناد ىب نيسلل ىلإ بتكو داولاو اياورلاو لبالا ةرضلخلا نب

 قاحكسأ نب دكمحو هه عيتجايل هيلا ةبحرلا ةهج نم فوفنلاب

 اوريتيا هيلع دنلمل فارشاب هنويبلللا سحا اًملف “هب عاقيالا ىلع

 ةلتقي دّرفتو  ةدنبأ اوكتو هيلع ازيقوق- ةاصت كسلا هلا ندا
 ؛0 ايرقتنم :بابلا ىلا صخشو مئثاقلا نب 5بكثذلا هل لاقي هنم لجر

 ام هلا قربشو ةرئالل هل تينسأت 2ةتّيعبل انماتشمو همم نأ

 عئالط 7 ترفظطو بره رث امإبأ ثكف هموق بلط ىع فكو هاتإ
 ع

 نيم" هىلخدأو: هررتحاف ارضنب :يمسما سرج قاككسا ند 0

 ان نم هيلع ىوينحا امب م انلغم ءىط خيحان ىلا هلابكلا نب مادقم

 نيميقملا ىسا ىنب ىلا روما ترك عنم ةقرف تراصو ماطحلا

 ه) © 200. وعو لج. 62) © لجتو. )8 هده. 4) 8 اهو

 ك) 0 هزم. مي) © مهيلا تزفناو.. ى) 2 ودعل اوريثأ' 5

 رصنب. 2) © هب اولققو, 14 دولتقو. 2) 8 ببولا , © بددلا ز 11

 © نع عمم, ءهأ طجطعغعصغأ آان 84ة5ءاطآاع. ءغ 14, 8 مسعلا نب تيل

 1:0 مثاقلا © ط. مداولا“ 24) 8 8. ., © مهتيعمل. 77) 8 رغفظو.
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 اثاي

 00 اكل ل

 ]221 ايلف ةيربط هللا 22دعأ هلخد دقو فشمد دروف داوقلا

 ةيرب ىف جبلطي نيسخل هعبتو ةواهسلا وحن اوفطع هب هةربخ

 ةاوعجل ىتح هنورسبعيو ءام ىلا ءام نم نول قتني مو ةوامسلا

 نم نيسلل عطقناو «ةلاملو 2ةناعمكلاب نيبفورعملا ه ىيعاملا ىلأ

 عم ةطمارقلا ىرساو ةبحرلا ىلا هاج نييرصل مهعابتا

 1 هزوراخغ اهلهاو اهوكيصف تيه ةيرق ىلا ارصن ىمسلا مهيواغ

 لثقو ةاهضبر بهنف* سمشلا عولط عم 7نابعش نم نيقب و عسنل

 ىف لا. نفسلا بهتناو لزانملا 8قرحاو اهلها نم هيلع ردق ىم

 ىتثام ءاهر ليق ةاميف كلبلا لحمأ نم لتقو اهتضرغ ىف تازغلا
 لارمالا نم هيلع ردق ام. نخأو .ىبصو ةأرماو لجر “نيب ام سفن

 ”ءاهز هعم تناك* ةلحار فالآ ةتلث ليق اميف ؛«رقوأو عاتم او

 ام /عيمج طقسلاو رطعلاو هربلا نمو لثعملاب ةطنح هك ىتثام

 رت مدهدعب ىنلاو اهلخد ىذلا مييلا ةيقب اهب ماقاو ديلا يانحا

 اهضبر نم كلذ باصأ امناو ظةيربلا ىلا برغما دعب اهنع لحر

 قاكسا نب دمحم صخشف ءاهروسب ةنيدملا لعا هنم نصختاو
 فيتك شيج ىف داوقلا نم ةعامج ىف تيه ىلا «قيجادنك ىبا
 ركدو 3 , نزال سنو مإيأ دعب هعبت مث ىطمرقلا اذه ببسب

 2) 0 كرو“ 0) © 5 مر 1 اوك 14 يو 1 1206 < 12 © سانام

 4) (0 هتاغمدلابب ) ةزع 8 ه 0. ؟نأئعم 0نءطتت خلال, 560 هط-

 ةءكدوغ ]94ءائ 11, "9, 22 ةلمهملا ءاغاب ىورتو. 14 هسدلع دابق

 رك) 8 هزه. ى) ثذتثط عبسلز لك هك رنا 2 © ئغعذ 5 ىلا ةراظ

 اهصيو. 6 0 قرحو. 47) 8 300. ركذ. )8 © ف. م ©

 هدصم 4) 1مم 28[ةقءالك. ريلا. مز 8 اهدعي. 7) © جادنك. 26
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 زيرو 7-5 ا هدب

 كيلاعصو نييصيلعلا ىم طقاوسو مطاوفلا ىلا نيمتنملا نييغبصالا

 ىلع ناطلسلا لما ماأشلا ةيحات ىصقو بلك نوطب رئاس نم

 نبا برح ىلع رصمب ميقم وهو غلغيك نب دجحا ندرالو فشمد
 رصم ىلا عجرو ناييلس نب ديحن فلاخ ناك ىذلا «ٍميلَخ

 5ىلا ةراسو اذه. نيعس نىك.هدللا فيج كلك منيشل اهماس 1 ١
 اهلها براحن ةينّتبلاو ناروح قروك نم تاعرذأو ىرصب «ىتنيدم

 4 ىفصتساو ةيرارذ ىسو عتلتاقم لق اوماستسا اًملف جنمأ رق
 اموسرم ناك نم :ةعابج هيلا يعف فشمد قي راس رق مذا

 اص عم غلغيك ىب دجا مفلخ ناك نييرصملا نم ءاهنيحشتب
 ؛0 نامالا لذبب 7مورتغا رت هيف ماونخضتاو هيلع ماورهظف لضفلا نبا

 فقشمد ةنيدم ىف اوعبطي رثو هكسع اوضفو اخاص اولتقف :هل

 ةيربط هوك اودصقف اهنع اهلها #عفادف اهيلا اوراص دق اوناكو

 دنلل نم :ننتتفا ةعايج مب فحو* ندرالا دنج ةنيدم

 دحاا لمع# م:ئدرفاخب.:ني* ميضاربا, نيا فشوم مااك دول ل
 ؛ةهب اوردغ مث هل نامالا اولذبو هورسكف ندرالا ىلع غلغيك ىبأ

 نم ةفئاط اولتقو /«ءاسنلا اوبسو ىردرالا ةنيدم اوبهنو هولتقف

 نم اهوجوو عبلطل ناد نب نيسمل ناطلسلا /زفنأف اهلها

 2) لذ ءأا (/ 5. 2. للطن 1ع ىجنلشل نبأ. 51710. ةاتم13 0

 2. از وز" ةطتخم 4 6) © راصو, ه 8 ةنيدم. ©) 8 اعلسأو.

 6) 8 5. م., ( اهتنكسل. رك © هت ول ى) 8 5. جن, 0 اوئكداو

 /) 28 مهو فاعأ. مرد 14 "بع مرو مهردغ 6002© مهرغ» 2) 83 0

 2) © مهقحتو. 2) 8 تيسفار 0 تيسفأ. 70) 8 5. 2. هد: نو
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 1 1 د

 براحو ةيحانلا كلتنب ةثاعو ربلا «فيرط ىلع فقشمد وحك جب

 ”ال6 نكب* نادك نب «نيسلل هيلا جورخلل بدنف اهلها

 3 نطيرعلا ادع ريصم  ناكو كنلل نم ةيثك :ةعامج' جر

 اذه نا ربخل درو مث ةنسلا هذه هنم ىلوالا ىدايج* ىف فشمد

 اهلخد ىتح جيراخن هلاخدا 0نم اوعنتماف ةيربَط ىلا راص ىطمرقلا و

 ةيحاث ىلا فرصناو اهبهنو ءاسنلاو لاجرلا نم اهب ىم ةماع لتقف

 6 ناكل

 ىحاونب ىذلا ةيعادلا نأب ربخل درو رخآلا عيبر رهش ىفو
 اهلها لتقف مهب رفظف اهلا هبراحن ءاعنص ةنيدم ىلا راص «ىميلا

 © نميلا ندم رئاس ىلع بلغتو ليلقلا الا هنم متلفني ملك 0

 هيوركز ©« نبأ ىخا* رما نم ناك ام ىلا ربخل داع

 ند ديوركر انعانأا لك عنا 0 نه ككل 0 نع ركذن

 نايبصلا ملعي ناك الجر ةماشلا بحاص هنبا لتق ام دعب ةيورهم

 ىب مهللا دبع ع جوُلقلا 006-5 ةقوباولا ىدت ةيقب

 ءايحا ىلع رادف »دما ىعيل اًرصَت ىمستف مناغ ايا ىنكيو كيعسأو

 ىنب نم لجر ىوس دحا نم هلبقي ملف ديار ىلا خوعحي بلك
 ءىم فئاوط هل ىوغتسا هناذ *لايكلا ىب مادقم ىهسي دايز

 © © هرضإ 6) © تثاعاو. 6<) 8 هد. 4) ( ىمو هنم.

 ءز) 1م طمممعتسمع 5 16علطانق : ىلع نميلا ىف جراخل 0 اذه :ةيعادلا

 ىسوم هبأ جتعب ىيحذلا ةاعردلا دحا ههو فورعم ا ليضفلا ىسبأ

 ىدوهيلا حادقلا. 1ص طم318ع. «00. [طد 181ة5ءاطلع راشملا نميلا ةخيعاد

 ى) هرباأ# هللا يىيبع. 2) 1ص 8[ةقءطلك. دمسأ ىمعيلا 2ك
 00 0 دا ل ا ترك 20 يدي ١ ىكيل 8 8:6 © 5 8

 0 ةعصعأا دصقم ىتط ةصصم 2و4 نغ :ءء. ططقطقطا لايكلا نب مادقما.



 هه ١ 1

 نب ميعاربا هيف «مالسلا ةنيدع نيميقلا فاوقلا نم ةعامج هل

 © اوجرخت غلغيك
 دثاق مالسلا ةنيدم ىفاو اهنم لوالا عيبر رهش نم 5 نولخ عبسلو

 ام رافصلا كثيللا نيب ورع نب ديح نب رهاط ناك نك

 5ىسب رهاط نا كلذو ةيزركسلا مكسع اقرافم هسوباق هاب فرعي

 ناتسكحس ىلا ىضم.* قيضلاو وهللاب لغاشت ,د3 اه 3

 ثيللا ىب ىلع نب ثيللا سرافب رمالا ىلع بلغف ةعرنلاو 4 كيصلل

 هل مسالاو رهاط لع ىف رمالا ربدو ثيللا نب وربع ليم ىركبسو

 ناطلسلا باب ىلآ راصو متقرافف كعابت سوبات أ نيبو © هنيب عقوف

 ٠6 :مكأو هلبحو هعم ةعابج ىلعو هيملع علخو ناطلسلا هلبقف

 ناطلسلا لأ 4كتيللا نب* وربع نب نمح نب ماط (20

 لايعا ضعب هافكتسا ناك هنا ركذيو هيلا سوباق نأ در هلعسي

 نأ هيلا دري من نأ 0لعسيو دعم هب يرخو لامل ىج هناو سراف

 هبججي ملف هيلع ردوص ام سراف لام نم #هعب بهذ ام هل بسك

 1 © كلذ نم ءىث ىلا ناطلسلا

 :نيسكلل اخا نأ ربخل درو ةنسلا هذه نم رهشلا اذه ىقفو

 فيرط نم ةيلادلاب ,رهظ ةماشلا بحاصب فورعملا هيوركز ىبا

 1: راسف ةخصصلتملاو بارعالا نم ةرغن هيلا عيدجلا هناو رغن ىف تاوفلا

 ه) 6 ةنيدلاب. ؛ .65) 158 نيقي. )١2 8765 0 2 1 ءانتس هرقل

 ةز6 1طم ةةمعطلز 8 5. م., © نيوناف 560 ةهظت سولت ك سيلا
 ©1 16 7 220 نا 2 نيباب. 4) [ هم» 6م) آند 2[ة5ءاآع

 امهنيب' رح 2-8 و'انك 10ه لدم. مر 8 كدي ا
3 , 



 مز 1

 ةرشع ىتنتال 0 رحبو كناف صخش رف يورخلا ةعرسب ا

 © لاوش نم تلخ

 هاودرب نب متسر سوسرط ةنيدم لخد اهنم لاوش نم فصنالو

 نيملسملا نيب ءادفلا ناك اهيفو «ةيماشلا روغتلا ىلعو اهيلع اًملاو

 اهنم ةدعقلا ىن نم نيقب تسسل ناك كلذ نم موب لواو مورلاو 5

 0< اغلا ليف ابيف نييلسملا نم هب ىدوف ؛نم ةلمج 3 ناكتف

 ىقب نمي نوملسملا عجرو ءاوفيصناف مورلا ردغ مث سفن ىتثام نم

 وئاشعلا نأ نم ةندهلاو ءادغلا دهع 4 ناكف مورلا ىراسا' نم هعم

 نم ناك ام ءسقنوردنا رسما نم ناك املف مركم نبا ىضاقلاو
 رئاشعلا يبا لزع دكيغو لاجيلا ابأ هلتقو شعرم لها ىلع هتراغ

 00 ءاذفلا رم ىلوتملا ناكو يحي ىلع ءادقلا 'ناكف متشر ”ىَلوَو

 © مدناطسأ يدي لجر مورلا لبق

 هللا دبع نب كلملا دبع نب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 تربح نك“ نيابعلا نإ

 نيتكامو نوعستو تبلت ةنلي  تلخ مت 15

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركد

 005 ةعافجو غلغيك نب ىحأ عقاو_وصم ىلع بلغتملا ىجيلخل

 يورخلل بدنف ةميزغ صيقا عمزهق شيرعلا ىم برقلاب داوقلا

 ©) 8 5. م., 14 "بز انك 2ععيز 0 اوذرب. 42) 8 تناكو ر 14 انغ 6ع.

 را هز ل هر اظ هك را © سفدورلب». رز

 هداطسا. ىي) © هدم. /) © اهيف ناك امث.



 ©؟ىث هدنم دعب* دجوي ملف هنحطف طئاشل ك.اذ برقب بولصم

 نم ادثق ةنأب ناطلسلا ىلع وبل نرو اهنمب ناضمر رهش م0

 دّيحم نع فلخ: ميفاربا ىمسي 4 ىجلخلاب فعي نينرصملا هداوق
 دنأل نم علابتسا ةعايج عم رصم دودح رخآ ىف, نامل

 ة ةعامج هقيرطظ ىف هعم راصو ناطلسلل افلاخم رصم ىلا ىضمو مريغو

 ىسيع دارا رصم ىلا راص املف هعيمج رثتك ىتح ةنئتفلا بح

 اهب ةنوعملا ىلع لماعلا ٌىرشونلا ىسيع ناكو ههتبراح ىرَشونلا
 هنع زاعآف ىجيلكل عم نم ةرثلك مللذ نع* رجتن منكي

 ناطلسلا بدن اهيفو «ىجيلخل اهلخدف رصم ىلخاو ةيردنكسالا ىلا

 ؛همضو دضتعملا ىلبم ياكتاف برغملا مرما جالصاو ىحيرشل ن8

 هيلا مضو هب لعي ةاميف هيلع اريشم هلعجو ىماممل اردب هيلا
 اهنم لاوش نم نولخ 8 عبسلو «ةاريثك !دنجو داوقلا نم ةعامج

 رضم ىلا يبخل نم هيلا ايدك امل ئماتلل يجو للا 00

 <6) 0 كلذ كعب ملم. 65) 8 نأ“ م 8 همصس١. 42) 8 نطاوسع

 5. من, © ىحتلشل , 10م 31ة5ه2. ىجَتْلَصلا , ةيثط ه 2طفطقطأ
 11 ©. 0 هإ هروغ 56ءان1ا>:0111 ثاان' ١-1 3 دبع نب دبح

 هللا , 5عع. 21312121, 1, ان)“ب جيلخل ل نب 5 81 جيلخل نب ليا

 113 32 آهواتتنم 10011 اح ىبا 66058 ير 5 000

 11611 2012612 5+ ]22102 زتاطلا كانت, 1201363 جحيلخ 5015

 هععانتتتا (10. 740:ءاامط7/ عا لة تمص 7.), دمماطعات 7620 ينلخ ةانعأم-

 رتامغعمسد تاتا]دصح طقهاطعأر ءانتتت ]11921011 0 مونة اما ةد

 4 م:دعاععس0ل3 وأ 10م1 ىجلشل ععل ةءعيسلتتت>ت ةلاوطح

 0ع دخلهم عصمت. 1ع ءمصكاتتت 034111 ىجيلخأ مياربأ كات[73 1. اء 8.

 6) 8 هدراكام. رك) 0 هه. ع) 82 266 كتاف 6207 ردب. 206 1

 اع 2) 182 ريقك ننجح. 28 عسملو.
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 انامل ١1 نس

 نع كاوملا عطقو لينلا ٍليخدو رصم ىلا ىضملاو ركلا بوكرب ةرماو

 شيلل ىف نابيلس ىب دمح هيلا فحنو هيلع فقيضو هب ماثاف

 ءناكف اهب ىيذلا داوقلا بتاكو طاطسفلا نم اند ىنح رهظلا ىلع

 كلذ جرسكف ميقلا سيئر ناكو ىمامخل رحب هيلا بخ نم ّلوا

 0 املف ؛ 8يغو 00 داوق نم هيلا نمأتسي نم عباتت مث

 مايالا ضعب ىف 0, باقكعأ نيب ع عّقو مم 0 ايبذ 0-0 عانيب

 د وسب خيراغملا ضعب هامرف هنكسيل نوراه جم اولتنقاف ةيبصع

 طاطسفلا هعم نمو موه لخدف ربل ناميلس ىب يح غلبو هلئقف

 ىف ناميلس ىب يح ذل 8 ذخنسلا هذه نم رفص ىف خعقولا

 كرتي ال ناو داوقلا نم عبابساو نولوط لآ 7 عيمج صاخشا

 نأدغب ىلا مهب ثعبي ناو* #مأشلاب الو رصمب مهنم ادحا

 © كلذ 7 لعفف

 ىلع ىذلا 8 طئاخل طقس اهنم لوالا عيبر رهش ىم نولخ ثلتلو

 كيبعل نتيناك هلا. رادلا نم ىقرشلا بنالل نم لوالا رسل سأر

 0 0 ةيوركز نب نيس ىلع رهاط نب هللا كبع نب هللا

 0 © مصم» 2) ا 51 ما © 02. ؟12) 17 كتلك ال ناسكو»

 2 11 7 © ديقدو. 182ءاسلع © .هدط. نم. م) 8 هدارنو © هارد.

 0 © نيح | 5) 802[ 1 ىفنكملا ىلا ن1100 14 ء: خطا ١-1

 ام طحطعسأر 5ع 0ع510ع2ذكتتات 01100116 2110 1طن 13511271

 رز © هد 2) 8 الاون“ م) 8 ماشلا. 72 1 هد تس) © ل126



 نيفكامو .ويعستو نيتنتأ خنس كتلخد مل

 «ذلياخل ثتادحالا ىم اهيف ناك ام ركذ

 ىلا ةزصبلا نم: نيك ,ىك» هزات هةيجنت" نم ناك اهنا ل

 ىلا راصو ناطلسلا ىلع يوردل دارا هنا ركذ الجر دادغبب ناطلسلا

 ة © هةردحأو طساوب هيلع ضبق ىم هبلط ىف هجو © ارازن ناو طساو

 رازن هجوف كوعياب عنا 5 اموق ةرصبلاب فخخا ءدناو ةرصبلا ىلا

 م نييرصبلا خضرف ىف ماوفقوف دادغب ىلا ةنيفس ىف ععيمج

 ملافلا ىلع لجرلا اذه ليخ 0 ةضرف ىلا داوقلا نم ةعابج

 اناسنا 0 1 عست فهو لم "لف ا هلا نبا"ةيذب“ و

 م مر اا عيراردو ريرخل سنار عتعامج ةىلعو لامج ىلع
 05 ىلا ام فرعي ١ مهناو 2ىرد هنأ فلكجو ىكبيو تيغتسي

 اولصو ىتح ه«كلخلو عرللا بابو » نيرامتلا ىف هب اوزاجو ةاعيش

 © «كيدجلاب 7 نجسلا يف ع مدرب رمأت ىفتكملا راد ىلا

 اهيتحاونو شعوم ىلع ئموولا 0 سقنورمانأ ر اغا اهنم موحملا ىفو

 رات لاجبلا وبا بيصأت سوسط لهاو ةصيشملا لعأ مرغتف

 8 نيتلسملا“ م ةعاتجت 0

 برخل رصم دودح ىلا ناميلس نب دقحح راص اهنم مهحما ىفو
 دادغب نم نامزإب مالغ ةنايمد ىفتكملا هجوو هيورامخ نب نوراه

 هك 8 هسا 2 هاربا و8 رازث »ا 4) 8 ودحافا
 كاالك رض ارز ارطفت 02 0 4141 ظخعيسو 18 5.

 2)( ىلع. مث 0 همس. 2#) 7 ه») 13 5. م. 1آعزد0ع (

 خركسلاو ةذصع باب. 2 ) 8 © © 00 0) 1 سسعدور
 سفنئوركدا“ مت) ©. و. 7) 8 عم.



 ذكملس )١9 07-2

 ىرسالاب مداق ىنأو تارفلا ىف همهنم قرغ نم ىوس سفن ةثامو

 ©: مهنم لثق نم سود مهئاسور نم ةعامج مهيفو

 ىأ نم باتك درو ه*ذسلا هذه نم* ناب ايصمر رهش رخآ ىفو

 سوسرط نم هب رابخالا لاصتاب ليق اميف 4 ةّقرلا نم* هنادعم

 000 تل اصلا ها قره دانارو الغي فورعملا رهظأ هللا ناد
 ةخينيطنطسق لداعت اهنا اوع اوصزو مةيلاطتا ىعدت ةنيدع تقولا

 فيسلاب اهكأف ةفارز ما : ناك ني لحاس ىلع ةنيدملا هذهو

 1, مهتّدعب اهيبش* رسأو لججر مفالا ةسمخ ليق اميف لتقو ةونع

 نيتس مورلل :لذخا هناو ناسنا فالآ ةعبرا ىراسالا نم فذقنتساو

 هناو فيقرلاو عاتملو بهذلاو ةضفلا نم منغ ام اهلمحت ابكرم 0

 [رشبتساف رانيد فلا ناكف ةارغلا هذه رضح لجر لك بيصن ةردق

 بتكو كلذ ىلع. ريزولا فقيل اذه قاتكب. تردابو ,كلذب نوملسملا

 © ناضمر رهش نم نولخ رشعل سيمخل مري
 نب كلمل دبع نب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلل ميكنا مقاو

 © ليح نبي نابعلا 4 نب للا كبع*

 تك 2 ه2: 006 ىراسالاب. ) 0 كيعسو 4115 ىئعمو 5ع رض

 1هردغع 5110 طقاطات155ع 710عاغات1 ن0 5عع. 2) ( هت. ) 8 ةءمعأ

 5. م., ةءصعأ هقارزو قات” - 1[ ةقارز , 1خ ءغ ططقطقطأ انغ 6ع

 | 06 ةيكاكتا 09 2) 1 كفللا تاجير.“ 7)' 5+8: , "0 اهييس

 مهتدعب ز 14 مهلتم (#وك), ىكاان'2121-1. مهفاعضأ». هر 6

 2) 5 001 نأ و 1205550 َْن 3 ا ا



 !١9 خخنس م

 لاجرلا ىم هيلا مض نمو ةيسامشلا باب ىم نابيلس نب كيح

 © ريسملا ى قلب رم, لجر فالآ ةرشع ءاهز مو

 باتك «مالسلا ةنيدع نيعماخل ىف رق بجر نم نيقب ثلتلو
 كيتنلا نأ هيف ركذي -ناسارخا نما لجأ :ىئب ليغاصسا نم كرو

 ةىف ناك هناو ريثك فلخو ميظع شيج ىف نيملسملا اودصق

 جنم ءسورلل الا كلذ نوكي الو ةاليكوت ةبق ةتاعبس مكسع

 ىف ىدونو هيلا هّمض شيج ىف هداوق نم هلجرب هيلا هجوف

 ركسعلا بحاص ىصضمو* ريثك سان ةعوطملا نم جوخ ريفنلاب سانلا

 حيبصلا عم موسبكف نوراغ مو نوملسملا مافاوف دعم نمي كرتلا وك
 («فرصناو معوكسع ميبتساو نوقابلا مزهناو كريثك فلخ عانم لئقت

 © نيماغ نيمللس قعضوم ىلا نوملسملا

 نابلص ةرشع هجو مورلا بحاص نا ربل كو اهنم نابعش ىفو

 هوك تدصق عنم ةعامج ناو روغتلا ىلا لجر فلا ةثام اهعم

 © اوقرحاو نيملسملا نم هيلع اوردق نم اوبسو ماوراغف ثدحلا

 15 نم ابيس ىب مساقلا 9 نم باتك درو اهنم ناضمر وهش ىف

 اونمأتسا ىيذلا بزرعالا نا هيف ركذي و ناطلسلا ىلع* ةبحرلا

 ىطمرقلا عم ناك نمت مهيلاومو صيلعلا ىنب نم هيلاو ناطلسلا ىلا

 رطغلا مهي وف ةبحرلا اوسبكي نا ىلع اومزع مهناو اورحغو اوتكن

 افرك نأو 7نوقكاي نم اولتقيف* كيعلا ةالصب سانلا لاغتشا دنع

 20 نيسميخ ترسأو غنم تلتق ىتح ةليل هيلع تعقوأ ىناو اوبهنيو

 93 1 0 4) ةطات'ا3[هطقمتم الب ءارخ. 0 © لجر.
 2١ 8 طقعع هدصز ( اولتغقفر, 5ء0 م:0211ع ء5أ ذص 27عطع[0)0 8

 0000ا0ع ريتك 401556. 6) ( مهن. ريك) 0 ©. و. ى) ( هده. )8

 0123. , 522111113 1؟ةعاملات132 113.56125 ]705[ 6. نأو' 0 أوقف. |
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 قيبع نب مساقلا نيسلل قا ةنباب نجا ابا .ىنكيو اديح هنبا

 © «رانيد فلأ ةثام قادص ىلع هللا

 باتك ركذ اميف درو ةنسلا هذه نم لوالا ىدامج رخآ ىفو
5 

 هىف ليس اهءاج اهيلي امو ىبج نأ هيف ركذي ةىبج ةيحان نمو يس
 كلذ ىف ىنغ اضسف نيتلق نم 4اوح ىرغف ليل نم داو

 17 ىردلاو لرانملا :تيرخو ب تالغلاو | ىتناوم ا "كقرفو.ريثك  نالخ
 8 جهنم فكالي م ىم ىوس سفن انثاموم فلا «قرغلا نم

 نسب دمحم ىلع ىفتكملا علخ بجر ةرغ /دحالا مدي ىنو
 ديح#* نم داوقلا هوجو نم ةعامج ىلعو شيل بتاك ناميلس 0

 قا فورعملا كرابملا ىب ةفيلخو 2فقيجادنك ىب ىاحما وىنب

 ناوقلا نم ميغو ةروحشمك نب ة2ةقدنبو غلغيك ةانباو ّرغالا

 ةرابيلس نبا نم جرخو ناميلس ىب كيج ةعاطلاو عمسلاب عماو

 اا 02 ةشامشلا» نابدب ا هكيرصم لوظا سجل هيلع علذلو
 0 ةديرخ ناكو .اوزوبو اوجيخأ نيذلا داؤقلا ةعانج هعم كسفو

 هيورامخ نب نوراه نم لامعالا ضبقل رصمو 7 فشملل ىيدصات

 هلاجر باهذو هدعم نم فعضو* هفعض ىم ناطلسلل نيبت امل

 ا نم نولخ نسل لح رث ٌئطمرقلا نم لثق ىم لت

 ©) 0 هد. 0 6) 8 ىبك © ريح 6 5. م. 5عل كتنم 70. ط ةططققت

 ىتثط 5. م., 14 "ام ىيح (امح). آه © 2001611 اهيلي امو.

 00 نما م) 8وحن 0 208 اهرعلا» © ىرعلا, 14 قارغلا,
 )18 ةقفتع نم . ىر 8 هن 20 8 فيحادتجو © ذيك
 2) بد 07 نباو. كر طا 62 20015 5 م 6 روكاسمك,

 نإ © ([فسمد ىلا. 8)772 لتقف.



 ١1 خخنس مز

 نب مساقلا دادغب ىفاو رخآلا عيبر رهش ىم تدلخ ةرشع عبرالو

 ةىنب نم لجر هعمو تارفلا فيرطب هلع نع افرصنم هاميس

 نامأب هيلا ءلخد ةماشلا بحاص ىطمرقلا باككا نم صيلعلا

 ىف هلوخد ببس ناكو 4لدمح ابا ىنكي ئطمرقلا ةادك' حا ناكو

 ةىف لخد وه نأ «ناسحالا هدعوو هلسأر ناطلسلا نأ نامالا

 مأشلا ئدحاونب ةطمارقلا ءاسور نم ىقب ىكي مث هنا كلذو نامالا

 ضعب ىلا ةخعقولا تقو /رسف سيلعلا ىنب ىلأوم نم ناكو هريغ

 و ةعاطلاو نامال* ىف ليخدلا يف بغر رث تلفاث ةضماغلا ىحاونلا

 فين مهو مالسلا ةنيدم هعم ىمو وه ىفاوف هسفن ىلع انوخ

 00 يرخأو هيلا لمح لاب اولصوو ميلا نسج اونموأف الجر نوتسو

 ابيس نب مساقلا عم قوط ىب كلام ةبحر ىلإ هعم ىمو ةوه

 هلع ةىلا ةاميساىب. مسعلا لصو املك ىاررالا قل كد

 نب مساقلاب ردغلا ىلع اوعمجا مث ةلم #هدعم اوماقأ دعم مو

 عضوو عردابف + غمزع نم كلذ ,يلع فشوو هبا !ورمتاو انما

 م 0 ىنب نم ىقب نم عحتراف مانم ةعامج وسأو رايت يف فيسلا

 ىتح ةّدم اهتيحانو ا ضرا اومزلو ارو ميناومو صيلعلا

 فورعملا نا* هيلا ىحوأ اه نأ ةاملعأو هيوركز ثيبثل غلسأر

 رهظي ةهيلا ىحوي ىنذلا هماما ناو نالتقي هاخأو ئيشلاب

 © رفظيو اهدعب

 26) 6 ةللا تيبع." 2) 8 ه0 72 لختو6 62/16 كغ تل

 20011122 2 نامعنلا نب ليعاتسلا 2 6 ناسحالاب. رع

 © 3:2 43) ظ (مصاانس ظعاطلاب /) © 01022 ) مضومأ. 4) 15
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 اناراج ١١ خنس

 6 هنم عطق اب* ىمريو هيلجر ىنعي مث هيدي هىرسي رث ىرسيلا

 هنتجو مسارب ىمريو هقنع برضوف هسأر كييف ىعقي رث* لفسا ىا

 '0 حسي ةليلق ئرشالا ءالوه نم ةغامج «تناكو ءلقشا ل

 لتق نم غرف املف «ةطمارقلا نم اوسيل عنا نوفلجو نوتيغتسيو

 ىطمرقلا باحصا هوجو نم اوناكو سفنلا /منيتلتلاو ةعبرالا ءالوم 5

 كتبرضو * هالجرو هادي تعطقف رّثكملا /مّكق عئاربكو 0 رك د اميف

- 

 ةأدي .نعطق رث طوس ىتثام برضف ئطمرقلا مكق رم

 رانلا هيف تمرض بشخ ذخأ رث هيلع ىشْعف ىوكو «هالجرو

 ايلف ةايهضيغي مث هينيع خفي لعجت هنطبو هرصارخ ىف عضوو

 00001 اددح الحا هتلر ةعقبو دقتح تدر طك نأ .ارداخ+#
 7 نمو ناوقلا فرضتا لعق اًملفخ- «سانلا رئاس ربكو ةكدلا :ىلع

 ىف ىقشاولا ماقاو 7 ىطمرقلاب ليعفي ام ىلا رظنلل عضوملا كلذ رضح

 ىنح ةرخآلا ءاشعلا تمقو ىلا عضوملا كلذ ىف هباككا ىم ةعامج

 اادطلا رق ةفادلا ءاوصحأ  ىيذلا ىرشالا قاب نانعا ترض
 | السلا ىم لتقلا سو تلمخ ميلا اذه ىغ نم ناك امل 5

 دادغبب ىلعالا رسلل فرط ىف ىطمرقلا نحب بلصو رسل ىا
 انا بناج ىف نابآ ءانعيالا ممي ىف لتقلا داسجألا ترفنحتو

 © لعقف ةكدلا مدهب ماي دعب رمأ رث نيمظو اهيف هتدحرطو
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 م1) نس نالت

 ىتح كرتف هتجرخاف مدلا ةن ياه لاقذ كلذ لعف مل هلأس «كلذ

 نم نيقب عبسل نينثالا مهي ناك املو «دتوق هيلا تعجرو حعلص

 رما هلا ةخكحلا روضحب ناملغلاو داوقلا ىفتكملا ومآ لوالا عيبر رهش

 رضحو اهورضخغ ءاهروضغ ريتك فقلخ سانلا نم رخو اهئانبب

 5 مالسلا ةنيدع ةطرشلا ىلي ذتموي وهو ىقتاولا ديحص ىب دجا

 لجو اهيلع« 4 ؟لعقف“ كولا :شيلل !بنتاك :ناميلس نك 0-7

 هب ءاج نيذلاو ةقرلا نم هعم ىفتكملا هب ءاج ىيذلا «ىرسالا

 ىيذلا* ةطمارقلا "نم ىعسلا قى ناك نمو ناميلس كا دل

 ةطمارقلا رن لع .واوتا .دادغي, لا نما مهكر ةقرلا ن0
 ؛5اليلق اوناكو ظةطمارقلا ريغ نم ناذلبلا رئاس نم غوفرلا نه د

 لكوو غلامج ىلع اوفقوو ةكدلا اووضحأو لامج ىلع مهب ءىجن
 ليقو نيرشعو اغينو ةثامثلت اوناك مهنا ليقف نانوع عهنم لجر لكب

 فورعملا هيوركز نب نيسدل ىطمرقلاب ءىجو «نيتسو ةثامتلت

 يف لغب ىلع رقكملاب فورعما همع نبا هعمو ةماشلا بحاتكب

 دو ناسرفلا نم .ةعامجت امهعمو !ةاشغلا مامهيلح ليسا دن 2

 نوتلتو .ةعبرا هدقو 7ادعقأو ةكدلا 84) امهب ىعضف ةلاجيلاو

 قانعا تبرضو مالجراو غيديا تعطقف 7 ىراسالا ءالوه نم اناسنا

 عطقيف ههجو ىلع ه مطبيف لجرلا فخوي 7ناك دحاو دعب !دحاو

 هلجر عطقي مث سانلا اهاريل لفسا ىلا اهب « قلو مهيدي ىنمي
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 انا م١3 ذخئنس

 الثل هب كلذ لعفن هيلع «قزبيو هيلع اوعد اذا سانلا متشي ناك

 00 دل ىلصلا مى ةكد ءانبب :ىفتكملا رما رق اناسنا معشي

 هاعارذ ىيرشع ىف اعارذ نورشع اهريسكت* .يقشلا بنالل ىم

 «اهيلا 4 دعبصي جرد اهل 0 تو 1 اذ شع 00 وك اهعافتراو

0 0 0 

 0 هطرش باكاو هتاضقو ّىطمرقلا داوق ىم ةيحانلا كلت يف

 ىلع مدلسلا ةنيدم ىلا دعم افلخ# ىيذلا داوقلاو 550

 تلخ ةرشع ىتنثال سيمبل ةايذ رابنالا باب «ىاوف 0 فقيرط

 ىحلفملا ناقاخ جهنم داوقلا ىم ةعامج هعمو لوألا عيبر رهش نم م
5 03 000 

 نيذلا داوقلا /رماذ اهريغو فببجحا لنك نب قاكاسأ نب كيحو

 دادغب لخدف هعم لوخدلاو ناميلس ىب دكيحن ىقلتب دادغبب

 علخن ايرثلا ىلا ةراص ىتح ماريسا نوعبسو فين هيذي نيو

 علخو بهذ نم نيراوسب روسو بهذ ىم قوطب :قوطو هيلع

 جلزانم ىلا اوفرصو ارو اوقوطو /: عرج نيمداغلا داوقلا عيمج ك2 1

 كنا ةخماشلا بحاص | نع كت « ىجسلا أ ىرسالاب 0

 هيلا 0 رسم ةجركس ىفتكملا سيح ىف هو دخا

 0003 تمنح ١ ىلوملا ,فيقو  ايلذ* تيا لبا رثا ريثك مد هم

 ©6) 8 قزسو رز 1طد 2125ءطاعمعءاط ءا 0174 فصبيو. 85) 12 8

 60م110 121 ىف © قوك. 2 © اعارذ نورشع اهريسكت 000 هر
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 الا خنس لاند

 هسأر ذخأو هبلط ىف تيينعت كفو قده «دق ناعنلا نأ ليقو

 © هللا ءاش نا نينموملا ريما ةبضح ىلا سوكلا عم ةدهلجو
 2 دل

 ىلا ةماشلا بحاص لخدا مركملا ىم نيقب عبرا نينثالا موب ىفو

 جابيد ةعارذو رسبرسح سنرب ( بلع جلف ىلع سانلل ارهاظ هةقرلا

 همدخو هنايلغو هتضاخ ىف صخشو ناميلس ىب ديح عم هركاسع

 لجو دادغب ىلا خةقرلا ىم هللا كيبع نب مساقلا هعم صخاشو

 كلذو ةعقولا #ىراسأ ىم ةعابجو قوطملاو وثدملاو ىطمرقلا دعم

 ركُذ اميف مزع كادغب ىلا راص ايلف «ةنسلا هذه نم فص لوا ىف

 10 لقدلاو لقد ىلع ابءلصم مالسلا ةنيدم ىبطمرفلا لخدي نا ىلع

 ذا ليغلا اهب زاتجج هلأ باوبالا تاتاط مدهب رمأت ليف رهظ ىلع

 خفاصرلا بابو قاطلا باب لثم كلذو لقدلا نم رصقا تناك

 هيلع مزع ناك ام لعف ركُذ اميف ىفتكملا /يمهستسا رث ءاهريغو

 ىسرللا بكرو اًيسرك * 8نامزإب مالغ و ةنايمد هل ليف «كاذ نم*

 15 فصنو نيبعارذ لييغلا رهظ نع 0 هعافترا ناكو لكما ورهظ ىلع

 خكبص ة:دادغب مالسلا ةنيدم ىفنكملا لخدو ليق اميف #عارذ

 نيب ىرسالا مدقو لوالا عيبر رهش نم انلخ نيتليلل نينثالا ميي

 ىيطملاو ريرح سناربو ريرح عيرارد يلع نيدبقم لامج ىلع هيدي

 ةبشخ هيف ىف لعج دق هتيحخ نجرخ ام مالغ هطسو ©« ىف

 هم ةّقرلا لخدأ امل هنأ كلذو ماجللا ةعيهك هافق ىلا تّدشو ةطورخ#

 ©6) 83 هرت, " 2) 28 هليكاتو, م) 0 هيلعو. 06) © ىرسأ.

 ه) © اهبيحنو. رك جبيقتسا همم. م) 8 5. تم, © ةئانسلا

 7.1587 او © زامزاب. 2) 0 نطق



 انادجإر ١1 خنس

 قرشونلا ئسيع لزسي رو سانلا لمحو لولا تقلا ىف ثلبج
 ام ىلع هنلاجرو هناسرف ءعم مهقلخ ةفقاصم نم داوسلل هاطباض

 نم ىلا اعيمج سانلا عجر نا ىلا هعنيوم نم لزي رث 4هل هتمسر
 لزن ,2> هيف تفقو ىلا عنيوملا ف قرضم تبرضو عضوم لك
 وقتسا ىتح برغملا تيّلص نا ىلا افقاو لزا رثو اعيمج سانلا ه

 ىلع هللا دي ترتكاو تلوذ مث عئالطلا ىف تيهجوو هلعاب ركسعلا

 نينموملا ريما داوق نم ىحا قبي رثو روصنلا نم هب انأنه ام

 ةكرابملا ةلودلا هذه رصن ىف مةياغ /2ريغو مجعلا الو « هناملغو

 حارتسا املو ءاعيمج مهيلع هللا كراب اهوغلب الا اهل ةكانملا ىف

 جبصي نا ىلا ركسعلا يراخ ميقنل اعيمج داوقلاو تجرخ سانلا 0

 ركشلا 8 عازياو ةعنلا مان هللا :لأسأو عقت ةليح نم اًدخ 8سانلا

 ةيملس_ ىلا ارا م نادل ا ريزولا اندبيس هللا رعا اننأو

 مهف ةرفاكللا عم* رافللا ءالوه نم ىقب نذ هنوعو 2ىلاعت هللا نمي

 نا يانتحأو «مايأ ةتلذث 7 ذنم اهيلا راص دق 1هناذ ةيملسب

 ىنب نم برعلا نوطب رئاسو داوقلا عيمج ىلا باتكلاب ريزولا مكقتي :
 هذه ىف ناك ام ىلع ريخل اعيمج جيرجج ميم ىنبو بلغتو نابيش

 ىلع هلل دبألو ٌةياغ ريبك الو ريغص ٍهنم ىحا «ىقب اف ةعقولا

 معمج ىف تممّدقت اًملو 2ةينلا همامت لأسا هاياو هب لضفت ام

 / لغبلا قاو ”باذعلا ىنأ سأرو «لمحخل ىنا سأر دجو سوغولا

 كالت ككام ىف ه1< هر © افناضم 326 6 © 30 كر © 02

 ء) ق0 0عصسلتتتت 710 برعلا لل رز كوه 0) ل5 52 مآ ©
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 ا خخنس را

 لق 17 5 كرابملا نسب خفيلاخ تاج تقو ىف 1 لكو

 مو ةفيلخ باكا عيمجو سراف ةثامتلث ىف ةفيلخ احانج هنلعج

 عوعبتاو ةييظع ةلتقم ةرفللا نم لتقف ةميفقو نابيش ىنب نوكراعي

 انيلا * يلا 8 © كعم نمو ناعنلا فح : 0 0 :خفياخ

 ةنميملا ىف 2 وعم 5(ناك نمو 0 روعشمك نبا نمكو نادل

 اذا فيجادنك ند 9 ناكاسأ نب * كيكو [رسهيكشوم فيصوو

 (١ فقيل نب رجاهمو :ليحت نب ةعيبرو * 7 ىمقلا كرابملاو غلعغيك

 فيصوو ريبللا 0 نب هللا دبعو 7: اح نسب رقظملاو

 0 8 نك 7 0 نب 5 كا ا قا

 عاناسرف 00 نوانقي اا ادب ملف نادك ىسب م ىلع ليح

 15 0 تزواجتأ نأ اكلو ؛لايمأ :دشيح وةسكا ريس ىنح تلاجرو

 لايتحالا ىف ةديكم راقالا نم نوكيا نأ تفخ ليم“ فصنيا فلا

 م ختعمجو نوقف نا ىلأ نفوق داوسلاو ةلاجيلا ىلع

 دقو نينمومل ريما ديطم كرابملا نطملا ىحي نيبو ىلا ٠ نما

 ©) 8 اهورسكو. 6) 8 هزت. م) 8 5. م, © ىروسفلا» 2) 8

 5 1و 6 روكاسمك. 6 0 مع 70 151 ندكسوم 6 (نايتكا سوم,
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 نر ١5 نس

 سراف ةئاعبراو فلا ىف جنالطب نم ةعابجو * 3ىراملو « ىطخل

 كيدسلاب فورعملاو ىصيلعلا ءابيلك جهتنميم ىفو لجار فالآ ةثلثو
 ديمو ّىصيلعلا ارإل اباو ىصيلعلا نب 2نيسملو ّىصيلعلا

 ىتثام اونمكو سراف ةثاعبراو فلا ىف هثارظن نم ةعامجو /ىصيلعلا

 "1 هنن ريب ورح يسن "كو انهيلا 9157 اولاري لف سر »

 وئاسو ناملغلاو ءايلوالا تتحتاسا دقو لجو زع هللا ىلع نيلكوتم

 ىنخلا سودوللا ل اضعب انضعب ىار املف “ 8#تدعوو ريغ سانلا

 وهو ناد نب نيسمل ىصقف :طايسلاب ايض* ترسيم ىف ناك
 [هءازج ىسحأو هيلع هللا كراب نيسلمل 8 هلبقتساف ةنميملا انج ىف

 عرودص ىف افورسكف هحامرب هباكصأ رئاس نم :«دعضومو ههجوب 0

 اوضرتعاو فويسلا اوذخأت هيلع ليحل ةطمارقلا دوو هنع « اوُلفناذ

 عفو ليا 3 "نراك ةئامتسا هرجتفلا راقللا نم عصف دنجولا ايض
 اولوو ةضف قوط ةئاغبراو ةسف ةئامممخ“ نيسلمل باككا ذخأو

 ةلجو ةلج اولازي ملف هيلع اوعجرف نيسممخل عبتاو نيلولغم نيربدم
 ةللا مانفا ىتح ةعابلل لعب ةعاملإل هنم عرصي كلذ لالخ ىفو دو

 ناودرللاا لجتر «لجر ىنتام نم لقا آلا ٍهنم تلفي ملف لجو زع

 نمو مداخل م نميو اًميس نب مساقلا ىلع هتنميم ىف ناك ىذلا

 ىتح* لمرلاب عولبقتساف مين ىنبو نابيش ىنب نم امهعم ناك

 0 © ىطخان )0 ىيللو. 0:00, كتلك“ )668.5:
 10011. 2051 نب ه1 011 013 هز 1ص ء00. 1ع 11عدتقع ان]1غ1-
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 00| 6 2266 هرصص13 022. ىي) 8 اندر © اقر. 0 نيقرت فم.
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 م9) ةلنس مررسو

 هوما نم تلحر مرحنا نم نولخ لايل تسل ءاقلغلا موي ةف
 ركسعلا عيمج ىف «ةنايلعلب فعي عضوم ود 5 ةناورقلاب فورعم ا

 ةرسيملاو ةنييملاو بلقلا ىف هبتارم ىلع هب ©انفحزو ءايلوالا نم

 ذكفنا ىطمرقلا رفاذلا نأب ربخل قافاو نأ نحل ملف كلذ ريغو

 ةفالآ ةثلث ىف هتادك ىحا ناعنلا نب ليعاملا ىخا نب ناعنلا

 هنيب 6 عنمتب افرعي عضومب لون هناو ةلاجرلا نم فلخو سياف

 ةرعع ناك نم هعيمج هيلا عيتجاف اليم رشع انثا ةاجح نيبو

 خلاجولاو ناسرفلا نم ىحاونلا رئاسو / ىصيصغلا ةخيحانيو ناعنلا

 ليلدلا تلأسو هرهظا رثو اعيمج سانلاو داوقلا نع كلذ تررسأف

 ؛0 ةتتس هنا ركذف هنيبو اننيب مكو عضوملا اذه نع ىعم ناك ىذلا

 وح ريسملا ىف هيلا تمكقتو لجو رع هللا ىلع تلكونف لايمأ

 ةيبعت ىلع عتدجوف ةرفللا تيفاو: تح انتسو اعيمج ناقل

 ميلا انرسو © انوكأ يارفحز نيلبقم انيلا اورظن املف هعئالط انيارو
 نم 2 ىنربخا ام ىلع جترسيم ىلع اولعجو سيدك ةظتس اوقرتفاف
 5 نورا مالغو 8 لمخل ايار : ىصيلعلا ارورسم عتاسور نم هب ككل

 فلا ىف ىولعلا ىلعي اباو 7 ىفاصو 7ءاجرو باذعلا اباو ىصيلعلا

 عترسيم فلخ سراف ةئاعبرا ىف انيبك اونمكو سراف ةئاهممخو

 ىنأب * فورعملاو « ئصيلعلا ناعنلا بلقلا ىف اولعجو انتنميم ءازاب

 <) © هدص. )3  28 هيوارعلاب, © ةداورعلاب. مه 5:ع81 0 دئابلعلا
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 اا ا ذخنس

 اكلك نإ هيللا مدقيو, الم لصفلا ابا ىتكي هل اخنا ليق اميق

 همع نباو وه بكرو هيلا ريصيف عضوم ىف رهظي نا ىلا ىداوبلاب

 ما ال5 نحل سور هل مالغو هبحاص# ىيطملاو تكلا ىيسلا

 ةيلادلاب فرعي عضوم ىلإ ىهتنا ىتح ةيبلا ىف اضرع ةفوللا ديري

 فلعلاو داو ل! نم ههلعم ناك ام كفنف تايفلا فيرط لامعا نم ة

 لخدف* ءيلا نوجاتكج ام هل ذخأآيل دعم نك نم ضعب هجوف

 ءديز اوركنأت ةهجاح ءارشل قوط نبا ةيلادب ةفورعملا ةيلادلا

 ةيحانلا هذه ةحلسم ىّلوتملا ملعأت 2 ْمَمِحَيف هما نع لثسو

 ىب ليك نب دا ةفيلخ /ةربخ 3 فرعي لجر وهو 0 هربخب

 فيرطو ةبحرلاب نواعم ا ىلع ىفنكملا و نينموملا ريما* لماع نرمشك د

 نأ نيخأت هيخ نع لجيلا اذه لأسو ةءامج ىف بكرف تارغلا

 هيلا ىضف رفن ةثلك ىف كلانه ةيبار فلخ ةماشلا بحاص
 8 ةربخ هبأاو نمشك نبأ عب هجوناف عبحاص ىلا هب #راصو مثدخأف

 اولتق نا دعب بلطلا نم شويلل تعجرو «2ةقرلاب ىفتكملا ىلا

 بتكو «هءايشاو ىطمرقلا ءايلوا نم هيلع !وردق نم عيمج اورساو ؛5

 ميحرلا ناجرلا هللا مسب ةعفلاب ريزولا ىلا ناميلس نب دمح
 و نيعللا ىطمرقلا ربخ ىف هللا هزعأ ريزولا ىلا ىبتك تسمدقت دق

 ناك املو هللا ءاش نأ لصو دق نوكي نا وجرا امب 5 هعايشاو

 2©) (© م.عم. 7 © 0 © 8 هدوركناف 0 مبزو 14 ميار

 4) 8 5. م., © هغ 1طص 1[ةكءااعمروعاط , 215. 5ءكط عال مكابجن ر 001

 تاس جالجلتو ىمالك رهغتف 14 هينكف. 10120 ُُ ملعأو. هز (ن

 ءأ [طط 1. ةريش. ير 8 5. م., 0 كربتح» 1طدح 11. 1غ 2ع©. (ن1 ]11ق75-

 501! 201 تمن | 81د. || ةصص٠ 2. " ي) 82 هده. 2 0 ىدضمو.

 000 د ودول مز 10 0 ةهلفناس مكست بناتك. 2) 8 نم



 م١١ ذخنس ارا

 نينكامو نويعستو ىدحأ ؤخنس كلخد مد

 «ةليلخل رومالا* نم اهيف ناك اع ربشل ركذ

 بحاصو ناطلسلا باكا نيد ةعقولا ةرما نم ناك ام كلذ ىف

 ' ”ةمانشكا

 5 خعقولا هذه ىع بشل كد

 مالسلا ةنيدم نم ىفتكملا صوخش ىركذ ىضم دق رغعج وبا لاق

 اميف هشويج ههتبو ةقرلا ىلا هريصمو هبرخ ةذنماشلا بحاص وك

 نب ديح ةماشلا بحاص برح 2هتيلوتو صحو بلح نب

 هذه تلخد املف «هبلا هداوق, هشيج رما هرييصتو بناللا ناميلس
 0 ناييلس نب كم ىلا هللا ديبع نب مساقلا هريزو بتك ةنسلا

 اوراسف هباكصاو ةماشلا ىذ ةضفانم ماي'و ةرمأب ناطلسلا داوقو

 رشع انثا ليق اميف ةامك نيبو منيب عضوم ىلا اوراص ءىتح هيلا*

 نم نولخ تسل ءاثلثلا مدي ىف ىطمرقلا باككا هب اوقلف اليم

 هباكتا نم ةعامج ىف وه فلو هباحصا مكق ّىطمرقلا ناآكو مرا

 ؛: برل منتسمحتلاف هءارو داوسلا لعجو هعيمج ناك دق لام دعمو

 باحصا مزهف متّدتشاو ىطمرقلا باككاو ناطلسلا باككا نيب

 ىف نوقابلا قرفتو ريشك رشب علاجر نم ةرسأو اولتقو ىطموقلا
 نم نولخ عبسل ءاعبرالا خليل ناطلسلا باكتا ععبتو ىداوبلا

 لمح ةزهلاو لولغلا نم هباكتاب :لزن ام ىطمرقلا ىار اًملف ؛مرحمل

 2) 0 تادحالا. 2 65) 8 هزه ")048 5. م., 6 دفقسملا كل

 هلونو. © © نأ كنا رآ) © هذ (9) © تا /) 0 اولتقف

 أورسأو انأ 14 1 2) 400101 هي 14 : ةرثاط 01100116



 مرعب "ار. زان

 اننيب هللا مكك ىتح ةيحانلا كلتب نم هةدهاجت اهب نيبيقملا

 دءاقب هللا لاطأ نينموم ا و يم كك تلو نييكاشل ربخ يو

 ع هلم ملع ىلع نوكيل ىلا 0 ا سما ع ىفلخ 3 تبسلا

 هدا: توفت ناك ءذيمانا ىلا قوفنلاب يع وللا . مادا قرصا 3 نا

 ايلا ريثما ىلع هللا 2متإ هللا ءاش نأ ذب قمأب اه .تيلثتماو :

 نكصو ىنيلاعلا بر هلل ىبللو هتاكربو هللا .ةحرو نيينموملا ريما .ىلع

 ©رايخالا نيرهاطلا مدتيب لها ىلعو ىبنلا* ديح ىلع هللا

 ةماشلا و بحاص ىلا شويلل هللا ديبع ىب مساقلا هجو اهيفو

 ناوبد هيلا ناك د بناكلا ناميلس ىبب ديجح -_ ىو 10

 0 هل عميلاب

 هلعسي 2 لخ رخآلاو مداخ اهدحا مورلا بحاص الوسر درو اهيفو

 الاس ام ىلا ابيجأت هيلا هب ثعب نيملسملا نم ىراسأاو مورسلا

 © ايهيلع علخو
 هللا دبع ىب كلملا دبع ىب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب ٍجحو

 ت) طا ك6 ةدماجلا 1آ0ءاسلع 8 هده. نمر ( 226 كلت نم.

 6) 8 نا. ©) ( دتماقأ راد مز © ماو 5 زاد 2 6 كلعاو

 ءكأ 802. ركز © ءلاو ةةصختسم ءا لعتص0لع نيبيطلا ى) 0 فورعملأ

 بداصب. /) 8 هل خعاطلاو. 1ءادلع © هدم. هدصحصتت 0 جاحو.

 كر الفا 5. 8.



 رن زازا

 ىرئاشعو ىاكصأ نم هيلع تردق نم « لك ىف ضوهنلاب هبانك

 ة لك نبعلاو عريسب ريسماو متكضاعم» شيل ةفناكمو عئاقلل
 زعا باتللا اذه ىلا لصي رلو هتمهفو هب نورمأبو هيلا نوموي ام

 نم اًثرط تلانف ةروصنملا شويمل تفاو ىتح نينموملا وهما هللا
 6 قب“ رورسم "نم: هيلع -تراولا ايتادنلاب اوقرضّتاو هيحتك نبا ن7

 رورسم باتك لع درو رث ةيماثآ ءةنيدع وقليل ةيعادلا نجا

 ردص ىف هيف ام منصصنقا ناكل باتكلا' ءذجرد ى:8 تا ىبأ#

 قريشعو شاك نم ًاًيهنت نم و عمجب هيف ىرمأب 2اذه قناتك

 هبامتك 4كورو ناكو دنع فّلختلا 8 ردو هابق ام ىلا ضوهنلاو

 م ةقرع ةنيدم علقم دكيبع /كبس قراملا لوزن اتدتعا مص تقو ىلع

 لطأو ائدلب فراش دقو لجارو سراف نيب هام لجر فلا ءاهز ىف

 لاطا نينموملا ريما دبع دياولا نب دجا هجو دقو انتيحا ىلع

 مانعمجغ ىقاككا عيبج ىلا تهجوو هباككا عيمج ىلا هءاقب هللا
 نئاكل اذه رابخا فرعنل ةقرع ةيحان ىلا نويعلا ةانهجوو انيلا

 ىدب هللا رفظي نأ وجرنو هجولا كلذ اندصق' نوكيف ديري نِيأو

 ىف فقراملا اذه لوزنو ,:ثداملل اذه الولو هن هتردقو دن هنم 2

 قاما ةعامج ىف ُترْخأِت اَمَل اندلب ىلع هفارشاو ةيحانلا هذه

 ه داوقلا ىديا عم ىدحي نوكنل ةيماثآ ةنيدم ىلا ضوهنلا 7 نع

 ) © هدص. 2) © لكي لعلاو خريسمبب 20 8 مصهاع 20014 مالسلا»

 40 5 0 0) © جرد. /) (( نتضصضيقا. ي) 8 ءا 0 عيمجع.
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 نارا 3. ةنس

 اهيف «دتجتتي امو ةيحانلا رابخاب انيلا ردابتو ناجالا نع فركاو

 هللا كناكس هللا ءاش ناءافما نم اعيش انع تفكت» الو

 نيبلاعلا بر هلل كبتل نا ماوعد رخآو مالس اهيف 3 عتيحكتو

 020  لفخا* .ىلعو: هللا ,لوسر  ءدمحت ىدج :قدع هللا ىكضو

 © اريتاك ملسو

 دبعل ميحرلا نامولا هللا مسي هلا هلا لجمع تانك عكشين

 لاثم ىلع هلك ردصلا مث هللاب روصنمل ىدجملا مامالا ءدجأ هللا

 ىذلا بانالا ىف انبيكح ىذلا مهلماع ىلا هباتك هردص ةخخكسن

 ال * هيلع ,هللا ىلص, نييضولا ريخ نلوا ىلا :باتكا اذه لبق

 تاكو هللا هجروا نينموم لا ريما ,لع مالس: 2ىئاقنعلا ىشيع

 ةرصنو هدييأنو ةزع مادأو نينموملا ريما ءاقب هللا لاطا كعب امأ

 عيا

 ىف دازو هيللع همعن غيسأو هتداعسو ءدتمعنو هتماركو هتمالسو

 ريما ىدحيس باتك لصو ناك دكقف هيدل 5هلضفو هيلا هناسحا

 ضعب ذوغن نم ناك ام ءهديف ىنملعي هءاقب هللا لاطأ ىينموملا

 ءادعأ ةدهاجمل انتيحان ىلإ هداوق نم دثق عم ةروصنملا شويا

 اونك ثيح مقبلطو ”ميخحذ نبا نئافلو :صيصفلا ىنب هللا
 ىف ىرظن كلن رع هللا مادا ىرمأبو معايضو جبايسابو هب عاقيالاو
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 )1: نس _

 نيملاعلا ىلع هللا ةفيلخ نيققانملا ٌلذمو نيملسملا ماماو نينفوملا

 لناقو نيدحالملا لكي _بمو نيدتعملا مصاقو نيلاظلا ىكصاخحو

 نيتيضنسملا ءاسبضو نيرصبملا جارسو ىيدسفملا كلعهمو نيطسافلا

 ةرفعج ىلا اريثك مّلسو نيبيطلا هتيب لها ىلعو هيلع هللا ىّلص
 59 0 : ١

 هلا ال ىذلا هللا كيلا دا ةىتاف كيلع مالس ئدرلا كيج ىببا

 ام هللا لوس, هءدّيخن ىّتَح ىلع ىلصي نا هلعساو وه الأ

 هللا ءادعا مرابخا نم كّلَبق مثدح ام* انيلا ءىهنأ كقف دعب

 داسفلاو ثبعلاو ملظلا* نم دورهظأو كتيحانب هولغف امو ةرفللا

 ؛0نم كانه ام ىلا :ذغنن نا* انيارو كلذ ةانيظعأت 2ضرالا يف

 يف نوعسي ىيذلا نيملاظلا 1هتادعا نم هب هللا مقني نم انشويج

 ىلا نينموملا نم ةعامجو ”«انتيعاد اريطع انذفنأو اداسف ضرالا

 جيلا انرعوا دقو ردا ىف ىنكأو ”ركاسعلاب مانددماو صم ةنيدم

 وجين ىعأو اون ثيح هللا ءادعأ بلطل كتيحان ىلإ ريصملا

 ؛: ضلاثما ىف اندنع .هدئاوع نسحا ىلع هيف هللا هانيرجي نا

 م. كقققو :انتاوللا "نم الدكم نم انولفو كتف نشف

 خعاطلا نع قره نم كك 3 هاندوعب لزب م ىذلا هرصخلو و هللاب

 «) آم 8 طب 1. نييضرلا“. 6)( تاو. 2 8 هد 2) 8 01
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 اننا .1٠) ذخنس

 اشتيج ىطمرقلا ىلا شويللا سو ءاهلونف ةّقرلا ىلا ىهننا ىدح

 8 شبج دعب

 نب مساقلا نم باتك مالسلا ةنيدم درو لاوش نم انلخ نيتليللو

 رحب نم فشمد نم هيلع درو اباتك نا هيف بخ هللا ديبيع

 بحاص ىطمرقلا عقاو هنأ هيف ربخ نولويط نبأ بداص ع

 نم تلفأ نم ىضمو فيسلا هباحا ىف عضوو همزهف ةماشلا

 انا نب نيس وتلا ىف: ةدجو :نينموملا نيما نأو 'ةيدابلا وعأ

 © تاوعلا نم ويغوا قود نما

 نك نيرحبلا ,نم»:تاستك ركذ!ااميفأ: مايالا هذه ٠ اضيا 6 دروو

 نمي رفظف ةطمارقلل انصح سبك هنا هيف ركذي «ءاوناب ىبا اهريمأ 0

 كرو 5 اميف اهنم ةدعقلا ىذ نم تملخ هةرشع ثلقلو «2هيف

 ةبارق عقاو هنا هيف مركذي نيركبلا نم اوناب نبا نم رخآ باك

 همزهف هتعاط لها ىلع هدعب نم هدهع ىلوو ىبانإل ديعس ىبال

 هباككا مزهنا ام لعب ىجوف فيطقلاب موزهملا اذه ماقم ناك

 ©و اهحتتقاف فيطقلا لخد هناو هسأر زتحاذ ىلتقلا نيب اليتق ؛5

 ناكلا هللا شب '  هلامع دعب: ىلا :ةفاشلا .بحاص .تتك !ىهو

 ةللاب روصنملا 1 هللا دبع ىب دا هللا دبع نم* ميحرلا

 ىلا ىعادلا هللا مك مكان هللا رماب مئاقلا هللا نيدل رصانلا

 يمل هللا ليسر كلو نم راتخملا هللا _ميوح“ نع. باذلا هللا :بانك

 ©2) © هدد“ 6) 8 هذ. 2ك ظ ل 1 24) 0 04 ربخل.

 )ل0 اوذاتو © اوناد هك اونانح» ٠ رك) ( ربك قر 6 تى ' 7

 كنع نم انك 81 ت8 , 82/2 متن 125227212. 117: 1. 0127

 خ35 ىكطات' 1121-1 ةقدتح 11, |“. عون



 1 انارارال

 ةدووكز نبأ نم وعشت ام نوكشب ىفتكمل ا ىلإ اوكشك وصم لفأ

 ددعلا الا هنم فبي مث هناو هلاجر امهلنقو هلبق هيخا نم اوقل

 ىفتكملا براضم «تبجرخأ ناضمر رهش نم نولخ سمخو ءريسيلا

 5 ىفتكملا جرخ ةنم 5 نيلخ 6 عبسأو ؛ ةزيسافتلا بايب * تبرضف ش

 «هشويجو هناملغو هداوق هعمو ةيسامشلا بابب هبررضم ىلإ ركسلا ىف

 6 فصنللو «لصوملا فيرط كلسو رحسلا ىف ةيسامشلا بابب هبرضم

 نانطب ىداو لزنف بلح ىلا رغالا وبا ىضم اهنم ناضمر رهش نم

 1١ ةعامج ركُذ اميف عزنف هباككا ةعيمج دعم لونو بلح نم ابيرق

 ديدش امهب ناكو هاب نودوبني ىداولا اولخدو جبايت هباككا نم

 فورعملا ىطمرقلا شيج مقاو نا «غكلتذك 2 انيبث* كلا

 ىلع عسبكف قوطلاب 4فورعملا رجب ىقو ةماشلا بحاصب*
 رغالا وبا تلفأو ركسعلا بهتناو اريثك اقلخ ٍهنم لتقف لال كلت

 :٠ لجر فلا رادقم هعم تلفأو بلح /ملخدف هباككا نم ةعامج ىف
 هيلا مص مدق  ناكو لسجارو سراف نيب. ةفالا ,ةضشعا ىف نا

 هلاجيو .ةنغارفلا داوق نم ناطلسلا, .باب "ىلغ ناك 6 نم هعمل |

 بلح باب ىلا ىطمرقلا باكا راص رث ءريسيلا الا هنم تملفي ملف

 اوفرصناف كلبلا لعاو هباكتأ نم هعم ىقب نمو رغالا وبا برات

 90 خعنمالاو لاومالاو حالسلاو عارللا نم هركسع نم اوذ حا اع دن

 شيل نم دعم نمب ىفتكملا ىضمو «هنيب نمنك برح دكعبا

 ©( 15 تلج رشح. 6 0 002 26 كتسمأو. [5 5,0 2) 5 023

 ك © جفا.. ير 8 اولخدخ" )6 ناك دقوا ا



 لازال )1. نس

 تلقف باش ىف ومو ىكبي وتو سنرب هيلع ليج ىلع هيف ىنبا

 اك نيقن' ببطتملا لق: «كصلخ الوم 3كنع هللا "فق: ال مهل

 اهتطعأو اهحرج تجناعف اهب اهتيصوأو تءاج امل ةببطنملا ىلا
 تعضو دق تلاقف اهفيصنم دعب اهنع ةبيطتملا تلأسف امهم

 نم * جيولا تجرخُ تحفنف ىكحفنا تلقو ع ىلع ىدي5

 دعت 2 ملف ثتدضمو ةنم هأربت : اهارأ امو ىدي تح نم « حر

 © انيلا

 نب مساقلا ضبق ةنسلا هذه نم لاوش نم تيقب ةرشع ىدخالو

 رت هنا كلذو هسبحو ىنارصنلا وريع ىب نيس ىلع دلل كي

 ءدرمأ ىتح هدنع هيف حدقيو ىفنتكملا ىلا هرمأ ىف ىعسي لوي 10

 ىلع ضبق نيح ورع نب نيسلل بتنتاك برهو هيلع صضبقلاب

 ىدوثتو هناريج لزانم نتسبكو بلطف قاريشلاب فورعملا نيسمل

 فرص هنم .نيقب عبسلو «لجيي ملف اذكو اذك هلف هدجو نم

 ةعملل ىفو دادغب نم جوخ نأ ىلع هلونم /ىلآ ورمع ىب نيس

 ىلع طساو ةيحان ىلا ردحو ورع ىب نيس 00 اهدعب لأ 45

 00 01 -  نالخ هلق هضاك "ئراريشلا ةانجوو  قفنلا نجم
 © ةدعقلا

 ىفتكللا رما ةنسلا هله نم نان دقن حا نا ساعلخ كلك

 كانبرا ىلمرعلا بر صوخشلل بيقاعتلاو ةقازرا كنلل ءاطعاب

 نأ كلذو رانيد فلا ةثام ةذحاو ةعفد ىف كنكال قلطات ماشا 50

 فل 6 هرطت تراك كيلع تل 6 زاركتت ٠ ةكانتا -1)2 © 5

 ) ]5 ومآ. رق 6 يم“ 21 3 جرا 5.7 زر 15 هدرصن 0! 2) ©

 برح ىلأ.



 .١3 خنس لارازاإ

 ةنهتفلخ «فاعض تانب ىلو ءىش هنم ىحي ىف سيلو تيكو

 كيلع تلاقف قانب ىلا ّلضأل انهه نم ىنيصتخ لاح ًاوساب
 تشان كصلخ هناف كلذ 0 موقلا رخآ ءاج ىنذلا لجنلاب

 هدي تلبقو هيلا نيمدقت ©فرصنا ايلف تيسما نا ىلا ىموي

 هذللا :قانغأ بقر. كيلع  ىقح بجو دعس ىحفس اي تل ١
 ىل تنذا ناف ءارقف فاعض تانب ىلو ىنتيطعا اب كيدي « ىلع

 كيدي نيب 1 كنمدخي ةىتح قانبب كعيجأف ىضما نأ
 اهعم* اوضمأ /لاقف هناملغ نم اموق اعدخ معن تلق نيلعفتو لاقق

 ىقولمحت اوعجراو اهوكرتا رث اذكو اذك ةعضوم اهب م اوغلبت ىتح
 ؛0.:ىنباب انا .اذاو ريسن ىك مامنيبف تلق.« اوضمو ةباد ىلع

 نينذلا ميقلا هب 6 ىنربخ اميف ئيسارف ةرشع انرس انك ىقو ضكري
4 

 7, نيتيجتو نيضمن ككنا تع ةلعان اب 1لقو ىنقحلف* ىبعم

 فيسلا فرط 0 ىنقحلف موقلا هعنف « ىنبرضيل هفيس ّلسو كئانبب

 أوراسو ىنع ىكنتف م هوداراذ هفويس موقلا ليسو ىفتك ىف عقوف

 ؛ة قوكرتف ميحاص هل هامس ىذلا عضوملا ىن ”اوغلب ىنتح «ى

 فصوق ىحرج يالعل تفط دقو * انهه ىلا :تمّدقتف اوضمو
 *نينموملا ريما مدق اهلو تلق ةانهه ىلا نتجن عضوملا اذه ىل

 كتيارف هيلا هءوظنأل تجرخ هباككا نه ىراسالابو ىلا

 ©) 0 افعض. 2) © هده. ه) 8 ىع هيلاسف. 4) 8 نفرصنأ.
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 لارارلا .١ خنس

 5 قوخاو ىماو ىا* !وحخف انوتا موقلا ءالوه ه ناو اًهجو سانلا

 تيكبف ىلتق اوداراذ ءاهوريط لاقف هباككا ىلا ىنعفدف ىنجرخا

 قذخأت اهذخ لاقف ىل اهبه لاقف هداوق نم لجر هيحي نيب ناكو

 ال اولقو هفويس اولسف هباككا نم مايق سفنا ةتلث هترضك ناكو ة

 ىلتق اوداراو اهانلتق الاو انيلا اهعفدت نا اما كيلأ اهملسن

 لاقف «هوربخت بخ نع علاسو ىطمرقلا جسيئر 4 اعدف اوكاضو

 لحجر ءاسملا دعب ءاجث نلق « هنم كلولا اذه ةوه ىمم ىردأ

 رخآآ ءاجو ةضف ةكيبس ىلناطعأت دولوماب هتانهف دينه 4 لل تلاقف 0

 يف ناك املف ةضف ةكيبس 7ىنيطعيف هنم دىحاو لك ىتمأ * رخآو

 ةبابت هيلعو عمش هيدي نببو لجر عم ةعامج ممءاج ركسلا

 تلقف هيلا تيمقف هينه ىل تلاقف كسملا ةحتار هنم سوفت ٍرَخ

 هل توعدو ىبالا اذه «كقرر ىنلا هلل كمخلو كهجو هللا ضيب

 عم تنبو تيب ىف لجرلا تابو رد فلا اهيف ةكيبس ىناطعاف 5

 كيلغ بجو كق هذه اي ةأرملل تلق تحبصا املف تيب ىف ةأملا

 ربخ اهتربخ كصلخا ممم تلق ىنيصلخ ىف هللا هللف ه ىقح

 تيك ىل لق هناو,ب ويلا ةبغارب تستجب ىلتا ةاهل تملقو ىبا
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 53.١ خنس ا

 ئدي نيب سلجو هلزنم ىلا ىف ىضف فقيضلا نم هدعب انلان ام
 !ذه “نم يعد لق "زق “هشربس انراببتا/ نع 6 ىلكاسب لك 5

 فيكو لاقف* فرت افا با اي 6 تيقن كتوم ا اه 5 ىترركحلا

 فرعنو ©ىنفرعت تداناو ىنيد نم ىنلثست ملو نلقف كفرعأ ال

 ه منآلا هيف* نحن ام نيدلاو لطاب ةّيف'اتك ام ءّلك قاقف ىبَذ

 مث ىكرتو يرخ كلذك ىآر املف هنم تبجاعو كلذ كتيظعاف

 /ثو هتكرتت هيضبطا لقو و ىتحلصي امو محو ربخ ىلا هجو
 ير قاد بابلا ٌقدف هلزنم رم علضأو ةضبطق داع رث ةّسما

 نسكت هكيلع ةمداقلا ءهذه :هل لوقيو* هلأسي لجر اذاف هيلا

 ؛ىبضمأ لاقف معن تلقف ىنلأسف اعيش ءاسنلا رمآ نم حلصت نأ

 اهيدي نيب تدعقف فلطنت ةأرما اذاو اراد ىنلخدأت تيضف ىم

 اهيلا ى ءاج ىنلا لجيلا ىل لا ةف ىنيلكت الف اهيلكا تلعجو

 ىتح تفأف :اهمالك ىدو ةهذه رما ىحلصأ اهمالك نم كيلع ام

 /اهب فطلتاو' انيملكا'"كلعج كاش: نك[ تخلصاو املك 20

 15 ىنيربخا كيلع وقح بجو لكقف ه ىنيمشتكخ' ١ هذه اب «اهل لوقاو

 نع ىنيلأست و تلاقف م ىبصلا اذه* ىكلاو نمو كتضقو كربخ

 ملعا“ نأ بحا نو ال' تدقف كل'وبهي +ءارشبا هبلاطنلا 0
 نسحا تيارف اهسأر تعفرو ةيمشاع ةأرما ىلا «ىلل تلاقف كربخ
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 الاراز "3. نس

 هام

 نامالا هاطعأو هعدا, مث ٍلوخدلا هعنمو ةاهلما «دبراكف ةيمكس

 اهب ناكو مشاه ىنب نم اهيف نمب أدبف اهلخدف اهباب هل اوحتفف

 رث نيعمجا 6 جلتقف ةيبلس لعاب ىنث رث# جلتقف ةعامج عنم

 سيلو اهنم بخ رق 4بيناتللا نايبص ءلنق رث مثئاهبلا لتق

 لَثقي ىرقلا نم كلذ ءىملاوح اميف راسو ليق اميف فرطت نيع اهبو

 بايب اببطتم نع ركذف ... «ليبسلا فيخو .5 قوكيو ىسيو
 كا ام لعب ةأرمأ ىننءاج لاق هنا نسلم ايأ ىلي لوح

 نا كيرأ ىلا ىلا تلاقف نادغب هباكتاو ةماشلا بحاص ٌىطمرقلا

 لاكك انا تلق سرج تلاق و امو تلق ,ىفتك يف اعيش مجلاعت

 اهعيجص ىرظتناف #تاحارإل يلاعتو ءاسنلا يلاعت ةأرما انههو 0

 ككل اهلاح نع ايلا خبيكاب /ةخبيّتك ةبوركم اهتيارو تدعقف

 اهب ىنيثدح تلقف لوطن ىتصق :تلاقف كتحارج بيس ام

 باغ نبأ ىل ناك تلاقف ىدنع 5 ناك نم الخ دقو ىنيقداصو

 7, تجكانحاو نقضف 1هل تاوخا ىلع تل د تلاطو ىنع

 لفولا هنأ تجرخ ةقرلا  ةيحان ىلا :صخش ,ناكو هيلا تقتشأو 5

 ا 15 مولف دنع لاساو .هيلطا كلذ: لك  هدقرلا' لاو دلي داو

 تلعجن ىطمرقلا ركسع ىف تعقوف هبلط ىف ةّقرلا ىع تيجرخ
 ىنبا تلقف هب تقلعتف هتيار ذا كلذك انا انيبف هبلطاو فوطا

 توكشو ريخ تلق قاوخا لعف ام لق نمعن تلقف* ىما لاقف

 2 0 هوبراحت. 6) 8 هدم. ء) © لجق: 4) © باتنالا.

 *) © ليح. /) © هر ىر) 17 عقبك © 5 مرظ اللا
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 لثق انا ىلا وهظ ناحل م باد" ثكري رو « كلكو ةيبارعا 7

 ءثعتبي ىتح ٍغيلع نأ ناو ادحا اوبراج الأ هباكتا رم

 ركذو ءاوهزهت مث كلذ متلعف اذا #4ل لاقو هسفن لبق نم لجملا

 ءدوبراحم اهيف غلا ىحاونلا نم ةيحان ىلا هديب راشا اذا ناك هنا

 5 ىف ناك ةآملو ؛بارعالا كلْذب ىوغتساف ةيحانلا كلت لصعا مزهنا

 اوزاككناو خيشلاب بقلملا -هيوركو نب :ىئيج هيف. لق: ىذلا# ذل

 هدجوف ىلتقلا ىف جاسلا هاخا بلطف هيوركر ىب نيسلمل هيخا ىلا

 ديع نب و دجاب ىمهستو مسفنل ةيوركز نب نيبسملا ىقعو / هارأوف

 خِيشلا لتقب كلذ دعب ركب باكا ملعو سابعلا ىأب م هللا

 ؛هام لتتم ىلا هيوركر ىب نيسللل اعدو «هودجج ملف ىلتقلا ىف ةوبلطف

 سانلا رئاس نم عريغو ىداوبلا لقا رثكا :دهباجأت هوخا هيلا اه

 هوحناص اهلها نأ ركّذف فشمد ىلا ة«راصو رهظو هنكوش تذتنشاو

 صمح فارطا ىلا راس رق مهنع فرصنا رثث هيلا !هوعفد جارخ ىلع

 راس نق :دنلاب ىشنو :اهربانم نع. هل'فطخوااييلع 0

 15ىلع هنم افوخ اهباب هل اوكتفو اهلها هعاطاف ص4 ةنيدم ىأ

 اهريغو ناعنلا ةرعمو ةامح ىلا ةاهنم راس رث «اهلخدف عهسفنا

 ةماع لتقف كبلعب ىلا راس مث لافطالاو ءاسنلا لئقو اهلها لتقف

 ىلا هراس رث ريسيلا الا ليق اميف عهنم فبي رن ىتح* اهلها

 4) 8 متليو 5. ., © متلتو. 42 0 © ف. 2 © ثعسن.. (|
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 2 1 كوعفدو جوخ ةامإ ر1 2 1 7720 18 راض, 1آدعزد0ع (ن

 فاوطا 5126 صمخ. 7) ( اهلخد رث هن 20 راسو, 0) 0

 راص».
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 روع ار

 هموت نم به اًملف مان رث 3 ىّدغتف ءادغلاب اعدو همزع نع ههانثف

 ءهللا كيبع ىب مساقلا رمأو رايطلا ىف دعقو. طشلا ىلا بك ر

 ا ماس ىلا اولصي نأ لبق فيرطلا ىم سانلا رثكا عجرو رادكالاب

 © نيعجار سانلا ماقلت 0 نيح

 هللا ديبع نب مساقلا ىنبا ىلع علخ بجر /نم نولخ «عبسأو
 امهنم رغصالاو تاقفنلاو مرو دكلولا عايض امهنم ربكالا ىلوف

 1 نيسلمل ىلا لاعالا هذه 7 تناكو ىفتكملا و ىب كا ىنا ةيتك

 تا هللا ىيبع نب مساقلا ناكو امهب لوعف ينارصنلا وربع نبا
 ل نسلم نا رق !ايفتكلا ىلا :ةبا: عسا لق هنا ويعاني نيل

 لزي ملف ىفتكملا ةنضح هللا ديبع نب مساقلا فشاك وره

 ىلا لصو ىتحح هيلع ىفتكمل  بلق  ظلغيو هيلع ةربدي مساقلا

 09 هرمأ نم دارأ ام

 خيشنلاب بقلملا هيوركزر نب ىيجك لتقب مالسلا ةنيدع نيعماتل

 دنببد ةيلصخا بريل تسناك كقو* فشمد باب ىلع نوبرصملا «ءلذق

 لع نم مثددمو ا:دنجو «فشمد لقا نم ءبراح نم نيبو

 9متعيو ةعساو ايايث سيليو هلاحرب اليج بكري ماذه هدوركز

 ©) © دكامعه. 65) 2 ىذعس اذعلاب, 20 20016: سانلا0 8

 ىناح 5. ه) 8 عستلو. /) © ره ى) ( هزه“

 00006 تك | 2) 0 هرزضع 22007618 و: 72118 5: م56 وشب
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 مل. خخنس ناناررف

 ةهدقعلا عم علخ هيلا تلجو هبحاص ىلع علخو سراف لامعا

 فورعملا نمأتسملا كئاقلا مالسلا ةنيدم نم برع ىلوالا ىدامج ىفو

 ديع ىلإ بتكف لصوملا فيرط وحن فخأو ّىمزراوكلا ىيعس ىأب
 لاعالاو كيركتج  نواعملا تلقح ناكو 6 نوت ١ مالغب قولا اللا

 5 هذخأو هتضراعم ىف ةلصوملا ىلاو** ارماس كح ىلإ اهب .ةلصتملا

 اعيتجا ىنتح دكيعس وبأ هعدتخان هضراع هللا دبع نا اوعزف

 اعيتتجاو هرهاصو ّىدرللا عيبولا ىأ ىباو وه عمتجاف روزرهش وك

 قرفتو كلذ دعب لتق كيعس ابا نا مث ناطلسلا نايصع ىلع

 0 © 6 هببلا عينجا * ناك نم

 هلع ىلا 4رئاشعلا وبا صخش ةرخآلا ىدامج نم نولخ رشعلو

 نم اياده هعمو وزغلل ةعوطملا نم ةعابج هعم .جرخو سوسرطب

 © مورلا كلم ىلا ىفتكملا

 ادماع رصعلا دعب * ىفتكملا بخ ةرخآلا ىدامج نم نيقب رشعلو

 رى سيبخل موي اهلخدف اهيلا لاقتنالل اهب ءانبلا ءاًدبرم ارماس

 تبرض كق براضم ىلا فرصنا رث ةرخآلا ىدامج نم نيقب سيخ

 /هل اوركقف ءانبلاب ماوقلاو هللا ىيبع نب مساقلا اطحف فسوجناب هل

 ىف هيلع /اورثكف هيلع مةقفنلل لاملا نم هيلا افك امو هانبلا

 نع هفرصي مساقلا لعجو هءانب دارا امم غارفلا ةدم اولوطو كلذ

 ء,لاملا غلبم ركقو كلذ ىف ةقفنلا ةرما مظعيو كلذ ىف هيا

 <2) 1 8. مر © روز. 5ءءاتلات5 ةانتص 14 "5 مدع2. 42) © لصوملاو.
 2) 6 دعم" 12) 2 نس رسعلا». 2( دبدوب رصعلا كعب أرهاس كلا

 ر/) © هرص2 م) 8 ةقفنلاو.. /) 8 5. سن. 2) © هغارفل ةدملا.
 م) 15 0.



 ار 1١) خنس

 هل لاقي هل مالغ هيلع ىطمرقلا ىلا اشيج فشمد نم عرج

 0 0 45 مزهف ئطيوال 000 0 ريشي

 . ةظرشع ىف بلح ىلا ىضف 9 خيحانب ا بو ءبادحوو

 8 لجر فالآة

 ةرئاشعلا نأ لع علخ رخآلا عمر رهش نم 250 ةرشع ىدحالو

 ةياكشل © جاح نب رفظم اهنع لزنعو سوسرط ىو ورصت نب دجأ

 © هايأ روغتلا لها

 راجتلا ع تدرو خنسلا هذه نم وا ىدابج ئم فصنللو

 0 عيبر رهش ىم نيقب عبسل خت 7 فشمد نم دادغب ىلأ 0

 قرم ريغ جغط مزغ ل حِيشلاب بقلم ىطمرفلا' نأ اهيف نوربخا

 يورشل نم عنتمأو هلق ىف ىقب دق 2هناو ليلقلا آلا هباكا لتقو

 ىلع اوفرشا ىق جمتناو لاتقلل 00 رث ةماعلا ه عمتج امناو

 اوضف مييلا اذه ىف دادغب راج ىم #7 ةءامج م تعينجاف «ةكلهلا

 ريزولا ىلأ ىبضملا ةولاست عينك دودرقأف بوقعب ىنب فسوي ىلأ 5

 © كلذ مدعوق فشمد :لعحأ ربخ هربخيل

 نا وبا ناطلسلا' راد رضحأ شوالا ىدامج ىم نيفقب عبسلو

 ©( 5 ويس أ أيس )6 ويسب أ أري شنل» 110. [ذ مو 7( 5

 سايبعلا ه) 5 عماج» 7 0 3001+ ناك 6/115. 6 عمج.

 هر 13 50 مرا جتكاد 5) © ك و ١7 عانم» 2) (ي هم.

 2) ( اديحنو.



 79 ١ زن ارارازا]

 ايجتسم اهلخدف. مليدلا وك 'ارضمو' فلا نارك اضل

 لج فلا ءافهر  ءراصو *ىرلا تيحا نب ليشتما لك

 ©قاطلسلا. باب“ ىلا «دباضما نمت مهنا نع ىذا

 اميس نب مساقلا لو اهنم نولخ عبرال اهنم ةرخآلا ىدامج قو*

 5 نوتلثو نانثا لاملا نم هل فلطأو ةيروإل روغتلاب ةفئاصلا وزغ
 © «راغيد فلا

 © ٌيمشاهلا كلملا دبع ىب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نينكامو نيعسن ةنس تاخد مث

 اهيف ءايبناك مللار تاجحالا * ىع رك 5

 ىلع مدل ةيالو دقعو علخب ماهنم مرحملا نم انلخ نينليلل نجا

 © مدغلا نب هلل كبع عم ابادعبو ىلا

 نب ىلع باتك مكذ اميف درو اهنم مرحملا :نم م نيقب .سمخالو

 فورعملا هيوركر نبا ىطمرقلا نايف يكذب دضدا ب

 15 تاكحإ نم عاف - دهبلا جوخ ربتك عمج ّ 0 أو 0

 كيش لتقف 0 ةوعقاوف ىفتكلملا م دا 0 كيفي سبت ناطاسلا

 ناطلسلا 00 مزهنأو

 كح ب 6 1 كرو رخآلا عيبر رهش نم نولخ نتسسلو

 6) (© 0266 نرتتا ((017) © هب ها 2001 هب 0056 لخدو هه 8

 20016 اهب 2) >لعصصأ نوراحم باحصأا نس 2 8 ىياكلا.

