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 12 ميت نسمع سس رداع وإلا كخل تبإا جنوب ع ع
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 هذآ هت ءارلا 5

 ةسدنهلاةعب را هلوصافعورف امم لكل ولوصا هلورخآ هحو نم هراقتفامدعو هج و نم هراقتذال |

 تارامالا ضعب ةاساوب ضرالا نم ءاملا طابنتسا وهو «ةفايرلا رع ىتبسوللا وباسم وةئيهلاو
 دي الف هيف دج وناوي>ةكر< واهي تاتاءنلاب وا باريلا مشب كي رو هدعل فرعيق هدو> و ىلع ةلادلا

 ةسدنهلاو ءامادوج وةفرءم ةهجنم ةسارفلاعورفنهوهولماش لي و لماكسنج نم هبحاصل

 ىط وي سل نب سشءوةئام ةباحصلا نه شاع ىف نب سثنلا ع روق#- هجارخاو رفملا ةهج نم

 ىأيىرت 4: حارملا حرشىف حاورالا ناحرزهم- هتافاؤمتسرهفىف هركذ ثيدملا نش. قلعتم

 باد آلاف نسح باتك ه4: باد الا بتاسعىف بابشلا ناعبرو بايلالاناحر قح مملا يف

 ةيليبشا نايعانم ىليشالا ىئيعارملا نب ةريخ نب مهارإا نبدي مساقلا ىبال نيريبك نيدلعىف

 نيفسو.ل 8 بو.هملاىلا لصوتلاف بولقلا ناح رّرق#- صفحىبا ديسلا اهبحاص بتاك

 منام هللدجلا اهلوا ةلاسر ةئامعيسو نيتسو نامث /14 ةنس ىفوتملا تاروكلا ىدركلا هللادبع

 ىف بدالا ةناحر :- ركذلا نيقلتو ةقرللا سبلو ةبوتلا طئارش اهف ركذ لا هتاطع

 نيعبس وثالث +7 ةنس' قودملا دك دنالا ىداملاى روم نب لع نطل ود 0

 هه سادنالا ءالعف سفنالاةناح رر#تن- راعشالا تان دسم و رابخالا ن ورعنيب هيف عجة ئاقسو

 هه حوطسلا ىوت_سهىلع تاماسلا مسرفف حورلا ةناح رز تاقلا نبال حيران داعى

 عادبالا قفا نمزربانماي اهلوا ةئامعست وثالث ه١ ةنس ىفواملا قشمدلا فورعمني نيدلا قيل

 ةئامعست ونيعيسو هس ماع اهنم غرفو باوبا ةثالثو ةمدقعىف اهيظنو خلا لقعلا سوم

 اطيس اح رمش ىروكسرافلا د2 نب رع ةمالعلا اهح رش مث سلبان ىرقنم يرش

 هلواحورااةناكرحرمتب حا وتفلا حب هاهم و فنصلملا نم ةراشاب احوز#

 ىف غرفو لا رهاوزلا بكاوكلا رهاوج مظن ىذلا هلل دا

 ةناحر لح ةئايعست و نينامث هى١٠ ةنس لوالا عيد

 6 شطاعلاىر و مساقلا ىبال هك قذشاعلا

 ىفواملا ىودهملا راع نب دجال

 54 ةنس دودحى

 ةنامعثراو نيعبرا

0 
َْ 

 ( ةمحملاىازلابا.هلوا ىلاعت هللاءاشنا )

 ا



 1 ل يمل ا اج سل سس سس موسم م ص عسسل ١ مسحب د مص ممل

 4[ باب ]- 06

 ىتلدنالا ىلاطلا ىفرع نبل نبدمم نيدلا يح يقلل مك[ ةيسدقلا ثنداحالا ىف هيسنودرفلا

 ظ يح سلا ء نيهحتلا فى ور نم ةلجىف ةباطتساا ضايرلا 1قنح هييإ ن.ركذملا ضاي رزؤ-

 نيعستو ثالث مو ةنس ىفوتملا ىناعلا ىرماعلا ركب ىبانب يح نيدلاداع مامالل دلت

 ديؤر نيت |ىف هل محم نم فني رعتلا نعضتي رصتخم لا ليلخلا كالملا هللدلا هلوا ةئامئامثو

 اقفتا ام مث قالطالا ىلع امهنم ىورك ممنهدحاو لكى ركذ فورملا ىلعدل ابترم ةياورؤا |

 دقو لاح ران امهنم دحاو لك هيدرفلا امم متم ىراخلا هيدرفتا امم هذنسمنم هيلع
 0 34 0 2 رو .٠ | م ١ 3 7-2 ل :

 مكر عاطملا ناولس ةجرتىف ىمراذ <: كولسلا تاضايرىف كولملا ضاير رح ةديفم ةءدق»

 ىربطلا دمت هللادبع نيدجا ندلاد ه5 ةرشعلا لتا_ضفىةرمصنلا ضاير 0

 هتجحرب صتخم ىذلا هيدا هلوا ةئاقعو نيعستو عبرا 544 ةنس ىفوتملا ىكملا ىفاشلا |

 0 : مج . قى حرشو هدد تدك نم دكا ىزذد دلح قف مهم ىورام عج 0 ىلا ءاحدد نم ْ
 ةعما_1ا ثيداحالا الوا ركذو ىنكو ءامساىف ةمدقم مدقو تاتكىلا تيدح لكايزام هلالخ

 لّوآلا نيعستىف كلذ ةلج- يرداو دحاو لك لبضف درواو درواك هامسمت ةعب رالاب صتخاام مث

 عاملا دج نيرع نيدلانيز جقلا ونا هنمو داح الا بقانمو ىتاثلاو دادعالا بقانمو

 سوفنلا ضاير رو طقتلملاردلاب عسل هباتك [ مسكر رونو ق2 525 هي قولا ىلخلا

 <[ رظاونلا ؤءابشالا ف سذا ولا ضاي رزهح د2 نب 0 ركب ىبا هيقفال <[ ةيق رفا ءالع ىف

 ةئاهعتس و ةرثع 0٠١ ةنس قوتملا ليتملا ىفوظلا ىوقلا دع نب ناهلس نيدلارجل

 تس 50/5 ةنس ىفواملا ىووتلا فرش نب ىح اي رك زها نيدلا يم مخل م ضار يح

 قشمدلا ى ككاضلا نسا نب فاسوب نيدلا 0 2 1 دار ند ضاير راق ل ةكاعو نيءيسو

 هي ىكم دم ىبال ضاير لن العلا نب رهاط 3 ةرامعسل ”و عسل ٠ © ةنس ىقوتملا لينألا 'ّ

 ءازجا هسه وهو ةثامميراو نيثالثو عيس 4مل ةنس ىفوتملا ىديقلا ىوتلا بلاط ىبانبا

 ةنس ىفواللا ىدنقرعلا مساقلا ىلا نيدلارصان مامالا دي_لا -: قالخالا 0 ضخ
 | 2 6 هل وأ هءادآود اولسلا لاوحاق 00 سراذ <26 بواقلاةضاير

 كبنلا نسملا ىلع ىنا نيدلاناهرب 0 اباب سمع ةسج ىلع وهو د خلا ال_ةع لقع ةياغ

 <يب٠ ةتس قوتلا 0 فسوب نب ةزج نيدلاق فوم 2 7 [ءتلا ضاير رح تح

 نبدجا معن ىبالو ةنس ىنوتملا ىرصنلا ىديزلا ناهلس 0 هللادبع ىبال و ةئاقسو نيعبس
 ه2 سفنلا ةضاير ريح ىسلانبالو ةئامعراو نيثالث 480.0 ةنس ىفوالا ىتاهصالا هتلادبع

 سه ؟ه6 ةنسىووتملا ىذه رتلا مكملا نسملا نيد نبىلع نيد هللادبعىبا مامالا مييشلل

 نب ديع_-سل -6: ةيوحلا تكتىف ةضاير تح خلا نيملاعلابر هللدّلا هلوا نيّتامو نيسجو

 هي ةضاي رلاؤع #8 ةئامسجو نيتسو عسل هوم ةنس قوتملاىوحتلاناهدلان بان فو رعملا كرايم

 ةداملانع اهديرجن نكم ةيدام روما نع ثحاب لع وهو ةيرظنلا ةمكهلا ماسقا نم ىضايرلا
 مسي اذلو ىمئايبص ىلا مهعيلوت اديمىف هباوضانرب نا ءا امكحلا ةذاءنم نال هب عم ثلا

 اقلطم ايلا جاتحام نيبو ةداملا ىلا جاتحالام نيب هطسوتل طسوالا رعلابو اضيا |يلعت لع

 ( هراقتفال )



 هله

 هاه هت ءارا مس

 ةقينالا ضايرلا ٌرتح ةنس ىفواملا ناهج هجاو# فورعملا ىناليكلا د نب دع مشل ىسراف

 عوج وه ولا ءاصفلاج ارق ضايرنم زربانماي كلادج- هلوا دلحم تي ةقيقرلا راعشالا ىف
 فاطلام هيف ماريلاو نيها_ث نيدج-ا ريمالل عيماجلاو ني واودلا نه هعجب فو رلا ىلع بتسع

 بييثتلاو لزغلا قف مهل ود هتلاقام ىلع ارمصتقم نب رخاتملاو نيمدقتملا اءارعثلل راعشالا ند

 لال هه ةقيلظاريخ ءاسا حرش ةقينالا ضايرلا ريم ءاجغلاو حيدملا نود اهئاشامو
 دجلا هلوا ةئاهعشتاو عريش: ىدجا وذ ١ ةنسا قوتملا ىط ويشلا ركب نان نجح رادبع ندا

 | اليصفتوا ريرحن هندز وتفلا ىذلا جرش دعب حرش اذهلاق لا نزحلا!نع بهذا ىذلاملل

 | ديع نب ىلع نيدلا تت ميشال هه ة_فيدملا ةعمقيف ةقيئالا ضايراا ريح ةينسلا ةجاوهو

 | 5 ناعالالها ضاير ريح ةئامعبسو نيسهلو تس اله ةنس قولا ىف ذاشلا قاكلا

 | فلاوعبرا 4 هنص اور || ىوسرتلا ىنادا موظنم ىرت 5 نانا ضاير م

 ةءالا 0 ةلاسر < نآرقلا عراوقىف نانْلا ضاير ريت ت'ءا ثالث ةدزااىف هلو

 ر - م نب ركاذاا ضاير لزظ- هه ءا_ةلحلا ضاي رح ةنس قوتنا :ىدادغبلا

 0 ةئاهعسلاو نيمتو ناك ك6 ةنم دملتل ىدلا كامل موطنا د 0 ل
 ضايرّر#ت-خلا رافغلا زيزءلا دحاولارهاقلا هللدلا هلوا تاحود سقءىلع هبترو ناخدارم

 باتكلا صئاصخوف هيبنتلا نيتضورو هبت ىلع هلعج ةئنس ىفوتملا ىطاير انال ول ءارعشلا
 الا ريغ رعشىف ةيناثلا ةضورلاو ةيناقعلا نيلعال_لانم رعشلا هلزمىف ىلوآلا ةضورلاو

 مت ليقاو | رايخا هك رات ليقو ةئامعسلو ةر دع يش هلك هس دعا ناطلسلا لا اذ ح1و

 ضاير لع وج فراعم لها ى اند ناجسك < كلواو ةرقع ناعاار 2: 3 5 و
 5 ظفا_للا ىووذلا فرش نب ىدح ايركزىنا نيدلا يح مامالل دلعىف هيو نيللا_صلا

 نوكي ب اهلع العشم نم )اال هعج رصتخ وهو ةئاقس و نيعبسو تس 51/5 ةنس

 | مْريلاو سوفنلا تا_ضايرو دهزلاو بيهرنلاو بيغّرنال اعماج 5 0 ”الاىلا هيحاصل اع ِرط

 وا طيضصىلا جاتحام حش وو نارقلانم باونالا ردصو ةمكلا كي ادا راما هيف

 2-2 ناكسمر لسع عبار نينثالاموب هزم عرشاباب نيتسو سو باب ىتثام ىلع هلعج و حرش

 ىفوتملا ىفاثلا ىكملا نالع د نيىلع نبد# ةمالعلا ميشا ه>رشو ةئاعسو نيعيس ٠"

 هللا دمع نيدلا دح وال ) نيبلاطل اضاير 1 ارييك احرسشفلاو نيسجو عبس 2 ٠67

 ضاير ضم تعا يع دودحو قولا ناكليلا اياوا هللا دعب رويشملا نك هل

 عقرا نبا ىموع نبىلع ندجا سابعلاىبال م ةشرعشلا ةعانصلا ضايغىف ةفينملا لوقعلا

 دبا ىذلا مك  ىلعلا هتيدخاهلوا رصتخم ىروذ_كلا ىطانرغلا ىسلدنا راس ل

 ايدك بيبطلا ىناورسثاا هللاركشل ىسراذ هييإ مولعلا ضاير ريت حلا عامسلا عاريا قتر
 فوصتلاىف لوالا باودا دعست ىلع امترو حئافلا ناخد ناطلسلانب ناخ ديزباب ناطلسال

 ةسارفلاىف سداسلا با_سلاىف سماخلا موهتلاىف عبارا ةّئيهلاف تلاثلا قطنملا ىف ىناثلا
 سدت -: ىلعاا ضاير ريم اهنالا و ءىف عساتلا تايمعملا لعيف نماثلا رعشلا ٍلعىف عباسلا

 ضايرلا ريل ه5 نارفغلا ضاير رويت ناخ ديزياب ناطل_سال اهعجج ةعيس نم ىسراف



 هنت باب 2 هر

 ةضور هللاقبو تايكمللا ظعاولانه ةيكتلا عبارلا ةبذهم تاياكح عبسيف ثلاثلا ساجياىف

 د2 نيدجا ساعلاىبال 5 ةيمورلا ةلحرلاىف ةيدرولا ةضورلا #- نيركذملا ةيافكو
 ةئاعاعو نيدسو عبرا ك5 0 دودحق ايح ناكو ىلحلا ىنكتصملا تادشب فورعملا

 ظفاطادج ا ند هللادبعىبا نيدلا سعتتل م لاحدلاو مجيسللا انو لاحوالاو عورلا م

 قنور ري»- 4[ ري_باذتلا قنور رك ةئامعبسو نيعبراو نامت ال58 ةنس ىقوألا ىهذلا

 هللدتلا اهلوا هلاسر ىتثهدلانواوط نيد نيدلا سم معشلل هيي ةفرعموب لضفىف دفرطلا
 قئور أ انا مدع نا ىلع اهترو حلا هق ع نم لك باخاخ هتف رعم هنايحا ىلإ ةقارد ىذدلا

 ١ ىفو نيملاعل'بر هللدبلا هلوا ةنس ىقوتملا ىدتقر عملا هللادبع نيرع صقخ ىبال ه4 سسلاجملا
 | ىذور لق تاياكح ىلع باب لكى وتحن اباب ني سشثع و نينا ىلع هلعج ىدنق رعملاب فورءملا حت

 ا اولا ىواضسلا كتم نيدجبا ني نورا دبع عشلا مت اك اذا هيفا حورت انهف مالا
 | هفل وهف فلتخادقو ىلماسعلل بابلالاة من رط ىلع ةيعفاشلا عورفىف ستتم 6 قذور ري

 ْ ى اذك ىنبوزقلا مت ىنا تراك هلا لقو ىئارقسالا دماحىبا مجشلا ىلا توستمدنا لبق

 | هيشاقن ورلاو ىلماحلا ىلع ارق متاخ هاباناف دعت سهريغ اذهو ىكسلانءا لاق ىكىسلا تاقبط

 ١ مههاربارجشلل ةلاسر هيي صقر لكسملل صقولاو ضهراارظظ- بابلالاف ىلماحلا مالكب ءىش
 أ اهتك لا ريبكلا ىلعلا هلل دحلا اهلوا ةئامعستو نيس وتس 65 ةنس ىفوتملا ىلحلا دنا

 | ىثاكلاد نيدلالضفال رصتتع ىسراف هر همان ماحتا هاز تح لبنس عشلاةلاسر ىلع ادر

 | هي ئا_سولا جاهنمو لئاسرلا حايرلا رهؤتح لا هيلوو دخلا لها دجلا هلل هلوا ةنس قوتملا

 هاي رار ةئاقسو نيثالث ونام هجم ةنس ىقوتملا باع ننىلع نيدحم نيدلا يح محملا

 ندع نيدل' داعزيشلل نياسملا ىلع مهمدخ-! و ةمذلا له! ماخه نم ىلع درلا ىف ه7 ةيرصانلا

 ه2 ثيداحالا ضايرقت#- ةئامعبس و نيتسوعبرا 75 ةنس ىقوتملا ييفاشلا ىونسالا نسح
 قلائد يّزلا ئركتالا ئدوم نب نإئلس عيبرلا ىبال 8 ةيدالا ضايرلا رمح

 ناك نبا وهو هقندض دي> تاتك وهو ةئاعسو نيسجو نيثثا 560+ ة:س ةشنملاب قوتملا

 ١ ةتسو ةعدقمىلع ثيدا|لوصاىف < راصبالا ءالحوف راهزالا ضاير فح ةنس ةرشع

 ةحلطستملا الالاف لوالا بالا هتاف لح ناين بلاطلا ضيرحتىف ةمدقملا ةمتاخو باوا
 عبارلا ,هريغو نيثدحلا بادآىف ثلاثلا اهتياورو ثيداحالا لمحت ىف ىناثلا ثيدخلالهال

 : زا وطاب هفنصتق ساحل ئيعباتلاو ةراولا ةفرعمف سماخلا هداهتحاو نيبلاطلا تاداىف

/( : : 
 ءازعلا قذو ىذلا هتيدحلا هنقلعت' ىشلالئاسمىف ةمتاملاو هقرطو هطئارش نامو بوجولاو

 ضاب رقت ديز دج-اىلا نيدلابارسس 2 4 راهزالا ضاير يح خا ثيداحالا لصحفل

 اكمل لوصف هق و ةيحلاق 0 باونا هسج ىلع 0 د باد د نسا بايلالا

 الاف نساتا لوصف ةسج هنفو تانرلاق ثلاثلا لوصف ةسج هفو تيشتلاو لّرغلاف

 | ضايرإ##- خلا هتمكح زودصلا حرش ىذلاءهلل دحلاهلوا لوصفة سجن هيفو مدقت ريغ نم مزاب
 ١ لزيمل ىذلا هتيدخلا هلوا ة:ه ىقوتملا ظعاولا ىلعن نسا ديهسىبا مامالل هز سنالا

 | هي[ ءا_ثنالا ضاير رقم عاضصتلاو ظعاوملاف ةضور نيثالثىلع ةبتر خلا ايكح ادحاو

 ( ىسراف )



0000 
20 

0 

 كيا

 ا

3 

 7 ملأ

0 

 ك0 00770005 ا

 ةهرا/ -) ءارلا

 امذو ةئامعبراو نيثالثو عسن عذه دنس قولا ىذا ىنلطلا بلاط نب هللا دبع نيدجا

 ةاضقلا ةضور 1 ىرقملا لدعملا لوعاعما نب نيسان ىدوم ليعاع#ا ىلا فد رشلل اضنا

 هنيد عابتاب قلكلا ما ىذلا هللدخلا اهلوا ةنس ىفوتملا ىبليزلا نيدلارذمتا هيي ةاحملا قيرطو

 | كوكصاهرثكا ةيفنللاعورفىفريبكدل ىف ىهوهلا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هلوسر قيدصتو
 تاياكلاو حراوتلا نمةذبن اهرحاو 5 د وراضف ةلك لكل دروا ادح لوضفلا ةريثكىهو

 ردصلاب بقلملا ىونوقلا ترطتملا نيركب ىنال ءاشنالا ف ىدراف 4 تايلالا ةقدحو باتكلا
 فيطالا دبع نيد مشل يآ نيقثمللا هةضور دح ةثابعبس و نيعستو عب را ا/ل44 ةنس:ىوتملا

 فورعملا دن دجلا ميشلل ني مالكلا ىفنيماكتلا:ةضور رح ةنس ىفوتملا كلم ناب فورعملا

 ىب ال ةاذعوملا نيدلع مك سلاحا سذاو سلال ةضور م 0 قولا ىونوقلا كدعسإ

 عدل ق سلاما ةهصور م ةئاعامو نيسجو عم مهاب ةنس قوت يصاطسلا ىذا 0

 ةثاعامو نيسجو تس 5 هاش قولا ىرتدلا نيج ندمت ندلا 0 هك ةساكا !

 نيسجو عمسلا 76ه ةئس قوتملا اولا ىلع نب نسح نيدمح ع ةسلاخلا ةض ور 000

 قشمدلاةيز وللا مق نب ركب ىبا نيدلا سعثل هت نيتاسبلاةهزن و نيبحلا ةضور يم- ةئامامو
 رفلظلاىلا ةليسو ةبحلا لعج ىذلا هلادحلا اهلوا ةثامعبسو نيسكحو ىدحا اله١ ةنس ىقوتملا

 ه4 نيدرملا ةضور ّر»- ةيحلا ثحابمىف اهلكاباب نيسثعو ةعست اهلعجو لا بوبحملاب
 ةيفوصلاو فوصتلاب ادآىفهفلا ىرابن ادزب نيدج-ا نبنيسح نب دم رفعج ىباعشلل ريصتتع

 ةضور 1:- لا هلزوكيادج هتيدجلاهلوا ىضعبا رصتخغو ,هلاوحاو ,هتقرطو مهماكحاو
 دس قوما ىفاشلا ىدنحا تباننب دخت ركب ىب ال 2 نيرظانملا ةضور 1- ه4 فراعملا

 هرئاخذ ىف عيج نبىلح ىضاقلا لقنهنا هتججرتىف .ىكسلا هركذ ةثامعبراو نينامثو ثالث ةمس

 ىسراف -4: نيمحملا ةضور ره- اذهالا هآرامو ىدنحخلا نيرظانملا ةضورنع نيهجو
 ىف نيعكانلا ةضور عج نفلا اذهىف هيلا جاتحام عيج هيفرك ذ ةلاقم ةرسقع سج ىلع داع

 ةضور م لا هتزعل تلذ ىذلا هللدلا اهلوا ىئسنلا زيزعلادبعل نيعبرالا بطلا حرش
 ىنوالا ىداباز وريفلا بوقعينب نيدلادع رهاطىال هع رداقلادبع جيلا ةجرتق رظانلا

 ىثاكلا زيزولا ديعل د رطاخخا ةهزتو رظانلا ةكور ع ةثاماع و ءمع عبس م11/ 0-0

 | ماسقاة ثالث هلعجهنا رك ذ خلا مالعلا كاملا هللدجاهلوا ريبكدلحميىف مكملاو راعشالاو باد آلا ىف
 ثلاثلاو تاياكملا عاوناب قلعتاهف ىناثلاو بادآلاو مكلاو تاراختفالاو حتادملاىف لوالا

 ا هن رطاوذخا ناديمو رظاوألا ةهضور ع ةيسرافلاو ةيرعلا راعشالا هيف عجو تاقرفتملاو

 ةضور 185- خلا نيملاعلابر هللدلا هلوا دلع فورا بيترت ىلع ةغلبلا راعشالا حرشىف

 ىف نيظعاولا ةضور ٌر#- ىبابشلادبع نيد ديسلل ايهكلاىف ةيكرت ةلاسر ه4 نيلصاولا
 | ركذ تادلجم ةعبراف ىهو :ةنس ىفوتملا ىورهلا ئهارفلا د نيكسملا نيءمل نيلسرملا ديس

 هع تمص م ع دسم

 | .ىاثلال ودصف عبس هذو ظعاولاب ةفص لوألا لوصا ةعيرا لع رصتغ ىررات هءارا ل



 7 تاب 12 6/5

 ةئامعبسو نيعستو عست ا/ا/ه ةنس ىفوتملا ىزعلان اقع نب فرست : شا: هضرأ ا 0

 ىثيرشلادجلا نب د نيدلا لاجج هريصتخاو سصنقللا هاعمسو قتنملا نم اهذخا تادايز عم
 نارخأملا نم ىراصنالا دلال عع 3 0 نيسشعو عست ل9١ ةنس ىفوتللا

 نيعبراو ىدحا 4١/ ةئس ىقوتملا نيءملا نباب فورءمل ل١ عنملا دع نا ده اضيا همصتخاو

 نيسثعو سجخ ةنش قوتاو ةيشاح ىروجبلا دج نب مهاراانيدلاناهرب قاعو ةثامعبسو

 هكر لان كفار مولا ىرذالا نادجت نب دج نذلا تابش مشلا فنصو ةئامئامثو

 نالسرانب نيدلا باهش يشلا هريصتخاو ةئايعبسو نينامثو ثالث 78* ةنس وتو حرشلاو

 رخنبا هعحتو ةئافامثو نيعبراو عبرا 55 ةئس ىقوتملا ىعفاشلا ىلهرلا نيسح نب دج-ا

 50 نيدلا مب 5 هرصتخاو ةئامامو نيسجو ناع 606 هيح 1 تاداع ةنالثؤ

 اهعجو اهلع :ملو ةئاماعو سجخ 106 هس قوتملا ىنقلتلا 0 586 00 رادع ندا

 ىوقلادبع نينايلس نيدلا مجحأو ةئامتامو نيتسو نات 854 ةنس ىقوتملا لاص نيدلالبع هدلو

 فرث هرصصتخاو اهحرشو اضيا ةضورارصنع ةئامعبسو ةرششع 7٠١ ةنس ىفوتملا ىلناحا

 فالخان ا رج وةئامامتو نيثالث و عدمت رمق هلع 6 ا ىرقملانب:رأ ب ىل نب لع ءاعمإ نيدلا

 ا/ال؟ةنس ىفواملا ىوئسالا نسح نب مح راادبع نيدلالاجم مثلا ت امهم ةيلعو ضورلا ةامسو

 قوتملا قارعلا نيدسلا نع مح > رئادبع نيدلانبز هيلع كردتسا دقو ةثاهعبسو نيعبسو نيالا

 قوتو تاههملا رصتخ ىد وم نب :دحا لكلاخ1 و تامهم هاعمو ةئامامو تس 8٠١5 ةنس

 نيدم نيد اريحا حاملا ىلع ةضورلا تالا جاتلاو ةئابعبس و نيعستو ىدحا الو١ ةنس

 نبدلا سم عشلا هرمصتخاو ةئامئامثو نيعبسو تس ,للا/5 ةنس ىفوتملا نولي ىضاق نبةتلادبع
 ةئاعاعو نيعبراو عست 259 ةنس ىقوتو انسح اراصتخا ةضورلا ىبفاشلا ىبوياقلادح ند

 < ةنس ىفوتملا ىنيوزقلا ىفارلا مركلادبع مامالل 4: ةيعفاشلا عورفىف ةضور ريح

 تس 455 ةنس ىفواملا ىطانا أ ةيفنللا عورذىف ةضور ر:- ةئاقسو 000 ثالث

 هك وعلا ىف ةضوراق» هد لع عورفاعذو ةدافلاةريثك م4 |ةريغص ىش و ةثامعيراو نيعيراو

 ةفرسملاةكع اهفلاةثامسج-و نيسج هه٠ ةنم ىقوتملا ىلطاةدب دج نبىلع ندي هللادب ,عىبال

 ةئامعبس و و عبس ا/08 ةنس قوثتملا ىوات_سدلا هللاةيه ن ىلع ن.دلارو:ل 5: ةضور -

 رصتخةئاهعبس و ةرشع نام ١/ ةنس قوتملا ئيفاشلا ىثرقلا مح راادبع نبي نيد ايدو
 د قوتلا 0 دربملاب فورعلملا دز ِ ب نب دم نس ابعلا ىنال 1-7 ةضور [- ةضصاور ذة

 ثيدح فا اهو هيي ةض ور ى روش ا هي ةضو راق نيّدامو نيناع و سج 6

 ةنس ىقوتملا ىذلبلا مساقلا ىلا نبدحاواادبعارعشتسب فلا و ةياكح فااو بيرع فلاو ميت

 قولا ىرصملاد هن. هللادبع - نابللانبال ةضور ا ةئامعاراو نيتسو ثالث 5

 ٠/549 ةنس قوتملا ىرصملا دن اندم اهترو اه رسصت+>او ةثاهمعبراو نيعبراوتس 255 ةنس

 ند نب. ن_سحلا ىلع ىبال هي ةرثعلا تآارقلاىف ةضور رح ةئابعبسو نيعبراو عست
 رعيىبا ماماللو ةئامعبراو نيثالثو نامث 4مل ةنس ىفوتملا ىكلاملا ىدادغبلا ىرقملا مهاربا

 (دجا)



 ةرمو 6 ءارلا 1و

 ةلاقم ر ةلزح نبا جاهنم ه ناكدلا جا مم م ةريخذ ذ نوناق ق فورحلاب بتك | ءاعسا ىلا
 نيعبراو ةعبراو ةمدقم ىلع هلعجو اناعناب .قايلاو ىدنة مما نيدلا من ىواح ح ىزارلا

 ةنكمالا ف التخاب فلتخ و نايدالاو للملا رييغت سيل مع هنا رك ذو نيدلاىلو ىلا ها دهاو اناب

 ةركب هحسأو اريثك هللا ركشا هلوا ىنتبلا ىتسودنزلا ىراضلا يحن نب ني_سح ىلع ىبا يشل
 لئاسملان ع ايلاخ ناكو باهصالا ىلع ارارم هتيلماو باتكلا اذه تفنص لاق آلا اليصاو

 تفاصف ايناث' هفئصا ناب ةماعلا سلاجلاىف سولملاب ىلتا ند ضعب ىنتلاسف مكحلا و ةقفلا

 اهملع تيلي 2 ةرشع ىلا ةسج رادقع نو تاوخاإ ند بأي لك لواىف تعجاو اذه ناك

 امان اسلع تاناكملاو مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا رابخاو ىلاعتو هناحي# هللا باتك
 رعلا) لضفب هتصتفاو نيروك دملا هصور لوالا ووسأ ناكو العلا هضور ةليعل و قرف لك نيو

 ةرسشثشعو تس ٠ ١١ 1 0 قوتملا ىثيعب فو رعملا ىوريتلا لوألا هرمصتخا دقو هتبعر ديرتي

 ىدودتسلا نسح ريما نب كيسلا ىلوحلل د موهفملا ة> ودو مولعلا ةضور 1 فالاو

 قلاخ هاوس مولعالام ىذلا هللدجلا هلوا اياب نيثالثو نينثا ىلع همثرو ناخدارم ناطلسلل هفلا
 ريمأ نب دسجا نب دج نيدلا سم طفا_لا محشلل -86 سودرفلا ةضور ر#- لا عناصو
 ةنيدملاب ىفوتملا كانه هتدم تلاطو سادنالا نم ةعاج نع ذخاو برغملا ىلا لحر ىرسشقالا

 ةحاضفقلا ةضور م راضحالا فاح ا بحاص را د درو نيثالثو عسل ؟7/غقشب ةنس

 قوتملا ىزارلا ىنملا رداقلادبع َّ 0 ىبا نب جارسلا دك نب نيزل د عيدملاو نايبلا ىف

 | كلملاصعيف هفلا عماج رمصت+وهو حلا ناببلا هلعو ناسنالا قلخ ىذلا هيدا هلوا ةنس

 نم رص ىمراق م ءالضفلا ةضور م ةيقترالا نم نالسرا بلا نب ىزاغلا ديعسلا

 -ه بطلا ىفةضو راه مولعلا رعت ظن ىف موهفلا ةض ور ز- ابابسشعةس + ىلع تارضاحلا

 نبدلا يي مامالل ه6: عورفلاىف ةضور ريت ببطاملا عوشيتك نبا ليربج نب هتلادبع ميشلل
 هبذمتىف لاق ةئاّقسو نيعبس و تس 57/5 ةنس ىوتملا ىووالا فرش نب ىحي ايركز ىبا

 نيدلاناهرب معلا هرصتخاو ىهتاىفارال ريجولا حرشىف هترصتخا ىذلا باتكلاوهو

 ه.ىنتعا دقو ةئامامثو نيسهتو ثالث م68 ةنس ىفواملا ىىفاشلا ىركلا ىسوم نب مهاربإا
 قولا ىتاتكلا مزهلا ىلا نيرعنيدلانءز ميشا هيلع تتكو هود سقف ةيعفاشلا ند ةحاح

 ىناكلا دبعن. ىلعن.دلا قث هءاجاف ىوونلا هيف شقاندقو ةيشاح ةئاهعبس ونيثالث ونامث /©4 ةنس
 ةنس ىفواملا ةعاجج نباب فورعملا ركب ىبا نيدمت نيدلازعل تكن هيلعو ةنس ىفوملا ىلا
 831١ ةنس ىطويسلا ركب ىلا نب نجح رلادبع نيدلالالج بتكو ةئاماعأو ةرشعو عسن م9
 ىثاوملا اهنم.بتك ىربكلا ىهو ةضفلا راهزاب ةاعمملا ةي_شاخلا ةئاهعست و ةريثع ىدحا

 هةر كور عم ةضورلا رصتخم هلو عورفلا نم ةضورااىلع دازامو عوبنيلاو ىرغصلا
 رصتخا دقو ةضورلا ىف لسرملا فالخلا ميلف لسلسملا بذعلا هلو متي ملو ةينغلا ىمت

 بتك ةصالخلا هاممو ةضورلا ظن مث تادايز مض عم ربنعلا هاعمو فالخلا نم ادرج لصالا
 ةصاصخلاا عفر هاعمو مظنلا اذه حرشو ةقرسلاىلا جارنا نمو ضيملاىلا لوالا نه اهنم

 )ل 00(



 نبميهاربا نيدلاناهرب ميشال مسرلا ىف ظن ه6 قيرطلا ةضور رتتنح هئاحمو نوكسملا عبرلا |

 لاك ذا د دم 0 أ دعتتسل مع 00 لك نأ لَ ةعاجو ماسقأ ةعيسو ةمدقم ىلع العشم |

 | معف ةمدقملا لبخلا رم ىلع ةارع را اهأشنا ىلا ةيصالخ هاقناد 85 ه1

 10 ولا ءابكتلا لوا أون علا كولقأو ءاننلالا صصقو 0 لواىف لوالا مسقلا خيراتلا |
 | !لاوحا ثلاثلاونيدشارلا هلافلخو هريسو ءايدنالاديسلاوحاىف ىتاثلاو ردنكسا رك ذ ليذىف

 لنصر هنا مث هن رجام و نفلا لها تاقث ٠ 2 تيتا اعلا تفضاو ىباتسراملا رو“ ا ديل 1|

 )باب قيس 62/5

 ا هللا ىلص قطصملا ةرايز بتادآىف امذصلا 3 هصور م -- 1 رودصلا ةهصور 7-1 ىهتانيلئاقلا

 و عي ١٠ ةا/ 2 قوتملا ىتملا نالع 5- نب ىلع ن دلي مشل ا 0 هيلع ىلاعت ا

 ءايدنالاو ةريس ىف اذصلا ةهضصور 0 نيدلا ثايغ هذ هلدو ةقرطلا حرش ىف : قاد فلاو

 هي. 05 قوتملا دوي نب هاك دنواخ ندع خروملادناو+ ربل ىمراف مق ؟افلخخاو كواللاو

 مظعم ىلع وةتع قمم تاع اوكا هناوخا نم امج نأ هتحاسدىف ر 5 ةئايعسلاو ثرل#

 هرشابف اضا هيلا راشاو ريثيلع رح ريزولا 31 حك لخدمأ ءافلطظاو كواملاو ءايدب الإ مثاقو
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 | سابعلا ىئيل نبرصاعملا 3 وأملاىف عبارلاو 3 4ع كاسل او ةيما ىنب لاو>١ىفو سّدع ىثالا دع الا

 هدالواو هلاوحاو ا روهظ قس داس ااو هدالواو 0 نا كح ا

 تادوجوا هصو_د صخ تناك 5 هق رفتم تاباكح ىف ةعااطما او رقد 0 لاو>|ى عباسلاو

 ةمالعال <86 نيفراعلا ةضور مح هئاهعبسو نيثالثو نيتلثا ال** ةنس ىقوتملا ىربعخلا رع

 7 ةفنحىبا مامالا لئاضف ىف ةفينما ةءلاعلا ةضورلا - ةز-س ىفوتملا ىونزغلا دوت

 هيف فلا كلذ لبق ناكو ةنس ىفوتملا ىتنلا ىشرقلا ميلحلا دبع نب مساسقلا ىبا نيدلا فرسشل

 ىلع فوقولا دعب اهفلا مْ نايعنلا ةفينح ىلإ مامالا تقاسنمقق نايقعلاو ردلا دو_-قع الع

 0000 0 د د 1 5قلوآلا ةقاحو تاواةرسقع اهلك و:هيقانمو ةقلؤملا تكلا
 هةفص نام ىف عبارلا لوصف هيفو هلاود>ا 0ك ع لوصف هيقو هربع نود هل درفنا ايف ا

 هاياص و ىف سداس | هجا رمعسأ نم 0 *ىث رك ذى سماخلال وصف هيفو ةتئيهو

 هرصع ءازع 6 هرابخا ىف ن ٠:فاعا هيلع ءا ءا نم نيوسم ا مالعا ن لع ىور ايف عباسلا 0اس ا

 ةدرفم نيمامالا بقانم اهرخآ ىف ركذو مهنع ىور 01 تامل راش ةدشو هد عساتلا

 ىتاط_بلا دج نب نجرلادبع ميشلل هيأ دا_هزلا ةيفوصلا بقانمىف دابعلا ةضور 1-

 رظانلا ةهازم اضا تقلبو د قاعشملا ةهزنو قاشعلا هصور 0-1 قافاال | سعت 5

 هع ىربكلا ةيحلا تاق مه ىرغصلا ةيحلا لعج ىذلا هلل نا هلوا رطاخلاو بأقلا ةواسو

 ةضور 0 انأب سدع 0 هلعحو ةئامعسو نيهستو عبرا رقع 0 م نكمل ةكع هفل وم ا

 نسحا ىلع مانالاقلخ ىذلا هلل دا هلوا ىناوريشلا اح نب دو< نب دمحم قر طعلا
 بطلا م عم عرج بارثلاو رطعلا ةعاصإ .مويلا ةقو رعملا ةلديصلا هدءواص ناكو لاق موقت

 دح كاكللا انه ىدفتلا تردكا ةعنصلا هده تممح امل تدكو هلع لع فوقوم بطلا
 زحوملاو ىلا داشرالاو ليه نا تاراتحمو ةريخذلاو نوناعلاكىش دك نم اع ئدا مه

 نبال ذايرقالاو ءابطالا ناتشبو ىوارهزلاو ةيافكلاو ىواملاو نيجاهملاو قلاملا تادرفمو

4 



 هر هه ءارلا وح

 | ىلع رصت لا هيلاطل قالا محد وا ىذلا هَلِلدَحلا هلوا ىريدلاب فرعيو ىريمدلا ديعس نبا

 ةضورلا ر#- كالذاوحنو هنم نهتعمو ناوسنلاعم خويكلا ةولخ هيف ركذ باوباو لوصف

 ١ فورعملا ىميلقلا ىفاشلا قثمدلا ىلقصلا عنملادبع نب نجح رلادبع نييحايركزوال هي ةقينالا |

 / نك ملو ىورو عمسو دالبلا فاط ةئاقت“و نامث 508 ةنس ىفوتملا اف هلوخدل ىناهفصالاب
 ىفوتملا ظفاحلا راهتلا ند وين. دمت نيدلاب مل هت ايليا دوعسمىف ايل والا ةضور مح طباضلاب

 | ن.دلارطفل ىمراف خيراتلاف 5: باباالاىلواةضور ف - ةئاقسو نيعبرا وثالث 548 ةنس

 ١ ناخ دم قيباجلا يصعنم خرؤهوهو عماج صنم وهو ىئانبلا نإ_علس دانى ا ندع

 مهفاصوا ىفو اطخ كولم لاوحاىف ناخ رداهب ديع_سىبا ناطلسلا ساقلاب هفلا ىنريكتملا
 | هي ةرهاقلا ةيزعملا ططخ ىف ةرهازلا ةيعلاة ض ورنا 1ؤح ءاعسالا ف هت فيرعتلاةضو رزق

 | .داشرالا نيب فاخلاىف ريرقتلاةضور »ع ةنس ىف وثملا رهاظلا دبع نا هللا دبع نيدلا ىحت ىضاقلل |

 ثالث 74 ةنس ىفواملا ىطساولا ىناوندلا ديعسىلا نبىلع نسحلاىبا مامالا مظن < ريسيتلاو

 مامالا جشلا فيلأت ف وصتلا ىف ه4 فيرسشلابسملابفيرعتلاةضور رح ةئامعبسو نيعبراو
 | بيطخلا نيد هللادبعىبا نيذلاناسل نيرظانملاةح نيملكتملا نادل نيدهتحلا ديس ةمالعلا ملاعلا
 | ناي رب بيط مهللاهلوا ةثامعبسو نيعيسو تس الال” ةنس لوتقملا ىمادنالا ريطتلا ريزولا

 | رحشو ضراىلا عوضوملا اذه مسقن, لوقاف ةيطخلا رخآىف لاقو ةقشانلا انسفنا سافنا كركذ

 | |سجل ةكيور هع هفيلخ دجحلا عال رت موانع م4 ديحوتلا ةضور 122 نادل
 | ندعمو روبملاةضور ره ىلبرآلابيبطلا رفذ نبنسح نيدلار ديزشال هيأ سينالاةهزن و

 ىطرقلا حلاصىبانب ةوسم كحال مه قئالكلا ضايرو قئادملاةضور ز- هيأ رورسسلا

 | انومل موظنم ىمراذ -ه6 دلللا ةضور لم- افصلا ناو باّتك فنصم وهو قطر كلا

 | نبال ةموظنم -4: ضئارفل الع ضئارلاةضور ريي>- ناتسلكة ضراعمىف هتك ىفا ولاد

 ١ ابلع حرش هلو ةئا_,عسو ىدحا 90١ ةنس قوتملا هللادبع نبا باهولادبع هاب رع

 | ىباريزوال 8 .تاهبشتلاو فاصو الا ىفةيليهسلاةضورلا >> هيأ نيكلاسلا ةيضور رم

 | ةئامعيراو ةرقع نامت الام ةهنس ىونملا ىزراوملا ىلوسلا َدح نب دجا نسما

 | ىنواللا- قبلا ظعاولاب فورعملا ىنشاكلا ىلع نب نيسلح ىسراف مهب ءادهقلا ةضور قطع

 | ونا ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ناهلس نيدو ىلوضفلا همجرتو ةئامعستو ةريشع 41١ ةنس |
 | فيئانتا لصا ىف ءادبشنا ةضور. تيدنقا هيف لاق ادعسلا ةقدح هاعسو ةئامعستو نيعبس
 رشم ئاذلا اضيا هجحرتو ءاطآ ف ضاالقتسم .اباتك ناكر كلا كا لا
 | لالخ قى تنداحاو تان ذا تدروا ىلا ريغ هرثا تيفتقا لاق همان تداعس هاعم و ةنس قوتملا

 | ءالتاىفلوالا باوبا ةرمثع ىلع هيت دعاوو وىرعش نم تاعطقملاو عججاب هتلز و تاياكملا

 ١ ةمطاذلاو-١ىف عبارلا هتان وىؤثلاثلا رلسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءالتباىف ىتاثلا ءاينالا ضعب
 ا لاو>اىق سداكسلا هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع لاو>اىف سماشخا اهنع ىلاعت هللا ىذر ءارهزلا

 | نيسما ةداهش ىف عساتلا ليقعو سم لاوحاىف نماثلا نيسلا تقانمىف عباسلا نسا هنا

 رودأ بقاوعىف قاذكثلاو تدثلا لها عئاقوىف لوالا نيل صف ىلع ادع هنع ىلا ع هللا ىذر



 -هعأ بار اجي هةر

 وهو هللاديع نبدلاليصا ديسلا هعنباو هذاتسا عم هيا داعب ريشيلع ريم رزولا سساعلاب

 هتدالوىف ىاثلا مالسلاو ةالصلا هيلع هءسل ف لوالا باوبا 7 هلواىفو دصاقم ةث الث ىلع

 هجاوزا ددعىف لوالا لوصف اع هيفو ريسلا نذىف ثلاثلا هتافوىلا فد رشلا هنامزىف عئاقولاو ا

 عبارلاهناز مو هلباضف ىف ثلاثلا مالسلاو ةراصلا هيلع د واق نإثلا مالسلاو ةالصلا هيلع |

 همادخقف نماثلا هنارص وصخ ىف عباسلا ةناداع هبادآ فس داسلا هنادايع ىف سماخلا هفاصواى

 ةيادهلا حورشنم هه: رابخالا ةضور رض ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىتابورلا ىركلاديعنا

 ىهو ىنزما ريبظنب ميهاربا نب دمت نيدلا مث ميلا هيي بيرالاةهزنو بيدالاةضورقتت- |
 كنارلا لق و ط ةركشلا تار دنا ضعاف جس اهلضفب املع نمىذلا هادطا اهل ور ةع وُ ا

 ةضور قح ارفس نبرشعو ةعبس قىهو ةئاعم و نيعساو عسل 553 0 ىوتملا ىلن و رزاككلا ا

 فورا ىلع دلع ةئامعيس و نيت_سو عبرا 0756 ةنس قوتملا ىلا ركاشن د2 نب هللا دبع

 نملزغب مجتفاو لزغلانم هراتخاام هيف عج ملا ةعماجلا همعث ىلع هللادج دعباماهلوا ىفاوقلاو

 ىتاطسبلا نجرلادبع مامالا جشال هي رارسالا ةضور تح مالسلا هيلع ىنلا حدمىف ىظن
 ةهزاو رارسالا ةضور ز- هي ةرهابلا راونالا ةحودو ةرهازلا رارسالا ةضور -

 ريبشلا ميهاربا نبدمت هفلا بطلا ىف -ه#بابلالاةحودو باعصالا ةض ور رت#- هه[ راصبالا
 تاضوررسثع ىلع هنرو تايرورضلا ةتسلا ىلع العشم نا دج-ا ناطلسال بيطتملا هداز كبس |

 سايتحالا و غارفتسالا ىفةعباسلا ةيئاسفنلاةكرللا ىفةسداسلا ةظقيلا ومونلاىف ةسماخلان وكسلاو |

 ثداوحلانم تاراذنالاىف ةرشاعلا ماجلا ماكحاىف ةعساتلا هراضءو هعفانمو عاملا ىف ةنماثلا
 ناشنالا مهلا ىذلا تيدا هلوا فلاو ةرسذع عبرا ٠ ١ 1 ةنس نم ردقلا ةلياىق عرفو هئدرلا

 نيرشع ىلع هيثار ىلا لضفملا روصلا هلالاعس لوالاىف هضورلا ةشز هلوا ةياعس و نيعبراو

 هر 5 م رانا ةهزاو راونالا ةضور م رزولا نياانصنب دوم هيف رك ةلاقم ا

 (نإ)

 أ ةف رعمق لوالا نالصفهيفو مالسلاو ةالصلا هيلع هباكعأ لاو>اىف قىاثلا دصاقماو هيلاومو

 | ةثالث هيفو ثيدمحلا دعا ريهاشمو نيعباتلاو ثلاثا دصاقملاو مماسناىف ىناثلا و ةباحتلا لاجر

| 

 اك ك0 مرارا ف رقياو الكوب يفيدتلال| هرب و:ءا ولا ةيهام ىف ةكاشلا هلا دهام ف هل وألا ١

 | ةضورلانم جزم هنأ اك رصتخع ىرت باتكو بيبطلا نسملا نىدمحن وإلا بطلاؤع هتمكحي

 ىلدحلا نيدلاقذوم ميسا 1-3 لوصالاىف ةضور وح د ع هصور ص ةر وا كلل
 أ

 | نينثا 55 ةنس ىفوتلا ىنامركلا ءالضفلا كلم ه4 رحاو> ةسج نم راونالا ةضور دع |

 ١ دجنانب زب زعلا دبع نيدلا نع عشا عي ةقيقللا ودعي رششلا نادىف ةقينالا ةض ورا رح ىتوبلا



 هما 5 ءارلا عم

 0 صقنو 117 مدقق ةدوسم نم هلق لوالا هلقان نا الا زاج الا ىف غلابو ىغتبملاب

 وغ و رظانملا ضو رىفرظاونلا ةهزند# نيدلا ب لضفلا ىبا ىضاقلانبا فلا كلذاو دسافم

 ل الا ىلع ليذ نيدلابحم ىضاقال ىاهلو ةئامئامثو نيعست م٠9 ةنس ىفوتو هيلع 57

 ١ دنع 'نادلان الخ هع نا دهتما قت ئدذلا وهو نطانملاا قف وزر ليد ارك[ الإ كاسل
 ضورلا# -- ههه: نيمجتملا ض ور 8 فاطت الا بجنم ىف فالطارون اهاعموذسار 0 جيقلملا

 رطاتللا قضوا يح قالا 2ع ةماك ىهو اه ىغنلا رصت# حرش ىلع ىثوملا

 د_م نب باهولا دبع سصن ىلا ن نيدلا جات , مثلا تدالا ىف عوج 2 رظا_ملا ةهازل

 | ضورلاّف'ئدنلا :ضورا قليعحا ةكاعافو :نيعيدش وسجل ملقا ةندم ىفوتلا ىف ءكاطللالا

 هضي مل جشلاو ةركتلا ثيداحالا فذ نيدلا رصان نب ظفادملا هصخ هه ع

 لاح ىف رضنلا ضورلا ره 1ا هترعم ضايحنم هبحم قس ىذلا هلل دجلا هلوا
 عيرا 894 ةنس ىفوألا ىرضيملا هتلاد_دع نب ده نب دمت مامالا عشا هني رصملا

 نضضارتعالا ها« 1 هيلع درف نيسا- لا ضعب هيلع بصعت ةثاع اعو نيعستو

 تاع 1 ثيدملا ىف ه6[ ريثدلا لا و- !ىف ريضالا ض ورا #- ضاررتعالا عفد ف ضا رعالا

 | مهاب ةنس هفلا ىزارفسالا ىعزلادحح نيدلانيءل ىسراف -) ةارهلاةش دم فاص واىف تانملا

 تافلؤملانم هيف ركذ ضايح سج ةضور لكف تاضور ىلع هبنر ةئاعامثو نيعستو عبس

 ؟نملوا وهو ىماعلا نج رلادبع نيدلادقُث باتكو نيساب نبدجا قحتاىبا مامالا كاكا

 لاوحا ضءىف ىورهلا فيسلا بتكو ةموظنم همان ترك ىحمثتوقلا ىعيرالو ةار ه خيرات

 مح رلادبع نب هللاةيهل تادلع سدع ه6 نآرقلا ريسفتىف نانللا تاضور رح ثرك كولم

 ءاذعلا تاضور ٌلهوح ةئامعبس و نيثالثو ناعث 8مم ةت_س ىفوتملا ىزرابلا ن نا 0

 0 نيفراعلا لزانمو حاصنل هيف عج لا ءاذعلاب مدآىنب مرك ىذلاهتادتاهلوا <[ ءافرعلا تانجو

 0 هنارو همم ؟ الا تافنصم نم هو ةرومثألاثيداحالاو ةربتعملا ريسافتلا نم م نيااصلاب ادآو

 ىرخا بتك عبتت ىلا ةظعوم بدت رث ىف ع جات<ال لاحرلا دد_عل اقفاود نوكيل ابا

 | مهار 0 نبدلاءالع ميشلل جت تا رطنقلا عبرب لمعلا ىف تارهازلا تاض ورا

 نيثالثو ةسجو ةمدقمىلع وهو ةئامعبسو نيعيسو عبس الالال ةنس ىفوتملا قثمدلا رطاشلا

 | ضعبىف لوعملاو هيلا ابودنم تقولادع ناك امل لاقإلا ماودلا ىلع ماعنالا نام هيدا هلوا ابا

 ١ تارطنقملاب عوضوملا ةرئادلا عبر وهوتال الالوشاب هيلا قضوا[ دلع ك1

 | ىفوتملا نانا صاختلا مورلا ءارعش نم ىعاشلا دم ل موظنمىرت 4: راربالاةضر زو
 | فررعللا زيزعلادبعل اننامز ىلا قلخلا لوانه ىرت -: حيرانلا ف راربالا ةضور رين ةنس

 ىاىناثلا عادا ةيتقملا ءاضالاالا وحنا ىف لوالا نيةمكت و لزوصم ةنرإ لع هدار ىلج هرشن ١

 السلاله كل ولما ريهاشم ف هتمكتو ةيمالسالا كولملاىف ثلاثلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاةريس
 سايقىب ركشو انث' ةتسوب ةتسداكو سايسودج ميعت ريزع مسن »ع هلوا ةينامعلا ةلودلا ف عبارلا

 6 باعيتسالا راصتخا ىف بارحالا ةضور 4 رابخالا نساحمو راربالا ةضور ري لا |
 ىسراف ه4 باعصالاو لاآلاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاةريسؤ بابحالا ةضور رح



 ىديبزلا دج نب رع نيدلاحبارس هديلت هحرش نمو كلذىف درفم هلت رخ نبالو ءايحالا |

 ىواحمالاقو ماهوالا نمضورااىفامل ماهلالا هاعسوةثامتامتو نيناعأو عبس /// ةنس قولا |

 هه[ باب 5

 ىذلا لصالا ظفلت هيف روش دبقل مدعل ه.لع قاب صال ةضورلا رصت رنا محور ناو

 قضوا جحر هنكلو لصالا ظفلب ديقت هناذ قاهصالا فالح رهاظ نبابتىلا ىدؤيدق

 رح نبا فورعملا ىلع نيدجا نيدلا باهش ظفالا هرصتخا دق ناكو مسقتلا ثمح نم روش |

 ىصحتال اوف هيفعجج احرش هحرشمث ةثاعامأو نيسهو نينثا 869 ةنس قواللا ىتالقسعلا |

 نب ناويلس نيدلا من هحرشو هلكو اناث ا ءاملا هامرو دا_سالا ضعب هضزاع ىد>

 ا ىراصنالا ده نب ايرك زىخذاقلا هح رو ةئاهعبس و ةرسشع ا/٠ 0 قوتلا ىلنطا ىوقلاد.ع

 | هحرشو هسسفن ضورلا رصتخالب لوطمىف ىطاسمدلا ةلوشنب 2 وا قتلا

 ضو رعلاىف ةزوحرا م ضورملا ضورلا ص ريسلا لم تو ىطويسلا نيدلا لالح

 هلاهف فورلدملا صور ع ضورعلا ةلفان هاعمو اهح رن مث هي ىفوتللا ىلا بيبح محلا |

 | بحاص ىدايازوريفلا بوقعي نيدمت رها-طىبا ندلادع ميشلل 5 فولالا ىلا ناسا |

 ضور م 1 قاكشملاصور 6-0 ةثاعامتو هرسذع ع /مةا/ 2 قودلا سوماقلا أ

 ىنوبلا اكد ءاوعسالا د فئاطللا فراوعو فراغعملا صضور ع 1-3 ني_هيطملا ا

 قوتملا ى ريا دع ندمت نيد هللادبع ىبال هيأ راطقالا رابخاىف راطعملا ضور 1:-

 ىذلا هللدتلا هلوا ةديدع بتكب ل هيف عج رابخالاو ريسلاف وهو ةئامعست ه.٠ ةنس

 | عاقصالاوةروهشملا عضاوملاركذ دصقدناهيفركذ لا اراها اهلالخرجفو ارارق ضرالا لعج

 فو ر> ىلع هسرو في رظربخ اهلوا 0 هيف مالكوا ةدئاف اهركذ ىف وادصق ام تقلعل ىلا ا

 ركذ اهناثو تافصلاو توعنلانم هيلع تاقشاامو راطقالا ركذ نينف ىلع ىوتحاف ىلا

 اذكنمو هلوق نم هيلع تلعشا امل اهمح مظعامنا قافتسملا ةههزننا كد عئاقولاو راثخالا

 عمدنم ةليلق عضاوهىف دجوباعاف هداربا نسعاع عاقصالان ع ريخااما اهم رفوا اليم نوسجل

 د#ت هللا درعىبا ةدمعلا مشل ه6 راطقالاربخ ىف راطعملا ضور ريت هيف رظانلا نادجو رمسع |

 ىبا نيدلا جات ميشا ه6 سدقملا تيب ل-ضفىف سرغملا ضورلا -- ىريخلا لا دبعنما |

 ض ورا #- فاك الا بحاصهرك ذ ةنسىفوتلا ىعفاشلا قثمدلا ىنيسحلا باهولاديع رصنلا |

 ىنانإ نجرلادبع نيدلالالج ظفاملا ةمالعال ثيدحلا ملطصم ىف هيأ للعملا درولاو للككملا |
 لئاوالا دعىف رظانلا ضور رقت ةئامعستو ةرسثع ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب

 ريبشلا دمت نيدحم نيدلانيز ةاضقلا ىضاق ديلولاىبال روهش» خيرات وهو © رخاوالاو |

 ن.دلادامع ىنم سملادق لاق ةثاماتو ةرثع نسج م6١81 ةنس قوتملا ىناحا ىلخحلا ةنضشلا ناي

 تاعحو هتبحاف ظافلإلا ريجو راتلاف اناتك هل عجانا باح 2 بئانلا ىدوم ندم ا

 ام ىلع ةلةشم ةمئافلا و هللااهردشب ةدم رخآىلا اهنم ىناثلاو ةرج#لا ىلا مالسلاهيلع مدآ طوره

 ةئاعاعرو ته م55 هنا قاثلا عارسصملا ف ىئعادقو نامزلا رخآىق نوكيام نامعل اكوه |
 0 ا
 دعموو هناحاف هراصتخاىف هاج تحاضص ديؤملاثالملا طايسا نم ءارهالا نم ةتيلط ضع هلّئس م ا

 ( ىتنبلاب )

 ١ نيبام ىف لوالا عارصملااماو ايدلا قالخ ادب فذ حاتقملااما ةعاخو نيعارمصمو احاستفم هل



 هالو هي[ ءارا قط

 | ريمعل ع ناد.الادعص ةيرتىف ناسنالا ضور ٌرن- ةئامعبسو نيعبس وتس ا/لا/١ ةنس ىفونملا

 نجح. رلاديعمساقلا ىبا مامالا شلل سي ريسلا بيغ حرش ىف قن آلا ضوراا 1- ىناكلادبعنب|

 ١ مدقم هللادج هلوا ةئامسجو نينامو ىدحا هما ةنس ىفوتملا ىليهسلا دما نب هللا دبع نبا

 ١ ةريسىف عقوام حاضباىلا ةرامسالا دعب ءالمالا اذهىف تبحنا ىناف لاق الاب ىذ عا لكىلع

 | اهصخخ وىلطملا قحمانيدمت ركيوبا اهفيلآتىلا قبس ىتلا رس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر .
 | ضمانباىعاوا بيغ ظفل نم همهف ىل دو هلع يغلب ام ةباسنلا ىرفاغملاماشه نب كلملادبع

 | نيتسو عست 019 ةنس مرخىف تاتكلا اذه ىئالفا دو ضنوغ كشنوا قلختشما مالك ذ| |

 | ركبىبانيد نيدلانع هرصصتخاو ماعلا كلذنم ىلوالاىداج-ىف هنم غارفلاناكو ةئامسجو |

 ١ ةيشاح هيلعو ضورلا رون هامسو ةئامامو ةرسشع عسل 819 ةنس ىقوتملا ةعاج نباب فورعملا

 ١ نيدياعلا نب ز هطيس درجمث ةئاعام ونيعبس وىدحا مالا ةنس ىنوا للا ىوانملا يحب ةاضقلا ىضاقل

 | ىشمدلا ليعع«انب نج رلادبع ةماشىبال ه5 قذ آلا ضوراا رح ةيشاملا هذه فؤراادبع

 ءاوكصلا ف -ه4 قيالاضوزلا لق : ةئاماثو نيتسو سه م56 ةنس قوتملا ىرقلا |

 | ركبىبأنب نجرادبع نيدلالالل -ه# قبدصلا دنسمىف قينالا ضورا رح تالحيتلاو |
 | ليلخ نبال 5: مسابلا ضورلا يه ةئامعستوةرشءىدحا 91١١ ةن-س قوتملا ىظويسلا

 فسوب نب د نايح ىبانيدلاريثا 2 1-3 مسابلا ض وراا ضم 0 مجحارلا ىلع خيرانوهو |

 24 ماشلاءاضقىل ونيفماسلا ضورلا >> ةئامعبس ونيعب راو سال 5 هةنسىؤوتملا ىدلدنالا

 رامنالاو راطقالا ملاععف راصصبالا ضايرو رئاصبلا ضور ٌر#- ىدوبالا ليلخ نيدجال
 ه4 سلاجلا ضو رز##- رطاوخاو بواقلاةفحت ورطاونلا نويعلاة هزت هاعمليقو هه رابكلا
 ىف -4 نانا ضور ر#- نيدلا قت هركذت ىتاطسلا ىنيسللا ركبىبا قيدصلاىبا شلل
 ١ سه بيبطلاسنؤمو بيصخلا ض ور##- أ رورسلا ندعمو روبملا ض ور 2 ريسفتلا

 | ناحس هلوا هدازىريكشاطل 4 قئاقحلا تامضحىف قئاقدلا ضور ر- تارضاخلا ىف
 | دعسانب هللادبعا 2 نيااصلا تاياكحىف نيحايرلاضور ره#- لا رهابلا ناطاسلا هلنم

 | ىلوملا ىكرلاب هججرتو ةياكح ةئامسج هيفعج ةئامعبمو نيتسو ناع 754 ةنس ىفوالا ىعفايلا |

 | ىف قشام ركذ ةئامعسلاو نيتسو عسن ه9 ةنس ىفوتملا ىرورسب صاختملا نابعش نب ىنطصم '

 | كلملا ةريس ىف رهاظلا ضوراا »- تارضاخلا ىف ني-ابرلا نمو نك اناعك هلنا ليدلا |

 | ةنس ىفوتملا رهاظلا دن هتلادبع لضافلا ىضاقال سربم رهاظلا ثاملاودو 2: رهاظلا

 ىبا يشل هي رداقلادبع شل يقانمف رهازلا ضورلا ن:- ةئاقسو نيعسنو نينثا 547 |
 ن رشعو ثالث 948* ةنس ىقوتملا ةيئدللا بهاوملا بحاص ىتالطسقلا دحت ندجلا سابعلا

 قئانفلا نضر ينس يأت د رطاشلا نبا بيز صيخطتىف رطاعلا ضورلا - ةئاهعست و

 د نيهزتملا ضور م شفت راب ريهشلا بيعش ميدل 1 قئاقرلاو ظعاوملا ىف

 اك ىبانب ليعمسا نيدلاف سثاوه ىوونال عورفلا ىف ةضورلا رمصتخع 57 ض ورا

 رسصتخا نمو ةئاعاامو نيثالثو عبس م00 دنس ىفوتملا ىعفاثلا ىنهلا ىرقملانباب فورعملا
 0 ع فا نإ دم ل ل ا نا مفروشات راتشولو ١ ئراعلا ىام كل[ ةفسو ن دن يكل لا ءاشا اضل[



 أ باب 0 ها

 ةيفوصلا نه دحاوا هتك هي ريشقلا ةلاسرلالا ونم ىلع وهو روك ذملا ىلع نب د ني دلا ىحم ميشا |
 | ديرفلا دقع حسش ىف ديزالا حور ٌرق»- سنوت ليزن ىودهملا زيزعلادبع دعوبا وهو هلاوصت

 بوبا نب ملس محفلا ىبال داعى عورفلاىف 8: لئاسملا حور زيي ىنأي 4 ديوجلاىف
 ةئاقلث و عبس 3٠017 ةنس ىقوتملا ىلماحلا نسما ىبالو ىوونلا ماماللو ةنس ىفوملا ىزارلا

 | رع ني دو-2 مساقلا ىبالو املع لدتسيو لئاسملا لوصا هيف رك ذب نيطسوتم نيدل ىف
 ىانشور ر- ناكلخ نا هركذ هقفلاىف ةئامسجو نيثالثونامث هم ةنسىؤ والا ىرشخمزاا

 * خلا رواد كاب راكد رك مانب 8 هلوا وريسخ نيدلا سصان ديسلل موظن» ىسراف هه: همان
 هنافل وم سرهفىف ا ىطويسلا نيدلا لال --1 ضو ا ا 1 |

 بيطخلا نيد نيدلا يحل ه5[ راربالا عير نم بحت لا رابخالا ضور ]- ثيدملا نفىف
 مولعلان ه اعفان اطع ت'رمضاحلا ع 01511 20 لاق ةتايعسلاو نيرا 380 دنس قرتملا مساقلا

 ثح ركا هتان كردتال رخآ زر هلا الا رازالا عبر هيف فاصدق ةمالعلانا ىتح ةيبرعلا

 هبنرو ىهتنا ءايدالا بتكىف هيلع ترثعام هبتقطاو راصتخالا هحو ىلع هدلاوذ بحت نم
 فورعملا ىلع ريب نيد ىلوملا هجرت دقو هلضفب ءاج هفيلأت خراتىف لاق ةضور نيج ىلع

 4[ بادألا ضور رقيم- ناخ ناهلسنب ميلس ناطلسال هفلا ةيكريلاب هنس ىف و تملا ىبلج قشاعب :
 103/8 200 قونملا ىرطملا عاشلا ىزاخلا ىلع. نب دع نب دج-ا نيدلا بابشل ةمدا ةعوج
 عيطاقملا نم هيفعجج لا ناسنالا ةليضف بدالاب لك ىذلا دنيدتحا هل واذ ةئاعاع ونيفم و سح
 لوألا تاونا هنج لع هيرو تاياكللا نم هنرغتسا امو تاتو ملاو تايرثتلاو تالوطملاو

 | تاياكملا ف سماخلا و تايرثنلا ف عبارلا و عيط املا ىف ثلاثلاو تاحش وملا ىفىناثلاو تالوطملا ف
 هي[ ؟ءابدالا ضور 15- ةئامامتو نيرشعو تس 855 ةنس مرحم نم مشع ةعيسيف غرفو

 | نيدلاردب مجشلل هيي[ ناببلا ىف ناهذالا ضور زق- هنس ىفوتلاىنارملا هللادبعني دمع شلل |
 ةئاقحو نينامتو تس 585 ةنس قوتملا ىفاخلإ قثمدلا كلام ناب فورعملا د# نب لني |

 ىطويسلا ركب ىبانب ند رلادبع نيدلالالح ميشا 2 ضيحلا رهطىف ضيرالا ضور ,--

 | مالسلا دبع نيدجلا نيدلا باش مشل هي رامنالا ضاير ىلع راهزالا ضور رقي |

 مشلا نب دج ميشلا م راهزالا ضور ]:- ةئامعست و نيثالثوىدحا ١*4 ةنس ىفوتملا

 اف دروا ةلاسر وهو ةئامعستو نيعبرا ٠*4 ةنس ىفوتملا ىناذولا ىولغملا دو نيدلاردب |

 ةمدقم ىلع ةلاسر < زرسملا عب رلاب لمعلا رهزالاض ورا رح ىتش نونق ىلع تاضاريعا |

 , رارسالاضوحو ةيددعلارارسالا ضور قض- حلانيملاعلابر هللدجلا اهلوا باوبا ةسشعو |
 لضفلاىبا نيد نيدلا دع جشلل هيأ رابخالانويعىف رارسالا ضور 1 هي ةيفرحلا |
 هركاذ ىمسلا ضايرو اع“الا ضور - ىسوطلا رهاقلاديع نب د نب دوحا نب هللا دبع ظ

 دا نب دع هللا دبعونانيدلا سعت هفلا أ راك ذالا و تاياكللا رع ىف راكفالا ض ور1- ىنوبلا

 | اباب نيرشعو ةتسىلعهبترو ةئاءامثو ثالث م٠ ةنسىف و تملا ىعفاشلا ىزلانباب نفور عملا ىلعنبا |

 خلا ءاقبلاو مدقلاب درفت ىذلا هلل دخلا هلوا ةفيظا ةظعو ةغيلب ةمكح نم فلل سلا لاو>اىف |
 ىنالا غئاصلا نباب فورعملا ند رلادبع ندم هك ماهفتسالا ماسقا ماهف الا ض ورا

 ( ىفوتللا



 ةايأ/ د ءارلا 1

 قاردألا ملاعلا و ىهلالا مكسلل تي ةعوكملا ةدر# اراونالاىف ةيثوهاللا لاثمالاو نعرلا 1م

 جشلاة> سش لا كراثد ءايربكلاو مهللا كراعش ةيظعلاهلاوا :ئر وز روقلا دمع نيدلا رعت 0

 مه قئاةللا زومر ا ةثاعام و نيعبسوسج ماله ةنس ىفوتملا كفنصم ريهشلادح نب ىلع

 1-5 راسا 3 ل4 مطازومر مح ةيدحس قوت ملأت قمان اادجا ا ىسع نيدلا ريهظأ ى مرأف

 نب سايلا معشلا ءلظن ىرت ه2 اثكلد زومر لي 0 هانل ول ثلثللا نمر هادلاسر لع لش

 ا ىف م راو زوهر ١ مح ةئايعستو نيرسشعو عست ة,ك8ب 2 قولا ىراطفلا ىسع

 ١ 556 ةنس ىفوتللا ىلنملا ىنغتسرلا قازرلاديع نيدلا نع مامالا عشلل زي زعلا باتنكلا ري_تفت
 أ اشم نم ىر اضع الا نيد !ادع ىددع نب ا 1 رفخلاىف زو“ :؟لار ومر م ةياعس و نيتس

 | ىلعىلا نب لع نسا ىال هي ةيكحا ىف زر وكلا ز ومر زضخ ناج نامل نامل كاف
 زومهر 0-1 ةثاقسونيثالثو ىدحا. 581 ةندس قوما ىدماألا ندلا تفرش فوك

 ا/ام ةنس قوتملا ىزرابلان باب فورعملا ا مع نب هللا ةبه نيدلا فرسشا نر
 سعاشلا ناهس نب دم ىمراف مه[ دهازو دنر ]ن-  ىرلاوع و ةثامعبسو نيثالثو ناك
 ةياور © ثيدحلا ةاور اع هه ةئامعستو نيعبس ةال٠ ةنس ىفوتملا لوضش نمل ىدادنإلا
 | 6# ءانالانع ءابالا ةياور كح ىتأي ع حاورالا حارم حارمتب حاورالا حاور ريح ىلا
 نيتسو ثالث #45 ةنس قوتملا ىدادغبلا بيطخان فورعملاد# نب ىلع نن دج-ا ركب ىنال

 كاذكى ور نم اونيبو امثك كلذىف اوفنص 7 ىغاصالا نعرباك الا ةياور اقبح ل ءايعبراو |
 هللا ىذر هدتئا6 ء ماظعلا ءارعلا نم هريع و ةعيرالا ءافلخلا ةباور ا واد تعاد اولوطو

ٍ 

 | كلذ هبمهربخا الث هوسن مث مهريغل ائيشاوور ةعاجج نا ىتح ماكحالا نم ريثكفف اهنع ىلاعت
 و هيلع ىلاعت هللا ىلص ى لا ةياوربو ىنع نفقا كح اولا سلا ع لع هوور ريغلا

 | همأ نع مالسلاو 5 داصلا هيلع هتاور اضناو ةعاسحلا ثيدح ىف ربما ىلع ىرادلا سمن 2 5

 | عئاور ع هتدالو دنع ىرصل و مالا روصق ةءاضاب تربخا امنا اهنع ثيدح ىف

 حور 0 ىرونب دلا توقعي نرصن دعسىب ال 4-3 تاهي_ثنلا 0 تامجوتلا

 ىذلا كد اولا معو رايح نيرباجل ريسكالاىف هه حاورالا د1 1- م[ ايحالا

 ا ىزوملان.ال 1 حاورالا 6 0 ا نبط نه ناسا قلح 0 هقاخ * ىش لك نسحا

 حور 15- ا مقلا ىراجو مسنلا "ىراب هلل دا هلوا مصتخم ىدادغبلا ظعاولا جرفلا ىتا

 ديسأل 1 حاورالا «11يل مح 0 قودملا ىناععتلا روصخم 0 دجا مساقلاىبالحاورالا

 | حور ر»- ةئامعبسو نيعبس الال١٠ ةنس ىفوتملا ىنيسح ريماب فورعملا نسح نب نيسح
 | - حورلا حور ر:- ءاملاف ع ظحاجلل ناويملا باتك رصضتخم وهو -ه ناودملا

 | ه6 نيفراعلا حورّرؤتن- 'ثيدملا ىف -7نيفراعلا حور رم - ىنأي ىدن واهلا ضا رفح رشف
 | نيثثلا 588 ةنس ىفونملا ةيسابعلا ءافلخلانم نوثالثلاو عبارلا وهو ئسابعلادجا نيدلارصانل

 | نورشعلا وىناثلا وهولاق ثيح بصب ملو حاتفملا حرش ىف ىنازاتفتلا هركذ ةئامتسونيرشعو
 1-37 سامقلا حور 0 فارع لعن 22 نيدلا ىجحي رمح ل سدقلا حور م

0 07 

 | «كيدط ازومر م 1 2 هةنلاةيا ده ى 1 ار مولعلا يعلن ر ارسالا جاهم



 ه2[ باب - هال“

 رصتم وهو ةمالملاعفر هاععو لدعم مامالا مدن ىف مالكلا يضل ال وا هاعم ناكو َةئابعست و

 لا مركلاو لضفلا دىنعىلع ىلاعتو هناحس هللادجا هلوا ةمتاخو باوبا ةثالثو ةمدق»ىلع

 ىينملاةيزوحلا محق نبا فورعملا ركبىبا نبدي 0 هه ةالصلاىف نيديلا عفر 1 |

 عاقر ريح سم 6 عيدبلاحرشوف عيفر رت ةئامعبسو نيسهلو ىدحا ال١6 ةنس ىقوتملا |

 ىدحا ١4١ ةن_س ىفوتملا ىزورملا ىلظنللا كراملان هتلادبعل قاقرلا باتك هه ىوانقلا

 ةنس ىفوتملا بيبطلا ىليبشالا نجرلادبع نب قالادبع عشا هت قئاقر رت#- ةئامو نينأعأو
 4 ىزبربتلا مصتخمحسشىف ىزيرإلا مرار *# صقر ع ” اخو نينامثو نين“

 هللا دبع نب دمت نيدلا ناس لن ورام لائدلا مظن ىف ل اللا 8 0 -- مملا ىف 6 ا

 ةعامسنا اهاور لئاس 5 تايقرلا ريح ةئامعبسو نيع.سو تس الال ةنس ىفوتآملا ىطرقلا

 هي مسلطملاتكلاو مظعالا ل عرلا ٌرؤ- *© قراازع 9 ةقرلاف ىنا_بشلا نبا نيد# نع |

 قئاقللا نعر رح فاكلا ىف ىنأي ه4: قئاقدلا تك حرش ىف قئاقملا زمر رقيتح ىنوبلا هركذ
 ايؤرلا ريمعتىف 2 قئاقدلا مر - ىنوبلا هركذ د ةيابرمسلا فراغملا كو ةيناربعلا

 عبرا 6.4 ةتسو ناخ دن زباب ناطلسال اهمظن ىقوطعلا 0 رضا ناتقرو هدر ةموظنم

 ه4 تاراشالا' زكنم تارادعلا عر 1ههحح ةئامعست و

 ©« لمرا رع 9:
0 

 5 رشع انثاىهو لمرلا لاكشاب لاؤسلا نيح ةلئسملا لاوحا ىلع لالدتسالا هب فرعي مع وهو
 ةيافكلاءات سيلف براحتلاىلع ةينيمحت روما نفلا اذه لئاسم رثكاو جيوربلا ددعىلع الكش

 نع لئساذاةلمهرلالاكشان م الكشو انبعم افرح ىضتقي جوربلا نم دحاو لك نواوشب منال
 ىهو تالولدملا بيسب لديف ابعص الك_ثم جوربلا عاضوا عوقو ىضتقي دئنيخل بولطملا

 ةدرقت روها تاروك ذملا نكل جوربلا كلت عاضوال ةبسانم ةصوصخم ماكحا ىلع حوربلا
 سد ردا وهل يق كاك كل قفاونذ 0 ءايدن الا نم ىف ناك مالسلا هيلع لاق كلذلو ةيئيقنال

 ىورةعانصلاو ةز<تل1نيب قرفلا قباملالاو لاحلاب قيلعتلا دارملاو هل ةزمتم وهو مالسلا هيلع
 هللا اهركذ ىتلا راث ًالاةلج نم لاقف سو هيلع هللا لص ىبنلا نع لكس هنا حياشملا ضعب نع

 نيقدا_ص متنك نا لع نم ةراثا وا اذه لبق نم باتك ىنوتثا لاق تيح ىلاعت و هلا_حس
 سردا ىناثا مدآ لوالا مال_سلا هيلع تسربمغي شد ةزجعم لع نبا لهرلا حابصم ىفو

 قفاوم طخركا سد ١-2 لاح اد قسداسلا .انعد سمانا امر را عبارلانامتل تلاثلا

 الح لكرا تاوبال امون رثكا هلم هقلؤملا ككل: ع دوب / لالح ىنبش اك دمآ نا ريمي طخ

 ضم لع را حوش قعانش هفح فاشن انالوم فيلات ىاطلمأ راق لم را لاؤضا ججئافم

 ةلاسر سنوي ةلاسر هريخذ نيرحلا ةصالخ لمرلاناهج رارسالا عماج بيذهت ميضوت

 لوصللا ل ماش باب ىم لمرلا نيز هديز نيبلاطلا ضاي رىثوردوبك هاك ءهلاسر باو رس

 لوصاالماكلافق نيسح لماك دعاوق لوصف لهراانيعىسلبارطهرمثو هرحخش نازوا ةرخخش

 ْن ونكلا حاتفم مجتافم حاتفم حابصم بابللاب ابل ىلع وا ز ونكقئاقدلا ريك هءافك رارسالا كلا

 ( جاهنم )



 هالو 2 ءارلا م

 نيزل 8: تاومالا عفنىف تاوصالا عفر يت ةاورلاو العلا ةيغب هاعسو ةئامعستو نينثا
 سايتلالا عف ر م- هئايعبسو نينا و نام ل88 ةن.س ىقوتملا ىطلملا دحتنب احرس نيدلا

 نودوهو ىكمل ادهف نب زيزءلادبعنب هللادببعن ده نب نيدلا قتل ه4 سابعنا لئاضفىف

 ديزي نيدج-ا نبىلع نب ميهاربال ةلاسر ه8 ساوسولا عفدو سابتلالا عفر رقيضمح ةساركلا
 نع سابلا مفر رم ةئامامثو نيتسو تس 815 ةنس نابعشيف اهنم غرف ىرداقلا ىريدلا

 ةرشع دحا 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركبىبا نب نحر اادبع نيدلا لال هه سابعلا
 هنوقلا عفر رق اضيا ىطويسلل ةلاسر 0 فسوب ةوخانع فدسعتلا عفر رتح ةئامعست و
 ركن دك ندلا ست مجشلا هي[ ليزنتلا عفر لهم ءاتلاف م هه هينتلا لكشم نع
 عفر 1 ةئاهعبسو نيسكو ىدحا الها ةئس ىوتملا ثمدلا ةيزوالا م نياب فقورعلملا

 حرش 2[ ٍبِجاحا عفر :- ىسهفقالا دامعلانءال 8 حام ةارملانم وهاع حانملا
 ىللخلا ميهارنا نيدمل هي[ باسملا دعاوةنع تالا عفر قض>- ىتاي بجاحلانبا رص

 نييساملاعرمسا هتيدلا هلوا ةئامعستو نيعبسو ىدحا هللا ة'س ىفواملا ىلبتللان باب فورعملا
 وهو ىناوهلا باسااىف اجوزم احرش ىنكت_صخلا فيطللاىبا ا رصتخ هيف حرش لا

 دجنا ندلابابشل ه4 باتكلا هيبلتنع بالا عفر ريح ةمتاخو ماسقا ة:الثىلع بترع
 6# ردسلا عطقنع رذملا عفر ريؤ»- ةئامعبسو نيعبراو سج اله ةنسىف هفلا ىدلدنالا
 عفر #- ثيدملانفىف هتافةلؤم سرهذىف اهركذو امامت هبواحىف اهركذ ىطويسال ةلاسر
 لالجل ه7 ةنزلا بصنيف ةنسلا عفر رقيح كلاسملا حد وا ةيشاح كارلا را

 ىف هركذ:ةئامعستو ةرسع ىدحا 9١١ دنس قوتملا ىطويسلا ركىا ن نح رادع نذلإ
 ىهو اضيا ئطويسلا نيدلا لال -: ناشبملا نأث عفر زه»- وحلا نؤف هتافلؤم سرهف
 رصعلا تقونع ءاشغلا عفر رظ»- شوا نساحمىف شوقنلا زارط اتحاصاهنم دس ةلاسر
 نيعبس هلال١٠ ةنسا والا ىرصملا ميكن نباب فورعملا مهاربا نيدباعلانيزا هيأ ءاشعلاو

 مكلا:زارباب ىعسم فيلأت هيف مقلا عفر رق- ةيفيزلا لئاسرنم ةلاسرىهو ةئابعست و

 نيدلا مخي مامالل هه نا_.ىحسالا ىلع سايقلا هيف مدقا_ف ناوخالانع ةفلكلا عفرأزيتت-
 عفردلو ةئامعبسو نيسجو ناع ا/هم ةنس قوتملا ىلا ىو رطلا دجانب ىلع مههاربا

 برضى سالالا فشكو سابالا عفر ٌي#»> بطللاو سوردلا ىف لملامل بعتلا ةفلك
 ةرمثع ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا ندلا لال ةلاسر -6: سايقالاو نآرقلان

 هقفلا نذىف هتافاؤم س رهف ىف هر نبرسسفملا ءانب مادهو نيدلارا_نم عفر هلو هاك 0

 نبدلا ناهرب شلل ىفاوقلاو ضورعلا ىف سصتتع 4 ماظنلا سنار عنع ماثللا عفر ريت

 نيعبراو ناع م54 ا لوالاعمر ند سنع ةساق هدا غرف ىعاقبلا رم نب مهاربا ا

 ىاثلا.ضورعلاىف لوالا نيم ىلع هيتر لا هتيظع رك ىف تين ىذلا هللدجلا هلوا ةئاماكو
 ةيعاذنب ملا دبع نبدجا ندلا قت جلا 6 مالعالا ةعالا نع مالملا عفر م- هيفاقلاف

 طورش ةفرعع ةمالملا عفر - ملا هلال اىلع كالا هلوا رض هتيد نولا ا
 نيثالثو ىدحا و١8 هن_س ىقوتلا يعفاشلا مالسلاديع نبدم نبدجلا باهشلل تعي ةمامالا
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 دصْر ه>- ةئاقشو نيسجو عبس 561 ةنس هغارع -4: ىناغخا دصر ]ينس ةئاعامتو
 4 هم ةنس ةرحغلا لبقو نيحامو ناناعو سجل اا/ه ةنسب سخربإ دص ردعب سو

 دصرّرؤ#-نيّدامو نيس 76٠١ دنس دادغس 4 اعالا نب دصر 5-ةئامعلرا و نيسجو نام
 اكو صح ةنس ماشلاب ه4 ىابتلا دصر ري ةنسا ىبرغلا طصملا لجاوسب هي و ان
 هج ز ىف لمعسا| ةئامعسل و نيرثعو ىدحا و١91 ةنس ةرصغلا لبق ندا نر

 دصر 1 نينرقلاىذ خا سعورلا ساس حران روكذملا دصرلا نم لودصتلا نوناقلاب ىعمملا

 هي[ سراح و هط دص ريم ملطصملا مي زلا هنمو نيّتامو نيس ؟٠0 ةنس رمصم ه6[ ىك احلا
 (01 ةله ةنسا هرحفلا لبق درصن نحل .ةئايعتاراو نينسجو عبرا 584 دنس 2

 نيثامو نيسشعو عبس ؟51/ ةئس دادغب هي ةفيلخا نومك دص را#:- ةئاهعشتو ةرشع

 هاه ةنس ةرجغلالبق ةئاعامو نيسجو عبرا م54 ةنس ةمور هن س ونالام دصر ا

 سرهف ىف هرك ذ. ىطويسال < لالهلا فصوقى ل اللا مصر زم ةئامستو ةرششع سج
 ىسراذ 4 همانىضر 1:- وحلا مه ىناعلا فورحىف ىنابملا مصر - رداونلا نم

 هيلع هلواطتل نيدلاىذر ىضاقلا هعنب اوجم قهمظن ىئيوزقلا ىعلاملا ناعع ىضاقلل موظنم

 لئاسم ديرجنف ةيامر رقتتح ةديزكلا فاك تيب فال 1 ةسسخ نم ديزا ىهو رومالا ضعبىف
 ىقوتملا ىساحملا دسا نب ثراح شلل ه5 فوصنلاىف ةياءر رض دقفلا ىفىتأب ه4: ةيادهلا

 0 ك1 ةدلاو عقلا ادار ل ىلإ كولشلا# هدف فينعتلا نمي ةريثثك تالك هيف :ليق ةئس

 ىتارملا نادج- نيدلا جن معشلل هي[ ةيلدنملا عورفيف ةياعر ردح لمنح نيدجلا ةججرتىف
 داكتال ىلا ةمرغلا ةياورلاب امها-ثحو ريغصو ريبك ةئاقحو نيعستو سج 96 ةنس قوذلا

 ىلع ىهو لا لاؤسو ةبغرلكماماو لاقم لكل بة هيدا اهلوا ةريكلا ينكلاو دجتوت
 |' 07١7ةنس ىفوتملا ىلدنملا ىلعبلا محفلا ىبا نيد نيذلا سعت 23 كلا اهحرش 1 ءازحا ةينامت

 مرادتعو هللاذيه دداعل مامالا نيدمت نيدلا سم مشلا اه> مشو ةئايعبس و عيس

 رصتخ و ةياءرلا م 2 أردلا ها_ىسو ةئاهعبس و نيثإلثو نامث ا*ل* ١ ةهنس قوتملا ىزرابلا

 هي ةوال-ت2لا ظفل قيقحو ةئارقلا ديول ةيامر رفح ماللا دبع نيدلازع جلل ةياعرلا
 نيثالثو عبس 4830 ةنس ا ىوخملا .ىسيقلا بلاط ىبا ننىد دحىبال ءازجا هعيراىف

 كلملادبع ناورم ىبال 6: نآرقلا بئانر تح ىنأي 4# ةباقولا ةبامر ٌلِكم- ةئامعبراو
 ميظنلا ردلابحاص هركذ نيثامو نيثالثو عست 769 ةنس ىفوتملا ىبطرقلا ىللسلا بيبحنبا

 ه5 ةنس ىفوتملا ىكبسلا ىفاكلادبع نب ىلع نءدلا قت ميشلا ةدحو ىنعمىف ةدفرلا يَ

 اغيولطق نب مساق شلل ةلاسر -[ هايملاليسنع هابتشالا عفر ٌرقتتح ةئامعتسو نيسجو تس

 مقل 6 رصم ةاضق نع رصالا عفر *- ةئامامثأو نيعبسو عسل م9 ةنس ىفوتملا ىنتللا

 ةثاعام ونيسجو نينثا 8659 ةنسىؤوتللا ىتالقسعلا رج نبا, فورءملا ىلع نبدج-ا نيدلا باهش

 00 فرتلا ضال فلا ىلإ نبلغ ةريصتخاو ايديك تقيمال ىلا هتيدحلا هلوا
 ه.«؟ةنس قونملا ىواكتلا نه رادبع نيد نيدلا سعت معشلا هذيلت هليذ دقو ةئاهعست ه.



 الغ ه7 ءارلا 1و

 بابلالا ىلوا تيعا ىذلا ىطسجلاب ميلاعتلا بتك متن سوط ريبكلا عملنا كلا تلا
 لؤقعلا كي رمد اع زاجالا ند هيف 1 ريصنلا رر# * مالنا كرم هل ناكو هتارامع

 كلتىلءنيئام داصر الا باك الزن لو لودفقلاه يف ريحاع ةمهملاتادايزلاو تاكارد:ءالا نمو
 ةيظع الوصا لصاف رطاشلا مهاربانب ىلع رهايلاة ماهفلاو رهاملا ةمالعلا ءاجناىلا لوصالا .

| 
١ 

| 

 ىربودتلا لصالا نع ةحراخ ةيعونلا اهروصب نكتملناو ىهو ةعسج اعورف اهنم عرفو

 قيرطلاك لذ نع لوذعلا ىلع روهاظلاو ةسايرلاسح هلج هناالا ىطس#ملاىف هددت ىلع نهرملا

 0 جيلا ع نم مل تار رامع دوقنو اهلاثماىف عقو تامدقم درب 0 كر و"نروراملا

 هللات اهلثما نع باتكلا كلذ هال عال م برقلاب ةلخم كالفا تادابزو اهلا ونم

 الا ةتاراكشسما علك نا م و تاورشلا قيلطتالا هتالكف شك دحال رسسشلال باتكل هلا

 راثاو قلاب لط نه هبل هيلع وه دقعام ىلع بالا طب رو بلقلا دقععم تاولتخا ىف عاطقنالاب

 انو دل و نماتنكاالاو لاق رامتعالا تا ردىلا:لؤ كولا راكقلاو ركتلارصق دعوا قدك

 ا ةعفادملا وةعناملادعب ا م هع !اطم لك | نياصالات ءلاطو ةسدقملا عامبلا#

 ا زا 1 كرز لاملا قاعت مضافا اللولو محا ولا ىلاخخا نم م ةلوادت لل تاحيزلاىفامتيأرو

 هاوفانمو ريدا تكلا نم ةيدص را قئارطلا ةلج قات ىلع ىلاعتو هنادعس هللا نمو دص را

 ىطاعتام ةكحصىلع تقاو قيفوتلا قيرطب تامهملانم رخا تالآ تعرتخاو ماظعلا خئاشملا |
 ةرضخلا نقأم ىدنفا ندلادعس ةرضدح مظعالا كالا سمان امتيصنو نيهاربلا داس ر الا نم اهم ا

 رثا ايفتقمو ريصتلاةمالعلا وذح ايذاح ةديدجلا ةيدصرلا تاربرعلاو رقتف تعرشو ةشرشلا

 :* ةبارغلا تاريرحتلاو ةببرقلا هوجولانم هيةتدزو اهنيعب هتراع تلقئام رو ريبكلا رعملا
 قاعت ةماعلا اذههللاَقف هيلع فرصتام 1 دص رلاب لمعلا دا راامل نيدلا ريصننا ىكح

 اذه ىلعا ىلا علطي نم نخب نأ! اقل ذل اق! هش رت كنق اقف عفريا هتدئاؤام مودتلاب

 هلتناككاذ عق والا كلذ لعفف دحا هن لعب نا ريغ نق ريبك سان تشط هالعانمىج ريهعدب و ناكملا

 *ىش امهلع ريغتاماملاذ وك الهو وهاما و قعصي مهضعب داكو كانه لكتعور ةلئاه ةهظعدعق و

 ةعورلا نمهل لص الف ثدحام هيف ث دحتملا معي ةداقلاة دج ىوومتلا رعل | اذه هل لاقف عقب ثا ذناباهللعل

 لحد نم ىكحو # هيفعو سشلابه ماو اذهب سأب اللاقف 2 لهاذلالفاغلا لصحام ثاّريك الاو

 ةدحمم اود سج ىهو قالمطلاتاذاهنم ا ريثك ايش نصا تدل ف ىأر هنا هحرفتو دصرا

 ةقظتق رادو رابنلا ل دع در اكو ضرالاىلع ةزوك رم ىهو راهنلا فصن 0 ىلوالاس احن ن 7

 بالرطصاو بك اوكلا تعسام فرعي ةيعملا ةرئادلا هيفو ليملا ةرئادو ضرعلاةرئادوحوربلا

 ايس وك داش نمذخانيدلا ريصننا ىضرعلا نع ىكحو ةريثك تابال رطصا واعا رذهرطقةعسن وكي

 ا .الالحال دص رلا غار ةدعب دحا نك ل51 ىلاعت و هناح# هلا الا هي ص الام دص را ةراع

 وزنيءبر ااوتالث اية ةنض ةرخ# معلا لبق 9 ه6 س> ربادد را راند فلان ورتع اهحالصاو

 دص ري ةنسماشلاب < رطاشلا نادر ري - ةئام و نيعب راا 5 ٠ ةنس هغا رم دص رىلا هنم و ةئامعبس

 دد رقع نكاهو نيثالثو سس 0 ما ناهمصاب ىروندلا دواد نيدجا ع ةفينح ىلإ

 نرثعو تراك 7/0 ا نيف رع مه كيب غولا لصر ع 0 ىلوريبلا هع نا رلا ىبا ا



 5[ باب 10- دفن

 أ ىلا ىلع نب دم نب دج-ا:ٌسابعلاىا هتبلف نب بيدالا يشل مه[ بيبملا ةرشاعمىلا بيبللا
 لضفىف لوالا اباب دع ةعب راىلع هيرو نيّثامو نيثالثو ىدحا :٠ َةنس ىفوثملا بتاكلا

 | لاجرلا نم ءاسنلا بح نمف عبارلا حاكتلا ,ظعهيلع لدياهف ثلاثلا حاكتلا ركذىف ىناثلا حاكذلا
 عباسلا لاو> الاف ءاسنلاو لاجرلا فالتخا ىف سداسلا ءاسسنلا نم لاجرلا ب نيف ساخلا

 قاحما ركذىف عساتلا هراضمو هابلا عفانمزم هتفرعم بحياعف نماثلا حاكنلانم باوبا ركذيف |

 ى سقءقناثلا نالغلا ىلع ىرا وللا لضفىف سثعىداملا ىراوجلا ىلع نالغلا لضفىف سثاعلا
 راعشاو رداونىف سثععبارلا ءاسنلا لبق نم مزملا هيفبحياهف رثءثلاثلا اهلهاو ةدابعلا ركذ
 نيدلا حالصل 5: قيرللا م دوىف قيحرلا فر رح لا هركذ احاتفتسا هلل دخلا هلوا
 فشرز- ةئامعبس وني: و عب ذا ىقواملا ىعفاشلا ىدفصلا كبانب ليلح افصلاىبا

 | دكاعشلاو هر دءئدحا و١١ هنن قولا ىطويسلانيدلال الك هي لالحلا رهان م لالزلا

 0 هتليل لك فصوو مهنه لك حج وزت املاء نيسشعو نينثا ىف ىهو هتاماقمنم

 نب ركبىبانيدلا قتل قإ ىناليكلا رداقلادبع مشلات ايا سيم2ىف نيلهملا فشر
 30 برضرملو اهم بحاصلا نب نئدلا ردن ميشلان هي دزق زكا صم ةتساق وثملا ||

 فششكو ةينامالا ٌتاصتلافشر يس كلا ةبابصلا لهانم بذعا ىذلا هلل د اهلواسادسالا
 نيثالثو نينا 75 ةنس ىفوتملا ىدروربسلا دج نب رعنيدلا بابش ميشال هيأ ةينان ويلا حاضفلا

 نيتمتاخو ابابرسشع ة سه ىلع لّوشم 1١ لاح لكىلع دخلا لك ا نيملاعلابر هلل دجلا هلوا ةئاقسو
 فياطلب فياعص ءالمازا ىسدق حور هكىانث ودج- * هلوا ىدريلا نيدلانيعم ةيسرافلاب هجرت

 ىنوتملا ىماللانامعنب دومه ةديصق -## حماضفلا فثكو حباصتلافشر + لا رارسا
 ةئامعستو نينالثو ناعأ وخرج ةنس

 | وا لاقلا لاق ت ل يام 5س عبرا +112 هن قكدمد مالسالا ىف عضو دصر لوا

 نومأملاهّلادبعىلا ةفالللاتضفاامل مالا تاقبطب فيرعتلا تانك قرر كلتا عام مسساقلا

 فارسنالا ىلا ههرتتشلا هتمهت عمو 0 ةلضافلاهسفن تعط و ىسابعلا ديشرلا نبا

 أ د_صرلا ا ةروص اوميفو 2 باتك ىلع هتقوىف علا فقوو ةقسافلا م واع ىلع

 نا مه ماو ةحكلع راطقا نم هرصع ءاطع عه نا ىلع هلم هادحو هقرش هدعل هيف ةفوصوملا

 سو مطب هعزص [ي اه اهلاود>ا اوفرعتو كك ااوكلا اهم اوسيعبناو تال االاكلت لدم اوءنصي

 ةنس ماشلا ض رانه قشمد دالب و ةيساعثلا ندع اهب دصرلا اولوتو ثالذ اولعفف هلبق ناكنمو

 أ اه زك اسعج ور واهليم 00 تادس نامز لع اوةقوفنيشامو ةرشع عبرا 58

 مه عطق م هحاثلاو ة ةراع سل ند تكاا وكلا اقام لا و> | ضءإ تال اوفرعو اهحوا عضاومو

 4 7 اوناام اوديقف 0 ةهرسمشع نع ”؟١1م 31 اس نومها لا ةفياظغات وم مهف ىلع ءاقيدسا ٠ نع

 دلاحو هدَضع3َف نيمحصملارب رو مىلأ نب ي <« كلذىلوت ىدذلان اكو ىنومأملا دص رلأ هوع“و

 احز ثالدىف ممم لك فلاو ىرهوهلا كديقس نب سايبعلا و ىلع نب لاسو ىزورملا كلما دبع نءأ

 ةردسؤ 0 !| قت 0 ها مالسالا ةكلم ىف ناك داصر ال وا ءالؤه داصرا ناكو هيلا ابوستم

 ( ىبتم)



 1 0 5 ا

 هاا ق] ءارلا لح

 ةنس ىفواملا ىبطرقاا ىطب رجلا مب .كعلل ه4 اذصلا ناوخا لئاسر 6 ةلاسر نيدو ىدحا
 ناوخاط# ىلع ةرااغم وسلا و ىودش قلَح ىدلاهثيدجلا اهلوا ةئاغلثو نيعست و سج- "9و

 لئاس ر:- اضيا ردعسلاىف و كلما ريب دتىؤردنكسا ىلا و هنب ىلا ه7 اوطسرا لئاسر ة*- افصلا
 ةتسىفواملاىومرالا ركىبانيد وجت نيدلاجارسا هه لدحلا رعي لئاسر ]- هب ةينيزلا

 هي ةينوعلالئاسرلار- ىرءملاءالعلا ىبال -ه6) ةنوعملالئاسر رجح ةئاقعو نينامو نينا 8

 ه5 ةنس ىوتملا ىناعمملا دج نب مركلادبع ديعتسىبا مامالل تي لئاس ولا لئاسر رقيتَح
 رفظمن رع 0 ٍذ مشل هي ةبقاملا لئاسملا ف ةبذهملالئاسرا رقتم- ةئامسج نيتسو نينا

 1 كا ملا ند رومعل مسر 1 ةئايعبسو نيعبراو عسسل 769 ةئد ىتوتملاىدرواانباب فورعملا

 ةليقعلا حرشىف 0 ثاحالا ةفنصملا بتكلانم ايفو ا« حملا مسرإع 8 ىنزراوذلل

 ممل مورلا ءابطخ نم تيطخ يظن ةيفلا ةديصق ا 1ك ها فورحىف ناسللا م خوسر ع :

 اهج رم ةئارعست و نيسج و سلا ة,مهةب 0 اتيبنيعب راو ةثالثوتس كلا ناولس ناطلسلا .

 دج نب نجر ادع يشل © تامملا نونف حرش ىف ةا_ملا قاويع 0 ر رم ارثن ةيكرتلاب

 د# نب ىتاطتدلا نجح راادبع مشل ع قوشلا نونف حرش ىف قولا نويع محثر م

 1 ةايللا تاحشر هحناوفىف ةاعامو نيعبراو نباثا 855 ةنس ىفواملا مورلاىف ىنالا

 4 ةايللا نيع تاحشثر 2+ ىلازذلا هصاخم سرفلا ءارعش نم سعاشل موظاما ىسراف
 ىنثاكلا ظعاولا ىلعزب نيسا انعك مهتشرط موسرو ةيدنبيشقتلا اشم بقانم ىف ىس راف

 هللادبع هحاوخ نيدلارسدان مثلا ةيكعإ تفرش املولاق دنس ىفوتملا ئصلاب رهتشملا قبلا

 ةئامامث و نيعست و ثالث مو# ةنس ىف ىرخاو ةئامئامثو نيناعثو عست مدح ةنس ىف

 همامتا قفاوق هع لعلا م ة عج تفر ةفنارخلا هسا نم تدع كام تا

 اك تاع رماد و دفئا ا ' رات تاك رىزعا باتكلا 0 راصف ةئابعستو عسن 8.0 9 ةنس

 | مرات 6# تافص هديحس نابساحم دناي 4# تايح نيعزا ردفنم رضخ باآنوج #3 تاكربلا

 (هبنع) تاححث رف ورحز شمامت
 انتاكرب ىرولا ىطعا ىذلا هيا كراشف هلع ىملاضورقا تلصو الع اتايح نيع تاحشر

 انتاكش ر نم ضافدق 4 هلاناشطعتتكام ه# ١_هخ رات ىف. تعارممف و انهماغ تيأر اكل

 ةيدنيشقتلا ةلساسو ناكهجاوذخا تاقبط ىف ةلاقملا ةفاخو دصاقم ةثالثو ةلاقعىلع هبترو

 فراعملاو قثاقملا ضعبىف ىناثلاو ة-صاخ هللا دبع هجاوكخا بقانم ىف لوالا دصقملاو

 لوصف ةئالثىلع لشي ةثالثلا دصاقملا هذهند لكو هتاماركى ثلاثلاو هسلخىف ةعوعنملا
 دمت ناب فورعملا دمع فؤرعملا ىلوملا ةيكرتلاب هج ردقو هللادببع سلا ةافوىف ةعاشلاو

 عم ناخ ماس نب ناخ. دام ناطلسلامساب فلاو نينثا ٠٠١ ةنس ىفوتملا ىسابعلا فيسثلا

 نيسفعلاو عباسلا سيخ امون هرير#نه غارفلا عقو ةججرتلا كلترخآىف لاقو ةفشاك تاقاملا

 | دحنب فورعملاب فورعملا دم دب ىلع ةئامعستو نيعستو ثالث هو ةنس ةخاىذ رهش نم
 ريمزاب ايضاقناكنيج اشنمو:ادل وم ىتووفا تب رطوو انسن 'ىسابغلا- غلا دبع نبغي مقلاب ريشلا

 نش رم رمشت لانك ةروكذملا ةفاظلا نم هدعب نه اهف بتكديف ركذا5 تركفرلا ةليكتدل دا[ 0



 ٠/ 6باب اح 8

 | ةيلزالا ةيانعلا ةقباس بحومل ىدتهملا مالشلادبعل ةاروتلا تالك ضعب مهرييغتىف ثلاثلاو
 ةلاسر ري حلا نامزلا رآىف هدابعىلعنم ىذلاهتدجلا هلوا سصةوهو دوعلا ىلعادر بتكف

 فئاخلا متاهلا ةلاسر 1*- ةنس قوتملا ىونوقلا قك#انبدمت نيدلا ردص مشل يأ ةيداهلا
 هىش لك ع ضاوت ىذلا هللد+لا اهلوا دج نيد ىربكلا نيدلا جن رجشال سهتأ متاللا ةمولنم

 4 دهدهلا ةلاشر :- ءايشا ةرمثعب امتلاكناو نطابلاو رهاظلاةراهط اهفرك ِذ لا هتيظعل
 ةلاصر ]- ةئابعبسو نيعبسو تس ا/ا/5 ةنس قوتملا بيدالاىناسلتلا يحن. دج ةلحىبانءال

 ةلاسر ع ةنسىواملا ىناهفصالا بيبطلا نو رلادبع نيدج-ا ةيودنمنءال ماعطلا مغه ىف

 4 هفاص وا ودنهلا ىفةلاسر رت - انيسن هللا درع نب نيسلح | ىلع ىلا سان رلاوجشلل هيي ابدنهلا ىف

 نب ىلع نيدجح نيدلا يم مشل 7 وهلا ةلاسر ريم - ةنس قولا ىورهلا فسوب نب دمحم

 وهلاباتك وهو ءابلاباتك اذهولاق خلا ررارسلاب صوصخلا رئاكتلادج هنيدجلا اهل وا ىبسع

 م1/ةةنس قوتملا ىحش وقلا د2 نب ىلع نيدلاءالع ىلوملل ةيسراف - ةكهلا ىفةلاسر ريح لا
 ةئامعستو نينامثو عبس 941/ دنس ىفوتملاة يكرتلاب زب ورب ىلوملااهجرتردقو ةئامتاعثو نيعبسو عست
 ةئس ىفوتملا ىراللا نيدلا ملصم ىلوملا اهحرشو ءاعسلاةاق ع اهاعسو اشاب ميهاربا ريزولامساب

 فورعملا ةنسقوتملا ىمحملا فسوب ىلوملل 1-3 ةئيهلا ةلاسر مح ةعامعسلو نيعبس و عست ةراب/4ب |

 عبس ةيدال ةنس ىفوتملا ىمحتلا دجا ندم نيدلاظفال -6: ىلويهلا ةلاسر رح نانس. مب
 هناح# هلوقىف ةلاسر رقتتح - ءايلا. رع قينزاب اسردمهنوك لاح اهمتك ةثامعستو نيسجحو

 هي[ نيقيلا ةلاسر ْ#»- نيسخ نبا فسود نيدلاماوقل ههه ءامساي و كءامىلبا ضرااي ىلاعتو
 :هلوةىف فلاو نبسشعو سج ٠١6 ةنس ىفوتملا ىرشوندلا نجرلادبعنب هللا دبع ميسا

 هه[ ةيزيعلاةلاسر رض قيفوتلا ىلع هللدحلا اهلوا ةي آلا نونقوبمه ةرخآآلابو ىلاعتو هناحس

 ةئامسوت و نيرشعو سجن 076 ةنس ىفوتملا ىنادمعلا ىدتابملا دعنب هللادبع ةاضقلا نيعل

 ىتأيموب ىلاعت هلوقىف ةلاسر زن ةئامسهتسو نيزحشع ٠+0 ةنس ىفوتملا ىلازغلادج-ا عشللو
 انالومو ىراسكتلا نيسح ريماو وسخ انالومو ىناضم رادجا انالول ع كدر تابا ضع

 بحاصلا ليعاعسا أ دابعنءاةلاسر 2:- ىراللا نيدلانيعمو ىنوسماسلا انالومو ىغابهرق
 ابان تع ةسج ىلع اهتر لئاسرلاو ةياتنكلانونفىف ةئاقلث و نينامثو سو م86 ةنس ىوتملا

 ةئاممراو نيعبراو عست 549 ةنس ىقوتملا ىرعملا هللادرع نيدج-ا هيه[ ءالعلاىبأ ةلاسر لم
 ةكئدللا ةلاشر لكم ةفصملا! تتكلا ىرحخ ىرك لاوط لئاسر, لوألا ماس ةثالث ىعتو

 01 لكم لاول ىف هده نود ناثلاو نكورغلاةلاسرو نازفعزلا ةلاسز و ةسدتسلا ةلاسرلاو
 هرادقمو ةبتاكملاف ةداعلا هئرتام وككك راصق ةلاسر ثلاثلاو ضيرغالا ةلاسرو متل
 باتكو بدي رغلا ند اهنع ءاحام ضعب ريسفت ءرف لئاسرلا ةمداحل فرعي باتكهلو ةسارك ةئامام

 د قداضلا رفعج ةلا-سر 1 ةساركح .نبرشع ق ةيضي ىعالا ةلاسرلا حست نوصي

 لئاسر رت ديمعلانباب تمتخو ديجلاديعب لئاشرلات ف لاقب -:5: ىزراوكلالئاسر ري

 نيىلع نسااوباو ىمدقملاب فورعملا ىئسبلا سصن نيد« ناعلسوبا اهالما أ افصلانا وخا
 | |ىدعجا ءاماج مهلكة عاذرنيديز ىفرعلاو ىروجر وللا دج-اوباو قام لا نوراف

 ( ىدحا ) 3



 ةذقب هه ءارلا وع

 هفيلأتن٠ غرف جوز# حسشوهو ىببللا مساقلاىبا حرش اهنم حورش ةيدضعلا ىلعو ةئامعبسو
 ةفرعع ناسنالا صخ ىذلا هتيدجلا هلوا ةئاامثو_نينامثو نامث 884 ةنس نابعشا عب راف

 حرث وهو ىدنةرعهلا ندلا ماصع هب حرصام ىلع اهحرشنم لواو ها مالكلا عاضوا

 هيلعو نيدلاماصع هلاقامىلع ىنورلادجا 2 ةيشاح هيلعو اهمدقاو ح ورسشلال وا فيطل

 ىلع انالوه حرشو ىجاجلا انالوم حرشو نيدلا ماصعل حرشو ىجحش وقلا ىلع ىلوهلل ةقيلعت

 ديال ةقيلعت لصالا ىلعو ها هناك هعساب اهلوا ءاقبلا ىلاريا ةي_ثاح هيلعو ىدنق رعتلا

 ريل عيريف غرف ىثناريشلاد# انالو ةطيسو ةقيلعت ديسلا حرش ىلعو لوقلاب فيرسثلا

 ناسللاهركذ قطنانم ناحسهلوا حرش ةيعضولاح ورش نمو فلاوةرسشع ثالث ٠١1 ةنس

 ىفوتملا ىتفملا ىتسامركلانيسح نيف سوب ىلوملل 4 فةولاىف هلاسر قيم خلا اليلبتو اصبت
 ىتفملا ىدامعلا دج نيدوعسلاىبا ىلوملل هزاوحو دوقنلا فةوىفو ةئامعسلاو تس 005 ةئس

 ىبسو هزاوج مدعيف اباتك عج هدازىوج لوم لاناكو ةئامعست ونينامثو نينثاوح؟ دنس ىفوتملا

 تاقيقحنوتاربر<#هيفو هزاو< ىتفاو دوعسلاوبا هدرمت مورلاركسعب ايضاق هن وك لاح هلاطبا ىف

 ىئانإلا نباب ريبشلا هللا ما نب ىلع ىلومللو هباب ىف ىتأب ىلكرب فورعملا ىلعريب نباده ىلوملل
 ىدلا هلدجلا لوألا وا .نيتلاقعع هئاثلاو هلاقم لع امهانح | اضنا درتلا ف5 7
 راجتسالا نم فاقوالاب قاعتت ماكحا ضعب ىف اهتلع ةلاسر هذهفلاق لا هتيهولا ءادبىف فتو
 هداز ىريكشاطل نا:لاسرهيفو دابعلا رارسا ىلع فقاولا هللدجلا ةيناثاال واو لا لادبتسالاو
 اهلوا نيحاوطلا فقول مي نبال ةلا_سرو دوءسلاىبا ىلوملا ةلاسردرىف هداز ىو ةلاسرو

 اهل وا ىسدقملا تاغ نبىبع محْشلل -هإ فقولاىف ةلاسر لمح لا هلوسر ىلع لزنا ىذلا هللدَخلا
 ءادبىفمقو ىذلا هللدخلا اهل را - رادلا فةوىف ةلاسر رمح لا دادسلل قفوملا هتلدنخلا

 زصارف نيدمانال وا 4 ءالولاىفةلاسر ريح ىوعدىفهنردابايضاةابةكهنا ركذ لا هتوربج

 لصفو دصقمو ةمدقمىلعتلقشا ةئاعام' ونينامثو سخ م8860 ةن_س ىفوتملا وسخ الذم ريبشلا

 هحرخ ءالولاىف ايهذم بهذ ةئامئامثو نيعبسو ثالث مال ةنس ناضمرفف اهنم غرف بدنذتو
 اهلوا هقيقحو ةلاسر بترو هرردو هررعو هررقو ءايعلا رام هيف تقلاح و ءاهققلا لادكإ
 ىلوملا ليعاعسا نب دج-ا ىلوملا ةلاسر اهدر ىف بتكو خلا نيبملا عرمشلا مكحا ىذلا هللدجلا
 اريخ هيدارانم ىذلا هللدجلا اهلوا ةئامامثو نيعستو ثالث مو. ةنس ىفوتملا يفملا ىتاروكلا

 رضخ ىلوملا اضيا اهدرو ةلاسرىف هلاوقا فيزو ورسخ ىلوملا باجا مث للا نيدلاىف ههقف
 نينامثو عبس همىلا/ ةنس ىفوتملا زبورب ىلومل ةلاسر هيفو خلا ةيلولدلا اهلوا ةلاسرىف هاش

 درفف ةلاسرو لا هتيدجلا اهلوا ئيمنْلا حراش ريغ هداز ىضاق ىلوهلل ةلاسر هيفو ةئامعستو

 ةئامعسلو نيعستو سب 996 ةنسدخلاىذىف ىفوملاس ردملا ىتانوكلا ىسوم نبدمحلة ب ورسخلا
 ن1لاتقلخامو ىلاعتو هنا“ هلوةىف ةلاسر رفح لا رايخالا هدابع مركأ ىذلاهتيدخملا اهلوا
 ىلع هتدابع بجوا ىذلا هتردّلا اهل وا نوماملا دن يمهاربا ميشال ه6 نودبعيلالا سنالاو

 ةلدا لاطباىف لوالاماسقا ةثالثىلع ه8[ ةيداهلاةلاسرلا ةه- ههت] ءاهلا زقف- خلا دوج وم لك
 دوهلاريغام دعب ةاروتلا ةرابعنم ؛-سو هيلع ىلاعت هّتلاىبصد# ةوبن تابثاىف ىناثلاو دوهلا
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 )باب ليس ناي

 حاتفملا ىف لاق ىثاكلا داوعسم ب دي_شج نيدلاثايغ ىللضافلل 7 بيطاو رتولا ةمولعملا ا

 ةلاسر 52 ليبس هليص# ىلا سيلنا هيف ىطس#ىلا بحاص لاقاك نيمدقتملا ىلع بعصامكالذو |

 هدق 01 0 , دهام ىلع ادجمم كالادج انر هلوا 0010 ةعابعسلاو نيسجو تر ةيوخ ا

 نيب رفلا ٍقلعالو كاحالو عدم هلقنا_ ئش هق نسل هناو مدا نيبو مال وقم ىح كلا ظ

 اوقالاع ا قدالمو اوقاذام صضعب ىقئاذ هناو مهاعا نم نيب ىلع مناشف ع عءعانا و مكبتع ٌ

 ركذفو سفلاىف ىهو ةئامعبرا 4٠٠ ةنس لوتقملا قيرفالا بيبطلا هاربا نب دجا رازجلاب

 دا ةعب رطلاو ةقيقألا نا ىف هه ش# رون ةلاسر ا فوصتو هّقفو ل ' اةع ىلع لوشلا

 هي[ واولا -تنةكف روسلامتا وذ ةهكملا رارسسا ضءغانم ناكام اصوصخابف بوغرم

 نوقلا ثلثل امهحار عساف تدبلاو رتولا ةلاسر روح ةنس: ىفولا ىدهازلا دو نب رام: |

 | ىأرىلع ابمةك ىنامضالا بييطلا نو لادبع كك نا ب ودم نبالو اف لئاوالا كج

 ةلاسر لح نج.راادبع نب نيسح نبدلا ماسإ 6: ةداهشلا لقنىف ةلاسر رح نيينان ويلا

 ةئاعاع وةرشع عسل /ما5ةب 2 ىقوتملا ىدها زارع نب دج باهشال تت اجب را د رونلا

 ىردلا دج نإ كليم نيدلا دعس جل ا همدعو ةكئالملا مونىف ةلاسر اه 0 ىاخلا انال ول

 رازلا نال هه ةظقيلاو مونلا ةلاسر رح ةئامئامثو نيتسو عبس مكا/ ةنس ىقوتملا ىتنطلا

 ةيونلا ةلاسرلا م ةكامكلار ا 5 2 4 بس ال ودق 4م قوتملا ىسأ ارك اا ءطلا مهارب | 2 دجا

 م اه ملكت ه ادوحوملا هزل دجلا اهلوا قوبلا كح 6 7 هنا دلل ةقيفطلا ف

 ا 1: نب ني-س> ءانيس نبا نطل 1 دما فوز ىف ةيزوريتلا ةلاسرإا 0 مقلاو ْن ىلاعت

 موقلا دحاو نوكاناىف اوبغراملاهلاوا ةئامعبراو نيرششعو نامث 408 ةنس ىفوتملا هللا دبع
 ( ليسا ةيكملا تير ها هللاديع. نب د ركيىبا ميشلا هدد لإ + رز رولا وعلا ةداناق

 ىراصحررابلا نيدلا دح وا نب ىئطصم نيدلالصمل هيأ هع رارفلازاوجو اولا ةلاس ررقتف-

 احرلاىبال عي ثيدحلاىف دانسالا اذ. و ةلاسر رؤس ةئامعسلو ةثءىدحا و١41 ةنس ىقوتملا

 يا قونلملا قاهفصالا بييطلا نورا ديع نب 0 هد ودم نبال د هيدا م ّق

 ىف ةلاسر م ءارلاق ردد كلا ىدوالا نب ندلا سوشل د لصاغفملا 0 ويف ةلاسر ضم

 هيك قوآلا ىناملا 1 قدنلا دوعدسد نب ل_ضفلا نساحلاىبال 01 نيلحرلا لسع اوحو

 تادوجوملا بدا سح امف 0 دا هيلوأ دوا اهل وا ةئاعامو هرشع تثتد م15 ةهجس قوتملا

 ا عست ةياو هئدس قوما ليلخ نب مساق نيدلا ماوقل 1 ىهذلا دوجولاىف ةلاسر اح |

 ا ةلاسو ئهاو ع ةحاسماو ضاخاو ةرذعلل هحاضولا ةلاسرلا 1 ةئايعست و هع

 ةلاسر 0١-2 هاب ىلا اقنرط علا لعج ئدلا تلد اهل وأ ةراهطلا تدد ىف روك دلأز نموملا

 ىهو ةئافاثو ةسثع تس 81 ةنس ىفو:ملا ىناحر خلا ىلع فيسثلا ديسلا أ عضولاىف

 نيدقحو ا 0 عا ا ا اينجل نب نحر داع نولاصع ىضاقاو اا ةفو 0 ا



 هكا/ 3 ءارلا بح

 ا ةفيطل ةلاك 5 هو ةعاملاج و نيعيسو عسل /ما/3ب 1008 0 مش وقلا دي نب ىلع نيدلا

 اهتراو ةنس قل ىتاع فورعملا نيدلاماس> نب شلال ةيس راف 7 ىدهملاىف ةلاسر مح

 اشايلاك نباب ريبشلا ناهلس نيدجا ىلوهلل 5 ناريملاىف ةلاسر زف- لوصف ةعبرا ىلع

 ٠١4 ىفوتملا هداز ىضاقب فورعملا نطصم شلل ةئامعستو نيعبرا 45٠ ةنس ىفوتملا

 ىدنفا هللاعنص ىتفم ةرااب اهفنص خلا مالكا هب محفنام ريخن اهلا ثفلاو نّيعت راو تالث
 ةننس ىقوتملا برع نيىلع نيدم نيدلا يع ميس مهي نونلاو واولاو مملا هلاسر رمح

 | ةلاسر رز 4 نونلا رم لا بويغلا مئاف هللدلا اهلوا ةئاقسو نيثالثو نام 54
 | ىلع اهنتك ىثكلا نيدلا سمث مشلل هي[ ماين سانلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق حرش

 قوق رل] رع ندو# هللا راح ةمالعال و ةعصا_لا ةلاسر ع ةقيقللا لها ناسسل

 داو خس راكع 4 م ةيرصانلا ةلاسر ع ةئامسوسو نيثالثو نام 68 نبتة قولا

 ثعاب هللدخلا اهلوا ةئا_ةعو نيسجحو نامث 508 ةنس ىفوتملا ىرودقلا حراش ىدهازلا

 لوالا باوباةثالثىلع اهترو 1 هلا ناخةكربل اهفلا لا ةرهابلا تازدعملاب ءايننالاو لسرلا
 | باوطاو هنتوا نيفلاخلا رك ذىؤىناثلا مس و هيلع ىلا عت تلا ىلص دم ةلاسر ةقيقح ىلع ةلالدلا ىف

 ناك 1و6 ةتس ةرخ آلاىداج ىف اها ىراضتلاو نيلسملا نيب: ةرطانملاف ثلاثلا مههش نع
 ىنامصالا بيبطلا نو رلا دبع نب دج ةيودنم نال 1 دسنلا ىف ةلاسر 1 ةئاقسو ننسجو

 دو نيدج-ا نيدلا باهش مشل ةعمذلا ىا ه7 تافصلا رمش نم ةاملا ةلاسر ردح دنس ىفوتملا

 ركذ لا نينمؤملاحاورا ايحاىذلاهللدجلا اهلوا ةئاعاثو ثالث م١٠ ةنس ىفوتملا ىساويسلا
 ١ ملصيال سندلاب ثولتملاناف هنطابو هرهاظ رهطينا هلىثذب ةيسدقلا ةرمضحللابلاط ناكنمنا اهنف

 ماود ثلاثلا ةولخلا ىناثلا ندبلا ةراهط لوالا طورت ةرسشعبالا متتال ىهو برقلا طاسبل

 رطاوخلا ىف نسداكسلا ملستلا سداسلا ركذلا ماود سماخلا مودلا ماود عبارلا توكسلا

 | ىلا ر طقلا ةي_سنىف ةلاسر اح مجشلاب فتلقلا طبر رثاغلا لكالا هليل مونلا كرت نماثلا

 نيد عشبأم 3 هب ت3 ىف ةلاسر - ى ذاكلا دوعسم سب ديشجت نيدلا ثا ع ةمالعلل ب طبخ لا

 ىهوفلا لهم ىباب فو رعملا مكسر نب نحو تا ىهو ه4 دحاو طخ نم طوطخ ع

 | 53 وا ناتقروىتو للا ىنام رقلا نيدلا لا ه7 ةيصقلا قرطلا بلاطل ةحصنلا ةلاسر

 | 7 اهلوا ىليملا نامزلانيع حشلاىلا 5 ىسوطلا ريصنلا ةلاسر رح 3 ىدابملا ملعلا هل
 ىءوطلا ريصنلاة لاس رز 2 0 را ةلئبا نعلأس هللاةجر م 0 ملع

 لآ قلحل اداه نام زر لك ق 30 ىذلا هلل دا ابلوا لئماع اف باجاف هتقيقح ىلع كاز
 ١ هي مالكلا ىف ةيماظنلا ةلاسرر#- هس رفلادغا ىف ةيرصنلا ةلاسر ري لاوقلا قيرطلا

 هند ىفوملاجفاشلاىروباسينلا نيم را ماماب فورعملا ىنبوجلا هتلادبع نب كالملادبع ىلاعملاىال
 ميشال م[ ىلفلا سفنلاىف ةلاسر2:- ريزولا كالملا ماظنل افلا ةئامعبراو نينامث وعبس 2 ْ

 ةلاسر ةئامعبراو نيسثعوناع 558 ةنس ىنوثملا ءانيس نب هللادبع نب نيسح ىلعىبا سرا

 نءال ولا لماهباب نم بيخمال ىذلا هلل دحلا ابلوا لوصف ةثالث اهلعجو سفنلا رع م0



 سعاشلا ىعيدب صلختملا م .س ولو ةنامعسلو نيبرشعو 91 تا 00 نويت قشمد 9-5

 ةرصت# ةيسراذ' ةيولولا ةدضطلاو ميشلا مالك نيب قيبطتلاف ةيونءملا ةلاسرلا زم |

 ١ فيطللادبم شلل هني[ معتا مو هتلادابع تاماقمىف ةلاسر يمس هتيعشم ىف ىعاقبلا هركذ انبلا |
 | ىتلبلا لع لوبقملا ةلاسر زي ةئامئامشو ني_سجو تس م65 ةنس ىفوتملا ىسدقملا مناغ نبا |

 ةيسرافلاب < قطنااىف ةلاسر زه»- تاراشالاف رو كذلا' ,ىدوبللا نب .دلا معا هك ةيقولا |

 هأ مجصفلا قطنملا مني ىذلا هلل كح هلا برعملا لوا ده هدلو امىع فرذثلا د تدحْللا

 نديدارس زا دعب ع هلوأ اضنا حج وزع رخآ حرش و ع خا نوايم ةزيوص ناونع ا

 | 000 اهحرش ىئارفسالا د 0 حلا نيدلا ماصع انالوم حرش و د ىلا نايز تيلدنع أ

 ةئاعامتو ليعء_سنو ىدحا مثأ قوتللا كيب سطح نب فرس وب نذل ناحل هن ةعاق ا

 أ ةلاس رز - هئاكذوه هج ركسأو هناكماىعداو هركذ لاول نك لقعلا هاياب سد ىع ا اذهو أ

 مه باب 12- 25

 ةلاسرلا. رح لا ىلزالا هلع ةرضحوف ءايثالا قئاقح تدئانم ناحس اهلوا حاشملا ضعبل

 * لا تريضح شياتس و سايس # اهلوا تالاقم عبرا ىلع يسرا -: ةّيهلا ىف ةينيعملا
 ١ نيدلانيعم هدلوو هردصو ناربارايررش روصنم ىلا نن م>رادبع كولملا نم اهلوا ىف ركذ

 نب ىلعأنبال 5: توببلا موزلو توكسلاىف ةدنغما ةلاسرلا رح محجر ادبع نب سمشلاوا

 ىسرافلا جلل هي ةعنقملا ةلاسرنا رح ةنس ىفواملا ىلبشالا د2 نب دجال 5 لوهجملاو

 ش0 ناريقعاو عشت ةيكوب ةنس قولا اىراقلا لع نإ هاش نب دم عت سايقملاىف ةلاسر -

 | دمحم نب هللادبع نيدلا بطق مامالا ميشال هيأ ةيكملا ةلاسرلا زهي*ح ةلو_بةه ىهو ةئاهمعسنو

 ١ فصو ىف قوملسلا هاشكلم ناطل_سال ه4: ةيهاشكلملا ةلاسرلا لوح ىد.هفصالانعا نبا
 ةرظاملاىف ةلاسر رت اهل ناكمالا موزلو -# تانكمملا ىف ةلاسر ز#> هتكلم و هدالب
 نيدلامجب ةديعراولا مامالل ةديج ةلاسر ىهو ه8 مهتلئسا ركذو ىراصنلاو نيمسملا نيب

 | هي طيلاءالا اشذءىفةلاس رز ةئاقسو نيس و نامثثهمل ةنس ىفواملاىدهازلا دو نس رات

 م7 :ةنس ىفوذملا ىروتلا عامثلا نيد نب دمت نيدلا سعثلل لقعلا مهولا ةجحازم نم ىهو

 دادعالا ف ةروصنللا ةلاسرلا ص ةيفو_صلا مطصم ىف باتك وهو ةئاعامتو نيت-سو ثالث

 دع هلوأ اور حب رسشث هلو ئيسلا قاايلاديع نب ءاقيلا ىلا ريم حرش 0 ,حورش اهلو

 ح رش ىلع و## ملا تسنرشب و كلم ردق رودةمروص روصمدج-ة*هلوا اضياةسرافلاب اح وز“

 ريصتنا لبق ةداح اهريصت ةجرفنملاف ةلاسر رمح مهفلاىبا ريا ةيسرافلاب هيشاح نيدل|ماصع

 | نيعبرا 54٠ ةنس ىفوتملا اشابلاك نباب فورعملا نايلس نبدجا ىلوملا - ةيضيه تلا نمىف
 ىطويشلا ندلا لالخ مه ةنس نييسقعو ةئام ةباعتلانه شاع نمف ةلاسر زقيتح ةئامعست و

 / ديسلا -2) تادوجوملاف ةلاسر ر:- هتجوز ةينك هتينك تقفاو نمث ىرخا ةلاسر هلو
 | عت قيسوملا ةلاسر رح تاكو ةهرصع حب م5 22: قودملا ىتاح رجلا ىلع فيرشلا

 ظ مشلاو ةئامسو نيرشعو عستها9# ةنس ىفوتملا ىمادنالا زبزعلادبع نب ةيما تلصلاىبال

 | ةئاصمعلراو نيرسشعو نامث 558 ةنس ىفوتملا ءانيسنب هتلادبعنب ني_سح ىلعىبا سيئرلا
 | ءالعلو ةنم ىفواملا مساق بيطخ نيد ندلا يحل 8 مولعلا تافوضوهىف ةلاسر زو



 ةكو < هلاك 1

 حرت نم 1 اة 2 0 0 زاوج مدعي ىتفا ها اقم نا 1 0 هدا 1-6 |

 هدا اهاوا ىراتفلا نيدلا حم لوملا ةلاسر هيفو هتالع م ناولسا ناطلسلا لاش هوك و

 هلل دعا هلوا ةقروىف مصتخم ا_شان لاك نبا انالواو لا ةقاثلا فيلاكتلا ففنخ ىذلا
 | ةعاطالا هل ىذلا هللدجلا اهلوا ىدنفا ىرداق انالولو مالسالا نيدىف ةنس محلا لعج ىذلا |

 ىلومللو نياصفو 5 انف ر 5 ا عئارمشلا م رادع اهلو | ذأ 7 06 انالولو 5

 ثحامملا ىف ةيدو«بملا ةلاسرا ف هنو ا ١ اناءح نا ىلع 000 هدم و اهلوا ريمأ ىلإ احاص

 ١ نس 2 يك اولا كلا دج. نب دم رفعج ىبا ىضاقلا :  ةسيقلا
 اشاب لاك نب ناهلس نب د_جا ىلومال < ةلك ا_ثلاىف ةلاسر ر- ةئامعاراو نيناكو

 ه1 ىوتملا 2 ززعلاد_بع نب ةيما تلصلا ىبال 8 ةيرمدملا ةلاسرلا وح
 نيمحتملا و ءايطالان مهم عج امو ران الان« مضت ةارام اف زك ذ ةئاهاسج ون رثقعو عست

 سادنالا تبدحاص معى نب يح رهاط ىبال اهفلاو بدالا لها نم مهريغو ءارعشلاو

 نكيمل اذا ضرعلا مولعم دلب ىف جو ربلا الذ نم -ه#: ةمولعم سوق علاطهىف ةلاسر رن
 | نب نيسح ىلع ىلا سيرلا معشلل م داعلاىف ةلاسر ريح ليلا ةياق ىوس مولعم 'ىتث

 امف ركذ خلا دج لكلها هلل دخلا اهلوا ةيسرافلا ىلا اهلقن مث انيس نباب فو رعملا هللادبع
 | 2 4 0 اذه ريع دا للا و الصف ريشع ةئس ىلع 20 3 االا" قوقتلا لا لاح

 00 ىلو ملل ل م ءايدبالا تارزهىف ا 3 نا طاو َر ا

 ةد-ءملاىف ةلاسر ر- فلاو ةرشع عست 1٠١19 ةئس قولا ىضرش ريمشلا نو_سروط

 ا هل معلاو راعلا ادعم ىق و ةلاسر م تاع .طلا نود رلادب ءعندجا 4 ودم نر م اهفصوو

 اهلوا باوبا ددعو ةمدقد ىلع ىهو 3 0 ىنوىطسقلا نب راح نب ناي دع م هل 1

 مشل هي[ جارعملا ةلاسر لح راهتلا لدعم ةرئاد ىلع عالطالا انلي هو ىدشلا

 ع و نيناعو ىدحا ةىللاآ 0 قوتملا هذاز نيدلا 2 ف ورعملا ىقطصم نيدلا يعم

 ا فزصو ةيالا اليا هالمعل ىرسا ىدلا هلل دجلا اهلوأ رباك دل 0 ريم ن درفنو ريك امو

 ةلاسر 89+ تدئاو جارعملا ناكما انهيف ققح ةيسراف ةلاسر هيف ءانيسس نب نسنرلا مثلا

 ةئاعامو نينا وسجل مم ا قولا قد را نيدلا تام نب 5-5 ما 1 4 رءملا

 رابكلا اشملانم وهو هلاق ركنازم درو كتفرعد ىح كا: ذ عام كناكم قيق< ىف اهفلا

 ءالقعلا ل وقع هدو رعم 5 احىف قع ىذلا هلل دخلا اهلوأ ةعاحو لوصفو ةمدقم ىلع امترو

 ة.4٠ هنم ىقونملا ىرواسينلا 0 د#نينيسح ريا ةيسراف هه[ املا ةلاسر وح ىلا

 3 | رو و 3 ا قدا 0 زا كنا 90 اهلوا ريشيلع ريم ا-هفلا ةعابعسلاو عبرا

 نب ىنطصد 00 ةئاع "اهو نيه-سلو 3ك مة م ىوتملا ىاحلا دجا نب نجح و ناديع ٌ

 أ نيسحريم ةلاسر حرش هلو ةئامعسل ونيتدو عسل كه 3 ىقوتملا ةيكرتلاب وار قردقلا نابعش

 ليزن ىثخدبلا دمحم نهْشلل ورك ىلعي |[فورعللا (نمعملا ةلاسرا رخآ حرش هلو روكذملا اضيا
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 | ةلاسرأ زك هنع لاس اعف ةرق نبتبان باوح ىف اهمك هئاقلثو نيناعو تس م8 ةَنس قوثملا
 ىنو هطسقلا دي زع نيد ريمنب 4 مرح مشااةلاسر م- ىداريلانن ليلخ النا 7 ةبحلا

 لا شالا يعول ةرورقملا يكلاو رسافتلا م اهعج- تلاطم :ةرتثع لح ةلغسم ةئ. قاونملا
 باسملا ىف ه4 ةيدملاةلاسرلا ريف ها نآرقلا بع ىذلا هيدا اهل وا هن لمعلا ىلع ثحلاوزعلا

 كالذىفاهنمعفنا دج وبال ةقيطل هلا سر ىه وليوطلا نسل !نمالوسر مد نيحديلا اهادهاو جن افلا

 | ةلاسر ر»- تالاقم سو ةمدقم ىلع ةلعشم ىهو لا دمصلا دحالا هلل دجلا اهلوا غلا

 | ه5[ علا تاراتع ىف ةلاسر رمح ءانيس نب سديرلا مجشلل هيأ اهتافصو فورحلا حراخم

 | ىدحا 9٠01١ ةنس ىفوالا نورلا هداز بيطخم فورعملا نيدلا جات نب د نيدلا يه

 | مف قوما ىوكلا دع نيسكلابىبا ميشلل ةقرو 57 ةركاذملا ةلاسر ]وح ةئا_عسنو

 | ةنس ىفوتملا ناهلس' نب دجا اشاب لاك نبال اهري_سفتو ه7 هنبال مدآ ةيئمىف ةلاسر 1س

 | ىناح رطل د2 ننىلع فيرمثلا دي_سا ه6: ةثرملا ةلاسرلا ل ةثاهعستو نيعيرا | .5٠

 قولا دو2 ننرميضخ هيه ىوشزرملا ةلاسر 5- ةئاماعكتو ةريدع تش 615 ةنس قوتملا

 511 5 تلاثلا كا لوط قف ناغلإ لفلا ةوق لوألا /تاةع ناع اهق رك ذ نيتقر وو هس
6 1 1 3 | . 0 

 نماثلا قضارملا عع عباسلا لاحاو ةنزلا سداسأا عامجا هوو سماخلا لاومالا ةرثك عبارلا

 ةئد ىوتلا ىونوقلا ق<“ا نب د2 ندلا ردصا -6) ةيدشرملا ةلاسرلا رح ةمصلا اظفح

 مودالا طارمصلا ناد و نكا و4 هد وتلا ةيفيك فيردت قابتك هئاعشو نتعيسو تالث 7ع

 فيرعتلا نعضتت ةلاغ هذهف لاق ا ءانتجالا ديزع هدامع نمةوفضلا ىلع معنا هللدجلا اهلوا

 هيلادصقلا لاح بلطملا ريرحتو ةعزعلا صيل# ةيفيكو قطاوت ىلوالا مت“ الا هد وتلا ةيفيكي |

 | نايىف -) ةيدشرملا ةلاسرلا رح موقالا طارصلا ناو هيلع بلقلا هجون لايقالاو |
 حرش ىفةيضرملا ةلاسرلا 1ك لا نيملاعلا برهتيدجلا اهلوا لوصف ةئالث ىلع تاداقتعالا

 اق ةيضارلا.ةلاسرلا زيفح ةيردنكشالا ليزت:ىلذاشلا دواد ناعلش .ىبال مي ةيلذاشلا ءاعد
 | ةيضرملا ةلاسرلا ردح ةنس ىوتملا لده الا نيدلاردب مامالل يأ ةيرعشالا بهذم ةرصن

 نيدلا ىل بهي" كششلا ليم ةلاسر رح ىرهاقلا ىلكتم ن دم ه2 ةيدنكلا ةعانصويف

 دائم ىف ةلاسر رح ةئاعامتو نينامثو سخ م6 ة:-س ىقوامللا قينزالا نيدلا بطق نب د

 قشمدلا ىلع نب مهاربا .قاطادبع نال -5) رفاكلاب رلسملا لتق ىنةلاسر يط- هي ةيح رشا

 6 نونفلا نم لئاس٠ ىتةلاسر رق ةئامعبسو نيعيراو عبرا /54 هنس قوآملا ىننحا |

 لعج ىذلا هتلدملا اهلوا نيطالخلا ضعب ىلا اشك ىناودلا قبدصلادعسا نيد نيدلا لالخ

 | ىهو -هق] ةرئاسملاب لمعلا ةيفك ىف ةلاسر رقي هدسو هعاشم اهف رك ذو ا اثايغ ناطاسلا

 لوالا فاصلا اهلك ١ فاندا ةعبرا ةلالا هذه نا زعالاقو الصف نيسشثعو ةتس ىلع ةيره

 ئذرسملا ةلاسر ل .ىلازغلا دحت نب د دماح ىنا مامألل < ةيدشرسملا ةلاسرلا لكس

 | ىودلطلا روك مشل ه6 ىذرنن كبر كيطعي فو_ساو ىلاعتو هناح# هل وق ريسفتف

 ميشلل هيي[ نيفلخا ىلع محملا ىف ةلاسر ب ةئايعسلو ني_سجو تس وه ةنس ىوتملا

 ! جمان



 ننس وان 1 ديا جويا 7 ا دوحه بيه فيج وبنو م ع

 امدنك ةلاسر رح لا ريا فيطللا ريبكلا ىلعلا هتلدجْلا اهلوا نسح فيلأت ىهو هئاهعبسو
 | هتكذيرلا ايا لاقت ةالضلاو دخإب اهادحا ىرع نلم نادك لدلإ مثلا م هنمدال
 | ةنسفوتالا ىفوصلا يلحادبع ميشلا ن.نج رلادبع مشل و مالكلارخآىلا اذك و اذ" هئم دءالام

 | ةلاسر 1:- ا هدبع دم ىلع ةالصلاو هدحو هللدْلا اهلوا ةئاعامثو ني_سهو نينئا 88

 عيس ال؟1/ ةئس ىفونملا ةيع نباب ريمشلا ملا دبع نب دج مشلا نيدلا قت مثل --1 اييكلاىف

 | ةلاسر ره هلاقام فيزوردلاىبا نبنيدلا مين ميذلا هيلع درو اهف ركنا ةئامحنسو نب رسثعو
 ةئاهعست ونبعي راو 2 بع 2 قوتملا ىدنوتلا ىبرغملا ش وغملادح نب دج ميشا اييكلاو

 ةلاسرز- هي ماللا ردح ا داسفلا لاءنم قلخ ىذلا هيلدا اهل وا دوعسلا ىباىلوملل اهفلا

 | لوصف فبيغل مولع تانثال اهفلاق ةيغمرا| مولعلا قف مولعلا راصحنأ داو ةفوضتملا صاح

 '| مجشلاوهو اباب جامل <[ وهللاىف ةلاسر زف اشابلاكنبال هي[ سرفلا ةغلىف ةلاسر يس
 | ىفىناثلا وهللاةمرحىف لوالا نيباب اهلعجو ةربتعملا بتكلانم اهعج هناركذ ىموطلا ميهاربا
 | ةطاوللاىف ةلاسر رح ها باتكلا هديعىلع لزنا ىذلا هادا اهلوا مارخلاو لالملا تابثا
 | ناكول ىلاعت هلوقىف ةلاسر زهفح ةفيلخ هددب فورعملا ىد نيريهاربا مشل هيأ اهعرحتو

 ١ ةلاس رو ه4 ملا 25- ةنسىؤواملا ىزاريشلا ىلع نيدلا رفظمل هي[ ءااتدسفل هللا الاهل 1 امهف
 ةئايعبس و نيسدجو ىدحا ؟بوأ 0 ىقوتلا ىرصمقلا 2 نيد واد مشل ل ةايطاءامىف

 ديفحلامالسالاوعش و نيدلاماصعو و ىلعل 1 لوطملاّت ارامعنم تلقاناامةلاسر ع

 كاع هس رب ل | 0 1-5 اهنا وعحم و ةيهالا ىفةلاسر 1 هاشداب ريماب ريغتلا نيماد#و

 هه هنافص ول والا ءدبمقف ةلاسر 00 ةئامعسل ونيعبرا ع .٠ 2 قونملا ىفملااشاب لاكنبا

 اهلوا ةعاكو دصقمو همدقم ىلع اهلعح فلاو عبرا ١٠ 03 8 قولا ىلا دلخلا نيسدح را

 دمج زيزعل ةيسراف 4: داعملاو أدبملا ةلاسر ظن مدقلاو دوحولاب وجو درفت نماي دخلا كل
 نجحراادبع نيدجا ب ودام نس و اهحاالعو ةناثملاق هلاك مح نسباب ىلع ىهو ىنستلا

 الالاملا هللا اهلوا ءارزولا ضعبل اهفلا ءاطعلا ضعبل 8:3 وطالفالا لثملا ىف ةلاسر رم
 نع رووهشملا ديحوتلا ىلع اهانه نايت ذو لوصف ةثراث ىلع امتر هأ ةشدق تاقدارعان ءارونم

 ١ بيبطلا ىمخ رمسلا دم نيدجا سا.علا ىنال هيأ ءاسلإلا و ةسلاحلا ةلاسر لؤطح ةيفوصلا نضعب

 ريس هو هس سس سم --_- 21 دب!

 ١ قلعتامو مدقلاىلا ةبكرلانم لصافلاعجو ةيوداىف عسانلابابلا اهتيودابقلعتاموريساوبلاو
 ١ تافوفسلاو مهارملان ٠ اهريغو نيجاعملا بيكرتيف حورجلا ةيوداف رشاعلا بايلا باصعالاب
 ١ قئاقلا ف ةيلماكلا ةلاسرلا ريف اهريغو تايطلاك ةيبطلا تاملاعملا عاونا نم كلذريغ ىلاو
 | سئانكلاةلاسر روح ةمكملا وقطنملافة.سراف ةرصتخع ىزارلانءدلارخف مامالا < ةبهلالا
 / ةشع 7٠١ ةنس ىفونملا ىعفاسشلا ةعفرلانئاب ريمشلا ىلع نيدحح نيدجا عشان م عببلاو

 ْ ةلاسرلار- ملا باشما ةفطن نم ناسنالا قلخ ىذلا هيد, |اهلوا ىتوبلا دولا يشل هي[ ةيماللا |

 ند دماحىبا مامالل هن ةيندللاةلاسرلا رح ىمنوتلاىىركلادعنب دمح هي ةتوهاللا

 | هديبع صاوخ تولقنيز ئذلا هللدتا اهلوا ةئامسكو سو 6:86 دنا قوتملا لازغلادع
 | هيلعدّتعت' ىذلاىندللا ىسغلا رعلا رك هنا ءالعلا ضعب نع ىكح هاقدصانم ادحاونا ركذ ها



 8[ باب ل 0
 | م اهعرختو ةوهقلاىف ةلاسر مح لوصف ىلع اهتر ا صاوخلا عدوا ىذلا ا ظ
 هيلع اودقعو هريوصع ىلها هيلع اهدر قشمدب ديدجلا عماجلا بمطخ 2و يعل شو مشل |

 هقفىف فيلأَت اهلوا اص. راو عجو لف اهلحن هومزلاو ماشلا بئان اشاب نانس دنع اسلحم |
 الق ةعوجيف ىالعلا نم دحاول ## نعلاو سيقلاىف ةلاسر ردح ةيلطلا هلوادت ىفاشلا
 ىاج ىبادن موحرملا اهجرت دم نيد#ت حشلاوهو هه هداز ىتوسيو ةلاسر 2 نايقعلا

 رطب وليق ةلاسر رح © لا ملح ج ملعو مكحىا ** اهلوا ناخ ملس ناطل_ىال مظنلاب

 ركذ نم ايرلع اودازامو مج اًهلانتعا و اهنلا ءاهكملا عاتجاو سويططب تنبا سه[ ةفيكحلا |
 ىلاط نمىدعب ا امدها ةريحذ هتلعحو اذه 6 تعض وىلا لاف ةياحؤورلا ةعيصلا) |

 نجح رلادبع نب دجا ةيودنم ىبال --1 روفاكلا ةلاسر ١-1 د قاكلا م 21

 | ةلماكلا ةلاسرلا رهو ىصخملا ندلا لايك مم ةلماكلا ةلاسرلا ز- ىنتاهيصالا بيبطلا

 ةلاسرلا هس تاراشالاىف روكذملا ميكا ىدوبللا نيدلا متل هه: ةلباقملاو ريجلابعىف
 | نونف ةعبرا ىلع اهتر ىثرقلا مرطاىبا نب ىلع ميل م ةيودنلا ةري_سلاىف ةيلماكلا

 ىفوتملا ىنيقلبلا رعنب نج رلادبع نيدلا لالج ىضاقلل 4 رئاغصلاو رئابكلا ةلاسر ريح

 مشا 6 ريضم ناويدف سسلا باتكىف ةلاسر 19- ةئاهامثو نيرشعو عبرا 855 ةنس |

 نيتامو ني_سجو عبرا 505 ةنس ىنواملا ىعفاشلا ىكملا دهفنب زيزعلا دبع نيدمحت هللاراج |

 | اهريغو نيلاصكلا ةركذتنم اهعج لاحكلادج نيزنال ةيسراف -ه# نيلاصكلا ةلاسر رح
 ةلاسر ر9- راونالا رطافو راصبالا قلاخ هللدجلا اهل وا اباب نيرشعو ةسج ىلع اهترو |

 | ةئامعبسو نينامثو تس ال45 ةنس ىفوتملا ىنامركلا فسوب نيدلا سءشل هي[ لسكلاىف

 هنس قوتملا دب ولا نبا ريهشلا ىلعنب نجرلا دبع لوما --1 ةحترددملا هةر لاى ةلاسر وح

 ا نهدحا ام ععسل مل بتك اهفو يكل نم بئارع اق عج دقو ةئابعسل و نبرشع و نينثا رم ؟

 نب ىلع نب نج- رلا دبع ىلوملل هي مالكلاىف ةلاسر قع اهلع عالط الا نع الضف نامزاءانا |

 دوةروق ناطاسلاىلا اهلسرادقو مالكلا ٍبعنم ةلكشملا عضاوملا اهفدروا افنآ روكذملا ديؤملا
 نيدلارونل هه ةدابشلا تاك ةلاسر تح ةغالبلا د ياغىف ىهو اهيدح دع ةديصق اهتيطتخ نعحو

 ةلاسر ريح ةئامع..2 ونيعستو نام 858 ةنسفوتملا ىتاجلادج-ا نب نج- رلادبع ميشلا تاكربلاىبا

 ىهو ةئاهعبسو نيتسو تس ا/5 ةنس ىفواملا ىزارلا نيدلابطقا 4: اهقيقحتو تايلكلايىف

 ةمئاخ و لوصف ةعبسو ةمدقم ىلع اهتر حلا اهدجومو ءايشالا عزم هللدج ا اهلوا ةروبش» ةفلؤم

 849 ةنس ىفونملا مكتملا ىزاريشلاروصنمنيذلاثايغل 7 ةيهلإالا تالامكلاىت ةلاسر ضف
 ا ةعبراو همد_ةم ىلع اعتر عج ردنا ليقو اكمل تبهذم ىلع ناكو ةئا_يعسلاو نيعبراو عسسل

 ١ بطلا ىف -ه# ةيلامكلا لئاسر زيت لا لاكلك هلامكب لك لماكل دجلا لاك اهلوا ةاخ و لوصف
 ةرسشعو ةمدقم ىلع اهترةثامام و نينامثوىدحا م١8 هنس ىقوتملا بيبطلا نيدلا لاك مجٌلااهفلا

 بابلا نيعلا تاوادمىف ىناثلا بايلا سأرلا ضارما تاوادمىف لوالا بابلا ةعاخو باوا
 تنجلا تاوادموؤ سماخلا بايلا قاس تاوادمىف عبارلا بايلا هاوقالا تاوادموف كثلاثلا |

 ْ قاقشلاودقعلاىف نماثلا بابلاهابلل ةيوقملاةيودالاىف عباسلا بابلا لوبلا سلس سداسلا ب ايلا

 (و)



 هدأ 5 ءارلا 2

 وللا هحر رو هه قرا 0 7 دوب ى ا 0 00 هيقفلا 0 ا

 ند حا 3 5 ردقلاو ءاضقلاىف ةلاسر يضخ ادح لتقف مسرلاب هوبا مكشل انزلابرقا |
 ندجا ن.دلاماصع ىلوهللاو ةءايعسلاو نيعبزا 6 . 2 قولا اما لاك ناب ريبشلا ناولس

 ١ ةفيلخ ىلاب حشللو ةئايعسلو نيتسو نينثا 959 ةنس قوتملا هدازىريكشاطب فورعملا طم

 4: ردقلاو ءاضقلاةلاسر رؤَ- لاكناىلعاهفدر ةئامعست ونيتس ه٠ ةنس ىفوتملا ةيفوصلا

 طاحاىذلا ةللدلا اهلوا ةئامعبسو نيثالث ال٠ ةنس ىوتملا ىثاكلا قاز رلادبع نيدلالاخ

 ىعالا ءاضق ىنن ىف ةلاسر رح قيقحلا ةباذ اهققح و الوصف اهف دروا ها ءايشالاب هلع

 ه6 ةنس ىقوتملا ىلصوملا ىفاشلان ورصعىبانباب فورعملا هللادبع دعسىبال هه هزاوجو

 هه قيدصتلاو ةيضقلاىف ةلاسراه- ىمعلاتلاح ىف اهفلا فيطل ءزحو ةئامسهو نيهست و سجس

 | بطقلاى ه 3 )اسر م 5 هيا معل ىلع ىلاعت هللادج دلعي اما اهلوا ىريعتلا نيدلا 0 ان الوم .

 قشمدلا م السلا دمع نب زيزعلا 3 ع نيدلانع م مج 2 رهريغو نيعبرالا لادنالاو ثوغلاو

 اوعز اك مهزاوج مدعو مه ساملا 1 نالطب 26 ةثاوسو نيكس 56٠ ةئس قولا
 ا 66٠ هلس ةدعق |١ ىذق اهفلا ىئيوزقلا لوالادبع ن دمحم 1-7 للا عطق ىف ةلاسو ا ١

 لباقملاههوجو قيقحتو بلقلاةلاسر 1:- ااب مهارإا ربزولاىلا اهادهاو ةئامعستو نيسج

 نيدلا رف مامالا سايقلاباهبتك رورشملا ب مع نب ىلع نب دع ندلا ينم مشل هيي تارضحلا ىلا

 ١١19 ةنس ىقوتملا ىطش ريبشلان وسر وطن هتلادبع ىلوهأل هيأ 3 أةلاسرلا رقي ىزارلا

 نيد ىلوهللو ءاغلبلا و باتتكلا نيب ةربتعم ىهو ىنعملا ةغيلب ظفللا ةسيلس فلاو ةرعشع عسنت

 رقلاو ن اهلوا ىناودلادح ندلال الو ةنس قوتملا ىزات وكنا هللاة معنا و ةنس ىقوتملا ز,ىراص

 دجلا اهلوا ىنورزاكلا لضفلاى با بيطخلا ةمالعلا 2: ةيلقلا ةلاسرلا ز- آلا نورطسامو

 نمايدملاثال اهل وا ىدنفا ىلعل هي[ ةيلقلا ةلاسرلا لقيدح لا رقلا هقلخام لوا لعج ىذلادهلل

 ةنس ىفوذملا ىحت وقلا دمحم ننىلع لضافال تهيق] رمقلا لاكش لح ىفةلاسز ة2:- 1| ناسنالا مركا

 | بهذامل هنا قاقشلا ىف ركذ ناقتالاو ةقدلاةياؤىف ةلاسر ىهو ةئامتاعأو نيعبسو عسل

 لاق ىلا تثج ةيده ىاب ريمالالاق ردتعاو كب غولا ةمدخىلا لصو نامرك ىلا ايفتحم |

 | تاهريمالا لاق نومدقالا اهلحىف ري# لاكشا ىهو رمقلا لاكشا اهبف تالح ةلاسرب

 ةمكلاو للا ةلاسر 1س هتبعاف هيهدق ىلع اًماَق اهارقف ام ىتاف تأطخا عضوم ىا

 ةثاماقو نينامثو سج مه ةنس ىفوأملا قيزالا نيدلا بطق ند يحال ه4 هقلخى |

 نيدلا لامكل ! هي ةيسوقلا ةلاحرلا رح ىنوصوةلاد# ند هج ايوقلاىف ةلاسر 1

 | هللدجلااهتوااحو زم احرمت مهضعب اهحرش 1 انين رقلاىذنعكنولأسب واهل وا ىناعصالا ليعاعتا

 | ن»رلاديع نبادجا ةبودنم نبال 1ع ةلاسر125- ىناعملا قد رطءالعلا راع هلا ىذلا

 اهلوا بيبطلاىوولا هللادبع ندم - ان وح ةنس ىفوتملا بيبطلا
 ' هاهنتجن عت 6 دمعع هسا موحح | هيه معمم
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 هه باب 64

 ةيسراف ماجعالا ضعبل ةيفاقلا ٍلعىف ةيفاولا ةلاسرلاو ه# لا هك ار ىئناص ساسيقىب سايس

 ةفرعدو ةليقلا ىف ةلاعر م 00 ا هكىمالك نيرت نوزو“ كا كدعلا 3+ اهلوا 2 أ

 ىد_حا ها 3 ىقواملا ىلج ع فورعملا هداز ىضاق نب 5و ىل ودلل م امس

 ىدحا 401 همس ىفوالا بيطخلا نبدلا جات نب د نيدلاىحم ىلومللو ةئاهعستو نيثالثو
 قط اديعنب ىلع نب مهاربا نيدلا ناهربل 5 رداكلاب مما لتقىف ةلاسر 1 ةءايعسل و

 7 ةياهرلا امتادان ةيسدقلا ةلاسرلا م ةئاهعيس ونيعيراو عبرا 20 0 ىنواملا ىذا

 ةلاسرلاىهوةئامسجو سخ ه٠ه ةنس ىفوتلاىلا رغلا دمت نيد دماحىبا ماهالل مالكلا اءىف

 ءايحالا بتك نم ىناثلاوهو كاقعاا دعاوق هاتكىف اهدروامت ةدرفه سدقلا لهال اهنتك ىتلا

 تابنانعضتت ةدابشلا ىتلك نا امف ركذ لا نيقيلاراوناب ةنسلا ةباصعيم ىذلا هتلدجلا اهلوا
 ناكرالا هذه ىلع ناعالا ءاننذا لوسرلا قدصو هلاعفاو هتافصو ىلاعتو هناحس هللا تاذ

 ماعلا نب نيدلا لاك اهرضتخا دقو لوصف ةرشع ىلد اهو نس لك رودب ةعبرا ىهو

 اذك القتسم اناتكالا قب رف دصقلا نع فيلأتلا جرخ ىتح دادزب لزب رف ةرياسملا اهاعسو

 نينا و نام 5448 ةنس قوتملا ىندذلا دمحم نب دمحم نيد !| ناهرب اهحرسشو هتيطخ ىف لاق

 ةيسدقلا ةلاسرلا هح هتجرت نم هشام ىلع ةيسدق ةلاسر هلن وكي نا: لمحو ةئاتس و

 7م ةنس ىفوتآملا ىنادمهلا دع نيدلا باهش نب ىلع ديسال عتق ةيدلا ةطقنلا رارسا ىف

 ظفادلا اسرابلا دو# نب دمت نب هه دج هجاوا ةلا_سر 8 ةئامعبسو نينامثو تس

 لاوحاىف ةيسراف ىهو ةئامامتو نبسدعو نينثا م99 ةنس ةرونملا ةشيدملاب قولا ىراخضلا

 ةزجنب د نيدلإنيعشلو كاكاو هيقانمو هريسو ىدتتدقلا دج نب دي نيدلا ءام هحاوخ

 مامالا ميشلل هب ةيسدقلا ةلاسرلا ٌريم- ةئامتامت و نيثالثو عبرا 884 ةنس ىفوتملا ىرانفلا

 هيلو ىلا فيهضلادبعلا نم اهل وا تالا تالا ىبرع نب د_# نب ىلع نب ده نيدلا ىحم

 حئاصنلا ركذف سنوت ليزن ىودهملا ركب ىبا نا زيزعلادبع دم ىبا قيثولانيدلان كر هيخاو

 ةلاسرلا هذه مكيلو مل بح لاقو باتكلا رخآ ىلا ةمرغلا اياصولاو ةيجعلا

 ميشا 1 لالا مسقلا ةلاثسر 2 ةئاقع 5٠٠ ةنس لوالا عيرىف م ركملا 0

 هللا هب مسقاام اهف ركذ ا نيلاعلا بر هلل دخلا اهلوا روكذملا برع نب نيدلا ىح

 نب:مركلا دبع مساقلا ىبا مامالل 6: فوصتلا ىف 000 ةلاسرلا ريح هءاتكىف ىلاعت

 هللدلا اهلواةئامعبراو نيتسنو :سج 456 ةن-س ىقوتملا ىعفاشلا ذاتسالا ىريشقلا نزاوه
 اذهىف ةدعىهو لوصف ةثالثو اباب نيسجو عبرا ىلع ىهو حلا هتوكلم لال درفت ىذلا

 دل ىفةئامعسو ةريثع 8٠١ ةنس ىفوتملا ىراصنالا د نب ايركز ىضاقلا اهحرمدو نفلا

 يو ا نيكلاسلا لبس انلرمس ىذلا هتلدحلا اهلوا ةلاسرلا ريرح ىلع ةلالدلا ماكحا هاعم

 سفع عبارف حرمشلانم غرفهلاو ةئامراو نيثالثو نامث م ةنس لئاواىف لصالا ءالما

 ةلاسرلا اوفى ةلالدلا اهحورش نمو ةئامامثو نيعستو ثالث مو ةنس ىلوالا ىداج

 م



 668 --1 ءارلا 1

 55 ةنس ىف واما ىننللا جوأتلا دوهس نب لضفم جرفلاىبال 2 هبوجوو نيلجرلا لسغىف

 ءالعلا ضعبل ةرضتعا هي] نارك ثكملا نه نآر ةغلا ةلاسر 128:2 ةئامعبراو نيعيزاو ثالث |

 لينح لع انف در ةئاقسو نيريشعو عبس 5007 ةن-س اهفلا لا لاح لكى لع هتلدملا' اهلوا

 ىل» نب د نيدلا ىحم جشلل هيأ ةيثوغلا ةلاسرلا ز5- مالكلا لع دعاوق ىلع ركتم مدح

 01 0 ىلبملا نب رداقلا دبع شلل: حلا ديلا فشاكد تن دخلا اهلوا ىبرع نبا

 هءلزن اع قلعت. اهث حوتفلاو 2 ةلاسر خو هي" ءافلا ره ةئامسجلو نيتسو ىدحا

 ثا 0 هدبغ ىلع لزنا ىذلا هتيدجلا اهلوا ىنللا طالب نب 5 0 حورلا نيمالا

 ةلاسر م باو 3 ةيسجو ةمد-قم لع د عشم ّقفو ا ىف دمك 3 الاخ رلا ١-0 خلا

 لا دا ني نمل بلا اهلوا اف ىرخا ةلاسرو انيس نب سويرلا ممشلل هي# ةدسارفلا

 لال -ه بجاولاو لمعلا ضرفلا نيب قرفلاق ةلاسر ح تالاقم ىلع ةننه ىه

 ةلاسر وج ةئابعبسو نيعستو ثالث ال9 هند ىفوتملا ىنملا ىنانتاا دج نب الوسر ُ

 هللا هجر ةفيشحىبا لضفي ةلاسر 1- ىناوريقلا دنز نب هللا دبع ب ىبا مثل عورفلاف

 ةبودنم نءال ده هراضمو عاقفلا ىف ةلاسر رمح ىقنللا ىناهلا دواد نب قدتعل هه[ ىلاعت

 زقفلا مالكسلاو ءالصصلا هيلع: هلوقؤ ”ةلاسر ]مح قناهيضالا تينطلا نحر ادبع نل دجلا
 رثبشلا دع نيدجملا 0 0-0 اذادنا هللاولعجت الف ىلاعت هلوق ىف ةلاسر .]24- هي ىرذف

 ةراهت دسالان م'ئواضتلاو ىرتخزا دام لع ا 5 نئاهلسلا : ةسردع نتردملا هداز شب

 تعد دعي كلذ خلا ةفيرغلا تاياآلا لازئاب هتننادحو نيب ىذلا هللدجلا.| اهلوا اذ ةعقاولا

 نيعقاولا ق# ىدهلاو حالفلا ةلاسر ل مهريغو هذاز ىتَغو ىد فا هللا غنص يملا

 آلا نيئمؤملا هدابع لعج ىذلا هللدّللا اه 0 ىورلا حوصن نب ديحلاديع 2 نارقلاىف

 نسهر ه7 ىربكلا ةنكلفلا ةلاسرا“ اخ ةروسف ةيآ ةذطقع ىدخأ امرك نادرا

 دعو مالكلاو قطاملاو غورفلاو لوصألاو رياسسفتلا نفىف ةلاسر رؤي ةيكملاب كلثملا
 ئرد ةوكتلا نأ ىلوملا عم ثحفلا دعب اهقلا ظفاحلا ىدتبكشاتلا لاك نب د لضافلا شلل

 ناونفلا 3 ةلاَسَر رم- قدنعلا اشاب د# ريزولاىلا اهادهاو روعي ساخن ىف دعسلاو ديسلا نيب

 سجخ ة.مو ةئس قاودملا ىودسرللا هداز ىهايسإ فورعملا ىلع نب ل ل ل ةعيسلا

 ىلع نب نيسح مئاسقلا ىبا مامالل. ه5[ نآرقلا كاوفىف ةلاسر 1ع ةئاهعسلو ني

 م ممظعلا زوفلا ةلاسر -- هتادرفم ىف اهركذ ةنس ىنوتلا قايضالا تبعغانلاب فورعملا

 تايالا عبات خج 1 تالا نها ل را خوصن نب ادرلا ريع مشل

 مك قاقلا خ م .باهولاو ضاسفلاى ةلاسر لهخ ةيآ' ةرضع تال اهدحتوف |

 985٠ ةنس قوتملا اش ا لاك نءاب فورعملا نامي طمس ٠ نب دجا لول --] ةيفاقلا ةلاسرلا [--

 ىنسالا دو-# نب هللا ءاطع ريمالل ةيفاقلا ةلاسرلاو فيلأتلل رات اهعساو :ةئامعستو نيعبرا

 : اهلوا اضيا هل ةعانصلاليمكت باتك عطقم نم ةبنه فرحا ةعست ىلع ةمضتخ ةيسراف



 ه7 باب 1 همر

 ةّدائهعسل و نام م9٠ ةنس ىتوتملا ىناودلا قيدصلا دعس نب دمث نبدلا لالط 1 ةيرمقعلا|

 مجشلا ه7 قشعلاىف ةلاسر روح ىنقعلا ناخ ديؤياب ناطلسلاىلا ديؤملانبا ىلولاعم اهلسرا

 ىموصعملا دج نبهللادبع نبدحم هللادبعىبا هيقفلاىلا اهيتك اني_سنب نيسح ىلع ىلا سئرلا

 ةلس ع اهح ردو نيعرش قووز مثلا اهيحرش 2 ةيدضعلاةلاسرلا و الوصف اهنعخو

 ةلاسرلا و ةئابعستو  نيعيراو عبرا 444 ةنس ىفوملا ىنثارفسالا دمت نب مهاربا نيدلا

 برضلا ىلع ةلقشم ني وزقلا دو# نيدرح نددلا ءالعل هي ةباسحلا لئا_ملاىف ةئالعلا

 اهلوا.لوصف ىلع ديةشم هيأ ةءاسالا د 0 ةيالعلا ةلاسرلا 2- ةحاسملا و ةيدقلا و

 لعبا سيب رلا عشنا 6 ريح ىف ضرالاماوق ةلعىف ةلاسر رح ها داح آلا عدبم هللدحلا

 ندسملانن دجا نب ىلع نسلاىبال 6: ىندللا رعلا ىف ةلاسر 9- ائيسن. هللادبع نينيسح

 ه2[ هتيهامو اعلاف ةلاسر ]ع ها ةيالولا روني هديبع بولق نيز ىنذلا هيدا انهلوا

 هلو ةئامعسلو نيعب را ه.٠5 ةنس ىفملا اشاب لاكنباب ريمثلا ناهلس نيدج-ا نيدلا سيق ىلوملل

 هماسقاو علا ةيهامىف ةلاسر ىزاريثلا 0 نيدلاردص ريم ةءالعلاو مولعمأل عبات لعلاناىف

 ةلاسر ريو- باوا ةتسىلع ىهو ها ةرذ لاقث» هطذعنع بزءيالنماي كلدمح اهلوا هتاقتشمو

 ةلاسر كس انيس نب هللاديغنن نيش> ىلعىبا سدرلا ميشلل أ( و رعاع ريغ ديز لعناىف

 ةئامعست و نان و4٠ ةنس ىفوتملا ىتاودلادعسا ندمت نيدلالالج ىلوهلل هي سفنلا اعف

 سفنلا ءاشق ىتاثلا ندبلا رهو ربان سفنلا رهوحنا تاساىلوالا لوصف: ةثالث اهلعج

 تكلاوع ةقراشملادعب ةواقدشلاو ةداععلاق س وقتل :بتارمىق ثلاثلا نديلا.تارخ دعب

 دوجولا بدترتو سفنلاملاءو م.1لاملاءو لقعلاملاء ةثالثلا ملاوءلاامف ركذو. ةعاخ اقل

 بيخنال ىذلاهللدجلا اهلوا اهف داجا تادوج وملا بتاع ىبصقاىلا ىلاعت لوالا قا ندل نم

 ىوقلا ديعنب نايلس نيدلارمعا © ةيرعلا دعاوقىف ةيولعلا ةلاسرلا رح هالما هنايزم

 ثيداحالاىف :ة-#لعلا ةلاسرلا مح ةئايعسو ردع انآ ءيدندم قولا ىلنملا ىقوطلا

 ةثامعسل وةريثع 91١ ةنس ىنوتملا قبلا ظعاولا قشاكلاىلع نب نيس ةيسراف 5 ةيودنلا

 اهنم دحاو لك لوصا ةينامثىلع اهترو تادابعلا لوصا رثك ال ةعماج اثدح نيعبرا اهف عج

 تاياكملاو لاثمالاو تاالاو ثيداحالا مث تاب آلانم اهف دروا لاصوا, هج ىلع لقشب

 ىف كلاثلا و تادابعلاف ىناثلاو دئحيوتلا ف لوالا.لصالاةبىدنينةقلا هتلاَدبع مجشلا ساب

 سداشلا وةيدرلا فاصوالاىف سداخلا و قالخالا مراكمىف عبارااو تاوعدلاو نآرةلالئاضف

 ةيرشالاو ةمعطالا وةسبلالاو ةنكمالاو ةنمزالاب قلعت اهف عباسلا و راف الاو ةيطلخلاتاذاق

 ميل - سوماقلاىف عقاولا برغملا ءاقنعلا ةلاسر رت#- ةقرفتملا ثيذاحالا ف نما-ثلاو

 فلاو نبسثعو نسج 6١٠١ه هند رصع ضو ىفاشلا ىرشوندلا ند راادبعنب هللا دمع ا

 راثالا سرغوف ةلاسر. 1 ه7 نيغلا ف- بركملاو قرشملابر هتيدملا اهلوا ةقرو
 ةلاسر وَ ويعطالا عاوناةلاسر ىف هرك د. راملا ىدتهلا ابركزنت نيدلا جيان ريشا مق اهتيفبكو

 (ىف)



 ١ سعي ءاطلا زيد ةئاقح و نيثالث 0٠ ةنم ىوتملا ىلص وملا ده نب رمصنحوتفلا ىبال هي ءاظلا و ا

 ١ ه4 بطلاىف ةلاسر رح اقابط تاوعس عبس قاخ ىذلا هللدخلا اهلوا ىجفقاكلا نالس |

 ١ ئنابعلا نوما اهنكت نيت اماو ثالث مس نكس قولا اضارأا سود نك ا

 هاهك ار ىرداقرفاو سايس #* هلوا رص ىسراف ىماحلا انالولو لوصف ةعبسىلع اترو
 ا ريثنكب ريك ١ وهو 3 راع_ثالا ناريم ض ورعلاطع لدهح ىدلا رتادخا هلوا قعد انال واو 3ع |

 ةلاسرلا زن> امهنبب هل وهعملا تايناكملا روص نيعب را عج مق شعلا ىف الصف عورسشلا لبق دروا #

 ةهوس/ د ءارلا م

 قاحرطاد# نيىلع فيرعشلا ديسلل ىسراف 8 ىربكلاو ىئرغضلا ةلاسرلا هع ةئاقلثو

 ةلاسر رز: ةردالاو ةرغلا ها_ع«و دمتدهما هنلرع ةئاعامثو ةرمشع تس م15 ةنس ىفوثملا

 | نباب فورءملا مضخ نب دعاملا هلعو بال رط_سالا نم ةعماولاب ةامسملا هه ةيقاف آلا ةؤركلا

 ظ سه تاؤصلا ىفةلاسر ابا ردع ةسجخو ةمدقم ىلع هريغلو اباب نيتسىلع ىهو ىدنهخلاد و#

 ةلاسرهلو ىطويسال ءزحىف هه مالسلا هيلع ىنلا ىلع ةالصلا ىف ةلاسر تح نيدلا ردص ريم

 هللادبع نينيس- ىلعىبا سئرلا ميشلل هيأ ةالصلاىف ةلاسر د ىصضلا ةالصىف ىرخا
 ْ لكك نوكلا و وط ةلاثك را زي ا قاطللا فاعلا ناسنالاصخ ىذلاهللدجلا اهل وا انيسنا

 ْ ةلاسر ح عت داضلا ز-فلاو نيج عا .٠ ه٠ةنسقواملاو وصلا نج رلا دبع نب هللا دبعل

 داضلاىف ةلاسر ا2- فلاو عبرا ٠٠١5 ةنس ىفوتملا ىسدقملاماغ نيىلع ميلا هيأ داضلاىف

 ةلاسر اج 0-0 قفا ن.دلاردب مشلاو ا ىعشلا نيدلاحبان خيش اضا هيقاقاصو

 ' نب دمحم نيدلايحم مشل دالوالا دالوا ىلع فقولا ماكحا نابل هيي[ نوطبلا تاقبطف

 | 558 ةنس ىفوتملا انيس نيهللا دبع نينيسح ىلعىبا سائرلا حشا هيأ ةيربطلا ةلاسرلا رم

 ظ بابخىبا حلاو نرد قو 0 6 قرطلا ةلاسر »- ةئا_هبراو نيرشعو نامث

 قئالللا سا_فتنا ددعب ىلاعت هللاىلا قرطلا اهلوا ىربكلا نيدلا مج فورعملا رع نبدجا

 ' 2[ ريطلا ةلاسر زهؤح ىرجالادد دل لوصف ىلع ةيسراف -: ديلاوملاعلاوطىف ةلاسر رم

 | 6 نيعلا و ءاظلا ٌرييََ ها رويطلا فانصا تعمتجا اهلوا اضيا ىلازغللو انيس نيىلع ىنال

 ْ قولا ىدروربسلا دم نيرع نيدلا باش مجشلاىلا ةيودخم ده ةيعكاعلا ةلاسرلا كح

 مصاع هاو ه.يخا رزللا ءار وام ىلا هريسىف دها_ثام اف ركذ ةئاقسو نيثالثو نينا  ؟

 و8/8 نس ىفواملا ىعمالب فورعملا دو# نب دح شيوردا هي ضورعلاىف ةلاسر

 / نيتقرويف ةيسراف اهعيج ىرواخم فورعملا ىراطلا ىلع نيمتسراو ةئاهعسلو نيعبسو عبس

 | نب هللادبعنب نيسح ىلعىبا سيئرلا شلل ه6 ض ورعلاىف ةلاسر ريح ىاجلا ضوسعنم

 مهيأ با_سللاىف ةيزغلا ةلاسرا| ره ةئامعبراو ننرمث»و نامث 558 ةنس ىقوتملا انيس

 ١ باس لوصف ىلع اهترو ىنالقسعلا رح نب. ىلع نب 5 لضفلا ونا ميشا اهررح ةرصتع

 ١ ىادخ سايس ا اهلوا ةم_سراف -ه قارقلا ةلح ىف قاشعلا ةلاسر وح ةينثدالا ضئارف



 5[ باب ره 05

 ىناهك افلانءاو ىسهفقالا لاجو رعنب فدسوبوىلوزجلا نجراادبع ديزوبا اهحرشو ةيفلالا

 نيكا_كلاوف ةلاسر ر:- ىف ريصال مالعالا لئالد اهحورس نمو جاننب ىسيع مساقلاوناو

 نينامثو تس ممه ةنسىفوتملا بيبطلا ىدحرسدلا دع نيدجلا سابعلاىبال <28: مهداقتعاو

 ةلاسر هف»- ىتاطلا ىبرع نب ىلع نبد#ت نيدلا يع ميشال هي[ ناشلا ةلاسر رفح ةئاملثو

 مدآ ىنب قلخ ىذلا هللدلا اهل وا ةئامعبسو نيعبس الا/٠ ةنس ىوتملا ىنارسقالا نيدلالاج

 نيدلا ف رشل اهفلا ىدادغبلا نمؤملادبع نيدلا نصا عه ةيعرشلا ةلاسرلا ريح ها ةآرع

 ىلوتسا املو راودالاىف ارهامزاكو هلالعم راصنيح د# ناويد بحاص ريزولا نب نوراه
 هراقع ناكف دوعلا برضيف هتراه٠ هباف هيلع لخدو هيلا جرخ دادغب ىلع اوكاله

 ةعرمشلا ةلادر مح ريا ككديدل ق (” ةراغلاو بها مكح ةيلك نع 10 هلاوماو

 نادحلا نب تاكهولا رع نذلا نيمال مملعتو: نكملا رع مذىف هه ةعينشلا ةلاقملا درل

 ءا فشلا ةلاسر زر ةئامعيس و نيتسو نام ل58 ةنس ىفواملا قتلا يشم دلا نابهو

 ىفوتملا هداز ىريكشاطب .ريبشلا قطصم نب دج-ا نيدلا ما_صع ىلوهلل #' ءابولا ءاودفف

 نأ همذ رش منو ىدح داقتعالا صاف نيم دلل 000 اهتيلما لاق ةعامعسلاو نيكئ_سو قاع 65”

 افق ةمدقملا ما ليذدو ةعاخو نيكو همدقم ع دل رارفلاب ةاحملاو رارقلاب كالهلا

 فزرلا ساىف عبارلا نيةيرفلا فالتخاىف ثلاثلا هل ىف ىناثلا لكوتلا ىتعهف لوالا بلاطه

 لدا قا ىاتلاو راوتلا حج رنم لئالدىلوالا كالسملا ىوادتلا ماىف امهف التخا ىف سهاد

 اديمق ىناثلا هيل لوالا تلاطم ثيس ليدتلاىفو قا ناس ىف ةماظإو جورالا زوج نم

 ءاعدلا ف سدادنلا ”هتلييضف ىف سماك  ةناّسلا مك ىف عبارلا ءابطالادنع هببسىف ثلاثلا هعوقو

 فيطل اهؤاشنا ىولضفلا نيدلادامع هيأ نامزلامذو ناوخالا ةياكشو ةلاسر اح هعفرب

 لا اونهآ نذلا ىلو هتلااهلوا لضافالا ضعبل <: ةيسمثلا ةلاسر رح ةرب زكلا ىف اهركذ

 ٌ 7 ةيقوشلا ةلاسرلا 0-0 ذاوشلا تاتكىف اهليصفتو ىريعجلل ا ذاوشلاق ةلاسر م

 اهضعب و ىبرع اهرثكا هبايحاىلا اهلسرا ىتلا هتابتاكم اف عجب ماسح نب قطصم نيدلا لم

 هل وا 2-1 كيك لوص اقف 1 هياهشلا ةلاس را 0 ىمسرافلا نم لقا ىكرلاو ىسراف

 ةعاخو باوا ةكسو ةمدقم ىلعوهو خا ةيودنلا سداح ليضع ءادعلا فو ىذلا هتلدخلا

 ١ هللدلا اهلوا ىتويلا دجحا مشل فورلاع ةقرط ىلع قئاقللا ىف 2: دوبشاا ةلاسر ريم

 | كيحاانا انف لاق 4: ىزارلا رخفلاىلا ركالا معشلا ةلاسر ر:- حلا نيفراعلا بولق زونم

 هيأ داصلا لوح هيصن هناك اذكو اذك لقاعلل ىئينيف لوشن ذخامم كفيل ل ضعب ىلع تفقوو

 ا 3 0 قوما ىرعملا هللاديع نيدجا ءالعلاىبال هه مجاسلاو لهاصلا ةلاسر ١-1

 فهصوو نيئاصلاو ةلاسر مح هتافيل نم كاك نيد ع نوضتت ةئامعلراو نيعب راو عسسل

 نيزامثو تس »م5 ةنس ىقوتملا تيبطلا ىدخ رسسلا ده نيدجلا سابعلا نال مههاذم
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 هوو يأ ءارلا لي

 قىدلاق هل ةلاك ر 1 0 ىذ ل اك لبق قا ةهلالا هلا ميسي اهلوا س رمار ١ ن كاسم ى ريش

 نيعي ران و4 «فنس قولا انشا لاكن .ناولس ندجيا :نيدلا و ل 0 يأ ةلاطبلاو

 هني قولا د داو ىلا نك وملو هإ بساكملا هوجو الع يذلا يد ايوا
 هك ةيدنكلا ذخ آما ىف ةيديعسلا ةلاسرلا ره ها مانالا فاوط لعج ئذلا تيدا اهلاوا

 نيتسو عست 059 ةنس ىفوتملا ى ولا ناهدلانباب فورعملا كراضنب ديعس د ىبال دلعي

 ديعن.دلارونل ةهيدنشقتلا 00 1 ١ ةلاسر 1- ى تملا تاقرسس ىلع الا ىعإو ةئامسجسوا

 هك كواسااىف ةلاسر خيمح ةئامام و نيعستو نان 2 ةنس قوتملا احلا نوعان نحولا

 اف 0 ةئا_ةسو نيثالثو نينثأ ا م قوتلا درو ربشلا د2 نير نيدل !بابش ميل

 ىضاقلل ته ءانغلاو عاملا ةلاسر رؤ- ىربكلا نيدلا مين مشلاو تاحوتف دروامت ةيصولاب

 مريع ريهشلا دج نب 0 د ةليقلا تدع ةلاسر مح ىنحلا ىناهلا دوادنز قش: 0

 لاا يا نيياب و ةمدقم ىلع اهتر 3 هباذج لالح 0 تاحادلا ةليق نم 3ع اهلوا ى

 تاهبجلا ن ل هقدجلا ا نيدلا ل اهلل 00 !بةلعراو 0 د اانا ا

 قيودا ىاطا قالا 0 نيدجا ميشا أ ىدنق رولا ةلاسر ز9:- ةلاقدو ةمدقمىلع

 مج مل ! نايمهسلا ىف ةلاسر م ةئامسجو نيثالثو تس ١-2 يح 8

 هن راهظ مدع كد ًاتلابف مج ةئاع امو نيعي_سو تس م5 2 قولا نول ىضاق نا

 هللا دمع نيد ندلا ,خ

 ىذملا ناويللاف بهذملا لوقنع هترا_هط ىلع رهظتساو ناطقلانب ردن مدلا نيشان

 غبدلاب هرعش رهطبالف ذئقيحو هقنخ ىلع ةضافتسالا رتاوت اههدعىلع مجتلا رهظتساو

 ةلاسرلا ردح جبواسلا نالهسنب رمعل ههه ةيرصنعلا تانناكلاىف ةيرجسلا ةلاسرلا

 نا نس ميشال -ه ةسايسلاىف ةلاسر وح ىتأي 44 ةيزرطملا ةمدقملا خرشىف ةيئسلا

 ىف ةلاسر زهه- ةثامعبراو نيرمششعو نامث 558 ةندس ىوتملا انيسنب هللادبعنب .نيسج ىلع

 ىلوهل هي[ ةيلقلاو ةيفيسلا ةلاسرلا 1س محن نبالو ىدنفا هددل >2 ةيعرشلا ةسائسلا

 ةقئار ظافلاب [ةلاو فيسلا ةرظانم اهف ركذ ةنس ىفوتملا ىنا_دللانءاب ريبشلا .هللاسعا نبىلع

 نينام وثالث م8 ةنسىوتملا يوتكلا ندجا| ى ومللو: ءاردالا ةقنرط ىلع هكا ارابعو

 محرلا دبع نيد نيدلا نصل هقفلا 0 ىف ه4 ةياساا ةلاعرإ 1 ةئا عدت

 ةلاسر - عي نيشلا زو+ ةئايعبسو ةريثع سجل لاو ةنش ىقوتملا ىومرالا ىدنهلا

 | ىف اوسفاننو ةعاج هنع اهاورو مهب ةروهش٠ ىهو ده هيهذه ىلع هقفلا ىف ىبفا_ثلا

 | نام همه ةنسفوتملا ىرواسينلا ق زوما ىناييشلا هللادبع نيد: ركبوا اهحرستف, اهحاتش

 | نيتسو سج "56 ةنس ىفوتملا ئثاشلا ريبكلا لافقلا ىلع ندم مامالاو. ةئاثلثو نيناكثو

 نيعبراو عست "49 ةنس ىفواملا ىومالايشرقلا ىروناسنلا دن ناسح ديلولاوباو ةئاقلثو

 جست نا ةئاقلثو نيثالث م٠ ةنس ىفوتملا ىفريصلا هللادبع نيد ركبوياو ةئاثلثو



 ه7 باب 12 ش 66

 قر زاارمها ربا قنا ىبا معشلل هيأ ةفيدعلاب فورعملا ةلاقرزلا ةلاسر رفح جبورهللا رقص

 لا قيقحلا هتلادج دعباما اهلواو دابع نبذمخىبا .رّمعمال اهفلا باب ةئامىلع ىهو ىطرقلا

 ىدحاو خا ةنس قوتملا ىبلح مريع ريبشلا د نيدوملل ةردصنغ ةيسراذ ةلاقرزلا ةلاسرَو

 تاوعلا قلخ ىذلاهتادلا اهلوا اباب نيس و ىدحاو .ةمدقمىلع اهتر ةئامعست و نيثالثو

 ىدحا 911 ةتس رادا ةرشع عبسىفاهنم غرف و ناخديؤاب نانظلسال اهفلا لا ضرالاو

 اهلهساو اهفخاو اهلعتاو اهعاو اهفرثاوتال ًالاىلوا ةلةرزلانا اهفركذو ةئامعستو ةرسثغ

 هلا هادج- قد هللدقلا اهلوا ىكذاحشلا رع نيدجنال هي ىزاكلا ةلاقرذ ةلاشر 1+ ةنؤم

 نيدلالوصاىف 4: هينارفعزلا ةلاسرا ٌلهيم- اياب شع ةعبراىلع لقشت ئزالا معا رلا ىو

 ده هجالعو هبابساو ماكرلا ف ةلاسر زها هاياطع تعىذلا هللدلا اهل وانيفلاخلا حدو

 ل قادنزلا ق ةلاسر 1 ع قوتملا تديطلا قبرفالا مهاربا نبدجا.ر ١ 13 نال ا

 ةدايزىف ةلاسر :- ها هلال وال رضانلا هللدلا ا-هلوا روبشملا فيسلا اهاعم نيوخالل

 0 65 ةنسىوتملا نما ىناننلا د : الودر نا ا اكو ناعالا

 ديعس ىلا مشل و ءانيسز ١ سيرلا ميشا م ءاندلاو روبقلا ةرابزىف ةلاسر وح ةئايعبسو

 يي[ نيسلا زيضح قئاقدلا فدك هاعم نيدلاباهش اهحرش ولا ق هب ةيؤيزلا ةلاسرلا وع

 ابى ةلاسر رس ةعتصلاىف ريكحلا سويمرا عم كلملا 'ه## سديلانس ةلاسر

 01 قوتملا نج را دبع نب نيسح نيدلاءاس> ىلودلل د هماكحاو مسو هيلع هللا لص

 0 ا زلال نواس وذل اتت ("ةقالت لع 0 انئارعست وب سمعو تس اك
 ا كنا_عس رشف ةلاسر رو+ نب رفاكلا نه همحح ىف ثناثلا تاعللا مكحىف ىناثلا

 نيناعو سجن م86 ةنس:ىوتلا ؛قينزالا .نيدلابطق نيد ملا هيأ هقيقعو كتقارعم قح

 لوقع هتفرعم راكىف قىغا يذلا هتلدحلا اهلوا ةمتاخو لوصفو ةهدقمىلع ىهو ةئامتامتو

 لطاخاو أطينا ىلا هلئاق بسن سانلا نم ضعبف رابكلاخاشملا هارواىف كلذ عقو ارخد ءالقعلا
 ىلع لاكشا عبس ةلاسر وه ءاعنشلا ميتظفل نم .ىلاعتهللاب ذوعذ للذلاو رفكلا ىلا ضعبو

 ةئامعسلاو ىدحا ٠1 ةن-ان :ىوتملا ىنالطسقلا قطص» نيدلا لصم ىل وهال سني فقاوملا

 لاكنبال 6 وهسلا دو+“ىف ةلاسر زن اهلع ةيشاح دح بيطخلا نئالو حرش اهلع هلو
 شفرهل ايهكلاىف 2 رملا ةلاسر ؤ- .نيكتسن كالو ىدهتسن كنم مهللا اهل وا :هريغلو اشاب

 ثتييحا هذهو .نهاكلا نوهما سوتشا ةنا ةيسان: وةماىلا سيمانرانب سناطسق ريش دوب

 املجرولا ةدود# اهرئافض قلخلا ةمات هتيم ةأماديف ةبقىف رم حول تكةلخادلا مج ىف

 اهتلع راغص ةرس[اهلوحو بهذنم صيقةىا دحاو رز اهلكاهلو ةيهذم للح عبس اهلعو

 ةيظعلا ئفتكلاب هبيحش بهذنم' حولىف اهسأر تح ةلاسرلا هذهو نائيصلا ةئيهىف تاو

 للذلاو تاغسف ىلا نيمازملا حم هل تارعدقف رصع ذةيح ىسابعلا نوماملاو دو طخ داوسب

 دوبو 'سمرهىلا ةيكيلل] 14128 وك اةلاخير اهعف ينك و؛ نياسملاب الاد” نأك ريج- نم لخر اهرسف

 ( ىريش )
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 6 قة ا ءارلا 0-7

 ةنس ىلوالاىداج فى وتملا ىليدلا ف راء نب دم نب مرد مها عاطقن الا مزلي عاج الاب م رم

 قىناثلا عاضرا ةمرح ليملدق لوالا لوصف 2 ىلع ىهو ةيايعسلو نيعرس و ىدحا 5006

 تامر لا ىف سماخلا ىمد الا ريغ نبا مكحىف عبارلا مرال نيف ثلاثلا عاضرلا مر نوف

 5: ةعانماب اهزاوج مدعو بئانرلا ىف ةلاس رز - 1ا ماعلا ملاعم ىلعا ىذلا هللدلا اهلوا

 فلاو نيعبراو عبرا 1١44 ةنس ىفوتلا هداز ىضاقن ريغصلا ىطصم نيدع شال ةيكرت

 ديلاعفرىف ةلاسر *- بغارلا عور ها“ ىسدقملا ىلع مشلاو يرتصلا مهجن نبا ةمالعللو

 ىتاقلا نيدلاءاوق رع ريمانب بتاكر يهاةفينح ىبال هه ةيفنطادتع هزاوح مدعو ةالصلاف

 نيعب راو عبس ال4ا/ ةنس ماسلا دالب تءدق الاق خلا هلامعن ىلع هللدجلا اهلوا ةنس ىفوتملا

 ةالصل نوعتجم سانلاو ناضمرنم نيرثعلاو ةعباسلا ةليللاف قشمد تاخد ةئاهعبسو

 ىتالص تدعاف عوكرلا نه سأرا| عفردنعو عوكرلاف هدب مامالا عفرو اهائيلصف برغملا

 كتالص ىف كردي عفرت ملول كرمضي ناكامهلتلقذ ىفاشانا لاق يعفاشءا ىكلام تنا هلتلقو

 عفرت ال نا لوا ناكاما كو تا تعفر 06 كيهذم ريع ىلع وه ند وا دسفتالو |

 دقو كلذ نإعنمل مللاقو انيهذم/ىلع ناكنم ضعب همال و قافثالاب ةّرئاح كتالص نوكتىتح

 دسفتال لاقو راكو هتمدخ طوقسىلء افو> لئاطب باحااف نامزنم الايلع ددزتت 2

 قمنالا لزوصكم ئور انلقف. *ليتديف .ةنعو 1 ور ةقينحت ا تهذم ولع كلذ نركلا و 1
 اهلوا ىفنمللا ىونوقلا دج-انب يأ دومحل ةلاسر رح هدرىف كللذ فاص ناىلا لادا لاطف

 هه حورلا ةلاسر ة- ىتانزلا هللادبعىبال - لمراىف ةلاسر ذح هلالاىلع هللادج

 ىذلا هللدلا اهلوا ةئاهعشتو نيعبرا 43+ ةنس ىفوتملا اشاب لاكنب ناعلم ن.دج-ا ,ىلوملل

 سج 9376 ةئس رخآىف ىىوراىعس فو رءلاد# نيناضمراهحرش لا اراوطا 25-

 6 سدقلا حور ةلا_بر ردح لا لاتملا ىلعلا هتيدجلا هلوا ةئامعستو نيتسو

 دحىبا هيخاىلا سفتلا ةعصانىف ىلاعت هللااهفرشش ةكع اههتك ىبرع نب نيدلا يحب مهذب

 ةيؤرلا ىف ةلاسر رم- هلاوحا امق ركذ سذوت ليزن ىودهملا ىثرقلا ركب ىلا نب زيرزعل' دبع

 ١*9 ةنس قوتملا ىبورلا بيطللانباب ريشلا نيدلاجبات نيدحح نيدلا يحل هي مالكلاو

 ةيؤرلاف ىادثلاو ثحابم ثالث ةيفومالكلا قر لؤالا نيبلطم لع اهدر ةئاشاو عدد١

 ناطلسلا ةلودىف اهفلا خلا دراو لكل ةعيرش نوكي نانع هبانج لج ىذلا هتيدا اهلوا

 4 مالسلاو ةالصااهيلع هلوسر ةيؤرو مانملاىف ىلاعت هللاةيؤرىف ةلاسر - ناخ ديزباب

 هيلع هللا ىل_ص ىنلا ةيؤرىف ةلاسر هح ىملدنالا ىلوسلا بيظانانن نج-رادبع ديزوال

 هع نها قيذلاسو 1يه- ةئامعستو نيثالث هس. ةنس ىفوالا ةفيلخ ريحا  مسو

 ىةلاسر 122 مك ئارا زمن ةدلس قولا: [واهركلاب فورا نيسلجا نب امن د لول
 محض واهلا هلامجي قيلياك هللادج دعباما اهلوا ةنس ىفوتملا ىباطللا ىلع نب رمعل م ريالا
 نيدلا لاك ميشلل 5, دايزلا ىف ةلاسر رذ+ ةيركلا ةرئادلاىف ةيفلا زوهرلانم لفقاام اوف
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 م باب ا هو"

 عب رلا ىف ا ا 5 - ا اهفلا اناب نيرشعو 0 همدقم ىلع ىد و عريف

 | باوبا ةرسثعىلع لقد ةزريحو ىهو هدج قح هللد+ا اهلوا نيدلا تل هَ ىزاكلا |

 اهفلا ةئاهعسل و نيثالثو ىدحا توك 0 ىوتملا ى 2 مريع ريب *لا دك نبدوي ىلوهلاو

 هرمذع 0 انتاج 3 اهنم - رذو ابان نرثعو 5 00 ناخ دي زباب ناطملسلا سعاب ٌ

 نيثالثو ةمدقم ىلع ىهو لا رانلاو ليلا روكم م ااهلوا 5: ىزاكلا عراف |

 نيثالثو ة ءبرا ىلع ل حج رحام هيف حرد هيأ حنا عيرلاىف ةلاسر 2ص اياب |

 ىرصملا ىتالط_كقلا دع نب دجا سايعلا ىبال 0 عا ةلاسر وح ابابا

 ىمعملا هللاءاطع ىلوهلل و دعءإ ىعسلاو ن رثشعو ا هرم + ا قوتملا بهاوملا تبحابص

 0 ا دودح قف ىدملا نب وخلا ريبشلا مساقلا نب د# نيدلا ىحم ىلو مالو هنس ىقوتملا

 حعشلانب نيدلا سرع عشلا عجو ىمحلا هللا ءاطع ةلاسر ىبعا ةلاسرلا هذهل حرش ةئاععس

 هجارحمساىف و لا نيملعلاب رهتلد+لا اهلوا اياب نيسشعو ةمدق»ىلع ةإةشم ةلاسر بيقتلادجا

 ىلوملا فنصو هنس ىفواملا دوم نب ىرق» وهو ىمورلا هداز ىضاق نب د نبد و ىلودال
 نيثالثو ىدحا ة با هئس ىوالا ىن اح مريع فقورعملا نورا هداز ىداق نب 53-- نب 55-2

 هككىدج ع اهلوا رطنقملا عبرلا ىف ديزتاب ناطلسلا مساب ابانن رثع ىلع هةر ةلاسر دءاعسلاو |

 ة.سرافلاب اهفلا تحل عبرلا ىف ةلاسر هلو دع خلا رصاقتم نسف سد ا زا ا - وا ةلحل |

 قوتلا وا مل هر نب 2 ل د تيغلا لاحر ةلاسر م 9 ديزي ناطملسال ا

 ىعف ةاثلا نولوط نبال د ىوتسا شرعلا ك2 ولا كاعد هلوةىف ةلاسر -- 2 |

 نيدمحل ه0 نيطايشال ءامسأ ةعنش ةحئافلا ىف نا معز نم درىف ةلاسر رح ةنس ىفوتملا |

 هبوبيسن: نالسر ةلاسر وح 1ا مالا ةحناف نم هللا دج-ا اهلواىنملا ىشر ةلا دلاخح نب رع

 د[ كلوا نال هر ىلوملا ةلاتر جرمشل نجلا مع داع“ هئايعسلاو ةرثع 6١١ دعب

 ديمحلاب رون نماي كدمحت هلوا ةيئالسرلا ةلاسرلا حسش ىف ةيئابرلا تاحوتفلا هاعمو ىعلاملا

 | را نارا ةلاسر د لوس 3ث ةئاعاع' ونيعست ونامث موه نس هنم غيفو ولوقا لاقب حرة وهو لا

 | ةلاسر اح ناب نيرشعو ةعسلو ةقدقم ىلع ىهو ه سها اهفلا هبل معلا ىف ةلاسر هلو ةئايعسلا و

 | لو_صفىلع ةلآلا هذه ركتبملا ئياكبلا راداودلا اميط نيدلاءالعل -) ىزاكلا عبرلا ف

 ا لوصف لع ىهو ا هل الع قولي ادج كلل دخلا اهلوا ءاوتسالا طخ تارطنقم ىلع ىهو أ

 | ةلاسر رح خلا تاوشلا قلخ ىذا هيلدا لهل وا اياب سوف ةعشلع مهضعبل ةلاسرو ةرمثع

 | لع اهف عدوا ةرصتخم ةلاسر ىهو هه ديحوتلاف ق_ثمدلا نحراادبع نب هللاددع نا

 | نب د اهحرشو خلا ىخ كركش هنك 6# اهوا قئاقملا نم ةلج اف عدواو ديحوتلا |

 ١ حرش ىدلا هلل دجلا هلوا ديحوتلا ضلاخ ىف ديحولا هاعمو فشاكلا دهس نب دع

 | ىفوالا ىعفاشثلا ىراصنالا دمت نب ايركز نيدلا نيز !هحرش و. لا نيققحلا رودص |

 ١ ىريزولا بيطخلاب ريبشلا د اهحرش و ةابرلا توعنلاب درفت و ةئادحولاب درفت نم |

| 

 ظ
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 هةأ تأ ءارلا قي

 | اهلوا ىر ا نسل كاع 5- لعالا للون 2 ند --- مش شلل و ا

 | ىو تحاضص بوبا نب دع نب هللا ل ضف مشلاو ا تاوتلا روؤذغلا تا هولا ىلعلا كا ا

 ع كاباو كيعل كايا مهلا اهلوا نارودلاو صقرا|نع هعذم و ىفملا ىدنفا لع ةهض راعم ٍْ

 ةَقِرَدَح ىلا نوران 'نطابلا باكصا نا اهرخآىف ركذ ةيكربلاب اهجرت مث ةدىع الوا اهيتك

 ١ د3 0 ىش نم ل او ب ا لاقاك هءازتو هللا 2 ئش لك نوءعسيو ئش لك

 مهف م ف لحخا َ اهل ا و ليطلاو بصقلاو ريمازملاو ئدلاذ ييضيس نوهقفتال نكلو

 يبست نوعمس# نيذلا قيرطلا بابرا ىلع رهاظلا لها ركب فكك هوديدقو هللا نوع

 ىهتاا #8 دودؤاب ىفاكت نا ىسح تنا ا دوع ىان دوك هج ىادز ىب 2 وع ءايبشالا

 |' نع انا وح اهنتكى ل ليما مشلاو 1 هلاعفا ىلع ىلاعت هللادج دعب اهلوا ةيفوصلا |

 | الم دوو نا اوضالاىف اما و تاذلإ 1 زا وأ ةقيقح ئش نك ص ىوعد لوقا

 : نا 226 نر كاع 2 1 0 اهفالخ ةئاق ةلدالا الا لع هو هتانبا ةهيدالا عورمو ا رلا وا تدل اللا

 ةنس ىفوتملا ىفسالادنب دم نيدلا ناهرب مامالا جشلل هي[ لل نلاو رودلاىفةلاسر قت

 | تأ اعل ,علاو نيتبعشلا تاذ ةلاسر هحح ه7 لاذلا لح ةئايعست و نينامثو نامث ههه

 نوتسو ةسّج ىهو اقول نياطقلو باوبا ةدعو ةمدقم ىلع اعتر ما ىلعلا تاووسلا قاخ

 ثالئىف ىربك ةلاسر ىفوصلا نجرلا دبعلو خلا ىلعلا تاوعكا قلخ ىذلا هادا اهلوا ابان

 لا هتردقب ءامكا كمس ىذلا هني دا اهلوا اياب ني_سجو ةعبسو ةئام ىلع ةلقشم تالاقم

 ىفوتملا ىفاشلا ن ول ع ىذا نب هللادبع نيد لضفلا ىبال ه2: نيكرستملا حلابذىف ةلاسر رقتمح

 ما هدعب ى ال ند ىلع همالسو هنالصو هددو ندع اهلوا ةئاعامو نيعيس وتس 7

 ميشللو ةئامعسلت هيو ةنن ىقوتملا ىناق وتاا نحن هللا فطأ ىل و دلل ع حجذلا ىف ةلاسر لهم |

 ةلاس رزقها تضناماب كدمحت اهل وا ءاوللا ءارما نمش وردمامالل اهفلاىواخح كا نج-راادبغ ٠

 ند رلا درع نب نيس> نب دلا ما س> ىل ومال هي ةيزاربلا 3 درلاوهزاوجو هزي 0 0-0

 ا نباب ٍفورعملا ىنورلادجا انالوملو ةيهاب ىتفملا ةئامح سلو نبرثعو تس 4557 ةنس قوتلا ْ

 / 4 ىلا ركذلاق ةلاسر له خلا ءايدنالا ةثرو ءالعلا لعج :ىذلا هللا اهلوا سردملا

 ىدهازلا دو# نب رام احرلاىبا نيدلا م 2 ةهمالعلا مامالل د مهب نع باوّلاو 0

 وط د هرألا د ةيهذلا ةلاسرلا 2 6-0 جت نيسجو ناك 564 ةنس قوتلا ىناللا |

 ىبا نيدلا ءالعل < مالسالا عا عوضوملا ماتلا عبرلاىف ةلاسر - هج ءارلا 5 ا

 قيليا لج هادا اهلوا ا 0 ىودالا عماجلاب تقؤملا مهاربا نب ىلع نس 9

 ا لوم 1-3 ةعماجلا عبرا ىف ةلاسر هح انأن نس 4 ء8س و ةمدقم ها ىلع ى 0 خا 5 |

 | ىذلا هللدلا اهلواسو.لطبل هه ئمركلا تاذ ةلاسر 15- ىوإلا هللا ةبه نب ليعمسال |

 ١ ناياي اهامس ةنس قوتلا ىانمسلا دجا نبدهت نيدجا ةلودلاءالع 2 ةرصت# ةيسراف"|

 هيلع هللاىلص انس ةونا نيفلاخلا رك ذىف ةلاسر لمَ ىفولا رخآلل بلهعتسملا دنا ركذلا |



 ه7 باب ' اي ه6

 سايس و. رآ 2 اهل وا ةيسراف اه ىفريصلا.هللادبعا و نفلا اذهىف ا د ىهو ةئاعسو

 مه قالا نم نطبو رهظاهف قملا ةلاسر ره ةعاخو نيبابو .ةمدقمىلع اهتر لا ناوارف

 لدح ىف رصت+ع اذه لاق ئذمزرال 2: لدلاو فالطاىف ةلاسر زه8- ىبوبلا اهركذ
 شلل هي[ علللا ةلئ_س ىف ةلاسر ين الصف رسثعانلا هتلصفباوصلا راهظال بارعالا

 ةنس لوالا ىداج رشثع ةثالثف اهءقلع ىرازفلا نجرلادبع نب مهاربا نددلا ناهرب مامالا

 ا قىناودلادعسا نيد نيداالالخ هي لاعالا قاخ ةلئسمىف ةلاسر 1 ةثاهعيسو عبرا ١*7

 اا نال ا د[ ني دل دعس نار ايف رك د 11, توولقلا تاتنم دنيا دج ددباق "اهل وا
 ن1 هكادع مشل هت نزااو فواحخا ةلاسر رح رافسالا 6 ناشاش هزامتحاناوا

 فوكا مدع اهف نينمؤااهدابع ىلاعت هللا فص و ةناةرعثع عنرا ريسفتل 8 0 وراح وصن

 ىجس ار 7 ناخ دلاةلاسر يم -ث) لادلا قع ا هدايع لعد ىذلا هللد ااا وان زاحاو

 اهماوا هيف ىرخا ةلاسرو حاش او ءاملعلا تالخر رقت اهلو لا نيقت لاهدايعل دعاىذلا هلل د اال وا

 لكافالا قدما نب نابع ع ناحدلا ىق هاروت مارطاو لال انيب ىدلا هلل دخلا

 عفن هش له نولعيال ناحدلا برثبا.و داتعا سانل' تنارامل اف لاق بيطنملا ىفاح نباب زيهشلا

 تدح واذ تاننلا اذه هق رعع تضعف هلو اك 0 نم 0 هحدمىف ةلاسر تراظن سوا

 تدنثق سوروم 4 | انام 2 را :ىقالا نيرخأتملاو نيم دقتملا نم هرك كب نم ةيبطلا ب ككل

 0 ةالصلاءامدى ةلاسر مح هعفانم اهيف راد ةرصتخ ىهو ىذا ىبرءلاب هنجلرب لاوس

 انيلع ىلصيىذلا هللدخلا اهلوا نيدل اءاهب نيد 2 ا هيف هيدشتلاو سوهيلع هللا لص ىننلا

 ١ هللدجلا اهلوا هب: ةروثأملاتاوعدلا ىف ةلاسر [:- ةقرو اضيا ئابا رقلا د انالومو ةقرو حلا
 هءادآو ءامدلا ةليضف ىفىناثلا ركذلا ةليضفىفلوالا باوبا ةسج ىلع ىهو لا ماعلا هتفأر لماشلا

 ا ةلاسر ف ثداوطلاث ودح دنع ةيعدا ىف سماخخا ةبحسم ةيعدا قى عبارلاةروثاملا ةيعدالا فثااثلا

 ىلؤملاةي آلا قحريغب نينبتلا نولتقو ىلاعت'هلوقو انلس ررصننلانا ىلاعت هلوق نيب ضراعتلاىف |

 كلملا هلل د | اهيل وا را راعتلا ف صم ءاطعنيب و دن 2 ىرجام اهقين رص باد ورغصا ب وقعي

 ئورشالا مأ ريد جالا سل نب نيدل اءاجس ىل ىلو< ا عي ةفاقلا ةهبسشملا هر ةلاسر 0-1 مالعلا

 ١ ريغل جارخالا نم ريذحملاو مذلاىف ةلاسر دع هئاعاكو نيعشتو سس مكه ةئب هنودا قزوتملا |

 ةلاسر رم ةئايعبرا ٠٠+ دنس ىفوتملا بيبطلا قب رفالا مها ربا نب دج زازجلا نبال هي ةحاح

 عيزا ه4 ةنس ىفوتملا ىفارقلا قاما نيدلالاجج عشلل أ مهصقرو ةيفوصلا ناروديف

 قوتلا باوقعإ ن.نانم مخللو ظعاولا ب مح ىلوملا ىلع اباوح وادر اهمتك ةئايعسل او نيثالثو

 | هلال | اهل وإ ناعلس ناطلح بلر اهتك .ناتس لينسي ريزشلا ةئاهعست و نينامو عست 98 ةنس

 | تالطل ةيقللا ةلاسرلاب اهامسو ةيآلا .هتلاانادهنا الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا

 ا صقرأا مدعل ىفملا ىتفأف اندرو هند امضعنم فت ا ناح ماس ناطلتسلانأ اهف 5 ناقالا

 | نينمؤملا بولق رون ىذلا هللد##لا اهلوا ثان لاك نبا ىلومللو ىبتنا لطاب فيز هاوتفو

 (خا) :



 اسس 00 00 مس

 نا ىف سداسلاو برعلا ةغاىف تسيلو فورالاب ةّيشملا فورااىف سماخلاو برغلا
 ا نوع نا 1 زراا ةلاسر 00 عمل دو ةيقطناا ريغلا تاكراحا ىا نم فورالا هذه

 اهلوا ىنيدراملا طبس رهزالا مماللا تقؤم دم نب دول مهيأ باسطاىف ةلاسر ميكا |

 ظحابلا رح نب ورع ناقعىبال - د_سملا ىف ةلاسر رف+ لا ددعالب لوالا هلل دنللا

 هيأ هاو زننيح مالسلا لع ىسع مكح ىفةلاس ر ر5- ا ةمالسلاكلهتلابهو هلوا يصتخم |

 ه4 اهجالعو ةمكملاىفةلاسر ر- لاهدابعىلعمالسوهللدلا اهاوا ىئاشلا نولوطنءال

 | ه4 ةيلمعلا ةمكملا ىف ةلاسر ريح ىناهصالا بيبطلا نجلا دبع نب دج ةبودنم نبال |
 ١ لئاواىفهداز ىربكشاطىلوملاو ىنامركلا هذيلت اهحرش ةرصتخم ةديفم ىهو نيدلا دضعل

 | نيدلا نيعم | وظن تأ ةيدم#ملا ةقرطلاىف ةيلجا ةلاسرلا ريح هتاموض ومىف رك ذاك هلاح

 ةئاهعبسو نب_سجو ىدحا اله١ ةنس ىفوآلا ىلنحلا مق نءاب فورعملا 0 ىلا نب دع

 ه9 ةتئلاو ودلا سامالا نوما" نب لق نب نجح راادرعا هه ةماعلا ةمهش لحىف ةلاسر 1

 ١ نيهاش دمت ىلوملل -ه: ةلللايف ةلاسر رفح داجاو اف نسحا ةئاهعسنو نيرشعو نينثا
 ] ما ةلاسر ة25- هسرب, ايضاق ةئاعامتو نيثالث م٠8 ةنس دودحىف ىقوتلا ىناكبلا دح

 ١ ةلاسر ا- الصف مذ ع ىنثاىلع اءتر هس قوذلا لود نيدلا فيس نب نيدلارذق ةيسراف

 | مرلو ةنس وتلا ىحشوقلادو2ن ىلع ن.دلا ءالع ىلومألو هداز ىربكشاطل 4: دخلا ف

 ىركلاة يشالا ىف ةروك ذا اث حاملا ف كفارعشلا ديسلاتالك اف ققح ةئاعامو نيعيسو عسل

 مهم ةنس ىفوالا قيئزالا نيدلا بطق نب دحح نيدلا يم حشلل هيأ ةيلج- ةلاسر يطع

 ةلاس رو ىورهلا ديرشلا مالسالا يشل -هنتإ ةيودحلا ةلاسرلا ري ةئامئامتو نيناعو سجخ
 | لا بطلا لع ناسنالا مهلا ىذلا هلل دخلا اهلوا مهاربا نب دمحل -ه) اهماسقاو ىخلا ىف

 | ةئاعامتو نيعيس ونينتا ملال؟ ةنسىف اها ةتايعشل و ناع اة: ةنم قولا قاوذلا قيدصلا

 ا وهنا دخلا هلوا احوز“ ذك ىراللا ىلع نب د نب نيسح ندلا لاك لضافلا اه رش

 ا ةئا عسل و ةرءدع ا 51/8 ا 8 هاو ءاروزلا قيقحت هاك*و حلا دماح لك ناكل دو

 ْ ىف ةلاسر م فلاو ةرثع نا دس حرشلامتاو درك ميش الذم اهح سن مث |

 نب سال لأ مرا ا ناظس نب ج ةلاسر خم اثايلاكنال ل ع سقع شض و> ْ

 ا ىلو شالا ليفطلا نب اك 2 قوتملا هلبز نب دع نب نيسح روصنموأ اهح رش ءاميس ا

 | ناورهنب دج نب دج |سايعلاىب ال هه رعشلل ةدودسملا تاءاضخاىف ةلاسر ضخ ديس و عال

 السلا هيلع رضاناىف ةلاسر ر»- نيّثامو نيعيسو تب ؟ا/5 ةنم لق تييطلا ئخ رشا |

 عبرا م/م هي ىفوالا ةيلماكلا ماماب فورعءملا دع 50 نيدلا 0 مل يأ هايحو

 | نيعست ونام ه4 ةنس ىوتملا رومثملا طاطخلا ىىصعتسملا هللا دبع نب توقايردلا ىبالو ةنس



 2 باب 1س 0

 باهولاديع ىللضا_فهللو ا هداز ىضاقلو دمخ نب ىدوم نيدلاح الص ةمالعلا لضافلل

 ةلاسر هلو عثادبلا ماليه دي دتحا اهل وا بتاونا ةرشعو ةمدقم ىلع ةكرت ىلهلاوعب فوورعملا |

 تاق واىلع هدايع علط | نماي كانا هلرا اهح د 2 قير ةلاسر امو ملصا ىرخا بيملا |

 ةينيدراملا ةلاسرلا ةلورقملا هلياسرنم تناكو تال آلا عفنا بيجلا عبرلانا اف ركذ خلا ةدابعلا |

 )ا اياب نرذدعو ةقدقم ىلع بدنرو اءاع دازو ايحلصاؤ اريثك لاخ اهنم عضاومىف عقو نكل ا

 | ا_هحرش ابان نرسذثعو همدقم لعئهو ىنيدراملا ن.دلاردب مدد --1 تيا ةلاسر 00

 أ نيلاعلابر هللدجلا اهلوا ةئامعشتو نيعست ةنو١٠ ةنس ىقوملا ىطابنسلا قاطادبع نيدجلا
 نيعبراو رس 74د ة:_س اهفلا ىلوزألا نب نيدلا سعثل أ بئاغلا بدلا ةلاسر :-

 | ةلفرلا دبع رم ىاندلا كو حا وابواستم اهتفطمحلاةموسقم ةرتاد فصن ىهو ةئاهعبسو

 | هللاديء ىبا حْشللو ابا نيرسثعو دنس ىلع ىهو خلا بويغلامالع هللدلا اهلوا ىرورغضلا

 ةسج ىلع ىهو ةئامعبسو نيج ال٠6 ةنس ىتواملا ىزااصح رلادبع نيدجلا بابشا|نب دمت |

 ةلج- نم 1 0 ىلعىبا ةلاسر نم لكيلا الو مت ةلاصر هكليق دح ويم لاقو اياب نيعست و

 ١ فشك اهاعسو ةلاسر ىزملا عضوف اياب نيعست ىهو تال آلاب لمعلاب تاياغلا و ىدابملاب ىعسملا

 يال لح ايلا ويلا دجن مشل هي ةيوحا ةلاسرا ون كيحلاب لمعلا ىف بيزلا

 هيأ ردصملاب لصاحلاىف ةلاسر ع هه ءاملا 12:- لا رونلاىلا ةلظلانم حلا حيرخلا

 راث الاو لاضفالا هنوكت ردصع لعج نم ناهس اهلوا ىراملا هاشدان ريع ريهشلا لضافلل
16 

 | ةلاسر 25 راداظنالا ح راطم ند ىهو ىرصلملا ل اضرااىبا نيدلا ّىئرسس مجشلاو خلا

 | ةتالمسلاو  نسدرا هك. نتن قوثملا ريزولالاك نيناهلس نب دج ىلوملل هت لاملا قى

 نيح ىراصنالا 80 النا اهتك دو رع تا 1-7 راخلا رزوالانم مالا ةلاسر م

 ع تام والعم روشا 2 ةلاسر 0-1 الع ما ءادمد اهلوا ةيكاطنا ءاضق نم هلع أ

 ن.ند رااديع نويل دئامعسلا و ىدحا 65١ 2 قولا ىلاخحا دجانب مساق نيدلا ماوقل |

 مشل هه بحلا ةلاسر >- ةئاهعستو نيرمشعو نينثا 508 ةنس ىفوتملا ديؤملا ىلع |

 هتلدلا هلوا رصتخع ةئاقسو نيثالثو نامث 5*م ةنس ىوتملا برع ني ىلع نبد# نيدلا يح

 ا را خش 01 كدلك «ةلاشت ا ا هنك هلا فرعي نا هريغ نع 52 ىذلا

 ةلاسر ١-0 ةئامعلراو نبرشعو ناع :؟م ٍةنس قولا ءانيس نب هللا دبعنب نيسح ىلع أ

 هيايفاعلاو نيرا هع ةماعلا اشأن "لاك نبا ناولس نتدجتا ىلوملل تمي[ ريا دحف

 اع دروا رصتخع ا_ضنا ىلازغلا ماماللو ءانيس نبال هي دود_-طلاىف ةلاسر

 ءاني_س نال 0 فورالا ثودح ىف ةلاسر :- ةفسالفلا اهقلطا ىتلا ءاعمالا تاشرعت

 ثودح تبوس َّق قنادعلاو توصلا ثوددح ايس َّق لوالا لوصف 0 لع ىهو

 فو رح ند فرح فرط ةكرطا باي_سالاىف عبارلاو ةروخا حيرشتف ثااثلاو فورملا |

 ) برغلا 1

 1 بي ميسو وسو موس د



 ه5ا/ ق7 ءارلا وح ١

 ناورمه نيدمج نس دجا سايعلاى بالو ةئا_يعسلو نيرقعو نينا تا 0 ىفوتلا هداز

 نيناهثو عبس ؟81/ ةنس لتق هلةيامالام ىلا مسقنب هلاىف د#نب ناتسبل و ىدحرسلا تيبطلا

 ترشتنا ىناوحخحتلا رع ىلوملل 1 يذلا دوهعلاوةينامزلا ىزلاىف ةلاسر نيّثاهو |

 بتكو هيلا هلسراو هيلع در ةمححتوا انالوم بتكف قامالاىف اب ىذقلا عقوو قاف الا

 | تاجا دق ىتاوحختلا ىوقتلل برقا وه اولدعا ىوتفلا هد ىناوحختلا درفتدقو هرخآىف

 م مسلحا ىف ةلانس ع هروط_سدو هن وتكم ةهدهع نع جرخو هروبرصو هم و3 ص نع

 6 لعملا ةلاس رز ةئايعسلاو نيعبرا 5٠ ةنس ىفوتملا اًشاب لاكن ناولس ندجا ىلوملل

 | هماسقأو عم اةلاسر م نر[ عسل وةرشع ترو ةياا ل قوتملا ىديا ىديسو رق ىلودلل

 نافيا ةماقمنع ةارت ىذلا ريدا اهلوا لي اكيمنب جارح نيف ريصأ م هغيص و

 نيدلا ماوقل م دال عتم عضاومىف ةالصلا زاوح مدعو ةعحاىف ةلاسر م ما لاثمالاو

 | الوسر ندلالالطو ةثنا_,غبسو نيمو نام لهم ةنس ىقوتملا ىتاقتالا رع ريما تانك ريما

 ىف ةلاسسر نيدلا جب ئضذاقلا فنصو ةئامعبسو نيعستو ثالث /و* ىنوتملا ىناتتلا دج-| نب

 | ىفوتملا ىزاريشلا دوه نيدلادامعل هي ىنيح بوجيف ةلاسر رقي رمصم نم نيعض وم ىف هزاوج

 نه ىرورسب صاخملا نانبعش نب ىفنطصم ىلوملا هلقنو نيدلاءالعب فورعملا هللارونلو ةئس

 هجرخا جر فالا دالب ىف ناكهندعمنا هيف ركذ هتار رصتخم تفل لداوةكرلا كيل

 ةيفخالا مهرايد نم نود رمال كلذ لبق اوناكدقو دئاعسل و نيس 6م .٠ ةنسو رامملا ضعب

 | نإ رك ناعلس ناطالسلا 2-2-1 ىرورسلا دعب ىف هصاع قاليكلا سعاش اضا هجرتو

 هج زتناو ةيسرافلاب ىتاليكلا-ناح رفظمل روكذملا : هللا هجرت ىئدنهةلا_هرلا لش

 هيف بنطاف وطسرا هللاش .لحر وهو جم رفالا نم هحرخانه قاو ”ئثشب تسيل ىرورنلا

 ميشا هي[ هتيقو هصاوخو هعاوناو هسانجاو ىتاويملاو ىتدعملا رهاوجلاف ةلاسر رن

 نيعبراو عست 8/49 ةنس ىفوتملا ىتافكالا نباب نيبشلا ىراصنالا دعاس نبدح :ندلا 2

 4 قرافملازهو+لاىف ةلاس رزه -ندلاد هجازخل اهفلا هلاضفا هافك هيدا اهلواةثامعبسو

 هلوا ىناودلا نيدلالالجةمالعلا اهحرش ىسوطلانيدلا ريصن ةمالعال هتابثاو لقعلاب ىعحملا

 ظ سامر كلا نيسحنب فسوب ىلوهلل هه: داهلاىف ةلاسر زم- خلا قئاقللا عديم دج دعب
 )ا اهاع ظرفدقو ىضاقلا 5 ىردا ةلاسو هيف هلو ةئايعسل و 0 قاوذلا

 ق داهلاةلاسرزه- فلا ونيسجو ثالث +١٠١6 دنس ىفوتملا ايرك زنب يح مالسالا 0

 هجاوخ ىلوملا مهنه مورلا ىلاومل 2[ ةهلا ىف ةلاسر يل- لا نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا لضف

 هداز تيطخ انالوللو لتسك مالك فزت هداز لت للجصلا اب الاوكزو هداز لضفاو هداز أ

 لاوولل 1 ةلقلا ةهحى ةلاسر 1 هداز ىاق لومللو قوسماسلا ندح ىلوهللو
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 ةعصولا جاتحا هريرقتىفو هنعباوألل ضرعتدق ىيطلاو باحصالا ضعب لكشتساف اوقش

 دم هه ثالملاىلع رسدبلا ليضفتىف ةلاسر ردح لكشم هنا صالا رهاظو رظن نسحو ركف

 ىذلا هللدلا اهلوا ةعاخ و نيدصقمو ةمدقمىلع ىهوةنس ىفوتملا هاشداب ريماب ريهشلا نيما

 ىبسلا ند رلادبع نب رسام ىبال 5: برعلا ىلع ىلا ليضفت ىف ةلاسر ف لا همالك
 ةغالبلا ةقيدحىف منملادبع بيطلاوبا درف ءالغلا نم ةعاج هيلع امدف قسفو اهف عدتا لق

 ىف فراعلا هللادبعوباو قلخلا عيج ىلع برعلا ليضفتىف قحلاب لالد:سالاىف ناورموباو

 ىف ةلاسر ر- نيرخاتملانم ىطانرغلا سرفلانب منملادبع دحموبا هيقفلاو قرابلا فطخ

 دج جشلا هيأ ديلقتلا ةلاسر رين ىتاجرللا دحح نب ىلع فيرشلا ديس < مولعلا سقت

 لا هلاون ىلع هلدجلا اهل وا فلاو نيعبراو ثالث ٠١5 ةنس ىنوملا ىراصع#الا ىؤرلا

 عبرا 844 ةنس ىفوتملا ىننللا سرفلا نيدمحم نيد نيدلا ردي جيشلا ا عنامت ا ةلاس را

 نبال هه ىدنه رملاىف ةلاسر »8+ اضيا ىرخا ةلاسر هناهربىف هلو ةئافامثو نيعستو

 ه4 ةيولوملا نأ ىف ةيهئزتلا ةلاسرلا زو ىتاهصالا بيبطلا نجرلادبع نيدج-ا ةيوذنم
 ىذلاهتلدجلا اهلوا فلاو نيعبراو نينثا ”٠١4 ةنس ىفوتملاىول وما ىورقنالا لرععسا شلل

 اهاوز فذح ىلازغلادجعا معشلاىلاةب وسنملا ةلاسرلا ركذ حلا لاملاو ديحوتلا لها نم انلعج ١
 ثالثو ةمدقم ىلع كو هر اناو> بكف مهارإا ميشا اهدرف امش تاض شو ا

 بابىف ىراتلا حرش نم ة-ثيملا بعل هحو ضرعملا لقنو تاضاريعا سو تالاقم
 فورعم نب نيدلا قت ميلا ه2 راوتلا ةلا_سر ر#+ نيديعلا باتكزم قردلاو بارما

 قشمدلا نالسر ميلا يأ ديحوتلاةلاسر رمح ىضاق ىعنصب فورعملا مهاربانب هتلاعنصو

 8 ديعولاو ديدهتلا ةلاسر رح نالسر ةلاسر ىنعي ءارلاىف تأت ايركز ىضاقلا اهحرشو
 ىلا_مصالا دهازلاب فورعملا ىيزاوملا دلاخ نيد نيىلع نيد#ت ريخلاىبال ةالصلا كراتا
 هريفكتىف ءاحاهفلوالا باوبا ةعيسىلع اترو غاراوغالا هتمظعل تحس ىذلا هتيدحلا اهلوا

 سمالا لصي ملنءو ىلصب نوف عبارلا املع ةظفاحملاىف ءاجايف ثلاثلا هلتقىف ءاجاهف ىتاثلا |

 ةالصلا لئاضفىف ءاجاهف عباسلا ةعامجلا كرات ديعوفف ءاجاتف سداسلا علا فام ىف ءاجاهف

 ةمكملاب هجوتملا كلملاريش. دراىلا 4 مكملا تساهاج ةلاسر لقمح مهيتإ ىلا مح خلا

 9 ه1 جالا ا هي 0 د -

 نا 53كم 2 قوتملا هداز ىركشاطب ريبشلا ىقطصم نيدجا ىلوهلل مهلا ةعقانإا مواعلا

 ةلاس رز -ةماخ و بلاطم ةثالثىلعامتر لا نانملا ني#ملا كلملا هيدا اهلوا ةئامعست ونيتسو

 تاعوضولاف اهركذ ةيفاوةعفان ىهو د2 نب دوعسم نب دذت نم دلا ف رمل هن ةلاقلاو ريا

 هءابساو مادا ىف ةلاستر رمح لوقلاب اضيا هلةقيلعت املعو ىدنواعلا نيدلاهبارمس حشللاو

 هنأشى امو دارا ةلاسر 1 قيزفالا بيطلا مههاربا نيدجا رازلانبال ه4: هحالعو

 ةعو2ىف ىلنطحا ىدمرتلا دووكشسم نب ده نب فسوب ندلا لاَ د داسقتلاو هالصلا نم

 ( كال



 نيدلاردب نب دمحملو ةئايعسلو نيعبرا 45٠ ةنس ىقوتملا اشان لاك ناب ريبشلا ناولسن دج |

 هلاك 1 فلاو ىدحا ٠.١ ١٠ 8 قىقوتملا 0 ىناحلا ىراضدفالا ىتورلا ىلا

 ْ قشاع كمال فورعملا ىسبكلا ىدلاظادجا نس دمح هاش 1 ةفرعملاو في رعتل | عم ىف

 | ةلاسر رظ- قئاقملا ةفرعم انمهلا ىذلاهتيدجلا اهلوا طومس ةثالث ىلع اهلعح ةنس ىفوتملا

 بودحوو هلمرح 5 ىنغتلا ف ةلاسر ع راو د نايس 5 1 لاك نءال د تيلغالاق

 اهلوا ىنورلادج-ا ميشللو ملا مالسالل اناده ىذلاهللدلا اهلوا ىناكربلل هه[ ةبطخلا عاتسا

 ىلع نجلا ىلاعتو هناك هلوق ري_سفتىف ةلاسر ردح ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلاهتلدجلا
 ةلاسر ز©9- ىوتسا ىذلاهتيدلا اهلوا ىتاشلا ىلومللو نواوط نبال ه7 ىوتسا شرعلا |

 تال 0 قونملا هداز ىريكشاطب ريبشلا ىنطص» نب دك ىلوملل ع ءوضوااذيا ريسفت ىف

 ريسفتىف ةلا_سر 12:- ةيآلا مكقلخ ىذلاوه ىلاعت هلوق ريسفت هلو ةئامعست و نيتسو ناعث |

 ىف ةلاسر 8- ريسفتلا ىف هتراهم اهف رهظا ىبانيسلا مهارا نب سايلال هي تاب آلا ضعب |

 نب ىلع فيرشلاد يسال 5( مهسفناىفو قاف الا ىف انتانآ معزس ىلاعتو هناحس هلوق ريسفت |

 ىلاعتو هناحي# هلوق ري_سفتىف ةلاسر رذ- ةئاعامتو عبرا 8١4 ةنس ىقوتملا ىناج رجلا د |

 ةلاسر و- 1طا تاي آلالازئاب هتينادحو نيب ىذلاهترد+لا اهل وا ىواضدبلاو ىرسشخمزلا دارم .

 مالطا دبع ىنوملل 1 هلهللا ض رف ايف 6 0 ىنلا ىلع ناكاَم ىلاعتو هنادس هلوق ريسفت ىف

 ةسردع اسردم ناكامل اهتك خلا روطساارودص همت ونام نسحا نا اهلوا هداز جاب ريهشلا |

 ميشلل أ ناعالاو رادلا اًووبت نيذلاو ىلاعتو هناحس هلوق ريسفت ىف ةلاسر وح اشاب ىلع

 رهظا ىذلا هللا اهل وا ىلاعت هللا اهفرعش ةروذملا ةندملاب بيطخلا جافخلادجا نب دمت

 حلاك رصع ءاطع اهل ظرقدقو ةمتاخو دصاقم ةثالثو ةهدقم ىلع اهئتر حلا هتايآ ىناعد رارسا

 ا ىبال 1 راتك وءاشام قاح كبر وىلاعت وهناك هلوةريسفتىف ةلاسر 1 هريعغو ىمدقما ىلع

 ا دمت ىلوملل هموقىلا احون اناسرادقل و ىلاعت و لناس هلوق ريسفن ىف ةلاسر 0 لاعلادمخ

 لها ضعبل 4 ليللاب مكمانم هنايانمو ىلاعتو هناحس هلوق ريسفتىف ةلاسر >> ىتاولا |

 انالولو ةئامعستو نيتس 45٠ ةنس اهفلا ا نيفراعلاب واق ظشا نماي كدمحت اهلوا قشمد

 2 كبر تانآ ضعب ىتأيمون ىلاعتو هلا_ك# هلوق ريسفتو ةلاسر ريح ىناثشلا نيدلاءالع |
 لها ىلعو ةلزرعملل ةح اهنوكل ناخد# ناطلسلا رهاب اهنتك وسخ ىلوهلل .ماعنالا ةروسىف |

 فاثكلا بحاص دارم فثشكو لاكشالا هذه روك ذملا ىنوملا لحدقو رهاظلاىف ةنسلا |

 نيوثلا ند ندم .نيريلادبع نيدلاىرسسأ ةلاسر هيقو هوجولانم هاركذامف ىواضدبلاو ا

 ندلااماف ىلاعت و هنا_كس هلوقىف مالنكلا ةئاعامثو نيعبسو تس ملل ةنسىف عقو هلا اهف

 (نإ 2 > يصح

 | ىدحا ةنس ىفونملا قالطسقلا قطصم نيدلا ملصتم ىلوملل -هي] ريه_لا باعصال اتصف |
 هر ادادنا هن اولعحتالف ىلاعتو هناح# هلوق ريسفتىف ةلاسرل#- صياوغ لحم وهو ةئامعستو |
 ٠١ نييعتل ةرائطسلا نيزادملا ىدحاب !:.تردم هنوك لاح اهقالع هدا ز مشل رييشلا دجا ىلوهلل |



 سه باب م 03

 بلطلا ةيامقق هركذ نوصملا سسلاهاعمو ىدلخلا ىلع نب سهدبإ اهح رش 1-3 ريدك الا

 ىف ةلاسر ردح هق] ءانلا رفح للا تاءونصملا بئاحع هتيونرب تدبش ىذلا هتيدخلا اهلوا

 678 ةنس ىفوتملا انيس نب هللادبع نب نيسح ىلع ىبا سيئرلا ممشلل هي[ ماسقنالا ئزجحي
 اكلي قولا دجلا ميشلاو ىبرعي نبال ه4 تايلخعلاةلاسرب زض- ,ةئامعب راو: نن رمثع وا ناك

 باسملاىف 4 سينحلاةلا_بر 15- خلا رونلاىلا ةلظلانم سلا جرخا ىذلا هللدللا

 لأ ماعلا بر هتييدحلا هلوا اجو زم اج رس, فيوررعم نب نيدلا قتءاسهح رش ىدنوا_ضعلل

 لزنا ىذلاهللدلا اهلوا ةن-س ىفوتملا دولا فسون نب قداصل 8: ديومتلاةلاسر رمح

 ىف ىناثلا ديوجملا ناي ىف لوالا لوصف ةعبرا ىلع ايتر خلا هاعم ةغالبب اممم: نآرقلا

 دج.ا ىلع ىبال ه6: د_جلا ريبدتىف ةلاسر رين تاغالاىف عبارلا ندللاىف ثلاثلا:هبوجو

 هلو هباهحا ضعب ىلا لئاسر ثالث ىهو قاهصالا:بيبطلا ةيودنم نب نجح رلادبع نب

 حوصنلانب د.جلاديع 2 -ه بابلالاىلوا ةركذت ىف هلاسر لَ رفاسملا ريبدتىف ةلاسر

 ملا ءالعلابولق رون ىذلا هللدلا اهلوا َديآ ردع ىنئادجوف ريسفتلا نم اهعج ىتورلا

 دوج نب دع .نيدلالكا مذا 4 هريغ ىلع ةفنضح ىبا بهذم مججرت ىف ةلاسر 1

 قنا زعلا نب دمت نب ىلعل در هيلعو ةئاهمبسو نينامو تس المك ةن_س ىقوتملا ىتراابلا

 ةثامعبسو نيع_سشو ثالث الو ةنس ىقواملا تلا ىتابتلا دج. نب الو_سر نيدلالالجو

 لع ةراعسالا ماسقاىف دنس قولا شيلا :ئدنقرعسلا مساقلاىبال تق ةيحشرت ةلاسر رقم

 عبرا 45+ ةنس ىفوتاملا ىنيارفسالا دع نب مهاربا نيدلاءاصع اهحرشو دئارف تس

 ةلاسر 1س عيعسللا تح ىف عيصرلاةلاسر زم- ىناهصالاديعسو ةئاهعستو نيعبراو
 تاجعي_ثتااىف ةلا_در :- نج رادع نب دج-ا ةبودنم نبال هه: نيعلا تاقةبط بيكرت

 دا هلو هللركشلا اهلوا ىتاودلادعسا نب د نيدلالالل هع ةالصلاءامدىف ةعقاولا

 ةلا_در هيف ةعاج نبالو ةنس ىتواملا ىزاريشلادوحح نيدلادامع هيأ ميس فنلاةلاسر قم

 5 قيدصتلاو روصتلاةلاسر رح لا ةالصل اهدن ىلعو دحلاهل اهلوا ىوفصلا ىسعلو

 قيدصتلاو روصتلاىف ةلوملا انتلاسر ةعلاط# هيلعف هثحابم ءانثا ىف لاق علاطملا حراشل

 غلب امل ءقرظلا ضعب نا ىكحو ءاعسالانء مسالا اهل سيل ءاقنعلاك ةلاسرئاهذه كفنصم لاق

 رذتعاذ ععسنم كصضف ا انتلاسر ةعلاطع هيلعف ارق حرا_كاىلع هتءارق دنع ماقملاهذه

 ىلرسيَتب ملو ةارهلاىلا انهجوتامل قيرطلا ىف ىنه تعاض اهناالا ةدوجوم تناكاهئاب حراشلا

 فوضتلاف ةلاسر زيذ- ةئملاو دجخلاهللذ ا_هتعلاطو اتكلم ىنا لوقا ىرخا ةرم اهفيلأت

 نام ىو ةنس ىفوتملا ىتالادجلا نب نج رلادبع نيدلارونا 4: ممهذم قيقحنو هلهاو

 ه2 ةالصال ناكرالاليدعتىف ةلاسر رح كلم نب فيطالادبع ميلا و ةئامئامثو نيعستو

 ةالصلاليدعت اهبف جرداو فلا ٠٠٠١ ةنس اهفلا هسربب ةعلقلا عما ظعاولا ىدنفا نسل

 ىلومال هيي تبيرعتلا ف هلاسر لف- تاوعسلاو نيضرالاتاةيط ىف دوبعملا هتلدلا اهلوا

 د0



 هع ه7 ءازلا 2

 ةئامعست و... ةنحس ىفوتملا ىنطل انالوم 4 ناعالا قيقح ىف ةلاسر رؤ- هك ةيئاهربلا

 هللدخلا اهلوا ىتاودلا قيدصلادعسا نب دهم نيدلالاللل ه8 نوعرف ناماىف ةلاسر رح

 ه5: ناوخالااما ةلاسر ريم نيتساركىف ىراقلا ىلع ىلوملا اهحرشو بات اذا هدبع ةبوت لباق

 دإوببلاءاب نوك ىف ةلاسر ردح هك ءابلا هع فلالا ىف تقبس -ه دلولااهعا ةلاسر لقيم

 ةئامامثو نيعستو ثالث م* ةنس ىفوتلا هداز هجاوخ ىلوملل اهثيدح ىف عي ةسبالملل

 هللدلا اهلوا ىنوصوقلادح نب دمحل هي ةيقايرلاة ب ودالا و رهزلا نابلاىف ةلاسر يم

 نبال -ه: هابساو هايلا ىف ةلاسر رفح ةعتاخو لوصف تس ىلع اهتر ةلاسر نيملاعلابر

 مهاربا مثل هه تايلدبلاىف ةلاسر زي بيبطلا ىنامصالا نجح رادبع نب دجا ةيودنم

 ىلودا تيب ىكرإلا ةلاسر لضح فوراس لع ةجرم ىررتلا نيبسلا دال تنس
 ابتك ةلاسر ىهو ةئايعسلو نينامثو ئددلا م١ ةتس قوتملا ىلكرلا لعرب نب 23

 ىلع تايداقتعالا لاجا ىلع ةيوتحم اهنال نايبصلاو ناوسنلاو ماوعلانيب اهعفن ميل ةيكرتلاب

 نيوملا ماساو هلايرقاو هدالوال هااصو نعح ىف قالخالاو دعاجلاو ةن_كالقا تعهدت

 نيعبس هلا« ةنس ىفواللا ىونوقلا ىردصلا ىلع عشلا اهحرشو ةنس ابرقت اهنا نيعججا

 ديز نب رفعح ديز ىبال 4 ىناهربلاةلا_بر ر- اجوزمم اضيا ةيكرلا ناب ةئامعستو

 نيداالاللل 2: ةيععلاق ةلاسر ؤ- ةئامعبسو نيعستو ثالث م9 ةنس ىفوتملا ىفاشلا

 ىف 5 ئرصبلا هلاسر ره ةنس ىفوثملا ىنايتلا ىننحلا ىريثلام سون نب دج-ا نب الوسر

 اراد ىنعي ريبكلا تصضلا ىلا سيلفار نب مكلابييطلا م4 طارقب ةلاسر تح فئاطللا

 سدطارةمد ةئدم اريدنا لها ىلا ةلا_سر هلو سرفلل همانا ىف ض عامل سرفلا كلم

 نسا نب ئطصم لضافلا ىلوملل ه2 ةيئيطتطسق ةعلقو هيفوصايا ءاب ىف ةلاسر ريم

 شيكل ججعبلا ىف ةلاسر 1:- ةئابعستو نيعستو عست ةو4 ةنس قوتملا ىانكلاب فورعملا

 نيعي_سو قرولت ةرب/خ ةئاس قولا ةفيلخ كدلك ريبشلا ىشح ب مهاربال د اهعرحنو

 ق شي رعلا لظب اهائمو اهخرت 2 ةلاسر ىل نا نب ىلاحلا مهاربا ضنا هنمو دءامعسلاو

 ىزوغاشنفلا سوداشرا ىنعا ةعاتلا دعم نحاص هركذ دقو ششللاو جملالح عنم

 اهحرشو هتبجأف اهناعم ف-ثك قاوخا ضعب ىنم سلالاق ةءا_نصلا ىف همالك لقنو

 هلاسر مح ةئايعيس و نيعبراو عبرا ,6 ةئَس ةحلاىذ نم لود سعلا ل ئاواىؤ ةرهاقلاب

 اهدك بيطلا ىامصالا ند زادبع 0 دجا ةيودنم نال --] هقاقش جالعو ريساوبلا ىف

 | مذقتلابو ىلعا هللاركش اهلوا باونا ةعيس ىلع ةيكرت ةلاسر اضنا هيفو انيش ني سا رلاىلا

 دوعتسم نا اه ئدزيكقتلا نذل مشلا بقانميف 4 ةيالاةلا_سرازن- لا ىلوا

 2 هفراصمىف هفرصت ةيفيكو لاملاتدرىف ةلاسر ر»- ىتاجر لا فيرسثلاديسا وأ ىراخلا

 1-3 مشلانم ةعببلا ىف ةلاسز ع ةئاعامو نينا و سَ مم د قولا قرح ىلوملل

 ىميثربلا نوي ةلاسر - اضيا ةيسراف 86 ىنادمعلا ىلعاو رفعج نيدلارو ع ةيسراف



 ىلع اهلعج ةنس ىفوتملا نيدلا بطق نب د# نب ىلعىبال 6: رفكلا ظافلاىف ةلاسر رم

 نيدلالاك ةاضقلا ىضاقل ىسراف اضيا اهفو لا اندشرا ىذلا هتيدّلا اهلوا امون سثع ةتس

 ىناعملا ءازاب تعضو له دفافلالا نا ىف ةلاسر زؤدح ىضش هلاق ةيناخ راتتلا ىف هركذ ليزلا |
 تس ا/ه5 ةنس ىفوالا ىعسلا ىفاكلادبع نب ىلع نيدلا قت عدلا 2 ةيج راخلاوا ةينهدلا

 .ىلج قح#أ ىلوملا اهبتك ه6: نونف ةثالث نم ناحصمالا ةلاسر رفح ةثامعب+و ني-سجو

 ىرانفلا يح ىلوملا نيلضافلا نيرد_صلا ةريضح اونحماو ليفارسا نباو ىزوملا نباو

 هحراتىف ليقف ىلع قدا عج رف نمصلاىلع كلذو نفىف مون لك مايا ةثالث ىف ىرداسقلاو

 ريخ ةكاف هتلاسر ىف هداز ىوج هدكح ام لوا وي ردفرشا هزدك ىنحران مديد #

 قمعسا ةلاسر لواو لا ىندنملا نيدلالك ١ ىذلا هللا ليفارسانبا هيشك اه لواو 0 |

 2 وتلا نم ىوارلا نعط ىا ثحملا اذهىفو لا فئاىتلا رودص ىلع بتكي مالكلا ريدخ

 ىوجن.ا ةلاسرىلع درلاو لا هتدمح ءادمىف ري# نم ناح# اهلوا يرانا ىلو حال ةلاسر

 اذهىف ةثالثنو_:فىف لئاسر مهلو هقروىف هداز ىوجل هنع باوجلاو # ىبلج قمال
 ركبىبا نب دوم نيدلا جارمسل 8 لوصالا ىف ضراعتلا ةلثماىف ةلاسر رهد- ناحمالا

 طخلا ءالماىف ةلاسر رح لئاسم ىهو ةئامئامثو نيناعو نينثا 889 ةنس ىفوتملا ىومرالا

 اكنملا مالكلا عضو هماهلابهليدجلا اهلوا ةرصتخم ىودعلا ىردعلانب دمحل -ه) ىبرعلا
 يح نب مههاربال 2[ اهفراصمو اهماكحاو اهماسقاو لاملا تدب لاوحايىف ةلاسر رفح حلا
 ةلاسر رح ىناقعلان اخ ناهلسن. ئطصم ناطلسلا مساب اهفلا ةنس ىفوتملا هفيلخ هددب ريبشلا

 ةلاسر ر5- لا تعو هتيعن تبظع ىذلا هللدجلا اهلوا ءانعلا ضعبا - ةماعلا رومالا ف

 ةلاسر ر88- نوسروط نب قاباادبعل ةيكرت مهددعو مالسلاو ةالصلا سلع ءايدنالا ىف

 بوقعيل ةيسراف - ةسنالاةلاسر ٌرظف- ىناج را فيرسشلا ديسلل < قاف آلاو سنالاىف

 نيدمحل -ه رمقلاقاقشناىف ةلاسر ردح دنيبشقن نيدلاءابم تالكىف اهعجج رولا نامع ن

 ةلاسر رح 1ا نيملاعلابر هللدجلا اهلوا ادتك 'نسح دلول اهفلا ةنس ىقوتملا قنملا لالب
 مثل هيك راونالا ةلا سر 2- مكملا ىسوطلا نيدلاريصنل >6 تاءاعشلا ساكعنا ىف

 لا هعدبمو لقعلابهاو هتيدمخلا انذإ :رضخ رورخلا نع نب لع ن دع ندلا ع

 ىدنهلاناطلس ن ايركز نبنيدلا جات ل ه2, اهععط ةبفيكو ةمعطالاعاوناق ةلاسر 1ق:-

 لامكب ريهشلا ناهلس نب دجا ىلوملل هه سبللاو سبالا ةلاسر ضح ةكم ىفوتملا ىدنبؤقتلا
 بابشل 60 فورظملانم اهفامو اهماكحاو فورظلاو ىتاوالاىف ةلاسر ري هداز اكان

 هدحو هللدتعا اهلوا ةئاعامتو نامه م8١ ةنس ىقوتملا يعفاشلا ىسهفقالا داع نب دجا ندا

 بيبطلا نج-رلادبع نب دج ةيودنم نبال 7 لافطالا ءاحواىف ةلاسر ذ- هتاولصو

 ىدنكللو ديشر نبالو ىمجعلا هللا ءاطع ىلوملل -4 نازوالاىف ةلاسر ردح ىناهصالا

 كاوفلا نم ةيعاقالا ةلاسر رمح ةمهم ةصاخ ىف وهو ىاق بكرملا ةوق ةفرعمىف امهالكلعلو

 (ةيناهربلا ( 0



 ه4 هه ءارلا رمح

 نب دج-ا نيدلا سعث ىلومال 2: ميكا بولساىف ةلاسر رق لا حقتسا ام ريخ ىلا عت

 عوجرف ةلاسر روم- ةئامعستو نيعبرا 6٠ ةنس ىفواملا اشاب لاك نبا ةمالعالو نا لس

 ىلازغلا مامالل ةلتمملاو ةفدشالفلا ىأر ىلع ه4 ةد->او تاذ ىلا ىلادعت هللا ءاععا

 عفدىف ةيقارشا ةلاسر 1*- ىطويسلا نيدلا لال هي نيسلدملا ءاعماى ةلاسر 12-

 نيفراعلا بواق رون ىذلا هللدّلا اهلوا ىدقا نيدلالاج ميشا ه4 ةيقاصسالا تايظ

 ةلاسر رت فوصتلا لها ىلع هلخد ىف ريكملا قحعأ ىلع درال اهفلا لا هتاذ ةفرعع

 راوطالاب ىمدملا هي هك ولسلا راوطاى ةلاسر رق انيس نبا نست رلا مشلا هيأ ةيصخالا ف

 ةلاسر ر»- ةئامعستو نيثالث ه9. هس ىفوتملا ىنامرقلا قدما نيدلالاج جشلل ةعبسلا

 انع باحا هداز بيطلل فقاوملاىف لعل راتلا فيرعتلا ىلع ه6 ةرمشع تاضاريعا ف

 ىبال -ه4 اهتيفكو اهدترتو ةفيطللا ةيذغالاىف ةلا_سر ل ةلاسرىف ىتاودلا نيدلال الج

 طالغالا ىف ةلاسر رح ىنانالاف روك ذملا راوخدال در اهلعو ىلئارسالا فسون جاخلا

 ةلاسر رح دادغب ىضاق ريبشلا نيسهلانسسح نب فدوب نيدلا ماوق ىذاقلل < ةيسملا |

 فورءملامهاربا نب نيداعلا نزل 7 ةعبرالا تهاذم ىلع ةالصلا لعفت لا لاعفالاىف

 ةلاسر م ةدزلا لئاسرلا نمىهو ةئايعسل و نيعرس 5ةبا و 2 قاوتللا ىرصلملا م نباب

 اهل وا ةئاوعسلو نيعيس ةيل٠ هيحم قوتملا اضا ىتاودلانيدلالال+ 1 داعلا لاعفا ىف

 ىداباريسالا 7-5 نيدلا للعم نا اف 1 ا تويغلا حانم بواقلا حاتف هللا دج كعل اما

 دلل لاعفلا نال ةلاتسر 2 طاحت تارا و ودع ندر كم كمل راققالا نضمن ف ناماعر ناس كا
 ثاذلو رارسالا ضماوغ نم ةلئسملا هذهو ملا_كملاو مكملا نع ولخنال ىلاعتو هناك

 هدهاشي و مالكلاو ةمكملا ىعانص سرام نم ه.دبشب اك رابكلا ةعالا لاوقا ايف تب رطضا

 ندلال الخل ه4: ىلاعتو هناحس هللالاعفا ةلاسر ريف مالعالا ةلحالا ءالؤه ليواقا عبدت نه

 همم بئارغب "9 وشم ىه و دئايعسل و ترا ه0 اهتك ىناودلا بدصلادعسا نيدهت

 هيإ حلاصملاو مكحلا نع ولخنال ىلاعت و هناحس هللا لاعفا نا ىف ةلا_بر رفح ناذالا

 ناولس نب دجا ىلوملا 4 زاحملا ماسقاىف ةلاسر ريح سدئرلا انيد نبال ع ةمكحملا |

 ه7 تادوجوملاماسقاىفةلاسر 2:- ةئامعست ونيعبرا 45٠ ةنسىفوتلا اشابل اكن ءاب ريهشللا |

 اهركذ ةفيطا ةلاسر ىهو افصاا ناوذا بادعا نه وهو ىفوعلا نسملا ىبال اهريسفنو

 قالا دبعل ه4 ىصخ نا نه رثكا مهلوقىف ةلاسر و- ءامكملا خيراتىف ىروز ريشلا

 ةمالعإل 7 هارك الا ةلاسر رظفَح اشان ىلع ةسردع اسردم هنوكلاح اهقلع نوسروط نا

 ةلاسر لم ةئايعبسو نيعست و ىدحا ا/ة.١ ةنس ىفوتملا ىنازاتفتلا رعنب دوعسم نيدلادعس

 ىلا ريلا دنسا نم ريفتكت ىفاةلاسر' ل اشاب ىشام ننال ةموظنم ةيكرت 0 ريسك الاف
 ةئاحشتو ئدديحما هن ةنس قولا ”بيطلخا نارها ا ندفع نانا 20 يا



 ه5 باب و- 6

 هلل ديلا اهل واب ع نب نيدلا يح ميشا ه7 لزالا ةلاسر 185- نيملاعلابر هلل دجلا اهلوا

 ىدكفاكلا ناهلس نب دمع نيدلا يدع معشلل هيأ ءانثتسالا ىف ةلاسر ردح خلال زي مل ىذلا مئادلا

 ةرييك الو ةريغض رداغيملو هداز ىربك_ثاط لاق ةئامامتو نيعبسو عسل ةنس قوثملا

 ميشال راعسالاىف ةلاسر :- نامزلا ناذآ اهعممشمل فئاطل اهيف درواو اهاصحاالا

 ةلاسر دس ةئايعبسو نيع_ستو عبرا /44 ةنس ىقواملا ىتاذولا ىولغملا دو ن دم

 مهلادق 40 ةي_سدنه دعاوق ىلع ةدحاو ةجرد ىف ةلاسر :- هي[ برجلا جار عسا ىف

 ا ددعلا ةرثك عم نوزريملاو خ دكا فانا لإ زحىلء هدجا اهلوا لضافالا ضعيل ديسشج اهب

 نيسملا نيدلا ماكل 0 هزاوجو بيطخلا فالحمساىف ةلاسر ريح اهلوح اوهودح مل
 لالث ثلا ندعللو ةئامعستو نيسدعو تس 155 ةنس قوتملا نجرلا دبع نبا

 مساقلا ىلا ةمالعلا 2[ ةراعتسالاىف ةلاسر رينح ملا ةيادهلا رارسا رهظاىذلا هللدلا اهلوا

 خلا ديل اهتادلا اهاوا ضخ نب دم نب دج-ا لوقو نيدلاماصع اهخرسش ىدنق رعسلا ثيللا

 كفي رشم نجح كدجلا ؛اهلاوا ماصعنب نيدلا ردص ن' ىلع نب ديفا ةيشاح ماصعلا حرش ىلعو

 التلا ليغااعركلا دبع نيدمت مشلل هه ىراصنلاو دورلا لامعتسا ف ةلاسر 15- جلا

 00 رك الس تاكا لرنا ىدتتلا قنا اهلوأ ةئامكدشتو' ةزئدعا 99١ ةتلسا قوثملا

 قودملا كلانا زيزعلا دبع نب ةيما تلصلاىبال 1 هلعو تال راخسالا ىف كلاش 1

 ىسراف ىاج ريو روهشملا ورلاد# نب دمت ىلوملاو ةثامسجو نيرعثعو عسل 078 ةئس

 لا ضرالاو تاوعملاقلخ ىذلا هللدجلا اهلوا ليذو اباب ني-سج و ىدحاو ةمدقم

 قوصل (ةيا نب رباح مثلو اباب نيتس و ةتس ىلع ىهو ظوف# نب مساقل ىلا 2 و

 ىلع اهبترو ةّيسراف اهءجم ةنس ىفوتملا ركب. ىبا نب دجا را وردا نوصنت

 ثالثو ةمدقم ىلع ةلاسرو 6 لا هكأر ىنناصرب سايسو ركش # اهلوا تالاقم ثالث

 باوجو لاؤد وهو ىربطلا بوبا نب د2 رفعح ىبال لصف شش بانل 1 02 اهلش تالاقم

 ند رادبع باتكو ىبالرطسالا ىديع نب ىلع باتكو ىسوجملا ءالع نب وست ا

 تلا ا ب 10 د2 نب هللا هه نب لع تاتكو نافركلا ثاتكو قولا

 ْ 0 !|بوقعي نن قد»أ باتكو بتاكلا سذحن فورعملا هتلادبع نيدجنا باتكو روصنم

 مح رادبع نب دنؤم باتكوىرذسلال ل ادبع نيدجلا باتكو قوريبلا ناحنرلا ىلا باتكو

 اكل هلا لو وراسل نك رادع را ربقلا نيالا بأ ةلاطر وود ادعبا دن دهسا نا
 | ىذلا ناوضر نب دمحلو ,هريغو ىزاريشلان سااىبا ةلاسرو ةيسراف ىسوطلا نيدلا ريصن

 ىزاا نحر دبع ميشا 7 بال رطسالاىف ةلاسر ز9- ةئامعستو نيعبرا 45٠ ةنس ىفوت

 بالراسالاىفإةلاسر تح باهولامعركلا هللدنا اهلوا ةعتاخ ولوصف ةرسثع ىلع ىهو ئنملا

 سل لوب داو اناث نت رسسعو ا ةفدلك لع ةناط ىق. اهقلا صن نب نما هي محلا قاطرشلا

 هتلدخلا اهلاؤا تاون ةعاش ىلع ىه و ئاتصلا قد رظلاب هتقيقحق قارع نب ىلع نن روضتم

 (قاعن)
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 ع ىلومااهح رو ةئابعسلا و نينامثو ثالث هم ماع ةحلاىذ فصتنم ىف ةقلات نم غارفلا

 ةديدجلا حرشو ةئا_هعسلو نيعبراو نينثا 459 ةنس ىفوتملا ىنابهرقلا ىلع نب دي ندلا

 اهحرشو اهتز دوجوب. دحوت نم دحلاهلوااجو زم احرش ىلا ىرمعلا دجم نب هبا 1

 ةئابعست و نيسج 96٠ ةنس ىقوتملا ىرعالا لمدرالا نيسللا لولا ىناودلا ذيلت اًضيا

 ىزيربتلادوحم جاملا اضبا اهحرشو لا ماعلا هماعنا ىلع هلل دحلا حرسشاا لواو لوقا لاقب

 هلوا ةئاماع ونيعستو نامث 82948 ةنس دودحىف ىفوتملا ىزاريشلا د نيدلاردص ريم منهو

 لضافلا ىلو ملا اهحرش و ةعاخو الصف رشعىنثاىلع هبتر لا ىنسحلا ءامسالاه) وهالا هلال هللا

 ىف وتلا ىرانفلا ىلع نب هاش دمت ىلوم ااضياو بتاكلا رع نبىلع مهنمو نيدلالاجج نب فسوب

 تقبس جوغاساب ةرومشملا نازيملاف هي ةيريثالا ةلاسرلا رفح ةئامعست و عسن هم ةنس
 نبهللادبعن. نيسح ىلعىبا سدئرلا مجشلل -هي) ةبواعملامارجالا ىف ةلاسر ريتنح اهحورش عم

 جاحم>اةلاسر نه قالخالاىف ةلاسر هلو ةئامعبراو نيرششعو نامث 494 ةنس ىفوتملا انيس

 سج 8865 ةئس ىقواملا قيزالا نيدلا بطق نب دم نيدلا يم ع 5 ىدوهىلع مدآ

 هتينادح ولبق نكيمل ىذلاهّنل دجلا اهلوا ىنابلبلا هير ةيدحالاةلاسرلا تتح ةئامناعثو نيناعأو

 اهلوا ىركملا هللادبع نب نسللاىبا نيدلا سعثل ناتقرو 2: ةيدحالا ةلابرلا رح لا
 مه اهترمثو ناسحالا ةلاسر رح ا وه لبقلاو الا لبق هتدحال سيل ىذلا هلل دجلا

 ىتاطسلا هللا دبع ده ىبا معشلل هي ناعالا بعشىلعا ةليضف نابىف ناسحالا ةلاسر قف

 فالتخاىفةلاسر رين ماشهنبدحنب مهاربا نب دمحل مه ءاضءالا جالتخا ةلاسر :-

 حر رادقم الثم ةعاسيىف قفالانم عفتربام اهنهناذ ه5 عافترالا دنع بكاوكلا ةكرح

 كالفالا عفر ىذلا هلل دخلا هلو رصتخ لع االول نير رادقم نيتعاس ق عفت ربالو

 دا اهلوا لوصف ةعيسىلعىهو <24 نآرقلا ةلجو هقفلا لهانم ناوخالا ةلاسر رن

 ظ ةئامعسل وةرمثشع عبس ة3007 ةنس .ىفوتملا ىبرغملا نوم نيىلع مشل خلا ناسحالاو دولا ىد

 4 قيدنزلاماكحاىف نيوخالاةلاس رْرقتت> ةئامعست وةرسشع سج 416 ةنس اهفلا قشمد ليز

 هه ثحلا ب ادآىةلاسر زم ةئابعست و٠.٠ ةنس ىفوتملاساقلا ن: د2 نيدلا يح ىلوهأل ىهو

 زيزءلةيسراف 6 كولسلابادآىف ةلاسر *- نانس مت! ف ورعملا فسوب نيدلانانس ىل وملل

 دمامل 4 ةقلطملا بادآىف ةلاسر ره لا ار راكترورب سايسودج اهلوا ىنسنلا دعنا

 دصقم وةمدقم ىلع ةلّث» ىهو لا ىداقعا كيلع اهلوا ىرافغلارذىبا نب نيدلاناهرب نبا

 ىلع نب حوصنل ةيكرت 4: ةيفوصلا ةقيرط ىف ةيودالا ةلاسر :- ناتقرو ةلخجاذ ةيصوو

 4 ةضورفملاةالصلا ةيعداىؤتلا-ر ريح لاانادهىذلاهتلدااهلوا نانس عشلا ءافلخ ند

 ةلاسر]ز- ةئايعسلو نيعستو نام 58 ةنس ىفوتملا هداز ىجاوُح ف ورعءملادح نب ىنطصمل

 ميشلاةلاس ر 1- الصف رثع ةدجخ ىلء ىهو نمؤملا دبع نيدلا ئص هجاوخل هي راودالا |

 هه ايؤرلاتاذسواليسرا ةلاسر رقم يكمل لدعلا هللدجلا اهلؤا فوّضنلاف ه4[ نالسرا |



 مه باب 18 ه1

 ةنس قوتملا ىكلاملا ىتاهك افلا نئاب ريبشلا ىردنكسالا ىمخللا ملاس نب ىلع نبرع صفحوا
 واوهو مك نودنزنا ةلاسر م ريبحلاو رار هاعم ةئاهعبسو نيثالثو ىدحا ايا

 املعو ةئامعلراو نيتسوثالث 55* ةنس ىفواملا ىطرقلا ىسلدنالا هتلادبع نب دج-ا ديلولا

 نامث ال“ ةنس ىفوتملا روهشملا ىعاشلا ةتابن نب دم نب دحم هللادبع ىلا نيدلا لال حرش

 بحال ىذلا هلل دجلا هلوا نوديز نبا ةلاسر حرش ىف نويعلا حرش هاعم ةئامعبسو نيتسو

 نب ليلخ نيدلا حالص اهحرشو نويعلا هاعم ىرصملا انبلا نب دج عّشلاو خلا هلالا دما

 ةلاسرحسثىف نوثملا ماهتءاعم احرش ةئاهعبسو نيتسو عبرا 75 ةنس ىفوتملا ىدفصلا كرا

 دبع هللا رهظتسملا نب دم هللاب ىنكتسملاتشا ةدالوناسل ىلع اهتك ةلاسر هذهو نودزنءا

 بعالتوةعسو لوقلاناكم دجوف هل مك سودبعنب روهجنب ىماءىبا ريزولاىلا نجرلا
 ارثنو اهظنبادآآلا نونش ةنوكشم د6 هلئاس رلكو ءاشام اهف داجاو مالكلا فارطاب اهنف

 مكملا نب 0ك كف نإ نيو دنملا نيومالا برشلا ءافلخا كان نم ةهرط أما هو

 0 > ىف فئاوطلا كولم !ملع بالغتو اهبا لتقدعب اهباج لذتا لحادلاب فورعملا

 مهنم ها ل اهقشعت و مهرضاحنو مهرشاعتو باتكلاو ءارعشال ظنتو سان تداع مث

 نيديعسىبا عشلا باوجىف سه انيسنبا ةلاسر رت مظنو بداو ليجج قلخاذ تناكو

 قيرفالا مهاربا نب دجا زارتلا نبال 6: ةيودالا لادباىف ةلاسر ريا> اهحرشو ريخلاىبا

 هي[ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاىوباىف ةلاسر ]ف- ةئامعبرا ٠٠ ةنس لبق ىفوتملا بيبطلا

 نيسثعو عسل ه9 ةنس ىقوتملا ىرانفلا ىلج ىنيزز فورعملا د2 نب هاش د نيدلانيزا

 ىلع اوتام مالسلاو ةالصلا,ملع ءايدنالاىونا عيجللب امهنا اف ركذ بلح ايضاق ةئامعست و

 4 ةرصبلا ىضاقىلا ةفشحىبا ةلاسر ر:- قئاقشلا شماهىف هدازب ع هركذ ناعالا

 دم نيدلالالج ,هنم ءالضفلا نم ةعاتع هه تحاولا تانئا ف ةلاسر ريح ىسبلا ناثع

 لوا ةديدحو ةمدق ناتلاسر ةثامعسلو نامث هه ةنس 7 لا ىباودلا قيدصلا دعسا نبا

 اهادهاو فيصلا مايا رمصقا نم نيمو أ عدضانفو لاق ١ كناش مظعاام كناوس ةعدقلا

 ىلع دجلا هلو مق علا ىف ةنامالا هنمو محرلانجحرلا هللا 0 3 نيطالسلا ضعب ىلا

 سشعب كلذ لبق بلطملا اذهىف ةلاسر بابثلا ناوفنع ىف تدروادق لاقمت لا ميلا 0

 ةرسثع ىلع امترو ناليح ىف مظاعالا ضع اعلا محو وهامىلع كانه ترصتقاو نينس

 نوكينا نع هدانح .سدقت نمل دخلا اهلوا ةيسشاح قنملا ىلوملا ةعدقلا ىلع بتكو لوصف

 ناح ازريم هللا بيبو ةيشاح اضيا ىردركلا هدازىضاق بتكو لا دراو لكل ةعيرش

 بحاواي مهلا كلالجا اهلوا ةي_شاح ةئامعسنو نيعستو عبرا 444 ةنس ىنوتمللا ىزاريثلا

 ةبترملا ةعدقلا ةلاسرلا ىلع ىدنغابلا ناح ازريم ريقفلا اهقلع تاقيلعت هذهف لاق لا دوجولا

 ا اه اى لاو ءاكخلا ةوزق ىدانتساو ىداتساب ىناودلا ققسحلل' الاظملا ىلع؟ نانبل

 عقو باتكلا اذه ريغ رخا بتك لحو بالطلا ةروا- مازرللا عم هداربا اندصقام رك

 ( غارفلا )



 --- ١ 4 ارلا لو

 0 1 ةيماركلا ىلع درلا ١ نيّثامو ةرشع ىنثا ا قوتملا ةف.نح ىلإ مظعالا

 بصعتام ا ىلع درلا نّتاموزيتسو نامت 554 ةنس ىقوتملا ىدنقرعسلا ناىلا 0 0

 دما هلوا مضت ىزوجلا ىلع نب نجرلادبع جرفلاىبا مشا هيأ ديزب مذنم عناملا دينعلا

 #3 ىوتسا شرعلا ىلع ند رلا # ىلا_ءتهلوة ىف 6 هيشملا ىلع درلا رح هلالجا افك هلل

 ةثامعبس ونيثالثوث الث المع ةهنس ىنوتملا ىيفاشلا مهاربا نبد# ةعامجج نب نيدلاردب ىضاقلل

 برطش فورعملا رينتسملا نب د# نب ىلعىبال نآرقلا هباثت ىف هي] نيدحملاىلع درا وح

 ندجاةعالا ىضاقل 8 ةاحلاىلع درلا ززؤ- نيثامو تس ٠ ةنس ىفوتملا ىومتلا
 هه: دوهلا ىلع درلا رمح ةئامسجو نيعستو ثالث هو4 ةنس ىوثملا ىمكللا ند زادبغ

 ةئامعبس وةرمشثعتس الا ةنس قوتملا يفاشلا جايلا نج رادبع نب دمحم نبىلع نيدلا ءالعل

 دراضياهلو ةنس ىفوتملا ىوحتلا رفعج نب هللادبع هنوتسردن.ال - ليلخلا ىلع درا يح

 لكىف دا-هللانا لهحو ضرالاىلا دلخا نه ىلع را 22- اضيا لصفملا ىلعو ءارفلا ىلع

 اباب هلعجو هب رققاو 2 ةفيشح ىلا ىلع در نم ىلع درلا 12- ىطو.سال هو ضرف رصع

 ريرقتمث هتلداعم الواهلئاسم ريرحتىف دارلا عرشف ةييشىبا نيركبىبا نبا ظفاحلاوهو هباتكىف

 درا ما ميقتسلا طارصلاصىلا اناده ىذلاهتلدجلا هلوا رمصتىف هن وجا عم ةلئسملا لصا

 ىتاذملا قلاملا را_تفلا نب د نبىلع نب دم هه ه.وبيسىلا الب ربخلا عفر بسننم ىلع

 بلاط ىبال ه6 ىبرغملا ريزولا ىلع درلا ري»- :ةئامعبسو نبرسشعو ثالث ل ةنس ىفوتملا

 همالملا ىذ لهاجلا عدر زؤ»|- ةئاقسو نيعبراو نينثا 557 ةنس ىفوالا للا ىلع نب دمت

 ادج- هلوا ىسدقلا اللا نابتفلا نب مهاربال ريصتتع ه5: همرحلا ىلع دولا هعنم نع

 ىبال ةمذرسشلا ىلع درا ىف هيَ لهاجلافاستءانع لهاجلاعدر ريح جلا هابتجانم عفرنل

 در ري ةئامعبسو نامث ١٠7م ةنس ىفواملا ىملدنالا ىئقثلا ريبزلا نب مهاربا نب دجا رفعح

 فلاو عبرا ٠٠١5 ةنس ىفوتملا ىسدقملا مناذ نيىلع ميشا هت بئاغرلا ةالص نع بءارلا

 فاضملا لواىلا ارظن باتكلا بيتريك فورا ىلع بترم وهو *© لئاسرلاىف لصف

 دحاو عوننم نوكتىتلا لئاسملانم ليلقىلع ةاقثلا ةدلجلا ىه ةلا_هرلاو فرظلاو هيلا

 عقاوم نع ابالا ةلاسر ]جل 7 فاالا 18- ديس نم ةلسرم 'نوكت ىتلا ةفيصلا اهلصاو

 هحوتهنااهيف ركذ توعال ايحاب اهلوائيسلديلا ماسح نب سردا انالود ققحملل معيار ولا

 داعم و رجلا نم ا ةرثع عبس ة1/ ةنسق هارد كان لا ةيئيطنطسقلا نم

 اهلا لوخدلا نم عنتماف ءابولا ةلزان رسصم نا عمس ماشلا لخداملو ميلس ناطلسلا مال الاثتما

 ةلاسر- اهتكف بلحو قشمدب ءالعلانم عج هيلع ركتاف رلانم لوبمالساىلا بكرو

 ىناوريقلا ىعلاملا ديز ىبا نب هللادبع دهشىبا مامالا ميشلل ىكلاملا هقف ىف د ديز ىبانبا

 نام ها١م ةندس قوتمللا ةحلط نب هللادبع اهخرسشو ةئاقلثو نينامثو عسل "89. ةنس ىف وتملا

 مامالا يشلا اهحرشو ةنس ىفواملا ىتاتبلا نيدلا لالج اضيا اهحرشو ةئامسجو ةرششع
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 نإ باب 85- 50

 هنمدحلت ةيشاحىف بتك امىلءوهلب مالسالا ةجسبل وه نايقعلا الق بحاص لاق ىلازغال

 ةةرزا ىلا طضعتلا ىلا ىردركلإ مالا سعت كلذ ىداذقو ةلزتغملانم صخت يلازغلا دوت |
 ع ||

 لواف هنافيلان نذ مالسالا ة وه ناكناو ىعفاشلا ىلع عنشو دسافلاب دساقلا ةلياقم هب لباقو |

 قييبلامامالل ىهفاشلا ظفل ىلع ه2[ افتئالادر ريح هبقانمنم ءايحالا فام فالخ هنال هبلط
 ه7 ليحنالاو ةاروتلا ريغنمىلع ليجادرلا رح ةئامعبراو نيسج ونام 408 ةنس ىقوتملا |

 ه7 تئاءراا ىبصمىلع بئاضلادرلا رقم ةعوقلا لاوقالاف ىعاقبلاهرك ذ ىلازئةلادعاحىبال |

 ا هداتيع ند ءاذس نم عفر 0 ادج هلوا ىمعمدقملا ىئزللا ناشف نب مهاربال 0 ا

 7 جيبفتلاو نيسعلاف مييقلا لوقلادر رع داحن الاد رهلوةثاعامتو نيعيسو تس ملال ةئس

 ا قوتملا ىرصملا ىرعشالا نايالا نيدجا ند 0 1 كلا ىلا هناشنملا

 ا هتافصو هناذب دحاولا هللا دج دعباماهلوا ةكاارقلا تاب الام 000 نيعبراو عسل ا

 00 ىلع سد ندلا تاهش اخؤادبلل د كلانع مركادر م نارقلا تاهساشتد هيف نا ا

 ا فويس نم هغلبام داع هدوزص ةئاعاعو نيدو نينا "تدر ع قوتملا ىتالقسعلا رح ا

 ىواهرلا تاد لدم دكا كاف م ىراصالادر 1 هنامزوؤ ناكنم صعب هض رع ىلع |

 قيوطحا مالكو راق ىضاقلا ةلاقمو ىبرغملا رايخلا دبع تاكو ظحامطلار ع قرع تانك

 اال ص وع نال ناتكو ىموسرطلا تاتكو بيطلا ال مالكو ةبازاغملا ضعبلا باتكو |

 ا تاراضتالاَو 0 نافل لححتلاو تيدالاةفحنو ةساع ال ةئصنلا و ىطايمدلا فخ أ

 م رفاك مال_بالاوعش ةيع نا ىلع قلطانمنا ميزنم ىلع رفاولا درلا ٌرن> ةيمالسالا |

 نينلا 865 ةئس ىفواملا نيدلا يدان نب ركحدوبا نب دم مالا ظفاح مامالا مشل

 ه7 ىدنوارلا نبا ىلع درلا رت هلعىف ىراخلا ءالغلا كلذب حرصام ةئاماعو نيعبراو

 ةئاقلثو نيرسشعو عبرا 888 ةنس ىفوللاةنسلا لها ماماىرعشالا ليعاعسا نب ىلع نسما ىبال

 ىفونملا ىنامصالا نار غطلا ىلع نين يسلا ليعام ا ىبا ريز والايهكلا ىف مهب انيس نب ىلع د رلا قط
 سدت هيلع در نمنام و 1 ىب نعنب | ىلعدرلأ 0 ضن ةئامشو وةردء سج ه 6 ةئس

 ن. ىلع ءز> ىف كالام نب | ىلع هنايصعت ىف --1 نايحىبا ىلعدرلا م ها كلل قفوملا هتيد+لاهلوا

 ىبال ه5 ءاوهالا لهنا ىلع درلا ر»- ةئاعامثو ةرمثع عبرا 8١5 ةنس ىفوتملا ىرابنالا فسوي
0 
 يمهل ىلع درا ر5- ريبكلا صفح ىباب ف ورعملا هللا دبع نبناقعو ماج ىبانب نجح رلادبعل أ

 ةنس ىفواللا ىطفقلا هللادبع ن.ةللاةبه مماقلاىال -ق# ضفاورلاىلعدرلا ردح ىمرادلا ديعس

 هلوا 0 ىقوتلا ىسحا فرع نيدلان يعم مودع زاريلو ةئا_عسو نيعستو 2 با

 نب نسا نآرقلا هيف فلاخلاهف هيأ ىفاشلاىلع درلا زيذح خلا تنا الا هلال مهلا كدمحت

 مامالا درفح ىئنألا داج- نب ليءعسال يأ ةيردقلا ىلع درلا يح ةئس ىفواملا ىرقملا دجا

 ) مظعالا (



 ةمو د ءارلا 0-0

 هلوا 1-3 هاسبلا ىلع ةوقلاىف هايص ىلا رجلا 2 م ةثاهكراو هرذع ا 2 0

 اشا.لاك نباب ريهشلا ناهلس نيدج-ا ىلوملا هجرت خلا هتردش ءايشالا قالخ ىذلا هليدجلا

 ىنعملا اذهىف ةريثك ايتك ركذ ناخميلس ناطلسلا ةراشاب ةئامعستو نيعبرا 44٠ ةنس ىفوتملا

 ترمصق ند ةناع تدصق لد ىداعملا بككري ىذلا عنتملا نا هبدصقاىملو اهنم تعج لاقو ِ

 ىلع ليش مهق نيعسف قجويسق لكك كذا رامعل تيساوه ىدلا لالملاىف هتينمأ غولب نع

 ىلع لشي ىناثلاو ةيذغالاو ةيودالا نه هابلاىلع اموقبامو لاجرلا رارساب قلعتاباب نيثالث

 هنن قودلا ىروررعذلا حالصلانباب فورعملا نم ربادبع ن.ناعع ورعوبا نيدلا قث مييننلا

 ةيرصا اةلحرلا ريض ىكلاملا دش رنب دمت ةل> ر- ةئامسج ونيعيس وناع ها/ ةئس اه رات

 ىوتفلانم بتك ةدع نم اهحصنا لا قيفوتلا بايسا حام هللدجخلا اهلوا نير ةيفنملا عورف ىف

 دع هنلاد نع ىلإ ندلاردص ميلا عورفلا ىف 6: ةمئالا فال_:خاىف ةمالا ةجر ع

 | عيبريف اهنم غرف ةنس ىفوثملا ةيدفدلا ةكلملاب ةاضقلا ىضاق ىناقعلا قشمدلا نج-رلادبعنا |

 ةنس ىقوتملاىرقملا ىمجهملا ىلا ىزنصلا مهاربا نب ىلعنب ىدهم شلل .هي] ةيكحلاو
 ءارقلا تا-ةبطىف ىرز+ل اننا هركذ ديفم فيطل رصصتخع وهو ةئاكامثو ةسثع سن 6

 مصياف ثلاثلا ةيودالاو ةيدغالا عئابطىف ىناثلا ةعيبطلا لعىف لوالا باوبا ةسج ىلعوهو |

 ىكبسلا نيدلا ىنن ميشال هيأ ةيعنبا در ر:- طادهج ولامع قيليع هيدخلا نإ د
 هه ةفين> ىلإ در 1 لوصف ةثالث ىلع هر ا ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا هلل دا هلوا

 ا تاهولا دبع دم ىبال سفك ةيحتر زج ةنرانم نيسانامو ءاسنلا رارسلب قلك ل0
 ْ بتكلا رايخن٠ه اهمح رغص عموهو ةنس قوثملا ىعلاملا ىباعثلا قوط نب ىضاقلا ىلع نبا

 | ىفواملا -ه8 نود_طاخنبا ةلحر رح بيب>نبا ههه ىلا هاجر - هكا اك هرتكلا

 | اهعجب كاوف - حالصلانءاةلحر ز- ه6 ديشرلا ناةلح رز ةئامتامث ونامت 6٠١8 ةنس

 أ ادح ةديفم مولعلا را عفنلا ةيظعىهو ىستلالا هتاحر ىف ةئاوسو نيعي راو كرت 0

 ١ ةلحراار9- هتاقبط ىف نيدلا قت هنعلقنبام اريثكو ةيمورلا رايدلا ىلا ةئامعست و نينامثو عبرا 5

 | 911 ةنس ىفوتملاىط ويسلا ركب ىلا نب نه رلادبع نيدلا لال <47 ةيطايمدلاو ةيكملاوةيمويفلا
 | ىسلدنالا ىنانكلا ريبج نب دج نيسملاوبا ميشا وه ه4 ىنانكلا ةل> رز -ةئامعست وةرمذع ىدحا

 أ ةماعلا ضارمالا جالع ىف سماخلا ةصاخلا ضارمالا جالع ىف عبارلا زوعلا لاحق نديلل

 | ه4 موتحلا قيحراا زو- زيك ارس هاعسو ىدلجلا اهحرش هه ايهكلاىف ةجراا رظَح
 | مشل هيأ لسلسملا بدالا ف لسل#سلا قيحرلا 1:- ىتأي هقفلاىف دباوالا ديق حرشف |

 ١ ةصخرا ره ةئامعبس وةرمثع 1/٠١ ةنس ىفوتملا ىلبنحلا ىفوطلاىوقلا دبع نب ناهلس نيدلا محن
 | ىرازأفلا ءايض نب عايش نب مهاربا نب نجرلا دبع نب مهاربال 7 ةيقلاماكح | ىف ةيمعلا |



 هه باب م هش

 8 ى د 20 2 ني اك ع دا ذآ ١754 ةنلش قودملا ك5 زازا نان فورعملا ةللادبع نتذد< ندلارز معسل تدالاى |
 ةئايعبسو نيعست و ا

 جم ا

 د ثيداح الالاحر ص 0
 7 تتح تصحح

 تايف وا ارك دل ضرعت ريغنمثداولا رك دىلع مهم ريثك رصنتةادقنكل ةريثك فيئاصتكلذ

 راعوهف يكل كلتىف ىقوت نم 2 أرك ذناو لماكلاو بهذلا 62 كبرت نبا حراتك

 روبا_ست حيراتك ثداوحلا ن ع اد رح تاق .فوأ اىف اند كنه نم مهو ندا لاو تقاث 1انم هلاع |

 ٠ جيرفلاوبا مهنم ظافملا نه ةعاج امهنيب عجحدقو نينفلانيب عت حاب متتامنا ةدئافلاف 0 6

 | دقو ةئامسو نيتسو سج ه5 ةنسىلا لصو هيلع 0 ةماشوباو ملل

 ىهذلا نيدلا مث ظفاحلا اضيا نيعونلانيب عجنمو ىلازربلا ئردلا رع ظفاحلا هيلع ليذ

 دوحاو ةياهنلاو ةيادبلاىف ريثكنب نيدلاداع محلا امهنإب عجوتايفولا ربعلا ىف بلاغلا نكل ظ

 هركذ نم ىلواهركذ. لخانم نوكيدقو ءاذعلا نم قئالخ ركذ لخادقوةيودنلا ريسلا هيفام

 لقنىف ماشلاو رصمىف داقعالا راصدقو اهبف خاسال ةبق ماهوا هيفو للا باهسالا عم

 حجراناما ريثك نياو ىهذلاو ىلازربلا ةثالثلا ظافملا ءالؤه<جع نامزلا اذهىف حيراوتلا

 ىهذلااماو ةيت آلا ةنسلاىف تامو ةئامعبسو نيثالثو نامث للم هنس 01 يضع كارلا

  0ةنس رخاىلا هحن ران ىهتناف  /5٠ا هحي راتنا روهشملاف ريثك نيااماو ةئثا_هعبسو نيعبرا

 ككاو ىلازرلا هل ران نم ل را وهو ةئايعبش و نيثالثو نع / اب 0 رد ا

 عمجام ةئا_عبسو نيعبراو ىدحا 5١/ ةنسنم نكيمل الو نيتنسب هنافو ليبقىلا ثداوح |

 ىف ىدعسلا يح نبدج-ا نيدلابابش ماشلا ىتفم ظفاحلا انش عرش متالا هح ولا ىلع نبسعا

 ثداوعلل تاعيتدسالا هحوىلع ةئامعبسو نيعبراو ىدحا 4١/ ةن-س لوانم ليذ هءاتك
 ىلا ىهتناف ةئامعبسو نيتسو عست 89 ةنس لوانم عرشم نينس عبس هنم كيكو تافاؤلاو ١

 ىلانيعبراو نام 58 ةنس لوانم مرمللا لك !ناىنامد وأ دقناكو تمدعف نيعبسو سجال ةنس ظ

 مث هتاذو نيحنم هيلع ليذتلامثدبلا راشاام ليمكتىف ىلاعت هللا ترخكساف نيتسو نامث هنس رخآ |
 هج اوف نيعب راو نام 58 ةنس رخآىلا اهدعباف ةئامعبسو نينامثو ىدحا 7للأ ةنسوف تدار |

 1 ملا الا ىرولاو مشل و مدل مدا هادا 0 3 لوصف ىلع ثايأ
 ١ ل نال را

 ّق ءا علا فلادقو هناشو هناع نم عذو مرانلا ع فصوق ةمالعلا هماشىلا طيس هيف لاق |

 | نيعونلا م ها ناكناو اذهو ىناءىكل هيلع ليذلاو بيطخلا ركبىبال دادغب ٌحرانو 7

 | ةنم طفش هنأ ريع ت وملا ةفعض هفعض ليقكلذو ةئاعام وةرثع نسج مل 0 ةدعقلاىذ اك ا

 ١ تعرش وثداوحلاىفاهنم اريثك تقحلافاهملا باتكلاجاتحبو انخشاهلمهادةتايفوو ثداوح نم

 عيمجا ناىلع كاوفلا كللتو همالك نيب اعماح ةرايعبسو نيءعبراو ىدحا 7 2 لوان "م

 نينثا /6؟ ل و :1ا ىن القسعلا ىلع نيدجا رح نال 4 ةعيرالا لاحر ع هلةقيقللا ىف

 ىفوتملا ىريطلا ندس> نب هللاذيه مساقلا ىبال م نيد ١ لاحر ع ةئاعام و ني-سجو

 (ةنس )
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 نع ل ءارلا ل2-

 اهح رزهسا ملا ثيدحطلا ندا لزت فل د هلوا ىفاشلا ىاشلادع نيدجال ىراخملا 1

 تلقب انا تادابز 6 نفكررلا عيقتتو اكرم حرش ند |لإل_مسم ميلا عماج ١

 تايعابر ريح ىريشقلا جاح نب مل-س:تايعابر - 4 ىذم يلا تايءابر رطح |

 ىف -ه4 دهاودشلا ل>ىف دراوشلا طبر رح هنس ىواملا ئيوزقلا هاش 0 فورعملا

 0 10 هدا ع ىلا 1 1 5 ١ هلوا 1 نيثالثو 56 ةهخم 2

 قئاقح نع فاشكتالاىف نيرظانلا رطاوخ ماجا هب تدصق باتكلا اذهلاق 0 عدلا

 مصعب هين رو ا هانايخو ىلع عئارذ جا رحت[ ىف رأ ملا لابحاب ةيعتملا ممول حورو لي ريتلا ا

 نيعبرا 45٠ ةنس ىفواملا مساق بيطخ نيدححم نيدلا يم هبكنادقو اباب نيهسنو نينثاىلا

 ثدح نم تح روعسا هتاف كار م واعلا نم ا_ءفان نع تاركا ص ناكامل لاق ةئاوعست و

 نيدلاماسملا دهر ؛ناببلا و ىناعملاىف نانا عبر ريح مسرلا راونا هامس اضنإ رخآ لجر

 ىقوتملا ساد الاب نييضاب را ماما 2 ار عاضر م ندجا نس سم 5 فوسايفلا

 بيسدباهولا زيزعلا راد هلوا دالعوهو 2 !را ةئاقلت و نيعست و نسج خمقبو 5

 مكحلا هر هامعسو مظعتلا لخدع هعمو ىذلا هفيلأت ىلا هاد ىذلانا هيف ركذ بابسالا
5 : ٌ : 

 تقلع ف ا ةريذحا ءادس ىف مهو ةفسافلا نوطاعتو هم نواح 5 هنامز لها تاردلا

 دودحلا هيلا ىهتنت ىذلا قالا نهءاصوغ اوعنقذا.اهبابسا مم تعطقو اهياوناو مينود ةمكشلا

 امهنلا لصي ل نمو لئاوالا ادع اههو ايعس ةيئاثلازوت يفك لئاوالا اهتم اههادحا نادعتت مولعلا |
 ةيضرالاحاورالا ةفرعم ىه اييكلانال مكح فصن وهف امهنه ةدحاو مكحاناو - سيلف |
 ةيتارا- عافتنالا اهاوق لازئتساو ةيولعلاحاورالا ىه ةيناثلا و اهب عافتنالل اهفناطلجارخاو |

 همت ةيسللا طئارشى ةيترلا + ىلع نيدجلا نب هقدص ىذاقال < مساقلا رخثو مسداملا

 لكااباب نيعيس ىلع لقشم ئفاشلا ىثرقلا ىرعشالا دهلا ندع ندع ماكل يل ل

 أ تا.ءابر هر ادا ررد هيقو ئىرا ملل دداس للا تاع ىليصالا ةياور اهنم

 )ا ايساخم هيف ملخا ةئكا_ىمعست و نيعبراو داك ةرو+خ ا قوتملا ىزا ريش لهال 1 ةمحك |

 ا كرايم نب 00 م تاناالاو روسلا طلر م مالعدسو م لع 9 هلوقكاهددعو روصلل ا

 | 0 الإ 0 3 هناا 5 ل 0 ا

 ا رابخالا ضورب هتيع“و ءايدالا 0 هيلع ت نعام هب تقلخا و راصتخالا هح وىلع هدباوق

 | رصتخاو هلضف ءاج هحراتىف لاقو ةضو رنيسخ ىلع هبترو ىهتا راربالا عب رند وتلا

 | عجز -- ةكادعاعو ةهريثع تن 5 ةنس ىقوتلا ىفاشلا بيطخلا قدروب الا ىلع نسح

 | مشل ايكلا ّق هه مكمل هدر م هه ب ورجل ا ءاعسا 0ر6 بويغلا قه كل بواقلا

 )ا 50 ماتو اهمولع 2 7 2-7 وو رارعدا لثاو الا 6 هلا ةعيبطلا ماكا دك ا



 0 م دفن

 لاجر 0 هه تايرالا عفاد 2 مح م مدنلا لامس 1 2- هربعو 0 0 1

 ىفاكلادبع نب ىلع نيدلا تل 5: قالطلا ةلئثسم ىف قاقثلا عفار رفح بيطغلل ثيدملا ظ

 ناوخالان ءةفلكلا عفار :- ةئامعبسو نيسكو تس اله ةنس ىفوتملا ىيفاشلا ىعبسلا

 | ىفوتملا ىمو_مرطلا ىلع نب مههاربا نيدلا مخل ع ناسحسالا ىلع سايقلا هيف مدق ايف |

 | ةيفاقلاو ضورعلاىلعفف ةديصق 2 ةزمارلا رد ةئامعيسو نيسجو ناع الوم دنس ا

 | حرش اهمدقا ةريثك حورش اهلو جرزملا هللا دبع د ىبا نيدلا ءايض بردالا مشل

 | واللا ىلدلا دع ني د2 نيدلا سعت مجشلا اي اكوح رك قلد لال! تنرسعلا

 كلذ ود طرا عم رم ا مهلا هلوا احوز# اهحرش ةنس ىقوتملا ىف اشلا

 6 زومار رح ةزمارلا زوكح نع ةزماغلا نويعلا بجاح عفر هاعمو لا رفاولا

 ةياهلاو قُدا#فلاو برغملاو ىرهوجلا تاغل عيج ىلع لّقشل نسح ديسلانب دمتديسال ةغللا ىف

 | هنع ىغت.دبام ريثكدا رياببانطا و ليوطت هيفناك املحاوصلا ب اتكنالاق لا هدج قح هيدا هلوا

 ببسا لصالا ناك لخا هنكلو ءالضفنا ضعب ةرصتخاو باسنالاو دهاوشلاو لاثمالان م |

 ىف اهتيفلا بئارغ تقحلا مث ةغالانم هلمهاام عيجم هراتخاام ىلا فعضاف اوف هيف دازو

 تعرف امدعب ىنامث طسلا ضعب مالكلا تطسبو ةياهلاو قئافلاف اهلع ترثعو برغملا
 7-0 وباع سيل ا ٠م هتلقئامو نوعطم ىرهوذلا ىلقننا ع نم دحاونم كوع (_لعلا

 هناك 2 د ىقفو ىح نزع عضا وم ىلع ىئعلطت نا ىل ااعت و هن اكس للا لاش ازامو هننايم

| 
 نع ترعتف ىرصتلا هيف ىرهومللا بكرامىلع هيف تءلطاو سوماقلاىف ةعلاطملا ىلا ىلاعتو ظ

 هنع تلقنو ىوهسو هذع لفعغام تنييف ةعرو يح دوالا نم هيفام مقا نا ىلع ىَدَح قاس ا ا

 | ق فر#<# قاعتو هناحس هللا ل وقىللا ترحم باتطالا نع تيذتحاو مهبسذ و ندد ءاعمأ

 ع فر< عسضوملا ىلاو ج فر 0000 ىلاو ر فر: رثالا ىلاو:ح فرخ تيدملا ىلاو"

 ١ اهكانعم هنىف رح و امهم اه هرك ذم ىلع 0 ل تاكل تن ىلاو ل فرحي ليا كلو

 تايار ريم مزايو ىد_هتب ام ىلا نع ىفرح ثرشاو مس ىفرح لجر مساىلاو اهب ثنؤملا
 ريتعملا ىأرلا م ىرواىينلا كح نبدمح ىس هراق 0 0 | ىو م 7 ةعالللا ا

 نباب فورعملا ق-ثمدلا | مكحلا نادبع نيد نيدلا سعشل مهي يأ ردقلاو ملا 6 رعمف

 5 1-5 نضام ضئار ع هئاوس و نرعدعو 2 دا ا 2 قود ىدوبيللا

 ةئامسجو نيثالثو نامت هم ةن-س قوالا ىنزراوخلا ىسثزلا هللا راح ةمالعلا رع نبا

 هئاس ىفوالا "ىلطا ميدعلا نبدجا نب رع ند منان ىبال 6 ضثارفلاف ضئار م

 كاح ها ريشا فابود هيحناو 7 همان بانر م ةئا_عسو نيعست و سجل "ب

 نب هللاد.ع نب ركبى بال دمع تاعانر م دئاهعسل و نيسجو ثالث وه* ةهنس ىفوتللاا

 ىبا جير ةئا_كلثو نيسجو عبرا "64 ةنس ىفوتملا ثدحلا رازلا ىدادغلا ىتاشلا مهاربا

 ْ عم ىعفاشلا كنا وف نم نيناغلاو را رلاء زا امضنا تايعابرلا هذه ىمعستو ىنطق رادلا نسحلا

 (اهنم )



 ها ه4 لاذلا رح

 | تهذلا قه لابكلا تافصب فوصوملا هلل دعا هلوا ضع لا كا 22 12 د
 | نباب ريبشلا ىلحلا دج-ا نب ىلع نب دجا مظلل هيأ رئالاو لمرلا رع ءافتثاىف رردلا زيربالا

 | نم مح نم ركذ ىف كوبسملا بهذلا ز:- لا نيملاعلا بر هلل دا هلوا لامرلا ليز

 نودشارلا ءافللا 3 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر مهلوا اردن نيرشعو ع هيف 0

 | نيعيراو ىدحا 5١ 2 ةدعقلا ىذىف همماو ءازحا ةسج قف هنمز ىلا كولملا نم 0 مش

 ا ةديرا ىف رك جرفلاىبا ىزوطا نال 1-3 كولملاريسفف كاويسملا بهذلا عع ةئاعامو

 رعش ناوند 8 قصلا بذعلا دروملاو ىفسويلا بهذلا 10- مق مراكملا بهذ

 بابشلا ننال هه رصعلا ةيبهذ ل باشلا هركذ ىرصملا ىبرللا نب ىبرغملا فسويل

 هللدبلا هلوا ةئامعبسو نيعبراو عست /49 ةنس ىفوتملاىرهعادللالضف نب يح نيدجاوهو

 لهال تق ءايحالا ءادعاو ميمرلا مظعلا ءاقدصا سانلا رثكا تيأر امل لاق حلا لعام ىلع

 | لها ىلع هنرصقو ترغملاو قاما لد هيف تعجو لاحرلا لوف تثدءاحو |رقتؤم ىرصع

 مهراعشا ركذو ىنرغلا مسقلا ىناثلاو قرسثلا مسقلا لوالا نيعسق ىيمسق و ةنماثلا ةئاملا

 يأ ليززتتلاليذ رح ىواضسلا هيأ مالشالا ةلودل ماتلاليذلا رح ةيهتلاك هرابخا و

 ليذ ع فلاو نيعب راو ناك ٠١5/48 كس نابع لواىف مَ نيلالكلاك 8ك ري سفن

 ةبهش ىضاق نيدهت نب دج-ا نب ركب ىبالريثك نباو ىلازربلاو ىبهذلا ظفا_كا هن خحيراوت

 اتاومالاتبمو ءايحالا تيم هثيدجلا هلوا ةئايعبس و نيعبرا وىدحا 7 ةئس نم سا

 جك ةلمهلا ءارلا باب
 ا ريس رابخاب هاكيعمل لاقو بهذلا جوس ىف هر 3 رىدوعسملل هك حاورالا ةحار مح

 قشمدلاىركبلا قنوعيشلل ه6 حارلاو شيشملا ىفحاًورالاةحار ريت مهلتاقمرابخاو مثالا كولم

 دجا ىبال -ه4 حاورالا ةحار ر- خلا معنلا ةنج قتلاىوام لغج ىذلا هللدخلا هلوا

 حاورالا ةحار م ةئاغلثو نيناعأو نينثا 0 قولا ىركسعلا هللا دبع ب نيسح

 لاك نب نايلس نيدجا ةمالعال نوعاطلا صاىف ةسصت# ةلا_سر 1 حابشالا ةهام عفدىف

 --1 ناشد ةحار م باواو ةمدقم ىلع اهمر ةئاهعسل و نيعبرا 00 5 قوتملا اشاب

 / ةحار 1- هفيلخ نومأل هفلا مكحلا ىونزغلا دمت نب مهاربا رهاط ىنال بطلاىف
 5 موزالا ةحار رح فورا ىلع بترم ىبرعلاب سرفلا هغل ىف ىمراف ع نايبصلا

 ءاض لا ميشلا عوجر ةجرت ىف -0-سوفنلا ةحار ر5- ماللاىف ىتأي مزليال ام حرشيف

 | ىقوتملا ىلاعي صاختملا ىلو ءكلا دج-ا نب فطصمل لوصف هعبرا ىلع امهنم لكن يم“ ىلعوهو
 | ةئامعست و نيعيسو عبيسدلالال ةنس اسيئغم ريما ناخ دحت ناطلسال هفلا فلاو نامي ٠٠١8 ةئس

 ١ ىوفكلانيسح ىلومال ىرت -6: همانزار ين نبدبا تيالوب قالياي غاطزوب هل لاق. لبكي
 ١ نم لئافتلا نيح تاملكلاو تايبالا نم لالا ىضتقلل اقفاوم ءاجام هيف عج ةنس ىفوتلا



 ىسهفقالا 500 نب دك نبدي مثلا و ةعيرشلاىف ةدراولا دادعإللا ةعيرذلا 1 ا

 ا مثل ع ةعبرشلا رارفا ةِفرعم للا ةعبرذلا 0-1 ةثاماعو نيتسو 0 ا 0 ىقونملا ْ

 ةعيردلا زد ةئاهعبسو ةرثع 7٠١ ةنس ىفوتملا لينا ىفوطلاىوقلاديعنب نايلس نبدلا من |

 6 باب م- كش

 هركذ ىنامبصالا بغارلا ل_ضفلادمت نب نسح مساقلاىبا مامالل 5: ةعيرسشلا م راكم ىلا

 لايقالاىلا اندم ارون دوجولا بيس وه ىذلا هدوج ىلاعت هللالاسن هلوا هتادرفم لئاواىف

 رعلا ولقعلا ىف ىناثلا هلضفو هاوقو ناسذالا لوصاىف لوالا لوصف ةعبس ىلعوهو لا هيلع

 سماسهلاا ةيبضغلا ىوقلاب قلعت ا“ عبارلا ةيناوبشلا ىوقلاب قلعت اف ثلاثلا قطنلاو

 ةجح مامالانا ليق لاعفالا رك ذىف عبا_سلا تاءانصلاب قلعتبايف سدا.ىلا لظلاو ةلادعلا ىف

 ةعيرذلا ةيرذلا زههح هتسافنل هن_حسو امئتاد ةعيرذلا باتك بوتس ناكىلازغلا مالسالا

 ةرششع ٠١" ةنس قواملا روهشملا ظفاحلا دج-ا نب دح سشب ىلا ىبالودلا <: ةرهاطلا

 دمت نب دوادل © نيدلاصلا رك ذ ره ةمهملا لوصفىف هركذ ثيدملا ءازجا نم ةئاقلثو

 نجراادبع ىبالو ةنس ىفواللاىراخلا ثيللاىبا نبن-راادبعىبالو ةنس ىوتملا ىننلاىروالا

 مامالل ه2[ نيملاعلا ركذ ر*- ةصلاخلا بحاص هركذ ةنس ىفوتملا ىراخلا ثيالا ىلا نبا

 مد زيح ةئامستو سو 006 ةنس قونملا ىلازغلا دع نب د دماح ىبا مالسالا ةجمص“|
 مها ةنس ىفوتملا لص وملا شاقنلاب فو رعملا نسح 0 0 ىبال واين دلا ىلا ل ا كيا

 نب دجا نيسللاىبال هه: رعشلاىف اطخلا مذ ر#- كلذ ريغ ليقو ةئاقلثو نيسو ىدحا

 4# رخلا مذ رح ةئاقلثو نيعستو سب موه ةنس ىفوتملاىعلاملا نيوزقلا ىوغللاسراف |

 نيعب را وىدحا 5 2 اهفلا ةلاسر ىزاريشلانيدلا ردص ريع ريشلا ده سصن ىبا ةمزراعلل |

 مشل 1 اندلا مذ م ا ىذلا مظعلا هللا رفغت سا اهلوا اهلاوحا اهف نيبو ةئاعامو ا

 مذ ري ةسغلا مذ هلو ايثدلا ىلا نبال ه5 بضغلا مذ رح ىوتلا ىلدحلا دجا مامالا |
 مد - عمجلاىف رخل نبا هرآ ذ هاد راملا سراف نب دجا ني_سملاىال 1 ةيبغلا ا

 ىفوتملا مالسالا عشب فورعملا ىورهلاىراصنالا دع نب هللادبع لرعمسا ىبال 2 مالكلا
 ىعاقيلا رع نب ميهاربا نيدلا ناهرب مامالا هاقتاو ةئثامعبراو نيناثو ىدحا ةم١ ةئس

 ناضمر ربشىف ةرهاقلاب ىنالقسعلا ظفاحلا رجح نبا نيدلا بابش عشلا نم ععس نيح سنفملا

 عمجلا ف رجح نبا هركذ امتالك ريغصلا هيضتمو ريبكلا هيخنمو مالكلا نسحا هاعمو دنس

 61١ ةنس ىفوتملا ىطوبسلا ركب ىبأ نب نجرلا دبع نيدلا لال ه8 سكملا مذ ريف |

 0 م ىهالملا مذ ع ةاضقلا مذو ءارمهالا ةرادز مد هلو ةئامعستو ةرذع ىدحا

 ىسدقلا دن ىبا ظفاحلل جي# ساوسولا مذ هع ايندلا ىبا نب دبع نب د نب هللا دبع

 كي رصبلا تاهذ :- ردا ولا نم هس رهف ىف 2 د ىطويسال ني>حاشولاوذ م قوذلا علا |

 4 زيربالا بهذلا رمح ةئاكشو نيترلث و تاس 75 هنم قوما قاستلا ىلع نب دمحم

 مامالا مجشلل زيزعلا هللا باتك صاوخف هفلا اهبرجىتلا نآرقلا ىآ رارسا صاوخ هيف عج |
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 ظ هللا دبعنب نسح ىلعىبا ىطاقال ةيعفاشلا عورفىفو ةنس قوتملا ىعلاملا_قارقلا سيردا |

 نآز َّط بحاص اه ل ىطويسال ةلاسر < م ةعرارللا ءاشاىق ىرارذلا ريم لوصفلاو |

 35 ىهتا يد ََقو ىهذم وهف ثيدحلا 2 اذا هلوقل ىعفاشلا ااه بهذ اذه لوهو |

 ه8 ا لاذلا ع

 | لعىف ةري>ذ 6-0 ناسا رخمىلا 5 مورلا ل رت 5 2 16 0 راكم |

 | وخأ وهو هئامهسجو نرشع تك 3 قود ىلازغلا د نيدجا# ميل م ةريصبلا

 ١ نيدج-ا سايعلاىبا نيدلا باهل 2: ةيكلامللا عورفىف ةريخذ يم ىللازغلا دءاح ىبا مامالا

 ا هيف اضاو ةئاهعب ؛را و نيرشعو سو عه 0 قوتنا ىعفاشلا ىدادغيلا ىدنبلا

 | نساحن ىف ةريخذ ع ةنامكثراو نيعبرا و 6 :55ا/ ىقوتملا 0 ل نإ رفعج ريا ىبال

 قولا عاجلا ىاسلا ماسي ناب فاكر رعملا ىلع ن . ا ل 4 ةريزلا لها

 ىوغللا ىراصنالا مركم نيد# نيدلالاج- لضفلاوبا هريصتخادقو ةئاقلث و نينثا 07 ةئس

 ناهر مبلل د ةريسلا سصتخغىف ة ةريحذ م 3 نات ةرسدع ىدحا 7أآأ ل قو دا

 ا فاضاوقح*ا نبا ةريد ند اهامحأ هس قولا ىعفاشلا لح رملا ناب فورقملا ده نب نيدلا ْ

 ١ اهلواأسلخ سمع ةياق ىلع اهترو ةئاقسو ةرقع ىدحلا 1١+ ة ىف ةدسع ند
 قارعلاىلع ندمت ديعسىبال معي ةريصبلا لهال ةريخذ رف - هيدبهو ديلا رهلكم هلل دما

 | ليقم نب ندؤم بطلا معف م ةيدارمع ةرخذ 0 ةئامسوجاو ةردع هأ ٠ 0 قوتلا ا

 ا ةريخذ /-- تلم سج ىلع هدارو ةئاعامو نيعبراو ىدحا م١661 ةنس هفلا ىسناويسلا

 ةاس ىفواللا ىثللا ىرصملا ىروطلا ىلع لضافلا ملاعلل. © رااظنلاو هايشالاىف رظانلا |

 ١ لئاسمو دعاوقلا و هقفلا نيب هيف تعجب لاقل هاوساعىغلا هلل دخلا هلؤا فلاو عبرا 4

 ةصالخ ىف يمالالاق ىمتنادعا وةلابهتق> و قرفلاو عقلا لئاس« تيل وهقفلاب تأدن وقرفلا وعما

 ناكو ةريثكهقفلا فلئاسرو تافل ؤم فلا وننفتو عرب ىت> هريغ و م< نب نيداانيز مما مال

 ةرصعف ةماثلا ةرهششلا هل ريبكلا عماجلا ةيفتللا هقفىف وهف ةلخابو ةلوبق» ةدج هاواتقو ىتش

 ىعو»ىل انفال 6 ةدنج نب هللا دبع ىلا بقانه ىف ةدعلاو ةريخذلا خ- ىهنا عئاذلا تيصلاو

 ا تالاقم ناك ىلع ليشم وهو ريبعتلا ىف م ةريصبلا لهال عقاربلا ف ثكو ةريخذلا 0 ملا

 باوالا ىلع ةلتشم ةرهشهلواىف ركذ لا ةركفلالئالدىف ةردقلاماكحا ”ىدبم هلل دحلا هلوا

 | مملاب جركلا كللادسبع نب د# نسملا ىبال .-: عئارمشلا لعق عئارذ 1- شوسقتلا
 | ىعسلالاقهيبنتلا ود سصتخم باتكوهو ةئامسجو نيثالثو نينثا هل” ةنس ىتوتلا يفاشلا

 هكر مالا و ةالصلا هيلع هنا ىوراه ةدكضاناط رعقلا ةالصف تنقال ناكو ةتاقبطق

 تبيحع ما هنمااده و هننع يف لب تدطاق 2 - مجصلا ىف تونقلا هيف اضدا لآ

 | ةئاقسو ةرمثع تس 115 ةنس قوتملا ىمعللا ىلع نب دمحم 3 طقتلملا ةورذ خعد- ىهتنا

 | اهتانا ددع ىدنفا ىناثل ةيمال ةديصق 6 راستخحا ىنلا تعنيف راربالا ةعيرذ يف

 ظ ا ا 5 لذاوبلا ىداحاي اهلوا هن راقلا لا ضعب انلتنفو نود هك
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 كرك داو ديف رعتلا اقم هدم ىم هنع ىقتسا رخآ اعجم اضيا تعجو تانداكلاى م اهسانجا |

 اسانخاو اذانصا اهلعحاو اة اهلدهمأو 2 راع لوصالا و نيد مجانا ىلقىف عشب ا

 ةريخذ م ىرو رعدبل صلخلا ناي عش نب 0 ىرلاب هجرت دقو بضغلا و ا

 )باب يح د

 ةريخذ ز5- هريغب قيلي ءاش ىتأينالاحسانم دج هيدا هلوا هيلا هادهاو ناخداعناطلسال
 زيزعلادبعنب دجحا نب دو نيدلا ناهرب مامالل ةيئاهربلا ةريخذ. ةر 0 هه ىوانفلا

 ايه الك ىناهربلا طيحلاب ر 0 هنا 1 3 أهرمص* | ةيس قو: هللا هزام 39 رع نبا

 مامالا اندمسنا ندلاناهر مامالا لاق 1 0 اثااو 1 قسم ري ا 3 1 2 ل وق عم

 تانك ىلا لجسم لك باودح لاحاو امنع ىفتسا دو لثا 55 2 نيدلا ماسح تداعذلا ا

 تعمدق و ماكح الا نم اريثك توحدقف اهمح رغص نا وىهو هيلع لوعل ماماىلاوا كن قونوم

 0 كو اننا تافقاولا لئامن ىلا مقرام ءاضاق ئرع ناوفنعو نش ةثادح ىف انا

 | ناكو+اشملا لس واقا ند اهفامو رداونلا تاعقاو نم هيلا تفضاو ةياورلا رهاظ باوح هيف

 راكا تحف واو عما اذهىف تعرشف بابحالا ضعب ساقلا ىلقىف عقوامىلا مضئادقو

 ىف رقفلا ةريخذ يم ةريثكلا كاوفلاب هتنعشو ةريخذلاب عومجلا تيعسو لئالدلاب لئاسملا

 ىنا ىلخلا جاهلا ريءا دم نب دم نيدلا سمت علا هه ريصعلاو ةروس ري_سفت

 هك رصعلاو : ةروس ريدفتىف رصقلا ةريخذ ا- ةئاعاث ونيعبسو تس الث ةنس سدقلاب

 مكملا دم نب مهاربا نيدلا نع مرا بطلا ىف 4 ةيفاكلا ةريخذلا 1: ريسفتلاىف قبس

 ا 5 --1 نر ؟ ذملا ةريخذ ةئاعم و نيعسل 566 قوما قشمدلا ىديوسلا

 "كر هيعدالاىف داعملا ةريخذ ز- ةشنلاك رصتتع < ىلصملا ةريخذ 1- تاواصلا ةفحن ىف

 ةئس ىقوتملا قتادمملا بابش نب ىلع ديسال ىسراذ 5 كولملا ةريخذ ردح 5 داروالاو |

 هّنر خلا ار ىكلف ترسدح راع ىانو راي_- هس دج #3 هلوا ةئامعيسو نيناعاو تس 5

 قوقحىفعبارلا قالخالام راكمىف ثلاثلا ةيدوبعلا ف ىناثلا ناميالاىف لوالاباونا ةرسشع ىلع

 فورءلابرمالا ىف عباسلا ةيونعملا ةنطلسلا ىف سداسلا ةنطلسلا ماكحاىف سمالا نيدلاولا

 كلا مدى رثاعلا تئاص_!ا لع ريصلاق عساتلا ةيعنلا ا[ تماثل 1112 يملا
 تاع ا

 61/1ةنس قوتملا ىلحلا هداز ىلن#ي فورعملا مهاربا ندم هع تامنم يقلد لوقلاىف

 نيزل بطلا ىف ع ىهاشهزراو> ةريخذ م 0-0 ةلاسر ةنايعسلاو نيعيسو ىدحا

 0 0111 نتدلثو ىذا 621 هن قوما تبطل قاحرللا نيسحت نب: ليععتا نيذلا
 اك كحنإ ها مر راوطلا 50 نيدلاءال_ءل هفلا .نويعلا يف اذك ادلع رقع ىنتاف

 د لضفلاوبا ةيكرلاب هج رتدقو ههبطلا يحادهنا لاق :رماك نالسر مساب .ضارتعا هاعمو

 مي هقفلا لؤص ىف ةريخر زيي ةئابعست و نينامثو نينثا هك ةنس قوتملاىزفدلا سرداناا
 ةريخز مح ةعائلتو نيسج 6٠" ةئس ىقوتلا ىسرافلا ناهرب ناب فورعملا نيسح نيدجال

 املو مورلاىف اهفلا ةنس ىقوتملا ىسوطلا ىلع نيدلاءالعل ىلازغلاو ءاهك لا نيب هيه: ةك احا ىف

 مداخل



 هبا هه لاذلا قع

 ضئارفىلع حرش ىهو هه حجارسلا ةلاسر ىلع جارسلا ةلابذ ريت ثيبخ ءاجم هلو

 لادلايف سم ه4 ةيفللا ةزدلا حاضبا ىف ةئيضملا ةلابذلا رمح ءافلاىف ىتأب ةيجارسلا

 ريلادبع ةنكشلانءال سه ةيفللا زاغلالاىف ةيفرششالا رئاخذلا ظذح مقل راثآلا رئاخذ -

 ىبا مامالل داع عي مكحلا رباخذ زد هايشالا نم عب ارلا نفلا ىف هبحناو مي نأ هك ذ

  ىفىقعلا راخذ رح ةئامسهتلو نيتسو سج ه8 ةنس ىفوتملا قمبلا ديز نبىلع نسا

 عبرا 915 ةنس ىفوتملا ىربطلا هللادبع نيدجا ندلا ن2 داع هي ىبرقلا ىوذ بقانم

 نساىبا مامالا مشل هيأ رهدلا فلاس ىف ناكامو مولعلا راخذ 1- ةئاتسو نيعسنو

 عورف ىف راخذ رمح ةئاقلثو نيعبراو تس "45 ةنس ىفوتملا ىدوعسملا نيسح نب ىلع
 نيس ه٠6 ةنس ىفواملا ىفاشلا ىيورملا عيجج نب ىل#م ىلاعملا ىبا ىضاقلل ه5[ ةيعفاشلا

 ن.ىلع نسحلاىبال ه4 وحلا رئاخذ 15- بهذملاىف ةربتعلا بتكلانم وهو ةئامسجو

 قدادغإلا نشحن كرام تأ عر كح لانأل راد جس هس نود نر
 هه رات اديسلا رابخاىف راثن اخذ 19- ةئامسجو نيس 66٠ ةنس ىفوتملا ىروزررشثلا

 ةئامسجل و نيتس ه٠ ةنس قوتمللا ىدنواحتلا روفيط نب دمع ليقو د ن دجال

 هللاديعنب مالس هللادبع ىبال ه4 قالخالامراكمو سوفنلاباداىفقالغالا وراخذلا رمح

 تتح بن عبادتك ود و هه نيناثملا لع نيتاسيلارخذ »>> ةنس ىفوتملا ىليشالا ىلهانلا

 هلعاع ذاتسا لكامبلع ماكتدقو ءامدقلا كولملا ةهززل ءامكحلا اهفنص باوبا ةسثع ىلع

 نيظعاولاردب ىمسملا أ نيداعلا ردذ رح مكحا و نتا ىذلا هلل دخلا هلوا هدهاشو

 ىفوطعلا رع نيرضمل بطلاىف ةيكرت ةموظنم 6 ناشطعلا رخذ ر»- ءابلاف هركذ

 اسنلا و نيلهأت ار خذ قمح ديزناب ناطلسال اهيظن ةئامعستو نيعبراو نامث 458 ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفواملا ىلكرب:ريبشلا ىلع ريب نب دمت لضافلا ىلوهلل 7 امدلاو راهطالا فيرعت ىف

 لا نيماوق ءا- سلا ىلع لاجرلا لعح ىذلا هلل دا هلوا ةئامعستو نينامثو ىدحا ه4

 جعيعتسملا ظافلالا ريسفتىف لوالا ناءون ةمدقمللاؤف و سنذتو لوصف ةتسوةمدقم ىلع تتموهو

 ةئدتبملا ىف ىتاثلاو ذكئثالثلا ءامد تويث ءادتاىف لوالا ل_صفلاو ةيلكلا دعاوقلا ىف ىناثلاو

 ماكحالا ىف سداسلاو ةالصلاىفسماملاو رارةسالاىف عبارلاو عاطقنالاىف ثلاثلاو ةداتعملاو

 نيعبسو عست 9138 ةنس ةيورلاموىفدمتا روذعملا رذعو ثدملاو ةبانملا مركحىف بينذنلاو

 حا نيملاصلا هدابعل مجمام ىلع هلل دا هلوا ةظعوملاف -) نيقثملا رخذ ]- ةئايعستاو

 تناب ةضراعم ىف داعملا رخذ رف اندح نيعبرالا حش ىفوهو ريضخ نب ناقع نب هللا ةبهل

 ةنس ىفوتملا ىعلا نينع نب كالملادبع نب دع هبقفلا اهحرشو ىريصوبلا ةديصق -ه:إ داعس

 ةيئاخ نهو ته| نقعلا ةراخسد قدح ةئايعسلاو نرسل 6.٠ ةيسن هقلا تارك
 نيم تالاقم عسن < ايندلا مذ ىف ىنقعلا ةريخذ ٌرظططَح ةعيرششلا ردصا ةياقولا حرمش ىلع
 هفلا ةثامعستو نينامتو ناعاومم ةنسس ىفوتما مودع ازريع فورءملا فرشا نب نيدلا



 ه7 باب 12- ه5

 هرش فورعملا ىلوملاوهو ىك. رب < ىرجم ناويد ص ةئاعامو نينامثو ع 1 2

 تياده ناويد 1 تاي 0 ةديزلاىفدلو جئا| عسل نليتسو سج نالت قوتملا ىاج

 قوما ىكرت -ه4 ىتاده ناويد 15-ناتس ةديزلاىفهلو ىكرت هناويدو < ىناون كيب

 ا سهلا ى < اله ناويد 1 ا نوسجو ةعسل ةديزلاىفهلو ءايعسل و نيعسا و ىدحا ناحل هس

 ناويد م تايب ل ةد رااىهلو 20 نمو 6 ةيقيأ ةهئس قونتملا ىكر ماما

 هك ى 5 ناويد ] اق تاءا 0 يماذ ا هناي همن ا ا تو هير 2

 نا عم نادلحم م ىقايلا ناويد 0_ هه هر وعم لإ -- مهلا ناويد 1 ىمراف ىدابا ريشا 1

 ني-سجو ت1 ةيو+ 0 قولا ىئايلا ىدنطلا هللا دبع نب ده نب راو ىضاقلاوهو

 ىلع وهو 46: متي ناويد ٌرقيتَع لزهلاو دجلا ىلع ىوتح قار نسح هرعشو هثاإ_هعسل

 اتي سثع ةثالث ةديزلاىف هلو ةئا_يعسل و نيتمو تس 955 ةنم دود>ىف ىفو:لا د2 نبا

 قوتلا مورلا كالاعق ىفملا ايركز نب يحن كوااوقو رت ىذا ئ م نا وند 1

 ناويد م ثا ةئاقلثو اب نوعسنو ةعرس ةديزلا هلو فلاو نيسجو و . 6ع نم

 حيدملا نم هيف 0 تأ ن.ىلعلاق بلح ليز ىلطيلطلا ا رس نا 0 ع يد

 د كب ى * ناويد م تدالاىف 0 تافنصمهلو هاعض ور ادحا ك اراعو يلا

 دئ| معسل و نبع توي ةنل م قام > ناكو اه نكد سدح دل وناعم نال حاس لا نم زءارعش ند هوهوىكر

 تناولك يس هاش قوما ةيواعم ب و ديزي ناوبد 0-1 اش نوسجو 0 ةديزلا ىفهلو

 ةثالثؤف محا ريغص وهو ىدادغيلا قارراانارع ندم هللاديع وبا هع نم لوا نيعبسو

 نسما ةيام هتاف عم دب ديزي 0 ءانشا هيفاودازو ةعاج هدعل ند هعجدقو 1

 ترفظو ل كل دل ىلإ تايبالان 2 هلى )ا تابالا تاريهو 9 اع هدس َْق هنظفح اضا لاقو

 تسد ةرالا[ 8 قوتملا هداز دايعل رحل 0 1 ىئيع ناوند 1 تثلب لك بحاصي

 تابآ ةثالث ةديزاا دل و دئايعسلو نيعاسو

 هي ةمحمملا لاذلا باب ف 2
 تا 7 -

 فصانع ىورم وه واه ريح و نوللا ةوعد َّق روصد باتك هي رودلاورتاودلا تاذقتم- ا

 ت00 راع كال سالر را لآو هداصلا يلع نايلس رزو لماتسسا نب اخر ن
 دايعلا ”تإ 5 -- د ن.دقعلا اه ع ىلدوملل اهحرشو ا ددعفىف --1 دشرلا

 ا ءلا تيضق ناب ريهشلا ده نب 0000 هلا ديع نيدلا يخ عج ا ع دالبلا ما رع خاىف

 0 لا فر 4 كارفلا تاذ ٌرظذ- فلاو نيعبرا ٠١5٠ ةنس بلح ىفوملا |
 اد مح ةئام_سجو ةرشع سجل هزه 2 6 كا ءطلا ١ ىلع 6 ليس نيدلا

 | صعالا قريصلا ريخشلا هللا كَ دع نب كك نك دك كن ىيطلا ىبال ةليوط ةدرصق 1 ىدهلا

 دل اع و دمرت ات دربك قولا 2دادتغلا 0 ن لع ماتدب نبا ةديضق اع ضق

 (هلو)



 همه معي لادلا ع

 نه ىكزرت <24: ىاظن ناوبد ريم ةئامسخو نيعبسو تس هال8 ةنس ىفوتملا فسو:نبا

 ىفونملا رئاظنلاعماج ىكرت -: ىونردالا ىمطت ناورد ريض مهلا ىلا نون ا

 س6[ ىرين ناويد ل انيب ريثع ةعيس ةديزلاىؤفهلو ةئامعستو نيسكو سخ ةهو ةنم

 نيعبراو عبرا ٠١55 هئس لق بور ضرا ىكرت 2 ىجفن ناوبد رين نيرخبأتملا نم ىسراف

 ناويد ٌر# هحرشتو باوت نب هه .رغلا ناوبد رفح تابا ةثالث ةديزلافهلو فااو

 ةئامسهلو نينامثو نامث ه88 ةنس ىفوتلا ريمضلا روصنم نبرصن فهرملاىبا < ىريغلا

 ريزولا ري_ثيلع ريمالا وهو كرلاةغل ىلع <26[ ىلاوذ ناويد رظ- ةلازجو ةقر هرعشىفو

 اتي نونا و دحا ةديزلا ىفهلو ةئايعسلاو تس و05 ةنس ىئوتلا ىاونب ضصلختللا 0

 د كلغ نا ؤدَد ص هغشوقتنب د راجت ناودد 1 اب ةعيسو ناكام ةدزلا ف هلو |

 ناويد رح ناتيب ةديزناىفهلو ةئاهحسلاو ةرمذع عبرا 4١4 ةنس قوتملا ىلولكنم سابلا

 هل ىتامرقهنا ليقو ناخ ديزباب مردلي ناطمل_سلا نمزف وهو ىزوري_سلا ىكرت < ىزاب

 نيرسشعو عبرا 455 هند ىفواملا ىوسربلا ىكرت 6 ىزاين ناوبد رح ناتيب ةديزناىف
 ىسراف ىنامصالا جالكلا ىلع نب هه ىعبن ناويد ظ#َح تايا ةعبرا ةديزلاف لو ةئامعستو |

 قون ىوكبسالا:دجلا ووو ىكرت هده ىهلا نورد كك ىو طاع تالرعو كاكا
 دلعىف -6 ىطساو ناويد ٌرين- اتبب نوعبراو ةثالث ةديزااىف هلو ل ناع 1٠١ مل ةنسأ|

 ةئامعبراو نيعستو نامث غ4 ةن- ىفوتملا رفصلاىبا نبا, فور عملا ىلع ندم نساوباوهو |

 سج 18 ةاس ىفواملا ىضاقلا عساولادبع ىلوملا وهو ىكرت - ىعساو ناويد تح

 هنك رددسر ىك## هلوا ىسراذ ه7 ىلداو ناويد رح تايا ةثالث ةديزلاىفهلو ةئامعسلاو ١

 ناويد. رظم> د ام شيوخ قيفردمآ قشعو تسقشع هرنيك # ام شيدنا رودلقع نيواوا

 ةرقع ىدحا 4117 هس ىواملا ركسعلا ىضاق نس جاحلانباوهو ىكرت ه7 ىديعو ١

 نمزوف ةنس ىفونملا ىبدبالا كرت ه5 لاصو ناوبد ٌرق#- دحاو تدي ةديزلا هلو دئامعستاو |
 ىضاقلا وهو ىكرت أ: ئص و ناوبد 85- تايا ةثالث ةديزااىفدلو ميدقلاناخملس ناطلسلا |

 كيب دم ريمالا وهو ىكرت 24: ىلوصو ناويد ريت تاسا ةيئامث ةديول'ىفالو ةنس ىفوتللا

 ىبوكسالا د نب سواوهو ىكرت ه5: ىسيو ناويد يم- ه4 نها عاضو ناويد ريم |
 ةعبرا ةديزئاىفهلو ام ايضاق هر فلو نثالثو عيسس 107 ةنسم ىوتملا نطولا |

 اتي نو سثعو ةعبس ةديزناىف هلو ىو-_سرب ىكر 4 ىعتاه ناوبد فح ان نوعبراو

 راوذا مساق دانحانم ىنامركلا ريكتاهج هاشب ىعكلاوهو ىسراف -: ىعئاهناويد ريح ا

 ا - 0( 3 10 طم - 1 5 : رع 6 2
 أ وهو م مج ءازاكد ناودد و هن |هعيسو ناسسعو ل 756ه هس قوذملا 0

 تانآ ةعيس ةدزلاف هلودفلا 0٠٠١ ةدس قوتلا سوركلا امتلا ةراغلا ىف د |



 مه باب 12ج 04

 تح اكسنآ ويد 0-1 ع لحتلاناويد م 1 ىلا ن اورد م هبرفظي عفاهنادأ و

 هللال وسر اهم حدم ىهعملا فور> ىلع دباصق هلو نيدلا فيس كرا ىرهاظلا راداودلا

 / ءارع-ثلا نف وهو ىمراف 1 هلك كت ره> وأم ناودد 1 ا هيلع ىلاعذ هللا ىلص

 ةديزلاىف هلو ىرفدلا ىكرت 4: جبو» ناويد ريظتح نيكتكسس نيدو# ناطلسلا نمزىف

 ناع هدم ةن_س ىفوالا ىىزراوللا ىكملا دج نب - قفوملا ناوبد رظذ- تايا ةعبرا

 الوم ناويد - 9 رصاعم ةقيطوق رع_شلاىف ناكو ديح هناوهد ةئام_سجلو نيت-سو

 فااوةرش» ىنثا ٠١١ ةنس ىفوتملا برغملا بحاص ىسافلا فيرعثلا 2: دج ناطلسلا

 يأ رايهم ناوبد- ىلهاج م لهاهملا ناودد 0 ايابكلا تايهشلا هرك د ممضعإ هيمن |

 | ناويد ري ةئامعبراو ننسثعو نا 158 ةنس قىوتملا بتاكلا نسااىبا ةيوزرم نبا

 35 ام ىوحو ثيح مها تندد قوش ىا 3 هلوا ىسراف ا فرس ازري_م

 ديلا دالوا ند قابلادبع نيدغ ديلا وهو ىدراذ مودخم هه ازريم ناويد م

 هيف د اعلا م ىدهراف ىو ريد د ىنوط ريم ناود 0 ا قوتللا قاحر طا كفردتلا

 هاريم ناويد ريم ىسراف -4 ىلوقريم ناويد ريم ةنودم تسيل تايلنغو طقف دباصق

 ىمراف ىزاريشلا 0 ضان مريم ناويد - تايبا ةثالث ةديزلاىفهلو ىرأ 2, بيبط

 هترايسالا ىذاق ىلاذه فورعملا هللارما وهو ىكرت هه ىريم ناويد 1- هنس قوتملا

 ْ ناودد ص ةرايعس و نيئسو عسد 36ه 3 قولا ىناتملان ىلج ىلع ىلوملادلاو وهو

 هج رس و د ةغباستلا ناويد ع تاك هع ةاديرلا ققلو ل هن ىوةدطالغ ليم

 اتيب نونامث و ةعستو ةثام ةديزلا هلو مورلا ءارعش نيب تارتءملانم وهو فلاو نيثالثو تس

 سج 566 ةئس قولا كركلا بحاص ىبونالا ىسع نب دواد م سسدانلا ناود م

 هداز كك ريع فورعلملا ىطصم ب لع وهو م 1-3 ىعان ناويد م ةئاوسو نيدسجو

 أ ىتاحن ناوبد ظن اني رقع ةعبس ةديزلاىفهلو فلاو ةريشع ثالث ٠١١ ةنس ىفوتملا

 | ار ادع 0 ناكو ىسع ةع*أ لك رد مهربشا لب مورلا ءارعش نايعا نم وهو 57

 ىلوملا مسأب هناويد تتردقو انو ناد.ع هرقو ةعئابعسلتاو ن ردعو عبرا يي قوتملا هن رداب

 دا ناك ةديزلاىفهلو كالذل ءارزولادنع الوبقم رون ذملا ىلؤملان اكو, دنؤملان نجح رادبع

 | ىنجتل ا ىدادغبلا ىثرقلا تاكرب نب رباصنب بوقعي 5 مجتلاناوبد رح اب نوسجنو

 | ناويد ]- دحا ونب 7 لازت ناوبد لح ةئاقحو نيسشعو تس 55 ةنس ىفوثملا

 ١ كفرعدلا عرمشلا فرس لوتةملا نيدلاداع وهو ل ىميسأ نا ويد م ص سسشفلا

 | ةديزلاىفهلو هركذ راملا فورا هللا لضف ةلهالت نموهو ةئثاعامكو نيرنشع م١9 ةنسىف بلحن

 ىمراف هناودد 2 ءارعش 83 م ىذح روز ناوبد ا م ىبيصن ناويد ع ناتي

 د ىلا ةسلا بحاص ىودك هق ىاظن نا وبدزه- هتركذتىف ماشه هركذ هلك تايلزغ

 (نبا )



 فو هه لادلا

 نب نيسان هه: د2 ناويد ر»>- ىدراف ماسح نب ه6: دع ناويد ظف- تيب فلا

 نيءعيسوث الث عال ةنس مرحممىفف ىفوأللا ىدادغبلا ميكحلا سعاشلا ىلع ىبا كيشلانب هللادبع

 فسو»نب لايئادنب نيدلا سم أ دج ناويد وح اعدن اموبطم اشرظناك ةئايعبراو

 مهضعب هدصختو ةئاقسو نيغستو ثالث هوم ةنس ىفوتملا لاصكلا ميكا ىلصوملا ىعازجلا
 ناببلارحخ# انمهلا ىذلا هليد#لا هلوا لايئاد نيدحت تيدالا رعشنم راتخلاىف ل اللا هاعمو

 ماشلا دانجا دحا ىاماع فورعءملا ىىورا هللادبع نيدجانب عي دح ناويد ع ا

 ىسراف ىثاكلا نيدلا سك# ىلع نن 5 دج ناويد لقيح ةعامم نيه دحناويد قع

 ةنس ىفوتملا ىفملا ىرانفلا ىلع نب نيدلا ي ىلوما وهو ىكرت <: نيدلاىحم ناويد م

 وهوأ ىكرت 5: ىداسح ناويد رف- تايبا ةعبرا ةدزلاف هلو فلاو ثالث ٠١١ ةنس

 ةركذنؤروك دم هناويدو دحاو تيبةديزلاىف هلو ةنس ىفوتللا ثلاثلا دع نيدارع ناطاساا

 ناوبد رين ىكارت -24: ىتارع ناويد ذ- ىدسالا هه داع ناوبد ريتتَح ىلج نمسح
 ناورد ما دك نب سه رعسم ناويد يَ ع هدزرملا ناويد ا ىل قعلا ع مج ع

 ةئاقم وةرشع ىتثا 5١ ةنس ىوتملا سيطفنباب فورعملا ىلا لضفلا ىلانب ه5 دوعسم

 6 ىلسم ناويد ريم ىمراف رخملاىبا نا_علسنب سه دوه_-سم ناويد 15- نيدلحميف
 ةثامعسلو نيعستو عبرا 5944.ةنس ىفواملا ىماتما نم هللارما نءاىلع ىلوملا وا وهو ىرت

 ناك 18 ةنس ىنوثملا ىرت ىوةنتدنرب - ىحسم ناويد ل تاما هعست ةديزلا ىف هلو

 ةديزاا ف هلو قرنم هيأ صسم ناورذ يضخ تايا ةعسن ةدبزلا ف هلو ةلامتسلو
 الملاىلا قو_ثت 67 قئاقرلا تاقوشملا ناودد ر»- ه6 دشم ناويد ر:- دحاو تدب

 يذلا ةنشا ىودملا حدلا ناويدفف هرك دق ايلطا رع نبا عتابا ديع لضفلا ىب ال ةعطق وهو ىلعالا

 ىلةصلا ىثرقلا ىردبعلا تارفلا ىلا نب د نب -ه بعصم ناوبد ريم ةئاق#و نينثا

 ناويد 1- مه هحرشو ىدنكلا عنصملا ناويد 1جم- ةئامعلراو تس 5٠5 ةنس قوتملا

 ناويد هلركذملو تابا ةعبرا ةدزلاف هلو ناد ناقلق دلب نم وهو ىرت ه4 ىديعم

 ىنواملا قومكتسلا ءاتكلم ءارعش نها وعلو ىرعم ريما وهو ىبران ك2 ىف ناو ل

 تايبا ةيناهك' ةديزلاىف هلو ىكرت 4: ىنيعم ناوبد رم ةئامعبراو نينامثوأس ج 44ه ةنس

 ىرزعملاب ريهشلا نيريدث د ميشا وهو ىبمراف هفصنو ىبرع هفصن 5 ىزعم ناوبد قطح

 ليقثلا مسملا بيب نوكلا ض ورع أشنا ىذلا هللدلا هلوا ةئاعامت وعست 6٠9 ةنس ىفوثملا

 | نيعستو عبس ة9ا/ ىفوتملا ربشالا ةدلب نم كد ىنطصم لاش ىكرت -4: ىلاقم ناويد رح

 هك ةاهقلا كلم ناوبدّرتت- -هي] سلتملاناوبد رف اتيب مشع ةعبرا ةديزلاىف هلو ةئامعستو
 ْ هج ىزاغملا ناويد م ةئامسج و نيتسو نامث ه5مةنس ىفوتلا ئوحلا ىاصنب نسح

 | اماوةئامعبراو نيثالثو عبس 480 ةنس ىقوتملا ريزولا بتاكلا فسوي نيدجا رصنوبا وه

 ١ دالبلا ىصاقانم هيلطت لضافلا ىضاقلانأ نيدلا قت تا-ةبطىفو دو>حولا زيزعف هناويد



 ه5[ باب فض

 حج نا حرش ىلع و ةياعسو عبس 57 قوتملا لوركا ىرربلا زيزعلا دمع: ىدبع

 نيثالثو عبس 8ا/ة:-ىفايح ناكو ىوحتلا ةجروف نباب فورءملادجا نبدهت مهفلاىبال در
 فورعملا كالا حوتفلا ىلا كارا تاكربلاوبا ه>حرشو ىنج نءا ىلع ا هاعتو ةئامعراو

 ماظنلا باتك هاعمو تادلع ةرسثعقةئاعمو نيثالثو عع ةنس قوتملا كس رآلا قو ناب

 ةثامعل را وةرمّتع عبرا 5١5 ةنس ىوتملا ىورهلا رفظملاوبا مدآ ندم نيدلالاكو ةئاماراو

 ةئاقسوةرسثع تس 51١ ةنس ىفونملا ىوحتلا لينا ىربكعلا نيسللانبا هللادبع ءاقيلاوباو

 قاودملا ىزراولللا سارهلا مهاربا ن ىلءنيدي هللادبع وبا ه-رشو نا هبا عا ىق فلا

 ىلتلا ىنلدلا نادج نب هللادبع نيد نسحلاوباو ةئامعبراو نيسثعو سه 506 ةنس

 دع_س تلاطوباو ىتامرلا ىلع باكتانم ايو الضافناك ةثاممبراو نيتس 55٠ ةنس ىقوتملا

 نب هللاديعوباو ةئاقلثو نيناثو سج 46 ةئس ىقوثملا ديحولاب فوزعملا ىدزالادمت نبا

 2 مك راو نإ د عر ودخل او معن - 010 ]1ع , ها رإو نيكس ميرا 455 'ةنس قودملا قاولطا هتلادتع نبت ناعم

 فورعلملا لع نب يحن ايرك زوباو ةئامعل راو ليعب_سو سجل وى 0 قوتملا نشكاكلا ا

 نباب فورعملا د<نب هتلادبع دعوباو ةئامسجو نينثا 50” ةنس ىنوتملا ىزيربتلا تيطخلاب

 هبتعع» ناكلخ نالاق ةئامسجو نيرشعو ىدحا ه؟١ ةن_س ىفوتملا ىس ولعل دسلا

 فورعملا ىوحلا ىلحلا هللادبع نب رهاقلادبعو برغملانم جرخمل هنا'ليقو هيلع فقاملو

 نب ديز نيدلاجات نملاىنال ةبثاح هيلعو ةئاقسو ةرمثع ثالث 51 ةنس ىفوتملا اواولاب

 عمم ةنس ىفونملا ىدادغبلا ىمتاكلا نسح نيد ىلعوبا نيبو ةئس ىفوتملا ىدنكلا نسح

 ناويدىف ىثتملا راعشا ةكضوملا هامم باتكىف هبويعو هرعش تاقرس ةئاقلثو نينامثو نامت

 فلا 0 و نوعبرا ١540 تايفيسلا نافلاو ةئاقلثو نوسجو نانثا7"ه؟ تايماشلا

 لنا د راو نا موز تايكتافلا ةتامسجو نورستع و نام ه9 تابروفاكلا

 كلف كلام هريدع تس ١٠١ ةيشس قى وملا كر ع اثم ناودد 1 ا ةسجو

 قشمدلا طاخلا نسح ندجا ه7 ن.دلاريخ ناويد م اب نورشعو هج ةديزلا 1

 4 ىحنا ويد زد نيتم هرعشو ىدفصلالاق ةئامعبسو نيثالثو سبه 78ه ةنس ىوتملا

 ةيايعسلاو ةيعببصو عبرا هالك ةنس ىفوتملا ىتاقعلاناخ ملسنب نايل ناطلسلا وهو ىكرت

 ناويد رم اتب رششع ةعيس ةديزلاىف هلو ىرونلاب صاختملا هتبادبع نيدج-ا ىلوملا هبتر

 باي_سا.حرسشىف تاروئنهىلع ةلقشم ءازجا هناويد لواىف دروا ىمراف -5: ىثاك مشنحم
 دج خحراتل عيراتلا ةديصقهلو ىناثلا ليعمساءاش حدمو فئاطللا عماج هاممو تايلزغلا مظن

 ىناريكلا ميهاربانب هي: دمت ناوبد ريح ةئاهعست و نينامثو سج 94ه ةنسىف هدنبادخ

 سثع ة_-بج هتنايا ددعو ىسراف ىروباسنلا دج نب هي دج ناويد رهح ةنس ىقوتلا

 (فلا)



 هكا ه7 لادلا دع

 هعدا وهف با نعالاب درفلا وا هعرخااغ هروش ىناعم ىف اوهلكتو ىدر>وربلا كلذ نف رثك ق

 ىضخاقلااما هامرم د.عل د وصقملا هْض ع مهل نييملو هضعب هلع ىف>و كلذزنم ريثكىف اواصاو

 هولضف ىتح هيلا اولام اموةنا ركذو هسبحمو ىنلا ةعانص نيب طسوتلا ىعداهناف نسحلاوبا

 ىت> ءادزالاةياغ رعشلاب هوردزاو ءارعشلانم هودعب ل اموقو هنامز لها عيج ىلع رعشلاىق

 نيب طسوتف ةقورسم اهلك هينا_عمو ءاروعلا ةماكلابالا لكت لو ىوهلابالا قطنيالهنا اولاق

 كفر تصتلاو تا عالا ةدص ق:راكلا ك5 يح ثلاكاو لولا ل ه قا ركذو نيمكخلا

 هاشح دقذا نعاطملل اضرغ نينفلاهءاتكىف فدهتسا دقلو هراج- دلت ىناعملا ملكت اذاهناريغ

 نا فنصماقح نمو بارعالا ةعنصيف امنع ىنغتسملا اهم ةجاحال ىلا ةريثكلا دهاوشلاب

 جاتح الام ىلا لداع ريغ هءايسسا نم هءقلعت اع و هلاتكب دوصقملا ىلع اروصقم همالك نوكي

 بتك هناذ ةحروفنبا اماواريصق ه1 ىناعملا نايبىلا مالكلا هن ىهتنا اذامث هيلا

 ىلع مهفلا ر + آلاو ىنج نباىلع ىمتلا اههدحا ىعس ناوردلا اذه ىتاعم حرش نيفيطل نبدا

 مدل ل يملا ةوقلا عش نم ل ملمت رردلا ىلع اصئان امم ريثكلا ىف دافا محفلاىبا

 عاجلا وسانلا فغش عم وإللذلا عضاوم ٍتلعو هيباتك تفضندقا و ةيربلا نم دحا هنع ولخاملق

 هيناعم نع نايالو قلغلا محشي فاش حرش هلعش مل ناويدلا اذه رعت ىلع نادلبلا لها ا

 ناويدلا اذه عت دصق ةدافال معلانم ىلاعتو هناحم“ هللا ىئقزرام تيدصتف زاتكسالا فسح

 ناببلا ىلع لّمشم ليوطتلا نم 5 باتك فينصت ىنتاهملانم هعدوه ىلع فوقوملا ةداراو

 هدنغي ىتح نيقيلا رون ىلا نيمعلا !ظنم هلماتن» جرم حاضوالاو ررغلانم متم حاضيالاو
 تقطنف دحلا ىس رعشلا اذه رعى تيعس دقو نيلطءملا سواسوو نيبدؤملا تاسوه نع

 هسفن هر ىذلا هناويد هيلع لقشاامرخآ اذه هرخآىف اضا لاقو ىهتنا ةباصا نع انيبم هيف

 حسشلاو ريسفالا اذهنمغارفلا ردقتو ةيفاق نوءستو ةعبراو ةئاممبراو فالآ ةسخوهو

 اماو ةثامعلراو نيت_-سو نينا 457 ةنس رخ الا عبر رهش نه سثع سداسلا مويلاىف هئم

 ةبطاق رصعلال ها عاقجا هنامز ضارقناو بدالا لوخعم باتكلا اذه فينصتىلا ىناعد

 اهماهاح برعلا راعشا عيج نع مهعاطقنا و هتاورو هظفح مهفغش و ناويدلا اذه ىلع

 اولخو مهلا عجارتلالا كلذ سيلو تدقف اهلكر اعشالا ناك ىتح رعشلا اذهىلا اههالساو

 هيسانلا عواو عم هيدر نم هديج ةفرعمو مالكلا رهوجي اعلا ةلقو بدالانع نامزلا

 رسصتقا هناف ىتجنب محفلا ىبا ريسفتىلاهنه عزفملااهاو هلوصخمىلا هتفرعمىفعجري دحا ىربال

 ةيرغلا ودكلا لئاسمو ةريثكلا دهاوشلا داراب لغتشاو طاقلا سف لع 8

 نيسشعءاهز وهلاسم ر يكااو هبوبيس بأ >5 تاباو ديز ا رداون مظعم ىلع هءاتك ل رق

 ىهتنا اهنم *ئىثىلا ناوبدلا اذه ريسفتىف جاتحال ةدراب تاراكحم هاشح ةبرغلا تايبالانم افلا

 ىفواملا هدي_س نباب فورعملا ىودلا ليعمسا نب ىلع نسللاىبال ىننملا تابا لكشم حسشو

 ىسوموا ىنج نبا ري سقت سصتخا دقودالحم سصتغ ةئامعل 'راو نيسشعو نامت 458 ةنس

 )ل (دد)



 هك باب - مالك ٠

 تاببا ةرسشع ةديزلا ىف و هلو ةئا_هعسلو نيعبرا 95٠ ةتس قوالا ىوسربلا ناعع نب دو#

 | ىضر ناقع ةراماىف ةنس ىفوتملا ىناكلا ىماعلاىزاوهلا ةعبرن. مق دس ناويد تح

 | هللادبع نيد وهو نيدلعفف كة هيأ نيدلا ناسل ناوبد ردح اع ىلاعت هللا

 ىسراذ 4 ىناسل كاورد 0 ةئايعبس و 0 تس الا/ل ةنس لوتقملا ريزولا ىطرقلا

 ه5[ كرلا ةغل ناويد ريم تايا ةس ةديزلاىفهلو ىكرت 4: ىاون طل ناوبد ريف |

 نا ركذو ةيبرعلاب هرمسف لا ليزا. لضفلاىذ هللدّلا هلوا دلع دن نيسللانب دومحل

 | عو هو حو ضو صو ظو ط و ث اهف دجوتال افرح سقع ةينام ىلع رود كرا تاعل

 | ةيليخالا 2 ليل ناورد - ةفيلخلا هللا حاب ىدتقملا دمتن. هللادبع مساقلاىباىلا هادهاو

 55؟ ةنس ىقوتملا هداز راصح راب فورعملاىكرت < ىلام ناويد :ح هحرشو ةرعاشلا

 | هي تايسدقلاو تارشبملاناويد ريم اتيءنوثالثو ةثالث ةذب .زلاىفهلو ةئامعستو نيعبراو نينثا |

 | هركذ راما ةئاقسو نينثا +0* ةنس ىفوتملا ىسلدنالا ىنابلجلا رعنب متلادبع لضفلاىبا مشل ١
 | ةيراخلا ىومفلاو فورححلا فص و ىلع لشي اًولظم مالكو جادو ملخل وهو نيواودلا ف

 | ناويد ريظح ةئامسجو نينامثو ثالث هوب ةنسىف سدقلا حتاف فسوب نيدلا حالص دب ىلع

 55587 دق ال ودقما قرا ىدتكلا ىنعحلا نيس>نب دجا بيطلاوبا وهو 01 ىننملا |

 أ هأ]تناك دقف مظنلا ىف نا حلا رورشم ناكنا و ىننملاو ناكلخ نب لاق ةئائلث و نيدسجو
|| 

 مهنه و هادعل ند ماع ىلا ىلع عج كل موك تاقبط ىلع هرعش ىف نسانلاو رثنلا ىف اهدي ناعم

 مهنع تذخا نيذلا خاشملا دحا لاق هوحرششف هناويدب ءالعلا ىنتعاو هيلع ماكل 2 ا
 1 ادوعسم ال> رناكنا ثاشالو هريغ ناود اذه لعشملو اك نيعبر ا 0 58 < ىلع هإتفقو 5

 نم هيلع اندحوام ركدنسو تلق ناكلخ نا هلاقام ىهتنا ةماتلا ةداعسلا هرعش ف قزرو

 قوتملا ىدحاولا .دجا نب ىلع نسعاىفا ءامالا حرش ةداف اهرثكاو اعفن اهلجاف حورشلا

 معنلا غبا وس ىلع هللدجاهلوا هلثم امترثكعم هحورمشىف سيل ةئامبراو نيتسو ناك 54 ةنس ظ

 رعشلان منا مالسلا هيلعلاق ماظن ىلحاو مالك ق باو مالك قنا رعشلاناف هّتبط+ىف لاقدقو خلا

 00 رك عقلا لوع اسرار ارنا هع قلاعت هلا يضر ةشئاءا نعو هك
 بحاص ناكدنا ىلع ىذالا بيطلاىبا رعش اهنم اراعشا تيأر دقلو ميبقلا عدو نسسملا دوق
 ٍ لاقنم ىدصدقلو ةقيقد اهلا قيس ١ راكا فئاطلو ةعيد ةعّرجم ناعم

 ركبل )ى ريب ىناث ىا © ىنتملا ىناث شانلا ئأرام
 ىناملا ىف هتازحممم ترهظ #* نكلو ىن هرعشىف وهو

 نبىلع نسملاىبا ىضاقلاك ءالضفلا رباك نم هرعش ىورنم رثك | ىلع هيناعم تيفخ اذهلو

 ناحرش هيلع هلىو<لا نجح نب ناقع محملا ىباو ةطاسولاباتك بحاص ىناحرجلا زيزعلادبع
 ىوتملا نايلسنب د#واوهو ىرعملا ءالعلاىباو ةئاقلثو نيع_ستو نينثا "90 دنس ىفوتملا |

 ٍ وااو هجروف نب ىللعىباو ىونزغلا عمال هد ناش وةئام“ثراو نيعيراو عسن ءءء 0 ا

08) 



 | ىر م ىنايق ناودد م هيفداحا ةئاعس و 5 00 0 ىقوتملا سيفنلاب توعنملا ا

 ىرت ىناكن اويد ع ىقيللا جرذنب سدقو نوذحا صاع نب ع ساق ناودد م |

 تايا ةعب را ةديزلاىفهلو ةئايعسل و يعي هال 0 ىوتملا ىواطلغملا ىلع يا راسم وهو ٌ

 نيءيراو عبرا م42 هناس قاوتملا ىروبا سلا هللا دع نيد وهو 0 ىتاكناويد 1 ْ

 م ىباواك ناودد م 3ع ا 5 20 5 تدسادرص رب قافا دع هلوا ىسراف ةئاعامو أ

 وع تانح نا[ تيصاخ تهدر 96 كن ناورد لع تدهور دصد دع تان دنفرا متفك ناوت'

 | سعي] ثاتدكلا ناويد د د“ تاجردلا عيفر مان شدش ناز تسناسكي' هجردرد كلقان |

 ١ ناطلسلانب ناهج هاش حدمىف هدئاصق رثكا تايلنغ هفصنو كاصق هفصت ىتادمعلا ىمراف |

 هلو ةنس ىوتملا لاك ىراصب فورعملا ىكرت ه4 لاك ناويد ر- دنهلا كولمنم م مملس |

 | ديز نب ه4 تيمكلا ناويد رح ىناحر دهق# ندلا لاك ناويد يح تابا ةعست ةديزلا ف١
 ١ عزاونلا .نويع'ق :ركاشن با لاق ةثاهو نب سفعو كس ٠9 ةبسل قولا ىو كسلا |
 ظ هاو كان ه2 ىعمال ناويد م- ىهنا ةديصق فالا ةسج نم ارثك | غلب هرعشنأ لاش |

 ه5 4 لادلا يس

 ا ةديزلا فهل ل |١٠ه.ه 3 :سىقوذدملا ا 5 2 ةناويدإ# - دود ل ءامسا ةاغداضتو 5

 ظ عبرا 1 2 قوتلا هداز ىدوعسإ فو رعملا ل 7 | ىردقنا ويد تاياةعبرا

 ا

 ةاهزج كنس قوتللا قت د نر ناود 0-1 اس نوعي_سو ةثالث ةديزلاىفهلو فلاو ا

 ةنس قوتلاماس نئورع هه ىجاطقلأ ناويد مح تدب ةديزلاىفهلو ةئام"ست و نيسج وتس |

 2025 هك زلاىهلو ىلج اشاب فورعملا 00 1-3 ىطق ناوبد م ةئامو ىدحا ا

 يدلل ىمذلا ىنغلا دبع مساقلا ىلا نيدجا ساببعلا ىلا د ىراقلا ناويد م تابا

 ا نالسرانب لرغط ناطالسال ءاشنالا قاف هدزاريش نب ىلعنب نسا نبىحن فرشلا وا وهو

 ةفئاط نم ىكرت 4 ىناكناوبد ٌرْطَ- ةئاقسو ا ةنش قوتملا قوكسلا
 و ارترعش < ئشاج ايهاك دنع ىسراف 7 ىهاكن اورد ركع دحاو تيب ةديزلانمدلو ىرجتت

 أ ناوند مح نيتامو نيعيسو تيس 93/1 هنن قولا ىوهتلا ةيبتق ناب فورءملاؤسم نب هللا دبعل

 أ ءارعشلا 0 دحاو برعلا قا ددا ىازخلا دوسالانب ندية د ع ريثك

 | هداز ىلانغ فورعملا ل 1-5 را ناو ع ةئامسد ٠ 6٠ ةنس قوتملا نرورشملا

 ا 71-3 جاشك ناويد ع اتيينوناعو ةسجح ةديزلا ىفهل و ةئاهعسشلا و نينامثو نينثا هيل" هئس قوتملا

 | نءالاقو روبشملا نعاشلا ةئاعلثو نيسهت مو: ةتس قوتملا لمزلا نيسَح َندَوَح محفل ىلا

 | ناحير كاذ ذا وهو مجاشك محقلاىبا ناويد محب ىرغم ىرسلا ناكو افرااةجرتف ناكلخ

 6ع 3 ةسققل قوت هلا 8 دنا ناب 0 كلامن 0 5 3 هدم صو

 م شلك نا ولد 0-0-1 0 دكسا نب تبعك ناويد | عود نيعبرا ليقو لنيسجل

 | ه6: ملكنا ويد مح ةثامعست و نيعبرا 45 ةنس ىفوتملا|مهار انب د نب ميهاربا عشنا وهو

 ى



 ذا وادحلا فا قاوتملا "عاشلا »سل هبال مكح نب يي وحب ركبوبا وهو -8: ىلازغ ناويد تح |

 ا راعشا ةدنز بنرو رادعم لوب 2م فلاو نيثالثو نينا ١٠ 0 قوتملا هداز فاش ريمثلا ٌ

 أ تسكوزيمو لوهع 0 ر> رد الاحاو دراد قربش رملا ءارو ام ردوا ماك تاود لاق ا

 نبع ونينتا ”١٠١ 0 ل 0 ه رش لولا ع ىلضفلاناويد ع ىسراف |

 د هللادبعؤبا بيدالا هيقفلاوه 0 ى و ناويد رح اتيب سمع ةسج ةدزلاىف هلو |

 | نيدلا ةح ا م ع ويد ل ا و 3 2 مل ةثالثلا هذه عوج هيف

 روصنمىلا دودومنب م ئدبع ناواد, ! ا ةنا_عسو سو ٠١6" و قوتملا ىوحلا

 | قيقر هنم تدب ودلاو نسح هناويددو ةئامسّكو نينامثو عبرا ه5 ةنس قوتملا نيدلا ر ش

 رييثلا ىوسرإلا دخت ىلوملا وهو ىكرت ه4 ىلا نغ ناويد ز:- نيثامو نيسج 6٠* ةنس

 | ًاناويد رك نيمو ناتيب اةديزلا ف هلو ةئامعستو نيعبراو ىدحا 441 ةننم ىفوتملا ردازب ىلد
 | منا دبع لضفلا ىبال ملخأ وهو - تديودلاو تاحتوملا و: ثيقكتلاو ل :كان اود م

 | قحساىبا 5 ىزنغناويد رت»- هناويد صدقو روبشملا هناويدفف هركذ ىنابلخلا رع نبا
 | ناويد ري تيب فلا هلا هتبطخ ىف ركذو هسفن هراتخا ةنس ىفوتملا يحن نب مهاربا

 أ هللا ضيف نب ىلحا دبع ىلوملا وهو ىكر 4: ىذثاف ناويد لف ىسراف < ىرفنضغ

 ا 8
 ا ةشاط نم ىدورولا هم #ىادفنا وبد) د ئازل لاق رحى نب مظع ا وهو مورلا ءارعش

 ىسرافقىرصنءلا ديلا هع - جاو ناودد - تدب فال ةريثع 0 دلع 0 ةيولوملا

 8 0 5 تح 4 و 5 3 00
 || نب نلاغ نب ماهم م قدزرفلا ناويد 0 لح سنو كلم ب ا هورو ناودد 2

 معلا
 | ناورد 022 هحرشو ةئامو.ةرشع ١1١1ه ةنسن قوتملا .روبقملا يفاشلا هةعصعص

 ارم لاق هلو ةنسا قوتملا قار ىوخر يأ ىعورف

 ناولس نبدمت وهو ىمرافو ىكر را 5 ىلوضف ن اويد زظ»- تاس أ ةعرس دل زلاىف هلو فلاو

 نانثا ةديزلاف ىكرلا هناوبدنم هلو ةئامعستو نيعبسو ىدحا هلا ةنس ىفواملا ىدادغبلا

 | ةديزلا دلو ةئامعستو نيعبس هلا/٠ دنس ىفوتملا ىكرت ه7 ىناغذ ن'ويد ريض انين نونامثو

 | دجا ىلوملا وهو ىكرت 7 ىزوف ناوبد فتح 6 حالفلا ناوبد تح انتين نورشع

 | ناويدرؤ اس نوثالثوةعبرا ةدزلاىفهلو ةئامعست ونيثالثو نامث عم ةنس قوتمللا لضافلا

 ىكزت أ ىم«فناورد زهم- نا امو ىلوب ةداسةاضقلانم وهو ىكرت ه4: ىمهف

 ناويد رقه تايا ةثالث ةديزلاىف هلو فلاوعب راا١٠١٠٠+ ةنسفوتلا هد 00

 | ةسشع عسل ٠١1١9 ةهنسووتاملا هدازز وسروطب فورءملا هللا دبع ىلوملا وه و ىكرت ير 7 ىطيف

 | ةنس ىقوتملا ىوسرلا ءاوللا را ه2 ىضديفناود#- تاما ةرسدع ةديزلا ىفهلو فلاو

 وهو ةئامامتو نيثالثو عسل 0 قوما ى ءهاقلاب روبشملا ىزيربتلا ىديساا مساقلا

 | وهورصتخ ىدراف د روذ ىضخاق ناودذ م حلاصنلا 9 توتا 3 2 | لوح انا

 ( نم )



 0 نايا نيلاو نجا دقوا تا تثني 0 مقل لع لوقو ةديح ناعم |

 3 2 لادلا يمل

 ديدجلا نصطلا نم ى 00 7 ق 2-5 ناوبد م 4ث ؟|يعسلاو نيس و عشت مهب 0 قوتلا

 ٌ هي ىدعسلاءاطع نا ورد 2 تايباةيناع ئ ةديزلا ىفهلو ةءارعسل ونينامثو عبرا 000 ةنسقوتملا ا

 ا ناويد تايا ا د زلاق هلو ا 0 ىبوكسالا ءاطع ناودد ع نيثدحلان

 | نيعب راو عبر ا ٠١55 ةنس ىفوتملا هدازىعونب ريبشلا يد نب هللا ءاطع وهو ىكرت -6 ءاطع |

 | ناويد ض اب نورذدعو ةعيسو 0 ةدزلاف هلو فيطأ هرعش و ريعم هناوددوفلاو

 أ هلو ةئايعسل و نيعست و كتلك نادم 00 قوتملا هداز ىاونب فورعملا 0 م قاطع

 ىوصلا ىلع نب ىناستلا نايلس هيأ فيفعلا مهشلانا ويد |[ اتيب نوسجو نانثا ةديزلاق
 ناويد م يح | ديبع نب - نيملع ناوبد يجيدح هداوس و راي 56 ٠ - هتش قاودللا | . 0 : 00 0 : 5 2 50

1 

 دحاو تان ةديزلا ف هلو ىزاف كلا داع ءارعش نم 0 مدقلا ئاودترلا ا ىولع

 ناويد + تايثلا هركذ اج را ىوا كلامه نب < نيدلا ءالع ناويد ريح ١

 اين وتس و ةنامث ةديزلاق هلو ةئامعستو نيعستو ثالث ةذع ةنس.قوتملا ىكرت 4 ىواع

 ىددبملا نيدلا نيعم نب نيس لح رسشدقو ا هنع ىلاعت هللا ىذد رز بلاط ىبا نب ىلع ناويد م

 لك ةحتاف كاصق عبس هلواىف ركذو ةيسرافلاب ةئاعامثو نيعبس م١7 ةنس ىفوتملا ىذمرلا

 قوتملا ىنانلا نباب ريييشلا 1 نب مع | ىلع ناودد م ةئاعاعو نيعيس ملا/١٠ ةئس رقص

 ىواغيشبلا  ودوسنب ا نيكاَمَو نيعيراو عسسل "25 ظن قوتمللا عاقل |

 ك0 تدع هيظن و لزهلاو دخلا يح ةثاعاو نيدسو عسسل م59 ةنس قولا ىرهاقلا |

 كيد قوذملا تتاكلا قناع دا د نت د2 ل18 62 هي نيدلا داع ناودد 0 بيحت |

 ناويدهل وتادا ةعبراىف ه رعش ناويدو لداسر ١ نا ددهلو ةئامسجو نيعست و 0 هةبا/

 دئايعبس ونتعيس و ثالث اال ةئس قوتلا قامو ,كلا ه.قفلا هي داع ناويد 2»- تبدبود ريغص

 ضوز ىلا عب رىانب , 0 ناو ضد م ى» راف 1 ىذا , داع 3 اوبد قدح ىسمرافوه 5

 ا قوتملا يمت اىشرقلا 0 8 نب دبع 00 ناويد يح نيعست و 6 هرج 20 قودملا

 ةرامافىفوتملا ىجدملا ىدمزلا برك دعم نب هور عنا ويد رقي نيناعو نينثا 89 ةئس |

 أ هلو ةئامعسلو نبث الث ةرل ا داودحىف قوتلا 1 7 ىورع ناورد و 55 واعم

 نا ويد هح رش و ىلهاح ىبعلا دادش نب 5 ةرتنع ناوديد 0 تايا ةرشع ةديزلا ىف 56

 نيثالثو ىئدخحا اه قوتلا دج نب د مساقلا وا وهو ىمراف 5 ىرصنع ا

 نا اوج# ةننن ىفوتملا كارت ه2 ىراتع ناويد زي تدب تفلاا نرتناث وخاف نال

 لب رالالضفلا ىلا ريعسنب 4 ىسع ناويد##- تايا ةسج ةديزلاؤهلوةئامعست ونينامثو |

 هيفو ةقرااد يلع بلغت هئاوبدو ةئاقسونيثالثو نينثا 9*5 ةنس ىتوتملا يرحاخلاب فورعملا |

 ا قف لليقاو ا ضيف ةئافامو نليعست /مقر» هد ةماعا حيرانو دباوفىلع 3| عشم اهمنم 0 أ

 | مهجن ويد - انني رع ءزلاىف هلو د ُُ 7 ىلعنا رداع سا م52 هديالا فا هل و ةئامعسناو نك دس مدن 06 ا



 0 باب - هاك

 | ةنس ىفوتملا سيق نب 6 هللادبع ناويد كا نب 0 َط د سرا |

 نينامثو سجخ 486 ةنس ىفوسللا ايقان نباب فورعملا دم نب - هللادبع ناويد رم

 ده نب 7 رابطا دبع ناويد يح سم دقو لئا_-سرلا ناويد هلو ريبك وهو ةئامعبراو

 ناويد 25- ديح هرثكا ةئامسك و نيرششعو عبس ه71/ ةنس هقوري» ةريزحب ىفونملا ىلقصلا

 نيسجلو سج 208 ةنس ىفوتملا ىلزتعملا ىيادملا نيدلا نع نب هللا ةبه نب م[ ديلا دبع

 ىقوتلاببطتاا ىرصملا ىديخلادمم نب هيأ نجرلا دبع ناويد ريح روبشموهاو ةئاقسو

 هي[ زيزعلا دبعنا ويد ف+ اياباىف تابشلاهرك ذرومثمرسضم وهوفلاو سجل ٠٠٠6 ةنس

 ادا 0و رب 2 دم وذل ناديا ءارعشلا دج ئدعسلا ىعمتلا دخن د نبا ريصن ىلا

 هتس ىقوتملا لضفلاىبا ىتايلخلا ىسلالت الا قاسغلا ناسح نوع نب ل ملام ناويد يح

 ىلاعت و هناح# هلا قلطا هنا هيف رك ذ نايباا قاف 1ىفمكملا ىلع هتلدحلا هلوا ةئاقسونينثا 0

 اب ةعالبلا عئادب نم زرفاف ان ونفو اذازصا قاطمو م وظنم نه ملكلا عما وج نم هاشم ىلع ا

 ناوددو تارسثاملا:ناوندو مك اناوبدنيواود ةرمذع ىهف نا ودد ىف اهنم فنص لكان ويعو

 4 ىدبع ناوبد م خلا لسرتلا ناوبدو تامديشتلا ناوددو جدتلا ناوددو تاقوذملا

 تابا ةعسلو تثني ا ةدزلا ْق هلو ةعارعمسلا و نينامثو ىدحا ةيلاأ ةئس قاوتللا ىر ا

 ْ ناوبد م ةئدش قوما دج اىبا هللا ديع نس هللا ددبع لاشو ا ىديبع ناودد ضم

 ةرسشعناع 914 ةنس ىفوتملا افلا دح ناطلسلا نب ديزباب ناطاسلاوهو ىرت 6: ىلدع

 مالو ةنس ىفوتملا ىرت اشاب دو 6 ىندع ناويد رمح نائيب ةديزااىف هلو ةئامعسلو

 ىف بدالا ةرهوخو برعلا ناوبد - دحاو تبب ةديزلا ىف هلو ةئاعامو نيعبسو عست
 ناديمو برعلا ناويد ريح ةباسنلا ىدسالا هللادبع نب دج-انب دمحل 5 بسنلا حاضيا

 ةريثع ىف ناهدلا نباب فورعملا ىوغللا د# نب نسح روصنم ىبال. ةغللاىف <: بدالا

 هت جرعلا ناويد ر- ةئامعبراو نيثالثو عيسس ةا/ ةناسق هيلع ىرق تادلخ

 ردشع د نعارمصم # زاريش ىثرع ناويدهل واهلسارتو هم ىسراف 6 ىفرع ناويد /

 | ىناسذع وىدنىب رك ندنرلف رحىداحاكنعارسصمو رواوا لصاح ىددع ةهةا/ ندعووب

 ا 1 1 لل الا ةدع ا رهلصاجل ددع زويد ن دكرافرج قاب و شغب ز وكما ندن رقرخ
 | ىنوالا ىرت - ىدتفاىبنعناوبد رفع ردءاتراشا هتايعابرو تايلزع هلئامو تارشع
 | هه ىس ودكلا نع ناويداقس» ان 1 0 ةدىزلا ىفهل وةئامعست ونيعست هى ةنس

 | ىكرت 6 ىزي نعزا ويد ن- -هق) ىيوزقلا زبزع ناويد رييمح ناثيب ةديزلاىف هلو ىرت
 ادب رسثع | ةدزلا ىف هلو ةئابعسل و نيءستو كا ةرقرخ هس ىقوتلا هلو ىدن ارككوهو

 سح مدمو هع قوتملا لالهىباو 00 هللا دام ع نب نسح ا ىرككملا ناوبد © قو ا

 ا عبرا ىلع د 0 كيدح راصح ند 1 رت 0 ناودد م نءالت و نيهست و |

 نانلا وهو 1 كر 4 ق 00 ناودد 2 0 3 تاما 0 ةديزلا ىف هلو ةئابعسل و نيناعاو |

 ( دولا 7



 هاه مه لادلا اح

 ةئامعبسو نيدو عست 25 ةنس ىفوتملا ىلع نب ايارس نب زيزءلا درع هه ىللا ىنصلا

 سايع ىنأ ع نيدلا حالص ناويد 0 اص نيثالث ىلع لئشم انان ع ىنثا ىلع وهو

 تييودورعش ناويد هلو ةئاثلث ونيثالث وىدحا معك ةنس ىفوتملا ليرالا ديسلا دبع نب دج

 26 ىروصلا ناويد رن ادب نوعبراو ةعبرا ةديزلاىف هلو ةئامعستو نيعبراو ىدحا
 نسحا ةئامعيراو ةرع عمل 516 ل قوةلانويلغ نباب فورعملا دم نب ندحا د# ىلا

 ةدزلا ىف هلو ةثامعسلو نيعبس و نيذنا ةلب/؟ 0 قوتنا راسو نس 1ك ه7 قابض

 ناطل_سلا نمزف قوتملا كي م ىعلاط ناويد /- راهعشاو راشعا هل ىسدراف ةئامامو

 لور ةماوه و ىركللا دبعلانب ع ةقرط ناود 1 اب سنع 3 هداف هلو مدقلا لس أ

 مايا ىف قودتملا رورتم رفل نس ميكح نب د ميكا حام رط ناويد م هد رس و ىلهاح

 نيسالا ل يعمسأ ىلا باتكلارذف هه: ديمعلاى ا رغطلاناويد يح ىومالا كلالادبع نب ديز

 ةزيشع ثلث ه١ ةنسالتقملا رزولا قارعطلاب اسقلملا ئماملا ىناوص الان دل
 تلك معلا ةيمرلب ةهقورعملا هذ درصق هرعش نساحم نمو لاق هدا فحا ضع دع نايس و

 ى

 ةعبرا هلتيأر لاق اني نوعبراو ةعبس ةديزلا ىف هلو هّدباصق عم لمكم هناويد و ففلاو نامث
 نيواود ند تايالا هذهو ديقال 2 ادحاو | امم دحاو لك دحاو ةموظنتم كا ا

 ىراصنالا د نب هنأ هللادبع ناويد ريم»- ىبسملا ريثك نب 5: ماعناويد ظح ةددعتم

 نيواود ةثالث هل ةئامعبراو نينامثو ىدحا 54١ ةنس ىفوتملا مالسالا مشب بقلملا ىورهلا

 ا نكي دهخوهو قر ع ىنص ناويد ع هللا دبع نب 1 روخلا دبع ناويد م

 ١ نيسخو عبرا 805 ةنسزاريشب ىفوتملاىرزا مجشلا ذبلت أ ىرجاج بلاط ناويدرقت»- ناتبب

 ١ روصنم ىبا مساق نب -4 رفاظ ناويد ريح ماللاف اهحورش عم ةديصقلا هذه ىتأت
 | 7 ىقيرظ ناويد ري ةئامسكو نيس ثعوسخ ه؟6 ةنس سصقغىفوتملا دادحابفورعملا

 | ه6 ريهظناويد رح اتيب رسشعىدحا ةديزلاف هلو ىتشجم ذيلت ىلروج دلب نم وهو ىكرت
 | نيذلا نعش هعجج زرت ةئامسياو نيتسو انامث هده ةثس قاوالا د نب رهاط قاب رف

 | ه4 ىفرام ناويد رد- هه ةكتامناويد ]- دعسنب هه دبعناويد ريح ىساحتلا

 | دودحىفت ارم تام ىناثلا ناملس! بلقماوهو ناطلس خرهاش نامز ءارعش نم دوم انالوم

 | دمت نيىلع ديسلا وهو ىرت 6: ىلج قشام ناويد ٌريهم- ةئاما و نيعبرا 85٠ ةئس

 ١ هيج قاع ناوبد يضخ ثاا ةعبس ةديزلاف هاو ناتو نيعسو ت00

 | ناسكس زويزوقط ىناويد ىكرت ىلو بلك دلب نم ناك دج-ا نب نطضم وهو ىكرتو ىسرأف
 | ١٠٠م ةنس ىفوتملا ةريثك تافاؤم هلو #8 ردثهريو هدارم ناطلس بودنا ضاي هديكيا



 نيدج-ا وهو” ىرازفلا بابشلا ا ويد 2 55 هناكو ةهالر ةراعششاو ناسح
 هلاٍباو ىسرافذ ه4 ىدبش ناويد رح ةئاممبس و ةرشع ل١٠ ةنس ىوتملا كلما دبع |

 ىدبتلا ناك هتركذت ىف ىشاع ىلوملا لاق نامع لآ خيراوت اده لعلو تلق فالآ ةعبرا

 تبب فال ةعبرا ىلا همظن غلب الف همانبشلا رحيف ناقع لا خراوت دج ناطلسلامساب مظن 0

 ىمسا  هلوا ورع نم“ نيدتلا عسل ميشلا ناو رد ل5- ىلا هت هللا ةجحر ىلا لقتنا |

 لا وود فاطصنل نيك الآ ماب ةموسوم ةليوط ةديسصق هلو دلحم #* تعسف ىسفن هللا مسابو |

 ةن-- ىفواملا بيقنلاةمالعلاب فورعملانيدلاناهرب ديسلا نب 5: ىدنفا ىححش ناويد رح |

 قامركلل ىرت 4: ىعش ناويد ري#- اتي نورششعو نانثا ةديزلاىف هلو ثفلا
 ال 11 ير 02 ىراس ناوزد 28- تاي | ةئزلا ف هلو قالا دام. ناطلسلا ءارعش قم |
 ليعم»:ارساقلا ىبا ه7 بحاصلا ناويد ر#*>- تاا ةسج ةديزلاف هلو فلا ٠٠٠١ ةنس |

 هيأ قداص ناويد ٌريؤح ةئاقلثو نينامثو سجن 88 ةنس ىف وتلا ىنئاقلاطلا نيزؤلا دابع نبا |

 ةلجو ةريثك راعشا ىلع ةلقشم نيواود ةعبس هل تيأر ةديزلاف لاق هنردا ةدلب نه ىرت

 نيتسو عبس هيال/ ةنس ىفوتملا هه[ ىفاص ناويد ريح اتيب سثع ىدسحا هيف هنحنا اه |

 ىرزجلا اشاب مساق وهو ىرت 4: ىفاص ناويد ٌرظلتَح تايبا ةسج ةديزلا ف هلو ةئامعبسو |
 دجاهجوهرق نب دج ىضاقلاوهوىرت ه7 ىفاص ناويد مح تاب ١. ةعيرا ةديزلا ىف هلو |

 ه6 حلاص 0 يم دحاو تيب ةديزناىف هلو فلاو تس ٠٠١5 ةنس ىفوتملا ىوغرللا |

 تل [هلتت ءدلا ىادإو ةئاهعشت و نيعبتسوو ثالث هي ةنكس قروثملا ئرب لالج نا |

 تلق سدعلا اذه لاحر نم ع ىزيربتلا 0 كلاعم سك بقلملا --7 بئاص ناويدإ ل او أ

 ناقرعزا بر رانهل وا ةريتعملا نيوا ودلا نه هوهو ناهمصأب فلاو نينامثو 0 1 ٠ر/اا/ هنسا قوت

 تاعطقمو تادرفم مث فو رالا ىلع بتر ثامل نع ىلع لقشم وهو خا هدراشرس ةناع اسمح |

 ١ نيدجا ةلحح ىبا نبال # ةبايصلا ناويد ٌر#ح ىتش كاصق هيف هلو اضيا فورملا ىلع

 ظ 7 ىئابص ناويد رح ةئامعبسو نيعبسو تس ا/لا/5 ةنس قوثملا ىذملا ىتاسلتلا يحي ظ
 ظ وهو -: ىربص ناويد رين ةيناثلا ةيديزبابلا ةلود سصعىف هنردا ةدلب نم وهو ىرت ١

 0 جوبص ناويد ر:- اتيب نوعبراو ةسج ةديزلاف هلو هدازىلعب فورعملا فيرش

 " ىر د ىردص ناويد صح ناتسس ةديزلاف ةلو ىتامرقلا فيرظلا ىداببعب فورعملا ظ

 ه7 ردص ناويد رح ةئايعسلو نيع_ستو ثالث و38 ةنس ىقوتملا شالا نيسح وهو

 ريغص هناويدو ةئامعيراو نيتسو سج 546 ةنس ىفوتملا بتاكلا نسح نب ىلبع روصنم ىبا

 0 وه ه4: ىررصلا ناويذ ضَح ها ةحض و ةقئار ةوالط-هرعش ىلعو

 65 ةنس قوتملا ىلبنلا ريرضلا ىرصرصلا فسوي نب يحن ايركز ىبا نددلا لاجج

 قافص ناويد سو و هيلع ىلاعت هّنلاىلص ىتلا | حدمو دهز زلاى ةئاّتس و ني_سجو تس

 | ناويد ريح ناتيب ةديزلاىف هلو مدقلا ملس ناطلسلا رود لئاوا ىف ىف وللا 8 ىبونيسلا
 - كح هس نيم ساسسسما

 ( ىنصلا )



 | ةدلب نموهو ىرت -*#,ىهس ناويد >> ةرع نب 6: مس ناويد قيم ىدووملا ىتاسفلا |

 هلرك ذرملو نان ةديزلاىؤفهلو ةئامعستو نيسجو س+خ ههه ةنس ىفوالا ىتاجن ذيلتو هنردا |

 | ه8 ىنبس ناويد رف- ناتيب ةديزلاىف هلو ادمتك مدهه نب هن[ ليبس ناويد ريح ناويد |
 | ىقواملا ىطويسلا ركب ىلا نب نهحرلا دبع نيدلا لالخ ه5 ىطويسلا ناويد 124- ىسراف |

 مع فيراقلا ناتشلا ناويد ريح بطخلا ناوزد هلو ةئايعسلو ةريثع ىدحا 9١١ ةند
 | باصق ىلع لقسم ىسراف معلا ءارعش نم نير انك نه - روداس ناويد 12- فدعلا نب د2 6

 هلوا ىسراف 1 ىهاش ناويد ضع ىمراف ل قا ناوبد 1 تاعطقمو تالزعو

 وهو ىّرلاب ىممش ىلوملا هحرشو فلا هتايبا ددعو لا رساب بطخ مانهتسب شن ىا# |
 ىف ىقوثملا ىراوزربسلا ىهوك زوريف نب نيدلا لاج كلملا نب ثالم قاب موسرملا ىهاش ريما

 ١) تدبفلا رثع ىنثانم تحنا هلا ريما كل ةثاماعو نيسجو عيس ملها/ ةنس دودح

 نب ركبىبا نب ليعاعسا هه نيدلاف رش ناويد ري لضافالا عيح عوبطم راص مرجالف

 فرشثلا ناونعيسحاص وهو ةئامتامثونيثالثو عبس 80 ةنس ىفوتملا ىنعلا جرسثللا هللادبع |
 فررذثلا ناويد »>> ةن_س ىفوتملا ئغلادبع نب زيزعلا دبع 1 نيدلاف رش ناوبد م

 ناوبدو ةئامعبراو تس 5٠1 ةنس ىفوالا ىوسوملا نيسملا نيد نسا ىلا أ ىدرلا |

 ءابدالا ضعبل ردصلاحاسناب ىملاهراتو دودولا ريثك تادل عبراىف لخدب ريبك هرعش |

 فيرشلاو>ءاوهوىوسوملا نيسح نب ىلع مساقلا ىلا هه ىضترملا فيرعثلا ناويد خم

 فئاصت هلو رردلا حاصوهو ةكامسراو نيرلكوا 4 ةنش فروتلا نوال
 ند ريثكى هلهعتسادق و هيف داحا فيطلا فصواذاو رييك هرعش ناويدو ةعيشلا بهذه ىلع

 | تافنصم ىضت راف يرعشلاو ىبهذلا لاق مالسالا خيرات هكرانىف ةبهش نبا لاق. تلق عضاوملا

 ىضترما فيئاصتى و ىضفارامهنم لكو ىذرلا فيسثلا وا وهو ةعيشلا بهذم ىلع ةجج |

 نامع ورع ريفكتىف ابق ائيش ىضترملامالكنمىزو+لانبا درسدقو ,هريفكتو ةياكعلا نس

 هديزلاف هلو ىرت هرعشو 6 ىاون ىركشناويد ا*>- مهنع هللاىضر ةصفحو ةثئاعو

 ىفوالا ىرت ىونثملا حراش ريغ وهو -: ىبمشناويد - هي حاعشلا ناورد مح ناتبب

 | 6 اشان ىسعث ناود لظ- انيب مشع ةسج- ةديزلاىف هلو ةئاهعنسا ونيثالثو تس 405 ةنس

 ه6 ىيررنشلا ناودد ريم تايبا ةثالث ةديزلاىف هلوةثامعستو نيناهثو عبس ة4ا/ ةئس قوتلا ظ

 ١ هناودو ةثامسجو ةرمثع نامث 0١8 ةنس قوالاهراصنباب فورعملا دع نب هللادبع دمت ىبا

 ناويد ١-1 ةيلهاملا ءارعش نم ىدزالاق ارب نب ورع 1 قودندسلا| ناويد يح ديح |

 سج همه :ةنس ىونملا ىلحلا ىفوكلا ليعمسا نبا وهو فسوب نساحلا ىبا 2 ءاوشلا

 | ىونثردا ع قوش ناويد 0 تادلحم ةعبيراق لخد ريبك هناويدو ةثا_وسو نيثالثو

 | نينا وهو ه3 ئروغاشلا باهشلا ناويد رمح انين نوسشعو نانثا ةديزلاىف هلو ىرت

 | عيطاقم هناويدو ناكلخ نبا لاق ةئاقسو ةرمثع و سج 16 دنس ىفونملا ىدلسالا ىلع
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 ه7 باب يم هأ*

 معا ىلاعتو هناحس دّنياو مورا دالب نم ايساماب نينكمملا ةاضقلا نم ضاق تب ىه قشاع

 ناودد 1 ةديزلا ىف اهرامشا نم ئث اهل سلو ءاره_هثللا نيب مو لويقم اهرهشو

 ناويد رف- ماءاو مالسالاو ةيلهاملا كردا مرض ىلزهلا ةيوخ نبا مهيإ ةدعاسس |
 ةنس ىقوالا شاقنلا ىطصم وه ىرت 8 ىعاس ناوبد رمح نالحملا ن مج ةدعاس

 أ هلو ىرت -4 كب ىتاس ناويد ره اتي نوثالثو ةثالث ةديزلاف هلو فلاو عبرا
 هللأ مس هلوا ىسراف 1-2 لئاس ناويد 0-1 اب سدع ىدحاو تدب ةئام ةديزلاق

 وهورملسنب ناولس ناطلسلا مساهل وا ىف ر 2 ذ #4 ملك تسدرسس ىاصع تاسه ة# مبح رل' نجح رلا

 نم ناك ىرت -) ىربس ناوبد رييتح ناقع لآل موظنم ىمراف حيراتهلو مورلا ءارع-ثنم
 - ىورا ىباح# ناويد رح اناويد هلعجو اهضعب بتر ةريثكهراعشاو ةيئيطتطسق ربشا

 هلركذ ىناده# هلا ةديزلاىف لاقو ةئامع نو نيعبسو ىدحا هاله ةنس ىفوتملا ةلمهملا ءاحلاب

 مضخم ميدعف درا لا دنه نب شاش: نيدبع -1 ميعس ناوبد 1 هناودد نود اب

 نيدلاف سث'نب ىنعلا ليعامسانب ىلع ## ىواخم#لا ناويد رم نيءبرالا دودحىف ىفونملا
 ىرصملاقارولا د نب رع هن نبدلا جارسسنا ويد ]م ةئاقح ونيئالثونينثا ٠+ ةنسىفوتلا

 ىرورس ناويد. ريح ادلحم نيثالث وح ىف ةئايعستو نيمستو سه هوم ةنس قوتاا

 ىنطصم ىلوملا وهو ىرت <: ىرورس ناويد ر#- ىكرت تدب ةديزلا ف هلو < قرش
 هلو ثلاثو ناثو لوا ةئالث هئاويدو ةئايعست و نيدسو عست ه9 ةئس ىقواملا نابعشنإبا

 م01 انولا نسملاىلا ىرسسلا نب دج-ا نب مع ىرسس ناويد هُم تايا ةثالث ةديزلا ف

 ةثاثلت وك ىف هناذو لبق هرعش عجدقو ةئاغاثو نيتس م1. ةنس دودحىف ىفوتملا ىلصوملا

 -#) يدعس ناوبد كد معملا فو رح ىلع ءايدالا نيثدحلا ضعب هدردقو كلذدعبدازم# ةقرو

 5# ىدعس ناويد ري - تايا ةعبرا ةديزلاىف ةلوج ناطلس بحاصم قطصمنب هّينادعس

 ىدحا 591١ ةنس قوتملا ىزاريثلا ديهشلا نيدلا صم نيدلا ف رش مي وهو ىسراف

 مهتاوخلاو تابيطلا ىلع لتتم وهو فو رالا ىلع ىفوةسملادج-ا نيىلع هججرت ةئاقسو نيعسنو

 ناويد ؤ#- ةئامعبسو نيثالدو عبرا 785 ةنس بجرىف كلذو ةمدقلا تايلزغلاو عئادبلاو

 وهو ىرت <24: يع-س ناويد ر- ناخ ريكتج دالوال ريزولا ىوره ىسراف - ديعس
 ني:ة_س و٠5 ةنس ةددبع دب ىلع لوتقملا ىضذاقلا هداز كمث روه-كملا ىوريتلا ناضمر

 ةنس ىقوتملا ىئوُرَلا هللا دبع نب د نسحلاىلإ هي ىئتالس ناوبد رفح ةئا_ىعست

 داع د5 ناطلككلا ناويد 28- ررعو تح هرم رثك او ةئاقلثو نيهدتو ثالث

 ناوبد ر#- ىسراف ه8 ناس ناويد رو تانا ةيئام ةديزلا ىف هلو ملس نب

 ةعب را 00 هلو ةن_-س ىتواملا هترايسا ةدلب نه نابعش ىلوملا وهو ىرت هه قيلس

 ناهلس نب ممل ل ناطا_سلا وهو ىمراف < ىمل“ ناويد ر”- ناويد هلرك ذيملو تايبا

 ايدام نب ع لوكا ناورد رح ةئابعستو نيناعث و نينثا 8+ ةنس ىفوتملا ىنامعلا ناح

 ( ىناسفلا 7
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 قاشع دحاو ءارعشلا لو دحا ةبةع نب ناليغ -6[ ةمرلاىذ ناويد ريح تايا ةثالث
 ب

 | ناوبد .رقيم- ىلا رخ عيصالا ىذ ناوبد م- ةئامو ىدحا 1٠١١ ةنس ىقوتملا برعلا

 ناويد##+ .مودعمنب -: عب راناويد ر- مره نب ه8 عفار ناويد تتح < ارا
 , انه سثع ةعبت ةديزلا ىف هلو ةئا معسل و نيعبسو سد هلله هاش قواملا ىر . هه ىجر

 ىرزملا ريثالان با, فورعملا مركلاىبا نب كرابملا تاداعسلا ىبال هيه) لئاسزلا ناوند ريح

 0 قوتملا ماسي ناب فورعملا د نب ىلع نسااىبالو ةئاوس و تاسنآا 5 0 قوتللا

 ةئامسهحو ةرمثع تس ه1 ةنس ىفوتملاى را ىلع نب مساق دخىبالو ةئاعلثو .نينثا "0

 تايبا ةثالث ةديزلاىف هلو .ىعاثلا اشاب دجال رصاعم وهو ىرت مهي ىعمر ناويد لقي

 ةئامسخ ونيتسو ثالث ه5 ةنس ىفوت لا ىلاقلا ىذاقلا ىلع نيدج-ا هي ديشرلا ناويد لمح

 انمهرثن و ا_ءهيظن ىف: نيديغ اناكو رعش ناود نسا دك ىبإ تذهملا ىذانقلا هيحالو

 ه6 ةنس ىفوآلا هداز باصش فورعملا مركلا ديعوهو ىرت - ىاضر ناويذد رف

 وهو ىكرت ه5 ىلا_ضر ناوبد ل تابا ةتس ةديزلا ىف هلو ةئامعستو نيناكو سج

 نيثالثو عست ١٠و ةنس ىفوتملا مالسالا عش يحي ىلوملا ت>ا نب دم نب ىلع .ىلوملا

 يلوتملاوهو ىرت 4 قيفرناويد ري" اب نوعبراو ىدحاو ةئام ةديزلاىف هلو فلاو

 | تانبا'ةسج ةدبزلا ىف هلو ةئايعستو نيثالث و عست 485 هنس ىقوتلا هنردا ةدلب ىف

 | ةئامعيسو نيرسشعو نامث ا/ل”8:ةنس ىقوتملا ىسراف هه ئورهلا نباص نكر ناويد لِيَ

 هلو ةثامعستو ني_-سجو تس 165 ةنسووتملا ىطاقااوهوىرت -4 ىزرناودد ين

 هلو ةئاهعستو :نيثالث هس. ةنس ىفوتملا ىرت - ىناور ناوبد ر:- تاما ةتس ةديزلا ف

 ٠١١4 ةنس ىقوتملا ىدادغب ىرت 20 جور ناويد :- انيب نوثالثو ىدحا ةدنزلا ىف
 ىرصتلا ه7 جامملانب ةبور ناويد ر*- انيب سثع ةئس ةديزلاف هلو فلاو ةرسشع عبرا

 زجر ناوبدهل امح* لكنا روهشم نازحار هوءاووه ةثامو نيعبراو سخ 5١ه ةنس ىفوتلا

 محالا فطصم نيدم ىلوملا وهو ىرت 8: ىضايرناويد ريح :ريحارالا ىوس هيف سيل

 نب >8 رفزناوبد رم اتيب نوعستو ةغبس ةديزلاىف هلوربتعم روهشم هناود ايح نآلاناك

 زع نيدو مماقلاىبا ةمالعلا هللا راج هِيَ ىسئخمزلا ناوبد رقي ناسيح نيرفزو سا

 هتاده ىلع ىلاعت هللادمح ادبا هلوا ةئامسجو نيثالثو نامث هم ةن_س ىفوتملا ىزراوتلا

 هلو ةمركملا ةكمريما ساهونب ةزج نبىلع نسملاابا فيرسثلا هيف زكذ خلا ليبسلا موقال

 نب - ريزناويد - هحرشو ىبزما ىل“ىبانب م ريهزناوند ْ- لئاسر ناوبد
 هلل دا هلوا 'تئاكلا نيدلاءارع ركل ردصلا ىلع نىد# نب ه5 ريهز ناويد د- ةدعح

 ىوتملا رمسملا ىدبعلا ةماماىبا -هن] رمغالا دايز ناويد فحل ناببلا هلعو ناسنالا قلخ ىذلا

 ةرعاش ىهو ىر 5 بئزناوبد ر- هلاسلىف ةمحمل بقل ةئامو ىدحا ٠١١ ةنس
 كولا لاقو ىنويطسف ةدلب ند ىنطل لوق ىلع ىهو 0 ل نالملشلا مسي امناويد تدبر



 وافلا هتايلْنغنا |

 50- نسحلاوا 0 0 نوجد سا 1 1 سلا ددشاو هربا نزلا

 1 ىادخ ن اويد 1 ىهذأ اناود هل عمججو هب ىنتعا هردق ولع عم ككيل ناب فورعملا

 نورشع ودعي را ةد.زلا ىف هلو ةيركلا كي ةئامعسلاو نيعبس و نام ةياب/ب ةنسقوتملا ىناعصم ا

 ىفوتملا ىسراف ع ىولهدلا ورسح ناويد زم- ن اعنه تلي د قئر 5 ناود 2 ا أ

 3 بسلا
 نيرثعو ا تغليو رقن ادن ىاباز ص هراعشا 2 | ىعم و نيرسدعو سجس 07و 2

 ف 8 000000 1 2 فاررساو 0 0 0 59 لاق 001 اا ةئايعل 3 هدم 0-0 ةلاشر صعل 9 اهيحاط لاق تب فلا

 5 ايلا هطسوو هامش هلاقام ىهو ريغصلا ةفح هلو | ةعيزا هناودنا هلاك تلومد ةزرا كن

 ةرعو هتلوهك دحىف هتك ام وهو ىهو ةيقنلا ةيقبلاو هلاك ماياىف اههظنىّتلا ىهو لام !ائىكلا

 هتايل نع تابا ةعوجو تيار دقو ارمموم سيل. هددعق ادهىلعو همره مايا ىف اههظن ىتلا

 نوعيراونانتاو ةئاعاع و ا ةعيس هنانأ ددعو نورشدعو ةعيس و 2 ءلت

 سج ١ .8٠ه هع قوتملا 0 د و ناود ري و لعا ىلاعتو هنا_عس هللاو اب

 ىوفصلا ليغعا ءاش وهو ىرت ع4 قاطخ ناوذ ريذح تانا هينا ةديزلاف هلو فلاو

 1 زح هلتيار ىخلافلا اهحا_ص لاق ناتيب ةدن رلاىف هلو : ةئاهعسلاو نيثالث و٠. ةنس قوتملا |

50 

 2 جافا ن اود - 7 رهف ىف 5 0 ىط ويسأل د

 ناويد مح 3 كب دن نب ه6 فافخ ناود م ةئس قوتملا ىلخلا درعس نيد هللادبع ىلا

 بطخ ناود تي كدر هنا هد نم

 ناودر- تاياةعيرا ةدزلا ىفهلو ةينيطاط نق حتا ءارعش ند ةنردا ةدلب نم كر ع ىنح ا

 يك اسنكلا ناود ل ةئامو نيناغ امو 1 دودحقف قروودلا عرضا --1 رجلا فاخ |

 ناويد رض اهمالكو اهتاياب 3 ءايدالانيب رومشم اهناودو ةروهشملا ةرعاشلا ركم تخا

 كر د ىلايخ ناود 0 تايعابرو تايلئنعو ل اهلك تدب ل هيفةئاعامو أ

 روهشه عاش وهو ةعارعسل و نيتسو عبرا 0000 ةيس قوتملا راراو روك ةيرصق ن 2 2-0 نع | ٌ

 اتي نوعيسو هسه ةدنزلا ىف هلو هينايلشلا ةزودلاىف اصوصخ لوبقم حاضبا هناوندو
 دودحقف قودملا كرس ىف وردناوبد رف تاسا 1 ماسة كب نر 35 ع كىعادنا ود 6 |

 "ردو ار كج ىردزاو دس ناي اةسج ةدزلا هلو" ةتامعسل و لاسج ةيه ٠ ةناس

 مهي لبعد ناويد رع ناب ةديزلاىف هلو فلاو نيرثعو سخ ٠6*٠١ ةنس ىقوتملا |

 ناوبدّر#+ فئاطاو كاصق ىلع لش نيام ونيعبراو تس 555 ةنس ىف تملا ىعا زا ىلع نبا

 ةيامعسل ونيسج و لد ةرىخ 0 قوتملامورلا ءارعش نهر وهشم عاش وهو قىر 2 ىتاذ

 ناكل هبحتنا ولةئامعبرانم رثك ا هدئاصقو ةئاقسو فلانه ديزا هتايازغنا هنع لوقملاو |

 ناويدزيم- اتينوعبراو ةعبسو ةئام ةديزلا ىفهلو هر كتل اذك هريع رعش نع اكن هرعش ا

 ةدزلا ىف هلو ةئايعسل و ةرشع عبس 117 ةنسس ىفواملا ىرفدلا قاثوهو ىرت - ىهذ

 ( ةثالث )



 6.84 د لادلا 0

 ناوبد 180- ناتب ةديزلاف هلو ىرت هناوءدو 5: ىاونىلاح ناوبد + ناتيب ةديزاا ىف

 مل سناطلسلا نهزىف ىفوزملا ىوسربلا ىرت م5[ ىعر>ناويد ز8©- ةداتج نب م ةلمرح

 ناطلساانب دروقروق ؤهو -: ىعر>ناويد ٌريي*“- تاما ةثالث ةديزلاىف هلو دقلا ناخ

 رذنملاز تباثنب )0 نا-سح ناويد رؤن- ةئامعسنو ةرمذع نامث و84١ ةنس ىوتملا ديزباب

 هحرشو نيعبرا 1٠ ةنس ىقوتملا لسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىلا ىعاش جررللا ىراضنالا

 ْ ناود زيه تادلحم ةتسىف ةن-س ىفوتملا ىنبلا ىتادمهلا 7 دج-انب نسمح ناوبد ريح

 ناوند م©- ةئامعإراو نيعبراو نينثا 5؟ ةنس ىفوتملا ىروباسيالا رفظ»نب -قإ نسح |

 ةن-س ىفوالا - ىثاكلا نمسح ناويد رح ىسراف هنس ىفوملا -25 ىواهدلا نسح

 | ةئا_هعبسو نيميس الا/ل١ ةنس ىفوتملا ىيسملا نسطلانب هه نيسح ناويد 2- ىسراف

 ةنلس ىقوتملا ارقد نيسح ناطلكلاوهو ) ىلاون ىيسح ناوبد ر:> ةيسراف تايلزع

 ىبا ه4 ىرصملا ناويد ٌرذ- تايا ةثالث ةدزلا ىف هلو ةئاهعستو ةرسششع ىدحا 5١
 ١ ناويد ري ةئامعبلراو ةرمثع ثالث 1١ ةنس قونملا ىلاو ريقفلا ىلعنب مهارإا قم“ا

 7 ملكلا ناديمو م ىلا ناوبد 88+ ىكرضضالا كلامزب سوانب لوز> هه[ ةئيطالا

 ' موظنم ةئاتسو نينئا ٠05 ةن_س ىفوتملا ىبابلخلا هللادبعنب رعنب مالادبع لضفلا ىبال

 . لكملاو لما وم كسملا ىداخ لكلاو علان م كردملا ضماغ لكيلا ةراشالا ىلع لشي

 ١ قيلزالا ىلع لضافال ايهكلاىف ىىرت هه[ ةمكملا ناويد فه ةليضفلانم كلسملا مذاو
 فرشالانباب ريهشلا دم معشلانم هذخا هلا ركذو هدعاوق هيف نيب فورحلاىلع راعشا وهو

 هه ىدج |ناويد ر#- ةنسفوتملاهداز جوبريمشلا هللادبع وهو ىرت 5: ىلح ناوبد زفح

 ناويدي- تيب ةديزلا هلو ةئايعستو عست ه..وي ةنس قوتملا نيدلا اى نبا وهو ىرت |

 ىف سلا نب هت ةلظنح ناويد م بي ودنب هي[ ةلطن+> ناويد ع- ل لالهن هه درج

 رثا مدرم دنس ههه  هلوا ىقرعلا ىرصاعمنم وهو ىمراف هه: ىتايح ناويد 1+

 7 ىريح ناود 0 © تسوفا مداث_سرفز ىداارد هداه ه>ره 3* تسوا هداد

 صريح ناوبد ر> اتيب شع ةئامث ةديزلاىف هلو ةئاممستو مست ه٠ ةنس ىفوالا ىكرت ا

 عيراوال4 ' 0 قولا 8 ممل نيدلا باهش نب لوس نردجا ياس سراوفلاىبا د ص ْ

 ناويد خ هر تر نرد ةايدح 0 ا ناويحلا ناود 3 ةئامسجو نيمبسو ٌ

 هدازاشاب سابا ىكرت 2[ ىتاقاخ ناويد - فلاو عبرا ٠٠١4 ةنس ىفوتملا 4 ىمتاخ |

 ها اا ناوي دزه - تايا ةعبراةديزلا هلو فلاو ة ةرذع نع ١6 4ك ىقوتلا ْ

 وه١٠ ةنس ىفواملا هداز هجاوخ رت ىحلادبع تأ ىصلاخ ناويد ريح ىكرت ةنس ىفوتملا |

 وربك ةلد قوتملا ىر ىلع م ىرواخ ناود 8 1- نا “ل ةدز زلاق هلو | عسل و ”نيسج ْ

 مءاقلا ىلا و ىزراربخ ناويد 0 اس سثدع ةعبراةديزلا ىف هلو زئايعسلاو نيعبس و نينا 1

 اريخ نزح ناكو تتكيال اها ناكلاق ةئاقلث و ةرشع عبس 117 ةنس ىفوتملا دجا نبرصن ْ



 هت باب يم ه*م

 رد. نب 4#: ةثراح ناورد رح هحرشو ةدلك نب 5 ثراح ناويد رفح ىنابذلا

 ىزا ريسشلا ظفاح ريبشلا د نيدلا سعث وه و ىمراف -: ظفاح ناويد رح ىنادغلا

 هتجامد ىف ظفاح ناويد بتم ركحذ ةئامعبس و نيعسن و نينثا /9؟ ةنس ىقوتملا

 اههسردو علاطملاو فاشكلا ةيشحص هلاغت_ثا ةرثكل هناوبد بتري مل ظفاح انالوه نا

 لئافت و سرفلا لهازيب لوادت»ه فورعم ناوبد وهو هللادبع نيدلاماوق ةراشاب هدعب بترف

 فئلاادقو بيغلا نا_سل هل لاَغب اذهل و لئافاملا لاح بس قباطم هنم تدب ءاحام اريثكو هن

 اراد هرواو ةرحتخ ةلاسراةنس قوتملا ىورفلا عشلا نيد ىدملا انه: قيدنصتق |
 ردك روك دل مشلا حدمىف طرفاولئافتملا لاح ىضقمل اقباطم عقوو ه.لئافتلاب ةقلعتم ا

 ظفاح ناوبد تال ءافنىف ةيكرت ةلاسر ةئاهعست و نينامث 8٠١ ةنس دعب ىفوتملا نيسح ىلوملا |

 ' ةنس قوتملا ىرورسسب صلختملا نابعشنب ئطصم هحرش دقو ةيرغلا تاياكملاب ةنوعهشم

 حرش وهو لا ركذلا ظفح ىذلا هللدجلا هلوا ايكرت احرش ةئا_عسنو نيتسو عست 59

 / ةيفاقلكف عبالو فلا ٠٠٠١ ةنس ىفوتملا ىزلاب ىبمش ىلوملا ه-رشو فوصتلا ناسل ىلع

 مظن اذكو ةئامعستو نيعبس هلا/٠ ةنس ىفواملا ضف هللاش مورلا ءارعش نه ىعاش اهرديو

 ' نينامثو نينثا 89 دنس ىفوتملا ىرتفدلا سيردا نيدمحم لضفلاوبا هتيفاقو هريظن ىف باتك

 | ارش ىتلاب فلا ٠٠١١ ةنش دودح ىف قوتملا ىوتسنلا ىدوس ىلوملا حرشو ةئامعسنو

 ناسل هدنقح ظفاح ناودد ديز -هإ ىوتف تروص م- رصتغع ىدودملا حرشلو الصفم

 أ ردثمريو ىوتف هنتلارق مدعالع سررىتح رداطخ كعد بيغ ناسل ورع هسيد رديغ

 ردزدتابةوذوب رديغيشاق ىزغأهن كنالوا بودبا بدا ءوس هباطع س_ر ديز روبزم هسيد

 00 دناذ 2 قلقوج ءدسالاقم كاظفاسي اولا #.رولوا مزال هديزااعرش هشيد
 ردراوتافارخن وريب نددغ رمش تعب سشقاطن هدنفيعاضت ن كل ردشمل وا عقا وق> تاك ندهقباف

 , ئدابم بورغص عفان قايرت ىبىفا مس بودبا قرف ندئرب ىتبيرب هكردلوا حم“ قاذم
 | هنع ع دوعىلا وبا ريقفلا هتك هيليا زارحا ندعلا فوخ بابساو زارحا ىتممل قوذ

 ١ هنس ىقوتلا هداز ىىزعب ريمشلا د#نب ىفطصم ىلوماوهو ىرت -ه: ىتلاح ناويد ريح

 هدازىنغ ىلوملا هيف لاق مورلاءاطع نيداود لجا وهو فلاو نيعبرا ٠

 ىتغالب باب هزب رجآ بولوا حاتفم #* ميك هسنولوا حدم روش اري ىتلاح ناويد

 ىتلاح ص وصخ همن راو هد:س هدفص ره * ا_ضتقا ريا هلون هستبا ىلا_ةم فصو

 هدنلا ق-ثع بابرا #* هقحىفلاق مهلا ءارهشك فورااىلع هبتر تايعابرلا ناويد هلو

 قاضعت * نوطر ىساملا ةعطقهلكنا ردك © زدءراب راج انتلا- هبافص مّن «-مثب عرايعابر

 ناّثامو هدناصق نه اديب نوعستو ةثالث ةديزلاف هناودنهو * ردهراكشآ نكيا هدنناي دوخ

 ىتلاح ناويد ٌريه# هتايعابرنم اب نورعشعو ةينامثو ةئامو هتايلنغنم ادب نونامكو سدو

 هلو فلاو ةرشع ىنثا ٠١١١ ةنس ىفواملا لاح شاوردب فورءملاوهو ىرت هه: ركيد
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 هدب هه لادلا ا

 تايبا ةعبس ةديزلا ىف 0 ل نيعستو سج 9496 هنس 0 : ناحي فورعملا ىرت

 نامارق قوسىف نيجاسعملا و ةبرشالا عئابلا نامارق رايد ند ىرت < ىو ناوبد ريم
 هقارحا عم ىرخا دعب ةرم هناوود بتر هترك ذنىف ىلج نسح ىلوملا لاق هينيط:طسش

 نيسح هحاوُك فورعملا ىسراف <: ىنانث ناويد قع طق رهتشي مل مث رانلاب هراعشا ضعب'

 :-- ىفوالا هرسكىلاب ةدلب نه ىضاقلا نب دمتوهو ىرت ه4 ىلا ناوند 0 ىعيش

 26 ظحاج ناويد ر#- ديز نب 4[ رباج ناوبد ريح ريتا نب. هيك ةبوث ناوبد رن
 اذك ناخ د-2# نب دزباب ناطل_بلا ةلود ءارما نم وهو ىرت -57 ىرك اج ناويد ريم

 نجحرلادبعن.دلارونىلوملاوهو ىسراذ - ىناجناويد ل»- هترك ذن ىف ىطل انالوم هركذ

 ةحتاذ لوالا ماسقا ةثالث ىلع هناودو ةئامعستو نيعستو نامث هوه ةنس ىوتملا احلا نبا

 لئاسر ناوبد هلو تايلزغ اهلك ةايللا ةعاح هرخآو دقعلا ةطساو هطسوا و بايثلا

 تس 05 ةنس قىوتملا رفعجح نب دجا نسحلاواو_ه مه ىكمربلا ةظعح ناودد 1

 ىفنواللا ىليقعلا أ دوعلا نارج ناودد »>> ديج هرثكا ريبك هناوبدو ةئاقلثو نبرثعو

 ىفوتلا ىفاشلا هيقفلا ؤيزعلادبع نيىلع نسملاونا ىضاقاا -© ناجرج ناود ري#- ةنس

 4 رررج ناويد - ةلهس هيف هتقيرط و ريثك هرعشو ةئاقلثو نيعستو نينثا م95 ةنس

 ا قدزرفلا نه نعدشا وهو ةئامو ةرمتع 1١١ ةنكس قوما ىيمتلا ةيطع نا

 ناطلسلا هلتق ةئامعسلتو نب رمثع 48٠١ ةنس ىفوتملا كب جاتنب 4 ىلج رفعج ناويد لح

 ىوذملادم ةفالطلاس مشن. سي رفعجناوند زيتس انني ردع ةسسس ةار| ىادلو كح
 هلو ةنس قوتملا ىرت 4 ىلالج ناويد رح هيف داجا ةئاقسو نبرسشءو نينثا 77 ةنس
 ناب ةديزلاف هلو ىرت ىوس رب 4 ىليلج ناويد رح انني شع ةثالث ةديزلاف

 زئءايعستو ىدحا و١٠ ةنس ىفوتملا ناخ دمت ناطاسلا نا وهو كرت م مح ناويد --

 نيعبسوىدحا هللا ةنس ىقوتملا ىرت 5 ىلا ناود *:- تايا ةثالث ةدنزلاىف هلو'

 اذه ءارعش ند وهو ع ىتج ناود م اثب نورشثعو هناك ةديزلا ىف هلو ةئارعسلو

 كر ع ليج ناود م هحرشو ىرذعلا هللاديع نب ع ليج ناود مح رصعلا

 نيتسو عست ه5 ةنس ىفوتملا اشاب 4 ىبانح ناوند 5- تايبا ةتس هديزلاىف هلو ىدما

 ىفوتملاىوسربوهوىرت -: ىبانج ناويد ريت» دحاو تيب ةديزلاىف هلو ىرت ةئامهاو
 وهو ىر و ىبانج ناود ا انسب رسكدع ةعرس 00 زلاى هلو فلاو عبرا ٠٠١١ ا

 د تبونح ناود م تاي هلئلس ىذد .زلا ىف هلو فلاو ىدحا ١٠٠١١ قوتلا ة ةر ردد ن

 نرش ن.ىسع نيدلا ماسح مامالاوه 6 ىزجاكا ناود قضَح تبلكلاىذ ورع تخا

 هاعمو ىكمدلا رع نيد ْن رع هدعج ةئاوسو نيثالثو نينا دار 0 قوتملا ىليرالا مارهم

 4 ةرداخ ناوبد 185- لوصف ةعيس ىلع هبترو ماهتلالا ماثل نع فشاكلا مارغلا ليلب
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 ه7 باب 2 اكو ةوأكك

 قوتملا ىفا_شلا ىذرفلا 0 ادبع نب مهارأ" نب هللادبع هحرشو ةمارك نريفغو

 نيعبسوىدحا الا ةهنس ىتوتملاىدم "لا نب نسل و ةثامعيراو نيعبسو تس ةا/" ةنس

 ناوبد ريم دليوخ نب -ه4 قبرب ناودد ريم ىرحلا رمش ىناعم هيف باتك ةئاثلثو

 ةئاهلث ونيعبسو تس ما/1 ةنس ىنوتملا ىىزراوللا د نب دج ركب ونا وهو -22: قربلا
 نآويد [- فوسليفلا انيس نبا هديلت طخت هرثكا رعش ناويذ هل تيأر الوك أم نبا لاق

 46١ ةن-س ىقوتملا ىدنخلا ىتدملا دع نب دج-ا نيدلالالج نب مهاربا هه نبدلا ناه

 نيرشعوتس ٠١ دنس ىوتملا ىرىمعا ه3: ىزبناوبد زهت> ةئامامثو نيس و ىدحا

 لاق #* ىدوق ىمزب ىملجحموب بودبا كرت ىدع ىاه # هرات ىف ىعشاهلا لاق فلاو
 ا 1 ىراصن الارث ناودد 1 نيد امم تيحناون واود 20 هلأ تن ةدنزلا بحاص

 ةئامعسلو نيعبراو ىدحا 44١ ةنس ىفوتملا ىدادغبوهو ىرت -ه4 ىريصبلاناوبد مح

 صلختو ظفاح هحاولل اباوح هلاق ىمراف 4: ىنانناودد لظم- تايا ةعبرا ةديزلاىف هلو
 ناوبد لييت> ةنس ىوتملا نيدلا رخث وهو ىسراف < ىتكان ناورد رح ىلاملاب هنم

 ناوبد - هنامز رباك ا ناويد بحا_ص نبدلا سعت .ح حادم ىماج ءاسم ها نيدلا رو

 ةئاوسو نيسجوو تس 7 ةنس قوما ىلهملا ىلع نب دمن 0 لضفلا ىى --7 ريهزاهلا

 هلو ةئامعسلو نيسه و نامث هه8 ةنس ىفوثملا خرؤم وهو ىرت 2: ىراجم ناويد رح

 ىودهزبولانسح ادبع نب ناضمر وهو ىرت 5 ىتدهب ناويد *- تايبا ةثالث ةديزلا ىف
 ناويد رظظ- اتيب نوثالثو ةعست ةديزلا ف.هلو ةئامعسلو نيعبسو عبس 418/9 ةنس ىفوتلا

 هه كواملا جان ناوند رد ةيلهاملا ءارعش نايعا نم رباح نيتبا' وهو < ارث 0

 هناوودىو ةثامسجو نيعبس و عست هالو ةنس قوتملا نيدلاد< بوبا نب ىروب بيعش ىبا

 2 لضفلا ىبال -) ججبدنلا ناويد ريح ديج هلثم ىلا ةبسنلاب هنكل نيعملاو ثغلا

 لّهشم وهو انس سثع انثاو تسب ةئام هتلج ةئاعسو نينثا 50* ةنس 0 ؛ايلكلا 56

 ضارغاو فاصواو زاغلا و تاهبثت ناويد هلو مظنلا : ةرمعملا تاحيدملا نم ا ىلع

 كلذوحتو ةيعدالا ورودصلاو بطخلانم عاوناو تابطاخلانه نوئفو ليسرت ناوبدو ىتش
 عبس 7 ه2 ولا نامل د نب نعالا نب كلملادبع هني نيدلا تت ناويد يه | 60

 ىنابيشلا نيدلا باهش نب 5 دوعسم نب فسوب نب 0 ع ىرفعلت 1 ناودد 8 اوم هد ايس و

 هس ةئاعلت و ناعا نهرا هنس قودملا ىرشتزلا رع نب دع مساقلا ىبال <: لثق هيلا ناود رج

 نب ل مك ناود 2 م ةئامصوو نثالثو ناع هم ةنس ىقوتملا ةمالعلا هللاراج بقلملا

 نب نسم ىلع اوبا وهو 2 جونتلا ناوبد رقت ىدسالا ىلعملا نب دم هع رش لبقم ىلا
 هوناو هبا ناوند نم ريكا هناويدو ةئاقلثو نيناكو عبرا 884 ةنس ىفوتملا ىضاقلا ىلع

 ناويد قمح هيي عت نب ف سوي ناويدقت»- ةئاثلثو نيعبراو نينثا 69 ةنسىوالادحن ىلع

 ع ىلا ناوند اود فااو نيرشعو عم ١٠ ل 0 قوتملاىونردالا < -31 قب

 2 ا

 امس سس م ااا ا أ ذأذآذآأذ]أذ]| | | | 1 | 1 1 1ز1ز 1 ز 1 1 ز1ز1|1 1 1 |1|1|1|1[1|1|1|1[1[1[1<1<[<1[|1 10 01000101010000



 56 1 لادلا م

 ناوبد د- ةنس نيسحو اعبراو ةئام شاء رهتملا ىباعصلا ىمعتللا ه7 بمكب ناوبد ريم ٠
 دينك و جى راح لكشز دنك # قلطم تعنصي تل ابدت ىردقم 6# هلوا ىسراف هه ىرونا

 ةديزلاىفهلو ةثامعست ونيسجو عبرا ه5 ةنسىفواملا ىرت 5[ ىرونا ناويدرت#- * قرزا
 نيعسلو ميس ”3/ ةنس ىفواملا ىسراذ ه4 ىنامصا ىدحوا ناويد ٌرتح اتيب سشع ةعست

 قئاقح ىلع لعشم ةفاطللاو ةبوذعلا ةياغ ىف هرعشو فالآ ةعس هتابا ددعو ةئاقسو
 تايلك ىزاريش -: ىلها ناودد ري هحرششو رحنب 5 سوا ناويد ري فراعمو

 ةعبرا ةديزلاىف هلو ةئامعست و نيرشعو ثالث ه8 ةنسىفوتملا رت أ ىهآ ناوبد ليطم-

 باب ىاسشكبو قشام باتك باتشب #* هلوا ىسراذ 6: ىتبآ ناوتد هي انب نوسشعو

 نيدلايحمم بحاصلا قدتع ىويحلا ل رخف نيدلاع ريمالا 20# هديا ناويدت#- ## قشع
 تيأرامل لاق و اذه هناويد ريزولا ىطفقلا عج ةنس ىفوالا ىزركلا ىدن نب رفظملا ىبا
 قحاوه هيفليق ىذلا ىىورلانب ىلعب مورلا ةيار تعفتراناىلا كلذ ىف عزانن ال رعشلا ف برعلا

 مالغرايهعزيدلا ةيارتعفترامثبرعلا هتذسحا امارعشمو رلان سحتدق لئاقلا وه و ىعاش مساب سانا
 لئاقلاوهو ةقررطلا نسم لكب ىتا نيح ىضرلا فيرمثلا

 دانا و ثرعت -ىتذلو الو 36 ىعس كانقعلا مظن نكي مل اذا

 داج ىهوناديعلا قطنن دقو دع ةماج ىهو ءاقرولا عجل دقق

 نيدلا بع لضافلا نسيرلاب نامزلا رخآىف ىهو لئاوالا تمدقتىتلا ةيسنجلا كري رهدلا ايحو

 عبس 4517 ةنس لوتقملا ىروداسينلا نسملانب ىلع نسما ىبا هه[ ىرذخاب ناويد قيم
 -- 1 سايدلا عراب ناويد ١-0 ةدوطلاة اع ىلاغلا وريبك دلع ىف ه رعش ناوبدو ةئامعل راونيتسو

 ةئامسولو نيسقعو عبرا 65 د قولا ىدادغيلا ىئر ىلا دع نب نيسحا هللاديع ا

 ناويد 1- فورا ىلع بتره ىدراف ه3 ىعفاب فرش ناويد مح دج هناودو

 ةيكرلانب وا ودلا نسحا نهوهو ىرت فلاو نام ١٠٠م ةئس قوتلا دوحم ىلوملا 1-5 قاب

 رعش هلوش هناوند باحمنا نع ةديزلا بحاض رذتءاو اهرهشاو

 روذعم روط لد لها هدو كام 5 ىف ع ىراكرب رعش هلج نك هسي دم زاب

 رور#* ةنثت هسلوا ضن رحشنا واكد كل دع شون هدب ماع ىب هعج رب هكون ردلاجم

 ديلولاةدايع ىلا --1 ىلا ناويد ع اثني سشع ىنثاو تدب ةثامسجل هيف تك عم

 ركبوبا هعج ىتح هره-ث بتريملو نيتامو نينامثو عبرا 585 ةنس ىفوتملا قاطلا ديسع نبا

 فورا ىلع هرب لو ىتامضالا ةزج نب ىلع انضرا همجو فورا ىلع هنرو ىلوضلا

 هد.ح لاقف مام وبا ما تنا رعشا اعا ىزملاليقو ماع ىلا رعشب امزص م عاونالا ىلع لب

 ةقيطلا وهو بهذلا لس دا ىزريصلا رعشلا لاش ناكو هيدرنو ريح قدرو ىديح نم ريخ

 هناويد ىفىرتحلا طيلاغا نمضي هلا يضعب لاقو ناكلخ نبا تايفوىف اذك ديلولا ثيغ هامسو

 )ل 3:



 | فيطل هرعش و ةئام_سجحو نيعبر او عبر رآ 2 0 ل 1

 ىفنوالادجا نب مهاربا 5 ىرزاناويد رن ركبوناوهو ىمراف <[ قزرا ناويد ريح
 نب ا ع ناويد 9 اعود تايا اع هز زلاى هلو هناميعس هلو نيعسل و تر ةرقيخ 0

 رفظملاىل ذقنم نةماسا 3  ناويد م ةثامسجو نينامو عنر را ه854 ةنس ىقوتملا ثراحلا د

 نيثرحىهناوبدو ةثامسج ونيع را و عبرا 52 0 قوتملا هلودلا دب وع بقاملا لم اريشلا

0 
 قوتلا 20 ىنوكسالا مهاربا نب ع ىلج قي ان 5 د6 سائلا ىدنأب نيدوجوم

 نب هه دسا ناوبدد- اثني سنع ةسج ةديزااىف هلو ةئاهعست و نيعبراو عبرا ه6 ةئنس

 | ىدادغيلا ني_ملا نب هتلاذبه مساقلا ونا وه أ ىبالرطسالا ناويد 28- نيسلاب ,باهس

 | ىلا هب ىغشبىتح هراعشاىف نوجلا لمعتست ناك ةثامسجو نيثالثو عبرا هم ةنس ىفوتملا

 | همرو جال انا ناوددراتخاو هنودو هعجدت ناكناو اريثك هرءش ناكو ظفللاف شحافلا

 | جاتلا ةرد هاعسو هافقو هرعش نونفنه نفىف باب لك لعجو اياب نيهبراو ىدحاو ةثامىلع

 بناكلاىرصملا ىتام نب مراكم اونا وه ريطخلانب -هي] دعسا ناويد ريم جاخمانءا ر

 ناود يف- ةنسح ءايشا هرعشىفو هدلو طخ هتأر لاق ةثاعمو تم 5.٠5 ةنس قوتملا

 تايبا ةعبرا ةديزلاىف هلو ةئا_مهستو نيعبراو سه ى4ه ةنس ىفوالا ىرت ه8 ىلوصا

 ةيلهاشلا ءارهش نم مالعالا دجا لدنح رك شاف نإ وعم هه ىذعالا ناويد قم

 قوشزر لأ هك ىباتفا ناود 0-1 قى وتلا هللاذم عنب 1 رعالا ناود 9 1 ه>رشو |

 0 مشل ه7 .ت ايه ها الاناود 0 هح شو 4 مهن هه هوذا ناويدتجح : هس ىقوتملا ظَع اولا

 ىسراف -هإ ىماما ناويد ريذ- ىرادكسالا دوه و ىداود د ا دا اكل دا دد اكسل تال ١] نأ

 هه سقلا ء مها ناود م وم روح ءاككص ركذ ون مان جدع همهمءارل اد تلاج ىلا دع هلوا ْ

 ىوالاىونردالا هللامماوهو ىرت <57 ىرمإ ناويد ز*>- هرقئاب ىفوتملا ى ءدنكلا رع نبا

 نسح ريما ناويد 00 احب نوناعو نانثا ةديزلا ىف هلو نئ| عسل و نينامثو نينثا و89 ةنس

 ىرت -: ىديما ناويد رظ- لا مكحروادب ناهج ماحىا #* هلوا ىسراف هي ىولهد
 ه7 ريماناويد اعيمح ارب مشعةعست ةديزلاىهلو ةئامعسلو نيعبراو تس و4 ةنس ىفوتللا

 ىعدنالا تاصلا وا زي زعلا دبع نب د ةيماناود 0 مالساد سلا نب د2 ديسلا وهو قر |

 كردمن. هه سناناويد ريك ماشملا لاوقا اهلا فاضامت راث آلاو ثيداحالا نم قافتالا

 ناديمو نسر ناويد 0-1 دليح راكم هو ةيامسجلو نيرشعو عسل يق 0 قوتملا |

 ا هلديش تقلملا ىلا رودتم نب كللادم عنب " ى 5 رن اعلا ١ ماهالا ى طاقلل م ١ سرفلا

 ليقموت اربعلا جار هللدجلاهلوا ١ ةئاممثراو نيعسلو عار 000 2 قو: :ا ىفاش | ةيقفلا

 مهتملا ف و رح ىلع اعترو ةظعوملا نهالصف دع ةسجو ةئام مج هنأ ف 0 لا ت تارثعلا

 بس هغبتاو اهلعت و [_ىزسأت ةمالك_ هن ظعاؤلا مجفتسي ايسقتو اطاسب لصف لك ىف مدقو

 ( ناويد )



| 

|| 

 ةهث.ج 1 لادلا ا

 | دمت ةفالخكلا سعش نب رفعج م: لضفلاىبا ناويد قت محا فيفخ مرا ريغص هلاودو |

 ناويد هيف داحا ةئاقسو نبرشعو نينثا 15” ةنس ىفوتملا ىرصصملا ىلضفالا راتمنبا

 ا هيي مغلملا لا ناود 0 1 عاطم ىبا ناوبد م 2 قاودملا لدولا هن ريثك ىبا

 ' ىفوالا ردوصب فورعملا بتاكلا لضفلا نب نسللا نب ىلع أ روصنم ىبا ناوبد ريم |

 | ىمسملا ىركلا قيدصلا 4 بهاوملا ىبا ناوبد زت- ةئامعبراو نيتسو سج 4568 ةنس

 وهو لا الالح ارم ناببلا ن٠ ىلعج ىذلا هلل دلا هلوا ناسنالا ةهزنو نافرعلا ةضورب

 نيعبراو عبس 8417 ةنس داو ىرصملافلخ 6 ساحتلانبا ناويد ريح فو رلحا ىلع بتسع
 ىوحتلا. ىفاصص نب نسح ةاحلا كالو 4 راززلا ىلا ناوبد رمح كولسلا ىف همظن ةئاعامثو

 | ةتاب' نب زيزعلا دبع عت رصن ىبانناويد - ةئامدجو نيتسو نا هدم ةنس ىقوتملا
 ا

 ا ريبك هناوندو ديح ه رعش ناكلخ نا لاق ةئامعكراو سجد :٠©6ه كي قوتملا ىدعسلا ىميمتلا

 ةامو نيعست و سجس 6١ه 2 قودملا ىمكملا ىناه ب ندسح ا ساو ىلا ناود مح

 ىئنتعادقو هرعش ف ديع وهو عاونا ةرمنلع هرعشو نيدل ومان م ىلوالا ةقيطلاق وهو لاق |

 نب مهارباو قتامصالا ةزج نب ىلعو ىلوصلا ركيوبا مهنه ءالضفلا ند ةعاج هرعش عمك

 وهو د ىدرودناويد م افلتع هلاود دحو اذهلف نوزوت فورعءملا ىربطلا دجا ا

 ١١ اهنم ما_سقاىلا هناويد معسل ةئامسج و عج ه٠اب ةنم ىقواملا ىومالا دجا ندع رفظملاوا

 ا يعل و نينثا 50* ةنس ىوتملا يملا نيدلاىل و نب ع اان دج اناويد اح

 ةلودلا طساواىف ىفوتملا هداز نيكدقود - كيب دج ا ناود اح انين سثع ةعست ةديزاا ىف

 | ىماملا ىبفايلا نسإلا ىبا نب دوا مشلا -هيتإ ناويد وح ناتبب ةديزلا ىف هنم ةيناهلسلا

 ١ ىنامركلا ىرت ه4 ىدجا ناؤند زي ىسراف ةئامسلو نيثالثو تس ه5 ةنس قوتملا

 ىمراف هتلاتمت دلو وهو #4 ىنحا ناورد طح ةئاملامو ةرسشع نس 16 هس 6
 | ىف ه4 ندالاناوبد ل- ه4 ص وخالاناوند ليتح هحرشو ت4 لطخالا ناويد لمح
 | ةئاقلثو نيسج م٠6 ةنسنم ابرق ىفواملا ىرهوجلا لاخ ىبارافلا هاربا نب ق*ال ةغالا

 ما سقأ ةسج ىلع وهو ريدعم تاتكوهو هتبطخ ىف عما ردصو هاشثمزراوخ نبسسنال هفلا

 ّق سماخلا ءا_ءمالا فرصتي عبارلا فورااىف كلاشلا لاعف الا ىف ىاثلا ءاعم الا ىف لوالا

 ىطظاو فلا راد هنعىوربنالبق تام هنأ و ديز ةنيدع هفلا هناىطفقلا لاق لاعفالا فرصت

 5457 ةنس ىفوتملا ىرواستلا رفظم نب نسح هيذهو هصخخدقو هلوق لطف هنع ىورنم |

 رع ل تدالا ناود م رفعج نب ل ديعسىلا ماماللو ةثاممراو نيعب راو نينا

 دازو هاقتاوهيذه هنال اديفم راصف هءاواىف هيلع دازو ىبارافلا باتكذدخا ماهخ تادلع

 ىنوتملا ةاضقلا ند وهو ل د ىيدا ناود ع توقاب لأق اذك هالحو هني زام هيف |

 >6 ىاجرا ناوبدز#م- انيب نوثالثو نانثا ةدزلاىف هلو فلاو نيسشعو عبس /٠١1 ةئس |



 | رفظمنت هللادبع مكحلاىباناويد ريم بخت هرثك اريغص هناويدولاق ةئامعبراو ةرسشع

 | ةعالخلاو ديج هناؤدولاق ةثامسجو نيعبراو عست 055 ةئس ىفوتملا مكشللاىبرغملا ىلهابلا ظ

 -- ةمالدىا ناويد مح ةنسقوتملا ىلزهلا هه شا رخىباناويد ز- هيلع ةلاغ نولاو |

 ْ م بيؤذىبا ناوبد رف ةئامو نيتسو ىدحا ١5١ ةنسووتملا اشلا بيدالا نوما نبدا |

 مهي[ مدهزىبا ناويد ز8- نيريشثعو تس 55 ةنس ىفوالا بمرض اىلزهلا دلا>نيدليوخ |

 نيسجو عبس 6 عال هتس قوتملا ئسولالا ده نب دب ؤم نب دن م د ديع_-ىبا ناويد 1 |

 ىسلدنالا زي زعلادبعنبا ةيما هيأ تلصلاىبا ناويد 1»- اسهلاو لزغلا ريثكوهو ةئامسجو

 ١ ةنس ىفوتملا ىتعلا لاسطلاىبا ناوبد رن ةئامسجو نيرشعو عت 859 ةنس ىفوثلا

 هك د نيم هرعشو راسم كيان ىذورملا | مكلا ىرك ركلا ه8 ساعلاىبا ناويد ريح
 م ةنس ىفوتملا هللادبع ننليج ه4 ورعىبا ناويد ريت ءامكحا مت رات ىروررهشلا 1

 وول عربا 0 نيدجلا هق) ءالعلا و اناوند زؤح روبشم هرعش 0 ا نا
 ناويد 1 000 نيسلاى قىتايدنزلا طقس هاعسو ةئامراو نيعبراو 7 ا

 0 ةنامعبراو نيثالث 59٠ هنس قوتملا ىسوحجملا ىقاكلا قنامعلا دربه نب نوزبا 1 كَ

 | الو سرافب وهو هتبحعا هدئاصقنا ركذ و بجاملا نباب فورعملا دجلا نب دع همج

 ْ رومالاب لاغت_شالا ريذك هدجوف هنم هيوريل هلا دصق زيرتت هماقمنأ معو نام

 | هللا تفاتضتا اذا ةتصاخو هشفن رعد وعم ريغ وهو ةياودلا لاعالاو 00

 | ىتاعملا رصانتم ظافلالا بسانتم هتافصو اه عم هرعشو مولعلاف رحتلاو ءاكذلاو ةفرعملا |

 | عئاصم نم ةديصق ولحم اذ ما-هقالا نع دحلا ىذلا بيزغلاو 2 هجم أم داريا 00 ل |

 دا نذل كاب لحالا رثالا ل دكاذف تاديو هللود_تعخت ةعزرخ لاثءا ئرخ ىرخك

 | رثكلا هرعش نم قبو :ريثبلاالا انهترغف دجاملو همايآ نساحم ردت هّءاصق لج تناك |
 ا 3 ناود 1 ع لايعلا ىلإ ناود م هلع يعمل دحا]ف اعدق هلوه ه0

 | معفلاىبا ناود رد ةئامعبراو ىدحا 4٠1 نس دولا تدلادكن لع 1 محلا

 0 نيسجو تراك ة6م+ 2 6 ا بد داكلا ىطايمدلا رع ١ نحلا 2 ليعاعما نب / دوم

 ْ ندلع ّق هناودو كيرز ْن حلا_ص ءارعش ندم وهو لضافلا ىضاقلا 1-5 هياهدج ف |

 | راملا ةلودلا ىطصم ىونغلا سوايح نب د# نت ناطلس نب د هنأ نامتفلا ىباناوبد د- |

 2 قونللا ىلغتلا كلايعس نب تاراح 1-5 سارفىبأ ناود م س و.>نا ناودىف هركذ ا

 ةبوذعلاو ةدو+لاو مد 5 اك رورشم 3 رعش و ىلاعتلا لاق ةئاقلثو نيسجو 6 موال ا

 سارفاباو سدقلا ره ع نعل كلع محو كلع رعشلا ئدب لوعب تحاضلا ناكو ةوالطلاو

 نام 84 ةنس ىفواملا ىنوز2ا رصن نب د>اولا ديع اغيبلا <: جرفلا ىلا ناوبد د

 ة:سيىفوتملا ىرجسلا هي جرفلاىلا ناويد 1س هتحاصفل ءاغببلاب هوبقل ةئاقلثو نيعستو

 ةئائلث و نيعست اول 2 ىتوالا ىق ةدمدلا دجا 0 2 اواولا 1 حيرفلاىبا ناويد 0

 (و)



 همأ د لادلا م

 ىوتملا بتاكلا نيدح نبىلع جرفلاىبا <: دنهنبا ناويد لح تاداحم عي راف لدي ريبك
 ديسلان ا هه فاعسالاىبا ناويد ي»- لزه هرعش ناودد ةثامعراو نيرشع 2١ ةنس

 ىلؤدلا رعنيملاظ 6: دوسالاىبا ناويد رم ايايمللا ف باهشلا هركذ ىرصملا ىنافولا ىلع

 ىرسصملا ىنافولا ىلع هتسوا نبا 5[ مارك الاىبا ناويد ريَتح نيتسو عست 59 ةنس ىقوتملا

 ناوبد :-- م7 ةدر.ىباناويد ريح ىلزهلا -ه] ةيماىباناويد يف ايابللا ىف باهشااهركذ

 ثالث ممع ةنس ىفوتملا ىزخربطلا هللاق سابعلان بد وهو ىزاروللا 4 ركىبا

 ىبا ناويد ر- رابكلا نيدرملا ريهاشملادحا وهو اضيا لئاسر ناوند هلو ةئالثو نيناع'و

 نحو ناك نيسامو نيثالثو ئدحا 1+5 ةنكسر قاوتملا قالا نشوان تنبح 44

 ا ىلوصلا ركيوبا ةعجل ىدح تت ربع ه رعش لزيملو هرعُش ةعانصو ةهظفأ ةجاب دىف هرموصغع

 عاونالا ىلع لب فورا ىلع تتربملو ىناهيصالا ةز> نب ىلع هعج مث فورا ىلع هوو

 لاق ةئامسج-و نينثا ه0؟ ةنم ىفوتلا ىزربتلا بيطمللا ىلعنب يح ايركزوا هح رش دقو

 نمو هذيلع ىحضي ىضعب تأ رف ريسافتلا رم هيف زك د اهفاو ماكئا هده كرظنوا 5

 ىرهملاءالعلاونا لاقو هناعأبش لهجنم لوقبو هليصعت مهضعب و هتاراعتسا فيزيو هيناعم

 نءةلهللاو ةاورلا ,ه ةفعضلا هتلقانتف هنع رثؤرمادلا ىّقاطلا رعش قلغا اعنا بيبح ىرك ذىف

 اذ_ه ىف ءالعلاو ا ركذو فرصا ءوس فرحالا ضعب اوريغو ةكرطا اواديف نيحمسانتلا

 نم هارخلا ىلا "ةلاوا ذم هرعش تدك 1و رك ذا ناو ةقرفتم هردش نم ةلكسمملا تاج الا تاكل

 ا اهعضا وم ىف ةلكشملا تاي الا نم ءالعلا وا هر " دامىلا ريخاو ههديالامو هياعمو هبا نعا وهم نع

 | ىلاو مام ىل دا 3 ةلظ نم راصتالاب فورعملا هناك ىف قوزراادع ندجا ىلء ونا 5 رك داهىلاو

 ْ ىلوصلا ي < ن 0 ركبوا 5 ركذامو هر هرعش ىناعدف ىدمالا سشب نب نسما مءاقلاونا هر " ذام

 نمهريعو ىلا قلا لع نع ىور م هيلا عقوامو خالتو نيثالثو نسج معو م قوما

 ١ ةمالعو ع ءالعلاىبا ةهالع لعجو ىبتنا راصتخالاو صرخلا ا ربخلاو ترغلا خوش

 ةنس ىفوالا جواتلا ىرعملا هللادبع نيدج-ا ءالعلاىبا ةجرتىف ناكلخ نبا لاقو ق قوزرملا

 | ضعب ىفو بييح ىركذ هاعمو ماقىلا ناود ريصتخاو ةثامعبراو نيعبراو عسسل 4.

 | لعجىذلا تلد اهلوا مصتغع حرش بيطغللو ةسارك نيتسىف ماه ىلا رعش رسسفدهلا عيراوتلا

 | اهو يدم فانصا ةعبس هرعش ناركذ :لا مهل اركش هركشنع ريصقتلا نيفراعلا ةفرعم

 ١ حرش و فورلاىلع ب:رموهو حيدملا اهرثك او ىناعو لغو رخو فاصواو تابئاعمو
 ةئاقلثو نينامث ع١ ةنس دودحيف ايح ناكو علاخلاب فورعملا ىعفارلا دمت نيني_سح اضيا

 تاكربلاوبا حرشو ةئامعثراو نيعبرا ةنسدعب ىفوتلا ىن ز راوطلادجلا نيد ناح راوناو

 ةئاعسو نيثالثو ع 0-0 ةق ىفوت تاداع 2 ىلد را دج-انب هلاك ىفوة:-ساانا

 ىبا ناود م ةئاقلث و نيعبس ما/٠ ةنس ىقوتملا ىرهزالا دجا ندع روصنمونأ هرمشو

 تس 41١١ ةنسىف لوتقملا د2 نب ىلع هت ىاهتلا نسأاىنا ناويد 1و- ىرازفلا -4 ةلخ



 د تاب 0 ٠

 نقولا عبس دب دنع ولا 1 اج :كذ ايم تارا و [نذلا فت - عع 4 ىفوتسلا

 ىفوتملا ئوا_كلا دجلا نب نج رلادبع ع 4 كسمنبا ناويد ري- هيف داجا ةئاقسو |

 نبا ناوبد زف- مكحو حدمو لْزغ نيواود ثالثهلو فلاو ةرثع سجن 1٠١18 ةنس دعب |
 نيعبراو ثالث ه5+* ةن_س ىفواملا ىلصوملا نيدلا بذهم دعسنب ىلع نساىبا هه رسم |

 نبا ناويد مح دما ةندعدلو هناركذو ندلعؤ هناود تو ناكلخ نبا لاق ةئام_سجنو |

 0 قولا ريمالا 2 نب 06- نيدلا لاج ع ح ورام نا ناويد م م عاطم /

 هربقىلع بتكينا ىدواو ةئاقحو نيعبراو عسل 535 |
 انفك الان ىابد نم كالداإلا دج انج ةرفح رد :تدصا

 انا نيثيسأا كدابع ضعب ندم 4# هتجر هدابع تعسو نماب

 هو.2 ةنس ىفواللا نيدلا مت بقلملا ىلع نبد مساقلا ىلا ىطساولا عملا نبا ناويد |

 باغي ىتاعملا ميعص 0 لوس ناكو- ةتقزر نه ب وذ ةرعش:د اك ةئاَجَدمو نيمسشتو نيثثا |

 دنع هناكم فاعإو بولقلاب قلعف مارغلاو ةبابصلا ركذو قوشلاو بالا فصو هرعد ىلع

 هدنع نم هععسلالو حوتلا هبدشي هرغشف ةلطابو ظامولا هيدشتساو هيلا اولاخ سانلا رثكا

 ةرثكو هلاويد ةرهش عم هداوف ركذىف ةلاطالاىلا ةجاحالو همارغ حباهو هنتفالاىوه ىتدا |

 ندملاىبا < ريهنبا ناويد لقتح- ه5 ليقدنبا ناوند لح ىبتنا سانلاىدناب هدو>و |

 ةئامسبح و نيعبراو نامث 058 ةنس ىفوتملا ىسابارطلا نامزلا نيع كلملا بذهم رينم ن :دجحا

 سج 186 ةن-س قواملا ىدادغبلا ىرهاظلا د نب قابلادبع ليقو هتلادبع مساسقلا نأ | 4: ايقان نبا ناويد :- ةقباف ةفيطل هراعشاو ناسالا ثيبخ اجهلاريثك ايضفار ناكو

 فسوب نيىلع هي] .هيبنلا ناوبد يف لئا_سرلا ناويدهلو ريبك ةناوندو ةئامعبراو نينامثو |

 دبع ني دج-ا -24 هداعن نا ناويد رمح ةئاقحو ةرشع عست 519 ةنس ىقوتاا ىرصملا

 3 دلارصاب 7 بيقلانا ناود مح ةناعس و ىدخا 501 هيد قاودملا اى الا ندا

 روبهش٠ نيدلح ىف ةئاقم و نينامثو عبس ة41/ ةنم ىفوتملا ىنانكلا ناخرطنب رواش نينسح |

 215 ةنس قوتملا دجتا نب ىلع نسما ا ده تخونننا ناودد لتح ناخلا دوقعىف اذك |

 ميشلاوهو 6 افواا نا ناويد رح معا ريغص رعد ش ناوددهلو ةئامعبراو ةرمثع تس

 [ةئاهامت عيس مه ٠ا/ةنسأ ىف وتملا ىعلاملا ىلذاشلا ىردنكسالاافولا نب ىلع ىديس ىلاعتهللاب فراعلا

 ىنوتملا ىسينتلا ىتعلا ىلع نبنسح دمت ىبا هه ميكونبا ناوبد ر:- فورالا بيترتىلع |

 ىدزالاد+ مساقلاىبا هي[ ىناهنبا ناويدّر##- ديجرعشو ةئاقلث ونيعستو ثالث موع ةنس |

 حدملاىف قلها ند هيفام الول وريبك هناوندو ةئاقلثو نيتسو نينثا "57 ةئس لوتقملا ىسلدنالا |

 ىنتااكرهدنعو ةبراغملا رءشا نموه وانيواودلا نسحا نم ناكل رفكلا ىلاىذفملا طارفالاو

 ىعئاهلا دع ندي ىلءعب بافيرشلا أ ةيرا هلا نبا ناويد ##- نب سداعتم اناكوةقراشملادنع

 هناودو نامركي ةئامسجو عست 609 نس ىقوتملا ىدادغبلا نيدلا ماظنب بقلملا ىسابعلا

 اهبل



(1014-1 

| 

 ىداهلادبع نيىدع نسلحا ىبا م 5 نبا ناود ع لينلا تاعطقم هاع“ فرطأ حلا

 تدب فلا نيج ىلع ديزي هناوندو ةئا_غلثو نينامتو سج ىلا قولا ىدادغيلا

 لضفلاىبا ديشرلاىضاقلا نب هللاةبهمساقلا وبا ديعسلا ىضذاقلا - كلملاانيسز.!ناويد تح

 || ىاعش تان هعيج هناولدو ةقاعس و نام "هك ةنش قولا ىرصملا ىدعيملا رفمح

 نا ناود 0 1 هرام_س نبا ناود /[-- م هر وو نا ناود 000 زارطلاراد |

 <17 ةنس قوتملا ىننحلا ةمالعلا رع نيدج-ا ند#غ ىلنرالا ه7 ريهظلا نبا ناوبد --

 ع فيقعلا نبا ناود ١ د ىدعنا ناود م نيداعىف ةثاعس و نيعبش و عبس |
 قشمدلا ىفوكلا هللا صن نيد نيدلاف رش نما_هىلاوبا وه 5 نينع نبأ ناويد رقت

 جونا وو هناواا ل اتالذلف ةرعخبا بو تاع هلنكيملو ةئاقسو نيثالث 58٠ ةنس ىفوتملا
 نم هلام سنع غلبرال اريغص اناوند قشمد لها ضعب هلعجدقو سسالا ىدافق عيطاقمىف

 0 ىروصلاب فورعملا م نوبلغنا ناود م هأ كد ءامشأ هيفق اذهعمو مظنلا

 | ةئاقسو نيثالثو نينثا 9*5 ةنس ىفوتملا دشرم نيىلع نيرع 5: ضرافلانبا ناود رج |

 ىيروبلا نسح هحرشو هيلع هارقنيح دهن نيدلا لاو عشنا دلو نم ايقلتم ىلع هطيس هعج

 نم هعاعمم ىوس حرش ىلع رثعيملهنا هيفركذو فلاو نيسثعو عبرا ٠١4 ةئس ىفوالا

 هلوا هتعلاطالو هترظنام نكل ناعظالا قئاس حرش ىطويسلا نيدلا الج جشلانا ضعبلا

 6 نوحرفنباناويد ريم فلا ٠٠٠١ ةنسلوالا عرف غرف وألا بدالا عفر ىذلا هتيدخلا

 ناود هلو ةداحالا|لك هيف داحا نيدلعىف لخد هناودو ةئاعسو عبرا "6 3 00 روع

 | هيي س وداق نباناوبد مَ ةئاّقسو نيعبيراوتس 555 ةنس قوتملا ىعلاملاىىدااد نيىلع

 ا ةئامسجو نيثالثو لاك م2 6 قوتملا تتاكلا ىطايمدلا ليءعس| نب دوج معفلا ىلا

 دنس فاوتللا تردالا عاشلا ىو د2 نإ مههربا 6: سانرق نبا ناويد روح نداحمق

 ىدادغبلا لضفلا نب ةبه مساقلاىبا ه7 ناطقلانباناوبد رمح ةئاقس ونيعبسو ىدحا ال١
 أ هيف ثيعو ديح هرعش ثكاو ناكلخ نالاق ةئامسوتو نيس و نامث همر 2ك ىقوتملا

 هللا صن حفلا ىبأ 24: سقالق نبا ناويد ره دحا هنم سيملو مهبلثو نايعالانم ةعامج

 | نيتسو عسل هد9 ةنس قوما ىرد كسلا نعالا كفلملا ءرةرآلا ىمخلاا هللا دبعنبا

 بقلملا ىدلاخلا ىوزم ارصن ندع هللاديع ىلإ 1 ىباسقلا نبا ناود م ةثامسجو

 ناودد ص ةئاقسو نينامث 5.١ ةنس ىفوتملا ىهذلا قشمدلا نيدلاردب فسوب <: واول نبا

 ىسرملا ئملدنالا ليلا دبع نب يح ركب ىبا -4: ريجينبا ناويد رقتتح ه6 كرايم نبا ْ

 رثك | تدحوف هيف ترظن ناكلخ نءا لاق ةئامسجو نينامثو عيسس 9/ ةننس قوتملا

 نا ناوند لك ه2 سادممنا ناودد رم نمؤملادبع ىنب نه بوقعي ريمالا ىف هحئنادم



 قل ع 1 ناد م ىلا ادا زلاب 0 0 يشلا ضعب ىف دج ول 1 0

 هه ناوي دج ةثاعس و نيناعو سج 74ه ةنس قوتملا ا دعس نب ناعع نيدلا

 نيث الثو عبس "لضرب حس قولا ىوخا لعن وبا وفه 0-0 2 نبا ناود (_ رو نبا

 نب ني-سح هللا دمع ىبا د جاع نبا ناود ع عطاقمو اصف هيف ريك وهو ةئاعامو ا

 نءالاق ةئالت و نيعسن و ىدحا مق 0 ىقوتملا ىدادغيلا نول اىذ عيلخلا تتاكلا دحلا ظ

 هللاةيه هراثخا ةدسج ءايشا |
 ا ا_ضا ,دحلا ىف هلو ل زهلا هيلع بلاغلا و تادلع ىف دجوبام ك1 0 هناودو ناكلخ

 0 655 قودملا سعاشلا || 2 كج م فورعللا نسسح

 نفىف باب لك لعجوباب ةئامو نيعبراو دحا ىلع هبارو هنودو ةثادمسجو نيثالثو عبرا
 ظفاطلا م 0 نبا ناود م جاخل نبا رعش ند جاتلا ةرد هاعمو هاققو هرعش نوذف نم ا

 دقو ريبكو ريغص ةثاعاف و نيسج وثالث مو ةنس قودملا ىالقسعلا ىلع نيدجتا لضفلاى ا

 بحمتمللا لوا تارينلا ةرايسلا ةعبسلا اهاعسو باوبا ةعبسىلع اهبترو ةعطقريبكلا نم بحنا |

 ه7 ليتطاننا ناوبد زي ةئامعبراو نينامث 48٠ دنس ىقوتملا ىعاشلا ىسلدنالا ناقع نبا |
 ناو زق ةئايعست و نيعبس و ىدحا 08م هيَس قولا ىلحلا مقار نيد نيدلاى سعت وه

 ةلودلا قطصمبقلملا ىونقلا سويحنب د نب ناطلس نيد# ناشفلاوبا 537 سويح نبا

 وه 1 نزاخنا ناود حريك هناودو ةئامعثراو نيعيسسو ترو و 0 قوتملا ا

 2 15 ةاتتكو ةريثع نا هر ةنس قوتملا ىدادعبلا ىروتدلا دك نيدجا :لضفلاو ا
 رهدش وهو اناود هم عمجت رورسلا تتاكلا هللا مضت هدلو ه رعش 2 ىنتعاو ناكل ا

 دي ندم زعااوا وه 5 ىلاسا رخانبا ناويد 1 دصاقملا ليج كيكشلا نسح .ديجح

 ىلع لعشي هناويد ىدامعلالاق ةئامسوعو ليعب_سو ثس 01 3 قولا بيدالا بهاوم

 ىبلدنالا مذلاىلا نب مهاربا قحما وبا < ةجافخ نبا ناويد رت> ادلع ريع ةسجخ
 نبا ناودد ر- ناسحالا لك هيف نسحا ةئامسجو نيثالثو ثالث ه** ةنس ىفوتملا |

 ةئامسجو ةرششع عيدس 611/ ةئس ىقواملا ىعاشلا قشمدلا دع نب دج هَ طاخلا

 دعسا نب هللادبع جرفلاوا وه 6 ناهدلا نإآ ناويد زح ع 0 ناويد وح

 هرعش و ريغص هناوندو ةنامسجلو نينامثو ىدحأ همأ ةنسقوت ا ىفاش ١ ىضا ىلص وم ا ا

 2 ىقوتملا ىسلدنالا ىلطسقلا د ن 'ندجلا ر عوباوه ع جاردنبا َك اويد م ديح

 نسحلاوا وه د ىدورلانءا ناويد ع ءزد اذه هناودو ةئامعل 2 و نيرمةعو ىدحا

 ناكو نينامثو كدا /ل+ هك ليقو نيشامو نيعيسو تس "ا 0 ىفوتلا سايعلا ن.ىلع ا

 نب قارو بيطلاوبا هعجبو فورالا ىلع هيثرو ىلوصلا ركبونا هلم بتر ريغ هرعش

 انسئباو ا اهريغو 0000 0 0 دازف 5 00 سو ٍْ

 0 مصعب 1



 عة 4 لادلا عم

 بتنك نم هه سودروم-بسد 8 يح سردلا غلو رض و هنرد م- ىعورافلا

 ىليب_ثالا لهس نب هاربا 5: ناوند ٌريطَح 0 8م ةامدقلا ضعبل ةيودالا

 انلع ا رشنإ رداع اندا ناك ةيشرفأ ىلا هرف_سىف ةئاقمو نيعبرا و عسل 56 نس قارا

 ىسوم هسا ايدوم امالع ىو همالسا لبق ناكو سو هيلع ىلاعت هللا بص ىبنلا حدمو لساف

 هرعش نم دشناف دحت هعما امالع ىوهو

 ىدتها 2 ندكرلا وه الولو بع نيج بحل ىسموه» ىوه تكحصزو

 لا 1 ود ةانعا شم دع اغا و تكصح رب قىمالم نع امو ا طا

 هرفك ىلع تامدقن وا وةيف سادنالا لها و هرعشب نولدتساو |اسم ا نواوش ةيهرفال هاو

 مهاربا ناويد رح ةثامسجو نبسشعو عبرا ةنس قوما ىزغلانروعشملا ىعاشاأ

 78 هنت ىقوتملا يزضلا  ىووتلا' ةالْقب فورعلا فيوظلا سدالا راسخلا لوو راك

 نبات 1 نلث ةم١٠ ةنس قولا 5 2 را د ا هللا دبعىبا

 اي هحيددو سانلا ىدبإب دوجولا ريثك هناوندو ةقرلاو ةءانضلانيب هرعشيف عجب ناكلخ
 6, راابالا نبا ناويد رح هيف هقحلي نهلق نسملا ةيانىف حيدملاىلا لزغلا نم هصلختو

 ةئامعكراو نيثالثو ثالث 2م* ةنسىوتملا ىلبشالا ىملدنالا ىنالوخغاد2# نيدجا رفعجىبا

 | ىنوتملان عادلا ىومتلا ىيرونسلا نوترفني فسوبنب فاخ ع صربرالانبا ناويد ح

 يح نبدج-ا سايعلاىبا 5 ةلح ىبانبا ناوبد رين ةئامسجو نيثالثو نينثا هم” ةنس

 حتادملاف ننواود نس هلو لوملاف لاق ةئامعبسو ننعبسو تس ا/اك1 ةتس ىوتملا ىتادلتلا

 ىلانإا ناويد - ىبتا رعشلا ىف ىلوطلا ديلا هلو تدب فالآ ةعبس ريجارا عبسو ةيوبنلا

 | 5 ناود 19- ىلسن.ىبا هه: ناويد ز- هللادبعزب نسح مقلاىبا يأ ةنيضصح
 | سابع لضفلاوا وهو 8: فنخانءا ناودد رح -هيإ رجلا نبا ناودد رين صاعلاىباننا

 لزغلا ىف هرعش 0 ناكلخ نب الاق ةئامو نيعسسنو نينثا 155 ةنس ىقوتملا ىناعلا قنا

 م.اقلاوناوه ده ملفانبا ناويد 122- ىعالانبا هي[ ناويد ريطح ميدم هناوبدف دجواال
 ١ ق هاود تيار 0 نبا لاق ةئامسخو نيثالثو سج هه ةنس قوما ىسعلا ىلع

 ظ 0 7 لكف تايبالا ددع ركذو هافقو ةبطخ هللعو هسفن هعجدقو طسو دل

 ءارعثلا دحا روصنمنب دعصلادبع مساهةلاونا وه هه كناب نبا ناويد 1ع ىبتنأ هرماب

 تادلخغ ثالث هناود ىف تياروكلا“ نءا لاق ةئامعبراو ةرمثع 5٠١ ةنس ىفوملا نيددجلا

 نس متفااوبإ] وهو -/ ىذبواعتلا نبا ناويد ري رعشلا مظنىف قئار بولسا هلو

 هناوبد عج ناكلخ نا لاق ةئامسجو نينامثو ثالث هم ةنس ىوثلا بتاكلا هللا دبع

 تادايزلاهاعس كلذدعب هددج الكو لوصف ةعبرا هرو ةفرظ ةبطخهللعو ىمكالبق هسفنب

00 2) 
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 مث باب ايم 435

 ةئامعبسو نيعيراو عسسل ابئو ةندس قوتملا ىرمعلا ىودعلا يح نب دسجا نيدلا تاهش

 ةرتصعو رصقلا ةيمد ر- ةيهاش مهاربا هنع لقن عورفلا باتك نم 4: ىنمدلا مح

 551 ةنسىف لتق ىزرخابلا نسح نبىلع نسا ىنال ىلاعثل ةيلبلا ليذىف ه8: سصعلا لها

 ميول نال نب لاقو ةنس ىوذملا يلاملا تاهولاديع. هحبرتشو,ةئامعب راو .نيتسو.ىدحا
 باتكو ىهتنا هيلع ليذلاكوهو ةيمدلا حاشو هاعم اياتك قهمبلا ديزني ىلع نسحلاوا هيلع
 نب ىلع نب هتلادبع نيدلا لامكل ه4 سكنا نم سفنلا ءاود رمح هليذ اضيا رهدلا ةنيز
 ىلع ىوت ةلاسر هلا رك ذ حلا ءايشثالا عضو نسحلا هللد دعب اما هلوا سصت بوبا

 رخا ءامسا هل ركذو لوصف ةئالثب اهلصفو هحالعو هجازم ةفرعمو مسلا ةلخادام ةفرعم

 ىهاودلا ردح ناويحلاو تانلاو ندعملا ءاذا نم ناسنالا ةنايصو بالطلا ةلدا:ئهو

 الا لا للا نإ رب نذل مرح نب دم ىإ قع درا هكا ىهاونلا و
 ولأ 1 ىتوتملا ىطويسلا نيدلال الز هه ىركلا نبا ىلع ىعلفلا نارودلا ضن

 1 عراتلا ىف 5 مال_سالا لود 2: هانا وهو ةئامعسو ةريثع ىدحا

 0 نينسلا تانرب ىلع رسصتع وهو ةئامعبسو نيعبراو تس الذ5 ةنس ىقوتملا ىهذلا

 ىلا ةئامعبسو نيعبراو ىدحا الغ١ ةنس نم ه ىواحلا هليذ مثةئامعبسو نيعب را 5٠/ ةنس

 مركالا لوح مالا ليذلا ءاعسرو ةلساك [ارصتخ البزر ةئايعسلا و ىدحا ه1 ةنس

 ىدزالا رهاط روصنم ىبا نيىلع نسملا ىلا نيدلالاج ريزولل -2: ةعطقنملا لودلا ريح

 تادلحم عبرا وحن ىف هناب ىف عيد باتكوهو ةئاقسو نيرشعو ثالث 55 ةنس ىفوتللا

 ناخملس ناطلسلا ءارعش نه ىعاشلا ى معلا سعث همظن موظنم قرت هه غر هد لقينح

 4, همانهد كح رويطلاناسل نم حباصن 1 لقشم تاتكوهو معلا رابد نم مدقنيح ىضاملا

 مدا همظن هئاق*و نيعسنو علي دة ةنس ىف وتلا عارلا ىد-حوا 2 موظنم ى مراذ

 8 شحاولاسناو شطاعلا ىد ريم ىسوطلا نيدلا ريصن دافحا نه فسوي نيدلا ءايض

 اهفأر "5 ذ ةنس ىفواللا بتاكلا ىثاشلا د2 نب ىلع نيسطلاىبال مث تارايد ليم دامعلا نال

 ةلوقملا زاعشالا عمجو ةرثك فيل 7 اهبف عج دقو رصصمو ماشلاو ةريزجلاو قارعلاب ربد لك

 نيسح نب ىلع حرفلا ىبال ىنامصالاو دلاخ تارايد نم رخؤموهو هيفىرج امو ربد لكف

 نيدلاناهربل ةيكلاملا تافبطوه 2: بهذملا ءالعف بهذلا جامد رح دلاش و ىناهيصالا
 قا اعملو عسل موو. ةنس ىقوتملا ىكلاملا ىندملا ىرمعيلا نوعرف نب ىلع نب مهازبا

 ةئاهعسل و نيعيسو سجل هاله ةنس دعب ىفواملا ىقارعلا نيدلا ردن هليذ فيطل باتك وهو

 ىوفغللا ىن هللا نب ريعت ةددبع ىبأل < هي جاسد م جاهتالا ةيلح و جا جايدلا جاو د هاعم و

 اذكو ةثولأك ةيلهاملا ىف ترعلا ءام> نا هيف 00 رص نيدامو ةرضع 5٠١ هسا قوما

 هحاببد رح نع ىطويسلا ه2 جاحملا سم عت ىلع جاببد رف- كلذ ريغو اتههو

 بيدالا ىموم مامالا جشلل هي] ءامالا جياد وح ىتأي هه[ هجام نبا ننس حرشيف



 6 هه لادلا قو

 هللدتلا هلوا أ مالسلاو ةالصلا هيلع راتخلا ىنلا ىلع ةالصلا ركذىف راونالا قراودو

 تفييرعفلا قالعصلا ىو زكا رك ىأ نتنابله ب لمع كللادتعا ىلا مشلا للا ناعالل اناده ىذلا

 ةالصلاىف هللا تابآ نم ةبآ باتكلا اذهو ةئاعاقتونيسجو عبرا 865 ةنس ىفوتملاىتسملا

 مورلا دالبىف اسال ٍيراغملاو قراثملا يف هنءارش بظطاوي مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىلع

 ىوصقلا ىمافلا ف_-سو نب ىلع نب دج-ا نب ىدهملا دع مشل فيطل جوز# حرش هيلعو

 نع اناور ركل محد ىف فالتخا لئالدلاو تاريخلا لئالد ءالجب تارسملا علاطم هاعس

 ربك | نم ناكو لي-سلا ريغصلا دم هللاد_ب,ع ىبا جشلا ةت ريتعملا نكل هللا هجر فاؤملا

 لوالا عير سداس ةعجلا مون ىحم ىنعي نيئس ناع هتاقولبق اهعمت فلولا ناكو هءاضحا

 روك ذملا ىنلاتفلا جرتشا رقعملا ناكل زخا حوزسم اهل ةئامئامم و نيدو نينا 159 دين

 دبع ندع نسملا ىبال تادلع ثالثىف - ةيعرمشلا لئاسسملا ىلع ةيعمسلالئالدلا لح

 ةثئاقترا و ةرقع ىدحا 211١ هن ق 0 ىتات_سدرالا ىنامصالا ىفاشلا دحاولا

 رصتنبو كلام مامالا عمو ةفنح ىبا ,ظعالا مامالا عم باتكلا اذه ىف فاللا بصنب
 ىطسقرمسلا تيان نب مساق دمت ىبال سني ثيدحلاىف لئالد ريت هللا هجر ىجفاشلا همامال

 مالكلاىف ه4 لئاسملا نويعق لئالد ريع ةئامعبراو ةرثع ىدحا 4١١ ةثش ىفوتملا

 هه ةيلبقلا لئالد ا ةئاقسو تس 505 ةنس ىوتلاىزارلارع نيدمحت نيدلا رخف مامالل

 ةنس ىفوالا يففاشلا ىلمالا ىربطلا صاصقلا ناي فورعملادجا ىبا نب دسج-ا سابعلا ىبال

 ضرالا لاو->انع تاباكحو حيران اهرثك ا رصتخ ىهو ةئافلثو نيثالثو سه معو

 سابع نبا وا تيدتلا تينت رحنا هركذ أم دوأد ىبا مامالل ه7 ةودنلا لئالد 1

 ةئامعبراو نيثالثو نينثا 5** ةندس ىفولملا ىنخلا ىئدنلا ىرفغتسملاب فورعملا دين رفعح

 ركبىبالو باوبا ةرثع تازعلاو باونا ةعيس ةثعبلا لبق ناكام ىنعا لئالذلا هيف لعج

 ةثامعبراو ني_سجو نامث 408 ةئنس ىقوتملا قهيبلا ىلع نب ظفاملا مامالا نب_سالا نب دجا

 ةئاعامو عبرا ةنس ىفوتملا نقاملا نباب فورعملا ىلع نب رع نيدلا جارس هرصتخا

 نب هللادبعلو ةئامعبراو نيثالث ٠*5 نس ىفوت ظفاملا ىناهصالا هللادبع نب دج-ا معن ىبالو

 دن ليعمسا مساقلاىبالو نيثامو نيعبسو تس */5 ةنس ىفوتملا ةبيتق ناب فورعملا سم

 ركب ىبالو ةئامسولو نيثالثو سب هه ةنس ىفواملا ةندلا ماوقن بلقملا ىكطلا ىناهصالا

 ةثاماعو نيسج و ىدحا مه١1 ةنس ىوتملا ىلصوملا شاقنلاب فورعملا ىرقملا نس> نب دهم

 نيثام ونيناكثو سج 7346 ةنس ىفوالايرلا قدسانب هاربا قدما وبا ماهالا هيف فاضو

 ميلاف ىأي ةوبنلا جراعم ةجحرتف هك ىدحالا ةوتفلالياعلاو ىدمحل ةوبنلا لئالد ]يح
 ليلدلا م ميلا فىتأي 4 ىفاصلا لبملا رع ىفاشلاليلدلا 1- هه ىدهلا لئالد قجح

 ةنسىفوتلا قارعلا محرادبع نب دجلا ةعرز ىلا مثل -0 موقتلا عيجج ةعص ىلع ميوقلا

 هللا ل ضو نءال -يأ ىها_سلا ةظشو ىابلا ةعمد قمح ةئاعامثو نسثعو تس 8“



 5[ باب اح 4

 ةيعدالاو باد آلاو مكملاو لاثمالاو ظءاوملابقلعتام هيف ركذ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ريهثلانايلس ني دجا ىلوهلل هيأ قئاقملا قئاقد 8- ه8 بارعالا قئاقد ريم راكذالاو

 ىرلاب هفنصو ةيسرافلاب هضعب بتك ةئامعست و نيعبرا 4 ٠ ةنس ىقوتملا اشاب لاك ناب

 ةقرقحم ةقلعتملا ةقيقدلا ىلع هلا_عشال قئاقللا قئاقدب هتيع“ هيف لاق اشاب مهاربا ريزولا ساب

 تادرفملا نمهركذامبتر ىولعب فورعملا ىبوكسالا ضخ نب دج-ا ىعاشلانامث ةهماشتملا ةغللا

 ىف قئاقملا قئاقد ريح # لاثمىب حدمو لامثاىب دج # هلوا فورالا ىلع تايكرملاو

 ندلاس مشنب دمحل ةمتاخو باوباةريثعو ةمدقم ىلع ريصتم 2 قئاقدلاو جردلا باسح

 ةمدقم ىلع فشمل هنا ركذ خلا نيرك اشلادج. هلل دما هلوا ىعفاشلا تقوملا ىتيدراملا طبس
 م١٠ ةنس ىقوتملا ىدحلان اب فورعملا بجر نب دجا باهشلا هش ةمدقم ريع هيف ةيفاش

 افنصم هيف فرعيملو قئاقدلاو جردلا باس>ىف قئاقلا فشكب ةاعسملا ةئامتاعثو نيج

 27 ةمكلا ىف قئاقحلا قئاقد125- رابغلا و وتفملا نمنيمدقالا قب رطىلا ةراشالاب اسف لاطا اهلبق

 نيثالتو ىدحا 1*5 ةنس قوت ىدمالا نيدلا فيس بقملا ىلع ني ىلع نساعاى ل تادلع

 ىناولملا جاب ريمشلا دم نب ىلعا ردسلا ثا دح طمن ىلع ىسراذ 5: رعشلا قئاقدّرت- ةئاتسو

 ةثامو نيناكو ىدحا 18١ ةنس ىفوتملا ىزورملا كرايم نب هللادبعل هت قئاقرلا ىف قثاقد رين

 بتارملاىلعوهو < ناز والا ريداقمىف نازيملا قْئاقد رفح مملا ىف ىنأي 5 جاهنملا قئاقد]-

 ىلع لالا قلخ ىذلاهتيدجلا اها وا ىناخ وراصلا ديدجلا فلؤملل ريسكالاىف ةلاسر ريداقملاو

 ريما ىه ةرونملا ةندملا ىا ةضورلاناىلع ©: دثزيسملا تالالد ز:- ةمكحلا ربداقم

 هدرىف ىندملا ىتورزاكلا نيدلا ىنص مّشلا فاصو ةنس ىفوالا ىمدلا دمحم نيدلا لا

 فاصنالا قيرط ىلا كلولسلا عم ىدوهعسلا ىتسملا دهسا نب ىلع نيدلارون فيرسشلا هصخخ مت

 ناهربلالئالد رح. را_تا ةضور ط_سل راكتالاو ضرعتلا عفد ءاعم باتكىف نيقبرطلا ىف

 ةنس ىقوتملا ىعاقلا رع نب مهاربا نيدلا ناهربل هي ناعالا قدرط ىلع ناوخالا ئصنمل

 ىلا هلسرا ةئاعامتو نيعبس ملا/١٠ ةنس ىلوالا ىداجىف هنم غرف ةئامامثو نيناثو سخ محو

 هنم غرف ناك ام عدا ناكم الاف سيل نا ىلع نا_هربلا ةلالد هلو ةرهاقلا ىف هبابحا ضعب

 هللا ىلص ألا ثيداحا نم -5: ماكحالالثالد 0- قشمد ةئامتام ونيناعثو عبرا 885 ةنس

 نبال عورفلاىف ماكحالا اهنم ةطبنت_سملا ثيداحالا ىلع هيف ملكت ندلعوف سو هيلع ىلاعت

 نيثالثو ىدحا 1١*58 ةنس ىنوثملا ىيفاشلا ىلحلا ىدسالا عفار نإ فسوب زيزعلاىبا دادش

 قاطاىتلا نايبلاو ىناعملاىف 7 زاجعالا لئالد 1 * زاجعالا لئالد رع  ةئاقحو

 نيملاعلا بر هلل دحلا هلوا ىناجرجلا نجلا دبع نب رهاسقلا دبع عّشلل اذ باتكلا مسا

 لئالد ريم ىنأي ىففاكلا ةلاسر حرش ىف 4 مالعالا لئالد رح لا نيركاشلا دج
 باهولادبع لضفلا ىبانيدلاجانتل تبب فلا نب رمثع و س+ ىلع ديزت تايفلالا ف © فاصنالا

 تاريللا لئالد ري ةئامعستو ىدحا 8٠١ ةن_س ىفوتملا هاشبرع ناب فورعملا دج-ا نبا
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 عوع يأ لادلا --

 ةايمدجلو نين الث و 8 هرب ةئلس ىنوتملا ىندنلا 5- نرع صفح ىبا نيدلا جار دا

 ىعفاشلا زو رملا ىناعم“ا نب د نب مركلادبع دعسىبا مامالل هته ةيوننلا تاوعدلا -

 1 ايطالا تاوعد ل- رخآتاتك تاوعدلاى هلو ةئامسج ونيتسو نينثا هك نس كام

 ٠6ا/ ةنس ىدربلا نباب فورعملا ىلع نب هللاةبه نب ىلع هحرش لالطب نب نسحلاىبا مشلا

 نب نسح نب راتخل 4[ ابطالاتاوعد :- باوجلاو لاؤشلا قيرط ىلع ةئامسجو عبس

 تس 05 ةنس ىفوتملا ىنامصالا نيسحنب ىلع حجرفلاىبال -زاهتلا ةوعد 2:- نودبع

 ىضا_ةادلعىف -ه ةباصسملا ةوعدلا - ه6 بكاوكلا ةوعد رع © ةئاغلثو نيسيخو

 ةئايعبسو نيعنراو عبس 417 ةنس ىقواملا ىودعلا يح نب دج-ا نب هللال ضف نيدلا بابهش

 هيف زوجت لبق برعم وهو رفد عج سبراركلا ىهو ىواتفلاف 5: لماكلا رتافد رمح
 ركذ ةقرو ىطويسال ةلاسر هه: عيعستلاةلئسءىف عينشتلا عفد قط لادلا لدب ءاتلاب رتافتلا

 با_:كلا4 ه4 ضقانتلا مهوباع ضراعتلا عفد ريف امهنب عمجم مومأملاو مامالانا اهف

 ةرشع 7٠١ ةنس ىفواملا ىسدقلا ىلرنللا ىفوطلا ىوقلا دبع نب نامل< نيدلا مح ةقلاو

 تالالد باتك صخلم وهو ه4: راتلاةضور طسبل راكنالاو ضرعتلاعفد 1»- ةئاهعبسو

 نيدلا نيزل هه[ ةربزملا لها عفن ىف ةديرملا لهج عفد ريم فرملا اذهىف ىتأي دشرملا
 نع ةصاصخلا عقد مع ةئامعبسو نينامثو نامث الى4 ةنس ىقوأملا ىطلملا دش نب احر

 عفد وم فلالاى هك صاع حش وهو كالامز.| ةيفلال معنا ةصالخلاو د ةصالاا

 ىلا دجسا نب رع مدعلا نب نيدلا لاك بحاصال < ىرعملا العلا ىبانع ىرحتلاو مطلا

 ه4 ةئاسنالا نادنالا نع ةيلكلا راضملا مفدّرتتم> هلاراصتنا هفلا ةئاقس ونيتس 5٠ ةنس ىفوتملا

 تاقوالا نع تارضملا عفد 'ث- ىليبسلا دج-ا نب دج-ا ريزولل هفلا اديس نب سيئرلا علل

 ةئامتامثو نيعبسسو عسن ماله ةنس ىفوتملا ىننلا افبولطق نب مساق جس 5 تاريلناو

 ةممالانع مالملا عفد ريظَ- ه6: تآارقلا نءالطم عفد 30- #* ثيدحلا نءاطم عفد لع
 نيسثعو نام السى ةنس ىثوتملا ىلدحلا ةيع نب ملا دبعنب دجا مالسالا شل هك مالعالا

 نبدجا نب باهولا دبع نيدلانيدال هب عاجالاب ريرملاىفاهف عازنلا عفد ريح ةئاهعبسو

 ةراكسلا ف ةيقتلا عفد ]م- ةئامعبسو نيتسو نامي ال58 ةنس ىفوتما ىنملا ىشمدلا نايهؤ

 تترةئاهعبسو نيعبسو تس الا ةنساقوتملا ى ل نب دجا ةل> ىبانال م ةجرلاىن ىلع

 هلوامالسلاو ةالصلا ةليضفىف اهلك ةمئاخو ا ةعسو ةعاو اثادح نيعب راو نيتمدقم ىلع

 قراشم ىصت ىف راثآلا قئاقدزه+ لا مالسلاو ةالصلا لضفاب هنن صخ ىذلا هلل دما

 نيميحراادبع ةجرت 4: رانلاو ةنجلاركذىف رابخالا قئاقد ظن> مملاف ىنأب -ه راونالا

 هللادبعىلا ىضاقال ه5: رابتعالا قئادحو رابخالا قئاقد ٌرهؤ- ةنس ىفوتملا ةاضقلانم دجا

 انادهىذلا هلل د اهلوا ةئامعيراو نيسجو عبرا 404 ةنس ىفوتملا ىعاضقلا ةءالس نب د

 هللالوسر ثيدح نه ىلا ىمتاام باتكلا اذهىف تعجب ىتاف لاق هاضتراو هلكا ىذلا هنيدل



 مق باب جس ثلا

 روتسد [2- زاريشب نينوفدملا نايعالاو ءادعلا وعباشملا نم فن اظاليفاتتك ارا كا

 تادابعلا تاهابمىف عوضوم ىرت ه4[ ءازجا ةثالثىف لمعلا روتسد 12- هي[ نيكلاسلا

 ىف ىضايرال ته لمعلا روتدسد ري ةنس ىوتملا ىىورلا ىسيوب صلختلا دن نب سوال

 تورض وتاحالطصالا وتاراعتمالا ىف 2: .لمتلاروتسد 185- ةيسرافلا لاثمالا بورض

 ىنامركلا ميهاربال 7 ريبعتلا ىف روتسد ريت ىروعشال ةيسرافلاىف تاردانلاو لاثمالا

 رفطلا:ىف اذك ىصحنالام تئارغلا نم هيف ه3 روتس» لكك تهىف روتسد رح ةنس ىفونملا

 ةيثاح هيلعو ةنس ىفوالا ىزارلا دوعسم ىضاقال ىسراف 5 ةاضقلا روتسد 0

 ىناوجخلا ىشنملا هاشودنهنيدمح دلحت ىف ىمراف هي بتارملا نييعتىف بتاكلا.روتسد :-
 ةباتكلاةمدقملا ةعاخو نيعستو ةمدقمىلع هرو هريغو طاوطولا ديس ت'ااشنهنه هذخا

 ناباب هيفو ناويدلا ماكحاىف ىتاثلا مسقلاو بتارم عبرا هيفو تابناكملاف لوالا مسقلاو

 ىيكتللا ردا نب سوا ناطلسلا هلواىف ركذ كلذ ريغو طوسشلاو ةيصولاىف ةمتاخلاو

 ني_سح نامزلا عيدبل نفلا اذه ىف ةرصتخلا بتكلازنم وهو 4: ةغللا روتسد -

 ءاط امه نين وم ىراطسللا ةئامعلراو نيعستو عست 559 هنس .قوتملا ىتطسللا مههاربا نبا

 نيسثعو ةيئامثىلع مسقتهوهو هتردشب ملاعلا عدبا ىذلا هل دعا هلوا ةمحم* ىاز هرخآو

 ةئشل رورشلاددعب انايدقع نثاباتك لكف درواو رمل لزانمل ةنسانملا فورا ددعب اباتك

 فرار: هلل ذك لقا هلوا-ىرازت مكح 6, همان روتسد 25- 4 نيرك ذملا روتسد يح

 ريسلابيج بحاص ريما دناو بقلملانيدلاماهه نب نيدلا ثايغا أ ءارزولا روتسد 1:-

 نيدلا حم نب ىنالعلا ىرت هه: ءارزولا روتسد 185- ةئامعست و نيثالث ٠# ةنس دعب ىفوت

 تس 95 ةنس ىفوت ىناثلا ميلس ناطمل_سلا ريزو ىفطصم ريزوال هفلا فيرعلا ىزاريثلا

 امد ر- ءانلاىف ع ةينسلا ةفحلا دعما سرفلا ةغا ىف هت ةشيشد لك ةئامعسلاو نيتسو

 نيناعو نينثا ه8؟ ةنس قوتملا مورلا ىتفم دم نب دمت موحرملا ىلوملل كرت ه8 ةمان

 هنرو قدتعلا اان دمحم ريزولا مساب ةلوقثملا راثآلا و دمك ثيداحالا نم هعج- ةئابعست و

 تامالعو ةباحالاتاقواوهطورشو هتليضفو ءامدلا في رعت ف ةمدقملا باوباةعبس و ةمدقم ىلع

 لكالاىف عبارلاو ةظقيلاومونلاو ءاسملاو ميرصلا ةعذإف تلاثلاو هوك و ضرملاو ةدشلاو

 لاملاو سفنلا ظفح ىف سماخلاو اهم جورمللاو ماخلاو تيبلا لودو سبالاو برمثلاو

 تاوعدلاوهصوصنملا ةالصلا ىف عباسلاو ةفريعموبو ردقلا ةلملو ديعلا وم وصلا ىف سصداسلاو

 جراف رهاظاا|صاةثامعثراو هرشعشدتس 25 ةهنسىو 1-7 مالسالا ماعد 1 ةصوصخملا

 لعجو مالسالا متاهد باتكنه اوظعينا ظاعولاةامدلا ساو ني.كلاملا ءاهقفلا نه سد ند

 فراعلا مثلا هك ةقرون املا تاوعدلا ح مي ةيناطلسلا تاوعدلا - الام هاظفح نم

 6 نيرفغتسملاتاوعدّؤ##- ديزباب مردلي ناطلسلا ءالع نمناك ةنس ىفوثملاىورلا نيدلارخف

 (جارسل )



 45١ هيأ لادلا وع

 هللادج دعباماهلوا ةئامسجو نيتسو سجل ه6 ةنس ىفواملا ىوحتلا ناهدلانءاب فورعملا

 ةمدقملا حرشينا ةفلاسلا هقوقط منغ هدنع هتاجانم هلأسهلا هيف ركذ لا ةببطلا دماحلاب

 لكاهلثم لمعااهث راطخالانم ةيفاولا عوردلا 2- اضيا ضئارفلاف سوردلاب اهاعس ىتلا

 شي وردّ -1 !هلالج لج هتيدخلاهلوا ةعيشلا ضعبل 2 راكذالاو ةيعدالا ىف رارككلا ىلع رهش

 6# هلوا موظنم ىسراف < همان
 رارق كيرباعادوا تسه هكنا 8 راكدرك مان مدرك ادا

 نرثعوسج ا/؟6 ةنس ىقواملا ىولهدلا ورسخريمل موظنم ىمراذ 3 راربا قابرد ريم

 ىال ةظعوملاىف 5 بونذلا قايرد 25- راطع م4 مسالا اذه ةاعسم ةديصق ةئامعبسو |

 نيسقعو نينا ىلع لمشم لا هالواام ىلع هللدلا هلوا ىزوجلا نبىلعنب نجر ادبع جرفلا |
 مسملا ع ةيديرد 6-1390 نيبحلا قايدد ريف ةبطخ سلخ لك ردصىفو الحم

 ةيودالا بنترتىلع لقشم ع بطلاىف ةبكرملا ةيودالاروتسد رم يملا فىتأي ارا صقل

 لع وهو لثاربسالا ببيظنملا نايبلاى ا نيدواد سشرال' ضارمالا راك اى ةريعتسملا هكا
 تايشراودلاو بوبحلاى!ثااثلاو:تايشراولاىف ىناثلاو نيحاعملاف لوالا ابان سمع ىثا ا

 نماثلاو نقلا ىف عباسلاو زازفلاف سدا_لاو ةبرشالا ف سماخلاو ضارمالاىف عبارلاو

 مهارما ىفسثع ىناثلاو مفلا ةيوداىف سمع ىداملاو ناهدالاىف رشاعلاو عساتلاو ةيلطالا ف

 دح خرؤملا لضافلا أ 4 مالعالا ف راعب مالعالارو:سدو#:- ها اطالاروتسد ظو-

 ماسقا ةسج ىلع بترم وهو ةثاعاعأو نيعستو ىدحا م١9 ةنس ىفوتملا ىمنوتلا منعنا

 داودىباو ةفشح ىبأ اك ةدنكب رهتشا نيف ىناثلاو ددنملاو تالاك مساب رهتشا نيف لوا

 فاضامت باتكلا بحاصب رمثشا نمف عبارلاو بقلوا بيسوا بسنلاب رهتشا نهف ثلاثلاو

 جارت فاالاو ةئاملا دعب ىفوالا ىقشمدلا ىينمللا ىلا دم ناس نبمهاربا مجشلا هيلا

 ةمالعلا ت26 ناتيسراعبلا روتسد رح سرفلا ةغلىف هه لضافالا روتسد ي»- ةريثك

 ةعيرالا طالخا نم طلخ ةيلغنم امناو جالعلاو ضارمالا هيف ركذ ىوصوقلا نبا

 نيعبرا هيف ركذ ىربطلا رع نب ىسع يحن ىبال اييكلاىف عيراخلا روتسد ]وح

 ىف ليوط سرهف هلو دل وهو نيرخأ لاو نيمدقتملا بتكن م اهعج ةبرحت ةئامسجو

 ديصألا فورعم نيدمم نيدلا ىتتل د ميطسنلا دعاوقل ححرلا رو:سد رظ- هلوا

 تارابعل ةعماج ةلاحم هذهفلاق لا دج ءام ىلع ضرالا طاسب طسب نماي هلوا ةنس قوتملا

 اهتلعح ىدنفا نيدلا دعس ةينامعلا ةلودلا سر مظعالا ىلوملا ىلا اهتيدها 8 مييطسل

 مسرف ىلوالا ةلاملا تاجالطصالاو دودحاىف ةمدقملا ةعو نيتلاقهو ةمدقم ىلع ةدام

 نينامثو عبرا 985 ةنس هفلا باوبا ةثالث هيفو ةيسدنهلا ط وطخلاب ودسم طيس ىلع كلف

 روتسد ريم ىملادبع نب بوقعي نب دح نب هللاديبعل 4: باسااروتسد ]25- ةئايعستو

 رازالا دثنم هذخاىزاريشلالضفاب وعدملا د# نب زيزعلادبع ىلوهلل ىسراف <: نيرئازلا



 هه[ باب ع 5

 مه روحلا ررد 1- ةئامعبسو نبرششعو ثالث 7 ةنس ىقوالا ىدادغبلا ىطوفلا ناب

 ق زردلا روح ملاق ىأي لدلخ معشلا مصتتعىا -ه) رصتخلا عضوتىف رردلا ز-

 ىفوتملا ظفاللا ىطرقلا ريلادبع نب هتلادبعنب فسوب رعىبال < |[ ري_سلاو ىزاغملا راصتخا

 نجح زاادنع ملل 2 ريسلاو ثداوملاىف رردلا ريم ةئامعبراو نيتسو ثالث 45 دنس

 هيلع ىلاعت ا هللال وسر تافونم نينسلا بنترتىلع رص: وهو ىناطسلا د2 نبا

 رردلا رؤ- خلا ةيحوبسلا هتاذ ءاممنم علطا ىذلا هللدللا هلوا ةئامعبس ال٠6 ةنسىلا لهو

 ىفرردلا ة9-هتافصو مركملار حا هيفنيبوةير ااا ىردايل ا زجشلل [ر احاضباف

 يىقفايلا دعسا نب هللا دنع مامالل ةموظنم ه6 | ريعلاو ظعولاف ررعو سشدلاديس حدم

 ىرهزالارع نيد نبىنغلاد_بع نيدلانيز , مشا - ضمرلا دبس تيد قف ررذلا مح

 عما اكديناس قد فذ 0 ىلا ىلع اخي دا لا بتر | هلرضق لوعم لإ اع هتلد هلو | ىفاشلا

 885 ةنس تجريف اهرخآ سلاحمىف هيلع ”ئرقو احرص ةاورلا رك ذذ صرب ملو ريغصلا

 ىديشرلا سنوب نب سنويل ه5[ رثالا لها ملطصمىف رردلا مح ةئامامثو نينامثو نينثا
 لوارظنلال ها ةفحت هاعسمو فلاو نيرشع ٠١٠١ ةنسو هحرشمأ رص "نتف اوه و: قرالا

 لا انبولق ىنش ىذلا هتلدجلا حرمشلا لواو خلا اان ثيدح مي نيب ىذلا هتيدحلا نئملا

 لوصاىف رردلا رم ىديرتملا د ندع روصنمىبال 5: نيدلا لوّصا 38 رردلا يم

 رردلا رم ةن.دملال يزن ىْعزلا ىمانكملا ىكلاملا دحاولادبعنب زيزعلا دبع مشل هيأ هقفلا

 ىنطصملا راو نم لاقدق 6 اهل ١ روكذملا زيزءلادبع ميشا ظيمسلا ىف ةيزمه هه قطنملاق

 هاععو ىلحلا الثملا دجا نب نرمهاربا اهحرشو ةئامو ةرمثع عبس /١١1 اهتابا ددعو # لي

 هوب ةنس ةخلاىذ ىف هحرشنم 0 خلا ائيلاطم تامدقم ناصنملادج- هلوا رظنلا حرمش
 رخخ ن. ىلع نبدجلا لضفلاىبا مشل دمي دإلق ةقفنو رردلا ل ةئامعسلو نيعستو نينثا

 جردزت> ىأب -# وكلا ىقاكلا حر#ىف ردلا ريح 4 ريسفتلا قر ردلا ]»>- ىنالقسعلا

 داليمىف رردلا جرد + انف ىناجرجلا رهاقلادبع جل رنصتع. هت ريد هفتلا  رردلا

 ةنس ىوتملا ىزارتشلا ىيسالا نجرلادبع نب هللادبع نيدلا ليصا ديسا ه6: سشبلا ديس

 ىلاعملا ب رد دع ترك ماكحالا ىف أ كلفلا جرد رييم- ةئامنامتو نينامثو عبرا 5

 جردلا رفح ىطويسلا نجرلادبع نيدلالالخل 7 ىلاعتملا ركملانع ىلازغلا ةرتصنىف

 4 نيقدصلا تامدقمو نيالا تاحرد رد اضيا ىطويسال <: ةفرسشلا ءابالاىف ةفينملا
 ةرسثع عبرا 414 ةنس ىفوالا ىفاشلا ىسخرسملا تارفلا نب دجلانب ليعاعسا دمت ىبال
 فضووف ةيغبلا كرد رع ةنس ىفوتملا ىدنهقلا مهارانب ليعامسا ميلا و ةثاكسملاراو

 5٠٠ دنس ىقوتملا بئاكلا ىتارللا ىصسملا هللادبعز. دج كلملازعل ه5 تادابعلاو نايدالا

 ةنس ىفوتملا جاع اندم نبدمل هه كرشملاظفللا ىفكردلار#2-دلح وهو ةئامعبراو نيرشع
0 

 كرانملا نديعس لدغ ىبال دلع ىف 1 وحلاىف سرد 1 ةئايعيسو نيعبس و عبرا 90

 ( فورعلا )



 52 هه لادلا عم

 ضرغلا لمان ملو. ةئامناكثو نيثالث مس: ةنس نوبش ىف هنم غرف هلا هرخآى ركذ فورا
 اضيا دربملا نبالو دل ىف ىطو.ي#لا نيدلا لالج هرصصتخامث اياوزلا ىف ما ريلا نم اياقبل

 ىفوتملا ىطلملا دم نب احرس نيدلا نيرا 8: مالكلا ررغىف ماركلا رردلا رح هرصتخ
 ىطويسلا نيدلال الك هي مكمل ررغو ملكلا ررد تح ةئامعبس و نينامث و ناعث /88 ةنس

 قبس ه5 عماوملا عج حرشيف عماوالا رردلا ريح ىرستخمزلا عباوت بولسا ىلع ةلاسر

 ىفوتملا ىبلملا يرش ىبانباب فورعملا دخت ريمالا نيد#نيدلا لامكل هي عماوللا رردلا يح
 نيدلانيز ىضاقلل 3 ثداوملاو عدبلاماكحا ىفثحابملاررد ٌلهمح ةئامعسلاو سل ٠6 ةنس

 نيدلا دع ثلا هي[ ةثلثملا ررغلا ىف ةشيثملا ر ردلا ليم ىطايمدلا ىدهعسلا نس نب نيسلا هللل ادعى

 رردلا ري ةئاعامأو ةريشع عبس 4117 ةنس ىفونملا ىدابازوريفلا بوقعي نب دح رهاط ىبا

 ةلقشهبا وا ىلع مصة# وهو بدتكملا بحاص قارعلا مساقلاىبال 5 روصلاب ةموتخلا

 ةموظنم 6 ةيكزتلا ةغالاىف ةئيضملا رردلا ع ةيفيكلاو ةداملاو هناهربو ايعكلا دح ع
 ررد ]- ةئامئامثو نيعستو ثالث مه ةئش ىفواملا ىيعلا ركبىلا نب نجح رادع نيدلا نزل
 ىدزالل ةغللاىف 2 ةلك_ثملا فوراانيب قرفلاىف ةللكملا رردلا ز- هه ىناعملا

 ةرسشناملا رردلا 19- ىريدلا زيزعلا دبع شلل ه7 ةطلتخملا لئاسملاىف ةطقتللا رردلا ردح

 ىدحا 91١ ةنس ىفوتألا ىطويسلا نجرلادبع نيدلا لال هه ةرمتشملا ثيداحالا ف

 ىلع بةرو ىشكرزلا صيخلت هيف صخل لا هناثل ايظعت ىلاعت هللدجلا هلوا ةئامعست و ةريدع

 زيزعلادبع نيدلازعل ةلاسر -ه[ تارطنقملا عبرلاب لمملاف تارشننملا رردلا ردح فورحلا

 رردلا ٌلقه#- تارهازلا موهتلا اف صملل للا هلاونىلع هللدلا اهلوا ىديؤملا عماجلاب تقوملا

 لياعت ىف رصتم ىسراف - ةروثنملا رردلا - ىنأب ه2 تاقولخلا بئاجعىف ةاقننلا
 ىدشرملا عماجلاب ثدحلا ىنورزاكلادحنبرع نيدلالالخل هريسو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا

 الصف نرسقعو ةعبرا ىلع بترو مال_ىلاو ةالصلاهيلع هتارمنم ةردم ةئام.هبف هركذ

 ةزوثنلا رردلا ب ةئايعبساو نيعبس ال ةئس دود ىف دنولا كوله نم ءاشدحت لا
 ىواتفلانم ةيبرغلا لئاسملا ضعب عجب هقفلا بتك بيترت ىلع ةبترم ةعو -: عورفلا ف

 رردلا مح لا ةعيرمشلا لع روصق ديش ىذلاهتلدخلا هلوا اشاب ىدلكءاش جاعحلل تاعقاولاو

 ىعفاشلا ىزاخلا ىلع نبدمت نيدج-ا نيدلابابش مشل هيي[ ةموهفملا تكنلانم ةموظنملا

 علاط ةيريرملا تاماقملا هيلع تأرق املهنا ركذ خلا تاما_ملا لها نم ىذلا هللدملا هلوا
 | اهعبجف يشك انك ىراسالا قابلا دبع نب ةمال_س ريخخاىبا مامالا حرش ىف دحوف حورشلا

 فنا ىشرقلا دحم نب رداقلا دبع دعىبال -ه# ةبشنا ىلع درلاىف ةبقاملا رردلا يد هيف
 ةعدملا رردلا ]دس رافعالا مامالانع اباوج هتك ةئامعبسو نيعبسو ست ا/ا/ه ةنس ىفوتملا
 رردلا ره - اضراهتعاباوح هدتكىنملا دح نب دمت نيدلا لا مثلا هه ةعيشىبانباىلعدرلا ف

 فورعملا “دج نيد_جلا قازراادبع نيدلالاهكل ه4 ةعباسلا ةئاسملا ءارعشىف ةعصانلا

 8 مذ
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 6 باب ج- 0

 ىنص ميشلل هيأ روصاملا كلملا عادمىف ر وعلا ررد - ةئامناعتو نيعيسو عست 41/9 ةنس

 فورا ىلع هحدمىف هداصق ناوندوهو اس ىفوتملا ىعيشلاىلإا ايارسنب زيزءلادبع نيدلا

 ررد ]- ه4 بيبملاررد رح هه: ناحاررد - لا موحن علطا ىذلا هللدجلا هلوا

 رردلا رف ىفاشلا نقلملا نيرع نيدلا جارم.ا ههه رداقلادبع ميشا كقاتمى رهازوذلا

 ررغ حرش ىف ماكل ررد يح ءاملاف قبس ههه ةياطعلا مكملا حرسشىف ةيرهوجلا

 حس ىت ىراردلا ررد + ورسخ انالوه رردب فورءملا وهو نيغلاىف ىأي هه ماكحالا

 ىف نيطءكاررد رح قيبلادبز نب ىلع نسملاىبال -: هباكداررد روح قبس راحلاررد |
 ثدحم ىديزرلا فسوب نيد نيدل !لاج مشل هي نيطيسلاو ىذترااو ىطصملا لئاضف

 ظافلا لح ىف هدا رردلا م كا ديس و نيسج ؟6ء ةندش قوتملا ىودنلا عر ا

 نيدلا نيز اظفاعلل هه[ ةيودلا ةريسلا مظنىف ةيخسلا رردلا رق ىنأي -4 ةسحرا

 نيثالثو ىدحا 1 دودحىف ىقوتملا ىوانملا فّو راادبع نيدياعلا نر اهحرشو

 ىلع نيدلا رون اهحرش مث ةيناحسلا تاحوتفلا هاهو هصامت اطو_سم احرش فلاو
 نيتسو تس ٠١5 ةنس ىفواملا ىعكلاملا ىروهحالا نجرلادبع نب دمت نيد.اعلانيز نب

 ديجلادبع 0 ىرت 4: داقعلا ررد رض دلىف اطوسبم اديفم اجوزمم احرش فلاو |

 ىخترملا فيرمثلاب فورعملا نيسحن. ىلع مساقلاىال م تارظان2كاق رع ررد م

 نو:ةىفاهالماسلاعىهو ةئامعاراو نيثالثوتس +5 ةنس ىفوتملاىدادغيلا يسيشلا ىوسوملا

 نيدلاديشر )0 سادنا ءارعشىف ررع ررد يح ناكلخ نبا هلاقأك مولعلا ىلع عالطالا ىف

 ىلع حتافلا هللدملا هلوا ثيداحا ةرنثع ىلع لقشم رصتخع ىهاشلا نولوطنيدحم نيدلا سه

 نواوط نال ةلاسر ا ةرخ الاى ةيل هل 5 ركذف ةرخافلا رردلا صح لا هبحا نم ٌ

 5 ةرخازلا راكلا حرسدىف ررد ز:- لا هلضف ىلع هللدجلا اهلوا افنآ روك ذملاىماشلا |

 ةلاسرىباطسبلا دمت نب نجحرلا دبع جشلل هني كاوجااررعو كاوفااررد ريك هركذ قيم |

 لضفلاىبا نيدلا باسل أ ةئماثلا ةئاملانايعاىف ةنماكلا رردلا ةوح باطقالا بقانمىف

 هلوا مع داحم ةئامامو ني-سجو نينثا 726 قوما ىنالق_سعلا رجح ن ىلع ندجا

 ىلع انام نايعالا نم ةنماثلا ةئامللاىق ناكنم محار 4. ع ا تيعو يك ىذلا ا ظ

 ( فورا )

 | يشل 5 ىلاوعلا ثيداحاىف ىلاوغلا رردلا فتح ىبرعلا نبال سلدنا ءارعش باتك ىلع |

 ا مطن 1-3 ةرخازلا راخصلا حرسشىف ةرهازملا رردلا خس ءارااى أ 7 ىلا تايعانر

 اال 11 ةليفلا وهوا ةئاماعو نيج !رلذ 6 ةئشا قولا قارعلا نيدسشح نب ميحراادبع |

 الل ياكل ردلا وبلا هك ةديفملا نابعالا جارتق ةديرفلا دوقعلا نرد لح ىباوسسلا |
 ا تاداحشث الثىف هارمص | لك ةزف رك ةئاعاعو نيعبراو سج 256 ةئس قولا يعفاشلا ىزيرقملا

 | هعس وو هفلؤم ىلضو ىلع لدب معك باتكوهو كالذ ريعو ةغللاو وحلا ب دالا ىلا_عم ند ا

/ 



 م نك اما ةدع ىلع |

 5ا/ 4 لادلا وح

 نايتس ط نيب 1 كرما نب ديوادل هلا ماقلا صحا سأرلا ن رق نم اياب

 هه ةعماللا ىلا ولع فدكىفةعصانلا ةردلا مح ل اناسنالاعونلضفىذلا هلل د اهلوا

 نيدلاس مثل سه ةبرجلا ةيدغالا نم حد ايف ةكتملا ةردلا ز- ىئاطسبلا نوحرلا دبعل

 ةيؤرىف داقنلا ةرد لح لا ناسنالا رع ىذلا هللدجلا هلوا سصت# ىتوصوقلادجا نيد

 ١ بتر ىاطسبلا د نب نجح رلادبع يشل هي داقرلا.لايخىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا |
 .:5 نيداعلارخزو نيظعاولا ةرد ردح لا دخلا كلو ةعك#لا كنه هلوا لوصف ةتسىلع

 ا ةرهوهلا 5 ةيلبلا ةرذلا خط ا العلا نيص ىذلا هلل دولا هلوا الع نبع ىلع دلع

 ةفوصت | ضع رضع ملم د ىف فاصا مل بات كاوهو تبيدالا عفقملا نب هللا د ءل 1-3 ا

 | قئاقملا ىلع لوشمو الصف ةرشع ىنتاللعب تس وهوناستكالا ةرخذ وب ابلالا ةظعماعمو

 ْ لصاىف نامثالا ةرد م ونيل د رخآ رص هلو نيطاصلا ةداسلا رايخاو ىاعملاو

 ىثاو>ىف فادصإلا ررد مح ىرصلملا قبدصلاد رو رسلا ىلا نبال --1 ناقع لآ عبنم

 ١ نب ن> رااديع مشل 1-0 ,ائصقلا لئاللا ررعو ءاغلبلا ظافلا ةرد مح ىنأي م ٌفاشكلا

 ىباعتلاو ددعلاو صاوخلا هيف رك ذ خلا ءاغلبلا هب تهابتام ىلوا هلوا ريصتخم ىباطسلا د

 لعن رخأتلا نينمورلا ضعيلابهكلا ىف رصتخم هيف راكجالارارسا قراونالا ر ردت ةيرالا
 4[ ةرهازلا راصلاررد لفتح لا تاّئاكلاقلخ ىذلا هتلدجلا هلوا ةمتاخو باوناو ةمدقم
 اهلوا اب نيس و تسو ةئامو فالآ ةعبراىف ىننملا ىنيعلا نئا اههظن عوزفلاىف ةماواظنن

 هركشاو ىلاعتو هناحس هللا دجلا حرششلا لواو اهحرمش مث # الوقت |هظن هللا مس تأ 2

 ١ نجراادبعنيدلالالج مشل ) راصقلا ثيداحالا ف راحلاررد »- خلا ماظعلا تمعن ىلع

 رالا ررد لح ةئايعست و ةريثع ىدحا 41١ ةنس ىفواملا ىطويدسلا ركب ىلا نبا

 قنا قثمدلاىونوقلا سايلا نب فسوب نيد هللادبع ىبا نيدل سمث ميشلل مت عورفلا ف

 هقف ىذلا هللدملا هلوا رصتخم روبشم نتم وهو ةئامعب»و نيناقثو ناعث /8+ دنس ىوثلا
 ىعفادلاو لينح نبا بهذم نيبو نيركلا ع نيب عمج هلا هيف ركذ حلا نينمؤملا بولق

 هفيلأت ةدم ناكو ةئامعبسو نيعبراو عسسل 74و ةنس ىلوالاىداج رخاواىف عرفو. ' كلامو

 ىنيعلا ركب ىلا نب نجرلادبع د ىبانيدلا نيز حرش اهنم حوسث هلو اببرقت فصنو رهشف
 نب باهولادبع خرشو داحا و هيف نسحا ةئامئامثو نيعستو ثالث مو ةنس ىفوتملا ىنملا
 هف لاحا ةئايعبس و نيتسو نامث /54 ةنس ىفوتملا هموظالا بحاص نابهو نباب ريمشلادجلا

 سهم نيشلا حرشو اذه هحرش ىلع ةموظنملا حرش كاقعلا دوقع ن

 مالسالا نيد حاشو نيز ىذلا هللدجلا هلوا راكذالارسغ هامسىرا ملاد و نب د نب دم نيدلا
 س+ ا/ى6 ةنسىف وا يضخ نب د نب دج-انب دلاباهش حرشو ما ماكتنالا رع

 ندلاماسح ن ساحل نءال نئملا مظنو فاؤملا 1 ةذلا ادلعىف ريبك وهو ةيامعبمس و نيناعو

 | ىوثملا ىف ا توا 1 نيدلانيز 2 ا حرش م ارد نادال هاعم - ىواهزا

0 



 رد هوس ةئامنامأ 1 نيسجح و ثالث ملم هس قوت ا ىفاشلا ىدر كلا ىد وه نب مقا 1 نيدلا

 أ دج ةنس قوذملا نغتسرلا هللاةزرنب قازرااددع د#ىبا نيدلا نع نبرسفملا ع ىراقلا |

 اهحرشءاظلا وداضلا نبدق رفلا ىف فنصام عفنا ىهطيسلا نم ةسان ةديصق ةئاعسونبةسوىدحا

 هانث ىصخمال ىذلا 6 هلوا ةردلا عفانم بلاطل ةرغلا نساحم فشاكهامسو ءارقلا ضعب

 01 هللا دصاقملا]صيخت وهوا هيف ةطئاشلا تيداحالا و ةلماللا .ةردلا لح د آلا هيلع

 ةرثع ىلع ىتاطساا نجح رلادبع ج مشل هك ةيعفاشلا ةيودال الاىف ةعماللا هردلا 0 لاق

 ةردلا ]وح دك هالو داك 1 ىذلا هللدْلا هلوا ةيودالاو ةيعدالا صاوخفى ناو |

 ردلاخ 8 دعس نب هللادبع نيدااىلو 2 هك دكا قا درعا 5 ديرعتسملا |

 قبس راصتالا ريصتخم وهو 8 ةيردنكسالاو رصع لضفى ةئيضملا |

 | ةردلا رف- ىورهلا ىزاقلا دمح ناطل_س نب ىلع نبدلا رونل © ةيوفطصملا ةرايزلا ف

 | اك ذ ىيلجلا ىلع نب صد.ال هه: ةيمهلا لرالاو قولا ءاملا نس حرش ىف ةئيضلا

 نب فسوب هلك ري_سلا ىف -: ةيضرملا ضورعلاو ةئيضاا ةردلا رح بستلملا حرشيف |

 ثالثلا ةمنالا تآازق ىف ةئيضملا ةردلا ري ءزج ىف ىداهلا دبع ناب فورعملا نس

 اهنزو ىلع ةيباطاشلل ةلمكت اهبظن ىرزملا دم نب دحم نيدلا سمش ميشلل هي[ ةيضرملا |
 ىنصحلا ىلع نب نيسح لاج- حرش اهنه حورمش هلو العو هدحو هلل دخلا لق هلوا اورو

 | فدصلا ةذمالت ضعب حرشو .ةرغلا هاهمو ةئا_هعستو نيس و ثالث #0 ةنس ىوتملا

 ا وهو .ءالعلا ضب حرشو ةئاماعو نيسثعو نامت 88 هنس هر ىداجىف هنع غرف |

 حرسشفالوا نزولا بتك لا ةروثنه ةرد مظن هلواةئيضملا ةردلا دقعب ىمسم طوسبه حرش |

 ريسلاىف ةئيضملا ةردلا - متافلا د ناطلسلا ىلا هادهاو ةئارقلام بارعالاقلمت تيبلا

 | لا ءاوملاو ضرالاقلاخ هللدجل' هلوا ىسدقملا ىتغلا دبع دحح ىبا نيدلا تل .] ةيوبنلا

 | نيىلع ندخ ىلاعملاو ١, نيدلا لاج 2 هي 6 نا ىل !ع درلاىف ةئيضملا كا م

 7 اللا ىف ور ءاقتك الاب هلوق درو اهقلع قفاشلا اكلم نا فرار ءارانجا 4
 | عفد لاجا ىف ةاّئسملا مكح ىف لوصف ةئالث ىلع بترو ثنحلا دنع ةرافكلاب نيعلا هجو ىلع

 هللدلا هلوا ةئامئامثو نيثالثو عبرا مب ةنس ناضءرىف غرفو هنع باوملا ىف لالدتسالا |

 ١ ىبا بابشل ةمدقم 5: ةيرعلا لعىفةئيضملا ةردلا رم لا ىدهلاب هلوسر.لسرا ىذلا

 ةئاماع و نيعيرا و نامث 858 ةنس ىقوتملا ىكلاملا ىوانللا ىثيقلا دع نب دج سايعلا |

 | ردبلاوىطايمدلا وىويجلاكهتبلط نم ةعاجب اهحرش مث بهذلاروذش نم اهدخا هلا ركذ |

 نيدلانيزل ةموظنم ه4 ةيكرلا ةغالاىف ةئيضملاةردلا 1 ادج هلوط وىيقلبلا تاداعسلا ىلا ظ

 فراعملا ةرد رمح ةئامنامثو نيعستو ثالث 85 ةنس ىفوتملا ىنيعلا ركب ىلا نب نج 00 0

 | هت تيدللاف فراوعلا رارسا ىف فراعملا ةرد زف 7 ةيفرطا رارسالا ىف ةيهلالا

 ١ سثءعىنثا ىلع بتره رصتتع وهو رصن نب رصنا ه5: ةبرجلا ةيودالاىف ةرمثتنملا ةردلا



 ةنسا قولا ىؤحلا دجنا نب هللادبع باشا نئا ةيشاحو ةئامسبو نيتسو .ناع' 4

 حرش امنمو باشالا نءا يلع بابالا هاععو در ىربلا نيد ىبالو ةلامسجو نيةسو عبس هكا/ ا

 جوز# حرش وهو ىوغالا ىرا_صنالا ب ىبا نيدلا نع ميلا ندع هللاد.ع ىلا مجشلا

 هللادج | هلوا جوز“ فيطل حرش وهو فرضصلا جافا كا نيدلا باهش انالوم حرشو

 دعاربلا راد نم هج روهسم جرد ىلع ىن وتحاامل ةردلانا ركذألا ةردبدالا جان ىدهدج- لمح ىذلا

 ح رشتل اح رش اهاربمل هناالا داقتالا نم داحلا اذهىفام فضصملا دمحلل داحاودافاناو وهو

 اهحنرشف اهدكارق جارخسا ىلا فلسال راصتالا ءامدف لدلق اهعفن ىشاو> ريع رودصلا هل
 ةماعلا هيفندلي اف ةلمكتلا اهاعمو ىدادغبلا قيلاو ل ادجانب بوهوم روصنمىبا َةَت اهنهو

 ىدحا 5ا/١ ةنس ىفوالا ىفصوملا سنون نبد# ىضرلا نب مح رلادبع ا ةردلا رمصتتغو

 | قارولاد نيرعع نيدلاجارسل ةردلا ظنو مالسالا خيراتىف ىهذلا هركذ ةئاقعو نيعيسو

 مهاربانب رداقلاد.ع ح وتفلاىبا مذلاو ا دلع ىدتا لالطاىذ فر دمحم دع هلوا ىزءافلا ٍْ

 راسا صاوغلا ةرد م 0 حرش 2 ةئا_يعست و 5 ةيءا/ 00 قوما هيتعلا نبا

 | ريسفت -6: صاوخلا علرم و صاوغلا ةرد ٌريينَح رودشلا حراش ىدلجا -ه7 صاوالا

 | ىف بتك نكل هفلؤم ىلع فقامل ةرقبلاو ةافلا ةروس ريسفتىف لوالا دلحلا هنم تكلم ريبك

 رشع حراتىف كلذو شقعريض ىيصلاب ريبشلا هيقفلا لبقم فيعضلا دبعلا ديىلع غرف هرخآ

 ءا_لعلا لاق لئلا هلواقو نارع لآ هولت و ةثا_هعبسو نيعبشو عبس الالال ةنس نه رفص

 فص وىذلا اذهنا هدابعا مسقي ةروس لك سأ ردنع هلزنا انبر نم مسق ميحرلا نورا هللا مسب
 مولع فدكىف ةرخا_فلا رردلا رح سبع اذهو ىهتنا ق> ةروسلا هذهىف ىدابعاي مكل

 | ةلوا ةئامسجو سخ ه٠ه ةنس ىفوتملا ىلازغلا دم نيدهحت دماحىلا مامالل < ةرخآلا

 مهي ةرخ آلاو تادابعلاب قلعت اهث ةرخافلاةردلا رمح خلا ماودلاب هسفن صخ ىذلا هتيدلا

 هلوق ىلع هيف ملكت ةئامامتو ناع م8١ ةنس قوتملا ىفاشلا ىرسفقالا داع نيدجا اا

 نحرلادبع انالومل 4: ةرخافلا ةردلا ريت هي ًالاطسقلا نززاوملا عضنو ىلاعتو هناحس

 نحاولاد وج وف نيملكتملاو ءايكللا ونيف وصلا سه دم يت اسر ىهو ال
 ه4[ ةرخافلا ةردلا رظ-! لا هتاذب ىلحت ىذلا هتلدحلا اهوا هتافصو هلاعسا قئاقحو

 | ةثإ_يعسلاو ةضخع دعا 41١ ةدس قوتملا ئطاويدلا 0 ىبانإ نجح راادبع نيدلال الخل

 ىشافشلا فسوب نيدجلا سابعلاى با ىضاقا 2: ةقرافالا نساحمىف ةقبافلا ةردلا لح

 أ ةديصقلا حس ىف ةديرفلا ةردلا ردح ةئاقسو نيس و ىدحا 56١ ةنس ىفوتاملا ىطفقلا

 | رمصتخم ىاطسلا نجح رلاديع ميلا هع نويعلا ةرةىقنونفلا ةرد رظ»- ىنامالا زر>ىف ص |

 ةرقو باتنكلا نونف ةرد ر:- لا ايؤرلا لايخ لءج ىذلا هللدلا هلوا لوصف ةتنس ىلع

 ا دا-شرلاىلو هللدجلا هلوا مصت وهو روكشلملا نودرلا دبع ع ا تاما نويع

 | ناهرب ميلا 1 ديوحتلاوةثارقلا ماكحاىف ديلا ىراقلا ةرد باوبا ريثعىلع بتر 0



 مهو تاب ايم 2

 تاي اخعرات عمجن 1 اهلاس 0 هنا 5 نخل ل 0 ىضتعي 01 هلل |

 نيدمم نيدلازعل أ ةريزجلاو ماشلا ءاعناىف ةريطخلاةرد 28- اياب سثع ةينامئىلع بترو |

 نم راتخلا ةريطخلا ةرد روح ةئاتسو نينامثو عبرا 585 ةئس ىفةوملا بتاكلا ىبلملا ىلع

 ىفواملا ىرمدملا ىلقصلا عاطقلانباب فورءملا رفعح نب ىلع مساقلا ىبال هت: ةربزللالهارعش |

 ندمحأ| ةئار ه5 ةيرعلا زاغلالاىف ةيفللا ةردلا وح هايج هع زا هاو هج ا

 هاعمو حرشلا سصتخا مت ةئيضملا ةلابذ اهاعمو اهحرش مث ىناعلا نكزلانباب فورعملا دج-ا |

 هج ةينيشلاةديصقلا ىف ةينسلا ةردلار*- عورفلا ىف 2[ ةرهازلا ةردلا ره ةلابذلا ءوض

 دجا اهحرشو ىتيدراملا فرشنب ركبىبا نيدمت نبىلع ندحلاىبإ نيدلاءالع خعشلل ةديصق |
 | هي[ ةيهقفلا ا وفلا حرشىف ةينسلا ةردلارخ- 1 نيهاربلاب تدثنادخلا هلواىعاقبلا ىلع نا

 تبرغلا كالم نانع ىنال ةلاسر دعي ةيودلا ةليسولاو ةينسلا ةردلا رفح ءافلاىف ىتاب |

 ىتالعلا ىداكيكنب ليلخ نيدلاحالص ظفاعأل مه ةيربلا ريخ دلومىف ةيذسلا ةردلا رم

 ْ خبصا نب دم نب ىميع نبدحح ىضا_ةلل -: ةينسلا ملاءملا ىضتقميف ةينسلا ةردلا وح
 | ةعبرا ىلع بتر لا # دخلا هل هتادجلا # اهلوا دلت ةزوجرا ىطرقلا ىعلاملا ىدزالا

 ْ عورفلاىف ثلاثلاو ةيعرمشلا ةلدالاو ةيلوضالا تكتلاىف ىناثلاو تاشرءالاىف لوالا ملاعم |

 ةرسثع عبرا 114 ةنس رفصىف ةبطرشن غرف نانثاو فال 1 ةعبس اهتاساو ريسلاىف عبارلاو |

 ندجا نب باهولادبع نيدلانيمال -4 فورحلا جراخىف فونشلا ةرد ةئاقسو |

 ةيودملا ةردلا 2 ةبايعبس و نيتدسو ناع الد ةنس قوتملا قنا قشمدلا نايهو |

 هادا * اهلوا ىسفقالا داع نيبدجا نيدلا باهش مشل ةموظنم 7 ةيويتلا ةرعهااىف |

 ديع 00 ا ةسيغلا دهاوشلاىف ةينيعلا ةردلا ع حرش اهلعو ا وي ريدا مدقلا

 ىف ارغلا ةردلا ر*ح تدب ةئامسجو نيثالثو ثالثف ةينيع ةدي_صق ىهو قليلا مركلا

 ناطلس قيقج ديعسىبال ةذلا ىراريللا ليععتا نب دوي مشل عت ارزولاو كولملا م |

 ال1 كج كلاشلا اهطوربش قا قاثلا ةمامالا قب لوألا باوبا ةرمشع ىلع ترو رضن
 ةناشلسلا ماكحالاىف عباس بلا داتجالا قف شداسلا ةرازولاف سماخلا اهدعاوقىف عبارلا |

 ةدعقلا ىذىف غ 3 رذو ةقرفتملا لئاسملا ف ستانلا بيجيلا هبنتلا ىف عساتلاةيعرسشلا ليخلاىف نماثلا |

 ناخ ملس ناطلسال اهمدق ةيكارلاب هتجرت زوريف نيالو ةئامامتو نيعبراو ثالث م6 ةنس |

 4 صاوخلا ماهواف صاوغلا ةرد رم اضيلا ةرغلا اهاعمو باوبا ةعبس اهلعجو قاثلا |

 راو م فاك راو هايس ومر دتعا تن ةناآ5 ةنس قونملا ىريرخلا ىلعنب مساق دع ىنال

 هللادبع دم ىبا ةيشاح اهنه ىثاو>و حورش اهلو لا هدابع ,ع ىذلا هتلادج- دعباما هلوا

 قاع ةئامسج-و نينامثو نيا ةهم؟ هم قولا ىوغللا ىوحتلا را-طادبع نب ىريد نأ

 ع ىفونملا ىبلقصلا نردلا ةعحب فورعملا دجى ا نىدع هللادبع ىبا ةيشاحو نيثشاح هيلع

 | ةنس ىقوتملا ىكملا رفظ نباب فورعملا د نب د ةيشاحو ةثامسجو نيسْحو سج هدو



 ناثعنب ىلع اقبلاىبال - رامنلا ولدللا تاقوا ةفرعهىف راكفالا ةرد رح ىتاطسإلا نجحرلا |

 عع هع لادلا ع

 | ىذلا 7 دجلا هلوا 0 ةئاعامتو ىدحا رك كال قوتملا ىرقألا ىردعلا مصاقلاوا

 عماوج قى ع ةرهازلا ةرغلاو ةرهابلا ةردلا /--- باونا ىلع ةيزيهىهو ا ءاوسلا حز

 نب د2 نيدلا يم يشل هع ةعماللاو رفا نم ةعضابلا ةردلا اعهع مكمل رها وحو ملكلا

 ا خلاب ارثنم مدآ قاخ ىدلا دلل دخلا هلوا دصاقمو هم دقس ىلع 0 وهو ىل يع ن.ىلع

 --1 ءاضيبلا ةردلا 1 مملا َّق 1 م ةيقورجالا ذم دعم مظن ىف ةياهرلا ةردلا ع ا

 أ ةزوجرا مهي ءاضببلا ةردلا م ىب عنب دم نيدلا يح سال ةلاس رىلعالا رقلا ماقم نكن |

 ىف اهنغ غرف © ثراولا ىلعلا هلل دا # اهلوا ىبرغملا نجرلا دبعل ضئارفلاو باسحلا ىف
 هي[ ةدايسلااهنم ةقرب و ةداعسلاج ات ةرد هوح ةئابعسا ونبعب راوتس 945 ةنس ناضهرربش

 ه4[ جاب دلاةرغل حجاتلا ةرد لح ملا ىف ىتأب 4: جاهلا لكشم بارعاىف جاتلا ةرد رم

 ةئامعبسو ةرششع ا/١٠ ةنس ىقوتملا ىزاريشلا دوعس» نب دو# نيدلا بطق ةمالعلا ىسراف

 جاتلا ةرد ريطح ةيلمعلاو ةيرظنلا ةمكحلا ماسقا عيل عماج مولعلا جذوماب روهشملا وهو

 ٠0 هلمكيمل هنكلناسحا لك هئاشناىف نسحإ ىرت رصتعوهو فلاو نيثالثو عبس |
 هتان رص نملا قضم ”ئدصت وب ردن وعلا ىدملا عسا ال

 9 هنا قاوتملاى واهلا قانا دورعملا سلاشلا تئاكلا فسو» ىدصت 2 هتاشناىلا ل ١
 هلبا ناراب ىضيفبا“ براي #* هلوا ىبا ليش هتلمكت ىلا فلاو ةئامو نيسثعو عبرا

 ىدادغبلا هداز ىهظنب ريبشلا ىلوملا هتلمكت ىلا ىدصتمث # هللا ناير ىتاكتشت هلا ضيف لوا
 ناجلر تيلحن تآرم #2 هلبا ناذرع ٌهحول ىميلد راب # هلوا داحاو هتلمت فرشب زاحو

 سعاشلاىبالرطصالا نسل ني ةللا ةيه عيدبال م حجاخملانبا رعشىف جانلا ةرد 2 ع هلبا

 ا ةردلا 6-0 هاققو همرو هنودو هرعش هيف عج ةئامسجلو نيثالثو عبرا 685 هند ىفوتملا

 أ ةبوعصل ردعملو

 ا ىلع ةيحاتلا ةرذلا 1 1-3 ةيحاتلا ةردلا 0-1 ةفاخو باونأ ةعيراو ةمدقم ىلع وهو

 هءانتم ىف ليوأتلا ةرد 1+ ىئطويسلا نجلا دبع نيدلا لالخ تمي ةيحااتلا_ةلئسالا
 ةلجن نا اولعا هلوا ىاهصالا تغارلا ل_ضفملا نب دمح نب نيدسح مامالل 5 ليزتلا
 | جاهحا باتكالماو ربكالا ىناعملا باتك لعام دعب هفنص هنا ركذ حلا مركلا باتكلا

 لير

 نرطلا نودململا دصقب ىتلا ةفلتتلاو ةقفتملا تاملكلاب ةرركتلا تايآلا ىلع هيف ملكت حلا

 | نيدلا رذف مامالل تاهباشتملا تايآلا ف هك ليوأتلا ةرعو ليزنتلا ةرد رد ءارقلا |

 كس اثلادج هلل دا هلوا دل ةئاقعو تس 05 ةنس ىفوتملا ىزارلا رع نب دخم |

 | نب دمحم نيدلا بل سك ةندملا رابخا ىف دنقلا هردلا رع اهنع تاحاو اهيعىلا اهنم |

 دا هلوا 1 حيرت ةياوس و نيعيراو تاك "0 0 قوتألا ظفالا راها نراك ا
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 هاجس لضنو مندا اد 0 و نآ : 1 1 د درواو ن لم تابآو
 ةعدتلا هذهل و ميركلا نآرقلا رخآىلا ةرقبلاو ةحتافلا صاوخ ركذب أدب مث ةءرقلا بادآو

 | مولعلا لاوحاىف ميظنلا ردلا ] | 1 فعن نا دةيوهرو ىئايلا ىلا ,توستم ص |

 هي] رييكلالاكشا حرمش ىق. زينملا مهظنلا ردلا رفح انيس نبا سي رلا مثلا 6 ملعتلاو

 نيدلا ىتجشا ه6 ميوقتلا ليست ىف مظنلا ردلا ث5- مهملا ىف ىنأي جاهنملل ريبكلا حرشلاىا ظ

 ناملابهاو هلل دا هلوا ةئامعستو نيعستوثالث هوب دنس ىقوتملا دصارلاب فورعملا دحم |

 | ميوقتلا جار حسا ىف الخدم هلعجو كيب غولا جي زنم اريجو احيز جرعسا هلا هيف ركذ خلا

 عما ىف سيفالا ردلا قي#> ىلا ن بدلا نص مشل هك سنملا سانجاىف سيفنلا ردلا زك |

 و سدسدلانيب | هلل دجلاهلوا ىواذ#لا دجلا نب نج-رلادبع نيدلانيز مشل أ سيمحملا

 000 در اه و اردنا ةدرلا نيكس هلا ري د1 نيقلا نيغ طقن تفك ىذلا|
 ىناكرلا نيدلا ءالع 3 7 قيبلا ىلع درلا ىف قتلا ردلا ]5- هلابحا ضعب لاؤس |
 هفبص وو شيشللا م رحتىف مركتلامت ميو حجشوتو مسولا ردلا ريم هي[ نيظعاولارد ز6- |

 ليزج ىلع ىلاعت و هنا“ هللا دج 00 رصتخم ىلا ليلج نب طسابلادبعل هه ميمذلا ا

 ىبرغلا ىزروتلا دجانب دم نيدل بطق مشا ةلا_سر هيف حرمش هنا هيف ركذ حلا هلاون

 ىلعريي نب دم ان ال وأ 3 ديولا ىف 2 ردلا 2 حل هئاوسو نينا و تس "85 ةئس ىوتلا ْ

 ىف هل دج اهلوا ناتقرو وهو هئاهعستو نينامثو ىدحا هما ةنس ىقوتملا ىلكريب فورعملا |

 دج 2 ةئايعتتو نينامثو عبرا 444 ةنس كوالا ىداج-رخاوا ىف هتك ةرخآألاو ىلوألا ظ
 | ىف -4 مالحالا ةرد زؤح لا هلاون ىلع هلل دلا هلوا اجوزم احسست ىتورلا دجا يشل |

 هت رار الاةيفوصلابقانمىفرارسالاةرد»- هيأ راصمالا رذقل رارسالا ةرد ز»- ريبعتلا

 مثلا يقانمىف هه رارسالا ةرد م ملا نيفراعلارارس رون ىذلا هلل دا هلوا صنت ْ

 ىلخ ا بيبح نب نسح ن.دلارونل كا رتالا ةلودىف كالسالاةرد ز- لذاشلا نينا ىلا

 هللدبللا هلوا دلعىف نينسلا ىلع بترم خراتوهو ةثاهثبسو نيعبسو عسل 9 ةنس قوتملا

 لال. ةنس رخآىلا ىهتاو ةئاقسو نيعبراونامث 154 ةنسيف هيف أدتا للا ثراولا نيبملا

 قالا لهما بحاص لاق كلذلو همالكف عيعبلا ةياعر ماريلاو ةكايعسمو ليعيسو نع

 ناكاكرو هظافلا كيكرو بيبج نبا زاشف ىيتاديف همالكلقن دعب .انهمنب نائل ةمرتىف
 عونلا اذهب هحرات عيجىف هسفن مزلاال مومذملا ركشيو روكشملامذي ةيفاقلا هيلع تقاضاذا |

 لجر وها-:او تافولاو دلوملا ركذ. ملو للا اذه ريغىف اضيا لاقو خراتلا نيف لفاسلا |

 | ىلع عجحدلاب رهاط زعلاوبا نيدلا نع هدلو هليذمث ىهتنا ريغال عيه مالك بيكت هدضقم |

 مي و ةئامئامتو نيعبسو عسل ما/8 ةئس ىنوتو ةئاماعأو نينا م١ ةئسملا غلب نأ ةقبرط

 كالسالاةرد قتنم ةثاعامم ونيعيسو عست ملالق ةنس ىوتملا ىفنلحا اغب ولطق نب مساق نيدلانيز

 ديع عج - .قاوألاو يا 1 مك ةرد 5 تود هدوم 0 ١1 د أ

 2 ولا ف م 4

 ( نحر (



 أ
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 ليقاف ةروصم لكك هيف رون نم ل وه اذا ةليل تاذ كا وها_غيبق ماعألا مسالا

 0ك ىرخا ةراد لخادلاىفو ةراد ط_سولاقو رطسا ةعبرا وهاذاو هلمات حوالا ىلع

 ةيلط نبا هذيلت ناو ىميجالا نسملا نب دم هللادبع وبا ميشا لجرلا كلذنا ىناط_ببلا

 نيتسو نينثا لحع ةنس ىئدخلا لالطنان ملاس نم ركلادبع ندجا سايعلاونا ميغلا 2هلئاعم

 رادم الع ىلا ةفوراحا ةياطخخا ةعانصلاب هباطخ حسد ند موهفملانأ هيف ا ةئاوسو

 دقو لوقا ىهتنا ملاعلا مايا رخآ نوكي نيعسنتو ةئامعست ىلا غلباذا ددعلانا ةرئادلا هذه

 لياكطامالسلاو ةالصلا هيلع ىنلادا وم ليلا ظفللاهاعمو هرمصتخا مث قشمدلا ىتوالوللا ناثع

 2 موظنملاردلا *- حافلا دع ناطلسللهفلا سصتخع هبيصقىبا ىلع نيد نب ىلع خيشلل

 ردلا - دماح ىبا متاخ حس ىف دماحلا ةحوتسم هاعمو ىلطيلطلا ه>رشو ىلا زغلا متاح

 كاوزلا ىف ديضنلا ردلا مح ةئامعسلو نيثالثو نينثا #4» ةنس بجر ىف غرفو ةمئاخو

 ةديصق 1 ديضنلا ردلا مح ءادعا ّق 0 قبس ةسطاشلا ةليكتوهو م ديصقلا ىلع

 قا ديرشلا دقعلا ليد وهو 5 ديساىئب باسنا ىف ديضنلاردلا م ضرافلا نب رمهعل

 ىكب_سلا ىتاكلادبع نب ىلع نيدلا قت ميلا 1 ميظعلا نآرقلا ريسفتىف ميظنلا ردلا وح
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 ا؟هلرنا مالوم ولا هعشطت تك ا ناكر كلح عماجي ةباطخلا تيبب فكتعادق حلاصلا لجرلا |

 ا رامحسا فشكدقو حرا ليبس ىلع نكل ملاعلا ضارقنا ىلع اهزومر تاراشا و طدسا

 | هلاثماىف نظلا ءوس ىوق لاوقالا هذه لثممو دجلاهللو مايالارخآ نكيملو نامزلا ثالذ ىضم

 | نب دم مساقلاىبال 2 ,ظعالا ىنلا دلوم ىف ,ظنملا ردلا ريف- اذه ريغ هدام لاقب نا

 | درفتملاهتلدحلاهلوا باوبا ةينامثىلع بترع رصتخ -همومهلا ةيلستىف موظنملا ردلا ريم

 ' فورءملاوهو ىلازغلا دن يدم مامالل 4 موتكملارسلا ىف موظنملا ردلا ريت ثيدحلا ىف

 | ءاحطل ىاش فيلعلا نيسح نب دج-ا نيدلا باهشل ه5: مورلاكلم ديزباب بقانمىف موظنملا

 ١ نبا رصتخىف ريثنلا ردلا ردح ىطويسلا لالجلل هي ريثك ننا ةءارق ىف ريثنلا ردلا لح

 | نيدلا ردي ميشلل هه ديفتسملاو ديفملا بادآىف ديضنلا ردلا رقت نونلاىف ىتأي 5: ريثالا
 | لضفىف هعجب هنا ركذ لا هنيعتسنو هدمحت هلل د+لا هلوا دلحم ىزغلا نيدلاى ضر نب دم

 | تاو ةتسو ةمدقم ىلع بترو رعتملاو ملاعلا تاداو لع ردملا رعلا ماسقاو هءادآو لغشلا

 | ىلا دشررملا ملفنلا ردلا 5- هلمكي ملو ةئامعبسو نيس و تس الهه ةنس ىفوتملا ىفاشلا

 | ىدابا 3ةوريفلا بوقعي نيد#رهاطى با نيدلدع م ريسفتلا ىف -5) مظعلانآرقلا دصاقم

 | نآرقلا ,صاوخ ىف ميظنلا ردلا ري ةئامافو ةرششع عباس لاا هنس قوتملا ىزاردتلا

 | هنأ رك لا زيرعلا هباتك قاف [نه علطا ىذلا هلل 0 هلوأا دلع وهو م قوتملا علا

 ا روسلا .عاوف ضاوي ىلازغلا كتاننكا نيبو ىثايداوال عماللا قرلا باتك نيب هيف ع



 مم تاب 1 ا

 هرم هت | مْ 0 مكملاو تت اناكملان ل هيف 2 وللا نسا ا 0 0 0 7

 نين ىف كلل رد لا يود انان نب_.ج ىلع بنرو كنا 0 ثا 6 + هك ّق ةوش موضحمإ

 باتكىفام هيف 00 ةئاتسو نيج "ه6 3 قوتملا ىبافصلادع نب نسح مام الل © طلغلا

 قب كك م بلح حيرات ىف ب تالاطلاة »ل ليذؤف كلا ارا _ عوضوملان م 2 و تايثلا

 دارواق عوفرلا قتنملا ردلا 1 محلا ىف 0 د كك كاسم ند لا رد | ا ءايلاىؤف

 ىالا_صلا ىلدحلا دواد ااا افصلاىبا نيدلا قت ميلا ا عوبسالاو ةليللاو مودلا

 هاعم و عض دلع ىف ةئاعافو نيسج و تس 0 قوتملا نجح رادبع ملامدلو هح رش مل

 عست 4١9 ةنس لاوشىف غرف لا هرك ذب آلا هللدلا هلوا داروالا ةلداو دا.ءاا ةفحن

 ىنيدراملاد# نيدمم نيدلالاخج ةلاسر هك[ روتسدلا عبرلاب لمعلا ىف روثنلا ردلا قيس ةئاعامو
 ردلا :- حلادع ريغب تاوعملا قلخ ىذلا هللدحلا اهلوا ةمتاخو اباب نيتسو ةمدقم ىلع اهتر

 1 7 ريسفتلا ىف روحا رانا ١ ا نيثلاىف 0 ا رودسلا ردص 6 رودنملا

 ةرشع ىدحا 911١ ةنم ىفوتلا ىطويسلا ركبىبازب نجح. رلادبع نيدلا لالج شال تادلجم
 ناجيرت فلااملهنا ركذ لا روثدلادعب راثث الارث آم ءاشنع ايحا ىذلا هللدجلا هلوأ ةئامعستو

 ع تاداعىف متو مسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللالودر نع كا ري_سفتلا وهو نآرقلا

 00014 نوح كاداسألا نوم لع زاضصقالا ف 00 ل ء رههلارثك ١ روصق
 نبد-# نيدلا يع ع م ده مسا ىف ليقاعف 1 دل ميد 0 م وهو فيلأتلا

 ةالصلاه_.لع دمعك انقرش ىذلا هادا هلوا لوصف ىلع تذسح 00 قشمدلا نولوط

 فّورااد.عب وعداادع مجدل م دوا ها لدلامذىف دوضتملا ردلا 0 ا مالسلاو

 هدد 1 بذىح رسصتخ وهو فلاو نيثالثو ىدحا ١٠١١| هع دودخىف قوتملا ىوانملا

 هلك_سيملنم ىذلا هللدلا هلوا هحالع ىفو للا مذىؤفو ءا_كلا ةليضفىف درو اعف باواا

 نيدلار ةاقل ةنوكنبا ىن يعل ا دوملا ف وسلرف ىلع درلاق دوطعنملار دلا يمدح حلاهيلع تبضغإ

 ردلا 2 9 ةئاعم و نيعست و عبرا "55 3 ىو: ا ىدادغنلا قانا ا فورعمل اىلع نيدجا

 عيت لا ىنسملا ءامسالا هل ىدلا كللدعلا اهل رآ هلا شر طوعا ه4: مظعالا مسالاىف مظخنملا

 ملا_سىبا نيدلا لاك جيشنا ا , مظعالا 20 ١ ماظن اردلا مح رات 3 تثتد كا ند اق

 ]| 4 ةكارسو نيج و نينثا 588 هنن قوذملا ىفاشلا راقخلا ىودعلا ةحنط ندم
 اهلاصاخا هلناهيف ركذ لا رارسالا ايابخ ىلع راربالاهدابعنه هايتحا نه علطا ىذلا ل١ هللدلا

 ف اهائئم فرهدال وهو افورحو هاد هدد وف 0 هده كس حوانع هتاوا>- ىف ل

 اهمهفيم ءايشا هل لاقمن حوالا اذههنع مظعيوهو ىلاعت هللا ىدر بلاطىبإ نب ىلعى ارفمان 0

 ةراادلا ةروصو ةعقاولا فرعو هدنع لحرلا كلذ رضأ4 هحرشيهنا نيدلالاك ىلا راشاو

 اذه نا ىربكلا فراعملا سعثىف ىتوبلا لاقو ةحلط نبا رفح رهتشاف الع ةلاسرلا هذهقلعف

 ) لج راا)



 ؟ا/ هع لادلا عم

 نيدلاردب مشلل ديه_-كلا ىكنز نب دوج -: نيدلاروت ةريسيف نيكاردلا وح ةئامعبس و

 خلا كاملا كلام هللدتعا هلوا تاونا ةعيشس ىلع تتر قشمدلا ,ةيهدش نب رك ىا ندع

 هدلوو ىبوبالا نايل“ لاعلا كالملارهو -: نيطالسلا ةثالثلا ءارعثىف نيلاردلا ريم

 ناةارد رح لا الاج رعشلا لع> ىذلاهللدلا هلوا ليلخ لماكلا هدلوو دجا فرسثالا

 ىف ببخلارد ري ملا يف قاب ةيناجرا ةهلالا محلا ليذ وهو 2: ناقع ناطلسلا ةلوديف

 | نيعب_سو تس هلله ةنس ىفوتملا ىلا ىلا نيريهاربانب دمحل ه7 بلح نايعا خيرابآ

 ثداولانماذ ركذو ءامسالابيترتىلع اهلخدنهو اهلهانم هرسصاءنم هيفرك ذ ةئامعستو
 م0#نم لوقنم نسملاىبا عشلا ةجج رت مهي نسالارد قينع دارطتسالا قيرطب ةفرظتسملا

 با:كنم هصحلل ىطويسلا لالجلل هي ةباصصلا نم ريصم لخد نمف ةباكتلا رد ز- دهفناا

 ةئامتامثو نينامثوناعت مههإةنس مرعىف غرف وىباكص ةثاقلثىلا هيلعدازو ىزريملا عبر نيد

 نيدلاىضر مامالل 2: ةباحلا تايفوف ةباكدلارد ٌزهؤح ةريضا-ُىلا نسحىف هدروا دقو

 مساقلاىبال أ زارطلارد رف ةئاقسو نيس 0٠ ةنس ىفوالا ىناغصلا دج نبنسح

 ىلاغلاردلا رح عيدب ناويد وهو ةئاقتسو نينامث 58٠ ةنس ىفوتملا ىرصملا رفعجنب هللابه

 م١1 ةنس ىفوتملا ىدابا زو ريفلا بوقعي نيدمم نيدلادحم يلا سيت ىلاوعلا ثيداحالاىف

 ةئار ةديصق 4 صئاصخلاو تارمملا رح ىف صئاغلا ردلا يطمح ةئامئامثو ةرسشع عيد

 نب نجح راادبعل هه رداقلادبع مهلا بقانم ىف رخافلا ردلا ر»- فسوب تنب ةشئار هجشلل

 غرف لا هرارسا نداعم نيفراعلا بولق لعج ىذلا هللدجلا هلوا سصتخم حباسلا ىلع نيدمت

 مشل بي زوشنا جارلادبعلز ونكلا ردّرتف- ةئاعتامتو نيثالثم* ءةنس لوالا عرف هفيلأت نم

 ةلاسر وهو فلاو نيتسو عست 8 ةنس ىفوتملا ثلا ىلالب ثلا ىلعنب داعنب نمسح

 ىلعو ةعوجم دجوتال اضرف نيعبرا وك ىلا ةالصلا ضورف قابو ةعرلا طورمش ىلع لقشت

 لا ردصا نيللاعلا هلال دما اهلوا ءادتقالاو ةمامالا طورشو ننسلاو تابحاولا قلعتمىقاب

 باتا ىف ناصملا ردلا لهم ءايلاىف هركذ قيس ريسفتلا ف 4 طيحلارحلا نم طيقالا رد ٌرِيم-

 تادلخع مق نونكملا باتكلا ٍلعىف نوصملا ردلا 2- 5[ نايبنلاو ناودملا ةايح ىباتك

 هريسفتىف لصرو أمامت مظعلانآرقلابتك رمصت# ريسفتوهو ءايريكلاو ةيظعلاىذ هللدجلا هلوا

 ردلا يح مهادع نء حرصو ك ىلكلاو جريبحو س ديعسو ق ةداتقو ع سايع ن.ال

 راعشالانف باوبا ةعبس ىلع بتر ىناللا سايلا نيدج-ا نيدممل مهيأ نونف عبس يف نونكملا

 لاحازالا نفو ىفاوقلا نفو زاككلا نفو ايلاوملا نفو تام وملانذو تيبودلا نفو ةعيدبلا

 ةئامعست وةرشع ىنثا 41١ ةنس بحرى غرفْلا عبدبلا هللد+اهلوا قالا ىف ليقاهف ةمئاللاو

 اهئاحعو طئاسلاو دلاوملا صاوخف ابابرمشع ةينا# ىلع لقاشم ىرت هيأ نونيكم رد رح

 ىبا نيدلارصانل 4 نوتفلا بئارغ ىف نونكملاردلا رح ناحنب ريهشلا بتاكلانب دجال
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 7 مومهلا عفارو مولا عقاد ع ةعاحو باوبا ةثالثو ةمدقم ىلع بنر ا مارا

 ىدحا 441١ ةن-س ىفوتملا ردارب,ىلدب ريمشلاد# انالومل هابلازعب ةقلعتملا تايل زهلا ف ىرت

 ىقيعلا تايلزهو تيبلادُش تاع اعف درواو باوبا ةعدف ىلع تبتر ةئايعسلاو نيعبراو

 ع نيئدتيملا ةرسدان ونيعدتبملاة ماد 1 كلاذ ريغو ةيفملشو ةيفلاوىف اك ازدتبعتابشخعف و

 قانغسلل هنا ليقو ةئامعبمو نيعبسو في ةنس ىقوتملا ىزنربتلا فرسث نب نسح نيدلا ماسك

 ةعبرمشل ةفلاع ةفاطلاو ده لاعأ ناىىاثلاو ةقبرطلا حلا ةمىفلوالا نيم 8 ىلع رصتخغ وهو

 سكت ىتلا ةبرضضلا فاقلاب ةقءادلاو لا هنايريكب درفت ىذلا هلل دا هلوا مالسالا

 لإ هيف راشا انيس نا نسي رلا 0 سصت ىسراف 2: همان شناد ريم مىضعب اهمظنو

 ىتسايسلا د نب دج-ا نيدلا سمش عشلل هي لوصالا ةرراد تح قطنملاو ةهكملا ثحابم
 ه7 ةنس ىفوالا ىتاعمدا نب دحح نب ركلا دبع دعسأى با مامالل <57 مالا لوخد ري

 ه#ثيدحلا ةبارد ٌّ ِ اضا رابخلادبع نيد ركب كا مامالا هيالو ةثامسج و نيتسو نينلا

 رك ذىف ىراردلا ٌري#َح ةداءالا ىلا ةجاحالف فلالا ىف هركذ الل ثيدللا لوصا لع وهو

 ةقنص ةنس قوتملا ىلخلا مدعلا نب هللا ةيه نب كا 0 نيدلا ع عرارتلا لاهكل

 -ه#] ىرارسلا دالواىف ىراردلا ٌرؤَح زيزعلا كللملا هدلوداو ني> ىزاغ رهاظلا كللل

 ةيارد ري ىزارلا رع نب د نيدلارخف مامالل 5[ زاحمالا ةيارد ٌريي#- ىطويسلا لالعلل

 6, ةياءرااماكحال ةيارد رح اضيا ةيادهلا ثيداحا رك ىفوىتأي 7 ةيادهلاح رشف

 لينطا 1 نب ملحلا دبع نب دج! نيدلا قت مشل تادلحم هي ضرراعتلا ءرد 1 ءانا

 مشلل ةموظنم -6 ةرشعلات آ ارقلاىف راكفالارد رين مالكلا ىف 6: رهزالا ردلا ريم

 ه2 روكلارد ز:- هنمدودح ىفىفوتملاىرقملاىطسا ولا نادعس نب ىلع نب ليعاعتا لضفلا ىبا

 بارعاىف أ نيعساو ثغلا نيب نيغلا ردلا رح هه نيفنصملا ءاعساىف نيغلا :ردلا رك

 مه[ نيعلاو نايح ىبا نيب ةشقانملاف نيثلا ردلا روح عمانلا نبذ نيدلا لامكل نآرقلا
 دئايعست و نيناعثو عبرا 986 ةنس ىفوتملا ماشلا ىتفم ىزغلانيدلا ىضر نبدحم نيدلاردب عشنا

 قششمدب ىضذاقلا هللاعا نيىلع ةمالعلا ىلوملانه ةراشاب هءارعانم ثاحا ةرششع جرخسا

 ىدلا-موظنملا ريسفتلا مح ساعىف هتاضارعاو نيعسلا ركذ امهنب ىرج نيح ةسورحلا
 ىدحا ةالا ةنس ىف يرمألا عماجلا ىف ىويحللا ىوبنلا سدقملا خرضلا دنع ردبلا هفنص

 ردبلا اهجرساف دراو اهرثك ا لضافلا لاق دراو ريغاهرثك ا ردبلالاقذ ةئامعسنو نيعبسو

 ىلوملا مقوالف هيلا اهلسراف نيعسلا تاضارتعا فيزو اهف نايحىبا مالك عجرو كالذ دعب

 ميشا تاضارتعا نع باحاو نايحىبا مالكىلع همالك مجرو نيعمال رمصتتا اهلع روكذملا

 ىلع هتاتك اوعجارو مالا ءالع اهلع فقو ةلاسر كلذىف بتكو همالك درو نددلاردب |

 نيدلا ف ثا ه6: نيعضتلا نسح ىف نيغلاردلا مح هتاقبطىف نيدلا قت هركذ ا ةباتك

 نيغستو عبرا 785 ةنس ىفواملا ىرسسندلا راطعلا نبا, ف ورعملا لعن. د نندج-ا سايعلا ىلا

 (و)



 ربك رشبلا ريخ 1- خلا اروهط ءام ءاعملانم لزنا ىذلا هلل دجلا اهلوا ةئامعست و نيعبس

 نتاسسو ل ه5 00 2 رفظ نب د-# نب دم نيدلا ةحخ 2: رشبلا

 ىرقلا ريخ ١ فامكلا ىف ا داقتعالا تبان 3 ٠ قنا دازلا ريخ 0 ةئامسجو

 تنس 595 هند قاوتملا ا نب دجا 0 55 مي ه7 ىرقلا ما ةرايزفف

 ريخ رتم- قبس هب ؛زمكلا ىف 2 ا ىرقلا ما 2 ل وم- ةئاتسو نيعستو

 ىراكلا ىرضملا دوا نئ.ذو نيداالامكل ىواتفلاوف 87 بوغرما رعلاىف بولطملا
 ه7 تانملاو تاريخا »+ دوادرصال!كللل هفلا ةئاق«ونيثالثوتس م1 ة:سقوتلا

 هللادبعنب دجلا نإ د نب ىلع مامالل ه7 ىواتفلا ةريخ رح نامعملا ةفينحىبا تقانمىف

 ىوتفلاىف هيلع دقعم وهام تعج هتجابدىف لاق ىنلا ىتاوتربلا ناكمله نبا نيدلاريصذ نبا

 ةريخ ةفحن ءالضفلا ةريخ ا 3 اع ا اراح رددسصم كاوضدا وا 2

 0 -ن نهناح هلوا رص م م ف" ,اوصقلا :
 || ةءا رقلاىفةريخ م لا تا

 | افودلا ىطسارولا ىردملا دادا نباب 0 قبرزنب دجا ن.كرابم ح هلا نال 4 ةرسشع

 هالو نيءستو كك ةقؤلك 3 هاف

 : لادلا 5 23

 ةيزوطامق نباب فورهملا ركب ىلا نب دمت كال كل ي] ءاودلاو ءادلا 1م |

 ةيطلا ا ردشب ف اهعفدفف 0 دقو ةيلس ىلتا اًضدرم نا ةلّد_سم بتاوجق هفلا رصتخ

 رخآىلا لوقلا طسيف اببسع اريثأت اهل ىأر ةحضافلاب ىوادتلا نسح اول ناستالا ناب د0

 دم نب نج رلادبع تاكربا ىبال <: مالكلا ٍلع لوصاىف مالسالا ىلا ىعادلا ريت باتكلا

 رخآىلا بحاولا دحاولا هللد#لا هلوا ةئامستلو نيعيسو سخ هالو ةنس ىف وتلا ىرابنالا |

 بترو مه-حالططصاب ةقئاط لكبطاخ و ةيمال_دالا ةإملا فلاخ نه ىلع در هلا هيف ركذام

 نيرع5 ايطلاو هي ونثلا ىلع درااو عئناصلاو ثودحلا كك ند ىلع درلاىف لوصف ةرشع ىلع
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 ىلا حالفلا ىعاد ريت#- ىتفملا ىلع نب للمعسا دعس نبال. ايندلا عادو ىلا عادلا تتح

 ةيدينللا ةشرطلانايبا انتم هلعج ىفصرأا دحت نب د 0 فوصتلاف 4 ح حالا لوح

 اجوز# احرش هحرشمت لا هءايلواىتا ىذلا هللدحلا هلوا اهكوا-لاوحاو اهبادآو ةيلذاشلاو

 لعج ىذلا هللدجلا حرمشاا لوا ةئامعستو نيسْحو سخ ههه ة:س ةدعقلا ىذىف غرفو

 8 0 حابصلاو اسملا راكدا ىف ح 1 ىعاد ز©- لا ديبعلا صاوخ نم ةيفوصلا

 اد 2- رابخالاىف دروامامف بعوتساإطاحابصالا قلافهتيدخلا اهلواىط ويسلا نيدلا لالخ
 ْ جاو ,باب ريمسثلا دحت نب دم نيدلا سءش ميشلل - نارقلاب نيكستلا عدا نايبلا 3

 تيل كا م العج ن :.1 دحلا هلوا 000 ةعاعاأ و 00 عسسل ما 2 ىقوتملا ى

 ا 80- اند ةود تان قف سثاعلاو ىراصنلاو دوعلاو نسوا ةو.نلا 00 نيمو و

 | قبس حاورالائداح رصتخ دمي اشملافرشإىلا ىادلا ضع عداسلا اا ١



 2 باب رؤس 2

 اذهنمو لاغتشالا بيس اهل لصاحلا اهدادعتسا بسانت راوناو راثآ املع ضيفت لمتلاو

 صاوخ لوقا ىمتارحلال عش كلذنا قارلا دقتعي ثيحن ةيعدالا صاوخ ةناعتسالا ليبقلا

 هيبسو ههجو فرعتالو ديد بذحي سيطانغملا نا لعن انال ةيفخ اهءابساو ةتباث ءاسيشالا

 كالت نا مث ا ةلوقعم ريع اهضعب و ةلوقعم اهضعب للعنا الا 0 عيج ىف كاذك و

 ِ دعاوق تحن ةلخادلا ةروكذملا ءاعمالا صاوخ اهنم ةريثك ماسقا ىلا مسقنت صاوملا

 متازعلا ىف ةلوعتسملا ةيعدالا صاوخو ءاعءالا اهنع 0 صاوخ كنك فورملا

 نيكاصلا براجت هدن_سم ناك كلذىف رك ذام ةياغو روك ذملا ىلوملا لاق نآرقلا صاوخو

 05 تاكركو٠ انضعن لاثو ناالا ف ىط ويسلا اهدروا ثيداحالا نم ضعن: كلذق. دروو

 رعا ىلاعت و هناك هللاو اريثك كلذ نه سانلاركذ دقف هرثا درب ملامو نيعباتلاو ةياوصلا

 ىلع ناك اذا ىناحورلا بطلاوه ىل.ت هللا ءام“انم اهريغو تاذوءملاب ترانا لاهو هتدكن

 سانلا عزف عونلا اذهزع الف ىلاعتو هناعه“ هللا نذاب ءافشلا لصح قاما نم راربالا ناسل

 الح لع ايلرق انوه دا رناول مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ادهىلا ريثي وىناعسا بت طلاىلا

 بحمسا اروثآم ناكن اذ لاق همالكو ىلاعتو هنا هيا ءامساب ةيقرلا ىبطرقلا زاجا و لازل

 00 كراعرو ىلاعت هللا باتكب قرب ناسأبال لاقف ةيقرلانع ىعفاشلا تلأس عيبرلالاق

 هل_سغ مث ءاناىف نآرقلا بتكب نال ضاروالاو دهاحو ىرضتلا نذل لاق .هللا رك ذ

 هاك |[ امو رثكلاو قفولاو ةدعلا صاو+ اهنمو ىحلا ةهركو ضيرللا هيقسو

 بك اوكلاو جوربلا صاوخ و باحملا ناي ىف بابحالا ةركذتىف نيب اي ةضغابتملاو ةياحملا

 | صاوخ ونادلبلا وملاقالا صاو>وتانا ويلا صاوخ و تاتابنلا صاو>و تايندعملا صاوخو

 0 ! اواو ولا دجحلا منه ةعاج ص اولا هذه قا فنضو كلذ ريعو رحلاو ربلا

 | رارسالا صاوخو مهريغو دصا_قللا كالتىف ديفن باتكوهو صاصتخالا زكى ىدلجلاو

 | لاج معشللو رصتخم ىنوبلادجا سايغلا ىبا ميّشلل تسلا ءامسالا صاوو راونالا رهاونفف

 ١ ضعب نم هذحا هنأ هيف رك تلا ل اع ل مكعال - يأ نآر ةلا صاوخ قع نيدلا

 ار رك 6. هدم قوتلا لارقلا 0 د 1 ىبا ماماللو دنهلاب ءايكملا

 حتاو_ىلا رطاوخ - ةئايعبس و نيس الو. ةن-س ىفواملا قلاملا هللادبع نب ادت ركب

 دبع نب مهظعلادبع نبدلا ىز عبصالا ىبا نبال رولا متاوف ىا حتاوفلا رارسا ىف

 ةيركفلا رطاوللا زهيد ةئاقسو نيسجو عبرا 5104 ةنس ىفو لا ىرصملاىتاوريقلا د>اولا

 م11 ةنس دلو ىذلا ىيفاشلا مالسلا دبع نب دك نب دجا بابشا <: ةيركبلا ىواتفلا ىف

 طايخلل موظام ىسراذ ههه همان طارخ 1- هش ىواتف هيف عج ةئافامثو نيعبرا و عبس

 ىفوالا ىرصبلا رجالا فلكل 7 رعشلا نم هيف ليق امو برعلا لايخ ز8فح ىناشاكلا

 ىقابلاريكلا قدح عاش ىدوجوا مظنم ىرت 5: رابلارخ يح ةامو نينامث 18٠ ة

 ه٠ ةنس ىقونملا ىلا ىرصملا محن نب نيدلانيزل ةلاسر -: قاسفلا نم ءوضولازاوجيىف

 ) ليعب# 1



 عا ه7 ءامللا 1س

 راكنو نس> ثلاثلاو اخازو فسوي ىاثلاو ارذعو قماو لوالا ةيكرتلاب ةسْمخلا مظن نم

 نب هللاءاطع وهو 6: ىلاطعلا ةتح 125- نوئحمو ليل سمالاو راجوتو لهس عبارلاو

 ىناثلاو هما قاس لوالا فلاو نيعبراو 'عبرا ٠١54 ةنس ىونملا هداز ىعونب ريبشلا يحن
 ةسج 25- سماخاو راكالا ةيعص عبارلاو ناوحكفه ثلاثلاو نزلا رحىف راهزالا ةحفت

 رورشملا مشاه ريمالا وهو هه ىماتلا ة سه - ىمورلا ديعملا نباوهو 7 ىديعملا

 نيدلالاج مشلاوهو هيأ ىاظنلا ةسج يح ناث الا رهطم لوألا ىورولا تسيط

 لوالا ربتعم روهشم وهو ةئامسجو نيعستو تس ه95 ةنس ىفواملا ىوجتكلا نب فسوب
 ركب تنه عبارلاو نونحمو ىليل ثلاثلاو هماندرخ 1 ةماث ردنكسا قاتلا و دما لاك

 ريزولا ريثيلع ريم وهو -# < قانودا ةحدج وس عك محب ل لاقبو رارسالا نزع سمهاقلا و

 ل تااغلإو نب ريد داهرد قاما راربالا ةريح لوالا ةئامعسل و تس 9٠5 ةنس قوتملا

 ةسهن 12: مدقلا ىلا دغلب اهلك همان ردنكسا سماخلاو ةرايس ةعبس عبارلاو نونعو

 0 :اثلاو زاونا نشكل والا ناخ ناعلسناطلسلا رصع ءارعشنم ىوطتشلا ه4

 فيطلوسيلس همظنو ادكو هاش سماخلا واًخازو فس و.عبارلاو لوصالا باتك ثلاثلاو زار

 6 سيفنلا سفنلا لاوحاىف سيج ا ىنكلا ىربوال -2 عورفلاىف ريخ ين ةيكرلاب
 ةنسدودحىف اهب ىفوتملا ةمركملاةكم ليزن ىعلاملا ىركي رايدلا د نب نيسح ىضاقلل ريسلا ف

 ةماخو ناكرا ةثالثو ةمدقمىلع بترم روهثم باتك وهو ةئايعست و نييكساو تا

 ةثعبلاىلا دلوملانم ثداوألاىف لوالا نكرلاو مال_سلاو ةالصلاهياع هرون قلخىف ةمدقملا

 لاو ةيماىئبو ةعبرالا ءافاطظاىف ةمالاو ةافولا ىلا ثلاثلاو ةرصفلاىلا ةثعبلا نم ىناثلاو

 ىف هفيلأتنم غرفو الاجا ثلاثا داع ناطلسلا سولج ىلا نيطالسلا ن ف مهريغو سابع

 سيلا ىف اهلامهاو ءاملتا ماحياىف فلتخادقو ةئايعست و نيعيرا 45٠ ةنسنم نابعش نءان

 وهو ءالاق وف طقنب هلا ىكملا نيدلابطق ةمالعلا طخ تيار ةكم ماب هاعس ةلمهملاب هنا ليقف

 ىزارلا رع نيدحم نيدلارخف مامالل رصتخم هه: نيدلالوصاىف ني_سج 85- روبشملا

 خلا لوقعلا ريح ىذلا هللدلا هلوا نيسّلا لئاسملاىلع بتر ةئاقعو تس ٠5< ةنس ىفوتلا

 فاكل | ىفىناي 8 ةيفنحلا لوصاىفنيسج ل-ةياوصالا دعاوقلاو ةيلملا لئالدلا هيف جردا

 5٠١ ةنس ىفواملا ىوغالا ىنألا نب رممم ةديبع ىبال ه5 ةماهلاو نيرحلا حراوخ ره

 نيّتامو رح

 * صاوخخالع و

 ةئارقىلعوةلزملا هشكو لا هناححس هللاءاع“ا ةئارق ىلع ةترملا صاوخخا نع 0 لع ودو

 | انالوملةداعسلا حاتفم ىفاذك اهل ةيسانم صاوخ تاوعدلا وءاعمالا كالت نم لكىلعبترييو ةيعدالا

 ىف ةدراولا تاوعدلاو ىلاعتو هناحس هللاءاعساب اهلاغتشا.ببسب سفنلانا معاولاق ى ركل

 | هجوتلا كلذةطساوبف هنعاهل ةلغاشلار ومالا نع لمت و سدقملاب انا ىلا هجوتتةلازملا تتكلا
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 هنافصو هناضعأ ءاع*ا ىف ع م نادسنالا قاخ -- ىنالقسعلا رحنا هلاك ةدوح وم ا

 قوتلاىوحلا سمن هللادع ةبيتقنبا ممم ةغللا نم هنالزبي وغللا و ءابدالا نم ةعاجب هيف فنص

 نضج 828 ةس -قواملا ىوذللا-سراف ندجا نيس وباو نيثامو نيعبسو تتم 88/5 ةدس

 ىبارعالانب دايز نيدمن هللاديعوباو ىععكالا بيرقنب كلملادبع ديعس واوةئاءلثو نيهستو

 رم كللاموباو ىومتلا ىراينالا مساق نيد ركبوباو جااجزلا هتلادبعنب فسوب ,ساقلاوباو

 نسح ىلع وباو ىرواسيإالا نيسان نسما ىبان 5 قطا ناس ىخاقلاو ةركارلا نأ

 دو# نبدع مساقلاوباو ىفوكلا ىلع نب تباثو هذكلب فورعملا ىناهمصالا هللادبع نا

 وناو دعلاب فورعملا نام نيد# ركب وباو ىوغللا ىنثملا نب رمت ةديبعوناو ىروباستتلا

 31 ليعمس | ىلع واو ىوعلا ا_شولا دجاإ ند بتيط واو قاسم راع نب قد#او 0

 واو ىتاتستلا دج نب لهس متاحوباو ىوتتلا ضماخلاب فورعملا دحتنب نايلس ىسوم واو
 ساحلان يدم رقعجوباو نيثامو ةسثعس+خ 16 ةنس ىفوتملا رزملا س وانب ديعس ديز

 سجن ٠6" ةنس قوتملا ىوحلا بيبح نيدو مثيهلا ندمت نيرع مساقلا وباو ىودتلا
 ”146 ةنس ىقوثملا ىوغللا ماشه نبدي املاوناو جونتلا مثيهلا نيدواد ديعس وباو ةئاثلثو

 نيد اواو دك لك مك نب ىسميع نيد هللادبعوب ها يل امو نيعبراو سج ركل قر و هلق اطل ملص ل : للادبعوبا حشلاو نيثامو نبع :

 قلخ 8:- ناسحالا ةياف هاعم ىطويسلا نجر ئادبع نيدلالالجو هلثمىلا قبس جرلا

 تا ىذلا هللدجلا هلوا دلع ىناسكلا هللادبع نب دم نسملاىبا مهشلل © اهفامو ايندلا

 سنالاونحلاو ءايسنالاو ضرالاو تاوعملاقلخ ركذمت اقلاو حوللاب هيف أدب خلا اناين قلخلا

 مساقلا وا مهم ا_ضبا ةعاج هيف فئنص د سرفلا قاخ -- رابخالاو را د رمد ا

 نب كلملادبع ديعسوباو ىرابنالا مساق نبدمت ركب وباو ىومتلا جاجزلا هتلادبع نب فسوب
 ىفوكلا ىلع واو ىف وكلا ىلع نبتباثو ىنارعالا نب دايز نيد#حت هللادبع وباو ىبعصالا بيرق

 قحما وباو ةنس ىفواملا ىوتتلا ليععس|نيرصت نسم لاوناو ىتاهصالا هتلادبعزب نسح وباؤ

 ةرابع ىهو. 5 ىناجلا ةدج :- اشولادجا نيد بيطلاوناو جاحزلا د2 نب مهاربا

 ةسْيلا قاون اذكو ءاهلاىف هرك ذ ىتألا كنروا تفهىف هلخاد تايوذثملاىف بتك ةسج نع

 لابكلا ةربعو رويس ههو حوتفلا حاتفمو نيدعس نارقو ةماث قلعت ىهو 2 نب شع

 ثلاثلاو نيري-ثو ورسح قااثلاو راونالا علاط» لوالان ا ةتارام ىلع ميتاو لدق ادك |

 هك هحاوخ ةسج ز82- تشرب تده ساسقلاو ىردنكسا هنآ عبارلاو نونو ىلبل |

 خراو ىماظنلا ةسه هيف عشب ىناعملا قالخ هللاقبو ىتامركلا ىلع نبدجت اطعلاىبا نيدلالاك |

 لوالا # راكن وج ىرزآ شقن نبا راك # راجو لجودص تفه خيراتب دش د# هلوشب همام

 لوا وهو ناخ ديزباب ناطلسلا ءارمانه نايلسنب ست نانس ةسج - راونالا ةضور
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 ع تق ءاذنا ع

 لذا ليف اذيلو ناعما ردع ناك عضوىا مدهو عض وما اظفح ىلع هب ردتش 6 هاب

 ىف نودلخ نبا ركذو لدملا رع قب_سدقو اعضو مده لئاسوا اعضو ظفح بيحماما

 مهكرادمفالتخاب نيدمتلا نيب فالدخا هيف ريثك ةيعرشلا ةلدالا نه طشتسما هقفلانا هتمدقم

 اودلهب نا نيداقملل ناكو اعطع اعاشأ) هللا قف عسلاو هعوقو ندم ديال افالخ مهراظناو

 ىلع سانلا ريصنقا نظلا نسح نه نامت اوناكو ةضرألا هعالا لا كلذ نحال 00 0
 فالمللا ىرحم اب نيكسقملا نيب فالتلا ىرجاو ةلهلل الوصا ةعبرالا هذه تهئاف ,هديلقت

 ع قرد ةقامأ تهم مهن لك 8 ع ا 1 مهدي ا رجو ةيعرشلا 0

 كلامو ىفالا نيب فدل 00 ةراف لع هدم ةيعص ىلع 00 3 0 ةييعك لوصا

 هالة نحف ناب تارظانملا هذهىف ناكو كلذك مهريغ نسب ةرانو اههدحا قفاوي ا

 ماكحالا طاشسا ىلا ام لصوت ىتلا دعاوقلا ةفرعم نم هب ,حارصل ديالو تايفالكاب ى

 ظفحل اهلا جاتح فالخلا 0 و طاينتسالل اهلا جاتحم دهتجملاناالا دهتجلا هيلا 0

 ةيعفاشلاو ةيفنللا بتكو ةدئافلا ليلج !عوهو هتلدا فلاخملا اهمدهنانم لئاسملا ثالت

 ذخأملا باتك هيف ىلازغللو ةيداب وهو برغملالها ,هرثكا نال ةيكلاملا فيلأتنم رثك |
 باتك ىمو.دلا ديزوبالو قرسشلا نم هبلج صرخلتلا .باتك ةيكلاملانم ىبرعلانبا ركبى الو

 ةموظنملا اضيا ةفلؤملا بتكلانمو ىهتا ةلدالا نويع ةيكلاملانم زاصقلا نءالو ةقيلعتلا

 50/8 ةنس ىفواملا قهسلا ىلعن. نيسحلا نيدجا ركبىبا ظفاحلا مامالا تايفالخ و ةيفسنلا

 2 نير دا زي -ةفينحىباو ىفاشلانيب ةيفالذلا لئاسملا هيف عج ةئامهإراو نيسجو نامث

 راونالا عل :- # ربرص ىادص دروارب هماخ * هلوا ىشحو انالومل موظظنم ىسراف

 هفلا ىرمعلا ىنانعلا دع نيدو#< سيلاىبا فراعلا مثلا 4 راتحلا ىنلاىلع ةالصلاىف

 حال_صل 2 رادعلا فص وهف راذعلا علخ - فلاو نيع_ستو سجل ١١96 ةنسق

 ثيح ةعالكلاٍب وث سبل لاقو نويعلا رك“ بحاص هركذ ىدفصلا كا نبليلخ ندلا

 مشلا ه7 نيعلا ةضح ىلا لو_صولاىف نيلعنلا علخ رفح ةعاطتسالا ىف هراذع علخ

 ةرئاد نيفزملاب دحوا ىدلاهثلدجلا هلوا رص: وهو ةيفودصلا حش ىسق نباو مساقلا ىلا

 نيثالثونامث 584 ةنس ىفواملا برع نيىلع نبد# نيدلا يحم حشلا هحرشو لا دوجولا

 ةاك أ دصش الف ةغللا ن ّ علضتم لضفلاو : هب رعلا لهان د هدف 0 ةئاوس و

 ءازجانم تايعلخ 1خح صوصقلا, حراش ىدبع خعشلا اضيا هحرشو اهارب ةمكحلالا
 ىفوتملا ىلصوملا ىعلخلا ني-سح نب ندح نب ىلع نيسااىبا ىضذاقلا جرخك 2 ثيدحلا

 ةعلاذ عز + نيس ةعىفىزاريشلا نيسح نيدجا اهعج ةئامءاراونيعب راو نا 55/8 ةئس

 ىبا مامالل ه4: دايعلا لاففا قلخ 1- نيسلاىف ىتأي -: نيعلا كلس ىطرسشنىف نيزلا

 عقوام بدسب هفنص نيّثامو نيسهكو تس 765 ةنس ىفواملا ىراخملا ليعمسا نبدي هللادبع

 هفيناصت نم وهو اضا ىررفلا رعدلا ريع نب ناحيرنب فاسو هزذع هنوؤو ىلهذلانيبو هلي
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 | نينا ٠١55 ةنلس قولا ى ع قولين || د دو# نب هللا مح بيدالل 5 نوعاطلاو اولا |
 ةكحَش ف 0 رخآىف 8 رذو ءاع مسالا[ ريخ هللا سب 5 تاوباىلع 00 فلاو نبعب ١راو

 مامالل 1 رداقلا دع لا رايخاىف رخافملا اةضصولد يح ف لأ 0 نرعو ناع 4١١٠م أ

 ىقفايلا دعسا نب هللا كيع -|

 اا لل 2 نادل ندع نادلا سعشل ههي] ةفوضلا, قيزرط كولسوأ ةيظرملا ,هضالخلا لسا ١
 | ةصالخ - باوباىلعل مثل ىهو ةئامامث ونيناعأو ىدحا م81 ةنس ىفوتملا ىعلاملاىنوعثالا

 ةثامامثو نيتسو عبس مكلا/ ةن-س ىفوتملا ةمركلملا ةكف ليزا ىعلا

 ةياوس و عع ا 0 قولا ىارافلا نجا نب 0 هك تاماقملا ص راج 1

 ةصالخ وع ءاهلا ىف ا ةيادهلل ىتانغصلا ح رش رصتغوهو 1-7 ةيادهلا كاوفؤؤ ةيالا

 | سخ ه8 ةنس ىقوتملا ىلازغلا دم ندمت دماح ىبا ماهالا هي[ لئاسملا معىملا لئاسولا

 ىبورلا ظفادلا رمعل ىسراف هيأ ةنيدملا حراتىف ةصالخ »ع واولاىف ىأب 2 ىئصملا

 هي رداونلا را_صتخا ّق ةصالخ م قسم لع هدلول ةيكرملاب هتجرتو نيرخانملا ند

 فورعملا هللا ديع نب دمحم نيزا 5 لوصالا ىف ة_صالخ ع+ نونلاىف نب ثيللاىبال |

 اوعمملا نب لا ندلا هيحو ىضاقلل ما 51 , عورفلا ىف ةضا_ولخ م ىعفاشلا قشمد بيط#

 ةيفلاب ف رعت ا ولاى د 4 ظل ع ةئاوسو تيس 16 هيقنم ىقونملا ىقشمدلا ىليناا

 ضمو ءابلاىف هرك 58 قديس هه ريالا ردم اارمصت+ قف ةصالخ اح | اه راد قيس كلام نبا |

 ه7 لدا فةصالخ خه ةيزازبلا صم فو ةيادهلا مرصع ىفو قتنملاب ىعسمارصتخلا اذه |

 41 ةنس ىفواملا ىغارما ىلوصالا ىبفاشلا هللا دبع نب دو# ناهربلاوه هلعل ىئارملل

 د نب ناحلا دمع نيدلا ب م قع هلأ ّق ه2 ارا م ةئاعسو نينامثو ىدحا

 | ءاطع نم موهو نيسح نب دم نيدلا ءاهل د تاسالاىق ةصالخ 2 ىد د 152 نب لح الو

 : | ةرثعو ةمدقم ىلع 12 ىلع در دل كيعاعسا هاش نب اساككط نم مزق 5 وفصلا ةلودلا

 م هقفلا ىف ةضورلا مظنىف هيض راح مح خا هيعل عيمج طع ل و نما داني هلوا باو

 هلوا ىراصنالا هللا دمع 7-2 ا ” دز راض ةعدب 0 ثيدح ّق ةصالخ اه م ءارلاو قا

 نسح نيدلا فمع د ترد لوصاقف حدا 1 1 طاهلأسنو هلاضفا ىلع ل دا

 ةعب راو. هم دوم ىلع رصتخ وه و ةكايكشو نيعبراو ثالث 76 2 قوت :1ا ىيطلا كن 1 ا

 ىضاقلاو ىوونتلا تو حالصلا نيال تندد | مولع نم 0 هنأ 0 5 باوبا ا

 ا هم العلل ةيفصا ه.يلعو هريعو لوصالا عماج نم يهم تادايز كالذىلا فاضاو ةعاج نءا

 ةئاعامتو ةرممع اسال 1 فم قوتللا قاحراا دم نب ىلع كل سادسا

 6 فالخلا ع 0 1

 | دارباب ةيفالخلا ةلدالا حداوقو ةثلا عفدو ةيعرسشلا يأ داربا ةيفيك هل فرعي لعوهو |

 أ فرعيدق وةينيدلا دصاقملاب صخمهتاالا قطنملا نم مسق وه ىذلا لدطاوهو ةيعطقلا نيهاربلا

 ( هناب )

ْ 
0 

 ظ
 ا



 كالا مك ءاذا قف

 اكولمو ءايتخاو ءاسالا فا تالاعلاو وللا أدب ىف ةمدقملا ةمئاخو تالاقم ةرشعو |

 هلا اذهىف بتك هنا هلواىؤف ركذئ دلو دقعم روبعم باتك وهو |

 نيد نب دلا ثاي ل دلع 06 2 م 0 الا 0 زارا ةض لح يح د ديحوتلاو

 ةمدقم ىلع بترو ةءامعشلا هم. هناك دودحقف رس ريل هفلا ريم دئاوع بقلملا مايهم
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 روي لآو ناخ ريكتج لآ و كولملاو محرصاعم و ةيسابعلاو ةيما ىنبو ءافلخلاو ري_سلاو

 52002 ااا اا ا ايا 2-2 22----7----57->---5-2 -

 ا

 علا 2 دنالا ف“ ثالاقللاو قللا أدب ق' ةمدقلا ةمعاخوا د
 ا :

 9 رينج
 أ 3 ك7

 ١ 0 م 3 2 34
 راودالا 4 د دال د0 هما انضلا ةضور هو صخ اهلاكسو كل 0 فاصواىف 3 2ع ”كناو

 ةنماهفلا نالاس سس ا 3 راس نب 1 ”. محسرل قيسوملا ىف ةيسراف هلاسر يت رار>الا بلاطمق

 )ا كك م | حاب ملأ ةحابد حرش َّق تانعالا 4 مح ةئامافو نيسجس و نع /ةرك |

 | 0 هه بابلالا بل حرش ىف راكفالا ةصالخ :*- ىسراذ 5 لاعالا ةصالخ >

- 

 | تنسو: نب د نايح ىبا نيدلا ريثا ميلا ةزوحرا - نابل وىناعملاىف نايبالا ةصالخ ف

 ىف ٍبرامتلا ةصالخ قف هلمكي لو ةئامعبسو نيعبراو سخ مئه ةنس ىقوتملا ىسلدنالا
 همام هفلاىزارلا شد رو مسأق نيدل امأ وق 3 د ودلا ءاهمل داع ىسدراق م بطلا

 1 : 0 قد ربع اةيابنىف ديهتلاةصالخ ز- -ه) ريسافتلا ةصالخ - ىر ةدلب ىفةئاهعست و عبس
 ةصالخ م ةئاوعبسو نيناكو نام ل88 ةنس ىفوأملا ىطلملا د2 نب احرمس نيدلانيزل.|

 ا رافدلا 2-02 صالخ م : كل نب ني 2 ت1 ءالا لاوحا ق ل_صاخلا

 نم بطلا بتكىفامل عماج هنا 0 ةي رفالا نم ,جرملا دمحل ىرت هعق] بطلا ىف ناوددلا / ةصالخ 2:-مملا ىفىنأي ىرودقلا رصتخع حرش 6: لئاملا جنت ىف لئالدلا ةصالخ جنح

 ىربطلا هللا دبع نيدجا 2 24 هي رشبلا ديس ريم ةصالخب 92 حالعلاو . ضارمالا

 0ع بتمر صتخ وهو + ا هلا ون ىلع هلادخلا هلوا ةئاوساو نيعست و عبرا "53 هد قوتلا

 ةص الخ م هقلحا ريغص و هحنا ريبك نيبام افل ٌومأ سن ءىئثاند عج الصف نبرشعو ةعيرا

 أ مشا ا ١ ىواتفلا 3 ه4 2االخا أ ا نعلاىف نأ ع ريعلا وك زادك م 0 ةالصلا

 ا نيعبراو نينا 6م« هل قوتملا ىراخلا كيش لأ ديع نب 0 0 رهاط مامالا |

 كانك تاعقا و لاةناز>ْن

 | ةعماج ةصالخاب دك اهطيض ن 5 ةريصق وسن صرت هناوخا ضع ا باصنلا |

 ىلع سانحالاو لوضفلا تس رهق ككاو لك كل عضاوم ناد 2 كلااور ل ل ةيلاخ ةياورال

 ةصالخ هذ داح اير ثدحملا ىليزالو ىوتفلاب اذا و انوع نوكل تاتك لك سأأ ر

 ا ةعاج- نب ركيىلا ندع نيدلازءل ع دعاوقلا ةص الخ م 0 1 بطلاق نوثناقلا

 | بيبا ىلع ةالصلا ىف عيديلا لوقلا ةصالخ د- ةئامامو ةرثع غست 81١9 ةنس ىقوتملا

 ىدلا هيدا هلوادتبظخ ف روك دما ظعاولا ترعرع امو ضعبإ 2: عيفشلا
 | ليواتفم 20- اياك نيعب راند اثدح نيعبر ف عج خل يح ر . وانت مزلكلا ةص الد ضيع را مص كارا 5 كلر سس رآ هك بس لأ ا 11

 هلوا ابن نرسشعو ةعنرا ع 0 وهو هللا دمع ا نود راديعل 1 مالحالا

 عفد ةيدواق نوعاسلا هيلع لصدام ةصالخ ع ا نيهلا مهتما ءانب كلس ىذلاهنيدلا |



 | هال ةنس نم ةيرمصتتسملا ةدشلا ىنس ىف اهرثك | رثدف راث كالا لظطلخا رز 5ىا راتحلا هاعت

| 
| 

 | جات ىضاقلا بتكمت ططخنا نم لكشاام ممل طقنلا هاعمو ةنس ىنوتملا ىناوجلا ليعاعتانبدح

 ا تاكرب نبدح هللادبع وناهذيملت تنك ءايولاو ءالغلا نم نيءسو عبزا 7 ةنسىلا نيس و ميس

 تفيارمشلا تبن رم ةثالثو ةن_س ةثام نع ةئامسجو نيسثع 68٠٠6 ةنس قوتملا ىوهتلا

 | نيبف لفغتلا ظاّقناو لمأتلا ظاعتا هاعمو ةنس ىفوتملا جوتلانب باهولا ديع نيدمت نيدلا

 هركذاه ا هدعب راد دقو كك | هعيش و نرشعو سَ 07 0 دود> ل را لاوحا

 أ نيعستو نينثا *»+ ةنس ىقوتملا ناوشن نبا رهاظلادبع نيهللادبع نيدلا يح ىذاقلا تتكم

 كي 6 مث هر زر و ةرغازلا هيع ورلاداعبو و نك سول لل طش .. هاكلإ دي دلا طابخاتو : هازا هلا ةص و راءاعع نيشام

 | ظعاوملا هاعمو اديقم اباتك ةئاعامتو نيعبيراو س 858 ةنس ىفواللا ىزيرقملا رداقلادبعنءا

 اذن ونرالا نوادتملا نوهتشلل وهو.داجإ و هيف نسحا زاث' الاو امامك رك ذب رانتعالاو

 نيتسو عست 939 ةند ىرتفدلا مهارب ايدل ءايعلا ضعب اهلع ةيكرتلاب هجرت باتكلا

 هللا كم 6 ىلإ نيترازولاىذ مامالا ه.قفلل ت6 قر ,املا فدقو 0 ايلا فام> 1 3| عسل و

 نب ىلع هشضدر ةئامسجو نيعبر 15 هه 00 3 نأ اصخخاىا نب دوعسدنب نع

 ترعلا لع حم | ليضفتف هلام هموم

 3 ا ع ِِظ

 هنوراالو عمار ثيدح نرضاحلا نع 2 صخشلا ملا يفك هذم ف رعت مع وهو

 نا ى 2 ىلع تلاغلا نا الا مانعو تاوعد هلو لاكو رشا يع م ند ريخا ونا 8 را

 أ 2 كالذ الع بدري تايسسأ ةرسشابع ال ةداكولا قرح قى! رطب هدد ولا الأ نكعال كلذ ا

 نع ءايلوا نم 0 0 ال تاداعلا قر اود نا اذ ه]عق ناكل ا عمت 3 اريثكو

 الف ةماركلا دهج نم ال ارحتلا لع هعزفت ةهج نم ادع هتوكتح لقا ئهتاةفالا هده

 متازعلاو ةوعدلا قيرطب لب هيف ةهبشال نكم رحملاق يرطب وهذا هلاكما مدعي هنظ :ةيلغلدجو

 بطلاىف -ه4 ىنالع ىخ رف عوقولا مدع ىلع لدبال ةيؤرلا مدع و هلها هيعدباك اضا

 هفلاةئاهسو نيثالث ه٠ ةنس ىقواملا ىناجرخلا نيسح نب ليعام“ا ئيدلانبزل دلع ىمراف

 ريجخل و تر املا ريسات ىف ةلاسر ت2 ةيع مثلا ةيفلخا ريش دح قداس ارا كلا ندلا ءالعل

 ْ 001 0 رالف ىفلاةسالخإ ايس اضيا ةيفاخاهللاقبو +1نيملاعلاب رهّتن دخلا اهلوا بلاطملا

 ىف ماكحالا ةصالخ ره قنملا ىدنقروملا فسوب نب را 1 نيدلا سدان مامالا ديسال

 ىعفاشلا 2 تقرع نب يد نيدلا يحم مامال] 1-3 مالسالا دعاوقو نيتدلا تاريهم

 مشل رصتخ ع | مسو هيلع ىلات هللاىلص ر ت41 ىننلا لاو->١ىف رابخالا ةصالخ رض <

 لع ىذلا هلل دْلا هلوا ذملاو نيثالثو نامث ١٠م دنس ىفوتملا ىرادكسالا :ىدنفا دوم |

 تلاثلا» مد[قلخ ىف ىانلا املا قلخ ىف لوالا:تاونا ةسوب لع تتردؤللا !عيملام.ناتنالا
 ءاعدلا وركذلاو مهبستلا ىف سمادخا ةفرعملاو علا ف عبارلا مالسلاو ةالصلا هيلع انيدن ناش

5 



 ىدووزت خ٠ رابخالبك 0 0 1 نك واكل
 | الوريضب كلذ داءامم ساتيقلا نع ةحراخ ءايشا ف حملا طخ ىف تقفتادقو فاشكلا ىف لاق

|| 

 هيو:سرد نءالاقو فااحال ةئس فوم ا خا عابنا ناكو الا ءاهو ظفللا ةماق:سال ناصقن

 | هتنأام هيف تيب هلال ضورعلا طخو 32 د عى علا الخ ناس اهنا ناطخ با للا ثا كى ا

 ةفرصملا ياكل الكأو هناع رقم و اما اعىف هور ا 1 نسج مك 312( اس طقساو لخفالا

 ةزوح رك تارصتعاو قازوا:ئوس انحارذاب اهادعامو لئامرلإلطعت يكاد ىف

6 
 دجنا نتدلا بارشا 8 تقاثلابتاهشلا تاو>و بقانلا باهالا تاطخ م نيدلان وع

 بطخ وح ةئاماقو نيدجو عبرا م64 نم ىقوتملا قئملا قشمدلا هاش رع د2 نب

 ىربكعلا نيسحنب هللادبع اَقبلاىبا حرش اهنم حورش اهلو ةئاقلثو نيعبسو عبرا ال4 دنس

 ا ىدادغيلا ف سوب نب فيطالاديع ندلا قفوم جوشو ةئاعسو هسسع تكيس ل قولا

 نافع حرشو نيدلا قةوه اهن باج 006 هيف هلال هرع تل 5 20 قوتملا

 ا نيعحانلا طور هحو رش نمو 000 نيعيراو عبرا 5111 00 قولا ىبوياقلا فدسوب نا 1

 ا ةيطخو قاعزصلااه رك ذو ناعدولاونا اهمج ةنامدولاب ةهقورعملا ا نيعيرالاب طخ 0

 د_جلان ززعلادبع رصن وأ موك اه ورش منكل عنا نوهدقالا اهشز لاقو فراش

 نه ثيدحلا لعىف ةثحابملا عقو هيفركذ لا ميدقلا عناصلا هللدجلا هحرمشش لواو ىبليجرابلا

 تلطخ شح د( ]ندا هك رح ك5 هل كك موضع سلاف نيعبرالا بطخ

 ا ةثاهعراو نيعب راو عسل 5 ءجئه عاملا قولا ىر ىلا هللادبع نيدجا العلا نبال د ل ملا

 د سو هيلع ىلاعت هللا نص ٠ ىنلا بطح 8 كود اهتنسلا ىلع , مكتب ضار" ة2قع قف وهو

 ا ةئامعثراو نثالثو نيننا 2 0 قوتللا ئرفعيكملا] دع نب رذعج سايعلاوا اهعج

 ةنيس قتلا مانا ىاورهلا ركل ىا" نب لع 'قسحاوا ميشلل هي[ ةيورهلا بطخلا 1س |

 هللا ىذر تبلاطيىبا نب ىلع ىلا ةيودلم ا ناببلا ةيطخ 0 ةياعسو ةهريدع ىدحا 1

 تايرئفملانم اهناليق لا اهرطافو تاوعسلا عيدي هللدحلا اهلوا ةلك نوعبس ىهو هنع ىلاعت

 | ىوتملا ىرعملا هللادبع نيدج-ا الغلا ىبال هي .مجصفل | طخ - داحم ةيكرلاب حرش اهلو

 هللال وسر اطخ عال نفاو ا عادولا ةيطخ ع هد لع هيف حرش ميلا ةبطخ ريسفت |

 عادولا ةبطخ ةعوضوملا بتكَلانمنا ىناعنصلالاق عادولا ةحىف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىنعع ةطخ عجب ىهو هه[ ريصم ططخ ريض سو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلاىلا ةباوسأملا
 ىنوتملا ىدنكلا فسوب نيد رعوأ هيف فةوص نم لواو ديدخلا دنع طخ 2 دلب وا ةاع

 هئايعل راو 5000 8 را 5655 هن قول تاما 1 7 هللا د 5 ارا كلدس |



 هع باب 2 54 م 00

 سالا فوخ د_ءف فما ريغىفاماو فدحملاىف نايحاو اتامزىف ماجعالاو طقنلانا لعاو

 بوتكملا ناك اذا اهس ىلوا هكررف سبللانما عماماو هتلازالالا اعضوام امال دَدبلا نابحاو

 و 0 ا ا لا 2 ا ص الا ع دوو را اكل 1 حا لاقذا تاع كلا ضمن . طخ رهاط نب هللا دنع ءاع نم رعالا , يد دقو: الها ةنلا
 نأ ىكحاك ر مضطقالاب عشدقو هيلا توكل ١:لظلا ءوس تاتكلاىف طقتل | ةريكا لاهو هرين وس

 عقوف مهددع غلبم انف عو نييمدلا ن م كال.ق هن م صخانأ هلاع ضعب ىلا بت أ ككوتلا ر عج

 فورح ىفالا نيلحر ريغ اوتاك م,هاصخ و مهند هلعىف 0 لماعلا خايف ةهطقن ءاحلا ىلع

 ةعشلا قدر 007 اهفو تادرفملا ءافلاو فاقلاو نونلاو ءايلا ةروصك اهريغ لمتحال
 | طئاسب لاكشا بي كررع امنذ ىلو الاكاضإا ىهو ةدرفملا فورااءالماب ةقلعتم امولع ةناثلا

 ا 0 امل 1 ا فر رع اكترس تح ندر ىؤرللا
 ١ ةيعيبطلا ةي_سنلا ةياعر ىلا عجرت ةئاسسا روما اهدابمو لكشلا بسانتنم اهيكرت لاح

 01 فورا ىف ليكثتلا نسح نامون نسللا تالذو تايسدنهلانم دادقساهلو لاكشالا ىف

 ءانهالاو شوقنلانم هظح فوراانم فرح لكىفو:نا ىهو ةيفوتلا اهلوا ةسمخت

 ردقلاو لوطلاىف اردقالانه هتعمت فرح لكى طعينا وهو مامتالا ىناثلاو حاطبنالاو

 ناوهو لاسرالا سماخلاو عاب_ثالا عبارلاو ءاقلتسالاو بابكتالا ثلاثلاو ةظغلغلاو ةقرلاو
 ا ىلاف رح ىللصو وهو فوصرلا د ىهو تاماكلاىف عضولا نسحو هع هدب لسرب أ

 | ليصفتلاو لك ىلا ةلك ةفاضاوهو ريطستلاو لصتمريغ فرح عج وهو فيلأتلاو فرح

 | ةدحاو ةلك عطقىف ريبدتلا نسحو مالكلا لصاوف تاءارمو ةنحسملا تادملا عقاوم وهو

 رطلا رخنآ ىف اهضعب بتكي ناب اهلصوو ةماتلا ةملكلا لصفو رطسلا رخآىلا اهعوقوب |

 ةيرعلا طوطللا نشوقنل ةهضراعلا لاوحالاىا ىبرعلا أ ءالماع اهنمو هلواق اهبضعبو |

 0و والا رثكك ليقنم اضيا وهو ظافلالا لع.اهنلالد ثنحنملب اهتسح ثيحلنمال.|

 أ تبان ندز هراث خاام ىلع مَن لا َُك ,ارقلا 2 دنع هبا اصلا هيلع ملطصا||م ىلع نوحملا طخإبع |

 0 اهمندو ىطاشال ةئارلا ةليقعلا ةيقو اًضيا ىلا حالطصالا نعش و هنع ىلا عت هللا ىذر |

 ىلع كلذف مهداقكاو رعت عيطقت ىف ضورعلا لها هيلع ملطصا|م وهو ضودرعلا طخ

 ددع هنن ودير منال اخفللا وهام ا ضورعلا ةءاص ىف هيدتعملاذا ىعلان ود مل عشام

 | نوعاربالو ةنك اسانون نيونتلا نودتكف انكاسو اكرححم نزولا اب موشن ىتلا فورملا |

 | فرخلا يف هف معدن ام ماللا نوفدحنو نبيذ رح ' عدملا ارك انوينكيو فقولاىف اهفدح

 | لوقفاك ليعفت ١/ ءازاىلع فورااىف نودقعيو براضلاو بهاذلاو ناجرلاكه دعب ىذلا

 عاشلا

 )َ رعش )

 5 ليندا رات كايرو ع داهاحا تنك اهمانالا كل ئدنتس

 ةروصلا هذه ىلع نودكيف ا



 ىفوصلا يحبو ىيسلا نا دال تاوثالإو 0 لا نناو ةلقمنبا عاونالا

 | ىنامركلا هللادساو بطقلا هاش كرابهو ىفويسلا هاش كرايهو:ىدرورهسلا دجا عشلاو

 لاجلاو لالجاو ىلج هددهنباو ىسامالا مان هللادج- ةيمورلا دالبلاف نيروباملا نمو

 قيلعتلا 3 رهظمن نيحاستلا نم مهربغو ىعرقلا هللادبعو نسح هذيل و ىراصح هرقلادجاو |

 ىفو داعريمو ىلع ريمو ىدهشا ىلع ناطل_س قيلعتلاب رثثانم ناكو ىشدلاو ىتاويدلاو

 | ناب انضرغع نال ,هركذ ضوختاتساو الصفم للا اذهريغىف نود٠ مهريغو جات ىتاويدلا

 | ةيفيكب ةقلعتم امولع ةداعسلا حاتف»نه ىلوالا ةبعشلا ىف درواف ريهلاوبا ىلوملااما و طماع

 ١ قيرط و مقلانم طخلا تاودازع الوا هركذ ام 4 لطفى الاحا اهركذتف ةيطخخا ةعانصلا |

 لع لاو>١نم رومالا هذه لوقاف دغاكتلاو دادملاو ةاودلا نمو طقلاو قّدلا لاوحاو اجرب

 ١ مظن باوبلا نبانا ركذو اريسسع ضالا ناكل ادع ثالذ لم ناك ولو هدارفأل هج والف طخخا

 | نيناوقرع اهنمو اضياهيف ةلاسرتوقاباو ةباتكلا تاودااهف ىصقتسا ةغيلب ةنار ةديصقهيف |

 كورلا نيسحت ع اهنمو طخخا رعالا ثالذامو طئاسبلا ا بر ةيفيكف ىإ هبا كك

 عابطلا ىضخقم نم ةئشاتلا ناناسم الا. نفلا اذه قبهو لاق داوسلا ريشة ”: لسفن نماضيا وهو |

 | ناسا ىف: رثؤرام كلذ ريغو ضخ# لك تحلب .جازملاو ةداعلاو تقاالا ني ةولشلا ١

 ناطخ دحوب داك ال اذهلو موقو موق بسد : علا اذه عونأا ادهلو اهحابقتساو روصلا

 ١ مدع وهيلع عرفتع سل هعونت نكل سم ناسسالا و هرك دان لوقا هوح ولا لك ر 5 ندا

 راسك (لبحلا ىلا تيرق ىداعج | وذلب ناسك الا لع سنرد نيلثاتملا نيطللا نادجو

 طوطاا داوت ةيفيك لع اهنمو دارفالاالا هءلع علطبال ىهلارسم هيفو هللاعثو بتاكلا قالخا |

 فورح بوترتإع اهنمو لبقلا اذهنم اضبا وهو رييغتلاو ةدايزلاو واصتخالاب اهلوصا نع

 | ٍبابلا اذه ةلاسر ىزريجلا ىنجنءالو طقنلاب اهسانلا ةلازا دوهعملا بيترتلا اذ ىجهتلا

 ١ طقتلا ركذ 95- طخلارع لاوحانم اهماحالا وف ورا ارع لاو>انم وهف فورا بيئرتاما ْ

 | نيقلتلاب لاحرلا هاوفانم ثيدحاو نآرهلادحا لوألا راضلال] زعا - م مالسالاىف ماحالاو

 / دارم طقنلا عضو نملوا ليقف ماحتاو طقنلا عضوملا اورطضا مالسالا لها راك المت

 نا الا:هنع ىلاغت هللا#كطر ىلع نيقلت ىلؤدلا دوسالاوبا ليكو جاخلا ليقو صاع مانعألاو

 ١ نعةيبرع تناك اهروص هباشتعم فورالانا دعبذا فو رااعم ناعوض وم املا رهاظلا

 ملولو طقتلا ىح ءئش لكنم فدكملا اودرج ةباكلان| ىوردقو فوحملا طقن نيحىلا طقتلا

 ١ دجاولا ىكح هلا جاخلا ةجيرتف ناكلخ نب اركذو هم ديرختلا محامل ممامز ىف دجوب |

 هنع ىلاعت هللاىضر, نامع صم ىف نرش اوثكم سانلانا ا تاتكى: ىاركسملا

 جاخلا عزفف قارعلاب سثتناو فوحتلارثك مث ناو نب كلملادبع ماياىلا ةنس نيعبراو اين |

 ليقو مصاع نب سصن نا لاقيف تامالع ةءّشملا فورحلا هذهل اوعضينا مهلاسو هباتكىلع |

 ىمتا 0 اوئدجا فرع ىريصتلا 1 با تان نكي طقنلا 0 وذ ا 1 : نبوح 0



 م 2
 هي باب 1 2

 ا ةعمتلا مر الا 1 008 ف 0 مهان رالاش ةدع مالقاوهو و ه7 ى 00 2 0 0

 ةردن ىلع - ىدبملاو ىجزلا طخلا رح انالثو نيتطقن ا نوقطنب و دحنا ىتعم ىلع |

 ابن عما لك نيب نوقرش نيعلا, ىلا لاعشلا نم ىدت 1 كرر اشم 4 رحإق مهل

 طوطخ لوا ق<*انا لاقو ديل اةنع ىلا م وعل ةباسغلا و ه8 دى رعلا طخخا - طقن ثالث

 ريسب عاوجضنا هلكش ىف ىندملا و ىكملااما وىف وكلا مىرصبلا مث : يدلل هدعبو 1 طخ اًةيرعلا

 نكع و ةيرعلاةباتكلا لمتحنام اهقيقدتو اهفورح ليلحت اهنم لمتحم ةباتك لعاال ىدنكلالاق

 نبا لاق ىبرعلا طخلا لهاىف هي لصف 8 تاباتكلانم اهريغىف نكعالام ةعرسلا اهبف

 ا حجايهلاىبا نيدلاخ امل نسحب فص وبو لوالا 0 م لا د م لوا قد#ا..|

 ىبرعلا اكلخأ ناكو كالملا ديع نب 5 هل وال 1 >الاو رع او فدحاضصأا تى كل هم صذأ دعس ناكو

 00 و ةليقعلا ح سثىفاك مالقالا 0 هنعو قوكلاب ن ل1 ف رار د

 | بتكي ناكو ىدحوبا مهنهو ديشرلاماياىف اناكو ىفوكلا ىدهملاو ىرصبلا مانشحت فدحاصملا |

 ١ ةبطق ةيماىب مايا ىف كك ه لوا مهتادحو نييف وكلا رانك نم مصتعملا مابا ىف فحاضصملا

 كاهتااهدعب ناكمث سانلا بتك ١ ناكو ضعبنم اهضعب قتشاو ةعبرالا مالقالا ميرحسادقو |

 ةفالخ ىف داج نب ق<“ا ناكمت ةبطق ىلع دازف ساسبعلا ىئب ةفالخ لواىف بتاكلا نالحمنب

 الكا 22 23 هو ةنوزولا ةلصالا:طوطلا اوك ةذمالت ةدعدلو ىذ_هلاو .روصنملا

 رق مرطارق مهفلاإق روبزلاإ3 نيثالثلاإق ريبكلا رامروطساإة جاسدلا ٍق تالجعتلا ليلجاق

 قارعلا ىع طخ ثدح نويمشاهلا رهظ نيف حاف رطاإق صصقلاإة دوهعلاإ تارممادملا

 رهظو مهطوطخ ديوب هناتك ذخاف نوءأملاىلا مالا ىهتنا ىتح ديزن لزبملو ققحلا وهو |
 | قو عصرلاإق رهظمن اعاونا هلعحو هنيناوقو هموسرىلع ملكتف ررملا لاو>الاب فرعي لحر |

 ١ ىد*|ناكم ديل ارابعإقو عاقر الو و لبسنب لضفلا نيتساب رلاىذ عرتخا ى دان 1 تاسنلا

 ةلا_سرهلو هنامز لها بتك ١ هدالواو ردتقملا رعم ني_سملاىاب ىف كا تاو .1نبا

 | 9م ةنس ىوتملاةلقم نىلع نيد ىلعوبا باتكلا ءارزولانهوقدا 00 اهاعم طاتاف |

 نيىلع عيدبلا طخللا بحاص رهظم عيدبلا طخللا بتكنم لواوهو ةئاعلثو نيزمشعو .ناسع

 | نيمدقتملاف دجونملو ةئامعبراو. ةريثع ثالث 4١8 ةن_ .ىفوتملا باوُآلانباب فورعملا لاله |

 | اهزرباو نييفوكلا طخنم ةقيرطلا هذه لقننم لوا ةلقمنبا ناكناو هءراقالو هلثم بتكنم

 | بذه باوبلانبا نكل نسلا ةيانىف اضيا هطخو قبلا ةليضف كلذهلو ةروصلامهذهىف |

 رهظ مث بتاكلا دسا نب د ةباتكلاىف هش ناكو ةحمبو ةوالح اهاسكو اهحقتو هتقيرظ

 رهظمن ةئاقسو نيسثعو تس 585 ةنس ىفوتملا ىوجلا ىبوراا هللادبعزب توقاي ردلاوبا

 وهو ةئاممو نيع_ستو ناك 5و4 ةنس ىفوتملا ىصعتسملا ىىوراا هللادبعزي توقاي دجميلاوبا

 آلا مدلقالا بت روش لا هديل ءانا دم نع رخخلاب .انوفرتعاو : قاف: الق هركذ ناناس . ىذلا

 , هذهىف نير 1 و عفراو و ا ناحنرلاو قيلعتلاو هو ثاثلا ىهو نب رخ 0
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 456ه --4 ءامللا او

 | ةينايسسلاو ةيسرافلاو ةيبرعلاىهو مالسالا دالب ىف.تالمعتسملا ىه عبرا تيقيو ةينيصلاو |
 مالقالاذا ميمتريغر وك ذملا ددعلا فرصا نالفالوااما هوجو نمثح همالكفف لوقاةيئاربعلاو

 ةغالابةنودملا ءامدقلا بتكىف رظننهناف ةضرقنلاىوس كلذنم رثكان الامالانيب ةلوادتملا

 ةعصاع طوطخلاو مالقالا عاونا اهف اونيب نيذاا ف رملا لع باعصابتك وةيطيقلاو ةينانولا

 اضياميت# سيل تاسحضا اهنهسج هلوةنافا.ناث اما وعالطالا ةلقنع ءىني مصخلااذهوانلقام |

 ١ دالب قةعقاولا ةروهشملا ايم داقا لها ىنعا ةنارمصتلا ةللا صاو> ىف ةإهعتسم ةيئانويلانآل |

 هلوةنالفاثلاثاماو ينك مولع لضاأ ةيناتؤتلاو ةزيثك كلا ىهاو ةدعو اذن فو نا

 دالب و ةيمورلا فرعينمذا اضيا ميقس مالك ةيمورلاىهو مالسالا دالبىف اهفرعينم مدعو

 ةيانولانه ةفرحم اننامزو ةييعتسملا ةيمورلانا رعينا ىنبايو ىصخ نا نم رك هدا

 | هلعح ناف اعبار اماو ىنانويلا رقلا ريغف مورلا ةرذك نيب لمعتسملا رقلا اماو ليلق فير

 |( دق طخ قايرسلان ال .ىئبت اك سيل مال_سالا دالب ىف تاليعتسملا نم ةيناريعلاو ةيئابرسلا |
 قبب لف نوضرقنف اهلهاو ةيما-كلا دالبلا ىهو ايروس ىلا بوسنم طوطخلا مدقا وهلب

 ةيرعلا ةغللا ذخأم ىهو دوهيلا نيبايف ةلمعتسملا ةيناربعلاو حراوتلا ف تدئاك رثا مهنم

 عيجنادعاو « لصف 8 ةايلق ةهباشم طاخاو ظفللا ىف ىبرعلا هب_ثي ىناربعلاو اهطخو

 / ىنايرسلا و. ىبرعلا الا ل_صقتم اهعيجو ىبرعلا لقلا الا دا بيئارت ىلع بترم مالقالا

 اة نعل وذيملا رتاللاو"ةبلا ريغلاو نيعلاكلا راسل نم ةئطبقلاو ةيعوراو اولا ك0
 | عاونا ةثالث هي ىنايرسلا طخلا :- ةيسرافلا و ةيكرتلا اذكو رايلا ىلا نيِقلا نم

 | ليقثاا طخذا هل لاش و رودملا لكشلاو اهلجا وهو الاحكرط_سا ىمسيو ققحلا حوتفملا

 ىطتنلا طا ىتايمشلاو لسزتلا هءنويتكي 0 انسحاوهو انناوكسا نعحو

 بقل امئاو ىتايرسلا نه قتشم وهو حلاش نب ماع هببةكّنم لوا -:: ىناربعلا طلخا يت |

 ةباتكلانا منيب فالخال ىراصنلاو دوهلاتعزو ماشلادي رب تارفلامهارباربع ثيح كلذ

 2 |ىوراا طلخا 25- هيلا كلذ عفد ىلاعتو هنا هللاناو ةراحنم نيحولىف ةيئارعلا
 نافاندنع هلريظنالو ايماسلاب فرعي مق مهلو ةمدقملا يف ان ارك ذا افرح نورك ةعلرأ وذو ْ

 ا ع ىيصلا طقنا 25 هتك تدل ىف سوئيلاج ه رك د دقو ناعم ىلعلدب هنم دحاولا فراعا ْ

 هببتلي نا ديلا فيفخلل نكمي الو هيف رهاملا هبتاك بعت هنال ليلق نامزىف هلبعن نكمال طخ |

 باتك اهل لاقب ةباتك مهلو مهمولعو ,هتايد بتكن ودتكي هبوةثالثوانيتقرونمرثكامويلاىف |

 | ليوط مزالك لكلو ةدحاو ةروصوف رثكاوا فردا ةثالثأ بتكت ةلك لكناوهو عومجلا |

 | ىف هوشك ةقرو ةئامو ب تكيام اوسكينا دارا اذاف ةريثكلا ىناعملا لع انف ورطلا ند لك
 هحرججس| ىتايرسلاو ىسرافلانم جرم سنا ىوناملا طخلا ا قلا اذهب ةدحاو ه فص
 | انهوىبرعاا فورح ىلع ةّداز هفور>و ةينارصنلاو 80 بكرم هيهذم ناك ىتام

 | طملا يع هب هب نوصتخق ةيونقرمللو مهعئارش بتك رهن :1| ءاروام لها ءامدق دق هببثكي رقلا |
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 فوسليفلا مثيهلا نبنسملانبا نسا ىلعوباهيلعن هوب و ىبرغملا نيدلانيزا باتكميف ةيفاكلا

 ظ قرطىلع ةئامعإاراو نيثالث 58٠ ةنس قوتلا

 | © طملا لع

 | وحن ىعسملا ام دصقاذا فورملا ءامس| ىلا .هتاجه ف م ظخفالا روصت ةيفيك ةفرعموهو

 انقلاو الج اهنإىس منال

 اوةطنتملورسالاب تقطنامنا مج اولاقف رفعج ندربجلاب نوقطنت فيكمهلكءامل ليلخلالاق ثالذاو

 مهماح ونيأي 0 ار 0 م 3 نعت ناف ىعسملا 3 باوهلاو 5:2 لوسملا

 طخلا لاوحا ناب ىف اونطا متكل رهاظ ةياغلاو ضرغلاو هشرعتىف ركذام اذه جي سي

 | هتاصيس لانا عا 6 اى رك رط لودمف ى اوك ذام ةصوالخ رك ذن نحو ةعاونإو
 افرمش كلذ كيهان ورهقلاب ع هلوقىف هدابعىلع هب نتماو هسفنىلا طخخا ملَع3 فاضا ىلاعتو

 ةعح ةروصلا هذه بتكي امناف ار اف نيد مج بتكا كالوق

 ربعمو هلربدم 4 لكوم ةنامكلاو كارما هب لف دنلا نال 1ك سامع نس هللا دمع لاقو

 تاناويلا 0 نع كب زاتماو لعفلا لا ةوقلا نم قايد عونلا ا ترهظ كل كن |

 هللاضف وبئاغلاو سخاا لا مهشب طخلا و طقف رسضاخلا مهفب ظفللان ال ظفللا نم لضفا ل طذنا ليقو

 ظافلالاب الا نيمتملال بطاختلا ةشافنا رعاو هيلا ةجاملا هج ويف هك لصف 8 ةفورعم ةريثك

 اضيا ظافلالا ىلع لدبام لاوحا طبض ناك ءالعلا اهب ىئتعاامت اهلاوحا طيض ناكو اهلاوحاو

 ةتاثلا ةباعكلالاوحانع اوكف ظافلالاىلع ةلادلا شوقالاو طوطآاوهو هنآشب ىئتعبام

 اهتادش نم اهطياوضو اهلكشو اهطقنو اهناكمو اهتاكرحو نامز لك هحو ىلع اهشوقن

 ىاعملاىلااتمو قفوراحلاو طافت الاىلا كافر ظطانلا اهنم ل مةتئيل 00 اهيكرتنعو اهتادمو

 هيلع مدآ كل عض ونم لوا ليق هعاولاو هعضو ةيفيكىف لصف © ناهذالا ةلاصاخلا

 سابع نا نحف شارد ليقو نافوطلا دعب قبل ىدكط و نبط َّق هتك مالسلاو ةالصلا

 اولزنىطنم ةلمبق نالو:نه لاحر ةثالثىبرعلا طخلا عض ونه لوانا امهنع ىلا_عتهّنلا ىطر

 عضو سماع متلاثو لصفو لصو ا مهناثو روصلا عضو رارم مهلواف رابنالا ةنبدم
 ع زوه غ ديا ع 7

 فورا ا نم مهثاعم| ند ذشامو طغاوتدب اعلا اوءضوق 03 تسر ع صقعس 5 نك 7 ىطح

 هواعمإ مسلط نم صاخملاةتس هعرتخا نه لوا ليقو رمثتنا م ماحمالا

 ىبرغلا طلخا بتكنم لوانأ ماشهنءال ةريسلاىفو نبدم كوم ءاعما اهنا ىوريو اهوقطحا

 ربلا دبع نب قيرط نم هانيورام مدالاو مالعالاو فيرعتلا ىف ىلبهسلا لاق نر

 | ىل وما لاق مالسلا هيلع ليعتت 0 هب رعلاب بتنك نم لوالاق سو هيلعىلاعت هللا لص ى ذلاىلا هعف 7

 © راعلاو ةيايولاو 00 ةيرعلا ةباتك ةرمثعانثا مالا تاباتك عيجنا لعاو ريملاوبا

 سمخت ةينيصلاو ةيدنهلاو ةيسلدنالاو ةيريربلاو ةيطبقلاو ةيمورلاو ةناربعلاو ةيايرسلاو

 ةيسادنالاو ةيريربلاو ةيطيقلاو ةيانويلاو ةيربطلا ىفهو اهقر يعل نم بهذو نتناإومضصإ اهنم

 ةيدنهلا و ةيمورلا ىهو مال_سالا دالب ف ىف اهفرعل نو مدعو اهدالب ْف اهلامعت سا ْق هدا دو

 ظ ) ةنيصلاو (



 5 هيأ ءاذخا ع

 مشل أ كاوسلا و يح لاثمالاو مكملاو راعشالا هيف عج ىتاهبصالا ىدهم

 ةرمشع ىنثا ىلع لقشم رصتم وهو قالغل اطلا- ىيوزقلا ليع اعسإ نب دج ريللا ىأ

 ىفوتملا, + انكي فورعملا نيسملا نب دوه محفلاىبال -) برطلا صئاصخ ريح الصف

 نيدلا لالج 2 مهي ةيودلا صئاصخلا وح ةئاقلثو نيسج مو. ةنس دودح ىف

 دججاهلوا داع وه وةئامعسلاو هرقع ىدحا| 513 هنم ق وءلا ىطاوتخلا رك نانا نج راادبع

 تدازناىلا ةنس نبرسشءصئاصخلا هذه عيش هنا هيف ركذ لا ةودننا ءاممىف علطا ىذلا هلل

 ضعي هذخا هلا ىور بيبا صئاصد ىف بيبالا جذومنا هاعمسو هرصتخامم فلالا ىلع

 قراسلاو فاصاانيب قرافلاىمك ةماقم هيف ىطؤيسلا بتكف هسف'ىلا هدنساو هب رداعم

 نيعبسو نينثا هال“ ةندس قووتملا ىتارعشلا دجلا نت.تاهاولا دبع ميشا كلا هرصتخاو

 هركذ راملا"ىواتنملا فورا دبعل نيعصو ريك ناحرتت روك دملا جدولا لكو هلاك

 عبرا 865 ةنس ىنواملا ىعفاشلا نقلملا نب ىلع نب رع نيدلا جارسس صئاصخلا ق ضو

 ١ ةثاعامو نيسثعو عبرا 4 ةنس ىفوتملا ىنيةلبلا رع نب نجح رلادع نيدلا لالجو ةئاعامو

 هاعمو ىتالقسعلا رخنباو ىئاذملا ىموم نب فدونو ىرضرللا بطقلاو ةيلماكلا ماهاو

 نع رااديعىبامامالل 6: هنع ىلاعتهّتلا ىذ ر با اط ىنانب ىلع لضف ىف صئاصخ #- راونالا