 ىلز [5 0 2) 1, كش 110 ةزتزتدد 2: 11 500 7 /) 8

 هوعفأ لم. 2) 5 نأ.



 ارارارك 38 يس

 «اوعيابف « عوُلذتساو هنم ةعابج اولتقف عجرص ىلع صيلعلا

 نب دمحم نب هللا دبع نب ةدجاب ىمسملا هيوركز نب نيسلمل
 اهنا ركذ ههجو ىف ةماش هرهظأت هيخا دعب رفعج نب ليعامسا

 دبع ىمسملا ههيوريم نب * ىسيع همع نبا هيلا 2أرطو هقيآ
 0 ليد نيادمع :ىبادعا نيالا اديب النا ايطروا هللا 5

 لإ حلا هنا ركذو هيلا نيعو* ركحملا .هيقلغ نسج نب عج

 و قوطملا هلها نم امالغ بقلو # رمّذملا اهيف ركذي هلا :ةروسلا

 صحح دنج ىلعو نييرصملا ىلع رهظو نيملسملا 7ىرسا لئق هدّلقو

 ناكو اهربانم ىلع نينموملا ةرمأب ىمسيو مأشلا ضرا نم اهريغو

 9124 نس 395 ه1 ةنس 3 اهلك كلذ 0

 نانلا ىّلص *ةنسلا هذه نم* ةكدلا ىذ نم عساتلا مويلا ىفو

 رصعلا دنع لايشلا مير تبهف دادغبب فيصلا 7صمق ىف رصعلا

 دوقولا ىلا نربلا ةكش نم اهب 8سانلا ٍاتحا ىتح ءاوهلا كبف

 ىتح دادزي دربلا لعجو بايللو وشكا لا سبلو رانلاب :» ءالطصالاو

 © الأ كبح 45

 نب ديحنو ىرلب «دجا ىب ليعمسا* نيب ةعقو تناك اهيفو

 ا ند وحال نقييح ليف اقيف نوره قباو*: نورا

 هعبتو هباككأ 7.... مكقتو نواه نب دمح موهناف* م فالآ

 نر (006 522007 2) ( ليحا. ء) ط © ىءعا 24) 8 اوطوما 2) (

 6182. 2 نارهم لم “ك7 ىكحيللا“ ركز © رص. طول 1501. 74 75.

 ى) 8 فرطمل٠ ) ( ارسا. 2) 0 قاب. 6 © هده. 2) © 5. م

 11106 10216 هروسل طخ ”) همخمنص هو صمخح. )7  8 الصلاو.
 7) 0 ليعمس»ا باككأ. 0) 6 لا م) 12 8 5211-13

 5هنانزأ ان فل: 2 67) (00. نيع 1.



 ١1 خندس ارازا)لا

 ىنب نم ةعامج هيلا تراحاو «هذغيآ اهنا ركذو ةصقان هل اذضع

 مدصقف «هنيدب اونادو نيّيمطافلاب اومستو هل اوصلخأو ةغبصألا

 ىبوغ ىف* ةفاصرلا ةيحانب هللب دكضتعملا لوم ىئمليدلا كبس

 «ةفاصرلا دجسم اوقرحو هيلتقو ©هووتغاف رضم رابد نم تاوغلا
 5 مأشلا لاععا ىلا اودعصا ىتح اهب ازاتجا خيرق لاك اوضرتعأو

 نوراغ / اهرمأ دنساو اهيلع عطوق هيورامخ نب نوراه ناك نا

 ىتح و يغطل هيقل ركسع لك مزهو اهيلع خانذ فج ىب مغط ىأ

 مالغ ريبالا ارب هيلا نويرصملا دفنت فشمد ةنيدم ىف هرصح

 نم ابيرق عاعقاوف م«تبراص ىلع جغط عم 7 عينجان نيلوط نبأ

 ٠: هلتق ببس ناكو «هيوركر نب ىبجك هللا ودع هللا لتقف قشعد

 رافلاب :ةقوزف .طاقن .هجيتأو  ىارزع . هقرز» 2 ةرباوبلا ضع نا ركذ انيق
 نييرصملا ىلع 7تراد مث اهتكشو برب: 8سبك- ىف كلذو هقرحاف

 6« سصيلعلا ىنب ىلا* ضيلعلا ىنب ىلاوم #7 تعمنجاف < اوزاحاف برش

 هيوركز نب نيسمخل بصن ىلع 2ريغو نييغبصالا نم عم نمو

 ا: نب دعا ههنا هل معزو هاخا اوبصنف » خيشلاب بنقلكاب كا

 ىهل وهو: نمنح .نب رفعج ىو لايعامما ىيادمك ىب ذل دا
00 

 اا

 <) 8 هدأ 1. © متيأ انك ةصق. )5  0 كا 14 عبصالاو 8 عنصالا.

 © 560.٠0 ه6 هج. 1: 14. 85 كيس. ع١ 12253 كسفمر لش اذ كت

 ليس 6 516 0ر07 1ع أ 21 2) 05 6 82 هدد.

 /) © اهدنساو. ى) 8 معد هدعلا 2 8 باور د6 95000

 2) © «ديداريلا. 20:8 هنك. © هم. نشل تراث © ةملع

 18 لا ىلع بول جنز 6 ونا مقلد يشب 0 | 0

 20016 وبا.



 انارالل اك كفل

 ةرفعج ىبا ليعامنا نب نوخ# ىلاو بلاط" عيا نم ىلع كا اولنناو
2 0 

 رولتطفا ميقا ١6 نووحلم ' جاناو ناطلسلا نم نوفتاخ مانا اوركذو
 كلذ لبقي ملف ةطمارقلا ىار ىلا ءامحلاب هيف اوبد رث كلذ ىلع

 ىنبب ةفورعملا دخفلا 2لا نييبلللا 4نم هىنعا هنم دحا

 ةصاخ مجيلاومو ,بانج نب ئدع نب ممّصمصض نب «صيلعلا :
 ىصسلملا ةءيوركر نبا ةواهسلا ةنيبحاتنب 18م1 ةنس رخآ ىف اوعيابق

 يف لاتحا رمأ ىلع 8 ئيشلا يتنقلو ٠ مساقلا' ايأ ىنكملاو ١ يحب

 ليعامسا نب دكمح 7نب هللا بعوبا هنا هل معزو هسفن هب بقلو

 نيف نفأ نيح هنا معانا لبق ىقوأ 6 نيبخ نب* رفعج ىبا

 كرك دكا وللا دبع نب تايلر ددنا معز هنا ليقو ىيكج ىب هللا *

 ىلع نب نيسملل نب ىلع نب دمحم نب رفعج نب ليعامما نبا
 0111 لريأ ليطامللا نبا نم نكي لا دفا لبق بلاط ىأأ ىفا

 ناو هل ةيعاد دومح أب فورعملا هابأ نا 28ل معزو «هللا دبع

 هاهبكري كلل. هتقا ناو عبات فلا ةثام برغالو ” قرشملاو داوسلاب هل

 رهظاو مل 6 نيكتو اورفظ اهريسم ىف اهوعبشا ماذا هناو ةرومأم ؛:

 ه)ر 8 2001+ نم. 2) (© 8 0. نوكلد. تزال 011 20 0

 ©) لك < من. © سيلغلا (ةءرمع] صيلغلا),8 01172 1غ عع. -15 .1١710

 كلك إس © كلل 2و 272/7227 | 17 ك كلك 2. 75. 15 1 ل

 6 عمعدا. 1؟نمفعصأتعإل1 2, 29 طتع ةلئتتك ط١طقصطت 031331 12012 13612013-

 الكر 5عل 710. ونتن3ع طقطعغ '4'1 ع (عدع210ع1135 1201-13

 از ل ك 5-60 ن0 ١١ ى) 8 عا 6 نابحر 1ش ”واثأ بابح /) 8

 هتوركر» 26 ىيحكاي (5. مدر ان روب. 6) 8 هكا. عا 12056

 خبشب. 7) 0472 هدص., 5ع ءماحطتتتسةن 1عءالمادعات وبأ. 2 72) (ن عيلأ

 72 قرش اب» 04) 8 اهبكر. د © نأ“ 20 رهطنو



 "مك اناس الا

 ىرلا ةنوعم ىلوو ىحلفملا نقاخ ىلع علُخ ةدعقلا ىذ يلسلِ

 © لجر فالآ ةسمخ هيلا مضو

 هاذ مريغو بارعالا نم ةريثك ايومج عمج لجر مأشلاب رهظ اهيفو

 هيورامخ 5 ىب نوراه * لبق نم فج نب ِمْعط اهبو فشمد عب

 ةذنسلا هله رخآ ىف كلذو ةنوعملا ىلع نولوط نب دجا نبا

 ركذ اميف اهيف لتق ةريثك تاعقو هنيبو مغط نيب «تناكف

 «ريثك فلخ

 ناك امو مأشلاب رهظ ىذلا لجيرلا اذه ربخ ركذ

 اهب هروهظ 4ببس

 ا" طمرق ةيعاد ناك ةدنا انركذ* ىذلا هديورهم نب هيوركر نأ ركذ

 ةفوللا داوسب نم ىلا شويلل م هيجوت كضتعملا نم * مثعبانت امل

 ال هنا ىارو لتقلا غيف 7ىضتأو هبلط ىف حلاو ةطمارقلا نم

 ا: ءاوغتسا ىف ىيس* ةءانغ الو داوسلا لأ سنع عسفنا نع عفدم

 نم مثربغو ميقو ءىسطو كسا بارعا نم 1ةفوللا نم* بوق نم

 5 نم داوسلاب نم نأ هل معزو هيأر ىلا ثطنو بارعالا لئابق

 «هل اوبيكتسي ملف هل اوباكتسأ نأ هرمهأ 02 عنوقباطي خطمارقلا

 لسرللا ليكو اهزيغب رمذت نكيرط .ىلع 7”قشمدو ةفوللا ني

 وطلاخو 7 عوعيابف هيلا هدالوا هيوركر لسرأف اهلبا ىلع راجتلا ةعتماو

 ه) 0 نو. 0")6 ةدصب )18 تدع 2) 0 ياللا

 هتورهم نب هتورك 7 ري 8 نعباشتت. 2 0 نضتغلا ةيحبلا

 /) 8 © © نكاو. 18)2 ها 0 انع. ) © ىهوغتسا. 242013 هدم.

 7) 000. بخ. 0 7) 8 5.
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 اذارازلا ا خخنس

 اميف هتدلاو تناكو ك3 اهيف ففوملا ديا ىفا ىب دكحاولا كبع

 قرفذ هل ةياد هيلع ضيف امل سنوم راد ىلا هعم تهّجو ليق

 لونم ىلا 6 تسفر رج تلح وأ نيمود تتكف ةخياحلا نيبو دنيب

 اهل ليق هبخ ىع نتلأس اذا دحاولا دبع ةدلاو تناكف ءاهنالوم

 امل هتايح ىف ةعماط تفناكو ةيناع ىف وهو ىفتكملا راد ىف هنا ه

 ©ءامنأم هيلع 2نيماقاو هنم تسسيا ىفتكملا تام

 "1 ةنس ىف ةايلطل ريمالا ىم نثاللا قاب ركذ

 درو ةاهنم نابعش ىم نيقب وعسنل اهيف كلذ ىم ناك مامف

 ناتسبطب ئمليدلا + ناتسج نبأ نيبو هباككا نيب تناك ةعقو

 عماجل ىدكسم 7هبانك كلذد ىرَقو ةوصموف «داكاصأ 7 نأو

 © دادغبب

 امل ردب باكا نم ىناغرفلا ناحسا هل لاقي لجر فحن اهيفو

 فالكل ىلع هباكا ىم ةعامج ىف ةيدابلا ”ةيحان ىلا رحب لق

 مزه ةعقو رغألا نأ نيبو كلانه هنيب «نتناكف ناطلسلا ىلع

 سنوم هصختتا رق ةّدع هداوق نمو هباككا نم لتقو رغالا وبا اهيف
 ©ىناغرفلا ناحسا برن ةقوللا ىلا فيتك عيج ىف. نزاخل 2 د 0 ا

 2) ( ةتيافد. ) 0 تفرصنأ». © 8 اغالوم ه2 عقم كتتناكو.

 5 نواسيخو م رمح ترا ترماق) ت2 2116 ص 1 هءمنلئات5 .سمكل. ضيلاتلا ءلل تلا
 رفعج نأ ءاوجأ به. 116111115 5ءلن. 12 () 002 ©5563, 5ع[ 762

 ناك ام 01136 (© 0110011 236غ م1031 16713. 21 1107اتتتح 12:5-

 هتاسس مم70 ةئن10 1صععم155ه. ركز ( اهو. ى) ( عبسل. /) ( هات

 2) © ناسح. ])كملع 0 ىربطلا, 8 هدم. 5ءءاتكاتك ةانطخ آش 4"*1]
 هتف 6011 1ك داكط71 م. لاى. 26 ناب“ 2) © بانتكد 2ةتص0ع 8

 نيلاجاسم ىك. 0) 14 ةيحاني. )8 ت وع 6 2



 ١1 خنس نارا

 دز : ذاع !ًدهاش ب زخم ل 2 ب ءايكلا َليلق ب

 رطل هالو ةَلاثمأ 6 الو ةاضقلا لعف اذه َسْيَ

 روهشلا ريح ريح هش ىم -- ةعيجلا ٌث م تنكر تو

0-00 

 ءييختل ةدجاس للسب.د اًمئاص 20 تل نم ا

 5 2 3 ملم 0 لأ 0 فسوب د ىذبإب

 رولا هاذه هايح اى مذ ئنازأو ملمس كلا 0

 ريكتو يكتم كعب نم لد اعلا 0 ٍباَوجْلا / عاف
 ه د هنرم 2 د د ده

 رومألا ا ميقتسملا مز اح ىبأل اذف دك متن

 ىذلا ىديعسلا و نادُّيَر لبخ ناضمر رهش نم نولخ عبستو
 !0 سقنالا ةعستلا عم ىفتكملا ىلا ردب لبق نم اليمس مكنش ناك

 ردو باكا ىم رخأ سفنا ةعبسو ركب داوق نم اوديف ىنيذلا

 نبيل يقم ردو عيلع ةقبطم ةنيفس ىف ثكعب يلع ضبق

 دهب ىذخلا .اراول. نا ركذو, ...«ةاهنكس ذ .اوسيخلاه ةددبلا ٠

 لق ىذلا* نوراه' نب كمح .ناملغ ىم امالغ ناك ردب ّلثق

 6 ةعايج عم مدق قلاب :شُمترْكَأو ناتسربطب دير نب دمحن
 © نامالا ىف ناطلسلا ىلع 2 نوراغ ىب ىبخ ناملغ ىم

 لتُق اهنم ناضمر رهش نسم تيقب ةرشع عبرال نينثالا ةليل ىو

 ©) 1125001 2. 259 تيل" بنذ» م 1 ريخ © 2/135, 111

 131212 0 وهبت نم همر مأع ريخ يف . 14 225عأ منش 3 أ دنمأ

 ىذه, 01 روهشلا 3 لس ره. نم ءا ٠١ قرانا 1.

 هزنلم ؟ءتكاتاتط> ةلئاتق عا. )0 ييفعيلا سكاسز 2135:0041 2. 9

 ويبكنلا 5 اعكار. 2) ا[ه8. تتش. ه6) 1135. لذ دعب لذلا مكب.

 ري 14 اودعاقم. ى)8 5. مو © فادنز. /) 8 اهتكحسص. 2) 28

 سمد ركأو قزم. 05, 50213 2: )زا ءرم ةططن ©. )6  ( 2266 هت“



 ارارازرا ١١1 خنس

 مث اضم هر رهش هنم نولخ نسل لاوزلا* لبق ةذعمبلل موي هيف

 ىفتكملا ركسعم ىلا اعجار لبقاو هرايط ىلا عجرو هسأر لخا

 كلانه تيقبف اهناكم هنّدج نيكرتو ههعم رحب سأرو ىلايدرهنب *

 اهيفخأو توبات ىف اهلعجن * اس هنّثج فخا ىم هلايع هجو مث

 اهب 2اهونفدف ةكم ىلا اهولج مسوملا مايا ناك ايلف ه2دنع#

 هلك هكيلامم لتقي نا لبق فتعأو كلذب ىصوا ناكو ليق اميف

 كعب هل ام عيمجو ةرودو ه«نالغناسمو رحب عايض ناطاسلا ملستو

 خذنيدم 0 اخرصنم لحرف خنسلا هذه ىم ناضمر مه م

 رحب سارب ءىجو دنلل نم دعم ناك نم هدعم لحرو م مالسلا 0

 فظنف هب ومأف 9 ةركسعم عضوم نم هلاكرا لبق هيلا لصوف * هيلا

 نينثالا موي هراد ىلا و ىضاقلا ريع وبا عجرو «ةناوخلا ىف 8 عفرو
 اذه ياولقو ةيفا نساغلا ملكتو..كنلذ ى هنم: ناك امل انيوخخ .ابيثك

 اهب هيف ليق امف اراعشأ هيف اولقو ةردب لتق ىف ببسلا ناك
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 "م1 ذانس مرر

 ه ىلع ريع أو رحب نيب رمالا ةرقتساف ةلجد طش ىلع ههريسع

 ىلا راصف ةلجد ءردب ىبعو اعيطم اعماس دادغب ردب لخدي نأ

 هجحالس اوعرني نا دعم اوقب ىيذلا هبادكاو هناملغ رماو ةينامعنلا

 نم رع وبا ءديلع هدب درو ام قملعأو !اذحا اوبراج ال ناو*

 ة/جادنك نب قاحسا * نب دي هافاو ذا ريسي وه انيبق نامالا

 و هلأسو ةقارمل ىلا لوحتف ناملغلا نم ةعامج هعمو اذشا ىف

 لك ىف 2و الييج الوق ءدل لقو 2ةهسفن بيطف بل ىع ردب

 خلا :جوف ىدلعت دحاو عضوم ىف دعم ترصو رحب عم تعمنتجا

 ؛ ناماغ دحا اولول هللا ليبع نىب مساقلا اعحخ م هملعأو مساقلا

 هل لاق ةعاطو اًعمس لاقف رمأل :كتبدن كنق هل لاقف ناطلسلا

 ف ىبضي هسأرب ىنتجو فيجا كنك نبا 0 اردب 7,0 مّلستو ضمأ

 7نيبو اممك ىنب د ا تال ل ل ارحب ليقتسا ىتح رايط

 امو لاقف مق ردبل 8لاقو ةقارشمل ىلا رايطلا ىم لوكنتف كبيرطضا

 ؛ةراص تح هب .ئضمو م هرايط ىلا ههليخ كيلع سأب ال لق ربخل

 اعدو دعم 7” جرخو ةريودل عولا هجرخأف و ةيفاصلاب اني ج ىللا د:

 و هله نا هلاس* لتقلاب رحب ىقيا املف هلئساف هعم ناك فيسب

 كلذو هقنع برضف 56 مث اهالصف هلهمأف نيتعكر ىللصي ىنح

 ©) © دعم كريسب. 2)( ©. و. 6) 0 ه3. )0 الو. 2 8 هت
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 انارازر ١1 خنس

 بييطتو هئاقلو ردب ىلا ىضملاب هدرماو خيقرشلا ىلع ىضاقلا

 "0و داموا هكسفتا ىلع نيينموملا ارم! نما نامالا هتاظعاو :هسفتن

 ىينموم ا ريمأ نم .رم كلذ عامس ىلا ج انحأ ءل لاق مزاح ايأ ! كف

 للدفء ككل "نذانسا : نجح فرصنا هل لاقف هنع هيلا هيذوا ىتح*

 لتع هرمأف فسوي نب ندي 6 ريع نانا رق 8 نيينانوملا روما 5

 عفدو هب همأ ام ىلا هتباجا ىلا عراسف مزاح ابا هب رما ىذلا

 دق ىفتكملا "نخ" حراما تانك ويغ/ قا لا. هللا :قيبع نب. مساقلا

 ةباككأ هنع 4 ضفرا طساو نع ةركب لصف اًملف ءركب وحن هب
 دجاو نمأتسم لا سناب ءدهنتخو ىئرشونلا ىسيع لثم هناملغ رثكاو

 ؛« نامالا ىف ىفتكملا برضم ىلا اوراصو ريغيعلا ربوتكو ناعمس ىبا

 ةنسلا هذه نم و ناضمر رهش نم نيتليل ىضم مكعب ناك املف

 دعم مخو ىلايد رهنب هبرضم ىلا دادغب نام ىفتكملا يرخ

 نم هبرضم خلا ب اص نم ىلع عاخو هيف ركسعف هشيج عيبج

 كلور قتلو داوقلا "قم ةعاسسج : ىلعو :تيمس :نيذلا ةعاملل

 ىلا نيداديفعنم علمك رمأآو منم ظعسن يف م نم خع خعابكإ 5

 ارحب فسوي نب نييك 0 وبا ركذ اميف ىقلو «ديدخل نكسلا

 هل لاق اب ىفتكملا نع دكبخو نامالا هيلا عفدو طساو نم برقلاب

 دق ناكو ردب ذقارح ىف دعم 7كعاصف هللا ديبع نب مساقلا

 ةعامج ىف هعم اوقب ىيذلا هنايلغ» ىقرشلا :بنالل ىف ديس

 خعرم * نوربسب لبد لسعاو داركالا نم و انيكك فاخو كن نمد 520

 دا 6) 8 هدم. ) ( ورع طن 1 ©4) 8 ضفر 5

 00 دل ( ةلبحوب ا! /) ( هاظع“ م) 8 ضمر. 242) 8 سلع امو.
 اا8 ناجل عم.



 مآ ةنس انايازإ

 5 ناحيز ىلا هعفد اباتك ىفتكملا ىلا ردب بتكو هللب دضتعملا يلوم

 ىفتكملا ىلا باتللا لصو املذ تازاملل هىلع هلجو ئديعسلا *

 ىف* هوك ىلع ىب نسل «صخشأو اذه ناديزب لكوو هذخا

 5 رث هتمّدقم ىلع ىفتكملا همذدق هنا ركذو هطساو .ةيحان ىلا شيج

 نم نابعش *. نم تيقب ةليلل برغملا عم فسوي نب ديح ردحا

 نيح ردد ىلا لسرا ىفتكملا ناكو «رحب ىلا ءةلاسرب ةنسلا هذه

 نأ ءاش ىحاونلا ىا* غيالو هيلع 6 ضرعس سراف لبع نم لصف

 ىلا ريصملاب هرمأيو ملابخل ءاسش نأو ئرلا ءاش ناو « ناهبصا ءايث

 كب ال لاقو رحب كلذ ىئذ ءاهيلع ايلاو هعم اهب ءميقي ةلاجولاو

 اغاسم هللا كيبع نب .مساقلا دجوف «ىالوم باب ىلآ روصمأ نم لل

 نأ باع انضرع لق 9 نينموملا ويم ب * ىفنكملل لاقو هيف لوقلل

 ىلا ءىحملا الا نت اهيلا ىضمي نا هش ىحاونلا ىا هدّلقن

 15 لصّتاو «هتيراحو هئاقل ىلع ىفتكملا ضرحو #هتلئاغ هفوخو كباب

 وشلاب ىقيأف هبابساو هنايلغ سبحو هرادب لكو دق هنا ردبب وبذل

 فقوف هيلا هر

 مزاح ايا اطدو هب ظفحلاب رمأف كلذ ىلع هللا ديبع نب مساقلا

 ”ل 2 ا اوما 1ك انك 6ع 6115: ص قادسمرو
 ى

 110 قادنوبو 0001 فادنتز. ه) © ادع. 0)2 صخشلا هلآ

 ضرعف 5. ري 0 كابا ى) 2 هد. 2 8 ةتنن لا
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 لا )م1 خنس
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 ةعابجو هربكش مك نب ليحف 8 اميذ ىفتكملا مجوف «تام !نأ

 ريصملاب جرمأي ردب عم نيذلا داوقلا ىلا بتكو لثاسرب فاوقلا نم

 رس ىف داوقلا ىلا بتللا تلصوأف هكرتو ردب ةقرافمو هلبق ام ىلا

 23 فلا فالآ ةرشع هعمو فقئفوملا مداخ ةسنإب هيلا هّجوو

 وكذف سناب اهب يمخن ىفتكملا 4 ةعيبل ةباتنا ءاطع ىف ءاهفرصيل

 عجوف هنم لام لا ضبف نم ردب ديلا هجو هزاوهالاب راص امل هنأ

 كاوقلا ىلا ىفتكملا بتك كنلصو املف « مالسلا ةنيدم ىلا سناب

 خةنيدم ىلا دنع اوفرصنأو غانم ةعابج أردب قزراذ رحب ىلا نيمومضما

 لقيحو ىكلفملا ناتاخو ىبنغلا ورع نب سابعلا جنم مالسلا

 ركُذ اميف علخت ىفتكملا ىلع اولخد مالسلا ةنيدم ىلا اوراص اًملف

 | لك هئاسور نم ةعامج راجاو* هنم الجر و نيثلثو فين ىلع

 ىلع علخو كلذ نودب نيرخآ زاجاو غرد فلا ةثامب # هنم لج

 ريبعم ا ادماع بج ىف ردب فريصناو ؛ 7 ءىشب وجعا مو عاضعب

 ارحب راذب لكوق طساو ىلا ردب لابقا ىفتكملاب لصتاو طساو ىل

 ريبكا ةريرك هنم اوسبكف هداوقو هنايلغ نم ةعامج ىلع ضبقو

 ىفتكملا لخداو ىرشونلا نجادمح نتخا نب روصنمو ب ىلبشلا بيرعو

 عنك نمو !اذخأ مكيلع ةرموا تمسل* مهل لقو كاوقلا هسفن ىلع

 مكجتاوح » ءاضقب هيلا تمدقت كقف ريزولا قليلف ةجاح مكنم هل

 ©) 8 5. م., 14 "هم ريتشك 001311216. 2) 13 52 6.5

 سناي. 6 © اهقرفيل. 4) 0 ظعيب ىف ) © رارهالا ىلا. 7 ©

 فيفغلو. < ) ( ىسمتو. 7) 2 نصل ةضرارط هروب 2600 52

 00 بدوعو» 2) 0 13. (مو55 10111 25615598 «50). ) 0 اضق قى.



 م1 خخنس رار

 وخا «نوربا هل لاقي ناطلسلا داوق نم ادثاقو هل نينبا لتقو

 © اهيلع ىلوتساو ىرلا نوراه 5ىب دكيح لخدو غلغيك

 ءاهيف ةلولزلا تمادو دادغب تلولر ةنسلا هذه نم بجر ىفو

 © اةربتك ىلايلو امايأ

 : «سدضتعملا مالغ ردب لتقم ناك ةنسلا هذه ىفو

 8 مه ناك هللا نيبع نب: مساقلا نا «ناك كلذ بيس نا

 هناو كضتعملا كلو ريغ ىف دضتعملا دعب 4نم ةفالخل هرييصتب

 ماهفرصأل تمنك ام لقو هيلع رحب عنتماف كلذ ىف اردب رظان ناك

 ؛هملعو اكلذ مسانقلا ىارز الفد سيتا ىلط ىخلا ىلا 0

 دضتغعلا شيج بحاص ردب ناك ذا ردب ةفلاخ ىلا ليبس ال هنأ

 ىلع اهنغطضا هنايلغو همكخ ىف عاطملاو هرمأ ىلع ىلوتسللاو

 مساقلا دكقعف سرافب ردبو توملا ثّدَح دصنتعملاب تثدحو «ردب

 ىفتكملا نيب ناك امل ةقرلاب وهو هل عيابو ةفالخلا كقع ىفتكملل

 م ىفتكملا ىلا مساقلا بتكو هدلاو ةايح ىف دعابتلا نم ردب نييو
 لعف اب ةعيبلا هيلع ذفخأو ةفالكلاب هل هيبا ناملغ عياب امل

 اهمدق املف «سرافب م0كطعب ردبو ىفتكملا تادغب محقف كلذ ىم

 نم رك و امي" هنود لخ ارذح ردب كاله ىف 2مساقلا لبيع

 هب مهم مساقلا ناك ام ىلع هعلطيف ىفتكملا ىلع مدقي ناردب

 90 ليضنتغأا ىلو نع خفالخل افربص نم دضنخعللا ناب 3 هبلع مزسعو

 ©) 008. 5. رم, 510. ةاتمنص م. 184, 1. ١ 6) لكلص]ةرل5ان36 10

 ك) 0 اهب. 242) 0 هدص2 ه2 (ريصت»» 7) 8 هفرصال, 0 ىذلاب

 اهفرصا. كر 8 ه3. ) 8 ممدتا 5051 ردب“ 20
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 1 ام1 ذئنس

 هلونم ىلا راص املذ ىنسغلاب هراد ىلا ىفتكملا لخد ىلوالل ىدامج

 اذه ىفو «مئارجل لعمال اهذختتا هوبا ناك هلل ريماطملا مهب رما

 © هيلع علخو هللا ديبع نب مساقلا هناسلب ىفتكملا ىتك مهيلا

 اذه لدغ ى «نىخدو رافص: ثيللا ىب وربع تام مويلا اذه .ىفو

 دنع ركُذ امْيف دضتعملا ناك دىقو ين كل رصقلا نم برقلاب مويلا 5

 وربع لتقب ىمركلا ءايفاص رمأ مالللا نم عنتما ةام دعب هتوم

 روعالا حبذ دارأ هنيع ىلعو هتبقر ىلع هدي عضوو هرالاو ا

 لشق هركو هناثو برشو دكضتغعملا لاح هملعل ىلاص كلذ لعفي ملف

 ٌليبع ىب مساقلا لبق: اميف لأس دادغب ىفتكملا لخد املك ورفع

 نأ ديري هنا ركذو هتايحب رشف معن لق وه ىحا وربع نع هلل»
 مايا اريثك ارب دربيو ىفتكملا ىلا ىدهي وربع ناكو هيلا نسحي
 هرك هللا كيبع ىب مساقلا نا اوركذف هنفاكم دارافذ ىرلاب هماقم

 © هلتق نم ورمع ىلا سدو كلذ

 لقأ نم ةعابج نا هنم نيقب عبرال وبخل درو اهنم بجر ىو

 000١ نب ليعامما ناك ىذلا ,نوراه ىنب دمحم اويتاك ىلا د

 كيز نب قيح“ علتق دعب نانسربط ىلع هلينسا ناسارخ بحاص

 ىولا ىلا ريصم ا هولعسف 04 ضيبو نوراع نب ديح علخ ىولعلا

 00 لآل ةيلع ىلولا ىكرتلا ءشمتركوأ نا كلذو اهيلا هولخديل

 هلئقو نوراخ نب نيك همزهف هيراحت يف ةريسلا ءاسأ لف ركذ

 ©) 000. ركث و. 6) (000. هدلعب. 14 "هرب انك عع. ه) 000

 ىفاص. 2ءزملع 1 ىمرك كلا (ىمركلا). 4) 000. صيسو. 13

 ليعامسأ ةخعاط عاخ. 6( 20 سشمدركوأ. 6 1



 ١4 زئنس امزح

 .. . 5 هَ 2

 مزاح وسبأو بوقعي ىب افسويب ناطلسلا راد ورضحأ اهتككبص ىف

 نب فسي نب دمح رمع وباو ريزعلا دبع نب كيبل دبع
 نب هللا ديبع نب مساقلا «رسيزولا هبلع ةالصلا رضحو بوقعي

 نم ليكف اهيف هل رفكف رهاط ىب هللا دبع ىب ذّيحص راد ىف
 © كانه هكبق ىف ىفدف اليل ىنسكلاب فورعملا درصق

 ال1 نس 2و ةنشلا هذه نم رخآلا عسيبر رهش نم نيقب عبسلو

 38 ناطاسلا راد ىف ناميلس ىب هللا كيبع نب مسساسقلا سمج

 ومأ نم هل 5 اهب ةوعنفو كديضتخم اب كوزعف سانلل 5 ىنسملا

 :0 هللاب ىفتكملل ةعيبلا كيدجت ىف داوقلاو باتللا ىلا ملقتو ىفنكملا

 «اولبقف

 ةللاب فيكملا ةنالخ
 ىفتكملا ىلا رباب هللا ديبع ىب مساقلا بنتك سضتعملا ىقوت املو

 ربخل لصو اًملف ةّقرلاب ابيقم ىفتكملا ناكو هتعاس نم اهذفنأو ابتك

 ١5 خعيبلا 5 ذةموي هبناك ىناوصنلا ورع نب نيس رسهأ هلا

 رضم رايدو ةعيبر رايب ىحاونلا ىلا هجوو دادغب ىلا ةقرلا نم اصخاش

 نم نولخ نامتل ءاتلتلا موب ىفو 2اهطبضي نم بوغم لا ىحاونو

 ه2 000. تممقأع نب 6) "طلت 12 51120171. 81عع ]ط1 501115و

 وعل ماسح لعددصغر انأ مهغع: ع« 10عم 1'جاحوتت> 0ع صحم#طه ن0

 06[1ج0طعلخ وتعمد 121036 1اطد> 2015 05ءاطت3 1, اظط*#إ, 2و 5ه00. (

 110116) هع زدسح ؟عقعلستلع ءندغ ءمآ1. 14 "هرع هوو. 2هعجصق 1104

 زوز هتنح 02011115 1عءأمقدع !ءتئاات» هط آخر 2 21013003510 7هء

 ماد انتغانت 401500 1.



 اراك 3 كيدي

 نيتئامو نينامهتو عسن ةنس تلخد مت

 اعد نم اهنف نتاكلا نع ربخلا ركذ

 هيلا هّجوف ةفوللا داوسب ةطمارقلا راشقنا نم ناك ام كلذ نف

 خو عبلط ىف هيلا مّدقتو ىئاطلا ديح ىب دجا مالغ لبش

 فرعي مهل سيئرب وفطو ناطلسلا باب ىلا هلو نم هب رفظ نمو
 نيقب نامتل ةضخعلا مب اعرف تعم هب 2 « سراوف نأ نباب

 نب علخ رث هسارضا تيعاقف هب وما رث هلئاسف مركملا نم

 كتو ةرخضص ىرخالا ىف فلعو ةركبب ركذ اميف هيدي ةىدحا

 هالجرو هأدي نيعطق رث برغملا ىلا راهنلا فصن نم كلت هلاح ىلع

 رق ىقرشلا بناجأاب بلصو هقنع تبرضو مويلأ كلذ دغ نم

 كلانه بلص نم عم بلصف ةيرسايلا ىلا مايا دعب هتتثج نليح

 © ةطمارقلا ىم

 توناحو راد هل تناك نم يرخَأ لولا عيبر رهش نم اتلخ نيتليللو

 مكصافقا اوذخ هل ليقو هتوناحو هراد ىع ةيسامشلا بابب

 اراد هسفنل ىنبي نأ ركق دق ناك دضتعملا نأ كلذو اوجرخأو 5

 ىلع ةكد ءانب ىف ًادتباو هضعب رغحو روسلا عضوم طخ اهنكسي

 غرفي نا ىلا اهيف ميقيف لقتنيل اهثانبب رما ىصضتعملا ناك ةلجد
 © رصقلاو رادلا كنب ىم

 ناك اًملخ كضتعملا ىقوت هريمالا ةليل ىف اهنم رخآلا عيبر ىفو

 26) 00 سدود 1 *هع*, ثطان' 132-1. اا*) © 72 سراوفملا 6+

 51غ 51 م 20 17111, 203. 2) 000 ىقدحاد ين. 01. ]ة

 هماظع نتعلخو. 0 000. 5. م. 5ءءدصلاسم 14 ه* نينتالا خليل
 دنم نيقب نامتل ءأ داع نري م3151 0000 11 ءقأ عبسل.



 ا يبلابلبببدلل وو س7"

 ٍْإ

 العم زيدي اه

 برهف ٍباسلا نأ نب كيح هيبا شيج هعمو دم“ نب دادويد

 ماقملا فسوي هيلع ضرعف ةليلق ةعابج ىف دادويد ىقبف هركسع

 امهنيب خعفولا تناكف ةنسلا هذه نم ناضمر رهش نم نيقب

 5 © ناجييبرذآ ةيحانب

 ةفئاصلا هروك ىلع نسب نسل لماع دمحم نب هرازن ازغ اهيفو

 اههّجوف هل امالعأو اريثك انابلصو ةسمامشلاو ةةسماوقلا نم اجلع

 © دادغي نيللي

 رهظلا ىلع عقانم موق ءاجو اظريبخك بكار 8 كتنغأو موولا نأ خقولا

 رشع ةسيخ نم رثكا نيملسملا ىم اوقاتساف موسيك ةيحان ىلا

 يف اوذخأو عب اوضف ىبصو ةارصأو لجر نيب ام ناسنا فلا

 © ةمذلا لحما نم اموق

 5 عوج 3كتشلاو ةرصبلا نم تان لبعتس ىبأ باكا بوق اهبيفو

 عنف اهنع ةلقنلاو اهنم برهلاب انوع ىتح نم ةرصبلا لها

 © 0 مهيلاو كلذ نم

 جاسلا ىبا نبا مداخ فيصو لنق اهنم ةحمل ىن رخآ ىفو

 لثقي رو تام هنا ليقو ىقرشلا بناجلاب نبلصف هنتتج تلمكف
 20 © هسأر ونحا تام ايلف

 © ركب ابا ىنكملا مح نب نورا اهيف سانلاب محو

 <) 000. 5. زن. 82) 000. هسمارعلاا 2 ©04. اعلا" 42) 56«
 14 ناو, 8.2 4 000. ىهملا:



 راركر امه نس

 ىف صخشف داوقلا نم ةعايج هيلا مو ةرخآلا ىدايج نم

 © ناملغلاو دنخل نم ميظع شبج

 حفلا نب هللا دبع بخ اهنم ةرخآلا ىدامج نم نولخ رشعلو

 هعلخ ناماس ىب دكا ىب ليعامسا ىلا ليعامسا مالغ سانشاو

 بكرم بهذ نم فيسو جاتو ةختدبيو هيلا اهلج سكضتعملا نمد

 ىف اهقرفي مجرد فلا فالآ ةثلشثو ابادهبو رهوج كلذ عيبج ىلع

 اهب نم برت ناتسكس ىلا 0 هجوي ناسارخ شويج نم شبج

 ىنذلا لاملا نا ليق دقو ءوريع نب ديس نب رتاط باتا نم
 كلذ ضعبب هجو رد فلأ فالآ ةرشع ناك دضنعملا هيلا دهّجو

 هوعفدي نأ اورمأو لبجلا لامع ىللع هيقابب بنتكو دادغب نم 0

 © لسولا. ىلا

 ضرأ نم برق ام ىلا كضنتعما ىلوم رحب لصو اهنم بجر ىفو

 انيك نب ارهاط بابسا .نم اهب. ناك ىم «اهنع .ىكتنف سرا

 © اهب ياخ هلامع ىبجو ردب باكا اهلخدف ورع ىبا

 اح نب مع تانك ار اهنم ناضمر رهش نم اتلخ نيتليللو هو

 0 ناك لجرب اوعقوا رفعي ىنب نأ هيف ركذي درو ةكم لماع

 نىصخ ةخنيدم ىلا اكلف هومز عانأو 0 ةنأ ركذو ءاعنص ىلع

 وه تللقأو هل انبا اورسأو اضيا دومزهف هب اوعقواف هيلا اوراصف اهب

 اهب اوبطخو ءاعنص رفعي ونب ليخدو اسفن نيسمخ نم وك ىف

 © ل.ضتع-ىملل 0

 ةؤيخلا نباي* ريسي رفن ىف ههو جاسلا ىبأ نب فسوي عقوا اهيفو

 ترا ت01 كمال لم ني 117772776001 57: 2) 6600. مكوك

 سا 5010101 ءع 14 [نزنو 8: 7 6) 0 هدحاران.



 امم نس لارج

 َح م دادويد جيلع !و ورم هباكا نم ةعامجو هنايلغ « عينجاف

 © هل فالكل ىلع ٍناسلا ىبأ نب فسوي علونعاو ليس

 ديربلا بحاص باتك ءهدرو رخآلا عيبر رهش نم اتيقب نيتليللو

 كيللا ب : وربع ني كبح ”ىب رهاط تناكعا نا هيفا ركذي اا

 5 © زاوغالا نوديري © ليبنس ىلا اوراص

 فلا نب هللا كبع ثيللا. نب ورع لخدا كوالا 555 يأ قو

 ليعامما .مالغ نا دادغب دكا نب ليعامسا ىلا ناك هجوملا

 و ماقملا نيب هزيخ ىجا نب ليعامسا نا مل ركذو* نك 0

 ههيجوت راتخاف نينموملا ريما باب ىلا ههيجوت نيبو اريسا هدنع
 10 ةدينحي

 بحاص باتك ركُذ اميف درو ةرخآلا ىدامج نم ةانلخ نيتليللو

 ىلع درو كيا نب ليعامسا باتك نا ركذي اهنم زاوعالا كيرب

 هماو ناتسكس هالو ناطلسلا نا :هيلعي ورع نب يح ىب رهاط

 ىلا فرصني مث هب عقويل سراف ىلا هبلأ يراخ هناو اهيلا جورب

 15 !اميقم ناكو ةهيع نبأ ىلا بنتكو كلذل 0 ارهاط ناو ناتسج#“
3 

 © دعم نمي سراف ىلا ديلا فارصنالاب درمإب هكسع ىف ناجرابا ٠

 امل اهيلا صوخشلاب هرمأو سراف أرحب هالمم كصضتغعملا ىلو اهيفد

 م نولخ عستل هيلع علخو اهيلع دمحم نب رهاط بلغت نم هغلب |

 ه) 8 ه. و. )6 ه. مي 8 نانوحت“ 28 20016 ل

 ليس , © لييبس 110. 120. 30 2:2/.-062087.2) 602 )| 0

 ركذف. م) © هماقم. 7) 8 انيقبب 2 © هملعيو. 42# ظرهاط'

 عرج. 7) 812 ةصعتمتا ججهعضدق [1دعاتتق 02 1201عدخمه ا (. آ0ءا20ع ْ

 2 ناحرلاب. 72) 0004. 5. نم



 اراك زلمه ايس

 رحب عقوا ةدعقلا ىذ نم تلخ ةشع ىتنذثال تيبسلا موي كو

 اهريغو © ناسيمدور ىحاونب نم ةرغ ىلع ةطمارقلاب ىئاطلا مالغ

 داوسلا ىلع انوخ كرت مث ةميظع ةلتقم ركذ اميف هانم لتقف

 نكاما ىف جءاسور بلطو هلامعو هيحالف ةاوناك ذا* برخ نأ

 اثاي ةعابجب ارحب ىربق لق ناطلسلا ناكو ٍهنم هدب رفط نم لتقف

 2 فم ناك ىذلا 0 تد.كلل مابردسب هنامالغو هلدنج نم

 © دوأد نب هللا دبع ىب نيرحا نشلا !ةنف ىف سانلاب جحو

 نيغتامو نينامثو نامت ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم. اهيف ناك امع ربخلا ركذ

 عوقوب ركذ اميف ناطلسلا ىلغ ربل دورو نم ناك ام كلذ نفذ م

 ام سانلا نقف نأ ىلا ريثتك فقلخ هءدهنم تاف ناجيبرذاب ءابولا

 001 ىلإ اوراض ارنا نوبللاو- ةئيسكالا :ى:اونفكف' هقمللا هبا :نونفكي

 © قرطلا ّق / نيحورطم عانوكرني اوناكف قوما نىفندي نم اودك

 نم تايقب ةرشع ىتنثال كلذو ناطلسلا لامع اهنم ة اوجرخأو دم

 © اهنم رفص

 5 0 ا ب
 ناكيبرذاب 7: نيشفاب بقلملا جاسلا ىبا نب كيح ىفوت اهيفو

 2) 51غ ©(: ناسيمذوذ ز لكل 6 5 2 ناسي و 5ع طقعع

 1هعانم 12153 عقوو 0عطع6. طعماطقط] ]11212 ءوأ م3عاتق 12 21071212 ]طكلثح

 ط1 كر © اود: 110 فذ ظ )ذا 6ك 8 هزم ترا بركلل.

 6 © كيد ركز( نيحرطم. 2 ى) © هلظ. ) 6 6

 رامعر 1ك "ه١ لماع. #2 8 ىجرسلاب. 01. 1آ2ءطمتم 617 , ل1172. 51/7

 ل2 70111211 265 86272065 (]0اتتتح. 35. 1847)و 2. 5.



 لمح كنسي زارت

 هلتقم ببس نع ربخل وكذ

 ليعامسا رسأ نع ربخل هب لصتا امل جوخ ديز نب لم نأ ركذ

 اعماط ناسارخ وك فيتك شيج ىف ثيللا نب وربع هدأ نبأ

 ناك. ئنلا هلع رواجتي ال دجا نيا ليعايسا نا هس اط 00

 ةعفأد 0 هناو ناساخ ه رافصلا ثيللا ىب ورع ةيالو مأببأ هالونب

 نت ناطلسلل لماع الو 0 كف ورع ناك 0 ذأ ناسارخ نع ل

 ىلا عوجرلا هلأسي* هيلا ءبتك هب رقتساو ناجرج ىلا راص املف

 بدنف كيز م نبا هيلع كلذ ىباذ هل ناجرج /مكرتو ناتسربط

 عفار ةيالو مايأ خمتره ىب عفارل ناك ةفيلخ مى كح اميذ ليعاممأ

 مدل بدتناف كير "نب نيس بخ نوره ب تبح ىذي نسال

 كسير نبأ ىلأ ههجوو هلنجو هلاجر نم اريثك اعمج ةهيلا مضق

 باي ىلع ايقتلذ ديو. .ىبا وك  نوراه نب نمح ضصخشت 0

 رث نوراه نب دمج ركسع مزهنذ* اديدش الانق اولتتقاف ناجرج

 مزهنذاث 6« ىولعلا فوفص نتيضقتنا كقو عجر نوراه نب كيد 0

 ةريقك رشب ركذ اميف نم لتقو نييبراه اوُلوو كيز نب كيس ركسع

 اه نب دكيح ىوحو كيز هنبأ رسأو تابرض كيز نبأ تباصاو

 ةعقولا هذلع دعب كيز ىب لكم تام مث «هيف ناك امو :ةركسع

 لمحو ناجرج باب ىلع نفدف هيف تناك كلا. تابرضلا نم ماياب

 نوراه 2 نسب ىيحن* صخشو كجحا ني نيعامما ىلا تك

 20 © نانسربط ىلا

 ه) 8 ىب كمح. ةر 6 معيش. 68260222 2) 2 3) 2 هةر

 10 رز لف كردو د © لرتو. 14 ن4 260. رد. *ثعع ى) 8 وبأ.

 /) 2 كلا 1061206 © نفدلخا 2زالج مل“ ضر ادع
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 را لملم خذ

 نادغب ىلا هعم هسبح نيذلا ليحن تكا فلطأو نيرخآ عم

 مدا* افيصو اوبتاك اونك مركُذ اميف هنال هغيلع لجو «دق ناكو

 نوملسملا ناك ةلا ةّيرحبلا بكارملا عيمج قارحاب دضتعملا رمأو
 وف © نامزإب مالغ ءةنايمد نا ركُذو ةاهتالآ م اهيف نوزغي

 سسوسرط لهما ىلع هسفن ىف ناك ءىشل كلذب هيلع راشا ىذلاه

 ماهدق ابكرم نيسمخ نم وكأ بكارملا ىف ناكو هلك كلذ 0 قرحأف

 0000 0 تا ايلتك لميال دليلك لازما اهفلع ىفتنا "نيف

 "1 دقو ,عدابصعا ١ ىف كلف ربسكو :نيملسلاب كلك .هرصاق .ىقرحأت

 ىلع نب نسل دصتعملا دلقو ءرحبلا ىف اوزغي نا اونمأو مورلا

 هيلع عاتملك عامتجاو روغقلا لحا نم ةلعسم ةّيمأشلا روغشلا هريك»
 رث نيسمل ىكتف لونف ةصيسملا نم «ليق اميف* دكضتعملا لحرو
 هك ىذ نم اتلخ نيتليلل  ةيكاطنتا مث سارغب رق ةيردنكسالا

 ا لزونف ليحرلاب ركنلا ىلاث ىف هركَبو ركأ نا ىلا اهب م ماقأف

 رث 1ةروعانلا ىلا لحر مث نيموي اهي 8 ماقف بلح رث براقألا مث

 ريما لام تيبو ”ىزكلا بنال ىف كانه نيقصو 7 فاسُخ ىلأ ؛5
 0١ لاب ىلإ رق رجالا بتال قع مضر .:نتلاط نا لع ناموا

 000 دل لهلجمم ةقرلا لإ اخ عافاك طب لاا رق شوك[ ىلا

 © هنم ناتليل ىقب نا ىلا اهب ماقف ةّحل ىذ نم

 نب دي ناب ناطلسلا ىلع ربكل درو لاوش نم نيقب سيخلو

 « لنك ىولعلا 2 20

 ه) 0 022:6) 8 راهنالا. 2) 8 ةدانمد.. ,2) © رامزاب 8 رامرات

 عه لعادلع و 6) ©. و. رث) ( ةجدق هدم. كق. ىي) (: الاومأ.

 000 276 داعم 32) 8 لحبلاب 2 2) 18 20011 ىلا“ مك
 ةروعاملا» 7 82 فاشح هن 01عه20ع ريعصو 22( ىروجلا.



 -ةحتمشست يبو

 امي لس ادار

 ةطرش بحاص ذتموي وهو « مداخل سنوم ىلا هملسف كصتعملا «ب

 ةركسعلا ىف* ءادنلاو مداخل باحكال نامال لذبب وماو ركسعلا

 مداكل اركسعا لهن. نما ءىتن هلحرا ىف :نجو نك مولا اك

 نم اوبهتنا ام هنم ريثك ىلع سانلا كرف هباككا ىلع هدري ءملو

 : سيمدل مهب لبق اميف مداخلا فيصو رسأو خعقولا تناكو «مثكسع

 لككرا ىذلا مييلا نم ناكو ةدعقلا ىذ نم تيقب ةرشع ثلتل

 مداخل ىلع ضبق نأ ىلا ةيسامشلا بابب هببضم نم هيف كضتعملا

 اميف فرصنا مداخل ىلع كصتعملا ضبق املو ءاممي نوتلقو ةتس

 2 كلاثلا خكبص ةىف ناك املف نيموي اهب ماقاف ةبرز نيع ىلا ركذ

 ؛: ةريلا فيضلت هنع لحرب نا هولاسو ةبرز نيع لها ءديلا عمتجا

 هركاسع عيمجع ةصيصملا لزنف ثلاتلا مويلا ىف اهنع لحرف مدليب

 مداخل ىلع فخأيل ههّجو ناك هناف مكرابملا نب ةفيلخ رغالا ابا الأ

 ذفنا ىق مداخل ناكو يكلم ةةيحانو شعبم ىلا ريصي المل فيرطلا

 دق اوناك ىيذلا مداخل باككا غلبو شعرم ىلا هباكا لايعو هلابع

 نم يلع هدرب مما امو نامالا نم كضتعملا سل لخب ام اوبه

 لوزن ناكو ؛هنامأ ىف نيلخاد* دصضنتعملا ركسعب اوقحلف عتعتما

 ىذ نم 7نيقب رشعل دحالا مدي ليق اميف و ةصيصملاب دضتعملا

 سوسط لها هوجو ىلا بتكو رخآلا مدحالا ىلا اهب ماقف ةدعقلا
 وغلا + ءاسور نم. ناكو 6ليغنلا هنم هيلا لوليقط هللا لا ١

 ه0 ءالويه سبحن ماعم ةءامجو سدنهملا ىبا هل لاقي لجرو هل 8 باو

 ه) ,© نزاشخللا 82) © هده“ م 8 ىلو. 2) © هتلاتلا كنا

 هيلع. ركز 8 06 لرمملا. ير 2 01222 7 نولخ. 2) 0

 ةاتزد1»ص 20 2. آلا" حصل 72. م) (ب نو نيرعملا.



 1 )مب خئلس

 ىبا نبا مداخ فيصو بلط ىف ةيسامشلا بابب هبرضم نم

 ©رضم رايد ةيحان كيري هنا رهظأو كلذ متكو جالا

 ىلع ركذ ابيف ربخل درو هدنم تلخ ةشع ىتنثال ةعملل مي ىفو

 ا ١ دكر هالي ليفا ىم_.داوبلنلاب ةطمارقلا نا ”ىاطلمللا
 نايبصلاو ءاسنلا هيف اعمج نيملسملا نم اولتقف ىئاطلا مالغ ردب د

 © لزانملا اوقرحأو

 ءءادوسلا ةسينك دضتعملا لزن ةدعقلا ىن نم تدلخ ةرشع عبرألو

 ىتح ءاعبرالاو ءاتلثلاو نينثالا ميي اهب ماقف مداخل فيصو بلط ىف
 نويعلا هتنان ةصيصملا قيرط ىف ليحبلا داراو سانلا هب 4فحالت

 /لعاو «نييرغتلا ةضاكرلا رضحاف ةبرز نيع ديري مداخل نام

 ناكج هب اوعطقف ةبرز نيع ىلا فيرطلا لصقا نع مهلأسف ةربشل

 و هنبا مذقف ةدعقلا ىذ نم تلخ ةشع عبسل سيمكل ةادغ

 عبتا رث رعس نب رفعجع هعبتأو هوك ىلع نسب نسم هعمو اًيلع
 ال رق  ضيفللا نالخا هعبتااارثا روكشمك . نن »2 دمحم .:ارقعج

 ةرجل ناملغ عم مراثآ ىف ىضم رث نزاخل سنوم رث مداخل و
 اًقيفَح ةاهب فّلخو برضم طاهب هل برضو ةبرز نيبعب وسمو

 «داوقلا رثا ىف مداخلل ,«ادصاق وه* راسو هداوس عم ىدنقرمسلا
 اوفاوو مداخل ذخأب تاراشبلا هنءامج رصعلا ةالص كعب ناك املف

 ©) 8 اهنم هدطذووو تلخ. 5) 8 البجر, 0 البنح. 6م) 8 نوسلا.

 5م1عدغ 562126 خسينللا. 14 ع نعلا. 2) 8 5. م., 0 فحالد.

 6) 8 5. »., © نيدرغملا. رك) 8 20014 رعبلا ع طقطعأ 700. 560. 5.0:

 ي) © هص0 2 0 نيحمب 2 © ةيرجتملا )2  8 هس. 2ءةسقع

 8 ىبرصم. 4) 8 ميا 72) 0 لصاق.
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 أما خذس ا"

 باحا لف فرصناو *ساّبعلا ةعقو نم «دفرصنم دعب كلذو اهلها

 ليلقلا هلا عانم كتنلفا نكي مو ةرصبلا نودحيري ورع نب 2

 نم ةوحذنب خعابج ةرصبلا ىم . مثيلا جوخ ىسك و داوزأ روعب

 ركذ اميف قيلع جوخ ءاملاو 6س ةيطالا اييلع ةلحار ةئاصبر

 5 ناك نمم ةعامج اولتقو اهيلع اب لحاورلا كلت اوذخأت ىسا ونب

 رهش ىف كلذو سابعلا باكا ىم تلفا 4نىمو لحاورلا كلن عم

 اهنع لاقتنالب اوُمهو !ديدحش اباوطضأ د كلذل ة ةرصبلا تبرطضاف ناضمر

 اوفوضتو كلذ نم اهنوادملا ىلوتملاىظتاولا_ نبك ععنف

 8.مايلع طماع
 10 ىلع خطيرخ تدرو رك اميف اهنم ناضمر رهدت ند نولخ نامتلو

 بكارم نم مبكر ىف وريع نب سابعلا ةافاوع ةّلبالا ىم ناطلسلا
 © هل امداخو هقلطا ىبانكلا كيعس ابا ناو رحبلا

 ةخنيدم وريع نب سابعلا ىاو ناضمر رهش ىم تلخ ةرشع ىدحالو

 ىبابلل دنع ىقب هنا ركذف ايرثلاب كضنعملا راد ىلا راصو مالسلا

 ىمعن لق كقلطأ نا وٌبحنا هل لاقف هب اد رث ةعقولا ىعب امايا

 لحاور .ىلع هلجو تيار ام ىلا كب هّجو ىذلا فوعو نضما لاق

 دازلا ىم هيلا نوجاتسي ام ٍتلمحو هباكحا نم الجر هيلا مضو

 اذزاسف د نماولا هدو وشي! ناب دعم هام نيذلا لاجرلا رمأو ءءاماو

 هراصف هلمحت ايكرم هب فداصف لحاوسلا ضعب ىلأ لصو ىتح هب

 5 © هلونم ىلا هفرصو دضتعملا هيلع علخن :لبالا ىلا

 كضتغملا لحتزا لاوش نم تلخ ةرشع ىدحال سيكل ممي ىفو

 0 0 ا 0) ناو. نإ 6) 6 هدهر 2) 8 نش 2) 8 هر

 /) 0 بكورمبب .5) 8 نتنكاد,



 نال )ماب خلس

 ,نىسبع ىلا تيك ةخاجد رعكو © لد ناك دهنال طساوب اميقم

 © اهتتوعم ىلع ايلاو سراف ىلا ريصملاب ناهبصاب وهو ىرشونلا

 ركُذ اميف ىونغلا ورع نب سابعلا يؤرخ ناك ةنسلا هذل# ىفو

 نم ةعم فخ نمعم كنك نموت دليشلا مص نم * ةرصجلا نم

 نم ذكرفلا ىوضنأ نمو دال لب عدس ب وك 6 ةرصبلا ةعوطم ة

 1و هداوس «نيابعلا فلخت ليعس .6ىبأل عئالط 2 عيقلف ةطمارقلا

 زكاح مث لانقلا اوشوانتف ءاسم هعم نمو كيعس ابأ ىقلف قوحأ

 لبللا ناك املف ٍهعضوم ىلا امهنم فيرف لك فرصناف ليللا هنيب
 ءاهز اوناكو* ةبض ىنب باسعا نم سابعلا عم ناك ىم فرصنا

 سائبعلا مبصا اًملف /مةرصبلا ةعوطم هعبت رث ةرصبلا ىلا ةثايتلت 0

 ةرسيم بحاص نا رث اديحش الاتق .اولتتقاف برلمل :طمارقلا ا

 يف م اولغوف كيعس ىببأ ةنميم ىلع لجر ةثام ءاهر هباحصأ ىم

 سابعلا كاكح) لع ةناككاو فاش لجو دعم نم عيمجو لتقف

 للجر ةتاعبس ءاهز هباكا ىم مرسأو ساّبعلا رساتساف اومزهناف 5

 "0010 ناك ايئلخا < نيابعلا اركسع» ىق ناك امر لع باتل :ىوتحاو

 سابعلا باكا نم وسأ © ناك نم 00 وضحا خعقولا موسي كغ

 : نولخ عببرال دادغب اهربخ د وو": بجر يق 5 ركذ | اهيف ل

 نمأو اهاخحف ركف ىلا بان راص وذ اميف اهيفو « نابعش ىم وو

 0 هلل )ا( را 2 © 02017 2) 0 ةتيقلفا 2 © قا

 00 م1 ى] ل اولعفلاا 2) ( رسوتساو: 2) © قب - 8,021



 )مب ذخنس اراه

 حد ليعامماو ورمع رما نم ناك اب دضتعملا ىلا ربكل لصو

 © اريع منو رك ذ اميف ليعامسا

 ىضمو عذري نم برو جاسملا ىأ ىبا مداخ افيصو نأ ناطلسلا

 5 ىلا بتكو «هباحكا .ىف* ياسلا ىبا نب كبح امغارم ةيطلم لأ

 دضتعملا هيلا بتكف اهب م.يقيل روغتلا هيلوي نا هلعسي دضتغعملا

 8 5 ىمرتمل اقيشر هيلا هجوو هيلا ريصملاب دمأي

 © ةفاصرلا رصق ليخاد تينفدو كضتعملا ةجوز نولوط نب دمحا ىبا

 ؛ه ههجو سفنا ةثلك- ناطلسلا ىلع 42كفو بجر نم «نولخ ارشعلو

 هيلوي نا ةلعسي كضتعملا ىلا ٍجاسلا ىبا ىبا مداخ فيصو

 لسولا هريرقتب مما دكضتعملا نأ ركذف علخل هيلا هجويو روغشلا

 جاسلا ىببا نبا هبحاص فيصو قاف هلجا نم ىذلا ببسلاب

 هنيب ةأطاوم ىلع هقراف هنا اووكذلف برضلاب ماوررقف روغتلا لصقو

 ىف هب وه ىذلا عضوملا ,ىأ راص ىتم هنا ىلع هبحاص نيبو

 يف كلذ عاشو «ةاهيلع ابلغتو ةرضم ىلا اعيمج اراصف ءدجاص هب

 © هب اوتدحو سانلا

 نب دماح ل خنسلا هذه نم بجر نم تلخ ةرشع ىدحالو

 رافصلا ثيللا ىب ورمع دي ىف تناكو سرافب عابضناو جارذل سابعلا

 هن دماح ناكو سابعلا نب دا هيخأ ىلأ ةيالولاب هبنك ]ن تاعفذو

 4) 8 هباككاو. 3):© ىمارللا 2 0 هس... 208 قر 2
 فينرعتتا  ر/) 8 202211046 أوررعص © طمع ءا 560. 700. 013. م) 0

 ل 741 لا تلا رصضمر 18 07 وضم رابد ادصقو. 2) 8 هيلع.
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 1 )م خنس

 هللا ىبع نب متيهلا ىب هللا دبع هيلا ناك ام كّلقف ةعيبر رايدب

 © ه رمتعللا نبأ

 اميف باتك درو والا ىدامج نم نيقب سمخل ءاعبرالا موي ىو

 راغصلا ةاريع رسا دجا ىب ليعامسا 6نأب 5 ناطلسلا ىلع* ركُذ

 0 ورع نأ ليعامسأو ورم رسب نم ناكو ( هيسكسع حابتساو 5

 0 هيلا هجوو * كلذ :هالوف رهتلا .ءارو ام هيلوي قنا ناطلسلا

 0 0 و ام ىلع ءاوللاو 3 ريباسينب مسي

 ىف اع رغت ىف 0 رهنلا ءارو'ام ىدي ىف اماو ةضيرع ايند

 هل ءركّذف كلذ ىلا هتباجا ىبأت رغثلا اذهب اميقم ىنكرتآو كدي

 لاومالا /ردجبب 5 نأ ءاشأ ول لاقذ » ةروبع ةكشو خلب 6 هذ ومهأ

 نم عمج هنع هفارصنا نم ليعامسا سعيأ ايلفأ تلعفل 9 ةربعأو

 | دوا يرغلا اييناثلا هل ؟زهنلا ريبعو نيقاهخلاو . كانتلاو كم

 مانو رصاحملاك راصف ىحاونلا هيلع ليعاممأ ذخأو خلب لزنف

 هيلع ليعامسا ىبأت ركُذ اميف ةرجاسملا بلطو لعف ام ىلع ؛5

 اد وف ورع منش ىتح لاشتف ريثك :ءامهتيبا نكي ملف 3 كلذ

 هعم نم ةماعل لاقف برقا اهنا 28 ليق هقيرط ىف ةمجآب ّرمو

 خبجالا لخدنف ريسي رفن ع ىضمو حضاولا فنييرطلا ىف أوضمأ

 نم ىضمو ةليح هسفن ىف هل ىكي رثو .ك.عقوف هتباد 2 تلحوف

 املو ءاريسا هوذخأف ليعامسا باكا ءاجو هيلع اوولي رثو دعم

 ©) 8 را 2) 2 هرهم 4 8 نإ 218 مالع. 9 6

 ركز 13 5: مر ف رذبب. ى) 8 ربعاو. /2) ( هس. 2) © عانيب.

 /2) © تلخوف.
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 اثم نس مور

 « نَا "ورع :ىب :سابع تضتعلا ىَلو اهتم رخالا عيبر رهش 32
 ةطمارقلا نم دعم نمو قانخل ىيعس :ىنا ةيراحو نيركلاو ةماميلا

 ىتح امايا هكرفلاب سابعلا ركسعف لجر ىفلا ءامتر هيلا ةمضو
 نإ اين 0 رث ةرصبلا ىلا ىضم مث هباكأ هيلا عمتجا

 5 © ةماميلاو نيركبلا

 ويا «رفتف“ نيولرط : نم يطلق دلي وحعلا قاو ركذ اه
 هفلختسا ناكو داشخالا ىبا متوم دعب «سوسرط ريمأ وهو تبات

 ىل هريفغن ىف غلابف كلذ / ىلع وهو تاف ازغ و نيح دلبلا ىلع

 هعم نانلا تيصأو تيت وبا سلتا ودعلا يلط ق3 نات

 ههتازغ نم لفق اًيلف ةمالسلا برد ىف ايزاغ 5بولك نبا ناكف

 ففثاذ متوما* ىلي ريمأب اوضارتيل رغتلا لعا نم جياشملا عمج
 نيل نم .فالتخا تعبر :ولض سياعالا نب كش ١

 دليلا لما ةيراحمل اعيج عيجو هفلختسا هايا نأ ركذو تباث قب
 ى كلذو تيت .ىبأ بيا :ئضرق انولك ىف رعألا طم

 ( فرصناف مورلا دالبب ايراغ فتنيح  ليغنلا ناكو رخآلا عيبر رهش

 نم ةينيطنطسقلا ىلل ليح تبات «ابا نا ربخل ءاجو سوسوط .ىلأ
 © نيملسملا نم ةعامج دعمو 0 ةينوق نصح

 نواعملا هيلا ناك ىنذلا بويا نب قاحما تام رخآلا عيبر رهش قو

 ©) 8 ىروبعلا. ث) 0 مضف. 2 8 لدعلابب ©) © كفرس.

 1ك مره 22.8 هدب  رك) ( ةاتاوم- 22) 6 ىكحتا ااا

 2 ناجولا. 7م) 8 تراك ودار 11112 تراك أو ا

 اذن 1غ 6ع :(ن6: 5312. 2. طايع 1. 16:-1) ن0 002 ا

 © ليعنلا. 01. 30ه::1ه82]: ه.. 1212 18 لبغبلا , © ليغمسلا زر 1

 77111, 198 10216 ليغبلا. 7) (0 ىبأ ىب. 05) 28 ميدو, © هنيوق.
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 ادازإ) ز)ملب خنس

 سأرو 3شنكاج سأرو كردم نب هماص سأر هيدي نببو مالسلا
 راد ىلا ىضف ماص مع ىنب نم ىراسا ةعبرأو دوسا ملاصل مالغ

 ىلع سوئرلا تبصنو بهذ نم قوطب قوطو هيلع علخم دكصضتغملا

 © ريماطمللا ىرسالا 3 ىقرشلا بناجناب ىلعألا رسل أر

 زاربب هدعزنتم نم دصتعملا لخد اهنم رفص نم نيقب لايل عيرالو
 «زورلا زارب نم هراتخا عضوم ىف رصق ءانبب رمأو كادغب ىلآ* زورا

 © هدلع ىف ادتباو تالآلا هيلا ليخ

 اور نيرججلاب ةطمارقلا رسما ظلغ اهنم يالا عبير رهش ىو
 نب دا بتكف ةرصبلا ىحاون نم قضعب برقو رجا ىحاون ىلع

 اذه رخآ ىف هيلا هجوف ددملا لعسي ئقئاولا ,ىيج نب* كمحد»
 رايتخاب دضتعملا رمأو لجر ةئامثلث اهيف تاوذش 7 ىنامثب رهشلا

 © ةرصبلا ىلا :هذفنيل شيج

 ليم ردب دعق رخآلا عيبر مرهش نم نولخ رشعل دحالا موي ىفو
 جاوخلو سانملا نم ةماعلاو ةصاخل روما ىف رظنو هراد ىف دضتعملا

 © نواعملاو عايضلاو 5

 تام رخآلا عيبر رهش نم تلخ ةرشع ىدحال نينثالا موي ىفو

 «برغملاو قرشملا مامز ناويد ىلوتملا بتاللا ديملل دبع نب كمح“

 دمحم نب رفعج ىلو هنم تلخ ةرشع ثلثل ءاعبرالا موي ىفو
 3 هيف كعقو ناويدلا ىلآ هموي نم راصف ناويدلا اذ: صفح ىبا

 6) 8 لح .3) 8.5. 2., 0 سيخ, 3125001 7111, 13 شيخ

 لايذ نب. 2 18 هعرسر © هعزنم. هلع 8 © © ارباب (8 5. م.
 © زارئاب)١ 4) © هدم. 2 © ملعب ىكتباو. ر) 8 هك 14 مع
 اوراغاو. در كا هدم ")18 5:26 قايك - 2) 13 ه5: 0 هكعنلا



 ام خمس اذازنإ

 ىلا رسكُذ اميف ةثابرقا ضعب راص هنا كلذو رصاط نبا راد ىف جل

 ةعامج ىف برهلا ىلع ادمح نا هملعأت © ناميلس نب* هللا ديبع

 © بنتكذ ةلدضتعملا ىلا هللا ديبع كلْذب* بتكف هلهاو هباككأ نم

 ةعبرأل ءاعبرالا موي 4كلذ لعفف هيلع ضبقلاب هرمأب «دضتعملا هيلا

 © اهنم مركملا نم نولخ

 ناطلسلا ىلع و الأ نأ بابك كرو خنسلا هذه نم رهشلا اذه 2

 نم هيلع أاورحف 02 اوناعتنساو 6 اودشحو ول كو اًميط نأ

 نيفرصنم ندعملا م اوزواج امل /خوعقاوف يال ةلفاق اوضرتعاو بارعالا

 10 ناسوف جيلا ليقاو دايم ورشع ةعضميب زخكم نم مدداسلا خايدم ىلا

 ل جتلاجر تنناكو جلباو 1 0 ->و عاتوبب اعمو جتلاجرو بارعالا

 م ضد 0 7 منو عتنيب 0 : نمكلاف فقالا ةنلك نإ

 ىلأ ةعلل ممي ةادغ بول ا 526 املف 6 ليبلا

 15 باورعالا و هتايلوا ىلع مصنلا هللا لؤنأ رت راهنلا فاصنتنا نيح

 وهو ىلعالا دبع نب رفصالا نب كيعس عم هباغك ظذفنأو «2نياس

 «كرحم نب خاص ىلع ضبقلل ناك ىلوتملاو همع ىنب هوجو دحا

 ةنيدم رغالا وبا قاو مركملا نم نيقب «كثلتل تيبسلا .مهي ىفو

 2) 6 60120  َت لف مصخعم ا. 2) هدض0 )ا تا ظ كذذو 2:

 تدشحو. ر”ك) (0 ءهانتط0 مهعقاوف سال خلفاق اوعقاوف. ى) 8

 ©[ 65 سك مهمدخو. 2١8 6. ع 2 00كلذو6. 0

 5101 عوندأت“ 7 5 مهقيرفن 5. رج. عغ 061206 حجناف» 7) 58

 تسل.



 ارا زم نس

 هرمأب سوسرطب وهو لأ نأ كيم بغار ىلا دصتعملا هجو اهيفو

 ىف هكرت هيلا لصو املف اهب وهو هيلأ راصف «ةقرلاب هيلا ريصملاب
 ناك ام عيمج نخأو هسبحن دغلا نم هذخا رث اموي ةركسع

 نولخ عستل نينثالا موي مالسلا ةنيدم كلذب ربخل دروو ةدعم

 بغار مالغ نونكم ىلع ضبقو مايأ دعب .بغار تام رث نابعش نم
 00 ناب ليست .ءاتلثلا موي  سوسرطب هلم هذخأو هياكل :نعو*

 © داشخالا ىبأ مذخا ىلوتلا ناكو بجر

 نزاخل اًسنوم كستعملا هّجو اهنم ناضمر رهش نم نيقب رشعلو
 وربع نب سابعلا هيلا مضو رمتلا نيعو ةفوللا ىحاونب .بارعالا ىلا

 ه2 نمو سوم راسف .داوقلا نم. اهريغو :ىنيكتوكذالا اغيفخو 0

 نع اولحترا دق .بارعالا دجوف ىونينب فورعملا* عضوملا غلب ىتح

 مأشلا ةيرب ىلا ميضعبو ذنكم فيرط ةيرب ىلا 4 هضعب لخدو ماعضوم
 © مالسلا ةنيدم ىلا صخش رث امانا هعضومب ماقأف

 | 1) نابيلسا ىبادللا .نيبعو : ىضنعمل تلق اهنم. لاوش. ىفو

 نلمح نب نجا ءدنع لزعو حارمل نب دواد ىب دم ىقرشملا ؛5

 نسب دواد نب ىسيع نب ىلع برغملا ناويد دلقو تارغلا ىبا

 © تارفلا نبا دنع لزعو 0

 نينئامو نينامتو عبس ةنس تلخد مت

 تاكا نم اهيح نك ماي ربخ* وكذ

 نب دجا ىب ديح ىلع كضتعما ضبق نم ناك ام كلذ نفو

 0 ا دمر ىلإ ١ ١ )13د سقت لن ١ 233 ضيقو هباكعاوت
 تاالط هذا ١ 2را 6 ةمرسم ١١ 7ي) 8 ام



 )م1 خخنس اراك

 اوقاتساو سانلا نم اوقحن نم اولتقو ىرقلا ىلع اوراغذ «نابيش

 ىلونم ا 6 روكا ش مك 0ىسب لمحت ىب* سها مهيلا جوخ ىتاوملا

 هجوف مرومأب هربخي ناطلسلا ىلا بتكف ٍعقطي ملف اهب نواعملا

 ءييجتررلا نمح ىب نجاو ,ىدلولا كاسيفن خلسلا ةنيذم

 اك عضوم ىلأ اورصف لجر فلا ءاهز ىف هل اددم مداح ىب رفظملاو

 بارعالا متمزهف رابنالا ىم و ةبقنملب فرعي عضومب متوعقاوف بارعالا

 اح نبا باتك دروف اوقرفتو تارغلا ىف خرتكا قوغو ماباكا اولنقو

 ةجرهو ةعقولا 7هذه ربخب بجر ىم نيقب تسل نينثالا ممي

 «ىرقلا 7نورفختيو ةيحانلا ىف 5نوتيعي بارعالا 2ماقاث مايأ بارعالا

 , سابعلا ةّقرلا ىم 8 هلاتقل هيلا هجوف مربخب سدصتعملا ىلا بتكف

 راصف* داوقلا نم ةعابجو ىنيكتوكذالا افيفخو ىوَنَعلا ريع ىبا

 غلبو ةنسلا هذه ىم نابعش رخآ ىف تبيه ىلا 2داوقلا ءالوه

 وكأ اوهجوتو رابنالا داوس نم خعضوم نع اولكتراف عربخ بارعالا

 /بارعالا ثاعو اهب اوماق رابنالا داوقلا لخدو ”«اهولزنف رمتلا نيبع

 ؛5 ةيقب كلذو رابنالا ىحاونب مهتيع لثم ةفوللا ىحاونو رمتلا نيعب

 © ناضمر .رهشو ,نابعش
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 اامح المكلا تس

 ذثموي كضتعملا نب ىلع بناك ناكو هرضم رايدو* ةعيبر رابدو

 هذه رومأ ىف رظنلا وريع نب نيسشل دلقو ىناوصنلا وريع نب نيس
 © مدهف دمآ روس مدهب كضتعملا رمأو اهب لاجلا ةبتاكمو ىحاونلا
 دادغب ىلا ,وباسين نم رافصلا ثيللا ىب ورع ةيده كثفاو اهيفو

 نم نيرشعو مرد فلأ فالآ ةعبرا ههجو ىذلا لامل غلبم ناكف

 لالجب *باد نيسيخو ةثامو ةةقرغم ةالح مجو يورسب باودلا

 نيقب نامتل سيمكل مهي ىف كلذو ةةازبو بيطو ةوسكو ةرهشم

 © ةرخآلا ىدامج نم

 ىبانللل ىيعس ىأب فرعي ةطمارقلا نم لجر رهظ ةنسلا هذه ىفو

 هجورخ ناكو ةطمارقلاو بارعالا نم ةعامج هيلا عيتجاف نيركبلاب م

 ةرخالا دافع ق.ةيباخكا رثمكو .غنسلا هله 110 يكد اميف

 لاقي عضوم ىلا راص مث ىرقلا لحما نم هلوح نم لتقف هرمأ ىوقو

 هنا ركذو اهب نم لققف لحارم ةرصبلا نيبو هنيب فيطقلا هل

 ناكو «ىقئاولا 28ىيكج ىب* ليح ىنب لدا بتكف ةرصبلا كيري

 امب ناطلسلا ىلا نقولا كلذ ىف ةلجد روكو ةرصبلا نواعم كلقتي ؛5

 ماشع نب ني ىلاو هيلا بتكف ةطمارقلا ءالوغ مزع نم هب لصتا

 | ىلع روس لع ىف اهب عايصلاو جارخلو «تاقدصلا لامعا ىلوتملا
 ١" رمأف رانيد فلا رشع ةعبرا كلذ ىلع ةقفنلا م/ترّدقف ةرصبلا

 © ىنبف هيلع قافنالاب

 ىنب بارعا نم ةعامج رابنالا ىلا راص ةنسلا هذه نم 2 ىفو 0

 <) 1 رضمو انك 0ر00. 83) 8 ك © ه. ص. 2 © هدص, 4) 8 هدضن

 0018 هك © طب انهن: ري) © رجقت



 اذ“ خنس ذم

 هباجأت نامالا لمآ لغالو هلعالو هسفنل بلطي دضتغملا ىلا «ىسيع

 ىلعو ة هيلع علخ كصنعلا ىلإ اولصوق هئايلواو هباككأ نم هعم

 نم دضتعملا ليكأو مهل ٌكعَأ دق برضم ىلا اوفرصناو هباكتا ءاسور

 5ك2ك3ذب: تنكو ةروو خيش ىب ىسيع هىباأ لزانم ىللأ ةركسع
 2ع

 نم .نيقب رشعل لحال ىيجءاخروم «2مالسلا ةنيدم ىلل* انك

 باننالا كرو اهنم ىلوالأ ىدامج نم نيفد نيف ؛ لوالأ ىدامج

 © عماجناب ربنملا ىلع ىرقو مالسلا ةنيدم ىلا ىمآ هكتغب 4دضتعملا نم*

 نم دماب ميقم وهو كصتعملا ىلا ٍتفلا نب هللا دبع فرصنا اهيفو

 !0دق نورا نأ ديلعأو هيورامخ ىب نوراه ىلآ 00 ةنيوجأب وصمم

 لاملا تايب ىلا ليكو مصاوعلاو نيرسنق لاعا ملسي نا لكب

 هناو رانيد فلا نيسمخو «4فلا ةئاعبرا ةذنس لك ىف ءدادغبب

 9و دضتعاللا هءجوب نأو كل رصم ىلع ةيالو هل دك 7 نأ لكسي

 هيلا كفنأو لأس ام ىلا هباجأت 2كلذب هيلا همدخ نم مداخب

 ؛ةدمأ نم اجرخن علشلو ةيالولاب فلا ىب هللا دبعو 6يمادقلا ةاردب

 نم مصاوعلاو نيرسنق لامعا دكضتعملا لامع ملستو كلذب رصم ىلأ
 ىدابج ةّيقب دماب ىضتعملا 1 ماقأو «ىوالا ىدابج ىف نوراه باكا

 7 اهنم لكرأ رم ةرخآلا ىدامج نم اموبي 1 ىبرشعو خلتلتو ىلوالا

 دماب الع كذبا فلَخَو ةقولا ىكح اهنم نيقب عبس كتيببسلا موس

 هم مصاوعلاو نيرسنق لامعاو ةيحانلا طبضل هيلا عمض شويج عم

 2) 8 خيشلا. 6) 8 جياع هه 8 نيا ض..4) 8 6هظطلف 0

 ملسلا ةنيدمب مي 8 هنأ. مى) 8 مصتعملا 2) © همست 2) 8
 6 ردب. 2 ل5. 00 مز اك كفا (ان) 6 رشع



 امك ١ لا تنس

 0" كلذل اجرخ اطورش عيلع طرتشيو لئاسب جهئاشيل عفلا ىبا

 © ةنسلا هذه رخآ ىف

 ظ -  غلبو ةجل ىذ ىف عريغو سوسرط لفأب داشخالا نبأ «ازغ اههفو

 © ٌيمشاهلا دواد نب هللا ىبع نب ىّيح ةنسلا هذه: سانلاب محو

 تدم نيناملو كنس ةلسا تلخد مت

 ةليللل ثادحالا نم اهيف ناك ءايع ربخل * ركذ

 فورعملا هتنبا ٍباسلا ىنا نب دمحم هيجوت نم ناك ام كلذ نف

 ةعاطلا نم ناطلسلل ىمض اهب ٌةديهر دادغب ىلا وفاسملا ىأب

 |( مرحملا نم 4نولخ عبسل ءاتلتلا موي ركُذ اميف مدقف ةككانملاو م

 | " لعموي كصضتعملاو كلذ ريغو عاتملو باودلا نم اباده هعم اهنم

 8 نادغب ىع بئاغ

 6ىملا لصو هللاب دضتغملا نا ريخل درو اهنم رخآلا عيبر رهش ىفو

 ١' ىسيع نب .دجا ,نب سلس, فلغأو اهياع هدنج حان كمآ

 قرفف هعايشا نم اهيف نم ىلعو دم' ةنيدم باوبا مديلع كيش و
 ' عيبر رهش* نم تيقب مايال كلذو حصاحو اهلوخ هشويج لدضتعملا

 ' لما بصنو فقيناجملا هيلع بصنو بورح منيب ترج ىث لوالا

 ' ىدحال تبسلا مي ىفو اهب اومارتو فيناجملا روس ىلع كمآ
 0 0 نجا 0001 لد دال والا ىقايح : نمر تييقييز ردع

 ©) 8 ىزغ. )6  8 اوديلسر © اردنلسر 14 2*7, نوركتكسا.

 )000 اللا كنصسد مل ظن, ةصصننم ١.28 امن١ 2) 0 نيقي.١ 6) 8 هدف

 1 كل 0100106 [ م 01:37 ول يك 2



 الح ةءنس "امه

 © ناولك هلاير نب ليلخل ةاذو تمناك اهيفو
 نا :قاطلسلا ىلع زبخلا نو: ةرخآآلا ىدايج نم نيلخ سيكشف

 ةلع نم ناتسبطب ىفوت فلد نا نب ويزعلا دبع ىب ركب
 © رانيد فلا ركُذ اميف رباب ءاج ىذلا ٠ ىطعأت كلانغ ىفدو 3 هتنباصا

 : ةينيمراو ناجبرذآ لابعا ياسلا نا نب كم لصضتعملا ىلع هيك

 د علخ هيلا ثعبو فلاخو اهيلع بلغت دق ناكو

 ليم مداخل ابغار نا نابعش نم نولخ ثلتل ربخأ درو اهيفو
 اهيف ىم عيمجو ةريتك بكارم هللا هرفطأف رحبلا ىف ارغ فوملا
 بكاورملا ىف اوناك نييذلا موربلا نم فالا ةتلث قانعا برضف مورلا ىم

 ٠, © نيبملاس اوفرصناو مورلا نوصح نم ةريثك انوصح يفو بكارملا 4قرحأو

 « خيش نب ىسيع نب دا ةافوب ربخل درو اهنم ةكمل ىت ىفو

 فاي اكينا "كيا" نراك "ا ىئسيع نين ىتخا نك نايكت 00 مايقو

 ىذ نم تيقب ةرشع ىددحالو « بلغعلا ىلع اهيلي امو

 يرخو كمآ ملا !دصق دادغب 0 دضتعملا نرخ اهنم هجم

 ,ىاحاص كادغيب فلختساو ناملغلاو داوقلاو كيح وبا هنبا دعم

 ” كلذ ريغو نيرسلخل رماو مئاظملا ىف رظنلا هدلقو بيجافلا 0

 هعم نمو نولوط نب دجحا نب هيورامخ نب نورام هجو اهيفو
 :هتعطاقم هنولعسي ةريمرطات فيصو كصنعملا ىلا نييرصملا داوق ىم

 ىرججإ ناك ام ىلع نوراه ىرجأو ماشلاو رصم نم يدنا ىف اع
 20 هللا لبع هعم دجوو كضصنعام ا كرف دادغيب فيبصو مدقف هوبا دَبْلع |[
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 ممل 1

 نم نيقب رشعل دحالا خليل ىف ةفوللا ىحاونب تعفترا ءارفص

 تلاكتسا رث برغملا ةالص تنقو ىلا لوقت ملف لوالا عيبر رهش

 اال ءاهنلا ناو ةدللا لأ عرضت ىف سانلا لوي. ملف ءادوس

 طقس* رق :ةلصتم قوربو ةلئاه دوعرب اذيدش ارطم كلذ بقعب

 دوسو ضيب ةراخ اهيحاونو فابادجاب فيعت ةيرقب ةةعاس كعب 5

 ءةغنأ نيراطعلا راهفا دبش هةظغض اهطاسوا يف ناولالا ةفلتخ

 8 دوار تح «سانلاو : نديواوتتلا ىلا يخف /ارخ اهنم

 سوسرط ىلع ةاريمأ و داشخالا نبا صخش هنم نيقب عستلو

 ىَنوُي نا نولعسي اهنم اومدق اونك نيذلا رفنلا عم دادغب نم
 لهم 4كناف دادغب نم مويلا اذه ىف اضيا رخو «لاو عيلعا

 طرضم رايدو* ةعيبر رابدو لبصلاب لاّعلا روما ىف رظنلل ىصتعملا
 نم «دلقتي ناك ام ىلا اهب رومالا سالصاو 1ةيرزبلو ةيماشلا روغتلاو

 © ىحاونلا هذهب ديربلا لامعا

 ىتم كعفترا اكر .نأ ةرصبلا ىم ٍركَُذ اميف ربخل نو ةنسلا هذه

 رق ءارغص لوالا عيبر رهش ىم نيقب سمخل ةعململ ةالص دعب اهب دو

 اهلتنم اوري مث ةامب راطمالا تعبانت مث ءادوس مث ءابضخ تلاكتسا

 اهوا نيسفختو '”اهكام .ةخصاولا "8كربلا "نرو قاك زابك دوب عنقو
 ةلخ' ةئامسمخ نيسل رهن نم سعلقا حيبرلا ناو ليق اميف

 © 7 اددع ةلخ ةثام لقعم رهن ىمو رثكاو

 ©) © 200. ىلاعت. 62) 8 طم هناو ةعاس لعب ىكس 516. ) 8

 اافتط 2) 1 ةيرنسش: 7628 6: و. رار 2) ل < 06

 داشحالا. 5هزءد6 ةهتطءلع ديشخالا. 7 8 20016 ناك“ 2) 8
 ادلع 10 لياو.ا 28 ةهططنا 26 ةيررشلا ىم. 7 © نعلبسمأ.

 72) 8 ددع.



 سو روج ديوس وو ويس

 امو نس اراد

 نيتئامو ىنينامتو سمخ ةنس تلخد مت

 تادحالا نم اهيف ناك هاع وبخل 0

 ةعامج ىف ةّىئاطلا كردم ىب ملص عطق نم ناك ام كلذ .نف

 نم تيقب ةرشع ىتنثال ءاعبرالا مي رفجألاب ياللا ىلع ءئط نم

 م ةلفاقلاب بارعالا رفظف ةلفاقلا ريما وهو ريبللا «ىكلا دبراحف موكملا

 نم ةعابج .اوذخأو :تاراصتلاو لاوسمالا نم اهيف نك ا ط0

 ةميقب سانلا نم اوذخا ىبنلا نا ليقو كلامم لاو رئاوخل ءاسنلا

 2 رانيد فلا د

 00 م 0 ام راقصلا ثيللا نب ورع ةيلوتب كضتعملا ل 0

 © هنع دجا نب ليعامسا 2لزعو

 :ماك فيصو / مدلسلا ةخيبلم * كرو اهنم رفص نم نولخ ؟سيكلتو

 ئب هللا كيبعو كضنعملا لوم ردب ليق نم داوقلا نم ةعابمج احح

 فلد ىنا نب زيزعلا دبع نب ثراخل سأر ماعم لبخل نم ناميلس
 و ةوخا هبعوتساف ايثلاب لضتعملا راد ىلا هب اوضف ىليل أب فورعملا

 دبع نب ربع ىلع علخو هل نذأت 5 هنفد ىف* م هنذأتساو هل هبهوف

 © 7 نيمداقلا داوقلا نم ةعامج ىلعو مويلا اذه ىف ريزعلا

 9؟) زك اش 2) ١ هر ه 85ه. تيب: 0 ئلل, دش ا

 (ىيج) ءأ اصل 0110006 ىح 512 311., 01100 7636 1205 ©110-

 11111111 5 ىلا 0100011111 0122. ريِبلَلا» هر
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 مزمل المأ* خنس

 عملكف ةذعلقلا ىف ناك نمت سانلا عيتجاو هةعلقلا باب* ىلع

 ' ةعلقلا نم لزن مبصا ايلف «ناجالا غيلع ذخأو ناسحالا عدعوو

 ىلع افلاخ يمخو ماطعأو معمجن ءميمزلا لهاو داركالا ل هجوو

 ةرشع ىتنثال تبسلا ةليل ىف ناك مداخل هلئق نأ ليقو «ناطلسلا

 مالخل مبذ هنا ليقو «ةنسلا هذه نم ةدعقلا ىنذ نم تييقبت

 تح نم فيسلا ذخا رث همالغ هيلا اهلخدا ناك نيكسب اكبذ

 سانلا ©«نودعوي نومجنملا ناك 8م“ ةذنس قو ةنسلا هذه ىفو

 ناو ريسيلا الا هنم ملسي ال لباب ميلقا ناو ميلاتالا رثكا قرغب

 رابالاو نويعلاو راهنالا ىف هايملا ةدايزو راطمالا مرتكب نوكي كلذ

 تراغو ريسيلا الا ورطملا نم اهيف* اوري ملف اهيف سانلا طحقف

 ءاقستسالا #ىلا سانلا جانحا ىتح رابالاو نويعلاو راهنالا ىف هايملا

 © تارم دادغبب اوقستساف

 ال53 اهيذ تناك ةنسلا هذه نم ةعللا ىت نم تيقب: ةليللو

 ظزيزعلا دبع ىب“ ىليل +ىأ نيبو * ىرشونلا ىسيع نيب ةعقو

 باصأت نيحكسرفغب ناهبصأ نود 00 مول كلذو فلد ىنأ نبا

 مزهناو هتباد نع طقسف ةهركنف ركُذ اميف هقاح ىف هس ىليل ابا

 © ناهبصا ىلا ليكف هسأر ”ذخأو هباكا

 ىمشاهلا دوأد نب هللا دبع نب ديحت ةنسلا هذه ىف سانلاب جحو

 © جتا فورعملا 0

 . ©) © بابلا. 85) © ةعلقلابب 2 8 5. ص., نرومدلا. 2) 8 سارز

 كك. ]شك خير 15. 2) 0 دعوت. ري) © ةرثلل. ى) © راطمالا نم اعيش.

 /)8 هدص.” 2) 8 نياو. 6 هدم. 2) ( كرجكامف. 2 ) 152135 ب ا 7
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 اثم“ ذنس المل

 فيس هشارف نمكو مانيف ىضميو هدهديب وه تيبلا باب هيلع

 تلخيأت ةيراج .ةدبيلا :لخبدت نأ لاس سك ىليل وبا ناو لل

 نع ىليل نأ ةيراج هءافلد نع ركذف 2« ىسلا ةتدح ةيراج هيلا

 ىتنح ديقلا ىف ىذلا رامسملا ىليل هبا درب تلاق اهنا ذيراخل هذه

 : يشع © مداخل عيفش ءاجو نلآق ءاش اذا هلجر نم هجرخ ناك

 نا ىليل هبا هلأاسف هتذج دعم دعقف ىليل ىأ ىلا اياشعلا ىم

 وبا ءقيرمأت تنلاق هتجاحل مداخل مق رث لعفف احادقا هعم برشي

 نم ناسنالا عضوم ىف ابايت هيلع لعجن هشاف ستيشرغف ىليل

 لجر دنع دعقا نا ىرمأو فاحللاب بايتلا 4 ىلع ىطغو شارغلا

 «وبابلا لفقيو ىلا رظنيل* عيفش ءاج !ذا مى لو * شاوفلا
 ىفتخاف تيبلا نم ىليل وبا يرخو مثان وه ىلوقف ىنع كلأسف

 عيفش ءاجو تيبلا اذه باب اهيف ةفص ىف عاتمو شرف فوج ىف

 «بابلا 2لفقأف ما ىق هنا هتربخأت ةيراخل لأسو شارفلا ىلا رظنف

 ىليل وبا يرخ ةعلقلا ىف كلا رادلا ىف هعم نمو مداخل مان املف

 ,ىبثوف هلئتقن هيلع ٌكشو عيفش شارف نحن نم فيسلا لخأذ

 فيسلاو ىليل هبا جلرتعان نيعرف هلوح *نوماني اوناك ىيذلا ناملغلا

 مكقت نَتلو اعيفش نتلنق لف ىليل ىبأ انا هل لاقو هدي ىف

 يح رادنلا نم اوجرخات نونمآ متنأو :هنلتفال نحا مكتمل للا

 دعق ىتح ءاجو اوجرخو ةعاقسلا باب اوحتفف كيرا امب مكملكا

 2) 1 ريسفنب. (6) 8 هت. 2 8 5 م0 2) © ه2 2

 رماث, © ىنيصاو تلو. رح) 8 لاقف. م) © شارفلا ىلا رظنف.'

 2 © لفقف.. 2) © "اماني. 8 اماس.., 2 8 دقو... 8)2 ةكللكل



 نر الملا  ةتنسا

 صخشلا ربخ نع ملعسي نم «قيلع فرشي نا لبق نيبزعملا
 ' هنا ةهنم مرق ركذف هيلع اوملعي نا هنكمي لع هل رهظ ىذلا

 كلذ ربخ ىع نمل لأس طقس اذاف نيناجملا ضعب ىلع نيمزعي

 © « عفرصب رمأ تعرص هلل. ةأملا ىأر اًملف وه امم صخشلا

 نب ثراخل بوثوب ناهبصا نم ربخل درو اهنم ةدعقلا ىذ ىشثوه

 لكوملا مداخل عيفشب ىليل أب فورعملا فلد ىنا ندب زيزعلا كبع
 هذخا فلد نأ نب زيزعلا كيع نب ربع هوخا ناكو هلتقف هب ناك

 ّلك ناكر اهيف هسيحن هزدلاب فلد قا لآل ةعلق ىلإ هلجو هدّيقف

 عيفشو ةعلقلا ىف رهوجو سيف عاتمو لام نم فلد ىا لآل ام

 ناملغ نم ةعايج هعمو ةعلقلا ءظفحو كلذ ظفح_ لّكوم عالم 0

 ايصاع ركب برهو ناطلسلا ىلا ريع نمأتسا امملف هتضاخو رع

 ىف ىليل وبا همّلكف عيفش كب ىف اهيف ماب ةعلقلا تييقب ناطلسلل
 هب ىرمأب اب الا ىحي ىف اميفو كيف لعفا ال لو ىف هقالطا

 ىف ىليل نا عم ناك تلق اهنا ىليل نأل ةيراج نع ركذف «رمع
 تيبي الو هجاتاوح ىف يرخ رخآو همدخ ريغص مالغ سبل رو

 ىذلا همالغل ىليل وبا لاقف ريغصلا مالغلا مددنع تيبيو هدنع

 هلخدأو لعفف ىلا هلخدت ةدبم ىف* ىل لثحا هجتاوح ىف ةيرخ

 اذا ليل لك ىف ةىجج مداخل عيفش ناكو هماعط نم ءىش ىف

 لفقي مث هاري ىتح ىليل وبا هيف ىذلا تييبلا ىلا ماني نأ دارا

 ©) © نت, .25) © عاضعبب. ه) ظدما1 عدكم 2101ءان13ع طاتزاتق 215-

 0513ع, 710. دات ةطتت'11-1[ةطقعتسو 11, !)*. 7 ل0 2 © < 0 :

 14 خشم رز متعلق. 0 آهلنع. 20 8161. © همهم. )  (0 ظافحو.
 1 امرنا ) تاذعمل ١ )18 لختتنا ©:)2  كيبع 8ةسقع 8

 لحل ن.
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 زم ةنس 1

 5 ندب ىلا فيسلا لصوو هتقطنم هاهب عطق ةبرض* فيسلاب

 عرز 3 صخشلا لخدو ابراه ا افرصنم مداخل عجرو مداشل

 فقوي ملف كغ نمو هتليل غاب بلطف ههيف ىراوتف ناتسبلا هى

 امجر دما ىف سانلا رثكو كلذل دصضتعملا شحوتساف ركا ىلع هل
 ة ةروهظلل صخشلا اذه داع مث نأمل نم هنا اولق ىند نونظلاب

 روسلا مكحاو راد روسب كضتعللا لكو ىتح ةريتك ارارم ىككلذ كعب

 ىمر نأ مبالكلا هيلع عقدي التل خباربلاك * هيلع لعجو هدسأرو

 دحأ نكي لهو كلذ ىف و اورظونو سبشل نم سصودصالاب *”ىجو هب

 © فلست وا بقنب هيلا ليخدلا

 ةطمارقلا نم مهنا ركذ نيكيقم موقب ةفوللا نم وم نب ةمارك
 /كحا هناو جبتاكي ناك هنا بتاللا ةقدص نب مشاه ىنأ ىلع اورقاف

 ةنسلا هذه نم* ناضمر رهش نم نولخ عبسل تبسلا موي ىفو

 ىايرثلا ىف دضتعملا راد ىلا هب ىضمو نومزعملاو نيناجملا عمج
 ىكضتعملا :دعصو راكلا 'اولخدأت'ه) رهطي ناك ئخلا "ندحشلا كل

 نم* عم تناك ةأرمأ 5تيعرص مثآر ةاملف هيلع فرشأف هل ةيلع

 للت :بهوو مانع فرصناو رججضف تفشكتو و تبرطضاو « نيناجملا

 ناو ناك كفو اوفرصو رك 5 اني مارد ةسيمخ عانم لاو

 2) أذ عطق. 6) 1 ردد. 2) © 0 2) 78 1 1 دك

 ارأرم“ 6) © دمسأو. م/) (0 632211122 بالك. 5011251 01 ع

 مباربلاك 210 جسداوسلا 660165: 1ةعزجلفم 8 نأ مز 0 نا

 /) ]5 020 )2  ]13 نأ“ © 1 كتًاصرع»



 اذا لل طيس

 ةماعلا برطضت نأ فاخا ىلا «نينموملا ريما اي* هل لاقو كلذ ىف

 نأ لاقف ةكرح 2باتلكلا اذه* اهعامس دنع ءاهنم 5 نوكيو

 نينئموملا ريما اي «لاقف اهيف ىفيس عضو تقطن وا ةماعلا تكركت

 / يلا ليجو نوجرخ ةيحان لك ىف © نيذلا نييبلاطلاب عنصت اف
 باتكلا اذه ىفو #0 كامو لوسرلا نم جتبارقل سانلا نم ريتكو

 اونكو ليما هيلا اوذك اذه سانلا عهمس #اذاو لق امك وا موارطا

 ملف دضتعملا كسمأف ؛مييلا هنم ةّحح نبتأو ٌةنسيلا طسبا م

 © ءىشب ههدعب بانللا ىف رمأب مثو اباوج هيلع* نري

 رفعج صخش اهنم بجر نم تيقب ةرشع عبرال ذعبأ مهي ىتو

 علخ روباسينب وو 0راقصلا ثيللا نب وربع ىلا ةزغالغت 4 نبا»
 © كنضتغملا «لبق نم اياذهو ىرلا ىلع هتيالول ءاولو
 ليكم فلد نأ: نب ويزعلا ىبع نب ركب فحل ةنسلا هذه ىفو
 ناميلس ىب هللا كيبعو رحب : ماقف ناتسربطب ىبلعلا ني دز بأ

 © ليلا حالصا ىلعو لووي ام ىلا ركب ما نارطتنل
 كوم بغار دي ىلع 1ةرق مورلا كالب نم تيحتف ركذ اميف اهيفو و

 © بجي نم «ةعيلل موي ىف كلذو 7 بولك نباو فّدوملا
 سيبيخل ةليل وا نابعش نم تلخ ةرشع ىتنثال ءاعبرالا ةليل ىفو

 نكضتعملا راد ىف فيس هددي ىف ناسنا صخش رهظ ركُذ اميف

 صخشلا هبرضف موه ام* رظنيل مدخل ضعب هيلا ىضف ايرثلاب

 2) 1 020. 01 نوكي 5١  ى)إ1 20014 فبح 2) © هن

 © © لاق. كر 0 هيلا“ مي) 8 ءك كري## جدا امور © ثببامو.
 /) 1 ىدزطع و. 2 لف 5217 8029 7 رعالعل 511212. !ةمابر 12 ( زعالغد

 د0 كرا يه( عنا ونا 28 ددرف. 22) 8: كراكو آهن نا 6 26.
 7) ©0160 لذع معصكت5 لهم 20016. 60) 0 هديب. م) 8 وق



 ام خنس نا

 نونموي اَموَق لجت ال « تلق انك كتيصعم لعال ضامغالا نمو

 سانلا اهيا ةاب هلوسرو هللا فاح نم نوداوي رخآلأ 0 هل

 هناف اهلباس اوفرعت «ةلالضلا لبس اولمأتو هلها اوفرعن ةقشل اوخيخيإ

 /مالف عوابأ حالصلاو لالضلاب مقحليو عّلاعا سافلا «نع 5 اهنا

 5 ءاوهتسا هللا نيد نع مكب نايم الو مثال ةمول هللا ىف مكذخأي

 هتعاط مكجرخت ىم ةعاطو ,مكديكي نم ٌثبكو :مكيوهتسي نم

 نوظفحتسملا ىو هللا مكاده انب سانلا اهيا مكبر ةيصعم ىأ

 اوفقف هللا ىيدب نومئاقلاو هللا ليِسر ةةكرو نك هللا وما :مكيف

 ءافلخ متعطا ام مكناذ هب مكرمأت امل اوذغتأو هيلع مكُفقَت ام نع
  نينموملا ةريمصا ىوقتلاو نامالا ليبس ىلع ىدجلا ةيثاو هللا

 مكتياده ىف هللا ةىأ بغريو مكقيفوت هلعسيو ملت هللا مصعتسي

 هتعاط نيقكسم هب ةرقلت ىتح 7 مكيلع هنيد ظفح ىفو مكدشرل

 ع هيلعو همكيف" نينموللا ريمأ بسح هللاو هتجرل 7نيبقكاسم

 نينموملا ريمال ليخ الو هتناعتسا مكروما نم هدّلق ام ىلع هلئابو

 ؛: نب هللا كيبع مساقلا وبا بنتكو مكيلع مالسلاو هللاب الا ةوق الو

 نابلس :نب .ةهللا .تيعبنع نأ مويكذو» "لمع خس 3 ناكلل

 لاطبا يف ةليكل لعي نا هرماو ىضاقلا بوقعي نب فسوي ورضحا

 دضتعملا ملكف 0بوقعي نب* فسوي ىضف دصضتعملا هيلع مزع ام

 ©6) 1501.258 5. 22. 6) 18 هد." '6) 82 لداصلا لتكش كل

 5من, ١0م. 1126 لع )ام ى) 8 لكلكتر © مكيدرد.

 /) 0 هللا“ 2) 0 20016 ىم. مث 8 هيرد» /) © ,ماو. ) 8

 هيلع مكنيدو © مكيلع مكن 7) 8 5. »., © ىدنقكتسم.
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 انا ام خنس

 أ ديرو ةهنأش لج لق امك نيقحسللا هلعا ىلا فل هدللا
 ا 3 ا 3-2-6

 مهلعكانو خبث مهلعكانو ضرأألا ىف أوقعضتسا نيذلا لاح. نعل 1

 عاطيل رسما اهنا للجو رع هللا نأ سانلا اهي[ ةافبلخلاو نيقر ولآ

 عبتيل معلص هيبن ةنسب ذخالا 4مزلأاو لبقيل مكحو هلّتيتيل لّثمو

 نمت ءافسلاو ةلاهخل ه«لعأ نم ءلقتناو ىوتلاف ّلض نمت اريتك ناو 5

 وع هللا لق ىفقو هللا نود نم ابابرا هنابهرو عرابحا اوذختا

 هللا طغشي اع'سانلا ىرشاعم اوهتناف رفكلا ةَمتأ اولناق مّلجو

 ملل راتخا امب هللا نم ةاوضراو مكنع هيضري ام ةاوعجارو مكيلع

 طارصلا اوعبتاو هنع 2مكاهن ام اوبناجو هب مكرما ام اومؤسلاو
 0 00 تنك لكفاو 00 لقلعلاو ةنيبلا كلو ميقتسما 0

 دقن 0 ا نمالاو دنهل ذا 20 « اريخا

 هللا هنعل نم اونعلأاو ممايا ىف مكشياعمو مكنابدا ىف ممالصلا

 وهنقرافمب الا هللا نم مةبرقلا نولانت ال ىم و اوقرافو هلوسرو

 ةيواعم نب كيزيو هنبا ةيواعمو برح نب نايفس ابأ نعلا مهللا
 ةلالضلا ةداقو رفللا ةيثا نعل مهللا هدلوو مكلل نب ناورمو

 باتا ىلدبمو ماكحالا ىريغمو لوسرلا ىدهاج#و نىيدلا ءادعأو
 كتادعا ةالوم نم كيلا ةأربتن انآ مهللا مارثل ملا ىكافسو ع 7 0 ١

 2 ه) 8 هدط. ١ 3) 8 رهو. 1كم. 28 95.4.0 2 8 5. م, 0 ليثيتلا

 206 مرك أو 6©) 5 لعتتو. ك) 6 كاعت. _1ك019595.532.+, .2) ©

 ديا 7 2) 5 اوعجراو. كنز © فا . م18 20016 ةهلثلا 4

 1ص 8 ةمقعرتأات 10عات5 511212 (2. الابل" هس. ر) 0651812315. 2) 8

 8 0001 كرا طفلا 8 نم 2م) 8 حدلعلا» 0) 8

 ّ 6 نوقرافو» 2 6 ىكقلا ى)ا 5 هنقراغمل هارد 1 هك عمق 2., (ن اوبش.
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 اثم ١ نم مانو

 ةتخل لعا بابش ةدايسب هيخألو هل معاص هللا ليوسر ةداهشو

 «هترشاعل ةدفاجو هلوسرل ةوادعو هنيدب ارفكو هللا ىلع ةارتتجا

 ةوطس هدنم بقري الو ةمقن هللا نم فاخب ال مليحلاو كرتلا 4 لها

 ١ ماو مى نك "اه هبلسو /دعرفو هلصأ كتندجاَو كوي هللا م

 ام ىلا اذه هتيصعمب مهللا نم هقحتسا ام هتبيقعو هباذع نم هل

 خيصنو همارح لالختساو 1هنيب مدهو جنيب الود هللا لام ذاخضاو

 ابو ابارخاو اقارحا هل نوسلأي ال ناينلاب دابا عيمرو هيلع فيناجما

 هن اليكنتو التق هيلا اجل نمو ”«اكاهتناو ةحابتسا هنم هللا مرح

 هيلع «نتقح اذا ىتح اديرشتو ٌةفاخا هب #هللا هنما ىلو |

 روجلاب ضرالا اوعلمو ماقتنالا هللا نم اوّقحأساو باذعلا هةملك

 :ةطخسلا ؛هيلع تلح راسنفالاو :ءلطلابا هللا تابع اودع ن0

 لهاو مديبن ةرمخع نم مل هللا حاتا ةوطسلا هللا نم مهب تيلزنو

 مءامد مهب هللا كفسف نيرفاللا جلثاوال نيدعاجملا جئابآو نينموملا

 رباد هللا عطقو نيكرشملا ةرفللا ءابآ ءامد جئاباب كفس امك و نيكترم

 درو نيفعضتسملا هللا ىكمو نيبلاعلا بر هلل حملا نيملاظلا موقلا

 «) 8 كمعل.ا 8) هتمرحخ.. 2 8 ام ناكف, 0 اهناكع 4) 8 هد

 6) ا ريم 1( دنت نسم /ي) © هآاتق. :ي) ( متم ل

 هتيصعملا 72) 8 2001 هيلع. 2) 8 لطعتو. 8)72 الو

 مارد هللا تيب. 7) 8 احاهمسأو. 722 ا < هز 8 ملك.

 تزال كن ةرماع و 60 هرتع. ) 12 نسدلد نم.



 اناا الم ذتس

 هسفن هدبع كلذب ىفشو اهيف نيكاصلا ىه بكترا ام شحفا

 هللا ءادعال هىونلا غّلبو هللا ءايلوا نم 6 مقتنا دق نا نظو هليلغو

 2 هكرشل ارهظمو ه«رفكب ارهاج* لاقف
 هع 59 >5 0 21 ِ>3ذ4يى 7 3 5-00

 لسالا عقو ىم جروصخلا عزج اودهش ر كني ىخايشا تعبأ

 لدتا /رخب 0 ايلردع ءمكتاداس نم مولا انلمك لق

 لست ال خي ١ ب 0-0 لاهو 0 ١

 كت : د ا 2 دق كتل د تي

 ءاج 0 هلو هللاب نموي 5 هلوسر نا لو" هبانك ىلا دلو :ةتيح0

 هكفس مرنخا ام مظعاو كهتنا ام ظلغا نم مث* هللأ دنع نم

 عم معلدص هللا لهسر 7 كرنب خمطاف 0 باو 7 ىلع نب نيس مد

 لضفلاو ىيدلا نم هتلزنمو هنم هناكمو معلص هللا لوسر 9 نم دعقوم

 كراظ كك ( ننع. ©5256 ةليلع 5186 و 6) (0 20416 هللا.

 © 8 اوملا, ( اونلا 2) ث]1غعند طمطاند 12 (ب 200101: تايبالا لوأ

 لكف لق ارضا بدنت امنا . لقنف تغمرا نيبلا بارغ.اي
 0111 1755115 1671161 م1215 ©56 © 1

 - ودم ةصعتمتغ !اعدعلد 1اطصم' 2 طدندع 0ع تع 000, 1طد 815ءاطقصس
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 موقلا 210 مرقلا» - 26 رديبب ةانلدعو.! 'ج) 825.52: ..) 8 لسد
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 مموع نت زم نزح

 ن 2 تدم

 اًدلاَخ منه هو ارجاق اًديعتم اًنموم لدقي نمو « لوقسي لجو رع

 قا دو ابيع مع هيأع هللا ّبصَعو اهيف

 هللا قلع 6 ةزج يس ماكاو كراحنا كيسرو هلا س0
 معاص هللا لوسرو هلل ١ تنحل وف مهثابال مهوحدأ 4 هللاو

 5 ليقيو هيلاوم ريغ ىلا ملا هيبأ ريغ ىلا تا نم نوعلم ليقي

 هيشل لب وع هللا مكح فلاخ رجلا رهاعللو شارفلل كّلولا

 ضي ه0 رهاعلاو شارفلا ريغل كلولا لعجو اراهج* 0 ةيبن

 مأأ قا لوقو ماتت هللا مراح ىم ةوعدلا هذهب لخدأت هرهع

 دق ام 2هوجو روغس نم* اهريغ قو معلص و ئبنلا ةجوز ةبيبح
 10 ةرظح كقا م 5 حاباو هللا اهدعاب دق شرق اهب كييكاوا هللا همرح

 ليدبت .نيدلا لني ثو هلثم للخ مالسالا ىلع لخدي مث امم هللأ

 نير بيا ىلإ: هللا, نابع :مواددو هللا ىيحب هراقيأ منمو 4دهبش

 هل ةعيبلا هّذخأو 8دورقلاو دوهفلاو كويدلا بحاص ريمخلا ربكتللا *

 ددهتلاو ةفاخالاو 1ةيطعلاو نطسل رهقلاب نيملسلا راش 0

 ؛:هناركس نياعيو ”دققرو هثبح ىلع علطيو ههفس ملعي وهو :«ةبهرلاو

 م ىضعو هل هأطوو هنم :نكفررام نما ىكمم املك ا درفكو ني
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 زب ممل فش

 م نأ لإ كلر كالا نيك قوت هللا ىو ءافطا نم هنالوامج

 لتفا ,لغ ةوجو 6 ةوامغلا لا ىوهتسي « وكر شملا يك د كروب

 ماسو هيلع هللا ىلص هللإ لوسر مكق نيذلا هيغبو هركمب خلاهدل

 ةنخل ىلا خوعلت ةيغابلا ةعيفلا كلتقي رامعل لاقف ايهنع ربل

 ةقبر نم اجراخ خلجالاب أف ذاك هذلجاعلل اردوم راغلا ىلا كنذوعديو :

 ءليبس ىلعو 2هتنتف ىف كفس ىنح مارش مدلل حس مالسالا

 نيد ىع نيباذلا نيملسلا رايخ نم هددع ىصح ال ام هتلالض

 الف هللا ىصعي نأ ىف ادينج هلل ادهاجم هقكل /ىيرصانلاو هللا

 ولعت ناو نادي الف هنيد فلاخيو ماقت الف هماكحا طِبْتو عاطي

 هنيدو ايلعلا ب هللا ةيلكو لطابلا ةوعد عفترتو مةلالضلا ةملك* و

 هداح نم كيكو بلاغلا همرماو كفانلا «عبتملا همكحو روصنملا

 هلا ناسفلا ىنس نسو اهلعب كفس امو ءامدلا كلت ىوطتو

 مراكملا حابأو هةمايقلا مهي ىلا* اهب لع نم رثاو اهيثا 7 دياع

 لاهمالا هجردتساو ءالمالا +ةرتاغاو اهلها قوقل عنمو اهبكترا نمل دو

 نم هلخق* ةنعللا هب ميدل هللآ بجوا امي رث داصوماب م40 هللاو

 ةنايدلاو لضفلا لهاو نيعباتلاو ةباكصلا رايخ نم اريص ةلتق

 ىف هلاثما ؛«لتق نف ىدع ىب ركحو 1فيحلا ىب ورع لثم

 هللاو ةردقلاو كلملاو ةزعلا هللو ةبلغلاو كلملاو ةزعلا هل نوكي نأ

 تر 012 1202269 5.32. -2) 0١ انغلا- )2.  © ةلكاعلاب 6 ١١
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 الملك نش الابأ

 هدايا هتياكحخ صاعلا نا نب مكتمل مّلسو هيلع هللا ىكص هللا ليسر

 ةدل لاقف ملضتي هآر نيح ةيقاب ةيآ هلوسر ةوعدب هللا هقحلأو

 مارح مد لكل 4هباقتحاو مالسالا ىف تناك ةنتف لوا هحاتتفا يف

 ةىف /معيبن ىلع هللا لينا ام هنمو اهدعب ءقيرأ وا اهيف كفس

 كمل مو كلم" رك هش فلأ نم ل 3 ردقلا هليل ورذقلا 8 روع

 بتكيل ةيواعمب امد ملسو هيلع هللا .ىلص هللا. ليسر نأ هنمو

 عبشا ال 7ئبنلا لاقف هماعطب لتعاو كنماب عفادف هيحي نيب مب

 ' ىلتو اًعبش ةماعطلا لونا ام هللاو ليقيو عبشي ال ىقبف هنطب هللا

 ماذه نم علطي* لق مّلسو هيلع هللا ىّكص هللا ليس نا هنمو ايعأ

 هنمو ةيواعم علطف ىتلم ريغ ىلع رشح ىتما نم لجر مغلا

 ىلع ةيواعم متيار انا. لق .مّلسو:'هيلع' هللا ىلص هللا ليك 0

 ةيواعم نأ لق هنا روهشملا عوفرملا ثيدخل هنمو هولتقاف ىربنم

 خانم اب ىانحا اي ئداني اهنم كرد ليقسا قارات ند كندا

 ادوازتا دنمو ٠ «نيدستملا اح كستكو لس دك ل ا
 اقيس هبلا جمدقأو اناكم مالسسالا ىف نيماسملا لضل ةيراكملاب

 ا هعزاني »بلاط ىبا نب ىلع امكذو «ارثأ هيف عنسحأو

 هوباو وه لزي مف ام لواكإو ه هتاوغو هلالضب هراصنا دماجو هلطابب

 ه) 2هدمعء هترح ضعبو هتيشم ىف (10. ةباغلا ىسار 11, "ن8).

 مر © هرص2 2 © نورس. 0 42) 85. ط., © هداقيحاو. 2 © فيراأو.

 زر 0 معلص ى) ظمهدنن وت 75.3.2718 620 2 كلا
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 07 انما عون

 6-55 مالسالاب 5 لوقف نوخراك تو هللا وها ه العو اةتيتسلا هةرهق ىن خد

 "  ىلص هللا ليسو د كلذب هفرعف دنع علقم ريغ هرفللا رس 0
 هدد دد --م2ع د

 هدلوو هلبقف دع ةقلوملا غلا 0 زهمو نوملسملاو ملسو :ءبلع هللا

 هيلع هللا ىّلص بمن ناسل ,ىلع هوب هللا عنعل امن هنم ملع ىلع

 2 ند دس 5
 مهنوحك نو ناوقلا ىف ةتوعلملا ةركجشلاو /هلوق اباتك هب لناو. ملَسو 5

 دارأ هنا للحا نيب م فالتخا الو* اريبك اًنايغط الأ مهكيزي اهف

 دابقم هأآ, للف 3و ادي هيلع لوسرلا لوق هنمو هيما ىنب اهب

 دئاقلا هللا نعل هب ىوسي هنبا كيزيو 2هب دوقي ةيواعمو راك ىلع

 دبع ىنب ب هلوق ى رم غن ولأ ةبورب ام. هنمو فداسلاو /: بكاولاو

 ارص رفك اذه ران الو ةّنج كانه اف ةركلا فقلت اهوفقلت فانم»

 نب نم اورقك نيذلا ىقحل ابك هللا نم ةنعللا هب 1دقحليب

 ارداكَو أوصع فب كلذ ميرم بأ ىسيعو نواك ناس ىلع ليثارسا

 باهذ دعب د 7 ينك ىلع هفوقو نم نووربب 5 كلصمو 00 و

 هلل ايورلا هنمو مهباكصاو !ًدّيحن هانيبذ انهه هدئثاقل هلوقو هرصب

 اكحاض اذ احل كد مّلسو هيلع : للا يل صاف ردملا ايلتس 15

 ”نيانلا ةنمف لا َكاَنْيرأ قنا ايو انلِعَج امو هللا لونا اهدعب

 ؛درط هنمو "رب ىلع نور ةيمأ ىنب نم أرغن ىأر 2 اوركذف
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 ام خنس 1

 هديضاعو هفناك نم هل نوقتوتابو هكناعو هراع نم «نورهنيو هّذبأث ىم

 «ثادعا رابخا هل نوسسجتايو هترصنب ةمم» نم هل نوعيابيو

 غلب ىتح نيعلا ىارب هل نوديكي امك بيغلا ريظب هل نوديكيو

 ه«فعاطو هللا ىيد ىف اوليخدف ءادتهالا تقو «٠ ناحو ىدحلا

 م 4ةبغرو ىده نسحأو ةيصب تبتأب هب نامالو هلوسر فيدصتو
 ٍهنع بهذا 2ىيدلا تيب لهاو ذحرلا تيب لما هللا علعجف

 ةفالكل  عضومو ةوبنلا ةقروو ةيكلل ندعمو اريهطت عرهطو سجيلا

 ْنُم ناكو ةعاطلا 8 دابعلا مولأو ةليصفلا هل بجوأو

 مظعالا داوسلاو رثكالا مددعلا هتريشع ىم هبراحو هبّذكو. هذبانو

 هدناع

 ٠ 7فيوختلاو ةيذألاب* هنودصقيو بيرثتلا»و بيذكتلاب مهنيقلتي

 هل ٍهيظعاو ةوادع كلذ ىف تشأو هعبنا ىم بيذعتلاب نولانيو

 ةيار مالسالا ىلع 1عفري ال ةبصانمو برح لك ىف # هلوأو ةفلاخ

 رجب نم 72برخل ىطاوم لك ىف اهسيئرو اهدئاقو اهبحاص ناك الأ

 ,نىنب نم هعايشاو برح ىسب نايفس وسبا جفلاو ىدنخلو دحأو

 مهدللا ليسر ناست ىلع ىينوعلملا رث هللا باتك ىف نينوعلملا ةيما

 مرمأ ىو هيف هدللا ملع ىضامل عضاوم ةلاعو ىطاوم ةدع 2

 اذبانم ماقأ او ]|حباكم عفادو ادهاج# : برات عهمالحا مورفكو جقافنو
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 نازل ا كس

 اًئيتشتو ةقرفلل اراثياو ةنتفلا ىلا ةعراسمو ةعابللا نع اجورخ

 خمصعلا هنم ةرتبو ةالاوملا هنع هللا عطق نم هةالاومل اراهظأو ةملكلل

 هقح هللا رغص نمل اميظعتو ةنعللا هيلع بجواو غلا 0 هجرخأو

 8 ةّدوعلملا ةركاستنلا ةيما ىنب 6نم هنكر فعضاو ةر-مأ قو

 ةعنلا هب هيلع غبسأو ةكلهلا نم هب هللا 2ذقنتسا ءىمل ةقلاحتو ت5

 ا تحي مزج دع هللا لاق. ةاجرلاو. ةكوبلا .تنيصا لف نم

 دا ام نينموملا ريما مظعأت ميظعلا لضقلا وُذ كلا قم 2

 !داسفو نيخلا ىف هيلع اجرح اك كرت ه3 ىلارو كلذ نم هيلا

 0000000 كجم( قاف,  نيبلسلا وبا وسما دلل هديلك 7

 نيكاشلا ىلع خكشمل ةماقاو نلف ريصبتو نيفلاخملا ميوقت 0

 رشعم. مكيلا عجري نينمؤملا ريماو ,نيدناعلا ىلع ديلا طسبو
 نأ ماو ةهنيدب اديح#*« ثعتنبا ءامل للجو رع هللا نأب سانلا

 مرشبو ميرخنأو هبر ىلا مادحف هتريشعو هلعاب أدب همأب علصي
 ' عيتاو هلوق ىّدصو هل باجاتتسا نم ناكف مدشرأو مهل مصنو

 هبر نم هب ىنأ امب نيوه نيب نم ةديبأ ىنب نم ريسي رفن درمأ !5

 ىضامل هيلع اقافشأو هل ازارعا هنيد عبتي رف ناو هل رصا نيبو

 هإبأ 7: هعدوتسي 0 هنعبشم 50 غنم راتخا نميف هللا ملع

 «نوعفحي هتيجو ؛هترصنب دماج جنموف هيبن 7ثراو هنفالخ نم

 «) 8 هالاومللا 62) 8 ءا © رتمو. 6) 0 هضم. 2) 101. 7

 59/620 6) © ئم.' 1 /) كم1. 3 67::75 (2 75. 2:)99 م 0
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 ةنيدو 0 منبت. 2 0 20016 هترصنب لهاج# فاو.



 الر ضد الكب

 ناهربلاو ٌرعلاب هديأو نيكمتلاو ةرصنلاب هل نّدأتو نيبتسملا «نيبملا

 هل باكتسا نم مب 0لقنتساو ىدتها نم هب ىدنعفاف © نيئملا

 هرصن هزعأو هما هللا رهظأ ىتح ىّلوتو وبدا نم ّلضاو ىبعا نم

 مال ايدوم هضيقو مهلسر هب متاخو هنعو هل رجأو هفلاخ نم رهقو

 ة ٠ نيبلقنملا بام ملكا ىلا ايحتهم اًيضرم هتمُأل اكان هتلاسرل اغلبم

 لضفا هيلع هللا ىكصف ىيزئافلا هدابعو نيلسرملا هتايبنا لزانم ىلعأو

 نيببيطلا هلآ ىلعو اهرهطاو اهاكزاو اهمظعاو اهّلجاو اهمتاو ةالص

 و نيدتهملا نيدحشارلا هفلسو نينموملا ريما لعج ىذلا هلل دمللو

 نيموقملاو ىيدلاب نيمئاقلاو نيلسملا ديسو 7 نييبنلا متاخ ةشرو
  ةوبنلا ثيراومو :يللل :عئادو 5نيظفحتسملاو نينموملا :هدابعل

 ةيلغلاو ديبأتلاو ةعدملاو مو رعلاب .نيروصنملاو هضألا ق نيفلخاسلاو

 كفو نوكرشملا همك ولو هلك نيدلا ىلع هنيد هللا رهظي ىتح

 ةهبش نم ةماعلا نم ةعابج هيلع ام نينموملا هريمأ ىلا ىهتنا

 دق ةيبصعو مدقتعم ىف ٍعقحل دق داسفو عنايدا ىف جتلخد هدق

 اة ةيور الو ةفرعم ريغ ىلع عينشلا ليدز ينقلب واوا اهيلع تبلغ
 ننسلا هاوفلاخو ةريصب الو ةئّيب الب ةلالضلا ةداق اهيف ”اودّلقو

 نمم ّلَصأ نمو «لجو رع هللا لق* ةعدتبملا ءاوهالا ىلا م ةعبتملا

 نيملاظلأ ميقلا ىدبي ال هلل 8 هلآ نم ”ىَدَف رغب هوه عبنأ

 ©) 8 هد. 6) ©( ةرصنلاب. 6) 8 5. 6. 4) 8 5. »., ( كعتساو.
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 نازل ام حنس

 «باتالا خضسن اهنا ركُذو* باتالا اذه ةضسن هعماوج ىم ذخأت

 اال | ميحيولا ناجرلا هللا مسي هاللي ةناضتعملل نيشنأ“' ىذلا

 «ةينادحولاب درغنملا ميحرلا زيزعلا ميكلل هميلخل ميظعلا ىلعلا هلل

 هقباوس ملعي ىذلا هتكحو هتعيشعع 4قلاخل هتردقب رهابلا

 لاقثم هنع برغي الو ةيناخ هيلع ىفخ ال بولقلا ودامضو رودصلا ه

 ٌلكب طاحا دق ىلفسلا نيبضرالا ىف الو ىلعلا تاوهسلا ىف ةرذ

 ومعو ادمأ ءىتن لكل 7 برضو اددع ءىذن َُك ىبصحأو املع ءىتن

 هدابع فلخو هتدابعل هقلخ أب ىذلا هلل ديمو ريبخل ميلعلا

 نايصع كرمهأ 9 ىضامو عقعيطم خعاط ىف هملع فقباس ىلع متفرع

 :ةاجنلا لبس هل صهنو نوقتي امو نونأب ام 9 7 نّيبف غيصاع

 ةرذعملا هيلا مكقو حمل عيلع رفاظو ةكلهلا كلاسم عرّذحو

 نييصنعلا لعجو هب ا: جمركأو هل ىضترأ * ىذلا هنيد هل رانخاو

 هنع 7نيدناعلاو هتعاط لهاو هعايلوا هنورعب نيكسمنملاو هلبكب

 ةنيب ىع كله نم كلهيل هتيصعم ٌلعاو هءادعا هل نيفلاخملاو

 ىذلا هلل جيللو ميلع عيمسا هللا نأو ةنيب نع ىح نم ىينكو ؛5

 م هثعتاباو هتلاسل دراتخاو هتيرب عيمج نم هلوسر :«!دّمح“ ىفطصا

 كاثللا ةيلع لونأو نيعمجا هدابع ىلأ ىصضتوملا نيدلاو ىدهلاب

 ©) © هدص. 25) 8 كضتغعملا اشنا. 1026301 ءاشنا ىم وهو

 ريزولا هللا ديبع. ه) 0 هتينادحاوب. 12ءكدلع 8 ساعلا. #) 8

 فئلألل 6) © رارسالا" رك © لعجو. م) © 20036 ىف. ) 8
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 ام نس نايا

 ةماعلا ىلا مّدقتلاب هرمالا كلذ دارأ نيح سصتعملا هب أدب ءىش

 ناطلسلا دنع تاداهشلاو ة ةّيضقلاو عامتجالا كرتو هلاعا موزلب

 صاشضقلا 4 عنمو دنع تناك نا «ةداهش نع اولعسي نا الآ*

 نيبناجلاب تئرق مسن كلذب تلمعو تاقرطلا ىلع ددعقلا نم

 5 تسل ءاعبرالا مهي تئرقف قاوسالاو لاكملاو عابرالا ىف مالسلا ةنيدع

 ةعيلل مهي عنم رق «ةنسلا هذه نم ىوالا ىدامج ىم نقب

 للحتا عنمو نيعماتخل ىف* دوعقلا ىم صاصقلا اهنم نيقب عسبرال

 و عنمو /نيدجسملا ىف «دوعقلا نم عريغ وا ءايتفلا ىف فلخل

 ىف ىدون ةرخآلا ىدامج ىو «2امهباحر ىف دوعقلا ىم ةعابلا

 ا هريغ وأ 8صاق ىلع عامتجالا نع سانلا ىهتب عماخل :دجكسملا

 رشع قرش موي ىفو 2دوعقلا ىم 7فلذل لهاو صاصقلا عمو

 عيتجا نم ةيرب ملا نب نيعماشل ىف 7 خعمذل مهي كلذو

 هسفنب ٌلحا كلذ لعف نم ناو «لدج وا ةرظانم ىلع سانلا ىم

 الأ نيعماخل ىف ءاملا نوقسي ىيذلاو باوشلا ىلا مّكْقُتو برضلا

 ؛:باتلتا نأ سانلا تحكتو «يخ هؤزكذي الو ةيواعم ىلع هودخ

 ةعململ ةالص كعب أرقي ةيواعم نعلب هئاشناب سدضتعملا رما ىذلا

 اوقمينيل  ةروصقملا ىلا .اورداب ةعملل "سانتا 1 اًملق ربنملا ىلع

 بائللا جارخاب رسما كصتعملا نا ركدف ؛اقي ملف باتللا ةءارق

 ناويدلا ىم هل يرخأف ةيواعم نعلب هئاشناب رما نومأملا ناك ىذلا

 ه) 8 0م. 65) 8 حيسصعلاوو 0107 ةيبصعلاو . 6) (© هده. 4#) 8

 5 © كلوا كرا 5 ثا ري) سلك ى) (0 تيعتسوو.

 /) ل3610 0-5 اهباحر 6 0رتانب , 1م خدك نا 2عولا 2 © 0

 م6) 516 2 ءانرم 51عض15: 0 هك 1 ضاق. 27 © 2 7) 82 512

 هللا 7 لك نيدلا رمأ ىف. ه) 8 اويحرد.



 انازيزرت اذ نس

 31 ثوسأ امااخ ١ ذأ 1 دهجوف كك نم َّ 5 ب اوناكف فيقع

 رسل سأر مداخل غلب املف ميدنلا نود نبا ىلا ةعقرب ةعملل ١ 1 ا ا : 00
 فيقع اي* ةماعلا نم مئاص هب اص ه«ىقرشلا بناإل نم*

 ىلع ةالماعلا نم ةعايج ن.ءيتجاف هعئئقو مكاصلا مدادل منشف

 مداخل ىدتكيلا اًقيرط ىضتعملا رمت هب عنص اب هبخأت ناطلسلا

 بكرف طايسلاب هبرضو مدخاب عّلوت نم لك ىلع ضبقلاو بوكرلاب

 نوسا امداخ هءيدي نيب * مكقو ةلاجرلاو ناسرفلا نم ةعابج

 حاص نم ىلع 4ضبقلا ىم هب رمأ امل قاطلا باب ىلإ رصف

 سفنا ةعيس ىلع قاطلا بابب ركُذ اميف ضيقف فيقع اب مداخلاب*
 ةطرشلا سلجم ىف طايسلاب اوبرضف ماين ناك « هضعب نأ ركُذ

 كلذ لثنم لعفف عرلتا ىلا ىصف فيرط ربعو ى ئيقرشلا بناجمإب*
 ليحو ةيقرشلاب ةطرشلا سلج# ىف هبرضف سفنا 7ةسمخ ذخأو

 مدخإ ةعلوأ نم ءأوج اذه خيلع ىدونو لاككح ع عيملتل 15

 © 8 ليللاب اوقلطاو هموي اوسبحو فيقع اب هب ساصو ناطاسلا

 نا ىب ةيواعم نعل ىلع ةدهللاب دضتعملا مزع ةنسلا ةذه ىفو

 هفوخخ سانلا ىلع ارقي 3كلذب بانك ءاشناب رمأو ربانملا ىلع نايغس

 نمأي ال هناو ةماعلا بارطضا 5 بهو- نب * ناميلس ىب هللا ديبع

 لوا نأ مك ذو « هلوق هةر كلذ ىلا تفناي ملف ظةدتجف نوكنت نأ 20

 ير © تنذض ١ 2 ظ ه2 217 مدورمتا )2  8 ةزضع 321 0

 00000 هل( مدخلا" راي 1 هاني 2 © ةيقشلاب
 ا (0 ةينامق. 20)2  علو. . 22) © ليللا نم.



 مبلغ خنس ارازإإ»

 لما ىم موق رك ف اهيف مدق ةخنسلا هذه نم رهشلا اذه ىفو

 نا نورسكخيو لاو يلع ىلوي نا هنولع-«ي ناطلسلا ىلع سوسرط
 ءاسأف نولوط ىبا ىدي ىف لبق سوسط تناكو لاو ويغب مدلب

 ناسحالا دعوو كلذ ىف جلسارو كلبلا نع مدل جيلا

 5 ىف انعاجن. نم لولو 2دلب لخدحي .امالمخ هل اوكرتم نأ

 © ٍهنع فكف هانبراح كلبق

 خاسلا هذه نم رخآلا عيبر رهش نم نيقب ثلتل سيبكل موي ىفو

 ناك ىنح ةديدش ءاهسلا ىف انركو وصعب خملظ ترهظ ركذ اميف

 كلذ ريغو ناطيخل كلذكو رجا هاريف رخآلا هجو ىلا رظني لجيلا
 ٠ جلزانم نم سانلا يرخو ةرخآلا ءاشعلا ىلا رصعلا نم كلذك اوثكمو

 8 ديلا نوهرضتيو هللا كوكس
 ةرشع ىدحالو ىلوالا ىدامج نم نول.خ ثلتل ءاعبرالا موب ىو

 ةدادغبب قاوسالاو عارالا ىف ىدوت نايزح نم كلخ ةذليل
 دهموب ى' ءاملا بتض ىدعو زورونلا ةليل نارينلا دوقو نع ىهنلاب

 ان ءذعملل ممي ةيشع ناك املف سيبكل موي ىف كلذ لثع ئدوُتو

 بناجلاب ةطرشلا بحاص «نيسكي نب 24كيعس باب ىلع“ ىدوت

 /مسانلل فلطا نق نينموملا ريما نأب مالسلا ةفئيدم نم ئقرشلا
 كلل زواج ام كلذ نم ةماعلا تلعفف ءاملا بصو نارينلا دوقو يف .

 ©« ركذ اميف رسلل سلج ىف و ةطرشلا باككا ىلع ءاملا اوبض ىتح

 راي لدوسلا مدخل نم اوأر نمي :ايصلاب ةماعلا 7تبرغا اهيفو

 ه) © جلباع 2 0 هس. 0 © سيمبل. 20 1ه 0 2ع لعاعام
 5126 17110 600115, 560 دكيعس 06عءووع 710عاان“ 6) 3 5 ماا

 نيسكت ىبأ. 2 06 سانلا» 8( 15 طرشلا». 7 2 © 0 تبرعأ,
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 هفيصو هل لاقي* ناطاسلا ببطتم ئنارصنلا بلاغل ىنارصن مداخ

 دبصق ععلص ىبنلل. معش عفا“ هيلع ىهشو' ٠ سبل للا“ 5 عيفرتف
 اذه ببسب ةماعلا نم سان مييلا اذه دغ 2نم عمتجا رث

 هيلع كمل ةماقاب ءدوبلاطو هللا ديبع ىب* مساقلاب اهحاصف مداخل

 تيقب ةرشع ثلثل دحالا موي ناك ايلف ؛هيلع كهش مام ببسب* ه

 نم اهيلي امو نادوبلا ةرطنق ىلا قاطلا باب لها عيتجا هنم

 نيسلخل وبا جيقلف ناطلسلا م0 باب ىلا اوضمو اوعادتو قاوسالا

 «دضتعملا ىلا 7دبخ ىهنا دق هنأ هملعات هب اوحاصف ريزولا نبأ

 هنم اوبيره ىتح ةهلاجرو هناوعأب اوبثتوو درك ام هوعمسأو نبذكف

 ىاثلاو لوالا بابلا نم اوملخدف هايرثلاب لضتعملا راد ىلا اوضمو

 لاس نم ميلا نرخ هعنم نم ىلع اوبثوف لوخدلا نم اوعنمف

 جنم هيلأ ةلخدأت دضتعملا ىلا هب بتكف هوربخأت جربخ نع
 ىدنقرمسلا اًقيفخ ٍهعم لسرأت هل هوركذف ربخل ىع علأسو ةعامج

 ىف رظنلاب فسوي رمأي نا فيفخ ىلا مدقتو ىضاقلا فسوي ىلا

 عم ىضخ هرمأ ىم هيلع فقي ام هيلا ىهني نأو مداخل رسمأ 5

 اولخد امل فسوي نولتثقيو هنولتقي اوداكف فسوي ىلا فيفخ

 هقلغأو اباب لخدو عنم ا! فسوبي نتلفا ىنح أوجدنا ام 2 11

 هرما ىف ةماعلل ناك الو ركذ مداخال كلذ دعب 7 نكي رثو جنود

 اك هده تامر عياونأل ٠1618 ىلا 2-1١ 18 ق0

 هوبلاطف هللا كليعو. 8 83566 وهيلطو. 2 © اهبب مى)» © راد

 لذ 6 010.1! ١ 6 هناوعاو هناماغب. /6) 8 هيلا. 2) (© فيبصو.

 72 816 (© م0014 مداخل.



 الروح نس ارازيأ]

 لخدي مو ةركلا بكر اما" ةنس ىق نك ىذلا «هءادفلا نم

 يف ناك املف سوس رهاب : مايقلل ةنايمد فلخو ىضمو سوسرط

 ىلع 4هقلكيل هىدريغابلا نب فسوي هّجو ةنسلا هذه نم رفص

 نم* بغار هلعفي ام اوهرك ةنايمد هب ىوقو اهلخد ايلف سوسرط

 5 ةنايمد لمحت «بغار هب رفظو ةنتفلا هنيب تعقوف ردبل ءامدلا

 © نضتعملا ىلا نيديقم مميتيلا نباو ىدريغإبلا ىباو

 ةطيرخ تدرو: نسلا هلق*نم نيينثالا مويا قب رقص نم قير د

 نب ريرعلا ىبع نب وكيب عقراأ :ىشونلا 8 ىسيع و نب لد 0١

 تلفأو هركسع سابتساو هلاجر لتقف ناهبصا دودح ىف فلد كيا

 10 © ريس رفن ىف

 علخ اهنم لوالا عيبر رهش نم تلخ ةرشع عبرال سيمخل مي ىو
 مرفعج ىبأ ةنيحدم ءاضق كّلقو بوقعي نب فسوي ةربع ىبا ىلع

 ليدطق ءاضقو :براوشلا ؛ليبا نجا نيج ني نع نتن

 يف مويلا اذه ىف ممصخلل دعقو ”نيتاذارلاو ةروباسجرزبو نكسمو

 ::ىببأ تام نذل نم رفعج ىبا ةنيدم تتاكمو عماشل يح

 رهشا ةسمخ كلذو ضاق ريغب رمع وبا اهيلو نأ ىلا براوشلا ىبا

 ا © مايا ةعبرأو

 نخأ ةنسلا هذه مى هنم* تلخ ةرشع كلثل ءاعبرالا ساد

 كتز لل تعلإ 6ت) © ركنلا تشفو. 6) 8 ىدرماعتلا عأ ىدرماعملا و

 © ىديرماعملا. 17101. 011 4) 8 هعلكمل ر ( هفلحل. 56

 هك ركز 13 5 00 © ميدل. ىي) 8 نأ: /) 1 ءارلش 6

 06 2) 8 ء( 0 دصقلع 105. ىب كي“ ) 82115 0- 20

 روباس جرزت# © 1 | ةد) ط١ نيسدارلاو و 6 نيباداولاو. 7) 8 نم.
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 زازا امك نس

 تدرو :لعقتا ىذ نم تبقي انوشع ثلتل ليحالا موي ىو « :لعقلا

 هرمع نم داوقلا ىلع باتللا ئرقو ةماعلا راد ىلا فرصناف ةبلخلا

 ءديح ةهيرهلا دعب عقار رثا ىف هجو هنا هيف ربخي ةشكيللا ىبا*
 05 محو ناك ىقوا مداوق .ىمررخآ  دتاق عم, ىضاليلا ورعب ىباد

 مزراوخ لفنقف مزراوخ فقكالف سرثأ اوعيتاو مزهناف دوعقاوف سوط ىلا

 رما ىف لوسرلا لمح دق هنا ركذو «باتللا عم هماخب 4لسرأف

 ىذ نم نيقب نامتل خعمتل مهب 3و * ناطلسلا دب ربخي ام سأولا

 ©ةمثرع نب عفار لتقب ربانملا ىلع بتكلا تئرق ةاهنم ةدعقلا

 نينتامو نوينامتو عبرأ ذخنس كتلخد مث 10

 هةليلإل ثادحالا ىم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 سأوب رافصلا ثيبللا نب وربع 5لوسر مودحق نم ناك ام كلذ نف

 ىلع م نم نولخخ عبرال سيمكل مري ىف ةمثره نب عفار
 رش 00 ىلا ئقرشلا بناجناب سلجماملا ىف هبصنب رمق دصتعملا

 راد ىلا هدر مث ليللا ىلا ثكلانه هبصنو ىبرغلا بنالل ىلإ هليوكحت ؛5

 © سأرلاب ىضتعملا ىلا هلوصو ثيقو لوسرلا ىلع علُخو ناطلسلا

 بغار نيب ةمكلم تناك رفص نم نولخ عبسل سيمبل موي ىفو

 ىلوم ابغأر نأ ركُذ اميف كلذ ببس ناكو سوسرطب ةنايمدو
 كضتعملا ىلوم ردبل اددو دمحا نب هيورابخ ءامجلا كرت ففوملا
 اغط ىبا فرصنا اًملف فالكل ناغط ىب ةدجا نيبو هنيب عقوف ©

 ©) © نع. 6) . (0 هت. م 8 ديك ©6) (0 66 و. 6) 8 هدم

 7/) 8 كانه.



 ماما“ نس الازعل

 رغي امم كاذو ىلامتحأو «ىانأ لضفو ىملح اًرُدَب رع
 ف

 <«:«5 ب هد
0 

 رفشو نوج نوطبلا تاقحال 5 0بذاوست ) هنينأب فوس

 0 قرح لال ىنبأ 3 اهيلع ىناستاك 0 نيرابتي

 ةرحلم ةنسلا هكحر ند لاوشت ند نولخ عبسل ةعبكلا مد ىفو

 0 دموي نم ارماس ىلا ليكاف براوشنلا ىقنأ نب ن1 6 نب قلع

 ©رهشأ ةقس رفعج ىنأ ةنيدم ىلع مءاضقلل هتيالو تناكو توبات

 نب ومع دادغب لحد اهنم نإ نم نيقب عبرا نينتالا مول كو

 اميث كصضتغعللا رمأف ناهبص) نم امداق فلد ىيأ نب نب 7 دكيع

 00 وسب خباد ىلع هلمحو هيلع علخو هيلا لصوف كضتغملا هل

 دجا هيخأ ىبا ىلعو هل نينبا* ىلع دعم علخو بهذب ىلك

 تناك هلل رادلا ىف لونأو هداوق نم نيسفن ىلعو زيزعلا دبع ىبأ

 © 2ل “قرف "نق تتناك شلل نمار ىنع هللا" نبع نبا هللا ديك

 (ة كرو باتك كضتعملا' راد ىف داوقلا ىلع يرق ةنسلا هلق ىفو

 هناو همرهو ةيثرف نب عفار عقاو هنأب راقصلا ثيللا ىب وربع نم

 رهش نم نيقب سمخل ةعقولا تدناكو هعبتي نا ىلع هناو ابراه رم

 ىذ نم تلخ ةرشع ىتنثال و ءاثلثلا ممي* باتللا ىرقو ناضمر

 تن ظ 59 2 لما كان: 0) ظا ةردا) © ةنقفانا 8 برايس و

 6 بزاوبتتو 14 600. 0. 1". ع( 8. ان :ععبز أط (ءأاذ ىلويبخ نوم

 102206 ©( كنف ظ 9 هننز 1 5 2 نيراسشد, 14 نودانني

 (نوردابتي). )18, ( ء6 [4 ”** هرض. رك) 0 اضقلا. ى) © هدس»
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 ااةم )ما تس

 ىتريخّدو «ىدت صفح يا انف

 ىمانسو دف تابثاثلل

 هنتر رقو * ا رد

 ماصمصلا 4 مراسصلا ٌدَح هتززق
 هد 3

 «ىذقلا ىلع قررا ىضغي ْن 0 نم

 ٍٍ 7-20 2 0 2 تح

 مارسم سي موسي نيكتسي وأ

 امش ةنسألا ىَرَي نيح /ميخبو
 ماهلا 8 ةقلصم ضيبلاو

 هيدي نيب 9 نم رونا بهي كدب ريرعلا "تسيبعإ ىئببركبا لقو

 اردب كيتو دنع ماجاحالاب افيصو ريعبو 00

 ركف هنم هلصو تعب اًدبو 03 ا

 ره :ستفيو ٌلضعم ثداح !رورعي 0

 رفملا اهّنم نيف 0 رد ماج اطلماخ انتيب تكلا اودع

 0 0 سدت ناو يسيح ردع 0

 1 رد حامرلا عرشأ اذا ص اَنيِقَتْلا هامل فروا 0 كف

 رهق ةامكلا اهتوذ مة انلصف ماهل 0 لطسق ىف ءاج
20002 

 رهسو ضيب وى كاذ نع تور ” انهلا ىف هريجاشوملا ءاولو

 ه©) 8 ء6ع6 5. م., 1 ىحب. 8 © مااسو» مل تبدروهم هدروقور

 ( (هةصختس متررهف 42) © براضلا. 6) 0 ءغ 14 ىدقلاز ذه

 معلكالو 02050 ركز 27 متاكادو : 6 ميكادو ر 14 ميكو. ير © ةهدص

 /) 8 © © اورعس )2  8 5. مم, © دقيو لطعم» 2060

 0 © ازهاح. . هس) آخ يح: م8 رغد نامولا عوسأ» ه) 0 لطصق»
 015 دلوط انلصت: ' .2) 8 نيحسوملا, آش ىشونلا. . 7) 14 ران راك

 هع © ىضقأر ا ه4: ى) 2 نسور داليوز 1ك 221ه كلذ.



 مما“ تنل الل ةأب

 ممطر ىسيدراوسلا ا الد

 مادقألا 0 يطاوسمل را

 ىسفقاوم تدهس د 5 كنأ يدكب ا

 ىماود حافصلاو هظكلي وَما

 ّ ىئلتمرح هيما يف كيال !ةيدمخت

 ىمام 2 5 رظأ ا 4 كعرذ قاضلو

 ايبخلاو نوكُسلا اكمعتي ىنتكرخ

 تر 0 -

 اوت لب ىنم تبكاعف بصح

 5 ةاضراوي لك بكاشلا ىشخ
 ققعلا :ةيح» ئيشأ رمتم ف رركم

 ا قفل ٌلظ نحل

 قفا وسل الغ مي ع

 5 عيبان* قع :تثلش اذ ىتح
 سادت هيو مىتتان | امه

0 

 همامَح قرو كليألا ىف تحف 15

 * 2( 10 8 تطاول و 0 ى.طاوقل. 2 11م3 داتتل> 1ث. 0) 55 كيار.

 6016 طلخو. 4) 8 ه4 © كرذع. 6ه) ]5 ىصح و 14 ىصخ.

 رز © ءه آش ماهت. ا 2 © اجمد يحرس 0 |

 /) 58 ىماحر. 1”عرتتا 2055عأ ماجر 2) 8 هترعدز © هنوعب اولكت.
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 ماد ميا تس

 كضتعلا 0 بتكف «ندادغب ىلا افيصو عجرو ناهبصأ ىلا ركب ”يعسلل

 قرقتلا ىسيع ىلأ ردب مدقتف هبيرعو ركب بلطب ةرمأب ردب ىلأ

 ةزيزعلا كبع د ىب لاقف كلذب

 مالم نيح ةيانت كمالم 00

 مالكا اًققاز هُتدخأ تالت 5

 قرفم ف قيما 4 تاياتع تراط
 د تايستا  ت 7 1 0

 ىمارعو ىنتسارست ناوأ ىضمو
 5 0-2 ّّ - ا

 م-ه-مبصع قارعلاب رتل علا

 ميا 2 - 0 3 0 32 د 3 -

 مايالا تداوح كرت ددسن تسيفقلو

 1 5 3 تت -_- 2ع 0 5 2

 هد 0 ىون أ ىخاب تفذاقتو 10

 ماحُتألا ةَعيطَق فيعَبلا «ى مقوم

 ارهتصت نيذلا برع ٌبعشتتو
 ىماسحب تكيفاسخا نع # تنبكتف

 مقا لع ففو امن شارت «فقدن

 ءاوقألا عاشت تتسم عدس كلاو 7
 ٍ تكي مف ةىلم قعر الدف

 مالغألا 6-5 قي عيقتف

 دك ل ف تايب بتم
 ا راض

 ماكس أ 0 عبق راتقلا بوسض

 مر 0060502006 هل ' 2ك ]1 تحل , رطشأ نرحل (تدخ).

 كر الف تانامع , © تايايعا 5: 10116 كايايغ:,ء) 3 ىموملا د لقا له

 رز لذ ه5 نا ل1 1ك كك5ك لعدد ىز 2 دعبعت, ( تك الخلا ةعبقلا

 طعس 1 51 عالنت 121111136115 ءقؤ د 8[هطد1ط110, كك. 11111, 0260 21
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 )ذم دمع اا هذ

 هاعماس نابعش نم نيقب ثلثل تبسلا ميمي نامالا ف ناميلس

 هباب ىلا امهعم ريصملاو ةعاطلاب انعذم نينموم لا ريمال اداقنم اعيطم

 برضم ىلا هب راصو هاقلتف هيلا يرخ ناميلس ىب هللا ديبع ناو

 0 رسيسمال ةعيبلا هباكتأو هتيب لها ىلعو هيلع ذخأف ردب

 5برضم ىلأ اوفرصناو هتيب لها نم ءاسورلا ىلعو ردب هيلع علخو
 قى ريزعلا نبع نب ركب لخد نق كلذ لبق ناكو مل كك نك

 رمح هةيخأ لع هايلوف 6ناميلس_ىنب* هللا كيكو رثد 2لك ل

 ركبل الق نامالا ف ع لخد ابلن 4 هبراجو هيلا حركي نا ىلع

 هلع كيلو انك اماو ناطلسلا ةعاط يف لك دق كاخا َن

 ه/نم ىري* اميف اًنيع ىلعا نينموملا ريماف نآلاو صاع هنا هىلع

 هنا رهظأو ناهبصا ئرشونلا ىسيع وو «ءباب كا ايضمات امكرمأ

 هباختا ىف ريزعلا دبع نب ركب برهف ويزعلا دبع نب ريع لبق نم
 هعضومب ماقملب هرمأي رحب ىلا بتكف كصتعملا ىلا كلذب بتككف

 ريزولا يرتخو  ماقف هرما ريضي هيلا امم ركب رثح فرع نإ 9

 !ة «ىرلاب ىضتعملا نب ىلع ىمحت نا ىلا_نابيلس ني ةللإ ند

 دضتعملا هجوف زاوعالب فلد ىقا نب ريزعلا دبع ىب وكب فحلو

 غلب ىتح هبلط ىف دادغب نم يرن وريكشرم افيصو هبلظ يف
 دحاو لك انابو #هعقاوي رثو ركُذ اميف هقحن ناك دقو سراف دودح

 فيصو هعبتي ملف م:ليللاب ركب لكراف هبحاص نم 1بيرق امهنم

 2) © اعناش >> 2) 52 ىلا م ( هدح.ز 8 هللا دبع نب نامولس٠

 7 طش ب ق0 100008 /) 8 ىف ىنرمأ 5. 2“ 2)دلا نىيحاوم

 (ذ: ©. ريجشوم), © نيكسوم, 14. ظ»ن» صدلف يكشوم نب 000
 /) 8 ةقداون, ١ 2) 28 ابيرق تا تايد. ١ 2 © لبللل



 ارازمزرو ا

 ناغط نب كحأ نأ كيلعأ ميحرلا ناجرلا هللا مسب هيف
 نم نولخ عبرال سيمكل مهي ءادفلا «نورضك سائلا ىف ىدان

 نيملسملا ركسعم وهو 6 سمال ىلا ير ةدق هناو 70 ةنس نابعتش

 يف هعم يورخلاب سانلا رمأو نابعش نم نولخ سمخ ةعملل ممي

 بغار هعمو عمالل لجاسم نم بكرو ةعملل ىلصف ميلا اذحمو

 ْىز نسحأب ةعوطملاو داوقلاو ىلاوماو دليلا هوجو دعم يرخو هيلاومو
 0003 : اشلا نيكل دب الآ سامال لا نييراخ نلتلا ليي ملف

 تناكو اممي رشع ىنثا نيقبرفلا نيب هادفلا ىرجُت نابعش نم

 نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيملسملا نم هب ىدوف نم ةلمج

 عبسل ءاثلثلا موي نوملسملا قلطأو سفنا ةعبراو ةئامسمخو نتيقلا 0

 ديف موولا فقلطأو مورلا كلم ليسر /نويمس نابعش نم نيقب

 فرصناو ءادفلا ىف هجيتاملا نيبلسملا لوسر قابلا دبع نب ىيك

 هفارصنا دعب ناغط ىب دجأ ركُذ اميف يرخو ءهدعم نمو ريمالا

 هلع ىلع ةنايمد فلخو رجلا ىف رهشلا اذه ىف ءادغلا اذه نم

 ىلع 7: ىدرمغابلا 9 ندب فسوي* هذعب هجو مث سوسرط ىلع !5

 © اهيلا وه عجري رثو سوسرط
 ةنسلا هذه نم ناضمر رهش نم نولخ رشعل ةعمأل موي ىفو

 نب ماهعماج كىكسم ىف مالسلا ةنيدع وبنملا ىلع :باتك ىف

 نب هللا ديبعو ردب ىلا راص فلد ىنا ىب ويزعلا كبع نب رمي

 ©) © روضحب. 6) 15 هدم. 2) 00 216لا ء1 15132 سمدللا

 7 © عبسل. © © اس. رك) © نونمس ى) © هلم 47) 5

 5. 2. (ن“ ةان01532. 2. المش ةصض٠ 62 )2  © 20016 نينموملا ريمأ ىلع.

 2) © عماخل دحسملا.



 )ما“ خنس موز“

 اولعفف ةبلاقصلا ىلع هتتوعم ملأسو حالسلا تاضعتي يملسلا

 هسفن ىلع عفاخ مورلا كلم «كلذ ىار املف ةبلاقصلا اوفشكو

 ارتح نادليلاب ىف ةقرفو ة السلا هنم دخأو مدرف يلا ثعبف

 © هيلع ءاونكي نأ نم

 ىضرن ال اولاقو هيورامخ ىب شيج ىلع اوبتو ربربلاو ةبراغما نم

 ىلع هبتاك خيلكف كمع ىّلون ىتح انع نقف انيلع اريما كب

 اوقرصتات كلذ عموب هنع, اوفرصني نا. هلاسو, 4 ىتاوتاملا تما نبأ

 هنورموي مهنأ اوركذ ىذلا هع ىلع شيج !دعف ءدغ نم* اوداو

 ٠ مجايف يلا و امهسورب ىمرو مرخأآ هل مع فقنعو هقنع بدق

 هرأد* اوبهتناو ةدما اولتقو هولتقن ةيوايخ نب شيج ىلع كنت

 هيلع ءاصقتسالاو ل1 7ىركب دكصضتغععملا رمأ اهنم بجر ىو

 بايرأ نم كلذل ىبجكاف ءاملا عنج ناك هتهوف ىف رخص علقو

 ىفقفنأو ركُذ اميف رسكو رانيد فالآ ءةعبرا تاءاطقالاو عايضلا

3 
« 
 لو

 ىدي ىلع مورلاو نيملسملا نيب ءادفلا ناك اهنم 2 نرامعشلا قو

 ناك سوسرط نم كئذب .دراولا باتللا, نا, ركذو ناغط نب نك

 ©«) 8 هده. 1>ءك20ع 1] ييحاص. 65) ( مهحالس. 6) 185. م.,

 اوفكيز 14 جتنايخ نم. .,2) © 8. 0., 8 ىئبادراملا) هازال

 نيز ل5 0102 )7 اههسراد : 14 نيبساولاب , 0م امهيسارب. 28) 5

 هدأ , كطات 812-1. !.. ءعغ 1آ2طدط8ط1 انك عع. 0112: لفها نم كس

 شيج كنج نمو رصم. 2) 8 ىب ركن. 8 ناضمر.
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 ا" ه“ 6 يد

 اكتفي : نأ اودارأ هك نك! نامألا ىلا نيسعلا نا :ةعك كتقلش

 ناكو هيلا هب ىعسف نولوط نب دمح' نب هيوامخ نب شيَجب

 اوجرخت ميما ىلع فقو دق هنأ اوملعو «هبكوم ىف اوناكو ابكار

 تامو امايا وهاتف هيلاهحاو جلاوما اوكرتو ةيوبلا اوكلسو موي نم

 ةفوكلا قوف ةكم فيرط ىلع اوجرخو ا نم ةعامج عنم 5

 ةاص ناميلس نب بح ناطلسلا : هجو., ةتلث وا نيتلحرمب

 0 فئاظولا جل طع ءاهنا بنتك ىتح ةفوللا ىلا شيثل

 اعطلاو ميو 5 فئاظولا هيلا نيجرخ نكادغب نم اوبرق املف ةفوللا

 ا لمحو يلع علخت اولخد موي كضتعملا ىلا اولصوو

 همددع ناكو نيقابلا ىلع علخو هماجنو هجرسب ةباد ىلع

 © الجر نيب

 هللا ديبع ,يزولا صخش اهنم تيقب ةرشع عبرال نبسلا موي ىفو

 © ناهيصاب فلد ىنا نبا برحن لبخل ىلا ناميلس نبا
 71 00 ةبلاقصلا 3 ولا 0 باتك 0 ك3 اًميِف 0

 ةاق عتنيدم 1 مورلا تقلقأو اهيل مورلا 57 * ةينيطنطسق
 دحاو مكنيدو اننيد نا ةبلاقصلا كلم ىلأ مورلا ةيغاط دجو

 كّلم اذه نا ةبلاقصلا كلم هباجأف اننيب لاجرلا ءلتقن 2 مالعف

 رل اًملف «ةبحاص ائندحا ةبلغب الأ كنع افيصنم تسلو مىتثاا

 هدنع نم عيج ةبلاقصلا بحاص ىم اصالخ مورلا ,كلم لدجج *

 ©) 8 مبكر م. 6) (0 هد. 2 6 ةعيمج- ©6) © ام ىلعف»

 0ك ذا 0 لسفسا مز8 لزوم © قطا. -12) © بحل



 1 نم ااذأ

 نامتل اهافاوف مداسلا خنيدم ىلا اعجاأر فرصنأ سكضتعلا «دي ىف

 ةكلانه شيلمل ًابعو ةيسامشلا باب لونف لوالا عيبر رهش نم نيقب

 بهذ نم قوطب هقوطو د نب نيسلل ىلع كصتعملا * عاخو

 جابيدلا بايتب ليغلا نب نيرو هءلفا ءاسور نم ةعامج ىلع 0

 ةعارد نس اي نعمأو هنخي ليقل * 12 ىراشلل قدا

 © ليوط «ويرح سنرب هسأر «ىلع لعجو جابيد
 ىلا بانئكلاب كضتعملا ,ما اهنم ىلوالا ىدامج نم نيقب رشعلو

 ماحرالا ىوذ ىلع ثيراوملا ماهس نم لضافلا درب ىحاونلا عيبج

 تيكر كلذي بتكلا .ت1فنف |ايلافع فوصو ثيراوملا ناوبد ناطناو

 © ربانملا 1

 نب عفا, هفلاخت روباسين نم رافصلا ثيللا نب هريع جرخ اهيقو
 هيبأو «ىبلاطلا كير نب دمحم اهب بطخو اهلخدف اهيلا ةمثرع
 ركسعف روباسين ىلا وربع عجرف قلل ىلا ىعادلا ملصأ مهللا لاقف

 عيبر رهش نم نولخ رشعل هركسع ىلع قدنخو ةنيدملا حراخ
 ©روباسين لها ارصاحم / ماقأف رخآآلا

 دادغب ىفاو اهنم ةرخآلا ىدامج نم نولخ عبر» نينثالا موي ىفو

 ديحو ىحلفملا و ناتلخو .فيجادنك * ني ناكسا نب نبك

 باخ مغطا وخلا ج ىب ردبو 2ةةحنبب فوزعملا يوكل ٠
 1 ه كا

 َن وتد نامالا 3 1: ررصص نم داوقلا نسم خعابج 2 جنسخ

 © 0 ىدي. 6) 0 كان»» 2 8 هات. 2 0 رخل. © وخل,
 © © هدس0 ري 8 تاور ى) 82 ناناح نب ىيحلتكر 0 12

 جادنك. هل له زثاخن)إ ع فان ]28120 11 كك 25 5:

 ريجكسمك. 01. ةانمته م. !ءالو ةسطع 2) اط دهسا 52
 640 رض

 اثي

10 
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 اأو. رتاج 1

 نوراغ كب رمي ىنح عضوا ذود نم ىحرمت الف اأذه ربغ برو

 00 ةةيلعفا ىف قا كعغلبي وأ انا. ءاكعيجأو ربع هعنمتف

 : لاقف مايبأ خةتلت ةضاخاللا ىلع فيصو ماقأو 0 06

 اني كلذ رضا ىلفقو 000 .راكملا اذهب انماقم 0 ىكق هيادكا 5

 «ىراشلا نوراه ءاجو ىصضمو جهعاطأت عراثآ ىف ىضمن نا باوصلاو

 رب ملف هرثا ىف نيسح ءاجو ربع خضاخملا عسضوم ىلإ امزهنم

 ىلع فقو ىنتح نوراه مربخ ىع لكسي لعجو ارتا هل ىار الو

 هنع علآأسف برع ءايحا نم 3 ىح ىلأ ءاجو هرثا يف ربعف هروبع

 هوملعاف هتأ ىف كضتعملا نا هملعاو هب عقيب نا دارا هرما هومتكف

 كق تناكو 2دنع هباود 2كرتو متباود ضعب فذخأت مهب زانجا هنا
2 

 . 0 57 ا 2 3 0-2 2 هع
 نم وح ىف ىراشلاو مايأ كعب هقحلف 2 درشأ عبتاو تيبعاو تلك

 / نيسح باحجعا 1: :,دضياف هيلع هسفنب ىمدر نأ < نب نيسح

 رماث دهع الو ىقع ريغب «املس دكضتعملا ىلا هب ”« ءاجو هوذخأت

 ناسحالاو هيلع ةعسوتلاو نو 27 نب نادمح ديف لك كضتعملا

 راصو ىراشلا هرسا املف «ديلع علخو هقلطيف مدقي نا ىلا هيلا

 2 5 كيجحا وا 5. م., ( كيحاوب طخ انك 26عب 2) © © لق:

 ا) ا( فقملا 2) © فخاب. هك (0 هس. رك 8 هتط. م) © ايحا.

 7 نع لوو. 2) ©( ةعبتو تبعا وأ. 42) ( © و الط

 000 نيسلل. «) 8 اواحم. :)2..١ ند اميلس 6) 8 نك



 الرخا + تبا ارازرلا

 هيلا عوجيلاب هرمأب هيلا بتكف هيورابخ كلهم سصتعملا غلب ارماس

 © [يلل ىن نم نيقب عبسل دادغب لخدو عجرف

 نينكامو نينامتو ثلت ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك هاع ربخل** ركذ

 5 نم تيقب ةرشع ثلثل دلضتعما صوخش نم ناك ام كلذ ىف

 هب رفظف لصوملا ةيحان ىلا نوراع ىراشلا ببسب اهنم مركملا

 عسفل ءاتلتلا موي مالسلا ةنيدم ىلآ هب هفظب دكضتغملا باتك دروو

 نيسمخل هجو هنا هب هرفط ببس ناكو لوالا عيبر رهش نم نولخ

 لحما نم ةلاجيلاو .نامرفلا نم ةعامج ىف نودمب نب ناك 0:

 10 لق ناد نب نيس نأ ا هيلا هباكا نم مثيغو هنايب

 ىلا مئاوح ثلث ىلف نينموملا ريمأ ىلا هب تّمج انا نأ كضتعملل

 نانجاحو ىنا ىالطا اهلوا ةلق اهكذا لاقف نينموملا ريما

 ءولذ كل نستغملا هل 2لاقن مديلا دبا نتيحم نم 00

 سلصتعملا هجوف هيضتنا سراف ةئامثلق ىلا باتحأ نيسمل لاقف ضماف

 ؛ريمأ ةهمأي نأ كيرا و لاقف مريكشوم عم سران ةثامتلك هعف

 كلذب ريكشوم كضتعملا رماذ هب 0 اهيف ىفلاخ ال هنا نيتموملا

 فيصو ىلا ماقتف ةلجد ةضاخم ىلا ىهتنا ىدح نيسلملا تت

 2) ا اس. 62) © لاقف. ك0 هد. مجررو لاق. 28 كل كلذ.

 /) 8 ىيدكسوم, © نيكسويم, 14 ريكشوم نب فيصو (0616 ىب).