 تقنطال ل هل :ليق هلا ركذ ةئاقلث و, ثالث.“ .ةنس قاوملا ظفاحلا ىقابنلا تيعش ندا

 هللامهيدهينا ءاجر هتفنصف ريثك اهىلع نعف ردنملاو. قشمدىلا تلخد لاق نيضشلا لئاضفيىف

 اهب تاغ ةلهرلاىلا قشمد نم مث دحاملا نم هوجرخاو هيلع اوركناف هب ىلاعتو هناحس
 ةئاعلث ونيمتونينلا ثو* ةنس ىفوتملا ىنجنب ناقع نب محفلا ىبال هز وحلا ف صئاصخ ن-

 ىنعملا اذهنع جراخ هرثكانكل هل دجو ومهلا لوصاىف هعضو هحارتقاىف ىطويسلا لاق

 ىلببشالا دج نب دج-ا سابعلا وبا هرصتخاو قبساك اوف هيلا مضو حارتقالا هنم صلف

 صئاصملا ىلع ةيشاح ىدادهبلا فسو» نيدلا قذواوةئاق«ونيسجو ىدحا 56١ ةنسىفوتملا

 ةنس ىفواملا ىلا ىنسنلا د نب رع نيدلا مخل أ عورفلا ىف لئاصخ ريت ةروك دملا

 ةريبكلا ةعطقلا ىهو ةيصخ عج لئاصلللاو ريبك باتكوهو ةئامسهتو نيثالثو عبس هال

 ورسخ ريم ةسخنم ةيسراف ةموظنم -7 ىلادلود ناخ سضخ 125- سوماقلا ىفاك ىعللا نم

 لا دوادخنا مانب همانرم #* هلوا ىولهدلا

 © نيئاطخلا لع

 اهتروريص نكمااذا ةيددعلا تالوهجلا جارت“ هنم فرعتي لعوهو باسحلا دع عورفنم

 ىمعهاماو العلبساو هنم اموع لقا هناالا ةلاقملاو ريطاك هتعفنمو ةيسائتم دادعا ةعبراىف

 بواطملاضرفو اطخلاكالذ ظفحالاوأكلذف قفاوناف ربتو ءىث بواطمللا ضرفب هنال هن

 قفتا اذاف امم بولطملا جرذطسدو ىناثلا أطللا ظفحالاو كاذف قفاوناف ربتخو رخا ائيش

 بتكلا نمو دحاو أط اهجاركسا نكما ةيسانتم دادعا ةعبرا ىف الوا ةلئسملا عوقو



 4[ باب اه- 4

 ىنال 0 ىدهلا ةنازخ ع+ تاعقاولاب روهشم رمصتغ وهو ةئا#اراو نيعبراو ل

 روّرسلانئاز ر- ةئامعاراو نيثالثؤ#٠ ةنس ىفوتملا تلا ىسوددلا رعنب هللادبتع ديز

 , نيسح نيىلع نسملاىبال هه نيملاعلا تس و كالملا نئازخ رح رصتخع ىرت 5: بطلاىف

 47 ءاهقفلا ةنيزو ءالعلا ةنلزخ زهد ةئاقلثو نيعبراو تس 855 ةنس ىفوتأا ىدوعسملا

 نم هيف دروا لا دلاو هدلبمل ىذلادجلا هلوا ةظعوملاف رصتخم وهو ىراغلللا دهم عشلل |

 ةيكرتلاو ةيسرافلا تابونثملا نم ههه نيريشو ورسخ زهم- مكملا و راث لاو تيدا

 هو> ةنس ىفوتملا ىممكلا ماظن مجشللف ةيسرافلااما قودعمو قشاع ةصقىف تمظن ىتلا
 ردادنوادخ * هلوا ةرووشملا ةسْخ نه وهو جزهلا رءىف اهءظن هثامسجو نيهسلو تس

 7٠6 هس ىقوألا ىولهدلا ورسخ ريم ىظن اهنم تايونث» هباوحىؤفو # ناكشكا ند ظ

 595 ةنس بجرف هما # ىاشكب مثج ارمل دادنوادخ د هلوا ةئامعبس و نيرمشعو سجل |

 1 رورفار شنا هددتس ىهلا ( ع) هلو ىدحولا انالؤم نو ةئقسو نيعستو تب ْ

 * هلوا ىتاهلا هتلادبع مظنو # هودئازداث هدى دادن وادخ # هلوا ناخ فصآ مظنو

 ناطلسلانء صايديف أدتا ىنامركلا ىخش انالواف ةيكرتلااماو 6 هدىدنز مقثعب ادنوادخ
 اهنمو ءارعشلادنع لوبقم ساس اخذ وفو لاا هوخا هلكو هلمعملو دل ناطالمعلا نبدا ع ا

 هن 8 هلوا ىلراح مظن مهندو ةئاهعسل و نيرشعو ثالث 188 ةنس ىفوتملا ىها انالوم مظل |

 ىسراف هك همانورسخ اه هدازديعم ماخذ و هفيلخ مظنو # ناو ءهلواهللا هك ١ هكناوند

 نيسشعوعبس 1/ةنس ىفوتملاىتادم#لا راطعلا ميهاربا نيدمت نبدلاديرؤؤجشلا تاهوظنمنف
 5 مارملاو لالمللاو بجاولاىف مالالا عئارش لصحل ةعماجلا لاصخلا ر»- ةئاقحو |

 تس 565 ةن_س قوما ىرهاذفلا مزح ناب فورعملا دج.ا نىلع دونا هحرش داع |

 لاوقا هيف دروا رييك حرش وهو لاصخلا باتك ,هفىلا لاصيالا ا و ةئاهعلراو نيسدجو |

 بادآىف فاسلا لاصخ - هلئالدو هقفلا لئاسمىف ةمغالانم ,هدعب نمو نيعباتلاو ةياوعلا |

 تمم هللدخلا هلوا رصتخم وهو ىثلاتلا نيسحنب نسح انالولل ه4 فللاو فللا

 لا_صخلا ل: ةمركملا ةكمنم مدق نيح هفلا هنا هيف ركذ لا تاومالا حمو ءايحالا

 ىبأل ه4[ ةرخؤملاو ةمدقملا بونذلل ةرشكملا لاصللا زه9- ىلا ساكن ال ه4[ ريبكلا
 رصتع وهو ةثاعاكو نيسجو نينثا م8668 ةنسىؤواملا ىنالقسعلا رح نيىلع نبددا لضفلا

 ١ باونا ةعب راىلع بتر حلا هل هللدجلاو هدج-ا حفلا ضعبىفو بنذلارفاغ هللد1لا هلوا

 رذ ىبال 4: ةيفنملا عورف ىف لاصملاا 1©- راثآلاو هيف ةداولا ثيداحالا ىلع ةلقشم

 قوةئاعلثو تس *:5 ةنسىوتملا جفاشلا رع نيدج حرس نءالةيعفاشلا عورفىف و ىموسرطلا

 ىدحخا م١ ةننس ىقوتملا ىطرقلا ىكلاملا برززب قب نيد ركب ىبال ةيكلاملا عورن

 ناببلاب هاممولو لاصاخاو ماةالاب هاععو لوصالاىف ةذم هلواىف ركذ دلحم ةئاثلثو نينامثو

 نب ىلع نسما ىبال -هق اصخلا ري اذكنع ناببلا هلودب بايلا محرت هنال ىلوا ناكل

 ىدهم )



 ةكا د ءاللا م

 نيئزلثو عست ٠١9 ةنس رمصم ايضاق ىفوتملا نورا قاضرب فورعملا د نءىلع انالول

 ةنازخ 15- هيأ راضقالا ةنازخ رمح ةدب رجلك ناونع هدج- ئذلا هللذحلا هلوا فلاو |

 ىناللا ىناج رولا د# نب ىلع نب فسوب بوقعي ىبال تادلحم تس 6: عورفلايف لكلا

 مث نيعما_جلابرث كاملا ىقاك أدب با_دصالا تافاصم لحب طيح باتكلا اذهنا هيف ركذ

 كلذ يغو لئاشملا نويعو ئواحطلا حرمو جركلاو ىئ11و دار نب در ع كاد

 ةيلالخا ةنازاخا 1 ةئاهسجتو ناسفعو نما 659 ةنس ىكص الاد ع مون هناددا قدا

 ىلع 0 وهو ىدنو 9 راللا حاتفلا درعل 1 صاوأالا ةناز 4 + --] ةيفنللا ع ,ةق

 لوالا اذكه هاون بدانرتو خ ا ءاميكأ | كالم تو 3 ادج هلوا ةعاخو باونا 3 ك.عيس

 رولا راسو ةحافلا ضاوخو .ثلاثلاو تاوعدلاو داروالا ف ىاتلاو ةيعداللا سارت و
 ليس سداكتلاو وىدعلا د عقد ف سماسااو فورااو ءاوعألا صاوخيىف عبارلاو

 ه5[ عورفلافف تاياورلا ةنازخ رظذ- تا_ههلاىف ةمتاللاو ةزاهطلاىف عبالاو برالملا ءدإ

 ىذلا ندا هلوا دلعع وهو ثا رسكلا نم نك ةيضقن نك الآ ىدنهلا ىلا نكح ىداثإ ١
 تاناورلاا تدعو لئاس كلا عيجىف هرع ىنفادهنا هيفركذ ىلا ناببلا هلع دعو ناتسنالا قاخ

 نبرهاط مامالا مشل يي ىواتفلا ةنازخ ظطَح تادابعلا فرشادنال رعلا تاقكي انضاو]|

 ةصالإ يي ةئامسج-و نيعبراو نينثا ه5؟ةنس ىفوتأا|ىد> سنلا ىفئلا ىراخلا دج

 ىلا ركب ىلإ ندي ندجال --1 ىواتفلا ةنازخ ع دوجولا يلق ريعم تاك وهو

 ا ناذالا ندعمنم هرهظاام ددعب ادج هللادجا هلوا دلع وهو ىواتفلا عمت بحاص

 مامالل ه8[ هقفلا ةنازخ 185- لئاسملا بتارغ اف درواو ىواتفلا نم هعج هنا هيف ركذ

 وهو ةئاغلثو نناكو ثالثعرم»# ة؛نم قولا قزنحا ىدنةر عملا هيقفلا دع نبرصن ثيللاىا

 راك طنا هعارشلا ساد لإ ءدوذدم دعا لكاس هيفعج نيملاعلابر دادنلا هلزوا هك

 هي[ داوفلا ةنازخ رت- هلاونم ىلع قتلا بحاص صا جست مث تلاد د

 نيعيرا 45٠ ةئس ىفواملا ىتافولا ىولغملا دو نيد م عي لئاضفلا ةنازخ ع

 نيتفملا هلازخ رد ىتأي هه وهلاف حابصملا حش ىف فئاطالا ةنازخ رح ةئاإابهعسناو
 ىناولا حرش ىف: ىناشلا بحاص ىلا ىناععما دج نب نيدح ءامالا مشل هيأ عورفلا ىف

 نيدلا ميكح ةراشاب هفاص هلا هيف ركذ خلا نيركاشلا دج. هللدلا هلواركد دل وهو

 ارك د ىوطأفو نر تكا رادو نيم دقتلا نع ىورصح وهام درواف ىسومانلا ىلع نبدع

 0 ةيريهظلاو ةصالخلاو ناخضاقو ةيابنلاو ةيادهلا نم تامالعلاب ىنتك او فالتخالا

 زخ وح ةئامعبسو نيعيرا 75٠ دنس مرح ىف غرف و تاربتعملا نم كلذ ريغو ىوا_عطلا

 ه1 ةنس ىفوتملا ىفنملا ىراخلادجلا نيرهاط نيدلا راكفا مامالا ع 67 تاعقاولاا

 خ ©8- هتجابدىف ركذاك ةصالحلا باصتلانمو هنم صخ ةئامسجو نيعبراو نينا

 221 قولا ىنملا ىنطانلا 0 00 ندجا مامالا مشل م عورفلاىف تاعقاولا

 (تبان) هوهتا زق كر مضت قم



 ه1 باب 1ي- 53ْ

 نع لئاسم ثلاثلاو ىعملاو مكملاىف قرف اميين و ارهاظ ناتياشسم ناتلكسم نوكتنأ

 نيد هللادبعىبا ا 8, ءا دنالا مخ رح لمأت ةدايزولا اهجا رععسا ىف جاتحتو مهفلا

 هللد+ هلوارص:وهو نيثاموزنيسخوسج هه ةنسىفوتملا ىذمريلا ميكطاب ف ورعملا ىلع

 ةقار راها هيف م: ءابدالا بتكنم ءافطالا ميدنو ءافرظااعدخ رقتنح حلا نيملا-علا بر 0

 حوا اىذلا رادع هلوا | سك سمع ىثا ىلع بنر تراطد لزهو ةماف مكحو لاكتماو

 نبنح رادرع شلل هي كولسلا ٌئاوفىف كولملا ارخ رفح ةغالبلا جاهنم بدالا ىوذل

 باتك لزنا ىذلا هللد+اهلوا ىضاقلا سايلا نب سضخ سابءلاىبال هفلا سايلاو رضخلاىف

 هلعح ىاملا نجد راادبع انال وا ككاو ةم-سراف تاموافام ع هماث درخ ع حلا هلدع'

 هللاقيف ىالخنلا ةسج نمو مل براقألا فاحزنم هنزوو كنروا تفه باتكنم عباسلا

 انا 0 در 2 انا واو مردلا ند ناطلسلل دك ىافركلا نعش اإل واديك تو ةمايوةنكسا

 ةدئ رخ ويم- هيي لاثمالا ةدب رخلق> ةئايعست و نيعب رال5 200 ىقوتملا ىوسربلا ىعمالب فو رعملا |

 نيعب راو عست 9 ةنسىف واللا ىدرولا نب رفظملا نب رعنيدلا نب زل هه بئارغلا ةدبرفو بئامملا

 تابنلاو ندعملا لاو-١ ضعبىف قابلاو نادلبلاو ميلاقالا ركدى هلوا دلحم وهو ةئامعبسو

 اف تلد 41 دنع اعز راخلاو ملاقالا روص ىلع ةلمّشم ةرئاد هلواىف دروا هنكل ناويللاو

 ايفا رغح نف لها نم سبيل لح رلاناذ عقاوال قباطملا قطانع ديعبلا لالضلاوهو سهالا سفن

 اروماو ةيهاو ارايخا هيف درواكالذ معو 5 واصتلاو شوقتلا راش لع سال هر وصلو

 لوادتم فاكتلا اذهنأ ةيلقعلا مواعلا نع نيلفاغلا ءايدالاو ةبرعلا لها اد وهاك ذا جسم

 لعلو للا بوآلا لياقو بنذلا رفاغ هيدا هلوا 2 هرماقلا لوقعلا باحوصا نيب

 ماورالا نم لحجر ةيكرلاب همجل راو تونذلا نم هلاثماو فيلاتلا اذهناملا راثشا كلا

 نب دمحل ه4 كارفلا ةديرحو كئاوفلا ةديرخ #1- اشاب ردنكسانب ناعم ساقلاب هلقن

 هيف ركذ لا لاعفلا دو | ب بالحي ةيلداعلا بيطخ قشمدلا دج

 هعساب قلعت اعف ىناثلاو ماكللا ةحصنوف لوالا باولا ةعبراىلع بترو اشاد دومحل هفلا هنا

 1 مظعل نم هم زاي اوف 8 رلاو ةيعدالاو متاوذلاو قافوالا نم هبساناهف ثااثلاو فورا 2

 ١ ريزولا نيدلادا_ه© تادلخ )7 رصعلال ها ةديرجو رسصقلا ةديرخ وح ءالعلاو علا

 ةئامسجو نيعست و 0 مهقةيال هند قوتملا ىنامصالا تتاككلا ده نب دم هللا دبع ىلا ةماعلا

 ةءز باتكىلع اليذ هلعجهلا ركذ لا ظافلالا حابشا ىتاعملا حاورا عدوم هللدلا هلوا

 (الادوهو ىلاعثلل ردداا ةعلت ليد وهو ىزردانلا سصقلا ةيمد ليد وهو ريطخلا رهدلا

 ةنسىلا ة_ماخلا ةئاملا دعب اوناك نيذلا ءارعشلا دروا هنا اضيا ركذو يحل نورهل عرابلا

 ا وهو برغملاو ةرزاو سمو ماثلاو قارعلا لها نم ةئامسولو نيهستو نينا جة

 دلع ف تارذلا درطي تايشلا هيعشو تايشلا دوغ ىعتمللا هريضتخو.تادل< سدع وحف

 ( انالول )



 3 نإ ءاملا وح

 3 هيفامل قئاس للا دكا اذ ا سمرقاو تولقدو ىتورعم ريغصلا بايلاو ا َت تف تت |

 عبس ا قولا ىبارافلا دجان دوي نيداع مساقلا ىلآل هك قئاقدلا تءلاشسا

 فرط اهنم لكىف درواو اباب نيس ىلع بتر لا جلكىرب ىذلا هتلدجلا هلوأ دلحم ةئاتسو

 ةئامسج و نيعستو ميس ه90/ةنس ىفهنه غرف وراعشالا و ركحلا و رباك الا تالك وراث .ًالاورابخالا نم

 12 هم وصلا ا صلخا هاعمو قا مح كلا ضئارلا ل 80 01 نب ىلع هرم و

 ىسراف 4 هءانرواخ لح هلا مالسلا دقلا دحالا هللدخلاهلوا راصتخالا و زاحالا ليبس
 ةريس هيف ماظن ناتسهش ةئاعاعو نيعست و نينا /مة. 0 قولا نيدلا ماسح نت 510 م وظنم ِ

 ندهحت ندلاردبل ع: عورفلاىف اياوّرلا ايابخ ر- هنع ىلاعت هللا ىىذر بلاظىنا نبا ىلع

 هللدحلا هلوا ةئاعبسو نيعبرا و عست ال55 ةنس ىفواملا ىجئاشلا ىتترؤلا هللاد علا

 باوبالا نم ا_متاظم ريعىف ىووالاو ىفارلا هركلدإف هيف رذ | دروعت قعيعت لزتم ١ ىذلا ١

 نب ةرج ندلازع فررشلا هيلع كردت-او هلصا ىلا عرف و دال مك 5

 ابا 1ك ابا هاعمو ةئامع امو نيعب مس 8 عبرا م ع قوت ا ىفاشلا ق ةمانلا قسما دجا

 0 ةئامامو نيعسلا مق 3 فو خيقلبلا 0 نيد 0 نيدلا ردو

 نيدلابابش رصغلا تيدا داح ع ا اياقرلا 0 لاحرلاق اهف اباوز را انامخ 1 هيلع

 قوطب مهللا كل 5 هلوا فلاو نيت-سو عسسل 10 قوتللا 6 جافا دجا

 دالق وةريخذلا بحاصك هباخويشوه+> ويش نءهرصصع ءابدا ديف ركذ اهدوقع مظنةعالبلا دج

 ىناثلاو ماشلا لاحرق "لوالا مانسقا ةسج ىلع بترو ناخبا دوقعو ةيمدلاو ةعفتلاو نايقعلا

 مورلا لاجر ىف سماخلاو برغملا لاجرفف عبارلاو رمصم لاجزيىف ثلاسألاو زاخلا لاجرىف ْ

 ريخلا ري بدالاىف هفلؤم ةراهغىلع لد فيطل فيلأتوهو هرثنو فلؤملا مظنىف ةعاملاو |

 نجرلادبع نيدلال الخل ةلاسر <: لادالاو ءابجملاو داتوالاو بطقلا دوجو ىلع لادلا

 تون ىذلا هلل د4 اهلا هتايعسلاو هر دع ىدحا 5115 هس اق وءلا ىط ولاا

 ىزيرقملا ىلع نب دجا نيدلا تت ميل م رشيلا نع ريدا عع ا تتارملاو هسقلخ نيد

 ةدعا_سنب سؤ ريخ م دلع ىف همدقم هللعو مسو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىلا باسثئاو

 ىهو ىلا ىتانرفلا د_سا نب دج ندلاف شال رصتخم هه: ءاهقفلا ةريخ لح ةئاثلثو

 كالملانا هيف ركذ لا نيملاغلابر هتلدخلا هلوا ناحمالا ىنعي رايتخالاك ةيمملا ءالا سكي

 هيقفلا هعجج اياتك جزرينا هلكس ةلودلا رباك ا ضعب ناو ءاهقفلا ىلع ليقا نالسرا نيدلا رْخف

 هلعسف ةيسرافلاب نيكتكبس نيدلا رصان .نبرهاربا ماياىف ةط نب فاسون نب بوقهإ فسوبوبا

 لئاقملاب ءالعلا'ةيرحت كؤلملا ةداع اتناكو_لئاسم لع لعشم وهوا ةلكددلا ناس ءاقدك 02

 أ ةلاو ليصفتو هوج وىلع 2 1 ل كنا لوالا ترضا ةثالث ىلع ىئذدو مهلع نع ارادخا



 هي[ باب رح 100

 | ةدعقلا ىذ قهنم عرفو نا ويلا ل يذ ناعم فو را اىلع بنس ىاثلاممقلاو ناو. اناويد ىاوس

 ا هفلا ّى وزقلا لع هاش مك ةيسراقلاب ناويملا ةايح ةجلرتو ةئامعست و ىدحا هما 0

 0 نيدلالاج ىذاقلل ناويملا ةايح ليذو ءايشا هيلع دازو مدقلا نا ملس ناطلسال

 | ةآيحلا ببط هاعس ةئاهامثو نيثالثو عبس م07 ةنس ىفوتملا ىكملا ييشلا دجنب ىلعنبا

 ىرادكسالا ىدنفا دوه محشلل ةديفم ةلاسر -: حابشالا ةاحنو حاورالا ةايح رف-

 ةايللاب نيذراعلا بولق يحا ىذلاهلل دا اهلوا فلاو نيثالثو ناك ٠١54 ةنس ىفوتملا
 لزانم ضعب نابو دا_سحالاو حاورالا سدحو توملا ىم-”ىف ةلاسر هذه لاق خلا ةيدنالا

 ىرارطضالا توملاىف لوالا مسقلا لوصف و باوباو نيم" ىلع انر داتجالاو كولسلا لها

 ةلاسر 5 مولعلا ةايح قدح ىونعملا سثملاو ىرادتخالا توملاىف ىناثلا باوبا هيفو

 2 فوصتلاىف بولقلا ةايح ر- ةايملا ءامزع ثمحلاىف ايدك ىلذاشلا ىبرغملا د شلل

 بوأقلا ةايح يح ةئايعبسو نيتسو عبرا ابدع ةنس قوتملا ا نسا نب دمحم

 عجج هلا هيف ركذ ظعاولا ىنوايسلا ناخروطنب ىرابلاديع ليقو ىن ضال © ةهظعءعوأاق

 210119 تا الا نع اداهشتسا هف.دروإو ثتهرلاو تيعّرلاب قاعتام ةربتعملا بتكلانم

 همج ةنس هنردا ةدلبوف هفيلأتنع غرفو اباب نيعستو ةعيسىلع بترو حئاشملا تاياكحو
 ه5 اضياهيف بواقلاةايح - ةيفوصلاو ةدولظاىلع دودر هيفو ةثامعسسو نيثالثو تس

 ةايح مح ةئامعست و نيمو نام ه6 ةنس هفلا ىنصالا ىلع نينيسح نيدلالاج مشل
 6 سوفنلا

 0 0 ع وعلا لا تا

 ةئامسجو سج 6٠06 ةنس ىفواملا ىلا زغلا د نيد دماحىبا مامالا مقلامخ م

 نيدلارخثنب هللا دبع ىلا ني دلا ف رس ح رش اهنم حورشدهلو فرحها !عنملح ز قفوب روهشماوهو

 عبرا 945 ةتس مرحم نماثىف امهدحا نيسلعىف ىلما دع_سىبا تناب .فورعملا ىلع نيناقع

 ةضورلاو ىفارلامداخ ع دمأاح ىبا متاح 60 دما#لا ةيحاوت سم ىاوس ةئامعامتو نيهستو

 نيع-دتو عبرا 7و د قوتلا ىفاشلا ىقكارزلانداجب نبدي نيدلارديل 1 عورفلا ىف

 حرش هنارك ذو لا هللا_معنب اندما ىذلا هللدحلا هلوا هلوَس محلا ا لا دلما تحأن

 دخاو ىرذ" الل طسوتلا بولسا ىلع وهو زيزعلا مف تاقلغم حنو ةضورلا تراك دف

 مداخ 8- مداخل نيسحت هاعسو ميو محار خآ ىلا ةاكزلا نم سصت# ىطويسلا نيدلا لالج

 ثيدحلانفنم هنتافلؤم سرهف ىف اهركذ ىطور.سلا لالعل ةلا_سر هه فيرشلا لعنلا

 قداصلارفعج مامالاو لا ناسنالا قاخ ىذلاهليدّخلا ةيفاخ هلوا ىدنهلا روهاسو نوطالفا

 ريبكلا:بايلاهيف لعحه نا ىباطسلا ركذ ةئثامو نيعبراو نامث 1548 ةنس ىفواللا رقابلا دحنب

 :( باول



 ةهس/ هه ءاملا اع

 ومس ند اظحا_طاناف ةيعيبطلا رودالاىلا م اهف عقاو 6 هيلا تالاهطلا دانسان م

 نب هتلاةيه مساقلا ىبال ظحا_هلا ناويح رمصتءو نفاا اذه لها نمال ةعالبلاو ةحاصفلا

 اضرا ىدادغبلا قفوملا همصتخاو 10 نام 508 ةنس ىقوتملا رفعح ديشرلا ىذاقلا

 ه4 ناويملاةايحّرَم- اضيا روكذلا قفوهلل هرصتخمو ثعشالا ىلا نبال ناويللا باتكو

 باتك وهو ةئامامثو ناك مءم ةنس قوتثملا يعفاشلا ىريمدلا ىميع نيدح نيدلالئ ميشلل

 هينيدلا مولعلاىف قةحم لضاف هيقف فنصملا ال نيعملاو ثغلانيي عماج نفلا اذهىف روهش»

 ةمهملا ءاعمالا ريسفتو ظافلالا 2 هدصقم اعناو ظحاط اكن فلا اذه لهاىم سيل هنكل

 ضعبىف عقو هنا كلذىلا ىتامد اعاو هفي_صت دحا ىلئسمل باتك اذه هباتك لواىف لاقاك

 ترمسا)ف سوسبلا برحهبشيام كلذ لصعف سومعملا جذلاو ني ريدا كلام ركذ سوردلا

 هنا كو نما مهلا فورح ىلع هتننرو ناشلا اذهىف باتك عضوف ىلاعتو هناحس هللا

 ترعلا ءاركش نيواود نم اناوبد نيعسنو ةعسنو ةئاموا اياتك نبتسو ةثامسج نم هعج

 رهشىف هتدوس»نم غرفو ايؤرلا ريبعتو خراتلا ةدايز هريبكف ىرغصو ىرك نيت هلعجو

 اذهلو خلا ناسنالا عون فرش ىذلا هللدْلا هلوا ةئاممب<و نيعبسو ثالث الال# ةنس بجر

 ةنس ىفوتملا ىئيمامدلانب ركبىبا نيد نيدلا سع ميشلا رصتخم اهنم تارصتخم باتكلا

 هيف ركذ خلا ناويملا ةايح هلضف دجو ىنذلا هللدجلا هلوا ةئامئامثو نيسثعو نامث 4

 ظعاومو ةيوم راسبخاو ةيعرش ماكحا نيبام عج هلابف نسح باتكاذه هش باتكنا
 هنكل ةبع رارماو ةسع صاوخو ةردا_ تاساو ةراتس لاثماو ةعرا كاوكو 0

 ةايلا نيع هامسو هئيع انه راتخاف هنساحع قيليالام هضعبف عقوو هنك اما ضعب ىف لوط

 تارلث م08 هندس نافشق غرفو دنهلا كولم نم ا رفظمنب ها شدا ريمالا ىلا ايدهم

 نانالل ّرسي ىذلا هتيدخلا هلوا ىقنملا رعنب سنون نيرع رصتخمو ةئامئامثو نيرثعو

 فا_ضاو ىوغللا هانعمو هصاوخ ىلع ناويملانم سصتقا هلا هيف ركذ لا نآو يللا عفانم

 نيدلا تت معشلا صتخعو دو_صقملا ىنعملانع جر ملو بئاهتلا ةديرخىف دجوام كاذولا

 ق>ىف ىواحملا لاق ةئامئامثو نيثالثو نينثا م8 ةنس ىفوتملا ىءافلا دجا نب د
 وعام هيف نا مهوتاو ”ىث ىلا ”ىثنه هيف دارطتسالا ةرثك عم سيفن وهو لصالا

 املا لصالا جات ةمهم ءايشا ىلع هنو ىسافلا هدرح دقو ريك انملانه هيف ال لوخدم

 فلاو ةريقعا تس ٠١15 ةنل أ قوتملا ةمركملا ةكم ليزل ىراقلا لع ىصخو ىذا

 لا ناسنالا عون مركح ىنذلا هلل دخلا هلوا ناوملا ةجمم ىف ناسنالا ةحم هاعم

 نجحرلا دبع نيدلا لالح مهذلا رصتعو فلاو ثالث ٠٠١ ةنس ةكع هفلا هنا ركذ

 ناويملاقلاخ هللدجلإهلوا ةئامعستو ةرسشع ىدحا و١1 ةنس ىفوثملا ىطويسلا ركبىبا نبا

 ناويملاىف ةدئاف ةدايز امهدحا نيرما هنن ضوعو اريثك هوشحنم فذح هلا هيف ركدإلا

 ىمناوت له اهلواىف اري ةغللا بتكنم اطقتلم ناو.للانم هتافام ركذ ىناثلاو هركذ ىذلا

 (نر: ف ح68



 ه5 باب يح 16

 ةروص ىلا محم ناىلا اهرب هلاح غلبو ةرحاس ةارما 7 كوملا ءانبانم ناك هناف اذه |

 نيئحو نيناب ىع لالا اذهىف درقلاو ةلالا هذهنم هصيلخل اعظع الام هنه ثيلطو درقلا

 ةداح# عمال ىف هلاوش رف م لاومالا نم اق هلحال اوعجو 0 و هيلع نوقرإ ةماعلاو

 لاومالا كلت عا نم غارفلادعب اوبهذ مث سانلاعم ةعّلطلا ىلص مث نيتمكر املع ىبصف |

 ناسا هذه فدك ف غلاب |

 © ةيعرشلا ليما بع 2

 با:5 اهربشا انتك هيف اوفن_ص دقو ضئارفلاك هنونفنه نفل هقفلا باونانم باب وهو

 مه

 نيتسو ىدحا؟11ة:- ىقواللا ىلا فاصخلابف ورعملا رع نيدجا ركبىنأ مامالا 3 ليملا |

 نجر اادع ىبال هه لح - ةدابملاو ةهوركملاو ةهرحملانم اهماسقاو ةيلاغمأل ةعفادلا

 رغم ريك ةئاعلتو نيسشعو ىدحا 01١ ةنس ىفوتملا ىوغللا نسا نيدمح ديرد نءال ظ

 ةئاقلث وةرمعع ثالث | مةنس قوتلا ىوحلاىدب يلا سادع ند هلل دبعىبال هه لي |

 3 ناوملا لع 0

 هعوضومو اهراضمو اهعفانم واتا و تاناو.اعاونا صاوخلا وحا نع ثحاب ع وو |

 ىوادتلاهنم ضرغلاو ثالذريغو ىاطلاو فحءازلاو ىثاملاوىرحلاو ىرلا ناويحا سذح ا

 بئارغو اهلاوحا بئاحي ىلع فوقؤولاو اهنابضم نع بائنتحالاو تاناويملاب عافتنالاو

 ىبرعلاىلا ىتانويلانم قيرطبلانبا هلقن ةلاقم ةرسثع عست سيلاطاطسرال ناويملا تاتكو

 ربغلا ناويملا تعنىف تاتكاضنا اوطسرالو ىب رعلا نم دود>ا ادق العن ايناب رمد دحوب دقو

 ىرصبلا ظحاجلا رحبنب ورع ناقعىبال ناويملا باتكو راضملاو عفانملانم هيفامو قطانلا |

 تادارطتسالااهف ئأن هفيناصت كلاعو اذه ه.اتكىلع فقونمو ىدفصلالاق ا ة ريا ند ا
 - 5 . - أ

 همالك نوصغىف ام ضرعي ىتلا تالاهطاو اهلا لقش ىتلا تالاقتالاو اهدرطتسا ىتلا |

 0 ك0 ف ادام لوقا فراعلا هكراشس نم هيلع نيعت امو .تددالا مزاياه لع .ةسبالم دان |

 ( نم ) 0

 | تاسويلم وحن ةسيفن ةسبلا هيلعو كولملا ءانبا هيكربام لثم بكم ىلع ادرق ةرصصبلا عماج

 راش كما فراخ كا وح ريد حران اضراةءاكطا هده رك ذَّتلق ةريثك هدهلاثماو ا

 | ةمئالاسعث حرش اهنم حورش هلو ةيفنمللا تاقبطيف ىميمتلا هركذ نيداعىف وهو نيثامو |

 | نيد باتكاهنمو هداز رهاو> مامالا حرشو ىمدخرسلا ةمثالاسءث حرشو ىناولخلا |

 | ليلا هيفاو 1 كالذ ريغو ىيوزقلا متاح ىباوق ريصلا 0 ىلآو ةقارس نباو ىلا ىلع

 | 5 لح م نّسامو نيسشعو مناع لل هن ىنوتملا ىاشلا ىبتعلا هللا دبع نب دع

 يي
 | ربجبجبج حس كك

 ا هعقانمو ةعدابط هيف 0 سينا رقومدل ناويحلا باتك اهنم ةيمالساو 3 دق عك هيفو اهلاعفا

 ا



 4م م ءاللا

 0 لاك مشناو ناكلخ نا م هيف نسحا بب نع تاتكوهو ةئامدجلو نيعبراو ا

 جا داب هند اهقلا ةيرصصبلا هس اجلا فرع هتساج-و ىئرصتب ءلا نا نب جرفلا ىبا نا ا

 ةساجن رح هكشلا هاج امو مات قا ةسامك ىه ادضت ا الا هذهو ةئاعسمو نيعلر راو

 | وهوةثامتراونيءعبراو عملا 219 ةنس ىفوتملا ىرعملا هللاددع نب دج-ا العلا ىنال < حارلا

 | نئانرمملا اع سا رك :نيعب زا ىف ةيشايرلةساتحا ضقي حست هلوةصاخ ارا مد سرا رك 2

 حث ىفةياج مق#- ئط ويلا نيدلا لال ةل وادتملا ظافلالاريسفتىفةلاس ره: ةساهل ا و- ىطصملا

 ١ دندن دلا ديشرولا ديون هةيسرافةموظنمةغل هانت ودج لح وا ولا ىفىتأي سه ةياقولا |

 لح رهريغ ةياعمو ليعيش و ك0 5 ىو عال طا وطو اان ف ورعللا ,علا لولدي نا ا

 سفنلا لاوحاىف ل ج قو رهاولا دوقع ىهاعم | ا 5 نس دار ناطاسال ماورالا نم

 نراخلاو ةعماللاثداوطا و ءاخل ا ىف هنا 0 0 ءاخخاب مك راووخملاو هي سيفن |

 ىطوفلا نباب فورعملا دجا نب قازرلا ديع نءدلا نايك يأ ةعبا_سلا ةئاملا ىف ةعفانلا |

 | مايالا ىدمروهدلا تداو> :- ةئا_معيسو نيرشعو ثالث 7/2 ةنس ىنواللا ىدادغيلا

 | نب يه ىلع نبال 4 نامزلا ثداوح رح نيسلاف ىنأي كولتنلا ليذىف هي: روبشااو
 | فورا تيتر ىلع تادلح سكن وهو ةئاتشو نيتالث 20: ىردا ا 0
 ىثرقلا ميهاربا نب دمحل هلانياو نانكيعالا تايفوو هئاياو ,نامزلا ثداوح 1282

 هيف عج راطعلا نب يحيل ه6 را-لا رقعيف راطعلا جياوح رق ىصخلا نباب ف ورعملا

 ماهالل ةءارقلاىف 2: ىنامالا زرح راصتخاىف ىناعملا زو> ري ةح نب اوكهىف هعيطاقم

 روح يد ةئاعسو نيعبس ءنينثا ا/”؟ ةنس قوما ىئروخا يلدا تا هللادبع نيد

 ا مهاربا نيدمحم -1 ماس اق ةظقيلاق مان الا ريخ ةيؤرق مايهل ىوذ 0 مايكلا ا <60 2 . حس كد ١ 2 1 ءار 2

 نه ضايحلا قمح ةئامعسلو نيعيسو ىدحا هللا ةنس ىفوتملا ىناللا هداز ىلدحم فورعملا

 ا

 | دج نيدجلا نيذلاس 3 ميلا ةقن> ىلا بقانمىف 1 عر 6 سال ماع بوض

 راطع ع م واظن هنا د 7 م هما ردد رح مح فن !او ىدحا ١1 ةنس ةّثلا ىدناو كلا

 درو ا ةددللا اهم هناعشو ن رتعو عيس ةنس قوتملا ديمشلا نيدلاديرف

 ١ زارا ةريح م ىعملا ملم نب زب زعلا دبع نسما 0 م نارقلا قاح لاق نم

 4 ءالقعلا ةريح ع دة عسل و ثس 0 ىنوتملا ريزولا قاولا ريثيلع ريد ةسوح نم

 ىئقجتالا مهاربا نيدلا جان اثال وأ 8 5 كدرضو

 #* هيناساسلا ليما لع 0

 ل و عفان ل يلج ققاشحالا قئر 57 را ع لاقو را ع عوز و نم ريخا وهاهركذ د |

 كالذ باعك ا ىفاهلها دقتعي ن نابةدلماا كل بساط ىزب ةدلد لكفف ارد اهرسشابىذلاولا ومالا

 ىف ىأر هنأ همي ىكحام اما مرض نع لوةعلاز :ترومايماوعلا عادخ فن ولات د 0 6 ريع

 ا كل تارشفلا هردأو راتك ةراث وطاعاولا رز نور رات ةز زانو ءاهققلا ىز نوراتح ةراثف ىزلا ا



 ْ ةاَكعاَس اوضؤروهيلع اهءايدا لبقاف ناهمص | ىلا هلجو كب نفظف روب دنم نادي لذاوعلاوا ا

| 1 
 001 0 مك

 ىع نم مهم و هنا عاركذ ىنع نم مخ ةعاج هسيشدقو رشا و عاشمم هانعمىف تكلا نم

 نيعسلو سو *قم ا قوتلا ىركلا هللا كديع نب ندا لاله وا هح سش نمخ ىتاعملاب |

 مجفااوباو نيناهو ةرشع عبرا 3١3 ةنس ىفوتملا ىورهلا مدآ نب دمت رفظملاوباو ةئاغلثو

 مساقلا واو قلع حرم هيف ىنتك | ةئالت و نيهتناو نشا 759 هسا قوما ىَح نب ناعع

 أ ىفاكسالا بيطاعا هللا دعونا وةئامراو نيرشعو عج 1-2 2 0 3 ىوسفقلا ىلع نبدز

 قوعللا كاع نب قع نب نسكاوباو تو و ىتو الإ كش ن ل عاكعسإ نس لع سلعأ ةكال راو ن سنع , ىادحلا 501 هلا قولا

 1 نب رع ركبوناو ةئائلثو نيثالث و سجل 526 قوذملا ىذمالا سدنل نب نسح و

 أ قتلا املا دج-انب هللا دم - لضفلاو ا وهئام“ثر راو ن راعمس و م ا 5 قولا ىلوصلا

 ًِ 6 0 | نيناعأو عبرا ه85 ةنئ_س قواملا مهاربا ن هللا دبعو ةئام؟#راو نيعيسو سدّ جالو ةنم

 نومها راوةئامعب راو نيعيسو سج ةا/ه ةنس ىقوتملا ىتاماسلا دجلا نب هللادبعو ةئامسجلو |

 ىلعنب ندح ىلعوباو ةئامهجو نينامثو عبرا ه85 ةنس ىقواملا ىلبشالا توكملا نب دح
 رضع قوتملا ىو ىطساولا دج نب مساق ضن وباو ةنس ىقوتملا ىودلا ىدابارتسالا أ

 ْ لعالاو هئاماجو يل اا 6ه؟ ةنس ىف وتملا قبلا ىلع ن داو ه دسم ا باو 0 |

 س+ قوه و ةئاج راو نيودسو ثدس الك هنانلا قاودملا ف ءريتلا 0 نب فدو ج جاخعاوبا

 اةدانإ ةناعت وأ ةرمثع تس 115 ةنسا قاوتملا ىركعلا نيسح نب هللادبع ءاقيلا واو تادلخت

 قوتمللا ىزيربتلا ييطخلاب ريبشلا ىلع نب ىحي اب ركزواو هب ارعاىل 1[ دق صدقا مك حرش

 اهحرشمت رعشلا نم ةعطق لك دزواف اريعص ع الوا حرش ةئثام_سجحو نينثا ه6م9 هس |

 | غلب الىذلا هلئادج- دعباما طسوت1لال واو ايف وة:سمالد وط احر ح رشمن اتدب ادب امان حرشو

 نيرشعو ىدحا 171١ ةنس ىقواملا قوزرملا دع نب دجا ىلع واو ا نوفصاولا هتافص

 كلوا و اناا هلعاع ! ريع ناستالا ىلا يه دج هلو نوزندم نيتعم هححازشاو ةئانعترااو

 ىنج نبا هيف رصقام هع هلم> ةنس ىقوتملا كيمدلاىباناب فورعملا ىلاحا سم نب روصنم

 ا روم هام و ةيابعبس و6 هرزع عب را 5 0 قوتملا تتاكلا ١ ري كك اع ديعس وأ اهرث ردو

 ْ ترد نادم ا را دال ع 0 1- هو 3 ل كل ل ال

 ىساسسلا د2 نب فقسول جاخلاىبالو ابان ردع ةعبرا ىلعستر ةئاعتسو ىدحا تا م ىقوتملا

 ْ لاوش ىف سنوت اهقنص ندلعىف ىهو ةئاقسو نيسو-و ثالث -ه+ ةنس ىوتملا ىسلدنالا

 أ املهاح برعلا راعشا نم ةتديعدااو هراتخا 8 هيو ع ةثاعسو نيعيراو كك 1 0

 تدب رك تنزف سأادنالاو قرسشلا لها نم نيثدحلا راعثا نمو اهيدل ومو اممالسا و اممرمضحم و

 | نينا 655 ىف وا لا ىوغللا ىولعلا ىروشلا نا! نب هللا ةبه تاداعسلا اذاو مام ىلا

 ( نيعبراو )



 مع - ءاحلا يدع

 | اق 3 ا تاكا نذ مك 00 ديناسالاب هيف لاطا 0 د 7 در ميدقت

 انسح اراصتخا ىزوجلا نب ىلعنب كك جرفلاوا عشا هريقتحلا كادر هعرشرا

 ده فم 1 تا يد رادصتخاالا ق زجواف ءامشا ةرسثعب هيلع دقتناو ةوفصلا ةوفص هاعمو

 اطسواكلسم هراصتخاق تل ىيسالا ن عل نب لع رايخالا 3 بحاصن ا مث هم وودسر ا

 راكم نب مهارب 0 م هتاقيط ىف ايلوالا ل م هر د 1 عا مارت ةدايز عم

 | 8 لادالاو ءابجلاو ًاماطقالا ىف لاحرلا ةيلح 8+ ىطو.ي_لا نيدلا لالج مسلاو

 1 وهو 3 ىوتملا ىعاش سف | محم تايتكوهو فلاؤ نام هكا ةنسا قولا عاشلا لاثلا د31 0

 ص او قبب رمس ااه. > قي ىلا افانصا رايخالا هدايع قاخ نأ ارج هلوا باولا 45 الث ىلع

 ناكشن: نك ىدلا تاطلا ىلا يملا نب رضاخانء رع صفحىبال 8: نيبرسندلا

 ىدرر ىرغل ناموا ن ذا كاك مهيأ تاءانصلاو ءاعمالا ف تافصلا ةيلح -- ىرسند

 ا تبتكفق فوراس رن ىلع اراعشا هبق عج ةئاعامو نيعيسو عبرا // 0 ىقوتملا خرؤأ ا

 م دودملاو روصقملانيب قرفلاىؤفدوقعلاة يلح نع الثم ءاطلاف رحىفليالا ل وطب قلعتام
 ةئامس ونيعبسو عبس هالا/ ةنم ىفوتلاى وحلائرابنالا د2 نبنجرلادبع نيدلا لاك ميما

 ميشلل 7 ءاهقفلا بهاذم ىف ءالعلا ةيلح 5 ريظالا زعلاىذ هلل دعا هلوا سصتخم وهو

 ةنس ىفوتما ىرهظتسملا فورعملا يعفاشلا ىثاشلا لافقلا نب دج-ا نب دم ركب ىنا مامالا
 قفاوإو ىناسعلا هللا روظسملا هكفيلعلل | كياص 11 ا رهو عيسس ه7

 لكيىف ركذو ىرهظتسملاب باتكلا اذه بقلي كلذلو هيلع عمجملانع لدعو هلعفام
 | ةيلح ردح ىرهظت:_سلل حرسشلاكوهو دقعملا فنص مث ةمئالا نيب مقا ولا فالتخالا ةلكسم

 | ءام ركلا ةيلح »+ سراف نال ا ةيلح ا- ءافلاىف ىتأي 0 هيلخل ىف جمفلا
 ىبال م رعشلا ةعام دقق ها ةلح 6 ىعلاملا ديعلا ىلا نب ال ءامدنلا ةعمو

 نيدلحيىفوهو ةئاقلث وينام ونامت مر كيس 00 ىع "ا 0 1 نسا 0 5ظ0- ىلع

 نمؤملا ةيلح - ىمارلاد# نب نسح مج 5 حادملا ةيلح ز8:- ةريثك بادآ ىلع لقتشي

 0 ىقوتملا ىفاشلا ىنايورلا ليعامسا نب د>اولا ديد ناحل ىبال عورفلاىف

 | .كلام تهذم قفاوام امم ة ريثك تارادتخا هيف تاطسوتملا نم وهو ةثامسجلو نينا

 فلاو عميس ٠٠١ ةنسيىف ههظن ىناقاخلل هيي ةيكزلا تايونثملانم ةيوبنلا ةيلملا ٌرييتَح
 |' نيثامونيثالثو ىدحا ”خ١ ةنس قوتملا ىفلاطلا سوا ْنن بييح ماك ىبال ههيإ ةساجلا

 بدالاو ىلارملاو ةساّْللا ةرسشعباوناىلع بترو ابرعلا برعلا راعشان ٠ هراتخاام هيف عج

 | لوالا هاب رهتشاو ءاسنلا ةمدهو حلاو ريسلاو تافصلاو تافاضالاو ءاعغلاو بيبشتلاو
 دصق هلا همي بيسو هرعشىف هنم رعشا هراششخاىف ماعابانا اولاق برعلا ةعام# ةساجلاو

 افولاونا هغتعا نادهه ل دالق قاوغلاد ر داعو هزاحاف هحدخ ناسارح وهو رهاط ن هللادبع

 سسو كلذ ماهانا مف قب رطلا عطق مظع عل" عقودقو مونتاذ حجماوهمركاو هلزناذ ةمث-نا

 تاعك" يعم ردشلا قن تكا ةسج فاصو ام لغتشاو اهعلاطف هيما ةنازخ هلرسضحاف افولاابا

 | دروو مهلاوحا تريغتىت>ح هب نونضي ةلس لآ نءازخىف ةساخلا قف تايشحولاو ةساجلا



 | ىوعلا ريصبلاب فورعملا 'فسوب 5 دجا هقيقر اهحرشمأ ةعل دب هموظنم ىهو 0 د

 ةيلاخلا للملا ]مح هه لالا ةملحو لامكلاة رح - ةئايعبسو نيعبسو عست الالك ىقوتملا |

 726 ةنس قوتملا ىددنالا فسو نيد نايحىبا ن.دلاريثال 7 ةيلاعلا ةءارقلا ديناساىف |

 ا نذدلا قرشا ىمراف هي زغلملاو (_عملا ند ّق زرطملا للح 1 ةئايعيسو نيعبراو سج ا

 ىانتودج-زا دعب * هلوا هب 7 و ةثاعاعو نيسج مه٠ ةنس دودحو 0 ىدزريلا ىلع

 ْ 00 تاي واح لح اههر 0 1 0 1 ”اباىف لح دس 00

 نب را ع كارو 0 م - 0 اب نيعرس و 57 ف 1 تادابعلا ىف | ا

 | نيرا دنا لان ريبك وهو ةئاثلثو ةرشع ىدحا 1١ ةنس ىقوتملا ئزارلا فوسلبفلا ايركز :
 16 هقول مايعلا سعملا نيهّللا دبع ساب اعلا ىبال هت رايخالا ىلح --- ادلحم |

 | يح ميشلل - لاوحالاو فراعملازم اهنه رهظيامو لادالا ةيلح لمح نيدامو نيعستو |

 | هوه ةنس اك ارك ا مهيلاام ىلع هللدهلا اهلوا ةلاسروهو ىبرع نيىلع نيدحم نيدلا |

 قدصلا دلاح نب دو ىثيملا هللادبع دعىبا هيبحاصل فئاطلاب ةئامسو نيعستو عست |

 | تس 505 ةناس ىفوتملا ىفاشلا ىوونلا ىرمنب فرش نب يح اك نيدلا يع مامالل |

 ةكدسو عائل ىلع لشم دلعىف ىوونتلا راكذاب رورشم ديقم تاتك وهو هئاعسو نيعبس و

 ل113 قولا ءونلا نه ظاقيتسالا لوا نم ةياسنالاورومالاركذ م رثاذلاب هنفأدتب!.ابابنيسجو

 راك دالا لع هنانرلات اح وتفلا هاعم وفلا ونيس و يس ١ ١ ةا/ ةنسقوتملا 35 ىملا نالع | ا

 راك داهاعم و نيتسارك ىف هصم1لل ىط ويسلا ركب ىبانن:نجح رلادبع ها 3 هو 2 دوو :1 |

 | نبرسشعو عبرا 755 ةنس ىقوتملا يفالا ىلهرلا نيساا نيدج-ا نيدلا باعبش ميشاو |

 نيعبسو تس الا/5 ةنش اهتنع غرف ةيسرافلاب هتجرت مجاءالا ضعبلو راكذالا مص ةئاماعأو

 | رابخالا فاحتا اهامس قشمدلا نولوط نب د نيدلا سم معشال تكن هيلعو ةئا_معبسو

 / ةياح زل 2 راونالاب هبايحابولق الم ىذلا هلل د ااه وا لوقلاب قيلعت راكذالا تكنىف | ١

 | ةلاسر عي راصمالا لئاضف ىف راصبالا ةيلح 12- تادلع رشع هه حيراتلاف رار" |

 هيأ ثيدحلاىف ءايلوالا ةيلح - سمت نيدالا ةيلح د ىراصنالا دع نب دع ميسلل
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 مذ دلع ةئاممبراو نيثالث 4٠ ةنس ىفوتملا ىنامصالا هللا دبع نب دجا معنىبا ظفاحلل 0

 | ةباككلانم ةعاج ءاعمإ نمكتي ربتعم نسح با_تك وهو خلا ناؤكالا ثدحم هلل دجلا هلوا |

 مهمالكو ممتيداحاضعب و كاسنلاو ةفوصتلا ونيققحلا مالعالا 0 الازم مهدعب نمو نيعب انلاو

 ١ هنم دافتسالثا الاسرا مه اوسنم لعجمت بدئرتلا ف ةرمثعلا ماع" ىلا ءافلخاب كلذ ردصو



 لع نيدلاع الع يشل ه7 هك[ زونكلا عتافمو زوهرلا لح و خلا مف ىذلاهتيدحلا هلوا |

 ا هه ءاذلا اع

 | مقوم ىف نيثالث لكاالاؤس نتعب .ةئاشلل لللع :لقشم ا يصنع رهو رولا يوكل ار
 ىلاعتو هناكس هللااهفرش ةمركملا ةكم مر>ىف هفلا روبشلا ةدع ىلع اعتوم رقع انثا نوكيف

 | معا 2 ةءارقلاف زومزلا لح مح م .للا ةلثسا هللاشو فلاو ىدحا ٠٠١١ ةئس

 | امهالازومر لح يد ةئاقسو نناعو 1 8/8 ةئس قوتملا مصملان اردن نببوقعي مامالا

 | ناهريوجشلا هيأ رمهلاىلع ماشهو ةزج فقوىف لعرلا لج زقتتح ىعلاز وك كفو
 ْ هارد 1 ةئاماقو ني_سجو ثالث الو ةنس 1 ىرقملا رك ىسوم نبنيدلا

 ه7 نابلاو ىتاعملا لعيف ناخادوةع لح 18ن- ىنأي ا 0 رصتخع حرش ىف لقعلاو

 لينا نب ميهاربا نيدمحل هي[ لكلا ةلئسسم 00 لدفلا نويع لح رهط نيعلاف ىتآي
 4 عامنا لح ىف عانقلا لح وع هوس نئءابعسلا و نيءعيسو ىدحا ولالا ةن-س قوتملا ىلخلا

 ا عمت ندوب هس قوتملا قش ثمدلا ىرازفلا ند را دبع نبمعهارب ١, نيدلا نم مامالا ع ْ

 ا وهو دنعتلاد نيدلا الج ريمنب نسللاىبال هي لدتالام لح تتح ئااعبسو نيرشعو
 | لح 18-هركذ قبس ه4: تاراشالات الكشم لح 25 تايضاي راند لاكشا ةدعىف ةلاسر

 ا وهو هردانإ ىاطلملا ىارسلا عم ىورقتالا هتلاروننب عاججشل هي ضئارفلا ىف تالكشملا

 ظ نيتسو عبرا 915 ةنس هفلا ابابسشع ةتس ىلع خ آلا مالعلا ملعلا كلملا هللدحلا هلوا طسو دل

 | تدالاف تيمكلا ةبلخ ريح ىلا ىأي تع تلا ف رجوملالح رح ةئامع

 | مهو ةنسا قوتملا جاوتلا نيكل ند نيكل ا تاير ة-ةلغتملا 0

 ظ
 ا "اه زالازو ةعالخاو ىهالماو قاغالاو هبادآو ساو قاسلاو مدنلاو را فاصواىف

 | رورسدلاو روبطاالوا ناعم ناك ءوضلا ىف ىواخعلالاق رخل امذو هد وتلا ىف ةعاملاو "31 اوفلاو ا

 بلط 5 هلع ىعدا ثيح ةن# هبيس هلتلصح لب هيلع نوريخلا 0 رولا فصوق

 | ئاهالا 43 ناعم اياتك تاص ءارعدشلا صضعب ناذ رهد دعل ثالذىلع ىزوح دقو هديغف هده |

 | قوس لدلك للا هعفد هنانّذع ٍرظ ةعب رطب هلع ىلإ هاص واوجردو تدنم وعض هيف عج جاو الاى |

 | هداءا مث هنومضم لعو هلمأتو هذخاف هيلا لصو ىتح لالدلا رادف سااج جاونلاو تعدل

 دنع رييعم ديقم تاعك وهو ةلحارو لوقا 0 ١ كلب ىحاو :لا داكف لالذلا نم عجريساف 2

 ةحراطملاىف ةلضانملا ةيلحو ةلضافملا ةيلح 2 بصعتلاو دس هناق همل ةريعالو ءايدالا

 | :٠١ ةنس ىفوتلا ىلخلا النملانئاب ريهثلا دجان. مهاربا نيدلاناهربل. تي[ ةلسارملاو |

 | ةيلحىف ىنتقملا ةياح :- هرمصع ءانباعم هتاحراسطمو هتاب ودم نلف مج فلاو نيثالث

 ةئامعبس و نينامثو نامث ال88: ةنس ىفواملا ىطلملا دحنب اك رمس نيدلانيز مشل هه ىطصملا

 ريخ حدمىف ىرسلا ةلح ردح ىوختلا ىسرا_فلا ىلع ىبال ه5 وحلا تادبلملا [قتنح

 نينامث 76٠6 ةنس ىفوتملا ىعالا ىودتلا رباج نباب فورعملا دج-ا نب. دمحل -هأ] ىرولا



 ١ 10 5 رخ 1 9 5 د 8 0 هلا ه 0 10 خلا مهللا كرد لح هلوا ةلامسجو

 | دوعسم نب د وح نيدلا بط ةمالعل اكراكالا هح رس روم نام وهوةثامسج ونينامتو نينثا ورث” ظ

 مهيللا كلا ربس قارثالا هلوأ ديقم 0 ه> سو ةواوعبس و ةهرع 04 ٠ 0 قوتملا ىزاريثلا ا

 ردشنالن م لئاقلا اذه لعا لوقا فيرمثلا عرسشلا ىلع اهقربطت نكمال تاك حرشلا اذهىفليقجلا
 لضافلا حراشلا دنع قيفوتلاو قءبطتلان ال ناكمالا مدع هل ردق مدع نم مزايالو اهقيبطت ىلع ا

 ْ 56١ ف دودح ىقوتملا ءركلادع ان ال وأ ةيس راقلاب هسا حرسشلا ىلعو نيه سا هلاثماو ظ

 ةيكملا عضو ل اضيا 2 07 1 ب 0 كيفك 0 دا

 ةثاعسو نب رشعو مت هب ةنس ىف 1 ف 8 58 ىففاشلا 0 كفو 1
 د نيىلع نسا ىبا نيدلا مين ةمالعال ه7 نيعلا ةم>> 2 ىهلالا علا نم انرط ا ْ

 ىسوطلا ريصتالادلطت ةئاعمو نيعيسو سجل 51/6 ةنس ىقوتملا ئيوزقلا ىناكلا نا ربيد ريهشلا |

 | ةبلطلانم ةعاجنا هيف ركذ حلا دوجولا بجاواي مهللا كنا“ هلوا رمصتخم نيتم نتم وهو
 | ةلاسرابلا فيضينا هنم اوسقلا هنافيلأتنم قطن و نيد نسل لير ةضوم وعرفنا ١
 ىراكلاك ريع ريهذلا هاش كر 3 ندع نيدلا س ْث انال وم هح رشم باجاف ىجببطلاو نيل

 ىلا ىثشاوطا هيف درواو ا لوقعلا تأ ود رطاف هللادج دعباما هلو | احوز# |ديقم كك

 اذ_ه ىلعو اهعجاب ب تامكلا اذه ىلع ىزاريشلا دوعسم نبدو# نيدلا بطق ةمالعلا ام

 | ةرشع تس 815 ةنس قوثملا ىناح را دم ن ىلع في ربخلا ديشإاا ةمداعلا ةشاخ حرغلا

 11 1 4 هللا وحلا ىزاريشلا دوما ندلا لاك قوبل ةيشاحو ةكامامتو

 حرشوهو ةءامعسلاو نيءسنو عارا 6 2 قوما هللا دح ناحازريم قّحملل ةيشاحو أ

 فسوبنب نمسح نيدلالاجم حرشاضيا حورشلا نمو ىعبسلاد2# انالوا ةيشاحو لوقا لاه
 ىموم نيد انالوم حرشو خلا رهابلا زعلاىذ هللدلاهلوا:لوقا لاق حرش وهو ىلحلا

 ركذملا تادوجوملا نايعا 5 نيعب عدبا ىذنا هللدجلا هلوا جوز حرشوهو ىلاتلا |
 7 ةيكملا يس ضئارغلا ىف ه7 ض و رفلاةمكح ر»- لي وطلا نسما نب بوقعي ناطمسال هقلادنا

 نب سثعو ناهد ل5 "رك فعس قوودملا انيس هللادم عنب 00 سل , زلات 2 ةيسدقلا |

 ةلئسالاف ةينومأملا ةوالللا رططح روبزملا سيئرلا عشلل -هيإ ةيقرسشملاة يكمل وس
 لقا رار نادك ؟ىدلا نرش انع ابا[ الاؤم نوعسو ادجا هوو 0 00
 اه اراو

 رسصتخ مه: ةفنلا عورفىف قئاقدلا لح 15- لا نيلئاسلاما نع ديؤد ىذلاهللدلا اهلوا

 كالملا دبع نيدج- ا صاعىب ال ا كشلا حاضياو كداالح م ا هدج لكك هيدا هلوا

 وهو ىفارعلاد2 نيدجا مساقلاىبال هي زونكلا لافقا عثو زوهرلالح را- ديهشلانب| .
 00 زؤدرلا 6 0 مهزونك ىف مهرارساو مهمولع اماوزغل لئاوالا 0 هلاسر
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 0 و ا م

 رو_معذم دافحا نم دوعسم ناطلسلا نامزىلا روصنملا ةنازخى اذه كو ىناثاا لعملاب صَل
 ا 0

 هفياصت عجج ىلا تفتلم ريع ىبارافلاذا ضايبلاىلا ج رع ريغ ىبارافلا طت# ادودم وهاك

 ناوص ىعستو ناهفصاب ةناركلا كالت تناكو ةيردنلقلاىز ىلع ةحايسلا هيلع بلاغلا ناكو

 هرزو:سا ىتح بطلا بيس هيلا برقتو دوعسالا ريزو انيس نب ىلعوبا جشلا ناكو ةيكملا

 ىناثلا ميلعتلا اهنيب اهف دجوو بتنكلا هذهنم ةمكحلا رعشلا زخناف بتكلا ةنازخ هيلا سو
 ذخا هلانىلع ونا مهتلف بتكلا كلتتف حاف ةف آ اهباصا ةنازخلانامث افشلا باتك هنم صخخو

 ناتهم هناف هيلع علطيالو سانلا نيب رشتني الثل اهقرحامث هتافنصمو ةمكحلا ةنازلنا كلتنم

 مهفب اضياو هَّئاسمر ضعب ىف حرصا ةنازللا كلتنم ةمكدللا هذخال رقم حشلا نال كفاو
 لاوحاىف هركذام ةصالخ انهىلا ىهتنا ىناثلا ملعتلا صيخلت هنا افثلا عضاوهنم ريثكف

 اوارام نييمالسالانا مث ءامكللا خراتىف ليصفتلاو ةيبرعلاىلا اهلقنو اهمكو ةيلقعلا مولعلا

 نكل مالكلا لعب رمتشاو اقعلل انف اوفنص فيرسشلا عرشلا فلاخام زييكملا مولعلا ىف

 دكا مالكلا 5 اوطلخو عرسشلا فااخ الام ةف_ساآفقلا نم اوذدخا نيةق#ملا نم نيرخأتملا

 ملو ةيمال_سا ةيكح مهمالك راصف دصاهما حرش نيدلا دعس ةمالعلا لاقاك هيلا حاتحالا

 مل امل منك هلهحام ةوادع ىلع لوح ءراانآل مهطلخ ىلع مهراكناو نيبصعتملا درب اولا

 ضقنلاو ضارتعالاو درلا ليبس ىلعلب ةدافتسالاو لقلا قب رط ىلع ,طلخو مهذخا ناك

 نييهال_سالا نه ضصاخم#] ماق ةيرصتعلاو ةيكلفلاو ة-يعيبطلا رودمالا نم ريثكف ماربالاو

 مالكلانف راصف مهفيزتو مهدرفف اوبصتناو نييمالسالا ريغنمو دشر نباو ريصنلاك

 ةلاسر رخاىف ىدديملا نيسح ريم ىذاقلا لضافلا لاقط لئالدلا فدزتو ضقناا ىف يك

 فوصتلا لها مالكو نيشرفلا مالكىف رظننا بلاطلا لاح قثاللاف ام ىتيك ماج ةفورعملا

 تاراشالا رخاق مثلا لاقاك ”ىشثلا نع دعيلا بيس ران الاذا ركنبالو امهئنم لكم ديقتساو

 انوي لب ىبالساب سيأ اهرثكاذ ةيضايرلاو ةيهلالاو ةعيبطلا نيكلاىف ةقئصملا تكلا و

 قبل لقنامو ردانلا ذاشلاالا ىبرعلاىلا لقنملو مهدالبىف قب بتكلا مظعمنال ىنتالو

 نانسل نم ,ندنكلا لفن نقم لما وهو جيارنلا لالخاو تالا رك 0
 ىلإ نتال ةغانم هريغو سملاطا باتك لقنب لاغتشالا نيح كاذانقتحو انربتخاو ناساىلا

 ريس ”ىث هناعم نفلا اذهىف مافشلانم اباتك مىظعا رئملو كلذك هاندجوف ةيكرلا ةغللا

 تنكنم افرط د نيققدلا ضعب نأ متافروا دال ىلا ايداقا لها فئصامىلا ةيسنلاب

 مواعال الخدمو 2م لعحو اه ربعو 0 نويعو تاراشالاو ةاحهلاو افثلاك محلا

 لها مههىراصق راصف ىنيوزقلا رباكلل دعاوقلا نيعو ىرهالا نيدلاريثال ةيادهلاكةيلقعلا
 ةيكح ةرك ادهىلا ,ىيسدو نيلغتشملا عب در كولو ةيادهلا ةءارق نم ”ىشب ءافكك دل اًمناَمَر

 ملا هم قارشالا ةكح جس مهام ليلقو مهيب اهث ةياغلا ىدقا ثاذ ناكل نيعلا

 نيناعثو عيسس هملال ةنس بلاحن لوتقملا ىدرورهسلا شبحنب يح محفلا ىلا نبدلاٍباههش
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 هان عدم د سايبر وفي طاق لمح فن 1 ىهق هيق طاملااما تابيقلخا تايهلالا تايعسبطلا

 هلقن ةرايعلا هائعم --1 سايذيع 1 2 كا رافلاو سويروفرف هرم ضو نين> هلق تالافقلا |

 سايقلا ليل هانعم < اقيط ولانا 12 ىدنكلاهرسسضو ىبرعلاىلا قكماو ةيئابرسسلا ىلا نينح

 قا هلقن ناهربلا هانءمو م اةيط رونا لح ىدنكّلاهرسف ءىبرعلاىلا سوردوين هلقن

 هاسنعفو -6 اق وط ري ىبارافلا هحرشو ىبرعلاىلا قع“ا لقن ىتم لقنو ىتاب سسلاىلا

 4 اقيطسفن وسر لإ راقلاة تسقى لا ىلا لقنلا اه يح ىلقن وىناي رمسلا ىلا قا هلقن لدحلا

 ىبرغلا ىلا ىدغنن يح هلقنو ىتابرسسلاىلا .هعاث نبا هلّدن ةهومملا ةمكملا و ةطلاغملا ءانعمو
 ىترعلا ىلا هلت قحما نا لبق ةباطخلا هانعم هاش ر وطب رح ىددكلا هرسسف و ىتايرعسلا نم

 نر ذدقو ىبرعلا ىلا قايرعسلانمىتم هلقن رعشلا هانعم هه اقيطونا ظ- ىبارافلا هرمفو |

 عايتلا 9 اهيفف تايهلالاو تايعيبطلا اماو ليصفت ةدايز عم !هعضاومىف ظافلالا هذه

 ملاعلاو عاعسلا باتكوة عامل هلاقم ريسفت دجوو تالاقم نامث وهو ردنكسالا ريسفت ىجيبطلا

 ىلا نينح هلقن داسفلاو نوكلا باتكو ىسيدؤرفالا حرشو ىتم هلقن تالاقم عبرا وهو

 نفطصاد# ةلقثلا ءامما 4 سودروفرف هرسسف قالخالا باتكو ىبرعلاىلا ق<#ماو ىتايرسلا

 لقنو روصنملا ماياىف ناك قيرطبلاو ا-هريغو ةعنصلا تدك ديزي نيدلاخل لقت 0

 هعان ناو نومأيلل ا لا لق ىذااوهو رطمنب جاخلا يحن نئاو هسماب ءايش

 سف قيرم نب نيسحو ةكماربلا ماياىف ءامدقلا ةلقنلا نم شربالا مالسو ممل 8

 ةطبارنباو تلصلانب حونوباو - ناو ىصخلا لاله ىبانب لالهو بتكةدع و

 ْن مهارباو تباثو قع#او نين>و لقنلا ديح ىييللعبلا اقول نب اط.قو حوت نب ىءمبعو

 فسويو ىمو» اذكو ةيرعلاىلا ةيسرافلا نه لقت عفقملا ناو ىدع نب يحو تاصلا

 ةيشح ونباو ةيرعلاىلا ةيدنهلا نم لقن ىدنهلا هكنمو ىردالبلاو لبس نب نسما و:دلاخ اننا

 اور نيذلا مالسالا ةفسالاف نأ لبعلا للملا ىناتسرهشلا ركذو ةبرعلا ىلا ةيطينلا نم لقت

 واو جرفلاوءاو نينح مهنه وطسرا ى ًارىلع مهرثك او ةيبرعلاىلا ةينانويلانم د

 ىسدقملا ريكي ندع ناعلس وبا و 1 ق<+انببوقعبو ىوهتلا يو ىروسلا نائلس

 وناوىخلالا لبس نيدجنا ديزوناو ىروداسيتلا دن ب فسوب ماهتوناو ىتارملا هرقنب تباثو

 10 0 12 ا! ركانواو ىتارتسال دج ندجلا دبا باو" ىبقلا لهش نتودح كثزاخلا
 انالول علاطملا ةيشاجىفو انيس نباو ىماعلا نسملا وناو ىنسذلا ةحخطو ىبرافلا ريصن وباو

 ,محارتب اهوجيراو هرق نب تدانو قسما نب نيزك هتكلم ىجرم عج ومالا ىنطل

 اذكه مارا كلت قبف رخ آلل مهدحا ةجرت قفاوتال ةررحمو ةصخلم ريغ ةطولخ ةفلاخت#

 هنامز كلم هنم سلا هنامث ىنارافلا مكملا 20 كا اهم وسر تع نا كفاحما لبر ةر رك اع

 ةبذهم ةررحم ةصخلم ةجرت امهنيبنم لعحو مججازنلا كلت عمجنا ىتاماسلا حوننب روصنم

 كيذلف ىناثلا ميلعتلاب هباتك ىمسو دارا لو ىباراقلا باجاف م هيلعامل ةَقباطم

 ( بقلا ) ا



 4 / ه7 ءاللا و

 ةيحطلا نيب عج نع لوف ,هرصع 1 ناكواةيلقنلا ٍ ةيلقعلا م 1 هتطاحاو هليصخت

 هدازدحاوخ ةمالعلاو ىبورلا هدازى طاق لضافلاو ىرانفلا نيدلا س مث ةمالعلاك ةعيرمتلاو

 نبأ ليضافلا و نإيكلان باب ةمالعلاو ىلع ريمو دولا نبا لضافلاو ىعتو5 لع اةمالقلاو
 ضعب عنم بيسب تصقانتو مولع حير تدكر طاطخالا ناوا لجاملو مه رخآ وهو قاتلا

 , الا اهرساب مولعلا تسردناف لك الاو ةيادهلا سردىلا هقوسو ةفسلفلا ساردتنع نيتفملا

 كلت انال وم لاقآأك مورلان م مولعلا ضارقنال ايس روك دملا ىل وم ا ناكف هم وسر نم البلف

 نءا هركذ أي ةلودلا طاطخ#ا ةراما ةلج- نم كلذو اياوزلا ايابخ ىف جافلخا نيدلا باهش

 الا اهنم امونم ميدقلا ىف ةمكنملا تناك هلا سرهفلاىف لقنو مظعلاىلعلا هلل مكملاو نودلخ
 1 دبر نم ديلا وم ْق رظنت هفس افلا تدك اعيط اهلبقت 56 مع ندو اهلها ن 5 ناكنم

 نيكملا هواوان و هوم دخح# | كلذ لوصح هدا وم ل وما تبحاصن ا اهم تأ طعن اذ ةفسلفلاو

 ترص الف هال ةيلع مدل ةعيرش ليقم ور اونينانوءلاىف ةرهاظ ةفسلفلا تناكو الفالاو

 تداع مورلانامأ مّدارسثنلا د_ّضب تنامكدأ ضعيلا اونزخو امضعب اوقرحاو اهنمأ |وعنم مورأا

 سويط_سمات هلزرو نيطتطسق نب سونايلوجنا كلذ ىف ببسلا ناكو ةفسالفلا بهدهىلا

 اهلاح ىلا ةئارصنلا تداء مث سرفلا برحىف سونايلوج لتق مث سيلاطس را بتك سمفم

 ةيسرافلاة غللا ىلا بطلا و قطنملا بتكنم اًئيث ميدقلاف تلقن سرفلا تناكو اضيا عنملا داعو
 ناوسعل ارح كح 1 هب واعم طر ديزب ني دلاخ ناك و هريغ و عفقملا نب هللا دبع ىب رعل .ىلا كالذ ل قنف

 لقنب مهد سحأذ ةفسالقاا٠ 0 ةعاج رسضحاو ؛ رص !اهلاس ير و 34 مه هل هسفن ىف الضاف

 2 فك 50 2 تاساو نك انقن لوا اذهو فر ,ءلاىلا ىبانو ا "مه ةعزنصلا و تنك

 نسحام لاقف ن طا 0 لاثش سدل اطسرا انا لاقف تنان هلاقؤف لي ىلا نسحالحر .ةمانمق

 2100 رخاىف بايسالا دك وا نممانملا اذه ناكف ع رسشلا ىف نس> ام لاقهاذام مث لمعلا ىف

 ع نا دهام دافنا هلاسب هيلا سكش اود هيلع رهظتسا دقو تاللسا مع مورلا كالو نيبو

 مم ةعاج تللاذل نوداملا حرخاف عابشما دعب كلذيىلا باحاذ مورلاب ةنوزللا ةمدقلا تيحلكلا

 هيلا هواجو اوراتخا اماو 0 ا ا تدب تبحاص مهو قدر طبلا نباو رطهنب جا جالا

 اونب نينحاو دجاو 5 ناكو مورأ ل دف نع هب وسام نب 3 حلات ناكو لقنف هلق مهد أذ

 لقنف اي ل لج دق ىيلعتلا اقوانب اظيسق ناكو بت ا حجار خاب ىنعن# رخلا اك

 مهلوا ةعيس ىتابرسلا هن راتىف ىوصلا سويروفرو ميزىلع 0 َق ملكت نم لواو هل

 تايبهدلابفر 5 0 عد ردهلو مسالا اذه ةفسلفلا ع موهوسروعان وف ْن ورخآ لاقو سلات

 34 ا دمي 2 ةندمن 0 رقس ةف- سلفلا ىلع ملكت مث تبهذلاب اهتكي ناك س وئيلاج نا

 ذخاف رعش !اىلا ليع هّسحأ مدقفف ناكو نانو فر ند ناك نوطالفا طا رقس اك نمو

 سروعاْ ف لوقوملا 0 ءارعشلا بالسب هآرأ , طارقس سات سضح مث ميظع طخ هم

 تايقطنملا اذكم 1 1 بدا تال عسل اطتساا ادحا هنعاو ةلوقملا اسال
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 سرفلااماو نولحتملا اهلقانت اياقنالاهمولع تسردف همي رم و كلذ رطخي لاملاتعباتمث نانونو

 نانو ىلا تلصواما مولعلا هذهنا لاقيدقلو اهظع ,هدنع ةيلقعلا مولعلا هذه نأش ناك
 نيوسملا ناالا مهم راعو موتك ى بع لاوتسااو هنكلم لع كيلعو اراذ ردكمالا لدنيع مهنم

 نذاتسي باطلا نيرعىلا صاقوىبا نب دعس بتك ىهتكنم اوباصاو سراف دالب اوشا

 نكيناذ ءاملاىف اهوحرطانا هنعىلاعتهتلاىط'ر رع هيلا بتكف نيلسملل اهليقتو اهنأشىف

 اهوحرطف ىلاعت هللا انافكدقذ الالض نكيناو هنم ىدهاب ىلاعت هللاانادهدقف ىده اهفام

 ناكو الوا نان ويل مش ةلودلا تناكف مورلااماو اف س لام ولع: تب هدف رانلاىفوا ءاملاى

 نؤاشملااهف .صتخاو دمك نيطاسا لدم مهلاج رنم ريهاشم اهلج-و مظع نأش مولعلا هذهل

 ا هذيل مكدلا نامقل ندل ند 0 0 نكشضتاو قوذلا باعحا مو

 ناكو ىمودورفالا ردنكسالا هذيلتىلامم وطسرا هذيلت ىلا نوطالفا هذيان ىلامم طارق

 راصو نييئانويلا ما ضرقنااملو لوالال عملا ىم-؛ كلذلو مولعلا هذهىف مهتخ-را اوطسرا

 اهفعص نمتيقبو عئارمشلاو للملا هيضتقتاك مولعلا كلت اورجثاو رصتو ةرصايقلل مالا

 ةلقغلاب مدد صحا ءادتا ناكو مهلع هلها رهظو مالسالا ءأتح مت مهنا زخ ّق تادلع انيواودو

 ىلع عالطالا ىلا اوقوثت ةراضخلا نم اود+او ةلودلاو ناطلس 06 عئانصاا نع

 رفعجوبا ثعبف اهف ناسنالا راكفا هيلا اوعتتاع و ةفقاسالا نم اوععساع ةييْكْا مولعلا هذه

 سديلقا با_تكب هيلا ثعيف ةهَحَرنَم ملاعتلا بتكي هيلا ثعبنا مورلا كلم ىلا روصنملا

 رفظلا ىلع اصرح اودادزاو اهفام ىلع اوعلطاو نواملا اهأرقو تايعبطلا بتك ضعب و

 ىف مورلاكلمىلا لسراادفواف ةبَغر لعلاىف هل تناكو ثاذ دعب نم ن ومالا ءاجو اهنمب قباع

 بعوتساواهنم ذخاذ كلذل نيج رتنملاثعب و ىبرعلا طمللاب اهخاستنا ونينان ويلا مولع حبا رتعسا

 انف ,هراظنا ةياغلا ىلا تهتناو امتونفىف اوقذحو مالسالا لها نم راظنلا اهيلع كر

 ناكو نيواودلاكلذىف اونودولوبقلاو درلاب هوصتخاو لوالا هللا ءارآنم اريثك اوفلاخو

 دك رندا ولاونا ىضذاقلاو قرشملا انيس نب ىلعوناو ىبارافلا ساو ةلملاىف مهرباك انه

 لاحت ا ىلع ريثك رصنقاو مولعلا هذهىف ٍةياغلا اوغلب سادنالاب عناصلانيركبونا ريزولاو

 نب ةلسم ىلع ةربشلا تفقوو تامءاطلاو رصسلا و ةماوقلا مولعنم اهلا فاضيامو ملاعتلا

 تصقانت و امه نارمعلا يرث دكر امل ننادنالا رب مانا سادنال لها نم ىطي رولا دجا

 هذه عئاضبنا قرسثملا لهانع انغلبو هموسرنم اليلقالا هنم كلذ لدم ا هصقانتب مولعلا

 ماككساو مهنارع رفوتل رهنلا ءاروامو مهلا قا ىعىف اصوصخو ةروه ,هدنع لزتمل مولعلا

 اهليامو ةحئرفلا دالب ةيفسلفلا مولعلا هذه نا دهعلا اذهل انغلب كلذكو مهيف ةراضحلا

 ىتا ةددعتم اهيلعت' نيااخو ةددحم“ كانه. اهموسرناو قاوسالا ةقفان ةيلاعثلا ةودعلا نم

 اذا ورا دقفإا ةيكحاو ةقستلا قوس .تناكو لوفا نؤدلخت نبا. هرك دام ةصالخ
 رادقم راصعالا كلت ىف لحرلا فرثناكو ةيناقعلا ةاودلا طساوا ىلا ىئالسالا مهفلادعب

 ( ليصحت )



 لاعقالاو زان الاه هنعردصاع ناضقللانء هازتلاو لاما تافض 0 هلاع_عئاصلا دف رعم

 نيهجت ونم ةقرعملا هذه لا: قيرطلاو'داكلاو أديملاةفرعم هلع ايد عر لاو كورا كال +
 نوكلاسلاو تادهاجلاو ةضايرلالها ةقيرطامهناثو لالدتسالاو رظنلا لها ةقرط اههدحا

 مهفالاو نوماكتملا هف مالىلاو ةالصلا مهلع ءايبنالا للعنم ةلم اومْتلانا ىلوالا ةقيرطا

 مهف عرشلاماكحا متضايرىف اوقفاونا ةينانثلا ةقرطلاىلا نوكلاسلاو نؤاشملا ءاهكحلا

 ىلوالا ةقرطلا لصاح و ناتفئاط ةقيرط لكلف نويقارشالا ءا كمل مهنالاو ةيفوصلا

 لعفلاب لقعلا و ىلويهلا ل قعلا,ةترم عا ةعبرالا اهنارعىف قرتلاو ةبراظالا ةوقلاب لاهكتشالا
 ةدهاشمنع ةرابع اتوكلا ىوضقلا ةياغلا ئه ةريخالاو داقتعحسلا لقعلاو ةكلملاب لقالاو

 دحال دافت_ساا دحويال ليق اذبا و ”ىش اهنع بيغبال ترك سفنلا اهتكردا ىلا تانراظنلا

 كلش نيطرختملاو ندبلا قثالع نع نند رحملا ضعبلالا مهلا رارقلا رادو لب رادلا هذهىف

 انهلوا ىلا اتا رد قرلاو ةيلمعلا ةوقلاب لايكتسالا ةناثلا ةهرطلا لصاب و كادر
 | قالخالا نع نطاباا بيذهت اهناث و ةيهلالا سيماونلاو عئارشلا لاممتساب رهاظلا بيذهت

 اهعبارو ماهالاو كوكشلا بئاوشنع ةصلاخلا ةيسدقلا روصلاب سفنلا ىلح اهتلاثو ةمهدلا

 هذهنم ةثلاثلا ةحردا'و هلاكىلع راخلا سصقو هلالجو ىلاعت و هناح#هللالاج- ةلخ> الم

 تامولءملاروصامنء سفلا ىلع ضيفت اهناذ ةيرظنلاةوقلانم ةعبارلاةبترملا امتكراش ناو ةوقلا

 دافتساالصاطلانا اهمهدحا نيمح و نم اهقرافت اهناالا دافتسالا لقعلا فاك ةدهاشملا لربس ىلع

 روصلا كلت فال ةئحابملا قبرط ىف ءاليتسا هل مهولانال ةيمهولا تالا نع ولخيال

 امهنانو هب مكتاعت اهعز الف ةيلقعلا ةوقلل كانه ترخمدق ةيسملا ىوقلاناف ةيسدقلا

 ان عافصب نسللا تنفت_سا !نيثك روض نوكددو ةثلاثلا ةحردلا ىف سذنلا لع ١

 | تلقص تآرك اهلع روصلا كل: ضيفتنال تاقلعتلا خاسوانع اهتلاقصو تارودكلانع

 الع ضئافلاو روصلا كالتنم ىه عستام اهف ىا ارييهلاف ةريثك روص هيفام ام ىذو>حو

 تارك لوهح ىلا ىدأتال اعم تدئر ىتلا ىدابملا ال: بسانت ىتلا مولعلا وه دافتسملا لقعلا يف

 نودلخ نبا هركذ اهل ةيذاحلا ءايشالا نم ليلق ؛ئىشالا اهف مسرب الف اهنم ربسي ”ىث لقص

 ةصقخم ريعىهف ركفوذ هنلاثيح نم ناسثالا ةعبط ىهىلا ةيلقعلا مولعلااماو # ةمدقملاف

 ىف ةدوجوم ىهو اهحابمو اهكرادمف نووتسيو مهلك للملا لهال اف رظنلادجويلب ةلع

 ىهو ةيكملاو ةفسلفلا مولع مولعلا هذه ىمكو ةقيلخلا نارع ناك ذم ىناسنالا عونلا
 قيسوملام ةكهلام ةسدنهلام الوا قيطامترالاف ملاعتلا هدعبو مدقملا رهو قطنملا ةعب_س

 5 رك نإ مزعاو #3 هلع عرفتإ عورذ اهنم دحاو لككلو تايهلالامث تايعيبطلا مت

 نارمعلاناك املمهيدا ةقفان مولعلا قاوسا تناكف مورلاو سراف ناتيظعلا ناتمالا لايجالاىف

 نيبنايرسسلا نم مهلبقنهو نيناداكلل ناكو مهل مالسالالبق ناطلسلاو ةلودلاو مهف اروفو»

 سرافنم متالارمتع ذخاو ناىكطلاو تاريثأتلانم اهعبتبامو ةماجتلاو رحتلاب ةيانع طبغلاو



 25[ باب 1م- مم مح عم

 نايعالا هعوضوم نوكيف ةيرشبلا ةقاطلا ردقب نعالا سفن ىف هيلع ىهام ىلع تادوجوملا

 لج الإ ةيورخالا ةداعنلاب زوفلاو.لجاعلا ىف تالامكلاب فيرسشتلا ىه هتافو ةدوحوملا
 لوالا لاو>اب معلاذالوا انرامتخاو انتردقب اهدوجو ىتلا لاعالاو لاعفالااما نايعالا كلتو

 ىعسي ىتاثلا ألاوحاب لعلاو ةيلع همكح ىعسل داعملاو شاعملا حالصا ىلا ىدؤب ثيح نم

 اك راف هللا ء| وع ماتا ةثالك امرم كو. رظنلاب لضح ينم دوضقملا نال ةيرظن ةحيكَح

 دقوقالخالا بيذهت ىعسو لئازرلانع ىلحمبو لئاضفلاب ىلح#' هدارفناب صخم حلاصع ع

 كوامملا و كلاملاو دولوم لا ودلا ولاك لززنملا ىف ةكراشتم ةعاج حلاصع لعام وقالخالا لعىف ركذ

 ةسايسلا هلو ةنيدملاف ةكراشت» ةعاجم حلاصع رعاماو ءاتلاق قبسدقو لززملا ريبدت ىمعسيو

 جراما دوجولاىف رقتشالام لاوجاي عاما اهن الف ةيرظنلااماو * نيسلاىف ىنأسو ةنيدملا

 اعلا رقتشاه لاوحاب لعاماو فلالاىف قي_سدقو ىهلالا مع وه وهلا كك قالا لإ لقعتلاو

 0و يفلجلاو ا ىطان راب معلول والازع وهو ةركلاك ل قعتلان ود جرراخلا دوجولاىف

 ىبدالا اءلاوهو ناسذالاك لقعتلاو جراحلا دوجولاىف اهلا رقتفيام لاوحاب معاماو ءارلاىف

 امتراشالام نيع-# الصا ةداملاىلا رقتشالام مهضعب لعجو ءاطلا ىتايسو ىعيبطلاب ىع“ثو

 روما راسو ةرثكلاو ةدحولاك راقتفالا هجو ىلغ نكل امنراشامو لوقعلاو هل الك اقلطم

 ىنيوا ةف_لف و انك الع ىادثلا لاوحاب رعلاو ايهلا انع لوالا لاوحاب رعلا ىعسف ةماعلا

 لإ نال اهلك لا سسفنلا جراف .اهنرييف نذ الما ويكْلا نم قطنملا باف !وفلتشاو
 | نم هلعج اهش رعت نم نايعالا كرتنم اذكو اهنم اضيا لمعلا لعحلب اهنم هلعت- لمعلاو رعلا

 اا لل اير زل علا ةياثلا تالؤقعملا نغالا هيف :تعبذا ةيوطتلا ةيكملا ءانسقا
 نال اهنم هدعإ إف اهنيب روه-ثملا وهو ةدوجوملا نايعالا لاوحاب اهرسف نمامهاو انرامتخاو

 ك1 ك2 لب تاموضاوع توبل هملعلا روقالاو تادودوملا نايعانمأ نفل هعوضوم

 ديالا سفنلا لايجتسال سإ ةيكملا لفج نم ساننلا نمو تيرعتلا ف لخدتف»نايعالاب
 بس ةيقيدصتلاو ةيروصتلا تاك ارذالاقلعفلاىلا ةوقلا نم اهجورخ ىنا ةيرظنلا اتوقىف

 , لامكتساو ةروكذملا تاكاردالاب ةيرظنلاةوقلا لامكتسال اعسا اهلعج نم ىهنمو ةبرسثبلاةقاطلا
 طارفالا ىفرط نبيا هط_سواللا ةلضافلا لاوقالا ىلع ةماتلا ةكلملا با.تكاب ةيلبعلا ةوقلا

 ' [ىنإ ةيكحملا لءج وهو لوالا لوقلاب رعشي ةبكملا نويعىف عيشلا مالكو طبرفتلاو
 ةيئاسثالا سفنلا لاكتساب ديكللا رييفاهنال كلذو.طقف ةيرظنلا ةونقلا قف: ةرئتعملا تالامكلل
 ةرسسفم ىهف ةيلعلا ءاء_ثالا ىفوا ةيرظنلا ءايشالاف تناكءاوس تاديدصتلاو تاروصتلاب

 , ةلضافلا لاعفالا ىلع ةماتلا ةكلملا بابك ا اما و تاكاردالا هذه باستكاب هدنع

 000 مف نال لا ا انازور ةيليشلاو ةمكحلا ةناح اهلج لبان رج اهلمح اف
 اينم ةيهلالاو ةيعبطلا ددكملا نإ اي ةيمالسالا مولعلا نم فوصتلا هلدزع ةقسلفلا مولغلا
 ىه ةقطانلا سفنال ايلعلا ةترملاو ىمظعلا ةداعسلا نا كلذ نابو ابهنم مالكلا ةلززم



 و 5 ءاللا كيو

 ا قاض نب شلل ٠ 7 ةناسنالا تالابكلا ف ةيهلالا 1 ا ]وس ةئاماممو
 0 0 علاطبلف ةيئدالا مكملا ليصافتىلع علطينا 000 ضعي ىف

 ةيندللا ركملا زن اهحاتفه د نمل دب ا ةلوفقم اهتكرت ةيحعلا ةلكسالا و ةيبنع ةلاسار

 ركملا زم> ىلخلا عقوملا نيافولاىبا نيد نب نيدلا لاك ميشال يأ ةيقيدصلا لزاما

 ىقاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىتتل ه6 هانا نيرظان ريغ ىلاعتو هلا_تس هلوق بارعاىف هانالاو

 ىنإل ده لاثمالاو ا اجيد ةئامعبسو نيدصلو تس 1051 فيس ىارتملا ىفاشلا كلل

 مسد ىكمملا 1 ةئاؤلث و نينا و ثالث "مخ ةنس ىوثملا ىئركسعلا :هيلادبع نبنسللا دا

 نيملاعلابر هللدجلا هلوا ىكملا قلاب فورعملا نيدلا ماسح نب ىلع نيدلارون مشل 2

 هنايلوا ةن-سلا قطنا ىذلا هللدلا هلوا اضيا ىرصأاا ىركيلا نسحلاى ا مشلاو ملا

 فورعملا ميركلادبع نيد نيدج-ا لضفلاىنا نيدلاَ جان ميشال هي ةئاطعلا ركملا قع

 اهلوا ةئامعبس و .عست م9١ ةنس ةرهاقلاب فواملا ىعلاملا ىلذاشلا ىتارد:كسالا 0 نباب

 ىلع ةرو_كنم مركح ىهوجلا للذلا دوجو دنع ءاجرلا ناصقن لمعلا ىلع داقعالا ةمالعنم

 تينادقل هللاقو اهلماتف ىسرملا سابعلاى با هعشىلع اهضرع اهفنصاملو ةقرطلا ل ها ناسل

 اهناعمنم مهل قرامل قوذلابابرا اهقثعت كلذاو ةدايزو ءابحالا دصاقع ةساركلا هذه ىق ايان

 د نيدج-ا نيدلاباهش حرش اهلع تافاؤاانذ اريثك اوحرسثو اهيف لوقلا اوطسو قارو

 قركذو ملا هدابع فرش ىذلا هللداهلوا جوزم حش وهو قورّزب فورعملا ىنربلا
 امل حرششو اهدعبامل ةئطوت اهنم ةلك لكف ضعب ىلع اهضعب بترع مكحلانا هج وستا

 ةرابغلا لك تلعلا) رهط "ندا احن رد 000 او ةرعا رقع فاس مكمل سرد هناو اهلبق

 و ا هتك ام محدالا نك ل مكمل ىلع حورش ةثالث قوزز ميشلان 0

 | لالحلاو ةمظعلاب درفنملا هللدجلا هلوا ىلذاشلا ىدنرلا ىرفتلا دابع نب مهاربا ندم عد

 جوز# حسش وهو روكذملا ىرفنلا د# نيىلع حرش اهنمو ةيلعلا بهاوملا ثيغ هاعسو لا

 ىننللا ىلذاشلا ىهاوملا ىنارسقالا دو نب مهاربا بيطلاىبا حرشو هسبنتلا هاهم طوسبم

 يو ةديس ةمركملا ةكعإ اهحرش "هناك ذ لا صلخانه بولق نيءاند عبنانم دج-ا هلوا

 لاقو روكذملا بيطلاوبا هذيلت هركذ نهاوملاىبا نيدلا ئص حرشو ةئابعستو ثالث

 عاام و نيدلا نص ىذاتسا اذكو ليوطتلا نم ندم عقودابعنب ىلولا ليلا حراشلانا

 ةيايعس و نيعيدسو ىدحا وللا ةئس قوتملا ىلحلا ىلبنانبأب فورعملا مهاربا نبادع

 وهو ةيرهوجلا رردلاهامس يفاشلا ىرصملا ىوانملا فؤراادبعي وعدملا دم م حرشو

 لا تاذلا ءامسنم علطا ىذلا هللدجلا هلوا جوزم حرش

 : ةيكملا ع :

 | ةئرشبلا ةقالطلا ده مالا سفن والم هاا ]2 هرمنا ثحنإع وهو
 | .نايعا لاوحاب نيققحلا ضعب هفررعو ناهذالاو نايءالاف ةدوجوملا ءاي_شالا هعوضومو



 )باب كل

 | نب دمت نجح رادبعىبا عشلل -ه] ريسفنلاف قئاقحلا رظن- هتافصو ىلاعت هلل بجاولا ةفرعم
 اا 1- طخ ومو هتامثواو ةرقع ىقثا 506 دنس قاوتملا:ىرواسينلا ىلسلا نيسلعا

 عجب رهاظلا لها ٌرثكانا هيف ركذ ا 010 وا نيملاعلا بر هلل دْْلا ةلوا 1

 ةقرفتم اماياالا هعمجالو ةقيقللا ناسا ىلع هباطخ مهف لغتشيملو نآرقلا اوف عاونا ىف

 كلذىف مهنم عمسدق ناكو قداصلا رفعج نع اهنا ركذو اطع نب سابعلاىبا ىلا: اهبسنو

 هفنصم ىلع ىلعثلا هأرق ريسفتلاك تناكف ةيناقرفلا روسلا ىلع اهيترو ىهتلاةهىلا اهعحف انورح

 هنا عز ىدحاولا لاقف هلاثماف مهبأد وهامىلع هيف اوماكت رهاظلال هانم نورسفملا نكل

 اخينا ىزوألا نبا هيف نعطو رفكدقف اريسفت ثاذنا دقتعا ناكناذ ريسفتلا قاقح فئص

 عمو ةعاسلاو تقولاقح ريض مملاف ىتأي 8: ةيفشنلاةموظنملا حرشىف قئاقحلا رين

 دو مشل هي نيملاعلا بر ةفرعمىف نيقيلا قح 2*- فوصتلا ىف 5 ةعاطلاو لاخلا

 قئاقحو.كاوفىلع ةلقشم ساونا ةيناىلع ةيسراف ةلاسر وهو ندلكلا بحاص ىرتسبسلا
 قارعشلا دجلا نب باهولا دبع ملا ا مال_سالا ةو>ا قوقح - فوصتلا 0

 ةمالا ىلع سو هيلع ىلا_هت هللا ىلبص ىنللنأ هيف 1 ا هليعتست و هدمت هني دعا اهلوا

 ملاعلا وديرملا عم ميل وقيدصلا عمقيدصلاةرشاعم ىفف اق وقح ضعب ىلع ممضعب نيمسمللو اًقوقح

 ريقفلا عم ىنغلا ودل ولا عم دلاولاو فيضملا عم فيضاا و راؤلا عمراجلا و ةيعرلا ممريمالا ورعتملا عم

 ىبرحخلاوا كلا عجب ابسلاو كولهلاعم دي_سلاو بيرغلاعم بيرقلاو ةجوزلا عم جوزلاو
 ليق رخآ فيلات هيفو اهلك اهركذ باداو ظئارسشو قوقح عدتبماو حلا 3 حلاصلاو

 ةنس ىفوتملا ىرعملا هتلادبع نيدجا العلا ىبال وكلا عفانلا ريقكلا 2 زغالوه

 دع دماحىبا مامالل < نيلوقلا ةقيقح وح وينر اان ةئامعجراو نيعبراو عست

 16 1 ت-اولادع نفاضاق الو ةئوسجو نيد 6:6 ةنس قولا ىلازغلا دحر نبأ.
 اا ا درإ] ةقدللا كح دئاكشسسوإ نإثا ه0 73:1 ”قونملا ئفانشلا قايورلا
 1 او نام ال01 ةنس :قاوتملا ىطاملا 12 ناك سس نيدلانيز 2 5 ةيفوصلا

 7 هقم قعلاف قب دك ١

 | © نيكاضلا تاياكح لع

 اهودرفاو ةشاط اهعمج ىنتعا دقو ةرضاحلاو خيرا وتلاإ+ عورفنموهو ريما وبا ىلوملالاق

 ىهننا اهيظعاو عفانملالجا هتعفنمو كلذ ريغو نيحايرلا ضورو ةوفصلا ةوفصك نبودتلاب

 لكفف اباب نيرمدع ىلعبتر 0 سس ناعع مشل ى مراذ ع نيلاصلا تاباكح - |

 كاوف ىف ىوغيلا مساس -ةااونا اهعج مهي هريغو ةبعش تايباكح - تاناكح سثع اهتمباب |

 ىواسطلادع نبدجلا رفعجوبا مامالل هيي ةمركملاة كم ىضارا مركح ]25- دعما نيىلع |
 موق لع ميرحتىف طوبضملا مكحلا ]مح ةئاقلثو نيسثع و ىدحا 0 هسا قوتملا«ىنحلا ١

 نفي راو تس عج ةنم قولا ىطساولا. ىرمعلا ربع ناد نيدلا[ سمت مخل به طول |

 (و)



 54١ هه ءاللا عضد

 قيطا دك ناطلدل ل ىلع ميشال هيأ ركالا مل اب رفوالا اظلا ر#ف- ىرصملا مساقلا ىلا

 كاردتسا قمتغملا نم رفاولا ظيلحا م 0 ٠١١١ ةنس قوتملاىراقلا ىورهلا

 ظاحا :- اماعت ىواملاق هركذ ىطاويسلا ركب ىلا نب نجرلا دبع نيدلا لال ب: رفاكلا

 ةدايسلاءاىعلا ىفعلطا ىذلا هللدغاهلوا ىتوعابلا نيدمحل 6 روفرفلانبا حدمىف روفوملا

 ه4 نادنالا ظفح ل- كلملا نفيطنا ىلا هباتك وهو 6 طارقيل ةدصلا اظذح وح خلا

 ىلعانم هيدا # اهلوا دنزباب ناطلسال اهيظن ةيمال ةديصتىهو ىفوطعلا رع نب رضخل
 وهورسفملا ضوعنب دم ه2 ةالصلالوصخ ةليسوؤ ةالصلا انفح 2دح ا + ىلاقملا

 6 ماقلا توف نعمايصلا ظفح 1 2:2- حلا ملعلا مكملا هلل دجلاهلوا باوبا ةسج ىلع رصتخم

 ةئاممبسو نيسجو تس 865 ةنس ىفواملا ىفاشلا ىعبسلا ىفاكلادبعنب ىلع نيدلا قت مشل

 ىلع اهمواقتو بكاوكلا طاسوا جارخم“ا ىف هقداشرالا قئاقدىف داصرالا قئاقح ع

 جان ل هفئصم هدبص راه ىلع قرا هضرعو ق طب> تادلاخلا واردت نم وهو كمرت لوط

 م6. ظن داو قادم غرفو نلايكلا جا نب اىتع رزبلا نب ىزاللا حلا جتفلاوبا نيدلا
 ىفوتملا ىنارغطلا ىلعزي نيسح نيدلا ديؤا -ه) اعل“ كلا تادابشتسالا قئاقح قح ةئاعام

 تامدقم اهلاطبا انيس نب ىلع درو ةعانصلات انا هيف نيب هئامسجلو ةرسشثعسج هاو ةنس

 هفلا قاض“ الا رمت فيلأتنم ه7 راربالا هدقعيا#عف رارعسالا ىئاقح لح ءافشلا باتكنم

 ناسللاو سفنلا بداو ةسايسلاو ٍلعلاو لقعلا لوصف ةرسشعىلع بترو هوصناق رهاظلل

 ىذلاهلل دبللا هلؤا ةغالبلاو ءامكماو اشلا تالاقمو دهزلاو صالخالاو ةرينسلانسح و
 نيقيلا لهال نامالا قئاقح - بطلاىف ه4: رارسالا قئاقح ن- حلا رعت ملام اناع

 8559 ةئس ةارهم هفلا كفنصع فورعملا دمت نب ىلع معيشلل ريصتتع ىسراف ه2: نافرعلاو

 تادايعلاو ناالا لئاسم ىلع ةلقشم باوبا ةسج 01 تتروو ةثامام و نعي راو نا

 دعاوق ىلع لّمُشم رصت# ىسراف 5 قئادللا قئاقح زخ ه4 ليلهتلا قئا_ةح يت

 حالطصايف مس نيعسق ىلع هلعجحو سيواناطاسالهفلا ىتارلا دمح نب فقرشال سّرفلا راعشا

 ةلْضفن رقاو هركذاك طاوطولا قئادحلاونمللعوهو نيرخأتملا فرصتف م.قو نيمدقتملا

 مه[ قئاقدلا قئاقح 120- ىوجلا دمت نيدلادعس ميشال ةلاسر -55 فورا قئاقح 1نح

 هللا ل_ضف قئاقح 1 ريبعتلا ىف 5: ايؤرلا قئاقح ريح نيدلا دعسل جذومتالا ةيشاح

 ىرصملا ىركبلا دغ نسحلاىبا نيدلا سمت يشل هيت[ ف ورحلا بيترتىلع ةدراولا فولأملا

 اهلوا عاشملا تالكاهيفعجو ةئابعستاو ةرشععسن 919 ةئس اهتك قاروا تسي ةلاسروهو

 نب دج نب ىلع نيدلا ءالعا هه قطنملاف فشكلا قئاقح - لا كلا ملعلا هلل دخلا
 4 ةغللا قئاقح 25- ةئامعبسو ةرشع عبرا ل5١ ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىجابلا تاطخ

 ةفالعاا -ه4 ةيدمحلا قئاقحلا ر- ع ةي_سودقلا قئاقدلاو ةيحوب_بلا قئاقكلا رفح

 َّق ةلاسر ىفو 1| عسل نع هبا و هش دودحقف ىقوتملا ىزاريثلا د نيدلا ردص

 )ل ه3(



 نسحادقلو هرثك |سهمنو دليلا رهاظ ني هلامو ه. هن ىلع كداح نحل

 (رعش)

 ااملاعلا هلا ركذا ل د#* وهملا مالا كنان نا

 انيصملانصملاكنودفكٌكلع غاب ىغباذا و

 أ 56 هيف آ 8 ملا مءامىلع هلل رخلا هلوأ نسملا حاتقد ادعو لوقلاب اديقم ا هاجس نم رع

 نادلبلاق ناكلا 4 تنواش“ رمسألل و هراك شم لا الصف ةرخا 83 لم نا هفيلأت دنع دعو. |

 هبدع واع قوا 06 نيعب رأ ند و ىدماملو هأ [فرلك ةنطلو نصملا 5ع ار ادكو ١

 معسل نا زاريش ةليدع ةثاعامو نيثالثو ىدحا م١1 ةئس ناضمرق عرفو حرس شلا الذ نم

 ٠١15 ةنس اع ىئوتلا ةم ركملا ةكم ليزن ىراقللاب فورعملا ىورهلا د ناطملسلانب ىلع |

 أ هلوازنيصحلان رص دع انيِعلاَر راحا هاع“َو اطرسب احوزف# تهكر م فلاو هرشع ا

 ةرخ الإ ىداج- نم ريخالا فصالاق عرفو خلا انيصح انصح هر 5 لمح ىذلا هلا دخلا

 | هللدحاهلوا باونا ةرسدعىلعوهف نصحلا ةدعب ىمهملا هرصتعاماو فلاو .ناك ٠٠١4 ةنس
 د.سال نصخلا ةفرغب ةام-# ةي_سراقلاب ةج 0 ا ةدع هرك ذ لعج .ىضلا |

 لالا بحب ىذلا لملا هلل دا هلو كعارلل قيمطلا را هللادبع ئيدلا ليصا

 ىداج ق عرفو ةعاح و لوصق ةهسج ىلع تترو تامهملا نم اضعب هيلع داز هنأ كد 5 ا

 نب ٍ ةيكرت ةجحرت اضيا لصاللو ةاره ةدلسب ةئامامثو نيثالثو عبس مال ةنس ىلوالا
 هللا لص ىلا نيس ةدايز ىلع ةإقشمنيبايىلع اهلع- و نا.لا حابصم اهاعم م ركلادبع

 00 0 [زودكلا مس !امملطو زومرلا نصح ري حاديجلا هليدحلا اهاوا سو هيلع ىلاعت |

 رص هي در وملا ىف ا صح زه- ذخألاىف ملا ىتأرسو ىلازغلل ع ذخألا

 ىرانفلا سوب نب ىلع انال وم هتجابدىفركذ خلا نيبملاهباتك انيلع لزنا ىذلا هلل دا هلوا

 | ىزيرةملاىلعنب دج نيدلا ىتت :جشلل هيأ ريللا ةعاخ لاؤسىف ريملاو ماعنالا لوصح نح

 | ه6 هيل ةنْطلا ىف دحالله لئاساةيغبلا لوصح :- ةئاعامت ونيس و عبرا م85 ةنس ىفوتملا |

 / لاونلا لوصح 125- اراهنو اليل قزرال ةبلاجلا لاعفالا ىف ةدراولا ثيداحالا اهف بعوتسا

 | مامالل -2) ةيب رعلا يلعت ىلع ضحلا ريح اضيا روك ذملا ىط ويس < لاؤسلا ثيداحاىف |

 6 تايالانم ىرفسلاو ىرضملا لع

 اذكوهسأرب اذعهدعله> والفالاو داوسلا ريثكت درج ريملاوبا هزكذ ريسفتلا لع عورفنمهوهو |

 ا تعنت را و اهوطبضدقف ىرفسلاةلثءااماو ةريثك ىرمضملا ةاثما ولاق عيرافتلان * نه ةركذاع رثكأ

 | نس ل ع ب 7 1 وعلا 0 3 0 ناه 235 نيعب راو نا ا



 ىلا-علو هناكعس هللا ىلا ىذا و ةعوطقم هايملاو راصملا نم حا دهح ىف سانئلاو راحالاب

 كقو

 0 الوقف منعا فروت ىعفا_لا ىرمعل ١ هللا ل ضف نبىحن ” نيدجا نيدلا تايهشل هيا ةزرصق

 ا ده نيا رس نيدلا نر ا نيعتملا نصحو نيقيلا ندسسح _-- هيا حشو نيعب راو عسل

 ا نسحا ند وهو لاقو ةمدقملاىف نودلح نا ل د د تانسللاق ريغصلا راصاا م

 ١ نبرع صفح ىبا نيدلا محا 2[ لئاسملا ف لئاصللا ر- برغملاف ةلوادتملا تاط وسلا

 | روسو حاورالا يصح - ةئام_سجو نيثالثو عبس مه1/ لس ىفوتملا نا ىندتلا دح

 ةيفسنلا ةموظاملا حرشىف -: لئالدلا صقو لئاساا رمصح لتنح ءاعمالا ىف هيت حابشالا

 قنملا ىدنق رعملا رم نبريصن ثيالاىبا مام الل ا عورفلاىف لئادسملا يصح 1 ىنأي

 عك ةعاسلا طارششال ةعاشالاو رمصللا ز»- ةئاؤلثو نينامثو نينثا 885 ةنس ىوتملا هيقفلا

 وهو ىنوزراكلا دوعسا -5) ادنالا صصقنم ايقثالا نصح - ىطويسلا نيدلال الخ

 ده نيمئاغ انال وا -) مال_سالا نصح رد- # اةمهىب ىادخ ىانثزا دعب ةي هلوا ىمراف

 ا هلكس دنا كيف 00 رصت# وهو فلاو نيث الث كل دودحقىف ىقوتملا ىنالا ىدادغبلا

 ىلع بترو عفنلا هيمتيل ماكحالاو اقعلا هيلع دازو باجاف رفنكلا ظافلا عج ةبلطلا ضعب

 هه ةنتفلا نم نامالا نصح ر- لا ىملا دحاولاهللاالا هلالنادبشا هلوا لوصف ةسخ

 -] نيلسرملا ديس مالكم نيصللا نصا زففمح ءاعمالا ف هي ةاهتلاروس و ةايحلا نصح وح
 ةثامعبسو نيثالثو عبرا ال4 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىرزاانب دم نب دحح نيدلا س ش مشل

 راث الاو ثيداحالاز ةدراولا راكذالاو داروالاو ةيعدالل ةعداللا بتكحلانم وهو

 دينا لك | الو ةنلش لك دع دع هزرباو ةوهكلا ثيداحالا ند هجرخا ها هيف 151

 هللا ىبص ا 0 نا اذه ندعحنو ايفتع هام 0 00 وهو هودع ةيلط

 ترهف سيمخلا ةليا كلذ ناكو عركلا هجو ام حمم ىعدف هندي عفرف نيلشمللو ىلعدا |

 عماجلاباتكلا اذهىفام 3 رب نيلي بلا نع و هع ىلاعتو ناس هللا حج رق و كا ةليل ودعلا

 ا تالا لها 0 امنع ذ دوخ 01 تحك صرو فيل لا ند تاداحت هعمل ملام ا

 ٌ 6 و ةباجالا تاقوا و هبادآو ر دلو ءامدلا لضفقف ثيداحا ىلع ليش ةمدقم 2

 ٍركذلامث تامل ىلا تايملاىفو ءاسملاو حاصلا ىف لاشاممت ىئسملا ءاعسالاو مظعالا مسالامت

 | هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا ىلع ةالصلا لضف. هتْحمت ءاءدلامث نآرقلا لضفمث رافغتسالامث ماعلا

 نيعستو ىدحا اله١ ةنس ةحلاىذنم نيسفعلاو ىناثلا دحالاموي هفيلأتنم غرفو سو

 ةدي-ثم اهباوا عيجو قمد لخاد ناتكلا ةبقع سأرب اهأشنا ىتلا هتسردمب ةئامعبسو



 )1 باب اج 4

 | ةعانصىف لسوتلا نسح 8:2 اضيا ىطو.سا <48 صيخلتلا ىلال صيلخلا نيسح لح |

 | 78 ةنس ىفوتملا ىلا ىبلخلا دهمنب ناهلس نيدو ءانثلاىبا نيدلا بابشا هه[ لسزللا
 ْ نم هقلؤم هوؤزنص 0 1-7 ىج ن# وفعلاىف ءاندلا نوح 6-1 ةرايعيس و نرردعو سج

 ا لد ندح ةجرت وهو ةئابعست و نارشعو ا 5 2 قوتلا ىهان فورعملا هحاوألا

 نيعبرا ه6 ع قولا ىوسربلا يعم لب فورعملا ناثع نب دج ان ال ومنامت متي هنكل ةيكرلاب

 ىف كول_سلا نسح ريح اضيا ىرت وهو لد نسح ىعسملا هفللأتىف اههرثا ىتقا ةئاهعستو |

 هلأ ةنم قاوتملا ىدادغيلا ىزوملا ن ىلعن. ند راادبع جيرفلا ىبال م كولملا ظعاوم

 اهصخخ روكذملا ىطويسلا ةلاسر <26: تعحلاىف تعءانسح ز*ح ةئامستو نيعسنو عويس

 | لالدلل ه7 ريطلا ءاعنا نم سّرفلا ىف اعف ريسلا نسح زهتتس ايندلا ىلا نال .تيصلا تاتكنم
 ةزوجراىف اهتيظادوو اهسانوثالثو ةسج ىهو لاق ناودملا ناوندف اهركذ ىطويسلا |

 ىفوتملا ىدفصلا كببا نب ليا> نيدلاحالص مشا هيأ عام ةئامو حيرصتلا نمح رقم

 ظ ا حو بهوام ىلع هليادج- د_عباما هلوا را ةئايعيسو نيدلسو عبرا 35 8 ا

 | ىعفاشلا ىعسلا ىفاكلادبع نبىلع ندااقت ميلا هيأ ةعيدولا ناعتىف ةعينصلا نسح ]وع

 0 2 هي ىلاعتو هناحس هللاب نظلا نسح زظو- ةثامعبسو نيسكو تس الهه ةنس ىقوتملا

 011 ل ىو كلانا نتاع فورعملا ىفاشلا قررقلا دبع ندع هتلاذبع ركيىبا"
 ظ ملا هدابعىلع مالسو هللدلا هلوا ديئاسالا فوذع رصتخم وهو نيّدامو نينامككثو ىدحا

 ال15 لا نا يس فار ني تمدو ندخل رخج ىال ع ىقفلا نح مح ١
 ةرتاسمنم رهظملا هيدا اهلوا ةمتاخو رهاظم ةياعو ةمدقم ةلاسر 4 ةرئاسملا عيرلاب ١

 نج راادبع نيدلال ال ع ةرهاقلاو رس صد رابخاىف ةريصاخا نحل م خا 4م قفا

 نيسشعو ةِينامت هيف ركذ ةئامعسو ةرشع ىدحا و11 ةنع قولا ىطؤوتسلا| ركيىبانبا

534 
 | مملع ءاينالانم اهلخد نمو اهكولم دروا اهضخل 'رصم راخاى ِةفاَؤملا يتككلا نم اناتك |

 اهنايعا ركذمت نيعباتلاو ةباهتلانم اهلخد نمو ةيرد:كسالاو مارهالا ركذمن نيكو مالسلا |

 ْ عما ولا نم امفامو مهرك اسعو ةيمداكسالا| ةلودلاىف اماونو رسام كولم مْ م لكند

 | نيمال د لاصخ امدعلا ىلع لاقملا نسح 0-8 راعشالا نم انف لقامو لدنلاو سرادملاو

 ةئامعبسو نيتسو نامت /38 ةنس ىفوتملا قنملا قثمدلانابهو نيدج١نب باهولادبع نيدلا

 | ركذو هنواح ىف هدروا روك دملا ىطويسلا لالجلل 7 دلوملا لعىف دصقملا نسح هيي |

 | نسح ري هدلومىف عقوامو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ما ءادتباىف سانلا عامتجا هيف
 ةسج نم موظنم ىرت 8: راكن ندح 80- اضيا هلءعزج ه8: ةيسرببلا هاقناخىف ةنلا |

 4 الخلا ريهاشمل اقولانسح لمس ناخ ديزباب ناطلسلا رتصع ءارمانم نائتلس نب ناتسا |

 ) ةديصق
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 عك مو اه رحالو امنع تومال هثءا رة ىلع انفال مو ناتو هناوجس تازوخ 5

 ثّدا وللا: قراوطسش وأ لاعتو دياكس ةزلااهس رح الع عاد راو ظناج رإ هنانم رود لع

 | قوا هفرشف عرملاو رهاط قرف هعضو نمو بورحلاف ةليلج ةعفنم هلو تاف لاو
 رس عيدين م دهاش لاخنسحو ةمه عمج روثلا دئاز رمقلاو تبسلا موين٠ ىلوالا ةعاسلا |

 هضصاوخو موصااىلع ةيلغلاو رمصتلا ءامد وهو ةنسلالا هنع رصقتام ىلاعتو هناح# هللا

 | ةيردنكسالا ليزن ىلذاشلا رع نب :دواد .نا_لس ىبا جشلا:حرشا اهنم حورش هلو ةريثك

 | حرشو ةيلذاثلا ءامد حرشىف ةيضرالا ةلاسرلا هاعم ةثامعبسو نيثالثو نينثا ةنس اب ىقوتأا

 | ةنس ىوتألا قوزرب ريبشلا ىسنربلا ىديع نب د2 نبدجا نبدا نبدجا باش ميلا ا

 | ظفللا بز> >+ ىراقلا ىورهلا دع ناطلس نبلع حرشو ةئاعامو نيعتو عسل 143

 | تدفتفا هللاصسب هلوا اضيا ىلذاشلا نسا ىبا مجشلل يأ نوكلا ملام ريح“ رسو نوضلاو
 ا ئيركلا هلو ةكاقلا هلوا رصعلا دعل هدرووهو رون " دملا لداسال 1 دخلا ب 81 مح

 هذ 2 قودلا 0 حلاص,ىبا نب :رداقلا دبع حّشلل ) ءاهتنالاو ءاجرلا برح روت

 | نم مجفلا 00 ا نم لاح كَ ع 0 ناس هلوا هكا نيئسو و ىذا

 شا في هل 2 2 ىدير ا 3 ىثيرطا فسوب نيدجا سا_علانبا مضل 5 جلا نام

 معلا نزح وح ملقلا برح قلغل مجذلا ها عقوملا نب افولاىبا نبد# نيدلا لكحل
 قوتملا نيعبس قاحادبع ا 0-0 2 روهطظلا اعف دا ةياجرلا لحتلاو رونلاو

 صالسالاو جرفلا برد 2- لا دوجولا متاف هللداهلوا ةئاقسو نيتسو ع5 3

 ةجلر "ىذا لو تعفو ا هلاؤا روكا ذملا نيعبس ننال 4 نصالخالا هلك قيتحت دي

 لا نونهؤي نيذلا كءاحاذاو هلوا ىلذاشلا نسما ىلا م ه2 ريبكلا برزاا وع اذعو

 تاملاصلا منت ةممنب ىذلا | هللدجلا هلوا ىسافلا دعنب نجح رلادبع ديزىبا حّشلل حرش هيلعو

 هدرز رك 0 كرد اضرا ىعتنو رو 3 ن.سملاىبا: مشل هه رولابزح رم-لا

 0 ميشا تزد 1 ا روناب هللااب هلوا هيلعأ ”محفلا ىف بيسلا هنا لاعب ر ىفلا ةال_ص دعب

 ضرافلا نب ظبس 0 ه7 اذولا

 تاسكلا لع 0

 ةيددعلا تام ولعملا نة ةيدد_علا تالوهملا جارحعسا قرط ادم فرعي دعاوي ع وهو

 00 هيف ثحيذا ددعلا هعوض ومو اهتايك ةفرعم جارخسالاب دارااو ةصوصخلا

 اولا اماو ددعلل ةموقم ةدحولاذف تادحولا نم ةقلاخلا هكا وهو ددعلاو ةياذلا

 طرء_ض هتءفنم و. دحاول اىلع عقيف ىلا 2 عشام لكل لا_هبدقو هل موقمالو ددعب سلف

 ٠ ىفو ةيكلفلا مولعلاىف هيلا جاتحوتاكرلا ةعدقو نويدلا ءاضقولاومالا طفحو تالماعملا
 دازو ةقوسالو ملاوال و كلم هنع ىغتسا الو مولعلا عيج يف هيلا جاتح ليفو بطلاو ةح اسما

 راصمالاىفهولوادنواريثك س ائأأ ه هيف أ ! تتلو 2 انىئكو ىلاعتو هداحش 2 56



 مولعلا عين صك مه [ لوصالاعبخ ] 06د وح ا 7 مالعالا م مان قود كر ائمالا 0 0

 ه6 تاياغلا فقاوم ريح- 8 بلاطلا ةين. ريح هإ ةيبهولا مهتم اقيمس هي ةيئابرلا
 ةهز يد هيأ اعسالا سد رث 2س م + يراهاولل 1 هر اصيلا تيقاؤ» يح

 -4[فراعملا راونا رون 1- هي ةيسدقلا ةسفنلا زو ع ةحافلا تايم ودع سوفنلا

 ' ةياده رك --1 نوصملا *”ىثو يح [_سالا ء 2 دو 2 ب [ مماللا و |

 هللا ديعىبال هع مالكلا ىف ةع.سلافورخلا 8 م دع هي في رصتلا ءاب | م هت ن دصاقلا

 فورخا 1 عدبلا ىلها نم مهاربع و ةلرتعملا ىلع درلا هنعح نارا رفح نب يح

 عي ةيكلفلاروصلا ىف ةيعضولا فورا *> ىسيقلا بلاط ىفانب ىك دجى بال هج ةغدملا

 ةثاعمو ني:-سو عملا داك 0 قوتملا نيعيس نس 0 نب قطادبغ نيدلا باطق مخل

 ىراقلا ىورهلادج ناطلس نب ىلع لضافلا ملاعلل -خ [ ضضالا دروااو .ظعالا بزدلا 1-

 | نم ثيدحلا ىف دروام هيف عجب فلاو ةريثع تس ٠١15 ةنسس ىفوتللا ةيركملا ةكم ليز

 ةنس قونملا ةكم ليزن ىكلاملا ريرضلا ىكملا تاردنكسالا ميينلا حرش هيلعو ةيعدألا

 ىذلا هلل دملا هلوا نيداعىف لفاح حرشوهو امرقت فلاو ةئامو نيعبراو عبرا 5

 2 مم و محرالا ضيف هاعم ىزقاسلا مهاربا حرشو لا ارشثو ةعفر رعلا لها 3

 مالسإلا ملع ءاينالل ةفايضلا ةلاح ىلع مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هايؤر هتيشاح ىف حسشو

 ' ةئامونيثالث وعبرا 4١١ةنسبج رفح رسقلا اذهمتحسفلارخ ىفلاقىأ ًاراماجف ىكحو اهلوطو

 فلاوةئامونيتسو نا "١1 ةنس قو ةكمىلا لحارلا ىميلكلاىنابرعلا ناقع معشلاحسشوفلاو

 ق هنع عرف طوي ضم حرش وهو نيرطضلا ةوعد تاجا ىذلا هللادجلا هلوأ 5 ةروادمحلل

 ىبا نيدلارون مشل هي رصلا ب رح >- فلاو ةئامو نيسجو سج ةنس ناضهر ربش
 نيس و ةكشأ 06 هي كم قوتملا علا ل داشلا» ىردملا ديم درع ْن هللا دبع ن ىلع نسا

 مزلقلا رلى زقاحس نيح هيف ةمواحتملل رعلاىف عض و ل 3 ىلا رووشم م وهو راس

 ءاجق هارقف هأنا هنقلف ةريشم ىف ٍِ و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبن :أأ ىأرو ّ أمانا جتررلا م ملع فقوتف

 | ناىلاعت هتلاب ءاذعلا لاق لا ملحاي مظعاب ىلعاي هلا اب هلوا ردا يرطب انخيا ئعتننو خرلا
 ْ امل دادغبىف ىبزح ركذول لاق هنا ىلذاشلا نسملاىبا معّشلا نع ءاحو ىظعالا . مسالا هيف |

 ىفو تاف آلانم 00- ناكمىف ”ئرقامو بوركلا جيرفتابف ىتلا ةيفاكلا ةدعلا وهو تذخا

 ع مون لك هر ذندو ةيفاضص راونا تابنانلا لهالو ةيفاش رارسا تانادبلا لهل نك

 | حرسشو هردق سادنلا عفرو هت رك جرفو هتوعذ ىلاعتو هناحسدللا باحا سعشلا عولط

 اذا وهيحاالا دحاءرصب هءلع عال ونحاو سنالا رش هاقكو د سهأ لبسو هردص دي>وتلاب

 هقلخ نع ىلاعتو هلا_دس هللادانعا رص لك بقع هأ رق 0 نمو و رسش خودت نما 0 داع هأرق

 ق ةهرك د نمو هتاتكسور هناك رح عيجىف ةداعسلا بابسا هلرسبو هرهد ثداوحنه ا
 ناك ؛ ىت ىلع هنتك نه ند ص لاقو تواعلا 0 هدم هللا 5 ةعطا موبن# ا عاطل
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 20 هه ءاملا ع

 حوت رفس قمح مهقتسملا راس ا 3 تزشارذس ا 00 ٍِ 0 رؤس م

 ه6 قافالا سعش وح مه رارسالا سعت ا ورا الات 1 - ر رار 0

 سه 120- هه[ اعمالا فئاطل سعت ]يم هيأ موقرلا سعت 12د ه4 لامعا سعش قمح

 ه6 |نيلصا ولا سع“ اهي تهت ريملا سعت 1م ست فراعملا سعت وح مهجتا ب واقلا علاطم

 1 وا ا .-- 0 ا هع لاصولا سم ع
 ا مسلطلا ع 1 حاب_شالا مسلط هوس «[رارسالا لل 0 71 6 تعببط 5“

 6 موظناملا دقعلا - تأ اعسالا بئاحم 0 7 ا بتتئاع هس ه8 نوضصملا

 6 قئاقللان ويعز#- ه6: ىنسالا علا - هه ىدهلا ع يح ممتا ربك الا رعلا 1

 | ممغملا حاف فم هيك ىوصقلااةياغلا رقطنح هيي[ يكمل ةياذ 1ن- س#] لامالا ةياغ رفح

 | لوصف 129- هه[ همان حرف 1- سه ا_سالا رطق 12- هه] ةيفرملا زونكلا 0 ---

 ا حتاوفر- 1-3 0 هنت ز وهرلا كذ 1 ةرمء لوصف[ - هد ةقيس

 | -) راونالا فاق رح 8 ىنعملا كولس مهف م- 2 لاخلا حتاوف يح هه رارسالا

 | بانك 1و- 4 ر 5 5 1نح م راونالا سيق ل- مهي ءادتقالا سبق لق

 | 0 دك تت ففارع صتلا باتك وح يأ 7 سا 00 باتك 2

 1 مطيط تانك 7-5 سس ايلي ناقك م م هان بانك 1- ل اشو

 تاتك مح 1-5 هكتك بتاتك زم ا ناسالابهأق بانك وح 1-37 نيغلا تانك 3

 ه6 توكلملا تاتك 2 8 سيطالملاب ات ك لح -ه) ح والا باتك 1قح هت ساييك

 ه5 ىناءملا رارمسا فدك 120- هه ف ورا رارسا فشك :- هه سوط راهلا باك وح

 | 7# نوصملا سلا فك - هه تاراشالا فشك 1ع ه2 رارسالا فشك 13

 هه داعملا فثك اح مهي اطغلا نثكح ة©- هه نو:كملا سلا فك ز-
 انك 1 5 لاا ةيعك اح مع رارسالا ةيعك لح مه ىلكلا فشكلا كح

 | ل 2ك د نيدساقل ارك زم 7 8 ١ يمل 7 رردلا ازك

 هك ةداعسلا ايعك ]نم يأ رارسسالا ارك ند ه7 مسلطملا ابكلا رس هه[ بلاطملا

 | فثاطالا ميتال 0 هب تا 0 مح 0 1

 حاول زد 6 فيرعتلا مدلول د ب ا عم اول 1س ع رارنلا عماول 1

 قرشم 2و- 7 فورحلا 1 ىلا لخدم قدح هيأ تاياغلاو ىداملا ةدح 57 راونالا

 | باوبا حاتفم زؤح ه0 ىنسالا بلطملا 199- 5 فورحلا ىف جحباصم >- هه راونالا

 ا 5 ىسالا ماقملا م ه4 زوأ كلا حاتفمزين- 6 هه روثنملا قرلاحاتفم -- ا ةداعسلا



 ه7 باب يح م

 فورالا هذهب ةعيبطلا ملاعف فرحا اماو ىهلاالا قيفوتالاو ةدهات ثلا قيرطب وهاعاو

 فرصتنأ ناظيدقو اراوت مهم ع ع هنومثا ر ا صاف كالذ نم كاف < الأ 0 ءاعمالاو

 لاطاو اههعان قر .ةلا ا مخ كلذك سلو دحاو تت! |يملطلا ءاع 3ك تاعحا فرصتو ءالؤه

 علا اذهىف ةقفئضملا 0 او فورا 0 ىعسم ١ انك ليصفتا| ند اذ رط [رك ذدقو

 4 ىناعملاو مولعلا ساسا ر»- 67 قافالا راهزا رفح انزكذام ةدمعلانكل ادج ةريثك

 قلبا اعا 1 ا بهذلا حاولا 0 د ائمالا ريسكا || 6 م زودرلا راهظا مح

 رخب 29- 2[ ةيفرملا لاوفلا رحب ]نح 2[ تاحلاصلا تايقابلا لؤطح يل امسالا ع
 مهي ةناروتااةقربلا ] 7-1 هيإ راونالا قرب قيود سها ف راعملا ضايرردب تود ا اوتو 1|

 ثا را رسسالاةحم 0 ا [دعالا ءاهبلا 2 2 0- و بلا طااةيغب | ا 0 ونالاو فاو --

 16 0 1-5 ىربكل لا ةقيلعتلا | م ا مخغملا ناي ع و ك5 قافالا ةحم ع

 ريس رمح همه ةياتكلا تالدسوتلا ل ا 4 حاورالا ليززت 3 5 فرصلا

 ه7 ءا_سالا ةنج ظح مق فئاطللا عماج قم د بلاطملا ري_ست 2- مهيأ فرعلا

 ةقدح وس ههق] ءاعمالا قئادح ا2- 7 0 وع زئاج م- 00 هاودلا د
 هه ماقالاز رح 15- هه ىسالاز رحلا رفح ه6 ةيسدنسلا ةقيدملا قيضح هني قادحاالا

 1 فورألا قثا_ةح م 1 ةيعضولا 000 م | 0 زر> صح

 ةلح رف قا ز ومرلا لح 1ه- سمي اهسالا زومر لح ا2- مه ةيحويساا قاقللا

 هيأ رارسالا صاوخ [24- سمرهو قداصلا ر فعج و دهن وطالفا ةيفاح لح سه لايكلا
 ردلا وح هلا وسلار طا وذا اح 6 نآرقلا صاوخ 18:- تي اعمالا صاوخ يح

 ةردتم- عي رارسالارد دع مهيأ ملأ لاردلا اي- هي" مواظنملا ردلا اح سعوا ماظن لا

 اا هه باتكلا نونف ةردات- هيأ ةداعسلا جات ةرد م- هي قافالا

 لصرلا ز- هيأ افلخا ةلاسر رح يق ةيوهاللا ةلاسرلا د مه ةفصانلا ةردلا ظح

 ها | ل ضاور كح يأ انكلا زاودر فح ميأ قئاقللا نعر زيطح هك[ [ ماخعالا

 ةديز مح 2: راونالا ةضور 3 د را كالا ةضرور 8 يح مك فراعملا ضور د

 ه6 حاورالا لح“ تس ههه حا و رالا لوح 1و عا رصلا رب ه2 دف[ تافدصلا

 سلا ]:- ت6 رارسالا رس 2س كا ىدجالا رسسلا 19- س ل لا لوم وس

 رب وح عارفا اهي 7 جس رنالاس مع 4 قالا رسلا مَ 00 ىنس

 رسلا ة8- هه ةداعساا رسم - د ىناب رلا 7 رمح 4 ىلا رسلا 0- 7 3

 7 نوضملا رللا اح مهي رخافلا رسسلا د هيأ شماغ سسلا يح هه نوصملا

 رفس ه- 6 مالسلا هيلع مها ربا رفس مح عت[ ربك الا دعسلا 12: همي موت دلاسلا

 م ايافلنا رفس 67-20 ايم را رفس 2و- سمت مالسا | هلع مدآ رن اجل مقل مالسلا هيلع نسر

 م



 يملا هيأ ءاللا وح

 طاحإ ىذلا هللدجلا اهلوا ديصقلا لاوزىف ديضنلا ردلا اهاعم ةنس ىفواملا ىناشلا ىبدقملا

 ةهاز ءايشا دجوف عبسلا تآارقلا بتكنم هيلع دازام علاطدنا هيفركذ حلا هناقولثمي هلع

 ىنا د هلا ميصقلا ناب فورءملادجا نء. ىلع ندجا ةريظن اهتمو اهدرواف ىبامالا ز رح ىفام ىلع

 هج راهغمو رسصقا تءاحت زومرالب هنزو ىلع ىهو نايك و نيدج و سج ١و ع قوتملا

 را ع نانس نب دمحم يي ناعم الازر> يح ىلحا دبع نب بوقعي نيد ن هللا دبعل ةبطاشلا

 هللا ىطكر بلاط ىبا نب ىلع ىلا توسل زراا اح ان 1 نيصملا نصعلل نيغلا

 فورءلاد#ت نيدجال هيلع حرمشلاو حلا ميصلا ناسل عزب نماي مهلقا هلوأ <: 'هنع ىلاعت

 فقرحو تايلكلا فرخ ةيح ةئايعسل و 0 وتس ة45 هش قولا هداز حاشا
 ادج- هللدلا هلؤا رضع وهوى رع نب ىلع نت دمع ندا ىذ مشلل 7 تاولصلا

 نيذلا نع هه عاعلا ةمر> وح ىناهفصالا معن ىبال هي دجاسملا هم رد و لا دماحلا

 ةئامعبسو نيسهو ىدحا /ه1 ةنس ىفوآملا ىلا ةيزوجلا مق نباب فورعملا ركبىبا نب دمت

 # ءاعمالاو فورحلا رع

 فوراا ةعوضوم وايبكرتوادا رفا فورا صاوخ نع ثحاب بع وهو ىكاطنالادوادشلا لاق

 مجطيامو مئازعلا وماسقالافيلأتو افيكواو هيسقت هتروص وبرك اريلاو قاف والا هتدامو ةباحملا
 هتنرمو اءازتناو اماقبابولطملاهب لصحن هجوىلع فرصتلا هتافو فرمصصتملا هلعافو اهنم

 وهو فورحلا رارسالء ةمدقملاف نودلخنبا لاقو ىبتنا ةماحتلاو كلفلاو تايناحوراادعب
 ةفوصتلا نه فرصتلا لهاحالطصاىؤ هيلا تاعسلطلا نم هءعض ولقتن ايهسلاب دهعلا اذهل ىعسملا

 ةالغلا رؤهظ دنع لوالا رد_صلا دعب رعلا اذه ثدحو م ىف ماعلا لا _هعتسا لمعتساو

 تافرصتلاو مهيدنا ىلع قراوخلا روهظو سهلا باح فش 8 مهح ونحو ةفوصتملا نم

 عئابطنا و بكا وكلاو كالفالا حاورا هرهاظم ىناعسالا لامحلانا اوعزو رصانعلا ملاع ىف

 ايلا مولع عيرافتنم وهو ناوكالاىف ةيراس ىهف ءامسالا ف 0 اهراريماو فورا
 اههريغ وىب رعلا نباو ىتوبلا فيل اتديف تددعت هلئاسمددعلاب طاحنالو هعوضوم ىلع فقودال

 تايلكلاو ىن_بلا ءاعسالاب ةعيبطلا ملاعىف ةيئابرلا سوفنلا فرصت هترعثو ,هدنع هلصاحو

 فرصتلا رسيىف اوفلتخامث ناوكالاىف ةيراسلا رارسالاب ةطيحلاف و رملا نع ةئشانلا ةيهلالا

 ةعب راىلا عئابطلاةعست» ىف ورا م.قةوهيف ىذلا جازهلل هلعجنم مهنخ وهم فورااىق ىذلا

 سلا اذه لعج نم ىهنمو ري_سكتلا هنوعسإ ىعانصص نوناقب تعولتف سصانعال اك فانصا

 قافوا ءامسأللو اعيطو انعضو ةفراعتملا اهدادعاىلع ةلاد د<ا فور>ناف ةيددعلا ةيسنلل

 ددع ثيحنم هيسان ىذلا قافوالا نم فنصب فورا نم فنص لك صت و دادعاللاك

 تشان لج ال 0 رسلاو ىفرللا سملانه فرصتلا جارتماو فورا ددعوا لكلا

 نيبوا عئابطلا ةجزعاو فورخلا نيب ىنعي امهنيب ىذلا بسانتلا اذه رساماف امهنيب ىذلا
 هدئتسماعتاو تايسايقلاو مولعلا ليبق نه سيلذا مهفلاىلع سمع ىماف دادعالاو فورا

 ىل 0 و فو و ق ةعلا س 2 0 لص 0 فورا نأ نالنال هلا لاق كحل ةوذلا 2



 5 باب 1ع 6

 نيعبراو ثالث 548 ةنس ىفواملا ىدادغبلا را_-ىلانب دوت نيد هللادبعىلا نيدلا بجي

 ةئاهعبسو تس ال5٠ ةن-س ىفواللا دجا نب ىلع نيدلاءالع حسشو ريبك حرش وهو ةئاقسو

 ىدتملا نئاب ريهشلا سعثلا هللادبعن ىدغدانن ركبىنا سصمب ءارقلا اشم حش حرشو

 حرش وهو ديصقلا حرشىف ديضنلا رهوذا هاعمو ةئايعبسو نيتسو عست بدو ةنش قوتملا

 ىذلا هللدلا هلوا ئهتنا ىربعملا حرش حاضيا نعت: هحرش ناك ىرزجلا نبا لاق لفاح.|
 ةنس ىقوتملا ىزرابلا محرلادبعنب هللاةبه مساقلاىبا حرشو هزوصو هعنصب ناسنالا عدتبا |

 رابالا تيب بيطخ نباب فورعملا ركبىبانب فسوب حرشو ةئامعبسو نيرشدعو عي اللا

 مساق نيدلالع حرشو نريدحم نيدلعى وهو ةئامعبمو نيسثعو سج ا/ل؟ه ةنس ىفوتملا |

 حرش ىف ديفملا هاعم ةئاتسو نيتسو ىدحا 55١ ةنس قوما ىسادنالا قروللا دجانا

 كلف 49 هنس قولا ىنادمملا ريشر نب ردلاى نا نب نيسح نيدلا يتم جرشاو ديصقلا

 ىداب هللدلا هلوا ةديصقلا حرشىف ةديرفلا ةردلا ها ريبك حرش وهو ةئاقسو نيعبراو

 ىدحا 41١ ةنس ىفواملا ىطويسلا ركبىبانب نج-رلادبع نيدلالالج ميشا حرشو لا مانالا

 نباب فورعملا مساقلا نننس>ح نيدلاردب مامالا حرشو جوز# حرش وهو ةئاهمسنو ةرشع

 هللا دبعىفا محشلا حرشو ةثامعبسو نيعبراو عست 1/45 ةنس ىفوتملا ىرصملا ىدارملامساقما

 ىذ هتلدْلا هلوا ةبطاشلا ةديصقلا لحىف ةيزرابلا ةديرفلا هامش ةنس ىفوتملا ىوحتلا ىبرغملا

 نيعيسو تس الاله ةن_س ىفواملا ىنيسملا دمم نب هللادبع دي_سلا حرشو ةيلعلا تافصلا

 يشل ةرئاع و كاوذلا عماجو قطحاو يحول قامالا ررخب جورش ندرو دئايعسو

 تكن ةيبطاشلا ىلعو تاراثالا ملطصم فنصمىلا بوسنم حرشو ىربعملانع لوقن هيفو

 ثالث مه ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىرقملا ىركلا ىسوم نيريهاربا نيدلا ناهرب خجشلل

 كالامزب هللادمع نبدي نيدلالاج رفح انما تارشتخ ةيبطاثالو ةئاعاعو ني_سجو

 هتيفاقو هركىف وهو ىناعملازرح هامس ةئاتشو نيعيسو نينثا 7/9 ةنس ىقؤملا ىوختلا |

 ادبع رصتخ و ةثامسج وهو هئايعيسو نيدسو سج 7كم 2 قوتملا ىزربتلا نب نيكل

 |( دل للا اهل لاق ةمال ةذيضف وهو ىاوزرلا ىلالب انالوم رصتخو اديب نشثعو

 نيتسو نامث 7/548 ةنس قولا ىناحلا قشمدلا نابهو نيدج-انب تاه ولاد يع نيدلانيدا

 تامت ةيبطاشللو ةئامسخلان ود ىهو الملا ةعب_سلا ةءارقىف الطاررد مظن هاهم ةئايعبسو

 ىطاحقلا ىنانكلا هاربا ىب ىلع نسملاىبا ىرقملا مامالا ظن ةديصقلا ظفاد ةديفملاةلمكتلا اهنم

 تيب هئامؤ اورو امتزوق مظنلا 1352 هدد ىفهو ةئايعبسو نيت_س ال٠6 ةنس قوتملا

 * الوا ادبا نجح راي كدمحن © اهلوا يجولاو ةيافكلاو ةرصبتلانم الع دازام اهبف مظن

 ىلا ديعس نب دمت نيدجا نيدلا باهش ىنرقملا عشا ثالثلا تآارقلاىف ةلمكت اهنمو لا
 اهعضاومىف ةبطاشلا تاسانيباهداز ةئامامثو نيثالث م١٠ ةنس دودحىف ايح ناكو ىعرشلا

 ىدسالا ليعاع#ا نب بوقعل نب 0 ةامكتو دحاو رم امن اكاراصف امتحازنما ثيد

 ) 2 دقملا)



 2 7 ءاللا عع

 ىرانفلا ةزوح ندمت نادل سم ل ودل ةيشاح وىرقبعلا اهاععمو ةئاعاعأو نيعستو تاء

 ن ىلع نساىبا نيدلالع حرس# اهندو ةئاعامنو نيثالثو عبرا مع ةنس قوذملا
 ىواؤملارم

 أ
 ديدولا حقل

 "5 20 قوتملا قشمدلا ليعاع#ا نب 2 ا هناشي ذأ ميلا حرش و ندصقلا حرشف

 هاععو هح رش نم لوا وهو ةثاقعو نيءهبراو تالث 55 ةنس ىقوتملا ىرضصملا |

 مث هيشأتال طسوت. فيلأت وهو ىنامالا زرحنم ىناعملا زاب هاعس ةقاتسو نيدسو ننج

 ىفوآملا ىلبنملا ىلصوملا ةلعشب فورعللا دجا نيد# هللادبعىبا عشلا حرشو هرصتخا

 ةعبسىلع نآرقلا لزنا ىذلا هللدلا هلوا ىتاعملا زنك هاعمو ةئاتضو نب_سجحو تس 565

 بارغالاىف هيناثلا و ةغللاىف ىلو الاف دصاقمو قحاوادايم دعاوق ثالثىلع همالكئب فردا

 ءالع مامالا رعشلا حرشو تدب لك حرشىف الذ ىلع ىرجو مالكلانم دوصقملاف ةثلاسثلاو

 | ةئاماعو ىدحام1١٠ةنسقوتملا ىدادغبلاىردعلا حداقلا باب ف ورعملا + نب ناقعنب ىلعنيدلا

 | ىرقملا ىسافلا دن ب نسللا نيدحم هللادبعىبا ققحلا مجشلا حرشو ىّراقلا يارس هاعن ْ

 وهوا باتكلا هديعىلع لزنا ىذلا هللدجلا هلوا ةئاقسو نيعبسو نينثا 51/8 ةنس ىفوتملا |

 ( حرسشو ةئاعشو نيسلو تس 565 ةتم رص هئم عرفو ةديرفلا ىلإ اللا هاعس طس و حرش

 ١ 585 ةنس ىفوتملا ىلدوملا نارهزىبانب عاج نب بوقعي ن ىلع نسملاىبا نيدلاداع 2 ٌْ

 ىنصحلا ىلع نينيسح نيدلالاج عشلاحرشو هلمكيملو تادلحم عبرايف ةئاقسو نينامثونينثا
 | ىبا مهلا حرشو ةئاهعسل و نيتس ٠+4 ةنس هفلا ةياغلا هاعم نيدلعىف ريبك حرش وهو

 ١ داز ةئاهعسو نيرثعو ثالث 49+ ةن_س ىقوثملا ىرصملا ىتالطسقلا دي نيدجلا سابعلا '

 ىددنالاىلع نيدجلا سابعلاىبا حرشو هريغىف دجوتال ةريثك كاوفعم ىرزلا تادايز هيف ْ
 ىط_ساولا دجنانب نجل رلادبع نيدلا قت حرشو ةئاتسو نيعبرا 14٠ هند امرت ىفوتلا

 حرش ءارقلا تانقبطىف ىرزألا نالات تلق ةئامعبسو نيناثو ىدحا الى١1 ةن-س ىقوتملا

 | ىفوتللا ىدبارجلاب فورعملا قش٠دلا ناردبنب بوقعي نيدلا تأ ميشلاعرشو م

 | تلق زوهرلا ىذك هاعمو ةالك_ ثم لخ لع هلق رصتفا ةثاعتو سينام و ناك 5000

 ىهدلاالو قطاشلا جرش رك تاو ىبتا ةيطاشلاز ومر هيفلح هاقبطقف ىرادال ا

 تش ا/61 ةنس ىقواملا ىلحلا نيعتلاب فورعملا فدو نيدج-ا نيدلاباهش ةمالعلا حرشو

 زرالانا هيف رك ذ لا داعملاو أدملاف دابعلا ىلع لضفت' ىذلا هتذلا هلوا ةئامعتساو نيدتلو

 ناريغ ةماش ىباو ىسافلا نيذشلا ارش هح ورش نسحاو نفلاىف عضوام نسحا روكذملا

 ىف دهتحاو دوصقللا ىفوباع هح رشف ةم ءايشا اههلامهاعم رخآلا هيىنعام لمحا اهتم الك

 ىسافلا هللادبع ىبال نيعلاو ةماثىبال ةمالع نيشلا لعحو تايالا بارعاو زومر كف ناس

 نبدلابابش حرشو نآرقلا بارعا فنص امدعب كلذو ديصقلا حرشىف ديضنلا دقعلا هاو

 ريبك حرش وهو ةئايعبسو نيرشعو نام 758 ةن_-س ىفوتملا ئمدقملا ةرايح نيد نيدجا

 جرشو 3 ىقوتملا ىلا الا دجا ندي ندلا سوت حرشو ةديعملا تاالاعح الاب 0



 مه باب - تر

 هدلو حدمو هاش مارهب حدمو عيرلاو كالفالا ةعنصو ةوهشلاو نيكملاو ةلففلا 1

 دهب تكمن ةئامسجو نيسشعو عبرا 08 ةنس همظننم غرف لاثمالاو مكاو هاش تاود

 ه5 تاياورلا هقيدح »- يأ نيدلاةقدح 25- ةروثنم ةجابد افرلاب فورعملا ىلع نبا

 ىربعتلا رعنب مهاربا نيدلاناهرب 6 ةيلاد 6 ر كلاما 26 رهزلا هب دح ١-1

 ا د ىدصقم لوا هللاددح تاَد د اهلوا 0 نيثالثو نينثا ال*"** ةنس قوتملا

 فورعملا ىعاشلا ناهلس نب دمحل ىرت 2: ادعسلا ةقدح 5- اتيب نوسجتو ناعأ ىهو

 باةكنم البرك ةعقو هيف عجب ةثاهعستو نيتسو ثالث ه5 ةنس ىنوتمللا ىدادغبلا ىلوضفلاب

 ةضورلاو ةيسدنسلا ةهدطلا ا:- هقاخو باوبا' ةرسثءىلع بترو هريعو ءادهشلا ةضور

 حالس و ةرظانملا ةقبدح ١ نيدلحم هي ىفملا ةقدح عويس ناىملطلا رعيف 6 ةيسدقلا

 ةرظانملا بابسا ىف باوهالاو ةيهاملا نايىف ةمدقملا ةثالثو ةمدقم ىلع رصتغع - ةرواحلا

 نمءاناهلوا فيطلخرسث هلو طااهاهعس وو ءامسلاك مسن دجلا هلوئاهتالدثع واهم ةقلعتم روماو

 د اكتودح ا فئاوض تا|رورص 8 ركذش ىلكام ا
50 

 بحاص هليهلا ءارابىراجملل أ عيدبلا ىف ةقيدح

 قوذملا ىتلدلالا زيزعلا دبع نب ةيما تلصلاىبال < سادلا ءارعش قةهقدح يح ىرملا

 +[ ءارزولاة قدح ر:- ىلاعثل ةمل ملا لإ ونه لع هيف 000 و نبرسثعو عسل 075. ةنس

 5١١ة:س رمصع ىفوتملا هداز نامعب فورعملا ناةع نب بئاتلا دجا ىعاشلا بيدالا لضافلا ىلوملل

 ىئار ريزولاىلا ممتلود ءادتانم ةيناقعلا ةلودلا ءارزو ركذ فلاو ةثامو نيثالثو تس

 ةلودلا ناكحاو> نم هدا زاغأ روالدب فورعملا ىدنفا رع لضافلا تيدالا هليزمت اشابدح

 اان هاربا دامادب متخو ةيدجالا ةلودلا رخآىلاىتاىتح هرع هللاحف ةيناقعلا ة_ىلعلا

 نس كرعسس نب هللاد.ع شيف رك كك هللا هجر ةقشح ىبا تقانمف --] سفتلا راحا م

 ا : 0 أ داني د نرخ و ةئاعامو ىدحا م١٠أ ةنسقودملا ىملا مث ىرصملا قاكلا دنع
 م

 ىذلاهتيدحلا هلوأ ةيسرافلاو هب رعلاب ةرئاسلا كان الأ اىلع ل لوم انابنيث الث كن 2

 ٍ 0 7 ىلا |ءا ويس الأ حر ىف ئس ةالار را دع م ٍ بدالا رعب بدأت نمناس || قع

 زرح 2 0 وهالاهلاال ى ءانلا هيدا هلوا:ىرداقلا ىفالا 1 01 1 ن ىلع

 ا 1 نيسملا نب ىلع م 0 هه نامزلارخآ نتفنم نامالا زرح َح- ه6 ماسقالا

 ةدي_صقلا ىهو عبسلا تآارقلاف اولا ةحوو قامالا زرح 00 يقم ماراق

 هو.٠ ةنس ةرهاقلابؤ والا ررعض 00 ةريف نب مساقلا دع ىبا ميتال ةيبطاش ا! ةرووتلا

 نيثالثو هئامو فلا هتاياو ريبحلاف ىرزلا هركذ كر يستلا هيف مظن ةئامسجو نيعست

 حرشاهةداو اهسحا ةزيثك ح ورش هلو نفلا ةدع راصف عادبالا 0 عدا اب نوعبسو

 حرش وهو ةئاهعيسو 00 نينا 7٠ ةنس ىفوتملا ىربعملا رعنب مهاربانيدلانا هرب ميشلا

 ه0 نا هقيلأت نم غ عرفا مرلا يطول كد 212 ديرو ةلاؤاا زر ورقم كفن

 م اف ا لا ليعاعسا نيدجا يذلا نعمل هقيلعت هيِلَعو ةئاعسو نيعسلو ىدحا

 ( موع)



 4 م ءاطا ع

 بدالا مس 7 ثيدملا فالتخا 1 ع[ تيملاءايحأ 1- هن ىريكلا ماكحالا قمح

 ةرياكحص 4 ثيدحلا تاذيعبرا رن>- مه ىوونلا راكذا 8- -) درفملا
 هي ثيدحلا باشا لح  جباصملا حرش راهزا - 8: ثيداحالا راهزا يح

 فارطا 1- مهي فارطالا ةفرعم ىلع فارشا رين مع ا حرس راك ذتسا زو

 ه4 ىلتعملا داسملا فارطا ري 50 ةتدللا بتكلا فارطا ردح مه نيوهحتلا

 جما ه5 نيسلامالعا يح هت ثيدحلا با عا ليتم هت 1 :ءا وع

 ىبا عانقا ة0- مسو هيلع قامت ىلص لوسرلا ةيضقا ر- هي حاصلا ىناعم حرش نع

 067 ثري دح فا هي[ ني < !ىلعتاامازلا خس هتك اعل ليلك ا ه- سه لضفلا

 رهاطىبلاو نوععش نباو مهي ركاسع نبا ىلاما ريح هتأ ماكحالا ثيداحاىف ماملا ريم

 0 و ضان 0 قاهصالا ناقع ىناو ىتاولللا ناكس ىباو ىضلا هللادبع ىناو

 ١. 15- ةيضرملا -/ ىلاما - ىعاضقلاو ىنارفعزلاو ىرهولاو رازبلاو ناسشب نبا

 6 قراشملا 0 0 قراويلا راونا >>> 6 ننسلا ءاحصنا ,- 26 ىاضقلل

 1 5001 جير رينملا ردبلا 1م- نسل ىف طس وارتن- سي[ ةاكشملا راونا رم

 دير 1- 0 لو_صالا ديرب 20- ه6 حاصلا دير 12- سيك مارملا غولب لطح

 د هبانلا هن م ا 54مل 0 م أ عماسلاةفحت ع 7 حمم صلا

 بيعرت [جح ه4 ةددعتملا بتكلا ثيداحا جير ة- هق] فالحل ثيداحاىف قيقحن 1

 دعا_ص نب دع وبا هعج هنع ىلاهد هللا ىذر 1 دوعسم نبا تيدح ع 1 تيهرتو

 نامعتلا وبا نيدلا من مامالا 2 اهحيرحمب ىنع م6 نيدلاروماىف نيعبرالا ثيدملا -

 ةئاقسو نيعبراو تس 555 ةن-س ىفواملا ىزيربتلا ىرفعملا ناهعلس نيدماح نب ريشب

 ا|هحرشو'فيفعلانبال ةدي_صق هي ةفشللا لوخد ماكحا ىف ةفرطتسملا ثيداحالا م-

 ىسدقملا مناف مثلا نب نيدل |نع 2 ست سلبا سيفلثف سيفنلا ثيدحلا ل5- ىط وسال

 ه4 قاوذالا ةضورو قادحالا ةقيدح ري- خلا ابا مدآ قلخ ىذلاهللدخلا هلوا صتخم

 ندلا لالخ -/ بيرالا ةقرطو بيدالا ةقيدح 5- ىناطسبلا نج راادبع م

 ةحودوةغالبلا ةقيدح - ةقدحلا رون هاعمو اناا هنم صخخمث هراعشا هيف عجب ىطويسلا

 دبع بيطلاىبا هيقفلل ةيمال_سالا رخاقملا سقنو ةببرغلا رث املا ركذىف ةلاسر ه4[ ةعاربلا

 ةقدملا 2 برعلا ىلع معلا ليضفتىف هنشرح نب صاءوبا هفنصام هيف در هللا نهنب معنملا
 ىسراف كا ىرذفب فورعملا ل ةقرطلا ةعيرشو ة6قيقملا داق ا و ةدهلا

 ةئامسجو نبرقشعو سج 5و 0 قوتلا قاتسلا مكحلاب ريبشلا مدآ ندع ىبال م ولخام

 ديحوتلاىف اياب ن سثعىلء بترو ىنيكتكبسلا ىونوقلا هاش مارهل فيفللا رحنم همظن

 ىبا نيمامالاو نديسثلا نديشلا لضفو ءافلظاو ةباكعلا لضفو لوسراا تعلو هللامالكو

 | ةخودشلاو رشبلا ةفصصو فوصتلاو بلقلاو قشعلاو رعلاو لقعلاو ىفاثلاو ةفشح
 أ



 7 با, عم 5

 ىراخلاودح هيف اذحاو اي م ءاح مم : نال و دئاسالاو ىرطلا قرفوإ ثيداحالا

 اك امنع سانلا كل ل / و كلذعمو هبوبو ديئاسالاو قرطلا عجو

 امهر يغو نسملاو يح مبا نم اوعسوتف نئسلاىف اناسدلاو ىدمتلاو دو ادوبا تدك اذ

 نه هاحم اوقلقت_ساؤ هحرش سانلا بعصتساف ةتراهالعاوهو ىراخلااما نودلخ نبالاق

 ةفرعمو قارعلاو ماشلاو زاخلالهانه اهلاجرو ةددعتاا قرطلا ةفرعهنم هيلا جاتحام لجإ

 دقاو هجارت ىف.هقف:لاىف رظنلا ناعماىلا جاتح كلذ لجالو م سانلا فالتخاو مهلاو>ا

 نه ادحانا نونعي ةمالا ىلع نيد ىراخلا باتك حرش نولوشب انخويشنم اريثك تعمم

 نبا. ققحلا جرسشب ىضق نيدلا كالذ لعلو لوقا حرمشلا نم هل 5 فرعيمل ةمالا ءاذع

 نامزلا اذه ءاشا رظن ىراصقنا لعاو ريخناونا ىلوملالاق كلذ دعب ىنيعلاو ىنالقسعلا ر

 ىلا لصت اهنا تنظ ىوغإلا ععنا_صمىلا تعقرتناف راونالا قرا_ثهىف رظناا ثيدملا ٍرعف

 نوتملان م املا مخو ىلع رهظنءامهظفح ول لب ثيدحلاب ريلهجلالا كلذامو نيثدحلا 3 ةحرد

 ىلا اغلاب نامزلا اذه لها هدعي ىذلا اماو طا ا مسىف لما مل: ىت> اندم نكي ملا اههناشم

 عم ريثالا نبال لوصالا عماجي لغتشانم رصعلا ىراخمو نيثدحلا ثدحم هنودانبو ةياهنلا

 نيثدحملا ةنترنم ءىثشىف سيل هناالا ىوونلل بيرقتلاوا حال_صلانءال ثيدالا مولع ظفح

 ةلج كلذ عم ظفحو لزانلاو ىلاعلاو لاجرلا ءامساو للعلا و ديئاسملا فرعنم ثدحلا اماو

 مهتمو قهيبلا نيسو ليتح نيدجا مامالا دنسمو ةتسلا بتكلا عمسو نوتلا نم 0
 بتكو هان رك ذام عمساذاف لقا اذهةيشدحلا ءازجالا نم ءزج فلا ردقلا اذهىلا متو ىناربطلا

 نيثدحلاتاح رد لواىف ناك ديناسالاو تايقولاو للعلا ىف ملكتو خويشلا ىلع دازو تاقبطلا

 ةعيرششلا ردص ركذو ىكبسلا نيدلاجات هركذام اذه ءاشيامءاشي نم ىلاعتو 00 هللا ديزيمن

 ةيعفاشلا تاقيطى ىعبسلا اركاذو راعالا لوطت نورورتم تندحا حاثمنا مولعلا ليدعتىف

 لجرلا رع لوط ليلد نولوش انخوي_ث تعمم لوقب حال_صلانبا تدعم لاق لبسابأ نا
 اذا ثيدللا لهاناف ةبرعلا هقد_صيو سو هيلع ىلاعت هللاىلص لوسرلا ثيداحاب هلاغتشا

 الا ىصختنانم رثكا ثيدحلا لعىف ةفنصملا بتكلاو لؤطلا ةياغىف اهدجتن مهراعا تعبت

 ىراخلا ميم ىلاعتو هناكس دّيناباتك دعببتكلا محد انا ىلع !وقبطادق 00 فلسلان ا

 ناو ىاسنلاو ال رار ل 1ك ااككلا ةينل أ مث اسم 2

 م[ ةنابا رح هببترت ىلع باتكلا اذه انهاهركذنلو ةروهثملاتادنسملاو 0 او ةحام

 فاحناريظ- هه[ ةرمثعلا ديئاسملا كاوزب ةريخلا ف احنا مح تي ركملا زاربا ذ- لباولل د
 راثآ يح مه ةريثعلا قارطاب ةرهملا فاحتا وح هيي ةينسلا تافاحنا رمح سه 0 |

 هي ةيلاعلا ةيناثلا تاكا فسر اننو ةرثك كي] ثيداحالا ءازجا ريف هي نبرثلا

 ه4 ةيسدقلا ثيداحالا ز- هيأ ةفيعضلا ثيداحالا لقيمح هي "7 1[! تيداحا

 ه7 ىرعغصلا ماكحالا ضح دعي . ثيدللا نسحا 2 ا ةينملا فيفا م

 ( ماكحالا )



 ته ) ءالا 1

 ىباتك نيب عج نك راصتخالاو فرصتلا نه عونب نيلوالا تنتكني عجب نم نيرخأتللا ءالؤه |

 قشمدلا ديبع نيد نيمهاربا دوعسوباو قامرلا دم نبدجا ركيىبا لم لاسصو ىرامضلا

 ندحلاوبا ,هالتو هركذ قبساك باو.الاز ود ديئاسملا ىلع اوبتررمتاف ىديحلا د هللادبعىباو

 ىذهرتلا عماجو كامل طولا ممو ىراخلا بتكنيب عمجف ىردبعلا ةيواعمن. نيزر

 نم ةيراع ثيدحلا نوتم اوعدوا ءالؤهناالا باوالا ىلع بترو ىناسذلاو دوادىبا ننسو

 ثتكما:ئهىلا ةتسلا تتكلاهذه ىوج ثيح اهعاؤ اهربكا نيزر باتك ناكو حرشلا

 ءالكأ ثا اهوفاصمو ماكحالا اوثناو ءاهقفلا لدتعساو ءانعاذخا اهني داحان اه رهشاو تيدللا

 ربث الا نبدي نب كراش تاداع_لاوا مامالا هالتو نرحل مهلاو اذذؤح مهرثك او تنال

 هيلطم ليهستو هباونا بدن ربو هيد ةدسلا| لوصالا نيدو كفر بانك نيب عمج" ىرزخلا

 ند رادع نيدلا ل الح ظفاذحا ءاح مث هيق عام عجأ ناكف لوصالا عماج ىف هب نع حرشو

 عماوملا عحىف اهريغو ةرشعلا ديلاسملاو ةتسلا بتكلانيب عمت ىط ويلا ركبىبانبا

 ثيداحالا عج نمهيف عنصاع لاسم هناالا تاي ةهجنم لوصالا عماج نه ريتك ماظعا ناكف

 رك تيءافتك ا ديئاسالا اوفذح رنا نورخأتملاءالؤه هدام لوا ناكو ةعوضوملالب ةفيعضلا

 شسرلاو ارا ناكنا ىايعلا نع 0 ركذو اريخ ناكنا ناقض و ل ناكل ىوزنود

 ةفيظو تناك هذهو نوكأ و ثيدما تان وا نكدواسالا رك 0 ضرغلان ال جرم اىلا

 تح كل تامل اوهطوو هم اوغرفام رك ذولا و6 ةحاحالف ةنؤملا كالت اوفكدقو نيلوالا

 هتنكاو هسا نم روش هدب ىلإ هيل سن نال 2 ىراخلل اولهعت فورالاب اًهرو ةمالع 5|

 راعشان ل لط كاللاملو 0 هييمسل نم ريشا دعسان ال م مساو اح ءاعمالا قاب فورحىف سلو

 ةهشنم هقورح قاو | _ سم اهوطعادكو هععأ فورح لوا مملانالو 0 اطوملاب هباتك

 ه.يسذو هعما نم رهشا هاك نكد دوام نو نك ةيسلب ةراغضإ ل تت ىدهرالو اه ريغب

 هتلخل و هعسأ نم روش ها 0 رمل قاسألاو هايد-ثالا نم اهدعباو اهفورح روشأ لادلاو

 وهاك بيكرلاو دارفالا | دنا سملا بامحأل اودض و نادك و هن: فورا تا

 لها لك دنع كفو رعم نيعباتلا و ةراوعلا سدعق ثيدحلا ةلعنلاوحانامت عماو للا ىف روطسم

 ةقيرط تناكو رصصمو ماشلاب ىهنمو قارعلا نم ف وكلاو ةرصبلاب مهنمو زاخملاب مف ةدلب

 ةلادعلا نم لقثلا طورشق مهدادتثال ةوحلاو نئماو مهاوسنمع ىلعا دياسالا زاخلا لها

 ىفاشلالثم هباغصا مث ةنيدملا لا كلام مامالا فل_لادعب ةيزاخلا ةقيرطلا ديسو طبضلاو

 هيلع ىلاعت هللا هجر كلام تامل لدنح ندجلا مامالا ع نو بهونباو ىتعلاو

 اهذيادشاو تيدا لإ قرط ف رعمل لظافالا ىنعمأ عيمصلا نم ماكحالا لوصا هعدوأ ًاطوملا

 قاضيا ثيدحلا عش دقو نيفلتتع ةاورنع ةددعتم قرط نم ثنا اي عقباع رو ةفلتخملا

 اماونا لع كذا نا جرف ىراخلا ءاحو املع لعش| ىلإ ىناعملا فالتخاب ةددعتم باوا

 رراو هيلع اوعجا 0 اهم دععاو نيماثلاو نييقارعلاو نبييزاححلال ىلا قرطلا عيمت
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 ه5 باب ودمع 503 ل 00 1

 لع زعلا اذهنام هللاءاشام لا رداعتو 0 مير ناكنمو مو ىراخلاىلا تهذا

 قلتم مهفيتاصتف سا:لاناك كلذل و ىنعملا و اظفالا لكشه ازءنعاطع ناك هتلر ولعو هفرش

 | هلعقاك مكملا هنم طنتسي و هظفل ظفحل اقلطم ثيدالان ب ودتىلع هتم# رصقنم ىنخ ضارغالا |

 | هدعب نهو لمنح نيدجلا ايناثو الوا امهريعو ىسلايطلا دوادوباو ىبضلا ىمو»نب هللادبع |

 هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركبىبا دنشم نورك دف اهتياور دياسمنم ثيداحالا اونا مناف

 مهنمو قسنلا اذهىلع دحاودعب ادحاو دبا اصااددعب نو 1 هنع هوو رام لك هيف نودشَو

 اا 1 سما كي دج لكل نوعط» اهلع للذ ىدىلاب نكاامالاف ثيداحالا تش نف
 أطوملاىف كلام لعفاك اف هوركذ ةاكزلاىن ا كابو هوت 3 هواضلا عنف

 ىراخملا نمزىلا سعالاىهتنا الف هدعب نم هءىدتقامث هءاونا تلق ثيداحالا نم هيفام ةلقل هناالا

 اذهو امهدعي ءاحنم امكىدنقاو اهعاوبا ترثك اه«باتك كى هعدرألا تي داك دارك رسدو

 جات<ال اعرلي هيوازر فرعيملناو ىتعملا فرعيدق ناسنالا نال لوالانم ايلطم لسا عونلا

 دروا اذا ثيدحلانال ةالصلا ب اتكنه هبلط ةالصلاب قلعت اثادح دارا اذاف هءوار ةفرعمهلا

 | فالخهيف ركشنا جاتحالف مكحلا كلذ ليادوه ثيدحلاكلذنا رظانلا + ء ةالصلا كانكف

 هرمصق اباتك اهلعضوف ةلكشم ىناعمو ةيوغل اطاقلا نصمت ثيداحا درسا نم مهنمو لوالا

 دييعو |لعفاك ماكحالارك ذل ضرعتملو هانعدو هنارعاو هب ع حرشو ثيدالانتم رك ذ ىلع

 رابتخالا اذهىلا فاضانم ,مهو امريغو ةييتقنب (سمنبا هللادبع دهتوباو مالس نيرساقلا

 ا 0 00 ننسلا ملاعمف ىباطخلا دج نيدج-ا ناعلسىبالثم ءاهقفلا ءاراآو ماكحالا ركذ

 كيوي غلا تايلك ا عب رخساو تيدا نم نود بيب رغلا 0 لصق ند مم ف ءا2 اعلا نى هربع و

 ن٠ مهنمو ءالعل !أ نم هزيغو ىورهلا د نب دج ديبعونا لعف ام اهحرشو اهبترو اهنودو

 اهدحو اهنوتم جرخاو انودف ةعماج ريغ ةيعرش اماكحا نعت ثيداحا جبار حما ىلا دصق

 مهمالعالا كئاوا ناكالو ءالؤه ربغو 2 اصملاف ىوغيلا دوهسم نبا نيسملا دعوا هلعفاك

 اقلطم ثيدحااخفح الوا ناك مهض غنا عاضوالا لك !ىلع ,هعينص 0 هيف نوقبا_ىلا

 شيتفتلاو مهلاو>ارامتعاو مهتيكزتو هلاجر ظفحو هقرطىف رظنلاوهنع تذكلا عفو هاا

 طيضلاو طا_تءالادعب اذه اوكرتو اوذخاو اولدعو او>رحو او>دقىّتح

 ا او مهل نامزلا عستملو ىفوالا مهض غو ركل مهدصقم اذه ناكف ربدتلاو ا

 ىلانفلا اذه مزاول نم هربغل اولغتشينا مهماياىفاوأرالو مظعاا مهلاو مالا ص رغلا اذه ا

 ْ لصالاو تافصلا بدنر تمت تاذلاتايثاالوا بجاولاناف ثكالذ ا زوحنال هل عباو“ 2اكىف
 مؤ

 | اناتملا مههربخا و نيعتملا ضرةلاوهام اواعفف هوض و 0 كيل رم ثريدخحا نيع وهاما

 | فلا ءاجمث مهدعب نم ةحارا اويعتذ م نودنقملاو مهلنوعباتلا هلعفام لختلاو غارفلا لبق

 ا-هعج ىف مهراعأ اونفا لإ مولعل |كلت اوعيشتو ةايضفلا كالت اورهظينا او.حاف حلاصلا

 0 تب ىع حرشو كح طايتنتسا وأ تيرهتو راص:>اوا تيدا ةدايزب وأ بانر عاداب اما
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 ه ريغ و قاسنلا تيعش نيدجا نحراادبعىبلاو ىناتسعلا ثعشالا نب ناولس دوادىنا لثمو ْ

 هتوشام ردهو اهتاهج عيج ن* ا طاحاو اهبابم معلا اذه راد ىلا اهندتا نإ فراعتم مهي

 تقلعتناو خودسنملاو محسانلاو داك رئاوتلا ةفرعمناالا هنطر ط#” و هتحرد لازنت اهنم

 ثيداحالا نمماكح الا طنتس هنالهيقفلا ةفدظ و نم كلذ ن الهيلا رقتشال ثدحلاناذ ثيدملا لعب

 ىوريو لقتبنا هتفيظوف ثدحلا اماذ خوسفملاو خءانلاو داح الاو رئاوتلا ةفرعدملا جاتصف

 هفيلأتو ثيدملا م أدبماماو لضفلا ىف ةدايزف هاورال ىدصتناذ عمك ثيداحالا نم هعمسام

 كلذلو هظفح وهطبضب ماقمالاو هب ءانتعالا بح و ضورفلا ل وصانم ناكاملهناف هراشتناو

 ارباكنع ارباك هولقانتف هيف اوطاحاو هنيناوق اولففح نيذلا ةاقثلا ءاذعلل ىلاعت و هناحس هلام

 هتعيرش ةسارحو هنبد ظفح ةمكمل مهلا ىلاعت هللادمبحو رخآىلا لوا هعمساك هلصواو

 ا ةباوعلاىدا اهلحاو مولعلا فرع مالسلا و ةالصلا هيلع لوس رلا دهع ند رعلا اذه لازاخ

 و 1 5 2 مول 3 3 9 ىعااو نإ و اءدو هاوس هللا سفح نقلا كدا رن فورس لس نا فل نسعناتلا دان نيعباتلا

 ا تانعرلاثررذ وف هنع ثيدحلا نم معمم بدحنالا س وفنلاىف مظعبالو هدم رك ردقتالا

 ١ ناكدقل تح هلغت ىلع رمهلاتفطعناناىلا مالسلا و!ةالصلا هيلع هللا لوس رندل نم مهل لازاغ هيف
 دحا وثي د>بلطىف ان ع واق رش دالبلابو<و زوافملاوىفايفلا عطقب ولحا را لحرب مهدحأ

 الدب ن رهن نم متم و ديان ثيدا ا ثالذ بلط ةإ> را ىلع هل ثعابلا ن وكي نم مهنف هيوارند قنوييمسملا

 ا هلرص ىلا ما زعلاتثعبناف هظانسا واعلاماو هسفت ىق هتقئلاما هدبعل ىوارلا كلذ نم هءاعم ةيعرلا

 | اذه ىلع ةظفاحم هنوتكيامىلا نيتفتلم ريغ بولقلا ىف طيضلاو ظفملا ىلع الوا مهداقعا ناكو

 ىف ةباهصلا تقرفتو دالبلا تعدتاو مالسالا رششثنا الف ىلاعتو هناكس هللاباتك مهظف رعلا

 ئررملاو ةبامكلاب هداييقت و تدلك نرودنىلا ءازعلا جاتحا طيضلا لوو رييظعم تامو راظقالا

 أ ْنب الملا دمع لم ةمالا نم ةعاج 0 سصالا ىهتاف اخف< رقلاو لفغي رطاخخا نافل الا اهنا

 ١ سدتنامم ةرصبلاب حبصنب عيرلابويو ف:ص نمل وانا ليقو سذانب الام ًاطومليقويرج

 نيمامالا نمد هع مخ و كالذ راك ةظدكلاو ءازحالا ىف هريطسلو هئاودنو ثيدخحا عج

 | نم اهعاتك انودف ىروباسلا جاخلانب سم نيسطلاىباو ى راخلا ليعاع٠|نبدمم هللادبعىلا

 | إلاا_ىف اهدص دقلو ثيدلحلانه.نادكحت'ا ايمو هون. اههدنع تدثو هتدحل اعطقام ثيداجالا '

 اذه راشتنا دادزامث ابرغو اقرمش لوبقلا نسح ىلاعت هلللامهتزر كاذلو هيلع امزاحم هللاو
 نا مهدصأ_ةم تعونتو سانلا ضارعا تقرفتو ىد.الايف رثكو فينصتلا نم عونلا

 ى ىدبع نب ىسعكي ا ا ى 0 ١ ةدقشلا ع "نانحا داع د 026 ةنف ١ قنا وع اك ذلا رسدعلا لاذ ا

 هناذ اهريغو لودلاو عيانصلاو مولعلا عاونانم عون لك ثالذكف مهلا تّررذشو ضصراال كو ا

 رعلا اذه ةباغ ناكو دوعيم هاهتنم ىه ةياغىلا لصاناىلا ديزرو وع لازيالو الياق اليلق ىدشس

| 2( 
 بلطلا كلذ صقتمت ىهتنملا هيلاو رعلا اذه ليصحب ىف روصعلا ةصالخ رصصعلا كلذ ناكف |



 | 1 200 2 6 نادال دودح مل 0 ا دود اهدبع ىلع لزنا عدلات ذا

 ا دودح | أ تارعالا ىف ادحنيعب راو 1 نيّنامو 2 "؟.ا/ ةهنسا قوتملا ىوهتلا | |

 نينامثو ١رأ 1 هندى ودملاى وكلا قىنامرإا 0 0 ىنا هد ر ضال اوريكالا

 م٠و.ة:- ىقوالا ىقوكلا ىوحلا ةب واعم نب ماشها ه5: سابقلا دودح ره»- ةئاثلثو

 هي ثيدحلا ع 0
2 

 أ دف رعم كيف جرد هلاوحاو هلاعقاو و هيلع ىلا عتهللا بص ىلا لاوقا 3 فرعي غوكو

 , رعلاىلا مسقن وهو ةيئاقاملا كاوفلاىف اذكنيرادلا ةداعس زوفلا ىهف هتافاماو هعوضوم

 ْ مالسلا وةالصلا هيلع لوسرلاب ثا د لاصتا هد ع هيف ثححت لعودو تب دكحا] ةياورب

 | كلذ ريغو 0 الامن ةيحلا ةفك ةحيخ نمإو 0 يع هاو زر ةلا وحلا تح نم

 ْ لاوحال اهاطمو ةعبرشلا طباوصو هن 00 اهعم تايرطان *عو تلا ظافلان 00

 ْ د نم مسو هيلع ىلا- عل هللا ىبص لودسرلا تا هعوض وهو و لعب للاعت هللا 0 :ا| ٌ

 هاهنو ههركباع ىلمتلاو ةيودنلا بادآلاب ىلحتلا هتاغو دا رلاوا ةوهدملا عملا لع 7 ١

 صصقلا 3 ةفرعمو اهلك ةمر علا مولعلا هيدايمو له اعلا 0 حال مك عفانملا مظعا د ةعقلدو

 اذك ثالذ ريغو هقفلاو نيمل_صالا 3 كف رعمو سو هيطلص ىلا هللا ىل ص ى لاب ةقلعتملا 1 انخالاو |

 ربرقتلاو لعفلاو لوقلان 0 عا ثيدااذا كاردل اى 2 1 ل ةداعفقدلا حاتفم ّق ا

 ضرغلا و لفن و ض رف ل ةعبرشلا مولع لوصالا 2 ا ري كا لاق هل ىف ققحاك |

 أ هللال وسر تثدداحا ّ تانافكلا ضورف لوصا نم مو ةيا هك ضرفو نيع ض رؤىلا مسقط ا

 ا دعاووو ماكحاو لوصا هلو ماكحالا هلداىناث ىه ىلا هءاعصأ نانو مس وهيلع قلاعت هللا لص |

 فوقولاو امو رعم ىلا هيلاط جاتك ءاهقفلاو نوثد# لا اهحرشو ءايعلا اهركذ تاحالطصاو

 دورول هريغو ثيدحلا ف رعمل لدَضا] مك نيذللا تارعالاو ةغللا ف رعم مدعت لعل ام لع

 مهرامعاو و مهباسناو مهماسأو لاح رلاب 3 هنن كلتاو بر ىعلا | ناس ىلع ةزهطملا ةعبرشلا

 دئاسعإ رعلاو مهاور لويق ا-هعم 1 ىئل | مهطئارشو 6 اورلا ةافصب زعلاو مهنافو تقوو ا

 | هلاصتاو هوععتأم هدارباو اورلا اخفلب ِ ءلاو هو رط مست و ثيدحملا مهدخا ةيفيكو ةاورلا

 | ةدايزلاو هضعب ةياورو ىنعلاب ثيدحلالقن زاوج رعلاو هبتارم 0 مهنع هذخأي نه ىلا

 0 هنمىلاعلاو هطئارعشو دنسملاب لعلاو هيف ةدايزب ةقشلا دارفناو هنم سيلام هيلا ةفاضالاو هيف

 ١ ساتلا ف الت> ال كلذ ريغ و لضءملاو فوقوملاو عطقم لا ىلا هماسقناو لسرملاب ٍزعلاو لزانلاو

 رعلاو نيحورجلاتاقيطنايبو اههءوقووامثزاوحو ليدعتلاو حرجلاب ملعلاو هدرو 0
 رعلاو امه ريغو نسملاو بي رغلا ىلاو امهيلا ريخلا ماس ةناو. تدكلاو:ثي دا نم أءادنقاب |
 وهو ثيدحلال اهاَذعا هيلع قفاوتام كلذ ربعو خوسنملاو ممانلاو ا ا را ا ا



 5 نيظعاو اك نيعدبرو ىئىدحا| "50 ه2 قاوتللا |

 0 هه ءالا 2

 ىمسراف ريسف: |١ ىف بن ىئاقللا قئادح قيم ءاثلا ىف قيس 6 نادت حرس ىناببلا قاد بع

 | نيدلاناهربل 1 ثيدحل ا ىف ىذفملا قئادح ع ىوروهلا نكسه الع ف ورءالانيدلا نيعل

 هاعمو هرصتخا مث ةثاعاعو عبرا 6٠١5 ةنس ىوامللا ىعفاشلا نقلملا نب ىلع نب رع

 دبع نب ركب ىبا نب دمي ندلا جانا ه4 ةظعوملاىف قئاقحلا قئاد> رين قئاراا

 هلعج و افعاوملاو راث آلاو ثيداحالانم هعج رصت وهو ردصلاب تقلملا ىزارلا رداقلا

 ىنادههلا لص رملا نب دمحل ه5 ق.ةملاقئادح ري خلانيملاعلابر هلل ادا هلوا اباب نيس

 اننا مولعلا ن٠ افنص نيثالثىلع لقشموهو لا سانجالاو عاونالا ن٠ هازنملا هلل دعا هلوا

 هت ىهلالاو ىببطلاو قطنملاف قلاقمللا قادح زي ةيعرش قايلاو ةيبكح امم 2

 ركذايف تحل " ةمالو نمت مدقق ىلع بت م داحموه و نقكلا د# نب ن< راادبع نيدلانيز 2

 دا
 .4 تر 08 - 0 1

 ّق ةسععل اذ قئادح ا الا اد مداخل اثنا ىذلا هلل دخلا هلوا ةيراتلا| نوةالانم ا

 | هئامعبراو نيناثوثالث ةم+خ ةنس ىفوتملا بو زقلاد2 نب م السلا دبع فدو ىبال ه5 ريسفتلا |

 : نب رمةملا تاق 8 ىدوواذلا ل !اق كاف كلا ضعب ىف راذإف ]ع دا : 3 قلت ري كوهو ا

 | ادام هنم تب ادق ه1 تا رغلا هيف 2-5 داع 3 3 0 ايامك 7 راجملا نإ لاق

 | 00 ككاو دا ها نيد نب د نيا كرف 0 قئاقد

- 
 4 لع هاو ع البلا ناج َ 2 نأ 4دق 0 ةئامسجلو نيعيس و ت5 تاو 0 قود

 | هيعل نم اًيلع ضافاام ىلع هلل راعادل وأ هقلاذ هيناعد ف للخاو هيكل ىف تافلكتلا نم هيفام عم

 ىورلا فرقت ثقلملا د2 نب ن-> ةحرش#م ها..ث مز راوح سنا رفانملاو ال هادهاو ا

 اان نيسج للعب لكشم نيددقتملا ءاردشلا تاع داطخا ف مسق نيم“ ل يتراو ماس كل

 ملا/6 ةنس ناضمر ربشىف هعاو باوبا ةءست ىلع لّوشم نيرخأتلا مالك تافرمصتىف مسقو

 هج داعم ملا ىئاقشل | دج ر ىف قداقحلا ذا لد قئاقللا قز قش هاهم وهئامامم وكيع دنا

 قبلا دب زن ىلع نسا ىبال دلع ه7 لئاسرلا قرط ىلا لئاسولا قئادح يو نيدلاو ا

 ىلع نب ند رادع ج رفل ا ىبا ح بي هظع وألا قئاقطلا ل هال 0 لود مح 0 قودلا ا للا مع

 أ ةئاد ىلع لقشم دلع وهو ةئامدتلوا نيعشتو عبس هولال ةنس ىقوتملا ىدادغلا را

 قلد 0-0 5 قلت هدام هظعوقف تاب كل 5 مح كل ظاعوال اكييداسا اف درو هأ 0

 تس 7“ 0 قولا وحلا قاكلا دبع 5 ىلع ندلا ىنل ع صد رعتلاو 0 نس

 ىاوخلا بلع فورعملا يح نب د | سايعلا ىنال 1 وعلا لو 1 ءءايعيص و نيدجو

 حس يف نيتلقملا قدح 1

 ةئاعاعإ و نيعبر راو ىدحا 6541١ ةذس قوتلا ىنا لا نب نا نبدج-ال 3 نبت رلاىتسب

 هل وان فلا تك صع ريشا ادمن ىلع نيدلإ ءالع 0 00 --1 كحل دود> ا

 ا قرفلا ف ص:رةلادح قع 0 ىف و: اىروناسينلا اظعاولا ىلع 0 0 ع هاذع ولا |
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 و باب مدح 30

 ده نب ليعععا مسساقلا ىلا ماهالا 2 6 هح جلا نامىف ةحلا 2 يح هيلع لماعل اىف دازو

 ريثك دلع وهو ةئامسجو نيثالثو سب هن ةئس ىقوتملا نيم ىلعنب لضفلانءا |

 انال وا نيعب رالا حرشىفو ةحفلا لقا دياقعو ديحوتلا لئالد هيف عجم باوالاو لوصتلا

 | ةندلاو ثيدملا لها دعاوق ىلع نيدلالوصا ركذ نمضن» ةجحملا كرانل:ةا باتك ىراللا |

 0 ححدفاو قثمد ليزت دهازلا هيقفلا ىبفاشلا مهاربا نيرصن عا مشلل وهو لاق |

 00 1 وه وب نايس الا | لؤفلا نب دحنب ليعمسا مساقلاىبا ظفاحال هنا نيحراشلا |

 | مامالل ةحلا - فاكلاىف ناي دهاع نرأل 4 ةعبسلا ءازقلا تاك حرشة |

 | دارب ه.هذ٠ىف مدقلا قلطا اذاو ىتارعلاب هفلا مخ دل وهو 2: هنع هللاىطر ىنفاشلا |

 أ ىف رحن اركذو اضيا كانه هب ىتفاامىلع قلطي و تامهملاف ىونسالا لاق فيصتلا اذه ا

 | تا ىلع عد ضانا وا 5 ثيدملا نادك ا ىلع عما لاق 5 هنا هنع هللا ىذر ىعفاشلا بقانم ظ

 تراظنف 00 نبدمن تدك 1 تعكف مه ا راظذاىّتح مها وق فرعاال تلقف : هفشح ىا |

 هي[ ربك الا ع | هه ذا نع ىدادبعلا باتكلا تعضو معاابظنحا ىح هلم ايف

 اذ ل1 2 نا ليصفللاف د جحا رض“ ىبرعنبا نيدلا يحم 3 يظع 0

 هلآ ا ردلا ودخل ىسرزرأأ تانغ نا 3 1 يح ]- ىطويسلا د4 ةروثملا ةئدملاو

 نسحاو اذع ور نابانب ىسع ج جح رمل تاش 1 ا وهو ني امو عملا الا

 ا - قادحالا يف ةلادح م هو د_ص نب ءالعل ا جحملا م قازألا تاعك نم ابدت رت

 م 3 1 2 اون ا راونا حااضمو راهزالا قادحا قئادح م د قافوالا ا

 و

 ا تاب رايخا ىف ناهذالا 3 ع نا د 2 نءاب ف ورعملا دش نس هللا دييعل هي 0 ا

 ا 0-00 هيك قوتلا ىدوعسالا نسمح ن ىلع ماهالل م سو هيلع ىلاعت 2

 نا لا قايم ر اونالا قرا امم حست ىف راهزالا قئادح م ةئاعلت و نيعيراو |

 0 هي 1 ا تودع عراتلاف 2 1-3 سد كا قا ءاارد . ع 0 ا ىمنملا قئاقحو ائمالا

50 
 ا ناب 0 هرعم لا عهار | ندع 0 جلا نصوح ءلاىق 2 ةيدسل كنا قلاقح تدك

 قلادح م 2 ادنالا ىلع حرش وهو اعمار نيودس و ىدحا ةالا ةئس قوتملا ىلبنحلا ا

 6 رارسسالا قئاقح ىف راونالا

 0 قئادح و ىهز را ولا شكت نيدلاءالع ناطلسال هفلا انعنيتس تاءوضوم هيف درواةئاقسو

 كاك 52 قولا ئزازارع نبدح ندلا رك ءامالل

0 

 كر 5 0 قوتملا ىزارا| جارعسلا ناب فورعملا 0 نب 2 رك م راونالا ٌ

 | نيىلع نيدلاءالع مجشلل ىسراذ < نافرعلاو نيقيلال هال نامالا قئادح رض ةئاقسو
 تاونا هج ىلع بترو ةأرهع ةئاماع و سعب راو ىدحا 5١ هك هقلا كفزنص# ريبشل ا د

 ند هيفامو سوح ىى اع مالالاىب ثيدح ناد ىف ىناثلا هبقاعتامو 0 ؤملاو نام الاف لود

 ْ 6 حاوو# مدام نا ,ق سماقخا ءوضولا 1 رةىعبارلا لد نقلا رفق ىيلاقلا نيكل

 ( قئادح )



 ك6 و تأ ءاحلا ع

 ىنيساحلا دم ريم نس : 1 ا الوا لم ف عرش ل هنق 0 ا دلو نيرّدعو معيش ةرسا/ 2

 ١ ةفيل 0 رغما ليعاع#ا هاش ليقنم ناخ شهرود هلاكم بصنو لتقامللو ناسار> ريدا

 ا د ىعبملا هكعرات ب كك ا كالذو ر ١ 5ك هللا تييح ىلاو هيلا هادهاو هعانا

 | ماقتخاو تادلع ثالثو حاتنفاىع ريسلا بيبح ىعنملا باتكلا اذه بترو راخالا

 هيلع اني هر لئاوالا كولن لاا 00 ءادنالاف لاوالا دلخلاو قلطلا لوا لتفالا
 لو ةيماىئ و سك ىنثالا ةمعالاف ىباثلا داحملاو ندد لا ءافلخلاو مالسلاو ةراضلا

 ١ تاقيطو هدالواو نيئكتَحو كّرللا نيتاوخىف ثلاثلا دلجملاو ءالؤه رصعىف ثالهنمو سابعلا

 , مانتخالاو ناثع لآ رك د نمةريسي ةذد و ةيوذصلا روهظوهدالواو روعو مهرمصعيف كولملا

 ةلاعملا ةعبتملا سكلا نمر راكم تاداع تدلك وهو عئاقولا رداونو ميلاقالا بئاسعىف

 ١ هللازواحت هيف روذعم وهو هريصع لاح ىضتقم وهاك رديح نبا فصوىف لاا هناالا

 ىفوتملا ىدادغبلا ناقع نب بان. ىلعل 7 دلولا بلط ىلع ثلا 1نح .هنع ىلاعتو هنا

 ىتوتللا ىذيواعتلا نب د نب دمحل : باخ اودحلا ع ةئاقسو نيعبسو عبرا "107/5 ةئس

 حاضيال مالكلاةح ن:- ه7 نيفراعلا ةج فس م6 رارغالا عفدل رارالاةح لقمع ةنس
 | سيك عا_ىتلا ةح 29- دع ندلاردص ريه نب روصنم ندلاثايغل <: مال_سالا ةجحت

 هيف ركذ فلاو نيعبراو نينثا ٠١5٠ ة:-س ىفوتملا ىولوملا ىورقنالا دك نب ليعمسا شلل

 وارعملا ميلا هب داراو رهاظلا لهانم فلخ رهظ ةروكذملا ةنسلاىلا هريصع غلبامل هنا

 ىلا زغلادجا ما ةبوسنم ةلاسرب ناو>الا ضعت ءادف انعام ركت نا قفطف هداز ىضاش

 اديفم | ررصتع تراضصت اخضر اهفدعف فاو را ردع 0 | لئالد ىلع اتسم اهدجوف

 | فلاو نيسشعو عبس ٠١597 ةنسي حال_صالاناكو اهل ةايكت 3 له ادت عاس سلا هاو

 ةحللا 129-|لا لوالا قاثيملاف دابغلا معمسا ىذلا دجلا ةلمكتلا لواو باوبا ةثالثىلع بترو

 | نع ةفشحىلبا دن_سهىف ىنزراوخا ركذ نسللا نب دح نع نانازب ىسعل < ةريغضصلا

 | أ ولاقو كن نيب عصوو تيداح لق بات 5223 6 هنأ نوما 7 2 ساي قر“ يصل

 أ ىسع ف:صناىلا ةلاوط ةصقق ام نولي 2 نوهدقم ند اوه ةهفششح ىلإ باعصانا

 | ديف لمعلا تام هو ات تحامو هلورق تحامو راخالا هودتو هيق ناو ا

 | ةرينلا ةحخلا رز ةفشح ىبا ىلع جرت نومأملا ةأرذ الف ةفينح ىبا يح هيف نيب و نيدانضاملاب

 نءؤملا دنع 2 ةفيلخ ىدنب_ثقثلا ىننلا ىتولخلا رع م 4 ةرينملا ةشرطلا ناد ىف

 ادج هللداهلوا فوصتلاف رصتةعوهو فلاو نيرشعو تس ٠١5 ةنس هفلاىوتسبلا

 نيدجلا سايعلاىبا ىضاقلل ه8 ةحتافلا نم تسيل ةيمسبلاناىف ةدضاولا حلا مح لا هتاذل

 ىلع ناهربااو ةحا يد ةئايعبم و هرشع عيس الاا/ ةنس قوتملا 8 ىورسلا مهاربإ ا

 ددش و عاملا هيف مرح ةسأ نكوردق ىنزحلا ىناكرلا هللاد. عنب م 1 نامزلا اده ناين ا

 هصاصتخا دعب هرمه جونا نس نب دع 2 نيدلاس 5 كا ةح 3 تاقرسىف ةحلا زو



 | ناك 46ر6 ةنس قوتلا ق ا درا دعا 00 ,راتتع مامالا نيدلا محن احرلاىبا يشل
 ءا-هقفلاة نم هيف ركذ خلا م ملاعم 5 2 وأ 2 0 هلوا دلحم وهو ةئاقحو نيسجو

 بتكلا ىتاسا مرو ةيبرعلاىلا مزراو+ ناسانم اهيف عقوام لديو اهمابل اهتم ىئصتسا هنأو
 | -ه5) عورفلاف ىواملا ر:- الوا فورملا ا اهركذو اهفورح لؤاب نيتفملاو

 | اال و يآ 62 ةنس قولا ىلا ىرتلا سربكب لئاضفلاو او عاجمثىبا نيدلا مهل

 ىزاريشلا سايلا نيدلانئاص ميلا نيدو نيدلا مح 2, ىوادتلا اعف ىواح ري ةئاتسو

 | ثلاثلا تاي+ا ىف ىناثلا للعلا فل والا تالاقم س+ ىلعبترجلا دحاملادحاولا هتيدجلاهلوادلحم

 | ىواح ]5- ةبكرملا ةيودالاف سماخلا ةدرفملا ةيودالا ىف عبارلا ةرهاظلا ءاضعالا للعيف

 | بحاص لاق ةئاثلت و ةرشع 12د كلل نكس قرواملا ىزازلا ايركز نب دم عي بطلاىف

 | هناالا يش ركذىف لفغيلو ضارمالاةاوادمو ةعكل اذ خذ> نم هيلا جباتحام هيفركذ ةعاتصلا لماك

 ظ ديعسابا نيدلاديشر نا مث للعلاو ضاّمالاريبدتنم بيبطلا هيلا جاتك امث ءىثث حرش صقتسيمل

 ١ هرصتخاو ىيلاعتهيلع قلع ةئاقسو نيعب راوتس 555 ةنسى واللا ىمدقلا ىحهسملابوقعبنبا

 |ناك ه 54ةنسىف ولا ةاحلا لع ف و رعملا ىفاص نب نسح ران ىبال -: وحلا ىفى واح اقرأ وحدلا

 ىتلاملا ىلازربلا روالا دبع نب مسا ةلاىبال . عورفلا ف ىواح رن 50 نيمسو |
 ىواملار#- ىدحاوال ٌريجولاو طيسولاو طيسلا مساوهو 27 ىتاعملا عيمج ىواملا

 | ئىذحا| 511 ةيدسا قوتملا قئطويشلا ركب ىلا نت ندر ادع ندلال الخل دلح 6 ىواتفلل |

 | ىلع بترو اهب فا ىتلا ئواتفلا تام#نم ةلاسر نيناكثو نينا هيف دروا ةئامعستو ةرمشع |
 | مئاهلا نيدجلا نيدلاباهشل <: باسملا ف ىواح تح تاتشالا عماج هتلدجلا هلوا باونا |

 ١ هنسىف والا قيدصلا ةقدص نيدجا :مظذو دئامعس ونينامو عبس ةلا/ ةنسى واملا ىسدقلا ىرصخلا

 ممل مادخسالاو ريخ»لا ىف رصتخعم 22: زجانلا نوعلل زئاملا رح ةئامعسلو سون ة.ه

 ددعب تالا_ةمىلع بتر لا هتاذب نطب نم ناح# هل 1 ترص 0 قلاش ادع ١

 ىف نيستا لبخلا رح راثآلاو ثيداحالا هب تدروام اهف بعوت_ءا.خلا ةكتالملا لعاج |

 قيدصلا ىلعنب كلملادب ع تقولاىبال د , نيلس 0 : َنَع ءرادكأملا ةيعدالاو راك ال

 هتامدقموءامدلاىفلوالا لوصفةعبس ىلع بتر ةنس ىفوتملا ثدحلا !ىئيوزقلا نالعدلاو ىعملا

 | ةيفدل أ سناطكا ةعم تاموآق عبارلا ةصوصخع تاقواىف ثلاثلا مظعالا مسالا ىف ىناثلا
 | هصلنمت سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا لضفيف عباسلا ةءارقلا لئاضفىف سداسلا
 ليالاوةروس ىلع اهقلع ىطويسلل ةلاسر )7 قيدصلا ةرسمصنىف قولا ليلا اح ءرحىف

 | نب نبدلا ثايغل ىسراف -: رسدبلا دارفا رابخاىف ريسلا بيبح 1ي- هيواحىف اهدرواو

 ظ افصلا ةضورب ىمللا هدلا و“ خيراتنم هصخلل ريبك رات وهو مادناو2 وعدملا نيدلا مام
 ىوفصلا 0 نا ليعاعما هاش ةلود ن 'ايعا تن نم هللا تدبح هحاود ساعلاب هقلا هيلع دازو



 ىواملا ميت و ةئاعاعو نيسجو سو /6ه ا قوتملا ىطو كا نيركيونا اهنع باحا

 ىفواما ىعفاشلا ىسدقلا ىلمرلا نالسر نب نسح نب نيس> نبدجلا نيدلابارش ميشال اضيا

 ن ند رادع نيدلا ل الج ىضاقال 0 ىواحلا ىلعو ةئاعافو نيعب راو د را 55 1

 | فرشل ىواملا رمصتخمو ةئاعامو نيرشعو عبرا 7515 هنس ىفوآلا ىىفاشلا ىيقلبلا رع

 | داشرالا هاعم و ةئاعامو نيثالثو عب را 84 ةنسىفوتملا ع ىرقملا رك ىبان ليعاع#ا نيدلا '

 0 قرواملا ىعرزالا نادج نبدجا نيدلا باهشل ارهدا هرمصت## و هح و رش عم ق.يسدقو

 ظ ىبوبالا ىلعنب ليعمسا ديؤملا كلملا ماظن اهنم تاموظنه ىواعللو ةئامعل» و نيناثو ثالث يم

 | موظناا اده حرشو ةئامعبسو نيثالثو نينثا 875 ةنس قوتمللا هاج بحاصي فورعلملا

 | نيثالثو نامث العم ةنس ىفوتملا ىوجخلا ىزرابلانب محرلادبعنب هتلاةيه نبدلا فش ىضاقلل
 0 ةنس قوتملا ىفاشلا ىلصوملا ةينوع ميشلان مساقنب نيس ن.ىلع نيدلانز مظنو ةثايعيمس و |

 | /؛ةةنس ىقواملا ىعفاشلا ىدرولا رفظءنبرع نيدلانيز ماظنوةئامعبسو نيسجخو سجال |

 اهلوا تاب فالا 0 ىهو ةيدرولا زععلا ىاوع ةراهعيس و نيعبراو عمل

 دهلا متا هلل دحلا # ىدرولا نب رع ريقفلا لاق

 ١ ىناتلل در ا نال سر سا ني دلل ندد ندا بابش حشلا حرش اهنم حورش اهلو خلا ١
 ا ةعرزىلا لضافلا حشو هلمكيملو 7 ةعطق بن كةئامئامتو نيعبراو عبرا 452 ةيش قولا

 هللادجح دعباما هلوا ةئاماعو ناردعو تس ةيدس قولا فاردلا ميحرلا ديع نيدجا

 ةئايعست و ةرصع و٠ ةنس قوذملا' ىراصنالا دن ارك ز ىطاقلا حرتشو ملا هنال !ىلع

 ىوانملانب يح ىضاقال اضبا هيلع ةيشاحو ةعرزىبا حش ىلع ةيثاح هلو ةيهملا ررغلاداع“و

 ١ نمو لاو نيثدلثو ىدحأ ١٠٠5١ هع 37 فؤراادنع نىدناعلانيز هطمس اهدرح دقو

 م65 دنس ىقوتملا ىفاش دل م ربا نبليعاع#ا نيدلاداع حرش ةحمت حورش |

 نيدلارسدان حسو هنم لوطا ر 2ك حرش ق قا نيدلح ىف وهو ةئاعامتو نيسكو نينثا |

 دجا نيدلالاج ىضاقال -4: عورفلاف ىبسدقلا ىواملا رد ىرمصملا ىفاشلا ىوالبطلا

 | نبا هركذ ةئاقح 5٠٠ ةن دودخىف ىنوملا ىنحلا ىونزغلا ىساقلا حون نيد نبدجا

 ظ نم هتلهن سدقلا ىف هفنص هلال ىسدقلاهيف لبق اماو لاق ةئيضملا رهاودلا شماوهىف ةنكشلا
 دج ماهالا 0 مقام نأ مع هضم ” علك قا تل ا وهلا لعن نسح هذيلت طخ

 ةثال”ىلع هلعحو خلا مالسالانيدل اناده ىذلا هللدّعا هلوا عا ىلاعتو هناهسدتلاو ىونزغلا

 | عورفلاركذ نم اف رثكاو عورفلاىف م.قو هقفلا لوصاىف مسقو نيدلالوصاىف مسسق ماسقا

 | د نبىلع نسملاىبا ىضاقال ه8 عورفاا ىف ريبكلا ىوايلا لك ةريسإ سررارك ىف ةمهملا

 | سنع مظع باتك وهو ا نيسجل 46٠9 ةنس ىقوتلا ىفاشلا ىرصبلا ىدرواملا

 ل_ىعلاو تأ منخا 2 تتودح هلم بهذملا ف فل ورمل ادلع 3 هلأ لان عل تادلع |

 ىواح ري#- رهزالا عماملاب تق ةوملا ىرصملا يدراملاطبس نيدم نب دم تارطن :ةملاعيرب

 1 ل قو 0 2 | | مي ةنعلا يقل ع راتفلا 0 هقداز و ةسقلا لئالم همس وكف هن ااه رت
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 ىفوتللا ىفاشلا ىبلخلا بيبح نيرع نينسح نيدلاردب ميشلل ةيشاح هيلعو ىواملا ميضوت
 ىواتفلا راهظاىف ةديفم كئاوز اهف دروا عجشوتلا اهاعتو ةئاعتسو نيءاددو تس 0/61 هس

 ىواللا هاعم فاصملا طيس نيد# هللادعىلا حرش اهنمو ىواملا راسنا ضعي فدكو

 نيدلاءالع مشلا حرشو دنس ىفوتملا ىعفاشلا ىنهلا ىرشانلا هللاد,ءىبا مامالاحرشو اضيا

 هللداهلوا دلحم وهو ةئامعبسو نيرشعو عبس ا/لالال ةنس ىفوتملا ىونوقلا ليعاعسا نيىلع

 حرشو ىسواطلا نيدلاءالع عشا حرش ودح و شنه هيفركذ خلا ليبسلا مذ وم ول سرلا ثعاب
 ةئاممب#و تس ال5٠ ةنس ىفوالا ىفاشلا ىسوطلاد2نب ريزعءلادبع نيدلاءايض مامالا حعشلا

 حابصملا ىفام رثكا طقساو نيدلاءالع ةقيلعتىلع دازذ امتنام ىونوقلا ذخاف حابصملاب ا

 ىدلا ىرضملا فاخ نب امجيلاىبا مشل ةيشاح ىونوقلا حرش ىلعو اطي-سو حرش راصف

 اةبلاىبا حست حورمشلا نمو تادلحم عبراىف ىهو ةئامامثو نيعبراو عست م55 ةنسدلو

 حرشو ةئامعبسو نيعيسو عبس الالال ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىكسلا ىطفقلا ريلادبع نيدم

 ملو نمد ىف نيدلعىف ةئثامنامتو عبرا م5١٠8 ةنس ىفوتملا نقلملازب ىلعنب رع نيدلا جار

 ىفاشلا ىكسلانب ىلع نيدجا نيدلاءام حرشو داعىف ىواملا حبت هل و هلثم هيلع عضوي

 0 خشلا حرشو هام مل و ةلنوط ةعاقى عرش ةئايعبس و نيعبس و ترا 7/0 ىنوتملا

 وهواضيا هليكتملو ةئايعبسو نيويراوتس ال: ةنس ىقوتملا ىدرير اهلا نسما نيدج-ا نيدلا

 دع نيدلا بطق حرشو ىداهلا هاعنو دوحولا بوجوب دحوتملا هللدلا هلوا جب وزمت ريبك

 ةيشاح هيلعو هلمكي لو ةئاهعبسو تسر انس الك[ هاش قاودملا ىزارلاىناتنجمتلا دو# نا

 نينامع حرشو ةئامعبسو نيتسو نامت 778 نس ىفوتملا ىزيربتلا هللادبع نيىلع نيدلاجانل
 نبدَحح حرش و ةئاععبسو نيتسو نامث 78 ةنس ىفوثملا ىهفاشلا ىرصملا ىدركلا كلاادبع

 ندلا فرش حرشو ةئاعسو نيناثو تس 585 ةنس ىفواملا ىعفاشلا ىلبرالا كلام نب ىلع

 ةئامعيسو نيثالثو نامث ١7م ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىوخلا ىزرابلا نيمحراادبع ن.هتلاذيه

 ىواطلا رركوف ىواتقلا ريسبت هاعم ىواملا ىلع رخآ باتكفلو اضزا ىواخلا حاتقم هاعم

 ةلمحللا هظافلا ليصفتو ةلكملا هترايع طسب اهكخواو ىواملا لئاسم ركذدلا هيف ركذ

 نا رهاظلاو لا دادضالا نع سدقملا هللد#لا هلوا نئملانع زاتم ريغهلا حرسشلاك ن وكف

 نيدلانكر ديسسلا حرشو ملعا ىلاعتو هناحس هللاو روكذالا ربسيتلا ىواملا عض وت دارملا

 ىضاقلا حرشو ةئامعبسو ةرشثع عبس الاا/ ةنس ىقوتملا ىيفاثلا ىداباريسالا دمت نب نسح

 ةئافامفو ةرعثع ثس 815 ةنس قوتملا_ ىفالا ىناسالا نب ليعام“ا ن دجا نيدلا باهش

 نبسثعو نينثا 8١١ ةنسىؤواملا فاشلا ىمعاعلا ىزغلا هللادبع نبدج-ا نىدلاباهش حرشو

 ىوتملا ىراصنالا دع نءايركز نيدلانيز ىضاق'"ا حرشو راف_سا ةعبراىف وهو ةئامتامثو

 دحمنب دجا نيدلاباهشل ىواملا متت” و ىواملا ةجبمب هاعمو ةراهعسلو ةرقع 94٠١ ةنس

 ٠ ىرقملل تاضارتعا ىواخلا ىلعو ةئاهعبسو نينامثو نامث /88 ةنس ىقوتملا بحاصلانبا

 ( باجا )
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 هه تالسلسااد الح 1 كلارققلا ةياعرو محلا ىلع هفلا ةئاهعيس ونيعرس و ممدسسل الا 7#

 5 ة|يهملا اياب 3

 0 ولا ىلمنل 1ك 00 م ب ل نيدلانس مدل 3-5 2 ذالا دالي :ىلا حاورالا دا 0

 دخلا هلوا ١ تابورخالاو اهلكااناب نيعبس ىلع 0 وهو ةئاهعبس و نيسج و نينا 07و 00

 قئاذلا ةاعنو هدياكسا فد هذيلا هرهذل 3 ا هدايعا سودرفلا تان> لوح ىدلا هلل

 باونا ةيئامثىلع بترو لا نيملاصلا هدابعل محد وا ىذلا هلل نك هلاوا ىعاشملا فرق لإ

 رضاخلا 2 5- ىلذاشلا ح الملا نب دع هنا دبعىبا 00 هي بواقلا ىداح ف

 راص مث بات لا | فارطانع ةرايع 1 ةيشاحلا 2ع 10 ه4 رهاطلا َة ةمدقم حرش ىف

 اضياةقيلعتاها لاش و اقلعتم القتسم ان ودن نوديفل اولا اهم راهو اهف! تكي امنع .ةرانع

 نب دع رهاطىبا نيدلاد4# 5 صالخالا ةروس لئاضففف صالخالا ةروك لصاح ف

 أ ََى لضصصاخملا م ةئاعاقو ةرانع 6 ماا/ 00 ىقوتملا ىزارشلا ىداباز وريفلا بوقتعل

 نيرشعو نام 45م ةنس ىفوتملا انيس نب هتلادبع نب نيسح هتلادبعىبا سائرلا مشل ادلع

 ىهعملا ىلعهخويش هيف عج ريبكدلحم ىطويسال < ليسفراجو ليل بطاح رقم ةئامءبراو

 نيعبسو تس الال5 ةنس ىفوتملا ىتاسلتلا بح نب 0 ةلحىبانءال 6 ليالا بطاح مح

 ىتأي هق] لماكلاةلمكت ىف لذا سل كارلو هو رك دلك هيدا اوف هيف عج نء|معبس
 ةاحلا كلع فورعملا ىفاص نب نسح راذنىبال هه هقفلا لوصا ىف كاملا رض 00

 ىلذاشلا نيدلا سدان ميشلا هع كولسلا لاح ع هئامسجلو نيتسو ناع هكر ةنس قرأ

 توناح 1-1 هيرد.موقلا باش رعطق اذنه # اهلوا ايي نيتس ومس ىفةديصقىرصملا

 اذهنا سها طارقنن اس وايلاحلاق نو رطيطاق 00 ثالث طارقبل 6 بيبطلا

 8[ راطعلا توناح ا هيي بدبطلا توناح ظ- نو رطيطاق تكن أرب باتكل وا باتكلا

 6 ناسا ىواح ي»- ةنس ىفواملا ىدادنالا ىطرقلا الملا دبع نب دجنا صاع ىبال

 سوا نب ميهاربا نب دم مامالا شلل هي: ةيفنملا عورفلا ىف ىريصللا ىواح تتح
 لوصانملصا وهو ةثامسج 64٠ هنساقواملاى دج سيلا ةعالا سعت نيل 110 كلا

 ريغصلا ىواملا ذ- هيلع دقعيوهيلا عجرب مشاشملا ىواتفنم ريثك *ىش هيفو ةيفنملا بتك

 ةن-س ىقواملا ىفاشلا ىنيوزقلا ميركلا دبع نب رافغلادبع نيدلا من حشا هج[ عورفلاف

 ةيظعلاب رح وتملا هيدا هلوا ةيعفاشلاننب ةريتعملا بتنكلا نم وهو ةئاتمو نيتسو سن 6

 فيلأتلا نسح ىتابملابذهم دصاقملارر< ىنعملا طيسب ظفالا يجو باتكوه اولاق خلا ءايربكلاو

 حرش هحورشنذ ,ظنلاو حسشلاب هيلع اوفكع كلذلو بيودتلاىف ليصفتلا ديح بيتزلاو

 هاعمو ةئامعيسو نيعبسو عسا الاذو. ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىلاغلا نسحلا ْنن دج نيدلا تاق
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 دم نب دمع نب د نيدلا سن مث يشل د ةموظام يل ىف ةرهوخلا >> ةئام-سجو ظ

 ماظنل ىمراف د هلاقم راهج 1 ةئاماعو نيثالثو ثالث مم ةنس ىقونملا ىريرخلا :

 ىعاشلا و بتاكلا نم ثالمأل دءال هنا هيف ركذ نعاشلا ئدنق رعملا ىذورعلا ىلع نب دج-! نيدلا
 ةلاقم فنص قتل رك دذ بينطلاو مهتملاو

 1: ل ع 2

 وهو كلذ وو حالسلا لايعتساو ركسعلا بييرت ةيفيكو برا لاوحا هب فرعي رعوه

 ةيمكطاهدعاوقو ةيداعلا هلاوحا اونيدقو ةيعرشلا هماكحا هيف ركذت هقفلا باونانه باب |

 1 نك 0 ممكلو داهملا ع ظفلد تاءوذوملا نادك | هركذملو ةلقتسم ع

 تكلا نم هو انه اهركذن هلا ىلوالان 1 كلذ رك و ترطا تال اا عو 0 فاتر عك

 ىنابلبلا نيسملا هتلادبعل ىسراف <: لهرلاناهج رمح 0 انايح لإ ف ةفضلا

 ةمدقمىلع بترو ةئامعستو نيناعثو عبرا 584 ةنس هذلا ىزاريشلا مهما النم هاشب روهشملا |
 ةثالث ىلع لعل قى رع ةياثلا| قو لدا ود ىه و تامدعملا 1 ا جت |

 بونجةساخلا ىف را ةعبس ىلع له رإ ل! ب رغمةعب ارثا قوق اق ةسج ىلع ل مرا لاعش ةثلاثلا وقافآ

 عماج صنت ىس راف خيراتلا ىف <[ ىا راناهج ريت لمرلا تح ةسداسلا ىف وقاؤآ ةسج ىلءلهرنا

 ةئاهعسل ونيعسس و نينثا 475 ةنس ىلا ديف ىهتتا و سام«ط هاشاهفلا ىرانفلا د نب دجسا ىضاقلل .

 ةيلاثلاو نامزلاو ةودنلا ركذىف ناونعلاو ءايدنالا ىف ىلوالا حن ثالث ناونعىلع بترو

 : وجو قبلات احن رات همنا لعحو ةيهاشلا ةلودلاق ةثلاثلاو ةكوسالاو ةيضاملا نيطالسلا ىف

 | ىسراف هي حراتلاف ا_ثك ناهج 25- عماج ديفم حرات هم ريغصوهو اراناهج حسن |

 ثالث 58 ةنس ىفوتملا ىنيولا د نيدلا ءابب بحاصلا نب كلملا ءاطع ندلا ءالعل اًقضيا |

 كولمو اهطالسو لوغم ةلود ىلع العشم اوك الهو 'ريكت> ةريس. هيف ركذ ةئاقسو :نينامثو

 ١ يي[ همانناهج ر2- هحدمو هحرات لواىف فاصولا هركذ ىذلاوهو رمهئامزو فارامالا |

 اع تترع تاتكوهو
 اك

 5 رد فورحلا 0 عمال ايفا رةللا ىف رت ع 59 ناهح 0 ةهارلا هللادج .
 هدالبو ربلا ث ىناثلاو اهرئازخو اهروصو :رودلاىف لوالا نيه

 عساتلا نرةلادعب رهظام لاو>اهيف وف وركلا بدترتىلع هكلامو هكلاسمو هلابج . هراهناو

 رهذلا رفع نونلا ف ىتأي هه ةعصنلا درت ىف ةدعرقلا دهج فح ةديد+لا ع 1
 ةئاعامتو نيتسو 0 2/55 ةنش قاوتلا [ىفاشلا 0-0 دج 00 ندلا لال ه7 ةلوسبلاب

 لكودلا رك ان نحيادع ندنا ناك د رع ىلع زوربلا عنع 2 1

 يح ثبآ نيذلا د دك اكل حر راج الالب 12 ناك واحف هدراوأ

 ابصخل ابان نيث الث دو ةعسل 51 0 وهو ةكاكسا و نع ءبراو نينتا 55 قود ا بتاكلا ْ

 ةنهج ع ا ءازعلا فئاهك لعج ىذلاهلل دا هلوا رسطاطاس يلجو رفاسملا سانا تانك نك |

 قوت 1| ىعفاشلا ى طا تبيبح نب 2 نب نسح نيدااردبل حيرانلا ىف سمت د ناجل ا

( 0 0 
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 د ا ايام ىلع انتلها نأ مهلا كدجا هلوأ ةعاحو لوصف ةياعو ةمدقم ىلع رصتخ وه

 تاقيطىف دضنالا رهودلا ةئاهعست و نيسجو تس 0 لاوشىف هترايزىف هفلا هنا

 ىسدقملا ىل ملا ىداهل ا دبع نب دج |نب نسا نب فسوب ةمالعلل 0 دجحا باعحا ىئرخلاتم

 نب ليلخلا لع ىف دضنملا رهوجلا ري- دئاعامتو نيعب_سو ىدحا مالا ةنس هفيلأتنم غرف

 ةن-س ىفوتلا تالا قشمدلا هاشب_عنب دجانب باهولادبع نيدلاباهش مشلا هه دجا
 3 ىركلا ةدلاس ا قهيبلا ىلع درلاىف ىلا را م درا يعسلاو ئدخا 51

 ةلاقسو نيس و ىدحا "ه١ ةئس قولا ىشافيتلا فيسوب نب دجال ع همأن رهوج 1

 ةموظنم د ديحو:لاةرهوح 1 هنو هتصاخو هوك هيف 0 ةسوع باواىلع تفتكر

 اهلوا فلاو نيعبراو ىدحا ٠١51 ةنس قوتملا ىكلاملا ىناقللا ميهاربا جلل مالكلا ف

 5 5 هللا مال سم ع ىتالص ىلع 0

 فو رءملازهشالإهفلاةديرملا ةدمعلدب رجلا ص,ختاحس واملامماطسو و ريغص قريد حورش ةثالثاملعهلو

 ديعودل واهح رشم فلاو نيثالدو سدا : 0 هنس م رت ىف هنهغرفوهلواىفهركذو هدازى طاق

 محدفاو ارا ةيلط صضعب هلواتو ه>رخا نيك كن حج ريع ند ةدرتلا| لها 1 اهنيخو

 روشن٠ نيسشعىف غرفو ديرملا فاحتا هامس طسو حرش ىلا ردابف هتم# روصقنع "ىشاع

 هدا 0 لهال عفر ىذلا هلا ل هلوا فااو نيعب راو 0 ٠١5 ا/ 107 ناضمر

 ةليلق قار وأ ّق نرد ةدع نم ع هقالعام صك ناك هنا ا ا امالعا نيقفاخلا ىف

 عرفىراحرالا د نب روصنل هع ةيلعلا كلا ىف ةياسلا ةرهوجلا مح رك ذاك هواقتساف

 اهعضو هلا را لعيب اهح رشم فلاو ةرسثع عبرا ٠١ 02 ا ناضهروف اهفيلات نم

 2 حرشو قئاقطلا 0 علاطام لعل ع اي ةرايعلا 000 غلاب و نيد ديل

 نيدلا ءالع بيدالا ميشال ه5 درولاو سجزلا نيب ةرظاملا ىف درفلا رهولا مم هداز

 لدا ةدرو دودألا ضايرو تدنا ىدلا هني دخلا هلوا كي درالا فرش ن لك 2

 ةموظنم ىهو ىلع نب د# نيدلا نيمال 5 ةدي_صقلاةءفاقىف ةديرفلا ةرهوخلا ع ما ا

 مزاجلا ةفاضا ريرت ىف ةئيضملا ةرهوملا ر-:1لا  هدفر جار هللادبع لوس # اهلوا

 ١ "نورا نما دج اهلوا ضل ءركلا ندا دلل 6 ميلا هج[ ةئيشملاىلا +

 ىلاي ىرودقلا ]دك حرش ىف ةرياا ىورو ا ةريثما ةرهوذلا 1 ما ةئشمنعالا

 ه4 ة رهخ ا رمصتع ىف ةرهرالا رح 4 هع دقلا مهم زابخاىف ةينيلاةره وما عل هركذ |

 ىنصملا ىلعنب نيدح نيدلالاج عشلل 7 ةرشعلاتآ ارقلاىف ةرهولا د- هركذ قبس |

 ىضاقال م ةرذعاا تهاذملا ف ,ةرهوخا م ئاىيعسلا و نيتسو ىدحا ةهد1 ةنس هقلا

 هياعحاو مهو هيلع هللا ىلص ىنلا تسد ةرهولا _ هللاةيانعلو ضيدبملو تاهولاديع
5 5 | 

 نيعبسو 0 ةا/ا/ 0 قوتملا ىرابثالا ل سب نود ا ديع نيدلالاع ! ع ةرسذعلا



 5 باب وس 1.

 هل هتسلاع لاح هءعم وا هيض واف ام صاوخلاىلع ىديس موحش نع هفقلتام مهل رك ذننأ نس انلا

 باوطا ةنعىلا ةراحشا رهاو+ نم 5 ىشرساب هدم لوقل 8ع مسوو باحاف نلياس ةردع ةدد

 هج رتاماو طلخا فريال ايما ناك زوكذملا ميشلان ال فيردعلاو أطللانم رذتعامث اهنع

 ةنس نا_فذمر ٌربش نم نبرسثعلاو ىداطا ىف هعج نم 2 5 ءارعلا نيب ةقوا املا 5 رايعلاب هنع

 7 ىل !الكلا ريزولا ىلوملا ءالمان 8 3 رهاوجلا © 0-5 7” ءامعسلاو نيعيراو تدل ةه,ئخ

 ىبا نيدلال الح لتاكمو هيف عجج ىرزط ريث الا نب د نب : كرام م جراد اقتسدسلا قل ند

 نيدلال ال 1-3 ريف ااعىف 0 م رزولا قابضالا نيدلالاج ن ىلع نساحا

 ل ةدلخي ةئا_عسل و هرشع ىدحا نادال 1 قوتملا ىطويسلا ركب ىبا نب نجح راادبع

 ميهاربا قدسا ىبا ريشلل أ اظءاوماىف رهاوجلا 1: ىندلا دحاولادبعنب زيزعلادبع

 ىتنزولا بوبيان دماح نيدلا ديج محل مه هموظنملا رهاوذلا ا»- ىلصوملا دم نبا

 ريمالل 7 طشاملا ةنوج ز©*- نيهتملا ةيامنو نيئدتبملا ةقرم هاعمو ىهضعب اهحرش |

 عج ةئامعبراو نيرسشع ٠*5 ةنس ىفوآلا ىتارلا بتاكلا ىصسلا هللادبع نيدحت كاللازع |

 -فوصتلافبالطلا ةيغب وبابلالا رهاوح زي ستزلا ىلعاهرداوتو رابخالا بئارعهيف |

 ؛ولسريسىف نيقلا رهودلا - ىلذاشلا "قولان: د نيد ندم هللادبعىا مجذلا 2

 هلوا ةئامامتو عبرا 8١5 ةنس رخآىلا شسنسلا بييرتىلع رصصتخ 8: نيطالسلاو كولملا

 4 ةرونملا ةشدملاو ةمركملا ةكم لضفىف ةنبقلا ةرهوملا - لا نيملاعلابر هللدجا

 ةنس ىقوتملا بحاصلا دايع نب ليععتا مساقلاىبال أ ةرهلا رهوح 1- ةماقملاك ةلاسر

 قئاقدلا رهوج مَ موظنم ىسراف 22: رهاوللا رهوج رفح ةئاقلثو دا -- مرو

 4[ دبعاارطا هيف فلاحات درفلا رهوللا ريح هي[ رهازاارهوملارهم- هت تآ ارقلا ىف

 ديرفلا ره وذا وح ةئاعامثو نيتسو ناع م54 ةنس قوتملا ىيقلبلا رعن 0 نيدلازعل

 اا 101-- قولا ىريدلا يدع ىنوم نيد نيدلالامكل هه ديحتوتلا زغيف
 اها وا لوصفو ةمدقمىلع ةلاسر - 2 ديرفلا رهوللا ه- ةئاعامتو

 اوال ر كللا# رقرلا ريلاو نوما هولا زك لا نما لكى ىذلا هتيدخلا
 ثالث ةال* هنس ىقوتملا ىنارعشلا دجانب باهولادبع شا © مولعلاو رارسالا نم

 وحن نآرقلا مولعنم هيف ركذهنا ىعدا خلا نيملاعلابر هللدملا هلوا ةئامعستاو نيعيسو

 هم+ ةنس ةرخ ًالاىداجىف غرفو نيهشاملاو نيققحلا تامالعنبب اقرف هفلا لع فالآ ةثالث

 ىا فيرشلا <40 نوطيلاو لئابقلايف نونكملا رهوملا ف ةئا_هعستو نيثالثو نينثا

 نها وهو ةئامدجو نيناكو ناع هم هنس ىقوتملا ةباسنلا ىناولا دمحْنب نسح تاكربلا

 بيبالا هب عفتنام باسنالانه هيف درواو اهلوصا هبحاص نقتا باسنالا ىف ةعماملا بتكلا

 مشلا هي# مركملا ربقلا ةرايز ىف مظنملا رهوجلا رظذح بيدالا بناكلا هدوجوب ىنغت_سيو

 ةئامعست و نيعسو ثالث ها/# ةنس قولا يفاشلا ىكملا ىثيهلا رح نيدج-ا نيدلا باهش

 ( وهو )



 4١ 6 ملا -

 دل مشا دلع -ه# ةيفنللا تاقبطف ةدبْصلا رهاوللا زف مهإ تافنصملا
 ةئامعيسو نيعبسو سج الاله ةنس ىفوتملا ىنالا ىرمصملا ىثرقلاد* اذولاىبانب رداقلا

 نسملاىبا هذشو ىراضلا ءالعلا اوف نم ذخاو ىلملا بطقلا هدعشنم دقحا هنا ركذ

 باسنالاوىتكلا ركذمت فورملا ىلع جحارتلابترو قيدرالل لع ندا ى ا هعشو ىلا

 ىف لوالا :باوبا ةثالث ىلع لقشت ةمدقم مدقو اود هيفو عاجلا باتكب متخمن باقلالاو

 ىضر ةفد-ىبا بقانمىف ثلاثلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ءاعساىف ىناثلا سلا ءاعسالا

 ميشلا هصان مث روذعم لجرلاو ةقيلات ليوا هيلا فيتو رثك نايديف و مدع لاس

 هلنمىلع سصتقاو ةئامعسو نيو تس ةه5 ةنس ىقوتملا ىلحلا د نب مهارإ مامالا

 نال ةلاسر 4 ةيفوصلا ةداغسلا بطفف ةّئيضملا رهاوجلا ريح بتكلاىف ركذوا فيلأت

 ماكحالا ىف ةئيضملا رهاولا رينن- خلا اعذ نكتملام هانلع ىلا هيدا اهلوا ىعفاشلا نولوط

 ند_صقم ىلع بتم رصدت ىفاشلا ىوانملا فؤراديع نيداعلا يزل مي ةياطلسلا

 هيقو ءالكولاو ءارزولا لاوحا ىف قافثلاو باول ةرجمع هيقو نيطاسلا نا 05 ل
 رهاوهلا قمح عبارلا ناحدا رم ناطسال هفلا ىون_باا ىموم نيدم#حل هدجلرثو ايان نوسقع

 ثالث +880 ةنكس وتلا ئطرقلا بح نب اقل هعفأ تالسلسملا تيدا الا فات راسا

 دهجت نب ىلع نيدلا اعل ه2: ةل_لسملا رابخالا ىف ةللكملا رهاوطلا تح ةئاقسو نيعبراو

 دجلاهلوا هداز رهاوج مامالا جشلل -هنيدلا لوصا ىف ةموظنملا رهوللار»- ىواضتلا

 رصتع ه3 ظءاوملا رهاوج ريح ةئامسج و نيجس ه6 ةنم هما للا دحالا مدقلادهلل

 نيعسلو عبس هلل ةنس ىفوتملا ىلنملا ىدادغيلا ىزوّلا نبىلعن. نوج-را|دبع جرفلاىبال

 بيعزلاب قاعتام ةستارقلا تايآلا ىلإ ةفاضم دضختلا ترداحالا ه هد ل نا
 رهاوج رن لا راهقلا دحاولا هللدجلا هلوا سفنلا تاضايرو قالخالاو بيهزلاو

 د. ةريس رردلاو رهاوملا >> مه: ةسهولا رهاوجلا - م مكملاف ججصنلا

 ىلملا عامثلانباب فورعملا دجا نيرع نيدلانيز عشلل 6 ررغلا ةردعلا هءاحصاو رشثبلا

 مالسالا عش ةجرتىف 5: رردلاو رهاوجلا يف- ةئامعشتو نيءالثو تس دس كنا قوذللا

 هركذ ةيامعسل و نينثإ ةم» ةنس ىوتملا ىرواختلا لع نب دك نيدلا سعت هدا رح نأ

 ىف ايس رجنبا ةناك هلا ليقو امابىف ةياغ هنا رباكالا هلدبش داعىفوه لاقو 12و

 رمتلا ىنيقلبلا زعلا فنص كلذلو نسملا تبا سكع هتيلو انس> هلاسلو سانلا بلاش»

 | رردلاو رهاولا مح عفا هيلع ل هنانيح ق هيلع فقو رخ نبا ةجاراق رحلاو

 نيع-سلو عست 9 ةنس ىفواملا ىلا ىزغلا نامع نيدلاف رش 2 1 عورفلاىف

 اذكى ةيئالفلا ةدعاقلا فلاخت ةينالفلاةدعاقلاناو دعاوق هيف ركذ ريبك باتكوهو ةئامحب“و

 ةنسىفوتلا ىففاشلا ىنارعثلا دجلانب باهولادرع حشلل 7 رردلاو رهاوجلا - اذكو

 ضع كم سْعلا هلا هيف 01 ا نيملاعلابر هللدخلا هلوا ةئايعست و نيعبسو تا هةر



 هه[ باب يح 46

 ةمثا ىواتف نه سداسلا و قام ركلا نما نيناعيلس دكىبا ةءيرمشلا دم ىواتف نم سماخلاو

 دلو ىننملا ىتانيغرملا نيدلاناهربنب نيدلا ماظنل -هيي] هقفلا رهاوج زيطَح ملاعساب نب رخأتمل
 ةروك ذملا لئاسملا نم عجج هنا ركذ حلا موقلا نيدلا رهظا ىذلا هللد#لا هلوا دلحم ةيادهلا بحاص

 اكدر ان رالاو ضاصللا ريصتخو درجلا و ىواسطلا ريضتتعك انياعضا تارضتعق

 لاقو ةيادهلا تيئرت ىلع اهترو هقفلا لجو هقفلا ةنازخو ىتافرفلا زجومو ىدوعسملا |

 مالسالا حش رمعل هقفلا رهاوجىفو نيثالثلاو ىناثا لصفلا ىف ةيدامعلا لوصفلا بحاص

 ركذام ىوس ىناغصلا لجو ديرجتلاك انباعصا بتك تارمصتخم نيب هيف عجب دقو نيدلا ماظن

 ىراصنالا دج نب مساق ْن رهاطل م تادايعلاىف همفلا رهاوح خم ها هدلاو ةيادبف

 تاّثاىف لوالا باوبا ةرمثع ىلع رصتغ وهو شوبدمت ديعسب وعدملا ىنلا ىئزراوألا

 اا د1 تادآو ,تاعلاوا يت اوفو ةالصلاو ةراهظلاو ديجؤتلاو بجاولا
 اف هفلاف رصم ىلا داع مث مورلامدقو ما نمد اماملهنا ركذ لا روهالا ديلاقم هديب ىذلا

 ىدحا لالا ةنس ناضمر ةرغىف هفيلأتنم غرفو اهفورح ةمالعب ةلواداملا بتكلا نم هيفالقان |

 ىلازغلا دع نيد دماحىبا مالسالاةح مامالل 4 نآرقلا رهاو> ردح ةئاهعبسو نيعيسو

 لاممالاو لاعاو مولعىلا مسقني هنا هيف ركذ ةئامسو سخ ه٠ه ةنس ىقوتملا ىموطلا

 ةمومدمةنطاب و ةرهاظ لاعاو مولع ماسقاةعب را ىهفةيلحت و ةيكزتىلا ةنطابلاو ةئطاب و ةرهاظ

 مكملا ىف مالكلازهاوج ريض نآرقلاةديز ىلع لمّشيف لوصا ةرسشءىلا عجر مست لكو ةدوجحو

 ىيمتلا ىدمالا دحاولادبع نبد# نب دحاولا دبع شلل هي[ مانالا ديس ةصقنم ماكحالاو

 هيروةدرحم انوتم هينا ودعجل هلاركذ خلا هم ركبئاحم راطتسا هتيدجاهلوا دلعةنس ىقوتملا

 مجشلاك هريغو دمت رصصنىبا ىضاقلا هدلاو ىلع هتأاع وعض نم هظفح لبسيل م هلا فورح ىلع

 ىضاقلاو ىرح ألا 01 0 0 تو نيصيعتلا هاهلقن اعو ا ىلا زغلادجلا

 نيلفاغلا هسنثىف ىدنةرعسلا ثيللاوا مهشلاو ىلازغلا مالسالا ةحو ىلصوملا ناعدو رصنوبا

 4 مالكلا رهاو> ر»- بيهرلاو بيغرتلاف ىثاثلا دجلا نب د2 ركب ونا ميشا 7

 ةئايعبس و نيمجو تس اا/65 ةئس قاودملا الا دج-ا نب نوح رااديع نيدلادضع ى خاقال

 تانغ دعلا هنا رك ذ: + حا قلاب مع ىذلا هللدلا هلوا هنم امح لقا هننكل فئاوملاك نتم وهو

 ةنس بجروف هنم غرفو ىهينلا ءالعإ فورعملا ىراخلادع نيىلع هحرشو ريزولا نيدلا

 ىسمراف <: تادالا رهاوج ريح نيلاعلاب ر هللدلا هلوا ناعصاب ةئايعبس و نيعبس ى/٠

 كد ا ا ةنس قوتملا قتادمملا ر اطعلا مهارب ,ا نيد نيدلانب را مجشلا موظنم

 ه8 ةئمس 3 ىرشخمزلا رع نيدو# مساقلاىبال 2 ةغالا رهاوج أ ةئايعبسو

 باتكوه 4: وكلاىف لا رهاوج :- ىفاوملا انالوم همظن ةئامسجو نرسشعو نام

 هعسارك دلو ىيسللا يح نيد روصنم ىبال ةفن_ص للا باتكرثا هفاؤم هيف ىنّقا

 رهاوج-ىوخلا ناولعب ريبشلا ةيطعن ىلع حشلل ةيمةديصق 3: كورلا رهوملا 5-

 ) تافيضملا (



 6 5 ملا

 نيعبسو تس ما/5 ةنسوا سج ه ةنس ىقوتملا ئرازلخا ىلاعتلا فولخم نبد# نبنج ربا

 هيفركذ نييينلاتاخ دع اندس وع همالسو اير تاولصو لالا 24
 سفن نيسفن وهو ازوهر مهل لعجو ى.ءفافسلا بارعاو ناي>-ىباو ةيطعنا ريسقت فام ةدنز

 ريطخ نيد ديؤملاىفا 2 2 سل ارهاوملا ع هناحس هللادم# لوالا هفصذن تكلم

 نيمو فس 65 هلم تار ك5 دل ملا رىصلا دحالا ا رسصتغ وهو نيدلا

 عبارلا ةوعدلاق ثلاثلا 0 ىناثلا ةدابعلاف لوالا رهاو> ىلع بترو ةّئا- معسل و

 6 ررغلا رخاوفو رردلارهاوج 0 ةقرطلا لها نم نيققحملا لعىف سهاخلا راكذالا ف

 راخزلا رهاوج و ةئابعست و نينامثو عبرا 985 ةنس ىفوثملا ى ىتاطسبلا نجراادبع ميشال

 ملاع ىرماعلا ىزغلاد# نيدلاىضر نب دم نيدلاردب جشلل هي 5 راكملاو راكلا حرسشىف

 ةنسق اهفلا هل ةديصق وهو ٌةئام#م لاو نيعبراو عسسل 449 ةنس ىوتملا امتنهو قثمد

 ىسدقملا فطللا ىلا نب فسوب نب دم نيدلا ىذر عشلا اهحرش مث دئا_معست و .نيعبرا ٠

 ةديصقلا لواو تاي ناعث ٠١8 ةنس ىفواملا ىناللا

 ربلا عساولا تائيسلا رفاغلا #* ربلا عساولا ىبر هللدخلا

 ابعو لا فزتعاو عنص امم عح رنا رئاغصلا رتاسو رئابكلا رفاغ هللدْلا حرسشلا لواو

 همك لئاسرلا رهاوج 0 1 5 اهمعس هيلا لمح امهافلؤم امف داحا نآعيدب نافيلأت

 رون ديسلا ه6 ىلعلا بسنلاو ىلذا ٍلعلا فرسش نيف رششلا لضفىف نيدقعلا ردهاوج

 ةرثع ىدحا 91١١ ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىتدملا ىدويعلا هللادبع نب ىلع نسا ىبا نب دلا

 لضفىف لوالا نيعست ىلع بتر خلا هلايلوا نعا ىذلا هللدجلا هلوا دلع وهو ةئا_هعسناو

 ستعةسج هيفو مهفرشو ىودلا تيبلالها لضفىف ىناثلاو باوبا ةثالث هيفو ءاذعلاو رعلا

 ىبال -) لعلا رهاوج 1- ةئاهامثو نيعستو ناك م94 ةنس هفيل تنم غرف هلا ركذ اباب

 رهاوملا 0 نيدامو نيناعو نينثا 7 كا قود ىروئ.دلا دواد نيدجا ةفشح

 ه3[ .ررغلا رهاوج 1+ :تادلخ نجت يق ةيوفطصملا ةيلاعلاثيداح الا ينس
 نيعقوملاو ةاضقلا نيعمو دوقعلا رهاوج ردح 4 تآ ارقلاىف ةرخافلا رهاوذلا رح

 4٠١ ةنس دلو ىذلا ىفاشلا ىطويسلا ىلع نب دج-ا نب دمحم نيدلا سمشل ه6 دوبشلاو

 هيف دروا هقفلا باونا بيترت ىلع بترم وهو ءوضلا ىف ىوا_ذهلا هركذ ةئامامثو ةسشع

 رخافملاىب ا نيدمت ركبىبا نيدلا نكر مامالل 4: ىواتفلا رداوج ٌرخم- كوكصلا دعاوق

 داهحالاب ةمالا ءالع مركا ىذلا هللدلا هلوا دلع ةنس قوتملا ىلا قافركلا دس

 لئاسم ىدنربلا نيدلالامب نم لأس و ىنامركلا لضفلاىبا ىواتشب رفظ هنا هيف ركذ خلا

 لك لعجو نامركو نا_سارخو رهنلا ءاروامو ىراخ دما ىواتفنم هيلا فاضا مث ةريثك
 نيدلالاج ىواتفنمىناثلاو ىتامركلا لضفلا ىبا نيدلا نكر ىواتفنه لوالا باوبا ةتس باتك

 قكلارع ل ىواتفنم عبارلاو ىدعسلا ةزج نبا ءاطع مامالا ىواتفنه ثلاثلاو ىدزربلا

3 6») 



 0 1 2 0 57 ةاضقلا نيعمو ال هاو 1 ىسرافلا ىدياقالا أ

 2 اضقلاب لك اال كنا هيف 2 ذا مالسالا ةلم ىلع انةاخ ىذلا 1 هلوا ا كم ىضاقلاد#

 ىبانينسملا نيد#ىنال ه7 رابخالا رهاوج رفح ماكعال انوع هفلا ةئامعستو نيثالث ةنس
 | هت راونالا رهاوز 51 رهاوح 2:- ةئامعيراو نينامث 48٠١ ةنس ىقوثملا ىنم لاوماقع |

 | حرش ىف رصتع مه: راوثالا فئاطلو رارسالا رهاوج ىأي ىوذثملا بوعنم حرشفف |
 ١ ىبيعل وكعلاو ركسلاو طسبلاو ضيقلاو ةريملاك نوفراعلا اهنلا جاتحم ةلثسم نيثالثو ةعبس

 | كالملادبع ند تبائىبا نيدلا س مثل هي رارسالا رهاوح ف ىناليجلا رداقلادبعنبا

 سودقلا كاملا هتيدحلاهلوا 00 5 راخالا فراعمفف رارنالا رهاو> يح ىليدلا |

 رهاوج رث- نازريملا دع نم مالكلا ةديز هيف ركذ .باوناو لوصف ىلع بت وهو خلا |

 ءالعنم لجر هفلا ىرت ريسفتلاو < فادصالا رهاوج ريح ىرزآ يس مي رارسالا |

 راعلا رهاوج ة:- هه تاقوالا رهاوج لقتَح هساقلاب د ترابا اراب دما ايمألا رع
 ةنس ىفوُأملا ىعاقبلا رع نبريهاربا نيدلا ناهرب حشلل ةزوجرا -ه: راتخملا ىبنلاةريس مظنف

 0 2| دع ه.لحاضه عمدلا ىاه كنفح لايام د هلوا 2 امثو 000 س //6© |

 واولاق ىتأي هه طي_سولا خرش ىف طيحلا رعقلا صيخلت ىف رلا رهاوج هج نيد ْ

 ىعفا_شلا ىوتسالا نسلان مج رادع نيدلا لال 7 عورفلا ىف نيرملا رهاوح م ا

 قودملا ىسدقلا ىدس لا دهم نيد# هيلع علو ةئايعبسو نيعي_سو نينثا اال" هن ىوتملا

 لالح هيلع اضيا قلعو رحاو ا ةبو>اىف رهاواغلا بن 3 م ىاعس اياتك ةئاعأو نام م4١ ةنس

 ملا رهاوج _-- ةثاعاعو نيع_سنو عبرا 7527 ةنسشس تاهو ىلحلا دحلا ندع نيدلا

 1 ةئامئامتو نتسدعو ناع م58 ةنس 0 مامدلا ركب ىلا نب دمحم ه7 ضورعلا يف

 رايدلا راخا ّق روهدلا عئاقوو رول ارهاوح م رهاولا ندعم هآ_عمو هد رش

 رهاوطا 0 ملا نيملاعلابر هند هلوا سصتخم هاش فيصونب مهاربال 1 ةيرصملا |

 ىمراف 6: ريمالا ةفحصل ري_سفتلا رهاوج ريظنح قبس 57 ةيوونلا نيعبرالا حش ةيهلا |
 ريشيلع ريمال هقلا ةقايعشل و تدب 665 ةيدلس ىفوتملا ظعاولا قشاكلا ىلعزب نيسح انالول |

 0 ا ىهو ري_بقتلاب ةقلسدل ا مولعلا هلوأ ّق دروا -- داع ّق نب وار هزلا ري_سفلا وهو 0

 ١ ٍلعفف تانيغلار هاو م كاذوحتو لد واتلااو رتتفألا كا لوصق ةعب راىانف ناو ريدعاو ا

 ىلع ةنيثلا رهاوللا نس ىعلاملا ممانلا ندمت نيدلا لامكل سمي تاكرتلا مسقو ضئارفلا ظ
 ىاذحلا رازننب ام الاد نب. هللا دب ع د ىال د ,هلاق 1-3 هش دملا ملاع تبهذم |

 همك ةكلاكاو لا زغلل 0 هعضو هئاعمو ةرثع تس "15 قونملا 1 لاملا |

 طيسولا حرث قطا ل علازم: حم 0 وهو رهاولار ,هاوحإ# 0 هدباوف ا ا

 هللادبع نب دج-ال 0 لولا هر در2لا لاضالا و. ةلضاطاب جاوللا سج ىاولا ف أت
 : | دبع ديزهأ 6 ع نارقلا 0 كك ماو هح 0 لماكن راسعنبا



 وذ نمو ريك | د رأريث 1 اهنم ريث ثك ىف ا معك ةسيفن ناعم عم ريسفتلا اذهىف

 5 كيسا 5 رهف مدع ةياوصلا و 0 - لون ملا ىنعلان ع اوضرعا هوذح
 2 ةيظفل

 ا ىناعملا ىلع داعتعالا اذه أن ريسفت ىف كالسملا نكل نر أةغيصي سحالا ا هوركذام اولقنناو

 ميقا لقت ىلع دععاف مان عبط و عالطا دعب الا اعيش هيف اناقنامو تاتكلا هيلع لزنانع ةكاقلا

 هر كس و ورا ع نع صحفت دق هريسفتىف هناذ ع نيدلاداع ةياورلاىف

 ىفد مهل نيذلا موقلا تتكا تعبت ىوغيلاةنسلا يح ريسفتو هريسفت نيب ةفلا2 تدجوولو

 | ميعتلا نأشىف ناعم رخأتم هناذ ريثكنامالكىلع اليلق دقعانكل |وعخزام تبتكمم ميجا

 ١ هفعضىلع اوقفتاام تاياكملاوىناعملانم هيف رك ذيدقلب اذها ضرعتام هريسفتىف ةنسلا يحو

 اهيرذ دك دقو هكا حاد لأمم |يرظعف انريسفت ىف ةروك ذملا ثيداحالااماو رم

 هرثكاف ليقن هانركذامو فلسللالا وهاذوا ةغيص هيف انركذ ىنعم لكو ةيشاملا ف اروطسم

 تركذ ىذلاو رهظالاالا تريخااخ بارعالا هجواماو هان رفظام نيرخآ_لا تاء نم

 | ريلفتو طيسولا وملاعلا ىاتك ذخأم ومالكلاعقنتىف تدبتحاو ةتكتلف هوجووا نيهجو هيف
 ريسفتو ىتازاتفتلا ققحلا حرش و فشكلا و ىبطلا هحورش عم فاشكلاو ىشتلاو رك |

 ةرادعب ناعم ىقيقك ىلا وا لاكشألا عفدىلا اهريسفت ىف تزهردقوألا هنآ دحنالقو ىواضبلا

 أ ناكو ةيشاللاق هدد وا عضاوملا نم 10 قم قد في طا ةراشاب هيلا تاي وال ةريحو

 ّق الوا هلاقامل علو كَ همس نيعبرا ىِي 55 غلب نيح رهشا ةثالثو ناتنَس هماعاو هنادتا نيب

 | عماجلاعماوج تح نيريسنبال هي[ ريبعتلا 0 مح ةدملا هذه هضيمث هديوست حيران
 تحملاب باسالا عما وج 125- ناببلا عمت بحاص ىشوطرطلا ىلعىبا مشان هي ريسفنلا ف

 ىر -: باسملا عماوج رف لا داشرا ىلو هلل دا هلوا مصتخم 2: بازرلاو

 | ناح ناهلس ناطمللسلا ةلود نايعا نه ىزفدلا ردنكسال هفلا ىوسربلا لاك نب فسويل

 ا ب ا ا م05 وطسرال هلاقم ا تامانصلا عما و> ع لوصف ةرثع ىلع سن رو

 ا وامر ةغرغشلا ملكلا عماو> م ىزاراروصنم 3 دءاصلو تاداحب عبراف

  مامالل . مكن عااك 0 ممملا ىف ىتأي ىرودقلا رصتتخ ريضةعوهو ه2: ةفينحىبا
 | هيف عج ةئاعلثو 0 مكه هنس ىفواما يفاشلاىثاشلا لافقلا نب ىلعنب دمت ركبوا

 | عماوج ريح 8 ىراخكلا حورش عماوج 1- سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىتناا تانك نم

 أ م 4 ! تاذالا

 ْ 00 # رخا وبلا لع 8

 . ةبرخلاوجذور رتفلااو توقايلاو لغللاو نساملالاك ةيربلا ةددعملا رخااوتسا ةيتيك
 | لاو>اةفر 1 عون لكب صتخن تامالعب اهيدر نم اهدي >حهو رعموثالذ ريغو ناح رااوردلاك

 كد كن كح هللا ديعىا مامالا 2 ا رهاودح رهاظ .هضنعو هتاغو اتق 57



 ىلدحلا ةيزوخلا معد نارك ىأ ندع ندلا سعت مخلل دلع د ىاكشلا ءاوذلا 16

 ةيلم ىلتا الح رناوهو لاؤ-سا اباوج هشك ةئامعبسو ل ىدحا ا/ملم١ ةئس قوتملا

 | ىف ةليط اذ ةدشالا دادزءاخ لكب هسفننع اهعفرىف دهتحادقو هترخآو هايد تدسفأ ةرقسم
 ءىرب ءادلا ءاود بيصا اذاف ءاود هل لزتاالا ءاد لزئاام ىلاعتو هناحس هلا ناب باحاف اهعفر

 ىبال 4 تنءتلاب اود ري- ةبابىف درةنموهو لمحملا اذه لصفف ثيدللا ىلاعت هتلانذاب |

 بيصملا باوجلا ]:> ةئامس+ و عبس 0007 ةنس ىفونملا ىسدقملا ىلع نب رهاط نب د لضفلا

 2 ردحلاو طشنملا ماكحال ررحلا باوللا ا*- ىطو.يسال -5 بيطخلا ضارتعا نع
 نب ميركلادبع نب نجح رلادبع دعىبا جشلا عدل ]كاد كلأزأ دهن ةدس# قودملا دايز ن

 ءاعتصنم ةئامعس و نيعبراو عست 44 ةئس نابعشىف درو هلا ركذ تاحلادلا متت هتمعنب

 هللا مسانع مهفتسانه باوج 2- لوصف ةعبراو ةمدقع باجاف ناقلاو ةوهقلاىف لاؤس

 لداكقلا قبلا تلي 5 متادلا دبع نب دمث هللا دبع تك نيدلا رم دان ميشا هه .مظ آظعالا |

 هوعدتن ابان حا ىدذلا هتادا هل وارمصتتخ ةئايعبسو نيعسلو عبس الحلال ةنس قوتملا ىعفاشلا

 | نيدلانيز مجشلل موظنم ىسراف ه6: همان باوج رم اثدح نيعبرا هيف دروا خلا هنامساب

 ظ كاب دج * هلوا ةئامعبسو نب سشعو عبس ا/*1/ ةئس 01 0 راطعلا مهاربا نب دمت |

 ا ةلاقم نعي را قر“ كولسلالاو-!ىف باوحو لاؤسىلع لتشموهو خلا # اركابنا كلاب ناجزا |
 0 "ك2 قودملا ىوخ -

 أ
| 

 هلا ةييتق نب سم هد نانا ول ١
 وج

 | ىنملا صا_رصخلا ىلع نب 1-5 1 ى | مامالل --71 لد ان تانآ وج لد نيكاقو نينمسو ا

 ا نيد دماح ىا مامالل م ةموقرملا كاناوطلا ١ م ةئاقلت و هرشع ىنا 1 ةئس قوتملا

 | -5) رارقلا رادىف رابخالا زاوج 2- ةئامدجو سج 6٠6 ةناس ىوتملا ىلازغلا دي

 | ةئامجبس و نيعبسو تساالا/+ ةنسقوتملا ىناسإتلاةلخ ىبا نن ىحم نب دجنا نيدلا باَهش 2

 قوتملا فسو ىلا بحاص ىدنكلا ديلولا نب سشنإ هباور 3 هع فسوبىبا عماوج ا

 ٍْ 01 عاد و وكتلا مارح رع 20 0 .٠ عنيّشامو نيثالثو ن ٠ع 6 3

 | ماكحا عماوج 12*- روجام نب مساقلا ىبال -25: تانارقلاو فوسكلا ماكحا عماوج رين

 كك نم عجو لوصف ةرسثع ىلع بتر قو ديز نب ىلع نسما ىبال ىسراف مع ول

 ظ دعاص ىذاقا معلا وبرعءلانم ,منالا رابخا عماوج *>- باتك ىتئامو نيسجو نينثا

 | 21 تراح سلا تاردلا تانك زك تا نكامو نيج +66 ةئس قوتملا [يساذنالا :دجحا نتا
 ىحينالا نجلا دبع نب دم نيدلا نيعم لضافلادي_سلل ه6[ ريسفتلاىف نايدتلا عماوج

 | بتكق هيف عرش هدلاونا هيف ركذ لا ئدهلاب.هلوسر لسرا ىذلا هلل دا هلوا ىوفصلا

 | عسشف مزرلملاىف ىلاعتو هناحس هتلاراخساةكلذن رومأتنالاقو كرتف اذن ماعنالا ةروسنم

 رهشو هقتخاو ةئاهعسنو عبرا 4٠4 ةنس ةرخآلا ىداجنم ىناثلا ىف ةفيرثلا ةضورلا ىف

 رب ريساقتلا 0 هبوةكحامنا ا هلوق هاننا وق نمو ةئامعسلو سَ ةءم 8 ناضمر

 (ىف)



 أ نافذا ضايروز نادل ا 0 6-0 ا مظعلا ا ا لو 0 ا 01

 نيتسو كتاوت هك ا قولا ى ريب زلا ىلع نب 5 نيس كار م سوم ءارهدش

 | 0 ع نيالا نانح 6 3 00 نيسج و ا 6رلةنس هيَ ةئامسجو

 1 ىف 30 م < نعخ نبا 0 ص ل 00 | ننتنل سؤوفلا ة غلق

 | ىننللا ىدنقر عدلا ىلع نب ديعس مامالا مشل سيت ليلا ف ماكملا ةنجو اك الاد 1

 لئاسم بتكلا نم طق:لاهنا ركذ فا_صخلل لملاك را ريغص باتك وهو ةنس ىقوتملا |

 ةنج 2د- فاصخلا 00 ةريسب تادايز هيفو تالماعملاو تادايعلا ف صخرلاو ليخلا

 ىبانب ىلع مامالل هوز ءاعسالا زج 189- ىمتلا ءازعشنم ىريعت نالوا ىسراف .-5: رابخالا |

 | ه٠ ةنس قوتملا ل نبدي ءالمألا ة دح مامالا اهح رش هنع ىلاعت هللاىذر بلاط |

 | ع ةظعوملاىفعراجلاهنحو عزالا ةنج قي كك ضعب ىف دحو اذك ةئاملسجلو 2-

 | قتملاةنج 852 ةئامعيسو نيناعثو نامث 8/8 ةنس ىقوتملا ىطلملا د2 نب احن رس نيدلانيزل

 | نيثالثو عبس نع ةناع عر ه٠ ةئاس قوما ىّسمدلاى 5 نيدلاءالع نب رم يشلل ع عدل

 | ةفرعموف نب رظانلا ةنج قع ع ندير لا ةنح قي ن هوما حالس لاونهىلع وهو ةقسلا

 تدر 2 فاوتملا مدا راحلا ندو# نيد نيداابع ظفاعا تيت نيعباتلا |

 نك ع ع كن اطيح ىف دا م )| حرش تح هند عي ةئائس و نيعبراو

 | 5 ع - دز اب هم تءاعم, م ا ناطملسلا تر>ىف ساشا شروردلو سنعاشلا ا لا 3

 م -

 | 18 ةئاعامو نيثالثو عبس م81/ ةنس ىوتملا ىوتللا ةح نب ركيىبا مامالل. ه4 نيتنملا

 ١ ضعب ىصخال ىذلا هلل دا هلوا نيثالثو سخ نس - يف ودو هريغ[ رعشو هرعشنم خيدملا

 ىطويسلا ركب ىبا نب نحرلا دبع نيدلا لالك هي نانا نج همس لا هناوند لضف

 | 2 مه ىناعملا فورحىف ىتادلا ىِج رفح ةئامعسو ةرشع ىدحا و١١ ةنس ىفوتلا

 ديفم تاتكوهو ةئاهعب# ونيعب راو عسل بوو. ةنس قوتملا ىدارألا مساق ن.نسح نيدلاردب

 أ وهو ىساقا ىلا داك كن بتاونا ةسج د روام لوصف هسج ىلع 3 شم همدقم ىلع تدر

 ن.دلال الخ م رعكلا في رعتو دحالا رك دشالا تاودلا م ماشه نبال ىئ ا

 تاوللا 1+ ةئامعسلاو ةرشع ىدحا و11 ةئدس وتلا ىو لا ركيىبا ن نجر
 قولا ىدبسلاو ,ح نب ىلع نب دج-ا لضفلا ىبا ظفاحلل ه8: ليلخلا دل مكح ن نع:ليلخلا

 ىطويسال 5-3-3 مرج ريبكتلا ثيدح ن نعمزطلات اولا - ةئاما و نيدجو يم مة ها

 ىعسملاوا وات 2 تان كى 9 هدروأ ىطوي سل ل متاخلا لاؤسن ء متاحلا تاولا --- 10

 باوملا 6 هناماق» ىف ىطوي تل] ميج هع ىلا كب ةماك ٠ نع 21 لا تاوّلا 0 0 ا

 قولا ىنالق_سعلا ر 2 نب ىلع نإ دجا نيدلا باش ]وادق 7 ىف ةالخا لاوشلاَو :ع يفاشلا

 نإ فاكلا 00 ا "ل ثلا لا 0 هيف باحا ةئاعاقو نيسجو نيل /م6ه*؟ 1 |
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 ىرذلا هللادع ني دج ا ذلغلا ىنال دهاوشلا حستو ةئاعسو ةريعع سل 5١6 ةنه قوتللا |
 سابعلاىبال هتايا حرش و لجلا نوعماع“و ميمو ةثامكراو نيعبراو عسل كا ةنس ىنونملا

 نيدلالاج حرشو ةئامسجو نيدو سخ هوه ةنس ىفوتملا ىمدتلا ليلطا دنع ندجا

 ١ حرش وهو ةئا_عبسو نيكسو نيننا ا قولا ىوحلا ماش. ه نب فسسوب نس هللاديع

 ئودلا را زب زعلا دمع نب ىسع ىد وم ىبا ةقيلعت هلع ىثاوأاندو اضا دهاوشلا

 ندع هللاد ء ىبال م مك وحلا لج 1 ةئاوسو نيعيسو عبس ىاباب ةنس :قوتملا |

 مل ه8[ لدملا لج رو ةئامسجو نيعبس هال٠ ةنس ىفوتملا ىودلا ماشه .نيدجا |

 ةكامعوم و نيعيسو عبس 50 قاوتملا ىودلا ئراجالا 0 ند رلادبع تاكربلا ىلا |

 اك ١ 1 همم قولا ىرارزارغ ن دع ندا رف .مامالل هك مالكلا و لج روع ١
 6س

 6 ةكاس 65 0 قوتملا كر ,.هألذ ذلا م 0 دج ىبال م نأ دال هرهج 5 ادعو ةئاعسو |

 | نطو عبرا؟ ١5 ةنسىف واللا 00 بئاسلا دهن. ماشه دعوى ىبنالو ةئاهمعراو نيسجو

 أ ةرهجا 1 نيدجو تس 7965 هيد .قوتلا ىتامصالا نيسملا نء ىلع حيرفلا ىبالو

 ا دعو قرح 03 3س قوتملا ئوغللا: درد نتا نسا نيدح ركب ىنال ه4 ا

 سايعلا ىبال هفلادنا هيف 0 ا مكملا ه هتلدتلا هلوا دا# ىف ريتعم ا ةعا_علت

 ْ نيعلا تاج 017 2 دو ةمحملا فو راحا 5 هلوا ُ دووأ لاكيم نب ده نب هللا دمع نم 0

 ع ناكو 2 1 ةهعملا ف 1 ورا ل1 1 ءا ان ريحا لاق 22 كك اوديو لد اذلل

 0 هديل و سال 00 ا 3 م عاب رام ىاتلابأدبف ةصايخلا عك اهيةماعلا

 ةوهدشلا و محددا 0 كلذلو هظهح نم دادخغب مْ ةرمصبلاب اهالمامت سراففف ةرهخا ىلما |

 محل ةدعْنم اهتك هنال جح نيدحا نيديبع زوم محدام راو ريخالا ىه الع لوعملا

 0 نينامو نيعستو 6 "ةرا/ ةنس هظفح نم د ردنبا اهالما مدع لاقو اهارقو

 لك هلعرم لجرلا نكعنا قلو فيفالاو ةزمهلاىفالا بتكلا نم ءيشىف راخالاب املع

 رعش هيفليق تح نسلالا ند كلذ عم مسيالم َن 0

 هريس او نع هيف و 6# هرش درد نبا

 هرهش اتا كعض و #3 هقج- نم ىعدبو

 قولا سعاشلا نينع 00 كك 01 ندلا فرش اهرصتخا مث ه ريع ةقاردأ نيعلا تاتك وهو

 ةردو طا هاعتو بحا_صلا مع نت ليعا“ ا اضنا اهرصتخحاو ةثاقمو نيثالث تاوصلا 1

 2 هه ةرهج جي 0 هع ظبقلاو برعلا هد هل رط ىلع رتلاع ةرهج د

 ةئاعلت و نعل 5 0 عقم 7 قوتملا ىوحتلا راما هللاد.ع ب نسح ل لولاه
_ 

 هي[ ماحجتلا حانج دس ىلكلا بئاسلاز. دحتنب ماشهل هه باسنالاف روهتلا لح |
 تاوبا ةزيشثع ىلع سدت وهو هكا مك لوز ىسدقملا نيدلا رد نيدو ميلا ا

 ْ 3 لاه ع 0 روهتا هلان يخاان ال كالذ ةاننع# و لاق درفم تاب رداونلا عجو ٌ



 ا يعل نر دجا ا دا 0 يالا ا حرش 2 ةثاوسو نيءستو سَ "16 | :

 ىاجزلا قاص#ا نبا نجي رلادبع مساقلاىبا مشان هي] اضبا ودتلاىف ةريبكلا للا تنس
 اراك مل وطلال لت عفان باتك وهو ةئاقلثو نيثالثو عت مسه ةنس ىفوملا ى وحلا

 ةمركملا ةكم هفلا هنا لاّشو هن عفتناالا دحا هب لغتشي مل ةكراتملا فيكللا يوه الاف ةلثمالا

 (”حورشش هلو هءعفنب ناو هلرةغينا ىلا-عتو هئاصس هللااعدو اعوبسا فاط اياب متا اذا ناك |

 نرثعو ىدحاو١ ةنس ىفوتلا ىمويلطتلا ديسلا نب هللاد.ع دج ىبا اسر حرش امسحا |

 ىذلا هللد-لا هلوا صح دلخف ريك وهو لا ىف عقاولا للخلا حالصا هامس ةئامسجو ظ
 ١ رصتخاو لوضفلا فذح هناف لياعزنملا هيف عزندق جاجزلانا هيف ركذ لا ادلو ذخحيمل

 ىلع هبط نأ ىارف ةرادشالا ديعت همالك نم ريثكق هروخف زاحنالاف طرفادق هلا ريع ليوطلا |

 ٠١ لصتامركذو اهلئاق ءاعسانم هرضخحامو هتانباىف مالكلاب ىهتنام همالكنم لتحلاو هطالعا

 امج حرسشلانم رغضا وهو للا تابا حرشيف للملا هاعمو هليقنموا هدعب نم دهاشلاب

 ذاشباب نباب فورعملا دجا نيرهاط حرش امو لا لمن ن .ركت ملام انلع ىذلا هيدا هلوا

 تاشللانالا در حرشلا اذه عو ةئامعبراو :نيسصتو عيرا 165 ه2 قرا وك

 | ىلعىبا حرشو ةئامسجو نيتسو عبس ه51/ هنس اى ردكلا ىردلا ىذادخلا دجانب هللادبع |

 ىبا حرشو ةئاقمو نيعبسو عست 3008 ةنس ىفوتملا ىدنلبلا ىرهفلا زيزعلادبع نب نيسملا

 حرش هلو ةئامسهتلو نيتسو عبس" ه519/ ةنس ىفوتملا ىبطرقلا ىرقبعلا هللادبع نيدهت 1

 هنا :!نيهضاو ا كيك لا للع نيحرش تلا ءاكلا تاعطق ىطوسلا لاقالف كد
 0 هللاديع نب نود راادبع معاقلا اقيلاىا حرش و لج ىا ىلع ني> رثلا نيدهنا لرد | كا ا

 / ىباجرششو مند ملو ةئامسجو نيناعو ىدحاه م١ ةنس ىفوتملا ىليهسلا هللادبع نب نج رادبع |

 عربون لم ىداو ع سلا ل 1 ل را ا مشان نا
 نيعب سو تس 2 ةنس ىف و" اا ىودعلا 6 عدسلا| ملعالاب فورعملا ن 0 فيولا جاخلاىلإ ا

 ىفوألا ىدلدنالا ىناجرخلا د2 نب تبياث حوتفلاىبا حرشو اضيا هلا 0 ةثامعراو |

 | ىفوتملا ىطائرغلا ىاشلاب فورغملا ىلع نيد# حرشو ةئامعبراو نيثالثو ىدحا #5 ةنس |

 6٠5م ةن_س ىققوتملا ليشالا قاقدلا مساق نبىلع حرشو ةئامعبمو ةريشع سجل الاه ةنس

 ه8 ةئس ىقوتملا ىوحلا ىطانرغلا شذاب نب دجا نبىلع نسحلاىنا حسثو ةئاقسو سج |

 نيناع يف هيلكس قرزلا نإ كلا غئاصلا ندمت نىىلع حرشو ةثامسجو نيسثعو نامت |

 ىثوتملا ىلا ديج- نيىلع نيد هللاديع ىبأ ح حرشو ىطسا ولا دمح نب مساق حرشو ةئاوسو

 نيثالثو عبرا 5 ةنس قوتملا ىسيقلا 3 ْن فاد حرشو ةثامسجس-و نيدج هو. 0

 ناشر هللا دبع نيىل اع 00 هدا هناي 0 ود كم حرش 0 ةئايعل واو



 8, باب ريح 10

 | نيدلا باهش قا ناب ىبضاقال < بئارغلا لج لقت . هت فنا راغلا لج يح ب ده رصلاو

 ا ةءوةهرالع بترو ثيدحلا تدمع هدق عجج ةئس 500 | نسا ا ىبانب , دو |

 ا صفح ىبأ نبدلا ما 1 ةروناملا للا م ىلا لاقم لك ءدتا هدمد ىذلاهتيدلا ا ا

 سفنالا حلاصم لج - ةئامسجو نيثالثو عبس 6/ ةنس ىفوتملا قنللا ئسنلاد نرع ْ

 | ةتافتو نيرسثعو نينثا ”5|ةن_-س ىفوتملا ىؤلبلا لبس نب دجا ديزىب 3 مهي نادءالاو

 | ىوخلا ةيولاخ نان قورعملا دج-ا ّن نيس> :لضافلا :بيدالل هي وكلاؤ لج مح

 | ه6 قطنملاف لمالا ةيامن سصتغىف لج ردح ةئاقلث و نيعبس ا/٠ دنس ىقوتملا ىتادملا |

 ا ىعفاش /| نوح تالا د: معن روامات كد ندلا لضفال دءاوةلا ]لج وهو نونلا3 0

 | هناوخا نم ءايعلا رابك نم عج هؤزص هنأ هيق رك ةئاعس و نيرثعو عبرا 502 2 قوتملا

 ْ ديع نب دجا رفعج وبا تاهشلا هحرشو هماكحاو قطنملا دعا وق اهم ]ا طيضتت لج هذه لاق

 ْ دا هلوا لمعلا ا هاعمو اح وز“ مكر قنا لا ىب تور ركنلا| ةاتنسالا ناب فررعملا 3 |

 |8545 هنس قوتملا ىناسطلا قوزرم نيد هللا دبعوا هيلكاو خلا لقعلا ىوذ لضف ىدلادهلل |

 | ىف ررحو موظنملا كلذ بذه ىعاقبلارع نينيدلاناهرب معشلانامن ةئاعامبو نيعبراو نينثا |

 ْ لج مح 0 مناامىل اع ةريدخا هل هلوا ةئاع امو نيتسو ىدحا ملكا ل دا

 نيعيسو عبرا 2175 قوتملا قاحر | ند راديعن عنب رها_هلادنع مشل 2 وهلاف

 ّق ىناثلا - تامدملاق لوالا لوصف 2 ىلع اضا ةداح ارا هللاش رم :عوهو ةئابعراو

 ىباحرش اهنم حورشدلو ع ادلادج هيدا هلوا ةدرفنم ءامشاىف سماخلا ءاعمألا لماوع ا

 نب هللادبع دمت ىبا حرشو اهلع ملكت لو تايكلا طخ و ند لوا كرو لح ىلا هاب

 ١ ديفتهلو ةئاعمو ةسثدع عسن 119 ةئس ىقواملا ىثيرشلا نمؤملادبع نيدجلا حرشو ةئامم و

 | همكةنس هيسرع ىفوثملاىمئلبا|ىراصنالا رفعح نيدعهتلادبعىلا حرشو حرمشلا اذهريغهيلع |

 | ةثامعبسو ةرشعو سخن ال6١ دنس ىفوتملا ىطان رغلا ىلع نيد حرشو ةئامسجو نينامثو تس

 | ةثامسجاو نيثالثو سج هه ةنس ىف ايح ناكو ىلوةاءلا نيسح نب ىلع نساحاىبا حسشو

 ل 26 ن لع نوبل ى ال ةثالث حوت امو رهادقلا دبع. لج حرصت رهاوطا: هاعسو

 ١ حستوىدنرلا ديجلادبع نبرع حرسشو ةئاقسو نيتسو عست 739 ةنس ىفوتملاىوحتلا روفصع
 ااةئايسوو نيو ىدحا هاا ةس قوتملا ىلتلاب ىراضنالا مهابب نب لع نسمحاىبا

 ىلبنملا ىلعبلا نبىلعنب لضفلانب حفلا ىبا نيد نيدلا مث حشلا حرشو للحلا ها.“

 | هلا هيف ركذ لا نايبلاهلعو ناسنالاقلخ ذلا هللا هلوا ةئامعبسو عست ال١ ةنس ىفواللا

 را ىداجىف قثشمد عرفو باش 1انءا ح ا "اوما سك ا |



 تنانضمهل ضخ يدي 12/6 3 كعيسا ا كت ع ب

 نيكد /- نقلا 0 لوصالا عم 1 ريثالا نما لاقو اليصفتو ًالاجحا ريع 10

 هيلاو هلاور داربا ق ىصقت_ساو هقرط َّ ذى نسحا هناف هناتكىف 0 ةعجأم ىلع

 | نم هيف اع فشك ةثام.جو نيتس ه١٠5 ةنس ىفوتملا ىلنحلا ريزولا ةريبهنءاب فورءملادخ

 ا الوتادلع ةدعوىف حاوحلا أ عم نع 6 اضالا هاع#“و 0 ' راناف ٠ ةيهش نءالاق 3 كن ؛ودلا م 60

 | هللا ًافدقفلا ىنعم ىلع هيلع ماكتو تثردحا حرش خل لا 2 هن هللا د رب نم ثيدح ىلا هيف غلب

 | هولعجو باتكَلا نم ساثلا 3 اهف فاتلاو اهيلع قفثملا هقفلا لئاسم ركذوىلا مالكلا

 | قاامعثلا ريطللا نب ندا ىلعىبا حرشو ىهتن | هم ةعلطو وهغو حاصف) ا ا هوعكو اداح

 تانك م ةهرصتخا ةحخلا هاعغو ةئامسجو نيعستو نام هةر 0 قوتملا ىسرافلا ريهالا

 ١ دجلا نيدلابابش ظفاحلا هصخللو ءايشا هيلع دازو ةريهنءا ريزوال حادتلاريسفتىف حاصفالا

 بتكلانبب عما 2+ ةئامامتو نيسوعو نيثا 889 ةنس ىفواملا ىتالقسعلا رخنب لعن |

 | -5) ةغللاف فنصملا بيرغو ىرهوملا حا_كحنيب عما يم طاارطخا نبال هي ةعدسلا

 | تس 5 ل ولا ولا رعالاب فورعملا ىسويلطبلا مساق نبرمهاربا قاس ىبال

 | بيطاخأ هيقفلا 2 -_ تبألا ىغمى أ تارت ْق تبيرقثلاو عنا م ةناعس و نيعبراو

 | عاضرلاب رسثلا ىرا_صنالا مساقلاىل محشلا ند هللادبعىبا ىفملا ةءالعلا ملاعلا سردملا

 بابعلا نيب عسا - ةحاضفلاو ةغالبلابابرا قانعا همالك ةغالب تلزا ىذلا هللدحلاهلوا '

 ع قوتلا موتكم ناب فورعملا رداقلادبع ندجا دع ىبأ نيدلا جانا مك ةغللا ىف ركحملاو

 مكحلاو بابعلا نيب علا صيخلتىف عملا قوشملا هاممو هصخخمت ةئامعبسو نيدبراو عست 8

 ا نيكاكو ةرثع 5٠١ ةنس:قواتملا ىوغللا ىاملانن ر ممم ةددبع ىبال ا هيدشلاو عمبجا ١

 سر لاو عملا يد - نيّشامو عبس ٠ هال هنس قوتملا ١ رفلا دايزنب ىاو

 | ىلع ندلا قت مدع كلل دع لعملك ف عملا لح ةنس قواللا جبابتصلا تيرغلاىبال

 5 قدرفتلاو عما 0 لو ناسجو تثق ١ -جأ 0 ىقوتلا ىلا قاكلا دبع نءا

 | هللادبع دع ىبا مامالل م قرفلاو عملجا 1 ئطويشلا نيدلا لالخ ديلا عيدبلا عاوا
0 

 سنوي ندلاعجارسلو ةئامعكراو نيثالثو 2 را 6-5 2 قوتملا ىفاشلا ىنيوخلا فسوبنبا ا

 كع .حوتلا نيب عتمجا --- ةئايعيسو نيدجو نينا ل1 ع قوت: لل قيمرالا لع | كيع نا

 ا هفلا لوصف ةعسلا ىلع 0 طدل | كاللادبع نبد تباننب نيدلا س عل 01 . مظعتلاو

 ا هرصتق و -- ماكحالا لج ا 6 ماكحالاةلج 1 ةئاعاف و نيعست و عمسلا مةيشي اس

 | نياب فو رءملا فرشبلا نب 1 ا لوضالا لج م فلالاىف قبس ىنطانلل تثندحاىف

 مامالل 6 نيدلا لوصالج جوع ةئاقلثو 0 تس ساد هن قولا ىوخلا قارنلا هج

 ىبا نيدم هللا ديعو دا ظفادا مك 1 مالسالا خ ران لج ىدنقر مهلا دخن دع ةلسوأ

 لئالدلا لج رح ةئامعراو نا و نامت 21 ةنس قاونملا ساكنا يدش حوف مشنا |
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 هلق باب مس 30

 ملكلا تاريغت ىف عباسلا ةينبالاىف سدا_لا وعلا ىف ةسج هذهو عباوتلاف سماسخلا

 هيفو لوبستلا ناثوح عملة رثكو محا رغص ىف هلث.فلؤ: مل باتك وه وهناقبطىف لاقةيدارفالا

 ىعتنك ىتافنصم نم ىث ىف بعتاموطخلاو ا هلا و رعلاو فالطاو لءاسلان م ه.وأم فوض

 عماوهلا عمه هاسو احوزمم هحرش مث ىهتنا هيحماف نيدلا ىقث ا|_دزغش هيلع فقو دقو هيف

 الاةريبك ال وةريغص اهلئاسمنم رداغبملو اهاصقاو اهاندا عج ةيرعلايف تاتك وهو هيف لاق '

 نامزلاهدعاسملو اطيسب احرمش هح رشي نا دارا هنا ركذم ف اصمةئام وك نم هتعج+ اهضحا

 ةياعرلا عج 5- عماوهلا عمه وهو هيلاعم 2 وتو هلايه لط اطيدسو احرشش هحرششو

 عملا دح 27 ىفاكلا عجب زذ- ةيفنملا عورفىف 2: مولعلا عجب 1ن- 2 ةءارقلاىف
 نباب فورعملا رداقلادبع نب دجا دمت ىبا بدلا جانل هن: هاحناو نيبوغللا رابخاىف هانتملا
 هنكل تادلع رشع وحنىف ريبك باتكوه لق ةئامسو نيعبراو عت ةنس ىفوتملا موتكم

 ثيدملا فمصتع -) ةياغو ريدا ءديىف ةياهلا عجب ]ظذح تقرفتف ةدواسملاف قبو سشنتلمل

 0ك ناد اةلوأ هس ىودملا ىسادنالا ىدزالا ةرهىبلا نيدعسنب هتلادبع دم ىبا 2

 ثيدحلا ىوار ادعام ديناسالا فذح اعضبو ثيدح ةئاهلث ىراخلان م دخادنا هيف نك ذولا

 حرسشلا لوا اهلامو العام ةفرعمت املحتو سوفنلا ةحمب هاععو هحرشمت اهظفح لهسيلا

 ت1 نيكل |نيب عملا 1- لا بولقلا تالاهج تالط قتر قتث ىذلا هللدلا 8م
 هرّدع تس هأك 0 قوذلا ىوغبلا دوعسد ل نيس د ىلإ مامالا 0 2 ىراخلا

 معمم ةنس ىقوالا ىرواسبلا قزوحلا د#< نب هللادبع نب د2 ركبىلإ ماماللو ةثامسجو::

 ىفوالا ىليب_ثالا نجر ادبعنب قملادبع ده ىبا جشللو ظفاملا هركذ ةئاغلث و نينامثو نام

 ىهحر سلا تارغلا ناب فورءملادجا نبليعاع#ا دحىبالو ةثامسجو نيناعو نينا ةهر؟» ةنم

 فورعملا ىطرقلا دهع نب دجا رفعحى الو ةئامعلراو ةرّشع عبرا 21 ع قولا ىورهلا

 ىبالو ىتاقربلا د نب دجا هيف ةئاوسو نيعي راو نينثا 0 ىقوتملا هد ىبانباب

 نيد عا ع باوالا نود دداسملا ىلع اومر قشمدلا دنع 0 نبمهاربا دوه_بسم

 ةنسىوالا ىملدنالا ىديجلا حوتف رصنىلا نيد هتلادبعىبا ظفاملا مامالل < نيوهجتلا

 ثيداحا مدقف ىواراىبالا لضف بسحىلع ثيداحالا بتر ةئامبراو نينامثو نام 288

 داز ىديلانا هلتيفلالا حرسشىف قارعلالاق ةرسثعلا مامن ةعبرالا ءافلخلا قابو ركبىبا

 نياتكنيب عج هنال هيلع ركنات اذهو :ريمت ريغنم امنه دحاوىف تسيل تاي و اظافلا هعجج ىف

 حرش ةيئاك ف ىافتلا لهن و ىعتأ ميلا طاقلاب ىتأ هناف قلحا دع اما ةدايزلا "ىات نا نخ

 ثيداا ظافلا ضعبأ حورشو تاع ند تادايز تدز اعرو لاقدنا ىديجلا نع ةسفلالا

 مْ ثريدحلا قوسناب ريم مش لاق قااقربلاو ليعاعسالاك محلا ىنتعا نم تبتكىف الع تفقو

 ىناب ريم 9 خو اذهو قىناقربلا هداز انه ندهو العم ىراختلا ةياور تهمنا انه كل لوقب

 دقف كالذ و<و نالف هداز اذك ظفل لوقمت ةدايزو الصا الماك ثيدملا قوس امم رهناف هنم

 (لد



 انج 2 تخين سستسلللل

 مو ملا وح

 ةيونلاثيداحالا باعيتسا دصق هنا هيف ركذ لا عماوالا بت اوكلا ”ئدبم ىذلاناح#“ هلوا

 ىلا,دجاو نم.هارور وهو هحرخ نه ركذ هصنن ثيدحا ظفل هيف قاس لوالا نيعست دوسفو

 ثيداحالاىناثلا و ر#لا فورح ىلع ةغللا كيرا تثيدلكا لاح ةنم فرد رك اوإ 5 دع

 ها لع 5 كلذ وو ةغحا سوا بيسوا لعفو لوةىلع ةلمْشملا وا ةدضحملا ةيلعفلا

 تاميملابمث كلذك ىننكلابمت ءاعمالا ىف تملا فورح ىلع قابلا ادمن ةرشعلا مدق ةباعتلا

 عماوجلا عجىف تدصق ريغصلا عماملاىف لاق.ةريثك امتك هلجال علاطو ليسارملاب مث ءاسنلابمت

 ,تفاؤاا هيلع علطاام بس“ اذه ىواملا هحرا_ش لاق اهرساب ةيوداا ثيداح الا عج

 دقو متوا روكذملا عمادلا هعجسام ىلع اهتف اناو اه ةطاحالا ردعتل مالا سفنىفام راتعابال

 كنلا.ةثاهعبس ثيدملا نم صد دجانع ركاسع نبا جراتىفو هماعا ليت ةينملا هته ريخا

 | فلا ةئام ظفحا ىراخلا لاقو ثيدح فلا فلا ظفح دج-ا ناك ةعرزوبا لاقو ريكو

 ثيدح فلا ةئاعلت نم عا فواص ملم لاقو 2 ريغ ثيدح فلا ىتئامو 0 ثيدح

 ىئعم :اهنم تارأ اذقاو ةقيقملا ىلع تدل 5 اذا انا ك3 هذه لوقا ىهتنا كلذ ريغ ىلا 1

 رذعتل باتتكلا نم ناكناو باعيتسالاو ةطاحالا ىوعدوملا لاحمأل كلذ عمو طقف ةراكلا

 نيدلا ماسح نب ىلع نيدلاءالع ةمالعلا ميشلانامن تاو وعملا و :تأبورملا عيجىلا لوصولا

 'رتك, هاو ريغصلا عماجلا بتراك ريبكلا باتتكلا اذه بتر دنس ىفوتملا قتلاب ريمثلا ىدنهلا

 ثيدليا سعكنم ةعألا هنودامم ريثكلع فقودنا ذيفاركذ لاغفالاو لاوقالا نتسو لاكثلا

 نسحو ىودملا ةريكعم داجاو ةنسلا لوصا نيب هيف عجبي يح هنم اعج رثكا اهفري ٍ

 اذاالا, ثيدحلا فشك نكعال هنا اهنم ةليلج كاوفنع ايراع ناك نكل نيك" هلعحو ةدافالا

 هياع ريمي :كلذك نوكيالنمو ايلعف ناكزا هيوار مساو ايلوق ناكزا ثيدحلا سشأر ان

 بوب مث لاوقالا نتسىف لامعلا سهنم هاعسو هداوزو ريغصلا عماللا باتكالوا بوبف كلذ

 عماوجلا عجسنم لاعفالا مسا بويمث لاوقالا نتسىف لامعا ةياغ هاو لاوقالا مسق ةيش

 مث لامتلا تك ءاعسو لوصالا عماج بيئزتك بدئ رتف عيمجا عمجمت لاوقالا كردتسم هاعسو

 م: 'عورفلاىف :عماوجلا عج 15- تادلحم مبراىف الفاح اباتك راصف هصخلو هرمنا
 بيرق وهو ةئامتاعثو عبرا 6٠5 ةنس ىفواملا ئعفاشلا نقلملا نيىلع نبرع نيدلاجارمسل

 نيدهيلل هحسشىف ىوونلاو هررحمو هيحرش ىف ىفارلا مالك نيب هيف عجج دلحم ةئام نه

 كلذ ريغو هرهاوجو هرحنيف ىلومتلاو هبلطمو هتافكىف ةعفرلانءاو هتضورو هجاهنمو

 عماوذلا عج 28- نيثاملا و بهذملاف فيئاصالانم هيلع فقوامتو هولفغاو هولمهااع
 وهرو شررفعلا نباب فورعملا ىفاشلا قزوزلا دع نيدجا لبهسى ل 7 اضا عورفلا ىف

 رصتغع ىطويسلا ندلالالل هي .ودلاو عماودلا عج ظ- ىلزمالا صنخم بدترتىلع مي

 اهما-سقاو ةملكلا فيرعتىف تامدقم ىلع وهو 5 ]| معنلا نم تغبساام ىلع مهللا كدجا هلوا

 لماوعلا ىف عبارلا تارورجلا ىف ثلاثلا تابوصنملا ف ىناثلا تاعوفرملاىف لوالا بتك ةعبسو



 و باب ريح نايل

 01 15 115 ل لا ياو درر هالو يحوم مح
 0 حرش وهو عماسملا فيش 0 ندا ميسو ن ريعدسلا و عر 1 م قوتملا كفاك لا

 ةئاعامو نيرثعو تس 855 ةن-س ىقواملا قارعلا م> رادبع نبدجا ةعرزىبلا حرشو

 جوز حرش وهو لا هللادج دعباما هلوا عماهلا ثيغلا هاعمو ا حرش هيف رمدتخا

 ١/1 هنس قولا ىفاشلا ىرعلا ئذذالا ندمت نيدمغ نيدلا نس حرشو نيثلاو داضلاب

 ق وهو هف ]وم ىلا 5 لك تاكا 0 ىلع هلو اخر عما ملا فرذشلل ةاعم ةئاعاع و نا

 هباحاو هيلع ىنثا اهآر الق عما وبلا ح ىلع دروا اهف عماوالا قوربلا اهانم هدالو باص

 نب 7-5 ندلا نع جرو ىو وأ < ار معلم هللا 0 0 عناوملا ميم 530 فل ٌءهَف امع

 هلو ةئاعامو رس عسسل م١8 3 0 قوتلا ىفاشلا قراكلا: ةعا 2 ناب ف ورعملا 0

 قوتملا قفاكفلا ىمءمدقلا ىلمرلا 0 نيا ندجا نيدلا باش سدو هيلع 50-6

 ىدرفلا واولح نب فلاخ نب 052 0 07 ةئاعام و نيسج 26 + هن دودحقف

 هلا رشوةدس قولا

 قيس قؤتملا لالا ىعاقتلا رع ر 2 5 نيدلا ل مشل حرش و هو[ يعل و نيعرس و

 قودملا ىفاثلا ىزغل هللا دبع نب دج | نيدلا بابش يلا حرشو ةثاعاع رنينامتو سد م6

 قاروكلا قتعاتعا نبدجا نيدلاب ارش ىلوملا حسشو ةثامامو نيشعو نينثا 857 ةنس

 حوز# 2 وهو ةئاعاع و نيعست و كد كا قاوتملا ىفاذلا ىب ورام ىرهاقلام

 هفنص ىذلا حرشلا ناكو عماوالا رردلا هامسو ملا هءاتك تامكحم ديشث ىذلا هتيدحلا هلوإ

 هغل 5ع 5 رقو د رو هلاصخ ىف ةعالا تبغ 2 زاجبألا عمل ناعالاو ريرختلا ةناغق ىلا

 قى ةيلع قنا كل تاقعتل ابنند ناك قا را دعب هيو وةربلا س د ل ىلو 0 املو ىدخ الام

 ا نيدجا ةمزلعلا مثلا ةي ا ىلا 6 2 ىلعو ءوضلاى ا ذك هرتك اق عزا تام هحرش
6-2 

 هللادجا 2 تانيا 15 .الا اهاعم نتداحم ف ةريبك ىهو ةنس قاما ىفاشلا ئذابعلا ميشا

 ع *ىلحلا حرسشلا ىلعو هيلع هدرواام عافدلا نيب هنا اهف ركذ

 قدح 851 ةنش قوتملا ىنطلا ىلا هلا نب رلادبع عشلا حرش تانضازيعالا

 جودطلا نجح راادبع ن دع نيدج |نيدا|بابش متل مماوجلا طك ماجذاو ةثاعشم و نير دعو

 ىزغلا ندع ندم نذااىنطر ماغنو ةثاماتو نيعستو ثالث م55 هنس والا ئفاثلا

 ىزغلا دمت ندلاردب هداوا موظأملا اذه حرششو ةئامعسلو نيثالثو سول هم ةنس قوتللا

 نجح رلاديع نيدلالالح ماخلو ةئامعسلاو نب نينامثو عبر را 385 ةهتس قوالا ىقفاثلا قةمدلامث

 عطاسسلا 000 هاك يسلاو د ع> كنج و11 اة قولا نكيومدلا كب أ

 ائدح ن نوعرا م مع اوالا 300 وذا 2 -- اضا هلأ ماوظنملا ازد حرشو |

 0 وه و ىط طويسلا ركام 31 ني مع نيدلال الخ ورمل تيدملاق ص وذا 0 0 ْ

 ١ ىسدقملا ىقاتقلا د2 نب مهارا نيدلاناهر حرشو ةئاعامو نيعيراو عبرا 2

 'كرلا 5/2 قوما ققاخلا ارعشلا دال نس تا هولا !لمع 6
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 0000 يليه يه يي 255155555552112
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 5 م ميجا /-

 ىفوالاىومتلا ىمودسلا رع نب جرو» ديفىبال 5: لئابقلا رهاجج ريت خلا ديالاو لزالاب

 ىودتلا هل رم عيرلا ىبال 2[ ومتلاىف رهاج رفح نيّتامو نيعبيراو ىدحا ؟41 ةنس
 ىطويسلا ركب ىبا نب نجرلادبع نيدا| لال -::روسلالئاضف ىف رهزلا لاج قن> ىناهصالا

 هاشج]2- عوضوع سيلاموحاخلار ولا لئاضف ثيداحا ركذىف عضو هلاب ناقتالاىف هركذ

 ةاس ىقواملا ىوهزيرلا ىتشهب فورعملا ناضهروشا عيرسلا ىف موظنم ىرت هاشلعو

 نيتيبلانيذه هليقو الزغ سلم لكماهتىف دروا ةئاهعستو نيعبسو عبس ةلالال

 روت باو ىدل] ىئنيلها سلحم #* رورس هاكمزب ناوظنغع ىا

 نارابا نو اططاذا ىرعش ونا وقوأ د* ناك و لذ رد هلقوش

 نوتاخ ىحىلا ءارعشلا ةركذىف بسن دقواضيا موظنم ىرأ < ديثروخو ديشج -

 قامركلاىدج ال هلا ةدازكب ىنطلىلوملاهطخم قئاقشلا شماهىفركذو ةيوايسامالا ةرعاشلا

 ةيزم* م6) ةءارقلا ف لوصالا عج مح ةثامام و ةرثع سج مل6 ةن-س قوتلا

 ةنس دلو ىذلا ىطساولا ىناوندلا ىلع ديعسىلا نب نسالاىبا نيدلا نيز مثلا ةيبطاشلاك

 ةرسثعلا هيف عجب ةئامعبمو نيعبراو تالث ا/5* ةنس تامو ةئاتحو نيعستو سخ "هيه

 نز مام الل ع , عورفلا ىف قل راتفتلا عج 5 ا ا لالوعبم ىرعا تضوفدقو ت د هلوا

 نيناكوتس ه8 ةنس ىتواللا ىننللا ىنزراومللا ىلاقيلا مساقلا ىلإ نبدع لضفلاىبا جلاشملا

 ىبسلا ىلع نب باهولادبع نيدلا جانا 5: هقفلا لوصاىف عماولا عج - ةئاممسجلو

 مهلا كدم# هلوا روم رصةعوهو ةئامعبسو نيعيسو ىدحا الالا ةنس ىفوتملا يعفاثلا

 ةديز ىلع ل 59 نم هعج نيلص الاب طي هنا ركذلا اهدايدزاب دحلان زو» مل

 تامدقم ىلع بترو راصتخالا ىف غالب وتادايز عم جياهنملاو ب جامحلا نب ارصنتخم ىلع هيح رش ىفام

 نيدلالالج ققحلا حرسش اهنسحا ةريثك و حرشوهلو عناوملا عنم هامسو أيشقلعمث بتك ةعسو

 جوز“ ديفم حرش وهو ةئاعامأو نيتسو عبرا م55 ةنس ىفواملا ىعفاشلا ىلا دج نيد

 ىفوتملا ىوجلا ىلزابلا دواد نيد مشلا ةيشاح اهنم ىشاوح هلو مجقتالاو ريرعملا ةيانىف
 ىناقالا ىعلاملا دم هليادبعىلا نيدلا رصان ريشلا ةيشاح و ةثايعستو. نيرسشعو سجن 58 هن

 ةنس ىقواملا حراشلا نص ةيرحشقلا .1طح نبد# نب د# نيدلاردب ةيشاجو ةنس ىقوتاا

 ىلا ندع نيدع لامكلا هدقتا ام ريثك در اكرف ىدتنا'ةثاقامو نعسفتو تدا 47

 قاروكلل هحرش نم اهبف دتساو هيلع هتيشاحا ىف ةئاهعست و ثالث ه0 ةنسا قولا ف

 ىبا نب لامكلا هتكىذلا لوقاو عماللا ءوضلاىف ىوا_عملا هركذاكابلان هفسعتىف هعبتو

 ىلع هللدلا هلوا عماوملا عج ريرتىف عماوالا رردلاب هاك“ لوقلاب حرش ىرءدقملا فيرش

 دم نب ايرك ز ىذاقلا لضافلا ةيشاح ىلا حرش ىلع ةديفملا ىثاوطانهو حلا حمام

 نيد ملاعم ىلعا ىذلاهللدجلا اهلوا ةئايعستو ةرشثع و١٠4 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىراصنالا

 ىفوتملا مرا ليزن ىجيالا ىوفصلا دمت نبىسيع نيدلابطق ةمالعلا ةيشاحو لا مالسالا



 مي باب وع خ5

 نب ةمادق جرفلا ىبال 5[ نزلا ءالج 5- ةئامعبسو نيدو ىدحا ال١6 ةنس ىقوتملا

 ةدعهف هلاق ام هيف عج 3 رداقلا دبع حْشلا مالك نم رطاخلا ءالج 12:-- بناكلا رفعج
 نيعبراو تس 045 ةنس ناضمر ىرشع عبار اهرخآو عملا موب بجرعسات اهلوا سلام

 نيدلارونانالومل اني نيثالثو ةئامىف ةيسراف ةينيش ةديصق 6 حوراا ءالج##:- ةئامسجو

 عت بواقلا ءالج يم- ةئاعام ونيعست ونامت مو4 ةنس وتلا ىتاملا دج نب نجح راديع

 ىدحا ولالا ةنس ةحلاىذىف هنم غرفو هفلاىلكرب فورعملا ىلع ريي نيد#ت انالو سصتخم

 بالج 1 -- لاركذ نا داراناةفلخراهنلاو ليلا لعج ىذلا هلل دا هلوا ةئاهعست ءنيعبسو

 ةيسراف ةموظنم 5 لاج ولالج ل :- هركذ قبس 4: وكلا ليبستلا حرش ىف كاوفلا

 ةولج 5- ناخدج-ا ناطملسلا مصعىىتاطاسلا مامالا ئطصم انالوه اهتجحرتو ىئنصآ انالوا

 | ىدفصلا كيا نب ليلخ افصلاىبا نيدلا حال_ص يشل مي ةرضضاحلا ةولخىف ةركاذملا

 حلا بدالاىنبقلخ ىذلا هلل دا هلوا داعوهو ةئامعبمو نيعبراو عسن /49 دنس ىفوتملا

 سِيِلِح زجح ناوناو ةمدقم ىلع بترو: راعشالانم هظفل لزحو هانعم قرام هيف دروا

 ىداباز وريفلاب وةعب 0 د رهاط ىبأ نيدلادحم ا داع ع ند ردا ءاععا ىف سدن الا

 ا ١ ضال سيلج م ةئامامو ةهرّذدع 2 /1١/ 3 قوتملا سوداقاا بحاص

 ايركز نب ىفاعم ج رفلا ىبال 4: ىفاشلا حصانلا سينالاو ىفاكلا م 0 7

 بحر ُّق دنهلا كولم نم 00 زاريثلا سرفلا ءارهش ضع ملخن ند دهازو روفقف هةصق ّق

 ا د نر اسو ةنو ةئاعافو قالا ةياغ هنايآ ددعو .ةئاماو نيعبسا مال دنس

 رع نب ناقعو رعىبال -4 بدالا لع ىف برعلا لاج 5 قيدلا يح نب دج ركيوأل

 0 ةئاعتو 0 تس 515 ةن-س ىفوألا ىعلاملا ىومتلا بحاملا نباي فورعملا

 دلل

 ا نآرقلا ةءارق هوحو باوبأ عاج و قيس 0 ١ بواقلا را ه تملا تويلا

 ة:سقوتلاىواع“ا دع ا نيدل مع ع مك ارقالا لاك 3 31 0 طلار ء . 110 ١ لأ 5

 ةلعشمللا بتكلا نم اماونا هيف عج هنفىف عماج تفيطل باتكوهو ةئاقسو نيعبراو ثالث 54

 نب ملس ناطلسلل هفلا هتلادبع نب زوكهرق نب حوصنل 00 1 0 1 01 0 لاكو

 تاو رفص ىف غ رذو ف رفتم لئاطد ىناثلاو لوصف لوالا نيمعسق ىلع بترو ديزباب

 تابيشت فنا م 1 هيغل دع نع را ىدلا هلل لذا هلوا ةئايعسلاو نيسشعو لاا

 ىفواملا ايقايزباب فورعملا نيسح نب د# نب قابلاد.ع ليقو هللادبع سساقلاىبال 8 نآرقلا

 دجا ندع ناح رلا ىب دال ل رهاوخلاىف رهاجلا /-- ةئاهعيراو نيناكو سج ج86 ةئس
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 دحوب ىذلا نيملاعلا بر هلل دا هلوأ داع ةئامعثراو نيثالث 5 داي ىقوتملا ىورييلا

 .(لزالا )



 عقم 0

 1 دهعو هون عدو و هام عافت ا باب دسناف هريخو ناعما تريغتو 17 امم ريتك شرا

 هس رعلا َن آلا د>حوبملو

 2 للعم اذاَو رف مع د

 | ايلك نوكيامو ناكام لكىلع ى وثق ردقلاو ءاضقلا جو 1 ىلاجالا علا نع ةزاع رهو

 سفن وه ىدلاردقلاحول ةعماطاو لكلا لةعوه ىداا 3 اضقلا وانع ةرامع رفطاو 1 رحو

 ةناقلا فورا عضو هنعىلاهتهللا ىضر بلاطىنا نب ىلع مامالانا ةفناط ىعدادقو لكلا

 انعم اطعلارش و ص وصخ قرط اهند 0 رفطلا داح ىف رظعالا اعسلا قد رط ىلع ن سثعلاو
 10 : 010 : 5 نك : 7

 ىوعلا 00 تسيل لها هيزاو 2 اده و ردقل او ا خضقنأ حواف ف ةصدوصع ظافلاو

 اذهى هقشال ليقو ناتتكلا لك لك مهريغنع هنوقك: اوناكو نيلماكلا عاشملان ٠ مهنم ذخأيو
 | هلل ءايد الا تت 50 اذه د روونامزلا رخآىف هور ار 1 ىد ديلا قي 3 باتل رك

 ليوان ااماو ليزا 2 ا ءادن الا ساعد ن نك هداقلا و ةالصاا|ه لع م سه نبا م 2 لقاك

 | هدعي نم ةقالثلاب هرعت ناومأملا ةيالط نا اق يدك كا .س.ىذلا طيلق رابلا هن مدايف

 الا من باتكلا كلذ رخآىف وهو بتك هدهع باتك هيلا بتكو اضرلا ىسو»نب ىلعملا

 ىب ند 00 رشا هأ نود لاقأك ناكو مل ع اذه ناىلع نالدب ةعماطا و رشا

 هارا ادا[ دحا نلمس طلح ناباتك عم ااو رفا نوط ن ١ لاق هدام | حات مق ا نس مشاه

 ه رعد رخ آلا و رينملا ىلع ةفوكلاب بط وهو هنَغ 2 بلاطىبا نب ىلع ماهالا

 اذ ورح هلع هللا ىذر ىلع 2 وددت هرماو ودلع ىلاعت هللا ىلذ هللا ل وسر هيلا

 0 هن سال نيب ا ه بص دق 355 قع رفجق مدار 17 قدر ط ىلع 3 رفخم

 ل - هريدكت و نهوض ودى 0 سانلاو كد 5 داك نيا والل ىرحام هيق دحو

 انه رخاىلا كب تان ريكلا تالا ةيفاح ىف لدكو قداصلا هع وهو نيصلا ا

 رفطاب ريغصلا و ريبكلا رفخلاب يلا امهدق ءالعلا ضءعب 0 دجيا 0 كالو

 طسوتملا ريسكتلاب | هع ْن 5 مهم و ا معيس ريغصلا نهو ردصم كفل ريبكلا نما رك حق ريغصلا

 هاا نانا لد نسحالاو ىلوالاوهو ةيفرطاقافوالا اهب عضوتىتلا 2

 ءامسالاو تاغللا عيمج هنم جر ىذلاوهو ريبكلا ريسكتلا قيرطب هعض!نممهنمو ةيمعشلاو

 قئرطب هعضإ نم مم و نوطالفا بهذم وهو ىفرطا بيكرتلا قدرطب هعض!نم مهنمو

 ةفنضملا تكلا نمو بولطملاىلا لضم لكو دنيلال عا راس تهذمؤهو ىددعلا تكلا

 ىفاثلا ىيصنلا ةّكط ن اد اا ىا نيدلا 01 عماللا رونلاو عماملا رفملا هيف

 خلا هايتجا نه علطا ىذلا هلل دخلا هلوا ريغص دلع ةئاقعسو نيس و نينثا 16؟ ةنس ىقوتملا

 راصبالا ءالج - هيف ,هرارسانع راتخافرفلا نوفرعب رفعجدال وا ند ةعالانأ هيف 15

 ل ا دا 2 ةيدس قولا وتحل و2 ني نسل رك ردا د

 اج
 قشمدلا ىلدحلا : ةيزودلا 5 ْن 1 دا نب لع نيدلا س مشل - د | مان الا ريخ ى | هدا كلا



 باب هع انو

 هبنذ ند مدقتام هلرفغ نوف دروام هيفعج ةئاقح 3 نشر اك 5055 هي ىو ىوقلا

 ظفاحلا نو رلاددع نب دج نبدغ ا 3 ا راعنب روصنم ءزح م لزدانامو ا

 يحن نب د نب قاما نيىدع 00 هي هداو داوو هدلوو وهاورنم ءزج ا ىرملا

 ا ةيهشنبا لاق تلق ةئاغل وو نيع_سلاو نسج 796 ةنس قولا نامضالا ىديعلا

 0 52 ثيدح قال ةعيرإ هخ ويش نم ةعبرانعىبا 1 هدم نب نح رادع لاق

 فلا مهنم لكن غ ىرا_#: بيلكنب مثيهلا نعو روباسيأب 6 نعو سابارطب ةقيحو ةكع

 نجح رادع د#واوه هه ساخااءزج اد باهانب 2 لمؤااءزج 37 ىهتنا ثيدح

 ىلعز .د# ديعسوبا ظفاذلا وه هه شاقنلا ءرح قف ب نامت ءزح- وا دي نب رع

 ك2 و ىدحا كم0 ةنس قوملا شاقنلا نسا نب دع 0 اخذ كا ىدهم نبا 1

 ءزح م دجا نيدح نب ناك و ,عوباوه هه 1 1 و املا لضفىةئاقلث و
20 

 نرمهاربا قاحتاوه همي ىعتاهلا ءزح قع 3 راني ىسدبع ,ىساقلاواوه - رزولا
 م بهاذملال الت>ا ىف بهاوملا لي , رح ]- ق7 رافملال الهءزج 13و- ىسوم نب نسل اع

 نيدلاماوقل ةيسراف ةلاسر < تاسملاىفةب فعلا 2+ ىطومملا نيدلا لال ةعبرالاىا
 ةماخو تالاقم ةسجو ةمدقمىلع اهترو رفعح هال ا ىرفعللا نيدلا 0

 اطل 2 ا لع يلع ةديلا و ضصاخملا تحاصا' ةيبيسذ فض مك ا

 امش انه هتدروا اماو مىملا فرحىف نا هبالا فرعيال راصف هوك ةعار كلا ردصلا
 ةيلغلا ثال:ىلع

 فرعت لع وهو لصالا ىلع واولاب ايوارغج لاقبو ضرالا ةروص ىنعم ةيئانوب ةلك ىهو

 نادليلا ضورعو ضرالا ةركنم نوكسملا عبرلاىف ةعقاولا ةعيسلا مهلاقالا لاوحا هنم

 نم كالذ رغما اهرامناو اهراحو 0 و اهلامجو اندم ددعو اهلاوطاو اهف ةعقاولا

 ن* ضرالا لاوحاب لع ايفارغج هتركذتىف دواد مشلالاق ةداعسلاحاتفمىف اذك عبرلا لاوحا

 ندر نأ فراخاب ناكسلا لاح تلاه ورر مدأو لاساو عاود لإ يسم تح

 لواو صوصخم ظفل ة رعلا ىف هلل قت مل ع ايفارغحو ةعب_سلا ريع ىلع هلوعل  تاوذلا

 فص امدعب اضيا ايفارغح فورعملا هءاتك فنص هناف ىزولقلا سويملطب هيف فنص نه

 اهاعمو هرمص ع ىف هدم نيثالثو 10 قا | ةعرا ندم ةدعنا رذ داو يا

 نه اهفامو اهرادقم ركذو فينو لبج ادام ضرالا لابح ددع ناو ةتدمو ةنيدم

 راطقا رك ذو اهصاوخو تاناويللاو رئازخلانم اهفامو اضيا راكلاركذو رهاولاو نداعملا

 عقس لكى فامو نويرشيامو 00 رهتالخاو مهر وص ىلبع قئالظانم اهفامو ضرالا

 نكله دعب فص نمديلا عجررالصا راصف ةعتمالاو فحلاو قازرالانمهريغ كا سلا

 ( سردلا )



 هتنيشللال يت د1 2+ طعم تضع

 مور 50 د محلا 1

 نيثالث و تس "م5 ةنس ىفوالا ه5 ىموطلا دحانب بجاح ءزج وح نسللانع د

 نسا نب ىلع نسا ىبال -هيَز تايعلملاءازجا تح مساقلاوبا وه < ىر را اءزج يح ةئاغلثو

 ه-تاورنه بيطلانبىلعزب يح بلاطوناوه ه8 ىركسدلا ءزج رح ىلحلا نيكلا نبا
 ليثارمسا نب نسللانب ناملسندجا ركبىبا مامالا 57 شرعلا ىركنم ىلع درلا فءزج ]ين

 هيف ظفاطلا راطعلا ىثرقلا ىلع نب ى< نيسااىبا م ندلا ديدر ءزج يح ىدادغبا

 دج نب مهاربانبا قاح#ا بوقعيواوه ه4 بارغال هلضفو ىبرلا ءزج 1 كداحلا قلك

 هو نادعسءزح 15- دع نيدجلا دءاحوناوه ه2 ىدخ سيلاءزج 1ح ظفاملا لرسنبا

 هه ىرطقلا ءزح يح ىلاللا ةئيبعن 47 نايف_س ءزح ره روصن.نب رصن نبا

 مالسلاءزج ريح ىطقسلا لضفلانب نسملا نب كلملاددع هرعوباوه 6 ىطمسلا ءزج ريم

 تايراشع هلعقوامعج ىطورسلا نيدلا لال هه: مالسلاو ةالصلا لضفا هيلع مانالا ديسنم

 | هت ايعسل و ءر 3ع يدش ]811 هس رخال عرف هعج نم غرف اندح نورششعو ةثالثىهو

 دج-ا رهاط ىبا ظفاحلل هيه تايفاسلا ءازجا ريح ابنلق ءزح فرعي 2 ىلسلا ءزج تدع

 ند هبات | نم ةلايشددلو نيعيسو تس هالك ةنس قوتملا قامصالا ىناسلا ةفلسنب د نبا

 اهريغو ةيدادغبلا هتعشمو |_.هربغو ىروبطلا نبا لوصانهو ىطامالا فرسثلا لوصا

 ليعاعما نبد# نب ليعاع“ا نعول ا وه 4, رافصلا ءزح رفح ءرج ةئام ىلع ديزت اهتلجحو

 6 ىلوصلا ءزج ع ةئاقلثو نيعبراو ىدحا "41 ةنس ىفوتملا رافصلا ملا_ص نبا

 ٌء زج اف- ىدادغيلا رار نب ده نب هي كلما دبع : رداع ع لا هه ديملادبع ءرج 3-

 سامعل ادعوا دهازلاوه ا ىراصعلا ءز> اح دع نيدجا 0 !اواوه 1 قيقعلا

 تاباكحو ثيداحا هيفو ةن_س ىفوألا ظعاولا ىسوطلا ىراصعلا روصنم ىلا نيدح نبا

 ندم هللا دم .ءواوه ا © راطعلا ءز >> م املا دعس وبأ نيدلاج جانمامالا هنا راعشاو

 تبر> نب د قعءزح هع ىسمدقملا لضفلا نب ىلع نسما ى نان 7 ىلع ءزد م داع

 نيعيسو عبس #الا/ ةنس قولا ىبرطغلادجا نبدع دجاواوه - فيرطغلا ءزج يح

 1 تاب دام غلا ء| زد>ا 0 هه مف اء. رد 5 ىربطلا زاك ا ئىح لا ثيدح ن 0 و

 مهاربان دمت ندع بلاطىا ةياور ىفاشلا مهاربانبا دع ن هللادبع رك ثي دح نم

 نيس هللا دبع هاوه م ناطقلا ِءْزد- م ةناهعلراو نيءبرا 5-6 .٠ هه قوما ناليعنبا

 م ىوتلاءزح ع ىديصملا بيبح ن |ناياس نب دوم د نيؤاءز> 0-1 شايعنب يحن نا

 ليعاعمانب نيسحلا هللادبع وا ظفاللا وه 3: ىلماهلاءرج 20- ىحنب نيسلا هللا دبعونا وه

 نانسنا 5 ءزد _ د قر ءزح ١ تايلماحلا اهل لاه ءز> مشع ل ىهو

 28, ىريغلا شالم نب ماثهنب دهم ءزج ح -ه) صام نيد ءزج >> هي زازقلا
 ىهذلا لل سايعلا نب نجح راادبع نيد ا رهاطىلا ثيدح نم تايصاخملاءزج 1

 دبع نب مظعلا دبع نيدلاىز ظفاملاوه 4 ىرذنملاءزح وع 1 ىزورملا ءزح اح



 يَ نب دج -ه: رك ا 5 هه ّى 0 لزملا ريكي نب رع نب د2 2 ركب ىلا ءزج 1ن> |

 | ىبا ءزج رووح 00 نا_عاس نب هللادبع نب دم ه0 رفعج ىبا ءزج 89- ىفوصلا
 نب ريع نبدجا ا نسا ىنا 0 ىلهايلا هيطع نب ىسوه نب ءالعلا 6 مهجحأ 8 35 مورو » در - 3 5 00 /

 ىلعنب د# هي نسما ىنا ارح م ىلحلا د ن ىلع ا نسما ىنا ءزح مح اصوخ

 ل تبع نبدي 0 ىلع 7 نسا !ىلا ءزروغ ع سدانب تالا ثبدح ند ىدزالا دع نبا 2

 7 نك ىبا ءز> ع ةيوقرز نبا م نسا ىبا رح م هع ىلها_ىلا ةباور ا

 < و ع نيسملا ىلا ءزرد 2 لا كاككي ,ج يم وه قفرعسلا نب 5 ندع

 ْ 0 نيدج-ا 2 فورى اءز> - ظعاولا نيداش نب ناع* نيرع -25 صفح ىبا . . 5000 53و . ل مذ ىف 027 2 ١

 للعلا باتكب جرتهود ىضلاو رع نب نجرلاد_ب,ع <: ةعرزىلا ءزج رح ىنادم#لا ر 1
2 

 راندؤا ةاسوب | ءز زج قي ىره 0 0 ب )50

 َّس

 م لبق 2ع قا ع 00 - لبعم ع 92- ىقوصل ل 5 هللا د 0 - 3 ٌ

 فاسو نب دج-انب ليعاش “ا ءروح قيصح |

 ملا |

 أ ع رغىبا عرج م زوما تا جح رشد وهو ىدودمحملا ىبواصلا 5- ن ىلع ندع
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 ىل ؛ٌثحوكلا نجا ند ندجا 7 لضفلاى 1 ءاذ ردا لق دل ىودغلا نور ادع نب رصن

 دج ىلا ءزج ]وح هيأ حاطلان .هارابل ده ىبا ءزج رقع لادبالا باتك هيف ىدنةرملا
 ءز> م ىضلا دلاخن 0 م دوعسمىباءزج ج يو - خاراحلا لع نبىك

 | نب سنا نب ىلا نب هللاد.ع ندع هللا دبع ىل انع ىرصبلا هللا ديع نب مهارإ 1-7 ما ىلإ

 ىيمتلا ىنثملاز 0 م ىلعيىباءزح ع ا م هب واعمىا ءزرح ص تالام أ

 ف

 دع ىخا ل داء نب هه ديا ءزج ريح ىنابتطكا بوبا ثيدح نم هعج- ىضاقلا |

 رح م نافع 3 ىلع نب 0 6 ثيدح ند م ةءارقلاو للام الاءزج م

 بوباعز ح م ىراصنالا قابلادنع دعواو ىراصنالا هللادبع ند وه 1-3 ىراصنالا

 ارفلا هاربا تلك دجانب كلام هللا ل ,ءواوه و | ىسايناب |١ رح ع هي |[ ينام

 و ا د نب ةر مل ١ ةقاطبلا ع 2- ع قالا ع ندع ركبواوه هد را بلا ًِع 0 1

 | --7 زاك ء رح ١ 0 ا ا ىوغلاءزح م هيف عقو تدل ةفاطنلاب فرىع ىنانكلا

 ١ ميح رلادبعنب دع نس لع ني دهملا د دعتنب لضفلاما ا ىسب ءز+ قي هيلا دبع نب هيببق نبأ

 | ىئقثلا دجلانب لضفلا نب مسالا هللادبع ىبا افاحال ه2 تايفقثلا ءازجا ردح ةيمئرهلا |
 دع

 أ ندعم نيىلع نسالاو اوه م ىرهوذامىلا ةبوبثاأ تاندعللا ءأ زجا] ه- قاع سصالا |

 أ هللاد.ءوباو شه ا ) الكاءز رز ع ةعاج هذع ىور ارد مع ىثا ىهو 0 د

 نا - رهو 03 02 0 اعلا دل 0 ءأن 00 0 لوح نو ىلعنبد#

 (د)

 ا ع محفل ىبا ءزح د -- ىميسلا نو 3 راادبعىبا ءزح م ىروغللا دحا ولادبع نيد

 | قاما نب متت] ليعاعسا ءزج صح 4 ىلا



 | كيس نب يحن هعبنمم ةمدخلا ةيعش ظافللا ةعالا نع كلذ ىع م لواو الذ مالكلا

 | نسا ىب ال ليدعتلاو ح راب اتك هيفةفنصملا ىدكلا نمو لوقا كالذ ريعىلا كاملاو ىئطق |

 نيمو ىدحا 51 .ةنس قوتملا .تزغملا_سلبارط: ليزن قوكلا لكلا هتنادبع ندد

 خقشأ 1-2 معلا -

 اكتو ناطقلا ديه_س نب يحي مامالا كلذىف عجب نم لوا لادتعالا نازيمىف ىبهذلا لاق
 “م

 | واوىسالقلا ىلعنب ورعو ليثح نبدجاو ىئيدللا نبىلعو نيعم نب يغ 000 هادلعإ هدف

 قىناح زوما قادما ىباو ]سمو ىواتخلاو متاح ىباو ةعرزىاك مدمالتو ريهز نييَح

 رادلاو درا ججفلاوباو ىدع ناوىليقعلاو ىنالودلاو ىذم لاو ةعزخ نباو ىتاسنلاو

 ىف واللا ىزارلا د متاح ىبانب نجح رلادبع د ىبا ظذاملامامالل لي دعتلاو حرااباتكو نيثامو

 دا عيم نيملاعلابر هتادملا هلوارن تانك وهوة ةئاعلث و نيرسشعو مدس 1/ 0

 هنمالو 5 هناصعس هن ا تاك نا ءىش ةفرعمىلا البس دك ملال هلا بيف رك د لا

 1 ودعلانبب ريع نا بجو ةياورلاو لقنلا ةهج نمالا مسو هيلع ىلاعت هللا دص هللال وسر
 و مهولاو ةلفغلا لها نيبو مهنم نافتالاو تبثلاو ظفللا لهاو مهتاقثو ةاورلاو ةلقانلا

 لكاوهو ىدع نبال لماكلاو ىهتا بذكلاو بذاكلا ثيدحلا عاربخاو بذكلاو ظفحلا
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 ر>< نب الناريملا ناساو 0 0 وهو يضذلا لاجرلادقشن ف لادةعالا ناريهو هيف 2

 | مه هارباريشلل ه6 لاعالا ءازج ه- ملا ىف ىنأي 4 رحالا قئلم ىلع رهنالا ىرج وح

 |! م فرص نا ع 0 فورا تدي .:ىلع امتدروا افلا تابرو سند تندد ءازحاىق |

 | نبا ءرزج ره لدعملا هللادبع نب دم نبىلع نيسملاوبا وه ه2: نارسثب نبا ءزج اح |

 ىورهلاىسم نبا |

 ةيحمرسلا ةئاملا هيف دجا ن نجلا دبع هه م رس نبا ءزج وس ءرمسمىق ىعابقبلا |

 6 . | . 10 ٠ وهل
 هك ع ا 0 3 ١

 نبا ءزج ريح راطعلاد 4: دلع نبا ءزج رهن ى اطنالا ىدسالا ميهاربا نيدجا |

 0« لسن»

 9 لزيد نبا ءزج ريح ه5 لاترت نبا زج - جارمسلا مهاربا نبد# وه هه شون

 مام الاوه ا ةيوهار نبا 2 م كفالا ثيدح هيف قاض لا نيسح نب مهاربا وه

 ىعاقبلا هركذ دنكلا نايزن ناولس نبدجا ركب وباوه 5 نايز نبا ءْرَح صح قاححا

 ت3 نادانش نبا ءزج 1 ناعع نيد نب هللادبع دوا وه 7 اقسلانءا ءزح ع

 | نيىلع نسطلاوبا وه هوك دبع نا ءزج 8- زاربلا مهاربا نب دجا ركيونا وه

 | ايح ناكو ىديبعلا ديزب نب ةفرع نب نسا وناوه

 نب نتا احط ىلع وبا وها -1 ! لف نبا ءزج يو> ةثاوسو نيسوجح و تس 1 4

45“ 
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 هدام نبا ءزح + هل ا ع نب دجا وهو 7 قوذم هدام نب د رفعح و أ و مه عك
22 

 ك١ [ركيرفإ ع 0 1 م فيلثت نبا ءزج ع قامصالا
 ا

 مثيهلا 0 0 ني + م

 ؟ ركبىبا ءزح «- ريغصلاو ريبكلا ١ ٠ مو ىرابن' :الا



 مهن بار يو مسوي
 يل يس ا بسس ا سس سس سسسسسسس

 ْ 1 ه ىتلاب مهلداجوىلاعت هلوق 0 02 كاورصلا نامل لدا نأ ف الملا وال"

 ِْ تاقوالا عي ىذلا لدطاوه عونمل و ناَح هذالا زيهشل ىف هل عفت 3 اعرو 4 نسسارال |

 لوشم 0 5 بودحملا ق! 00 بوأاقلا تاذح م عيا لئاط دهيم ل_صحالو أ

 , 2 ت1 نام 0 ّق ناد ءل ةودجر# 27ب- 0 ومنو كلاسلا هب دام يف ابان نيثالث ىلع

 هتبطخح ىف كد داع 9 ةئامعثراو نينامثو نامت 2/4 ا قو 3 ىدي كك ىدزالا 3

 هائوح ٠ ند هنشك هنأ

 كي ةحارجلا لع ف
 ل اعز ةيفيكو 1 1 ندل هَ ا تاج ردا لاو>ان ع ثحاب لعو

 م رصن ىلا نيدمت هللا ديعىنا ظفاطلامامالل ع اا ءالع حيران ىف 006 0 م

 ا اهعاونا و تادا_ىكلاو معا لأ ةيفنلا ف رعمو املا 5-5 انا عطقلا ةيفيكو اهعاولا ٠ ةقرعمو

 هتعفنمو نيودنلاب 56 رفبدقو بالا معن هم ءز> : اذهو اهل ةمزاللا تاودالا ةفرعمو ا

 اذهىف ةيافك هيفام نابلا جاهتم باتكىفو معلاب هنم هبا ل رعلا اذهو ادج نوظع |

 همان حارج هيف ةفلؤما بتكلا نمو جرفلاىبال ني>ار+لا ةدع هيف ل_صالا لوقا بابلا
 هع“ اينانوب اياتكامف دجو تحفامل نوتم ةعلقنأ هيف ركذ حارملا هللادبعنب مهاربال ىرت

 ةياحرطلا 15 طارقبل تارا تاحارجو .ابان نيردعو ه:الكلع تترو:هدج رف زادنج ||
 اهاور لئإ_هم: ع تانياح ردعا لح ىنأتسو 20001 للا ىه هه وحلا 097
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 | يقم نع هيق ثدحح# معو م 4 لاقث الار ع 0 ع انب 00 ع قاحر ا حلاد ن ىلع

 ىف هءاتكىف ندا نهردق و .ةرهاظ هتعفنمو ةريسلا ةوقلاب ةليقثلا ءايشالا رح تالا ذاخنا |

 ا مامالا 5 ةسدنهلالع عورف نم وهو 0 ةوعب لطرفأاا ةئام لعن ىلع علا 5 ا

 نفلا اذهىف اباتك ةداعسلا حاتفم بحاص رك ذيملو هللاسم ضعب ىلع مولعلا عءاج رخآىف

 ىطو.يبسلا ركب ىلا ب ندراا كديع نيدلا لال ةلا_سر ا ليلا لعق ليدلارح م

 دروادقو ا ليالاو راهنلا قلاخ هللد+لا اهلوا ةئاهعسلو ةريذع ىدحا و11 ةنس قول

 ا 4 مالسلا وةالصا !اهيلع مان الا كي ىلع مالعلا ءز ءزد ١-1 نا علك َْن اويدنى 0 اهفيلأتف ام

 ةامهملاب هوفعح دقو ناك تداخل ءازح ا نم ارد فل روكذملا ىطويسال

 4 لا حرجا بع 0

 ظافلالا كلت تنارم نعو ةصوصخع ظافلاب مهليدعتو ةاورلا حرح نع هيف ثح) وه

 | عرف هنا عم تاءوضوملا تباعا نم 3 هرك ذبل وثيداحالالاجر ع عورف نم معلا اذهو

 ةياوصلا نم ع نع مث سو هيلع هللا ىلص هبا لوس رنعتبان اليدعت واح رج لاجرلاىفمالكلا وريظع

 دوبشلا ىف حر ازاج اكو سانلا ىف انعط العب رمثلل انوصو اءروتكاذ هاو او مدع ن 3 نيعبات !و ا

 مهسفنا ىلع اوضرفا اذهافلاومالا وقوقملاؤتيثالان 16 هىلوأ نيدلا ما ىف تينت او و ةاورااىفزاح |

 (مك



 1 ا

 رق - م م

 7-5 مردف ا كان نأ دعباهلح هلق فت فة داعتم 0 0 ؟لائدأت ريخلاب |

 ةدع ىلا نيسدنهما ن ماع اجهدعب رقافامم ةيطور لا عوطقلاب اهلحو نزاخلا رفعج وأ هعب ىح

 سوم دج هللاد ع ولا داسالا هيض تاصوم لوإ لق تا تشل 5 ا ا
 لك فلاهباتك سا َن عاج“ ف اكوا هلع فزئصو روع 1 فو رعم هيف هباتكو ىبزراولا

 _ ىثرقلا حرش هحورش نسحانمو هيف ك0 انسحانموهو |

 لبا
 يس يب <«

 يمو راع عر سا 0 ردت ىلا الا نع ثحاب معوه

 ةيئدلا مولعلاب صخ هضكل قطنملا ثحايم ءا - د>اوه ىذلا لدحلا نم 3 ققرافلا

 معن م دار ةسإ هلو ةيداع رودا اهضعب و 35 |[ اهضعبو راخألا معىف ةئييم امضعب هيدايوو

 ضقنلا 0 0 هنم ضرغلاو ق ىر ,لعلا كلت 0 علا اذا روعاملا ةرظانملا :

 حاتفمىفاذك نيفلاخلا ىلع مار لالا 3-24 م ةلمعلاو ة ةيلعل ١! ماكحالاىف رع اك ماريالاو أ 35

 صخالدخلاناالا دحاو ينم ل 10 ةرظانملا رعوهل دخلا معنالاش نا دعبالو ةداعسلا || '

 0 ىلا ةرظاكملا بادا لف رعم وذ لدا لاق ثيح ةمدقأا ّق نودلخ نبا مالك هديؤيو هئد

 | اعسته لوبقلاو درلاىف ةرظانملا باب ناكامل هناف مهريعو ةيهقفلا بهادملا لدا نيب ىو

 | هنم فرعي دعاوقو بادآ عضوولا جاتحاف ءاطخ نوكيامو اباوص نوكيام لالدتسالا نو

 الدال قف ثادالاو دودطا د عا وقل ه0: هل. كلذار ندخل ر ناكل 5

 |١

 ١ ةفرطو لودي دا عاجالاو صن ا نع ةيعرشلا ةلدالاب هم صا ىهو ىوداولا هش ٍِط

 نات رطىهو هريغو هقفلا ند 2 ناكح همدهوا ىأر ظفحىلا ام لصوت ىت

 ةريثك هيف تاطلاغملا و ناك لعئاز» هب لدتسي لد لك ىف ةءان وهو ىندشلا نذل 5
 روصناالا ىاطسضوشلازو ئطلاشملا سارقلاب هيتشأ تلاغلاف ناك ىطلا رظلا ا
 اذهو ىغبشب اك لالد:تسالا قرط ا-مف ىرحت ةاعارم ةظوفحم هيف ة_دقالاو ةلدالا

 ارمصتخع داشترالاب ىممملا هباتك عضوو هيلا ةقيراملا ثسنو اهيف بتكنم لواوه ىديمقلا |
 دهملا اذهل ىهو فلأتلا ةشزطلا ف.ترثكش هريغو ىدسنلط نرخاتللا د هدب 6 2

 ىلوملا لاقو ىهتلا ةيرورض تسياو هلاك كالذ عم ىهو راصمالاىف معلا صقنا ةروع#م

 ءاهقفلانم هيف فنصنم لواو ىديمملا نيدلا نكر قدرط اهنسحا قرطهيف سانالو ريم اونا

 نيثالثوتس 5*١ ةنس ىفوالا ىعفاشلاىثاشلا لافقلا ليعاعنا نب ىلع نيدم ركبوا مامالا
 ءازعلا نم: رباك الا ضارقنادعب رهظ ىذلا لدا اذه لغتشتنا كايا اعلا ضعبنعو ةئاثلثو

 / اذك ةعاسلا طارشانم وهو ةوادعلاو ةشحولا ثروبو رمعلا عيضيو هقفلانع دعبب هناف
 2 لئاقلاز د هتنيو تيدا فاكر

 مزب اولغتشاؤ علا اوعاضا # ارط رصعلا ءاهقف ىرا
 ملسنال مل مل نيقرح ىوس #2 ملم قاتل مهترظان اذا



 د باب د مم

 ةيمفلا عدت ا مثةيداخ3 1 نس ناك 0 م نيفدقالا ىلع ىزيرزلا ده ىبا َى هللال ضف ءانالاب ا

 هنعدل ىلا جالا 0 ريالا ىعدو اهل لصاال ةرخلا تافارخ كلا ةنوراحاب تفىع لا ا

 6 كا روع كارد غلب هدد هقنع برضف هر ريس ند 3 هدأو ا غلب هلو 00 |

 نادواح 2م- ىمنا ةئامماعو عبرا م4١ ةنس ىهي ةنسلا هده ىف اه« رحاف هتلحو هسأرب |

 ا اهلك باوبا ةعبراىلع بدر ىتاكلا دة نيدلال.ضفال فوصتا ىف ندا دبر 00 0 هقان ظ

 34 .ةوصلا روما او 3 ولع | لاوحاىف |

 ْ 8 00 5 ةلاقلاو رجلا ع

 0 00 ف رعل ع ل 0 سهلا لع ع 2 5 نم وهو ا
 1 0 نه ةيددع . تالوهخ جار

 ا ءاشتسالاب هي داعملا ةلا نم صقمنام ردق ةدايز ريطا ىئعمو صوصخع هج وىلع ةهص وصخ |

 مهنا هنا و لداعتال نيتلْلا ىدحانم كازلا طاقسا ةلباقملا ىنعمو الداعتيل ىرخالا ةلجلا |
 ا نيعت هن 3 ددعلا اهلوا كالذ ىضتقت ةيسل نم بتارع تال وهيدحلل اولعكن نا ىلع اوكطصاإ ا

 كثءح نم وهف لوهج لكنال '”ىذلا امنانو هيلا لوهجلا ةيسن ند هجا روعسار لوهخملا بولألعملا أ

 ميم 2 وهو لاملا اهتلانو ةياثلا ةمرااآقف هف.عضل ند مزليامل ردح اضرااوهو ُئىش هماهعأ |

 ضعب ب ارضع نواياقيف ساندالا هذه نمرثك اوانيفلت نبي ةلداعمىل | ضورفل أ ليعلا 0 م

 ددعلاىهو ربا رادم اهلعىتلا ةثالثلاىلا لوؤبو اه ريصيىت حس سكلان ٠ اهفام-نوربحنو

 هسفن ىف هن رع لضصاخ لا ةيسئلاب 0 هسفن ىف برصإ ددع لكنا هج ١ كا لاملاو ”ىذثلاو |

 برصضلان م لصاخلاى 0 ؛واضا اكس هيففق رمصت لوهخ لك كانه ضرشو علا اذهىف ام

 ١ انلوةىفاك ءاثاساسانجالا نم نيلداعتملا دحاىف ناكناف رعلا ىفالام ر وك دملا ددعلاىلا سانقلاب '

 لك ىقنسملا 0 ل لدم دازيناب ء 00 ءاي 0 كلعل را لدعي اسال ه هرءازع

 لاثأا ْق د ةداب زك هليدعىلع ىف خددسلاا ]دم دازيو اهناصقن ريع هلاك ةيم مكة رعععلا لموعف ا

 0 دلت“ 2 سانا نيفر طأاىف ناكناو 0 ريص) ىّتح ءايشا ةعب را ىلع ةرسئعلا ربح لع |

 قاسملا نع نع ءامش :.الا اصضعب لباق ىه ليقو ةدحاو ةدعل نيفرطلا ند سانج الا ص قنتنا

 0 مع نيلعلانيذهب علا ىع و تاواّملاىلع ةسؤلاب ةريثعلا تلبوقاذا روكذملا لاثملاىفاك |
 (0 اكاكلارال لئاس تسلا: رهدنع ةلداعلا تتاام رثك او هيف امهعوقو. ةرثكل ةلاقلاو ١
 ةماضعينا انغلبدقو نودلخ نا لاق ةتس رب ةيكرموا ةدرفه لامو ءيشىا رزحو ددع |

 نيرمشعلا قوفىلا اهغلبو ةتسلا هذهنم رثك ا ىلا تالداعملا ىهنا قرثملا لهانم م

 | ىبارخلا مهاربا نب رع لضافلالاق ىهتنا ةيسدنه نيهاربب ةقيثو الاعا اهلكاهل جرذتساو
 ١ تامدقملانم فانصاىلا جاتةام هيفو ةلباقماو ربا وه ىضايرلانم ةييلعتلا ىناعملا دحانا |

 اهل اونطقت مل مهلعل اهف 5 منم ايلا لسصيإف ن نومدقتاااما اهلج رذعتم ادج ةصاتعم

 را مهمالك اناس 1 وا اف رظنلاىلا ثلا رطضيملوا رظنلاو بلطلادعب

 | 1 00 و ةركلا ىف ةيئاثلانه عبارلاف سديعثرا |هلمعتسا ىتلا ةمدقملاليلحت مهل نعدقف |

 (ربطلاب )



 موو 0 قودملا فار لا ١ هللادبع ندي مشلافن.هو دوحولالء و 9 كل ريتغم 1 4

 (رعش) روع هذيلا لوش

 رع نب 2 ا ريغ 34 لك | تك 6 وحلا ىلطي

 نك و م ساء اىهف دبع عماج اذه و لاك كاذ

 ىدحا 0 ىقوتملا ناعزصلا ماه نب قازراادبع مامالل 01-0 تا عماج 1-7

 قاودللا ىنيدراملامث ىطلملا د / اكن رس نيدلائءز 5 متلو ىطوتسلا ركيىل نب د اد. ا

 كنور و | جس و نيس ونا 56 ةنس قوتلا ىنذحا ىدهازلا

 د 5 000 2[ بطلا ىف عماج 2:5- قمبلا لضفلاىنال

 ١ قوتلا ىناحادجا كس رفع 7 عماجلا او هاه او هرسدع عمل 15 0 قولا 0

 ايركز نب 0 6 عماج يح ةئامعبسو ةريزع ثالث الإ# ةنسق ايح ناكو هلا قاحما |

 لوصانع تدكلاَق ديفملا مالا لمع هتاعتتو ةرضع ىدحا ١١" هس فروا ىلل ١

 ؟ رهاودلا ةعماج 2 2 5- ةعاخ وتالاقم 0 دو ةددقمىلع هيثار ةقاع امو نيسج معد 0

 2 ل

 ا 0 اب نيهيسو 111 ةيمه هك |يمظن ىملا ىج 5 ثلا ةريهظ

 وهو 4 مده هفلا روثنم يئس مراذ تاّتك وهو ىتو راحا هللا لضفل ] . ريمك ناد واح ع |

 يمس يع ست يم أ

 أ ةناهعت راوةرسشعىئ و 5 "2:١ ل قو 3 قاورقلاز اذا رقلا رفعج نب دمح هللادبف ىال 7 قالا

 ١ بياملاىبال -: وكلا ىف عماج 2:- نيعلا باتكىف ليلا هلفغاام هيف عجسغالا ىف اعماج هُمُ

 ا ىقثلا ر ,عنب ىسد ء مشا فزصو عائل سو ٠ لت دودحو ىفوالا ىوهغلا اشولادجا ندي

 | هيلعىشحو طسب ومذخاه.وبيسناىور هيفاعماج ةئامونيعب راو عست ١54 ةنس ىفوتملا ىودكلا
 ١ اه وهفلاالا باتك اذه ىميعل وهب ويس بات 1 اًروهشما ريك اباتكر اصف هريع و ليلا مالك نم

 أ نيمست ةرقإو ا قودملا ىتكملا ندلا ءزاع نب 5- ندلا بطق ىل_ ضافالو نيّنامو ة هرعانع

 ْ هللا دنع د ىلا تهونالو هند نسحاو هيذهو هدرو ةسيحلا| تكلا هدق 2 ةئايعسل و

 ا ندلا لالخ ا ضنا رفلا ىف عماج ا اًضيا ةئام ونيعستو عبس اكل ا ىقوتملا ىرهفلا

 | ىو: فال ندسوح نب متجر درع نيدلا لاج 2 ا . عاج 0 ةئام“اراو نيتس 550

 | نب رمت صقح ىبال مهد عداج 0 دي[ معيس و نيعب_سو نينثا 07اع كا ىقواملا ىداكتلا

 | 0 ل ا بجر نب دج-ا سابعلافا عشان أ ديلاوملاو ميوقتلا لئاس

 أ نب 0 ىان , ا ىبا نب ,دلا باطق 2 ثنلا م هم اثلا كل وكلا علطمىف ة هز و>ر |

 ا بات 2 دز ح َن ادواح 0 قداصلا ر ,ةعج ماهالا ىل 1| بوس رفخلايف باث كك مسا

 ٌ هد رعل ىف ا نود ًالاربزو لوس نب نسح هل عدق و كا كنس وهىلا توسم سس رقاإ

 ا س رفلاو برعلا تاداآب ىعسلاهاتك ةمدقمىف دولا اذه ب 0 ْن ىلعوبا ميشا تار واكف

 | نك م ىف ىنالقسعلا رح 3 ةمالعلا لاق تلق ةينورطلا ةفئاطلا نيب لوادتم روبشم |

 ْ هن ا 00 3 ضيا عماج 5 ا 3. | يعيس و ني ١اعو 0 امر ع



 يح باب ص - نال

 رك دلاو ءاكبلاو باشا بقانمؤ:باوبا ةرشع ىلع ىرت هه: فراعملا عماج رح مملا ىف |

 ا ةيودالا تادرف٠ عماج 0 فودالا لاوحاو ماي الا باسحو ةالصلاو دارو ايدلاءذو

 روومم ادا كاكا وهو ل قولا راطي نإب ريهشلا د2 هللا دبع ىلا شلل م ةيدعالاو أ

 ا معلا مت تاعقا ولا معاج ب هداهعيسو نياسو 'عست 07563 هكس قودملا ىوحلا ىفاشلا

 ا ٠»

 ْ 2 هك دنس حلاصلا كالملا دعم هسا هنأ هيف 0 ا 006 فيطأب ماقاىذلا هلل دل هلوا

 | ءاودلانيب عج هنوكل عماجلاب هامسو اهعجاو تادرفملا بةكلجا وهو اهلئاق ىلا لاوقالا

 أ عود وم تا-تكلا اذهو تو رلاليق ريقاةعل ا ند دجا ولك تادرملا ند دارألاو ءاذغلاو

 ةراصعلاو مران م لهتلارادقملاو هررمض حالصاو هراضمو هعفانمو هتوقو هتيهام ناسبل

 ١ جاجزلاب فورعملا ىرسنلا 0 ربا قاحماىبا عشلل هيأ قط ماعماج 2:5 هلدبو مجطااو

 | ةبيثق نب مس»نب هتناديعل 3 © وهلا عاج م نعول ور هرسع اذأآ١ هنش قوما ىوهتلا

 سنفنلا عمال 0 نتا نيمو -- 5 قوتللا توبعأ

 ا ىرصلملا ليقع نان ف ورعللا نع رادع نب هللا دبع ا مامالا يلا ل عورفلا

 عله كسا ةارودنم ل ءا_بهىلع ل [عشم ع وشو ا قود دك ىافولادع نيدلا سعت

 مامالل 5 عماسلاو ىوارنا باد 5 عاجلا تتح | لا نب 0 هللدلا هلوا باحاو |

 نت-سو ثالث 55 ةنس ىفوتملا ىدادغللا ب.طخللاب فورعملا ىلع نتدجا نبركبىبا اظفاذلا |

 مامالل و ريسفنل | ىف عماللا 29 هادا ردو ثم د1 لوصا دعا وق ىلع لوشم وهو ةئامعيراو ٌ

 نيثالثو سخ هن 3 0 نايا د نبل ءاعسا مساقلا ىلا ةنلا اوت اظفامحا

 نب رع هناور وهو 1 هرعانع با 0 2 0 0 زا ا

 ا ّق رداقلادبع لاق ىزعرلا ماماللو بوبا نبفلخو ىدتكلا نيدلا ريهظ مامالل و كك

 عماج ١-1 ةدحوألا ءاسبيلاب عض وه ىفو فورا 0 ءاملاب ةينغلا ف اطويضم 7 رهاوذلا

 ا نينا 0 ىقوتلا ىعناشلا_مزورملا صحا نب رمذب نبدجا| دماح ىبا ماهالل م ع رفلاق

 نيعسو سَ ع ا قوما ىفاشلا ؟ ئَح ةدنبل اهلا هب ِِه نبد#خ رس ىبالو عال و ني مو

 قحاللا اهاعسو 5 ل عماط ع ىرصللا ني_دملا ندع ضايفلاوبا فئصو 0 0

 سراف نيد# نبىلع نسااىنا ماهالا -هقإ شعالا ةءرتاو رمثعلا ةآ ارقلاىف عماجلا رين

 004007 ندلو ةناارأو نيس 260 هةنس'قوملا ىدادعلا طانيطلاب فورعملا
 عماجلا ها“ 5 رد نوردعو فيت هيف لكاح تانك ةئاعلت وا ةسشع ما ٠ 00 ىقوتملا ىر ريطلا

 | ىدحا 5:5١ هنحس قوتملا 00 ىمرافلا دجا نب زيزعلا دبع نر ردك ميشا كفْتَصَو

 | عاج ٌريؤَح ةعبلاىف عماج سراف نب لاك متلو اضيا رسثعلاىف اعماج ةئامعجراو نيتسو

 !نللا ىدادغبلا لالخلا دك ندجلا ركبىبا مامالا حال موق لينح نيدجا مامالا مولعل

 | عماج و" دم ه_هذمق تدل ا تا 5 ع و ها 5ع ىددلا نأ ١ هنم قوتلا

07 

ٍْ 
 م

 ا
 ا
 ا



 0 2 5 ا وهو ةئاوس و نيعب _ٍِس و 0 5 كا 0 5 |

 ١١ ندلال عهد هلع ليدلاوةتاعكو سدد وتس <65 هنس ا زإ دف ءاب [دلخ 26 ٠
- . ّ - 0 2 . 5 / 

 | ا/ل"»* دنس ىقوتملا ئطوفلا ئدادغنلا فو.لفلا خرؤملا 3 دمخن دجان قازرادبع

 ا رسصتخلا عماج م بحاصال هلع اداع نيناكوحىف را وهو قالو نارشعو ترو

 | رع ىلع وهو نا قوما تبيبطلا قنامصالا هب ودام نب ند رلادبعنب ها هه تلعلا ىف

 أ دج-انب 0 نبدجا نئدلالاك مثلا م ةيعفاشلا عورففف تام صتشا عماج -- كم

 ةئايعبشو ني-سجو عميس 0 قولا ىعفاشلا ئرصلا ىكدلا تاصخلا ىدهم نا ْ

 | مكف ةنس قوتلا ىلا دجا نب د ندلا لالج ةمالعال ةيشاح هيلعو اضرا هحرشدلو

 ١ ىروجاللا مهاربا نيدج-ا نيد نيدجلا باهشلا حرت هحرسش نمو ةئامامو نيتسو عبرا

 | حاتفهو عماجلا محب 7-0 حوز“ حرش وهو ةئاعاعأو نبش ء ىلا ٠ ل دلو ىذلاىفاشلا

 0 ا حاتفملا نائسا هاعمو هرصتخامأ عماجلاحاتفم ى علا :رو عماطملا ىلع قلغاام

 أ عماج 19 90 ىعفاشلا ند تفلقلا 50 نب هللا د ع نب دجا ندلا تادش ةمالعلا حرشو

 ا ىزوذلاىلعن. نجح رلاادبع جرفلاىلبا مثلا ا | باقلالا و 35 املا عماج 0 1 تهاذملا

 ا ىلع اناتك مدق ىذلا هيدا هلوا ةئامسوو نيه ستو ع ©هةبا/ ا قوتملا ىدادغيلا

 0 بحهلاب فورعملا هتلاد.نع نيدحا سابعلاوبا ميشلا هدار ريك باتك و هو لا تتكلا

 ْ نيدلاداع انفال ع كدا عماج ا ةئاعم او نيهستو عبرا 5915 ةئس قوما ىىلامأ

 ةناقسو نيعستو عبرا "56 0 ىقوتملا قشمدلا ريثك ناب فورعملا رن ل عاما ادفااىبا

 ىواملا ىطويسلا ركبىبا نب ن<رلادبع نيدلالالج جشلل ه7 ددئاسملا عماج 3 .- ةعبرالا

 مسن ناسا عماج ]1:- هتافلؤم سرهفىف هركذ ةئامعستو ةرثع ىدحا 911 ةنس

 نب نطصمل <57 عورفلا ىف لئاسملا عماج يم- نيبغارلا'ذكىف جايا هركذ ىنامنلا نيدلالاج

 نيت-سو نامت 458 ةنس ىفوتملا قنملا ىواتفلاماب ريملا ىراصح هرقلا ىّرخالا نيدلاو

 ءالعلا حاورا جيرخلا ىذلا هللدلا هلوا هقفلا ُباونا ىلع بترم ريك باتكوهو ةئاهعسلو
 لئالدلان ع ايرع نيمد.ةاللا تافنصم نم هعووو رثكامهيف طقالا هناركذ لا مدعلا منك نم

 | نب ىلع مساقلاىبا ظفاعال س2 ىصقالا دما لئاضفىف ىصقتسملا عماج ذ- همح ريغصتل

 ا عماجلا رم ةلامل دج و5 رع عبس هاا/ ةنكس قودلا قدمدلا رك اسعنباب ريمشلا نسللا |

 ؛هم ةئس ىقواللا ىفاشلا قمبلا نيسح ندج-ا ركبىلا مامالل < ناعالابعش ىف فصملا
 نيدلإ سعث رصتخم اهتم تارتضةخهلو ةرووفملا تتلاند ريكوهو ةئامتلرأو كد 0

 5 هاقتنمو اياب نوعيسو ةعبس هيفو هيوج نبد# ندلا نيعم مامالا سصتتعو ىوثوقلا

 | عفاج ]ل نب»- طقف ثاثلاهتم بتك ةتسلا بةكلاىلع لصالا كاوزمج ىلويسلا نيدلا لالج

 ٌ _قايىرودقلا رمت ح 0 وخو 2 تأ رضا هللاقبو و تالكش ُ تار مضملا

00 )45( 



 مهي ١» باب م 4

 اا 215 كامو نيج ر تس 505 3- يرد را 0 | نب دمم هلل 2
 يس

 ْ ىف رييكلا عمالا مح د د نيدلا رسضان مامالل - 2 ال نكلا 2

 نيدلا قدوم - ىهلالاو ىىمبطلاو قطنألا ىف رييكلا عماجلا ف ىتامرال - 1

 باتكو هو ةهئا_عسو نيرسثدعو عسل 0 1 0 فسسوب نب 3 ادع

 حارلأ نب دوادل 4 مآلا رابخا ىف ريبكلا عماجلا رف- تادلحم رشثع وح ىف طوسبم

 ىوتلالماكلابحاص ىرزحلا د2 ن.ىلع 0 نبال -2) نايباا اعىف ريبكلا عمال ح

 -ه] موحلا ماكحا ىف ريبكلا عماجلا لا ارخآو الوا معنلا ئدبم هلل دخلا هلوا دنس

 ما[ ىذا ناسيكلاديعم نب ناعلس د يأ عورالاف ىاديكلا عماج رن- ىيصخلل

 001 دكا ىإو جركلا قاحءا ىلا و قاع رللا.ملاص نب ىلعو ديلولا نت سقي

 ريكي اتكوهو ىناعمانئاب ريسثلا بذاكلا ىلع نب رصنىبال -) هابلاىف تاذالا عماج يجن

 5 بدنرتلاو كسلا نس ا  فئاطالا عءاج م م فراوعلا را رك 1 طمالأ عم اح قمع

 ةئاعسلاو نيثالثو 5 5 قوما ىودسرلا 2 ريهكلا َْن نيدو»2 كر ا راع

 ديسلا نب دمت ديا 5 ةغالا عداج مح نر لزهلا عاونا ىلع ليم تضخ وذو

 نإ ف1 ايران ةئافامو نيتس الى١٠ هند ىقوالا زوءارلا بحاص ىلع ديسلا ننسح

 ىامئالاو ناثمالاو
52 

 ,اه_ثالان د ةغالا ةفرعمىف هللخدم الام ىلع لّمشم ىرهوملا حانعص

 هن قاحا وةغالا نم هل هاام 0 3 0 لصال انا[اك لخا هك معدضعل هرممت>او

 انو: ع اع داحس د مدخلا عج اناهملاو قئافلاو ن 0 0 الا ناكت ثيذأ اك هداك افلامها ىئافلاو كك ملا رد كنا

 نيسجو عبرا 8464 ةنس ةنردا 0 2 نم هعارف ناكو متافلا ناح 2-5 ناطلكلا مس.