 ا 0 2و1 2 1 راسل "1



 لان )م خنس

 فقلطأف لاق «تركذ دق نينموملا ريما اب ىلب «تلقف ردب لق ءاريخ

 ' اص ' لل بتكي نا هيلا ءمحقتو لجرلا 5ةفلطأو لاملا *

 مادكت فيا ناو. ارفاط هيلا ةبادجوي ام ةجوي نأ ناتسربطب

 © كلذ نم ديري ام ىلع ديحت انوع مدقتو ارهاظ هقرفي ام درو نبأ

 نب هللا ديبع ىفو اهنم ناضمر رهش نم نولخ نامتل اهيفو

 © دنضتعملا هيلع علخت ىرلا نم «امداق نادغب ريزولا ناميلس

 مساقلا مأ ةيراج معان تدلو ابنك ناضمر رهش نم نيقب نامتلو

 ىهسف ارقعج هامس اًنبا ىضتعملل هللا دبع نب ديح كتنب

 © /بغش ةيراخل هذه سصضتعملا

 نم تيقب ةرشع ىتنثال , ىثارذاملا دا نب ميعاربا مهق اهيفو
 لحا ىف دادغب قاوف وبلا فيرط ىلع فشمد نم ةجذل ىذ

 نولخ ثلتل ناك هلنق نا ليبقو ةخصاخلا 7نم هملخ ضعب هكبذ ؛5

 05 اقشمدا نم دادتغتب فاو: ميعاوبا نا ليقو ةكاذل ىذ نم

 نورشعو فين هلتقب اومهثا نيذلا همدخ نم 4لتقو مايا ةعبس

 ايادهب هيورامخ ىلآ صاصلل نبا عم تعب دضتعملا ناكو ءامداخ

 غلب ايلف هل هجو امل صاصلخل ىبا صخشف ةلاسر هيلا هعدوأو
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 ىلا ىرلا ىلا ناميلس ىبب هللا كيبع ريزولا ىضتعملا هجو اهيغو

 © هنبا دمحم « ىنأ

 ىب نم ىلإ ناتسربظ نم ىيلعلا 6نبير نب ديم ملال

 دادغبب هلهأ ىلع اهقرفيل رانيد فلا نيتلتو نينتاب راطعلا كرو

 5كلذ نع لتسو ردب راد رضحأت هب ءىبسف ةنيدملاو ةّكمو ةذوللاو

 نم ىلع هقرفيف لاملا اذه لثمب ةنس ّلك ىف هيلا هجوي هنا ركذف

 هملعأو كلذ دضتعملا «هردب 4 ملعأت هلها نم هيلع ةقرفتلاب همأب

 نع ركذف « دب ومأي امو دير علطتساو لاباو 52-55 لجرلا نأ

 ركذت ام رحب اب رديل لق كضتعملا نأ هىنسلل هللا دبع ىأ

 0 ىلا ركذت الآ لاقف نينموملا ريمأ اب ال لاقف اهب كتربخ هلل. ايورلا

 ويصيس رمالا اذه نا ملعا ىل لاقف ىطد مرصانلا نا كتتكح

 لق رق «تلاط قا ىب ىلع لآ عم نوكت فيك طلال

 ىف ناورهنلا ةيحان كيرا دارس جراخ ىاك مونلا ىف تعبار

 ؛: ىركسعب هثارتكا هلق نمو هنم نتبجاعف ىلا تفتلي ال ىلصي

 هيدي نيب اهيفقو ىح هيلا تدين كسعلا ىلإ نيلسلا ىف 007

 تلق* ىنفرعتا لاقف هيلا نلبقاف ٌلبقا ىل لق هنالص نم غرف املف
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 ناز 1 )مل خنس

 ذأو خيتعلا 1 ايل طشلا ىلع رود 3 اورهظي ن 3 عنج

 ءازاب اوفقوف عمشلا هعم ملخ ةاهيفو كصضتعملا هراد نم اذشلا

 0 كعاص راد عم «تدش تاقارح عدرا كل تناكو * كعاص راد

 ٍيديا نيب اذشلا تراصو تاقارلل تردحأ اذشلا تءاج املف

 ١ هيلع /تيلجو لصتعملا راذ : ىف ءنينثالا مي * ةرضلا تماقاوة

 © لوالا عيبر رهش نم نولخ سمح ءانلتلا
 نبال الاوما ذخأو و يركلا غلبف ليل ىلا لضتغعملا صخ# اهيفو

 4 بلطي كلف ىلأ ىب زيرعلا 0 نب مع ىلأ بنئكو فيلد أ

 © هيدي نيب نم ىكنتو هيلا هب هجوف هلنع نكد

 لمحو دضتعملا جورخ دعب نولوط نبا مالغ لول 0-2 اهيفو 0

 ©لاغبو باود ىلع
 لتقل اةذن ةرييصلا ىلآ جاسملا ىبأ نب فسوي ا اهيفو

 كيج هيخا ىلا هعاطا نمي ٍجاسلا ىنأ نب فسوي بوهف 7 ىسنالفلا

 كيبع ىكلذ ىف لاقف هذخأت هقيرط ىف ناطلسلل الم ىقلو ةغاوملاب
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 "مل نئنس 0

 ىمسي ىقارصن مل :بستاكا هعنمو هلكت قاد [ذعلم 007
 نم :ىبرغلا بناس ىلا وبعو الم هعم للكو ىبكت ف ةاكلا

 هنيب ليح امل بارعالب قاحللا رذقو ةعيبر رايد ضرأ نم ةلجد

 ريسب رعت هرسثأ قا ريعحو ىقرشلا هاش 8 ىيذلا هداركأ نعنو

 5 لون دق ناك ريد 02 اوفرشأ ىنح ةرذأ ةايصاعفاب هدنخأ نم

 ىف امهسفنا ايقلأف هبتاك دعمو اباه ريدلا نم 220 املف

 باكا ردكأاو دضتعملا ءىلا ليكف* ريدلا ىف لاملا افلخو قروز

 04 قوزلا نع جرخم هوقكلف ءاملا ىفو رهظلا ىلع هبلط ىف ناطلسلا
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 ؛ركسع يف بويا نب ناكسا ييدصم قلو نإ 5 عيجا نك 2

 طافت الاب رمهأو دصنغملا برضم ناحل هريضحاف مب اريكاسم دضتعملا

 هنابارق نم ةدعو هيئاكب رفظف هبابسأ بلط ىف ليخأ ثبو هب
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 نكو كلكم نب ةدعاص راد ىف تلونو حالا ةليل ه مكلل

 © لصولاب ابتاغ ىضتعلا

 نم مجعلا زورين ىف نولعيب اونك ام لع نم سانلا عنم اهيفو
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 ا"ما' نس لقي
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 © هتعلق « مدهف
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 انازرل) )ا خنس
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 ىتح ةعلقلا لعصف كضتعملا بكر دغلا نم ناك املف كلذ موي

 هل لاقف كيبل هباجاف :نودج ىنباب ماص رث* بابلا ىلا لصو
 نم* رماو بابلا ىف دصضتعملا دعقف هكتفف «كليو بابلا متفأ
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 الما خنس مل

 جروكلاو كنواهنو ناهبصا فلد ىنأ نب ويزعلا دبع نبب رمت دلقو
 دادغب ىفاوف ةريملا ةّلقو رعسلا ءالغ لجا نم «فارصنالل لكعتو

 © ناضمر رهش نم نولخ كثلثل ءاعبرالا موي

 ىلا قرلا ىلع عفار لماع هدروك يلع نب ةنسممل نمأتسا آهيفو
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 #0 ترك نم كصضتعملا باتك دروف هل اهدو و ىقزاولا ىراشلا نوراه
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 ارا زم اخنس

 ىلع ءطاسيبس بحاص رغالا نا باحكتا «نم اسفن نيعبرأو

 مث كضتعملا راد ىلا هب ىضف هربرح عيراردو نسر ادلع لمح

 فرصنأو كورت عاطح علخو هدد ارشنحم * نيدللا سبل ال ا

 © هلونم هل
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 8و ةيرولم جقفو 7 نويبارط 6 غلبف
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 آمأ ةنس ارازسإ

 فوملا لوم كشار ىقوت اهنم ناضمر رهش نم اقيقب نيتليللو
 © دادغب ىلا توبات ىف ليبحو رونيدلاب

 3 ىضلبلا رورسم تام اهنم لاوت نم تلخ : ةرشع ثلتلو

 فاسكتاب 6 ليبذ نم باتك فرو حل ىذ قاركذ اند 1

 : ليللا رخآ ىف ىلحت رث اهنم نيلخ ةرشع عبرال لاوش ىف رمقلا
 خملظلا تممادو ةملظم اينحلاو ةليللا كلت ةكيبص ةاوكحبصأت

 تمادف ةديدش ءادوس مير تبعه رصعلا كنع ناك املف عيلع

 تييهذ كقو ءاوكحبصأف اولزلز ليللا ثلث ناك املف لبيللا تلك ىلا
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 ةماعلاو ةصاخل ةبجحو سرفل لكيم ىب هاشلا نب دمت ةرازولا

 7 مافيفخ عاص فلختساف نيمالاب فورعملا كا

 52 ةهجوف ناسارخ ءةدالو 0 ,ادهب رافصلا ثيللا نبا

 ىلع يهل هدقع ءاولو عدلت هدعمو لوسرلا حم ىلا 000

 هيلع علخو :نسلا هذه نم .ناضمر رهش ى هيلا اولصوت نا

 © مايأ ةتلث رات نحس ىف كاوللا كاش

 (ذ لمعلا نم هيلا ناك اع ماقو كس#أ ىب رصن تومي ع درو اهيفو

 ©ديمحا نب ليعام»ا خا لب رهن ءارو

 رصم 7نم صاصلل نباب فورعملا هللا دبع نب نيسل مدق اهيفو
 نورشع نبعلا نم اياذه هعمو نولوط نب دحا نب هيورامخل الرس

 نورشعو زارط امهيف ناقيدنصو مدخلا نم ةرشعو لغب ىلع الجي

 ه) 5 برست. 8)65 85. م., 0 رسكلا. م6) 8 أوس 728

 )70 طوشلا. . هريث) 8 ق3. 7. .'ى) 0 هدم. .2) 2قيثعللا' |(

 كلعلو. م) 6 حاصلو 9 6 ىلع



 نارا )71 زكنس

 نوذكمو © ىسوم نب دليح نيب سوسطب ةمكالملا تناك اههفو

 ىدامج نم نيقب عسنتل تيبسلا موي ىف فخوملا دوم بغار مالغ
 ا فلا فج نبا يغط» نأ وكذ اميف كلذ ببس ناكو كوالا
 هام دنع هدعوو دءاقل 0 دجا نب هيورامخ نأ ديلعأت لح
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 نينكامو يي عسن 00 تلخد مث

 ثادحالا نم اهيف ناك اه ربل ركذ

 ال نأ مالسلا ةنيدمع ءادنلاب ناطاسلا مما نم ناك ام كلذ ىف

 بحاشم الو 1 عماخل «دجحسم ىف الو فيرطلا ىلع دعقي

 :لحلو مالللا بتك اوعيبي الأ نوقارولا ءفّلحو رجاز الو موج
 © ةفسلفلاو

 تو < موحلا نم نيقب نامثل دهعلا نم سوفملا رفعج علخ اههثو

 كيتعملا فعب نم دهعلا يلو هناب «نضتعملل عيوب ىبلا 0
 نادلبلا ىلا تنقنو ىصتعملا ةيلوتو رفعج علخ بتكلا تن داو

 ؛ نع /تتشنأو دهعلا ةيالوب هدصتعملل ةعملل ممي بطخو

 هالو نق نينموملا ريما نأب 9ةالولاو لامعلا ىلا بتك نشتغل

 ةيالولاو ىهنلاو رمالا نم هيلي فققوملا ناك ام هيلا لعجو دهعلا

 © لزعسلاو

 ره ىب نيلخ سمخل رقصلا ىبا بيتك هدارس لع 0
 5 ةنيدم مدقف ةمتر# ىب عفار ىلا ههجو ففوملا ناكو لوالا عيبر

 © ماياب هيلع ضبقي نا لبق مالسلا
 تسل ةروزرهش نم ملسم نب روصنم ةحلط هبا فصنا اهيفو

 هبتاك ىلعو هيلع ضبقف هيلا تمض تناكو ىلوالا ىدابج نم نقب

 © لوالا ىدامج نم نيبقب عبرال كلذو 5نجسلا اعدوأو ؛ةماقع

 نإ 6 7-22 6) 8 ه 0 ضاق ©« هزع 14 ظنز# معطل
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 ا 00 دس

 فلس نع ركذ انباحا ضعب نأ كلذو منزلا بحاص لتق لبق

 نءاصوو ميذؤلا بحاص ىلآ ترص طمرق « لل لق* لق هنا هيووكز
 ىقرظطانف فيس فلا ام 3ىئاروو بهذم ىلع ىذا هل تلقو هيلأ

 ىرخالا نكت ناو كيلا ىتم نمب تلم بهذملا ىلع انقفتا 6 نف
 لآ هكطانق لق للعفف :نامالا ىيطعتخ هل تبلقو :كنع كفرصنأ

 ىرما فالخ ىلع هذا «هابا قرظانم رخآ ىف ىل 4 ىيبنذ رهظلا

 لأ ترصو هتنيدم نم اجراخ تيضن ر/ ينل عالما لا ماقو

 © خفوكلا داوس

 ودجأ لخد ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدايج نم نيقب سيخلو

 غلبف ةفئاصلا ةارغ 8 نامزب عم ارغو سوُسط ةنيدم ٌيفيجعلا

 ةيظطش نأ هتوم ببس ناكو نامزإب تام ةازغلا هذه ىفو ةوُدَنَلَس

 ودنلس ىصخح ىلع ميقم وهو هعالضا باصا قينكانم رك نم

 فقيرطلا ىف ىقوتف هحتف ىلع اوفرشا اوناك دقو ركسعلا لكحتراف

 لجو بجر نم تلخ ةليل ةرشع عبرال ةعمتل موي ا هدغ نم*

 © 1كانه ىفدف لاجرلا قاتكا ىلع سوسرط ىلا

 © ىمشاهلا ديح نب نوراه ”«ةنسلا» فه ىف* نيانلاب محو

 2) 13 هرم. 2 © ىارو ©( 061506 هب ام, 14 ىيمو ىارو.
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 ه«نختملا همءاب ىلاعتو هتملكب هلل دمأل ةروسلاو ءىتن هيف لمعي ال

 ملعي) اهرفاط ساّنلل 5 تيباوم 8: هلا نأ سف: ةتايلوب متاند

 نيذلا ىئثايساوا اهنطابو مايالاو روهشلاو باسملو نينسلا دحع

 اع لأسأ ال ىذلا ان بابلالا دوا اب نوقتأ ىليبس ىدامع اوفرع
 5 ىقاخ نحكتمأو ىدابع وملدَأ ىذلا اناو ميكمل ميلعلا اناو لعفا

 ع 32 0 ئتيقلا ©« ىرابتخاو ىنتنكو ىتالب ىلع ويص نو

 هكدلخا  ىلسر بتلكو. ىرتما نع لاو نمو. ءىمعتا ف هنتللاب

 ىلسر ةينسلا ىلع ىرما ثرهطاو ىلجا تيعأو قاذك ان الل

 هتللذا الا ريزع الو هتعضو الا رابج مّىلع ّلعي رل ىتلا مانو

 : ربت ىل اولقو هتلاهج ىلع موأدو ةهرما ىلع رضأ ىذلا 11

 يف ليقيو عكري مث نورناكلا © كتلوا نينموم هبو نيفكاع هيلع

 نولاطلا "فص اع كاعشو ةرعلا ترا ,ىبرا ناكبس هدا
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 نازرلا ايم ةمس

 ةّذم * عهنم لجر مقاو اوؤضنا غنم عمسي رلو غيلا تغفتلي ملف
 ةىلا عوجرلا هنكمي ال هنأ معريو عفري مالسلا ةنيديب هخليبط

 17 ةطمارقلا وف نع .اوكح اميف ناكو «تاطلا . نم اذوخ هدلب

 ليقي ميحرلا نامحرلا هللا مسب هيف باتكب اوعاج نا عبهتم
 ىلا ةيعاد 4 ةخنارصن اهل لاقي ةيرق ىم وه. نامتع نب © جرغلا

 نب محا وو ىدهملا وعو ةملللا هوقو ىسيع وهو جيسملا

 مسج ىف هل روصت محيسملا نأ ركذو ليربج وهو ةيفنمخل نب مح
 كناو ةقانلا كناو ةيكحكلا كناو ةيعادلا كنا هل لاقو ناسنأ

 ةالصلا نا هفرعو ءايكز نب ىبيك كناو سدقلا حور كناو خباحلا

 | 117 ناتعك راو نضمشلا ١ عولكا لبق ناقعكاو : تاتعبكر عبرا 9
 000 ابك ىلا ريكاذ هللا»+ لقوم, نا ةالشص» مقاك ب نافإلا نأ

 كلا نأ احهشأ - نيترم هللا الا ةلاب ال نا ةهشا ٠ وربكا هلا زيكا

 لوسر ميعاربا نا 8دهتشا هللا ليسر احون نا ىهشأ هللا لوسر

 هللا ليسر ىسيع نا دهشاو هللا لوسر ىبوم نأ دكهشا هللا
 نب كيح /مىب لنيحا* نا دهشاو هللا ليسر :ادمح نا دهشأو ؛5

 نم هو حاتفتسالا *عكر لك ىف ارقي ناو* هللا لوسر ةيفنخل

 500 لل ةليقلاو  ةيفتلل ني "ليحكم ىب كيحا ىلع ليتم
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 اليم نس اا“

 ةعامج ىقلو رخآ عضوم ىف رهظ رث « عفر اولاقو ةيحانلا كلت لفا

 نا «]دحا ىكمي سيل لاقف هتصق نع هلأسف ميغو هباككا نم

 مث «جنيعا يف مظعف ةىنم كلذ ىلع ردقي الو سب ىئنأدبي
 ء ىّمسو ربخ هل فوعي ملف مأشلا ةيحان ىلا يخت هسفن ىلع فاخ

 هت هتيمرك ©راوثال بحاص هلونم ىف ناك ىذلا لجيملا مشب

 هتّدح ىبع ءانباككأ ضع.ب ةّضقلا هذه ركذ < طمرق اولاقن فّقخ
 3 نب دوأد. نيبدلتيحت رصح 1

 طمرق ىعو هلتق ام لعب كلذو 8هيوركز ىع جلأسف و سبل نم

 هيوركز فلس اذه هل اولقو هنم يش ىلأ هل اوموأ 4 خهناو حنصقو

 ٠ هذهب هربخأن ةدهلاسف كيرت اع >هّلسف هتصقب سانلا ربخا وهو

 ةطمارقلا نم .# موقي ادد سكقو*

 نم لجر طمرف لق هنا دوأاد ىب نيخ نع ركذو 4« خصقلا

 ناد ؛ىمسي. هل زاوكا . ىلع .داوسلا تالنغ ليك ناك ةفوللا هنن

 _ 1داوسب اورثكو* مبهذمو ةطمارقلا رما اشف رث < طمرقب بقليو

 ىلع فظوف ما ىلع ”«ديح نب ديحا ىثاطلا فقوو ةفوللا

 :: الام كلذ نم: ئج ال ناكو ارانيد ةنس ةزك ىف متم لك لا

 هناو ةطمارقلا رما ناطلسلا ىلا اوعفرذ ةفوللا نم ميق مدقف اليلج

 مديح ةمأ هىلع فيسلا نوري ناو مالسالا ريغ انيد اوتدحا دق

 ؛ناطلسلا ىلع ما ىفخ ىئاطلا ناو هنيد .دع ن0هعياب نم الا
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 نازل الم نس

 ناكو ةيحانلا كلت لها هباجأت هبهذم هل فصوو هرمأ ىلا ةيرقلا

 كلذ ذفخأي هنا معزيو ارانيد هنيد ىيف لخد اذا لجرلا نم ذخأب

 ذضخنآو هنوبيكيف «ىرقلا كلت* لما وعدي كلذب ثكف مامالل

 يهل لقو نيد ىلا سانلا اوعي نأ مثرما ابيقن رشع ىنثأ غنم

 نع ةيحانلا كلت ةركأ لغتنا ميرم نب ىسيع ىراوح ةمتنا 5
 ةضرتغم اهنا ركذ ةلأ 2ةالصلا نيسمخل نم هل ءمسر امب هلاعا

 وريصقت ىلع فقوف عايض ةيحانلا كلت ىف ممصيقلل ناكو « قيلع
 يلع ارط اناسنا نا ربخأف كلت نع لأسف ةرامعلا ىف هتركا
 هيلع هللا هضرتفا ىلا نا هيلعأو ىيدلا نم ابهذم عل رهظأف

 هلاعا نع اهب اولغش دكقف ةليللاو مميلا ىف ةالص نوسمخ»»

 102 دلسف ديلا ذب ءوجرا دفأت هبلط ىف: هجوف

 لفقاو تيب ىف سبكف هب ةرمأف هلتقي هنا :فلحخن هنضقب هربخأت

 عضوو تانلا هيلع

 مصيهلا مان ايلف هل تّقرف :هتصقب ىراولل نم هراد ىف نم ضعب

 هنتجرخاو بابلا تحتفو هتداسو تح نم ىاتفملا تذخا ؛5
 اعد مصيهلا جحيبصا املذ هعضوم ىلا ساقغملا تدرو بابلا . 7 تلفقاو

 هب 0 نتفف وبخلأ م كلذب عاشو هدججك ملف بابلا جتفف حاقفملاب
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 اثب١ نس مزنه

 عباجاف كلذ ىلع هورظانف نوبحت ثيحب هناف مكترمت ظفح ىلا

 هراهن رثكأ ىلصيو هل ظفح «ناكف ةمولعم عاردب هظفح ىلا

 عمجيو هيلع رطفيف رمغ لطر لاقبلا نم هراطفا دنع فخأيو موصيو
 لاقبلا ىلا اوراص رمتلا نم هل ام راجنلا لمح اًيلف رمتلا كلذ ىين

 ةريجالا بساحن هيلا اهيعفدف هترجا ىلع اذه جيجا اوبساحن

 ىينلا ىبت كلذ نم ّطحو رمتلا نم هنم ذخا ام ىلع لاقبلا

 نيبو هنيب ىرج ام راجتلا ةعم .ذ لاقبلا ىلا هعفد ناك ىنلا

 نأ ضرت ثا اولاقو دوبرضف هيلع اوبثوف ىونلا ءفقح ىف لاقبلا

 من هناف اولعفت ال لاقبلا هل لاقف ىونلا تعب ىتح انرمت تلكا

 1١ نأ دولأسو هايا عبرض ىلع اومدنف هتصق هيلع صقو مكرمت سمي

 امل خ.ريقلا له كنع البن كلذب 0 دادزاو لعفف لحق ملعب

 ناكو فقيرطلا ىلع احورطم ثكف ضرم مث هدر نم هيلع اوفقو

 /ةديدش نينيعلا ريحا هل «هراوتا ىلع لمح لسجر ةيرقلا ىف

 وهو مدبب رمل 9 ةانيمرك تدم ةخيرقلا لا ناكو امهترمح

 لمح نا ىف اذه هتيمك لقبلا ملكف نينيعلا ةرمحا ةّيطبنلاب
 هب ةيانعلاو هيلع 2فارشالاب هلعا ىصويو هلونم ىلا ليلعلا اذه

 لها امدو هلونم ىلا ىوأي ناك مث أرب ىتح هدنع ماقاو لعفف
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 مروع ابيع ذخنس

 راع مالا تلغو توام راغ لينلا نأ رحم نع هاب رابخالا تدروو

 © دنع

 ةةطمارقلا رمأ ءادتبا ركذ

 فشقتلاو كعزلا رهظي 4 نيرهنلا هل لاقي دنم عضومب هماقمو ءاخفوالا

 ىف هدقترو نوحلا مما هركاذ ناسدنا هيلا لعق اذا «ىناكف هدم

 ىف ةالص مى نيسيخ سانلا ىلع ةضرتفملا ةالصلا نا هملعأو ايندلا

 هنا متملعأ رث هعضومب ودنع كلذ اشف ىتح مةليلو ممي لك

 *كلذ ىلع* لزي ملف #لوسولا تعيد ىلهأ نم ماما ىلا وعدي

 دعقي ناكو جبواق 00 اب كلذ نم مبخيف ةعابلل هيلا ىعقي

 نم ميق هارتشا لخ لاقبلا نم برقلاب ناكو ةبرقلا ىف لاقب ىلا
 لخنلا لج نم !.مرص ام اهيف اوعمج ةريظح اوذختاو راجتلا

 ام يلع ظفحج الجر هل بلطي نا هولأسف لاقبلا ىلا اوءاجو 5

 مكباجا نا لقو «لجرلا اذه ىلا هل 8ىموأت لخنلا نم اومرص
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 الب خئس ارازرار»#

 انوشع عبرا كلذو ىيوغلا بناثأ ىلع ىرشونلا ىسيعو ىقرشلا

 © اهنم رفص م نلخ

 هتحلاو ربق ىنع ةفاصرلا ف سيمكل ةليل نفذو فقفوملا ديحا

 دعب دهعلا ةيالوب سابعلا ىبال ناملغلاو داوقلا عياب اهيفو

 هاطعلا دنجلل يرخأو سيمخل موي ىف هللب دضتعملاب بَقْلَو وتلا

 10 ىنأ ىلع ل رفص ىم © نيقب عبرال* نينتالا مول 53 اهمفو

 ناوبد جيلا ناكو تارغلا وثب كل جلزانم تيهنتاو هدايسأو رفصلا

 موي بهو نب ناميلس نب هللا ديبع ىلع علخو «اوفتخاف داوسلا

 © ةرازولا ىلوو اهنم رفص نم نيقب ثلتل ءاتلثلا

 افيصو همالغ دريل طساو ىلإ ياسلا. ىبا نب 4دمح ثعب اهيفو

 اة ىلا فارصنالا قير زاوهالا ىلا فيصو ىضف مالسلا ةنيدم ىا

 © سوسلاب ثاعو «بيطلا بهناو دادغب

 بلوطو سبكف تارفلا نب كبح نب مديحا ىبأب* رفظ اهيقو

 © «لاب دعم رفظو * «ءسبكف لعزلاب هعم رفظو * لاوماب

 غفار هلتق رافصلا ىخا :ثيللا ىب ىلع لتقب رابخالا تدرو انف

 5 © هاخا كرثو مهب فخ ناك* مانمتر» ىبا

 ت) 0 0127 مز 3 قولد © 6101: | كالخ 0806 تي نيك6

 3قيكيرإ) لخ ني ربل ) 8 تيبطلل 5. 20 رز 0

 ير ال كا اش 5< 2 < مك) دف دوك (0 022. جب.



 لاررابا الم نس

 دكيحا ىبا ةايح هدنع تكاصو كلذ رقصلا وبا ىار اًملف دادغب

 اك ابشأ نبحااوبا :هكاذ ان. .نسجا بأ راد. ىلا هانباودوه ردكتا

 3يدعملا ىلر املق «ىجا ئبا راد“ ىف. ماقاو هنع ءدلئتاس الو ىرج

 اقروز اوبكرف رمتكبو ةاونبو وه لوزن هدحو رادلا ىف ىقب دق هنأ

 لمحت فلد ىبا نب زيزعلا دبع نب ىليل ىبا رايط يقل رثد
 سأرب «رايشهج نب ىلع راد قو هراد ىلإ هب ىضمو هرايط هيف

 00191 [ هرادحلف, ىلا ىلا .نئضملا "وأ . كيرا انفتعملا' هل. لاقفرسلل

 ام 0 رفصلا نأ راد 7تبهتناو «كها.ىأ راد ىلا هتايب نم دعم

 ليج“ راد 9 تبهتنتاو «رأزا ريغب* ةافح مرح جرخ 7 ىنح هتوح

 تبهتناو تقرحأو تمبهتتأا | ىقفاولا ان با ادو هينتاك ناميلس ىبا 0

 كك جاخوا ناطيلملا نيبقنو نوجاسلا باوبا. ترسكو هبابسا ر

 ك0 + بيتناوا تبظملا ىف ناك نم لك حو اهنينف 1 نم

 نم برقت هلل لزانملا تييهتناو 7امهيف 6 ناك ام ع نيه وسل

 | 15 نئابعلا, ىبا” هنأ :ئلع كاحا وبا: .علخو *' « فضلا ىبا واذ

 ىلا ءاثلثلا ىيس نم امهيلع علشلو اعيمج ”«ابكرف هرقصلا ىبا اف
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 راذ راد ىلا 8سابعلا ىبا عم * رقصلا وبا ىضمو قاطلا باب

 هوتأث بهتنم وهو هلونم ىلا ءامل ىف رقصلا وبا ردحا رث كعاص

 اردب همالغ سابعلا وبا سَ «ديلع دعقف ريصع هاشلا راد ىم

 بنا ىلع نكي نب مناغ ى د 2 7 فاخكاتنسأو ةءطوس ل

 ©) 0 هلاس 5) 5ءء. 15 8 ء © هانباو. 2) 8 ىلع. 2) 5زع :ءءاع

 الفا مال 6 0 ناسسهج. 01/72 2. 36 7. راينشهلل كك كر هس

 ا ل3 ردحاف. ير لذ كينشلاو © /إ © هك 2) ]5 5

 م8١ 6[ تبعهتناو (8 ةمم.). .2) 8 ا 3 ك7 مز لاف



 0 نس "1

 نم ءىش ىفو ىلا اولصو ال هللاو تنا هنت ىل لو هجح ىف

 فيصر هيلع للخد نم لوا ناك بابلا متفق املف لق « حورلا

 نم فيسلا * ىمر مدر .املف نابعلا (ىا مال وهو ةركشلا

 هودعقأ ىتح هوجرخأف يشل هلا ءاودصقب م جنا ملعو 0 هذي

 5 قافاو هينيع ديا وبا حقن املف / هنيبشغ بقعب وهو * هيبأ لنع

 ىف هيلا دهجو  ىذلا -مويبلا كدلذ نمقعملا .قاوو ءةيرقو ءاندلك لهل

 ةنيدم ةعيتل ةالص لبق راهنلا فصن ةعيذل ميمي وهو هليح

 هللا ىلا ضوفملا رفعج هنبا هعمو رفص نم نولخ عستل مالسلا

 ىبا ىلع لونف هونب قاكسأو كيكو زيرعلا ديعو ديعلا ع

 ٠0 ىب ليعامسأ هجوف نتمب ل ديحا ابا نأ رقصلا ابأ غلب رت ءرفصلا

 رقصلا وبا عمجو نتبسلا موي كتذو ربخل هل #فرعتي قاحكسا

 ىلا هراد نمو حالسلاو لاجرلاب اهلوح امو هراد ىكشو دنمإلو داوقلا

 تناكو ىلتق“ 2 هنيب لتقف رقصلا ىبا باكا نوبراكج ئقرشلا

 ىح [ديحا ايل ناارقخلا الإ ملعأت ليعامما عجرف ناتسبلا بابب

 ربع جاسلا ىبا نب يح داوقلا نم هببلا ىضم ىم 5 72 ناكف ظ

 ىلا ربعي * نم غانم نوال سائلا «لعج, م* ىسيع مهن نم ظ

 نم جر نم عانمو هلونم اذ عجري 4 ىم عانمو كيحأ نبا باب

 © 8 جاخسد و © جنن 2) ]3 ىكسومو © نيكسومدر 00غ

 ىلع اسعون. 8 6 هأرو. 7( 6 فرعملا 20 023 م) 5 انهم.

 /ز ل 5 تقوس. 12ء120ع 2 دعم. )8 تن نه 26 لعجوا
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 الر )م ةخئس

 هناو ةيفاع ىف ىناو «لكاو ىسار ىلع لجا مكنم كحاوك نوكأ

 جيبصا م قزم كلا - تام ىلع ىرنقد فبطا اذه هضم 83 لق

 اذه نقي تلختلا نيبثالا موي قو“ «ىنم ءاللح سا 6 هيف

 الآ ةكرفا سانلا' ءاقلتتف  ناورهنلا ىمحا:وبا. قاو انهنم مركملا

 ةدتادحلا نأ هلجداب وف رق ىلايذ مهن ىف 4ث ناورهنلا 3. راسق 5

 اتلخ نيتليلل ةعيلل ممي هاد لخدو كرفلا ىلإ ةعمال ةليل راصو

 «عاش رفص نم نولخ نامتل سيمخل مهي ىف ناك املو ءرغص نم
 دل ىلا دحقت ناك كفو كاد م زفصلا , قا ارضنا يع. ةئونم

 رقصلا وبا كخاو باوبا نود باوبا هيلاع تقلغف سابعلا ىبأ

 رقصلا وبا ماقاو هتيحانب و ىقبي ناكو هراذ ىلا هعم ضايفلا م ىوبأ 0

 تناكو حا ىبا تومب فاجرالا دادزاو 2#كلذ هموي هراد ىف

 017 اريحا نئادلا ىلإ ةعملل -مي رفصلا وبا ةشوف' ةيشاخ 'هترتعا

 وصي مو هرأد ىف رقصلا وبا ماقاو هراد ىلا هب ءىجن هدلوو كيتعملا

 1 أ نولثاملا تحل ىبا نامل“ ىارا املك« «تمح؟ نبا واذ ىلا

 00 اصح اوناك ىيذلا' .سابعلا ىبأ ناملغ نم. ءاسورلاو .سابعلا 6

 «سابعلا ىبأ ىلع ةقلغملا باوبالا لافقا أاوسك كمحأ ىباب لبن لق

 لق هنا ةرجحل ىف سابعلا ىبا عم ناك ىذلا مالغلا نع ركذف

 ءالوه ديري سيل 2 لاق 5 لاغقالا ” توص سابعلا وبا عمم ا

 ه) "هءداع5 200141: 1 لكاو. 3) 8 كنم. 2 © لاح

 4) 8 هد. «) 8 ىف عراس. 7/) 8 ءك 0 ىب. 2) ظ 9

 00196206 ©( :تبحا». رز © 01 2) © اورضح- 6) 8

 لعععو 51



 زثبم مدع "15

 لاوما تويد ىف ناك ام هفالتا هىم ناك امل هسفن ىلع دفاخ نجا

 رثاولو بهي ناك هلل ةيهلاب 2ىث .اهيف فبي رف ىتح ةدجا ىبأ

 ىلع هقافناو داوقلا ىلع علخب ناك كلا علشلو؟ ويج ناك هلا

 عايضلا بابرا 4بلاط لاملا نم لاملا تيب ىف ام هدفن املف داوقلا

 5 ناكو ةعامج كلذب هنم سيحو ءهيضرا ىع ويم نس 5

 كلذ ى. ساثلا .لع"يسعف 7لعرلا .كتذي مايقلا حل ل 0

 نع لغشف هنم كلذ هانا مفظوتسي نا لبق .ىجحا وبأ مكقو

 موب ىف فيصو رادعا ناكو ؛# ب جبلاطي ناك اب سانلا ةبلاطم

 © مركلا نم تيقب ةرشع ثلثل ةعملل

 10 تراص رت ةّمج وذ بكوك علط اهنم مرحنا نم ةءاتيقب نيتليللو

 © ةباوذ ذيل

 هب كتشا دقو * قارعلا ىلا لبخل نم دكمحا وبا فرصنا اهيفو

 هيلع ريرس ل :نضأن بيكرلا لع دقي رج. ىئح هند 0

 ةدرابلا ءايشالب 1دلجر كبي مداخ هعمو هيلع دعقي ناكف ةبق

 ؛5ؤلع تراص رت ملتلا اهيلع عضي ناك ذنا هرمأ نك كك 0

 هيلع 7«بوانتي المح نوعبرا هريرس ليك ناكو ليفلا ءاد هلجر

 ركُذف هوعضي نا مرمأيف انايحأ هب ”لتشا امّبرو نورشع نورشع

 ىلا .هىذدوب ىلمح رترجض دق هنولمج نيذلل امي لق هنأ

 6) © ىلف4 © 86) (0 هلاوما. العاصلع 8 هدم. ىتح. هم) 8 8. مو ©

 نقيل. 206 بلطت 6 عاضرأ رزق 5. م0. 50 35ه

 /) © ندص' 2) © ك6 6) 1 225 2( 6 بلح 72 (

 نوبوانناب» 2 0 تنس نإ © 5 م ع ىلعف 0

 نوت |.



 اللأو أن نكت

 مهمآكف* رقصلا وبا هيلا بكرف ةفولتا باب عراست ىلا ماشلا

 © نكسف رقصلا وبأ جيلا بكرذ نيموب لعب شلل وداع 2 0 أوقرفتف

 تناك نم ىداني نأ ةرماذ ماظملا بوقعي نب فسوي ىو اهيفو

 رضعحيلف سانلا نم دلحأ وأ ههللا ىيدلت رصانلا ريمالا لبق خةيلظم هل

 ١ ليرعللا نم 6 انهعلا "قلطي الأ ةطرشلا بخاص ىلا مكقتو 5

 8 صصق 6 هيلع ضرعي ىأ لعب فسوب هقالطا أ نم

 شيج ىف نولوط نبا داوق نم كت مدقق نابعش نم موي لوأ ىفو

 © ىمبشاهلا يبيح نب نوراه ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 باخكأو وبوبلاو مداخل فيهصو بادكأ نحبد كنا هلل برش كلذ ىف

 لتق كقو اوكلطصا رث ماعابت مايا ةعبرا لغم تيا , نب قيوم

 بناثخل 2 عقو 2 ا لوأ ّئ كلذو داجر رشع غضب 9 عنبب

 رث لجر اهيف لتق :سنوي باكعاو 7 نييرصنلا نيب برح ىقرشلا 15
 © اوقرتفأ

 هزاجاو هباكصاو هعنطصا هنا كلذو ركذ اميف هل ةّدع نوكتل رقصلا

 ىببا مودق هغلب دق 'ناكو ”هقازرا «باككا ىلع ردأو 8ةريبك رئاوجب

 2( اوقرفتو" عفكف. دز © © 2١ ك لق 20011 ققوملا 05

 تح: )8 خيلع. ن) © 020 2) ط كنم) 7/15 5: 20 4

 14 ا". 0عو2لع2دلا. )2  8 سيوم. م 8 ه6 ( تريبك :



 0س ويس يعيب

 زيب نس اا

 ضوخل ةددكب 6 ىع روبقلا هذل_2 نع جرغنا لكلا نأ ركذو 6

 © موه ام ىردي ال باتك هيلع ىسملا نول ىف رح نم

 شلاجم ىف .تيبناك :هلا ةيسرتلاو «مالعالاو دراطما نط 5 د3

 كلذو هركذ طاقساو 4 ثيللا ىنب* ورهع مسأ اهيلِع كل خطرشلا

 © فئاطلاو ةنيدملاو ةكم ىلع اهلاو ناكو ىمشاهلا

 نينكامو و عبس خطب تاخد مت

 ءاهيذ تناك هلا ثادحالا ىع* ربخل ركذ

 " «نيلوط نب دنا نب هيورابشل نوسرطب /نازإي هند كلذ نيف
 فلا نيتلقب هيلا جو هيورامخ نأ رك اميف كلذ ببس ناكو

 7 دامو نيسياو ةياد و ةثامو نيسمخو* بوق ةتامسمخو رانيد

 :نيسمخ هيلا هجو مث هل احد هيلا كلذ لصو املف سالسو رطغ

 0 رانيد فلا

 56 دلل

 15 جاسلا أ ىبا مداخ فيصو نود ناك رخالا عبجر وهش لوأ ىو

 مداخل ناملغ نم لتقف اولتتقاف رش ةرقصلا نأ باككأ 8 ةرباربلاو

 بايب منيب بر 11 كتيناكف ةعاد سم 7 ظربأوبلا نمو ناملغ ةعبرأ

 ه) ( ا وعشلا». ةزالقل ىو 8ر2 016 26ع) 560 هدأ هدف نع

 روبقلا. ) #0 للملا لها رضحأف ىف ام ىردي ال ةباتك هيلع
 وه ام طخذل غنم دكحأ فرعي ملف. ©) 8 هدض. 6) © ناك اع

 تادحالا نم اهمف. را رامزام» ىي) 0( ه6 ماد 1-1 11

 ما” ةئامسمدو. 2 6 ها لش ت25 مطغ 14 ف.طم.

 هزاالذ وت 5 م © 2-25 م ربوجلاو. 201 5

 لبلد ب. #) ناكو.



 ١ن

 عا

 اذار )با طخنس

 ىل صخش كلذ كجب من املف اعيش هدب هربا ىذلا لاما نم

 فلد ىنأ نب* زيرعلا كبع نب كلا ليري ناهبصا ىلآ مث جركلا

 هلابعو هسرح نكلبدلا نع «زيزعلا دبع نب لكيحأ هل ىكنذقف

 «مدق اذأ دكمحأا وبا اهلونيل اهشرفب هاد كرنو

 نم هصوخش لبق كبحا ىئا ىلع اسلا نأ نب دمحم مكقو

 تناك تاعقو كعب نولوط ىبأ نم ابراه ناسارخ فاسق 0 هبرضم

 نم ةّلقل هتمواقم ىع جاسلا ىنا نبا كلذ رخآ ىف فعض ايهنيب

 ليحأ ىباب فدكالف لاجولا م نولوط ىبأ عم نم ةرتكو عم

 هليل للا دعم هجرخأو هيلع كمحأ وبا علخ ءبلا مضناف

 نم دادغب خطرش رهاض ىب هللا نكي ع نب هللا تيبع ىو ايفو

 9 رخآلا م وهن ىف ثبيللا نبا ور لبق

 فقيقش ىب لتب 4فرعيو ءذاصلا رهنب ّلت جاوغناب ربكلا كرو اهيفو

 ةمج هل باش جددا كسملا ةحار اهنم حوفت بادعا اهل يمل

 خكجكك هينيع رافشأو هنقذو هاتفشو هفناو هالخو هانذاو هنهبجو

 هنأ انباككأ ضعب ىتدحو « هنافك١ ديلع ترف هترصاخ ىف و ةبرض

 رعت نوقف وك ليصالا ىبف هذجوف 7: قضعب وسعت نم ب

 2) 8 هدم. 6) 8 ديبرضم ىع. ©) © ةرصبلا رهفب لتر 14

 زخم ةرصبلا رهن ىم, ةكطت'لةادط. 11, مل جدصلا مف دنع يلصلا رهذب».

 ربان انك 7ع 8)0  فوعف 5. )., 1 فرعي. ه) © هده. كق هناكر

 8 هدم. كق. ري 0 ءاملاا ى) 8 ةيرصو هذ لك © ا 10 كل

 هيربط ل. 2 كوع



 ارا ةخدهس ا

 ٍجارخو دادغبب ةطرشلاو امماسو ناسا فيرا اهداوسو ةفوللا

 © : صال عايض نم اعيشو ىكسمو لبرطقو «ايروداب

 السلا اولجو هباكصأ بغشف ( رسابعلا ابا هنبا نجا وبا سيخ اهيفو

 كلذل ديحا وبا بكرت كلذل دادغب تبرطضاو هناملغ بكرو

 ةاميف هناملغو سابعلا نا باحعال ةلقو ةفاصرلا باب غلب ىنتح

 نجانحاو ىدلو وه ىنم ىنبا ىلع ففشا مكنووتا مكنأش ام ركذ

 ©ذنسلا ههءذه نم* لاوش نم نولخ

 © ىبشاهلا ديح نب نوراه اهيف سانلاب محو

 10 نينكامو .ريعبسو كينيدي خس تلك مث

 تادحالا نم اهيف ناك «اع ربخل * ركذ

 بتكو كثيللا نب ورع ىلا مالسلا ةنيدع ةطرشلا مضض كذك ٠

 مرسلا سلجم ىف نوكت هلا مةسرتلاو كاطماو مالعالا ىلع انف

 © رحم ىف كلذو هيسأ

 ا" صخش ةنسلا هذه نم لوالا عيبر رهش نم تلخ ةرشع عبرالو

 واهيلا هصوخش ببس ناكو لبأخل ىلا مالسلا ةنيدم نم دجا وبأ

 كلانم هل .نا هربخا 4 نيكيوكذا بتاك 8 ئتارئاملا نا 350 0

 ©) ]3 بردان. كر (2 © 2 هذمل. 2) 2 اه 6ه) 2

 هيسربلاو, 14 ا". ةةيسرتلاو, 2طهطها1 ةسرئالاو. 8 رصقلا سلخ,
 فز ا( ميلا /) 15 ىئاردام ا و 6 ىسارادامل ا. 17101. 8:7. موج. 17و

 2م. 397. 21ةلعتما 1م 740ه76 000. . آ.ع10.. 1366١2 (5انط تقل

 ىتارداملا ع ىبر 71251111 ىتارداسملا © اباردام» 20
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 اا أبو زخنلس

 0 0 قسبحو ملجرأو هباكصكأ نم ةعامدج ىدياأو هلجرو مشاع

 عاجرأو عيديأ تززربأ دقو مالسلا خاديدم ةىلا لماحت ىف خابح

 هاوسبح رث سانلا ءاهاريل ةعطقملا

 ©بكارم ةعبرا مورال فخأف رحصبلا ىف نامزإب ازغ اهيفو
 اهخبك ىلا راصو اًرماس ةيحانب ثاعف ىئدبعلا سراف كلعصت اهيفو 5

 ةتيدخاب ءدقحلف هيلا ٌىئاطلا صخشف ْمَنَشَخ 4لآ رود بهتناذ

 ةلجد ىلا ا رح 0 لاخلا يزال 7 التنقاف

 0 جاخ انلخ .:حايد 0 0 ىف ةسفنب 0 0
 نع 35 53

 جيسأ انأ 7 سيلا ىدبعلا نط شيا لذو ءالا نم 0 ضغذ 0

 00000 ىداتعلاو ىقرشلا :بنالل ىئاطلا لون مث ةكمم نم

 ا دكت ني ىلع لق ىتاطلا قارصنا ىو «ىبيرغتا تناخل

 2 نع 00 3 2 كي

 المج ام لاعتألا ىف 000 الَيقأ 830 ' قاطلا لبا تق

 7 البلا ن0 غضمت ةيبرص هطافثأ ى ميسأ عل اك
- 

 عبرال كلذ 0 0 هسبحو 0 كييقتب 5 وبا رما اهيفو

 نلت .راكو ل ءىتن 1 ىلع منخو ناسضسمر وهمت نم تلخ نرتاح كتنلع

 ©) © مهسبح رنا مز 1 20011 دنعتما | 2 6 2120277
 نأ 5. م. 12تكم0ع 0 حنسحا 2) © كفلفا رز © هزه“

 8( 15 لدوطد. 72 6 سيل“ 2( آش 0114 4 8 روصنم ئب وريصت»

 تكلا للنت لعكظ دلل 1 تا 1227 رز ل6 ا 7 10 5 0

 در ]14 صتفي. 72) 14 20016 ء>«ما1عهئلتمصعت» برض البلا ليجو
 كافتي طفانلا نم 16856: كلعتي فطانلا نم بيوض. 2 ه) 8

 ةنرسبحوب



 رب 7 اناا

 نمت هو نيعبسو «برأ و مث

 تانخالا نم اهيف ناك اع ريكا اركذ

 ثيللا ىب وريع بح نامرك ىلا هددها نأ* صوخش كلت ف

 © لوالا عيبر رهش نم تيقب ةرشع ىتنثال

 ة كلذو نوماسملاو ماسو منغو رسأ 5 نينكسملا غلبف نامزاب ازغ اهيفو

 ©اهنم ناضمر رهش ىف

 «لاوما ىلع كرافغأف ارماس رود ىناغرفلا «قيكذص لخد اهيفو

 الرا ,فخ اذه فقيكص اكو سانلا ىف .تيعلا رتكاو ركل

 © فيرطلا عطقي مابراح اضل لوحت رث فيرطلا

 نويقئامو نيعبسو سمخ ةنس تاخد مث

 تاؤحالا نم اهيف ناك واع ريخ* دذ

 ام ببسي ارماس ىلا اشيج .ىتاطلا هيجوت نس ناك ام 0125 0

 هدنع اريسأ ناكو ىكسلا نم هاخا هقالطاو اهب فيدص ثدحا

 15 ارمعاس ىلأ ٌىئاطلا جرس مث “ خنسلا كم نم ميكملا . كسلذو

 نامالا ىف هيلا لوخدلا ىلع منعف هنمأو هانمو هدعوو اةيذص لسأارو

 الجش ركذ اميف ناكو :مشاع هل لاقي هل مالغ ماكنت 35

 هذخأت ٌىئاظلا ىلا راصو هباكحكا عم ارماس لخدو هنم لبقي ملف

 ديو هلجرو فيلص كي عطقف مهنم هعم لخد نمو م ىئاطلا

 2) 8 هرم. مز ل 61 62 5 كاط 5 20

 2 © رود»ع رز 8 . مر © ابررخح  ى) ظام 2 8 نصف
 2) 6 ايساف ىعدي. /6) (ن هد
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 ان )با“* نس

 ثادحالا نم اهيف ناك اع ربل ركذ

 ورمعو فلد ىأ نب « ٍزيِرعلا دبع نب كوأ نيب ةعقو تناك اهيفف

 ©لوالا عيبر رهش نم رشع سداسلا موي راقصلا ثيللا ىبا

 هد
 0 ةملك" نأ اوركذف 00 1 0 31 تمدق 0

 /ىبا كنع نم* 1 هيلع مداقلا ءا ديا 1 قي اهيبفو 0

 ةنسلا هذه نم ةذعقلا ىذ نم نيقب نامتل هلام ىفصتساو نولوط

 000010 ةراثيد فلا ةتايعبرا 68 ناك هلام" نم فخ ىحلا نأ كذو

 0 ااه هلا تيبجوتسا ابنذ ىسفنل تفرع ام لاق هنا ولول ىع

 © ىلام ةرتك 0

 جادنك نب قاكساأو جاسلا ىنأ نب 0 نيب 90 تدناك اهيفو ؛5

 د ةحالل , ىذ .نما تلج .©:لبل ةرشع عبرال 7 ىرخأ ةعقو *

 © سادنك ىبأ ىلع اهببف ةريدلا

 نب ىسيع نب قناكحسا نب دكيمح نب نوراه اهيف سانلاب محو

 ا لا تبع نب لع با وم

 نيقب نأ 5ان5م1621:عاد ن1 5عع. 82عأاطع

 8ع 2. 9 ©) 8 ىهلم 51 20 0 هك 6) 12 س61 ولا

 7 ناددعر 6 قاع نم. ع) 2 2001+ ذعقو. 26| ل 0

 ©) © هللا كبع. 22) 512 6



 مايا“ ةخئس ماا

 ناكو * روصنم 5 ىالكنا اوحاصف خكرح طساوب جنولل يقمتاك اهيفو

 ىنادمهلاو « ىنارعشلاو ةعماج نب * ناميلسو ىبلهملاو ه ىالكنا

 هللا دبع نب دم راد ىف 4نيسبتح منزلا داوق نم «ههعم رخاو*

 ناملغ نم مالغ كي يف « خيلتبلا راد ىف مالسلا ةنيدمب رهاط ىبا

 ةدجوي نأ مجتف ىلا فثوملا بتكف ئديعسلا متف هل لاقي فذوملا

 لوالف لوالا و رحب لعجت * هيلا لخدف ةتسلا مءاوه سوؤرب
 تحرطو رادلا ىف ةعولاب سأر علقو هل ”مالغ عكحذف عنم

 درو اهيفو «فنفوملا ىلا هسودر هجوو اهسأ,ر ٌدسو اهيف عداسجا
 نيلوتقملا ةتسلا ءالوه ثثج ىف رفاط نب كمح ىلع ففوملا باتك

 ؛ه اوضفتنا كقو ةعولابلا نم اوجرخأت رسلمل ةرضحع اهبلصب ةهرماف

 ليحملا لماحما ىف اولمكف عدولج ضعب ةرشقتو ةكئاور تريغتو

 بناخل ىف ةثلثو ئقرشلا بنامل ىف هنم ةثلث بلصو نيلجر نيب
 ديت بكرو ةنسلا هذن#2 نم لاش نم نيقب عبسل كلذو ىبرغلا

 © هترضعب اوبلص ,هح رهاط نبأ

 و سانلا عجارتو ترعو معلص هللا ليسر ةنيدم رما لص اههفو

 تر 0 نطل. ترا 05 2 هجرخاو. 4) 8 اوسيحللا. 0

 خبلحملا # 82 هذه. مي) 2 ف /) 82 2001+ ناك 2



 ا. ز'بآ' يمس

 خبانللا ىلع كد رصنقأو 5 نىب ليعاوسأ كقفوم ا بنئكتساو كعاص

 لزالر ةرخآلا ىدايج ىف تلولر وصم نا اهيف رابخالا تدروو

 اهب كحاو موب 3 0 ىصحأ هنأو عماجل دككاسلملو رودلا تبرأ

 0 ةزانج فلا'5

 وكذ اميف اوعنم ارماس لها نأ كلذو دادغبب رعسلا الغ اهيفو

 عايضلا بابرا ىثاطلا عنمو اهيلا رادحالا ىم 5فيقدلا نفس

 لما عنف هراعسالا ءالغ كلذب صرتي همسقو ماعطلا سايد نم

 كلذو ارماس ىلا هل ىم كلذ ريغو رمتلاو نوباصلاو تيؤولا دادغب

 ىتاطلاب بوثولل تعمتجاو رعسلا ءالغ ببسب ةماعلا ت.كاض ًاهيفو

 نيب ةراد ىلا لاوش نم فصنلل عما- لل 8دىيكسم نم اوفرصناف

 ىتاطلا دعصأت خرللا ةيصحات نم هوءاجو ةقوللا بابو ةرصبلا باب

 اقأو ناشنلاب معومرف جوطسلا ىلع ءهببادعا 1 هباب ىلع هلاجر م

 و غنم تحرجو ةماعلا ضعب لتقف حامولاو فويسلاب كاد مءانف 45

 اوفيصنا ليللا ناك خاملف ليللا ىلا جنولتاقي اولازي رو ةعامج

 © نع عافوصو سانلا ىكسف رهاط نب نييك كا وف كغ ىم ورك ابو

 ىدحال ءاتلتلا مدي #3 ىمشاهلا هيرب ىب لشمال ىفونا اهبفو

 لبيع 0 اهنم نيقد نامتلو اهنم ل نم تيفقد خايل انرشنع

 ©1 ىمشاهلا هللا ىبع ىب هللا »

 2( 825 01 با 06( 2355 0 6 فمولأ. 66 رعسلا». 2( 58

 دكحسلاب. 21 ك 0 ىم. ير 8 ءانفو 5. »0 8 مهني 5.

 كر © © 0600 2) هدد



 الب" كنس م.

 © عماكل ىجاسم ىف مهب ىراشلا ىلصو لصوملا ةنيدم ىراشلا

 عم هتعقو نم افرصنم «دادغب ففوملا ىب سابعلا وبا مدق اهيفو

 0 و ثلا ىدامج نم نيفب 6 سن نيحاوطلاب نولوط ىبأ

 قولعلا ف لتاوىلا جرخأو هلخاد نم فبطملا ءبقذ اهيفو

 خليل لك ىف فقوت 6باود مهل ت>عأ ىق اونكو ةعم ناندد

 /ةنيدم باوبا تقلغو مهب ورذنف نيبراه ماهوبكريف اوجرخيل

 عطقت نا رماف طساوب ميقم وهو ففوملا ىلا ربخلاب بتكو رهاط ىبا

 بناجناب ةرسملل سلجم ىف عطقن فالخ نم هلجرو ىبئاوذلا دي

 ؛5 نينثالا ممي ىوكو هتباد ىلع 8فقاو رهاط نب دمحتو ئبوغلا

 اذني

 بجر ىف :طساو لخدو سراف نم كلكم نب دعاص مدق اهيفو

 هل اولجرتو :«كلبقتساف هولبقتسي نا داوقلا عيمج فقوملا ومأت

 © هدفك اولبقو

 ؛5هبايسا : ىلعو طساوب :نلخم. نب ةنعاص ىلع كذرلا سن انك

 ىلع. ضبقو' بجر نه ,نيلخ عستل نينثالا مهي كلانس 0

 ه هبابسأو ىنودبع هيخأ ىلعو دادغيب خاص لاو ىسيع ىنأ هينبا

 ىلع هيف .ضبق .ىذلا. مويلا ىفو دحاو ميت ىف هلك كلل,

 ه) © هدم. 560 155. 2056 نيحاوطلاب. 62) 8 5. ». 6 0 بقد

 2) 1105 5112232 رض. ).ز15 2226 2 ه) 8 باودلاز 0 2001 فقوي.

 ) © اوبكريف. ى) 8 كف. #م) 0 20016 ملسلا. 2) 8 سلجم

 نسلم. 2) © فقو.. 2 © طظساوم.. 0 8 هدب ملا

 01 ا و "هنب 0) (© 020



 1 اب" نس

 هدتمده *ماعلا تناك ام ىتب مث لاتق قنيبو ناطلسلا باككا نيب

 اا 0 ردبع ةزقب ركذ اييفا هقانب هدانا :تيناكو مانلإ دعب
 ه2 كدلخت نب كعاص ىحا

 © ىسايعلا ,نىدوم نع جس 5

 نينكامو نيعبسو ىيننتا ةدسا تملكت مت

 نيعستو تاس ةخنس ناريزرح نم رشع 6 نما ذعم 4 مدي اهلوا

 ؛ ىينرقلا ىذل فلاو ةتامو

 تادحالا نم اهيف ناك #ايع ربخل** ركذ

 © ةنسلا هذه نم مركما نم فصنلل دادغب

 ىتنتال ءاتلتلا مهب ففوملأ سبح ىف بهو ىب ناميلس ىفوت اهمفو

 8 رفص نم تمبفقد انرشع

 ةهرخالا عمر وهشش نم نولخ 7 نامتل

 )لدم كلملا ةركسك ىلا راصو ناسارخ فيرط ىف راش مكح اهيفو

 © بهننذأو

 نإ © ن2 2 2) © تتيح ©) 8 نماتلا. هتل) 13 6 6) 8

 اك قفالكات. ركز 8 ك0 م زامزاد» 154 رامزاب“ م] ال هد م 6

 ةعيبلا. /2) 0 221ع ثليل. 2) 14 "1+ 1ع لئقف. م6) 0 خليدم .



 زب فدع طاح

 بلاط هل ىقب هنا ىري الو هيورامخ برضم سابعلا وبا لزنو

 دعس يف ةديورامخ قال هنمك ناك هيورامخ نيبك ه هيباع جر

 دق سابعلا نا باحخاو 2هباكتاو هداوق نم ةعامجو هرسعالا

 قرفتو اومزهنف هيلع هيورامخ نيبك ٌقشف اولزنو « السلا اوعضو
 ةبهذو ليلق هباككأ نم رفن ف سوسرط ىلا سابعلا وبا ىضمو موقلا

 نم" ةيورامخ ركسعو سابعلا قاووكسع ىيكسعلا) د ل
 2ءذه تناكو هلك كلذ بهتناو لاومالاو ثاثالاو عارللاو السلا

 ©ليق اميف ةنسلا هذه نم لاوش نم رشع سداسلا موي ةعقولا

 مالغ ىلع ةّكم ىو ناكو يلسلا نا نب فسوي* بثو اهيفو

 م نبا براحن هديقف الل ىلع ايلاو /يمخو ردب هل لاقي ئتاطلل
 حاسلا ا

 مالسلا ةنيدم ىلا لمحو دكّيقف سلا نأ نبا اورسأو ىئاطلا

 © مارلل ىجحاسملا باوبا ىلع هتيب برثخمل تناكو

 ىسيع رهن ءارو ىذلا و فقينعلا ريدلا ةماعلا تبدح" اهيفو

 ؛5 كلذ ريغو بششلو باوبالا اوعلقو عاتم نم هيف ناك ام لك اوبهتناو

 لل ءامسا نب م ل عبلا راصف هفيقسو هناطيح ضعب اومدعهو

 مدع نم* عنف رهاط نب دكيح لبق نم دكادغب ةطرش بحاص

 نوكي داك ىتح * زئماعلاو وه امايا هيلا درتي ناكو هنم ىقب ام

 2) (© هد 85) 6 هيورامخل. ء) 14 ءه: كاان 1-1[ رسيالا

 3 رشعأالا. 2) 15 هللا ءز نبأ. 6 جر ى) ظوعأط عع

 117217167126 7. 6 ع وشياليبلك رسل /) 18 مدنم طلق مايالا كلا

 هيد غماعلاو وه 23001013 هع لش زوز, 3 5101 ددرش ب ©0110-
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 انا بأ ةكضدبب

 اتتالللا اييارخل , ىكباذ رعتبلا فطسملا ةرجف راد تيررخا
 1 ردنيلا» ىكيف رستبكلاو « َليِرِبَج ماقم نكياف 5

 ةراعلا نم ىحضأ هالخ ىنقتلا ةذسأ ىذلا ىحستلا َلَعو
 "1 هرماجم اهيلعر ءاطللا قري ىلا .ةييق قلعو
 1 0 اوم اودبا اهويرحا ةرشعم دلتا م

 ناسارخ اح نم دادغب رضح ناك نم كمتعملا ىلع لحدا ايكو

 | 1آ دلالق ,نك اع تييللا نب ورمع ليقع كف ةناإ عيلعأت

 ناكو رهاط نب كبح ناساخ دكلق لق هنا م عبخأو عترضحب

 ىلع ثيبلا نب ورمع نعلب اضيا رمأو لاوش نم نيقب عبرال كلذ
 © نعلف ربانملا 0

 ىب ىعاص صخش ةنسلا هذه نم نابعش نم نيقب نامتلو

 © ثيللا نب وربع برحن سراف ىلا طساوب دا ىنا ركسعم نم دّلُحت

 |01 دنحم نب دجال نقع اهنم ناصمو هش نم حولخ علو
 © ذكم فيرطو ةنيدملا ىلع

 نب هيورامخ نيبو ففوملا نب سابعلا نأ نيب تناك اهيشو ؛5
 بكرف هيورامخ سابعلا وبا مزهف نيحاوطلاب ةعقو نولوط نب دا

 بهنلا ىف سابعلا ىنا باكا عقوو رصم ىلا هنم ايراه ارا هيورامخ

 داق ليثاتح )اه سس ء) ©0004. 20014 اهيف.

 2) 0 مناخ تهععاتس لمص ]3ءامغو 111, هكبر و طلع 7-1515 31140-

 معدد 22566 ىجبيللا سابعلا نب لضفلا , م06او2ج 0613 ءاتتل كط031-

 مم21111 ءا 1721101-21 (لكيع#. ظلا7, ٠١ ةءو.)ر 5ءع0 مده انيلسوم ا 11

 طما201061ءا602 ءايينالا. 6) أرتام» 14 111116 761511133 23

 مدمعف رىيز لرسرم ادع دص ط0 2) 1 ك كفرا 18 هس



 بأ نس ا.ه

 نم مصاوعلا و روغتلا ىلعو اهلاععاو خقرلا ىلع «شابعد ىبأ ن 0ك

 © ناطلسلا لبق نم 5 لصوملا ىلع * جادنك ناو نولوط نبا لبق

 نم ىسيع رهن نم اهنم» ئبرغلا :تنالخلا ىف"دادعيب قتينا ايف

 هنأ ركُذ خرللاب ياسلا باضصاو 24 نيغابدلا ىرغف فشب هةيرسايلا

 © اهوكأو راد فالا ةعبس قد

 © ىبلقصلا ىباب فورعأأ مورلا كلم ةنسلا هذه ىف لنقو

 ءئمشاهلا ناك ىب كيج نب نوراه ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نب هللا دبع نب ىلع نب دم نب ىسوم نب ىسيع نبا
 © سابعلا

 نينكامو نيعبسو ى (تاجحلا ةذنس تكتلكت مث

 نيعستو سمخو ناريزح نم نيرشعلاو عساتلل نينتالا موي اهلوأو

 « نينرفلا ىذ كهع نم فلاو ةثامو

 هليرللا كاذحالا نع" اهبفأ نك اع ريك 05

 نيك لوخىب رفص ةدغ ىف ربخل كورو نم اهيف ناك اه اكلك

10 

 15 كبح ند رفعج نب ىسوم نب رفعتج نب نيس ىنبا ىلعو

 ايهتبلاطمو اهلهأ نم ةعايج ايهلتقو ةنيدملا نيسح نىب ىلع ىبا

 رن ةذيدملا لعا ناو الم هنم موق نم اهذخاو لامب اهلها

 ةعامح الي ةعيج عوج عبرا معلص هللا لوسر دجسم ىف ا

 ىيلعلا /لضفلا ىب سابعلا وبا لاقف

 ه) 1[عونن11 ءدء 1/4. (00. الع ٠ 6) 5001013 © ]آ1ذ.

 6 000 هيرشابلا» 2) 7 000 نيعابلا. 6) 201212 125عم1عاتح

 لاند 11+ ىسوم ىبر 61. 50 11. اءزدر 15 رز دك

 سابعلا نب ليضفلا. 2ع م2120 33 111 ان سابعلا نب ليضفلا

 ىسءابعلا نان1 21ءءعدع 7رهعاف عاتق للا (( 707. 140. لملم اكحر اله“
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 0 00 دس
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 1 م زفنس

 ىلع هيلدب نحب 0 د رمدف 0 تش ل رمهأو ىز ىسحا 2

 مدل 35 جنولا بحاص يور ناكو ناكو هي كلذل سانلا عمتجاو انانق

 كبسلا موب لتقو )ه6 خنس ناضمر رهش نم نيبقب عبرال ءاعبرالا

 جوخ نحل 5 نم هتفانيأ ”تناكف "0: نقش رفغص نم انتاخ نيتلبلل

 مايا ةتسو رهشأ ةعبراو ةنس ةرشع عبرأ هيف لنق ىنلا مويلا ىأ 5

 ةنس ناضمر رهش نم تيقب ةليل ةشع ثلتل زاوهالا هلوخد ناكو

 ةليل ةرشع كثلتل هقارحاو اهلقا هلمقو ةرصبلا هلوخد ناكو "نا
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 007 زخنس ك1

 باصضا رئاس باصا ام لثم هرضو راصمل سوب اهبصي رث ددعلا
 ركذف* ««حخيمو سانلا لاوما نم هيلا لصي ناك امل ثيبخل

 ام ءلك رهظا ةهياحصأ لاو هيلا ىسحلاو نموا* اهل هيد

 هنم ءىش لك ترو عتعتماو سانلا لاوما نم ٍهيدياو هذي ىف ناك
 ةديلع علضف هتبانا ىلع كلذب ففوف افوشكم ارهاظ اذر هلها ىلا

 نم كتاق ىلا ففوملا 2 خمضف اولصوو هداوقو هباككا وجم لعو

 مالسالا راضما ىلا بتكي" نا فقوملا رماو ««© هناملغ داوق *

 اهروكو ميزاومالا لعاو * ةلجد روكو َةّلْبَألَو ةرصبلا لما ىف ءادنلاب

 ناو * فسافلا لتقب مينولا هلخد امن اهِلوح امو طساو لاو

 مام ىلا سانلا عراسف كلذ 8لعفف غناطوا ىلا عوجنلاب و اورموي

 عدو ماقأو ىحاونلا عيمج نم ةيققوملا خنيدلا اومدقو هب اور 0
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 ؛ةروكو ةلبالاو ةرصيلا ءاضق ىّلوو اهب ماقملاو ةرصبلا ىلا لاقتنالاب

 ةنيدم ىلا سابعلا ابا هنبا مدقو «دامح ىب ديح طساوو ةلجن

 اووشبتساف سانلا هاريل منزلا بحاص* ثيبخل سأر هعمو مالسلا

 تبسلا موي مالسلا ةنيدم ىفاو ىتح هشيج ىف سابعلا وبا ذفنف
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 1 ا. ةنس

 ةلباسلا تكلسو .تاراجتالا لجو بساكملا بلط ف اورشتناو سانلا

 ٌبأرشاو كلذ سانلا شحواف بلسو لتقف « هب هيومرد عقوا ةلجد

 003 قتاسفو: ا سانلا راقي ا ىم“ عاج «ديومرد هيف"ام :لثل
 «مزعف هيلع وه ام لثم ىلع هعم ةماقملابو هيلا ريصملاب هسفنا

 معارج ىرج ىمو نادوسلا هناملغ نم شبيج حيرست ىلع قفقوملا 5

 كلذل ٌثعاو راهنال فياضمو لاغدالا ىف برخلاب ,صبلا « لها نم

 ليسر ىفأو 2 كلذ ىف* وم انيبف السلا فونصو نفسلا راغص

 نأ فئفوملا ىارف هباحصاو هسفن ىلع ءهل نامالا لاسي هيومردل

 وجافلا نم سانلا هيف ناك مىذلا مشلا ةّدم عطقيل هنميي

 ناك هنا ناك نامالا هيومرد بلط ببس « نا وكذو > ««  هعايشأو 0

 علرانم ىلا دصقلل فّدوملا ركسع نم جرخ نم ميق هب عقوا نميف
 ىاللا ةوسنلا ىلع بلغو هبلسو علتقف ةوسن هيف مالسلا ةنيدع

 لتقب هنربخأت ربخل نع نيتك هدي ىف نرص املف ٍضعم نك
 عريغو ءعماج نب* ناميلسو م ىالكناو ىبلهملاب * رفظلاو فسافلا

 0 قفوملا ىلا تكا ةريصمو هداوقو فسافلا باحسسا ءاسور ىم 15

 هسفنل ري مرثو هدي ىف طقساف هيلا هناسحاو مايا هلوبقو 2 نامالا

 هجوف همرج نع مفصلا قفوملا ةلعسمو نمل نوعتلا الا ةًاجلم

 نم عيمجو بخ نامالا هيلع درو ةاًملف هيلا بيجُأت كلذ ىف
 ردك ىةنسحلا ةعطق مهنم' تفاوف كقول ركسع ' فاو. بى دعم
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 ال. ةئس اك

 نم ناتينسالاب قوما وماف نامالا 5 رجافلا لاتف نعت 25

 ركسع نم بره نمبف ناكو «لعفف امهسبحو ىالكناو ىبلهملا

 ىمر ناك ىذلا ساطرق نامالا ىلا نكري مفو تيبسلا مويس ثيبدل

 كآر ناك دق لجر هفرعف زمرهمار ىلا برهلا هب ىهتناف عاسلاب ففوملا

 اذه هيومرد ناكو جا ىبا ىلا ىجنولا ةهيومرت نمأتسا اهينو
 هكاله لبق ههجو رجافلا ناكو جلاطباو مينولا داجتا نم ركذ اميف

 ىبرغ ىف ةرصبلا 0نم و هجرهقلا رهن رخاوا ىلا ةليوط ذم
 0 مماجنآلاو لغدلاو لضنلا ريثك رعو عضوم هكلانه مات ةلجد

 ىلع نوعطقي كلانه هعم نمو هيومرد م ناكو ةكيطبلاب لصتم

 هز ىف ةلباسلا

 لاغدالا عضاومب اومصتعاو ةقيضلا راهنالا اوجو اذشلا باحصا غبلط

 نفس نم اوجرخ اهقيضل اهنم رهن كلسم 7 عيلع رّذعت اذاو اهنم

 ؛5 لالخ ىفو ةعنتمملا عضاوملا هذه ىلا اوعنو مروهظ ىلع اهولجو

 5 نوباسيو نولتقيف اهيلي امو ةحيطبلا ىرق ىلع نوربغي كلذ

 اذذ #هسفنال اهرذخاتتا تايريمبو فافخ فيرا

 نأ ىلا لاعفالا هذه نواعفي دعصم نمو هيومرد تكي ع 3 رفظ

 ام ءىشب نوملعي هل ترمه أ انفصو ىذلا عقاعضو< 75 رجاغلا لئق

 زو ىمأو هعضوم : ثيبثل ,لنقب عتف املف ؛ ةبحامص ىلع ثدع

 ©) ]5 امان 22) لذ 5 ]م أ هنومرد لك زوي 111 62 تل
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 ارو الامد فد

 ناميلسو «ةنانقلا ىلع هيدي نيب ثيبخل سأرو راس رث اهيف سانلا
 ةيقتوماب هرصق ىفاو ىتح اذشلا ىف ةنابولصم ىنادمهلاو عماج ىبا
 ىنادمهلاو ناميلسو سأرلا راورقاو !اذاشلا بوكرب سابعلا ابأ رمأو

 ققيملا ركسع لوا وهو 2 يلا رهن ءىلا هب ريسلاو ملاح ىلع

 فرصناو كلذ لعفف ركسعلا ءىف اعيمج سانلا نويع عيلع عقيل ه

 1 سأرلا حالصأو ىناديهلاو نابيلس سبك رمأف دم ىبا هيبا ىلا

 أوماقا اوناك نيذلا ينزلا ةىج معباتت هنا ركذو 2 «هتيقنتو

 ىارو ٍهنم فلا ءاهز مويلا كلذ ىفاوف هتبحص اورثآو ثيبخل عم

 ىقبت التل عتعاجاشو عاترتك نم ىلر امل مهل نامالا /لخب فوملا
 نم ىفاو نم ناكف :هلهاو مالسالا ىلع اهترعم فاض ةيقب هنمام

 الا + نول فو دولا: م.ىي يفنى مهلاجرو جنولا داوق

 فرغو ةعقولا ىف لتق ىف ناكو يجر فالآ ةسمخ ءاقر نينثالاو

 ةعطق هنم تعطقناو عددع ىلع فقوي ال ريثك فلخ عنم وسأو

 بارعالا ”«رفظف اشطع مرثكا تاف بلا وكن اولم ىجنز فلا ءاعز

 ىالكناو ىبّلهملا ربخ ففوملا ىلا ىهنتاو < عرقوتساو عقنم ملس نمي 5

 علاجرو منزلا داوق ةلج نم امهعبت نم عم اماقا ثيح امهماقمو

 اونقيا ايلف هيلع قييصتلاب ماو هبلط ىف هناملغ ”داجتا ثبف

 مهعم نمو فقوملا هب رفظف م هيديأب اوطعا هل هأجلم ال نأب

 ىلا نجرخ هلأ ةذدعلا وك ىلع اونك دقو دحا ولذشي رن ىتح

 6) ]5 كزطع دام 87) © اة 6 © 657 تاللط كك 6 5

 ناك نك | اري 6 ديلا ١) 25 عداس 0101550 ىبجم. 2 ) 8 كرب.

 هد 00 010.١ 06 ميدو. 42) © ىفلا“ )18 © و 7) 1 دكانحأ.
 ه) © اجنم الاب م) 8 مهند. 7) 8 5. م., 0 يشي. 12ءاسلع

 18 ه2: . نحا



 اكذب. خس ار

 هيلاوم بولق نم كلذ «هّدشف بيصخل نا رهن ىف نعمأو كيبل

 بيبصخل ىنا رهن ىلا قذوملا ىهتن ىهتناو هعم بلطلا ىف 00 هناملغو

 معمو رخآ ريشب هافاو نا ثبلي رثو رجافلا لتقب ريشبلا هافاوف

 مالغ هاتأ ث ةوقلا ضعب هدنع ربل ىوقف هننكا اهنا - تل

 ةهنم هاندأت ثيبكل سأر هعمو سرف ىلع ضكري ولول باحصا نم

 هوفرعف ةنمأتسملا كاوق نم هترضح ناك نم ةعامج ىلع هضرعف

 داوقو سابعلا وبا دكحسو هالسباو هالوأ ام ىلع ادجاس هلل رضف

 رمأو ةيلعءاقتلاو هللا تعح ةورتكاو هلل كج دحض فقرا كات

 سانلا هلمانق ديدي نوب هبصنو ةانق ىلع رجافلا سر عفرد فذ ةوملا

 1 «هلل ديحلاب 5 هتاوصا تعفتراف هلتقب ربكل ةكص اوفرعو

 خم: دعم كبي لو تنيبثلب' اوطاحا امل فكفوللا تاكعأ نأ 07

 رهنلا .ىصقو هملسأو اراه :هنسع نيلو. ىبلهملا لا هباعتا

 كلذ لبقو ءةاجنلا كيري هيف هسفن فذقف ريمالا رهنب فووعملا

 رفخلا" 6 مهني: 0: ييصعو# مابا :ىرافا 2: ىالكتا نيكي نإ 7

 15 فرصناو «ماجألاو لاغدالاب انصحكم # هيف ماقأت 0 ىراسن-يحلاب فووعملا

 الذل ش ىف ةلنق ىلع هيدي نيب :بوصنم ثيبذل نس كفوا

 نورظني رهنلا ىتبنج ىف سانلاو بيصخأل ىبا رهن ماهب ىرتخي

 رثع ناك فلا نقشلا اهقرب 7 !اهيلا برن ةاجد ىفاو ىتح هيلا

 زبعيل اهدرف ةللجد, نم ىفرشلا :تمئاخل ىلا |رانيسلا ليا

 ©) 8 كسو. 6) ( تاوصالا م) 8 20016 نم. 2) 6 12

 04عرتملع كلا ط156 2 ىدلكلا ت)اظ هز ,/زط 5 م 6 ماي. .م) 8

 ىامدالاب» 14 ن6 260. . /6) ( هد2. 2) (' اوصنم. , 8 رهنلا د

 كر ظظ علا 26 6 رمأو



 رك 07 درب

 مظعا اوقبس كق مهتلاجرو هناملغ ©« ناسرف نم نيعرستملا ففوملا

 مهفقاوم نع هاهب ممولازا ةخعقو هباحاو رجافلاب ةاوعقوت شيل

 تيل ععبنأو ضعب ىلع مهضعب 0 ىوللي ل اوقرفتو اوموهناف

 000 تار  نييلبملا همهيقو] مهلاجرو, ضدي *  ناوقب نم هيتامح 8

 عمج انيمس نم و فيرغ لكل ةدصقف عماج نب ناميلسو /ىالكنا

 ناك نم ىفلو ةلاجيلاو ناسيفلا ه«ناماغو فول ىلأوم نم فيتك

 ركسعب فورعملا عضوملا ىف سابعلا ىبا باصتا نم فنفوملا هبتر
 أوو حدلسلا مهببذ اوعضوف رجاغلا باحصأ نم نيمرهنم ا ناكر

 فداصو مهب عقواف ةرجفلا ضرتعاف ريمالا رهن ىف بذرملا دثاقلا م

 رشبتسذ ىقع الو دهع ريغب فقفوملا هب قأف هسان # ناميلسب

 ناك نا متغلاب نقيا جيجاضلاو ريبكتلا رثكو ناميلس ا اعلا

 [ ا ديهلا رفعج نب ميعاوبا  هحعبب رسوب دنع ةنغ .هباصتا رثكا

 اراقكلاب فورعسملا نوسالا ةردان رسأو هشويج ءارمآ دحا ناكو !5
 مهم ناتيدسالاب قئوملا وما رجافلا باكحصا ءامدق ل.حا ىو

 نيذلا منزلا نا مث «كلذ لعفف سابعلا ىبال ةاذش ىف عرييصتو

 نع ماهب مولازأ ذفطع سانلا نعل اوفطع فقسافلا عم أودرفنا

 بلط ىف كجن ممروتفب ففقوملا 0 سحاو كلذل اورتغفف مهفقاوم

 2 6 داوق. ”)ر © © 5١ 2 © هده 2) 5 نوولب“ 2 6

 ىفو مهتلاجرو جنؤلا» /ز) © :الكنا 5) 8 201 مهنم» /) 1 هد

 كل ل3 121 كك 2 نتي م) 58 رماثد كك. 5112152 2. !بمل"ر 4“

 /) 18 راع اب. © رافلل قاب. 20 8 رصاو.



 اب. خنس 5

 ركسعب فورعملا عضوملا ىلا هباكصا يف دكصقلاب «سابعلا ابا رماف* هل

 أجل ىنذلا عضوم او ئنايفسلاب * فورعملا رهنلا نيب وهو ناكير

 ةريغملا رهنب 5 فورعملا مهتتلا ىف هشيكب هكولس' نوكي ناو هيلا

 ركسع مهب قاويف بيصخل ىنا رهن ضرتعم ىف هب جرخ ىتح
 ةدرمأو نأدوسلا ةناملغ داوق نم ادئاق ل_-فناو هجولا كلذ نم ناكر

 هداوق رئاس رماو هنم 0فصنملا ف ضرتعيف ريمالا رهن ىلا ريصي نأ

 ركسع هازاب ةلجمد نم يقرشلا بنالل ىف 0تيبملاب ةنابلغو
 يف فوطي ففوملا لعجو هتبراح ىلع ءدغلل نيبقأتم فسافلا

 تبسلا ةليلو ةعملل ممي ىشع ىف مهلاجرو داوقلا ىلع اذشلا

 © قسافلا ركسع ىم اهيف مهبت, ىتلا عضاوملاو عزكارم ىف مهقرفبو

 موي كفا ؛ادغو « مهلا مللراام ىلع اهنيك“ ريما

 بيصخل ىبا رهن ىقاوف .٠ ةنس رفص نم انلخ نيتليلل كبسلا

 مهنفس نع مهجورخو سانلا روبع لماكت ىتح اهب ماقف اذشلا ىف

 ىلا توف رباعم او نفسلاب رماو عركارم /ةلاجرلاو ناسرفلا « ذخاو

 -_- 5 مهمدقي راسو فسافلا ىلا فحولا ىف سانلل نذأو ئقرشلا بناثل

 خعفادمل هيف ةقسفلا ,تيبتي نا ركق ىذلا عضوم ا ىلآو ىنح

 ىلا اوعجر 1 مهنببكأ «باكاصاو كاكا ناك نكفو) / مهنع شيف

 /اهسب اوماقاو ةاهنع شيكل فارصنا دعب نينثالا موي ةنيدملا

 دجوف ةرجانملا مهنع 7عفدنتو مايالا مهب م>لواطتت نأ اواماو

 ه2) © ةصختسص رمأو. 2 8 همم. 2) 0 فصنلا. . 4) 8 © 6

 كتنسملاب. 8)722  نكماو.أ ١ /)672001 نم. "5ر1

 كتيدد: /) (© هدد 2( مهنمخلا م6 58 عمادمت. 20 6



 لكل 007 نس

 ام لك ةحابتساو قتنيدم نع مهجارخاو هباكصاو فسافلا ةيزه

 ىف ناك « نم عيمج ناقننسأو حالسو ةريخذو لام ىم 8ل ناك

 ظيغلا نم هباكتا ىلع دا ىنأ سفن ىف ناكو ىرسالا نم خيديأ
 هيلاوم داوق عمجب رمأف عهفقو ثيح فوقولا غكرتو هرما عتفلاخمل

 عرجاعو عقانم ناك ام ىلع اخف هل اوعيجف 5 #فوجوو هناملغو 3

 اويلعي مل ناو هفارصنا نم اومهوق امب اورذتعاف هل هظلغاو

 ول غانا هركسع نم ىهتنا ثيح ىلا هئاهتناو فسافلا ىلا يسع

 اودقاعتو اوفلاكت ىتح عضم اوحربي رثو هوكن اوعرسأل كلذ اوملع

 مرفظي ىتح ثيبخل وحن اوهجوت اذا لحا ٍهنم فرصني ال نأ ىلع
 نيب هللا مككحإ ىتح © تعضاومب اوماقا كلذ مجايعا ىناف هب هللأ 0

 ىلا اهيف نووبعي هلا . نفسلا نيب رمأي نأ فوملا 1 هنو

 نوديري ىيذلا عامطا عطقنيل برحلات اهنم تجورخ كنع :يقذوملا
 ىلع ريل دنا وبا عازجت كلذ نم فسافلا .برح نع عوجيلا

 ناو روبعلل بقأتلاب جرماو /ناسحالا جدعوو هئاطخ نم « علصنت

 مري كلذ دعب فّيوملا مقاو «هب اوظعو ىخلا لثب عاباا اوظعي
 ليك املف هيلا تحج ام ح

 هيلاومو هناملغ داوقو هندصاخ نم هيلا فتي نم ىلا مكقت كلذ

 مدقت ةعمجل مب ىشع ىفو مروبع تسقو ىف تلمع هيلع نوكب ام
 اهايس عضاوم ىلا ضوهنلاب هيلاومو 7 هناملغ داوقو سابعلا نأ ىلا

 الصال م ةعمل- لو سيمخلو ءاعبرالاو ءاثلتلا

 ي) ااه 52) ( ءباككأ هوحتيوأ 6 ( © فق. ©6) ( عقعضوم».

 0” ل 2.2 رك © ناسحالاب م) 8 هسب .2) 8 هداوقو

 الخ 0 هدد ةيلاوعوا



 1 نس 3 1 مل

 دق هنأ هاونظف شيلمل قاب ىع عطقناف ةلاجرلاو ناسرفلا هباككا

 هعم ىميف ففوملا ئهتناو «اووح اب هنفس ىلا 8 اوةرصناقت ١ فرصنا

 هباكصاو ولول 5 هعبتاف نومزهنم 2و ههباكصاو فسافلا ركسعم ىلا

 هسرفب رهنلا ولول ةمحتقاف ىنايفسلاب فورعملا رهنلا اوريبع ىتح

 5 فورعملا هرهذلا ككل ىهتنا ىنح 0 قسافلا ىبضمو هفلخ هباككا رجعو

 موفشكف دعم نميو هب اوعقوأت هباككاو ولول هيلا لصوف /قريرقلاب
 ربع ىريبرقلاب فورعملا رهنلا اوربيع ىتح عنوعبتي مو نيبراه اووف

 هوربعف 7 ناواسملاب فورعملا رهنلا ىلا جوُّتجأَو و هفلخ هباخاو ولول

 اذهب اودرقتا "نيكنلا دياكتاو اولول اكو «هعاروب ليحابا اونككإ

 10 قسافلا بلط ىف ل : هب 5 ىهتنان شيلل رئتاس نود لعفلا

 فقفوملا هرمأث راهنلا رخخآ ىف انفصو ىذلا عضوملا اذه ىلا هءايشاو

 اذشلا ىف هعم فقفوملا هليحن لعفلا مح فرصتاف فاوصنالاب

 ةقسفلا رما ىف هنم ناك امل ةبترملا عفرو ةمارللاو ربلا نم هل ددجو

 ىنأ رهن ىف اذشلا ىف فقفوملا عجرو اقكاتسم ناك ام بسح

 اهرب" ىبلهما راذا ١ ىتاح ؟انثتلف هنورياشي لول كافكا ا

 يلع هظيغ لتشاف ةاوفرصنا ىف عنا ملعف* هباختأ ىم ادحا اهب

 نقياو «هركسع ىلا هباحصأب ئضللاب «اولول رماو هرصقل ادصاق راسو
 نم هللا أيه اب اعيمج سانلا رشبتساو هترامأ نم ىلار امل جتفلاب

 )15 هك و. 6)( هت و. 2 8 ةهيحصاو. 0()2 سابعلا 5

 وصعلا. رك 8 طب 1. 5. مر 8 ىردرعلاب» © 1. ٠ ىردرقلاب 1111

 ىريرفلاب, 14 اما نأ. ىربوغلاب» 5 © موعلخ. 2) 6 نانامسلاب.

 2) الزذ 1 115 52و11 ل مز8 اخرا © قداح 2) © هدأ

 7) ]5 ءا 0 ولول. [دعءتس0لع © ,يصلابب 7 0 هركسعم»
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 7 اى. ةئئس

 دعب هعضاوم نع مولازاف ةذفان رئاصبو ةقداص تاينب شيلل هيقلف

 اولوف ةقسفلا فاتكا هكنمو هرصنلاب هيلع هللا نف دمحا ىبا

 ّك مهنم ههللا لتقف عضوم 1 نم اة, كاغلاب لكيحا ىبأ بادكإ 5

 © قسافلا  ةنيدم ففوملا باكا .ىورحو. كلذ لثم روك ىوجك

 و لاجرلا نم 6 ىرسالا ىم اهيف ناك نم اوذقنتساو اهرساب

 هيبخأو لهل نابأ نس قلع لايع عيمجاب أورفظو نايبصلاو

 ربعو مدالواو م عماج نب ناميلسو * نابا ىنبا دمدتو * ليلخل

 ىبلهملا هعمو هباككا ىف فشافلا ىضمو ةيقثوملا ةنيدملا ىلإ مهب

 اباره ثريغو منولا 7 نم داوقو عماج نب ناميلسو ىالكنا هنباو

 اذأ اكلم هعم نمو ه«سفنل أر كتيبذل ناك دق عضوا نيدماع

 ناكو 2 ئنابيفسلاب فورعملا رهنلا :ىلع كبلذو ةهتنيدم ىلع اوبل

 اوماقأ هب اورفظ اب اورفظو ثيبخل مزهنا نيد ديحا ىبا باحصأ ؛5

 باهنناب اولغاشتو ببيصذل ىبأ ىهذ 3 + ةلغاوتا ل اذ 1ك

 ناكو بهنلا بلط ىف اوقرفتو اهيلي امو اهقارحاو رادلا ىف « ناك ام

 وبا « مكقتو ؛رادلا كلت ىف اعومج“* هباحكاصاو فسافال ىقب املك

 3 للا دعتفو ىنايفسلاب فورعملا ,رهنلل ادصاق اذشلا ىف دكمحا

 ©«) © رفظلاب. 6) ]8 عبتاو. 2) © هرم ©6) © ىراسالا.

 23 نب كيو نابا نب 0 عماجو. ى) © همر 8 جداوقو.

 /) 8 مسد مهيسندم. 18)2 02. /2) ( ىابقسلا (ةلصع بإرو 2

 ١ 5611 ىبابقسلا 6هغ هءارماتا ىانعسلا. 72) 82 هددع اوماك,



 ال. نس لوما

 ١ ىلأ كاش ئتبا .زهنا,جمو. اصعب ؛هصعب ولتي اغلا ىرشع

 رهن ىم رث ناملغلاو ىلملا داوق نم ةعامج * روك ىوجح فورعملا

 ةيوداصتي هنأ ةلبسلا وعاد كلذ لثم ىبرغلا رهن ىلا هروك ىوج
 ءرهظل اًيزاوم هنم 5 ىتأيف ىبرغلا رهن ىلا هيلا مض ىمو هباككا

 : نأ سانلا رماو برخل كابتشا دنع اهتارو نم ضيف ئبلهملا را

 ل .لعجو اضعب ٍمضعب مّدقتي ال فسافلا ىلا غعيمج 8

 ء ىتابتركلا ر اذ ىلع هبصنب رمأ دوسأ ملع كيرك فحنتلا ةراعأ

 خفني نأو لع ديشم اهنم عضوم ىف بيصخل ىبا رهن عوقب

 لاييل .ثلتل .نينثالا مدي ةرويبع ناكو «توصلا كيعب قىيبب مهل

 10 فورعملا رهنلا ىلع ناك ىم ضعب لعجُت 1. ةنس مرا نم نيقب

 ىبلهملا راد نم برق .ىتح مةمالعلا روهط لبق فحنزي روك ىوجعح

 رو اعمج نم اولتقو ععضاوم ىلآ جوُدرف و نزلا هّباكعاو* هيقلف
 عترتكل لاتقلل :نيعرستملا ءاوه ىلع ثدح اهب سانلا ةرئاس رعشي

 علاجرو * داوقلا يرخ اًملف «ضعبو مضعب نيب اميف ةفاسملا كعب
 ؛5 لاجرلاو 0 ىوتساو اهنم 6 ورب ام اورمأ هلل عضاوم ا ىم

 [لخدو قوبلا ىف ئفنلاو ملعلا كيرحتب 98 5 ا 068

 دق مينولا هيقلف اضعب ٍهضعب ولتي سانلا فحنو اذشلا ىف رهنلا

 يلا عست ناك نم ىلع عل ًاّيهن اهب اوأرتجاو «اومجو اودشح

 ©6) 8 هرص. 6) 8 5. م, © ىبايف. 65) 0 هرم. ©2) 8 اوعج

00 2 0 0 96 15 1221206 0 0 5 
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 معلا 07 ةنتس

 نم خيش عسأري سرا روك نم لجر فلا ءاهز دعب دروو هل
 خيشلا !ذه هيلا لصوق فقئوملا هل سلجت ةملس ابا ىنكي ةعولتملا

 تعباتت مث «لاوتالا هل ةرقاو علخلاب هل هرم هباكتا دجوو

 ام هل وسيت' املخ < ىادليلا نم ةعولتملا

 حالصاو رباعملاو نفسلا دادعاب 4#رمأت ثيبخل ءقل ىلع مزع انكذ 5

 5 اةتدجنو هسأبب فني نم رانتخاو رهظلا ىلعو ءاملا ىف برخل هلآ

 اهيف مبراك ناك هلا عضاوملا ءقيضل الجارو اسرف برحلا

 9 نم 56 نم ةذع تناكف اهب راهنالاو ىقدانخل ةرثكو اهنببعصو

 نوديزي وأ افلا نيسيخ ةلاجرلا نمو سراف ىفلا ءاهتز ناسوفلا

 هل نآويد 93 7نمغ ركسعلا ركل ا م

 عرتكا اريتك اعيج هلمك ىفسلا عستي مث ىم ةيقفوم اب َقَلَحَو

 ىذلا عضوملل ىصقلا ىف سابعلا ىا ىلا فوم ا ملقتو < ناسرفلا

 "1 ةنس ةدعقلا ىن نم نولخ رشعل ءاتلثلا ممي ىف هيلأ راص ناك

 5+ ةئاملغو هباكتا ىف ىبلهملا راد زاب ىقرشلا بنالل نم

 كلكم نب كعاص رمأو اذشلاو «ةلاجرلاو ليخأ 7م هيلا 2 هيض ؛5

 اضيا ىقرشلا بنالل ىف ركاش ىناب فورعملا ”رهنلا ىلع جورخلاب
 رهن ىلا بيصخل نا رهن ةهوف نم هنايلغو هيلاوم ىم داوقلا مظنو

 ىأ رهن ىلا ىتابنركلا راد تح نم جر نميف ناكو ىبرغلا

 ةلاجرلاو ناسرفلا نم عمج ىف فقوملا مايلوم ولولو دشار ركاش

 تالا 12305 تقيقار "726 قع." 2 2 ود . 2:13: وعصلا

 ريل 8 باك. 42 © 20416 مدع. 2) © ىم أ دصم» هلا 52
 سقلع 20016 راد. ) 8 مصو. كل ع 72) 8 لجبلاو

 ” مس) © هنص. م) 8 5. من, © ىابتركلا. 2) 8 ىيلوم.



 007 للمس امه

 نيفئامو 0 خمس تلد مك

 خليللل تادحالا نم اهبف ناك اك وبدل ركذ

 ع باح اصو نلكأ ىلإ نبا 2عفو تانك اهنم مرتكملا 00

 3 رجاغلا ل اهنم رفص فص ىفو « ينولا بحاص ناكرا 0 تفعضأ

 ك قر جيرتساو ىنادمهلا 0 فعج ىب ميعهاوبأو عماج ئن ناميلس

 « قيسافلا بابسا

 نيتعقولا نيتاه ىع ربل ركذ

 نم ناك ام. هتدحا كثيبشل ناك 'ىذلا ركسلا رما لش ك1

 اكلم لري در ىجا ايا نارركذ ؛ككلذ ىف هياتضاو لحا د

 10 ليهسو 00 ام ءهبيف هل ايهن ىتح ,كسلا كلذ ىلع برشا لاح

 نال لهسو ررثلو كمل ىف بيض نا رين ىف اذشهلل ردا

 صخر نم هدارآ املك هيف اميقم ناك ىذلا هدعضوم ىف دمحا

 سانلا ةبغرو نادايلا ىم هبلا لاومالا لكو 0 ريطا عبانتو راعسالا

 نم هيلا راص نمت ناكف هعايشا نم هعم نمو ثيبخل داهج ىف

 15 زابعالا روك نم 2 جذيبأ لماع 6 رانيد نب ديا خعوطملا

 هسف د 0 رشابب ن : 0 اسرفلا نم 0 عمج 1

 دبع نم للجر مثدوقي ل[جر ىفلا ءاهز ربك تيا 0 اييف

 520 لاونالا ذماقاب مرمهأو نيعمجا علاجي ضرغعأو خيلع علخب نأ

 2) 8 فعضا. 02025 027 4.205 7. نصفح. "0 © 023 تر

 نكمل 2 8 قيد. رز © ط6 1. عل



 كدر ا دعس

 ع نب دب ع

 ةعبس ءاسورلاو نيرانيد ىيرانيد «ىيطانأملو نيرازلل اوطعات لجار

 رماع ىبا ناتسيب كاذنا ةّكم ةلماع كمح نب نورا فو ةعيس

 ةكذل ىذ ىم نيلخ ثلتت «ىدريغابلا ىب رفعج ذكم ىفاوف

 اسراف نيرشعو خدام ىف نورا هاقلتو سراف ىتقتام ىم ووكا ىف

 5 اوقتنلاف وفعج مدد ىيقذ قاوعلا نم ملل نم 6 لجار

 بادصا نم لتقف ناسا, 2١ لاف ماج ارفعج ناعأو * نيليط ى 5

 00 0 ماو /لجر ئه نيم وتحب ةكما نطبب» + نولوط | قب

 انهي

 7 ىمو رانيد فشلا انكام كيش ناك دكنأ 0 ىينغلا برض# 0

 25 7 0 31 1 نولوط نبأ ىعاب

 قاحسا نب لي ىبد نوراسع ةنسلا همم ىف سنلاب محو

 0 ىمشاهلا

 ةخذسلا هذلم ىف هلك برغملا ىلو دقو جاحنك نب قانا مرمي رثو 5

 © ءاؤلئربلا تسضخقذا قىاح اماس

 كر ظ11ك كك ططد لذ 5 0, 6 نطقت الرخا ب 116

 ن) 8 20016 ىلع. ء) 82 ءهغ 0 5: م. 14 ىدويعاتلا ءاتقت 73 1

 رمعانلاو 0701. ا 11 3 نرووسهسعأ.. ركل ©1122 3131. 1.

 ىدرعابلا. 1م113. دان ةصت0 283 ( ىدرمءابلا و 5اتأط 21220 284 8

 ىدرماعملا أ ىدرماعملا ب 6 ىدورماعملا. 2) 15 لح. 6( 1 هم

 "الل يراظ ىمخو. ١١ 2) ظدرماو ب زا عمات



 ا"1 زخنس رار

 اهتلتاقم بضتنا دق تاوذش ةذع ىف سابعلا وبآ ماقاو فيشر

 نادوسلاو ناضيبلا هناملغ نم هعمو ىبرغلا رهن ةهوف ىف عراتخاو

 ىبرغلا رهن' ىقرش ىف ةركافلل فقشيشرأ رهظ املك, ديضر كف 3ع

 ايلف ثكسع ىلا اوبرهيل ةديبرغ ىلا* هروبعلا نودبري اولبقأت جعار

 5 ىلع ةلامجولا كتبو تاوذشلاب رهفلا مكانا ياجعل وبدأ مهنياع

 ىلعو* رهنلا ىف مهنم لتقف مهيف «فيسلا اوعضوو عوكردأت هيتفاح

 ماقلتف نورخآ تلفأو* ىرسا مهنم رسأو ريتك قلخ 2هيتفض

 هكا اوقلا ىتح هلمح مهيلع لقت ام مهتحلسا نم سابعلا ىبا

 ٠0 دودبلا نم امهيف ناك ام تارخاب رماو نيترطنقلا سابعلا وبا عطقو

 فيطف ' سوءرلاو .قراسالاب فقوملا. ىلا, ءقزصناو ةلجنا لأ 121

 لايغ لمخدأ 191 ةذنس ىنعا ةنسلا هذه .ىم ةذككلا ىذ قو

 15 © دأ د غب هدلوو جنؤلا 9 بحاص

 © نيبترازولا اذ دعاص ىمس اهيفو

 اميعم شبجو نيحتاق نيبب خذعقو تناك اهنم كحلا د 35

 0« امهنم رخالاو جارسلا نب ديد ىمسي ابدا ناك نولوط نبال

 ه0 ىقلاو اسرف نيعبسو ةئامعبرا ىف ةدعقلا ىن نم اتيقب نيتليلل

 ين ( ند تر اط هني 2 6 حالسلا 2): 8 5. نر ١ ملح

 هقيض. 101206 5 عمج- 2) ط هاف ) © عراونلا. ى) 8

 بنافحإ/ ١ 00 8507 0: 6 ىيبنعلاب.



 م.م را يس

 ةدعلا تاكو. 0 را لع خوبصو ءباككأ ةخعاكشو همادقأو لول

 ه اولول رمأف درس ..امن جنولا نم ربخالا عمجل هوو 3 قانم نا

 نسحأو قوما ءقلصوف هب اًَنضو خيلع اتافشأ هباككأ 3 فرصب

 ناكف ركسلا اذه ىلع فشوملا حلاو «عكسعم ىلا درو جيلا

 6 ةربغو ولول 52007 ثيبذل اتامص) نعي 0211 نيماكل براك 5

 هوجو /ماةثع نم هعايشاو رجافلا براكو هعلق ىف نولمعي ةلعفلاو

 دعت ةعايلل هيلا نما 9 عتلناقم ل قبو عنك اسم قرككايف

 نوضرأ هباككأو ثيبخلل نتيقب لق تناكو ؛ عئاسور نم ةعاملل

 05 لح ناتيطنخو ريصخو .عرازم .اهيف مثال, ناك :ىبرغلا رهن ةيحانأ نم
 ىلع سابعلا وبا فشوف نيضرالا هذه ىلا اهيلع نوربعي ئبرغلا 0

 0 ذاك كلن ىف فقيفولا >:نناقساو ةيخحانلا .كلتل نّسصقن كلن

 لعفف هناملغو هباكتا ءاعجش غلعجج ناو لاجيلا ةرايتخاب دمأو

 0 ادادك دكر لعجو _ىبرغلا رهن وج مهجوبتو كلذ سابعلا وبا

 ىكصقي نا همالغ اقيشر ماوايرمنلا "وزع قى ءباجعا رع نو عيجت

 ورهخب فورعم أ وسهنلل عايرافختو ! هلاجر كاكا نم ريشك عمج 6

 هذه ىف مب عقويف نوراغر# 0 جذفؤلا روهظ ىف جر ذيل 7: نييسيمعلا

 نم مر مسحا اذا هوجو ىف بخ نأ كريز رماو نيضرالا

 تر لإ © كن اذ وللا 5 8 5 0 07 0 كورس ام 0

 لا اقافتا وهظ ظاو 0 فوصي نأ ا فقفوللا 3 ماعلا

 كا ك لك نت يل 2 وظا ةيبلعح. © 8 مهريغ و )او 20

 م) ]ص 8 هم10 7 جتلتاقم أ خياناقم 1 طفطءا لك < مراظ

 نمانسأو , © ىماتساف 2) © راضحاب. 0 8 عيمج. كر

 2 7:) 8 ىيسسمعلا, © نيممعلا. (هدزءءااتتك 01012 8
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 0١1 خنس امل

 ةليلج اءايض هعطقأو ةءهكلنع عنم ناسنا لك «ٌلح ردق ىلع

 «تخعأو "لاح لهجأب تيصخلا عنا رهن ءاراب هكشع ىلا هقدر

 غلبم هباكا» ىتئاردج عفرب هرماو تافولعلاو لاونالا هباحالو هل

 امم فعضلاب هنم ناسنا لل رمأف 4 كلذ عفرف غبتارم ىلع عقازرا

 ةمسر ام اوفوو كئارلل عفر كنع ءاطعلا هل عضوو هل. ىرجج ناك

 ىبرغ ىلا هروبعلل ةدادعتسالاو٠ بقأتلا ىف ليل ىلا مكقت ارث هل
 ىلع بلدنغ امل .تيبخل١ ناكو ٠١ «هبانكتاو  قسافلا براك لكل

 ثدحا هيلع تناك هلا روسملو رطانقلا تيعطقو بيصخل قا رهن

 اقيض اياب ركسلا طسو ىف لعنجو هيبناج نم رهنلا ىف اوكس
 ؛هرزللا ىف هلوخد نم اذشلا 8 عنتميف هملا و ةيرج هيف ملتكيل

 ال مهبرح نأ دحأ وبأ ىارف نما قلبك اهجورخ 4 0

 ةاماخم تحتشاف .ئكلذ لواحن ركسلا اذه :علقب لا هل اين

 طسوتم وهو ةليلو موي لك ةىف هيف نوديزي اولعجو هنع ةقسفلا

 ؛دعلق لواح نم ىلع ظلغتو هيلع لهست كلخل 7« ةنووملاو رود

 ؛ةوليل باكا نم فيرف دعب فيرفب براك نا كبحا وبا ىارف

 هتنيدم ىف قطلاو كلاسملا ىلع اوفقيو «منزلا ةيراك ,ه اورضيبل

 اذه ىلع بركلل هباصكأ نم ةعامج ىف رضح نأ ماولول هرمأف

 ةدلأ نم و0 فقفوملا ىارف «لعفف هعلقل ةلعفلا راضحاب رسهاو وكسلا

 ه) م١ لي2خ كف. 62) © هر هز © روعاو 1. ©. روغاو. ©) 8

 لاونالا دياعح» ملا ءزراط هرصا رز © ككاش | ة) مير.

 رز 15 5 رن امثل ا عنتمتك. 2) 8 كعسو. م) ا ددوح) 0 ظ

 ةبوجس /) 1 عطقبر 14 تك 666. ه»#) © هنولاكا #) 8 5. مو © ظ

 اوردصتخسلز 14 عجلان ل أونرمخيل. كل صر 2, 6© ظ
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 0 ارامل كدب

 كرو «ذا مما نم كلذ ىف مهفاادبا ماعلا هصودق »يتعب امانا

 نذالا هيف هلأسي هداوق ضعب عم نولوط نبأ بحاص ولول باتك

 ىلا هباجأت قسافلا برح هيلع دهشيل * هيلع مودقلا ىف ةدل

 نو ةهيلع مزح ناك ام حأو 0 كل موكقنلا عل قا كلذ

 ىف ةقولاب اميقم ءولول ناكو ُهلْول موحق هنم اراظتنا رجافلا ةرجانم 5

 درو ىتح _رضم رايد نم. صخ# هيلع © مودقلا ىف هل نذالاب دجا

 ىبا ىلا صخش رث هدم اهب مااو هباكتا عيمج ىف مالسلا ةنيدم

 ١/١ ةنس محملا ىم اتلتخ نيتليلل .سيمكل ميمي, ءدركسعب .هافاوف .سجأ 0

 ىلع داوقلاو دىعاصو سابعلا وبا هنبأ رضحو ديحا وبا ةدهل سلغف

 نأ 9 سابعلا وبا هرمت ىنسح ىز ىف وليل هيلع ملخدأت عبتارم

 هباكتا ىف هلونف بيصخل ىبا رهن ءازاب هل دعأ ناك ةاركسعم لوني

 +هباكصاو هداوق دعمو ففوملا راد ىلا ريصملا ةركابم ىف هيلا مدقتو

 هباكتاو محملا نم نولخ ثالثل ةعملل مي هليل ادغف هيلع مالسلل 5

 هدعوو الندأو 8هبرقف هيلع ملسو فنوملا ىلا لصوف داوسلا ىف هعم

 نم دكان ةثامو نيسمخ ىلعو هيلع علخضي نا رمأو اريخ هباكتاو

 بهذلاب ةالحلا مجللاو برسلاب ةريثك ليخ ىلع هليحو هداوق

 رودحبلا ىف لاومالاو ىسكلا .فانصا ىم هيدي نيب لمحو ةضفلاو

 ىسللاو نالملو تالصلا ىم هداوقل رماو مالغ ةئام ةدلمكج ام* 0

 سر 5010101: 26 هرصت <) 8 هل. )١2 2 فلا: © مودقلاب.

 )7 وركسعل. رز 5 4 طا يح 7 6 انكسر عم 0

 2( 6 هداوقو هبداككا. 9 5 هدرعف»



 ادايأل] ادد 0

 جنفس اولخد ىتح ميمحج اذشلا ىف دعم نمو رهنلا ىف فقوملا

 ةعقولا رخآ ىف هلت امل هعابتا نع منزلا مجحأو عليخ اهولخدأو

 دق هشيج عيمجو هداوق رئاسو سابعلا وبا دعمو قئقوملا فرصنأو

 تدع ' ناك قاوللا ءاسنلا "نم اغبج اوذقنتساو فسافلا ل 00

 5 مييلا كلذ ىف نجرخ نلعج هاريثك نيملسملا مرح نم نهيلع

 ةيقفوملا ىلا ىفسلا ىف ىلمكيف بيصخل ىبا رهن ةهوف ةىلا الاسرا

 ىف سسابعلا با ىلا مدقق. :فققوملا «ناكو ب. ؟برشل ءاضقنا

 زخوم ىلا تاوذش لسمخ ىف .هداوق نم ادت كفني نأ تدل ا

 ليلج همك ردايب 4قارحال بيصخل ىبا رهنب ثيبل ركسع
 ؛0 لعفف جريغو منزلا نم اهنم هباكصا توقي * ثيبخل ناك ماهردق

 ىلع هايثالا ىوقا نم كلذ قارحا ناكو و كرتكأ قوصأو كلذ

 ىف لوعم مهل نكي مل نا هباحصاو فسافلا ىلع فعضلا لاخدا

 هباضصاو «ثيبخل ىلع هل ًايهت ا باتكلاب دجحا وبا رمأف «كيغ توق
 ©كلذ لعفن سانلا ىلع ارقيل قاثآلا ىلا مويلا اذه يف

 ؛ة ىفاو ةنسلا هذه نم ةكذل ىذ نم انلخ نينليلل ءاعبراا ممي ىفو

 ارماس نم هيلا افصنم هبتك كلكم نب ىعاص دجا ىبا ركسع

 نينلا ةلاجرلاو ناسفلا ددع نأ ليق فيتك شيجب هعم قاوو

 كيدجتو هباككا 2ةدحاراب ففوملا ةرماق فالآ ةرشع ءاعز ناك اومدق

 مف ثيبخل ةيراخم 8بقاتلاب مرمأو* مروما حالصاو عتحلسا

 ©) 8 هدم. 2) 5 5 2 6 ناك ىلقو. 2 6 ا

 6 2 ىمدر 6 وهذ“ 14 ردا مش 7( 6 هردكلقو 5 اهدرداع.

 2) 01 ةرسخأ, (00ز هعانات 13 1011 67 كرا

 قازرابب 4) 0 بهاتلاو.



 اء ١01 ذخنس

 راد نع مفاشكنا دعب منزلا رثكا ةاهيلا اج هدقو ىبلهملا

 فخأو بيهنلاب اولغاشتو ءرادلا سابعلا نأ باككا لخدف ثيبشل

 نهنم 2هدالواو نيملسملا ممحح ىم ىبلهملا هيلع بلغ ناك اه

 ىارهن ىف هتنيفس ىلا هب فرصنا ةىشب هرفظ نم لك لعجو

 7: بهنلاب هلغاشتو م #نم ىقب نم ةلق منولا /نيبتو بيصخل ه

 نع متولازف اهيف اونمك اونك لق عضاوم ةذع نم غيلع اوجرخن

 بيصخل ىا رهن اوفاو ىتح مينولا هعبتاو :اوفشكنذ ع8عضاوم

 اق 1 ففوملا اسلم نم فقيليرف' اكو« عاتملاو ءاسنلا.نم اود

 اولغاشت بيصخل ىارهن ىقرش ىف ثيبخل راد اودصق نيذلا 0

 اوبكأت 8 هيف مينولا كلذ :عمطأف عنفس ىلا مئانغلا لهو بهنلاب

 نم 1منغلا قوسب فورعملا عضوملا ىلا جراتآ اوعبتاو جوفشكف يلع

 عباكصا داجتا ىف ناملغلا قاوق> نما ةلعاشتج !نيتيتف جنولا ركسع

 جفقاوم ىلا اوعجارتو سانلا باث ىتح منرلا هوجو اوُدرف هناعجتو

 لنع كح وبا رمأذ رصعلا اللص تلستو ذل مهذب بر تحمأدو 15

 اولعفف ةقداص هل مهعيجابإ ةقسفلا ىلع اولمج نا هناملغ كلذ

 راد ىلا اوهقنا ىتح فويسلا همهتذخأو منولا ”مزهناف كلذ

 ىلع هباحاو هناملغ فرصي نا كلذ دنع فقئفوملا ىارف ثيبشل

 / مث «نوكسو وده ىلع اوفيصنا عوجرلاب عرمأت م مهناسحا

 هر 10 لعل“ 7 3) 8 ةيلا. 4 2 8: مهني 1, 2) © .9دالواو. ]هن 4
 5ع0 11 065+ نهنم. © 0 رفظو لخا. 7/2 8 ىهصو» ى) ©

 مهعم 7( 8 6 2( 62 5١ 6( 2 مهم 7( 5 نعمل.

 كرز لذ كب © 5: ما تر 8 6 0) 13 كك كفي >ر) ل 52 0 0 لش

 مهناسحأ كل 6 مهناسدحأ 06



 1 زباب

 هداوق ءاسور نم سيئر لك هجونتو منزلا بحاص فسافلا لاتقل

 هباكعأو ف.سافلا 5- سيل فحزو د«للدصقي رهأ ىذلا عضوم ا دو

 حارلو لتقلا «رثكو برخل تئكبتشاو هشيج ىف ثيبخل ماقلتف

 متنيدم نم ءبلع أورصنقا 6 اوناك اع خفسفلا ىماحو نيقيرفلا نيب

 5 نف لاققلا اوقدصو فذوملا باحصا #ربصو هءاوتامتساو ةاماح شا

 اورسأو ةميظع ةلتقم هنم اولتقف ةقسفلا مرفو رصنلاب يلع هللا

 رمأف /ىراسألاب فوملا قأو اريتك اعمج عداجأأو ءهتلتاقم نم

 اهافاوف رجافلا رادل هعمجب ىصقو ةكرعملا ف هقانعا نتبرضف عب

 م املف اهنع ةعفادملل هباكا داجت عيجو اهيلا ثيبثل أ ىقو

 ؛0 ناملغ اهلخد, اهنع هباكصا قرفتو اهملسا ايش اهنع اونغي

 اوبهتناف هتاثاو هلام نم ثيبخلل ملس ناك ام اياقب راهيفو ففوملا

 نم رثكا اوناكو * ثانالو روكذلا هدلوو همرح اوذخأو مهلك كلذ

 اهيف ىقب امو هراد تقرحأو لام الو لهما ىلع يولي ال ىبلهملا
 ؛5 ىلا علمك رم هدالواو ثيبخل ءاسنب :ففوملا قو ثاث'و عانم ىم

 داوق نم ةعايج ناكو 2«#بيلا ناسحالاو هب :ليكوتلاو ةيقفولا

 اورمأ ىذلا عضوملا اودصقو بيصخل ىنا رهن اوربع سابعلا قأ

 راد اوفاوف مهب جباضعا 7ىا 3 اورظتني رثو ىلهملا راد نم /ه«دصقب

 ه2) 0 ريكاو. 2) 8 ءغ ]آش هدم. م) (0 تامتساو. 42) © هدط.ر

 1 أوريبصو ءأ وزع 1ععزووو 10عام آخ امك مدعم. 1016. 12 1ع 5611-

 اطعصكتتت» 65[ ربصو أوربصو» 6) 8 خياناقم. ركل 0 ىرسالاب. 1 6

 اهبو راحلا ل لخادو. /2) © هد 2) 8 لكوتتلاو. /6) 8

 ليصفقي 5. 0 7/0 ناحأ ةرطدنملا



 1 ن7“ اراك ذم

 ىم هيف ام ةيقنتو ةدفيظنتو هحالصاب رما فقئفوملا © ناكو ركسعلا

 تدعبو 0 عستاو ىوتسا ىتح هراهناو هيقاوس مظطو لغدو «باوخ

 رصق ءازب ليخلو لاجرلا ضرعل اناديمو ارصق هيف فخاتاو هراطقا

 هب نعي ثيبخل ناك ام لاطبا كلذ ىف ءهعضوغق ناكو فسافلا

 هنا نيقيرفلا ملعي نا مدارأف ا نع هلاقتنا ةعرس ىم ةباككا ة

 ةليل .شيلل تابف هودع نيبو هنيب هللا مكك 8 ىتح لحأر ريغ
 ءاهز و عيملجخل ناكو فسافلا ركسع ءازاب عضوملا اذه ىف ءاثلتلا

 0اك19 ىز نسجل ىق ةلاجبلاو ناسرفلا نم لجر فلا نيسبخ

 نودقويو نولصيو نارقلا نوءريقيو نوللهيو نوربكي اولعجو ةعيض
 هلقع ةرهب ام 8سددعلاو ةدعلاو عمل ةرثتك نم ثيبخل ىاوف رانلا 0

 "0 اذشلا نينتالا ىب ةيشع ى, فقولا .بكرو « هياكعا ليقعو
 هيلاومو هنايلغ داجنأب اهنحش دق ةاذش نوسمخو ةثام ذتموي

 نوكتل هرخآ ىلا نئاكل ركسع لوا نم اهمظنو. ؟,لاو ةيشانلا

 نم برقت نيك اهرجانا 8#كتحرئضو هثارو نم شيجلل انصح

 ةصاخ نم اهيف بترو ةهسفنل اهراتخا تاوذش اهنم درفأو ٌطشلا 5

 بيصغل 0 رسهسن 0 ككلنعغ دعم اودوكيل 7 ةناملغ داوق

 ىلع اوريسي نا غرمأو فالآ ةشع ةلاجرلاو ناسرفلا ىم بضختناو

 اميف اوفرصتنيو هفوقوب اوفقيو هريسع بيصخل ىبا مهن 7ىبناج

 ءانلثلا موي فذوملا ادغو «بولمل هنرقو ىف* هيف مهفرصي نأ ىار

 ©) © ناك لق. 5) 8 هعيطعتو. 2 8اة.م. © بارح (هته. ىم).

 تر لذ نذل“ 2 © © دضرع. رز ى) 8 عملا 7 15

 56 رهن 2) 82 جنو. 2 6) © تكرطو. 2) © 050 م ظ

 هدأوق ناملغ. 2) ( هيحهن. 05) © كنع



 ١11 نس ماو

 بيصخل ىنأ رهن نم «ىبرغلا بناخخل ىلا * هباكتاب روبعلاب سابعلا
 ىف يورخاب هالوم ادشار رماو اهئارو نم ةيحانلا هذه ةأي نأو *

 ناسرفلا نم ريتك دع ىف بيصخل ىنا وهن نم ىقرشلا .بناخل

 فورعملا راد نكر ىف جورخلاب مهضعب رماو اغلا نيرشع ءامز ةلاجرلاو
 53 بيصخل قا ريت «ةنرف ىننع"قو ىئلينا" بتناك 0 اتدفا

 رهنلا ئطاش ,لع ميسم اولعجي نا مرماو هنم ئقرشلا بناثل

 ىسيع ىأب ةفورعملا رادلا هو ثيبخل اهلون هلأ رادلا اوفاوي ىتح

 ركاش ىبأب فورعملا رهنلا ةهوف ىلع يورخلاب هناملغ نم اقيرف رماو

 ّئ جورخلاب مهنم «نىيرخأ رماو بيصخل ىبا رهن نم لفسا وهو

 10 ىف عيمتل ىلا كك روك ىو فورعملا رهنلا ةفوف ىلع مهباكتا

 وراد وح مهعيمجاب /ماوفحزي ناو ناسرفلا ماما ةلاجرلا ميدقت

 اوذصق لاو هدكوو هلها نم اهيف نك هب هللا رفطا ناف نئاذل

 نوكتف" سابعلا يبا متم نمبعلاب رمأ قم كاتم اقلب ىلا 5

 كشارو سابعسلا وبا لمعف «ةقسفلا ىلع ةدحاو هادي مهيديا

 اذ اوررباو اعيمجل 'اورهظف دنب اورمأ امي ؟ناملغلاو كاوطألا ناولق 01

 ةدعقلا ىذ نم نولخ لايل عبسل نينثالا ممي ةيشع قى مهنغس

 تراسو ةلاجرلا تشمو اضعب مهضعب ولتي ناسرفلا راسو 141 ذانس

 تقو ةرخآ ىلا ىينثالا ممي نم رهظلا ةالص ذنم ةلجد ىف ىفسلا

 /لفسأ ىم عضوم ىلا اوهتناف ءاتلتلا خليل نم ةرخآلا ءاشع

 تر 1 ه1 35) 1١ 3 اهراو: )5 5. م. تر 800 ةخيرق."

 ه 6 ةعاسجنا ري 8 ة: مو © اوعجري. 145061 ياقلا

 ير © نانا 7 تكا ١) 2) 06 ملا 26 لع



 مث, ١11 خنس

 ةعقولا هذع ىع ربخل ركذ

 هتنيدم ىف قسافلا ىلع ممجكاهلا ىلع مزع امل دجحأ ابا نأ ركذ

 نم رباعملا» نفسلا عمجع رمأ بيصخل ىنأ رهن نم ىقرشلا بناجناب
 ام ناك فأا* هركسع ىف ام ىلا اهفيضيلت اهيحاونو ةكيطبلاو ةخلجد

 داك لإ > امان صحو هترثلل» شيل نع ارصقم هه كسع 35
 ءاحمزر © اوناكف ليك انييف 4 ربعت كناك هلا ه تايقرلاو تايريهسلاو

 ةعاشم لامل تييب نم قزرلا هيلع ىرجج نمت حالم فالآ ةشع

 سانلا اهبكريو 7 ةريملا اهيف لمكإ كلا ركسعلا لعا نفس 7/7 ىبس

 نم هباحا نم ة/ةرضحك نمو دثاق لكل ناك ام ىوسو ٍهجكتاوح ىف

 امل «ةبتارلا نوحالملا اهيف لأ فيراوزلاو :تايبيرخلو تايريمسلا

 اانعلا ىا ىلإ مكقتا ءاهددع ىضروب رباعملاو نفسلا هل تلماكت

 ا 20- ءاقلل تادعتسالاو بقاتلا 3 .هناملقو, .هيلاوم فوق كا

 اا 1| دكقنو ةلاجيلاو. ليث لج ىلا *<رياعلاو .نعسلا ةقرغعب

 رهن نم ىبوغلا بنا, ىف هشيج ىف هجورخ نوكي نا « ىف سابعلا

 ةينامت ءاهر ىف .هناملغ داوق نم اداوق هيلا مضو بيصخل كاد

 ىتح فسافلا ركسع رخوم دمعي نا هبمأو مهباككأ نم فالآ

 نكسأو اهنصح ثيبل ناك دقو ىبلهملاب فورعملا ”«رأد زواجتي

 بعصيلو دركسع رخوم ىلع * نمأيل هباككا نم اريثتك اقلخ اهبرقب

 ل احا مدنا هرمأت معضولا اذه ىلإ :كلشملا هللضقي نم" ىلع

 2) © هدم. 0) © اصخاو. 2 0 تايرعلاو, © تاسرلاو. 14

 000 لإ ءاوداولا )© ربحت ناك 1218 كاي ")13 قرط 8
 ريل“ )8 ىصخن. 8)2 تايبرخلو, © تابيدرلو. 2/13 اهدع.
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 م" زخنس ار

 ىلع يولولا ىف ةاوديتجو عنكيصن هوضحمب « نأ ةايرحا عاف *

 هعايشا نمو هنم هللا هنكع ىتح هنوصح ىف هيلا لقوتناو قوقل

 ىدحتسا نم هرصق ىم نأو كيزملو ناسحالا علف كلذ اولعف اذاف

 «0 هتبترم عضوو * هتلونم ريغصتو هلاح طاقسأ هناطاس نم

 : ©. ءامو يناسب راوقالاو «ققوتلل اعدلاب اعيمج ةكاوصا تكن

 ةدماج# يف نفي ةعاطلاو عمسلا ىف رئابضلا ةكص نم هيلع

 ةام د هنم 7جبرقي ام لك ىف ىو هجهمو مئامد ملذبو 2هودع

 مايأ هلالحاو هب 1دتقت ىلع ٍهّلدو غتين 8ىبق دق هيلإ ماحد

 نم رهظيف. هيف نيبراخي ةلينحانب مدرعي نا ةولسو هئايررا ]1
 اظ» غعوتو مهصالخا هب فرعي ام ودعلا ىف هتياكنو جتاّين ىسح
 عيفرعو اولاس ام ىلا ففوملا هباجاف «هلهج نم هيلع اوناك اع

 هدنع نم اوجرخو عتعاط نم هول رهظ ام # عقوم .ى.سح#*

 © و دعولا ليمجو ليبقلا ىسح ىم مدب اوبيجأ * اها نيكبهتبم

 فسافلا ةنيدم فقفوملا لخد ةنسلا هذه نم ةدعقلا ىذ قو

 «ةام,:بهتناو كانا برخ بيضا يا وهنا نم" مرسلا كا
 «اهبف ناك

 «) © ناب فكس هديتك 16 نأ وأ مهذ» 12ء120ع 8 موكصمب
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 أورهكادو, 14 016 7626 7 © 1266 0200 ىنح. 2 58 ىكد. 100

 0 ةننح ا2) 60 نامي ا ءزاظ اكو را كردو. ى3) 0 مكاو.

 7( 6 عاقرفي. 2( 1 نم. 8م) 6 كتمدوت 10120 5 استرو 6 عانوم.

 2019 تعمر ب ييعتل 26 عون. 7 5 عضوم 5 )6 0٠

 ء( 20+ متعاطب. م) 8 5. م., ( اوبحا. م7) طلع زد 8 168)-

 111115 : نماقلا ءودل لوأو (ىرم ا صيرات نم نيرشعلاو عباسلا ءود رخاآ

 نيتدامو نيناسو عسن ةنس ةيقب هذه ىيرشعلاو. 207) © بهناو.

3 200 



 رك ١11 خنس

 ىف هباكصاو جتاوقا) بلط نيبو جنيب لوجو هليل وهسيو بوخلاب

 ٠ دل ةنيدم ىر 6 لوغولاب نويردتبو  كلاسملا ه(نوفرعتم كلذ

 000 ليحد ةييهلا تناك ام, ىلع كلذ نم ىوسيرأ اهمكفت

 نوجاتك اوناك ام هباكعا غلب لق هنا ففوملا ىط اذا ىتح هنيبو

 ىقرشلا بناإل ىف فسافلا 2 ةيراح ىلا روبعلا. ىلع همزع صص هيلا 5

 داوسق راضحاب رمأو اماع اسلجم سلجن: بيصخلا ىبا رهن. ىم

 / اولخدأف «ناضيبلاو منزلا نم. ءجتلاّجرو عناسرف هوجوو ةنماتسملا

 اوناك ام علفرعف ٍهبطاخ م رق همالك نوعمسي ثيح اوفقوو هيلا

 لل نيد فسافلا ناك امو مراحل كاهتناو لهو ةلالضلا نم هيلع

 رفغ كق هناو مثءامد #هل حابأ ناك دق كلذ ناو هللا ىصاعم نما

 هلضفب هيلا أ نم ىلع داعو نامالا لذبو ةوفهلا ىع ةافعو هللا

 ناو ةعاطلا لهاو. ءايلوالب معفخأو قازرالا ىنسأو تالصلا م لوجآف

 8 ىل هناو هتعاطو دقح هيلع بجوي كلذ نم هتيم ناك ام

 جناطلس ءاضرل ءمحتسالاو عبر ةءاطل هب نوضرعتي اًنيش اونأي

 اال دلل دبع, ةريمايجم اق :دايتجالاو تيل نم مهب ىو هع

 قط فياضمو. ثيبذل ركسع كلاسع «ةربخل ىم مهناو هباكعاو

 عيغ هيلع سيل ام ءىلع اهيلا برهلل اهذعا هلا «لقاعم او هتنيدم

 ©) 5 نوفرعي 5٠ )0 نوقرفني. 10206 م20 كلاسلا 0 +

 مهضرأ ىف نوبرحنب فئفوملا بادكأ. 8( 5 ليعولا. 0 1[ 011
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 1 فد امث.جبأ

 لبش :ةحضانم '« ىم ؛قفوملا ”نيبتو «نامالا مانتنغا ىف ةتاسور

 اهب كيكي هلا روممالا ضعب هيفكتسي نأ ىلا هاعد ام همهف ةدوجو

 مضب رم هعمج ىف ثيبخأل ه«ركسع تييبتب 5 هرماذ ثيبشل

 نم هدب عرضأ اب اياو 2ةدرفأو ةنماتسملا ينولا لاطبا ىم هيلا

 دب ومأ امل :لئبش :نقنف تيبثل ركسع ق4 "قلاسملاب ةقلعل كدا

 وافيثك اعمج هب ىئاوف ركسلا ىف هسبكف هفرع ناك ماعضوم كصقف

 هبتر ثيبشل يبخل ناك لق منامو 2داوق نس ذولا نم

 ثيبذشل 1 هو سيح +ىأر طقوم "ع زاوقلا نك عفدلا ىف

 عك رسأو :ييظع ةلتقم نم لققف نوراغ مو 0 تا

 ا

 خعامج روسو 0 8 11 00 را 0 0 قاف نييلاس

 ةعقولا هذ نئاخل ناكمإب لكتسا اك عقوأ اهو «قخقتنم

 نوساحتي اوناكف مولا عاعنمو عفاخأو اديدش ارعذ »كلذ قعذ

 نم أورعشنسأ 2 ةوكسع 5 0 عقت ةرفنلا لارف * هلو ةليل لك ّق

 نذفني كلذ ىلعب فقوملا ماتا رق ء«ةيقفوماب عمسي و غساختو

 5 8ثكيو بيصخل ىنا رهن ىناج نم اراهنو اليل ”ةتبخل ىلا ايارسلا

 ©) ]1 هلت 6) 0 رماو. 1061206 ]3 كيتشن“ ل عيمج-.

 4) 8 ماو. مراظ هيما رز 60001 اردنا م) ©

 3تكع 2١ 250 قف 7 6 رادلل. 7) 8 ذكثموي. 72) (0© هن.

 7 5 ادراج نسحأو. 6 1 هيلا ىسحاو. 0) 28 5 0

 عقب ةرفنلا نول أزبب م) ( ىنحو. 7" 5 ل مجسحص

 عقسراسكاو, 70 1 كيبل. ى) 14 هدبكيوو © مد لدكيو.



 "وا 1 كم ديب

 ناك ام ثيبشل « كلقف فعضو هريهأ هوو د كسع روم ىم هب

 رهن رخوم هلونأو راس نب لبش ةكلذ ظفح نم ىنارعشلا ىلا

 هيف رهظا ىنلا مهيلا هءنم ففوملا سمي ملف بيصخل ىبا

 بلطي راس ىب لبش لوسر هافاو ىنح ثيبخل باحصال ىنارعشلا

 نوكيل ناعمس نبا راد دنع تاوذش فقوي نا 4لأسيو نامالا

 ىطعأت ءاهيلا ليللا ىف هلاجرو هداوق ىم هبحصي نسيب هدصق

 انبي

 نم ةعايجو هدلوو هلايع هعمو ليللا رخآ ىف 00 هل 3 ا

 7 دق منولا نم مهف عاقلتو جحالس هباحصا رهشو و هلاجرو «داوق

 ةربخ ن 6 كفو ىلا ىلا ريصللا ى 2 هعئتل جهجو تيبخا ناك 10

 أ و در ادصف * أرغن ذ نم اولتقو هباكصاو ليش عيراحت هبلا ىهتنا

 كقو دافأوذ 0 يدا وصق لل د رصف ا 1ك

 ناكو 00 0 سأرغأ اة 01 ه«لجو 000 اعاخ 0

 )اغلا 2 وذو هباحصا ءامدقو .تيبثلا ندع نم اذه لنبش ا

 ”تينسأو هيلع علخو لبش باحصا لصوو  هترصن ىف ءالبلاو

 ' نادلع داوق نم نثق ىلا عينج اومضو: لارتالاو .قاررالا 8: لول

 ثيبخل اري ثيحب اوفقوف !ذشلا ىف هدباكصابو هب هّجوو فخوملا
 ةبغر 8 ىم اوار امل هثايلوو فسافلا ىلع كلذ مظعف هعايشاو

 ظااط © ٠0 2 2))  ةظفح.' 756 023-- 2): 1 10562556 لاسقو؟"

 © لسيو انأ 1 ه) 8 راهنلاو 7/) 8 فقوو. 5) © هه

 ضر ]3 022.7 2 8 اهحرسد. مر 8 قو: 2) 1١ 52800 انعلا:

 7 5 دقردصلا 7) 8 5. م., 0 بيشساو. 65) 8 ةياكصأو.
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 ١11 ةنس ا

 رخل نع هلغش ام كلذ بقعب فشئوملل ضرعو هلوسر هيلا درو

 ىلع ركذ اميف هلذعف هنبا نم ناك امب ىالكنا وبا فسافلا ماعو

 لاتق ىف كلل داعف نامالا بلط ىف هيأ, نع هدانث ىتح* كلذ

 © هسفنب برممل ةشابمو فقوملا باكا

 هداني. دحا قوت نارا "دلوع تم + اضيلس نس 1١
 دا وبا هعنف دما ىبا ىم هل نامالا بلطي نم فسافلا باكا

 ب ”لصتا. :رث هانمدلا «كضمو 6: تنعلا نم طنم تفل“ ناك اكلا كلذ

 كلذ :هتعدمل اوشحوتسا ىق 0 ثيبثخل باتا نم «عاسج نا

 كلذب احالصتسا نامالا ء هتاطعا ىلا ىسجا وبا :هباجاف ىناوعشلا

 ؛ ىذلا عضوملا ىلا اذشلا هيجوتب رماو /فقسافلا باكا نم هريغ

 نم ةعابجو وخأو ينارعشلا يرخأ كلذ لعفف ىنارعشلا مدعاو

 رهن روم هب و نوح كثيبشل ناك كسقو اذشلا ىف جلمخت هداوق

 هل -قوو دتينلع عومف فسقوسملا ىلا :نيابعلا وسبا لونك تيضتلا قا

 ةّدع ىلع لمحو هيلع علخو هباحصا لصوو لصوف هب رماو هناماب
 5 ىلا .ايأو همضو ينس الارنا هباحصاو هلونو اهنلآر اهجورسب ساوفا
 اذنشلا ىف هراهظاب 8 هرماو هباحصا ةلمج ىف هلعجو سابعلا ىبا

 اهعضوم .ىم اذشلا حربي ملف هناماب ةقت اودادويل نئاكل باحسصال

 مذؤلا -ناوق نم ريتك "ممتج ىمأتسا . ىنح .بيضخل ىببا رهن قتم

 نمب رئاوللو عللذل ىف هقحلأاو جلصوف ىحا ىنا ىلا اوليكف مريغو

 طبضي ثيبشل ناك ام ٌلتخا ىنارعشلا نمأتسا الو «؟ةمدقت

 «) © هانقو. 6) © هرصب 6©) 85 ثسسعلا. ©) ( كساغلا»

 م 0 204. كلذ. رك 0 ثينخلا ى) © ىرح. 4) 8 رهاو.
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 كلذ ىف فقوسي هرثو تيبخل برهو لوالا فيرشل نم فسافلل

 تايولع ةوسن مييلا اذه ىف ذقنتساو هلاوا ة عضاوم ىلع مويلا

 رماف اهنكسي ناك لل هراذ نم بيرق عضوم ىف «تاسبتنح نك

 كتصقو.. « نهلصوو -نهيلا :نئسنحاو :2هيكسع ىلا نهلمكاب :قدقوتملا

 قا ىلا نينرهنصلا ءةنماتشملا نمو * :تلقوملا نانملغ نم ةعافجا 8

 وهن نم ىقرشلا /بنالل ىف هذخذا فسافلا ناك انجس سابعلا

 "0001 عي اذيفع انهلتسالتم ايزو ةلصدخفا يدعم لل
 ساغلا رئاس .نمو .هباكتاو فسافلا براسك تناك هلا ركاسعلا نم

 قئقوملا :©ب قأ ىدخ جلالغاو مدويق ىف ةعيبج 5 1: جريبخ

 مهيلا كلذ ىف ير خخأو +« يلع ذولا ىلا علجو هنع يحال كفب مرماق م

 001 اتسارسو ذهنه نمادابيطقا مبا بن -3 نيفب زك املك
 نفسلا فانصا نم كلذ ريغو تالالزو تاقارحو رابكو راغص نفسو

 اهْيف ام عم هناملغو هباككا فقوملا اهحاباو ةلجد ىلا رهنلا نم

 ثيبشل يسع نم مويلا كلذ ىف اوزاح ىذلا بهنلاو بلسلا نم

 © ميظع رطخو ليلج ردق 7كلذل ناكو* 5

 ةدعقلا ىذ ىف اهيلا راصف طساو ىلا كمتعملا رادحا .ناك اهيفو

 8 كريز راد ف

 لسرأو نامالا فقوملا ىجحا ابا مقسافلا ىنبا* ىالكنا لأس اهيفو

 "لاس ام لك ىلأ ففوملا هباجأت ءايشا لأسو الوسر كلذ ىف هبا

 تز ط١ ع. خف. 05) عضوم. 1ك نأ“ انك 26. )6 تانسرلل

 4) 8 عركسعم ء> ©0121. )6  8 ةخلماسلا نم. رك) 8 هدم» ى) ©

 هيسأ١ 7) © ربو هزاع 2005 31 726 2 6 لدلدلوا

 72) © لاس.



 1 طخنس : ار

 جدولا نم هنع ىماحت نم عفدو هفارحاو رسجلا ىم وندلاب

 ناميلسو «ىالكنا ىفاوو اران رسجنا اومرضأو كلذ اولعفف ماهسلاب

 ىقرش ىأ روبعلا ناديري 6 نيموزهم نيججرج نفوبلا كلذ ىف
 ايهسفنا اوقلق رسل نيبو امهنيب رانلا تلاحت بيصخل ىبا رهن
 5: هزم ىركغف ؟تيصخلاىبا ريت ى هما نم اميحب نال

 كالهلا ىلع ايفشا نا دعب ناميلسو ىالكنا تلفاو * ريتك فقدخ

 نأ دعب عطقف هريثتك قلخ نيبناخل ىم رسلل ىلع عمتجاو

 هعطق ىلع «تتاءاذ رانلاب امررضم ابصق ةعرلع ةنيفس هيلع 4 تيقلأ

 نيبنامخل نم*. نيب هةنيحم؛ قحاوت 3: شيلل ,قنرفكو هنا
 ؛و ارذقنتساو واريتك اعيش. ةقاوساو «عروضقو, ترد ماتا

 فّدوملا رماو .«ه«ددبع ىصخح اال ام ؛لافطالاو تاروساملا ءاسدلا 1

 ناك دقو 2 «ةيقفوملا ىلا 58ب روبعلاو غنفس ىف ةلتاقملا*“ : ةلبحب

 نب كحاب خفورعملا راحلا هلوانمو هريعق 7قارحأ كعب نكس رجاغلا

 ىسيع ىبا «ميهاربا نب ديحمب ةفورعملا رادلاو صولقلا ىبوم

 ؛5 صولقلا تخا ىبا كللامب ةفورعملا رادلا ىالكنا هنبا ىكسأو

 اهنكسي ثيبخل ناك هلأ عضاوملا قفوملا ناملغ ىم ةعامج دصقف

 ملس ناك ام ظاهنم اوبهتناو عضاوم اهنم اوقرحأو ”«اهولخدف

 ©) 8 ىتالكداب ب 6 ةدلكتإا | )6 نيبمزهفم. ) 8 022: 2

 ©6060 57 60 2) ]1 5: مر ( تدعوا ,7) © 0 8) © ريدك عل
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 نيل ١11 طمس

 رسللل ىلا عيملل ىصق نوكيو لابلمل ىلع « نوني نيذلا ناملغلا
 ءعيج عم ةريشانملا»و سووفلاو لواعملا نم تآلآلا ليك جرماو

 هقارحا ًايهتي ام قارحاو هعطق ًايهتي ام 4عطقل نيطاقنلا ىم

 انيصخل ىبانوهن 2 ىقرشلا بنالل .دصقب هالوم ءآدشار رماو

 ةةيراحو رسجلا نصقو سابعلا ىبا عم تيناك هلأ ةّدعلا لثم ىو

 دقو اذشلا ىف بيصخل ىبا رهن دا وبأ لخدو ءهنع عفادي نه

 ةحارلاو ةبشانلا هنايلغ داجنا نم اهيف مبكر تاوذش اهنم دعا

 جاتك ام رسجما اهب عطقي هلا تالآلا نم ماعم ٌثعاو هاضترأ نم

 ايكبتشاو 23 :بيصنل ىبا رهن ىف هماما .عمدقو * كلذل ديلا

 و ىف ناكو لاتقلا ٌقتشاو نيقيرفلا نيب اعيمج نيبناجلا ىف برخلاو

 فسسافلا نبا ىالكنا هعم ىمو سابعلا ىبا ءازاب ىبوغلا بناجما

 ىقرشلا بناجملا ىفو ةدشيج ىف عماج ىب ناميلسو * هشيج ىف
 عشيج قلب ىف ىَلهماو منولا بحاص رجافلا هعم نمو كشار ءازاب

 مث راهنلا ىم تاءاس ثلت رادقم ىلا مويلا كلذ ىيف برلْل :تناكف

 هنم فويسلا :8تذخأو #ءىش ىلع* 8 نوولي ال ةقسفلا تيمزهنا ؛5

 /ءكاصحا هيلع* عقي رث ام ةقسفلا سوو ىم فخأو اهذخأم

 0011 4 0 نيوولا قم "ساري + :قأ اذا "ققوسلا 2 ناكف :ةقرثلت

 7 اد نسوءللاب :لغشلا' ةلئاقملا ”خحيل بيصخل ىبا رهن :ى

 بيصخل ىبا رهن ىف هبتر ىيذلا اذشلا باكا رمأو ودع عابتا

 نر 5 فاكر ل 5 2 ةراظ 2-0808 عدمجا 2) 8 عطعمل

 ء( طمم>> ط15 ايهد م10 ابين. 2 1 كن 6 كار. رز 2

 0 4 نيل ١ 2) © .هدط2-0)8١ ءءاور' طل ىتمادقا 26) 8 نوبلم»

 000 0 ا ]1 لشحلا 86و 161)0 اوه نسورلا لأ
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 رجا 7-05 ا.

 جئادتعاو * فيرطلا هذهب هباكتاو هناملغ ةفرعم ىلع فذوملا

 ضرأ ىلع ٍهتاواسم هباعهال ًايهتيلو ثيبخل ركسع نم ىبرغلا

 رماذ بيصخل نا رهن ريغ لئاح اهيف ةايهنيب نوكي ال ةدحاو

 5 هباكعإ, قبب ىيزغلابينالل قيفشي 'سايحلا ا كلذ 2 2

 م1 نس لاوش, نم نيقب نامثنل تبسلا موي « ىف كلذو هناملغو

 ناك* ىنلا ءانبلا عضوم ىف هباكتاب هجورخ لعجج نا هيلأ مّكقتو

 ىلا ىذوملا عراشلا 4 خي ناو عمال ىجسم ءدهامس رجاغلا

 اذاف هدايعا ىف هرصك ىلصم هذخضتا ثيبخل نك ىذلا عضوملا

 0 ىنتكملا لبجك فورعملا ليل ىلإ هنم فطع ىلصملا عضوم ىلا ىهتنا

 ناسرفلا هناملغ باوق .نم هببلا ءمتصو ئبلهلا ىكا و5

 هنمدقم بحاص كريز /بتري نأ درهأو فالآ اةرشع ءاهز :لاجيلاو

 ناك نأ* نيمك « جورخ نمأيل ىلصملا و ءرحص ىف هباكصا ىف

 نأ ناملغلا دارق نم ةعامج رماو عضوملا كلذ نم ة ةقسفلل

 ؛ةوريع ىببأب ىننكملاب فورعملا لبخل نيب اهيف كلا لابلل* ىف اوقرفتي

 اعيمج اوفاوث :ىتح ىجكألا لئاقم ابا ىنتكلاب فورعملا لبخل « نيبو

 نأ سابعلا ىبا ,ىلا نيمومصللا ناملغلا .داوف نم ةيايجا ىلا

 20 07 الصنم هبراق امو بيبصخل بأ ودهن يطا ىلع وبسم

 ©2) 13 هل“ 05) © جنيب ء) 0 رجافلا همس. 42) 8 ء6 (

 لككابا ١ 2ك ط سنجل رثز 6 بون. 0 نىكص. 7

 ةقسفلا 2) © 02060 67 وم

2159 3 
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 00 131 انيض (ةرجافلا عضاوم نيصقا ىلإ هلصوتلاو قاتلا سل

 ىنأ رهن ج ووو ثيبشل برح ىلع اهيف جلا هلا همايا ضعب

 اذا ةعمج مهي ةىف كلذو رهنلا نم عضوم ىف فقاو بيصخل

 ىف ثيبخلل ناك ربنع هاتاو رجافلا باككأا ىم لجر هيلا نمأتسا

 هتنيدم ىف ثيبخلل ناك ضاق دعمو هيلا هلقنب هرم ىبرغلا بنالمل 5

 5 ناك ام عمج ثيبخخل ناكو «#داضعا ىف 4نتمف امي كلذ «ناكف

 ىاتلا رسل دنع اهلعجت اهميغو ةيركبلا ىفسلا ىم هل ىقب

 ضعب فشوم ا رهاق كلانه هلاسجر داكأاو 0 هداوق 6 عمجو

 انكاملا ىم هقارحا ايهق ام قارحاو رسلل نم وتدلاب هناملغ

 /نورومأملا كلذ لعفف اهنم هذخأ ىكما ام ذخأو هيل هلأ ةيركلا

 (030 م دامو رجافلا زرك ىف علعف ارق ناملغلا_ىم هب
 نأ نم افرخ هتسارحو هظفح هباكتا عيمجو هسفن «مرلف ىفاثلا

 باكصا و هئظويو هحلب نع ىببرغلا 1 جمخايف ةلح يي

 قارحا دعب فقئفوملا 2 ماقف «هلاصتتسال اببس كلذ نوكيف فوملا

 اننا ىلإ. عناملغ نم عمج دعب عيجع ربعي هامايأ لوالا وسجل 5

 7 6 .٠ 3١ 5 . 5 0 ١

 ةرجافلا لزانم نم ىقب ام نوقركايف بيصخل ىبا رهن نم 3 ىبرغلا

 71 فلخ ناك لقو جنولا هيلع عابراكايبف * قالا سل نم نيبرغبو

 2 ىناثلا رسجلل ةيراقملا خلا :بتكاش ف علزانم ىف عمج عانم

 قرطلا ىلع نيفقيو عضوللا اذه نوتاي قفوملا ناملغ 1ناكو

 فقو اًملف ثيبخل ركسع نم مايلع ىفخ# نناك كلل كلاسملاو

 ©) ( لغوتناو. 2) © 0 25 47) 1 تيفاص

 6م 15 عيمحو. 7 0 روماملا. 8( 152 ههطود 5112 0 7( 22 00

 هرالطظط هزل مر ( ئفلتخ. 1ك )0115 26:77727) © © ف



 ا" خخس ا

 اهيلا اوجرخاو لقدالا هذه ىاوف هباكتأ نم ددع ىف هكريز مّكقت

 ةنبخجو ًاقوعطقف ريشانملا سوتفلا ةعم اهل ةودعا اوك لف اك

 تارذتك نلكدو ةرطتقلا نم ىقب ام طفسو سلا يح 0
 ءهينئاح ىلع 2امهباككأ عيمج ىف نادثاقلا راسو هرهنلا ففوملا

 5 هباككا عيبجو فخوملا فرصناو نيبئاإل ىف وجافلا باكا منهف
 2 3 / د

 سو نم ريتك ددعب ففوملا ىلاو /مريتك فلخ كفذقنتساو نيلاس

 هفارصنا ناكو هلصوو مديلا ىسحاو* اهب هاتا ىم باثآذ ةقسفلا

 فقسافلا زاك نا دعب راهنلا ىم تاءاس ثلت ىلع مييلا اذه ىف

 نأ رهن نمر ىفوسألا تنال ىلع منزلا نم هباكتا عيمجو

 10ام أوصله قشوملا باكت) هبلع ىوتحاو هيي اولخأو يبببصخل

 هبداكاصأ روصقو قيس ا روصق م اة,كاغلا ةيراحت نع قنردعي ناك

 كلذ 7 ناكف بيصخل نا رهن ىلع تناك ةقينض تاقرتخ اوعسوو

 ةداوق .نم ريتك 6 عمج لامو*_ تاكل 2كباخكأ فش ىف د 4

 لخبق نامل بلضط ىلا هنوقرافي مهنا ىري ال نك نيذلا هباكتاو

 اد: هئارظنب اوقكلأو هيلا ىسحأو اولبقف الاسرا اوجرخن هل كلذ

 لاخدا ىلع 2بظاو فققوملا نات ؛علخلو تالصلاو قازرالا يف

 ءديتفاح ىلع ام قارخاب رمأو ةناملغ ىف ةمكقتو هرهنلا اذهل

 ةباككأ ىيرغ بحاو ” نفسلا ىم هنطب ىف امو ةجفلا لزانم ىم

 قارحا نم ”«رذكقي ناك امل هل هكولس ليهستو رهنلا لوخد ىلع

 ت2) ١] 5 ا 6 لؤنو. 2) 13 5. 2. © 020. 200 ثمجر خاف.

 26 جيلا. 4) 8 امهبكعا' 6) (' رينلا ىنفاخ. رز 0 اعلخ

 ريتك. مراط دةدض, ..2) طم. و. 2) © ةصلا اك عمدجأ امو.

 /) 1] بضاو. 72) 8 دعيمالا 7) ( 85. م, 8 ددعت.



 اركز ١01 خنس

 ا ثم سعال ىصقل رمأ 2 نك نم كلذ دعب قاوؤ

 00001 نيكل نك تقرا هقارحا نم دب اورمأ ام اولعفن  ىقرشلا

 نع ةاماحملل ابهشيج ىف ماقملاب عماج نب نابيلسو 5 ىالكنا

 ناك نم ءامهيلا كصقف 4كلذ العفف* هعطق نم عنملاو هرسدل

 قارحا نم اونكمتو افشكنا ىتح اظيلغ ابرح اهوبراحو امهثازاب ه

 تاوذش اهيف لعي ناك هلا ةريظلل ىلإ هوزواجتو هوقرحأف رسج

 كلذ ىرحأت اهب براك ناك هلأ تالآلا عيمجو هتاّيريمبو فسافلا

 اولا ىف ناك تايريمسلاو تاوذشلا نم اريسي اعيش الا ةرخآ نع

 000 لا ناملع ارهتناو عماج نب نابيليو يالكتا مهتاو

 /هنع ىماكف بيض ٠ نا ىهت 0 ىف ثيبخلل ناك ىجاس 0

 و هيلع قبلغو ةعايج هنم اوجرخا ىتح راهنلا ىم ةعاس جنولا

 زواجتو* ءاسنلاو لاجرلا نم هيف ناك نم اوصاختق ففوملا نابلغ

 ااا نأ نعي قئوملا نابلع نم ىقرشلا بنالل 3 نك 8 نم

 ءامدق نم وهو 8 َملَصم رادب فورعملا عضوملا ىلا رسل نم الو ام

 اوقرحأو هءاسنو هدلو اوبسو اهوبهناو هرأد اولخدف فسافلا داوق 5

 /” طسو ىف ”رسلل نم تيقبو 21عقيرط ىف هقارحا عل ًايهن ام

 سايعلا ابا ففوملا رمت اهمكحا ثيبخل ناك دق لقدا هنم

 نميف ناكف كلذ لعفف عضوملا كلذ ىلا اذشلا نم ةذع هميدقتب

 ©) 8 اونك ىيذلا. 32) © طنع ء( مصم» ىنالكن. 2 © ىلع

 0| ازا 8 هولا 26 اييلا ١" ركل 6 ةيلغت * 13) ©  هدهأ

 /) 8 نمو ىلولحم رحاحدو. 42) © ام )8 مصلقص. 4) 8
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 "41 ذخنس ا.

 رهنلا تدرو ىتح اذشلا ةاهرين «ةنيفسلا تمذق راهنلا رخآ

 ةرطتقلا تتفاوك ىلا قود دقو سيلا ناسسلا تش 00

 هيلي امو 0 سن أورتس ىتح أاووتكو* أوعيكاتو اهب جذولا رذنو

 بارتلا اهيلع نوليهيو رجآلاو ةراجتشاب ةنيفسلا ءنوذذقي اولعجو

 5 ىم تفرحا 0تننك كقو * اهبقنف /اهضعب صاغو ملا نوبِصِيو

 ءاهوزاحو ةنيفسلا اوقرغو ةقسفلا هأفطأف ماريسي اعيش رسل

 ىلع مَع كلت قلعف كنا وبأ ىار هابلف «ةيديا 3 كرات

 نيدثق ىلذل 8 ىمسف هعطقي ىتح رسلل اذه ىلع عتدعاج#

 عيمج ىف روبعلاب اهرماو هناملغ داوق نم

 0 تالآلاو 7 نيطافنلا دادعأو ةمكحملا تالآلاو ةنيصخمل ةمأللاو كاشلا

 00 ,سحصقي نأ نيدتاقلا س.حأ رماق * 2 ع علقت ملا

 « همادخو هيلاوم ىف ففولا بكرو هببقردت 005 مح لعجو رهنلا

 كلذو بيصخل ىأ رهن ةهوف ىصقو تايريمسلاو تاوذشلا هناملغو

 "1 نس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع عبرال تيبسلا موي اادغ ىف

 ةزهن :ىبرغ نم هل نصقلاب رمأ نك ىلا لتاقلا سل د 007

 2 فسافلا باحكتا نم هب الكوم ناك نمب عقوذ بيصخل ىنا

 ناك امو بصقلا هيلع جرد رانلاب رسل برضو >عامج عانم

 10 ناوعا نم كانه مناك نم «فشكناف ةقرحملا ءايشالا نم هل

 ©2) 8 هدد. 61131 5:0 اركاب (. © اهرجن). 1دءز>0ع 5

 طسلا. ©) © تلعسأو. 2) وتخسلا أورناسو٠ ه) 8 نوهرعد

 رز 6 تهلظ <5) ]5 تمذاكو ١ © ناك كفو. /#) 0 أوراجو. ط6

 /) © طقطع6 كا وبا ىمنو جنولا كتيبات كذددل رهسف. 3 اهتيف#

 كازا لذ رطاسعلا. 7) 0 اهلحاأ لكصقي نا نيدتاقلا و ماو. 72) 0 ©. وع



 ةخنس ١01 0

 خانقم جنم اولتقف ظنم نيمزهنملا اوعيبتاو اهيف ناك ام اومنغو

 تاروسأملا ءاسنلا ىئم ىصلمل اذه نم اوذقنتساو اورساو ةميظع

 هباككا رمأو نهيلا ناسحالاو «نهلمح فشقوملا رماذ اريثك اقلخ

 غلب دقو ةيقفوملاب هركسع ىلا فرصناو اولعفف نفس ىلا ءوجرلاب

 05 عضوملا اذه ىم ة5لواح ام

 ننال ىم ةلرانم ىحاو قسافلا ةنيدم قوملا لخد اهيفو

 «بيصخل دنا رهن ىم ىقرشلا

 8 كلك 31 ةلوطو تيبس 6 نع بكل كد

 مقا 0كلذ هراد روس همده صعب كلذ دارا امل دحأ بأ نأ ركذ

 فسافلا رصق ىفو بيصخأ ىا رهن ىتبنج ىف كلاسملا ملصي
 رماو بركلل يورو ليخدلا ىف م فيرطلا ةلئاقملا ىلع معستيل

 : خورأ نصح ىم ةهعزتنا ناك ىذلا ثيبخل رصق باب علقب

 عطقل دصقلا ىأر مث مالسلا ةخنيدم ىلا لمخو علقف ءةرصبلاب

 عنم ىم ئكلذ ىف امل بيصخل قا رهن ىلع ناك ىذلا لوالا رسل

 رماث عركسع ىحاون ىف بخل عوقو نع اضعب قضعب ةنواعم
 0 ظل نارا ظفنلا فس كفا ابصق الع ةيبك ةنيفس ناكعب

 . تاقلملأ اذا رسل ةرواج 2نىم اهعنج ليوط لقد ةنيفسلا 00

 ىف كلذ ةكجو اًملف مقرفتو * ةقسفلا ةلفغ ىف ةصرفلا رهتناو هب

 ه) 8 كه © ةلمكب ءا دمها جيلا 06 50552 2 0 0520 6

 نراك“ 8قمملع 27 ك0 ىف. 102 © ناك ىحلا. 2) 8 هد.

 6 6 هدم: 0 6 عسيل. 5 6 قوضلا. 7 6 هعارتما.

 كرا 05 6 8 0 اهعنلما 1261110 58 هرواكام و 6 هرواخكم.

 1 0 او لج



 ا1 خخنمس اء

 كلذ كنع خبيبلق تيوقذ ه امهشيج ىف * عماج نب ناميلسو

 ىوج ىلي امن اًنيمك ناميلس رخو فقوملا باكا ىلع اولجو
 نم اولتقو هنفس ىلا اوهتنا ىتح فقوملا باكا ةاولازاف روك

 هنا نيبتو ؟دارا ىذا لك علبي يو فقفولا فحل 2

 5 هعيج قفيل عضاوم ةّذع ىم ةقسفلا براك نا بج ناك هدف

 /هنم لانيو 4بعصلا عضوملا اذهل دصقي نم ىلع ةتطو ءقخيف

 رهنلاب كالوم ارورسم .لكوو غلاجر ناجحا رايتخاو ريبعلا ىف دداوق

 هب لصتي امو عضوملا كلذ ىف هلاجر برك نا هرمأو ىكني فورعملا

 ىوج ىلع هباكصا ياخاب سابعلا ابا رماو ةهمل كلت ىم اريبدت

 رمأو ىبرغلا رهن ىلا فقوملا راصو. ىبرغلا رهن لفسا وقو نيساتحلاب

 نصح ىف ةقسفلا اوبراحيف هباخصا ىف اوجرخ نا هناملغ داوق

 د هتدارأ 4 غلبي وأ هل هللا متفي ىتح 4هنع اوفصني اأو قلقعمو

 ميقدصو فئذوملا ناملغ مهل تبثف اهتازكذ نيبتلا نيتعقولا نم مهقت
 ىوقو مافقاوم نع ةقسفلا اولازاذ هرصن جيلع هللا 7 لوناف ءافللا

 نع اولخو اومزهناذ اهب موفشك ةلج هيلع اوليحت فقوملا باكا

 هد ملزانم اوقرحأو هومدهف ففوملا ناملغ ىديا ىف راصو « نصح

 هزه انفيشتجو» 16) © الراخ" ]58و
 210 ور مرابط 5ءاردءا )ب01 لعتللا

 عضوملا اذه. 0 0 ىلا. ) 8 او.داحمم. 7 8 ءو. م) 8

 منهج.



 هم 11 نس

 ةلئاقلا حمخو ه نيسابدلاب فورعملا عضوملا ىلا روك ىوجح فورعملا

 تناك ىقو روسلا ىلع ميلالسلا تعضوو ىبوغلا رهن ىتبنج- ىلع

 راهنلا لوا لم تسمادو برمل «ءتبشنو تادارع ةةدع ةيلع مهل

 نم هيلع ناك ام قرحأاو عضأوم روسلا نم مدخو رهظلا دعب ىلا

 ام الا هبحاص ىلع لضف ادحال سيلو ناقروفلا رجاكو تادارعلا 5

 قارخاو اهتومده ةلا عضاوملا هذه نم فقفوملا باكحا هيلا لصو

 0 لصوو يكل 6 ةاوادمب رماف خيقذوملا كلل ةداكك) عبيمجو قئفوملا

 ريبدتلا مىوجأ نك كلذ ىلعو ةتباصأ هلل. .حارلل ردق ىلع ما

 ؛هللا ٌءلتق نا ىلا فسافلا هتبراح لوا ,ذنم هغئاق» غيم قو

 عضوملا اذه ةدواعم ىلر مث ةّذم ةعقولا هذه دعب ففوملا ماقاو

 ىوجو ىبرغلا وهن ىيب ةهاميف ردقي ام ًايهتي ال هناو #7 عربصو

 مدهلا تاآلآ نم هيلا يانج ام 8كعأف كوه ةلازا دعب الا روك

 نادوسلاو ةجارلاو ةبشانلا ةلتاقملا بضنناو ةلعفلا ىم رتكتساو ؛5

 والا ةرملا هل هدصق لثثم ىلع عضوملا اذه كصقو فويسلا باكا

 اددع لخداو ةاهيف هجارخا ىلار هلل عضاوملا ىف ةلاجيلا خاف *

 وبص لكشا ةقسفلا ربصو تامادو بولا تيبشنو رهنلا !ذشلا نم

 ئبلهملا مافاوف ةتيغاط ةقسفلا ٌكمتساو فّدوملا باحصا هل ربصو

 32 نيسايرلاب» © ريساددلاب ب 1م832 نيساددلاب. 265) 8 هده. 1220

 6 تادارعو. 6 0 كتبشنو٠ 2) 1 و 9 8 هوأدمب. 7 15

 أزحا. 0 نم“ /) 8 رهو 2) طاش 4 ©0628



 نأ ةحس هب

 ثيل "نا مث ' «اهلوحح ىوحا ام قىارحا هل ايفو ىنادنلا
 نراك اه قرطلا ريوعتو قدانخكل رفح نم ئفرشلا بنان 3

 اضيرع اقككنخ ,مفتحاو ةعقولا هله دعب ىبرغلا بناخل ىف لعف

 نيصحتب .هتيانع تكا اكو م ىبرغلا رين ىلا وك يد دك 7

 : ناك هنال روك ةىوجاب فورعملا رهنلا ىلا «ئئابتركلا راد نيب ام

 قرج ٌقَح .نم ناكو نكاشمو هيامعا لزانه لج عضولا اذه

 ىقدنكلو هروسلاو «اهولخا دق عضاومو نيتاسب ىبرغلا رهن ىلا روك

 اودصق 0 عضوملا اذه ىف نعقو اذا برمل تناكو اهب ناطيح

 كلذ كنع فققوملا ىارف هنم عنملاو هنع ةاماكملل هيلا هعضوم نم
 0 ةليبط برح دعب كلذ لععفف ىبرغلا رهن ىلا هروسلا ىئاب برخ# نأ

 ورهن نم ىقرشلا بنالل ىف فقسافلا ناكو ةديعب ملم ىف*

 روسب نينصحتم مريغو منولا نم عمج هيف ركسع 7 ىبرغلا
 مم اوناكف ناعجكشو ثيبخل باككا :دلجا 2و ىدانخو عينم

 روهظ ّ نوجرخلا اوناكو ىبوغلا رسهسن روس نم بورق ا اع نوماحإ

 !ةرمذ ءهيلي امو روك ىوج ىلع # تت تلقو 74 قفقوملا باكا

 ةلازاو كروس ملهو هيف نم ةبراحتو عضوملا اذه سدصقب كفو

 قاوق نم ةلكعو سابعلا ىلا ىلا كلذ ىلع مكقنف هبا( 00

 فّدوملا راصو هب اورمُأ ام اولعفف كلذل بقأتلا ىف هيلاومو هناملغ
 رهفلا لل نم تيطظنذف اذ لاب رمهأو ىبرغلا هذ كك «دعأ نمي

 ترا ؟ ل كإاظ 1 قكفلا 6 ىرتكاد. 1م ( 5ةعرتع] روكر وح.

 2 قوسلاو. 2) 6 عضاوملا ملف. 6) 5 5 5 قوسلا. ر) 5

 هدهم. مر 8 رهنلا. ) 80طم., © نم. 2) ا( ةلجلا 60

 2/) لك اب 012 هز 6 هن 7) 58 ند
 و
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 م41 ٠5 خنس

 ايا رماذ هجوا ةتلت نم شويجناب اهيلي امم قوسلا هذه بصق

 داوق نم اداوق رمأو ىنادمهلا راد ىلب ام اهدصقب د الوم 6 ١ديشار

 ام فنيرف لعفف نا ىلجأ 6 نم اهل دكصقلاب نادوسلا هناملغ

 الكناو 00 ناكو هباكحأ 2000 4 ٌنِماف 0 برممل توعتساو

 جتفاوو اولماكت نا دعب  جباكتا عيمج ىف عماج ىب ناميلسو

 اهيف نوبراكو ماهنع نو.ماك قوسلا مهذهب ثيبخل دادما

 اذع ىلإ مجيرخي ليا ىف ففوملا باص نك سيقو بروح يدنا

 ارث هوصمرضأف * ىوسلا هذه فارطا نم فرط ىلا اولبصو عضوملا »

 ىويراجتب. نابقيرفلا ناكف ؟4قوسلا ةرثكاي رايلا تلصتات ىتجاف

 ىلع عقيف ىتج لالظ نم الع ام ناك بدقلو هب ةطيحص رانلاو

 ببيغم ىلا علاح 1: هذه كتيناكو * ماضعب قرجحأ اهيرف خاناقملا سور

 ىلا هبايجضاو فّقوملا ٍفرصناو اوزجابت رث ليلا !لابقاو سيشلا

 5 0 مشط ..3 دعي د ىلإ ةةيبيفلا عجرو ع

 اونك دقو جتعتماو هلاوما نم دب اوصلخم ام موتنيدم ىلعا يف

 نم انوخ ىوسلا هذه نم جعئاضبو جتاراجت لج لقن ىف اومّدقت
 راجب ففوملا هيف هللا رفطا ىبذلا مييلا ىف هلن ىذبلا لثيم

 © © بناجغ دسقلابب 2242 8 كىسأ. 2 2. 810 5

 2) 1 رماثو 6 تمار |( هر رجا. ر) 8 ]ةيبا )2  6 ع

 00 د طز ةروللا عين ١ 4 © هجين. ©: 7) 2 ليقاوي 2 8

 عيعاط. 7 6 ترد. 05) 6 2-0202 2) كيحمبد يدم



 917 قس هن

 5نتبلقناف اهريبذجو « فسافلا مالعا ىف اهوتبثأت عضوملا اذه لث

 مدا نأ باكصا نأ رادلا هذه ىع نوماحملا كشي ملف 4فقوملا

 نوطاقنلا ىعصو اهلوح امو اهوملسأو ماومزهناف اولجوف اهولع كق

 ىناديهلل اهيف ناك امو تادارعلاو فيناجملا نم اهيلع ناك ام اوقرحأف

 اوذقنتساو ةركفلا رود نم اهلوح ناك ام | اوقرحأو ثاثاو عانم نم

 فققوملا رماف اريثك ادذع تاروسأملا نيملسملا ءاسن نم 00 !ذه ىف

 ناسحالاو ةّيقفوملا ىلا رباعملاو تايريمسلاو اذشلا ىف و نهلمك

 ىلا راهنلا لوا نم >ةمثاق مويلا اذه يف 53 لورق لولا يتلا

 قسافلا باكا نم ةعابمج قتموي نئأتساو رىصعلا' ةالثف لعب

 هنمدخ 0 نا ع 00 هناملغ ا 0 ا

 سكنت نأ 0 1 فرصناو قازرالا مهل ىرجبو 0 0

 ةعامج تلدو «هباكتا اهاريل تاوذشلا رودص ىف :فسافلا مالعا

 رهظ ىف ثيبخلل تناك ةميظع قوس ىلع :» فذوملا ةنماتسملا نم

 بيصخل ىنا رهن ىلع دوقعملا لوالا رسجلاب ةلصتم ّىنادمهلا ر

 2 0 78 هل 00 أ هنا 0 ةكرابملا اهامس ثيبخل ناك

 ىلع كلذ كنع 2 مزعف 07 5 5 ىلأ اورطضأو كلذل

 ©) 0 رجافلا. 28) 8 5. م, © تعلعداف. 2 8.قيبالا هز

 كفيشافلا.؟ 26) 0كففوملا ٠.١ رك) 23 60.1١25 6 خلبكح 6غ 2202

 جيلا )8 ذهبان 2) 8 نا وما. 428 هس. 20 نئاخل.
 ر) (6 ندر 00266
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 ا.ه )"1 ذخنس

 ثيبل لاح ريصتل ىقرشلا بنا هيلع برخ نا دجتا وبا ىلرف
 هفوقولاب سابعلا ابا هنبا ,ماذ هنع ءاللل ىف ىبرغلا ىف هلاك هيف
 راتكب نأو بيصخل قا رهن .ىقفإ اذشلا ةى ءباكا * نم, عمجتا ق

 راد هيف تناك ىذلا عضوملا ف غجرخ اعيج 000

 مدهل ةلعفلا مهعم بخكو بيصخل ىأا رهن ىقرش نم « ئتابتركلا ة

 رصق ىلع ففوملا فقوو ملزانمو رجافلا باكا رود نم ماقلي ام ّلك

 عضوملا اذه ةطايح ىلوتي ٌىنادمهلا ناكو ىنادمهلاب فورعملا

 ةعامج فقوملا كرماو هباكتا ءامذقو ثيبلل شويج ةدق دحا وهو

 ىقو ةلعفلا هعمو ىناديهلا رادل اودصقف هيلاومو هداوق © نم

 جنزلا نم ثيبأل باككا نم ريتك عمجب انصح عضوملا اذه ناك »م

 تكبتشاف .ةبتكواذ ىسقو ةيبصخنم فيناج#و تادارع هيلعو غريغو

 ءابيشل د ففوملا با بعت ا نأكل جاوسإلو ىلنقلا رثكو بول

 ىأ باتا 'لعفو: ةميظع ةلتقم عنم لتقف السلا هيف اوعضوو

 باحصا ىقتلاو *خقسفلا نم هب مرم نمي* كلذ لثم سابعلا

 ' 14 لع ةرحلو زدني اوتاكف ةأسانعلا ىإ باكا فقتوملا

 بصنو اهنصح *دقو ىناديهلا ةراد ىلإ ةاوهتناو نيمزهنم اووف
 اهيلع بونكم رجافلا مالعا نم ءضيب مالعُب اهقحو تادارعلا اهيلع

 اهروسأ ولعل رادلا هذه روست قّفوملا باكا ىلع رّثعتف همما
 ىمرف هرخآ غلبت ملف لاوطلا ميلالسلا اهيلع اوعضوف اهتناصحو

 لابخل اهيف اولعجو اهو عا اونك بيلالكب فّدوملا ناملغ ”ضعب

 ©) 82 بونولام 22) 8 هدم... 2 8 ه6 0 5: )» 2 6( 6. قد

 6) © همس. رك © رام 4 © ةتبخل. 4) 8 اونهساو, © اوبهتناو.
 0 18 باع .22) 8 ولعت:



 م1 خخنس 1

 مرمأ ديلا لآ امو هباضكا لاخو هلاخ ىع ربخل رتكذ

 ىبرغلا بنالل نم هةلاقتنا دنع

 ىلا اخ اهفرخو جنولا ةبحاص لزاتم برخا امل فقففوملا نا و

 كحال ناك الرنم لينف بيصخل قا رهن ىف ةلغاولا لرانملا قضحتلا

 ةلقنو مكانه هلوع هدلوو هلايع عمجو سشسيولقلاب فورغملا ىدوم قبا

 ىو هب منظتعا ىذلا عضوملا نم 2 ةبيرقلا :ىوتشلا ىلا ةقاوشا

 اديدش افعض هرمأ فعضو نيل قوس فرتعتت كعناك قوس

 7 تعطقناف ءيلا ةريملا بلج ماوبيفتف هما لاؤز م شاثلل ىقجبتو

 مارد ةرشع طِرْبْلا ربخ* نم لظرلا :مدتنسع غلتف ةدام َّلك هتغ

 اه نأ ىلا هب ةرمالا لزز رث رق يبل فانصا اولكا رث ريبعشتلا اولكأف

 لكعر وأ ىبص وأ ةأرماب #7 جتحا التخ اذاذ- سانلا :نوعبني اوفاك

 اذا 0 ناكف عفيعض ىلع ودعي منزلا ىوق راص رق «هلكاو هحبن*

 نوتثبتي ةاوناك ث مدألوا مول اولكا رق هيحل لكأو تكن هب الخ

 ثيبخل بقاعي ال ناكو هموخ نولكأتو متتاسفككا م نوعيبيف قهملا
 ؛5 :ةتنيبحح لواطت اذاذ سيعلاب الا كلذ نم اعيتت لكغف نم اذخا

 «<, هقلطا

 اهيف ام :بيهتناو تقرحاو هاد تمده امل فقشاتفتلا خا ركذو

 هيقرش ىلا و لوخت بيصخل ىلا رهن ىبرغ نم ابيلس اكيرط يرخأو

 6) 2 تيناكو 0701550 061206 تناك. ر/) 8 سانلل. ى) 8 اويهيسج»

 14 نم اوعنتماف. /2) (0 ع. و 2) 13 0 6) 2 5 م

 ربلا ىبخ. 7) هريس 20016. مقاغتي. 70 8 جنم لىحا. ) ©

 هوكدل,. 0) 0-8... رث) 8 ءا 0 5. م. .4) ©



 ند

 ارم "11 نس

 لعفف مودع برح ىف اداهتاجاو اًذج كلذب اودادزيل قتعاط

 هتاوذشلا ىف هناملغو هيلاوم نم رفغث ىف فيقوملا ربعو «كسلذ

 تصل ىبا رهن ةفوف ىلإ فيراوؤلا نم فس امو تانيريجسلاو

 لخدملا فيصين ةراجألاب امهلغ نيجيبب اهقيض ثميبخل ناك طقو

 رو هيف ةتجحأل ةرهنلا اذشلا نلخد اذان ةيرخل 6 لتكتو

 نيجنلا .كنيذ علظب فقرملا رماد .هدخ اهجارخا ىلا قيبمسلا لجسي
 لدغ نم اوداعو لامعلا فرصنا مث مميلا كلذ راهن امهيف 4ليغف

 ام اوداعا دق ةرجكفلا اوكجوف كلذ نم ىقب ام علق ماينتسال

 ءافذخأ اتناك ىق نيتدارع بصنب هرماذ كلت هتليل ىف اههنم علق

 اميل و نكئعرطو بيعمل ىتا رهن لايح ماتبصن نيتنيفس ىف

 رماؤ اذشلا تاكا نم ةعايج انمهب لكوو انرقتسا ىتح رجلنالا
 لك ىمر ىف نيتدازعلا باحصا ىلأ مكقتو نيجربلا نيذه 7 عطقب

 وأ لببل 34 كلذ #* نم ءىش* ةداعال قشاغلا باستا .نم اثد نم

 لاو سنع اومكحأو عضوملا 52 ةركفلا ىماكتف راهن

 اوكازا ام .اوفتتسا ىح كلذ دعس ةراضمل هذه .علقب نولكوملا

 © هنن جورخلو رهنلا لوخد ىف اذشلل كلسملا عستاو

 ىلأ «بييصخل نا رهن ىبرغ نم فكسافلا ليحن ةنسلا ةذه ىقو

 «6«ظهجو لك نم* ةربملا 1خنع تعطقناو هيقوش

 210 اكشلاد 218866 5, م. 21 هد. 13-29 ليعف

 ا رز ]> |(صيق) ( هدصب 12ءاطلع ل١ لاح: 0 لايحخ

 ى) © تخيطاو. 2هس3ع 8 رخحانالا اهل. 20 © علقن. 22) 8 هدد

 الك ند 22) 1 ةنمع



 1 خخنس ذأ

 تءاصتأو نيقيوفلا نيب حارسإلو لققلا هرثكف همارم لهس بيصخل

 خقسفلا ٠ 5 اولارا :ففوملا .ناملغ نا رث وضعلا . ةالض_ تبقو ىلا, برثل

 امو اهوضقنو ةلعفلاو نوراكنلا هءاهعطقف اهوزواجو ةرطنقلا نع

 هرما مكحا فسافلا ناكو 2اهاركذ كلل دودبلا نم ختا ناك

 : عارسالا نيراكنلاو ةلعفلا ىلع رّذعت اماكحا دودبلاو ةراحنقلا هذه

 بسصقلا اهيف كلا ىفسلا لاخداب كلذ دنع فقفوملا رماذ اهعطق يف

 ىفسلا تفاوف كلذ لعفف ءاملا ع اهلاسرأو رانلاب اهبرضو * طفنلاو

 دودبلا عاق نم اودارا امأ ىلا نوراكنلا لصوو و اهتقرحأت /ةرطنقلا
 طاشن ىوقو ةدولخدف رهنلا لوخد اذشلا باكا ىنكماو اهوعطقف

 ٠ ىتح 4 هفقاوم ىع رجافلا باككأ هاوفشكف اذشلا ليخدب ناملغلا

 ةركافلا نم لش ةرطنقلا هذه ولتي ىذلا لوالا رسل عب اوغلب

 ىف غيلع علخب نا فشوملا رماذ غنم فيرف نمأتساو ريتك فلخ

 لثم ىف* اوبغيل جعباكصا مجاري ثيح اوفقوي ناو كلت عتعاس

 1ليبق :كلذ. اكو :لوالا وسلا ىلا . ناملغلا ىيهتناو “ديلا .اوراص انا

 5 ىبا رهن ىف لخؤم شيشلو ليبلا ملظي نا فشوملا .« هركف بوغملا
 فارصنالاب سانلا مرماف :ةصف زاهتنا كلذب ةرجفل ًايهتيف بيصخل
 ىلا باتزلاو قيفونملانماوا«4ةيقفوملا ةنيدنملا ىلإ نيئلاش 5

 ربانملا ىلع ”«كلذب أرقيل رفظلاو مدتغلا نم هل هللا يه اب ىحاونلا
 نسحو ههتئالبو هئانغ ردق ىلع هناملغ نم نينسحملا ةباثاب رماو

 ©) 8 ©. و. 00()65 اولا. )8 اهعطعت اهورواحو. ©4) © انركذ»

 6) © نم: /) 2 0 06)3. و027 72 0 اولختت ل

 عمقا. 3 © ابيف.'2) © لبق !كلذو. )8 ةطرفلا 00

 كلذ ارقيلز 8 كلدل رعبل ا 6) © عيالرو



 خنس ١11 0

 ىف كاملا ةيرج هدتحتو اذشلا ىلع لخاملا قيصضيل ةراجخاب

 فقوملا بدنف «هلوخد سانلا 5باهيف بيصخل ىأب فورعملا رهنلا
 نأ اهرماو ناملغلا نم فالآ ا ىف هناملغ دكاوق نم .ميدقثاق

 هيبرغ ىف كرخآلاو هيقش ىف اهدحا نوكيف بيصخل ىأ رهن اينأي

 نم ءاههجو ىف لع امو رجافلا اهحلصا هلا ةرطنقلا ايفاوي ىنح ه

 كعاو٠ ةرطنقلا نع عايلجج ىتح ثيبخل باكا مابراكيف ركسلا

 تناك هلل 0دودبلاو ةرطنقلا عطقل ةلعفلاو نيراجنلا امهعم

 هيلع #7بوبصملا بصقلاب ةوشت نفس دادعاب رماو اهمامأ تلعج

 أران *مرضتو بيصخل ىباب فورعمل وهنلا كلذ لخدتل طفنلا

 مويلا اذه ىف ففوملا بكرف 7كملا تقو ىف ةرطنقلا اهب 8 قوتكتل

 كلذب علغشيل هلفسأاو ثيبخلا ركسع ىلعا نم عضاوم ةّدع يف

 امهباكصا ىف نادثاقلا « مكقتو «ةرطنقلا نع عنملا ىلع نواعتلا ىع

 ىالكنا هنبا ثدوقي مريغو جذؤلا نم 0 باقعا اهاقلتو

 نيب برا 2 تكشدتاف عماج نب ناميلسو 0 .رابآ نب ني كو 15

 ةرطنقلا نع ًالماح لاتق شا ةقسفلا لتاقو تسمادو نبقيوفلا

 اهدعب ام ىلا ؟ليصولا ناو * ريضلا نم اهعطق ىف متيلع ام اوملعو

 ىبا رهن ىلع اهات كيبل ناك ىيذلا نيميظعلا , يرسل نم

 ه) ]8 فريكادور © ليكيور 1ك 14 115 26. 1آرءات ع 2 هل. يرجو

 م 0 8 باهت 060:9: -0 ةعيراب» #4) © اهدحاو.