 نوح ىل !عىبا لو والا مامالا | مشل هك تا .ازع ءىق تاناغلا و ىداملا عناج 2و هئاعاع و

 ةالصلا وو هللادج دقرأمأ ادلو ا ل اذهى تءضام مانعا وهو ع ىقوتملا 0 0 ىلع نبا

 نينامثو 3 ةعب _ِهف عال | عشا وهو هسا ىف 7 نوف هع راىلع هدر | 4 0 ىلا 35- ع

 وهو د الان ل له ءلاو اا ما_سعأ ةعيس ىلع لئشي وهو تال آلا ءعضوقى ىباثلا الصف

 همك ثاوزذا عماج م ةللا_كملاو زيدا قار 1 لع ل اهم 00 باوبا دعب را ىلع لشي

 ةرومتما ةريتمملا ار داش: قرر عهد تر نونانلا بدك ىعا باتكلا اذه العا

 رغصا ا دلع ىف نو هلآ كل ا 2 نءانتم ع نى تررخام 0 امم لك هلو ادتما

 ىع 3 0 لضا_فلل لياخلا تاون رياخن كلذ و نو -انأ عماجت 1 هدمع“ و 5 2 هم

 ىرسدلار راطعلا نياب ريهشللا ىلع نب د نيدجاس ابعلا ىلإ نيدلا فرم 2 نسال عاج و

 5( نيدلال وصايف ىلا عاج ع هرعش ديف عج | ىيعيس 3 نيءسلو عبرا 07 ع قولا

 ةهئامعلر راو ة هرم ع ناك 214 0 فرودلا عئاشسلا ىنا رفسالا 6-52 كو مهار , 0

 ” ره 5
 نجلا ن. ىلع ندلاعات ع 2 هع 4 يلا نو عو 2 الا ل 8 0 لا عمأ ا ع

 ( ىعاسلا ) 0 0



 ريرةتلاداعم تادلحم عبرا ىفوهو ىونوقلا د وعسمن.دج-ا سايعلاىبا حرش و تا 1 0

 ةئامعبسو نيهب_سو ىدحا الالا ةنس ىتوالا دو نساحلا وبا هدلو هلك هضست لك 1و

 نيثالث و ناعأ العم ةنس ىتوتملا ل اناهربلا ناب فورءلامهارإا نب دجا نيدلا جان حرشو

 نيعبراوش الث #78 ةنس ىفوتملا ىعليزلا سنون نيىلع نب ناقع نيدلار خف حرمشو ةئاممتسو

 ٠7٠١ ةئس دودحىف ىقوألا ىدادغيلا كابسلا ن 0 ىلع نيدلاجان حرشو ةئاممبسو

 نب دمحم نيدلا ريدان حرشو ىلا هركد ئه ةتاعتسو نينسو ىددحإ 51١ هنشوا هناك

 ةئاهعيسو نيتسو عبرا اكو دنس ىف واملا نا ىشمدلا هوب رلا ناب فورعملا زيزءلادب 2 دجا

 فورعللاىمبع نيد هتلادبعىبا حرشو ريبكلا عماجلا لاكشا لحوف ريثما ماظنلا ردلا هاعم

 حرسث و ودابارسالا نيدلاريهظ حرشو ةئفلثو نيثالثو عبس 6107# ةنس ىفوتملا ىموعىبانباب

 ةثامعبم و نيءع.سو ثالث الا/ل* ةن- س ىفوتملا ىدنهلا قاح#ا نب رع نيدلا حارس ئضاقلا

 حرشو نيدلاد# ردصلاحرشو ىدوءدملامامالاحرش و قارعلا دخل ادبع حرششو هل« ملو

 دج ,ظن اهنم تاموظنم ريبكلا عماجللو ىمتلاىلع ماهالا حشو ىسنلا نيدلا دحوا مامالا

 الوا ظن هنا هيفركذ لا باتكلا لزنا ىذلا هلل دخلا هلوا ىنسنلا ىدومحلا ديؤملا ىبانبا

 2 ف ةرؤواو رثلا حرطو ددخسف راع ل ضقت مت رثثلا هيلع قيمت ههكحاد اساسا لتلا 1
 هنا ب 2 هلام هع د ةرثعسج هاه ةنس مرو هعاو ةديصق

 نب هللادبع نب دو# تالا مامالا ع مواغأملا اذه حرششو اني نوسجو ةسجو

 نامت نب دجحا ماظن انهو رب رحلا مهشت هاعمو ةئاقعو تس 105 ة'س ىقوتلا ىتراملا دعاص

 ىف قتلا لاق تلق ةئامجب“و نيعراو عبرا ال45 ةنس ىفوتملا ىناكزلا جالا مهاربا نبا

 6١+ ةنس ىفوملا قثمدلا ليلخ نب ىلع نسما ىبا مانو 0 عمادلا حرش هل هتاقبط

 هللا دبع نسلط اى ال 4 اضيا ةيفنمحلا عو رف ىف ريبكلا ع مادا وح 0 نيسجو ىدحا

 دارانم لاقو هرصتءىف هركد ةئاقلثو نيعبرا “خ٠ ةنس ىفوا لا ىلا جركلا نيسحنبا
 كلذ ن هرثك اداراناو,هانفلا ىذلا ريغصلا عماد ىف رظايلف 0 اذهىامةز وا

 عماجلا امني لاقو قئاقملا بح اصددع دق ود دعتمانب ا عصال اريكلا ماا 0 ا

 مالسالا شل وىبا عدسالا د2 نب ىلع نسما ىبا نيدلا ب طق مامالل وىودزربلا ىلعمالسالا رخمتريبكلا
 تافنصه مهل نا رهاظلا وىهتنا ىباتعلل وناخضاةنيدلا رخفل وديجلا ردصال  ىدتةرعسلا نيدلاءالع

 ريبكلا مالا اهنمو نسملا ني. عماج فةروك ذملاح ورسشلا ريغ ركللا نسا ىب الاك مسالا ثالذب
 نيس وتس 6505 ةنسقوتملا ىدتق رك سو نب د مسالا ىلا نيدلا سدان مامالل ىواتفلا ىف

 ةئامسّ ونيعب راو نامث « غ8 ةنس ىلوالاىداج-ىف هماعلاق و طقتلملا 3 ها

 دم هللادبعىبالو ةثامعبسو نيثالث 7٠ ةنس امرقت ىفواملا ىلا ىوابقلا دمم نب دملو

 عورف ىف ريبكلا عماجلا جوع ةئلثو نيثالثو عبرا ؟84 ةنس ىقوتللا 0 نب ىسيع نبا

 ماهالل 2: ثيدحلاىف ريبكلا عماملا :>- ريغصلاىف روكذملا ىلءإىبا ىضاقال -) ةلانملا
 ظعضايخ 2 ريع نيم دع ل يي وش



 م ا[ باب 1 مرارا

 اخنااب 0 خلاب 5 ماك الا عراش فما ىلإ 0 هلوا نيداجت فوهو 5 38 1 0

 0 رد هلا دا راو دهاوشلاو 00 1 00 ”تارايعلا ز> واب تاي يي 6

 وهو ريبكلا عماجلا حرشىف ريرحتلاب ىعملاوهو ةياغلا قب و عجاف غلب 0 ا 1

 ماشلا بحاص ىبوبالا ركب نب ىسيع مظعملا كلملا هيلع ًارقزبح هفلا تادلع نامثىف

 انضيا رييكلا عماجلا حرش روبزملا ماخعملا كريو هئاعس و نبرشعو 0 001 3 قوذملا

 ريغصلا عماملا ظف نا اراد نيسيخو ور ا طفح نمل راند ةئثام ىطعينا هتداع ناكو

 1 ا 0 ّّ راخملا ىاتعلا راع تاج 3 ك1 ع ل هامل حرش او

 امتهواضنا ريبكلا عماجلا هلو خلا هيلع لكوتنم لفك ىذلا هلل دملا هلوا ةئامسجو نينامثو

 يل نيعبش ما/٠ هند ىفوتملا زارلا ص اص+لاب فورعملا ىلع نب دج-ا ركن ىلا ماهالا حرش

 تس 1< ةنْس ىفوللا ىلحلا ىعثاهلا لضفلا نب بلطملا دبع ”نيدلاراخفا مامالا حرشو

 مكملا مجباصمب ءالعلا بولق رون ىذلاهنيدألا هلوا ظسو جوز“ حرشوهو ةئاقكو ةرشع

 ةثاعلث ونيعبسو ىدحا مالا ةنم ىفوالاىواعطلا دمت نيدجنا رفعجىبا مامالا حرشو خلا

 ىبا حرشو ةئقلثو نيعبرا 5٠# نس ىفوتملا قنحلا 2 نبدج-ا ورعىلا حرشو

 ىضاقلاحرشو 5 و نت ءساو ناك ؟ 5مم هي قاودلا هنمفلا ىف 5 ىلا يح نيد هللا دبع

 مالسالا شح رسشو 0 نيام ورنيعدت نب أ مع 8 ىو ا 50 0 داع نس . دطادع مر 8 ىبا

 تدار قلل لاق 2 8 رعت 2 0 6٠٠ 0 قولا ىبإ< م1 ءالأ روصخ+ د سس كل 7 ىبا

 كرد 7 نع كا مامالا حرشو ىو ةئايع راو نين أ لعإ هنافوزا مهكعل طل

 ب نيس> مامالا حرش و هئامعراو نيذامم و تر 506 0 قوتملا ىراذلا هداز رغاو

 هنامعن و هنالآ ىلع هلل دا هلوا ىدتقرعشلا للاعلا نيدلا ءالع ماهالا حست .ىتشي ودنزلا يح

 قولا ناكضاقي رييثلا روصنم نب نيسح نيدلا رخف مامالا حشو: تادلخ قاوهو حلا

 ا نب ند رادع ل_فذلا ىبا نيدلا نكر مامالا حرشو ةئامسجو نيءدستو نيا 0

 دك[را] ركب ىبا مامالا حرشو ةئامسجبو نيعيراو ثالث ه5 ةنس قولا ىنامركلا دم

 هور كيس لل ا ىناشع ارك ليلك اديع نيركت ىلإ ن ىلع نيدلاناه ر مامالا حرشو ىلا

 6١7 ة:-- قومملا ىدنباسرالا نيسكلا نب د2 ىضاقلا حرشو ةثامسجو نيدسو تال

 هزاه نب ريزعلا ديع نيرع نيدلا ما_س> ديقلا ردصلا حرشو ةئامسوو ةرثع ىنثا

 انضرا رييكلا عمابلا ص د ل ل تاتو نتالكو تدمج هني ادينق قولا ع

 ىيكسادجلاو ةكاعشإو نيدج و: نسا 569* .ه:تس قوملا ىطالخلا دايع نب د2 ندلا لايكد

 ىناحا ىزوخلا 0 طيحشسا ا ىلعو هأ ف نب فيو رفظملاى نأ ح 2 رس اهمدو دوا

 قوما ىن د راملا مهارا نب ناوع وار 2 سو هكر نيسج و عبرا 56 0 قو 9

 نيدلا ىكر مامالا 2- تت ادلع ةدعىف 5 وهو 2 مكي و نيثالثو ىدحا 7”0*لأ 0

 ١ وهو ةيايعيسو نيثالثو حا 07 2 6 هلأ حضور ١ قطنملا وذا .٠ لس 3 مها

 ( ىف



 ندم هي[ ملا وح

 تانطالاو رار ىلع ,لعشم هنا ريغ واعدلا ل 0 5 نم كلا عشنا هد>و ,ءاضقلاب

 هن لهف ديلااوذو جراذخا راعد لصف اصوصخ طردلا و 2 00 مهلا ريع ركذ

 ىماسا ريمو لئاسسم عضاوملا رثكاىف دازو رخاو مدقف هيرترت ريغو و-ثحلاو رركملانع

 ىلع هناضاريعانع هلحالاع باحاو لكما ةدايزل نيب قرذفلل صر 1و ركاب دنع لو ما

 تار ريغ 1ع هين 'نوك و هليالسف ةلقل ارذككلا ظطاتلا لصف ف 25 كال

 نيعب رآلا لصفلاىف اهد رواق ةنساا لها ل لودعاب ةاذم 6 اهررد دق ناك ةفيطل ةناشر

 مم لوادتملاوه لصالاو اذه ةعتاخو باوبا ةشعو ةهدقمىلع القش لوصفلا رخآ وهو

 ةودقلا لضافلا ع مسا رس ع 6 لئاذرلا عاق و لا انضقلا عماج و لل نلاذوا ل اذا نم هيف

 زرنا هلوا 7 نيثالث و نامت كا قوتملا 5 راك ا 0 :ةأ دومعك ريبشلا

 ةماعلا لاو>اىف لوألا باوبا ثالث ىلع بتر لا موقت نسحاىف ناسنالا قلخ ىذلا

 فر امل او 2 1[ ةيفك نع ها هلااهد الصا قد رطل ن مقنلا قال>اىف ناد اذلا 0 لئاشضفلاو

 ىناتعلا دم نبدجحا سدصنوى ال د ةياتعلا ىواتفلاب فورعملا هقفلا عماج هو ةيهلالا
 ف 0 .٠ ٍ- .

 عماج يح تاداع عل عبرا ىف ريكاوهو ةئاوستو نيناعأو تس ممكن قولا ىنطاىرادلا

 2 قوما ل فور ل قاككلا دج ان دغ ميشا 2 ةيعئاذ كل عورفىف هقفلا

 هل لاعبو ىلا 0 لك تيد نال م ل عماج 6 22- جئءغلت و نيعيراو سو 99 6

 راو ل تدياقلا ده نب فس و.ل ىسراف - م 8 كاوقلا معاج اضع ان هركادا راطأ مولعلا عاج

 مهام ؤ- ضارمالا'جالع حرش ها ليش وهو لا 0 ا
 عساملال ةنسىفوتلا ىننملا ا نابع ني درا مامالل < عورفلاىف ريبكلا
 ىلع لقشادق ريك عداج هقفلا لئاسم لئالجل هعاك وه نيدلا لكا معلا لاو ةئاَمو نيناكو

 درش ارحمهم هقفلا فئاطعأ ماهل و ان كم نوكيا داك كبح تاناودلا نوسو ةااولل

 ىوذ قانعاتدتما ثاذاو هوداع كلذنم ”ىثب اي داكيالو هودوارديف رمعلا ذافنا دعي كلذ

 هولعج و اح و رثهلا ومتكوهقيبطت و هلخفل ىلح ءانتعالا ىف ,متابغر 0 0 قيقفلا

 رع ةاسؤوتلا ىف ا قف 0 | دجانب رس ع ”.للا ىبا 4 ققلا حج 2 امم ىع عنا اح وردها د ده |

 ننام و نيا مك ا ىقوتملا ىودارلا رح ن ىلع مالسالا رف حرشو 5 علك و نيءيسو تر

 ةئامعل را ونيت 2 ونينتا 5 0 0 قوتمللا ىءوهدلا رعنب هللادسع دز ىلا ىذاقلاح رس ودنا راف

 7 زعلاديع نيد الا 5 حرشو امردلا ىحداضص دجا نيدو ندلاناهر مامالا حرشو

 نبدج-انب ل ةعالا 0 حرشو هرايعل نأ و نيعب را و 5 ؟ غ9 هس قو:لاو 1 واطادجانا

 ناب ريعتلا ىلع ند حرشو 38 عل راو نينامت و و 0-3 0 قولا ىدخرمبلا لبس ىلا

 نيدلا 0 مام الا د.سلا ىرشو نعئلت و ندعي را و عاش عواأ/ 00 اود قارا ءهلديع
 . . - 6 خخ . .٠

 اههدحا ةئاعسو نيثالثو تس 5*5 ةنس ىفوتما ىريضملاب فورعملا قرادلا دوجا نيدو

 ارمكاو لئاشللا نك نيثالث وةئاقموفلا ءاهز ىلاعلا عما+لا ىفام ىلع هيق داز ىذلا رص



 1-5 باب 1 ان

ٌ 

 ترض سا.د-سو كج 0 ير راها نيدلا 0 لع . سأل 6 ا م مراعلا ماح ري

 ةلودلا نيدال ا كارلا عفدو نوكلا انذح ىف ض رغلا عماج ع م سدة

 ىراصن نم ىركلا ىحسملا ىفقلانءاب فورعملا ميكحلا قاح“انب بوقعي حرفلاىبا نيدلاو

 ٍ وهلا تافصلاسدقم هللدلا هلوا ةئاقسو نيناعو 1 546 ة:- قاوتملا بنطتملا كرك

 مد لأ قا 0 مامالا كيسأل ع وا 0 ا ملا عع ا ---0- راض ني" ةس ىلع ىل لعشم 000

 ديفه باتآ1وهو ةئامسخ ونيسكلو تس ه0 ةلس قارا نال ىدنق ملا فسوب نيد

 نيناث ارا ا 0 2| ىنالا 0 هلا عا أف ا 7 ةلا عماج رك - ريمعم

 ىند:ءادنا هيف 5 ا عن رولا ع ند مذ' ام ىلع 0 مصتخ وهو ابرق ةئاعاعو

 ' ناؤضاةوحاضبالاو تاعقاولا ءىزازبلاو نياوصفلا عماج و ةينغلاو ةينقلا وةينملا نم تامهملا
 نب 0 مجدل باسب>الا ةيحد ىلا هيطامو ر اعالاو 1 سردل هنكل كلذ ريغو

 0ك ع ام كو باوبا ةريدءىلع وهو لا انيلع مذا ىذلا هللدخلا هلوا حوصن

 نيسحو عبس 461 ةنس ةرخ آلا ىداجف هفيلأتنم غرف لئاس٠ ةرعشع ىلع لقشم اهنم لكو

 فسوب نب دن ىنادصا ةيكزتلاب ريسفم رمصتخم 2: ةغللاىف سرفلا عماج 25+ ةعابعسل و

 هلوا دعاوقلاف ثلاثلا رداصملاف ىناثلا ءامسالاىف لوالا ماسقا ةثالث ىلعوهو ىلوك نءالا

 رومثملا وهو -6 عورأتلا عماج ]م 1 خا عرمشلا ضانر ةعم معلا زربا ىذا هيدا

 : نيدااردب محلل داحت ا عورفلاىف نيل وصقلا عداج 2-8 | _فةلاو 9 قا دا ادملانبا عورش

 ةناعاعو نرذعو ا 21 كس قولا ىنالا ةواعع ىضأق نباب ريعشلا ليعاعم | نيدو#

 نيب هق ع ها تاللماعملاق هنوكل نيشفملاو ماكللا ىداق لوادتم روش باتكوهو

 هك كلا ناك العا ىداهرندتخا هلوا داحاو طاحاو ىشوررسالا لوصذو ىدامعلا لوصف

 ل كر 0 وكنا لاذع اه لئن موو ايم كرب لو 'اميش عججهلا هيف ركذ حلا

 امج رابع زحواو ىدنواحلا نيذلا جارنا ضئارفلا ىتعي بارسلاب هسنع ىنغل ىدا_علا

 نمل 0 تل اهريغو تا راض | فئاطلو ىقاكلاو ةصالخلا نم هل سانام امهعلا مص و

 نع ةينغلادب لمعح و اهمح 8 رنم أمدرق هم راصف الص نيعبرا هلعحو كاوءلاو ككل

 ةئاعاعو ةرشع ىثا م١١ ةنس روهشنم ىلوالا ىداجىف هفلأتىف عرشهلا ركذو نيلصالا

 تاحا ءاهققلا ىلع تاصاريعاو تاع هيقهلو ةئاعافو 2 عبرا ركع كل را

 2 اضاا باجاو ىلاللا دئارفب ىعسملا هفيلات لواىف هركذاك ماكحالا لقْشم بحاص اهنع

 ةئاق ةيوجالا ةدعو ةئامعستو نيرشعو عبرا 455 ةنس ىقوتملا ىنامرقلا ىلع نينامياس
 ةكع ا قرود ردكم ٍِ نورها را نيدلانسز ةماعلا هقفلا اذكو اناوح نونامتو

 (ه-٠ ء( - : . . 25 8 .٠

 0 قوما هداز كا فورعمادجا نيد وللا بترو هيلع ةقيلعتىف ةئاهعسل و نيدس

 نائم و نع نو امارباو صقنو ةدايزب هيف فرمصتو هلثا_سم فلاو نيثالثو ىدحا اك

 ىلت امل هنا ركذ لا هلاوت ىلاوع ىلاوت ىلع هدا هلوا نياوصفلا عماج حالصاىف نيعلا رون

 ) ءاضقلاب



 مالي م ملا كس

 ءمهح و رن ىف ءامدقلاتادوخات هناي را بدن روا ريت نةعوش |
 / ةئاقحو نيس عيس 01/3 نسىف وتلا ئراخلا ىليةءلا جانب د2 نب دج-ا ني دلا سعت مامألا مثلا
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 0 1 سس

 ل دلا ريهظ ىضاقالو ىناوداهلا رفع> ىف ١ مامالاو اا 007 © مامالاو ةئامعلراو

 قولا ىذا ىرضطلا كلا 000 نيدلالا ميمشلا حرذشو 50 لضفلاى بالو

 ركدلا لالدنب نيسح نب هللا دبع نطاق تتاهااممو ةثاقعو نيثالثو كا

 هنس ىفواملا ىنزةلاد2 نبا نجراادبع ديعسىلا تترهو ةئاقلثو نيعبرا 4٠" نس ىقوتلا

 نباب فورعملا هللا» بع نب ىسديع نيد# هللاديعىبا تترمو ةئالثو نيعبسو عبرا ما

 ماهالا و طخ تحابصل نا ىئاقاا قو ةئاقللو نيثالثو عبرا 5*8 ةاس ىفوملا ىمومىبا

 لالا ىلع تانرمصتةرو؟ ذألا حورمشلا هذه رثك اواضإا 1 عماوج سطفالا و ىنوبملا

 11 5 لكم ءصلا كك | ا
 م ثتامو 8 00

 | ندد عبس اهنا ه'س قولا ىستلا ل2 ني رع صفح ىا نيدلا < ءامالا ا مظنو

 ىدحا ىلا كاقعلاىف ديار ةديصق هلواىف ركذ لا ىرابلا مدقلا هللدملا هلوا ةئاهستو

 ةثامعبسو نيرسشعو تس الك ةنس ادرقن ىققوتملا ىواتلا دش نبدمح مظنو ات نينامو

 ىرخالاىداىف ها ردبلاة عل هاعنو ارفلا ركيىبا نيدو سصنوبا نيدلاردب حّشلا ءافنو

 مولخملا اذه حشو للا رمقلاو سوثلا ىرم هللد#لا هلوا ةئاعحو ةرشع عبس 301 ةئس

 هاعم لا مدقلاو ءاقبلاب درفت ىذلا ةتاددا هلوا ىددحا ند رادع ن2 نيدلا ماا

 نس ني دا نيد ىلء؛ىبا ىذاقلل 7 ةلبانكلا عورففف ريغصل | عماجلا م ةومللا ءرض

 ريغصلا عماجلا 2 هلام رار ني حر رع م ار ىدادغباا تاخ ند

 نيتسو ثالث ا” ةنس ىوتملا ىود#تلا ماشهنن فسونن هتلادبع.نيدلا لاب ه7 وكلا

 ن.داحمىف ىدي زااىولعلا 2 ليءاعتا تك 2 ديم 2 حرس هيلع 0 .

 ديد ىنالكلا فرعشا نيد# نيدلا سعش مشل أ اضيا ولاىف ريغصلا عمال ليف |

 لا ريدقلا كالا هللدجلا هلوا ةمتاجو تاتا ةسثعو هَمدَتم لع ترم رصتخ ركو لإ |

 عمال 80- اموي نيناعأو عبر راقهمتاو هئاهعيسو نيعيسو نينا 0؟7اع نس مرق أدهلا 5

 ١ تس ؟ه< ةندس ىوتملا ىراخلا ليعاعت نيد هيباديع وا مامال) ف تارا ا

 كل 50 ةدوح وما هفياصت نم وذو 0 0 نب 0 4ع لك 0 نيثامو 5 نيسجو

 عماج ع ىبرغملا ركشلا قا نيدلاي 2 ا موا ءاكحاىف ىف ريغصلا 8 ا م 8-7

 نيعبرا حسثىف مكملاو مولعلا عماج ع ربلادي عال 0 علا ع اح 1د- هك ربعلا

 ٌ عماج 8 _- - قيد هن د .وونلا نيعبر رد حورش 5 وهو ا ماكلا عما 7-6 اثدح

 | "556 0 قوتالا بيش نب نادج نيدجا نيدلا م ىلدطا ىناراا بيبشن ال د موال

 | را لا نيد نس دلارذف مام الل ىسدراف ا مولعلا عماج م ةقاوسو نيع_دتو 0

 85 وهو ىزراوالا 00 نيدلا داع ناجل لا 0 حا هش سعت 0

 | ىدذلا هلل د هلوا اع نيعب را ىلع ل لعشم اس وتم داع وهو عش واتس 505 80 قرد ا

 ٌ ارد لا 0



 0 مرا
 اا الا رو هلال نيس ثالث ه5 دنس قوملا حلا ريماخاا فو رغم 11

 حقو ةءركملا ةكع هما اس رقت ةثامسجو نينا 62.١ هس قونملا مجتلاب فورعملا دع نئا

 نيس و نيثآ 555 ةاس ىفواملا ىدركلا نانقلنب راقغلادبع نيدلا جات حسشو ةاضقلاردص

 | قئاتسملا هلع جرم الصأ تانلكل كذب 0 عمالا حرش ومن هيفاخت ا

 نبدجا نيدلا .ماوق حشو ىئاللا ىشاترملا ليعامتا نب 0 نبدلا ريهظ مامالا حرشو

 06 2 قوما قارا كديعي فو رءملا ىلع ندع حرشو اعلا ديشراادن ع

 نيءيسو ىدحا هالا دنس ىفواملا ىوداريلا نيسح نيدوءسهىضاقلا حشو ةئاثلث و نيعبراو

 ىدنجا رهّزالاىبا مامالا حشو ريغصلا عماملا حرشيف رهششاو مسقتلاهاعمم ةئامسونو

 ىبال ا_ضزا بترملا حشو ىنارعزلا بيتر ىلع وهو ابرقت ةئامسج 6٠٠ ةنم قوتملا

 قوهو ىدّريلا ندح نبر واعد 0 ةديفح حرشو 0 ىزارلا رادن نيىلع مساقلا

 هئاكتملاو نيدسجو عست «مو هنس ىلوالا ئذاج- ىف هقيلأت نم 32 رق. تيدعلا هاع“ نيدلع

 ماده نباب فو رعملا فسوتنإ هللادبع نيدلالاج حرشو ىرصملا 0 دج ىنا حرذو

 رح ن.ىلع راش الإ د مامالا حرستا ةثانكا داو نياساو ترا 0 م ف ولأ ىوحلا

 0 ةرخآلا ىداج-ىف 5 عرف ةتامعراو نينام و نيا 2 قولا ىودربلا

 ا |١ 2 رادعلا نانلا دج نادحا رصنوا مامألا حرش و ةئامعب راو نيعبسو عرس ةالا/

 ثيالاىبا مام الإ ح 5 ا كاذب وول 0 هلو 5 ةئاه سوو نينامتو نيننا مرا هند

 ثالملا نبا هر د ةكاعلتو نع كدو تارت "105 ساق وما هفققلا ىدنق عدا دع نب مصن

 ىدادغبلا سايدلا د نيد رهاطىبا ىخاقلامامالا ريغصلا عماجللا بيترتو عمجلا حستفف

 0 هيلع 0 و هرادؤ دادغب 2 ا هديل د 0 هللا دمع ندد ه.قفلان رع

 نيدلا ماسح ديلا ردصال فاك طا اذه [عدو ةئفلتو نبرشعو نينثا ”050 ةنس

 هنلدخلا هلوا ةثئامسجو نيثالثو تس ه*5 ةنهاد.هش ىقواملا هزامنب زب زعلادبع ن رع

 لإ دك ضم هلاسف لامعا لئاسم تاهمانم باتكلا اذه" لئاسمنا ركذ >1 نيلاعلابر

 فدحم رك ذف باحاف ا ل ا لإ 1 كاسم ومب هادم لك را دنا

 تاباورلا هيف ديزتنا اذه هفكيل نم هلاسمت ديهشلا ردصلا خماحت فورعملاوهو ُداوزلا
 ردصلل ريغصلا عاجلا داود رع ندجانيد2 ركيوالو تاحاذ ىناعملانما اشو ثيداءالاو

 | ىلع ىلاعتدتن ادماح هلوا اهناعم و. ىمعتسا 11 اه وهو اهننايهنم ىعتساام انيبم اهيتك دوهشللا
 دوع نب رع نيدلاردب 0 حرش اند ا_ضا حورعت ر ,ردصلا عماج ىل 1 0 غولب 1
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 اًاد>ا رصتوا مامالا حرشو ةئامستتو نيعستو عبرا 5 33 01 0 رولا كلا
: 

 م
6 

- 
: - 

 نا هم 0 ىقوتملا ىفسللا 0 ْن ل نيعملا ىل | كاملا ا ُ ّ 7 7 ىلع نر 2 حرشو هوا 62 كرسي 8 رد قولا ىباودسالا و نا

 نيع__سو ثالث دلل هيك ١ 61 كا 0 مدل.سالا 0 ماماللو ةئامج و
 20 م

 ) رءامع راو 7

 رص ب كاسيو محض



 اندهش ناكو لفطابو و سحأ الاو انقلا هودأق هلاظفح ناذ هنود ىح 0 5 ادحا نوداشال ا

 6 6 2 ىداقلاوه ىدج ولو قارا وو قال دارا ل ىد انلانم

 ميخاو ا 0 ل اع ىدلا أ هلوا ريستلا هاعش و مهد 6

 عماسك فورملا ىلع بتكلا بترمث لوصفو باوداىلع اعم ليذلاو لصالا بتم ارب رقت

 زيقتسم ةصرقب ناسنالاز يه ىذلا هتلدلا هلوا لاوقالا نتسؤف لامعا جاهنم هاعم لوصالا

 ىراقلاىله ندلارون انالو حرشو ىتأ.سو عماوللا مم ىنمي ريبكلا عماجلا بيترت هلوزملا
 ىتابيشلان سلا نيد دهتملامامالل -7 عورفلاىف ريغصلا عماإلا تي ةمركملا ةكم ليزت

 قلإ لع لوسم هل راع ميدق باتك وهو ةئامو نينامثو عيس 141 ةنس قوتملا ىلا

 ا ليعي_سو ةئامى 0 0 و ىوداربلا لاقاك كلكم نيثالثو نيثاو ةئامسوجو أ

 ىوتفال ءرااحلصيال اوااق تح هن ومع عاذلاو نيتلئكممىفالاناسحممالاو سايقلا ركذملو

 ىننطا ى مخ رسملا لبس ر كب وبا ني دج نب دم ركب ودا همتالا سعت مامالا لاق هلل اسم عا داالاءاضقالالو

 نم عرفا هنأ د هقيلأت بمس ناكوريغصلا عماجال هح ىف هناهعل راو نيعست ع9. ةنس قولا

 ةفشح ىلا نعهلدا ورام هذع اغف- امهيف 0 اياك القا نإ فسو نأ ه5 تاطكلا عل

 ده لاقف لئاسم ثالثىف 'راطخا هناالا هللادبعىبانع ظفح امءذ لاقن هيلع هض عمت عمجف

 هردق ةلالج عم فسوابانأ ىمقلا لع ركصذو ةياورلا تا كل تاكا َّ اان

 اذه مهف ند لوش ىزارلا ىلع ناكو ردسسالاو : رضع ق كالا اذه قرا شال نا

 اوناك انعام ع نم نيمدقتلانأو 5 5 مما اغذ> ا 0 ابا مما مهثا وهذ باتكلا

 ماسقا ةثولث مع باتكلا اذهل ما اذهو طوسااىف ةر ك1 ا راكان | لوقب

 باوملا نا انف صن مل نكلو :تتكلاىف اهرك د دحوب مسقو انههالا ةياور اهادجوبال مق

 ىلاعت هللادج-ر ةفياح ىلا لوةىلع لصف لك باو> ىف انهه صندتو هريع مأ ةقينح ىلإ لوق

 اخفالاب ةدافتسم نكت ةكاف اعفللا رييغت نم ديفتساو رخآ ظفلب اتهامه داعا اهركذ مسقو

 فاصمىف ىناودنهلا رفعحوبا هيقفلا هركذام ثااثلا معقلاب هدارمو لاق تتكلاق روتذلا

 رووشا ا ىلا ىناغرفلاىدنجز والا روصنم نب نسملا مامالا عشنا لاق و ىهتنا ضعا وغلا فكما“

 هفاصمىف اوفلتخاو ريغصلا عمال هح رش ىفةئام سجس م نيعست و نبذ | ةنسىفونملانادضاقن

 طوسبملا ف ذصتن» غرفنيح هنافدع فيلأتن هوه مهضعبلقو فس و.ىبا فبل أتنهوه ,هضعبلاق
 نسطاهّنلادبعوبا هتراماو هلاسمبترب او فنصف هنع ىورب واباتك فنصينافسو وبادرما

 ىبا مامالا حرش اهنم ةريثك حورش هلو ىهتنا ةنس ىفواملا ىنلا هيقفلا ىتارفغزلا دجلا نب

 ىنأ .مامالا حرشو ةئاعثو نيرشعو ىدحا 809 ةئس ىفواللا ىواعطلار 2 نبدجا رم

 ورعىأ حرمتو ةئاقلث ونيعبس "ال٠ ةنس 3 2 ىزارلا صاصجلاب فورعملا ىلع نيدج-ا ركب

 ىلع ن نب دجا 0 ىبا 0 حرشو ةئاعلت و نيد را م٠1 ةئس ىوتمللا ىراعلا كح نبدجا

 "ل
 ده + تعتسمل تععمم



 ع باب 0 5 اع

 تارصتخ هلو لوقلاب فيطل حرش وهو ىودلا مرااب فااو ةثامو نينالثو عدت ١١ه

 نيرشعو عسن 799. ةنس ىفوثملا عفاشلا ىسلابلا ليقع نب دع نيدلا من عماجلا صنع ابنم
 هد قودلا لشللا ىفوطلا ىوقلا دبع ن نايلس

 000 ليلخ ندلا حالص ظفا اكل 1192 هي ةاقدنن تيدح ةئافاو ةيامءسو ةريقع ا ٠

 نيدلارعل اضيا عملا رصتخ و ةئا يو

 فاالا ىف هركذ قبس ىذلا راغصلا ماكحا مسا وهو -6 راغصلا عهاج 1 ىَ العلا

 نب نجرلا ديع نيدلا لالج ظفاحلا ملل ه6 ريذالا ريثبلا ثيدحيىف ريغصلا عماجلا

 عج هبادكنم هصخ دلع اوه و ةتايعبت و ةرثع ىدخا 911١ ةّس قولا ىطويسلا ركنا

 ربرحن ىف غلابو ةزيجولا ثيداحالا ىلع رصنقا هنا هيف ركحذ فورملا ىلع ابنارم عماوجلا

 رهتشاو عونلا اذه ىف ةفلؤملا بتككلا كلذب قافف باذكوا عاضو هب درفتاع هناصو جيررخلا

 ع هجام نبال ه 5 ئذمدلا ت دوادى د دامك ق مسلم ىراخعال > هزوهر هذهو

 قناكناذ مكاعلل هك هدئاوز ىف هنبال مع هد:سمىف دج-ال م ةجامنباالا مهل م ةعبرالا ءالؤهل
 هييعت ىف نارح نبال بح راتلا ف هل 2 بدالاف ىرا_كال دخ هنيبالاو قلطا هكردتسف

 هنلسىف روصنم نب ديعسل ص ريغصلاىف هل صط ط_سوالا ىف هل سط ربكلاىف ىتاربطال بط

 هناء ناكناف ئطقرادا| طق هدنسه ىف ىلعاىبال ع عماطلا ىف قازرا ديعل تع ةباث نان ال ش

 ناعالا بعشىف قهسبال به ا ىف معن ى ا 82 سود هلاك م قى دال رف هنييالا و قلطا

 ا راتلا ف ناكهلناذ تيطخلل طخ ءافعضلا ىف ليقعال قع لءاكلاىف ىدعن 'ءال دع نندلا ىف هلّود

 36 ءا/ ةنس لوالا عير ةرمشع ىتامأ ١8 ىف هفيلأت ن ه غرف هنا هرخا ىف ركذو نينالاو قلطا

 ةدايز هاعمو رخآ داعيىف هليذمت ةلوخدملاو ةفيعضلا ثي :هداحألا هيف دروااعرو ةئامعستو و عبس

 0 كو لكس اللاو كا هيريرا :وهرك هز ومر ريغصلا عماجلا

 مشع وعست 479 نس ىفواملا فاصملا كت مفاكشلا يدلل نادك ندلا رع 2

 2 ثيداحا كرت هنكل رينا بكوكلا هاعسو نيدلخيىف لوقلان حش وهو ةئامعستو

 ةهالع ثيدحلاف لوقا ثيحو فنصملاىدارذ انش لوتا ثمح لاق هي اا ةجات# ريغ امن وكل

 دارملاف امتكو لوقا ثيحو هطخ حوا محد هتروص لعرب فاؤملا + نذ نسملاوا ةىعلا

 سانعلا ىبا نيدلا باهش عشا لا حرششو ىاتلغم ناو ىومرالا فوت ل دادس اب

 هلوا ريغصلا عما+لا ىلع ريضالا كاردتسالاب هاممو ةنس ىنوملا ىفاشلا ىلودنا دمت نيدجا

 هيلا جاتحيال اهأ لاتطا ىمتقلغلا نبانا هيف ركذ لا ةنسلا لها رودص حراش هللدحلا

 دا2ءقثيدملا لوصاىف ةمدقعمدقو الصفم اهحرتق ثيداحا كرتلب جاتحم ان رسصتخاو

 1١8٠ ةنس ىقوتملا ىفاش'ا ىواملا فؤرادبعب وعدملا د# نيدلا سعت م حرشو

 .هجزعنا هنم اوقلاف ةبراغملاه:ححاف ىمقلعلا ناكل وقلاب الوحش امرت فلاو نيثالث

 ىذلا ندا هلوا ريدقلا ضيف ءاعتوتادلخىف ا وزمن ارييك اح رت فاضو لمعلا فئأتساف

 ارا اكو ريملا ردبلاب ىعدنا قيليو لاق لا ريغ_صلا عمالا وه نا_نالا لءح

 (نم)



 ميت ىلع جابدلا هامس ةئامعستو ةرسثع ىدحا 1١ ةنس ىفوتملا ىطويملار ا فا

 اظفاحلا قارصألا دم نب ليعاععأ سساقلاىبا ةن- سلا ماوق مامالاحرسشو جاستا نب مه

 ىصخلا د2 ركب" ا ندلاو زيشلاح عنو .هئامسجعو نيثالكو سدح 660 ةدنسا قولا

 حا نيدلا بابش مشلا حرشو ةئامئامثو نيسثعو عسل 859 ةنس ىفواملا ىفاشلا قشمدلا

 هاعسو - ةئايعسسو نبرمشعو ثالث و58 ةن_س ىفوالا ىفاشلا ىنالطسقلا برطخلاد# نا

 انالوم حرشو رابك ءازجا ةينامثىف هفصن وح ىلا غلب اعلان مرسم حرمشب جاهتالا جام

 تادلحم عبرا فلاو ةرثع تس 1١13 هن 0 ةمركملاةكم لين ىورهلا ىراقلا ]5

 وتلا ىمرلاهلادبع نب نخب نيدلا فرش هتلادبع ىبا ريصتخ انف تارصتخ ا
 ن.:رع نيذلاجارعمل ىر ,احعلا ىلع ملم كلاور كدت 2 قيسو نيدو سج 166 ةئس

 نصتعو تاَذاَغ عبر اف 0 وهو ةئاعاتو عبرا 8٠١5 ةنس ىفوتملا ىفاثلا نقلملازب ىلع

 نيسجحو تم 565 ةئس ىفوتملا ىردتلا ىوةلادبع نب مظعلادبع نيدلاىز ظفاذلا مامالا

 نام 7غال ةنس ىفواملا ىرعصاا ىدركلا كلملادبع نب ناةعن رصت#ا اذه حرشو ةئاقسو

 نيدسو نام 758 ةنس ىفوأملا ىوتسالا دجا نب دمحل اضزا ه>رشو ةئابعبسو نيثالثو

 نينا <69 ةن- ىقواملا قثملا ئطالخلادابع نب دجا.نب دوج 5 ىلعو ةئايعبسو

 عسل ب6 ةتسسأ قوتلا ىناهمصألا ىلع نب دجا 0 ىبال هلاحر ءامسأ و هتافسو نيكل

 ىدمرلا" ىديع نت دع ىديع ىلا ظفاحلا 0 7 < 0 ]- نيّامو نيهيسو

 ىدهرملا نع لق تيدا ةنسلا ىد اكن تل و ا نيعبسو عست ١/9 ةنس ىقوتملا

 ناكنمو هب اوضرف نامارخو قارعلا و 0-0 | ءاطعىلع هتض رعف باتكلا اذه تفاص لاق هنا

 ننسلاهللاقن و ىذمرتلا عماج لاقيف هفلؤمىلا ةبسنلاب رمتشادقو ملكش هتببىف ىنلااعاكف هتببىف

 فورعملا ىيبشالا هللادبع نيدهت ركبىبا ظفاملا حرش اهنم ح ورش هلو رثكا لوالاو اضيا

 حرش ىفىذوحالا ةضرام هام ةئامسجلو نيعبراو تس 045 ةنس ىفواملا ىعلاملا ىبرعلا نباب

 7 عةنس ىفوتملا ىفاشلا ىرمعيلا سانلاديس نيد# نيد مجفلا ىلا ظفاحللا حرسشو ىذهزللا

 ا ولو مث, م ملو تاداع رقع وك ق عماجلا ىثاث نودىلا هيف خاب ةئامعب سو نيثالثو عبرا

 2 م قولا قىارعلا نيس نب م>رلا ديع نيدلا نيز اظذاطا هلكمن اناعإ ناكل ثيدحلا نةىلع

 0 لع نيرع نيدلا حارسا دوادؤولو ني الع ءواو و مو تاكو 0 |
 ىعئاشلا ىنيقللاا نال_سر نب رع نيدلا جاسم حرش اهنمو ةئاماكو عبرا 605 ةئس قو

 عماج ىلع ىذثلا فرعلا هاعمو هلمكب ملو ةعطق هنم بيتك ةئامئامثو سج م٠ ةنس ىفوتملا
 وحن قوهو ةنس ىفونملا ىلشللا بيقثلا نب دا نب نجرا دبع نيدلانيز حرشو ىذمرلا

 عماج لا ا 000 اع 2 مد )| لدلح حرشو هل قر 7 نايا

 يل قوللا 01 ىلع 1 ىد 0 ديع 35 50 شل حرشو | عبس 8-2-2 نيعستو سج



 706ج) هلأ مني 1/5 م | مب

 مرسم مه ىلع جرخلاو ةئامعبراو نيثالث 1٠ ةنم ىقوزملا ىنا_مصالا هللا بع نيدجا

 ةئامعاراو نيئالثو عست 9*5 ةنس ىفواملا ىقذاشلا هيقفلا ىثرقلا دمحم نب ناسح دياوااىبأل

 تاك اردتسالاب ىع-ملائطف رادلاباتك ليبقلا اذهنمو لس٠و ىراخملا ىلع كردتسانم ىهنمو

 قاسغلا ىلع ىنال ىثمدلا دوعس ىلا باتكو نيباتكلا فام ثيدح ىئامف كلذو عبملاو

 اه#4*زليام هيفو امهنَع ةاورلا ىلع هوثكا كاردتسا هنم للعلا ءزجحىف لمهملا ديفت هءانثك ىف

 اضيا سم ميعا 00 ا ا كاوا كلذ كوع تيحاددو ىووتلا لاق
 قواملا ىىنالا توون اف م5 نب يح ايركز ىبا ظفاحلا مامالا حر اهم ةريْثك جحورش

 نب ؛سه حرش ىف جاهملاهاعم درفم طسوتم حرش وهو ةئّعسو نيعبسو تس 1/1 فحم

 0 31-5 ةئام ىلع ديزام هتغلبف ا 0 5 مهل 0 ولو لا جاجحلا ْ

 خرسفاا اذه رمصتءو ايلاغ ثالثوا ندلغىف نوك وهو ا طب ولا لع. سدصتقا ىكل

 ةئاهعبسو نينامثو نامث /88 ةئس ىفوملا ىتثإلا ىونوقلا فسوي نب د نيدلا س5 عشا

 ةئامسجو نيعبراو عبرا 045 ةنس ىنواملا ىعلاملا ىصخلأىموم نب ضايع 0 1

 ىرزاملا ىلع نب دم هللادبع ىفا حرش وهو ىرزاهلل رسملادب لك سم حرش يف لاك الأءاعم

 سابعلا ىبا حشو يسم باتك كاوش لعملاهاعمو ةئامسهتو ليئالثو تع ه5 ةنس ىقونملا

 حشا وهو ةئاقحو نيو تس ت65 ةنس ىفوألا ئطرقلا مهاربا نب ريغ نب دجلا

 هبا عا ع 0 لو هدلغ حرش هيونو هارو هللا نتا هدي كاد هدأ: دع ىلع

 جرسشلا كوا مل-سم تانك ص كن نم ليش 0 مو هئيداحأب لالدتسالا هوجو .ىلع

 ىنائثولاةنيلخ نب هخ هتلادبع ىبأ ا مو ح ب ١ هلالحو هنانر ركل بح وأك هللدحلا

 هلوا تادلع عب راف ريبك وهو ةئامتامتو نبسشعو عبع 817 قي اولا ىكاملا جالا

 201 1| ةعرالا هحا رش يدك ةهنعح هنار هيفا رك ذ م هاهم لا هتاطلس يظعلا هتندجلا
 نب 0 هللادبع ىلا هورجش نوع لهو 43 .طو 2 تادايز 2 ىووتلاو ىطرقلاو صابعو

 5 لاك الانم ا ضعي ضايع مالك نم 3 ئذ مهت ىلع قدام لاق هلا قلع

 ىلا ءاطلاو ضايع ىلا نبعلاو ىرزام ىلا ميملابراشا !ريثك جورمشلاءذه ءاعسأ راداملو
 نيدلاداع حرش اهنهو ةفرع نبا هش ىلا ميشلاذخفل و ىوونلا نيدلا يحل ل ادلاو ىطرقلا ا

 ليعامسا نيرفاغلا درع مامالل هب غ حشو ةنس ىفوتملا ىرصملا ىلعلادبع نب نهح.رلادبع
 افلا

 ني_سجو عبرا < قوتملا ىزوالا نا طيس ىلع وا رف نب فسوب رقلغملا ىلا نيدلا سم

 حرشو 5-5 بد ىع حرش مهفملا هاعم ةثامسجلو نيسثعو مدس همه ةنس وتلا يءر

 نيعبراو عبرا 745 ةن-س ىقوتملا ىواوزلادوه-_.ه نب ىسيع .جرفلاىبا حرسشنو ةئاتسو
 حرشو جابمتملاو مهفملاو لاكالاو رعملان هاعج تادلخ 23 ربل حرش وهو ةئامحب»و

 نيرثعو تس اولا هند 0 ىعفالا 0 اللا د ص نيدل'نيز ىذ اهلا |
 ب7 7 777777777 ب بب7صبلا نحرلادبع نيدلا لالج مشل احرشو ىطخ هتدوسم بلاغ لاقو ىتارعشلاهركذ ةئامعستو |[

 (نب)



 منع د ميجا 2-6

 ىتلا هقرط ه- ف عج 207 0 0 ثيدح لكل لعج هنا ثيح نع الوات ليكم

 ةغوج وق ىامنلا تلالا لع لود ةفلتحلا هلئافااو هدد 10 1 ف وا اما

 نيىكم نعو ىراخملا قال ةقرط نم ل٠ هيف درواام عيمجم قثلا هللص# و اهراغنساو

 ىتئام نودكي ثيدحلا لها ناول لوقب ا_طسم تءعسلاو هنع ىلاعت هللاىذر نادبع
 فلا 2: ل3 نه دن_سملا اذه فاص لاقو نعد“ 0 ا ىلع م هرادك ثيداحا

 لقب دانسالا لصتم ثيدمحلا دوال روع ىف جسم ط رش حالصلان | 0 ةعوع-« ثيدح

 ثردح نوكو حت هءاار اذهولاَق هلعلاو دودتلا هالات هانم لا هلوا رع كلا
 مه تععح 00 هدنع ةاورلا 00 ىراخ لا ط رعُدن لع م2 : كالو مسه طرسش ىلع مج“

 مجد م "14 مج ا|نم ددعو ف تالذا عر ,اًكلادنغ تبثماو ة ةريتءملا طورسذلا

 قود تادح فال ١ 0 هءاتكنا مسه نع ىورو اش نورثعو ةسجو ةثاقس ىراخلا م

 هنا د ميسم نا مث اثدح نوعبسو ةسجخو نان ما د ل تار ركل

 ةمدقم لواىف سم 0 هباونا ةعاجج جرتدقو باودالاةعاج ركذ.مل هنكلو باوبالا ىلع

 نورو:سملا هاورام ىتاثلا نونمألا ظافطلا هاورام لوالا ماسقاة ثالث يي داحالا مدا معك

 اذ هدارمىف ءاذغلا فاةخات نوكوّرملا ءافعضلا هاورام ثلاثلا نافتالاو ظفلحاىف نوطسو تلي

 لها ثيداحا رك كننا دصقو نيعمق ىلع هنادك بترهنا فارشالا ىف رك اسعنا لاقو مسقتلا

 لاك نشا ةحرد اوغلس 1 نيذلا قدصلاو ررسا| لها ثيداحا ىناثلاىفو ناقتالاو هقثلا

 هناتكنا ناريغ هباواو هجارت ب اعيتسا وهنامك مامتا لق تاو ةنمالاهذه نيبو هنيب ٌةينملا لواَح

 نمةعاج نامت ثلاثلا مسقلا ركذملو ىمتنأ سااناو قافالاىف هتيص راسو ربتشا هزاوعا م

 ديا ا[ رذاو تعا تا دز ن1 اوفنصو ملسم ميم ىلع وك ردع كاملا

 كلا ,عوبا حش الاق هثداحا او>رذف 3 خوي ضعب كردانم مهفو ةيلاعلا

 دانت 6 ةقئاطتكو هيقدلت منا و 8 ١ ةع اه ناىف ٍِ ع ع هح 2 :

 روج لطافلا ةدازو ةق را هتك تاذللا وق ةدايزو دانسالا ولع كباوف ثالث مهتاج رخن ند

 ىروباسيتلا ىلعنزب نادج نبدج-ا رفعحىبا جير سم يب ىلع ةحرملا بتكلا هذهنمو

 ىنوتملا ىعفاشلاىءوطلاد 2# نيد سصنىباجيرذتو ةئقلثو ةريثع ىدحا 1١ ةنس ىقوتلا

 قئارسالا رو اسلا دع نسخ كن 0 َديملاَو ةئاقلثو نيديراو عبرا 885
 نيّدامو نيااعاو تس 75 ةتس تاهو هد ويش رثك ١ق السم كراش 0 وهو ظفاملا

 ةنس ىفوتملا ىنئارفسالا قاحم# نب بوقعي ةناوءىبا ظفاحلل رس ىلع مج مسعلا نيرا

 جيرو سم خوش نم هريعو ىلعالا دبعنب سنو:نع هيق ىور 0 ةرثع تس ب5

 ةئاقلثونب_جنو سجخ مهم ةئس ىفوالا ىورهلا ىفاشلا هيقفلا ىراشلا دم نيدجا دماح ىبا

 ىروباستتلا قزوجلا هللادبع نيد ركبىبال ميحتلا دن_ملاو لضولا ىلع ا نع ىوري
 معن ىلإ ظفاعلل إسم ىلع جرطسملا دندملاو ةئاقلثو نيناثو نامث 884 ةنس ىنوتملا ىقفاشلا



 ىناطدم نيدلا صم ةقيلعتو ةئامعتو نيعستو ىدحا 491١ ةئس ىفوتللا لاخلا ىلعزب لضف

 نه تيركىلا ريك ىهو:ةنا معسل و نيتسو عضل 839 ةئس قواملا ىرورسلا نايع-ث نبا

 باتكلو فلاو ةردع 'ىنثا ٠١١١ ةنس قوتملا ىوفكلا نيسح انالوم ةقيلعتو فضنلا

 رع نب دا سابعلاىبا نيدلالاجج مامالا رحّشلا صنم اهنم رك ذام ريغ تارصتخم ى زراكلا

 ىذلا هتيدخلاهلوا هب 0 دئاجتو :نيصعو تس <65 ةنس.قوتلا :ئىطرقلا ىراطنالا“ |

 نيدجا نبدحا سايعلا ىفا .نيدلانيز مامالا محلا طو ا قيفوتلاب ةنساا لها صخ

 هذ ءاحا هيف درح ةئاعامكو نيعستو ثالث مو# ةند ىفوتملا ىديزلا جرمثلا تفيطالادبع

 25 قدح لا روصملا ئرابلا هتيدخلا هلوا 0 عماإلا ثيداحال عرصلا ديرتتلا هاعمو
 00 ا نإ 5 دا رظموا ازا اذا نات الا نال: تاونإلا ف ..قر تاع محو كتم

 | ىو راا'لاق هنريم ور ثيداحا ل ةرثك كالذب فدصملا ا دهح دعبالا هيلا ى قدام

 : هنان ريغ ىف ب 5ك اهم ريتك ةدعاشم باوناق .هو> ولأ ركذ رز راما 1 حرش ةمدقهىف: |

 ١" ةعاج 5 دو لق هقرط عجب بلاطلا ىلع بعصيف هنىلوا هءلاهنا مهفلا هيلا قيس ىذلا

 ردت ىف دود ومىه ثيداحا ىر راطلاتساورأ رفيده لم اوطلع نوداملا  طافتكاو

 نايعد ىف عرفو م دل كي نك امألا كا ديملو ا فوذع را هدر 1

 ىلطا تو نب رع نب نعح نيدلا ندب مشا رسصتعو ةئاعاعو نينامتو 0 م6 ةنئس

 ميت ند قدما يو ااو عما لا داسر رآ ءاعم و نرارعيس و نيعبسو ععمسلا او/ا/8 هند قولا

 ل ماسعالان و ل عقواع ماهقالا ىراع ماا ع ىلع ةفيصملا 2 ِه ىراخلا

 | هتيدجلا هلوا ه5اكاعو نيسشعو عبرا 855 ةن-س ىفوتملا ىيقليلا رعزب نجراادبع نيدلا

 هلاحر ءاءءاو ةئامامكو نيرسشع و نينثا 850 نس رفصيف هنم غرف حارومالا ضماوغب ملاعلا

 : نيع_هاو 05 نع ا 2 قوتملا ىد ذابالكلا ني.طا نيد دج ردنا, همام | شلل

 ةءايعل راو نب راس 0 را قى 7 هع قواملا جايلافلخ نب ن ناع ل كلا ولا ىنا ىذاقالو قلبو

 قاع 2 00 ندلا بطق حشا درجو ىراخلا ا ميرملاو ليدعتلا فاتك

 ةبوجالا عم ةلثسا ىرابلا مفنم ةئاعامو نيغستو عبرا 855 ةنس ىنواملا ىيفاشلا قثمدلا

 قدووةتلاهلو رولا تلت 2 ىرادلانم ريسفتلا ارجو ىراخلا لماااهاعمو

 ىريشقلا جاخلا نراه نيسلحاىبا ظ :ذاحلا مامالل 5: جت ١ عماج اح قيلعتلا لص وملا

 ' دنقلا بدكلا د قاثلا وهو نتنامو نيسو 00 551 هس قولا ففاللا ىروايتلا
 4 7 ِ . ١

 ا دعا ليدعفت ىف فقالتخالاو زيزعلا هللا باك كاع بتكلا عدا ايه ندا نيوعك" دحاو ا

 هد داك 0 ؟ذدنءتاتكلا اذهفاص وا نماف رطان ركذ ودان روح لال

 اا لاو 0 0-0 روباس تلا كو نس ا ىلعابان ١ هح رس لوا ىوونلا مامالا

 هدد قاملاف الا نعو بر عملا خاويش م ضعل 00 5-0 كانك نم 2 ها ءاوسلا مدا

 هنو 1 ىهوذ 0 ا لص درفنادوو ىووتنلا لاق ن : علا ”تاعكتت دود>ا اهلك 1 ا

 ( لبسا )



 مالا م يلا و

 قرا معلا 00 علان 0 0 كذر ةيمتلاك حرش 0 ىف ا مطعم ا

 كمال ايداع لد ةلزساأ هلو هلا واهنع تام ىلع اهدشو 0 1 56 اهاندروا ىرخا تاّقلغم

 ءوضلا ىف ىواخمدلا هركذ ىراضلا ميك مزع ىراقلاو 0 ف هلو ةدلطلا اناا
 بدحاضص ىنللا ىف داعصلا 2 نا ندد نيدلاىذر ماهالا ح 9 0-0 : ىراخملا خ وس ندو عماللا

 ندلافيفع مامالا حرشو د اعف صنع وهو هنا نيسك 568 هند فاوأللا قراخلا

 ةءايقرش ,نتطو ا ا لوالاعمر رهش ىف هنم غرثى ءذلا ىنورزاكلا دوءسم نب ديعس

 ةنس ىفوتلا ىننطا, ىناووكلا دحنب ليعات#ا نيدجا .لضافلا ىلوملا حسو زاريش ةئدع

 ةداهشلا ةاكشمنم دقواىذلا هليدلا هلوا طسوتم حرش وهو ةئاعامثو نيعستو ثالث مه*

 نبا و ىنامركلا ىلع عضاوملانه ريثكفدر ىراخلاضايرىلع ىراهلا رثوكلا ها«ولا

 ىنلاةريس عورششلا ليف ركدو ساشا عض وءىف ةاورلا ءامها طبضو تاذللا لكد.م نيبو

 ةنس ىلوالاىداججىف هنع غرفو هفيلصتو فنصملا بقانهو الاجا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىبانب ند. راادبع د# ىلإ ب دلانءز مامالا جو 4 رداب ةئاعام و نيعب سوو عبرا م

 ا تاداع ثالث وهو ةئاع امثو نيع..:و تت ملة, 0 قولا ىف 1 ىنيعلا نب 0

 عيرا 1100 اخس قولا ى للكأ سلا نب ميه | نب دوا ردذىبا ح حرشو هديا ريتا

 ماهوالل مج لا ءاشو ا ّ 3 كلا رحنا او كلا ها 37

 مم: 0 قولا ىنحا ىودربلا نى اء مال_سالارت 2 5 مامالا حرشو 2 !او ةعقاوأ

 ل نب رع صفح ىلإ 0 < مامالا حرشو 1 حرش وهو ةئاعافو ننامو عبرا

 رابخا باتكح سثىف حام : 0 يه ةتامدسجلو نيد ”الدو م ةعغجب هنسفف وزا ١ ىفاحا ىسنلا

 هتلادبع نيد نيدلا لاجهشلا حرش و فنصملا ىلا اةيرط نيس نعهدئاسا هلواىف ركذ حاملا

 هأّع 4-3 هبارعا ل كا حرش و هو ةئاعسو نيد.سو نيذا "ب 0 قوذلا ىولا كلام ْن

 نبليعامسا نيدلادم ىضاقلا حرشو متت معلا عمال تالكش ا أو ميض ا 3

 ىنيبلبلا مهاوإ
 3 نبدحم ن بلحاىبال هد ع ح حرشو ةئاماعأو نيدس و عبرا 10-20 هل قو: ل را

 8 نيداانيز ىضاقلا حرشو ةثاعاعو ةرعذع /م ٠ 1 قو حا

 هللا دبع نب ل ركب ىلا ىذاقلا حرشو ةئاهسوو نيعب را 66 2 قوما ئودغا قا

 يتلا حسشو ةئامسخو نيعبراو ثالث ه4 ةنس ساش ىفوتملا طفاطلا ىعلاملا ىب رعلانبا

 نيعبراو عبرا 755 هنكس قولا ىئاثلا قمرا ىسدقملا داس نب دجا ندلا تابش

 حا_بصع ىممملا ىئقلا لدهالا ند لادخع مامالا حرشو تاداح ثالث وهو ةئاعامو

 ةنس ىقواملا ظفاملا ىناهبصالا دمت ْىب ليعاعتا سساقلاىلا ةنسلا ماوق مامالا حرش و ىراقلا

 ىلوملا ةقيلعت ىراخملا نم عضاوم 5 ىلع تاقيلعتلا نمو ةئثام_-سجو نيثالثو سخ ه»عم

 ةمالعلا ةقيلعتو هللاوا ىلع ئهو ةئا_كت ه.٠ ةنس لوتقلا ىتاقوتلا نسملا نب هللا فاعل

 ىلوملا ةقيلعتو ةئامعستو نيعبرا 45٠ ةنس قوتملا امان: لاكنب نايلس نر دجلا ندلا سعت

 كساس 777777 7 77 707077077مجججملا
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 ١ ةنس ىقواملا ىسامملسلا ىوارغملا ةماج نيرو_صنم نيد« :هللاديعىبا هيققلل ةجحرت هام

 هيلع ضزرعا اع هيف ثح اًشاس رو وك دملا رن اظفاملا مامالا مج مهلا نما رعالا ضاقناو

 برع 21 ١ ناش زعل ك كي نعد اهرثكأ“ نع بج مل ل رشف ىيعلاا

 هيفتايعرلا 0

 قرشمأا ب حاصو زيزءلاديع س راقىباب رغملا تبحاصأ خدت نوعا فا رطالا كو امن .

 لك اامل هنا هيف 0 ا كدجلاا ىلا مهللا هلوأ ةداا هنم ٌررخاف اهنع

 ىف هطلغ نا و هدرىف بةكف هياع ةليضفلا ىعداو ىييعلا هدسف رهاظلا كلملاو خرهاش

 الع راضيتد كااًض 14و ضرفملاَو ىغلاو داو حمقلالا عوح لمرب باجاو هحرش

 ركذنم مالعالا هلو ىترعلل ىراختلا حرش ةبطخىف عقوام انف ةروصوهو راشعملا نعاطلا

 / 1010 كلا ىراعت اًضيانهلو لامكلا تيد فام لع ةدايز هيف رك ذ. مالعالا نه ىزاختلاف
 ىلا اهدئاعا اهلص ونمو تاءعباتملاو ةفوقوملا ةراثاو ةعوفرملا عماجلا ترداحا ىرلاعت هيف

 ةمدقعىف هصخخو دحا هيلا هقبتسمل هنابىف عفنلا مظع لفاح با د وهو ىاعلل ص وما

 بحاصضص دخلا ةمالعلا هيلع هل ظرقو الوصوم هجرخ نه | 1 دا لا ند محملا

 ماع دح] دقق ةنعاط تايسناب قاعتوم ىذلا هللدحا*ةلوا هقيل أ: لوا وه لي سوماقلا

 ماسقا ةثالث هتدجوف ىراخملا حرشنم معلا بلاط هيلا جاتحام تلعات لاق ا مانعلا لا

 اهناونا تسانتو هئداحا ةفصتف ىناثلا اهلرغاو اهطيضو ةظاسفلا بيرغ حامشىف لالا

 هاورو نالفةعباتهلوقنم كلذهشااموةقلعملاةفوةوملاراث آلاو ةعوفرملاثيداحآلا ل ص وثلاثلا
 تناك هديئاسان ال قيلعتلا قياغت هتيمسو تعم ةسام عطقنملا لد وىلاةجاملانا ىلنابةنالف

 هضاقتناىف لاق نكل ةئاعامتو عبس م7١ ةنس هفيلأتنم غرفو ىهتلا تقلغفةحوتذملا باوبالاك

 حرش ىراخملا حورد نمو ديو_الا ةيزات كلذ لعلو ةئامتامثو عبرا 8١4 نس 1 هنا

 تهاوملا تحاص ىفادشلا ىرمصملا قالظطتسقلا ترطللا دع 00 نيدلا باش .لضافلا

 ةرشع و<ىف جوز ريبك .حرشوهو ةئايعسدو نيرشعو:ثالث 958“ ةنم قولا ةيادالا

 دعب هيفلاق لا ةيودنلا ةنسلا فراوع فراعع 0 ىدلا تلد هلوا زاثك رافخا

 0 2 الا دف رد الع هيف. هح رشا اح ريش هيلع قلعا نا لزطخت اتتملاط تاتنكلاو نقلا

 | فا و هلمهم اديقم هلكشم انكصوم هعشللاب اكردم هرارسا ضعب افشاك نوكيل ةرخلاب حرمشلا

 تود تدناو مزعلا ليذ ت روش هقيق قدرطىلا ىراسلا داشراىف ايفاك ةقيلعت قيلعت

 اشااملو ءاربكلاءالكنم اهتضخ ةكرسد تارابعب !ةلا ناسل تقلطاو اهءاوبانم فينصتلا

 ادصق ناثلا اذه ءالع دنع 2 ولا طيضىفالو نابلا ىلا ةجاملا دنع ةدافالا ىف ةداعالا نه

 ةرو ءاوذدضصا ع لا اذه تافاسثنه هيلع تقرشا احرسش كنودف ماعلاو صاخلا عفنل

 ىهحا ىراتلا محثن م رونلا هيلع ضاندقوال فيكو ىراردلا سك اوك هنم تفتخاو عماللا

 ىئَد الوصف هتعدقمف رث "ذو ىر ادسلا داهرإ هاععو هيف جردتم 5 حسن َّكآ كالذي دار ||
 7-3 نب

 هحورشو ىراخلا تانك فقاص وانم امام هصخندقو لوصأ حرش ااذزه دعاوو عورفل

 (ىلا )



 الدب م ميلا "

 /م1/ 50008 ىقوتملا ىزاريثلا ىدابازوريفلا توقعل ند هاط ىبا نيدلادع ةمالعلا حرش

 َّق هذه تادانعلا عد كَ ىراخلا م ميقا مهلا راع | محنه وام ةئاعامو 5 5 رمعشع جيادمم

 لاق ىمافلا الانا عماللا ءوضلاىف 2 كد !داع نيعب راى همام كو اداع ن2

 ماهوا ديئا_سالازم هيت اهث هلو ةيئيدحلا ةعن_صلاىف رهاملاب نكمل دحلانا ديقتلا ليذفف

 نا لاقو ةيكملا تاج وتفلا نه اب تالوقملا ئارعنم ءالمدقت ىراعلاىلع هح رشاماو

 مشلاراص ىتربلا ليعاعسا معلا ااا نعدوىزعلا نبا ةناقم نولاب نعشاامل معلا ءاناو رح

 هنال ا مهنا ن نكملو هلاق هيف نينءاطلادنع تا نيثل ايس ناك ام تاح ودةهلانم هيف لخدب

 راكتا ك رهظا 1 تعع> اا ليعءامسا ىلع راك ٌُر <: غلاب رسال ناكو تت ارادملا بو ناك

 دو>وال هنان َْن |'ريملا ّق ىخ عدلا لوق 01 نئر دو>حوب قد_صر هنارو ىبرعلانبا تاالاقم

 دنا 5 نا 0 ىو هل اصل ىلع ناو مهو 4 0 رو ةشارق لدحر 1 هنا 0 و دل

 ىذ 5 رقع ل ثري اهلام 0 ةضرالا 00 أدق اهذل ود 1 >ىف 3ك ىلا ةعاعقلا ا

 قود ركل 1 بيطخ ىربونلا دجانبد# نب لامكلا د لضفلاىبا ماهآلا حرشو انه

 لن هللاذيع ىبأ ةمالعلا حارتنو هذ عضاوم حرش وهو ةناعافو نيءيسو 0 /لا/ 1

 رجلا ءاممو ةئاماعغنيعبراو نينثا م65ةنس' قواللا ةدريلاح راش كاملا اسلتلا قوزرم نأ

 هرج كا كعس نب هللا دبع 5 ردقلا فر ,اعلا حرش و اذا لكي لو عا ىسملاو مرا

 تعم ةايعماو ثيددح ةعول 0 وكو 60 0 6 0 هرمصتحا م ىلع وهو ئكلدتلا| مملاب

 ءانتثاىلا ىنامعنلانب هاربا نيدلا ناهرب حسشو 5 و اهلام ةفرعم انهتاغو سؤقنلا

 ىزصملا ىدج الا فلخ نىلع ند# اقبلا ىنا ملا حرشو ههزلا ام فيبملو ةال_صلا

 عسل ةب٠ نا نايهش روش ند هلا ءاددا ناكو حوز“ ريبك ح 0 وهوةشدملا 0 ىناشلا

 نيجولا قيباخ زرت طي_سولاك هلهجدنا ركذ 21: دوجولا تجاولا هادا هلوأ ةئامعتتو
 2 ركبلا نيدلا لالخ حرشو ىئيعلاو ر - ناو 7 ركلاك نيرخأتملا 0 م مز طم.سلا و

 قولا ىفاذكلا ىطدلا دغ نبد# نيدلا 0 م ثلا حرشو ةنس قولا ىفاشلا هءقفلا

 ل عا 2 رلاادءع ندلانز ةمالعلا حرشو هئم ةعطق ع ةنا_عسلو ني. ةبوو 0

 بيتارت ىلع هيئر ةئابععت و نيتمو ثالد و08 ةنبس ىقوتملا ىفاشلا ئسابعلا دجتانت نحل

 لاثم لع ءانو ريد لا نبا لفمءاضصم لاو:مىلع هتحاسد ىف لاقأك هءض وذ تع بواساو بد

 قفاؤ نم اع معي اقور>وا افرح ثيدح لكءازاب هثداه ىلع اقار دداسالا ند ةدرد>»و دعماج

 اياب هنم باتكلكزثا العاج ةسجلا بتكلا باصصانه ثيدحلا' كلذ جارخاىلع ىراذلا

 هل ظرقو !هحرشل ايزاوم باتنكلا شماه ىلع اهتئوب ةبرغلا تاملكلل اعضاو ةبرغ حرشلا

 هللا دنع ىبال مارا ناجرو ىرغلا3 د رلاو ةومذل ةلا ٠ نب رلادبعو فقتل سن ىبانب ناهربلا هيلع

 ىلءوهو ةيامعيس و نيسدعو ىدحا ل ا سلا هع ٍءرهفلا د.ش رن 5 ع نيد

 ىهو ةجّرلاو ثيدالانيب عملا ةدهملا ىراخلا ضانغا لحو هلءكيملو باتكلا باوبا

 ل 2 3
 مصمم هس صم لس يسع سس



 ما 7

 ميلا نم مهم 0 لقش | : يعل 2-0-2 0 "ارح نال رك 8 ءالضفلا 00 ىكحو ةبوجالاو

 تكرتنكلو هلبق هياعتفقو تنكدقو نيدلأنكر حرشنم هلقن ءىش اذه ةهدب لاقف هريغو

 اذاو لاسرالا ىف اهغارف دعب ىعتنم تيشخو ةعطق هنه بتكاما مجمل هنوكل هنم لقنلا |

 0 0 0 لن لف ا ةلابو ىهتا كاذزم ءيذب ةمطقلا كلت. دعب علا ملكش

 دجا نيدلانكر عشلا حرش اهنهو | رج لهو هفاؤم ةايحىف ىرابلا #ح ه5 سس نال

 ةكذد ىذلا هدو را و نينامو ثالث الم+ "فايت ي ,عرقلا ناؤملادرع نب دحنبا |

 ل رد ندع ندلاردب ميلا 22و انه ىيعلا حرش ليصفت نع تاوذاق نحنا

 سد 2 حاس وهو هدام و نيءساو ؛را اقنع ةنيبن قوذملا ىعفذشلا ىةكررلا اهل هللا دبع

 | بسن طبضو هضماغ بارعاو هع حاضيا هيف دصق لا ماعذالا عام هنن دا هلوا دلعىف
 ةرابعلا زا ا عم اهحخوا قاعملا نمو اهدصا لاوفالا نا يسم نوعا 4 0 2 مساو |

 رهاظ ثيدارثك انال ح ورثلان : اممم الا لكي ىئنغت ةمعلا داك كباوف قاحلاو ةراش الاب ْرلاو

 | ةقيلعت ىهو روك ذم رح نب ظفا- ع ا! عمت. ام و لاق .اذك ناب ىلا حاتحال

 06 فردا لبطا ىدادخاا هتلارصت ندحا ندلا تح ىطاقلو ل لولا

 ندع نيدلار د ةم العلا ح رش اهنهو 1 "لا 2 اع اضا 0 20 اع ف ري ١ را و م را

 دنا هلوا 000 اك ودع دك هع قولا اكد كى

 مظعأ ةيودنلا : ران د َّق لعح ىذلا هلل

 ا بارىعاو بي ع ىلع ى وتد عضاو# ود مهاب اوناىلع هقلعو كح :هبا كول م رفاخ نب 5-- نا

 رخآىف لاق نكل فاؤاا هلقن ىذلا اذه هحرش ةجابد ىف ىئيمامدلا ركذ.مل تلق هنو |

 م٠ داعلا انرلثلا عون رهط لبق نملا دالبوج دير فأل اذه ءاهتلا ناك ةعدق ةضهن

 كان رع نركب ىا ند 0 ديىلع ةئامئامثو نيرسشعو نامث 878 ةئس لوالاعبر

 قاودملا ىط ودل ركب :ىبانب نجح رادع نيدلال !الج ظفاملا حرش و ىهتنا ىف فاقذلا ىودلا

 مج ولا ةاعد 2 ؟رزلا جنت نم بيرق فيطل قيلعتوهو هنا يحسلو ةرشع ىدجأ 61

 نيدلا يم مامالا حرث ومتياواضبا عش ملا هلو .خ ذك هللا لوح تدعاهلوا مك 0 اىلع

 ىلا هلوانم هعطق حرشوهو ةئاقسو نيعبسوتس 01/1 ةنس ىفوتملا ىوونلاف لش نب يح |

 مولعلا عا اونا نم سنافن ىلع دسم الج هيف عج هنا 52 م ناعالا تاعك 2

 | نيءبسو عبرا 1/2 0 1| قشمدلا 0 رت نب لي اع نردلا داع ظئاطا حرشو

 تتحرى دوب لجأ ننس ن نادي ع نيدلا ن نسر فاشل ح رسشو اضااهلوان م هعطق حرش وهو 1 4 ا

 معقم د م هل ا ند هعطو حرش وهو ةئايعسلو نيعسلو 0 سجح قم 5 قولا لد

 0 [ اهم رجاتم تاق. .طىق دضنملا رهودلا حاص هلاك ا 5 اتا ةلاو تلق رات 1|

 ةثامامتو سس /م١٠ه 2 ىو: -لا ىناش :١ ىئئيقايل | نالسرنب رع نيدلا جا سس ةمدل ع و ٌ

 ئرالا 0 أ را م را كح عللإ ا م دوهطق حس 0 و ا

8 2 ' 

 0/0 ا ناطلسلا هنلا هنا رك ذ لل ةدانس



 | ةمئالاز٠ ةعاج اهةكيمت ةساركلابةكيف اًعيشف اًئيش هطخ بتكي راصمث حرمتلل دعولا هنم |

 نيدو عست 809 ةنس ىفوثاا ىغارما نيسحطلا نيد محفل اىبا مشل حرمتلا اذه ضضخخو |

 ىيعلا دج-ا نب كك دمج ىلإ نيدلاردب ةقراعلا حرش اضرا ةروهذملا حورسشلا نمو ةثاءامو |

 لخدال هلأ هيف 1 ا نيدلا ملاعد هوحو مجذو ىذلا هلل دكا هلوا ىراقلا ةهدع هاعمو ا

 5 رولا هنم لقد ثري ىرابلا مف 0 ةئامتامتو نيعبراو مس م51 دنس ىلوالا |

 مناقب ل 0 0

 ندي ل مالسالا خش ويدل طفلا حرش 2 هش ع انعأ ا حلا نم

 ءاز>ا ةرسثع ىف وهو ةئاعاعو ني-سجو نيا م69 ةئس قوتملا 0 - نب ىلع

 لا ىدهلاب مدا الك رودص حرش ىذلاهللدخلا هلوا ىراي لاحت هاعمو ءز>ىف هتمدقمو

 ا كاوقلان د هلع لش 6 ةذاردنااو هنرشو ىراسلا ىده اهاعم لوصف ةرمع ىلع هتمدقمو

 ثيداحا قرط عمجي زاتمادق و اهم هفص ءنع ىنغت ةيهقفلا كارفلاو ةيدالا ةاكنلاو ةشدلعا

 | ةرركملا ثيداحالاىف هتقيرطو ابارعا واح رش تالاقحالا دحا ميجرت اهضع نه نيبتبام رىتلا
 ناكملا ىلع هحرش قام ليحو هيف ركذ ىراخلا دصقع قاعتام عضو لك حرشي هنا

 تالاخعح الا ند هريعوا بارعالا ىف هحوالا جلا 6 < هل عشب اعز اذكو هيف حورشملا

 ا سحأ اذهب كيلا هيلع نعطالاع تَذ 00 0 ا عع طودىفو عض و ق لاوقالاوا

 | ىلع ةئاماعو ةرع عبس ماال هزس لثاو ا هف 5 ات ءادتا ناكو ةعالاز 2 كفنال

 قرد رة اعاكو ةرقع ثد مك اهنحف معد داعىف هتمدقم 3 دعب ءالمالا قدرط

 سطح 0 ةماعلا ةءارش كلذو عوبسالان * 8م ا ىف ةثحام ملا عم لصالاب 0 ل حل

 855 ةن-س بجرنم مو لواىف ىهتاناىلا ررحو لبوقدقوالا هنم لع كال رفسلا راصف

 هفنصم لع متو هناذو لالا هتلب ٍض كالذدعي 00 هقطاام ىوس ةثعامو نيعبراو نينثا

 قهوجوع.لاو جاتلاب ةام-لا ناكملاب ردانالا نيإسملا هوجونم اهنع فاتن ةيظع هيلو
 كانهو ريخالا ساجلاىف ثئرقو ةئامامثو نيعبراو نيذا 855 ةنس نايعش ىتث تيدلا مو

 و2 ةروكذالا ةعلولاىف فورمصلا ناكو ىربدلا دعسلاو ىتانولاو ىناياقلاك ةمالا ةريضح

 قافالاؤف سثتناو راند ةئاثلث وحك: ىرتشاو باتكتسالاب فارطالا ولم هياطفراند ةئامسج

 دزا و ءاز>ا ةرسشعىاضإ ريبك حرش وهو ةثعاعو نيدو سج موه ةنس ىونملا قنا

 بئارغب هاشم ضعب نم كانه رفظ باتكلا اذه هيف يصتس ةئاعاثلا ليق ةيلاعثلا ذاليلاىلا

 | ندعو ىدحاىف هطخ وهو هحرش رصملىلا داءالا مث باتكلا ثاذب ةقلعتملا رداونلا

 را واى هفيلأتف حرشو رهزالا عماملان هان رقلاب 2 راح اهأغنا . لا هت ردع ادلح ا

 ىداح ند لوالا تلقا فصن نم 5 3 رفوةئاعامت ونيرععو ىدحا را بحر 0

 ديعلاع .هلوطو عضاومىف 22 يعلو هل هدمزرصم نذان عّوح ناهربلان 3 هريعم سا ناكو اهلايكب

 نءابتو مالكلاب ةاورلا جارت نم لكدارفاو هما ثيدملا قايس نم هفذح رخح نب ظفاحلا

 ا ةلئ_-الاو مَن 2 53 كاوفلا 0 ناب 0 قاعللا و بارعالاو 4 تاغلاو باسنالا أ



 أ ناما ىل اع هسا عم 2 مضض وتو 0 جورش ندو ناعد ىلع كاكا دصا_ةهنم تاخانم |

 ا نيعست و تكررت ادع 6-30 قولا ىنامبلا دج ان ةكاوصرر نيد'الالد ىاطاغم حر رم خل أ

 باقلاو لدرلا ءاعناو تاياورلا طدضو ةديعيلا ةيو#لاسيراعالا ه-حوو ةيوغللا ظافلالا |

 | نيعيعو سج الاله ةنس ةءركملا ةكم هنع غرفو ةيفاتملا تيداحالا نيب قفوو ةاورلا |
 | هنال لقلاىق هر ماه وا ىلع ديقم حرش وه و 5 :ءاكلا رردلاىق 0 نا خذاك ا لاق نكل ةدايجبس و أ

 ع هاععو رديلاو ىرابلا ع مال ترحل

 0 قولا ىفاشلا ن ١ قلملا 0 نير 5- نيدلا حجب أرسم مامالا حرشو هطخل راثك ءا زحا أ

 نود

 | ءالع- ظفامألا مامالا 00 تاداد 20 هئصل ىلإاوهو 4, 2 نيعيراو سجح 7:6

 الا و نتا ايف ا قوز ىاطلا ىربصملا ىلا 8 نب ياام نيدلا

 ا لاق ىلا | 2 ند ظعبا كلا للدخل هلو وا لوقناب حرس وهو حيوأتلا ىاوس ريم 5 حرش و هو

 | هن اكو ّلثما تاقيلعتلا 2 كو دا فارطلا ميل دقوا تكا وكلا وح
 ا
 أ

 11 02-- والا نامركلا كعب بشوت نيد ن.دلا سف ةيزلعلا حرشو ةثامعبسو

 | ت55 كاوقلا كنار يك عماح لوقلاب روه-5مطسو حرش وهو ةثاهبمو نيتاقو تس

 اهشاتدو منا لئالج انيلع مذا ى 11 ل هلو ىرارذلا تي"اوكلا ءاعمو سارقلا

 اهرثكاو الن بتكلا لدا 0 راكلا تاثكو مولا زضفا ثيدحلا اعنا هيف ركذ لا

 حارسش اكيك نع راضو هب قاعتام صعب كاد ل شم حسن هل سيل و ا-طيضو الي دعت

-_- 

 | 3 قودملا انف لا 01 ىغ نيدلا ىق 5 هدلو حرشو يي ريعان الا هذخاي مل

 نءهلهحسامو هربعو ىشكر رزلاح سش 00 4 ءلا فا اضاو نةلملا ن احر شو دما م رم ند هيف دعت |

 ! ةياعقوهو نيريملا رغاو- و نيرا

 ةجر كندانم ا انر هلوا اداع نرد رف ريبك حرسذ وه و ةثءاعو ميرا 865

 0 0| كدر كف ةمدتما هيفا مدقا لا يللا ىاوت لق ىلامتو اتقن دج :3يلا
 لع هكدا عوامل ناو 2 دك وك وش داككو كيدحت لكف ماسك ةرشعوت دوضقملا

 ١ هر>اواىفهنم دعا لب اواىؤ وهو رخ نالاق الي.ل5 هيف دازو باعتلاو ىاطلغم مدت حرش

 نب د هللادبع ىبا نيدلا س 6ث ةمالعلا ع حرشو ئهذا ىرذدل .ليلق قابلا هقصت نه.وهلب

 وفو 5 0 نيثالثو 7 ىدحا 2 قولا ع هادا ْئ وافر ا ىسمو» ص ئادلا هع

 خا جك | عماط | كاىلا دشر د را 3 جملا 4 هزل: وام ءاز> | ةعيرأ قى 0 حرش |
 شح
 ل 52 مع هنأ هيف سب د

 نعو هيلو حا_ضاب ى زا. حقنتلا 3 9 راصت هاي ىنام

 مهارا نيدلا ناهرب 0 و هتوءدعبالا ضد ِ را م ةعدتم اضيا هلودعا

 هاعمو ةئاعاعو نيعنراو دا 5 1000 و ىلا 31 طب ميمأل ف و رعملا ىلحلا د# نا

 | حرثلا ادد 0 0 اوف هيشو نبداحىف 1 وهو ّح 6 اق مهل ىدعأ| 3 م

 (طعدلا اذكو ةئاعام و نيع.سيو عبرا مال هنس قوما 3 2 ةيلماكلا مامال

 2 د لييرارك الا ةعم نكد امو ةددك رسل هلا نطام تلح ناك 2 ناتفاخلا هم

 ( حفلا نم )



 5 -ه جاز
 هلل قام ىلع اذ كاد ةاطا 0 - نءالاق ىريغ هيوريدحا جاف 35 فاا نوعست هفاؤم ن*

 مج ةةنس قوتملا ىودرلا ةليارك ن.ىلع نبدح نب روصل» ةاطوا نينس عمت ه دع رخأتدقو

 دقو هريدعو 3 أمننا هئاعارج 7 روم هنع ثدح نم أ وهو ةئاغلثو نيرذعو عسل

 اهمدق هدد رخاىف دادغب ىلماحلا ليعاع# | نب 0 ىراعلانم 0 هدا ماع

 نب مهاربا منهو اكحاف اطاغ روك ذملا ىلماحلا قبرط نم ىراخلا مج مح ىورنم طاغدقو

 نيّدامونيعبرا ؟٠1 ةنس ىفوتو ةزاجالاب اهاور هرخآن م ةعطق هنم هلاذو ظفاملا ىئسذلا لقعم

 تيدح ةئاثلث ىربرغلا ةياور نع صقتنت امناف تاياورلا صقتا مهاربا ةياورنالبق كالداو

 | نع هءاورو ىراخلا بتك هناف ىومدلل اديلقت كلذ اولاق امنا مهتف تفريغ !ذهن رح نبا لق

 ناككلا عوار هناوا 0 اخذ هدعب ءاح ندلكه دلقو هللا عجم هنع تا ىوبرغلا

 غلبف هودعف هورب إف توف ىر راخلارخآ نمدناف ركاش نبدا ناالا كاذك سيل و ةيانعلا هنهلو

 5 داج- نم رك لقعم نا تافو لي رغلا هباو نع ةصقان هتاور اولاقذ ثيد- ىتئام |

 ىف قولا,ىودنلا رك اش نيداج مهنمو ةيفلا ةيشاحىف ىعاقبلا ه ركذ داج هلاؤرق ولعت او

 نكسلانيىلع ىباو ىدخرسملاو ىلةتىلا قيرط هتاورىفو نيّدامو نيعست ؟٠8ذاس دودح

 رخآوهو ىناث 0 قارا دجلا ىباو هيويش نب لعواو ىرورلا ظفار ١
 ْ اثندحو امد 3 | عماطلا حرب ةع 2 دقق حورس امو د ىربرغلانع ثدح نه

 ْ ىباطخلا ىتدنلا باط> نب مهاربا دم نبدجا ناعلسىبا مامالا حر شاهنم اح ورش هلاوفاضف

 هاععو ةفرش تالطاو ةفرطل تان هيفا قزاا حرش وهو 5 عدو ناع "14 ةنس قوام |

 0 - :. ننسلا  ملاعم" فيلات نع غرفاملهنا هيف ركذ خلا منملا هللدلا هلوا نتسلا مالعا

 | ىناطتلا ه ركذ ملام حرشنل ىو 1 مامالا ى ةعاو داع و باحات اح رش فنصان ١

 نيتلا نبا نع 1 وهو 0 دهس دج رفع> وأ اذكو دنا ه وأ ىلع هينا 2

 هديل ِ تالمألا حرش ضد 2 | د | 0 وخو 0 ةرفدىبا نب تبالهملا حرش و

 ب رغتسملا لثاسملا ىلع 5 ,و>الاربلا ديءنءالو كئاودد 1 ةذار و طا راانب فلخ نب د هللا معى أ أ

 | دانزلاىبا حشو هيلع ةبوجا ةدع مز> ندحىال 0 تاهملا هثع لكس ىراخلا نه

 | ةنس ىفوتملا ىعلالا ىبرغلا لاطب نباب ريهشلا فاخ نيىلع ن.سملاىبا مامالا حرششو جارس

 ١ نسملانيرع صفحىبا حرشو ابلاغ بات لا عوضوا ضرعت ريغنم كلام مامالا هقف هبلاغو

 |. ىوحتلا دارو نم رع نب د نب دج | مساقلاىلا حرشو ةنس ىفواملا ىلبشالا ىزوعلا رعنب

 ١ ىسمقافسلا ءايلاب مث ةانثأاا ءاتلاب نيثلا نب دحا ولا دبع مامالا حرسشو اد> عساووهو ةنس ىفوذملا

 وهو ةكس قولا قار دا رينملا نب 01 ن.ىلع نيدلا مدان مامالا حرسشو ه2 قرد

 | هاعم جارلا ىلع مالك اضيا هلو لاطبنبا حرش ىلع ىثاو> هلو تادلحم رمثع روكقفارلا

 قولا ىدنالا هللاديعور لوف نا يدع 3 ىبا حرشو,ىرالا جارت ىلع ىزاوتملا

 ةنس قواملا املا ىلملا ريس:نب روتلادبع نبا مركلادبع نيدلابطق مامالا حرشو ةنس



 وهم ةهدنع ليص# أ هنوكلو | را._صتخالا اًءاعم راو الودوم هضم رخآ عض وه ىف دحلاولا

 سدت هي او عا طنا وا فعض هدانساى ناك اع . مزحالو اك رش ىلع نكي

 00 ١2 ال1 تان تلالا اذه توصل 00 ير تر زكا

 عمت ةمرك 1 تاب لاو هقلعملاو : هف وق وم ا ران الاعتتااو ضرعلاب روادملاو اهل 2 ىلا

7 
 0 ةءعدقع 0 ا كداسع ا قلعلاو 0 وعام هعوض وهناناب لو هلجرت كالذ

3 
1 

 نوعي._سو 0 م 5-5 ا و فال 1 ةعب_س حالصلا نبا لاو هذداحا ددعاماو مز ىر رايلا

 انكانان رخن ا دقاكلا كلذ بقعتو هلضفن اهركذن ىووتلا هعتاو ةرركملا ثيداحالاب ان دح

 هن رر> امىلد تا_ءءاتملاو تاقلعلا ىودش 0 هذداحا 2 لاق دنا هلصاحو كلذ 0

 ثيدح امإا 2 0 رد كلذ ند صلاخلا و ب 3-- نوءسنو ةههدس و دولت و فر 0 هدنعباو

 ىممو ةعوفرملا ةقلعملا نوتملا هيلا مضاذاو ناثدحو ةئاقسو
 قيلاعتلانم هيفام ةلجو اًيدح نيتسو ىدحاو ةئامعبسو ثيدح ىفلا صلاخلا عوج راص
 0016 ل ىلا نرالا سد سلو رركم اهرثك ]و اندح نوعي راو دحاو ةئاقلثو. فلا |

 ىلع هلاو تاعباام لانه هنفام ةلجو اًثدح نوتسسو تئامألا رد ور واو تاكل

 نر فاك هع 5 هد فرح نوض رإو ةعيزاو ةئاقن تاور فالتخا)
 ةثامدتك ددعو نيباتلا لع تاعوطقملاو ةراوصلا ىلع تافوةواانع اح راخ اندح نوناثو ظ

 نيذإا هحناشم :دعو لياة فالتخا عم اباب نوسو ةئامعبراو فال آ ةثالث هءاوناو نوةسو

 ه1 تاولارز) هميم يعكلا بادصا ةيقبك رهنع ةياورلا عقتمل مئاشمب اضيا درفنو نوثالثو

 دعب اهلضناو مالسالا ا هلاضفاماو دانسالا تالت اث ذدح نورشعو ا هل ع 3

 ةءاغش واعز نود رد ةنمزن متو ساتللباداتسا العا وهو 000 لاعتو ةناكش دزلا ناك |

 ا © دل د نر قفار ىف اكو ةتاجلادلع ىتاتمأر:لاقدتا يراضلانع يوري!
 ال11 ل ىذا ويك تدكلا هع تد تنازل لاق , نيربعلا ضعي تلأ_بف هنع بذا

 نيتمكر تيلصو كلذ لبق تاسدغاالا امدح ميلاف ف تك اكل و مجيد عماجلا جارخلا |

 ىندباعف هج ةحلعج و هند ةرندع 0 5 ثيدح 0 200- وك نم هتحرخ لاكو

 ءاءموعص تق و تءلص و ىلاعت 'هللات ر | ُهدح هيقح 1-1 لاك و ىلا عت وهن مع هللا نو

 ىلساستو هتقرعد فراعع هلعع عفر فلا ند ارد تل 0 راقل ىعد دقف ةوعدلا باح وه

 ىراخلا ته ىربرغلا لاَقف هتاوراماو دتعقرو ىلاعلا هدم ل مرك اف عماجلا اذ هذدح

 | قلعت ل 1 مص وهام هدو 0 م ّق هداروت مو : ةركاذم نوعع وا هعاعمىق ككشوا

 | ل و ت4 ا 1 مق م ز< هلاف تافوق ةوأا اماو تمد وهام هنمو نسح وهام هندو هطارش

 أ انما ان ددرو ام عيمج* ال ني وا اهو قلل لداكساللاو تهاذملا نم هراةةعامل ةيوقناو

 03 . 5 30 - ع
 ا اذدح نو.سسح و هةحيسلو كد م

 ٌ ةعيراو 0 مهم هاف دق ند ددعو نوناكو ةعسل و ناعم هيف مع عر

 507 5 هيبكرالو تح 0 ءاحلا ميك ن را ةرج.دانبا لاقو
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 ايتن يباوجلا ن->: 59 '
 ا اع ذذذ زذز ز ز  ز ز ز ز 7 70

 در وااو م كيف ا امغعب قو ا نر كا 5 3 0 تعىو دحاو ثيدح اهضغيقو أ

 5 د |[ ملا ] --

 | هيج ول ريدقت ىلعو ةرلؤ* ىبع اهنا 0 1 ةلعالام 00 000 عال امنا

 ئه ع ل اع ل و |,« دقت ق تيرالو امه ا راعم همر 0 (هرلع كذا م ا

 تل *نداح الازد ع مارنلا اكل ل مْ هل-*ىف ليصفتلاو ةاناثيح 3 صا انعدا عن كدب

 قد 4ةر 8 ةريأ هذآ لع 1 كو انعم تقاد *ل| ويهقل 8 راو رك ةكتلاو 3 هيه ذل ل كح

 0 كل اه ري سفن ىل | تا 1 الا ّق كالسو ءاكحالا تايإ اق ىن ةعاو مها ما باد هناوبأ

 ء نالف هلوق 0 رصتقاو تطل[ دان دل 1 3 باوبالا نم اريثك الخا مث 6 ندو ةعيسولا

 كلا 0 امل هدرويدقو 4 نا ريغ نا ركديدقو 0 و 82 اع ىلاعت هللا ىلص ى ذلا

 ؛5 ثيداحا هءاوبانم ريثك ىف.عبو ابرق قيسوا امولعم هنو 1 رداد ةهد

 ا ءارذلا 1 0 قرر ,ةلادنع ا ءذلا | هلصا٠ ا 52 هلا نيراتعلا لاح رىف الا

 كللذ ضعي ل 8 اهل 2 تالا ىذ ع تبرأ مجارك امم ةدطيبم ءانضاو مل ا

 مروا درو يقكلاو ىدخنسلاو ىلا ةياور نا كاد لع لدباغو لاق نحعل كا

 ىار 0 تا كالذ اعاو كح لبعا 0 اهو سا ما مم ل مدقتلاب 2 |

 لوق قو كرداحا 06 سي ناتاصتم كالذ ند كا نيتجر 0 كن كلذ نيدو مهن 0

 00 .”رمآلا هيلع اريل هنآ تيرالاو هقلو# لع ىرت ةباتكلا نا كح 2 كن تا

 ة نورك ةرهاظلا# ةققو ةركااظ نوكودم تاونالا تارا ا

 منار وم 70 ا ظفلب مريام |ريثك وهانعب وا هضعب وا هلج را ظفلي ن وكتدتو هدروبامل

 0 50 محل أ ثيدحت ىو ىلا دو اظفلب جرام اريثكو عئاقولا ضع صاخب لا
 ىدؤبام بايااىف درونو ةحرلا ىف ا رص هط رش ىلد عج ا ىذا تيد طفلا ناوإ

 نطل ع 0 تاكل اىف حمل لوقب هن'اكف ىنخ ىعأب .ةراثو ةران زها ظ أب ءاع

 نم دمتعا ةقيتدلا هذه نع ةلفغللو هجحارثىف ىراكلادقف ءالضألان ن٠ عج لوقىف رهتشا اذلو

 لوقا بدة هاكأو ركقالا كري دح ده اتن ةلطابو ضيدت الب بابلا ارت هنا رظنلا نععمل

 | م-_سو هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلاربت نيب اهضيب هلا ىورامل ةدرملاهذه تغلب اعاو راصبالاو

 باوبالاىف هثداعاو م ثيدحعلل هءياقتأماو نيتعكر ةجحح رت لكل ىلصي ناكدهناو هربنهو

 هرطتقل ىنعم هئم جار خعسإو رخ داتاسات تاب لكف هبل دتسإو عضاو» نى تيدا ركاذي ناك هناف

 ند هدروب امناو د>اواخفاو 00 ان نيعذ وهىف اش .دح دروبالق و هيف هجرخا ىذلا ب اكل

 هراص:ةااماوا ذدحن ورع و ةثراثا داعم ادعم وأ كنس نيعض وه اهرك ذ ىتلاو ناد ىرخا قة

 ن6 ا لاغلاىف كلذ هلعقبال هنأف 0 عض وهىف قابلا ركذينا ريغ نع نآملا ضعب ىلع

 0 ا ىتلاةلخا ىلع سص:ةيف هعف رب مكه دق 'ىشديفو ىبادحلا ىل- افوقوه ف ذحل

 اهدروف ةفوةودو ةعوفرم ةقاع هم عض وع هل قاعت المنال قايل

 ةرانو ركذبو ىوريك اهب موزجريغ ةرانو عيكتلا ركح اهلف لعفو لاقك اسهبامو رحم ةراث



 رج ابان نورشعو 4 ل 5 لك ماسقا ةعلز 0 ١ عه ة.الءلاو 000 1

 روصأ» ا اذا دلل 2 ءاع دلا عماج م ل 2 ءل '|عماج ري

 نب ىلع ن_ملاىبا نيد'ارج ة.٠العال قطاملاف 0 ل

 ودو ا نعل ىلاوت ىلع هللادجا هلوا اس رقت كاس و نيسج 568٠ هلام قوتملا 0 0

 تشنكلاب 2 حرس هيدعو 0 هنع كتل ثي# هع ررثو هوك واح ماغع تاع

 ريزولا هللا لضف ا ه>اوخ تافاّؤوم نع ةرابع وهو م ىديشرلا عماج م

 لضالا نكل طقق هحرات ىلع اذه قلطيدق و هركذ.راملا هذرات اهنمو نف لك ن» لئاسر ىهو

 ءاز>ا ةرمع رك 0 تاض'رعت هيلعو ماظع دلع ىف هتاردقو هتاقأ د ع ةنوكا

 ىف ةرك د 5 فئاطو هححانو هظفالل نيعو نيرا هزاك ةعردم وب اهمنواوإ اكن تحكتسا

 ام 535 2 6 5 سئاعلا نرقلانايعا نه ىدرو ملا قبدصلا رهاط دم ىرت مه: ريسلا عءاج - هلوا

 ا حورسذلا عءاج وح ةكاحكو اح هدو ةمدقم 1 ت؟ترو داك ةالو ضع هقلا

 د 0 ! || 2 1 ب . - 3 1

 ا ا مامالل ى راع 2 رووعخأا هه 5 أ عماج 06 ىناد هيفسدللا هموظنما

 ةاطو ئاسجلو تامل 5 2 _- قولا ى راعلا قعملا ل ريعءاوما ن د هلادبع

 حرش ىف ىووالا مامالالاق راتىلا بهذا ىلع اهلضفاو ثيداحاىف ةتسلا ا واوهو
١ 

  0را نارماذم ١ و 0 ناك 0 1

 نا 2 د لو و كاوق ع رع ةكاو اك اخ 00 ملا_راتكو 0 لوب هلا هعمل ضهاقلتو

  2ىذلا راتخاود ميج هلال تك تيدتكا د [ع ىف رياظذ هلر سدأ هنا فرتعي و هيد كدرقحما نك

١ 

 ند 0 نكح ا ةءلعب ف ىلع قَد 3 تاك احر ناا | ,ىيط سس نأ 2 روم  6هل |

 ا ادعاصق نانوار ىباوكال ناك ناو عواط#» ريغ 7-5 0ك نوككو تاع نيب فو | ريع

 لع ر وها وما ر>1:ىوارا كلذ ىلا قيرطلا مد اذا كا از 8005 ا ناو ند
 ا ٠ ١

 ا ىلا عج رام 3ع لوم 0 2 ليضف ن هب زراغملا ضع ن 1 ءالقنامو عر 0 5 2 دعت

 أ 007 هطارشالف لاصتالا تكنح خود هناحخ رامأ تديرتااو عدوأا هدودح 0 2 طحن 5 0
 ا - آم . 2 م 0

 م هنادح ر امأو ةرصداعملا قاطع سم قتكاو ةممواو هع قىرورن“ب ءاقل هل دن دق ىوارلا

 لاجر نم اددع رثكا جسم لاجر نم مهف ملكت نيذلا لاك را ندلف طضلاو ةلادد كا

 احد

 .٠ ١ 2 ب 3 . 85 2 7 1 0 . 1
 ا قولو ذوذدشلامدع تمد نم هياعحر او 6 جارح! نف 0 ص 00 8 ىراخ

 معا]
 ا عقاو عاج الانا لعدقو ىرخا ةهج ند 5 را م اهعيج ناذ 6 اعوضوم لسا حدشال

 اذ رالدلا لاج- الا ىلع كاذ ن2 "فا دكا و ايعاع نق امر معأ دنله ءااو ل انو قلاب 0 507 قلت ع

 | رب رعلا يور دقو هد لف هو ا هر هما لع نيعشلا رؤيا

 دقو اذه ِظ اذاؤ 11 ةلع هلنإ كك راسا يلكف هعرز ىف ل قاتك تص ىع لوب م

 ارد

 ١ اهين 8 امهعلع د ىلااماو 0 ىلع دعس انش | د دع لكأ تح 51 انم ىر ملا ع دقت اذ

 أ :ناكو هتعص تدنو ىلاعت هللا ترك انا دعبالا ةدح مي“ !! ف تلح ااه لو هنا:ئراشلا وع



 ؟51 و ملا - و 0

 عماج م دنا ممساو نيعبراو كل ا 0 او 8 00 0 5ك كم

 رهشىف هديوستنه غرف ناوردلا تاعك ند ناو تلاثلا د|ع ناطاكلا لرد ناعا 5 معزلا 0

 نيسشعو ةسخ ركذو كواملامأ ءايدنالا دف رك ذ ةثايعستو نيناو نيا هج ةنسناضحر |

 عماج رمح قمبلا لضفلاى ال 4 حراوالا عماج م اثاب دم وزولاىلا 0 كلود

 ةرسثع نا# ال18 ةنسىف لوتةلا ريزولا هللا ل ضن نيدلاد.ثر دحا ودخ ىمراف - 1 اك

 ناطلسلا تام ضيدنلا فعرشاملادلا هيف رك ذ هدالو' و ناخب :> ةلودىف ريبك حران وهو ةئامعبتو |

 لاخ داو هماعاب هاف د هدنبادخ هناكمدداو سلجو ةئاهعبمو عبرا ٠,7١6 هنس لاوذ قف نأ راع

 اعماح لعجي نانو فانصالات اقيط و اهلهاو ميلاقا لا لاوحا قاحلاب اض.ارماو ناونعلا ىف هعسا |

 دادمالاب ىرفلاو نايدالا خراوت بانعصانم همكح تحت نه ىعاو 00 :كقام ليصافتل

 بتكو باجأف كالاملاكالاسو ميلاقالا روص بات.” اليذم هلجي نأب اضنا ىم'و ىهتن نم هلا ظ
 رخآ -لعىف تايفولا ةصالخ ركذو د'ع ىف الصفم 0 0 كتل ةلوتلالا ولا

 لو الانبا ىلءوهو ناز 1 مب 4 لآ ا ردا ع - ادا هث 21 ىلع بترو زبي غل راب موتك قع

 ىلع وهو 0 نا 5-5 وداختوا مساي هيد "اف لوقلا ىف ىاثلاو م هدالب و ةلارتلا رز وهظ ق

! 

 تاقةبطو ءافلطناو ءادن الا خيرا وق كاورتلاا ع ىلع ىناثلاو 5 لوألا اع نيباب

 تتاكلاد# ريل ىرت < حجراوتلا عماج 1د- ه6 ريءاقتلا عماج لمح ه4 :تيعزلا

 أ 0 لها ن؟ موق لك ءرانو يعي 2 ٠ 0 للا ذآ نك ند فقااصالاو وامل

 ئمتنا ملاقالاةروص ىف ثلاثا. جترفالاو ةدحالملاو لبا سا ىنبو داهو ريعشكو نجامو ١ ظ
 مههاربا قاما هيي ميلا ا ندملا لع درلاو نيدلالودا ْق ىناخاو ىلا عماج ا أ

 ةئايعبرإو هر ناع 4[ هنس رواشت قردملا داتا راذلا ىفاخلا قئارتس الاد سا

! 
 تانكاوهو ىرادلا ن 3 حج راادبع نب لك جرفلاىبال ا 00 2 ار مح م

 ا ى واحلا مماج 1 ةرذعلان ال - 0 عماو+لا عماج 1 تع اع 020 جشم 0

 و ث.دملا عماج 0 ا -لا 0 ىعا كل بهذم لع 1 هم أن قرغت

 نب 0 ىبا نب دجا نيدلا عيدبل >5 ,زعلا هللا باتك مولعل ئراشل زيراحا عماج ] ا أ

 ععاج 2 3 و نير عو 3 56 ةنس ساوبسأ|دود وم نكي وزةلا باهولادبع

 ىمراف وهو قوعلا - نيدلال 2 د6 5 ا تاياكدلا عماج 1 < كَ ىلا |

 هاش: ناب فقورءلاد# نت 0 لضافلا هلعن 8 ند ثالاا ماظن رزوا دعج

 ديفا د عبرا 512 22 قولا عاذلا قاحت انال وم اضيا هلقنو هل طعم“ ناك نيد

 نيعبسو ثالث ةلال# ةنس قولا لالج نب ملاص ىلولا و نا دع ناطلسلا هدانرقل
 ىرردم ا هللاديع سي دل 50 دكار ناح 6 - د ناطلس || أب هما أ

9 3) 

 ١ قاقنإإ ناح كارم ناطلخلار ا ل عبرا 405 ة'س ىفوتملا ىفالا



 5 باب 0 نك

 اك داع آى لو دولا قد رط ليهستو اع“ هيلع 0 1 اعو ةرّدع 0 م11 عا ىقوالا

 بحل باتك هب غىفو نعلا بحاص فرشالانب رصدانال هفلا لو دالا عماج ىلع هدانا

 نب دج عشلا سصتخعو ةئاقسو نيعستو عبرا ةنس ىفوالا ىربطلا هللادبع نب دج نيدلا

 نيدلاردص ع تيدا ةلا-سر ع لودالا عماج -- ىناخلا ىراصنالا هللاقزر

 6# لوصالا عماج ا2*- ةئاقسو نيعبسو ىدحا ىا/1 ة'س ىقوتملا ىونوقلا قاحم“ا نبدمت
 7 مظعالا عءاجلا - ىلضوملا ىلحلا نبال هيف ةطوسملا بتكلانم ةلباقملاو را ىف

 را عماجلا م ع قايزتلا ةعانصل قافت الاو قاّرذالا عماج ١ ىسراف جراتلاف

 ىمخللا زيزعلا دبع نب ىديع مساةلاىبا مامالا حمل تآارقلاف تأ رخزالا ر ملاو
 نيمدقللانم اعج رثكا وهو ةئاقعو نيرسشعو عسن 1 يظل فروا ىرقملا يرد كمالا

 ع دداسالاب تآارقلا 02 قدرطو ةياور فنالآ ةعيس ىلع ىوتحن اذد هباتكو

 ىسراف <: ناملالا عماج رعح دير نيكبالا رغش هزادب ةرمثع 0 ١6 7-2 2 قاداع

 نيدلا جان ميشال هي ريسفتلا ىف راونالا عماج قتتح ىغارملاظفاملا ىنبعنب رداقلا دبع ار

 اك عار ناكو ةئاوعسلو نيعيس 04 0س دود>ىف قوما ىونر ذا 8 زج نب 2

 1 ةسخخا نازوالا عاج 2 ىونزغلا 0 د ثيدمحلا ّق 5 اونالا عماج ] 2 0 ىهامعن

 نيعبراو عسسل 49 ةنحس قوتللا ئرعملا هللا دمع نيدجا العلا ىبال يلدا اكهودد يلا

 نب ئطصمل 1-3 روحا عماج م هنا ىلا تاقلعتم نم كنت ع تاي الا عماج م

 ىبال عيسلا تا ارقلاىف ناببلا عماج 7- 6: ناهربلا عماج - ىلاعي ريهشلا دجحا

 هنياؤاصم نسحا وهو ةئاهعل !راو نيعب رازوعبرا 1 26 ا قوتملا ىادلا دوعس نب 0 ورع

 6 0 1 ا لملم لك زك هدف 0- 2 قد 0 ةباور 0 و فد ىلع 1

 هعاق طا ندو 0 ل 0 ىذلا 0 هلوا 0 0 نيعسلو ا 05

 قسوم نب ضايع ماعلا 5 راج جاع زهم- ةئامئامتو نيعيس ملا١٠ دنس ةمركملا ةكميف

 عت ليزا مكمل لب وأتلا عماج خض- ةئامسجو نيعبراو عبرا 555 دنس ىفوذملا ىصحتلا

 يي وهو ةعاقلد و و نيرشعو نينا ا 3 قولا قاهمصاالا رحب ندم ريسفلا ل

 مثلا هت ليسارملا ماكحا ىف ليصحملا عماج ]25- ةلززعملا تهد: لع ادلحم ردع ةعيراف

 نيتسو ىدحا 751١ ةنس ىقواللا ظفاملا ىلالعلا ىدلكيك نيليلخ .ديعسىبا نيدلا حالص

 لوالا باوبا ةتسىلع بترا لزىمل ىذلا ميدقلا هللدلا هلوا محا ردص داج ةئاهعبسيو

 ةريثك عورف ىف عبارلا هن , جا >الاىف ثلاثلا هيف ءانعلا بهاذمىف ىناثلا لسرملا قيقحنف

 هصخخ هنا ركذ لاسرالاب مهتباور ىلع ءموكحملا ةاورلا معمىف سداساا نانا ىلبسامىف سهاخلا

 ( بيذجتنم )



 مة 37 5 ملا 0-0

 هنبدحو هتعددت للف عمات بلا ل١ ادهم ل 5 ثم 5-0 اهر رشأو ل 0 ىلا

 مك كاتو ةرثكا تي داحا' 3 55 8 ىلوا باوالا كلت ريغ باواىف 5 ع

 ةوثك تفاح هءاتكىف ثنا و ا لوصالان م ركذيملام نو هنأت 5 نيب تعبد اهنم

 ىراخخلا باوا ىلع هياتك بسدنر قدععادق هناوقرطلاو جدلا فالتخال لودطالاىف اهدحامل

 قىامحرش هعداولوصالان 00 هطقسا امد ءلا ف يضاو هياوا بتراو هاتك بذهانا ىف ى 0 هحاتف

 ىذلاىبإ ارب الاتدئاملو دينا د ا تع رع ىئعملانوباىعالاو بيرغلان هثيداحالا

 تاك - لا رخآ ىقايان ك6 رفاو اك ىبابعلا نع 4 اور نم مس اوا اريح َْن ؟«ناثيدااىور

 ناكامالا| مه تدناويف ثيداطا نوتئماهاو فورا | ىلع باتكلا عيجىف نيروكذملا ء ادا نمعتي

 هءا-تكىف نيد هك فيولا ا هر كذا يف ةمغالاو نيعباتلا لاوةان هناكامو ارئاوا اندح

 ثردح يف ىناعملا ىلع باوالا تيابو دب املا ىلع باوالا راش>ا تعكرو كلام هَقف

 كاكا هديعس تانك فاتكلا ردا را كا ىلع لعشا ناف هءابىف هتثا ىنعع درفنا

 ىلا هلصفو باتكلا اذه ميجىف ةام-ملا بتكلانم با_.ةك لكىلا تدع ينام قحاوالا
 فورالا ىلع دبه املعج ككل ددع 01 الو كتيضاحسلا ىعم كرد لوصفو باونأ

 هيف ترك دف فرح لك رخآ ىلا تدعم كاد ق ءالبألا باكو نامعالا تا_:ك تءدؤاف

 وا كيد لك ةازورإ ءاعتا "تدثا نا تيأرتو باتكلا نم تاوبالا عضاوم ىلع هبلدتسي الصف

 كلذ جرخا نم ةمالغ وار لكرسا نعتّةرو ثيداا لوا ءاذ> باح 31 نتماه لعرلا

 تتبكلا' تينت ىلع فرد لك ز خاف ةثركذف' بيرغلا اما و:ةتسلا تتركلا ,تاضا نم ثيدكلا

 يي ناتكلا شماه ىلع !متروص» حرسشلاىلا ةجانحلا 0 ىتلا: تاملكلا تركذو

 ئزورملا د رفعجىبا مص اهنم تارصتخم مظعلا باتكلا اذهلو اضخم ىتنا اهءاذح

 نسا 68 ةنس.ةدغقلائذ ىف" هنتاب هيلع فاتكلا عضوا ىذلا قضنلا نلعب وهوا ىذالا ولالا

 ن محرادنع نب هللاذه نيدلا فر سصتغو 0 نيتسو عسن نبا وهو ةئاثحو نينامثو

 نع هدازام نع هدرح ةئاممبحو نيثالثو ناك 78 ةنس ىقوتملا ىعفاثلا ىوخلا ىزابلا

 بر هللدخلا هلوا لوصالا ريرحن هاو راركتلاو بارعالاو .بيرغلا حرش نم لوصالا

 ىلع مهفيلأت تأيل ,هالاوهو ثيدحا ميم“ اولغتسثاامل نيمدقتملازا هيف ركد لا نيملاعلا

 بيديت ةدايزب وا بيترت عادباباما ةايضفلا كلت اورهظاذ ملاصلا فاخلا 1 عاضوالا لكا

 | مهروصق ن ها عا لا >-|و نيزر تاك 0 ران ريثالانبا عشنا ينم

 ١ ىنالعلا ىدلكيك نب ليل نبدلا حالص مشلا رصتو هدرعث ضارعالا ىلا اعاد .سانلا

 لودالا تيذهتب 0 ةئاكيعسوأ نيتدو ىدحإ ا/و1 ةناس قوذملا ىسدقلام قثمدلا

 عبرا 256 34 2 قاودللا ملا قادنكلا 2غ :رلا ناب ريهشلا ىلع نب ند اد ع زيكا

 ْ لوص: ١> عماج ىلا لوص : ريدا ىاوس 00 : حا وهو أب ا رقت ةئابعستو نيعبراو 0

 كرر 7 رتساااللللل7للللب 79797227722 3و



 مد باب يح انككأ

 ةئاعامو عيرام“ 5 0 قولا ىفاثلا نقلملا ىلع 0 رع نيدلا جارمسلا هرصتغعو ا

 نب رع ند#ّملا هيلا مولعلا كاع وص ود تحا_رص رينا ىلا ىلوم ا ىلع لصالا س.4:لادقو

 ةرصضحلا نمةيعدالا عماج م- ةئاقسو نيسدعو ىدحا<؟1 ةنس ىقوتلا ىراصنالا فسوب

 اناب سدع ةعيسو ةمدقم ىلع ىسراف ةكاتارذر ىقا_صلا دو#نب ليا دبعل 1 ةيودتاا

 َْق ةعامطاو مىظعالا مسالاو ةداحالا ناكمو هتاقواو هبادآو اعدلا ل_ضفق ةمدقملا ةعاجو

 عماج 1ح مشسو هياع ىلاعت هللا لص ىننلا ىلع ةال_صلاو ةءارقلا تاقوا و نارقا لئاطف

 عماج - مملا ف ا راك طم باانبا ا رفع رورشملا وكو 2 ةدر .ةملا ا ,ودالا

 نيدلاد وأ رك م راونال 002 دكارتو اراوعسالا عماح - ر أ مان , 5 رك

 ةردع نسج 516 ك2 ىقوتلا زيزولا قارعطلاب فورعملا ىتامص ةا ىلع نب ىلعنب نيسح

 اهتناو ةعاصلا ركمىلع هيف در حلا ءال ًالاىذ هتيدخلا هلوا ريصتخم وهو ةئامسجو
 ةهضورب نحو ,دملا ىلار | كل ناولس نب ّن اع ممل هي | رتسغلاو و ارا عماج تود

 ند ئش هعمب ن كيلو نك دلني ديلا 8 نر 0 اذه رم 4ع لع ىلاعت هنا ىل اص 0

 هناوخا صعب ل 1 ل ةباحا ن طيلاو ر ,يظلل اعماح اريسعت هوؤزص هنا هيف رك ا اوكا

 حرسشىف كل ارسل عماج م مبارلا دأ شح ناطلخلا لا - ادها و ف اعدل ةرود ىلا يكف

 نبدحم دهازلا مامالا جشلل 0 عورفلاىف رغ_صالا عماللا 5- مملاف ىنأي 9 رانملا

 كرايم تاداعسلاىبال مم لودرلا 0 لوصالا ع ماح م ىناخا ىدتقر ل 58 وأا

 ىذلا هيدا هلوا هداعم وتتم ا 3 ىنوتملا ىعفاثلا 2 كارم ا انياب ف ور ىلا د
 قرر

 ىناثلاىداملاف لوالا ناكراة2الثىلع باتكلا اذهىئيمناركذ ل 50 الا ملا ءل محد وا

 مولعنا ةعدقلاق ركذو لوصف ةعبراوذعدقم لوالاق دروأ و متاوأخاىف تلاد دصامتالا ىق

 ضورف لوصانمناو ةيافك ضرفو نبع ض رقىلا ضرفلاو لقنو ض رفىلا مسقد ةعبرشلا

 هل :ماكحالا هلدا ىتان ىه ىتلاداعصا نانو مالسلا وةالصلا هيلع لوسرلا ثيداحا ع تانافكللا

 لاحرلاب هلاك اتق رعمىلا اهااط جات ءازعلا اهركذ تاحالطصاو دعاوقو ماكحاو لوصا

 اهعس زوجى لأ مهطلارشو 3 ورا تافضب لجلاو معانو ا وو 2 2 و مماسناو مهماساو

 ثيدححا لعن رز اوك رعلاو هداه رادو هودعخأم هدارإ و ةاورلادنت 11 3 ءلاو مهتاور ل

 هدو ىلا_علاو هطئارشو دكا مملاو قادم سدلام هملا ةفاضالاو 82 ةداب رلاو هدا_صعل

 ليدعتلاو ح - راب مْ !او لضعملاو فوقو لاو عطقمملا ىل !| همام و كفو آان رعلاو 5 لزا لاو

 رايخاب علاو عن ديلحاكو بي رغلا و بدكم 2 ال | مم كا ب !او نيحورد#لا ن تاقئيط ناسو

 ف رد امان نم معلا اذه رادىا اعنا نك كالذ ريغو خودنملاو ممانلاو 3 5 راوتلا

 ضارعا فالتخا ىاثلاا لصفااقو.هةلأتو ةدجب أدرمو ثيدحا رع راثتا لوالا لصفلا

 ببسو نيفلا-_سلاب نيرخأتملا ءادتقا ىناثلا لصفلا ف و ثيدؤلا فيتصتىف مهدصاقمو سانلا

 املو لاق با_:كلا اذه عج نم ضرغلا ةصالخ عبارلا لضفلا فو اهفيلأتو مهتك راصتخا

 (تفقو )



 م ةا/ د ءاثلا آي ل

 خلال ادج هللا دجا هلوا نيمجلا.-ضعب حرشو ىسخر سلا قلئا+لا برطلانبا حرشو

 نينامأ وسخ 4/6 هلال نابز رملانب متسر عا ىبا ريمالا نم هدد هنأ 0 حلاهدح راكفالا

 ند ندلا ري_مصت ةنرلعلا حرش اهنمو 5 حو رشا هده نيب هيف 00 ةئامكاراو

 بحاصلدفلا ةيسرافلاب ديفعح رس وهو ةئاقسو نيعبسو نينثا 5/5ةنس ىقوتملا ىمواطلا دن

 باوث 2 ىنطانلا سايع ىبالوناي> نبال ا لاعالا تاوث صح نيدلا نبد# ناوبد

 ا انوادلل 1 دلولاب باصملا تاو م ةبيشىلانن ركل انقاطا مام الل م نآرقلا ا

 3 م ةئامسجو 0 يعم هاو ىدحا الا دم ىفوتلا ق ةةمدل 00 نب ىلع عد املا

 طا ىس مولا ناوع ن ىلع نيدلان نار مامالا يتلا خر راحالا تقاوث و 1 5 0

 نأ د راونالا را 5 واى راظنالا 0 يي 07 قوذملا

 1 0 محلا 75

 6ع 50 5 لا ل يمالب ؛ رييشلا ناوع 0 ا 5 7 هعان رباح 5

 لاح نبدلاي بى ع 6 لا امماخاو رورغلا بلاسو رورسلا ب لاح م لابعد و ا 1

5 

 ركذ ةلاقم نبرسثعو 2:ا؟ىلع صتع لو ئةبزاو نشا 45 هنس قوت. ىغئابدهرقلا

 هنربنا داراو د راو_كلا ريثك مساق بيط+انبال ضورلا ىنعي ىلاوملا ضعي فنا هيف

 ريهظق هارامو حاتفملا حورش و ريسافتلا نم ةيدالا تد طالا نم اذبن هيلا مضو ار ادنرت

 ىتاي#رقلا ةضرور ”رتشا تلذكو (لاجرلا ءاوذانم ءدحااماو لريلاو راعشت الار

 ادج هلوا تاراشالا فئاطل هاعمو دم نبدو#صتخامت يقئزا ةسردع سردم وهو هفلا

 ماج لطح هفنصم هب حرص: مل هنكل لصالا بيترتىلع هبنترتو رو نوالا 2 ا

 0ك[ نيثالثو نام /مشنس ىفوثملا ىنابصالا ىدحوا معشلل مواظنم ىسراف ه7 محو
 تافحازم ىلع هنزوو ةيفو_ص فراعمو ةيرعش فئاطا ىلع لوشم ةشدملا ريظن وهو

 هل وأ ةوايعبساو نيرا و ترار 0 1 هن غرف فيفا

 لا وتم ائاد دجلا 1 36 نم لاقدق ءمال هللاوهلق

 يك نونفىف نيدلااردص ريهزب روصتم نب نيدلا ثارُغ ري د اع ناه> ماح م ا

 ىدييملا نيس> ريم ىضاقال ةمكملاةصالخىف ئسراف رصتخم هت اع ىيكماج ركع ىسراف
 ىنواملا قشمدلا نيدلا دان نيد م نيدلا سعت ظفاحلل 7 راتلا دلومىف راثآلا عاج م

 لالطلا ةفرعمىف ماكحالا عماج *- تادلع ثالث وهو ةئاعامثو نيعبراو نينثا 857 نس

 ه8 ةنس ىفواملا ىب عنباب ريبشلا ىلاطلا ىمتالطلا ىلع نبدخح نيدلا يح مثل ه5 مارلاو

 نارقلا ماكحا عماج يم ةدنسملا ثيداحالا ىف اهلك باوءاىلع وهو ةئاةسو نيثالثو نام

 ركبىبا نيدجا نيد هللادبءىبا مامالا شلل 7 ناقرفلا ىآو ةنسلانم هنتلامل نيبللاو
 وهو ةئاعسو نيويس و ىدحا 00 هع قولا ىتلاملا ىطرقلا ىررطا ىراصنالا جارفنا

 دقاعم دمك نأ ليقر ةسفن ديك يدل كاادللا هلوات ادا ىف ىطرقلا ريسفت رورشم ريبكباتك



 )باب عمك

 ىلاعثلا دع نب كالملادبع روصنمىبا جْشلل تأ بوسأملاو فاضملا ىف بولقلا رام رح

 اك دوسي معن لقا ىذلا ةارج دتباما هل وأ ةعابجت راو نيثالث 26 ةححس قولا

 ركذىل»> ىنبو ىلاكملا دج نب هللاددبع لضفلا ىلا ريمالل هفلا هنا ركحذ. خلا ركشلا

 باىغرماوةك اهلامعتسا ءاخلاو رثلا فرش كيو ام لثغ ةفاتخم ءايثاىلا ةبوسنمو ةفاضع ءايشا

 هرصتعو ابابزيتسو دحاىفاهج رخ نايلسمتاخو ىموءاصع وف سوء بثذو مهارإ 0 ون

 ىضتنال ادج- ىلاعت هللادجا هلوا ءايدالا ضعبل بولقلا رام نم بولجيلا ةسقنب ىعمملا

 انداكناا تالا رخ[ق هرءنذ هيلع عقوام هفدرانا هيف ركذ لا هدما مايالا فلاسىلع

 كرك ىح ىف افلا ةعالبو نيةلغملا راعشا ند 0 كل

 ت0 |١ د4
 ناس 1 3و ى ع رجالا نيسطا ندع ركبىنأل --1] ١ ثيدحاىف نا 3 06

 عل ادع نا م ءامالاداع 6 ملاونا وغ ع يملا تاشساع 1 رع نبا هركذ ةئاعتو

 ايئالثلاك اد دعو ناقل و نأ 1[ 7 ةنس قوتلا (لدتطلا ىاراكا سضن نب لغانبا
 -_و

 5 0000 كاد لاو, ءاطلاو ساقاولا اهحا 2 ءازحا ةدعو ةاور ةياع دبِملاق

 | 101075 هنس قوتملا ه4 ىدابغلا د2 نب فدو تاينامث يح ىيسللا د نيدجا نيدلانع

 ركبىبا نيدلا تت مشل ه7 تارضا هلا ىف قاروالا تارمث - ةئامعبمو نيعبسو تس

 دنا هللا دج هل وأ ةئامامعثو نيثالثو عيس م8ا/ ةنس ىنواملا ىوملا ةحنباي فورعملا ىلعنبا

 لئا_كىلاو سلاجلا ىف هيلا جاتحام ةديز ىلع لّتشم باتك وهو خلا ءالعلا قاروا راع 0

 نيدلاناهرب مخل عي ناصغالا تارهزو نات_سلا تار 1:- تاناكمدلاو رداوألا نه

 هللاد_يعل ةعاخو باونا ةس+ ىلع ىرت 6 دا_عملاو ًادملاىف داؤفلا تاروث 1ح ةئامعستو 2

 مدآ ةفولذ لوالا 0 فلاو نيثالثو تو ١ مسمع هد ةحاىذف هفلا تتاكلا ىدنفا

 لها ماسقأ 3 ثلاثلاىفو 255 لوصفىف ىبصالا بملا بلط ىاثلاق و مالسلاو خالصلا هيلع

 ىو خاشملا هليل 0 0 ردا | | بيغرللاو اندلان ع ]تع ءهرلا ع ارا كول |

 مد نا] عمل أ ىلا تدالاو ىلا رغا ع قافينالاو قاويللا .ح ورلا ةقالا

 ةرك 10 نيعءيسو د ا 0 نر ىلمنطاىدرزلا مل ؟اصلا ند راادبع نبا

 لك تخرد نوج مشوك همه 2 لبلب دز هرعنوت دمحتات
 سابعلاىبا نيدلا بابش 3 © ةهيرطلا م واىلا كلاسملا دش صو ةقيقللا ةرم اح

 ةرثلا وح ا مدقلا فصوب توعنملا هللدلا هلوا ىعئاهلامث ىلقعلا علليزلا #4 نيدجا

 ىااطمو رطنا ة.مورلاب اهعماو ىعلفلا ميكحلا ىذواقلا سوب طبل هه 0 أ ماكحاىف

 تكلا كل: ةرم ىعباةديل سوو اهنا لا ةلعب رالاو كلا مانع ىفنو ةلكتشلاف
 لاغلا ديعسو ا حرش قادشلا دجى با خحرشو ىبديلقالا ا حرش اهنم حورش اهلو

 ( و

 ض1 ]أذ ]1080



 | 7 لا ا ا ا الا ا سلا 7 اد كسلا 9 الل 00 ]0

 موو ع ءاثأا ١-1

 رغثلا نود فرعلل ةروكادلا ماسدقالاو لوالا اذدو مسايلا فرعلا هاعمو هصا مْ ةئاعامو

 ىط وسلا نيدلا لال هن: ةدطاف ةديسلا بقانمىف ةممابلا روغثلا

 5 كل ةاورنم ءافعضا او تاقثلا ع 0

 تيا 0 0 رملا 0 لاجرلاو ءاعسالا ع عاونانم همخلاو عون 0 وهو

 ىذلا ماخعالا ل لسالا ءدبىف 0 طلغلا عقاو» رييمو نيدلا 0 طظايتح الا ىلاو يقسو

 1 تردااماعم ردن( اضن دف طاف قل كسا 0 قم هلع

 ةلاغلث و نسجل عبرا 584 ةنس ىفوتملا ىتسبلا نابح نب دمت 0 ظفاملا مامالا تاقثلا

 ةنسىفوتاا ىناحلا اغب واطق نب مساق نيدلانءز ممل هعمل ت0 عش لن تاقثلا ا

 ها_ث نبليادت تاقثلا تاتكو تادلع عبرا ىف ريبك وهو ةئاماعتو نيعبسو عسن ما

 ءافعضلا باتكو ىراذال ءافعضلا باتكك ءافعضلا ىف درفاام انهو ىبجعلل تاقثلا باتكو
 عجاماهنمو ةئاعلثو نب يدعو نينثا 0 ةنس ىفوتملاىليقعلا ورع نب دمحل ءافعضلا و ىئاسنلل

 | حرجلا باتكو هدئاوف رزغاامو حال_صلانبالاق ةميحىبانبا يراتو ىراخلا يراتك مهني
 معاقل | هلل هللا دبع ىبأ ذ اظفاخأل ثيدحلا ءازحا نم هقالط | تانيفقثلا جي متاح ىبا نال ليدعتلاو

 ه5 ى راما اتانثالث ؤ- ةئامعاراو نيناعأو عسن 485 ةنس ىنواملا ىنامصالا ىةثلا لضفلا نبا

 د هللاد.ءوا مامالاوهو نيس و هت ”5 هس كَ رد قوت ا ظقالا ىذا ليع اعد | نب

 ةاور ةثالذ ثيدحلانم ؛سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّيِلا ل وسرىلا لصتاام هب ذارملاو نيّتامو

 عهارأ نن ىم نع تلاغلا امدح نيرتدعو نتا ق ىراخلا ميم ىف تايثالثلا رمصختو

 ىراصنالا هللا دبع نب د لد ه> ويش نم ىلوالا ةقيطلاىف 2 نيعباتلا نع هلال نيوهو

 ةأش 0 فيطأ ارش هيذعو سابع نب ىلعو ىع 0 دالخو معن ىناو ليدتلا مصاع ىناو

 نيسجو سج *66 ةنش قولا ئددقرعملا نورا نيعْن هللا ديع دعوا ظفاالا مامآلا

 2 قاحما ىبا ريشا /تاثالث زووح هدندب هدئسمقأ!تعقاو اذدح ردع ةسج ىهو نيّتامو

 نءإ عسل ةيوو 0 ىفوتملا ىفاشلا ىتاييبقلا 1 نونلا يتلا 0 نب د2 ن مهارا

 راوعست 545 ةنس ىفوتملا ىتنكلا 2: ديج نب دبع تايثالث ر»- رحناانع ةياور
 ٠> ١ ةنس لقى ونتملا ئديخوتلاا لم نب 0 نايحىبال - نيبربزولا بلث ز:- نيئامو
 تي د احلا داؤفلا ع لد 2 دييعلانءااههدحاامهنم هلا ظح صقتلاه«هذىف هالما داحم ةئايعل 1

 تت] دال والا ديف داؤفلا ملت رج ىطوبسلا نيدلال الط ةلابسر ده داودلا

 تابيدق سنالا رام - ئو.سوطلا ىطصمالنا هيد مهلا بواسا ىلع ةلاسار 5, | ةيحلن ] 6

 ىد وده نب نيس 1 ةعانصلا راك "تود ىروش دلا ب وقعي نس سصذ دعس بال هك اك رفلا

 عبصا مساقلا ىبال 25: ددعلا رام ق- ىوتلا ىروندلا سيلللاب فورعملا هللاةبه نبا

 ةئاىعل راو نبدعو تاس دل ودملا ىف طانرغلا سشدتوملاب رجس لإ ىباب فورعملا دع نبا



 6 باب 0- 16

 ةئاكامو نيدو تس 865 ةنس ناضءر ىف اهقيلأت نع غرف ةريغص ةلاسر قنملا ىجضفاكلا
 يسال هآرولو ىثكرزالناهربلاباتك ربمل هلعلو هيلا قيسومل هنا هنم انظ هب رشي 7 ليق

 ريمالاديف ركذو ةمتاخو نيبابىلع بتر لا مانالل ةجر نآرقلا لزنا ىذلا هللدلا هلوا هنف

 نامءنب درعس نب نامعو رعيىبا مامالل -5) عبسلا تآارقلاىف ريست يح ىرهاظلا اغبرت

 وهو لا ماودلاب درغملا هلل دا هلوا ةئامعراو نيعبراو عبرا 455 ةنس ىفوتملا ىتادلا

 تاياورلا نم سختلاو رشا امو را_صدالاب ةف.لا ءارقلا بهاذ ىلع ل _عشم 00

 نيتاور ءارقلا نم دحاو لكنع ركذف نيد دقتملا ةعالاىدل تدنو ل نيلاتلا دنع قرطلاو

 حرشو ةيايعيس ونيسج ال٠ ةئد قوتملا ىلدابلا دمت نب دح اولاد.ع دع ىبال حرش هيلعو

 هام طا ريسع لكرسس» هلل دا هلوا راشتملاب رورشملا ىراصنالا مماقلا نيرهمل لوقلاب رخآ

 ثالث م+# ةن_س ىفواللا ىفاشلا ىرزللا نب دعنب د2 نيدلا ست مامالانامث ريزملا ردبلا

 هلل دخلا هلوا ريسيتلا ريب هاععو باتكيف ثالثلا تآارقلا هيلا فاذا ةئامامتو نيثالثو

 مدان م ريستلا ناكامل لاقو ةيبطلا ماظن ن٠ عرفام دعب هؤاص دنا ركذ ما ريسيتلا ريبح ىلع

 هتديصق ىف ىطاشلا مظذن ت 0 قا نوديك رش تابسا ءانعا ند 0 تالا 220

 ةنس دعب ىفواملا ىودهملا راع نيدج-ا سابعلاىنال 2: اضرب 0 نيج يح قرنا

 ةاوادملاىف ريس يح 0 ل هركذ ةئاهمب راو نيثالث 58ه

 دلع وهو ةنس ىقوأملا روراملا بيبطلا ريهز نب كاللادبع ناورهىنا ربزوا -6 ريبدتلاو

 هفيلأت ىف رودأ» هنا ركذ خلا ةينادحولاب هل دبشب هيلع ساوااعشام لكى ذلا هتلدجلا هلوا
 نكح نء دمحم ل ةغالاىف ريسبت 1: عماجلا هاعم باتكب هليذمت طقف تاخلاعملاهيف ركذو

 ىباىذاقال ع ا | فالخلاىف ري_ش م ةئاع ون ريببجس-و تأ ب عاش قوما سقم نا خلت

 ةثاوسوسو ناو سوح هلو هذلس قوتملا ىئاشلا نورصع ا ْن ندع نس هللا دبع لاعس

 دبع نب دجا نب فسوب نب راهقلا دبع ا نب رهاقلادبعل ىرت ه6 تطااىق رست قي

 تلاد دحا هلوا متافلا دغخ ناطلسال هنلا تالاقم ةذع ىلع رصتع وهو ,ىعلاملا نهرلا

 اظن 3 عل اوني رؤاان مدعاط دي هعانروع إي د ا همم“ 2 ناطافم الا فرلتحا فلا

 ا 0 0 رخل قاما امك ارثنو

 د

 4 تا ءاثلا تاب 1

 هوا/لةنسىفوتملا ورا نب ىلع ن 10 100 ءحر هلا ! مشا تايلا.دزع تان

 00 11 هلت هذ نمىلا 2 ا هلل دعا هلوا مدت ةئامشتلو نيعستو عبس

 رغثلا تح ىطو.سلا نيدلا لال ةلا_بر هه: تودقلا ظافلا طبض ىف تو 18- باوبا

 59 داش || ىواحل /| ىلع نب للا ْس 00 ل مااكلاو تتاكلإاا ةعانصو معايلا
 عكا

 نيعبراو تا م06 0 َْن امش ُّق عرفو ماسقا هدا ىلع مق ا اثناق نسحا ىدلا هلل

 ( ةئامنامثو ) 1

 > د سل

 نصه نو حب نيو



 يب لن 1 4 ءاتنا قف

 مارا تيبلا دوقع فلاو نيثالثو عمت ٠١89 ة'س نايعشىف ليسلا دعامل اهفلا هنا ركذ لا |
 هللا ىضر ىلع نع ىورام هيلا مضكناف ةييصملا كلت سانلا ع ناطلدلا اهددح مث | يوه هف

 نا تدرا اذا ىلاعتو.هناحم هللالاق ؛سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتلالوسر لاق هلا دنع لاعت

 اناب هفلاف ممارطضاو مهقلق دازف هرثاىلع ايندلا برخامث هت رف نين تاك اندلا طرا

 الوا ضرالاو ءا_5“لاليق قاخ له تيماا ل*ناىف ىتاثلا نافوطلا لود نم تدبلا ل

 ريا هسنلت ا ريسلا بحاص ماكه نال د ناوتلا م ديد ا ندضفاق  كلاقل

 نيعلا ف "ىنأي هه ناسالا نى ناسنالا .ةعضع ريت زا هركذ قيس هك[ و ركلا |

 قوتملا لص وملا مهردلا نباب فورعملا 8 نب. ىلع نيدلاجاتل م فرحا ءىف فرعلا ريساب

 م4 باتكلا ةحاف ري_سفتىف تابآلا ةحناف ريست ليو ةئامعبسو نيتتساو نينثا ال117 ةنس

 ةئامامتو هرّرع 0 م17 0 0 ىدابا زوريفلا توقعي ندع رهاط ىبا ن.دلاد4

 ةلودلا دعسل ةياعملا بكاوكلا ريسبت ن- خلا همالك محنفم دا لعح ىذلا هللد#لا هلوا

 53 الا
 الاب تقوملاب فورعملا ىلع نب رك ىرت تاقملا نفىف 20: ةيئاولم بلا ةفرشلا ىد

 ركذ حلا اجورب ءامداف لغج ىذلا هيلدا هلوا ةئامعستو نيعبراو سجن 44 ةئس هيتك

 سلا :ليواحم "تاقواو ةبارلاو هيدعتلا ةئسسلاو ةيمورااو ةيردلا رورو

 ىبال )7 بىكاوكلا رييستىف بلا-طملا ريست 2 فلا ٠٠٠١ ةنسىلا الودع جوربافف

 بترا ناسل لكب دومحلا ودام دل 'نعلا؛كولم لوسرىإ نم رعوي فسو روكا

 فورهلاو ءاع“الاف 1 بلاسط لكل تلاطملا ريس ا لوصف ةينامثو باودأ ةسج ىلع

 هءردصام ريخ هلوا رصتم وهو ىدنوتلا جركلا بوقعينب د 0 هللا عىبا يشل

 لوصولا ريس 125- اهصاوخو ءادسالا ركذ وةمحعملا ف ورا ىلع بتر لا تايهلالا قيصلا

 -7فوقولا ماكحاضءاوغىلع فوقولا ريس -٠ ما ىف ىنأي -22: لوصالا عماجيلا
 وهو 1اهتدوبع مدقىلع فةونهزعا ىذلا "هلل دجلا هلوا ةيعفاشلا ىرخأتم ضعبل داع

 ةمدقمىله بترو فاؤ٠ ةئام ءاهز نه اهعج هلا ركذ فقولا لئا_ىمل عماج ديفم باتكا

 ىئبرردلا دجلا نب زيزعلا درع مشل موظم» 5: ري سفتا رع ىف ريس 38- بدك ةعبسو

 ب ىتئامو ال ةثالثىلع ديزت ةزوجراوهو ةئا_ةسو نيعستو عبرا 594 ةنس ىفونملا

 دةرع- ىقوتلا ىنلا ىسثلا د2 نرع صفحيبا نيدلا متل عي ريسفتلا رع ريال 20-

 ةبطخغاىف ركذ ىلا ءافش نآرقلا لزنا ىذلاهتل دا هلوا ةئاهسوحو نيثالثو عيس 81 1/ةئس

 لوقلابت اب الار ذو دوصقملاف عزشمث ليوأتلا و ريسفتلاف عمم نآرقلا ءاعسا نم مسا ةئام

 هم كلاو .ريسب يم- نفلاذهىف ةطوسملابتكلانه وهو طسلا لك اهانعمىف طسبو

 «تسو سهل 41 0 ةنس ىفواملا ىفاشلا ىريشقلا نزاوه نب ,ىركلا دبع مساقلا ىبا مامالل

 10 7 ل 5 ١١ ين 0 | ريسفتلا رعف' ريساب 0 ريسافتلاد و> | نم وهو ةئاهعلراو

0 5 )45( 
 8 ع 0



 0017 يدعلانا :زكذ طايضاخاو :ئماقلا قطن# هرعت نيزيام فعالا ناح١

 كد ةناغ هلوا 0 جو و 62 وهو ريم ةاشن ا ١ تسلا هللاذم ِِه حرشو مامغلا |

 9 معو

 فيطللا دبع هتبطخ ىف ناد تيذهلا هاعمو ةيمعدلا حرش ىف ةعلاطمادعب هفلا 00 حرش

 زاحيا ةياغل باراذالاىف ةبعصلا هلباسد مهفنع نولصحللاو ةيسعشلا ةلاسرلا لئاسد رثكا

 /ة8 ةنس ىقواملا فورءملاركبىبانن نجرلادبع نيدلا نيز حرش واطيس و اح رش ه> رسثفهظافلا

 ركذ جوز# حرش وهو لا ىنامنالا عونا صخ ىذلا هتددجلا هلوا ةئامئامثو نيعستو ثالث

 نامل“ نيد نيدلا يحمىلوملا حرمشو لقملادهج هامسو نثملا اذه حرش هذالب ىفربمل هنا هيف

 نبا ذل افصلاىبا نب مهاربا نبدهم معشلا حرشو لوقا 7 طوسم حرش وهو ىجفاكلا

 اهتك ىنيوزقلا دجا انالوا ةلاسر لالا حرشىلعو لا ماعنملا هدمح قاطنملا عت مالكلا

 ظ
 ا

 دغ نيىلع نددلا رفلم حرش ابهمو 0 «سجلو نيا 36 ةن_س بجرىف قكمد |

 ه4[ بيذلا ءاعساف بيدهم زو- ةئاهستو نيرسعغو نينثا 485 ةنس ىفوتملا ىزاريشلا

 ه7 ري_سفتلاف بيذمت ف ناودلا ناودىف هدروا ءز> وهو ىطوي-سلا نيدلال الخل :

 لو ةءارقلا ركاذ لوقلاب:هرمس: .تادلخق 5 ىوربلا ,ىنتسلا ةم]رك نب نع 7 ىبال |

 ىوغبلا دوعسمنن نيسح ةنسلا يحم مامالل 5: عورفلاف بيذهت - ةئاقسو نيسجو |

 ةلدالا نع دع بذهم ررد لأ وهو ةئاوسج-و هرشع تت 5513 ةطتم قولا ىفاشلا |

 نيسح ماهالا ميشلا ه_دانم صعنو هيذ دازو نيس ىضاسقلا هوت هقيلعت نم را انلاَع ١

 بيده 28- ىفاشلا :ليعاعتا ننادحاولادبع نسحلاىبال هي ثيدملاسي ىغىف بيذهت زي |

 قولا نا ىدب رئاملا دج نب دمخ روصنمىلال 0 دعو ىع 0 ا لدحلاىف تدعل 0 ا

 نينا 5060 كاع هةيحرؤوم هب و عدل هم تدار ماك الامن ىعملامث تاىعالامث ةغللام

 5 للاعتملا هللدل | هلوا تيدتلا تايلاءاعسو ةنس قوتملا ئفاشلا ىرووهلا ىزورملاد نب

 كا ورصتحا نيستا عيقاتلا ديزم ىلع هلاقشا عم بيذهتلا باسبل اذه لاق آلا هلايربك

 | يرو ح- ةئاعسو نيناعثو ثالث هخخةتس قروتملا ىردتكسالا رينملا ند ندا: باهشلا

 رنصتع وهو ةن-س قولا يناثلا ىربطلا: جاحزلا د نب نسح ىلع ىبال عورفلاىف

 بيبالا نهذل بيذهت لح حاتفملا ئاوزب بقلي اذهلو حاملا ىلع ةدءاز عورف ىلع لمشم

 باتك وهو لا هلاضفا انب طيملا هتلادجلا هلوا ةفينحىبا بهذه ىلع سصتخع ه2: عورفلاىف
 ىننالقلا دجلا مشل هه ةفنملا عورفيف تاعقاولا بيدهم [5- ا-هقفلا ةريخم بقلي

 ةئامدجتو نيثالدوناع هر ةتس ىفوتملا ى 0 نيسان ب هللادبع اقبلاىبال هه: ودلاىف

 ع عورفلا ف ريغ_صلا عماد ا حرش - دع 1 مئاعلُت 2 نيثالثو ثالث اننا هلا

 لها 0 1 قاتلا ئسدقملا صصلن س مهاربا نبرصن معلا 1 ندع ع 1 نا

 داشلا ىووملا ىربطملا ئميعنبدهم ن مههاربا | ميشا هقأ مارملا هللاتسب ديدجيب مالسالا |

 | لكلع ريغنلاب مكح ىذلا هتلدجلا هلوا : را رملاو ا نق ذم وللا



 دعم هس صصص عسسل

 اهو مل تاقيقدتىلا راسثاو ةلوادتملا ريزلا اهنع الخ تاقةيقح: ىتالب رك ذامىلع دمح |

 ا اهنم ىثاوح هيلعو لاحينرالا قرط ىلع لاوتسالاب اهالما هنأ 2 ةلواطتملا نوعا ا

 | ريم ةيدشاحو هيلا هلوصو مدعل رذتعاو همالك حرشب هرخاىف دعوو لالحلا حرش 0 ا

 هتافوزات ركذو تلق فلاو نيثالث ٠١ ةنس دودحىف ىفوتللا:ىلا>اخلا ىنيدحلا نيسح .|

 نيفراعلا بولق روننماب كدمح هلوا ىهتنتا فاالادعب ةرسذع عبرا ةنسىف رثالا ةصالخىف |

 85 د ءاملا ع

 0 نيدلاس مت ةمالعاو دصاقمىلع بترو دحت هداو ساقلال ةداجا لاجالا ىلع

 ا لامكلا بيد ةهج فلير ةيسماسسو ةييرس مرد ةلااش ا اس ل
 ١ نيد روصنم ىبال -ه[ ةغلا بيذرت ل هتاقلعتم عم فاكلاىف ىتأي ه2: لاجرلا ءامعا
 لوطا ىذ هتلدسجلا هلوا ةئاقلثو نيعبذس “ال٠ ةنس ىقوتملا ىوغللا ىرهزالا ةحلط نب دجسا

 ىلع هيبترتو ةغالاف ةراتّلا بتكلانم ريبكب اتك وهو نيعلا فر هيف أدتا لا ةردقلاو

 | رابثعاب كلذو ىاو مى ف ن لذ ثر ظ ثد ط ز س ص ض ش جل ق غخه ح ع هذه

 ةئاقحو ةرشع ىنثا 51؟ ةنسىفوتملا ىردنكسالا هللااطعن م ركلادبعل هرصتتخمو جراخلا

 ىلقصلا قا دبعل -28) بلاطملا بيذرت 10- ااىف ىتأب -ه: عورفلا ىف ةنودملا بيذيت زن-
 ىفوتملا ىنازاتفالا رع نيدوعسم نيدلادعس ة.ءالعلا 4: مالكلاو قطاملا بيذهت رح ىعلاملا

 دلو دئايعبشاو نيلاجاو عسا 744 ةئس هفلا نيم نتم وهو ةئامعبسو نيعستو نينثا /97 ةنس
 قطنملا ريرحتىف مالكلا بيذمت ةياغ هذهو لاقو لا قدراعلا ءاوس اناده ىذلا هلل دا

 | همالكف دسا-#ملا رصتخاو مالكلاىف ىناثلاو قطنملاىف لوالا نيم<فىلع هلعج مالكلاو

 سردلاب نوةق#لا هيلع بكاذ قاف آلاىف رثتلاو رمتثا هيف فنصام نسحا هقطنم ناكاملو

 قيدصلا دعسا نيدجم نيدلالالل ةمالعلا لضافلا حرش اهنم احورسش هل اوفنصف ءارقالاو
 | هلوا متيل هنلكل روهشم ديفم لوقلاب حرش وهو ةئاهعستو عبس ة.01 ةنس ىقوتملا ىناودلا

 ملو رمتشااهىلا تفتلي مل هلا ركذ لا ماعنملا لضفملا ركذب هحشوت مالكلاو قطنملا بيذهت

 عم ابمةكاب رقت ةئامعستاو نيس ه٠ ةنس ىفواملا ىديعسلا حفلا ىبا ريع ريهشلا لضافلا

 رولا ديقم هلل اذج دعباما اهل وا ى انمعلا ىنيسملا ىدابا ريسالا نيسملا نيد نيدلارذق

 ح الص نب دم نيدلا صم ةيشاحو دع ريبشلا ىدرودألا دجان نسحاىبا ةيشاحو ا

 لضافلا ةيشاحو ل صالا ىلع ح رش هلو اب رقت ةئامعستاو نيعيسو عسل ةبا/ قب ع قوتلا ىراللا

 | فلا١٠٠٠٠ ةنس ةرخالاىدامجيف هتبودت متو دع نيدلاناهرب هدلول هقلع هنا هيف ركذ لا

 | ىقوألا نيدلادعس. ديف ريبشلادح نبدجا مالسالا حش قققحلا حرمش بيدعنلا حورش نهو

 ١ قطالا رودص هل مح رام نسحا هلوا جوزم حرش وهو امرهت ةثايعمسو تس ةعك نس

 نب دهثرم حرشو لوقلاب حرش وهو هتلادبعب وعدملا باهش نيدلا من حرشو حلا مالكلاو

 ركذ لا :ماعنالاو دلاىلو ديحوتى مالكلا ٍبيذهت قطنملا بيذمت هلوا ىزاريشلا مامالا

 | وهو ىديبللا هللا ل_طفن هللا دبع حرشو متافلا ناد نيديزباب ناطملدىلا هناوذعوف



 ةئامعسل و ةدقع ىدحاا 411١ ةنكس قوما ىطويشلا 0 ىبا نبا نجلا دبع نبدلا لالح ْ

 ناطلسال |

 ىورا مث ىكحافشالا ظعاولا برع النع فورعملا ةزج نب د شلل ه6 لياعشلا

 بيذمت 2- ىناهيصالا د نب ساق دع ىبال مه[ ةغللا رداون ىف عبطلا بيذهت رقت |

 ىوتملا رهطم نب فسوي نيدلا :لاج+ ميشلل يأ لوصالا ملع ىلا لوصؤلا قيرط |
 ماكحالا قرط ررح هنإ هيف ركح ذ لا نيفراعلا تاجرد مفار هل دحلا هلؤا .ةنسس |

 نيسجو كك 0 0 . قوذملا لا .قاكل 1 ليع نيلع نيدلا ا --1 ©" ىدعتلا نيعم أ

 | كرا_ثمالب هباب ىف ىف درفت باتكو هو ةئاقلثو ةرمدع ٠١# ةنس ىفوتملا ىربطلا ريرج |
 ناب فو رعملا لع 0 0 ىلع ىلا 2 1-7 اذا عدل ريهطلو قالخالا تيد 1 ا

 لئاسم ركذب قالخالا بيذمت :- قالخالا لع ىف ديفم باتك وهو لا كيلا هجوتانا |

 ايخالاتاقيطىف رارسالا بيدهم قيس |

 6 - ع قاد

 مههاربا نيدلا ناهربل 1 ناك امم عدا ناك اكمالا ْق سل نك م ناكرالا مده كد ةئأه مم

 | لا ديجلا ديلا هيد ااهلوا ةلاسر ةئامتامثو نينامثو سجن م86 ةنس ىفوتملا ىاقبلا رعنبا

 ا 3 ند ةنايحا قى قلظازغلا نع م ةقاطملا ةدحولاب نياث اقلا ةفسالفلا ضعي اف 3

 ا نب دع رذعج 3 ال أ ر 1 هلا تيدع ع تودع ةئاعاعو نين :اهأو كراك 0 اهفيلأت ن

 مهلا هلوا تالاقم تسىلع لعشدو ةئامعبراو نيرمششءو ىذحا 591 دنس ىقوتملا هب وكسم

 ةئامامبو ناع م١ يا 3و مدقلا عيدكم ل كك 0 تي + قاعتالاو فذللا

 1 ىروباسينلا نام عىبا نب كلل | دبع كيعس ىنا 2 - را

 - © تاغللاو ءاعسالا بيد هج و 6 0 :سىؤوتملا ىث وكرذلاب فورعملا اغءاولا

 باتكوهو ةئاعس و نيعيسو اد د قولا ىووذلا فرس نب 3-_ نيدلا يع مام الل

 رصت+ىف ةدوجوملا ظافلالاه يف عجج لا تاءونصملاقلاخ هلل دا هلوا دلعف روهش» ديفم
 جاتحتام عم هلا دهن لاقو ة_ضورلاو ٌريجولاو هبنتلاو طقرألو تذهللاو ىنزملا

 ناو ةكئالملاو لاح رلا ءاعمأ نم اف سلام هيلا جاتحام الج اهفامىلامض و تاغللا نم هيلا

 ا 3 ندلا لكلا ميشلانامن تت اغللاىف ىاثلاو 0 اءسالاف لوالا نيع-# لعبترو عافتنالا متبل

 ولثسا ىلع هدرو كمان رب ريغ ةئامعتس و نينام و كرا هس قوتملا ىناطا دوم نبا

 نسج الاله ةنس ىفوتملا قنملا ىثرقلا د2 نب رداقلادبع 004 :ريدلا يد لا لف اذكرو 1

 | مجشلاو ةينسلا داوفلاب هاعنو ىجاطسلا د2 نب نجرلادبع ميشلا هصخلل و ةئاهعبسو نيعبسو

 | بيذبت ز8:4- قارع نال .عق] لاعالاو لاوقالا بيذمت وع ايا باتكلا كلذ زمصتخم

 ةياللثو نيس و نينا غم» دنس قوتملا ى ياهلا بتاكلا رصن نب دج ىلع ىبال -2 ةغالبلا

 - ىارلاو ةيعرلاح الصا ىف ىعادلا بيذمت خي فاكلاىف ةارأك 7 0 )1

 هفنص ةئامسّؤدلو ني-سجو عسل 6069 ةئس قوتملا ىدايعلا مههاربا نب تيش ندا

 مامالل 5 لئا_سملا نودعو لئالدلا بيدهم يح ىبونالا فموي نيدلا حال_ص

 ايدو |[ ةئاعشو نسا 41 هن ىقواملا.ىفانشلا ىزارلا دم نبءرع نيدلا رخف
0-8 

 ( ىلع )



 هاشريكح تفاهت 12- ) نيدلا نيعم تفاهت رق-

 انا 5 1 ءاتلا 2

 اريل ّق ةرسشعةنماثلا تاداعلا قرخ ةلاحساب لو وقىف ىف ةرسدءةعباسلاملاعلا 0 ةقااكإا

 مهلوق ىف ةسشع ةعساتلا ىناحور رهوج ناسا سفنلانا ىلع ىلةعلا ناهربلا ةماقا نع

 داسجالا يثحو ثعبلا مهراكتا لاطبا ىف نورسشعلا ةيرسثبلا سوفنلا نع ءانغلا ةلاكساب

 ىتلا لئاسلانه هركذام اذه ةينام-ا تاذالاو مال آلاب رانلاو ةنملاب ملأتلاو ذذلتلاعم

 ىنعم اذهو تاتنكلارخآىلا اهف ممهاذم لطباو اهلصفف ,همولع ةلخنم مهءالك امف ضقانت

 متلصف دق لئاق لاق ناذ هتءاخ رخآىف لاقو هتفرعم بجاه اهنوكل هباتك لوانم اهتصخخ تفاهتلا

 ةلئسم ىلوالا لئاس» ثالثىف مهرفكنم دال انلق مهرفكب لوقلا نوءطقتفا ءالؤه بهاذم

 الع طيحال ىلاعتو هلا هللانا مهاوق ةئاثلا ةعدق اهلك ر هاوجلانا مهلوقو ملاعلا مدق

 مالسالا ممالتال هذهف اهريشحو داسحالاث عب ,هراكتا ةثلاثلا صاخخشالا نم ةئداملا تابت زملاب
 بهذم نه بيرق مه د د.حوتالاو تافصلا ىف مهف صن ند ةثالثلا هذه ادعاماماف هجوب

 د_ثر نب دجا نب دمت ديلولاابا ىضاقلانامث * اصخلم ىهتنا عدبلا لهاك اف مهف ةلزؤعملا

 دماحوبا لاق هلوب ىلازغلاتفامتىلع ادر ءامكللا فرطنم اتفاهت فنص دنس ىقوتملا ىعلاملا

 لاقو ناهربلاو نيقيلا ةبتيصنع لزعم هركذامنا هيف ركذ لا بحاولا هتلادج دعب هلواو

 تال ةزرورسضأل وا و ةمكليا لع ًالكخاك هقيرمقاا نر ءراصلا لدا نك
 ىنطصم ىلولا سما متافلا ىنامعلا ناخ د ناطسلانامث ىهتناثالذىف تملكتام هلها مقالا

 ىلوملاو ةئاعامثو نيعستو ثالث م ةنسىفوتللا ىوسربلا هدازدجاو ريمشلا فدو:نبا

 ةكاسمحأل اناتك افنص' ١نا ةثاماعو نينا و عبس 8 ةندس قائدا ىلا 0 نيدلا ءالع

 يو طلا"ىوولا تنكو ريشا عارفا داو سارح لارا ت13 اكمل وا ءامالا كدا

 ١ نا ه2 ناطلدلا طع ىموطلا تاتك ل ع هداؤدحاوخ لولاك اواضنف ركل
 قى. تسلا وه كلذ ناكو. ة_بيفن ةلغب هداز هاو دازو مهرد كال ه2 انعم 1ك

 ىناودلاةمالعلاةمدخىلا لصوامل هنا ديؤملانبا ركذو مجعلا دالبىلا ىموطلا ىلوملا باهذ

 هللا ىضر لاقو ةدم هعلاطف هداز هحاول تفابتلا باتك لاق انيلا تئح ةيده ىان هل لاق

 كنعو بسأل ةياغلا هذه غلبل هتفنصولو هفنص ثيح ةقثدملا نه ئصلخ هيحاص نع ىلاعت

 ءدازب هجاوملا'تفاهت كلواو عيورشلا ىلع ثمزعلا لا "لص خول الإ كلضو ا
 داراف اريثك ةيهلالاو اري_ي ةيعيبطلا مهعولع ىف او م مهنا ركذ لا كبانج ىلا انهجوت

 اتاداب هدروملامت ر >آ ضعب عم ةيهلالاو ةيعيبطلا مهدعأ وق ن ٠ مامالا هدروا ام ىكضنا

 نيلصف دازذ الصف نيسشعو نينثا ىلع داعشم ىهو اهلطبا مث اههج وىلع مهدنع املع لوعملا

 / لا مدقلاو ةيلزالاب ادرفنماي مهلا كنا“ ىموطلا ىلوملا تفاجت لواو لصالا ثحاب:ىلع |
 | ةقيلعت هدازدحا ولا تفامىلعو ةرخذلا داعم و لصاالا ىلع ارمصتق» اثم نبع ىلع بتر

 ةنايس نش ارو ا ايئان لامك .ن نابلس نب دعا ندا وست كرا

 / ىلا ىدهت زؤ- ىيوزقلا دس



 ا

| 
1 

 ا

! 

 مهو |
 رسعإاع |لوشو مكب نظلا نس لاكشأ هأ رط>نا مهدلش نك تايقطنملاو تاضايرلا مدقت ا

 قاعتالف تايصايرلا اما لاق تايقطنملا مكحاملو تايضاي رلا لصحا ىنال مههولع كرر 1

 7 بار 2 هس ك١ ا

 فالخ ىلع اذهنا هل ليقاذا ءالحنالا بأ اهتاشةدمو امهر دقو ةناوشكلا تقون ع اميسب رب

 ند نك ةقيرطبال هرمصس نع عرشلا ررضو عرشلاىف بيرتسامم او هيف برئ مل عرشلا

 عرشلا ف سلو لهاج قيدص نمريخ لقا ودع ليقأك وهو هتقيرطب هيف نعط!ن# هررش |

 تلوا رهاوظنه مكف ةيعطق روما ةرباكعنم نوها هليوأت ناكل ناكولو هولاقام ضقا-:نام |

 حرسصينا جرواملا 4 حر شام مظعاو ندا اذهملا حوضولاىف قيل ىتلا ةيعطقلا ةلدالاب

 اذهو عرسشلا لاطبا قيرط هيلع لهسيف عرسشلا فالخ ىلع هلاثماو اذه ناب عرمشلا ىصان |

 وا اطيب وا ةرك ناكءاوسف هثودح تثاذا مث اعدقوا اثداح هنوكنع ملاعلاف ثحأ ناالا
 1 15 شلال 2511و لقاوا هاولاقاك ةقبظ ةزمعع "تالف اهتحتامو تاودتلاكيناك ءاوسو انثم' |

 لوةلاكنيدلا ل وصا نملصاب هيف 0 قلعتامثلاثل!ناك امفيك طةف ىلاعتو هناك“ ميرا لعف نم

 داسق رهظان ا جمل ف كت كلذ عبججاوركت ئادقو داسحالا رمثح نا بو عئاصلا ت تافصو 0 ١

 مهكلاسمنا نظو ةفسالفلاىف هداقتعا نسحنم هس دوصقملانا ةثلاثلاى رثن : ذو دي مهه ذه

 بلاطملوخدالا ,علع ضارتعالاىفلخدبال كاذاف ممتف ات هوجو نايس ضقانتلا نع ةيقن |

 مه*ز دا ءرو ةفلتع تامازلاب أءوطقم هودقتعاام 0 ردك تبثم عدم لوخدال رك

 لاكش مهملع درواا ذا جاردتسالا ىف م عايح ماظع ن نمنا ةعبارلا 0 3 قرفلا تهاذع

 الإ كل هذه َنَء تاوخلا ةفرعم ىلإ لصون : ةيفح كما ةيهلالا مولعلانا

 اهماكحا نم دبال تايقطنملازا مهاوقعنتايهلالا ف اهملاجاتحيالف تايسدنهلااهاو اهب تايهلالل
 باتك مالكلا نذىف هيعسس ىذلا لصالاوهاعاو مع اصوصخم سيل قطنملانكلو 2

 كرادم 2 هيساروو لدحلا تا هيعمل روو اليوم قطنلا لا هةراشع اوريغف رظنلا

 هيلع علطبالو نويلكتملا هفرعزال بيرع نف هلا نظ قطنملا معسل سداكتملا ععماذاف لوقعلا

 كواددع ىذو ع مهي هدم ضقانت رهظا ىتلا لئاسملا تامدقملادعب 0-0 »ع ةفسالفلاالا |

 هللانا مهاوةىف مهسيبلت ناب ىف ةثلاثلا ملاعلا ةيدبا ىف ةيئاثلا ملاعلا ةيلزا ىف ىلوالا ةلئس»

 ةاخلا عناصلا تابثا نع ,هاريحتلىف ةعبارلا هعنص ملاعلاناو ملاعلا عئاص ىلاعتو هناكتس |

 تاذنا مهل وة ىف ةعباسلا تافصلا ئنىف ةسداسلا نيهلاةلا<-١نع ليلدلا ةماقا نع مهنريخمل ىف |

 هه - ً ب - 2 ع ص سس ا يس ا

 ا

 ا هعمل ةيهامالب طيس 5329- لولا نا مهأوق ق ةياثلا لصقفلاو سنخلاب مسقتبال لوالا

 | ىلع ليلدلا ةءاقانع مهزيجعتىف ةرشاعلا مسحب سيل لوالانا تابثا ناببنع ىهنريجعتىف
 ١ ةرثعهياثلا هربع قب لوالاناب لوقلان ع مهاريجت ىف ةرثع ةيداطا ةلعو اعئاص ماعز |

|| 

 رعبا لوالان "| مهلوق كاض طبا ىق ةسثع ا هاذ اعل قف ناب لوقلا ن ع مهري عت ّق ا

 ةرعع ةسماكلا ةدارالاب كركم ناويح ءاعسلا نإ مهلوق لاطبا ىف ةرمشع ةعبارلا تاكردكا

 كاك ردع عيج رعت تا وعكاس وفننا مهلوقىف ةسداسلا ءامدلل كرحلا ضرعلانم هور ذاق

 ) ةثداملا 0

| 



 او ا --

 < ممصستممس :١ مسه اممم

 اهنا نود_:ةم لدلاو علارسشال نور مهلقع ةنازرعم منا منع مهتاكحو ةيفحلا رومالا

 اولمح مي مهداقع ند ىكحام قفاوؤو مهعع كلذ عرفا هقرخ نه ليحو ةقلؤه سدما ون

 ىلاعتو هنلاحس ديلا ملاءىف ةبتر ةياف لايخو فرخ ديلقتنع ديلقتىلا لاقتالانانع

 اذه تيأر الف هةيدصت لطايلا لوبقىلا عراستلاب اديلقت دقتعلا قالا كرب لمح! نم ةئر

 ةفسالفلا ىلع !در باتكلا اذه ريرل تأدتا ءابعالا ءالؤهىلع اضبان قالا ند قرعلا |

 مههذم لئاوغ نع افشاكو تايهلالاب قلعت امن 0 ضقانتو ممتديقع تفا_مانيب» ءامدقلا |

 كاقعلا نو:ةنم نيهاجلا نع هياوصتخاامىنعا ءالقعلا كحاضم قيقمملاىلع ىهىتلا هتاروعو
 ضول'نا ىلوالاىف ركذ 6# عبرا تامدقم باتكلا ردصمت هيجو ىلع يهذم ةياكح عم

 نايا لع يدعم هاو دكا مهعازنو ليوط ممطخناف ليوطت ةفسالفلا فالتخا ةياكح ىف

 نومكحيلب مههذا نافتاالف نط الفا كاتس ىلع ّت> هلبق نم لكىلع دردقو سيلاط اطسراو

 ةعمعللا ةيقطنملاو ةياسالا مواأعلا روهظب ةيهلالا مهمواع قدص نوادمسو نيكو ناب

 اوفلتخا امل نيهاربلا ةنقته ةيهلالا ئهمولع تناكولو لوقعلا ءافعض نوجردت-سبو نيهاربلا

 لاطب ؛| ىلع رس شقا ع نمناو انيسزءباو ىف 1 رافلا سصن 3 ةيمالسالا ةقسلفمملا نم لول مهموقاو |

 نيلحرلا ن رده لقت 0306 < مههاذمدر ىلعو ماس ور بهذه نم 2 | ةاوأ ارو هر اح

 عجرب لوالا ماسقا ةثالث مهريغ نيبو مهني فاليخانا ةيناثلاىف ركذو *: مالكلا رشتنب اليك

 سفنلاب مايقلا ىنعم نال اذه لاطباف ضو انساو لاق ءرما رهو+لا هباوديري ملو عوضوم |

 ناو ةغللان ع ثحح 1 عملا اذهنع ردوا ساب ريبعتلا ق مالكلا عج هيلع اةذتم راصاذا

 هيف مههذم مدصبالام ىناثلا ةيهقفلا ثحابملاىلا عرشلاف هقالطا زاوج عج هقالطا غوس |
 ل رهلوقك هيف مهتعز زانم لسرلاو ءايدن الا قيدصلت ةرورض ند سيلو نيدلا لوصأ نم الصا ٍْ

 8 5 8 ١ 0 ل
 ءوض ءاعما نع ةرائع رع لا“فوسكا 2 ا ل هحبللا ضرالا 0 5 |

 نسعشلا نيب و: رظاتلا نيب 0 فوفو نسعد فوك ناد بنا 0 ه اع طيح ءاعملاو |

 هلاطباىفف ض و2 ان_سل اضيا ىعملا اذهو لاق ةدحاو ةقيقد ىلع نيتدقعلاىف اههعاتجإ دنع |

 نأف هه ايدو نيداا ىلع ىنج دقف نيدلانم هيف ةرظانملاز| نظنهو ضرع هب قاعت الذإ

 ىح اهلدا يقع و هيلع 0 نك هم ا قمل تسع ندا اعالع موقت وهلا هذه |

 ١ كلك حارخساب ءاك ذلا لد رفل مهداديتماو ةيهلالاو ةيعيبطلاو ةيقطنمأاو ةي_سادنهلا مهمولع

 ا ايطالا نايدابةعانقلا نم افاكتتساو ريهاتجا ةدعاسم نع اعفرتو مهكلس ىفاطا ردا رفكلا داقتعاب |

 | مهم ةلفغو لاحم لطابلا دياقتف عورسذلاب قاحا دياقت نع عونزلاىف سراكتلا راهظ اناب انظ |

 ايا

 اد را كرد مهريسفت عم ارهوج ملاعلا عناص ىرتيم-شك درع ظفلىلا هيف عاززلا

 ا هقدو مهلودا ن.ى.حو مهل وقع فصضوىف م عدسم نم فقئاوط بانطاو ملاكا 1

| 

 ١ وه اهدهو مولع بنر هناذ ىقلطملا فوسايفلاو لوالاوه ىذلا مهد دقم ىأرفف ضقانتلا ْ

 أ
 ا

 ظ ليدبتو فد را مهمالك كفن اوط_سرا مالكل نوجحزملام ةيباسملا ىف اوفلتح ملاك اف

 اكد ف 2 0 - -



 - 5 د 845

 | مح وف 2 5 رك قيسود دكا عم 4 داشرالا 2 و -- 2 هنا 3 نيسج هه 324 ههه امرعت ا

 | نايا 0 5 3 هرك ذ ع 2 بانعالا.دءاوق فاو اعلا

 ميلا ف ىتأي ا هبدشملا عص ونا - ىلا ىفىنأي ا كار ل ملا م متأىف كر ا ول ]| 0

 دج نب ىلع نيدجم نب 3 م 0 ارشالا مهام هذتاو ر ل اونالا جو تك ولا م

 عيت ع اجو 9 امتو نيثالثو عسا ملسقب كك هد عدلا زودرألا خيراتلا وهو

 عض و روم- ملل ملا ىف 0 م تاما ا حرس ىف 2 و ع 5 00 قوس < ىلا مهيقنتلا أ

 كورلا 0 6 ما نيدجا رذىبا ل ا |[ ا علا عماذلا ا |

 ف ةعقاولا ماهوالا 2 و م ةعاعاعأ 8 نيناعأ 1 عبرا خ1: 1 قوما 0 ُط هك

 نبا س د حرش ىف 2 ون 0 16 ,اخحال 2 ا عماجلا 2 وهو اًضااهل <

 6 ون ميلاف ا د ثيللاىبا 3 كم لود 6 2 2 و ا 1 ب لا م> 1

 هت | رقلا اقف لكشملا عض ول يح ه ارا قيس 1 50 محو ىعمل ام هلالا حرشىف

 ةئامعلرا 00 ع ميش قا قل وريقلا دا دان ماب 16 دع نب درعس راع ى ا ا

 ىودلا ليفمالا| قد 0 ىئطاو الا دع نيرع ىلع ىف |١ مشا ا رضا 5 ةئامت

 ا ا الع ىلضفت ىذلا لدتا هلوا 00 ةناوسو 0 سج "6 ل ا

 ليلطاديع نيدولا سابعلاىبال 2: ولاىف ةئطوت رفح ةعدقملا نيناوق ةئطوت هعمردلا

 حلبا نينيدلا ع ١ ريفوت م ةئامسجلو نيسجو 5 هوم ةئس قوتملا ىريمدتلا

 لصوققيفوت 2 نت م " ةناقولا 0 م ةيانعلا قف فوت 2- ع ةمدإأ يفوت ع

 ا ماك>الا ضعاوغ ىلع ماكحا ق قوت 0 نر 1 2 خذا 2 21 ١ ىئلعتلا ا

 | ىلع فاقول ا ةناكلعو ناع مرا هين قوتملا ىسهفتالا دايما دجا نيد ١١ بارت

 نيثالث ١ م دهن قوتملا ئردذللا ىوانمل ادع فور !اديع 2 7 فير اعتأا تايم

 كار فيقوت ١" 2 كلو

 ه2 ةفسالفلا تفاجت 0 ا ةيادهلا نم 6 داهملا باتك ار يح ةاس

 ةئامدستو سجل 6586 ةئس قوما ىشوطلا ىلازغلا د2 ند دماح ىبا مالسالاةح مامالل

 اك دعس ةضاط تدار لاق لا ةيامت لكىلع ىفونملا هلال ىلاعت هللا لا طا

 كَ مال_ىالا فئاظو اوضفر لو ءاكذلاو ةيئطقلا كر رظالاو فار 3-00 ريتا مه-سفنلا

 اونامساو تاروظخانع قولاو ةراضلا فئئاظ و ند نذدلا 0 ا ورق#-*او تادايعلا

 نع نودصب اطهر اق نوعا و هدويقو هتاقيقوت داع اوفهملو هدودمسو عرمشلا تادبعت

 ىرختذا ديلقت ريع مهرفكل لنا ممالاو نورفاك مه لا محو احوع امنوضدو هللا لييس |

 ل ىراظن ثح نعال و مهدادجاو مهاب حجردهيلعو مهدالواو مهءاست 0 ربع ىلع

 ةفرخزملا تاءادالاو باوصلا بوصنعء ةفراصلا هي-ثلا لايذاب رثعتلا نع رداص ديلقت

 0 ا وم ولا 0 0 0 هر 20 رس 3 نرمسلا عنيرللا

 ١ قولا ىعاشلا ىعيلخلا نيا نب ىلع نيسملاىبال عه فيو



 84 هه ءاثلا عض
 1 جر رع و ب بو و ا مص سس سس

 رظنملاىلا ةراشاو اهريغو لزالزو دار<يتاراذنا ارفس رسثع ىنثا عبارا جوجأمو جوجأي

 ا ودع نىك هموق ةيونو هأ توها ءالتاو هقلعو ماللا هيلع سنو ةومدو ردو

 تاراشاو مالسا هيلع را دورو ةراشبو مالسلا هيلع اك ةودو قوقيح ةالصو

 تدبلاىلا مدأن م حران لولا ارودس سمع دحاىقو تيكا ىعدت ةعبارلا ميظعلا مويلاىلا

 نوسجو هنا اممدعو مالسلا هءاع دواد ريهأ ع ىناثاا ملاعلا لئابقو طاق تدع ىناثلا

 هيلعبوا ة_صو لاقل هريغ نعو مال_للا هيلع 06 ةيعداو كانط نيبام ازوهم

 ماك | رابدا سمهاخلا مالسل |هياع نايل نعةس' 2 لاثما عبارلا ةيمالك ثحايم هيفو مالسلا

 عباسلالقءلاو سفنلا نيب تابطاخمو مالسلاهيلع ناهلساة اربع ٌكاشن نم سداسلا كولملا لبق

 هيلع ايمرال حاولا ىجد نماثلا هنو فيوكلاو ىلا-_ءنو هناوس هللا يظعت و ةيافلا ةيساجا

 ديعو ريشدرا كلم هيف عساتلا تيبلاىلع بدن مهمل فور> ىلع تالاقم سج هيف مالسلا

 ا عب ام ىلع زوهرو هدلوو صصص تدل تامانم ريسفت هيف مالا هيلع لامادا سثاعلا رزاعلا

 | نم موقلادؤع ةفص هيف مالحسلا هيلع يزعل شع ئداملا روشنلاو كعبلا لاح و كالابلاق

 تافرعتو ةاروتلا ضئارفل حورستب نويابرلا درفنيو هتاننو ىتاثلا تيبلاىلا لباب ضرا

 بحاصلا جشلا حرش اهنم ريسافتو حورش ةاروتللو مالسلاه يلع ىموهنع اهنواقن الع

 هركاذ ةئاناسو نيرسثعو عبرا 554 ةنس ىقوتملا ىرماسلا دعسنب فدوي نيدلا بذهم

 حورشو دعالا كللا هرزوت:سادقو قثمد ءابطا نهوهو ءانالا نورع بحاص

 - حاورالا تاروت ريو ةئثاتسو نيرشعو فين ةنس نارك قولا ىرماسلا ادعم نبا

 عرف ىنملا ىتاطسلا دم نب نجراادبع مثلا ه4 ةيبحملا راث الاو ةفيطالا حراوتلا د

 ا 2 0 | ند معفلاو طسوتل | 1| د ةئاماممتو نيثالث و سج رع هاو نايعثف هفيا تنم

 ماا و رو عا ف هيا ىإ :رااو فاشل نيبطسوتلار جس ءارلا قىتآي هي حرمشلاو

 مد 3 ع 0 0 0000 0 م نيعداو 1-3 0 8 ا 30 1

 :١ نبرعساق 07 م 2 نابل 2 ا ىدادغبلا 3 9 ىسراف ١ ل

 ىعل ىغغ 6 عضو دل يش وت 0 ةئامسج-و ةرسزء ع هاك 2 قونملا ىررحا ىلع

 كد كاوا 0-0 رولا نا 6 ب رك ديردلا جو 8 ون ف ا هقفلا ىفىواملا عض 0

 أب ىراممال ا 1 | 33 ىلع 2 0 ديكلاملا 5308 هت 5 جامتالا ةيلحو

 ل ةيادهلا,ع حرش حش و ١ نيمح كالامن.ال ةيفلالاإ 0 م 1 ولا لم ميشو وح

 ةئس قوتملا ىيهفاثلا نئيبس ا نب لعنب تاهولاديع نيدلا جات ب هعفلاق 6 م ا

 .قوذلا ىطر كارا لا فيو 5 مك عنو ون - 6 ه:ةهدحا 84
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 ةقزصخشلا بو
0 



 5( باب مح 2

 نه دوشلا دعت ةنادثلاو ىبرعلاب مث ىتايرمسلاب هدنعب تجح رت مدنا دهر [ر تكدر اود

 ةبرعملاةاروتأ| ةعلاطم تبعوتسا دق ءالعلاضعب لاق ةيماسلا هن ةثلاثلا ونيباهرلا ونيئارقلا

 سدقملا تدب ىلا محال و ةاك زالو موصالو ةالصثاحتا اعف سيلو .ديحوتلا ريغ اهنف دخا رف

 هكا كذا لعلو الصا راكلاوا هنعارا دوعلا رك ذالو ةرخآلا موب ا و

 ةيف ىذلا فب رحلا ناكل ليجتالاو ةاروالانه ”ىش لن ز وحال لاقنه لاق انه نمو دوهيلا

 لاق دقو ليجينالاو ةاروتنانه لقنلا رحت ىف ليدالا للدالا هيف نيرخأ الا ضعب فنصو
 هتكئالموهتلابانمآ اولوقواوبذكتالو مه وقدصت الف باتكلا لها مكتدحاذا مالسلاوةال هلاهيلع

 مهقرفنه رورمثملانكلو ةريثك اقرف اوةيفا دوهللانا دصاقلا داشراىف ركذو هلسرو هبتكو

 ماللاو ةالصلاهيلع ىموم ةوبىلع نوع ءالؤهونويم اسلاو نؤارقلاو نوينابزلا ثالث
 نوج رسل مىنكل عدل ةفلتغ هلدبمه تناكناو اهءاكحاو ةراوالا ىلعو عثوبو نوراهؤ

 ماظعلاددع نوءبراو ةيناكناّثام امه ىماوالا اب نوديعت ةضيرف ةردع ثالثو ةئاقس اهنم

 ها ل تدازو هسعتلا دنسلا ءانا ذدع نوحنو هس وت ةثاقلث ىهناؤتلازو ناسنالا ندم

 ةمماسلان ع نوءارقلاو نودابرلا درفنو ةيرشلا ةعيبطلا ىبع ىوهلا ةنبلغل صماوالا ىلع

 رافسا ةسخيىلا اموفيضيو اباتك رمثع ةعست منع نواقنبو ةروكذاا ةثالثلاريغ ءانا تاوبفب

 ةاروثلا والا بتانىلع ىهو تاوننلاب اياتك نرمثعو ةءبرالا نع نوربعيو ةأروتلا

 مالسلا وةالصلا امهملع فسوب ىلا مدآنمرانلاو ةقيلخلا أدب هيف ركذب لوالا رافسا ةسجىف

 كك نرغرت هاراهو ىبوف روهطو ليارسا ىنل نييرضملا مادخعساةيقاركت قاثلا

 هناصس هللاءالك موقلا عاممو تالك مشع لوزنو نوراه ةءاماو هلا لاوحاو نامزلا بق

 ضرالا مسقنو موقلا ددع هيف ركذي عبارلا لاجالاب نيئارقلا ملعت هيف ركذي ثلاثلا ىلاعتو

 هلل اراخاو ءاقلاىلا ماللا و ةالصلاةيلغ .ىماوه. اهنع: قلا:ل 5 ١! لاوخاو ةعرقلاب ,هلع

 ىءوممت نوراه ةافو ر "دو لمىلاليصفتل ةاروتلا ماكحا ةداعا سماخلا مامغلاو 0 او

 ركذب مالسلإهيلع عشويل لوالاىلوالا ىعدن رافسا ةعبرا ةاثلا مالسلا هلع عشوب ةفالخو

 نييئاعنكلا مالسلاةلع عشوب ةبراحمو نابرقلا ببرقت دعب لالغلا مهلكاو نملا عافترا هيف

 000 ل كل 1ر1 فرعي ىلاتلا ةعرقلاب اههستو دالبلا هني

 تولاح دواد لتقو.تولاط كلمو هنو هيف مال_لاديلع ليوعمل ثلاثلا لوالا تلا

 ما-سقناو اههريعو مالتماا امعلع ناهلشو دواد كلم رايخا هيف كواملا رقد فرع عبارلا

 ةثلاثلا سدقما تيب بارخو رمصن تم ءىحمو لوالا ءالجلاو ,حالملاو طابسالانيب تأللا

 الت ارسأ قيل. ىلاعت هللا وت هيف ركذي مالسلاهيلع ايعشل لوالا ةريخالا ىعدت رافسا ةعبرا

 كلملا شروك ديىلع صالخلاو ىناثلا تيبلا ىلا ةراشاو نيرباصصلا ىرمدب و عاع هراذناو

 ثلاثلا صم ىلا طوبهلاو يرصتلاب تيبلا بارخ هيف رك ذب مالسلا هيلع ايمرال ةينانلا

 رابخاو سدقملا تب لكشو ةزوهر هتاكلمو هتعيبط مكح هيف ركذي مالسلا هيلع ليقزمل

 (جوجاب )
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 موو هل ءانلا قم

 زيسفتىف سايقملا روان رظظَ- اضيا هيفىنأي علاطملارب ونت حس ىملا ىف ىنأب مجئاصملا

 ةرشع عبس م1/ ةنس ىقوالا ىفاشلا ىداباز وريفلا بوقعنب دم رهاطىبال 7 سايبعنا

 هركذ قيس -4 ريبكلا عماجلا صيخلت حرش رونت رفح تادلم عبرا وهو ةئامئامثو

 ىدحا ةى١ ةن-س ىفواملا ىننإلا ىلاخاىلع نب ليضف ىلوملل ه7 لوصالا عيون: لح
 لا نيدلاو عرشلا عراشم عرش عراشل ادءاح هلوا سصتخم نتم وهو ةئاممبسأو نيعستو

 نامت ةهم ةنس مر ىف 21 غرفو ماكح الا ىاثلاو ةلدالاىف لوالا نيدصقم ىلع بتر

 ع ةقارولا اعىف ةقاطنلا قدونت :- لوصولا ميسوت هاعمو هحرش مث ةئامعسلاو نيسجو

 نبيسثعو سخ ٠١٠٠6 ةنس ادرق ىفوتملا ىواحسلا كم نب دجا نب نجح رادبع ع

 صاع ىبال هي[ عباوزلاو عباوتلا 86- هركذ هع : هينتلا لضفىف هيون رح فلاو

 دو«سم نساخلاىبال ه2 لوصالاىف عماوللاو عباوتلا قب ىطرقلا كلملادبع نب دج

 م6 فرضلاىف عباوتلا 9 0-0 ةئامسجو نيعبراو عبرا 855 ةئس ىفوتاا قهيبلاىلع نبا

 ديفم عماج نم وهو ةئايحسل 'و نيثالث 9: ةنس ىفوتملا ىنامارقلا قاححتا ندلالاج مشل

 نبا ىلامع سنأتلا-ىلاوت ريح دينه خرش هيلع هلو لا مدآ ىنب مرك قذلا هتلدخلا هلو

 مه؟ ةنس ىف 0 رن. ىلع نب دجا لضفلاىبا نيدلاباهش ظفاحلل 27 سردا

 نيدلاف مثل 7 نجرلابيبح ليضفتىف ناعالا ىرع قيثوت :0- ةئاماعو نيدجو نينثا

 ىقواملا يفاثللا ى 1 ىزرابلا نباب فورعملا هاربا نب محرلادبع نب هللادبه مساقلاىن

 هضاخ لا ناطلسلاو ةزعلاىذ هللدلا هلوا دلع وهو ةئامعبسو نيثالثو نامث المح ةئس

 هلاضفىف ىناثلا مالسلاو ةالصلاهيلع هتالضفى لوالا ناكرا ةعبراىلع هترو ءافثلان»

 ه6 بركلا تاوعدب برال هحوتلا ة:- هناماركىف عبارلا هب ثاختسانم ةثاغاىف ثلاثلا

 ةئامعسلاو نينا ,4٠07 ةنس قوتملا ىفاشلا ىواختلا نحرلادبع نب دع نيدلا سك

 ىفوالا ىتاذجلا ىلع نب دمحل © اتا ثيدحنم نيونتلا فدحىف اسالا هيجوت 1

 هيجوت مح هركذ قبس 2 هيبلتلا هيجوت 2 ةئامعبسو ننرسثعو ثالث الو“ ةنس

 ىطويسلا نجرلادبع نيدلالاللل 5 مزملاب لعفلاو رجلاب مسالا صاصتخا ىلا مزعلا

 زابلا نبال 2 وحلا همجوتلا. 12- ىتأي هقفلاف ه4 راتخلا حرشيىف هيحوت رح
 هلك ىلع ىلاعتو هناحس هيا هلزنا ةلززنملا ةيهلالا.بتككلا نم باتك 4: ةاروتلا ريح
 :هوفرحو هدعب اولدب دق دوهيلانكل ىريعلاةغل ىلع مالسلاو ةالصلاهيلعو اند ىلع ىسوم

 اهدحا اريسد الا ىنعملا هي راقتم اخفللا مل 2 ثالث ىهو.اهيف تاب رعملا نم هنوددام يسال

 كوام .ضعب نا كلذو ءهرايحانم نوعبسو ناذثا اهيلع قفتا ىتلا ىهو نيعبسلا ةاروت' ىعست

 نينثا هيلا لسراف ةاروتلا ظافحنم اعجج هيلا لسرب نأ دوهيلا كولم ضعب نم لأس نانويلا

 ةارونلا اورتكف ةجارتو اباتك مهب لكوو تيب ىف .مهنم نينثا لك الخأف اربح نيعب-سو
 مهنا ملعف ىنعملا ةدحمم ظفللا ةفاتتم تناكف نيثالثلاو ةتسلا 6-1 نيب لباق مث ناثويلا نا_كلب



 ريوونت ريض ةيسسدقلا ةرضعلل ملصنال ثولتملا نا فرع قداصصلا ديرملا هعلاط اذا لاق

 سن باب - موو

 ن* غرفو ىوتقفلاو ءاضقلاب ىلتا نالث ل نول لق هيفعح خلا عرشلا ماكحا

 ءاممو نيمحم# نيدلعىف هحرشمث ةئامعسنو نيعستو سج هوه ةنس مارملا مرو هفيلأت
 ةعاجهحرسثب ىنتعاو بهدملا بتك عفنا نم وهو رئالاةصالخ بحاصلاق تلق رافغلا حم

 ليزت ىتورلا ردنكدانب نيسح الثملاو مالا ىتفم ىنكصملا نيدلاءالعد#ث ةمالعلا مهم

 مالسالا 2 هيلع ثنو قكمدب ةياوطلا ة كد رح داثلا سرده ةازراادبع مشاو قش

 ميم غطت

 حرش ىل اع تنك عفنلاو رب : را ةناغق تكاناكدك ىرو يالا ةماعلا ىلوملا همر رابدلاب

 نيدعسا 0 ىدوعم كولا همظنو ىهنا ةديفم ىد ةاوح ىلهرلا نيدلاريخ هدا 7 هفل وم

 ١١169 ةنسيىف ايح روك ذملا ىلوملا ناكو زجرلا ري ىف افيطل امظن قثمدلا ىنساخحلا يدم

 هنانأ ددعو ريقفلاو جابتحلا ةريخزو رودللا ةضروراخ هاعمو فااو ةئامو ني-سجو عسل

 دعك راظالا وءابشالا حرش رااعتلاو ناهذالاريوتت - تهب فال [-ةينامث , ةئامسجت رادقم

 ندجا نب مهاربال 1-3 ةروثألا ١ ةيعدالاب ةربرسسلا ا 0 ةريصبلا رو» تقود اضا قيس

 ةيؤر ناكماىف كلاحا ريوس 1 فلاؤ نيرشع ٠ ؟ 0 اب رقت ول ىلج را

 47 كلام أطوهىلع ِكلاوملا ريونت 125- ىطويسلا نيدلا لال ةلاسر -ه[ كالملاو ىنلا

 روت 1 ءافلا ىناي ةيحارسلا ضئارف حارسش 1 جارسسلا 0 مح مملا ىف ىناي

 نيعبرا 44٠ دش ىفوتملا ىئاولا ىولغملادوت نيده مجّشلل هت ىكضلاو ريسفتىف ىصضلا

 دولا مطلا ريو 0-1 ةقرط هرسشع ىدحا ىلع ةمدقمو ةعيس علاطم هيف دروا ةئاوعسلو

 ةئامسجو نيعستو عبس ةوا/ ةنس ىفواملا ىدادغيلا ىزولا نب ىلعزت نجح راادبع جرفلاىبال

 نم زرانم اناهلوا هلاسر ىعلفلا ناولسل د تئاوذلا تاوذ ماكحاي بهايغلا روت م

 اهنف قفنا دق فلاو عبزا ٠٠١4 ةنس ةدعقلاىذ لوا ءاعبرالا ةليلنا ركذ لا هتاعدتبم

 0 رهظ هنم رسدع سماخلا| ءاعب رالاةليل تداك الو روالا نم نطبق ةناو هذلا 3 روهظ

 لاوقالا تو 5 مث ومن ةلمقلا بوذج ىف كلذو سما هتاوذ نأ االا داكش ىلعو لوالا لحم

 رود اح تت 1 نا دع ناطا_بلاو ءر 2 نسب تاوارجح ىلع هلاد اان ىه اا لاقو

 ا | ربثملا جارسلادل وم ىف رود ضم ىلاحاخلال ع ثيدطاق روت م م 1 بوأقلا

 نيثالثو ثالث مخ نس ىقوتملا ىلكلا ةيحدنباب فوردملا نسللا نيرع باطخلاىبال

 مظعملا كالملا ساتلاب .ناسارخ ىلا هحوتم وهو ةئاقحو عبرا 504 ةنس لبراب هفلا ةئاقحو

 00٠7 ني ةئفافا هدهد لع ىرخا اهريغا اند تفلاب هزاخاو هتيلَع مارق َدْقَو قاوألا

 قاردنكسالا هتلاءاطع نباب فورعملا دن ب دجلا نيدلا ات معشلل يي ريبدتلا طاقساو

 ةكع هفلا هناركذ لا ريبدتلاو .قللاب درفنملا هلل دا هلوا ةئامعبسو عست 7١9 ةنس ىقواملا

 دورولا ثيح نم تانك وه امتاو تكرب ملو دئاوذ دازو قشمدب هيلع كردتسا مث ةفركملا

 ) جياصملا (
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 سعأ ه7 الا 1

 ركذةئامعستو نينبرا 46٠ ةنس ىفوالا اشاب لكنت ناهلم نيدج-ا نيدلا سعت ةءالعلا رايق
 هل ضىعامو لها_تلاو وهسلانم هلعق وامىلا راشاو حراجلاب حرمص نعط عقاو» ملصا هلا

 هم غرفو ريبغتلا اذهح رشم بتكلا نم ةطقتلم اوف هعدواو لفاغتلا و طخلا نم هح رشف

 قاب لصالا وهلعفامىلا اوتفتليملسانلا نكل وةئاهعسن ونيثالثوىدحا ه١ ةنس ناضمر ربشىف

 لالح نب حلاص ىلوهلل ةقيلعت رييغتلا خرش ىلعو هدا_بكىف لازنتلا لع عرفلاو هحاور ىلع

 ةئايعبراو نرشعوثالث ةنس ىفواملا ىرمتلادجلا نيدمل متت[ ةغالب لاحت ا>- ىعيقوتلا ||

 ىعلاملا ىفارقلا سيردانب دج-ا سابعلا ىفا نيدلابابشا 8: لوصالاىف ل وصفلا عشت

 لوصعلا عج هناهيف ركذ 1 لال اىذ هللدألا هلوا ةئاقسو نينامثو عبرا 584 ةنس ىفوتملا

 هلصفو لصفة ئام ىلع بترو ىعلاملا باهولادبع ىضاقلل ةدافالا باتك لئاسم هءلا فاضاو

 خيصيف موهفلا جقنت :- اضبا وا ولح ىلوملا هحرسشو هيلع حرشدلو لبق اباب نيرشع ىلع

 د1 هس ىفوتملا ىعفاشلا ظفاحلا ىتالعلا ىدلكب نيليلخ نيدلا حالص ميشا 5: مولعلا

 ند ان ودكم 2 يح ىف ا و م < تالا ع و ةئامعبدو نيت-سو ىدحا

 لضافالا نم ادحاونا رك ذ ىدنجللا 0 سف ءايطالاذاتسال بطلا ىف دة نوناقلا ثحارم

 قالغمجيقنت هاو هاهو ناونكملا اذه ىدتعما 0 نونكملاهاعم و" قطلا ف نوناعلا هدا

 هايصتخبا 2 سيلا اهر 5ك ملام 3 هب رغ غلا كاوقلان م هب قا هنا ه فق طرش دقو نون 5

 رارساىلا حيواتلاب هاعمو ةيهلا كاوفلا نم ىرخا تادايز هيف دازدقو ةياغلاىفايناث اراصتخا

 بهاو هللادج دعباما هلوا تالوطملا رثكاىف دجوتمل لئاشم هيف همح رغصعم وهو عقنتلا
 ةيعبطلا روءالاو هعوضومو بطلا فيرعتىف لوالانونف ةسبل ىلع بترم وهو حلا لقعلا

 تايهلا ىف سماخلا تاجلاعملاهوج وىف عبا رلا ةحلالتفح ىف كلاثلا' تابسالاونضاس الا ىف قالا

 حرمشلا نع ايلاخ ناك دقو امامت هظفح افوغدم ناك ىرسصملا هللا فطل بيبطلانا مث راخلاو

 دخلاهلوا عولتلا حش ىف حسصتلاهاعءو لوقا لاَ ايفاوالح هلعجمو ايفاش احرشش هحرستف

 ن.دلال اك ققحلا ىلومأل هي[ رئاصبلاو راصبالاىلوال رظانملا حقت صح لا هفطلب ىفاشلا هلل

 كاوزف جنت وس ىفاشلا مامالل ةلاسر 2 ناكل عييقتت ] + ىدراقلا نسما ىبا
 عميقا 125- ىط ويلا نيدلالال ع ا اع جيت 0 قد 351 هيبالا ويد"

 ىوملا ىوحتلا ىرابنالا دح نب نج.رلادبع تاكربلاى بال <: فالاخا ىف ميج زلا كل سيف

 0 محلا هي[ ع ا عماللا ح ستيف 6 - ةئامدجو نيعيساو عبس هالال ةئس

 رسمت ىاللا قشمدلا نولوط نيدمحت نيدلاس : 3 م | ميسا د ل جتنا ١-1

 ىلا اناده ىذلا هللدلا هلوا ىريرضلا ةياورىف ىراختلانم ريخالا ثيدحلا ىلع مالكلا ف

 عسل ٠49 ةنس ىقواللا ىدايزلا نايقس نب مهاربال ه4 رابخالا قرت وح ا فوكو

 نبد# نيدلاس مش مجدل عورفلاىف 6: راحلا عماجو راصبالاربونت ريح نيثامو نيعبراو

 مكحا نا ادجهلوا دلجم وهو فلاو عبرا ٠٠١54 ةن_س ىفوتملا ىزغلا نبدجا نبهتلادبع



 أ باب هع 8 كت 5
 ردسي |

 اناقنأ سردلاعقوو هداز هحاو> لضافلا ةمدخمىلا انلصو مث ءالضف. مهناعم بالطلاكئلَوا
 لاثماىلا اوفتاتالل وقمت ب وجالا سحاب اهعفديفةلئسالار رقئانكو هيلع. مان أرق ىذلا ثحلا نم

 ىلع تاقلعتلا نمو ىثاوطاىف ةروكذم تاقيقحلا كلت لعلف ماهفالالضتاهناذ ماهوالاكالت

 ةهممةنس ىفوتملا ىيفلاهدازىطاقب فورعملا دوت نيدج-ا نيدلا سمت ىلوملا ةقيلعت حجولتلا

 فلاو نيثالثو عت ١٠م ةنس ىفوتللا ىنالعلا هللاةبادهىلوملا ةقيلعتو ةئامعست و نيناثوناع

 نام ىو ةنسىفوتالا هداز راه“ ريبشلا دمت نب ىطصم ىاج نس> ىلولا ةيشاح ىلع ةقيلعتو

 د نب دوعسلاى بالضافلاىلو هلل خولالا نم ماعلا سصق ثحابهىلع ةقيلعتو ةئاهعستو نيعدتو

 1141 ةنمىاعتدزا دحلا اهلوا جالا تا رغاهاممةئامعست ونيناعوث الث و4 ةنسىف وما ىدامعلا

 عبرالا تامدقملا ىف اوفنصام ىتب يولتلا تاقلعتم ىف مالكلا ىهتناامل مث *# لا ىبتنملا هيلاو
 فعض ناببل هدنعنم اهدروا باتكلا طساواىف ةضماغ ةروهشم تام دقهىهو حض وتلا نم

 جيلا ودب ىعاام نسطلاف ىهنلاو سمالابالا ناتي ال حجقلاو نسطلان انه ىرعشالا هيلا بهذام

 اذه اودقتعا ءاللعلا نمءازريثك نا اعاو لاقمت رهاظ هفعضولاقو هلياد قاسم هذع ىهنام

 *ىش هلا لاق. نا نكعاعنم هتامدقمىلع اودروبمل ايذيقب هنودقتعيال ىذلا ضعبلاو اينيش ليلدلا

 عبراىلع ىنبم اذهو ىرطاذل مسام كعمجاانا و هيف طلغلا عقاوم نيقيرفلا الك ىلع ىنخدقو

 ىلحلا ىبرعلا ىلع نيدلاءالع ىلوملا ةقيلعت اهنم تاقيلعت تاعدقلا هدهىلعو كفا تاق

 صا ىرعصو ىرلا ناتقءلعت هلاملع قلعنم لواوهو ةداعسلا# ىددحا ه2٠.أ نس قوتملا

 د2 نيىلع فيرسثلا ةمالعلاةقيلعتو خلا ناسنالا قلخ نم ايدمحت كايا اهاوا ىلوالان« يناثلا
 نبمهاربانب د نيدلا ىع ىلوملا ةقيلعتو ةئاعامثو ةرثع تس م١١81 ةنس ىقوتملا قاحرلا

 لوما ةقيلعتو ىرغصو ىربك اضيا ناتقيلعت هلةئامعتستو ىدحا 4٠1 ةنس ىفوتملا بيطالا

 نب هللافطل ىلوملا ةقيلعتو ةئا_#سلو ةريثع ىدحا 41١ ةنس ىفوالا نسح جالا نيدمت

 ةنس دودحىف ىفواملا مركلادبع ىلوملا ةقيلعتو ةئامعست ه..٠ نس لوتقملا ىتاقوالا نسح

 ىدحا م8901 ةنس قوتمللا ىوسماسلا روكا ع ننسح ىلوما ةهةيلعتو لكا_ىعسل ةيءث

 نم دراولاممالل الاثتما اهةكهنا رك ذ لا لقعلا بهاودج- دعباما اهلوا ةئامئاعأو نيعسستو

 و01 ةنس ىفوالا ىنالطسقلا نطصم نيدلاحبصم ىلوملا ةقيلعتو حافلا ناخ د ناطلسلا لبق
 مث ناطلسلا ليقنم درورمال ةعقر مهنه لكب تك منال موقلانم الوا اهبتك دل مستو اعد |

 لكلا ىثاو> هتعلاطم دعب ىرخا ةقيلعت ىنالطسقلا بتك مث مهلئاسر مهعمو هدنع اوثحاب

 ن٠و قئاقشلا شماه ىف هداز برعلاىلوملا لاقاك اهريغ اهمزاوبإف عضا وملان٠ ريثك ىف ملعذرذ
 م١٠ ةنس ابرقت ىفوتملا ىراصنالا مساقلاىبا نب رداقلادبع ةيئاح عيضوتلا ىلع ىئاوا
 هرقد فورعملا ىئيسللا د# نب هللادبع ديسلا لضافلل حرش مقتل ىلع و ةئاهامتو نيسثع

 نب مساق نيدلانيز ملل ةيشاح حرشلا اذه ىلعو ةئامعبسو نيس ال١٠6 ةنس ىقوتملا راك

 مهيقتتلا ربيغلا نتملا تاقلعتم ندهو ةئاماعو نيعي_سو ععمسلا /لا/8ب و قولا ىنالا اع واطق

 (ىلومت )



 مع هي ءاثلا لف

  ناكوديا ةايخنو دكان ناح تلا ناطلكلا ما ايضا وتغ مف 401 د هكا
 هدو همسا ديلخت ىلع هنم اصرح كلذو هداول هفينصت لجال هيحمال متافلا دم ناطلساا

 ةنس ىفوتملا ىنللا ىناج رجلا دج نيىلع فيرعثلا ديسلا ةمالعلا ةيئاحو راثآلا هذه لاثمال

 وشمالا نس نال نتذلا يع ةتشاخو هل ازا لع ىهاو لامار 558 ت2 1

 ةيشاحو ىهتا عبرالا ىلع شاوح هل قئاقشلاىف لاق ةئامعستو :ةرشع عسل 918 ةنس قولا

 ةئامامثو نيعبسو ىدحا مالا ةنم ىفوالا كفنصم ريبشلا دمحم نب ىلع نيدلا ءالع مشل

 ىسوطلا ىلع نيدلا ءالع ىلوملا ةيشاحو ةئامئامونيثالثو سخ مه ةنسىف اهفيلأتنم غرف
 ريشا زومارف نب دل ضافلا ىلوملا ةيشاحو ةئامنامثو نينامثو عبس مى ةنس دنقرع+ وتلا

 نماي دلال اسهلوا لوقا لاَ ىهو ةئامتامثو نينافثو سخ مه ةنس ىفولا وسخالنع

 ىوملا ىساويسلا هللادبعنيدج-ا نيدلاناهر ىضاقلاة.شاحو لا لاصلص نم ناسنالا قلخ

 نءا ىلب فسوب ىلوملا ةقيلعتو ةلوبقم ةديفم ىهو ححرلا اهاعس ال وتقم ةثافام م٠٠ ةنس

 ءالع ىلوملا ةيشاحو ىموزلا ىلاب فسوب نبدم هدلوا ةقيلعتو هللاواىلع ىهو ناكي ىلوملا

 هلن اواىلع ةقيلعت ىهو ةئامنامتو نيعبسو عست ملالو دنس ىفوتملا ىثوقلا د نب ىلع نيدلا

 ةقايعست و نيعب را .6٠ ةنس ىفوتملا ااب لاك نب ناعلس ةمالعلا ةقيلعتو ىدربلا ةيداحو

 ةئاهام ونيسجو ثالث مه* ةنس قوتملاىودشالا هاشرضضخ انالوم ةقيلعتو هلئاوالع ىهو

 ةيشاحو هلئاواىلع ىهو ةئامعست و.٠ ةنس دودحىف ىفوتملا مركلادبع ىلوملا ةقيلعتو

 ناضمررهشىف هفاكتعاىف اهبتك قدتعلا هداز ماس ريبشلا قطصم نيدلاحلصم لضافلا ىلوملا

 ةيشاحو ةمات تسيل اهمكل ةديفم ىهو خلا داشرلا ةمعنب هدايعىلع نهنل ادج- اهلوا ةنس

 الكوتم هيلعو انتم هللامسب اهلوا ىدنقرعسلا ىثبالا مسالا ىبا نب ركب ىبا لضافلا ة.العلا

 | ةمالعلا ةيشاحو هلئاواىلع ىهو ىتوآملا نيدلا نيم لضافلا ةيشاحو خلا هلايربك ىلع دخخلاب و

 ىطصم نيدلا مصم مهلا ةيشاحو امنع لقنو ىلج ندسح اهركذ ىباطخلا ناكح هذأَؤ انالوم

 ىلوم ا ةيشاحو ةئامعسلو نيدسو عسل 8 ةنس ىفوتملا قواملا ىرورسللاب ريمشلا نايعش نبا

 858 ةنس ىفواملا ىوسربلا هداز هجاوخ ريبشلا حلاص نب فسوب نب ىنطصم نيدلا ملصم

 هذلاو نع ىناخ وراصلا هللا فطل نب دمع" ىكح ضيدنملو !هدوس ةئامئامثو نيدستو ثالث
 ادق ءالعلا نم ضعب هتأرما جوزت ىلوملا تامامل هنا هداز هحاوخ ىؤوملا ةدهالث نم وهو

 أس اريما ديزبات نيدج-|!ناطلسلا ناكو ةيساماب اسرده ناك و ل ص وفةيشانلا'كلتىلا لوصولاىلا

 فسأت ىدلاو ناكى كاملا لاق باتكلا عاضف ىرجام ىرجمث هسفنىلا وزعب هيلا اهجنرختاف
 قاعوالوقبناك ىلولانال بئاجعلاب جعلانمراصل باتتكلا كالذ قبول لوقو اهعايض ىلع

 بايىلع لوطملا حرسشلا روع قاعإك ةينيطتطسق بايىلع هضست دنع باتكلا اذه ناطلسلا
 هيلع ارقنو ىنرعلا ىلع ىلوملا ةبلط نم اك لاف هن اضيا ىحو هحو هلناكل ةأره ةعلف

 اهلح نع تزعع ةيوق تا-ضارعاب نيرطش لكَ ع ضرع ناكو حيواتلا باتك نلاى



 هيأ باب ا- انا

 عبدا. 86غ ةاس هيفا ىئنللا ىكملا :ىثرقلا ءايضلا نب دج-ا.اقبلا ىنا”ىضاقلل < ماوعلا

 نعوم اهرمصتخا مث أ 0 ةلاسر وهو. هنأ اناعو نيسجو

 ا وعبس 4817 ةنس ىف قودلاىبيقلا بلاطىبا نب ىم د ىنال -هيإ مدآىب ىلع مهايضفنو

 ديضن: 125- .هللادبع نب سنوي ديلولا ىبا ىضاقلل -: ريسيالاو بيسنتلا ريح ةئامراو

 ءاتفالا كرت نع راذتعالا ىف سيفنت ريح ىنالطسقلا جشلل هيت[ ملا_ظملا ديدعت ىف ملاعملا
 ىف ام ىلع تيقن م سائلا ٠ نع هعاطقنا ىف هفلا ىطوتسلا نيدلا لال 2 سيردالاو

 هه ثالثلا لاملانع ثحيلا ىف ثاحالا مجقنت قيم ىملاىف قب ه8 تيزغلان م, تاماقملا
 احنرس نيدلا نيز ميلا در هيلعو ىدوعلا ا فورعملا روصنم نيدعس ةلودلازعل

 ضوه هاعس ةئايعبسو نيناعثو نامث الدمع ةنس . وتلا يفاشلا ىنيدراملامث ىطلملا دمنا

 -22 ثادحالل مهلا عفر ىف ثادحالا جنت '- دوهلا ثيبخ ضوخىلا دوهنلا ثيثح

 نيعبس وىدح ا ةنس ىفوتلا ىننلا ليخلا 0 نب نيسللا نبدجا سايعلاى با نيدلا فرمشل

 دوعس» نب هللا ديبع ةعبرسشلا رد_ص ةمالعلا ىذاقلال 1-3 لوصالا 3 هيو نئايعبسو

 روهمثم فيطل نتم وهو ةثامعتسو نيعب راو عيس 437 ةنس ىقوتملا اللا ىر ادع ١ ىبوبحلا

 باتكث حا,هىلع نيكم ءالعلا لوف ناكامل هنا هيف ركذ خلا بيطلا مكلادعصي هيلا هلوا

 نيِدن لواحو وون لن هت دارا هظافلا رهاوظ ىلع نينعاط مهضعب دجوو 0 مالسالار ف

 بجاملا نبا لوصاو لوصحلا ثحابم ةديز هيف ادروملوقعملا دعاوق ىلع ههسقتو هدام

 زاجيالاوطبضلا كلم هيف اكلاس تكلا ىف دجوتالق ةعنم ةضماغتاقيقدتو ةعيدب تاقيقحن عم

 ناكرا ةعبراىلع ىهو ةيعرسشلا ةلدالاىف لوالا نيم“ق ىلا هعستمت الوا هقفاا لوصا فىع

 هباعحصاضعب عراس هدوساملو باتكلا رخآىلا ىناثلاو سايقلاو عاججالاو ةنسلاو كما

 اجوزمم افيطل احرمش فاص تابثالاو ولا نم ليلق هيف عقواملم حشا رسثتلاو هخاستناىلا
 | هقبسيملقيلا بيترتوتاشرعتىلع الشم متلو ررقت ىذلا طقلاىلع نثملا ةرابع هيف بتكو
 اياثو الوا ىلاعتو هناكس هب ادءاح هلوا عقلا ضماوغ لحرف جيض وتلا هان لحنا هلثمىلا

 ةهالعلاح رش اهالواواهيظع [ىتاوج ول ور هلع اوقلع ناملك حرشلا اذه_ناكذطتو للا
 وهوةئابعبس و نيعدت وني الو ةنس ىفواملا ىفاشلا ىتازاتفتلارع نب دوعشم نيدلا دعس

 عم مجقنتلانا ركذ لاءارغلا ةعيرشلا لوصا هياتدكي مكحا ىذلاهلن دا هلوا لوقلاب حرش

 موّسوملا خحرشلا اذه اوف عج ىفإضوحخلا داراف طوسبه لك ةصالخل لماش باتك هحرش

 نيسخو نام الهم ةنس ىف ةدعقلاىذ غلسىف هنع غرفو 0 قئاقح فشكى حولتلاب
 نفلااذهىف بلاط لك بولط» ةيباغ حرشلا اذه ناكاملو ناتسكرت دالب نم ةدلبئ ةئايعبسو

 ىلوملا ققحلاةشاحاهنم ةديفم ىثاوح هيلع اوةلعو ةيشحلاو سردلاب ءالخفلا هيلع ىتعا

 ةولع ةعظع ةششاح ىهو ةئامامتو نيناكو تس 885 هنس ىقواملا ىرانفلا هاش دك نب نسد |

 ا وفلاب نسج 85 هنس نايعش ىف اهةيدصت نم عر 0 3 00 همن ل 10 هني دا اهلوأ

 ( نيناثو )



 منخل مهيأ ءانلا كا

 ل 1-3 نيدلاو اندلا حاصل نيدو هش ١ وءاعلت و نيعبراو ا ىوتملا

 هم - تاو كيوس ظافلا ند م أناب ند هد 5 رمصتغوهو كاقلا كاد نب شيم اذولا

 قيس 7 تاج وتلا نم نايبتلا ام ىلع تاهبت /20- اهفورح لئاواىلغ اهترو راعشاو

 تالي 0 ىلع لوقعلا تالا روم م ملا ق ىناي ع ةنودالا ىلع تام, 5 م نإ 0

 ىضاقلل 6 تاهش رج يجاد- ل 90 اهب علا م طارق . لوصف ىفى أي م لوصفلا

 57 00 ب ا ٍ رغم رم 0 نااوسك : ىسوم نب ضايع

 ا نفسا ع نب دمت نب ع نيدلار ذل هي 6 عورفلا ا را 0 1 ىللملا

 1 2 - هيف دنا هنا الا 'ريعتلا وهو ةئايعبسو نيرشعو عسل ن6 هناا قاودلا

 قاطلا ىبعع ب ىلع ند نيدلا ىيغ مشل 6 ءاالقإالا تاكرح ف كالمالا لازنت ا

 ناسنالا ف صو ىذلادلل دا اهلوا ةلاسر ةئاعسو نيثالثو نا 58م ةنس قوتللا ىسلدنالا

 هني هندملا ليدانق ىلع ةايكسلا لازنت له اياب نيسج-و سب ىلع اهتر خلا ه.فن هب فص وام

 تالت هني ةئاعبسو نبرةعوتس 5 ةنس قوتملا ىيحلا قف ادع نيدلا ىال

 ليزنت ز>- ىنوبلادج-ا عشا 97 حابشالابلاوةىف حاورالا لبزت ]نن- هيأ ىنورزاكلا
 قولا ىرومالا رع نب لضفملا ندلا ريثا ةمالعلا ىل_ضاقلإ 7 رارسالا ليدعت قي راكفالا

 ةيمكللاو ةيقطاملا نيناوقلانم هنأر هيلع رقتشاو هيلا هراكفا تداام ريرخحت هيف دصق :ةنس

 هل محام هيف تدنا لضافالا ضعبل حرش هيلعو ةرورشملا لوصالا ضعب داسف هيف” ازك اذ

 رايعملا ليدعت هاع“و ةيقطنما اي“ لوضالا كالت هد ا صعب ىلع درواو لوبقلاو دولا

 مرد لا لثاوا ىق قطنملا نم غرف للا عدمدو قااق حم هلل دا هلوا راكفالا ليززنت دهن

 لالج شال 1 كاكاو لولحلا نع داقتعالا هنأزنت عع ةئاقسو نيتمو سج 556 ةنس

 اهلوار وك ذملاىط و.سالة لاسر -:) ءايغالا هرفست نعءامنالا هن' شت 2 ةفيطل ةلاس رىط وسلا نيدلا

 5 ةعوض ولا ةعي5شلارابخالا نعةع وف رااةعب ثلا هبانت م ا تالزلا رفا هللا دج دعنأما

 هلوا ةثاهعستو نيتسو ثالث 458 ةنس ىفوتملا ىنانكلا. قاع نيد نب ىلع نسما ىبا عيشلل

 تنرو هي ىذوجانبا تتاموضوم نيد هيف عجج خ ا عل ل هنازيش نك ىدلا هب 0

 ةعاتعا ىضاقل مع  نايبلاب قدلي الاعن أر ةلادبازت 1: 1 دودج ناح ناك علس نال م !اىلادادهاو و كع ءان رب ىلع

 فور رح نم ىلع ع در ةئامسجلو نيعستو نينثا هةر دس قولا نعل ندا لمع نب دج

 نوكلا هزت ريض وركذاو اطللاا نإ ىلا: تفاع وك 4 0 هاعم باتك ىف ىوقغلا
 0 ةهلاسر 0 طم هغل ىرمعلا دء نب رن نيدياعلا نيزا >< 0 مالسا داقتعا نع

 لطباو قالا ق>ا ىدلا هلل دخلا اهلوا ةئامعستو نيتسو سج ه5 ةئس ىلوالا ىداجيف

 اهدخانوعءالو لالدتس[ اه سيل ةلداىلا اان م همالسا دقتعا نهىلع ادر اهنكوملا لطابلا

 ةلهج عدبنع ماركا دهسا هيازنت 15- ىف عنب نيدلا يحي ةقيرطلا حش ىلا ىزعي فيلأت نم

 )ل 0



 نيناعثو نام ل8 ةن_س ىفرآملا ىتاشلا ىنيدراملامث ىطلملا د نب اه رس نيدلا نيز ا |

 | ةيهش ىطاقنباب فو رعملادح ا نب ركب ىلأ نيدلا ىت ىضاقلا حرشو ةرهاقلاب همامعبدو نيثالثو

 حرشو واضإ | هيئتلا 0ع كا ةئاعام ونزيسجلو ىدحا موا ةنس قولا قكمدلا ىناش |

 ىرذرلا د2 نب دع نيدلا تاطق حرشو ءاز>ا ةعبرا وهو هيقفلا محدن 0

 ىباعتلا هس مح وت ىلع قاشعلا عج ه ناس ةئاعامو نيوساو ع زا 55 0 ىقوذملا ىعئاشلا ا

 مارس 21 وهو طاودلا محشلاعرشو نياك هلاد رعب 0 للا نم و ىراختا لاو ن ةام»إ |

 نيثالث ونام الم ةنس ىف واللا عفاشلا ىوآاىز رابلا محرلادبع نب هللاذيه مءاقلاىلا نيدلا |

 اال رللا صورا ها ىرهاظلا كلي نيدلا فيس 0 ا مار يعل فصلا قنا

 هللا ه نب دع 0 ء نور صعىلا م مهي اضيا عور هلا ىف هبل 0-1 هيشا ماظنىف ْ

 ل ٌوااىدوعسملا ني.ح 20 1 ىنال ا فارشالاو 0 هبل ذا 2 6 ةئاميسدو نيناعو |

 امهاعم ئر ا نة نب داا نا هربا ةقماعل كبل كل ىلعو لحالا 0 هلو همك 2ك قاو ||

 د نب مم>رلا ديع نيدلا جات م امو 2 هيل هاو ىاوأ ب 2 الا 4 حرص ديلقالا

 هنوتتلا هلو هيبثللا راص:+اى هيلا ناعم ةئاعسو نيعيس و ىدحا 00 0 قولا ىل هولا

 عبرا م55 ةنس ىفواملا ىتئاشلا بيل ادجلا نيد نيدلال الح 2 مسصتغو هسئتلا لضفىف

 فرش 0و تانالا وام ىودلا دوعسم نب ليّضفم جرفلاىبا رم ةئاماعو نيتسو

 ىسدقملاف رش نب مهاربا نب ليءامسنيدلادامع هيبننلا بي ذه حرش حورشلاّن مو ةئاهعبمو

 نب د#< هللادبع ىبا ماظن احمم تاموظنم هالو ةثامامو 0 نيا م67 ةئس قولا

 ْ ديعس مظن و ةثامسج 6٠٠ دنس ىقوالا جارسملا دحا نب رفعح مانلو ع ١ قايكلا كاد ء

 | هناا قئاقد هلو ةثاقدو نيعستو عبس ”كل/ ةنس ىفوتملا ىريدلا دج نب زيزعلا دبع نيدلا

 نب نيسح مامالا جشلا ءاننو تيب فلا رع ةتسىف ىعرذالا ماس نيىلع نيدلا ءايض مافنو

 لاكتكت اهنم تاكت هتلاىلعو ةن-س ىفوالا صح بيطخ ىعابسلا نيسملا نب زيزءلا دبع

 تكنو ةئامجبسو نيسحو عبس ا/لها/ 3: ىفواملا ىرهاقلا ىتاسذلادجا نب رعنيدجا نيدلا

 هدأ اوم مشل ا نود 55د رحم ورث وذو ةناه دج 0 سوح هةمعو 3 7 قو: ما ىفاش ||

 ىوذ هسا 0 ىفاشلا ىرصبيلا ىريد ولا ناولس ندجحا هللاد.ءىلال اضبا ع ورفلا ّق

 | هنت [22- ىرقملا نابللا نب رفعج نب دجلا سابعلا ىبال 8 راربالا كلا_فولع زاّرغالا

 ,نيعبراوعب را 555 ةنس قواملا ىنادلا دعس نب ناععو رعىبا مثال لع لكشلاو طقلا ىلع

 نب .لضفملا نسالا ىبا ىضاقأ ه8 نص وكلا تااح اع ىئاشلادرىف هدب قدح ةئامعاراو

 | محا ىبال )أ هين [ت- ةئاممبراو نيعبراو نيثثا 45* ةنس ىفواملا قنملا جوأتلا دوهسم
 0 ىبل ا هدد ضم - عل و نيعدتو نينثا نكح هك قوذملا 0 2 ع

 ةددا صح نيدامو نيستعو سد 526 هن ىفوتملا ىوختلا ىترخلا 0 نب حلا_ص

 نيا هةراع 0 قولا ى ماعلا ىرب نب هلل ديعل هه ا اوضلا 0 عقواع حاضفالاو

 ( فدتا)



5” 
 هارد فلات رى راو ةيئاع هان ويك ارا * نيسثعو ةدعبرا ا

 66-5 2 ءاثلا © تدح

 هللاد.ع 00 نيدلال !اج 0 حرشو 2 7 00 ةعف راو 3 راند هصخل

 ليعا_عما فرشالالاق ةئاممبسو نيع_ستو ىدحا الدو ةنس قوتملا يفاشلا علا عا

 ىضخاقلا ايلا ل 3: | يعيش وننامو اع را 0 ةحلا قل ةعوق.و هد راتىف نعلا تحاص أ

 | ند 4 92 كرس ور ىلع لم نا 8 ساق 4 .ذثا حرش ىف هم 2 لاب ىمنملا ةامك ندلا لاك ٌ

 نيدلاءاي_ذ 2و لا 0 رز

 | ل نيدلاداع حرشو هع 0 و نيعداو ت كد 0 لد قوتزملا ىوام ا مدر 1 ندي

 باطقحرشو هيب راع مي م قوق ن ريعيمو 2 ا/ا/ا/ ةادس قولا ا ند

 هك[ عبس و نيسثعو نينثا ا ىو: ا ىطاينسلا رداقلا دبع نب ريدلا داع ندي نيدلا

 | ىةنرز' 5 | هللا دبع نب ردا 3 لن 00 مكب ' مح رس و اضا 0 مان سس ل رخآ ١ حرش هلو

 درا 6١5 ةنس قوما فاش 0 ابلا ىلع نب دم نئدلا من : مرشو ال6 فا قوذا

 ٌ فرش حرشو ةئاعامو عار , / 3 2 0 | ىلع ند نيدلا محن حرشو ةئاعاعو ا

 | للع نب د2 نيدجا ندلا مكن حشو داس ىفوتل ١ ىناساتلا ى هفلا د2 نب هللا ديع نيدلا

 و2 ىف ريبك ح سنوهو 2 سو ةرءع ا ا أ ا قوتملا ىفاشلا ةعقرلا نءاب فورعملا

 0 ةيافك هاعم ةريثك كاوذ و:بئارعىلع لقشم هلثم هنالا لع قاعإمل ادلحم نيرسثع

 تابشا ةنافكلا رمهتعو قيسدقو تادلحم تسىف هرضنا ىنولكتسلا دحلانا ىعفالا لاق |

 نتةسو عسل اق هيد فوالا ىعئاشلا بيقنلا نان ريبشأا ْواْؤا نيدجا سايعلاىنا نيدلا

 دام قاح+اىبا هدبألا حرش قارشالا ءاع# ىف القسعلا ىسع نب دجا حرشو ةئاهعيسو

 ني عبرا 3 ةنس ىقوالا ىكملا ىربطلا هللاديع نب دجا نيدلا بم مامالا حشو

 حرص ةفيعضلا هوجولا راتكاعر هلاالا رايك رافسا ةسثعىف طوسب»ه حرش وهو ةئاق<و

 تلد ءاعم هاذا سصتخعملو ىرغصو ىربك هذنلا ىلع تككتهلو هر اتىف ىعفايلا كلذ

 هين .طلكل هيبتا ربرحت ا ريغص وهو رخ ا ريبك وهو هيبنتلا صرخلت ّق 3

 ةثاماعأ وني ثعو عست 809 ة'سىفوالاىفاثلا ىنصخلاد# نب ركبىبا نيدلاقت حرش اهنهو

 رييكوهو ةئاعاعو عبرا لف ع ةنسا ق وتملا ىعفاشلا نآلملا لعنب رغ صفخ ىبأ مامالاحرسششو

 هيقفلا تع هاه“ رخآ حرشدلو داحم هينتلا كت" لو درباف هيبنلا ةضادلو ةيافكلا هاعم

 ا داس هأع“ ]لل ءزحىف هريصتخاو داعىف َ هيدنلا ىداه اعد رخآ حرشو تادلحم عبر ,اق

 ادع نال حرفو ءوضلاىف ىواخم املا هركذ هبابف بب عوهو هيبتا ج7 ىلا هيبنلا

 ا نيدلا لا هيبثتلا 2 و ةئامعسلو نيعي_سو 0 ةرابا/ 0 ىفوتلا ىيبر ثلا بيطقخا

 ا ناعم سصتغ وهو 3 رعب و نيعيسو 2 ١؟ا// 2 قولا ىفاشلا قىودسالا] نيسملا نبدي

 هيف تبتك عاج فيلات ىف ترذسا مث مهيهنتلاب هتيعم فيلأتىف اهتعجو تالمههلا تدرج ذئيخ

 | نامت 07 00 نايعش َّق ع عارفلا ناكو ليف نم 3 ىلا تاداب زلا تاريمو 0 و عيتنشلا ىف ةهكضأاك



 نشاوح ا-عاع هيلا نم 2 85 راعتساو لدراب رست ناكل> نتا لاق ةراوسو نيرشعو ا

 تراك و ىذدحا 58١ تس قوذملا ىلذإ زفظملا نت نإعلس نئدلا ئضر 5 طخ ةديقم |

 ديع نيدلاحان مامالا حج رش و ىهننا هح رشق اهلك ىثاوملا لفندق كلذ تاع هتارو ةداوسو

 ديلقالا هاععو ياو نيعدسلا "ب٠ ع قولا ىنئاشلا ح اكرفلاب فورعملا مهاران ندر |

 واس ملوك هد |

 ١ مهاربا نيدلاناهرب هدلو حرش و هلمكيملو حاكتلا باتكىلا هلوصو ىلبق فقو دقتلا 0

 هنأ فاودكمم الأ لاق ةلةاح ةقيلعت ىهو هواجس نرسثدعو عسل 07*"ب ع ىقوتللا 1 حاكرف ن 0

 حرسشو ن نيملاو تعلن ريب 3 ع ال هل ن6 هيك نك هيل ا ةدياغلا ليلق محلا ري 7

 لاكشالا نم هيبنتلا ف 1 لاكألا ٠ |[ ةنم ىو ملا ىى ردا نج رادع نع 1 7

 نب 50 نيدلا 0 حرشو هفرعاذل لاك االاو لاكو ىعسلا نيدلا جات ه >5 لاجاالاو

 هيلعةدر | ولا لائشالان ع هيف باحا ةهداعس ون را < ىعب ا 0 قوت داذلا 0 فسوب

 عسن 79. ةنس ىفوملا ىعفاشلا ىملابلا ليقع نيد نيدلا,< عشا حرش و تيما ءامسو
 هي قونملا ىفاشلا ىقا رعلا ىلع 0 2 نيدل ا مامالا 60 3 ةيايعبساو و

 هفيل ا تنم عرف ىبسلان اب فو رعملا روصنم نيدمن نس كالا نوح 67و ةكايعبشو ا ا

 هد قولا يناثلا ىعلا ىرماعلا نيدهتا نيدلا باث حرشو ةئامعبس

 ىتالق_علا ناوضر نب ىدءدع نيدجا دلال حرشو ةثاهعيتسو نستعو ىدحا

 هءاقسو نينامنو عس ةحال ةنس قوتملا يناثلا بيطتملا سيفا نباب فورعملا ىثرقلا

 2و مص و نيعيراو جس ,؟”؟:با/ 5 قوتملا ىع_دلا قاكلا دبع نيىلع 3 دااءالع حرش و

 دك

 ١ ق وةلاىواتشدلا يل 0 نيدجا نيدلال اال> حرذشو تادلخ عبرا را رييك وهو

 05 قوما قرافزدلا تضاتتلا ن ددكأ حرشو ةياوس و نيعب_سو عبس "الا/ د

 0-1 حرشو هييلتلا لكشم نع هنوقلا عقر ناعم نيدلعيف وهو ةئالعمو نيعبراو كا

 نيس وتس "6057 هنس ىقوتملا اش لاىر ,ذدملا هللاديعن , ىوقلادبعن عاتتل اع ندلاى1ذ

 هي قوتملا ىفاشلا ىووذللا نيا نب قى مه نب 6 ندلا ى ماهالا 2 ةئاعشو

 أ ككل نم هيينتلا نا هيف 1 زر هام بد نع حرش وهو ةقاعسو نيعمس و تش 7

 جيد ودب ىفنام امهمها ناعون تالذ نمو هب 3 هر رح ىئتعينا ىئيليف ةعفانلا هكا

 تعجدق ولاق هيلع 0 بهدا اف الخ وهام مزح وأ هيف فاخوا رويت كقيصملا هلرتام

 هظاسفلاب قلعتام عيج هيف رك دف. هظافلا طبضو هناغل نام ىنالاو اذه لبق ةساركىف كلذ

 ةنس قواملا ىفاشلا قشمدلا ىنيسملا دج نب ةزج ندلا نع فارع 5 7 علا لعو

 ليعاعسانب ركبىبا نيدلادع ل حرثشو حاضيالا اهامسو ةئامئامأو نيتسو تمالث مدع

 ندسح ريبك حرش وهو ةءامعبسو ناكل رإ 46 هس قوما ئفاشلا قولكتسلا زيزعلا دق نتا

 (مصخ)



 ىلاعت هللا ىلص ى لاَ 3 :ؤرو رع هيد 53 0 مشا - 4 قط هبال خجح 0-6

 ىلع الل دسم ةيكزت لاب هقلا ىودنلا مراح 000 قوالا بوة*«!نب فاسوب مشل 1 سو هيلع

 ىلع نباهنازتىف ىغلا هير لي ايؤرلاىف سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلاةيؤر لاوحا
 ف رهان وع“ ن ىلع 00 صوصقلاىق هيلع درنمهىلع ادر اهتك ةلاسر ئطاوسلا لالا

 ىس ران نيديرملا هي ل ىدديملا هي ذل ار ةئاوعست و ةردع مية هنس قولا

 باهولادي» مج م5 رغاطلا مهفاس هيف اوفلاخام ىلع ثاعلا نرقلاف نيزغملا هيبنت تح

 | نيعباتلاو ةباوعلا ىده هيف ركذ ةئا_هستو نيتسو سجن ه .ه ةنس والا ىنارعشلا ىلع نءا

 هه ناعالا بعشىلا نائسولا هيبنت ريم- نيدلا مالعانه صّقام هيف نيبو نيلماعلا ءالعلاو
 وهو ةئا_هسشأو نيثالثو تس و5 ةنس ىفوتملا ىلطلا عامشلا دجلا نب رع نيدلا نيز مشل

 دجلا اهاوا ةلاسر © هيبنلاو لهاا طاغىلع هين ردح هقيااتنم نامظلا دروم رمصتخم

 نب د# ناحرلا ىبال هه هيوقلا ةعانص ىلع هيبنت طع حلا لعنه ةرمزنم انلعج ىذلاهتل

 ةحوملا باني الا ىلع ةيبل م ةئامكراو نيعب راو 000 دودحىف قود ١ ىف وريباا دجا

 ١ ه1 هنس قوتملا ىموالطلا ديسلان ب د2 نب هللا دمع دى 5 نيملسملا نيد فالؤلل

 0 ا هيكل ىلع هيما ص ةئاممجو نيرتعو ىدحا

 نزل 6 ن رارقلا زاحما ىلع هبشا ويح ةئايعتص و نيءسلاو عبرا او. ةنس ىقواملا ىدفصلا

 كبا ثا ليلخ نيدلاح الص

 ةثامسدلو نا نياسو نينا دك" ا قىوتملا ىف :آل ىجزراوألا ىل ااقيلا مساقلا ىبا ندي اش 1

 ةنس قولا ىرواسالا بييح ندع مسالا ىبال مق نآرقلا مولع لضف ىلع هيبلت 1

 ا ىعئاش )| ىزا ريثللا هيقفلا يلعن . مهارإا قاما ىلا مخل ع ةيعفاش || ا عورففف هيي ع

 نيد ةلوادتملا وعدل ا بتكلا نا وهو ةئاوعل ؛راو نيءيسو م طخ 7 قولا

 دماح ىنا ميلا ةقيلعت نم م د كت ْق ىووذلا كيد ح رسمك الواد اهرثكاو ةيعفانتلا أ

 0 عرفو ةثاماراو ني.جو نينا 6: 0 ناضمر لئاواق هفياصت ىف ّ ا ورا ا

 رعد هدلح كد معدعبلو 3ك هعلرأو نيمجو تراك 2:67 6-9 ا

 اعيش مانالا ف كل ىذلاان نم » هرب راكلا داك

 اهات هيبط نع نقز رق * ذهرب امان انرطاو تناك

 ديملاب فورعملا ىلا ميركلادبع نب زب رعل'دبع نيد نياص 0 "ه ةريثك حورش هلو

 داك سلا ضعي نآل لوقا ند هيفام ىلع داقعالا زوال هنااا 2 ص ,لإ هان و ةكس فاول

 ىركلا رهاطىبا حرشو حال_صلانباو ىووتلا هب حرص هدسقاف هيف سدق هيلع هدعح

 فورعملا ده نب"كرابم نيد نسلخاىبا مامالا همر تادلجم عبراىف ريبك وهو ئنفاشلا

 هيبلتلا همحوت هاعع دا+ىف وهو ةامسجح و نيسجو نينثا هه ةنس ىفوتملا ىفاشلا ل كانا

 ةرمصت ةرابعب اهللع هنكل ةلك_بملا ريوصت هحرشىف سداو هيبذتلاىلع ملكت 2 : وهو

 نينا ل ف ودملا ىلصوملا سذوبنب ىدود مامالا ندجا سا.علا ىلإ ماهالا حرشو



 00 5 3 5 1 ,ايكلاءا ءاععاق َ لا 4 دل 0 ةئامسوجو نيعستو ناع هور هند |

 ١ نيالا هدابعل مالسالا نيد ىذ ر ىذلا 0 تو رلكا 12 ريطتع |

 ندا ندلاقت 0 6 لطابلا لدلا هيومت ىلع لفاغلا ل>رلا هيبذت ريم هينننلاب |

 نبردعو ممدسسل 55 ةس قولا هاا د نب ركيىبا نيدلا تب 2 1-7 كالاهملا ناطظ» ىلع

 0 "يدل هي س رادملاو عماو+انم قدم داعش سدرادلا داسرا و بلاطلا هيي م ةئاعافو |

 ةئامعبسو نيعبراو عست /49 ةنم ىفوتملا ىكلاملا ىمنوتلا قاما نب مالسلا دبع نيد هتلادبع |

 7 علت و نيعي- رس و كح 5316. همن قو 1 ىذا دكر ىلا 4 .ةفلا دم نبرعصنت ثدالا ىبال ا

 ىهذلالاق اياب نيع_ تو ةعبراىلع . بتم خل ا كل اناده ىذلا هللدّلا هلوا داحت وذو.