 ه) 8 اهيهوجو. ركز 0 ايراحشل ى)18 5: 2. /) © نولصلا 8

 خمررعلو» 6) 8 ردحعدل 6 قريكملا 2) 8 املا. 121206 © د

 72) 85 5. "0 2 ©( نقيو 0: 6 كفو 2) ءآ 022: قم

 0( © رجافلا» ر) 8 5. 2. 27) ( لوصولاو.



 ١11 خنس لك

 كلذ نم ةديلع هل* لقع ام ىلع ولولل ىعابص دكقعف نيكتاسأو

 ىنأ ىبا ىلا ثععبو لاوش نم نيبقب نامتل تبسلا موي ضوفملا

 ناكو هالرتي 4 ناك ىذا لبعلا ىلع هليق نم هدقعب جاسلا

 مض املف ناضمر رهش ىف اهيل صخش ناكو هفنوملا ىب نوراه

 © كلذ نم هيلا ناك ام ىلع دعاص موقفا دعاص ىلا كلذ

 كلام نب قوط ةبحر باسلا ىنا ىبا ,لخد اهنم لاوش رخآ ىفو

 06 قوط نب كلام ىب كيا برهو بلغف اهلها ةدراح نأ دعب *

 ٠ ىنتو اهلخدف ايسيقرق ىلا #ّياسلا نا نبا* راص مث مأشلا ىلإ

 © ىليقعلا ناوفص نبا اهنع

 نيب تناك ةنسلا هذه نم لاوش نم نولخ رشعل ءاتلتلا موي ىفو

 /اراثأ اهيذ رثا فسافلا ةنيدم ىف ةعقو منزلا نيبو كبحا 4 ىبا

 ءاهنم هدارم ىلا اهب لصو

 15 10 اهنم ناك امو خعقولا هلق 05 بيسيلا ركذ

 لاغغشا ةذلم 43 .ىراك هللا وع كيبل نا نسل نيد

 متجحاحل ريصن تاوذش كتيبناك هلا ةرطنقلا داما هنلعي فنوملا

 لاقدا اهنود بصنو اهمكحا دق هنا ىط ام ةاهيف دازو* اهيف

 ©), ( جادنك. 6) 0مزس. 2 © كفعل.) ©2) 8 022 كا

 ضوفللا. رك( كرم ىي)8 لخدا. 22( هدم. لص 8 م526ءع01+ ىلا.

 20 2-6 0 010 ١ 2) ظا 61 620 5 302 2 نع. 7) 8 اهبيف.

 هز 0 ضعي نأ 2) © مايل,
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 0 1 دس

 00 لبتسا املك كسافلا بح. نع .انكسع. لاونش' ىماماياو: نانضمر

 ادا ةقسفتلا .ءاقال هيلأ جاتك ام دادعاب رما «لئامو هنّلع

 5 عيمج كلذل

 © «ليلسلا 8 خعيشلا نب ىسيع انفو تناك ةنسلا هذحم قو

 ىلع هنعلب رماو ةماعلا راد ىف كيتعملا نولوط ىبا نعل اهيفودو

 نعلو ةعيلل موي عماط"ل 8دكسم ىلا ضيفملا رفعج راصو ىبانملا

 6 نولوط نبأ لامعا ىلع جادنك م قاحكسال كقعو * نولوط نبا

 © ةصاخلا ةطرش. ىلوو ةيقيرفا ىلا ةيسامشلا .باب ىم. ىّلوو

 ال1 نععا حلا نيلقط نب نجا تنتك, .اهنم) ناضمر سها قو

 ةعم نولوط قدا /ديري ميف ني فيلل رصن ىلا وعدي 0

 ذخأو / سبكاف باوج قخأف رابخأب و باوج هتفيلخ ىم بتك

 ©باودو ..كفيقرو .كلط دل

 هومزهف بارعالاو ٍاسلا ىلا ىبا نيب ةعقو تسناك اهنم لاوش ىفو

 ىلا :ىراسالاو سوورلاب هجوو رسأو تنم لتقف متيب رث اهيف

 ©اهنم لاوش ىف تلصوف دادغب 5

 ضوفملا ءهرفعج دكقع اهنم لاوش نم نتيقب ةليل ةرشع ىدحالو
 ناولحو 7ناّغماصلاو ةذاباردو روزوهش ىلع دَلَكَم ىب دعاصت

 قب ئدوم داوق هيلا مو تارفلا لاعأو ىذقناجرهمو ناذبسامو

 ©) 8 لدايسر 1ك 231ع ليامتو. 20©10ع 8 داعاب لسفأ“ 8) 8

 ا ]1 مودلا كلكم © 8 ليلاس ةزصع 5غ 2) © كىكسملا.
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 )"1 خلل ا“

 قئقوملا ةداوم تاوذش هىم ةّدع تلخدو ةيطنقلاب اهقصنأف

 ىلع معاقل ءٌلملا هلي ليخدم كيان ماا
 نكي ل ىتح اضعب اهضعب تاوذشلا تصف ريصن 4 تاوذش

 كلذ مينولا ىارو لع هالو ةلي>* اهيف نيفاذإلو نيمايتشالل

 5 بيصخل نا رهن ىناج ىم اهب اوطاحاو تاوذشلا ىلع اوعيتجاف

 تاوذشلا مينؤلا لخدو الجوو ارعذ ءاملا ىف هسفنا نوفاذخإل ىقلأف

 ىتح ةناوذش ىف ريصن هبراحو مرتكا ىرغو ةلئاقملا ضعب اولتقف

 هموي /ىف فقوملا ماقأو «قرغف ءاملا ىف هسفن فذقف رسالا فاخ

 و ايلعتسم هموي قاب لزي فو قلزانم قركو بهنيو ةقسفلا براك

 ؛5 هباصعا ىف تبثو ءذتموي ىئاشل رصق ئلع .ىماح نق ناكو قايل

 وهو هنيبو افقفوملا باكا نيب بول لوت ملف عماج نب ناميلس

 نامل ىم: نيمك كهظ.ى يرخ ناب ىلا. هنع لري ثا هكسوا ا

 هباككا نولتقي ناملغلا هعبتاو كلذل مزهناف نادوسلا ففوملا

 يف ةحارج تقولا اذه ىف ناميلس تباصاو # هنم نورسأبو

 ؛ةروج صضعبب هل فير ناك دق عضوم ىف :ديفل ىوهف هقاس

 هباحكص) ىم ةعامج هيلع ىماحو هدسج 5 ورع 1: هبف

 الاس ارفاظ ففوملا فرصناو ءهب طيح رسالا داك نأ دعب انف

 تضرعو رم رابدا ىم اوار امل هفوخ لتشاو ةقسقلا تفعضو

 نو نابع قي اهيف ماقاف لصافملا عجو نم ةّلع كجا ىبال

 2) 1 هدد 6) 8 ىلا هداوقر 10218 0130 مأانات ع ىللاوم داوق.

 2) ]ذ اني 42) لذ |كك (7 هس ويبصن». )0 هزل | مر 3 نمر

 11ش نرنطن0 ١2 2 ايلغتم. الخ 01266. خذورسإبو. 2) 8 وهو

 ددعأ 0 1 هبغل 51 14 هيجول طقسو. 7( 15 ةدقرتح و 6
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 1 )11 نس

 ةكابلاو قارحألا نم اهب لدصصوا اهو. .0 ضايبنكلاب فورعما وراد

 ةميظع ىيدح ةلسلس ذتموي سابعلا هبا عطقو كلذ لقم بهنلاو

 سانلاب قفوملا فرصناو «هتاوذش ضعب ىف ثليكف امتزناحو هلوخد

 ىف 4 مويلا كلذ ىف فقسافلا لن ءدقو رفط لمجأب بوغملا ةالص

 لكم نيماسملا ءانييت نعم ءباع بلغ ناك امو هددلوو هلامو دءسفن

 لمشلا تيبنشنو ءالثلو ممذلا نم هنم نيماسملا باصا ىذلا

 اذه ىف ىالكناب فورعملا هنبا 0 كونا ب لكفالا قب ةبيضلاو

 « /فلتلا ىلع اهنم ىفشا هنطب ىف ةديدش ةحارج مويلا

 «ريصن 2 ةخةنسلا هذه

 هقرغ ببس ركذ

 طفلا ركاب ماهجلا الع“ نشع قاك امل هنا نسل نبا كيج ركذ

 ناك ةرطخقل دسصقلاب انك ىأب فورعشد ا اريصن رمأو تايبكل ةيراصكا

 آد سدا نوح بيصخت قام فورغملا رهنلا ىلع 7 ٍجاسلاب اهلبع نئاخل

 راد لج ام ةداككا جارخاب كرسبز رسمأو هيلع اجذخت ا ناك ىيذلا

 هداوق نم اعمج ؛بارخاو ةرجفلا نم كانه نم ةبراكمل ىتابخل

 رهن لخدف ريصن عرسنف اضيا تيرا ىالكنا راد 8 ىلي امه*

 تلا ايلبخ هناوذش* ىنم.ةلع غ لملا لوا ىف بيصخت قا

 ©6) 15 5 0.0 ىبابنرالاب» م) © عكتتمللا 20 لف 2) 6( 02

 © © هلامو. رك 8 توملا, 15 كالهلا. ى) © 20014 دحالا موي وهو,



 ثيل كم دمي م.

 بصو ةراجشلو باشنلا ىم هب ه«هنوديكي ءاتبخل ناك امم اذشلا

 اذشلا ىلع اهذختا ناك هلا لالظلاب كلذ ريغو باذملا صاصرلا

 ناك نم. فققوملا رهاو اه ييتل راد نم اهنكميل ايس لل 0 ١

 بترو ناملغلا نم اهيف ناك نم هٍيرخأف اوعجرف عوجرلاب:اذشلا ىف

 تداع كلذ ايه املف هولعو كملا لابقا رظتناو ىيرخأ اهيف

 اهيف ناك نم فقفوملا رماف: ثيبخل رصق ىلا ةللظملا تاوذشلا

 اولعفف فسافلا رصق نم ةلجد ىلع عرشن تناك تويب 0 قاوحاب

 نم: اهيلي ام: تلضتاو : تويبلا. هذه ىف: رابنلا .تيمرطسصاف 2

 هباوبا ىلع ننناك روتسو هراد اهب لّلظ ثيبخل ناك هلل. «تاراتسلا

 ناك نمو ثيبخل نتلجتاو قارحالا ىلع كلذ دنع رانلا تيوقف

 هتاخذو هلاوما ىم .هلونم ىف ناك ام ءىث ىلع /فقوتلا ىع. هعم

 نابلغ العو هلك كلذ كرتو .ابراه هيرخن هتاعنما رئاسو هثاثاو

 هيلع رانلا تأي ر ام ةاوبهتناف و هباكتا عم ثيبكل رصق ففوملا

 كلذ ريغو ىلثلو رهوذلو ةضفلاو بهذلاو ةرخافلا ةعتمالا ىم

 لخدو نهقرتسا ثيبخل ناك ىقاوللا ءاسنلا ىم ةعامج اوذطقنتساو

 اههومرضأف ىالكتا' هنبا. رودو تيب رود رئاس .ففوملا ناملغ

 ةعامج ماقف مويلا !ذه ىف هل هللا أيه اب سانلا روس. مظعو « اران

 ىلب ام ثيبخل رصق باب 5 ىلعو عتنيردم ىف ةقسفلا: نوبراكا

 ىف سابعلا وبا لععفو رسالاو ارخلو لتقلا يف. ةاونختأف .ناديجملا

 ©) 8 عدوكم ر 6 دب كد 511 3 95) 5 ِّ 2 5

 4) 8 قارحالا. 6) 8 5. مءو 07 ريانسلا. عر © ةاتنا) را

 0227 )ا ورهداوا 200 تك ا 1 ... 2) 8: ةنكدلكا

 6 ورا

 عا
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 رت ريا 0

 قاف « يقارعلاب فرعي هل اليكو ناعوم ىب دم هجوف ءانربصو

 هتقاوخ: !ذشلا هل قعاو .نامالا نم دارا ام ل١ لخأف ففوملا ركسع

 «ققوملا ءركسع ىلا'زاصف انيكذ ىلا مييلا ىف ةذضبسلا ىف

 مويلأ دىغ نم قارحالل ىصقلاو ثيبحل «ةيراحص ففوملا 2داعأو

 ىدحال تبسلا موي وهو ناعمس نب لمح هيف نماتسا ىذلا

 لمكاو ىر . ىسحا ىف 191 ةنس : نابعش نم كتيقب ةليل ةرشع

 ءهتايريمسو هتاوذش رئاسو انغصو امب ةّيلطملا تاوذشلا دهعمو ةّدع

 ابا هنبا فقوملا رمق ةلاجرلا اهيف هلأ. رباعماو هناملغو هيلاوم اهيف
 و ئثتابتركلاب فورعملا ىيكح ىب دمد# ميراد ىلا* دكصقلاب سابعلا

 عوشي بيصخل ىأب فورعملا رهنلا « ىقرش ىف نئاخل راد ءازإب ىعو
 نم اهيلي امو اهقارحا ىف هيلا مكقتو :لدجد .ىلعو رهنلا 5 ىلع
 نيبترملا رمأو هتنواعمو هداجتا نع كلذب جاغشو ىئاخل داوق لزانم

 8 نيشاور نم ةلجد ىلع ءالطم ناك امل ىصقلاب :ةللظملا اذشلا ىف

 اوبراحو رصقلا روسب هتاوذش اوقصلأو كلذ اولعفف هتينباو ثيبخل

 قزرف اولتاقو -ةقسفلا ربصو. نارينلاب :عوكضنو برح ثشا ةرجفلا

 م غلا ءةينبالاو نيشاورلا كللت نع اوحرح تف هيلع رصنلا هللا

 ت) 2 5 0 كثر د5. نر © ةكحبسلا - 6) © 0200 ه2) 2 ناك

 آخ ركبر ؟10عاتتع 1ءعذدوء ىداغو. 2 8 هيراجصو. رك 8 نا هل

 فرماتمطسسص هع رأدلا مي) 8 ىبامدرللاب د © ىقاندرللاب, 14 قائرللا 5ع

 زلوم ةصص٠ 3 تأ 710. 5212 2. 11نهرو 3. 2( 61 خل 2 © ءا لفض

 ةتلظلاو ا 2-22 رهسأ ور , 102152 رسأ ىحلا : 0117 ىشأورلا٠ 2) لف

 قت بكاصشو : 0 ميكحاصتو 14 انك 2ءع.2 ه) ظ هس. م) 8 نأ



 )"41 نس را

 ريقاقعلا فونصب ىلطملا «شيخاب كلذ ةيطغتو سيماولل دولج

 هب تيلطو كلذ هليعف قاحالا 5ىم رانلا عنمت هلأ ةيودالاو

 ةحارلا هئايلغ ءاعجش اعيمج اهيف بترو «تاوذش 4ةّدع

 راد قارحال مهذدعأو .نيطاقنلا قاذح ىم اعمجو ةبشانلاو

 5 ناعمس نب كح ففوملا ىلا نماتسف « منولا بحاص فسافلا

 نم تيقب ةليل ةرشع ىتنثال ةعملل مدي ىف ةريزوو ثيبشل بناك

 نسلل ىب ديت ركذ اميف هنايثتسا ببس ناكو !ا1 ةنس نابعش

 هتلالضب هنم ملع ىلع هراك اهل وهو هتبحصب ىكما ىف ناك هنا

 ى.ةليلل مددت اعيبج اننكو الصارم كلذ لح مخ تنك

 10 قوغثو لوذ ام راصخل نك تيكنحاب لون ايلف اننلع رّذعتيف نملكلا

 ىلع ىنعلطأو صالخلل ةليلل ىف مريش هما فعضو هباكتا هنع

 ناو الها الو !اذلو بحصتسأ +0] ناب اسغفن تبط دق لاقو كلذ

 كل ىارلا هل تلقف هيلع تسهزع ام لثم ىف كل لهف اديحو وجنا

 هيلع ىئاضلل ليبس ال !ريغص اذلو فّلخ امنا تنك ذأ تيار ام

 15 ةراع كمرلي اندح هيف كيلع ثدح نأ 2وا هب لوصي 8 نأ ىلأ

 نهضيرعت ىنعسي الو نعراع 1ىنمزلي ءاسن ىعم ناف انا اماف

 ىتين نم تملع اب ىنع ربخأف كنأشل ضمأن رجافلا ةوطسل

 ىدلوب صالخلا ©4ىل هللا ايه ناو هتبكع ةفاركو رجافلا ةفلاخم ىف

 اًعم انك ةىشب انيف رىيداقملا ترج ناو كب قاحللا عيرس انأف
270 

 8)2 نسيان, © نييخاي. 14748, 4 طفطءأ سيشل 00000
 رانلا نم. <) 8 لعففت ©2) 8 هس. .6©) (© تاوادح. رك 8

 ىف )8 رفسو وما: 7 8) 0 للي, ' "2 8ةنايراا ١١١ 6ر
 1آ)ءاد0ع 1 لوب 6 20 2 مز 5 يل 0



 ا

 مم نا

 ا ريالا 00

 تعقوف اهماكحآقا ىلع ه سفنا اولي ناف ةنيدملا لوخد ىع اهب

 هلعج ثيبخل ناك ىذلا ناديملا ءىفو هتنيدم نم عضاوم ةذع

 ىلرف  «هراد نم «بيوق ىلا * قدانخل كلت 6 تهننا ىتح اقيرط

 ام قسافلا ةميدم روس ممده نم هل هللا ايه ام دعب فوم ا

 ىبك و ةروعملا عضاوملاو راهنالاو ىدانأل مطل هدصق لعج نأ ايه

 ةقسفلا هنع ىماحت كلذ مارف ةلاجرلاو ليخأ كلاسم 7 اهيف علصت

 رما حاولو لتقلا نم نيقيرفلا ىلا لصوو تيلاطو برمخل تنمادو

 ىفلا ءاهر مايال كلت ضعب ىف ىحبرلل لع دقل ىتح : ميظع

 لك ىقدانكل عنمو لاتقلا تنقو ىف نيقيوغلا 5براقتل كلذو عيرج

 كلذ 7١ ىأر املف “ قاعضوم نع دتازاب 1 نم ةخلازا نع خانم فيوف

 ةلجد ىم م اهيلع مودكاهلاو ثيبشل راد قارحال» لصق ففوملا

 ةاملو :لناقملا نم كتيبشل نسا ام ةرتك كلذ نع ه5 ندعي ناكو

 نمو روس نم أوهر ةردعق نم تبرق أذأ |[كيسلا فكةناكم هرأد نع

 تادارعلاو فقيناجكاملاو عيلاقملاو باّشنلاو ةراكحلاب موصقلا ىلعا

 امل هيلع رّذعتي هراذ قارحا و ناكف هيلع عفأو صاصرلا بيذأو

 اهسابلاو ”اذشلل بشحخ نم لالظ دادعاب ففوملا رماف انفصو

 ©) ]) نسفناب 12) 1 رهو“ 6 نموا 200-208. ىلا. 8

 كتمدرش نأو. رز 6 مهدس< عزا هرعطأ د 1ك ةروخم ا. 10ء120ع 0 ىنح.

 رراط امم 2) كك ظيلخت ١ 6)2© تراقل.: .2) © امد )8 قاو

 © هدم. كلذ. 7) 8 هيلع مجاهلاو. 200) 8 © 0 قوعبز 1١8 هرم.

 نع. رض) 8 هرصق». )1 ك و مر ط اذستلا# 1291206 8 ةسنلاو ر



 من نس ار

 ةىفناوغ اهيف الا نوبراكج ال هنا اونظو ءاهب ٍعسفنا اولغش كق

 ةفسفلا شواثو ىكنم رهن 4 ىلع برقو ةلعفلا هءّدعا دقو ففوملا

 ارث نا .نيمايتشالاو :نيفاذبل نما بال مترعبسا ان ىح 3

 رهن وهو ريك /ىيبجاب* فووعملا رهنلا ىل اوهتني ىتح ريسلا

 ةبيصخل 8 ىا رهنب * 0 فورعملا رهنلا نم لفسا ةلجد نم ذخأي

 برقف لاجيرلاو :ةلئاقملا نم الخ :كقو روك ىوج ىاوف كلذ اولعفف

 7ع دعصو رهذلا كلذ ىلي ناك ام روسلا نم اومدهف :لاعفلا جاو

 روصق ىلا اوهتنأو ةميظع ةلتقم هيف اولتقف رهنلا اوجوو ةلتاقملا

 /اددع اوذقنتساو اهوقرحاو اهيف ناك ام اوبهتناف خقسفلا روبصق نم

 سمشلا بورغ تقو ىف فذوملا ”فرصنان ةلجد ّىبرغ ىلا اهرلمخ

 هيف 7 عرسأف روسلا مدهل دكصقلاو برخل عاداغو ةمالسلاو رفظلاب

 رادب خلصتنم تدناكو ىالكناب فورعم لا راكب مدهلا ل ىتح

 روسلا مده نم عنملا ف ,ثيبخل ليحلا تيعا املف «ثيبشل

 ؛: ىبلهملا نابا نب ىلع هيلع راشأف كلذ «ميسج لاتك فيك

 اودجج الثل فوملا باكا اهكلسي هلأ نابسلا ىلع ءاملا ه ءارجاب

 و ةقوعي ةلع عضاوم ىف قدانخ مرفكج ناو اليبس اهكولس ىلأ

 ه) 8 هت. 65) ( فقوئاوش. ه8 ىكنا 2) اه

 6) 28 برعمسأ ب 6 قروغتسا ر لك نكت ري) 8 5. من. نأ ا ©

 11م3 01: ةاتم12 2. اهم ء()ءال. . ى) 0 هدمت "5 28)2 قباب. "18)2

 /) 2 فعصو. 2) 8 ١دادعأا: ل 2 2205-2

 مسكلا, 4) 8 ىرجاف 5. . م) © رفتخح ؟) 8 عقوعت 0

 قوعل 560 1آ1© هال. اهب.
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 0 م45 زنس

 و مصيهلا د نب 2-2 ىقلف 0 روتفكب فورعملا نيسكل ىبأ

 ©هعايضو هلاوما ىثاطلا سابتساو مصيهلا مزهناف اهيف ىلجعلا

 كديتعلأ جادنك ند ناكسأ در اهنم نابعش نم نيلخ عبرالو

 © ءريكلا ىلع لطملا فسولل لينف ارماس ىلا

 «نيفيس كّلقو 2ادنك نبا ىلع علخ نابعش نم نولخ نامتلو :

 نيفيسلا اذ يس هراسي رج رخالاو هنيمب نع ايمدحا لئابكإ

 و جانب جونو / ناحاشوو جابيد ءابق نيمويد كلذ دعب هيلع عاخو

 نب نوراه هلونم ىلا هعيشو رهوجلاب صصفم كلذ لك افيس كّلقو

 © هدنع اوّدغتو داوقلاو كلكم ىب كعاصو فّوملا

 فسافلا رصق دهأ ىنا باكا قحا ةنسلا هذه نم نابعش ىو 0

 «ديف ام اوبهتننأو

 هيلا ةلوصو ببسو كلذ ببس نع ربخل ركذ
 ١ .٠ ع - ١ * تح

 ناك ىذلا حر ماب امل دا ابا نا ىسكل نب ليحم ركذ

 ةتحوارمو بر نقساقلا ةاداغم نم هيلع ناك ىذلل نع هباصا

 روسلا 5 نملك هلا ملتلا ضعب ءانب دعا كنق تيل ناكو 15

 ةيشع ىف بكرو هب لصتي ام مذهو كلذ مهب فّدوملا ةرفاف

 اذ الصنم يللا تعينك ىقو رصعلا 6 تنقو لوا ىف اياتتعلا نم

 ©) اذ © مئتفكبي (8 5. م.) عا 0 ني ةططاط0 نسل 6

 511012 2 |. ©[ 15 2) 6 مضيهلا 111 01100116 511212 2. 8.

 "الك دلل 0١ 2750 قجاوقك# ٠2:8 نيفيشي 418:3 )8

 نمحاسوو, © نيحاشو. 3ي) © ٍبابيد (1. بوتو) تونو. ) 8
 ةهص., © رب. 182ءكصلع © أ 2) © برحكلل. 6# 8 20036 ناك.

 رز © كت 52 هس) 8 هدصل 7 اذ راهملا“ ه) 8 نوعمكاد.



 م1 نس مره

 نم ارماس نم كيتعمل عم صخش ةناك نم هلك ىلع هناملغ

 نمتعملا ىلا ىنضم نما نم غو اوديف املك توديقف د

 ىلع هاخا هقارفو هثبا كلمو هكلم راد ىع هصوخش ىف 4هلذعف

 لاوزو هتيب للعا لتقو هلنق لواكج نم برح نم اهب وه هلا ءلاخل

 5عغلب ىلاو ىتح مهدويفق ىف هع.م اوناك 06 هلمح م /عقكلم

 © ارماس

 نم هيلع بلغ ئناتسجتل نك اع ةمئره ىب 0من -
 ةدع ىتجا كف ةةمثره نب * عفا, ناكو اهارفو ناسا م5

 اهلها قاف :ةنس ةرشع عصبل «افلس اهجارخ ناسارخ روك نم

 10 © اهبرخو

 لتقف 7 نيب : لو ناينسلو نييسكالا“ نيد خعقو تناك اهيفو

 © ةنيدملا ىلع لماعلا ىسابعلا سابعلا

 ىلع ياسلا نأ نبال فئقوملا نب نوراه دقع ةرخآلا ىدامج قو
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 ىلع مساب نواعملا ريصف ٍياركلو ه0 نواعملا اهداوسو ةقوللا ىئئاطلا

 ©«) 0 هدم. مز8 هده. ه) 8 دونعلا ع4 لعاصلع 2ليقمي.

 ها 0 هلدعف ء © لعتم0لع ىع م20 ىفع 20 برشا /ي) 8 هكلم.

 0 عفان. 0116 0 ل ندم. 2) © نينس م) ب

 نييدرفعلل نيدو نيينسللا 26 وغن رشع هبنهمت ةيرفعلملا 1ك 1161©.

 2 ( 012. ل3 فيوطط هحووز 4 خبحولاو. مر 2 عا 16 111

 كيا نبر طمع ( نتنمونع 10لعرد (دجأ نب كيك. 0) 8 11

 ©[ 12017 نداعما.



 0 الا ننس

 عنب هبوتو هوفيخو هب رورلا لمتعملا ارد داوقلا نم كمتعملا

 ديراو يمالغو ىالوم وج امنا مهل لقو هرك ْذ اميف هب رووملا الا ىف

 ىف اوراص ايلف امريثك اديص هيلأ فيرطلا ةىيف ناف كيصت؛ نا

 لبق ةلونم كف اميذف كينللا 6 دري ل عم راسو يقل هلع

 نايلغلاو عابتلا لحترا مبصا املف نولوط نبا لع ىلا هلوصو 5

 نبا ءالخو ارماس نم هعم صخش نمو كمتعملا عم 2اوناك ىيذلا
 لمع نم مئبرق دق مكنا هل لاقف كمتعملا عم ىيذلا داوقلاب جادنك 0 1 5 2 1 ٠ ا .

 نولوط نبأ ىلا رقرص اذا متناو هداوق نم ةقرلاب ميقماو نولوط نبا
 كلذب نوضرتفا 0 لنج نمو * هدب /نتك نم متنناو كرمهأ رمالاف

 داوقلا لاغتشال دعب كيتعملا لكتري رثو راهنلا ىلاعت ىنح ةرظانم

 لاقف ءىش ىلع دعب عيار عيتجج مو هيدي نيب نيب ةرظانماب

 اذه ريغ ىف 4ذه ىف * رطانتن ىتح انب اوموق جادنك نسبا مهل

 هنال هسفن برضيم 7, ٍغلخدف كدهتعلا برضم نم و غجرخأو عيدبإب 1

 نم ناك ام هبرضم ريغ هب 7 ىسضم 30 برضم ىفقب نكي من

 [َّلَأ مييلا كلذ ىف هباكتاو هتيشاحو ةهناملغو هيشارذ ىلا همّدقت

 نم 70 ىلعو هيلع لخد ةيرضم ىلا أوراص املف هحاربب لأ أاوحريبت

 ” ناشو نويقلا ترضحُأو هباككاو هناملغ دا فاوقلا «نم هلغم

 ه) اوركذ» 2) © 0 2 5 كود 7-0 (0 رانا ىنح.

 تر ]5 هذه ١١ 2) 600:01 و. 14 ذاخ رم 6 نم تنك. 8

 5 5 2( 8 وعم. 6) 8 :تبتاملعو دسأرع. 2(

 هل نأ. اطءاملع © أوجحربل» 0 لا ناك كل



 11 خماس اس
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 تادعلا هباككا دعي نجا ابا باصا اع ربل هدنع حصص امل

 ل ام كعب هرينم ىلع فلحكح لعجو ةدناكلا ىنامالا ينجو

 مل لصا ال لطاي كلن نا اذشلا هبكرو دما قا روهظي ربك هذ

 © عل - ل هوم لاتم اذشلا ىف وأ ىنذلا ن

 5 ليتعلم صخ# 6 لولا ىالمح نم فيصنلل كحد ديل ”تعمانأ] مدل هيف 0

 دخت 0 كعاص 0 ريخاللا 000 0 وريصع قاحكاللا ديرب

 دحا* اهدحال لاقي نولوط نبال 1 مدقو ةرخآلا 0 3

 راص املف قولا ىبالالا 6« سابع نب ني د 0 هيوغيج « ىبأ

 10 لصوملا ىلع لماعلا ناكو جادنك نب ناحسا لعغ ىلإ تيعحملا

 18 نم كيتعم ا عم صخش نم ج ادنك : ندا بتو ريو زخماعو

 او مديقف شمراطخو ناقاخ ى ِل كياو 7كتنت 2 مو رصم ديري

 يلع ضبقلاب 2 هيلا تك كت ناكو 2 هقمقرو و قباوسو علاومأ
2 
2 

 15 نأ 0 . ه ىلع 0 ىلا هلويحو ابسسسي 7 «اغب نبأ

 عاص لبق نم بنالا م«ملا تذفن كقو هلع ىلا راص امل كيمتعملا

 كيتعملا ةعاط 38 + هيأر 6 لم ىلعو عاعم هنا رهطظا عيلع ضبقلاب

 عمه ىم .٠ ناك دقو هيلع نال زكاج ريغ هناو :فيلذأ ناك ذأ

 ه2) © هس. 2) 8:هدض. - )18 نبأ 8)12 5 م 0
 01. 14 .٠ دعو. عا 1500102 ,رر ثطاتآ كطط351 فن ء01559 3

 ماتم 71095 5. 523 (ةصضت 20 20 36). ©) 8 سابع ءاتاطت 55

 دانآال س. 110. 5زنم732 م. 1و أ !"ءلم رز 6١ ليي, طخ ا كوين.
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 3 ل ل91 ذانبس

 نيقب سمكخل نينثالا موب هى كلذو هردص ىف هباصاف ساطٍبف هل

 سلا كلذ نم هلت ام ففقوملا رتسف 891 ةنس ىوالا .يدايج. نم

 ةدتحاج نم كملت هتليل ىف ميلوعف ةيقفوملا ةنيدملا ىلا فرصناو

 كنذب هدشيل 2 ءارجلا ملا نم هب ام ىلع برثخل ءىلا داع مث تابو

 00 6 كاف فعص وا ممعو اهلخدي نإ .«نم ءعئايلا بيلقو

 ىتح اهرمأ مظعو 9 تيظلغح هتلع ةوك عى خئكرألل نم هيلع: هسفن

 رطضأو حاول ب ِجلاعي ام ام مظعأب ةحح داع قل جانتحاو هيلع فيخ

 ىنح عيلع فسافلا و اوفاخو ةيعرلاو دنخلو ركسعلا 7, كلذل

 عبولق ىلا لصو امل اهب اميقم ناك 0 ةعامج هنتنيدم نع جرخ

 ىف *ةتداح هيلع ةّلعلا ةبيعص لاح ىف :ثّكَدَحو «ةبعرلا نما

 نع خاحرلاب هناقتو هباقحصا نم 7 نوريشم هيلع ةراشاف هناطاس

 كلذ ىبأف هماقم ممقي نم «فّلخو مالسلا ةنيدم ىلا هركسعم

 ثّيبخل لمش نم قرفت دق ام فالتثا هيف نوكي نأ 0فاخو

 هناطلس ىف ثداحخل رمالا ظلغو ه«دهيلع هتّلع ةبوعص ىلع 7 ماقاف

 باجتحالا 8لاطا ناك دقو هتضصاخو هداوقل رهظو هتيناعب هللا نف

 نابعش ىلآ سفن اعدوم و التامتنم ماقأو عنانم كلذب تيوقذ م نع

 فسافلا برحن / ضوهنلا ىلع ىيقو لبا املف ةنسلا #هذع نم

 ثيبشخل لعجو «برأل نم هيلع ءابظاوم ناك ام دواعو كلذل 5 ظقيت
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 ١041 خذس زاخو

 ةةباصعلا هدف ربص ىمحا وبا ىار هاملف هباكتا رئاس ىلع

 نكرل دصقلاب سابعلا ابا مما ءاهقعفادمب مايالا لواطتو اهتاماحو

 داجنتا كلذل بدني نأو ادجسم ثيبخل اهامس ىذلا ءانبلا

 مدهلل اوُدعَأ ©اونك ىيذلا ةلعفلا هيلا فاضأو هناملغو هباكا

 ىلع ميلالسلا عضوب رماو هيف اوعرسا ةىش مدع مل أيهت اذاف
 ءارو نم ماهسلاب نوقشري اولعجت انامرلا لعصو ءاهويعضوف روسلا

 ىقتابجاب ةفورعملا راذلا كح نم لاجرلا مظنو ةقسفلا نم روسلا

 لاومالا فقوملا لذبو سابعلا ابا هيف بتر ىذلا عضولا ىلا

 رودو هقاوساو فسافلا روس مده ىلا عراس نمل ةروسالاو مةقوطالاو

 ٠«مدهف ةّدشو ةليوط ةبراحص دعب 8بعصي ناك ام و لهستف هباكتا

 لمتحات هيبنم ىلا لصوو !اذكسم هامس ثيبخل ناك ىذلا ةانبلا

 ورسم قذج ةيقكرلا عوتنيدم "ىلا هبا فصتاو قولا 0
 1 ىالكناب فو ١ رادلا كح نم همدهف روسلا مدهل قولا دلع مث

 ىيبواود ىلا فقوملا باكصا » ىضفاو ىئابجلاب ةفورعملا رادلا ىلا
 5 فرحا تا ه«نئارخ نم ندتازرخو كتّيَبَشل " نيو نم*

 نع سانلا ضعب رتس دق كيدحش بابض ىذ موي ىف كلذ ناكو

 ففوملل مويلا اذه ىف رهظف هبحاص هدرصبي لجيلا داكي اذ ضعب

 ماهس نم قس لصو ىتح كلذ ىلعل منذ 2»جتفلا ريشابت
 لاقي فسافلا عم ناك مور مالغ «دهب هامر ففوملا ىلا ةقسفلا
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 مار 1

 ناميلسو ناعمس نسبا ىراد ىلا ههنم ىهتناو * هيف مدهلا عرسأف

 عيطتسي ال فوملا باكتا 3ىديا ىف عمجا كلذ راصف عماج ىبا

 ناتام تمدو هيلا لوصولا نم ملعنم الو هنع قعند ةقسفلا

 بحاصل قوس ىلا ففقوملا باكا ىهتناو امهيف ام بهتناو نارادلا

 قئوملا رماذ ةنوميملا اهايس ةلجد ىلع ةلظم اهذختا ناك جنؤلا

 ءدصقف ىوسلا هذهل دصقلاب سابعلا نا ةمذقم بحاص كريز

 ن5 ترخأو وسلا كلث تمدقت اهيلع بكأو :كلذل هباعكاب

 اهمدهف ٌىئابجلل ءاهذختا مينولا «بحاص ناك هلل. رادلا قئوملا

 وماو اهب ةلصتم تناك فسافلا نئازخ ىو اهيف ناك ام بهقناو

 وةنب /ديف دنخنا ثيبخل ناك ىذلا عضوملا ىلا دصقلاب هبات

 بذلاو كلذ 8 نع. ةقسفلا ةاماح تكتشف عماخل ردحسم هايس

 نم متيلع بج هنأ مققويو هيلع ةضح ثيبشل ناك ها هنع

 هيف نروعبتيو كلذ ىف هلوق نوقدصيف هييظعتو كجاسملا ةرصن

 تلواطتو كلذ نم نوموري اونك ام فوملا باكا ىلع بعصو هيار

 ذتموي فسافلا عم لصح ىذلاو عضوم لا كلذ ىلع بوخناب مايالا

 اوماكف همعم ربصلا ىلع هسفنا نونطوم لاو هلاطباو هباككا ةبخت

 سلا عدحا بيصيف فقوملا نوفقي اوناك 6لدقل ىتح مهدهج

 فقيو هبنج ىلا 2ىذلا 1هبذكيف طقسيف ةبرضلا وأ ةنعطلا وا

 لد لخديف هنم لجر فقوم ولخإ نأ نم اقافشا » هققوم

 | ١] دذ اعيلاو. | 22) ( دي. ”0)52 او. 26 :08 181)2 

 دحأا. رز © 0 ى) © 20001 يرش ناك“ 7 6 ىلع.
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 ما ذخنس رك

 ىذلا قيرطلا ىع ةقسفلا 5 عنميل نيترطنقلا نيتاه مله هىف

 برر مادتحا تفقو ىف هبادا رابدنتسا ىلأ هنم © نوريصي اوناك

 اولتثخج 4 ناو نيترطنقلا نيتاه دىصقب هناملغ كاوق «نم اداوق* رمأت

 يف هيلا مدقتو امهتسارح نع هتلفغ ىف ةصرفلا اوزهتنيو منزلا

 ةاهيلا اتك لا تالالاو ريشانملا» سوعفلا نم امهل اودعي نأ

 عرست نرغ ناكف اوعرستو اورذاسبنك ميذرلا هل زربف راهشلا للا

 ةئايسمدل ىلع نوديزي  هباككا نم ةءامج ىف 2 ءادنلا وبا و هيلا

 !١راهنلا رحص اولتتقاف مينولاو فشوملا باحتا نيب بركلا تبشنو

 نيترطنقلا ىع موفشكف ةقسفلا ىلع صمحا نا ناملغ رهظ رث

 هعرصف هبلق ىلإ ليصو هركص ىف عاس 7, ءادنلا قاب فورعم ا 2 باصاخ

 داوق 0 نييموهنم و اهوليتحاف هتفيجح ىلع هباكتا ىماحو

 ةلجد ىلا اهوجرخاو اهوعطقف نيترطنقلا عطق نم فئفوملا ناملغ

 15 اوربخاو ةمالس لاح ىلع اوفرصناو دوا ىنا ىلا اميهبشخ اولجو

 رورسو هرورس مظعف نيقرطنقلا عطقو ءادنلا ىنا لتقب 7ففوملا

 وبا مجلاو «ةفاو ةلصب ءادنلا نأ ىمارل رماو كلذب ركسعلا لفا

 هب عقنكما ام روسلا نم ملهو برخأاب هعايشاو ثيبخل ىلع دا

 جوس نع ةعفادمل نع جتنيدم ىف برخاب مولغشف هيلع: سولولا

 2) © 02: 0 7) )2 5 مد 6 عنملا ء) 0 نولصيع ©) 8 نا
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 اا 11

 ةديأر نع فرصنف هباكءا نم لهسا « هيلع وهو ردقا ةشحولا

 ةعستو فسافلا روس مدهل هدصق لعجو ةلجد ىبرغ لوزن ىف

 مدهب أدبي نأ كلذ دنع ةرمأف هباكعال ءاهنم كلاسملا»و قرطلا

 كلذ ىف ثيبخل ريبحت /ناكف 2ىكنمب فورعملا رهنلا ىلي اع روسلا

 عماج نب ناميلسو نابا نب ىلعو و ىالكناب فورعملا هنبا ةيجوت

 اذاف مويلا كلذ ىف :هتبون ىف هتنم* دحاو لك كلذ نم عنملل

 [هيتأي نم ةعفادمل اعيمج اوعمتجا ففوملا باحسا هيلع ةرثك
 مهلا نم عنملا ىلع جنواعتو ءاثبخل تشاحت فذقوملا ىار اًملف

 000000 كسلا رطتم ا هلحأ ملبن لع عمر هرسلا
 تلصتاو كلذ لعفف مهتدعماج#و متيانع ىف كيزيو مداهتجاو
 نيبولمل ىف حار ىلتقلا ”رتكو نيقيوفلا ىلع تظلغو بول
 ال مهاوناكت هحواريو ةقسفلا ىداغي امايا ففوملا 2ماقذ امهيلك

 آلا منجا قنا باكعا ناكو. مايالا نم مهي ىف برخل نم هنورتفي

 ناك ىكنم رهن ىلع اتناك نيترطنقل ةتبخل ىلع يولولا نوعيطتسي

 ىلا ؟ايهنم نوهتنيف بول راعتسا تقو ىف امهنوكلسي منزلا
 | 00 د خانم نولانيت تأ ىأ' باسكا روهط 3 جرح قيزط
 اال 1 فقولا ىارف روشلا مدع قم نولواك ام" امثتسا نِح
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 ربا 0 اركارعا)

 نم ربعي نم ةبراحمب مهباحا مذ هروما عيمج داسفو دنيبدت

 رما نم هحالصا نولواك ام لالصا نم ععنمو موي لك ىف داوقلا

 ه كلت ضعب ىف حايرلا تفصعو هيلا لاقتنالا نوديري ىذلا خركسع

 ةدل ربعي ناك امل ىبرغلا بناخل ىف فقشوملا داوق ضعبو مايالا

 5 هباككأ ىع هعاطقناو ككاقلا اذه دارغذنا ىف ةصرفلا فسافلا وهتناف

 دئاقلا ىمرف اهروبع مارب نأ نم جيولا فوصعب خلجد عانتمأو

 دج رنو 2 هلاجرب هرتاكو هشبيج هع عيبجح ةلجد 0 ىف ميقملا

 فوقولا ىلا الّيبس دجوملا كتاقلا عم 6 نوكت تين كللا تاز

 فاخ امو ةراجشمل ىلع اهايا حايرلا /ليخ فقكا نفك 00

 10 هباككاو كئاقلا كلذ ىلع منولا ىوقف رسكتلا نم اهيلع اهباكعا

 عرخآ نع اولتقف اوتبتف مهنم ةفئاط اوكرداو هعضوم نم جولازاف

 مظعو ةقسفلل ايهق امل سانلا عرج تشان «ةيقفوملا ةنيدملا ىلا

 ه5 ىف لورتلا نم ريد « ناك امييف نجا وبا لماتو عضامشا 3

 ةليح نم نموي ال امو ئتبكا هنا* ةلجم نم بدا 00

 دجي وأ انايب ركسعلاب 4 عقويف ةصرف زاهتنا ىف هباكصاو فسافلا

 ىف لاغدالا ةرثكل سفنتم هيف «هل نوكي امم ةىت ىلأ اغاسم

 عضاوملا « ىلا لغوتنلا ىلع مينزلا ناو كلاسملا ةبوعصو عضوملا* كلذ

 2) 8 هد. 6) 8 مب ©« 2001+ داوقلا نم. ه) ( نم عمجاد.

 27 6 هنلاجرب. 206 هر ريز © ل51 3) 026. و,
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 1 اريل

 ةلجد ىف ياومالا ةاهيف كرو ه مليرلا اهيف بهن هلآ تاقوالا

 ةلتح3 نم ئبرغلا تنال ىف اعضوم هباككاو هسفنل عسوبب 0

 لخنلا عطقب رماو ةريغملا رهنو ليباج ريك نيب اميف هدب ركسعيل

 ةروسلاب نصكو فقدانمغلب فحج ةنأو قدنكل عضوم ٍحالصاو

 بئاون هداوق ىلع لعجو هدايا جقلايتغاو راكفلا تايب ىمأيل ه

 لابعلا هعمو هلاجرب اهيلأ مودغي ةبون مههنم دحاو* لك «ناكف

 27 كلانه هذاضتا ىلع موزع ىذلا ركسعلا و ىمأ م مول 1

 0 نابأ نب 0 / ىلع ليعج 0 1: كلذ قسافلا 7لياقف

 لك ناكف »ب ايون ىنادمهلا رفعج ىب ميعارباو عماج ىب ناميلسو

 رت ىالكناب فورعم ا ا نبأ ناكو هيف بيني هميي قانم 7ك أو 0

 رق ميعاربا ةبون ىف رضح اميرو ناميلس ةيون مي 8لك ىف رضح
 عماج نب ناميلس ناكو رفعج ىب ميعاربأ ماقم تبخل ' مماقا

 ملعو 7 هتبيغب نوبيغيو هروضك نورضح اوناكو 9 هيوخاو ىنارعشلا

 000 100 ىلع* يبدو ةتيراح ىف وواج اذآ ققوملا نا 0

 ٌملخدي ام عم هيلا برهلا نم لواج اميف :ةفاسملا هب ىاحاللا

 ضاقتنا كلذ ىف نأ أ نيركسعلا براقنب ةبعرلا ى م دياككا بواق
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 انك نس 1

 اهبو * اهيسيقرف ىلا راصو هعم جريغو ه«ةقفارلا لها * نم ةعامج

 ىلا اهملسو ةايسيقرف ولول خاف هباخ ليقعلا ناس

 ديري ولول ليبقأو ناأوفص ىبأ 6 برو قوط نب لام نب ديدحا

 © دادغب

 5 ساطرف خل لاك م مداغ دامو سب فقفوللا ليا وبا ىمهر اهيفو

 مدهل اعانب ناك كلا هتنيدم دا وبا لخذ ام دعب ثيبخالل

 فلا ىتثام 4ىوح دق* دكلم نا هدنع صص دق ناكو لاومالاو

 ارود .ءراثأو طايسلاب هيرضو هباككاو هتبارقو هعايلوأ سبحو هيلع

 ءىت ىف“ دج نا ىف اعبط هتبينبا نم ةينبأ ملفو رود نم

 هلعف ىذلا هلعف ناكو اعيش كلذ نم دج ملف انيفد ماهنم

 ؛ة ىف ءادنلاب ققوملا رمذ 4هتبح ىف دعزلاو هنم 7بركلا ىلأ

 دبذ نيببغار كببلا أوعراسف كلذب ىدونف نامالب ذوبهب باكا

 وبا ىارو ؛مهئارظنب قازرالاو علشلو وئاودلو تالصلا ىف ؛اوقخأف

 ىف ,رجافلا ركسع ىلا روبعلا نم هيلع ةرذعتي ناك امل دجا

 ه) © ةقرلا. 1026. 1. ةقفارلاو ةقرلا لعأ. م) 27050 ا

 زي. © طقطعا نايسيفرم ءا ايسرقرم. 5016 برج. ( 4) © 0

 هر ا ( اهيف. 00 3) ان نحو لش "ا

 امم“ /) 1 برهلا و1100 1هدرتنع :ععار>] عدلت 3أ 2) 8 اوهناف

 502 0 ل 1 ةولصلاب. /) 8 لععمت,



 0 م م" فس

 ةلعارعلا فاوق نم رغن ةخاق منش نب « ىمور خا اهيفو

 م3يقن 24ناعط ثلاثللو «ىشخط رخآللو فقيدص مدحال لاقي

 © تلفأو تاحارج فيدص حرجو

 عيبر رهش ىف نولوط نب «ديمحا بحاص فلخ بوثو ناك اهيفو

 كوم مداخل نامزايب اهيلع هلماع وهو ةيماشلا روغتلاب اهنم لوالا 5

 فلخ رغتلا لها نم ةعامج تبتوف هسبحث ناقاخ ىب / جتفلا

 ىلع“ ةونعلو نولوط نبال هامدلا اوكرتو فلخ برهو نامزاي اوصّلختو

 ىلأ وراص ىتحح* رصم نم جوخ نولوط نبا كلذ غليف وبانملا

 د1, نامزاب لسوا ةنذأ  لينف. ةيماشلا روغتلا ىلا ةراص رق: .فشمد

 ىرجاف ءاملا اوقثبو ركبلا :بابو داهل باب الخ اهباوبا سوسرط 2

 نولوط ىبا 1ماقذ اهب ماونصحتف اهلوح هءامو ةنذا برق ىلا

 0 0 مح ىلا ىضم رق ةيكاطنا ىلآ عجبف  فيصنا : رث ةئذأب

 © اهب ماقذ فشمد

 هفلاخ نيح هدي ىفو داوم نولوط ىبا مالغ ولول فلاخ اهيفو

 اهبهنف سلاب ىلا ولولا ”راسو رضم رايدو نيرستقو بلحو ص 5
 نجا ايا ولول بتاك رث ىبالكلا سابعلا ىنبا «هاخاو اذيعس رسأو

 يك

 لجو اهنع صخشف ةّقرلاب اميقم ناكو هلأس ام ىلا دا وبا هباجاف

 © لذ مدر“ 4) لذ كاك 5: رنا 12عكض لع لخا تبلت 2 8 5 نا ©

 (داحلطو هز 1 كلا 0( 8. م (6 هعمل 7 2) 0 همم ريث) 0

 مجاتفز 14 جلقم» يز) 1 هن. 2 هن راس. 2) 6 هع

 ا راصو. 72) 1هل115 دماتتعاتت 158.1

 الهامصحسصعلر نغ ص182 مهغعءاط16. )0  8 جيراعمو
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 يو

 ١] خفس ركرت

 ةزوث نيب هامل نم* ةلفق ىلع بارعالا عطق اهنم مركملا فو

 اهلابحاب ريعب فالآ ةسمخ نم اوحن اوقاتساو «#وبلسف ءاريمسو

 8 ريثك ساثاو

 باغو رمقلا 8#فسخلا ةرشع عبرا ةليل ىف اهنم مركاملا ىفو

 5 موكا نم انتيقُب نيتليلل ةعمل ممي سمشلا تفسكناو افسخنم

 سمشلا فوسك محملا ىف «عمتجاف ةفسكنم تباغو بيغملا َتَقو

 8 رمقلاو

 و ىجيلخل ميهارباب ةماعلا /بوقو دادغبب ناك اهنم رفص ىقو

 عسب ةأرما ىمر هل امالغ نا كلذ ىف ببسلا ناكو هراد اوبهتنات

 10 مالغلا يارخا ىف هيلا تعبف هيلع ناطلسلا ىدعتساف اهلتقف

 مهنذ ا اوحرجو ةعامج اولتقف سانلا هناملغ ىمرو عنتماف

 /, هلرنم بهتو هناملحت ني برهف نالجر ناطلسلا ناوعا نم

 رهاط نب ةهللا تبع ىب* هللا تيبع نب تيك مخ 5

 امأ هيلع ردك امو ميفاربا باوذ هدينبا لبق نم رسل 05 0

 ؛«درب هيلع كهشأو هيلا كلذ ظميلستب هللا كّيبع رماو هل بهن

 © 1 هبلع

 نم افرصنم فئاطلا ىلا رص ام دعب سلا ىلإ نبا هجو اهيفو

 لام 7 (اههيبف يا وه ىموزخملل اوذخان اشيج ةدح هروب د

 8 حالسو

 200 ه0 62) © 5 انأ 0110011 2221« ]4 )ببي روث (8 هما

 111 نودرغد). © 8 ميلمقف 5. م. 2) 2 فتيسكنا 66 267

 اقيسكنتم هن. ندم 0 تو. ١ /) 8 تومو هع مز6 طال
 الكل زب 6 26 ليل 2 6 ةراد تيبهذو. 2 ل 0

 205 5 0 ملسف» 2) (0 عضل سس 2 © 6 امك



 ركل 019 خنس

 © ففوملا ىلا ههجوو نورخل فخا نم ةكم فيرط ىلع جاسلا ىبا

 ص 0 مد 1 ىلا 0 ةريغملا ىأ ريصم ناك اهيضو

 ىلأو اروعف ضاشم 0 نيبع ىلأ 00 0 5 6 طر 0 0

 © 2ردب ء نيتيقوأ ةكمربشل راصف اهلها تويب قرحو ماعطلا بهنف ةدج

 جناعأو خيطلم 0 خاناف مورسأأ ع ادطط ةيلقملا نبا ِج رح اهيفو

 نن

 © / عيرسلا ىلآ هوعبتو ةيغاطلا مزهنان ثذدحلاو نم ىللعا

 نيا لماع ىناغزغلا فلخ ةيمأشلا روغتلا ةيحان نم ةفئاصلا ازغو

 مهسلا غلبف سانلا منغو افلا رشع ةعضب مورلا نم لتقف نولوط

 © ارانيد نيبعبرأ 0

 نبأو ىبشاهلا قاحسا نب دي نب نورا اهيف سانلاب محو
 © قيرطلاو ثادحالا ىلع سلا ىا
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  تادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 ركسع ,نوركلاب فورعملا ىلعلا لاخدا نم 1 ام كلذ مف هذ

 ةليوط 8 ةوسنلقو جابيد 9ءابك هيلعو* ليج ىلع مرخ 5 جل أ

 هارب كتييح 7 كد فق ,ىىتح هب ىضمو نا 3 ةليخح 0

 © لسرلا مدلك عمسسبو جذنولا تح نص

 ه) 2 هدم. 82) 0 خعامج. 1آ2ءصلع 8 وح ه) 8 عانم» 4) 00-
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 ل يي

 “مب نس 1 ١

 جئاص نى ..د كلملا دبع كلو نم لجر جا اهنم ةلدعقلا ىن ىو

 اعدف صختو ثلحو ةيبلس نيب راكب ل لاقي ماسلا 8 ل

 ىدلا 1 ىبالكلا مزهذاذ ىب ياللا م سابع ىباأ هب كف لجا 0

 سشببجو * ركسع 3 6 ندوب مل لاقب ادذناق نواوط 7 بحاص 0

 50 دآ لح 0 000 رهظا اهيفو

 ديري هنا هغلب ناكو جنولا كلم نبأ جنؤلا بحاص لَتق اهيفو

 © لجأ تاب قاحاللا

 ىف هل ممالغ هلتق ٌىناتسجكلا هللا دبع نب دجحا ءلتق اهيفو

 10 هك ىن

 0 بيبح ىب ا ىب ني جاسلا ىبأ ىبإ باكحا  لّدق اهيفو

 © دادغبب هسأر بصنو طساو ةيحان 7 ةيرقلب ىركشيلا

 رس رمتفك 1: نيس نب 1 ةروجاشمك نب 1 براح اهيفو

 © ذيل ىذ ىف كلذو هقلطا رث ريتفك ريجشيك ىبا
 5 0 98 كا تدك

 ىبا ةفيلخ هجوف اهذخاف مسوملا ربخ اهب هجءي هلل *- ةطيرخل

 2) 82 م0214 2051 راكب. 8) 82 شافعر لق 0151 © 8
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 مع “ا ةذذس

 ةعايج ىف ةيشانلا ةهناملغ نم « ناملغ اهيذ سابعلا ىا تايريمس

 اهلها هبراحت اهيف اعماط ةخيريمسلا هلذهل فنوبهب لدصقف جدولا

 ءدوسأ ةيريمسلا ةلتاقم نم.مالغ دي نم هنطب ىف ةنعط هتباصان

 ركسع ىلا نيمزهنم اوُلوو ةلمكف هباكا هدتباف ءاملا ىلا ىرهف

 خئعيكفلا نتيظعن هنم هللا حارأ ىذنح حبلا ى-د أولصي ملف كيبل

 «ثيبشلأ هلنق ناكو مهعوج هبلع تشاو هتابلواو فسافلا ىلع هب

 لجر نماتسا كح نيل قل ل دكاله ىفخو جول مظعأ نم

 0 لا 3 كلذب نيف 0 شرما 00 00 0

 © تالصو ع زداوجإ ةيريهسلا كلت 4 ناك نم عيمج رمأو 10

 ناكو دحالا موي اهنم ناضمر مهش لوا ”ىناك ةنسلا هذه ىفو

 قو عصفلا #تلاقلا دحالا* ىو نيناعشلا هنم ىفاثلا دحالا

 ©رهشلا السنا سماخل دحالا ىفو زورينلا + عبارلا دحالا

 © منزلا بحاصل اليا ناكو: : ىبئاوذلاب دا وبا رفط اهيفو

 دبع نب كسعأو نيكناسا نب 1 نيكتوك دب نجيب خعقو تتناك اهيفو 5

 ©مق ىلع هبلغو نيكتوكدي همزهف ويزعلا
 01 نيك ىلإ مجالا ىا ماب  ادساق .:تيللا نجا وع هنجوأ اهيفو

 ©هيلا هلجو كئاقلا هسأن ىدركلا ” درمرازأ نب هللا ديبع

 ىإ ل5 كا ( ةلطغ 6) 8 ناملغو هاقدأق 5ءنو. 4 جنولا.

 6 6 فوشلا 2) (© هلم . ها1خ ]ني وستا  ر/) © ةمصعسم ا ءلتق.

 كير /) 5 ىحالا: 2) 15 5. موت اتان3505 2220 2
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 ارا فس نسا

 نم «فقيرف هيلا نمأتساو اعيج رسأو اعيمج ذوبهب باكا نم

 اعفد هنع اوعفادو هونواعف ريثك 5فقلخ هعايشا نم نوبهي ئقلثو

 عضاوملا ف نيطلا يف هتاوذش ه تركف روج ءاملا ناك دقو اديدش

 ذوبهب /تلفاذ «ءتاضرتعم او راهنالا كلت نم اهنع املا بضن 4 هلأ

 5 ىلع قع ماقأو هيكل ىَقْذلا ةعيرجاب * ه«بادكا نم نوقابلاو

 اهنم مهيتأت ريم لا تنناك كلا كلاسملا ٌدسو هعم نمو ثيبشل راصح

 اولمحو زئاوذلو علخاب 0. مهل فقئوسلا رمماف مهم نونماتسملا /رثكو

 ؛«قازرالا مهل تيرجأو اهتلآو اهمجنو ةاهجورسب دايلمل :ليخل ىلع
 يوحا كق سوبلاو رضلا نأ كلذ دعب فقئفوملا ىلا ربخل ىهتناو

 ٠0 7توقلا بلطل ىوقلا * ىف قوفتلا ىلا ثيبخل باكا نم ةعامج

 ىوقلا كلت ىلا ريصملاب سابعلا ابا هنبا ”«رماف رمتلاو كهسلا ىم

 نم فخ امو تايريمسلاو اذشلا ىف اهيلا « عارسالاو ىحاونلاو

 و منزلا بحاص * ةنيدم ىلا عوجيلاو لاجرلا ءالوم نيب لوكيل

 ؛ةرماذ «هل سابعلا ىلا ريسع ثيبشل ملعو كلذل سابعلا وبا هجوتف

 ىفضيل ةضماغلا راهنالاو تاضؤفعملا ىف هباككا ىف ريسي نأ 3
 امل ذوبهب 5: صضهنف اهيحاونو 7 ناسباو لدنقلا ىئاوي نأ ىلا هربخ

 6 6 0 6) 8 عمج- 2) لذ ءاق كركم 4) 3 عضوم ا

 ىذلا. زر ظ تاضرنعمملا قم رز 6 ى) 8 نرش 5

 نعدلا دعيركأ. 1106 2ك تابشلا م6) 8 اهجوسب.

 7) 8 مهتاوقأ بلطد كصعلا». 7 5 7) 8 مالسالاو.

 0) 8 دراوأا. رمز ءلجت. 0)77 قشسافلا. 161206 6 جوف.

 راس ىِباو لدسعلا 86 تاسردأو. 5) مهم 2( 6 وهأ.



 010 ا دودبب ةلاعفا نم هيلا, «ييتتا ام ىنع» قفوملا قارن

 000 لع اذشلا بتريو. افركس هءفخ هلل * راهتالا غيمج

 00010 1 ىلإ نيبو ةعايشاو. ةويهو 26 تبع» نءابل .ماظعلا زاهنالا

 ند ةهركس نكما ام ركسو كلاسملا هذه .تسرح .املف « ةااسمو

 ىف ةصرف ارهتنم ماقا ليعفي ناك ام نيبو ذوبهب نيب ليحو راهنالا 5

 لجو اذا ىتح ةلبالا رهن ةموفب نيلكوملا اذشلا باكا ةلفغ

 باكا ملتم تاوذش ىف بيصخل .ىنا رهن رخوم نم راثجا كلذ

 ودلجب اهنحشو همالعا لثم اهيلع بصنو متايريمسو ففوملا
 رهنلا ىلا ىدوي ضرتعم ىف اهب ضرتعاو هناعجتتو مداجتاو هباكعا

 رهن ىلا هنم يمخ ىتح #فقفان رهن كلس رث ىدوهيلاب فورعملا ١

 اهلهاو رهنلا ظفحل ةبّتمملا تاّيريمسلاو تاوذشلا ىلا ىهتتاو ةلبالا

 اد لخاو ىرسا رساو.انغبج .لتقو: هيد عقواف .6نؤلفاغ نوراغ

 نوبهب نم ناك اب ربخل ىهتناو «ةّلبالا رهن ىف اعجار ركو تاوذش

 فورعملا رهنلا نم ؛ذشلا ىف هتضراعمب سايعلا ابا وماق فقوملا ىلا

 فقيرطلا نع ةهعطقيف صضرتعملا ىلا هقبسي نأ اجرو ىدوهجلاب ؛5

 حقو ةعوطملاب فورعملا : عضوملا سايعلا وبا قاوف هنمأم ىلآ ىذوملا

 ىلا ىدوي ةرهن وهو ىديعسلاب فورعملا رهنلا يلوف قوبهب فبس

 ىف «عمطو نوبهب تاوذشب سابعلا وبا رصبو بيصخل ىأ رهن

 سابعلا وبا لتقف برمل تبشنو اهكردأف اهبلط ىف كن اهكاردا

 ه) © ىهنأ: 6) ( لاعفخ. 4 0 دلل نوب ىتلات

 ها ل15 5 1 5 راغخا 0505 51/0 130 50

 دلك هك م10 مر (  ةمانإ 26 هنن 6) 3218 غعطقيف.

 1 ]5 عضوم اب 2 © ف



 6 اكذس اريكرإإ

 «ثيحانض باحات ةلامتسا نم تارا ام كيلق نك كل اس
 همالس هىف لوخدلاو ةدهشيحان ىلا لبملا اوورعشنتسا ىنح جنؤلا

 كوش برح نابداغي سابعلا وبا هنبأو قوم ا لعجو « ءنعاطو

 19 تخصم ًاربف

 1 بحاص ذوبهب ل خنسلا هنف نم بحجر ىو

 عطقل اضرعت 4 8دشراو تاراغ فسافلا باحا رثكا نا ركذ

 ,هدق ناكو باهولا ىبع ىب «ذويهب ناك لاومالا ذخاو ليبسلا

 باكمال ةنيفس فداص !ذذ ةلبجد ىلا ةيدوملا راهنالا قرتكيف

 عبات هعبت /ناف هنم ٍبرخ ىذلا رهنلا اهلخدان اهذلخا قئفوملا

 و ةباككا نم * مق ارلنلا نم هيلع ت2 اديلطا 8 لغبت ا ىنخ

 ةزوكتو * كلذ رثك املف هب اوعقواو هوعطتقاف كلذل عّدعا «دق

 لثم اهيلغ 2بصنواقفوملا 28تاوزشب اههيبضو ةادس ككل

 عقوا ركسعلا لها نم 7« ةرغب رفظ !ذاف ةلجد ىف ةاهب راسو همالعأ
520000 
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 1 1 مك خدم

 أ, لال هذه ىلا ىئاخل باكصا هراص املف ؛نيتنسو ةنس ذم

 ا ادهجو ارض كلذخب مديزيل مهب عاقيالا عباتتن نأ ففوملا

 نم جانحأو ربتك فلخ ىنامالا ىف تقولا اذه ىف كمحا ىنأ ىلأ

 قرقلا ىف اوقرغتف هتوقل ةليمل ىلا قسافلا 5 زيحح ىف اميقم ناك

 كلذب ربخل ىدأتف توقلا بلط ىف 2كسعم نع ةيئانلا راهئالاو 5

 مهتانرعو © نادوسلا هناملغ داوق نم ةعامج رماف «ديمحا لأ ىأ

 اوعدتسيو وايمتسي نأو منزلا اهدانعي ملأ عضاوملا اودصقي ناب

 لعجو هسأر اولمحو ههولتق كلذ ىف مهنم ليخدلا قا ىف مهتعاط

 نوللخي ال اوناكف ساورلاو ودغلا ىلع اوبظاوو اوصرخت العج مثمهل

 ىراسأاو اهب نونأب سوعرو مهنوبلجك ةذعامج نم مايبالا نم موي ىلا“

 ا دابح ند ليحل سلا نيس ل8 ٠ «ينوزسأب

 اذ مهنم ناك نف مهضارتعاب رمأ ففومللا ىنع منزلا ىراسا وثثك

 هطلخو هيلا نسحأو هيلع نم حالسلاب ضوهنو ,0دلجو ةوق

 نمو ناسحالاو وبلا نم هدنع' مهل ام مهفرعو نادوسلا ةناملغب

 لاح فيطت >3 اين احإيش وادي كارح ال افيعض مهنم ناك 15

 نيبرت ئيسكي ناب رما هتنمزا دق ةحارج احورج وا السلا

 كانه +ىقليف ثيبل ركسع ىلا لمحو دوزيو ارحب لصويو

 00005 لك فقولل ناسحا نم ىياع ام :تضصوب رموي ام 8 كنعب

 011 انفانسم“ عيناي نم 5 نب هجر كلل“ ناو هيلا ردصي

 2) 8 ةققتغ لاج. ١ 2) 8 يحبو © ريح ه) 1م © 2005ه

 00 1 نز ( وسلا, 02 ك8 قيلص 2 8:)/1 هل اولعشمب

 2/8 كالكادو. 2 1 0102 2ك 6 ىقلعدف. 216 ردقب.



 ارا خيب ا( ال

 ءاشلاو ريملا فانصا نم هعم ناك ام ىوحو ةريملا «بلج ثيبخل

 «سوةلاو ىرسالا ليحت* ةةريملا اهيلع اولج اوناك كلا ريمخلو لبالاو
 كفلعف فتوملا رمث>ةيقفوملا ىلإ هعم بفك ىقس فو اذ 1

 فيشر ىلا راص ام رهظاو كلانه ىراسالا بلصو اذشلا ىف سوؤلا

 8 ىراسالاو سوعرلاب رما رث ركسعلا راطقا ىف كلذ فيطو هباكتاو

 نم فيشر نم ناك ام اوفرع ىنح ثيبخل ركسع ىلع عقب زيتجلف

 هب رفظ /ىميف ناكو 'كلذ لعفف ميلا ريملا ىلاجع هعاقيإلا

 ىف ىقلاو هلجرو هدي تعطقن فدضفشولا دهب رماف ةريلا بلج ىف

 قزإ

 ه1 غوسو 24 تبرضف 7 ىراسالا قانعأ برضب رما رث ثيبخل ركسع .

 ةلضو: علخ  كيشرل رضاو ,مهلاومأ نم اوياضإ ام نس 0

 مضر: 1نحا وبا رماذ قيشر ىلإ نونماتسملا رتكف هتسك د

 ركاسعلا »م« رتكأك ناك  ىتح أورتكف كرش فيش. 2 مهنه مخ نم

 اهلك هوجولا "خم ريسملا, هباضاو :تيينبشل نع تاعطتنا | 00
 15 فعدن ٠ راصخلل مهب 00 مهل 7 نك كل سلم ُّك مهيلع كيس رصأو

 000 عيماتسب 2 .رماتتسملاو 2 مهمه ريسالا 0 ناكف مهنادبا

 هو
 ربكلاب هدبع نأ ركذيو كلذ نم بدكاعيف و زبكلاب هدللعيع نع

 4) 5 لك © لي: رمل. 65) © اهيلع ريما.

 ء) 400101 ء 14 زهد. 2) 8 ىرسالاو.. 2) © ةزصع هت“ 10كصلع

 8 الاكم. "رو 8 نع ىي) 8 هدم. ([4 طقاك رعشي)» 2

 ىردسالا. 2) 8 ند 02 2 عوصو» ) ( قفوملا #) 0 ريكا.

 2 دعا وم ك0) 8. ه. وذل يرق)ا 6: قمانتساو مز 8لع هن 0عز20ع

 لك 5١ 0 0 بحلب انغ 14: نرتب ان[ 7عع. 721 57 م, © تكفا
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 ماما 1١م خلس

 ثيللا نب ورع ةدنع نم هغبضالا قا ىئب لجأ فرصنا اهيفو

 فلد ىنا نب زيرعلا لبع نب تحل ىأ 0 دهجو دق ورع ناكو

 رانيد فلا ةئابثلث هيلع ردوص امن ورع هجوف لاب هعم مدقف

 انثامو ربنع انم نيسمخو كسم انم نوسمخ اهيف ةيدعو اغينو

 ا ”اطقو  تفذ  ةيثأو هريغو ىتو بوت ةةامتلتو دوع انم

 24 ةميقب ىدهعاو للي ام ناكف رانيد فلا ىنتام ةميقب ناملغو

 ©رانيد فلا ةئايسمخ

 ببسب هراكللاب جلانف ناوملح «لامير نب لئيلشل .علعيك ”ىلو اهيفو

 ضالخ #هل اونمضف * تبش نبا 9 فربر حاب د *نَخأو اميس نوب موع

 8 1 ثسش وما حالصاو اميس نبا

 ىنب نم موقب فقشوملا نب سابعلا نا مالغ فيشر عقوا اهيفو

 ببسلا ناكو اهقارحاو ةرصبلا ليخد ىلع مينولا اوناعا اوناك ميمت

 اوباج ىف بارعالا د نم" اهوا نال ديلا - نيدتا ناك عنا" كلك ف

 رخوم ىف ناو امنغو البار اماعط ثيبخل ةنيدم ىلا ربلا نم ةريم

 ةلبكح رجافلا ركسع روم نم جيتأت انفس نورظتني ريمالا رهن

 اوناك ىذلا عضوملا #ىقاوف اذشلا ىف قيشر هيلا ىرسف عم امو

 لتقف ا بو مهب عقوات ىقاحسالاب فورعملا رهنلا وهو هب اولح

 ركسع نم /”:اوجرخ- اوناك راجت مو 1هنم ةعامج* رسأو مرتكا

 ©) اذ كأ 6 عبصالا 8 ندم. نان 6) 8 ورعع 4 0( هجون. 4

 اكفنا | 20( ءيرف. 72 15 لاض لاين اخ لامر تاتا 735. 1

 لايز 00 لامر هن 732 لامز). 7 6 ورهع» كى لذ هك ©

 <00 (14 قريع /) 501111 عل هج 1ك 20 © هرض 0

 عقاوف. 2 © ىقب نم دك | 7 8 اوجرخا.



 ارا خم مغيب 7 أن

 قرطلا ىلا «ئجكسملا كولس رث لّدنقلا ىلا ريمالا رهن كولس ىلا*

 رايتماو ةركبلاو وبلا نم مهريم تناكف ركلاو هوبلا ىلا ةفيذوملا

 مرماف فقوملا ىلا كلذ /مىهتناف ءذهلل هذه نم* ركبلا كمس

 بنانل ىف و هيوراب ثيوحاب ركسع ناضّتاب سابعلا ىنا مالغ اقيشر
 ةرماو انيصح اقدنخ هل رفك ناو ويمالا رهن ءازاب ةلجد نم ىقرشلا

 فالآ ةسيخ هباككا رايخ .نم :قيشر ىلا مضي نأ سايجلا انا

 ىلع .اذشلا هذه بيترت ىف فيشر ىلا مكقتو هاذسش دل

 ةبون اهنم ةاذش ةرشع سمخ لك ىلع لعج ناو ريمالا رهن ةهوف
 منولا ناك ىذلا ضرتعملا ىلا ىهتني ىتح ريمالا رهن اهيف #جلي

 1و كانه نوكيف ّيجيسملاب .فورعملا رهنلاو :لحنقلاو ابد ىلا هنوكلسي

 تبون ىصقنا اذاذ هب اوعقوأا علاط ءاتتبأل نم هيلع علط ناف

 لثم اولعفف رهنلا ةهوف ىلع نوميقملا هباصكا ب هبقاو اوفرصنا *

 هب م«: كيترتب رمأ ىذا عيضوملا ف فيشر ةركسعف لحنا 0

 لدنقلاو ابد ىلا اهنوكلسي اوناك هلا ةرجفلا قط ” تيعطقناف

 د ٍغيلع نتقايضف رجح الو رب ىلا ليبس هل نكي ملف ىكيسلماو

 ©راصتمل 5 هيلع تشاو بهاذملا

 © دما فخأو ىناتسكخلاب ٠بكرش وخا عقوا اهيفو

 © ناولح ىلاو اميس نب وريع فخأن م ىسنمل ىب ثبش نبأ بثو اهيفو

 ت) 1 5 رش. © 11112 ا 0101 تر © هد كل ف رمعلا. 4) 15

 ربلاو ركجبلا. ه) 8من ا ريزر ©6952 ١ مرا كك رو ©

 هيوران. 710. دانط73 2. 1118 ن1 مز 8 66 6 5: من7 2) 806 2ك

 1 لدسعلا راد © ةصانق اين. ' 6) ©( خابقاع. 7 ل5 ركسعل.

 ][)ءام0ع © فسار. ) 8 هريبدتب 5. 2. 7) © عطقناو. 6) 8
 بكر ددي» 771007 ةدتلا ا 0 0  مرالق ام نويل 7) 6 ورع“
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 7 ا أ يم

 00 لل ىداكو تيب كسع ىلا ةليكيف ةكيطبلا» هلتس

 لاقي ىلاوملا دوق نم ادثق هجوف دينلإل نب ديحا ربخ ديحا
 عطقناذ ءةيحورلاب ةفورعملا ةريزجلاب ركسعف شيج ىف 5 نادمزتلا هل

 ففوملا هجوو «ةكطبلا كمس نم ثيبخل ركسع © ىلا أب ناك ام

 /عنمل ليخ ىف «نيتربنعلا «ىسلمل نب محو ءالعلا نب باهش»
 قوسلا قالطاب مرماو ثيبخل ركسع ىلا ريملا لمح نم بارعالا

 كلذ .ناك ذا * وبلا نم هرايقما نوديري ام لمحو ةرصبلاب مهل
 امل :دمحو باهش مكقتق* ثيبكل ركسع ىلا عريصم #ببس

 نودروبب بارعالا ناكف ىسيع رصقب فورعملا 8 عضوملاب اماقاف هب ارمأ

 مث ءامهلبق ام ومتلا نوراتجيو ةيدابلا ىم 7« هنوبلجي ام 1امهيلا

 نم ادكاق 6 ةرصبلا نع نادمرتلا .ديحا وبا فرص

 ادا ةلاقف اداششل اويروشللا- نب رضيق هل لاقي ةنفارفلا  ناوق

 | اذاني نمل تاييسلاو. اذشلاا ىف هريخ نأب وعلا .اريصن
 م ىبرغ رهنو لقعم رهنو ةلبالا رهن قوت ناو 0سيئل رهنو هرصبلا
 نكابح نب نيح ىتدحو نسل ىب سيح لاق .. «كلذ لعفف اة

 و رصيفو ريصن * ماقع هعايشاو ثيبخل نع ريملا تعطقنا امل لآق

 ةليخلا اوفرصا اذشلاب رحبلاو ”ةكيطبلا نم ةريملا ععنمو ةرصبلاب

 0 نم كيسا“ 6) 8 ناومهرمأ و 560 دصلتد 116 16 2 © 51

 نادمرملا و 112 راومربلا. ) 8 5. ص. 42) ( هنعم 0 © نسح.

 ديح نب باهش ىلآاو © هد. 20. 560. هب. /) © عضوملا ل
 2) 8 اهيل. #) نوبلج. 7) 8 ويحرار 0 زوجرأ. 1710. 8

 80 ا 11 كل 92 5602585 فاسسيكحأ (2 5: ]0 (ب . نانمكا) 0

 5كطلغاتت فكيشخا. 60) 8 5. م., 0 سيخ. 2) 8 5. م., 0 ىبرع.

 4) © طا”. 020. ريصنو (5160 صبق. 7) 0 خكيطبلاب



 اراك نبي ااه

 بيرق عضو كلانه ركسعف ىدوهيلاب فورعملا رهنلا رخوم ىلا

 ا تي ركسعيب لست ريما 8 تناكف ضايفلاب فورعم أ رهنلا هب نم

 0 رهذ رخو دحماقمو كلام ربخ 6 ىهقناف سضاكيعتلا خ_كابس ىلي

 ىلا رجافلا ركسع ىلا ةيحانلا كلت نم ريملا ءعقوو ىدوهيلا

 5 فورعملا رهنلاو ريمالا رهن ىلا ريصملاب سابعلا ابا هنبا هرماف ففوملا

 شيل قفنف (كللنا نم" اةيلا .وهتنا.ام ةقيقحا ”فركل 00

 ةيدابلا ىم دوا دق لجر :وسأري بارعالا نم ةعامج #7 قفاوف

 ةعامج هنم لققف 8سابعلا وبا هب عقواف اماعطو امنغو البأ

 ىلع فيس هناف هسيئر الأ ممقلا نم ”نلفي رثو نيقابلا ةرساو

 !0 تارحالا ككتلوا ناك ام لك 'ذنخأو ايه. نعماف متخا تا 7

 دحا كي سابعلا وبا عطقو ماعطلاو منغلاو لبالا نم هب اونا

 هب لين «امب مربخاف ثيبخل ركسعم ىلا راصف هقلطأو ىرسالا

 سابعلا كا هعاقيأ م نك ام سصولفقلا تخا ىب ىكلام عيرف

 (ة رب لارنالا هلا تييقأو نواررالا هل كنيرحأو سابعلا تا ل0 0
 هل لاقي سشسولقلا باحصا نم ناك الجر كلام ماقم ثيبضلا ماقأو

 3 ريشرهىلاب فورعم ا عضومل اب ركسعسس نأ درهأو و دين نب كيحا

 نم ةلبقي ام ىلا هباحضصا ى ريصي ناو بيصخل كارين ت7

 42 ىلا. 2) 2 © 0.2 2 © 0057 0 4 6 هل 6

 1 دوروو“ 7 ل5 5 0 فرعدلا 0 ىهنا. /) 8 قاوف.

 2( 15 ماسسوولا /( 5 مب سابعلا ودأ هاا رسابسأو. 49 752 لعد.

 2 ظ 2 ربخاف. هر 5 عاطعدا. مر 8 لاومالا. ير 8 5. م. (هصاق-

 ؟0 طب 1. ىب)» 7) 8 وهس رهدلاب. ) 8 5. م.



 ار ا خيش

 ىتح هباككاب اهيلا جا بارعالا نم ةقفر تدرو !ذاف ريم اب غنم

 صولقلا تمخا ىب كلام كلذ لعفف «ثيبخل ىلا هب قات ام ليك

 ايهدحا فرعي « ىمسب ةيرق لها نم نيلجر ةكيطبلا ىلا هجوو
 ليلخل «ءضهنف ثيبخل ركسعب نيميقم انك ليلكلا رخآلاو 5 نايولاب

 اهب اماقف ىمسب ةيرق ©اينأ, فطلا لها نم ًةعامج اعمجو نايرلاو د
 0 ل1 ركسع ىلأ الوأ الوأ خكيطبلا نم كيلا نالمكي

 هلا 2ناجنخرالاو ةقيضلا راهنالا اهب كلست هلل راغصلا فيراوزلا

 ةكيطبلا ككمس داوم تناكف تايريمسلاو اذشلا اهكلست مال

 انركذ ثيح نيلجرلا ىيذه ماقع و ثيبكل ,مكسع ىلا ةلصتم

 عسنأف ةيدابلا نم هب نوتأي اوناك امو بارعالا ريم اضيا نتلصتاو ؛

 باتا نم لجر .ففوملا ىلا نمآتسا نأ ىلا كلذ مادو < هكسع لعا

 رمع نب ىلع هل لاقي صولقلا ىلا نيمومضم اوناك ىيذلا رجاغلا

 فورعملا رهنلاب هماقمو ىارشب نب كلام ربخ ربخأت #باقنلاب فيعيو

 كهس نم :كانه هماقع ثيبخل ركسع ىلا لصي امو ىرانيدلاب

 اذشلا ىف داوم كريز ففوملا هجوف بارعال بلجو ةكايطبلا ؛5

 عقوأف صولقلا 8نتاخا ىبا هب ىذلا* عضوملا ىلا تايريمسلاو

 كلذ لا 7قرفتو ,اقيرف رساو* اقيرف غانم لتقف هركسع لعابو هب
 عمج ىف ثيبخل هدرف الولغم ثيبخل ىلا كلام فرصناو ركسعلا

 ©( 58 ىدسب فرعسو 6 ىلا 12123 5 ىو 6 ىهع 6

 نانرلا اهدحال لاقي. 83 235+ رادولاب ا دمم» رابرلاو. 2 1 رمهمف»

 2) 606 ند ناكنحوالا ةذسع و. ري (666]002. 5ا02-

 ماكر نك ير اط رص مز 8259 2 2) © كلام. 2) ( لحلا

 اكل نم ويد 8 اطفاء يق © هده .ىبات- + 2) © قرفو:



 "16 نسا

 رماو كلذ دعب هرما فالخ اوداع نأ ةبيقعلا ظلغاب 2كعوتو

 ام ةرقاو جئاممأب قأف هل اوصحأت هباكتا نم نيدوقفملا «ءاصحاب

 دازو ٍهنم كلذ عقوم ىسحن جيلاهأو مدالوا ىلع هل اياج نك

 © ءتعاط ىف بيصأ نم فلخ هتطايح نم اوار امل هتاين ةدك ىف

 5 نوري اونك ىيذلا بارعالا نم موقب ةعقو سابعلا أل تناك اهيفو

 «اهيف هحاتجا فسافلا

 ةعقولا هذه هلجا نم تناك ىذلا ببسلا «ىع ربخل* ركذ

 هباكصا ءامدق نم الجر اهالو .ةرصبلا بوخ امل .فسافلا نأ وكذ

 ىلوتي 4 ناكف ضصولقلاب :فورعملا تيعس ىب. ىنوم» نب تجا كل لاعب

 ؛هريملاب اهنوثآيو رابجتلاو بارعالا اهدري «ءفسافلل ةضرف تراضو اهرما ٠

 عتف ىتح و ثيبخل ركسع ىلا ماهديي ام ليحيو تاراجنتلا عاوناو

 نمولقلا ثسخا نبا كيبل ىلرقا ضولقلا ساو انس 300

 ىجا وبا لن املف «اهيلي:امو ةرصبلا :نارشب نب كلام هل لاقي

 ذكتموي وهو اذه كلاي هدجا ىنأ عافيأ اغلا فاخ ةرصبلا تارق*

 ا كلام ىلا بتكف 1ةيتع ىبا رهنب فرعي رهن ىلع 8 ناحيسب لزان

 ةعامج ذفني ناو قانيدلاب فورعملا رهنلا ىلا هركسع لقنب هرمأي
 ىلأ اموق هجوي ناو هركسع ىلا ءلج رارداو كمسلا كيبصل هعم نم

 دري نم دورو :فرعيل ةيدابلا نم بارعالا اهنم ىأي هلأ ”فيرطلا

 ©) © راضحاب. 6) 8 6. ف. :هك8 هميم هرم ونا مرا

 قسافلا. 72 اهب نري. ” 20 اهكسع "08 الوماا

 2) 8راحيست, © ناكسن. 0ع 81300. ما ترا يرو

 261401. 0, 1. 010001006 وريع رسهستن 32م61134ا15, 710. 10: !*ةدب

 72 6 قرطلا.



 انكر )م لممم

 ىف اولغو ىتح موعبتاو ديحا ىنا باككا عمزهف هنوبراجج ثيبشل

 جاجفلاو 6 كىكسلا عانيب تقرفو ةنيدملا قرط هب ه تفاتخاو عيلط

 ةرملا ىف هيلا 2اولصو اونك ىذلا عضوملا نم دعبا ىلا ءاوهتناف

 0 0 تير باكا د ِ 3 اوقرحو اهلبق نلأ

 قا باكا "نم ةنيدملا .ءلخاد ناك نم ريحتف نورخآلا اهفرعي

 ةرتكاأ اهافأاو ىنح ةلجد وح اوعجارتو جسفنأ نع اوعفادو ديحا

 «ليخأف ءاملا 3 سفن "فوق ىم نمو ةخنيفسلا لخد ىم عنف

 ايالساو ةحلسا ثيبشل باكا باصاو لتق نم هنمو اذخشلا باكعا

 عاعم ناعم نبأ راد انريضعإ ىكنيحا ىبا ناملغ نم ةعامج ترسو 0

 ناملغلا داو نم ةعامج ىف جلغم و تخا نب ىدومو /كشار

 /, ©ورتكو منولا هب طاحا رق سانلا نم تبث ىم رخآ اوناك

 ىنتح جباضاو عتسفنا نع 2 اوعفادخ !كتستلا نيبو عانبب اولاحو

 ةخلابدلا 0 امالخ نيتلت 1 رح انو ماقأو اهوبكرف ١قشلا ىلا أولصو

 اوملس ىنح عنع 7» نيعفديو سانلا نومك مريغو جنؤلا هوجو 3 5

 ام راكفلا نم اولن ام دعب جخآ نع. ةلابحلا ىم نوتلثلا لتقو

 وبا فرصناو ةعقولا هذه ههىف علان ام سانلا ىلع مظعو <: اوبحا

 ىلع و 8لذعو خعيج مرمأو ةيقفوملا هتنيدم ىلا هعم نم ديحا

 هيبدتو هيأ, ىف هيلع ”تايتئالاو هرما ةفلاخم ىم عنم ناك ام
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 اوهنننأ. 2 ا رك) © 300164 ىضمو» ق) ل كك © 5:
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 ارا اخدس ار

 © فقعاوص عبرأ اهب نيعقوو كيدش رطم مايا ةخثلث كلذ دعب

 هيلا جرخت هيبا بوح نولوط نب دجحا نب سابعلا «فحز اهيفو
 )دعم عجرف رصم ىلأ هذرو هب رفظف ةيردنكسالا ىلا ديحا هوبا

 © اهيلا

 :دجأ وبا ربع اهنم رخآلا عيبر نم تييقب ةليل ةرشع عبرالو
 ةنيحمي .هماقم ىف ةترق مقوأ لا نعي افلا ةنيحن د د

 ءىنح 4هيلا ريملا لوصو هعنمو راصلو هيلع فييصتلاب ةيققوملا

 رما اهيلا روبعلا دارأ املف ؛هباكتا نم ءريتك فقلخ هيلا نمأتسا

 نم هدصق ةىناك ىخلا عضومل سكصقلاب سابعلا ابا هتبا ركُذ اميف

 0 هداوقو :باككا لجو هنباب هطرج ىذلا ثيبثخل ةنيدم نكر

 و ىكنع فورعم لا رهنلا نيد اميف روسلا نم اعضوصم كيا وبا كصقو

 رهنلا ةهوفل دصقلاب هريزو اًدعاص رماو ناعمس نباب فورعملا رهنلاو
 اروسم هاو: ةتفتاكم ى كرير ىلا متقتو ضروك ىك دا

 ةلعفلا نم هنم دحاو لك ىلا مضو 2ىبرغلا رينل ىصقلاب ىخالبلا

 ؛ةاوديزي الأ هعيمج ىلا مدقتو* روسلا نم ميلي ام مدهل ةعابج

 ةيحان :ٌلكب /لكوو  تيبشل ةنيدم اولخدي .آلآو. مروسلا منك ل
 نأ معرمأو ةامرلا اهيف تاوذش داوقلا اهيلا هجو لأ ىحاونلا نم

 نيذلا ةلاجرلاو ةلعفلا نم روسلا ةمكهي نم* ماهسلاب اومك

 باحصا| لخدو ةريثك ملت روسلا ىف ملتف «هنع ةعفادملل نيجرخ

 ه) باكتا ءاجو ملاتلا كلت عيبمج نم رجافلا ةنيدم دكمحا ىبا

 2( 16 فجرا. 6) © 02:0 4رإط اهوأر 03 ىذموأ 20 اهلا.

 66)2 20034 |ذإ.0 رك ز نرصا مرا كرضا )© هرب روكوكد

 060 5222 20: زان 12 2 161 شء ا 26 5 هلق ىدوعم ا.



 ارا ا فمع

 ىذ رح 5 أل تناك مهلا خعقولا كلذ ىف ناك ببسلا ن

 اص نب ناكر برهو لكيتف" اهاركذا" دلل را عيت نم 0

 بلق بخنف دجا ىأب هقاحو هباككاو رجافلا ركسع نم ئبوغمل ا

 هناقث لحا ليق اميف ناك ناكسلا نا كلذو كلذل ثيبخل

 نالجو تالصو ةرئاوجو علضب هاذه ناّكسلل* دجا وبا رمان 5

 اذ ةلبخا ءاناماو" سابعلا قا“ ىأ  مضو اونا هلا تسيقأو ا اورات
 ناكسلا 0 6 هباككأو 3 ىتح فسافلا و رعق ءازأ ىلا 08اذشلا

3 

 ناكسلا هيف ليخح ىئنلا“ ميلا !؟له ىف نيأتسات /ةروجتو هبذك

 رث ؛ثيبذل كنع نم جورشلو نامالا بلط ىف سانلا عبانتو هيلا

 تيقب ةليلل نيناك اهنا #تركذ هلأ ةعقولا دعب دما وبا ماقا

 )داق كاري ال هس ىلا جلا يحي

 00 عيبر رهش ىلأ هباكحكأا كلذ

 ى نب قي 0 هركسع حابنس تنسأو ورع ممهوز.هف اهيلع ثبللا /

 يف وربع هجوو هباككا اهبهتناف رخطصا وربع لخدو رفغن ىف ثيللا

 ىلا وريم راص مث اريسا هب ىنأر هب رفظف ثيللا نب تبح بلط

 © اهب ماقاذ زاريش

 ناكو هنم نولخ نامتل دادغب تلولر اهنم لوالا عيبر رهش ىو 9

 ه) 2 ادح ناكسلا». نإ © 6101 6 0 رمأو. 2) © !كسشلا.

 مراه دسم او ا رزان هدرا 8)382 هل فني 717) © ركذ. 2 2

 رمكاد براد ز 6 مكان



 ارا فسمي ن1

 ىف هبحاص افهنم: نيحاو لك عراتدكر هليح ىف يللا "ند

 5 ناجرلا ليلخ ميهاربا دحسم ىف ربنملا نيم ىلع هملع هزكر

 رحت فويسلا اًلسو هبحاصل ةيالرلا نا امهنم ىحاو لك ىعتاو

 نم ديح نب نوراه ىلاوم ناعاو دجسملا نم سانلا مظعم

 50 نورا رصقو دارا ثيح فقوف ثيللا نب ورع بحاص ه منزلا

 ةريخملا ىأب فورعملا ناكو «سانلا ملسو ةبطخل ءةذكم لماع :ناكو

 8 ذعيبج ىف سك ذئنيح ىموزحكملا

 © ارماس نع عابطلا ىفن اهيفو

 اهنم .رانيدلا م نزوو اردو ريناند هسفنل ئناتسجلدلا بيض ايش
 10 ةردقلاو كلملا هيلع فيناود ةينامث م عردلا نزوو فيناود ةرشع

 بناج ىلعو هللا لوسر كمد# هللا الأ هلا ال هللاب ةوقلاو ليثلو هلل

 7 ىئناولا رخآلا بناخل ىلعو . ةداعسلاو ىميلاب هللا ىلع كيتعملا هنم

 © هللا دبع ىب دكا

 نب ' ئيونم :نب "ناحسا نب .دمح“ نب نورام اهيفا لكاس تحف
 15 12 ىمشاهلا ,نىسبع

 نيتكامو نيتسو نامت ةخنس تلخد مذ

 تاؤحالا نم اييف ناك :اغ بك * كد

 1 ناكسلاب فورعملا ميهأاربأ نب رفعج نامتتسا نم ناك ام كلذ نذ

 ركذو  ءاهنم محملا ةرع ىف ءانلثلا مي ىف فقفودا تكا

 6 6 زكوم“ 6) 0 20016 هيلعو انيبن ىلع هللا تاولص. )1 5. م.

 2) 8 ط. 1. طهطء6 خرطللا ه) 0 200116 ىلوو... رك) ( 3126 09:

 7 ماردلا 7/0 5 لوبا. 2713 اسم م) 18 ءا 14 ١ ناكسلاب.

“60 160 0 51212 :01 
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 1 كب يس

 1 اندر © هدباحصا ١ نم * طعم نمو ناكر هب فلا ةعوطملا

 اوف ةدعم نمو ناكر كريز عضوملا كلذ ةافاوم ىف عتق هعرلا

 ساورفا 1 هلق لع ليحو علخ ناكورت رم قوم ا ر اذ هب

 ىلع اوزيجأو هباكصا ىلع علو هيدتس ا هناك ريللو اعلي

 ريصملاو هباحصأ لجو هليك رمأو سابعلا ىا ىلا مسظو مرادقا 5

 ءيورخ اوفرعف !اذشلا ىف كلانه اوفقيف ثتيبخل راد «ءازا ىلا هب

 © نماتساذ ناسخالا ىم هيلا اوراص امو نامالا ىف هباحصأو ناكر

 ميعو اوفلخم . اونك نيذلا ناكر باحضا نم كلت « قاتعاس 0

 ناحير جورخ ناكو غباحصاإب ناسحالاو ربلا ىف اره لاق نا

 تيقب ةليلل لحال موي ىف ءاعبرالا موي تناك ذلا خعفقولا سعب 0

 ©1917 ةنس ةكمل ىذ ىم

 كيرد ١ انيحاخكلا هللا نستبنغ نبأ نتو)؛لجقا تسلا ةنع قو

 اك لها هنمنوصخو /قاتمس كا راض“ ىتح ةعب قارعلا

 © ناسارخ ىلا اعجار نانمس 1 فرصنا رق هتنيدم اونصحو

 ةّدشل ةأدبلا ىف ةكم فقيرط نم ريثك فلخ فرصنا ًاهيفو ا

 0 0 دكا فلخا نصم "نم تابف* يتك قفلت ىقمو ل

 دكا قب ملك قلتو سطعلا قم“ هجم ريتكو رعلا ةتنه

 ةئامعبس هنم ركذ اميف ة2اوذخأف مراجتلاب اهيف ةرازف تعقوأو

 © وب لج

 لماعو هليخ ىف نولوط نب دجال لماع مسوملاب عيتجا اهيفو ٠

 2) 7 هدم 27 6 هس 0 8 سورخحا 5. دز 6 ك0 6

 تعايش. 7 15 1 نايسمس 6 نايهمسو 56 1110 نانمست 6

 نتموتنع 14 هز". طءاصلع 0 صخدو. ى) 8 هراكنلاب»



 ار نس رم

 « قفوملا باكتأ طاشن نىم كلذ رسكف عبأود ن " 2 هدي

 ةلجد ىلا هتاوذش عيمج ه مييلا اذه ىف جرخا ثيبخل ناك دقو

 تاوذش ةّذع ىلع فيشر اهنم ءبرضو ةاقيشر اهيف نييراحت

 ركذوم. . :«بيصخل نبا رهن ىلا ىوفابلا صهناو:ترحو اهتم كل

 5 ىرفتلا ىلا متاحد* ام هباحضاو فسافلاب مويلا اذه ىف «لزن هنا

 نادابعو ناسوباو 7 لَدتَقْلاو ريمالا رهن وحن عفوجو ىلع /برهلاو

 ىنارعشلا ىبوم نب 565 اءاوخا ذقسموي برهو ىرغلا رئاسو

 عبجر امهيلا ىهتنا ىتح ةيدابلا :ناموي ايضف ىسيبعو ليج

 اونك ىيذلا برعلا ىم ةعامج 2#برهو ءاعجرف فشفوملا باكا

 0 ىم  نامالا .نوبلطي اوشتعنو. ةرصملا ىلا. اوراصو مقساقلا كش ١
 نأ رمأو ةيققوملا ىلا هلمحت  ىقنسلا عايلا هو هنماف ىجا ىبا

 كلذ ميش ”:لازنالاو قازرالا :ةيلع ىرجبو اولصويو ميللع علخ

 احكير رجافلا داوق ةلج نم نامالا يف بغر نميف 5

 يحس نلوم ناو ظظدلبتو ساو خلا كيد 0 جلاص ىبا

 د هسفنل نامالا بلطي ناكر بنتكف ىالكناب فورعما ثيبخل ىبا

 نم ريثك دذع هيلا ذفنأو كلذ ىلا بيجأن هباحصا نم ةعابجو

 ىنا ةمّدقم بحاص دتثاقلا كريز عم رباعملاو تايريهسلاو ه !ذشلا

 فورعملا عضوملا ىو ىتح ىيوهيلاب فورعملا رهنلا كلسف سابعلا

 2( 8 0 07( 5 فيشر 5. 10و 0 فامسر» 2 5 برعو 0

 برصو. 2) 8 قركنو. 62) 0. لري .١ 0 8 بقنلا لإ

 توهلاان. + 8 ا 6 لدنعلاو. 1آ0عز20ع 2 ناسردأوب 06 راسردأو.

 /)1 وخإ ءا (0 720»* ىضي» 28 نامرود د © ناماي. ران هاف.

 00 5 عل. )ل3 نزضا | 7 © ةزصع و0 6 © تاوم.شنلا.



 5 اللاب نس

 6 بلبل "نبا "ىو ىلع قع فئرلا نبلغ صعب لش هديحش

 ىلا ءهذبنو رزثملا ىع 5 ىلخ ةررتم قلع [ضبفف ايراكخ تقر ٍددأف

 ققوملا باكا لجو ةكلهلا ىلع ىغفشا نا دعب اني مالغلا

 ناعمس ىباب فورعملا رهنلا نع ميفشكف ةقداص ةلج منولا ىلع

 ةجره ربخ هيلا ىهتذاو فسافلا نادي فرط جب اوفو ىتحت
 8 عمج ىف بكرف اهراطقأ نم هتنيدم قفوملا باكا لوخدو هباكا

 هناديم فرط ىف هنوفرعي مو ففقوملا باحسا هاقلتف هباحصا نم

 برقو هودرقأو هعم ناك « نمو هباحصا هنع* قرفتق هيلع اولمحت

 عم كلذ* ناكو هسئب هسرف هجو برض ىنح ةلاجرلا ضعب دنم

 اوعجرف نفس ىلا عوجرلاب و هباحصا فقئفوملا رمأف سمشلا /بيغم 0

 ىتلا ّلك اولو اريثك اعيش ءاتبخل سوح نم اولح دق نيماس
 ناك كقو «قاوساو لزانم فيرحو حارجو لتق نم مانم اوبحا

 ةناسرفو رجاغلا داوق ىم رفن راهنلا لوا ىف سابعلا ىا ىلا نمأتسا

 تيفو ليللا :ملطاو نفسلا ىف علبح ىلع فّقوتلا ىلا ياتحاف
 7 نيطلاب ىفسلا رثتكا فصلف ةرزدل ىيقو 6فصاع لامش حير 5

 011 بج هنم »كتنابف 2دجنتساو هعايشا ثيبخل ضرعتو

 ناك دقو ءارغن اهيذ اولتقو الين اهنم اولانف ةفاضتالا نفسلا ىلع
 رهن ىف* مييلا اذه ىف هباحصاو ىخلبلا رورسم ءازاب ذيبهب

 ىف تراصو م ىراسا رساو نم ةعامج لتقو مهب عقوأف 0 ىبوغلا

 0 اك | هر طباالخا م18 هجسوا ,)2  عملا 8
 نم لك. رك © برغم كلذ عم. م) 8 هس 7) آش )ه, 32
 00 لكلا 0 كل 720:8 انص"لخ ١2 © ه- طو 8
 برخلا 0 8 ىطلاب هل اجلا هل 0) 8 هم

 ررعلا. © ىزعلا. 2) © ىرسأا.



 ا“كب ذئس 6

 اعنتم اضيرع هدجوف ىدنخلا ىلا ليخدف للهس عضومللا كلذ

 ةحابس ةةلاجرلا هميعو مهلويخ هوربعي نا ىلع هباككأ هلي

 اولخدف ٍلوخدلا هنم مهل عستا املث هيف اوملتف روسلا اوفاو ىننح

 كلت ىع ةعفادملل ليقا كلقو عماج ىب ناميلس مهلثاوا ىقلف

 ةمامأ ناكو هبراحف اهنع ْىبلهملا مازهنا هيلا ىهتنا امل ةيحانلا

 مهو هباكتأو ناميلس اوعفادن ففوملا ناملغ نم ةرشع موقلا

 مهباحصا رئاس ىع اوماحو هةيثك !راوم مهوفشكو ريثك فاخ

 بلغ امل دايح نب كمحم لقو 64 مهعضاوم ىلا اوعجر ىتح

 هنباب هسح فسافلا ناك ىذلا عضوملا ىلع فقوملا باحصأ

 :0 عينلا . اورضفأ ع ىذلا روسلا نم اوتعشو' «داوقو ةياكصأ نم نيروكذلا

 جتالاو غلواعم محهلل اودعأ .اوناك ' ىيذلا عاناو هتيكت عنكما ام

 ةفسفلا ىدنخ كعا قئوم ا ناك كقو ملت ةللطع رولا ىف اوملتف

 مويا ملف شانلا نوهنج ا ربعر , هيلع نيف يك ني ارسج

 اونك ىف نات هل ريس نع ماوموهنف اوعاترا كلذ و ةتبكلا

 !ةرجاغلا ىلوف ىئافل ةنيلم فقوملا باكا لخدو هب اومصتعا

 اوهتنا 8م نولتقيو مانوعبتي .ففوملا باككاو * ند ه«عايشاو

 راد تراصو ناعمس ىباب فورعملا رهنلا ىلا اوهتنا ىتح 7 هنم هيلا

 اهومدقو اهيف ناك ام اوقرحأو فقوملا ةباكصا ىديا ىف ناعمس نبا

 ةعفادم اوعفادو اليوط انوقو ناعمس نبا رهن ىلع ةرجفلا فشوو

 ه) 0 20014 ىلع. 4) © لاجرلا.' ) © أريتاك٠ 2) ©( عاعضوم.

 ) 8 30016 حسرح فسافلا ناك. رم © هس. ىم) تيب!

 06 ١ 2) 8 نانو ( هد. 560 25[ دقو, 53

 لضم هضقل 30 7 000 نوجد 7) 8 هد



 نم ارا نس

 هنع اويجاحا هيلا اوهتنا املف ءاملا ريزغ ضيروع رهن وهو « كرتالا

 ماهسلابو ىديالا نع ةةراجملو عيلاقملاو * تادارعلاو فيناجملاب

 ىلا اوهتتناو رهنلا اوزواج ىتح كلذ عيبج ىلع اوربصف ةاهنع 5

 ىلوتف همدهل ٌثعأ ناك نم ةلعفلا نم مقل نكي رثو روسلا

 كلذ هللا رسيو مهحالس نم عم ناك اب روسلا ثيعشت ناملغلا

 ءىتلا ميلالسلا ضعب ععرضحو ةوللع ىلا ليبسلا جسفنأل اولهسو

 مالعا نم اًملع كلانه اوبصنو نكرلا اولَعف كلذل تّدعا تناك

 نم ناكو تاف هنطب ىف مهسب ءسبباث مل لاقي* 'ففومل ناملغ

 هتاقلا ردس نم. اقفوملا باكا :نكع املو: مهتلجو  ناملغلا .كاوث

 نع اولخو ا ةيكوان 'شوقو :ةدارعو :فينجانم : نم .هيلع .ناك ام اوقرحا

 ىف هباككاب ىصق سابعلا وبأ ناك كقو ءاهوملساو ةيحانلا كلث ا

 اة يلمملا ؛ قاباد وق ىلع ىصضف ىكنع فورعملا رهنلا ليخل

 سابعلا وبا مزهظف ايقتلاو هل لمص اع هعفدو مدتضراعمل !لصاق *

 اعجار ىّلهملا تلفأو هباك نم ةاريثك اعمج لتقو * همزهو هيلع

 كارم نصب نااركف ئذلا عضولا ىلا سابعلا وبا ئهتنأو

 نم لخدملا نأ ىري وهو ىكنم رهن رخوم نم فسافلا ةنيدم 0

 ©) © كارتالاب. 6) 8 هدم. كن) ظا ام ل 2) 8 مكحاو.

 ك6 هلا 602 هيصراعم اكحاقل" 6008 رهظو ايقتلا» 72) 0 © ف.

 2) 5 ريتك عمج لتقا 5



 اان 007 0

 ذخا* رث مايرلا كلث بوبه ىضقنأ ىتح فقوملا لهمأف ةريثك
 نم دارا ام هل ًايهت املف رجافلا ةزجانمو روبعلل «دادعتسالا ىف

 6 نم تكل ىن نم نيقب لاهل 000 ءاسعبرالا موسي ربع كلذ

 يف ةريثك ليخ لمح .رماو ةذع لبكاو عمج فتثكا ىف 847 ةنس

 5: 4عيمج هعمو ليخل هىف ريسملا يف سابعلا ىبا ىلا مّكقتو ىفسلا

 رهنلا رخوم نم ةهتارو نم ةرجفلا قأيل جتلاجرو 6 ناسرفلا هداوف

 رهف ىلإ كنعقلاب هالوم ىخالبلا و ارورسم رمأو / ىكنع فورعم ا

 ريصت ىلا مّدقتو هباككا فيرغت ىلا كلذب ثيبخل ءطضيل ّىبرغلا

 هباككا نم وهو سايعلا ىنا مالغ #فيشرو ةزج أب فورعملا

 ٠ ىنأ رهن :ةهوفل لصقلاب ريصن اهيف كلأ ةّدعلا لثم ىف هثاوذشو

 نم عيمجع دجا وبا دصقو «مهبضتناو ةلئاقملا ”اهيف ٌنعأو اهنم

 7 هنباب هنصح* ناك ]دق كثيبشخل ةنيدم ناكرا نم نكرل هعنم

 عماج نب نابيلسو نابا نب ىلعب هدفنكو ” ىالكناب فورعم ا

 5 ىسقلاو تادارعلاو فيناجللاب هفحو ىنادمهلا رفعج نب ميفارباو

 ىقنلا ايلف رين رثكأ هيف عمجو خبشانلا هيف نيعاذ ةمكوانلا

 نم وندلاب نادوسلاو ةصارلاو ةبشانلا هلئاملغ فنوملا وما ناعملل

 رهنب* فورعأ رهفلا نيبو هنبيدو ةخقسفلا عمج هيف ىحخلا نكولا

 2) ( دادعتسالل لنج. . 2) 8 02. . 2.0: لع. ١ 2) 8 نك

 6) © ناسيفلاو. آطعدلع 5 خلاجرو. 14 28 5, م, 61 ةان01321

 12206 8 رماف. مرت 61 وردا /) © فيسلو 50 1ع 1683

 111 2) 5 رسعسأ» 2) 0 258066 ردحدأ .0 6. لا:

 دعاو 8 1010556 لكدأو. /) 0 كفو. 8 082.0 ناك. 7) آطكص

 1676 62و 7 5 ىسدالكاب» 8) لكا 60 075



 ا "7 همس

 ععايشاو منزلا نم فيرف هيلعو روسلا هنم ةعامج تلعو كلاسملا

 جير اوعيتجاف مهب فسافلا رذنو كلانه مهنم اوباصا نم اولتقف

 مدشاجكتو ءاتبخل عابتجا ,سابعلا وبا ىأر املف اضعب مهضعب دجتاو
 هكلانه نم دحع لق عم مهنم عضوملا كلذ ىلا باث نم ةرثكو

 لسرأو !ذشلا ىف هعم 5ناك نميف مهيلا اعجار وك هباكصا ىمو

 000 ١ كلفل (ضتخ ني ةينلوعلا «كناوف, هديلمسي قوما املا
 ناك كفو مومزهو ميذزلا ىلع ءاووهطظف تايريمسلاو اذشلا ى

 منزلا 4 ىلع سابعلا نا باكا روهظ ىار امل عماج نب ناميلس

5 

 يرعلا ريتا ال "ىيقتاذ ليتك عيدج 3 ةادعاصم,زهنلا ىف لغو

 نيلبقم مهبرح ىف 2و سابعلا نا باحكصا ربدتساو هللا دبعب

 مهنع مزهنأ نم بلط ىف /نونعميف مهبراحج نم #ثازإب نم ىلع
 باها فشكناف هلوبط 9 تقفخو مهئارو نم مهيلع يرخف منزلا نم

 0 جنولا نم مهنع مزهنا ناك نم مهيلع عجرو سابعلا أ

 منزلا ىديأ ىف راصو هدنج نم مريغو ففوملا ناملغ نم ةعامج
 هباككأ ىم نيقابلا ىع سابعلا وبا ىماحو دكاطمو مالعأ ةدع ؛5

 :مهعابتو ينولا ةعقولا هذه تعمطأف «#ب فرصناف مهرتكا ملسف

 ةيراح عيجا هشيج روبعلا ىلع ففقوملا عمجأت مهبيلق تّدشو

 رردعلل يفاتلاب .ىاساغلاو. فاوقلا رشاسو .سابعلا .ابا ':وماو.! ثيبشل

 هنيعب موي ىلع فقوو مهيلع اهقيرفتو رباعملاو نفسلا عمجع رماو

 امايا اهفوصع لصتأو كلذ نم تععنم حاير تيفصعف هيف روبعلا دارا

 2) © كانه. 62) ( هرم تر 0 6 ت) 1 هذي 06

 ادعم ىلصم» 706 نوعا ى) 8 8. ر., 0 تقعحو. 1061206 8

 لوبط». رمز 6 تيضاف» ” 6 مهعابتأو. 2 2 ©: ف



 “ب مدس 0 أ

 كلت طبضب ماو «هدظفحو .اسارحا دكشع نم برهلت اقيرط

 اهنم يور نم نفسلا عنمي نم راهنالا ةحوفب لكوو ىسحاونلا

 يورخل ىف عمطي المل ةملثو فيرطو كلسم لك ّدس ىف دهتجاو

 ىلا ميذولا بحاص رجافلا داوق نم ةعامدج لسرأو هتنيدم نع

 : اودجيل اشيج» تيبخل ةبراخ ا هجوي ناو .نامالا هتولاسب قوم ا

 ةعابج ىف ريصماب نسادبعلا ؛ايا فقفوملا رماح اليبس- ميلا لكلا 1

 ذتنيح نابا نب ىلعو 5 ىبرغلا رهنب فورعملا عضوملا ىلا هباكعا نم

 هباكتأ ىم نيراتخملا ىف سابعلا با ضينف وتلا ىذا 7

 ىلهملا بدتناو ٌىبرغلا رهنلا ىصقف رباعم او تايريمسلاو اذشلا هعمو

 ٠ نأ باحصا العو نيقيرفلا نيب برخل 4ترعتساف هبرغ ه هباكصاو

 عماج نب ناميلسب ئبلهملا فسافلا كماو* منزلا اورهقو سابعلا

 راهنلا لوا نم فتموي بولمل نيلصتاو رسيتاك «منزلا نم عمج يف
 هباككاو 9 ىنال مويلا كلذ ىف رفظلا ناكو رصعلا «تمقو ىلا

 ٍهعمو ثيبشل داوق نم نامالا اوبلط اوناك نيذلا موقلا ديلا راصو

 دنع سابعلا وبا وماف يذزلا نم عريغو ناسفلا نم ريثك عمج

 هفرصنم ىف زاتجاف فرصناو ىفسلاو !ذشلا ىلا عوجرلاب هباخحأ كلذ

 ىارف كارثالا رهنب فورعملا عضوملا ىلا ىهتنا ىتح ثيبخل ةنيجمي

 اوعيط ام رهنلا ىم عضوملا اذه ىف جنولا ددع هلق نم هناك

 ىلا عباصصا رثكأ فرصنا كقو توك اودصقف كانه .ناك نميف هل

 هو كلت م لوخد ىف اونعماو ماودعصو ضرالا ىلا اوبرقف ةيقفوملا ةنيدملا

 م) © اظفحو. 2 8) 8 و. مير له »عم نال ان[ 2260 62 2

 4) (ن هت. و... )ين هج. -لكبظ اودعطوا 8)2 ةلوحتل

8 201 



 رك مك اكد

 ا | ىدع رهن 3 كلس مق نيريش فتب ىلا هنم راصف اربخ

 © هتعأر عمج 5 جنولا سشبج ة6هب ىقتلاف رمع ىبأ رهن ىلا جرخ

 رئاصبلا ىوذ ىف هيلع لجو 2 مهتدهاج ىف هللا راضتساف هتونك

 رانا يراك ىف" تانعوتلا“ هللا فكقتفا نباص + يم "تابتلاو
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 قرغو ةلككلا ةينكسأ ام مهففس م ذخأأو اريتك اقلخ رساو كلذ 75 2

 نم و أوك مهنفس نم خا ام ناكف هقيرغت نكمأ ام مهاهنم

 © قفوملا

 ىلا هسفنب قئوملا ربع منم 7نيقب كسل ذكاعلا ىن ىفو 0

 00 تيتو. قسافلا ةديدم

 اهيبلا ةرومع من ..اك ءاجأ نم ىذلا برسلا د

 فسافلا باككا ىم ًءاسنوولا نأ دكذ اميذف كلذ ىف بيسلا ناكو

 مهنم رهظي نم لتق * نم 2 ءالبلا ىم * مهب لج نىك اوار امل

 لاحو* مدخحا مهنم رهظي ملف ةنيدملا مول نم ىلع راصتمل 8 ةدشو اذ

 همرج نع جفصلاو 17 بلا ناسحالا نم نامالاب مهنم 1 يرخ نى يه

 ىببا ىلا 0 نوجرخو دجو 1 7 ىف نوبرهب اولعجو نامالا ىلا اولام

 01 يضل ىلمح :ليبشلا ليلا" اودجو املك نامالا“ فنا

 اهيف 9 نأ ىرب ناك ةيحان لكب لكوف كالهلاب نقيأو ابعر كلذ

 6) © 0 2) 6 هيك م١ معأر. 2 8 مهننيراتك 14

 ”الاعلا ١) عر 1ث 52 80 ير 60 2) كل /) 8 ىرصق

 ]20 نيضم. 8)2 ىلملا. م) 0 ةدصطتس ةدش. 1 جوخ لاح.

 0 جر 5١ 0 7) آذ مهيلا. م) 14 ىم» / 0 5126 ©0.

 مز 0 املكش : 2) 5: هنأ,



 ا"ب ذنس 11

 هعم هنجوز جأو ارخا لواح تراخل ىب قي ناكو فقزولل) هل «ىنساو

 اهذخأف هب تاكا نع أرملا ترجكاعف همع تانب ىدحا قيفو

 ءادنلاو اهجارخاب رما رث ةّدم اهسبحن ثيبخل ىلا اهوُدرَف مينؤلا

 ناكو © ىعتربلاب فورعملا دحا ةههنمو «تعيبف قوسلا ىف اهيلع

 :«ىبلهملا وريح ىف اوناك ىيذلا ثيبخل لاجر عجتتا نم 4ليق اييف*

 اعيمج هيلع علخت ءةنينمو هيولكنا نباو دبدم * منزلا داوق نمو

 نم عيمج دك نسحأو كي لع اليخ / ةريخثك تالصب ادخل

 ةريبلا داوم ثيبخل نع نتعطقناو « هباككا نم #2 ٍهعم هب اوءاج

 ءادنلا اباو الب رمأو بهاذملا هةعم مقأ نم ىلعو هيلع تكسو

 ؛٠ هيلع كمتعي ناك نيذلا هباحا ءامدقو ه«داوق ءاسور نم اهو

 دصقلاو جريغو منزلا نم فالآ ةرشع ىف جورخلاب مهتككانع فتيو

 راهنالا هذه نم جورخلو كسالا ىننا رهنو © ةأرملا رهنو* مريدلا رهنل

 ماعط نم 2#ادجو ام ذخاو نيملسملا ىلع ةراغلل ةكطبلا ىلا

 نم اعريغو ةريملا نم هدري ام فقوملا ركسع نع عطقيل ةريمو

 15 نيبح لصقل فخوملا بدنف اهيحاونو طساوو مداسلا ةنيدم

 سابعلا ىبأ ملقم بصحاص كربنز هالوم وبيه ربخ هبلا ىهننا

 لاجرلا نم راتخا نم هيلا مضو مهيبلا هباحصا ىف سوهنلاب هماو
 نفسلاو فيراوزلا ىف ةلاجرلا لجو تابريمسلاو تاوذشلا ىف ىضف

 كانه م فرعي ملف ريدلا رهن ىلا راص ىتح ةائيثح فافخل

 ترزق 26 078 6) 8 16)200 وبأر 01100 01100116 14 هت.

 هم 8 و. رن. 2) ( هرم. م) 5زع (0 د051 0100 285+ نبو 60 نبأو

 2 هنسمز 1 كيلبمو :كلكدرد ولد نم“ 5نم5أ خ+نيثم 011: 110

 /) ( ريتك. ىم) © ىنددلا 1 ال اولحا *2) 2 اهينحلا

 اييبحت 43 0س 66 0



 11 ا" لس

 كلذ لعفف ةهج لك نم هنع ريملا داوم عطقو هاهب ةيراكاو

 ةحمارلاو ةبشانلا نم نوراتخملا اهيف بترو تاوذشلا 5 تحلصأت

 تناك 4 هلأ عضاوملا ىف اهبترو «عيجا اهرما مكحا اذا ىتح

 ىلع هتاوذش تلبقا اهيف 6ثيعتو ثيبخل تاوذش اهيلا كصقت

 ىف سابعلا وبا مهيلا جرخت اهيلع ترج ىلق تناك كلا ماهتالاع 5

 كلذ اولعفف هتليح اولمك نا اذشلا وباككا رئاس رمأو هتاوذش

 مهنوفذقيو لامرلاب مهنونعطيو ماهسلاب مهنوقشري اوقفطو موطلاخو

 سابعلا وبا مهعبتو نيمرزهنم اوّلوف مههوجو هللا برضو ةراجخلاب

 تاوذش كثلت مهل قغو بيصخل ىبا رهن 7 عوجوا ىنح هباككاو

 :نيحالملاو ةلتاقملا * نم اهيف امب مهتاوذش نم نيتاذشب رفظو

 ىأر اهكجركت ؛مهنم هب رفظ نم قانعا بورضب سابعلا وبأ رماف

 هرصق ءانف ىع اذشلا جارخا نم عنتما هباحتاب لزن ام ثيبخل

 ولخ هلأ تاقوألا ىف الا طشلا اهب اوزواجج نا هباكأ عنمو

 هذه سابعلا وبا مهب عقوا ماملف «قفوملا تاوذش نم اهيف ةلجد

 اونموأف نامالا ثيبخل باككا هوجو بلطو مهعرج لئتشا ذعقولا 5

 ركسع ىلي ىذلا روسلاو 7” ىكنم ركسع ظفح هيلا ناكو 7ىمعلا

 فئوملا هلصوق هباكصأ نم ةّدع عم اليل هجورخ ناكو ففوم ا

 اهتلاو ”اهتيلك< باود ةّذع ىلع هلجو هيلع علخو ةريتك تالصب

 ©) 0 هده. 62) 8 تحكيصافو 0 تكلصاو. 28 هده. 4) 8

 ىخلا عضولا٠ 2) 18 5 مار( تعفو 5. د ١ /) 1 اهتاداع .'2)(ب

 عيمج باككا. /) 8 اوعو. 2) 8 نيحالملا ةصخص. 18ءام0ع

 10. ابا مصاو. 2# 0 © و. 2#) 8 معلا. #) 8 و. م. طلع عا ةمظقم
 156 20 ىكنم 0 ركسع. مئزالف 57 0 اهماكاب. 2 16



 م“ب خنس 151

 خلقل لعفي ناك امك قياع مادقالاو جلانق نع ةرمح ىباب فورعملا

 وهو ريصن عم ذتموي ففوملا تاوذش رثكاو اذشلا نم هعم ام

 نا اوفاخو ففوملا ركسع ءلعا ةكلذل عاتراف ه«اهرمال ىلونملا

 يلع دروف اذشلا لضف نم عهعم امب ج نوسلا عكسع ىلع مدقي

 ةرمأف ©ابانجب اهئانب ىف ملقت ففوملا نك تاوذش لاخل هذه يف

 ,ركسعلا اهدروي ىتح !ذشلا نم هعم ءامييف اهيقلتب سابعلا ابأ

 اهب ىتاو تيلسف ةلجد ىف اهيلع منزلا ضارتعا نم اقافشا

 ىف داهتجالاو اههضراعم هباكصأ رماو هتاوذلش 3 كثيبشل

 !0 عاجت سابعلا نأ ناملغ نم مالغ عرستف كلذل و اوضهنف اهعاطنقا

 ىلع ٌدشف هعم نك تاوذش ىف 7 ئاركحلاب فعي فيصو هل لاقي
 عطقناو بصل 5 رسيهذ مهب ىقاو ىتح مهعبتو اوفشكناف جذؤلا

 كتقلعف :فيضم ىلا ىهبتناو ةمهتاوذس هيلع* ارك ميشا 5

 نتحكنجغ مهتاوذش ٠ءضعب فيداج# هتاوذش* ةضعب فيداحج

 !ة هبناوج نم :«دوفنتكاو نورخآلا هب 7 طاحاو ٌطشلاب 2 تفصقتو

 5 ابر كعرص ناك نمي مهبراحت روسلا نم جنولا هيلع ردكلأو

 «بيصخل ىبا رهن اهولخدات مهتارذش منزلا فخاو اولنق ىنح

 السلا ىم اهيف امب ّةملاس ”ةيبانلل تاوذشلاب سابعلا وبا ىفاوو
 اهلك تاوذشلا رما كلقتب سابعلا ابا ىمحا وبا هرماذ لاجرلاو

 ©) © ..كلذلا ' 0")25 023:77 28 ةرص. >> 2) 8 5 مر

 © 8 نمي رك 8 دماوع' ج) 0 ضهنفت 28 ئئاركشا» 4

 هيلا مهتاوذش 5. »0 4#) 0 تفصلو. 47) 0 طاحو. #) 8

 هوعسكاور ( دوفيسكاو» نر ل 21 250 هز (0 ©. و



 اذيلأل ا“ خنس

 جتنيدم ىف سوئؤرلا تيطقس املذ كلذ سابعلا وبا لعفف «هركسع

 0000 ملك ةزينف مياس ندير يلييقلا_ يللا تع
 8 ههيومو رجاغلا بذْذخك

 ةعقو ياسلا ىببا نبا باكال تنناك ةنسلا هذه نم لاوش ىفو

 هركسع ىلع اوبلغو هتمّدقم اهيف ءاولتق #ٌىلكعلا مصيهلاب 5

 8 مةوونخلف

 و بحاصل شيج عم ةعقو ؛كييزل تناك اهنم ةدعقلا ىذ ىفو

 ريتك اعلا ةايبتو عانم كرو لدك رعب نبا هنا جذرلا
 ةعقولا هذه ببس نع ربخل ركذ

 اهيضف مل تلعف تاوذش فاختاب رما 8ناك ينولا بحاص نأ ركذ

 عيضب ام 0 غانم دحأو لك مزلأو : ىجرولا ىب * كحاو ىموولا

 ةامرلا اهيف بترو ةاذش نيسمخ ءاهر 7نناكو اهنم ةديدي ىلع

 ”هريسملاب عرماو هحالسو تدع لامكا ىف اودهنجاو سامرلا باكو

 ,ففوملا باكتا برحن ضرعتلاو ىقرشلا بنامل ىلا روبعلاو ةلجد ىف 5

 ام لك هاو 0«ىكي مث* هنال ةليلق ذتموي ففوملا تاوذش ةدعو

 رجكبلا خوف ىف 7 قرفنف اهنم هدنع هن نأك امو هذاا ومأ 0 نآك

 رجافلا ؟ناوعا رمأ ظلغف ربملا اهنم منولا أي هلأ راهنالا ةوفو

 )00 ت1 ىفرلا اذه نم هاذش نعب هاذش خا هل ًايهتو

 )© هرج 8)5 تاو. )0 رهظو. 8)2 لحعلا) © مضيهلا

 ىلعلا. ه6) 8 اومدسه. #) 0 تاو. ى) 0 بحاص. )18 هدد

 2) 8 ىسورلا» © ىحدرزلا ن١ 2) © هجيب 200 ناكو. 58
 ويسلابب 7) © مهبرحو ففوملا باكحال ضرعتلا قو. 6) © ام.

 م) 8 5. م., © قرفيف, 14 )0 اهقرف. 47) © ناوعالا»



 لا

 ا“كب خمس 11ه

 رادحاالاب كريو سابعلا ابا رمأف فقوملا ىلا « غعوجر ربخ ىهتناو

 امالغ رماو ةريبع نم مهوعنميل رهنلا ىلا مهنوقبسي ةتاوذشلا

 هناماغ نم ريتك عمج ىلع ةدايق هل نبات مهل لاقي ةناملغ نم

 كا مهعم ردحنيو فقيراوزلاو رباعملا ىف هباكحكا ليك نأ نادوسلا

 انذي ميكردأف اونك تيح مب عاقيالل هللا ءادعا هيف ىنلا عضوملا

 :كليوط ةيراح مهبراحت مهبلا جوخ ا ثيوجاب هباككأ ىف نباث

 هلجر ةثامدممخ ءاهز ىف هباكتأ نم وهو هعمج اولبقتتساو هل اوتنثو

 مهيلع ٌبكاو مهقكص رث 24ديف اوعمطو اولماكت اونوكي رث مهنال

 ءاملا ىف ٍيِحلمو فقيرغو ريساو لوتقم نمف مهفاتكا هللا هكنمف

 10 ةلجتد ىف تايريهسلاو اذشلا هتطقتلا *حابسلا ىلع «هرادتقا ردقب*

 سابغلا ويا قوضناو .« ملكا لا شيل قللق نم تلقي .ملخ رونلاو

 ىعراسالا تَدصو تاوذشلا ىف سوعولا ناقلع .كقو: تنولاث ةعمو جتدغلاب

 اوسلبا وار املف جعايشا هب اوبهريل قتنيدم هب /اوضرتعاف ءاهيف

 ىنأ ىلا ىهتناو ةيقفوملا ىلا سودرلاو ىراسالا لخداو راوبلاب اونقياو

 ءد ةعوفرملا سودلا نا رم ههوأو دباككا ىلع هوم منزلا بحاص نا دجا

 قّئوملا ماق ةنمانسملا .ىم ئاسألا ناو ١اوعاريت مل * تلقم لدم

 رصق ءازأ ىلا اهب ريسملاو سودلا عمجب ساّبعلا ابا كلذ سنع

 ىلا“ مةظليفس ىف بوصنم فينجانم ىف ةاهب فذقلاو فسافلا

 6 هيوراب كثفبوحأ ]1ع ءأ طممات. ع0 ثيوج ©0153 و هيوراب 6.01

 موماتسم كتمت © مدخاتسد تكنض ]8ع0غ, 11, )ذخر, 24, انت ةبوراب»
 6) 8 مهعوجرو مهربخ. م) 8 تاوادسلا, 10163556 ءيماعأ0
 دقاتنان1م. ١ .6702 )16 ١ 28 ايف: 615 هرأ د سهاب رتل 7/0606.

 م)أ (6 نأ: /) © اوعارتل ملل. 2) 8 اهيش كعباو. © 8

 هيعسر ( هنيلكست



 4 )ب نس

 نم ربع * نم ةّلع تناكو كلذ لعفف ليحأ أ ركسع كتيبيبل

 0 لا لع اوهرعو قلجو .ىقرفش لل اوريعف ديثاق ئاناي ماو حا
 رهظ ىف اونوكيف ةضبسلا ىلي ام لخنلا هرخآ ىلا ههنم داوقلا

 تايريمهسلاو اذشلا ىف مهنم ءةريتك ةعامج ربعيو ديا ىنا ركسع 5

 وبكنا مهنيب برلل نتبشن /ماذاف لحا ىنأ ركسع ةلايق رباعملاو

 ركسع ىلع ةضبسلا ىلا راصف ثيبخل داوق #نم ريع* ناك نم

 نو «٠ هان نم بك ليغاشم "نورا مو فقولا نجا نا*

 هتليل تارفلا قف نشيل مقا ةطدوبحا ام. كلذ ىف هل يهني نأ

 شعم ناك مالغ دا ىنأ ىلا /نمأتسان «ركسعلاب عاقيالا 1!وداغيل

 وبا رمأف موأرا هيلع تععيتجا امو بخ هيلا ىهنأف نيحالملا ىم

 ةيحانلا «ىكصقو هيلا ضوهنلاب 7 ناملغلاو داوقلاو سابعلا ابأ دجا

 0 ابلغ داعب نما هعاتنح  ةفبأاو ا مكييبش ناعما اييكاولا

 جورخل نع ماعطقتل تاوغلاب لخنلا رخوم ىف هلا ةخضبسلا ىلا ليخأ

 رمأو «ةلجد ىف اوضرتعاف تايريمسلاو اذبشلا باححا رماو * اهيلأ 5

 نم ماتا ام وراكفلا ىار اًملف للخنلا نم هيلا مفحبلاب ةئاجيلا

 ىشلا قيرطلا 0 نيعجاأر ورك هويسنك م ىذلا ريبدنلا

 ةهيوراب ثيوحل مهدصق :» ناكف صّلخضتلا نيبلاط هنم اولبقأ

 لا دع انماجلسلا .٠ 2) 6: همنا 166 قعموا ١ 14) 10: !اوكظيم
 تا ملل | )©( ا.ا ( )1 بكا /) © ريغ نم. 2) 5

 عملا با. )2  © بحأ. 20 08.., 8 اوداعتسللا ) 8 ناملغلاو

 داوقلاو 27) 15 ا!ودصقو. 60) 18 2001 نرتحوبم رض) فخرلاب )15

 رجافلا. 70 3 6 ت1 15 ةتورام تدردكاد 1102 ةدورات تيدرتكادو



 مب ةخئس 21

 ريبعلا ىلع ينولا ناو نامالا ىف ابغار «اكصنتم ءاج هنا هيلعاف

 كلذل فسافلا بدن ىيذلا نأو تايبلل هركسع ىلا كلت عتعاس ىف

 نمو جيلا 5 براك نم يجيني لك اود رمهاف غلاطباو مداجأ

 دق نا منزلا ملع املف ءاذشلاب اوضراعي ناو روبعلا نم عنب

 5 /غريغو مينولا نم ةنمأتسملا هرثكف نيمزهنم اوفرصنا مهب 4رذن

 0 كا غنم دكحأ ىعأ ركسع ىقأو ىم ددع عغلبف و اوعبانتو

 8 دوسأو ضيبأ 2 نيب نم لجر فالأ ةسمخ 819 ةنس ناضمر رهش

 روباسين ىناتسحاكلا لوخدب وبكل نو ةنسلا هذه نم لاوش قو

 رود ملههو اهلعا ىف ةريسلا م ءاساف هباختاو ثيللا ىب ورع مازهناو

 10 كرتو قعايض ] عطنقاو نم هيلع ردق نم برضو ملسم نب ناعم لأ

 نم هيلع بلغ ام ربانم ىلع.«هل اننو رهاط ىب لكيح كذ

 © اهيغل عدلا كرتو دكيتعمللو ناسارخ ندم

 لتق جمنولاب ةعقو سابعلا ىنال تنك ةنسلا هذه نم لاوش قو

 «ريثك عم يت
 15 كلذ ابيب ركن

 لك نم بخعنا فنقساغلا ما ئنعلتا اميصف كلذ ىف كيشلا 9

 قب روبعلاب ىبلهملا رماو عنم سأبلاو كلل لها هباككا نم ةدايق

 2) 8 ايبكصيتم. 2( ء) 8ةصتن ]3ع رص 8 0ع ونتتق

 كانم132 2. زؤمرب ةصق. 2 5ه21220 110116. 121532 2111612 5601111261153 3

 نفسو (5. م.) خلتاقملا نات3ع 50[ةمدع طقع 125ع2ع203 دان. 566

 1ج152 01126 م20 موهردهتت ذانط ةضط0 269. 4) ( عش. 22285

 7/) 8 هريغو. ي) © © ف. 2 0 هزه. 2) 8 هلم. 4600© © و.

 7) 6 عطقاو. 72 1. ©. دسفنل 15 222ءأغ طك 10 0

 ام ربانملاو 560 ام 71 1عوأ م046عوؤو 1026 ءوأ اهب

3 2030 
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 1 )"ب خئس

 نمو ىراشلا نادو «ءارغملا ىبأو خيشلا نب ىسيعو بويا نبا

 نبا مامزهف نميلاو ركبو بلغتو ةعيبر لئابق نم يلا 8بشات
 ىئلع ىوتحاو ىم! نم بيرق ىلا قهعبتو نيبيصن ىلا جادنك

 © 0 تاعقو عانيبو ةكئيد تناكف هدم: اولونو جلاوما

 هذه نم عناضمر رهش نم اتلخ نيتليلل اوربع ثيبخكلا باكصا

 ركسعو ريصن ركسعب عاقيالا نوديري ٠0 ةنس ىنعا ك3 اًهْيَك :تعللا

 اورفظو نيبئاخ مجودرف هيلا اوجرخف سانلا ءهب رخذنف كريز

 تاملسملا رئاركلا هوجو فشكي ملاوركذ انييف ناكو اذه لدنصب

 برض ةأرما نهنم نتعنتما نان كمالا بيلقت نهبلقيو و ىنهسوكو

 املف نمتلا سكواب اهعيبي جنولا يولع صضعب ىلا اهعفدو اههجو

 مث ماهسلاب ىمر رق هيدي نيب لكشف هب وما نجا: وبا” ةب 8 ئتأ

 فدلخ دجا ىئبا ىلا نمأتسا ةنسلا هذه نم ناضمر رفش ىو

 « حذولا دنع نم ريثك

 هد كيسا كق

 كجحا ىبا ىلا نمأتسا ركذ اميف ناك هنا كلذ ىف ببسلا ناكو

 هل لاقي جناعجتتو هئاسورو ثيبخل باكا ىروكذم نم لجر
 ةراطفأ تقو ىف هب نيكد نجأ قا ىلا اذشلا 3 ليحتف !بّذهم

 ه) 000. ١ وعلا. قلد 1م 6) (00. تساث.. 14. 7نإ*

 عمننجأ. ء) 1ك 2001+ ,ىسيع رصح نم كما ىلع فااخموو

 نيرا كوك ]3 دصااطو ٠ ادق غرم 00 وكذ. مر عاسورو»

 مر © اذ | 2) ©( تعا ١ 226 همت يامر لف بدهم ا.
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 اا زنس 1

 ةنياعيل بيصخل ىنا رهن ءازاب اوفقوي ناو مسفنا ىف مرادقا ىلع

 هيلا راص نمل نامالا لخبب نئاخل دياكي سدجا وبا ماقاو عباككا

 يملا عطقو هيلع فييضتلاو نيقابلا ةرصاحتو مثيغو منزلا نم

 تاراجتلا فونص نم دري امو زاوعالا ةرسبم تميناكو نع عفانملاو

 5ه نايبب فورعملا رهنلا هب كّلسي اهلاعا ىحاونو اهروك نمو اهنم

 ربخ هيلا ىمن دقو ىكايللا نم ةليل هلاجر كلج ىف ٍنوبهب ىرسف

 ايلخ لخنلا ىف نمكو ريملاو .تاراجتلا ىم' قينصي فرو نارك
 ام _خأاو رساو نم لتقف نوراغ و هلها ىلأ جر ناورجشلا ف

 ةقرذيل ففنا دا وبا ناك ىقو لزومالا نم فخأي نا بحا

  كلذل هّجوملل نكي ملف عمج ىف هباختا نم الجر ناوريقلا كلذ
 ناسرفلا ىلع عضوملا فيضو هعم نم ددع ةرتلل ةقاط ذوبهبب

 ظلغ نجا ىبا ,ىل كلذ نيتنا املف ©6ءانخ '"ءْنِف غب نكي رث هنأو

 عضيوعتب رمأو مقراجتو عسفناو ماما ىف سانلا لث ام هيلع
 نايب ةموف ىلع اذشلا بو هل بعذ ىذلا لتم عيلع فلخأو

 ': لابقالاو اهئانب ىف ءاهكولس ناسرفلل ًايهتي ال هلا راهنالا نم هريغو
 دّلقو لاجرلا اهيف بترذ حلاص ددع اهنم هيلع دروف هيلا اهب

 ةقسفلا ىلا ري عضوم لكب لكوي نا هرماو هنبا سابعلا ابأ اهرما

 تاوذشلا ىف ركبلا ةهوف ىلا كلذل سابعلا وبا ردكان ةريم هنم

 ةياغ هيف رمالا مكحأو داوقلا كلاسملا كلت عيبج ىف «بتقرو

 9 ١ 8 ماكحالا

 ©«) ©00. 5. م., م52 ناين. 4) 000. :انع..١١ :2) 216

 710عاتتك ىلا مدقنو. 6) (نمدز. 010



 ذل ا" نس

 ةيقفوملا هتنيدم لجأ ىفأ لوزن نم نيتايل دعب ثيبخل ناكو

 ىلا تايريمس يف قو ه سانلاو ربعف باهولا ىبع نب نوبهب رما

 رسأو هباكصا نم ةعامج لتقو هب عقوأف ةزمجح ةىفأ ركسع فرط
 كلانه سانلا ءىنبي نأ لبق هل تناك تاخوك قرحأو ةعامج

 دحأل قلطي الأو هباكصا عيجب كلذ نع اريصن دجا وبا مأق#

 تايريمسلاو !اذشلاب همكسع :راطقا نورك ناو هركسع  ةقرافم

 عاقيالل « ناسرباو لكنقلاو 4 ناذور نايم رخآ ىلا ةلاجرلا اهيف فيراوؤلاو

 اًضِيأ «داوق نم نذر نامي ناكو فسافلا باكا نم كلانه نمي

 نب كيكو ينزلا نم فالآ ةعبرا ىف ىناديهلا رفعج نب ميغاربا

 هدزكا 3 لدنقتلاب ناب ىب ىلع ىخا نسلملا قاب فورغملا  نابأ 0

 نزلا نم ةثامممخو فلا ىف ناسربا ىف / رودلاب فورعللاو نالآ

 امهنيب ترجو هب عقوأف ىناديهلاب سايعلا وبا ٌأدبف و نيتابكلاو

 00011 تادوولا ناعما "نم ريك فلخ : اهيف" لدق بور

 كرف هسننل اهحعا نك ىف هيريمم ق ىتاكنهلا تلفأو ةعامج

 سابعلا ىنأ باكا ىوتحاو نسل ىاب ىنكملا ىّلهملا ىخأب اهيف ؛5
 وبأ ناك كقو «خمركسع ىلآ هولكو منزلا ىدحيا ىف ناك ام ىلع

 ناو هيف بغر نمل نامالا لخب ىف سابعلا نا هنبا ىلا مّدقت دجا
 نامالا ىف غنم ةفئاط هيلا راصف* ناسحالا هيلا راص نمل نمضي

 تالصلاو علخل نم نم دحاو لكك رمأف 0 ىلا هب راصف 7 نما

 ١" 004: سافلا ارربعف دلع. 5)2 600. 20011 قج اد 270
 ىنسس 2 2) 000. نادوراس « طم» (550 ناذور نايم) نادورامم.

 6 61 51012 0 امل 22 ءك زلخ 7: 600: طتع كا 6025.2: ركز 51

 ى) 0. نيبابللو /) .5تمرداعرا] عاش *كو 26:



 م" نب زئكنس 1

 ةنيدلاب هركسعم ىلا اهرارداو ركبلاو ربلا ىف ريما دم ىف لسولا
 ليحل نقلا حاوفلا يق هلايخ كا نعي ىيققملا اها

 فاريس ىلا «الوسر لفناو ةنيدملا هذه ىف دام

 نم هيلا لمحل ام اهنمب رابكتشالاو اذهكلا كلبي ىت 1

 : هعايشاو نئاخل نع ربملا اهب :عطقي .ه هلل ,عضاوملا ىف اهنيحح
 جحلصي نم لك ءذافناب © ىبحاونلا ىف* هلامع ىلا باتكلاب رماو

 وا ارهش كلذ رظتني ءاقأو كلذ ىف بغريو ناويدلا ىف تابيقالل

 فونص راكاتلا ههجو اضعب اهضعب ولتي ةعباتتم ريملا تدريف دوك

 اهب تنخاو ةيقفوملا ةنيدملا ىلا اهولجو ةعتمالاو تاراجتلا

 ٠٠ بكارم و اهقدروو كلب لك نم /نوزهجتملاو راجتلا اهب رثكو قاوسالا
 لبق اهليس هباكتاو فسافلا عطقل نعطقنا ناك دقو رحبلا

 رماو :عمامل ىكجسم دجأ وبا ىنبو 7نينس رشع نم رثكاب كلذ

 جارحلاو ريناندلا اهيف برضف برضلا رود فختاو هيف ةةالصلاب سافلا

 فونص اهيلا :فيسو فقفارملا عيمج دجا ىنا ةنيدم تعمبجن

 , يف دجوي ام اعيش اهب نودقفي ال اهونكاس ناك ىتح عفانملا
 ىف ءاطعلا سانلل رداو* لاومالا تلمحو ةمدقلا ةميظعلا راصمالا

 ريصملا ىف اعيمج سانلا بغرو جلاوحا تنسحو اوعسنأف 1: هناقوا
 ' .ش 8 اهيف ماقملاو ةييققوملا ةنيدملا ىلا
 6) 8 السر. 82) 8 ىابحو فاريسو © ىابحو فاريس 0 8

 ىلا عضوملا 4) 8 هن. ه) 8 داعنأ ىف. 7 8 نورهكلاو
 ى) ( اهب كروو /) | | نينس 2) 8 !دكاسم. م.

 1150116 0 ملا لدنص لتق اهنم ناضمر رهش ىفو 113 011001

 ذص 182 0ع5زلعيدصكاتت“ )/  000. فبسو. 7) 000. سانلل نداو

 هتاقواو اطعلا ىف. 06. 14 381, 6.



 اكلم ا" ب نس

 ىكرتلا كبيز لعجو روك ةىوجب فورعملا رهنلا « ىزاوملا عموما
 ىبا رهن نيب ام ايزاوم هباكصا ىف سابعلا ىبا ةمدقم بحاص

 2 ةريخملاب فورعملا رهنلاو كارتالا رهنب «هموسوملا رهنلا وهو بيصخل

 براضم كتناكو هشيج ىف هبجاح هراتسهج ىب ىلعي هالق مف

 لوناو 2ليباج ريكي فورعملا عضوملا لايح /هينباو دمحا ىباأو
 7, خلابدلاو ل روخلو كارتالا هناملغو هيلاوم ىف هايم ادشار

 دكعاص لعجو 2ةمطهي فورعملا رهنلا ىلع مينولاو ةيراغملاو ةيربطلاو

 ركسع /فيبغ ناملغلاو ىلاولا نم هشيج ىف هييزو كلخم ىبا
 فورعملا رمهتلا ىلع هشيجع ىف ىخلبلا ةاروسم ليناو. شار

 ىف اغب نب ىّسوم ىتبا ”0!دمحنو لضفلا لزناو 70 نادادتسب

 ىف مهيوجناد ىسوم اهالتو :لاهب فورعملا رهنلا ىلع هابهشيج

 رهن ىلع الزاث هتاقاس ىلع ّىكرتلا جْعُب لعجو هباحتاو هشيج
 ثيبكل لاح نم دجا وبا* ىارو هب اوماقاو هونطوأو 2« ىطج

 ”ربصلا نم هل كب ال هنأ وملع ام هعيج ةرثكو هعضوم ةناصخحو

 ناسحالاو هل نامالا لذبب هنع هباكتا فيرقتو هترصاحو هيلع 5

 جاقحاو خهنم هيخغ ىلع ماقأ نم ىلع ةظلغلاو جنم بانا نم ىلا

 ذاغنإب رمق ءاملا ىف هب براك امو اذشلا نم راتكنسالا ىلا
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 ا. ا نحو

 م" خميس اوم

 نع ةراجخلاب ةامرلا هارما هفعضاو فقينجنم وأ ةدارعب مارو عالقع

 مايبصلاو ريعتلاب م نونتشملاو باوسلا 9نورتتملا راسل
 ءازب مويلا اذه ىف دجا هبا مات «كلذ ىف 4 هنكرشي ءاسنلاو

 طوسبيم ىنامالا نأ ىدونف رماو ىكحضا نا ىلا فسافلا ركسع

 5 عاقر اهيف تقل ماهسب رمأو .ثيبشل .الا عجاو مدوسا ناثلا

 اهيف سانلا دعوو هب ىدوذ ىذلا لثم نامالا نم اهيف بونكم

 باكا بولق هيلا تلاف ثيبخل ركسع ىلا اهب ىمرو ناسحالا

 ىف هاتف همفعو هناسحا نم مدعو اميف عمطلاو ةبعرلاب © قراملا

 مث عابحو عاصوف هيلا اذشلا جلمج ريتك عمج مويلا كلذ

 10 بسح مويلا اذه ىف نكي مو ىطج رهنب هركسعم ىلأ فرصنأ

 نب رفعج رخآلاو ريمكب اهدحا هيلاوم نم نادثاق هيلع مهقو

 نم' ةوق ىف ادكاز اهدورو 2 ناكف امهباكصصا نم عمجسا ىف مخلل

 دق ركسعم ىلا ىطج رهذ ىع* دجحا وبا لحرو دجحا نأ عم

 رهنلا عطقو هاهنا ىلع ةرطانقلا ىقعو هحالصا ىف مكقنت ناك

 اذه هلوزن ناكف* فسافلا ةنيدم ءازاب ةرصبلا تارفب هعسويل

 ىطوأو ١0 ركمَس نابعش نم فصنال دىحالا ماي / ىف 7 ركسعم ا

 لعخ ئريق عابنارم ءباكعا ءاسورو هداوق بترو خب ماقأو ركسعم ا اذه

 هرخآ ركسعلا لوا ىف هشيج ىف تاييمسلاو اذشلا بجاص اريصن

 4) 8 رما,1خ هدم. 2) © نورتكملاو. 2 8 نونمعملاووه © ند
 2) 14 عقكرتشت. 20 قاما. 7/0516 0 ل دلعتاأ ي) ث 5

 /) © كقو ىطح مهن ىلآ ةرك دس عم نع. 2) 1[معامتغ 1دع. مدمس 1201-

 قلم ذص 8, هعمل زصقتح زد 226013 23113010026 3121 269 ]طقعع 123 6-

 دتانصكاتس. ]13 ذطأ طقطعأ رباعم نن00 710عااتك ءوذع الةق. 1٠١ 0 رطانقلا.

 /) ]3 ركسعلا اذه لوزن ناكو. 47 (ن هده



 اكماا ١10) خنس

 بكوذ ثيبخل بر دصقلا ههيلع هنم 6 برقي كث بح ىلا هركسع

 دعمو 1+ ةنس بجر نم نيفقب لايت رسل نينقالا مديد ىف اذشلا

 ىو ىتح ريصنو كريز هيف هناملغو هيلاوم نم داوقلاو سابعلا وبا

 فورعملا رهنلا لايح وهو ةلجد ّىقرش ىف ىطج رهنب فورعملا رهنلا :
 ايا هب فّلخو فرصناو دارآ ام هيف رّدقو هيلع فقوف 4 ىدوهيلاب

 نسانلا يف ىدونف ومأت هركسعم ىلا داو اريصنو كييزو ساّبعلا

 ءدوق ىف مدقتو * ىَطِح رهن نم راتخا ىنلا عضوملا ىلا ليحرلاب

 راهنالا ىلع رطانقلا تدقعو /قرطلا اهل تحلصا نا دعب باودلا

 رك اسع عيمج ىف بجر نم نيقب سيخ ءاتلتلا مميب ىف وم ادغو م

 ةليل ةرشع عبرال نيبسلا موي ىلا هب ماقاف ىّطج رهن لون ىتح

 مايالا هذه نم ءىتش ىف براك رثو 00 ةنس نابعش نم تلخ

 ناسرفلا عيمج هعمو ةلاجرلاو ليثل ىف مميلا اذه ىف بكرو

 نم لجر لك ىلع تايريمسلاو ىفسلا ىف* ةعوطملاو ةلاجرلا 8لعجو

 ا تسافلا ركسع 7+ ئتاوو تارقلا قو" احلا راسو 1دبزو .دنامأل 5

 وأ لجي فلا نيسمخ ءاهر ىف هعابتاو هباكصأ نم ثتموي ديا

 لئتاقي هلك ناسنا فلا ةثابتلث ءامر ىف ذتموي فسافلاو نوديزي

 ©) 1 اشعلا تقو. 45) 8 فرعبر © برعث. م) 8 هنس. ) 8

 هوهلاب ءهغ 06ع1د0ع فقو ىنح. (0 5600. 1276150 010126 هكِبف ردقف

 هيلع فظوو. ) © دوقب رصاو. رك © فقيرطلا ى) 8 لدعو,

 كر 76 ماقأو. ض) ط1 لير مر 8 نأ مولأو تايريمسلا ف

 مهنمال لك لعون.. #7) 8 ىف رادو. #) 8 ىلا 05) 0 فيسلاب.



 م07 خئس ااه

 3 وذ هداوق نم كنق ذوبهب عسم ناك نم ذكموب لتشو توما

 سابعلا ىبأ باكعك) رفظو ه ةريمع هل لاغي بودل 8 دقو اةللكأو

 ةغاذشلا تدل اوقرغو اهلها لا ذوبهي تاوذش نم انا لشد

 ىلا ردم ماتا نأ كعب عناوذشب دعم نمو سابعلا با راصو

 ةاملذ «شيلمل فرصو ةلجد هىقرشب اذشلا .5 ىاخحنابو كلذي نجا

 3 مزهنأ ناك نم ورسمأ افوصنم كيحأ ىبأ شبج 0 فقسافلا ىأر

 ءباحصا ةعور 6 كلذب نكسيل روهظلاب 0 ىبا وهن ىلا هناوذش

 لكيدحا سبأ رمأف ةهرق رسبسغ 1 نع عافرص أذا ايأ هفرص نوكبلو

 2ودصقبو 7 جيبلا هناوللت روحص#»* م اوتبثي ناب هناماغ ىم ةعابج

 10 ىم ناخذ عنع رخو نيروعذم * نومزهنم 1 كلذ أوأر املف

 ناك 7 ضيبأ اًماع اوسكنو كمحا ىبا ىلا اهلها ىماتساف 1 جتاودش

 ةرمأت اوسكو اولصوو اوبحو اونموأذ ؛ ٍهتاذش ىف هيلا 7اوراصف ماعم

 عكسعم ىلا عوجيلاب هباككأ دكيحا وبا ,ماو راهنلا رخآ ىف كلذ

 اد هفرصنم كنع مويلا اذه ىف دمحا ىبا ىلا ىماتساو ؛كرابملا رهنب

 تاب ا !دذشلا ى يدع 0 مربغو جنولا نم 0 -

 ءاشعلا كعب * ا ىئناوف سيدا 0 م 0 0 0

 «) 5 ةيئنانادع. تا 0 هك لف )مر 4. قر 1ىناكلالا

 فال. 2كم0ع 8 ها 0ءاذشلا. 2 © قرش 5. م. 4) © ثييبثل.

 2( هر ار 8 ىلع. مى) 8 اوئيمد. /2) ( ؟ةطااتتم هبل هن ع0

 موقدصيو. 2 8 هدم. ) (0 انضيبا. 2 8 ©. و )8 عتاودشو

 6 مناوادش. 7) 0 تاودشلا" "امرا 1 ناكف
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 اةرو 0

 نم ددع مييلا كلذ ىف كمحا ىبا ىلا راصف هنم هل ع عرش امهف

 ىلر اًملف «ةباككا ىف هب رما ام لثمب هيف رمت تاييمسلا « باكا

 ديه روما هل جمانتغاو نامالا ىلا تايرببمسلا باكا + نوسكر كييبشل

 رهنلا ةعوفب 0 ا عسا .راك نم

 نوبهب جل «بدنو هتاوذش ذش راهظاب و يورد 1م آن عنج نع

 ةدعو اددع غتكاو اسأب هناج لشا 0 نم بهو باهولا كيع ىبل

 كملا لابقا تقو ىف كلذ ناكو هباككأ ىف كلذل ذوبهب بدتناف

 ابيف 0 نبأ فخو كيحا ىبا تاوذش نقرفث كفو هتوقو

 دق برلل نا ىري وهو «كلانه ماقف ةلجد ىقرشب اهنم هعم

 و تاوذشلا نم هعم ماميف نوبهب ريظ املف هنع 0 كتيضقنأ 0

 ذوبهب ىلع ليخاب سابعلا مابا رماو هتارذش ميدقتب كيمحا وبا رمأ

 ناكو «دعم لمخاب هناملغو «داوق ىلا مكقنو * اذشلا نم دعم امب

 نم كريزو سابعلا أ عم * هلل تاوذشلا نم بواب ىلص ىذلا
 ةاذش ةرشع ىتنثا ناملغلا 3 اهيف تف نا :تاوكشلا

 هباكتاو سابعلا ىبا ىف فسافلا باكا عمطو برغل 8نتبشنف 5

 نمو سابعلا هبا هجوو اومزهنا اوقدص اًملف جتاوذش هددنع ةّلقل

 ناتنعط هتباصاو ثْيبخل رصق ءانف ىلا هوعجأات ذوبهب بلط ىف هعم

 ام ؛«ىّتخو ةراجخلاب 1دواضعا تنهوأو تاحارج ماهسلاب مجو

 ىلع ىفشا كقو بيصخل .ىبا رهن هوجوأت هباكتا عم هيلع ناك

 2) 15 نزلي 21 عقعنم عا 022. 560. ىم. 8 ازردو 206

 ه2 2) 0 كانه ماقأو. ر) © نميف. ى) 8 !١ىسلا. 1ءصلع ©

 وهاو. 4) © ىبأ. 2) 8 هده. 0 هده. ىبأر 2836أ كرببز 51026 5 كك

 تاوذشلاو 050 تاوذشلا ىم. را ناو كن ها 7 7)2 © هناضعأ

 7 لج أ 6-5: 2:

 ا عه



 دا ميجا

 م" ب نس ل

 ابا «هباكحأ ىياع املف «ةرما ظلغتسا ام جعابتجاو « جتلناقم دحع

 قنع لكويحأ وبا رمأذ ضرالا هل تجرأ اع عتاوصأ تعفترأ كيدحا

 ةهيلع نم فشرو ةنيدملا روس ىلا مدقتلاب سابعلا ابآ هنبا كلذ

 نئاخل رصق ةانسمب هتاوذش فصلا ىتح ءاندو كلذ لعفف ماهسلاب

 : اودشاكتو اذشلا هنم تند ىذلا عضوملا ىلا «ةقسفلا 04 تزاكأو

 ىمرو معيلاقمو * جنادارعو /مةقيناج ةراجو عمايس تعباتتو

 اذشلا نم رظان فرط عقي ام ىتح م ٍهيديا نع ةراجخلاب قماوع

 ىلرف سابعلا وبأ 7تيبثو اربح وا امهس هيف ىرا الا عضوم ىلع

 هلت هل دكهع ال ام جبصو جداهتجاو 02ثج نم هعايناو ىتاشل

 0 ىلا عوجيلاب هعم نمو سابعلا ابا دمحا هبا رمأف ةبراح كحا نم

 نماتساو «كلذ اولعفف :#تحارج اووأاديو علسفنا نع اوحوربل عففاوم 0

 تايريمسلا 7خلتاقم نم نالتاقم لال كلت ىف كمحا ىبا ىلا 009

 نم علخضب نيحالملل رمأو امهلصوو ةالحم فطانمو ٍدبيد علخب

 رد معو مهنم هعقوم ىسح امب ضيبلا بايتلاو ريحالا ريرلل علخ

 عوارظن هيف ماري ىذلا عضوملا ىم جتائداب 'رماو هتالصب اعيمج

 اماف فسافلا اهب كيك كلل كياكملا م عخبا ىم كلذ هناكف

 ميلا ناسحالاو هنع وفعلا نم عاباكتا هيلا رادص ام نوقابلا ىأر

 نيببغأر ةوبكأ نيبعرسم 7 هوردناف هيف اوسفانتو* نامالا ىف 9 اوبغر

 ه) 5 خيلداعم. ةزاظ اييلع, 202 0 نم -2) م 66 ©

 2) 53 ذفرتحلا ٠ ري) 6 عقينكانم عا 220 غيلاقمو. ميرا 2 00

 /) ] كيسسدو. 2) 8 عانحارج 5. 5006 76 3 كلذ: ١ 2) 2ا تداعلا

 7) ( خةلئاقملل رماو. 7) © مار. هز 8 6. يبدا ضر

 0) ]1 اومعوو © ةوبعر 7) ( هاا دورت أو.



 اكمل“ "١ ةئئس

 هلعجي رف ام لاكتناو «لاومالاو يورفلا لالكتساو راصمالاو نادلبلا

 ةطوسبم ةدهل ةبوتلا نا هملعيو ةلاسللاو ةوبنلا نم الها هل هللا

 غلا ربمالا نم هيلع وه اع عون وه ناف ددجوم هل نامالاو

 ا ا كلحا اج .نييلسملا ةعابج قب 6لخدو هللا ءهانهطخشي

 اا قد 3 ليل لل نبا هل نكو فيكارج ا ميطغا مد

 عنتماف هلاصيا ليسلا سمتلاو /ثيبخل ىلا* ءهلوسر عم كلذ

 اوتاو هوذخأت هيلا ليسلا هاقلف باتللا لاصيا نم ثيبخل باكا

 اوفن الا ظعولا نم هيف ناك ام هدزي ملف هقف ثيبخل ىلا هب

 عجرو هرايسشغا ىلع ماقاو ةىشب بانالا , ىع بجي منو ارارصاو

 نع ةباجالا ثيبخل كرثو لعف امب هربخأت دا ىا ىلا ليسرلا 0

 ءاثلثلاو نينتالو دحالاو نبسلا ممي دا وبا مقأو «بانالا

 هيلاومو هداوق بينرتو* تايريهسلاو اذشلا ضرعب الغاشتم ءاعبرالاو

 املف متاّيريمسلاو اذشلا ىف ةبيترتو ةامرلا ةريضتو اهيف هناملغو

 سابعلا وبا هنبا هعمو هباكحا ىف دحا وبا راس سيكل ممي ناك

 بيصخل ىبا رهن نم ةراتخملا اهامم كلا ثيبخل ةنيدم ىلا دو

 روسلاب اهتناصحو اهتعنم نم ىارف هءاهلمأتو اهيلع :فرشأف

 ٌيعَأو اهيلا ةيذوملا' ىنرطلا نم ةروع امر* اهب ةطيكملا ىدانثلو

 اهروس ىلع تالآلا ,ئاسو ةيكوانلا ىسقلاو تادارعلاو فيناجالا نم

 004 نع طارو# ناطلسلا ىجانم نم ملفت نع هلثماري للام

 د ن) © ةيلا | عزا 5 ©) ] لجو رع. ) ©

 لوسر. 0| ا هزل مز لل لع. ا 720 ©0027 55 2. 2 قرشأو.

 /) 0 هدم. ام. 14 !*2 [ةطاانت روغوذ 0 قرطلا اظروعوو»



 ا“كب خنس اك

 جرارقاو ملوبقب هرمأت ىمحا ىنا ىلا عربخب بتكف ليق اميف لجر
 س ا هتضفاخمو هباككاب عطلخو يلع قازرالا ءارجاو نامالا ىلع

 ىلع كيحا قا باتك دورو .نيح ىلا, طساوب اميقم كريز ناكو عب

 ردكاف كرابملا رهن ىلا هعم فلختبلا شيجناب ريصملاب نوراه هنبا

 ةةأرملا رهنب وهو ريصن ىلا كيحا يبا هبتكو «نوراه عم كربز
 سايعلا هبا ناكو «كلانه هافاوف كرابملا رهن ىلا هيلا لابقالاب هرمأب

 ىف قسافلا ركسع ىلا رككا كرابملا رهن ىلا ةدريصم دنع

 تناكو بيصخل ىبا رهنب هتنيدم ىف هب عقوأت تايويمسلاو اذشلا

 نماتساو رهظلا تقو رخآ ىلا راهنلا لوا نم جعنيبو هنيب بول

 ٠ عماج نب ناميلس ىلا اوناك نيمومضملا ثيبخل داوق نم كثاق هيلا

 رسك امي كلذ ناكف هباكحا نم ةعامج ذعمو هباتنم هل لاقي

 باتنم ىلع علخو رفظلاب سابعلا هبا فرصناو هباكتاو ثيبخلا

 ركذو باتنم ربخ هيلعا هابا سابعلا وبا ىقل املو هلمحو هلصوو

 ةلصو ةعلخ باتنمل ىمحا وبا رمت 2نامالب هيلا هجورخ هل

 0 جنؤلا داوق نم نماتشا | ملا تان ناكو ؟ نالمحو

 بجر نم فصنلل تبسلا موي كرابملا رهن كبحا هبا لت .املو

 ديح -كذ. امين كتيبشلامرما قا ذي لع امالكأ نك

 ناببحت نبا اكان [تامح نب اديك ارك ع لا 0 ىبا

 ىلا ةباثالاو ةيوتلا ىلا هيف هوعدي اباتك هيلأ بنك نأ كيز ىبأ
 را اخر

 بارخاو مراكاملا كاهتتناو ءامدلا كفس نم بكر امي 0 هللا

 2011 2 تر بببعم» ١) 8 طل 1 5. م1 ناك انك

 ردم ةان23 2. !1هدر و. © 2. 1. بائنم ©4) © نامالا ىف 6ه) 8

 دكمحو. رك ( روم. مي) 8 هرم»



 اوم. مك ف دم

 فورعملا عضوملا اوفاوي ىتح «نيريش فّنبو لقعم رهن ىلع ةضرتععملا

 عجرف ءهيفريط ىلع ةاوبكيف ركسعلا ءارو نم اوجرخل ةطرشلاب
 «كسعم ىلا اردابم ةلبالا نم هيلا ربخكل اذه ليصو 2كنع ريصن

 عضوم هرخوم نم راص ىتح نبريش فقبل ادصاق كريز راسو
 هعم نمو ميعاربا نب كبح نا ركق هنأ كلذو «ناشيملاب فرعي ه

 ا ابك كلك و ناكفأ فيرطلا .مدكلذ نم:ريصن ركسع نوتأي

 هل ٍهنم ربص دعب يلع ولعلا هل هللا بهرف جقيرط ىف هيقلو

 اوعضو اوناك ىذلا ,مهذلا ىلا اوعجنو ةاومرهناف ةديدش ةدهاج#و

 ان قيلع فلعوتف خيلع كو د ّلكف كيري رهن وهو هيف نيمالا

 رفظ نم ناكو ةفئاط 00 58 غنم ليتفت  هناوكشو :تايريمس 0

 7فورعملا وريعو* ىسيع ايا ىنكملا ميهاربا ىب كيح هنم ةهب

 نب ارح كلذو  تايريمسلا ' نم عم. ناك ام خأو ىدوب -ءالغب
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 نم سوئرو ىراسالا هعمو اراط ا ا ل فا ا

 فرصناف « ىفسلا وئاسو فيراوزلاو تايريهسلا نم ىوح ام عم لثق او

 نآك اع نجا ىنا ىلا بتكو طساو ىلا ءاروعلا ةلجد نم كريز

 كلذ ىف كريز نم ناك هاميف ناكو حتفلاو رصنلاو ”هبرحح نم*

 فسافلا عابتا نم اهروكو ةلجفخب ناك نم لك ىلا عوإل لوصو
 ىفسلا ءاهز هنم ةأرملا رهنب ميقم ههو ةريح ىنأ ىلا :ىماتساف
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 ارا زكمدم اذا

 باحت) نم لج امهيلا نمأتساف ةّلبالا ايفاو ىنح ارذحا ءاروعلا

 تايريهسلا نم ايثك اددع ذفنا دق ثيبشل هنا امهملعأت ثيبشل

 لاقي هباكا نم لجر ةههسأري مينولاب ةنيوكشم غالصلاو فيراوزلاو

 اذه ميعاربا نب كيحو ؛ىسيع ابا ىنكي ميعاربا نب كي هل

 : بارخ كنع مينؤلا نم لتجر هب ءابجج ناك ةرصبلا لحأ نم لْضو

 بتكي 0 ناكف فسافلا ةطرش ىلع ناك هراسي هل لاقي ةرصنلا

 ىدهم نب دا لاح .نتعفتراو تام ىتح ىلي» ناك ام ىلع راسل

 ميهاربا نب كح مضو .ةلاعا رثكا هالوف تيب ىنع ىتانك

 كك ييح ممطق ”كابللا كله ل كاانبشل اشجان
 5 رو 6 فق كر 86

 ؛ ذينف* ّئئابلل ملحم ثيبثل هلك ناو * هتبترم ىف ءاذه ميهاوبا

 يف ثيبخل هضهنأت لانقلل 0درجتو برخل هلآ سبلو ملقلاو ةاودلا

 نم ةاهدري نم ةعفادمل ةلجد ىف ضارتعالب ههرماو شيل اذه

 ىلا هعم ىنلا عمجماب أب انايحاو انايحا ةلجد ىف 4 ناكف شويمل

 ماس نب : ليش شيل كلذ ىف دعمو ديزي رهنب فورعملا رهنلا

 اذ ( ةرسبغو نادوسلا نس 1 دالسجاو 7 ىذوسب مداسغب فورعم ا ررمعو

 اهتربخأو رسودصسمأو كريز ىللأ اي كلذ ف ناك لسجر 10 ىمانساف

 ركسع داوسل دصقلا ىلع ميهاربا نب دكيح نا ايهملعأو ”«ةربخ

 راهنالا اوكلسي نأ ىلع ناو ظارللأ ورهفب ركسعم لتمي ريبصتو رهصن
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 اك )10 ذك

 عيمج ىف رادحألاب نوراه هنبا ىلا بنكو ةرصبلا تارف نم ه. كرابملا

 كانه ىاسعلا عمتجتل ةاضيا كرابملا رهن ىلا هعم فلخالا شيل

 هافاوو سابعلا جروقب لؤنف نومأملا رصق نع 4دجا وبا «لحرف
 هللا كيبع نب ديح هيلع ملاص اب كلانه غبصالا نأ نب دكيحا

 نع لحر رق كلذ ريغو ءهراوضو باود نم هيلا اهادعقا ايادهبو د

 ةرابآ نم الا 2ام* ةيرقلا كك نكي مثو /ةيرفعجلاب ليضف يروقلا

 /ادعس كلذل ذفناو هركسع ىف اهرفح مكقت كيحا هبأ ناك

 ترفحن سائبعلا يروق نم رامع نب كبح نب هللا كيبع ليم دوسالا

 عستاو ةعومج# اريم كانه ىفلأو * ةليلو اموي عضوملا اذهب ماقذ

 رهشبلاب فورعم للا عضوملا ىلا لحر رت اهنم اودووتو اهب سانلا

 رخآ 1ىف لحرو ةليلو اموي هب ماتت وطملا نم اريدغ هيف ىغلأو

 ديعب الرنم ناكو رهظلا ةالص سعب هافاوف كرابمل رهن كيري ليبلا

 هيلع ابلسف ةقيرظ ىف نوراهو سابعلا وبا هاغبأ هاقلتو ةفاسملا

 فصنلل تبسلا موي كلذو 7كرايملا رهن* درو ىتح 72 هريسب أراسو

 8 110 خلس بجحر نم 5

 منم كريز هيف دجو دجحا وبا ناك ىذلا ىف ريصنو كربزل 0 ناكو

 نم كجأ ىنا , ليلك نب ابي ركأ اقيهطا نم اهيزشلا لف عيش

 نب كنيح هبكذ ام كلذو كرابمل رهن ىلا هريصم لاخ ىلا طساو

 ةلجدن ريصنو كريز غمتجا امل لق دامح نب دكمحن نع نسلل
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 م"“"|ب لس اكبب

 لاقي ةزمره مارو زاوقالا قوس نيب تناك هةيبجتا ةهدق ةرطنق

 عطقل هقرطت نم ةريملا لمكج نمو راجتلا عنتماف كبرأ ةطنق اهل

 قوس نم نيخكاسرف لح هو اهيبلا لديحا وبدأ بكرف ةرطنقلا كلن

 لقني 2 عرمأو نادوسلا ىم ركسعلا ىف « ىقب ناك ىم عمجن زاوعالا

 : ةبيغرلا لاومالا هلل لذبو ةرطنقلا هذه سالصال رخصلاو ةراجل

 يلح تاك لك ا كلذ هموي قف تيكلصا ىتح مري ملف

 000 02 رسل 0 كا عمجإ ديدا وببأ رسمأو جلاوحا

 امايا زاوهالب ماقاو يرسل ىقع ىف فخاو زاوهالا روك ىم تعمجن

 ٠ تنسحو يهتالا نم هيلا اوجاتحا امو مرما هباكتا علصا ىتح

 ” فدلعا ىلكب وضلا ىم اهلان ناك ام اهنع بهذو جعباود لاوحا

 ىوسب اوماثاو ئلهملا نع اوفلخت اوناك نيذلا ميقلا بتك تنفاوو

 نسحأف لجر فلا ىم وك هاذ جنمات نامالا هنولأسي زاوفالا

 ىلع رسلل ىقعو «قازرالا 8 ىرجأو هناملغ داوق ىلا هوضو هيلا

 1 بنانا ركسعو رسل ربعذ هشوبج مكق ن ..أ دعب لحرف ليجد

 كلان م« ماقاف 4 نوداكارو رصصقب فورعملا عضومللا ىف ليجد نم شرغلا

 ةلئاه ةلولر 1ليللا نم عضوملا اذه ىف سانلا ديول ايتيك

 روبع لبق لديحا وسبأ ن 4 كلو « اههوو كم فرصو اه دل هلت ف

 ىذلا عضوملا ىلآ هنبا سابعلا يأ ملف ليجد ىلع دوقعملا رسل

 وورهنب فورعملا عضوملا وهو ءاروعلا خلجد نم هلوزن ىلع مزع ناك

 «) 8 20016 كقو. )١25 زهرهمأرو. 2 <) (© هد. 4) 18 2ذخاو

 ةء م: . 2 (نرةءيوع بي 85. ميرو  ىكشعا  ترارق ه8 ا

 فلعلا. ١ 2) 0 1116 6 ىنومانلا /2) 6 باضاوا 2 2 ليسا
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 اك“ اا زيد

 هنع اميعم ناك نميغ ثذوبعدو ىلع عاطقنا عم بعرلا 8ككشو

 ناك ام رمحلا ىتح نجا هبا ماقاو ةردق ةامك نمالا نكي رثو

 د ثيبشل ناك هلا روكسلا تسكتفو هافذخ نوبهبو ىبآهملا

 نع كيحا وهبا* لحرو هللاسمو هقرط هل نكاصأو ةلجد ىف

 510 فالعألا تناك نمقو اًنلك اه. مات روباسيكنج لا شوسلا :
 ريباسيدنج نع هلحرو اهلكو اهبلط ىف هجوف ركسعلا لعا ىلع

 ةروك لك ىلا طفنأو زاوهالا ريك نم لاومالا ةيابيك رماو رتسك ىلا

 ىلا غبصالا نأ نب كمحا هجوو لاومالا لج كلذب ٍيورَيل ادئان

 بحاص ههينأي نأ افئاخ ناك دقو قدرالا هللا كيبع نب دمحم

 0 لو مسانياب هرمأو زاوغالا 0 سدي ىنا ةافاوم لبق فقسافلا

 ْ ا 0 أو 0 ليكلاو دق نعل ىنم' هيأر هيلع

 ةددعب 1 د اولا .ره دعم حم 00 ريع لماع

 اوضرعو خرضحأت ثيبثل بر دعم ما قازرالا مئاطعاب ومأيو

 /كزانجأ الونم ؟ لعب مركم ركسع ىلآ لحر مث رك اوططعأا الجر الجر 5

 نم اهبلا دهدقت لف ةفأ ىري وههو زاومالا ىقاوف مدهنم لحرو

 7هأ 000 0 كلذ 3 رمال 0 0 لمكا ام 1

 وبأ كثءكايذ ع 0 كلذ ناكو 56 نا 7م تءاسف

 اوعطق اوناك لق دكنلمل دجوف اهدورو رخوملا ببسلا نع كمحا هب

 تا ( هللا 2) ( ىلع م20 ام ىلع. 2 ظ قاويسا 2) © :نضيغنو.

 2 6 ليج | مز ا 51 م6 هرانخا. ىرز طا دعما | مر طا انلا

 كرا اك 8 لا لا رات ا امي عن قرفم».