/ 

 ا هريغل 0 فلاو نيعب را ٠٠١6٠ 0 دودح 4 رولا اهر ىلاها ندعيأ ةيكرلاب أ

 مشل عه نيكلاهلا لاعفانم نيكلالا ريذحتو نيلهاملا 4 نم نيلفاغلا هبت لح |

 3 دفن تنك غرف ا ,ع ىرلاو قورشلا |

 قولا ىناثلا ىثوةراا دج نب دجا نب تاكرب ني د# ميش ا ةئامعامنو |

 )ناب + 0

 ىلع ةالصلا يق مالسالا لها 2: ل هاععو هريهأل ملأ هامر>و ا و 4 3 امانا 18 5 د ا

 00 ةنوذحم ثيدح كفل هكا 3 000 هيقام حجب رح سا هنأ 1ك 0

 ا ا ١ ل و نيه و 3 9 ةيليع 0 قود لا ىراقلا دع مشلل  راالا هلال

 | 0 نير املا ا م اة نيهدل و نا ىلع لئشم 00 ا 501 هلاالإ هتمعل ىلع

 01 دراقلا قاشتلا طلخا نا سح لع لعوب ربهاالا تق تردلا مالك. توعتملا

 وهو ةكعحو ني الث قل ترو 10 كه قولا ترا 5 ىلع نب نيس> نب رع ةقرداقلا ||

 ١) هد قع لا نب

 2 0 هل راغلا نا د ن 0 نيدلا راع ني هرال < ع دا 1 [نلا ىراقلا ل نع ا

 ندم 2ع كا11!ل وانا همر : كاردالا ىودهيأن 5 ةئامعبس و نيثالثو ىدحا ال*إ |
١ 

 0 رص 0 او لواحم ناخدلا م رحت ىف نيفياصت هلنأ ةقيرطلا 2ع ا ىكملان الع ا

 كلاسلا هيمان - ا مدقلا م اعلا هاد اهلوا لدا رب 5 تانك وذو دبع نن ملطا دبع

 ىلع بتر وهو قش.دلا ظعاولا طسابلا دبع شلل هريصتخعو ىهفاشلا ىهعنلا رخافملاىلا

 تاهعالا عماج باتك ظافلا حرش ىلع لقشم رصت# وهو حلا نيااعلابر هللدجلا هلوا

 | ريثلا حاب_صلاط ف ورملاىلع ادار اظفل اهدييقتو بجاملا نب ناقعو رعىبال كلام هقفىف

 سويت نبأ اغلا هديل 1آ- تايباكحو رثذو ملخأ هيف ةظعوملاف ىسراذ ه5 نيفراعلا هيبنت 2و

 هدجح را و ىدعرلا ند رلادع 0 0 ا هنع هاور ةريث 0 هيؤ
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 2 0 ١5/ ةنس اديهش قولا ىفاشلا قشمدلا س اعل أ مءارإا نب دجا نيدلا يع

 مالا لاوحاو َ اهلك باوبا ةعيس ىلع تتر ا ليلا ك رس نع مهللا لدم هلوا ةثاعاعو

 ر
 هرصع ئدخحا ملل هدف هخلاوىذ

| 
 ' بسسس جبسم ع م اموسم»

 ف



 5 تقل ءاثلا لد

 5- رك 0 ع دي>وتلا ناد ىف ديه 0 ةثامامو نيء.سو عسل ماب ب 3 قوتلا 5

 رصتخ وهوملاءال آلاو نماىذ هللدخا هلوا املا ىملاسلا ىثكلا بيعشنب ديسلا ديعنا

 كلذ ريغىلا اذك حورلاىفو اذك لقعلا ىف لوقلانا هيف رك ذ دي>وتلاىف ةفرعملا لوصايىف

 ىلع نيدلا تت محلل - 1 نيدععلا هيف بدجاهف ديه 00 مالكلا 5 هم وكام 5 واف |

 هيا( وعيس و ني-سجو ىدحا الها هن نا رخاآلا ىداجىف هك اىفاخلا ىيسلا قاكلا دبع نا

 نسح ْن م> رلا لع نيدلا ل < 2 4 5 لوصالا ىلع عورفلا ليرزتى 0-51 م ْ

 ا هيف ند تاكد وهو ةئاوعب 2 0-5 نيعيس و نينثا 84 7 قوما ىفالا ىروسشال|

 ع ةلج ا 5 اهعمامن بدهم 2 .اوضالا ةلددملا الوا 2 3 ءلوصالا لكاسملا ىلع هقفلا جير

 وحلا ىف لف كااذكو ةثامعيسو نب رج ف ناعأ ا نم غارفلا ناكو لاق اعاع عرفت

 اص ا”
 ؟تةبم 1 قوتملا ىدخ رصلا د ميشا 10 رو 2 ردلا ١ تكوكلاب موسوملا 4 2 ا

 قيس نريوعتلا ريع م را 3 2 تا ردلاىؤ دع 530 - ةيايعيسو نيعست و نينا

 ىفواملا ىلدوملا د2 نب ىلع ئيدلا جان شلل هت فراا سؤ فردلا ريب اع هركذ

 سانلا ةئسلا ىلع روداع تاب كا مني ءطلا رع ًاعدودس ةدح مئايعبس و نياسو نينا ريكا ”ةنش |

 تكا مير 0 خم ملا ىف ا 2 ا 2 وهو 1 تي يدك

 ع زيرعلا تاتكلا ريسفت ىف لاربع الا ند ع | ىلاعع ل واامل م 5 0 1 7 , ريجولا

 "11 ةنس ىفوتملا ىريشقلا جاحنب لسع مامالل 7 ثيدحلاىف :ريمت :- فاشكلاىف ىأب
 ْن مح را دبع نب هلباديه ندلا فرعثل ا عورفلا ىف زيي قي نيدامو ني:-سو ىدحا 0 1 : 7 00 ِء 1

 نيدلا ءاهع ل ص هيذعو ةئايعيمو نيثالثو ناع اراب 0 ىف وتلا ىعفاشلا 0 ئزرالا ا

 نيباع ف ىاذلاو عزانتلا ةئايعبمو نيمو ثالث ا/له* ةنم ىفوالا ىراصن الا ىلع نيد

 نيسخوم ؛را م66 4ةنس قولا ىزبر ,ةملا ىلع نب 0 نيدلاق نمل د  مثاه ىنبزيب و ةيءاىج 2

 نمنيتسلا وىناثاا عوالا ىو راكد ىط وبيلا شلل م [روسلا دانت قرردلا سات ف - هث كامو

 روسلا تايسانم هذم ا م * أ لفاك ليز رعثلا| 2 ارشاَق ةةونص دال ىناتكو لاقو هنافبا

 و هبن و رسسقملا ىف :ةعادق فد راع ؛ ةيسانملا رعو زردلا ق_سانت هدنع* و ءزح ىف ةصاخ |

 دلا جان جل و 3535 ا او ىسا راق رطاخل | قاف ١ -- ىعتا ندا 2-2 هال 5 0 ا

 نع هيبئلا . ع ةئايعبس و نيس نينثا 0 قولا 8 معد دلا ندمت نب ىلع ٍْ

 ١٠اهلوا اها ركل ىلع وكلا لالعلل ةلاسر 1 ةئام 00 ارىلع ىلاعتو هنا ىليا هدب

 رحل لئاضفىف ا لالا هيلا ]11-2 صئاصخم 0 صد ىذلا ند

 2 اهسولو نيعإ را و عسل 68 حس قو: وحلا در“ علا ىع 11 د نب ثالملا ديعنب دون

 تر
 3 ند نب ل.اطا دبعل يأ ١ مالسلاو ةالصلاهءلع دج ا 33 ماقد ولع ناس ىف مانالا هيلا م

 ف عجل رآكك ذالا ءاوم نك دلل هزلدخلا هلوا كد اع ىتاوربقلا دا ما موطخ نيدجا

 ةدملا لأ“ اركو رك 500 0 تار هيرو لو 5 ةيورأل مو و لع لع ىلا هلا لص ىلا ىلع ةالصلا

 ا



 5 باب ما 06 050

 | نبكالملا دبع ليعاعساىبا جمال عيت ةرضاحلاو ليثقلا >> ىرزللا ريثا نبال 5 بااطلا
 هيف عج لالا نت ريما هقلا هئامعلراو نيث الث خا 0 قوذلا بددالا ىلاعُت روصام

 درو ةفدالفلا مكحو ممتلاو برعلا لاثمأ نودعو 0

 ل 0 رد تان 5-2 ىف لو لو نلل رك اق كلا كا لامالا عر ىرداعت قاثلا لخدملا و :نوالا لوك ةعب راه

 ليشالا نود رادبع نكاد 2523 م نما 1 ص ارعالاو نومك 0 ءلارلا

 دمك بارعالا ةعات ىف بالطلا نيرع ٌريظمَخ ةئامسجو نيناكو نيثا 589 ةنسقوتللا
 اى هد 2 ا دنس طع كل 5 نا 6 ةيدللو ةنا_ةعلا ةلودلا نيكي اح قدس كلامنا ةيفلا ترعم وه هزالا دااز جذل

 أ ىلع نا حران وهو 0 ىرا_صنالا جررخا لن نءىل اع نحر فلآ ىلإ ل م ةساع ملأ

 ةايتستو نيع-منو 2 ةيقباإل هن 3 4 ءايعسلاو نيعبر راو سج 526 22 لل )وا ند لوصفلا

 همك مارال رهتملاو ماقملا نيك 1ع لامكلاو ةردقلاو لالطلاو ةزعلاىذ هتلدجلا هلوا
 ما ملا ديد اا راصاخ ا هلا سر وهو 6 ودعا ىنطصم ناقل هددد 022 حل

 نك ةعب رأ ىلع تترو فلاو 9 1 هد ناحع تا ناطاسلا ليق ند 3 ىلا

 درواتف لاك هدف ةالصلا لضنىف درو : قالا هي تان لوزن كك لوألا ةعاحو

 | مدع عبدبلا علمت [ظؤذ- هحدميف لبق اهف ةمئاقلا تاماقملا لئاواىف عبارنا ماقملا راسا ىف

 | مار ءاماعت| واعم | عبررز اهلوا قدا 1 !ء0نبدح ان نج راادبع نيدلانيز مشل ص عب محل

 تاىعالاب دفاعا 0 حرشلا اذه صاخمت عيدبلا مف هاء“ و 00 ع رع 1 شر 1 ل

 قدازا-عرو ا هءعاض عبد ناد ريح ىذلا دل هلوا عيتمل عم هاعمو داع ىف ىعملاو

 هيفو ةئايعسلو نيع_ سنو اولد قو: لولا ىداجكو دنع عرفو ءامدقلا ىلع عيوتتلا

 لاثل ةيحوملا لاصللا3 شر ,كا ديهع زي اناوزلا ايانمخحيف باه_ثلا هركذ طلغو ماهوا

 1 وهو شرفلاه ف فلام [يرظأ 5 تاصخ> نيعيس | غلب هنا را ىطوي د نيدلا لالش ع نر
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 تا 1 رمد ةيعورفلاو 3 كم اوصالا دعاوقلا ديهع م 0 لالهلا عودبو طا وسام

 رص:#* وهو ىدزلا ىل اعلا ىفايسلاد حا ن ىلع نسل نسر شلل 1 هيفرفلا ماكح الا ا

 2 هفيلأتن عرف 0 اكحالا دعاوق ديهتأ انقفو ىدلا هتلدلا: هلوا ةيمامالا هقفىف

 اهءزلرام عيرفتو لوصالاىف لوالا نبم-5 ىلع بترو ةئامعست و نيمو نامث ةه4 ةنس ماركلا
 1 06 ,: 2 انا لا 0 0 20125 كا 01 ةيعرفلا تلاطملا ريردتىف ىاثلاو

 ان

 26 لاس ل16 اعلام ءاط ولا

 ٠6م هن ىنواللا 7 1 0 نود# 0 و ديح وتلا دعو كنه م

 حرش هيلعو لا هنم ةمعتنالا همعت ىلع دمحال ىذلا هتلدلا هلوا رصتخ ةئامستحو نام

 كدة اةاعم و ةكايرشاو ةرثشع ؟آأ ٠ 0 قودملا ىننملا ىتا :ةصلا ىلع نب ن يسد نيدلا ماسك

 ٌ 0 "شقا 3 قولا را نيد# ع 5- نيدلا س مشل م ديوجلا (ءىف 5000 ا

 ىضفاكلا نع ا يلو يحي + محا 5 دب مال حسشىف ديه يد ةئاعاعو نيثالثو



 ةحا 3 ءاتلا 2

 ةئامسجو نيعب راو , عبرا 2 ةئس 1-5 3 1 دوعسم نس هانا لوصالاق ١

 | "46 هن ىقوثملا ىو أ نام ريع فورعملا ىلع نيد# 8 هت ىراخلا ملت و

 ليا نجح راادبعنب قالادبع دم ىبال 6 ىدعبملا نيتلت ع ةئاقلثو نيعنراو سج

 ده نب مههارب ١ ةدارعىبال 7” هاما نيقات اصح ةئامسو ماس و ثالث هر هنت قوت

 ىرصاعلا ىحن نب , نم ةقارسوىلال م ؛ عورفلاف نيقلت ا - ل معد را 5 ٠ هك قر

 5[ عورفلا ىف نيقلت مداح ةثامعب راوهرصع 4 ةنس دودحىف ىفوتملا ىفاشلا ىرصبلا

 ةئامثثراو نيسثعو نك 2219 ه5 قودملا ىعلملا ىدادغبلا ىلعنب باهولادبع ىضاقلل

 قولا ل داشلا رعنب دوادل حس هلعو عدا هعملو هح>حرشو ره هيه ىذاقلالاق

 اضم ياض ءاتملا تام قطو لان كلو ع نيثالتو نينلا 70 ةن_س

 ىوعلا ىنجنب ناةع مهفلاىبال هعييإ وصلا نيقلت 1:- ىهنا باهولادبع ىضاقلل نيقلتل
 ريشفف هنم غرف ىركسعلا د نيدجال حرش هيلعو ةثلثو نيعستو نينثا موا ةنس ىفوتللا |

30 
 --1 وعلا نيقلت م را تا.>ى هح> رش ةئاع و نيتدو عسل قلك الحا عم بحر

 ةئامسيتحو نيثالثو نامث هم ةن-س ىفوتملا ىوتكلا ىريكعلا نيسللا نب هللادبع اقبلاىنال

 نيه._سو ىدحا 804 8 قوتملا ىطان رغلا ل 0 ل يعاعل كلاولا نك 2 ه.اعو

 ىعيباتلا ىانكلا مهاربا ندم نب ليعاعتا اد_ةلاىا نيدلادع ىضذاقلل حرشو هنآ

 ١ دم نيدااىضذر -#أ دقعلاو دهعلا لهال 2 رح ةئءاعو نشا م١٠ ةنس ىفوتلا |

 ىلع 6 وهو ةئامعسلو نيعي ها ىدحا هاما لس مهاربا نبا د ودل الكل ل لا

 ال | ىدجالا نهؤمادبع نب فطالادبع هع ناسا ىلع اهمظن ناك اب نيس ثءودحا

 اقدح خلا 1 7 هيدا هلوا هْئ 0 بو ثالث ة5* ةنس قوما ىناخا

 ىنامحلا ل ولاىبا نيدت# نيدلا لاك عشلل 5| ميمعلا ىف قى ةدراولا نشط ءرششا

 | ىلع حولت ع ابرق 1 ىنأي نوناقلا يصتخم وهو بطلا ىف هه حتت راسا للا
 عع 0 أعماملا حستف وات يح اياك خلع م ا 0 قبلا

 ىثواملا ىفاشلا ىناواملا ىلع 0 دعس ىبال ه7: عورفلا ىف ولت 20- ملا ىف ىتأي ىراخال
 :عريمالا هي رهثلاف حير صتلاو حبولتلا 5+ ةئامسجلو نيسشع ه6٠8 ةنلس دنقرعتل |

 تا

 0 ع 8 : وات |

 ا ا 2

 | ةعا_عل راو نبرعع ٠ هن قودملا قاركاإ تبتاكلا ىهيسملا هللاد.ءنب 5-1

 ىدروربسلا مكحلا شدح نب يك نيدلا باه ميلا هيجل ةيكملاو قاع 11ق تت 2 اع ولت يم ْ

 ا كنوع هلوا 6 00

 ا ىلع امم

 260 حرشوه و ىلد اوك ةناوكالا ابق و رعملا روص“ هن كه أ دار 0 4 لعوتاحت ولت ا

 :<لانع ود رع 35 5 دان هش نك اع 3 27 عال 0 لوقا ا

 !؟ ىهلالاو ىبمبطلاو قطاملا.مولع ثالث لع تتر لا كالاللل تاحتشلا تنطلاب |

 اوغلابو سصع نويمطافلا هيلع طنا هفنص رهاظلا د عنب نبدلا يك ىلل .ععآ مالا مئه لس ا

 مح نق ةدلا هللادبعىبأل - ه١ ملام 0 5 ماجا با هناي أ ر>و الاوبد هلاود رثا ّتحهيف لاق خذ

 ا 3 059



 دق باح كا

 طع بيب ل م

 5 00 + 5 ولأ كسل ع 2 3 8 ل 5 505

 ةليقعلا حرس ىف دياوقلا 0 وي ىباي ىراخلل 2 عماجا 200000 0

 مههاربا نب شدبح :لضفلا ىبا مكحلا همك نآرقلا للع صيخلت زه- ىنأي ه2 ة دار

 نيدلا جارنا 5 فوقوملا ىلع فوقولا صر وس م لئاسملا صرت وح ىسيلفتنا

 مث )
 مي[ ةغللاىف صيخلا 1د- ةئاعامتو عبرا م١٠ ةنس ىفواملا يعفاشلا نقلملا نب ىلع نب رمم

 000 ا يتسلو نس قع ةلس قولا ىركدعلا .ةئلادبعا ني ننجح .لالق ىنال

 نامث هعم دنس ىقوتملا ىربكعلا نيسح نيهتلادبع اقبلا ىبال 3: ضئارفلاف صرخت 1ع

 9 صيت د روكحاللا ءاقإلا ىبال -ه ودلاؤ صرخت :- ةئامسخو نيثالثو
-< 

 ىقواملا ىفاشلا ىلصوملا ىثاوكلا فسوب نب دج نيدلا قوم ملل ه5 ري_بفتلا ف

 ىلا اثم رف لعرلاب فوقو ةثالث هيف ركذ ريغصلا هري_سفت وهو ةئاقسو نيزاع 34٠ ةندس

 هفيلات نه غرذ اضيا تآارقلا درواو ىقاكلا ىلا فاكلاو نسملا ىلا ن_سحو مالا

 زب زعلا دبع َ مالسلادبعل م ضد د هئاعمو نيءبراو عسل 165 0 رخ الاعب ريف

 ةئايعبسو نيتنو نينا ال59 ةنس قوتملا ةتان
 00 رج ع

 نب دع نب د# نيدلا لا هي جالا ننا رفش نم جازملا فنرطا: >> ىدصتلا نزاخ نبا

 7 جب - 20-85

 6 | 3 ثيدحلا قيفلت مع 0

 ناك للا ضصصخب امآ .ازهاظ هقانملا ثيداحالانيب قيفوتلا نع هيف ثا لع وهو

 5 اكو ليوا هو>ونم ثكالذ ربع ل عا دداعلا ىلع لاب وا ىرخإ قاطملا دقت وأ

 ىلع هونودف كللذب ىناعا دق ءالعلا نم اضعب نا الا مهح ورش ءانثا ثيدحلا حارش هدروبام

 تيقلت ع مملا ىف ىتأي ع جئاصملا تاقيفلت م ثيدحلا اع عورفنهرياخا وا هرك ذ ةدج

 ندلاى حم 2 ع ناهذالا مجمل د ناسك ندج !|ن دع نسل!ى ال ع :قاوقلا

 نباب فورعملا دة نبدجا قازرلا دبع عشلا لودع 5 فاتؤملاو فاتخملا ىف ماهفالا مجقتلت 1

 "وأ نا علا لك ىفبابلالا قلت مع ةئامعتسو نب رسثعو ثالثا/”+ ةنس ىفوتلاىطوفلا

 مجقلت ضع ةئامسجو نيس ه٠6 هنس قولا ئودتلا قيييخلا كلللاد:2 ندع رن

 ؟؟ةةن_س ىفواملا ىرالا ىومتلا ىهعلبلا ربزنولا هللاديبع نب دح لضفلاىبال <: ةغالبلا

 نجح رلاد.ع حجرفلاى نال م ةريسلاو عراتلايف عم موهف مجلات 1 ةئاقلت و نيردعو عسل

 لع تاتك وهو ةئاع- دو نيعدتو عبس هذال ةنس ىقوالا ىدادغإلا ىزو+لان. ىلع نبا

 تايباوصلا و ةياهعنأ قانصانين لا هلاضفاو هناسح-ا ىلع هلل داهلوا ةبيتَنبال فراعملا بولسا

 قورفى لوقعلا ملت 1م- الاجا ريسلاو ءاسنالا هلواف ركذو مهلعتا ركذي نيعبا-تلاو

 متل 19- ىئنملا ىبوبعلا هللاديبع نيذج-ا لوالا ةعيرشلا ردص مامالا شلل ه5: لوقنملا

 جلا ناسنالا ىلع منا ىذلا هتيدجلا: هلوا باونا ىلع ريصتتم 2: ركملاو لاثمالاف لوقعلا

 ْ 2 1 ا افتك اذ اراصتخا هلم تلو مل تانك وهو ةهئامءاراو نالت تس و*5

 ) لوصالاىؤ (
3 



 هضيسلزا نون دس نا ا ل

 م عت ءاثلا أ

 1 ب ةك٠ هيس اد رشق وتملا ناقوتلا نسح نبا دم ىبا نيداان زل نضخلللا ني كو 3 فى

 لما ىقاعملاةقحتماعس ةئافاموزيعستو ثالث مه ةنس ىفوتملا ىنيقلاب ف ورعملا ركب ىلا نب نجح ربادبع

 ةروخ حتا ة'سقوتملا ةعاج ناب فورعملا ركب ىبانن د2 نيدلا زا صدخملالا صدخت وعملا

 ده اهلو' ةئارعست و نينا وعبد ةا/ هس وتل اىموراازب ورب ىلو< 0 زلت و ةثاماعو

 هلوادوغروط نيةزج نيداارو:ا صيغلتتا صرغلت و هرمعةخاام ىلع ح سثهل ولا نيملاعلا برهلل
 ةئامعسلو نيتسو نينا 50 ةنم حا قءراطىفهفلا هنا ركذ لان آرقلاءاوتحاامناسذالا بع ندا

 ىداوهلا هاعمو اج وزمن اح رش دح رشم كللاسملا هامه وةعتاخو كالاسم ةثالثو ةمدقم ىلعبترو

 ملعىف ىنامالا ىصقأب ةامسلا صرخلتلا صرغلتو جلا ظافلالا الق قلع ىذلا هتلدحلا هلوا
 بترإلا هافطصان ٠ رئاصب رون ىذلاهللدا هلوا لوطملا حارسش ضعبل ىناعملاو عيديلا و نايبلا

 اان رودص حرش ىذلا هتلدلا هلوا ىناثملا لزم 32 هانمو هحرشمت نونف ةثالثو ةمدق» ىلع

 ةغالبلا. توبناب ىعمملا ضرولتلا طنب اهنم .تامؤظنم صرختللو زاحالا كل دسم ةيف كلذ
 ةيساماب ىتفملا ىسامالا دحح نب رمضالا ملاعلل خلا نا.يلاهذع ناسنالاقا> ىذلا هيدا هلوا

 حرش وهو بودالا ةضافا هات*و هحرش مث فلاو نيتس ٠١4٠ ةنس هفلا انرمصعق

 ىبا نيداانيز مظنو لا ناسالاى برع ىبا ىن ىلع نآرقلا لزنا ىذلا هتلدجلا هلوا جوزمت

 ظذ.هاعمو ةثامعامو نامت م١ ةتنس قوتملا ىلطا تيح 20 :._بح نب رهاط زعلا
 “م

 ىذلا نوقلا هللادبع نب دج نيدلا باهش ماظذو تدب ةثام_-سجو نافلا وهو صرنا

 روكذملا قبلا نب 0 8 00 0 ةئامامكو نيسثعو عست 895 ةنس ىف داو

 تك هلو ناحل دوقع 0 0 ذه 0 7 ما حاتفم نام 2 ةرسقع

 , نجح رلاديع ندلالالج مشا ماغأو اش

 دامعلاىبا ملا ءاظنو اهيلع ةديصقلا ركذ عم دانسالاب ةيورم هتايبا ميرعو يل

 ةجرت هيلع تابوتكملا نمو ةئاعامثو نيعبراو عست م ةنس دلو ئذلا ىوغلا فلخ نبا

 نيدالثو ثالث و08 ةتاس ىوتللا قمت قلاب ريبقلا دخان دع يل دك لاب لوطللا

 ىفواللا ىربطلا دعكلاديع نب م 000 ىلال 4: تاارقلاىف 5 اح فلاو

 قواملا ىاوزقلا ةيلنأ نب ىلط نا ننح ىلع ىالو ةئامعت راو نيو ناك كل

 ىريطلا صاقلا نب بوقعي نب د# نب دج سابعلاىبال < عورفلا ىف ضيف 1يدح ةنس

 لئاعم تاب لك قارك ذ يضخ وهو ةئاعتو نيراتو سم م6 هيس قولا ياكل

 1 عجا وهو مىتدعاق فالخ ىلع ةيفنطلا اهيلا بهذ اروما مث ةحرعو ةصوصنتم

 ىبا 4 حرش اهنم حورش هلو هلم ةفخو همح رغص ىلعو عورفلاو لوصالل هنفىف

 فارع و هئانو نيرو 2 قوقل متاقلا لافقلا لعن د

 حرش وهو ةئامعبراو 'نيثالث 58٠ ةنس ىفوالا ىحم ا نءاب فورعملا بيعُش نب نيسح

 نت> ناب فورعملا ىدابارتسمالا نملا نب دم هتلادبع ىلا حشو دوحولا ليلق ريب

 دصاقا محفلاىبا سخت ع دلع ناحرح ةئاقلثو نيئاهثو تس م1 ةنس ىقوتملا ىفاشلا



 د باب ج- مش
 ضورلا اهاعم ىرغص ئهو ىرخا ةي_ثاح هلو دلع صرحا حرش حاضيانه صيرالا

 ىتساهركلا ني_سح نب فسوب ىلوملا ةيشاحو ىث#لا رصت#ا حرش ىلع ريرختلا نم ىشوملا
 ٍِش ةيشاحو ىنيسلا نيدلا لضفا نينبدلا درج ةيثاحو ةئاهعسو تس و5٠ ةنس ىفوتملا

 اهرخآفف رك ةئايعسل و تس و5٠ ةنس اديش ىقوتملا ديفطا لحن يد نيدجا مالسالا

 ةم ثاحو بيطخلا نيد# ىلوملا ةيثاحو ةئثامامو نينامثو تس م8 ةند روهشىف غرفهنا

 شماوهىف هط+> نم هتذمالت ضعب اهعج ةنس ىفوتملا ىرهزاالا ىداب علا مساقنب دجا نيدلا باهش

 في رشا[ ةيشاح اوف نم هتك هلاف فو رالابهنع لوقاملاىلا نعرو ”ىد فذخ ريغنم سضتخملا
 ةئظع ةششاح تراصف ةعاج نباو ىوفصلا ىمبع ديسلاو ىوال.طلا ندلا سصانو قاحرجلا

 اا5 ةنش ىفوتلا ىتربابلا دو# نيد نيدلالك ١ ةمالعلا حرش اياش نمو ةياغلا ىلا ةديفم

 اا هلنإ ناش و ا وح للا راشا وتاضا زعالا نم هيلع دوام ىلع. هننوةتثامكسو نينامثو تام
 نيعيسو ثالث ا/لا/* ةنس ىفوتملا ىكشلا ىقاكلا دبع نيدجلا ندلاءابم حرشو ادضيا لواملا ىلع

 قف ىذلا هتلدجلا هلوا لوطالاك طوسبم جوز# حرش ودو حارفالا سوىع هام ةئاهعبسو

 رظانب فورعللا متادلا دبع 0 فسوب نيد نيدلابحم حرشو خلا ىتاعملا 3 نع

 دج-ان الوسر ندلالالح حرشو ةئامعبس و نيعسو ناع' لال ةنس ىقوتملا ى للا شيملا

 نيدلا سءث ميشلا حرشو ةئامعبدو نيعستو ثالث الو# ةنس ىقواملا ىريثلاى ادتلا فاس ول نب
 0 ا نام 788 ةنس ىفوتملا تملا ىونوقلا سايلانب فسوت ند هللا ديعىفا
 ةوملا نب دجلا نيد# حرشو لا هفطل عبدإل ءالعلا ل عج ى لا هل وأ حل قا واع

 1 لضا هلا حرشو ةثامعبمو نيتسو ىدحا م51 ةنس ناضهرىف هنع عرت ىرصينل

 هايلزاىلع ثداوحادرش ىذلا هتيدحلاهلوا ةنس ىفوتملا راكرقب فورعملا نسللان هللاد.ءىبا

 ةنس قوام ىنئارفسالا هاشب نع نيمهاربا نيدلاماصع ققةحلا لضافلا ةمالعلا حرششو حلا

 لك ىلع هتيدحلا هلوا لوطالا هللا مظع جوز# حرش وهو ةئامحستو نيعبراو سجن و

 صيصاتلا ساق هاع# ىزي ريتنا. 2 نب ده نب ده حسو لاتضفالا انام هيع وتس اك لاح

 حرثو ىنازاتفتلا دعسلانع رخؤةوهو حلا ناشنالاقلخ ىذلا هللد+لا هلوا لوقا ل ةوهو

 حرش وهوّْلا هتردق عبد ناسنالا عدبا ىذلاشدجلا هلوا حاورالا حوتت جوت ىعمم
 دج |نب م> رلادسبع مثلا هلابا حشو هفي 1 11 رانخا نيدلالاجب نا هيف ركذ كولا 1

 دها وُ ىلع صرصنتلادهاعم هاعم ةئاهعست و نيتسو ثالث و5 ةئس قوتنا ىندابعلا ىدابعلا

 4 رو تايبالاىتاعم هيف ركذ حلا ىتاعملا ةلها ناببلاءاعم ىف علطا ىذلا هيدا هلوا صرخللتلا

 اقبلاىباىلا هادهاو لزهلاب دكا هيف جْزعو ةيبدالا هرئاظننم هيمانام نفلكف عضوو اهلئاق

 اضيا دهاو_ثلا حرشو طقف دهاوشلا حرش ىلع ريصتقاو هصاخم ناعيا نب يه نبدم |

 نيناكو عبرا و484 ةنس قوثملا ماشلا ىفم ىزغلا دن نيدلاىطر نيد ندلاردب حش

 بحاصلاب ف 0 نيدج-ا نيدلا تابشا 0 !ا رويت اهنا رع تع نم غنا وكاس

 هللا فطا ودل صرخت !| صو قاعملا فيطل ةاعم نك ؟|يعيصو نينامثو نامت الرو ةنس قوتملا

 (نا)



 مه تح ءان

 قل ةثلاف 0-1 نينالث دو نينثا مو 2 0 ا 1 ةئامتامثو نيثال“ ىلا“ ةهثع

 كيصي ىلوملا فد م را 8 ا دو ريزوأ ا امورضح ىلخت ق ا ىلوأ انا

 ا

 نهكفن 2 ناكو برعم :لاق ىلع لح :لضفدو كلدعمو ع هرثكف هياع فدو ردق لاقو

 نوح ىلوملا لحخف وفه اذه لاقإل لاق كل كولا تن 1 ريزولا هللاقو 1 رمل

 نيدوا و ةيشاح امم مو معلا امعك هبنأ ل ١ جال ريزولا هللاقو ووظع ةلاع ىلج

 اهلوا لوعملا اهاعع معان ىهو ةثاعاعو نيتسو نينا ملكا ةاس دعب ك2 3 رقلا تلادنع

 تس م65 ةنس لاودىف اهنع غرف لا ىناسعملا قئاقح رب انرودص حرش ىذلا هللدملا

 آلا ةليسو ةيرعلا لعج ىذلاهتيدجلا اهلوا ىثشاطلا دجا انالوم ةيشاحو ةئامامتو نيسو

 ةئاعاعو ةرثشع عست 5 ةنس ىقواملا ىناطسلا نامع نيدجا نيدمم نيدلا ضعت ةيشاحو

 هلو هنردق لامك 5 هل هادحلا اهلوا ىلصفماو نيمملا اهاعم لوطأملا ىلع ىئاوح ترك هل

 ىفوتملا ىننللا ىرصملا ىئاريسلا فسوي نبي مهشلا ةيشاحو حارفالا سورعىلع ةيشاح

 حس اذه لاق ا ةعالبلا ءاعمنيز ىذلا هنيدحلا اهلوا ةناعامو نيثالثو يدلل را لا

 عرذو رهدلا ءزلضفل 1 ا_ماعج طباوضو دعاو5و قئاقد ىلع لوشي لواعأا لع 0

 ت2 سس ريق قولا رازاب مهلا نات“ نافل 7 او ةثاعاعأو نيثالد 0 رفصق ع

 ىفاهفلأتن م 3 را 0 كندل نم يم كان مهلا كدجا اهلوا فلاو ةئامو ىدحا ١ ١٠

 روصلا ريعنب نسح ىلوملا ةيشاحو فلاو نيناثو عبرا ٠١85 ة'س رورشنم ىناثلا عير

 اهاوازاحلاو ةقيقلا ثحبىلع اهقلع ةئاماعو نيعستو ىدحا مى١1 ةنس ىقوتملا قوساسلا

 ىفودملا باطلا ناقع نيدااماظن .انالو٠ ةيشاحو لا هييكبار صاوخ [12 ىذلا ك١
 ىشثاوح قار دك كنز خلا 218 ىلع و ةفيطا ةيشاح ىهو ةثاهعساو ىدحا 9٠6 ف

 ىلوملا تاضارتعانع اف باجا ىتورلا ماسح نب ىنطصم نيدلا ملمتم انالوم ةيثاح اهم

 ىسامركلا نيدح نبفدو ىلوملا ةيشاح اهنمو بنطاو ل طا نكل فيرمشلا ىلع ورسخ

 | ا هناك تك ارت عاود 122 يذلا هللا [هل وا. ةئايحستو تس هيد 2-2 قول

 رضصتخلا لَعو ةيعضولا لع هج اجى اتيلاؤباهرك 3 رداملا صارم ما 00

 ىهو افنآ روكذملا ىباطللا نامع ن.دلاماظن انالوم ةيشاح اهنه ةديدع ىثاوح اضِيا

 دبع لضافلا ةثاحو حلا ةنملاو دبا مهالا كل اهلوا طقف لئاوالا ىلع اهنكل ةلوادتم ةرومشم

 هذعو ناك قاخ نأ 012 اهل وأ ةديفم ةلورقم ةهشاح ئدو ىداريلا نيدلابابش نبهللا

 ةئامعسنو نيتسو نينثا 59 ةنس ةلاىذىف اهفيلأتنع غرفدلا اهرخآىف ركذ حلا ناببلا

 عسل و نيء_ساو عدا ةقبع 5 د سوقي قل ىزا ل هللا تاليح 0 ازري» لضافلل

 ا ف صخخ هنأ اقر ا ّ |[ نايا عون ءادكذ عقاصمن ع هلذج لعح ىذلا ا اهلوا

 لاف واع ةياغ | هاوس ىلج النم ناب ريهلا دج-انب مهازا ةيشاح امهو هداز انال وم ةيداح

 0 ل سس سس سس سس ص ص سس سس تت تأ أ أ تأ أ ب ث#تأ#ذ# ب ب تت تأ ب م يي يوب ب ييويريبس رب برس ججووببم



 هك باب كك 8

 واوا هظفحو ل ككاو لاودقلاو لطاذالا شاع 2 لوبقلاو قلثلا نس

 جحد زم وراكفالا راونا طبههو لاحرلا تار رك لاك ر طع ةلضاك راض لوقا.لاو 0

 ةنسىف والا ىلاغلخلا ى.ططخا رفظم نب ده لطاقم حرش امه اكو رش هل اوكف لالا ءارا

 حلاّةنطابو ةرهاظ همعل ناسنالا ىلع غسا ىذلا هلل دخلا هلوا ةئاممب#و نيعيراو سجل لو

 وهام ريغ هلنكيراو بتكلاَنم هريغىف دجوت داكتال ةشرش ثحا م ىلع ةلتشم نملانا ركذ

 هفاؤم هء ضرتعاام ةبو>اىلا اريشم ايفاو احر هحرستف حاضبالا هنأت 5 ند هل حرمشلاك

 هن رابع نه موف حاتفما ص ل * حاتفم هاععو -- بحاص ىلع حاضيالا هب ا

 قوتملا 00 دوز بارع نب ناعع نب ل ْن دل س © لضافلاح رشو هنظ قى َ لد سن هَ لوا هنا

 50 اع حرعتو 4 ا عرضتاهيلاو نيعتسأ هللاب هلوا ةناهعب 8 نيءساو ن نأ ١ حادا رسل

 ٍ اج ِ رهاوظع اع رس ١ هي[ ميس و نيعستو نيداا/9؟ ٠ 0 قالا ى 1 زاتفتلا 00 نئدلا

 ع

 م اح وزع امان ا حرش من ةئايغ جس اولنعي ناو نإ 7؟04م ةنسرفص ىف هقيل اة نم عرفو

 رهشادقو ةئامعتمو نيدحو تساله3 ةنس ناودحل هنم غرفو صقنو هيف داز لوالانم

 ا كا و[ اه زك 1و حوش رشا اههاو يدق, :ىاثلا خرشلا و لوظملاب لولا حرتلا

 0 ىثا وح لوطملا ىلعو رب , رع ريدر ايد يلا تيلكالو كي ل ندعم
 0 اع و2 26 تجار نا ةحش قولا قاحر ادع ن.ىلع في رمدا| تسلا ةمالعلا ةيشاح

 ةيلطلا ضعي 5 نيح لب ىثاوح هيلع دق هللا ركذ لا نيملاعلا بر هلل دجلا اهلوا
 ا-هنمو هدصاقا موت وهام ابنم كلاوفىلع هلم تءاجث لعفت ةلصفم اهقيلعت اولئسم“

 حان رتةقيطل تاقيق و حراشلا ىلع تاضاريءاامفو هللاواىلعىهو لا هلازمىلع هتوفام

 تس م4857 ةنس ىفواملا ىراتفلا هام د نب نسح ققحلا ىلوملا ةيشاح و ناهذالان اذ آ اهلا

 ازمما رف دمع لضافلا ىلوملا ةيشاح و كاوفلاب ةنوعثم هما ةيشاح ىهو ةئاعامو نينامثو

 كت لا ةلوردت ةدقم ىهو. هئاعافو ناناقو سوح 3-86 قوملا وسخ الثع ريشا

 حاف قل ل صد تلح ىلا اناده ىدلا هيدا .اهلوا

 ىلا ققحلا لضافلا ةيثاحو ققذلا ةجرتىف ىدلا هركذ حرش نتملاىلع هلو خلا ناببلا

 3 رلا تاضاريعا نع اق باحا هؤصذ ى

 قم جوخااو د 8 || ةياغ ق الوم د 0 ىقهو 2 سم قوزملا ىدنق رعشلا ىيدالا 1 كاك ب مداقلا

 زا ريشلا هللا بيبح ناجا زري٠ققحلا ة شاح و لا ىناعملا قئاقد صرخ انمعلاىذلا هلل دلال 3

 6 و دوجولاةليلقابتكل ةمان ةديفم اضياىهو ةئامم ست ونيعستو عبرا ةهو ةنس ىفوتملا
 رةىعست وتس 05 ةنسأىف اديعش ىفوتملا ديفا ده نب يه نب دا ةارهم مالسالا خش

 قوتملا ىراللا دح نيدلا عاصم لخافلا ةيشامو محلاة ريغص اكل ضنا ةئان ةدقع ىعو

 نيىلع نيدلاءالع علا ةيشاحو هللاواىلع ةقيلعت ىهو هئامعسلو نيعبسو عست هالك نس

 ىهو ةئاعامثو نيعبساو نجح مله 3 قؤتملا كفنصم رييقلا ىاطسلا ىزورداشلا دم

 روهشيف ةارم ا-هحتفا هنا ركذلا صاومللا عقل اةفو ىذلا كدا [ءاوا ةدنقم ةيدشاح

 ( ةنم)



 تنيايطهظنفضم نتن حج فنعم هنا

 نسل أ ءاننا اقوم

 دقعم نينم نيم وم د نيدلاىف هّعفلا ىلع ك2 هللا 1 ةئاعع و نيسجو ن نيذنا "6؟ 1

 كد قول :ا| ىمدرافلا ريم *الا نايلي نس ىلع نيدلاءالع حرش امنه حو رش هلو 5 رابعلا

 صار ا و هاعمو داحاو 4 ف عدا ل ايوط ح و 0 د وهو ةئاهعبمسو نالثو ىدحا خا

 ةئايعينو نيناعأو تم الملك 0 قوتملا ىننحا 5 كك 0-5 نا ١ لضا ملا يلا 0

 ةزرج نب ل نيدلا سعت ةمالعلا و جلا قدام نير ىذلا هيدا هلوا هليكي مو

 هحرش هلا هيف 0ك نذلاو مهلا حوزم حرش وهو د يفوذلا ىاوددعلا 0 نب 3

 دارا ىنازاتفتلا رع نب دوعم نيدلادع_س ةمالعلا نا مث ريبكلا عماللا حورش عبتنام دعب

 كح رشدسك هصيخخت يام دعب نيدا دعسناهل اولاقف هرايصتخاىفعرسشف حرسشلا اذه صرخت
 ةينمالاهذهمامت نيبو هنبب ةينلاتلاحو لاقاك ناكف كإذهلرسميت مل هنكل ملا لاق سثننملو

 هلل دا هلوا تاداحم ىف جوز“ ريبك حرش وهو لا ىعسملا ىوروهلا ةمالعلا حرشو

 ثاحا كرا عماج دارأاو بلطلا ةداغ غلاب كاتكلا اذهنأ لاق ا نيدلاىف هّقفلا ىلع

 هحرش نهبواطملا ةياهذ أَ اذه هاكنإو ها ضعم فاك ريبكلا عماج ر ارسالا فشاك ني٠دقالا
2 6 : 2 5 5 

 حرشو لا هرئاب نرصدتملا رثآ ىذلا هلل دخلا هلوا نيدلخم ربوذتاب ىع لا هحرش اهنهو

 هللا د2 نب تعا نب نسح ىلع ىبا متل 1 تا ارقلاو تاراغلا صرحت ا ىدوعملا

 ةئاهسجم و ةرعءزع عبرا ه1 6 هيك امم ىقوالا هب 0 0 ىناوريقلا ىرقملا ةيلثنا|

 -] صيصخلا لدنل ضب وعلا صرخت 0 9 هدرس عيا ع لا ىف ىف 1 17 >2 1 لصحلا صيد م

 جيرزكلا ىرصملا سارفلاىبا نب قلابنادبعل فرالا اشم نيب ةربتعملا تاضايرلا عاوناىف

 لكشاامةياجو مسرلاىف هباشتملا صرخت زو لا ةغلو ناسا لكب حجسلا ناجم هلوا رمصتخم

 ىدادغبلا بيطملا ىلع نب دج ركبىبا ظفاملا مامالل 3: ,هولاو فيتا رداو:نع هنم

 ىئيدراملا نا ب ىلع نيدلا ءراعل هرصتعو ةثامعثراو ني:سو عبرا 2-5 هع ىقوتلا

 ندحرلا كدع نس د نيدلا لالح ماهالا ميلا م ناببلاو ىاعملاق حاتفملا ل م

 وهو 2 ياسو نيثالثو عسسل ؟/+خ8ةب 0 ىقوتملا قدمد بوط#ل فورعملا ىفاشلا َى وزقلا

 ناو اعفن هع | رعى كف 5 مظعا مولعلا حانتف 4 00 تلاع ةلارمسقلا نا رك و9 د 2 ور نيد

 ا
 0 0 هيف فق (نيضتم صح قع اذه فاصو ل ابوطتلاو ود ع نوصم ريغ ناك

 ةثداثو ةمدقم 0 هدنع نم داو كلذىلا فاضاو هان رت ند وا برقا امان رت تتروأ

 لاو>ا ىف ىناثلا دان_سالا لاوحا ىف لوالا باوبا ةينامث هيفو ىتآعملا ]ع لرو ال1 نول نواك

 سدا عفا 0 لعءفلاتاقلعتم لاوحا ىف عبارلا دن- لا لاوحاىف ثناثلا هيلا دنسملا

 ١ هيفو نايبلا لع ىتاثلاو ةاواسملاو بانطالا و زاحيالا نماثلا لصولاو لصفلا عباسلا اشنالا

 نفلا اذهىف رخآ اباتك فاص مث عبدبلا دع ثلاثلاو ةنانكلاو ةراعتتسالا و ةيشالا ءانكإ

 قلتام نملا اذه ناكالو هحورش عمم قده دقو هيلع حرشلاك هلعجو حاضتيالا هام#و



 مهيأ باب ري 1

 ! ند رش و ةداعجو نيناعو 0 ىو: 20 ىكلاملا ىنالطسقلا 0 نيد نيدلا ب طق

 هلمكت 1ع مسؤولا ردلاب ةاعمو :ءمعست وني رضع و٠78 ةنس ىف وللا ىلا ليلخنب 0

 هيكل سو وهرافلل < هيا - ىضاقلا نال 2: ةيادهلاىلع مامهلانبا

 صاوغلا : هرد ةله -.: اجدع ىسخر سلا رح نب 0 ماد عل 84-1 3 رجلا

 ةازكت 2 0 - 1 ةفادق دقن ع ّق ةعات صلا 10006 1 5 - 6 ىحل 500 /[-

 دج ننال 4 ةركذتلا حرش ىف هلمكت 5- ءاهلا ىف نك 0 ةيادهلا كاوف

 افاد ةديفملا ةلوكتلا 1 كل و 2 د رص 4 اق ىرودقلا 200 م ىرفملا

 هاكات ري ءاللاى قاب ةءازقلاق ىطاشال ىتامالا زرح ىنعي هج ةدي_صقلا

 6409 ةنس ىفوثملا يففانشلا ىدادغبلا رهاط نب رهاقلاددع روصنم ىبال ه5: باسملاىف

 ليعاعسا نيدلادامعا تين ءافعضلاو تاقثلا ءاعءاىف ةإيكت لن ةئامعلراو نيرسعو عت

 49 5| معبس و نيهيسو عبرا 10 32 هس قل ىقوتملا اظفاطا ى-ةمدلا 0 ناب فور ىعملا 1 نبا

 0-0-5-5 0 تاياكملا مينو تايبالا ليمكل فب سي[ كلملاد_بع نبال ةلمكت لس
 بيدالا ممشلا نباب فورعملا ىولبلا د نب فسوب جاخلاىبا هبحاصل ابفلا باتكف ابلالل

 بذا مه رم هن: ىد 1 دو# يأ ل 0 ىسرأف ا 0 ةعام صل أ ل 9 د

 فورح 8 ىلع دام اهلعحو ةيفاقلا 5 ةلا_سر هزم كلا م تت ادا ةثالدو 1 لع

 ضو ذلا ف تلاذلاو اقلا و ناتو عئانصلاىف لوالا تيبلاو هماسقاو رعشلا ىتاعمىف علطملا

 فدو عملا ىلع تي ند راادح م رفلاىبا 6 هد ليلك" را 0 ت- ةيفاقلا ىف عطقملاو

 |_. و عبس هذال ةنس ىفوالا ىزولا نبا
 قاكلا !ناببلاان| و ءاح ءايدنالا لاق ةئامسّكو نيعست

 فدك انان رمخع ةثالث 00 هدياكه نه ردح نإ تنازرذ اهش نادبلاب ططخ ناطيشلا ليقاف |

 ةشرا دبعل ه4 راظتالا بئاعو راثآلا صرت عح ىهتلا هديلدتو هسيلت اهعومجع

 ئذلا لدا هل وأ ةعيسلا ملاقالا برترت ىلع رصتع ىوكحاإللا ىروت نب ملاص نبا

 ١ ليعاعما ن ,. مهارا قاحما ىبال 3 ديحوالا دعاوقل ةلدالا صيت رح خلا جيظعلاىذ

 ماكحاىف ةيهز زالا صرفت رم- ةئامسجو نيلثوعبرا ه4 ةنس ىفوالاو ةنملاىر ااا راةصلا

 نب دجا سايعلاىبا مخل ا باس لاعا 0 م تاث كلا اى 7 2 0

 أ مالكلا ىف مانالا بهاذا ماقالا صرت :-!ةرديح نب ىلعو خا منلاىلو هلل دخلا

 ةلام_هجو نيعب 2 نام :ه48 ةئس ىفواملا ىناتسسربشلا مير كلادبع ندم ممفلا ىبال :

 ديرخلا صيت 2- ىزعلا نيدلائضر متلل 7 نآرقلا تازاجم نع ناببلا صرفت وح

 2 م ةوشا ريبكلا عمال ا ودع 1 د كَ 350 5 ردو> حرش 2

 و ا ىناا ىطالخلا دواد نب 9 ن دواد كله ن 0 رداع 0 ل نردلا لاك مامالا

 ع ١
 هدو مس

 ا

| 

 ا



 انس ا مقل ءانلا لعد

 وركتلاو ةبونلاو مجزلاو شدا نم ةفلتتع سونلا ةريثك دالب اضا اهف بولا ةهجىف

 ثالاسسملا بتكبلاغنال ردانلا ليلقلاالا ,هدالب رابخانم انيلا عمل هناف مهريغو علبزلاو
 لهذا نم ريح ضععبلاب رعلانكلو اهوصخ ا كثالذعدو مال_.الا دال اوةقحاعا تال 2

 ادلب نيرعثعو ةثالثو ةئاقس ركذمن راغعلاو ةقيقلاو ةيفرعلا مملاقالاو ضرالا ركذنم

 هداز ىهايسب ريبشلا ىلع نيد ىلوملانامث ةيفرعلا ملاقالا ىلع ارم هشءاهىف هركذام ريغ

 هطقتلاام هيلا فاضاو ةمهملا فورالا ىلع هر ةئامعستو نيءستو عبس هال ةنس ىقوتملا

 نادابلا ةفرعم ىلا كلا_بملا مضوا هاسسو اريثك هعفنوا ريسسب هذخا ن وكيل تافئصملا نم

 ةئايعست ونينامث ه٠ دنس بحروف هنع غرف ثلاثلاناخ دار ناطلسلاىلا هادهاو كالامملاو

 */ نادلبلا موقت نع اهايدحم 50 هادهاو را_صتخا عون ةيكرلاىلا هلشنمت

 ىيطنطسقلا هللادبعنب قطصم باّمكلا اذه عءالل ىرت هه: حراوتلا موقت نح ىخلبا

 نيربشىف هتدوس عراوتلا بتك ةعنن ىلع لتشم وهو ةفلخ جا رييشلاب آثدو ادلوت

 هتلعجو الودع عئاقولا مث ةيمعتسملا خراوتلاه يف تركذ فلاو نيدو نام ةنس روهشنم

 لك سرازرك ةريدع و ىف ةدكدلو ةدنن وسو اهم ةفيدك لك سرارك ةثزلث و دكت ناكل

 ميوقت 5- ةصاخ ىكلذفلو جراوتلا بتكل سرهفلاك راصف ةنس نورشع اهنم ةفيكك

 عسن ه؟9 ةنس ىقواملا ىمادنالا زيزعلاد» ,عنب ةيما تلل_صلا ىبال 57 قطاملاوف نهذلا

 نب نسلانءا راتخلا قذاملا 3 4 بطلاىف ةعكلا موقت يح ةئامسجو نيزشعو

 ىلاقبلا مساقلاىلا نيد جا كملانيزل 8 ومملاىف ناسللا ميوقن 12- باطتلا نودبع

 نءال يي ناسسللا ,ميوفت 12:0- ةئامسجلو نيتسو نيثا 01+ ةنس ىقوتملا ىلا ىتزراوللا

 عسل ماه ةئس قوالا ىف اللا اغب ولطق نب مساق نيدلانيزل 7-3 نا_سالام وذت 2 ةيدحق

 رفطملاىا مخل سيلا مقملا ميعنل | ىبقع ومدنلا موفت 0 نب دالعىف وهو هثءامو نيعبسو

 كالفالا ريدم هللدخلا هلوا الودع م« لمرلاىف رظنلا م وذ 2 هيوج نبدحنب فدو

 قاس لويستلا ىلع ليلجلا ديبقت 2:- 2 ملمتلا ةيادبىف موقت رفح خلا ةرئادلا

 ثيدحلا مولع 0 مع 1 0 قاغاو قاطاام حاضيالاو ديقتلا م رك

 د نب ني_سااىلعىبال 5: لمهملا دقت رح ملا ىف ىنأب 47 للا ىلع دقت [-

 هيف عشب ظفل لك هيف طيض ةئامعاراو نسثدعو 0 1037 اس قونللا ظفاطلا ىنانلا ىتامغلا

 ظفاحال -ّ# دئاسالاو نتساا ةاور ةفرعا دقت تح ,نيئزجىف ن يعل 0 مدلل

 فايس نيستعو عض 9022 31 دال فرربلا تلاد ند 0
 نيثالثو نينثا م85 ةن_س ىفواملا ىسافلا ىيسملا دوحا نب د2 نيدلاقت ظفاعأل هيلع ليذلاو

 كولا 1-2 ىعارملا رفع> نب نيح هللاد 0 6 4 عو رفلاق تيكر ةئاعاعو

0 

 عكا 0 رحت ف ةشيعملا مب رك : م د انو :هلا نم ريسلا قاع نودعلا ليصكت م ع
 0 ما تل : 0 تا

3 1) 



 نإ ةوملادالب ملا ان دنع لي 0 ءاوع 1 3- و ا 0 ويظع ٌ

 ا دا ع امم قمن م تامالعو ةيلاتقلا 00 افرط 8 0 2 و علا

 للعلا ع و نو ف تعش ةيناع ىلع ال جس هفيعص ىف اهنم لك اعون نوعبراو عبرا ضا مالا ند أ

 كدبع دب ز كل مامالا ىذاقلل 1-3 لوصالاق ةلدالا موقت م ةئاثلث و نيعسلو نينثا خسولسا

 هلل دسملا هلؤا مضت ةئاد هءلراو نيثال* 500 ةنس قوما ىننألا ىسودلا رع نب هللا |

 21 قودلا ىناحا ىودرلاد مع نبىلع مدا رك مامالا هحرشو ا نيملاعلاب ر ا

 رفعج وبا هرصت+[او ةيفنطلا ءا_طعلا هريثعا نسح حرش وهو لوقلاب ةئامعلراو نيناعو نينا

 لضفلاىبا نيدلا لاك ريكعال -2) ةيودالا موقت 129- ةنس ىفوللا ىنتللا نيسملا نيدمت
 حلا ءانثلاو دخلا قسم هتيدجلا هلوا اضيا لود وهو ىديلفتلا دب ميهاربانب شيبح |

 هدا ذاعلا ك2 تييطلا ديعس ىلا نب مهارا فودسليفالا 0 ةدرفملا ةيودالا موش 0

 مع 0 ضرعلا ىو الوط ءاود نيسسجو هامش هيف 1 لاب اطخلا هب 4 محافاام ل وانا ا

 | ناهذالا موقت 5- ىواكثشلاو ضا رم الا عيد ىؤادتلاف 5 هاعم و نيتنيصلاىف الودح

 ناع ال88 ةئنس ىقواملا ىطلملا دحتنب احرس نيدلانيز ملل ع ناهربلاو لدحلا معىف

 نيدلابطقا ةلاتشسر م 0 نبللا ليضفتى لسالا موقت 18 3 عبو نينامثو ا

 هقيدسو ةئاعاعو نيعسأو عبرا 5 هك قوتلا ىفاشلا قدسدلا ىرضخلا د نيد ا

 عوق زج لكتعلا ليضقت ق لسالا فيقثتت فنضو هدكعىف سوماقلا بحانص دحملا |
 | نيدلاداعديؤملا ثالملل -هنت7 نادلبلا موقت ]طيح ىناهصالا دك نب مساق دع ىبال هيأ ةنسلالا

 | نيثالثو نينثا /ل*5 ةنس ىفوتملا هاج بحاصب ريمدلا ىبوالا ىلع ل_ضفالازن. ليعاع#ا

 رف دالبلا ىف (ةفلؤملا بتكلا علاط هلا هيف ركذ لا هلال# قيلي ادج هيدملا هلوا ةئامعبسو

 ءاعسالا طبضيممل هلا ريغ لقو> نباك دالبلا تافصيىف .بنطا اهنم اضعبنال ايفوم اباتكابف دح

 فن رثلاكو: ةعقبلاو مم.الا لوهحم هركذام بلاغ را_صف ضورعلاو لاوطالا ركذيملو

 نع ةيرع ضورعلاو لاوطالاىف ةفلؤمللا بتكلاو تاحجزلاناو هبدا درخ نباو ىسردالا

 تاسنالا تاتكك اعمالا مج ىف ةفلؤملا بتكلاناو فافصلا ركذنعو ىماسالا قيقحن

 اك لا ا لع تلعتا !لطنفلا ثاتكو تايرالا  لنوسو توقابل كريت كللااو ىئاعمتلل

 نادلبلا كلت تعم لهجت اهم لهلا عمو ضورعلاو لاوطالاىلا ضرعت ريغنم اهقيقحتو

 دالبلا عيمجت ةطاحالا ىعدينا ريغنم ةروكذملا بتكلاىف قرفتام با_تكلا اذهىف عمجل

 ٠ ليلقلا: ىلعالا لمشنال نفلا اذهىف بتكلا عيمج ناف هيف عمطمال ىم' كلذنا لاق اهبلاغبوا |

 كلذكو قةريغ كلذعمو ردانلا ذاشلا الا هرابخان م انيلا عقب مل هندم ةرثكعم نيصلا ملقا ناف

 شو راو نست اور اع ملا دال كاذك ب رطضم هر را خان 00 ا ىلا لصو ىذلان ان 0 1

 كلامت !مئاف ىبرغلا 0 ردا لاا عططتمتلا مجانا نم م ميرفلادالبو قاوالاو ب ا



 نال ث ءاتلا م

 | هه تب دا د 7 تاكا 0 < 5-5 فاش 0 هاند رق م 90- - مملا فأي

 | .ىف بيرت 125- ىتأب ه5 رثعلا تآارقلا ىف رشنلا سضتتخعوف كميرقت زيي اسرق أي

 | نيعبس ”ا/٠ ةنم ىقوتملا ىفاشلا ىوغللا ىرهزالا دجا نب د< 0 6 ريسفتلا

 | ىرهاللا مرح ناب فورا دوما نب ىلع دل ىبال سني قطنملاو .تيرقت ليضح ةئاقلثو

 ظ ةلثدالا دارو و ديلا ذاخؤم هلقك (سصخخ وخإ] هناا راو سس كل ع ا
 | مامالا يشل 7 عورفلا ىف بيرقت 10- هنع نظلا ءوس لازا ثيحب ةيمام ظافلاب ةيهقفلا
 ةيعفاشلا بتك لجاوه ناكلخ نبا لاق ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىشاشلا لافقلا د نب مساق

 | مو.عإ هيسل دقو نيد رااماماو قبلا هيلع ىنثا مب ا 2 انلاع هلم ذعوش ند ىنغتسإ ثيح

 | نب كلملا لدع للاعم اونا نيم راحا ماما هصخ م فاؤألا دااو هال طاغوهو ىذثاشلا لافقلا ىلا

 اذه نم لوقت هتاهذ ىو ةئاممثراو نيعءس و ناع 54 2000 03 ودل ىفاشلا ىنيولا هللا دبع

 | نيءلس محق اىبا مامالل ه2 عورفلا ىف بيرقت 25- اضيا طيسولاو طيسلاىفو باتكلا

 ا دهن مهارإ رصنىبالو ةناهعيسو نيعبسو ناع اياب ةنس قوتلملا ىعفاشلا ىزاراا بو

 | وهو ةئامعاراون. م ةعونامم 40ج ةنس ىوتملا الا ىرودقلادخندجلا ٌنيسحلاى أ ماندلل
 ىناحلا ا دحانب رفع بي رقت 0 الداب لئادملا رك ذو اننا فاص مث لئالدلا نع درع

 نيدلا لال 0 ريسفت ىف ةانعسالا رب 0001 ةئاه؟ثراو نيكس 55٠ 2 ىوتلا |

 حرشف رب رقت ي- قيس لوصالاوق 6 رب رح !- رك قاريخلاورر ,ةنلا ة- ىطورسلا

 1 0 ىبال ده اهللعو لماوعلا تايسقت طوس هركذ نس ك4: ىوددلا لو ١
 00 5 - انور 5 0 ةئالت و نيعسل و 0 خول ةئدن 0 ىذا كهس

 ريثقت م -داحاو هيف عدبا 00 وهو ةئامسجو 0 نين" هر" ةنس قوثملا قا

 ىثوآلا ىنامرقلا دو# نيدج-ا نيدلارونل ىواضيبال ليززتتلا راونا ىث' وح نم ه5 ريسفتلا
 2, رازحلا فيطقت 125- هرك ذ قبس نبوارهزلا ىلع ةئامعستو نيعبسو ىدحا ةالا ةنس

 6 ناسنالا ريبدتف نادبالا وقت 25- دق و ىدفصلا نع لقناك رازلا فيطاقن لاشدقو
 ثالث ةو* ةنس ىواملا ىدادغبلا ببطملا ةلزج نيىسع نب. يى< ىلع ندح ىبال بطلاىف

 موا موقتلاك الودحم هفئنص لا ىوسف قلخ ىذلا هللدلا هلوا دلح ةئامعبراو نيعستو

 لكل مسةمث ضارمالا ةعسف لابةةسالاو عاتجالا عضاوم لعجو ىسابعلا هللامماب ىدتقملل
 ةحرالا ونانمالاو ةجزمالات ايبا ةعبراىفو ضرما مما لوالاىف بتك اديب شع ىنثا ضرص ١

 ببس عباسلاىفو رارقالاف كلذ اوربتعا ءاهقفلاناذ فو وا ملاسوه سداسلاىف و نادلبلاو
 | ىفو الما غارفتسالا هيف ملس!له نماثلافو لصح ”ىش ىانهو هدلوت ببسو ضرملا كلذ

 جادا سس 0 يود 0 عءا٠ نم 0 هر اح وا 0 يا ىواديله م



 ل باب 2 3 يام

 فععاذاو ةيودالا نم ىج هب امم هلباق سخاملا فرىعاذاو هجالع كلذ نكمن هل مستساف نضر ا

 نبىلع نيدلا ءالعدحرشو هلهعالاع هيلع ,س#!نالبةنم هب هلباشامعيمس هلدعتسا لبقتسملا |

 لوقا لاعب ةنايحسو نيناعو 6 ابا هتف فاو 12 لا نباب فى 0 .ءملأ ى درقلا مرحاىف جا |

 ا ماكح الاب ي رقت 0 لارشبلا عك 0 وهلا ريغت ند هكا ارد ةقر ,«مام دقت ا 0

 ا حاضياىف - يل بيذالاث ي رقت ْض - دلع ىورهلا ا ةيعفاشلا عورفىف

 تاوبا ةعيس ىلع ةلاسروهو ىرصملا مسامتا !ىبا نب قلاطادبع ملا قااىل !| ةيداهلا ةوعدلا ا

 2 قوتملا ىقثارعلا ني س> نب م> رلا دبع نيدلانءز 0 ع د ل ]د رهن 0 -

 نير شع و تس /م5 عايش قوتملا مح رلادبع نب دحت | ةعرزوا هدلو هح رش ةئاماعو تس |

 | تيرقت حاس رق 1 ىالقسعلا رج نال لاحرلا ءاعماى 27 بيذهتلا بي رقت ع 3

 ا 0 ىوتملا ىطرقلا جرزخا دوعسم َْن دجأ سايعلا ىف ال لودالاو 9 م بلاظلا

 | نب ىلعنب دج لضفلاىبا نيدلا بابش انةاعلل ا بيرغلا تيرقل 0 - ةئاتنس و 0

 | 6 بيرغلا !عىف بيرقت وي»- ةثاعامو نيدهحو نينثا 869 ةنس ىفوأملا ىتالقسعلا رح

 قوتملاةثهدلا عماج بيطخ ناب فورعملا ىورفلا دج نب دوي ءانشاىا ن.داارون ىذخاقلل

 ةغل هنا ركذ لا هلامنددعىلع هللدلا هلوا دلع هام ةئامتاعثو نيثالثو عبرا 88 ةئس

 ىطويسلانيدلالالج مهل 7 ثيدللا ىف بيرقلا بيرقت 1:- ا طولا قلعت
 ىقوتذاى ٍءرعلطار 5 نب مهار ,انيدلان "اه ر مامالل 35 © لورتلا انترف رو امل بيروت ا ا

 | تدرقت ل ناقتالاقىطويسلا ه ا ةيقلا ةديصق وهو ةثامعبسو نيثالثو نينثا الخ» ةئس

 ا ىلطا ىقابقلا دع نس مهاربا نيدلاناهرب حرش و هناءامتو ع معك هنسؤ قولا قارعلا أ

 قوتملا ىربط طل هلل أدم عنب دجا نيدلا بح ماهالا ميسا 6 مالس َْس مسا اهلا بيرعقو مارملا

 فورا ىلع ابويم 2ع تدل ب ع ىلع هس 0 0-5 ناهس و عبرا 1942 900

 بيرقت يم ىالقسعلا رج نب ظفاعلل ثيدملا ىف -5: جردملا بيترتف ا --

 أ ةنماثلا ةثاملا ف و ىذلخا اء نيسعدبا لضافلا عشا 0 0
 ردع ا لل كيدللا لوصاو عك رذنلا ريثنلا ناس هقرمل ريسيتلاو بي رقتلاب لح
 هباتك هيف سصخخ ةئاعسو نيعي_سو تس تا 2 قونملا قووألا ا 5 يد نيدلا

 هلوا همضص خاج ةدز راصف حال_صلانب . د تدل مولع بانك نم 85 رصتخحا ىدلا ذا رآلا

 | نيسح نب مح رادبع نيدلا نيز ظفاملامامالا حرس اهنم ح ورش هلو لا نانملا حاتفلا هنن دحلا

 أ نيدلال اال حلا حرش و ةئامامو نيسج-و ى ءدداأ /مةهأ 2 دودحقو قولا ىمسدقملامث

 0000 1 ع حرسشىف ٠ قفا )| بي ردن هاعمو ىطويسلا ر كان 5 نجح راديع ا

 هس ىودملا ىواحتلان جت رادع نب د2 ندلا سعت عشلا حرشو .بيرقللا لع كاوزلا

 هك وحل أى ب رقملا يصت# بي رقت م هيلع اوءعمف دم ركملاةكع ىلا هارق ةئاهعدسل ونيننا هيلع ا

 يلو حالا نيخاقا يأ تيرعر رنا دب زالاف نا .5) ) نك 7
|| 

|| 



 997 2 اعلا ع

 5 ع ءاينللا كي اهذللا رد رث- ساطا 0 م او ريسفن قود ْ

 )أ 0 5 ىف كر ريغ وبلا طملاريسفت 2 1 ىونزغلا سدو ندو# ب رودلا دبع

 ل قولا ى اماما دع ْن 0 00 مل 3 رهشلا ل يضفت ق رعسلا ليصفت ل

 0 وا رم ا 5 ا و 0 قاهفصالا بعارلا ىل_ضفملا نب د2 3 نيسطلا

 | ىلوالا ةأثناا اف لصفو اياب نيثالثو 3:ال”ىلع بتر لا هدبع ةودلاب لسرا ىذلا هللدجلا

 / رامعنبدجاسايعلا ىبال 23: ريسفنلا فليزتلامولعل عماجلا ليصفتلا [- ىرخالا اختل

 0 لوقلاب رييكريسفت وهو مدقتدقو ةئامعب راو نيثالثلا دعب ىوتملا ئيمتلا ىوذؤلا

 صخااءاعمو هريصتخامث تا ارقلادعاوق هرخآىف بتكو باىعالامث تآارقلاركذمت الوا

 1 قا صفح ىب الهنا ىديجلا نع الفن نايعالانايعاق ىطوتكلا 733

 ١ ليضمت رض مملا فىنأب 4: أطوملاثيدح ىذقت لن هاتوا و نيءبرا 5٠ ةنسىف ايح

 2 نيلهاذا ىلع سيقلا ءسارعش ليضفت ريض العلاىبا ريزوال 5: دانحالا رتاسىلعلارتالا
 رراصلا ريقفلا ليضفت عيوس ةئاقلثو نيميدو ىدحا مالا ةنس 0 3 ريدثل ني نسا |

 ظ م 65١9 ةئنس قوتملا ىدادنيلا رهاط نبرهاقلا دبع روصن :مىبال ع 0 اهلا“ ىئغلا ىلع ١

 | مهاربا قاح#اىبال 5 5 0 تبحاولا نيامفت 1 ةئام راو نيسثغو 0

 | ىلسالا دم نب هللادبعل 4: بلاطلا هيقفت ر- ةنس ىفوتملا ىراصنالا ىرزولا دجلا نبا |
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 ١ نهللادبع ةيقنال هب هيقفت 5006 اسرق 0 2 د هيبنالا حرش ف ةيقفت اح ةزنس قولا |

 نيدلا نع محتل م سلبا سملفت صح ا نيديسو تس ةنس قاؤملا ىلا رسم |

 | مهفت م ةئابعسل و نيعبسو نام هيل ةئدس فود ةانقملا 0 نب دجا نب مالسا ادبع

 دنس هفلا ىنوريبلا دجلا نب دم ناحراىال لخدملا قيرط ىلع <: زيحتلا ةعانص لئاوال

 ىداخلا ؛لوعدلا ا نب ىلع نسملاىال 0 نيرسشعو ىدحا ح"م١

 هك مولعلا م ا ع 2

 مولقلا 0 كلذ 0 ا 1| تر وول ا 05 0 ع هق ثحمد 58 وهو

 نه مولعلا مسقت لعج ىهلالا زعل اءوضوم مولعلا معا ناكاملو عالا كلذ تدك ردا

 | رسياو لهسا لوالا نكل ركذام سكعىلع ,عالا ىلا صخالانه هيف جردتلانكعو هعورف
 | هللادبعنينيسح سيئرلا مجشلل أ ةمكملا مساقت يظنح رهاظ هتاغو رعلا اذه عوضومو

 | لا باوصلا مهلم هلل دجلا هلوا ةئامعبراو نيسثع و نام 558 ةنس ىقوذملا انيس نبا
 مم6 ةنس ىقوتلا سلا نابح نيد ظفاملا مامالل 0 ا مساقتلا 0

 ءاوللماح رازجلا نيسلحاىبا نيدلا لات 6: رازملا فاقت ]- ةئاقلثو نيسجخو عبرا |

 0 عجب ةئاقسو نيعبسو عست ة/9 ةنس ىفواملا ىعاشلا هيلا دبع 5 9 ءارغشلا
 ا وهو طار هن مامالل 6 بطلا ىف 3 ةقرعملا ةمدقت مح هايد ةيع ىهو هرعش نم ةعطق هيف



 65 7 ىدقاولا رباسقلا 1 اهم 0 ب ناعما عي ىواملا ةثالثلادذه |

 ىلع مامالاوه ع ىلاولا ريسقلا خط دقاو نب نيساا ىللعثال 0 ىلع وهو

 ىلا ةركد 4 ناقرو ريسفت 19- اهرنع ىلاعت هللاىذر سابع "نبأ نع. ةحلط ىنا |

 دل - [ نيدلا من راسا ص هيقفلا عنادا نبا دع وقل ا وهو لاق ٌقايلاب ىزاحاو

 | كو ةناهح واعر ع نام ماا ةنم اكزيشأ قرونلا فاشلا ىرتكلابا كو رعملا قَوط| نع نبا

 نب نواس نب نب كك ب ركب ىبا 0 ريش هع نيدلام ريسقلا ١-0 ادا مع ىنثاىف رييك

 ريبك وهو ةئاقعسو نسعي ر راو تش < ا ةكم قوتلا ى عفا 8 ىزذ أ قيزلا فسوب

 قولا عر
 نس ل 6 306 ةلاصاس علأ اك رقلا ركذ 000 7 1601

 مهلا ى 2و اا دهح نب نك رفعج وباو م م نسا ريشا 1 تادلع ىف

 1 يد دعانا ى الل 0 فلا ريل 0 ىاعملان ا اهيف للعلاو اها ىعا

 نيا ىبا كر يطخخا 5 5 ىلع وأ ندلا ريهظ وه هت ىف .عنلا ني شفت م ابرق

 ريسفلا 6 ا هثلاةنمعن رتسقلا م ةئاوسجو نيءسنو 3 ام مور ةئدد ىنوتملا ىسرافلا

 | نيدااعصم يشلاوه ه2 هداز نيدل! رون ريسفت 2»- ىتأي رودصلا ءافشب ىعدملا سيت شاقنلا
 ' --1 يلا حا ضم ماعنالا ةروس ىلاوهو ةءابعسلو نينامو ىدحا وهما ةنس قوتملا

 بئارغب: ىمتللا 3 ىروناستلا ريسفت رطب ىلعثلا ةركذ دوعسم نبا ئموق'ةفذحو ا وه

 ىروبا_بيثلا ري_سفت م هر كصذ قيس راضتلا ى عدلا رخ ًالاوو "171 مالخنال ناب هلا ا

 ركبوناو ةئامثراو 0 3 ٠ 5 1 قاوذملا ظعاوأاا لع نس نسا مساقلاوا - 4 ميدقلا

 ١ 2 ىروادس | 5- نب دجاو ةئاغلتو درع ما ٠ 00 هيغل قوتللا مهاربا نب لع

 ىعتو ريحولاو طيسولاو 4 طيسلا دو م 01 32 ىدحاولا ريسقلا م عايل و نيسجو تراك

 نب

 ىفوكلا حارجلانب 0 نايفسوبا دهازلا مامالاوه 50 .عيكو ريش قس 2
 هلت ا د ا رعب ب م د ريسقلا م ةئامو نيع-متو ع ١17 هلع قولا

 كراباان هللاد,ع نب ىلع نسما وبا وه ع . ىتارهولا ريسفت مح هي بهو ريسقلا ع |

 ا مئلاوم د ىدنهلا ريسقلا م ةيئاعسو ةرانع سو "16 0 قولا اب راد بيطخ

 فاكتو جإمملا فورالاب هد تل انا م دودح قف قؤوتملا ىدهيش 00 هللا ضد 5

 عبس ١117 ةند ىفوتملا نيعباتلا نم أ ىملسلا نوره نب ديزن ريسفت رذ- فلكتلا ةياغ هيف |

 جيمس سي[ ريساقتلا مما ] 8-1 ليوأتلا

 جرا ُ ىونزغلا م ناوع ْن تباووقتعل ريتك يعل ع ريخاوبا را ةئامو 5 سشع

 هه قاشكلا رضع بيرق لح دف ريسفتلا نيرقت لك» 24 لومأملا بيرقت 1
 للع نمت يبس أ ناششلا صرحت 1س تفي ريسفتلا ريشقت قطن سيتعت ريعفتلا ريسفت نع | 2

 7 ا | ريسفتلا ىف رتسان ١ - ا ىهتا وت 6

 عماج 5 00[ ع 0 ع -5 5 راونالا عماج يح 5 5 ١ رارسالا مماج ل يود

 1 ناياعم وج ويح كلا مما 1

 0-2-5 م نا لا هنازت و اك -- 1 ىارقلا



 | نيعبراو تس ه5 ةنس ىفوتملا نا دهازلاب بقلملا ىءالعلا ىراخملا هه نحر ادبع نا

 لضفلاوا ندلاف رش وه 1 ىحسار رم ريسفت 6 ءزد> فلا 0 نك لب ءزارييك وهو ةثاوسجو

 | وهو ةثاقسونيسي و سج 56ه ةنس ىقوتملا ىفاشلاد نب ل مضفاا ىبانب د2 نب هللاد ,عنب دع

 ٌ رياسسفلا هلو ههشوحو نيبو ضعبب أهضعل تا طاش را هيق داصو ادلع نيرشعىف ريبك

 | 1-3 رارلا ملم ريسفلا 0-1 ادا ىعب أ: زدا هقول ف ريهصو 3 ا ةرمذع 6 طس وا

 لافقلا ذيل يفاثلا 00 دجا نب دمت هللا دبع وبا وه 57 ىدوع.لا ري_دش 2و

 هن كفليصم ريسفت كنا كلا ىلعتلا هركذ < كبرمش نب بيلا ريض جو

 مله ةنس قولا ىركلا ىرمعلا ىنباطسلا ىدورهاشلا دمت نب ىلع نيدلاءالع ملا وه

 ابانطا هيف راتخا ةيدمخلاب ىمم* ىمراف تادلجمىف ريك ريسفت وهو ةئاعامو نيعبسو سجل |

 متافلا ناح ده ناطلساا ساب هتدتك لأقو ة.سرافلاب هفيل أت نع ردتعاو ةدافالاىف داحا اهظع

 ا 0 نكل ناشوذ باتك وه ةلخعابو روذعم روءاملاو هنرداب ةئاماعو نياسو ثلث 2/1 |

 رخآ ريسفت هلو ىهتنا ءاسنلا ءزج ري_سفت هيف امححض ادلح هنم تيار دقو تلق ناصقن ىلع |

 ةدربلا حرش ىف باتكلا اذه ىلع ةيوكتلا دعاوقلا تاقيقحن ليحب اريثكو نيرا قتل هاعس

 7 ىلصوملا ليعاعسا نب ىفاعم ريسفت وح .هركذ ىتأيسو لمكم ريسفت هلاباهيف حرص دقو

 نيثالث نع هه: ناولس نب لتاقمو نايح نب لتاقم ري_سغت ]- قيس دقو نايبلا هاع“

 ةعصع ىبا قيرطو ىلعثلا قيرط اسهنه قرط هلو نيعباتلانم الحر سثع انا ىنم الجر

 :س ىفواملا ىلا نب دمت نب دج-ا نيدلابارش وه 7 ىسدقملا ري_فت ريح ىزورملا

 ىبرغملا ىوحتلا ىسيقلا هي بلاط ىبا نب ىكم ريضت قيس ةئامعبسو نرشعو نامث ل8
600 

 أ 00 هذملا ريدسفتلا م اداع 0 هد وهو ةنامعل : راو نيثال: و ع ا 21 ىفوتملا
 اى

 | وهو فلا (١ د ةرككش دودحوف ةشدملاب قوتلملا ناحو راض نيدلار رد نس لد انالوم وه

 0 هيف دروا ا نأ: لا هديع ىلع لرأل ىذلا 2 هلوا نيل الا ريسفت 5 ريسفتا

 را ءلاىف هنروشل صقح ةءعارق رد ع ارمصتقم لا لكك هيضتشام تارعالا ند نبو لاوقالا

 ةئامعستو نينا ءو ىدحا ةملأ يي ناضمرو راصع "| هنطوىف حرش هنأ نك ةيمورلا

 ا هنم ايع فرشت ناخح داع ناطالسلاىلا هادهاو اظيرقت هلاوشك ىلاوملاىلع ضرعو همنا املو

 | ه7 ىودهملا ريسفت 2:- تام نا ىلا ام رواج و نينامثو نينا 8؟ ةنس ىودتلام را ةحعشمم |

 | ليززتلا مولعل عماجلا ليصفتلا ةامم ةئامبراو ةثالثلا دعب ىفوتملا راع نب دج-ا سابعلاوبا وه

 | ةفشح ىبال 0 تادل+ نايف ريبك وهو مساقلاىبا نب هه روصنم نب سدان ريسفت 1

 نب ركبىبا نب د هيقفلا هلاق ةمركملاةكع دوجوم وهو الصفم اهلئاسهو ماكحالا رك ذبو |

 | ة نم هضعب تعمم ىلعتلا لاق رسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىتنلا ريسفن [2- ساكنج

 | ثيل قيرطو ججرج نبا قيرطو حج ىبا نبا قيرط اهنم قرط هلذئامو عبرا ٠١5 ةئس



 ىدحا م١ ةنس ىقوتلا 00 نب د 7 نيدلابطق ريسفت تح ةئامعثراو نيتسو ْ

 نب هلياذيه مماقلا وبأ وه 5 ىطفقلا ريسفت 1 تادلعىف 0 ةئاعامرو نيسثعو |

 قوما ىيملاريبج ن 9 . دهام ماكاو وه 2 ١ دهام ريسقت 0 ىلا >ا ١ ةللادب ع نيىلع نبأ

 | رد 0 فاما ىلا كر نا ني رك ذملا 00 0 0 5 علا و

 | ىن :بهدلا ديعس ىبا عشا هه (ةحتافلا ريسفت هع الما هلك ا له عاالو نآرقلا

 | ىوحلا ناهدلا نبال ه5[ ةحافلاريسفت اهجح ىف و رلانيدلا رون نيؤيشلل هير ةحتافلا ريسفت 1دح
 | نيدلا لالطءاقتنءو ف ثكلا ىف ىبلعثلاهركذ ف سوي ن بدك وه هي: ىباير فلا ريفت رفح ءركذراملا
 ١ هلق قءاسدقو تالت الا روما وهو 1-7 ئئاشاقلا ريسفت 1 قط وكلا ند رادع

 ظ 4: ليزتلا راوناب ىعسملا ىذاقلا ريسفت لهو ىتا ولاة يقع نب ساونا وه 2 ةصيبق ريسات قمح

 ظ اهنم قرط هل ىسودسلا نباب روبشملا وهو 5: ةماعد نب ةدانق ري_سفت لح هركذ قبس
 ١ ثيدح فلا رادقم ةهج نم هيف ة>راخ داز دقو ىدخرسلا بعصم نب ةحراح قيرط

 ظ نب -) دجا نب ةبيتق ريسفت 25- ربيعه قيرطو ىوحلا نجرلادبع نب نابيش قيرطو
 | امي[ قامارقلا ريسفت زيظ- ريكو هوةئاثلثو ةرسشعتس "1 ةلس ىقوذملا ىيشلا ىراخلا حرش

 | ىثا ىف وهو ةئايعستو نيعبسو ىدحا ةالا ةندس ىفوتملا مصالا 7 نب دج عشلا وه

 ظ ملا ىف ىتأي نآرقلا ماكحا عماجم ىمم ملا 7 ىظرقلا ريسفت قمح هلمكي ملو ادلع“ رع
 ىلعتلا هركذ ةئاعام م١٠ ةنس ىوتملا ىظرقلا بك نبد د 1 55 4 ىطرق هلا 5 رع

 نسج 56 كش قولا ىفاشلا نزا وه نأ 0 مناقلاوا 0 هه ا ْ

 لا علو و كر يكتب عبس هلل ةنس قوت ١ شئاشلا لكلا ديس نب هللا دع

 ىباودلا قيدصلا كك ْن ل نيدلالالج ةمالعلل ! لقالقلا ريسفت 1 لسع ةروس

 1 هد 0 ةروس .رسف قدس دقو. لق عم ىهاوإ ةئامحتتاوا عست هيمال ةناس قوتملا
 همه ريبكلا ريسفتلا 2:- اذكه اهتلم لاهو ىدارف ئدارف نيتذؤعملاو صالخالاو
 0 ىاموكللو أب ريسافتلا بابلب ىمملا هه[ ىنامركلا ريسفت 1- .ىنأي بيغلا جتافع

 ' ل تةالتلا نب دك اوه هك] نلكلا ريت 2 هك ذ ىأت تئاوغلاو ب مئاصلاب نييسملا :رخآ

 سابع نبا نع اهلك نابح قر لالب نب فسو: قيرطو لضفلانءا دث قيرط اهنم قرط
 ىفاشلا قادبشلا لصولا تسون 'نب دجنا نيدلا قفؤم ود <50 ىيثا وكلا ريسفت ريح

 هام ريغصو قيس دقو ةرمصبتلاب هاع“ 0 راما وهو ةئاّيصو نيزاع 8٠ ةنتس قوتملا

 كلل 114 زو نامالا ةياع اهدا نانا ه4 قازوكلا ريسسفت "ع ا و يخل

 ريسفت رح هي ىمضللا ريسفت اح ىتايسو رخأتلل وهو رارسالا مماج ىناثلاو مدقتملا
 ىلع نس اونا مامالاو» 5 ئدرواملا ريسفت ز- قبس تاليوأتلا ٍِ و ت5 ىديرئاملا

 دمت ضيفلاىبا عشلل هريصتمو ةئامعبراو نيس 46٠ ةن-س ىفو لا| ىعفاشلا بيبح نبا
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 | ىصاعلا دم نيدلاىضر نيد نيدلاردب عشلاوه. -ه) ىرغلاريسفت ]2:- ىتأي ليوأتلا

 | هملظن هيلع ءالعلانم ريثك ركتاو مولظنم ريسفتوهو ةئامحستو نيتس ه>0 ةنس ىفوتملا ىبفاشلا |

 مظلانم نكي ملام نزولا ىف هلاخدال فيرمثلا ههلخن نم مظعلا نآرقلا جارخاىلا ئدؤب هنال |

 ري_سافت ةثراث هلمالعالا روةسدو ىينللالاق تالق هدتلحرق ىملا بطقلا 0 فتيرعشلا ٌ

 | عبرا 486 ةئسدتافو ةران خراوتيب فلا نينامثو تيبفلا ةئامىف رييكلا ناموظنملاو روثنملا |

 ا هع باتكلاةحئاف ريسفلا م هطخل تادا ثالثهنم مواخاملا تتاودنو قدا ةئامهست و نينامثو أ

 رياسفلا 1 ةثايعلراو نيوهدس و عبرا قى 0 قولا كا را ند رادبع نب رهاقلا دبع ملل

 كر 1 3 َ 0 (نيدلخف وهو ةئاق*و تس 1٠5 ةنس ىفوتملاىزارلار عن د2 ندلار خف مامالل 2: ةحافلا
 | "قاما نب د ىلاعملاىبا نيدلا ردس مثلا 4 ة_كتافلا ريسفت [2:- مولعلا مجئافم هاعم

 ةاعع فوصتلالها حالطصا ىلعوهو ةئا_ةعو نيماسو ثالث 57 ةنس ىفواملا ىونوقلا

 نيد ندلا سمث ةمالعا -::2 ةحافلا ريثشت رح قيسدتو نآرقلاما ريسفتىف نايبلا زاحما

 انعناو تلزئاامم انمآآن ر هلوا دل ةئامامثو نيثالثو عبرا 885 ةنس ىفوتملا ىرانفلا ةزج

 هدح مدشتنا ريدقتلا قئاقحىلع فوقوال قيفوتلا ديزم ديمىلع ق# هناركذ للا لودرلاو

 دهخلع ىانم هدادقحانا ةفرعممث هعوضوم ةفرعممت هيلا ةجاطادجو دف رعدمم مذاملا عماجلا |

 ىلع ثعابلاناركذو باتكلا دوصقمىف ضوألا لبق لوصف ةدععم باوبا ةعبرالا هذه

 جرداو ةلع-كلاو ةذاعتسالا ثحاب» باودالا فدرامث نامرةنب نيدلاءالع نيدحم ريدالا هفيلأت |

 ١ هلعنم ةزيصب ؛ىلغ نوكيلالوا ريسفتلا اذ_هققاف لمينا ريسفتلا رع بلال ديالف 3ج كاوق

 | ةئامعيس ونيسشعو ثالث الو# ةنس ىفوثملا ىناذحلا ىلعنب دم همز ةحافلا ريسفت ليف

 | ى١ا/ ةنس ىفوالا ىدابازوريفلا بوقعي نيدت ندلادع ةمالعلا -5: ةحافلا ريسفت تح

 مجشلل ع ةحئافلا ريسفت لح ريبك دلحت ىف بانالا ةحاف ريست هام* ةئامامثو ةمثعو عبس

 ه8: ةعافلاريسفت ل- ىمراف مص” وهو ةنس ىفوالا ىدتبشقالا جرا ناقع نب بوقعي

 ريمسفت رمح آلا نيفراعلا بولق رون ىذلا هلل دّلا هلوارموت# ىرسكلا قطصم نب دمحم

 هتحابدىف هركذاك ةيدوجولا ىلع ادر هفلا ىلوبلكلا بتاكن يدهم مشل -عقإ ةحئاسفلا
 ىلاثلا ناخ دزاب ناطا_سلا رصع حاشم نم ةفيلخ ديزباي مشل 1 ةحئافلا ريسفت عع

 ركب ىبا نيد ندا 000 م ةحاقلا ريسفت 1 ةيايعيسو نار 0 را 2 000 ىقوذملا

 ريسفت مح ةئايعب هون نيس. ىدحا اله ةنس ىوتملا ىلا ةيزوكلا مق.نناب فورعللا ١

 ٠ 2 تت أ

 | ىطويسلا نيدلال الكم 7 ةحئافلاريسفت 8مل اشو هدننعلا ةضافلابءاعشىردوهرالا

 .ه] ةحئافلا ريسفت هوس مدق وذحتافلا راهزالاءامس ةئايعستو ةرمشع ىدحا ه3 ةنس وتم
 ا ىهدلالاق ةئاهعبس وتل هر وا“ هند ىقوالاظعا ولا ىلدإلا قرلا دج-ا نب مهاربا قاما ىبازيشلل
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 هديك باب 1- عاب

 فاشكلارمصتخاو نآرقلا مولعل ناببلا مح هامس ةئامسحو نيتسو ىدحا ه51 ةنس ىفوتملا
 كنز 1 للكاو ةئامسجو نيعبمو نينا 519 ةنسىف هفلأت ًادهاإو عماجلا عءاوجو هامسو

 هيلع ىلعثلاة أرق هك دماح نب هللادنع ريسفت - سانلا نم رضع بون ةدع هبتك ثقرحا
 هر 3 كلا دج نب هه ديه اديع ريسفت مح رك هع قا ادع ري فت قم

 ثيدااىف ىراضلا مجش ىناعنصلا مامهنب 6 قازرلا دبع ري فت نح فشكلا ىف ىلعلا

 ىلا هللا قزرنب <57 قازراادبع ريسفت عيد نيكاهو ةرعدع ئدحا 11 ةنيسر قولا

 اوف هيفو همسا روكذملا قازرلادبع'ريسفت تلق ىتآب ليزؤنتلا.را ا علاطمي ىمسملا ىنغسرلا

 تاعطق عبر را ري.سفتلا اذد ٠ نم دوحوه ىدنعو ىننإ هدياساب ثيداحالا هه ىوربو ةنامح

 قولا ىلا سنون نب دو# مشا ىضاقلانب م رئكلا بع ريسفت صح ىعلاملا هفص وأك

 ا نقلا قدلل انادهو نيملا رولاب ات:تركا ىذلا لدا هلوا رابك تادلع ثالثىف هنس

 ةئامعلراو نيعبسو عبرا 57/5 ةنس ىنوتملا ىناج رجلا نج- رلادرعنب ه2: رهاقلادبع ري لفن يفح
 ديع ريسفت 1225- ىواخدا ه5 ىطعملادبع ريسفت [25- ةحئافلا ريسفت هلعلو دلعىف مصتخم

 5[ ىباعتلا ريسفت ز2- نيّدامو نيعبراوعست ؟59 ةنس ىفوتملا ىثكلا سصننب -ه ديج نبا

 ريسفت م ةئامجو نينامثو تس 085 ةنس ىفوتملا ىلا دش نيدجا رضنوا مامالا وه

 ريت ريض ةئاقحو عبرا ةئس ىفوتملا ىفاشلا ىلعنب ميركلا دبع نيدلازع وه 5: ىفارعلا

 ريسفت وهو ةئاقسو نيتس 51٠ ةنس ىفواللا ىناشلا مال لادبع نب زيزعلادبع < نيدلازع
 ريسفت رهم> اضيا اريست ةئااقسو نيعستو و عبس كال هس ىقواملا فيطللا ديع ا

 ع | ريسفت وح ةئاعلت و نيعسش و سخة:س قوتملا هللادب عن نسا لاله و اوه 2ك كى علا

 فِ_ثكلا ف ىلملا مهركذ راند نب اطعو ىئاساركلا لسه ىبا نيا و حاب 00 ءاطغ

 سابع نبا نع 5 ةمركع ريسفت رح هركذ قيس ءاقبلاوناوه - را ريسفلا 2و

 مساو ةئاهعبسو ةرثع الا١ ةنس ىقوتملا ىزاري-ثلا بطقلا ود ه6 5 ريسقنا 20

 ٠74١ ةنس ىقوتملا ىدادذبلا دهم نبىلع هه نيدلا ءالع ريسفت لح ىنأي نامل 3 ةريسفتلا

 نيدلا ناهربل ةءداح هءاعو 7 ىناكريلا نيدلاءالع ريسفن :- ةئامعبسو نيعبراو ىدخا
 ريس صح ةئاماو نيو ثالث مه* ةتاس قوذملا ىنللا ىكركلا ىموه نب صهازبا

 ةنس ىفوتملا ددازلا ءالعلاب فورعملا ىراختلا نجرئادبع نيد نيدلا ءالع ود 2: ىبالعلا

 1 ري فت يدح ىتأي. ىناعملا غلاط# نوسملا مي ىدايايلعلاريسفت 12ه ةئامسج ونيعبرا وب تش

 ندلاروت وه و ىراقلا ىلع ريسقلا عدو و ع كا | هعماو < ل 1 ل كلا ىدايعلا

 هرذع ٠ ١ 7 ١ 2 دودحوو قولا هك 3 كبر قفرورهلا 2 ناطلس ن ىلع

 ىلعثلا هر رأت ع نانع 0 ىلا نب دمت نب دعس نبدة وه م قوعلا ريسفت ح فلاو

 فلاو هرعشع ع ١٠ ا هداك قوتلا ىودهرب:| رء ىلولاوه ا ىثيعلا ريفا م

 توقاس ىلا 7 ىلازعلا ريسفت قي ىلدنالا ىلع نيد# ودك هي ىطان رغلاريسفت يحس
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 ما ' بث ءانلا --

 ىلوهللو اشاب ردنكسال هفلا ةئامعستو نيثالث ه٠ ةنس دودحيف ىفوتملا ىراللاب ريهشلا دع

 ريستفلا ١-0 ردبلاف رث هيقوفقلا ٠١٠٠١ ةئس دودحو قوتملا ىراصنالا هللا ح ورنب دجا

 ةن-س قوتملا ىتاودلا قيدصلا دعما نب د نيدلا لالح ة.٠زلعال 6 نو رفاكلا ةروس

 ةقلعت» تاكت هذهف لاق لا ىوقلا نيدلاب انيلع نه ىذلا هلل دا هلوا ةئايعستو عبس ه0

 ىركش هتيكتسا | اهضعبو ريسافتلان ه هتح ا 1 | عبر لدعت ىتلا ةروسلاب

 و اا هكا سلو ل 56 هيوم روهشاف ن نورج ر 3 زح ضع ىف ادلع
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 ةراوس ريسفلا ا 0 قفانككلاو ىوارلل زاحالا ةياهل نم هلوقند دئاوق لع لوس,

 ةمالعال 5[ كلملا ةروس ريسفن دح انيس نب سان رالو روك ذملا لضافا <: نيتذوعملا

 ىسراففيلأت هيفو ةئامعست و نيعب را ٠ ةنس ىفوتملا اشاي لاك نب ناعلس دوا :نردلإ سمت
 3 رمصعلاو ةرون ريش زو ةحئاقلا عم هنكل ئثاوكلاو فاشكلاو:ريستلا فس

 هيل فسوي ةروسريسفت ة:- لا ناسنالا عون مركىذلا دج هلزا“رسصقلا ةراج د لا

 نبدجا ىلوهلاو املج ردع ةسجخ ىلع بتر ظعاولا فسو»» نب نيدلا ءاهب يشل هت مالسلا
 ىرورسسلابف ورعملا جدلا وىتأي انولاب هندقو فلا 9006 دنس قتلا راض ا
 0 ا 0 هفلاتنم غ د الزنا ىذاامّتن دحلاهلوا عيمجان هطساوهو

 :تلاريافتا 1 يح هيلا د عن 0 اوه [ئدر هورخلاب راسقلا 1 ا هي

 ىتأي رولا ردلاب ىعملا ع 57 ا ريزبشت قي وكوب نوارهزلل -“ 7

 ه8 جاجخلا نب ةبعش ريسفت 12و ىبلعثلا هركذ سه ىكملا ذاع نب لبث ريشتت 19+
 قتاينري سافتلا نويعب: .نعنملا هيأ ميشلا ريسفت بس 3 نينس 32 ودل

 دهشوبا وه 0 ا ريسفت زهيمس تك ىتوبلا نيدلا فرش ميسا ريسفت د- نيعلاق

 ن* تدب علا هنا يتلا كاهأ هامل ه2 ىو: ١ فئاكعلا ده نب باهولا ديع

 فد 8

 ناو ا لآ مم عمو ا ريس فلا هل لاشو ى زاريثلا د يي دهاوشلا

 فالا - هيف دازدقو سابعنبانع ىددهرتلا دعنبحلاص وه 3: ىلاصلا ريسفت -

 ىلع هاك هتأرق ىبلعتلا لاق هيقفلا مساقلا نبدهت نكح نال ب علا 0 ثيدح

 ريس 2 وهو ى 0 نجح راادنع ن 0 نيدلان نعم ديسلا وه 00 00 رثسفلا ادييح ةزصم

 قدثع يق ديلا هوك ر ل را ئدلا هللا هز وا دلجمف ا اهفقلك ور ا

 ريدسفت ريح ليصفت عون 00 لا مءاوج هاو ةئايعس ”و سج 5٠80 ةنس ناضهر

 درطو طودم» ريبك بادك وهو ربيو> 0 ,ط هل ىلالهلا جا هنا - 5---

 ديرما نر يطع 1 اهايلا :ناسع نا 0

 ريدعفلا -- 5 راكد 2-5 0 ر>نياوه 1 ىربطلا ريت ع 1 ءااكخلا ري_ دسنال ع

 2 | تهذم 00 ناك دعي رحل هيقق ىد هواعلا ادعس مه تا 22 ندي راو 7 ىد وطلال



 51 اح 2 0 نيعيس اا م قولا قفاقز 0 م . ةملط

 نيعبرا و ترا 12 ةن قوتملا ىفالا ىرصللا دغ نب ىلع ندطاوا نيدلا رعود

 ع ىدنلا ريسفت رح مترو نمهكلا ىلإ هتف اص و :تادلخ 8 راى ريبك و هو ةئاقسو

 ىذا ىدنهلا قاح#ا نب رع صقحو ا ع نيدلا حجارسم ريسفشب |[ ةياورلا قدرط ىلع

 ىلعثلا َه 00 2 روصنم نب دعس ريسفل م ةئايعبسو نيع.سو ثالث ؟ا/ع ةنس قوتملا

 هه در ,سلا ريت 1 هلا قلقا ىلا ميه ىلسلا رييقت اح فشكلاىف

 د2 نب روصنم 0 وبا مافالاوه 6: ىناعملا ريسفت ريح هركذ قبس مولعلا رحب ىعتملا

 ءالع مراكملاونا وه م2 ىناعمسلا رييقت زهد ةئاممج ه٠٠ ةنس ىفوأملا ىفاشلا ىزورملا

 ع ريبك وهو ةئاهعبسو نيثالتو عبس ا/اا/ هنم ىقوتملا ىرلاب ىضاقلا دجلا ةلودلا

 ىسراو وهو دم نبق دتع ركبىبا دهازلا مامالا حم عي ىدابارولا ريسفت - ادلح

 رخف مامالا هدييَر صالخالا ةروس ريسفت 10- خلا روءالا ميت موساب ىذلا هتل دنا هلوا
 قدح هلل دجلا هلوا مصتع ةئاقحو تس 505 ةنس ىفواملا ىعئاشاا ىزارارع نب. 2 نيدلا

 نوناغدامق وذسالانا 32000 هده دقاعم ف لئاعلا لمأتاذاف ع وقنا دصقتملاب زوما نع

 نراعلا ىدللا ندع نب نعل تإ قضالخالا ةروس ريسفن ]ويب لوصف ' ةغازا لع تترو

 هلؤا ىفحلا هدر مشا ل ضاقإو ل8 نمالخالاو دانا عام م م ىذلا هلي دا هلوا

 ا نبال م ' :صالخالا : ةروس ريسفلا 1 ةيضالخالا ىو[ ا رودلا ردألا هيدحلا

 اند نب لع سين لا مح ماو ةئامسجو ن نيدسو عسسل 6513 ةنس قوتملا ل

 نيدلاردص نب روصخم نيدلاثايع ةمراعال ا نانالاةروس ريسقلا م 3 :اودأا لالعلاو

 م اريثلا لد
 ىم

 كاع هللادحلا هلوا رصتخوهو ةئءاهعسلا و نيعبراو عسل 8ع ع قوذملا

 5 ماعنالا ة ةروس ريسقلا م هاش رش ثحايهو ةفيطل تاقيق# هيف ا هناطاس ليج ىلع
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 0 د هد ء[ عسل و نيعب 00 ةبالا/ ذ عل قيودا ن ا دبل ف و رعملا د نس ١ ىاحصم لضافال

 ايدل غار ىدلا هلل 0 0 0 خأملا ضع 2 0 ما 0 رميلا هروس

 ريسفت 2+ هاشرؤص ىلوملل ه6 رئاكتلاةرود ريسفت وح 1 حا مب 0 ١ نارقلا لاؤتا ماركا

 ةئامعستو ىدحا ١ 9.٠ دنس ىفوالا ىراسكتلا هاربا نيد 0 2 1 0 و

 ةيآ هنا ةبحاص ىلع لدي تيلأتوه قئاقثلا بحاص لاق ناخ ديزياب ناطل:لاىلا هادهاو

 دج لذافلا -) محفلا ةروس ريسفت 10- هيأ هط ةروس ريسفت 1- ريسفتلا لع ىربك

 همرح لعج ىذلا هلل 0 هلوا رصتخ قمركملا ةكم ليزن ىراخملا هاشداب ريما زيهشلا نيا

 ىسامالا ديؤملا نب نجرلا دبع ىلومأل ه6 ردقلا ةرو_س ريضت وح لا انيها ادلب هدابعل

 ىذلا هلل دلما وانيت اتا وذو ءئايعسو نترسعو نينتاذجاب# دش قوتملا

 1| خالص لاوبلاو .ناخ ديزناب ناطلسلا عسا هتبطخ قركذ كلبا ردقلا هابل .انل نآرقلا لزنا
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 ١ نيمورم اوناك نيرسفملا رثكاناو اهيف ةعدوملا رارءالا ضعب ىلع هن هنا هيف ركذ خا هدج



 مناقب هه ءاتنا ع
6 

 تقك بكا !نم ىو ةثاعت و: نيكنو مست 899 ةنس ىفواملا 6 ناتسع# بحاص دجا

 ىظفا هلا دو#نيدح لضافلا متلاوه ه6: اسراب دح هجاوخ ري_سفت تح ريسافتلا

 كاملا ىف زج نهروسىف ىءراف ريسفتوهو ةئاعامأو نيرمشعو نينثا م##» ةنس ىنوتملا ىراختلا
 معلا ىلع نيدع نن قارع نب ىلع نسملاوبا وه ههق] ىزراودلا ريخسفت 1:- ابنلاو

 ه6 ىطايمدلا ريسفت]ة:- هيه رردلا ريسفت رين ةئامسه ونيثالثو عسته* هيتنس ىف وتملا ىذحلا

 لقالقال -: ىناودلا ريسفت رد امهنع هللا ىذرسابءنبانع هدس لهسنب ركب دحوا وه

 ه9 ةن_س ىفوتملا ىنللا دج!نيزب زعلادبع نيدلا ديعس وه ه5 ىريبدلا ريسفن او 5

 ىوغالاىوهألا دوادن دج اةفشضحوباوه ه3 ىرون.دلا ريسفت 15- ةئاقسو نيءستو ثالث

 وهوىأي بولقلا ءايضب ىمسملا هه ىزارلا ريسفت 12- نيثامو نيعست 359 دنس ف ول

 ريسفت هل نيمدق: :لا نم ئزارلا رفعج ىبأ نب هكا معو بيغلا جاافم 5 ريسفلا معان اف ردع هلآ ع

 ا نيكسما| ماقلاوبا ةعءالعلا لضافلاوه 7 | تعارلا ريال , كت لاق ىلعثلا هر ْد

 ريسفتوهو ة_ماللا هاا سأرىف ىفواملا ىناهفصالا بغارلان فورعملا لضفملا نيد# نبا

 هنا هزرطو ريسفتلا ىف ةعفان تامدقم هلواق دروا لا هلال ىلع هللدخلا هلوا دلعىف ربتعم

 ىواضببال ليزتلا راونا 0 دحا وهو اعيشم |ريسفت اهرسفمأ تاب الان الج دروا

 قادمهلا ىلع نب ريظاىنا نب هللالضف ندلا ديثر هجاودلا وه 4 ىديشرلا ريسفت يح

 عماللابحاص وهو و ديعسىبا ناطلسلل اريزو ناكو ةئامعبهو ةرمع نامث الام ةهنس ىقوتملا

 8 ىنامرلا ريسوت هع ريسفتلا نم ثحارم ىلعالقشم هن وكل ملاءىتئامنم رثكا هيلع ظرقدقو

 هرضتخو ةعا_ لت و قل و درا 2 را قوتملا ىوحخنلا ا .نب ىلع نسااوا ود

 ريس ع ةئاهعلراو نينامتو عسسل 2ئ 0 قوتللا ىورهلا نذؤملا ع نب كلملاديعل

 بيغ رت تحادص 5 رد - د ىدهازا رسل ع 030 ءالعلا ن : 2 سه ةد دايع 0س 631

 قولا قوخلا 2# ل نب ميهاربا قاما وا عشلاوه هه جاجزلا ريسفت ز0- ةالصلا

 ردي عشلا وه 2[ ىدكرزلا ريسفت 1:- نآرقلا ىناعم هل لاَغبو ةئائلثو ةرمثع ٠”

 ةروسملا 3 كب 1 نيءساو عبرا ل/ةع 0 0 1 ىفاشلا ىبص وم لا هللا دمع ندع 3

 ىنعي 5, نيوارهزلا ريسفت د- ىتأي فاشكلاب ىم-لا هه ىرعثةعزلا ريسفت - 5

 قولا ىمت وهب فورعلا د نب ىلع نيدلا ءالع لضافلا هيف فنص نارعع لآو ةرقبلا

 ري_قتلا رهاوج هاعمو ةيسرافلاب ظعاولا نيسح ىلوملاو هئعاعو نيعبسو عسا مما ع

 | ةسثع تس 81١5 ةئس ىفوأملا ىناجرجا د نب ىلع فيرثلا ديلا ةمالعللو ناس

 ةئامو نيد را دو تس اكاوضأ هي قوتملا ىدملا ىودعلا هد 2 نيديز ريسفل , ةئامامتو

 ىوذملا ىلعوازق نب فسوب رفظملاوبا نيدلا سم وه 5: ىزوؤلا نب طوس ريشفت -
 ردلاب ىلا ىكسلا ريسفل 1 اداحت نيثالثف ريك وه ةئاوسو نيسج و عبرا 5606 0

 نب دج-ا نب د# رودنم ىبال 2: لاوطلا عبسسلا ريسفت :- لادلا ىف ىنأ, 4: مظنلا



 --1 ءأرضنن 0 هرو_س رح >1 ىلا ل قلد ريسقلا م - لمز_صم ىلع هلك هتارق 5 ىلعتلا

 املو ةئامام و ني“ هن عبرا م56 2 ىقوتملا ىعئاش | لخئادجا نيد نيدلال الح ةمالعال

 ىدحا 41١ ة"-ىفوتملا ىطويدلا ركب ىبازي نيخرلادبع نيدلالالج رصتملا زعشلا هلك تام
 تاهنال ىنعملا را محا ريغص هلوك عم وهو ريح و ريبعت 15 ىلع ا ةئايعستو 5-6

 00000 2ك را اع [يشست نط وعلا نو ةعانقلا سسش مل ىل4#|ناكو ريسافتلا بايل
 >َ م 50 - 0 1 5 5 ه* هل 7 5-5

 ءالعلا ضعءب مالكلا نم ىفيذنام لقاب املع ملكتف ةلوسدلا نيسفت ىلع ناسمشلا ماكتب ملو ةنيايم

 ز ضب لاق ش.ءاهلاب ةم_دشاح كتالذ 6 دمار ريسفن و نارقلا فورح تددع نمي :ىلا ءالع

 نفل 16 هازل ا ؟نثدملاب و 5 رودس نع لمزملا ةرودسلا نيب واتم امهمدح وف نيلالجا

 اى [ئم ىمهقاعلا نب لع ن.دلا نيش هكدا هيلع ىهنا ءوضولا ريغب هإج زو< اذه ىلعف

 6634: ىل والا ءذاج ىف اهفيلات ن ع 8 ف ا 00 اذ مهللا ك 0 اهل وأ نس لا نا

 طلت ىلع نيدلا رون لضانفلا الو لاخلا ءام هامان ةئاعشت و ني سمح و: نينا
 هكا الا يو فلا ةرمعا 01 1 ةندس اعف 0 همركملا ةكم ليزت ىراقلا دع

 ٠٠١6 دنس ةحغل اىذ رخاواىف اهفءاأتنم غرف خالامكلاو لاخاو لالجاىذ هللدلا اهلوا

 نيرعلا م هاع» تادلحميف ريكوهو ٍييركلا د2 نىذ# نيدلالالح حرشو فلاو عبرا

 ندلالاج ملا وه -26) هفيل> لاب ريسفت 2:- ىرغص ةيدشاح هلو نيردبلا علطمو

 نارقلا رخآىلا ةلداحلا ةروسند وهو ةئامكسنو نثالث ه*٠ ةنم ىفوثملا ىنامرقلا قاعد

 ىفواملا ىعفا_كلا ئروباسيتلا فسوبنب هتلادبع دونا مامالا وه ه7 ىني ولا ريسات كح

 ئدو وادلا لاذ تلقا هج واةرسهعب هنالك شف سن ريك وهو ةئام*!ناو نيثالثو ناك 588 ةنس

 ةج ريت 12:- 31 لكف مولعلانم عاون؛ ةرسثعىلد لكْش! نيسفملا تاقبطىف ىعلاملا

 نسحاريسفت اع هئام.جو نيتم ه١ ةنس ىف وتلا ىنزراوذلا دمحم نيىلع - لضافالا

 نارقلا رخآىلا محلا ةرو_سنم ىنيوزقلا دج هي هاش مكج ريسفت - هي ىرهبلا

 هك قولا ىوذد 2 مها ربا 0 اع نيالا وه 3 ناهر لان ى أ قواحا رئادسقلا 1

 0 ىناا ى رسصلملا ىلع ع وبا وهو 57 © ىدادحلا ريااسقلا 5-5 ةئامعئكراو ند الث ع

 ريدسقل | 0 نيم 0 ل هانا 0 ريل تا "نع هلاعاع ل < كنس دودحىف

 ا ريد يقل وهو 2 يعش 5به .٠ الا 3 :ودحق كورلا ظعا ولا - 5 ىثاكلا ىلع نب ني..يح

 ىبال 4 كلا هد 6 هتك ضءب ىف هدإو رك ةيلعلا 5 هاعم داعىف لواد": م ىسرات

 ريسفتلا رهاوج هلو 3 هنأ معسل و نينا“ و نينا 7 هند قولا ىياذإلا ش ١ 0 1 لضقفلا

 قودا هلل دبع نب ناس هللا دع ع بأ وهو ع ١ ناو اا ريل 0 ملا ىف ىت 0 : نيوارهزال

 نيسح نب رعرساقلاوامامالا وه 5 قرخلا ريسفت قفح ةئامماراو نيعستو عبرا 494 ةنس كا

 تك ىزيربتلا تيظالا ريسفت ١ ةئاغلتو نثالثو عبرا 3 8 قوتلا ىلا دف ىقكمدلا

 | نب اخ ريسافل ل 2 سوح نينا تح 2 ىقوتملا بيدالا ىلع نب ىحن ابرك ز وا وه
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 5-5 أ ءانلا وس

 ريسفت 2 - 0 0 كال ثالث ا 2 م وتلا رواسلا قا اه“ وبا وه 1 ئطاعالا

 3 هلو ةئايعسلو نيعبرا 95٠ ةئدس ىافولا ىوأغملا دو نيدمت م محلل 7 ىد كل أ

 ىفوتملا ىزفلا نيدلاىطرن. نيدلاردبلو خلا ةايلا هزم ىذلا 00 هلوا ديزي ىبانب هللا

 ضو ذاع روع و أي اد شبل ىمضتلا محفلا هيفو ةئا_معستاو نينامثو عبرا ه8 ةنس
 2 ىراخلاريسفت ردح افناروك ذملاوهوتلق دزابب هللا محفل و م دقلا سلا هاعمىزضصملا

 ريسفن [ح ىرمرفلا هرك ذ اذه ريغ ريبكلا ريسفتلا هلو هذم اياتك هلعجو هد“*7ىف هركذامه وه

 ةئافاعو نيسثعو 0 7515 ةئس قولا هواعم ىضاقنب 0 رسا نيدو 3 نيدلارد

 ريسفل ص ىئاقشلا شماوهىف لقا اذك ةفالعالا 0 شعاوه هفقا 0 ع+ىف وهو

 ه7 ىدسلاريسفن أ ا ماع نيس وتم 561 ةنس قوتمللا ى ميدل دو نيدااردب

 رهاط نبرصان ن دجا ىلاعملا ىف د ا نيدلاناه رب ربسفت م ١ اه وال ماوه

> 
 4 ىوخ لا ريسفت م تاكل 2 عبس قدا“ و 0 نيناعو عسل 0 0 ا ىنسللا

001 
 2 رودس ك6 ا 0 رردلا مذ طد ىعسملا ىعاقيلا ريس فن 2 د لدتا ملاعب ىمملا

1 

 حش

 ءافلاىف ىتأي ىمدقلا مكألا ءاعس ىر ركل ةبا ريس هلو نونا قانا تا كاملا
 شا وه ه9 قيريسسفت مح ميل اىف ىناي روسلا دصاقهىلع فارشثالل راخالا دعا_صمو

 وهو نيّثامو نيعبسو تس مالك ةنشق وتلا ىطرقلا كالخخ نب قب نجح رادبع وا انفاذحا مامالا

 ىش لب اددا دادشالا ده ناكو را ريسفل كملف ا نبالاق كيل ىبداضص

 4 يقابل ريسفت لح هي ىزازايكلا ريسفت رقع افكلا 7 ىن:ةملاف اذك رثالاب

 ةئاماقو نيتسو نام مكم هنس ىقوتمللا قىفاشلا :قيقلبلا رع 42 علا نب حلاص نيدلا ع

 ةثاعامو نرسشعو 7 0و قولا جمالا رعنب نور ما دبع نيداال الج هيخالو

 | ليزؤتلا راوناب ىممملا ه8 ىواضببلا ريسفت ل هي ناببلا ري_سفت 15- هلدمكيلو

 نام زازدشب تقلملا قا 000 ,ىاحلا ونا 9 ع قهبلا ريس فلا م 5 د قس

 ْ ناب لا 0 مل دى علا ريسفت 6-1 ةئامسجو ندعب راو عبرا 5222 دق قوتلا

 نايف وه كيك قرر كل 0 طعثلا هركذ ةرحوبا وه, هي ىلاقلا ريسفت زجح ىلإ
 ا ا 5 نب ند را 36 ع نو ضافلاوه 7 ناد ا ريسسفت 05 - أهذا هر 8

 نيهدقالا نيل والا ند : نيملاعلا بر هادا هل هلوا داع ةئاعاع و نيعست ون 2 /؟ 2 قولا

 ةقيقدأ ههنق 0 ىعملاو اظفالا هود>وأ اعماح امك ريسف:لاىق ابد را 0 ردصىف 2 لاق ا

 هلوقىلا ب 5 يتلا ءاقر علا تا ايا ىلع انولعامو « ءاغلم | 2 : ىلع انوتع اهادبا 0 هقم 5

 ةعماملا هقيقد ىدصتال انهشنا 5 رخآىف روفغلادب ع هديل لاقون هب هذ راف ىاباو اعلو هداجس

 هم نورد زاحا كا رك 3 0 ديوتلا ع كك انظر و ارهظ ىلاعتو هلاوعس دنلا مالك ريسفتل

 مات ىل | نيقدا- رص 2 5 ا لا 5 هلوق نم وهو هتانآ ضعبالا هدوسأو ضيدو 0 راق

 وح

 لاق ل ليرح ريال هل 0 ىصنا ت تالقكماف هلمهأ دار ا نم 4 ضب ىلا را كمل يد ققبام

 1 ب ب



 - ل 2 0

 مساق ةلاىلا ريسفت 20- ةره ربع هنم هتععم ىلعثاا لاق هي تيبح 3 مسالا ىلا ريسفت قو

 ةرمثع عن 819 ةنسوؤ و لا. ىلزتعملا ى كلا فرورعملا ىلا عي ىخبلا دجنا نب هلادبع

 ىبا ريسفت رطح 5 داع ىبا ريسفت ]- هيلا قبسومل ادلحم سثع .ىنثاف 0-0-0 ةئاقلتو
 ةئام؟راو نيعبسو نام 4/4 ةنس قوتللا ىرطلا روصلا دبع نب ميركلادبع ها رسشعم

 559 ةنس ىثواما ىفاشلا ىدادغبلا رهاط نب رهاقلاديع هي روصنم ىاءري_سفت 1-

 ن1 راو علاواب ىعملا هيأ ني وخالا ري_سقت لح ةئاممبرا و نب ردع و عست

 نينا و نام م ةنس ىئوالاى وخلا ىرقمادجا نيىلع نيد هع: ىوفدالا 0 ,

 قبس ةنس ةرثع ىئثاىؤ هفند ادلع نيسثعو ةكاقق نآرقلا مم 0 ملا َنئاعلُتو

 نيّتامو نيريثع 5٠١ ةن-س قوتذا 0 ساياىبانءا 2 مدآ ريسفت ري 3 فلالاىف

 م د ليدرالا ريس 1

 ىلظ“ دك دلكم نب مغار ,ا نب قاح“ | 0 1551- ركل مامالاوه ماا هبوهار نب ناصح

 ريد سقت مح 0 اند د رقع هلا ىعملا ه ل رظز زا ريت

 رالتكسالا ريق 1جم- نيّدامو 3 نيت :الثو اناعا "6 0 قولا ى روهاسينلا حلا ىزورملا

 5 ديامع سو نيعبر راو ىدحا 37 ١ ع تملا ىعلاملا ىو د 9 0 ىبانب نب هس وه

 رهاط نب روفهش رفاخلا وا مامالاوه ا أ 0 مل ريسقلا م تاداع سدع 6

 هللا دبع ن دجانب ليعام#ا ريسقت 0 ةئاهعلراو نيعيسو ىدحاؤء الا ا قولا ىفاشلا

 ى لعل 5 1 نيثامو 4 نيسجو م 0 قاودملا ىدكلا دنعش نب هللاد.ع تاع دا وه

 قوحلا اف كا 0 د امص الا ىلع ند احلا اوه ب مدقلا قاهصالا ريسفت -

 مساس عااوبا مامالا ميشا وه انزال كل :اممصالا ريدسل ب ةءاهعل ا نيسجو عمت َءمَه دس رولا و 1

 ريسافت هلدئا هدول و نيثالث دو نر ةهغو 5 5-5 وتلا ملط جا | ع لضفلا ن 7 7 نب لي ءاع*أإ

 تادلع عبرا حاضراو تادلح رثع روعملاو ادلع نبتالثف عماجلاب ىو امريكا اممم

 قايدسو تادلع ةدع يارس ناسالاب ريسفتلا 00 تاداحم تدان ححتوملاو

 جس

 نرحل يسرا دع نحزادع نبدو# ءاذ اونا نب دلا سعت ةمالعلاوهو 2
 هلو 02 تادلعو لوقلاب ربد 1 ريس وذ و ةئاهعبمو نيعبر 0 عسل “< 5 2 قولا ىفاشلا

 عججو ريسفتلا رع تامدق»ن٠ ةمدق» نيسثعو.ةثالث هلواىف ر 00 ا ميلعلا رداقلا هنيدجلا

 عم ةلبس ه ةاريحو ةر رايعل 1ك ام طل اهج ير 9 ١ مامالا فعل 2 امد و ا هكلا نبي 43

 رز ىف رين در ا ند 43 بأ 0 6 ةديمصإا لاق هد عج داوم تا_ضاريعاو د ادايز

 0 ر- نآرةلارخاىلا ةعطق رخآ هط# ىدنعو تلق هئ1و لق ةعجام

 0 0 2 ندلا 0 راسم قل نت ىلعثلا 2 ناك مس 0 نجح رادع ركبواوه

 وفه م 1-5 ماما ريسفل 1 هئايعبس و نينامتو تع 0 قولا ى ا َْز ,ابلا

 ريسفن 7: -ةناهعبراو نيءعي_سو ن 2 27 3 5 را ع ىو هم ع نس 0 لاعاوبا

 ) ىطامالا (

 و َظ 1



 م. هق ءاتلا قس

 ادفلاونا ظفايلا مامالاوه 7 ريثكنبا ري_سفت 120- هرصتخم عم فا ندر م

 ىف ريبك وهو ةئاه“:مو نيعب_سو عبرا الال< دنس ىقواملا قشندلا ىشرقلا رع نت ليعاعتا

 اح رج هيلا ج ات امىلع مالكلا عم اهب اىعاومأ ةدتس ران لاو كاع لإ 150 تانك 2

 نا ناعم دكا ندلا سعت ةمالعلا لضافلا وه اان لاكنبا ريسفت صح اليدعتو

 هبف كم طا رده وهو" تاذاصلا ةرود لأ هذ 3 ةئامعست و نيعبازا 5.402: قولا ناك

 م.
 ه- هس تافرمصتو 3 ةشرش تا ة.ة

 وه هد هنود سم نبا ري سفن مح نيتاهو نيعيسو ثالث "ا/* ةنس قولا ىئئيوزقلا دز

 ريد سفت 12م ةئاهعبراو ةرشع 51٠6١ لس قولا ىابصالا ىسوم ندا ركبوا ظاككا

 نا ري_سفت م ةئامو نيس ٠6٠ هند فول ىدرالا سب نب نايلس ناوه 6 لتاقم

 ةرمشع نامأ 818 ةنسس ىفواملا ىروبا_بينلا ميهاربا نيدهت ركبوا مامالاوه 2: رذنملا

 ثالث بسمع هنت_س قوتا ا دحأو !اديع نيدلا فرش وهو ل ريذملا نبا ريسفلا 1 ةئائللو

 000 مر ندلا سا وه - 35 نتا ةنلانا ريسفت م تادام سةعو وهو ةئايعيدو

 نع افرح هيف لقال نا ميلا ادج ريبكر يسفت وهو ةثاهعبم و نيتسو ثالث /5* هنس قولا

 فدى نيرعلاو ررحلاب ىعسملا مص ثيقنلا نبا ريف يسع ءاعلاو طولا ا

 ىثرقلا بهو نب هللاد.ع وه ع بهونا ري_سفت 25- هركذ قيس اداع نيسجو

 كر
 قولا نالسرا بلا سدعىفاهفلا ىسراف ىورهلاد#نب ق ودتع ه6: ركب ىبا ريسفت 1-

 نه نيسج سر ىلا انيلع هالما فثدكلا ىف ىلعتلالاق ع ش ا ركبىبا ريسفت

 نب هللادبع بيج ءاقلاىا ريا ست كج هنود محام طرح نيعيراو ةثايف ةرملا : 11
 ىناريسفت 12:2 هن|نعا ريغ وهو ةئامسجو نيثالثو ناث ه8 ةنس ىفوتملا ىربكعلا نيسللا

 رئعلُثو نر سشع + ٠ ةئم قوتملا ةن_سلا لها ةودق ردا ليعام “ان ىلع ا نوب 5

 ىواملا:قكااملا ىراصنالا هللادبع نبىلع 5 ن.اىبا ريسفت ا: عماح لفاح باةكوهو

 انرت درملاو طيحلا ردعلاب ناسا ل ناي> ىنا ريسفت 2

 د نبدجلا نبا ةفاضا ريخب دبء ةمالعلا ظفالا وه -6 رذىبا ري_سفت - امهل<تىف ايه

 2 ةئامستلو نيهيسو مم ةهكال 1

 ع 0 وبا ريشفت لط ةئامعلراو نيثالثو تس ة#ةئس وتلا ىكلاملا ىورولا

 تس هه ىنامركلا بااطىا ريسفت مح هركذ قبس ميلسلا لقعلا داشراب ىمتملا

 بقألملا 0 قا 0 2 3 00 00 هدضع ع نسذانب عب رلا هآور < 1 < ىحايرلا ةيلاغلا

 ةئامتامل و ني_سجو 2 را م66 ةنتس قوتملا ىناطا هاإ نع نبا, فورعملا د2 نب دجا باهشال

 غل 9



 6 باب ري 1

 نب مهاربا نيدلا ناهرب ىذاقلاوه 6: ةعاج نبا ريسفت - ىناماسلا حون نب روصن

 0154 تاكاخا رقع وك اريك اوهو ةثاعامو نيعست مو هلم قولا قانكلا دح

 هطيداو ىازلاف ىنأي ريس اداز ىهلا دتت# ىزوللا نبا ريسفت لح ةهش نبا هركذ ةببمغ
 ةئاععو ني هجخو عبرا 585 ةئس ىقواملا ىلا ىلعوازق نبف سوت رفاظملاوا نيدلا 0

 نيد# نيد# هللادبءوبا <45 نابحنبا ري. فن صح ادلحم نيسثعو ةعبهىف 0

 ريسفت ة- ةئاقلثو نيس و عبرا 804 ةنس ىفوتملا ظفامحلاج دا ىباب فورهملا ىتسبلا رفعج

 ةئامسلو نيمو عت ه59 ةتس ىفواملا دعسا نيد رفظملا 0 وه 7 مكح نبا

 ةئامسخو نيتسو عست 0385 ةنس ىفوتملا ىوحتلا كرايمنن دعس 7 ناهدلا نبا ريسفت انوع

 ىوذلا نيا نيد نيدلاقت ئضاقلاوه -4 نيزرننا ري_سفت ريؤ- تادلحم عبزايف
 لماتا ةناهنب ىعمملا 7 ىناكلمزلا نا ريسفن 0 ةئاقسو نيناع 53٠ هش قولا“ ىفاشلا

 نب هللادره مساقلاوناوه -: لكلا ديسنباريسفت 1- 6: ةرهز نبا ريسفت 00 ىتأي

 ري سافل [-- م ةروسىل | وهو هلاك نيمو 2 ا 5 قوت ا هَقْلا هللادع

 عبرا م65 ةس ىواملا ىف هلك ىتملا دجا نيدمث - م ايضا نبا رياسفلا ع

 00 رفظ نبا ري سدقلا 1 ةئاماو نيسجو قلكصلا رم نيد 6 هبا 2 دلا سوه م

 ا تايللاب 0 هك لداعنبا ريسفت - ةئامدجلو نيدسو سخ ه5ه ةنس قولا

 وه 0 مالسلا ا ريسفت اح جوز# رصتخ 7: سايعنبا ريسفت ا- ماللاف
 0130002 فردا ىفاخلا يرصملا مهما ذيع ن 2 0 نتدلأ نع مالسالا مش

 ىواملا ىسادنالا ىناطلا ىلع نيد نيدلاى ع جشلاوه 5 ىبرعلا نبا ريسفت لتط ةئاقحو

 تاداعوف فوصتلا لها ةن رط ىلع | ريبك |ريستفت فزض ةناعح و 0 رمدعو نا 5 5 5س

 ةقرط ىلع راف_سا ةيناكثىف ريغص ري_-سفتهلو فهكلا ةروسىلا وهو ارفش نيتسىفهلا لبق

 نيثالث 1 قولا ىلسلا كا هر هنع ىور ر ةئاعامو ترا را ا

 ربسفلا مح ن رسفملا مالك ىلع ةدايز هتبلط قاذح ضعب نعوا هنع هاخفحام عججو ةئاعافو

 نيناعثو ثالث 8+ ةنمأ قودللا ىقكمدلا ةيطع نب هللا دع دعواوه - 1-3 مدقلا ةيطعنا

 نب هللادبع دج ىبا 6 ة_.طعن ا ريدفت ريع ةداعدلا حاتةهيىف 1 ونا هركذ ةئ عنو

 هريغ ىلع ددجر و نايحوا هيلع ىزتادنو مملا 0 ريجولا ر ١ را ىعبملا رح 5 قاادبع

 ةنس ىنوتلا :ىعئاهلا ئئودلا ئرصملا نوحرادنعنب هللاد.ع مهي ليقعنبا ريسفت 1ع
 نايف ود د ةئييع نأ ريسفل ع نارا رخال وهو ةئاهعيمو ندعو عسل 3113

 ىلعتلا ه 5

 مم هلوا نم اطرسإ اردد الع ةارامأ ىلعثلا لاق ةئام“ثراو كلك 0 0 3و ا ت1

 ىروباسينلا نسا نا د2 ركبوا مامالا وه هه كروف نباريد سفت رح د

 ١ ع سافرنا ريسقل 0 هدم عرف َىح 5 وحالاو ةلئسالا ىلع رصتقاو صخخو فدا اا

 ) يا



 0 أ باب يبس

 هتاقلعتمو ىواضببلل م ليزا راونأ م فاتكلات ىبلعُتلا نيب عمج ا ىف 7 فاصنا 1

 1 خودنملاو ممانلا ىف زاجبا 1 ا نايعلا زاحا 0 ا مسد نبا راونا 8

 أ ررداا رن 2 قئاقحلا رحب ع - نارقلا راح وح اضيا هيف ا حاذبا ري ِ

 ناهرب رح ده نآرتلا مولع ناهرب قدس هب طبملارصلا زن سه
 زاعاىفناهرب ع 08 رولات سان ف زاهر © اجيد سمت ر روح ملا رم 5 ا ارق

 هه ر ءاصب 2 ا 2 ![عرود راض م ه7 ى ٍءدحاولا طيس م ع نآرقلا

 نا 1 ا نا هلأ تامهم ناك 2 2 0-0 1-3 ا هلا ا اك ناي 1 ىمراف

 جات م ا ىاعملا جان ١ 00 7 كلا 1 ناد م ا نارقل هلا م
3 

 0 وا 4 2 ر ا 5 تى 07 .

 نايدب ع ا نارقلا باىعاىف نادت قع هك نجلا ةرصبت مس م ريسفتاا

 7 واعلا رح 09د

00 
 5 نآرقل ١ لئاسمىف ن اج جم- 6 نآرقلا ماسقاىف نادت قي م 0 ملا يسعف

 قيقي زم دع مانالا فحت ]نس هج نآ رقلا نيب ]نس هه نآرقلا هياشتمف ناينت تح
 2 ريسفتلا ف ناج- رت 1 رت ]يق ريسفتلا م ولد ىف ريد ينج نيإ نايل

 نب ميهاربا ريسفت وح ني ىلا قلعت اي- قا : موس ى الادادعت ح

 نينامو !نيع تو ىو "96 2 ب قونملا اتفاحلا مامالا ىضاقلا ىلا ىفسنلا 00
 مج م قوتملا طئاملا ا لا نى نب ندرلا كيع د 00 د

 م11 هن ولا | ئىطوسلا راد نيدلالالج جشلا هاقتاو ةئالثو نيرشعو

 5 هللا د ع انفال 3 ماب ا | ةرجىبا ريسفلا م ادق ةئامعسلاو ةراع ىدحا

 .«" كج

 ىبانبا 0 يح ةنامسجو نيرشعو سج همه ةنس قوتملا ىسادنالا ىدزالا ديعس

 نيثالثو سو "عم ةنم قوتملا قاوكلا رع نب هللادبع ركيىنا ظفاملا مامالا ع هيد

 سج 656 ةن_س ىفوثملا ىزاري_ثلا ىلع نيريصن 5: ميمىبانبا ريسفت 1- ةئائلثو

 نبا ريسفت 0- هركذ قب 1 بلا < ريالا ريدفت ين ا نيتسو

 نب تلادجع نيع حار < 8 5 :| قيس داع رزان ا 5 ناحرب

 00 هناتكو ناعت الا ىف ل نعل و هرعدع هين ا اطل رذعح

 طاش_سالاو تانعالاو نضع ىلع اد رصعب جدن لاوقالا هدحوتل ضض رعد هناذ |ييظعاو

 فص مل هلا ىلع ةمآالا تعجا ىووتلالاق دقو ا نيهدقالا ريسافت ىلع كلذ قوش وهف

 هل لصخ ىتح نيصلاىلا لحجر رفاسول لاقهنا ىنءارذسالا دماحىبا نعو ىربطلا ريسفت لثم

 نآرقلا ريسفتل نوطشنا هءاعصال ل اا 0 ثان ىورو ا 5 مل درجت ريسفلا

 هرمصتخاف هعاع كدقار ءاعالا“ ىنغي ع اذه اولاقف ة ةقرو فنا نوال لاو هردق ن 2 ب كك اولاق

 ةيسرافلا]لىلا رجالا ندي هلذنو هتاقطو كسلا نا ناد ةفرو فدا تنل



| 

 نآرقلا ريسفت قدح نم 0 عزلا لاق لوبقلانع لع عمن وهف 3 هيف نعلعل الف اع ارمثلا ءده

 اماو ح حداقلا نم يي ىدحتلا 4 عقوامو اهلك ىلع ةعالبا او هن_ مسح ىلع 0 دهاعتإ نا

 الصا نوعنعالو كالاسملا هذه ىق ةودقلا مه ةفثكلا تادهاشا مان: 35 ةنلا رطف تالت نذلا
 مك

 اون مءالعلا نا معا 2 لل الا نه رسسفملاىلع بحوام ركذ مث كلذ ف لغو: ا نع

 اهيف وهوا كاع قع 0 ىطاعتلا 0 اعذار اًضا رسسقملاق اون طئارعد ريدسفالاق

 فرسصتلاو ودلاو ةدغللا 0 ناقئالا 00 ع سمع 3 فرع نا ئدو 0

 لعو مهملاو ا ريسفتل ةشيبملا 000 هقفلا و ا دمانلاو صصقلاو 17

 اع نذ ىلاعتو هنادع 8 هس هللا هن روب ْ وهو ةيهوملا
 ان

 رايقملل ل ىلا مولعلا هذهو لع امم

 لع لوألا ماسقا ةثالث نآرقلا ريسفت نا مث مولعلا لكىف رحتلانم هلدبال ريسفتلا معف الاو اهنع

 ةفرعم نم هباتك رارسا مولعنم هل رثأاتساام وهو هقاخ نم ادحا هيلع ىلاعت هللا علطي ملام
 هللا علطاام ىناثلاو هيف مالكلادحال زوال اذهو هئافصو هلاعسا قئاقح ةفرعمو هتاذ هنك

 ةالصلا هيلع هلالا هيف مالكلا زوكحالف هب صتخا و باتكلارا سانم هيلع هيدن ىلاعتو هناحس
 مولع ثلاثلاو لوالانم ليقو مسقلا اذه نم رولا لئاواو ليق هلزذا ناوا ماللاو

 ىلا مسقن اذهو اهيلعت هاو ةيفللاو ةيللا ىناعملانه هءاتك عدوأ امم هين ىلاعت هللااهلع

 تآ ارقلاو خو.ذملاو حءانلاو لوززلا بايساك معلا قيرطب الا هيف مالكلا زوجالام هنم نيم

 لكان 01 كارلا و رخل انوكرطب لدي وب اماهدماو ناك وقاد رايخاو مالا 0 تاغللاو

 طاينتسا وه وهيل عاوقفتا مدقو تا اعقل تايالالد :واتوهو هزاو>ىف اوفلت :>ا مس ةناوسق وهو

 بوريص و ةعاللا نونف كالذكو ةسيقألا ىلع اهانبمنال ةباسعالاو ةيعرفلاو 0 ماكحالا

 ه رومالاهذه ادعامو كلذ ةيلها هلنإ هنم اهطاينتسا عئتعال تاراشالاو مكملاو ظعاوملا

 "دل ذلعلا لوصح ريع و منيع تلا لوألا 8 وادلب هكر دنع نع يدلا ئأرلا نيسفتلا
 ا ري_مقتلا ثلاث *]| ىلاعذو هناك هللا ل١ ١ ىلعبال ال ىذلا هبآاسشنملا لا ؛اثأأ ري_دقتلا اأهيعم زوخ

 نكما قدرط ىانفتلا دق هلاعيات ريسفتلا و الصا | بهذملا لءجي نأي دس هساقلا بهذملل ررقملا

 سماخلا لاددعوت طقلا ىلع اذك ىلاعت و هناك ءزيادا م ل ريسفتلا عبارلا افيعض ناكناو

 انراثل) ار ةيوكل اَهيف اننطا ناو دلرقلا هذه تفرع اذاو ىوهلاو ناحسكسالاب ريشقتلا

 هلت لع رفسلا اذهىف روطدم وهام انهه ام انرك د ةريثك ريسافتلا بتك نا [ءاَذ اهسدنرو

 قي- مهي ةنامالا ناد ةنابا عع

 ىبال [ مملسلا لقعلا داشرا لح ةري :ك < نآرقلاماكحا - 7 صصقلا نسخاىف

 بارعا ايس هنفىف هيك قيس م هو كا 12

 صصخملا نيبا 5 اح ا نأ .ةلا مولع ناعما

 كاد يل ارا ت0 دوعسلا

 ةثانا 2 مح هل ني لأ زاحما ١ يبس م نآر ةلاَةلعس م1 نارقلا ا

 م عانقا 0 7 نارقلاماسقا 0 ا , ملاعتلا لاق م ١ 6 يأ ف نيكل ريسقل :١ فهالا

 هه فاثكلا حرش فاصتنا 2:- رينملا ننانم ىرسشةزال < راصتنا رح ةبآريسفتف

 (فاصنا)



 تواقلا تود 00 ىلا لوقلا ١ 0 بسأاو مرنم ر 0 ا كتنق الا م نا

 الو فلبسلا نع لقنالو دنس الب نآرقلاق 0 نيذلا لببقلا كلذ نمو ىكملا بلاط ىبا

 نيدلعىف قنامزكلا ةرو نب دو ريسيفتك ةييردلا دعاوملاو ةبعر لا لوكدالا كا

 فاسلانع دهع اع ٍبئارغو ماوعلادنع بئانع ىه الاوقا هنعم بئارغلاو بئاجعلا وام

 لاقنه لوق كلذ نم ردخال الا اهر اذ كو أ عكلع داقتعالا لحال ة 5 لاوقا ىه لب

 اذا قساف سث نمو ىف مهلوق كلذ نمو قثعلاو بحلاهنا هانا ةقاطالام ال انبرىف

 ىذو را ىا لذ نم هائعم هدنع عفشب ىذلاذنه ىف مهلوقو ماق اذا رك ذلاهنإ بقو

 نع قيفلللا ل سوت ولان 0 عون» باو> افثلانه فشب و سفنلاىلا ةراشا

 0 ىف حالصلانبا لاق ريسفت نآرقلاف ةفوصلا مالك اماو دحلم هناب ىفأف اذه

 نا دقتعا دقن ناك نا زيبسفتلا قئاقح ا فص لاق: هلا ئدحاولا مامالا نع تدعو

 اهنع لودعلاو اهرهاوظىلع لمد صوصالا مداقعىف ىن.سناا لاق رفك دقف ريسغت كلذ

 ماعدال ةينطاب ةدحالملا تيعم هد رش ىف 0 :اتفتلا لاقو داللا نطايلالها اهيعدب ناعم ىلا |

 نيقمدملا ضع هيل | بهذشام اماو لاق و ا عم اهل د اه رهاوظ ىلع تسل صوصتلانا

 بتايزا ع 0  قئاثد ل دةح تاراشا ايف كلذ ع اه رغاوظ ىلع صوصتلا نانم

 لاقو ناعالانضدعو نافزرعلا لكم وهف ةدارملا نها ولعل نيب وناهتدب قدطتلا نك كلوا
 د للامتو هناعس هّنلامالكل ةفئاطلا هذه ريت نا عا ننملا فئاطل ىف هللاع ا نيدلا جات

 نكلو 5 رهاظ 0 رهاظلا ةلاحا تسلا: دس رغلا ىناعملاب م هيلع ىلاعت هللا لص هلوسر

 ةنطاب 8م اهفا مو ناكسللا فرع 2 لع ككلَذَو هلذب ا 8 ,ل>ام لذ مووهفم 5 الار عاك

 ولف نطبو رهظ د رك كلي كا ىف ءاح دقو 4 لق ىلاعت هللا عت نأ تر ةناالادتع مهمل

 مالكو ىلاعت هللام رلى كح ةلاح | اذه لد>وذ كثالوع نأ مو ىاعملا 0 قاتنع كندص»

 كلذ نولوشال مهو اذه الا ةي”الل ىنعمال لاقول ةلاحا ن وكي اعاو ةلاحاب كالذ سلف هلوسر

 ةداعسلا حاتفم نا لاق ئهنا اهتايو دون ان اذارم اهرهاوط ىلع" رهاواتلا نو

 هللا ىلص دمت هلو_سر ىلع لزتا دق ىلاعتو هلاس هللا مالك هناب قندصتلا وه نآرقلاب ناعالا

 ناو ىلاعتو هنا هلذيازا ةفص ىلع لاد هلاو ماللاهيلع لبربج ةطساوب سو هيلع ىلاعت

 مث هيف بيرال ق> ىلاعتو هناعس هتيادارم وه ام ةيرعلا دعاوقلا قدرطب هيلع وه لدام

 55 0 دعاوقال ةةئاوملا ةيدالا نيناوقلا ةط_ساوب ىلاعتو هناكس وداع ىلع اجلا كلا

 < هتلادارم نا عئارسشلانه معام ةلجج نمو ىلاعتو هنا“ 3 ا ةيوبت دل تيداكدلاو

 0 ارهظط هنا لكل نا تيدا كا تن دق ال1 اردقلا اذه ضقت لان ءارقلان م ىلاعتو

 نوكي ىلاعت هندل نم العو امهف ىطعا نه لب دحا لك هيلع علطي ملال رخ الا دارملا كلذ

 فئاخنال ناو ةيرعلا نيناوقلاب ظافلالانع ةمهفنملا ىناعملا رهاظ عفربال نا هتعصىف طباضلا

 هيف دجو نافذ اهيذ ةعقاولا صوصنلا ضقاشإ الو نارذلا راح ١ نءابالو ةيعرشلا دعاوقلا



 هع ءانلا 1س 6

 نب هاامهشلاو ني 0 1 ناز ,مم نب عفر ةيلاعلا 2 ةئامو ةسثع عبس

 ةماعد نب ةداقو ةثامو ةرمذع ىدحا ١١١ ةن_س قولا وعلا ديهس نب ةيطعو جحا ع

 ةقيطلاهذه دهبمث ىدسلاو سنا نب عيرلاو ةثامو ةسثععبس ١١1ا/ ةنس ىفوالا ىسودسلا

 نب عيكوو ةنييع نينايفسك نيعباتلاو ةباوقلا لاوقا عمجت ىتلا ريسافتلا بك اوفنص نيذلا

 ان قاحساو سايا ىلا نب مدآو قازرلا درعو نوراه نب ديزبو جاخلا نب ةبعشو حارا

 نأ 1 بو نير ,>آو ل درج نب تلات اعو ةدابع نب حورو هيوهار

 نباو متاحىبا نباو ربرحنءاو 3 خلط ىبازب ىلعو قازراادبع مهن١ ىرخا ةقرط ءالؤه دعب

 مهدعبة بط تبصتنام نب رخآىف رذنملانءاوناب> نبا ملاوباو هنودرمنباو كاذلاو هحام

 ىسرافلا ىلعىباو جاجزلا قاك#اىبالثم ديناسالافوذخت 0 ميثم ريءاقت فيتصتىلا

 | تلاطىبانب ىك لثمو امهلعساتلا كر دتداام اريثكف سامتلا رفعج هاو شاقنلا ركيؤيااماو

 اولقتو دداسالا اوريصتخاف نيرخأتملا ند ةفئاط ري_سفتلا ىف فلام ىودهملا سايعلا ىلاو

 هدروب لوق هل مح نءلك راصمن ليلعلاب عيا نسبلارو لج دل انهن. لح دفء اتت لاوقالا

 ٍَر 0 0 7 الصاءهلنا انا فلس نع فاخ كاذ لقت هدععل *ىذ هلا رطخ نمو

 هناحعس هلوةريسفتىفتيأرىطويسلالاق بايلا !ذهىف ةودقلا مهنمو حلاصلا فلسلان ع دروام

 هيلعىلاعتدتلا ىلص ىلا نع دراوااناعم لاوقا ةرمثع و < نيااضلا الو ماع بوضغملا ريغىلاعت و

 0 متاح ىبانءبالاقىّتح ىراصنلاو دوهلا ريغسيانيعباتلاوةباعتلا عيجوإسو

 ١ 1ع تلعاع هناتك- الم نم مهنمو مواعلا نم 'ىثىف اوعار موق كاذدعب فئص مث نب رسسفملا نه

 لك نادت هيفنا عم ريغال رعلا ادهلحال ل زنا نآرةلاناك هيف رهتامىلع هيفرمصتقا و نفلا نم ةعبط

 دعاوتىق. و ةديعبتناكناو هيف ةلمتحلا هجوالا ريثكتو بارعالاالاهل سيل هارتئوتتلاف *ىش

 رعغلاو رلا نايح ىلاو طم لا َ ق ىدحاولاو جأ جاحز نلاك هنا .ةرزلخو هعورفو هنا بف وغلا

 "ةلط انوا ةيه# تن اكعا وس ا 0 رايحالاو اه قاقشدساو صصقلاالا ل اء هلسيلر راخالاو

 أ هيقفلا عورفلا ةلدا ةماقا ىلا درطتسا اعرو اعيج هقفلا هيف درس داكي هيقفلاو ىلعتلا مهنمو

 كا كا ل 6 رة آو ءا ع ينال 0 ع ىزارلانيدلا ر*ثمامالاا ص وصخ

 ٠ 0 ءامدا هريسفل ق ىزارلا ماهالا 6 رد !اىف نايح وا ىلاق ىجعلا رظانلا ىدق ىّتح

 0 عدتملاو ريسفتلا الا ”ىث لكهيف ءادعلا ضعب لاق كللذلو ريسفتلا لعىف ام ةجاحال ةليوط

 ديعل ند ةدرراس هلحالوا هنا ثري دماقلا ةبهد ىلع اهتاوسنو تان لأ ا الا لاصق هل

 تجد روهسا لاق هنا ىئيقايلا نع لقت اي هيلا عراس لاحم ىندا هيف هلاعضوم دجووا اهصنتقا

 ظ راس !انع جر رند ىلاعتو هنا هلوةىف لاك هنا امنه شيقانملاب الاثعا فا_ثكلا نم

 ةردلاو ةيؤرلا مدع ىلا هيراشا ةنللا لوخد نم مظعا زوف ىا زاذ دقف نجلا لخداو
 )ا

 ظ مهضعل لو هلع ملام ىلاعت هللا ىلع هنارتفأو ىلاعت هللا تانآ ىف هداللاو ةرفك نع لاك

 ( ىهنا )



 )500101000011001 ا

 "33 7 ءانلا اة

 ةمط ىإ ن 0 ةشرط هنع 2 0 ل 21 فلا رس هنع ىوردتو

 ديح نه و هك +“ ىف 6 اعلا هده ىلع دععاوةثامونيعبراو كر ١2 هد ىقوذملا عاملا

 نب ءاطع نع ةثاهو نريمع ١96 ةهنكس قولا قوكلا ملم نب سيق قيرط هنع قرطلا
 حلا_د ىبا نع ىلكلا قيرط ةقيرط ىهواو ري_سلا باص قاحم#“ا نبا قبرطو بئاسلا

 ةئامو نيعبراو تس ١5 ةنس ةفوكلاب ىفوزملا بئاسلا نب دمحم رصنلاونا وه ئلكلاو
 ةئامونيناعاو تس 185 ةن_س ىقوتملا ريغضلا قدا ناوص ن د ةياور هيلا 1

 نيد ١6١ ةنس قوتملاىدزالازمعب نت ناهلس نب لئاقم قيرط كلذكو بذكلا ةلسلس ىهف

 محاْنم نب كاهشلاقيرطو ةئيدرلا بهاذملانم لتاقعىفامل هيلع لضُش ىلكلاناالا ةئامو

 مضأاناو هقلي ل كاحشلا نافذ ةعطقنم سابع 1 نع ةفافو تاكا 0 ىقونملا ىف وكلا
 متاح ىبا نباو 0-2 > نا هع جرخادقو رشي فعض ةفيعضف ةراع نب رمشب ةباور كالذملا

 جرخااماو كوره فعضاادىدش اريرجنالافعض دئاذ كاحتلانءربرج ةياورنم ناكناو

 نط *م ةئام قوتملا مك نانا و ريرجن.ا نود ناب نبا /ايبشلا وناو هبودرمنبا هم

 ةيلاعلا ىلا نع سنا نب عيب رلانع ىزارلا رفمجوبا اهنورب ةريبك ع هيف فالخ ىلع

 هللا لص هتلالوسر دهعىلع نارقلا اوهج نيدلا ةعبرالاد>اوهو جوع دانسا اذهو هنع

 ريسفتلا نم ري سيلا هنع درونم ةبادكلانمو ءارقلاد.سو ةباعصلا أرقا ناكو سو هيلع ىلاعت

 ةريرهوباو نيعست وىدحا ١ ةنس ةرمصبلاب ىفوتملا مضنلان كلام نب سنا مه ءال ؤه ريغ

 نبرع نب هللاددءعو نيسجحو عبس ها/ ةئس ةنبدملاب ىوتملا فالخ ىلع رعد ند رادبع

 ىفوتملا ىراصنالا هتلادبع نب رباحو نيعبسو ثالث 7 ةنس ةمركملا ةكع ىفواملا باطخلا

 5 ةنكانإق وتلا ئرعشالا ليد نب نجرلا دبع ىسو» هوناو ن يعاسو عبار ا 52 ة . دملاب

 ا ل ا تدل م د 0 يبا صاعلا نب ورع نب هتلادبعو نيعبراو عبرا

 ىراصنالا تباث نب ديزو ةباحلا دهع رخآ ىف رعلا ما ىلع رقتسانيذلا ةلدابعلا دحا

 نيعباتلا ن هنو رسفملااماو نيعيراو سخ مه ةنس قوثملا مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا بتاك

 ىكملاربج نبدا ىهنهو ىلاعت هللا اهفرشش ةءركملا ةكم ءاع ,هو سايعنبا باتا -

 هزيسفن ىلع دقعاو :ةره نيثالثس ابعنءا ىلع نارقلا ضىعلاق ةئاموث الث .؟١ ةنسىوتللا
 نأ لوع ةعراع و 0 عبرا 5 ةنس ىفوالا ريبج نيديعتسو ىراخلاو ىبفاشلا

 دنس ةكع ىفونملا قالا نادستك نب سواط و هئامو سد ١١6 هس هك قولا

 0 ةئامو ةسثشع عبرا ١١ 0 ىكملا حابر ىبا نب ءاطعو ةثامو تس

 ةئامو نينا +1١ ةنس ىومملا سيق نب ةيقلتك ةفوكلا الع هو دو م نادال
 ةو 0 قوما ىلا مهارباو نيعي_سو سج اله ةئدس قوتلا ديزب نب دوست

 نة راادبعك سان ديز بادصا منهو ةئامو سج ١٠ه ةنس ىفواملا ىعشلاو نيعستو سخ

 ةئامو نيسثعو ىدحا ١١ ةنس ىفوالا ىرصبلا نسما مهنمو سنا نب كلامو دز نب

 110/ ةنيس وتلا ىطزرقلا تدك رب نجى هنس ىفرتلا ناسا 215 ف شرا



 2| باب اقع 514

 مالكلا قلطم دارا ناك نادارملاب دارملانا ىناثلا ىصال عضا وهىف ىنعملا هب ريغت.الاع ريسفتلا
 الف ىمالا سفنىف هدارم ديراناف همالكب ىلا-ت هللادارم ناكناو ةبدالا مولعلا لددقف

 امهالكو ةبرعلا قدرطب ةياردلاوا داحالا ةياور اما ابلاغ هش رطنال ريسفتلا ثحن هديفب

 ناعالاف هللامهحر خاشملا ىصوا كلذلو هدادعتسا ردقب دحا لك مهف نالو فرعاك ىنظ
 هدارمىلع هلاق اعو هللالو_سرب تنمآو هدارمىلع هد_:عنم ءاجاع و هللاب تنمآ لاق نا

 هناحس هللادارم ديراناو هتاليوأتف ادهلالع ثالذ رركيو ريسفتلال ها ه ركذاع نيعبالو

 ىلا لب سفم لكىلا ةبسنلاب ريسفتلا طعن وك لوالانيهحونم ةزازح هيففرسفملا عزىف ىلاعتو

 كات دور نظف ميقنلا بحاضل هقفلا د ىلع نض عاام لثم اذهو: رخآ اًبيش دحا لك

 | 11 راحل ةناجسملا امانزحو لبا ةيعواا هتققج ى سيل ددعتلان اب هنع بيحاىاف
 اهب رسفملا ىتاعملا عيج نا نيدلا مون كل م ريسقتىف ىونوقلا نيدلا ردص م ا

 ليل وقلاو نارا بس نكل نلاعتو هناكسرتلا داع نيتك ةناردوا 1 ور نارك ظفل

 فرىعام ىلع مالا سفن امىلا ظا_فلالا ىناعت قاتشا ناهذالا نا ىناثلا دحا لك ق>ىئثال

 ثلاثلا ىلاعت وهناك“ هللاداسع هنا نظيام ىلع ةلالدلا ثيح نم لاش نام هنع اهقرصصل دالف

 ريسفتلا هل سيل واتكلم وا دعاوقلاو لوصالاىلاف رمصت فراعتماىف ثحابلا لعلا ةرابعنا

 ىلوالافةيانعلابالا عضاوملا ثالث ريغ لوانت, الف ةردان عضاوهىفالا تايئ زيلا اهبلغ عرفت دعاوق

 هتاالد ثيحندو هين ارقلا ثيح نم ىلاعتو هناك هللامالك لاو>ا ةفرعم ريسفتلا رع لاشنا

 نايبااماسقا لواناب اذهف ةئاسثالا ةقاطلا ردّ ىلاعتو هناههلبادارع هنا نظيوا لعبامىلع

 ا لانو ريس ىلا دلل اذهميسفتف الوصف دروامث صرخت عون ىرانفلا مالك ىهتنا اهرساب

 اكاطب و ارهظوا انوطب ةاعسملا اهههود و ةفرعمو اميف ضوللا زاوحو هيلا: ةجاحلا ناو

 ' ىلولانامت ريبخ لثم هؤبطالو هتعلاطع هيلعف ريسفتلا مدع ق ةئامح ىلع عالل .الا دارانؤ اد>و |

 اهلا لوب ما هيف فينضت مما سيلنهىلا انرسش نحن و نيرسسفملا تاقبط ىف لاطا ريخناابا

 ءافلذخا نخ ةباكلانم نورسقملااما هلاتك ركذ دنع روك ذم قابلا و ةيلاجا: ةراشا“نيعباتلاو

 ن هللادبع و ىرعش لاى مودوناو ترأل ندزو تكن ىاو سا امعنباو دوعس-نباو ةعبرالا

 مملع ىلاعت هلاناوضر صاعلانب ورع نئةللادبعو او ةريرهوباو الامن, سناو ريبزلا

 ةردنىةثالل!نع ةياورلاو بلاطى بان: ىلع هتعىورنه رثك اةعبرالا ءافلخلا نا عام نيعجا

 دوعس:نبانع ىور ريث كلا هنعىورف هنع هللاىطرىلعاماو مهتافو مدقت هيف بيسلاو ادج

 هللا ىذر اياعناو نطبو رهظ هلوالا فر> اهنمام فرحا ةعيس ىلع لزنا نآرقلانا لاق هنا

 1122 ىو رف نع لايت هنا[ ئضاراف 2 و نطابلاو 'رهاظلا نم هدنع هذع ىلاعت

 سايع نيااماو نيثالثو نينثا م9 ةئلس هشدملاب تام هنع ىلا-ه:هّللا ىذر ىلءنع ىورامع

 ةمالا ربخو نآرقلا ناجرث وهذ فئاظلاب نيتسو نامث 58 ةنس ىقوتملا امهنع ىلاعتهللاىطر

 ل دال هلع و نيدلا ىئهقف مهالا لاف م-وديلع ىلاعت هللا ىبص ىنلا هل د نرسفملا سالب

 (دقف )



 "ا هه ءانلا و

 0 وتاب رك ةيلطلا ىعم لاقو فلااو ةرعذع عوج ٠١ 1ا/ 2س دعديلا هد

 نولوشام ةباتكب فثاكلا رت اذك ةيئالقلا ةيحاتلاىلعال بتكاول نواوقرف مملقالا
 ّع عفرو روكدملا ريزولا هعقدقالءا عك هل ناك ءاو_س مهاوش قيرطلا وح مهل 926

 ىعفالا 5 ىنالحا ىونزغلا 00 نيدو ناطاسال د عورفلاىف كب رقت و اناعرلا

 روك ذل!ناطملسلا ناك ةبيشنب دوعمم مامالا لاق ةثامعكراو ن رسثعءو نينا 20 00 قوما

 هلعاو مطل رك ةدوا ةباغق وهو هل نع دالبق رورو اذه هناتكو ءاهقفلا نايعانم

 قثوا ئفاشلا تهانمنأ ىاراطو' هم لودت ةناخ رات[ ف وا ئيما ةلتسل فل[

 طباو_ضب دب رقت 0-1 ناكاخ نبا 5 ءالع عجن ا دعب عفشل تا رها واخ

 رمصةعوف ديرفت رح ىلذالا د ون مهاربا قا“ 2 5 ديح ول دعاوق

 بال_1لا نال عورفلا ىف عب رش يي ا را دير ىإ - د رجلا

 ىكلاملا ىبرلا عيفرلا دبع نب ىلع نبنس دل مهاربال عيدبلا لوسلاب ب هام ىعلاملا

 ةئامعبدو نيثالثو عبرا نع ع ا ةنش قاوملا سنوتا ا

 هي ريسفتلاع 9 :

 درعا دعارة 00 تسمو 0 7 هل 0 رقلا مذ يع نع ثحاب ع وهو

 0 مولعلا نهكلااذ ريغ و لدا ودقتلا لوس [ونالكل ا لو هيدابمو

 هح وىلع 0 مع هك ماكح الا طام كا ىلع ةردقلا لوصح هندكلافو مظنلا ىتاعد ف رعش 5-2

 هتاغو ةليضف لكن دعمو دمكح لك عينه وه ىذلا ىلاعتو هناغ“ هللاءالك هعوض ومو ة وصلا

 ةيورخالاو ةيويلدلا ةداهسلاولا هيزافيل همكح طاب_ساو نآرقلا ىناعد مهفىلا لصوتلا

 اديك لايهشعا و م ولعلا ف رشا وهن هتاغ و هعو_ضوم فرش رابتعاب هتلالجو ٍرعلا فسشو

 ىف اديفم الصف ةحاقلا ريسفتىف ىرانفلا ةءالعلا هركذو ندلاردص ناو ريخغاوبا هركذام

 نسا انالوملاق فيرعتلا فداطا ىلع لق: وهذا هداربان ن م رعلا اذه فيرعت

 درو دا هن ارق رقنم ىلاعتو هلاحس هتباذارمنع هيف ثحااموه فاحكإ هحاش ف مرا

 اهتيخوسندو ظافلالاة يحعءانو تآارقلا ثحابك ظافلالا لاوحانع ناكاعر هيفثحضلانا هيلع
 ثعلا هيف لخدب اضياو هدح اهعمحالف كلذ ريعىلا اهلوزن بييرتو اهلوزت باب_او

 هعنع الف هن آرقنم ىلاعتدتلا دام نع ثح هناف با:.كلاب تيئا_ع رغصالاو ربكالا هقفلاف

 ظافلا لاوحانع ثحابلا رعلاوه هلوقملا كلذل هنع لدعاما ىنازاتةثلا حراشلا ناكف هدح

 لوالا هوجو اضيا هرات# ىلع دربو هللادارمىلع ةلالدلا ثيحنم ىلاعتو هناحس هللامالك

 ثحايكناسلاو ةلالدلاب دارملا نعملاف رثؤب ثرح نوكيال اعر نآرلا ظافلاب قلعتلا تحل

 زرغا ا معنه ءزج ةءارقلا ٍلعناف ىص<الامملا ةلامالاو مزقت لاثمانع ةئارقلا ع

 ملو ةيئيلا ديقب جرخدقو هقفلا نم ضئارفلاو بطلانم ةلاصكلا زارفا ماقهالا ديزا هنع

 ىف ثمل ح مرسشملا حرسشلا بسان الف انلق ةئارقلا لع زارفا دعب هشيرعت دارا |قناف هعمل

 غ0 (4)
 5 تيت ل لل



 1 باب لق م

 ناحنرلا ىنال - 7 مظنلا ١ اسف هولا ل 0 ييض- دودرأاو نوصلا . ناب اف ققحمل هنا 0

 تآارقلاىف ليلعت ري ةئامعبراو نيثالث4*٠ ةئسىؤوتملا ىوريبلا ىيزراوإلا دم نب دجلا |

 نيثفخالا نم سماخلا شةخالاوهو ىودتلا ىلصوملا دم نيدجلا سابعلاىبال هي عبسلا

 قلاملا نايلس نيد هللادبعىبال 2: ردعلا تآارقلاىف ليلعت يح * مآ يقف ملا

 ندجال ع رخلا م رحت ىف صهالا ملعت ف- ةئامدجو نر دعو سجل ه؟60 ةنس قوت

 5 ماعلا ىريف مالعالاو مذعتلا ةن- ةئامعسن و نيعب راه ٠ ةنسىفو تملا اذا لكني ناملس |

 نانملا هللدحخلا هلوا ئ 000 | ىارسرب ريمالل هفلا ىتارلا ىلملا ىدعسلا مساق نابل 0 ا

 نيدلا نا_هرب مامالل يعتملا ميلعتا -- ىجرلا دعاوؤىف ةزوحرا هرخآىف درو اولا

 ةيادهلا بحاص ةدهال:نم 13 الان اهرب ةيفنللا تاقبطىف ىقتلالاقن نادلبلا ىف اك ملاب جونرزلا

 ىب لضفىذلا هللدل اهلوارسصتة وه وىهنتا ادج سيفن وه ولعتلا قي رط عتملا ملعت ب اتكفاصم

 رايتخا ىف ثلاثا ةينلاىف ىناثلا علا ةيهامىف لوالا لوصف ىلع لّتشم آلا لمعلاو رعلاب مدآ

 نءاثلا لكوتلاىف عباسلا قبسلا ةياديىف سداسلا دا ىف سماخلا علا منعت عبارلا علا

 سثع ىناتلا عرولا ىف رسشع ىداملا ةدافتسالاف رشثاعلا ةقفشلاىف عسانلا ليصمملا, تق 500

 رصعقىف احوز# احرشش ليعاعتانبا هحرششو قزرلا بالجن اعث سثع ثلاثلا ظفملا ثروباع“ |

 كلا لا ةادل محرج هناك ذو آلا انيلع اىدلاهتبجلا هلواثلاثلا ذاع ناطلسلا |

 ةئامحسن ونيعستو تسوح“ ةنس حرشلا فيلأتنم غرفو ىعواال وه ليقو هيف العم اهنوك لاح
 نيلعتملا ملعتىف نيبلاطلا داشرا هاعم لّتارسءانب حوصننب ديجلا دبع مجشلل ةيكرلاب ةتيجرتو

 ني_عملل تافرغلا نيرعت ٍنح ىعرذالا ليعءاعما مشلل هيت دا_ءلا نيعم و .دابعلا نيعت نع

 م1ا/ هن_س ىقوألا ىدابا ز وريفلا بوقعي 0 رهاط ىلا نيدلاد# 1 تافىع نيع ىلع

 ىرشبت_ىلا .دج-انب. ركب ١ نيدمعا هيي[ نيءأ_:لاىف نييعتلا لح ةئامئامثو ةرسشعأ عبس
 روكذملا ىطويسلا ركب ىلانب نج راادبع نيدلال الخ ه5: افطتال رانل اذطالاو لاعالا ف

 دالوالا توهىف ةدراولا ثيداحالا اف دروا لا .هناضقل دارال ىذلا هللدْلا اهلوا ةلاسر

 ه4[لوصالاو قتلا رييغت ردحح ةئاعامو نيعبسو ثالثملا/# دنس غرفو لوصف لع اي

 نبدباعلانيز نب نيس ةموظنم 7 حافتلا حافت 120- هي[ رمملا ىف ىتأي حاتفملا رييغت ]- ىتأي
 ىرعشالا مهاربا نبدمم نبدا نس1لاىبال هيأ ةحاسملا ىف ةحافت رح دلولامانباب ريهشلا

 ىبال -4 ودلاىف:ةحافت ردح ةئاقسوا ةئامسوو في ةنس ىقوتملا ىتلا ةباسنلا ىنعلا

 ةحا_فت.ٌريطح ةثقلثو نيثالثو نام مم ةئس ىفوألا ىودلا ساحلا دع نيدج-إ رفعج

 سه 746 ةن-- قولا بلعت مالغي فؤرعملا دحاولادع ندب هج دهازلا رعىال

 هي[ سرفلاة غلف ريسافت ز2- ىحاطبلا 27 ةردعلاتآ ارقلا ىف د.رافت ريغ ةئاقلُتَو 3 1

 ىبأ نيدمم مثلا ريضتخم 5: ةبلطلا عفدل ةبركلا جي. رفت ر- ىومرالا نارطق يكل |

 عفدل ريصم ركسع عم رصم ىلاو أشاب د2 5 ةنقوف هفلا هنا هدم ةداناق 1 ىر بلا 0

 (هذه)



 ْ ىفاخلا ةريسلا قل نبىلع نيدلاقن 0 ا رو 2 نايؤتلا ق2 هلا
 د كنا 0 نيدجو ل ولا قوما أ

 5 رمال 2 نيدجا 0 ىبا مامالل ا

 0 ها دول ة.شاح اهل واىلعو

 ؟ةيم - 31 7 ءانلا ريف

 ىلاعت هللا ىلص 5 دا ىوا ناىف ةنملاو مل هلا

 تاحآذا 0 قوذملا ىطويسلا 0 0 ع ندلا لال ا ةنكاو 0 هيلع أ

 هه ل م ملا ىف ا 0 لل هللا ىلع تايقعت ع ةئايعستو ةرعانع ئدخا]

 و نب ردع و سَ 3/6 قوما ىواهدلاو رم ريل 6 7 ا قاعت 0-5 100010

 | نيلكخلا ضعب هرهاظب امر 0 اذهو © كت اقلا 5 تدب الآ ه: اى ىدراف مظنوهو

 لإ هلاعفتا هاذ امرو هع او نا ناوا مظعالا م. الأ فر ,ءبهنأ 00 :ظ ىد ةفخ هلقع قنأ

 ا ةلج نم هد روا ريل اىبا كولا مالك ىهتنا هدصق ايف 0 1 كالذ ةعواطموأ هوو صصح |

 2 هل 0 هدا رفأل هجوالو ل ط|لها 5 م 3 عش ىداكا18و نما ىلع هع رقت ل مولعلا

 ٠ ىلع ضار هلا قيلعت جد مْجاَف 7 ىر ,رادجال 6 ١ عماجلا تاقلعته نم ا | قيلعتلا

 نب ىلع ىسارهلا ايكلل 4 هقفلا لوصاىف قيلعت رمح نيعلا ف ىتاي <: دئاقلا حرش

 وحلاو قياعت 0 م ةئامسجس و عبرا 000017 قو ١ فاش || ىريطلا د
6 

 ا راو هئايعل !راو نيسجو عبرا 565 ما ىقوتملا ىوحتلا داشباب ناب فو رعملا دجانا

 ردع ةسج ىف ريبك باتكوهو ةئامعراو نيدسو ضع 59 5 هنافو تاقبطلا ىف ىطويسلا

 ة.مئ ةنسوقلا ىنصحلا ىلع نبني راسم >< نب داالاح عل - يك تاقو الازعىف تاقيلعت 0 ه- ادلع

 - يعور ,هلاىق مر هقم طعتلا ١ 0 تادالم ا ئاوفلا ةقيلعت م ةئاهعست و نيسجو عبرا

 0 دلع ناك وهاو هتاازاو تدك ا در

 نيسج 56٠ ا قولا ىئاثلا ىربطلا هللادبعأ نيرهاط بيطلاى ا ىضاقلاو ىفاشلا بهذم |

 ١ د2 نينيسح ىضاقالو ةسيقالاو لالذتسالا ةريثكت ادام سثءوحن ىف ةيظع ةقيلعت ةئامعبراو

 دماح ىبا مامالل و ا_ضرا ةقيلعت ةئام#ع#راو نيتسو نبدا 55 ةنسىؤوتملا ىىفاشلا ىزورألا

 دنكس ىلع” ةقيملا ةقيلعتلا صح ةئام_سحو سجن ه6 دس واما لازدلا 12

 لدحلاو فالظاىف ة-ةيلعن زف- ىنأي 2: ةفسحىبا

 دمحم نبدع لضفلا ىبا نيدلانكر مامالل 5 فالخلاىف ةقيلعت ز8- ىف و:سه احرسش عملا

 4 لمت ع ريغ صو طسوو ريب كم تدل ىهو يع 6-5 : ىقوتملا 0 ّ ارعلا ا ٠

 هعرشتس ىقوتملا ىلادملا يودعلا ريرضلا ىربكعلا نيسح نبهليادبع اهتيلاىبال 50 فاللخا ىف

 ىلعنب نائع نس زيزءلادبع ى ما ال 0 ' فالي ىف ك2 1 1 لال نيالا دو نامث

 ركل تاحدا وهو ةئامسجو نيد :الثو تدلك نع 2 قوت 2 قالا :ليقعلا قسنلا ىئددالا

 قل ىددنلا دع ند رفعح يل 5-3 + قؤالاو ةقيلعت مع تاداع عبراىف

 ةئامعبراو ةرذع عبرا 515 ةلس

7 
 ىخذاقلل - 051 تيل كم 1

 | دئإ_يعبس

 | رهاطل

 | د نب لم روصنمىلأ مشل م

 ا١'قونملا

 ١ هيقفلا 7 زعلاديع نب ١ تسويا ع7 ' فالخلاىف ةقيلعت 0( -

 | ىزوجلا نبا لاق ىلعيوبأ



 رزاا د 0 دج مع شا ع ل ل 0 فالر - لا 2 تح فريرعتلا هد انع# هةاصم

 ْ 0 هادا هلوا 0 ةلاقم ىلع 0 ةئامامو نيثالثو تن ىلا خي م قوما |

 ليل |

 الرا ار قف كلاثلا .ةرطلا ءاشم يس ىاثلا قوصلاو فوصتملاةيهام لوالا تاون

 | هللاىلص ىنلا ريسىلع لقشم وهو فيرعتلا فرع هاعسو هصاخمتْلا قاف آلا فارطا رون

 | فيرعت /20- ليصفتلانم عون. ةيسرافلا ىلا ظعاولانيسح لضافلا هلقنو الاجا اسودهيلع ىلاعت

 ةسج ىلع رصت وهو ىناوجختلا سيردا نبدم انالوا -: سلبا دعبتاو سيب

- 5 
 ااا دل ص تاقرفجلاو «سماللا لدقلالهأ راقك ١ مدعب لوقلاف عبارلا دا_ءالاو

 ا نك ةئلا في رعلا ١-1 ز>رلا رق ىعورلا ىريقفلا ماظن نم م واخأم ىر 0 فئاوطلا ا

 هس قوتملا ىنالقسعلا رخ نب ىلع نيدجا نيدلاب داهش فاك 0 2 هما هذهن م شاع أ

 6 ةلاسر -:) ةئاملا ةلئدالا ةبوجاب ةّءفلا فيرعت قيد ةئاع او نب نشا 6

 جل 1 مالعال اءاع+الا نم نارقلاق مهجأ ايف مالعالاو فى هلا 2 1 - كذا ىطاود كلا

 نينامثو ئدحا ه4 ةنس ىفوتلا ىلهسلا ىسادنالا هللادبع نب نج-رئادبع مساقلاىبا مامالا |
 | مس مل نم نآرقلاىفام ركذ هيفدصقا لا ءاعسالا مدرع يذلا دما هلوا طبخ ةئامسحو |

 ىطانرغلا ىمنلبلا د2 نيىلع نيدمحم كاردتساهيلعو خلا رابخالا ةلقندنع فرعدقزع ما هلاغ |

 رضالان ىلع نيد وهو هنذمالتن 6ث ا 010 طلعلي دو ةئاوسو نس 2 و ع 0 ىقودملا

 مالسالا معو اهب 2 كار لمكتب ىك لا 0 رك ناب فورعلملا ىاسغلا

 نب دلاردب ىضاقلا نكح لكم لحق مالعالاو فيرعتلا /-- ناييلا ناعم بانك قى ةعاج نب

 | ناغ ةكم هنس ىف اذا هدا ع ريك سات ريهشلا ىنطصم نب دجا ريكا قادم وولل م ماتلا |

 فيرعتلا ع خلا ماه وال ا هدح نع سحداقت ادج ىلاعت هللا ذج اهلوا ةلاسر ةئايعست و نيمو

 عما تلا ئىرضملا ىتادعهلا يحن نيدمت نيدلا 04 ا 2 نب 3 :ءلا دو تاوثىق نيل او

 ةي الاكبر ذخاذاو ىلاعتو هناحم“ هلوق ريسفتىفو نيكرمثملا دالوا 0 لاك 2

 8 25 ةعسادقلا ىضخلا ىلع نيزيس> ندلا قش 2 7 فار هلا مظنىف فيد رع 3 م

 فار 5 رح 1 ىرعلا قول 0 فيد سم لع لفت ىلع فارعتلا | 1 وح لا نبءعيراو ع

 6 عور ,هلاىق فير ,عتلا ' تور دا_ضلا 8 5 1 فيدرصتلا ىرورض حرش ق

 ةثا_مسود و نيسج 66٠ 5 قول ىئالا ىخ ولا ياهلا ا ا نب هللا دبع شلل ا

 م١5 ةئس ىفواملا ىتاج راد نب ىلع فيرسثلا ديسلا ةمالعلا لضافلل <23 تا رعت

 نيدجا لضافلا كودللو فورالا ىلع نونفلا تاش رعت 0 0 ةئاعاعو ةهرذع تس

 فيلأت هيفو هل تادابز َر ضع دا 5 ةئايعسل و 0 0 50 فورت اثاب لاك نب ناواس

 00 انو 1 هلابر مس) دال ةيطل هب ردا قط. ىايسو كيقوذلا هاعن ىوانلل تيطلا |
 دق مهظعت 2 وح لك وعم و نيعيراو تت قولا هذلا كا نيد نيدلا

 | ميظعلا 00 ا عبر 5 ٠ 034 8 داىوبلا ا | ضاردا نم دهتملا مامالل عت ةالصلا ا

 ( ةنلاو /



 0 هه ءانلا عه

 7 نم حر م رمعلاو 7 لع: 1| ا نال لادا تانآ ددعل و دعت 0 ل مالكلا ب بترو ,لوسقلا

 ىفوتلا ىعلاملا جابلا ىمادنالا فلخ نب ناهلس دياولا ىبال 5: ميوعلاف ىراخملانع ىور

 ا حرفلاى ال 0 اهلاثماو برعلا 1 6 ليدعت م ةئامعكراو نيعيسو عبرا عى 0

 | ةيهث نا ىطاقلا ن 511 تلق ةئاعاناو نيس و تس +65 هن قوتملا قاهصالا نيسح نب ىلع

 لئابقلا رابخاىف فاصنالاو ليدعتلا روك ذملا جرفلاىباتاذاصم ءاعغا درس ىف هحراتف ركذ

 ىذابالكلا ىراخيلا مهاربا نيد ركيىبا ميشال 257 فوصتلا بهذ فرعت - اهاسناو

 هيفاولاقو اشملا هلأشب ىنتعا روبشم رصتخم باتك وهو ةئاقلُثو نينامث 88٠ ةنس ىفوثملا

 حرش 0 حورشهلو لا هئايربك بجتحلا هللد_هلا هلوا فوصتلا فىعامل فرعتلا الول
 ىقوصلا ةريدو فوصتلا قرط حرسذلاو نملاق فصو فرصتلا نس 5 فصملا ىلا

 مالسالا ج - حرش و 4 00 كفا تافصلاو ديح رالاق عاشملا مالك نع ل اب و

 ١ حرش ود و ا راو نيناعأو ىدحا م هك قولا ىورهلا ىراصن الاد نبهليادبع

 ىناشلا ىلودالا ىونوقلامث ىزيربتلا ليعامانب نيىلع نيدل'ءالع ىضاقلا حرشأو فيطا

 ىلع ةتلادج دعباما هلوا لوقلاب حست وهو ةثا_بمو نيسثدعو 30 ال؟9 دنس قوتملا

 0 نبليعاد أ ماهالا حرشو فوصتلا ل ها حالطضصا لع 1 هلاضفا ليز -ح

 ىنالقسعلا رح نن ىلع نب دج-ا لضفلا ىبا ظفاسلل نق جي ردتلا ىلع جير رعتلا قع 0

 | ةتايجست وا هر دع ىردا هل مكس فاول ىطويسدلا ركب ىبا ن ند رادبع ن.دلال الج

 فيرعت 120- روكذمار نبا ظفاعال ه5: دنسملالاجر عج نم ماهواب دحوالافبرعت ريت

 | ليصلا عماج نم هيف 500 ا تقر 000 .يدقتلاو يبست صئاقثلا ن ع لل

 ةئاماعأو ةرشع سج م١١ هند هرب ردن ”نم غ غرو فيلصتلاب نيسلدملا ءاعدأ درفا دقو ىب العال

 ند 2 تاسن اللاب كك ١ رعت 0 اًضا ىطوي دل لالعلل هد لالا باد 1 كر 0 0

 | لاح رلا ريه اشم ىلع سصتقا واسال كلا كدص الخ دف ةعمىر شالا ها رانيد# ندجان 320

 سييطلارازللا ندا نيدجال 3 1 خعراتلا مح - فد رهتلا م- بابل هاعم 3 هصاخ م

 2 مالا تاقيطي فيرعالا ا رمل خيرات وهو ةئاممثرا 5٠٠ ةنس ىقوتملا ىنبرفألا

 تاك وهو نيّسامو نيسج "ه٠ ا ىقوتللا ىمءلدالا قلاملا دجلا نب نءاكص ىخاقال أ

 نبيه نبدج-ا نيدلابابشل ه5 فيرشلا ملط معلا فييرعتلا - عفنلا ريثك محلا ريغص

 زيه ىذلا للدخل هلوا داع ةياك ييشاو نيعبراو عسل رئة 3 قوتملا ىبروعلا هللال اضِو

 | دوهعلا تاداعوؤ ىن كا تاداكملا بترىف لوالا ماسقا ةعيبس ىلع بتر ىلا بترلا ريداقم

 ل ارم ىف سداد سلا ةكلم لك قا طنق سماخلا تانامالا ٍدارلا ناعالا مف ىف تلال

 / لاق نكل فيرعتلا فرع هللاقبو هلا ةجاحلا وعدتام فانصاىف عبا_ىلا عالقلاو ديربلا



 هاو َةئاهعب 0-5 نيرا ال٠1 ةئس رولا ىناشلا ياسر ىواكتذ ا لاقيو وكت لا

 يلا حرشو 00 َّ 0 نيهست 5900 كهمدس ىقوتلا ارا اي ىيئاشلا

 : ا نيدلا قل ماهالخرسشو 3و[ يعيسو ميس ا7بتاب ةاس قولا ىفاشلا ىواتسدلا هللا يه نب ىلع

 نيرش ع ةنس قوتملا ديعلا قيقد ناب فورعملا ىطولق:لابهو نا ىلع نب لو نب لع |

 نينا نر 0 قولا ف 2 رّقملا ىريعلا رع نب مهارإا نيد !|ناهرب 3 حرشو هيا عبس و

7 
 حرش 21 فاصو هناعلا هيلع ع فصملاىلع | رك ىو اس . الأ لاق ةئامعسو نيثالثو

 ندلاف رش ىضاقلا حرشو اضيا هلم“ لو تايانملا ءانثا ىلا هيف لصو هناف فنصملا

 ةثاهعبسو نيثالثو نام الم ةنس قولا مودع ىرراشلا ن نب محر لادبع نب هللاؤيه

 نينا 07*"؟ 0 قاوتملا ى اك هل ريدلا رع كب 0 ند )ا|اباطقل هي ريعخ الإ ع 0 -

 | عبرا 785 ةنس ىفوالا شورطالا ن-_سالا نب دمت و ا هيلع هلو ةثاهعبسو نيرسثعو |
 ان7غو ةنس ىقوتملا ا وا ل نر بلح نب ناك نيدلارتخو ةئامجسو نيناغو

 بهاذلملا ىنعي 6 ةعبرالا ةم الا لاحر ةياورب ةعفنملا ليجعت ص ةئايعبسو نيثالثو عسل

 نيسجو نبدا 267 ةنسقوللا ىف د القسعلا رح نب ىلع نب دجا لضفلاى ا نيدلا باهش مثل ظ

 سعم ىبا مامالا شلل يأ ىلا دادعت زهد تأ" بادصالا ثيداحا دادعت يح ةئامامتو |

 001 اع ةالل هس قولا تانارقلاق مامالا ىريطلا .ديضلا د ابع”نن: عركل دبع.

 | ىبا نيدلا متل درطت_..م فورا ىلع فرطتسم رمعل 8 خويشلا دادعت دتحح ةئامعلراو |

 00 دل ل ةلاجلو ينالاو عش ه9ا/ ملاب قوتملا ويلا ىسنلا دم نب رع ضيخ ١
 هعي] رايكلا دادعت ]جع اش ن نوسخو ةئامس مهو |

 ع ليدعتلا ع 2

 لكلا ا لول كاأملا لخافو زاهألاو ليلا توافت ةيفك هنم فرغت [عاوق

 نم هدروا دقو ريخلاىبا ىلوملا مالك ىهتنا مظع علا اذه عفنو ءات_ثلاو فيصلايف اهتوافت
 جارؤتسال عوضوملا روت_بدلا ىف ةلهعتسملا تاليدعتلاوه هركذام لعلو ة-سدنهلالع عورف
 لهالا ىلع ىف الو علا اذهل لوادح 2 لاو مايالا ليدعت لودح هذو تلاد أ موقتلا

 0 هش رعت ان 0 موقالاو جز زلا لع لئاسم نم وهف ىعملا اذه هدارم ناك نا هنا |

 ىذلا ىعملاب ليدعتلا اماو بكا وكلا تاكرح ليدهتل لهعلا كلذ .ناف راهنلاو ليالا توافت |

 وه لاق ولو الع هنوك ن 2 اصوا كاي نم هدف عل | ١1و ةدسدتهلا تتك قرب ظ : 0

 هيجو هجو هل ناكل بالرط_سالاو باسملاب فرعي ميوقتلا لع لئا_-سم نم ةلكس»
 ةعلرمشلا ردصن فور ٠م دوعد هم ْن هللا دبع ةمراعلا لضافلل 7 مواأعلا ليدعت م

 قطن 1ا ىانارملا ىف لوالا نيع-ق ىلع هلءجةئاهعبسو نيعبرا و ع عاب تقود أ ىناحا ئراخلا

 لوقعاهيف ريحت ىتلا ثحابملا ضماوغ نع هيف تشكو احوز# اخ رد هح رد 3 : لكلا ف ىلاثلاو

 (لودتتا)



 قاف الاف ذ.ج راذا لاو> الا ىنعوا جراخاف ةماسقتلا لاو> الا ىلع كلذب لدتسلاو ةياثلا

 ىجيبطلا علا عورف ف هدرواو ريخاوبا هرك ذام اذه هورب اع راذن الا وا را هتعفنمو ا

 ا الآ ل والا نم لقتل د كدملا كلا رمال هيأ 0 7 كل علا نيب هيلا هنم فر عد كر وهو

 | ددصو تسل ىنكل نيدلاردص ننا لءف اذكو اهماسقاو ايؤرلا ةيعام اضيا هيف ركذو

 نحو ادد 0 ريبعتلا ىف هفنصملا دكا اما و نفغللا اذه اثم 2 نيم وهف كاد 0

 لع هاشاروا هريخ ادديلا لص وام اممم 0 ةعدارلا راثآلا زهد الاجا باتكلا بيئرت

 ب ريبع لأ ةزوحرا ا 2 5 5 لاياد لوصا 1 ا ع 5

 ىليدعلا 3 1-3 هحرشو ريما ردلا 8 0 ريبعتلا حاتطلا 0

 وه -- 0 نبا رببعلا 200-

 « "طيح م | 5 5
0-0 1 0 0-2 2 16 

 565 | -* ما 5501 9

 0 سويملا ريبعلا 620- همإإ ان كي

 37 ىرقملا نبا ريبعلا 0 د 00 نب ليعاع“ا ا

 - 6 نوطالفا رييعت يح مهني وطشرا

 ىسراف م قاطاششلا ريبعلا 0 ا س ونيلاح ريبعل 0 ع ظحاتخلا ريبعلا م

 سراوفلاىبال دئامعبسو نيتسو ثالث 750 دنسدفلاىه وقربالا كلما ماظن نب ليعاعما ىضاقلل ٠

 توقعت 0 رسمت كه 0 0 ىرداقلا ريبعل ع فورملا ىلع بترو عام هاك

 ف رك ذ ةئاقلثو نيعستو عبس "وال ةنس ةفيللا ىسابعلا دا هتلاب رداقلل هفلا ىرونيدلا

 ا ريعم نوع موسم تاقيظلا بحار رص راتخاؤ ريعم ةثام_-سجو كورد ةعيسم 0 نب ريعملا نا

 نئاب فورعملا دم نب دجا باه_كلل اهظن ىزلاب هتجرتو ةقبط ةرشع س+خ ىلع بترو
 نا ىلا سرو4) ضعب ىف تبيارو ةئاعا ءأو نيسجو ! رأ /6« 0 قوما ىلا هاشنب نع

 ْ فما ريبعتلا م ا ”ىومأملا ريبعل 1 .-- ىرداقلا د هللادبع ىبال ار لا ريبعتلا

 0 قونملا قيدزالا ىوزلا نيدلا سطق كب 5- ىلضافلا 2 --1 فرقا 3 ا

 ىدلا هللادحلا هلوا هكا دصاقم ةيالثو ةمدقم ىلع كاد وهو ةئاعامتو نينا و سج ا

 ْ ريبعت 225- كولسل الها ح الطصا ىلع ربع مث نيربعملا لوقا هيف ركذ خلا رقلا ىف ناقل رفا

 نيعستو ثالث 78 ةئس ىفوتملا ريعملا ىلتللا مانغ نب يح نب مهاربا رهاط ىبال هه خان ظ

 ردصوف دروا لا ما_بجالا ة>ار مونلا لعج ىذلا هللدْلا هلوا دلحم وهو ةئامتسو |

 موظنم ىسراف <: خان ريبعت ري فورا ىلع بتر مث ةلاقم ةرسشع عبرا ىف باتكلا |

 ةثاعامثو نيس نينثا م07 ةنساىوإلا نعاشلا ىرواستلا جاتش فورألا يك ال

 ٌ 1 ةيعفاشلا عورفلاىف ريج ولا رسصتغ ىف - ا حلا مالك يبعت ره تفةصو نوري 6 هل وا ٌ

 ىعفاشلا ىلصوملا سنوي نباب فورعملا د# نبا محراادبع رساقلاىبا نيدلاجات مامالا عل

 مش ةيعفالا نيب روهشم تر ار وهو ةراوساو نيه.سو ىدحا دارا 0 قوتلا ا

 زيزعلا دبع نب ليغا_ء*ا نب ركبىبا ماهالاحرسش اسهنم ةريثك حورش هلو ل هلك



 )1 باب كح اي

 دابعلاو داهزلا نيدلا ىماب ةيانع ةدش مهلنمم سانلا صاو ليقف بتارما تنبااو سانلا
 | صاوخ دزفلاف اداهز مهفنا اوعدا قد رفأل كف قرفلانيب ىعادتلا لصحو ةعدبلا ترهظمن

 | مساب ةلفغلا قراوطنع مبولق نوظفاملا ىلاعتو هناضس هللاعم مسفنا نوعارملا ةنسلا لها

 ىعنم لؤاو ىبتنا ةرجفلا نم نيتثاملا لبق وااكالا ءالؤرل مسالا اذه رهتشاو فوصتلا

 ءامكللا نم نيةارشال'ن امعاو ةئامو نيسح ١ ع قولا ىنبوصلا ريحت خاهوأ ىقوصلاب

 موه ذم فلا ام الا مهن هعنم نير خأتلا اصوصخ حالطصالا و بنرشملا و نييذ وصل اك نيب يالا

 ا عبط نم ىلع ىلا مه> الطصا نم حالطصالا ازه د>ؤ:نا دعبالو مالسالا ل له | بهذم

 ا اذه ق هانتناام اهنم ا ةروص ريغ كح نؤلا 0 َق ا 0 كك

 م همأن عرضت م 6 ف راخا وفر ةقر هلآ فا هلا 6 داك هلت رت ىلع ر هلا

 أ قولا مك هجاوخح ريعدلا ندلا لالح نا كس سغد ْن فدسوب ندلا نامل ئر

 : ديع نيد'ا لالخ 1-7 عنقتلا عم َّق علضتاا 0 ةئاماعو نيعسل و ىدحا "اا

 رمعلا عييضل د ةئابعسلو ةردع ىدحا هال هس قونملا نط ويشلا 0 ىنا 5 ند راا

 أ ح ورش نم قدبطت و ه4 تاب الان 5 هتار ركملا قدبطت م قيدملا ىدوم ىف ص م مايالاو

 ْ 35 رطن مح ني ءلاق 1 هم 7 زعلا ب راعت مح واولاىف 0 هل ةياقولا
0 

 | ثيدحلاق ةعفأ ولا تاق يدخل 1| ىو اه || رود كلا ىط ولا نيدلال الذ -_ كك ىروصتلاوف

 1 حس 8 دهم 53 نم كن

 امك ليوطت مح نيعلاىف 3 1 ىزعلا ىا 5 فيرصتلا حرس ى تبهيراطل 570>

 ميس 688 ةنس ىقوتلا ىتنخلا ىئسذلا دم نب رم نيدلا م ميشلل 8 رابخألا ليصحمل

 13 تور 3 ةيددعلا نيم 5

 انام 31 ا ةيوس ةيقك 5 كافر 50 ا بدن رت 1 ف رعت 00 وهو

 ةهباعرق نا اونو لاوحالا هيضتفي_ اعمح: كلذ رع نا عب رتلاوا ثيلتلاوا رود-لا ىلع

 ةداسلا نم نحرك ميتلاو رايغالا نع 4 اونضو محل اذه اوفخا العلا نإ الا ىلاعتو

 ضاواللا رارسا ىلع فقونف نا الا ننتلا ضعب نض نكل علا اذهىف فدنلصت ةيفرلا

 ىوحتلا ٍنيبح نب دمحل ت0 قدزرفلاو ريرج ضراعت زي ىنكالام را_ثعالا رراعتب |
 ىج نب نامع محفلاىبال 5 تقاعتلا 0 00 نيعبراو ,سج_ 558 ةنس قوتملا
 هه. ها 3 21 1 . 3 0

 ةقاقلت و :نيعشستو نينثا ١ *ه*/ دنس قواملا ىوتكلا

 (ع)

 ا كانتا اننا[ واع نوكتالو ءاددعألا اعاةرمضن و. مارملاب ارفط وك دملا ثسَرلا
 5 5 دا خا مر ا 00 الط 20

 ا اناامأ فوفصلا ةئيهو كه تمد 00 لاحرلا كل ادعاو فوؤفصلا دادعإ .نييعلو ادارفاو

 ١ ددعلا ع عورف نه هلعحو ريا وبا هرك ذام اذ ةهيفاح ا قال ةيددعلاو -_ِ_ٍف راا

 أ ولو ٌزاركلاو طلخا نه هذو ض اك ةيلوعلا ةمكللا عورفنم را 0 ا ردو



! 

 7 م هانا يس
 لو_صا نه لج هذه هلوا فيدل رص وهو روكذملا ىؤمتلا نج نب لامع عفلا

 ريذخا ولا لاق 3 هالو فورملاب فيرصضتلا لع 00 ةئادسوسو نيعب راو نينا 623 ةنع

 .ةلدالا ع 1غ هح اهيتكعم فور ل َى ّق هلي صفت ا ريس ٍء 6-3 رند هلعح دقو

 نب دج اني د# هللادبع ىلا نيدلا س مثل نك راكفالا ةيفصت عع 0 وهو ةثامعلرا

 ةتاععو 0 ملء ا قولا قناقلا ىزلا ني فور معلا لل

 6 فوصنلا ع 2

 روءالاو مهتاداعس جرادميف ىتاسنالا عونلان لالا لها قرت ةيفيك هه فرعي ع وها

 تاما-هملاو تاجردلا هذه نع ريمتلاماو ةيرسثبلا ةقاطلا ردّقب مهتاجرد ىف مها ةضراعلا

 ظافلا اهلعضوينان كم نسلم هلدن 200 ءالضف هلاذنع تئاالا اهلا لصنال كلا ىناعملا

 ُك ند تاموهوملاو ماه والاب كرد تالوقةعمللانا يكف ظافلالاب المع ريعانا ن ع او

 ) رع .٠ لقعلا روط ءارو روط هناف

 قفقورعم قحاب ل وخا الا دع هق رعإ س دل 0 فوصتلا ُّ

 فوفكمس عثلا ءوض دب شرافيكو 32 مهمل ل 50 هفرعل سيلو

 هقلمتما مولعلاق هناتك نم ىناثلا ف رطلا ل عح هناف ريما وبااما ونيدا |اردص نبا 5 رك دام اذهو

59 06) 

 | ىفوالا ىطساولا مماق نب مساق هحرشو اضيا روكذملا شيعي نبا هحرشو لا فيرصتلا |

 ٌ ىدادغيلا ىأز رشا ع نب ىلع سس هللا 3 كيه تاداعدلا واو 0 و نبرثعو لا 1

 | هام معلا اذه كافر ليو رهاظ هتاغو هعءوضومو صاوالا ند ءاعمالاوا فورا كلت

 ا علا اذه ىف ةروهمثم ىاط_كبلاو ىتويلا دا عشلا بتكو الع نوعبراو ةيئامثو

 | 5 ءةنش .دودح وتلا 'ئرضتلا باطلا ىلع نيد نيدحلاو ال يأ ندلا لوصف

 | اماو تاغللا لها مهف اهلا لصو ىتلا ىناعبال تعضوامنا تارابعلانال نكمت ريغف هقح وهاك

 ا كردينا نكعال نيقيلا نبعب نءاعينا هن اش ن هام كالذك ساوملاب كارد تاليعناو تايلايكلاب

 0 نااايس طن نا نود نايعلاب هيلا لوصولاق دم نا كالذ دنرب ند ىلع تحاولاف نبقيلا 0

 ١ فدكرةل ةفشاكملا مولع ىمع+ ةرمث اضيا رعلا اذهلو لاق رعلاب لمعلا ةر ئه ىلا ةيصخلاب
 | اهفرعالن ونكمل هديك اعلا نمنا مالسلا و. ةالصلا هءلعىبنلا لاقأك ةراشالا ريغ ةرابعلا اهنع'|

 | اسهل ةحودو ةءدقهى فرطلا اذه تترك ةرغلإ لها ه 6 اوقطناذاف ىلاعت هللا ءانعلاالا
 ١ تاكلهملاو تاداعلاو. تادابعلابعش عبرا اهلو نطابلا م الى ةحاودلا لاق ةركر

 | فوصتلا ركذي مل هن اكف ةرثلا ركذي ملو ىلازغال مولقلا هايحنا باتتك هيف صخلف تايوخلاو

 | م-ودهيلعىلاعت هللا لص هللالوسردعب نياسلانا اوذعا ىريشقلا مامالالاق هلهانيب د

 ا ةءاضفا الذا مالسلاو جاالصلاه يلع لودراذ.ص ىوس ع 8 يع 0 مهلضافا مسشب مل

 | فلتخا مثنيعب انلاب ةبايدكلا ب ص نم ىعم ا رضعلال ها مك ا ةياوصلا م هت وف



 ه7 باب هس ا

 ةفنصملا_ :ةكلانمو اراك دلع س و دوعسم عم لحر 0: كلا هر 1 | دوعا ىد مهأوق ىوصتلا

 قولا تيذالا 2 فلا دقد نب هللادبع نب نسملا دج-ا ىبا مامالل فرحت -

 ده فيرذلاو فرصتلا ه- تبعواف هيف عج ى ىذلا ةكعسو ناناعأو نينا نر هن

 ةئاقح 1٠١ ةنس ىفواملا ىطلبلا ىسيع نبنامع مقار

 0 ماظعالا ١ مسالا ف مصنلا مع 9

 أ

 الخس اان هه 5 هيلا لطرف علا اذهو 0 ريسفتلا ع عورف نم  ركافا 5 5 1

 نال داحآ نع هوس مالا اذه نيعي افذصت ا اوغت رمح مل اذهلو ءايلوالاو ءاسب الا

 تاوجمو ةدرفملا فياصتلا نمو ىهتنا مدآ نب ماظن عافتراو مللاعلا داسؤ هيقذا الكا لمعال

 ىونوقلا لدعا_ء*ا نب ىلع ندلا ءالع ملل --1 فوصتالا ْق فركب مح مهتما نم

 قفرعتلا ح ورد ند هنأ نظا هوا عبس و نررسّدعو عسل فع ع ىقوذملا ىلوصالا ىفاشلا

 سابع نب فلخ مساقلا ىبا جدال داع باطلاىف عي فيلاتلا نع زجحع نمل فيرصتلا رقينح

 ةبكرألا ةيودالاىف اهرثك ا ةلاقم ني الث ىلع هلعح ةئامعبر الاد قوتملا ىوارهزلا ىدلدتالا |

 ةشاقلإ رثك تاناوهو تاناتكلا قيرط لع"

 153 0 ع 0

 00000007 120 2 ادلا مزلك تادزتل ةتاذلا نضانعالا نع دبف هيف ثححن لع 2
 ةياصالا تاكهلاو اتالوادمو ىعونلا عضولاب ةعوضوملا تادرفملا ى' ماندالاو لالعالاك

 اهريهةيفيكو لالعالادعت و لالعالال يق تال:هلا ناسك ةيريبغلا تاكهلاو تادرفلل ةماعلا

 امهئئاعمو عراضملاو ىضاملا خيصك ةياكلا ”سيياقملاب ى ىلكلا هحولاىلء ةيلصالا اهتاكه نع

 للعلا مخ هيض غو هر وك ذل ةيثيلا نم ةصوصخلا خيصلا هعوضودو امهتالوادمو

 تامدقم هيدابهو تاهذلا كلتنه الخ نع رارخألا هتاغو و لا و الانم رك داق اهب كف

 لبق ناكو ىتزاملا ناهعوا فيرصتلا لع نودنم لواو برعلا لاممت“ا ميكتنم ةطينتسم

 اذهى هان ركذام 00 رتل ا بتكو ريا ونا هركذ وعلا رع اجردنم كلذ

 نيعبسو نينلا 8/6 ةنس قوتملاىوضلا هتلادبع نيد © ثامن فيرصت :- لحلا
 ةئاعسو نيناعث و ىدحإ 581 ةنس قولا ىوّدلا سابا نن ني. هحرمتو ةئاقحو

 ىفاكااىلع نب ب'اهولادبع نب مهاربا ىلاعملاىبا نيدلا نع 2: ىناجنزلا فارصت لح

 قاجركا ده نب ىلع ه5 فيرمشلا ديسلا فيرصت 25- نيعلا ف ىتآي ىزعلاب ف ورعملا
050 

 ع قزالا فرضت ب 00 ىمراف وهو ةئاعاعو ةرذع تس 61 0 قولا

 3 ه0 . 5 2 2 . 5 0 < كلا
 هح رسو نيتامو نيعيراو ناك 5 6 د و ىوحتلا 530- نب 0 ناعتوا مو

 جوز# حرشوهو ةئاغلثو نيعستو نينثا مو»+ ة'س ىفوتلا ئوكلا نح 1 وبا ع فلا

 نباب فورعملا ىلع نب شيعي جشلل ةيشاح هيلعو فذنصملا هامسو لا همن ىلع هللدحلا هلوا

 ىبال 2 ىواملا فيرصتلا رفح ةثاعض ونيعيراو ثالث 55 دنس ىقوآملا ىوكلا شيعي

 (مق)



 "ا هيض ءانلا جس

 ئوعتلاىدح رصلا دباءن دو نيدلالاجج شلل. 1 مالا ماكحاي عاعمالا فينثت 1ع

 م عاملا ماكحا حارب عامسالا فيلشلت 00 هثاعسو نيعوس و عبرا "ا ع قولا ىف أ

 تاونا ةثولثو ل لع م ودو نذؤملا ندا كلا 1 00 رداقلادبع يشل

 مامالا عو هيف 0 هلأ را ا ىططا نيذلا هدابع ع مالسو هليدحلا هلوا ةعاخو

 هبادآو هنتسو عابلا ضئارف لضفل عماج وهو ىلازغلا ذيل ىكلاملا ىبرعلانب ركبىبا ظفاملا
 ةنس قوما ىلطا عادلا دجحأ نرغ صف> ىبا نيداانءزل د عامسالا فيادت

 نكن لالخ ةلادسر م عذلد كاعد | معلا ف فيدل م ةئايعشت و نيثالثو تسال

 ىف مح مملاىف نأ م | عماو ا عج عديت وب جماجل لا فيششت 1 كَ وادم ا

 قسرإف سك القات ةما اود شت زيك ميلا ف ىنأي عورفلاف 4 عمجلا حرشيف معلا

 تالاقم ا بتر لبا عئانصلا رطاف د ىهواطلا نب نيد# نيداريصنل

 قزوشت ضع تانرطعلا و 'هعبارلا تازاغلالاف 0 زاخالاو ةيناثلا "”تافدعملا ف قلاوالا

 0 دحا_ىملا قيودت 120- ىلا_سكلا ريصت ىضاقلان هللا لضف مامالل <: نيهرملا
 و 5

 ىرباطلاهللاددع نيدجا بحلا ند ا 0 قتعلا تيبلا ىلا قيوثتلا

 : 95 قيلعتلانم ىبملا ىلا ةخ“ثىفو - < قرلعتلا لص 0 رض يفاسكلا 3
 ىف ناكرالا ديدشل ىوراو ب ناسا دييشل .[2200-: ىاب ىراخلل ميما | عماجلا تاقلعتم

 لاعفا وهو -ه© لاعفالا فيراصت 25- ىدقو ىئطويسال ناك ا عدا ناكمالا ىف سيل

 فيرامتىف رهدلا فيراصت لف- -هق' فيراصتلا فيراسصت 5- دقو ةبطوق نبا

 نينثا 7 ةنس ىفوتملا لصوملا م ردلانباب ف ويلا دم نيىلع نيدلا جانل 8: رجزاا
 نيفارعلا هكفف قنا ىتلحلا 0 ندع 6 راث ا 6 اهو ةئابعبسو نيتسسو

 عير رس عاب ىبال - ناعالا 2 - نيّتامو نيتسو تس 751 ةنس قوتملا
 6 ىواا مح 1-2 12- اضنا ىأي ه4 هيبنتلا م 1 2 ريا

 ةيكم قودلا ىتاحتلا ى ونسال نسل 0 نيدلاد مع م

 5 2 امتلأ ة الصأ 2 6 1 هم 1 اصملا مت 5 0 5 هس ليلعب هل 8 عويس ا

 ةئامعتستو 0 0 5 ا ىنوملا قطودناا ركبها نب 0 لاد.ع نيدلا لالخ

 6 تصارع و
 هعوضومودعو , 0000 اص 0 ,3أ ال نع نكل ةقيقح عيدب !اععاونان هاذهو

 م ةنمنوكي راشعالا اذهب وءافلبلا ن ءهتدرو ىتلا ةفسملا ناولعلا
 ههح ودتلاء 0 ع مامالا ف مه اف ماكتن م لوا ىاطسلا نجد رادع لاو ةرهاظ هتعفامو

 امهتسب نيتامهملا ءالاو ءارلاب حجرا ةرصبا تار كالذؤ ةمالكن مو دنع ىلاعت هللا ىكرو

 ىغل - رعملا نه نيثاملا دعب الا كلا 0 ىيوكت لعام ىب مدلا 1 طلاق فورالار ل

 ةلث مأ ٠ 0 هو ةعيدب 51 2 6 اذه 0 0 0 نوتلاو ارا جزا ةاريضبلا تارخ



 ا

 هه[ باب ود 8

 ىفاشلا ىدهفقالا فسوينب دامعلانب دج نيدلا بابش معشلل يأ دداسملا راوزل دصاقملا

 ءافث ىلع ةاقملا ةمكملاو بطلاىف عفانملا ليهست 1 ةئاعامتو نامث م١٠ مه: ةتس قوتللا

 هيدا هلوا.قرزالا ركبىبانب نجرلاديعنب مهاربا مشل هه ةجررلا باتكو ما_دجالا

 ننال طقللا نه اههلع دازو نيباستكلا نيذه نيب هيف ا هيف ركذ لا دادنالا نع ىلاعتملا

 تاقوالا لعىف تاقرللا ليدكس م هربغو ىدوسلا ةركالو ةعاسلا ءربو ىزوكلا

 ل.هشت م اناب نيسثعو ةسج ىلع رد وسلا عماجلاب تقوملا ىلع ْن ىقطسعم كر

 ىفاشلا ىدرواملا بيمح نيدهت نب ىلع ن.سطلاىبا مامالا محلا ه6 رفظلا لعتو رغنلا

 5 ماكحا ضماوغىلع فوقولاليهست رم دامب راو نيس 466 هع ا

 بست ريح ةئامعستو نيعستو عدت ههح ةنس هفلا ىعفاشلا ىوانملا فؤراادبع نيدلانب

 00 اعلا ىترحىف لوالا مادقا ةثالثىلع بتر ىيدبالا اشاب جامل ىرت 00
 لي 3 اتامالعو ضارمالا با.ساىف ثلاثلا 0 و هب ريالا ةيذغالا ف ىلا لا

 لد ىدبكل هيإ بك اوكلا تارييشت ردح ىنأي ه5 تاراشالا فئاطل حرش

 52٠6 ةنم قوتملا تبتاكلا ديا ن هللا دبع لدهعلاىبال هه هناشنلا ضح باوباو لوصف

 ريخخا وبا ىلوملا هركذ * هتاراعتساو نآرقلا هيبشتاع © نيعبراو تس ليقو نيّحامو نيعبرا

 ثحايه نءاذا وهف ىهتنا ةعالبلا عاونا فرشانه عون هيب-ثتلا لاقو ريسفنلالع عورفّنم

 نيعبراوعب را 745 ةنس ىفوتملا ىناكرلا نات ن :يدجعال عتأ هيثنلا اع

 ناكرالا ديدشت ري فاقلاىف ىت 1 هي ناكمالا ردقدرى ناهذالا دي خشن 12و ةراهعبشو

 ا | ركيىبا نب نوح رادع نيدلا لالح عرقا هع ناك ام عدلا نامل ردن ند

 ضنا املو انحالآىف ىلازغلا مامالا مالكنموهو ةئامعست و" ةرسشءىدخا و11 -ةنس واللا

 000 ناكرالا ميدمت هاعسو هيلع ادر ىجاقبلا فنصمن د ه ىااقبلا هيلع

 ِي حيسنللا عَ 3

 مالثعلاو فيراضغلاو باصعالاو قورعلان * نه اهدنراو ندم | 3 زجا 20 ع 1 مم وه

 ِءللاو
 ةدافلاو ضرغلاو ناسنالا ندب ءاضعا هعوض ومو وصعل 3 لاو>ان م كلذ ريغو 6

 عراولا مامالاو م نبا فيلصتن 2 الو ل نا ه ع حرشتلا بتكو : 6 نهال ّط

 0 تف نم 1و ريكا ونا هر ا و ١ تالا اذهىف عفان رك ماههلا نال 0

 هيلع ماها نبا اهأرتدقو ةعاج نءال ىهاماو مامهلانءال تيل ةروكذملاةلاسرلاو ىعيبطل

 ند اق عدوأ امو اهدّضت 2ك ناودملا انما ليصا_فت طع وهو ن دلاردص نا 0

 ةقرعمف نيدع وهف حيرشلاو ةئمهلا فرعي مل ند لدق اذهلو ةردقلا امك ةرطقلا 3-3 اك

 ةإة:-ا فيئاصتلا نه هيفام ىوس رزعلا اذه نايدب ةلدكم :باظلا كعك نثك ]و ىمنا ىلاعت هلأ

 عورفل ةلاىؤ 1 2 عاجألا لكاس . عامسالا فيلشت م 7 م ,هلاىق حي سشنل م ةروصملا

 ةقايعست ودعت ى ٍءدحا 41١ ةنست ىقوالا ىطويسلا ركي ىلا نبنجحرلادبع نندلا لالج- ميشلل
 ا ل سس ل ل ل سل ل 22 ل ل ل ريب ل

 لا



 "لمه ا ءاثلا --

 ل 4 0 ب 0 ذو هحرتفو ا 0 ا ةبلطلا ضعب ا رذ هعم روصتسإ هنا

 ىم- اههدحا نارا ناحرشش هل تلق كارفلا قيلعت هاهعو هاش رفظم ناطلسلان. هاش دجا

 3 حرش اههئاثو ايا روكذملا حرسشلاكلوقا لاقب وهو رنصمي هفلا ةيرصملا حرش

 ىفو::١ ىبلملا نيعلاب ريعشلاف سوي نبدج-ا نيدلا باش معلا حرشو ءافلا فر>ىلا لصو

 ىلعنب مساق نب نذل ىلع 3 ١ نيدلار 3 جلا حرشو "ةيايكسر نيمجو تا

 قيفوتلا ىلع هتيد+لا هلوا ةئاممبسو نيعيراو عست /4ةةنس ىنوآملا ىرصملا ىعلاملا ىدارملا

 75 ةنس ىفواملا ىوتتلا ىرصصملا ليقعنب نجرلادبع نب هللادبع حّشلا حرشو حلا هدجل

 جاور جرت وهو اراه هتكلمدقو مايوه كلا ميمو كعامل هاعمو 4ك و نيدسو عسلا 5 [معيس

 قو رز سح ندجا ن مد هللاديع ىل 1 همس و ع 0 ع ىلاعت هللادج 3 ءاامأ هلوا

 ا ةمادق ند نيك نيكل حرشو 2102 نيناك و ىدحا الما 2 5 قود ف ام الا

 ىباعمتاشقانم هيف هلو ن.داعىف وهو هاو نيعبرا و عبرا 7 0 قولا ىسدقملا

 ىجاسا| ىناه زءاب ف ور ملا ىلع نب 1. عحرضشوت ينل ا”اقودح رشف فاصملا ىلء هذ ريءااهف نايح

 ىودعلا ىلص وما ليرالا ىلع نيد حرشو داى ةيشلاو نيثالثو تداول مع ها قوثملا

 نبا 00 نيس .ح نب ىل ع نيدلا ءالع حرشو ا نيثالثو تس 50 دلو ىذلا

 د سارعلا ىبا حرشو ةئايعتسو ننجح و سجل ال06 ةئاس قوتملا ىلص وللا 3 ةنوع 2 يشلا

 هللادبعىفا :فيرشلا حرسدبو ةثيعبسو نيج اله. ةتس قولا ىوحلا ىركسلادعد نأ

 ىلع لن دقت 0 ةثاهعيمو نيتس ال٠١1 ةنس ىقوتملا ىتبدلا ىنساألا دغ نبدجانب دع

 ةثاممبسو نيت_سو ثالث ال0 ةهنس ىقوتملا شاقئلازب ىلع نيد ةماماىبا حرشو ليه: ا

 ةئاهعبسو نيعب_مو ىدحا لالا, ةنبس ىفوتلا ىوتلا قلاملا د2 نب نسح نيد حرتتو
 ةئاهعيسو نيعيسو تس الال» دنس ىقوتملا ىباتعلا ىعصالا دخن. دجا سابعلاىبا حرمشو

 ملو ةكايعيس و نيءيسو عرض ةئس قوتملا 0 نيسلحا نيد# نيدلا داع حرشو

 دنس قولا ىلطا شيلا وطاح هقول لجانب نت ندع ا دع ا
 نايح ىبا تاضاسء ا 2 ا دوج ةعاو هماقىلا برق ةئايعبدو نيعيسو نامت الالى

 ىلو ةئامامو ىدحا م١١ دنس ىقوتملا رد ل ىريبزلا دغ نيدجا بابشلا حرشو

 هاش قوتملا ىكلاملا ىراصتالا ىدابعلا ىدعسلا دجا نب ماقتل ا ىبا نب رداقلا دبع حرش وهلم“

 ىفوتملا ىكلاملا نب د رسايىبانيدلا سعت ح رش وهلم“ 1 وليبسا ديا دههاع# وةئافاعو نب ستعمل ٠

 ىفنوتملا ىلغادج ا نيد نيدلالالج حسشهداوفلا بالج هاعم وةئاعامث و نيعب راو عب را,5 4ةنس

 نايح ىتا عم شان ني دلع ىفىداهلا دبع نب دج |نتدحح شو هل هب مل وةئاعامث ونيتسو عبرا 74 ةنس

 حرشو تاقبطلا ىفىطويسلاهرك ذقباسلاة هاد نبا وه هنالرركم وه تلق فنصملا ىلع هتاضارعا ىف

 تاهشا ليست ماظن و عا عسل و نيث الث وثالث ه+متنس قوتملا ى وحلا ىلخا ل اله نب ىلعنب ا

 نيسملا :لييشتلا ةسضتخعو ةئاماثو ناردع م٠ ةنس قولا ىتفدلا در اا
 ليرست 3- ةئاماعثو ةرسثع عسن م19 ةنس ىفوتملا ةعاج نب ركب ىبا نيد .نيدلاّرعل نيناوَلاب



 هيك باب يمد "1

 فلاو نيس و عبس ٠67 5 00 لادا ندع 0 زجشا سانلا

 نيدلاردص نيدلالا_ج- نبا كزملا درع يشل هيَ ضورعلا !ء ىلا ضورعلا ليبست 0

 ىلع ىلاعت هللدلا هلوا مدتخم فلاو نيثالثو عيب ٠١7 2 ىقوالا نيدلاماصع نبا

 قيرط ليبست رظ»- ىنأي ىك.غولالا ميزلا لولحم وه 7 ىملا_صلا ليهست ن- خلا

 دئاوفلا ليست ردح لاف نا د :لودصلا عماج ىلع هيا تيدا لا لو كلا

 ناب فورعملا هللادبع 0 هللادبع ىلا نيدلا لا ج معشلل وهلاىف 2 دصاقملا ليمكتو

 ادماحهلوا داحم وهو ةئا_ةمو نيعبسو نينثا ١ 2 قوتملا ىوذدتلا ايلا ىئاطلا كالام

 اى رق وعلا لئاجدل عماج باتك وهو كاوفلاب جاهلا هتعو2 نم هصخل لا نيملاعابر هلل

 اهنم احورشهل اوفنصف هناشب العلا ىنتعا كلذلو هدعاوقو هلئاسمنم ةلئسم هركذ توفال

 بابشلا هذيل" دنع العاكن اكو هلك هلا لاش لعفلا رداصم بابىلا هيف لصو فنصملا حرش

 هذ>اف ملات ةفيظولا هنع تحرخ امله هناكم هنوسلخ ىلا نظ فنصملا تامالك ىررءاكشلا

 هدلوهلكمت اهلهازبب اموذعح سثاا قبو قثمد .لهاىلع ابضغ نِعلا ىلادجوتو هعم حرسشلا

 هلكو باتكلا رخآىلا رداصملا نه ةئاقحو نينامثو تس 585 ةنس ىفوتملا دمت نيدلاردب

 ندو ةتايعبس و نيع-ستو عبرا /95 ةلس قوتملا ىدفصلا كانب ليل> ندلاح الص اضيا

 ىوتملا ىسلدنالا نايح نب فسوب نند# نايح ىبا نيدلاريثا ةمالعلا عشلا حرش حورشلا

 21 ادور ءدلو ةامكتو فنصملا حرش هيفا ضخ هاهو نيعيراو سونا 46 هنن

 5ر2 وهو ليختلاو لردلا هام لصالا لع رخآ حرش هلو ليرستلا حرش نم ىصقلملا

 مث فنصللا ىلع تاضارنعا هيف دروا حلا عارتخالا فيري درفنملا هللدجلا هلوا تاداحموف

 لالدتسالا فنصلا اذه رثك ١ دق هلوق هدرواام ةلح نمو هفاشتراىف حرشلا اذه ماكحا درح

 نيمدقالا نه ادحا تيارامو برعلا ناساىف ةءلكلا دعاوقلا تابثاىلع ثيداحالاىف عقوامب

 لو_رلا ظفل كلذنا مهقوثو مدل كلذ اوكرت اماو هريغ ةقيرطلا هذه كلس نيرخأتملاو

 كلذو ةيلكلا دعاوقلا تايئاىف نآرقلا ىرحم ىرطل كلذ اوةثو ولذا مالسلاو ةالصلا هيلع

 نر صوار اعل انيمك .نحلا عقو هنا ىناثلاو ىنعملاب لقنلا | هزوج ةاورلا نا امه دحا نبىمال

 ةعاجج نب نيدلاردب ىخاقلا انل لاقدقو عبطظلاب برع ريغ اوناك ةاورلانم اريثك نال ثيدحلا

 نه هيف عقوو مجاعالا نع ةياور تيدحلا اذه ىئد. ساب هل تلق كلام نبان دخان م نكو

 حستاهنمو ىهتلا 'ىثب بحيإف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ظظفانم سيل هنا لعبام مهتاور

 نيمس ونا 00 0 قوتملا ىلهن ا ىودلاب ها م م نت فس 00 هللادب ع ندلال ااه ةّمراعلا

 اذه ريغ هلو ليك لاول كل ناكل ليصفتلاو لا 20 تادلخ ةدعقىف و هو هنا 8 0 ا

 | لوادت»ج وز عت 29 ىيمامدلا ل نبدي نيدلارد ةمرلعلا حرش وهيلع ىثاو>ةدع ا

 م١٠ هند نابعش رخاواىف مدقامل هنا ركذ لا لام آلا تهجوتام من ىلع دمحت كايا مهللأ هلوا |

 قفتاو فرغيال الوهم باتكلا اذه ابفدجو دنهلا ةريضاح نم ةتابنكىلا ةئامئاككو نيرمثع

 ( هنا )



 ع م ءاتنا ا

 حست ىف كيد م 0 نأ سودرفلا دنس نم سصتع سر كيدتسلا ع

 دع ندجعا نقلا تابخ جل مه ديحوتلا نابىف ديدن ل ابرق ىتأي 0

 تانثاكلا عيح عربخم هللدلا هلوافاااو نيعبراو عبرا ٠١:6 ةئاس قوتل |ئراصتالا 1 دغلا

 ٍ لاق "نر ل تك ا هر

 دحاو هلاىلع لدت * ةيآدل 'ئث لكفو

 ىدحا ال١1 دنس ىقوتملا ىنلا ىناهنصلا ىلع نيزيس> نيدلا ماسح ةمالعلل م ديدست ع

 2 ةعا ددعتىف رظانلا م رسمت 125-  هركذ راملا ديهتلا حرشوه تاق ةئامجبمو ةرسقع

 ةئامعبسو نيسجو تس اله ةنس ىفوالا ىكلا ىفاكلادبغ نيىلع نيدلا قت شلل 0
 007تتتبببجُججُجِجََُْؤج|ُ|ُ| - -- -

 0 هموسر لا د 1 0 00 1 ميظسلا ىلإ هواك ىلعت همك فرع ع وه

 برشداكي ادد ريدع معلا اذه روصلو طخخاىلا ةرادلا نع رايذدلا كلت لقن ةيفيكو ركل

 ىهتاروصتلا اع لدم 40 ردعداو نداتلا هالوتام اريثك دييلاب اهلع ن ٠..كل ةداعلا قرد ند

 سده ىوعدو هك ع عورف نم وذ 8 ةنهلا مع عورف 5 هلعح دقو ريطاونا ه 1

 لا 0 نمو هس مع سرامع مللندىلا ةيسلاب وهلب هقالطا ىلع تدسد 0

 ا لا قوريبالباعيتساو ك انرفاللماكلاو س ورزطبل ةركلا مجبطم باتك هيف

 نيرمهاربا ملل ةلاسر -«ه ىب نع نب ريفكتىف ىغلاةيفست قمح نيدلاىقتل مجيطسنلا دءاوقىف

 ىلع اليذ هلعحو ىطويسلا ىلع هيف در ةئا عسل نيسج و نينثا 462 0 قس ى اكاد

 م طهالا نيكست م ا تاالاضلا مت 3 ةلمعج ىذلا هند هلوا ضصوعفلا ل هقلعأم

 ىك 2 نبدلا ب ارمشا 1 نيذبلا تو سر .ا هيلس ست ع ىلا :هلا 1 هلاسر

 ندعم و رطاوأخا ل ع ةرايعيسو نيمرس و تس ابك 0 قولا ىف كح العلا ةلحن

 هن نب ركبىبا عشلل 7 ةيربلاريخ دك تافوب هيكزلا سوفنلا ةيلست 00 ع رهاولا

 طايتعالاو ىلستلا ردح حلا اتح ءانفلا ل عج ىذلا هللدلا هل وا رص ئالطسلا تبخل
 هدروا ىطايمدلا 5 نمؤااديع نيدلاف رش اظفاصلل 5 طارفالا ن م مدهتنم باوث

 ةيزرلا نع ىلستلا اح ةثامعبسو تسال "٠ ةهنس ةرهاقلاب 1 ها 0 نوتملاو هدانساب

 ىناسلتلا 00 010 هللاد.ء ىبا مامالل 8: هنربلا ىراب ءا_ضرب لبعلاو

 نسا ىبا جشلل هبي ربكتلاو رمعلا لها ماكحا نم هلالاءاضق ىلع ربصتلاو ىلستلا :-ءزجىف

 اهلوا ةلاشر ةتائسو نسيت تس 013: ودلا يدلل لدا ىبرغملا هللادبع نب ىلع

 دم ىبا ميسا 1-3 تازد>الا 4 0 1 1 باح ريغب هر تأ ب ,ءاصلا قوم تدخلا
00-2 

 نب دلال ال> 0 - طم عسسل ود عع ١ م5 يشل م ىسبقلا شوج بلاط ىبا نبىد
7 

 ةيوسلا 0 5 100 1و ةرءذع 00 ه١ ةننس قودلا ئطوتلا ا ن. ند راادبع

 نمت تقال راداع "نب انتاالا همك للا لكسر كلي 1 51 قاطائلا هحوتلا



 )1 باب اع كي

 وهو ةئامسو عبس هءال ةنس ىفوالا ىعفاشلا دجلا نب دي مالسالا رظث ركيىبا مامالل
 ©٠٠١5 هك ذل ىلدع ميشا م واظذه ىكر م [ تايغرت ] يي اادان اعورف نوعي داحم

 ْن دححأ نب ل م ل واملا ةيعالا 0 ةملء_ضفلافر 35 م فلا و نيمسدعو نينثا

 7 ىلسعلا ق.فصت ىف لس الا ق.قرت وح لكي | عبس 2 سدعو نينثا ١8 2 * قل ىو ا ناو هدر

 رصتعوهو ةئاعاعأو تدمع د م١ 3_ ىقوتملا ىداباز وريفلا تاوقتعل كب لش نيدلادجي

 ليالا, ىف للا ةيفيك ىف راربالا لزانمىلا ىقزلا ّره#- ىلعغملا نب دمحل -ت] ضيقرت

 اى كيم توا بينطلا دن مدجحأ رةعج ىبال 7 هود سك ا 1 راملاو

 لع ىف هنايب نايقو (فورطلا طئادب .لاكخا ئه ه4 لاكشالا تكرت ع #8 ةئاقلو نيتس

 0 ٍ 0 ةلاصكلا ىف هه نيعلا بدكرت ا- طارق. 6 ناس اسنالا بيكرت 8و طلخا

 20 0 رفصلاو و داودلا ند دادملا 2 2 هو ثدحعل 0 وهو 3 دادملا

 6 لبق نه هنأ قالو ىعبطلا معلا ع 0 هانا ةيعشلاق ريخلاو هنأ هر 5 ناولخا

 در غلبلالاو اع هلم دعبال ىنزح ىعانص ندع هن دادملا و سالم رقلا عييضت و 1

 ناب فورعلملا ىلخا مهار ان 10 م 5 ١ ىاتلا 2 رت ق رع هدور . عع فو

 بيذهتىفحاور ا حور 5 هدو حى الا ىلع هع شل ق ىد وزقلا هللأ قر درو كلا دسار 0

 ىزيرتادو# نيدلا يكل بطلا 5: جاورالا يور 15- ىنأي ىرهوجلل هه حاصلا
 ىئيواعلا دج ند 2 هدموظملد بطلا ب 2 اورالا حور مح اضر ويظن هلو

 قايرت ]جح 8 بوغلا فئاطلب بولقلا م ورت *- نيناوق ةعبرا ىلع ةيقشم ىدنوتلا

 نيدلا قت 530 اظفا_ع 0 م نيبلا 0 مح بتاكلا رفعح نب ةمادق - رفلا ىبذ 2 | ركفلا

 هيفحرش ههعي] قاتعسالا لهال قايرت ريح ىطساولا نسحلادبع نب 00 0 1

 باتكلا لز٠ هلل دما هلوا ثيدح ىلكح ىف دب ىع ةعطق عم ىباجلل نيعبرالا ثيدح

 حاورالاة كرت 1 ىعئاشلا ةرع”ن. د هللا دبعىبال عي سردالا ق عزون نأ 1 م

 ثالثو ةمدق:ىلع اهتر هنكل اهئاؤدىل» فنامل ةيلمعلا ةمكملا ىف 2 حالفالا عناومنع

 را الاو تان لا ند تذدعدنساو 2 مالك د كلا ا-_هفا وه لاو ةءاحو ته

 هي كناالللىل !| انين لاسراىف كءارالانييزت تؤ ىتوطلا دحن. دج نيدلاريصن ذاتساىلا

 ةئاهعسلو ةرشءع ىدحا 911 ةنس ىقوالا ىطويلا ركبىبا نه نجلا دع نيدلالالخل

 ه5 ةعاج نبا تايءاست ]دحر 5 كما ىط و يسال هه كلام مامالا بقانع كلاما نبيا مح

 دم رفعجو ا اهجرخ ىلا نوءبرالا ىهو ده ردبلانبا ززءلادبع نيدلاْنع ىذامتلا وهو

 نبا تابعا زف ةئامعبسو نيعست الو. دنس ىقوتملا ىبرلا كيوكلا نت فيلعالادبع ن نءا

 7ك ةةسؤوتملا ىكملا ىربطلاد# نب مهاربا 5 نيدلا ىضر تايعاست 2- هه ةفرع

 هك له كباقعلا 3 0 َح رشق دعاوقلا كلذ سل نس دراك ىسو نيرمشعو نينثا

 عد
١ 



 "1 سم ءاعلا وح ما
 0مم يللا 2 ا ت0 1 ل 0 0 ا ا م تخت ذ ذ ذ ز ز ز ز ز | 1 1 1 1 1[ <[ 1 +[ 1[+12 100-000 3

 علا ني سح نب هللا دمع اقبلاىال 1 وعلاف فرص رث ع 20 نيثالثو نينتثا

 اهلوا ةلاسر هن لامكلاو علا ليصحت ىلا لافطالا بيغرت 1: ىتأي 4 ةيادهلا لئاوا

 نيدلا نع مثل ه2 ماشلا اسف مالسالال ها برعرت 2 - لا 5 ةيادهلا لز'ا ىذلا هللدحلا

 عماسلا بيغرت زو ةئاقسو نيس ه0 ةنس ىفوألا ئئقاشلا مالسلاد رع نزيرقلا دبع
 2 دلو ىلا ىفاشلا مال_سلادبع ندجا تاوشال هج عفاش رح ىلع ةالصلاىق

 ديك ةالصلا بيغ ر 1282 ةئايعسلو قيتالكو ردنا ةسو 1 قارة راو عبس
 ص رفىلوالا ماسقا لذ *: نكد با 3 وكن 0 هدعج دها: زا دجا ندم - راذ

 مامالل و 5 ” ةراضإا تيعرت ع 0 ضقاوت 00 ثلاثلاو ةراهطلا ْ كعأا ةالصلا

 0 ىعفاشلا نزلا يحنب ليعا | مهاراىبال ع رقلا سلغرت 2 9 دجا

 ىلاقبلا مسالا ىلا نب . دع لضفلاىنال 5 معلا تيعرت امو اكو 0 ءىع دنس

 كب سح نب د ريد نب مرد معلا رصتخم 6 نبيل نيلعتملا ن بيغرب 25+ هلاذوو ةركذ ع ىناحا

 ل2كلاو معلا ىلا ساسنلا تع يل هعج ا نارقلا رع ىذلا هللدلا هلوا اظعاولا ىنورطسقلا

 رعتملا لضفىف ثلاثلا لعلا لضفىف ىناثلا تايداقتءالاىف لوالا بلاطم ةسشع ىلع بترو

 دحلاىف عبا_للا لكوتلاف سداسلا قي_سلا ةيادنىف سماخلا ذات -الاو رعلا ر ,اتخاىف عبارلا

 بيغرت 1+ رمعلاو قزرلا ف ديزباهف سثاعلانايسنلاو ظفملاث روبادف عساتلا عرولا ىف نهاثلا
0 

 7 قولا قردتلا ىوقلادب دع ميظعلاىبا نيدلا كر اظفاخلا مامالا مثلا :© تبرهرت 1

 ركذ لا ديءملا ءئدبملا هللدلا هلوا ندلحتىف رييك باتك وهو ةئاتسو نيستو تس 61

 سيهزلاو بيغرلاق احرص در وام ىلع ارمصتقم تفك هريع ىف قرفتاا اب واح هقلا دنا

 ا ةعل راآلا نك-سلاو نم هي باعصا نم هاورنهىلا هوزعإ ترداا ا

 ااب" هيف فاتخملا ىوارال هدرقاو هقعضوا هنسحو هدانسا ةعصولا راثا مث ديئاساا ضعبو

 ىلع اياتك نيرسثعو ةلكيح قف تداخل رك ذو فو رح | ىلع ابنا مهركذ تاندكلا رخاآىف

 ىفوذملا ىنالقسعلا رجنب ىلع نيدجا لضفلاوبا نيدلابارش ظفاحلا هصخخ مث ميباصملا بيترت
 يىجاتلا ده نب ميهاربا نيدلاناهربل هقب لك لصالا ىلعو ةئافافوأ نيسحو 9 نيا م

 م.١اقلا ىلا ةنسلاماوقمامالا شلل هدي بيهرتوبيغرت ] 2_1 ةءاىعسل ةه.6 ةنسؤوتملا قشمدلا

 مدقت نكن اضبا هيف 10 ىهتنا عولا زيوعلا ثيداحالا نو هيفام أ 502 تبرتصاو

 عوضوأا ركذ مهنه اريثكناىتح بيهزلاو بيغرلانم عاوناىف لهاستلا اوغاسا ءالعلا نم

 نب ديج هءوكز ناالو يبدل ىد ود 00 4 6 بيعرت رج هلاح ىلع اوه مو

 )0 (عد)
 1 ل ا -



 0 و

 هي باب قم 01

 ىيقملالا امص ن دلل عد ل < ىيقلبلال الآ ةج رت 2 -رو < داارعجارسملاهدج راعشا هف

 دجانا 32 رفاطأاى ال 2 ا لسا هج 0 : جي كن ”اعام و نيدسو عبرا 206 عا ىقوتملا

 ةجرت 125- روكذملا ظفاحلا رارخايف ءزج وهو ةئامسجو عبس 0017 ةنس 0
 ة11ةنس ىفوتملا ىطورسلا ركبىبانب نه زئادبع نيدلا لالح مشلل هيأ ىن.قلبلاو ىووتلا

 ٌ ىطصم نب د ىل وللا هه تانلد | 2 27 : تاقرو ع را ا ةئايعسلو ةرسد 5

 أ اضيا ةلاسر هيف متاغلا كرو و ةدرقم ةلا_سروهو كحأا ٠ لبن 0 ىقوذملا ىناا قىاولا ٌ

 | رنهشلا هللا دبع نب دمت نيدلا نسعش ظفاملا 2 7 مجباسنلا ةالص ثيدال مج رع

 ْ 4 ةفينح ىباب هذه حجر رم> ةئاماث و نيعبراو نينثا م.” ةنس قوتملا نيدلا سدا ناب

 موبب و ىقوتملا 0 ىدهد نب ىد نب 5 هللا دمع قل مالسالا نكر مامال محتال

 عدبلان و ةىصعلا تك انا مهالا هلوا 1 ىرودقلا هيلع هقعن ةئاقلت و نيمستو 0

 رهاقلا درع روصنم ىبا عْشللو نونلا ىف ىتأي لكا عشال ةفيراثلا تكتلا هيفو خلا لادلاو

 ا تاتكدرىفباتك 5 مجلااو نرذعو عسل 189 0 قوتملا ىعفاشلا ىدادغيلا رهاط نا

 ا عزشنلاو هأ سل ءاعدا نع همالك لحمل امهم دحاو لكو حالصلانا لاق ىتاج را

 ىاق وار عىبا”نب نسا ىال ع اة ناؤلاو عحرلا 6-1 6-5 هانئا رشا مهوعم هل ريل

 'ريج زرت وح 7 نانبلاو ىلاعملاف نو.علا ريجرت رقيحح ىف د, عك مجولتلا ىلع 2 0-6

 لها نه ةيزملاو لضقفلا ىودا ما.قلاب مارك الاىف صيخزلا 0-0 ميلاف أ ها | حايصملا

 تساكا/1 ةنس ىفواملا ىقفاثلا ىووالا فرش نب يدع ندلا ى#م مامالل هه مالسالا

 و يس 9 لي هس 0

 يه« لسا رع
 لاوحا هيف رك 9 0 0-50 كلذو ىلإ ,>-ح ىقارط اال ءاعنالا ع عورفن م

 نمو ةفئاط لكا دك الملا ةصاخلاتاح الط دالا وبدالاثت يح ندديلاب وةكملاو ب ودكملاوايناكلا

 ىلاعت وهناك هتيامادا ما وش تا ردؤمالءاعدلا نعذزا زاررحالا لئمرتحالا < ىتلاتارابعلاث يح .

 كلذلاثءاو ةعاسلامايقىلا مهاوقك مايقلا ظفا ركذنعو تملا وا را غد ناكل اعسار>

 هلا ما ر ودا ايدو ةهد اهانك | هندايمو لع اجمل رهاظ هض ع وهتاغو هعوضومو

 هه معشر اهو ءاثزالا اعف رود تك تدك 2 هو ةلمعلا 00 دادت-ا هلو

 ااا ني ردعو ناكر هكدا قولا قلاملا ةوارظلا نيد نب نا_ولشل و لاو

 1-3 ةياقولا 2 ةياعل ند جا ب هبونيس كانك تمدد“ رصتغع وهو

 ىناذ دلاىعس !| ىلعنب باهولادبع نيدلا جات مامالل هت شرت - [ 26 ىنذلا ندا

 00 أي ا |[ ىلا 00 عيص - 3ك يعيس و نيوددس و 0 ىدحا ااأ ا قو ا

 - < 0 تح حم بح حج حم

 7 1 ا
 أ 0 00 5 ا قوتملا ىن ةلبلار ر*نإ هك نبدا نردلا 15



 4 مد ءانلا جس
 - ا

 دقو 5 ا 2 حاب الا حاورالا ت تلحاذاذ او رالك قاتلا لاا 2 الاكس لاح رانا اولاقو

 ترفظ لاسر رايكلا ضعي هيف فزصدقو روصو ىباعتلا ب:سح ر 0 05 3 هللاىرحا

 راوناو ةينانر فراعمللا هاراسشاو هرادعإ لاى ةمركملا ةكع ةملظن دإ هش رت ذا ة داع كا

 هذه سوفنلا قثعتل بيبشتلاو لزغلا ناسلب كلذنع ةرارعلا لعجو ةيناحور رارسساو ديه

 د ىبا هيحاص لاؤس هحرش بيس نا رك ذو اهلا ءاغصالاىلا ىعودلا رفوف تارابعلا

 ل 1 يا عب ربشىف حرسش'انم هغرف 0 بلت ىضاقلا ميدعلانب مس.اقلاوبا

 هيف عج نعا_كلا جرفل ىمراذ ه4 ةغالبلا ناجرت ز-ح ىارسقا ةندمب ةئاق*و ةرمثع

 2 عما_جلاىف 0 0 -- 0 7 0 - 00 ةيعيدملا عئاتصلا ا

 كل 1 1 ناجرت . ا 1 10 انا 3 00 عسل معقب 3 قوتملا

 قوتلا ىن يقل لا 1 نير 3 نب دلا 6 0 6 ناعالا تعش ناجرت © تود ىو اعلا ىئهملا ا

 0-1 ةغالا ىف حاوصلا ناج ور ع ا وهالا هلاال دج اهنيادل وا ىواش |١ ةئامام وسج 6

 داع 00 و دوادنب ةرصصن ن.ىلع مشل عم ةغالا ناج- رت اح تادلحم سى رك وو أ

 ورااو لاعفالاو ءاع*الا عج 0 ءلاو ةحاصقلاب ترعلا ن را هبل لضف ىدلاهثب دخلا هلوا

 ها نيمد- ءايلا لااا نه ابابنينامتو اعب رادن و و ثالثلا تاكراحاب ىلا بيرت ىل اع ٌ

 ا 0 ند 3ع ىورقنالا ت؟فاسروب نب له ريل تادلع كر ةيكرملاب ةغللاوؤ ا

 864 ةنس ىفواملا ىلا ىثمدلا هاشب عنب د# نب دجحا نيدلا باهش لضافلل 57 برعلاو

 ىرصبلا دج نب دع عشلل هيأ هناعمو رع_ثلاىف ناجرت 1ن:- ةئاعااعتو نيسهتو عبرا |

 2 ريسفتلاف ناجرنلا كح ةئاقلثو نيردع م70 ةنس قوتملا جيحعلاب فورعملا ىوذلا

 نيسح ةنسلا ىلا ئمراف ع رفلاىفماكح الا ةجرت رجح فافكلا هضاح ىف ةكراق 1

 ىداقلل - 2[ ىنيقلبات هجرت : 1 203: هاج 5: 7 كده هاك 0 قوبل فواد

 | ناجرت/0-لضافلاك لذ هبهف اك ركسعلابيترت وغدناو ىباعتلا بع ءقىتايسو دجلا هلل واهضعب

 | ةزااليزن ىنافولا ىففاشلا ىناردنكسالا دم مهفلاىبا حشلل ه6 قاشعلا ةضورو قاوثالا

 ١ هللدجلا هلوا دل ىف هرصتغو نالاو 0 نع 0 ىذلا هللدْلا هلوا قشمد ىرقنم

 | بودنملا -37 بيثثلاو لزغلاىف قاوشالا ناجرت ريت خلا قازرلا حاتفلا قالخلا كلما

 | ىف هنع ردص ةئات#و نيثالثو نامث 588 ةنس ىقوتملا ىبرعلانب ىلع نب دم لا ميشلاىلا

 | راخذلا عت ةاعمو هحزتالو ةئاعدو ةيخع ىذحا 511[ 5:2 ناضنار رانا غش تجر

 ١ لا | هيلع ل بلحن قيودا نيكدوسنب ل ١ ,ءاعم | رايلا كرا روف هللا دبع

 5 ل 00 اناحرب 2 1 - 5 هتاغل ىف نآرقلا نا برت رختح ىنأب |



 5 باب 2 هك

 5 لفاغلا هيانو لقاعلا ب ع رجلا 2 لا ال دينا فسوت هناا

 هه بيرقلا ىلع كاوزاأَق تدئد يو- ا ثالث 50 ةنس سنو قولا ْ

 2 0ر11 ىفاشلا ىن ا د نب ميركلادبع مماقلاىبال 5: عورفلا ىف بينذت زظ- ىنأب |
 تد دع حا رى تيهذت ف اكو 'ريحولا تاقلعتمنم دلخ ةئاقسو نب سشعو ثالث 60 |

 ا 0-1 قط ىمهذلل 1 لاحرلا ءا_وم اف بيدتلا بيهذت د نا 0 قطنملا

 قالعالا خام 0 نينا ظ8 0 ىلاقتبلا مسساقلا ىلا

 تاقطو هيلا جارلا رضع روددلا بيير لع نآزقلا_تادرفم ريسفتف رصتخم حلا

 ةنس ىفواملا نلا ىرصملا ىيحلا رداقلا درع نب نيدلا قت ىضاقال ريبك دلع 6: ةيفنحلا
 ىروباسينلا مك اطاهتلادبع نيدمت هللادبعىبال 5: خويشلا مارت 25- فلاو سود 6
 جات محشلل ةلاسر 5 ىضاقلاو ريهالا نيب ىضارت >> ةئامعبراو سجل 4٠6 ةنس ىفوتملا

 رئابعبسو نيتسو نبذثا 0 ىفوتملا ىلص وملا زب زعلا دمع نب مهردلا نب رع ن ىلع ئردلا

 618 هل قولا ىارتطلا لع نب نيدح نيدلا دؤمل هر اييكلاىف زاونالا بنك ارت رح
 ه7 تيك ارت زيو- نينمؤااهدابعن ٠ ريثكىلءاناضف ىذلاهللدجلا هلوا ةئامسهحوةرسدعو سّج
 هةر ص ةئاعحو سج 6٠ه ةن-س قوالا ىتافصلا نكح نت دعب ندع ندلاوخزر

 نيعي راوعست 7/49 ةكس ق وتلا ىرصملا ىدرعسالا نا الان دجان 6 هللا د 5 ىنال مالا

 || نب دحم عاشملانيزل ران -ييإ جامألا ارت صح ىتأي مك ليهتتلا حرش ف ليمكتاو

 ١ ماسقالا بدن رت م ب نارها ةارحا تدن ارث مح 1 0 تاعي رك 2 دكا يعبصاو

 هه كرا 25 2 ان ك2 ١ مشل ءورفلاىف - ىعفا_كلا مامالا بهذم ىلع
 2 000 ن.حاى ا نيدلاس م 2 2 1 و تدر 0 تدئارت | ج0 | 5

 كرادملا باث 17 ا ا ًاقا_ىط تاو 00 1 ناحس اهلوا قاروا ةثالثق ل

 ىتلاملا ىص طعلا ىدوم نب ضايع ى عضال - ” كلام - هلم مالعا 3 دف رد كلا ل ابد رهنو

 مل تا لع فيلأت وهو نسحاو ةيكلاملا هيف عج هئا 7-02 نيعيراو 2 رآ 66 0 قوتملا

 طاناىف هنا ىتأيسو © ىصغتلا فورح بيئرت لع © هيلا قيس |

 > ركاسملا بترت لع ِ

 ارد هل.مو مهلاوحا 5 ا ؤرلا بصلو مهرب رو شو 0 ع ا 0 هو ا

 حالسلاو بورا ةسدلا مهل ”يمعو مهلا ناسحالاب ممولق ةلاقحاو نابل نع عاوحشلا زييتو

 صيخا اذه ةعلا 5 هل ل ا للا ىلا اهناذ عل ا نارا 0 ٍْخ 5 0 ادهع اودضقملا

 ّ 6-5 مع 5 0 ىذلا هح ولا ىلع 1 ةيلعلا َه لك 1 عقد 2 هلعحو ريخاونا ه ا

 اذه عوضو» ها 35 لوكاف علا كلذ لئا هميم م ةرو 5-5 11 رومالال ١ كولملا كساس

 فحزلاموي فوفصلا بلنرثنع هيف ثحح ص وهف ب راحا ىباعتل رك ا 0 هاك دام علا

 دحاو لك ىلع ىحال ةياغلاو هذه ضرغلاو لاحرلا بالري لاوحاو اعل | لاكشا صاوخو ا

 1 و ادحا اوكظاالنا مهصحأب و حالفلاو 01 دي م 0 صايم أ

 (اوناقو )



. 

 .دضظياتنسش نضل ايسنوسفي شنان وقح نبع

 دخلا هلوا ةيفلالل هحرش نءوا اهافش هنع هذخلا ام هيف هركذ ىراصنالا ايركز مالسالاعش |

 داوالا ديق اهاعم تع تادالع ا 052 ا 35 1 ,.سونيعي را راو معسل ,/0 3 مع قوت 0 7 ١

 3 هي ةيرعل ىف ةركادت 1يي- ةنو 5 ىف ةركذت ويسلا هلاق دسأل هه - رعل رك 3 0 د 2 5: نال مم م يلا ىف رات 03 د ىط أ | أ

 | هرا لو َه نك كا اس مدنحارالا 0 ع لسا ىَر زا ريشلا دوعسم نيدو نيدلا بطق

 ا لاخر ة ركاذت ومنح ر 5 ذدقر 9 ىدبو كلبطلاىف ع ةيفاكلا ةريخ زا وةيداهلاهر 1 اذا 1

 نيس وسج ١ 0 قو: ا ىقثمدلاىل 1ع نبد#ن ,دلا سعت ناحل اىبا اًكداحلل م 0

 ةاسوؤوالا ىعئاشلا نقلملا نيرع نيدلاحارمسل م ثيدحلا مولع ىةركذت ] يس ةثاهعبسو

 نم هصخلل هنا ركذ لا هللاوعن ىلع هتلادجلا هلوا انسح احرش اهحرشمث ةئاعامثو عبزا

 ذيلت ىواشنملا مامالا زجّشلل ثيدملا ةركذت حرب ثينملا محب ىعسملا حرسشلاو عنقملا باتك

 نقلملا ني جارسلل -:2: ىهفاشلا بهذمىلع عورفلاىف ةركذت رمح خلا ةنما .ظعا ىذلاهلل

 ماماللنالاقبو لا ماعنالا ىلاوتىلع هللادجا اهل وا لوصف ىلع اهترو هدلول اهعجج روكذملا

 نيرهاط نسملاى بال <[ عيسلا تآارقلاف ةركذت ظن اضيا هيف ةركذت رسفملا ئواضيباا

 ىد 2 ىباجشال يأ ارقلا فالتخاىف ةرك دن ةئقلت ونيناعا#م ٠ ةاس قار ىوعلا ا

 ةركادت 22- ةئامعبرإو نيثالثو عبس 45 ا/ةنس 0 ماعلا وقل شوا بلاط ىبا نبا

 | فورا اىلءاهيتر ةنس ىفواملا ىمدقملا رهاط نبد2 لضفلاىبال قو ةعوض وملا ثيداح الاىف

 ١ ىسدقلا مو:هكح.م نب رع ّ 5 0 3 0 ةغالاف ة 5 م

 3 معسلاو ةردع ئانحا 4١١ 42 قولا ا 1 ىبا نب نورا يع نيدلا لال> حا

 ا ةركذت ا نودشثلا كالفلاب اها اهمظن 3 تادلح تال ف ريكح فلم 2 معو
 را

 ١ سج الؤ8 ة:د قولا يلدا فسوب نبد2 نايحىبا ئدلاريثا مشا همي اضيا ةيرءلاف

 ضارعنب ةمدلع 0 5 وع لاى 1 ص 30- رابكت ادام 52 راق ةئايعيمو نيعب أَو |

 تاداح رع ىه راكلانبالاق ةئامسّهو نيثالثو ثالث هلم هني قولا ىاط تكلا

 لح ىحاض ىو وا دل 0007 نادر نيدلا مع شال 8 ةرصدتلاو ا زها |

 ةركذت 2 _- هؤذغلا لئاسم رثك | د رطب 56 0 | ناكل اذه نا هيف 0 با رغلا

 ناااررك كنالا ىىلاماف وعنا ليعاعما نب ىكزنب ليعام#ا رهاط اخ كل ل نيد !!لوصاوؤ

 | ىبا بهذمىلع -6: عورفلا ىف ةركاذن ريتت- هادو نين 0 هما هس ىقوالا |
 | ل4 قفلا ىبوبالا لداعلا ثالاأ نا مالا ناطلس" 6 مظعملا كلأانا ناكل 0 50 هفينح

 ىلا بهذ هلاود رنا ءاهقفلا ما ةئاوسو ناسثعو 0 50 0 قولا تيدالا ىذا

 ا ردا هقراشنال ناكو هر ذتلا هوع*و تادلع سثعقف هلهودرُك هد ىحاص نود 0 ا

 ا امو هلل ةف ىدسيع هلخفح هنا هيف دلح لكىلع تقك هنا ا ذو هل مد و ارمضح

 | (ىئاو ظافلالاب' راثتعالا تنيك لاقف رادقملا اذه ظذح كال ريش فيكف فاللا لش لوغتم
 | مان ظفحو د عالطا ىلع لد اذهو ايائاكم 62 قولك هللا مس ااكعملا راتعالا



 0 باب 2- ففا

 ايما صا ددعىف ةينا-هلا نيعلا د-ىف ىلوالا تالاقم ثالثىلع ىهو لاسكلا ىلع نب لعل |

 ةيدنكلا ةركذت ري ملا حاورالا عديم هلل دحلا اهلوا سهلا نع ةيفللا ضارمالاىف ةنلاثلا
 ىناردنكسالا مها ربانب ليعاع اق[ نيدلادعةركذت 25-اهركذ قبس اضيا ةدالعلا ىهو

 بلطل ديرملا ةركذت رم- ةريهكح نونف اهف ةئامامكو نيثا م07 ةنس قوالا ىتانكلا
 نيلؤسلاةركذ 225- ىلحلا ىفاشلاىناعطالا د نبدجا نيد نيدلا سعت مشال مجق# ديزملا |

 ىفابشلا هيقفلا ىزاريشلا دعنب مهاربا قا_ماىبا عشلل ىصفاشلاو ىننملا نيب فالكلاىف |

 كام 5 00 تاداءىف را وهو ةئاهعراو نيعيسو تس 01 4 قوتلا

 | ىف ىهو ةئامسجو ني:سو نام ه548 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا ىقاص نب نسح مهيأ ةاحملا

 | دبع جرفلاىا 2 ةءارقلا ف .-هك) هينشملا نويبع هيقملا ةرك دق رضا ةسارك ةئايعترا |

 أ ند زعلاىلا حشا ت 0 لاق 5 ىو 0 5 ا 55 يد نأ 1 ارقلا ا 1 د ا أ

 ا طسولاب ىسل ند هزت م 2 امسجو ن سثعو ىدحا هدأ ا قوتملا ىدالقلا نيسح |

 عسل او نيعيدسو نينا ةيال؟ ةهئس قوتملا ىننما ىل نا نب مهارإ نيدمحل 1 ىسدتهلا

 5 ل 5 ىرقملا جام : فسول ندو#< نيدلار ردن تي بدالاق ىجاهملاةر 5 0

 نجح راد ء نيداالالج 2 2 ىمنو ثدح نعي ىستؤملا ة 2 رح اياملنا ىف .باهشقلا

 | 0 هو كلا ةركدت 1 ةزايعسم و 26 ىذجا| ة 1١ ةنس قوتملا ىطو.ءلا رك :ىبان ا

 ١ نيد نيدلا ريصذ قةحلا ةمالعلل هيأ ةعيهلاىف ةيريصنتلا ةر ؟ دلا عي 0 متع هيدنتلا

 ضعي ونفلا لاسم عماج رصتع ىهو ةئاكمو نيعيسو نينثاا/؟ ةنس ىفوتملا ىدوطلا دع

 حورسش اهلو لا باوصلا,هلمو ريا ضيفم هللدألا هلوا باونا ةعبرا ىلع لقشم هئالد

 000001 قردلا قل رجا دخان لع كفر رسشلا ديلا لضافلا ةمالعلا حرش اهم

 ا 0 قوتملا 0-0 ماظن /اب 0 0 0 نة نيدلا ماظن ققحلا حرشو

 ولعو نهلا ف شن هيق 0 حا كر فما ند اتاعج ىذلا هّللدْلا هلوأ اضنا لوقلاب حسن وهو

 " راظنا ةديزىلع وطنم ىعملا ريثك وهف ما ريغص ناكناو فيذصتلا اذه ناو فئنصملا ناش

 هنالخانم ةفاط هنم حرقافهكرد نيئدتبلاىلع بعصي هنابم ةزاجول هنكل ءامدقلاو نيثدحلا |

 ا موت ود , هآ- هو 2 لا 3 ن.ىلع نيدل'ماظن م انءالا كوالا هفعتاو ه> رشف ه> رث

 عرفو داودلاب حريقلا لاك ثاوءةردعا هلاكش ا مرو هما نملا دا "املا ةركدللا

 رورو حرش وهو هيا درع ىدحا ا/لاأ 1 لولا عبر زرومشل ةرعىف هفيلأت

 0 اح رش نب كلا لع 2 َّس م ىرفطلا دجحا نبد< نيدلاس © لم ضافلا اه> رشم

 | حورتلان 0 هربعو ىئبرشلا حرسذلا ك0 ملا هيف حجردا ح رع ىلعالا نش رعلا اداب كنان 7 1 |

 | ةمالعلانا لاقبو ةئابعستو نيثالثو نينثا ه## ةنس مر ىف هفيلأتنم غرفو ةله كلاب هام

 ( بطق )



 را ا واذا جيازلا برعم

 "6 ا ءاثلا 0-6

 دع رتودإلا هلوا رمصتع 1 ىقنملا 1 نيدجاا ا 0 3 1 نيبلاطلا

 مارطاو لالحلاو ركذلاو ءاعدلاو ةقدصلاو علا لءضفىف 5 هيف عج خلا هلليربك لاجج
 مشل مع اهل او كواملا 0 انرافلا ةركذت ردح لودصف ةسجو ادحاو انا' درواو

 هصخل هلا هيف رك ذ لا ءاش نم صخ ىذلا هتاد[ا هلوا ىركبلا ىرضضملا روسى با نبدمت

 تالاقم ادد ىلع "ترو ةناجارا محلا ريغصلا ةقيلأتنهو نابخالا نودع ريبكلا ةباتكنم

 قدرطلاو ملاعلاةركذت 1258-:رمصع رسصعلا اذه صا انم وهو اذرظلا ةفحب اضيا ىو

 ةندس ىفوتأا ىئاشلا غابصلا نيد#نب دي_هلادبع صصن ىبال هقفلا لوصاف لالا
 صفحيىبا مامالل عورقلاوف 2: معتلاو ملاعلاةركذت زيد ةئامجبراو نيعبسو عيش 4/1
 2 ىولعلا ديطادبع ةركذت - ةئس ىقوتملا ىفاشلا معرس نباب فورغملا دجسا نئرع

 ةركذلا اهل لاش و ىدنكلا ةيده نب رفظملانب نيدلاءالعل ةامالعلا ةركذ لح 0

 ىرزملا نبد# نيد نيدلا س عش عشلل ثيدحلا لوصاىف هه ءاذعلا ركذت ريح هيدنكلا
 ه.ةركذ لا اهتان ةيادنىلع هتلدجلا هلوا سصتع ةئاعامثو نيثالثو ثالث مم* ةنس ىفوتملا

 عماج لواىف ريثالانبا هرك ذاك مورلاىف هلها ةلقو هداسكو هحاور نامزو ثيدطابع فرش

 نم ردقام ناكف اف ثيدحلا لقثل رهنلا ءارواهىلا هترفسو هدنمو هاشم ركذو لوصالا

 موقلا 10 مالكلا درطتسااملو اهلهال جئارصاا حرسشت شك ةدابب ماقا هناو هبتك بهن
 ةدغتسم ريع ةباورلا ملاعم ىلا ةيادهلاب ةاعسملا هتموظن» تناكو همولعل اهداج ارمصتع اويلط

 ا لوبصا ةعبراو 2 دوم ىلع بترو ةيادهلا كلتل ةياد ربا اذه عض وف لوقلا طسل ن

 ةنسفوتلا 4: ىيقلبلا رعنب حلاص نيدلارع ةركذت رف: ةئاهاعو تس م5١ ةنس غرفو ظ
 ه8 بيرغلا ةركذت 125- ىسونلاىبال ه4[ لفاغلا ةركذت ظنم- ةئاهناعو نيتسو ناكأ

 ةئاهعبسو نيعبزاو عست /4ةةنس ىفوتملا ىدرولا نب هك 0 ةموظنم وتلا

 ىب.ثلا ىللا رهطملا نب تفنسوننب نس نيدلا لا -هيت) ءاهقفلا ةركذت ز5- اهحرش هلو

 وهو 6 ميوقتلا لعفف 0 2 ا ةئا_معبسو نرشعو تس ال15 ذاس ىفوتملا

 | دم نيدلاس 3 ققحلا عشلاوه <: ىطرق

 باتكوهو ةئاعسو نيعبسو 0 ىالا ةنس ىفواملا ىمادناا ىراصنالا حرو نيدجا نبا

 قاعتام اا رابخالا نتكنم هدو 0 ا ىلعالا ىلعلا ا هلوا مد داع ىف روع

 بيقع لعجو اباونا هيوبو رارشالاو نتفلاو.راتلاو ةكلاو ردخلاو ىتولاو تومللا ركأذلا|

 لاوداب 2 كاع هاعمو لاكش حاضياو تدلع ناد ند هيلا جاتحمام هيف كد زاصو باب لك

 بارش محل - -1 ايحالا بوأق 0 م العلا ضعيل ها ةرخ ًالاروماو نوما

 ّق تاتكلا 5 ج قيسوملاف 1 ةلماكلا| ةيكنت ع م لاا ف 5 وهلا 1-1 نيدلا

 ا هنا 2 ددع ىلاعت هتلادجا هلوا 2 احا 27 ١ ندلا سرغل 1 تاس لك ّئ

 ه2 نإ 1 ةركذ 000 د2 شيوردل كرما هتجحرتو ةماخو نيبابو ةمدق»ىلع وهو



 >5 باي يدع 58
 دنا سس تحس من سصسصم ميسم

 | نان د[ ئددكلا !امهاربانب رفظملا نب ىلع وه ه2 ىارلا ةركدت ايدح اصقان قف عاضف
 هد رانىف ريثك نبا لاق ادا نا وف هات ه2 تس 1/15 قوما ىوحضلا

 اهفتو ةيدنكلا ةركذتلا هامستايبدا اهرثكا ةج مولع هيف ادلع نيس وحنىف اباتك عج
 نيهست ه١٠.6 ةنس ىفواملا ىويطشقلا نيلطا ىرت ه4: ارعشلا ةركذت ظح ىهتنا ةطايسعثلاب
 ١ نينثا ونين اع مهفدرامن نيطالسلاو حاشملا ند الحر نرسثع بفقانم هلواق 5 ةءابعسلا و

 ا 1 او وخلا ىونردالا ىهدال ىرت ع !رعشلا ةركذت 8+ فورا, ىلع !نعامج نينامثو
 ه0 ىر مه ارعذلا ةرك دن: لسخ اكشن تشه هاعمو.ةئايعست وأ نيدجو سوح 6
 ىعاشم هاعمو ةئامعسلاو نيعبسوعست هاله ةنس قوتمللا ىلح قشاعب فورعملا ىلع نب د
 ان لإ رش نب دال ىر فك ارعدلا ةركذ: زهح دحا فورح ىلع تترو'ارعدلا
 | هج ونرخملا ةئامعمسلا و نيام و١٠5 ةنس مدق ذنم مورلاىف مهرصام نمبتك ىدادغبلا يدل

 احن ران هعمنإ را_صف 0 هاععو تا_ضورتالثىلع بترو نيعبسو ىدحا الا ةنس

 | هداز لاذ ريهشلا هتلارعانب نع نب ىلج نسح ىلو هلل قرت ه8: ارعشلا ةركذت قضح هفيلأتل
 ككلللا قام | وأ فاوزاا حرطل ر " اذ:لاىفام 0 تلاو ةسدذع ىثا 1٠١1 ةنس قوتملا

 ىطصم ىلوهلل ىرت 5: ارعشلا ةركذت ذح عملا نه نسحا راصف فيطل ءاشناب كاوفلاو
 نيمدقالا تافلؤم هيف صخ فلاو نيمجو عبرا ٠١62 ةنس قولا ىخايرب ريهشلا ىدنفا

 | غرفو ارعشلا ضاير هامسو ةزجوم ةرايعبذعاو ظفل بذهاب ىعاشتملاح رطوىعاشلا تائب
 ١ ءالع نب هاش.تلود ريهالل ىسراذ ه4 ارعشلا ةرك ذت رظذح فلاو ةرسذع نامث 1٠١18 ةئس
 | برعلا ءارعشنم !ىعاش نيسثع هلواىف ركذوةماخو تاقبط عبس ىلع بتر هاشيتح ةلودلا

 | هعم نم عرفو دا امس ١ قارط ىبع تل 2 اهلامضو سرفلا ءارعش مهندرامأ

 ةنس ىفولاريزولا ريثياع ريا كرته: رعشلا 08 د 38 ىتوللا دمحم ىسراف هت: ارعشلا

 | مهىنيوزقلاد# هاش كمل نام سكافنلاس اا هاعتو سااحب ىلع بتر ةئامسسلو تس

 ىسراف -) ارعشلا ةرك د: رح راثاتلا كرتلصالاوةيهورلا ةكّولابهج-رتو مورلا ءارعش هيلا

 أ ىراتات ىرت دمي ارعشلا ةركذت زظح ىآسلاةفح هاعم ىوقيعلا ل |.ءامسا هاشن. اززيهماسل

 ْ عم هاع-و سلاجم نامثىلع بترو ىوفصلا سابع هاشرمص عملا عش 00 ىقداصلل |

 ا سج مالو ةئس قولا عاتدلا كي م | ىزاخلا نا رك نت 5- ض اولا

 ن.-لا حالص وه -4© ىدفصلا : رك دن رمح ادلع نيس نم ديزا ىنهو ةثامامو نيعبسو

 0 4 عج اداء نيثالث دوه وهل 1 الةبع ةنس ىقوةاارومثاا ب ادا كب ل ْن لياخ ا

 | مريض هلا لاش نع عملا بلاطلاة رك ذت زد - ارثن واملخن تايدالافئالداو زاعشالا 0

 نيعبراو ىدحا م١1 37 قاودالا لدحلان طبت نب ليا نب دك نب مهاربا نيدلاناهربل

 هيلا مم افصل ملاح را هذ ركذ خلا هتايربكب دحوتلا هتيدملا هلوا:سصتخم ةئاعامتو

 0 (نيلاطا]
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 ايوب تق اناا لكس : 00
 تش واس ا 1 اس ا كا ناسا ا ل ا ا ل ل ا اا ا هم عع سطس

 مقا ةنس ىفوالا شا هعاو ريبثاا ريض نب فسوب نيدلا نان-سل ىرت < ايلوالا

 ندلا قل هر 5 1 ا بحاضلا ب نيدلا ر رد 5: 0 20 ةئاعافو نيعدتو ىدحا

 هللاديع كا وا وه ع ّىب ولا هك ح فااو سجل ا ١.6.. 0 قوتملا هدأ | ىيمتلا

 | ىف ظافحلا ةركذت ز- ةئامعبراو نيثالثو نامث 58م ةن-س قوتملا ىرواسياا فدو نبا

 ىهذلا ددجا كك دول نيدلا 0 طفاحلل هك طاق را ص ةكايعبشاو نيثالثو

 | رسصنىبا نب دم وه ىديالا ةرك ذي زجتح ةئامعبسو نيعب راو عبس الذال ةنس ىقوتملا

 | ىنواملا ىرمعلا هللا لضف نب يه نب دج-ا نيدلا بابش ىضاقال <[ رطاخلا ةركذت ريت

 | هه صاصتخالا لها ةديقعو صاوملا ةركذت يؤ ةئامعبسو نيعبراو عدت الئ ةنساأ|
 | هللا مس هلوا ةئاقحو ةرشع عبس 51١17 ةنس ىفوالا ىبرع نب ىلع نب نيدلا يم مشلل
 | لاؤسل ةباجا ءاشنالا عادبالا ىف عناصلا رثاو هدقتعم هيف ركذ لا ىدتها هرونبو ىدتبا

 | م4١ ةنس قواملا ىسو» نب دع لامكلا وه 4: ىريعدلا ةركذت لوح ه-تبحا ضعب

 , ةعاجنب نيدلاردبل 2: !ءتللاو ىلاعلا تادآ ىف ملكتملاو عماسلا ةركاذ جبع ةئاعامتو نامث

 | وبا جدل وه هيي ىدبو_سلا ةرر مح ندلا ردن وه 6 يقفوا ةركاذت وح

 | دامس و نريعد كو: دنم قوتملا كماطملا ناحرط نان فو هلا دك ن ما
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 ىلع ةدرفملا هيودالا هف عج ردقلا ل_لح ديفد تا وهو رايك تادلع ثالد ىهو

 وزعب هريع تايرعو هناي رحم م داوذ هلا مو للعلاو ضارمالاو ءارضعالا بدر

 ءامدقلاو نيثدحلا ٌكاوذ ىل_ء ايوت# ءامكملا لاوقال اعداج راض اهلئاق ىلا لاوقالا

 لك رك ذ دع مالا املو ةيداهلا ةرك ذتلاب ةاعنو هتعلاط» نع بطلا لع بلاط ىنغتدبال

 )ا ىوصوقلا ْن لع ندلا رد ميشلا هصان كلدلو 0 لاط اهلاق نء حيرعتا ةدئاف

 ا ردت هلوا ةمدقملاق هب ودالا 0 ضع ىلع ءايشالا ضع مدعتو ايطالا ءادعأ فذ ا

 ئاطنالارع نب -هدواد جدلا ةركذتزههح خلا بابلالا ىلوال ةركذباتكلا لزنا ىذلا

 ةصالخ حاص تراو 0 سج ١٠٠ه ةتس ةكع ىواملا رصف ليزت ريركذلا تبطاأ |

 عفاجملا ىف بابلالاىلوا ةركذت هام مظع فيلأتوهوفلاو نام ١٠٠م ةنسىف هنافو رثالا |

 ليكن ىف هرع قفنا هلا هيف ركذ لا تاّثاكلا داوم عدبم ناس هلوا بئاجعلا نمعلل |
 ةمدقملا ةعاخو باوا ةعبراو ةهدقم ىلع تتر ةرك ذا هده اهنف اشك هيف فلاو تال

 |: كلاثلات ركرلا و اكارفالا' نيناوقىف تاب ىتاثلا [ءلانانه تايون جلب لوألا موال 134
 تكتىةغالتاو ةروكذاامولعلا طسبو ضارسالاىف باب عبارلا تابكرملاو تادرفملاف باب |
 وهو همتاهناىلع لدام هيفو هاوس باتكىلا جم ملهكلامنا هفيلأت ندمت قا رك 151

 رخآ ىلا عبارلا بايلانه ءاطلا فرح نم ناصقن ىلع سثتالا نودملا نكل عئاشلا لوقتملا

 دنهلا ىلا هنا :>| ىضعب ر رالا ضعب بهذو اذهالا هتافو دعب ِح جرم هنأ ىودو بأ كلا |

(0 0) 



 )باب مل 3
 هك هله نيرخأتملا ند عمج مو رداونلاو رادعثشالاو بدالاو حرراتلا اهيف ع عيماجلا

 ن نم نب نسما 3 7-8 ْن يا دعس ونأ ةركاذلا بحا_ص نودج نا اهيف قوت لاقو

 كر نب ملاس نبى نب دو هرصت>امث ىهتنا ةلودال ءاثنالا بتاك ىدادغلا نودج

 نا ةركاذل ع حام دقلادج دعباماهلوا نودج نءا ةرك كن نم نوفل ةاعمو قاقدلا

 عبرا 6: ةنس ىقوتملا ىلددوملا نادج-نب ركبىفإ نب كرايملا تاكربلا ىبا نيدلا لاك 5 راعشلا

 نجح راادبع نب د# -[ غئاصلا نبا ةرك ذب ز- ادلع مشع ىنثاف ةثاقحو ني-سجو

 وهلا ىف ىهو ةئامعبدو نيعيسو تس ا/لا/5 ةنس ىفواملا ىتوعملا ىلشالا بيدالا ىدرممزلا

 مهاربا ق احا ىبا نيدلازع ةعالعلا مكمل ت6 ناخ زال نبا ةرك ذن زم تاداحم ةدع ىف

 ةرك دا- ىنأب ةئتسو نيرثع 58٠ ةتس ىفواملا ىديودلا ىراصنالا ايطالا حشد نبا

 رصم ليزن ىلا مئاادبع نب رهاط نسملا وبا وهو ع ناغا تاأرقلاىف نر نا

 نيدلاباهش وه ه8 هاش كرابم نبا ةركذ 5- ةئاقلثو نيعسو عست مد كاس قوما

 نبا ةرك ذن قمح ةئامئاعو نيدسو نينثا م58 ة'اس ىفوتملا ىنالا ىرصملا دمحم نب دجا

 فسوب نب هللادبع نيدلا لاج وه ته ماشهنبا ةركذت 1س ىهاشثلا لكا دن هت مخ

 ة [ذلخ ةرقع لج قف ىف لق ةئاعسو نيدسو نينا 550 ةنس قوتملا ىوحتلا

 ةئاقلثو نيهبسو عبس مالا/ ةنس ىفواملا ىودتلا ىسرافلا دا نب نسح -هقإ ىلع ىبا

 ه5 سابعلا ىبا ةارك ذل ىوخلا ىح نب نامت مح 'أوبا هصخ تادلغ ىف ريك وهو

 نبا ةركذت ريح تادلحم ةئاممب#و نيناكثو نامث مح ةنس ىفوتملا ىريخلا دمت .نب دجا

 نيعبراو عبرا ه4 دكت قولا نامزلا دف تدلل قبلا ىلع نب دوهسم نسال

 ىسرافلا نس نيدلا لامكل مه تالا نابىف تايحالا ةركذت ح تادلحم ةئامستجو
 آلا باملا هيلاو أدبملا هنم ىذلا ِهتددجلا اهلوا ةضغامملاو ةباحتلا دادعالاىف ةلاسر ىهو

 ةي_ايرا مولسعلا ىف هنلؤو رك" ىلع لدن سفن ف.ءال فلأت وهو تاهوضوملاَف لاق

 س67 ريسفتلاف بيدالاةركذت 10- ىتأب 4 رابخالا نم طيسولاىفاع رايخالا ةرك ذن.ح
 ' ةثامسجلو نيعستو عب_س هول ةنس ىف ولا رو ني لع نب نج رادع جرتلا نذل

 نيعستو نينثا مو: ةئسىفوتملا ىوججلا جنب ناثح متتفلا ىبال 7 ةيناهبصالاةركذت 1:

 نوراه نب ليلخ فيضلاوبا معلا هصخن 6 داعنما مويل دادعالا ةرك ذت لج ةئالثاو

 تامو نيثدحلا راعشا هنق 2 5 ىمو٠ نب ىلع نب د ها , نيدلا نيدا ة را ا

 نب دم نيدلا ديرو 2 ىدراذ 2 اياوالا ةركاذت اح ةئاعحو نيعبسو ثالث ا/* ةنس

 نيعبس هيف رك ذ ةئاقحو نيسثعو عبس 0897 ةنس ىفوتملا ىتادههلا راطعلاب فوردملا مهداربا

 صرت ةيفوصلا ضعبلو خلا ءاهعنلا عاونا لضفأب داوملا هتيدخلا هلوا عاشملا رابكن من اهش

 ةركحذت - لا فاصوا ىف تري ىذلا هتيدلا هلوا بقانملا نود هنم حاملا تالك



 "ا ه7 ءاتنا طوع

 0 ابان ةريشف ا سحاو همدقم ىلع ةلاسر ئيدراملا طرس دج ْن دع نب ع 1 نا 1 م اكل

 يأ ىوونلابي ره حرش قىوار ا تيردت م حاهاعو: ا مص قى مقروئداا هلل دجلا

 رع ل ب عورفلا ف تمير دل 22- احا ا ناي>ىا بيب رقت حرشىفو 2

 هرصتخا مث عاضرلا باتكىلا غلب وةئاهامثو سخ م6٠ ةنس ىفوتملا ىبناشلاىيقلبلانالسر نبا

 اذهل همك اةناماو نيعمو ناك نوت همس قرنا هط ىذا رع هداول بيدأتلا هاهسو

 لئاشسم قيرط ىلع 2 ةيفالللا لئاسملا قيقح ىف ةدبطلا ثحابملا قيفدن 12+: تاتككلا

 < هنا قولا مكللا ىتمدلا دورا نب مننا دبع نمد نذل مج ءاهقفلا فالخ

 ْن دلا نيز 2 ا لوصالا قدح ىلا لوصولا قيقدت 8 ةياعس و ن ارثعو ىدحا

 ه6 قدرفتلا وعلا ىف قيقدت اقع ةئاهعبسو نينامتو نام اما ةنط قاوتملا ىطلملا ناك

 ىفوتملا بييطلا ىشمدلا ةملاعلا نباب فورعملا دعما نب دج سابعلاىلا نيدلا - بطلاىف'

 دحاو لك نيب ةقرفتلاو هيف هءاشتامو كنا هيد ركذ ةئانشوا ندجو نا 165 د

 ىلا ألا دع نب دم دماح ىبا مامالل 257 سيلبا سيلدن 2- سمالا رثك !ىق هباثيامت اهتم

 ناهرب ل م ضرافلا نبا رفكتىف صر 1 يدش جيو ةثاهسوجو سَ 1[ 0 قولا

 زا>اىف نإ ود 2 هنا امو ناو سوح 7016 قاوزملا ىعاقيلا ر 2ع ب م بدلا

 ترزأدا 7٠ كنس قولا ىداور ,ها ىعفاراا دش نب رك 01 دبع مساقلاىا مامالل - 1 نيوزق

 زيزعلادبع نيدلا فرعا ةمواظنم ع .دلاولا رايخاب دحاولا راكذت 1 ع وو نيرثذعو

 اعل نكذ .ةقاعس و نيج سو نيثا 335 ةنس قاوتملا ئودحا ئساوألا نحل ء ل دك نا

 هللا د.عىنأ مامالا ميدل م راكذالا ل_ضفاق راكذت 1 و هتلحرو هدلاو خويشو هدلاو

 ناعم 5/6 هس قودملا ريدقتلا قحاتس ىطرقلا جيرزخلا ىراصنالا حرف نب دجا نيد

 الصف نيعبرا هلعج لا اًميرط انل نآرقلا لعج ىلا هلل دخلا هلوا سدت ةئاقسو نيتسو

 تآارقلا ؤزاكنت زم ةوالتلا هيفيكو هتدرحو هب لماعلاو هعتشمو هتراقو نآرقلا لضفىف

 غ6 هناك ىف وخلا ىداذعل ناطيش نت ناسم نا رحل را 0 دا جشلل 0 2

 1 ةنس وتلا قمل 6 ل تأ ارذلا كَ ل نب 200 ا كك كسا

 1 © مالسالا ىف ةر 8 ,فاقلاو رود 210 . : مانالا 5 ا مح 4 ءامئامثو ليسجل و ى ءدحا م١6

 مدهف دعباما خلا ناشلا منع هللدخلا اهلوا ةنس ىفؤاملا ىئافهلا وتلا ىناقعلا نسح مشل

 رد اهرخاىف لاق نيخرؤملاو ءازعلا : 1 5 أمد 0 ابتيظنو 0 ةقيطل هر و>حرا“

 طلا ىف ه6[ راطيب نا ةركذت 1ة- ةئايعسلو نيتنسو عست 359 ةنيس . هتكردا نة نمز

 تس. ةنس ىفوتملا راطسنئاب رورشملا قلاملا دا نب هللادبع نيدلا ءايض عرابلا 9

 نسا نيد ىلا_ءملا وبا كاكا قاكوه 0 , نودح ن ا 5 11 3 ةياعس و نيعبر اور

 نانا .ةيظع ةقيطل 0 ا نيتسو نب“ 3 قوت ع را ىدادغبلا:



 5 باب - "1
 جرحت ظظ- ىنأي هه ةيدمحلا ةقيرطلا ثيداحا جير ردح اضيا ىتأب -ه: ةيادهلا

 نآلملا نبال [ جامل ثيداحا جير 15- فاكلا ىف اضيا ىنأب -24 فاشكلا ثيداحا

 تار 2 ع اءاضيا هل ع 4 ريبكلا جرشلا ثرداحلا كير م ملا ىف قت

 كامو نينا و ىدحا «م1 ةنسإ قوملا بدع نب هللا درع 000 - ؟ادلا 0 نبا

 هيأ لدلاو فالدناىف لمعلا فيفخت ل0- ىنأي هه ص
 نام المل ةندس ا ىاطلملا د2 نب اك رس 0 ريشا - ىلع اف لذا 7

 دبع مامالل -- 1 نخ# 0 م دا < 3 ضخما امد ق 00 دج - هناي 4:-و 0

 3 اه عال نيهيسسو نامت ع 0 قوتملا نيمر مل ا ف وه رعملا ىد 0 ل هللاديع نبكالملا

 *مفب 3 د دودح ق قوتملا علاخلاب داما د هل سس :نيدلل هج ب رعلا ل "اود

 ليبي 0 - كيس ل كالا هر د 2 غد قى كا رينا و ع 0 ل بسلا حارس نم سقما لا 5

 نب نيسح ىلع. ىأ سددرا | 0 تطلاق ا .دودحلا 0 عاوتا كلارا د 0 أدارق 0

 ءاعما ح رس ىف ىنسالا ريب د | 22 ة(ترأو نيمخعو نإع 25 2 قولا انس نب هللاذع

 00 ل دبا ل مرلإ قادم دج اى زجشلا سكي ىلا هلا
 هيلهعلا كملاءاسقا دحاوهو نيسلا ىفىتآيسو ةسايسلا لعىعسلو سه ةنردلا ريبدت لع قس

  لزنلا ريدترع ف ظ
 لاودالا لاك دك فرعي 8 0-20 ةلعو ةيلهعلا كل مالا ثالث قادر يس اوعاو

 لاذتغالا نءةحراطلا 0 ةلغ 4 ةلمو هلالذلو < االواو اههحاؤزو 20 ةكزشملا
 دحاىلع قحنال ماع هعفنو ما.اظتنالا ثيح ند ةروكذلا صاخممالا لاوحا هعوبضوهو

 متي وهنيب ةبجاولا قوقحلاةياعر نم كلذ ل ناسنالا'لاوحا مالتا ةلصاحّنال

 ةعاج حلاصم !عوه لاقبنا رمصخالاو ةلج ًالاوةاجاعلا ةداعسلا تسك اهلادتعاىلع عرفتو

 0 لانا !لهانيإ نوكتنا ىنءان ىتلا ةكراشملا ةيفيك فرعينا هاو لزملاف ةكراشتم

 اذا "دارا ل. راكشالاو :راعالا نم زال! كربلا ءاستملا اذه ىف لازما دارملا سيلا هلا
 00 و مودخلاو مداخخاو داولاو " ولاو ةحوزلاو جوزلا نب نوكب ىذلا صوصخلا

 ا نافل دا جادتحالا بدساماو ربولالهاوا ردملا لهانم اوناك ءاوس لاملاو

 نيتاثنلا ردت ريض- هدعاوقو نفلا اذه لئاسم ناس 0 0 لع بتكو عبطلاب

 ةلودلا ناكراو هيام لاوحا ىف اباب ةزمدع سون ىلع ىرت ههعوإ نيده-فلا حالصاىف

 -ةيادتالاةك1ل اح الصاىف ةيهلالاتاريبدتا.رظتح داه+للا ولآملا تدنو اياعرلاو ركسغلاو

 1 دل يقر عسب وع عبس "11 ةنس ىفواملا ىبلع نب ىلع نب د# نيدلا يح حا

 ةقالكلا ةه> نم ريبكلا ملاعلانه خومل_سم ريغص ىلاع ناسنالانا ىلع ىدوروملا دت حشا

 ا ناسنالا يرمما ىذلا هل دخلا اهلوا اياب ة ةرشثع عبس دروا مث ةمدقم مدتو ريبدتلاو
 يح

 عبرلاب لماعلا تي ردت م م هد را ةعانصلا ةسايدس ىف ةياطاسلا تا ريب كل م

 ل



 كديع عنب ل عار را ناهربا ءرصتمو ةلايطلرلا فات 2 عقيل ةلس ن1 ىلا

 هلا ةماقللا ا ماقال قيقعل ١ جي ةئاععو نبع راو عبرا 5 50 قوتلا قا

 5 ل راصناا ةيلحت م ىووالا فرشن يد نيدلا د مامالل ا | قيعلا خخ

 نامت ١٠٠١4 ا قوذملا ىرصضصالا قاوواتشلا دجا نب 0 ب 1 مشل 1 رهاو ا لع

 سمت يشل م 3  نا.ءش نم فصلا ةلياىف ىورامىف نايعشلا ةيلحت 7 0- فلاو نيرشعو

 تايحت 1 00 ا ليالا 0 ل اس ىذلا هدا اهلو | ةلاسر ١ د نواوطن د 0 :دلا

 رعش نه قتنملا رسما ة حت 2- فوصتلاىف ةلاسر ىهو ىهلالا هللادبع 3 6 حاورالا

 7 ريبعتلا لع ىف ردك قع رجلا و ى انة رشف اكاارثأ ف د 0 ا ةئايعبسا و

 ريك دنا ءىف ريبخت 5- ةئ هوت 105 ة:دىفواملا ىزارلا رع نب 5 : 00 مامالا

 | نيتسو سخ ةنس ىفوالا ىفاشلا ىري_ثقلا نزاوه نب مركلادبع مساقلا ىنا مامالل

 هيف باقكءالما نيبغارلا لاؤ_ رثكدق هلا ركذ خلا مدقلا 0 هلوا ةئاكيستر]و

 لاقي ايف ني-ثوملا ريب 1:- اياب نيع_ستو ةعستىف ىلاعت هللا ءاعنا ىناعم هنيضو باحاف

 أس ىفواملا ىدابا زو ريذلا بوقعإ نب د# رهاطىبا نيدلادم م 2 نيثلاو نيسلاب

 نينح رادبع نيدلا لال أ ري .فالا مولعىف ريم 3- ةئامامثو ةرمشع عبس ىلاا/

 ىصخ ناىلع دجا هللاهل وادا ةعابعسل و ةرسثع ىذحا 91١ هنا قو: ىطويسلا ا

 ْغ رفو نيعونو عون ةئام هلعجو مولعلا عقاوهىف ىن.ةلبلا هزك ذام هيف نعض لا ديزملاب هممننه

 0 - قرسدقو هدف هح رداو ناةتالا فص من ها و نيعاسو نيد 5| ملابس 3 بحرق

 ةنس ىقوتأا عب دالا انا يتلا دحاوأإ دب نب مالسلادبء نيدلا ىزل 5: عيدبلا ٍلعيف

 ديالا بده ف ادع هني د21 هلوا ر علا هاهو هع 3اس نيد را

 كك ده للا عب واخ طع 3 نا 7 ريبكلا مجعم ىف رييخن 1ع لا هغاسم

 ىدحاولا نب دجا نبىلع ه6 نسما ىبالربت 01 عور رغلاىف ريحت 1 انضيرا هيف

 ليعاع“انيدحا ولاديع د نسادحل اىبال ري ١-1 ا هكا هنس قود

 فرح نم ل - ةئام_سجو نياثا ه0 ةن_س ىقوتما ىئاحشلا ىتابورلا دجا نبا

 ىعلاملا لضفلاىنا شالو عنم وىرفعإلا نيسح نب حلاص اقبلاىبا مامالا رعشلل هي[ لبجنالا

 هلل دا لصالال وا ةئامعستو نيعبراو نينثا 44١ ةنس لاوشىف هفيلأتنع غرف ىدوعسملا

 ةاروتلا لدءنإ ليجختلا :5- باوبا ةر.ثع ىلع وهو لا دادعالاب رثكتال ىذلا دحاولا

 ةيعنب مالسلادبع نب ململا ديع نساحلا ىلا نيدحا سارعلاىبا مجشال دلع يأ ليكالاو

 مالسالا ني دىلع ان رطفىذلا هلل دخلا هلوا ةئامعبسونيرمثعو نامث 758 ةنس ىقوتملا ىتارحلا

 مهيأ ليزتلا راونا ثيداحا مي رت لح قيس هه انحالا ثيداحا جير ز- حلا

 ثيداحا جير ردح ىنأي . هه ةصالخلا ثيداحا جير ههح ا_ضبا قبس ىوا_ضببال



 5 باب 8
 22 2 222 م تسلا م لل

 عب راىلع وه, ىزاري-ثلا ردرح نيد#نب رصانل رمصتخم ىسراف 27 لمرلا,و ةفحملا يبس

 نبىلع نب د نيدلالاك مح -: ىلعالا قيفرلا لغانم ىلوالا قيقحن ع تالاقم

 ىدلاوناىف نيحارلا لامآ قيقحن »- ةئاتسو نيسجو ىدحا 5681 ةنس ىفوالا ىناكلمإلا

 نيدلار ون عشا -[/ نيجانلا نم ني رادلاىف ىلاعت هللا لضف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنطصملا

 ا مسو ل ىلاغت هللاىيص اد لءح ىذلا هللدجلا اهاوا ةلاسر ىرمصللا رازلان.ىلع

 ورهملا ليضفم نبدحت نينيسح مساقلاىبا مامالل 2: نآرقلاليوأتىف نايبلا قيقحت -

 مساقلاوبا د« نب لضفملالاتو تعارلا#ةا هلاتاقطو ىطوي.لا ركذ تلق ىاءمصالا بغارااب

 قرقحن 25- نآرقلا تادرفم هلذ ساما ةئاملا لثاواىف ناكتافنضملا بحاص ىتاهبصالا بغارلا
 »ع ةتدش ىقاوتلا ىرتملا رع نب مهاربا ىلا ناهربل عت" 0 ممتلاو قيقرلاف 6

 لا ربلا ىراب ىدت/ ىهلا دمحم هلوا تيب ةئاقلثو عسنتىف هتأر ةئامعبسو نيئالثو نينثا

 ىوتملا ىعملا دهف نب زيزعلادبع نيدمت هللارا 2 احانبا ىب ىل رةااولعل احرلا 0 1

 ىلا ىرصدتلا احا نبد# نب 0 0 هلا ةئا عسا ني.سجو عبرا 552 هك

 م ةلالدلا ممذواب ةلاسرلا قب ةم اين ةئامحسلاو نيرشعو سجل 498 ةنس ىقوتملا ىننلا

 ةئامعإراو نينامثو نيا 488 ةنس ىفوتملا نما ىدنكيبلا دجان د2 رفعجىبال تاودنلاىف

 ىيملا دهفنب زيزعلادبع نبد#ت هللاراج مجشلل -هي) اذولا ىنب ,مجارتىف افصلا قرقحن 199-

 ةيلذاشلاو ةئافولا هيف عج ةئامعستو ني_.جو عبرا هه4 ةنس ىفوتملا عقاشلا ىتثاهلا
 ملس ناطلسلا ةلودب ناميالا لهال حرفلاو نامالاو جرفلا قيةحن ريا فورا ىلع معترو

 ةغيرا ىلع ةلامر ىهو ةنس ىفوتلا ىدكلا رازؤانب ىلع نيدلار ونا <[ ناخ نايل <نءا

 ىهنلاناىف دارملا قي 1- واولاف ىتأي <: طيسولا حرش ىف طيحلا قيقن 1- باودا

 دج رك0 6 هما قوام ا ل يللا نال نبدجلا نيدلاب اش مشل 7 داسفلا ىضتقب

 صيقش ةريصنا قيقحن 125- ىتأب 4 لاعفالا ةيمال حرش لاقملا قويت ا- ةثامامثو

 ةيبطليز ىغارملا ىنامعلا رعنب يشب كبىبا نيدلا نيز اهيضاقل -7 ةرجفلا راد ملاعم

 ةئيدملا لمح ىذلا هيدا هلوا نيهنل ١ تراقدقو ةناعامتو ةرقعا تدل م15 ةنس قوما

 فاصام نس>انا هيف 0 ةعاحو باوراةعبراو ةمدقم ىلع بتر خا ةرحلا راد ةفرمثلا

 | بيسزرحا ناو وهف ىرطملا لامجال هيلع ليذلاو ةينسلاةردلاب ىعلا راها نبا رات هيف

 ةدايز وةرايع ريرت عم اههدصاقم عمجف هدصاقمنم ريثكب لخا دقف راما نبا هلفغاام ه را

 --1 ١ قيلعالا ةلثسدىف قد علا 2 م ةدئاهعيس و نيتسو تس ال50 ةنس بجرق هضيد مد نم عرفو

 ةلئسا|ىهو ةئثايعبسو نيسجو تس اله ةنس ىقواملا ىعسلا قاكلادبع نبىلع نيدلاّقنل

 ميلاف ىتآي -: لوصالاف بختملا حرش ىف قيقمعلا ع ميلا ىف نايدسو ا ةيحريملا

 4[ قيقرلا ءارشىف قيقحتلا ر»- ضئارفلاف ىتأي 2: ةيجارسسلا حرشىف قرقعلا زح
 ىدادغبللا ىرزو+لانب ىلع نن نج.رلاد.ع جرفلاىبال ه7 فالمللا ثيداحاىف قرقحنلا رح

 ( ىلا )



 ما - .ءادلا لِ

 2” كعبس و هم دق ىلع 0 0 لا ءادها و همأا 0 - تيعسولا ناطلسلاىلو ا1و لا

 ل 1كم ا 0 ةكاع اعأو نيعبراو تراك 26 ىرخالا ىداح ىف عرفو ةعاخو

 نيدم هللا ديعىبا مشب 6 دواوملا ماكحاىف دودوملا ةفحن يَ نادهولاديعل حيراتلا

 ريل 0 - ةيايعيس و نيس و ىدحا 7“ د قول ةيزولا ملة نب بوا 2 ل

 ا نا-سجو نينا 769 هن قولا قف علا رع ْن دجا تانضاإ د ةردقعلا ضار

 ىف هباتلا ةنت ةت- لا هتامعنل داعلا طءعال ىذلا هللدجلا هلوا تادلعىف وهو ةئامئاسمتو

 قولا يطوي 0 نب ند رااذبع نيدلا لالح محلا كيلا ى ع هامل 0

 ىفوتملا ىطودسا <85 كسانملا تكتب كسانلاة ف 12 نئا عشت د 0 ىدحا 1

 لالجلل 6 ابطر هنم تيطا ارب اذه مولوقىف !- 00 ةق 3 ةاروك دا كلل

 | مع حاعنلا ةقمب اهو ةئا 0 هك ثالث و0 ةهنس قولا ىلع نيدهت قثمدل

 | م->رااد,ع نب دجلا ةعرزولا ميس دلاولا ةجرتي دراولا ةفحن 1259-- مولشنه ىسراف |[!

 ْ 0 - ىووذا د« كك 8 و ار يف ةئاعاعو نيرشع 3 قوتملا قاردلا ْ

 | ىف بهاوملا بهاو ةفحت 2 ىدعسلا ميهاربا نب قاحنا 0 بك املس ىف قمارلا
 همر لع ةلاظاو كر ,بلا نحرلادبعنب د ندا ىبا رجشلل 77 بئارملاو تاماقملا ناب
 ةئا_ىعملو نيرتعو نينا ه9 كنس حلا اىذفى.اهنع عرف بتاره تدو تاماقه عب راو

 وحلا ىؤةموظنم - ةيدرولا ةفحلا خد لا ه1 هنايلواب كلس ىذلا هتيدجلا اهلوا

 وهو ةئاممسبو نيعبر و عست 1/25 ةنس قولا ىدرولارعنب رفظمنب رع نيدلانيز مشل
 لا با_تكلا هدبع ىلع كزنا ىذلا هللدخلا هلوا اجوز# !هحرش مث اند نو_دجحو ةئام

 دقو
 أ مجاصن عبرا ىلع 3 عشم ةلحق امم لك اناب نبعب راىلع رص ىد راف ع 5 ارزولا“ ةفحت 1 عمر ب

 | ةرشع عست 819 ةنس ىفوتملا ى غابلا هللادمبع نب دا مساقتلاىبال 2: ارزولا ةنحن

 | بنما دادتغإلا ىزولانب ىلعن, نحرلادبع جرفلاى بال هيإ اقول دنت 1 ةئا
 | ىلع :نلوشم اهدعالملا ةهزنو ظءاولا ةقخت هاعم ةئامسجو:نيعدتو عبس «ولال ةنس ىفوتملا

 :57 ةيداهلا ةفحلا جوس كلا ديزملا تح وبادوم هيلعت ىلع هللداهلوا الصف نيرشعو ةسج

 | ةنم ا ىوقلا ىلعلا هللد+اهلوا ماسقا ةرسثعىلع رصتخ سايلا جاح نبدمحل ةغالا ف

 | ةنس ىفوتملا ىسدقملا نوح رلا د دع نب فيطالا دبع نيداانيز ر مجشلل دعك تتارحلاو تاماقملاف

 | اضن نب ايف قبولا يطنل د7 تيرمصتلا و ةنخلا جس ةناماجو يدخلو ك0 07

 ةفحلا ,20- زاوج ةيصشب غرفو اهحرش مث باوبا ةعي_-سو ةمدقم ىلع رصت# قاروسلا

 | ةنمعلا حارق ىنأي و هيبنالا حرش ةفحلا5- ىليرالا دج نيدلار دبل ق7 ثيدلحا ىف

 ١١ قاوتملا ةةفاششلا "ىو 00 كالملاديع 0 نيمراا مامال- عت هقفلا لوصأىف

 0 ىوناصا اىلع ن ب لوا دع ' .ليقءنءال 3 يملا 3-0 ةنايعل ا و نيعرس و نامت 1 1



 3 3 ولل هغلا ا ةهستع نلءءارزولاو كواملا اس ىهو ةناعام و نيعي مول و 58 ماما

 اى داج ىف غرذو نسلا ربكي رذتعاو هراثآو ةرافساو هلاوحا هيف ركذ اشاب دوغ
 سعت رك اسع 0 وانا ند قعلا قدر ,"اذملا ةذحت زو ةئاعامثو  تسو ىدحا مك١ هئس |

 ىبا نيدلا ت ثا ىسدراذ 4 نيدشراا“ ةفح 7 ا سه ضائرملا َةَث زم عع هركذ 0

 وهو ناس نيسجو نام هر ةصما قو 31 عتبروتلا نطحلا نب هللا لضف هللا دبع

 ىضارالاىف ةيكرملا دولا 2 وي ةركاد قيسدقو دعا وو تر ىلع نيكلاسلا 1 0

 عل قولا ى كل (ئىرشللا م نب مهاربا نب نيدباعلانيز هيقفلل ةلاسر هه ةيرصملا

 ىناءعتلا دع 0 ركل اديع دعس ىبال 2 ضاحسألا ةفحت 0 د نيعيس ها

 ديريسملا مم 10 م 1 ةفح 1 تا ةئامسوو ند هاو نا رشا هال 1 قوتملا

 راطعلا هللادبع ْن ىلع نب ع نءطاىبا دل نكسر ا كالا ةناغلا دا

 هك ئدوعسملا ةؤح و ةئاتسو نيتسو نينا ++ ةنس قوتلا كالا ئرظقلا ئومالا ١

 1 ىلع ا ا < 31 0 ءاومالا نصا وخو. قامدشلا ةفح م عورفلاق

 ىف عبارلا مكاو نيعلا لكشف تلال ل ماذعالا الاف ىقاتلا قفولا طئارعشف ودا باو

 ىبا جال 7 ىلصملا ةفحت 25- اذولا نبا عشلا با_عصا ضب هفلا قذولا صاوخ

 ةياكح ةئامو ثندحةئامو .رممتع ىرت متتأ ةيكملا ةنحلا ]حق ترعملا ةنح -

 مانن ىف ةيكملا يلا وس ىدامعلا ىروغلا 0 ن هللا لضفا -هيي] ةنكملا ةفحلا خيو |

 ق 1 12 1 نئشن 0 0 ود و ىنخا 0 0 3 1

 ! داهطللاف سداشلا موصلا ق :سداخلا حاف عبارلاةاكزلا ىف ثلاثلا 1 ىناثلا ةراهطلا

 هلوا تدالاعم بسكلا ىف رشاعلا ضئارفلاىف عساتلا ها ركلاو ديصلاىف عئاسلا

 احرش كله نب زيزعلادبع نب فيطالا دبع لضافلا هحرش لا هدابع 0 مالسلاو هلل هلا:

 دو نيدلا .ردب ةمالعلا هحرشتو ل1: مقتسم طارض ىلا اناده ىذلا هللدجلا هلوا اجوزم. |“

 هاعم دل+ىف لوقلاب حرش وهو ةناعاعو نراك ا رج مهو ةنع 0 ىيعلا دجلا نال

 ناملاليقو جراب دلاو بطلا 6 ىلعام ىرخ انا هلوا كولملا ةفحت هك ولسلا را
 رف ع6 رييعتنا ف كولا ةفد 20 ىلاق والا مها ربا نيدلا جاتني د2 نبدلا رس مز اكمل دام كال |

 ةنحت 2- ةلاقد نيمجنو ةعدت ىلع ىو معلا دجا نب فاخ نيدوحاس ابعلا ىلإ: ل

 ف 0 5 ىذلا هلل د+حل اها وا 0 نب 0 باحأ 0 |[ ئد م راقت. كَ ها ولملا

 نم م ةئاعمو تدرك دا 007 رع تا ناطلذلا ةنازح > ىف هيا وهنأ هو 0ك 1 0

 هلوا ةمركملا ةكم ليزن ىراصتالا ىزاريسشلا دج-ا نيىلع نعشلل 7 نيطالسلاو كولملا

 ضعب هعفد ىريكلا ةكدخ ماقد ريم داراال هناديف ركذ الا مناو ءريادب ىذلا هللدخا

 ) هسا ا

 أ 5-5



 6 ه7 ءانلا وح
 - وأ ادم 3 50

 دع هاشل حرمشلا اذه درحمو ىهتنا ةعنصلا بابرا هيضترب ىذلا ىعانصلا بدنرتلاب حرمشلا

 بر هللدلا هلوا عئارمشلا صقخخخو عئادبلا در هاعمو ىريسانملا دوء_-لا ىبا نب دجانبا

 اد مان نط“ ءادتا هلوا رمصتخم موظنم هي سراف ةغل <: ريقفلا ةفحت 12:- لا نيملاعلا

 خعيراتلاف 2: مداقلا ةفحت 1س نيعلاف ىتأي هيأ كاقعلا حرمشل كاوذلا ةفحن ]هع لا

 بيدالا ىر.ثملللا ىئءا_ضقلا رابالا نباب فورعملا ركب ىبا نب هللادبع نب دم هللادبع ىبال

 ةفحصلا 12:- رم ىبال رفاسملا داز ةضراعمىفهفلا ةئامحو نيسيحو ناك 184 ةنس انُظ لوتملا

 نيناعأو 2 ملال ةنس قودملا مئاهلا 0 دجا باشا ضئارفلاىف ةهموظت ا ةي_سدقلا

 هيلعو ا هيأ وم ىبالك ؛ئدتا ىبر دم اهلوا املع دازو ةيسحرلا ن٠ اهرصتخا ةثامامو

 نيدلانيز ىضاقلا اهحرشو ةيسدقلا ةفحلا ىلع ةيسعلا ّدعبألا اهاعس ىنيدراملا طبسل ةقيلعت

 ةقصلا قزغل ةيسزالا ةوقلا ءاومو دئاهعسو ةرشع و١٠ ةنس ىف 9 0 د نب انا

 لا نيركا_كلا دج- هلل دخلا هلوا ارقلا للع ىف سصتخم -2) ارقلا ةنحن 9- ةيسدقلا

 رهاط ىبا نيدلادع شلل |[ ليعمسا سانلا و.ةكئالملا ند 0 ني ليعامقلا ةيع وم ظ

 ةثاعاعو ةرعحوع لوفي م1 ةئدس ىقوتملا سوداقلا تبحاص ىدانا زوريفلا تاوقعي نا 5 ْ

 ىطورسلا 00 ىلإ نب ندا نيدلال الج 0 0 5 هالا را 0 مأ 0 هن ا

 ىضاقلل < مارطادلبلا را مأر لا هن 3 هح ةئامعستو ةرذع ىدحاو١١ ة'سىفوتللا

 نيثالثو ثالث مم»+ ةنس قولا هي ككل 7 ل ىسافلا ىنيسللا دج نب د# نيدلا قت

 مارغلا ءافش رصتخم وهو آلا ةءاركلا رفاون ةفرسثملا ةكم صخ ىذلا هللدجلا هلوا ةئامتاثو

 نب لئاضفى تئاطالا دف جنح ىاسو دناسالا هلف:فذح هلطاكاباب نيعرا لع 7
 ىكملا ّىِشرقلا دهف نب ز,زءلادبع نب هتلاراج وعدملا دهم :عيشلل ه5 فئاطلا جوو سابع

 كلوا ةعاخو نيبابو ةيمدقم ىلع ردت وهو ةئامعبدو ني.سحو عبرا ةيم4 4دس قوتملا

 ةفيعلار و - ةئايعستو ةريثع سجل 916 هن. هفلا طا قتعلا تيبلا لعج ىذلا هللدخلا

 ,دبعاهللا راح نيدلا بع ه0: ىلاعت هتلااهذ رش ةفيرسشلا ةب هكلاو مارا دجحملا ءانبىف ةفيطللا .

 روك ذا دهذ نبا وهو تلق ةئاهعستو نيسجخو عب برا 484 نس ىقوملا ىكملا رع نب زيزعلا
 0 - ىداددلل ا ةهغالا 20 مح افنآ لمع /اىف نيدهاجلا : ةق قو- 8 دهازملا يل ع

 ا ةعامشلاب فصتا نم ردق ىلعا ىذلا هللد#لا هلوا ىناسلا نيجال ريال نيدايملاب

 سم مهشلل ةلاسر 7 بوحمو ىصخ لك نعٍلوس راد هم'زنتىف بورسحا بحلاةفحن 8
 ناطلسالاببتك للا ملعلا حاتفلا هللدجااهاوا ىوذلا مرطلاب بيطاللا نيدلا نيز نب د نيدلا..إ

 لالجلات نه نيرمشعو ةعبسىف ةزوجرا ه2 نيدهجلا ءاعماب نيدهتجما ةفحم 1: ناهلسو ماس
 ةنحت نجح ةئايعمتو أع ربدع ىدجا 4١ ةنس قوذملا ىطويسلا ركبوا نب نح راد

 ةفحلا 2س ىووالا جان: ىأي 4 جاهنملاةلدا ىلا جاتحلا ةفحن د هي بطلاىف بحملا

 | ةلس - ونا كفنصم رييشلا اىطخلاب 0 2 نب ىلع نبدلا ءالع مهشلل ىسراف -) ةيد ودحلا



 4 باب "3
 ظ ةفح ي- ئراتفلادو# ىلوم ادرك ذ ساس ف ئاعلىهو هئاممن ,نيعيرا 14: هسا ودل مساق

 | مظن ىه وةئامعست و عسذ 09 ةنسىؤوتملا ىدمح صاختلا نيدلا عش قا ن هنلا دل ههي] ىناشعلا

 | نيثالث و6 دنس دودحىف ىفواملاىب وكسالاءاطعل م واظن: ىرت 5: قاشعلا ةفحن أ 2-اضبا ىكرملاب

 نب ىنطصمل ةيكرتةموظنم -: ©” قاشعلا حن 1 :- نادكلل تاسينملا بولسا ىلع اهيظن َنءيعست و

 عت قاشعلا ةفحن وسكرا ونالا عاطل ةريظن اهاهح فلا وناء ٠ ٠رةنس ىف وأملا صاخل اىلاعلا دج

 | ةموظن» ه4 ىءالعلا ةفحت ل- ملا ادخ هار دن وج _اونثب اهلوا ىللخلل موظنم ىمراف

 ١ بولس اىلع اهاعج لا د: ىامعث دمح لاّقم حاتتفا اهل وا باوبلانب دمحم ةيسرافلا ةغالاف

 | ىروناسدالا دهن رهاط نيرهازا <: رطفلادرع ةفح رص نائتفلا بيصنو نابصلاباصن

 ْ ىبال ب نيدعلا ةفح - ةهئامدجو نيثالثو ثالث هم* ةنس قولا ثدحلا ىداعذلا

 ا|الل الإ اى كل[ هدو هتاعت راو نيج <80 هس قوتملا قاومتلا راتطا دع نب دم ركب
 0 نتا ه8 ةهندس تام رابلادبع نب دمحم نبر وصنم نب د2 نب 0 دعس ىلا هديف>

 | ىلجاص نبا نحراذبع هاش 5 انال وأ ىنراف ه2 تئارغلا 3 ف- ةئامسجلو نيئسو

 ا ليك عاوناو ءامل صاوخيىف نات وهو 3 ياو نبناو 0 ةيراا/ د قولا زيعأ

 ا َّق ها م بدبالا يعد ىلع مالكلا ىف ه تب رغلا هن 0 أناب نيران نس ع طع لعشم

 ىال_لا ور.كلل سرفلاب بعللاو برضو ىرلاىف ةلاسر - ةازغلا ةقحي * 1و ماللا

 | لعف - 1 | لودفتا ا م هما رو مسي ةقو رعملا ىهو نبرو تسل سان 7 فورعملا |

 ا ارقفلا ةفح ا ىدنهلا ردملا الايس لاوحا ىلع دوعشم باوبا ةعيس ىلع رت رولا

 | نيعم هللدبلا هلوا باوبا ةسّخ ىلع رصتخم ىسراف 5: ىربكلا نيدلا من جشلا ةريسف
 ع ا

 1 2 تارطنقملا ةررادلا عبرقدرطنم تاقيملا 0 ارقفلا فحم جو ا هايلوا صن قطا

5 

 ١ 3 - 53 20 م 0 - خلا راعاا ىلع ُ ر 5 ىذلا هللدحلا 0 هأ ىنئعلا 3 زباب

 ع اذ داز قنملا ىدرورمملا هك ب ناعح نيدلا ءالع دهازلا ماما عل عورفلا

 ماهالا هدب فنصو خا ا ةهدلج قدح ا اهلوا بنر 0 انتا رو ىرودقلا 00

 ائيظع ا ةهلئاوسجو نينامثو 2 ةرما  ةعس ىقوألا ىف نالا ىل اذاكلا دوعس# ب رك

 ع

 | فئنصملا ىلع ضع همنا املو ع ارمثلا بارت ىف عئان_صلا عاد هاعمو تاددا ثالثؤ

 فيلات حرشلا اذهوهتلبا جوزتو 2 حرش ليقف ةيهقفلا ةمطاف هبا هج وزو هنسحساو

 | ىلا ممهلا اوةرعصي مل خاشملا نا هيف ركذ ملا رداقلا ىلاعلا هللد+لا هلوا هانعم هعمأ قباطي

 لوصولا ل |.دس ريسللاو عه نف لكف فيرنصتلا 02 اصآلا رغلاو هداكحأ ىوس بييزرنلا

 | لئاملاماسقا نع صحفتلا وهو ةعانصلا هيضتقت بيتربالا 1 1 اده عتليالو تولطملا ىلا

 ْ ادهىف,ل ءاسملا بتر هناو امهف عرسا نوكيل اهلوصا دعاوو 12 اح < و.ايلودصقو



 م 4 ءانزا د 1-6

 ركل نب دلو ع تا ىَدَر ا د رو 0 ة ع 7 1 7 ه7 ناب ل

 ا ا نيءبر 0 را ,/65 2 _كِ رح لا 0 رق ع رثو تالاقم س+ج ىلع بنر ىونزغلا

 مالك هه 0 فا ' تضل 1 0 0 و-> 2 18 تاب اقنعلا ىف ا رودصل 0 1

 ديشر اهءح همالك نم 1ك ةئامىهو ا تع لاعت هللا ىذر ىقيدصلا رك نينهؤاا ريدا

 كواع_صلا ةفحن ا- نافهالا سنا 0 ركذ قب.«دقو طاوطولا ليلطادبع نيد ندلا

 ْ اهفلا تا وذ عبراو ةمدقمىلع ن : آرقلا كا ط2 ى مراق ا ١ كوالا ؛ 1 حن ىلا

 هركذ قبس داولا اهنا ةجرتىف هي[ ءاملصلا ةفحت دس نالك ءاشىلا اهادهاو ءاذعلا ضعب

 | ىلع: بتر ظعاولا ىثاكلا ىلع نب نيسح انالوا رصتع ىسراذ هه تاولصلا ةنك

 | ةناعاع و نيع- نبلاو دست 7/5 ناك 0 0 عرف و اكو لوصف ةناعو ةعدقم

 راطءلا مهار .١نب ىلع نس | ىب دا نيد لا الع 0 :اىوونلامامالاةج-ر ىف 6 نب. طاطا انو م ا

 تالا | 1 0 ثيدطاق و ل اعلا 0 0 دايو نيب اا ع اهفلا

 ىلا ىتاعطالا د هللادبع ىلإ نيدلاس - محلا هن 2 مالسلا هيلع ى لأ ةيوزق مامتسملا

 ا عبور لمك !اىف باللطلا 9 ضم هح ماللاق ى 37 د تا ءالا 2 حرش ىق تالطأا ف م

 ا هلوا ابان نيعست ىلع مهتع 8 جكاقلاو دو نب ناعع ن ىلعاقيلاى ال ع بال رطسالا

 | دعاوق ماظنىف ةزوجرا 2 بالطلا ةفحت قد» طا راودلا كالفلا رادا ىذلاهلدلا

 ١ ةقع رو- نيدلا م 2 مهلادم وظام -68 باتكلا 3 بالطلا ةف# ة:- قبس بارعالا

 نيدنال ال 2 افلخلا ءاعماب افراغأا ةفح اجدع هتف با_سملا حوتفم حرشىف بالطلا

 افرظلا ةفحن ريح ةئا_عىستو ةرثع ىدحا 5 قونلا ىطويسلا ركبوا نع نجح رادع

 لع هر تكرر لوش اهلوا ىوعانلا دجا 0 ةزو حرا م6 < افلظاو كوالملا حراوتف

 | مشل ه4 افاللاو كولملاركذ اذرظلا ةفحت كح ىلاعت هللا ني نامزىلا اهتك لا

 ا طسوتاملا تاعك 0 تا رسذع ىلع دلع وهو ىرصملا ركل روردلاىلا نيد

 ةفحم ]2- رصمم انريصع صا#ثانموهو ةهتافيلأتنم ةيناجنرا مااو رابخالا نويع نيب

 ليطاقشمدلا راك كابا 2 راع مشل رض دلعيىف يأ داروالا ةلداو دابعلا كرجل

 | عوفرملا قتنملا . ردلاب ةام«لا هدلاو داروا هيف حسش ةئاعامتو نيمو تس 66 نم ىفوتلا

 2ك را 2ك نال تئارغلا ةفرطإو تئاحتلا نوح صح لالا قالا

 ( ةفحم 29- تالاقم عبراىلع بترو لا باهدلا ءىثنمو بابرالاب رهتادّلا اهلوا ةديدع

 ١ ةنس ىفوالا ىعاشلا ىناقالا ىلعنب ا نيدلا لضفال ةموظ:م ىسراف 8 نيقارعلا |

 ةهزنو سورعلا ةذحن ز85- سددملا تافحاعنم ةنزو ةئاهسجو نيناعأو نينثا 7

 اباب نيسثعو ةس ىلع دلع وهو بيدالا ىلا_علادجا نيد# هتلادبعىبال -2 سوفتلا

 | 579 ةنش ىفوتملا ىرتلا شمكب نيىلع نمل ىبال سنت# قاشعلا ةفحت 125 هابلا ع ل

 كرب اقف ا تيطقخا 0-0 نردلا ي ل مو 9 ع ل 0 ع ةئاكوساو نرشع و نيننا



 | حرش ةيقاسشلا ةيمملا ع + عالا هللا دمع مشل ٍِ ا 0 00 ةيركدلاا نوما 0-6 |

 و باب قع انو

 ىدتبملا كلاحلا ةفحم 1دخ ةئاعامثو نيعبس ملا٠ ةن-س ىقوتملا ىلا قثمدلا ىلصوملا
- 

 ىلوالا دعاوةثالثىلع ىه وىتثبروتلا ندحنب هللا ل ضف نيدلا باهشا ىسراف ع4 نيكلاسلا |

 ةفحت هاعمو هرصتخامت بادآلاو قالخالا ةنلل1 تالاعلاف ةيناسثلا تاداقتعالاف

 | - ةولخا بادآى رصتع وهو دهازلادجا سابعلاىبا تاهثال -:2) ىهتملا ةعاو |

 نيدجا سابعلاىبا ع ١ ىراخلا ميم متع ىراقلاو عماسلا ةفم ق5- نبدشرملا

 لمعلا ىف عماسسلا هم م ما نيرثعو ترا 30 قولا ىالطسقلا دم

 ع ابابا ةي قولا قشمدلا رطانشلان مهارإا ن.ىلع ن.دلاءالءل - 5 عماجلا عبرلاب

 | 8 كئاساا ةفع 0 - اياب نيءعيراو ىدحاو ةمئاخو ةمدقم ىلع ليش ىهو ةهئامعيسو نيعبسو

 داو نا راكد ىدح اذا ةنس وتلا ىروطلا ىموم نيدمل ت8 لئاسملا لؤصا
 ةودأا ىوا عدلا نو رلادبع نيد نيدلا سعثل 67 لئاسملا ةدوجاب لئاسلا ةفحم قد

 ةفحن 1 هتراماب ىكملا ةريهظوبا ناهربلا هءىتفاام هيف ج درا عكلو نشا كن * دنس

 لوصف وباونا ةرسثعىلء ةلاسرىهو دج ندلالالج عشا عي ةرربلا ةرض> ىلا ةرفسلا

 ىذلاهللدجلا لصالا لواو ىبرع نبال اهلصاو ملا وهب ءىش ل ذلا هللد+ ا اهلوا

 د2 نيىلع نيدل'ءالع شلل ىسراف <: نيطالسلا ةفحن »- لا ةنملا حاتفم لعلا لعج

 كاكاو ناسا هنح يصح ةئاعافوب نيعبس ءو ىدحا 01 ةنس ىفوتملا كفاصمم ريبشلا
 ءدل|

 هدعج ريبن 5 داحم ىف وذ و ىذي ا هللا فاق > 0 : طصم ندم ل 3 رتلاب س رقلا هغلق |

 هيلا مضو قئاقملا قئاقدو هللاةمعذ ةغلو ةليسولاو رحلاكن فلا اذهىف ةفنصملا ب: 01 نم

 نامت د مم ع كلذو لدا ءارمالا ريهأ اثاب نس معاي ماعم 8 هريغو حراوتلا ند ءانشا

 هيف ا مظعا 0 مورلا راطقاوق رسثتاو ةهششدلا ةغلد رعشامت نءايعسلاو نينامثو

 زك ورا نيذَح حا د سرا لدلا ناو نترك انلأ" - قاب تع: ةئاكلا

 ع

 | ةعرسلل | هرصا ا ىلإ ةدسلا نوحلا ' 1 مملايف 6 ه ةفرسشلا بهاوملانم جرملا هت نام

 | ةيمراعلل] م ةكهلاق ه ةيهاش دا ةيمملا ' م ت اشان مح ا رزوال هقلا 00 ها ىلع هللدلا هأ |

 ىداملا ريخهلوا دلحم ةثاهعيسو ةرثع الا١ ةند ىقوتملا ىزاريثلاد وعم نبد و نب دلابطق

 رهاط نبيع: نيدلاجاتديعسلاردصلانب دهشداش ريما ريزوال هفلا للا ةوتلاسهاول دلاب نيزام |

 | اهقلع ةقيلعت هلو تاودلا ثح ىلا لصوو لوقا لاق هح رشف يع رخل لوألا حرش |

 ثلاثلاةطيسلاءا رجالا ةئيه مقىناثلاعورسشلا ل ابقدم دقتىلاجاتحامفلوالا باوباهعب راىلع بترو

 مث هل د كاردالا ةناهن رو ًُ بف ااا اذه و مأ رحالاو داعبال ١ رداق«ىف عبارلا ضرالاة نهى

 | ةفصلا - اضيا ةفضلا ةيشاح ىناحرجلا اا ةمالعللو ىناثلا 1 ىلا نامل ىلع

 ىبا ربما بهذ ىف هغبرسشلا دفحلا ص عب_سو هد هش ىلع ى 0 , ةيهالاا

 0 1 هكا نين 12 و ناع اب 0 قو ا هب : ردا 0 3 ه0 0 1 | هفشح

 8 هدد و

 ( نايبدلا )



 أ

| 

 تتارلا مامالا طور 5 ةفرعم ىف: بغا را ذحن 12:- ه7 ضئارتلا |

 مع كل ىف ايصال ل 0 همدغ 7 ةثاعامو ن رعشع /6 هن قولا قارعلا

 ةعبراىلع ىوتحي رصتخموهو ىبرع نب نيدلا ىحم :جشلا ةذمالتنه ىسنوتلا ليعاعما شلل

 مها ربانيد'ا 0 ىذاقلل < 51-3 كاملا ىف نينا تحاك ل نيل م لوضف ةم.سو لامعا

 0 وهو هيام نيسجو ناك ١؟7ةر 2 قىوتلاىنملا ىدوسرطلا كحك نب ىلع نبا

 نءالىه ليقو ةئاايعيشاو نيسجو تدك اة ودنا ةدعفلا ذو 2 ا ةالصو ردع ىثا ىلع ْ

 نجح راادبءعنيدلالالجزجشلا ةلاسر 2: اسذال ىلاعتو هناعح مّن ةيؤرب اسلملا ةفح صح زعلا

 ىهنلاب تئابملا ف 1 ةئابعستو ةرعزد ىنحا وة ةنشن قوما !ىطوشلا 0 ىلا نبا

 ماشلا ىتنم ىعفاشلا ىرنضرمللا دج نيدجم نيدلا بطقل ناتقر و <: بئاغرلا ةالص نع

 ىنطصا نيذلا هدابع ىلع 0 هزل دا هل وا ةثامامو نيعستو عبرا مو5 ةندس قولا

 3 ملا ىلعل ظو املا كا 0 ١ ةهئاعافو نينامو عسسل ن5 ةحتنا هقلا ا ا

 0 ماهالا ن م دج كس 2-31 ا نيدلا بتج ماهالا شلال 1م ,ءكاو
 ضب

 فلا ٠٠١٠| 0 دود ُّق ا_يذلا ا جيضغلا اللاب برعلا ريد يذلا هلل دخلا هلوا ا

 0 ةقراخلا ع قادعف تررشتلاو دوعألا صاير نم هعمتأاع : بد كا هي م

 0 ار ل ا ا دوج ولا هطقنب دو>وا| فرح مجكاى 4 5 هلوا ىوملا ىلع

 نيواودنهىر ا اهعجخيسر ( املا م اعذالا ق دعو م 5 م 3 5 ل و نيءعبراو أ

 عماجلا صر ىلإ س5: صيختلا جرش ىف صير اةفحت تتح سلاجم ةعبراىلع اهترو رباكالا

 | ةيبطتملا ملا 0 ىباطل ىسراف 2: باسل ىف بالة فت 120- ما ىف ىتأي ريزكلا

 د ناطاسلا َّ ديزناب ناطاسلاىلا هادهاو ةئاماعو نيعست و سجح 6 ةنس ةدعقلا ىذىف هفلا

 ماكللا ةفحن 5- ةقاحو تالاقم ثسو ةهدق»ىلع طوسدم باتكوهو افلا ناحدمم |

 مداح نما دع ركبىنا ةعاسمبا ىضاقل .ةزوجرزا ه4 ماكحالاو دوقعلا تكل 0

 اهمظن نمغرف خلا ىلعو انأث لج هيلع ىضقنالو ىضتب ىذلا هللدحلا اهلوا ىسيتلا ىكلاملا |

 تطلاو عق ةيالحاة فك وسع ةئاقامتو نيثالو سجل سو هنم ناضمر تف لا 1

 ىقدمدلا قوصلا ىراضصنالا بلاط ىنا 0 7 ردغأاو ريلا ب اع 0 «دااةفخت 1 ص

 ىق ضئارااذف 0-00 م تايلالاى وذ ةفحن 0 5 لو_صق ىلع 0 روصم 9 وهوا
 م 3

 ندجا تابشال

 هع راىلع ةلاشر ةئامعست و نيثالثو ىدحا ةر*ا 0 قوتملا ىفاشلا مالا دبع نيد

 ا ناوالاةدير>و نامزلاة م 2 جلا لئاضفلا م محام ىلع هنادحس ةانعا اهلوا لوصف ا

 عج ا تانكملا قلخ ىذلا هللدجلا هلوا ىعلسلا 3 الاى تقوملا ىلع نب ىنطمصمل ىيرت

 نمزلا ةفح ع نا ناولس ناك ا سءصعق َ نئاععلا و ميلاقالا رداونو ةئيهلا 11 اه هدف

 ىيسملا ىنعلا ىلا لدهالا نجرلادبعنب نيسح ديلا هيقفلل 22 نعلا لها نايعاف
| 

 ديزنب ركبىبا 0 نيدلابا_هش مشا أ ىرادلا ممتربق ةرايزف ىراسلاةفحت 1 |



 امتكرح ىف ماللا لادلا عابتايل اع 2 رضا لع بسلاو ءادتالا ىلع عفر ا + عد هللا ١

  57٠باب قا 5--

 55 0 قوتملا ىو ىبورلا هللا دب ع نب توقايل ه2 ايدالا رايخاق ايلالا ةنحت 5 م

 شل 1 تاحمالا 2 و نا لالا 0 ا املالا داثرا هلعلو ةئات»و نقع تدع
- 9 2 

 هع وج هئامدجو لي“ 5 وافد ل 0 أ ىطان رغلا : نايلس 0 ميح رئادب عع ندع هللا دل معى

 أ نس حلاص نيدلا مل 0 : راب هلوو لعق كر 5نيدالا هم : باواذعب راوذمدقم ىلعاهتر

 باحنالا هدم ا هئاعاع' ونياسو ناع اال ىتو:لاىئيقلبلا نالسرنب رع ندلا جارعس

 ةنس ىفواملا ىطويسلا ركبىبا نب نجراادبع نيدلالالج معشال ةلاسر ه0: باحصسلا ةلئسع

 هناا 2 -- ةئاعاعو نيعست 89٠ ةئس مر ىف اهفلا ةئا_هعسشو ةريثع ىدحا و١

 ةفحن 25- مامالا ناب فورعملا دجا نيد# ىل_ضفلاىا يشل ةمايعلاىا هه: هبعلا ماكحاب

 ناب فورعهملا ىوارندبلا دمح نب دج سابعلاىبا نيدلا سعثل 5 ماشلا لئاضفىف مانالا

 لوالا هلل دلا اهلوا باوبا ةتسىلع رصت*ةىهو فلاو ثالث ٠٠١ ةنسىف اهفلا مامالا

 ما_سقا ةثالث ىلع جنم ىس 00 ىهو -9 رك ديك ريدالا ةف 1 ا ةيادن الب |

 قفو٠ ميشال 2[ لمآآلا ةفحت ؤ- دصاقملاف ثلاثلا تامدقملاف ىناثلا طئارسثلا ىف لوالا
 9 ةنسوؤوتملافوسايفلا ا 1 ىعفاشلا ىدادغبلا فسوت ن فرطالاديع ندلا

 | نيدلاردبل 67 ايقتالا ديس لاح ركذوف ايقتالا ءايل والا ةفحن ريح ةئاقحو نيرسشعو عست

 ْ كو ةنح يح ا نيءتسدت هو هلل لدا هلوا مح ظفامحلا ىزيربتلا رم نب لد

 خلا لدتملا ريبكلا هلل دا هلوا ضئارفلاف رمضتتع -: ةيكملا لئاسملا ىف ةيكزنا سوفنلا |

 | ىوقلا دبع: نب نامل نبدلا مب مثلا 2 برغلا نامل ةفرعمىف بدالا لها ةفح

 خويش نع ثيدحلا لها ةفحت ]وح ةئايعبسو ةرشع ا/١٠ ةنس قولا ىلينلا قوطلا

 65: ةتس وتلا يروح , نب ىلعنتدج-ا لضفلاىنا نيدلا بابش .ظفاحلل هت[ ثيدملا
 رداقلا درع نت سنوي - 1 | ةفرعد وم لث اًضشذ ةفرعملا لها 1 د ةئاءاعأو نيسجو نينثا

 ٠ ىف راغلالها ةفحن جو 0 ماع هايل والا فرع ىدلا هلل 0 اليا كالا ىنيشرا |
 | عه هرمثعلا لئا.لا ةبوجاىف هرربلا ةفح نس لادلا ف ىنأي هي ثيدحلا لع رردلا حرش 0

 ا رون علطا ىذلا هل كا هلوا ضصتغ ا ةنوسا قوتلا :ىدادقبلا ديؤم نب فر نيدلا رول

 ١ جاتحام ,ظعمىهو ةقيقطلاف لئاسسم رشعنع هتاوخا ضعب هلأس هلا ركذ خلا ةيدوبعلا

 ١ هباو> باىلع ةلئس» لكف و 0 لاؤسلا قسذ ىلع هترذ بلاطلا اتقرعمىلا |

 ارا ةاقكلا توق ةررلا يح يس هذال: نم ئرا وما بذهملا ىلع نبدجاوه لئاسلاو

 ' ىر ملا نامزور ميشال - 0 مح فاكلا ىف ىنأي 25: ءسقعلا تآارقلاىف |

 رسم :ءوه 56 هاقلا كاع نبف سو نيداالاج مشل 5 © اغللا مالغل ند كل لا 0 ع

 هن كه ور ,>الا يا ةدرصق م ةحمل انو 6-0 ناكس رغلا ماظن

 محراادبعنبدج-ا ةعرزوب دال 6 ليسارملا ناوذ رك ذى ليصحتلا ةفحن روع ةمدقلاف ىقات

 ( قارعلا )



 حارا دع نيدلا 1 م ولام 06 راذ را رحالا ةفح 1 روح ىلا ىف ىف 1 ىواتفلا أ

 آرقلا ةوالت هب صداق ناودلالا ةفخم اصح فلالاق
 ٍِن 0 1 2 و 5

 ه4 باسملاىفدادءالاة حت 25- ىو رسلا دج اني دج | نيدلانيزل خ7 بادعالا ةفح اح |

 ؟ نه. - -1 ءاتلأ 1 -

 عماج يذضنهوهو 50 عورفلا ىف باسبحالا هن يس 0 نيناغو 3 0

 كب ن

 نرد ةريظل 0 ر2 : !او [يمطن ةناع انو نيءستو ىدحا /مقأ 0 ىوتملا ىناحا 2

 2 ة سم حلا كف رشع ىلع بئرو و رس ريل را ودا علطمو 0 لذا ناجل ا

 5 ,اع 0 > لعج ن 1 ك1 اهلو ا ةئامامو نيناثو تس 8 رذو متاصالاو

 عبرا ةباب ع 1 قوما ىودسرلا 2 فورءملا لو ربرأ اههرحا ةيكزلاب ناكرشس اهلو

 نك

 ىئنللا اغيب ولطق ننال قبس 2 ايحالا ثيداحا جرا نم تافاعف ايحالا هفحن - ثلاثلا

 داس 1

 اع ن لياخ نيدلاح الص م ل

 ! رايخالاما.فاىرايخالاةفحت د- 2: نآرقااةلج باداىف ناوخالاةفحن لح ىر

 اذه عما ع 5 راعشالاو لامالاو مكحلا رايخالا 0 1 ديؤملا 2ك ل نب لد

 تعج فوراا سنترا ىلع ةعو2 ىهو فااو نيتسو ىدحا ٠١51١ ةهنسىف اممُضِب دلما

 ةالصلا لضفىف رايخالاةفحت قدح تايبدالا ئاطاو تارضاخلاو خب 0 :5 رداون اهف

 ١ عاصراب ريهشلا م ما لضفلاىبا نب د هللاديعىلا يشل 26 راتخلا ىالاىللع

 ظ ةيدالا ةفحملا جس ع تاسنالاو: وخراوتلاىف با ةف 1- الصف سنع ىثاىف ىهو

 ا عسل معء'قب 00 ا ىوحم ملا ىناحلا 00 الا 7 0 يحلل ةيدال 2 8 رعلا 1 ق

 'اكو ناجرلا هللاديع نب هللا دبعل م بياصلا لهاىلع دراىف د تيرالا ف 0 ةئامامو
 | ام

 لقتلاب مهلوقع داكسفو مهليج ىحانا ضقانتو م .نعاوت ليطانا نيس نا دار نا[ سا املاو مهلضافا ند

 لج | سايعلاى 1 2ع مالسالا ق هلو>دو ل رم هئدئمو هدب 0 ادف لقعلاو

 | ةئس غرف و باوبا ٠ ةعسل وف ب باتكلا دوم نبب و زيزعلا دمع سرافوبا 4 او سو تحاص

 ل مرسلا ا تدرغلا ند.ن 0 رقلاىف اع يف تيرالا 2 م ةئاعامو نبرشعو 2 20

 وهو ةثا_,عبسو نيعيراو سج ا/لئه ةندس ىقوتملا ىودكلا يكد فسوب نب د2 ناي>

 ءارعش ند ىلع نب دارأ م واخام ىر 3 مالسالا 0 0 فور ا ىلع تنذ سح م

 لاشي هلوذىف هعطقلا 0 ةعطق ةعطق اهلعحو اندح نيعيراو ديلا نيعيرا هيف عج مورا

 (رعش) رهتتالف لئاسلااماو رهقتالف مثيلا اماف

 هعا' نيف هيب ىلا توم 326 ردلتا#ةرهز ماتش لاع

 هّغا رهن هدكتق ىنآ نقاص ة# رقي ىرعساسالياسكشا

58 

 سمع ْق هعاجحو تت عبراو هةمدقم ىلع بنرو هيدا ةهكع هفلا ىلو نا ىلعل 0

 5 نآرقلاف ورح نه ثيلثتلاب ءئرقاعف نارقالاة ف ]2 م ناخ مياس نب ناخ دارم ناطلسلا
 ام

 رولا ةئا عبس و نيعرسو ع اا و كلنا ىيع را كالا نب اعدنو نيدجال
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 0 بان ١-0 0 يقل

 8-00 نيج او نيد 056 قرا هلا ْن 000 نب ني_سح هادع

 ل_ضافلا ىذاقال رص طخللاىف ىنعي 27 بات كلا ا 1 ا تاوصلا ىر د

 <” رسصع فاودملا تيدالا ىدعسلا رهاظاادبع نب هلا دبع 32 َّق ١ نيدلا ديكس

 طمللا :دعاوو هيف رك ذ لا ديرب امل لاعفلا ديعملا ئدبملا هتلدجلا هلوا ةئاَقَحو نيهستو نينثا

 ططنا ؛-ع ىف هقيقحت ىأي_سو * فورملا نيس لع #9 ىرمصا_لا لماكلا كاهل ايلعت

 ةنس ىفواملا ىناشلا ىزارلارع نيدمم نيدلار خف مامالل 22: مالكلاف قالا ليص# 2

 ا م ىئصلا نيدحاو || أ مع 2 م 00 ةاكسلا لي م هنا مو فكردس 00 ١

 1 |[ لبس ىذلا هادا اهلوا ةلاسر وذ و ةئامعسلاو 0 عددا تاجا ل ىوتملا ى راق

 ةرهاقلا 20 0 فاننا صعب نا 32 ف 0 ىلا هكا 1[ ارا 35 هدام معم رات ا ل

 عملا هماعب مضل ثداودح

 00010 0 0 هكا لضفتلا تانك نم ريصنخلا ليصح .- ةئافاكو, نينادمكو تن

 ليم ا و لد دما كل 8 1 صل لاو ر.صلا 7 0 و ةناهسو ني_سجو نيذا 560 3

 1 م هقفلا لوصاقف لوصقحلا ردت لل 1 ا 0 نت ع 0 تالا حف هش

 هع را انيملا ّق لا ا د ةئايعل را نب رسشعو عسل 5 0 3 ىقفاش || قدادملا

 سج ةهث6 ةئس 08 ذاشلا ىلا زغلا دع ني دهن دماح ىلا مامالل - 351 © ةلدالا نيصف ف ,-

 5 لزالزلا ل وه نملزانملا نيصخ ]تو ىنأي 35 1 رصتخ وهو مداخدلا نب 1 0 - ةئثاهسؤخو

 ١ ةنسىف مصع تعقو ةلزلز نيح ا-هفلا ةلاسروهو را ردك , ىلع نس اىبا نيدلا رونل

 ه4 ماعنالاةر وب مانالا ةفحت 2 *- طاح دماو دج |ىلاعتوكرابتهننااهل وا وةئامعست و نينامثو عبرا

 ه5 كالولا رابخاىف فاسولا فه 125- حلا ءاغلبلا قشاةش محلا نمايهلوا ءالضفلا ضعبل ريسفت

 5 راربالاة قع م ءاعمالا 8 ىف -ك ر رار علوا 3 ,الاقفح ب - ه- ىتاهصالا ب رفلا ىبال

 3 د الار لك[ تاو قرا رالا ةنح زج ا الا 0 ىف ىأي 2 راكذالا

 وذو ىيدراملا طمس 8 ريهذسل !| دعك نب لن للا كَ ,ءىبال م ناسا ٍيعىف بتايسالا ةفم تس

 2 بابحالاةفحت 0 خلا تاسعا جوف هتلدا هل وادع احو باوبا هثالث وةمدقم ىلع ر م

 ند[ اهل وا ىلاملا قدملا# ناتكملا ذولا دبع نب رب زعلا درء مشللا تيرضتلاق ةزوجرا

 نيثالث ٠١*٠١ ةنس ىقوتملا ىلحلا الثملا ندجا نب مهاربا اهحرشو ا رهظادق ىدلا هلل

 ةئابعسا ونيعستو تولت ةرقر+خ 2 نايءد ىف عر : بايلالا حرش هاعمو احوزف خف فلاو

 لوتقملا ىدرور دل ردح 3 يَ نذلا 2 خل 1 - 1 تايحالا ةفح يح

 0 ةمشلا نأ ل نيد نب ربلادبع نيدلا ىرمشا ه8 قدرطلا.ليهستىلا قبراقلا ليص# زن-

 ٌ مم 2 نايعشىف عرفو 9 اًحو نيلصفو همدقم ىلع كعك

 | ق 0 رصنلا را ةىلط نا دمح 24 ماوصلا ىلع ةالصلا ليضفتىف مارملا لرصحن

 ا هيقفلا دج نب ١ رداطنب رهاقلا دع روص“ :هىلأ مامالل مع ءاضإ هقفلا لوصاقىف لي رم - -

 ا 2 ا ع راقد قازاتعم حس 6 , الا دف 1



 ؟ هب هت ءانلا --

 بورغلاو عولطلا باتكرير و سو.سوذواثل رابنلاو ليلا تا ا كلفلا

 ريرحنو سخ رط_سرال نيرينلا ىبرج ريرحتو سوالقءا علاطم ريرحتو سةواوطوال

ْ 
| 
| 
 - - - 5 ع ا

 ا لاكالا ةحاسم ةفرعم رير#و تباثل تاضورفملا ريركو سديعترا تاذوخام |

 ويرحم - سويسودواثل نكاسملا تاتك رز و سديم رال ةناواطسالاو ةركلا اا

 ! ةلاسر 3 هك قوتلا ىتلاملا قارقلاد# ن.دااردبل 1 ا ا دار ل .ة2ىف كا رفلا ا

 ْ -4 ريصبلا عيمسلامالك ىتاه٠ىف ريسفتلاّمتا لاوقال ريبختلاو ربرعلا قي لا هيلوادبخلا اهلوا
 بيقنلا نباي فورعملا نايلس نيد# هللادبعىبا نيدلا لاج ةعالعلا عشلل ريبك ري_فت وهو |

 ادلحم ني-.هو فيىف ريك وهو ةئاقمو نيهستو ناك 594 ة'س ىفوألا ىلا ىسدقملا |

 | لوط ]فار قف هم عسوا تءلاطام لاقو ىتارعشلا هركذ هريغب نتعيملام هبىئتعا دنو |
 | مهك١ ةندس ىفواللا نما مامهلا نءاب ريمشلا دحاولاديع نب دع نيدلا لاك ةمالعال 2 هققلا |

 | ةمدقمىلع بترع لا ملاعلا اذه أشنا ىذلا هللادلا هلوا دلع وهو ةئءامثو نيتسو ىدحا
 ر ىف غلابو رابع اج 0 5 ل زاغلالان م دعد ا ّ زا الاى خلاب نعت تاناع اها هقول تاس كد

 نوعيسو عسل /اجار/ 3ب 2 قوتملا قل الحا حاملا ريما نس ل نب لع ىضاقلاهذيلت هح رسف ا

 نيعيسو ىدحا م هيد ناصمر ق عرفو يعلو ريرقتلاب هاعم و اح وز ا ةئامامو ا

 اذه دصاقم نم رر>دق فنصماناهيفركذ خل خا انيدمالسالاانل ىطرودلا هتلد+لا هل رادئاعامتو ')

 نسترو مانت لدخا لع ةيكاشلاو هدا دسم ل 0 عم ريثك هرر<لام علا |
 | هحرش باتكلا اذهل هيلع. هنءاّزق لاح فنسملا نم ةددعتم ةراشال هدلخ ىف رود ناكدقو |

 | ليزن ىراخملا هاشداب ريماب فورعملا نيءا دمت ب هحرش مث داصتقالا ليس ىلع هحرمتف |

 سراف كيل لبق هحرش نمنا ركَذو ريرختلا ريشنت هاعمو داحاو اح وزعاج سث ةكركشلا 21

 | وقم» هناك قوتملا ىتلعا ىرضملا م نب نيدباعلا نيز ميشا هريصتخاو فيش كارد ند

 هنا هركذ لا احب 00 حرف هبام ىلع هللدحلا هلوا لوصالا تل هاعسو ةئاهعست و نيعيس |

 ناكذا ةرورذملا مك قد رام ىلع هسرو 4 ماس مسن أنا انام هيلا 0 0 هيف رصتحا رسمتع

 ه ى ا -ىف 60 رمل نصا هناا | نيج دد>ا ا 922 ةفااقلا] 023 اج عر ةعئاشلا ل ضعي ةهرط !ظع هلصا

 ت6 عورفلاىف ريرحت 12:- رصت#ملا اذه حرش ايركز ىضاقلانبا نيدلالاج معشللو ةئايعسل و

 ا وهو ةثامعاراو نينامثو نينثا 2 2 قولا ىع الا قناج را لا نيدجا سايعلا ىبال ْ

 | 1 رراقالا عض ويف 0 : 0 0 كم سدا نع ددرخ .ةريذك ماكحا ىلع لوشم 0 داع |

 "6 هنش قوتملا ىفاثلا ىتالدصلا ناطلس نب نعم نب مانغلا ىلا ند نيدلا ل ميلا |

 ك5

 حرشق 00 م مهلا ه 0 ا عورفلا را 0 د 2 0 ةئاعسو نيعبر , '

 ابصلا كير رد 4 نآرقلا ةءارق ىف ضير 125- مهلا ف ىتأي 2: ريبكلا عماجلا |

 ند نب ىلع نيدمحل م |, عرطشلا رحت 5 فاح د :عل 2 ٍ

 ا ىبذل هه ةدبغلا 2 م د ةئاهعبس و و نيسدعو 0005 0”*يع هيك قولا ادخار انهن ظ

0000 



 د تان م 565

 50 عبس هازل ةنس قواملا 1 الا اق مع رلا 2 لا ناد عنب قوزم 0

 هللاذ_ع ككل ,دلا ردن ىضاقا < د لها ريب دنىف 0 رار ا -ةئاكددو

 عسسل 815 ةنس 1 0 ىو 00 هي ادرار ركل ن 0 ند

 21 ام وءامزلل دق ىاثلا ةمامالاة وح وق لوالا اباةرثع 0 دل وهوتئامامثو ةرذع

 داتح اللثو سداسلا ,ةيعرساا عاضوالا افح ىف د ءارهالا ىف عبأ را نول ةلاتلا

 ىداخلا ناويدلا ىف رشاعلا عددا ليظلاىف عساتلا فئاظولا ف نءاثلا ءاطعلا ف عباسلا

 سال ايس رقع عبارلا ةينغل او 5ع ثلانلا هءمكق سفع قانلا داهطلو ردع

 هماكحاو ةمذلا دقع ىف سثع عباسلا ةغبلا لاتقىف سنع سداسلا نامالاو ةندهلاىف مشع

 نيدلا نيز مشل هي ةيبطلا رابخالا ريرقتىف ةيبطلا راكفالا ريرحن 9+ همازتلاب بحيامو

 تاوجوف رمال يرو جيس ةتامعبس و نيتاعو نام ا/١8 ةنس قوتملا ىطأملا 0

 نيعبسو عست ماله ةنس ىفواملا ىلا اغيواطق نمساق نيدلا نيز محشلل [راطعلا نبا

 هنا هليلدن 1 امم ناكو اضراغت اذا تابثالاو ىنناانا 0 انم نئةذىلا لوق وهو ةثامتامتو |

 ريبعلا ير .ماللاف قأب 5 عورفلاىف بالا 1 رب رع ق- .تدثلا لع ىغت

 ور هح هيذالاىف ىتاي 5 هين بلاط لكل هيبنالا رب رح ا>- ابرق ىلاي 0 ميدبلا اعف

 كلاسملا ديهتو ةيوحلا دعاوقلا و يناثلا ىف َّق ها 0 ميشا -ه) ىواتفلا

 ىتاي 6 باسذالاف بابا رحنا لا ناملا ىلاعلا هللدحلا هلوا صتغ هه ةيدالا

 ةلثسمف لاقملا رير< زي> نيعلاف ىتأي هه بجاملا نا ةديقع هنعشتىل بلاطملا ريرحن وح

 قولا ىرصملا ىنحا م نباب ريهشلا مهاربانب نيدباعلانيز حل ةلامر 2 لاديتسالا

 رصتخم لاما تدنن مر و لحي ايف لاقملا رب رح رؤس ةئامعسلاو نيعيس ولل٠ ةنس

 قلغناام اف هللدجلا هلوا ىفاشلا ىسطالبلا هتلادبع نيد نيد نيدلا سعث عشا اضيا

 بيذهتو لوقا ريرحت رمح ةئامامثو نيعيسو ىدحا ,للالا ةنس رفصيف هفيلأت نم غرف

 الكفل واد رللا دع نب دنا ني نإعس نب لع نوال نيدلا ءالع َ ل مهيأ لوصالا

 لع بتر حلا اعف قو ىذلا كرد هلوا هلع ةئاعاكو نينامو .سج محم ةنشم قولا

 دجحا مامالا بهاذعنم 6 مدقرو يعبر لإ 201 بغاذم لع: العشم تإوبإو .ةمدنسقم
 ىبا مشل عه راغنلا رب رد قمح ملاىف ا لل كد نا ريم ىنعي' 1 اريملا رب رك يح

 لاقو هلحدملا ناويدىف هركذ ىبسادنالا ىنايلللا ىناسغلا ناسح نيرعنب عملا دبع لضفلا |

 ال1 كاك لاو طئاننلا ف تادردم ةيكح تاك ملاسعم نع لعشت قالقم الك ود

 ريصل ققحلا ةمالعلل هي تاي_سدنه رب رمت مح تاكرد | نم كلذ لصتامو تاكاراكاو

 00 نإ ر رح ايم ديوس و نافكساو نيناحإلاب ةنسد و ولا ىيلواملا 22, ني دهش نيدلا
 رظانملا ربرحتو سر تود ران دكا ردو 0 اباتتك رير دو ىطس ىلا 9 2-6

 تارهاظر ردو سةولوطوال 0 0 وس والانامرك | د رد نيد

 ( كلفلا )



 هن هده ءانلا قف

 غرف واج وز“ اح رش ىدهشملا رقعلانب دوعسم اهحرشمت ةلباقملاو ربجلل ةئاطوت سينلا مدقو

 لاقو دو 0 ةئاعافو نرسذعو عبرا 00 0 رف ه 4ك

-55 : 
 سيلا ىتامم جاهم رعشي اممم #* هنم ىغارف خرانتو حرشلا اذ مسا

 ثالث هوم ةنس ىفوتملا دصارلا فورعم ىذاقلا نيدحم ركبىبا نيدلا قت قتلا لضافلو
6“ 

 هه ىعاشلا ل 0 0 0 سل اذهل 1 ع طل 1 2 ل نيعست و

 3 ديومتلا اع

 كرت اماف ضو فورا جرام ٠ ةهجن ٠ مظعلانأ أ رقلا ةوالت نيس ن ع حلا ع وهو

 راهطظالاو ماخدالاو مورلاو رصقلاو دماو فقؤلاو لص ولا نم اهقح ءاطعاب نييملا ملخاا

 نا ليسا و تاقلاو فردخلاو ددعالاو ىيلاو يذلا و قيتكلاو ةلامالاو ءافخالاو

 وهو كك ةءارقلا نوف ةومنن ركل اذهو رهان هعقتو 2 هعو_ضومو كالذ ريغ

 هكشب ءرعإ نري نم ةل_صاح ةكلهنع ةرابع وهلب هيف ىئكيال ميعلانا ةهجنم قيسو ملاك

 ةءارتلا رك ذب هنعا ىتكاو ريكا هركذي ل كالذلو هيلعم هاوفانع فقلتلاب هبردنو

 نب ىكح نب هللاديبعنب ىدود ديو اف فاص ن م لواو ةءار ,ةلان 0 ,عا ديومحلاو هعورفو

 ىرزلانا ةركا د ا حد 0 نرذدعو سد 2206 2 قوتملا ىرذلم لا ا ىناقالا ناقاح

 اهح ورشو ةيرزلا ةمدقماو دارملا ةباغو ةياعرلاو ةح رشو مقيلا ردلا هو تافنصملا نمو

 صالا لعلو ليق اذك ديرجملا هاعنو هحرشمت ةئاممستو نيعيرا 45٠ ةنس قوتملا اشاي لاك

 ىنا نب ن> رادبع مساقلاىفا ل عيسلا تااردلاف هي دب زا ةيغيل دب ود يف نيكفلاب

 ل وا يصح ةئامرعع و ةر دعب تام ها هد قولا هب رد 15 مش ىلقصلا ماسلا نب ركب

 لالجا -ه# ىلاعتو هنا هللا 5 ثدحملا[2- لرواحتلا 0 0 ههه[ ملاعلا ى

 نبناثعو رعىبا ميشال -:ةديوملاو ناقتالاىف ديددلا زهح راو نء هرك ذ ىطويسلا
 ا ناوالا 00 ةتامعكراو نبعد راو 2 1 552 ةئس 0 0 ندعم

 قاتذلا ىذمدلا 2 ا د نب مهارإ نيدلاناهرب مشل ا ١ ناك دلو .ةفلا ا

 رزذع 20- خل دع لعل ن ءركن ملام | ع ىذلا تر هلوا 0 وه و نعا عسا ةيلو ع قون ا

 ىطوي_سلا 0 نب ند رادبع نيدلا ل الح محلل 4 كت صاصقلا تيذاك نم ضال

 هلاسر ه4 داحنالاو لواططان م دايعلا رذح و ةئامعسلو هر ىدخلا أ ١ 3 5-5 قوتملا

 خلا ىنكو هللدجلا اهاوا قثمدلا نولوط نبال

 44ه ةندس قوما ىقاشلا ىاقبلا رع نب مهاربا نب دلاناهرب شلل ةلامر هه داحألا

 ةعدب داتنعلا لهانم دايعلا ريذك

 ص و_صقلا هيف در ىلا ل | ةرايدك مالا | 30 5 داهلا 0 اهل ةئامامو نيناكو سوح

 7 00 ميا هك افلا ماكحا) يبد دودحولا ةدحو لها ران نم امهلاثماو ةعاحات



 همك كنار, مديح 0
 ه1 باب يك 3

 درج هو 00 نيعيراو ن غ الة: مخنس قوتملا ىهذاا ظفاطلا دجا ندع نيدلا نعت

 سدح 556 ةن-س واما ىفاثتلا ىلماحملا دج نيدهش نيدو ند ال هي عورفلا ىف

 ليق عي ة_هداهلاو د رج قص لالد:_سالانع ةيراع عورف هيااز ةئامعلرا و نيسشعو

 ىذلا هللدلا هلوا فيطل رمصت+ وهو اضرا ىموطلادجم نيدحت نيدلاري_صن ةمالعال وه
 مهتم لعنا وه ةسدنهلا لعنم ىنكي ىذلا ردقلانا هيفركذ خلا هتمعن باوبا انيلع مح م9

 هتمدقم و نظرا نه ل ايلحلاب عجرت ىاطس 41ىف 0 طب 0 ىدذلا ىمدنهلا ناهرعلاب ا

 ملاعتلا ىف اهلا جاتحب الاكثا بيتكلا راسو سديلتانم جيرحمساو عاطقلاب ةفورعملا لاكشالا
 ع نا_هرب ىلع فقوو ةهقرعما قح اهف ىعنمنا رك تف"دذدا نيهارب و لوا اغفأد هيف اهعجو

 | ةسدنهلا [2ىف الخدم اضيا نوكيو ناسنالل اهنع دال ىلا تاءانصلا راس لاوحاو ةحاسملا
 ا هلعحو هيف كنكلا را سديلقا باتك هدعب معت نا 2 هيف |[ ريصا»نأ هدارا رهن ٌ ١
١ 

 هلنا 2 اك 0 ديسلا نير علعما 0 ديسلا ىلا هادهاو تالاَقم عبس ىلع

 ابرق 0 هيدي و<لا حرش ىف در هح نسدداقا ع هفنص ىذلا غالبلا تاعك

 هليصقن .قيس ىذلا فاصو 1 ران مسأ وهو -5 راصعالا ةيحزتو زاطخألا ةيزح

 نال هلاسر هيأ س و رداا دادعت ةلئسمق س ورعلا لع ةداءالا اذ اح الق حراتلا ف

 تاريخا لاعفال قفوملا هدا اهلواهئامعشنو نيج و ثالث هو دنس ىقو:ناقشمدازواوط
 ىبرعلا نب ىلع نيد# نيدلا يع 32 تافن_ضمنم ةلاسر هه ةيهلالا تايلجلا ]يس حلا
 خزاربلا ملاءىف مءارلا لدتا , < ,نيدّلا اهلوا ةئا_ةحو 0 عبس 17 52 قولا

 سد ريض عي هداز رهاوخ سنن 0 نأ رح ىناي < 1 > نب ىلع ىنك *

 هللاددبع ديزوبا وه. هي[ ىسوبدلا سين 1س 2:5: ىرصانلا سين رهنح ه6 طقالملا
 لك وهو ديرملاو نسي كلازجع- ةئامعتاراو نينالث 2+ .-ةنس قوتملا قالا: ىداقلا رع نبا
 ىفواملا ىنلا ىنانيغرملا ركبىلا نىلع نيدلاناهرب مامالل ىواتفلاف 6 ديتع ريع ىونفلا

 لحالا ردصلا نا و 8 خلا م 0-5 مدقلا هيدا هل وا ةثامسجلو نيعمتو 6

 ل نود 0 5 !ًالدلا اهل ركذو هفزصتق ةبذه٠ لئسملا دروا نيدلاماسح

 ىلا تاونالاّنم هرك دام . رك 5 لزتاو همادات نيسحت و هماعافف عرسشف ماقخلا هل سدتملو

 هل لئاسملا نورعىلا نيعلابو ثيالاىبا لزاون ىلا نوالاب راف ناقد 5ر2 فو

 هكا نافل نيكل و: قضملا نك دا ىواتفىلا ءاتلابو قطالا تاعقاورلا:واولابو

 عاجحتىبال ةياورلا بيىغيلا نيغلابو قطانلا سائجاىلا مانو كاوزناىلا ىازلابو دنق رم“
 ىوا ىلا ءافلابو ةطوسبملا بتكلا حرش ىلا نيثلابو ىفسذلا رع رجلا ا

 0 هلع سا نايبل تاغكلا اذهو لاق تاقرفتملاىلا مملابو نيغلا ندصلا ىرعصلا

 ا تاددحلاق سم: م ل ةياورلاوق منع دع داما نومد_ةاملا هيلع صخب ملو

 افيطل اشم هلعح ىدنوا_عدلا دشرلاديع نبدمع ند رهاط ىنا نيدلا با رس مامالا جّشلل |

 ( مدقو )



 نب هت ءاثلا عع

 0 ما لا و دنع فكما هذ ا لاثماب هاشغو .مالعالا ضعب ه.لغاثا دقدناف مالكلا

 نا اهلاكىلإ تا نافذ كددق لا شح نم ك1 هدانا تا هكروعص ةيلطلا ضع دقتدعا

 ' تأ ريبعت دعب نامزلا اذهىفدأر هيلع رقتساام ىلع ت1 باعحالا ىلع تابسا ىلا ىدش اهلح

 تدراو همادقا لازعىلع هيباتلاو همالك داسفىلا ةراشالا ىلع اف ترصتقا ىثاوح 0

 ديددللا حارشل 0 اولا 1[ ىهتا 2 3 رج ى دارك هدد 0

 1 ا غاب و ا يا 33 هل ةشاح تح 0 و نيعست و عبرا |

 ٠+« ذنب قاوثملا ىهلالا كم رالا وطادبع نتنيهح نسلالإو ةمراعلا ةيئاكو كا.
 لاوقا ىلع لشن اكل لولعملاو:ةلعلا ثهىلا طقف حرمشللا ىلع ىهو ةئامعست و نيعإ رأ

 ا قرم م لوا وه ل اهب ا لع حو كا ها < نم لزت ١ مرا ن ١ سدا اهلوأ هلاثماو ىلاو هك نيققلا

 دان[ كش! 2 خطا ن يا ب رن نيدلا 0 ريد ة.شاحو ديدملا حرشلا ىلع قاع

 2 زا وحدنا هللا كيع ها ا مح>رلا روفغلا ا اهلوا عبارلا تل را لا

 كك مالك ال 0 !ادج اهل وا ةديددلا ةمس هاا و حرسذشلا ىلع 8 عتلع ضان ا كر ريهشلا

 تس م85 هن ىوتملا ئرانقلا نب. ىلح نس ققحلا ىلوملا ةيشاحو خلا هذود و ق

 ةئابعست وةرءىدحا ةأاأ كل ف ودملا ن.ح جالا 5: ر كولا ةيشاح و ةثاعافو نثافو ا

 ىهو ىرذدخا ره نيدلا كمل ةيشاح و ندلا ردص ريد و لالا را 0 اهلءح

 هبهال ةنس ىوتلا دولا دولا :نيد# ن.دلاظفاح ةيدشاح و تاقبطلانبب 0 ا .طغ ىلع

 الو ةريغصر داغيمللو حارششلا ىلع تاخاّرعالاو دودرلا اهف دروا ةيايعساو نيجتو عبس

 ا دع ندجاو را 2 ديرجلا حور نمو ديرخأا تي هاعمو هب قاعتام ريا

 0 ندا لك | همداعلا 0 ديقملا اعد هدات سلو نيسجحو عع 7”-تا/ ل ئىردسلملا

 لضافلا حرش و لوقلاب حرش ودو ةئاهعتسو نيناثو تس المك 0 ىوتلا ىرابلا 00

 ٠ ماوقا حرتشو ةئاماام و ءنيسجمو ثالث 68 ةنس'ق والا ىرشتلا فطللا ني 000 ١

 | حرشلاو لصالا اظفل 'ريمو حري دلامث لصالا ركذ لاقعلا ديرخت حمشف كاقنلا ديدست انهو

 ميلاف 0 راح محال هديه ممتلا عمات دا دا حمرصلا دب دير ار م ا --

 نيسثع 07٠١ ةنس قوما ىلازغلا د2 نيدجلا ملل 3 ديحوتلا ةلكىف دير 2

 ىلازغلا دماحىبا مامالا وهو .دي>وتلا ىتأك هيف حرش خلا نيملابر هللدجلا هلوا ةئامدسجو

 نيئالثو عست ١٠٠١و ةهنس قوتملا ىودن العلا هللاةياده نودلل ع 0 دب 0 8

 كار ارحلا ىلع نب ةرعدك هه نابلاو ىتا-تملا ىف دب رح د رد و هحرشمن فلاو

 دصاةمدرىف 3 رد ا نير ل يلا هد سصتخ و ع

 منك ةراوصلا ءامساىف د 00 ىليدلا كالملادبعنب د تباثىبا نيدلاس مثل عك ةفسالفلا



 1-3 باب م 2

 هتارير# عيب اش» ند روقتت ةعئاش تاقيقدنو هان تاقيقح ىلع لوشن ىئثاوح هيلع قاعدق

 تايفع ند را كلذ 0 قئاقدلا لويس هنارير#ت مولع نم ردحتو قئاقحلا رانا

 ايوطم ارسسو ايفخم !'رتك هنوك ناك امىلع تاتكلا ناكلب هلاح ىلع ايقاب ٍتاددكلا كلذ زومر

 ىف زاعالا ىلا و هزاحا ةياغل زاغلالا ىهاضي هتعنصىف بيرغ باتكهنال بقثملل ةردك

 2ع نم اراعش علا اذه قُداَقَح نع 00 كقاسص دعب ىناو هزاراو دوصقملا راهظا

 هني. تقص: | اعلا اذهىف باتك نماف ىرهدنم اردق هقئاقد نع صمحقلا ىلع تفقوو

 هنأ اوهرسح لاذ دل اعود لح ا نا ا رف ماهلالان م 6 0 عداد ملا كلت قسمنا ىن يدع هنيشو

 ىر كف العب ال ل وزو ل را هم اعطقتلا اوف هيلا فرضصاو باعت كك

 00 1 سوء -عالو لق الوطمالا دوالا 4ع ا ىلاعت هللا 0 2 ا ما تياعاع تبيدصتو سحداقلا

 ملا ردق لعيل هدروأ اعاو |صوحلم ىهت | ءدصاةمل ري_سفت و هدقاعمل ربرخنو هدعاوقل رب 00

 5 نب ل نبدلال الح قدا ةمالعأا لضا ما نا 2 راكثلاو 6 2ع لضناو ناك اماو

 د.دخلا حرذلا ىلع ةقرطل 4 هي كا دكا هئاعشل و 0 ب٠ 1/ 3 قود قاودلا قبدصلا

 وا دك ةيلالذلا ةعدقلا ةي_ثاملاب بالطلا نيب هذه ترهعشا دقو داحاو اف قةح

 هيا ةئايعسل و نيث الث تاو 3 5ك ىنوتملا ىزاريدلا لد ن.دلاردص ريم ققحلا

 امفو ديؤملا نبا ىلوااعم ناخ ديزإب ناطاسلاىلا اهادهاو اضبا ديدملا حرسشلا ىلع ةفيطل
 ردصلا ةيشاح ىلع ادر ىرخا ةيثاح ىناودلا لالا ىلوملا بتكمت لالا ىلع تاضارتعا

 نيدلاردص ةمالعلا ب 0 ةيلالطا : ةديدللا ةيشاطلاب هذه فرعتو هتاضاّررعا نع اباوحو

 مالك ردص ا هذه لواو هتاضاريعا ن رع ايناودو لالخلا ةيشاح ىلع ادر ةيناث ة.شاح

 سابتلا وهابتشا حرسشلا ىلعالوا هيتك اعف سانلاةلجا ضعبل عقودنا هيفركذ لا ديرجتلا بابرا

 ةيشاحاناث بتكف لوشامىلا رظنالو هنأش ةلالط لود نم رظن ةبلطلا ءافعضنم اًضعبناو

 6 روصو هدأو تاقيفوت نم اذ اف درواو هيلع دن حال اع ةيساكلاو حرسذلا ىقامل قمع

 بتك مث ناخ ديزباب ناطاسلا مداب هتبطخ ردصو رظاونلا ولام اهف هلا ده ولك" يطع

 دجالا ةيئثاحلاب هذه فرعتو ردصلا ةيشاحنع اباوجو ادر الان ةيشاع- ىتاودلا ةمالعلا

 تافوردصلا :ةمالعلا تامااو ةيلالطاو ةيردصلا تاقيلعلا ىثاوطا هذهل لاهو ةيلولخلا

 1 33 5 5220 نيس ا روصنم نيدلاشا اع ريد لضافلاهدلو بتك باول ةداعا 5-2

5 

 نء قاودلا كلالج بحو ىلاعملا قئاقح هنك ىلاعغالا ىلع كلاج ف دكدق نيثيغتسملا ثايعاب

 تناك امل دغب و لاخلا ةعلاط» ىلا قوشلاب لالجلا ةيشْغا نع ديرجلا كالكساف ىناعملا قئاقد مهف

 و رهاب ر ةيتك ام ةيطخ ردص اذهو لالحلا ىلع ادر يا ةئايعسل و نيعبراو عمل

 تراصف قاودلاو رصاوقلا يلع تن اهلها ريعنع 2 ريغةنمزالا هذه ىةقيقطلا مولعلا

 رثث ريغ فالخلا عك فالطلاو لدا ةرثكنم ليقاكداعو ةلو>دم ةفرخْم ةلواعم ةشوشم

 دير ىفام اهس اديعس ريصي هب قثلاالو اديزم لهاللانم هيملاعلاال لاقام اذهلو فالإلاك

 ( مالكلا )
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 "ها 3 ءاننا عع

 ندع ةء-شاحو ا عبر را ٠5 ةئس ىفوالا نيو>اب ريعشلا مداق نب دع 00

 نب نيسح نيدلا ماسخ ةشاحو ةئابعستو نيعيرا 95٠ ةنس قولا ىبناذولا ىولغلا د

 ىف نوما درعلا ,ةيشاح او ةئانعسلاو نب راع تن 355 تش قولا قاقرلا 0

 هه ةنس اهنم غرف ةئاععسلو نيعبسو عست هالو ةنس ىقوتملا ىبانلا نئاب .رييشلا هنا ماما

 ضعب ىلع ةقيلعتىهو هداز ىلازغب ريبشاا نجرلادبع ةيشاحو ةثاهعسنو ني_سجو ثالث

 هي 7 نيعستو عمت دوك ةنس قوتملا مر كلادبع نيرضخ ةيثاحو عضاوملا

 هللدْلا اهلوا ىممشل فورعملا ىموطلا روصنم نب نايلح ةيشاحو جموكلا نيدلا عاش
 ناةيشاحو دسلا ةيشاح لع اهقلغ لا تاوصالاو فوراا سنخ نم سنا مالكي م رزكتملا

 | 0 ىلاو .فيرسثلا لاش ديسا|ل وق ىلاو حراشلا لاش حراشلا لوقىلا راثاو اعم 0

 | ةئايعسو نيعيسو نا# هاله ةن-س ىقوتملا مرح نيد هاش ةيشاحو هلوقن بيطخلانا

 :-. قولا هداز ئركشاطب ريبتكلا ىطصم نيذجلا لاول ةيسشاخو ىدرلا نإ ةضات
 0 ىثوقلا لاوقا اف عجو ةرهاملا ثحابم ىلا اهتك ثا معسلو نيتسو نينثا 4517
 ماقملا قيقحنىف هلام رطخام ركذمت ةرايع سصخاب ًاهاذاو بيطخلانءاو نيدلاردد ريهو

 ةيهاملا ث< ىلعاهقلع قثمدلا ساخقلا مهارنا نيدحا نيدلاىبع ةيشاح ائضيا ىثثا 00 نهو

 نينامثو نا هى ةن_-س ىققوتملا ىتفملا هداز ىطاقن فور هلا دو# نيدجلا نيدلا س

 ىفواملا دوت نب هاشريما نيىغلادبع ىلوملا ةيداحو انضِنا ةرهاملا ثحم ىلع اهقلع ةئامعشتو

 ةنس ىفوتملا هداز ىهاي_سب فورعملادمت ىلوملا ةيشاحو ةئاهعستو نيعستو ىدحا
 ةهاسقوتااراكت فازب فقورعم اء ركل ادبعن دع ىلوملا ةيشاحو نءامعسلو نيعست عبس ثول

 ىحث وش ريبشاادحت نب ىلع نيدلاءالع ققحلا ىلوملا حرشمت ةئايعستاو نيتسسو عبرا

 مالعلا كلملادج مالكلاريخ هلوا اج وزمافيطل اح سثةئامامثو نيعبسو مست ما/ةةنس ىفونملا

 هدوسلبس ريرحتعم هركف جيان اهلا فاضاو صرخت ندحا نيمدقالا اوف هيف صخ لا

 ىفلاق ديدجلا حرششلاب حرشلا اذه رمت_ثا دقوناخ ديعسىبا ناطل_سلاىلإ هادهاو ناهر ب

 ءالعلا ةودق ماظعالا ىلوملا هفنص ىذلا درجت ملا باتكنا فئنصملاو نفلا حدم دعب هتجامد

 50 الإ نورت فينصت نردلاو ةلملاو قانأ ريصن نيولأتملا ءاهكاءوسا نيدعمار
 مسحت ناكملا لالح رعلا ريثك وهف مظنلا يجو محا ريغص ناكناو وهف بئارغلاب نوحشم

 ىه بلاطمىلا تاراثا ىلع لقّشم راصعالاءالع هلثم رفظيمل ماظعلا ةمثالا لوبق ماظتنالا

 عود رعي ةزحوم تارابعىف ةز تانايبل نكته صوصقلاك اهاكرهاو< ءوامت تاهمالا

 هتلوادت راهنلا ةغبارف سءثلاك راهتثالاف وهو ركتلا اهل هنناعم نكلو هظفانم ةسالسلا

 ةماعم رخذر تاتكلا اذه حرش ىلا مهرظن اوهح وءالضفلا نم اريثك نامت راظنلا ىدنا

 ىنامدالانيدلا سعت انالود ىتايرااملاعلا هفنص ىذلاوه اكلم اهفطلاو حورشلا كلت نمو

 لضافلا دي_سلانا ىتح لوبقلا نسح ءالضفلا هافلتو هدصاقم لو> ماح هتقاط ردقب هناف



 0 6 معي نان عع 6٠"

 ةماعلا رومالاف لوالا دصاق» ةتساىلع وهو شاقعلا ديرب هتنعسو هيلع ىداقتعا ىوقو

 سماخلا ةوبنلا ىف عبارلا هتافصو عئاصلا تابنا ىف ثلاثلا ضارعالاو رهاوملاىف ىناثلا

 لوبقلاو درلاب هذ اوهلكتو لولا هيىتعا روهشم باتكوهو هادو نادال يات

 رهطمنب فسوب نب ندح نيدلا لاجب هحرش نم م لواف الغ ىتاوحرو ةريثك حو ريش هل

 هلوا لوقا لاهب حرمت وهو ةثاهعبسو نبرسشعو تس 7 اس 1 ةعيشلا ؛ 6 ىلا

 ديع نب دو# نيدلاس © هحرشو لا كالملا نه لعا لماكلا ناسنالا لعج ىذلا هتلدملا

 قاهفصالا وهو ةئامعبسو نءيراو تس_ال55 هنس قوما قايهنضال دكا 3 را

 ملا دود ولا بوجوب دحوتملا هللدجلا هلوا هحزسش مث الصف نتملا نم دروا رسفملا نخأتملا

 0 0ع هدو هد_صاقد نيبو هدعاوق ررقذ زاغلالاك ه زاحا ةياغل نملا نأ هسيق َر كد

 ةماقتسالا تعم نع ايف لدع دتهلاذ ةمامالا ثحايد ىلع اصوصخ تاضاّرءالا نم هيلع

 3 حرمشلاب بالطلا نيب حرشلا | دق ا دقو كناقعلا 3 0 حرش ىف دعاوقلا دييثش هاش

 م اجرا دج نب ىلع فيرعثلا ديسلا ققحلا ةمالعإل ةعظع ةشاح هيلعو مدقلا |

 ١ هدام مورا ءانع نيب ناتكلا اذه رتشا دقو ةئامامو ةرشع تس م15 هن

 تاقيلعتلاو ىثاوملا هيلع ترثك كلذاو ةيضاملا نيطالسلا ضع نيبعت هسردت اومزلاو

 ذريعة نعع ف 11 هبا قوتلا قاوماسلا» نسح نب دم نيدلا ىحم ةيشاح اهنم

 هلاشاحو ةئايعشلو نرتعو عسل هش فود عر سايلا نيدلا عام# ةيداحو

 ناطلسلا ة-سردت اسردمو 3 اتفه ىفواملا نانس م فورعملا فسوب نيدلا نائس

 هداز بيطخم ريهشلا مهاربا نب د ىلوملا ةيداح ىهو بيطغخا نبا ةيشاح ىلع ادر اهمتك

 ملا هتافصصو هتاذل دحلا قصسا نم دج دعب اما اهلوا ةئايعستو ىدحا و١٠ ةنس ىفوتملا

 ىنعا ةيشاحلا هذه علاط امل هداز هجاوخ ىلوملا نا ىور ناخ ديزباب ناطلساا مس.أ اهف 51

 مه-سقت نع ريقاقعلا ثحبىف هتعلاطم ل# ناكو دي_سلا ةيشاح ىلع بيطأخا نبا ةي_ثاح

 ادهىف هلاقع نم هلاح ريع دقذا هو 5 را لاقو هيحعل ! ىتاخوراصلا هيلع ارقذ تادودوملا

 نا دصق ىئطل ىلوملا نا كدر هد ديدللا حرشلا ىلع لزلطا ةينضاح علاط املو 0

 مضاوملا ضعب رك ذب هيلع مرباو ةفايذ ىلا هاعد رويزملا ىلوملا هعمساملو ةيشاملا كلل: فيزب

 هنع باحاف اهنم 2 ىئطل ىلوما ركذف هيلع ردكتال نا ىلاعتو هناح#دللاب فلحو ةدودر 1

 ١ نامت دبات 5 نع غ رددنا مهرب ا ارا را دال ل ران اشد لد كم علاو

 ىلاهالا نضعب ه ركذ هدنند ىناتك تصلخ لاق لتقاملو همد ةحاباو هتقذنزب كح ىدخا لوألا

 ىفوةلاد مان اىلوم اة يشاح فيرتلادنسلا ةيشاح ىلع ىثاوللا نمو قئاقثلا بانك شماهىف

 ىتلاطلادجا لضافلا ةيشاح اهنمو هداز تيظخ ةيشاح اهف صخن بوكسا ةدلبب ةنس

 نبدجا ىلوملا ةيشاحو خلا لوقعلا كاردا نعهتاذ هنك سدقت ىذلا هتلدملا اهلوا ىلا

 ةيدداحو لثئوالا ىلع ةقيلعتىهو ةثاعاعأو ليه 1011 1 قولا ىل اياب ريمذلا 0

 (يع)
 هدم ممم هعمل



 "44 هه ءانلا ل

 اهنا وذ ىف جيران ازفطعح سدي ىنانكلا ىلع ني دش سم نب ةماسا جشم خب هيو ةحمجنملا ىعاسملا وةحا رمل
 -ه[مالسالا يشدلاوااىواذ عمج ماقهالا ود رتل زسس ىتأب 2 حباصملا ثيداحأ,ةقلعت»

 هيف عج ةئامامو نيتسو ناعم تم ةهتس ىفوتملا يىفاشلا ىئيقملاا رع نب حلا ص نيدلا ع ىذاقلل

 لضفلا مام هللادج د.ب اما هلوا هقفلا باونا ىلع بترو ىييقلبلا جارسسلا عدلاو ىوانف

 ثيداحاىف لوصالا دير 128- ةئاعامنو نيثالث م٠ ةنس نارعش ىف غرفو ا ناسحالاو

 ىنهملا ىزرانلا نب مح رلادبع نب هللا ةبه مساقلا ىلا نيدلا فرش مامالا م 5 لودرلا

 ىنأيسو ريثالا نبال لوصالا عماج هيفدرج ةئامعبسو نيثالثونامث لعل ةنس ىفوملا ىفاشلا
 هللادبع نب دج-ا مساقلا ىبال < لدا ديري لوح هركذ قبس ه4 حاضرالا دير< قتتح
 ساوالا ديرك لن :ةئاثلأو ةرسشع عسا ©19 ةنس ىفوتملا ةلزتعملا 00 ىبعكلا

 عبرا 404 ةنس ىفوتملا ىلبنالا دجلاىلا نب ركبىبا ميشال هي[ ةتسلا تنكلا نم ىقاوتلاو

 ىراخلا حجوص نه ريسفتلا ديرك م 2 ةيفنطا عوركىف ىناهربلا دير ع ةئفاعو

 ةهاس ىقوتملا ىتالقسعلا رعح نب ىلع نب دج-ا نبدلا تاهش اضذاحلل مهي روسلا بانرت ىلع

 ىزرتلا ىلع نب :دحا" ندلا قت مثلا مق ديح وتلا دبر ةئاهاعو نيدو نينثا

 ناحيرلا ىبال « ضي راونالاو تاءاعشلا درت سح ةئاعابثو نيسجو عيرا ه4 ةنس قر
 ه8[ ثيداحا ىف ةتسلا حاصلا دير 125- ىلاعملا سعأل هفلاىزراوللا ىتوريبلا حا نب د

 ةئامسُل و نيثالثو سجل هو ةتسىوتملا ىطسةرسملا ىردبعلا ةيواعم نب نيزد مامالا 2

 نباب فورءلملا دح نب نج رادع نيدلا ل مامالل عورفلاىف قد دبر 1

 هاعسو هحرتشو ةئامتسجعو نيعيراو ثرلت ه4 ةحدس وللا وكلا ناكل

 نامتل نب رافغلادبع ندلا جات مالا سءث اضيا هحرشو تادلم ثالثىف وهو حاضيالا

 ديرجت 5- :ديزملاو ديفملا هاعمو ةئامسجو نيتسو نينثا ه7 ةنس ىفولا ىنظا ىردركلا

 نامث 458 ةنس ىفوالا ىلا د نب دجا نيسحلاونا ماهالا وهو اضرا هيف -5 ىرودقلا

 فلاخام هيف درفا لا لاذلا نه انعكعا مهللا هلوا ريبك دلعىف وهو ةئاممبراو نيسشعو

 ىف طسوتلاو ىدتبملا كزتشيل مججزرلاب اهدرواو طافاالا زاجتاب لئاسملا نم ىجفاشلا هيف

 دم نب نجرلاد تع ركبونا.بتك مث ةئامتتراو شب ٠5ه. ةننس هتالماىف عرشو هك

 دجتا: نت دوج لامجللاو كيرلا دامك ةئامعلراو نالثو تسروس» هنم قولا يح ١
 دير# ةيفنعألو ديرفتلاب ىعملا هرمصتخم ةئامعبسو نيعيس ال١٠ هنس ىقواملا ىفنألا ىونوقلا

 بحاص رد ةيحامو ني:سو 0 ا قوتملا ىئاملا ا عاوهت نب لدي رد ى

 ىبا نيدلا ريبصن قةحنا ةمالعا -عهمالكلا ديرجن ف- ةاكزلا باك لواىف ةصالخلا
 لج دعد اما هلوا ةئاع»و نيعيسو نينا "ا 2 قودلل ىسوطلا كا 0 ل رفعح

 ىلع اهنيوعو مالكلا لئاسنم زرع نو تلاع للا بيع قاف لاق خل دود ملا

 هيلا للذلا ىنداق ام :دايتحالا لئاعتماإت كو:داقتعالا فاودررع لا ارم مالكا غالبا

 3 م



 ١ فلالاىفهركذ ع ع[ ع ورفلاىفةنبالادع لضخ ملاىف ىتآي -ْلوصالا ف بضتملا رشف |

 | ةنس ىفوآللا ىبطاشلا ةريفنب مءاق دحىبا يشا و ركلاةمالا ءارقن٠ ررطاة قرف ٠وه |

 | فرعنم بقانم نع نيت جيدا دالوا و .مهدالوانم رمد ند نضع وا ع رايجلانف

 قرا ىطرقلا ضموالا ا نمساقلا 4 نيملا_صلا ءاذعلاو نيعباتلا نم ةبط رق

 عك نيادملا ءاع*ا ىف نيس عع ءز> ىف هرمصة ودل ىف ود وهئاعس ونيعب راوث الت دام ا

 ني زع هيلع دازو ىب العال ليسارملا تاتك نم. هصاخ ةئاعامو نيعبزاو ىدحا م1 ةئس

 ىرعلا د كر ةعخلا| تااوقلا 0 :ةلط ال6 ةدرصق ىهو ةئامسولو نيعدسلا

 غرفو اهحرش مث ثالثلا تاارقلا ىلع دإةّشم هلي واع اهبكل ةيف'قلاو رغلاىف هريظنىف ةدبصق |

 نيعغلا و3 ىلاي عه نيس رغلا ةعاطع 3| يعس و نس مع يم 2 محلا ىذف امنع ا

 ا راسو افا صو 5 مداد اه اق الر تراكشلا 0 فدكلا قام اعلا رق و.تاغفاولا و .تاثاودعا نم هللا ”مقاواه نتا |

 ةمع ءملا

 5 نيدلا ناهرب مامالا هي ىواتفلا هع مما ىف اب هه راع لأ وو رعق ع

 ا ما_ مح كوخلا ردصلا هيف عج تاتكاذه لاق طك تدحاضص قا زيزعلا دنع 3 30 َْ ا

 لئاسملا بذا 5, "ل هنأ ريغ لودالاب ه هيدا ودام ةناشد كا ,واقاو ةداتوم ع تانا ور امو لك تمهل كا

 اهاعح 2 اهل ىو اهيوب و اهدنا ٠ هر ةلدحألا نمدحاو ماق ةدايمدل ا م امدعب و 5

 | هتاحنام سذج لكىلع داز زبزعلادنع نب دج نب دو# يجارااديعلا نا مث اسانجا واعا ونا

 ناب دقي ةضتدألا رين وضح م وغلا هع 85- ىتا هيهاضيام عون لكىلع ليذو

 | ام قلعتامو روبقلا ةذتف اهيف رك ذ ىطو.لا ةزوحرا 2 تيدتلا دنع تريثالا رح مملاف |

 ىفاشلا ىكسلا ليلخ نب دج-ا عْشلل ناحرش تيبثتلا ىلعو لا زيزعلا ىوقلا كلملا هتلدكلا

 هاب .رخت لاو تديثتلا حرش ىف تنقملا محب اههدحا ىعم فااو نيثالثو عبس مال ةنم ىف.

 ا ا 00 ءاتف كد قابلا هللادحلا هلوا جزا حرش وهو روبقلا ةمواحتم حرشب روفغلا محب

 :ليضفتى لسالا تايثتع ىتولخلا ىولوالا نيدلا ماسح مامالل قرم الكلا ف تير فح

 ا ةئاعامو 302 عميس 2 قولا ىدانا زوريفلا توقعي 3 د2 نيدلاد# 5 لدنعلا

 سج ه .ه نس ىفوثملا ىلقصلا ئدعد ملا رفع نب ىلع عاطق نبال -ه:ناسللا تيبئتزط+

 سس رد ْن دجا ىلع 3 زاتلا ف ه7 رمهلا بقاعتو مالا نراه او- ةئامسولو ةرمشع

 عاش أ هليد عفنلا عع تاتكا وهو ةئايعاراو نب سو ىدحاأ 1: ماا قوتملا ب 0ك

 كلاادبع نادم و ةثامعلرا و نينامو نام 548: ةنس ىوتملا رهظتدملا وزو نيسان د

 راعد »او 00 رباكالا تاما 42 8 0 ينور ١ ىدحا وال ىكَر د ناسنالا براني وح قادوا ا

 0 دجاا نبدلا ةرصصنل هفلا رس نب هاشو دنها هيف اسلا برا ن- راثآلاو
 رياجلا ل 1م لا 2 ةئاهعب#و نيث الث 07 0 دودحو قوتملا ا



 عال م " ان[ أك

 نايت 0 تاهو ند نايدتلا قام ىلع تاهسبثتلا هامس ىف وردك 0 تراملا ف ظ

 ركب ىبانب دهم نبدلا سعثل 2 نآرقلاماسقاىفنا دتر#- ةعاجب نبال هنآ رقلا تام#:*ىف |
 دل« ىوهو ةئامعبسو نيدكو ىدحا الها ةنس ىفواملا قثمدلا ةيزوخلا مق نبإب فورعملا |

 حلا نيملالا بر هلل دا هلوا اهيلع مالكلا ركذو ناميالاو مسقلا نعت درو ام هيف عج |

 نيعست 9.٠ ':ةن-ىفود.ا ىتاقلاطلا لرعامما نبدجا ريخلاىنال هي[ نآرقلا لئاس:ىف نايدنزتتتح |

 نآإرقلا.قلخم نيائتلا ةيمهجاو لولا ىلع.درلا ىف فيطل ءزج وه ىعسلالاق ةئامسجو

 5 نادامل!لاودا ىنادن م هن روس نيعو اضع امضعب هباش دبأ لك ا هباحكل ْ

 | دجلا لعج ىذلا هلل دخلا هلوا روسلا بيترتىلع رصتخغع ه4 نآرقنا هاشتمىف ناين |

 ا تنتاكلا ئربلا دلاخ نب ده نب 0 4 دادغب رايخاىق ناين دع هللا دمع ىبا نب د

 ا قودما ىقا رعلا ل نب 0 ديعسىبال هه تاودالا كلس ىف ماظدنملا تاماكلا در قب ناين رض ا

 | ءرح هي[ ةفدن> ىبا مامالا بقانع ةفرككلا ضيت]- ةئامسهو ةرشع 6٠١ ةنس اسرقت |

 | ةئامعسلو ةرشعىدحا 1١ ةنس ىفوالا ىطويسلا ركبىبا نب نوح ربادبع نيدلالالج مشل

 | نبزح رادع نيدلاجاتل هر ىوسوملا ميركلا ربقلا نييعتيىف ىورملا ميدقلا مالا نيدق-

 ا بذك نيد يو فاكلاف أي م2 قئاقد دلا 0 لم قد د هلأ نيم لب مح ا نياعلا٠ر

 ركب اسع نب ندسح نب ىلع 0 انفاطا مامالل] ده ىرعشالا نسما الاس ف يردن

 هيقفلان وكتألاو ةريصإ ىلع كاستل ند 0 با 31 كللذ هددع نو ا خد 01 لاقيف ةدب 3

 | هريصتخاو هيف رظاابذم 0 طلا ا انعاشم ناكو كالذ هأ لصح ىدح ةقيقملا ىلع ايعفاش

 تفسوب ن 'يدلا ل #1 0 هه مر راها نييدن ريم ىفاشلا ىعفايلا دعسأ ب هللا دع مامالا ا

 سمه :عوهوفلا ١٠٠ م ودحى و ام قوت اوم رككلا 2 0 ىناحلا ظعاولا ىدامالا

 عبار ىف هقيل ان كه عرفو ءاهقفلا ىوتف ند ئش هم رح ىلع كاذف كلا تاناالا نم نآرةلاىف عق وام أ

 وهو 7 ىناعد اهنيسن ىلا ن :1 ىباعملا نداعم نيم د 2 0 0 ةيرت م تجر أ

 قدك ص نود رس هلل ردا هلوا ةماخو دص ام و همدقم ىع ميركل نأ رقلا ىناعم ىف 0 ٠

 ١ ىوتلاد هاجم ب ىلعملا نب ىعدع نيدلادحل هي ص و رعلا فض 0 ا كا

 هاعمو هح رش مث ةعاجو نينفو ةمدق»ىلع بتر ةئايكسلو تس 5:5 ىنوتملا ساه للا |

 نبدلا قفو٠ مجشلل ه5 نييشرقلا باسذناىف نينز- يختملا ءاععو هتوفص ذ>امت ناببلا

 هلل ذا هلوا 1 نبرشع 5٠٠١ ةن-س قوتملا ىلنلا ىسدقملا ةعادق ندي نهللادبع

 ًاشودباصصانم مهن داقاو 2 هيلع ىلاعت "هكا لك هللا ل وسر تدعذ هيف 2 حل نايسلا تلا

 ا هلل دا هلوا ءز>وهو ا ون مهلا نادآل قوتلا ماش | دم 5 حرفلا قرا ل قلن 1

 | نيعرتلم اياب نيتو ةينامث ىلع بتر. حا هتانآتكحلا اجي هتيلعت لولا ىذلا للدخل ا 0

 | نيسح نب فموي © ناسبااو ىناعملا ىف نيب اح ةئاعسو نيتسو 16٠" هئس قوذملا

| 
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 ظ
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 وج سسوس دس هال

 4 با

 راصة:[+ادارا ا ىهفاعجا 4 هج نم و ملا طيض ىلع كالذىف لاح ذا ةط» .طمدعم ةهحن م

 هءانارث ريبغل الب ىهتا و تاع هتدانز ريم و فورااب هدشملا طرق فخحاام طدسلو برساام |

 ا قرفلان ع ةيحانلا ةقرفلا رييت و نيدلا ىف ريصب صح تاسثالا اريخأتو ءاءمالا عدت ىوس |

 رهاط نب روفبش هل لاةبو ىنئارفسالا دحح نب رهاط رفظملاىبا مامالا نجشلل ني[ نيكلاهلا |

 د>ا ةالا ةئس قير ةاشلا |

 !؟ئلاعلا ثار هلل دنا هلو | انان هلت

6 
 ىد

 ِِ ها
2 

 ناعالا بجو ا ىذلاهتادألا هلوا ىرداقلا ىلع نب نسللا نيروصنمل -ه:5) فلسلا ناما نأ |

 ىطلملاد# نب ابحت رس نيدلانب 00 6 ضارفلا ةحفلناب و ضاترملا ةدهت نادت رح خلا |

 ع ط 1[ ا|ثيدح ىفعقاولا 108 م مهولا نايدت م ةثايعبس ونيناع ونام 74 هش ق وللا

 نيء.سو ىدحا ةالا اة 0 قكمدلا رك اكيسع نب ندا كس 02 مشاقلا ل انذادلل ا

 ىلا اماسعانا وهو دوادوا ه> رخحا ىذلا كيد هق در ءزحىف ةلاسار وهو ةئامسجو

 ريثك نبا هركذ بكارلاب لحرلا ط,طا ظفل هو راطملل عفشتساف 0 هيلع هللا ىلص ىنلاىلا

 ا

 ا ةرمثع سجس ىلع لك ريؤهص .:اعوهو ةئامثاراو لئء.سو 5

 ١ ىف ادا نايعا ناين 1 ا ىناط سال ريصبب ا ا 1 000 - 9 51 -

 ا قولا عفاش | واوألا فرت نبى نيدلاى 2 مامالا 5 ن ارقلاةلح باد 1 ن راد م
 ا ا

 ١ عراس هاراملخلا هيف 00 لا ناهربلا ةعاقال انقذو 000 نا هلوا ل لاب حرش وهوا

 ا 0 تذ ع ا املا عركلا 1 هلوأ ست وهو ةئاعسو نيعي_سو ت 0 0

 1 راؤشلالا ى ءراقلاوتآ ارقلا مج رتىفىناثلاهل> و هلوالت ةليضفىف لوالا باونا ةرمثع

 داق سداتتسلا نارقلا لماح بادن نق نسال رعتملاو لعملا بادآ ىف عبارلا نآرقلا لها

 - تاق وألا ضعت ىف ةيصسملاا رودلاَو تانآلا ىف نماثلا هعم سانلا بادآىف عبا_ىلا' ةءارقلا

 لج باونالا نهض ىف وباتنكلا ظافلا طبضىف سثاعلا فدملا ماركاو نآرقلا ةباتكىف عماتلا

 | اذه ةجرت ىجبرالا ديعسىبا د# نب دهم معشللو نايتلا راتخم هامعو هريصتخامت كاوفلان

 نيدلاف رش ةمالعلل ه7 نابلا و ىناعملا ف نايت :- ناسبلا ةعدح اهاعم ديس راقلاب باتكلا
 أ هلوا رورمُم سد :* وهو 5 ايجي نيعبراو ترا ؟7؟وعخ 2 ودا اا 5- نب نسح

 | نابلا قئادح ناعم و ىلع ن 9 لع 5 00 هح رش مش ما ةدماع م تقرشا ىذلاد 3 ريب

 هن افاصم ن دو هنم دارملا 0 هدوهح لك هيلع تاك ت5 5 ءارش 5 هفئصم ىلا

 ا هتك امو فاصملا نه نفت | ير لح قاعتام دكا ١ هلا رطخمت رهداانم ةهرب

 ا ّق عرفو لاتماف ها اا ّق عقوام ل 5 ةداقس ا هرطاناىلا نام زاا قاعف بأ هكا داو>ح ىلع

 هللا دبع اقيلاىبال ع ن 1 رنا تانعاوق ناين 0-0 هيا و د ل 3 ٌّث لاوش رحاوا أ

 انقذو ىذلا 'هلل دما هلوا دل ةئاقعو ةرشع تس! 415 ةنس ىلا ىربكعلا نيسللا نبا

 عك قولا ملا ندا كم 2 00 2 1-3 نا ١ ةلاريسدتق ن رأي دنا ا ا هباتك اظغط

 معركلا د, عنيدحاولا دبع حب 7 نادبلا لع نادت يح هوا[ وعيس و نيعبسو ثالث انام

 عشاباتك هيلعو رعد ةئاعس و نيسج وىدحا مالا هك قولا قاكلم زلا نا فورعملا

 (ىبإ)



 217 ههنك ءانزا عم

 ود 00 5 ني مهلا رعت 3 و ةمملا نييك قرط تاوردملا ضرورإلا فل

 ىناهعدلا هطيض تا ةئامدسولو ل 1-01 21 اه قود ا ىرق نم ةيرق قرح ل

 ىهتبع ىعلاهاكاوما دصلخ هيف ةظايؤتملا تتكلا ن٠ وهو ديلا الكا متنب باسنالا ىف

 هو 0 ريزولا نيدلا ريد 3 ع نيدحا ىبال هفأ الا هده قح ا هلوا كل ا!اردالا ٌ

 ةيقوملا ياونلا نلف راغستا نود خا ركبالاب لدافالا عقب يلا نباب دلال

 كوالا ركل نس مق و كالفالا ىف مسسق نيم هعمفو نيمد_قتالا رثكا ب د وهاك

 ؟ ة:سىفوتملا جب نب نامث* نب دحا هحبرشمت اياب مدع ةعبراىن هلاىفو ني نينا
 ىددنالا 22 ىلع نيدلا نر 7 رابغلا باسح قف ةرصن 3: ةكامبسلا نيعب راو عب ١

 1-3 ةعيسلا تاارقا ّق 5 رماح مح ةئاعامو نيءستو ىدحا مقل 0 ىقوتلا ىواصلقلا ا

 | ةثمعاراو نيثالثو عبس ؛مالدنس ىفوتملا ىسيقلا ىرقما بلاط ىبا نب ىك» د#ت ىبا مامالا محل |

 ىضاقال داع -6 ةاضقلا بادا ىف ةرصصبت وح هتفاصم رهشا نم وهو ءازحا ةسج ىف

 ةهناس ىقواملا ىندملا ىعلاملا نوحرف نب دع نب م-اقلا ىلا نب ىلع نب مهارإا ندلا ناهرب

 هب نعل اسمر هيد و: يعل ل دال كاد نما | نيتك افي دك عبس عسل

 هي هقنلا لوصا ىف ةرسد ا اسس انك رح ناسا لك

 | را ردو تس كليا قو ,لاىع اًثلا ىزا ريثلا: ىلع نب مهارا قاحهسا ىبا يشل

 ا نيعست و نينا 7 هموت 0 نبا 00 ظل عامها تلق 0 نب 3ك اع محملا ىبالح رش هيلعو

 0 > نتا نودع هللا قا و َ زاريثلا قاصع اونا وةققلثو ْ

 ىلع ّتج نءانم ح رشا روصت تفي كف هن قط ىف ىكبسلا هر " ذاك نيعست وثالث ة,خ دمى و

 ١ ىفاثلا ىيوللا ف وى هللاد.ع دك ىلا مجشلا 6 ةسوسراا ىف ةرصد رض  ىهتاةرصصتتلا

 ا َّق ةرصصب قمح تادا_.ءلاىف هيلا دل ومو ةقايعت رو نيثالثو نا 5 2 قولا

 ىنوا لا ىلصولا ىئاوكلا فسوي نيدوعا سابعلاىبا نيدلإقةوم مامالا شلل هيأ ريسفتلا

 قاطو صرنا داعمو داع ّق هسه مث ل هريس ست وهو ةئاوشو نناع "ا 0

 كا ىو كسلا لَو ىنر وخلا ىلع نع هللاديع ك2 مشل م وحلاىف 3 1 - قدوم

 نب مهاربال تك هيلعو 3 لقنلا نايح وبا رك ب رغملا لها من لة ثدأم نه 1 ١ لدلخ ا

 ا ةرصم ع دك امهسجحو نينام وعبرأ ةهراخ هم قرود شالا نوكلم نب ناب ا

 ىف ه4 ناآرقلا نامعاىلا ريثبام ضعي نانملا ريستو نو را,ةر دزه تميز يزول

 7٠ 0 قولا ل م ىودالا دجا ن ىلع نب دجا نب ىلع نيدلا ن 00 ا

 ا
 أ

 ا

 ا
 ا
 ا

 حلا همالكي رانا ىد ذلا هلا دحلا هلوا دا ّق طس وتم هك ريف وهو ةياييعبساو ةرثع

 0 تاهش كفا اع ةيسنلاو ءام*الا هادم ىأ د 32 اسما ريد هيما ةريصب | 9---

 اهلوا ةئاع اعو نيسحو نينثا مه” 0 قولا قالقدعلار 2 ن ىلع 0ك دجا لضفلاىبا

 ْ ل هيف ناكامل ى .هدلل ةدحللا تا كنا هيف رض ا تاكل مو.ل نال 060- هلل |



 5 باب 2: 9

 يدل 00 3 دم ىلا زغلا مئاضن ١ 2 دروا هعدقم ىلع وهو كولا[ دك ءاس و ناح ناعل

 0 زعلا دم ع و د كول | اضا هلقنو ةريُدل ؟ تاقا اذ | مجرما ا قو يما ةعاسو نيالاقمو

 داك لآ لا رح ديربت يم فااو نيرشع ٠١٠١ ةنس ىقوتملا ىدو+و فورعملا |

 55 قوتملا ىلحلا ميدعلا نب دجا ن رع ضخ أَن 'ردلا لايكل م دالوالادقف

 نحر كيع نيدلا لال_-ح حلل ةهرو>ر رأ ا 6 رعملا ةرعم ند ىربتلا ] 1 م نر[عدَش و نيس

 ناويللا ناوند ىف اهر 2 و ةعثذع ىدحا 5١١ ةهندس قوتملا ى طو.لا رك
 دىلأ نبا

 ا لكلا لاقد تلكللا اذه. نم هل نإقف لجزرب ٌررمف فيرشلا ىلع اللا وبا لخد لاقو

 ا اتيظنو اما نيمس ن م كا اه: 1 ةغللا تعدت لو لاقاع* ليعرس ل فرعنال ا

 ا هقلا ىنادههلا هنزور 8 1 نب دج نس هللاد-_.ع 0 جا 0 َر دعلاَو رم + كلا -

 | 2[ مالكلا ىف ةلدالا ةريَصِت - .راغلا نبا هركذ ةئامثاأثو نينا خ٠ ةنس دودحيف

 | 04 2و, ناع 6 :١ ةدس»قاوذللا 0 ب نع نوم نيعملاىبا مامالا 2 مخ داجم

 | نيبو ةيداقتعالا لئاسااىف لئالدلا نه لجام هيف عجج خلا هلند 0 كاش كلا دج هلرا

 ْ دازب اب لاغتشالا نع اًضرع ها مهدو صخ تهاذم لاعباو ةنسلا لها حالم هلع ناكام

 | اديعاادك ايف ةراشالاو بانطالا نيب ةرابعلاف طسوتلا ةّنرط اكلاس لئالدلا نم قدام

 ةرصبن]- ناتكلا اذهل سرهفلاك ىنسنلا رمعل كاقعلا نتم نا ع در نهو 0
0 

 ىنولا ىونوقلا قاحنأنب دم نيدلا ردص ميشلل ةيالولا روط دعاوقو فراعملا لوصافف

 ضع 00 ىفو هع :احو جاادم ير و 0 اء تدر ةئاعس و نيمرسو كرد دا 0 ا
 اخ

 تاارقلاف ىمتملا ةركذنو. ىدتنملا ةرصت ريف ثدحلا نيدلا ران مشلل هنا ىلا

 0 ىدحا هذ١ ةنس ىفوتملا طايللا طبسب فورعملا دجلا نب ىلع نب ناد دع ىنا ل

 0 0 ايت نو دلل يوإ دير تلا عاوز قالي لا ةريضر يح ةئامسجو نيغيزاو
 | ةقروق و ديمتسملا هيض ضع طا ديلا ىلوا|:هتادخلا' هلوا لوصف ةسج ىلع ل

 | املا ررح قى ىاي, ةسطانحلا' حورتش نم فيي ديادسالاو  ةاوزلاو. ىقررطلا ضعب

 | تتر رفظمنب د نب رقلخا رمصت# ئسراف ه5 نيطالسلا ةركاذو كواملا ةرمحت دع

 | ةباحاىف عبارلا ةقف_كلاىف ثلاثلا كولملا ةعاطوف ىناثلا لدعلاىف لوالا باوبا ةرمثع ىلع

 | مولظأا ءاعد ةباجاف عباسلا كوملا لاعؤف سداساا ءاذعلا بيترتف سماخلا كولملا ءاعد
 | ةرمصت زي ايندلا ءادذى سئاعلا كولسلا لها لاوحاىف عساتلا ءايننالا صصقىف نماثلا

 | مالك ةنس ىفوتملا ئنطلا اًعيولطق نب مساق 006 رز مشلا مي ى_تاملا ديك دقاتلا

 56 هل ىبا فرشالا كإيملل هيأ مودل اعف 3 2 مح ةتاعامو نيعبسو عسا

 ١ 595 ةئنس هفتصم تام باوالا ىلع بترم كاكدركو لوسر نب رع نب فدوب رقما
 0 210 د ركبوا ندلا سو ماهدلل تع ةميكلا ىف ةربصبت 2 ةئرعسو نيعتاو تن

 (نب)



 5 - ءاتلا اقع

 ند نك ذم نايل مكاو هاودح ر كفا 00 و 00 1 نبرشعو 0 5 ح رس

 ع © ويد وا ىلع نبا وعش تهذم وهل "07 7 لوا وه كل مدقلاب لوقا

 رهاط نب رهاقلادبع 2 ىبال رايخ الادباشته لي 2 يي ميهالك عدن ىلع كال

 متت ثيدالا فات ليوات »- ةئامعاراو نيسثعو عدل 559 ةنسا قوتملا ى ءدادغيلا ا

 نيكاهول نيكس ور تس 50/5 هيد قولا ردد هلا هدف ميسم نب هتلادبع مامالل

 م11 هلا قاوملا يدادكللا عشا اخ ناار 2 هه ليزتلا ملال ليوأتلا زطح

 لدا تاليوأت رفح رردلا ىف رح نا. ةركذ ريبك ىسفت وهو: ةئايعتس وب نيم رأو 3

 نيثالثو ثالث مسمع ةنس قولا ى هاك ىدب راما د نب د2 روضنم قا مامالل 3 2

 نه 'ىش هيادباللب باتك هيفهنز راو بان هي ا

 وهى اشاكلا تالنوأت فورءملا ه4: نآرقلا تالي و انزيم هلا نالا لد 15

 قازرلادبع مئانغلاى ا نيدلا لاو عْشللا ص ةروصىلا فوصتلا حالطصا ىلع لب وأتلاب ريسفت

 ىدلاهللد#لا هلوا ةئاماثو نينامثو عبسراللا : 0 00 ِءددمرعسلا ىتاكلا نيدلا لان

 ةندسلا لقال اوصأ نام ىف 5 ةيدنر دا ما را 0 1 1 حا هنافص رهالخم ا مظامد لعح أ

 0 وا لرسا ناكاذهلو افقأت نوزرملا هاعصأ هنم ا ىهو 1-3 دل

 ءاهقفلا ةفح بحاص ىدنقزعكأ دجاىلا نن دج-ا نب دم نيدلاءالع مامالا عشلاهءجل هرتك
 5 ل 2“ 0 : ع : .٠

 ند هلا نظذ اذهوه رداقلادسبع كرك دام لاو نعمل نون ىف تاج و ذك تال نام ىف

 ا ىرصأا جاونلا ىلعنب ندسح نب 3-50 نذل ل ع بي رغلا ليهأت م هم ذصت

 ف و را ىلع بتنا رو كاصقلا 0 5 4 قع ةئاعاعو نيمو عسل 6 8 قود

 ا لم 1 و 3 لعلا كه للا ديبأت 0 2 ِ حا سائلا عماج هلل دولا هلو ١ مدا انو د لزغلاىل اع 2

 هللا ةنس قاواللا قطاوشل 0 نب ن»> راادبع نيدلال الح ملا هي هيلذاثلا ةشرطلا

 نسطاى ا نيدلا سعت مخلل ةلاسر ههيي] ةنسلاددأ اى ةلملادبأت 1ع ةئايعسلو ةرشع ىدحا
 األ

 لاا اونا قس مهبالا كدمح اهاوا ةئاهعستو نيدجو فدى ,ىفوتلا ىرصملا ىركلادت ١

 ىطيغلا دج نس د نيدلا مي محل ةلاسر د هبرسصملاتاقوالا هيلعلا تادماتلا 0 ا

 2 را ةلجح ىو ىذلاهللدخلا اهلوا ةئاوعستو نينامثو 0 درا 50 ةيك قوتملا ىفالا

 مو رلا لها نع كلا و عمجأا ردصتن ٠م اهعج ناضاولاو 5 0 ولاو 2 و ى اعلا 2 قالطلاو

 ركبىبال <, كولملاو ءافلخلا رعشىف كوبا ربتلا مَ خلا ةيانعلاو ةيادهلاهنم هتيدجلا اهلوا

 2 كولملا اصنوف كويسملاريتلا رجح ةئاوعيسو نيس 6٠/ هاس ىوذملا تل املا هللا دبع نين

 ناطاسال هفلا ةثامسجو سس 65٠05 هس قولا لاء 0 كا دماح ىلا مامالل ىسراف

 ا حاكذلاو تاداددعلاق هع و ا ىوات 22 ١/ هلا ع ساعلا نارقلاىف اهفلا ا كيرذا| ا

 | ىلا ىلج قشاعي فوردملا ىلع نب د هلقنو مضعب هنرع مث قولا هاش كالمنب دك

 ناطمللم كان 3 0 :ا ند كيا ناندل ىلا نى داع اا لقنو ةيكرلا



 ليواتلاو ريسفتلا ق فلتخاو هوء_ض وم ىئعملا ع وو مالكلا نسا ةاكف د هس 5 || ىهو

 ع ُت - ّ 5
 لي والا نم 5 ريسقتلا تعارلالاقو موو كلذ را 0 ا هرقل اطو دييبعونأ لاَقق

 ارو لثكلاو ىامملا وف ليواتلا لإ_معتسا رثك او انادرفمو ظافلالا ىق .هلا_هعتسا رثكاو

 2 اكو ادحاو اهحو الا حاتحال طفل ناس ريسفتلا هربع لاقو 3 هلال كك 0

 ريسفتلا ى ءديرباملا لاقو ةلدالان 0 رهظاع امه دحاوىل ١١ قل نا ءم ىلا هح وتم طفل هيج 5

 لد :وأتلاواذه. اظفالاب ىع هنأ لاعتو هداوعس هللا ىلعةدامثلاو اذه طظفللا ن 0 دا رأا نالع 2

 عض و 0 - ٠ ريسفتلا ىب لعل بلاط هل | لاقو ة 5 دكا 6 3 تر ىلا كح مع

 ةيفاعل عود>رلا وذو 0 ةوخأم طظفالا نطان ريا سقلا ليوا انا و ازاموا ةعيقحام| طفللا

 ') ةلابالا نمل قو ىناحمل 5 مم . نسمات 5 ا لاواملا:ن ا 0 0 و ا هل

 ظ هلا_عيس هلو هلاثم دارألا لرزدنع 0 كل كلو دارمأ ةيقين نع راخلا» لو اتلاف مالا

 | نواهلانه رذحتلا هلبوأو هنه لا_ءفم دصراا نم هنا هريسفتو داصرملابل كيرنا ىلاعتو

 نوكيذ دانم معا دارملا نايب و نآرقلا ناعم فشكي ريسفتلا ىف ما لاقو ىلاعتو هناح# هنا ماب

 قاوا طافاالا تبرع ليعتسلنااما ريسةننا و هر 0 ليوا و ىنعملا بسن و ظفللا بس

 د15 ليوا اناء ع الا هريوصت ن :كعالدصقل ن ذم مالكفاماو هحرمب نيش يجو

- 1 
 اكو كرات ىلطلا دولا 3 ةرات للا ا ار 00

 1 اخو ةباو ورااب ري_سفتلا ق اعتب لق فو 0 نأ عم ندب دليم ظفاىقاماو 0 ىرابلا

 قلعتاهث طاشت_سالاو عابتالاو عامساىلع روصقم ريسفتلا ىريشقلا رمصنوبا لاقو ةياردلاب

 ىعست سو هيلع ىل !اعت هللا ىبص هلوسر 0 هللا باتكىف ١ م موةلاقو لوألا
 لدار الكاف هو يذلا حلا لع لن ل تا جارد ! ضد ,تنا دحال سيلو اريسفت
 ا ولا ييووتلابو 1 0 2 0 نولأعلاءاعلا هطيتتساام

 | نم ةنسلاو تاتكلا فااخم ريغ ةيآلا هلق اهدعبو اهليقامل قفاوم ىعمىلا هب الاف 2و

 | دقو ريسفتلا ع ةمدقمىف ريانا واه رك ذامةصالخ اذه اوصلا ف ةلدلإو ىنا طاشسالا قدرط

 | مولعمزع اذه لاقو سو هيلع ىلاعت هّتلاىلص ىنلالاوقا ل وأ ع ثيدط الع عوز ىف ركذ

 0 جرخحادوو ىرانفلا نيدل 0 نالوا ةلاسر هيف 1 5 :ا رهاظو هعفنن و هءوضوم

 ردمص شلل ض.اوهرجاهّللاىلعو هر دلل اها نم لوهشي < عرمشال ؛ ةقفاوم تال د تترد تاج ال

 | عرشلا رهاظ نمقىعامل فلام 0 نكل تالي وأتلا ىلع ثيداحالا ضءعب حرش ىونوتتلا نيدلا

 | عسشلا/لهادنع ىعتملاتباوثلا كلفو شرغلا عراشلاناسلب ىعملا ساطالا كلفلانا هلوق لدم
 ” طلاع انها. ئعدإو عربملا ناعلاو 0 ىلا كلذ لاجاو. نامدق ئسركلا

 راس عدبا دقعشلا اذه ناالا ضرالاو 5 | تاووشلا تورد هك ةرازلانآأل عامل

 | لوقا ىهتا لاَ ةقيقحي لعا ىلاعتو هلاحسولاو لابلاو رودصلا حرسشنب ثيحي كر
3 4 93 5-5 

 (حرش )



 لا ه ةنحلللا» 0

 3ث لك هه“ ا 7 ا 2 ةهز ا 0 ربالاذه رن 0 ةراوتلا ةبخ ع

 | ةهزن خ ب مامات ع ه8 رع اذه: زن 1 5 1-0 ا م هه اد اذذدلا

 د نبر ل !اذه زو و م ١ نيتاقااههزن © 2ع م تواقلاةدزت و 1 نويعلا

 | ءا_سن ردح عي ىرولاذ 0 هه رظا والاةهزن ردح هيك سوغلا ةهزت ريح

 ا 7 ةيلاغلا نس-احاس دن م أ مارا ا مح - ةيملا مع ما د م 7 اةلكخا

 مالذت ا يأ هل وامان _صصن جيو نه ةرانقلا ةريصز <86 نايعالا تاضن 2

 | هج 5 10 ماظن م م ايقعلا مظن م م كوالا ماخذ ا - 1-5 خيرا والا

 أ طعن هس ه4 هب ريل 1 قمل مع ساالا تاع م همك ر ردلا ماظن م

 | رونإ مح ع رابخالا رداون ] 0 ركل مس عك طاغا نم لكشاام -

 | ه5 ساربنلا رون رح 4 نوبلا رون 15- ه2 فاللن ارون ردح هي سبتقملا
 عار 0 00 - 1 س14: لا م 00 عار 1| ا 1 ا ترالا ةياحمب م

 م 4 .مدلاحاشو م م ة ىراب | تامئاوإل 4 عك © تايؤولاب ىقاو م د راوذلا

3 

 1 00 نايعالات تايقو ع ب 2 ىف تاادوخا]| راد ا م[ 7 ىنلا وللدولا مح

 | 5 ناكر لا 2 - هلانذ داو ةلع | تكا 5و 1 رت ا خويدلا ثا قو م

. 600 
 أ تده 9- 7 اذ 0 ,ا: زذ 0 - ا ]ع1 -- ك2 - د ” تاناتكلا رادم ص

 | 57 اهلايذاو رهدلا يني 1د- سك مارغلا ءه روح مي 1 تفند رجح هير تشع |

 ا هللاو اهلا ىف ليم_صقفتلاو كلا نم خراتلا ١ 1 قام 0 دو 9 0 ُُ 2 55 0

 | دقو را_تعالا لن نم ىلع مدا لائشال نييسايعلاو نيبومالا م ص م12! و ةعبرالا

 ١ ىزارارعب ندم ندلار># مامألل مالكلا ىف هه سيدقتلا سدس: ز2- هيف اوفنصام قبس

 ةيده هيلا لف راو 0 لدادعلا نيولل هفلا ديا عسا ل ا روج تاع قولا ىعفاثلا

 راتسلا3 ع نب لمخ هع ا © مامالل ءامسنالا نوصع باتكوهو هي دءاوقلا سيسري

 دعاوقلا سيسي ىراب  ةناع# ونيءد راو نيذثا 545 ةلس قورملا دلل د ركلا ىدايعلا

 نبدلابابش نهّشلل ريص”# فوصتلاف 6 لوصولا ىوذل كاوفلا ل ا.يص#و لوصالاو

 ا بحاك هلك دل رإ كاع 6و علو مست 815 ةنس ىفقوتملا ىما ال 80 دجا

 ا مساق ىبا نب هللا. ع س دجا رذع> ىل دا مامالا ىضاقلل 00 َّق م ا سا: يح

 0 0 1 الا ىنال ىلق و يضات 0 0 ئد ل ١ ماكحا ىف انك ىرام فلا أ

 | رصتخم تاس ةك وهو ةنعشل أنا ةارا ذا هتان و نيعبسو سس مالو كنس 0 يك حلا

 0 ّق انسب فقالخ هيف ىدلا مسقلا مدقف ها ع ل فقالا ماسقان ا هر 00 ا

 رعنب هللا دع دز ىلإ مامالا ىضاقلل ع لآ فالتحاق زاخالا سس 2 هبحاص و ا
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 برغم ل هارائخا ف يرطللاو نصت رااهلو ةيعس ابل ان لالحلا احق ىف كا 0

 تانانكلا راد انهذعو ناكلخ ننا هركذ تردملا لها كوم ةرس نع انها ةليكلا بلا

 م٠ ةنس ىفوالا ىلا ةديج نب ىح ىطىبانبال برغملا حجرات رادئو برغملا ءايداىف

 سافوةياح و ناسلت ”حيراتو 0-0 <.راثو ناوريقلا عراتوةتبس مرر ندا

 نب دمحم ديلولا وبا مامالا 'ميرات اهنم 6 ىلا#ت هللا اهفرش 0 مراد مع

 هيف تنص ند لوا وذو نمامو نمدعو تثرات 71 0 قف كلا دع

 ىهك افلا ىكملا سابع نب قاما ند 6 هللا دبعىلا حراتو ققح لاعالا ةدنز د 2

 ماكل دفحي ئعتملا ةرصتعاهل و تال تاق مازطادللا زاخر ءارشلا ءاذشلا
 ىلا هريصتاتعو تادلع ثس.ىف فورا ىلع نيمالا دلبلا '”حيراتىف نيثلا دقعلا هلو دلت

 نب مئاهنبدبز فيرعشلا ”حيراتو اهلح ىف ىنات اهلك ىرقلاما حيراتف تءءارال ىرقلا ةناحتإ

 ىساقلاد رك ذ ةئاعسو نيعبسو تم "5 ةناس دودخوف ايد- ناكو ةنيدملا رز ىدت | ىلع

 رابخاب ىرولا فاختا اهنمو :جيرانلا اذهىلع فقاملو لاقو مارغلا ءافشو ماركلا ةفحتىف

 مالعاب مالعالا اهتهو دهف نب زيزعلا دنع زعلا هدلو ”حيراتو قيس دهف نب ىلا .ىرقلا عا

 ةراشالاو ىطقلا دع نب مركلادبع هديفح :حيراتو هتج ريو ىكملا بطقال مارخلا هللادلب

 ىرصللا نوما معا رباجشلل ريخالااهثانب :حيراتوىزير جيل ا ءاثن مالعالاو

 ىلع ندهن ا 'مم رات اضياديقو ردد داك !اوهو داعىف لوقف تانك وهو

 هخرأت هاو هيف 0 رهدلاو كلا هل ىذلا هللد#لا هلوا ىعملا يه ةاثلا ىقبدصلا نالع نا

 عق ةوام رجب نايعالا ضعت هلا راثأ مازلا هللا تين هتمالطتس ىدلا ليلا ةضفرن 20

 ءانيىف هننالاأتو دهفنيهتلارال ةفيطالاة ذحتلا اهنمو موف امون عئاقولا تكف تدبلا ةراعيف

 ةغاط ةمركملا ةكم لئاطفو راغلانبال ىرتلاما-زابخاف ىرولا ةعرتو 2 1

 ف را 0 0 هدانتتشملا راخالاو ضوماقلا تحاتصل ىم لكم ىلاو لكلا

 :اولملا ”ميراوت 1 اهلحم ىف اهلك قأت هددىلعل ماقملا 00 ةريهظ نبال هدانق لآنه

 ذتراتغو عد ا ىعاحم يشلا نيدلا سس ءّثل هدالوا, نووالق نب دج رسصانلا كالملا :يرات اهنم

 ريزولا ري-كيلع ريا ىرت كواملا جراتو سصم رابخاب قلعت ةريثك كاوف هيفو ةطاوس

 ةبحنو ارا ناهجو لودلا رابخ'و ىبانلا جرا اهنو ةئاممستو تس و.5 ةننس قؤالا

 لومر لاو زيكتجلاو هون لآ خراوتو نيتضورلا راهزاو ةدافتسملا رابخالاو ثتراوتلا

 حراوتو كارتا جراوتو رفظم لآو ناوع لآو سابع لآو قووجلس لآو نيكتكبس لآو
 2-4 ىز

 ار رم 1 هلا ا ولم خراوتو ناز 1 هيراوتو ها روأ ءراونو ةيعأ يد < راوتو دارك
 تء ع

 من



 م6 باب 0 0

 )| ةديج ند يك ىطىباندالو مكمل دبع نيدم 4# رسوم حرانو هلمكيمللو ادلع هرذع عضب ىف أ

ْ 
 | ىفددلادجانبنح رادبع سذوينبال ناخئرات اهنمو ةئاقعو نيثالذ 8٠+ ةنس ىنوثملا ىلخلا

 ريعهص وهو مك رعصم لهال رييك وهو اههزدحا| ةئاعلث و نيعبراو موس ع 0 ىفوتملا أ

| 

 ىلا ناحجظلا ني ىرضللا لع,نب يحي م.اقلاىبال امهلع ليدلاو الا نيدراولا ءابرغلل |

 51105/ ديتس ىقوملا قل وان مهارانب ني. اضيا هليذو ةئامهراو ةسشع تس 1156 هاس

 ا هرك د ملوناكل> نبا 5 رم رابخاديف ىدقتسا اماططلا تاتك هلو ةئاثلث و نيناعو يس |

 | عست مسوق دام ىفوتلا 2 سن وب نب دج- | ند نجح رلا ا مع ند ىلع سم نايعا حراتو ىزيرقملا |

 0 قوتملا يفد الا 3 زعل ا دبع نب ةيمأ تاصلاىبال ةيرصملا ةلاس رلااهنم و ةئاثلثو ني٠ست و

 اعيان وذ دعها اه و نص لها نم مب مهام اف ركذ ةئامدهجحو نيرششعو عست

 ١ لاساد نبال مص ىلوزوف رهاوجلا دوقءو ىشاغشا لينلا رابخاق .ليدهلا عمو ةديزلاب |
 مالا لودلا رابخا قف نيلقملا ةهزنو ا هول رابخا ىف يضخ نرظانلا ةهزت ورا

 مراص قاكدن.ال راصم الا دقع ةطساول راصت الاانمو اهلاحمق اهنم 10 ةيحالتصلاو

 0 ردت 1 تا د كد اا اح 05111. سلا رى يمعم . نءاماع و مست م. في. دنم وذ وما يدع رهارأ نذلا

 فاش الار ىو ربل قراملا ف رشاو ئدادلا قفودلل يضم زابحاو ةردتكساو رصف

 كولملاو ءافلظا رايخاىف ةين_!!دهزتاهنمو اهلك تقيس مهبردلا نال لدنلا فاصواىف ليادلاب |

 | كولملاو ءافلكلاىف كوا_لا ارفو رورسدلاىبا نبال هبلطلاعفدل هبركلا جيرفتو هيرصملا

 | نسح وسايانءال روعهدلاعئاقوىف روهزلا عئادبو هيخا نبال ةيفولا لام هلذو ىت وعادل

 0 اهلك هيلع دازو ىريا عم رنب د باتكن م 1 اًضا هل هياوصلا نم رسم لدن

 قيس رم ةاضق مح راوتو رح نب فاح مالسالا ىف سهم كوني مالعالا ماهلدو اًضيا

 ب < م
 3 نيدلاحالصل كس رع حيرانو بتاكلا نسل ىبال ةرهاقلا حران اهنمو اهلك اهركذ

 فيص ونبمهاربال رصصم راتو ةئامعسشو نيعبسو ثالث 08 ةنس ىفوالا ىىورلا لالج

 يل م تادلع تب 2
1 

 ١ هاصتءاردواضناهل مارهالا رابخاب ماركلاةفحت وىط ويسالدرهاقلاو صه رابخأىف هرئذاخلا

 ؛ تادوجوملا عيج ًاعءذاىذلا هدا هلوا اهّئاعو سصم ملقامت ءايننالاو ةقيلخلا هيف ركذ هاش

 ا سدح حراوتنءو روعدلا عئاقوو رو<لارهاوج ناعم 0 را حي رانهلو ا مدعلا ند

 | نب هللادبع نب ميهاربا نيدلابا_هش ىضاقلل -7 ىرفظملا عرات ريح ريبخ لثم كئببالو
 ا ةيمالسالا ةلملاب صن 'ممراتوهو ةئاعسو يعي راو نينثا 00 0 قوتملا ىوخلا مدلاىلا



 عل را الالة 0 0 ده ني دنا جالا نال ع 1 2 ند هد سح 1 ا 1 ا

 ظ دخن مركلا 1 ديوع_سوبأ مامالا مرات ا 6 ده ورم '“م راو ]1 يح ةئايعبمو نيعيسو

 جاتلالاق اداحي نيرسشع وكن ىف رييكوهو ةئامسو نيتسو ىدحا هذا ةنس ىفواملاىناععتلا |

 ١ قاوتملاق رطا ئيباتلا دن نئ رابطلاديع د ىالاو يطلع تلج انت لم هنكلو هلاقطق سلا |
 نيثامو نيتسو ناعأ 774 ةنس ىف واللا رايس نيدج-ا ”حيراةوةئامخ ونيسخ وثالث ه6 نس

 توقعي نيد نب 00 ةث معبد ونيس و عست هدو ةنسةشدملاب فوالا نو رؤن نيدلاردءلو

 قيسدقو نارا كنك ىيسلا 0 7-0 0 نبالو 'سوماقلا بحاص ىداباز وريفلا

 سودلا لو ءراذ قيس أم ما زاخ للا هه ىدوعسملا ع "مات لقيوح ابرق ىتأي رصملو

 خجراوت د- رك ذام ريعمالا رابخاىف 0 جرانهلو ميلاف ىنأي بهذلا 0 انا

 قرعتلا دالب جراوت ا-هنمو مملا ىف اي: ىرسعملا لهب رابخأ ى قسما اهم ك1 ىرلا

 حجراوت مدح 4 هدماصملا رات رطَح هيأ ةحاهنصو ةنوتل مرات 0- اهلحمىفةروك دم

 تسون نب د2 رعوباىزيرقملا هلاقامىلع اهيف فاصنم لواف اهططخ رابخا اهئم <: رص
 | رثدف راتخلا هامسو ىعا_ضقلا بتك مث نيّثامو نيعئراو تس 545 ةنس ىوتملا ىدتكلا |

 نيسجحو عبس 4ها/ ةنسن٠ ةيرمصاةساا ةدشلا ىنسنم ردم لحاع عملالا قب ملو هاركذام

 ١ هللاذبعو اهديك" عججمت اهرايد تبرخواهلهات اخ ءابولاو ءالغلا نمنيتسو عبراىلا ةثامتثراو

 | طقلا هامسو ىتاوملا بتكمت ةئامستو نيرششع 6٠١ ةنس ىفواملا ى وهلا تاكرب نيد#

 هاعموجيوتملا نبا بتكمن اهركذ ىتأيسو تلهجدق ملاع» ىلع هيف هدنف ططقخان ه لكشأم مت 0
 كلذ مظعم هدعب رثددقو ةئامبمو نبرشعو عضب ةنس ىلا !هلاوحا نيبف لم أنما 1
 انعاوملا ىزيرقملا فنصمت ىتأيسو ةرهازا ةيعلا ةضورلا هامسو اضيا رهاظلادبعنبا بتكمن |

 :نيدلا قتاهشللاهكولم خرات اهنمو اضياىتأيسو داجاو بءواف ران آلاو ططخللا ركذب رابتعالاو ْ
0 

 راتوهو ةثاعامو نيعراو سخ 856 ٠ ا قولا وكدا ىزيرقملا رداقلا دبع ن ب دجأ

 ا

 عدل
 ات

 خعراتلا اذهلكوا ةرهازلا مولا بحاص لاق اهلا نيدراولاو مصد لها مجارتىف ىنآم ريبك |
 | طاط_سفلا ةندم رابخانم طاقسالا رهاوج دقع هلو ادلع نينا كا واع ةراخلا 4 ىلع ْ
 | نم مه :اياىف كيا 20 كالم نم 2 اع نالئشي هه و انلذعا رازداب اننا طظاعتاو ا

 رك ذى كولملا/لوذ ةفرعإ كواسلا فلا سا تلاَوْنا لاف 2م تداركا
 ىممملا كاوركسلا ليذو مه.-اياىف عقوامو ةضض نش كا 11 5 0 هادعب كلهن

 ا عبرا م 0 قوتملا ىدر ىزعل ْن فسوب نيدلا 0 ريما هذيل رمل 2

 اتمو اهلك قات |رج رك وهو هرغاقلااو سصم راخا  هرغا نإ مزدلا هلو ةتااش و 0

 وهو ةئامءإراو ني رثع 5 0 قولا قارا ىدسملا يبا بع نب د2 تالملا زعل رس رأت ا

 س٠ حراتو نتسيملا نبال هدا ليدلاو ىمافلا نيدلا قت هسصتخاو ادلجت رقع تاق ل

 نيل اظل يدنا يور روح 55 ةنس قولا: ريزولاى طفتلا فدو نب ىلع ََ دلا لاب |

 يمس مس عع سس امتع اسس تعمم سوم هت اا سك تك مع هع اع ممالك علا نه هد 73

|) 



 | عسل 20 هع قوما مواكم نب رداقلاديعنب دج-ا نيدلا جان هدصخطل ني كل ل ريك حجرا

 #غثئك راك 1 تكدرغو جامعلا تاقيطق ةاورلاء اناو قوس لآ خيرات طققال و ةئامبيمو نيعيراو ا

 تبهاوملا ىبإ 5 5 © ثلملا ماوق حيران 1 ا 0 قيس ني سمنلا حجاشإ ىع 0 نإ عتق |

 1 ىراصنالا هللا دبع 5 ىلع 0 ند راادبع تن ةيقفلل ل ريقلا ءالعو ناعالا 0 |

 9 رج د 2-0 قنا |ا05 حران ا ا

 هللا ١

 0 1 0 بر راق هصالطااهنمو 1 4اكاعبا هأ انولاةص الخ هصوطم و 5 ولا |

 © باب قي 0

2 

 كل

 ىلع ىف :| حرانو ا ناسلاو عج اهنم ا نرغملا دالي نم ناوريقلا حيراوت م ىهوقرالا

 ةئايعل 0 و 3 _س و تر 2 0 و ءاغلبلا ءالضفلا ددحا قاورلا قىي-شر نب نسح

 | اهنمو قيفرلا مداربالو ىتسملا هللادبع ىبال ناوريقلا خداتو اضيا ىأي ناميالا لها ى

 اع

 ّح 7 ىتك حران 1 - 0 قودملا قاهفصالا ني. .
9 

 0 5 ىقارعل 3 سا رأت“ 0 نيعلاق ىف ىناد 0 نا 3 اول نودع

 فاكلافىأي < 0 ران 12- - داي ىلعاا طعسب ىعسملا ه7 نام رك ران لن

 | ةنس ىتوملا قوكلا راجننباب فورءملادحن 0 مديل - 4 ةفوك حران

 لا رع عسا - ةىرال خرا ل نءالو ةئامعراو 0

 ركسع نبال 2: سادنالا دالب نم هقلام حران م 5 ال 2 ناردنزام رات

 57 ىف ودأملا مجرات قيمح هئاعسو نيثالثو تس 585 ةنس 0 ىناسغلا قلاملا ىلع نيدهت

 | مجرات 2ف- هوب نب ةلودلا دا ع ةجريىف ناكل2 ننا هركذ سابع نا توزاغ دعو اوه

 0 نيد - 0 ند داادع 0 راك 0 ت ىع ىزرملا نيدلا نيعمل ىسراف 7 ٍٍ 3 فات كرام

 ا لأب نيد ا امم 0 2 دما 503 2 7 نادملا 'م رات م مملا ىف 0 |

 نيّتامو نيةسو نيدا 57 هنم ىوتملا ئريغلا ةييش نب رعو ىدببعلا يح و نسح نب ده

 | هللادبع نب هللادبع دمحىبال ةنيدملا ”عراتو ىتأي رامتلانءال ةندملا رابخاىف هيْقتا ةردلاو

 |“ يكد هنو قو ا ىرطملا دجتا نبدي نيدلا لاو هللا دم 5 رفح ىلا نيد دلافيقعلو ىناجرألا

 | ىىوزلا ىثرقلا د2ن لع درييط ندور ةنعا ةردلا هنليذ ةئايعبسو نيعبراو ىدحا

 ْ 01 يدل دك نع نال ةندملا لئاضف و قيس ةئيدملا دخن رع ةئيملا ءانالا اهنمو ىعملا

 | ةنس ىفواملا ىناعلا رعنن نيسملانب ركبىبا نيدلا نيز ىغارملل ةرصنلا قرقحت اهنمو ءاقلاىف

 ءافوب ىمعملا هرصتخ و ىدويعببلل ىناطصملا راد راسيخاب انولاو ةئاعاعو ةرشع 0 مأك

 ا ناو وهف هيف كفاضاف نسحا نم ىقىكر طل هليذامو را راح | نبا 00 ناكامل ىارما ل

 د
 ص كك دصاقم تدم هدر اقم نم 0 اذا د هدهاعم ن ه راح | هل هلأ هاأم 5 بوس

 ا قدتلع تفقو "آ ىدووعتلا 'م رات تايلا اذهىف ةياغلاو لوقا ىهتا ةدانزو ةرابع 0

 هللاد_يعوب | عيشلاو د -2 ىنثك ارملا ارم تت ]- ىثلا نبال -ه) ةغارملا 'حيرات رت هلاحم

1 



 وهوودنكلا فسوب نبد# رعىبال رصف ةاضق خرات اهنموىتأت ماشلاءاضقىلو نوف ماسيلا |

 اك 3 ءاملا ع

 ند هلانه ىدرتق ةرها_ةلاىلا لحر ىضاقلا تافو دعب مث هنار 0 قيقرف 0 ّ 0

 © سدقلا حراوت 1 قئاقثشلا ةيشاح ىف هداز بتىع ا عالضالا 1 تامولاع ع 5-2

 | سدقلا# رات لالا سنار سدقلا لئاضف ىف سنالاو ىصقالا ره كلا لئاضفب اصخالا فاحنا اهنم

 ور اسدقلا ةرابز ىلا سوه !!ثعاب وىدقالا روهسلا لكاضفىف ىصقتسملا عماجلا وليالاو

 | حدقو سدقملا ثدب حوتفو سس دقملا ثيل لئاضفف سر ملا ضورااو عماجلا نمل وهو

 ْ) نيدمحمل سدقلا مجرات انهو ماكلاو سدقلا ةرايزىلا مارةااريثمو ىسدقلا مح انا ندقلا

 | ههت ةيطرو حراوت يح ةئايعبسو نيعبسو تس الال5 ةنس ىفواملا ىمدقلا قاح#ا نيدوت

 | نب هللادبع نرع ىوارهزال ةبطرق حراثو لافتحالاب ىعتملا هرصتخمو اهناهقف رابخا اهتم

 )أ نييبطر لا رايحاو ةئايعل رأاق مسجلا و عبرا 516 2 ىقوثللا ظفاطلا ىطرقلا ىلهزنا ف سوي

 -عق هداز ل هر حيران م هرسصتتعو نيعباتلا ن 6 ةيط رهن فرىع ند تقام 7 نع نييتلاو

 ١ ةدلقتم خحراوت هلو ىوتفلا بصنم ْن 2 لضصفملا ىئيطن لك عقلا 000 زعلادب ع ىلوملا وهو

 ١ ءامم فيظل ءادثناب هنامزىلا قاتلا لوازم ل حرانو نايلس ناطلس ا حجرات اهنم ةيكرلاب

 امد 1-3 نيوز حراوت م كلذ ريغو ةيودنلا ٌحاوفلاو اًكمصلا ةآمهدلو رارالا 3 ةضور

 هللأ د 2 اظناطا مامالا خ 2 راثو َّقأ ىعفار 1 1 دوزل راك حاف نب ودنو 0 كب ردا نارا

 خرا ه- يداه و نيعب_س و ا ا 3 - هل قولا قيوزقلا هحام ٠ نبدزي ندد _خ |

 ىوس هنبودن فرعيإف هدعب اماو حفلا لبق اخعرات اهل اوعضو مورلانا لق 5: ةينطنطسق
 ىلع القثم ١_ءظع ايران اهل'نوكينا ىغيش هنا لاملاو ىنورلانم لوقملا ةيفوصايا خيرات

 خيراوت 1:- ةعدقلا راث آلاو ةيظعلا َةزيالانم اهفامو اهرودو اهططخو اهرو_س رابخا

 ىطساولا ىلع نب راشح نب دج سابعلاىبا ىضاقلل ماكاو ةاضعلا خيرات اهنه <[ ةاضقلا

 ا ةاضق رايخاو ىلادنملا نبال ةاضقلا را خاو هك ؟اه مسجل و ني-سج و الا 0 3 ىقوتملا ا

 ضوراااهنهو قيس قادمد ةارضق رابخاو دادغب ةارضق رايخاو ةرصن ةارضو رايخاو ة ةط ارق

 قالوزن مهارانب نسح دمخ وبا هليذمن نينافو نيعب راو ا ىلا مهي ند لو |

 لك هيلعو 4 ءاغلث و نينامثو تثس "5 تاك ناوعنل الا .٠ نادم محو راك ىئطاقلا ر 0 د

 عفر ناعم ةئاعام و نب : رب سس و نينثا م6 00 قوتللار 2 ندع 0 :.دلا تاهش اظذاعلل أ

 رابخلا صرت: هرهازلا مولا و و هرمون عم ىنأسو ىواذتلا هذيإتمث ريصم ةاضتنع رصالا

 نّتلملا نبال ريصم ةاضق رابخا ورسيملا نبالرمصم ةاضقاهنم و رعح نبا طيسل هرهاقلاو سصعةاضق
 < نيدلا بطق رات ا نيعلاىف ىنأي فرامم ان و.ىب ىع-ملا هي عاضقلا ران لوح

 هدلو دازو ءامسالا ىلع بتر ةئامعبسو نيثالثو سج 7مم ةنس ىف وامل ىلا روتلادبغ نب حركلا

 م ىطفقلا حران جي ةئامعبسو نيعبسو نيا الال؟ ةنس تامو ارثك نيد كل نيدلا قت

 وشو ةئاوسو نيعير أ تدع ١ 21 0 1 رولا 2 ةىلع ن هيدلالا -_-ح رزولاوه

 ديع 5



 ودل ىف ة نامزلا لها عداتف ناملادقعودو 0 21 ا ع ران م -_ 1 0 2 ران 1 1

 29 ناب 2ع "4

 ةكريلا ىلا ةريغ لفن و ةئاعلث و نيدو نيتثا 65 ةنب نسملاى ادةضاخو هانمال هتجحزب

 ليدل اذه فىعو ىناغرفل دعني هتلادبع دمت ىباله.اعليذلاو مورلا ماوعنبب لوادتماوهو

 ىدحااا 681 ةنس' قولا ىنادمملا دجنا نب مهاربا نب كللادبع نب د 0 ةيصلاب

 5 قولا ىف 1 كن دخلا 1 ع [ ىواسملا حران 1 - ةنانسجلو نيستعو

 ١ تقلل اءالع ردد دمحل ىسراف -25) هاش قلغط حران 1: نيا و نيسثعو ىد>ا ١*

 ١ 11 للم نب سك امدانلا ليغ . را 1ك ءاعنالا 0 معا ريغص داي ىف دحر حا

 ا ىط رقلا زن يس> نب هللادبع خخ محراب نينا لع تاز ةئامعسلا و١٠٠ ةنس دودحقى قوما

 0 اى مسملا ىتتعلا حجرات قج- ناكذخ نيا هلاق هفيلأ:ىلع اءاعجا رهزالا ىلا ني دحمو

 ظءاولا رايدنفسانبالو ىلوطاقنبال قارعلا خدان اهنم -) قارعلا خراوت 1'- ءايلاف ىنآي

 اهتمونيتامو عبس /7٠ ةنس ىفوتملا ىلاطلا ىدع نب مثهلل قارعلا ءارمال طرعثلا لاع خيرات

 2 ىزيزعلا خيرات 5- كلذ ريغو ةرمصبو ةفوكو رابلاو !ساشو تيركتو دادغب خجراوت
 | ةئاقعوث الث *5٠0 ةنس ىفواملا ىعاشلا قثمدلا بيدالا مراكم نيهللارسصن نبد# نينعنبال

 | انضيا بلح خيرات هلو نيتساا لذ همر ىلع نب دمحم هللادبعواوه ه6 ىيظعلا ُ

 ع

 تادا# ع ّى رزصعلا لها فا صواى ر ردبلا ع ران وهو 5 ريعص و ىباء.سو ادلع ٠ نب رادع

 0 ال ارو خبال هس ىواتعتلا ةركذ تاذلجع تالثف مصنع عا 0
 دود>ىف ىريكتدلا ديعسونأ ناطاسلا نمزق قوتلا ى ذاكلا ا ندا َس ئسراف من

 سىع مرات يو- ىلا: رصم ءاب رع حران ]2-- امرقت ةثامعب_سو 00 نمل ونكت

 قدس 3 احالاب ىلا 5 0 هلا ع ا 0-0 َّ اذا ب نسما ىبال 2 1-3 ها

 ءافلا ىف ىتأي هي[ حوف. غران ننس عرذ ىبا نبالو ميركلا دبع نبال 2[ ساف خجران زن
 رادخلا نم هيفامل ل دنع ١_ملظعم ناكدقو سراذ لها ءامدق" ضعبا -:6 سرفلا حران مح

 | ةيواهفلا 0 عفقملا نبا هلقنو اه ريغو ةفانيدلا لصا وطو نكح 1 ريس و 0

 نيتامو نيزامت 5 قولا ظفاطان ايفسن: |بوقعي ماهالاود 1 وشما 3 1 -

 ا ىرللا نيدلا ءايضل ىسراق ا زوريف حران 12 هو ماقبل ا م ءاهقفلا خ ٍِ ران 1 اع

 | نيدلا نامه رب ىضاقلا خزان يح مايالا ىلع بةرم 7 لضافلا 0 تلا خب دان
 | ناكدنا هات ىف هاشب ىعنبا 0 زعلاديع لضافا) تادلجم عبرا - 0
 | دادغب قيال دوحا ناطلدسلا اعاد ناو مارا نع لا ا ا دا
 00 ا عا هل نم مقا و ميماف املا هل وار لتعز ىداقلا هما سلاف
 | دنع راصتا ىرغ هنآ اعرف هتاققرت قلن مث رخآ نافل كر سل عداد لعاشما

 نسحا وهو هتاذو برقىلا د سحأ عر ه4 0 اعيد احن ران هإفااذ |ىظعم 0 ىضاقلا

 را 07 ول سر د كب رام صر 2



 / 7 ءانلا اعجح

 مانشلا لئاضف ىف مارا سعنو اضن أب ماقلا لئاضخف ماد[ دحر وام دا د

 ّظ د ريما نس ' ىغلا داع ومو قىر ,ازفال مدع ان ءدنحلا هرمصتخ و عر 1 ماك ا لئاضفو أ

 ١ ثراث عيد كلذ ريو تلاطلا كش و ماشلا# راى مالخنل ا|كلساهنمو ة هد ىوذدلا 2

 باوباىف مهءاكحو 5 اركالا أ ءارحا هيف ركذ دل ىسرافوهو فرش ريع, فورعملا ىيبيلدبلا

 فرش حداتاماو:فلاو سج 1٠١٠6 ةتسللا قيددلا ةسرب ةيودصلاو ناك لإ

 هتاف درا فرش ران اذكو قبس دقو. رابتسالا سفلار وهك مورا لدرت ىررتلا © ١

 ه4: دادغ» ماكاو دورشلا رات رين ةركذتلاف ىنأي -هرعارعشلاخحرات 1و نعاك روهتل
 ثالثق ريبكو هو ةئاعسو نيعيسو عبرا ىو ةنس قوتللا ىدادغبلا تبدا ن.ىلع نيدلا حاشن

 راصقلا هللاديع ىبالو ىزا ريثلا ثراولاد.ء ن. هللادبول هي زاريش حران طح تاداحجم

 خحراوت 2- قيسدقو ةرق نيثتبان حجرات لايذانم وهو 2 دادلا نةقدضص حران م

 ءال_ ضف ءاعمالا عما كلا دعسا| علاطلاو تتاكلا زيزعلا ديع نب ىلع حيران هند م د.عصلا

 أنهن لك قاب دعصلا رابح ق'ديقعلاو دعصلا راجح ديقملاو اهناغل 25 تين

 داءنا د ىع 00 لاق. دفص ىذاق ىباُْعلا نيدلا سء# ىطاقال 6 دفص خيران يح

 هه ةيلقص حران رح ىتأي تايفولاب ىفاولاوه 4 ىدفدط خزان رح هيف ةلفغل هلقن ىلع

 نبالاق ةئاودجو 0 سج هاه ةنس ىفوتملا ىلقصلا ىلع نب رفعحنءىلع عاطق نبال

 ةئام هيف درواو ةيلقص ةريزج هريزملا ءارعش نه زاجلاىف هريطخلا ةردلا باتك هلو ةبهذ

 نب 7 25 0 حران م 5 قولا 1 ديزىبالو ىهتا ارعاش نيعيسو 1

 هه ءاعنص خيرات لس رمثلا ءانالواىف رنا هركذ رثكملا ظفاملا :ى.هفقالا دح نب دمت |
1 

 ُخ خثيران ج كباوذ هن. فيطل تاتك وه. لاقو: ىدنطا هاد” نافكلا ررج نب قاكمدل

 2 0 رداون وذ د هداز رك آط 4 ران ١ تاق رطلاىف 6 ذم ع ةفوصلا |
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 ةيكبز الا نيتا وح ىف هفلا ىجش وق ىلع طبس 2 4 ىدنكشاط حران لح نونلاىف ١

 نيدلا ريص نيا 0 نيدلا ريهظ ديالو ىنانوراا ىلع هحاوذل م نت حرا |

 حرا عبس ةئامامو ننامثو ىدحا م١8 ةندسولا هيف نا نا ماوق ديفح ىثعرملا

 ٌجراوتلان 00 ةئاقلث ورسشع ٠١+ ةنس ىفوتملاريرج نيد رفع> وا مامالاوه <: ىربطلا

 هاعسو ثا ءلثاوعست "08 هذ داو ةقيلالا 0 ٠ أدتا ملاعلا رابخال ةعماجلا ةروهشملا

 تادلحم هلعجو اطسب عئاقولا ىف و مالكلا طسب هلا ىزوحلا 3 ركذوب كوالا ملا حبا

 ف 3 نبا ركذو نفلا اذهىف ةدمملاوه هناو رييكلا نه سصتخع لوادتملا رؤهشلاناو

 هردقك اولاق اذه انتقوىلا مدآنم ملاعلا خراتل نوطشنتله هباعكصال لقرب رج نبانا هتاقبط

 نوعجا رهملا انا وهللا|لاقف هعاعال يق راعالا ىشن اذه اولااقف ةقرو فلا نوثالث هنا ركذف

 00 ىمغلبلار م ىلعوبا هلقلو ىهتنا ريسفتلا يصتخاام وك ىف هرصتخاف م 0 كا

 اما 00 نس 0 0 هيف 0 6 يللا ىلعلا لا هدا 1 ةرس رافلالا ةنام

 يحد ديالا عاكس



 غ2 رات ا قدم د نم عادنال ماشلا حراق هيف فص اميه 0 ةبهش نب ركبىلا نيدلا ِ

 ىذاقال ىلازرللا ليذ ىلع لب لاو رد اع نأ حد ان نم 0 رك ذأ 0 ةاعمو ها[ يعش

 (ادحلا

 هللا ديعوبا نيدلا سعش ظفاحلا مامالاوه 7 ىهذلا خيرات لح شملان. رمعل هيت رسيند

 رع ىداو ريبك حراتؤهو ةئامعبسو ا تن 9/45 هنسا قوثللا ىرتصلا دج اند

 ىلا ىهتلاو تايفولاو ثداوملا نيب هيف مج نينسلا بنترتىلء مالسالا دات هل لاق اذلحم
 تارصتهنم رصتخامل ةدم هتومل.ةسضطادقو ةئامعبمو نيعنراو ىدحا ١ ةئسادرخلا

 هنابحملاوةبهشنبا لاق كلذ ريغو ءارقلا تاقبطو ظافملا :تاقبطو ءالدلا ليسو ربعلا اهنه

 نيبنافربعلا ىف لعفاإك نيعب را 4٠ ةنسىلا هلصوبملو ةئامعبس 7.٠6 ةنسمالسالا خراتىف فقو

 سعثل مالسالا خراتل لفاخلاليذلاو ىهتا ىرزلا ليذو هتافو نيحىلا ئينوبلا ليذ هد

 مالسالا رات 0-1 ةئامعسلا وتس ه5 نس ودا ىاواغت | نجح رادع نيدهت ندلا

 نيدلا سعث و ةئايعبسو نيعستو نينثا /4* ةنس:ىفوتملا ىزعلا فلخ نن ىلع نيدلا ءالعل
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 لعح ىدلا هلل دولا هلوا داع ةدام امو نيثالثو ثالث 2 0 قوتملا ى زا 0 ندي

 هيي ىديثرخجرات وح ةئامعبسو نيءستونامث /8ةن-بجرى غرف طاتايفولاؤثداوملا

 هه هقر ثراث مح ردا ل 6 !انيديشرااد 2 زرياهفلاد©# نير ردح ازرياىمراف ا

 ةرالدب ةنسىفو املا ىيقوتلاد# هيي هداز ناضمر خيران 85- ىريشقلا ديعس نيد ىلءىبال

 نيدج ا ةثيحىبال هه ثيدملا ةاور خيرات يف- رصتخع ىرئودو ةئايعسلاو نيء.سو عمت

 هللادبع ىبا حجراتك با:5 وهو ةئامو نيعيسو عست 11/9 ةنس قدما اطفال تر 0

 حجراوت نه هت ديبز حران ر-' ىبالا روصنم ىبال هدييإ ىر جيران رنض- ريبك هن كل ىراخبلا
 ا 0 5 3 0 دل 00 : لإ

 تس 767 ةنس ىفوتملا ةكمىضاق ىريبزلا <87 ىثرقلا راكب نيريبز حران قمح قال نع
03 

 ضايع ىذاقال < 1-3 ةئيس حجرات 1 ا ع تاكربلاىب ,!نيال هل ١ 1اس ٍِِ راث اتتودح نيدام م نيدجو

 رايخاقهتسلا نويعلا 5 3 5 هسجحلو نيعبر ءاو درا 65 5 قوتملا ىصختلا ى اه نبا

 2 قوتلا ىردعتسلا د#© نب رفعج سا.ءلاوأ هيف كفل 2 دا خحراوت ] رم 2 ةاس

 ا لاس ماو ىهتا سو 0 حران هفدا_صتنمو 0 ذاق هنهش نبا لاق ةئاهعل راو نينبا

 ْ ىنملا ىنمنلا 2 صفح ال دنقلاب ىعنلا هيلع ليدلاو ىسارد الأ ل2 0 نحرادب ع

 | ىدنق رعت لياطا درع ند هد كك 0 0 ونيردعو 2 ةوىا/ 5ك 0

 ىهودلا ىلقدلا ليز نت 5 7 معا نيدلاز 07 1 كحل 5 تايضر دا اوتابوا ملا حران 1

 ىعبملا طو.-دا حران ] 2 1 ل قدمت جرا م ةئاعمو نيماعو عمل "83 0 قود

 | اهريغواهمتي ماشلانال قثمدخراوتاهنم ه2: ماشلا خراوت >- ملا ىف ىنأب ه2: طوبضملاب
 1 ءاعما 5 ءاعما ف هريطخا ردلاو قيسدقو دادخنال 6 ناو ماعلا ران 1 هاملعا قس عدا اهنمو

 د.هاح نيد نب دم هللا دبع ىبا .. زولا تتاكلا دايعلل 0 || قرن او ّىأ هموم 21 او ا ]|

 مالا لئاضف ىف مانالا فحل قيس ةئامسدو نيعستو 26 هذبا/ ا قولا قاهفد نذل

 ) ل سعال 1



 ضاوملا ضع لحق دازو هس حمل لحق درواو هاشدأب ريمأب ريعشلا نيما 5- لضافلا ْ

 ا ى.طخلا دادغب حران قل ىلع مي ا ا

 مب ه7 ءانلا يع

 ا 1 افلا زيهاش 205 ولا نوجا اناا كراوت# دف ا 13 5 ةَعلِب اهنمو ء و دام

 ا ْن ناس لالهى ال ءارضغلا ىلا ءافلكلا ند مكتحا ند تالا ماركلا 0 3 مالكلا

 | ديع نيدلالالط ءافلخلا (خراتو ةئاقلثو نيعستو سج موه ةنس ىفوالا ىركسعلا هللادبع |

 هفنصام ن.حا وهو ةئايعسلاو ةرشع ىدحجحا نانآل 0 قولا طولا ركب ىبانب نجحرلا

 ىلاعت هللاىذر 0 ىلا دهعنم هيف 0 ا ىفوذ دعو ىذلا هللادج دمعباما هلوا هر |

 هرمصصتخخااو هم الا ند مهمابا ىف ناكندو مهمداق و ىلع الشم نينسلا ىلع ىابتباق فرشالاىلا هذع ا

 دهلاب هلوشر لسرا ىذلاهتيد#لا هلوا ةئامم مستو ئنامثو عبس ةملال ةنس غرفو هنم دالاع
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 ى

 | اهنمو سودركلا نبال افةلظا حرانو هدأ انللا ءاععأب افراخلا ةنك ادا ىطويسالو ا

 ةمادق نب 1 ل حجراوألا حران م نسافر نيعبرا 6 ةنس قودملا ىرفصعلا ظذاملا

 6-5 9 قوما ىضاقلا لع نيد نيدج-اىبال ىفاكلا امنه م مزراوخ حراوت مح |

 | .ىرصيلارعونا مهي طارطانب ةفيل> خرات لقؤح قيسدقو: سابع ب جراوتوةيماب راو |

 | ةنس' ىوتملا ةنفاكا زراوالا ىسابعلا نالسرا "ندمت نيرو حرا ةئاقللاو نير 7
 نيناع ىل !| غلب 06 اهلهاو مزراو و تدوق مالكلا طل ةئامسولو نّسو نام ءدم

 نيعيراو تس ال55 هنس قوتملا اخقالحا ىهذلادجا نيد نيدلاى معش هرمص تادقو [دلك

 | ه4 قشمد خ >2 راوت م ب دالاردص لجالا دلل مم ع مزراو> خل راث م ةئاهعب#و
 اك

 قوالا قثمدلا ر 5 اسمعو ب ف ورعملا نسح نت ىلع ناو اذاخا مامالا *+را اهماظعا

 ةأور أو لَم ءالا محارب ر د اداع نيناع 0 وهوهثامسجو نيعيسو ىدحا هالآ نش

 عش نى لاق ناكل حنا لاق امع م0 6

 ١ اذهنظاام هرماىف ثيدحلا لاطو خحراتلا اذه ركذ ىرددقو مظعلا دبع نبداا ىكز اظفاحلا

 توولا كلذ نم عجاف عر 2و هك ل مع مع "ند خي 2# راثل | اذه عض وىلع مْنعالا لحجر لل ا

 دلو ليذ د0 ع راثلا اذهلو 0 تاتكلا اذه 0 لا عم نأ ع رصف رمعلاالاو

 ا 00 2 نا 0 00 نب 0 ةماشوا مامالا د اممم اضيا ا

 ةيهشنا لاق ئرذصو ادلع ةرئثع سخف ىرت نامت رهو هئاعسو نيتسو لك |

 ليذل اق ا فولاو ثداواانيب عججو درا نددذو 2 رانلا ع فص وقف مالكلا طسإ هليذ ىف

 نام انا لمس هرخ أ ىإاذربلا دم نب مساق نب دلااع ظفاملا هيلع ليذدقو هلافوة:سىلا [ص وو هيلع

 زكاسع نبا عراق: ريصخخلا نءْو ىمتالقلان با لديونا اضياليداو هن الاى تامو ةثامعتس و نيالا ١
 ةرمدعىدجا لاو تس وتلا ترغلا نال تجاص ىراصا مرتب د ند

 ليسجل ِه سجس /ه هذ ب قوذملا ئِم علا 1 ندو# نيدلا رديعشلاو هع ىر ةئايعبسو

 ل 0 ة١١1 :ةنس :قوذملا طويلا ركب ىلا 5 ناد عنيا لالح هتعاقتناوةثاعامو

 )ل 0



 ه7 باب يح 30

 5 6 ناحل جامفطا هفنص ناندع نبد# نيدلاد4 لكصالاواكر وهو ىثوةلاىلع |

 سايع خعراتو ا ا حعراتو ىدروبالا خرات اهنم -هي# ناسارخ خي راؤت رقضفح |

 تيطخ ناب ريهشلا قي ربط | دعس نب ندع نىلع نسا ونا نيدا'ءالع ىضاقلا هليذمم تاطلا

 فول | لءاض اودو تملا ردلاءاعمو ةئاعامثو نيعيراو. ثالث م6 د: قوتملا ةيرعصانلا

 هيا بلح مدت نيح ىن الق_ىعلا ر> ناب فورءملا ىلع ندجا لضفلاو ا ظفاطلا هول ط الو

 ىلع ىثاو رمغلا ءابنا ةحاسدىف هرك ذاك ةريثك ءانشا هذ قالا ةئاماثثو نيثالثو تس مخ |

 ةنس ىقوالا ىلحلا د نر طك نذل مهارا نيدجا رذوبا نيد'ا قف وم هليذمت هبحاص

 نانعالا ركذ هنعخ يالا ردلا ليد وهو تهادلا روك هاعنو ةثاعاق و نناكو عبرا 5

 مهاربانب 22 نيدلا ىذر قةععلل تبل ردلاب ىعملا بهذلا زونكىلع لوذلاو ثداودلاو

 اذا وهو ةئايعسو نيعي_تو.ىدحا ةنس الإ ةنس ىفواللا ىلا ىلا 'نبان فورعملا

 كرصلاو ديزلاءامسو .هيلع دازو .مدعلان ا جراتنم هعزتنا رخآآ خرات هلو فورحلا ىلع
 تالي نءاب فو رة نسما نت رهاط مشالوةكاعسن ونيسخ وىدحا ة6مأ 0 هنلاسلح خراتىف

 ا حران نم مدااةريضح 0ع اضن هذم عّرتام حجرا ةئام امو نامت رار فيس قولا ىلا

 ةجراق لوقت دنا باح نا ندسح هدلاوا كرد كح ةردىف تدارمم هندحو اذكه معدعلانبا

: 0 : : 1 1 
 نهاو  ىهح| مدنا ةرضح ه:.+ افيطل 0 هطح نمو هد ران نم تعج مدعلا نب 3 ك0

 هئاوسمو نيثال# 1 ىوتلا ىلطا د حن ىحن ىطىا ني كعدلا نداعم ه2 راوت

 ع نبالباح و 0 0 نا ع ها 9 به ذاا نداعمو اّض 2 ري جيران وهو

 0 3 در هللا دعى 5 تا ما 6 راوتنمو اب انا كل 3 5 1 ىد رغلا

 هه صح حران قدح م 0 ج حر 08 قا نع تقل هلافرا كتم نتا 2 راناماو

 كك اطذالا ىعازذخا ده ن دوج اوهو ا قااتاك 1 جداَ م ديعس ن رونار ديعلو ىددع اذ

 . ندع اظقال م 0 1 لاودحاو ىاتح حران وح تبعهذلا جدر ىدوددسملا رك

 ىنالا نيسااىبال اهتالو خداتو ىزورملا .سصنىبال نامارخ ءالع رابخاو بعص»نب
 ىرعشالا نايلس نبد# ني1اىبال - ىو رح مجرات ريقح ىرواسنو ةاره ٌجراوت اهمو
 ئراصتالا رب مطملا ىلا نب د -2 فرشثلا طال حران 1 علا كول» خراوتنم وهو

 مامالا تفل انف ردك عكا مهفف ةصاخ نودشثارلا ءاقلذلا اما هه ءانلللا راوت ر-

 مو هراد عبسو نيوراو تس 5 0 قولا ى هذلا دج ا نبد# نيدنا س 7 انئاطا

 ٌ 0 مكرعو ةيمايعلاو ةيوءالا د م !ند اماو ع مهنه لك لعح تال 2 ع راك

 | سجل 526 0 قوتملا ىدادغيلا ىودتلا تايح نب دمي رفهجىبال ءافلحلا| ححراتك ا_2ا ٌ

 02-3 0 2 لل 0 هك ىدح رتل ناسح نب ريهز رمصن ىلالو ريلا 6-1 ندامو نيعبراو

 56 3 قولا ىعاضتلا ر ع ِ 2 ند هللا دع ىبالو ةثامجثراو نيسّتو عبرا

 0 كا م ءانلخخا 2 طل | !هلو ه 1 قب ل محلا دن 10 ! رادلاو ةنامجاراو نيسدجو 6 را

 ( ءامالاو )



 م هه ءانلا وح

 م هتك ىباصلا ةرقنا < تبان نيم-سو ثالث ع5 هنسولا ةثامو نيعست 1١9٠ ةةسن

 ةئامعلراو نيعبراو عبس 451 ةنمىلا ئهتلاو ىباصلا نسحم نيلاله هتخانبا هليذو ةئاثلثو

 | ةرهع ىذا 5105 ه5 ىنادملان| هللذم مخ لو لاله ندم ةيعلا ىرعدذاو هليذمن

 ثيفعلا مث ةئاماسجلو نيرعشعو عيش ءالا/ ه2 لاذ ردا را ك8 ١١ هليدمت ةئامدوع و

 نينا# هركث هس ىلا ىزو+لان ا هليذمن هذ ماسه و نيعب» 61/0 هدف ىلا دادح نب ةقردص

 عي ناح رج حيران ص ةئاعسو ةرشع تس 515 هسا ىمداقلا نبا هليذ مث ةئامسجو

 مع سلا 0 ةزجح مس 20 ظفاعلل و .ىسردالاب فورعملا ىناح را د2 نب ىلعل

 هه رازج خرات زد ىدعدلا ق ارا 01 2 ىناج را حجرات 1

 قوتنا وقح 7 ن دك نذلا تس ماما مشا ود -25 ىرزالا حران يح

 ةثاعيسو نيعست و نامث الوم ةن-س ىلا هيف غلب ةئامئامثو نيثالثو ثالث مخ ةتس

 مجرات يصح ' ةن قونلا نس :دج نبال 20 دانا نك نع سل ةرب زا حران قو

 ١ ةناكيم: تو نارا ىدحلا 021 ةنكشا قاوتملا ىرطلا دك نب دمت 2 ند'ا لاح

 ىمورلا نسح دي_سلا نب فطصم ىلوما وهو -) ىبا_ن1لا حجرات روح ةاءدملا حران نم

 ريكح خيرات وهو بلح. ءا_ظت نع الصفتم ةئايعسشو نيعتو عسل 999 ةنس قوتنا

 لو داجاف بعوتساو ىلاعلا كوام ه ع ةلود ىف بابلك ابان نيناعو نينثاو ةهدق:ىلع

 ةئام لاهل لع كدأو ةكلذقلاب , ىعسل ا هتصق هلثم كولملا لودل اغماح ًاباتكرا

 سياو زا_الا ليب-ىلع ىبانلا اهركذ.مل ةريثك الود ركذ ىرافغلانا الا ةلود نيدو

 اذكو رحلا مسا هبحاص هركذي لودلا رابخا باتك تيار تكل روك ذه مسا خراتلا اذهل

 كيه هناك ذو رحارألاو لارا لاردكا فد معلا هعسانا ءا_طعلا ضعب طخ تيار

 هللا طلو ظفاح حجرات رح اضيأ هرصتخم و ةيكرتلاب هككرات ةجرت ىبان< او ةهشلا عوقول

 ةنيدملا و ةمركملا كم خجراوت اند ه4[ زاخل اخيراوت رمح ىتآ. راوتلاةديزب 0
 ه4: نا رح خيرات زهح بااغىبالز :انطاو ةمايترابخا و ةفئالا د . تاكو تع لعالا سسانح] و رولا

 نيسدعوتس 4٠5 ةنسىف وتلا ىنا را ىحسملا رج | نب هللا دع مساغلا ىبا نب رات نب دمت كلملازعل

 ةمال_سنب نساحلاوبا هليذ ىذلا ىنارهلا داو ناك + نبا هركذ ريبك خيران وهو ةئامعبراو

 رادحب نيدجلا سابعلا ىبال هت ماكح خيران ٍح بلح خيراتىف مدعلا نبا هلاق ىنارطا

 ىفلا ىف ىمتلا دوع ٠ هجاو ,ظننم ىسراف <: ارقي نبا ني_سح خيرات - ىطساولا

 5و( هس قوالا ىاسرشلا عركلادبع نيد 0 ف امكح رات 2 درا

 برملا ردلاىف ام ىلع هيف فاصنه لوا -ه# بلح خراوت

 55١ ةئس ىفوتملا ىلا ميدعلانباب فورعملا زي زعلادبع ةدارح ىلا نب رع صفحو ا نيدلالاك

 _- ةثامسجو نعل راو نا

 هضاب نوكي هنأ ليدلاىف ىئسويلا لاق ءاومالا بدن رب ىلع اهنا.ءا هيو مج ةثاعمو نيدس

 ةديز 30 ًااتك هنم عرنام بالطلا د هاعمو ىهتاا ددوسم هضعلو تاكو اداع نيءبراوف



 نبد# نيدلا قال راهتلاننا ليذ ىلع ليذلاو تا-ةيطلاك لاحرلا مارت ركذ. نيءاا فرح

 اضر هيلع اليكلاو ناعنالا ةناغ ق وهو هئاهعيسو نيءبسو عبرا 176 قوتلا عفار

 ىدادغبلا ىعاشلا نب بحنا نيىلع نيدلا جاتل ىناتسراملا ليذىلء ليذلاو ىتاتسراملا ركبىبال

 ىراخلا ده نيدوعسم ند بيطملا زان سصتمو ةئاقسو نيعيسو عبرا ةنس قودلا

 2 تلا رار زيهم نيد رجدزبن لهسو ا فاصو ةئامءاراو نسسو ىدحا 551١ هس قودملا

 تاوقالانم مو.لكف هيلا جاستح امو امتاناجو اهككس ددعو دادغب فصووف انسح اباثك

 تتاكلا قربلا دلاخ نب د نب دجال نايباا با ت5 هرايخاىفو ىدفصلا هركذ لاومالاو

 ها حران قع 2 سا[ ادلغ نورثعو ةعيس 1 هضور دادغب 2 حراوت نهو

 هه سادنا دالب نءةيذاب د دان لت- ى ءكلا دون ىلع مءاقلا ىباو ىؤلبلا ليقع نيدمل

 دواد 0 0 ل 5 هع 0 :| 4 ران 0 ل نبالو ىقدصلا فاد دو

 ىليارسالا نوب رج نب 5 2 9 لئارسا 0 0 ىنأيسوب ايلالا ىلوا ةضوروهو

 0 دع نأ اركز هنرعلا ىلإ ةجارملا نم هلق ىتع ةدآ .رابخا ند خروملا ىنورادهلا

 ىفوتملاىومالا ماشه نيدلاخ نج راد, ءىبال <) ةيماىنب حيران زك دلحي وهو ىل- لا

 قوتملا ىديريلا سايعا| نيد هللا د.ءوبا مشا 50 دهاحم نب لعو ئدع نوماردو كس

 ند# روصنمونا فنصو ةصاخ ةيواعم نيدزب رابخاىف ةئاثلثو ةرمثع ثالث م١ ةنس

 ههه سرير خراب يصح اضيا هرايخاىف ةئعلثو نيعيس 81/٠ ةنس ىف والا ىوغالا ىرهزالادجا

 ىلع نسما ىبال ه5: قوي مجرات لح ىنأسو ةردعلا تالف ةركفلا ةديز هاعم :ىروضتاا

 ناخ جامثطل هفلا نانع دمت نئدلادجل هيأ ناتسكرت خيران ح ةنس ىقوالا قبلا دبز نبا

 هللادبع دع ىنال -4: تيركت حران يح 00 0 لام رق رل اذ ىاتخل كل ولم نه

 رغصالان بالو ةيدهنبال أ نا_لت حجرات رفح رامملازا هركذ ىتبر.تلا ديوس نيىلعنب
 مئاقواا طبضو نيودتاا ىماىف ه سفنب ىلوتدهنا ئدزريلا فرشلا ركذ 3, روع خيران

 فورعملا ىورهلا نيدلا ماظن هنود نمخ ريرتلاو بيذهتلا ةياغىف عقاواا وه [ك اهمتكتس

 ىندو هدنع اهركم راصو اهلادصتق نيح دادغب نم هلاليقتسم مدقنم لواوهو قازاغ تنشب

 رة ىلاف كلى ردوع ميشلا وابكرت هعئاق ونه افرط بتك دنق رعم ءالعنم ىنالتلغا نيذالا

 تس 4٠١5 ةنس سيافت ةرطنقنه رمتىلا طقسامل تامو شورخو شوج هام#و هماع' ىلا

 هدا نر فرق قو ىلا بك تحاصر 5 ذاك رشتنتمل ةثالثلا هذهو ةئاعاعثو

 و هناا فظل نعم ىسراف لوادتم رومةهوهو ةئاعامو نيدسحل م٠6 قولا

 قادتنا ات فرشلا كرات ىلع ليذلاو ئمجعلادولا نيد ئدلا, ظنا ةيكرلاب هتجرتاو

 لك [دوو ةئاعلعو هرجع ترتد مآ كة لا ةداعاعو عيس /8١1 ةئس مرنم بتك

 0 و عبس ةكا/ ةنس ىقوألا ىتاهلاهللادبعل همان رفظ ظن ديفو كيب غولاو خرهاش عئاقو

 رات زيي هتجرتعم ىتأي ها شب عنبال روع بئاونف رودقلا بئاعو ىتأيسو ةئاوعشتو

 (تباث)



 اولا 0 ءالا 2ع

 عات» :ئيدعلو ىراعلا حران لع اليد اهلعجا هلص 0 لحلو رجح نبا هركدام لع
 دج نيدو# نيدلاردب مال تادلع ه0 رصصعلا لها فاصواىف ردبلا خرات رمح اضيا

 ثداواطانبب هذ عج ربركو هو ه ةئاعاع رنيدجوسج موو ةئس قولا ىف ا ىرعلا جب و سيلا

 الئانرتا راو ندمان ذ امتامو ركناو بلا ركذمم ىلللا لوانم ادحاو نيدسلا ىلع تايفولاو

 هبنم هصخل هنأ اكف ريثك نبال ةياهلاو ةياديلا ىلع ثداوملا لقنىف دقع.مث نادلباا موقت

 هللدتلا هلواو تئارغلا ناين نيسدلا 20 امانا ىلا راشا يك نه اي تا هلع ١

 4دع ريش ؟ نانا ىقيعلا ارث ذ رمعلا مانا" لوا رج نا لاك 0

 0 انىلع هندع تراص ريثكبا عطق دنمنكل لاكود»و هج راو

 نالف ىلع علخا لثم رهاظلا ندللاىف ىتديف مم اهث هدلق ارو 00 ذإ اكلا ةقرولا هنم

 هدف فدك ردا 00 اه هاج هن 1 تداولا ضءبىف ركذب قاقد نيانادنم بحتاو
- 

 وهو ع كانت ررجب ران م ا كاك لعل وهو رسمك تعقو ةثداحلا كالت 0

 ةئامعيدو نثالثو 0 7عمل ةن-- ىفوألا قثمدلا د2 نب مساق دمتوبا نيدلا رع يا

 هتقو جناننم هيلع ليذلاو ضيدمل هننكل عام هلنع صانع وهلب نيثدحلاتافو هيف عج
 نب 6 نءاىلع ليذلاو ءايشا هداز و ىخ ملا هذ , له مش 200 ا عفارنب نيدلا ىتال

 ل هدب ايسو ةكع ىلا تالا 2 اضتىفو ناعمه ون هدب علا اع رح

 معالاب فورعملا .ىسويلطيلا مساق نب هاربا قا_<ءاىبذل ال ع رادلا دالب نم 0

 خيران ٍذح ىوحتلا روهشملا ملعالاب سيو ةئاقسو 0 تس 345 ةاس ىقوتملا ىوحا
 اظفاحلا مامالا هالتو ىدادغبلا رهاطىبا نبدجلا اخنران اها فندنه لوا لبق 6 دادغب

 ةثامثبراو نيتسو ثالث 4ع هند قولا ىدادغلا بيططا فورد | لع ندد 01

 اك راضن هج داود هلا مضو اهبدرو نمو اهلاجر هيفعمج نرثدحلا ده 2 لع

 مامالا هالت مث ادلع ةرثع عبرا ةيرمص :لا فقوىف ناك هطخغ ىذلاو عفلاو محلا مانع

 نيدو نإ امال دنا قرود لا تاك دددا ثداج ىناويسلا 2 نب مركلا ديع ديعدو أ

 دج نب د# هللادرعوا ندلا داع ءاجمث ادلع ةرسع سب ىف هب ولا ىلع هليذف ةثاحسو

 نال. ذىلع اليذ فااو ةئامسخو نيعسلو عبس هذال نس ىقوتملا ريزو'١ بتاكلا دءاح نبا

 هليذ اذكو تاداحم ثالثىف وهو ليذلاىلع 0 هاعمو هلعاوا هلفذا امركذو ىتاعملا
 نيثالثو عبس جمال داس قولا ىطع-اولا ىثيبدلان اب فورمملا ديعس نيدهحت هللادبعوا

 ىنيبدلا نا ليد ىلع اليذاعاعج ةلص فلا و ىجيلعقلا نبا ءاح مشىناععتاة رك ملافادعزا ركذو سو |

 هيمو نيعز راو نام 5 2: قولا ىغدإا ظئاللا 0313-3 نذلا يس د

 ' نار نر ,ةلادو 2 ندبع نول 2 دنا 0 كما دست او طمس ا 11
 تعط قرات ىلع مظع ليذ ةئاقحو نيءبراو ثالث #74 ةنس ىفوتملا ىد ادي اا

 | ق كام م سداد لأ داحلا ا َِر ردكو اداء نين الث ىف منيهلا لاش واف كف م 21



 م0 باب - 3

 كالذ ريعو ىتاهذفصالا ني سح 0 رز ّ لا حرا شو ردا ندا قف سوقنا ازارطلاو

 ىراالا 3 دع نس نجح رادع تاكربلا ىبال 7 رام الاخ رات 1 ليانقلا تكق قىناوإ_سو

 ريزولا ري_ثيلع ريا 0 ب 5 دنا حرا --- ةداوس و ق نيءي_سو مي 6ها/ا/ هع و ا

 هللادبع دل وااىال هي] سلدلا حران زتض- ةئامعستو تس 05 ةنس ىفواملا ىباوأب فورعملا

 مساقلا ىبال ةاصلاب ىعتاهليذو و ثالث خ8٠ ةدنس قوتملا ىطرفأا نب ى ٍءطرقلاد# نبأ

 لاوكشب نالو .ةئمسجو نيء._سو ناك هال ةنم:قوثملا لاوكشي نب كاملا دبع نب فا |

 ىسنابلا ركب ىبا نب هتلادبع نب دم رابالا نبال ةلصلا لك_ثدو ةلضلا ريغ سلدنالل ريغص خيرات |

 مغارا ْن دوا تاهل ارا ةادلاليذو ة 3 يسبو ني_سجو ميدل 566/ هذس 00 ظفاللا أ

 4 ا 5 مدع الا 0 تا هلو ةناعتم و ناع 714 2 قولا ىعابرملا رز را نبا |

 روك ملا ىضرفلانبالو ةاكل!لرذ قاوريقلا ىنثحلا هللادبع ىبالو مالعالا نه سادنالا راع

 قودا ىواردلا سوم نب دجال هكإ سادلا عزان ع- نيلدتالا ءارهد5 ىف رخآ تانتك.|

 ندو نود نا ةمد5م حراش ىرقتلا ىبرغملا دجا 06 دوغلو نيناثو نام ؟مح ةلس |

 ةناحرو حالخلاب سادنالا قركذ نيف حاضيالاو سلدلا ءامخص راتخنا سادنالا جراوت

 ا[ حراق سنقل ةوذد>و سلا حران 0 قلو نما تاكو ند ءاتناع قف سفئالا

 زك اخو هرحرلاو 11 21لهازم ىلا ءالكفو نسف الادحر فو ستقملا رونو سلدا
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 عت ةيكاطنا حران ز2-كاذ ريغو هقلام خراتو ةيدسنلب خرانو ةريخزلارمصاخمو ةريزجلا

 قا قالا نحلا 0 نب دع ناد ء ىبال 5: ةوذصلا لها خرات

 د زاوها خيران روح 2 .هوصلا ت تءاط قف قا . سو 2 3 زا د د لإ 2 ١ فيس |

 ع ةيانوبلا ند محفل !|نيح ند دعا نب دجحا هلادقن 0 ه2 ه.فذ وصاا حرا 0

 لخافلا ىلوإلو ةيكّرلاىلا هي سراقلا نو دجلا ن' هتلادمعت هلقت مث يافا هاذها و د. سرافلا

 هب تب راثلا فطلا كبلات دف .ةئاعامو نيكو 0 ملامح ةند 0 مح عل 1

 00 باردا نا ودعا 3 0

 ىراخلا راجكتل ىف ورعملا نات عءاسنب دع نب جا نب لع هللا د.غىنال
 قولا ىراخلا نائلس ندا نيد هللا ديعىبالو هناك راو ةَسقع د 21 قولا

 اد 0000 اخواملا مامالا وهو ا ا املا حران م ةئاعلت و رع 0-3 0

| 0 
 0 2 رانوهو نّتامو نيدوناو: تم 565 ةنش قوتلا 2 انحاص ىنعذلا نيعاع“ا نبا

 طرس ريبك ة0ا2هنا لاعب و تيدا ةاورنع ءاةعّضلا و ناعم هيف عج نيةدححلا شرط ىلع

 هكلاو

6 
02 

 - 2 0 - 3 ب «. 1 .

 0 ) : هنعدب و ريو ةرمتلا ىلايللا سو هيلع هللا لص ىنلاربق دنع هفاص ىذاوه 20-0
 هنوري 1ك امعربعو ىوغلالا 00 تاع ند ندطاواو نس راو نس نان 7-3 دجاوا

 ةدوج وما هفداصل نم ا[قراكو دامان| دج نب هلوحرو ف مال لادبع 0 هللادع 6-

 ه1 ا 1 1 د ب هج صمم حجما

 عل
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 ناك ١٠ ةنس قولا ىدتا 00 ريهشلا ناجح نب رع نيداادعس لضافلا لاول

 صخخنو ميدقلا ميلس ناطلسلا رخآ ىلا ةلودلال وا نم هتك فيلل ءاشناب ىرت وهو فلاو
 روك ذاالس ناطللابقان٠ ىف رمصتخم هلو حج راوتلاجات هاهسو نيخرؤملا لاوثا ةديز هيف

 جان نع زرفب دق لب القت_سم اف 18 سل وهو تلق لوادتم هناث مطلب فورعملا وهو

 نب ىلحت نانا لولا اهأ 5. 2 وهيشع اضن[ مدح هداه قو
 ىلا هبا عم هعياقو هيف ركذو ةئايعستو نيعيراو عيرإ 45 ةنس ىفواملا ىبوكسالا ميهاربا

 ولانمو هنان قاكنأ ىلع ليذااك راصف هتافوىلا هدعبام ىدوحمكا بتك مث هسولح
 مجرت مث بتكو ةعتوااده-ش ىذلا لامر ليئس نب دج عشلل رصم مع" بانك ةيلشلا

 م مغادمب سقم ل . هيأ ركذو ةيكزلاب باتكلا اذه ىتاويدلا باتكلا نم ىليهدلا

 نم ىركش ريمالا ظن ةرولسلا تاحوتفلا اهنم فلاو نيثالث ٠١٠١ نس ىلا ةيناثعلا ةاودلا لبق

 نسج 51/8 ةنس 0 ىعيةودا'لالح نب ىاطصمل 227 ناقع لآ حران و- دارك الاءانحا

 دودح ىلا ةينايل ١! عباقو لا لوا نم بتك ىجناشن هجوقش فورعملاوهو ةئاهعسلاو نيعبسو

 ىف اهاك ةحارذ نيدسجو ةئاعلتو ةقيط نيثالثىلع الوشم اسرهف هلواؤ ركذو نيتس 50 ةنس

 نمو اهنه أيش باتتكلا ىف ركذ.مل نكل كالاملا تاقبط هامسو اهفاصواو ةيناثعلا ةلودلالاو>ا
 ىلا هنلود لوا نه وهو هداز ىلج هرقب ريهشلا ززعلادبع ىلوملا خيرات ةينايلسلا خراوتلا

 | سأبال رمت وهو ىهكأب ريهشلاروهصنم ىضاقال راوتكس ةوع خراتو.فرطل ءاشناب هناثو
 كب ندد مه ناتع لآ حيران قف ا_شان لاك نب لضافلا 0 ! مام ةونع حدانو هب

 لوا نه ٌجراوالاجاتل ليدلاك وهو فلاو نيعبراو تس ٠١45 ةن-س ىفوتملا بتاكلا هداز

 ردان ةرضضت#للا خزاوت ١ نهو ناج قطصم ناطا_لا”س ولح ىلا ناج ناكل“ نال 11120

 ا 3 ع 0 د 0 د اب 3 خا 3 0 م د نملك ١|ذعقو ىف و

 وهو 0 تل ناع 0 راو 0 ارد 5 3 لا نئوخ

 0 ف 1 رلاهحملا و ' ناب ءلا هدا نات ل ا 2 رعلا 0 راودلا نم وىىعوتلاب فورعم لحر

 م ق ناع كارز ,دو ناعع لآ ةلودف نادل ضيفو نامع 0 !!ةلودف نااردو ةيناوعلا
 هدد

 تقاتم ىف ماوظنل ان دلا قل ناخ ناهلس ن ماس ناطلسلا 0 نامالاو يارقلا قير ناك للا

 كلد ريغو داد_هب مف ىف داوعلاعف لاو ىتا_ةعا مقل و نام قربلاو ءوراثل 1
 ةئامعبمو نيدو ع.بس الهال ةنس هفلا ىداريلا نيدلا نيءل ىسراف < | رفظأا لآ حران

 فشك اهنم ةريثك هي مالا خراوت ريض فاصولاك ءاثذالا هيف دصق ىبهلا ب هاوم هاعمو

 ةذلو م الاتاقبطب فيرعتلاو ىجعلاو برعلانه مالارابخا عماوجو م مالا خيران معلا

 با كو شور ,ا:>ا ىف شو رءلاراهزاو لصاملا ةدالخو ماسعالا ما خداتىف مالحالا

 نان م عفرو شدملاو نادولا ل ضف َّق شغلاريو>و ناضيبلا ىلع مهاضفو نادوسلا



 مهي باي وع "4

 0000 لآ خر ران م 3 رز م ملا ها كول ن م وسر ل 6 جا /- كلذ 3:

 ب ان هح هحورشو ىع ملا مهكراوت نم 0 رات وهو قهسلا لضفلاىذ

 و تس 5155 ةنس ىفوتأا ىطفتلا سوب نب ىلع نيدلالاجج ريزوال 5 0 ل 1

 ةئاهعسلاو نيءبسو م..س ةلالال ة'س ىفواملا سردملا ىوسر بلاد نب دج-ا ىلومللو ةئامتسو |

 ةجحرتو رودقملا بئاجع ىف هناشنا ىف هاثرع رثا ىنتقاو مورلاىف من٠ كلم نم هيف ركذ

 ةّرفلا ةمعنو رودصلانامز روتف مهحراوت نهو نيدلادخ نب دمحم ةيكرلاب راشلا اذه

 وهو ىلوصلل قاروالا اهنم ريثك سابع لآ حيران - كاذ ريعو ةعأت قروجاسو ا

 رابخاو حاطالاز: ملاص نب دول ةسابعاا ةلودلاو هتامز ىف هآرام بتك هنال هذ ةدمعلا

 جرهلاباتكو بتاكلادعده نب ني.س> ن. هللادبعلو ىرصملا بوعي نب دجال ةي_سابعلا

 ن 806 هندس قولا ىوحلاد نع ن دج رعزالاى ال زعملاو نيعتسلارابخاىف جرملاو

 ا راسألاو ةحد نبال ساربلا ره راوت نمو بيذاكا: هيفا نكلا هز ةلثو نيريتعو ظ

 نس سدردا ىلولاد.4 فنص نه لوا ب ناعع لآ مجرات م ىط ويا اهلك سابلا

 نم فيطل ءاشذاب اسراف هتك ةثامعستو نيثالث ه٠ ةنس ىقوتملا ىسيلدبلا ندلا ماسح

 دمت لضفلاو.ا هدلو هللذ مث تشم ته هاعمو ىناثلاناخ ديزناب ناطملسلاىلا ةلودلا لوا

 ركذ ةئامحستو نينامثو عدس ةهجلال ةنس تاهو ىتاثلا ناخ ملس ناطلسلارخآ ىلا ىزفدلا

 اارواالا دحي ف نوءلسلا عياقولا ىف هبا تادو_سم هند بلط ناخ ماس ناطلسلانا هذ

 مجرات ل- ةئايعست و نيع.سو عبرا 97/4 ةنس روكذملا ناطاسلا تافو ىلا هنعذ دام بتكف

 855 ةنس قوتملا اشا لاك نب ناعلس نب دج-ا ئدلا ريش ةمالء'ا ىلوملا -ه ناقع لآ

 ناطا_لانم ةراشاب نءارعسسلا و نيداتو تراث 38 مادنم لا انكر تك ةتايعستو نيعرا

 09 0 1 ]دار كلذو هدا ىلذا1 فسر دع اسودم ناك هلك ١ [15 ناح دزأب

 هي ناكع لآ مرات ريف موخرملا لاك نا ةحرت قياقشلا ىف دجا مل تلق قيباقعلا |

 ةدهاولا 6 ةعدقلا خراوتلانم وهو اشاب قدام نب ناعم نب ىبح نب دجا شنوزدل

 هيف عدوا ى دع جشلا راكو سادلا نب ه.ةف' 00 2 تاك ن ء هدا هنأ 2 0

 الو ع ناعع ب محررات م نانا ناطلخاا 2 نم وهو سا.أا هدلاو ند ليعأ 6 ا

 ارا[ 25 دقو لاوقأ 25 قاتلا نا كزنان ناطلتتما] ىلا تثك س ردا ىئرمتتلا دج ٍْ

 اهركذ تاشرزت اضيا هيذو ن راح ناعلسم ن ا تكل 1 موظام 45 ناتج لآ |

 ناطلسال اءسراف اههظن فراعلا هللا حش تانك يظن مه راوت ندو راؤول حانف نيدلادءم |

 هنو نيتسو نامث 458 ةنس ىقوتملا هداذ هراب هرايب ريبشلادجا ىلومارظنو ناخ لسا 0
 خث .ان ع طقف نا ناعلض ناطللا 5 ىف وهو ىرراا مظنو 0 00 وهو |

 نيسجو عب ةهال ةنس ىفوتملا ىلا عا: ىلع نب دع دلال ىر ه4 ناقغ لآ ظ
 87 ناتع لآ رات ]وح هنامز ىلا ةلودلا لوا نم وهو هنردا ءاضت نع الورم ةئامحتو |

 ( ىلوكل)



 انة يجب لا بس تل

 ىف كي اكل ت> 2 زن فضا ا تا ىع

 « ا 0 هه ءاجا وع

 هلودوف كارا هر دو نقنملا نبا حراك رص كراا ةلود ام دارملاو م 2

 | هيردا حران م كالذ ربعو رشلاو كَرلا هلودؤفف ريسلا ةلعو اره و هلذو كاراألا

 تشرح تشو نعل سفك ىديلدلا شردا رات د0 قيك دنا - يعمل

 مجرات 2- ىعدربلل يق ن 9| ١ حرا 1 ىذإ و را اهلا ىبا نبال 6 ن نا رذا خ 2 ران 2

 نيثالثو عبس ب ةنس قوتملا ىلير ركل ىو: ١ نب دجا نب كلر يه تاكرباا ىبال م 0 0

 ىلعىبالو لثامالا ند 0 لماخلا كالا ةكان ةاعع تاكا عزا ىف ريكوهو ةئاّسو

 دا اح ىم 0 2 راحو ىدارد دا د2 ند ه2 داب اريسا خيران ١-0 لود

 عبر را 5/5 هس والا وز - نيروصتد ر ماخملا ىبا نيدلا هيج وأ 1 ب كا سلا

 مساق نب ند ياك ةدداطلا ا عدق و فو نأ رت د دامه راودو هناك كش

 ىهذال متي مال_دا حرا 2 يمح ةئامعبشو نيتشو م ةنس قوتملا ىعلاملا ىريونلا

 أ ريبزلا ننال ناوسا خيرات 1 هيه ىببطملا ىلع نب ليعاعسا خرات ريح ابرق ىتأي
 ٠١7 ةنيس قوثملا خرؤملا ىباطلا نحر دبع نب ىدع نب م ها <: فارشثا خيرات تح

 خعراتك د دعتم هي[ ناهفصا خيرات ليتم ه7 هاش ففصآ خيران ]عسر يغص و ريك نيام و عبس
 راو ةئامعتراو نيثا 50* ةنس ىفوتملا ىناههصألا هللادبعنب دج سءذىبا اظءاملا مامألا

 نيعبيراسج 446 ةنس ىفواملا ىناهفصالا هد'م نباب فورعملا باهولا دبع نبي ايركزولا

 نالهشنب رع مامالا خرانو هبودرع نبا حيرانو ىتاهذضالا نيح نب ةزج حجرانو ةئامثراو

 باتكوهو ىسراذ ىربكا جداتو كالذ ريغو ناهذالا ةهزن ناهتصا راوتنهو جواشدلا

 كوام لاو>ا هيف ركذ ىدنهلا ىلا وخا وهو ىدنهلا كرام نب لضفلا ىلا ىلولل ريبك

 هاشداب نوبامهنبا هاشداب ربك اببقتملا دهم نيدلالالج دهعىلا ناكر وكروع دالوانم دنهلا

 ا عبا_س هللا ةيهاالا نينسلا نم نيعبراو ىدحا داس ازد متدق هرخآىف لضفلا بأ لاق

 رحانشو فرز ثدساب ايردد> نا ريك | كللأ هلوا ةرعفلا نم فلاو عبرا ٠٠١ 3 2 نامعش

 مسقنىف ةمهاربلاو دونهلا تاداغنم لوقعلل ةريحم ةسعاروما هلاوإف ركذو ملا كاف 0

 تاب رمد 53 1 طخ ءادتاىف مهتاد داعم ءعاوتاقو الاو خ اوتلا طيبضوتاءاسلاوةنمزالا

 مدا و ىوح ىل“ اواعنو ملاعلا ثودح لوقا عم هدعل نم 0 لاا و 00 مداش نم

 ةقرافالا نسا ىف ةشافلا ةردلا اهك راو كي 1 دهم :ىبال و ةشرفأ مران ع

 توا تك كورلا جرفم ام 0ك م دا 0 ١ ذا 3-0 كالذ ربغو يع رذا دابعو

 ةيح ال_صلا مجانملاو ةيحالسلا حاوالاو ىيلدبلا اح ف ص : حرانو نيد | حالص ةريسو

 نيسج و ست هو 0 قوالاى ل 2 ققيعلادج ا نيد و: ندلارديا < 1 ةرسا5 ا ان اتم

 1 تر ولا يطعتلا تفسوب نب ىلع نيدلا لاح د هبوب لآ خر ران يسد هتاعامو

 اظذاعا معي 7 ١ ' رأن قو ىباصال جاتلا بات ميرا و ةناعشو نعاارار كح

 ريغو ىاشك 0 ل تدور *وقلا ىلع ىلوملا طبس . يديكم
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 م 1 رجشلا ود ك] قرصا نبا 2 ران قمح ١ طا قاب اقفل تال ١
 نايءانم ناكو ةنوتللا ةلودال هفلا ةئامسهو نيدو عبس «هال ةنس ىفوثملا ىللاب رغلا |

 قشتدا ه4 ركاسع نبا مرات لقضح اسرق ىتأب بال ه7 مدعلانبا خيرات لقطع اهئارعشل |
 هق] ريبعلا نا عي رات زيجح ىتأي -24: نبرسنقل راشع نبا معرات زد ىتأي ادلحم نينامثىف ١

 نبا حجي ران روم- ه5 عدو نيعي_سو نينا 5078 ةنس ىقواملا سايلاىلا نيهللاددع ىنارصتلا |

 ةئامئامثو عيم م07١٠ ةنس ىفوالا ىرصملا محرلا دبع نب دن يدلا رصان مشلاوه ع تارفلا |
 ةدلافلا ريثك وهوىهتادضعب ضي اد اريبك اًكرات بتك لاقو رمثلا ءايناىف رح نا هركذ |

 | نبادحشل ريصتخلا عماجلا ىلع ليذلاك ددعتم 2 ىطوفلانءا مرات وح هنم هلقنام بلاغو ١

 | مرات خ- ه] سالقنبا رات ردح بادالا مه وتايفولاىف ةعماجلا ثداوطلاو ىعاسلا

 ع نب ليعاعما نيدلا داع ظفادلاوه <[ ريثك نبا مع رات رجح سهيي# نينسلا ىلع مذاقنبا .

 ءابلا ْق قوس 00 ةيادلا وهو ةثامعيسو لي مدس رق عبرا 7 2 قولا ىثمدلا

 ا
 نيدلاجارس وه 9 | نةنملا نسا م دان م امر َرٍ 2 و تاما ك4 ١ ود نبأ حيران ع ا

 ا رابدا 1 4م 0 ةلودلا قاؤهو هث5اىاقو عبرا 8 0 4 ا قولا ىف ا || كغ ص |

 1 مهي[ بذهلا نبا ع أنزضح ىلأب عه ناوصال هدنم نبا حران قطع ةيعفاشلا تاقبطو ريضم ظ
 هي قناه نبا مرات يح اياك ىتأت ةنيدملاو ةفوكلاو دادغيل هيه راملا نبا عراب روح ١

 يه[ دقعلاب ىعسملا ددعصلاو رص سذوننبا خيرات رفح 0 . 0

 هلوالالىذلا ليدل اهلوا ىسزاف ىزوديدلا نسما نيد نب سن ركبىبا جيران ليفح ى

 نينامثو نيا 585 ةنس ىفواملا ىرون.دلا دوادنب دج-ا -) ةفدحىبا ا 0 لا و |

 6 اح رىبا رات 0 همن نءهلعحو ه 01 امد نءادخا 7-0 هىدوعسملا لاق نيتلعو

 لئا_ضفلا ىذ بقلملا ل 1 ءةندجا : كَ 0 اهرىا غر 0 م هبودجس نيد

 ىسرافلاد ع ونب ةراع 5 ةعافرىلا حيران ة- ةئامسخ ون سثع ونامت ه78 ةنس ىقوتملا

 ليذوهو 6 ةءاشىبا حيران لع ني'سلاىلحوه رداع و نناكو نيا مع دنع قرشا

 ةلورع ىإ خرا رح قيم نيتلودلا:رابخا ىف نيتضورلا راهزا هلو ىتأب قثمد يات

 00011 3 رهو ىردلا ىرقمج نب مانغا مهي بلاغا ران زيتخ دمي ىلإ 0
 نكن ذا م 0-00 ع ان 02 ا | نسملا ىلا 4 5 و جيران 0

 | هيف ا تاما دل تكا وأ ن 5 222 قناع راضصدخ ىراوعو فرقدلا 00

 5 ناورمىنغ ا »- هيا غل .انىلعليذ هلوالاجاة سك ارخلا وةييطاقلامث ءافلخلا متءاددنالا

 نيتسلا ىلع ريدك حرا وهو ةئامثاراونيءتوثالث هاو م قولا ربزولا كك نبكلملا دبع

 هه: ان ود 6 2 ران م ه7 ها ءاذ ولا كَ 0 6-0 هنع هللا ىب 8 رىلع ةاف ءنذ |

 | كارا حران ] د ةاضخو عم هاد يلا ىدرويبالا دجحا نيدمح رغما ىبال |

0 01 



 ربعلا ىلع و د 10 ةئامنامت و هرذع سدح م١ 07 1 ا قس 5 ل نيدلا

 ل خيرات زضذح ىنأي ه5 تلح خيرات ىف برملا ردلاب ىهسملا ىلدملا نبا رات زطح ىتأيسو

 ةئامامتو نامث م4١ ةنس ىقوتما ىعلاملا نر مضاد نب نجح راادبع ىضاقلا همي نودلخ ْ

 باح ايضاق روع ةعقوىف ناكدنا ىور نين-لا ىلع بتر ةّدافلاو عفنلا ماظع ريبك وهو

 ريبك مران ىلاموي هل لاق داق ر عم ىلا هعم نفاساو هيحاصإ ناكو ع اريسا هتضبقىف لصف ا

 له هل لاو قوقرب لا ريل 0 هن رفظيس و روع 3 هادف 5 |هرساب عئاقولا هيؤ تعجس

 1 كرمال كلغ : ص 0 قدم _ مودا هع ملرسطم لا كوع نأ ف هداك تاستلا# يرام رش[ ار م

 1 مورلاو برعلا مايا ىف ريمللا وا دتبملا ناوبدو ربعلا وه با_:.2لا ثالذ لفلأو هل

 خي رات رؤح .نيعلاف هليصفت ىتأيسو ادرفم نودو ةءدقلاب ةثالث و رهتسما دقو

 0 نئعلت مو. ةنساد ودحو ىوتملا هللادبع نس هللا دمع د هن زادرخ

 مثالا رابخال ىوحاو امظن اهع رباوادج بتكلا عجلا ريبك خرات وه لاقو جوزللا ف

 0 حيران رم واولاف ىنأي 2 نايعالا تايفون ىم“لا ناكلخ نبا ران رضع اهكولمو

 نيس و عبرا 36 ةنس 0 جاحل اونا نيدلا سعت انفاطاوه ه2 ليلخ |
 ١ : 06 0 0 ا ل

 ىرصلمل دهم نب مهارإ نيدلا مراص عب 1 قفاووط ىعي 1 قاكدنءاخر رأت ويح هنا و |

 نامت رخأ حيراوتهلو ماي الا دهزن داعم لامس :سلاىلعو هو 5 00 نعمت 0“. مار قوذملا أ

 ه5[ ناهدلا نبا رات 1ع اهاكى تأت رصمل ناحرانو ره اذنملاع وباب ورهاولا دقعو نامزلا ْ

 أ ئردخملا عدلا ني سدح نب مك ب نسطا ا قلو زنا حران ل ود نينا ىلع تنر |

 | ىنأي حورش اهلو ةيدا ةروهشم ةلاسر وهو ةئامجبراو نيتسو ثالث 550 ةنس وتلا

 ا رابخا والحلا رايخاو نئةئصملارابخاو ءاماذا رايخا اهام 5 ةريثل ف 1 نفلا اذهىف اًضيا |

 ل

 ا حيران جم ةئام اسوس اون ريما عون. ةئس عار هلو كانعفا برعش نب ىلع ندع عاجمث وبا وعو

 | ةئامح راو ناو يس ةيدنسادلاو 00 90 ىحنوه 4 قيرز نبا

 | عبرا 305 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا بحنان, ى بعود و 2: ىعاسلان ا ران يطع اهركذ
 ا هلو هرم مع ءارعشل رخآ حيران هلوأ داع نيثالث ىلع ديزب 20 د5 وهو ةناعسو نيعيسو

 / ىصتخلا 'عماجلاو دادغب حيراتليذو ءارزولارابخاو دادغب ةاضق رابخاو سرادلاو اجي

 و ع قوتلاو 6 رارخالا فر ملأ 6 نا 0 اننا مئلاوه ع ديعس نبأ حر 5 مح

 هقل نه هيف رك ذ اضيإ ريغص ران هلو نينسلا ىلع بتر ريك وهو ا سو نيعيسو ثالث

 0 نا م 06 ران 1 ع عفاش 0 2 اك م تلد ربعو برغم جيران هلو نب رخأتملا نم

 ىعشا هد مدا ء مران لعل اذ وذو د ةبهش زار ران 3-- ىناي 2 خحيراوتلا نورعب ىع

 هكا 9 تت اداع تسود مالسالا حران مالعالا ل ير 2 را وذو ع 1 ريغلاب |

 هلو اما هتأر دقو ةئامسجل م نيتس ةه٠5 ةند ىلا ةئئلت م٠٠ ةنسل وا نم تلاثلاو ىباثلا اهم أ



 3 ت6
 محو باب 0 5-5

 | ىف نق تازوا 5 4[ نيماسلا انين لع 7 0 لا عدوا قص- عيا راخالا |

 55 0 0 ىف ذ زاحا ] حرا والا طيسوا مخ د نسانع قب ارابخا

 ظا_با م سدقد را ع 0 1 ظاشا نيلدح 0 ل الذ لهاق حا_ضيا ضخ 4

 نا ما 3 ا جل دك لاق رح 0 ل م تقام ٠ سانا م هل نانسولا

 ا م 0 نلبا| 0 أ و ك1 ال !| ع ود ١ ثعاب م 0 رع ءدخلا أ

 ١ روهتر اعاد 3 1 ا حراتوهو و 4 ةيابنلاو ةياديلا اح هتك ل الآ ءديلا وع

 ه2 ىباثلاقربلا رح ه0 دوهجلا لذي ردح رفاسلار ,دبلا وح 0 هللذو
 ا نائسلا صح م ب ١ والا 0 . م م الضفأا نيناسب /- ا قاع 5: ربلا ع

35 6 
 م ديفتسملا ُهِمْعِل م 0 7 للعلا ةيغيإ 4 | تالط | 4 ع -- م نا< 5 تان: هى ا

 | هع ةغللا لها و جالا َْق ةفلإ ا 2 0. ب ردا غوأب ] ا مه ل م ا ةغلي م

 | 6 سوفنلا ةحمب ردح ه4 نمزلا ةحم ريد> ههزأ هنجرت و جراودتلا ةجم يح
 ا جان سم ءاتتافر وب 6 نامزلا تحادوف نابي يح هه ' نام 0 سنع ناد م ا |

 ان ع داع نيعدت و 5 - ةيا/ ةكد ا
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 | عي حرا - ه4 هيو لآ ر را__خاىف جبان يح و حراوتلاج جان 9 هي مارلا
 رهز ندجا ركبوبا هد "0 0 نبا حران 10- ىرصملا كا فو.صو نب ١ عهاربا ا

 ةقرط ىلع ريبكخرات ره ونيّثامو نيعبدو مست 504 ةنس ىفوتملا ظفاملا ىدادغبلامث كالا

 ١ ىفواملا ىوملا هللاد_,عنب مهاربا 2[ مدلاىبا نبا خرات تح داجاو هيف نسحا نيثدحلا

 ىفوألا ىفوكلا ناثع نيد -هتت) ةيشىبا نا حران زهطح ةئاقسو نيسجو نينثا 65 هنس

 | لكلعستر ىلحلا ةدرج نب ى هل م ىلع نإ نسا

 الا را رع ناتو ا د م رقم ا رثالا نر غران جس نيل
 مجرات رم ىل هوملا كومل» ةيكبانالا ةنودلاىف ريغص خيرات لماكلا ناك اب ىف 0

 ىرفخملاب رودثملا وهو 47# سطقا: نبا خيرات رظ»- نيقرافابا - قراقلا قرزا نبا

 505 ةنس قوتملا ى علا هليديع ند# ىلاعتهتلاب رفظملاوه هلال ناكلخ ناد ا

 خرات زهح ىنأي 4 ىسادنالا خراوتنم لاوكشب نبا خرات ٌريتح ةئامعبراو و عا
 ا ونا زا دك 000 0 تلا مك 0 نبا ا 66 د قيرطب نا

 0 وحو .هئاعامو نيثالثو تالق /#عونس قوتلا دمخ نبد2ةنيدلا سم وه 8: ىرزملا نبا

 5 1 اظاملاب ىعملا ىزوملا نبا خيرات رمح سهته# لفنح نبا خيرات رح تاقيطلاريغ |

 نامزل 00 3 1 هظ 0 اهلك خراتلا ىف موهفلا مجتلتو ةوفصلا ةوؤرص و هنايعالار ,اعا هلو مملا ف |

 وهو دعم و ني.جو عبرا ؟ 4-0 0 قرود ظفامطلا ىسلا ل هت ن ا.> نس - ران م

 | هتايفو اماو هليذعم قبس هيي: ربغلا ءابناب ىع-ملا رسح نبا خيرات ظح نيثدحملا ةقبرط ىلع

 ءالعنب دج-ا نيدلا باهش عش !اود 2: رحنا رات ع ان ةفاكلا رردلاب ىعسملا

 ) نداا /



 0 217 د مدل دل تاف ا تاقتبلعلا 0 1 رعلا 3 ل

 ةاضقلا |

 عالق ةفدصملا بتكلااماوةل4ل| عناج تادوسم نه ةكلذدنلا ةءدقمىف ليصفتلاو دارفالل

 اصخالا فاما رفع دوهعملا بيت رلا ىلع هاه ركذفذ ةئكلثو فلاىلا اها_:دصقتسادقف

 | افنلا ظافتا ردح سه ةمركملاةكم ميراث ىف ىرولا فاحتا لم هه[ رسدقلا خراتف

 | نورقلا نع ةيقابلا ظاعتا لح سه رمصم ططخ ىف لمأتملا ظاعتا زد هي نيبمطافلاىف

 هه ةطانرغ ع راتىف ةطاحالا مح سجق فئا_طلا ىف فئالعالا نساحا 1ق- -هيإ ةيلاخلا

 رايخا5- هيأ رايخالا رارخا 0 ه6 كوللا ندا دع هت نامزلا ثادحا ين

 هه طب رلارا_خا يح ل افلخلا رايخا اح مه ةلودلا رايخا ع هي لودلا |

 هيأ العلا رابخا وح سينتأ نيف راعلا رارخا 125- ه7 ارعثلارابخا ريط- هيأ نامزلا رابخا

 رابذا وح نق نيييام رقلا رايخا قينح سه ا رابخا اح هت اهقفلا رابخا قف

 رابخا - 1-3 داد:ت ةاضقرا خا 9ك ع هلايذا و رص م دا دو رايخا / هر

 رابخا ريدم ه6إ عالقلا رارخا يح ه7 ةيطرق ةاضق رابخا 2دح هت ةرصبلا ةاضف

 ا د مك للا رايخالا ع ا نيئاصملا رانخا مح ع رس رايخا 1 م 9

 | هي قا_تثملا رابخا 9- 6 ةدارح ىنيىف ةدافاسسملا رابخالا روح 2 ةءاتت لآىف

 ظ ان 1 1 لا راخا زم- " لم ول ازا 2 ع نيمحملار ا

 | هي ناطيشلا ءايلوا مائرا رد هي !)الاداشرا زطح هيي نءاارارخا رجح -هقإ ارزولا

 ١| فهر واصلا ةيافلاد_دا 1س تعقإ س 0 ادم- هي] نيت_ضورلا راهزا قع

 | تاهزسا لوح مع دايعلا ىللاص ند قأنع دادستسا مح عي سارعلا بيف ساس وح

 ا ءا_سإ م 7 ا ءاع*أ م هد 0 0 1 م هلايذاو با_دعالايف

 | ةفرع٠ىلا تاراشا زهح ه4 دصاقللا دا زفذ- مهيأ رخا_فملا يا 1 مقإ ةباحلا

 قارسثا 12:- هقأ ارعثلا رابخا ىفةراشالا زفح -) مالعالا وةراشالا فطح 6 تارايزلا |
 م

 د ةبامصلاىف ةنا_صأ ع 1-3 هج رو حراوتلا فارشا م نجما حجراوتلا

 ١ هه رداوتلا فارطا زذح هه عيراوتلا لودا طع مه فادؤإا فادصا رين
 ه8: مارطلا هللادلب مالعاي العا 1د- سي م زج ه4 عراوت اقالعا رع

 ىلو 0 م العا خم د مالا لئاضش مالعا 2 20- 1-7 بور اب مالعا اخ هلو ار و ||

 راعا قي 2 ميش وتلاب نالعا 0 د كادر مااا لح هق] مالسالاف سصم |

 ١ رمص٠ رابخاىف ةدانا ريح رعت هك رمصعلانايعا ردح 2 نايعالا |

 ا الا اع د + ءاينالا ح .ءايالا د 0 هلابذ 0 ما ءاين ١: م د نارا ا

 ع 0 ضم الا دقع ةطسشاأ 0 0 ضخ 1 هه 4 :.1ا ءا عاد 0 1 د ةياطتسملا |

 فنا 0 2 سدناا راتىف لياللا سنا زد هه اهقتلا رابخاىف اتا ري-



 ىناعملا جان ريح ىعاشلا ىدورا 5: سرفلا ةغللاىف رداصملا جات ظ»- برعلا نيواودىف |

 | ودو ندحلا نيدجلا نيديه-نئا روصتم رصتوا مامالا مجشلا هي[ ىناثملا ميسلا ريسفتف |

 هللوط هجامد ركذ لا ةيانعلاهيق تدرجو ةغرلا هيلا تفرصام ق>اهلوا تادلحتىف ريك

 هفيلأتىلإ راثاف اعاوم ىلاعتو هناح# هللاباتكىف اغار ناكمكأ اىلعابا ٌفاقلانا ركذمت ةغيلب

 دوصتملاءرشثمث بارعالاو فورالاىف ةمدق٠ مدقو ةئاغلثو نيسهو ثالث "هع ةنس هفلاف |

 بدالاىف هتراهم ىلع لدن ةعف لا_ةهلاو ةفيطل تارايعب ريدتفتلا فام مي هيف درواو |

 هللادرع نبدمت نيدلاناسل مامالا يسال يي[ ةنماثلاةئاملا ىف ةخ اكل |ءايدالا ناين ىف ىلعملا جبان ردح

 | هي قرفملا جات رقؤح ةئامعبسو نيعبسو تس ا/لا/5 ةنس برغملاب لوتقملا ىطرقلا بيطخانبا |

 ات لكل راكع نب دعك نى خا نب دمع هك نسا كيران نب دسنلا جات قدح ١

 ىناي هير جاهلا ىلع ةضورلا كاوز ىف جالا رد- ةئابعبمو نينامثو عست /89 ةنسس

 | ىنواملا ىباصلالالهنب مهاربا قاحما ىبال - ةيائدلا ةلودلارايخاىف جان رح ءارااىف

 ا ةلما جان هبقل للا ةي_سقلاب هاعمو ةلودلا 2 را هلا ةئاقلثو نينامتو عبرا 2/05 0 35

 م ةماسقلا م ىلا هدا ملا 2 ناكلخ نا ه رك دام ىلع ةرابعلا غلب تاعك 00

 الا ا حاولا هس وحلا ئطويشلا رك يان 0 ء نيدلالالج 3

 رع 2ق اند :داتلا " و هريع و باءاح نب ةيلعذ 3 ةصق 0 دو 5 نع ةياكش اهفلا ةلاسر

 هك هي الاةنامالاانض نع انا ىلا عدو هباس هلوةىتنامالاةيدأت ] ا عر د 3 ا

 تار 3 رخالا عب رف اهعاو دصاّم ةعب را ىلع هل ءح 00 نسا ىبا مجشلل |

 ةئامعست و نرسثعو |

 7 ي عراتلارع

 لاو 1 ا ور اعرإ تاكلا تح لاك انلطنا تقاولا تبرعت ةغالا عراتا

 هيلع ىتأي نامز هلا بسن تقو نييعت وه انرعو زورو هامنه برعم وه لبق حاصلا |

 اكل د لوألا هدانا تقاول| فيرعت لفإو دليفسماواايضام ناك ءاوس عي اقلطموأ |
 هعوقو ردنا ةيلفسلاثداوملاو ةيولعلا راث الانهوالئاهصاوا ةلودواةلم روهظنه عأاش |

 0 ا ظوا طيدض ني ىلا رومالاو تداولا تاقوا نيبو هديبام ةقرعمل اديه كلذ لعخ |
 يل لا كلو كسلا رك ياك لا علال لانلاو مالا دعب لتقو نينملا تفاتسم

 مهدات عدصو ممتاداعو مههوسرو ممادلبو تذاوطلا لاوحا ةفرعم وه جراتلا *و

 ءاياوالاو ءاينالا ن٠ ةيضاملا صاخثالا لاودعا هعوضومو كلذ ريغولا ممتايفوو معاسناو

 عاق فارع رع فوكو 1 هله ضرغلاو مهريغو  ءارعشلاو كر يشار نفأو
 تابلقتىلع فوقولاب برا#تلا ةكل٠ لوصحو اع معدنتلاو لاوحالا كلب ةربعلا هتشافو |

 , رع لقاك رعلا اذهو عفانملانم اه راطن بلح و راضاانم لقنام لاثمانع زعل نمزلا

 | لعحدقو ةداعسلا حاتفدىف اذك نيرئاسلل لصح عفانع هرمصم ىف ءافتالاو نيرظانال رخآ

( 0 1 



 كال ا 2 1 37

 | لاه ؤعيشلل عع 1 0 ديأت ةنمادبأ 5 م ا و نثالث دو 0 نا 0 0 ا

 مرح ىف هفلا لإطا راونا قرمثم مهللا كدمحن هلوا سصتخم ىركيلا نسملاىبا نب دمت نيدلا |

 ءالع نس ملاع ه.قفلا مامالا م 7” ىواتفلا ةياح راثات و 0 نيدسو نينا 5 هي /

 ةيريهاخلاو ةياحللاو ةريخزلاو قاهربااط 6 هيف عجج تاداعغىف مظعيباتكوهو ىنذا

 ةيادهلا باوا ىلع تر علا نأ "ذو ابان مدقو قابلا مسا ل كَ امي حا] ةمزلع مما لعحو ا

 داز هاعس هلا ليقو هب رشا كلذل و همساملو ناخرابات مانعالا نالخا مع ىلإ راش هلا ك1

 ىف هصلخ :هئاهعستو نيدو: تف 405 ةنش قولا ىلكلا ده نب ميداربا مامالامث رفاسملا |

 حن سدت مرلاو ةلوادماا كك اى سداو عوقواا ري ةكوا مس لع ا ىكذنو 5- دلع

 د فتف :ةرؤرشملااماو تيدتلا  حرعتلا ان دارملاو ةص الظل قالا يم لوو. تكلا ضال

 رباك الادالوا ضعيل هلا 0 ىسامالا ني. نب ىلعل كر ا بدالا جان 1 ,ىواتفلاب ْ

 0 ىذلا هللد#+لاهلوا داع هيأ ةغللا ىف ءاععالا حان 12 يصح ةثاعام و نيسج و ٍَ مهاب ةنس

 تدروىرذو ودا حاج حو را لإ قاسلا با 31 0 :لإ ءامعإلا هيفعمج خا ا 5 مالا ةدآ

 3 و نع 6هرر ة قو 2 ا ا 0 م 101-5 بأ ايل جاب 1 6 جاصتنا بانر ا

 ىبامامالا مثللو روةهاش مامالل م مجامالل نارقلا ريسفت ىف مارا جان ضم هاهو |

 ةئامعبوا و نيءيسإو ىدحلاب 1/1 ةنس قوما ىفاشلا نئارف سالا دخن اطر ١

 نيعبسو عست ما/4 ةنس ىننا اغب ولطقنب مساق م هه ةيفاطلا تاقيطف مارا جاب

 ارمصتقم ةئؤيضملا رهاولا ندو ىذر 0 1 موش 53 0 هعجس رسمت وهو ةثامامو

 نيدلادعس 0 ع 1 اونلاجا حان 1 - ةجرلا نوثالثو وعائلتك مد كا اصل هلند 0 ىلع

 ىر حيران وهو فلاو نا 1 أ هش قوتلا كوتا ذأ هجاودع فورءملاناح 0

 نااعلسلا ضع رخال ةلودلال وانم تل فيل ءاشناب ناقعلا حي راوتديف ص روعُم |

 لوادتلا وهام ىو 6س جر مل 0 هنام ز ىلا هد وس هنأ هلا يعاوم 5 رو مدقلا ملس

 نيعبراو عست ة:9 ةنس ىنوالا ىرعملا هللا دبع نب دجا العلا ىبال 5 ةراحا جارح

 ف رعمف 6-1 جيو ١ نضل كاش ىاذلا| تاظعىف أ 0 00 وهو ةثاهعتراو

 حان | ويح د ( نيفر اعلا جان م ىسراف ع | خويشلا جان 1: -- 0 9 ' نيطا.شلا وذ سلابالا

 ١05 هن 0 ىاردنكمالا دهازلا مركلاا دبع نب دم نب دجا نيدلا جان مثلا سورعلا

 ردصا ىمراف لمح عيرانلا ىف رث آملا جات هه[ خلا ةبوتلا بلطا دبعلا اهما هلوا ةئاهعبسو عست

 جان ريح جارمسلا نيركبىبا مامالامحششلل 2 لخادملا بان ريع ىماظلا نسحلا نيد ندلا

 مه هغالا ىف رداصملا جات ة- ريصن نيرمصن كلاموىا 0 2 ةظعوملاف نيركدلا

 نيعبراو عبرا 6 0 ىقواملا قبلا ىردملا كل رفعكل فور مالا ىلع نيد_جا ر ةعج ىل ,

 هيف 0 ذا نير 5 ككل لج قوش 0 نيااعلابر 0 هإ وا داع وهو ده سوسو

 ركلات ل ل ااعفالا ١ اهعد "و دا ولا لايم اثمالا٠ نع اهد م تت ا رداصمو نأرقلا رداصد ا



 6 باب قع ا
|! 

 هي قدما ىرصلملا عوامل فؤرلادبع نب 1 كر معلا حرشو ا هيلاو هم ىذلا

 | نينا 9 0 قرا ىولوملا 0 1 حا رشو ةثاعمامت و. نيثالثو |

 ا ه1 ىلوملا حرشو فلاو نيسثعو سج ١٠١76 هنس ها ودو فلاو نيعب راو

 ىزاريسثلا نيدلا نكر مشان ركذو صممي ايضاق هنوك لاح ارصتخغ ايكر هحرش ىذلا

 قالطا اهنم عضاوم انف اوركتا حورشو دودر ,هلف هيلع نويصعتملاماو اضنا اهحرش

 مكيحلا مم ةيفوصلا دنع ةمولعد تاقالطا و دوجولا ةدحوو ىلاعت هتلاىلع ثنؤملا 0

 | ةثاعامتو نيناعثو سجخ 886 ةنس قوتملا ىتاشلا ىعاقبلا رعنب مهاربا نيدلا ناهرب مامالا

 | ضراقنا رفكىف لداحلا ض راعملا بانرملا لئاال باول! باوص هاعمو هدروف ادلع فاض

 ةثامامو نيعبسو عبرا 41/5 ةنس ةيداحتالا ةعدب راهظاءا 1 57-5 الح رنا هيف ركذو

 | ىلاعتو هنا هللا ةرصنو ماقف ةئاتلا ىلع ىنانرفلا ديعسلا حرشيف ارت ذخحلاف ةرهاقلاب |

 ىلبتملاىنانكلا ز رعلاو ىنللا ةنكشلان. ىمملا ةاضقلا ىذا سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوعرو |

 لاق نيف ىفمساو ةعاجىلا لحرلا كلذ داتءاف ىجفاثلا ةيلماكلا ماما نيد نيدلا لاكو

 مشلا نه باوصلا نيع اوفداصإ ملو ةرهاقلا ءالضف رثكا 0 نص رافلا ني نع رفك

 ىرح ولا نءهثلاو ىسدقملا نندلا رخق ميشلاو ىصاطا نيدلا ق ميشلاو 2 ءاكلا نيدلا يع

 ١ بتاحا ىاقنلا مهب وحأ غلب املو ىئنخا اغب ولطق نمسا ميشلاو نو.عفاشلا ا نذل

 امن:ودا ضنا اهي دهش تدب ةداهعر و نيسج :هةه تراشهام ةماعلا ند ىتام الوا اع

 أ زافاح اذ: صد فص ىلدطا قارا نادج نيدجا نيدلا من ةمالعلا نأ كذا داحإلا مح مص ا

 هلعفو ىلا لوقىلع ىنردقا ىذلا هللدحلا هلوا اف هرفك نيبو ةداتلا عوج ىلع هيف ملكت |

 مامالاو هيف هرفكب حرضو ةياثلا ىلع احرشش ىطاسبلا د نيدلاس عش ىضاقلا فنصو لا

 روك ذملاض رافاانبال يي ىرغص' ةئان لؤح رهئلاو رحصلا دي ريسفتىف اضنا حرص نايحوبا

 را

 تيه نيح اذثلا كاذ اذبحاف د ىبح ال ابص ىلق ايصلاب معأ

 ظ فلاونبرسشعو عبرا 16525 2 فرتلا راو د2 نبندح ثيدالا ١ لضافلا اهحرشو

 ركذو ا اعمل لهاتم هنايحا كاوا ىذدلا هللدخا 0 فلاو ىدحا ٠٠١١ ةئسؤ هقلا

 ١ ةنس ىفواملا ىرسشبتسملا مداربا عشنا هيأ وع اى ةئان 1ع حرش اهل فاو مل هلالركب اهنا
 ا 7 ةدععلا يا [هاعتاو املع دا زو ةيفاكلا | مو ىذخل هنا د ع ةياا/

 اك ةمان مح قدا كب ومس هللاه ماخلاو 2عااق :صلاق 9 !دب رق ناكوا و مطل

 ةيانىف امهاتاكو اضرا اهح رشم ن انكار ردا كاعت ار رك اذملا عقارا مشا 7 جوغاسا

 م ير الاى 3 كيد 1 م 717 اخر 0 اه رك 3 ف 0 ع ةيعفاشلا ماظن ىف سات ع هع البلا

 ىوتحا ناولعب فورعملا ةيطع نب نيدلا ءالع شخ هلا اهحرش ىدفضصلا بنيد نب زداقلادرعل

 ( ىنوالا 1
 هذ صم سس سس



 خم 6 ال
 لما صيت 0 مم مما

( 
 ْ لان رو 0 معه ةدربع ىبال ه9 1 ات رولا كا د هيايعيس و نيسجو تس ا/6؟ 5-25 قو: كا

 ا قوتنا ىررطا سس وأ نس لله دب دزىباو نيتامو هرشع ىدداأ كا ةئس قوما ىوغللا

 نيكامو ةردع سد 6 د

 7 ءاثلا باب 0

 101/5 هعمل قاتلا ئرودلاا نك راقلا نيانع ع صفح ىبأ ميشال هي فوصتلا ىف ةيان رق

 ا لاقف مانا ىف مال_سلا هيلع ا اهعاامل هنأ هذع هاب نا ىور ةثام اسجل و نيوعاسو تدب

 2 | كولسلا اذن اهم# لبال لاقف تانلا اورو نانا حاول :اترم لاق كتدصق تيعمام رمتان |

 أ اهريعو افك اا عيصرلاو سيلا ند 3 د رعش عئادبو ةيلخفل عئانص تثلنب لك 0

 مهنة اق رف ه اوقريفاو هيف اوفلتخا ءازعلا نكل نيكلاسل ١ قدرط هيف نيو لزغتلا قدرط ثالسو |

 ا
 هلع عك: كا 0 ءاو 3 1 0 00 0 |

 ا ل وهو هدايعمسا و6 قع دودحقف 00 00 دجا نب 5- ديعسلا حرش اممم

 | نيدلا ى وشل ص سمع ىونوقلا نيدلا ر لص ميشلانا ىكح هل نيعياشلا مدقاو اهل لولا ْ

 ناسا و قاع رفلا ا كدال وانم ملعب س ورءلاهذهل ردصالل اع اهح رق ىبرعلا نبا أ

 0 تداكو 0 الع عضو 0 نانا 0 مدس“ ايفالكو

 هولتمت ىن عنا مالك هيلع ركحذ واهم تيلب م هسرد رخاقىف ناكو ا ولاق ندلا ا

 ل الج ىلع الوااه ارق 9 قاع رفلانا 0 نيدلا كيف دس كالذ ع تبدتاو ةيسرافلاب هدر وهاع ا

 دروا ريبك وهو كرادملا ىهتم هاعمو ام ىعمن ام_سراذ اهحرش مث ىو اوما ىورا نيدلا |

 | ميشلا ح رشو لا ززعت ىذلا مدقلا هلل دّلا هلوا كول_سلا لاوحا ىف ةمدقم هلوا ىف

| 

 م هلوا ةرايعيسو نثالثو ل 6 قاودلل] ىثاكلا ىرطتلا و2 نيدلا ص

 قاحما نب رع صفح ىبا نيدلا جارس ىضاقلا حرشو خلا دو>ولا 3 قالو ىذلا هلل

 معشلاعرشو هل بصعت ن# ناكو راي نيعبس و تا 07ا/“ ة'د قوما ىزحا مل

 2:02 وةمدعم هلواىف دروا اهحارش قاذح نهوهو ىرصيقلا دو نب دواد نيدلا فرش

 | ركذو مهتارمو ديحوتلاو ماجاو لوصولا قيرطو فوصتلا لوعا هيف نيبو دصاقم |

 رغلا هوجو بفشك حرمشلا اذه معانا 2” رآ ذواها نو>راشلا ضرعت مل ةفيطل تاقيقحت |

 | ةثاعس ءنيعبدت ه6 ةنس ىفوتملا ىتانإتلا "ىلع نب ناعلس ئيبلا فيفع حشو ردلا قاعل

 ةسثع ىلع هلتثم ةمدقم هلواىف هراثك اعم ىاعردلا كت لع |_صدخا| عم عحر وهو ْ

 ةكمليزت ىراخلا هاشداب ريماب ريهشلا نيءادم لضافلا حرشو مهدعاوق الع ىنرت لودا

 / جوزك حسشوهو لا دوجولا ص هتردشب قلف ىذلا هلل اهلوا ىناشاكلا حرشو ةمركملا

 قرد يبلانا ولعب ىريهشلا ىوهّلا ةيطعنب نيدلاءالع ميشلا حشو امامت تايبالابتك

 دخلا راعلا فدكلاو نا كل 0 و نيسشعو نينثا ه0 ةنس
 2 كنج كك . 9 0 ٠ دينك م مل 12 يسم وشم بو دك ساونا ا د يل 3

0 00 



 مهي باب م ند

 ام كرم ناكو هدائسأو ترف 051 هئاش ,حاصلاب هيلع ىئرو ةئاعمو نيثالث ديت“

 قولا ىعكلا تنسون نيد هتنادعو نبا عل دس نانيلا بحاص رابخاو نانبلا زج
 فسوب ور كلا انذادلل ع ! نارآلا 2 نادبلا د ري ةراوسو نيسجو نأع "6, 2

 ررق ناسا ري ةئامعبراو نيتسوثالث 55 ةنس قوالا ىطرقلا ربل اديع نب هللا دمع نبا

 بارا رباع ررقت ىذلا هلل دحلا هلوا ىئورلا ةزج نب شياش# هصخل ه5 ناعالا بعش
 ىرهزلا دجلا نيد هللادرعىبال <[ نآرقلاىف ءا“الانه مع |اهف ناببلا كح لا نيدلا

 08 صاعىبال - 31 نآرقلا 0 زاببلا 1 ةداعمو ةسعدع - ”- 11 2 قولا

 هم نآرقلا دهاوذ ىف ن راب ءل| قدح ةنس ىفونملا قىتاح را رداقلادبع ديا" ىناح را ليعاعتا

 ناب ءلا | 1 ةثامسجو نيئالث دو سجد خو 2 لعل قو" 1 ىلوقايلان : كذا نب ىلع نس اىال

 ىس حران نءزادبلا ل مح ىمدقملا نالعلِس هيقف فورعملا ميدل هه ن اعلا ء'امتلا ماكحا ىف

 جيراوتلا هيف ركذ متلا ىلع نبدجا ىسيع قال ه4: ناه 0 لا ليبسىلع ملاعلا نامز

 جاينصلا هم اجنب 08 0-2 م ا ولا كف 00 ا 1 م 00 ةعدقلا

 كلا هيلا قاوتملا وما ركب نب رفظأا نادر 00 ندلا لوصاىف ناببلا رح

 6-1 ا ( نيعجا مهيلع هللاناوضر هنأ اعلا ل 0 نادبلا آد ةئايعل راو نينا و نع

 آن رمادا مامالاج مث هه ةعالا 0 ناسل | ادع 1 نبا

 نيليعاعسا قمهمتاىال هع عورفلاف ناببلا قفطح ةئاغاثو نيعبراو تس م45 ةنس قوتملا
 نيتامو نيثالث 5٠ دنس قوتملا ىىلاشلا ف ورعملادمامالا باعصا نم ىننلا :ىريطلا ذيعس

 3 قرود ىنارمعلا ىجفاشلا هلا ملاس نب يد هاا مشل عورفلاىف ناببلا ع

 ةادلخ ه2 رخو 3 0-0 وأ نس تدق قفل ا قا تكم ةتاجسملاو نيمو ناك همم

 رصتخخ حرش نادبلا لح تيكسلانءالنامبلا د هيي ةيءامالا هقفىف ناسبلا لح

 ىناحز روبلاذت هده نب 1 د نير كذا لاف تلي م مملا ىف قا 1-7 ىئ رودقلا

 تدب ا ةعبرا ىف وهو نعاح تلا نقلا 0 :رطغأ مولغ'م ى 5 راذ ه5 ن 'اودو 5 مح

 ىسمواعلا نسح ْن 5 0 دلا ريصنت هم داعلل ىسراذ بال راعشالا ةقرعمىف باب تاب 0

 حرس اهتم حا تو 0 هلو ايان نب مع ىلع سصتع وهو 0ع 1 نيعبس و 5 يمل "ب 0 قولا

 رعوت ةيسرافلاب هناع ءامثو نيعيس و تدان ماا هود ةفلا قيل هللا بيبح نب نيدلا مالخت

 هفرعم واهض ص ةلازاو امتعص افح ثيح نم ح راوطا لاو>!نع هن ةثحي عود كَ ةرربملا

 نووناقلابامكو ةرهاظ هتاغو هعوضومو هيق اهتعضو د.يصلاق موق ىل اع هلادلا تاقراقلا

 نع هيف ثححن لعوهو © ةرطببلا لع 8 ةداعسلا حاتفمىف اذك علا اذه ىف فاك محشاولا

 هل رم ل اداىف 3 اذدو قرص ىح لوزبو ةءومحص 1و ضر“ و محدلام هجيج ند ليلا لاوحا

 ىوشال وموال و داه>ان ال ةَوظع هتعفامو ار مهاظ هتاغو ا ك0 باطلا

 يكد قاكلادبع نب ىلع نيدلا قتل نويدملا 3 كيم 2 نوهرألا عب ]2 ا 0 هنآلا هيحاص

 ( ىنوالا)



 ؟ + ا/ 5 " ءالأ 1

 هن ناعت دا اهب تنمو هولا 1 1 "لامضال ىدلا مترا دلو هيام هلأ ىدد دئالامساقلا

 سد٠ل غانم ةرقفتملا وةهقفتملا قنص ةطساو:مالسالاة ب عناب 25- هل الاب تاقوالا ةف رعم ىلع

 دنا ىعاقلا ىلاكا نها يالا كالا نوعمل لع عدم مامعالا دالب نم امليامو ماشلا و

 خلا لاح لكىلع هلل دعا هلوا ةئايعست و ةرسشع عبس ةيااب ةخس باح قوالا قثمد ةيطاص

 ءايلواوناطيشلا ءايلوا نيب ناقرفلا ناد ويم ةئارعسو ةرشع تساو15 ةنس مرق ةقلا

 نا قوتملا ىلدحا ع نب ملا ديع نيدجا سا _بعلا ىنا 2 ل ندا

 لزانمو روهشو ةتسنيب ردقلا ناني ٌريطَح ةدنافلا ريثك زيضتع وهو ةئايعس و نركعَو

 تاقيملازعىف باوا ا و ىبلدلالا مساقلاىبا ندمت هتلادبعىبال < رقو

 ىبل اىفاكلا دبع ننىلع نيدلا تا م“ لمعااتيدعتؤ ل امتحلا ناب ل هج6) ةغللا ناب ين

 هي ىنابيشلا ةديقع حرس ىف ىتاعملاناب قف ةثامعبس ونيسخ وتم /ه5 ةنس ىنوتملا فاشلا

 نب معها ربا نب دج-ا سابعلا ىبانيدلا ىتم يشلا 7 [ مظعالا درولاىف مغملا ناب تم ملا ف 0

 نئملا ناب قدح مهبدشلاو ةءارقلاو رك 00 باوبا ةعيسو ةمدقمىلع رصتخ وهو ساختلا
 ثالث 15 ةنس قوالاناسليطلا نين ىطرةلادمم نب مساهل -4 ندلاو تاتكلاىءراقىلء

 هفلا ىسلقتلا عا نب شح ىل دقنلا لل يذل مك 0م ١ ناب ري يح ةناعسو نيعبراو

 نب دمح نب ىل اع نسا ا م ا لدلك ايلا مهولان ناس. 2 ا تدالا نوناق لدق

 ناي - ثيداحا ةدع هيف 0 ةئاعسو نيرمدعو ناك 578 ةنسىوتملا ىماقلا ناطقلا

 ثالث مم ةنس ىفوالا ىنللا ىديرتاملا دو# نبد# روصنمىبا مجشلل هديا ةلزعملا هو

 نيدلا باهش مشا هي] ئريددلا لايك ةقام ىف ئريرقتلا ناجي رطح ل لت و نيد
 طبخ نع ناهربلا هيلع: تتكو ةئامئاعثو نام مع ةددس قوتملا ىسهفتالا دامعلا ندخل

 | هيو[ نا عالا نم ,سصم ضراىامع تارعالاو نانبلا + ىطخلا وه ىريمدلا لاهكلل ىطخملا
 ناهربلا وناببلا *- ةئامام ونبعب راو سس 848 ة'س ىفوتملاىزيرقملا ىلع نيدجان.دلا قتل

 ٠5 ةنس ىقواملا ىزارلا رع نيد<# نيدلار خت مامالل 6 نايغطلاو 3 زلا لهاىلع درا

 ىرهزادجا 07 هللاديع ىبأل ٍّ -1 0 0 نييدلاو ناحل م ةكايحو

 رك نب وزع.ناكعىبال ه8 نيدتلاو ناسلا لظَح ةئاقسو ةرمثع عيسس 811/ ةلس قولا

 نابل ارهم+ ريبك باتكوهو ,نيدام ونيستح و سد 9 6أو  ةئابا قوتأ 0 اظ>املا

 ةيارشالا ىف ءلصفلا نع ناينلا زف راضملا سابع نيد نركب ىنا علال "رد

 ةنش.ىؤتملا ىوكلاج وانلا د2 نب دوعمم نب لضفملا نساخلاىبال“ ه] مارطاو لالا نيب

 دو محفلا ىلا دينا ىسراف ه2: نايعلا لهال نابلا - ةئامعبراو نيعب راو نينثتا

 هءاداو كوالا نا نايبلا لهال نايعلا باتك بحاص ىلع نب ديلا نبا

 ةئامسجو نيثالثو عبس هما ةنس هفلا لا نيفراعلا بواق لعج ىذلا هلل دملا.هلوا
 جو

 قولا ىلصوملا نايفس ىنانب نيسللا نب ليعاععان أ ىباعمل 1 نآرقلا ريسفل ىف نابلا قيدح



 دا دل ىنعملا ىلع ةلالدلا - حوضو ث.>ح نم ىلرع ءلازخالا هعوض ود و صضعب نم ىل حا امضعب ةلالد

 دارا نييعت قاطألا نهزاري>ال ادت انوامتال وادم رهف وةيلقعلا ةلالدلابةدافالا ةكلم لص هضوعو

 0000 تود هاد راهضعيو تاترادلاو تاهيشنلاو تالالدلا ماسقاك ةيلقعايضعي هيدابمو
 مهتم نال ةلالدلا حودو نايبلا !عىفاوراتخاامتاو اح ةيفيكو تااراعجس ل ماسقا وتاهيذنلا

 موزالا تناك اذااوسة فخ ةالدلا كلت تناكو ةيمازتلالا وةينمجتلا عا ةيلقعلا ةلالدلا ىلع سصتقاامل

 جات ةياغلا ىف اقيود كارلا ناك اذاالثممحو ا اخذلب امهتعربرعتلا بجوف عئابطلاو تاداعلا بسد

 ىنعا ةيلقعلاةيؤرلاؤلاملا اذكوايلج ناكاذاىئرملا فالخت ىوقعاعش ىلا اهراصباىف ةساحلا
 تأ راعسسالا 7 اف ةرب“ ا قناعملا 3 ةقد ناسبلا لع ادب تملا نا لصاملاو كار 1 و مهفلا ا

 انغاا 3 ةعدب ىف عاقجالا ع ىلع عاجج الا ناب أ م املع ةلدلا ظافلالا جو ع تااكلإز

 ةثاماقو نيناكو سب مو نس ىقواملا ىعاقبلا رعنب مهاربا نيدلا ناهربل 3-0 عامتاو

 0 6 ا مال_بلادد لدع بر 1 ,زعلا ديع نب دلا زعل م ةمايقلا موب نسانلا لاودحا ناد --

 نيور# ف م 4 لعلا ب كنا ادا ناب رق م ع ىلاعت هللا ماك> |نا ب 0 لاس 6

 00 0 لاطتلاو قالا لع نالطب لع لالدت ال ناب ردح ىرغلا ريلا دبع
 نات 5 م - ةئايعبسو نيمجلو ىدحا ال١6 ةنس قوتملا قدح 0 ركب ىبانب -

 اهلوا, الص نرمثعو.ةعبرا ىلع فسو انالوا ةلاسر < فوصتلا ىف نيبلاطلا رارسا

 نيد لدين جتك ٍباوهلا نابب رين سوبدبعل هه ريرعتلا 0 قومح لا رداقلا تدخلا
 نيسثعو نام ١7م ةنس قوتملا ىلنلا يع نب ميلكا د. ءنبدجا نيدلا قت مثلا ع مجيسملا

 فقةسا بهارلا ضلوا ةلاسر دجتوهنآ هيف رك ذ دلع وهو ةداه-ثلا ىتأك هلوا ةئامَعَتْسَو

 امنووصمو مهؤانع املع دقعت ىلا متدع ىهو اق دضأ ضعب ىلا اهت ك5 ىااطنالا اديض

 هلفاكلا لهاا لب معلا تع 1 ءاللاو ةالصلا هيلع ادع ناق لوألا لوضطف ةتسالع

 مهنيدىلع نآرقلاف ىنثا مالسلاو ةالصلا هنلع ادعنا ىناثلا كلذ ىلع لدءام نآرقلافناو

 عبارلا ه.كسعلا بحق قب هلا ميدل دهشت مالسلا يلع ءانالا تاون نا ثلاثلا هحدمو

 سداسلا نودحو مرا مهاوعد سماخلا تباثتيادللا نم هيلع مهامزاو لوقعملاب ثالذ رب رقت

 ال ا ةجاحالف لامكلا ةياغب مالسلا هيلع ىسوم دعب ءاج مالسلا هيلع سمانا

 قطا ناي 285- هنع هاكحام عيج لطباف اهنع باجاو هاعدم هع نارك دف ىهتنا َهياَملا

 نينثا 189 ةن-س ىوثملا ىومرالا ركبىبازن دو# نيدلا جار ه8 ةمكملاو قطنملاف

 قيمبلا ١ ني سح نيدجلا ركبىبال ه4 ىعفاشلا ىلع أطخا نم اطخ ناب لؤتح ةئاقسو نينامثو

 هنس ىقواملا ىعسلا ىفاكلا دبعن ىلع نيدلا تال -ه7 طرعثشلا ضارلعاىف طبرلا ناب د

 | مهاربا نت شبح لضفلاى ال هه تاءانصلا ناب رك ةئامعبسو ني.سجو تس الد> |

 قرط ره ةلكي ع !اروما هيف رك د3 انا نسقعو ذحا ىلع طخ رهو يدافتلا تبطل

 ىباني ده هللادبعىبال تاقيملافةمدقم هيت روصلانايب 1:- ىضعبل ىزلاب هتججرتو عئانصلاو

 ( مساقلا )



 ندجا ندمىل 5 ماركلا لسرلا ىنااىف مالسالا لها ةحمب قف ىحاطبلا راوهنبا

 دنقلا 2 دجا تاهشلانب هللا دل ىمءراذ ع حي راوتلا ةحمب قع ىرشتسملا 5

 ءادنالاىف ىناثلا قلخلا ادبىف لوالا ابابةرعدع ثالئىلع بترو ةئامتامثو نيتسو ىدحا 0

 سماخلا هعئاقوو هدلومىف عبارلا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا بسذىف ثلاثلا مالسلا م

 خباشملا ف عسانلا ةمتالاىف نءاثلا ةباهصلا رابكىف عباسلا ةرثعلا ف سداسلا هجاوز 0 8

 ثلاثلا سابع ل اى ةبما ىو ريدغ ياللا معلا ةكولمو ردع ىذا ءامكللا ف تفاعلا
 نإح ناش ناطل_ىاا لا هادها و ةركرلالا ضصاخلا سراف ىعاش هلقنو نام ل

 عر ور رخل 6 0 اذك 1 دز كلذ ةعم م ندلا درصعل 1 ديحوتالا دعم 1

 ةجملا اس معه قئادطلاةحم وح يملا ةزلخاب افرع كل نك كسلا خيران ىف
 وج

 رايخاىف ندزلا : 66 اعود ىناهلا 0 نعل مثلا ا ىدطا ءاوسإلا ماخل ىف 6

 لحق 52 هلا ظذظ-6 2 ديادبعنإ فورءملاده نب هللا دبع نيدلاءا ص شا د نْولا

 سذاو سلاما ةم نس ىازلاف ىنأب ني غولال ميزلا تاقلعتمنم دعه رمقلاو نيعشلا 62 ملأ

 558 دس فردا 0 ىريغلا ريلا دبع نب هللا ددعنب فون و رعىبا ظفاحال هيت سلاجا

 ةعيراوقثام لف ترص تاسضاملا ف ريتا بكل! مدل وشو ناشر 1
 فصخف دلع 4 سلاجلاس ناو سلاجلاة جمب تتح حا ىلواناف دعباما هلوا ابأب نيرسشعو
 ةحم قع ا هلعو ناسنالا قاخ ىذاا هللدحلا هلواا 3 نيتس ىلع بتره قباسلا مح

 و كرا مامالاجشلل سه: لب اهثلاو تاردعملاو ريسلا"صر47ىف لثامالا ةيغبو 00

 ماسسقا ةثالث ىلع دلحت وهو ةئاعتامتو لي را قوتملا ىرماعلا ركب ىتا

 ىف غرفو لئاضفلاو لياعثلاف .ثلاثلاو تافضصلاو ءاعسالا ف ىناثلاو ريسلا صخنف لود

 نبعلا م ملا مي>راارباا دحاولا هللداهلوا ةئامتامثو نيسكو سيخ م٠6 ةنس ناضمر
0 

 فئاطلا لئاضف ضعب ىف مهملا ةجبمب 12- هركذ قبس كلامنبا ةيفلا حرشفف - 9 ديض يلا

 سصتغ وهؤ قرولا# ىسلدنالا ىرذيعلا ركبىبانب ىلع نب دجا سابعلاىبال 5 جوو
 ةعحم م م رظا_لا هع 1 .- فئاطلا ةفحىف دهف نبا ه ا ةسارك فصن نم بيرق

 1 0 كلملادبع نب هللادبع دى ىبال | راتخاا ى .:لا ةرجش حيراتىف رارسالاو سوفلا

 حرشفف | ملعام هو اهلام دف رعب ا 0 سوؤنلا ةحم اقهع قىاح رلا ىطرقلا قررتتلا

 ريغصلا رانك مانلىف 4 ةيدرولا ةعمل اا 5 00 ىنأي قى ,اجخلا سصتغوهو ةياهلا 22

 ىو را حج زهلاق مواخنم ىكر م هز زومار 1 ءادلا فى أي هيعفاشلا عورفف

 ّق قوتملا ىرواستلا ىداكلا هللا دبع نددت م ولام ىسراف 1 مادنا لكو مارجع أ 1 -

 ةئاعاعو نيسج م٠ 2 دود>

 ِ ناببلا 0 0 |

 نوكتنا ا ع الذ دا حوضوق ةواتع نبل اري دحا ولا ىنعملا دارا هتيم اعاد
- 2 



 ىف قبس ىدع_ى ميشلا 6 ا - ةئاقسو تسا 705 ةنس قوت 2 رد 58 ريثأ نباب

 ناك! رون االول ىمراو ةمنكإ ناتس راهب لص مي دا فرح جل ءدالا..ءايلا تح ناتسب
 ا.ضلا هدلولهفلا ةثاعاعأو نيعستو ىدحا مك١ ةئس ىقوتملا الا دجلانب ند راادبع

 0 هدضور لكف درواو تاضور قاع ىلع تتار ةئافاقو نيعيراا 84٠ ةئدم تففسوي

 راع لظط ارقي ناطلسلا ىلا هادهاو راعدالاو تايالانه ةريثك رداونو ةيمكح فئاطا

 00 ةههرمةنس ىفوتملا ىعمالب ريهشلاناثع نبدو#ت انالوا رون: كرت 25 نازخو
 ىسراف <47 ران آلا ةحم 1ن- ,سرفلا ءارعشنم ىريعم انالول موظنم ىسرافذو ةئامعستو

 م واخأم رارنا ىايرد ةضراعمىف همظن ىربلاب را اش" نن ىعاسشلا دي ا ىسملل

 قولا ىذر رقتلا دج نيد هللا دمع ىبال 2 نا 0 و قافالا 3 ةحم اججودح ور رمل

 ل بد رغلا نم ب زعلا هللا بات قام ا 7 ا ةئاوسو نيكسو عسا داك 7

 ةنس قوما ىئاخلا ى دراما ىناكرلا ناب ف ورعملا مهاربا نس ناعع ن.ىلع نيدلا ءالع يشل

 ٠  5كسا نيسج 3

 ندع ىبا نيد !ارون 6 لح نيدجا مامالا مهرخآو رداقلادبع مميشلا مهلوا 2 راربالا

 هك م رايخالا ة 8 اكسل تقا :مق ر اونالان ندعمو ر ا ءاعتم 5

 < ةنس دود>ىفهفلا مرهلا رواعىتادم#لا مضوج ناب فورعملا ىفاشلا ىمذللا فسوبن ىلع

 ادد ليوط وهو رداقلاد.ع ل تقانمىف لوالاو الصف نيعب راو دج ىلع لعحو هئاّمسو نيتس

 دبعديسلا هذهش ل وق نع لئءاملهفلا خلا ىلاعتهتلا دماحت ىدباب ن وعلا باب محق واه باتنكلا فصتن

 دياسالا عوذرمدهلعقوام عمجث ىلاعت وهناحس هللىلو لكة بقر ىلع هده ىدقهرسسس رق رداقلا

 مشلالاق ديئاسالا فذحن ئاشملا ضعب هرمصتخا مثمهلاوقاو مهلاعفا و حاشملا نايعا رك ذبل صفو

 هخمراتىف ىدرولانبا ركذ عملا مح نم هذ“ رهظىف ىلا ىئطرفلا باهواادبع نيرع

 لثمو ىهتنا ةيبوبرلابالا قيلتال ردافلادبع عشلانأش ىف تاغلابمو ححدتال ار 0 ةحعلا ىف نا

 ١ ل هيلا تدع لا تاغلابملاام لوقاو قالق_سعلا ردع 5 تاهدسلا ن 5 ةلاقلادذه

 ىنايلا هلنامف هدرواام بلاغو نوعباتم هيو هلوالا القناعف دجاإق اعد دقو 0 زود

 0اس لكلا ىلا نب ندلا قو نيحابرا صورو نسال متنفو رخاقملا داق

 دصقلا هله أ رو ةجاحدل اةانحلا ىنوألا ىحادلا هنع لقت "ى د ,ظعاو كاعد كان
90 

 مف ّق هر مص 000 لهاج ْْى غل'ىنا وه يغ ءىعافرلا نبا نعا رضا 0 ىىسسااندلا جاتاهلقن

 هاك هللا ىطعيأم مهغننا ىلاعت و هنادخ# هيا ىلع اهلايقا و سفنلا ةيكزت نع كلذ عنقو رواعسلاق ام

 ىهتنا ةيالو اتق راب قيدصتلا دنملالاق اذهل و ةرخ آلاو ايندلا ىف فيرمصالا نههنادل وا ىلاعتو

 نانالا ةسعم ب 1-2 0 د راونالا 0 مشى و نيمح ىناعإ : يق فوصألا قرارسالا هةحم إب - ل

 ةقيقح نم راونالا ةحمب ة0- ىنأي ناورملا ةايح رصتغ وهو 2 ناورللا ةحمم ىف

 ةاتيساو ا هن ع مث يراود دوادنب 0 3 10 هظعوملاق ,ىسراف 5 ر ا

 ركبىبال أ راونالا ةجتم 128- ضايرلا ةرهز هاممو هيلع دازمت ضارملا بولقلا ةهزن



 5 هع ءايلا و

 ةئايعسلو ةرنع ىدحا 5 0 قولا ىطويشلا نجح رادبع نيدلال الح مل ةلاسر

 اب قلعتبام هيف بعوتدا ءزج اضبا ىطورسال <: براقعلا رابخاىف برآملا غواب 2+

 مهنع ” ىدهلا لوضصان هىدملا عواب 7 0-0 اضرا هل 2 لوقا ل١ ةمدخىف لرأ املا عولب ]أ 1--

 نبردعو عس سن 555/ هند قوذملا 'ىئاشلا ىئدادغبلا رهاطنب رهاقلادنع روصنم ىبا مامالل ا

 فورعءملاىلعنب ر 1 دل ميشال 7 ا تاىثلاو نا 5 وم ملح ند دا رأا عواب م ةئءايعل راو

 ثيداحا ند عار ما 0-0 ا ةئاع او نيدالثو 6 "وخلو 2 قونملا ىوتلا هد ناب

 م0؟ةنس ىفوتملا ىنالقسملا رجح نيىلع نيدجا لضفلاىبا نيدلا باهش خحشلل هير ماكحالا

 روعذم رع ومع د لاعذالا ءا ع -- 3 مالسالا ءانب ع ةئاعاامت و نيدجو نا ١

 انءلا حمام داع“ و اح ع وز“ ْ ص قلت ٍِس ”زءلاديع ا نبدمخ نيدجا ه>رشو نا.يصلا هّؤرقب

 مك نزح فا اون نع 2 20 ١ ةنس لا وذ ق 2 0 لا تاع 5 ع انعلا ليزحو

 هيظن و 101 وأ نيعستو عمل عود ةنئس قوتملا ىح ميكلا 0 لا تام ولخنم نم مواظنم ى 7 راف

 | سا نيدح ريم تاداشإا رد مظنندو ّى الا لوملا 4 دهام ىلع هل ةلازلاو دفاطالا ةباغىف

 نيدلادب رف 2 اضراموظنم ىسراف ه2[ هماندنب ةي- دسر ىمدهدزم قيفوت 1 زارع هلوا

 ديقم را , اخنوهو ةثاعسو نبسثدعو ميس ب قوتملا نا راطعلا مد اربا نيدحت

 ها كو ىرزلاب 0 انالوم لح رو ناييصلا هو ره ٠ اذهلو ةقيطا دعيلب حتاصن هيف روهدم

 ىدادغبلا ىلو طش ريهذلا ناولس ب 0 موك 1 1 د هداباو تا . 2 ةقأ تاذاعش

 ل قولا سعاشلا

 ١ 5 ؟ تاماكتبارع رع 00
 -- - سس د - - ج

 0 لع وها وع اذاف ةيامزلاو ةيودسلا تاماسلا ةفرمل ةحوضرلا لااا
 ةهةصوصخع ما_.>اىق ةصوصغ تاكرح هعوضومو نامزلا اهب ردع تدل | دالك 0

 ةظحالم ريغنم اهريغو تاواصلا تاقوا ةفرعم هتاؤو ةصوصخم تافاسه عطقب ىضقنت

 ىف رظنالوا دحهتلل اما ليللاىف مايقال ةضورأملا تاقوالا ةفرعم كلذكو بكاوكلا تاكرح

 اياعرلاو ةكلملا لاو>ا ام طيضنملا طئارتلاو كوكصلاو بتكلاف لمأتلاو لودلا ريبادت

 نم هدادتساو بجاو وهف هبالا بجاولا متيالامو ةيافك ضرف نيرمالا نيدهنا ىنمالو

 ةراهفو :فرسصت ةوقو ريثك كارداىلا جا_ت< كلذ عمو ىبيبطلاو ىضايرلا ةمكملا ىع

 ءاملا تاماكتب ىلاو لثاط ريثكاهف سيلو ةيلمرلا ىلا تاماكذبلا تعسقناو عئانصلانم ريثكف

 اضعب اهضءعب ريد بيلاودلاب ةلوم# ٌةيرود تاماكش ىلاو اضيا اف لئاطالو فانصا ىهو

 نس شل كح ٍلِع هلام هبحاص رك ذامناف ةداعسلا حاتفم ىلع ىتادايز نم معلا اذدو

 تال'الا ف ةينعلا قرطلاو ةيردلا كك وكلا هيف ةفئسدصملا بسكلا نمو لداسا ىلا

 نامزلا عيدب باتكو دصارلا نيدلا تت ةمالعلل اههالك ءاملا تاماك. ىف ةناحوراا

 فورعملا دك نب كرا ب تاداعسل لا ىبال ك ثيداحلا لاحر نم 4 تانبااونيثبلا 5 7-0 ةثاكورا



 كل 1 كس 6 راك عامشلا ىلع 0 2 0 دل : 0 ٍٍخ و منعملا

 ا
 نيدلاداع ميلا د [ عاملا ةإ ا ةعش لد ىف عا والا و 0 لا 1 0 4 و نبت رادو

 0 وهو ةئايعيسو هرعع 3 ماك 2 و ىلدحلا 5 عهاربا ندا

 ةغلب هلو ةئايعيسو ا هن كن هفلا ا با 010 1 0 | ءذلا ١ هيدا هلوا
 اح

 رهاط ىبأ نيدلا لدغ يشل مع (ٍ ا محار ةهغلبلا 0 هقثق ى 7 ر>ا

 دس حرش ةرعدع دا م ةهنس قوما ودان زو

 كل لا كارا هن ةودخ قا قولا قي ردألا نارا ن 0 ا 0
 نيءبسو عبرا 2 ا قوتلا ىرواسلا ثيدالا دج-انب تاوقعل ا ىبال 4 1 ١

 ىبرعلا ةدامو ةعب رالا 9 هل درواو الود هلعح اًضا دك نب دج-انب 0

 نب .نجرادبع ' جرفلا ىلا 2 2 عورفلاىف ةغلبلا - لوقملاو ىرلاو ىمرافلاو
 ا | ةغلا - ةئامدجونيعستو م هقرال هند قولا ىلدحا ىدادغبلا ىزوكلا نع

 هي ةغليلا زض- ةئامسج و نيثالثو ناك 8*6 ةنش قوتنا ىريكفلانيسطا نب هللادبع اقلاىال

 ةثام“ راو نيناعأو نيالا للك ذاع قاوتملا ىفاشلا 0 هيقفلا دج- ان له نم دج |سارعلاىنال

0 
 تود

09 
 م

 ىفاسشلا نيم را ماماب فورعملا ىيولح' هللادبع نب: كلملادع ىلاعملاىال 4 ةغلبلا
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 ىنطصم ّ حونل 1 ةغللا ىف مجزملا ةغلبلا م ةئاوعل راو نيعيسو 9 نا ءةالرك هك قائدا

 ىرقملا جحا نيدمت مامالا لا هك تاداعلا 0 تأ ردا عواب 0 هين وعل ىج ملأ

 حراولاو ا ع ٍِق دروا ا لوا هل َس ىدلا | وكلا ةلذأ 252

 ءايدنالا ةفرعع ب نا عواب ا 8 تهذلا رودش حرش برالا غواب مح

 نيسجو عبرا 06 ةنس قوتملا 00 دهف نيزيزعلاد.,ع نيدم هللاراج شا 6 برغلان م
 ةشمدلا غوأب صح ةئامعسل و نس راد و ترين 7 ها لو ذى داجح ف هلا 1ك :ئامعسلاو

 !ادرع نيدلال الج م 2 ا ةسكرلا ءاعنالكاق

 ةخ نباب فورءملاىلعنب ركبىبا عدا ه2 لجزلا نفىف لمالا م غواب يي ةئامعستو ةرشع

 ع ىدهلا لوصان 5 ىدحلا غوأب ] 0 ةئامع امو نيثالثو عبس ملثكب ةنس قاوتما ىوخلا

 عسل 2 قوتلا ىدادغبلا ىيمتلا دج نب رهاط نب رعاتلا د.رع روصنم ىبا مي 0

 نب ركب ىبا نيدلارخقل د لودرلا طدب ماكحاىف لولا غولب 20- ةئاملراو نيرشعو
 هللدخلا هلوا رمضتخم ةئاعاعو نيناعو عسل ملة كنس 0 ىناشلا 1 ةريهظ 4

 ةنيدع اهف عاززلا عقو ةلثسمنع ةمركملاةكع لاؤسلا ثك امل هلا هيف ركذ خلا. داشرلا مهلم

 تعدو ةلخفل اهلع توت 00 ,.هدص ورلا 8 رة ةقوقوم طب ىهو مو هيلع هللا ىلص لولا

 اك رسل و ةلكفللا 35 ىطو هم رك 5 اولاعقو املع 2 اعثر 5 زوك له 0

 هيؤ تاولاو لاوكلا درواو لاطاو تاجاق ل ا قيد نيدلا قل 3 0 مص لش

 0 كت ىبا نيدلاعان شلل هي 7" لسضاقملا ىسال ديصاقلا ء عواب م ه.لع راكتو
 تلا

 هه 5 لا صقق فر املا“ عوأب رمح ةئاعاعو نيعيسو سج مالو دنس قولا د# نبا

 (ةلسر) 7 ْ



 ما تهيقأ ءابلا لوح

 دي بدالا ند اناويد هيف عج ةئاعاعأو ندعو ثتس 5 0 قوذتلا وعدا صعاشلا

 ةيغب رفح ههه كسانملا ةيفيكىف كسانلا ةيغب رظدَح ماثلاو رمصم لها راعدا ةديز صخلو

 دايسعتلا يغب ضم ب رعلاو طفَقلا عن رط 1 ملا معىف م نساننفلا بالطمو دشاألا

 هق رعم ىل !| لصاو | 2 مدع - ق اولان هللا دبع اظفا- ا 1 د تيدا لوصاقىف

 ةهرمعّدع 7“أآ 00 قوتلا ىلدحا قوطلا ىوةلاد.عنب نا -ٌ 1 نيدلا م محا د لصاوفلا

 ناسايطلا نيدجا نبدمث نب مساق م داهدلا ةوسل با رعتلا ف داتولاةيغب | ع 4ث |يعبس و

 ل د ةغالاق ةيغبلا ع ةناعم و نيعبراو تر ا ا قوتملا ى طرا ىراصنالا

 مجيذلل كر 1 0 :ودالاق ةديغبلا 1 م روت دلال ,4يقلا فاسو نيدجا ر ةعد

 ةيغبلا اح ةئام كارأ 266 هدم دع قوتلا بيبطلا قر ةآلا 1 ,ا نيدحجا

 ردع <> نب ندسح نم د نب نسسح نيدلا ىذ رمامألا -- 6 نايدصلا هعقإ 1 .- خ6 هيفنلا ىواتف ىف

 مه مع حجرات ةجرتيف همانتغالب لح ةئاقسو سجل >0 ةئس قوت فلشلا
 دجا نب ىلع نب دك نيل 2 1-3 حاور رد هج رو حار دالا ليلي 2 2 0

 نيدلال الح شلل دمام ب 351 هض ورلا لما ضع هراعشا هيف 2 ىداهلاب ريع | ئدودلا

 تطوف اهاثنا ةئامعستو :ةرثع ئدحا هلا دنس قولا ىطويدلا ربوان ندا

 راطعلا مهاربا نيدمت ندلاديرف ميلا مواظنم ىدراذ < همان لباب 2- رصم ةضور

 نوعبرالا ىه هو تاينادلب رت ةئاقسو نيرمثعو عبس 51ا/ ةنس ىفوتللا ىناديهلا

 هه انالاف ظفاللا ةغالب و اظفاخلا ةغلب زخ تانيتعب رآلاق قيس كيدطاق ةنادللا

 هللد# ا! هلوا ىعلاملا ىثرقلا ىوانقلا ميركلادبع نب نجرلادبع نيد ندلالاج معشلل

 حرشى ةصاصخلا ىوذ.ةغلب د اياب ةرمثع سة ىلع بتر ا قئالخا عّرخا ىذلا

 نب د نيدلا ردبل ه2 بييطلا غلب :- هركذ قيس كلامنا ةيفلا نعي هني ةصالخلا

 هغاب 5- جودلا نسللاىبا مجشلل هو افلخلا ةفرعمىلا افراثلا ةغلب 1>- ىرزجلا مساقلا

 قوتملاىبرعلا نب يعني دمع# ةنبدلا يح يشل صالخالا ندءمىلا ناوك الاف صاوتغلا

 هند صق لا كدمحو مهلا كناصس هلوا 0 ىهو ةثاعحو نيثالثو ناك

 هب ءاح ىذلا متكناب مواتلاو ةمامالاو ةفالكناو ةودنلاىلع هيف هيبدتلاو ناسذالا ةفرعم ناب

 لال -) جاملا كسا_تمىف جاتحلا ةغلب 1د- 37 بحلا ةغلب رطح رتكلاو حرصتلا
 ةغلب 9 ةئاهعستو ةرشع' ىدحإاو 1١ ةنس ىقوتملا ىطويسلا نكبىبا نب ند راادبع نذلإ

 كد | اهلاوا باويا ةريثع ىلع رصتع ه2: جالعلاو بطلا لوصا ةفرعمىلا جاد

 نب جرف ندم دهادبد ىبا مامالا شلل عرانلاىف هيي[ لوتسلا ةغلب زن ريكا ميكحلا
 دحلا ل وارمصتخ ةئامعت راو نيثاعثو نامث كه ةنسىفوتملاىادنالا ىديخلا رصنىبانب هتنادبع
 ةغلب ريح الاجما دشرتملا نامزىلا مالسالا لوانم عئاقولا هيف ركذ طا هدجب قدح هلل

 باداىف عانقملا ةذلب »ع قرافلادجا نيىلع نيده مشلل يت قافوالا لعىف قاتسشملا
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 هللاةبهنب دجنب هللاةبهنب دجحانب زيزعلادبع نيرع 0 ءدلا لا امكل 3-0-2

 ربعلاف ىهذلا لاق ةئاتسو نيتس 53٠ دنس ىفوثملا ىلا دع نباب فورعملا ىنملا 0 ؤ

 ا سدع ق ا ةيغبلاو بلطلا دب ل هاعمو اناتك هنم عن ام ادلع نيثالث و نم وه |

 | بيطخ نباب فورعملا تيريلا ىلملا دعس نيدمم نبىلع نسحلاىبال هيلع ليذلاو تاداع

 ردلاب هاعغو فورا لع نابعالا بتر ةثاعامو نيعبراو ثالث م* ةنس ىقوتملا ةيرصانلا

 نيد ١١ قؤوم هيلع ل ليذمأ لينا ن بال برضلاو ديزلا ل وهو بلح: حير ران ىف يملا | |

 عبرا 886 ةنس بلحىف قوتملا ىمملا طبس ىهفاشلا ىلا د2نب مهاربا نيدجلا رذوبا |

 اعم ثداوملاو نايعالا ركذ هنعخو بلح خيران بهذلا زونكب هاعسو ةئامئامثو نينامثو

 | ىدحا والا دنس ىفوالا ىلبنملانباب روهشملا ىتنملا فسوبنب مههاربا نيد ميشلا فنصم

 ه2 نايعا ص باح نايعا حم راتىف بيا كر اموسوه احنران ةئاىعسل و نيعيسو ا

 ةيغب لح ةئامعسلا و نيعمس و ىدحا ةياب/ا 0 قولا ىنالا فامون نب مهاربا نب هليذمن

 | 7 لماوعلا مظنىف لماعلا ةيغل 1 نو رلا دبع ند ىسيعل 1 نايحىبا دبا وق ند َْن [ىظلا

 | ءارلاو قا ب رس مم اجد نع مما عش ر ليذفف ةاورلاو اعلا ةيغب م ةديصق |

 ىناحلا ىونوقلا داوع سد نب دجنان د دو ميلا دلحم ل ىواتفلاىف ةينقلا ؛ كدغل م ا

 ةشغوببللا 3 هيغل م ا هءايعت لياح ىلع 500 هلوا ةواهعيس و نيعبس 2 قولا ١

 دمح نبدحم نيدلا بطقل د ىغين ةضورلا لوق ىعم ىف ىغتبملا ةيغب اح مهي تيدالا

 هيي[ بطلا ف جانحلاةيغب لظطح ةئاعامثو ةئامعستو عبرا م44 ةنس ىفواملا ىفاشلا ىرضيملا |
 | لواىف هركذ ةمركملا ةكع فلا ٠٠٠١ ةنس قوتملا ررضلا ىباطنالا رعب دواد مثلا ْ

 | 86١ ةنس ىفواملا ىدنرزلا فسون نيد نيدلا س مش يشل هه حاترملا ةيغب لقطع هتركذت
 أ مشل يأ داضلا ميمصت دان رملا يعل 1 اهح رشو اثادح نيعب رادهيف عج 4ث |يعيس و نيم

 ا فلاو نيثالثو تس ١٠85 ةنس ىفوتملا ا ىمدقملا متاغنب لياخ دلع نيدك نبع

 ةيغل 02 ا ميدفلا قطنال قفو ىذلا هللد_للا اهلوا لوصفو ةمدقم ىلع ةلاسر َىئ هو

 عجرلا نباب فورعملا ىلع نب ن> رادبع نيدلا هيج وهال --1 دز رابخاىف ديفت_سملا |

 ةرشعو ةمدقم ىلع تدع دلع وهو ةمكا_ىعسلو نيعب دا عبرا 04 1 ىفوتملا 0 3

 ةيشيللا كولمىف ثلاثلا ةدابز ىنبىف ىتاثلا دمز ركذ ىف لوالا نيلا لضفىف ةمدقملا باوا

 عباسلا بوبائئيف سدا_لا ريج ىنب ف سماخلا ةيحامتلا ءارزولا ىف عبارلا حاجت لانه

 هنأ رو صحا هنباىف اعلا تاهولاديع هنباىف عم هال ىرهاط ل نماثلا لوس 1

 مظعأ 0
 ّ أ

 ا كا ةئا_يىعشسل بو ٠ ةنس نم كولا م ددزىلو نوف هول | نسحا ا|مهاوس و ةزوحر راب لع دعبل

 ه0 رد - د 2و و5 5 5 0 تاكل دفعلا داعش اخت“ حا هاطىج : لاودحا ناي هقيل اذ تعارولا

 | ةيغل ىلع 3 دما ل ضفلا هاععو 0 نأ ةنس لا اضا سمعك و نيرشعو ترك ا |

 ئفاددلا ىدسالا ن نبَرع ا 2 م 4 لا ا ىناعملا هيغل مح كيفي هللا |

0 



 نال نال كد

 اذه : مه ءابلا ا

 | 0 كا 1 اال ىلوولل هنأ ول أو قرا ةعاضإ ع ا ل تاتكلا |

 نيرعم رفظلاىبا مشل هيأ بئارذلا ثحل بئانرلا ثعب رقفت> ىبتنملا ةعانص هاعسو لوقلاب

 نيبرغلا باتكديف صخخ لا ةنااانياع لزجا ىذلا هللدملا هلوا دلعوهو قسلادجا ا

 | تالبقتسم عيمج قطنلا ةفرعع لام الا ةرغب 129- ةيرصه هك مسوين ليق ناكو ىورهلل |
 | 191 ةنس قولا ىلإللا ىرهفلا ىلع نا فدوت نب دج رفعح ىبا مجسلا د لاك |

 ١ ىتالثااىف لوالا نيم ىلعوهو لا عدتا ىذلاهلل دخلا هلوا ةئاقحو نيع-ستو ىدحا

 | رصتخم ه2: بيدالا ةسغو تيرالا ةيغب يؤ نيلصف هتْحَو تادبزملاف ىناثلاو

 ظ هي ةندس قولا ئودلا كلام نبدمت نب نيدلالاجج نيدمت نيدلاردب حشال لوصالاىف |

 | و لاكشالا نيكستىف لاعالا ةيغب اح ةقاحو علاطم ةعبرا ىلع بتر 0 نيعبسو نينثا |

 دحاولادبعا 8 لءألا ةيغب ريح ىنامرلا ناقع ند# هللادبعوبا نيدلاس عش ه_-صخل

 ١ ىراصتالادهس نب ىلع شلل راح هر يسكالاىف ريدصقلا ةماقاف ريبخلا ةيغياؤطس تاوطلا ||
 ماسقا غشت ىلا ةمشلملا قارط"داق دق ءذجل ةدما مانيلا" هل ف نم ىذا 5 وا |

 قبرط هيف نيب ىك دلجلا ىلع نب سمدبا عشلل هج ريدكالا بلط نوناقف ريبللا ةيغيت-
 ٠ ريثملا سهلا فص مث :لا نودتعالو 00 ةيفيك نوفرعلال سانلاأ راكد و تلتللا

 هنا ركذ خلا تاعدتبملا عاونا ترهظ مهللا كعسابدل وا بلطملا ةياهنمن ريسكالا قة تل ظ

 ىوذ ةيغب + دعاسم ميا --1 رك اذلاةيغب م ةئايعبسو نيعيرا ماع قشمدب اهعضو |

 ىلع ميشلل 1-3 مانملا مالسلاو ةالصلا هيلع قطصلملا ةيؤرب ةبارك حب رف ند رابخا مالحالا

 اهتدش دعب ب وركلا جرفم هللد+لاهلوارصصتخ وهوفلا ٠٠٠١ ةنس دودحىف ىفوتملا ىلحلا

 كلملان, سابع لضفالا كلملل 7 يعل وبرعلا باسنا ةفرعمىف مهلا ىوذ ةرغب يطح كلا

 رصتغ' با: وهو ةئاهعبط و .نيعيدنو نام الاله ةنس ىفوتملا نعلا تحاص لع دهاحملا |

 ما ثيدح هنعتلا كارلا يغب لد اذولانئال هت كارفلا رردلاىف دئارلا غب ظن ديفف |

 ١ نيعبراو عبرا ه554 ةنس ىوثلا 0 ىمومنب ضايع ىذاقلل ه4: دناوفلا نم عرز

 ضئارلا ةغب د ميلاف ىف 7 - 31 ل اوزلا عجب ىلع ليذلا كلانا < ةيغب يح : 9 مستو

 ١ ةنس ىفوتملا ىقفاشلا ىدرفسالا ىلع نب فسوب نيذلالا- + ةموظنم 4 ضئارفلا معف ظ

 ١ ىفوطلا ىوقلادبعنب ناهلس نيد لا رمخا بطلا ىف 4 لئاسملا تاهماىف لئاسلا ةيغب ضَح |

 | -6 بجاملا نا ةديقع حرش ىف بلاطلا. ةيغب طم ةثامعبسو ةرثع ال١٠ ةنس ىقثوتملا |

 ىتاغطالا نيدلا تاهشنبد مامالا يشل مي امسالاف تلاطملا نعال بلاطلا ةيغب 1تخ ىتأي |

 هش سنس نا يي

 ا قولا د_.صارلا فو رعم نبدمم نيدلا قت ىضذاقلل هه تاس ا معن 75 تالطلا كيعل 1 |

 ا خلاب خلا نيبنساخلا عرس كلادجلا هلوا رسص# 9 ةئامعسلاو نحو ت6 هاوي 1

 ىدنهلا تاس كا ىف مل ورا ا ثاللثىلع بتر رو 0 و بيدهلاو 2 ودل او امد رقتلاف

 | حرامى ب ةكلالعلا 5 يعل ا تاق رفمملاو 0 ووجب 9 ا عل 0 ىوجشلاف ةضاح 0



 0 ظعاولا نامعىا دا نب كالا دع دعس قال 1 ةراذنلاو ةر اعلا ع ىردالا |

 د مده الإ معركلا ئرستب قف .ةئامعراو عبس 4007 ةنس ىفوتملا ىثوكرلاب |

 | لزالا ءامسىف علطا ىذلا هللدلا هلوا ىلبنألا ىوتفلا ناثع مجشلل هيأ دهتو دجاب ىعس

 لك[ هعشإ ىدعب نم ىناب/!فصلا ةرو_ت ىف. ىلاعتو. هناك هلوق ىلع د ةلاسر+لا

 ا قوما ىطوديلا رك ى ان ندا دبع مشل هعأ تريلا ءاعاب ثيتكلا ىرستب يس

 | خزملا لاوحا ىف ىذلا زيبكلا هباتكنم اهصخخ ةلا_سر ةئامعسو ةرششع ىدسحاول١

 دمسناب فورعملا دمت نئدح نبدلا مف مامالا معشلل سهإ تيبحلا رك ذب بيبللا ىرمثب ريت

 مالسلاو ةالصلاهيلع هحدمىف هدلاصق هيف بتر ةئامعبسو نيثالثو عبرا 74 ةنس ىفوتملا |

 000 كذ خلا 00 ليج ىلع ىلاعت هللادج-دعب هلوا دلحتىف اهحر شم فورالا ىلع |

 ىف ىرشرلا ريك ةيعملا هتديصق ىف املظن رلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ءامسانم امسا نيتس

 5١١ ةنس قوتملا ىعلاملاىطرقلا ىيمتلا دج نت: ىحنب دمت هللادبعىبال ه5 ايؤرلا ريبعت

 ىتاق دايردلا ندلا ع 59 ىسراف هت د_دهو سشب 1 هنا الف ةرددع كد

 ريغ 00000 را ص ىرشتسملا دجا نيد مامالا - 6 ريصنلا ىديهل مدكتلا ادتودح |[

 ىدابا زوريفلا بوقعي نب دم رهاط ىلا نيدلادي نيدلع --1 زيزعلا 501 ا

 دك >9 راغب ءامدقلا راصب: ريح ةئاعاشو ربثع عبس م11 ةنس ىفوتملا ىزاريشلا |
 هل لاش و ةئاغلثو نينامث ع٠ ةنس 0 0 ىديحوتلا دمت ن. ىلع نايح ىنا مجدا

 راصب يؤ ىيوزقلا ىح ايركز ىبال هه تالامكلا رئاصب ضح ,ماخذلاو راصتلا

 | ىلا هفصالا دماح ىنا مامالل 6 راظنلاو هوحولاىف راصرلا زه- ةغللاؤ ه4 راظنلا

 ىرواسن:لادو# نيد رفعحىبا نيدلا ريهظ مشل ةيسرافلاب ه7 ريسفتل ىفارراصيلا رح

 سن ع تادل< ىف ريك بات 5 7 اعيش و عبس هاما جس 2 ك ىلا

 ه5 ةنس ىقوتملا ىكبسلا ىفاكلادبع نءىلع نيدلا قت ةمالعال . 5: دح ان دقانلا

 دج-ا نب ىلع نيدلا ءالع مشل 2 ايؤرلا ريبعتىف ةريصبلا له ةئابعبسو نيدو تس

 ةلاسر 4 تاحزملا تاءاضبلا زؤ ةئامغبسو نيتس و نينثا ,9 ةنس ىوتملا ىدمالا

 لوصالاو عورفلاو ثيدااو ريسفتلا نه ثحابم ىلع ةلوسم ىهو هعاخو لوصف ةبس ىلع

 نباحبرس نيدلانيزا - لسرتلا ةعارمضىلا لسوتلا ةعاضب رفح تالوقعملاو ةغالبلاو

 ةعانص ىف باسملا ةعاضب ر»- ةئامعبم و نيثالثو نامث الم ةنس قوتملا ىطلملا بت

 - اضدا هل ع تاكل
 م

1 
 ب ىخاملاو لبقت_كلاى هيلا هحاش>ال ىضاقلا ةهعاضب

 نينامكثو نينثا 489 ىوتملا ئسدك لوكب .فورعملا ىوسربلا ىسوم نيدمُت ريبل كوكصلاىف

 نانكلا هديع ىلع ل لزنا ىذلا دا هلوا ت باونا هعمل ع تدع تا دو 2 ء|معسلاو

 ىبا مال_الا' حش لضافلا ىلودلل هه اضرا هك اوكصلاىف ىضاقلا ةعاضب 5- لا نيبما

 لزنا ىذلا هيدا هلوا ةئامعستو نينامثو نينثا 48+ ةنس ىقوتملا ىدامعلا دن دوعتلا

0 > 



 او م هابل

 | ناتسب ركع بتكةرسشع وك نم هعجب ديفموهو ىدنخلا جات فورعلا د2 نب ىلع ندمحل |

 دئا_ىعس و عبس ه0 ةهنحس قوتملا ىناودلا دعسان د نيدلا ل الج ةمالعلل -2 بواقلا

 ١ سراوفلاىبا نب ىلعىبانب مههاربال ىسرافس#: ةعيرستلا و ةقيقللا جاهنمو ةفرعملا ناتسب لقت
 ناتسب ري- ىننملا ىلحلا ضهان نيد محل هه رطاخخلا سذاورظانلا ناةسب 2:- ىسرافلا

 ىلددملا ىزولانب ىلعزب نجرلادبع جرفلاىبا عشلل هي: نيعما_سلا ضايرو نيظعاولا

 نات زظ- سلاغىلع بتتمدلخوهو ةثامسجو نيعستو عبس هلل ةنس قولا ىدادغبلا |

 ىشثرقلا اهولاىلا نب هللا مصن نب دح نب ردا-ةلادمع نيدلا ىحم 5 م مشا 4 نا (يعنلا بقاتميف ْ

 تاراعلا| تآارقلاو 0 م 3و يعيس و نيعيسو سجل ١8 64- م قولا ىزملا ئرضصاملا

 ىنوتملا ىد_:طاناب فورعملا ىدغودىآ نيهللادبع ركبىبا نيدلا فيس محل هه ةرشع

 دج ادهاحىبأ م - تثارغلاو رداوتلاىف نامدب م ةيايعيسو نيثسو عسل ا ْ

 ه2 ناتس 0-0 ةئاهعلراو كس 2 ا قولا 4 ةيعفاشلا عش ىف كا رفس ادع رهاط ىلا نا |

 هاما ا قىفوتملا كم زاريشلا دعست ريهشمل ١ نيدلا ممم م يشل

 لعمل همدقم ناك امو فيص وتلا نع ىنع لوادتم روهعنم 00 وذو ةياوس و نيعسنو ىدحا

 تراقتلاىف مواهنم ىسراف ا

 روهشملا نايعش نب ىنامصم ميشا 2 اممم هكر احورش هلا وشك نايدصلل هظفحو سرفلا ا

 ىبمت انالوم حرشو ىسراف حرش وهو ةئاممساو نيتسو عن ه3 6 ىثوتملا ىرورسسب |
 َّق قوتملا رو كلا ىد وسل ف ورعملا انال وم حسو لا ١876 ا دودحق قوتلا ا

 حرشو قيقحلاىل !| امرقاو اهطسباو جول 6-5 ه>رشو اًضدا فاا ٠١٠٠| هنس دود>

 موظنم ى دل راق ع هعأن رم م فلاو ة هرسمدع عش ١١ ١ / 0 ىنوتلا ىوسرملا ىلا وهلا

 طسأ 1 ةئاعمو نب دعو *عبس 1 قولا راطعلا مهاربإا نب دي نيدلادب رف مجشلا

 ىلدوملا معردلانئاب فورعملا دن بىلع نيدلا جات ميشال 5: دعاوقلا باسحيف اوفلا
 لالج مشال هي# فصلا مامناىف تا اصح ةئايعبس و نيتس و نينا يت« ةنس قولا | 0

 ا اهلوا ةلاسر ةئايعستاو ةرسثع ىدحا 91١١ ةنس ىتوتملا ىطويسلا نجحرلادبع نيدلا |

 3 نيدلا باهش اهفاعلل يأت 0 ,ااربخىف ثوثبملا طسبلا - لا هلضونم عطشال ىذلا ْ

 بلا اه ةئامامو نيسحو نينا م65 دن- ىقوالا ىنالقسعلا رح نبىلع نيدجا ىلضفلا ا

 000 ىوتملا ىروناشتتلا ىدحاولا دجتان رع ندطاوا ماماللا هك
 د2 نيد دكا دا مالسالا ةعج مامالل م |[ عورفلاف كسلا ١ و ةئامعبراو نيةسو

 طيسلا رح ةياجتال 0 وهو ةامسجو سجل 606 ةنس يق وذل ىفاشلا :ىلازغلا دمت

 ةراشب 00 ا 1-3 طسوتملا ريبكو هو ةيفاكلا حرش ىف ط.سلا ع ع طورمثلا بعف

 لياخ نيدلا سرعنب نورلاد_.ء نيداانيز .مامالا ميشا ه4 بونذلا ريفكت بولا



 7 باب 1 اوك

 نينامو عسل 5205 قوتملا ىفالا ئىرورألا قاعمملا روع نب روصغم رفظملاىبا مامالل

 ف ا نب دحاولا ديعل 1 ناهربلا أ ةيفالخ ل فلا ند 8 رك هيف 2 ةئاهعلر او

 ده نيد نيدلا اظفاح مامالا مشل هع ىواتفلاىف ةيزازنلا ا ةنس ىفوتملا ىراصنالا

 ةئامامتو نيرمدعو 2 7 قوما ىف ك1 ىردر ا زا ربل نءاب فو رعملا باهش نبا أ

 ْ 2 هر فلاب تكلا رم تاعقا ولاو ىواتفلا لئاسم ةديز هيف صاخ عماج تانك رد قى

 هفيلأت دو دع أو عرف ريج ولا عمال ماعم و ليوعتلا هيلعنا كك الا 0 ليلدلا | ةدعاشام

 ا | اك شلا ناكألا ىذ نارادج ءهلوا ةئاقلكو ةسقع عدن ماع دات طساواق هرك ذاك

 | بحاص نم يصسا انا لاق امتك اهيف فاؤتملو ةمهلالئاسملا عمج ملل ىفملا دوعسلاىبال ليق

 | هرصتخ+او أ دام ىلع تامل ةعماج ' شا رش ةعوم م ءانأت 5 داود دو عع ةيز 1 ربا ا

 مأا_سدح او ةئاعامو نيعست و 0 ملة 0 ىددحت وصلا تييط نب نذل جا سس

 بمنم ءاهقفلا ضعبلو ,هريفكتو ةيفوصلا نارود ةلث--ه ىلع ةلاسر ىتاقوتلا نيدلا

 خلا ماركالاب مانالا قلخ ىذلا هلل دخلا هلوا ةصالخلا هاعس باوبا ةتس ىلع ةيزازبلا ند

 | ىف لالهلا غوزب ريح ناش ]و ةيهاركلا و ةكلا طافلاو قداطلاو ةالضصلا هيقهرك د

 | ىفوتملاىطويسلا ركب ىلا نب نج- را دبع نيدلالالج شلل ةلاسر 0 لالظلل بجوملا لاصخلا

 ا ة.ج وألا لاصخلاىف ةدرا || تدل هيق عبط و ءزد> 2 ةئاىعسلاو ةرشع ىدحا دالاذأ م ا

 ءابلا ىنأي -ه] ىهلاب ىمملا ىتفلا رات حرش الضفلا نيتاسب زي ل 0 نه ل

 عداد الكل 520- و دج رصنىبأ ع 1 نير ل نيداب انرو كير د نينا وععإ 00

 برعااو طفقلا َةَقن رط ىلع راع ىف 4 نيطايدلاو نهلا حاورا مادخسال نيتاسبلا لح

 ظ همق رصتقاو ىر>ا دعب ةسه صخ 2 اهدهاوش بع و و 7 نعيش غلبق ش درعلا لظل

 ا

 سيجرج نب سايلانب دهسا نيدلا قفوم ممشلل مهيأ ابللالا ةضورو ابطالا ناتسسب 1قنَح

 داوالاو حلا نم هيق م ةئامدجو نيناعو سجل عمو - قوتملا نا رطملا ناب فو رعملا

 م ةلئسالاناتسب رح نآزج هلمحدجو ىدلا و متيملو هعلاط وا هعمسام ةنسح تاش رعتو

 هه ةمكملا ناتسب 1 حيراوتلا ناتسب يدع ةمحسملا ءاخلاىف ان ءاهقنلا زا وهو

 ةئاعلت و نيعدع 3٠" ةنس قودملا كر مصملا لف [رسألا تديطلا ناو نئ ق<عا بوةعىال

 لادا لوف شاتكلل ريظنلا قدرط لع ةتسرافلا راعشالا دعو همك لابخ نات وح

 ْ لالا هلوا لوصف لع لقشنم رمصتخ عورشللا ىف نامعتلا قداقش ناتسب

 / عيراوالك ةنس غرفو نأخ ىاركتلودل هفلكب ىتفل!ىثوقاباب فورعملا نجرئادبع هفلا حلا

 دجت نرصن ثديللاىلا هيقفلا مامالا ميشلا سك نيفراعلا نات_لب رظو ةئايعسلو نيعي_سو |

 ةئام ىلع ديفم ريض”ع تاةكوهو ةئاقلثو. نيعبسشو. سه اله تس ىوتملا ىلا ىدنقرعتلا

 ضعنو قداحالاو لاصاتاو ةيعابشلا تاد الا ةدراولا ران دا ا تاكل اناب نيكو |

 ِْ طحللا 6 6-0 | راف داو رك ىرعصلار ط1 قوالاو ىرككلا عد تالثدنإ ىو _ةدعرتلا ءاكح الا

 ( برعلا )



 اذه - ط ءايلا عع

 ه 0 1 هرب 0 ىئدرألا ىلع روش 3 02 6 هنولح هيذ 1 رءاهعست و نياس

 ديلاوا ا ىس لي 0 تانك هيف صخخ ردت ىريع سلا ريغ نب دجا ديعسىل ال مع 5 موعلا

 َّق ةيافكلا اناهرب م ا هريعو 5 اقتل لوادح ىلع دلة شم ءايشا هيلع دازو ردع نال

 عججخلا قالا قلخ ىذلا هلل دخلا هلوا ىركيلا د#ت نبىلع فيرعشال ىمراف - موحنلا

 ني-لاردبل ةلاسر 4: ضئاعلل ئطولا ةحابتسا ف ضهانلا ناهربلا ريح اهكملا لاوقا هيف
 ناهربلا ايم 1 |ىعست و نيناعأو عبرا 0 ىنوتملا ىعفاشلا ىزغلا د# نيدلاىضر نبدي

 للو4 ةنس ىقواملا ىثكرزلا هللادبع نب ردا نيدحم نيدلاردب 2 5 نآرقلا مولعىف

 لاق اءون نيعب راو ةعبس ىلع بترو هن ونفى 3 ماكتام هيف ع ةئايعيسو نيعست و عبرا

 لكم انرصتقاف هسعا مكمان هرع غرفتسال هناصقتسا ناسنا داراول و الا اهنم عوننم ام

 قى ناهرلا 0-1 هناعنأق 5 دود ردا ىطويسلاو يا هلوصق صعبا لصرلاو هلوصأ ىلع

 نيثال' 566 مش قولا قوما ليس نب مهاربا نب ىلع نس 1| ىبا مل --] نا هلا ريف

 ناهربلا 2 ريسفتلاو بيرغلاو ةناععألا هيف 0 تادالح رثعق ريبك باتكوهو ةئامعاراو

 ةزعلاىذ هلل دا هلوا ريصت+ وهو ىناللا قرضا ىذا ردد د ناطملسلا لضف ىف

 ناهربلا لح ةيعرش ةسايسىلع لقش ةمركملا ةكع مدقشوخ رهاظلل هفلا لا ناطلسلاو

 م دس قوتلا هلدش او رتلا كالملادبع نبىزب نع ىلاعملاىبال ل نازقلا تلا

 أ مهيأ نايبااو ةخا سم هيفالل ن | رقلا هءاثنم هيحوتىف ناهرلا 0 ةئامعتراو نيعسست و عبرا

 فورعملا يفاشلا 7 قامركلا رمصن نب ةزج- نب دو# مساقلا ىلا نيدلا ناهرب شلل

 رسصتخ لا ناقرفلا لزنا ىذلا هلل دا هلوا ةئامسج 6٠٠ ةنس دعب ىفوتملا ارقلا جات |

 هظئارشب ركذدقاو ايتيكح و اهتّدانو اهبسو هيف ترركت ىلا تاهباشتلا تالا 00
 نب دج-ا رفعج ىبا شلل 5 نآرقلا روس بسان:ىف ناهربلا ريح ريسفتلا بابل هباتكيف

 ةروس لك هينا: هيف نكد ةرايعيس و نام 0 / كك والا طان رغلا ريبزلا نب مهاربإ

 قاكلمزلا دحاولادبع نب ىلع نيدحن يدل لامك ع8 نا رارقلا زاحعاو ناهربلا ي- اهليقامل

 ا_ضا ميص الا ىبا نبالو هءاسحإ# 0 نيرشعو عوحس "7س هي ىقوتلا ىعفاشلا

 ىفواملا ىزارلا رعنزيدخم نيدلارذف مامالل هيي نآرقلا ةءارقىف ناهربلا ردح هيف ناهربلا

 ىدلطا كا مدنا ل د نا ريملا ع 00 ناهربلا 1 ةياوس و نيتس 505 د

 تايدقم لع نهلالا )يبقا مز ةزيثكنعااوةهيف' رك ذا راك يارجل ةعلارإ ف ك1 00

 لحو ًّك اسحالا ىف رباجباتك و ةعيسلا داسح الا ىف سايل بأ امك هيف حرش و موقلا لوصا

 مملا ىف ىنأي <44 نجرلا بهاوم حرش ناهرلا ريح ربامل نئزاوملا بتك بلاغ هيف

 ىروباسينلا ىنيوحلا هللادبع ن كاملا دبع ىلاعملاىلا مامالا أ هقفلا لوصاىف ناهربلا لقظ»- |

 ىف ناهربلا ز5- دئاعبزاو نيمدسو ناك هالك قوما ىفاشلا نيكل 01 1

 تي فالألا ىف ناهرلا ين ىفوكلاسودبعنب؛فورعملا دهني ىلع خ يشل دل و



 .هنكأ باب _5- اذ4

 ( هنعدورب نيتامونيسج و تس 60 هن قولا ىراخلا ليعاعما نيد هللادبعى دا مامالل

 رظنلاو ىلا ريلا 1 0 نبا ةر ةدو>حوألأ ةهفداصتنموهو 1 ارولا 3 كم رك ع لن

 نيعبراو سه ا/5ه ةنس ىفواملا ىمادنالا فسوءنب 12 ناي> ىلا نيدلاريثا ا ع ولا

 قربلا زفح هه[ رارسالاةعملو راونالا قرب مح فوصتلا وف 5 همانوتر 0 هداهعبتس و

 | ىناشلا قربلا زذ- ماكحالا ىف اغبرمت نيدجا نيدلا سول يق عرابلا ا عطاسلا

 قول قاهفصالا تتاكلا دايعلاب فورعملا دماح نب د2 نب رع هللا دبع ىئال د مراتناىف

 0 تا ودل ن2 رك رك دو دعت رك ذب هه أدم هئامجتجو نعد عبس هوبا هن

 ثداوحو هناحوتنو نيدلا حال_ص ناطلل_ىلا رابخا ظس مث فطاخلا قرلاب هتاقوا هيشو

 ١ هي[ ةناقرفلا رارسالاىف ةينابرلا قربلا ري*- تادلخ عبسىف ريبك ب ةك وهو هماياف ماشلا

 هي ةينايلسلا رارسالا ىف ةئاروالا ةقربلا ز- ع ةعمالا ةكهلاو ةعماللا قربلار

 | ركبىبال مكحلا ناقرفلاو مظعلا نآرقلا لئاضف ىف عماهلا ثيغلاو عماللا قربلاريْمَ

 ميلظعلا ن2 لئا ضف تيك قاام 0 هيف صل ىئايداولا ىناسغلا دج نب دجنا نب دمت

 ه4 عوضوملا ثيدملا نىك عولل ١ قبلا وح فورملاو تانآلا ددعو اهضاوخو

 | وهو ةئامامثو نيعستو عبرا 845 ةنس ىقوالا ىفاشلا ىرضيملا دكنب دح نيدلابطقل

 ١ ىف ىزولا نباعم ةفقانملانم رخنال امدرح بئانرلا ةالصا ايحالاف روكذملا ثيدحلا
 ١ ضماولا قربلا رح لصالاهصرتل كلذ مضمت اهريغو هتك شماوج 0

 | حراتلا ىف -: ىلا ةعلا معقل قى قاعلا قرا 2-2 ىاب ده ضرافلا نتا ةنان حرثف

 هلوا داحم ةئايعسل و نينامتو ناق ةررك ةنس قوتملا ىكملا دج نب ل نيدلا تاطق ةماعلا

 ةعبراىلع بترو اشاب نانس.ريزوال هفلا لا نانسو مراصب قشللا نيدلا رصن ئذلاهللدجلا

 هناثوؤو ىناقعلا محلا ىلا رشاعلا نرقلا لوا نم :نّدلا كلمنم هلواؤ ركذ ةمتاخو باوا

 ا الاجحا داولااقاحو سنوتمح# هرخآىف ركذ و كلامملا كلت كلهن ه كعل اروى معلا ا هثلانو أ

 | ةيولسلا ةاودلاىف اهتك ىتلا ىلوالا ةخ-ألاىه ةكدشلا هذهو روكذاا ريزولاىلا اهادهاو

 ىهو انايدمح ريزولاىلا اهاذهاو ةيدارملا ةلؤدلا ىف ةيوتكملا ةياثلاىه ةلوادتملا ةحشلا و

 ا 0 روكدملا ريزولانا مالعالاف ركذو ةمتاخو تاو ةثرات و ةقدقم لع

 هلآ رك دو نملا رادربفدو اوللا :ريمآ ىزوفرلا كن. قطضم موخرلل ىرتلاب ةموظنملا نملأ

 عافتنالاب رقا هنكل ماقلاب ىنعملا ءادا نم هملان نكت مل اموظنم ناكامل هنا ريغ فيطل حيران
 هللا دنس قوتملا هداز ورسح 000 ىطصم ىلوملا هلقنمت رابخالا نم ريثك ىف هنم

 | ميشا ةكرطاو ىعسلاحدمىف ةكربلا يَ ةيكرلاىلا ةيبرعلا نم ةئامعسلاو نيناعثو عيس

 ةئايعبس و نينامتو نينا :778٠ ةنس قوتملا علا ىلا نج رلا دبع نب دم نيدلا لاج

 هه عما ولا ع ىلع درو ااهف عما والا ق قوربلا رة هه رارسالا عم اولو-راونالا قور رفح

 5502 -- قوأملا قارعتلا دخلا 0 شلل هي فطاوذلا قوربلا ري 1

 (نيتح) ْ



 ١ ةع د ءاملا 0

 -- ةريلانباب فورعملا ىباط رفكلا فسوب .نيدحم هللادبعىبال -) رعشلا دقنىف |

 -_ ي

 ةئايعشلاو ندع قدح 5101 دنع فارما ل ويساا ركب ىبازب نجح رادبع ن.دلالالج م

 ىاخلا احاودلا نت نيدنلا سعتنا ديل ا_ييكلاى هق# اطغلا فدك ىفاطعلا لذ لح |

 قلخ ىذلاهللد#لا هلوا دلحم وهو ةئامعستو نيعستو ثالث ةهخ دنس هفلا ايقذالاب ىضاقلا |

 لضفىف نوعالال ذب + ةماتو تاوا' ةئالثو دمداقم لع نر لسا 01
 نيسج و نينا 866 ةنس ىفواملا ىنالقعلا رع نب ىلع نىدج-ا ندلا باهش ممثلا هه نوعاطلا |

 نوعاطلاىف ةدراولا ثيداحالا هيفءجج لا لاح لكىلع هللدجلا هلوا رصتخم وهو ةئامامثو

 نيثالثو ثالث مح ةنس رخ ًالاىداج ىف غرفو باوبا ةسخ ىلع بترو اهبرغ حرشو

 عقوامو داك الا هيف قدح ةئابعستو ءردع ىدحإ ف نإ هند قولا طر لا د0 |

 نيدلال الح ملل ةلاثسز 31 0-30 ةنازخل و لذ ص ةثاعاعأو نيعبس و ىدحا |

 بلط ىفةمهلا لذب 125- ةنس نيرسشءو ةئام ةباععلا نم شاع نم اهف عجز وكذما طولا

 هنس ىفوتملا !انيسنب هللادبعن نيسح ىلع ىبا“سائرلا مهلا ندلع مه قالخالاىف مثآلا

 كش ضخ ن.ىسيع نب نجح راادبعل م لالعسالا ةعارب ع ةنامعراو نيرشعو عبس 0

 باوبا.ةثالث ىلع بترو ةياهنلا ريغىلا ةربسملا ىنسنم لالهلا ةرغ ابنه جير ةقيرط هيف |

 ديرب عجم نيدعت) دربلاو 6 اهتافاسمو دربلالع وف ثالذب قلعتامم ةريثك كاوف اهنمض ةمتاخو |

 الايماو ححسارذ ناكممالا| كللاتسم 3ك 2 فرع ْظ وهو حا ةعبرانع ةرادع وهو ا

 ندلا 0 نب ل ندلا نسخ ]1 علل ا هردقايف لداعا| مك الا هلل دجلا هلوأ 1 ا

 0 ع دادعإالاىف دايك الا در /- ةئاعامثو نيعبراو نينثا 869 ةنس ىقوتملا قشمدلا ا
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 | اان نيعبرا ىلع دلحي ه7 مهبطلا تنك لع حذبلا يصح اضبا ىطويسال هه ةمذلا ةءا ٍ ا

 / ءربلا ريح ,ْلا همعشب انيلع داج ىذلا هللدّلا هلوا اهدعاوقو ةيعطالا عاونا مط اهاك

 ١ رصتخم وهو فلاو نيثالثو عبس /٠١00 ةنس لوتقملا 1 كعب ىفملا ىنملا ىرمعلا |

 ١ عّرخا ىناعمللا ةلها ظافلالا علاطم نم تءزبام هلوا.فلاو سج ٠١٠٠ه ةنس نايعدىف هفلا |

 أ ىلا كو كلذو ةئيهلا ع عور# ند ريانا وبا 0 رك لقاوا هب رهش ةقفاسق امناو |

 / هي[ دالوالا دقف دنع دابكالا درب 1قؤ- ايفارغج ثحابهنم هلا عم كلامملا كلاس لع

 | ةلاسر 7 دومملا لاؤل دججسعلا لزر لذ ءافلاىف ىتأي هي ناهدلانبا لوصف حرشف

 | كد_..ع ن.دلالال> مجد نوعاطلا رايحاىف نوعاولا هاوراع ىعبملا ةرضتخاو ةئاعامو ا

 ( ه1 نسا قوتملا ىفاشلا ىوانملا دن دن ىح ندلاة رم اضبا هلل 0

 | رصتخم ةئامعيراو نيثالث ٠*5 ةنس ىفوتملا ىلاعثلا ليعامعسا نب دمت ن كلملادبع روصنم |
 | دادعتلا ىلع دروام هيف عجج باوبا ةسج ىلع بتر ا هنال !ىلع ىلاعت هللا دج دعباما هلوا ا

 نيدلالالجهشلاةلاسر هي[ لاؤسلا راركتىف لالظلا درب 2:- راعشالاو راثآلاو مكحلا ند



 هه باب م ١

 تانك نيب عماملا ما_ظتلا عيد يح ىف : 1 م © ىناييشلا ةديقع ع رشق قاحملا عيدل اعود

 ىدادغيلا تاعالا نباب فو رءللاىلع نيدجا ند )ا رفظم مامالا 3 لل مي ماكحالاو ىودرلا

 مهلا كن ًادريخلا هلوا فئيطل ل وهو ةئا_عسو نيعسلو عبرا ا 2 قوتملا ىئنحلا

 نيب ميقتتا تحا_ص عجاك ىودربلاو ىدم الا مالك ةديز هدف ع ا دوجولا تبحاواب

 هعما قباطملا هاتعمىف عيدبلا باتكلا" اذ بلاطلا اهنا كتحمدق لاق ىودزبلاو بجاطلانا

 كلا داو 0 مالسالارخف لوصانم رهاولاب هيعصرو ماكحالا تاتكنم 0 ناو

 ا ا 0 ةيفنللا نم ةعاج هحر2)] ىدصت نييل وص الا نبي تاتكلا كلذ

 هثا_هعبسو نيثالثو تس ا/*5 ةنس ىقوتملا للا ىزيربتلا دي نب ىسوم حاملا ريدانب ١ مهتم

 ال00 هاا ىفوتملا ىتملا ىرمصملا ىذ كلا كلملادبعنب َناقْعَو عيدبلا حرمشىف عيفرلا هاعمو

 ةنس ىقوتملا يىفاثلا ىاهفصالا نجح رادع ندو# نيدلا س<© و ةهثامعبسو نيثالثو نامت

 ىذلاهللدلا هلوا عيدبلا ىناسدملا نايبهاعس لوقلاب حرش وهو ةئامعبسو نيعبراو مست 8

 ىعناشلا ىلصولا ةنوع ميشلانباب فورعملا نيسح نيىلع نيدلانيزو لا قاخلا قلخ
 فر ع صفح وا نبدلا جارمس ةماعلا 2 و هك 1 6 نسج و سج ؟,؟66 0 قولا 9

 لوقلاب ح سد وه و ةوايعيس او نيع.سو تال 4و 3 2 قو ا ىناملا ىداهلا ىونزغلا قاح#أ

 دعا وقدهم ىذلا هيدا هلوأا عينملا ةلكشم نادو عيدبلا 0 فشاك اوم تاداح ةعبراق

 011 دنس قوتملا بلا مايعلا ىدجاولادع ندع نيدلا لاك ةمالعلا حشو ا هقفلا

 عيدبلا ىعمانيتك ايف هانهكص وادق ولاق ثيح ةيادهلا حرش ىفه. حرص ةئامئامثو نيتسو ىدحا

 ةئاهعبس ونثالثو عست 72و ةنس ىفوتملا ىلطلانب ربج بيطخ ناب فورعملا 2 حرشو

 ىفوآلا ىق دلك هداز انال وع فو رعملا 0 ند نيدلابحم 3 ةيفساح عيدبلا ىلع ىتاوطان مو

 ىضاقلل ل ا و معيالام رسصخح ىف رعملا لاخلا عيد 1 دب يح ةئاعامم و نيسجو عسل موه. هنس

 ىمدراف هه نااغشن بج ة_صقق نامهزا ع ا ىب لا ىرديعلا رداقلادبع نيدلا لاج

 هادهاو ةثامامتو نسج و 5 مله ةنس هقلأ قااهفصالا ع يعج نام ذورنإ هللا لضفل

 ىنوق بتارمىف ةقطانلا جردت ةيفيكىف عوضوم باتكوهو ىدينابلا بوقعي ناطلسلا ىلا

 ريفتلاف 4 نآرقلا ضماوغ نع ناببلاو عبدبلا ريم ةللزج اوفو ةيلمعلاو ةيرظنلا

 هند و حالصلا نبا لاق ةئامس+ 6٠ 970 لعل قوتملا قادمملا ةزج. نب مح نب نسم ن.داحت ىف

 تاداه_سلاىبا مامالل وحلا عيدبلا قص مالكلاو ةيبرعلاب ةيانعاذ ناك هناىلع لدن

 رثكاو دامعلا هيف ا لاقو ىزلانبا ىارم و ىغملا ف 1 ا 0 ىدعلا 5 دوعسم

 انبلا دج-انب دج نب هللا ديعل 2 7 هيما سال كلاملاىف عيدبلا ا دنع لقنلا نم نايحوبا

 ني عملا د - ىعلاملا قباسنب ركب ىنا مشل 8 عورفلاىف عيدبلا 125- ىسدقملا

 عيدبلا | 0-0 هيف ةطسوت ا تيكتلا نه ماوهو رزولا نسا نيد نيدلارذقل د ةلباقملاو
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 ا ا ءاينأ --

 ْ 0 7 | مشل ب 6 امون نيسج و ىدحاو ةئام ىلع ليش طيسلا رك ىف اس

 هكا 1 ميدقت اهاعس ةئامامثو نيثالثو عبس 887 دنس ىفوتملا ىو ا دج نباب ف و رعملا

 لقبداعوعوهو اديفماح رش اهحرشمن اموننيثالثوةةسوةئام ىلعتلةشماترب نيعبراو ةثالثو

 دهاوشلاةدوحالا هيف كب واو ةيدالابتكلانم هريغنعىنغتسإ هينتقملعلو هريغىف د>وبنإ

 هنع عفترم هفنص»ناذ نيبرصعلا رداوت دا ران راثكتسالا نم هل زاتماامعمعاون الا نمعون لكل

 امنه ةعمل رهظ ىلع رج نا طخ نم لقن اذك قذاح لكل دوصقم هدحو اذهو ةيراعلا ةقلك
 ةدايز اهنع وؤصلا وذ>حاهفاذ> د ىلا | لع دجانب نجح رادبع مشلا 7 هي ع 1

 هلوا لفاح حرش وهو عيفشلا حدع عبدبلا جام حريشب عيدبلا تق هام و اهحرش مث عاونا

 , هامسوىناعملا هيلا مخو هرصتخامث لا ماهفالاو بايلالا هعنص عيدب نايسب ربج ىذلا هادا

 ةئاهعسلاو نيعبستو نينثا 597 ةنسا ىلوالاى دا نم غرفو عيدبلا جيا "حرش ميبتلا 3

 اعلقب ةتهبناللا ةريثك اطالغا تاطلا لتواقف:ابف تيار تنكو.اناورلا انج ىف ال0

 ه4 ةيعبدب 195- ئهتا ةلاسر امكهتم هيلا تيتكف قاع هلا عزو اديدش اقنح قنح

 عد اهلوا ةثاعامو نيرسثدعو ناع م هس قو هللا ىرصصلا ىث ةرقلا د نب نايعش بدالا

 أ نب 0000 ند 0 علا 7 كيعي كب 00 ماركا 3 7 نع لسو اعل كنع

 ايي 3 2 د كَل مظذ ىع لاو .ةئايعسل و ةرشع ىدحا هباآ 2 قوتملا ىط طولا 5

 هد قونملا 0 ملأ 0 اب فورعملا را ك1 م اوس :| نيدلا ف سذل مه تاق قمح

 نس دلازع 0 ١! عي ةيعيدب م 0 مم اهحرشو ةئاع اعو نيثالثو ع ”نض#

 ا اهخرشو ةئاع امن ٠ ٠/ 0-2 دودحىف قوما ىلا دس نب ند رلادبع نيدلا ةهحوو ىلص وما

 ىلا ةحراطمىفىل آلا مهلا اهاعم, راظعلا دجلا نيدلات اهو افآو انك اضاكذ اح 2

 ه4 يعيد ةئامامكو عبس ما ل وتلا سوعب فورعملا حجباعح نب ىسبع نيدلاف مثلو

 ىقوالاىعلاملا ىزاوهلا ىملدنالا رباح نبىلع نيدجا نيد هللاددع ىبا نيدلا سعت يشلا

 ْ اهلو' ىرولاريخ حددىف حلا ةلحلاب جاوسم ةدرء_صق ىو ةيايشساو نيناعأ ا 9

 ىئيعرلا كامن. فاسو نيدجا رفعح و نأ نيدلا باهش اهحرش مثالا ديس ل لوا ةيبطإ

 أ عيدبلا دال هلوا رباحنبا قتفر .ناكو ةرايعيس و نيعي_سو عسل قب قولا ىددنالا

 ىبأ كش لح نب 5 رييكلا ريمالا دقنتمنا 1-7 ع م 5 لاثمالا نع عيفرلا لا_هفالا

 5 ١ لاوخالا ميد /- ةنامسجحو نينانو عبرا مل: 0 ىوتملا ىراركتلا رفظملا

 | ال٠ ةنس قولا ىلاودلا ىنوم نبدي هللادبعىبال 27 ىلا ةيهامىف اسالا عيدب ريض

 ىرصملا دواد نبد# ديع_بىبال < عيفشلا 5 3 عيدبلا عيد يس ةئايعبس و نيعست

 ةيزوللا مق نب ركبىبا نب دمحل 5 كاوفلا عيدب يم ىلحلا ىنصلا اهب ضراع ىلذاشلا

 7 ىناهتلاع اونا ىف ىناعملا عيد لم 0 هللانالا 5 0 ويذلدجلا كفا قاس م فا وؤ ل ل

 ةئاهعيسو نيع_سلو عبرا 7و4 ةنْس قوتملا ىرشسدلاىلع نب دح ندجا ساسبغلا ىنال:



 ]باب قمح 6

 3 ع الع و +

 حوضوو لاخلا ىضنقل ةها 0 مالكلا ىف 1 كيفن هوجو هب ف 0 وه

 : رردلا اعلا ناككلالاو نيتاعرلا كن دعل 2 -_- 0 3 وحولا ةدهناذ ءارأأىل اع ةلالدلا

 اذع هلع ل مهضعبنا ىتح نايبلاو ىتاعملاى 12 22 أ داعب رعلا اذه ةنارخ ريزانكلا قانعاىلع |

 ريثك ناك كلذ ربتعاواو القتسم اذع هلوك عنءال هتنر را :5ل انهلالب ؛ذهلعجو ةد> ىلع

 راهظاف ها هتاغو هضرعو هعوضوم اذهنم رهظو لمأف 01 انع مولعلا نم

 رعلا اذه اونودامتاو دكريغ نم باقلاب قلعت و نذا ريغب نذالا عل ىتح مالكلا قنور

 اودتعا مىهنكل هليصحت ىف كيا ناببلاو ىناعملا ناكو ىتاذلا نسملا ناكناو لدا نال

 نيرصاقلا ضعب لهشام ر تان زملا نع تبرع اذا ءانسالانال اضدا ىذرعلا نسلعا نأشب

 ةلاصاىنعملانيسحت ىلا ةعجاراما هازلا نيسحلا هود ونامث اهم عتملا توقيف اهتساحم عبات نع

 ةيونعم ىع-لىل والاف كلذك اخفللا نيسح ىلا ةع>اراما و اع اظفللا نيس 2 نع ولخمال ناكناو

 اهلع اوداززء رخأتللاناالا ناببلا ع رخاواىف ناسبلا لها هركذ نفلا اذهو ةءظفل هيا

 عيدبلا باتك عيدبلا رعب ةصتخلا يتكلانمو »اشك اوفلاو دانصق هيف اوهظناو !ريثك اًئيَش

 لراردلو كامو نيعستو تش 5556 هس قوثلا ىمايغلا عملا ندتلادبع سابعا ىبال

 نايامو نيعبس و عبرا مو دنس ل 61 ع عبس اهم 0 ناكو هيف فنص نم

 قوتملا .ىلودنا نيدلا سعت نيدجا نيدلاباهشو ةنست والا ىركسعلا نسح دجلاىبالو

 ىهو ايدالا تايعيدب اضفو هدف قوتلا ىزراطملا مشلاو 0 نيعسن و نر 5 0

 اه" الما ةنسىف وتملاايارّس نب زي زعلا دبع نيدلا نص بيدالاعشلا سه ةيعيد رقت اهحو سش عم اصق

 اهحرش مث ةيعيدبلاةيفاكلا اهاعم وةئاهعبس وني و عيسال هالة نس نابعش لس ىفاه رخا سلاجلا ىف

 ا عيدبلا عاونا نمرك دبمل ىااكسلان ادن رك ذ خلا ناببل ردكم لاح ىدلا هلل ت2 هلو انس اح رش

 0 ةما دو هرصاعو امونردع ةعبتس ربعملا نا لوالا اهعرتخم عججو امون نرشعو هع ىودس

 فرع واعون نوندلث مهل لماكتف امم ةعبس ىلع هوم دراوت اون نب سثعاهنم عمت بتاكلا رفعج

 نب ندسح لالهوبا امم عجام ةياغ ناكف تفللأتلا ىف سانلا أدهم ىذدتفا ةعادق ل هناتك

 هءاتكف رعي واءون نيثالثو ةعبس ةئاقلثو نيعستو سه 8و6 ةنس ىفوثملا ىركسعلا هللادبع

 ةثامعبراونيسج وتس 48 ةنس ىفوالاىناوريقلا قيش رن نسح اهنم عج مثنيتعانصلا تاعك

 فر اهرلدو 00 رعشلا لاوحا ىف اياب نيت_سو ةسج اعلا فاضاو اهلثم ةدمعلاى

 ديع نيدلانكر مل ا اهلى دصت# نيع.سلا ام غلب ىثاقتلادجا نب ف سوي ندجا نبدلا ا

 هاممو ةيئآرقلاتان'الاىف عاونالاك ل: ىرخاو نورسدع اهنم هل مس نيثالث ةدامع رجعتسم نم ايلا

 ىلع فقو هنا ركذو دقنلا نود لقنلا ىلع لكش ل هلال هيف فنص باتك مجداوهو ررلا

 نيعبراوةسج وةئام تيظنفاراتكى ثالث هيلع فقملام تعلاطو ىلل لاق علا اذدهىف اباتكنيعبرا

 (اب )



 أ م4 ع ءايلا 2

 خلا ءاثامب ءاش نه صخ ىذلا هلل دجلا هلوا رمصتخ هن[ عئانصلا ىف عئادبلا رجح ثلاثلا
 ةفحمو رفاسلا ردبلا دس ءاعسالا لعىف 26 فئاطللا ءامس سءث و فراعملا ضاير ردي

 ةنس ىقوتلا ىوفذالا ئفاشلا.رفعج نب بلغت نيرفعج نيدلالاوكل هك[ تايفولا ىف رئاشلا

 صاوخف ريثملا ردبلا ل- عباسلا نرقلانم هججارت رثكاو ةئاممتسو نيعبراو عست 9
 رودشلا حا[ _صلوق هف حرس ىرمصملا ىدللا ىلع نب مدنا مامالا ما هه ريسك الا

 هيف لوقب ىذلا عساتلا تيبلاىف فلا ماللا ىف

 المهم رصخل ىلاعلا كلفلا نم ه6 .ةرود نيرشعب ىتأي ىذلا انوُحا
 جير ىف ريزملا ردبلا ر- قشمدب هفلا ريدك الا عوف رينا ردبلا هلو ةرود نيس عب سفف

 6[ ريبعتلا ,عىفريذملا ردبلا ر- واولاىف ىتأي زريج ولا ح سش وهو 4: ريبكلا حرشلاث :داحا 08

 ةثاعم و نيعستو عبس - هيب ةئس قولا ىل نا ىسدقملا ند راادبع نب دج نيدلا تاهش ميشا

 ىأي د ريستلا حرشىف رينملا رديلا 1 ىلدطلا ه>رشو هيف ةطسوتلا تتكلانموهو

 ركب ىلا نت نجلا دبع ندلا لالح مشل ه7 الولا ةلث_سم ىف ىلا ىذلا ردبلا 2
 -4ندءاعلارخذو نيظ:اولاردب رد ةئامعستو ةرمثعىدحا 91١ هنس ىفوتملا ىطويسلا

 ىلعبتر لا داثرالل ءالعلا ريص ىذلاهتيدجلا هلوادلعت ىف كالملانئاب روومملا فيطللا دبعل

 ناطلهلاىلا هادهاو راعشالاو تاناكللاو راث 'الاو: ثيداحالا.ىل+ الوشم اسلم نب رشع

 اذ رعىهو ةعدب عجب 4: عدبلا 129-- ضُدف ظفل هفيلأت ييراتنا ركذو ناخ د نب ديزباب

 راكذا ىلع ثعابلا اهنه بتك هيفو تادابعلا وتاداعلا نم (سوهيلعهللا ىلص ىنلادعب هوثدحاام

 ديزىبال تايانكلا ىف 2: رظانلاةعتمو .طاخلاةعدب ل: ثحابملا رردو ثداوالاو عدبلا

 ه5 تاماقملا عيدبىف تاماتلا رودبلا ر5- تادلحمم.الثىف ريك باتكوهو ىلع نب قاادبع

 جارسسل ه8 ةرئاوالا ةرمثعلاتآ ارقلا ف ةرهازلا رودبلا ردح دادحلا روصنمزن د 2

 هلوا دانى وهو ةنس ىفوتملا راشنلاب ريهشلا ىرصملا ىراصنالا مساقلاىبا نيرع نيدلا

 هتعلاطم لبست اهلحمىف ةلئسم لكدروا هنا هيف ركذ خلا معيملام ناسذالا لع ىذلا هلل دجلا

 ركب ىلا نء نحر دبع نيذلا لالخ مشل أ ةرخ لا روما ىف ةرتاسلا رود 0

 قاخ ىذلا هلل دخلا هلوا دلعىوهو ةئءابعسل و ةرزدع ىذدحا هلآ ١١ كش لق ودملا ىطويسلا

 فاش باتكّنم :خزربلا باتك ةبطخ ىف .دعوام هنزجنا هنا هيف ركذ طا ضرالاو تاوعتلا
 كالذل اعيتتمرانلا وةنطلاوفةوملا لاوهاو ثعبلاو فنلا لاح ال كعودسم ردت مولع ف

 اهرخآ سلاحم ىف هيلع ءئرقو ةل-سرم باواىلع بترو زاث لاو ثيداحالاو تاي الان
 متت ةريهظ ىنب ركذ ىف ةرياملا روديلا ا ةئامامت ونينامثو عبرا م64 ةنس ىلو الا ىداج عشان

 نيدلا ءالعنبنسح نيدلاردب عْشالَدلا ار ههه[ عامسلاماكحاىف عاعشلاردب يين- ةمركملا ةكع
 ىداج ىف اهفلا ةئاهعبمو نيعيسو تس الال5 ةن- ىفوالا ىرمصملا ىوتوقلا ليعاعتا نب ىلع

 ةلج نم ريم اوبا ىلوملا هركذذ *# نآرقلا عئادب لع ف ةئابعب#ونيتسو عبس ا/31/ ةنس ةرخألا
 مدقلامالكلا ىف عقو هلاالا عيدبلارعوه هنا ىتحنالو ريسفتلا لع عورف



 م باب أ ب امم

 ةبانلاو ةيادبلا طع داشلد بدكم دو. ةيكرتلاب لصالا ةجرتو ةئامتامتو نيسجو

 ٍلعف ةياهنلاو ةيادبلا ريح ىنادمملا ىلعىبا ندمت رفعجىبا مامالا مشلل تتأ ةظعوملا ىف

 هفلا خلا رارسالا تا_فخم ملاعلا هللدّلا هلوا رصتخم وهو نير خأتملا .ضعبل <24 ةيامرلا

 مهاربا با 0 ال ءالكلا ةيادبلا م .. هثايعبس و نيعيسو سج ياله كنس نايعش ىف

 ا ع ارش هحاربت مْ جلا 0 ىلع هدمع ' هلوا دصاقم ةعبرا ىلع رصت هللا دبع نا

 ىلع لضافلا حراشلا تاضارتعا دروادنا هيف ركذ لا مالعااكلملا ركذب مالكلا ةيادن هلوا

 عتاد ره ناخ ديزياب نب ماس ناطمل لارسا هتيطخ ىف ركذو اهنع باحاو ديسلا ىلع ىجم وق

 ناهيلسنب بوقعي فسوىبال 3: راعشالا عئاورو رابخالا ١ عئادب ريح مه راث آلا

 هت راعشالا عئانص ىف راح الا عئاد صح ةئامعل را ونينام ونام غ8 ةنسق وةا|ىنيارفسالا

 ىزرطملا ىتاوقلا ركبىبا ند نيدلا لال عيدبلا نم فرط ىلع ةلعشم ةيسراف كا

 ةلمم اا ل1 جف 5 اس راف اك ىرواسيتلا ىناحتلا 52 ن دوم اهحرشو ى مكلا |

 ْ ع هئادد لا عدا 3 1 ا 4 ادمال عدبملا عيدبل | هتلداهلوا ن ,دلاثايغع ريزو |اىلا ءادهاو

 نيرشعو ثالث 55 ةنس ىفوملا ىرصملاىدزالا ريز ولا رفاظ نب ىلع نسا ىبا نيدلا لا

 ه2 روهدلا عئاقوفف روهزاا عئاد مح موي عيدلا مئادب ركع اضيا هلذدلو ةئاقحو

 دايعلا نب تواذىذلا هللد+لاهلوانيدلحم رم. حي راوتنم وهو بيدالا ىرصملاس ايا نبدمحم

 عقوامركذو اباتكن يثالثو ةعبسوحن نم هصخخ سيلملا سلا ملصت ةينس كاوفهيف دروا ا

 .ءايدن الا نم اهلخدو اهلزننهو بئامتل نم هيلع لعام و سدح د لئاضف نم ثيدللاو نارقلا

 ها د]وا ررشلا قرا لع نايعالا نم اعاشنو ةسك اركلا ىلا اهكلم نمو مالبلا- هيلع"

 هئامعست و ةرششعىدحا 911 ةنسىؤوتملا ىطويسلا ركيىبا نننج-راادبع نيدلالالح مشالاضبا آى 0 3 5 .٠ . *شلإ كَ

 ًادبمنم عئاقولا رداون ركذف اك رات نيثالثونينثا نم هاقتناهنا هيفرك ذلوالا مدقلاهتيدجلاهلوا ٠

 عئانصلا عنا دب 1 هلكت 209 3 ءأ واملامث ءافاخلا مث ماس ىلا معلم ءاد الام دق هلا ا

 'ىرذقلا نمثلل ةي_سراف هةلا_هر ا , عئانصلا مداد م ا 1-3 اهقفلا 1 حرشفف

 عموم ةئم قوتلا أ زغلا دهن د2 دماح ىلا مراسل | هج مارال ل ع عداد 0

 مق نباب فورعملا ركب ىبا ندع نيدلا نس مجبسلل ع كبارفلا مداد رح ةئامسكلو سجل |

 هج نارقلا عئادب لمح ةئامعبشو نيسج وىدحاا ا/لو١ دنس ىقواملا ىلنلا قشمدلا ةيزوملا

 ىفوتملا ىرصملا# ىناوريقلا دحاولاهبع نب مك|ادبع د# ىبا نيدلاىز عيدالا ىبازال

 ىلاعي فورعملا دج-ا نب قطصملا . علاطملا عت -ةناعسو نيدحسو عبرا 562 ها

 نيسح نب مساق لضافالا ردصا ملل عئادب 00 فا رة 1 دس قوتلا ىزررفدلا

 عئادب ]صح ةئاقدو ةرثع عبس 007 ةاسس راناتلا دم لودةملا ىنملا ىوهتلا ىبزراوألا

 هناوندوهو ةئامعستو تس 5-4 ةنس ىفوالا ىلاو> ريهدلا ريزولا ريش ىلع ريا -[ طسولا

 (ثلاثا)



 ١م هه ءايلا و

 هيه هم ذودح ناح نايل ناطلشلا أ هانهاو اهلنا ه.نإ عو' ةتلاسماو رار

 اهظن :دنهلا رع ىف نيراَسلا نيحالملا دعاوقو طئارخلا لاو-ا هلواىف ركذو ةئامعست و نيثالث

 كالذك تسيل ىرخالاو ماظن اهلواىفو ىرخالانم اليلق طدبا امهادحا ناتكمش ىهو ارثنو

 ١ قف هول ازيجاب ريهشلام لطلادبع نب يمي اهأثنا : هند هاك ةلاسر هه هي رك م

 ها تاقول خل اءدب _-- قالا هللا دع ند 2 م ايدلاءدن ع فلاو نرسّثع

 5 ني-سجو 0 قوتملا ىرالا ليعاعس| ندع هللا ديعىل اظوالحا مامالل

 نيعبرا ةهنس قولا للا ل يد 0 مقلا هيأ ميرانل او ءدبلا 1

 حاعص هيق عبط د اا ربوا 7 ور ريالا تافارخ 0 بذهم ل 2 بأ كر ةئالثو

 ءادتا رك دم مدقلا تاناو لداَو رافنلا دوَدَح ركذ ًادخاف هأ هاهتنمو قاخلا ءدمق دياشالا

 ةثالثىف هنامزىلا ءافلخلاو كولملا عراوتو مثالا رابخاو مالسلا ,علع ءايننالا ضصق و قالا
!| 1200 

 5 0 تح 31-5 5 رقودلا ةلاحعو ةريحصللا ةيادن 6 كاكا | و داحمىف وهو الصف نرشعو

 | ن.ىلع ند . ماك كا مامالا + مشل ع عور رفلاىف قل ةيادب 0 بتاكلا يدل نينا وؤص

 دنا هلوا رمصتخم وهو ةئامدجو نيعستو ثالث هوم ةنس ىقواملا اللا ىنانعزملا ركبنا

 ريغصلا عما-لاو ىرودقلا رصتخم نيب عجمهلا هيف ركذ آلا هتمكح غلاب ىلا اناده ىذلادهلل

 همسرا هحرسشل تقفوواو لاق نسا ندمت هرا_ةخاام اكربت ريغصلا عماجلا بينرت راتخاو

 مظنو اهحو رمش عم ءاهلاىف ىناتسف ةيادهلااماو دوحو: سيل حرشلا اذهو ىهتملا ةيافكب

 ةيادهلا ةيادب لك ةئامعبمو نيتسو سج ال6 ةنس ىفواملا ىلماعلا ىلع ن ركيىلال ةيادبلا

 وهو ةثامسحو سج «٠ه ةنم ىقوتملا ىلازغلا د2 نب د دماح ىبا ماماللا 2 ةظعوملاف

 ةيادهلا ةيادب رظف- تادابعلاو تاداعلا نه نيبلاطلاو نيفلكملا ة.ءاعا ديثلام هيف ركذ رسصتخم

 نيعي_سو ع الار 0 قودلا راك دا دم نب نك ا تاكربلا ىال د عورفلا ىف

 ليعاع#ا ادقلاى ١, ١ ئدلاداع ظفاملا مامالل -: 2 © ميراتلا ف َ ةياغلاو ةيادبلا م ةئامسجو

 وده و ةئايعب .-_و نيعبس و عدا 0104 0 وول خرؤأا قثمدلاا ريثك ناب فو رعءملا 22 0

 )ا فولالا عئاق ويف هيلا تاعك نذ صنلاىع هلقن ىف دعا تادلا ةردتعق طاوشدم ناقل

 تاونسلا ىلع ةرعلادعبام تترو هريغ و ىل اا رسالا رثغاو رك ميت ني راد ريهو ةهقلاشلا

 ةئايعبسو نيعبراو ىدحا ال١5 ةددس ند هلع هيلع تفقو ةبهشنا لاق ريع رخآىلا

 نامت و 0 < ةن_سنم اضيا نيسجحلو علت هو ةنمو نيدو ىدحا ه١ ةنس رخاملا

 لاق اءاككا ضعب هصخن هنم سدت ىل اع تفقو كلذ ادعامو نيتسو ثا هس ل |

 قد ؛الخ 0 لخاَدقو 0 | ريتا هيقام دوحاو ثاتيقولاو ثدا واني عج نك وهو |

 ّظ ا وهو ةياهعيسو نيثالثو نع 1 رخآ ىلا قى هجران نا روهثملاو ءازعلا عم

 اضنا ىنيعلا هصخخ دقو ىجنا نيتلاسإ هنافو ليبقى ثداوح تتدكو ىلا زرللا حم ران ند هةضلع

 نسا 7/69 ةئس قوتملا رع ن ىلع ندجا لضفلا وا طفاملا هرنصنخاو اما ردبلا حراتف



 م بأب أد امك

 ضئافلارحلا عيدبلاو ىفاوقلاو ضورعلاىف ىناثلاو ةغالاىف لوالا نيرتفد ىلع الشم

 ةيفرللا كاوفلا,رخ رح سيي] ىواتالا رح فح لادلا ىف ىنأي -2 ضرافلانا" ناوندف

 ركب ىلا يشل -هإأ را_بخالا ىناعع روبشملا كاوفلارح لح مهي ةيددعلا كارفلا رسسو

 .-6 باسملاىف ٌاوفلا رح رجس ةئاهلث و نينامث سم٠ ةنسىف وتملا ىراخل | ىذاب الكلا مشا ربا نيد

 وهو ىرغزالا ىيبللا دجال هيأ ضام لعف برض نييرعملا لو ىف ضايفلا ر ملا قو

 0 نوم نيعملا ىلا مامالا يشل 6 مالكلا رحب رح لا دمحم كايا مهللا اهلو ام

 ةممل راهظا حرشف دلل م احس نامث همم ةنس ىفواملا قنحلا 0 |

 هيأ ىملخ ريهدلا ولا ننال عوظنم رز -# لامكلا رح

 فسوبنب د نايحىبا نيدلا ريثا معّشلل 7 ريسفتلا ىف ا رخل ع ناك ناعع ناطلدمال

 1 قيس -- هال

 هرمصتخا مث تاداح ىف مظع ناتكوكو ةئاهعيس و ننعبراو سج 7, عع قوتملا مى اكد ا

 ب رداقلادبع نيدجا نيدلا جان مشا هذيلا 5 رص رحلا نم داملا رجلا هاعمو نداغىف

 هثحايم ىلع هيف صفا طمقالا ردلا ىاوس ةئارعبس و نيعبراو عي العاب ةلس قرودلا موتنكم ا

 ح و ةيطع نبال عو ىرشخمزال ةمالع ش عضوو اهبلع هدرو ىرسشزلاو ةيطعنبا عم
 ه4 طيسولا حرشىف طيحلارلا زي 1ا دج هلعجو نآرقلال زنا ىذلاهتلدجلاهلوا نايحىبال

 هللا دع نب ردا نب 0 نيدلاردب مامالل ع لوصالاىف طيخلا رحفلا م واولاىف ع

 د عورفلاىف طيح ارجل م هد[ ىعيس و نيهسلو عبرا "4 ع قوتلا ىفاشلا را

 7 5 رفاق تبهذملا رد م ءاهقفلا هي روعتااوهو ىاطاروصنم نعد ةعالا رش

 6٠07 ةنس ىقوألا ىعفاشلا ىنايورلادجلا نب ليعامعتا نب دحاو لا دبع نساحاىبا مامالا مشل |

 ىلاطلل ةيسراذ ةمواخنم هك دابعلا داشراىف داعملار ع : ب و 3-3 ريوهو ةئامسج و نينا

 مان همان نيا هلوا ةثايعتس 1م سج 966 ةنس مورلا ىلا هترفسؤف ةيظندنا هيف ركذ |

 قولا ىرورسسلاب ريمشلا نابعُش نب ىنطصمل موظنم ىرت -) فراعملارحب ا- نوم: ج
 ناطلسلا نيناخ ىنطصمل ةيفاقلاو ضورعلاو رعشلادعاوق هيفعج- ةئامعسلو عسن 4١9 دنس

 نيس و كس ة.65 0 و هاو 0100-5 ثالثو ةمدقم ىلع 00 ناح ناس

 جاوألا ر ملا م مملا ىف 1 م نار يملا ىلع مالكلاىف 0 هبلاو لاقملا رد اجو هك امو

 2 ل [ دوهعلاو قيئاوملاىف دوروملا رحلا 1س اضيا ىتأي عورفلا ف - 5 ابنا | حرش

 هئادعا ضعب هيف نس 3 0 0 هي قولا قاروشلا دجانيإ تاهولا دع

 --6 ” وخلا رد اهو ناريملا هرك د هل>ال ةرهاقل اى ةئتفلا _تءقوو عرشلا فلام

 تدلع موخ 9 قوتملا ةرينأا ناب .فورعملا ىناط ركل فسوب ند هللا د.عىبا حل

 قافوالا إع ىف فوقولا رحب ]- ةاحلا لوضا لع هريتك لئاجس هذ ضن هاك

 ىربيل 3و 7 4 رد د قاَودلا فاسو ندجا نيدلا تامه ميشا ا ا( وورحاو

 مورلار 2 0 هيق 1 ةئايعسل و نيتسو نبال 959 ةنم لوتقملا دحن جاحملانب 57

 0 ب 1 ا 1 ا ا سس حل

 ا



 1و كلا دج 5-96

 ليا 7 ءابلا م

 ىدحا 491 ةنس قوما ىدنقر عملا د2 ندجلانب .نسطا.ظفاملا مامالل عي ديئانسالا
 ةلثم مالسالاىف عشت مل هيذهو همر ثددح ل كا هيف 2 باتك وه ةهئامعثراو نيمستو