 ا" خنس ا1به

 وهف اهروكو زاومالا ىلا دا قنا لابقاب بخل داتأ دقو ئّلهملا ىلا

 ديح“ هيلع فلختساو هلبق ناك ام 0 كرتف لقعلا رئاط كلذلت

 نم ”ئتابنرللا :بلق "لحذف 5 ىتابنركلا «نيعس ىئبادج#

 زاوهالو ىتكو ءىّلهملا عبتو هيلع فلختسا ام «ىلخأن لجولا

  ميظع ةىش ىئاوملاو رمتلاو بوبل فانصا نم ذئتموي اهيحاونو

 نم هذوبهب ىلا قسافلا انضناربتكو هلك 4كلف 2 0

 امهب لصتا امو نرايسابلاو ممكنقلا لع فئتموي هيلاو باقولا دبع

 هرمأي مدنغلاب 1 وهو سرافو زاوقالا نيب هلا م«ىرقلا ىم

 ةوق كلذ :ناكف دمحا وبا كلذ عيمج ىوخن ابيظع اعيش كلذ

 زاوفالا نع لهما لصف اًّملو «فسافلل اًقعضو فسافلا ىلع هل

 ةاهوبهتناذ ثيبخل ركسع نيبو اهنيب هلأ 8ىرقلا ىف هباككا قرفت
 نم ريثك فلخ فلو قملس ىف اوناكو اهلها اهنع الجو

 اوماتأت هب قاحاللا ىع ةلاجيلاو ناسرفلا نم ىلهملا

 رد هيلا ىهتنا امل نامالا ىحا ابا نولأسي  اوبتكو زاوعالا ىحاونب

 فقحنو ءاتيهطب ثيبل باكا نم هب رفظ نم نع هوفع نم

 امد :ىخلا» ناكر بييصخملا نا ريهتن مباككا, نم سيتا ا

 ةافاوم هفوخ هيلأ ريصملا ةعرسب فوبهبو ئّلهملا رما ىلا فسافلا

 لسجولا نم اهيلع اوناك هلا لال ىلع هايا هباكتاو دمحا ىبا

 ©6) 8 ىبحك نب 5 نب ديح )2 ع6 0 50 لك 011

 2) 8 نت, (2) 6 هزم - 2) ترانس فونهتا ير مددعلا. 5220
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 11 )"ب ةئئس

 زاوهالا ىلا اصخاش طسأو نم ليحا 1 0 م نس ىو

 هكسع لها ربع ىتح من تنقو رخآآ ىلا راهنلا لوا نم هدب ما

 كغ نم هداوقو هشيج ىف هافاوف هيلع مودقلاب زاوفالا ىلع هلماع

 001 نب (خجأ ثفسافلا باصتا نم: اتيهطو رسأ نع ناكو . «اثلت

 اقر هدا نحل: ماكو. 6 نصولقلاب فورعملا ىئرصبلا كيعس ىبا

 كله ايلف 2 اهنم تناك احارج نضتأ نأ دعي ا هباككأ 0
 رز

 نم ناكو 2« طساو رسج ىلع هبصنو هسأر زازتحاب كمحا هبا رما

 ديبكا ناكو ١ ىنامرالا "+ اشعه قير دمحم "ني هللا كغ نثموي ا

 َّ 1 «اهب ةالصلاو ءاضقلا هالوو اثيهط ىلأ هيجوف دبا # ةيصنخغأ

 «كلجو سأبو ةدجت لفها جيلع كيتعي ناك ةعامج نادوسلا نم

 و تّلضو هريبدت هيلع ضقتنا ءالوه لان اب ربخلا هب لصقا اًملف 6

 ند دعو ىلهملا ىلا بتك نا كتع علهلا طرف هليخح ةليح

 ةكمأي هبكع نك لجر 7عم افلا نيتلث ءاهز ىف راوعالاب 3

 باننللا لصوف هيلا لايقالاو ثاثالاو ريملا نم هلبق ام لك كرتب

 8ت) ]ف ىهودد. 0 11222110 1 105غ عا 815. الات. 81111. 1. 215 1.

 هادم 1ماع» 8ةلطتطاس ءغ ة13 ةرجمعا]26ا ىريد (7ة3. رسدد).

 2 5 0: 6 قاسورد» م 8 هرص. )2  0 8. ربا 2 8 مساه»

 1آ2ءكملع (© ىاسروكلا ز تأ“ 811553 2. 111, 2 مر لف كك © 5
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 ا“كب _خلنس ناكر

 تناك هلأ شويلل نم عقوا نمي هعاقياو ىلهملا رما هيلع برطضا

 ىف همكقت سابعلا يبا ناك دقو كاهربك رتكا ىلع هتبلغو اهب

 جانت ام دادعإب رماو امإيأ ماقأ !ادودرب ىفو املف كلذ هيسم

 ةفيرطلا ملصي نم مذقو زاوهالا روك ىلا رهظلا ىلع ريسملل هيلا

 5 لحن نأ لبق دافأوو ىعم غنا شوببجالل و دي اهبذ عبو لزانملاو

 ىحاونلا 0 عجارن نأ دعب انييط نع افرصنم 6 كو لوز طساو نع

 دادعتسالاب ىمحاأ ىبأ هرماث نينمآ عفلخو اهلعا منولا اهب ناك هلل

 قب ريصيل مداجاو هباحصا ةبخ ىف تاييمسلاو اذشلا ىف رادخكالاو

 0 ضغنت ىلع ةزمح ىلا لكيو هذي عيتجكاتف ءارونعلا خلجد ىلا

 0 نم ءاوقل ىم لكك عاقيالاو مي جنولا نم نيمرهذملا عابتاو خاجد

 ى ررونب هننيدم يلا ريسلا « قب ىهتني نأ ىلا ف.شسافلا باككأ

 اب اوبتكو هتنيدم ىف ةوبراح بروح عضوم أور 9 ناو بيصخل قا

 نواعي ام هرسمدأ نم عياع نرديبل* كيحاأ قىأ ىلا عانم 7 ناك

 طساوب هركسع ىف 0 نم ىلع ة>كيمحا وبا ل 1 بسك

 رد هباككاو هلاجر ىم فخ !نميف صوخشلا ىلع ع عمزأو نورا هنبا

 سيلا مردك نأ ىف نوراه هنبأ ىلا مق نأ كعب كلذ لعفف

 ذ معم هفلخ ىذلا

 © كلذب عياتك

 ىفأو اذا 7 خاج هر قسم ىلا ىفسلا َّى

 لراس هك ند ةرخالا ىداوهج م نتلخ خلببلل خعبكلا كيل ف

 )ا 010 2 قرطلا» ك) 8 لردو. 242) 8 هطنء., (© صقن»

 م) 0 اداوقلا# رك 8 ريين نقلا )83  0 ا ا وسكس

 2) 000: ميسا 26 (© هنا زر ظ ىلا ضر اذ ريكالا 7) 8

 ءلاجد لوكس



 اك" ا نس

 و
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 رسأ

 هطيخلا ماجألا كا نيلفا نم ريثك عمج اخو « جاتبق ,ىع جنؤلا

 لحق رسمألا ناكو سبلل نم اوجرخأف ةعمدل مويس ل دعم

 فورعملا رهذلا اذه ىلع ردميج 6 كقعف دكديدحأ وبا «رمأف خةيدلملاب

 رشع ةعبس اتيهطب دمحا هبا ماقاو هيبرغ ىلأ سانلا ربعف هرخنملاب

 عينت رهأو كلذ لف اهقدانخ مظو خنيدلا راس مدهب ومأو اموب 5

 0 ع راستف ةلعج غانم لجيب دانأ نم 00 لعجو ماجآلا ىلا 2 نم

 عملذو هنع افع هنم سدحاولاب نأ اذا «ناكف غبلط ىلا سانلا

 نع غفرصو جهتلامتسا نم ربد امل هناملغ داوق ىلا همضو هيلع

 تايريهسلاو ماذشلا ىف اريصن كيمحا وبا بدنو غبحاص ةعاط

 ودرمأو عريغو مينولا نم مدعم بارهلاو عماج نب ناميلس بلطلا»

 ةفورعملا 7 للجد جلي ىتحو مكاطبلا روابجج ىتح معابتا ىف كاب

 عطقيل اهتدحا فسافلا ناك هلل روكسلا >مقف ىف مكقتو 4ءاروعلاب

 يملا ىاب فورعم ا وهنلا نيبو هنيب اميف الجد نع اذشلا اهب

 ناك ىنيذلا را عجارتيل انتييطب ماقملا 3 كريز ىلإ مهسقنتو

 ماجآلا ىف ىقب نم عيتتب نماو اهلها نم اهنع الجا فسافلا ؛5

 0 عب رفظي ىنح جنولا نم

 © كيشولا 0 تنب بيبج مأ تنام 7 اهنم رخآلا عيبر رهش ىو

 مدركسعم ىلا هماكحا دارا ام ةماكحا دع.د دكيحا وبا لحرو

 ناك ىقو* اهحلصيل زاوفالا ركن ندجوتلا ىلع اًعمرنم ادودربب

 م 8 © .٠ 0 2) © فعلا 6) ل5 ( رذسلاب. 26) 58

 عواسسم 5٠ نإ هنا وا رز ( ىلا." مر 00 عن فدا ١ مز 286

 هللا 0( 14 رويصنملا. 2) 0 روبعلاب» ضر 2 5 0 6 جر

 8 هدح. ريكسلا. 42) 8 هيلا. ) 8 رسهأو تير © هد22 مز 8

 كتنيأ 6 «2عمع 001665,  م):( هيكسع. 7) (ن هيجونلا,



 ١07 نس ا

 جيلع ةمّركو موقل نيذلا موقلا ءاله هربخ يذولا ىأر اًملف اضوخ

 اهبناوج نم ةنيدملا اولخدو كما نا باكا هعبتاو نيمزهنم اوّلو

 ىقدنخ لك ماما اولعجو قدانخ ةسيخ اهونصح .دق منزلا ناكو

 اذا ندنخو ووسع لك نع نوفق اولعجت هب نوعننم اروس اهنم

 واوغقو فقوم لك ىف هنوفشكي دحا نا باك لعجو هيلا اوهتنا
 دعب اهل 6« فقم رهذلا نم عتنيدم تايريهسلاو اكسل تلخدو

 ةيريمسو /ةاذش نم هدب هل #ترم املك ىرغت تلعجت همارهنا
 كك ع 7

 نع 71 اولجا ىندح نورسوو نوانقي رهنتلا 9 ىتفاك نم اوعبتاو

 دمحا هبا ىوحن اضسرف كلذ ءاهر ناكو اهب لصتا اعو ةنيدملا

 , ةركتساف هباككا نم رفن ىف عماج ىب ناييلس تلفأو هلك كلذ

 نايبصو طساو لها ءاسن نم كمحا هبا كقنتساو: رسالاو هيف لثقلا

 رماث فالا ةرشع ءاهر ةفوللا ىحاونو 5ىوقلا نم كلخب لصتا اممو

 ىلا اوعفدو طساو ىلا اولمحو هيلع قافنالاو هتطايك كيحا وبا

 كلق ىف ناك ام لك ىلع هباكتاو دمحا هبا ىيتحاو 7 هيله

 اعيش كلذ ناكو ىتاولاو 7 خعطالاو لاومالاو رئاخذلا نم ةنيدملا

 كلذ رهغو تالغلا نم باصأ ام عببب كديدأ نبأ رماف ردقلا ليلح

 هيلاوم نم هركسع ىف نم تايطعأ ىف هفرصو هلم تيب ىلا هلمحو

 مءاسن نم رسأو ههلمح هل ًابهقت ام كلذ نم اولم هدونجو

 4) 13 5. 2 10) 6 هدارجو 106 جتأرجو. 216 0 (قؤحشلملا.

 70 ترم. 140000116 116166. 772) طا هد. سنز) اظ زد

 ىماح و ( ىتفاح. ) ل3 كأ © 5 0 01006 يكد 220 نع

 2 016. و18 ظانرغلا: ل كظكا1ز 3 9 1727 خلع. 77 8

 رهطالاو.. 2) 0 © ف. ه) (ن 080. َم) (0 لست. 9) © ط. طراد ملع.



 اك اا اك دعم

 نيقب لايل عبرال ةعملل مي ةيشع تناك هلل ةعقولا ىم فرصنا

 ضهنف* هكسع ىلأ هىهتنا لق* هربخ ناكو رخآلا عيبر رهش نم

 تقو ىف كلذو ءةركسع ىلا 5 ترف افبطنم ةرقلتف شيل ماع هيلا

 2 دانلاو ةتليلا نيراصتلاب .اورنمأ ركسعلا لع عيتجا !املف برغلا
 رخآلا عيبر رهش نم نيقب ثلثل تبسلا مهد اوحبصأت برحللو

 نسف اضعب اهضعب: #ولتي بئاتك قلعجو :باكا دمحأ وبا ابعن

 رهنلا ىف هعم اهب مراسي 6 نا تاييمسلاو !ذشلاب رماو * ةلاجرو

 جنولا وتكأ راسو مرذنملا رهنب فورعم لا اثيهط ةنيدم قشي ىذلا

 70 فلل عضاوم ا 3 ةنايلغ داوق بترف خنيمدلا روس ىلا ىهتنا ىنتح

 لكوو ناسوفلا ماما ةلاجرلا مّدقو اهنم :هيلع منولا * يورخ فاخب 0

 تاعكر عبرا ىَّبلِصف لزنو اهنم ةءانمللا يورخ فاخب لأ عضاوملاب

 هحالسب اعد رث نيملسمللو هل ةرصنلا ىف لجو مع هللا ىلا لهتناو

 للا ضيصختو روسلا ىلا مدقتلاب  سابعلا ايا ةذتيا ماو هسيلت

 روس مامآ تعا عماج نب ناميلس ناك دقو كلذ لعفف برلملا ىلع

 ناملغلا هبلا ىهتنا اهرذك اةدنخ ةروصنما اهقايش ملال ردن لس

 هومحاقاذ عم اولجرتو مداوق » هضرف دنع اومحاو هروبع اوبيهت

 روس نم م نوفرشم مو جنولا ىلا اوهتذاو هدوربعف هيلع 7 ىيرساكتم
 م : 10 0 1

 ىدنكل ناسوغلا نم ةمذرش تربعو يف حالسلا اوعضوف جاتنيدم

 ه«) 0 هدص. يقر 8 224 اهيناو. 62) مسدرفاك. 2 6) 8 هد.

 نا ط الش ايدانكت ١ 2) ©( ةدقيد 57) 8 قاسنا 7 2) اق 0

 ردا 02 زك 1ك و. 2) 8 ىخلا عضولاو © ىذلا عضاولاب
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 )07 ةخنس 1

 عضاوم نم ءانمك هيلع جرخو ريثك عمج غنم هاقلتف عماج نبا
 اوعفادو ناسرفلا نم ةعامج لجتف“ تزتشاو بر: ىايشتولا كش

 ناملغ ىم سا اهولغو اونذاك كلا هه فياضألا نع اوجرخ ىنتح

 نم ةلسعو راديلع فيصو مل لاقي مالغ هد اوقو ديحا يف

 :مسب ىئابكلا ىدهم نب محا سابعلا وبا ىمرو كريز ءداوق
 هفامد طلاخ ىجح هيلا لصو ءىثش لك قخ هيرخنم ىدحا ىف

 ءب ةبيصمللا تيظعف هبآمل وهو ناكل ركسع ىلا لمخو اعيرص رن

 قف ةريصب عقشارا هَسَح /ىّتغ هباحصا ءمظعا ناك ذا هيلع

 عزج :ٌتتشاف كله رث اما مدعي ٌىئاَبحلا و ثكف هقعاط

 00 فيقولاو هيلع ةتالصلاو هنيفكتو هاسغ ىليف هيلا راصف هيلع + ىئاذل

 توم ركذو عظعوف هباككا ىلع لبقأ رث نفد نا ىلا مبق ىلع

 اميف لاقو 8قوربو دوعر تاذ ةليل ىف هئتافو تناكو ىئابكلا

 نم عم« اب هيلأ ربخل ليصو لبق هحور ضبق نقو 1نتملع ركُذ

 نسمل ىب كيج لاق هيلع مخرتلاو هل ءادحلاب ”ةةكتالملا لجت

 15 ام 0 ىنبكعي لعجف هدهش / ىميف ناكو * ةلتاو با ميلا فرصناف

 نب كينحا وربخ لتثمع ىنربخاف ناعمس نىب لديك رب قءاجو عمس

 « ةبأكلا هيلع ارسكنم ٌىئابلَل ىفد ىم نئاكل فرصناو «ماشه

 نيخلا ابا نأ نامح. نب ديح ئتدحو نسما نب لكف ١

 ©) 8 قيما“ )١6( 8 راد ملع. ه4 18 هداوق. 0*1 كريز 8

 لون. 2) 6 دب كنلعر اذ ه1 هلع 2) رمكأز كا ا 2

 566077576 65 هر بكرف. #) 8 ©. و. 2) 0 قسافلا.

 2 6 دعر. 12مم لاق هزدع كمر. 7) 5هتتطعانع 0عاطان1755ءأ

 هنع6م7 هلع نك ءنإ. ”سز 8 هم (ن ةكيلما لدحر. 7 5 نم 0

 121206 ( ىهش. 60) 0 هزت. م) ( اجو. 7) 8 ثيردح ةانتت

 لن 7 ربخ.
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 114م 0 دنس

 ماو ةدببحلا ىبلر لوخد بيدنا ىعارببخل وككذ
 ىتابجكلا لتقمو 0

 0001 الإ نأ دتحح دايحح نب ننس ناو نسلل نين نوع ركذ

 ةذع نم هحالصا ةدارا ام 05 00 هباككأ ىطعا اهل

 كنتو ايهط ىلا اهجوتم راس هجرخ ىف ءوبرخ سدصق نم بوح 5

 6 ناكو "“ ةنس رخآلا عيبر ة4رهش نم نيقب رشعل دحالا مي

 ةلاجرلا نم اهيف ا نفسلا ترّدحو هليخ ىف رهظلا ىلع هريسم

 ياو نأ ىلا تاييمسلاو تاوذشلاو رباعملا ترّدحو تالآلاو سالسلاو

 و ةيزومل + ةيرقب ةفورعملا ةيرقلا ةرضك /ذورهمب فورعملا رينلا اهب

 ذورهمب فورعملا رهنلا ىلع رسمل دقعب رمأو كانه كمحا وبا ليونف »م

 هيدي نيب* لاقتالو ناسرفلا ربعف ادغ مث هتليلو هموي ماقأو

 اتيهط ىلا ريساب سانلاو داوقلا رماو كلذ دعب ربع رث رسمل ىلع

 ىلع الزنم هسفنل كيحا هدأ هاضترا :ىذلا عضوملا** ىلا اوراصف

 باح! ءازب كلانه مات عماج نب نابيلس ةنيدم نم نيليم

 ةةرطمو رخآلا عوبر رهش نم نيقب نامثل ءاتلثلاو نينثالا ممي ىئاخل هد

 رطملاب :لغشف كلانه هماقم مايا دربلا ٌدتشاو ادوج ارطم ءامسلا

 ناك املف ةعملل ةيقبو مايالا هذع .براج ملف برثل نع ديبلاو

 هيلاومو هداوق نم رفن ىف كيحا هبا بكر ةعملل مهي ةيشع

 ناميلس روس نم بيرق ىلا ىهتناف ليخل لاجمل عضوم  دايترال

 © © 6) 8 20016 ىم. 0) ( هيرح. 26) () هات.

 6) 8 نك امو. كر 8 كوروهبت و 10035 كورهمد» 0 كورهمب و 20075 كوز

 اك ل4 د من لش 11 266: 000 ةيروكالا. /) 8 ةمدد

 2( عضوم» 26 ترطمو عا اداوج- 2) © 6 907 داسرالا»



 مك اخنس كب

 اهب ٌنَسي كلا :تاقالاو :لاسعلا نما رتكتساو دعم اهردصل هر

 ؛ئكرتلا ٍيارْعُب ادودبب فّلخو ليخلل ىطلا اهب مّدصيو راهنالا

 ماهل“ مالثمغ : ىلا "لشترا  !كودري اذاو ع وجيلا) لع ربع امل راك يعل

 علقب © كرماف هركسع ّك جارخب عص افاخ ناكو نداعج ملا لاكمتت

 عسم اهجدقتو براضملا

 ىتانو ةرخآلا ءاشعلا تقو ىف كلذ ىف هب رمأ هام نالعج ةرهظأت

 تناك ةميزرهل كلذ نا عيولق ىف ئقلات نوراغ سانلاو ركسعلا 3

 نأ غنم اًنظ جتعتماو مقاوسا سانلا كرشتو هوجو ىلع اوجرخن

 اودصقو تحا ىلع دحا 5هنم وولي زو /هلطا ىنق ودعلا

 هر كلت جتليل داوس ىف اوراسو ادودربب مركسع ىلا عوجرلا لصق

 اوثامطاو اونكسف ربخل ةقيقح كلذ دعب عل رم

 5 ادودرب ىلا حالسلاو هّلبق ةفلخملا ٌباودلا

 باخكأو ير ءةاغيك 7باككا نايف ناك خذسلا هنف نم رغص و

 قم هف نيسامرق ةيحانب ةعقو فّلذ نبا نيدزيوعلا هع نم لكلا
 لق 00 زسيوعلا دبع ىب لجأ 0 ناذع ىلا راصو غلغيك

 زاكاو غلغيك مزهذا هبراحت و فص ىف 7هباككا نم عمتجا
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 دكيحا اهب لثقو 0 نب 0 7 اوجرخاو اقيهط هباكتاو

 ؛ ىثتابجلا ىدهم ىبا

 2) روسكالل نفسلا 12ء1د0ع ( ايددحملا )ل2 0

 116 501+ نالغج. 2 ترمب“ 60-20 6.:ونا' 20 اهنا اركز

 5...  ى) 51غ 1 50 طم 0156, 0 فقيش.' /) 13 هانت



 01 اب خئئس

 فلخ عماج نب ناميلس ناكو ةجرخ ةءدب ىف قعبتتسا « ناك

 ؛كانه تناك ةريثتكك تالغ هطظفحل ايهعضوم ىف ىيدتاقلا ىيذه

 لتقف رهنلا نم اقيض اعضوم اذشلا لخداو سابعلا وبأ امهبراخ

 ناميلس لاجر كلجا اوناكو اريتك اقلخ ماهسلاب يرجو امهلاجر نم

 أ نيب برخل تمادو عيلع كيتعي نيذلا جتبخو عماج ىبا ه

 9 ناهح ىب ىمبح .لاقو لق ٠ .« نيقيرفلا نيب لبللا ..مرجاجمب عزا

 كيح هدكذ ىذلا ٌىكرللا ىف ساّبعلا ىا رما نم ناك مويلا اذه

 نمأتساو لق ءاّحناس هب

 هيف ىذلا عضوملا نع هلأسف سابعلا ىا ىلا لجر ميقلا اذه ىف

 نسابعلا وبا ءفرصناف اثيهطب ميقم هنا هبخأف عماج ىب ناميلس

 م كقو ةينيبعلا مهبل 3 ببعبن ىبأ

 /ةروصنملا اهاهس كلا هتنيدع ناديلس ماقم ةقيقك هيبا ىلا لتنيح

 عيمج كلانه هعم ناو انيهطب فرسعي ىذلا عضوملا ىف ىو

 اذ تيناوخل نم امهعضومب امهناذ #ءادنلا ىئاو ليش ريغ هباكا

 00د لإ ليجرلايارمإ لجا وجا كلذ فرع ؛املف طفح اورمأ

 تايريمسلاو اذشلا ىف سابعلا وبا مدقتو هنم انثيهط ىلا كلسملا ناك ؛:

 رذأ لحرو ادودرب ىلا ,اعيمج اوريصي نا: رواسمربب هفلخ نم. رماو

 ءب دما امب .هيف سابعلا ابا رمأ ىنذلا مويبلا كلذ ىغ ىف كجا

 خليل ةشع ىتنتال ةعمال مهي اهاناوف نيموي اهيلا راسو ادودوب ىلا

 يلمح ام حلصي اهب ماثأف 84 ةنس رخآلا عيبر ورهش نم تيقب
 اع

 نفس حالصأو ءاطعلا عسضوب رسمأو ةركسع ورمأ نم 5 هحالصا ىلأ ه0
 م

 ©) 8 انك. 65) 8 ىئحن. )2  8 طفح. 2) 8 ىكنس. 2 ©

 ت0 ا ل الا 2 6 012 4 لظا 51 م7 ةك ظ اذح

 م6) 8 هحالص.



 م"لب خئس 1

 هسفقن ريغ ءىشب ماسي ةرثو راذلاب وهو اذه هباتك «بنكف رذت

 لصو ىنخلا رورسلا نم ىفخأ ام ملعي ةالاو كلذ «ثوبكاف لاق
 هوركم ىلع ئئاكل ربصو «برفلا موندب اًرشبم ءكسماو 4 ىلق ىلا

 عماج نب ناميلس ىلا بتكو كلل رهظي لعجو هيلا لصو ام

 : ظفحو هرما ىف ظقيتلاب هرمأيو ّئنارعشلاب لزن ىذلا لثم د

 لقا تانج نى نسم "ناب سلتا نقلي فايح كنون كل

 َّ مذارعشلا 1 01 فرعتل نيموي رواسم وربب » ه.كسعب ففوللا ماقأ

 ههجو ناك ىم ضعب هانأف هرقاتتسم ىلع فيقولاو عماج نب ناميلسو

 دنع رمأت تيناوكلاب ةفوعملا ةيرقلاب ركسعم هنا هبخأت كلذل

 (ن ىلخ راسو. ةلجم بس ,ئفاوكسك. نضرلا ىلا ليلا رييعتل كلو
 فّلخو ؛ةثيثكلا ىلا ترّدحف ةلاّجرلا ىفسو اذشلاب رمأو رهظلا

 رواسم طرب ةفوقي عاركلاو لاجرلا ىم اريثك اعيجو هركسع داوس

 سابعلا ابا رماو 1ةينيصلا دىيحا هبا ىفاوف كانه ماقلاب ا نم

 / فرع افخم تيبناول ىلا 7تايريمسلاو اذشلا* ىف ريصملاب

 !ةلرغ دنم لجو ناو اهب هماقم ىف عماج نب ناميلس ربخ ةقيقح

 ملف تيبناوخل ىلا موهلا كلذ ئشع ىف سابعلا وبا راسف هب عقوا

 سأبلاب *م نينروهشملا نادوسلا 6 ناوق يم ئقلاو .كلانه نابلس فلل

 نيذلا فسافلا باكا ءامدق نم اهو و ءادنلا اباو البش ةدجنلاو

 ه2) 8 هو. 8) 8 ةلصع وبا 2 885. ., 0 تريكات. 4) 8 ىلع.

 0 >8: ىسافو © كتضاو: ير 8 ينو © ونكت تا 1
 /) 8 ربخا 2) 2 دينللا) 0 2) اه نبا 8. رت (ةب2) 0

 هنينصلا. 01. 14 8., 3. 77) © امسادنت تايريهسلاب. 7) © فرعيل.

 0) ]1 ه«داوق. م) ]3 ةروهشملاا ) 2 5. م., © ىدخلا



 اكان 100

 3غ نم ةنيولا رك نك ه فطاربب فورعملا رهذلا لايك كيا

 ام فخأو « منزلا ةعتما نم اهيف ام ةذفطايح يف سانلل نذاف*

 ىقي ناك ام فارخاو اهقدنخ مطو اهريس مدهب رمأو عمجا اهيف ناك

 فيناسرلاب 04ج رفظلاب رواسمربب هركس ع ىلأ لحرو نفسلا نم اهيف

 ةطنخل تالغ نم هباكتاو ىنارعشلا حي ىف سناك هلل ىرقلاو وة

 هيلاوم تايطعا ىف هنمث فسصو كلذ عييب ومأف زرالاو ريعشلاو

 هاوخأو ءنارعشلا ناميلس مرهناو «ةكسع 'لفاو ةدنجم  ةناملغو

 001 مهبل ناك امو«! هدلو“ تارعجلا :بلتسو "تينا نمو

 «راذملاب هماصتعاو هب لئن امو هبخ ىئاخل ىلا بتكف راّدملاب فحنو

 ل فلل او ءاشعا ىلب قب نا ىلا لبا قيد ركتقا

 نروا نأ تدي وهو نتاذل ئدي“ نيب تنك لاق“ نئامرللا ةلكاو

 مهارهنأو هب لن امو ةعقولا ربخب ىنارعشلا نإاميلس باتك هيلع

 عضوم ىلع هنيع نتعقوف باتللا ضف نأ الا ناك اف* راذملا ىلا

 اهلف نع رث هتجاحل ضهن رث هنطب ةكو لك ىناح ةئيزهلا

 عضوملا ىلا ىهتنا اًملذ ةهورقي داعو باتاللا ذخا هسلج هب ىميتسا و

 0 كش ملف * لاق ارارم كلذ 7لعف ىتح* ضهن هضهنا 8 ىذلا

 ترساحت ومالا لاط اًملف هلعسأ نأ تهركو ةبيصملا مظع ىف

 05 دلما اغبت رم دعفو هيا زوعفوأ هيلع وخان نيذلا نأ رهظلا

 هز لف كف طاوتلا 056) ه.كانم ىف سانلا رماو. 14 سأانلا رماو

 ثذخاب. ) 02001: تل جف. 4 400101. 2 0 اموهنم - فرصنأو.

 را ال ار 6 تفاعل )06 ىاانيفا ناك“ مزن“
 ةوأرعت و (ن هدارقلا» ”) 1 0زصا0 ' /2) 7 لعفق 72 8 كسا.



 ١10 خنس الوارد

 ىسوم نبأ ناميلس_ بركب نجا يبا اذ امناو ىناوضلا هنا

 ىنارعشلا نأ لسجا نم عماج ىب ناميلس برح لبق ىنارعشلا
 نم « ىنارعشلا هينأب نا عماج ىباب أدب نا فاخن هءارو ناك*

 ريبعتي رماو ؟كلذ لجا نم هدصقف همامأ وه 7 ا هلغشبو هتارو

 ةابا هنبأ رماو 4 فطاربب فورعملا رهنلا «ىناج ىلع اهرييصتو ليشكل

 اقشلا ىف ىجا وبا هعبتاو .تاريهسلاو :اذشلا ىف متقتلاب سا

 مربغو * جنولا نم هعم نمو ناميلس رصب املف «شيلمل ةماعب

 اذشلا ريسمو رهنلا ئتينج ىلع ىيرئاش ةلاجرلاو ليخل «دصقب

 هبراح كلذ لبق سابعلا هبا ٍجيقل دقو رهنلا ىف / تايريمسلاو

 م ةروسلا سابعلا أ باكا العو اوقرفتو اومزهنا وةفيعض ايرح

 بادصا لخدو مهعابتاو منزلا قرفتو مهيقل ىميف فويسلا اوعضوو

 اميثك ارشب اورسأو اريثك اقلخ اهيف اولخ.قف ةنيدملا سابعلا ىبا

 دعم 4 نم تلقا نمو" يتاعشلا بوعوعنيحملا قلن ا 000

 عنم قريغف مئاطبلا هب اوفاو ىتح كا ىنا باحتا هعبتأو

 اذ عوجرلاب هباكصأ دا هبا رماو ماجآلا ىلا نوقابلا اجو ريتك فلخ

 ىقو فرصناو ءاثلثلا ممي نم سمشلا بورغ لبق ميكسعم ىلا

 هب رفظ نم ىوس ةأرما فالآ ةسمخ ءاهر تاملسملا نم فقنتسا

 ةطايحب دجا وبا رماذ سيبكل ىوس ىف نك قاوللا تايجرلا نما

 وبا تايو نهتايلوا ىلا نعفديل  طساو ىلا ىهلجو اعيمج ءاسنلا

 ©6) 13 0 0)72 ملغختشيك. 1201206 525|2 كت ىنبنج.

 4) 8 وطاولبإ -م) 0 هدم. 8 298566 لصقلل رك 8 تاريهيلاو.

 28:)2 ةفعصض 5. مى: لخ 0نيودشا /) 8 بولا. 2) (ن ه٠

 /) 1( و



 ا )107 ةخئس

 «دادنسب فورعملا رهنلا ىلع لؤنف لوالا عيبر رهش نم انيقب نيقليلل

 ىقرش لونف سابعلا انآ مكنكنإ راو هللا كبعب ةفورعألا ةخيرقلا ءازاب

 ىطعأف ءاطعلا عضوو نمد ذل 55 أدودرب ةفونف ءازاب كاتو

 ةعوف ىلا بول غلآ نم هعم امب هماما ريسملاب هنبا رمأ رث شيلل

 هلاجرو هداوق نم. نيراتخملا ىف سابعلا هبا لحرف رواسم هر

 بحاص ةزمج أب فورعملأ ريصُنو هتمدقم بحاص 3 رملا ا ب

 ةلاجرلاو .ناسرفلا ىف كلذ دعب سىجا وبا لحرو تاييمسلاو اذشلا

 هركسعم ةلاجرلاو ناسرفلا نم اريثكو هركسع باوس فلخو نيبكتنملا

 باكا نم جلت ىلتقو سوورو ىرسأب ةماعلا وبا هنبا هاقلتف

 |ا0 ددلا كلذ ىف "6 ىتارعشلا ركسع: قاو هنا كلذو* ئنارعشلا
 ةميظع ةلتقم مهنم لتقف هباككاو هب عقوأف لجأ نأ هيبأ عميجم“

 تبرضف ©ىرسالا ىقاذعأ برضب دكجا وبا رمت ةعامج نم رسأو

 ودبري لحر مث «نيموي هب / ماقأو رواسم ءرب ةهوف ىجحا وبا لؤنو

 ىف سيمكل قوس نم /, ةعينملا منزلا بحاص اهاهس هلأ ةنيدملا

 هذه نم رخآلا عيبر رهش نم نولخ لايل :ىنامثل ءاتلتلا موي
 0 00 برخل *لا نم هعم امو شيلمل نم هعم نمي ةنسلا

 َق 1 ىقرشن هثازاب ةريسن نيكل تلعجو* رواسم رب ىف ىفسلا*

 ىلا لصوي ىذلا م فقطاربب فورعملا رهنلا هىذاح ىتح رواسم

 نم ى را هند لخا ت)لكمس "2ك) ]ل5 هنا )1 7-0120 2) ( لءاسإلا
 65) 15 11 1 نسبأ 56 سبا را ل06 2 ألا درس

 2) 072 زنربعلا )2  1 66 نامتل. /6) 8 ىهرسلا ز هل لش

 6 نطآ] ءلتغمتن 722314 «01014 رلهت 210 ورب. 2600207 م11 145 6

 01100116 0122. 5600. رواسم رب. 7 000. هدام ا 101. ]8

 7) 8 ء6 ( ةصعمأع 320026 نيموي دب ماقاف. هر 8 ىداحد. 14

 اوزواج»- م) 8 ىطاوس.



 الاب زن 11

 ىلا صوخضشلا ىيري مالسلا ةنيدم نم رخو « كرفلاب لكوتملا

 بحاص نأ هب لبصتأ ناك ركُذ اميف هنا كلذو هبرحن مينزلا بحاص

 عيمجع ريصملاب هرمأي ىلهملا نايا نب ىلع هبحاص ىلا بتك منولا
 ىبا برح ىلع اعيتجل عماج نب ناميلس ةيحان ىلإ هعم ىم

 :فحال.ت ىتح امايأ كرفلاب نجا هبا ماثأو دما ىبا ىب ساّبعلا

 كلذ لبق دعا دقو هيلا 5مب ضوهنلا دارا نمو هباككا ةدب

 ركذ اميف كرفلا ىم لحر رق ىفسلاو هوباعملاو تايريمسلاو !ذشلا

 هذاملغو هيلاوم ىف لوالا عيبر رهش نم انلخ نينليلل ءانتلتلا موي

 ليونف اهنم راس مث ىئادملا 4ةيمور ىلا راصف هتلاجنرو هناسوفو

 م /لبج لزن رث ءىّتُق ث* ايرجرج رث لوقاعلا ريك ث بيّسلا
 هموي كلانه ماقأف طساو نم خسرف ىلع ةلون رث* مّلصلا لؤن !

 هوجو اهيف ليخ ةديرج ىف ةدهب سابعلا وبا دنيا هاقلتف هتليلو

 مهل فيصوف هباكأ ةربخ نع ةدجا وبا* هلأسف هدنجو هداوق

 فرصناو يلع تععلخت علخ مهلو هل دجحا وبا رم عحصنو مءالب
 :ذككبص ينك املف هموي ماأف ريعلاب هكسعم ىلا سابعلا وبا

 سابعلا وبا هنبا هاقلتو ءامل ىف اردحنم دا وبا لحر دغلا

 اونك 7ىذلا ىزلاو* برثل ةعيه ىف دنلل نم هعم نم عيبك

 رهنلاب هركسع ىفاو ىنتح هماما ريسي لعبت نئاكل باككا هب .نوقلي

 سيبخل موي هنم لحر رق دكا يبا هب لونف :دازريشب فورعملا

 ©) 8 لرعلاب ع6 هزع لعتض0ع. 6) ( هدص. ه4) 8 ماعملاو. 4) 0

 117977. 1122. ]>. )خو 7, 11310عءاكعر وعرب. عم 2ءرعع عاع. 6.165 و

 2501560 12 1 ىق رسيد ل 183 نر نيو 0

 ى) 8 ناك 2) 8 ىذلاو. ١ 2 8 ناولسن, © نازريسن.
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 14 )"0 خمس

 ىعضوم نع الئاز تسل نابغلا وبا لق ريضن عجر املف ءدب

 رمأو كلذ لعفف مويلا اذه « 0 ىف لاتنقلا 0 ىتح اذه

 ناك نم* لعجو اهوعبتف اهوار هلأ ةاذشلا ىف 0 نع اهيقاب

 ةلعجو اهناكسب اوقلعف اهوكردا ىتح افيعض اريس نوريسي اهيف5

 تاوذشلا هيف 5 تناك ىذلا ناكملا اوضاو ىتح نوريسي نوحالملا

 ك1 ازشلا ١ لعجو ةيريهس بكر سابعلا وبا ناك ىقو: ةنمكملا

 اهكردأف اهرصبا ايل ينزلا* اهب فلع هلا ةاذشلا وتكأ راسف

 باشنلاب نومرب 0 نم «اهب نويطيبك اهناكسب نوكسم جنؤلاو

 اعدك نيج لق عرد ةتخ ةوديك :سابغعلا ىبا .2ىلعو رجالاو 0

 ا / وكاس دكيبامأ نمو باتش دعي ؛ ىلع كتيناك ةنابل

 هبا لامو اومزهناو هيديا نم اذشلا 0 منولا تايريمس نم

 فييسلاب ةلئاقملا منزلا ىلع خو طشلا وحك هباختاو 00 5

 « جبولق ىلآ تلصو ملا خبهرلل عى هنن ىلع نووساي 2 اومرهناف سارت

 9راص رت مهاصوو نيحالملا ىلع علخ امتاغ اناس سابعلا وبأ عن عجرو

 © قوما ىلاو نأ ىلآ ةهب ماقأف 1 رمعلاب هركسعم ىلأ

 أ - ركسع اهنم رفص نم , تلخ خليت اةرستنع ىدحالو

 / 18 ىبسعو لانقلا مهدوارأ مز ( هلم 2) ]ز هذظب (تراظ

 سول ىحل“ )1 ريكو (ن ربك ©[ ريك 01471 1. "د 7١ ربك. ركز ]8

 مرد 20: ظراصإلا 8 رمغلاب- 2 © ماقأو هستفم مب. 4) ©



 ىذوملا ىهنلا وسو فطارب رهن ةفيرط ىف ريصن فخأآن « ةقرتفم

 قوسب ةعينملا اهاهس كلأ ىنارعشلا ىبوم نب ناميلس ةنيدم ىلا

 ريصن هنع باغو رهنلا اذه ةهوف ىلع سايعلا وبا هماأو سيمثل

 جنولا نم عضوملا كلذ ىف انيلع يرخو ههربخ هنع ىفخ ىتح

 ةىلا ءاهتنالا نيبو اننيب اولاحو رهنلا ليخد نم انوعنف ريتك فلخ

 ةنيدع طيخللا روسلاو هيلا انيهتنا ىذلا عضوملا اذه نيبو روسلا

 برلل تّدتشاو ءاننوبراكج كانه ةاوماقذ نيخسف رادقم ئنارعشلا

 ىلا راهنلا لوأ نم نفسلا ىف نك ضرالا ىلع و متنيبو اننيب

 انب نوفتهي 7 ين ولا لعجو ريصن /بخ انيلع ىفخو رهظلا تقو

 0 متبهذ ام ثيح مكوعبات ىكو نوعنصت 7!ذ اف اريصن انذخا دق

 نب ىدكيح 2هنذاتساف لوقلا اذه نم عمم امل :سابعلا وبا متاغاف

 ةيردسلا 3 :ىصتا هل نذأف ريصن رب فرعتيل ريسللا ىف بيعش

 ركس نم بورق دقو ةرجج ابا اريصن 2ىقاو ىتح* افاذج :نيرشعب

 متتنيدلم /1ىقو هيف* رانلا مرضا دق هوداجوو هوركس ذخقسفلا ناك

 ؛,: ضعبب اورفظ جينؤلا ناكو هب رفظلا قزرو اديدش ابرح براحو

 ميديا نم اوذخا اونك ام عوننا ىتح لئاقف ةرح ىبا تاوذش

 ريصن ةمالسب هرشبف سابعلا ىبا ىلا بيعش نب ديحت عجرف

 منزلا :نم ةفثموي ريصن رسأو كلذب وسف.كنبخ دنبخأو دعم ناو

 افقاو ناك ىنذلا عضوملاب سابعلا ابا ىفإو ىتح عجرو ةريتك ةعامج

 ه«) ]5 هفرلعم و © فرغم. 25) © نرل) لف 0122: 50 وهذ. 2

 ماقو. 2) 0 تء ور. 2 0 انيوباكد كلانه. رك 8 رص“ ميو 8

 نيانلا» )6 نزض6 2 15 نيرشع ىلا... )0.0 ىفاوق. م0

 اةضكاتتت ىفر 560 كك. 14 )مر 5 5ءوه. (عنطأ سقلع ركسع ]10 ركس),



 الهم )"ب نس

 سابعلا وبا عجر رث «هوعمج منزلا ناك ام لك فخأو نهلها ىلا

 قوس ىللأ عقب ويسب عسفنا اوجري نأ هباكتا رمأف هركسعم كل

 هل لاقف اهيلا ريسملل ةباككا ةئبعتب. هما اريصتن امدو سيبخل

 هرميسملا قف ىل* ن ذأو تيذا مقأت فيص سيبكل قوس رهن نا ريصن

 ملع ىلع فقيو هنياعي ىنتح هعدي نأ ىف 6 هنياعأ ىتح* هيلا 5

 دورو كنع كلذو صا نأ هيبأ ةائاوم لبق هنم هيلا جان ام

 "004 قبيح * لاق - «رادحتلا ىلع همرعب هيلع ىحأ. ىبا باتنك

 ل6 نبا ءلل كب ال هننا ةىلب 'لاقفم» نيابعلا بأ قاحف يعش

 اددك الك كنتم 2 الفات: لقيا ل* :تنك نا تلقف سيئكل : قس

 امالغ رشع ةئثلك ىلع دزن الو اذشلا ىف كعم لمح نم كحعه

 اذشلا ىف ةرثللا بكا ىف حامرلا عيديا ىف ةتلقو ةامر 5 ةرشع

 مصنو ةنيلا راسو كنلذل سابعلا وبا كعتساف  ءرهنلا فيض عم

 كسمامأ ىمكق ريصن هل لاقف رواسم هوب من* ىقنأو ىتح هيدي نبب

 لجر هنذأتساو ةاذش ةرشع سمخ ىف ريصن لخدف ةاكلذ لعفف

 هيدي نيب 5 مدقلا ى* / ديبجاد ىبوم هل لاقي ىلاوملا داوق نم 5

 لا ةريسم هب ىيتنا ىح نسائبعلا وقأ,ناسو :راسف :هل :ىناف

 ىلا ففني ىنذلا رهنلاو قرلا رهنو #فطارب ةهوف ىلا رث ,ىماسب
 قرض ثلث ىلا ىتوت ةتلثلا راهنالا هذهو : ىسحبعو اطاور

 د) ( رصلل ىانل. . 2) كم. 28 هدب 2) © [جب] ال العافا
 6) 5 ١ 14 235غ ىبأ 210 رب ن4 1م412 5ءرصعإ] 80 "مز 8 راك

 اي. "10. ةنمج2 ص. 1118, 7.8 مر 8 5. م, © !امماسن (هدم. ىلأ).

 110 عاتتت ءودع 1ع هرم 01100 11011200251 ١١ 30مع11234 ةيماست

 61:7 151 هم. 72 :(عغ ةصم.- 17, همه 5ءوى.) .١ 7 8 5. مر 200 فظاتا

 1710. وهنموانع 14 م”, نا. 2) 8 ىسلا دنع فاطاور. ) 6 ا



 “407 خيس اهي

 ىدنسلا رصنب فورعم لا ة#«سيئر ةيريمس هاوذخأو 1 ىف تراصف

 قوس ىلا ةفئاطو هاتيهط ىلا قنم خفئاط تراصف نيقابلا مزهنأو

 خينيصلا مذ دقو هركسع كل اما سايعلا وبأ عجرو نسييكا

 برح ىف نك انيبو بيعش نب كمح لاق ءاهنع منزلا ىلجاو

 5 ٍهسب هامرق رئاط ىكرك سابعلا ىبال ضرع ذا ةينيصلاب يذولا

 علسلا عضوم اوار اًملف ءدوذخأتف ميذؤلا ىديا نبب طقسف 4هكشف

 ىنذلا سلا ةربخ نا متي ال و ىع ركذ كفو ءذتموي همازهنال

 ىلا ىهتناو «8مييلا اذه ريغ ىف ىكرللا سابعلا وبا ةدب ىمر
 يبا نب تبت هسأري اميظع اشيج 7ىسدّبعب نا سابعلا ىبا

 00 اذصان :نسحبع ىلا ساتعلا وبا ناصف. 7« نايشعرلا وسال

 0انل نم «تبخكنا لق ةديرج ليخ ىف اميعم نمو امهب

 علاجر رب دلجو جخئاطبا نم اهيف 0-0 ةظيلغ خذعقو عاب عضوأت

 15 ىبا مح تمبات قسيت رب سابعلا بأ رفظو أومزع مذأو ريخكا فاخذ

 ليينا باصأو مدأ اوق ضعب ذل وضو ها ةينسأو ا 0 كلذ

 نك .قاوللا ءاسنلا نم قعموي ,نقنتساو .هنم كليف دس 1

 ا نهقالطاب سابعلا وبا رماف ريتك فلخ مذؤلا ىديا ىف

 20 نخل. 8 سو. 2 8 © 0 اتهطب 4) 8 ءهأ ©

 58.2.0 6) 1 082. ر/ي) © ©. وبا ى) 0 ىم' /2) 8 ببس » 8١

 2) 13 ممدأ6 2056 سابعلا وبا“ 2 8 عضوللا. /) ]1 ىيسلل كعب

 ءا 70> ىبسلا كنع. #) 5ذع و30036 14 )بز 8 رايكم وأ.

 مز اذ كاكاو 0( خلاء 0 3510. 6 د هلجل

 2م) 5 5070. © كلك تر لذ ءاولر © ولولب. 4 نك درف.



 اكد )17 خمس

 ىتح نوعمجا جنولا مزهنأو كهمد لح كقف كلذ لعف نفذ بر

 ثب ةدقو ربعلا ىف هركسعم ساّبعلا وبا مقأو ه«اثيهطب اوقحل

 نب ناميلس عمجو .انيبح كلذيب ثكنف ىحاونلا عيمج ىف هعئالط

 كلذ لتم أ معشلا لعذفو اتييطب ىصختو دباككأو ةركسع عماج

 63وعت اضيا فيتثك شّيج عل ةينيبشلاب ناكو سيبك قوسب 5

 املك 6 نوبرخا : ١ (اولعجتو !دتسلا 0 رصن 1 لاقي ٍقهنم لجر هلهأ

 تالغلا نم هلجج ىلع أوردق ام نولمكحو ًاليبس هباخا ىلا اودجو

 خعامج علا بأ دهجوف را نوميقم 2 نا ععضاوم تنوردعتو

 اغب ىب ىدوم ىب لضفلاو هر وج شمكو هاشلا جنم هداوق نم

 سابعلا وبا بكرو ةينيصلا ةيحان ىلا ليثخأ ىلع ديس هوخآو م
 ىَم اهب ربعف ليخن رمأو +تايريمسلاو اذشلا ىف كريزو ريصن هعمو

 ثرهلا ىلا :مراص ىتح شيلل راسو ةرهظلا فكيوط ىلا رواسم“ ظرب

 ؟ىلا تراصف تربعف م ثرهلا ىلا * هباودلا ريبعتب سائبعلا وبا هرمأن

 لامعلا ويد فقيرط اهب كليم ” نأب ومأو ةخاجد نم ىبرغلا تنال

 ىلا اوعجلف ةحيدش ةبعر اهنم 00 ليخل ةمينولا رصبا املف د5

 ونسب نفر عيب أو ل

 ازرأ ةءولغ كو عانفس ساستعتلا * ىبأ باحصأ * ذخأف ءاملأ 0

 «) 8 اننيطب 5. 6) 8 ةذطع و. ©) 8 نوعدأ“. 22) 8 وعبر

 1111 مصب ١ 2ر1 نوثركاب عا 200 ددارحأ. ا نومبقم اهب.

 ىز 8 8. طبر © ريضدمكو». /) 8 دصق. ىب. 2 8 تاريهسلاو.

 تال كسلا مرزاك 6 كرز ا ) 8) اضل م1012 32-16

 تاودشلا. م) 8 ترهلاوو 0 تثرهلا. 7) © 0 206 و

 دز لذ 007 2 اخد. 2 6 وبأ.



 )7 خمس اود

 يف انل تضرعف ةيجاكمل انبرق ىتح انيضف بيعش نب دي“

 عسفنا يونزلا ىقلف* اهيلا انعساف يونز ةرشع اهيف ةغلص رهنلا

 انكردأو اريعش ةءولغ  اذاذف «انيديا ىف ةغلصلا تراصو ءاملا يف

 ام لاقف هتاوذشو ريصن ربخ نع هانلاسف هانذخأت اير اهيف

 ة ةميح انتباصاف* تاييمسلاو اذشلا نم ءىت رهنلا اذه لخد

 ضرعو انناكمب غباككا اوملعأت 00 نم اوتلفا نيذلا منزلا بهذو

 ديح لاق* «اهباهتنال اوجرخ ل انعم اوناك ىنيذلا «نيحالملل

 نا ثبلن ملف 4ىدحو سابعلا ىأ عم تيقبو بيعش ىبا

 6 نم ةفايَج ُُق 000 هل - منولا داوق نم كات ءانااو

 5 ةسوق اةطغمو 0 9 0 كلذ انيار املف منؤلا

 عت 0 مرا هيأ * 00 تا ْ 5 ممب تو

 ىجر ىفلا ءاهز انب طاحا ناك دقو ناملغلا هعمو اذشلا يف
 وو وبا 0 0 هملخب" ؟قرو 241 هللا 000 1 ىذاج 1

 ميعم““ | اوناك 1 نيحالملا نس لقب سابعلا بأ رمأو 0 اعيش

 0 ل يفقد ىل رمأو مقانعا 0 2 باهننال 0

 ©2) 8 طدعع هدم. 2ءزصلع ( !ذأو. 2) 8 5. م., © هربخ اساصاف.

 ه) 2 نيحالملا, .2) 8 هضم )2”  28 افاو. ركز 18 اناس 1

 ام ىفاووو, 0 افاوو. ١ 2) 0 هدطن, .. 2 0 اوجرخو دوكرستا 8 ©

 ىداتو. 4 6 ال.



 لنك )0 خل

 0000035 طمني و ىسفلا متقتو هل تدعأ تناك هلل

 فذق انوار املف مينؤلا انكرداف لاق «كلذل فخ نم عهنم هعبتف

 «انصلختف اومزهناو ءاملا ىف هسفنا اوقلق هببلق ىف بعبلا هللا

 جنولا تايربيهس نم :يريمم نيتلثو ىدحا ذتموي انيوحو انبادك

 0000 نيابعلا وبا ىمرو 2 تاي تلق ىف ىتانللا تلفأو :

 انددج انأ ولو « فرصناف «هماهبا تيمد ىت> هدي ىف تناك سوف

 ند انعنت هانكردا ثا تننظ مميلا كلذ ىف ئتابلل :بلط .ىف

 نم جعضاومب هباكحأ رثكاو سابعلا هبا عجرو «بوغللا ةكش كلذ

 05 نك رما دكسع 5قاو ايلف هنم نحأ ري رق ادودري ةقوق

 ةذوخأملا تايريمسلا جالصاب رماو ةروسالاو علشلو «قاوطالب هبكحد»

 ىف اذشلا نم «عم امب هماقم لعجج نأ ةزمح ابآ رماو منولا نم

 ا ىلإ نابعلا ايإ نار :هروبسسح هعاذع ةلخد

 ىلأ ىهتنيو ةيجاكاخاب ةفورعملا ةيرقلا ىلآ ريصي ىتح /ناورزام ىف

 وزاتجت هلل ىطلا فرعتيو عضاوملا كلت ىلع فقيو ريمالا رهن

 اذشلا نم هعم امب :هملقف اريصن ممأو 8 ينزلا تايريمس اهيف 5

 ةيحان كىصقو ناورزام فيرط م كرتف كلذل ريصن راسف تايريمسلاو

 بيعش نب كيح هعمو اهبكرف هتيريمس سابعلا وبأ اعدف ريمالا رهن

 8 ملك نيج لاو هماما: اريصنا نأ ىري وقو ناورزام لخادو

 لق ؛هفاخ ريصملاب تايريمسلاو اذشلا رمأو ريصن ربخ فرعأل ىهنلا

 ©) 15 < ٠١ ةراظض انياو 8. ©) © قارطالابب 4) 8 ءازاب»

 6 روباس ما روذاس رج 66 هنود رمد اةانئر ةسص ا ريثز 8

 ناوزرام د 1012 01 26: 3) 18 زاتكدو 6 رانك. 2 ©

 هرم. 12كم ]5 وماق. 2 ( عمدقم. 6) ( لونف» ف 1015

 5 6.0 ب



 )7 ةئس |“

 تايريمسب «دادمأ هلاسي مينولا بحاص ىلا نابيلس بتكو هرهش

 رادقم ىف كلذ نم هافاوف اناذج نوعبرا نهنم ةدحاو لكل

 اهيحالم عمو نالتاقم ةيريمس لك ىف ةيريمس نوعبرا اموب ىيرشع

 وكسع هلايح هفقوم ى 2 نيعتسكا ف اوتلاو حامرلاو فويسلا

 : هيلا يمخ اذا مهي لك ىف كرك ضوعتنلا 2 اودواعو سابعلا ىأ

 مام كلذ لالخو عل ءاوتبتي رثو نع اومزهنا سابعلا نأ باكعا

 /باشنلاب ليخل نم اهل رهظ ام ىمرتو رطانقلا عطقنتف جعئالط أت

 راثلاب ريسمت# علما دلل! تاكارملا نأ يدنا 2

 هل نيكي“ نأ سابعلا وبأ ٠ ىار- رق نيرهش ردق كلذك اوناكت

 ؛ه« شيل ماما تايريمس هل مكقو كلذ ملعفف لمرلا ةيرق ىف انيمك

 يريم كريولو ةيويم» هل تّذعأف ساتعلا .ةظؤبا رسأو اهيف اوعي

 8 م فرعو مراتخا نيذلا هناملغ ىم ةعابج لجو

 5: تدجو ام مويضتتو

 (اكب

 ىجاكشل ءافليشو د ىف اكينوو ارحب ليج 00

-0-9 

 ىف افيصوو اريذنو ةيريمس ىف ارسيو افيفخو ةيريمس ىف

 5 نيلئاقم هر لك ىف لعجو ةايريبم» ةرشع سمخ عاب ةيريمس

 /ننكو مايتشالا بيعش نىب ىكيحم لق شيل ماما اهلعجو

 ةدع ةمّدقتملا تابريمسلا /ىم منزلا ذخأت نتموي مّكقت نميف

 موقلا كخا ىق لاع توصب تيدانف اعرسم 7نقلطناذ ىرسا اورسأو

 1 ةنايرجهد ىلا ضهنف فدع وهو ىلوص سابعلا بأ عمسفق 0 اننابريمس

 4 1[ دره 6( 15 سدارعلاو. 2 0 لايك. 2) 6 ثواعو.

 2) 8 ءاويشنلتو © اوتنفيفاا يلا هدا 0)62 اواعفف. /) 0 رماش

 اب“ 2) 8 اعسرو, © اعيصوو. 2ءملع © ىحارجأملا 2 © © ف.

 © نقطناقك. 27) (0 هد. 7) ]3 ءا 0 هديريمس
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 أكهز)' ٠07 نس

 أدودربب تناك نلأ 5 باودلا ضعب ر .ببعذد ماو راهذالا مكعطقت ن

 يرق كح نم لدقلا خكرعم تتناكف 0 نيب برش كتميشنو

 نأ باككأ زاحو جنولا ىلع خهجوهلا تناكف ةخفاصولا ىلا « لسمرلا

 مويبلا كلذ ىف 0 نابيلس تلفأو ةاذش ةرشع عبرا سابعلا

 اهالكإ امهبا أود 5 تلخأو نيلجار, كالهلا ىلع ايفشا ىرأ لعبت

 اوفاو ىنح نم دحا ىنتني 93 عمجأ 0 ىضمو ءاهتلاو

 سابعلا وبا عجرو «ذلآو ثاتا نم عم ناك ام اوملساو 4# انيهط

 اذشلا نم نم ذخا ام الصاإب رماو هومعلا ىف هركسعمب ماقاو

 لا ماثأو « اهيبف لاجرلا بيتردو تاب رههتسأأو

 ل عدالطلا 6 كا ناكو دحا عانم رهظي ال امويوم

 ديفافس اهيف ريصو /دادنس رهن قوف ارابآ رفحو فوصنيو مايا ةثلث

 نيرشع /كلذ كعي* جنول

 ريسم ننس ىلع اهلعجو ايعضاوم ىفخأو قراوبلاب اهاشغو كىيدح
 اضرعتنم ركسعلا فرط ىفاوي ناكو اهب " نوزاتجأا اهيف ةروهتيل ليخل

 ليخلا هتبلطو همإبا ضعب ىف ءاجن هل ةبلاط ليل يخف هلعأل
 ضعب ىف ةنغارفلا داوق نم 7لجر سرف ةرطقف هبلطت تناك امك ؛5

 ام ىلع كلذ نم هلن ا سايعلا ىنا باكا فقوف رابآلا كلت

 لاو «فيرطلا كلذ, كدلس اوبكتتو كلذ اورذحن ىتابخل يبد
 ريمالا مهنب اوركسعو بركلل موي لك ىف ركسعلا ةاداغم ىف يذلا

 ردق برأ نع اوكسما يلع كلذ دي ل املف ريثك عمج ىف

 ©) 8 لحسرسلا. ك) ( [اتحلا و , ل نم ىحاوا | 2) 8 اينو

 ©) 83 انهط ىفاو. ه) 8 رمعلاب هركسعب ماتا“ رك 0 ندعن.

 ى) طرف ذك 1 ضر لذ هن © تا لش 206 يل كل

 رطقش. 4) © هدم.



 مثيب نس احأ

 عجري ملف نايداملا اوكلس نيذلا موقلل اومصتعا غانم موهقو نايدامل
 ىلع ةفقي لع فرصنا من رواسم هرب رهذ ىو ىتح عنع

 مسفن احجرم هب ماقأذ دكسع ىفاو ىتح ءالدالا هعمو كلاسملاو ىزقلا

 سبلت اىةعتتساو اوعمج دق مجنزلا نأ كربخأف ربخ# هاتا رث «هدباككأو

 ثنا اولاق .هناوأ:ةجفا قللت نم“ كش نايا و ٍقناو هركسع

 ريبصم او ءانمللا نيمكت ىلع عيأر عمجأو هسفنب رغي رغ ثدح

 هل ٌلعتساو 4كلذل رذحخن انريكذ كلا ثلثلا تاهلل «نم هيلا

 هذه نم اوك اترئترب ىف فالآ ةرشع ءاعز اونمك كقو هيلا اولبقأو

 مرتغيل ركسعلا ىلا ةيريمس نيرشع اومكقو .ءانع سق قى ةّدعلا

 ٠ سابعلا وبا عنف وانيك اهيف هلأ عضاوملا راوزيججو هلها اهب

 ىناَبِن يرخ فهذي مل ديك نأ اوملع امل هعابتا نم سانلا

 ىسحا سابعلا هبا 2: ناك دىقو تايريهسلاو 7تاوذشلا ىف ناميلسو

 يف موقلل زريي نا ةزمح أب فورعملا اريصن رمأث هباحصا ةّمبعت

 نم ةاذشب اعدو هبكر ناك 6سرف نع سابعلا وبا لزنو هتاوذش

 ند بيعش نب كيح همايتشا رمأو ؛«لازغلا اعامس ناك دق هتاوكش

 ةصاخ نم راثت>او اهبكرو ةاذشلا هذهل ه نيفاذجلا رايتخاب

 ريسلاب ليخأ باكا رماو حامرلا مهيلا عفد ةعامج رم هناملغو هباكتا

 ىلا 1 ام وريسملا وعدت ال هل لاقو رهنلا ىطاش ىلع هثازاب

 2) 200 0 25007 5 2 601 /7) (200. كل.

 م) 1هدتخع «مدحاعت عجلت عوأ 20122 انابيسف (]4ع06 1, 91). رك 00.

 ربعلل. ى) (000. اوربكادو. 2),لطزصتك. 126, دنت 2.0 )الك ل ناكو»

 2 0 200153. 42) 6 كفو. 2720 25 5 2 6 لارغلا. 7) 5

 رايبحالو © رايبخاب 5. رايسحاد. 3) 18. 86.( 8,2. | سرا ةق 06

 9 © ريسلا 11غ

 هتس تس ةم|وجفم يب يقفل دسم



 اه. 9١ب نس

 اهلاقف هنيب ىارلا هاولاجا سابعلا ابأ اوقل نيح ميقلا ناك دقو

 0 ىأرلاف ءاهد د 8 بورما هتسراق لطت من ثدح ىتف اذه

 01 ةهافلت ةيعل لفارىب ييحو هلك انجح هيما نايانل

 كلذ اولعفف انع هفارصنال اببس نوكيف هعوري نأ كلذ ٌلعلف

 سابعلا هبا بكرو «هتمقنو هسأب ب هللا عقوأف اودهتجاو اودشحو :

 كلذ ناكو ىز نسحا ىف طساو لخد ىتحح ةعقولا مهب دغ نم

 فلخ هيلأ نمأتساو ةعملل ةالص اهب ىّلص ىتح ماقذ ةعيج مدي

 هيف ركقف طساو نم يسرف ىلع وهو علو كورتحا ب مك

 جذؤلا هقوف نم نمايل طسأو لفسأ ىركسعم لعجا لو هركسع
 هيلع اراشأ هلاكيم نب هاشلاو* ةزج قلم فورعملا ريصن ناك كقو

 تسل مهامهل لاقو كلذ نم عنتماف طساو قوف هماقم لعجج نا

 ْنع سابعلا هبا .ضرعأو ادودرب ةضوف مف امتنا الوناف رعلا الأ الزان

 ءاذب ىف ذخأو رمعلا لزنف هّتآرا نم ءىثش عامتساو هباكصا ةرواشم

 ةصاخ 2 كقو خيداغيو لاتقلا موقلا حواري لعجو و تاوذشلا

 نأ مث «هنم نينثا ةيريمس لك ىف لعجن تايريمس ىف هناملغ 4:

 هجوأ ةثلث ىف غلعج هباكصأ ىرفو عمجو دشحو ٌلعتسا ناميلس

 جيقلف !دودرب نم ةقرفو /اترغب نم ةقفو نابا رهن نم تنا ةقرف

 ىقوسب نم ةفئاط : تفلخ اومهدهنا نأ اوقبلي ملف سابعلا بأ

 اوذخا نورخآو اترغتب ىف عانم ميق فخأو ناورزام ةفئاطو سيمشل

 فرط ه6 ع. 07206 بول. 26 هيراحتو» 0 ع

 1 الخ. 12ءزص0ع 82مل. )6  8 ىراسلا هع /) © هين عدإ 1

 رمعامتغ 1دع. همص ةسلتعدنم ٌذص 8. )/  000. اترمدب 220 انو أ

 انوفب٠ "10. م. 1171م. 27.8 2) 000. 5.



 "ب نس 18

 اغب نفيا دو نافسبب 8 حو جلصلاب لوا نأو قشيجو قعبجو

 م ضرتعاو فيرطلا ىنس ىع لجدع كلذ فرع اًملف «طساو «ٌلفسا

 ءاوعمط ىنتح يل أودراطتنف ميهسقلا لكاوا هباكتأ ىقلو 0 3

 ا اوبلطا هل نولوقي اولعجو مد ىف 0 اونعماف 2

 5 لأ نم أوبرق انك ىكيبصلاب مسفر لغش ل مكرهمأ ن 1 برحلل

 جصف رماو لجرلاو ليث نم دعم نميف يلع 0 عْلَصلب سابعلا

 0 ريصن عجرف جيلا ع جرا لكلا «ءالوع نع رخأتت ىببأ ىلإ ريصنب

 بيبعش سب 3وكت معو 0 ةترمعل سابعلا وببأ بكرو /' جيلا

 ١ صنمو اومزهناذ #تاهج عيمج نم هباكصأ مهب فحو مايتنالا
 «ةيرق اوفاو ىتح جنودرطيو عذولتقي عفاتكا هباككاو سابعلا ابأ

 0 هيف 0 5 5 : 0 0 ىلع ىو هللا دبع

 ع 0 1: لوا كلذ وأ ف 0 مم كر نأ ام قرسغو ىرسأ

 مولا اذوة 8 برش 1 مخل 2( ليداأ 3 ىب سابعلا ىلا

 15 عضوملاب كركس عب لعك نأ «ءاسلواو هداوق سابعلا قنا ىلع ر اكل

 ميقلا ةبراقم نم هيلع اقافشأ عّلصلا ى م هيلا ىهتننا ناك ىذلا

 دعم نمو عماج نب ناميلس موهسنا املو « طساو لوزسن لا ىبأذ

 رهن نع ىناوعشلا ىسوم نب نامجاس مزهنأ هوجو هللا 6 برضو

 ريمالا رهفب عماج نب نامياس 7-52 نسيم قوس ىقاو ىنح ناب

 ه) 0 20101 م 6) 8 كافل 2 123 8 ءهعاتصعأات72 611م

 سس 14 16)200 هيفا 72" (6 0221 , 12016 ميقلا. 8

 14 هزت. ميز 0 هتيربمس /2) 3 كبس | 2 5 ىردل. م) 8

 ىلا كلذ ناكو. 2 8 كصقنا:



 1 )"0 ةنس

 سابعلا ىقأ باككأ ضرعف 714 نس رخآلا عيبر رهش ىف ىداهلا

 فالآ ةرشع ةلاجيرلاو ناسرفلا عيمج «ناكف هتّدع ىلع فقوو

 'اذشلا هعمو. ةلع لمكاو ةعيف لمجاو ىو ىسحا ىف لجر

 ضهنف هتعنص تمكحأ ّىلق كلذ لك ةلاجرلل وباعملاو تاّيريهسلاو :

 ىتح هل اعيشم دجا هبا بكرو ىداهلا ناتسب نم سابعلا وبا

 تلماكت ىتح امايا كرفلاب سابعلا با ماقاو فرصنا رو 6 كرفلا لون

 رث اضيا اهب ماقأو هىئادملا ىلا لحر رث هباككا فحالتو هددع

 ل  ىدوح دانح ' نب نايك" لاق 5:6 ليفاعلا “ريد ىلا" لكك

 ىمشاهلا ليعامتا ىب «ديحم ىب ميهارباو دامح نب ناكسا م

 ةريتك ةعامج ىف « ماين الأ بيعش نب لديكامو 1 فورعم ا

 /تيدح ىف عضعب ثيدح لخد هرفس ىف قئاخعلا ابأ بكح نم

 رص باتك هيلع كرو لوقاعلا ريد سابعا وبا ليك امل. اولق“ ضعب

 هاضمأ ناك ىسقو تايريهسلاو !ذشلا بحاص ةيمح ىأب فورعملا

 + و 0 ني نامم ْن . 50 ل 10 نا تاكل نا اييلس 2 عبق ديلعي رمتمدقم لع:

 0 زان ىح همحعتا فابكالاو تايريمدو *تاوةلشو ةلاجرو

 ىو ىتح سابغلا هبا لحرف تايريمهنو ناسفو ةلاجرب نابآ رهن

 جلصلا او ىتح راش ربظلا) بكر رو جلصلا ملك رز رارحكخ

 ميسقلا نافاوح هربخأ 5 جنم داذأف وبدل فرعيل هع الطا)) متكون

 ا05065 00 كال كالا. )2 نيلملا  طءامقلع 8 مقاق,
 4) © 30016 سايعلا نبز لل 5101192 د ام كلا ريغ 6) 8 هدم.

 /ز 0 هرضل | 2006 دودربو 8 10: 5 د كمال لش زل لل 011

 ايوردرب. 272) 0 هجو مث.



 ماني ظني : 1115

 0 هيف هزفكاي كتيببكل نم :بلع كرو باننكي فرصناف دكا لأ ىلع

 12 ةركسع ىلآ ريضلاب اكيد او

 ىدوم نب قناكاسأ ند للي كام ب نوراغ مي سانلاب حك

 5 « ىفوكلا ىمهتاهلا ,نىسسيبع ىبأ

 5 نينتامو نيتسو عبس ةنس تلخد مت

 ثادحالا نم اهيف ناك امع ربل ركذ

 نب رهاط نب كيحم ناطلسلا سبح كلذ نم اهيف ناك امف

 هللا دبع ىب دكا ةهجره بقعيب هتيب لما نم دعو هللا كبع

 ٠ نيسلل امدو رهاط ىب نيسلللو يناتسجخلا ةبئتاكع رهاط

 © ناسارخ هربانم ىلع رهاط . ىب دم 5ىناتسجكتلو

 ناميلس 2 ناك اه ماع ىلع فقوملا نب نيابعلا مبا بلغ انك

 6ر وبسك 6 يرق نم هنلع بلغ مستوسلا ىكثآاق بحاص عماج ىبا

 ءاهوكوؤ ىستبعك ةلجد

 1 ناك امو كلذ ىلع سابعلا نأ ةبلغ ببس ىع ربل ركذ

 ةيحانلا كلت ىف منولا رماو درمأ نم

 ه منول نأ دكدح داح ىب نيكم نأ نسما نىب ديكس ركذ

 لشضتاو ,لعبَف هاند نش اه ءايح نم ناكو طساو اولخد امل

 نسايعلا ااناهبنبا بكن لكوتملا ىب تا ىا كنا كلك

 ٠ «ساّبعلا وبا كلذل فد منولا برحن طساو ةيحان ىلا صوخشلل

 ©) © هنن. 2 6) 8 هنن. 60 8 ناس 2) 8 زصق. عم» 6

 طب 1. صك. علم, 1052 02. ر/) 0 اهب ىرك ام ظنم ناكف.
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 3 نىلحا كلا قوبعتا ةزاضخ_هةيأرب- هل قيصملاو : نايا "نب: يلع الع

 دلتا اح ما ىلع :ىناقللا + نقيح ب ادم + «فاطوا نازل

 ظلعلا نم ةبلق ى ام السو هللا كيبعأ' ىل نهم ىف يلعا ىار

 باتك دورو كلذ «فقئفاوو ثيبخل ىلا 2ايضم رث هيلع قنللو

 كثيبخل اًمهل رهظا ىنح !كعصو ابوصق ديلع هللا كيبع نب نييك

 تسل لاقو بحا ام ىلا هللا ديبع نب سلمك عوجيلاو امهلوق لوبق

 فرصناف «هلامعا ربانم ىلع ل بطخ# نا الا اذه دعب هنم البق

 دوك لل هب 'ابتكو « كيبل هيلح- انهقرخت اه ”ىنامالاو دوبهج

 لعب ءىيبشل ةدارا ام. لك ىلا هباوج ردصأف هللا ”ىيبع ىنبا
 7 الك اذش نفي ىلع امقأو :ةيئاتلا“ قع دل ءاحلا» نع "كاوا

 ل دك اههناصخ ااهفطي ملغ اهمارق اهيا راسو ثيتمل مكعتسا

 قريل تالآاو ميلالس و ذختاف ابئاخ عجرف اهلها نم اهنع عفادي
 فوع يكلبلا روروسم ناك دقو ثعتساو هباككأ عمجو روسلا اهب

 ١ لآ ا ايلف راوهالا ريكي ميقم- نقموي رو ةوثم يلع قيعق

 اهيبلع ميقم وهو سمشلا بورغ 7 لبق هافاوق روردمم هيلا راس اهيلا و

 ةميره ميقا اومزهنا روسم ليخ لتثاوأ ىلع باكك نياع املف

 ريثك عيمج جنم لتقو ةاهولج اوناك هلا هتالا عيبج اوكرتو

 ل011 ال للكل نعت“ تبلو ١ لو اروحتلم :قايا- نا لع فرصناو
 دعب ىلعل نكي 1 ني عا لاق رابخالا تدرك ىنح

 /اثيهطو «سيبكل ىوس نحتذ ىتح ةعقو ثوم نم دعوجر 0

 تر ل3 610.2 © هيلو. تارا ل ©: 2 2 6 هلك 17 تكاد ىضم».

 نار تارا 4 1 هد. هدي 0 كون 7 © لش 26 اولج
 2) 8 اتهطو. :



 001 11ه

 تيشنو هلعا جيلا يخت هل اودصق ىذلا عضوملا اوفاو ىتح

 داركالا ٍجقدص مث داركالا ىلع رمالا ءادتبا ىف ذولا رهظف برا

 نيلولغم اومزهناو اوعدصتف هللا ديبع نب دكيكم باكا علذخو

 جاما اموق هل كعا هللا كيبع ىب دمحم ناك دقو نيروهقم

 :ابالسا نم اولانو هب «اوعقواو عوضراعف* اومزهنا اذا قتضراعم

 لاح أوسأب اوعجرف ءاهوذخأف جباود نع هنم ةفئاط ةاولجراو

 ليقيو .هفتعي هيلا تكف :دباصتا لن اع .تيسالا كا !ىلبلل 00

 هللا .ديبعا ىب دمحم ىلا نكرت الآ كيلا :تمكقت .تنك ,© كت
 تعبتاو ىرسما تكرتف نىئاهرلا هنيبو كنيب 4ةقيثولا لعجت ناو

 ,ن دّمد# ىلا ثوبشل بتكو «كشيج ىدرأو كادرا ىذلا كاذف كاوه

 نيد ىلع نشيج ىلع كريبدتا ىلع نحيف طنا هللا تنص ١
 ديبع نب دمحم عاتراف كنم ناك ام ىلع ءاولل مهعت نلو نابا

 عوضخلو « عوضتلاب هيلا بنكو ثيبخل بانك هيلع 2هب درو امن هللا

 اوضروع ثيح ىلع بادعا ليخ نم ماوباصا هباضا ناك اب هجوو
 ىب موقلا /ءالوه ىلا نم نم عيبجب ترص ىلا ءلاقف..نومزهنم. مو

 تعجارا ىتح م هتفخاو مثتدعوتف فوبهبو 0ليلخلاب اوعقوا نيذلا

 هيلا بتكو ابضغ ثيبل رهطف 2اهب تهجوو غنم ليخل هذه

 ءعرضتلاب باتللا لّمكم ءدالف هب هيمي فيتك شيجب هدلهتي

 نب نيكل ىمضو الم هل نيضف نيبهب ىلا ءلسراف ةناكنسالاو

 ,, بلاغلا ذتموي ىيك ىب ديكو * كلذ لثم :ىنامرللا ىو

 ©) (0 (هططخاتاتت اوعقواف. 2( اولحرا 5 اولحنا. 2 85

 4) ا هدص2 6) © عرضلابب رك) © هباصا. ىو 8 ليغ. 06

 عنعجر أو, 2) لذ نتا. 6 6 ىاسرللا © ىاسسوألا.
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 1 "1 خمس

 رد دما ةىنام هللا تيبع نب ىيح ليخ لاما هليحبي

 هللا ديبع ىب ديك“ نع فكسمأو ثيبخل ىلا ىلع ءاهذفتأف

 © ةلامعأ نعو

 ءاوّلُكو اهيف اومزه ثيبشخل ينز عم ©نايراحلا داركال ةعقو تناك اهيفو
 كلذ ببس نع ربخلا ركذ :

 ىلع لأ تحك عشنا م ترمز ىب هللا كيبع ىب نيك نع وكذ

 ا مليك طغلبم انبكذ .ئذلا لاملا هنيلا هلا عب: ناباب نبا

 اوناك داركالا نم ةعايج ىلع ةنوعملا. هلعسي هلاعا نعو هنع ىلع

 جمئانغ هباكعألو هل لعجي' نا ىلع نابرادلا هلا لاقي عضوم

 كاملا ليحا نب دوييبو ١ نابآ نب .ليلدل مجم نا: هيلا ثتكف

 ندب ةييحتلا نم (قتونتت ىتح كشيح 1ذفنت الو 7كتنأ مقأو

 نقف هردغ نم اهب نمأت هنم كدي ىف نوكت ىئاهرب هللا كيبع

 نب نمح ىلع بتاكف هرأثب * بلطلا ىلع نومأم ريغ وهو هقرثو

 ليكم ع ءاطعأف /' نىداعرلا كلاس ل هب هرسمأ اب هللا كيب 5

 ,ءاعدف نئاهرلا 1 ىلع هعفادو دوهعلاو نايالا هللا ديبع ىبأ

 هللا ديبع نب دمحم اهيف هعمطا هلأ مئانغلا ىلع صرخمل ايلع

 هللا ديبع ىب دمحم لاجر جهعمو اوراسف شيل فكفنا نا ىلا

 200 لير 28 ليوسف. < 4) 8 ايدامر © نينم. 081411
 2) © يلم اف 42) © © رابرادلا أ تايرادلا و 14

 نانرادلا 5ع0 هل هصص. 5. 12 8 خعقو 2016115 205أ نابرادلا. © 8

 درمارأو © نيمدازأ. ر/) 0 هده. مت © هل ضوهنلاو كلذ ىل١ 2ءم0ع
 اف نتكو. 7 400101 هع 14“ 20057 مر طا وخلا م 06

 د60 نحب 10 ليت



 ندي نتتلااش ةيتوفرزج:إن |( روويح ..نن

 "5 خخنس نانا

 اهيلا .معرونعم ' بيش وح ل كو
 ىدرللا ةدللا كيبع ىب هديح ,ممأ نم ناك ام لبق انركذ ىق

 امهنم ملص ىلع ايفالت نيح ثيبذَل بحاص نابا ىب ىلعو

 ايا ةسفن ىف انعض كيس لع ءنجحا دق ناك ايلعا نا ركاذت

 هنم كلذ فيع ءدقو وشب هحصري 4 ناكو كلذ هريفس ىف ناك

 كثيبشل .ىبا بتاكف هنم ةاجنلا موري ©ناكو هللا ديبع نب كمت

 لوزيل هيلا هتيحان مض ثيبخل ةلعسم هلأسو /ىالكناب فورعم ا

 ماجا اظيغ هيلع نابأ لع :قللذ دارف هاداهو هنم ىلع دي

 0 رصم هنأ هدنع ححكصيو هب و هفرعي كثيبخل ىلا تعكف

 0 حا

 كلذ ىلا ةعيرذلا لعدكي ناو هب عاقسيالا 8 ةتداتسمر هردكلغ

 كلذ ىف ثيبخلا هل نذأت هيلا ةهتيحان جارخ لمح هتلعسم

 ِط 007 لانا ليخح ق هللا قييع نب ني ىلع 2 بذدكن

 فو مرهم أرب ا الا راسو 0 دل ستامات هعفغأدو

 هللا كيبع سى ديد فخو اهحابتنساف وزمهرهصهأر 6 لي دو برهذ

 ام عارو اماغ ىلع فوصناو* مليبلاو :قبرأ نم هلقاعم ىصقأب

 هنأ «زملاسلا بلطي بهحكم انبح نع نم كلذ نا

 20 قامرأو كلذ ليبقب هرمأي هبلا بتكن .ثيبذل .ىل را كلذ

 6) 6" هدصت 7 2) 15 1 © نع عا للعيش 0ع ةساعتملانرط هللا 22

 20 رع دحا. 1 ا 6 2 2 درصء .٠ ي) 5

 ىبالكبا. < ي) 8 ةهقفرعف - بتكوز ©( هيلا 6 كتيبشل ىلا. "8

 ةيجات6 4( ني و مرا عقاوو. مراد فلا 2 نضرأ“ 11601

 1 ملسلاوو © مايملاو. 661]602 65010722 ضر 8 ةرضل

 يآ
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 112 )1 خنس

 درب ىف !ورفغنف سانلا رفنتساف ةعيبر رايد ىلا مورلا تجرخ اهيفو

 © بردلا ليخد 6 هييذ ه سانلا نكي الا تقوو

 يف ةيماشلا روغتلا ىلع نولوط نب دجا ةفيلخ .اميس ارغ اهيفو

 ةلقرف دالب ىف ودعلا يلع جرت سوسط لعا نم لجر ةثامثلت

 نم نوملسملا لتقف اديدش الاتق اولتتقاف فالآ ةظعبرا نم وحك موق

 © ةريثك ةعابيج نيملسملا .نم بيصأو اريثك اقلخ ودعلا

 بويا ىسب فادكاسأو تي نسب ناحكاسا نيب تناك اهيفو

 اهيف مز ذعقو

 نبا هعبتو ةريتك ةعامج هباككأ نم لققو هركسع ىف ام ذخأو

 نيبيصنب هقحلأت بويا نج قاحكمإ فيجا لنك "جوبا

 بويا ىب قاكسا برهو اهلخدف نيبيصن ىلا راصو فيجادنك 0

 ةءارغملا اباو ىماب وهو خيشلا ىب ىسيع هيلع دكجانتساو ةدنم

 فيجادنك نبا ىلع © اورعاظتف نزرأب ومو ةرارز نسب ىدوم نبا
 رابدو لصوملا ىلع ءولو علخ فيجادنك ىبا ىلا ناطلسلا ثعبو

 نوبلطي اوتعبف ةهيلع علد# بوقعي نب فسوي عم* ةينيمراو ةعيبر

 فلا ىتثام لامعا ىلع عرقي نأ ىلع الم هل نولذبيو ملصلا 5

 0 رانيد

 همزهف ىموزخملا نبا هبراحن ةكم يلسلا نا نب دمحم ىفاو اهيفو

 © ةنسلا هذه نم ةئيورتلا موي كلذو هلام سابتساو ياسلاو قا نبا

 ©رونيدلا ىلا ريتكب عجرو لبمخل ىلا «غلغيك صخش اهيفو
 رمرهمأر يذولا ىتاق باكتا لخد اهيفو

 ©) 8 هدم. 6) 0 هدم. )6  8 5. م., ( ,ىمعملا. آش 87 زعم ا

 5201 م: ز!نإشا 0 أرغم لا ((0 عملععم 10ع0 ارعللا) ع ما 111

 أرعملا كتل 7.1 زعم ا. 50012 ,٠60 11 000: 5 22 6 ارهاظنف.

 2 © غلغبك.
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 دز 0 ا

 © دليلا ىف رانلا مرضأو ناجرج لها راجت لاوما يناتسجال بهن اهيفو

 اهيف « الع ثيللا ىب ورعو ىناتسجشل نيب ةعقو تناك اهيفو

 اهب ورمع لماع يرخأف روباسين لخدو همزهو ورمع ىلع ناتي

 © اهب ورمع ىلا ليمي ناك نم ةعامج لئتقو اهنع

 5  «ةخيولعلاو ةةيرفعلل نيب* اهيحاونو 0 ةنتق تناك ًاهيفو

 كلذ ببس ىع ربخلا رك

 لا: ىداوو :ةنيحملا رماب ممقلا نا 0 ميك للخ تبس نا

 فسوي ىب ءديح ىب* قاحسا ةنسلا هذه ىف ناك اهيحاونو

 ىداو لها بئثوف هلبق نم ©المع ىرقلا ىداو ىلوف 'ئرفعلل
 ؛0 ناحسال نيوخا اولتقو هولتقف دمحن نب قاحسا لماع ىلع ىرقلا

 ةنيدملا رمأب «ماقذ تامو هب ضرف ىرقلا ىداو ىلا قاكسأ 0

 ربعج نحب عيوما نك نسما هيلع جم ديد نب ىدوم ةوخا

 يبيح, نب دجا ماعلا وبا هيلع يخرق رايد تدل

 ديز نب نسحلا مع «نبأ ديز نب نسحلا نب ليعامسا نبا

 ؛ةدجا اهمدقو ةنيدملا ىلع بلغو ىسوم لتقف ناتسبط بحاسص

 حقو ظنيدملا طبصق كير نب ىسلل ىب ليعامسا نب نمك ندا

 عفرو متلاوما راجتتلل نمضو رال ىلا هّجوف رعسلا اهب الغ نآك
 1 ناطاسلا نئلوبف ةنيدملا :نينكسو عسلا نعككت

 © ٍجاسلا ىيا ىبا اهمدق نأ ىلا ةنيدملا

 90 اهضعب راصو اهوبهنناذ ةبعللا ةوسك ىلع بارعالا تبتو اهيفو

 © ةديدش ةّدش اهيف 0 تاضاو جنولا بحاص ىلا

 ©) 8 2 6) ةيرفعجلاب» 2) .2٠.0  "ن) ( امالح <20

 6و ركز نسحلا.



 عا

 رمح 0

 عتا 0-5

 0 ارد 00

 افاد سي نبا حأ ودول ىقلر رت هقرلا ىلا دم اونعيو ازيا

 هباكصأ نم لتقو هلول مزهف هلاوش ىف* بارعالا نم عم نمو

 طك ىلا «بارعالاو ا ىليقعلا ناوفصم نميا  عحرو . ةريثك _ ةعابج

 تخغلبف ولول باحا عياع بك أو دوبهتنيل ىدوم ىب دوا ركسع

 اهوفاوف ارماسو دادغب ىبلا اوراص رق ايسيكر ءههنم تلفنملا ةجزه

 © «ذخيدابلا ىلا * ناقص ن .ىبأ برهو ةدعقلا ىن يف

 0 ريتكبو فلد قا. ىب ريوعالا ىبع ىب دج نيب. تناك اهيفو

 رمتكب ريزرعلا دبع نب دجحا منهف اهنم لاوش ىف كلذو ةعقو

 © داآدغب ىلا راصف

 دل ل ناجح قبرا نب نسعاب* : تاتمحكلا .عقوا امين

 ادا بلغو لماب :فكلق ىسلل هنم برهف « نسلم نم
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