 ىلايخلا ةيشاح ىلع ةيثاح -* تاكا رك ري مالسالا راق ىهذلا ةركذ

 هلوا هذع ىلاعت هللاىذر 56 1 ان ا ا تاسثالا رد ع كءاقعلا ىف -

 نبن سا دى ل هم واظنم د ماه والا رح 0 ىلا نولئاقلا هيمدححلم غلب ىذلا هللدحلا

 0-0 تار رك 12 ةعولت و نيعستو كرا مم ةىخ ا قولا نعمل توا فورءم ا ىلع

 ملا ضخ روط ملا ريت ههقإ :روصلا رع يضع ئرارا-نيدلارخف ماعلا كا
3 

 نيعستو عسلا القرشي هنس قوتلا ىراخملا ىلع نب هللا دم ع ندلا جانل 7 ىواتفلاق ىراخلا

 6 ىتاثملاعيسلا ريسفتف ىتاعملاو قئاقلا رم 1:- دعب رالا بهاذملا ىلع لئاسملا مج ةئامعبس و

 مهيأ ةيكملا رحم جس دنس ىفوتملا ةياد 0 ىدسالا دجنب هللادبع 0 يعل
 ظعاولا ىهارقلا 0 فورعملا نيعملاب ريمشلا دع 2 ريسفتلا ف رردلا رحب لف

 جارسلا هضقرخاوا رجلا ] د تكلا عكا 2ك 0 قئارار ملا

 رداعلا نرقلا لاحر ند نم 5. علا ال لوا يد 5 دا فاد رشال ةيديزلا تهذم

 ىبيسملا نسح دي_سلانب ئطص» ىلوهلل يراتلاف <: راتلا زيعلاو راخزلا رمبلا وح

 هدعج ن.دل#ىف 0 وهو ةئابعست و نيهست و معدسل ةيقيثإ هن ىفوتملا ىبانطلاب فورعملا

 لودىف عجام عجاوهو ةلودىف بابلكاباب نينامثو نينثاو ةمدقم ىلع بترو ةريثك بتكنم
 رحب ع ةكرلا هجر طخ ل دا راد محو رخازلا علا هعما ليق كولملا
 ساره جاحي بقلملا ىنورزاكلا هاربا نيد نب دم نيدلاجات شل ىسمراف 8 ةداعسلا

 و١١ ةنس نا.عشىف هفيلاتنم غرف 5007 تادايعلاىف ايارعشع ىنثاىلع بتم دا وهو

 ننىلع نيدلا :ءالَغ ديلا لضافلا ميشلل و ريسف ا مولعلا رم فدع ةئايعستو ىدحا

 م١5 ةنس دودحى ىوثملا ىراغلا 3 ءالع ميشا دديلت قامارقلام ىددةرعلا يك

 فاضاو ري_ءافتلا بتكنم اهضنا ةليلح اوف هيف ريبك باتك وهو هدنرالب ةئامنامثتو نيتس

 رحلا ع تادلحم عبراىف ةلداجلا ةروسولا ىهتناو ةحصف تارابعب هدنع خف ناوف اهيلا

 ءايضلانب دكنبدجلا نيد اقبلاىبال هه قدتعلا تدبلاىلا جاملاو رقعملا كسانمىف قيهتلا

 باك وهو ةئامامثو ني_سجو عبرا ه4 ةاس ىفوتملا ىفنملا ىئثرقلا ىرمعلا 2

 اياب نيرسشع ىلع بتر خلا سانال امايق ماركا تيبلا لمح ىذلا هلل دا :هلوا طو_سبم

 مل 4 ماوعلا هيف باصا ايف ماوعلا ر < و- نورشعو عبرا هنسو هفينصتىف عرش

 ري ال١ ةنس ىفوتملا ىهلْحلا ناب روهشملا فسوب نيريهاربا ندم لضاسفلا مامالا

 فسوب نب هللا فطل ىذا 2: سرفلا ةغلىف بئارغلا رح رح ةئامعستو نيعيسو

 ةعاقلاب روهثملاوهو هعضوتىف رخآ اباتك فنص مث اروثنمو اموظنم هلعج ىهلحلاب روهشملا

 )0 (؟4)



 هه ناب نس ض4

 لضافالاو ككل 0 ءاتفتلاو نس 0 ديس |ناسأ ناكو هنادل هقالطو هت ب 4 5

 نيدلا ءالع مجشلا 1 ثد 0 0 تناح ىف نكاد نيف ىلع امهتنب ليضفتلا ىف

 ى عنب نيدلا يح زجشلابهذ.و ةقلطاا ةدحولا ىف ىطاسلا نيدلاسعث ىضاقلاو ىراخلا

 0 الغلا ناكو قف رسق كل ناطلطسلا روصح م ءالعلا 10- : ةرهاقلاق كالذ عر

 هتوجاو هلدادشلا عبسلاف طل ىلوملاو ىراذعلا ىلوملا هه[ ثح [:- ىطاسلا ىلع رهظف |

 ةثحافهيلغ هيلع ىرادعلا رهظف كالذل ءارزولا ضع هدقع دو 00 كالذ 6 ىراذعلل

 قى هر 5 دملا ةلئدالا نع تاجا ىراذعلا نكل رحا عضاومن م عال ملل سلااحت هادلعل دقع 2 ا

 ا نيدلا دضع ةمالعلا 1-5 ثح ع قئاقشلا بحاص لاق انك يعقد ىلع ردع ىلو ةلاسر

 ا نيدلارخف لضافلاو كا نيسجو ميس الها هنس قاوتملا ىلا دجاانب نجرلا ديع

 حك دضعلانا 00 ةئامعبسو نيعبراو تس ال55 ةنس قوتملا ىدرراخلا ندا نيدجا

 ةروسب اوتأف ىلاعتو هناكس هلوق دنع فاشكلاق اع هلأسي لاكشتسالا قيرطي نيدلا رخف ىلا
 ردم دوري مشلع هنا وح در نيدلا ةصع هع 3 تاوك ىدربراخلا 2 باحا و هلثهنم

 لاك ممم نيرخ 58 ما نم ةعاج هيف 2 0 نع ئىش تا ل اذه ءاننا ىف ا|ههنع ا

 - 0 ا قيس دقو نونف ةعبسل نم 0 ا و 1 راق 1 الملا ا

 ىبزراوخلا ندلا م و ىزيربتلا نيدلانعو دواد جباملا نيدلا نيهاو قازراادنع نيدلا

 ىه# وق ىلع ىلوملا 5 د ثح ي- هدلاول ةمصن ىدربي را انب مهاربا و ىعدانيدلاقنو

 تارانملا ريداقع قلعتام ىناثلاو هزحو رهلاد# قلعتام لوالا عضاومىف هداز هجاوخو

 1 رات ردا لما رعب قلعت ام "ىناثلاو ةيئوطتط بق دحام نم رلا نم ةيارملا

 ىلوملامدقامل ةيقسلا ىف كلذ ىرح ةيظفللا ةلالدلاف ب رعتىلع روهثملا داري الا نع هباوج دنع

 لاين نب ىبلج ىلع ىلوملا -3 ثحم »- ايضاق كاذذا ناكو هداز هجاوخ هلبقتساو ىلع

 تاضاّريعاو نايح ىناريسفت و نيعسلا تارعاب ق ةاعتات ىزغلان ,دلا د لاو قشمد ىضاقلا

 ْ عماجلا ىف كلذ ىرح دراو اهرثكا ىضاقلالاقو درا و ريغ اهرثك نأ مهلا لاقف هيلع نيعشلا

 هبت راسو ةاورلا هتلقانتام ةقئارلا ثاحالا نم امهندب ىرحو ريسفتلا سرد ميشلاتخلال ئروعالا ١

 فيزو نايح ىبا مالك اهف عجر ثادحا ةرمشغ جر مسا شبا نم ئضاقلا تلط» مت ,نايكرا ظ

 | نيعسلل رمصالا فقو الف .نيعسلا و نايح ىبانبب ةشقانملا ف نيل ردلا هاعسو نيعملا تاضاريعا

 اهلع فقو ةلاهر كلذىف دو همالك درو 2 تاضارتعا نع باحاو همالك مجرو

 | هه[ ثح 25- هب قاعتام بانعالا ىف قيسدق و ىزغلا ردبلاةبادك ىلع هتاتكا و عج رو مال اءاذع

 رنات
 راع راما لولا هك تح رح ىانرجلا تيرتتلا ديدشلاو. ديثح ندلا ثاغ
 ِ نيرسدعو 27 2 هع اهلخ دال صم كالذىرح هادا ةلج ىق ريخلاو ءاشنالا ق سام

 | نيدلاءالع 0-0 0 - م تاو هماَشنا 00 00 بهذف 0 |

 ) دياسالا (



/ 

 24: ثحب ]5- نيلضافلا نيدعسلا ىف ثحب مظعا هنا ىلع اوةفتاو تاءاس سجىلا امهنيب |

 اع .. هيل ءالا اه

 هنا_عس هللا نع كذاك رودص مدعْنا ق ىبرعلا ىلعو تيطخلا نبا د ثحن و رداك أ

 | ىناثلا ىلا بيطخلا نبا ىلوملاو لوالا ىلا ىلع ىلوملا بهذف ريغلاب ا ىتاذلا عانتمالل ىلاعتو

 مالكلاو ةيؤرلاثحبىف ةلاسر بيطمللانبا :فنصق ناخ ديزياب ناطلسلا سلح ىف كلذ ىرح

 ىف ىزاريشلا قاح“|ىناو نيهراا ماما هي ثدح 25- هرطاخ بيبطال ناطلسااىلا اهلسراو

 ىلا ركذ وهاث كلءناطلسلا تب ةبطإن ردتقملاف رطنم اريفسروناسين :جشلا لخ داملا لئاسم

 ردقامل فثكلادشا تشك و كينضتااباهذ رفا ان يصعق لضاف داراولا قار واق ةلكسف لك

 ١ ىلولاو ىتاشلا ناطلسلا مامالا هير ث< ريح ةهبدبلا ىبعزهشلا هدرواامم رثكا اههف فنصينا
 لانو مامالا هيف بلع ةلئسالاو قيسدقو نونفلانهلئاس ىف ىليادور رك اسعب ىضاةلادجا كرعم ا

 انلسر رصننلانا ه8 نيت الاف ضراغتلا ثحب ل ىاطلشلا فيسئتااب ةيواوملا ةبتر

 هلضف ىلع ل دنةلاس رهيفهل و ىتامرقلا رهصالا ب وقعي و رمصم ءاطعنيب كلذ ى رح نييبنلان ولتقبو

 2 ةيلثقلا ةراعدس اق دوعسلاى ا ىلوملاو : ناكشاتلا لضافلا ا ته -- هرتو

 ىلوملا ناكو دعسلا بناج يد اتلا حن“ رف معرنه ىده ىلع كئاوا ىلاعتو هناك هلوق ا

 ةثحامملا تدتماق هب دهتو نيؤرطلا مالك 2 داعي هريسقت ف دعسلا ل راتخادق دوعسلاو ا

 دوو

 ريززولا نسلق كالذ :ىرج كتفرمذلا د._بلا ةئطخ ق هداز لضفاو هداز هحاوح ىلوملا ْ

 ريخ ىلوملا هعبتو الصا ضاررععا هيلع درنال هناىلا لضفالان ا. بهذف ىتامرقلا شاب دما |

 لبلق هأطخ نكل ؛ئطخم نا نكمي سثبو هداز هجاوخ ىلوملا لاقو ىناطمللا عملا نيدلا
 كلذ ىرج هدازد>اوخو ىلايخلاىلوملا -4 ثح وح اهءلع بلغو تناذ هيلع اركتاف 5

 ١ ىلايلات امنا ىلا شارفلا ىلع مانامدنا ىكح هيلع بلغ ىلا. انا قئاقثلاىف ركذ عاجلا ىف |

 تاثحامم امهنلب ىر>-و د-.حوتلا ناهربق هداز هحاوخو كريز وللا 1-3 ممل مح

 | ملوورسخ ىلوملا امينيب مكاو ناخ دم ناطلسلا روض ف مايا ةعبسىلا ترتساو دوظع ١
 مويلاىف مث هبحاص ررحام امهنم لك علاطينا سداسلا مويلاىف ناطلسلا ماو ىمالا لصفنب
 ١ -4 ثحب :- اضيا وسخ ىلوملاكلذب مكحو هيلع هدازدجاوخ ىلولا!لضف رهظ عباسلا |
 مولثم من3 لإ ىلاعنو هناحس هلوقىف ىنورلا حج عالا ىدنفا ىدصمو ىرضملا نيدلا ى رس 0

 ١ باطلا نوكينا زوج ىضاقلاناذ ىديعملا مالسالا مش ساحمىف كلذ ىرج نيعلا أ

 وا نيكرمشملا ةلوكا ةيؤرلا ل-عافىف زوحو نينمؤااوا دووملاوا شل رق ند ناك كليف ا

 لا يعل مو ثخح هيقو مورلا كلوع_س لاق ءالاب بوقعيو عفان ةءارق هد ؤي ولاق مث نينمؤملا ا

 ثدي ناو ملا عاشو هيكل إف هءاوحىف ةلاسر نيدلا قى سد تعكف ةههحو نع جرعالا ا

 مهاربإ معلا اضيا بتكو ةلاسر هيف ىرصملا نيدلا باهش انالوم بتكف رصم ىلا لدو

 ىنازاتقتلا ندلا دعسو ىناحرطا فيرعثلا ديسلا هه ثحب 19- ةظوسبه ةلاسر ىتوعملا |

 | ديسلا رهظف روع ساحىف ةياآلا م«رن٠ ىده ىلع كئلوا ىلاعتو هناحس هلوق ةراعتساف



 . باب 0-1 لذي

 نم ادبع جوزف ةوقلا هن ع تلطب كلمنا فور 1 اهديعت امن 1 تاير هن رشا رم

 | ةدها_ثع هنوق تداعق هنايربالو كلملا اههأ و ثيدن أراكم هل اخو اي هب راح ا هكيلاع |

 أ رظنلا كل تاناويلا لو اهلىلا رظنلا اذكو ناقد دعبالو حاتفملا نم مؤلم ا اهءلاعفا

 ا هباوان 5 بابوهل اب بطلازع عورف نم اعلا اذهو ةوقلا دوع ريث ات ىف ىوقا ناسن الا لعفىل !|

 "الو هفلالا كانك ديف هفضل شكلا نمو _ةناشب اماقها فيلأتلا هودرفأ مهنا ريغ ريبك

 ةيودالااعطاعم نع ءايطالا زو ةياكلاب ةرشابملا ةوق هنع تالطب اكطمنا ىكف هدرا لاق |

 لكرع تكف لحجر فلا اهعماج اه امل ةيفلالاب ةاعسم ةأسحا ناسل نع :تاياكح اوعرتخاذ

 اهعضومىف ةيفلالا ركذ قي_سدقو ىبتنا كلا ةوق اهعاقحاب تداعف ةفلتع الاكشا ىنم

 ىقوطلا ىوقلا ديع ا ناولس نيدلا < ميت م رهاظلاو نطايلا ماكحا ىف رهامأا م

 ا مالسلاو ةداصلا| هيلع ىب 5 نا ركح ىف رهايلا ع ةئايعيسو ةرشع ٠/ 20 قوتملا ىلدحلا

 كل وودللا طاوسلا 01 ىبا نب ني رلادبع نيدلا لالج ميشال مهييإ رهاظلاو نطابلا ىف

 هيلع رضا عم مالسلاو ةالصاا هلع ىسوم هلرصق هيف 1 ةئ|يعسلاو ةرشضع ىذحا 511

 ىشمدلا ىدبوسلا مكللا دع نب مها ربا نيدلا نعويشلل - -© رهاو2اىف رهابلا مح مالسلا

 ْ د 3 كرايم تاداعسلا ىبال 1 وحلاو رهابلا 0-0 ةئاعسو نيعست ٠" ع قوتملا

 محا 5 عورفلاىف رهابلا 9: ةئاقعو تس <05 ةنس ىفوتملاىرزجا ريثانباب فورعلا

 ا نيعي راو سد 6-9 ا قولا ىعفاشلا داداا ناب فورعملا دحلان ل ركب ىلإ مامالا

 ةنس ىفوتملاىلصوملا نادج نيد نيرفعج مساقلاىبال 4[ رابخالا ىف رهايلا ردح ةئاقلثو
 | ىبال ه7 نيتلودلا مرض ءارعش رابخاىف رهابلا لكذح دريل يور 1١ تانك دق نحراعا

 | اكل رد ديفا اذحا ةئاقلل < . دنس قوتملا قيكملا عدن لزعملا "ضل لع نبيع روضا»
 دمت حوتفلاى ال 7 رارسالاْثب 5- دج هدلو همام ةصفح ىلا ن ناو ىف فقوو

 مه ةقيقطلا راح 28- ةئامسج ونيثالث ونام ه8 ةنس ىفوتملا نيارفسالا د2 نب لضفلا نبا

 راحل يس ةئامس ونيثالثو تس هم ةنس ىفوتملا ىتاجلا قمانلا نسملاىبا نيدج-ا شلل
 نب دو# نبدلا ردب معش ثلا هذيل“ هحرست ىواهرلا ماسحل هت ةعبرالا بهاذملاىف ةرخازلا |

 راكنا هس ةرخافلا رردلا هاعس وةئامام ونيسجو سب مه دنس ىفوتملا قتلا ىرعلا دمحا

 ىبال -7 نآرقلا راح د 7 هقفلا راح قع نا م راخلا ررد مظن ّق ا ٠

 ا نيدلا ع يتلا و نيتامهو هع 506 قوتملا ىوغللا ىرصبلا ىلملا نبرهم ةددبع

 ةيراخلا .# ثاحنالاف لصف © ةئاقعو نيتس 5٠ دنس ىفوتملا مالسلادبع نب زي زعلادبع

 دشةمرح ىو ىالطلا ةلئسمقىناكلمزلا ناك وديع نا هت ثح نح اشادح و اعدق .ءالضفلا نيب

 | ةهنبلا ةردلا باتكو هيلا ثاحالا اهتم هيف اوفنضف مالسلا مهيلع ءايدنالا روبقىلا لاحرلا

 سعلاءاشلا ظفاح بدتاف مالسالا وعش هيلع قلطانم رفنكب حرص ىتح هدرفف ءالعلا غلابو

 ا مالسالا عش ةيع نا ىلع قاطان هنا ,عز ند ىلع رئاولا درلا ىاوم اناتك عمجل ن.دلار صان نا

0 



 تت م 0 و نيس (ح 0 قوتملا يسيل معلا ئددع نب لعم قل دجا أ

 ا

 داعش تنايةدضق لكل وا دع رجو | يعيش ظفح 0 تو 0 ” ديحن رادن هجرت ىف ا

 وهو مهر 1 نذلا ةعاطلا نارا ٍّت ا راصف هنوبع دحاو لك رعش نه هيف راتحاو ْ

 نيذح هلقنو لوألا 2 سر اطوطسرا فوسايفلا مكسلل قطنلاق ةرايعلا ا ىنانوت اخغل أ

 هرحسقام دحوبملوىسيدوزفالا را موسم ةعاج ه رس شمت ىبرعلا ىلا قاح#ماو قايرمسلا ىلا |

 هره زم ديب أ: ىف كفاص رسصتغع ةئامدجو نيعستو عيس ه9لا/ ةنس ىقوتملا ىلا ىزواكاننإب |

 | هكر ةيلخلاو ىلقلا لاوحا ةفرعموه © نطابلا ع ف ةمسجلا لانا ىلع درلاو

 ند رااديع ا ل مشل ا تدذآ واحا و عدبلا راك :اىلع ثعانلا 1 1 7 ١ نيملاعلا أ

 ديلا تاقيطاقا[ىط وسلا لات فاقلاىف ىاسنو اهلوأب 0 ةديصق ىهو -] داعم

 لاعقالا و لاعالان 3 تالد ريعو ةقيضملا وا ةيظعللاوا عامجلل ذداملاوا ةوهال هدب نالوا 3 ,وقملا |

 . مدر أ نائل ميسا هستما رت اوف ح - تعا ارمسساد [ وغانا محجر تسر عشان نا

 املأ ا ١ ءايلا 00 3

 | ىلع لع - عورف ب مدلاو رهدلا 3 ةنذو هدب ردا ةيليلا ثاتكو كلا وذم م ىلع اوح ميس ىدلا|لصالا" |

 00 0 ءايشا هنم فذعف اليوط ناكو نفلا اذهىف هأق هفلاناتكنم رصتخم هنا: ركذو

 كب ىبأ نب نج رادع قاذلا لدا يد -) قراسلا دب عطقيف قراب ريطَح ناكلخ نبا

 نيرصاعءمللا ضعي قرسامل امدك ةلاسر ةئامعسلو ةريثع ىدحا ه١١ ةنس ىفوالا ىطويسلا

 وهو 2: سائيمرا ىراب رح كلذ نييدتل هفلاف هريغ هدنعن كيلو هسفل هيسنو اباتك هل

 ىريرفو سونيلاجو دوجوه ريغ اضراوهو نفطصاو , سوروفرفو سلما و ىوحتلا ىو
 نئااو قاح 1 زلن> هورمصتخا نذلاو سطس:رفواثاو ىباراقلاو سنون نب ىتمرسثا واو

 رداونىف ريطلاونا هركذ بيبطلانيدج-او ةرقنبتباثو ىزارلاو نيروناو ىدنكلاو عفقملا

 ىلعنب نجر 0 جرفلاىبا 53 ه2 بهدملا ىناا ىلع ضقنملا بهشالا ىزابلارح رابخالا

 هقبقحت مات ىتأيسو هب فوصتلا مع رهتشاو اضبا ةقيقللاو ةقيرطلا هب هنع ربعي علا اذهو
 ١ مومعلاةداهشب لطاب ,عرف موقلا ةلهح هيعدبإك نطابلا و رهاظلانيب لباقتلا ىوعداماو هيف

 لوصف ىلع بترع سمت وهو < ةوتفلاب قالا ىلع ةءورملا ثعاب ]9- صوصللاو

 2س ورا سدقلا ةرايزىلاس وفنلاث عاب 1فح لا نينمؤلا بولقنيب مجىذلا هللدحاهلوا

 ىناشلامهرد نب ند رادبع هللا دبع ىلإ نيدلا جان ف ةاعما نب مش اربا نيدلا ناهرب 6

 أ بر كلل ل هلوا الصف سس 7 الث ىلع بنر رو هريعو و ىدق:سا اعماجلان ٠م 0 ىرازفلا

 صاللا ىلعش.عابلا م ةئاوسو ني:ةسو سجح 58 قولا ىفاشلا قكمدلا لعام

 ةنس ىقواملا قارغلا نيسالا نب محرلا ديع نيدلانز انفال 4 صاصقلا ثداو> :م

 سايعلا وبا ددح رم < أ كايا د ّق تاملا_صلات اد ةايلا 2 ةئاعامو سجل م١٠
 ل 0

 5 4 177 مدا

 0 دال و ةوقلاش ا | :ىلضلا] ةيدغال نم ةرشالا ةوشل تاع هادا 4- فيك ن ا و

 0 تفؤوض نأ 5 ع ل لا ةكرم تاناكحو عاما )| 2 6 5 ةقلعتملا

 5 2 أ

 ا



 ١ نح رادبع 00 ةلاسر 5 ةحاب سلا ىف ةحايلا لكظتَح ةحابالا هاعم واح م اهحرسشمت |

 لع 0 و 0 ا لا 55 ءالا 1 ا 1 2 هلع ةفيلذم ةودللا أ كب 1

 ثلا 0 0 نيىلع نيدلا قث 2 7 نيعجا مهلع ىلاعت هللا[ وكر

 0 مشل د سايعلا بقاذمم نلان.الا ع ةئايعب 308 نيج و اك لآ 70 قوما

 5 كي : هه انفاعلاو : دنا عمو نيعبس و عبرا 5/5 ع قولا ىدادغبلا نعاقتلا نب كا

 سائلا اك ةئاعامو نيسجو نينثا 869 ةنسقوتملا ىنالقسعلا رج نبىلع نيدج-ا لضفلا

 | هلس قوتملا رزولا -- ىلعنب نيسح مساقلاىبال تارمضاحلا ىف خي 3 تداو
 0 00 ء 5 1

 ا 0 9 ا ني اا قوت ىولهدلاو 0 تاون نم 0 ىد 0

1 

 ْ ع دماح ىبا مامالل 0 ب دلواا اجا 5 هك قاودملا 8 ليعاع#“ا نيدلالاج

 الآ كاك و ةلايكت ةئاقرعألا ضع اهيتك ةئامدجلو سد ”ه٠ءم هس قوتملا ىلازتلا دمت

 ىطصميريمالا ميرت مث تيهزتلاو بيغرتلاو دهزلا ىف اياصوو متاصن ركذو اذكو اذك داولا

 ككل عت يمل |ىعمو دمح كاوف ىلعاوا ةنكلتيلا ىعاشلالا لاعب“ رؤرمثملا ىلع نا
0 

 0 ةدحوملا ءابلا تاب 2

 ا املا نا 1 نلعو ا ةهوس فاقلا ف 11 1-7 سام اكل حو سواب 2 تشودح ْ

 ةئاعام ونينام وسج+ 6 ةنسىف واملا ىعاقإلا رعنب مها ربانيدا اناهرب -5 لل رح رلاىف ةموظنم

 راطقاىف عرابلا وح ذ (ئارعسلو ةرسع ىدحا ة١1 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب ىلا نبا

 ىلع ىباوعشلل ه) ثيدحلا بيرغف عزابلا فس اضيا ىطويسال ةلاسر 4: عراشلا
 عرابلا ردم ةءاعتاو نيج و انس 611 هده قوتملا قلاقلا ئوذللا مساقلا نب ليعاعتا

 5 25ا نيانع دخالا 0 مصاع نب ةكس نب .لضفمإ تلاط ىبا مي 2 ةغللا ىف

 ب نا رسصن ىبنال م 7 مودا ا حا[ ا لخدملا ع رايلا 6-1 0 قوذملا بلعثو ْ

 دايعلا رطفىذلاهتيد#ّلا هلوا الصف نيتسو ةعبراو تالاقم 0 سصتخم وهو م ملا 0

 ا تتاكلا ىنابشلا احرلاىا ,1نت ىلع يدلل 2 | مولا ماكحاىق عراسبلا م ا هنف رعم ىلع

 مودللا ص ىلا_ءم هيف 2 1 را ددحاأ ولا هلل دخلا هلوا رشعم روعانم ري 5 انا وهو

 00 هنا رك ةهدلع اتدأو 4: 0 هنت ةاام هيلا فاضاو اهئالع كس اهرارعلا تثارعو"'|

 تاراتخ لا عم ديلا وملا نس لي وح مئديلا وملا م لئاسملا مث اهلا وحا وبك اوكلا واهعئايط 0

 5 ع نس ل باهشلا 3 َّ ءازحا ةكاع كلذ 0 نوكيف ءزح ف ملاعلا جس ليون م |

 لامولعلانماانلعامىلغ هلل دجلا هلوا ةمتأخو ةناقءو ةمدق»ىلع بترو عطاسلا قربلا هاعمو 0

 ْ نيناعو ناك مز ةخدط قوتللا لا ىلع نب نوراها < ن.دلوملا ءارعش ىف عرابلا ع

 ا كلملا د.ع ب نمعك عدو رك ركذ عالاو اىعاش ساس و ىدحاو ا 4 5 كامو

 ( راتخاو)



 اا - 3 فاالا

 | نيسثعو سه 696 ةنس ولا ع اعلا ىليبُشالا ىدانالا دع نب كلملادبع نب رهز العلا . ا

 | ىبال 6 بسنلاىف حاضيالا وح ىسلدنالا مخل 1 رحلاو حاضيالا ز0- ةئامسجو

 | دجا نب نجرلادبع مامالل 4 حادضنالا ذ- هيقفلا ىلا ليحتنب ركبىبانب يح ركب
 | برح نيرفعل ه## حاضيالا ل- ىرصبلادهف ىنال ه3 حاضبالا 2:2- ىربطلا

 ظ هما + آلاو بجاملانءال اههدحا نانثا ههه لصفملا حسشىف خاضيالا ضخ
 يكلا حست ىف حاضبالا رت رملاىف ىتأي <47 تاماقمللا حرش ىف حاضرالا قع ىأب

 0 0 حاضيالا م 2 ماعلا ةيشاحىف حاضيالا رف - فاكلاف ىتأي

 | ىوقلا هللدخلاهلوا ريال 4 فاكلا ىف حاضيالا # ]يم ءانلا ىف ىتأي 4: عورفلا ىف ديرجتلا |

 | ولملا رابخاب !فنملا ظاشا زن- ملاف 3 - حابصملا راصتخا و حاضنالا ري لا

 ركذ لا روهدلا هريغيال ىذلا هلل دخلا هلوا ىنازاقلا دع نب دجال دل هير افلخلاو

 ١ ظاقنا 1:- ةيسكرجلا ةلودلاىلا افلخلامث ةريسلا هيف ركذو سايانبا حيراتنم هصخت هلا |
 | ناب فورعملا باهولادبع نيد نيدلاجاتل سصم رابخاىف 5 لسوتلا ظاعتاو لفغتملا

 ةنسىلا اهططخو سضم 0 هيف نيب ةئامعبسو نيثالث ا/ل*٠ هنس ىنواملا ىرييزلا جوتملا |

 جي رطش ااى ايف بيصملاظاشا 5 6-2 كالذ ملجعم هدعل ريدك هاي و نرشعو سجل ١ 82- ا

 1 قوما ىلءدوملا 0 قفاوار عملا نبدي ن. ىلع نيدلاجان 2 و بيوضاتملا ند

 | ىلا ىلكريلا ىلعريي نيدمم لضافال 5: نيمانلا ظاقبا فم ةئامعبسو نيتسو نينثا

 م ةرحالا لا ١ زاو> مدعو ةلاسر , الوا 2 نر | يعمسل و نينامث و ىدحا ةىلآ ةنس ىفوتملا

 ١ اذه فئصقو "هيلع درو زاوّلاب دوعسل اونا ىلوملا ىت ةاو دوقالا فقو زاوح مدعو ةءارقلل

 ا ظاشا 5-2 ء|يعسل و نيعبسو نينا هرم ا لاوس طسواق هعاو هدرنع اناود رو 5 ذملا

 | ىنالا جودا هللا مصن نب منملادبعنب هللارصت ندلا ف مثل ها | ماشلا هليضفىف نانسولا

 ١ نائسولا ظاشا م تادلا تلت ريبلا باتك وهوةئاقسو نيعيس و ترن 552 قوتملا

 ا نيسجو عبس همالةنس ىفوتملا ىزوحلا ن. ىلعن. ن> رادبع جرفلاىبا ع جي هظعوملا ىف

 3 ظاشا 1آ- تاسنلاو ناوملا ةنسلانم الصف نيرشعو ىدحا ىلع ل لوشم وهو ةئامسجو

0 
 ىبال 5[ ارقلا ةعيسسلا بهاذمىلا امالا اح هفيلأتل ارا هعما لعجو فلاو نيثالثو

 را :٠١٠5 هتسادقلا ىرداقلا دح ندم نب رداقلا ديع ديسال 1 عاعسالا زاوط عام

 ةئامسوج و نيسج وثلث ه 6+ ةهنس ىقوتملا ىيلقلاب 5 ىلويشالا هللا دبع َْ 02 نيد

 | ريصخحم وهو ىتودلا افو لا بوقعي نيد نيد يبدل م امعءالا عملا املا لح

 ا اهقيراصتو اهعفانمو ءاوم مالا رارسا 1 طا مك يف لل داك محا ر ١ والا رون دخلاثال هلوا

 2 9 هليذمت ا 2 م ةندد مر<ق غرف و ةيددعلاو ةيفراا اهقافوا قيفوتو

 | هي طعىب هلا ماتلا ْْن اءالا - -1 0 هلاال ىذلا هلل هللاوه 11 لواو ةيوهل ١ ةلاسرلا اهامع

 0 ا هيك 5 2 أ قار اا ١ دج ا نبىلع نت 3 لا ةالصلا ا



 ه6 باب اهل | كل

 هالك اهلا ورأأو ةثامسجو نيافاو تس ةراك ةئس :ةاوتملا :ىراتضتالا رفعح ني.دج

 نمؤملا ددبع نن 3 سادعلا ونا و حاضيالا ةاكعماو ىو ىبارلا ىسع نب لع

 قولا ىسيقلا زورغم نب فسو» و ةثاقمو ةرشعو عسل 9 ةنس قوتملا ىثيرثلا

 قولا ىوهتلا ىرهزادجا ندع هللاديعوباو ةئاعس و نرشعو سج 56 ةنس هيس وع

 54 ةنس ىفوتملا ىوارضألا ماشهناب فورعملا يحن دعو ةئاعسو ةريثع عبس | 8/ةنس

 ةنس ىفوآلا قلاملا يحنب ركبوناو حاضيالا كاوقب حاصفالا هاعسو ةئاقسو نيعبراو تس

 نع "4 ع قوتملا ىومالا عيب رلا ىلا نب دج-أ نب هللا .'معو ةداوس و نيسجو شن "61/

 س+ 565 د ىقوذملا ىتلاملا ىجسلا مهارإا ند بنطلا وأ هيلع ارا ةئاوسو نينامتو ا

 هحرشو قارولاىلع نسوا اضا حارشلا نمو اذه هد رش سصتخاو ةياوسو نيعسو

 دجا نب مهاربا فنصملا ديلت تخالانباب فورعملا ىمرافلا نسحلاوناو حورمدلا نسحا

 ١ فورءملادجا ندم ركبوناو حامضيالا ضماوغىف حاصفقالا هاعمو ىراضضنالا ىرزاا

 ا ناب فورعملا ىليشالا د نب دجاو ةئامسجو نينامث ةرمو كة قوتملا ىراصنالا بدملاب

 | حارش انهىلا ةنس ىوالاىلو للا ىلءواوةئاقمو نيسجو ىدحا 5685 ةنس قوتملا جاحلا

 دودحىف قوتملا نوعسل ناب فورعملا نيس كب فسوب موك هياسأ حارشاماو حاضيالا

 ا هللا دع نب د ركبوناو حاضيالا دهاوش حرس ىف حابصملا هاعمو ةئامدسجلو نيعب را 6 2

 داعمو 3 و نيتسو 060 ةهكا/ ع قولا ىطرقلا تددالا ىسقلا ىرقيعلا نوميمنبا

 | نأ نسملا ىلعوناو لا ناسحالا ميدقلا ناطلبملا مظعلا هتيدجلا هلوا اضيا حاضبالا

 دعب ىتوتملا ىرقذشلا ىرهفلا زيزعلادبع نيدجلا سابعلاوباو اضنا حاضيالا هاعس هللادبع
 ىوحلا ميكحنب ني-سلانب نسح نب عركلادبع ىلعوناو ةئامسجو نيسج ه6. ةنس

 نبدمم نب ناهلس ةوارطلا نبال تاضارتعا حاضيالا ىلعو هتابا اوحرش مهلك ةنس ىفوتملا

 عياضلا نبال هيلع درلاو ةئامسجو نيرشعو نامث 054 ةنس ىفوتملا ى ولا ىلاملا هتلادبع

 | حاضيالا رصصتخمو ةئاقحو نينامث 58٠ ةنس ىفوتملا ىنانكلا دمحت نيىلع ةمحملا داضلاب |

 ١ ةلمكتلاو حاضبالا مظنو ةئامسجل 60٠ ةنس دودحىف ىفواملا قامركلا ةزج نب دومحم

 حاضيالاري- ةئاقمو نيعبراو عبرا ةنس ىفواملا ىصلا لقعم نب ىلع نبدجا سابعلاىبال اعم

 لونقلا ىزوحلانب نجح زادنع حرفلا ىبانب فددوب دمج ىبا محلا --1 حالطصالا نيناوقل

 نيرشعو عبس 10107 ةنس مر ىف هفلا ةئاعش ونيسج و تس 16 دنس دادغى راتتلا ةنتقىف

 ةجاخلا .لوالاىف ركذو لا حمام ىلع ىلاعت هللادجا هلوا باونا هسج ىلع بترو ةئاقعو

 | ضارعالا عبارلاىفو اهماكحاو ةلدالا ماسقا. ثلاثلافو ةرظانملا دعاوو5 ىناثلافو لد+لاىلا

 ١ نيرخأتلا ضع دلحم ه4 مالكلاف حاضبالا ز9- تاحيجزلا ,سماخلاىؤفو باوجلاو

 ( ءالعلا 0



 أ

 ظ

 مداقلا نب نسما ىلء|إىبال -- عورفلاىف حاشببالا قمح حا اقبالا اهاع* ىر را 0 دل كحل نبا ا

 ا ه4 فلالا عي 8

 ةنسؤوتلا ىعفاشلا ىريصلا نيدح نيدحا ولادبع مساقلاىباو ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىربطلا

 ىبال - تا ارقلاف حاضيالا - تارا م.-ىف ريبكا هناتكو ةئاعلت و نيناع و تنس تركك |

 تصا اقلك ةيكش قوتملا ردم دز نبا فورعملا ىزاوها ا معارإ ن ىلع نب نسا ىلع

 حارسثنالا ةياغوهو هدعلأم هلع لدو لاعتفالا نم ءاعلاب حاضت الا وه لبق ةئامعلرا و نس عل راو

 د ردفمللاق حاضيإالا 0 هعيش قاودلا هانا هللا دمع ني ل وو رطل ا هيف نكل |

 نيثالث و سج ه*ه 1 قولا ةييلا ماوش تبقاملا ىناهفصالا رم نب ل اعلا مسالا ىنال

 ع نعتلا وا 5 -2 عرف هلا ىف ا | جح كأن اع 0 أ ريبك وهو 30 ا

 0 فرصت 0 نيعجاهلاو دمت 0 د ةالصلاو نيللاغلا |

 ىباوهشلا هه وح محلا ىف حاضرالا مح زاحنالا ل هسىلع لئالدلا حاضيإاب ىرودقلل هحرشو |

 باتك وهو ةعئلت و نليعب- سو 6 64 هل قاوحملا ىوهلا ىسرافلا دج نب نسمح كَ

 فيرصت لا قايلاو وح نيتسو تسو ةئامىلا اهن» اياب نيمو دءساو ةئام ىلع لقسم طس وت

 اعاو ايش فئعاام ىلع تدزام لاق و هريصقتدا ءارا ةلودلا دضع هيلع ار نيح هفلا

 2 اضع دف لاق فقو م25 | اهل ةيمكتلا فاص و مشلا ىضأ نايبصلل اذه هب

 مهم هيلع اوقلعو اكو هلاوةنصو الا نم 2 ىئتعا دو ووهالو نك همهفن الاع ءا داحو ا

 ةئامعبراو نيعرس و ىدحا ءاضا/ا 0 قولا قتاح را نود رلاددع سس رهاقلا دبع ةمزلعلا ميشا

 ا هلوا دصت6ا هاعمو دلع هرصخخ م ىئغملا هاننو ادلع نينالثوءأ اا وسام كر الوا 5 ا

 ا تحاملا نءاب فقورعملا نم نب ناعع 1 رع ىا:ن دلا لآ تو .عشللو دا هوا انيلع ترهاظت أ

 ىدتيملل قتكملا ها_عم لوقلاب ل ا 06 حست ةئاعسو نيعيراو كتان 5 2 قوتملا ا

 رافغلاد بع نب هللا دبع نيىلع مساقلاوبا منهو خلا هللا ليزج بعوت_س ادج هيدا هلوا |

 نياسو 6 ة"ا/ م قاوملا ىودسغلا ىلع نديز مساقلا هاو ةثاسمراو نس 20 جس ا

 اهعلراو نيعيسو ىدح!ةا/1 3: قودلا ىرطصملا انبلا نئاب قف و رعملادجا نب نسحو ةئامعلراو

 مهذلاو هثامثلراو نيعستو عبرا 414 ةنم ىفونملا ىتاولملا هباديعنب ناواس هللا بدع أو

 هئاهسولاو نيبسثعو ناع همم ةنس ةلان زغب قوتملا ىودلا نس نيدجا ننعاو تطلاوا

 نيدو سجل 60556 هيلع ا 5 ئز زاريثلا مس ىنان رباب فو رعملا ىلع نبرصن خ يشلاو

 2 هالاب ةئس قوتملا ىوهلا ىراس الار ن ند راد تاكربلا وبا نيدلالاكو لاو أ

 هالال ةنس ىفوالا ىوتكلا ناهدلانءاب فورعملا كرابملا نيديعس د# واو ةئامسّو نيعبسو |

 ا ىذلا دلل دحلا هلوا زاحالاب ىعسملا 0 0 هلو ا هيعل ىلع هنردق تزع هللا 5

 ١ ىنو:اائودلا ئديعلا ركب: نيدجنا بلاط وتاوةئامعب راو ةرشع.سج 5١6 ةنس قوتلا قاكلا |

 ١ هتلاذبع وباو ادلع نيعب داو 2 رك ريو سلم كد ا عباس عبس
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 3/١ : باب ريهس 4

 رارساق حاضيا 1 هئاهعيس وليعيس و عب را 07 0 ىنوتملا قيفلتل |جاملا نيد نيدمليل

 وهو ةنس ىفوتملا ىزاريثلا هتلادبء نب رصننب نجلا دبع ميشال هابلاىفىا هه حاكنلا
 . هيف دشناو لا نيطنم ناسنالا قلخ ىذلا هللدلا هلوا مص:

 ) رعش /

 تارايخلا ادع اقع ءادعيو ه4 اناث تابتكلا“ نويست  كيِلَع

 تعاوكلا تاناغلا دنع كيطحرو قع هوقو انشظي ا يبو ديزي

 مامالل د ءادتالاو فقولا ىف حاضيالا 0-1 ةيكلاملل م 3 نضتان هلاَق هلا م

 هيقو ىريعطلا لاق ةئاعلت و نءرشعو تاع ا هش قوتملا راك الان مساقلا نبدي ركبىبإ

 ىف هخو_نمو نآرقلا محءانىف حاضيالا ت- نيف وكلا راعخا و< احدنا ثتيجنِم قالغا

 .نيعبسو ثالث 5ا/“ هنس ىقوتملا ىرقملا ىبمبقلا تلاط ىبانب ىك ده ىبال هك ءازحا ةثالث

 ىنوالاىعفاشلا ىوونلاف سثنب نيدلايحم مامالل 5 كساملاىف حاضيالا رقت ةئامعبراو

 ابعوت:ساهعج لا مارك الاو لال اىذ هللد+اهلوا رسمصتخع ةئاقسو نيعيسو تس 59/1 ةنس

 بنرو هيلع دازو طق ت ,مذلا حالصاانبا ياك اف صاخو ةلدالا فد اهدصاةه عي

 نيدلارو هح راو ةئاعسو نيتسو عبس دةككب هم بحرى هفيلأت ند 8 رذو باوا ةياع ىلع

 ىجاجزلا قاسع#ا نب نج رلادبع مساقلاىنال وكلاىف الا 1م- ,ىدوهعسلا ىلع

 نيدلا لال هه ناببلاو ىناعمللاف حاضيالا رح ةئاقلثو نيثالثو سج مق دنس ىفوتملا

 ةئايعيس و نيثالثو عسل 07عغق 2 قورملا قشمد بيطخل فورعملا ىئوزقاا ند راديع ندمت

 بنرت ىلع هتلعج اهعباوتو هغالبلا اعف با_تك اذهلاق خلا نيملاعلابر هتيدحلا هلوا دلع

 - حاسش 1 امنمىثاوحو ح ورش هل و هلحسشلاكن وكيل هيف لوقلا تطّشداو حاتفملا صرخت

 حاضيا هاعمو لا هلاون ىلع هندحلا هلوا ةئاعام لبق ىفوتملا ىلارسقالا دع نيد ندلالاج

 حرمثلا هيلا لص وف هيلع أرقي هيلا هجوت فيرمثلا: ديسلا نا قئاقسشلاىف ركذ حاضبالا

 هال كلذ و: رقبلا مل ىلع رغصالا بابذلاك حرش وه .لاق هآر ادلكك ثا لا ىف رودادلا

 دادملاب داع نما بتك حرا-كلاو عضاوملا ضعب ىق الا حرفثلا ىلا جاتو طوسم نعت"

 هل ل_عجت (نامارق ريمال هوزاص هلا ىور معلا لع بايذلاك اهنيب كح حرشلا قف رجالا

 هم ىقوتلا دوه رع نس ىلع نيدلا ءزلع لضافلا --1 حرش و م م كفل 0 لك

 ااا يس ردح لصاتفلا مك جرشو زيهح قيزالاب تليقلا ىزكاذ ةثاعاما ا

 الرام لعا ىذلاهيدجلا هلوأ ةئاعامتو ناارشع م٠7 ةنس وتلا .ىورهلا رذضلابفورعلا

 ع ىرزملا نبد# نيد, نيدلا سم ا ةيشاح ىثاوطانمو ةثامعستو ىدحا

 حرش و خا نابب |١ هلع ناساللا 00 ىذلا هادا اهلوا' ةئاعاع' و نيثال# هو ثرلث ميج

 دا 0 ةيشاح حاضيالا ل أ هقيقوت نس لوح ودل هادا هلوا مهضعبل هناما

 ( نبا )



 ا/ة سه فلالا لني

 نيتسو نينثا 659 ةنس ةندملاب ىفوتاا ىناج رجلا فيرشلا ذيل" ىزاريشلا مها ربا نب ىلع

 و39 ةنس ىفوتملا ىرورسسلا نابعش نب ئطصم نيدلا ملصم هنت م رش و م- ةئاهنامتو

 قيفوتلاو فاطالاب هدنحأ 3 ىذلا هلل دلا هلوا ملطملا نام دعا_ىعستو ةرشع ةيإ٠ ةئس

 هه[ شو ]8- تاتعيك نادل ءالعناطلسلا ىلا ءادها و معلا فيطالا رع لضافلا عر
 و5 ةن-س ىقوتملا ئيوزقلا كراذيم نب د هاش مكحو ىدمالا دع نب دجا سابعلا ىلا

 00 ىوتملا ىثوطعلا 7-0 كَ رضخح نيدلا ريح م حرشو م ةئاعسل و نيةسو تع

 علاطم هح ور ندو هنار وصت ىلع وهو ىلحلا ىليتملا 0 مها ربا ندم د حرش 1

 مظنو ىروصنملا مهاربا نب دع معّشلل هفلا ناهذالا ررد ضايف هلل دخلا هلوا راكفالا

 ىريشبشلا مهاربا ا مظنو هحرش مث قروذملا إلا هاممو دم ىديس نب نجا دبع

 هتلادلا هلوال وا لاقت حرش انهو اهحرش من ةيئاتوهو ةئاهعسلاو نب رسثع ه؟» ةنس ىفوتملا

 ىنأي ىناغلاؤف حاضيالا ةيشاح هه حاشبا لح تامولعملا رهظهناسنالا قطنم لعج ىذلا

 جاهملا حرش ىف ه4: رارسالاحاضنا ريم ءالنا ىفىنأي ه8 لاصخلاباتك مهف ىلا لاصيإا ]قمع

 لدا ىلع درلا ئزاهربلا حاضبا رط- ىنيرابلا نبال يي نيديلا عف ا وقاخاضبا ين

 نيدلالوصاىف -ناممالارونو نايبلاحاضبا ]قنح ىرعشالا نسحلا ىبال هبي نايغطلاو غيزلا

 حاضبا - ةئامدسجو نيسج ه٠6 ةنس قولا مع .هلا ناب فو رعملا يحن هللا دبع ىبال

 4[ فلاوسلا فحاصم مسرىف فلاوذلا حاضيا ريم قىأي <: ر 8 أيه حرشىف مكملا

 ه4[ فيطللا دبع قفوملا مالكنم فيلا ىأرلاحا اضيا لمح ىرقملا ىدنق عملا نب دمت مامالل

 حاتفمو زومرلا حاضبا 29- ةنس ةرمثع ثالث رمعلا نه هلو هفلا ىدوبللانب نيدلا رتل

 ىفوالا ىلا ىقابقلانب ليلخ نيدحم نيدلا سعثل رمثع ةعبرالا تآارقلاىف هه: ز 59

 د دي م ءاهعلاق دعا وقلاحاضيا ردح همظن هلو ةئامئامثو نيعبراو عسن 855 ةنس

 -: مجزملا لحيف مهملا حاضيا 125- الصا رمثع ةعست ىلع رصتخم ىسراف ىدنقر بلا

 هلوا مصتة+وهو ةئامعبسو نيتسو ثالث ال5* ةنس ىفواملا ىلصوملا مهيرد نبيع ميشلل

 ىرجخسلا ها ربا نبرهاطل ه4 حالفلا ةجحم حاضيا مح خلا مقلا قا ًادنا ىذلا هتلدجلا

 مساديلع قلطينمف بهاذملا حاضبا 12- هيوج نيد لضفلاىبا يضاقال هفلا ةنس ىفوتملا

 حاضيا ل ةئامعبسو ننرمثعو ىدحا ةنس ىفواللا تبْسلا ىرهفلا رع نيدمحمل أ بحاصلا

 ىوتلاصنىبا نب دمتنب دم ه5[ ربداقملا حاضب | ر- ةيكلاملا عورفىف 27 كلاما

 ركبىبا ظفاملا مامالا هي: سقتلملا حاضيا لمح ةئاقسو نيعبراو نينثا 557 ةنسف ايحناكو

 حاضيا زه- ةئامعبراو نيتسؤ ثالث 45* ةنس ىفواملا ىدادغبلا بيطخلا ىلعزب دجا

 هن حالصلاب سادت 5ك نون حاضياإ# يي 0 عورفلاف ريجولاح حرش ود و ريحولا



 8 _باب ا كت

 مملاف ىنأي 2 وهلاف حاضيالا سصتخم زاحيالا ز»- ةئاهلراو نيعبراو تس
 سلا تايلكلا هانعم ىنانوب ظفل وهو © جوغاسبا ردح هي[ مقلانبال زاجالا قف

 قطنلل ةعستلا باوالا نم باب وهو ماعلا ضرعلاو ةصاخلاو لصفلاو عونلاو سنجلاىا

 (رعش) هطبضيف ممضعب لاقو

 مان ديدركح جيوغا_سا ار هلج ماع ض ىع و صاخ وعونو ل صفو سنح

 نوبروفرفباتك مصت# و ريكا سون روف رفك نيرخأتملاو نيمدقتملانم ةعاج هيف فنذو

 مم ونيثاهو نينامثو تس 585 ةنس لوتقملا وسخ سلا ناوع نيد نبدج-ا سابعلاىبال

 انتامزىفإلؤادلا روهثملاو ةنس ىفوتملا ىدادغيلا فسوب نبفيطللادبع نيدلا قوم حشلا

 ٠7٠١ ةنس دودحىف قواملاىرهالا رعنبلضفم نيدلا ريثا لضافلاىلا بوسأملا رصتةل اوه

 اولا 11 ارا ىوفاسا ىعم قطنملانم هراضحشا بحام لع لقشموهتو ةئامعبش
 حورش هلو هتمدقم ساب باتكلا ةيمتوا فرظلاىلع ف ورطلاوا لكلا ةداراو ءرطا عنا

 ةئامعبس ونيتس .76٠ ةنس ىقوتملا ىناكلا نسح نيدلاماح هه حرش ز:- اهنم ىثاوحو

 حرشلا اذهىلعىئثاولانمو لا هدوجوبحاولا هللدلا هلوا لوقلاب رصتخ حرمت وهو

 نبيحل ةيشاحةيشاملا هذهىلءو لا لوقملا لك نسحا هدج-نمل دخلا اهوا ىعدربلا ةيثاح

 حرش ىثاوحنمو لا هاصعام دعب مدل رفغ ىذلا هلل دحلا اهلوا لدارسا نب حوصن

 مع يدلل هنا انا انهيلوا ةمالوهو قاورستلا ةيماحو ىللاتلا نيدلا ىحم ةيشاخ ماسحلا

 .ةلاعامتو نيسنو عبرا 40 ةنس ىفوتملا دج-ا هجرق انالول ةيشاحو خلا تافصلاو تاذلا
 قيرط انل رسب ىنذلا هلل دا اهلوا نييقطلا ضعبل ةيشاحو ىدروبالا لضافلا ةيشاحو

 ىطلملا ىلع نبدمحل ةايخلاعوبذب ماسلا باىعاىفو ىلع ريم ناطاسال اهفلا لا باستكالا

 ١ حورش نموهيلع ًارقنيح رايدنفسانبكيبرضخل هفلا للا ناسذالا قطنا ئذلا هللدجلا هلوا

 5*8 ةنس ىنوتملا ئزانفلا ةزج نب دمت نيدلا سعت ةمالعلا لضافلا حرش ر*»- جب وعاسإا

 هرخآىف ركذ حلا مهللا كل ادج- هلوا فيطلجوز# قيقد حشو هو ةئامنامثو نيثالثو عبرا

 لصافلا ةي_شاح اهفطلاو اهقدا اضبا ىئاوخ حرششلا اذهىلعو ذحاو موف هررح هلا

 تاقيلعت ةيشاملا هذه ىلعو لا مهللا كال ادج- اهلؤا ضخ نيدحع نيدج-ا ل وش ريهشلا

 باهولا دبع نيركي ىبال ةيرانفلا اوفلا لح ىف ةينسلا دئارفلا اهنهو شماوهلاىف دحوت

 حرش ىلع ىثاوطانمو لا مالقالا هتكاحامعدبازا هلوا ةنورسسلاك اج وزمب هلعج ىلملا

 نير ئذلاهّلب دا اهلوا ةيناهربلاا وفلاب ةاعمملا نيدلا لاك نب نيدلاناهرب ةيشاح ىرانفلا

 نيدلاريخ ه5[ حرش زح حورشلانمو اهلبةامىلا ةيسنلاب ةلهس ةيشاحىهو لا ناهذالا

 تاهش ميشا 7 حشو رم- لا اندعسي نماي كدمح هلوا:لوقلاب حرش وهو ىبلتتاا

 قئاقحاروص ىدبا ىذلا هلل دلاهلوا جو زم حرشوهو ىدالاب ريهشلا دن. دج-ا: نيدلا

 نيدلارون فيرسشلا )0 حرش و 2- هريعىلا ةبسنلاب طوسم حرشوهو خلا اراكبا ابرع

 ( ىلع )



 0 مه فلالا 12-

 قلطيو برعلالئابق نيب ةددشلالاوهالاو ةيظعلا عئاقولا نع هيف ثحي لعوهو :# برعلا

 امرف لعجينا ىنأب روكذملا رعلاو لالا ةداراؤ لحلا ركذ قيرط ىلع هذه داريف مايالا

 وبا هيففنصو كلذ ةباثع سيل وهام ركذ هناعم ريملاوبا هرك ذل ناو يراوتلا عورفن»

 ريبكلا يف زك ذ !نيغصوو اريك نيثاهو ةرمدع 4١٠١ نس قوزملا ىرصصبلا نشلا نرممت دش

 ىفوالا ىنامصالا نيسح نب ىلع جرفلاوباو امون نيعيسو ةسج ريغصلاىفو مون ىتئامو افلا

 ىربكلا ةيآآلا زيف مون ةثامعبسو افلا لعجو هيلع داز ةئاقلثو نيسهلو تس مه ةنس

 هنا ١ ةنس ىفوتملا ىطورسلا ركيىلا نين رادبع نيدلا لال بي[ ارسسالا ةصق حرش

 د فاصتتالا راثبا رح ىنأي 4 ةياغلا حرشف ةيآآلا رؤح ةئامعستو ةرمشثع ىدحا

 نينو عبر را 584 ةنس ىوتملا ىزودلا نب طيسب فورعملا لغوارق نب فسوب رفظلاى ال

 كاع مومن ,انال٠ 5 ةئح قوتملا قارعلا ىللغ نب عركلادبع نيلا# مشللو ةئاقحو

 امضنا ىتأي ه4 را'آلا ىناعف لاجر ىف راثا رِمَخ مملاىف ىنأي 4 راتحلا لح راثا رم

 ةغالبلازءعثحارهنم هنا ىنالو ريسفنلا ٍلع عورفنم هركذ -5 بانطالاو زاجيالا مع وف

 هنافتاق ىط ويلا هدر وااه يس 00 هناآلا ريسفتلا مع عورف ند اعرف هله هح والف

 دم ني دج ان ما زاح#اىبال ©: نآرقلا زاعاىف ناهربلا زاجا رقتمح اذع عاونالا نم

 كف 3 كل 0 طيملا هيف 20 00 هطخ ناو 0 3 كيلا

 لح ىعبللا هياتك ةحباسد قبر 0 قالا ةرغع نما رك ١ لع 2 و

 ثالث هه ةنس ندي ةدلل ف ع عرف ه رخآى ا لاق دوجوم ىذئثءع تاق تئارغلا

 ا ا ,ء ندمت نبد !!لا فيرصتلا ةرور ضل فن رعتلا زاحا مح ةئامسج ونيسج و

 | زارتحأالا ىف: لاقملا زا ع ةئاقسو نيعبسو نينثا 5/9 ةنس ىفوتملا ىوتتلا كلام نبا
 نينامثو نام 7/8 ةةس ىفوتملا ىطملاا د نب احرس نيدلا نيز مشلل ؛ هيأ لالضلا نه

 0000 نيميركلادبع مامالا جشلل هي زاخلا راطخاىف زاحجالا ردح ةئامعبسو

 ه7 ثيدحلا ىفزاحالا رظف- زا ا ىلا هرفسىف هفاءءةئاقع .نيرمشع وثالث <« ةنس ىفوتملا

 ند 0 مداه ةنادس ىفوملا- طل نئاب+فاورقملا ىر وتندلا دع نب دجنا ركب ىتا مامالل
 دجعانبف سوي نيدلا لاح م: بطلايف زاحجالا ا: هن. ىلكلا عفاوج هيف عج ةئائلث و
 4[ عبسلا تآ ارقلا ىف زاحالا رقط- ةئامعبسو ني..خو طا 7مل نس ىفوأملا ىطانرغلا

 ةئامسهحو نيعبراو ىدحا ه١ ةنس ىفوتملا طابخلا طبس ريهشلا ىلع نب هللادبع دهتىبال

 نس ةن-س ىقوتملا ىربعلا رع نب مهاربا نيدلا ناكر 6-2 نق زاغلالا ف زاحالا

 نب ىك دم ىبال -: هخوسنمو نآرقلا حنان ىف زاجالا نت- ةئامعبسو نيثالثو نينثا

 ةئاهمعراو نيثالثو عبي عافتافب نع كن قو ّ طرقلا ىسقلا رم نا شوج بلاط ىنا

 ةن-س ىفوالا ىناهفضالادجتا نب هللادبع دمي ىبا نابالا نبال ع ضئارفلاف زاحنالا ع



 4 تاب انف

 نين رلادبع نا هللا دبع يعل 4 امهريغ وةعفرانناوىوونالةعقاولا ماهوالا ع نيّامو

 ميمو تادلحتىف اطوسم ةلعح ةئايعبسو نيد_سو عسل 8 ةهنسقوتأملا ىىفاشلا ليقع

 ىطاسقال 4: ةعبرالا بهاذملاىلع جايتحالاىدل اهب هعافتنالال حاطلاو كسانلا ةيها ]وح

 ب رافثالا و ىراربلاب ءادتقالا لع 9 ةمركملاةكم ليزت ىركي رايدلا دن نيسح ةمالعلا

 نمالا اهفرعيال َةيفْحلِب ةرهاظ ةلالد هيلع ةلالد ريغ نه ةنكمالا لاوحا هن فرعت لع وهو

 ةيصوصخم ةئار ةغقب لكل ذا بك اوكلا ةَتماَسمو بارتلا ةحتارب لالدتسالاك هيف بردت

 تالظىف اه اًودتهتل موهتلا ركل لعج ىذلاوه وىلاعتدتلا لاقاك هب ىدتب تعم بك وك لكلو

 ارهأم مولعلا راسو دّيلب وهنم ضعب نوكيدق ليقو نيب ميظع رعلا اذه عفنو رحلاو بلا

 حال_صا اذه سرفلاو لئالاىف يبَملانم عونلا اذه لص دقو هسكع نكعاك نفلا اًذهىف

 مي ءادتالاو فقولاىف ءادتهالا ريح ةسارفلا لع عورفنم عرف وهو ةداعسلا حاتفم يفام

 ماتعالا ههه ةئامعبش و نيثالثو نينثا 9*7 ةنسىفو تملا ىربءلا رعنب مهربانيدلاناهرب مشلل

 ىننملا ىتلحلا رينمزب رولاديعنب مركلادبع نندلابطق ظفاحلل هيأ ماملالا باتك ضي

 ١ منافلا ىها ف- هيأ ةيادهلا ىدها ري هئا_ىعبسو نيثالثو سجل ا/ل*ه هنس ىوتلا

 078 هند ىؤأملا ىذا قشمذلا دهف ني ناتسنء دو# ءانثلاىبال هيي[ حادملا ىتساف

 ' لاودازكع ؛سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاحدمف هدباصق هيف عجب ةئاهعبسو نيرشعو سجخ

 ىبأ نيدلا قتو د قوتملا ىلنحا تبحر 0 نحل 6 رقلاىا نيدلان يزل ع رو: قلا

 ه تاهتثملا تاب ًالاع و ةئامئامثو نيرشعو عست 889 ةنس ىفواللا ىفاشلا ىصحلاد# نركب

 رخآىفو امدقم عضومىف ىأي ناب ةفلتخم لضاوفاو ىث روصو ةدحاولا ةّصقلا زارباك

 ىرخافرحبو فرد“ وا اعمجو اردنمو ادرفموا اود عضوءىفو ةدانزب عضومىفو ارخؤم
 هيف فزص نه لواو ريسقتلا ع عورفنم وهو تافالةخالا نم كتااَذ ريغ ىل ان وممو اغدموا

 0 02 لا ةرذو ناقل هءاشتم هيحوتىف ناهربلاو ىواخلا همظنو ىناسكلا |

 فاطقو عيملانم نسحا ليوآتلا كالمو ىناثملا هباشتمنع ىناعملا فشكو هنم نس>ا وهو

 ىلا لوصالاىف عما ولا ع حرش ىف َ ى تاكا تان آلا رارشالا كا راهزالا

 ةثاعس وتس 5٠5 ةنسىوتملا ىزارلارع ند# ندلارذف مامالل -] تانيبلا تاي آل اري - محا ىف

 ىوتملا ىسنع نب ديلا دبع رلكتملا ىهاش د اهصخنو باودا ةرشع ىلع ىلا ةريغصل | ريغ ئه و

 تانآ عج ةيحد نأ رعنب د#مامالا د تانيملاتانالا 8006 ةئاعس ونيمج و نيتا565ةئرس

 ندلا باهش ظفاعلل هي تارا قراوذللتارينلا تاي آلا ليد- هيي[ ريبكلا مسوثل ريبعتلا

 تان الا كح اا ونيسج وزنا /م6'؟ ةئس و ونخا ىنالةدعلا 7-1 ن ىلءندجا لضفلاى 1

 قشعدلا ىلع نبق اتوب نت دع 2 -] ةرخ لاو ايثدلال ها ديس جارعمىف ةرهابلا ةئظعلا

 عفر ىذلا هلل دجحلا هلوا ةثاهعسلاو نيعنراو نينثا ةريد؟ 8-5 قوتملا ةرهاقلا ليز ىاطاصلا

 | | مايالع 8 قئافلا لضفلا هاهم و اهقللاف ءايشاب رفظمت اباب رعد عبس ىلع بتر
 2 2 1 فل نا ا

 ( برعلا )



 و 5 3 ١ 17“ : د اولا
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 الما م فلالا -

 جرطشلا بعل ىف للا هب بورسذملاىلوصلا يحننب دمحم هي ,هراعشاو سايعل 1 رابخاىف

 ريداقملاو نازوالالع 8 هدهاشو هارام هبف بتك ةئاثلثو نيثالثو سج مه دنس وتلا
 ةلوطمبتك هل فنصدقلو 6 كلذ ريغو لطرااو ةيقوالاو مهردلا نم بطلا لع عمعتسملا

 تلا بطلا ع عورفنه هلعجدقو ةداعسلا حاتفمىفام ىهتنا اهولو اع اهفرعي ةرصتعو

 لامس ناكولف بالا ىف ةلوطملا بتكلا باوبانم بابنه نه من ةلوطملا تمكلا دهان ىرذك

 لاك الاو نازوالا ري هنم ديزاولب عرف فلا هل ناكل بطلا معىلع اءرفتم الع كلذ

 ةئامام ونيسجو عبرا 78656 ةنس قوتملا ىزيرقملا ىلع نيدج-ا نبدلا قث 2 ههه ةيعرشلا

 24 قاجرلا طسوا 1:- ةنس ىفوتملاى وتلا دم نبنيدلا رصنل 4 ىتالثلا نازوا رم
 ةئامعبراو نيرمشعو نامث 558 ةنس ىفوتملا انيسز. هللادبع نيسح ىلعىبا ني را ممثلا

 نئاب فورعملا ىلوصالا د2 نيىلع نبدج-ا باهشال هيأ هقفلا لوصاىف ط_سوالا قط

 مشل وتلاىف طسوالا 1:- ةئامسجو ةرشع ناع' ه8١ ةنس ىفوتملا عفاشلا ناهربلا

 نيّتامونيهستو ىدحا 59١ ةنس ىفوتملا ىوحتلا بلعثلاب فورعملا يح نبدج-ا سابعلاىا

 َنّساَمو نيريثعو ىدحا 75١ ةنس ىفوتملا شفخالاب فورءملا ةدعسم نيديعس ن سلاىبالو

 رذالانب مهاربا نب دع ركبىبا مامالل يي فالتخالاو عا_الاو ننسلاىفبطسوال ريم

 سه وح ىف ريبك باتك وهو ةئاكلثو ةرشثع نام 514 ةنس ىوتملا ىعفاشلا ىرواسينلا

 دج ن.ىلع نسااىبا مامالل متي حراتلاىف طسوالا ر:- دوحولا زبزع ادلحم ةرمثع

 نامزلا را_بخا هءاتكنم هصخلو ةئالثو نيعبراو تس 4 ةنس ىقوتملا خرؤملا ىدوعسملا

 ىنواللا ىعفاشلا مث ىفنللا ئزورملا ىناعمسلا دم نب روصنم رفلملاى ا مامالل و طسوالا رم

 ندلاريصنل رمصت# ىسراف: فارشثالا فاصوا ريت ةئامعبراو نينامثو عسل 489 ةنس

 ' قالخالا فيلأت دعب هسشك ةئاقسو نيعيسو نينثا 817 ةنس ىقواملا ىنوطلا نسللا نيد

 ١ ثاحالاو ليلدلا مذا ع مهدعاوقو مه ريس و كواسلال ها قالخا هيف نيبو ىئرصانتلا

 ةنس ىفوتملا ىننملا ىلملا ةنكشلا ندع نيدمم نيدلاب ل هه ثالثلاب ةقلطملا هب لحب اهف

 فاكلا ىف ىتأيعورفلاق هت زكلا مظن ىلع سحر محد وا م- ةئاعاأو ةسثع سجل م6

 ةفرعم لإ تالاكدلا حد وا رح هركذ قيس ه7 كلام نبا ةيفلاىلا كلاسملا ححضوا 5

 4 ةيادهلا صخوا ف ءاتناىف ىنأي نادلبلاوقتىلع بتم وهو كاامملاو نادلبلا

 ىلا ىرواشسلا محفلاى د1 نيد ركب ىبا مشل هي[ ةيفنحلا عورفلاف محذوالا زم

 0 ادع نيدجا نيدلا قل ميسا د تلد ءانللا ةيداتل تا 1 قفوا] اهو هحس قولا

 --1 ةيفاكلا ا حرشىف ةفاولا ٠ قواك 0-10 2 اعامكو نيعيسو نيد 8 11 ا قولا م

 0 ىل ١ نيد نيدلا نع مح شلل هق نا_كنلاب ىىراىقق باسالا ىلوا يَ فاكلاىف ا

 هه 0 ةرذع عستل مأزق 3 قوتملا ةعادج ناب فورعملا يعل 0 2

 6-0 5 ا ىروباسللا ىريشقلا جاج نب مم جاخملاىبا ظفاخحا :ماهالل



 )باب يح 02

 هك ىهنلا ىلوا تايفو ىف ىبنملاو دا والا 1ع ىلأي ه4 هدا حرشىف قينالا 1

 ةئاعامو نيعبسو عبرا 8074 ةنس ىقوتملا قشمدلا ىنيسحلا دج-انب ةزج نيدلا نع فد رمثال

 2 « لئاوالا رع © ا

 001 او ةعوض ومو ضدنلا) نما را توا ودا ماقولا لئاوا هلم فرغت زعوهو
 قط ادق و تاموضو ملا تتكىف روك ذه سيل هنكل تارضاخلاو يراونل لاربع عورفن» م

 دبع نب نس>لالهىبال لئاوالا باع 0 ةريثكبتك هيفو هيلا رخاوالا ثحابم نب رخأتملا ضعب

 ةرصتخم ةلاسر وه وهيف فص نم لواوه وةئاثلثو نيعسل و سجن ”ةه ةنسق وتملا ىركسعلا هللا

 لئاسولا نساحم و رجح نبال لئالدلاةماقا اهنمو ىط ويسلا نيدلا لالخ لئاسولاب ىمسملا هصخخم و

 اضيا ةزوجرا لئاسولاو نيكهةود نبال لاما راهزاو هدد ىلعل لئاوالا ةرضاحمو ىليشلل

 0 انرللكا تاتكو ىدعارا عتاقلا ا ندمح لئاوالا تاتكو قاريطلا لئاوالا تاتكو

 مامالا شال هييإ نيدلالوصاىف ةلدالا لئاوا يؤ ىناربطلل لئاوالا باتكو ايرادبيطخ |

 حرمشلا و ةئاقلثو ةرمثععست «19 ةنسيف وذملا هلزتعملا عيش ىبعكلا ىلا دج نهللا دبع مسماقل ا ىلا

 1٠5 ةئس ىفوتملا ىتاهيصالا كروف نب نسللا نيد ركبىبا ذاتسالا ءالما ةلدالا لئاواىلع
 مه بايسالا قد وار:- ةدوهعملاح وسشلاك ال ءالمالا ةقيرط ىلع لئاسم اذهوةئاه#راو تس

 ىبانب نجزلادبع نيدلا لالش ةلاسسر جوع ربخ ىف حجوالا قيد- ةعاج ندع يشل ٠

 بتكلا ن0 اكسنلا عاجوا رهط- ةئابعسلو ةريثع ىدحا 91١ ةئس ىقوالا ىطويسلا ركب |
 لف و رع اع هناثلاوو انهن "ضرغام كا وهو طارقمل 4[ مش رقع نال

 3 ةروثأملا ةيعدالاو ةروهشلا داروالالع 3 5

 تاثر[ اقرأ كنددع راسو لاو متلو ايي طر م ع ل
 ةيعدالا كلت ةفرعم هنم ضرغعلاو ةيعرمشلا مولغلا ىف ةنيبم ةيدابمو امهطاارسشو امهّت ارق

 رياوبا هركذةيودلاو ةيئيدلا كاوفلاىلا امهلامعتساب لائيل روكذملا هجولا ىلع .داروالاو

 ةفنصملا بتدكلا نمو هعورفنم هانلعج 2 م للعلا اذه دادّقسا ناكاملو لاقو

 مثلا هيأ ةئابللا داروالا 1:- ىرزدلل نيصملا نصملاو ىوونال راكذالا باتك هيف

 هنا هنعلقن ةئامعبسو نيعستو ىدحا الو١ ةنس ىفوتملا ىدنب_ثقنلا د نيدمت نيدلاءاهب

 ضعب اهحرش مث اسرد اسرد هنم اهاقلتف ايؤرااىف مو هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر اهلع

 اكرر هن داكشم قف داق ةزج وهو كب كن سح نم لدر فئنضصو رارسآلا ينم هاععو هعابا

 م84 ةنس قوتملا ىفالا دع نيد نيدلانءز ع 4 ةينيزلا داروالا 39- ف ورا ىلع

 ندلاءالع ىلوملا حرش اهنه حورسش اهلو تاره ثالث 0 اهل وا ةئامتامتو نئثالثو نا
 دار والا ريونت هاعمو قيئزالا نيدلا ٌبطقنبد# لضافلا مش ١ حرمشو ىراصحعج وقلا ىلع

 نيد نبدلا يح دهازلا شل اهعج هيي[ ةعبسلاداروالا ]يم خلا اذهلانا ادهىذلا هللَد#لا هلوا

 قاروالا تح ىنادهملا نيدلا باهش نبىلع ديلا عشا هت ةيددقلا دار والا اح ةماسا

 (ىف) 0



 اذه هق فلالا

 نيدلاءالعا بقانمىف ىناثلا ىلولاو ةيالولا فيرعتىف لوالا ماسقا ”ةعب را ىلع هلعج ىراخلا

 نينامثو سج ا/86 نس غرفو هتاماركىف عبارلا نيدلاءام بقانمىف ثلاثلا ,متسلسىف راطعلا

 قالخا ةجرتى نيفراعلا سنا ٌريا> رودنه ىو 0: نيذباعلا سينا ريت ةئامعبس و

 6 نيفراعلا سنا ري ىهزع ىلوهلل وهو هركذ قيس قاملالاب ن ىلا < نيدناعلا

 رسشعىنثاىلع ىسراف 2: نيفراعلا سنا لمَ ةيحافلا ةلودلا ىف ءالعلا وم دج-انء هللاركشل

 ه3 قاشعلا سنا :- اا ىلع ريزولا ساقلاب ىنارقطاا رفعج ريم الل ةيكرتلاب هتجس رت و ابان

 د17 لع متفلاىبال هفلا فرسشلاب بقلملا ىمارلا دن نسل ىسرأف
 ةئامامثو نيس ثعو تس 8375 ةنس لاوشنم غرفو هلاضعاو بوبحلا فاص واىف اهلكاباب مشع

 نيعبس وثالث ملا/* دنس ىفوتملا راونالامساق ديسال م وظنم ىسراذ < نيقشاعلا سدنا ريض

 هه دي>ولا سيلجو ديرفلا سنا ريم © نيكءارلا ءاللعلا سنا رفح ةئاعامتو

 ن.دلح ىف كيقم باتكوه و ةنس قولا يابدلا 1ك علا دعس نب دج باهشال تا سضا#لاىق

 ةديصق © بلقلا سنا لكيت ىرقملا ىرامملا ركبىبا مامالا ميشلا هه ارقلا سينا زقتح

 بولقلا سينا 28- اب نوثالثو عبراو ةئام ىهو ىدادغبلا ىلوضفل ةينيش ةيسراف

 فلاو نامث ٠٠١8 ةنس ىفوالا ىرتفدلا لاعب فورعءملا دجانب ىنطصما ع اكنالاىف

 دمت نب دجلانء ليعام“ال راكذالاو تاوعدلاىف 2: بولطملا ةئانو بولقلا سنا رفح

 بتتكلاىفامو ىوونال راكذالاف صخل هامدن٠ بيخال ىذلاهللد+لا هلوا ىلودرالا ىردبلا

 ىصقالا رمسلاىف غرفو ىمرادلاو ىنسلانباو ةعبرالا ننسلاو نيحيحصتلا نعي ةيناقلا ةروهشملا
 ديعل مصت# ىرت حي راتلاف 2 نيماسملا سنا رح ةئامعبدو نيتسو ثالث الث ةنس

 ةعبراىلع بترو هلاجرو هرابخاىف عج سردملا ىونردالا ريخلاب ريه_ثلا نيسلا نبا نجحرلا

 ا 2 ندهراملو هيف فص نم لوا وهو فلاو نيعبرا سجل 1 هك عرفو الصف رسشع

 جعراتو ترغملا رابخا قف :سانطرقلا ضورو برطملا سدئالا زييكح ةريع مورلا دالي نع ذل

 لبق رفظملازب نامع ديهسوبال هفلا عرزىلا نبرمع نب دج-انب دم نب ىلعل - ساف ةنيدم
 رافصلان بف سو: نب ىلعنيدلا لال مهيأ كواملا سنار ةئامعبسو نيريثعتس ا/ل؟1 ةئس

 نب نجراد.عل. هع كولملا سانا رك ةئافشو ني .سجو نام 508 ةنس قوتملا قيدراملا

 سانا ر- ةئامعستو نينامنو ثالث هم“ ةنسن ىفوتملا هفنكب ىتفملا ئشوق اياب ريهشل ئطصم

 نيعيسو ثالث الال* ةنس قوتملا ىذزالا قشمدلا نجرلا دبع نب سضان 5 نيعطقنملا

0 

 هءامعت لع هردألا هلوا ابانستع لع دلح ىناتسلكملا نسا دوك دوش كا
 سجخ و8٠ ةنس ىقوتملا ىلازغلادغ نبد# دماحىبا مامالا © ةدحولاىف سنالا ح خلا

 ىنابيشلا ىلصوملا هللادبع نب د2 ركبىبا مامالا مميشلل ةيتملا ةسينالا رفح ةئامسجو

 00 3 م

 ةواذعا سياج و ةدحولا سدنا م تادا تق ريبك باتك وهو هداتكشساو

 ١ دس تعط م مصملاج 3١ هع رسح هنمل دح رتستا ع سس م



 "١  2باب 1

 ىثوبلا دجا نب ىلع نيدلا رونل راونالا حرشو راكد ىف. نقلت وردا ندا ه2

 قولا يملا نير 2ع م كود ممثلا د ردا رةئاعامو نيسجو م 5 قوتلا ىفاثلا

 هه ر 5 2 ر اونالا ] و راونالا راوناد اعمارنا ور :ةناعاع ”ونيئامو 0 مال ةئس

 كل 05 52 قولا ىذا ريشلا ىلقلا رصنلاىنانب نام زور دج ىبا 2 فوصتلااىف

 نيدلاىح 6 ةلاسر ه4 رارسالا ن٠ ةولكلابحاص ىلع 8 اهف راونالا ]وح ةئاتسو

 لقعلا بهاوا دحلا هلوأآ ةثتاعس و ةرستع عيش د17 ةهنس قوتملا ىاطلا ىنويعو ىلءن لنه

 د مامالا معشلل ق7 نآرقلا ريسفتىف راوتالا زيم- ىتأي. 22: راقلا حرشلراونالا 1- لا

 راونا يح ةئاثلثو نيعبراو ىدحا 41 هنس ىفوملا ىوعلا مسقملانءاب فورعملا نسحنبا

 ح رشم ةئاهاموةرسشثعتس 815 ةنس ىفوتملا ةعاجج نب ركبىبا نيد نيدلا زعل هير بطلا ىف

 نب هللا ديع دز ىبا مامالا ىذاقلل كك هقفلا لوصاقى راونا مح اريغصو اريك نيحر 0

 ىدذلا رتادجا هلوا رم وهو ةئامعر او نبت و 26 2 قو" ا قنا ى د وبدل | ند

 د2 نب نجر رلاد_ع تاكربلا ىلا مامالل] ع هب رعلا ىف راونا . ا نيم وم هل رند ىلعا

 ىىسلا دج | نب 0 د راونا 0 ةئامسجو نيهدس و عج هاا 8 قوتملا ىراقاا

 4, راونا زن- ,يتاياكح و دش مشو هش مالكديف عجب ةئامعبساو نيس ا/٠6 ةنسىفوتللا

 ليعام#] نيدلاردب مامالل < راونا ريح ىد_قرعسلا هللادبعنب ركبىبلا دهازلا مامالل

 راونالا ن- يملا ىف ىتأي كلملا نع ريمالل ةكانملاو ةحافلا باتكوهو 2: عاجلا عاونا ري

 نونلا مضو ةروهلا محفب -هي[اقيط ولونا2- اضيا يملا ىف ىتأي -ه4 ىلملا راصتخاىفىلعالا |

 ناهربلا اهانعم ةينانون ظافلا اقيطق رونالاشو 6 رونا لايف ءار ماللالدمتدقو ماللاو

 نينح لمت مث هيهاعمو سلاط وطمرأ نضال مكملا هيف فنص قطنملا باولا نم باب وهو

 حسو ىبرعلا ىلا قاح“ا لقن ىتم لقنو لكلا نيئح نب قا“ لقنو ىنابرسسلا ىلا هضعب

 ىزورملا يحىبالو ىودلا يحو دجوبملو اضيا رد:كسالا حرشو اماتاح رمش سويطسمان

 هي[ اقيطونا ردح ىدنكلاو ىبارافلا هحرشواضياىتم هحرشوهبف مالكىتم هيلع هأرقىذلا

 مالكلاو اضيا ىدعن. يم هلقنو ىبرعلاىلا ىتايرمسلا نم سشبوبا هلقن اضيا وطسرال رعشلاىا

 فيطللادبع مشل يآ ر ةرالاب رانا وح ئدتكلا هرضتخاو ىسيدورفالا ردنكسالل هيلع
 0ع

 ايطالا سدنا 5 لزانم ةتس ىلع ةيسراف ةلاسر ىهو ىناكلا ىدجالا نمؤملا دبع نا

 نا ل هلا سمع 8 هغلا روصنم نيدلا ثايع : ةذمالا: نم 45 زاريشلا نيدلا قتل - بطلاىف

 جارسو نيئاللا سدنأ 0 تارا لع 0 لوشم عضوا نسح انك وهو ناَح ناك

 70 راو ه0 هش وامل ضادلا يلا نسا ىلا ندج-ا صن ىبايشلا هي نيراسلا

 ىلا ىلاحا مع ريهشلا 0 هيأ سينعلاف سلللا سنا ا:- ةئامسجو

 نب نيسللا نيدلا فرعشل 2: نسللا سينا رطح ةئاقمو ىدحا <01 .ةنس ىفوتملا ىوختلا

 تاونا ىلع ةهمرو ةراعما ناود هذ مج ةئاهعبسو نيا 05 ةئمس دلو قانلا ناواس
 م . .٠ - - اي (تذك< أ - -

 ( سينا )
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 ايار راع سضصتخع ب عم رلا راو 0 هيصوو 19 ةرسشع . ىلع وو
 قولا ىخ ةاكلا ناع 1س ندع نيدلاى 72 ا ع داما م 0 20 ةداعسلار' ولا 0

 ىنأي م87 تانيبلا تاب الارشيف تسال ]ضم ةئامامتو نيعبسو عست ماله ةنس

 ىدووعلا دجحنب ىلع نيدلا رون مشل هي ةينعلا ةاكسالا ةبوجا.ىف ةينسلا راونالا 12-
 ىلإ مذلا نم تدر ةلكشإ ةبام ىو ةئايعستو ةردع ىردإ ل١ هسا وللا ىنالا

 ىلع هتلادج دعب اما .هلوا باجحاذ ةئامعست و عيضه .ال ةنس ىنإلا ريم نيدجانيدجت هتلادبع

 ةجسرتف نيقشاعلا راونا ريم فاكلا ؤىنأي -غ) هليلك ةدرتق ىليمسلا راونا ا لا هنالآ

 ده ءارهالا رارسا ا اع راونا ]:- ملا ىف ىت أي 4 ناهزلا 0

 0 ىذلا هيدا هلوا سصت# ىسردالا زيزعلادبعنيد# رفعجىبا نيدلا لاج في رشال

 | هئاقسو نبسثعو ثالث 558 ةن_س ليلخ نب دح لماكلا كللل هفلا هلا. ركذ خلا هاعباام

 1 ,«ثلا دج-ا نب باهولا دنع ميت 5 ةيدونعلا كا ةفرعمىف ةيسدقلا راونالا لح

 بر ارح هلوا ةعاحو 00 كك و ةمدقم ىلع بتر ةئايعسل و نيتس 666 ةكك قولا

 ههظن ىوسربلا قطصم جالا نب يحل موظنم ىرت 4: بواقلا راونا لت- ا نيملاعلا

 ةئاعامثو نيعستو نام م94 ةنس ةرخآالا ىداج ىف غرفو تيبلا .لهاو نيدشارلا ءافاخلاىف

 هند هلو ىرحالاك فاورط لع تنحى 4 تاملكلا راهزاو تاغالا راونا رم

 ب[ ةعي_بلا حافصلا تادرفم نيب ملا ىف ةعللا راونا ر- خلا ناسنالا قلخ ىذلاا

 ريخ حدمىف ةيضملا راونالا ل- حاصلا ةاكثم ىف ىنأي ه4 ثيدحلا ف ةاكشملا زاونا ع

 رارسا طسب ىف ةكبتملا راونالا ردع ةدربلا ةديصق حورشنم فادقلا.ىف ىتأب 8, ةيربلا

 مثلا ةلاسر [ ةحئافلا ىناعم ةحخاولا راونالا د اضرا فاقلاف ىنأي ه4 ةحرفنملا

 ىبال رات#لاىنلا دلومىف راكفالاو رورسلا حاتفمو راونالا يح ىريدلا زب زعلادرع مآمالا

 ىلا ل و ا ديقم عماج باتكوهو ةنس ىفوتملا 0 هللاددع نيدج-ا نسما

 راوئالا ريت ءازجا ةعبس اهلعجو لوالا عير رهشيف أرقتل اهععج لا هريح حور قلخ

 ىنواملا ىنالقسعلا رعح نب ىلع نيدج-ا لضفلاىلا نيدلاباهش ظفاعلل 5 راتلا صئاصخ

 ةنسلا حم مامالل ه5[ راتخلا ىنلا لئاعتىف راونالا زيذح ةئاءامثو نيسهو نينثا 869 ةنس

 لهل راوالا - ةئامسكو ةرثع تس ه١ هنس قولا ىوغبلا دوعسمنب نيدح

 ىعفالا ىليدرالا مهاربإ نب فسوب نيداالاجج مامالا 2 ىفاشلا هقفىف 4: رارالا

 ىولبلا هب ميم هيف عج لوادتم ربتعم بانك وهو ةثايعيس و نيعستو عست ا/99 ةئس قوتملا

 هلا ركذ خلا ىصخلا ديلا درجلا هللد#لا هلوا تاربتعملاف ةروك ذملا ريغلا ةمهملا لئاسملا نم

 بابللا حرشو ةضورلاو ىبفارال ريغصلاو ريبكلا ةعبسسلا بةكلا ىلع رثكالا ىلع :دقعا

 دعسا نيد ندلا لالح ةمالعلا ةقيلعت اهنم تاقيلعت هيلعو ررىلاو ىواملاو ةقيلعتلاو

 نيىلع نيدلارون ميشا ةقيلعتو ةئامعستو عبس ه7 ةنس ىفولملا ىفاشلا ىناودلا قبدصلا
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 ٠١5 ةنس ىقوتملا غلا دبع نب ده ىلوملا هه ةةيلعت و[ 2- فارعالا ةروسىلع ىهو فااو

 نيمادم لصافلا ع ةقلعتو# 5-5

 ع

 22 ن2 دك ةرهللا فصنملا عااإو نيدلتاو تنس

 ت52 ١ هد لدو فلاو ناسسع ١١26 هن قودملا ىناورثلا نندلاردص نان ريهشلا

 ًادوهلوش امام ىواضبلا ةرايع دروا تاتنكلا كلذ لا ىلاعت هلو5ىلاىهو فلاو نثالثو

 ا 1 ندا 6-12 حرش ىذدلا هللدجلا 0 وهو 0 ةيمال 0 5 ىدفصلا 4

 فلاو نيثل5 و عسسل 1١٠١ *89 1 فو , العلا هللا كر ١ هقيلعل 2

 ىل_ضاقلا د 4 طلعت ذر ام ِ أنلا 0 1ع 8-3 ىثنار كنا ن2 لضافلا ل هقيلعت و 1 2

 ماعنالاةروسىلا ََى هوذن سف ودملاةمر ىلا 200 ل 5 ىلا ىر املا نأ اثدا ريمان ريش هلا ريعا د

 فلاو يعي راو 7 ٠١ 2 2 _ء قوتلا املا من ومعمل و ىلضافلا - كك لعن وإ تس |

 دااهلوا ز راقلالاو 3 1| لييس ىلع اد زاحبالا قدا ط ىلع اخ 5 رود رخاىلاىهو |

 لوداع ار وهشملا لصافلا ع ةقيلعلو م ّح انيلهادلاىل رع نيملاعلا هلرطقب ىللضف ىذلا كلل أ

 | هدبع ىلع لزتئا ىدلا هلل دا اهوا نوارهزلا ىلع ىهو فارشلا ىزاريشلا ي# نبا ّ

 لي دعتلا حايصم اهاعمو دئءامعسل و نيعيراو سج ع6 0 تحرىفا + ع عرف ملا ب انكلا

 هنس ىقوتملا ىراصتالا هللاحوز نيدج-ا ىلوملا -2 ةةيلعتو ريح ليازتلا راونا فشكى

 فسوب نب دم مامالا ريشا فنصو ةئاهعسو نيعبيسو ىدحا ةالا .هةنس قوتملا ىلحلا

 هلل دحلا هلوا فا_ثكلا بحاص ىواضيللا هيف عام ربع فاحتالا هان اريصتخم ىباشلا

 | دج هللا هلوا با تكف 0 جرخ ىوالملا فؤرلا دبع جدلا 1طاباوصال ىداهلا

 ىواضببلا ثيداحا ب رب ىواعسلا معفلا ةاعسو لا بتاتكلا لها مادخ نم ىلعج نا

 ةئامعست وثالث 50 قولا ىسدقلا في مة ىلا نبد# نبدي نب دلا لآك هيلع قذع نع

| 

 | كلود لا ردك دكاعافو ناعيشو عسل 81/9 ةنس ىفوتملا ىنالا اغِب واطق نب مساق مجتلاو |

0 
-ِ | 

 0201 ىتوتملا ناجح ركلا د نب ىلع فارثلا يحل ةمالعلاو نوعح را مه ىلاعتو هاوس |

 ا ريسفت و فاشكلا عم هيلع تاقيلعتلا ندو هطبيس ع ها ىواحسلا' ور 5 8 ةئاعام و 2 سدع كىس

 0 قوالاىسدقلا فاعالا ىبانءاب ريهشلا ع ندي نيدلا عذر قعد ل دق اعل .دوعسلاىبا

 لا بات لاهدبع ىلع لزتا ىذلا هلل دا هلوا متع مكررا ىف هو لاو نب دعو 0 ١٠١ عرج

 ا رسصتخ و ىفملا دعسا ىلوماىلا اهلسراو ا 2 ماعذ الا رخ ل ةوهدلا دنع هسردىف اهقلع

 لو ورعقلا 0 ةيلم كلا | ماماب فو رعملا 00 لادمع 20 دم ىواضببلا شفا

 ا قت كالملانءال ر راتملا 6 رس 0 7 يو راو 3 و نيعيس و 6 رامالة ا ا

 1 نينج رادبع نبدلا لالج ميشال ةلادر .ه) كلا 35 تلا ةيؤر ناكنافف ثلا راونا ع

 حاضبياىف رردلا راونا قضَح ةئامع لاو 5 ها 8١١ ةئس قوتملا ىطويسلا رك ىف 2

 لا بيكرتلا نع سدقللا هلل دخلا هلوا ىدلجلا ىلع نيرمدا ممشلا فاكلا رعنم هن رخغا
 ا 3 9

 ( وهو )



 نيع.س 0 ملام 5 ءبدي قوتلا ىنامارقلا ةرج. نبدلا رون لضافلا ملاعلا م ةيشاحو 1

 ريهشلا ىعدربلا فسوب نيدلانانس ةقيلعتو ٌريسفتلا ريسفت اهاعم نب وارهزلا ىلع ىهو ةئامامث و

 ىهو نولعش اوداك اهو ىلاهتو هناحهلوقىلا اه:ك ضئارفلا حرمشل ىشحلا نانس محب

 ريخالادا:_سالاب ورسسخ الئنمنعو طسوالا دان_سالاب ةزجالنمنع اهف ربع امدج ةيورمكاك

 نيمهارانيدلاماصع ققحلا لضافلا © ةيشاحو 12:- لا انبولق رون ىذلا هللدلا هلوا

 تافرصتتا ابن وكش#ىهاو ةثايعسل ونيعب راوث الث 45+ ةذدق وتملا ى ردا هاشب عنيده

 رخاىلا انتلا ةروَس لواندو#فانعالا رخآىلا .نارقلا] .|نم هياقلا تاعتحلا و 0

 خلان اس لك ناقرفلا داشرا دافراب ,ع ىذلا هللدحلا هلو! ناخ ناعلسناطمل ىلا اهادها نآرقلا

 8486 ةنس قوتملا ىدتفا ىدعش ريهشلا ىدنع ْن نيادعس ةمالعلاىلوملا < جي ةيشاحو ضف

 لئاوالاىلعتعقو ىتلاو ن [رةلاردلا للا دوه ةرودلزازد ىنقو 0 55 00

 ةفرشث حابمو ةفيطاتاقيقحن اهيفو هقلعامىلارلاهقللاذ شماوهلانه دمت ربي هدلو اهعمجف

 اهيلعنيسردملا داقعا عقوف ةلسملا هتقرصصتنه هدنعاماهءلامضو فاشكلا ىئاوحن٠ اهصخ

 نو ةيشاح :اهلعو ىصخت ال لئاسر:ايلع |وةلعدتو اهنا ةرك اذماو تحل مهعوجرو

 نيدلانانس ذاتسالا لضافلا هي © ةشاحو زو ىدزكلا هنبادبغل اشلا ةروسىلا دوه ةروش

 ةهلويقم ةيشاح اضنا ىهو لا نيناكو تس 985 ةهن_-س ىتوتملا نيدلا ماسح نب فسوب

 !هادهاو اهقللاو ريقلاو رثدملاو كلملا ةرود ىلع قلعو فهكلا رخآىلا ماعنالا لوانه

 ميركلادبعب ريهشلا باهولاديعنب دم ىلوملا 4 ةيشاحو 1- ىناثلاناخ ميلسلا ناطلسلا ىلا .

 سنن ملو هدط ةرود الا نارقلا ل وا نهىه وةئاهعسل ونيغيسو سجل ةريا/ة 0 قولا هداز

 نيعيس و عبس هلالا/ نس ىفوتملا ىدنفا ناتس ريهشلا دمتنب ئطصم هه ىلوملاةقيلعتو قت

 جاخا نب وطصم 0 لوملا هج ةقيلعتو م ا ماعنالا ةروس ىلع ىهو ةرايعسلاو

 4 ةقيلعت وح ماعنالا ةروسمل اع اًضا ىهودهثاع عسل ودرع ىدحا| هلآ دش قوتملا نسمح

 ركل !ا!ىهو 26 ءعسل ونيعيس و عج ةهيالال ةكس قوتملا رد ك2 نيد | ملصم لضافلا , اعلا

 هدي ةقيلعت و ىبوراادللا رحت دع ةقالعتو م ةهودلا ثحابملاب 4 لذ وهم 0 وأ 2

 ىلاخلا نيسح الذملا ققحلا 8 ةقيلعتوزفح بيبطلا ىلحلا نيدلا سرع بيدالا مشل

 هلل دخلا اهلوا ناآرقلارخآىلا 0 0 تلاد ةرشع را ١١١ ةنع قولا دلل

 ىركسالا دعا ندلا 2 6 | ه5 ةقيلعتو دس لا هتاذ ءايربكىف ءافرعلا هلوت ىذلا

 يا ا م 4 3ع اتوا - ةئاوعسل ,نبرسشعو نتثا و؟؟ دنس قوتملا

 ديسلا ه5 ةقيلعتو ع نو ىهو ةئامعست و عبرا و08 ةنس ىفوتملا نيوخالاب ظ

 م هقلعت و2 حدود همام نه بد رقىلاىه وةثاعا# ونيس مو ةنسقوتملا ىع رقلا هللا دبع ني دج
 5 3 ا

 ىدحا ١. ٠ 00 قوتملا ىورشالا ماريب نب ان 0 مالسالا عش ىل وملا 0 و يأ هقيلعتو ] --

 م 2

 ناخ ملس ناطل_لاىلا اهادها ماعنالا ةروسىلع ىدنكثاتلا نيدلا لاك نب دمت لضافلا ظ



 هج باب 1

 ةديؤم ىهو حافلا نا دَح ناطلسلا إعم ليعمل نبا روهثملا مهارإا 8 قام ْن دلا عصو

 ىطاقلا لضافلا هي ,ةيشاح ز9- تادلح ثالث فاشكلا ىئثاو> نم اهصخخ اضياةعماج
 اهاعم دل# ىف ىهو ةئايعسل و ةرششع 4٠١ ةنس ىوتملا ىرصملا ىراصنالا دن ايركز

 اهفدين خلا باتكلا هدبعىلع لزنا ىذلا هللا اهلوا ليلا راونآ نَح نايس ليلجلا 0

 نيدلا لالح 2 م هدا و 1 رولا رحاوا َّق ىلإ ةعوضوملا تيدا لا ىلع

 اتراك رهو ةنايكشلاو هرجع ىدحا 50 هسا وتملا 'ئطويسلا ركب ىلا نب نجح ادع

 قيدصلا ىثرقلا للا دا لضافلا - 5 ةيشاح و ا2- راكفالادهاود و راكبالا دهاون هاع*

 ةما ىهو 0 يعمل و نعبر 1 6-6 بع دودح ىف قونملا 8 ورزاكلاب روعثملا ابي . 1

 تا تال ىذلا هيدا اهلوا 00 قئاقحلاو قئاقدلا نم اهقدر وأ 0 ةقيطل

 ك0 اراك هس ى وذملا ا فسوت نيد. ندلا 0 0 2 رشاحو هد 3 0

 00 ىرغصو ىربك ىق طل هللا ةغيص لضافلا 0 7 0 "ياو تت ا العلا مملعلا

 ةسئوتلاو :امأ رق'ا قاح#ا نيدلالاج لضافلا 0 د ةيشاحو 0 5 .شاح ردع نامت

 روهشملا اعلا 00 0 0-9 - ةعماج هد 24ه هع سا -- 4: 00 نين :ر دو تدل هيما

 رخاىلا فا 0 رودس 2 نهو 0 0 نا 9022 دودج ا و 00

 اهرب رحت ند عرفو ىواضدبلا ريسفن نع روعلل ىوادملا قورافلاىلا ة اورااةياده |هائعسم ٠ نارقلا

 قاوحختلا دى نب هللاةهعت اباب جيلا مه ةيشاح و هض- ةئامعسلو نيدجو ثالث 968 ةنس

 ريغشلا نا تاس نب 00 ااعلا ل ىيشاحو ١ 3ءامعسل 5٠ 6 يك دودح ىف قوتللا

 0 ناكدنا 0 11 ليد قف ىدلعلا 1 ا نآرقلافاثك ىلعح ىذلا هللدجلا

 الع ريهشنلا لوألا د ةيداحو 8 "و الذ دعا كع ءلا رظنالو ةعلاطملاو رظنلا ىدانف 35 اان

 1 ةيضاحو 5 ١-0 - اداحم نيث د و2 فرك 76 ؟امعسلاو نيعسل و عبرا ا! يه 5 هس 0 ا ضوع

 ةايلعا هاعمو 001 ةرع عبرا ؟لع 0 ىقوتملا ىلا غئاصلانب دجانب ركب ىلا مشل |

 تاقيلعتلااماو ةريثك اوف هيلا مضو هب ىغ هيف حرش َىَضآقا بيرع حاضإاىف ىضاملا

 انف رهذالاف رهشالا مدعنو هريخ دعك ىلا لك وام اع 0 راك ادد ةريثكف 2 ريغلا ىثاوذاو

 نينا وسج ملكه هنس قولا ورسح الذم ريمتلا رشا رف 9 ندم قةحلا ىل وما < 01-0 ها م

 001115 ,ءايتلا| لود نامت هناك#ت ه] وو للا اهح را ل ةيلع تاقيلعتلا نسحا حم ىهو ةئامامو

 ةرشع تس ٠١1١5 ةنم قثمدب ىفواملا ىنألا ىدادغماا كالملاديع نيدمحل ةرقبااةروس ماع ىلا

 طانيقتملاىداههللدلا هلوا فلاو ةريشعىنثا +٠١١ ةنس هفلا رثالا ةصالخ هركذ فلاو

 (و)



 دم - فأاالا 0

 2010 قئاقللا لأ وو قاقتشالاب قلعت, ام"اتعاولا ريد سقتلا نمو ”عالكلاو ةمكللاب

 نيرالجف ةلوبقملا تافرصتلاو ةلوقعملا هوجول!نه هركف دانز ىروام هيلا مضو تاراشالا

 ىثنملا انالوم لاقأك 8 هريصب و ةطسب رعلاىف دازو #* هريرسلا نع كشلا

 (رش)
 ىل_تام عانق فشكب # اونايمل بابلا

 لك 006 ضب دب و ىضاتقإلا نا نكلو

 فشكماقملاب قياي اهسح مولعلاف هتراهم رهظاف مالكلا ناسرف ناديهىف لاج ارختم ةنوكلو

 رازسا نع ىرخا راتسالا كتهو ةراعت_بالا لعو ةرانشالا نساحم هوحو نع ة ةراث عانقلا

 مهل للذو مانالا ىلع لكشاام لك اهنانريمو ةقطانلا ناجرتو اهناساو هكا ربا تالا
 ةلدالا هانم هل حدواو ةلضملا هيشلانع هبنمؤبام ةقيقدلا ثحابملاف درواو مارملا بعص

 فعضواح وج رما فعض فيعض وهف ل قظفلب اعبا وانا وا اي ةاما كد ىذلاَو

 ةيريسفتلا دوجولانم نوكينا ىنب .الاءهنا مهضعب نظو هيف درفت ىذلاهجولااهاو دودرملا

 وهف هوو هلمهريدتو مهظفحنع زاحمدلوح مهفيفحو شرعلا ةكتالملا لجو هلوقكةينسلا

 هلثم ضرتعانك هيفاع 0 هلع ا هنابه روصت نع همهف رصق هلعل نمنظ

 مولعلا مامز كلام هنال ءاعسلا رمدن صنشنا موربو اقنعلل ةلابللا بصنب هل ” اك همالك ىلع

 قلطملا لضفلاب ةيطاق هلاوذريعادقو ةعاملاو ١ ةنسلا لها د ةينيقيلا نونفلاو ةيشدلا

 دعاوقلانم اماوناو كلاسملا ةربعو علا نم انونف ىوتح هريسفتناكف قبسلابصق هيلا اولسو

 لصيالف هلهج اودع ءرملاو هلذشو هاوس نع هدص والا نفىف زرب نم لقو قئارطلا ةفلتخم

 ىح هالوم ةعاطوق هسفن ديعتساو ءاوق َنِيَع ىعاو هركف نيه هيلا رظل ندالا ةناردالا

 ةطسقسلادر ىلع ردتعبو للزلاو ططغلا نم 0
 ا اهدروا لا كوكل 0 اماو لدطاو

 ضرعاو هيف است هير تاسفنل :ضرعتو هيلق ةأرم تفص نم هنوكلهناف رولا رخاواق

 | ىلدو روزب هرحاص هافاع اهناباملاع 0 واتلاو تيعزرلا رار ليدعتااو حجرجلا تايذأ 9

 نس اع علو هدادعس هللا دن عن همه ىزر تانكَل] اذهنامأ رودصلا تاذب ميلع هللاو رورغب

 0 قلع نم مهنخ ةيشحلاو سردلاب هيلع اوفكعف لودعفلاو لضافالا روهج دنع لوبقلا

 كك عضاوت ضعب ىلع تقلا نم يع ا ةيسك ىّدح نم مهم و هنم ةروس ىلع

 ْن دلا ملصم ميشا نيدمم نيدلاىدع لضافلاملاعلا 5 ةيشاع لقف- اهنم ة ريثكف هيلع ةفاتلا

 ةكاق تاو مظعا ئهو ةئامعستو نيدو ىدحا 88١ ةنس ىفوتملا ىونوقلا ئطصم

 ا تاداح ىلامكق ىدتبملل نايبلاو حاضب الا ليدس ىلعال وا اهتك ةرابع اهلهساو اعشن م 5

 | ىدبإ امهم تولت وأ نانخ مسنلا ناتاه رسثثناف هيلع ةدابز و هيف فرصت عون انا اههاتم

 نعانم اهنا ىفحالو ةيشاللا كالت سم لوضفلا ضعبلو امهتيب ىرشال ناداك ىتح خاسنلا

 م ماع ع هفطوا يد هحالصو هده ز ةكربا كالذو ازانعلاو ع اهرثكاو ىثاوطا



 ]باب م ا

 أ نب دجا ندلاءالعل هفلا هلوقب حرش وهو ذا ناببال احابصم ةيبرعلا لعح ىذلا هللدلا

 1 هوو ةئ-د ىفدلو ىذلا ىنزراوكلا نيسلانبا مساقلا لضافالا ردصو ىثاكلا داعم

 0 ةكلا هاعم و حرسثلاك اباتك ىكملا نندلاءا_يض فنصملا ذيلت لجو ها ور نيس

 نام هامل ةنع 5 3 ولا ىاديملادع نيدجا لضفلاىبال ع ودل ا جذومم | نك

 ىفواملا ىتاوريقلا قيشر نب نسالا ىلع ىبال 4: ةغالا جذوما ت> ةئامسجو ةرشع

 نادت ندلادجل 6 ثبللا ءاعساىف ثيغلا ءاونا 1:- ةئاممبراو نيسكو تس 46 ةنس

 لضفوف راث آلا راونا ريح ةئاعامتو ةسشع عبس م7١ ةنس ىفوتملا ىدابا زو ريفلا 07

 نيسج ه٠6 ةنس ىفوملا ىرتلا ىشيلقالا دعم نيدجا نيدلاباهش ظفاعلل ني راتحلا بن

 | ىنونملا كفنصع ريه-كلا د نب ىلع عا ىسراف ه3 قادحالا راونا ره ةئامسجو

 ح رشف راكفالا راونا ع الشاب دوم ريزوال هفلا ةئاعامأو نيعيسو سج ماله ةنس

 عاوناف قوربلا راونا رن هنه# تآ ارقلاف تارهاسبلا راونالا رح ىتأي هي راسنملا

 نينثا-8؟ ةنس ىفوملا ىعلاملا ىفارقلا جاهنصلا سرردا نيدجا نيدلا باهش مثلا يق ورفلا

 ةئامسجو نيعبرا 56٠ هيفعج حابصالا قلاف 0 | هلوا ربك دلت وه و .ةئاتسو. نيناكثو

 راونا زي ىتأي 5 | قراشملا حسم بدنرثىف قر اواو ةيهقفلا دعا وقلا نم ةدعاق

 -) ةيهنشالا ضئارفلا حرش ىف ةييبلاراونا لقط 1 ىأي 24 ةجرفنملا حرش . ةحبلا

 |2180 2 لاواتا رارساو ليزتلا راونأ ضع ادضيا ةببحرلا ضئارفلا حرش ىو

 م6 ةنس زرت قوتملا ىفاذلا ىواضبلا رعنب هللا ديع ديعسىلا نيدلا صان دامالا ىضاقلل

 تاقطلاق يا جاتلا ركذ ةئاقسو نينامثو نينثا 589 ةنس ليقو ةئاقسو ”نينامثو نسج

 ساحي اهلا هلوخد فداضو زير” ىلا لحر زا ريش ءاضق نع فرصامل ىواضببلانا ىربكلا

 نامعز ةع1ك نس ردملا رك دف دحا هن عت مل ثيحن موقلا تايرخاو نيلكت الّضفلا ضعبل سرد

 اورد ملناف اهنع باوّلاو اهلح موقلانم بلطو اهباو+ ىلع ردّقبال نيس ضال نم ادخا

 | تهفكنا لعاىتح عمساال لاقف با ولا ىف ىواضببلا عسشف اهتداءاف اوردهبملناف طقف لكلاف

 نانيبو اهلحمت اهداءاف اهظفلب اهدعا لاقف سردملا ترف اهانعموا اهظفلب اهتداعا نيب هريخت

 هيلع رذعتف اهلحىلا سردملا ىىدو اهلثع لاخلا ىف اهلباقو اهنع باجحامت اللخ اهايا هبيترتىف

 هلآ ةرخأت ,تنا نم هلاسو هماحولا ءانداو ةهسلخ نم. ةماقأف !سضاخ ريزولا ناكو كلذ

 هناليقو ا ةذرو همونىف هيلع علخو هم ركاف را ءاضقلا تاطق 00 ا

 لجرنا اذهنا لاق هتداع ىلع هانا الف ىفاتضكلار عنب ريع يشلاز عنا هتمزالم ةدم ل

 ىهو رانلاىف ةداحم رادقم ركتم بلطيهنا نعي ريعسلا ىف 5 !اريشالا ديرب لضاف 0

 تامناىلا ميلا مزالو ةيوينذلا بصانملا كرتو همالكن ف ىواضنبلا مامالا رثأتف مكمل سل -

 ع قاتلا 2 تاتك اذه ه ريسفت و هرب ددع ندد تاماملو روش ةراشاب ريسفتلا فاصو

 قلعتام ريبكلا ريسفتلا نمو ناببلاو ىباعملاو تارعالاب قلعتام فاشكلا نم هيف صخخ نايبلا نع

 ( ةمكملاب )



 اى : د هرج ١-1 مآ“

 ىلعلا نيعست ىلع العشم اان يو ريزوال ل فلاو نيعبراو عسسل ١ لا 0 قوتلا

 غرفو ةمتاخو ملاعت ةتسو ةمدق»ىلع بترو نيد ابرقالاو جالعلاو ضارمالاو ىلمعلاو

 7 موهفلا و رئاصبلا ىوذل مولعلا جذومءا -فلاو نيث كثالثو عبرا ٠١4 ةنس ناضمرفف

 نيعبسو ىدحا الا ةنس ىفوالا بلان باب ريهشلا ىلطا مهاربا نبد# :نبدلا س مشل

 ىناودلا قيد_صلا دعما نب له نيدلال الد ةمالعال ع مواعلا جذوها م ةئايعسلاو

 دومحلا هتلد-لا هلوا ذو ناطلسال همجب رصت# وهو ةئامعستو ميس ه0 دنس ىفوتملا

 د ندلاس 3-3 ىلوهلل < 01 نفذ ةئامنه ةلمدم ةئن ىف. مولعلا حجذوما 00 خلا هلاعف لك

 تع“ قئافعدلا بحاص لاق ةئاعامتو ني :الدو عبرا م86 ةندس قوملا ىراتقلا ةَرَ نبا

 نير ثعىرانفال تيارولاق هاش دهم هن ال ىهام انذ ةثامىف ىتلا هل سرلانا هدافحا ضع ند

 اوردشملو هرصع ءالضفل اناكما زاغلالا قيرطب نونفلا كلت ءاعما ريغو نفىاهنم لكدعطق

 هذه حرشو موب هلا كلذو هتبطخى لاق هناىلع اهلثاسم ل>نع الضف اهنونف نيبعت ىلع

 تالكشم لحو تازاغلالانم هركذاهف ةيسانملانيب و نونفلا ىاسانيعو ءاسدجم هنا ةلاسراا

 تلق اهضعبىفو ادكؤم تلق امضعبىف لاق ىرخا ةعطق ام ةعطق لك بيقع ماخلو اهلئاسم

 منال اممالعل ارابتخا اهيتك ناهارقىلا رفاسأمل هدلاو ناركذو ةبوجالا نسحاب ىتاو ايبحت

 ةدعىف ةلاسر هلو ىهتنا ةئاماقتو نيسثعو عبرا 4554 ةنس غرفو هلضف نودع اوناك

 م ىلوملل 6 نونفلا جذوما رظح- راكفالا تاصيوع اهاعس ةيلقعلا نوئفلانم لئاسم

 نم لثاسم هيفدروا ةثاهعسسل و نيعستو عبس ة9ا/ ةهنس ىفوتملا هداز ىهايسب ريهشلا ىلع نبا

 نآرقلا لع نمخرلا هلوا بطلاو نانا هقفلا و لص الاو مالكلاو ثيدللاو شن

 ه*٠ نس ىفواملا ىزاريشلا ناحاز ريع ريهدلا هللا بيبح ةمالعلل -3) نونفلا جذومنا يح

 ةلاسر وهو لا هلاج هنك ىف نيفرا-علا لوقع ريحنْنم العو لح هلوا ةئامعستو نيعبرا

 26 2 و | 7 لاوعلا لعن ىف لايغلا جدولا 0 نو :ملا ١ نم ريس ثحابم ىلع نإ عشم

 ندلال الل 8 بيبملا صئاصخيف بيبللا جذومنا رح ىتأي هيلع ةقيلعت 7 فاشكلا

 هلو نيصيخ) ةباكعسلاو ذر دع ىدجا تلك هش 0 قطيوسلا ركب ان نيكل
 صئاصلملا ىف ريبكلا هباتك نه هصخل هلا هيف ركذ لا ىشث لك هتمكحب نقتا ىذلا هللدجلا

 ىناثلاو ءايننالا عيج نع مالسلاو ةالصلا هيلع اب صتخا ىتلاف لوالا نيبابىلع هلعجو

 ىوانملا ىدادملا ىلعنب نيدلا جان نب فؤراادبعل ناحرش هيلع و هتمانع اهم صتخا ىتلاىف

 قاتلا و ريغص) وهو تيل. ولا 3 هامس لوالافلاو نيثالثو ىدخا ٠١1 ةنس ىفوتملا

 ىئتيملا دجلا حاتلاونا بيدالا لضا_فلا همظنو ريك وهو بيحلا فّؤرلا 3 عيد وت هاه

 ىفونملا ىرستخمزلا رع نيدو مساقلاىبا هللاراج ةمالعال وحلا جذوما ز- أ

 ةيفاكلاك ىدتبما ةعفان ةمدقم هلعحو لصفملانع همضتقا ةئامسجو نيثالثو نامث هم ةنس

 هلواةنسىفوتاملا ىلمدرالا ىنغلادبع نبدمت نيدلالاج- و برعلانيزب ريهشلا لضافلا هحرشو

(0 )1( 



 - ادلحم نبع ىف وهو ةئاهسجو

 نيده-سو ثالث ع+ ةندس قونتملا ّ طرقلا ىرغلا 0 نهتلاد ع نإ فسوب ورع ىلا

 هيفرك ذ طا ندتهللا رون رعلا لعج ىذلا نيملاعلاب ر هللدجلا هلوا نصتخت وهو ةئامعراو

 فاصنالا ٍ- ةدئافلانمو نآرقلانم ةبآ اممنوكىفو ةالصلاىف ةلعسإلا ةءارقىف ءانعلا فالتخا

 ىوتملا انيسن م نيا لع قا ونيك ا مشل عع فا_صتالاو فاصنالا 2:

 مهارب ١ ناه ربل -5 ؟ حوصن راع حورلا شاعنا 1م ةئامعبراو نيرعشعو ن نام 55م ةنس

 ةلاسر ليلقي فلا و نيثالث ٠١٠١ دنس دعب ىفوتملا ىلملا الثملا نباب فورعملا دج-ا نبا

 فلاو نيسشع ٠١٠١ ةنس اهفلا ماشلا ركسع عم بلح ىلع ايلاو اشاب حوصن عئاقوىف

 دج اباهشال 6: قئالخا ريخ ةرايزب قلاخلا ماعنا تضنح عحيسلاو ءاشنالا ةقيرط اف كلسو

 كف رك د هلامر ةئاعافو نيغراو عبس م1 دنس دلو ىذلا ىعفاشلا مالسلادبع نب دمت نبا

 ريع ريهشلاىول اللا ىزيربتلا ىنيساا نيدلا ف سن ديسأل دل ىمراف ا حيرا-:لاىفرايخالا

 | ةمدقم ىلع ترو هفيلاتل اح ران هعما لهجو فلاو نرثعو تس ٠١75 ةنس هقلآ فرش

 ١ انفلخللاق عبارلا ريسلا ىف :ثلاثلا سرفلا كولمىف. ىناثلا قلخلا لواىف لوالا باوبا ةينامثو

 ا روع ريمالا ىف عباسلا لوعملا كوامىف نسداسلا سابع ىبل نيرصاعملا كواملا ّق سها

 | قيفداكو نينا ١ ه6: ةتنس ناجح داس ناطلسلا سولح ىلا هش ىهتناو ناكع لآىف نئاثلا

 عفنا 1 فلاو نيس ١٠١6١ ةنس رادكسا ةيمحم ءاضقلانع ادعاقتم ىفوتو فلاو
 ىموس رطلا ىلع نب مهاربا نيدلا ناهرب ىضاقالعورفلا ىف هي لئاسملا ربر< ىلا لئاسولا

 رون ىذلا هللدلا هلوا عفان رصتخم وهو ةئامعبسو نيسجو نامث /ه8 ةنس ىنوتلا ىئنملا

 دمت نيد هصخمث هقفلا بتك بينرتىلع اهبثرو مهلا لئانملا ةيف عج خلا ءالعلا بولق

 هللدجلاهنوا ةلّش ءايشا هيلع داز امرو لئاسولا عفنانم لئاسلا ةياقك هاع“و قا ىرهزلا |

 عبراو همدقم ىلع هلاك وهو 2 ءايعسل و نينام و 3 هةر ياكم ىفوتلا ىق دك ىلاكر يس

 ةيكاب ةنس ةخاىذؤ اهنِع غرف دوقنلا فقوو ةردالاب ءازجحالا عضو زاوح مدعو ترلاقم

 زابلا ضاضقنا - لا باتتكلاه دبع ىلع لزنا ىذلا هللدجلا 0 ةئامعسلاو نيئسو عبس
 ١ زد ل جذوما :9- ىايموتكملا بلا درف كمي ئزازلا ضاضفتاف 0

 هنا وربق : ءارعش ىف نامزلا حجذوم ار قيم هنس ىوتملا قشمدلا فديو نمالساادب ع حوت ةفلاىبالل

 | انيطالا م 52 ديف ال ىرت م | تطلا توكل 0-1 0 ىدزالا ن 0 ع ىبأل |

 (ىوتلا) 3

 4 )7 قالدعا لك ؟ا سم ق فاصنالا م ةتامسجو نيعيسو عج مهابا/ دع 0 ىوح ملا

 ' 12 راو.ثدلث هدم هدم قولا ىتلدنالا ىعلاملا .ىزغلا نب هتيادوبع: ندم زكئال |

 | ظفا_عل عه قالتخالا نم ءانعلا نبب اهف فاصنالا

 ١ يراود رافلا ىلع ْن نجح رادع نيدلانيز مل م فاوطلا ىلع ةريعلا لي_صفتىف

 ٍ سنا م 6 ةاحورلا سافنالا م هيلع دازو ىكسال ماقسلا ءافش نم اضخم هنأ |

 خلا لعرب نبدمم لضافا -- | نيكل اهلا ذاقنا 12ه- ا ةيادهلا لئالد محذوا ىذلا



 أ

 راببالا دخت نإ نويزادبع تاكربلا ىب 1 نبدلا لاك يشل 4: نيبفوكلاو نيبسصبلاي ا

 1 2 فاالا رح

 ةرهاظ هتاغو هرط لع و هعوض ومو ما هما ةاللاو زن: ..ىسملا تارا ءلاىق م ه دنع ةرّدعملا ا

 6 اس موأعلا عيج نه دادعسا هلل ل اسرلاو تطملخا عبط ن نم دود ها رك

 ةيهانتملا يغلا ناومالان« كلذ ع دلفملا اص واو نليكتا ل دلع عل ا
 اع هاء هح والف هناوداو ءاشنا ع دام معى هدرواام هيف عراد و ريا ودا هك ذا اذه

 ىثنملا بادآنم ةذنو بياعملاو نساحلا ةفرعم ىوس رك ذم هناذ نيدلاردص نئااماو رخآ

 زرحيف امه قرشناىشنملاىلع بي بياعمو نساحم رثن هناثيحنم رثنالنا مالك ةَدنَزَو

 لختامو ةبرغلا طافلالا 0 « ازرحم ةيرع 0 0 العا نوكينا ديالو بئاعملانع |

 نود ىناعلل ةعباب ضانشنالا لعجناو را ا زر ناو هتوعص تجحوبو دارملا مهفب

 ىنعملاو ظفللا نسف اهب قيلت اظافلا اهسفنال تيلط !هتيعم ىلع بكرتاذا ىناعملاذا س علا

 0 م رظنم لع مجبل سايطوهف اهلدعبات ىتاعملاو ةفلكتم ظافلالا لعجاما و اعيج

 ىلا ةيانءلانوةسديف ةيظفللا تان_بحلانم ةىش دارباب فغش مها نه ضعب هلعفاع بنتحي

 ةكاكرو تالالدلا ءافْح نولاب الف ىنعملا ةدافال قوس ريغ هلك مالكلا نولعج و تانسلا

 بحاصلا ىف ليقاك ديربامال داربام: 2 ءاشنالا ةءانص ىطاعت نإ قيليام ظعانمو ىنعملا

 رثتلا باتكف اق>الينا دالو دام تتكي بجحاصلاو داربام 080 ىباصلانا ىناصلاو

 ا هيف ةوزصملا 0 او يل ماقملا لس اناع تاحكلا نونعيو هيلا ل و8 0 1 0

 قوتنا اى ا ىمحن مهار اندم ندلا لاج 1 وطول راكفالا راكا اهنم ادح ل

 | د ندا شلل ةلاسر © راودلا ءاشنا ريح ةئامعبسو نيسثعو نام 708 ةنس

 'ناسنالا ىلخ ىدلاهنادمااهإ وا ةئايعبساو ةرتتعو ناع ال رك ه2 قولا نع الع ١

 | هتايورم هيف ركذ ىطويسال ه4 ثنكلاا باسناىف بتكلا بائشنا ريت ا هتروصّلع

 | هلل دا هلوا ىتاقعلا دم نب دجانب دمحلا -4 ديصقلا لاوضنه ديرمشلا داشنا ريف |
 هيف 2 ءايد الا ضع 1 ل رودصلا حارمشنا مح ا اكل ند ىذلا

 مامالل ه4 فا_ثكلاو ىبلعتلا نيب عملا ىف فاصنالا ٌرييت> ىضرلا فيرشلا رعش نه
 ريسفت وهو ةئاقسو تنم 505 ةئس ىفوتملا ىرزحلا ريثالازب دحتنب كرابم تاداعسلاىبا ْ
 8 لشلا فاصواىف ليلدلاب فاصنالا 1- ىرمثتزلاو ىبلعثلا ريسفت نيب هيف عج را
 | ةئامعبسو نيتسو نينثا 785 دنس ىفؤاللا ىلضوملا ممردلا نبدحت نبىلع نيدلاجات جشلل

 أ ةرئدع ىدحا ة١0 ةنس ىقوتملا ئطومسلا نيدلا لال ه8 فاقوالا يكتف فاصنا ريتتَح

 | ىروناسينلا يحب نيدمع دعسىبا مامالل 2 فالحلا لئاسىف فاصنالا ريح دئاهعسل و
 | هه قالخلالئاسمىف فاضنالاف- ةئامسجن ونيعبرأونامث 044 ةنس اديهش فوتملا ىفاشلا
 | ةئامسجو نيعستوىدحاه١9 ةنسىوتملا لنا ىز ولا نب ىلع ز:نج- رئادبع جرفلاىبا فلا

 0 فاصنا 10- فنصف ىلعيىبا ىضاقلاة قيلعت ريغ فالثلا ىفةقيلعتريمل هنا ركذ



 د با 5
 د 6-1 8 ل تادا )| نم ام 5 ا ىئثالان 57 /| ضو

 كانو نيسجو تس ؟ه5 ةنس قوتملا ىث 0 راكب نب ريبز هللا دبع 00 25 سلك

 ةئاعلت و نيعيس و عبرا 4 ةنس ىقواملا ىوهتلا ىرمصبلا رع نب جروم ديقىبال هرمصتخمو |

 نيدوه نب دمم نبدلا بحم ظفاحلل هيإ نيثدحلا باسنا يم ىنأي ةمادقن.ال نييبتلا هيفو |

 لففلاوا اضيا هيف فنصو ةئاعسو .نيعيراو ثالث 548 دنس ىقوثملا ىدادغيلا راخلا

 | هذيلت هلذمت ةئامستسو عبس 801 ةئس ىفوملا ىسدقملا ىنارسسيقلانباب فورعملا رهاط ندمت |

 هيف رك ذ ءزحىف ةئامسجو نينامثو ىدحا ه١8 ةنس ىفوثملا ىناهبصالا رعز دب ىموهونا |
 اقل ىدادعلا للا ةلقن نى دوب دمج ظفاحلا روك ذلا.ليذلا ىلع ليدلاو هلمغاام
 |اع راو كي نانالا ص ىأب نيدتلاو ناباا هيفو ةئاقسو نرمشعو ع +49 ةنس
 وهو ةئامسجهو نيتسو ىدحا ه١5 ةئس ىفوتملا بذهملا ىضاقلاب فورءملا ىلع نب نسما

 | ىبإلو ةئاعبس ٠٠ دنس ىفوتملا ىلاعملاىبإ ننثفسو رادنهمنءالو ادلحم نيرمثع ون ىف ريبك

 010 ه؟١ ةنس ىفوالا ىمويلطبلا د لانءا,بف ورعملادجم نيهللادبع د

 | لاجع هيقفللو ةئاقلثو نيعبرا 5٠ ةنس ىفوتملا ىوككلا ىطرقلا عيصانيرساق دىبالو |
 | ةئاعام ونينامت و عسل م4869 ةئس هقلا ىذلا هرصع ةياسذ ىث 0 هرملا ىلع نيد ندلا |

 ةيغبو راونالا ساشقا لحلا اذه ريع ىف ةروكذملا باسسنالا ىف 0 ةفلؤملا هد 00 |

 | ةرثعلاو هءاعصاو [سوهيلعىلاعتهللا لص ىنلا بسن ىف ةرهولاو باسنالا جانو مهلا ىوذ |

 ظ د11 هلاعو تاسدالا فيرغلاو ليطالاو كارلا فرو كيسذلا نإ 1 0 را

 | س رفنلا فاصملاو ريثالا: نبا بابل ريغ بابالاو رعلاو نردلا باستا لا مالا دضقلاو

 | 3 2 و الل يلا 2و نرعلا نانا هع تدالا ةناعو ردا ىر دست |

 ٠١55 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىرهاقلا ىلحا نيدلارون بقلملا ىلع نب م نب مها رباني ىلع

 | خلا ثيدحلا لها هوجو مضن نم ادج هلوا نيم< ندلحىف وهو فلاو نيعبراو عبرا

 ' ةريسودانسالا ك1 كان | دنكل ديف كلاام نجلا شالا ديال :رثالا نويعوا ديف رك د

 نيتريسلا نيتاهل صيخمتلا ىأرذ تاداعملاك ماهفالا 0 عامسايىف وهاع اه ىتا ىتاسلا سيث
 ب بهاومل ىبا عملا ةراشاب اههللا ةميعكلاعم ةديصقلا تابيانم ايش 11 هنام ى ىو

 , ناسنا ٌر>- بيبلا رك ذب بيبللا ىرمشب ىعدملا 0 71 ةيانو ىريصوبلل ةيزمهلا
 . || ه5 لئاوالا ورخاوالا ةف رعفو لماكلاناسنالا رح نيعلا ىف ىنأي ه4[ ريسفتلا ف ىناعملا نيع
 عبس الكال ةنس هدلوه ناكو ةنس.قوالا ىفوصلا ىليحلا مهاربا نب م« ركلا دبع ملل دلح

 دجلا هلوا اياب نيتسو فين ىلع لقشم َديفوصلا حالطصا ىلع تانك وهو 000 نيتسو

 لا ىلاعتهللامسا ةد ماق نمل

 « ءاشنالا اء 9

 ظ باد"الا ىلع لد حييصقو غيلب د تيح نم روثنلانع

 ) ةريتعملا )



 هازيملا هللد#ل اهلوا تاننالاو 2 ق تايللات ل هلعسو ءايشا هلع دازو نيتدسملا نك هذ 6 |

-- 

 وهو م ديحوتلا ضصلاخىف دس ىلا ت0 --- 4 5 ةئاقلثو دياس الا ةفوذحم ثب لى |

 ا نب دوجأ نيدلا نيما ىضاقال 0 5 ١ نيدقلا لك اضف ىف ندا .- ا نس ةلاسر حرش

 ًارق:هلا ركذو ىضقتسملا عفاج هعنبا باتبك ىلع ةيف ققعا: هنس*قاوتملا ىقاشلا نا نيدي

 | 0 3 تاسنالا لع 32

 0 هذه ضر ا 1 ” رطعاو ةيلكلا دفا اا كا 0 وهو |

 ١ مكانلعجو ىف منظعلا باتكلا راشا ردقلا ليلح عفتلا مظعزعوهو صخث بنو أطخلا 1

 ىلع مكماحرا اولصت مكءاسنا اولعتىف منركلا 0 ريهقت نإ [قفاراعلا لئاق و ابوعش |
 رذعتف ماع ع الاب اا هاو 2اس ل اهأ 0 نا ىلا همسن طيضو ىنتعادق برعلاو لعل

 عونلا ا كلذو# وا هتقرح وأ هدلب ىلا ثستلا لوهخع لك تشاو ءاب لا هطيض

 لعدلا عم هذع لدغ فيك لضافاا كلذ نم نمعلاو هال حاتفم ىلع ىب 1 ادابزن 5 معلا اذهو

 تانينالا إ8 بدو هناا ذه مم ىذذلاو ةريثك اسك هيك اوفنضدقو ليدل لوط روم |

 فنصدلاف نيّتاموعبرا 7١5 ةنس ىفوالا ىبلكلا بئاسلا نيد ن.ماشه ةباسنملا مامالا وه

 . اندروا ةعاج هرثا ىئتقامث كّولملاو ديرفلاو ريحولاو ةرههاو ةلزملا بتك ة-لج هيف

 قولا ىرداليلا يح نيدج-ا نسالا ىبال ه8 فارثالا تاسنا د اهنم انه مهران |

 هي اهكولمو ريج باسنا رح متلو ادع نر ةذبافلا ريثك رييكت اتك وه وةنَس |

 | باسنا قع نيمامو ةرسشع تدلث 1 اولا ةريسلا بح اص ماش ه ني: كالا دبع مامالل

 | رفعج ىبال -ه) ءارعشلا بانا رقد هرم عم قبس راونالا ساتةاوهو 6 ىطاشرلا |

 0 تو نيد ونيعب راو سخ ؟56 ةنسىفوتملا ئولاىذاو دبل د حني دم |

 | نيتسو نينثا ه5 ةنس قوتملا ظفالا ىيفاشلاىزورملا د نب مركلادبع دعسوا مامالاوه |

 ١ دوخ ولا لئلق هنكل تادلخم ناك" نوكي ةماقو نفلآ اذه م هايل

 د٠8 ةنس ىفوثملا ىرزجلا ريثا نبد#نىلع نسملاوبا نيدلازع هصخخ معا ريبك ناك املو
 غرو تادل#ثآلثقوهو تابالا هاعمو هتافام ىلع كردتساو ءايثا هيف داز ةئاعتو نيثالك

 ا ناكل> نال وةىلع لصالا نه نسحاوقهو ةياوسو ةسششع سج <16 هس لل كا ا

 ىطويسلا ةصخخم 11 نينو ناسنالا قاخ 9 ءىث لك نسحا ىذلا هللدّلا هلوا

 6 هيلا اعيج هم 0 ء _-ٍ و 1 انام ١ ىثت تيصقت د[ دكو لاق ا هاطشالا ع

 ةئاعافو نيءبسو ا ىلا 0 0 هنم 8 0 » ملا ريغص داحت ىف وشو توقايل نادليلا

 لزوسفلا تانمورطا كاح لص ولا سود قاتلا قل اعبجت فتللا تاتك تدروادق لوقا

 ده نب لمح نكات ص ىذاقلا اًضا صاللو دخاهللو بتاسنالا نم اريثك مملع 1 ردتساو

 مغ أ ىناوعشلا تاتينا 2 0 ةئاماعو نيعساو عترا 5 رك قولا ىقاعشلا ىرظملا



1 5-6 2 : ١65 
 . م

 م سد

 كيبل < قتاوم دعب د لانلا ثالثو مايا هيدا ل نطيىف ىدسد نوكيلاق مالا

 0 مالسلا هيلع ىمعنا هال هءاعصا قفاوهنال ثالكللا يس ص نهوهو تواا ا

 مول هيض وو ىوملا نب نم ماقو تيخلا ةليل نع دعاس لواىف نفدو ةعلحأ مول ند ةساداسلا ا

 ليحانالا اومتك نيذلاءال وه تذكو كشالاو نييليلو ادحاو امو ضرالا نطب ىف قف دحالا

 | هلي اى هنع ىلا هن وهناك هللا ريخاالو هسفن نع رب مل مالا هيلع ىسعنال ةلعسملا هده ا

 ا هللا هعف رم: هو.ءاضامو هوأتقام مها رز زعلا هءاتك ىف ىلاعت و هناك هيلا ربخا كوه لب نفد و لاعب هناب أ

 | 31 [4 ط2 اع اق رو اوقريفاو هادلعل ىراصنتلا كنا كالدلو نيب ذاكلا ىلع هللا ة:ءلقهنلا
 3 م 3 5 2

 ا دعاوقلا اضراو ب رالا ةفع ىف رو وهام مهتيكج نم مهليجاناقو ووظع ةقاجو رفكو أ

 ثراثلاب نامالاو سيطغتلا وهو ريفغلا مهج عاجا امذعو لياقلاالا مهتم اهنع ا علا

 0- توذلا عيمجل رارقالاو ةريطفلاب ناعالاو ميم ناعب ىف نءالا مونقا ماخجلا داقتعاو

 مَع ىلاعت هللا انهكع لهحو داسفو بذك اهلكاملع ةئارصنلات يشب دعاوق سب ىهو

 هه رهاظ ىلع هموقمالكلا اذه ذدخانءالاو بالامساب ل ا.كالا لوا نك ا 1 اماكلا ناسنالاىفو

 ْ ملو دارا ل أولاق 00 ىسعو عد و حورلا ن 5 6 6 رانع نءالاو مالاو تالانا | ونظف

 نءالابو قئاقطا ةيهام | عع ريعملا ١ تاذلا ةدامالابو ىل اعل هل امسا وفه تاللاب تال اولعي

 ىلاعت دل وق ىف ةرامألا هيلاو هكا ةيهام نع ةوحلا و عرفهنال ق ةلطملا دودولا وهو تايكلا ٌ

 | قيلتالا نوكلم نبا ايلا ٍري_سفت اهنم ريسافت ةعيزالا ليجاناللو ىهتتا باتكلاماهدنعو |

 ظ
 ظ

 ن.دلاريحم ىضاقلل <: ليلللاو سدقلا رات ليلاس نا ع هه حاورالا سنا منح
 ملعلا نجح راادبع نيمعلاىبا

 ثداوا1انم ةذين هيلا فاضاو سدقلا خراوت ةصالخ هيف مج هقلخ ىلع لضفتملا هتلدجلا

 سنا ري*»- رهشا ةعبرا دعب غرفو ةئامعست و... ةنس ةخلا ىذىف هعورش ناكو تايفولاو

 قتلا ىزوللا نباب فورعملا ىلع نب نج رادع جرفلاوا مل 5 ديرملا ةيغبو ديرقلا

 نادةعنن ناقع مالك نم نافهالا سنا يح ةئامستحو نيعستو ىدحا ةو١ ةنسس قوتملا

 |.ه6؟ ةتد ىقوتملا بتاكلا لا ئييذلا دمع نيد نيذلا ديشرا م هلع هللاىذر
 ةيسراقلاب اهحرشو درع لاعت دلل يح در همالكن م ةآك نك لع 3 0 3 0 نكسجو 0

 اهلوا دلجم ةئاهعسلاو نيريكعو عيس هجا/ ةنس قوتملا ىلبنملا ىع

 2 | ةفحن هذه امو نيعجلا ىلع ىلاعت هللاناوذر ةعبرالا قاب مالكنم عيملا ىف لعف اذكو
 | 7 نب رفاس 1 سنا [-- لف هى نكاحأر نلاط لك بوالعدو تاطقخا لصفو ىيدصلا

 ف داس د رن اوما زيمشا يارد دعوا ءانالل
 دوجحو دنا ىدلا هلل دعا هلوا مالستا هي هياع فاسو هصقق ىعر راق وهو 2 قول 06 ,علأ

 ىلع نن دم هللا دبعىا 0 يو رمداطلا سياج و رفاسما سنا رم- لطلاء وةئنس>اىف ناسنالا

 ا ىراصنالا هللاديع هجاوخلا -

 ا 7 ظعاولاىف نيعطقتلا ا 2 ل ع احلا نسا 6 ةنش ىق وللا ىذا د عُيل اد نا

 ةئاقلث وف اركاد ةياعسرو نيث الث ٠+5 هنس قوتملا ىص وما ىناييشلا ليعاعسا نب افاعم د2 ىبال

 لا



 : ا 0 !| ىلع دقتا نيلاكا نا كذ ةئامعبراو نيبو ناف 5ه8 ةنس قولا

 ْ 0 جنب لضفلا ىبا ظفاحلل ه7 ضاريعالا ضاقتنا :- لا باجأف ةيبرعلا نم افورح

 ١ نبدلا قت ميشلل 4 صنقلاو ديصلا ف صرغلا زاهتا :- ىراخلا عيدك 00

 هبلا قيسنمل باك وهو ةئامعستو ةرمثع تسن ةنسو ديبزب هفلا ىرشانلا هتلادبع نب ةْرِح

 ىتأي 4 دعس تاقبط نم قتنملا دعولا زاحنا ره ديزب ةمالانم ةعاجت هيلع بتك
 ركذ و مالسلا امهبلع مس نب ىسيع ىلع ىلاعتو هناكس هللا لزنا باتك مه: ليجنالا ع

 | ةقرو ةصقىف ىراخلاىفو ةغل ةثع عبس ىلع ”ىرقو ةينايرسلا ةغللاب لزنا هنا بهاوملا ف

 ١ مالسلا هيلع ىسيعىلع ليحالا لزنا هينمزي بهو نعو ةيناربعلابناكمنا ىلع لدبام لفوننبا

 روزاادعب هنم تلخ هليل ةرسثع ناكل ليقو فاثكلاىفام ىلع ناضمر نم ةليل ةسثع ثالثل

 نكيمل مالسلاهياع ىسيعنا ليقف ةاروتلا ركح محن له هناىف فلتخاو مام ىتئامو مأع تلا

 ليدبتل تئجامىنا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقدناهنع ةياكح ليحنالا ف ءاحامل ةعيرش بحاص
 عرشل عمان هعرشنا ىلع.لدنام ليزتلا راوناىف نكل هليمكتللب ماللا هيلع ىسوم عرش
 | بالا مساب ليحتالا لواو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هب تايملاع مالسلا هيلع ىموم

 سوقرامواقولو ىم 2و هءاعصا نم ةعبرأ اهعج جملا ةريس وهام معذب ىئذدلااو 0 خلا نالاو |

 ىسع نداو دسفأ نذلا ءالؤهو تيلصلا لها ىلع درلاىف تيرالاةفحن بندحاضلاق ان>حوو

 راما نآرقلا ىف مملع ىلاعت هللا ىئثا نيذلا نييراوملانم اوسيلو اوصقنو اودازو مالسلا هيلع

 ا ىم بتك عفرنا دعيو هبأا ىلاعت هللاهعفر ىذلا ماعلا ى الا طق دكار ىددع كردااخ ىد

 مل هربعو هتريسو مال_بلا هيلع ىنيع داو هيف ربخاو دكا ةندمىف ةطخل ليجنالا

 صل ود ىلع هلع 0ص اعاو ةتبلاءآرالو مالسلا هيلع .ىديع كردرإف اقولاماو هرك ذام رم

 اماو اينانادب ىلع س صنت لب مال_ىلا هيلع ىديع كرد مل اضا وهو لئارسالا س وادا برعم

 ىراوطاو 0 ىلع رصنو عفرلا دعب هرضصت ناكو لق مالسلا هيلع ىسع ىاراخ سوقرام

 ةلاخنباوهف انحواماو ةج لئاسىف ةئالثلا هءاعصا فلاخو ةهور ةندع ليجنالاهنع ذخاو

 انحوب 0 سوح مالسلاو ةزلصلا هيلع ىسعنأ ىراصتنلا معزو مالسلا هيلع ىدسع

 مالسلا هيلع ع عبو هنح وز كرت هاراف هلت رهظ هرم و هذهو ارج ءاملال وح هاراو ا

 سوفا ةندمىف ىنانويلا لاب هشك هلا ليكدلا كيك عبارلا وهو هتحايسو هندى |

 هنءاج ىذلاامو اذ اويدكو اه ول ولادبو اهوفر >و هعب را ليك الا ١ واعح نيدلاةعبر رانا 00 |

 0 مس هللا ىلع اون اوذك ءالؤهو فالتخاالو هيف عفادتال دحاو ليك مالبلا هيلع ىب
 نانا مرهيذك ا ماذ هراكذ | ىلع ىراصتلاو مولعم وهام مالسلا هيلع ىسع هيلث ىلعو 00 ٌ

 تتعب ىلا لوقب ىلاعت هللانع ىنلا ايعش باتك ىفزا هليحنانم لوالا لصفلاف سوقرام ١
 وهامتاوايعش باتكىف دجوال مالكلا اذهو مالسلاهيلع ىسع هجو ديرب كهجو ماما ىكلم |

 هيلع معنا. هلحنانم رقع ثلاثلال, لالا لصفلاف ىم ىعام يو ىلا
 هداك سك حت



 م باب -- ١ع

 هه دربملا ىلع هيوبي_ل راصتلا 2 0 وع نيعب_سو عبس ؟الا/ ةنس قوتملا ىرهاظلا

 هك نالعثل راصتنا 18+ ةئاثلثو نينثا + ةن_س قوتملا ىوحلا دححنءا دج-ا دالونال

 اهقةزخل راصتنار-ةئاقلثو نيعستو سج ”ة.هةنام ىقواملا ىوغللا سراف نيدجا نيسحلاىبال

 0 قودملا ىريكعلا دمحن هللا بدع سس اقل اى مه نأ ا رقلا لكشم ن 7 ةبيتق نبا هيلا 2

 ىترع-ةالا بيبطلا نيد ركب ىلا ع 0 راصالا م ةئامسجلو ةاسسع تنس ١١

 -هق[ راصتنا 2+- شواك نبا هه[ زعلا ىبال راصتنا 2: ةئامعبراو ثالث ةنس ىفوتملا ىتالقابلا |

 ىملدنالا زيزعلادبعنب ديما تلصلا ىبالهابا ناوضر نب ىلعدر ىف هلئاسىف قاحسانب نينا |

 00 ىضاقا ه8 ىفاشلا -- 0 ةثامسجتو نيثالثو عست هد ةدسل نق وذملا

 0 1 َُ هاته 8 تاداع- ا اتا دو تادلحم 0

 7 راصمالا دوع ةطساو [ راصتنا ] ايد 4و ءامسجح و ا نينثا 64« 0 قوت 3

 ةئايعبس و نيعسل اللةبو م قوتلا 0 قاقد نا لع 0 مهاربا ندا مراصل ا

 رت كد لضفقف ةئيضملا رردلاهاعمو 7 هدم صخخ تادا رم ريبكوهو ا

 ذيعن. نايلس 00 2 3 هه: ةينارصنلا هبسش عفدو ةيمالسالا تاراصتالا ييضح

 ا هدروف فرصو مالسالا ندؤ 3 نعط ا ضعبل اناتك ىأز هنأ هيف 5 حلا مالسالا

 ىروباسينلار وصنم نب يحن. د ديعسىب ال د فالخلا لئاسمىف فقاص ا 0-0 دل وهو

 | عسل 0759 ةئس ىتوتملا ىدادغبلا فس ون نب فيطللا دبع نبدلا قفومل تاماقملا ىلع اه#”الك ىف

 ىبآل ةلامالا تاتكىف ىوفدالا ركبوا ىلع در نيف ههه فاصتنا لقت ةئاتسو نيرشعو

 ا 1 تاصتتا 1 ةئامعبراو نيثالثو عيت جاا/ ةنس 00 ىديقلا 0 ىكح دع |

 ىنأب 4 فاشكلا حورشىف فاصتنا فخ 0 وهو ةئاهعيس 00 : نام 7من

 ىسدقملا دع نب دمحم م مامالا لاو>اىف ماظن 0-1 فاصنالا هرم عم فاكلاىف

 | صلخلا نب رهاط ىال د ةندملا رابخا ف ءاغتا ب ةئاعامو 0 /لءى/اب ل قوتملا

 لاج ظفاحلل ىفاشلاو ةفشنحىباو كلام بهذم ىعي مهي ءاذعلل ةثالثلا بهاذملل ءافتنا 2-

 ا و نيتسو تدر 2 قوتملا ى ط رقلا اربلا بع نب هللادبع نب فسوب نيدلا

 ّْ ىدحا ايا هنسئؤ وتلا ىريشقلا جاج نب اسم فاما مامدلل 2 عابسلا بهاي عافتنالا قم

 دج | لضفلاىب | ظفاحال 2: عاونالا ىلع ىنطق رادلا ٍبدئرب عافتنالا زري نكامو.نيتسو

 تا دلل كا مح ةئاعامو نيسجو نينثا 26 قولا ىالقسعأا رخن ىلعنبا

 قمبلا نيسسح نب دج ركب ,ىال 2 8 || ١ ىلع داقتا زد هع ا ا

 (ىوتلا )



 دعوا

1 . 6 
 ةئاهس جو نيسج هو. ةنلس ىقونتملا ىتيلقالا ىدلذللا ىديع نب دعم نيدجا سا_.ءلا |

 نيدلا لالخ ع 0 ةايطعايك ذالا ءاننا ين ةئاهعيسو ا ١/٠/4 2 قولا ف 1 ْ

 ا ىانضقلا م نيد ا - | تيدللو هانا 5 ا 1 زج هيف فاد 2 ْ

 هيف تركو بارخ عض ود ضرما هحووف قرم وص را اك ىلاعت هللا ءاضر ىلاعت ٠

 ا ةداه_دلا حاتفمىفام ا زعلا اذه تايهيم ةيطدنلا ةح الفلا كانك لالخ فرو 0 كلذ أ

 | اديهش قوتلا ىرملا م فار | د ةموظنم م همانايدنا 0 ةسدنهلا عورففف هدرا ْ

 | دوادن. دع ركب ىنا مامالل م 0 ندم ىلع راضتالا ع ةساا ىف 1 م مام

 ٠و 7 فلالا ة8ب-

 ه6 ةنس ىفوتملا لقصلا رفظ نب د2 نب 22 نذلا 0 ملل م ءاشنالا ءايج ءاسس ا جوع

 ١ تاض داو لك هيف ركذ: ىدتملا لاق دومحلا كيد هلوا يحن هناي و نا
 | مث ىطلملا دم نب اك رس ن.دلانيزا ردقلا تايثاىف رذشلا تالا 1: هراسبخاو

 أ

 ا 0 ه ف روش 6 وهو 7 أي 1 طاسنا لع ع 0 ةئاهعراو نيسجو 2 را 16 5 يونا

 ا هللادايع معول ءالبعلا ضعي ن ع لقنوةر هال دةعفنم واهراهظاو ضال دلع 9 | 5 ' ملأ حجار مس

 | ءافتقاىف ننسلاءاحنا| 2 معي هابلا ةلطاعمىف هايتنالا عع ةئايعست و ةرشع ميم هلل ةنس

 | ع راصمالا ةمعا مامال راصتنا 00 نيشلاى 9 دواد كا نيكس حسو ا نيسلا

 ةقاش او لاو عبرا 504 ةنس ىفوتملا 2 اطبسهللا دبع نب فسوب رفظملا ال نيدات

 | ىومتلا مسقملا نباب :ف ورعملا نسطلا نيدهم نيدلا سعتل هك راصمالا ةءارقل .ناصتنا ضع

 | ل 31-5 راضم 2: ا ماما بهذ راصتا 0 نئغلت و نيب راو ىدحا م 9 قوتلا

 ١ راصتا وع ةثامسجاو نينامثو ثالث هم* ةنس ىفوتلا لاوادسانب قلاع دبع نيدلا جان

 س# 6.6 ةنس ىفوتملا ىلازغلا دح ندي دق مامالل 8 رارسالا نم سانحالاىفامل

 ا ىطساوااررع نيدمم نبدلا مث عشلل 2 رابخالا قيرطل راصتنا لح ةئامسجو

 ةيردقلا ىلع درلاىف راضصتا م ةئاما# و نيعب 1 و عست 8549 ةنس ىفواملا ىفادشلا

 | هوم دنس ىقوتملا 'ىفاثلا ىبيلا ىنارمعلا ملاسنب رينا ىبانن يح ايركز ىبال ع راربثالا

 | ىطويسلا نيدلا لال ةماقم ه4 راهقلا دحاولاب راصتا + ةئامسجو ني.سجو نام

 راصتنالا 5- هرمصصع لهانملجر ةياور ابفدر ةئاهعستو ةرشع ىدحا 511١ ةنس ىفوتملا

 ١ تهدم هبىعاةنيش قولا ليصوملا دعس نحر مالا جتا بهذي عجرللاو

 دنع نيدلاوبع ظفاحلل ريثما ناانه ىرشخزا 6 راصتالا 2 ىلاعت هتلادجر ةفينح ىبأ

 انيق ىلا تايلصنالا زيغ كه وا ةثانعسو عبرا 04 ةنس قوتللا قارعلا عنب ميركلا

 ىاممخلا تاع و را رفظملاىبال ه3 ثيدحلا بادكال راصتنالا 1-

 | ثيدحلا ىف لوالا باول ةئالثىلع نصت وهو ةئامعبراو نينا عند اقر ةي داوم

 ىبا ةلظنم ناصتنالا قع معلا ةرختىف ثلاثلا ثيدحلا لضفىف ىناثلا ةعامعاو ةنسلا ىلع

 رو لا



 ةرانالا تح فاقلاىفىتأي ةيزمه ةديصقرمسا مه ىرقلاءا تح فلاو نيثالثو عست ١٠م |

 1 هج
 5 باب قع ٠6

 ةنس ىوتلا ىنالق_سءلا رجنب ىلعني دج لضفلاىبا نيدلا باهش ظفاعلل هيي ةرايزلاىف

 مامالاوهيشلل هيت ركذلا ةيفيكىف قطاوه اع ركفلا ةرانا رح ةئامامتو نيسجو نينثا 86

 سصت# ةئامامثو نينامثو سه م8 ةنس ىفوالا ىعفاشلا ىعاقبلا رعنب مهاربا نيذلا ناهرب

 ىلع ماوعلا عامتجا ىأرال قثمد هفلا هنا هيف رك ذ لا هركذنم ركذب ىذلا هللدجلا هلوا

 ىدحا محا ةنس لاوشىف غرفو مهلا بتكف ,متاوصا نوعفريو نوصقر, عماخلا ف عش

 ىطويسلا ركبىبا نينحراادبع نيدلا لال ه] ةفالخلا ةبترىف ةفانا رح ةئامثو نينامثو

 ريزولا نيدلا لاب هي ةاخضل اءانا ىلعةاورلا ءابنارؤح ةئامعسلو ةريشعىدحاو11ةنس ىفوتملا

 وهو ةئاّعسو نيعبراو تس 545 ةن-س ىفوتملا ىطفقلا مهاربا نب ففسوب نب ىلع نسلعاىلا |

 نيعبراو نامت ,/54 ةنس ىقوتملا ىهذلا دج-ا نبد# نيدلا سعث ظفاحلل رمصتخو ةاحلاإ رات

 هفلا طا لسرلا لضفأب انلضف ىذلا هللذخلا هلوا رصتخم وهو ةئامعستو نيعبس هلع ةنس |

 محارت هشماهىف بتكو ةئامعسل و نادسجتو تس م65 ةنع رفصى ناغ ناعلس ناطلخال

 لضفلاىبا نيدلاباهش ظفاعال مي راتلاف رمعلا ءابناىق رمثلاءابنا وح ةضورلاك لاحرلا

 قايلا هادا هلوأ ةئاماعو نيسجاو نينثا /هع ةنس قولا ىنالقدعلا 0 نب ىلع نيدج.| |

 نيعبسو ثالث 07ار/خ 0 داوذنم اه رداىتلا ثداوخحلا عجشلا هيف رك ا ىجغل قولت لكو

 تلاغو ثيدحلا ةاورل ا.عوتسم نايعالا تايفوو لودلا لاوحا هس لكىف درواو ةئايعبس و

 ىزيرقللاو 7-0 نيدلا باهشو قاقدنبي نيدلامراصو تارفلانب نيدلا مصان حم ران نم هلقنام

 | 110 لل اكيبا هتهاشام دروأو ىلا ردنلاو ىنهقالا ليلخ الفلا: ئفاقلا قتلاو

 ىهتناو عفارنب نيدلا قت تايفو ىلع اليذ نوكينا تايفولاث يح نمو ةنسلا هذهىلا هخيرات

 قوتملا ىءاقبلا رعنب مهاربا نيدلا ناهرب هيلع ليذلاو ةئامامو نيس مةو٠ هنس ىلا هيف

 رصعلا لها رارسال رصعلا راهظا هاعسو ةئامئامتو نيعبس م٠0 ةنس رخئآىلا هيف غلب ةنس

 نيسج و ىدحا هأ ةنس نم رصعلا ءاسان ىعملارخآ ليذو لا ديعاو ىدي ىذلا هيدا هلوا

 لضفىفةباطتسملاءاينالا رح رمصتخم يي ذن دملا لضف نعإةئبنملاءاب:الا رمح نينامثو تس 5ةنسنىلا

 قواملا ىطفقلا لكلا ديسنباب فورعملا هللاةره نيدلا ءاع مساقلاىبال 2: ةبارقلاو ةباوصلا

 نريهز 1 3 --# مالسلا معلع ءايدن الا نع ءانالا مح ةثاعس و نيهستو مع "بابا 0

 نع ءامنالا م ةتامعراو نيدسج و عبرا 560 قوتلا ىفاشلا ىسخ سلا ىلعنب ندا

 قوتملا ىطرقلا ىرفلا ريلادبعنب هللادبع ننم_سون ئدلا لاج- ظفاحلل هي ةاورلا لئابق

 قط ولا ركب ىبانب نجح رادبع نيدلالالخل هيلع ليدلاو ةئامعبراو نياسو الا 200 ةخ

 د 1-5 ءاعسالا و تافصلاح ثق ءانالا ع نئابعسل و ةرعشع ىدحا ا1 ةند ىوتملا

 ( , سايقلا )



 ةئاقلثو عيسام 1/3 نس دضنملا هناتك تتك ىلا عاركب فورعملا ىانهلا نسح ن ىلعل ع ةغللا

 دع ىصقالا دار 8 دحْن وعيرا وه و داهّللاب قلعت اهثدادمالا ىط وسلا هر 8

 وهوةئامراو نيثالث ؛#.ةنس ىفوتملا للا ىمودلارع نب هللاددبع دىزىا مامالا ىذاقلل

 فسوب نيدمل مه دئالا ىلع ددالا لح اباتك دع ىدحافف حلا ضصنو مكح ىلعأل ش٠
 ميشال 7 طورشلانم ىلاعت هللا قرط لها مي اهف طؤيرملا مكحلا مالا رقتتح ىرماعلا

 اهلوا ةلا_سر وهو ةئاقسو نيثالثو نامث <88 ةنس ىقوتملا برع نبىلع نيد نبدلا حم

 دمخ نيد# نيدلا لاجل هي موقتلا لحىف ميوقلا لمالا ا اناده ىذلا ا

 همسا لعحو ةماخ و نيتلاقتمو ةمدقمى لع بترو فلاو عبرا ٠٠١5 ةنس هفلا ىكملا ىمشاهلا
 بسحب هيف ثحن لع وهو 6 طخلا ءالما بع 9 بك اوكلا ميوقت ٍلعىف وهو هفيلأتل اً رات
 نملب اهنسح ثي>نمال ةيبرعلا طوطخلا شوقنل ةضراعلا لاوحالانع ةيمكلاو ةينبالا

 شن ثيحنه علا اذهو فورا طئاس لاح ةياعر دعب ةيرعلا ظافلالاىلع اتلالد ثيح

 0 ةيرعلا رع عورفنم ظافلالا ىلع اتاالد ثيحنمو طخلاا عاونانم ةلاب فورا

 لكم ىلع ءالما رفح ةدرفملا فورملا ءالئاب قلعتت ىتلا مولعلانم هلعجو ريخلاونا هركذام

 ديع ديعسىبا ظفاملا مامالا يأ القسالاو المالا ز2-: قبس اضرا هبحاصل هير ءايحالا

 ماهاللب مه المالا لظظح ةئامدجونيتسو نينتا 59 ةنسا قومملا ىناعمسلا دا ا

 ا_-ىع> هنلاما و2 وهو نان امإو عبرا ٠١5 ةنس قوتملا ىىفاشلا سردا نبدجت دعا

 ىضاقلل. 7 ىعدملا ةيندو ىملالا .ةينما مح كلذك سلو ىللامالا وه المالانا مهوتدقو

 ةئامسّو نيتسو ثالث ه5* ةنسوؤوتملا ىناوسالا رينزلا نيىلع نبدجا نيشااىنا بيدآلا

 بج وتسانم ىلع ةبامدلا ناسلب اهالماو ةهاكفلا ضرع اهىمر ةيبيصملا ةماقملا ىهو

 راصف ةيلع لئاسمو ةيوغل ظافلانم :امفام حرششمث ةج اهولع اذ ركذو هيلا طاستالا

 نب زيزعلادهبعّنب ركبىبا نب دم نيدلازعل ةيسورفلا اعف ةينما د- نبي رظانال ةهزن
 هللا بع نب ' نيدالا انوح دع ها عور ملا ةينمالا صح هئامام و ةرشع عسل 1 4ةنس ىتوتاةعاج

 لوقن هيفو ىرا_- لهال هفلا ةيسرافلاب هرثكا رصت وهو ىنملا ىراخملا ىدابا نمؤملا

 ني-هاربلامارؤتح 11 انيلع ل_ضفلل اماداي هلوا ىنات_دهقلل ةياقولا سصتخم حسش نع ة 0
 مههتنس ىف مدلل ٍسودسلا نيسملان بف سون نيدحم فيرتشلادبسلا مامالا مشل هيأ كاقعلاف
 ةداهشلا ماك متخو ديحوتلا ٌداقع عيج ىلع وتحم درفم رسصتخم وهو ةئاماك ونيعسو سجخ
 مهاربانب رع ندع اضِنا حرشو ادو+لا عساو هللد#لا هلوا' امصت# اديفم احرش حسشمت
 ةيئادحولا بوجوب درفنملا هللدجلا هلوا صتخم لوقلاب حرش وهو ةنس ىقوتلا ىنايلتلا
 :عبرا ٠١544 ةنس ىقواملا ىراضتالا ى تفلارع نيدجلا سابعلاوا نيدلا باهش ميشلاو لا
 ةعمب هاعسو ةريغص ها نيعسل رك لوقلاب اوظع اك رف اضأإ حارس فلاو نيعبراو

 2 ناثلا حد ىف عرفو 5 دوحولا تبجاولا هادا هلوأ نيهاربلاءا نساحم ىف نيرظانلا

 ب ب يبس يب ب ب بص م م سسسس»
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 6 باب ا 6

 هج ندىلع نيدجا لضفلاىبا انذاعلل د عاملا طرإ ةناتملا نيعب رالاب عاتتمالا 0

 7 عامسلا ماكحاىف عابذتمالا 5- ةئامئامثو نيسجو نينا 887 ةنس ىقوتملا ىنالقسعلا

 ةئاممبس و نيعبراو عست ةنس ىفوثللا يفاشلا ىوفدالا بلعث نب رفعج لضفلاىبا ندلا لاك

 تدع هاعمو نانو همدقد ىلع هلك ةهسرو هم دوصقملا ىلع سصتقاو ىسدقملا كفاك

 ه4 ةيفاكلا يصت# ح2 ىفءايكذالا ناحما ردح خلا هلاكىف هززنتئىدذلا هللدجلا هلوا عاعسالا

 ضارفاىف داهسلا ضاضتما زه- ىيمتلا رك مكشلل هي حاورالا جازتما ةنح ىنأب

 ىوغللا مالسنب مداقلا دبع ىبال 6 ةرءاسلا لاثمالا قم ةكامافو ةعدع عبس ل7 هلال

 ند زيزعلا دبع ند هللادبع ةديبعوأ اهحرشو نيّتامو ندبرذعو عبرا 7 قوتملا

 هتلدخلاهلوا لاقملا لضف هاعمو ةئامعتراو نيناو معيد 3 قاوأملا ىسلدنالا ئرتنلا بتوءصم

 مدآ نب دم رفظا اونا اضيا حرشو هلمهاام ركذو لكشاام نيب هنا ركذ لا هلهاو دخاىلو

 قاععاوا اضيا لاثمالا عجنفو ةناهعبراو ةرثع عبرا ةنس قىوتملا ىسدقملا ىزورهلا

 حرشو نيكامو ةرذع ام 0 قوذملا ىوغللا ىثملا 0 ةددبعوبأ و ةئاغلث و نيرشعو

 نيسح مهتم و ةئامعلراو نيعي_سو سجل 00 قوما ىناماثلا ند هللا درعل 2 تانك تايا

 هلل دبع نب ند لالهواو ةئاقلثو نينا 00 قولا ىلاخلاب فورعملا د نبا

 1252: ىنودملا ىوحلا سنوبو ةئاغلث و نيعستو نس هبه ةتام وتلا تيدالا :ىركسعلا

 نب دابزن دو يس قولا ىلعتلاب فورعملا ىك نادحلا سابيعلاو او ةئامو نينامثو نينا

 ىدادغإلا بيبح 0 ند رفذعج دم واو نيّنامو نيثالثو دحام ١ ةئس قوتملا نايعذا

 عجب و ىصقتسملا امأو لعفا ىلع ءاجام هيف عج قدام عا راو رد 6 دندم قوما

 6 ةيفوصا|لاثما 2 داضلا ىف ىتأيسو ارض ىنعي## لاثمالا رع 9 ملا ىفناتايسف لاثمالا

 ند د2 نح رادبع ىا 2 هه نآرقلا لادشدا ردح نايلس نيد نبد# مامالا عشا

 ند ندلا سعت مجشللو ةئامعاراو نيسج 46٠ ةنس ىفواملا يفاشلا ىدرواملا بيبحنيد#

 نيس نب ةزج هللا دبع 3 و رعدتلا توم نع ةرداصلا لاّدما 1 ا هديعتاسل و

 ىف ةيظرشلا ةلث.١ا ف لا هدج قح هللدخلا هلوا فو رالا ىلع بترع وهو ىناهذصالا

 هلادلا هلوا الاثم نوسو ةتس ىهو دحنب دو# نب ةلكاكل ه4: ةيعرشلا قئاثولا ريت
 كاملازعل -ه موهلاو باسملاىف ةلبقملاا لودلل ةلثمالا اح لا امالك نآرقلا لزنا ىذلا

 بد نع ةلثما مح هئاعلت و نيعستو سَ مة د قودلا ىناراا ىجسملا هللادبع نيد

 غلا



 5 هق] فلالا لد

 هو مالسالا ردص ىلاما رح ديل اديعمامالا ىلاما لهح ىلا ه8 ىدخ رسلاةمئالا
 ىرصيلا د2 نبل ضف م.اقلاىبال 0 برعلا راعشا نم ةوفصلا ىلاما ريت- عورفلا ىف ىود 'بلا

 ىفنملا ىجلاولولا 5: نيدلا ريهظىلاما :>- ةئامعبراونيعب راوعب را 55 ةنس ىفوتملا ىوهتلا

 ثيدحلاىنفاضيا حيراتلاىفو ىأي 5 ةيقاليالال وصفلا ح سا ىفديقارعلا ىلامارظ- هقفلا فىهو

 مكاللاب فورعملا هللادبع نب دم هللا دبع ىلا ظفاسملا مامالل هه تاءشعلا ىلاما ريح

 ب ناخضاق نيدلارخف مامالا ىلاما لظ- ةئامجراو سجل ٠1ه ةنس 16 ىروباسينلا

 ةئامسجلو نيعستو نيثثا 9٠ ةن_س ىفواملا ىدنح زوالا رو_صنهنب نسح وه هقفلاف

 0 ىضاق ىلاما *>- مهي ىودزبلا ردص ىضاق ىلاما 120- 60 ىدبرف ىلاما رقي-

 ه7 ثي دل ا ىف ىناتسراملا ىضاقلا ىلاما لق -هنتإ رابللا هع ىضاقىلاما د هي ىديناسرالا

 نب ليعاعسا ىلءوبا جشلا وه 4: ةغالاىف ىلاقلا ىلاما رح قابلادبع نيد ركبونا وه

 نيئالث سس» هن دعب ةيطرش هفلا ةئاقلثو نيدو تس “ه5 ةنس ىفوملا ىوغالا مداقلا

 ىفوتملا ىعفاشلا ةمالس نيد هللادبعونا وه ه4 ثي-ااىف ىعاضقلا ىلاما رت ةئاعلُثو

 نيعلاىف ىتأي هي[ ةيولعلا حرشىف ةيضرملا ىلاما تح ةئامعبراو نيسخنو عبرا 404 ةنس
 مهق] ىنووملا ىلاما د- هيي] ةنسلا رهظم ىلاما 1- هه ثيدحلاىف ىرذنملا ىلاما يي

 ىلاماو يه هبي نآرقلا ىلع ىلاما يح هلو ىطويسلا نيدلال الل - ةقلطملا ىلاما قع

 ىلعو:ا وه 3: ثيدحلاىف كللملا ماظن ىلاما ٌرييتَح اضيا ىطو.سال 6: ةرخافلا ةردلاىلع

 ىلاما >- ديع_سوبا وه 2 ثيدحلا ىف شاقنلا ىلامأ رد قاما نب ىلع نب. نيسملا

 ثَس م55 ةندس قوما اهفاشللا قاردلا م>راادبع نب دجا ةعرز ىبا 4 نيدلاىلو

 00 مثلا ه4 ماك_>الا ةلداو ماما لين ثيدحلاىف وهو ةثاهامثو نيرشعو

 ند ردات ماها ع ةئاعسو نيت-س 55٠ هنس قوتملا ىعفاشلا وا !اديع 5 زيزعلادبع

 م5 هدهنس ىقوتلا م 2مل لع ك2 نيدلا قتويشلل و مالسالا كولم نم ةثيطا ضراب

 هه نيشاكاناما لح“ هركذ قيس تي[ ماملالا حرشف ماما ٌريظمح ةئامتامثو نيعبراو سجن

 د واطلا رفعح نب ىسودنب ىلع مماقلاى بال -) نامزالاو زاقسالا راطخانم نامالا عضح

 هب. تراس يذلا هيدا هلورإ صاوخلاو ةيعدالا ف ابا دع ىثالع الا
 نبىلع نسا ىبا مامالل -إ ةنايدلا لوصاىف ةنامالا ر9:- ةعيشا تتكنم وهو حاورالا

 عاصسالا عانتما ؤ>- ةئاقلثو نيعبراو تس 55# ةنس ىفواملا خرؤملا ىدوعسللا نيسحلا

 هم هنس ىققوتملا ىفاثلا ىنالطسقلا بيطخخا دمت نيدجلا سابعلاى بال <53 راصبالاو

 ةدقطلانم سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبال اهف عامسالا عانت.ا رع ةئامعسو نيرششعو ثالث

 نيعيراو سْ 85٠ ةنس ىقوتملا خرؤوملا ىزيرقملا ىلع نبدج-ا نيدلا قت محا د عابتالاو

 عانتمالا 1- ةمركحلا ةكمىف هب ثدح تادلجم تسىف سيفن باتك وهو ةئاماثو

 ةئاثلثو نينام ا ىنونملا ىديحوتلا دم ن:لع 0 .> ىلا مشل حل توا



 ١4 - باب ©

 ىلع وهو راصتتالا هاعمس باتك ىف هطلغ هو>ونيبو هيلع درف هدرىلع تاداعسلاوبا عقوف

 ءالمادج-انيدمم نيسملاوبا وه 20 نوععثنبا ىلاما ٌريظ- ىهننا ةافلا ريثك همجح رغص

 ىلع مساقلاوبا وهو تأ ثيدللاىف زك اسع نا ىلاما ر»- ءازجاىلع بترو ثيدمحلاىف

 نيعي_سو ىدحا هالا ةنس ىفوملا ريبكلا خراتلا بحاص قشمدلا هللاةيه نب نسحلانبا

 اضياديف ىضاقلا سراف نب فسوي نب مساقلا نإ فسوب ركبىبا ىلاما ل ةئامسجو

 نب د 5[ رفعج ىبا ىلاما ر*- ىرابنالا راشب نب مساقلانب دمت 4: ركبىبا ىلاما رم

 ةكدحا ف ىدارا شك نب دج نير -عق رهاطىبا ىلاما 0 تيدكلاف ىلا مساقلا

 ىبا لاما ردح ه5 ىنوم دغير ركحدووالاما دع 7, ىناولا اركب ىبا ىلاما رم

 ه4 رهاط ىبا ىلاما رظظ- ىتريخا نريللا هه ركب ىبا ىلاما رمح قسسننلا هه ركب

 ةنس ىتواملا ىضلا رفعج نين وراه ن ن.نيسح ه4 هللادبعىبا ىلاما ف- ثيدحملا ف. صلخلا

 عبرا غ9: ةنس ىقوتأا ىناولملا هللادبع نب نادس عي هللادبعىلا ىلاما ريح ثيدحلاىف

 ىف ظفاملا ىتاهفدالادجلا نيد نب ليعامسا 2 نامعىبا ىلاما رظح ةئامعبراو نيعستو

 ىرعملاهتلادبع نيدج-ا ه4 العلا ىناىلاما تح ىنارملا ه8: ةب و عىبا ىلاما رتتح ثيدحلا |
 ه4[ ىلعواىلاما ]تح هلمكي لو ةسارك ةئاموهو ةئامعبراو نيعيراوعست 449 ةنس ىفوتملا
 8[ لضفلاىباىلاما 2- هقفلا فىه و ىفاشلا ىسخ رمسلا 6 جرفلاىباىلاما رييا> ىبنحو

 ىذابالكلا مساقلا ىباىلاما م- اضياثيدحلا ىف ىهو ةنس ىنوتملا السلا صان نيد

 د نب هللا دبع أ مساقلا ىلا ىلاما رِيِم ه-ثيدحاىفىهو 5 نارمب نبا ميساقلا ىلا ىلاما ريم

 ىلاما >> لماسملل هيأ ىنابصالا ىلاما ريه#- اضر١ ثيدااىف راربلا ةيابح نبقاح#سانبا

 نينامثو ثالث *١8 ةنس ىفوآملا ىلا ىراصتالا مهاربا نب بوقعي فسوبىبا و مامالا

 ىلاما 7-18 ىنادنهلا عيدب ىلاما 6 دلحم ةئئلثنم ريكا لاه هقفلاىف ىهو ةثامو

 وه نف لكنم ةمالعلا 5 .هللا راج ىلاما ّرم- ىومتلا يح نيدج-اوه هه وتلا باعث

 ىره وللا ىلاما ل ةئاقس ونيثالث ونام 188 هنس قوتملا ىرسثخمزلا رعنبدو مساقلا وا

 نسح هه ظفاحلا ىلاما رح ةنس ىفوتملا ظفاملا ىلع نب نسلا دمتوباوه هير ثيداحاىف

 يت[ وعلا ىف اح زنا ىلاعا ريت عورفلا ىف 2[ دايز نب نسما ىلاما ريح ىرطتقلا مها رباننا

 ىريكلا امن اد ىهو ةكاعتساو ةردشع ل 817 هش فودملا ىوخلا - نبيمهاربا قاح# اواوه

 ه5[ ثيدللا ىف ىنارفعزلا ىلاما ريح هز[ ىرت رز ىلاما - ىرغصلاو. ىطسولاو
 ةئاقع و عبس 97-5 هْنس نم. هيلاما نم ادا تيأر ىهذلالاق دجانبنسحدهلاديعوبا مامالا وه |

 0 | ىلامالا »- هت ىكح رسلا ىلاما ا ةئامدج و نينامت و عسا هر ةنسو

 س ىقوتملا ىفاشلا ىعفاراد# نم ركلادرع مساقلاىبا مامالل هيو ةحافلا تادرفم ىلع

 هايشا نع اهديناساب ثيداحا اهالما ا نوثالث وهو ةئاعسو نبرشثعو ثالث <5*

 سم مامالا ىلام| لتس 2 هقفلا ىف يفاشلا مامالا ىلاما هيتس اهيلع ءاكتو ةحنافلا ةروس ىلع

 ( ةمالا)



 ا ىدرواللا ةودنلا مالعا تاثك نم عفنا ال ةيحل ةردكا تك كرف رهاظ هتاغو هعوضومو

 ١ 5 فاالا ا

 | نيقارششالا ةذسالف نوناقىلعاما ىناثلاو نيرخأتملا لضافال مالكلا بتك ذئئيح لفكتم لا

 فوصتلا بتكف مهحالطصاو ةيفوصلا نوناق ىلع وا هوحنو قارشالا ةمكح هل لفكتملاف
 با_عصا نع تافامن ملعتلاو هيبنتلا اذه ناف لفغتالف هبلاطمو نفلا اذه عضاوم رعدق و

 مدآ نب د مجشلل موظنم ىسراف ه7 هءان ىهلا تح ىلع رعىذ لك ق وذو تاءوضوملا
 ىو: !ىنادم#لا راطعلا مهاربا نيد<نيدلا ديرف مشو ةنس ىفوتملا ىناتس ميكحملاب فورعملا

 ىناورشلا دوه نب دمحم مهيأ بطلاىف ةيسايلا رح ةئاقسو نيرشعو عبس 5017 ةنس

 ةمدقم ىلع بترو هنم ةراشاب هج رمت ناخروا نيدمت نب سايلا ناطاسال هفلا مصتوهو

 جرفلاىبال ه7 ىعاوشلا ءاما ريض ةكيكر ظافلاو َةعقس تارابعب كلذو باونا ةرشعو

 | تاصاهرالانم ةوبنلاتاراما مع © ةئاقلث ونيس «ه٠. دنس ىفوتملا ناهفصالا نيسح نب ىلع

 | ركسلا نينو انو قرفلاو رولا لع هده حالذلاد هكر # ةيلعفلا و ةيلوقلا تازدملاو

 0 ملا اع ةنوك نكل ىهلالا علا عورف نم هلع دقو ةداعسلا حاتفمىفام ل 0

 مالكألا !ء ماسقأ نم مسق ةقيقللا ىف وهو نيودتلاب دارفالاب هيف ةريعالو راظنو ثح

 | ملكتيف سيطارقلاو رباحلابهتذمالتهلوحو ملا دعشبنا وهو المالا عج وه 6: ىلامالا لِمَ

 ءالمالا هن وعسل و اباتك ريصيف ةذم ثلا هنشكيو ملا هيلع ىلاعتو هناوس هللا عفا ملاعلا

 تس ردناف مهم ولع ىف هم ريعو هَ رعلا لهاونيثدحلاو ءاهقفلا نم فاسلااناك كلذكو لاما

 ىلامالا - قيلعتلا هلثم نوع ةيعفا_كلا ءاذعو ريصملا هللاىلاو ءالعلاو لعلا باهذل
 ه6؟ ةنس ىفواملاهفاشلا ىزورملا ىناععءكادجت نيم ركلاددع دعسىا مامالل هه ةئامسخلا

 ىو رع: نب نادقعو رعوباوع تيك كحال نبا قاما" وناس و

 نش كارد كالا ضعب ري_سفت هيف ناجم ةئاّقسو نيع.سونياثا 57+ ةنس ىفوتملا ىعلاملا

 نا ىلاما م قيقحلا نم ةناغ ق ةيفاكلا نم اوم و ل_صفملا نم ضاوم ىلع ومقلا نم

 اهرثك"ا ةئاهامثونيسخ ونيانا 869 ةنس ىفوتملا ظفاملا ىنالقسعلا رعح ن ىلع نب دج -هتقت رجح
 دحاولا دبع نب دك نب هللا ةبه 6 ني_صللا 0 ا ىلاما مح تلح هدد راما ثيدح

 ا قفا هاععو قطاويدملا نءحراادبع نيدلال الح اهصخاخ هب رعلاىف ىهو ةئاعلث و نيرذعو

 ١ هال؟ نس قوثملا ىلع نب هللا ةبه تاداعسلاوا وه م ىريشلا نبا ىلاما ز:- ديرولا

 ١ ساحل ءالما نم عرف تاداحم ناع بدالانم نوذو ةسجق ىهو ةئامسج و نيعيسو نيالا

 3 َن 6 ا ذو اهيلع 1 ىذتملا روش نم تاياىلع هرمصق سا روحو اساحم نينامث و ةعراق

 نم غرفالو بدالانم ةجاشا وف ىلع لقشنةعتملا ب ةكلا نموه وهدنعنم دازو اهفحارشلا هلاق

 عضاوم ىف هيلع هدرف هي م هيلع ةعاعس هزم سقلا و. باشا نب دعوا هيلا ردح هنالعا



 هه تاب اد 5

 نيدحم نيدلا لاك مشل < حايشالاف مو جاور لاز 5 312 0 هلا ماهلا مح

 ىتأي 1-3 ءاهوألا نم ض ورا ماهلا ردح ةنس ىفوتملا 0 فور ,«ملا انولاىلا
 يي يه علل

 « ىهلالا لع ©
 ثيدح ند دوحولا هعوضومو تادودحوم ىه ثيح نم ثداوطان ع هيف 0 1ع وهو ا

 هتاف و ديلا هدا ل ككل ةفالملا تاروضتلاو ةفحلا تاداتتءالا ليصح هتاف ووك

 اح ب

 هلاقشال ىهلالاب هنع ربعي دصا_هلا داشرا ,بحاص لاقو ةداعسلا حاتفمىف اذك ةيدمرعسلا

 دريل ةعيبطلا دعبام رعبو تادوجوملا تايلكل هلوعتو هدول ىلكلا رعلابو ةيوبرلا لعىلبع |

 رومالاف رظنلا ( لوالا) ةسج ةيلصالا هؤازحاو لاق اهقحاولو داواانع هعوضوم |

 هدا ا او تردطلااو ةدقلاو .امالاو وح ولاو ةنهاملاو ةنوحتولا قدف ةماعلا:
 | دوج وتابثاىف رظنلا (ثلاثلا و)امتارم وامتامدق» نيسن و اهلك مولعلا ىدايمىفرظنلا (ىناثلاو) |

 ةدر#لا رهاوجلا تابناىف رظنلا ( عبارلاو ) هتافصو هندحو ىلع ةلالدلاو هلوحوو هللا |

 ( سماخلاو ) اهلاوحا و اهتناقحو نيطاي_ثلاو ناو ةكئتالملاو سوفنلاولوقعلا نم |
 كلا 0 كالك] تم] الو داعملا لاج ونايف رافقه دعب :ةكرمكيلا نساوقتلا» لاوحتا قا اعلا: ١

 ااا ا ا ار كمل تخااردا ار نم نيبلاطلا نك قرطلا تفلتخا ١
 اهلع تماقو بلاطملا ةلمحي افوول لعتلل عفناقيرطلا اذهو وطسرإ مهسانرو نيثحاسبلا |

 ىلا لصي مهرثك او ةضايرلاب سفنلا ةيفصت قيرط كلم نم هو تاهو ةينيق نيهارب ْ

 ركل ا ها الخ نم نم ممنمو ناسلب فصوتنا لو نايعلا هل اهفشكي ةيقوذ روما |

 طارةسىلا لاخلا اذه لاثم بسنرو نيتليضفلان يب عمجت سفنلا ةيفصتو ديرجملاىلا ىهتناو |

 ازوف زاقدقف هشاقد ىلع عالطالا ىف ماقتسا و هشا ة> ىلع فق ونه نكل ىلءالا بلطملاو 0

 1 لطايلاذا انيبم انامسخ رندخو اديعب ال الض لض دقو 0 ؛ ىتط وا همدقه يق تل ز نمو ئظع |

 00000002 ىلا تاب لج هلالدف :لقعلا ضرراعي غولا و ةدخ انى. قدح لك انشنا |

 وفصب ناسذا دجوب الثو دحاو دعب ادحاوالا ةسدق راس ىلع علطبوا دراو لكل ةعيرش |

 اهدح نماهدح برعقو ةهيفصتلا قز رط رطلسا ةمر راظتلا نمنا معاو ماه والا رد هلقع ا

 كلش قا ةطرإ هده ىلا لذص و ندو ةيقودلا ةدك لذا هن وعسو. قاوذلا قيرط وهو
 ىفو لعيزانم ىتخا لعرب ماقملا اذهنع رداص هل قارشالا ةمح باتكو ىدرو رهسلا | -

 قاودلا نيدلال الح انالومو مورلاىف ىراتفلا نيدلا سم انالوم لماكلا لضافلا 0

 ىزاري-ثلا نيدلاسط5 ةمالعلاو .ىونوقلا نيدلا ردص معلا ءالؤه نسدرو رمتلا دالب ّق

 اعلا زيزعلاا هللا ءاقنا ماسقالا ىدقض دنع ةنكللاف ليصفتلا مام نايسو اضم ىهت
 قوذلا قيرطىلعوا رظنلا قيرطىلع نوكينااما ولخال علا اذهىف رظنلاو ثححلانا لعامت

 نيملكتملا نوناق ىلع وا ةمكملا بتك هل لفكتملا» نيّماشملا ةفسالف نوناقىلع اما لوالاف

)( 



 ١4 ' مك فلالا لع

 عج ةئاهيعبس و نينثا ال09 ةئسس قوتملا ىعفاثلا ديعلا قيقد نباب فورعملا بهو نب ىلع

 هانع#و هيف عربو هد كم مث دداكسالا ع ةدر# ماكحالاب ةافلخلا تيدا | نوم دف

 مل هنكل ٌلاوفلاو تاطابنتسالانم هيف امل هنم ىظعا عونلا اذهففاؤب مل هلا لق ماملاالا

 ضع!نالاةيف ليلقلا الا هنم هن ومدي 8 م هنك اهلا ةيفلالا ةيشاح ىف ىعاقبلا راق هلهكي

 قئمناح ورشثلا نم هر ماطتد نع نسا ١! ىنع 5 قب 2 .دقلا لم طا تاك هنال همدعأ ارسل

 نيعب را و نينئا 05 7 هع قود قشمدلا ل نيدلا سصاننب 5- نيدلا 0 هح سن نيو

 سب م86 دنس قوتملا ىلحلا رينمنن رونلا دعنب مركلادع نيدلابطق هصانو ةئاعافو
 نءاب ريمذلا ك2 ندع سكاس مال ذاك سرت ماعمالا هاعمو ةئايعيس و نيثالثو

 0 هاعمو اضا 1 هدايعيسو نيعب راو عبرا ,6.5 00 قوتملا ىلدحلا ىسدقملا ةمادق

 مغ: ةنبس:ىفوثملا وخلا نسخ نب فدو ندلالاج ىضاقلل حرش ضخما |ذ5 لغو

 ىدحا 1 ةنس ىفوتملا ىدرافلا نابأب نبىلع نيدلاءالع اضن مامالا صخنو ةئامئامتو عست

 نبىلع ديسلا نبدم مامالا ميشلل -هقإ مالا لوخد باداب ماملا ريؤتح ةثاممبسو نيثالثو
 حاولا الا لح ىسملا هللاءاع*اىف هيي بلطلا رارساو بهذلا حاولا - ىنيسحلا ةزج
 6 هةهرما/ 2 ههه ىقوتلا ىدروروسلا .م كلا نمبح نب يح ن نيدلا باهش مشل ع ةيداهعلا

 رو ة نيدلا داعم كلمانا هيف 0 مهللا كعبأ كراك هل ها رص وهو 8 نينامتو

 هيف دهشتساو تاج نييكلتلا ىار د داعملاو ادءلاىف هلاع وب رحت عا دوادن نداكسرا

 ةيمال و حاورالا رقتسم ف حاولالا 1 حاولا ةعيراو ةمدقد ىلع بنرو قاكملا عبسلاب

 ىزارلا ركبىا ندم لوقنع هيف باحا ملا :ىئيسحلا اقنع نباب فورعملا صلال دمحم

 ) رعش 8

 اكو نبا لإ كا لحال ع ىلبلا ندا دقاق ىردا م ءاريعل

 ىلابلا دسإلاو لدتملا لكيهلا نم  هحورخ دعب حورلا لحم نئاو

 لايلاو ا عان 5 ناك دع 7 1 ىوألا ها كا

 -اولاب باجأف رخآآلا تيبلا باوجنباو ىلا رتنباىلا هلوقل با 0 امهام لاقو هبحتيإف
 ةرشع نام 18# اهتايبا عيجو هيف ليقامو مدآ ىنب فانصا نم فنص حور حول لكىف

 نجح رلادبع نيدلا لالج مدلل ةلاسر أ سضقلاب صيصخيف رصنلا ةيولا رح ةئاغلثو

 نع رداضلا ماهلالا هيت :نئابعستاو ةريشع-ىئدحا ه0 اةنس قوتملا ىطويشا! ا ركوا نإ

 ىفواملا ىتالطسقلا ىلع نيدج-ا سايعلاىبا نيدلا باهش ميشلل ةيعدالاىف ه5[ رفاولا ماعنالا

 ةئاتسو نامث ٠5م ةنس ناضمر ىف اهفلا ةلاسر ىهو ةئامس و نيثالثو تس 5*7 ةنس
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 مه تاب 2ع ١
 م

 | 0 نودحرل لن - ل لالح 268 ا كلدن : الضفلا وحمل 7-1 اص نأ م |روشسم

 ا دخن مهار 1 ميلا حرشو ةءايعسلاو ةرعغ ىدحا 1١ ا قوتملا ىطويسلا ركب ىلإ

 ن. نج رادبع دمتىلا نيدلانبز حرشو ةثايعسلاو نيدو سخ ةهه ةنس قولا ىلحلا |

 ميهارب نب ليعامسا ءادفلاىبا حرسشو ةئامئامثو نيعستو ثا٠ مع ةنس ىفوتملا ىنيعلا ركبىلا
 نسح حرش وهو هناا نيتسو ىدحا مك 2 قولا ىسدقلا قاكلا ةعاجنبا

 | ةئاعاعو نيعستو عبرا 2 0 ده نب د2 نيدلابطق حرشو

 0+ ةلس وحلا يوان ا زرار ند نيدلا نس شوا فارما دوعص ها
 | | ريبعت :1ىف ةيدرولا ةيفلا قت حورششلا ن ا 00 نمسح حرش وهو ةئامعستو نينثا |

 ْ 0 2 ديعملا هللدجلا علوا هل 0 846 ةنس قوتملا ىدرولانب رمت
 0 ناهرب مشل ا نع لاو ناك ءماق ةيفلا © 3و فورا ىلع تدع بابن 2

 ةيفلا ود انا اهحرتشد] و ةئامامثو نيس م١٠86 دنس ىفوتملا ىلا ىقابقلا دن ب مهاربا

 2 0 ىطورسلا ركن ىذ نبا نصح رااددع نيدلا كال ظطأو 6 وهلاىف
 | ُ ةديرفلا اهاعمو طعم نبا هيفلاو كلامنا 3 ةيف'انين | م عج ةئايعست و هردع دج 515

 ١ دبع نيدمح نيدلا سوثل معي" هقفلا لوصاىف ةيفلا اح ةديع_دلا علاطملا هاعمو اهحرش

 ا دوحن د.علاق ّ يا رمسايفل وا ةئاغلثو نيثالدو ىدحا مخأ ةنس قولا ىفاشلا ىوام ربلامادلا ا

 ةيلاخ هعجام مظن هنا هيفركذ نيبملا هاتكب 00 حرش ىذلا هللد+لا هلوا اهحرشدلو خلا

 زاغلاف ةيفل د 0 ةيهقفلا 0 ةيق ا اهاعمو لد امالدلاو فالالا نع

4 
 ليرالا مها را َّن له نب ركب ىلا نيدلازوفل هم واخنم مسأ لاق زغل فلا 6 ةيفخلا

 نيدلا ب ىضاقلا <: ضئارفلاىف ةيفلا يح ةئاقسو نيعبسو عسن ةنس ىفواما اشلا

 6 ةبغل_ثو ةيفلا ا ةئاعاقو ةرشع سجخ ماو ةنس قولا ىلا ةنعث نيد

 ١ لتا اذ قولا لرغوط تخا نب هاشنانوط رواستنك لل اهفلا ىعاشلا قرزتالا ميكعل

 . اهروصفق لجر فلا اهعءاج اك ارا نع هع زدضم داك نهو اهم عفتلاف هابلا فعضب |

 ظ باقلا>- ايوق اكي رحت هابلا كي هذه لاثما ىلا رظنلا نا هابلالعف ركذدقو ةفلت لاكشنب
 . ظفاعلا وةئامعبراو عبس /5٠ ةنس ىفوتملا ىزاريشلا نورلاد,عنيدجا ركبىبال -2: ةاورلا

 _ ةثامامتو نيسخ و نيثا م8ه5ةنسىفوتلا ىنالقسعلا رجح نباب فورعملا ىلع نبدجحا نيدلا باهش

 . نيثامونيعبراوس+ مئه ةنسىفوتملا ىدادغيلا بيمح نيد كلا ايقلا باقلا رهط
 لا 0 نجر ادبعن.دلا لال ةلاسر <: رع و ركب ىباباس زن رجلا ماقلا ريح
 عج دنا اعف رك 5 ىلابعت هللادج- دعباما هلوا ةئايعسل و ةزسضع ىدحخا 5111 هنس قوتملا

 نيوسملل | محن عكف دافااؤ كالذنع ه اهنف هتداهسش لبق نيؤيشلا تاس نا نيتددنملا ضعب نم

 ةياورلا طبضيىف عاملا رفح اضيا ىطويسال ه2[ ةغللاىف نسب نسل عابتالا ىف عاملا تح |

 نيعبراو عبرا 044 ةنس ىفونللا يا ىمومنب ضا_.ع ىضاقال هه# عامملا دقتو

 0 لا وا رعا دج اننا لح قسطا مهشلل 57 عافتنالانه فرطب عاملا ز- ةئامسجتو ظ

 نب د نيدلا قت ميل 1 ”ماكج الا كي دال ماملا ع فوراحلا َّ ف رسمت وهو |



 31 وا هم 0 ةردلاب اهاع* ةئاعمو نيرثع ونام 5 5 00 طعملا |

 رونلادبع ند طعم نب 5 د3 ارا كل أف لوش

 5- ند دجا نأ داع حرش اهنم حو رش اهلو هر |يعسلاو نيعست و سجح ةرةره ةنحشق اهفاو

 ةيفولا تاقيلعتلاب هاعم ةئاعسو نينا وسخ 586 ةنس ىقواملا ىثيرعثلا ىركملا ىبلدتالا

 قشمدب هتماقاىفةزوجرالاهذه ظن مظانلانا ركذ خلا ةيرعلا ةغالال ضف ىذلا هلل دخلا هلوا

 ىدنكلا ديز نعاىا نيدلا جاتل ارمصاعم ناكو عماجلا حلاصم ىف هال ودق مظعملا كاملا ناأكو |

 ردن حسو نيداح ف ريبك حرشلا اذهو قدم د قف بدالا ل ها 0 اخرصع ف اناكف 2|

 ١ع مه فاالا 1ع

 ا كلا حرشو ةئايعتساو ةرشءعناع 718 هنس قوما قشمدلا توقعي نيد نيدلا

 ا ةيفخلا ةرغلا هاعم ةئاوسو نيثالثو عبس كب 52 قولا لرالا زايخلا ن نيسللانب دجلا |

 سو ا قرا 0 را ىدرالا نب باطما دبع حرشو ةيفلالا ةردلا حرش ىف

 هقلا ىفذ ا دو نب - نب كلا كا مشل سل جرسدو رردلا ءوض هاععو ةثاييعبشو نيثالثو ا

 مر دلاب ةيللاةفدصلاب ا يعض نيعبراو ىدحا 07ه نيدرام ةداب نب رهش ىف ا /

 0 ىفةئاهعبس ونينامت ارا ةئسق وذملا ىعالارباحنب دمت ئبدهت ميشلا- دو

 / ىبا حرش وةثاهعبس و نب رس شع ونام اك مب ا ىفو:ملا ىلم نا ىسدقلا دمت نب دجا نيدلا باهش / ا

 | :ىوضلا ديزنت ةمجن نيزيزعلادبعجسشو ةئس ىوتملا ئوتا ىوحتلا سابلا ندع كلا 0

 ١ ىف قارعلا ةيفلا رد- للا سسنلا ؟ئراب هلل دجلاهلوا ةنس ىفوا لا ىلصوملاساوقلاب فورعملا ||"

 ةنس ىفوتملا قارعلا نيس انيرمح رلادبع نيدلانيز ظفاحلا مامالا مشا مهي ثيدللا لوصا | ؛

 اهلوا ةئاماغو سخ مه

 ير ء »* ردنقلا هير جار لوش

 اهنم غرفو هيلع دازو جل ١ هنعربعو حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك هيف صخل 1

 سجد ىف هذع غرف و اهحر مش ناقد نيتسو ناع ايدرلا هيك 2 رح . ولا ىداجى هيب يطق

 ةيفلاح رمشب ثيغملا مح“ هاعمو ةئايعيسو نيع.يسو ىدحا الالا ةنس نا_طمر نرسثعو |

 لوالا كرثو طسوتم حرشىلا لدعو لاطتسام ريبك ح سف عرش هلا هيف مع الا

 فيرشلاديسال حرشلا اذه ضم ولا لمعلا نسحةينلا ميك! لبق ىذلا هلل دجلا هلوق أدنو
 دنسا ىذلا هلل دحلاهلوا ةنسابم ىفوتملا ةمركملاةكم ليزن ىراخلا هاشداب ريماب ريهشلا نيمادخم

 اذهىلعو ةئامعست ونيعيس ونينثا 9/9 دنس ناضم رق ةم ركملا ةكع هنع غرف خلادوحولاثيدح |

 ناهربةيشاح وةئامتامثونيعيسو عست مالو ة'اس ىفوتلا نما اغيولطق نب مساق جشلل يشاع. ح رسشللا

 تككل] اشو هدضن لا غلب ةئامامونينامثو سو مه ةنس ىفوتملا ىياقبلا رعنب هاربا نيدلا

 | ا هيلا كنسا نم ىذلا هلل دجلااهلوا رد نبا روش نم دافتساام هيفدر واهي رفل الا حس ىفاع ةيفولا

 نيرشعو نامت "م ةقس قوتملا يراصن الاذن و ىضاقاا| حرش ةروءمثمااهح ورش نمو

 مخك ةئس بح ر ىف هنع غر 5 قارعلاة فلا حزمشب قا ملا مف داعم جوز ما :* ح رشوه وةئامعستو

 هيف بيع ىف عرش 2 'اة ا عامان م'لصو ىذلا هيدا هلواةئامامتو نيس وعلا ا

 د د اتش تل ٠٠2 27 © تا تا ا دمك لات متت ا :٠ .٠ نطل سس و ا 7 > +. هبركص عت هرج لم واو تتم« دج قع طقه



 ْ عماج هللدخا ه وا ىهوققالا ا ندع نيدلا داهم ليقعنباو فنصملانبا مالكل ََى راخلا |

 ْ ني يصلان ءاو برعل علا راعشاب ايلاغ دهشتس ليقع نانا هيف را ملا مولعلا تاتش |

 بانعاىفو ىست#زلاو ماشه نبا مالكنم كاوففاضاو امه 9 نارقلات اي ابو ثالذ

 نيعبراو عبرا 45 هن ىفوتملا ىعفاشلا ىلهرانيسحلا نيدجلا نيدلا باهش اهشث مشللباتك ةيفلالا

 هاعم انضنا دا نو يعسلا و سج 9٠56 ةئد ل 2 هللا ذيع نب دلاح مجشلل و ةئامامتو |

 | لإ نييدادهشلاب كنعان ردق عفر ىذلا هلل دجلا هل وأ تارعالا ةعازص ّق ل

 ناباتك ةيفلالا حو رمش دهاوُش حرش ىف وةئاعامتو نينامتو تيس رك ناضمرىف هام ع رو

 ىعش ةكاعامتو ني.خوسخ م66 ةنس قوما ىييعلادجا نيدو د ىلا مججتلل ريغصو رييك_|

 اهعج ىربكلا دهاوشلاب رهتشادقو ةيقلآلا حورش دهاوش حرشىف ةيوكلا دصاقملاب ريكلا ١

 ءاظلاباعلا 0 ليقعنباو ماده نبا ومساقمانءاو فنصملانا حرشو مجصوتلا ح ورش نه

 غرفو نوعستو ةعبراو ناثامو فلا ةدهشتسملا تايبالا ددعو نيعلاو ءاهلاو فاقلاو

 ١ هللاةبهنب هاربا نيدلارون مثلا ةيفلالا رثننممو ةئامئامثوتس 2٠١5 ةنس لاوشىف حرشلانم |

 ندلا ناهربو اضا اه>- رس هلو هئايعيسو نرشثشعو ىئدحا ؟عأ ا قودلا ويكمل ا

 | اضيا اهحرش هلو ةئامامثو نيستو ثالث مه* ةنس ىفوتملا ىركلا ىسوم نب مههاربا |

 001 71 هل قوملا ىوخلا ءاخه نلاب فورغملا فَسو نيميلادبع ندلالامجةمالعلاو

 | هلو عصوتلاب رمشامن كلام نب ايفل | ىلا كلاسملا مذ ذ هاف دل اه زدا هتايعيسو نيس ١

 جت وتلا اعو تادلح عد اى هصالخا نع ةضاق صدخإ عقد ام عم ةيقلالا ىلع ىثاوح ةدع

 نيعسل 88٠ هنس ةنع عرف ىذلا ىوحلا ى 9 رهزالا هللا د ع نيدلاح مسلح مارش [عنم تاقيلعل |

 هديح وم هل رهلملا هلل 0 خا وتان ووضع حيرصتلا هاهم وذ رة مظع جيفوعو ئ 000

 0 هولا لع اولا ع ند و باحاف هءاتك حرشب هيلا زاشافهمانمو ماشه نءاىأر , كل 00

 ةرعع ىدحا 41١١# هدقن قوتلا ىطويسلا ركيىا ن.نج-راا دمع 0 مهيشلا 0

 ةنس ىواملا ةعاج- نب ركيىبا.نيدلاف رش نيد نيدلانع ةيشاحو مجش وتلا اهاع ل دنا 0 ءارعسل

 ا / هع ف وتلا ردعلا ماشهن هللادبع نيدج انيدلالاج ةيشاحو ةئامامتو ةرمشع عمل /189 ا

 | نيسج وسخ موو ةنس قوتلاىيعلادج نيدو نيدلا ردن ةيشاحو ةئامام ونيثالثو سج

 | م٠ ةنس دودحىف ىفوالا ىركلا نجلا دبع نب مهاربا نيدلاناهرب ةيشاحو ةئاماثو

 قوتملا ىكملاىعلأملا ىدعسلا مساقلاىلا نب رداقلا دبع نيدلاىحم هيشاحو ةئاماثو نيعست

 (نسباما 0 نإ تاك ارالاو روتسلاعفر هاعسةئاعامتو نام م٠6 ةنس
 ىرتكبلا دعني د نيدلاف يس ةيشاح و ىنافولا ركب ىفا مشلا حرشو خلا لالجلاىذ هللادج
 نم اقصلاىبا ند 8 ند د ميشلا 0 ةئام امو 3 راب ندا د ودح ىف قودملا

 داو م قوتملا ىلوذا دجا نيد نيدلا تاهش ىخذاقلل ع دولاءظنو ماهغلا نبا ةلقرا



 ىرصملا ىركملا هتنادبعنزت مهارا نيدلاناهرب ىضاقلاو نسح حرش وه ليق ةئامعبسو |

 ١١ ىودملا ولا عا رئاب ريبعلا ئكلدنالا داع نيد#و ةئاحاشو نس 42 هادتس ىرالا 0

 حورش ثالث هلا فلا ٠٠٠١ ةنس دودحىف ىفوألا ىزغلا ىضرااد# نيدمت ندلاردبو |

 قولا ىقنطا ىف علا ناب ريهشلا 5 نجد راادبع نيدلازءز ةمالعلاو نامواخ: هو ودم أ

 ١ ليبلا حرشلاو خلاب رع اناسسل دارازم ذل هلل دما هلوا امج طسو حرشوهو ىجفاشلا

 اذ ١ ه7 فاالا هيو

 بابسا نم محام ىلع ىلاعت هللادج هلوا ثالام نا هيفلا ىلآ تاناستملا سم ىاعم ىيضصاقلملا بذه

 ١١ ىادحا دا" هنكس قوما ىررطلا دع نع دل مهلا اهحر نمو لا نانبلا

 ةثايعيسو عسل 7٠١ ة ةنسفف وتملا ىوختلا لينا لضفلا ىبا نب 'محفلا ىبا ند د 22و ةتامحبس وا 26

 سجل ا/56 ةذس قوثملا ىوحتلا ىبلدلالا فسوب نيدهت ناحونا نيدلا ريثا ةمالعلاو

 هللادج هلوا كلآم نبا ةيفلا ىلع مالكلاف كلاسلا متم هاعمو هلمكيو ةئامعبسو نيعبراو
 ىلع هنييتو هقلطاام نيت ةثالث دصاقمىف هضرغنا ركذ لا ناسنالا هب حافاام بح وانو

 قواملا ىكاكدلا شاقللاىلع نيد ةماماوباو لكشاام لحو ماكحالا ىف مقاولا فالكلا

 | ثالث 728 نس ىقوتملا ىون_سالا دجلا نيد مجشلاو ةئامعبسو نيتسو ثالث 05+ ةنس

 ْ نيعيراو عسسل ٠719 ةن-س ىوتلا ىدرولا نب رفظملا نئرع نيدلانيزو ةئا_معيسو نيام

 ا نيم م ابا ةنسىودملا 6 | غّداص اان نجح راادد - ند نيدلا س تو ةئاهعت 0

 3+ مهلا

 0 قود ىو ل 0 3 مح رلادبع نيد | لا 8-2 ةرامعيس و نينا ا د قولا

 ىردلا هللا دمع نب غارعو هلمكي لو ةاجملا تاقيطىف ىطويسلا لاق در واو نيتسو نيننا 0

 | ىورا دع نب نسالا نب فون نيدلالاجم ىضاقلاو ةئامئامثو نيسيحو ثالد مهل
 60 522 روق قاوتملا ىو الا دحت ن.ىلع نيدلارون و ةئاماثو عسسل م5٠ ةنس قوتملا

 عدل
 2ع ونرسدعو نينا م" هس قولا داس الا ىسد وم نب محال نيدلاناهربو هئاع

 ا 0 قولا ىونسالان يسال !نب د ندلا داعو أج ع اهد- رش ةداعافو نيعستو كتل /ةيع

 ةيزوملا يق نب دمت نب ميهارإا 0 ميالاو هلهكي و ةئامعبس و نيعيسو عبس الالال
 دم نب مهار 1 نيدلاناهر وثكالاس || ا هاع“و 2 0-و و نينسو 0 ١4 - 0 قوتلا

 ىرازفلا مهاربا را ,نيسه م١6 ةنس دودحىف ىف واللا ىلا ىقابقلا د نبا

 سج م١1 ةنس دودحىف ىقوتملا ىتابسحل انباي ريهشلا ليعامتانىدج-ا ىضاقلاو هنس ىفوتملا

 | ةئامامثو نيعبراو سه م6 ةن_س ىفوتملا نيدلا نيز نب د ندلا سعش و ةئاماكو ةرشع

 ا ةئاعاامو ةرّدع ما د قوتلا ايراد اتي طخ نب نوحا نب دهخ نيدلا لالحو يظن اهد رش

 ةئاعامتو عبرا ١ 00 قوتلا نةلملاناب ريهشلا ىلع نير نيدلاجارسو نما هيو جس

 | ةئامتامثو نيعبراونينا م65 ةنس ىقوتملا ريغصلا ىناستل ١ قوزرمندجلا نيد# هللاد.عوناو

 ىوتا ١ ئسدقلا :ىئدسالا:ن4ك نيد ص الط لدتا ةضاضتعاىد علب ةئفلالا حورش نمو

 ىرزع لا ىلع ل مساق كر 0 كلام نبا ةيفلا حسشل ثالاملابرلا مف و ةئاماممو نإ ا 01 موتا



 ١5٠ باب اعين 7

 اا دكر اماسو 3 ا 9 عج اهررغا 1 رايد ةروهشم

 اهلوا زحرلاف تدب فلا اهنال ةيفلالاب رهتشا

 كلام ريخ "ةللاىفر دجا * كلام نبا وه دمحم لاق ْ

 هللادبع ىبا نيدلاردب هدلو 3 اهنم ةريثك اهحورششو ىهذلا هركذ حرش الع هلو |

 فنصلا نبا حرشب رهتشا متنه حرش وهو ةئاقمو نينامتامثو تس 18 ةنس ىفوتملا دمت |

 هللادج- دعباما هلوا هيئآرقلا تاب آلا ند دهاوشلا درواو عضاوملا ضعبىف هدلاو طخ

 | مثل ةيشاح حرشلا اذهىلعو ةئاقسو نيعبسو تس ةنس مرحب ىف هفيل تنم غرف خلا هتاحس |

 | ةشاح وةثاعاعو ةردتع عست م19 ةنس ىفوتملا تان كلا ةعاج نب ركبىبا نيد نيدلا نع |

 ركل احا ةكاعست ون رشعو نام 94 ةنسس .قوتملا ىراصتالا دع اركز ئاقلل

 | ةئاعامو نيهستو سج موه ةنس اهقلع ا ناكسلا[ ب ام ىذلا هللدجلا اهل وا" ةينسلا

 لاوقا هيف مج فلاو سخ ٠٠١ ةنس ىفوتملا ىيعتل هلا رداقلادبع نيدلاّوت ىضاقال ةيشاحو

 0 قط وتشلا 0 د نج رادبع نيدلالالح ع 3 مهدي ايف 0 حارمشلا

 ا نباىلع 1 اهاعمو وص د ءاخ الا اق لصو انا و ةرثع ىدحا و١١ هنسا

 3 < معشلا اهدرج ىدابعلا مساق نيدج-ا نيدلاباهش ةمالعلا مشل ةيئاحو فنصللا:
 ١ نيدلاردب ةمالعلا ةيشاحو دلحىففلاو نيتسو عست ٠١79 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىربوشلا

 ةدوبلا حورشلان مو ةئاماممو ني-سجو سوج /66 هنس قولا ىيعلا نيا ند 5و

 / ةنس قوتللا ىوهتلا مساقما نباب فورعملا ىدارملا مساقلانب نسخ نيدلا سعت ميلا حرش

 / هللادبع دمحم ىبا عشلا حرشو خلا هل ركسشلاو هللد#للا هلوا ةئامعب#و نيعبراو 0 7
 هيلعو ةئامعبسو ىبتسو عست 39 ةنس ىفوتملا ىوهتلا ليقع نباب ريهشلا نجرلادب

 0 ل ار لقمان حرتق لع لاكصلا اكفيسل هع طولا نيدلا لالخ 0
 ا كنالاو كيعن ىلع مهللا كدجلا هلوا 0 نيتنس هيلا قف ثكك جوز“

 ةيفولا هاعمو ةقيقد نثالثو تدب ةثاقعىف ةيفلالا رمصت## هلو ءابدالا نم ةعاج هل ظرقدقو

 الإ دم رامشنو نيو ثالث يا هسا قونملا ىارعشلا تاهولادبع مشلاو
 ةئايعب# و:نينامت دنس ولا ئ ولا :ىر 5 قعالا اخ نيد نبذ جومشلا ح 205 يراسل

 اال (مراس عت لكَو اهكيكفتو تاي تايبالا بارعاب هنا_تعءال ىدتبملل عفان ديفم حرش وهو

 2 00 حرش ريرب ىمملا قيلأتىف هتعبتت مهو هيف عقو هنكل ىطويسلا
 ةنم دودحىف ىفوتلا ئسرافلا ىدوكملا حلاص نيىلع نب نجح رلادبع ديزىبا ةمالعلا 1 ظ

 فيطل حرش وهو ةيرصملا رايدلاىلا لصو ريغصلا ه-رشو اريغصو اريبك ةئافامت م٠

 دجا نب مساقلا نب رداقلادبع معمل ةيشاح هيلعو بارعالاو حرسشلا هيف ىفوتسا عفان

 | ةمالعلا حشو ةئامتامثو نينا م٠ تس ىفوتملا ىعلاملا ىدابعلا ىدغتشلا ىراصتالا دمت نب |
 مثلا ربح نيدجنا ندلا وت

| 
 ا

 ا
! 

 عد حرش اعل 0 نيعيسو نيذتا 1 قوالا ىف

 ( بذهم )



 ١م 5 فاالا :-

 كاذنمه ريثك ىلعالقشا ةدعلاو ءاهقفلا ةريخنا ركذو هابشالا نم عيارتازفلا ف مننا ىذا

 ةناس ىقوتاا 6: ىرزجلا نب دع نيد نيدلاس مث زاغلا رح ةيهقف زاغلا علا ن كل

 اهلك ض رالا ىرقماي مكتلا اهلوا ةءارفلاىف ةيزمه ىهو ةئامامتو نيثالثو ثالث مس |

 | نسح ديعسىبال 5: لصولاو عطقلا تافلا رمح نيثلا دقعلا هاعمو زاشنلا اهحرسشممت خلا

 ةوالحىف دينافلا زد ةئاقلثو نيتسو نامث ه8 ةنم ىوتملا ىوحتلاىف اريدلا هللادبع نبأ |
 |. ىوتملا قطاويسلا ركبوا نب نحتورا دبع ندلا لالخ متل ثيدحلاىف ةلاسر 4 دياسالا

 فسو جاخلاىبا معلا هه تارمضا#لاىفاب فلا ا ةئايعسو ةرثع ىدحا و11 هنس

 زعاو عمم مالك محتقا نادل وا م دام وهو عشلا نباب فورعملا ىدلدنالا ىولبلا د2 نبا

 لعل 5 مح راذبع هنيال مولعلا عُتادب كاوف 2 هنأ هيف 0 ا هسا ىلا_تهللادج 1

 فااسناتكب انرألا لفطلا اذهل هعجحأم ىعبو ءالدتلا ةحردىإا ه رءصأ لعل قولي مل اذا هدود

 هلوا ىف هملخأ نمواب
 انشا" اب هتف ص وع ان "فلا تانتك اذه س

 ىلينا ىذشاذا  اجرملا ىل< لجانم

 ىلينااعد نم خ6 ح

 ىلا ىلاريغصلا لفطلا نب :امحرااددعتناو

 هلا ودا

 اير هللا تيضر ٍد*« لقف تل_ةع اذا

 كل ىنلابو دل اند مالسالا 0

 ا ابرق هللا نم تكا 3 هعماو مقتسا 8

 ابط كلهج ءادل ة# هذا باتكلا اذو

 ايط تحن بط 7 2 عبص هن اق

 ابص كصوخلل لزر مل د بأ ةتاح _صو ىذه

 أ

 ا 51 هب ولقم 0 دلك 5-0 هح رشو ةمحملافورملا ددع ىلع ا نبرسةعوهعيسلا 0 5

 أ تاهاشنللا تاح ودازملا تاياكلا نم اهدرا اهرخآىفو باونأ هنا رعشاا| لواق درواو

 هم نضئارفلا ف. ضئازلا كلا ضع ,رثك نلاوق فق نكل بنوع كيلا وهو فر

 ثيدح فلا و- ةتايعبسو نينام ونام ال48 ةنع قوتملا ىطأملا د# نب احيرس نيدلانيزل |

 عسل 2 0 قوتملا قىناوعملا رد ب روص“ م رفظألا ل مامالا م ملل - ا 3 0 ءاه ن

 5 . ةليلو ةليل فلا ع وطسرال 2 | مودعلا ماكح | ىف 3ك كملنا 2- هئايعل ؛را و ا

 فرخ هللادبع نرد هللا دمع ىبا نيدلا لا 52 ةيزالعألا مشل م وح كاف ةيفلالا © اعيد |

 ةمدقم ىهو ةئاعحو نيعي_سو نيذا دا/؟ هنس قوتملا ىوحلا كالام نبا فورعملا ىنايحلا



 ا كب 0 ١

 | 0 ةئايعبس و نيعب 0 عسل ل44 هلس قار افلا كبانب ار ندلا اص ملا

 | نانا هلو[ ف م ,- ىلع بترو هرصع ءالضفنيب هنرعاشمو هتاناكم

 | رعزنىلع نسملاىبا مامالل هير نيححتلا ىلع تامازلا ل ملا اريما ىدابلا لعح ىذلا

 ىراختلا طرش ىلع هدجوام هيف عج ةئاقلثو را هرم ةن_س ىفوتملا ئطق رادلا

 | فاسثا ىف ةيفنللا فاطلالا 2:- امحباتكىف روكذع سيلو حاتتلا ثيداحالانم !بسنو

 | ةرسشع عبس م١1 ةنس ىقوتملا ىداباز وريفلا بوقعي نيد رهاطىنا نءدلا د4 هه ةيقنلا

 ةئاماعو

 | اهتعوبنت ثيحال نكل ةياغلاف ةيفخ ةلالد دارملا ىلع ظافلالا ةلالد هنم فرعت !ع وهو |
 | ةدوحوملا تاوذلا ظافلالانم دارملا نوكينا طرعشب املا حرسشنت و امنسستلب ةيلسلا ناهذالا

 لان قرش اذءو جراخلا ىف |

 | املو دارها ريسو افخالا امهف ضرغلاو ىتأبساك ةلالدلا حوضو هيف ريتعملانال ناببلاإء عورف |

 اهه ودع ملىت > ءاغلبلا أامهلا تفتلي ل ناهذالاناحم مها راع ةردنلا هحو ىلع ءافخالاةدارا ناك

 نكي ملنا ىذا ل ولدملا اذهمن 0 نسسملانع اف ثحي ىتلا ةيعيدبلا عئانصلا نه اضيا
 اظافلا ناكناوزغالا ىع# ةدوحوم تاوذ لبرخا ناعهىلع امهتلال ددصقالب افورحو اظافلا

 ا ندهوهو هريغو ناسسناالا| نم ئش مها ظافلالا نم تا

 | ازغلوىم<م نوكينا نكم دحاولا ظفللانا عي اذه. وىممىع-ةدوصقم ناعمىلعةلاد اةورحو

 | تاوذ دصقناو ىبع و 2 ناعم امدصق ناف اظافلا ناك اذا لولدملا نال نيرايشعاب |
 امال عب نه ذوخأم نيملعلا ن نبذه ىدابم رثكاو ازغل نوكي تادلا نم اهنا لع فورحلا |

 نكد ا اهنئاو ناوذالا هرعت ةليحب رومااهضعي و نيمعلا تاكحاو نزغلملا"

 ناهذالا موقت 1 و ملسلا نهذلا اهلبش 3 و ىلع ىلا لولدملاو لادلانيب ةيقودلا

 رقلا ىف لئاقلا لوق زاغلالا ةلثمانهو اهذيخشتو

 ( رعش )

 ىراج هعمد لوح أوخا # دجاس عكار مالغ امو

 ىرابلا ةمدخ ىف عطقنم #* اهتاق وال 7 ما ااه

 6 ناريملاىف رخآو

 قطايف حوب ال ىضقب قالابو #* انك اس قا لصفش ةاضق ىضاقو

 ىدصم وهف نييصخا دحاا ]ع د2 لع ناو لثعألا ناسسلب ىضق

 ١ ىفاشلا قشمدلادج-ا نيةزج- نيدلا نع فيرسثنل زاغلالا تاتك اًضياديف ةفنصملا بتكلانمو

 6و دا نسح نب مح رلا دبع نيدلال امج هيففنصو ةئامامو نيعبس وعبرا 10/2 هنا ف ورملا

 قاودملا ىفشللا نأ ”تاهاول|نمعا ندد لاا و ةئامعبسو نيعبسو نينثا الال* ةنس ىتوتئا ىعفاشلا

 | زاغلالاىف هيفرشالا رئاخذلا هيف ةفنصملا بتكلانمو ةئاهعبسو نيعبسو ىدحا الالا دنس
 ١ ىذلا وهوهئامعستو ني رسشعو ىدحا و481 هنس ىفوتملا ىلا ةنكشلا نيربلا دمع ىضاقلا هيفحلا

 ( بحنا )



 ا عبرلا (هاوسف ناهرب حوضوو دصقم ةلوهكدل قادرألا ع ف لاعألا عي ام جرح دل

 ةيوتسملا لالالا لاوحاو اهفارطا ّ مدر يللا طوطخلاو اهلاو>او ساقملا لالظ رداقم أ

 نم تالئاملاو تامئاقلاو طئانلاك تالاالا هذ لاونلا تاماس ةفرعم هتعقتمو هسوكلار |

 ا ه,تععساو عمق 1 دقلو ريخلا ونا لاق ةس رغلا رومالاو هن 3 علا عباس ركل امش اهعضاو عدا |

 | قيسوملاف_ةمرهلا ةمكح ناب ىتأيسو لوقا ةيضايرلا مولعلا عورف نم اهنوكل انتعبرشىف |

 هنع ءانالا 2 رفشو ءاملا بص ريس ”ىشبو ١ و الع دب زناو تارذلا اق رقت_س نيعم ردك"

 | هذه ةبارغب سفنلا حايترال ةيناحورلا تال الالع ىعسيو تاماسناانا رود لببقلا اذهندو ظ
 طوس باتكو نايغل رصتخم هيفو ركأذ نب ىسوهىب ليح نفلا اذه بتك رهشاو تال ' آلا

 , ميهاربا نيدلاناهرب خحشلل هي[ ةلامالاو فقولا ةفرعمىف ةلآآلا يت ىهتنا ىرزجلا عيدبلل ظ
 ىلا طاقتلا دع ةئامامو نيسيحو ثالث م6 هنس ىفواملا ىرقملا ىفاشلا كر ا 1 ا

 ىقوذملا ىلازغلادمح دماحىبا مامالل 7 مالكلا !عنع ماوعلا مايا ةنج- هيت ريسفتلاف |

 ١ما/ 5 فلالا غي

 لاعالا ضب ا اهضعبو 0 ةينظ ]ا عااعا نوكي اه هرج م ض ورعب اهضعبو

 عض وف ةيلم نكشلا ل ا حتنو اهلج ردع اهتفلر دحلان ع ةيح راخ هلوطم ىقدرطب

اوضلاو قبدانصلا نم 14 ةعاسلا تال اع ِه مانلا
 ٌ تادادع امف ونبي هعقن و تكالذ لاثءاو بر

 ١ تافاكشلا معوه هلا كيلع ىفال لوقا ةيهلا عورف ىفريخاوبا هرك ذام لصاح اذه ةيظع

 هنم فرعت لع وهو * ةيلظلا تال آلارع و» ءابلاىف ىنأيسو ةسدنهلا عو رفنم هلعح ىذلا

 فيولا عورفىف ريا ونا 5 56 قا لكلا نادسن م 0 0 بات ىك هيفو تاماحرا

 ٍ د ةياقيسوملا 1 تا ال الارع ::

 أ ل ,الا ع نوناك لاو ريدا راو دوعلاك 1 رو ااهعضو ةيفم 6 ا و

 ةمردام وك عم تاض رعت اماو لاقم ةريحو 2 هةر ظالاو هدا ا ةديدع تار

 | انروسلاوىانلا ريمازملا عاونانمو ةرئادلاو ةراقئلاو لبطلاو سوكلا كالا كلل عاونانمو
 | رودنطلا رانوالا هش ]| 0 و كدودو 0 هللاق ةلآو لاوقلاو ناملا او ريفنلاو

 ١ اهروصب افشلاىف ريشلا دروا دقو كلذ ريغو كن>و زويق اهللاش ةلآو بابرلاو اتشيثلاو

 جاتلاف ىزاريشلا ةماالعلا اذكو

 # ةيلاحورلا تالآلا لع 8

 ابمالتما اذا ءانا وهف لوالااما رولا حدقو لدعلا حدةك اللا مدع ةرورض شط ةينيملا

 ا نو تش ليلقلا ردقلا ثالذب ءاملا لكم ف بصنأ نيعم رادقم هلف تا :ااماو ةرطق قبال ث ثي

 | ريخلا وبا لاق راتخإ ناكما مدل كالذلك ءانالا عرفت نيرادقلا نيد ناكناو ا_ضا تبشإ 1

 / ىعببطلا 2 عورف ند وهفالاو ءان الار دق نيعت ثدح نم ةسدنهلا لع عورف نم وهف هذه لاساو

 ع 00 مركلادبع ميشلل ةلامر 60 سوفنلا مالا 129- ةئامسو سخ ه08 دنس

 ”ك.عجا 0 ملا نيب 2 اوسلاناحلا 2 تود فلاو نعبر راو مهي 3 1 فون عاولا

00 0 



 5 نا - 5

 رطق 0 ادام كالذ مقتل ن !واهتك رح طيض اهب نكت ا 0 ّ 0 ادا ملطسب اهنم 2

 هفالتخاب ةطاح الادعب هلدعتالا ةيكلفلا رانا كلت رطق فصل دنع سو_# ردو ضرالا

 ىاههعشل ةيدصر كد اهطيبد انيلع اجو ا هيرود تاكرد انندحل تح و ىلكلا

 اهئاف التحا قباطت تارت ل2 هقالت> ا طرصب كلذ هل نكيرملالو هييشنلا هل نكمل اهعضو

 لوح ةطيب ةكرج ةكرصم تناكاذا اهب سوس#لا تافالتخالا كلت ملاعلا زكسعىلا ةسيقملا

 ديدخلا د_ص را رادن 3 اثنا داو كلا ت5 ص اىعالا كلت 0 اه نك

 ككل[ وكلا داعيا ىلكلا ليملا هب لعتسي وتسم عيبرم مسج ىهو ةئبللا اهنم تال الا ءذه

 لب وعلا| اهب اعل لعلة راد 5 طعس ف نصل ةقلح ىهو ةيلا ادتعالا اةقلطااهن مو دليلا ص رع و

 ةقلخلا نع 2 ىنغل تاعل م تاناوطسا عبرأ ىو انع ريم نم مىه ولاق راتوالاتاذاممو كادعالا

 | الاول دو همه تت ًالامظعاىهو قاطاتا ذاهمو اضا دلال اهب ع اهنا ىلع ةيلادتعالا

 َّق أمهم ا تكرتتاطقالاب ةراملا ماقه ماع ةقلحو جورلا كلذ ةقطنم ماقم ماعت ةقاح 5 نداسلا ربو

 قدعو ل والابك ر 7 ىرءئطصلال وطلاةقلحو ب ربكلالوطاةقلحو عيطقت !او فن صتتلابىرخالا

 ير كلا لوطا ا رطقلو اسماه رعقم رطوور ىا ممل فصنةقلحو اه رعقم ىف ةناثل اوهقطظن ملا

 اهنهو ىبعر 1 هذه عض وف ىرعضلا لوطلا ةقلحر عقم رطقردق اهدحمر طق ض رعلا اهقاح٠ نمو

 حوطسلا ةيزا وتم ةناوطسا حوطس ند مع دعس |(ه رطق هقاح كم ىهو عافترالاو تعساتاذ

 ىفهو نيةعشلات اذ اهنمو نييمالسالا داصرلا تاع هل "الا هذهو اهعافتراو يللا 5 ع

 نائيظتنم نان رك سم ىهو تيدا تا امو عافترالا اهم 8 م ىلع رطامسم تاو

 نيب ام هذ رعم ىق كاوقلا ةريثك انهاء رمت ند ىهولاق قطانلاب ةهشملا امنهو نيتيعشلات اذ ماظتا

 ىراطسملا عنرلا اهنمو نيت.عشلا تاذ ماظننا ناييظتدم 0 رطاسم ترد ىهو دعبلا نم نييكوكلا

 : وا هلاسر دي_شج 00 ثايغ ةمالعالو كلذ ريغو ىدصرلا ماكذبلاو نيتبقتلاتاذو

 1 0 تدل لا نا" 12 و نيدلا قت هعّرخا م ىو س تالا الا كالت فصوقف

 لاو ءاتلاك تايال 00 عاونا اهنهو ثلثلاتاذ اهنمو ديشج ه ركذ ىدلا وكلا

 آلات رب يسوق إلا رولا يق روزاو لالا و راموطلا و
 بيجاو ماتلاكعابرالا عاونا انهو ىموهواصعو ةعماملاو ىنغملاو للا ىو ىطرسلاو

 قبطوةلاقرزلاعبر ةلاق رزلاو ىسركلا تاذو لدعلا ةرئادو ىزاكشلاو قافالاوتارطنةملاو
 اهترثكعم دجوذ ةيكلفلا تالآلاىف رظنلا نعماهنا ماعلا عفنلا ىف رطاشلا نبا رك ذو قطانملا
 باانىف للخلا اهلخادينا دبالو لاق ضرع ل اكىف ةيكلفلا لاعالا عيمجم ىيامابف سيلاجنا
 2 و ضعت ىل اع 0 3 2 ةهح ن هوأ ت تادطبمل 0 ةماعلا 0 !اعالا

 اهضعبناو 0 و تارطنقملا عابرالاك طوطالا جازتو ىرملا 0 رم 00 ةهج نم

 دحاو ضرعءب :صتخم اهضعب و ليلقلابالا قبال اهضعبو ةيكلفلا بلاطملا بلاغا رمسعت

 ) امكعبو (



 ١*ة - ع فنلالا م

 كا فالكل انا ال 1 لون دل ا لامس ىدحا

 ليطا " عض طيضسامو ةناةنآ ركذق نارقلا 0 000 ,ثةسانكعو الا ”ئثنمام هلا هيف 1

 نس كة قولا ىرواسينلا 5 هللادبع نيدمت هللادبعىبا مامالل 7 ثيدحلاىف

 لئلكالاىلالخدملا هاممو ثيدحلالؤصاىف اياتك فاص#مث ءارمالا ضعبل هفنص ةئامعبراو

 باسنا ق ليا رين ديتاقطو ةصختلا تيداحالا زومار نم هيا هر را ه1

 كاملا ناب فورءملا ىلا ىن'دهملا ب وقعي نب دا نب نسا د ىبال ه8 اهكولم ماياو ريج

 تادلحم رمثعىف ملي ةدافلا مظع ريك باثك وهو ةئاعلثو ني”الثو عبرا ”*: ةنس ىفوتملا

 ةعيبطلا لعنم ذو اهتاقواو تانارقلا باسحنم لج- هلانثاىفو نونف ةسثع ىلع لّقشيو

 مهراعا ريداقمو سانلا ىل .ءانتو راودالاو مدقلاىف لئاوالا ءارآو مولا ماكحا لوصاو

 كلامنب هللا دبغنيد# ندلا لاج مشلل هيأ مالكلا ثلثم مالعالا لاكا ريم كلذ ريغو

 ملا .ىنأت عركلا تهاوم ليز وه ده تهاوملا: لاو صج 5079 ةنمس قواللا ىرشلا

 لعملا دب لك ]أ عسم ع حرش لاكا 1- نيعلاف ىنأيمهق# وكلا ةدمعلا لاا عضم
 لاك قيس مملا ىف ا ه4 لاحرلا ءامحاىق فلتحلاو فاتؤملا ىف لاك ره داص 1

 ن ىداعر عىبا مضلل ب" ىلا لاكا م ءاتلاىف ىتأب كه لاكشالا نم هيبثتلا ىف عق وام

 ضعب لاق اضيا وتلا عمالاهلو ةئامو نيعبراو عست ١49 ةنس ىفوتملا ىومتلا ئتثلا رع
 (رعش) ْ هيف ءارعشلا

 رعد دع دج ام ريع ف6 ل ا رح
 ردو سعت سال 40 عماج اذه ولاكا كاذ

 نيعبراو سب 546 ةئس ىفوتملا ىدادغبلا بيبح نيد رفعج ىبال ههيلءا رعشلا نك اح

 دبعز دلا قف و 6 ل غم - 0 اولا ىلءى ل ع وقتلات آلآ م نيش امو

 ةهنس ىقوتملا ىدادغبلان: فيطالا

 د +لاتال / الارع

 لع عورفنم 001 نسل ةسار ا تا ذاسختا ةيفيك هنم فرعتب لع وهو.

 ىهوهى جبل هيلع داهحلا معا فو وتل نيد | ناكرا دد>ا علا اذهو ةرهاظ هتعفنمو ةهسدنهلا

 سوقلا ىىر 6 فاضينا .ىثشو ةداعسلا حاتفم ىف اذك معلا اذهىف ديفم تاتك 00 5

 معو امعزنصو اهعضو ع ناع 2 معلا كالد لاكش نا لع هشناو رغلا اذه كا قدائبلاو

 تنك هيفو ايل | ىعتسا

 5 ةيدصرااتالا الاروع 3 9

 . غعوزرتلا لبق ةيانسأر اد الازب ل ا هدم ف 377 : لعوهلاقو ةثهلا لع عورف 0 هر 5

 ىهنا كلذ ىلعل لعشي ىزاذلل هيي تت 1 1 ةريثك تال بالا متيال دص رلاناذ دصرلاق

 هيلشنل تق لا تالت ع و ند نحرك راكفالا ىهنم ةردسو دصارلا ندلاقت ةمالعلا لاق



 5 باب يم انركت

 | ةكرحملا ركالا لاوحانع هيف ثحيدقو .الوا اهلقث ركع تناكءاوس اهمحت ركع ةطقنلا

 عورف ند امحدعو ةداعسلا حاتم تدحاص هلعحأك 0 اع هلع> ىلا ةحاحالو هيف جردناف

 رخاوالاو لئاوالل بتكهيفوفقوت دشا نيذهىلع ةئهلا لع نيهاربفقوت لاقو دْعهلا لع

 هىلصا| مثنومأملا نمزىف هوب عدقو قاب ويلا سؤةولوط وأ لضافلا س دنهل :يلل هكر يملا ار ا اهم

 لجا نم وهو -ه سدنهملا ىنانويلا سويش وز واثرك ا رح ىدت كلا :قاخح#ا ن بوقعي

 0000و هك رع هلع تالاقم ثزاتوه وب ىطسملا وب سديلفا نبا تاطسوتملا تتكلا

 هللاب نيعتسملا ةيرعلاىلا ةيئانويلا نم هلقد سادقو دحاو لكش ناصقن ميلا ضءبىفو

 داو 16 فضا|و ءريع هنقا لقت ىو نينامو ناصع :56٠ هين دودح و ةناثلا نم

 هاهو نيعيسو نينا 00 ا قوما ىسوطلا رج ندع نيدلاريصن ةهدزاعلا هررحمأ

 نر[ معسل و نيعستو تر نا قو: 21| ةضاأ ل فور عم نب لج نيدلا قل ىلضا اقلاو

 سور دل نمز ليقناك هير ل 0 لها ن م ىصانر لإ نئنذ ان ويلا نس والانام ن 51 0

 تدح وى اكلملااهيااب لاق و ئذاللا سديلساب 0 اًضيا تاملكملات ار وهشملا نم هداتكو

 لّصفلاىىاو ىناهاملا حالصاك تاحالصااهل ةفلتخم ة ريثك حذوهو خلا الضاف اياهرب ابرض

 وهو قارعنيروصنم رصنوبا ريمالاحالصا اهمتاو ماتريغ اهضعب ىورهلاديعس نا ندجنا

 لقشم نيرثكالا دنعف' ثالثلااما رخآلا ىف نيتلاقمىلع و ضعبلا ىف تالاقم ثالثئىلع لّقشم

 حنا نم ريثكق اهاطسوو الكذنورشعو ةسج راتحلاو الكشنيثالثو ةعستىلع اهالوا

 | اهالوا لعشل ضعبلادنعو نبرسشع ودح ا ىلع قارعنا ةعش ىو الكش نيرثعءو ةعبراىلع |

 ناتلاقملااهاوالكش ريتعىثا ىلع ةريخالاو الكشرشع ةينامثىلع ةيناتلاو الك نيتسو دحا ىلع :

 فقالتخا لاكذالا ضعب قو 31 نبثالث ىلع ةريخالاو 05 00 دحاىلع ىلو الا نئشيف

 ةيدلخلا هلك 535 2ك نيعسو دحاو : الكش 'نناعو ةسج نيباعت تاتكلالاكشأ عيجو

 ةفلت ةرثك اًككدجو هيلا لص وامل هناو باتكلا اذهل هر 9 ىسوطلا نيدلا ريصن

 هيف اعذوتمناك ام هله محدن قارع نب حالصا ىلع رتعناىلا [ريم قف ا الصاو كاذك ا

 ةداعس واعمالا را ْخ 5-3 ةئاعس ونيتس وثالث ما هنسنادعش رعت ىف 7 0 نهغرفو نرخ

 د اك

 ىناهبصالا ورسخ نيدلارصانل 22 ةمكملا !ىفمظعالا ريسكالا رح ةئامام م 0

 ا قاكرر ا هج نيدلا ناه رب ىذاقال 6 ِ يدا ع ةدا مك ان ه- م ملا ا

 وخاىو وم م 0 وقىري | ىف اق طلا 0 كك ةلادمعن نيناولس نيدلا < 0 5 هك ولا

 ليلكالا او-ىز 5 لضفلا ا - جراتلاف !فف همأن 0 0 - نو[ عبس 9 ةرعءّذع ارينا هد

 م لضفايف رهازلا بيطخلا 0 هللا دبع نب لج نيدلان 0 1 ميلا مد | رهاودلان ىف جانلا مخل ن

 1 هي ءاقنالا 6 زاك [- ال وتقم ا نيستعوأ ت تدم 7 ا قوتملا ىئ ط رقلا

 ١ ١811ةنسىوتملاىطويسلا ركي ىلا نب نه رئادوع نيدلا لالط ته: ليازنتلا طاشساىق ليلا

 (ىدحا)

0 
 ا

 ا
 ا

 أ



 01011 اا اا" 6#

 ا
 ا ةطيس اهل 5 كر رك 0 5 .«!ةضراعلا كارا 2 هيو ثا ص وهو ْ

 مسلس م فلالا 0

 5 ةغللامونقا ضح ةئامعبرا 1٠٠ ةنس ىفوتملا ىديحوتلا دج نيىلع هه نايح ىبال

 لاوقالا قدح لا ىدهمت هقلخ *”ىث لكى طعا ىذلا هتلد+لا هلوا فورا ىلع بتسع ىسراف

 ىفوالا ىعاقبلا رع نب مهاربا ندلاناهربل 6 ةعدقلا بتكلا نم لقنلا مكحىف ةعوقلا

 ديع نيد نيدلايع ميشلل هيي تأ ا رقلاىفددعلا ىوقا 1 ةقاعام رنينامو سن محو ةئس

 ماكحا ىف نايقعلا م 125- ةئاقسو نيعبراو ثالث 550 ةنس ىفونملا ىواححلا رهصلا
 نيدلاردب ىضاقلل - ناحلا ماكحاىف ناح رملا ماكا ايد- ىطو.سال ةلاسر >6 ناصخلا

 فالح لدا هلأ هناك و سد عس7 789 ةنس ىفواملا قنا ىلبشلا هللادبع نب دمت

 مهلاوحاو ن للا رابخاىف اناب نيعب راو َةئ ”امىلع بتر 8 ناكر لنا

 4 فاتك الرع 3

 عاعشب تل وف |: 5 د ناضلا فات ىف 00 ىلا لاكش :الاو 1 ع ا رعاوم

 مدح 200 5 7ب7بيب7بيب>ب7ب+> 7 7تتتتبخل

 لدتت الفو تدلل كضلحاو كورلا نم رك الا ماعلا لاو 2 م

 ضرالا ىلع قليو اهم مط لبق فتكا حول دخؤي نيعم ناسذال ل زا لاود الا ىلع اهب
 را لاوحالاىلا تردطالسا و ةزططلو دكا و هفضل نءهلاو->اب لذتسيف هيف رظنمت الوا

 لاوحاب اهنم عنص لكىلع كلذب مكحبو ملاعلا 'تاهجالا ةعبرالا هفارطا بسيو ملاعلا ف

 لاق هنع ىلا-هت هللا ذر بلا-طىبا نب ىلع نينمؤملا ريماىلا فتكلا لع بسنبو اهبةقلعتم

 ةيمللا نود ةبالا اهف نيب نكل ةردصتخع رعلا اذهىف ةلاقم تيار ةداعسلا حاتفم بحاص

 صرخلت ىف باستك ا ':- ةسارفلا لع عورفنم هلا قبسدقو لئالدلا نع ةدرحملئاسملا نعي

 نيعستو عبرا 884 ةنس ىفوالا ىرضي ملا دمت نبدمت نيدلابطقل 5 باسنالا بتك

 ىزاغم قاف 51 - 2 سلا 7 ىبا نيدجا ن , دم عع :ةولان محق ك1 ةهس ةئامنامتو
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 ىالكلا 00 نع هس ع رلا ىلإ | اةذادلل 8 هثدلثاا ءافلطلاو مو هيلع هللا ىله ىئطصملا

 تاح وتفلا مدع هذع ىلاعت هللاىذر اي الع رك ذبملو ةئاوسو نيثالثو عبرا 1 0 قوتملا ١

 قودملا ىوهتلا ىرقملا فلخ نب ليعاع“ ١ رهاطى ال - ا تا رفلاف اعنا 1 ييندح هرصعو

 طسلا لك هةطسإ ا هنردش ا ىذلا 0 هلوا هد ءامرإو نيسجو سيح 6 2

 هل ناونعلاك ةعبسلا ءارقلا هيف فلتخا ايف اسصتخم اباتك هنم صاخمت نرد ايفاك هلعج و.

 ربلا دمع نإ هول هللا د. نب فسو رعىبا انذاحعلل و رعىباو عفان ةءار هى 0 - ىلع ةهجرلاو

 م” وخ نم ء ودلاب اع كاع - دءامعل را مني" لس رق 1 ل 2 ا ىَط رقلا

 #باعلا قيافتك اريح نب >نب قا هانا نو رادع د2
 كس 5 - 2

 ا

 داو هي 2 ك وه اع 2: ةهعوضوت ةيكلفوا ةيرصنع سوال

 ثكلتو لد دوام هيلا اي ةح راك 4 قتسملا ل 0 0 ح نوكي هطقن هلذادو ردة سم



 6 باب - اليل

 هيلا فا_ضا ل ريغ زاجباب هئاوسو نيعيسو نينثا ت0 قولا ىد 0 75 ند ا

 هرر>ح هلا هيف 2 ا ءادتالا هنم ىذلا هللدحلا هل هلوا طيةةساو ذافتساامت هل قيايام

 نودس ودناقو ةئامعل را ىهوةلاقم ةردثع سج ىلع لغشت تاتكلاناو ىطس#ىملا ريرج دعب |

 ناتكلا لصانم دحتوبام زرفا تباث ةحش ف لاكشا ةرمثع ةدايزبو-جاخلا 0 كش
 نشل ىو لاكشالا نآولا فالتخاب وأ. ةزاشالاناما هيلع تزال نع تباثوأ جانا ىكف

 ةبرسثلا ديسلا ةمالعال ةيشاح ريصنلا ريرحتىلعو فالتخا امهنبب اضيا بيئرتلا ف 0

 ةلاقملا رخآىلا غلب ىتورلا هداز ىضاقب فورعملا د# نب ىسوم ةمالعلا لضافللو ىتاحردلا |

 هبحاص رك ذ لا ءاعملا مطس عفر ىذلا هللد#لا اهلوا ةيشاح ريرحلا ئثاوحنمو ةعباسلا

 تك ليلح هر يقع ار هيل ىلإ اهضعب جات داود لع رلعشم ناكر عل 11

 +1 ةئدس قوتملا ناديع نيد م .كلا ١ قشمدلا ىدودللا نب نيدلا مخل سديلقا رمصنت#و

 دمت نيىلع ندلا جاتل ه2 قافو 1 عاوت 1 ق قاد عاتفا : اجي ةئاعسو نيرشعو ىدحا |

 ني حاولا ءاكح ا ىف عانقا يد ةئايعبسو نياسو نيد حا هس قوتملا ىلصوللا مهيردلا نا

 عانقا ةئاعثو نناكثو نام مج هن قوثملا ىفاشلا ىوفدالا ل لغ نبدمم ركبوال

 “هد ةنس ىقوتملا بسلا ىفاكلا ديع نيىلع نيدلا قت شلل ههءافت اللوا ناىلع مالكلا ىف

 عيفشالو 2 ل“ نيملاظالام لاعتو هاوس هلوذ ريسفت ىف عانفا 2 راي عبس و نيسجو ثتدس

 نيدلا صان 0 هي عانقلا تحىودامل عاقالا ة*- روك ذملا ئيدلا قت ملا 6 عاطي

 نيالا ل تدع وهو ةداكسو ةسثع 0 نال قوذملا ىودتلا ىزراطملا ديدسلا دبع نءا ٌ

 ةيرعلا لعح ىذلا هللدجلا هلوا دعاوق ةعب راىلع بو لصففف ام قلعتامو ءاوهلا ا

 ىرهوجنا هيف لعاو هلظفحأ هفلا نأ رلا اظفدح نم عرشال هد ونا هيف - 000 ا لد ط١ ملا حاتم ا

 ب قوتلا وح لاو رب لأ هللادم معن نسسح ليعس ىبال < 01 | وح /| ىف عان وا ع - بيذهلاو

 ل 1 ا فروت نيدلالاج- هدلو هلكم 1 ملو ةئاقلثو نيتسو ناك 54

 ادج هله_س ىنعي عانقالاب لبازملاف ى ولا

 رفعح ىلا ا عيا كلان هلا عاقا ع نييرصبلا دهاوش سيفم ىلا جاتح الف ٌ

 يدلاو عضو لو ناكو ةئاقلث و نينامتو عست

 مل با تك وهو ةئامدجو نيعبراو تس ه5 ةنس ىقوتملا ارا سندا 1 نيدجا
 قوتللاىرقملا ىزاوهالا ىلع ني نس> ىلعىال < ةذاش !اتآ ا رقلا ىف عانقا 7 - هل5 6 فاود |

 هدف محذاو 0 ىستالقلا زءااىبال هنا ىريمألا رك ذو ةئاممثراو 2 تا

 ىهفاشلا ىدرواملا دع نبىلع نسا ىبال ريصتخم 2: عورفلاىف عانقا ريتح تلاطلل ةيافك ا

 ةدر<ماكحا هباتكو اضرا ىعفاشلا ىرواسيبنلارذنملان دمت وةئامعرا ونيس 46٠ هنسىفوتملا |

 ىر ورملا ثيالا نب دجنا نيدمع ل_ضفلا ىبا ىداقال 4 ثيدحلاىف عانقا يح ليلذلا نع |
 ضورعلايف عانفا عيم- ةنم قوتملا ا

 عانقا م دم تطلاق عافا عم ةئاقاذ و نينامثو سد مله ةنس قوتملا بحاضلاب

 (ىبال)

 ف ورعملا ريزولا دا نب نع ع+ مساقلا بال م 1



 ١ | | # |] | |] |] ] |] |] | | | |] |] |] |] |] |] ]|]|]|]|]|]|]|]| |]  [0-9---لك|أ/9و101010 011010

 سا ه6 فلالا 5-

 ىهتا طلغ باتك مسا نيديلقا دابعنبا لوقو علا اذهىف نا عضو لجر مسا سديلقاو

 ليص# ىلا لام نانويلا كولم ضعبنا ىكح ىبورلا هداز ىضاق لضافال لاكشالا حست ىو

 هريخاف هيلع دراو لكنه باتكلا رابخا مسوت .دذخاف هلح هيلع ىصيعتساف تاتكلا كلذ
 سهلا وهبلطف سدياقا هللاقب باسحلاو ةسدنهلا ىلعىف ازربه الح رروص ةدلب ناب مهضعب

 هنم رهغسديلقاباتك لق اذا ثيح همساب ريتشاف هذهو هبترف هبيتوتو باتكلا بيذهت هنم

 ةيفرع ةقيقح ظفألا اذه ناضل ىتا هلا ةيوياملا بسكلا نع هريع نود تاجا

 نسديلقانا لضافلا مالكنم رهظف هتعلاطو سديلقا تيتك لاقيف ةعبرششلا ردصك باتكلاىف

 نا سديلقا ضاّررعاىف ىدنكلا ةلاسر ىفام هدؤيو هررحو هيدهلب لوصالا باتك فاصام

 هدهع مداقت ف ال وة ستع هس همر كنار راما ا لحر هقلا تانك اذه

 هريسفت و هح الصابه عاف سديلقا هدهع ىلع ناكوةسدنهلا بلطل نيا ردنيكسالا ل ولم ضعب ك رح

 نيالاقم سديلقا د سوالقسا دحو مْ هيلا تيسلق ةلاقد ةرعذع تر هخم سيفو لعفف

 | لقن مث ئهتنا باتكلاىلا اتفيضاف كلملا ىلا اههادهاف سمع ةسماخلاو سثع ةعبارلا .اههو

 ١ فرعي بهدا نيلقن هاقتهلا» وكلا تفوت نب جاصخ ينم ةعاج هي كالا 00
 قاحسا نب نينح اضيا لقنو لوعن هيلعو نومأملاب ىعملا ىناثلاو لوالا وهو ىتوراهلاب
 ىنارطلا ميكملا ةرقنب تباث نسحلاو:او نيّدامو َنيَتس 50 ةنس ىفوتملا ببطتملا ىدابعلا

 تالاقم هنم قشمدلا بوةعبنب ديعس ناقعوا لقنو نيّشامو نينامثو نامث 588 ةنس ىقوتملا

 ىدا ىفامىلع ديزت ىهو ةيمورب هنم ةرشاعلا ةلاقملا ىأز هنا تبطتملا فيطللادبع ركذو

 كلذ جارخا ىلع منع هناو لاكشا ةعستو ةئام سانلاىدباب ىذلاو الكش نيعبرا سانلا

 هحرش .نذلا لهانم ريثك ذخامت اجو تباث ةحح#ت ةلوقنملا مجدا نم رمساو ىلا

 صفح وباو طقف ةماّلا ةلاقملا سف هلاف ىناماهلاو ىرهوجلاو ىدياريلا مهنه هريسفتو

 تس ا ص رج نو تا رجم ا تل عع تلت صعد د صعبت

 ١ وناوىساركلا دمت نيدجاو ىكاطنالا مساقلاوناو ىناجز و اءافولاو اوىناسا رنا ثراحلا

 ىدادغبلا قايلادبع نب دمت وبا ىضاقلاو هدوجو ديمعلا نال ةسثاعلا رسسف ىزارلا فسو.

 نيسان. نسملاىلع واو ددعلاب لاكشالا هيف لثم انبي احرش حرمت ناتسرام ىذاقن ريهشلا

 هنع باولو هكوكسش ركذ اضبا هلو هتارداصم حرش رصم ليز ىرضبلا مثيهلانإا

 تالصفتملاو نيععالا تاوذ حسئاضزا ىزاوهالل ون زاخلا رفعجىبال ةرسشاعا!ةلاقملا ريسفنو

 هاتك لاكشا سديلقا بتر ىتلا ةلعلا حرشو ةبقع نب ناعلس دواد ىبال اضيا ةرشاعلان ف

 سديلقا حورش نمو ةرقنب تباثل همه دعب لاكشالا اياضق نم دربام .جاردستاكلا بسلا فو

 ىسرافلا دمحم ندمت رياىبا نيدلاقت ربرحت هتاريرح نمو ديرجلا بحاصل غالبلا باتك

 نربالو لوصالا بيذمت هامش و ةفي#©تايضاير ماسقانم هلعجدقو روضنم ندلاثايع ذيلت

 نيف ربصتم هر رك نبرخأتملا نه ريثكادخاو :ةزيثاعلا حرش قولا سلبلو كراش لك

 ن.دلا ريصن قق#لا ةمالعلا رير# هورر>ام رهشالاو اطسو احاضياو اطبضو:ازاحا هيف



 هه باب 1- لك

 نذل عرش ىف باضتقا ه- نضسملا ريلنا ىأ نيديهس رصنوال هرضتخعو نيبيلمتملا

 ءاضقأ يم 8 1 م 002 رظانملا ضورليدف رهازالا فاطتقا م در و -31 ناَدكْلا

 قصاوألا 0 مهاربا نب د ندجا دوه ىبا ظفاعلل ه7 جارعملا ثيداخاىف جاهلا

  ىفطصملا لك اضنىف م: هالا دو >- فو[ هعيش و نيدسو نس 7؟كعو 0 ىقوتللا ىفاشلا ىسدقملا

 ةنس قوتملا ىعلاملا 10 ريكا نيد# نب دج-ا نيدلا رصانل 5 مالسلاو ةالصلا هيلع

 ق'قاثلاو هلئاضفءق ٍلوالا نيعتف ىلع تترو.افثلا هن ضراع ةئاقسو نينامثو ثالث 69

 رفاتلا صانتتا تع ةريثك دئاوف هيفو تاونا ةعبراف اطسب جارعملا ةصق طسبو هريس

 احر ةنم ىف ونلا ى طاملا دمت نب اك رس نيدلا نيز مل رعش ناود 4 رفاولا صاقتناو

 نيدلا د ميشلل 57 صاصتخالاو رصنلانيب ىرفلا ف صاننقا وتم ةئامعبسو نينامث و نام

 ةلثسمىف 0 0 قرا معبصو نيسجو تس 765 هنس قودملا ىلا قاكلادبع ن.ىلع

 012 لالا راذقإ صح ىط وسلا روان نح رادبع ندلا لالخ ميشلل هيي[ ساس علا |

 دخلا هلوا ةئس ىفوتملا ىناشلا ىسوسلا رع نب هر قاح#اىبال تت ضئارفلا ىف ىوتفلا

 هاذ هيق ركذ ةعاخ و ابان نيت-شو دحاو هاف ىلع تتر لا نضئارفلا ضرف ىذاادلل

 ةئاعامو نيعبرا و عبس 0 رفصقىف عرفو ةيقانلا تهاذجملا ةممان ه مهدع) ن 4 ةياكتلا

 ىواملا ىسامركلا نيس نب فسوب ىلوهلل 5 ناببلاو ىتاعملاىف ردقلا بهاو رادقارو»-

 دق ندا رفا نعت اشنلاىف هدايع حالصل ثعب ىذلا هللدلا هلوا ةئامعسلاو ت تس 9٠5 هند

 اندحو ادق هيف اوفنص اهنناوقو ةدرفملا ةيودالا بيك ارثىا بيكرلا هانعم ىنانوي ظفل وه

 قولا ىذا ىرهزلا دجان. د هللادبعىبال -6ةحاصفلا ماكحاو ةغالبلا ماسقا ريح

 3 هلعح نيعلا 2 مس 0 ا 0 لأ ماسقأ ع ( ةقاعض و ةرعدنع 0 ا دم

 عورق نم 11 تريح ةداهدلا حاتف مم توحاضص هعدو 5 لا مولع عاونان و اءون ىطويسلا

 ةعس ىف نا رقلا ىف كسلا ىلاعت هللا مشق ناك دملا؟اعم ادا 2 لا نبا هيف مص لاقو ريسفتلا ع

 ناببلا مع ىف 0 ا هوة واجاؤو هتاقولخ م 0 !او عضاوم

 درلاىف دهدالا ىصقا © تودح ءاغلا ا حاتفملا 0 رصت وهو <84 ىباعملاو عيدبلاو

 4 بدالا ةعانصق برقلا ئصقا 1 ىرصملا ىلكنم ندمحل م4 ا نكت لع
 0 1 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيضقا 0 جوةتادعت ندي نيدلا 0 يذلا

 ثتس 7 9 ىوتملا ىف دحأ 0 را قازرلا ديع 1 زب زعلا دم ع ن ىلع نيدلا ريهظ ءامالا

 طادسفن دجاو هيدا اهلوا ىعلاملا جرف نبذ © اند مجشلاو حورش اهلو ةئامسجتو

 هقفلاىف هيبتتلا حورت نهوهو 2 ديلقتلاءردق ديلقا 2 ىئسراذ !مالس ل |مالقا 2

 سديلقا 0 هعلاط هنا ةمالعلا 0 كلا تح اص 5 ل _ + ريسفتل ١ى لم قا: 1 نا

 بكرم ىتانوب ظفل سكعلابو لادلار كو ةزمهلا ضب وهو - باسملاو ةسدنهلا لوصاو

 س وماقلاىف هك حامفمىا ةسدنهلا ليقو رادقملا ىعع سدو حاتفملا ع اغفل لقا نم

 7 ( نيدلفا) 0

00 



 امد 4 [ فال --

 بطلاو 00 هقفلاو ثيدااو ريسفتلا ا نونفلا ف فق نيعستو ثالث 599 ةنس

 ميلاقا لقيم ءائسلا عفادو 2 00 ءاشالا ىااح كدا هلو تاذكإو ةشسكتملاو

 4 لئاوالا دف رعم ىلع لثالدلا ةماقا ايفا رغح لع هب قلعتام 0 ,.سو ه2 دالبلا

 نيسجو نينثا 865 ةنس ىفوتللا 1 رح نب ىلع ئادجا لضفلاىبا نيدلا باهش اخذادلل

 احبرسم نيدلانيز ميشلل يأ بكا وكلا ريم“ لاطباىف بك اوملا ريرقت لابقا ريم ةئامنامثو

 ن٠ ىسزاف < همان لابقا لح ةثايعبس و نينامو ناك الم ةتس قوثملا ىطلاا دكا

 تما رب ىهادشداب ناي نادك دوا يدشن الكا 5 تالا مشا هج

 ن هللادبعد < ىبال 5 ران 2 اورو ةياكعلا تاسناىف راهز زالا ساتلاو راوسا ادتقا -

 تتكلانه وهو ةئامعإرا وان تساوت سة ةدنس قولا ى طاق ري راوجلا ىذا

 ةياتع هل نكو ىفدصلاو ىتاسغلا نه رثك ١ ىتاعمماننا بولسا ىلعوهو باسنالا ف ةعدقلا

 نب ليعاعسا نيدلاد# هصخل ةيه_ثننا ىذاقلا هركذ خيراوتلاو لاجرلاو ثيدحا ىف ةماث

 ىلع ريثالا نبا تادايز هيلا فانداو ةئامامث و. نينثا *١0 ةنس ىفوتملا ىديبلبلا مهاربا

 راونالا سانقا 2- طا ريثبلا فنص قلخ ىذلا هللدجلا هلوا سدقلا هاعسو ىناععكا باستا

 يشل ه) سانلا قيرط نايب ىف سا.تلالاعفر سابدتا رقططح مملاىفىنأب -ه4]' رانملا حسشف

 سصتع وهو ةثاعامو نيدجو تسب 865 ةئس قوذملا ىسدقملا ند رااديعن فرطللاديع

 ىلع ندمت ندلا قون مشل -6 ثيدحلا لوصاىف حاَرقا م ةعاخ وقيرطو ةمد- ةمىلع

 اظفاللاهرك ذرمصت وه وةئامعبس ,نينثاال ٠5 ةنسىف واللا ىفاشلا ىطولفنملاديعلا قيقدزب بهونأ

 هماغنهناو ةينغلاىف ةئامامو تس م5١٠8 ةئس ىفوتملا قارعلا نيسان محرااديع نيدلانيز

 ةنس قوتملا ىطويسلا نجرلا دنع نيدلا لال هني هلدج و وعلا لوداىف حازت

 بتر خلا طمغلا اذه راكتال دشرا ىذلا هللدجلا هلوا رصتخم ةئامعستو ةرششثع ىدحا

 حارقا 2 5 :- احوزم احر هح رمد ىكملا نالعنا ةمالعال محرشو 1 هاو ىلع

 دا كا 35 ةباذكلا نباب فورعملا .يعْنب دجلانب نسللا ىلعىبا عشلل هه: تآارقلا ف

 سجد 66 ةنسا قوتملا لازدلا د2 ندع دماح ىلا مالسالا ةعح مامالل ب داقتعالاف

 قولا ىتادلا دمع_سن 0 و رعىبا ميشلل 3 معلا مسروىف داصتقالا 1د- ةئامسجو

 نت نا عل ةفدحىبال -# 6 عورفلاف داصتقالا 5 ه- ةئامعبراو نيعبراو عبرا 455 ةنس

 ح رش ىف داصتقالا [25- 00 نيت-سو عيس ”51/ ةنس ىقوتملا ىذلقلا ىضاقلا هللادبع

 داع نب دوا بابشال -:27 داقعلا ةيافكف 5 15- ابرق ىنأي -22 وخلاف حاضبالا

 تدب هئامد سجل لع ديز > ةموظنم ةئاعامم و نامث م8١ ةنس ىفوتلا ىفاكذلا ىسهفقالا

 قولا قرواتملاو رذنم نيدو مامالا متل نيداحم 0 عاجلا ىف داصتقالا د-

 معلا ءا_ضتقا يح 2 مقتسلا| طارمضصلا ءاضتقا اح ةئاثلث و ةرسشع نام مام ةتلس

 م 5 ولخاو ةلعشلا قدرط لع 7 راح باضنقا رق بيطخلا هه ليعلا

 غ0 00



 35 ناب يم ١م

 نعسلو نا 65/ ةس قود ىسراقلا ىناهعتلا ريطخلانب نسما ىلءوا هصخا م نيهحعلا

 اب رقىلاي ىمراقلا حاضيا حورشنهوهو ب حاضيالا داوش حاصفالا 0 ةئامسجو

 ىف هركذ ىطويلا نيدلا لالح مشلل مهيأ حاوصلاىلع سوماقلا لاوزىف حاصفالا ع

 حازم ا ةناع و حاصفالا ردح 5 1 هت ىإ 0 اصنع ىشؤاصفال )ف 1 تسرهفلا

 5 داع 006 ىقوتملا ىرقملا ير اري ندع ن 0 :دلاع مل 7 ماس ا | رقلاو

 هي[ زابلاو ىناعلاف حابصملاو صرختلاو كاوفلا بان - حاصفالا اعيو- ةئاقسو نيعبراو

 هال نالت رج 586 هلع قوما ىرماعلا ىرتلا د2 نيد .نيدلائدر مشل

 ال086 2 ىذلا نانا هلوإ حاصفالا طردت حالصالا نير ءاعمو هحربشم
 | اديقم احوزم هحرش مث حاب 0 ةدانغلا كاوفلاو صرختلانبب هيف عج نينه نتم وهو

 هيي حاكتلا ءاعسإ و ا صفالا و ه- مملا ىف 1 هه حابصملا راصتخا يف حا_صفالا زيم-

 دلحمو هدهاو-دو هلوقن 0 فرص ةغل وهو ىط وكلا نحرا دع نيدلا لال

 صرخت ىلع تكنلاىف حاصفالا - فاكلا ىف ىنأي 2 ةيفاكلا بارعاىف حاصفالا رح |

 (هلضافونآرقلا لضفارع ) هي ةيمكتلا تايبا حرس ىف حاصفالا يطح ءانلا ىف ىنأب هه[ ىناعملا
 رقلا ل ضفا :- ناقئالاىفاك ةممالا بهاذم هيف لقنو ريسفتلا لع عورفنم ريخلاونا هركذ |

 ليعاعسان. دمت هللاد.عىبامامالا بشلل سني دابعلا لاعفا قمح ابن رقىنأي ه6 ىرقلاءا ءارقلا |

 رغب ىبال ه4 اهشراصتو لاعفالا تح نيتامو نيسجو تس 755 ةنس ىفوتملا ىراختلا

 نيتسو عبس 617 ةنس ىوتملا ى وتلا ةيطوةلانباب فورعملا ىطرقلا زيزعلادبعنب رع نبد#ت

 فنص نيدالاىنامصالا ىناملا رعز ىلع زدت روصتموبالو هيففنص نملواوهو ةئاعلثو |

 عاطقلا نبابف و رعملارفعج ني ىلع مساقلاوباججشلاة يف فنص نمو ةئاهعإراوةرستع تس 15 ةنس ظ
 طرة ننا فيلا نفذ وجا ةقماأتو ةئاميسوم و ةزمتع عبراو ١ هن ىف واللا ىرصملا ىلقصلا ىدعسللا

 هرك د ملاهرك ذو فورالاىلع ةيطوقلانبا 0-5 هنأ ركذ هم ارينا ناكلخن ا رك

 | ناتعوبا منهو بذهوهلفغاام هيفركذو خاناطل لا وةزعلاىذ هلل دج اهل وا ساما , ىعابرلا نم

 ةيطوقلان انا هيف ركذ هدماحم عيمج هللدلا هناّتكل وا راخلاب ذوبنملا ىطسقرمسلا دم نب ديعس

 ددع غلبف لاعفالا نمريثكق ام ابهنع هتاو ردعب هرحصاؤ عضا قلل 0 ريثكف ل+اىتح زاجيالادصق

 ا -عراخم باف رك ىل 1ع انا العنا نفلاو ةثاهعبس و نب زي-سجو ثالث ”07 ىو نا هيفأم

 نمل دكا نيماش و نيس لا/؟ هتك قاواملا 3 أ كلامنن هللادبع ندمت ندلا لاو

 هه[ ارقلا حارفا 123- ىومتلا بيبح نب دم هي لا_ثهالاىف نم لعفا قي لافالاف

 ىربعملا رع نب مهارب لكنا ناهرب مامالا شلل يأ ةباتكلا اصمىف ةباصالاو ماهفالا ريت

 ْ نم 'ىر ءاضلا ىف 1 ماهفالا م ةموظنم هدا معيش و نيد 5 :و نيذا سا قولا ىراقلا

 مال !ادبعنبا مالسالا عش ةديقع ىناعأ نعل | ماهفالا ماهفا م داصلا ىف أ م ا ظ

 | ىفوةاى وللا ل ل - ميلاعتلا جيلا ]يس نيعلا ف ىنأب ظ
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 هلأ ضل فمر هانم نارك نا ا 0 ىدهاامل هنا هيفركذ لا هناحس |

 ضارعألا تبل اتا 6 هاني و .هحاضنا ىراخلا ديك ل ا ا

 ههق) قمر زعتلاوةباعكلا نيب ق رفلا ف ضيررعالا زج هيهاش زارا ونا ةرخ را هقلات ند انما

 ةئاهعبس و ليا-سج و تس 7ك ل قولا ىعسلا قاحااد.ء نب ىلع نيدلاقت 2 ا

 ىفوتألا ىط و._.لا ركب ىبانب نجح رلادبع نيدلا لالج ميشا هيأ ءاضعالا ءامدنه ءاضعالا ريت

 لافعغالا ا8- تدسرهفلا ق هر "داك ةيئدمجلا 0 نم ةكابجتساو ةريثع ىدحا ك1

 م70 ةنس ىفوتملاىوحلا ىسرافلا دا نب نسح ىلع ىبازيشلل هيي[ ىناعملان م جاجزلا هلفغااهت

 تافآ ري ىلبنحلا ركب ىبال -: ثيدملا بيرغ ىف لافغالا رح ةئاقلثو نيعبسو عبس

 ةئاعس 1.6٠ ةنس قوتملا ىاهبصالا ١ لد انا :دو# نب دعساح ود 0 © لاعولا

 ه6 ةموتللا تاذابعلاىف ةموظنالا تادافالا ريح كلذ فندو كرت مث اظعاو الوأ ناك

 داوبعملا دحتا وال دكا هلوا سصتخمب ليتلتا ىرمرسسلا دوعسمنب دحنب فسوت نيدلا لإ

 نيدلا لالج عشلا ل اءاسر نم 5 هصقن و ريعلا ةدايزىف هصنم ربخلا ةدافا ع ا العو لج

 7 وخلا راحل خويشلا ةدافا يح ةئاجستاو ج22 ىدجحا| هاا هش قولا طولا

 ْ عيجستلاب م وعام ضاعأ مكح ىف ديفتسملا ىدتبملا ةدافا زف- قشمدلا نولوط نب لئا-سر نم

 | مهارب انيدلاناهرب انفاحلل ءزج ىفاثلا به ذه ىلع 1 ديمحتلاب هرارساو غلب اذا 9ك هره>و

 لا "وناامىلع هللدلا هلوا ةئامعست و.٠ ةنسىوتملا ايلبخناكنا دعب يفاشلا جانلاد2 نبا

 هام موو 2 دع ىقوتلا انام للا ةزج ند دوم نيدلارونل ا وعلا ةدافا لح

 | ماج فلا ةضافأ ع ميلاف نك هحاو رش ند أ ر اكل لوا ةءاضاو راونالاةضافا قطح

 نيدلا محا هن 95 قارشالا قافا لح مملاىفاضيا ىنأي 2: حاتفملا ريبغت ةيشاحف

 ًةنسووتملا ظفاللا اعلا ن يم ركلادبع ديعسىال هت نيتاسسلا نينافا يم- ىدوبللان؛|

 ف ورءملا ده نب نيسح مساقلا ىف ١ ةمالعلل ةعرلبلا سا اي ةئامدج ونيتسو نينثا 7

 بابرال حانتفالا ةم- مملاف 0 م حابيصلا حرش ىف حاتتفا 20- ىتاهبصالا بغارلاب

 ىزر اولا ىلاقبلا مساقلا ىبا نب دمت لضفللا ىباحاشملانيزل 5 برعلا راخفا 12:- هيأ حالصلا

 تطقىذاقلل 6 ضاررعالا عفد ض ايفا ايهح ةئامسجو نيعبسو تس هال" ةنس قوتلا |

 4 ؟اهنامثوأ نيعستو عبرا /ة5 00 قوتملا ىف ايش لأ ىشمدلا ىله را ىريضخلا د نب ,ني نيدلا

 ا هه ضارعالادرىف ضارفالا - ريضنلا ضوزراق نييناعلا نم 00 ىلع هيف در

 ىرامملاماخلا زيف ةئامعستو ةرشثع ىدحا 91١ ةنس ىفواملا ىطويسلا نيدلا لالج مشل

 0 أ حاكتلا ءامع 5 حاصفالا | اد م دووملا ماغلا يص- هئاَع مو نيبو

 | حاولا ثيداحالا ا ه4: حاملا ىناعم حرث نع حاصفالا ري - ةغللاف هللاسرنم ىطويسلا

 | هل اا 5و٠ هكا قونلاو 3 ٍزولا ةريبه ْن *رب دك ن 7 رفطلاو 7 أ

 ا "6 0 ىمدقملا د 5 نيدجا 9 نبدو#ىبا نيدلا تاهش مب ل ىر راداا مم رايخاب ْ



 ١ 5 باب 0 ارا

 ١ فشكلاعلاطم هان باتكيف اهصخخ مث ةنس ىفوالا ىنْلا سنوب نبرع مر 2 فهكلا |

 | نيسجو هر 1085 هام قودلا ىناهبصالا نيسما نبلع د جرفلاىبال قاعالا 1

 اذه عج ىف جرفلاابا . تلأ كك ىلهملا دع وبا لاق اق امن قلم كفل م! م تاك وهو ةئاقلث و

 هلودلا فد.سىلا هادهاو هطخ ةدحا و صح هرعق عك هناو 3 نيدجق هعج هنأ ركاذف |

 اهفاعضا قدح تيل دناو ةلودا| فد 3 رصقودقل ل ١و داع نيا تحاضلا عمجاملو راند فلا هلذفناو ا

 بتاكللو ةدايزو ةدامملاعلاو ةهاكفدهازال وهفوةد رغلا رقفلاوةبهتملا نساحلاب انوصش:ناكاذا |

 بط كلللو ةعانصو ةضانر بترطضلل و ةعاوش و ةلحر لطبالو ةراككو ةعاضب كدا |

 هريغ رع (دينف انم دام كلا ع ةعيساو ترد ةكاام ىلع اقع تمقشا دقلو ةذاذلو ْ

 ١ كلذ هق رق نم عاعما نع زعيام ع تداحوف مه ريع و برعلا رايخا ّق هناحماب تينءدقلو

 أ هلودلا دّصع ناكدقاو هشم لاو هعضو نادل 6 هعج ف ق0 ذاق 0 موتك ىف 5 اعلا هدروادق |
| 

 يا مح فال [ ةعب راب دادغي قوس هلدوسم ثعب دقلو هرميضح ىف الو هرفس ىق هقراشنال |

 لص وال ةقدالاك تل نم الج نيثالث 10 هراقسا ّق د 0 .,عنباناناكلخن 2 كو

 ١ مهنم ةعاجج اهنم راتخادقو اهنع هب هلانغتسال هريغ بصتسإ كلذدعب نكي ل باتتكلا اذه هيلا |

 ةرشع 0 26 5 قولا كا فورعملا 5 نيسح 0 اع نيسللا ر 4

 | ىلحلا بتاكلا ايقابنياب 30 7 ا ملقا 00 9 ةثاقمو نيعستو عبس |

 قارا دجلا ن هللاديع سَ ت2 كاطع ريمالاو ةئامعثراو نينامت و سج 6 ةنس قوتملا

 ىراضتنالا مركم نيد نيدلالاجو ةئامجبراو نيرشع 48٠١ ةنس ىفوتملا بتاكلا ىصسملا |

 ١ قامالا راثخحم هاعم فورا ىلع تتسع ةارا وا ةنايعبساو ه2 ككل قولا

 | ه7 ىناذالا رفح راوخدلاو مركملا نبا ه 0 نيب اأو نالوا ناتألا
 | ىعرنم ُهَف رعم طابتعا ضم فورالا ىلع تتر ةندس قولا نىل-ضوملا رووصتم ءىنا ُ يأ

 فرو ,للا ىلعستر را ل را ا كا اوكا اناهر ١ 1-3 لفرا خالاب

 قف ل نافسو تأ فس ىلع ةيعش 5000 م هرع ندا ةاورلان م هينزلك اطلتخلا م ند

 علت 7 راو 0 قونملا قالا نيدجا 00 مام الل 0 ثيداحا 6

 ١ رصتخح وهو ىراصتالا ىئرزطادجنا ن.مهاربال مق بارعالا لما وع طبضىف تارغا 1-

 ١١ نجر ادع تاكربلا ىلا نيدلا لاهكل 5 تارعالا ل دحىف تارعازهن>- الصف 0

 كرم دناد ا هلوا رسصتخغ وهو نعال و نيرشعو ن "اع م" ةنس قولا تورك مل ندم نبا

 ىفوتملا ىدنق رعكا ىئاكلا ىل ا! ندع نضل يهل ى راف هي ةسايشلا ضا عا زيذح بابسالا

 ١ لااضفلاى باندا انيزنىمراذ 3 دوام | ثدابملاو. 3 ةنبطلا ضار عالا مح هحرش هلو ةنس

 | اة و داو رجل هالو هس كيو 1 ووهتلا تيرطلا اح وللا يرسل نينا نيلبعا 5

 هلل ادج- دعباما ا هيكل تاو اهنم لك ىف ةلاقم ا تترع نبدا ف ريكاوهو

 ( ناعم )



 ١م 5-3 فاالا 00 .:

 ةئامعبس و نامث ال٠ مةنس ىقوالملا يطانرغلا ريبزلان ميهاربا نبدجحا رفعج ىبا ظفاحلل ني" مالعالا

 هلوا ةمتاخو ةقتو باوبا ةسْنو ةمدق»ىلع ةلاسر صنم -ه]|ءاكنبلا دشب مالعالا زد |
 ةئسنم رقدف هفلا قودصلا ددنانب ىديع ندح ندلا سك 3 تاجردلا عفار هللدلا |

 لمهرلانم ةروراقلاف دعاسلا هلآ ةقيرطنا هيف ركذو ةئايعستو نيعبراو ثالث وع

 | ةنسؤوتملا ىهذلا دج نيد هللادبعىبأ نيدلا سعت ظءاحال يأ تايفوااب مالعالا لح

 مخل د ةدلسلاو ةالصلا هملع ىسع مع مالعالا ا ةيامعبسو نيعب راو نامث 4 0

 هلاسرةئامعست و ةرمثع ىدحا 461١ ةنس قولا ىطورسلا ركبىا نجرادبع دلال 1

 ىنلا ةيؤرىف مالعالا ريظطَح ةئامتامثو نينامثو نامث ههه ةنس هلأس لئاس باوجف اهتك

 0 لدخنب هللادبع نيدلا لالج عشا ةلا_ر -هي] مانملاىف مال- 0

 ىعملا ىراقلا ىلءا -) ماركا هللاتيب لئاضفب مالعالا رفح داقنلا ةردؤ نجرلادبع

 نبد# هللادرء ىبا مجشلل 4 مانالا ريخ ىلع ةال_صلا لضف مالعالا ز- ىئالا ىورهلا

 رابخايمالعالا رقيطح ىقيهلا رسح نبال هيي مالسالا عطاوش مالعالا ردح ىرغلا نج- رادبع

 | ةنسووتاما ىرذنلا ىوقلادبعنب مظعلادبع ظفاحلا مامالل 2 مالس نب دج ىراخلا -5

 2: ما_سجالا لحم توملا دعب حاورالا ماملاب مالعالا ر- ةئاقتعأو نيسيكلو تس 3

 مع ةئس قوتاا ىرز+لاَنبدع نرد نيدلا 0 د 0 ماكحا ىف مالعالا اح

 رسصخ ريغب  ركشلاو دا اهلوا ىرقملانب دجنا ةزوحرا هيف حرش ةئاعامثو نيثالثو تلد

 | هي نيذلاءالع م العالا ا نيعلاىف ىناب ه6: ماكح الاةدعح رشىفمالعالا ريح ا ْ

 ١- رات باعصا , مذنب وتلا, مالعالا اه- ةئس ىفواملا ىفاشلا مون وقلا فسوب نيد |

 هما مسقاو نيا يمزج هند ىاودملا ىورعسلا نيك و2 012 مجشلل سس هتحم

 ىوتما ىوارفضلا ديلا دبعنب 0 د محد أ تآ ارقلاف نالعالا وح

 ند راادبع نبىع ع ملا ىبا محا ج2 نايعالا راما 5 4ث ا نيثالثو تسي ا

 ا دقاح قااح 0 هل 00 ا راعسلا و عج هوبا دنس قوتألا ىزوذلانب ا

 :رصضتع 7 ناي دحلان 0-0 هند علا للا فق نياس مدع هلو تام نع هيف ءادتا

 أ رسصعلا 0006 م هورس دع 00 هيف عم ا روك ملا ى ط وسل كلا لالح زجشلا

 عبرا 3 كس قوتملا حل كمان 0 . ليلخ 0 نيدلاحالص م مثلا --7 ضصضألا دا

 طرا ىاهفصالا : ةروح 0 2 اى مشل م س رد مل ل١ نايعا ع 4 ع تال

 نيدلا قت 2 ع نيغلا 3 ةمالأ ا --- جئقلتو نيسجو تس 0601 0 0

 ضئارش جاهللا ةئاغا لمح ةئامئاممو نعي كسا ,ولا زي رقملا ىلع نيدجا

 م ناطذدلا كاع 3 امهالأ ةقاعا 06 عال 01 وول جل 2 ىنعإ م جاهن | |

 ا عا نيسحو ىدحا امها 5 0 1 مق نب تا 0 نيدلا 10 مجيشلل |

 ةروس ريسشن ىف فهلا هع ع 0 0 هح جد ريلا ةدم ضو 3 ناهفللا ا



 0 قوداا قشمدلا ىلبخحلا رو 2 0ك 0 نيدلا سمش ميشلل هه[ نيملاعلا بر نه

 دع نبىلع نسا ىبا مامالا 2 ع ةودنلا مالعا يح ةئامعبسو نيسجو ىدحا الهؤ |

 مكحا ىذلاهتادملا هلوا مصتم وهو ةئامعراو نيس 40٠ ةنس ىفواملا ىفاشلا ىدرولملا |

 | اهماستانع فلتخئاهف ىناثلاو ةوينلا مالعاب صتخااهف اههدحا نيسماىلع نعض لا قلخام ١
 ان ا نيدلا نسم مخلل هيأ ةودنلا مالعا رح اداب نيسثعو - العشم اه |

 رصألا م العا - 0 نينسو سج ه5هدمس قوتللا ىكأا رفظ ةظ نباب فورعملا هللاديع |

 وهو ىطويسلا نيدلالالج شلل رينلا ىلع زوربلا ةلئس.ىف <24 رصعلا ناطلس مالعاف |
 5 ىرولامالعا - هتافلؤم تس رهفىف هركذ ءاشناوهقفو ثيدح ماسقاة ثالث ىلع 0 |

 نددلا باهش مجتلل 7 قتلا بابرا ةديقعو ىدهلا مالعا ر:- نيسالا نب لضفلا ىلع ىب

 ةءركملاةكم هفلا ةئاقعو نيثالثو نينثا 5م؟ةنس ىفواملا ىدرورهسلا دع نيرنع صفح 1 |

 | بلقلا ةوا_ث عفر ىذلا هتلدجلا هلوا ةيمالكلا ثحابملانه لوصف ةرمثعىلع بترو |

 ىلع نيدجا لضفلاىبا نيدلاتاهش ىضاقال هه مالسالاف رصم ىلو نع مالعالا رفح |

 هللادلب مالعاب مالعالا اح ةئاعامتو ني_سجو نينثا م69 ةنس ىقوتملا ىنالقسعلا رعح نبا

 ىفوتلا نما ىكملا دوا ندمت نيدلابطق مامالا شلل تتر ةءركملا ةكم عراوتنم مارملا

 ةمدقم ىلع دس ةئامعسلا و نيعب_سو عملا 0417/5 0 هقلا ةئامعسل و نينامتو نامت ةررب 2

 ىعاشلا قايلادبع ىلومال ةيكرتلاب هتجرتو ناخداسم ناطل_سلاىلا هادهاو باولا ةرسشعو

 ا مالعالا 00 كلذىلء همعب قردعلا اشايدع ريزولانا هدق 7 ذفااونام ٠ ٠١ هس قوتملا ا

 هللا ىطر رع لثقع هيف ادتا رات وهو ةئاقدو نيسنو ثالث 53+ نس قوتملا ىسادنالا |

 ةريزخلا دالم د.ثراان وراه ىلع فيرط نبدتلو جورخىلا ثداوملا رك ذو هنع ىلاعت .

 داجا نيدل ىف وهو هيقيرفا بحاص ىصقملا يح ايرك زىبا ريمالا هعج- سنوتىلا مدقامل |

 | ىضاقال -ه:( مالسالا لها خيرات مالعالا ريف نفلا اذ فراع مالك هيف همالكو هفينصتىف

 | ىدحا مها ةنس ىقوالا قشمدلا ,ةبهتق ىضاق نئان ف ورغملا دجلانب ركبىلا نيدلاقت

 ند راديع نب مهاربا نيدلاناه رب مشل 6 ماشلا لئاضف مالعالا ع ةئاعام ونيسجو

 فذدح ىيرادع نبىلع نسملاىنا باتكنه مصتخا ءزح وهو ةنس ىثوتلا ىرازفلا

 ىبانب فيطالاديع نيدلاجارمس مشل 4 مالكلاىف ماللا عضاوم مالعالا ز*- ديئاسالا

 ىذا -4: ماكحالا دودحيف مالعالا ّرظنح ةئاماثو ثالث م١ ىفواملا ىيرششلا ركب

 0 مسجو نيعبراو عبرا 654 ةنس ىنواملا ىتبسلا ىدوهنب ضايع لضفلاىبا

 | ىفواملا ىفنلا ىسوسرطلا ىلع نب مههاربا نيدلا مب ىضاقال هه[ ماكملاو دوهشلا مطصع

 يشلاو ملا هلامعننم ديزتسا ادج- ,هلاام ىلع هللدلا هلوا ةئامعبسو نيسجهو نامث الهم ةئس |

 سلدنالا رطق هب متخ نع العلا قس ا ذا ىشمدلا ىف :لا جارسسلا نب نيدلارسصان |

 انس 7



 الكر فال

 جوز# سصقخغ حرش وهو ؟ايعسلاو ى سجل 966 ةنس ور ىوحتلا يرهزالا هللادبع نب
 مهارإ نيدلاناهرب ىخاقلا هح رن ن#* و خلا 0 مهلملا هلاد اهل وأ تالظلا لصوم ناعم

 نيدجلا ةانشلاونازو اةئابفسن و نت و نتا اوال ةنس' قاوملا ىددقلا قررت ىانب دحلا
 هلوادعا وةلاؤ دقاعم لح هاعمو ةئامعسلاو نيدسو د هكا 0 ةدعقلاىذؤ هفلا 0

 قردرطل مللاد 2ع ندد يع م| ن 552- مشلاو خل | ء(.رعلا 7 اس مما عفر ىذلا هلل دؤلا

 أ حض وتب 0 ورع حرش وهو مالسالا 3ك ل هلودب عفر 0 هادا هلوا ةلساف وتلا

 ا نبدمغ ع مذلاو ةئامعست ونينامث ةىمل١ ةنسدودحىف قوتللا ىل دلم# ١! ىلع نب .دلا رونزجشاا وباىعالا

 مها وك 7 لعد ىدلا رتارخلا هلوا جوز حرش وهو عانقلا 6 ميركلاا كيع

 ٠ قونملا قانكلا ةعاج ند دع هللا دبع ىبأ 5 تاس لولا هحورش نمو ملا لئاسولا

 ا 0 بر وفع ىاَر 00 ١ دجان 1 ك2 امك ةبلا 00 0 2-0 مبملا تارىعالا ا

 أ ةرششع سجخ م18 ةنس ىقواملا متاهلانب دج نب دجلا نيدلا بايش مدا اضيا اهيظنو لا

 حرسشلال واو اهحرش مث ملعتلا ىلع هللدتا اهلوا تاالظلا | ةفعش اهاعمو ةزوحرا ةئامنامثو |

 6 نس ءاودل عبس نيهسلو سَ 056 مل عبر ّق ٌْع رذو ب اىعالاب انفحنا ىدلا دن

 ظ ملا انرودص تحرشام ىلع مهللا ءادمحت هلوا نب راتملا ضعبل ؟تايلالا دكص|قم هجر

 | ىفوتملا ىدحاولا دسج-ا نب ىلع نسملاىبا مامالا مشل هني[ "0 بارعالا زيي
 مه باىعالا ناسلىف تاكرهطارارسانع بارعالا لق ةئامعبراو نيتتسو نام 418 ةئس

 طبض ىفباىعالا ري - ةنس ىفواملاىوارسضخلا اردعنب نجرلاد.ءنب نسا مكلاىبا ا ْ

 هلع هننتل هتركذ امناو ةمدعملا نيغلاب بارغالا ف ىتأيسو -ه[ بارعالا لماوع |
 ظ رفعج نيدج-ا رابالا نبال هه ناعتكلا با_ةعا >- ه4[ مظعلا نآرقلا راشعا رين

 خيرات ةريطللا قالعا ريح ةئامعبراونيثالثو ثالث 5مم ةنس ىفوتملا ىدلدنالا ىنالوخلا 1

 نرننا 12 رمل ىلحا مفارنب فسوب زعلاىبا دادش نبال - ةزيزملاو ماشلا |
 ىلع نب دوعسم نسال 0 5 نيوخالا قالخاو نيواملا قالعا رمح ةئاقسو نيثالثو |

 همجي م لكن #إ سلفا ع !اب قلعلا ةئامسجتو نيعبراو عبرا ه45 ةنس ىفوتملا قهببلا

 مالعا ز29- نولوط نب دمحم هحرشو نيج مالعالا مالغا زظح راهتلاو للا ناولأا وقال ١
 ركبىبا نب نجح رلادبع نيدلالالج مخلل ةلا_سر ه5 بيراكلا ةعدب ثودد بيرالا

 ةعد ل بار نا نابل اهفلا ةئامعسلو ةريثع ىد>ا و١1 ةنس ىفواملا ىطويسلا

 ىفاشلا 0 ء نيد# نيدلاردب ملل هيأ دحاسملا ماكحاب دحاسلا مالعا رقم

 | م ىراخح م حور نم ننسلا مالعا | يم ةئابعبسو نيعستو عب را ةنس قولا

 ديع نبدج-ا بابشا| 4: روبقلاو توملا لاوها ضع رورغملا مالعا ٌره#- داصلا ىف ىتأي

 نيةفوملا مالعا ظمح ةئامفامثو نيعبر و عيسس 851/ ةنلس ا 3 فاشل قوثملا ميال ْ



 | تاحاو نايحىبا مالك ىلع همالك مح رو نيعسلل ردصخاا فقوالف عطاقلاىلا اهلسراو نيعسلاو ا

 ا اوعجرو عاملا ءازع اهملع فقو ةريبك ةلاسروف هقولك درإو نيدلاردب ميشا تاضارتعا نع ا

 | ءامدقلا نم نآرقلا بارعاىف فنص نمو مدقتلاو لضفلاب هلاورقاو ردبلا ةباتك ىلع هتاتك |

 | ناورم وباو نيّنامو نيعبراو نامث 5548 ةنس ىفوتملا ىتاتسحملا دج نب ليس متاحوبا مامالا |
 واو نيشامو نيثالثو عست 5١9 ةنس ىفواللا ىبطرقلا ىكلاملا نايل نب بيبحنب كلملادبع |

 نساعلاوناو نيّتامو نينامكو تس 85 ةنس ىتوتملا ىودلا دريملاب فورعملا ديزي ندمح سابعلا

 00000 ار ل در دكا 051 قوتلا ئوقلا بلكت نيوشلا ىحو دجال

 فلخ نب ليعامسا رهاط واو ةئاقلث و نيثالثو نامث 5ممخةنسىفواملا ىوختلا اصلا نيدجلا|
 | مشلاو تادلحم مستىف هباتكو ةئامعراو نيسخو سج ؛هه ةنس ىفوتملا ىوتلا ىلقصلا |
 ١ تادلحم مب راىف ةئامسجو نينثا 80 ةنس ىنوثملا ىزيربتلا بيطخلا ده نب ىلع نى ايركزوبا |

 /(اع 2 5 هل قاودملا ىوعلا ىرابنالادع ديع_سىلانب نجح رلادبع تاكربلا وبا يثلاو |

 | ماوق ظفاملا مامالاو ها مكحلا رك ذلا لزم هللدلا هلوا ناسبلا هامسو ةئاثلثو نيسثعو |

 ةئامس و نيثالدو سج هه ةنس قوتملا ىناهنصالا ىمطلا هش نن ليعاعسا مساقلا ونا ةئسلا

 | للاخ نيراو ثالث 388 ةنس ىوتملا ىتادمملا دليشرلا نب زعلا ىبانن نيسح نيدل[ ب ختمو |

 دعج هنالذ2 ودبع هتادمو دج ةئوعم ىذلا هلدجلا هلوا هن سأيال طس وتم فيراصت هانكو

 ْ ناب فورءملادج-انب نيسح .هللادبعوناو دردحلا نارقلا باىعالاىف ديرفلا باتدكي هاعمو ل

 | قراطلا نم ةروس نيثالث باىعاىف هءاتكو هتان نيكس ل“ دلل فاودألا ىوخلا هوااخ |

 | دبع نيدلاق فوم عشلاو هعورف صيخلتو فرح لك لوص! حرشب ةحتافلاو نآرقلا رخآىلا

 | تاسعا هءاتكو ةئاعس و نرشَعو عسلا 55. ةنس قولا ىفاشلا ىدادغبلا فس وب نب فيطللا |

 | نارقلا نه دحلا ءزطلا باىعاعج- كاللانبا ذيلت ةمزجت نإ دوحت نب قاصسإ يشلاو ةحئافلا |

 | قونملا هداز ىحناشت ريهشلا دم ندجا ىلوملاو افنا زر نادبلا لوا هلواو هيسثثلا هاعمو أ

 | نارقلا با عاق ةفنصلا تكلا نمو فارعالا ىلا ثتك ةئايعستو نينامكأوأ تس 565 ةنس

 | هللادبع اقبلاىبا ميشلل هي[ ثيدملا بارعا رقتت- نآرقلانم ثيلثنل ”ئىرقاهث نارقالا ةفحن

 ةاساكل تا ءاقلو ةتاييشو ةسدع تس 115 هن ىودملا ىوحلا ىريكعلا نيد ا نبا
 ع

 | مشلل ه7 بارعالا دعاوقنع بارعالا زقتتح فاكلاىف ىتأي هه: ةيفاكلا بارعا

 | ةتاهعبسو نيدد و نينا 709 ةنس قواملا ىوحلا ماشه ناب رييشلا فسوبن. .هتلادبع دوا
 | ىناثلاو اهناكحاو لاى لوألا تاوبا ةعبراىلع تارعالا دعاَوَش رورمشم رصتخم وهو |

 حورشهلو ةررحم ةرابعىلا ةراشالا يف عبارلاو ةلك نيسشعىف ثلاثلاو رورجملاو رالاف

 | نيعبسو عست مالو ةنس ىفونملا ىعقاكلا نايلس ندجح نيدلايحم ةءالعلا حست اهنسحا
 0 ممشلاو مالسالاو نيدلا دعاوقل عفارلاهلل دا هلوا لوقا لاق حرش وهو ةئامنامو

 0 دلاجهشلا حرشو لكلر ةثاعاكو سو عبرا 8515 ةنس' قوتملا ىلك ا دج-انب دم ندلا

 ( نبا )



 اما 2 فال زج

 4 نآرقلا | بارعالع كَ

 0 ةمدقم لع نا ىجبش ىلا روهالا نم هناعا م برءملا ىلع بجام م ةمدقلاىف

 ةعاجج فينصتلاب هدرفا عونلا اذهو اوفلاو مولعلا ريثكت دارا هنكلو نآرقلا بارعا

 | 6 2 0 ىقوتملا ىوهتلا ىدسقلا دج نب شوج بلاط ىلإ نب ىكم ماهالا ميشلا مهم

 نسلاونإو ةصاخ لكما تناتكو هاهرك ذ لح هتلادج- دشناما هلوا هتان اا

 اهعكضوا هاتكو ةئامسجو نيتسو نينثا 859 ةنس ىقوتملا ىودلا ىفوملا مهاربانب ىلع

 تى 1١5" هةندش ىقوتملا ىوعلا ىريكعلا نيسان هللادبءاقيلاواو تادا 2 وهو

 قاحساوباو هباتك ظفل انقذو ىذلاهتيدلا هلوا ناببااءاعسو اهرهشا هياتكو ةئاقسو ةرشع

 وهو هند نسحا هلاتكو تئاهجيساو نيعبراو نينا "22" 2 قوتملا ىءقاقسلا دم نب مهاوإا

 خلا هباتك ظفح انفرسث ىذلا هليدْلا هلوا ديلا نآرقلا باسعاىف ديجلا هاعس تادلحتىف

 | نع ع وصلا وع ن :موه دق ا 0 5 ةداعسللا ا ريس تاع ا وهو

 | قيساك ف ولع دع هنا عاوت الا نم ناقتالاىف قىطوبغلا هر دا م اذكو ىفشاك سد 24سم ٌ

 | ريسفتلا نيب علا ىفنبرسفملا ليبس كلس هنكلا لاق مث هحدمو نايحىبا هعشل رضلاديف ركذ

 | هنأ عا نم اقبلاىا ا قيام عججو هصيخخت ىف راؤساو دوصقأم اهيف قرفتف تارعالاو ْ

 ظ

 ناكاملو تلقب هلزاكام درواو مىملا ةمالعب هيلا هعضف هيلع سانلا تكعدت ناك

 الد؟» ةنم ىفوتملا ىفاشلا ىدخرصلا نايلس نيد 3 هدصلخ تاداك محلا ريك اباتك

 دج نيدلا باهش مشلا باتك اماو عضاوءىف هيلع ضرتعاو ةئامعبسو نيعستو نينثا

 هلاقثا عم وهف ةئامعبسو نيسخو تس ا/65 ةنس ىفوتملا ىلملا نيعملاب فورعملا فسوننإا

 | ىتاعلاو ةغللاو فيرصتلاو باىعالا 3-ما مولعلا عجب هنال هيف فنصام لجا هريغىلع |

 0 ىدسفاقسلا هصخخ ليوطتو وُدح ىلع لوشمو ه ناقتالاؤ ىطويسلالاق ثالذلو ناببلاو ْ

 | صقل نيعملاو تف ع اك رلا نم ليهتم هبا رعا صخللام ىسقافساانال هنمرهو وهو ا ْ

 ناعجكلا رع ىف نوصللا ردلا هامسو اريثك هيف هشقانو نايحىبا هحش ةايحوف رلانم اضيا |

 | 4*7 ةنس بجر اطساواىف هنع غ رفو ها باتنكلا هدبعىلع لزنا ىذلاهتلدحا هلوا نونكملا

 لضافلا ىلوملانا ىهو هتاقبط ىف نيدلاّقت اهدروا * ةدئاف ف ةثامعبس و نيثالث و عبرا

 نيدلاردب ةمالعلا يشلا سردةرم سضح ماشلاب ىضاقلا انملانباب فورعملا هتلارما نبىلع
 تاصضاريعا امم ثاحنا |ىهند هيف ا 2 ىدلا ريسقتالا نم 3 الاف 3 ىرزغلا ا

 اهرثك انا ىدام: ءاىقىذلاو ىلع ىلولالاقو دراوريع اهرثك اانا ميشلان لاقف هحم بش ىلع نيهسلا

 رجح نبا ظفاخلانا ىأرف نيعسلا ةجترتنع فكر وكذملا ىل وملانامث كلذ ىلع ا ودراو

 بتكف ةديجابلاو ةريثك ةاشقانمديف هدقانو هش ةايحىف فنص رردلاىفلاق ثيحديف هقفاو |

 | مجرو اهنم ةريشع جرختساف هئاحانم هيلع باهشلا رثعام بتكينا هاا مشلال

 ا ناي .> ىل |نيبد تدان ريْغلا ردلاب ع 0 نعش دل م ا ناحو ا مالك ايف



 ه1 باب وح لا

 داقعالا خم هنافل يه تدسرهفق را ذام ىلع هل ةشدحا لثاسرلا نم وهو ةئامعست و ةرشع

 ىقوتملا قيرفالا بيبطاا رازجلا نباب فورعملا هاربا نب دجحا مشل ني ةدرفملا ةيدوالا ىف
 06 سس ٍِع 20 6 3 5

 ب عفالا دبع بيدالا 2 ع ىاق نم ناك ىف اسك م ةئامعكخرا 56٠ هنس دودحىف

 تاعالا »- شوقنملا زارطااقرك ذاك شوبملالئاضفىف ةلاسروهو ةنسىواملا ىتدملا قاع

 | ه5 ةنس ىوتملا نحلا ىلاقبلا مساقلاىبا نيدحت ياثملانيز مامالل 1 باىعالا لعىف

 كح نب ىلع ند 5 لضفلا 5 ل تايسالا ناس باعالا يح ةئامسج ونيتسو نينثا

 زامجما - لوززنلابابساىف ,كدل < ىف وهو ةئامامأو نيس و نينثا ةنس ىفوتملا ىنالقسعلا

 ةئاممراو نثالث 59٠ هنس ىقوتملا ىلاعثلا د2 نب كلمللادبع روصنمىا ميسا هع زاحالا

 زاحما م ةئاعسو تس دادكأ 4 قوتملا عزان 02 نيدلا رف مام الل هرصتخغو

 ىونوقلاق احنا نيد نيدلا ردصةمالعلا عشلل عي" ناآرقلاءا راسا ضءعب فشكىف ناببلا

 باجحىف نطب ىذلاهللدخلا هلوا ةافلا ريسشت وهو ةئاقشو نيعسو نينثا 5ا/؟ ةنس ىقوتملا

 نيركقملا نيلفاغلا الو ريسفتلا لها لي واقا لقنبهمالك جزعمل هنأ هيف 01 هأ نمسا هب نع

 ةيدععلا تادراولاو ةيهلالا تابهلاب قتتك !لب طابتزالا ثيح نف ناسالا مكح هرحوبأم ريغ

 ةعاج هيف فنص لاقو ريسفتلا لع عورف ةلج نمريخلاوبا ىلوملا هركذ ( نآرقلا زاحعا لع )

 ىطساولاديز نب د هللا دبعىب ال 7 نآرقلا زاحم ارض ىزارلاو قامرلاو ىباطخلا مهم ركذف

 هع قوتملا قتاح رجلا هللاديع نت: رهاقلاديع مشا هحرشو ةئائلثو تس ا تع قوتملا

 مامالا هيف فاص نيو اريغصو دضنعملا هاع»و اريبك نيخ 2 ةئامعاراو نيعيسو عل را عى

 كسلا دع نرحل ءامالاو هئاعسو تن دعج ةهنش قولا ىزارارع ندع نيدلاودف

 دادعالاث يح نم ةفاسسناو ىنالقاملا ركب وا ىذاقلاوةئاعلثو نزامتو نع م4 عار قولا

 لوصفةسج ىلغ رصت#*ة وهو ىهاقنالا ىرغشاكلا لم نب هيا دبعل عت فالخاىف نيرظانملا

 تاحاو عاججالا ىو ةيعرذلا ةلدالا ىلع ئدذالقلا امك ىلا تاضارررعالا نع ةيق باحا

 هي زاغلالاو ىجاحالاق زاجمازه-ا ذاشرلا ىلا انا دهىذل اهتيدلا هل وا هيلع درواع اضا

 ةئامسجو نيت-سو نامث ه58 ةنس قولا ىريطتلا قارولا ىلع نب دعس ىلاعملاىلا 6

 دو ندلا ل اخ د ةيعرشلا ةلدالا ىلع ضارعالاو زاعا ع ىبنملا نيدلا ناضل و

 حرش ىف بعملا بحعا زد ةئامعبشو نيعيس ا/لا/٠ ةنس ىفوتملا قشمدلا مث ىونوقلا دنا نتا
 ةفشح ىبا بهذم ىلع سصتخم ه4 ىواقتلا ةبوعا ز- ماللاف ىنأي هه برعلا ةيمال
 عورفنم هركذ ( قفولادادعازع ) لا نيملاعلابرهتلداهلوا اباتك رسثع ةغبرا ىلع. لقشل

 لاذلا ف ىنأي -: داعملا رخذ حرسشب دازلا دادعا لح قفولارعىف هنايب ىتأيسو ددعلا لع
 قوتملا ئط وسلا نئدلال الج مشل 1 لهاح وهف لاكن لاق نما حو لهانملا ب دعا ١-1



 للا هه فلألا 2

 لا ءاشا ل وهو ىاقبلل دي رمملا لها رازسال ريصعلا راهظا لِيَ تال رطسالاىف

 0 ا نب مح رلادبع نيهللاةبه نيدلا فرش ىضاقا -#ىواتفلا راهظا لح ابرق ىتأبس

 اي لمس ةئايعبسو نيثالثو نام 7م ةنش ىفوتما ىفاشلا ىوتعا ىز ا نيشلا

 ىنحلا راهتلا نب دمحم لضفلاونا مهيشلا اهمظن ةدنيس 4 مارجالا دمعت راهشاو مالسالا ةيعل

 اهلوا ةنس ىفوتملا

 سضريلتاو فك ىذ كفا 2 هلل + ادعو مياس و دج دعل نم

 ىعفاكلا ىمدقملا فيطالادبع نيدمحل جوزم فيطا حرش اهلو ةمذلالها ماكحا هيف ركذ

 خلا 00 عرشف عرش ىذلا هلل دخلا هلوا مالا رحنو مالكلا رح هامس ةنس ىقوتملا

 57 ناسالاماكحا ىلع ناسنالا ةناما د بتاكلا دم نب هللا دبعل هيي, تاصي وعلا بيحاما 12و

 ةرمدع عست 819 ةنس ىفوتللا ىنانكلا ةعامجنباب فورعملا ركب ىلا نيدم نيدلا نع ىضاقال

 دج-!نب ىلعنب ليضف ىلوملا 2 ضئارفلا تاعقاو م ضرافلا ةناءا له. ةئامنامتو

 ىئسملا هحرش هلو عماج رصصت## نتم وهو هثا* عسلاو نيعست هيو.« ةنس ىفوتملا ىننملا ىلاجلا

 ئيدلا ىلع نب ىاكلا دبعن ة هه رانلاو ةنللا ءاقم رامتعالا و ضئارلان وعب

 جاتنا مهول ىدبملا ض مارءالا جس ةئايعبسو نيسجو تس الهه ةئس قونملا ىعفالا

 نيب قرفلا نع لةسال هدر هفلا : هنس ىفوذملا ىرزحلاب لا: نيىلع ن دممل هه ىدنكلا

 هنيبفا دنع اياوح هنك كيف مهوو كنقلط رادلا 0 نا نيب و رادلا تلخد نا كتقلط

 ىطويسلا نجرلادبع نيدلا لالج 0 7 ىلصي نس<النع ىلوتلاو ضازعالا م

 ه4 ثيدحلا ىف ماصتعالا ع هتافلؤم تس رهفىف هركذامىلع هل ةيوحلا لئاسرلانموهو

 عسن + نه هحدس ىف ونا ىكلاملا لاطب ند كالا نب تا نسا ىبا ظفاملا مامالل

 نيثامونيتسو نامث 58 ةنس ىفوتملا 0 ناعلانيدمم ركيىبالو ةئامعبراو نيعبراو
 | ىنخرسلا ىزاريشلا ىلع نندمم نب رع صفح ىلا مامالل هيو فالخاىف ماصتعالا رقم

 داضتعالا ا- اضيا داضتعالا هيفهلو 1 نيرشعو عست 559 ةنس ىوآملا ىعفاشلا

 ىفوتملاىوهلا كلامنباب فو رعملاهللا دبع نب دحفللا درع ىبا ميشلل ةديصق ه6[ داضلاو ءاطلاىف

 نيدلا نب رويشلل -5 6 مج رااداقتنالاو مت“ !اداقتعالا 1 ةئاهسو نيعبسو ثالث ال“ ةنس

 تم ب واقلا 0 لح ةئامعبسو نينامثو نامث الى68 ةنس ىفوتمللا ىطلملادهت نياحيرس

 ةئاعلثاو ني رعشعو عبس مما ةنس قوثملا ىتاشلا ىطأا رادع نب رفعح نيد ركب ىلا ا

 ىنملا قيعراا نودبع نواب ربهشلا هللاديع 0 تندالا محل م ةفينح ىبأ لالتءا اح

 نيدلا ظفاح مامالا مشل هي داقتعالا داقعا قع نيّدامو نيعستو عست ؟5 ةنس ىقوتملا

 ىدمالا دا_ةعالا د ةئامعبسو ىدحا م١٠ ةنس ىفوثملا ىنملا ىسنلا دج نب هللا دبع

 ةئاهعبس ونينامم و نامث ل88 ٌةنس تام ىطلملا ده نباحرسس نيدلا ننزل هيو ىدبالا داقعالا ىف

 ىدحا 1٠ ةّنس قوتلا ىطويسدلا نيدلال الخل "هي لفكتلائىذ ىلع لكوتلاو داقعالا ز2:<



 د باب 10- ا
 ىفوتملا ىزملا نج- رلاديعنب فسوب جاخخلا ىبا نيدلالاج- ظفاعللو ةثامعبمو نيتسو سجل 76

 محرادبع نبدجلا ةعرزوبا اهعجج ماهوا اضيا هيفر ةئاممبحو نيعبراو نينثا 855 ةنس

 نعلاا يع ظفاعلل ىزملا فارطا رضتخم و ةئامامكو نيسثع 2٠١ ةنس ىقولملا قارعلا نبا

 نب دم نيدلا سعث ظفاحللو ةئامعبمو نيعبراو نامت /58 ةنس ىفوتملا ىهذلا دجا نيدمت
 47 ىلبنلا دنسملا فارطاب ىلتعملا دنسملا فارطا م- اضيا قشمدلا ىنيسأا نط انب ىلع

 ني_-بجو نينثا 861 هن قودملا قدلفتسعلا رك نب لعب .دجلا لضفلا ىالا نيدلح

 مذ دلجم ة كلا فإ طاذلو ءرضعلا فارطأب هر ىلا فاحا ناسك ند ةدرفا ةناماقو

 نيعبسوىدحا الا/١ ةنسىفوتملا ىنعلا ىعفايلادعسا نيهللادبع مامالل -8 حي راوتلافارطا يتم

 مش نب دم نب دعسا ىلوملا مال الا حشلل هيأ را ودالاءاف رعقركدتىف راث آلا فارطا قفطح ةئاهعبس و
 نبث راقلا ريهاشمم هيف عج ىر فئلاوةثامو نيتس وتس همس فورم دوسالال يعاعتامالسالا

 هركذ هي[ تاروزملا وةمعطالا عزتي ءاجهللا ف و رحت رت ىلع ةيناهعلاةا ودل ىفةيقيس وملا نادلالاب
 ةذملالا ةيعطالا ك0 ةيفيك نع ثحاب رع وه لاقو بطلا َّ عورف نم ريخلا وبا كوالا

 مييدلاهيفو مجطلا ةءانص هنا نختالو ىهتنا افيلصت هيف تار هج نماللا سس ةعفانلاو
 الو ةاس ىفواملا ىرومثيلا قاحمانبدمحل هيأ عايضلا ةمدانم ىلع عالطا 2: ميبطلا ىف
 رعنب مهاربا نيدلا ناهرب ميلا 6( عادولا ةجىلع عالطا ة*- ةئاقسو نيعيسو عست
 هللا راح ةمالعلا هيَ بهذلا قاوطا ريد ةئامامو نينامثو سج م86 ةنم ىقوتملا ىعاقبلا

 ةايرع ليشمرصتةوهو ةئامسح و نيثالثونامث ه*8 ةنس ىفوتملا ىرشخمزلا رعنبدوُح

 ام لاقو هسفن ةماقم ردص لكى بطاخ ها هلال[ نم ىلجرداامىلع هدج-ا هلوا ةماقملا ةلاقم |

 هه بيطلابيطا رض ءانلا ىف 3 حاتفملا صرخت ح ورش نم 5 لوطا ع ها مسماقلاابااي
 نيعيسوتس الالث ةنس ىفوتملا ىناسإتلا ةلجىبانباب فورعملا يح نيدجلا سايعلاونا شلل |

 رارسالاراهظا يح فورا يءبتكنه مهيأ راونالا ءادناو رارسمالا راهظا م رو عساو ْ ٠
 نينامثو ىدحا هم١ ةنس ىفوتملا ىلكري ريمشلا ىلع ريد نب دحت ل_ضخافلل تأ وهلا ىف
 ا ردا فيصلا ةذهزل, نم ىتمالو الا نيدلا ملكم هخرستتو .ديفم ٌرصتتخ وهو ةئامعنستو

 اضيا باضقلا نباب فورعملا مهاربالو ماعنالاىلو هلا هلوا رارسألا يشك هاتر اعلا ١
 دوعلا ليد را_هظا خ- -) ةءارقلا ىف رازسالا راهظا زق نمملا اذهل فياعل حرش |
 زجشا د لب وأتلا لق الام كلذ نم مهي ديابام ضقانن نادو لنعمل ةاروتلا ئ ىراصتلاو |

 ةئامعل را ونيسج وتس 1 عش ىف وتملا ىوهالا ىرهاظل ام زح نب ديعس 3 دجع| نب ىلع دج ىنا |

 ةنس قوتملا ىنوبلا ىلعنب دج سارعلاىبا ميشا هز ونكلا ءادباو زودرلا راهظا صح |

 هرصتغمهلو 0 قولا قيدراملاد# ندي ملل هب عب رلاب لمعلا ىف عدوملا رسسلا راهظا 1

 راهظا م اياب مدع ةدجو ةمدقم ىلع وهو عوطقملا 2 راب ليعلاىف عونقلا ةيافكي ىمدملا

 ةلاسروهو ىتاءاسلا نسح نبا عفت سم ىلاعملا ىبأ نيدلا يحل هه بئاغلا بال رطسا نم تئامقلا ظ

 (ىف)



 ااا/ ه0 فلالا عي

 دادضالا لذ- بهذملا بلاط اهلا جاتح تايوطم دصاقمو تامه لوصاو دعاوق اهنا
 ىلع برعلا اهعقوت ىلا لظافلالا انهه دارااو نيداضتم نييئعم ىلع عشب ةغللاىف --1+ دضلاو

 دوسالل م كاوذكا نإ كسلا او ؟فايشلا هلالدب نيفلتع نيينعمل ايدؤم اّنم فرحا نوكيف ةداضتملا

 ) رعش ( سصعاشلا لاقو روذاك

 لمالا ةيهلو ىعسل ىفلاو 4 لاح توملا غ0 ا لكو

 رييك ولقع وذ مهوت.الو ريسي توا الخام ”ىشلك هانعم نا ىلع هدعبامو للحخلا ليقام لدف

 بن رق ند كلملادبع ديعس وأ ميشلا مهم ءايدالا ند 0 هيق فنصو مظع هانعم انهه للحلانا

 برطق فورعملا ريندسملا ند ل ىلعوباو نيدامو ةهرسذع ىنثا م قوتلملا ىععصالا

 ؟6 ةنس قولا قاتيعتلا نحن لت متاح واو ئدافو تنس 5: هك فورم ىودكلا

 نيعبراو 2 ا 0 قوما 00 م همس رد ند رفعح ن 0 هللدبع دوعوباو نيّنامو نيسج

 نام ممم ةنس ىقواملا ىوتتلا ىرابنالانباب فورعملا مساقلا نبدمت ركبوبا مامالاو ةئاعلثو
 ةئامسج ونت باق عسل 6059 0 قو: ما ىوخ يلا ٠ ناهدلا . نبا كرايملاز 9 ليهسو ةئاثلثو نيرسعدعو

 تاكا دو هياوسو نيسج "و٠ 4 ل هلا قوت للا ناغصلا نه 8 نس لئاضفلاو ١ا مامالا و

 فلاو عسل ٠١٠١9 ةنسا قوتملا ىرصملا 0 رداقلاد يع نيدلا قت ىضاقال 0 نبا

 هاةرهابلا هتمكح نا ادج- بترا لوا فورا ىلع نس> النه هدلو رصتحلا اذه بترمت

 5 بهذلا قابطا رد فاقلا ىف ىتاب <: ةجرفنملا ىئاقد زارباف ةجملا ءاوضا زقين-

 5 وأ 2 2 قولا ىاهفصالا ةورقشل فورعملا هللاذه ند ندهؤملا دبع نيدلا فر

 : 8 2 ُ 2 3 )أ ىلاعتو هوا وعش هللاءايل وا نمىلو هقيل ات ىلا راشادهنا هنق را كل تايساام لع هةلادمع انا هللا

 فارطا 18- ىرشزلا قاوطا امم ضرام ةلاتم: ةئام ىلع بترو بهذلا قاوطاك فلا

 مامالا افاملا يشل 1 نييك أفارطا اد- فارشالا ف قيس ىطويسال < فارشالا

 0 ل م 9 اهعثرا ٠ اة قوتملا ىقثمدلا كدمع ند د# نبرمضا رباد وعس ىلا

 نيمساقلا وا اضذاللا 0 د ةئامعنراو ىدحخا ت11 7 قوتلا ىطساولا نودج-ن 3 ك0 نأ

 اعوذ أطخ اَمهلقاو اعترو انين اانب سا تفلخ فاك نكولةر فاس ا ل ل
 قاهفصالا هللا دبع وود ممن ىبالو هجارخاب لغتشي مل كلذاو ىلع دارا نم هيف انفك فاح

 ىبالق.ءاارح ند ىلع ند جا لضافلاى ا اظذاعللو ةئامسجو ةرّشع 2 ةرا/ تا قوتلا

 نيدلا سمش عشلل هه[ ةتملابتكلا فارطا رقؤطس ةئامئامث نيس ونينلا م67 ةنس ىفوتمل
 قفا 000 نبيالاق ةئامسج-و عبس ل ا ىددقملا دولا نب رهاط ناك

 هجام نباو نيكحلا فارطا اهبلا فاضاو ننسلا فارطا هيف عج اضيا ةتسلا فارطا وهو
 ا الشم هيفلاو صقنلا تاراما هيف ت ررهاظت هن ريت>او هن ريس ىنامت هنعج ا تدم زو

 اهصان 9 ندو ىهنا ىرخا اهحرطو ةران فورالا ىعار لة<+ هيلن راو هر ماهو ىلع

 ل كاد تامو تدثري نسحا بترو قثمدلا ىيسملا نسا !نب ىلع ندع نيدلا 0 اظفاطا



 5 ريرعتلا لوصا روس قيس فيرصتلا سانا وهو ا فيرصتلا لوصا [

 ىبا مامالل 5 ديحوتلا لوصا ردح 7 يراوتلا لوصا ريح مالسلا هيلع لايئادل

 ىدزالاانبلا نب ناقعنبدج-ا سارعلاىبال 5: ةزباقملا وريللا لوصا ريح ىئنملا رافصلا مساقلا

 نيثالثو تس ه5 ةنس ديهشلاةزابزب زيزعلادبعنب رع هيأ نيدلا ماسح لوصا ن- |

 ةريثك لوصفىلع لكشم رصتخم وهو خلا عاطقناالب دجلا قسم هللدجلا هلوا دا

 ةنس ىفواملا ىراصحتالا ىونسبلا ىفاكلا نسال 8 ملاعلا ماظنىف مكحلا لوصا 3 ْ

 هلا كلا ا كلام مهلا كلادجهلوا ةمتاخ وباواةعب راو ةمدقءىلع ةلاسر 0 نيثالث ١

 هنحساؤ فلاو عبرا ٠٠١5 دنس ىركاب ىمظعلا ةكرعاو ىربكلا ةعقاولاىف 2

 لوصالا ز- فلاو سجل ١٠٠ه ةنس تحرىفهح رشف ةيكّرلاب هءرسثهنم اوسقلاو رباك الا

 00000 ميشلاو ةنس ىفوتملا ىلهابلا دمت ىبا زهشلل الع مالسالاىنب ىتلإ هي[ ةسجلا

 م7 قريصلا لوصا رذ- نس ىفوالا ىرصبلا ىلع نيد نيسااىبال حرم لوالا ىلع و اضيا

 لوصالانموهو ةئاقلثو نيثالث مسس٠: ةنس ىفوثملا يعفاشلا هللادبع ندمت ركبوبا ماهالاوه

 ىتاتسع كا رفع- ىلا نب حلاصىبانب روصنم 77 حلاصوبا شلال وصا 1 مهنيا هر

 م88 ةنس قوتملا ىرزحلا د ندمت نب لا سءثل رصتخم 4 تاارقلا لوصا رطَ

 اهحرش ةلاسر ىربكلا نيدلا رن ميشا ه6 ةرششعلا لوضا 12- ةئامنامنو نيثالثو ثالث

 هامدقلا سئارع هوج ورس ىذلا هيلدا هلوا لوصولا سارع .هاع»و مورلا اشم ضعب

 ىفوتملا ىئنملا د نب نامتلنب رافغلادبع نيدلا جات مامالاوه 27 ىردركلا لوصا رح

 نب كالملادبع ديعس ىلا 2 د مالكلا لوص| صح دئاتبلو نانو نإ 559 هس

 دحاولادبع مشل هي[ ةغللا لوصا ريح نيثامو ةرسثع ىنث" دنس ىفوتملا ىععكالا بيرق

 هد ىثماللا لوصا ص ةئامعلراو نيتسو ثالث < هنس ىف وذملا ىوغللا ناه رب نب ىلع نا

 ها نيعيطملل هللا دعو ىذلا هللدّلا هلوا دنس قوتملا ىنطاددزنيددو2 نيدلاردب مامالاوه |

 هدو ةنسىف وتملا ىرقملاىنادمهلا راطعلا ذج-ا نب نسح العلا ىبا ميشال هيإ ب املا لوصا نس

 تادلحم نامتىف ةنس ىقواملا ريرذذلا 5 ىسيع نيد# لوصا »>> ةئامسجو نيدس عسسل

 هك ردا لكلا كلئاذيع ندع تانفا ميشال هيي[ هللاب ءافرعلا بهاذم لوصا -

 دودحىف قوتملا 3: ىعاشلا ىوطيشلا يح لو دا ردح مهني ىدنكسرملا لوصا رين

 ككالعا ىلع لعدم وهو ةعاجحو تعش ةعيسو ةراماقم ىلع م وظنم كي فلا ٠١ با 0

 ىذلاهلدجلا هلوا دنس ىفوتملا ىتخلادمت نيدجلا نيدو زهشلا وه هه[ ىهتقيلا لوصا

 طارقةس فودلايفلل فرالا اعف د طباوضلاو لوصالا ةه- هركشنم نسلالا تللكت |

 + ]| مامالا عشلل ه7 طباوضلاو لوصالا رح محياثملا ضغبل ةلاسرهنا ميحتلاو ليق اذك

 ظ هولا الو حسو تس 10 2 د فرب ىداشلا ىووللا .فرشن ىح :ندلإىخ

 يعل( فرك . | د. ح. ص «ععبطبرل تع علم لإ. 0 تروحون ان * <
 ل را 000 بولوارعفع ى حم : هراعمر لاس اعدل وروي مرتو مايح
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 ب اه ”<م م فنلالا 2

 ةرششع ٠١/, ةنس ىفواملا نملا ىناعنصلا ىلعنب نيسح نيدلاما_سح مامالا ىهنم ىوهملت و

 7٠١4 ةندس ىلوالاىداج رخاواىف هفيلأتنم غرف هلا هرخآىف ركذ ىفاكلا هاعسو ةئابعبسو

 ب٠ دنس ىقوتملا تلا ئراخلادج ان نيزءلادبع نيدلاءالع مامالا مجشلا و ةئامعبمو عبرا

 هلوا رارسالا فك هاعسو انايو ةدافا اهرثك او حورتلا مظعا هحرشو ةثاهعبسو نيثالث

 قدا ىراشإلا دوج نبدع نيدلالكأ 3 و ها ماع.رالا تاكبشث ىف مسنلا روصم هللدلا

 دوحولا كك ىذلا هللدعلا هل وا ررقتلا هاعم و نتا معبساو نيناكو تس ارك نشل قارا

 راربسا لع لوكص الا نو لوسم باتك هنا هيف ركذ ها ديلا همالك تانآنم مكحلا ة_ضافاب

 ققحلا مامالا دنع رضضح هلا ىتاهفصالا نيدلا سعش ىعش ىنثدح ةفشاك هللان ودنم اهل سيل

 كاوفوه لاق نيس وحن هتداسو تحننم سرارك جرخاف هتوم مون ىزاريشلا نيدلابطق

 هناك هلال ما اهذخق هلحر دقاملو اريثك انامز هيلع تءعبتت مالسالا رف باتكىلع تعج

 ارامنو اليل هلمأتىف لزاملو اراهجو ارسم نينس هب تلغتشاف لاق هحرشب كيلع مفي ىلاعتو
 دجاإف ركفلاو شيتفتلا عاوناب هتامدقع تضرءتو رظنلال ها نينا وق ىلع هتسيقا تضرعو

 لدجلالهازوحامت ههشاامو كلذو فيكلا ىف هدتمدقم قافتاعم ىناثلا نم جاتنالاالا ىهفلاخام

 هحو رش نم ونكما امهم رراعم نيب مصتخ حر كب ادبفىهتنا هحرط نيعتو هحرشمىل ايهتملم

 نيعبراو تس ا/45 ةنس ىفوثملا ىعفاثلا ىدريراخلا نس> نيدج-ا مراكملاىفا ميشا حرش

 ةئامعبساب ٠٠ ةنس دودحىف ىفوتملا نا ىرازئالاةنيدلا ماوق ميلا حرشو ةئامعبمو

 نيسجخو عبرا 864 ةنس ىفوتملا ىتنللا ىكملا ءايضلا نيدجلا نيد ءاقيلاىبا ا و

 لعج ىذلا هللدجلا هلوا نيدلحىف ىناحنزرالا نسم ادبع نيرع شلاح رش و ةئامتامتو

 هش ةطساو ىردركلا نع خا هنا هيف ركذ دق هآ ىنابلا ةدهم ةعيرشلا لوا

 هلوش حورشلا نم هادعامو لوقا لاق حرت وهو ىراغلا رع نا نيدلا ريهظ |

 ربرضلا 02 ند ىلع نيدلا درج مامالا ةقيلعت هيلع ةاررصخخا| تاقيلعتلا نمو اك

 ا 2-5 حرش ةصقانلا حورششلا نمو ةئامعبمو ةرشعو ثالثالا* ةنس قوتملا تملا

 ىلع وهو ةئامامتو نيثالثو عبرا 206 قوتملا مىرانفلا ةزج نب لي نب له نيدلا

 نيعيسو سج الاله ةئد ىفوتملا كفاصع ريهشلا دح نيىلع ندلاءالع حرشو طقف هتءابد

 ا /م/6 0 ىوتملاو سسخ الم ريهشلا ا نادم كاملا حرشو نرجع هاعمو 25 0و

 ىئاحلا اغِبولطق نيرساق يلا و مارملا ماع هءنودشرسملا ازال متولو ةئامتامتو نيذامثو سج |

 2 ملاقالا لوصا 19- هشداحا جيرخت ةثامامثو نيعبسو عشت مالو ةن-س قوتلا
 | انادهامىلع هللدجلا هلوارص وهو ىدنلا ندم هي بطلا بيك ايلا لوصا

 دع رعسلا لع ناد نذلا تي ةكتاقل ميشا و نكت ىلع بترو خلا داشرلا ليبس |



 5 باب - ا

 لوصالاىف ذل نيفلاخلا لازّريعالا لهال هقفلا لوصاىف فياصتلا راكأف باتكلا فئصم

 مم ناسف اني اهعا تياترو فياصا لع داععاالو عور ,ملا ىف انل نيفلاحلا ت ثيدلا لهالاو

 كاكاو عرشلا 0 عورفلاو لورضدلا 2 هرودصل ناقتالا وماك> الا ةداغىف عقو

 8 و راكل تن ىلا. نحو قاعملا ف قيقعلا هنا - ىف عقو مسقو امهوحتو ىديرتاهلل لدجلا

 اياضق ول وصالا قئاقدف اورهع ملال مهنا ربع عووسأ أرهاوظ نم جورفلا 7 مسالا ىدصت نغ

 شح وتلاما لوالا مسقلا 0 6 لو_صقفلا 0 00 ى ار لا مه و ىخذفا لوقعملا

 تف ص نم لب ىاو 0 3 لأ مسقل | رعشاو قلاو |او مهلا روصقلاماو قئاعملاو طظافلالا

 23 ةقئاصملا تتكلا نمو-ةدف 0 ا ا ىروسشالا ءرك ذأ ىفاشلا مامالا د

 نيدم ركبوبا مشلاوهو هي[ وهلا جارسلازبا لوصا رظط- هت جاتحلا حجباهتا يطع |
 دنع هيلا عوج انا هو ةئاعلت و نيةسو ىدحا ”51 هن قولا ىو ىلا لأ

 0 ند سلوا مثلا حرش اهنم حورس اهلو لاوقالا فالتخاو لقنلا بارطضا
 نب رهاط ن.سملاىبا مينلا حرشو ةئاقلثو نينامثو عبرا 584 ةنس ىفوتملا ىوخلا قامرإ

 نيسو عبرا 485 ةنس ىوتملا ىومتلا رورسلاو حرفلا هانعمو ذاشباب نباب ريهشلا دجا

 ىوتملا ىو#لا ىطانرغلا شذانلانباب فورعملا دج-ا نبىلع نسملاى با حرشو ةئامء!راو

 ىوحتلا ىلوز+طازيزعلاد.ءنب ىسع ىسومهىبا حرشو ةئامسجو نيرشعو نام ه6 ةنس

 نيدلاءالع ىضاقلا وه 6 ماعلا نبا لوصا ردح ةئاسو نيع.سو عبس "1/17 ةنس ىفوتملا

 لكاح هللا رب[ هل وا لح نب دج | مامالا .بهذم ىلع ربطت وهو ةنس ىقوتملا ىلتللا |

 م68 ةنس ىقوتملا عازلة دز نب ركبوبا نيدلاقت مج ملا هحرشو نيدلا لوصا ىوقتلا

 لوصا رح خلا هلا_ضفا ىلع هلل دا هلوا جوزع رش وهو ةئاعاثو نينامتو ثالث

 رهاوجنم مسق وه هي نيعبرالا لوصا ]- ملا ف ىنأي بنما ىعتملا قت ىكبسالا |
 قلل ىدئاسرالا نيسالا نيد, عي رك 0 ماهالا لوصا 1- مللاىف ىتاب نآرقلا

 001 فد دن رق ددامراو ةئامسدو ةسقع ىثا261 نس قاوتملا ةاضقلا ردن قاورعملا

 ةنس ىقوتملا ىنللا ىزارلا ه5 صاصخلاب فو رءملاىلع نيدجا ركبوا م اهالا لوصا ضطح

 ىذلا :هللدحلا هلوا ه8 ىئنللا شيمالياب فورعملا مامالا لوصا ريم ةئاقلثو نيعيس “ال٠

 ىننللا -ه4 ىسخ سلا دجلا نيدمت ةمئالا سعت مامالا لوصا رت خلا نيعيطملل ذا لعج

 بابىلا لصوالق مزراوح نمتلاىف هالما ةئاسعبراو نيثامث 1 تدان 48 هس قوملا

 مالسالا رذف مامالا لوصا ريم هءالما امم لك اف ةناغرفىلا جرذق.جبرفلا هل لصح طورعثلا

 هللدتخلا هلوا هئامعبراو نينامثو نينثا 587 دنس قوتملا ىننحلا مى ودرلا د2 نيلع

 فئاطا ىلع وتم ناهربلا ليلج ناشثلامظع باتك وهو هآ مسقلا قزارو مسنلا قااخ

 تقلغنادق همامز ءارعلا ىلع ىصق: ساو همارع ةيلطلا ىلع ىتاب تارايعلا ز> واب تارايتعالا

 هاياسخل فشكو رض وت ءابعاب لودقلا نم عجب ماقف هظاحلاو هزومر تيفخو هظافلا

 ( هعماو )
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 ١ و تلد --

 عسسل هع ةنس ىفوتلا هداز نسح جالا نيهاش دح ةقيلعت تاقيلعت هيلع و نيمدقتملا ىلع

 ةئاهعسلو نينامث , عبسوملا/ ةنسىفوتملا هّللاواىلع مرح نب د هاش ةقيلعتو ةئامحست ونيثالثو

 ةقيلمتو ةئايعستو نيعبسو ثالث هلال* دنس ىفوتملا نيدلا لالج نب حلاص ىلوملا ةقيلعتو

 هداز ىلا زغب ف و رعملا نج رلا دبع قي طلعت ودئا معسل ونيعبس و عبس هاالا/ ةنسى وتلا ل ب وطلا ىلا ىلوم ا

 اهل وا رغصالا نيدلا جاتاهدرىف ةراهطلا بات ىلع ةقيلوق و دئاهعست و ءنيهبسو عبسولالا/ ةنسقوتملا

 4/5 ةنس قولا ىلكري ريعشلا ىلع نيد# لضافللو هأ ١ هنايىلا ىعارد لازد دحلا

 ّق 1 لمح  ىذلا, ههدنلا اهاوا اضن ةراهطلا باتكل ع ىلع ةئايعسلو ننام نيل

 مهاربا نيدمت ىضاقا ه4 وحلاف حاضيالاو حالصالا لح ارونو ءايض نيدلاوح

 | بوبا نيدلا خا 1 ماكحالال وصا صح جئائلت ونيس ٠“ ة:سدعب ىفوتملاىودغلا قاارقلا

 لوصضا دح وهنا هيف را 5 ءال الا "دسم هدا هلوا ىطالخا بساملا ةلودلا نيع نا

 م -- مولا ماك>| ىف ةرثك انتك 0 اهملع هباتك بترف هح وأ هب ام ىلع ماكح الا

 اراطن لادلاء[ در واانكجل 21 ل والا - ةياور لع هللاقيو 5 تذل لوكا

 فاكلا ف ىنآي مالكلاب ى ملا سيق نيدلالوصا لع ء ]80- لمأتف ىعملا ىلا

 ا 4-7

 هع وضومهو ةيلاجالا املدا نع ةيعرفلا ةيعرذلا ماكحالا طاشت_سا هئم ةق رعت لع وهو

 ةذوخأم هدابمو هيعمل ماكحالا ان طنتسرا فيك اهنأ تيح نم هةلكلا ةيعرشلا ل

 ةيلقعلا نه ضعب وثيدخلاو ريسقتلاو مالكلا لوصاك ةيعرسشلا مولعلا نه ضع و هب رعلا نم

 ىعا ةدعرالا اهدا نم ةيعرفلا ةيعردلا ءادحالا طاتسمإ هكلف لضصش د2 ل

 رعاو ةدعلا هج وىلع ماكحالا كلت طابنتسا هتشافو سايقلاو عاجالاو ةنسلاو ا

 اهعاطقنا مدعو اهتزكل اناالا تفياكتلا راذ ءاض اباه ه ىف ة.هاسم تدكنآاو تا

 لع لعل ناكاملو امزج اهماكحا لعيالف نيرصاملا صح تع هلخاد ريغ اندلا تيا

 لاعفا امتاموضوم اياضق اهولعج هصخ ليلدب اطونم عراشلا لبقنم امكح ناسنالا لامعا ند
 لصاملا اهب قلعتملا علا اوهمف هتاوخاو بوجولانم عراشلا ماكحا اهتالوو نيفلكملا

 اودحوف اهدوع و ماكحدالاو ةلدالا لي_صافت ىف اورظن مث اهقف ةلدالا كالت نه

 بوجولاىلا ةعجارماكحالا اودحوو سايقلاو عاجالاو ةنسلاو باتكلاىلا ةعجار ةلدالا

 ماكحال !كلتىلع ةلدالا كلت لالدتسالاة فيك ١ 7 ايوةحان الا وهن ركلاو ةمركاتو كلل
 لال ددسال |ةيفيكي ةقلعتم ةيلك لا طق مهل لصف لثتلا قي رط ىلعالا اهليصافت ىلا رظن ريغنم الاجا

 ريتك طاستسا لإ باضقلا كالت نملك لص ويل هطقا شو هقرط ايو الاجبا ماكح الا ىلعةلدالا كلن

 اوعسو قحاوالانماهلا اوفاضاو اهون ود واهوطءضف ةييصفتلا امتادا نع هد زا ماكح الا كالت نم

 لوصانا ٍلعا لوصالا ناريمىف ىننللا نيدلا ءالع مامالا لاق هقفلا لوصا اب قلعتملا علا

 فنصم داقت:ءا ىلع هيف فيذصالا عنا ةرورضلانم ناكف نيدلا لوصا لعل عرف هقفلا

(0 )1( 

 أ



 هي باب ١

 ه4: لحلا ف 93 الدخا 000 0 عادت د جي ها حافلا | دماحماىذ ىذ

 نيكسو عيس ؟5501/ هنس 0 ا مسمن هللا دبع 00 7 0

 ةرششع عبرا 51١54 ةنس هتغب والا ىورهلا 00 1 د<ه© رفظملاوا هحرشو نيثامو |

 ىتوتملا ىناطخلا دجت نب دج-ا ناهلس ىبا مامالل 7 نيثدحلا طلغ حالصا 1د- ةئامعبراو

 قاح#ا نب تباووقعي تيدالا ميل أ ١ قظنملا حالسا م عائل و نينامتو نامت خالل هلم

 ةريتعلابتكلا نم وهو نيّثامو نيعبراو عبرا 555 ةنس ىفوتملا ىوغللا تيكسلانءاب ريعثلا

 نبدج-ا سايعلاوبا هحرمشف تافرصتلا نم عاوناب هب ءايدالا بعالت كلذلو بدالاىف ةفنصملا

 بيرغلاىف اظافلا دازو ةئامكراو نيتس 25٠0 ةنش دودحىف ىفوملا ىسرالادجا نيد

 هتاما حرس و ةئائلثو نيعبس ال٠ ةنس ىقوتملا ىورهلا ىرهزالا دج نيد روصنموباو

 هيرو ةئاقلثو نيناثو سج 86 دنس قوتملا ىوحلا قاريسلا نسنللا نن فدو دعوا

 ورا ىلع ةئاقسو ةرسعتس 5 ةنس ىف واللا ىربكعلا نيسملا نب هللادبع ءاقيلاوبا عشنا

 ا 555 ةنس قوتملا ريرضلا ىوغللا ىروباسينلا رفظملا نب نسللا ىلعونا هيدهو

 نينا 5 قوتملا ىزيربتلا بيطاخا ن لعن يك ا كر دا ميش اور كا ترأو

 ناب فورعملا دجان هللادبع دى بال در بيطخلا ردع لعو تيدهلا هاعمو ةئامسجو

 نب ىلع معنىبال در لصالا ىلءو ةئامسنو نيتسو عبس ه1 ةنس ىفواملا ىوتتلا باشمللا
 مراكملا ها اضنا هصخخو ةئاقلثو نيعيسو سه مالو ةنس ىفوتملا ىوحتلا ىرصبلا ةزج

 ديسلا دبع ندلارمدانو ةئامستو نيتسوىدحا ه١ ةنس ىفوتملا ىودتلا هللا ةبهنب د نب ىلع

 ىولاريزولا ةريمههنبدم# نب يح نيدلان وع وةثاقمو ةريثع 51١ ةئس ىفواملا ىزرطملا ىلعنء |

 ىروني.دلا دواد نب دجا ةفيتح ىبال 2 قطاملا حالصا زف- ةئامسجو نيتس 85٠ هنس

 ىبرغملا ريزولاب فورعملا ىلعزي نيدح مساقلاوبا هءذهو نيثامو نيعبت 550 ةنس ىفوتملا

 اشاب لاك نباب ريهشلا ناهلسنب دوا نيدلاس عش ىلوملل -ه عورفلاىف ةياقولا حالصا ري
 هلوا حاضيالا هاععو هحرشم هحرشو ةياقولا نتم ريغ ةثامعسلو نبعي را 3.6 + ةنس قوتملا

 ناالا نزع لك سخن ايواح اباتك ناكامل ةياقولانا هيف ركذ هآ ةياهنلاو ةيادبلا ىف هدجا

 | تالاف ريغل عونب هوهقنت و روهيعكا دارا لاخو طبخ و لأذو وهس عضا وم نم اذن هيف

 ىلعهناوتحا عم ةعيرمشلا ردصب روهثملا هحرشناو ليدبتو تابئاو فذح ضعبب 0
 اططلاو لئالدلا ريرقتىف رو_-صقلانع قاخال ةدراو ريغ تاضارتعاو ةدساف تافرعصت

 ناكو همدق هيف لذاهفالا هرثا ىئتقاو للا نم هيوتحام حاضياىف ىعسف لئاسملا ريرحف

 هادهاو ماعلاكللت لاوش م محو ند[ عسل و نيسثعو نامت 4788 ةنس روهشىف هعورش

 روه+ادنع لمعتسم وب وغم هركذام عملصالانا رعت تناو اذه ناخ ناعلس ناطلسلاىلا

 ندمملا رات آف ىلاعت هللا ةئ-س هذدهو روعغ»و 0 0 اعار اديقم ناكناو عرفلاو

 (ىلع)
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 ةليقلا كتتهايوأ م اعلا ف رعمو و سل عافتراك اهتكف نيبم ا ب ا قدر َُط 2 ع

 ةكهلا اع عورف ند م وه وهتك ىف نيدام ىلع ل الاعض و ةيفيكنعوا كلذ ريعو دالبلا ضرىعو

 اهنا ادارص لدم دقو لصالا 3 ليعتسادوو نيسلاب اهاصا ةيانو ةلك تالرطصاو سا

 ةينانويلاهللاقبو هسايقمورجتأا ةآرم ليقو سهلا نانريم اهانعم رثك الاوهو ءاطلا راوجىف

 ا ايمو رطصأ و موحيلا اع ىعم كلذ نمو تارا هن ود كر ملاوه رطصاو .ن وقال رطصا اضا

 رامتلا م نووعشيو راودلا املع ناوعحجرلو كلفلا لثهىلع هد اوناك لئاوالانا ليقو

 هلو بال 2 نبا 0 ناكو م السل !اهيلع سس ١ ردا . نمزىلا عل لاطلا امم نوح. مهيف ليالاو

 لقي هراطس نم لاق لماذ" هكا كلا: كلص وو هيلا هده دكار 0 1 طنيف هشيلا ف ف
 برعهىس راف ليقو لحر مع بالورطس 0 رطسا ليقو مسالا اذه هيلع عقوف بال و رطس

 نا تاوضصلا لا برقاو رهظأ اذه مهد عل لاق ا لاودحا كردمىا باب هراتسا نم

 هدوزص نم لوا لك هو لوالا وه هجولا مواعلا ججئافمىفو فورالا رييغتالا قرف امني سيل

 هفخ هيف هقن ل[ تكلا نم هو ىر ازفلا بيمح نب مهارب | مالسالا ىف نجع نم م لواو س ورميطب

 اعلا يبا نيدلا لاك مجتتلل هد .ةيفوصلا تاس وح ا م نيعالا ءايض وراكفالا ةعملو رظانلا

 بتر رصتخم وهو ةئامجسو نيثالث 7٠ ةنس ىوتملا ىثاكلا نيدلالاجج نب قازرادبعمت

 ىذلا هلل دجلا هلوا ميرافتلاىف ىناثلاو ةمعملا فورالا ىلع تاىكطصصملايف لوالا نيعست ىلع

 تا صوصقلاو نواسلا لزانم حرس دع اهفئص أ ةيع“رلا مواعلا ثحابمن 9 انا

 ىرانفلاة زج ندمي نيدلا سعثل ةقيلعت هيلغو تاحالطصالا كلتىلغ هذه نوكل نآرقلا

 ةنع تاحالطصا 1ع دلئشم ل والا مسقلا ناكاملو ةئامتامتو نيثالث و عبرا م84 ةنس قوتملا

 لدلا ىولعلا رد.ح نب ىلع نيردي>ح اهصخل ليوطتو رار 1 ريع ىباثلاو وشحو

 نيدلا يم ميشلاو ها قالا ىلخ يذلا دجلا مصتللالواو رخآ ارت بترو هلل

 ىف 0 ف 1ص ةئاوعسو نيث الث :و نا ا 0 قوتللا ىبم عنب رووهشملا ىلع نيدم

 درو مالطصا ع ةيطلع ا وع سج 11١6 ةئس رفص ق هفنص تاح الطصالا

 ؛/89ةنس ىنوتملا يفاشلامث ىئنملا ىتاععسلا رن ب رو صنم رفظملا ىبا مامالل 0 ىمودلا ديزىبا

 ىفنللا ىنابيشلا نسملا نيدمم دهت#لا مامالل 6 عورفلاىف لصالارق»- ةئامعب راو نينامثو عست

 هءاعصا ىلعةالماو الوا 32د كب اوم طوسملاوهو ةئاموننامتو 0 ١مل 0 قوتملا
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 يدل نعت ل هي ليحنالاو ةا ةارو“ ١ ىف رظنلا مرحي ليصالا نلضالا| هع هن امتامتو نيعبسو

 لوصالا لصا 1( ةئايعسلتو نينثا ةيوا" هلع قوتملا ىفاشلا ىواختلا نجح رلادبعنب دمع

 هلل دجلاهلوا ريصتخم ىريعشلا سيعلاىبال 23: ديلاوملا ماكحاو اههاكحاو موحتلا صاوخىف



 اهعرتخا ةلآ امنا هيف ركذ ةئامعبسو نيعبسو عبس الالال ةنس ىفوتملا قشمدلا ىعلفلا يحل

 ةعئايلا راغلاب هاعنو مهضعب اهرمصتخامت ةيضايرلا مولعلا زك الا رادم ن وكل اهعضوو

 ه4[ رانوالاو عاف_ثالا ©2- همتاخو اياب نيثالثو ةمدقعىلع بترف ةعماجلا ةلآلا فوطقىف

 لاكش ارو ةئاقلثو نينامث عم١٠ ةنسىفوتملا ىراخلا ىذابالكلا ميعاربا نب دمت ركبىلا مشل

 3011 ىدد ملا قرشا ندع نيدلاسعت ةمالسعلا مامالل هه ةسدنهلاف سيسأتلا

 لضافلا اهحرشو س ررإقا تاك نم 1 نوثالثو 20 ىهو نع 3 هس دودحىف

 ليف رع ةئاعامو ةرع سوح ما ب 2007 ىجورلا هداز ىذاقب ريهشلا د نب ىدود ةماعلا ا

 فيطل جوز# حرش وهو هآ ردش ىث لكقل> ىذلا هللدجلا هلوا هريخ هخرانىف لاقو

 رددلإ يما ديعتس ان دع دسلا ممفلاىبا ةديلل ةيشاج انه ةرثك تالفة لغو

 2 وم ةيشاحو هآ ةمكحي ءايشالا ريداقم ردقم هللدجلا اهلوا ةديفم ىهو ىديعسلا جا

 عسن الا/له ةنس مرنم اهقلع ةئامعسلو ةرشع عست و19 ةنس ىقوتملا اظنلا دمت نيدلا

 هلناواىلعو هآارون عفت راق زعلا عفر نماي كدم# هلوا رزولا هيش ىلع ريمألل] ةئاعامو نيعيسو ا

 نافع محلا ىبال -) طخلا لاكشا 8:- اضيا هداز ىضاَش فورعملا د نب دمحم ةقيلعت

 -6 ضئارفلا لاكشا >- ةئامدجو نيعستو عست هوح ةنس ىفواملا ىطلملا ىسيع نبا

 هفيلأت حيراتىف لاق ةئامعستو نيعبرا 46٠ ةنس.ىفوتملا اشاب لاك نبدجلا مالسالا عش

 ندلاس عمل م ةيوطملا تارطنقملاب لاعالاف ةمثلا لاكشالا ٌرقيف> لاكشالا متدق

 مهاربا نيدلا نا_هربل 6 زابللان ا ىلع زابلا ءال_ثا رع ىزملا محرا دبع ندي

 ةيدخ درو هرج ءروهو ةئامامو نينامثو سج م66 ةنس ىقوتملا ىعا_قيلا رع نبا

 رف لعفام ىلع مدن هنأ 0 تاوثلا كج دارا 1 ندلا رمان ةرشمو هلع !

 ندلا دات ل هم لامفالاو ليذلا ةراهطو لأ وقالاو ىأرا ةباصا م هخ ويش ند ا

 هاقلا لضفا قلخ ىدلا هيلدا هلوا انان سثع ىنثا ىلعذظع مناع داع وهو ىدمرلا دجا ا

 ىنالقسعل ارج نب ىلع دج-ا لضفلا ىبانيدلا باهش ظفاحال .ه] ةباكدلا :ريمتىف ةباصا رهط |

 تاعياسالا قام هيف 2 رايك تادلخ سد ق وهو ةتاعاف و نيسجو نينا 866٠ ةنم قوتملا

 ىطويسلا نج رلادبع ندلال ال+ مشا هرصتخاو نك مهلع كردتساو ةباغلادساو هليذو

 ىذا ىللاصلا نول وط نب ىلع ندم ندلا 0 ظفاعلل سصتخع قيلعت عي نيدلا لضفىف

 نيهللادبع اجاو1 67 فاصوالا فادصا رت ةئامعسلو نيدجو ثالث هه» ةنس ىقوتملا

 ثلاثلادلجملا قدرك ذاك مهفصوو ةعقتلاكءا رعشلا هيف عج ةنس قوتملا فاص ولاب ريهشلا هللا لضو ا

 تادلحم ندالا ىف - رهزااماكاو رردلا فادصا ا:- هك راتنم

 3 بال رطسالا 0 0

 هيمو علا راوءالا ةمربتك هقرعمىلإ اع لص 5 هدوهعم دلآ لاميتا ةيفيكن ع هيف تحل عود

- 



 ع 0 ا ا
 نا ىه.ه. مموص ايا

 ٠٠١ 2 فاالا م

 ىذمزرلا عماجو دوادىبا ننس فارطا عجب هلا هيف رك ذ ها داثرلاىلا ىداهلا هللدحلا

 دقو ىسدقملل ة:_ىلا فارطاىلا لصوم ريما قفاووح لم تنزو اهدتاسإو قاسالاو

 هياتك ىلا فاضاف ضقالا تاراما هيف هلرهظ ناىلا ربسو ربتخاف هجام نءا ننس اهلا فاضا

 اديه فييدصاف مال نيف ىز رلا كل تو هذع هكيصقت نم ةينساددام نإ ناس نانا
 قوآملا ىعفاشلا نقلملا نن ىلع نب رع نيدلاجارسسل اضيا بتكلا فارطا ىلع فارسثالاو

 تك رف ىف. ةرك د قىطوخلا نبد لا لالح م فار ا>2ا فارطاو هئامامتو عبرا /

 0 6 فا رشا 0 200 لدعم 3 3 تامو ل سس ع ا 00

 ا بوقعإ هر ل 0 عر اولا 00 0 2 داَهْلا 0 500 تب كد ل

 ا ىذلا هلل دج اهل وا دع هاو ةئاع يش و نيثالثو ها اع 90 قوتملا قامر لأ سردان

 ا مالا ونيعباتناو ةيادكل | رابكمت مالساا ىلع ءايدنالا ر 1 دنقلا لوانم 0 3 3 اناده

 ىنا مامالل ع دداملا قارا أ ةماحو ماسقا ةثالثو ةمدقمىف ىلازغلا رك ذب مخو

 هبات حرش قف قارعثلا يم- ةئامسكو سج 6٠6 ةنئدس قوتملا.ىلازعلا د نن د2 دماخ

 نيدلا 02 ةمرل علا ىذاقالل ع حيراوتلا قارشا م اكل ىناب ع قح#ا ىبا

 ءدب ند سصت وهو ةئامعبمو نيدو تس اله ةئس قوتملا ىحنالا دجا نب ند راادبع

 رابخالا هنك بح! + ىعاشلا ىلاعي فورعملا دجا نب ئط_صمل ةيكزلاب هتجارتو قلخلا

 | دما نيد#ت نيساء هه فرشالا كإملل فرطلا فرثا - فلااو نام ٠٠١8 ةنس

 هللدجلاهلوا رمصتخم ةئاهعبسو نينامثو ىدحا ايؤ١ ةنسؤوتالا ىعلاملا ىناسلتلا قوز نأ

 | تابثال هفلات رولا قدسنا يعن كلاكة نأ 0 هآ كرولا فردت 0 هلا عدلا

 فرعا ع رصم صئا_ص+ ىف ىناثلا ملاقالا ه نك صئاصخ ىف ل نيو هلعحو هذه

 ءالع قالتخا ةفرعم راعثدالا رح ليامشلا حرشىف ىناي 4: لياوثل أ مهفىلا لئاسؤلا

 | ةنسيفوتلا ىعفاشلا غابصلا نيد# نب دمت نب ديسلادبع رصن ىنا ىضاقلل ه5 راصمالا

 راعشا 1:- هيأ راعشالاو رداونلا نم كولملل ام راعشالا رين ةئامعبراو نيعسنو عبس ةا/

 نب يدع م9 هس قوما مجملاب فورعملا ىو2لاىرصبلا دجلا ندم ه2: ىزراوتلا
 ىنال 4 لئابقلا راعشا 1:- هق# ةنسلا راعشارظد- ىثاطلا ليلخلا ديز راعشا هلو ةئاقلثو

 | ةاق نينامثو افي هيف عجب نيدامو تح * + هس قولا قادشلا رارخ نبا قات ا

 ١ ةنس ىفوتملا ىسابعلا يعمل نب هللادبع سايعلا ىبال هي[ كواملا راعشا زيذ- دلحتىف اهنم لك

 ظ رعش ناوند وهو <24: ىعاقبلا راعتاب ىعاولا راعشا ٌر»- نيثامو نيعستو تس 5
 ' وهو ةئامامتو نينامتو سج مو هند ىقوتلا ىعاقماا رع ْن مهاربا نيدلاناهرب مامالا

 0 اعود ماللا و قد 3 تاممللا ةعشسأ _-- طس وتم 3-0 رعش 3 ل راو راعذالا رثخا ١

 رطاشلا نباب فورعملا ميهاربا نيىلع نيدلاء الع 2 هه ةعمادلا ةلآلاب لمعلا ىف ةعماللا ١



 ه7 باب اقيم ٠4

 ا ل [ دا در فرعا ىكرلاو ىءااإو .انان نيانفللا نين دنا وهو

 نم ذخأتنا وه لوقنتف لمعلا راشعاب هانفرع هلعىلا دحا جاششحا ثيحنم هان ربتعاناو هنم

 نا قحلاو ىهتنا هائعم قفاو ىنعع ىلع الاد هلعبو لوصالا فورااى هقفاوت اعرف لصا

 لصحدت عضولاذا تاءوض وملا "اب رعلاب ولطملا امئاو هلا جباتحم ريغّشاز لمعلا رامتعا

 فيرعتلا هيج وتل راشعالا كلذ لعلو ناسالا لها نع تابورم تاق:ثلانا ىلع ىضقناو

 ورااذا اريددتواو ةيلصالا فورااىف ةقفاوملا امهف ربتعملانا مث نيةقحلا ضعب نع لوقثملا |

 لوصالاىف اندحنا ولف ناصقن وا ةدايزاما اضإا ىءملاىثو عنمال لاعتفالا و لاعفتسالا ىف ةكازلا

 نم دبك بدنرلا نود فورا ىف اقفاوتو اريغد قاقتشالا) ترضا!نم برضك اهدترتو |

 ريبكو هف قملانه قعنك قابلاىف بسائتلا عم فورا رثكاىف اقفاوتولو رييك وهف بدلا |

 مساو 00 ىضاملا غيص قاق:ثاك رغصالاف ريك او رغصا قامتتأثالا ىزارلا ماهالا لاقو |

 ىلا فورطانم بكرملا ظفالا بلت وه ريك الاو. رد_صملانم كللذ ريعو لوعفملاو لعافلا !

 لكل عح 0 هنال تايالقلا ةتس ليقن فرحا ةثالثْنم بكرملا ظفللا الثم ةلمتحلا هتابالقنا

 حوقو 2 ء هثالث :ل| 0 ع>الا هده ن ا ىلعو 0 اذه لوا لذ :راثلا فورطان مم د>حاو

 ثال١ لك ماك تابالقنا ةتس لبش م ل ك نه بكرملا ظفالا الثم نيهح وىلع نييقايلا نيف رمحا

 نكميهنال كلذوابالقنا نيرسشعو ةعبرا لبقب فرحا ةعب رانم بك رألا ظفللاو لكم كمل مك

 نكم ةعرالا تاريدقتلا 0 ند لكىلعو ةرلكلا كالث ءادتأ ةعبرالا نم دحاو لك لعح

 ةعبرالا ىف ةتسلا برضنم لصاملاو سماك هحوا ةئسىلع ةيقابلا ةثالثلا فرحالا عوقو

 عقاولا قاقتشالا نه دارملاو هسا فورطا نم بكرملا سائقلا اذه لعو نورزقعو ةعبرا

 ثحابمق ليصفتلاو ابلاز رغصالا قاّقتشالاوه اظفللا كلذ نم قتشم ظفللا اذه مهل وقىف

 متاح نيدجا رسعن ىبال ع ءائمإلا قاقتشا صح لوصالاىف ةعدقلا تدكلا نم قاقتثالا

 قو: ىورهلا رظطق نا كلملاددع ديلولا ىنالو نكامو نم 59 هلم قودملا ىلهايلا |

 لضافالا ةدغ هه نادلبلاو عضاوملا ءامسا قاقتثا رد نيثامو نيسهنلو تس 0 ةنس

 هل راغالا و راحتالا ا ةئامدهتو نيت ع٠ ةنس ىفوتماىبزراومللا دمت نب ىلع

 ندلا سعثل هفلا مجتملا ىراسختلا العلاب فورعملا ىنزراو ملا مساق نيدهم ها ىلعا ىسراف

 ع كن[ مص ل اع سفنلا تر 2 خلا ارىراك ديرف اانودج هلوا ل هحا وح ا

 مشل |
 ةئاهعيس و ني و توا 01 هس قوتللا ىلصو ا مهر رداا نب د# ن ىلع نيدلا جن ©

 4 رذ_:ه نباب فورعملا مهاربا نيد ركبىبال -4: فارشالا بهاذم ىلع فارشا خ-

 رزوال ةعبرالا تهاذملاؤو ةئاقلثو ةرشع نام ؟14 دنس ىقوتملا ىيفاشلا ىروبايسنلا

 نيتس ه٠ ةئدس ىقوتملا فيئاصتلا بحا_ص ةرييه نباب فو رعملا د نب يه رفاملاىلا

 نب. ىلع مسالا ىلا 01 ل مام الل دام د فاوطالا هف رعم ىلع فارشا م ةئانهسجو

 هلوا ةئامادجو نيعب_سو ىدحا هالأ دس قوثلا قدمدلا 0 نباب فو رعملا نا

 (عجشلا)



 5 ' ه4 فلالا قو

 ا ند مالسالازيش بايلا له محثن م لواو ةيوختلا ههابشا لاق ناذلا ا 0 قوتملا

 ىعسلا نبا دصقدقو ههابشاىف ليكولا نباو دعاوقلا ف ىذثكرزلا هعشف ىربخلا هدعاوقىف

 هقفلا ماكدقا م هكم ,رطخ ىف ه هر 5 هدلاو ة هر اشان كالذفف ليكولانب ١ تانك رك هءاتكب

 ىهتا رخآ بولسا ىلع تابترم نقلملا نب جارمسلا فلاو هاوس باتكىف عهترملو هعاوناو

 ىطويسلا ركب ىلان, نجرلادبع نيدلالالج مشل هيأ وصلاىف راظنلاو هابشالا رقتح

 ةعيسىلع همر هآ ررادظالاو هايشالا نع هازنملا هللاناحس هلوا ريبك دلحي وهو افنا روكذملا

 0 , رااكاهلاو ءانالاوه ةعارددر مساو ةبطخ هل لقت_سم فلؤم مسق لكن ونف

 ثلاثلا برعلا مالك طئاوضىف بلطلا ىلوا بيردت ىاثلا ةيودلا دعاوقلا ف ديلعلا دغاضا]

 زارطلا 8 قرفلاو عما ىف قربلاو عمألا عبارلا برعلا مالك ن م ءانبلاف بهذلا ةلسلس

 بئارغلاو دارفالاف بئاذلا ربالا عباسلا تاحراطملاو تارظانملا سداسلا زاغلالا ف

 رفظ نباب فورعملا هللادبع نب دمت مشل ه3 ىونعملا طابنتسالاو ىوغالا كاّرشالا +

 ةئامسجو نيتسو نامت ةنس ىفوتملا ىكملا
 اريح هع ب سس ا

  2١كا 5

 ٌ حر اع طكناو 0 ةيشانم تبادل ضع ن 3 اهضعب ملكلا جور ةيفيكن ع تحال وهو

 نع اضنا هيف ثحذأ ردع جر ريخالا 00 اهرهوج رابشعاب ةيعرفلاو ةلاصالاب

 قاف هدا نق تخنا راثم هعهلا 55 ولا بسال نكل ماكلانيب ةيعرفلاو ةلاصالا

 اههدحا زاتماف ةمهلا بسع هتيسانننع فرصلاىفو ةداملا بسح قعنو قهن ةيمائمْنع

 ةريثك هىدابمو ةروك ذا ةيثدللانم تادرفملا هعوضومو داحنالا هوت عفدناو رخآالا نع

 نيب ةيعرفلاو ةلاصالانا اهنه فرعي ىتلا دعاوقلا هللا_سو فورا جراخم دعاوق اهنم

 عبتتو جرالا اع دعاوقنم ةلمنتسم هلت الدو لعب هجو ىابو ن وك قرط ىلل تادرذللا

 هح وىلع باستنالا امم فرعي ةكلم ليص# هنمضرغلاو امتالامعتساو برعلا ظافلا تادرفم

 | اهص وصخ رهاوذطا لوادهنا رعاو كاكا ّق للخلا ن 2 دايس هتافو تاوصلا

 ا" قاقتشالاف زهوظلف ناكنا ىاك هعورلع نضالالا ىضستلا استار 0
 اهني ةطساو قاقتشالا ناو ةثالثلا مولعلا نيد قرفلا رهظذ فرصلاف ةّدهلاىف ناك ناو

 بتكى ركذام اريثك هنامث ملعتلا ىفةغالا نع هريخأتو فرصلا ىلع هعدقت اونسعسا اذهلو

 | نه اذهنا ىتح ىداملاىف افا هدعاوق ةلقلاما هنع ادرفم نودالقو فيرصتلا

 بحاصلاق حالا سفن ىف داحتنالامزاتسال نيودتلاىف داحنالاو امعداحتا ىلع ثعاوبلا ةلج

 نا هقيقحت و لمعلا اتعاب ةراثو رعلا رابتعاب ةرات دخؤي قاقتشالانا لعا ةيناقاخلا كناوقلا

 ءازاب نيع عضاولانا ىلع ءان ىنعملاو لوصالا فورا ىف برضلا قفاون الثم براضلا

 بسساذتلا ةياعر هيئضتشام ىلع ةعرفتملا ىناعملا ءازاب ةريثك اظافلا اهنم عرفو افورح ىنعملا

 عسض ولا نع رداصلا درقتلا اذهب معلا بسحب هديدعف ذخالاو عيرفتلا اذه وه قاقتشالاف



 00 تاب م يطأ

 كلا ردع ريح ١١16 هم ىف ا نقلل ىلإ 0 ىفطصم ىلوملاو فلاو ةرسشع

 هذهو فلاو نيثالثو عبس ٠١1 نس ىقوتلا هداز ىبزعب ريهشلا د# نب ىئطصم ىلوملاو

 دمخ ىلوملا ةقيلعت اهنمو ىسدقملا لع يذلا ةقيلعل  ىوس هايشالا 0 شماوه ىلا دج ونال

 ىلا هيف ىهتنا خلا را_كتلاىلع علطا ىذلا هللدجا اهلوا هداز كريزي ريهشلا ىئنللا دمحنبا |

 ىزغلاتاكرب نيرداقلادبع نيدلا فرس ةقيلعتو متياو فلا أ دل كلا انك د وا

 دويقلاو تا انثتسالا نم هلفغاام هيف ركذ لا ىناعملا كاردال الضفلا لها ئذلاهللدتلا اهلوا |

 مجذلا مقلط ةملإو سد 1626 دنس لاوش ف سداسلا نفل. ارخا للا _لصوو.تامملاو

 رهاودا رهاوز اهاعم ةماث ةيشاح ىهو فنصملا ذيلت دلو ىثاترقلا دمت ندمت حلاصلا

 لك بولق ضراىلع قراعملا ماع لباو لسرا ىذلا هللدملا اهلوا راظلا ءانخألا حرش

 نب ىئطصم انالولو فلاو ةرثع عبرا 16 ةنس نايعشىف قيلعتلا ند غرفو خلا لاحرلا

 ريوتب ىع-* ىناثلا نفلاىلع جوزم حرش ةنس ىفوملا نيدلا تصمم بلحن فورعملا نيدلا ريخ |

 ىلوملا هل ظرق رباظنلاو هاشالا نع هتإذ تسدقت  ىذلاهللدجلا هلوا هآ راعصلاو ناهذالا

 ركل قر وهو قاتلا نفلا باوبال ع ءابشالا بنئرت هلو ناخدج-ا ناطلسلا ىلا ةفحتاف

 فورعملادمت انالوهاضنا هايشالا تترنءو مظالا دقع بت رملا اذه مساو مجينإ هب حرصك

 لئاسملاو عورفلاىف مسقو لئاسولاو لوصالا ىف مسق نيم-ق ىلع هلعج ةنم ىفوتملا ىقومصلاب
 ىفيوخ رهشلادع مشلاو هآ انبولق ملاوع ةراناىلعهللدجلا هلوا ة_عيرسشلا ىداه هاعمو

 هداز ناتدشسلو هداز ىوح مالسالا ا 0 ناكدنا هيف رك ىكناقلا ىبورلا لم رع أ

 عرفو بديزرتلل نيلباق ربغ امنا ىلع ءانا ث 3 لاثلا نفلاو لورا ١ فلا اريع تفرع 2 نيثالث داعم

 ىلوملاو هآ ناممالا سوعم راوناب اننولق ملاوع ةراناىلع هللدخلا هلوا فلا ٠٠٠١ هنس

 م اضبا عورفلا ىف راشلاو هادا ع تاك از ىلج ه رش ريهذلا زب 0 رءلاع ع لضافلا

 ةرششع تس ال15 ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ليكولانءاب فرخ اَد ندع 0 ٍِط 2

 عقلا ريشا كد اذك ررحيملو مهتنيمل هلاالا هيف بتكلا نسحانم وه ليق ل 0

 هئامعبسو نيعبسو نينثا الال؟ ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىونسالا نحن مح -حراادبع نيدلا لاج

 سن رار نسج وكف ريغ_صوهو ةدوسمنع تام هنال ىبيسلا لوقىلع ةريثك ماهوا هيفو

 يردلا فد وكلا و ديهتلا ءانعو ءادشألا عاونا نم نيعدت ىف. ناباتك هلو تاونأ لع تتزرع

 ىدلكيك نبا ليلخ نيدلا حالسصص مشللو ىعسلا ىضاقلا باتك هنعضام ناعسقلا ناذهو

 نب باهولا دبع ندلا حان مشللو ةئايعبسو نيتسو دحا ال١5 ةنس ىفوتملا يعفاشلا قرد

 عسي نم نسحا 0 ابحر نيعيسو ىدحا لالا ةنس قوآملا ىىفاثلا ىكسلا ىلع

 هطقتلاةئامامثو عبرا ةنس ىفوتملا ىعفاشلاىلع نيرع نيدلا حارس مجيشلا و مي نبا هرك داك

 ىعفاشلا ئطويشلا ركيىبا نب نجراادبع نيدلالالج ميشللو ةيفخ ىعبسلا جاتلا باتكنم

 ( قود



 اء دم فلالا

 ىدلاهللادح+ دعباما هلوأ هاو نيعبس و كسا 10 قولا ىطان رغلا تيطخخا نا

 محل هن عورفلا ىف ةراشا 00 ءارزولا ضعبيل هؤزص ا ريزولا هرزاو:نا كل لح

 ةراشا ا: ةئامعبراو نيءست 4٠ ةنس ىفوملا ىعفاشلا ىمدقملا مهاربا نيرمصن هحرسش

 نيعستو عست هو ةنس ىفوثملا ىوابقلا مهاربا نإ تيش نسل ىبال لح ةرابعلا ليهدتىف

 اخ ةالاب توغل ن ل نس له ركبىبال اهيمح ن 1 | رقلا كر ةراشا مح 4لذ :اتهسجتو

 ابا ميشا 4 وهلاىف ةراشا ٌرهْظَ- ةئاقلثو نيسو ىدحا *ه١ ةنس ىقوبملا ىلصوملا

 نررع ندا اان 0 35 كو ةاسمع اعف 111 قوتملا ىريكعلا نيسان هللا دبع

 ميشلل هي[ قطنملا ٍلعىلا ةراشا ٌرقتت- ةئامعبسو نيثالثو ىدحا ةنس ىفوتلا ىهك افلا ىلع
 ةئاممبراو نرسثعو نامث 558 ةنس ىقوتملا انيسنب ايريهشلا هللا دبعن. نيسح ىلعىبا قا

 ىبال هي هعئاكتمالا 2 املا ءارع ثلا رامخاىف ة ةراش | اج اًضا ةودنلا تاساىف راش ا هلو

 هدعب نم ران و ىئطصملاةريسىلا ةراسالا م كباس قوتملا رهاطن هللا دمع هللادبع دجا

 نيدتسو عبرا 75 ةنم ىفواملا ىرصملا جلف ن ىاطلغم ندلاءالع ميلا م6 افلطنا نم

 رهزلاب ىمهملا رييكلا هريسنه هصخخ خجلا راهقلا هللادج دعب هلوا رصتخم وهو ةئامعبسو

 قوما قارعلا دجأ ن روصنم رص ىلأ 2 7 علا تاااردلاق ةراشا ع مسابلا

 هامل 1 فاقلاىف 0 د ءاس الا صصق ىف ةراشا م عبارلا نرقلا اشم نم ناك ةئس

 فورعملا مي نيدمتن. مسهاربا نب نيدباعلانيز لضافلا هيقفلل 7 عورفلا ىف رالقتلاب

 هللدجل اهل وار وهكم :ريضتتع وهو ةتايعسلاو نيم هنس ان قوملا ىذا ىااشلا مج ناب

 امل هناو هلثم ةيفنعلل رب هلاو ةيعفاشلل ىعبسلا جاتلا باتك هيف ركذ هرخآولا منام ىلع

 هاعمو اهنم تآانثتسالاو طباوضلاىف ارسصتم فلا دسافلا عببلاىلا رن را ١ حسشف ل

 ىلع المثم قباسلا طغلا ىلع اباتك لعبنا داراف طباض ةئامس ىلا لصو هش ذب زلا كنا وقلاب

 لصا ىهو ( دعاوقلا ةفرعم لوالا ) اهنم ىناثلا عونلا فلؤملا اذه ناوكت نود ههشلل

 (طباوضلانف ىناثلا )ىوتفلاىف ولو داهتحالا ةحردوملا هيقفلا قثرب اهو َهَقيَما ىف هقفلا

 ملو ) قرفلاو عملا ف تلاعملا| ( ىضاقلاو ىفملاو سررملل ماسقالا عفنا وهو لاق

 ( ليلا نف سماخلا ) ( زاغلالا نف عبازلا ) رم معلا هوخا ةمتاف نفلا اذه 4

 ماظعالا مامالا نع ىكحام عباسلا ) ماكحالا نفذ وهو ( رئاظنلاو هايشالا سداسلا )

 عسسل ا را ىداجى ةدفلاتوم عرفو تاناكمملا َننَف وهو ( عاشلاو هييحاحص و

 ا هقيلأت 0 وهو 5| كغ مايا لاك 2 رهشا 0 هلت دق تناكو نءامعسلاو نيدس و

 ىفوتملا ىسمدقملا جيرزاناماغ ن ىلع ةمالعلا عشلا ةقيلعت اهزحواو امسحا تاقيلعت هيدعو

 قولا هداز ىو راو ةكدملا ع ندم كولا ةقيلعتو فلاو نيثالثو 2 ل

 ةبقبا/ هس قود هداز ىلانعي ريهشلا هللا حا ن ىلع ىلوملاو نءائوعسلا
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 و نيعست و سج قة



 5 تان قي

 ا اريثك و ل اقل م تل را 0 ر2و ارب كارآق تل و بلد هب دم نم

 ركلا رئازجو نِعلاو ترغملاو .ناسارخو قارعلاو ماشلا دالس يراوتلا باكصا هركذامت

 ا هلوصوق تغرو هناتك ذخا جيرفلا كالم كك 51 كف ردا مهروبقنا كح

 ىدتف ةريثك نيتس نم ادالب لخدو نكاه ًاراز هاو ركلاف قرغام استمو بحيإف هيلا

 . و

 ةسدقاا ضرالاو جيرفلا دالبو ماشلا تارايز هيف ركذ هناعم هنع ردتعاو اا 1
 | ةفارطاو قازكلاو هررطاو ءَوَر ا روعلا رتازج و ترذملاو نيديعصلاز رمصم رايدو

 17 لي رالا فاه زا ونيك اهل اند لاك 20000 عل دالي و نعلاو نيهراحاو دنهلا

 مشل هه تامهملا ءاععأ نام ىلا تانراتسا 1 ِ هلقو هيلع 2 تدناو همدقب ضارالا

 هلوا ةئاق<ونيعبسو تس 31/1 ةنسؤوتاملا يفاشلاىوونلا فسثنب ى نيدلاى حي مامالا |

 ارمزؤلم ةموملا ءاعم ال | نم تكا نوتمو ف وام هلق درواخل لاك تامونصملا 0 ران هلادجلا
 أ ع -

 ىنارودلا نبال تارايزلا نك اما ىلا تارانثا *2- هيلع تادايز عم بيطتخا انك

 روقند اهل دما قيمد تا رايز ركادى اكمل و مجانا قاكم]:ضعب ىلئانس هنا رك ذ

 ةفشملا ةيظعلا نك امالاو ةفيرسثلا ةكرابملا دباعملاو نيملاصلاو ءالعلاو نيعباتلاو ةباحتلا

 1 هدج رثىلع فةاملو حلا اهفامو ىدمد هلبدم -- هيف تادّتاو فئلؤملا اذه تءيح

 | يك تالكشللا طبض قف .تاراشآ ل»- ربثاعلا نرقلا نايعا نه هركذامل ةئامعشلا دعب فلا

 ىرعاذلا يقاس نب ليللن نب ا ىف .ايؤرلا ريبعت ىنعب دع تا تاداعلا 1 قار م 1 -
 تار م 9 مالسلا معملع ءاس الا ءاعسأ هتءرطخ ىف 2 رواو 3 ناب نيناغ ىلع بنر 0 قولا

 قاع مث ىفاشلا ى لد راملا طيس دم نب ل ن.دلار ردرل ةلاكر , -4 تارطذقملا علرب لمعلا ىف

 دج ا ند وع_سم ندلا دعما 245 فقوصتلاىف تاراشا و - تناشد -اضنا هأعمو اماع

 هقفىف ريبكلا عماجلا تاراشا 1>:- خلا اذهل اناده ىذلا هللدحلا هلوا رصتخم ةنم ىفوتللا
 | تاراشا]- قامركلا لضفلا ىبال اضنا رينكلا عماجلا تكن هل لاقو 3# ةيفنطلا |

 قيقحتىلا نعرلاو ةراشالا ٌرذح ديهشلا مالا و :ىرهعالا رع نب ليضفم -4 نيدلا ريثا
 ا : كن, اس 5

 ىنحلا ىلحلا ةزهشلا نباب فو رءملادهخ نا ربلاديع ىصاقل عورفلا ف هرم . 0ك | محو كَ .اقولا

 عا لا حاورالا قل هيدا لقا هنأت لامن ا رع ن

 6 لاءانب مالعالاو 5 5 0 كد انان نيسج ىلع بترو 1 لا ١١ قاد#ا ىبا تاتكلع هيف

 ريبعتلا ىا ه5 ةرابعلا معلا ىلا ةراثالا دج دةاعسل و نيرثعو ىدحا ه١ ةئسا قودملا

 ل جت ندع هللا دبع ىد

 نيعل راو سج 5: 2 قولا ىزي رقملا ىلع نبدجا نيدلاقت مشل 5 ١ مار لك تيدلا

 ىلا زغلا مامالل د 6 هيف كك را رس | و ةيونتعملا ةراشكحألا يصح ةئاعامتو

 ليذىؤةموظنم مه ةيقرشالا صئاصللاىلا ةيفولا ةراشا /-- ىلا هلها وه ىلاعت هلل ادج

 نيدلانأسسل مامالا معشلل هه ةرازولا بادآىلا ةراسشا تح ءافلاف ىتأي لولسلا ٌكارف

 د 5

 لعل هلوا 0

 ا



 : 2 فاالا 3 ا
 ١ م

 قاتلا فورعملا ىزارلا دمت نيد نيدلا بطق ققعحال نر , ذملا نيلضافلا نيحراشلا

 ام ىزاردشلا نيدلات طق همالعلا نم ةراشاب امدك ةتامعبسو نيكس و كيس كن قوتملا

 ىلع تبقعتلا ةمالعلا هل لاقو مامالا مالك ىلع تاسضارعالاو ثاح الا نم هلام دلع صضرىع

 تاعكلا ف اضق ريصتلا نيمو .هنوبكج نوكأ كيقتدالا اكل و يسر سك داككلا

 أ
 ا
ْ 
| 
 ا
 أ
 أ

 اح وزع كلاما ناود تدحاص نيدلا دعت هدا ول قل هقيفوت نسح ىلع ىذلا هللد+لا هلوأ |

 ءوارصخلا 0 ند 4" لس ىبال ار ام ملخاو ل قودملا ىلا نيدلاعيفر حرش

 نادبع ند ل ىدودللا خخ نيدلا ريل اهرمصتخو ةداوساو نيمسو اوان تاكا 4 قوتثلا

 تاجبنتلاو تاراشالا ه- ةئاقسو نيسثعو 0 5 4 كلا ىيشمدلا |

 نيرشعو عسل 0/59 هنس رفص ىف هفاص مدقتملا ىناح را ىلع نب 2 م ىناعلا ف |

 هتيهولا راكىف تقرغ ىذلا هللدلا هلوا ةماخو 0 ا تترو ةئامعبسو

 نب نجراادبع لدضفلا ىلا نيدلا نكر ماهالل هه رارسالا تاراشا يت>- القعلا لوقع |
 ةيفلعا تارادشالا رجح ةكايسجتو نعبزاو ثرلث هوضدتس ىؤتملا ىلا قاما
 نيرئاسسلا لزا:هنم اهترصتخا ةيقشمدلا تسوي تنب ةشثاو ةخخشلل هي[ ةيلعلا لزانملا ف
 سابعلا ىلا ندلا ص مج م ةدردملا ةيودالاق ةدشرأللا 5 راشد 0 ةنيم تدلل

 ةئاكسو ني_سجو نينثا 589 ةنس ىفوثمللا بيبطلا ةملاعلا نبا, فورعملا دعسا نبدجا

 ىلا تاراشا 1+ ميلاف ىتاي ههه تاغلاو ءاعممالانم جابنملا ىف عقوامىلاتاراشالا ٌليتتح
 كب كس ىوتللا ىوحلا ناهدلا 00 فورعملا كرايم 2 لك 0 ميسلل هيي م ؟ تاناو٠ كك 4ث بلا ا

 نسا ىلا يحل 0 5 تت ؛ارابزلا : ف رعم ىلا تاراشا رن ةئامسودو نيتسو عسسل ا

 5 ٌأدتا ةئاتسو هرّدع 100 1١" ةئس باك 2 قوبل ىورولا مدس || 35 قا قب ىلع

 | نيد ا ةئاعسو نيعبر 000 عبرا 5152 ةئس ارهص 3 هقيلأتو ف ٌْع رفو تاراش لإ ا

 0 ميشالو ةئامعبسو نيدو سخ الهو هنسرخ آلاىداج رخاواىف غرفو تاكاخماب روهثملا

 ؛ حرش لئاوا ىقلعو امهنب ةك احلا ىف انضيا باتك ىرتستلا مل ىناعلا دعسا نيدك نئالارالا

 ١١ نيرا ةنس ىوتملا اشابلاك ناب ربهشلا ناعل»  نيدج-ا نيدلا سعس ىلومل شا ريصنلا |

 | ناحازريع ريهشدلا هللا يبح لضافالو اضيا بطقلا تاكاحمىلع ةيشاح هلو ةئامعسو

 ْ اهحورش نمو اضيا ريصالا حرشىلع ةيشاح ة ءايعستو نيعستو عبرا ةنس ىفوتملا ىزاريشلا

 | نينامثو نينثا_ 589 دنس .ىفوتملا ىومرالا ركبىنا نب دوم نيدلا جارتس لاضافلا حرش

 | قامو زا دمك دنس ىوتلاب يللا قكتلادجت نيد نيدلاناهر ماعلا
 ٍ ةثاعس و نيعيسو تس قف قولا دن وك نباب 0 نع حرشو ةئاوسو

 المو ليعلااو رعلا تامهمند لحلاو لؤصالاح رش هاعس و تاراشالل رسةلاكاباتك راصف

 ١ جرمو مالكلا جاردنا ةرورضل وهامالا لالخا ريغنم سيئرلا ظافلا عيمج هيف ىنا'

 | ريق ريغ أح لص ه ركش هطيتاساامو نيدلا ريصن ةملعلا حرش نإ هو ا 5ك 3 هطققل ظ|ام
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 نا قخضال مامالا لاقو قاتلا نوكي فني  اضنا ريك ذدل | [يمف لد رك و

 ةفشلا دنع ةمالا لواش هصوصخ مالسلاو ةالصلا هيلع لودسرال ىلاعتو هناكس هللا باطخ ا

 الو طا سك ىف 5 ةعم دعانا دارملاو م ويهرلع ىلاعت هللا ىلص هلاشرمشت باطخلاب هدارفاو

 ا 3 نا 0 هريغيلف هريخل نا عاطتساف !ر 7 مكنم ا مارلي | او ةالصلا هيلع لاق دقو فيك |

 اونمآ ن نيدلا اع اب ىلاعتو هن اكس هلوق اماو 00 5 عيطخس هنا مل نافذ هنا_سلق عطخ_سل ١

 ١ افلا دلع لد تح نامزارخا اهلع نا: نبمالا قداصلا#رحا دقن كسفنا لع 00

  0 0اعاطم اح تيار اذا تح ركنا نع اوهانثو فورعملاب اورع ا لب لاقف

 اداه كيدللا كس ةضاخ كيلعف هنأر ىأر ىذ ل 0 ارت د اهتف ل وقو
 لقن لوصالا 2 الل ىةاومأ ندسح مزلك 1ذ ا لاقو ىفوتلا نوأ2 نا ىئش

 توحو ىف هيا دك | ديالا مكسفنا مكيلع اؤنمآ نيذلااع 3 ا :ا كرابملا ند ةللادبع

 | باوملاىف صب نا ىغبش ناكو ا قام رهظي هب وركتملانع.ىهنلاو ف ورعملاب مالا |

  5هلوقاماو 0 مل 0 اماو 000 و فورعملاب مالل الماش ءادتهالا نو |

 | ىرارا نيدل | رذف 0 ككل يف نا 06 قداصلا ريخا دقف ديالا اوتما نيذلااااب
 تار اذ شالا غ ه- اهريغ هيلع نسقو ىهتا 2 فيعض ىدنع لوقلا اذه هريس دش ق لاق ا

 0 ا را هللا ديع نب نيس ىلع ىلا سن رلا عشلل هه## ةمكملاو قطنملاق تاهينتلاو

 ْ ىلع بعصتسم رعلا ريثك محا ريغص تاتك وهو ناطقا نيرتعو ناف 45م دنس قوتملا ْ

 | رثك | اهنع تلخ ىتلا ةيرغلا اوفلاو ةييمملاتكتلل نيبفبابلالا ىلوا مالك ىلع وطنه رهفلا |

 قاتلا و ماسجالا ف لوالا ط امنا ةزستعق ةمكملاو جهانم هرتع ف قالا در وا كا واكسلا ١)

 2 تاياغلا ىف سداس !او عاد الاق سماخلا و دوحولاىف عبارلا و سوقفتلا 1 كلاثلاو تاهللاق ا

 | رارغ»ا ىف سشاعلا ونيفراعلا تاماةقهىف عساتلاو ةداعسلا ىف نماثلاو ديرجتلا ف عباسلاو ىدابملاو 0

 ا كيلات دهم ىلا قطا قيقح ىلع صب راااعا 1 هقيفوت نس ىلع هادا هلو اىلاق تاباذ ىلا

 نم الوصا هيك ا | اهلو ىهتنا امهليصفتو اهعيرفت كيلع لبس كدب ةناطفلا تذخانا م ا

 هلوا ةثاعمو تي يك هيما قاوم ىرار ا 8 ندع نيدلا رت مامالاح رس امنه حورسش |

 ةضزاعموا ضقت. هيف نعط لوقا لاش حرش وهوهآ هناذل دا قعست نمل دحلا دعباما

 تر بايل هلو احرح هد رش ءاقرظأا ضعب 0 كالذلو هيحا ص ىلع درلاىف غلابو

 ا بتروةئاءسدو نيعس و عبس 6هةيا/ 2 نقولا ىداج ىف تاداسلا صضعب ضاع امم رص أ

 0 نيدلا ريصن ققحلا ةمالعلا حج رسش اهنمو تايهلالاو تايعيبطلاو تايقطنملاق همان ر ىلع

 حاسفال انقفو ىذلا دخلا هأ وا ةئاعس و نيعيس و عمل 1/9 3 قوتلا ىد هاوطلا 3 ل

 هفنا_صت نم اذه هناتك ؟ناو.تقاشلا رظنلاب ادب ناك نشف انا هيكل اكد هدمت اعلا |

 | مامهالا حرشن مهو نيلعملا هه ةدافشتللا هن اعم ن نم 0 ررشن ًامالحالا ضع هأ ًاسدقو هعساك

 لع ءاكيعشاو روك دملا لضافل | 4 ضرتعاام صضعب ةيوجاىلا راشاو باحاذ هريعو ىزارلا ٌ

 (تالكشملا)



|| 

 أ
 أ

 ىو: هلا قش.دلا عفاش 1 مسساقلا باني مالسلادب عن 0 ءدج ىإ ميش "الا موطلا نب 8 0

 0 كلا ها 3 در زولاةلئسالا نعاس ونيعست و عبرا "06 د هنامعشق ة ةرهاقلاب

 | ةلئمالا زو دئامعستو ةريثع ىدحا 41١ ةنم ىوتملا ىطوينسلا ركب ىنا نب نجح رلادبع نيدلا

 نيس 866٠ ةنم دودح ىف ىفواملا ىقابقلا دمت نب مهاربا نبدلا ناهربل هي[ ديعسبلاف

 وعلا وخلا يبلع 1 معلا ف ةيبرعلاىف ةلئسالا يطع ةئامئامتو

 ىكيسل ١ قاكلا ديع ند 7-0 د 0ع نيدلا قت ةمالعلا م يذلا باحاو ةئاوعيس و نيام بد ا

 هللا ديعىبا خ مشلا هي" مولعلا نم نونفىف ةلئسا قع 0 نيو تس اله5 ةنمىفوتملا

 قوتو نئايعبسو نيسجو عسل مهو ةنسدلو نيهراا ليزن ىءذولا ىعوناولا دج نيدمح

 ىيقلبلا نيدل 0 2 ثعب الاؤمنورشع ىهو هئاعامو ةرشع عسل ماه هند

 1 رايدلا < ىاج ام كاما - هلضف دوش وهو ىيقلبلا هلاقامد رف امنع باجاف

 ١ ةنم 0 ىلوتو ىلاعلا هبكوا مدق امل ناحدا ص .ناطمل_بلا نم ةراشاب اهتك 9:٠١
 نسر

 مالكلاو ةسدنهلاو م ةعسل نم ىهو ا ود انعاونارلا راشخا فلاو نيعبراو ع

 ميحرلا دبع ىلوملا مهن لئاسرب اهنع اوباجاف ريسفتلاو ثيدملا و هقفلاو ناببلا و ىناعملاو قطنملاو

 ولان موأعلا لحا و ةاقجسا هنأ هيف 2 ذأ هرود ل ل ةعلا رون ىذلا ١١ هللدحلا هتك ام لوا ْ

 ْ ىلولانهودو دوادهرق ىلومانموهو نيدلا ماصعنموهو محن ا وهو نيدلا ردص

 ١ نيدلا لامجنم وهو ناجاز ريمنهوهو ىلاخلخلا ني_بح ىلوملانم اضيا ذخاو نيدلا دعس

 نار نا ناطا كازإو ديمسلا :رموهو دعنا هدلأو نفوهو قاودلا نةاوهو هوك

 ال واطلاع لولا ا قنحلا ىلوملاو:ريسفتلا تضم مرقو الاس 5-24

 نه ىوس جرعالاو دوادنباو ىمعتج نباو ىعنص نبا ىلوملاو ىتعحم ىلولاو مجم نوملاو |
 ٌ 0 وتملا د قشمدلا نب فيشوي ءامالاةلئس ا نيعلا هريصلا 2 هنثك لسعمم 3 ا

 نم ةراشاب اهتك قطاملاو ةدرعلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلانم فلأو نيسحو سن و

 0 ايضاق هنوك كاك ديعمب ريهشلا فاسو ند دجا ىلوم ا ىلا اهلسراو نا دار ناولخلا

 ناطاسلا داراو |[ اعاد 5 كدا , و | ىلع مامالا فقو الواب | 2 باحاف ىبا عود |

 3ك ايدك نإ 0 ىف ا ىدنفا ى ىلولاىل !| اهل مراق ح وح رالا نه 2 >>[ رااكنا رو ل أ

 اضن هنا اهريدو كلذ ماركا | 3 لانفاهنم ريثك ىق ماهالا مالك مجرو بندكف اههش |

 هلوقو نينمؤملا عفنت ىرك ذلاناف ركذو ىلاعت هلوق نيب قيفوتلا فيك ىلوالا ةلئسلا ركسعلا

 هباوجىف ديعملا لاق متيدتها اذا لضنم كرضيال ,يكسفنا مكيلع اونمآ نيذلاابااب ىلاعت
 ةالصلا هيلع لوس رال تاطخ ىلوالا هب 5 قيفوتلاىلا جات ىد ةما ا ا

 أ ةمالا هادا ةلداحلا كل لعل ةافعلاب صا اظعولا و رادنالل ثاووعيم يىهاو مالسلاو

 لب ,ةظعلا و ريكذتلاب نيزؤمأع اونسيلا هو نينمؤملا رتاس امن دارو نيدو لا
 0 2 لد ا م 0 اعدوعلاا 0 اذ ل مشا ع - الصب

 مكمل ايلا



 ه0 تاب قط ٠

 / حاتقملا نانسا ر>- ةئامسخو تس ه٠ ةنس ىفوتملا ىنملا ىمدالاب فورعملاىلاقبلا مساقلاىلا

 ةروسا ر- ىلا ىف ىناي 6 قاشعلا عراصم نم َق كال 3 لا

 ةم* ةنم ىقوتملا 1 نواوط نيد نيدلا س مالا - بجرؤف ىوراعث_مهذلا

 ةيفيكىف سوسالا عد بهوام عئام 2 ىد دلا 0 م دة[ ىعسلاو ليسج وث ل5

 ا ةداعامو نيعبس و عسن مالو ةنس هره اان قوتلا 1 0 ميشا 7 س ل1 |

 ةعاج ناب فو رعملا رك نب 7-30 نيدلاع ميشلا - 2 سودلا ةعانص ىف سود 00

 اه وحاو ءادطبلا عاش م :ىرملا نا لتس دج .هئانعأ انو هرشع عسل 5 يل قوتلا

 كل لا كالا اغب واط نب مساق نيداانيز ا 0 1 ىطف رادال مك احلا ةلجسأ ع ٌ

 ع نيد ]| راع ةاذنأ 1 ىو سلا هدهد ىلع نيدلا ءالع محل د مكمل ةلكشإ م ا

 فيرعالان 6-00 ندا ةئاعاممو نيعيزاو 0 ىدحا 1 ١ 0 هرهاقلاب قوثملا ىنورلا ىدود ن.ىلع ٌ

 2 اثلاو ةيعسلا ىف لوالا ةعاخ و لوصف لهم ق اهنم أهيس نودقأ ا وحا ع راظنلا زمثاو ا

 قطنملاف سداسلاو ةغالبلا ف سماخلاو لوصالاىف عبارلا و هقفلاىف ثلاثلا و ةوبنلا رابخاىف

 ا كا قلي اي ءلدح قة ناكو 6 ب وحا عم اضع اهاخفحو قار ,امفتلا كعط لاو حر ا ا

 | نيدلا جارم ىلوملا اهنع باحاو ناحالاو لدعلاب ملاعلا ماظن طبر ىذلا هللدلا هلوا

 ما ا لس و وا 00 ةئاعاماو نينامو سجج م6 ةنسا قوتملاواريسخ

 هرج ند ا ندد دلا 0 د ةمالعلا ةلعسا 0 هأ موقلا 0 مد ىد خر 1 ىذلا ْ

 أ 0 ع ةهعطق ندرسعي مو' كلام ىهو هئاعامو نيثالثو عبرا ع د قوذملا ىرانفلا ا

 الكل ف ام نعا'هلوا دل ىف هاش د هدارو اهنع تاجناو: رطاولخا ديت اعك الع ١
 اكسل 2 ةئامامو نيعيراو ىدحا 5١ 2 ناضمرف عرفو 3 مالكلا دعت ا ا

 6 - 3 تت - .٠

 | "م 20 قولا فاشل كل دجا كل ركب ىلا ند دوي ع نيدلا حارس ىضاقلا

 ا 0 نيدلا 0 عال هللا دعىلا ماماللو ليصلايف اهدروا هئاقسو نيناغو نينثا ا

 نارقلا ةلئسا ركع ةلئسالا كلت حرش ةئامعيس وةرششعىدح>ا الا١ ةئس 0007

 ٠ ةنسىف وللا ادكلا راتهت بحاص ىزارلا ركب ىنا نيد ركيىبا نيدلا سعشل هتيإ اهتبوجاو

 اهلع دازو ىراصنالا 0 ند 00 7 0 مْ لاوس ا فلا ئهو هئاعسو نيس أ

 سيلبام فشكل محرلا محا اهاعسىلبابلا نارع ني دم نب دجال كياني وجا ونارقلا ةلئسا ضع |

 ا هب وجالاو ةعمزللا ل 0-1 قائعلا مملس ند ناولس العا تلا مما اهفلا مدقلا همالكن ل

 ا ةئاومو عسسل 5٠5 3 قوتملا ىباراقلا لج ٠ ْس دوم 0 ذأ نيدلا داوعل د ةعماجا

 كيع يدلل وش 0 0 تدر ا نونا و ل 02 م 0 ةةملاز#

 (محرا)
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 . ض3 يبي م



 ل جنن ا درس سا م يع ف

 « مه هيف دازو ا افيلصت 3 ةراعلا 5 رك نم ىلا ةعرزوا ن 1ك دلا 0 هدلو يضخ

 ةيقب ه5 تفلالا 0

 أيدت اسلا يدافا لي دخلا عماج نم هيلع دازف ى مدقملا مهاربا ن 0 د 2 وبا اظفاملا |

 ع دك تعقوا ءا_عسا قالعلا تاتكإ شما وهف ق 3 ارعلا نيكل طاطا ١ ليذمأ هنافاع

 ل

 قام عيجو اليلق م ماع هيق داز ع احلا نيدلان اهرب انفاللا فئصدو أريسب ع ةعش |

 ا ةرع ا ىقا رد ندا 1 دا ١ 5 رو نوةس و ةياع ءاعمال ا نم قالعلا ادع

 سردقتلا لها فيرعت قالق_سعلا رج نبا دازو اسف نيثالثو نينثا ىلطا هيلع دازو

 لك تتسم ءاعم | م امل لع اسفن نوسج و نانثاو ةئام هيفام 0 ادهن نثالثو ةعست أ

 27 نآرقلا مف لزن نه ءامعنا زهوح ىتدملا ىسوم ىلا ظفاحلل عي ءاسنلاو لاخرلا نيب |

 نسملاوبا هيف فنص - ماللاو ةالصلا هيلع ىنلا ءاعسار- ربرضلا ليعاعسا ميشلل

 ني_-بمحلاواو ىنسط 0 ةعسا ىلع سصتقاو 0 قوتملا قار ا 0 نسل |

 نوح رلادبع ميشلاو ىقغملا ه

 ةعسل ىلع امم رسءدتقا ةايعبس و نيعيرأ و عبرا 11 هدد قوما ىطساولا نسل ا دبع نبا

 عش و ةئالت كو نيعسو سجد ةنم قولا ىوكغللا سراف نب دج

 عيدبلا لوقلاىف ى راك 1 5 ىلا ءاسالا ددغ قاس ءاعإ نكس

 قلبملانباب فورعملا تادلادبع نيد

 ىوتسملاب ىعسملا
 ةيوبنلا ةحمللا هيفو اهحرمش مث ةزوجرا همظأ اباتك ىطرقلا هللادبع ونا عجو ىنأيسو

 بوقعي نب د2 رهاط ىبا نيدلا دحل هي هاكنلا 1 1- ىتاي ةقنالا ضايرلاو

 0 ,عىنبا ن ندا ايضا ىخاقللو ةئامعبرالا ىلع دازام

 ةحد نبا تا اق صخ ةنارك هدايا و نيعسل و عيسال ة'/ 2 قوما

 جارسلا ءاعسإ) ءاعش كاع و ةرتقع عبس 117 ةنم ىفوتملا سوماقلا بحاصىدابازوريفلا |

 0 ةنش قوتملا ىدروروسلا دنع نب رع نيدلا تاهدش ميشلل 67 نيعبرالا ءاعمالا 2و

 2 ناكو ت ا نع هلو ه] تنال هلا كا مس هلوا 0 نيثالثو نينثا

 دنع اهدحو مراكللااب| نيدلارخ 1 لا نامت تاريخلا باوا هل تحقن اذ اهتئارق ىلع اظاوم

 هلشرافلا نم ع راوكإ دواذ ند 0 رتمت سزرفلا ناسلىلا فارصملا حرق لكش
 دمت ندجلا نيديع_سل 2 ءاعمالا ىف ءاعسا هع دوجولا قلاخ هللدجلا اهلوا ةيبرعلا ىلا

 هبال ىاش الاى ضاقبأاا تا نم 3 هك ام و نيث الث و عسل خقه 0 قوت ا ما ا

 أ
 رمل ق مخقالا ركام [-- ف فرع تنك نم م موق الأ رونلاو مظعالا مسالا 1 ا

 بقانم ىف رخافملا ىسا ع مق موتحلا 'كلاو موتكملا مسالا يس ا م 0 أ

 نيتسو نامت لوح 1 يناثلا ىفانلا نا 0 هللادبعىا مامال ع رداقلادءع ميسلا ْ

 ىقواملاىدسالا ىسدقملا دم نيد يشلل هيأ دعاوقلا رب رحى دصاقملا ىنسا لقت- ةئامعبس و

 نب دجحا نب ىلع نيدلارد مجيسلل مع يل د دراوملا بدعاو دصاقملا ىدسا 0-1 ةئامامتو نإ 0

 لاج رلانمدخ ويش هيف عجج ةئاعسو نيعس 59.6 ةئس قونملا 0 قدا عملا دحا ولا دبع

 نيد حباش كا سا 0 أى 2 سالو مالا رت-نورقع رنج ىهوءاسنلاو |



 1 - 1 يا

 ا مهونيهاشنإو 0 0 5 نء مهتم وامه ر 00 هللا د. ءعىلإم اء و ريهز ندع

 لاح ر عجن 0 ما ىف ل 2 ردع و 5 رحامهم اكمج ند مهم د ٠ ىدع نب اكءافعضلا عج نم

 مه لاجر ءاع ها قع لخاا ده ىفنيبام ىلع نسلا وةتسلا كدكلا : تاكا نم دريع و ىراخعلا ٌ

 نيعسنو نامث "و.6ةنس ىفوالاىراخلا ىذابالكلا دمت نبدجارصنىبا معشلل راج دهني ىراخلا |

 | نباب فورعملا دن ب ىلغنبدج-ا ركب ىبامامالا شلل هي مس صيعت ل 000 يح ةئاثلثو
 ا - نيوهستلا لاحر ءاعمأإ مح ةئايعل راو 00 نع 0 قونملا قاهفصالا هبوجم*

 | وع قوت 0 : ب م 0 كل 20 ىردلا ىمدقملا حلا نزع نبرهاط نيد لضفلا ا ظفاحا مامالل
 امهبلع كردتساو فورطاىلع هبديرتىف نسحاو هبو* مم نباو سصنىلا باتك نيب هيف عجب

 قوتملا ىناكلاللاب فورعملا ىربطلا نسا نبا هللاةيه مساقلاونا ميشا اًضيا امهننب عجو

 0 ند نيس> ىلع ىبال - هي دواد دىبا نكس لاحر ءاعسإ رع ايد نانا هرشع نامت 5 2 هب

 ا 85لا لاحر ءاعمأ م ل 07 راو نيعستو ن "ام 5 د 100 ةاذحا تا غلا َق ذاحلا

 ا دادغب حران ليذ تبحا_ص هللا ةبه نب نا د 592 دمر ا 1 نب اظفاحلل 6 هلا

 ١ هبذمت عم فاكلاىف ىتاب لامكلا هاعم ةئاعسو نيعيراو "ثالث 548 ةنسا ى وثملا تيطشلا

 !آ عبرا م٠ ٠.5 0 ولا 5 ةلملا 0 فورعملا ىلع نب: 2 0 مشللو هناصتخو هلايذاو

 أ لاحر ءاعما لف هرك ذ قبس هه أطبملا فاعساب ىعسملا اطوملا لاجر ءاعسا وس ةئامامتو
 ظ ملا ىف ىناب هي[ ام اصل ةاكشملا لاحر ءاعما# 6 ىتاب هد راثالاب يع 0 آلا ١ ىناعم

 - هذ

 الرا 50 اكن قولا ىورولا لع نبد لبس ى جم مه فيدسلا ءاعما
 ا مالغب ف ورعملا دحاوأادبع ن 3 1- رعىبال هيي ءا 5 ازرع لا كك عيد ةئامعل راو نيثالث و (كمو

 هللا دبع ىبا مامالل م هيام مهل | ءاوغإ 2 دءائلت و نيعيراو سو +6 0 قوتملا باعت

 هدم ن د مساقلا وبا ه ركذ نيّدامو نيسولو كس 501 همر قوتملا ىر الا لد نرد

 ا ظفاعللو ةباككلا 2 هى ريبكلا ىوغيلا هم لعندقو هنع سرافن نأ قدر ط٠ 0 كاف هلاو |

 | نيعاستو سج "6 ةندص قاوتملا 0 هدنم نياب ف ورعملا وا نبدع هلل اديعىبا

 ه١ ودا قناهتسصالا دجما نب رع نن.د< دما ىسومىلا ظفاخا هيلع ليدلاو ةئاثلثو
 ا نب نيسلحا هللا دبع ىبال 7 ع ةهضقلا ءاعمأ 1 ةئامسجو نينامت و ىدحا هما

 ركيىبا عدل ه7 لئابقلا. ءامسإ رقع ةئاغلثو نيناقثو سجخ مم6 ةنم ىفوتملا ىوخضلا ىلع

 ةئاعلطو نب رشعو/ ىدحلا 91 هنن قاوتللا ىوغلاا نيا وكلا نادل 0

 ا فورعملا خعارولا تونا نب 0 رك نيد را ميش ا عي عر لا 3 | ءاعسإ

 | 2 نيثدلا ءاوسا ديو ةئايعبسو نيسجو ىدحا الها ةنس قوتل 0 همز 505 م 0

 0 اص ىسباركلا ىلعنب نيسح مامالا مشل هيب نيسلدملا ءاعسا ة5- تاقبطااىف ىنأي

 ظ فاص م فيئصتلاب مهد رفأ نم لوا وهو نيثئامو نيعيراو سج 5 ل قاوذملا ىفاشلا

 هذيل" هعببو ةزوجرا كلذىف ىهذلا ظفاسملا منو ىنطق رادلامت ىباسنلا ظفالا مامالا هيف |

 (اظفاحلا 1



 هبا 5 فلالا دع

 | 0 دايم ركلا ىدجالا ماظنو اضيا هج نم وهو ةثامعساو تس 55 ةنسا قوتملا

 ا تراقتملاق ىناغفلا ماظنو ل نا ريمالل كا ةئاع 60 ةرّدع سوح ما 3 اء |

ٌ 

 ا م اهرارسساو ىسللا 02 7-3 ٍِء امسألا اع 8 كرت قايلاو ,ىدمراف لوالاذ اي ا

 | رهظت اهتمزالعو بوم لك ىلا ام لصوتو ير لك ١م لان قولا لاق اننا

 ا لوبق ان امدل ١ ةدافآ 0 و تام عملا ان ارا ىلع عالطالاو ف ةكلا حتارصو أ ملا |

 | سردحو دهيم عع لاثتماو 5 كلا عوجرلا و َّى ازرالاىف تامكرلاو مظعتلاو 4 كده !او اهلها

 ١ افلا للعت هللانذاب ةرهاسافلا راث الازم كلذ ريع ىلا رح الإ اود نع 7
 فورا ِ ق قأ ايسو ىهتن | المع 2 0 ركشال مواعلا نم م مظع رمد اذهو روصلاو

 ىورهلا ىلع ند ل لهسواو هنولاخ ندا مهيد ءايدالا نم روق هن اهعجس و نيس دل ءاعشنإ 00

 قد ملا مسا ةئاقس هيف ركذ طخ داحبىف ةئامعبراو نيثالثو ثالث ة"ع ةنس وتلا |

 رهاط ونا نيدلادحم مهشلاو ةئاوسو نيس 56٠ ةنس قولا قافضلا دك نب نسح نيلا |

 ند دج ا

 ديعدلا ماطف ءاع* ةئامعستو ةسثع ا ةلألا هنا قاونملا نط و ءذكلا 0 د ند رلاديع

 ا نيدلا لال> مهشلاو ةئاعامو ةهردنع سمس م١/ دك قوتملا ىدابا زو ريفلا توقعت

 | نيرتثعو نام 484 دنس هفلا ةباسلا دجنا نب نسا د ىبا مشل ه8 نك امالاءاعسا عض |

 ىبالو ةن-س ىقوتملا ىنادمملا رتعج» نب دمغ محفل ىبال -6 نادلبلا ءاممإ قمح ةئامعلراو

 مرا اوال نيس 8428 ق رشا ىو ىرتستالانج7 نيرصت مهقلا ْ
 | ريقع ةديبع ىبال ديق] ليلا ءاعنا قس ئولا ناضمر نب نسا نن ديش 007

 "نب 0 كا هي بئدلا ءاعما وس نك عسلا ةئس ىو:لا ىرمصبلا ىثملا نبا ظ

 | لل لانس ا يرسل عججو ةئاقسو سج 506 ةنس قوتملا ىنافصلا دمت |

 كيد ءاعماىف أ

 | ْ 6 لاجرلا ءامسا ع 00

 7 ع هب ةلالا ام عال ا 3 ا 0 فرص 8 ٍِئ كانا ثيداحالا 0 ا ا

 أ الامىلع علا تصد اهلاودا ٠ ةفرعف ةاورلان ع هر انع دنشلا و نيمو 51 هناذ ىئيدملا نب ىلع

 مخلا مهركذ ىلاي 2 فادحلاو فلتْؤملا اهنم عاونا ىلع هيق ةقيضللا تدكلاو ىنك ا
 3 ع 3 |

 أ قرالاو ىهذدلا نرخ كلان ةهطقن نباو 0 م ناو ىدادغيلا بيطقلاو ىطفق رادلاك

 ١ ىلعوإسم مامالا هيف فئصاعم ىكلاو باقلالاّ نع ةدرهلا ءاعسالا'اهنمو مه ريغو رج نباو 1

 ١ ىبا مامالا باستك ابيترت انسحا نكل ربلادبع نباو ىبالودلا سثبوباو ىقاسنلاو ىنيدملا نبا |

 ىزاريثلاركبونا هيففنص باقلا اهنهو ىأيسو كل ادرسىف تقلا ى ,هذالو م مالا هللادبع 0

 هق فنص هبابشتما اهنمو ىزوللا نيإوا ىايسو لالا ىف ءاض ىتفلا ل
 ىنكلاو باةلالانع ةدر#لا ءاعسالا اهنمو هنافاع هليذمم هءاشتملا صيخخت هاعم 5 يطل

 ْ 3 ا نبا و 2 1 ,طلاق لا عن 0 مجاولا 0 0 0 ريغ اضيا هيق 0 ص |
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 دين باب لس 4

 ةئامعبراو نيثالثو نينثا #5” ةنس ىفوثملا ىنخلا ىيسو:دلارممع نب هللا دبع ديز ىنا ةمالعلا

 20 0 مولع نم رارسا قطن غلا نيلاءلابر هللدجلا هلوا 21 1
 ةمكللا ناوا هذه لاق غب ل١ د ود وا] انلللا 0 هلوأ ةعنصلاف رصتخمم 4 راتسالا

 قرا 1 ند. .بيعش 0 ىبا ةمالعلا لل سيتي ديرملا ةهزنو ديحوتلا رارسسا رقت :

 0 وهو < بال رطسا ع م 0 نيناقو عسسل همه. ةهنس قوتملا ىعلاملا

 رثك ١ وهو ءاطلا راوحىف هنال !اداص ني_سلا لدد دقو فوقولا لها ضعب هطيضام ىلع

 0001 217 ولا سونقاو نيطاسالا نواسا 2ك 'داضلا ق ءاندروا تاذلو.رهشاو |
 قلقلا 17 دقان لع تاشزرلاو تئارقلانه فئلأتلا ادهوب استي ضلخلا دجلا

 بوقعي نب د# رهاط ىبال تادلحم ثالث 5: دابتجالا ةجرد ىلا داعصالاب داعسا قت

 فرشثالل هفلا ةئامئامثو ةرسثع عبس م107١ ةن-س ىفوأملا سوماقلا بحاص يداباز و ريفلا

 ةعيس ىلع ةلاسر 4# فرشلاس تر توافتف فحلا قاعسا تح نعلابحاص ليعامسا

 دجا العلاىبال هيأ قيدصلا فاع.ا ري#- ىرصملا مساقلاىبا نب قلاخلادبع مج مجشلل لوصف

 لاح اللا فاعساإ رجح ةئامغيزاو نيعراو عست 445 ةنم ىونملا ىرقملا هللادبعنبا ١

 ريظت# نم بالطلا فاءسا هلو مملاف هركذ ىتأب ىلع وسال ه7 أطوملا

 يشل "هيي فانئتسالاو عطقلا ةفرعم ف فاعسا قفح نأ

 ريغصلا خماطو

 نيدلاناهرب

 قمار 1 22 تذلث ممم ةندس ىوتملا ىرقملا ىفاشلا ىركلا» ىسوم نب: مها
 ىلا ىسلبارطلا ىموم نب هاربا نيدلاناهرب شلل 5 فاقوالاماكحا ىف فاعسا ع ْ

 لالهلا قو: هيف عج رص أ 0 نيمقعَو 0 ةنث+ دنس قولا ةرهاقلا ليزت
 6 فالحللا ىف فاعسا يح زل عا موقت نسحاىف ناسنالاقلخ ىذلا هللدحخلا هلوا فاصخلاو

 ةئاوس او نناكعاو .ى ءدحا 0 2 مسمدقلا قولا ىو كازانا نب ارد نس ني_سح نيدلا لاجل ا

 ةعج ىميع ىبا لضافلا مكعلل هتجءرت © مال_ىلاو ةالصلاهيلع مدآ راف سا ا-

 رافسا 1- ىتأي 4 حابصملا ءوض حرمش ىف حابصلا رافسا ]- ىناهبصالا بوقعي

 نب مهاربا نيدلاناهرب عشلل رمصت -ه7: رافسالا ةدرعشا نع رافسالا ]ز5- 22: دقعلا

 ىلا جرخ ال ةئامئامثو نيعبراو عبرا ةنس هفلا ةئامئامثو نينامثو سخ ةنس ىفواملا ىعاقإلا رع

 ملأ نم سودزو سرق ةو نع
 ذلأ ا هلوا ش خدملا ةعلق 6 ىوس حفلا م ا : لو رحخ

 نب نجراادبع نيدلال الح 6 ةلاشر ع رافظالا نعاز افشل م ىلا داهحلا ىب ذعا
 َّح

 هع رافسالان ع رافسالا :- ةئامعستو ةرمشع ال151 هن ردا طولا 0
 ةئامسجحو نينسو نينا ه5؟ ةئس ىقوتملا قناععسلا د مب رك 1 دعس ىبأ مامالل

 ا ص ى ايسو نايح ىبال هه ر راغصال ةروشدس حرش نع صا ا رانسالا 1

 ةروهثملا 3 هج نم وهو بر راقتاا تافحاْنحىف ىااظنلا ملخأ اهنم تامواخنم 1-3 همأن

 ىباوالا ريش ىبع ريم مظنو اًضا مان د ند هللاهو 3 رك هدشإ ىبونايا 8-5 3 هلوا

 ( ىفوتملا

_- 



 ةيو هه فللالا في

 رك ذ ىسادنالا ىناباملا رع نب منملادبع لضفلا ىبالو ةئامو نيتس ١17١ ةنس ىفواملا نايح

 ىتاعملاىف ةغالبلارارسسا رع ميدبلا ف علاطملانه نا ىلع لعشي قلطم مالك هناويدف

 نيعبسو عبرا 41/5 ةن-س ىفوالا ىتأاح را نجح راادبع نب رهاقلا دع مثلا يأ نانبلاو

 ىزازلا رع نع دا نادل خف :مامالل تي ليواتلا اولا و ليرتلا رارسا كش ةكاسرا

 حلا هناضاد ران نم رهظا ىذلا هللدمحلا هلوا داع ىف وهو ةئاعسو تس 5 2 قوتملا

 عبارلا قالخالا ف ثلاثلا عورفلا ىف ىتاثلا لوصالا ىف لوالا ماسقا ةعبراىلع هنا هيف ركذ

 رارسا + لوالا مسقلا رخاواىف قبف همامتا لبق ىفوت هنكل تاوعدلاو تاحا-لاف

 نيدلابابشا ه4: تاملكلاو ف ورطارارسا ة#> :ىزرابلا نيدلاف رشا هه ليزتلا

 ةثامنسوج و نينامثو تس 0 7 ا قولا وكامل نداب فو رعءملا ىلع ند 0 نا دجا

 نيدلاقن مثلاو ةئامسجو سج ه٠ه ةنم ىفوتملا ىلازغلا دم نب دمحم دمأح ىبا ماهاللو

 ىذلا هلتدجلا هلوأ ةثايقشو نيرشعو نسا 7519 دس ىونملا ىترقلا وبلال 3-1

 راث آالاو ةيناحوزلا ةيفاشلا رارسسالا لح خلا تانتوكلملا كالفا فئاطل رارسالادب راذا

 ىل_هشي قالخالاو ةظعوملاف ىمراف رضت# ه# رودبلا راوناو رودصلا رارسا تح

 اهلوا فوصتلااو قالخالاىف ةلا سر 2 نيبلاطلا رارسا ري سلاحمو لوصف ىلع

 هللا الا هلاال فورد دد_ عل اصف نيرشعو ةعيرأ ىلع بنر م ملعلا نال دادجلا

 ةبرعلا رارسا 1هنح نيدلاما_كح عج ةلاسر هه نيبلاطلا ريس و نيف راعلا رارسا لح

 عيس هالا/ هن ىوتلا ىوهتلا ىرابنالا د نب نج راادبع تاكربلا ىبال م وقلاَو

 نم اًزيثك مف لف تن اةننافلايثكو ذخأملا ليم كيكات "ىظاو ةئاج 22000

 | رارسا 1د- خلا ءاطعلا امو ءاطغلا فشاك هللد+لا هلوا هيلا بهذام متو نبي وهلا

 هم

 451 -ةنلس قوثملا ىعفاشلا ىناروفلا ىزورملا د نب نوح رادع مساقلا ىبال 2 هقفلا

 رارسسا 85- ةبلغ ىناعم ىلع لقشم لافقلل ةشرمشلا نساحم وهو ةئامعبراو نيتشو ىدحا

 مسا-قلا ىلا نب دححم لضفلا ىبال 8: بذكلا رارسا رؤذح روسلا اوف ىا هت[ حتاوفلا

 6 تالماعملازارسا ل ةئامسّ و نيتسو نينثا ه5 ةنس ىوتملا  ؤنللا ىلاقيلا ىىزراوكا

 رارسالا 5- ةئامسجو سجل 60ه ةنس قوتملا ىلازغلا دعت نب دعغ دماح ىبا مامألل

 مه ديلاوملاّرارسا يح نضلخلا ىلانغ نسرفلا ءارعشب نم ىعاشل :ىمراذ .ه] ةموتكملا

 نيدلا ديرف عشلل م واختم ىسراف 85 همان رارسا ل نيمجتملا ءامدق نم ىدنهلا ةكتكل
 نيل لالخ انالولاو ةناقشو نقع عيسس 897 ةنس ىقوتملا راطعلا مهاربا نب. دمت
 دقو د_صارلا سخربا مكعال >5: للملاو لودلا ةفرعمىف م وحلا رارما 5+ .ىوزا

 ىلع ديسلال <: ةطقتلارارسسا ل رشعم.ىبال رمصتخم هه م و#لارارسا لفحا ه وبرع

 مثلا ه7 عورفلاو لوصالاىف رارسأ ريح نايس ةسدقلا ةلاتس را ءاعن تاهش نإ



 2 باب قع 3 أ 1

 000 121 كازا فرح لا لص والو ءداز يركتاطب قورمملا دجا ند نيدلا لع
 كاللا دبع نيد_ا رعيىبا مامالل تادلحم ردع ه5: ىعلاملا هققىف باعيتسا د اصقان

 -ه[ هركلا ميطستيف 9 ناعيتسا ز8- ةئايعبراو ىدحا 2035 ةنس قوتملا ىكلاملا ىلبشالا

 ءافيتسا ر>- ةئامعبراو نيثالث ٠*5 ةنس ىقوتملا ىنوريبلا دجا نب دح نام را ىلا قتلا مهيمتلل

 م.م ةنس ىئوتملا ىمدقملا يضخ نيد ندم 2 2 قويسملاو فلخلملاو قولا |

 نب نجراادبع نيدلا لالج ميشلل هي" ءادتعالا لاطباب ءادنهالا لاما اهو ةئامامتو نامث

 ىرحوخلا ىلع ادر هفلا 0 ةردع اعدح 1511 هش قولا ىط ويحتل كل

 ىعاقيلا رعنب مهاربا نيدلا ناهرب م 2 6 ةهسداقملا ىدتعمف ةيهانلا عاقبلا دسا قع ظ

 ةياغلادسا ١ سدقلا لها ضع 1 هفلا ةئامع كامو نيناعو م 2081 قوتملا

 قولا ىرزاا ربثآلا نباب فورءملاد2 ن.ىلع نيدلا نع م نيداحم هيأ ةياكعلا ةفرعمىف |

 نم هنافام ىلع كردت_لاو ةجرت ةثامدّو فال ا ةعبس هيف رك ذ ةئاقسو نيثالث ٠*5 ةنس |

 هللرخا هل وا ةناغلادسا_ رضتخخ وهو ةياكعلا ءا اوما دب رك ىهذلا هلاق مهءاه وانيب و همدعت |

 ]1 ودل دراععلا ءاعمإلا رددت ام نتعب نيثا نبا باتةكنا هيف 0 خلا ىلعالا ىلعلا

 ىبا تاحلاو ميعن ىلا 5 هدام نبا باّتك ىهو ةياهعلا ةفرعمف ةفنصلا ةعرالا ككل

 لعهجو مهلع كمدصلا ةدايز وربل اد.عنبا تاتكاو هدنم نبا باجك ليدوهو نيناهصالا 06000

 نمةفاطانا تدزو لاق 2 وم ىن دال سس و ريادبع نال باو معن ىبال 8 و هدنم نال 3 هم الع

 ل تاعيتتالا ىشثاوح 0 دجا 0 هةيع/ق ند ىقدمد حران ند صحا و نيدلا كد ئىصلا أ

 نمنا نظاف سانلا ديسنبا ,منود نيذلا ةباحتلا ءارعش نمو ءاسنلا اصوصخ دعس تاقبط .

 ىعمملا ةباغلا دسا سصتخمو ىهتنا نوفرعبال هك او سفن فالآ ةينامث نوغلبب ىباتكىف |

 ىلا ىمدسقملا يح ايركزىبا نيدحم نيدلاردب هيقفلا شلل نر
 اة قونملا ىرغتاكلا د نب دمح رخآ رصصت#و خلا رابخلا معلا هللدملا هلوا ذفعاولا

 د قتلا هدلول ٍفئنص' كالام نبال وحلا ف ةمدقم ه4 ةيد_ىالا زوم ةئايعبس و مجدا

 | 1 لع نإ دع  نيدلا ئخ محل ه2 ئرسالا ماقملاىلا ارسالا زذ- دسالاب ف وردا

 بست راصتخا دصق هلا هيف ركذ رصتخم ةئاقسو نيثالثو نامث 5عم ةنس ىفوأملا فرع

 قفاونالا كرب تابللا فاشكتا هيقيك نيدتور ىدالا تقاوملا ىلا ىنوكلا ملاعلا نم ةلحرلا

 الو رعلاب هروهظ نكم الو لاعب الام ماقم ىلا حاورالا ججارعمو ٍنابلالاو راصبالا ىلوال

 نم وهو ىوبلا دجلا هركذ تاوملظطلا و هيأ راونالاليكشتو راودالا رارسا وح لاخلاب

 قردللا ىلإ ردتكش الا ريتم نبا د2 نب دكا نيذلا ب ابشل هيه رارسالا رارتسا كح هتافل ءم

 دعا مك ةولتملا تاب الاب ديهلالا راوتالا راسا زينت ةئاعسو نينامثو ثالث همس ةنبم

 بتر باتك وهو ةئامستنو نسج ٠6ه ةنس ىقوتملا ىلازغلا ذم نب دمحم دماح ىبا مالسالا

 نب رباج شلل هيي تايناربلارارسسا رقي#- خلا راونالا ضئاف ا هلوا لوصف دئالث ىلع

 (نايح)



 5 7 ىفاللا 22
 ءاصقتسا كح هلمعيملو تاأذ ادا نيعيراق هذ وس ىردالبلا راح نيدج-أ سايعلا ىبا مرسلا

 هد 3 ىفوتملا هداز 2 ريهمشللا ىقطصم نيدجا 00 د ا ثحا.يمىف

 دحوتملا هللد4لا [هلوا ةعاجو دصاقم ةسج وا ةمدقم لع لاسر ةثايعسالو اش و نك
 ءاصقتسا مما فىتأيس و بذهملا حرش وهو 6: ءاهقفلا بهاذمىف ءاصقتسا رح ها هناذب

 ةمركملا ةكمب ىفوتملا ريرضلا ىىاطنالا دواد شلل هي للعلاو ضارمالاىف اسمو للعلا |
 ثراملان:ننسح ىلعىبا معشال هيأ ةلباقملاو ربجلا ىف ءاصقتسا ز- فلاو نامت ٠٠١ ةنس

 ةزاقملاو ريخلاب اياصولا لئاسمىف باسحلا 1 هيف حرش مصتةوهو ىبودلا ىنزراوذا

 ىسنلا دمت نب سهاربا نيدلا ناهرب ققحلا ميشا ه7 ةاكنلاف تااصقتسا ر*- نيئاطالاو

 اه>- سشش وذم نع رداونو هايم اصلا 0 لدحلافف ةيليعيرالا ةيرورضلا 5ك ]| هيف 2

 ندعملا لحم نييعتنعديف ثحن رعوهو 2: هايملاو نداعملا طابنتسارع رقشح ءالضفلا ضعب
 ةكشارلا ع عورف ن٠ وهو اهتورع امم فرعي تام العند اهادال تايدعملاذا هايملاو

 قوتملا ىل د ومارد ل ن.دلاءايد نعم نال د ميراتلاو للعلا نيعملا الا م

 بااوق ىف اهراض# او حا ورالا لارثتسا مع ]ه- ةئاقسو نيسثعو ثالث 588 ةنس

 1 ع م كلملاو 3 نحلا ريد“ 23 نا م ريشا 0 عورف نم وهو د حابغالا

 نألا روض> اماو اممتطس او كدصاقم 01 طا ماعلا 1 ىع* كداع اهروضحو

 راضعسااما و امكلدصاةم ليص# طّرشرالو راضع الا ع ىع-» كسحىف اهدسكو كدنع

 -اتفميف اذك فالخلا هيف ايضرا ناكناو ءاينالاىفالا نكمال هدحف ايواعم ناكناف كلملا

 م7 راهقلا د>اولاب راصتتسا لظتح هريغو ربا ودلا تاذ باتكهيفةفاصملا بتكلا نمو ةداعسلا

 ةئامعست و ةرههع ىدحا 41١ ةاس ىقواملا ىطو سا ركبىبانب ن> راديع نيدلالالج 2

 ىريكعل ا ني سلا نب هللا دبع اقبل ىلا مامالا| ميشا هه باسللاىف باءيتسا2:- هناماقهنم وهو

 انذاعلل داع عك بادصالا ةفرعمف تاعيسا اح ةئاعمو ةسثع تس 51 ةنس ىقوتملا

 نيتسوثالث 45 ةنم قوتملا ىطرقلا ىرغلا ريلادبعنئاب فورعملا هللادبعنت تنسون رعوأ ١

 51 نيرخالاو نبل والا عاج نيملا- هلام بر 0 ١ هلوا ردقلا ليلح فانك وك لد ءارعل راو !

 فورا اير لق ئامصألا ترم مزاسلاو ةالصلا دلع انين هر ا ا
 هنا م نادصالا بع وت_بداهنأ كانط تاعيتسالاب ناس ةباصالا ىف رع نبا لاق ترغملا لهال ا

 ركبونا هليذمت ةجحرت ةئامسجلو ةحرت فالآ ةثالث هتينكو هعساب هيفنم عيمجو ريثك ”ىشدناف |

 هضصانو فرال ١] دن اع هلك عيا لعا ىهذلا لاق ركذامت ابرق هيف كردتسا ىعلاملا ن رك

 رسمت ىف بايدحالا هضور هاعمو ىيكلاملا قعردالا مها رانب فسوت نب دجا نيدلا تاهش ظ

 | ةديح نب يحن ىطىبا نبا هيذهو السر ةكئاللا نم ئطصا ىذلا هللدخخلا هلوا باعيت الا 0

 ىزلاب هتج ر:ىلاراشادق ىناقعلا ناخدجلا نطلسلا ناكوةئاقسو نيثالث 8م. ةنسىفوتملاىجلحلا |

 ا ر كا 7 قد( 0 ىو ا أ ايمن ءاللا ىف تالا رص دق تا هماعال 8 1 طصم 1 ةهماهأ رشاف



 راث الاف كك ىزراوللا قوريبلا دجا نس ناح رلاىا عج م داصرالا فالتخاب |

 ئرغصلا ةزاذلاا ءارحاب ىبظعلا ادا نا طيضنع اور دصرلا لهانا لاقو ةيقانلا |

 قاغتادلادجلا ىضاقال كغ رابخالا راهظتسا ؤَح ىدملا اذه تاثال فيلأتلا اذه عضوف |

 تادرفملاو ةيودالإا صاوخ ةناعتسالا اع م |

 مدعل نكل 5 وذالا ص او 3 رق نم اك اذه لاقو رحسلا لع عورفند رياوا ىلوملا ا

 ثالث 57+ ةنس قوتملا ىرصبلا هنش نيرع ديزىب ال هيي رعدلاب ةناعتسالا اخ هعورف |

 0 ندم ن.ىعل هلاسر 1 مراكملا فاعسساو ,جحأ رملا فاطعتسا ا نّسامو نتسو ا

 ىوقدالا دجنا نت لع نبدمن كى مامالا 2 دلحم هئام 5 ريسفتلاىف ءانغتسا اع |

 باب يل

 لماكلا ع ع وهو ةئاقلثو نيعبس و ىدحا ما 3 قاوتملا ىنادمهلا رفعح را لم

 وبا هيقفلا اهفلا ةلاسر هي: قلما عيج ىلع برعلا ليضفتف قملاب لالدتسا تح درببلل

 ىت اعفو راصمالا عا ثهاذملا ناذتنا ع ةئاعت و نيعيراو |تس 955 ةنس قوتلا

 رق عر ا نب هللادبع نيفسوب ورعفلا اظقاعلل هي راثآلاو ىناعملا نمأطوملا

 مالا مثلل هيأ ىفاشلا هقفىف راكدتسا ز- ةئامعبراو نيتسو ثالث #55 ةنس ىفوتملا

 0 نات 258 ةنس ىنوتملا ظفاطلا ىدادغيلا ىىرادلا دحاولا دبع نب دمحم جرفلاىلا

 رداوتلاو كاوفلا نم هيفو تادلم ثالثو سيفن باتكوهو حالصلانبا لاق ةئامعراو

 ةلدالاو راصت_خالاو ةغالبلا نم هيفو همح لثمىف هلثم محا معيالام ةبرغلا هوحولاو

 رافال دما قمنا و هتعلاطل 0 نكلو هيراشامالو هلثم هريغل دجوبالام ةاريجولا

 هركذ بهاذملا ققحملنمىلع همالك سنتلا امرو هزهر قالغذاو هراصتخا ةدشل بهاذملاب

 اهنم ملصاف اماهواديف ىأر كلذدعب هناوابصلا ىف هفلاهنا هطخم تيأر لاقو هنع القت ىعسلا

 مدان جل هه, دابعلا ىللاض نم يلنع داعستسا 2:- كرف ارث 5 ل ىو اهضعب

 تايهشتسما !' وي ةئاوس و نيثالثو عبرا 6-5 0 قوثلا ىل نما مى ان ند رادع نيدلا

 تل هركذ د.دعلل سيطانغملا بادتحاك هه

 نم دعنا 0 ملصتلال هل - مدع نأ لعل تناو رحتلا نم كداعل اعر كمل ماوعلا ةفرع

 , ءانعتسا عيد هئامئامو نيع.سو نامت ملال6 دنس راذاودلا دمل اهفلا ىلازغلا ةييصقلا نا

 ىكادتعلا ل نحلا تبحر نءاب قفورعملا دجا نب ند رااديع ند !انيز اظفاحلل ل نأ ةلان

 واولاؤف ىف 37 7 4 :اقولا حرش ىف اعلا 2 9 ةياهعبش و نيعستو سَ 07”ة 0 قولا

 تح ملل ا 0 ل 0 زاببلا ءاضقتسا ري ةئاعافو نا رى 2 5

 ءاصقتسا عد فلاو نام ١١٠م ةنس قوتلا ىكاطنالا دواد عشا ب كاف 0

 0 ه2 رابخالاو تاسنالا ىف ءاصقتسا كد مملاىف ىأب 2 ةياورلافلتحم راصتخاىف ةيابنلا

 جت .



 دج |نيدلا فيس رصنلاىبال ةيسرافلاب هتحرتو ةئامعبراو نينثا 505 نس هي ]دنالا

 عبس هلل ةنس ىف ؤوتملا قارعلا دعسا نن دمحل ه6 لوزنلا تايسازت-ا ى 5 ريسالان

 ىدحاولا دج-ا نيىلع نسملا ىبا مامالا محل 6 لوازنلا بابساو- ا نيتسو |

 معركلا هتلدخلاهلوا هيف ا زها واهو ةئافغل راو نيتسو نام 4 ضر
 00 ةنس قوتلا ىريعجلا 2 6 ١ نيدلا ناهرب مامالا هرسمصت+ادقو ها باهولا

 مامالا 5 بحال نزلا تابساركلا (س هله .ملو هديئاساف ذحت ةئامعبمو نيثالثو

 ظفادلا مشل 1 لورتلا ت دان_تا ىدادغيلا ىزوةلانب ىلعنب نجح رادبع حجيرفلاىبا

 مو ةقافامتو نيس و نينا 0 1 قودذملا قىتالةسعلا 2-1 نىلع ندجا ندلا تاهش

 | لو 0 0 ا ب[ لقاح تاكو لوقثلا بايل نائم اضنا كط ويسالو ضسش

 م ةعاج هع مش طارش مامالا هيف فى ص نم لوا 6 تطلاق تامالعلاو بايسالا مح

 بيبط هللاةيهنب ديعس نسا ىبا مجيشلل 6 تامالعو بابسارظ»- ىرئاك اوفنصن فلخلا

 ضارمالاىف اهلك اياب نينامثو ةثالثىلع بترو دادغس هلحال هفلا ىسابعلا هللا عاب ىدتقملا

 | ه5 تامالعو بابسارؤعها نانا ىف هناهرب تنثو ناسالا هه قطنام ىلوانا هلوا للعلاو

 نا ذيلت قاليالا كغ اديعلا 0 ه4 تامالعو بابسا ر:- ةروراقلاو ضللاىف

 ىدزورعسلا رع نب ىلع ندع نئدلا تيحي مامالا 2 ه4 تامالعو بابا < انيس

 اهمابساعمةلع اهنم ذشيال تح ءاصقتسالا 1 ةيزطلا ضارمالاو للعلا عيجب هيف عج

 ةغباسلا هنامعل ىلع هللدجلا هلوا بطلا بتكنم القن لحم جالعب ا اتامالعو

 مكحنب ضوع نا: سيفن نيدلا :ناهرب ققحلا حرش ببسي باتكلا اذه رهتشا دقو ها

 | داربام نوف بلاطملا حضواو داجاف هيف ققح جوزه فيطل حرش وهو نايركلا كل

 | ىلا هادعاو ةئاعامو نيسثعو عبس م1/ ةنس رفص رخاواىق دنقرعس هفيلات نم غرفو

 | نمرهاظهعوضومو -: ل تيك اكوا بايساوع ويم- كيب غولاناطلسلا

 | دبع نيدلالالج عجل هه ءاسنلا ىلع ءاسكلا لابسا :- ثيدملا لع عورفنم هركذ ةعسا ْ

 ناىف هفلا ريضتخم ةئامعسلو ةرشع ىدحا 4١١ ةن_س قونملا ئطويسلا ركبىان َنَحإ

 | اهامسو ةساركىف هصخمم ىرجوملا هعنم دقوالما ءاسنلا لصح له ةنلاىف ىرابلا ةيؤر

 ميشا ةلث_سم نود وهو -راصبالاب كردب ايف راصيتسا2- ءاشنلا ىلع ىسالا عفر
 | 4 راصبتساّر- ةئاقسو نينامثو نينثا 587 ةنس ىفوتملا ىفارقلا سيردا نيدج-ا ندلاباجش |
 ةئامعجراو نيسثعو ناك ة58 ةنس ل 3 هللا دبع نب نيسح ىلعىبا 1 مجالا ا

 ىواخضسلا كس نبا فورعملادجا نب نجلا دبع زجشلل .هيو# ناطيشلا نممصتتمياهف ناطبتسا لح
 ةزلضلا ع ري تاس 1 نق نا. هكسا| بح فااو نرششعوسجخ ١٠؟هةنسدعيوتملا |

 هك هجملا لفغال كاردتسا رح طارقبل مهلا لصن عج 4# لوصنلا جارختسا وح



 أ باب 2 م 0

 موتا لما رابلاناب رمتشملا م 2< رلا 01 معن هللا ةمه هندلا فرش مامالل رس 0 1 سا: |

 لالح مثلا ع سايعلا ىنب ل ساسا ع 3 هئاهعيمس و نبذ :الثو ناعف العرج هنس قوثتملا

 نيطاسا يدع زرايعشلاو ر دع ىدحا هل اذ دنس فاودملا ىطويسلا رك ىبازز نجر اديع ندلا

 د# نب رداقلا ديع نيدلا يحل يأ ةيمرالا ىعاشملاو نيطالسلا لئاضفو ةيمالسالا ماعلا

 ىفوتلا مارملا دحتملا بيطخو مال_سلاو ةالصلا هيلع مهاربا.ماقم ماما ىربطلا ىنيسحلا

 ىذلاهللدخلاهلوا باوبا ةعبراو ةمدقم ىلع رصت# وهو فلاو نيثالثو ثالث +٠١ نس

 هيأ تايففالظلاىف بيلاسا2- ىدنفا يح ىلوملاىلا هادهاو .ها ىمظعلا ةنامالا رئاعش ماقا

 نام خاله ةنسىف وتلا نيهرهلا ماماب فورعملا نيولان هللادببع كالملادبع ىلاعملاىبال نيدلحم

 وياك ,ااذادنا ةيعسلا هحو و هيعفاشلاو ةيقنلانبب فالخلا هيف ركذ ةئامعبراو نيعيسو

 ىمملا هءاتكىف ىلازغلا هعباو رخآ بولسا هلوقن دروا رخآ ليلدىلا لالدت_سالا ءانثاىف

 قرا اغا ركز دع نيذلا سم لوول هك ةموظنم نونقلا ىاسا]- :ذخأللا
 نيثالثو عسن معو ةنس ىوتملا هاشدمت هدلوا هحرشو ةثامئامثو نيثالثو عبرا 685 ةئس

 لالح ا مي ثيدحلا بابازط- عورفلاىف فالتخالا بابسا قي ةئامئامثو |
 هللادمع د ىلا مامالا مشل [ةيفنحلاةلما نيب عقاولا فالللا بابسار- ىطويسلا نيدلا

 هلوا ةئامعراو نب سثعو ىدحا 551١ ةنس ىوتملا ىمويلطبلا ديسلانءاب فورعملا دمحنبا

 تاتا رقاب مهارباني دعحلادبعل هه نئاحتلا بابسارتح ها ملا غيسم هليدهلا

 | مامالل هه ةرفغملا بايساّر- ىداب اتلودلا مساقلاىل نبدجا انالومل -انغلاو رقفلا

 اباب نينامثو ثالث ىلع بتر ىننلا هيقفلا روصنم نيدهت ركبىبا

 2 0 رع مورد نم ةروررلا تاسارلع ِ

 كام لم هدانا كاترعر 0 موو هياط 6 هروس 0و دس لع هيف ثححا معوهو

 5 اهحو دف رعم هتدافو رومالا كلت طريض 3 ضرغلاو ل نَع هلوقنم ةروعتم

 | ناو بيسلا صوصخل ةريعلانا ىرب نه دنع هن مكملا صيصقو مكحلا عيرمشل ىلع ةثءابلا

 هادعامىلع صيصخلادصق بيسلا فرعاذاف هضيصخ ىلع ليلدلام ومنو امام نوكيدق ظفللا
 نود ةيآلا ري_دقت ةفرعم نكعال اعرذا ماكحالا طابنت ساو نآرقلا ىتاعم مهف هديا ود ندو

 بوجو مدع ىضتش وهو هللادجو مف اولوت اغَأف ىلاعتهلوق لثم اهلوز' ببسىلع فوقولا

 طرشديو ىدحاولا لاق 5 ليزتلا دهاش نع عاعسلا و ةناوراالا دف لاودلإ لكل و ىرذكلا

 عئاقولا نع رابخالا بابنم كالذ اك كازو ةتدامطلا عوقومايا اهل وزن نوكتلا لوززلا تيس ىف

 ا ب لوزا تايسا 0( هيف ةفلؤملا ثدتالا نمو ةداعسلا حاتفم ىف اذك ليفلاةصقك ةيضاملا

 هيف فاص نم لوا وهو نيشامو نيثالثو عبرا مسمع هند قونتللا ىقيدملا ىلع نيثدحلا محل ا

 فرطم ناب فو رءملا سيطف نيد نب ند لاذع عيبا هدأ ءرح ةئامق لوززلا بايسا وس
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 م3 5 نلالا

 راهزا [20- روكاذملا ىطويسال -7 5 ” ةكافلا ىلع ةعافلا راهز 0 حم تت شوقالا زارط ن0

 ا رئاننملا راهزالا ا ىنايس ةرتولا هليفاشلاهقفىف < هض ورلا ىثاوح ىف ةضفلا

 راهزالا 2 00 هةر 1 تاو يسأل ةياتكن م اهد 0 1 طو أل ةلادلو د. دي ةرئاوتملا

 | ىذدتص ن يد ندجال ةيديزلا بهذم ىلع 29 راهطالا ةعالا هقفىف
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 نم ىع ةعيشلا ةع 3
 دهت نب دلا بح مجد 7 راعشالا عا ونا راهزالا - ةئاعامو نيعبرا 86٠ هنم قف ا

 اف راهزالا و ةئاقسو نيعيراو ثالث 55 ةنس ىفوثملا ىدادغبلا راعلاز دوحنا

 م نست ق راهزر 6 رو 9 1 اقرا كا سى راهزالا2:- روكذملا ىطويسلا نيدلا لالخ ةلاسر نانا الاد ءارعشلا هك

 زار نشلك ةريظن ىف موظنم .ىسراف 6[ ىشلك راهزار تش . ملا ف ىنأي_#. 5 عئاصملا
 ناسقعنب ىفطصمل ةغللاف محضاولا رهزالا 2 - حلا ىتسه راوثازا ١ هكنا مان هلوا

 لا ناكسلا كلملا هللدجلا هلوا ةيسرافلاب ةيرعلا تاملكلا رسسف 0 ا

 0 هيف عجب هنا ر الركط ىو كاد لع ىدحألا مشل م واا ىف ةيرهزالا -

 لالدتسالانع ثحاب ٍرع وهو -ريراسالا (ءا>:- هيلع دازو راجداا ابقلملا اك

 ةعسو ضرعلاو لوطلاو نياستلاو عظاقتلا بس همدقو ناسنالا تفك ىف. طوططلاب

 هلانعو هتواقُدو هتداعسو هرمصقو هرع لوطك هلاوحاىلا هقيضو اهني ةماكلا ةجرفلا

 اليذ هاءح نكل فيلصت صضعب هيقو ايلاغ دونهلاو برعلا نفلا اذه َّق رهك نيو هرققو ١

 ملا ىلا معك املا رمت ق 0 اسا هع ةداعسلا 3 ىف اذك هسا

 /مةبا/ كيسا معلا رصتخغ وهو ىنيسطا ن ١ ثايغ نبار راتخال < سس | سامسقالا ساا ام

 كاللاو لاثمالا قاهلك فورحو 0 و 00 ْن اونع ىلع تنرو ةثاع انو نيعستو 2

 ةمالعلا 4 ةغالبلا ساسا د ههه هقفلاف سائشلالاس ا١ رف ةفيطالا تاسابنقالاو
 وهو ةثامدجو نيثالث و اع هةر هنس قاوتملا ىرشج را 6 دوم ماقلاىبا هللا راح

 ةيوغللا تازاحلا هيف 0 ما وهلب بدالا 1 ناكراند 0 ملأ مظع محا رك تانك

 اك ماما هب قوطنم ريخ هلوا ب رغااك اهادوم تدنر 1 ىلع اغليلا تاريبعتو ةيدالا ايازملاو
 ان

 قاهفصالا دمحم نبرع يشل ةلاسر 8 ”ةحاصفلا - ةعالبلا سا _ىا هأ مالك

 | ىففاشلا ىىرضملا دمت نب ليعاعما جبذلا ىبا مامالا مشل هني# فيرصتلا ساسازن-

 نذل سع ىوملل 67 ففيرمصتلا ساسا ةثاوسو نيعيس و ا جا ا قولا

 | ةهمدقم ىلع 0 وهو ةئامامتو نيثالثو عبرا 4*7 0 ىوالا راتكملا هزوج ندمت

 مهو دنس قولا هاش دما ةدلولو ها, لالا فرراصت ىلع كللادجلا هلوأ ةماحو
 ) رز را ك0 ةكسانسلا ساس د 7 1 ندلا ساسا 6 هحرش ةئافامو نيث الث و عست

 | ةئاتسو نرشعو ثالث #50 ةنس 0 0 ىد 1 7 ىلع نسللاىبا نيدلا لاج- هيقفلا

 لآ ةفرعم ساشا 25  ءافلاىف 00 0 ىف ةيئاعلا اوفا ىإ, يي شاوفلا .لوصأ
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 0 ثان 1

 ا هكا قاوتملا ىرصملا ئدادطلا ئواتملا فو رلادتعب فورعملا دع شل عك قدرا

 بكاوكلا هاعسةيفوصلا 8 ف ناقل كلذ ليف فيض دنإ هكف ركاد فلا و نيثالث و ىذا

 | باوبا ةسخ ىلع بترو هيلا قاملالا رذعتل هيف ,هدرفاف نم ةعاج ىلع علطامت ةيرودلا

 ةوكفملا لا هراخ لاق :تلاثلاو رككا نمل د 0 ىناثلاو ممتاالج ىلع هيتلاىف لوالا

 ٌْ كل 6 5 2 فوصتلا لوصا نم ىث 5 سماسخلاو ءايل والا تاقيط ىف عبارلا و

 ْ م ةقينح ىلا هقفق 9 دافرا م فورا 55 0ع هجر ندردعو هعي_سو ةثاعزا

 داز ىراسعب تاو هلا ج زربلا 2 ماهم ىكرزلا | يظن د 0 فراتسالا] نسجلا ناكرا 9

 ا قوتملا ىلص وما ن ساَقنلاِ فورعملا ن ا نب ًح ركقال هه ذأ هعلات أذ مرا ا ا

 نجح رلادبع ج 6 رفلاىبا 000 هج بيب رغلا ريسفت ىف تيرا 0-1 ةئاقلثو نيسج و ىدحا

 نا_علس ٠ نيدلا مامالا ج يشلل عك" راكبالا ةلئسمىف راكنالا ةلازا رقع ىزوملانب ىلعنبا

 ىعلاو بعتلا ةلاذا 0 ةئايعبس و هر اى[ ١ هس ىودملا لشطا قاواتلا ىوقلا ديعنبا

 ا نيعبراو سج 026 هدا قاومت ١ زر ردملا ىلع نب نكح ناذلا 22 د | ىفلا لاح .ةفزعم |

 5 هللا دبع ىبال م تاهت ثداحألاو تان الا نع تاهبشلاةلازا مخ ةئامامتو

 | ءارملا ةلازا [- ةئامعبسو نيعبراو عدت 45 ةنس ىقواملا ىرصملا نابللانباب فورعملا |

 | نيتسو عسسل هسا فودلا ىودلا ناهذلا نئاب فورعملا كرابم .نب ديعس هيأ ءارلاو نيغلاىف

 ركب ىبا نب نجح رلادبع نيدلالالح ممشلل سنت نهرلا ةلئسمنع نهولاةلازا رهف> ةئامسجو

 | عورفلا ىف ريهازا قدح د عدت ا د1 اىددكا هللا هنكسا فووتلا نط ويد كلا |

 عاطت بدلا د2 ن: نوح رادع محل 6 قافوالاو فورا رارسا ىف ىافالا راهزا اذ |

 ةمتاخو نيباتكو ةمدقمىلع بترو ةئامام ونيعيراونا# 8583:سبج ررهش ىف ارمصت# هقلا |

 | سابعلا ىبا مجشلل 67 راجالا رهاوجف راكفالا راهزا 1- هلاعسا ءامعوؤ ىلملا للدجلا هلوا

 ندحرلاديع نيدلا لال - ماكحالا رابخاىف ماكالا راهزا رقْظح ىرهاقلا ى.ءافمتلا دجا |

 راك رز صك ماك [هعج سومانقلاو كل بخ تارثك ماكالاو روكذملا ئظويسااركبىبا نبا |
 | ةئامستتو نينامثو عبرا 065 ةنس ىفوتملا ىناثكلا دشرمنب ةماسا ةلودلاديؤمل <: رابنالا

 هداز نيك هق ودب فورعملا د2 نب ناقع ىلوملل هي لئاوالا فصو ىف لئاجلا راهزا رت

 لاول در فلو ةهردع ثلث 16 22 ةياطنطسق ءاضن نع الصقتم قوتملا ورا

 ال0 نص وززا راهزا هع ثلاثلا واخ داع :ناطلك لالا اهادهاو ةنكرلاب فورا لع
 ١ باهش مامالا يشل دلحم دا رك الإنم نيدلا حالصو نيدلا رون ةلود -نيدلودلا رابخا |

 | نيتسو سجخ 56 ةنس ىقواملا قثمدلا ةماشىباب فورعملا ليعامسا نب نجرلا دبع نيدلا
 | دحم نب دج نيدلا باهش بيدالا شلل ضايع رابخا ىف ضايرلا راهزارتتت- ةئاقسو ظ

 ظ شورعلا راهزا يد- ايابالا ىف باهشلا هركذ سصم ليز بيطلا متن بحاص ىرقملا ىرغملا

 وهو ىطويذلا ركبىنا نب نه رلادبع نيدلا لالخ ميشلل رصتخم 60 شوبحلا رابخافف | ظ

 ) دحام



 هك فلالا قدح

 لف ودل ا ىرصضا اى مست 0 ةقدص نب دج | هملغاو 8 انو نيسج /6- 2 ا اقل أ

 قولا ىتالطملا بياللا دهن نب دجحا سايعلاو با: عيشلا هصخلت و ةئايعسلو نين ههه دنع

 | عود ذىف داشرا زح داعسالا هاعنو ةراهظلا ءانثا ىلا ةئايعسلو نيرشعو ثالث هى دنس

 م7 نآرقلا 30 داشرا 5 ىعئاهلاد# نيدج-ا نيدمحت ىلعىبا ميشلل هيأ ةيلبنملا |

 | ىنوملا ىلبشالا ىمخللا ناجرب نباب فورعملا نجح زلادبعنب مالسلا دبع مك 9 1

 ضاوخاو رارسالا نم هيف 000 ريبك ريسفتوهو ةئاقسو نيرسثعو عبس 3517 ةنس |

 ل الار 7 دنا ا ز7نانشلا اذه لقا نب اعف رويت

 أ ثيدحلا مواع د ا رسصتخ 3 00 نيعيس و اد ا 2 فود

 نبا ةمالعلا حرسش اهنهو حورسش هلو ىتأبسو بيرقتلا هاعسو ايناث هرصتخا مث حالصلانبال |

 | داشرا م ىراصنالا مهاقلا ىبا حرشو ىرهوذلا ناهربلا حرشو ىسمدقملا فيرش ىنا

 ناحن رلا ىبا .مجشلل هيي مولا ماكحاىف داشرا ]9 ةئامسجلو نيس 060 ةنس دودحيف

 داشرا ري ةئامعاراو نيسج ؛هءةنس دودحىف ىفوتملا ىىزراوأتا ىنوريبلا د2 نب دجا

 0 رص ىغتسرلا ديعتس نب ىلع ندسللاىبا مشلا فيلآت هيأ نيدلا لوما
 نيىلع ىلاعلاىبا نيدلا فيفع مشل هه داهللاو كلا تايرا لضفىف داشر| 22

 نب ليلخ ىلغي ىبا مامالا ريشلل هيأ دالبلا ءانعف داشرا ر*- ىبيلاودلانباب ريشلا نسحلا

 بانا ىلع ءاعلا ند هرافو نيثد#ىلا هيف ر 0 هذ 3 اطفال ّىِد ؛وزقلا ىليلخا هللا دبع

 يشلا و رو جلا . ل لوطلاىلو دحلا هلوا ةيحان ودلب 0-0 جيرو هنامز ىلا داليلا

 100 0 هاهو نيعبسو عست /ا/ة ةهنس قواملا ئنحلا اغب ولطق نبمم-اق ميدل نا

 فاكلاق 2 7-5 ىريع ضلا 0 حرش ىف نام تو دح نيوزق رايخا ىق اشرد ْ

 نبكالملادبع ىلاعملاىنا.مامالل صيتلاب ىعسملا هريصتتعو سي ركبىبا ىذاقلل داشرا زي

 | اده ريغ دادرا هلو هئاهمعراو نيناثو 2 ةمض/ 2 قونملا نيم رحا ماماب فورعءملا هللادبع |

 | ةرهاقلاب 0 ينال دكرلا دجانب هللاة.ه هه نيدلا عاجل داثرا ذح ىعدقو |

 ١ / ةنسلا يحل داشرا 25- ىواسطلا ةديقع حرشدلو ةئامعب-و نيثالثو ثالث 08 نس
 5 داشرا ] 1 ةئامسجلو ةرشع تس 6 21 قولا ئوغبلا ارقلا دوعدمم ند نيساحا

 ىلدط ليقع ن 1 ند ىلع ع

 نجرلاديع انالوا ةلا_مر -ه4 ةيداثرا 1:- ةئامستتو ةرششع ثالث ه١ ةنس قولا
 حتافلا ا 3 ناطلتسلا ل | اهاسر ١١ اع و نينامو نامث 6 قوالاىاد ا د "نبأ

 انولاىبال داشزا 1د- نايعتلا نيد نيد ه7 هللادبع

 هللدجلا| اهلوا مالكلا ىف ةلاسر , ل هيل دلا دراقعلا لد أمم قب 2 ىف ةيلسلا تاداقرأ 2

 ءاملو ١ بقانم رك 0 لا 1 ماغدا م اد 2 را5 هرمذع ع ىلع - بتل صح 53 ميلا



 درا م ا 0 0 د ترجل اًذباصا لاداشرا ص 1 00 لك

 كاداعطلا| ىبا مام للا 4 | زيزعلا هناعك ةوالتو ىلاعتو هنادس هللا نكد لضف ىف زيرطتلاو

 هك عدلا 4ث هي ندعي. بدم و ىدحا| ا/ا/ا 3 ََق رانا ىعلا قابلا لع كل ند هللا دع

 قاردطلا ىلع ند نيساحا لل ءاع*ا ىنا ريزوال نيس الق أر م هج دال و الاداشرالا ع ا

 6 داسحالاو سفنالا حلاصمل داشرا ٌريطح ةئامدجو ةرسثعسخ هاه ةنس احذ ىفوتلا

 | ىلوالا تالاقم عبرا ىلعبتر عيج نب هللا دمه نب ليعا عسا نيدلاقفوم 2 دلحم بطلا

 0 ةاولشللاو ندعلا نيح قا دئلاثلارو ةيدعالاو ةيوذالا ق ةناثلاو لكلا نيناوقلاىف

 ورعملا رفعح نب هللادبع دحىبإ عشلل هيأ اضبا و ملاىف داشرا كح ةيكرملا ةيودالا

 50 |ضافلا ميلا ةئالتو و نيعبراوععبس ”410/ دنس ىقوتملا ىومتلا و 5

 هسذدع ق قر في.طانشموهو ةيفاكلا حراش 2 ىداباتل ودلا ىدنهلارع نب نيد 1 1 | ١

 ىدنهلا ناملعو هآ 5 ىكريوو بد اك هلل دحلا هلوا قزأتلا قدح هدانا رق ا ىقدعم 0

 د هغللا قداشر 1 زيه ىذخلا فرز زاكلا تبيطقلا لضفلاى ١ ةمزاعلا لضافال 5 جوز“ حسن ا

 هللادبعنب كلملادبع ىلاعملا ىلا مامالل .تي) مالكلا ىف داشرا لح ىطرقلا هبر درع نب دمهم
- 

 مساقلا ونا هدأت هدر ةئاوعل راو نيعيس ونامت 20 كال قوتملا نيم را ماماب ربهذلا ١ ىئيوذلا

 | داما داشرا + ةئامدجو ةرمع ثا ه١*ةنس قوتملا 00 ا

 | داشرا 1- ءافلاف قأيسو 8: رك الاهقفلا حرسشىف داشرا تتح ىب رغل ا نايح نب ربا مشل ْ

 ْ ا ٍءدزق رعشلا ىديبعنا كح دج دءاشوا كلارك جيشا م6 لدحلاو 000 و

 7 حررت هلو اهدصتلابا هدرقا نم لواء نونو ةئاكسجو "رجع نيج اه هند قتلا

 | عبس "10/ ةنس قارا حب تقلا قد ىضطاق ىبولللا ليلخ نب دجا نيدلا نسم حرش

 | نامت 568 ةنس قوتملا 6 ,ىذاق ىلودلا نيدلادح وا ىضاقلا حرشو هئاقسو نيثالثو

 نيدلا مح حرشو ليوطلا ردد 0 ىعارلا نيدلا رد 3 0 ةئاؤسو نيدسجو

 0 0 قفولا رع ىد مراف 8 داد_ءألا ةفرعم ق دا راآ قبم- كإلذ ريغ و ىدنرملا

 داشرالا ا باوا هعل 00 هرو هاك ك او ردقل هقلأ َىئ ا تييطلا مامهم 1 كما ا

 5 اص فال علا ىرقملا نب ركل ل ل ليعاعت | نيدلا كر م ةيعفاشلا عورفف

 ريغصلا ىواخلا هيف رمصتخا ةئامافو نيولت وى تح م85 ةهنس دم زن قوآملا فاعلا كا ث:ء

 ىبانبد لايكلا قدح ةمالعلا داش ردنا حرش ن “و ندا قف اح رش هيلع لعو ىيوزعلل

 نيدلا 0 ةمالعلاو ءالضفلا هلأ وادنو ةئاهعسلاو تن هبه د قوتملا. ى قلل ىف ش

 اهفاطلا , هدحرشش اذكو ةئاعامو نينامثو و عسل ماوي ةنس قوتملا ى رح وكلا دم ِء مالا ن 5-2

 ا ةئاعافو نيسجو نينثا /6؟ لا قوتملا ىالقسعءلا رح ن.ىلع نيدجا لضفلاوا نيدلا تاه

 ىعفاشلا ىرداللا حالصلان نب لمح نبدلا ملصم ققحلا لضافلا اضيا حرشو كل

 ىبل طاره ند ما ا 0 هماثلو 20 و 0-3 عمل ةراب/ هب 0 ا

 ( ىقابقلا )



 مه 2 فلالا

 1 هب محتفي فمر انا هلو ع أل 0 - ان ندد 0 0 5 رظاونلا فارصنا |

 | ةثالثو اهماسقاب ىضايرلاو ىعبطلاو ىهلالاو قطنملاىهو ةيراظن ةعيس ةياصا ةرمذع اهنم |

 | ةفيلصت ةئاديمعلل ا مولعلا ةلجس قدرك دو لارمملا ريدتو» قداخ لاو 3 اا هد

 ظ ىضاق سصفىبا نردلا جان عشا هقفلالئاسهىلع 7 رهاوجلا سئافنل رهاملا داشراّرظ-
 ا مث ونيعيس و سجح ما 0 قوت :1 ىلا نك ع باهولاديع - - ىعفاش )| ةارضمقلا

 | ني_سملانب دمحم زعلاىلا جا را 0 ىف -4 ىهناملا ةركذتو دا داشرا ريق

 ا بيطلا ىبالو ةئامسحو نيسشعو ىدحا ه0 قوتملا ىطساولا ىسنالقلا ر رادذ

 ا داش راج 0- 0 اعل و نينا وعسل * 4 90 مدت قوتملاع للك نوبيلغن د ل ند هللا دبع ن دكار :اا دمع

 2 ني اصلا تاياكح ف نيدنر لاداشرا ويت م 00 ىعرفلا 7 جاجتملا هي 0 !| جا دا

 | ةئامسجو نيعستو عي_س هوال ةنم ىقوملا ىزوجلا نب ىلع نب نجلا دبع جرفلاىلا 0
 | ىنوالملا ييفاشلادع نب هللادبع نورصءىبانيال 5 بهذملا ةمصنىف برغملا داثرا 8

 ىلا ءارقفلا و ءاهقفلا ند نيلفغملا دارا ليضع .هلمك لو ةئامسملو نيناكو سد هاك
 | داموا خام ىنا رعشلا دجا نب باهولاد. رءجشلل داع هع ءامالا ةروص طورش

 | هلم 8 نا 9 ندد كح قاككلاو ريمالا عم , اعلا ةيمحىف لوالا نيعسف لعجو ةقرو

 ةموظنم ع ديح ودا ضصااخلا ديفملا داث رافع 4 |يعست ونيع.س و عسل هيلو هنس ناضءروق

 7 |ىعسلاو ىدحا ب٠ 0 قوما ىضاخلا 3 ادب عناب ف ورءملادجا نيباهولا دلع ميل

 بادجانموهو قدما ىذه ل 0 ال عورفلا ىف أ )| ىددملا دا | |

 | ند رااديع نردلا لالخ ةلاسر <« 2 ندد ا ا نيدتهااداشر 3 م رابكلا ةيدبواملا أ

 كسانم ىلا عرض ا كداثلاداثرا م قاطملادام>+ الاط ورم هيف نيد ىطوذلا ركب ىنا نيا

 م07 ةنسدلو ىعفاشلا مالسلادمءنباب فورعملا دع نيد نبدجلا باهشلل ههي] عنتملا |
 نا نيدلل رخف ماقالل د 1 راسم[ تفاعل لإ رالغن لا ذاكرا ا هئافامفو نيعبراو 2 |

 نع ةماعلا د ودل اىف ىداهلا تا م ةثاعسو تس 555 ةنس قوتلا ئزازلا رعت ا

 مرام اىدل وأ مزراوخ ةئاهعيس و نيعيس و نا ااا هسا ةقلاأ ىنازاتةتلار ع نبدوعسم نيدلا

 مسالا ّق لوالا مسقلا ةياكلاو وهلا فارعلىف ةمدقلا ما_سقأ ةثالثو ةهمدقم ىلع هلعج و |

 ١ هوحرشفهاعصاىداىق ال وادتم اهماج افيطل اثم راصف فرااىف ثلاثلاو لعفلاىف ىناثلاو |

 ءالعوئراكلا ىلع نيدلا ءرلع زجشلاو ىتاورسثلا هلباعت هاه هديت مهم 6 ربعو اح وز

 0 هنسوةئاماث ونيرثعو ثالث م0 ةنس هفلا كفاصع فو رعءملا ىباطسلا د2 نب ىلع نيدلا

 ىزب ربتلا ناج ريداب وعدملا دهحو ىزاريشلا ىلع نبدلا فس و ا لواوهو 6 نورشع

 ظافا الا ىلوا هلوا ذاسرإلا مج وت هاععو هازعم زربامت الءا دبا نعا نيد احوز“ اخ صن حرش

 اع فرص ناجح ل ل كلا كل ىيسالا فيسثلا ند د#و هأ ١ ميدقتلاب ةعوضوملا |

 ا كك هل وأ ةئاعافو نا سثعو تارا م ا زاريثب هقيلأت 0 عرفو احوز“ ا_فة.طل



 وهو ةئس قوتملا ىع 3 1 جاددلا 1 هللا ديعىبا و 7 0 مع ىلا فئاطلا

 اياصوح رس ىفنيبلاطلا داشرا و وأ موقت ند ف ناسنالا قاخ ىذلا هللدخلا هلوا سصتخم

 فراوعلا ىفنيدلا باهش مح جيشلااباص و هيف حرشة نس ىفوتملا ىوسربلا دجحان , دش رال ه7 نيدتهملا

 حوصت ن :.د دمت ريع زيشلل رت تك نيبلاطلاداش را ا 3 هنرده ناسنالا اقواخ ىذلاهللد+ل اهلوا |

 هع دابعلا داشرا 2 او 0 زف عتملام ماعت باتاك هيف جرت ىب ورلا

 بهذ ٠ىلع مظعلا نآرقلا ريسفتىف 5: ميركلا باتكلا ايازع ىلا ملسلا لقعلا داشرا ردح

 نينثا هه+ ةنم قوتملا ىداهعلا رك نب دوعسلاىبا انالوم مانالا تفمو مالسالا عسل نامعتلا
 ا هي ا نابعش ف هضي دهعلا ل اط و ص ةروسىلا ةديوسل غاباملو ةئامعسلاو نين امو

 دازو بالا ىلا لبقتساف لولعملا هنباعم ناخ ناهلس ناطلسلا لا هلسراو ةئامعستو نيعيسو |

 2 دك ريسفت جان ىكرللاب اخ رؤم ىثنملا دمت انالوم لاقو افاعضا هتافيرشتو هتفيظوىف

 راطتالا ف هك رشثتلا و .هتيص رشا ريكا ريسفت هحرات ىف لدقف, ةتسدعب 0 هضيب مت

 تيطخ هل لاَ راصف هريبعت فطاو هكيس نسلط راكلاو لودغلا ند لوبقلاب قلتلا عقوو

 ةرنم غلبام ىلا غلس ىضاقلاو ا دعي هاوس دحا ريسفتنا مولغملا هو نيرسفملا

 ١ هاو راها كشالَو هنانتلا ىوعدل ىفانملا ند هيفام عم هب قيقح د قطحاو راتشالاو رابتعالا

 32 اعل هعضاوم ضعب ق تاقيلعتلا نمو اناوزلا اابح َّى علا تاهشلا لاقاك ه لوس علاط

 ناح دلال || مورأ لا نم فلا وعي راوىدحا ١ هم قوتلاىر ءامدقألا ىبوراادجا ميشا

 ١6 2 هش هذاك زب وعدملا دا د2 ن د4 اهحرش د ةلوط ةجامد ريسفتلا اذهلو

 ح رشلا لوا 3 لأ 00 نددو ىدهلاب هلوسرل سرا نم ناجح ةجايدلا لوا 3 !او تدان

 اهةاع ىسدقملا هسوب ند نيدلا ىطر مشل دئظع ةقيلعتاممو 3 هباتكا سعت علطا نم نايس

 اك ار سدقملا لحد نيح كالا ليه س نب دعسا ىل ولالا اهادهاو فصنلا نم بي رقىلا

 ىفملالاقوىضاقلالاق و فاشكلالاق هلوق. لضافلا كلذ مالكو نيتمالعلا مالك لقن هيف هبأد

 2 ةعل لا لوقعلا ا راز اتي هأ ا كلا ١ هديع ىلع لزتا ىذلا هللدحلا هلوا مهنيباعت هك الا مش

 ىف وتلا هداز ىطاع 0 دهم ني نع يشلل بهو) ةيقسلا عدلا لاطباب م وقلا لوصالاىلا

 باطلا لصف لسرلا لسراىذلاهللد#لا هلوا مصتخموهو فلاو نيعبراو عبرا ٠١55 نس

 | ق تع ىلد ىلع ف ورعملا ىمفملا ىلا ةبوسلم صقرلازاو>ىف هلاسر علاطامل هنأ هيف 0 3

 ا بوحوق ناقل هلاك درف لوالا بتاونا هعيرأ ىلع بدرو ما تااو اهلاطبا

 ا اهيراخمو ىوهتلا كلو و عبارلاو نيعددملا ةمدمق اق اعلا 8 ّق ُ ثلاثلاو 0

 | هي دصاقملا ىساىلا دصاقلاداشرا لكَ ىد' و. سمت ويشلا هي[ ماوعلاداشرا قدح ع || "نى. ا

 ا/ةيع ةنس قوتلا ىراوعسلا ىافكالا ئراصتالا كك 3 مهارإ نيد نيدل 006 حل

 هم 8 أ هلصقو ا ىقلخ ىذلا هلل دّحلا هل وا 6 ةئايعبس و نيعمتو عار ىأ |

 ١ ادع نوم هقام 0 0 را اطل هداعدلا كي ا 0 0 اهفان 0 مولعلا عاونا أ

 (اهن)



 م دصقلاق ةزوح ا 00 ةئامعتسو نيثالثو كال ١ ضو 1 قوتملا ىناه ْند 0 1

 ب دجال أ اضيا بطلا ةزود>را /

 مع هه فلالا اح

 ْ 7 تأاظلا ف 5 ةزوحرا © 0-0 276 0 853 هنس وتلا ىرسي دلا دج-ا ند سابع

 نيدلاردب هدلو اهح رشم دا نيليلخ مالكن م اهعج يىبرعلاد2 0 نيدلاىذر 2

 | خا ا ملل م بطلا ّق ةزوح را م هأ مظعلا ظيفلحا كلادحلا هلوا د2 ند ل

 ٌ بالا اهلوا ةئامعي راو نا مع و 0 :57/ دل قاونللا انيس نب هللا دبع نب نوسح نب ىلع

 ىعلاملا دشرنب دج نيد ديلولاىبا حرش اسهنم حورس اهلو هآ ضرع ءرب ةعص افتح

 5 سوقنلا ةاع عملا هللادج- دعباما كلو ةئاتتجحلو نيعستو 0 موينم دنس قود

 |! نان ةئع (يئيظن ةطنطشقلا كيططا ندا نب

 د2 نيدلا نيمال 7 ص ورعااىف ةرو> رأ 0 تل اماماددعو ةلامعرسو ةرشع ىئثا

 هي ضّدارفلا فةزوجرا | - ةئاعم ونيءيس وت ال217 ةنس ىقوتملا ىذؤرعلا ىلحلا ىلعنبا
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 ىو 'بر> نب د احرملاىجال 7 فورا جراخمىف ةزودحرا © 5 تديطلا ةقيفرلا نبال ا لا

 1-5 ا وفعملا ا كا 1| ّق ةزوحر ١ 0 ةئامسجو نينامث و ىدحا 0 قوتملا ىب اطل ا

 ل
 روت_لا ءاخرا 8- اضا هل ا-ه> سثاو ىسهقفالا نيدلا داع نب دجلا نيدلاباهش لا

 ةدسلا لا را تتكىف روكذم وهو ه4 ليلا و تاكدملا فشكى للكلاو

 من ا 0 0 يد نيدلا سوثل هي ةعجلا مون ةباحالا ةعانس نانىف

 | م اظالا 'ةفرعمىلا انلالا داشررا وح ه1 ضع "لع تاقوالا ضعب عفر ئذلا هلل

 ةئاعسو نيرتعو تس <55 هنس قونملا ىدادغيلا 3 هلل ادبع ند توق مشل تاداخت

 | فئنص نم لكو تاتكلاو باسنالاو رابخالا ءاطعو ءارقلاو نينوغللاو ةاحلاراخا ةيف رك ذ

 مدا-ةلاو تاذلاب مدقلا نيب 'قرفلا ىلا ناودالا داشرا ع ناكلتا نبا هكذا دل

 فااونيعبراو عبرا ٠١44 دنس ىقوتملا ى راصنالا ىمينغلا دجا نيدلا باه حيشلل هيأ ناهزلاب |

 لسراو مهدضعل لك شتسا هلأ هيف ركض أ نام نا لبق دوج وما 8-0100 دعياما هلوا رك

 ضئارقلا ف عك تاوصلا ةفرعمىلا تاياالا لوا داشرا قي هلاك يشر ١

 ا نيرسشعو نسج 7 2 دودح ىف قوتملا ىنحلا ىدنراللا 02 نب 0 نيدلا دعت

 أ تاكا ىاوم ع دل كنها كف هلق 5 انا ها هدا 5 2 كك هلا ع م 2 |
 2 ل 3 ب مكر 7 . 2000 9 2 . 5 ا

 هع رادلالضف طوطخ عضو ةفرعمىلا راذلا داشرا + جارسلا ضئارف ةفرعملل جارلا

 ةلاسر ةئاعامو نيس م٠6 ةنس قوتملا ىدحملا ن داب فورعملا بحر نب دج-ا سابعلا ىبال

 م درا ةاككملا دار هاهو ةعاجو باوبا هث الث ىلع هصاخم ةماخو ماسقأ ةثالث ىلع

 ثرازوم- ءاهلاف ىأي عي تااطلاةياده مهفىلابغارئاداشر ,ا يد 4 روك دملاجاراا

 ليبسىلا ىداسهلا هللدخلا هلوا رصتخم ةلبا_:لا عورفىف 6 كلاسملا لضفاىلا كلاسلا

 21 000 ر و 7 مك .. (ىقنناا ىراقلاو عماسسلا داشرا لي هداوا اهفلا هنا .هفلؤم هيفا رك ذ هآ داشرلا

 دارا 1- هه قيدصلا داشرا هع داصلا ا ف ءرك ذا فاي يخل ل دمك ىراكلا



 ه6 ناب ة- 2
 يحس صح صب ب سي عع وتصحما وب كت - دع عادل حن جنها تدل ماج هات سن دعم سعت

 تاوضلا ةيفام اولفعاو باونالا نم | ولما امر نيم دقتملانا هر هأ نييدنلاماخ 0

 اصتعغاذزه نوذيف ليلعتلا و نال ء هماكحا درج اعماح ليهسلا حرس هءاتك ناكاملو

 ْ (لوالا) نتةلج-ى هلعحو رك نا لاعاىلا جاتحال رصنلا محب كل د هس 1 تر 006 أ وزب

 ا 22و ىرك نات وه بك رلا هلا اهناكج اى (ةياثلا) تيكرتلا لبق لكلا ماكحاق

 افرح نيعيراو ةيعيض تغابف نوهقتدلاو نسما هعو رف اع ا فورح ءارقتسا هنأ مك

 | مظعا ةيبرعلا ىف فاؤرمل ةاكقلا تاقبطىف ىطويسلا لاق هصخشم نم باتنكلا كلذ جراف

 عيججيف تدقعا اميملعو لاق :لاوقالاو فالخال ىصحاالو عججاالو باستكلا نيذهنم
 0 0 مظعا حالف نبال ىنةملاناب بديللا نغم حراش ىحولانبا هيلع ضرعاو عساوجلا ا

 ىلعني دج نب دم نيدلا ثطقل رصتخم ه4 ةبعصلاو ساسإللاب ةيترلا عافترا ري ةداف

 | هي كنترا18- ةئاعسو نينامثوتس 85ةنسىف واللا ىنالطسقلاب ربهشلا ىكملا ىزروتلاد

 ةييحع شوقنو ةبىرع روص هيف ىنالا روت_سد هل لاغبو شاقنلا ىنام نادتك منا وه

 نحر اد_عن دع نيد ميدل دلحم -© دال والا دقف حابراب دانكاالا قا 1

 | هلعف نقتا ىذلا هللادتلا هلوا ةئامامتو نيتسو عبرا 453 ةنس ناضمر ىف هفلا ىواملا

 ه4 حارفالا ضايرف حاورالا ضايترا ري ةمئاخو باوبا ةسجخو ةمدقمىلع لقشم وهو
 ىلع ىنعلطا ىذلا هللدجلا هلوا باوبا بج ىلع ةلامر ىتاطسلادح نب نجحرلادبع مشل
 0 نيعن رأ 0 مك ةنس هقلا ها ءراهجا د ةرد

 - مس مج سم ك0 تيت

 5200 دال رع 0

 7 اح اا فول حرسشىف قاحر ا ع ا ا 2 هيق تا : وهو

 جرالا 2- ىزوحلانب جرفلاىج ال م ةلثع وأاى جرالا ع ىاذحلا نائلس ند 4

 ايذلا ىلا 0 ةدشلادعب حيرفلا باتك هيف صخخ ىطويسلا نيدلالالج مج مخلل - ب عرشلا

 | هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ءاعماف ةزوجرا رض ةئامعست 4... ةنسا دودحف اهب ىفوتملا

 مضب ةزوجرالاو ةئاقثثلا ىلع دازام اهفرك ذف اهحرش مث ىطرقلا هللادبع ىبال -إ لسو
 ىلع ايورلا ريمعت ىف ةزوحر رأ 6-1 ضورع ءلااىق نر تلا زل وظاو ِح رلانم ةلاوعفا 5 هلا

 6م
 رجلا ةزوحر 1 -- ىقىر ةاعللا نكمل نب ىلع نساحاىبا مشل 2 ناكل ىقاخ ةيص

 اىعنا ام ىلع هلل د اهل واذن ل قوتلا نيع# ايلاَن مدان ف ورعملا هر 22 ل م 5 ةللاقلاو

 قارعلا متخرلا دبع نب دجنا ةعرزروبا نيدلا لو مامالا دال حس ام حو رش احهلو
 نب دجا نيدلاتاهش ميشلاحرشو نيالا نبا ةزوخرا مهن ىلع نيعملا هاعمو 2 قوتملا

 دوقعلا تاس ىف ةزوحرا 0 ةئامعيسو نيناثو مست ايزل هسا د كمل ك2 دقلا عاهلا

 - ا
 قوتلا ريزولا دم نب ىحن ردظملاز ا ٠ نيدلا نوعل هي ! ططخاق ةزوحرا 22- تراا 1
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 ن 0 نيدلاداع ميكحل هع قورافلا رايدلا ىف ةزوحرا م 8 هةسجسو نيكس "1 2

 تح تحسي



 43 .- فلالا 8-
 0 ا مه تصل مب تتح ع تع هع عطب غ شد : دج هج عمم دبع عل جام راق 1 نتا دمها تا ب وعم ا عدوا حسم حجما

 ْ ا ا نيعب راد 1 رسثنىف ةيوامللا نيعي رمادا وف رثن هاعمو ةئامعيس ونينامت و نامت |

 نيدلا فيس ريمالا نبروصنم 50 و ةيعلا رهاولا ىاوع نيدلاىلو مشلاو ءازحا

 | ها هراونا تاحسب روث ىذلاهليد+لا هلوا ىفاكلا هامسو اج وزم هخرست اضبا ىولعلا هللادبع
 ٌ هأ زيعنلا كل ملا ناىلع 4 ماو هللاد#لا هلوا اريغص اح رش لوقلاب هد سد قص نب نيعمو ا

 نيعبسوعست هاله ةئس قوأملا ىراللا ىدابعلا ىدعسلا دع نيدلا ملصم ةمالعلا حرشو

 | ةيلاخلاناديالاكحورشلا راس هيلا ةيسنلابهنا قحاو اهنابىف اونودام لضفا وهو ةئاهعستو

 | نيعيسو ثالث هال ةنس قاوتملا ئملا 'ىديهلا رسح هيدجلاا نيدلات ايش ظفاطا اقل

 ها رصع لكءاذع نم ةفئاط قفو ىذلا' هللدقلا هلوأ نيبملا مع هعسا جوزمت وهوةئامعيسو |

 | وهو نيدءاعلا جامو نيبااطلا يارب ىملا ىحالا هللادبع نيدحم نيدلارون حرسشو

 ىراقلا ىلعالنم حرشو ها همعث عيج ىلع ةدماخم عيمج ا دل ىف ىمراف حرمش | ب اهلا 0 2 هأ رعت عم هدم هج هلل 1< و هدي 3 2

 عاوتا اعماح اف.طل اح رش فألاو نيعيراو عبرا ١١5 0 قوتملا ىنملا ىورهلا ىملا

 ةلملا مالعا مفار هللدجلا هلوا اضيا جوزمم رخآ حرشو عبتللا قاف هلا هنظاو كاوفلا

 قاوتملا ىنالقدشعلا نع نب لع نيا دجلا نيدلا تاهاش مامالل هكركو ها كردلا

 6 نيدلاجارس ميشلاح رش نمو ةيلاعلا ديئاسالاب هجر ةثاعاقو نيس و نينا مه ةنس |

 ه8 قاءدولانيعب رأ ردح ةئامتامنو عب رأ 4:4 ةننس قوتملا ىفاشلانقلل نإ لك

 هدي ةنس ىوتملا لصوملا ا ناءدو نب هللادسبع نب ىلع نب د يصنونأ ىضاكا

 نيعنر أ نم هدأ 0 يأ ى ورهلانيعبر 1 3 ,طخ نيعلر أ هيف 2 ةثئامسجو نيعست و عبرأ

 نعل لئاس ْضذ ىف اهعج ىثرقلا دج ذيع نس 7 محمل 6 ةيناعلانيعب رأ 0-0 ناك

 | ٠05 ةنس ىقوتملا ىزارلا رع نب دم نيدلا رت ا ا نيدلالوخا 8 نيعبرأ م

 ىضاقلاهصخل مث مالكلا لئاسم نم ةلئسم نيعبرأ ىلع همرو دم هدلول هفلأ ةئاتسو تنس

 | ةئاتسو نينامثو نينثا 389 ةنس ىفوتملا ىومرالاركب. ىبأ نب دوم انثلاوبأ نيدلا جارت
 ىوجلالصاو نب هللارصن نب ىلاس نب دمت هللادبع ىأ ندلا لاح مجشلل و بابللاهامسو
 | نم مسق وهو 4: ىلازغلانيعبرأ 2 ةئامحبسو نيعستو عبس الوا/ ةنس ىفوتملا ىفاشلا

 | هوبتكف ادرفم بتكي نا زاجأدقو ملا ىف هركذ ىأيسو نآرقلا رهاوحب ىملا كلان |
 نب فسو. جادحاى بال تادلحم 47 لاج رلاءامسأ ىف لاحجيرا - القتسم اباتك هولعجو

 كردتسا ةثامسخو نيسجو نام هوم دنس 5 ىعفاشلا جوئتلا ىرهاجلا داقم نب دمي

 ءاضترا ]زه- دعت" ءاضقلاو مكمل ط ورث ىف ءاضنت "را رم- باعيتسالا ىف رك ثملام ىلع هيف |

 | ىفواملا ىوحتلا يدان نب دع نايح أ نيدلارتا شلل هه ءاظلاو داضلا ىف

 ١ ١ ع 5 0 5 3 0 ظ
 ا وحتلاى 6 برعلا ناس ا 3 برضلافاشنرا 1 هامعبس و نيعيراو سوح 09756 هد

 ريس ضع همالباو مالو نيماعلابر هللدجلا هلوا روك ذملا نايح ىبا قردلا ردا ند
 هلم | ١

 )لإ 00(



 نيعبرا د- مهي ةبقلملا ثيداحالاب ةبذهملا نيءبرا لح نعلا بحاص تهتي# رفظملا كللملا |

 نيعيسوتس 51/5 ةنس ىقوالا يع فاشلا ىوونلا نيدلاف سشثنب يح نيدلا م ماشلا ثدحم |

 - باب م م

 ىلا ةدنسم ريغ هيلا ةعوفمم ىلاعت هللا نع نب معبرا ايذنالام ا رو نار هناصس هللا لآ كيلا

 ةئامو دحاو ثءاحف امدح نيرششعو ىدحاب اهف درامت سو هيلع كح هللا لص هللا ل وسر

 ركب ىبا نيدلا لاج- ظفاحلل. هيه ةرايزلاو محا لضف ىف .ةراتخلا نيعبرا ريح ةيهلا ثيدح

 | نيعيرا 0 هئامعيسو ئتسو ثالث 0 1 ىطان رغلا ىدسمنب فسو د

 4 مها ربان, رصن نيعبرارت»>- ىنامركلا حلاصىبا نب ليعام»ا دعسوبا وهو 5[ نذؤملا

 مامالا وهو © ىوونلا نيعبرا يي ةئامعبراو نيعست 44٠ ةنس ىفوالا ظفاطلا ىمدقملا

 مهضعب و عورفلا ىف مهصعتاو نيدلا لوصاىف نيعيرالا 0 ءا_لعلا نمو هيقلاق ةئاعسو

 هلال 0 ام اهاكو بطخللا مهضعب و بادالاىف مهضعل و دهزلاىق مهدعإ و داهحلاىف

 لكو كلذ عرج ىلع ا ائثدح نوعبرا ىهو هلك اذه نه مها نيعبرا عج تبياردقو

 وهو هيلع مالسالا رادمناب العلا ودقو نيدلا دعاوق نم ةيظع ةدعاق اهنم ثيدح

 ىراتخلا 3 | يرظعم نميعك ٠ وكنا 4 8 مزرلاو كالذ رو 3 ةلثوا مالسالا فص

 نيملاعلابر هئادلا هلوا ىهتنا اهظافلا ىنَح طيض قى باياهعمامت كام ةفودحم مدمو

 حرام هح ورش 0 هاذت>و هد رشد العلا ىدعادقو 5 نيضرالاو تاوعلا مويق

 قوتلا لبطلا ىدادعيلا بح راب فوزعملا دنا نب نورلادبع نيدلا نيز ظفاننكلا ماقالا
 حرش مكمل و مولعلا عماج هام ريبك حرش وهو ةئامعيسو نيعستو سج الو ةئس

 |موجءالعلا عجدقو لاق ها نيدلا انل لكا ىذلا هللدحلا هلوا ماكلا عماوج نه اثدحنيعبرا

 تاهشلا ىف عاضقلاو زاحنالا ىف ا ناك ةعماملا معو هيلع ىلاعت هللا ىلص يذلا تالك نم

 ا اعلع نيدلا رادمنا لاش ةيلكلا تيدا ىإ عم اساحم حالصلانب ورعوا فاما ىلماو

 ا نرثعو ةعسل ىلع ازد هسا لعشاو ةعماجلا ةريجولا تايلككلا نم اها_ئعموف ناكامو

 نيعبراب هاع+و اندح نيعبراو نينثا مات املع دازو ثيداح الاهذه دخا ىوونلا نامن اثدح

 ند ناكيلس د نيدلا م حرشو ىحا اهعماح هب ةكربي اع ىلاعتو هنا_س هللا عفن و ترهتشاو

 0 افلا ىلع نبر 0 نيدل اا جانو قا .سو هرشعالا ٠ ةعَس قولا ىلب نا قوطلا ىوقلاديع

 كا ا دوج نب 0س 9 فسوب نيدلالاجو ةثامعسو نيثالثو ىدحا 07 غأ ةلس قودلا

 جرذ نت 0 نسا. علا ىلا مامالا ميسا و ةئاع مامثو عر 31 /+؟ع 3 قوتملا ئر زيربتلا لصألا

 هنع عرف ىعفاشلا ىسييبلبلا ع ا ةثايسو نيعست و عسل 199 ةهئس قاوتملا ليبشألا

 مههاربا نيدلا ناهرب و نيعملا ضيف هامسو ةئاهامثو نيسخو سجخ مهد ةنم رخآلا عيريف

 د2 نيدجا باهشلاو ةثافامثو نيسخ وىدحا مه١ ةنس ىقوتملاىندملا نطلا ىدن+ل دج ا نبا

 ىذلا هللدحلا هلواسع نيدشزسمل ايداه هامسو اجزم اهحرشش ىتورزاكلا ىزاريشلا ركبىبانبا

 | مغ ةنس ىقوتملا ىطلملا د# نب احيرس نيدلانيز مشلا ها قطنبال نم ثيدح حاحتب معك
 11777001 01 1 5 7 ا 1 ب ا ا ل مس سمع ع مس

 (نامث )



 ذب 35 | فلالا

 نا هلاقاط اظغوو ابداو 0 اثادح ا 1 كيش لال عجرب 10 را

 نيثالثو عيب ال داس ىفواملا ثيردلا ديعس نيد هللادبع ونا نيدلا لاج- هعنتو قاومعلا

 مراكملاىبا نيد#نب هاربا نيدلاناهرب مامالازعشلا وه هه: ىسواطلانيعب را ضح ةئاقتسو

 هللا ىلع نيلبقملل ةماقت_ىالا حرش هام الصف نيعبراىلع لقشم وهو ةنس ىقوتملا ئيوزقلا

 ةماقتسالاب هديع ما ىذلا سعآلا مالا هللد#لا هلوا ةماقالا رادىلعو ىلاعتو هناح“

 ىعفاشلاقشمدلا نسالا نيىلع ىساقلاونا ظفاطلا وهرك اسع نبال 5 لاوطلا نيعبرا قينح

 اندح نيعبرا هيف عج ها ملنعلا هللدجلا هلوا ةئامسو نيعبسو ىدحا هالا ةنس ىقوتللا

 طسودلم ىف وهو مةسلاو ةععلانيبو هتاعص لئاضف نع 2 هنود ىلع لدنامم لاوطلا نم

 لاق ةئامو نينامثو ىدحا ١8١ ةنس ىفوتملا ىزورملا 7 كرابملا ني هللادبع نيعبرا ريم

 نيدلا باه 2 4 ةيلدعلا نيعب را ع+ هيف فنص هتلعنم لواوه ىوونلا مامالا

 قلعتام هديلاساب عج ةئامعستو نيعبسو ثالث 91 ةنس ىفوتملا ىكملا ىقيهلا رجح نب دجا |

 لال_حلاىذ كلملاثالام هللد#ا هلوا ناخ ناعلس ناطل_سلاىلا اها دهاو لداعلاو لدعااب

 تايراشع نيعبرا ر»- ىنايللا رساب نب ركب ىبا ظفاحال + ” ةيولعلا نيعبرا لح مارك الاو

 ةئايعست ونيتس ةهك٠ ةنم ىفوالا يفاشلاىدنشقلقلا ميها ربا نيدلا لاج ىضاقلل - 0

 هلو ن-_سملا ةجرد غلب ملناو هتايورم ىلاوع نع هج 0 | نيملاعلا بر هلل دحلا هلوا.

 ىتوعاسإلا فيطالا دبع نب هاربا ناهربلا اهعج اضيا هتايورم ىلاوعنه ىرخا نوءبرا

 ىنوتملا ىناتسرهشلا لضفلا نيد هللادبعوبا مامالا وه م26 ىوارغلا نيعبرا 1

 ىلاعت هللاىذر نافع ن.ناثع لئاضفىف نيعبرا لقط ةئامسجو نيعبراو نامث 058 ةنس

 نوعبرالاهلو ةنس ىفوتملا كالا ني وزقلا فسوب نب ليعاعما ريثنا ىبانيدلا ىضرمامالل هر هنع

 مساسقلاىبا اظفاعلل همت ساعلا لئاضفىف نيعبرا ل- هلع 0 هللا ىد رىلع لئاضنىف |

 ل هللادبعل 2 ةعيرالا ةمتالا لئاضفيىف نيعبرا ا*- ىمهسلا فسوب نب ةزج

 نب مركلادبع مساقلاوبامامالا وه 6: ىريشقلا نيعبرا ه7: رفعج هرق نيعب را ييتح

 6 ىورزاكلا نيعيرا 8 ةئامعبراو نيتسو سخ 56 ةنس ىقو:لاىرواسيإلا ةذزا وه

 ىلع نيدجا ل_ضفلاىبا مالسالا محل 2 ةنءابثملا نيعيرا *- نيدلا فيقع مامالا وهو

 نيدلا نع ىضاقلل هصخم و ةئاماقو نيسجيو نينثا 689 ةنس قوثملا قالقسعلا رع نأ

 941١ ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركبىبانب نجراادبع نيدلال الحج انضيبا اهعجو ةعاج ا

 1 مسا نيدم نيعيرا 0 انفادا ىسدوم نيد 0 ةهئامعستو ةرمثع ىدحا

 ىلع نب مههارإا نيد نيسعبرا زا

 نب دو# نب دو ظفا_1لا 6 0 عل لا مكفلا 1 دا دج نب 0 يا 6 ىبرغملا

 نبد د2 هه نيدلاوى -_- نيعل 0 0 3 لا تا اهح رش ىتارسقالا نيدلا لاج ا

 نم 0 | طرشو لد ا راعسلاو 6 659 همن هم ركملا كم اهعج قى ع ن ىلع



 نيعيرانم نيعبرا رادف ةباععلا ند نيعب رانع اهلعجناب ةبارغلا هه ىتام ىلع دازو هئنسب

 هيعانام هيلا عجاذا ثيدح لك اياب نيعراق جرت ةرتعا اذا ار نيعبراىف نيعبرال

 دَجَح نب هللا دبع نيدلا فرس هعبتو هآ نيالا ىوقلا رهاقلا رداقلا هللدحلا هلوا اباتك راص

 | مداقلاونا ظفاخلاو ةيئادلبلا نيعب را عحيف ةئامعيسو نيعيرأو مست /49 ةنس قولا فاوأا

 نبدحنبدجا سابعلاوا رهشلاو و اهاك سابعلا لئاضفق هن 5 اضيا ىيهسلا فسوب نب ةزج

 اظفاملاوه عك 5 مثلا نيعب را يح هي نياعتساو تس 59:5 ةنَس 0 ىلحلا ىرهاظلا

 س قوتملا ىناهفصالا للضفلا نب مماقلاهللاديعوبا

 ّق 1 نانا دلال تكتل نا

 اولا 000 3 0 ئدلا 0 م

 | 762:3 ولا ىوشسلا <

 ١ نيعملا ءاملا داعم ف.طالا د2 .نب لل هلع ٌّس - كيا

 | اهعح هسا قاودلا سوطلا ن سحاب 5 20 صح |

 ا

 | كانا وه د نعي را قف ةئاقلثو نئالثو نه معم ةنس وتلا ىدادغلا |

 2 5 5 |١ 0 35 نياصلاو ءارقفلا كا ْق

 | نيعبرا رفح هئا توا يعلو مي نس واللا ىىفاثلا د نيد نسال |

 قازاتفالا رعنب دوعسم د ذل دعس نيعبرا خم رداقلادبع 50 ع ىواهرلا |

 نيدلا لالح وه 2 ص 0 نيعب را 1 ةئاهعبتاو نيعسلاو 5 2ع 7 م 09و

 تاتيعبرا 2 ليا يعل او ةهرمنع م حاةأؤأ 3 ل قطو هيلا 0 ند نوح رأ لادمع

 ا عبارلاو كالام ةياورنمد كلاثلاَو 0 ق 0 د لم اإ|| مقر : 0 نااثلا و داحبلا اءاضفى اهدحا

 ل نب هللا دع ليعا كاإ ىلا هه 1 مارا | حس نيعبرأ م ةئابخلا

 عل را 0 ةئامعي راو نئيناعو ىدحا ل١1 د قود ا

 ا و نليعيسو تكيس ت0 0 قاودملا ىلا نحلا ىداعلا

 |[ كاع هللادجا هلوأ ةماطملاو حازملانم مال_بلاو ةالصلا هيلع هنع ردصد أم هيف

 قانطلا ىلع نب دنع نيد حوتفلا ىبال هيه ةياطلا نيعبرا رزفح هلالح بانج قيلي'|

 أ ا نيعبرا هالعأ هنأ هيف 8 هام و ني ادمن و سجل هوو ل قفاوعلا قادها ا

 دار را واوا حكخو همي رت ر ك5 لف هناععلا نم دحا و نعتيدح لك اش نيعبر ى 00 هناع وع»* نم

 هاش دا سم 5 تاىلك عبماو هن نع حرشو كاوفلان م هع لع لعشاام صعل تب لوى لك تيقع

 | و ك1 ه1 ايفا وكس اع هدا ل رافال نيراشلا داما نر نسر“
 1 23_06 أخ هلل هلوا نيقيلا َّك 552 اشراىف نيعيرالا

 ( نسحا)



 ا مه فاالا -

 ةئامكراونيسجو نامث 408 ةنس ىفوتملا سفاشلا ىلع نيسملانب دج انيدلا سئ مامالاوهو
 نيعبرا مح علا هقح ءافك هللا هلوا انب نيعب را ىلع تترع ثيدح ةئامللع لئشم وهو

 دج ني د 0 دج-ا ود - ىيلاملا ديعس ىبا نيعبرا ري ةعافر نبديز <[ ريخلا ىبا

 ن دجا وه 6 ىنارهملا د.ه-ىبا نيعبرا قثشح ةئامعاراو ةرسشع ىنثا 5١٠ ةنس ىونملا

 5152: قولا ىسلا ني ند# هع | ند لا دبع ىنا نيعب رات قي»- ىرصملا ميهاوا

 : 449 ةنس ىفوالا ه3 ىرواسيالا واصلا نامعىبا نيعبرا رح ةئامعراو ةرمثع ىتثا

 ىنواللا ىلص وملا ناعرد نيىلع نيدمم ه7 سصنىلا نيعبر + ةئامعبراو نيعبراو عست

 هللاديعن: دج .اوهو كل نيعيرا يم ةئامكراو نيعستو عبرا 595 ةاس

 ثيدحا نسحا هآاعم هه | هدازر ىحت وأ نيعبرا 2 ي- هئامعيراو نيثالث ٠+5 ةنس قولا

 ىنعلا دولا نب د وهو ه4 حابصلاو املا راكذاىف لاطبلا نبا نيعبرا رح قبسدقو |

 نب د# نيدلا سم يشلاوه ه6 ىرز+لان ا نيعبرا رقت ةئاقس ونيثالث ٠+ دنس ىفوتملا

 زجواوحدفاو حدا وهام هيف راتخا ةئامئامثو نيثالثوثالث مجم ةنس ىفوتملا ىرزجلا دمع
 ةيلدعلا ىف ىناي_ف ىكملاماو ةناستملا ىف وهف ىنالقسعلا اما 26 رعح نا نيعبرا لح

 1 ثردح لك هناع وع هيف عج ىشمدلا د2 نذلا 2 7 نواوطنإا نيعبرا م

 | هلل دجلا هلوا معلا نم اباب نيعبرا ىف اباعص نيعب رانع فينصتلاب ةدرفم اثدح نيعب راند

 0 وا ىسدقلا ءايضال نآرقلا لئاضن باتكنم اهاقتنا رخا ايدح نيعبراهلو ملا فيطللا

 ركاسع نب ىلع مساقلاو | ظفاملا وه ه2: ركاسعنا نيعبرا ريثمح ها ىصخحتال ىتلا همعن ىلع

 لاوطلا نوءبرالا امنه :تايعبرا عج ةثامدجو نيعبسو ىدحا هال هنس ىفوالا قثمدلا

 ةيئادللا نوعبرالاو داهلا ةعاقا ىف دامت+الا ىف نوعنرالاو لاوعلا لادنالاف نوعبرالاو

 426 ةكن قوما ناهد نب دجا نب .دلا 0 م اك ابل اكنبا نيعبرا يح اهنم 1

 3 هلا رق نس و هانفإ ب :>ام رك :حاو م سو تائيعبرا تر 00 4 ء|معستاو نيعبرا

 ه 0 نا نيب رارتت- نور دع اهذعبو نوثالث اهضعبلب ائدح نوعبرا اهنه لك
 ىضاقلا ه4 ىعلاملان :,حن مداربا نيمدرا + :ريحلا ني هاربا نيدجا نيد# هللاديهوبا

 0 00 يرد نب دجسا نيعيرا قط ةثابعبضو نيثارلثو ميرا 50
 رجلا | هركذ © ىزرحابلانيعبيرا رح نيثامو نيثالثو عبرا 54 دنس ىوتملا

 1 و نيتس 91١ ةنس ىفواملاىمورلا ىلع ربي نيدهحت مشلاوه 6# ىاكربلا نيعب را رقم

 ةئاقسو ىدحا 161١ ةنس اهالما ىزيربتلا ليعاش رمعملا ىلإ ع نيدلاردب نيعب را

 ىلسلا دمت نب دجلا رهاطىبا ةعانصلا ف مدقتملاو ةعاجلا زجشل هن ةينادلبلا نيعبرا قمح

 اش نيعي رانع امدح نيعبرا يق 6 ةتامسجو نيعيسو تل ا كش قوتملا قاهفصالا

 مالا ث دم ماهالا ميشلان ةيلاع ةمار اف رهظاو ةعماو ةلح رنع اع نايا ةئادم نيعب راى

 ىدتقا ةامسجو نيميس و ىدحا هالآ 9 ىفوتملاا قدمدلا رك اسع نب نسح ني ىلع مساقلاوبا



 -- باب م ماجا

 ىدادغبلا نارع نب قاحماو ةئام_سجو نيرششعو عست ه؟9 ةنس ىقواملا ىملدنالا

 قوتاملا ىروصلا نباب فورعملا ىلع ل_ضفلا ىلا نبا روصنم وبا نيدلا دي-درو بيبطلا
 نومدقتملا هيلع علطي مام درواو اهركذ ىف ىصقتسا ةئاقحو نيثالثو ع_ست 089 ةنس

 ٠ 5450 هس قوتلا قلاملا راطبا نبا. ف ورغملا_دجلانب هللادبع رمشلا# مظعملا كاهل

 2 م عججا راصق ةدرفملا هب ودالا عما ىهسملا هباتك ق عيمجلا هع ةئاوسو نيعبراو

 ةيق ىقايسو تادرفملا ظفل لكلا لع قلطي اذكو راطس نبا تادرفم هل لاو ىنعملا اذهىف
 قي. -و ىوونلا راكح ذا رصتخم وهو ه4[ راكذالا راكذا يظن عسبال اهف مالكلا | (راكذالاراكذا )هلوق

 ه4 ةالصلا راكذا زهه- ىعملا بطقلل محا ةيعداف قي 4 ةرمعلاو يح راكذا زو ||| ىوانملا ىحي فرشال

 نيا ه59ةنس 00 اللا ىئزراوخلا ىلاقءلا مساقلاىباز, دمت لضفلاىبا حئاشملا نيزل 8

 لالذا 5- ءاملا ىف ىنأي راربالا ةيلحن ىمدملا تيَإ ىوونلا راكذا ريح ةئامسجو نيتسو
 ناع الرام ةنسا قودملا ى 1 دهم نب احرمس نيدلا نيزل سودملال دلما سوكلا

 معد. ةنس ىقوتملا ىبارافلا دمت رمصنىبال - هيأ ةاضافلا ةشسدملا ءارا زؤتح ةئامعبسو نينامثو

 هيي راربالاتارامتخاو رايخالا تادارا رم ا هركدةئاقلث ونيثالثو عسن

 جارسلانيدمم نبدلا سث ميشلا فلات جاادمعت ىفاوي ادج هللدجلا هلوا ةظعوملاف رصتخم

 ةدهتملا ةديصقلا شرف وهو ه8 بهاولا ةدافاو بلاطلا ةدارا ٌظْتح ىطساولا ىنيهمتلا
5 

 ةهئامسجو نيعيراوىدحا ه١51ةئس ؤوتملا ىرقملا ده نب ىلع ن هللا دبع طاطا طتلتاا رك اق

 » هريغو نيد تر را ِ

 لاق مس تاوةنلغ ل !اعت هللا ىلص هللا ل وس رنا هع وتتم تاباورب 10 0 ”كيردطل|اما

 ءا_لعلاو ءاهقفأ | ةرهزقف ةمايقلا مون ىلاعت هللا هدعل اهنيدرماىف اذ د> نيعب را تما ىلع ظفح نم

 ىصخ الامسانلا اذهىف العلا فئصدقو هقرط ةلراكن او فريعضص ثيدح هناىلع اوقفناو

 كدا د اع دعع | نم مو اهديراو اهعجلو اهنيلأتف مهدصاقم تفلت>او تافنصملا نم

 قلعت امىلع مصتقا نممهنمو ماكحالاثيداحا ركذ دصقنم ,هنهو تافصلا تابئاو ديحوتلا

 1 وهدم حام حارخا دصق نم مىهنمو قئاكرلاو ظءاوملا ثيدح راتخ>ا نم منهو تادابعلاب

 هعمال رهظو هنثم لاطام جي رحت بحا نم ىهنمو هدانسا العام دصق نم ىهنمو نعطلانه

 ثال درون-و نيعبرالا باتكب هباتك مهم دحاو لك ىمسو كالذ ريغلا ةهتسد هععدل نيد

 هي[ نيعبرالا ظفل ىف نيعبرا زو هيلا فاضملا فورح رادتعاب هانبأروا هريخ ايلا لصوام

 ةكاكم و نادل 1925 هم قرودلا نعل لاطبلاب فورعملا دج نيدمت نيدلا سعث مامالا نهنشلل

 نيتس م0٠ ةنس ةمركملا ةكم ىفوتملا نيسان, د وه ه7 ىرجالا ركبىبا نيعبرا كح

 أ ركبىا نيعيرآ 22 مدلل 1 7 ىذابالكلا ركبىا نيبرار#- ةئامعبراو نيتسو

 الخالا ىف قيعبلا ر 0 ١., نيعبرا 1 هللادبع نب دمت مامالا مئلاوه م قزوحلا 35 .ش

 ا



 ١ ع تنلالا 1-0

 3 داروالاو ا ا ِ
 ا اا د

 هيعرصتلا دما ةئليم هيدايمو ايل ا رةتاقواوامح ا 0 وامكحكاوخ نانو

 كءاوفلا ذك ل عتاب لاتيل رواد هحواا ىلع داروالاو ة ل4 عددا تل ف رم هيد ضرغلاو

 لا هدادعة <[ ةلعب ثيدحلا اع عورف نم هلعحو ةداعسلا حاتفم ىف 00 كد وب ا و ةيندلا

 اذه بيترتىلع هربخىلا لصوام كلدروهانا اهوادج ةريثك هيف ةفلؤملا تكلا وأ تب تاما

 ممئك] ةرهعلا و محا ةيعدا 1 د رفاسسملا راكذاب جاهتبالا خدع الاجا تاتككلا

 1 0 5 يلح كاك 00 2 31 راكذالا راكذا اج م دونما 0 00

 مع اه-ورشو ا كرات دار وا 5- - عك نيدلا 1 ميلا دا روا] ب ا ةراضلا
 ا

 م علا, راو

 رطفااديع ةليل ىف هفلا ءاودلا فصو رسصتع وهو ىئاطسلا دك نن نج رادع ميشا

 ا فعلا نادل هلو | نوعاطلا ىف اهلك تاو منا 0 ىلع بد رو هنا مامتو نعت 0 و ناع 10

 ىباد «ل ىف ةيعمرا ةلدالا تت تلا ا نضع عو رفلاىف ا لدا ضي د
 تنال

 ند !|تاهش ع وأ 0 ناكرلا و نايعلا ةلد |١ اخ ى اعلا 1 ةمنب د ءانذل د هد ا

 هه 0 تاودازع م ةئاوسو نيثالثو نينلا 0 قودملا دار ى رشا 6 نبرع

 مننا هقيقك م ىنأيسو

 00 1 كالو راودالالع 3

 3 راخا لاوح الأ لذ دم نَع رو ل رعلا ىف ثحإو هد رد 0 ن رشثشعو 5 ىلع 5 هكا

 راودالا رع نن- 0 رك ذيل هناعم موهتلا لع عورف نم اذه لاقو روكو رود لكف
 و ا ةهيس اا ونملا رجلا 1 /| ١-0 نب ةعح سشعدىلا 2 هع 0 1

 هد فر عملا ندر 0 نس 0 مثلا - ع ار سمسا 9 قر !.ارعىف ر راو دال 0
- 

 مدت هع ةاولا هي .عدالاب 3 كا | 5 ,ودالا
0 

 ىوذ تولق ىلع ضافأ ى و -- نتايلآلا ذات لق زغ ةضافأ ءذل الل ع كل

 ا مخلل 2 ةيباقلا ةيودالا 6-0 --7 ةيفاكلا ةيعدالا ىف هيفانثلا ةيودالا م

 7 ةدرفملا هب ودالا ع هناك راو قدس كو 0 3 1 0 قولا انيسن ىلع ىبا

 نب فيطال ادنع نبدلا قةومون ووعحس ناو 0 رقاون 0 را 1 20 5 لو ا طالا ند 2 اهعج

 اياتك فنصمم اهعجلام سصتخا ةئاعسو نيرعتعو عمل دا قكوتملا ك0 فددوب

 زءل 2 تبع ند ةيمأ تاصلاوباو دا بدن رب ىلع اهذزاص س دئولا ند ٠ لضفلا وا. 2 و 0
 بلا ل

 ا |[ مح ا 0 و ايهط 5 امهحبحصتس ةروهثملاداروالاو ةروثاملاةيعدالان 3 ثمن ل وذ و

 ا م57 هرم“ و 83 كم ءدا © م د عيسلاد داروا# ي0- 7 1 حملا دارك 6

 ١ اهلوا ةيلارك و نئايعسل و ننامو نا وهم ةنس قوتملا ىكملادغ نيدلا بطق ا-هعج

 | - ةبرحلا ةيودالا ىف ةيكتملا ةيءدالا 12- ريبكلا هك هنم اهاقتنا ها كو هللدلا

 ا 2 3 نيئسو را مهح الطصا ّق قالطي رودلاو لاقو ةههلا رع عورف نم ا

 ٌ 2 و نيعست و عسسل تاجا 2 اهضاقل بلح اهفلا اكس ولا نيدلا رونل ار
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 م تاب 2 ايد 3,

 ىسمويلطبلا كيس ما نءاب فورعملا دم نب هللا دبع ن2 ىنا امد ةرإا لضافلا 0 رصدت 22 6 ورش

 ىلود هيلدا هلوا ادح ديفم حرش وهو ةئامعكراو نيسشعو ىدح) 55١١ دس فرودلا

 لجو مهتارمو ةيتكلا فانصاركذو ةبطخلا ريدسفت هضرغنا هيفركذ ملا همهلمو ناببلا
 مس دقو هناا حرشو هطلغ ىلع هيبئتلاو ا ىلع مالكل امنت مهتعانص ىف هيلا نوحام ام ْ

 انط 0 دنأ تلاسلار الدلا لع هيشتلا ف ىاذل) و ةيطتلا حرش ىف لوالا .ءازا .ةثالث قلع
 0 ل و7 و م ع 01 و لآ اك 3 ب مه جم رصخم ل سس 2 قاتل[ كذا دل ٍه تاضتفالا ىاوم

 دمحنب نسح ىلعىباو ىوارهزلاد# نب ناهلسو ةئامعبراو نيتسو سب 6+5 ةنس ىفوتملا |
 0 قوتملا ىادخلا دوادنب دجأو ا راع سم و ثتس 60 1 قولا ىس مويلطي لل |

 ةئاغلث و نيسجس م٠6 0 قوتملا ىاراقلا 2 9 نب . قاحح“او ةثامسج ونيعستو 5 هقبرا

 عدس 1-3 قرودللا ىجاحزلا قاحما ان نحر لاديع م هتبطخ مصعب حرشو

 هنابا حرش ىضعبو ةئامسج .- ةنس ىقوتملا ىولا رخافنب كرابمو ةئاقلثو نيثالثو |

 همي تتاكلا بذأ 15- ةئاثلثو نيعبراو نامث "م: ةنس ىفوتملا ىحر زاخلا دهن ب دج اك

 ةئاعلت و نيرثعو ناع 001 كس :فوتملا ىراب الان مساعلا نب دع ركب ىلإ بيدالا مامالل

 هللا دبع ىناو ةئاقلث و نيثالث دو نام مسامع را 0 قاوم كا ىروخلا لف اهلا دج نب دجأ رفعجىلاو

 نسحلان بد ديردنباو ةثاعلثو نيثالثو سب معو ةنس ىفواملا بتاكلا ىلوصلا يحينيدمت |
 ىدفصلا كببانب ليلخ نيدلا 0 0 نير شع او ىدحا 0 ةتبن٠ وتلا” ىوغللا
 عاجل ىب دال ع فاعلا و ضارملا بدا صح هتامعسوا نيعدسلاو عبرا 0و6 5302 قود

 هه ىفتسااو قفملا بذا 00 و را و سج هنو هس اذوح و مناك ىئاطسنلا
 ىفاتدلا ىرورروهسلا حالصلانباب فورعملا نع راد 0-0 0ك ناعع و را نب , نيذلاَقن ميلا ١

 مساهل ونا 0 اضيا هيف فنصو عفان رصتخ وهو 0 نيعي راو ثالث "618 هند ىفوتملا

 ندالا وع ةئاقلتو نيناثو تس م85 ةنسإ ىواملا ىفاشلا ىزيسصلان بسلا نندحا ولاديع

 0 0 هللا عر رادع لأ وعلا ليعاع#! نبدأ هللادمعىبا اهفاخا مامالل] ع كتبنا ق درفملا

 هقيناصت نم وهو رار ا محلاب ليلخلا نيد ندجا هنع ئور نعام ني_سجو تن 563

 يس قولا ىطويسلا ركب فانت نود راادبع نيدلا لالج 6 هاقينمو 0-1 هلاك ةدوحجوملا

 فورعملا نيسحلا نب دو محلا يال م ميدنلا كد 1 ةقايعس و :ةردعا ىدحا ها

 دم نب دج سابعلاىبال ه7 سفنلا بدأ ريح :*ه٠ةن_. دودح ىف ىفوتملا جاشنب |
 1| ددتمل هدنص نامو نيناعو تس 0/85 ةنس قوتملا بببطلا ىنحّرشلا نا ومن با |

 نمركلادبع دعسيبا مامالل تير بسملا لامعتسا ف بدالا 1 سي[ ءارزول ١ نذأ قدح

 هكي] ءاارتالا ناسلل كاردالا رمح ةئامسبونيتسو نيا ه5 دنس ىفوتملا ظفاللا ىتاععسلا دم ١
 نيعبراو سخ 46 ةنس ىقوتملا ىوكلا ىسللدنالا فسوب نيد نايحىبأ نيدلاريثا شلل ظ

 ا عم س
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 ان 4 فاالا زي

 0 ىبأ ”ءاماللو هلمكيملو عايل و ةرعدع 0 اناا 0 قو 7 قرانا ا هلأ نب دجنا

 ةئام ىلع بتر نينامو نيتسو ىدحا 5١ هنس ىفوالا ؤنألا فاضخلا ورعنب دجا

 لوقا وقلت كلكلاو تدلطلا تالا كال فاك عماج باتك وهو ابان نيريثعو

 | ىقوتلا صا_صخلا ىلع نيدج-ا ركبوبا مامالا منه لو_صالاو عورفلا ةعا لوف هةحرخ

 نينثا +7 ةنس ىقوتملا ىناودنهلا هللادبع نيد رفعجوا مامالاو ةئاقلثو نيعيس مال٠ هنن

 ةئامعب راو نيثالث ونامت 8*5 ةنسىفوالاىرودقلا دمت نيدج-انيساوامامالا وَةْئاعلُث و نيتسو

 | مامالاو ةئامعيراو نيتسو., ىدحا 43١ ةنس ىفوتملا ىدغسلا نيسملا نبىلع مالسالا حشو
 ماهالاو ةثامعبراو نينامو تزأت #48 ندا قوتملا ىقح سلا نجا نن د2 هيدا
 مامالاو ةئامعبراو نيسبنو تس 405 ةنس ىفوتملا ىتاولإلا دج-ا نب زيزعلا دع ةمالا سعت

 تس 0 ةنس البنق ىفوثملا ديهشلا ماسملاب فورعملا هزام نب زب زعلادبع نيرع ةممالا ناهرب

 دروا هنا هلواىف ركذ حورشلا نيبن» مويلا لوادلا روهثملاوهو ةئاه_-سجو نيثالثو

 هوحنو لوقلاب مهني نيعملو رظانلا هيلا جا_تعام باتكلا لئاسمنم ةلئسم لك تقع

 ةئايفعت او نينامو ثالث 468 ةبدلس قوتملا هداز هاو فو ركلادكت ركدولا اند

 هو؟ ةنس ىفوالا ناعضاق فورعملا ىدنج زوالا روصنم نب نسا نيدلار# مامالاو

 ه4 ىفاشلا بهذمىلع ىضاقلا بدا رقي- ىدنخلا مامالاو ةئامسجو نيعستو نينثا

 ةئالثاو نيدسو سه +6 ةتم وتلا" ئئاشلا :لافتلا لع نيد ركبوا مامالا ديف كف د

 ثلثو نيثالثو سج خم ةنس ىقوأملا ىربطلا صاقلا ناب فورعملا دج-ا نب دجا سابعلاوباو

 هءاتكو ةئاثلثو نيرمثعو نام 894 ةنس ىفوالا ىرططصالا دجانب نسح ديعسوباو ةّئاه

 ىفوتلا دادملا نباب فورعملا دج-ا نيدحت ركبوناو هلثم دحال سيئا ةيعفا_ثلانيب روهشم

 عبرا 575 ةنس ىقواملا ىوغللا مالس نب مساقلا ديبعوباو ةئاعضو نيمرراو س+ "2687

 دم ,صاعوباو سلا كذ ءارلاب لترا دن دج انيىلع نسا واو نيثاهمو نيرسثعو

 ىبانب دعسىبا هزيلتلو ةئامعبراو نيسجو نامث 16م ةنس ىفوالا ىورهلا ىدابعلادجانا

 ىلاعملاىبإ باتك اضياهيف ةفلؤلا بتكلان هو هيفدفلاامح رمش ىورهلا فسويىبا نبد#دجا

 هللادبعنب مهاربا قاح#اىباو ةئاسجلو نيسج هو. ةنس ىنوثملاريصم ىطاق عيجنب لحي

 نايركز ىضاقلاو ةئاقسو نيعبراو نينثا 550 ةنس ىفوالا ىولا مدلا ىبانباب فورعملا

 نب نجراادبع نيدلا لالجو ةئابعسأو ةرع 4٠١ ةنس ىفواملا ىرصملا ىراصنالا دمت

 دحىبا ىضاقلاو تاوا ةمثع لع بترمهوهو ىرقلا بدلا ىدرو نطوكللا 0

 حرش ىف ةيضقالا با:5ىف روك دملا ىعفاثلا ىرصيلا دادحلاب فورعءملا دجانب نسا

 ىبال ه4 بتاكلا بدأ ٌر- ىزاريشلا قاحسا وا هركذ ريثك لضفىلع لدهباتكو ىعفارلا
 الب ةيطخوه ليق نيثتامو نيعبس ؟”٠/1 ىفواملاىوتتلا ةبيتقنباب فورعملا رسم نب هللادبع دمت

 هلو عا هدنا_2 عيمج هلي ادج- دعباما هلوا ”ئ 5 لكنم ىوح دقدنأ عم هتبطخ لوطا تاكل
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 الا لذ كسلا اينانل !ىتدأتو هك لا ان ايه راتغاباماف ,قالطالا ىلع تانكرماّوء
 ةدافالا كلت ةيفيكح را_تءاما و ىناعملا معف ىنعملا لصال ةرياغم ناعمل اهتدافا راتعاب اماو

 نداقأو امهتكأ لداد ناسلاو ىتاعملا ى عل ليذ عيدبلا دعو نايبلا هذ حوضولا ب :اسعىف

 اماو ىاوقلا لعف اهرخاوا ثيحنهوا ض ورع !| رعف ابنزو ثيحن را ةنوزوملا | تاكرملا

 ىمسملا معلا موظنملاب صتخوا طمللا لف ةباتكلا شوقن قلعت نااما اهف ثحلاف عوذملا

 .ةللالاق مجيراوتلا هنهو تارضاحلا لعف ؛ىثب صتالوا ءاشذالا اعف رثنلابوا رهثلا ضر

 نود مسقملاىف مولعلا ضعب لدي هلا اهل_صاح هجوا ٌةيناع رظلا دروات هيف روظنم اذه

 لكشمل انودم اذع ةغالاو ييزاتلا لعجناو هيف روك ذمدنا عم هنم اهضعب حرحنو ماسقالا

 دعب اضيا عيملانع باوملا نكميو هيف روك ذه ريخالا باوجو ةيلك لئاسسم سيلذا

 قاح“|ىبامامالل ه4 دلملاب دا 1:- ناعمملانءال تي ءالمالا بدا 5- قداصلا لمأتلا
 مساقلاىبالو ةئامعبراو ةرثع ىناث 518 ةنس ىفوتملا ذات_ءالا ىنثارفسالا دمتنءا مهاربا

 بدا >> ةئاقلثو ةرششع عست ”19 ةنس ىفواملا ةلتعملانم ىمكلا فلا 23 ادع

 قوتملا مورلاب ىتفملا ىفنملا ىلابا دحتنب دج-ا نيىلع ىلوملل 8: عورفلاىف ايصوالا

 ةمركملاةكع هناضقىف اهمج ها ريملاعلابر هللدخاهلوا

 كلا رهو دامت
 21 داو لبد مح و ىدحا ةهرخاإ ةنس

 نددلكو كنا لع بترو
 نسملاى با مامالل 2 ندلاو اندلا بدا 0 قل قولا و دعلا رولا لكان نيس

 ىد رواملا تير نب له نس ىلع

 مساقلا ىبال ةدحأ © صاوخلابدا د 5 راح عا

 9 قونملا ىفاشلا

 سماخلاو ا. اندلا بداىق عبارلاو نيدلا تبداىق تلاثلاو معلا ىتاثلاو لقعلا ق لوالا تاو

 ةسج ىلع بتر ةثامعباو نيس 46٠

 ىقوتللا ىتايلكلا رع نبا معنملادبع لضفلاىبال رصتخم 2: كول لابدا رف سفنلا بداىف

 ناقعىبإ ميشللو ميدملا هناويدىف هركذ وةمكملا عراشم هيف دروا ةئامتسو نينثا 505 ةنس

 هك دوهشلا بدا 9: اردنوادخ نه شئاتسو سايس هلوا ىسراف وهو اضيا ىبرغملا

 فوصتلاىفتافلؤم هل ىطاشلا ىراصنالا مهاربا نيدمت ا 0 نال ا

 هه ةيوصلا ىذا م ةئاقسو نيتسو نينثا 559 ةنس قوت

 َن قانعتال ب بيبطلا بدا ع ةئامعيرأو ةرذع ىنثا ”51١ هكس قوتملا ل

 نب نيسح ند رادع ىبا ميلا

 5- ةئامععبراو نيعبراو عست 459 ةنس ىقوتملا جىوذتاا
 ريايعلا

 ىبا ملل -) ضغلابدا

 ندا ره ةئامعبسو نيعبسو تس ةنس قوتملا ةلع“ىبا نب يح نب دج ى

 ذاقلا مها ا بوقعي فسوبىبا مامدلا مه ةلفياح ىبا بهدم ىلع

 , ءالما هيف ف:_-ص نه لوا وهو ةثامو نينامثو نينثا 187” ةنس قوتملا

 دكا ةعاعم نب كو ىقرلا سناولا

 زعلادبعنب دية ادبع مزاحىبا

 ىضاقلا

 ىنحلا دهنحلا ى

 نب سثب هنع ىور
 ىطذاقللو نيثامو نيثالثو ثالث "#7 ةن-س ىفوتملا ىف

 رفم> ىبالو نيَتام و نيعستو نينا 587 ةنس ىقوتملا ىقنللا زب

 (دجا]



 نا ع قل م

 ىغلا دمع 0 مأم ير 1 نس ل تادآ ا نيمدقتملا 1 م 0 31 بادآ 1-0

 2 ا نيدنر ا كاكا ع هئاوسو نيعستو تس 595 ةئ-س قونملا درا ذيعسنب

 ةئامسدجو نيت_سو ثالث ه5 ةنس ا ىدروررمسلا هللاددع نب رهاقلا دبع قيل ىبا

 تاكلملاو قالخالا ةفرعم وهو -5 كولملا تا رع يؤ 5 هشيعلا ب ادآ عج
 تاذآ هع ةسايدلا رعى هليصفت 0 بو ممتلود مظتنتل كولملا ام ىللحانا بح ىتلا

 هلك ةندس قودلا ىطورخلا ركبوا نود رادع تدلل لدلخ ميشا مق كولملا

 وهو ةيلهعلا نيكملاع ورف نه هركذ 4[ ءارزولا بادا لع 1ؤت- ةئامعستو ةرششع ىدحا
 هلاتفأ و: ةراتس 2157 ل ةد20 5 هيف ناكناو هزارفاىلا ةحاحالف ةساي_سلا معىف جردنم

 ىعلا نيدلا بطق دادجانم ىولهدلا دورت نا_دضاقل سنت" ةغالا ىف ءالضفلا بادآ مح

 ظافلا هلواىف دروا نيعون. امونتم ةثاماو نيرشعو ثالث 8٠ ةنس ناخ ىردقل هفلا

 فورحا ب برت 1 رعثلا تالطصا ةيناثىفو ىدن :هلاو ىبرعلاب رف ةيسرافلا

 < باالرع»
 ةدافنا معا 50 0 لاق 0 الكفل برع ءلا مالكف 1 0 نع هب 0 1 وه

 ناكاهلاوحاو ظ امل لابالا زيملاطال نين ملال اممدافتساو مولعلا ةدافاىف تارواخلاو بطاختلا

 وهمسات

 ىنثا ىلا !هعاونا مسقنا امولع اهلا وحان م اوجركساف ءاذعلا هن ىئتعا امن اهلاوحا طيض

 ةطساولابسفنلا بداو تاذلاباءلع نسردلابدا تفقوتل ةيدالا مولعلاب اهوعمو اعمت ريثع

 | عئاستلا نسحاىه ىتلا انتقيرش عوقول طقفذم رعلا ظافلالا نع ممثعلاضيا ةيرعلا مولعلابو

 اوفلتخاو ىهتاانا دحوو اقوذ اهلكاو تاغللا لضفا ىلع اهالواو اهالعاو اها_ضفاو

 اطل ىف ئرتحرلا عسقو ةنام اما هفناسكت ضعيف ئراب اننا ركذت هناا د

 ةيشاج ىفاي ركز ىذداقلا نك ذو حاتفملا حرش قف ىناح ردا ةمالعلا هدر وااو اعمق 2ع 11

 ؤلؤللا هترعم فاصمىف اهدودح توجدقو لاق رقلا لع اهنم دعو ستعةعبرا اهنا ىواضببلا

 عوضوهوبرعلا مالك ة.دالا مولعلا عوضومنا هيلعدرب نكل ملعتلاو لعتلا مورىف مظنلا

 هلوقباك لقتسم وهلعقاقتشالاىف امزانت دعسلاو ديسلانامت ىلاعتو هناحس هللاءالك تاارقلا

 لاقام قملاو ناببلا ةمتثنم عيدبلادب داوتبو طسلا هازل ل هع م وأ ديددلا

 في رعتلا ف ةيقانم 1 ةمالعللو ةريتعملا ةيثيطاب عوضوملا رياغتل قاقت- ه2 1ق دل

 مالكىف لاا نع هب زرتح رعف بدالا 0 و لاق ثيح هتاعيو_ضومىف اهدروا مسقتلاو

 رعبو نآرقلا لواتبإل هر برعلا مالكنا (لوالا) ناثح انههو ةباتكوا اظفل برعلا

 ةارلعا لع كرا 1 مالك برعلا مالكي دارملا لاقبناالا اضيا هلاخنع زري بدالا

 اما ايف ثححلاذ لوصالااما عورفو لوصا بدالا زمالاق ىلاعت هللادج.ر ديسلانا (ىناثلا)

 اهتائيرهو اهروص ثيح ندهوا ةغللا معف امن ايهو اهداومواه رهاوج ثيحنم تادرفملانع

 وقى م ا 0 0 اماآو ةاففألا [-هف هنغ فلاو دلاضالا ىنضغعم ضع تليماا تدح .ذوإ كف د كلا[ طف



 0001 427 2 قولا اان لو يان قورعملا نايل نب دج-ا هه .نيدلا "سعت :ىلوملا
 ىفوتملا هدازىريكشاطب فورعملا ئطصمن: دج <: ريخلاىبا ىلوملابادآ رفح ةئامعسل و

 تامهلل عماجوهو اضيا هحرشولو 2 ةادمح هلوا ةئايعستاو نيتسو ننثا 557 ةنس

 تاءوضوملاىف ريخا وبا ه هركذ ىحعكل ا نيدلانان هي تاذا] - ادج ديفم نفلا اذه

 ه6 ىرمدملا ىراضتالا دمت نت ايركز ىضاقلا بادآ رن- ندلا ست هلقفت ملو لاقو

 ةرظانلا ماكحاو راصتخالادِباَ هيف ةفلؤملا بتكلانمو ةئامعسلو ةرششع و١٠ ةنس ىئوتملا

 قوما ىروبا_سينلا سلا ع ني نجر اديعوا ميشا م5 ىزاعتلا باد" يس

 نم هركذ هات بادآو < نآرقلا ةوالت بادآزع رفح ةئامعبراو ةرشع ىثا 5١ ةنس

 نوثالثو فين كلتو نابتلاف ىوونلا مهم ةعاجج فيذصتلاب هدرفا لاقو ريسفتلا بع عورف

 ةنس ىوتاا ىيسللا قشمدلاىلءنبد#ت نيدلاسءث ظفاحلل دل 7 ماخلا ب ادآ ل: ابدا

 ىمتاظان ودبع نيدج-ا لجالا شلل بي ءايكملا بادآ رهط ةئامعبسو نيتسو سن |
 ههه ةسيفنلا 20 ةديجلا بادالا لع لا نيدحوملا نم !دلعج ىذلاهلل دجلا هل

 ميتلل و[ ةولخللا ب ادا يح ئاغلثو ةرقع 0 ةنس ىقوتملا ىربطلا رب رج ندمت ١

 هئابكسا تركو تدهس هند قولا ناسا نع نب دج-ا ةلودلا ءالع نيدلا ن كر

 دقو 0 0 5 الا قلعت تادل قاعتملا رعلاوهو - 1 سردلا ةقاذأ م مح

 لضفلانب نيسعلل هه ةيناح ورلا بادآلا رقم لعتملاريلعت ةتاتكى 211ه زا اما خف وتسع"

 بابرا جيئاصع حلا هيصالمو نيمدقتملا ضعبل ه4 ةسابنلا ناذإ رفح ىكرسلا

 ةنس ىقوتملا ىباحلا ىلدللا نباب فورعملا فسوينب ميهاربال ةسايكلا باونا مجتافمو ةسايرلا

 دم نبدلا سمثل هي ةيعرملا حلاصملاو ةيعرلا باد آلا ٌريتَمَح ةئاهحسلاو نيسونو عست 9

 هللدجلا هلوا ليلجي فلؤم ةئامعبسو نيتسو ثالث 77+ ةنس ىفوتملا ىشمدلا ىلنملا ملفمن

 علاصملاو ةيعرمشلا تاداالا نم شك ةلد_ لع لعشلا تامتك اذهف ياما غلا نيملاعلابر

 مهي ةفوصلا بادا :- دليىف رغصا اضيادهلو 6 ىف خا هتف رعمىلا جاتحي ةيعرملا

 ةكاملراو ةرتعئىثا 2179 هبسقوتملا ىرواسيلا ىلجلاريغن نيسح نج رادبعأ 2

 ىدحا 151١ ةنس قوتملا هتوكسم نت دجنا ىلعىا 2 ه2 سرفلاو برعلا بادآ

 نب هللادبعزي فسوب رعوبا ظفاحلا مامالا مثل ه7 رعلا بتادآ ايد ةئامعب راو 00 |

 م, ايرغلا بادآ 5- ةئامعبراو نيتسو ثالث #57 هئس ىفوالا ىطرقلا ىريفل أ ريلادبع

 ناذآ يح ةثاعثالثو نيسنو تس 501+ ةنس ىوتملا قامصالا نيشان لع ب هلا ىنال

 نيدلا لال و ةئامتامتو نامث 68١8 ةنس ىفوتملا ىسدقملا دمت ن دحت 2 هه ىوتفلا

 مه ةاءرقلا بادآ ز:- ةئامعستو ةرششع ىدحا و١1 ةنس ىوتملا ىطويسلا نجر لاديع

 هلاك كاد ع زم نّئامو نيتسو عبس 5517 هنس ىفوتملا ىومتلا سم ن هللادبع ةبيتقنال

 طخلا عل اءرف هنوكىف هنم هب-ثا هنا رعت تناو ريسفتلا ٍلع عورف نه هركذ هه نوعا

 ( بادا )
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 قدا ةيسشاح اهقداو لا ناسا رومالاىف هن ناعتسيام نسحانا ةيشاطاهذه لواو لوقا

 ةئامعست ونيعيراو ثالث 4+ ةنس دنقرع“# قوالا ىئئازفسالا د نب مهاربا ندلاماصع

 نءاةيشاحو ىناودخللا 2 ةيشاح و ىو عدلا مح راادبع ةيشاح دوعسملا ىلع ىثاوطانمو

 ندلاءالع 0 لا 00 ا 0 0 نسحا اهلوا ىوزلانس> ريما ةيشاحو مد

 تاقيلعتلا نهو هداز ىراهن فورعملا ىنيرزربلا نهؤاادبع ملاعلا ةيشاحو ةئافافو نيثالثو

 عا مش يح رح فورعملا ىىورلا سايلا نيدلا عامش هقيلعت 0 ةيشاحو حرمثلاىلع ةقاعملا

 اهقلع اضا لاك هذ ولو راهعلا ىلع اهقلع ةئاوعستو نيرثعو عسل هل ةب ةنس ىتوتملا

 نيعيسو عسل ةرقب هند ىفوتملا ىلا ناضمرو ع سلا ةقيلعتو ءاعأ ل ىلع رق نيح 7

 ىكو اريثك لالا عم اق شقانو اضا هيلع اهقلع نيويح ا ىللضافلا ةقيلعتو ةئايعسل و

 نبي رقما ةقيرط بادالااهل وا ىديعسلا حفلا ىنا ةيثاخ دوعسملا حش ىثاو> نموةفرطل ةقيلعت
 | نم نم ناملادج- اهلوا نانس نئعاشب فورعملا ورلا فدسوب نيدلا 0 ةيشاحو خل لا كيلا

 دج نب دمت العلا ىل ١ نيدلاع الع لضافلا 2 اًضرا نملا 6 ورش ند و ىلا ءاشن. نم 1 هاضق

 تبوحو دحوتملا ا هلوا بر 1 ناش ناسا رح رش فورعءملا ى نهد ىثعلا

 دجلاهلوا جوز# حسش وهو ىناليكلا نيدلابطق حرمشو لوقلاب حرش وهو خلا ذو>ولا

 ةمالعلا حرسشو طوق حرشوهو دماح ىب حرشو خلا ليشاا ءاوسىلا اناره ىذلا هلل

 نبا فر.طللادبع حرشو هناذن قيلت اد ملظعلا هلادم# هلوا 00 حس وهو ىسمالا

 فسوب نإ عفانا نردلا ناهرب حرشو راكفالا ٍرعىف راكالا 0 نائم قاح#انا نمؤملا

 دضع ةمالعلا بادآ :- خلا مانالاىذ هللد#لا هلوا لوقا لاق حرش وهو ىراغلبلا

 نب دقو دئا عبس و ني داو تا 1 هيَ قوتملا ىحنالا دجلان نجد راادنع م نردلا

 انالوم حست اهرهشا حورش اهلو خلا ةنملاو دجلاكل هلوا رطسا ةسثعىف اهاكاهدعاوق
 جوز _ دلع 0 هن ء( ىعست 1 00 دودحىف ىراحمب قوتملا ىزيربتلا قنطاد

 جاتب وعدماد مغ 2 اأو اريع جدولا ه.كساح ةيلعو خلا هناذن د ادج مظعلا هليلدخلاهلوا

 2 انالوم ةيشاحاو رقايلا دح هيشاسو تاططأ ماهنا لع هللدقسا اهل وا ل درالا 02

 عبس 07 ةنس ىفوالا ىىدربلا دم نيدمخ نءدلا حم حرش اضبا حورشلا نهو كالذريغو

 ىنئارفسالاصهاربا ندع ندلاماصع ققحلا حرش و ةيفنطلا نم لقاوهو هئامعستو نب سثعو

 حرش و عيا تيطعاامل ضقان ال نم ادم هلوا ةكإ_ىعسلاو نيعيراو تا ه6 95: قوتملا

 لضافلا حست و دوجولا بحاواي مهللا كءعءابدلوا اضرا ةيفنطاك وهو ىدنملا دجا الانوم

 حرسشو نيلئاسلا تيما هادي هلوا طوس 3 حسد وهو ىدنحرللا دم نب ل اعلادمع

 قطو ةهتاعاف و ةشع تسارلا [ هن ف ودللا ىاح رجا دك لع فيرثلا ديسلا ةمالعلا

 الا ف.رثلا ققحلا نإ د د وساملا ى أ واحانا ا 0 رخآ ىف ىننحا لاق نتملا ىلع ةقيلعت

 بادآ ا2:5- ىهتنا اهللقن ميلا ل الع ذا ملا مو اهقس اهضعب تدَحو ةددعتم مق امنع
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 هللا دبعنب دم ركب ىبا عشلل -ه) ىبنلا قالخا ين ىلززنملاو ىتدملا ىف هيلا مضق هيوكسم

 ن ىلعل ةيليعلاةمكملا ىف ةراهطلا تاتك هجرت هذم مثتحلا متحرلا درع نيدلا رمصان

 باتك ةجرتوهو همانجرشب ىعملا ه7 ىلاوتلا قالخا ]ع ىسبلا نابح نبالو قارولا

 انصااناوخالثاسرىا ف كل | كف نك م امذصلا 0 00 قئاقطلا هلاك

 رظانلا 5 8 لا تملا تادآ 00

 ني رظانملانيب مالكلا داربا يفكر 31 ف ثحت هو ةداعشلا حاتفمىف ريا وها ىلوملا لاق

 اهسقن ةنيي روما هيدابمو 00 ىعدملا 0 تبث اهنا ثيح نم ةلدالا هعوضومو

 قنا ؟ناوضلا 2 ثحملا ىف طبللا عقبالثا ةرظانملا قرط ةكلم ليصحت هنه ضرغلاو

 لاقو تا-فةلؤملا نم انهه 00 ضعب دروامت هترايعب ىفطل ىلوما تاموضومنم هلقندقو

 ثحلانال اهلك مولعلا مدخن قطنملاك زعلا اذهو ةياقالا ئاوفلا ىف نيدلا ردص نبا

 مصغخلا امازلاو باوصلل اراهظا نيئيشلانيب ةبسنلا ىف نيناملا نم رظنلانغ ةرابع ةرظانملاو
 عئابطلا بتاره تواغتلف راظنالاو راكفالا قحالت امويف امو. دارت ةيلعلا لئاسملاو

 مالكلا ةراداو راكحذالا ناتو ءارالا مداصت نع مولعلا نم ع ولخحنال ناهذالاو

 ةياعرب 3 طو رم 5 ربدعم طذا رصشن عا الإ لو.ةلاو درلاو ليدعتلاو حردلا نسالا 3

 ىلع ىلا تتاح هن فرعي نوناق نم ديالو هعوع“# ريغ ةرباكم ناكل الا طونم لوصالا

 ناكل الا وهل و3 ىهتنا حلا تادآ ع ىه نيناوقلا كالتو دودراا وهام لودقللا هناريع هحو

 تلا كت اهرثك ١ تافلم فو ةرباكم ناكل باوضلا راهظال ثححلا نكيملناو ىا ةرباكم

 دا 00 د 4 نيدلا سعت لضاسفلا بادا تح اهنم نيرخأتملل حورشو

 ةئاعس و٠.5 ةنسس دودحق ورش ساطسقلاو فئاككلا بحاص ققحلا مب 35 ىدنقر وعلا

 تا رعتلا ىف 0 هئالثىلع اهلعجو نجح رادبع 0 هل [هفلا» 0 و

 بهاول ةنملا ةلاسرلا هذه لواو اهعربخا ىتلا لئاسملاىف ثلاثلاو ثحملا بيترت ىف ىناثلاو

 ىنوراا هللاشو ىناورثلادوعسم نيدلالاك ققحلا حرش اهرهشا حورش اهلعو خلا لقعلا |

 طخلاب هنعزا_ت# نملاب جوزم فيطل حرش وهو عساتلا نرقلا لاجرنم امو هللا حت هاك دل |

 دا ندع نذل لال> ةهدزلعلا ةيشاح اهلحا تاقيلعتو ىشاوح حرشلا اذه ىلعو هقوذ أ

 هللا كنضلا لاق ةيتماملا هذه ل واو ةئاهعشلاو عبس ة0ا/ ةن-س ىقوتملا ىناودلا قيدصلا |

 لضافلا ةيشاح اهمظعاو ىناثلالصفلا لئاواىلا بتك خلا روهثااوهامع لدع لقعلا بهاول

 لا انيلع ةنملا اهلوا امام اهتث5 سثاعلا نرقلا لاحرنم وهو ىثاكلا دجلا نىح نيدلاداع

 اهناعم ةّقدو اثحابم ضومثل دوسالا ةي_ثاملا اهل لاقبو خلا ثيدحلاب لمعلا َةَقبرط كالس

 لاش اهاعارد 5 هتانعلا ةيعاقلا ةلودلا ءاطع.. زوفكيدت ريهشلا تحل انالوم ةيشاح اهدنفاو
 كاكا ع 2

 ( لوقا )



 ا ع فلالا

 هيأ ةنطلسلاق الخلا لع موتنا ىف ناسنالاقلخ نأ. ادجن هلوآ سائلا ةماعب هتالماعم
 فالاو عبرا ٠٠١5 ةنس ىفوزملا ىويسوطلا ئطصم كج وكب فورعملا ملاعلل صنت كرت

 عبس 4017 ةنس ىفوتملا انيس نب هللادبع نب نيسح ىلع ىبا 5 سيرا عشلا قالخا 1و
 خلا كيلا هجوتانا مهللا هلوا تالا_ةم تس ىلع بترم ريصتخم وهو ةئا_هءلراو نيسثعو

 قالخا- مثالاو ربلاباتكهنا تاءوضوملاىفو قاىعالا ريهطتو قالخالا بيدمت هللاقو

 ةثامسجو فين ةئس ىفواملا ىنامصالا دمت نب نيسملا مساقلاوبا مامالاوهو 8 بغار

 هنرداب ى وتملا قاتلا نان .فورغملا هللا رماني ىلع لولل ىو سيإ قالع ف
 هيف ع هع هيمو اشان ىلع اكل ريمال ماشلاب هلأ ةئايعسلو نيعيس و عسل ةبا/قب هئس

 لاق هقخ#راتلو ةنس ةدمىف ةنسجتادايز دازو ىنسحلاو ىرخافلاو ىلالخلا نيب

/ 0 ( 

 نسحاىنالعقالخاىدلوا **4 كنا مي رات ةنقخ ما>ال

 اذه بيسب اروجأمو اباثم هلع وهفلؤ» ىعس هللا ركش ىمالا سفنىف عيمانف نسحا وهو

 دارفالالضافانم هقاىعابيط ةقالخا لماك هنا ىروعلو فيطالا ريركلاو فننملا فيلأتلا

 دجلا نب نجارلا دبع 4: نيدلا دضع قالخا ا داؤفلا نانع اهفطل دم بذحت هراثآو

 ام ةدنز هيف صل ءز> ىف رصتخم وهو ةئامعبم و نيسجو تس اله. ةنم ىقوتملا ىحنالا

 هيفو'افن 1 رك ذاهف قاوبلاو ىرظنلا لاجباىف ىوالآ تالاقم عبرا ىلع تترو تالوطلا ف
 ةئس قولا ىنامركلا فسون نيذمع نيذلا سعت هذيل“ هحرشمم ركذ نأ دارانط

 خا لئاضفلابه:زو ناسنالا قلخ ىذلاهللد+لا هلوا لوقا لاقب ةئامعبسو نينامثو تس الك

 ميشلا يأ ءالعلا قالخا 8 هداز ىربك_ثاطب فورعملا ئطصم نيدجا ريخلاونا ىلوملاو

 قالخا 5- ةئاهلثو نيتس 10# نس ىفواملا ىعفاشلا ىرجالا نيسلان بدت ركبوبا مامالا

 4 مرحم قالخا 1- ةئاقمو تس 705 ةنس ىفوتملا ىزارلا رع نيد هي# نيدلارذف

 ريهشلا ىئشاكلا ىلعن. نيسح انالوا ه2 ىنسحلا قالخاريظطح ىنادمملا باهش نب ىلع ديال
 نيسح نب نسحم ازريا ةيسرافلاب هقلا ةئامعستو ةرششثع 4٠١ ةنساىنوتملا ىورهلا ظعاولاب

 (رعش) ١ هخيرانىفلاقو ةلهستارابعب رقيبنا
 ىبسحم قالخاز سون مه حران دع دش هتدون ىناع ىندحم قالخا

 ريهشلا د ريد ىلوملامج رثدقو قرشلاد الدى لوادتم ريثعم اياب نيعب را ىلع اذ حج باتكوهو

 نيعمس و عبرا ةري/ع 1 هناشنا نم هعارذ ناكو ند راعلا سدنا هاععو صقعن و دازو ىمرغلاب
 ا 3 . مح 5

 ا ةئا_عستو نينامتو نينا هيك كيك قوتملا ىزرفدلا سب ردا نب 0 لضفلاو او نء|معسل و

 أ
 أ

| 

 | ؟ههدةنسىوتملا ظحاحلا رح نبورعناشعىبال 2 كواملا قالخا ريح ءارعشلا نه قارفلاو

 لع ندلا ريصت ققحلا 59 زاعال ىمدراف مع ىرشاتلا| قالخا قو نيش اهو نيسج و سجل

 اهريمال + ناتسهشت. هفلابهئاتس و ٌنيتسو نينا 5009 دنس ىقوملا ىنوطلا ندا ندح |
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 راطخالا - راكمالا كت 0 0 ته ا ١ كاردالا ةياهن فدص امدعب

 ه0 دنس ىقوتملا ظفاملا ىتاععسلا دم ب يركلادبع دعس 0 مامالل راخلا بوكرفف

 ةئامسج-و نيتسو نينثا
 - ب قالخالا رع

 لئاس فلاب يعوهو ةيناقاملا ا ىف 0 ص نا لاق ةيلمعلا 5200 2

 تاكلملاوقالخالا هعوض وذاهنع ىللاهيقوت ةيفيكو لئاذرلابو اهم سفنلا ىلحتلااننقا ةيفيكو

 معلا اذهىف ةدافلازا ىهو ةيوق ةش انههو اه فاصتالا ثيحنم ةقطانلا سفنلاو

 هيلع هلوق هيلع لاك هفالخ رهاظلاو رييغتلاو ليدشإةلاق قالخالا تناكاذا ققحمتاما

 ا ]01 - ةلعاطل و راج ةضفلاو هذلا ندامك نداعم سانلا مالسلا و. ةالصلا
 مءعماذاو اوقدصف هناكم نع لاز لب متععحاذا اضيا مالسسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورو

 سدالباالا لح ونع هلوؤو هيلع ليحام ىلا دوعيس هناف اوةدصتالف هقلخ نع لاز لجر

 ريع جازااو جازملل ةعبات قالخالا اضياو اضدا هيلا رظان هير سعانع قسفف نللانم ناك

 قلل انا باوهلاو ريغتالىهو ةروصلالباقت ةريسلااضيا و هض ىع نع جر ثيح ليددتلل لباق

 سفنلا ىف هحسار ١ هدا كلا ةدورو ف 8 ةل وسب لاعفا سفنلا نع امردصب كل

 نك 6( والاف ) هنداع رختالاو يعط امهدحا ناك: ىهو ةعرس لوزتال

 ىنداباهب فيكت ثرح هيف ةنماكة صاخ ةيفيكلل ادعتسم ةرطفلا لصاىف صخشلا جازم نوكي

 درابلاو ةوهشلاىلا سايقلاب بطرلا راللاو بضغلا ىلا سايقلاب سبايلا راملا حجبازهاك بدبس

 ” يق ( ةيداعلا اماو ) ةدالبلا ىلا ةيستنلاب -ىبايلا ذرايلاو نايستلا ىلإ: ةيسستلاب بطاراا

 لعفلا هنع ردصيىح ةكلمريصت هيلع نرعلاو هرركتو هرامشخابالعف ءادتالاف لوازي نا

 سايقلاب و سفنلا قانماك“ ناك ام زاربا ىلو الا ىلا س ةلاب زعلا اذه ةدافف ةيور ريغنم ةلوهسب

 ممتال تعب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نع 1 رسامه لاو اهليص# .ةياثلا ىلإ

 ةيلمعلاةمكللا ماسقانع رطولا تضقدق ةيوفطصملا ةعيرشلا نا ليقاذهلو قالخالا مراكم

 نم ةاكلاو رارالا قالخا رح اهنم ةريثك بتك هيفو ىهتنا ليصفت متأو هحو لكا ىلع

 هامه و سجل ه6 ةندس قوتلا ىلازغلا دهن نب دمت دماحىبا مامالل < رارمشالا

 ىفوذملا ىثنملا ريض ريعشلا ىكمربلا نامعني رفظمل 2: ايفصالا تافصو ايقثالا قالخا وح

 اف د د ترد ل5012 تنوره يضخ ىبراذوكو ةثايعسل ونيدسو عبرا 9584 ةنس

 دج نب دمي ع 2 راكذالا تام#*ىف رايخالا قالخا 8>- ناخ ناعلس ناطلسلات عذ

 ١ عماولب ى ملا لالخلا قالخا روح ةئامفاثو نام م.م هنس ٍ ودملا ىفدعلا ىددسألا

 | دمنب دمت ندلالاج 0 5 لاخلا قالخا 189- ماللاىف ىنآايس ىسراف 5 قارشالا

 | قالخاىفىلوالا تالاقم ثالثىع بترو ناخ مردلب فورءملا دن 1 ناطلمإل فلا قا رشف
 اح هتدلجا و ةتلاثلا و: هلتزم ب هتاقل تم بربح .مقالخا ىفب ةيناثلا و. ةدسفن بسك. صخش

 ( هتالماعم )
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 ىسوسرطلا ىلءنب مهاربا نيدلا متل 2: تافنصملا ف ةعقاولا تافالتخالا يح ةئاقلثو
 ءاعسا راصتخاىف ديئاسالاداتعا رامتخا لح ةئامعبمو نيسوتو نامث له ةنس ىفوتملا ئنملا
 لع رايثخالا 1'ن- لاف ىنأي ديلاسالاعماج رصتتم وهو ه7 ديالا لاجر ضعب
 ةئاوس وىدد>ا 1 قولا حررالا ىطرقلادوعسمن 2 سايعلا ىال ع ر ايخالا

 ا راربالا ةءارق ندهريتعا اهف رايثآالا م ملا ىف 0 د ا حرش رايتخا 1

 تاراتخإالا# ايو هئام اهعساونيسجنو عبر ا 66ه ةهنسقدفلا ىصاحا| ىلع نب نيسح نب دلا لاه يشل

 تاراتخلا لابو رهزا نيد هللادبعىبال و مثيهلا بان يحنب هللا دبع مامالا عشال هيأ ةهقفلاف

 ىسراف م2 ةبكرملاو ةدرفملا ةيودالا ف ىعيدبلا تاراشخا لذ- ىتآيسو اضيا ىلاجلا ىلع

 0 نيعيس ٠ ةهنسو هقلا راطعلانيز يجاح رعجملا ىراصنالا نيسح ن ىلع مشل

 0 ىناثل او 0 نشل ىلوالا ا لع بنئرو

 ءادتا نع م زارتحالا بح 0 اكلاو --- 0 تو 5 و لك ماكحا نع ثحاي بع وهف

 عتخخ

 م

 لكم نيد نيد اهف رومالا ةرشابم 5 تاقواو رودالا ةرشادد اف سوس تاق واو روهالا

 جوربلا ف سعثلان وك بسك كلذ وةير مهلا اهضعم وةيريا اب رومالا ضعي اا 5 هلتقو

 ىتح كلذ ريغو سيدستلاو عيزنلاو ةلباقملانم امهنبب ةعقاولا عاضوالاو لزانملاىف رم لاو

 رفكاك اهدصقت ىتلا رومالانم عا لكل تو رادشخا لاوحالا هذه طبض بيس نا

 هركذام ىهتلا دحاىلع النبي زعلا اذه عفنو رومالانم كادريغىلا بوثلاعطقو ءانبلاو

 ىرصملا سلاوو سورلطا بتكاهنم ةريثك بتك هيفو ةداعسلا حاتفمىف :ريخناونا ىلوملا

 تاتكو ىربطلا ناحرف نب رع باتكو ىمنبلا ريثعمىبا باتكو ىاردنكسالا سون وردو
 ىنارصقلاىلعني بوقعي باتكو ىربطلا بوناند# باتكو ىرجملا ليلطلادبعنب دجحا

 باتك و ريصننب لهس باتك و ىليملا نابلني رايث وك باتكو اياب نرششعو نيتلاقم ىلع بتر

 باتكو فسوبنب دج باتكورسبْنب لضفلا باتكو طايخلا ىلعنبا دباتكو ىدنهلا ةكتك

 | دجتان ىلع باتكو هوخاوروجام لهدا تاتكو ىضخل الفون تاتكو ليش لالا
 نوععتنب هللادبه باتكو لالهن متانغلاىبا باّتكو بيطالانب نسا باتكو ىنادمهلا

 نب ىلع نب نسال ىلا باتكو ىصسقلا رمصنىبا باتكو:ىمقلا ىلع نرصنىلا باتكو

 ةاعسملاوّ م العلا تارامتخالاو ةمئاخو نيتلاقمو ةمدقمىلع ىسراف ىئثاكلا تاراتخاو رصن

 | ريغوىبرغملا دحت نب يح ركشلاىبا تاراشخاو قبسدقو ةيواعدا مالعالا ىف ةّسالعلاماكحالاب

 | ىزاريشلادوءسم نيدم نيدلا بطقةهالعلا ةئهلا ىف ىسراف 7: ىرفظملات ارامتخا لِ كلذ

 ١ عبرا ىلعلقثمديفم باتكوهو نالسراق لوب نيدلا رفظلهفلاةئامعبسو رسثع 7٠١ ةنسفوتملا
 ةعبارلاو ضرالاةئهىف ةثلاثلاو ةيولعلا مارجا ةئهىفةناثلاو تامدقملاف ىلوالاتالاقم

 هفلا هنا ركذو ىطسح#لا تالكشم لحو نيمدقتملا ىلع لكشاام هيف ررح مارجالا داعبا ىف

 5 (ه ا
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 مسجلا ةوقال اهدادتشاو ماسملا فئئاكت عاتجالا ةلعزال ىعربطلا معلا ىف رظنلا داسفنم اذهو

 نا داوملا بتايصنأ دها_ذانالو ادن رب ةوص 2 ةوخرلا ضرالاى عن مأ هع نمو هفعضو

 دعو سكعلان ود ثكيلدتلا و مامحسالا ليلق ىف ادد 0 جالتخالا نإخاو ةفيعضلا ءاضعالا

 مطيطك دنهلاو نييقارعلاو سرفلانم موقىلا بسذو اماكحا هباوطانادقو الع هلسانلارثكا
 هيجوت ناىلع تيشملو رو قداصلادمخ نب رفعج نع مالك هيق لعتو سديلقاو

 الل هل بسانملا بكوكلا ةكرح ىلا هتكرح دانتسا زوي يلتحلا وضعلانال نك هلع ليقام
 ةروطسم ةروكذملا لئاسرلاو ىهتا رهاظإاذهو ماكح الا ىف ىلهسلاو ىواعلا 0 م كانفى

 حالطصاو ةئمزالا قالتخا ر- ىعازوالاو ةفنحىلا 2 فالتخا ة5- اهلحميف

 0 نامعذ ةفينح ىبال 1 دانا لوصا قفا أ م طارق تارعم 0 ةيذغالا

 سيردا نب دمت مامالل هت ثيدحلا فالتخا :- هيهذا ةرمصن هنلا ىمامالا هللادسبع

 هللادبع ركبىبالو س.سؤملا عمجملاف رجح نبا هركذ نيّتامو عبرا ٠5 ةنسىفوتملا ىفاشلا

 ىيحن ناب ركز ىبحىبالو نيتامو نيتسو ثالث 59 دنس ىفواملا ةبيتق نبابف و رعملا مسن |

 ه7 ءاهقفلا ضعبا بوقعي ورفز فالتخا ح ةئاقلثو عبس /7٠١0 ةنسىؤوتملا ظفاملا جاسلا

 مهم ةعاج هيف ىزص 1 ,ايعلا فالتخا ' 0 2 لزا و“ لا عومج ىف ل ا هرصتغخو

 ةئاقلتو نرشعو ىدحا عكا ةهدكش قولا ىئالا ىواحط !اد#ندجلا رفعج وبأ مامالا

 ركبوا ماهالا هرصتخا دق وأ زج نبثالثو فدو ةئامق وهو تاياورلا فالتخا هللاهو

 ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباوعلا فالتخا عجم ةئامسج و نيعس ونامت هوم ةنس قوتملا قناممتلا

 ىبيحن رفظااواو ةئاثلثو نرسثعو ىدحا 8١* ةهنس ىوتملا ىعفاشلا ىلهابلاد# ندو

 دم نيد مامالاو ةئامسج و نيس و سجن هههذنس ىفوتملا ريزولا ىلنملا ةريبهنبدمحنب

 لين>ندجلا بهذم هيفرك ذلة ئاقلثو ةرمثع ٠٠١ ةنس ىفوتملا ىربطلا ريرحنءاب فورعملا ||

 ركبونا مامالاو ضفرلاب هتومدعب هومر كلذلو ىهتنا اندحم ناك امنا اقف دجلا نكيمل لاقو
 ىزاريشلا قاح#سا وبا مجشلالاق ةئاقلثو عسنا من , هي ةنسىوتملا ىعفاشلا ىرواستلا رذنمن د

 فلاخلاو قفاوملا هتك جاتحاو اهلثمدحا فاضت مل اهتيكءالعلا فالتخاىف فص هتاقيطىف

 يرذلا ركولاو ىيتا اهعفناو تتكلا نسحانم' ربك تانستك و هو فارتشالا باتكا اهم

 ىبال 6: حورلاو سفنلا يف ءانعلا فالتخا عاج ندمت باعصانم ىئنللا ىؤؤلؤوالا

 ءز>ىف رصتغوهو ةئامعبراو نيثالثو ميس ا ا قف ودللا ىسقلا بلاط ىبانب مد

 20 فحاصملا فالتخا ة- ءزجامهنم لك ذلا ىف مهالتخاو راشع 1 مهفالتخاهل و

 فالتخا ة©-نيّثامو نيعبراو نامث 558 ةنس ىقوتملا ىناةيحبلا ري نب لهس متاحىبا مامالل

 ىدحا 81 ةنسؤوتملا_ ىؤلا بلعثلاب قو رعملا ىيح نن ذج-ا" سابعلاىفا مميش مه: ةامحلا

 نيعستو سج موه ةنس ىفوألا ىوغللا ىسراذنب دج-ا نيسهلاىبا مالو نيتاهو نيعستو

 ) رمل وز
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 ب م ا م :

 ىدادغبلا راحتلا نب دو# نب دمت نيدلابمل مهي ىنا_ثعلا رابخاىلا قاتشملا رابخا ضع

 ىط ويسلا نيدلا ل الج شال --7 2 الما رابخا 7 00 ةئاع#م ونيعيراوث الن 4+ هنس قولا

 هللا دبع ىبال 57 تامانملا رابخا لح ىسرافلا ىلع 0 ر -هي] ةرماملا رابخا وح

 ىبال د لضوملا رايخا 0 ةبادلا ننال < 0-0 نينا نا حا - ىئهطارصن ن ند نيهسحح

 ىئارالا لاله نبرمهاربا قاحعاىبا ىبا_سال -ه2) ةامضلا رابخا 5 اني نييدلالتا نم ةوككز

 راد احا 6-5 ءابدال | تاقيطىف ىتوقايلا رك قالت و نينامت 0 عبرا م 80 قوتملا بتاكلا
 مكب

 ىبالو ةناعشتوا نيناعتوا نسج كف هس فارما بداصلا دابع نبليعاعمال هد ءارزولا

 مهاربالو ةئاحسجتو نيرشع وىدحا هكا ع قود قنادمهلا كلما ديع 6 نسحأ

 ىلوصلا اضيا مهعبحو ءارزولاق حارخلا د واد نن دع تانك هيف ض راع ىطسا ولا 00 نبأ

 نب ىلعو هطاثملا نب د نب ىلع نيسحاوناو ىدادغبلا تح ل نسحاو:او 'ىباصلاو

 نب ديزي رابخا 25- مهريغو ردستقملا ءارزو هيف ركذ قوطلاب فورعملا بتاكلا محفلا ىبا

 ةئائلتو ةرشع تالث ماع 20 قوما ىديريلا سايعلا ند ل هللاديعىبال م ةيواعم

 رابحا 1 ةئاقلث و نيعبس مما 0 قودملا ىوغللا تا ند رودنمىبالو

 َ مهلا نب دم ىبا:عشلا -ه : رابخالا اوف رابخا 12:- اهخيرات ىف ىنأي 3 نبلا ||

 7 . مولعلا عا_مجال موهفملا م 0 ت- اشدح نيثالل و عا هيف ع ردن بتاوقعي

 ةئاميعيس و نيعيسو تس نعي هد ىفوتملا ىلدحلا غئاسلا نب نج رادبع ندم نردلا س مشل

 ةنسىف ولا ىدفصلا كببانب ليلخ اذصلاىبا نيدلا جالص مذا 2: عارطلا عاررخا ع

 نيدلا سعش نب ئطصم ند ل ملمصم تقلوه م ' ىزرخالا © يح نراهيعيسو نردستو عل را 00

 ىركا نابتخن وهو فاضملا فذ ةغللاؤ روهفثملا هناتك ىلع قلطيو ىراصح هرقلا

 نيب لوادتم لوبقموهو ىناثلاو لوالا رابتءاب برغملا بيترت ىلع ةيكرلاب اههاتلك ىرغصو

 2[ ناببلا رعىف صاصتخالا *- ناخ ناهل# ناطلسلا مصع لاجرنه لجرلااذهو ماوعلا
 ةئادعبسو .نيسجيو تا اله هذ قتلا ىكسلا قاكلادبع نب ىلع نيدلا قت مثلا

 ةيفيكنع ثحأب طعوه ريل اوبا ىلوملا لاق. ةسارفلالع عورفنم وهو هع, جالتخالا ع 0-0

 هلاوحاو هيلع عق:س ىتلا لاو>الا ىلع مدقلا ىلا سأرلا نم نانسنالا ءاضعا جالتخا ةلالد

 تيارا هل ديلا نك ردو هلال 5 _ تدضل هراع د ع هنكلرهاظ ةنم ٌضرعلاَو هيل

 دواد عشلا لاو ىهتنا ليلغلا قسنالو ليلعلا ىئشنال اهنكل ةصتخم لئاسر رعلا اذهىف

 راخلاؤه لعاف نع نوكت .ةيداراريغ نددبلاو وضعلا ةكردخ جالتخا هتركذتىف :ىاطنالا

 .عبطلا رادتةاهنع ردصاو عافدنالاوه ىءاغو عاقج الاوه ىروصو ردملا ءاذغلاوه ىدامو

 يلتلا وضعلا عقيسامل ةمدقهوهو اصوصخو اموع ةلزازلا عم نضضرالا لاك هعم ندبلالاحو

 حا /:21 وضعلاس ولا لاقو انفو دال ىف ؛اردملا راخلا ه باشي طلخ نع نوكي نط منه

 لاق لابملا مو تالا ضرالاق عمجي لهنامراخلا هت فئاكتام ايوق نكيملولذا ءاضغالا



 5 باب 2 2
 ىدكلا فسوب نب دم رعوبا مهعجج ند ملوا -5 سصم ةاضق رابخا اح ةئاقلثو نيسج

 قالوز ناب فورعملا مههاربا نب نسسح دموا يذم ننساه نيعبراو تس 5 ةندسلا

 نايعنلا نبدمحم متخو راكب ىضاقلا ركذب أدب هن الث ونينامث و عبس مري هند قوتملا ىرخلا

 ءاضقنع رجالا عفر هاعم ريبك دلجمب ةئامئامثو نيسخو نينثا 869 ةنس ىفواملا ىنالقسعلا

 ةرهاقلا رمصم ةاأانضق رايخا صيت ةرهازاا مولا اهنم تارمصت# ليذلا اذهارو :رمصم

 جءايعسل ةبه٠ ةكس ىفاشلا فيطالا دبع نب ىلع هك 0 6 هو رو ل 1-0 نس طش |

 ةئامعست ونينثا ه.:.؟ ةنس قوتملا ىواؤمدلا ند رلادبع ندم نيدلا 0 اهفاللا هذيلت هلذم

 عم قوتملا ىعفاشلا ىلع رع نكن مامالاو رسدملا نبا اًضرا مهعجح و ءازعلا د هيغل هاععو

 دج ان دمع نيدلا نيش امفالحا مامالل ع ىقشمد ةاضق رايحا 2 ةئامامو عبرا م١٠:

 ندا ماشلا ةاضقىلو نوف ماسلا ضور مهفو ةئامامو عبرا م4٠ ةئس ىنوتلا ى هذلا

 بحي ا: نا ىلع نسطاىبال 7 دادغب ةاْضق رابخا ع هنم عا ماشلا ناكنأو دولا

 7 هرمصل) ةاضق رايخا دع ةئاعمو نيعيس و عبرا "1 ماا قوتملا ىدادغبلا نئئعاسلا

 6 هبط روةاصق رابخا 06 ننام وعسذ 509 ةنس ىفوثملا ىرصبلا ىثملا ن.رهعمم ةددبعفال

 ةئامسجو نيعب_سو نامث هاله ةنس ىفوالا لاوكشبنباب فورعملا كالملادبع ننفلخ مامالل

 ةئامامو عبرا 7٠١85 هئس ىنودملا ىعفاشلا ىلعنب رع نقلملا ئال ا سصم ةاضق رايخا م

 ىدوعسملاهركذ اهناصعو ايندلا علق هيف 3 قازدتملا نيسالا ىبال م عالقلا رايخا مح

 جاهصلا ميم نب دادش نب زيزعلا دبع دمت ىبال 5 ناوريقلا رابخا 2-- بهذلا جور ىف

 نيدلا لالح شبا ةلا_سر د ةروثلاب ءالطالا َّق هوان زابخا م ناكلخ نبا هر 3

 ىسوم نبنارع نبدم ىنايز رلل هيي نيملكتملا رابخلا + ىطويسلا ركب ىلا ننجح رئاذبع

 دم ىنتملا رابخا © اعود ةئاغلثو سننامو عبرا ممع هنم قوتملا ةمالعلا تتاكلا ىذادغبلا

 راح اقع د هئامسوتو نيعستو عست 559 ةنس ىفواملا ىطلبلا ىسيع نب ناثع خلال

 ىددبعلا رقعح نب رفعج نب ىيحلو كالام احم م ناسا انيد هلايزز.ال --7 ةشإ دما

 ميهاربال -- سوسلا ةنادم رابخا 00 هحراتىف ىدوهعتلا 8 قرم ةهباصتلا

 ديع ندلال الج 3 هت ةدرعلا عضو ببسىف ةيورالا را_بخالا ا8- هاش فريصو نبا

 فو.ليفلا ىدادغبلا فيطللا دبع نيدلا قدوم 6 رمصم رابخا 25- ئطويدلا ندا

 نسالاى الت ادلحم تس 7 نيفنصملا رابخا اح ةئاّقسو نيعبسو عبرا "1/5 ةنس ىفوتلا

 لونعت ةدافتسلا رايخالا اح ةئاقمونيمبسو عبرا 6 ىقوتلاىدادغيلا دا لع

 ناب فورعملا دوعسلاىنا نإ 9 د نداكا ىأ قدا حالصل د دا ل نم ةمركملا 36

 نيدلا لاك حاصال د ذأ رج ىب 1 ةدافتسما رابخالا مح قانا هركذ ىكملا هريهظ

 بلح ع تشب ند ميدعلا نباو ةئاعسو نيمس 2 ةهعاحاس قولا ىلحلا مدعلا نب دج-ا نر

 ا



 3 ١ ه4 فلالا

 بيبحنب رع نب نسح نيدلا ردبل هت لوالا راكذتو لودلا رابخا :- لودلا نم ريثكف

 ءاينالاهيقركذ عمجم- مرصتخم خي راتوهو ةئامعبسو نيعبسو عست الاله نس ىفوتملا ىلحلا

 رفعد ىال ىدهملا هللادبع دمي ىبا 0 نعل م ةلودلا رابخا 0 كواملاو ءاقلكلاو

 م سرادملاو طبرلا رابخا رفح 6, ليدلا رابخا رؤم- قيرفالا راززلان. مهاربا نب دمت

 ةئاقسو نيعبسس و عبرا 9/4 ةنس 0 ىدادغيلا ىعاسلا نب بجنا نب ىلع نيدلا جانل

 مامالل ميراتلا ىف ه4 ناثدحلا هدايانهو نامزلا رابخا هح ماتت يق[ نابهرلا رابخا رفح

 حيراتوهو ةئاثلثو نيعبراو تس 415# نس ىفوآملا ىدوعسملا ىسملا دمحم نب ىنع نسا ىبا

 نيظعلا ةينيالا رابخاو اهتداعمو اهراهناو اهلابحو اهندمو ضرالا هدم لوقلا مد ريبك

 مثالاو ةرئاغلا للملا رابخاب عيئامث سانلا نيابثو ملاقالاءاسقناو لسنلا لصاو ءدبلا نأشو

 تقوىلا ةئدؤنس ثداوملا ركذمت مالسلا ماع ءادنالا رابخاو ةيلاخللا نورقلاو ةرثادلا

 لاهجا هلمجف هيف طسوالا باتك هعبتامث ةئامئالثو نيثالثو نينثا ةنم بهذلا جور فيلأت

 نامزلا رابخا بترو بهذلا جبورم هاعم باتكو هطسوام راصتخا ىأرمث هيف هطسنام

 ىفوالا ىلا ةديح نب ىبحن ىطىبانبال 2 ةعبسلا ءارعشلا رابخا زيه انف نيثالث ىلع

 ىقوتملا ىلوصلا ىبح نب د# ركيىبال 4 ءارعشلا رابخا فح ةئاقسو نيثالث 5٠ ةنس

 ميح رلا دبع ن نيس نب دمه ديعسىبالو فوراا ىلع بتر ةئاقلث و نيثالثو سول م86 ةنس

 نب دمحن 7 نايبصلا رابخا يذ- ىوحضلا دجلا نب هللادببعلو نيثدحلا ءارعش رابخاوهو

 4٠؟ةنس ىفواملا ىطرقلا دمت نبرمءاق ظفاملا 4 سه سادنالا ءاحص رابخا روع دلع

 رايخا وح ىزاريشلا هوك ابنيا مجدا 6 نيف راعلا رابخا عض نيّتامو نيعبراو نينثا

 ةئاثلث ونيرسعو سج م56 ةنم ىوتملا 2 ندمت ره زالاىبال - نينالا ءالقع

 0 ةعمرنب رمي ر ,رابخا د سود.ءنالو ىزورملا صن ىبال هي ءالعلا رابخا رفح
 نب رع رابخا - ةئاقلثو ثالث م”. دنس ىفوالا ىعاشلا ماسب نبدمنب ىلع نسااىبال

 رابخا لح ديال و نيتس +++ ةنسا قاوتملا ئرخلالا نيسان ده ركب ىنال ه4 ركل
 هنم قوتملا ىيدراملا# ىطلملادكنب ا ّز ميلا تأ نايعالا رايخانم نايعلا

 ماقالا خلا 4 ةبط رقىلهانم نيرخ ألا .' يع رابخا »- ةئامعبس و نينامثو نام المثح

 ىعمملا هيضتمو َةئاقلت و نيعبم 2 مابوي ةأس ىفوتملا 1 ىديزلا دن نسللا ركفا

 ن هللادبع ركب ىلا مامالل 6 روبقلا رابخا ع ىدي زاده نبدج-ا ورعىبال لافتحالاب

 ىبال عي صاصقلا رابخا مح و نيناقو ىدحا 58١ هنس ىفوتلا امندلاىبانب دمت

 ةئاقلثو ني_سجاو ىدحا ه1 ةن-س ىفوتملا ىلصوملا شاقنلاب 0 نسال 5
 نيعبراو عبرا 5 ةنس ىقوتملا ىصخلا ىب مءوهنت ضايع ىضاقال < نيدبطرقلا رابخا
 يما 0 1 0 0 2 ءارغشلا 00 ايخا قع ناسخو



 6 باب 1

 س6 سوردلا ءاقلا ةعنصىف سوفنلا ءايحا يح اثدح نيتسديفدروا خلا ىنكو هللدجلا هلوا

 ناس وتس اله هنس .قواملا يفاثلا ىبشلا قاكلادبع ند ىلع نيدلاقت يشل ع

 انآ كلة ركلا ندط | قا نيد نيدلا لاجع م 4 رايخالا رابخا- ةئامعبسو

 ميذلل 0 رايخالا رابخلا 06 م وهو لا ماس مق داو ماك ملا نا هلوا ىعفاش ||

 ةياغبىعسملا هقيلأت هنم ن نول د نا 0 ئذلاتوهو 0 ليلخ نبدجلا سابعلا ىبا

 2ك 0 فسويل 02 كك ىذا ن رايخا ع راعشالان م روج هلا ىلع دح واهف رادتعالا

 معم دنس قوتملا ىل 0 حن نب دم ركب ىبال 2: ءالعلا نبورع ىبا رابخا لمَ

 ىدادغيلا 0 5 كل حجات 2 ا | ءايدالا راي خا يد ةئاقلثو نيثالثو سو

 ند قاحس | راخا 00 تادلخحت سدى 00 ةئاعسو نيعبس و عبرا 5168 22 قوتملا

 تردلاب مت وت قت قولا عاخلا ما سل نيد ند 0 ندسحلا ىبال -- مدنلا مهاربا

 كولا 5 0 م 7-3 ءا ديالا رابيخا 6 0-0 ةيادلا نس د ' ءابطالا راع ا ع ةئالث و

 ءايدنالا ن ص صقامم ند ,ودتلاق اهود راو ءازعلا ام ىتعا دلو لاقو حيراوت | 0 م م رياوا

 000 نيودتلاب ةارقدا نأ تفىرععدقو يما هريغو ىزوّلا نب :ال مالسلا مهلع

 ع ةكماربلا رايخا م مط 1 ىبا ىضاقال جي لئاوالا رابخا م ا

 ةئامسجلو نيعمتو عبس هةيال هئس ىفوتلا ىزولا ند 0 ند نود لاذع حيرفلا ىبأ مشل

 هع سابعلا ىن : رايخا 1 2000 1 ءاو ىومالا ماشه ن :ندلا 1 ةيها ىد رابخا وح

 ل نزام نب احا ببن كا ر ند ناسا ع نس هللادبعلو ىرصملا بوقعل نيد

 م 0 0 3 ١9" ةنسا قووتملا ىريخلا ىئثملا نب روعم ةديبع ىبال

 ىفوالا ىلعنب ندا ن 00 001 قا لدا َنَح ىذ 7 القثلا رايخا | م بلاغ ىبال

 هج ىكمرب رلا ةاندح رابخا 2 تو را رط ىلءةلاسروه وهت امءعيراونيثالثو عست اا

 محفلاىبالو ةئاقلثو نسج و كم 525 0 ىفوتملا قاهفصالا نيسالا ن : ىلع حيرفلا ىبال

 هه باسح رايخلا قي ءاخمت مج من ءاخمن م خحخ فو رعملا ىوحلا دج نب هللا دبع

 هت جب اللا رابخا نيّدامو عسن 57 222 ىف ودل ىرصملا ىئألا نإ ردع ةدسعىبال

 ا_ ضبا ةئاغلثو 5 ىدحا ها ىقوتلا انفاطا ىراصنالا داج- نب دوج ندمت

 ا رس قودملا ىدوعسملا نيساحا نب ىلع نسطاىبا مامالل و عر اودحادر 1 حا خ

 سايعلاى ال حمراتلا ّق 2 ةيلوالا ران 1و 5 0 م 0 00 ا

 لالخا عم ءانشا هدق 1 قالا حيران م ه1 هاو م ١ ,.ءال/ 0 هفلا ناب. نيس و

 (ىف)



 ريف طش ىعلابب

 7--ك7ذ1 ]  ] ]ذ]ز]ذ ]|0007

 نسا ىلا نع ىسرملا سابعلاىبا نع ىشرعلا توقاي خحسشلا نع .هتاقبطىف ىعبسلا نبا اهلقن

 هب ه7 فلاالا م

 ءايحالا اذه نوفرعتالاقق تاتك هعمو ةءاععا ىلع حجر مزارح نبأ ميلان اىهو نذاشلا

 نعروك ذملا جدلا مهل فدكف ءايحالا ةءارقنع ىهن وىلازغلا ف نعطي روك ذملا خشلا ناكو
 هللا ىلص هللال وسر لآ قاعدو مونااىف ىلا زغلا ىتانا لاقو طايسلاب بورضم وهاذا 50

 طالغاتءعجدق ىزوجلا نبا جرفلاوبا لاقهتاقبطىف ىوانملااهلقن اذكه تبرعضذ ىبسذب هاف
 سلبا سيبلت باتكىف كلذ ضعب ىلا ترثا ءايحالا طالغاب ءايحالا مالعا هتيعمو باتكلا
 هيلع ا هقفلا نوناق هيف كرثو ةيفوصلا تبهاذه ىلع هعضو رفلظماونا ةطيس لاقو

 رسال مدلل ىتلا ثيداحالااماو ريهناونا ىلوملا لاق ىهتنا مح<نمل ىلا ثيداحالانم هيفاه

 | طرشبلب هقالطا ىلع سيل كلذو لوقا ىهتنا بيهّرلاو بيغزرلاف هزاوج اهدار ىلع
 هنسئوتملا قارعلا نيس نذ مح رلادبع نو 1 ظفاطا فاصدقو اءوضوم نوكأ

 ىدحا 70١ ةئس هفنصىذلا وه وريبك اههدحا هثداحا جب رك ىفنيباتك ةئامامثو تس

 ىلا هنع بزعاع 1 رفظ مث هثبداحا ضع ىلع هيف فوقولا رذعتدقو ةئامحبسو نيسجو

 ١ قام جرف زافسالا لج نع ئغملاب ىهنملا هريغص فاصف ةئامعبسو نيتس ال٠5 ةئس

 قرط رك ذىللع هيف رضتقا خلا نيدلا مولع ىدحا ىذلا هللدحلا هلوا رابخالانم ءايحالا

 ثيدطاركذ فاضااررك ثيحو هجر فعضو هتعص نابو هجرو هيباعحو ثيدحلا

 ىوتملا ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هذيلتنام ضرغل داءاامرو ةرملواىف هرك د يدك"

 نيذلا! ندز مجشلا فنئصو دلحم ىف هلافام ىلع كردتسا ةثامامتو نيسجو نينثا م69 ةئس

 هاعساباتك اضيا ةئامامثو نيعبسو عست ملالذ ةنسابب ىفوالا ىرصملا ىئنملا اغبولطو نب 5

 أ ءامس هتالكشم لح ىف باتك قازفللو ءايحالا ثيداحا يراك نم تافاعف ءايحالا ةفح

 ءايحالل و قبساك ةتيملا هلئشالا نع ةتكسملا ةبوجالا اضيا ىو ءايحالا لكشم ىلع ءالمألا

 اي ولا قولخلا قبب د ندا ليقع ميشلا رصتخم اهدوجاو اهتسحا تارصتخم

 ةرككأكا ءربغ لع مجارلاوهو سصمي ادعسلا ديعس ءامناك مث ةئاعاماو ةمفع, تارت

 | ةئامسجتو نيرشع 5٠١ ةنس قوتلا ىلإزغلا دم نب دجلا مهلا هيخا سصتعو ئاوانلا

 ريا ىلا ند ىيك ايرك زيتا 6 رصتخ و 1 لع س ا 0١ ءامحالا تايل اوس

 نبرشعو نينا د 0 قولا ىل_صوملا او ند دجا سابعلا ىبا سصنخ و ا

 أ نجح رادبع ندلا لالح ميلا صصص و لو ف اك عضل 0 سدت هلو ةراعس و

 نب دم جشلا رصتخمو ةئامغسلو ةريشع ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب ىلا| نبا

 5 هتمعن ىذلا هللد#اهلوا همحح ريشعأو قو (؟) ىلالبلاب ريمشلا رفعج نب ىلع

 ىدلا مالسلا كيع نأ ل نيدجا نددلا تاهل ع حرق هلا لوصخ مهلا ءايحا ع

 ىلالبلا هلوق ( ”)
 مدقتملا ىالععلا وه
 مكن طخغاذكهركذ



 م باب كا هم

 ب رم اأو ةظفلإ ف ةراطعو ددسالا قف نعت لاو عضاولا 10 دق 0 هيلي هتكك)

 اماو مومعلا بسلا اذهو كإازكوح لزيملو تام اهف توم النا قمح ١ ىضقف سوقلا

 0 ضرم نم هل متيام لكب مكمل كيلعلهس صخش دلوم تلع بخ صوصخلاب |
 مزايال نكل ب |١ ىف ناعءالا دعب هدهاشىف ةشقانملا نكعو دواد ةرك ذى اذك كلذ ريغو

 مودعلا لع مير 2 ىلع ءالغلا نم اريثكنا لعاو ريما وبا ىلوملا للك ءاوءد نالطب حرا نم

 هنا ىعفاشلا نع ركذدقو تانلاب ةرثؤم بك اوكلا نا داقتعا ميرحن ىلع مهضعب و اقلطم

 || اذك عّش ناب هتداع هللا ىرجا نكل ىلاعتو هناحيس هللاالا رثؤمالنا دقتعي مهلا ناكنا لاق
 لع لمحت نا ىغبنت مذلا ثيحو هءس أب الىدنع اذهن ىلاعتو هناكس هللاوهرثؤملاو اذك دنع
 بحاص بنطا بايلا اذه ىفو ىريكلا هتاقبط ف كك لا نبا هركذ موحيلا ريثأت دقتعي نم

 ناثلا نال مولا لع ريغ موحتلا ماكحانا ٍلعاو لاق نعطلا ىف طرفا هناالا ةداعسلا حاتفم

 نوكيف راث آلا ىلع ةعيبطلا ةلالدب فرعي لوالاو ىضايرلا عورف نم نوكيف باسالاب فرعي

 ٍلعو ةعرقلالعو لافلازعو لمرلا مد اع اهنم عورف اهلو ىعيبطلا عورف نم

 هيأ دوه و دجلا ا: مولا ىف اهركذ 0 ةريثكا يحيا هيف ىفتلا رولا و ةداطلا

 ةئامعس ونيس و ثالث هه دنس ىفوتملا بورا ىتاذ انال وا لمرلا رك ىف ةيكرتلا تايودثالا ند

 مهليدعتوب مهحرجو مهملاطواو مهلئابقو ممتايفد نم -5: ثيدملا ةاور لاوحا لع ا-
 هيفو رح هحو ند ثيدلعا عورف ند و هجو نم حر اونلا عورف نم علا اذهو كلذريغو

 هناوؤحالو تيدا عوز ةلج نم هدروادقو ريخلاوبا ىلوملا هرك ذام ىهتنا ةريثك فيناصت

 ةج مامالل 4 نيدلا مولع ءارحا هح ثيدملا 0 تاحالطصا ىف, لاختزرلا : ءاعما: اع

 نموه وهئامسد و سج ه٠ هةدنس سوطب ىف وتلا ىعفاشلا ىلازغلا دمت نيدمت دماح ىنامالسالا

 ىغاال ءايحالا قبو مالسالا بتك تبهذولهنا هيف ليقىتح اهمظعاو ظعاوملا بتك لجا

 علرو تاكلهملا عبرو تاداعلا عبرو تادابعلا عبر ماسقا ةعيرا ىلع بتموهو بهذا

 ةراضلا رارسا ةراهللا زارنا كاقعلا دعازوف رعلا لوالاىف 2017 هسيعايم كاف تايكلا

 قاتلا قو دارو 2| و, رك دال نآرقلا ةوالترارسما يلا 1 21 ءايصلا راسا ةاك رلا راما

 ةحعلا ناذا مارط ا ولالطلات اذا حاكشلا تادايسكلا تادإ بربثلا بادآو لك الا, بادآ
 بلقلا بئاحي حرش ثلاثلافو ةودنلا قالخا فورعملاب مالا عاملا: رفسلا بادآ ةلزعلاو

 مذ ايرلامذ هاخلامذ لاملامذ ايندلاهذ سضغلا تاذ؟ ناسللا تاذآ نيتوهشلا هذآ سفنلاةضاير
 ةيجلا .ديحوتلا دهزلا رقفلا ءاجرلا فومللا ركشلا ربصلا ةبوتلا عباراىفو دورغلاو ريكلا

 ادج-الوا ىلاعت هللادج-ا هلوا اباتك نوعبرا ةللاف توملاركذ ركفتلا ةبقارملا قدصلاو ةدنلا
_ 

 5 لاى ءالمالا فاصق ءايشأ ةبراغملا ضعل هيف 0 برغملا ىلا لخدام لواو خل اا

 كلذنع بات هنن قدص و مجلا ةمارك انف ترهظ ايّؤر فنصملا كلذ ىارمت ا

 ىتلا مزارح نبا ةياكح ىلا راشاو ريملاوبا ىلوملا لاق اذك .هقح ىف داقتعالاىلا :عجرو

 (”اهلقل)



 6ا/ هك فلالا عيد

 مه تاحزامملاو تانارقلا ماكحأ ع ةئامعيسو نيس و ىدحا|ا/لوأ هنس قولا ىشمدلا

 ىزو+لانب ىلع نب نج زئادبع حرقلا ىبا مثلا --1 ءاذنلا ماكحا م فرضا هللا ءاشامل

 ىرمغلا د مذلاو 0 نهولا راح هللدخا هلوا باوا هرشعو عام ىلع سصت+ وهو

 هس قوالاىربعلا رع نبمهاربا نيدلاناهرب ميلا د ةرهحو ماشهل ةزملا ماكحا ا

 خلا ارطعابيط ادج هللدخا هلوا تديةئامو تسيىف همظن ةدامعب_سو نيثالثو نينثا ,”6؟

 سج ”48 ةئدس ىلا ىرصبلا ىيحني لاله مامالا معشلل هيأ فقولا ماكحا اقيح

 م51 ةنس ىفوتملا تلا فاصخللاب فورعملا ورع ندجا مامالا جّشللو نيّدامو نيعبراو

 فاصلللاو لالهلا ؤقورمصتو فاصخللاولالهلا قون ناروهش«ناذهو نيام ونيتس و ىدحا
 عبس 4517 ةنس ىفوتملا ىلا ىضاقلا ىعصانلا نيسح نب هللادبع د ىنا مامالا عشنا
 ىرخا بتك هيفو امهنم هرصتخا هنا هيف ركذ ديفم باةكوهو ةئامعبراو نئءبراو

 ةئس هلافو قاحسا نب ليعاعساركذ رفز باعصا نم ىراصنالا هللادبعز دم فقو اهنم

 هللاسعا نىلع ىلوملا ةلاسر فاعسالاو ىيهتللةيفنطلا تاقبط نم نيّتامو ةرششع سجس 6
 نارقلاىفام ناببل ماكحالا و ةئامهستو نيعبسو عسل هالو ةنس ىفوتملا تملا ىتاذملا نب

 م١8 ةنس ىفوتملا ظفاملا ىتالقسعلا رعح نب ىلع ني دج-ا نيدلا باهش مشلل هيأ ماهمالا نم

 ىَرهالا بلا نب لم دمع ىال مي ماكحالا لوصال ماكجالا زض- ةتاعاتو نيس
 6 ماكحالا نع ىوتفلا زييع ىقماكحالا - ةئامعيزرإو نيسخنو تس 5465 ةنس قوتملا

 قولا ىفارقلا ىعلاملا سيردا نيدج-ا سابعلا ىلا نيدلا باهش ماهالل ىذاقلا فرصتو

 مهضعب ركناف مكملاو ىوتفلا نيب قرفلا ىعدا هنا هيف ركذ ةئاقعو نينامثو عبرا 5 4 ةنس

 نإ عب كلاملا هلل لا هلوا ةلث_سم نيعبرا ىلع لمشم داجحموهو هيلع ادر هقلاف

 ىفوتللا نا ىئطانلا د نيدج-ا سابعلا ىبا مامالا عشلل هن ىئنملا هقفىف ماكحالا 1

 قاغصلاسابعلا ىبا جشالو اياب ن سثعو ةينامث ىلع بتريم ةئامعبراو نيعبراوتس 445 ةئس

 ىلا انفاملا دفا دحاولا دبع نب دمت ندلا ءايض ماها مشل اضيا لدنملا هقنىفو

 ةيدرزالوصاىف و تاداجينامثىف ريبك باتكوهو ةئاق#و نيعبراو ثالث #54 ةنس قوثلملا

 ه4 ماكحالا رع 1 ةئا_معسنلا دودح ىف ناك نِعلاب ةيدهملاىلاو ىيح نب دجلا تنيرمثلل

 | ةمولعم تامدقم نم زهتلسملا ةديغلا لاوحالا هبديرا تايلقعلاف قلطا ىتم مسا ماكحالاو

 ةيهقفلاعورفلا ىلع قلطي تايعرشلاىفو اهنامزو امناكمو اهتاكرح ةهجنم بكاوكلا ىه

 تالكشتلاب لالددسالا وهف لوالااماو هقفلا لعىف ىتأيسو هعبرالا لودالا نم ةطنتسملا

 | عيرتلاو سيدستلاو ثيلثتلاو ةنراقملا وةلباقملانم بكاوكلا عاضواو اهءاضوانم ةيكلفلا

 ناودمللاو تابنلاو نداعملاو ولا لاوحاىف داسفلاو نوكلاملاءىف ةعقاولا ثداومحا ىلع

 علا هتاغو نارقلاو راظنالاو تاكرملا فالتخا ه.دابمو اهيسقب يكاوكلا هعوضومو

 دهشيام و تادرفملا عفانك اندنع هفلخت ناكما عم كلذب ةداعلانم قا ىرجاامب نوكيهاع

5 0) 9 



 د باب -_ ةذ

 ىرصملا ل>رملا نرع ندم. ندلا ردص جشلا ةدرتكو ةياغا, ةئامسوتو نيناعو نينا

 1 ةباحو 5 1 ءاسأ و تادلم ا ا ةرشع تس ا 21 قوتلا

 ىف مص#* ىسراف 4 ةيواعسلا مالعالاىف ةّيالعلا ماكحالا اد سادنالاب ناثدلب انوا

 ةئاعسو تس +03 ةنس ىرلاب ىفوتملاىزارلارع نيدحم نيدلارخقمامالل :ةيموتلا تاراتخلالا

 تلرو ةهيالعلا تاراتخالاب نمسا كيدلو هاش مرراوخ ندم نانلا ءالغ ناطلسال»ةفلا

 لواو مهضعب هبرعمت كايذطاى ( ةيانلا): هلاثملا تايلكلا ق( لّوالا:) نيتلاسم قع

 ديلولا ىبال -7لوصالا ماكحاىف لوصفلاماكحا 12:-- خلا هلالآ غباوس ىلع هللدلا برعملا

 دالب نم هحابو ةئامعراو نيعيس و عبرا 50 0 قوتملا ىجابلا ىتلاملا فاخ ْن ناويلس

 ةهنس رسصع قولا ىفاشلا سدردا ندم نر مامالل ع نارقلا ماكحا 1 نسادنالا

 0 قولا ىدعسلا رن ىلع نسا ىنا مثللو هيف فاص نمل واوهو نيساماو عبرا 2

 ىرعطيلا ذر ا و عتا َّ ليععتا قدسا ىبا مامالا ىذداقللو ننام نيعبراو عبرا 4

 د ىلا دادزب نب ىس وهن ىلع ندا ىلا 2 نيام نيزام و نينا 5/7 ةهئس قولا

 م١9 دنس قواملا ىواحكادتغ نيدجعا رقهحىنا ماهالا ا و هتاتاو سجل هنس قوذلا ||

 6 قفوتلا ىوختلا ى .طرقلا 06 ْن مساقلا ده نا ع ةئاعلت و نب سثعو ئدحا

 0 0 قع نسا ىبا ماهالا مثاوةئاغللو نيعيس مما د

 ناب فورعملا هللا دبع نب دمت ركب ىلا ىخاقللو ةئامسج و عبرا ه4٠ ةهنس قوتملا ىدادغبلا

 كس ارك د هلو ةئام و نيعنراو تالث هه ةنس وتلا قكاشملا 'ظفاملا :قزغلا

 عبسس هول ةئس ىقوتملا ىطانرفلا سرف نيديعنب مثلا دبع شلل و خلا لابوذ ها لكىلع

 ىوتملا ىسيقلا بلاط ىبا نب ىم دمت ىبا مجدل نآرقلا ماكحا سصتخمو ةئامسوتو نيعستو

 دج انب دومن نيدلالاج مثلا 0 لأ ماكحا ص« رض و ةئام؟!راو نيثالثو 2 همي هند

 نبدجا ركيىبالو ةئامعبمو نيعبس الا/ل١٠ ةنم ىفوتملا تلا ىونوقلا جارسلان اب فورعملا
 هللد+ اهلوا ىعفاشلا مالكنم هقفل ةئامعبراو نيمو نامث ه8 ةنس 0 قومبلا نيا

 ند رلا دبع نب قطادبع ده ىبا نهشال 7 ثيدحلاىف ىربكلا ماكحالا [- نيملاعلا بر

 تا 01 ريك باتكوهو ةئامسجو نينامثو نينا كيم قوتملا ١ ىدر الإ

 قولا ىعفاشلا ىكملا ىوبطلا هللادبع نيدج-ا نيدلا ب مجئالو ثيداحلالا كعك ند: هاقتنا

 ناسا وحاعتلا هيف ءج ريتال اضراوهو ةلاعسو نيعسلو عبرا 595 ةهئف 0 ةكع

 لمماق نيدلا لاج 9 ذو ىفايلا هذيلت لاق اذك نيسملو هةدعضاملا تداخل دّرواامم رزكل

 سجو ثيدح كمل نوكتت ا_ضا ىرغصلاو ريبك داع ىف ىطسولا ماك>الا هلنا قاضصلا

 هيلعام و لك ماكحا 129- ىتأيسو ىسدقملا ءارضلا هللادبعىلا مثالو ىهتنا اندح ةرشع

 نيسو وتس اله5 ةئسى وتلا ىفاشلا ىبسلا قاكلادب عن ىلع نيدلا قذ ا ه6 لدام

 ةيزوالا يق نباب فورعملا ركب ىبا نب دم نيدلا سع© مثال هي دواوملا ماكحا ؤ- ةئامعتسو

 (قشمدلا )



 هه هه فلالا 2

 ا فسوب 0 نيدلاس مل ةلاسر يق راهشالا 0 ي- ةنامسجو نيعيسو

 ا خلا ملعلا 0 هلوا راك لا ريل ءالعت فورعملا د ف هاش 7 دا 9

 ماكحالا ف ةياثلا و ريسيتلا لاع ىف لوالا نيم اقم ىلع هنرو هريغو سعم ىلأ 0

 ىلا_ءملا ىبا ل نييقارعلا و نيينا_سراخا جالطصا ىلع 0 ّ رظانملاو لدا ماكحا م

 هئاعسو نيسوح و ا قولا ىئادملا هللا هيه ند 8 ضرأ مساقلا ىعدبو 1

 ىلازغلا مامالا ةذهالت نم تا قشمدلا ميسم ىبا ا هه ىننللا ءاكدا ل

 فرط با كوه ىوو“ :| لاك ىلا | م لأ هلع حومفلاىبا ىخضاقللو

 ل ك2 0 2 م 1 م سس - *وييحج *.ذ 6 5ع ةدلالاج امال ع هلم ف.لصت !| 2 0 عن 1

 ”ديعصيدلب ةزمهلا عب انساو ةئامعيسو نيعيسو نينثا الال* هنس ىقوتملا ىىفاشنلا ىوئسالا

 عبسو نيعبسو عبس الالا/ هنس ىفوتملا ىمفاشلا دمت نب نيمح نيدلاداع م ىلعالا ريصم

 ةمدقمىلع وهو ىبرغملا ركشلاىباند دم نب ىل هيي ملاعلا ىنس ليواحت ماكحا رح ةئام

 ميلا د نب رفعج سشعم 7 و خلا هللادج 31 هلوا ةمياج و انا نيرتعو هدرلكز

 ليل اديع نب دجالوكرريمالو تالاقت عناب و نيمدس و نينا 1 : وذملا ىخنبلا

 ىتأي ةيريشقلا ةلاسرلا حرش وهو ه5: ةلاسرلا ريرح ىلع ةلالدلا ماكحا د ىرصتسلا

 غئاصلانب نجح رلادبع نبدمت نيدلا سعت م الا ماكحاىف ىارلا 0 ءارلاىف
 نيدلا جبان 6 24 قبسلاو ىلا ماكحا يح ةئامعبس ونيعبس وتس الا/5 ةنسىف وتملا ىلبنملا

 ةعبسلا ماكحا ا ةئامعبس و نيعبراو عبرا ,/55 ةذس ىفواللا ىنملا ىناكرتلا نب نامع نيدجا

 عبس و نينا ونامثالا مَدنس ىقوتملا ىطلملادم نياحرسندلا نيز مجال بي ةعبسلاتآ ارقلاىف

 فورعملا ىبورلا ىنيسالا نسا نبفسوب نبدلا ماوقل ىسراف 5 نيطالسلا ماكحا + ةئام

 ىذلا هللدلا هلواداحم 57 ةيئاطلسلا ماكحالا :- ةئامعستو عضبىف ىفوتملادادغب ىضاشب

 56٠ ةتسقوملا ناقل در والا دم ني ىلع نسأحا ىبامامالا شلل حلا نبدلا ملاعمانل خذوا

 ركبىبا نب نجراادبع نيدلا لالج خشلل هريصتمو اباب نيسشع ىلع بترةئامعبراو نيس
 درواملا عب ىلا ةبسن ىدرواملاو ةئامعستو ةسثع ىدحا 41١ ةن-س ىفوتملا ىطويسلا

 دادغس ىفوتملا ىلنإا ءارفلا نس مامالا جدلا م ةياطلسلا ماك>الا اح

 هلوادلجم 7 راغصلا ماكحا 125- ورفلا لعنم ارفلاو ةئامعبراو نيسجتو نامث 68 ةنس

 ىنشوزسالا دوم نب دمع محفلا ىبا نيدلا دج مامالا شلل خلا هتح ترهب ىذلا هلدجلا
 هباتكى عم دقو هرورشلا لوصفلا بحاص وه وةئاقسونيثالثو ننثا 58؟ ةنس قوتملا نما

 ةمحعملا نيشلا مم و ةلمهملا ءارلاو ةزمهلا مضب هنثورساو ه,ف رعي هن>]راغصلا عما اذه

 اظفاملا مامالا ميتا ع 5 ثيدللاىف ىرغصلا ماك>الا *>- ربنلا ءاروامب ملقا مسا نونلاو

 عبرا 745 ةنس ىفوتملا ىعفا.ثلا ىشمدلا ريثك نب رع نب ليعامسا ادفلا ىلا ندلادامع
 ه١ ةنس قوتملا ىليثالا طارخ نبا نج-رلا دبع نب قأادبع مج و ةئامعبس و نيعبراو



 مالا ىف قئاقملا قادحا - ةئاسو نيثالث 58٠ ةنس ىوتملاىلصوملا ىنايشلا ليعاعا

 ىماطسلا هللا دبع دمت ىلا مع ه6 ناعالا بعد مالعاةليضف ىف ناس> الا اه- هت تاداسلا

 مساقتلا ننحا ©- ىفصرملا -5#: بادالانم درماو ميلا ملي اعف بالطتلا نسدا م

 هللادبع ىلا نيدلا سعت 2 خلا رده قلخ ىذلا هللد#لا هلوا دلي 5: ملاقالا دف رعمىف

 ميلاق الا ىلع بت مه هب عفتنم ردقلا] لج باتك وهو ٠٠٠ ةنس ىفوتملا ئنلا ىسدقملا دج ندمت

 هكل اسمو هقرطو هرهثو هلبجو هرمحو هريو ةدالبو روما عيرلا لاوحا هيف ركذ ةيقرعلا

 هعج- هلا ركذو ءاسؤرلاو ءالعلل هنعىنغالو نيرفاسمللهنم دنال هلا لاقو هصاوخو هنداعمو

 هنع صحتلاب هدهاشب ملام ىلع ناعتساو محا رفلاب امحاسم نطفتو ملاقالا]ل>دو لاجام دعب

 41١5 ةنس تبتك ةخ# اهتار ىتلاو هذبن هيف اوفلتخاامو هتنثا مهقافتا عقواخ سانلانم

 نسحا اح ىئص ردلل ل قزلاو ريسأا ةف رعم ىف ىلتلا نسحا ع ةئام عب راو ةرشع عبرا

 ندهن لضافلا ريمالا ةيكرلاب نيعب رالاح رمش وهو هيي ثيدملا ن سحا 12- ) لاعفالا

 عج فلاو نيثالثو عست ٠١ ةنس ىفوتملا مورلا باتك ريهاشمنم هراز ىجت واب ريمشلا دمت ١
 مرك نيعبرا #4 مظن هيف هلو ىتأيساك نيبملا مظنلا ىف لعف كلذكو نوتملانم نزولا قفاوام هيف

 ضويفزا نا_لاط # نادرم ”هلجوعمض دو_ثذ * مور لضافا ارم نيعبرا ا دانك هاكن

 0 ةزوجرا 6 كولملانه ديز ةشسدم ىلونم مظن ىف كول_لانسحا ا2د- مور#وا

 عيدوةئاقحو نيسثدعو سجل 586 ةئس قوتملا نعلا عيبدلا ناب ف ورعملا ىلع ن نجح زلادوع

 هي مالكلا مذ نم ىقتنملا مالكلا نس>ا يدع ىتايساك ديفتسملا ةيغب هيف هلو ءايلاو لادلا 6

 بحاص ىندملا ىدنقر عدلا فسوينب مساقلاىبا ديسلا مامالا 7 قاقحا ريح لاذلا ف ىتأي

 لوصاىف ماكحالاماكحا ة*- ةئامسجلو نيو عبس هوال ةنم ىقوتملا عفاستملا باتك

 قوتللا ىهفاشلا ىدم آلا نيدلا فيسب ف و رءملا د نب ىلع ىناز ىلع . لا ىبا عشنا 5 ماكحالا ا

 هقفلا لوصا م وهفم ق (ىلوالا) دعاوق عبراىلع بتر ةئاوسو نيثالثو ىدحا 5خإ هنس

 نم غرف هلا لبق محجزلاىف (ةعبارلا) نيدهتجلا ماكحاىف (ةثلاثلا) ةيعمسلا ةلدالاىف (ةيئاثلا)

 سصتخحا بجاحلانءانا ىزاريشلا ةمرلعلا نع لعن ةئاوسو ن رثعو سجد دارت 2 دفلك

 6, مانالاديس ثيداحا حرشىئ ماكحالا ماكحا ز9:- ىتايسامىلع ىهتنملاب ىلا هاتك هنم |

 مولا بتكنم راعسالا ماكحا 1: نيعلاىف ىتأي ىللملا ريثا نبال ماكحالا ةدع حرشوهو

 ميشال دلجم ه7 راعشالا ماكحاب راعشالاماكحا 12>- هيت ىرصسلا دمت نيدجلا ديعسىبال

 دادغب ةهئامسجلو نيعستو عبس ةولا/ ةنس ىفوالا ىزوطلان ىلعز نجحرلا دبع جرفلاىبا

 هللال وسر ةععءامو ءادنالا نع ىوراهو هتهاركوهحدم ىلع لدا باولا ةسشعىلع همارو

 قاشعلاو ءانعلا نعو ءافلخللا نع ىورامو ةباحكلاهب لثءامو هنم سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 سجل ةاثةو هك ةخاىذف هللا غرفو زيك تاماىفو مانملاق هلظفح نمو داهزلاو

 ( نيعبسو )



 مى ا فالالا 1

 نيعبيسو تس االال5 ةنس ىفوالا ىطرقلا بيطخلا نب هللادبع نيدمح ندلا نابسل ميشال

 ةيبطارق زي ش نما لا ص ىلع. نسادنالا نم داب اهسيكو تملا نيغلا محب هكا عد هئاح لو

 ركناامل هفلا ىنعلا حن رهاطل ه7 ىفانتلا قالطىف دناعملا ىلع درلاب ىناشلا جاححالا تنم

 هقفلل افلام م هيلع درف امهف ةديصق دشناو ابرلاو قالطلاىف ةليا ىلعولا ركبوبا

 مج 7 ةءارقلاؤ ارقلا جاجحا 2:- ناهمصا ىرقنم نيعلارسسكو واولا محب لعولاو
 تيم 95 هني ىونملا ىرصملا ئوخلا جارتملا نناب تورعملا ىرسلا نيدح قاذلا

 ىوتملاى وتلا ىدادغب ءلا مسقم نإ بوقعلنب نسح ند 2 عج ةئاغلت و ةرّدع

 جاجح 2 ا قاهفصالا بعارلا نب دم ن نينيس> مامالل و دءاعلت و نيتسج- و عبرا وع

 ىئنملا نودع نب هللا دمع ندم سس اديعلا ىبا مجشل د ىلاعت هللادجر ةفين> ىنأ لوقب

 نسح ندم ماهالا 5 كلام ىلع جاجحالا 2- نّشامو نيعستو عست ؟95 هنس ىقوتملا

 نايادس يس : للم نيشلا محفل قايسلاو ةئامو نينام و عبس 0 قف ودل قاد سل

 مم الماعم ن م دليلا لهانيي لد ,راطا روم 1ن ع تثحاب َِ وهو هت م باسسحالا بع 20 و ةليبق

 4 اعملا نيد ىب طدارنلا مد تيك لدعلا نوناقلا ىلع امارحا تت ا مود ندقعلا ميال قاللا

 نيد رحافتو تأ رخام كا ىدؤرال ثيح فورعملا نعااور ملا ىو دايعلا ةسايسنعو

 هينا بس روما اهضعبو ىهقف اهضعب هندابمو عنملا و رجزلا نم ةفيلطلا هار 1 راك تاب دابعلا

 نيمار وما ءارخا هتدانإو رومالا كلتىف ةكلملا ليصخ هنم ضرفلاو ةقيلطلا يارد 0

 بئاص سددحو تان هذ هلنمالا هكردنالو مواعلا قدانم اذهو متالا هدد وىلع يراخا يف

 نامزالا ند دحاو لكل دب زا ةدحاو ةريتو ىلع تسسدل لاوحالاو نامزالاو سا + الاذا

 نمالا تاسحالا بصنع ىدلنو كالذاف روهالا بعص نم كلدو 0 دا لاود>الاو

 ناشثلااذهىف املاعناك هنع ىلاعت هللا ىذر باطلا نب رمعك اولا نع ةدرخ مسن دف

 مس رام ءارجاب ةشدمال ها روعاىف رظنلاب ريا وا ىلوملا هقرعو ما عو_ظطومىف 0

 ىلع لعتم ةئدملا ةسايرلا معو لاقمث اراهجو ارس ارامنو اليل عرشلاىف ررهامو ةسايرلاىف

 ىكيام ةيناطلسلا ماكحالا ىف ركذو ةصاخ هيف فاص اياتك رئملو بصنملا اذه مزاول ضعب

 ةعيرمشلا ف ةيسملانا هفاومديفرك ذذصاخ(؟) باستجالا باصن باتك هيف وقا اصخلم ىهتنا

 اهدادعت ةزك عم ةداهثلا ءاداوةماقالا و 0 0 ذاك ىلاعت و هنا_كحس هلل لعفت عورمشم لك لوا

 هيفو نيس ماع ىلا اه ركذف رومان صتخ وى رعلاقو هيلا باوبانم باب ءاضقاا ليفاذلو

00 

 نب نحراادبع نيدلال الج ميشال مي | لافطالا لاذتحالا اه- اهلاحمىف اهركذ ل يدل

 انام هيول قااكدروا هانم نر هردع ىدحا ةذزا هب فودلا نطويبولا ركبىلا

 ثادحا 2 ىديزلاوهورعىبال ةيط رق ءاهققىا ءاهقفلا رايخا ليم مه ا لافت ما --

 ةردملا محب هلد واو ٠٠٠ ةنس ىقوتملا نتا ىتدوالادحت نيدواد ناعلسىبا ميشا هه نامزلا

 | نذاعم محلا ىبال 5 راسيخالا قالخاىف رابخالا قادحا :- ىراخم ىرقنم 2 و

 باصن هلوق (؟)

 ىضاقلال وه باسدحالا

 بدستحملا ىف ربل اني دل ءاينص

 وهو دادغب ءاثعنم

 انا ئىدلا تتاكلا رع

 نول فا قو كد
 م ل طا



 ا

 ]باب اج

 ) رعش /

 دانزل!|ىراو ل ضفلاىف د ءاك ذب | م نمهاي

 دش ونا ل 1 وادع داضف واح عذلا اذان
 نيع هتاصا رهظ ىجاخملا لوق لثمام

 ىنعملا ف عوملا لثم وطنا ريد اوطب هلياقتف دازبدما 2 رظنت نا هيفةلتاملا هف رعم قيرطف

 لصق نيعاطم كلوع نيع ةكااضأ رهظ لياعت اذكو دازلاب دادمالا ريهنال دازب لدا لدم ريهو

 ا 6-0 كلهن دش ريس طاقلالا تكررت اذان نيعلاب تيلضا لحنا نيغيو (رهظلا:اطملا
 هيلعو نوعطلا ريثك و هو ناعلعم عج نيعاطملاو راموط دحاولاو تتكلا ريماوطلانا وهو

 ىدادقبلا نزادذلا بجلا نب ىلع نيدلا جات 3" م7 ةيلاعلا ةيئاقلا ثيداحالا 12:5- سقف |

 هه ناادطلا لضفىف ناسللا ثيداحالا لح نئاتس و نيعبسو عبرا 04 ةنس قوتملا

 هلل 2 يدك دس قرا قط ردملا 00 َنَحراادْبع نيدلا لالخ شلل ةلاثر

 02121 نطل ىروعلا ناجى هع ةشقانملادعب نكح ضي رغت نع اناوج اهقلا ةئايغسلو

 ندمت رهاطىبا ندلاد# ع ه7 تادلجم عبراىف ةفيعضلا ثيداحالا 25- ناسايط

 تيدا الإ عمل ةراعاف و ةَردَع عبس ملال ةئس قوتملا ىزاريشلا ىدابا زوريفلا بوقعي

 ثددات و نام هيما قتوتملا قرع ن ىلع ندم ندلا ىح مجال رصتخ 7 ةيسدقلا

 هوو ةنس ةمركملا ةكم نيعيرالا لئاضفىف ىورملا ثيدالا ىلع فقواملهنا هيفركذ ةئاقسو

 اهعبتا مث ىلاعتو هتاحس هللاىلا ةدنسملانم نوكتنا طرشب اهعجب ةئامسج-و نيعستو عست
 اهفدرا م 8 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسرىلا ةدندسم ريغ هيلا ةعوفرم هللا نع نيعبرا ا

 قيساك ةينسلا تافاحتا هيفو ةدهلا ثيدح ةئامو ادحاو ترا_صف اثدح نرشعو دحاب

 نحراذتع ندلال الج ميلا ةلاسر هي ةفيرسشلا ةةطلسلاق ةفدنملا ثيداحالا 12و

 نيو فرشثالل !همج ةئايعستو ةرشع ىدحا ه0 نس قوتملا ىطويسلا ركيىباني

 طويسو 8 نالا ىلعلا هلل دخلا اهلوا تنداح :١!نم هيف درو امو ةطلش !ايمايقلا ةليضف

 سرهفلاف هركذ 7 سادقالا نساحم ىق سا_ةنقالا نساحا ل: . هلورمصم جاون نم

 بحاص ىدابا زوريفلا نيدلادح مم ه7 فئاطلا نماحم ىف فئاطالا نساحا 2

 دجا نب مهاربا نداا ناهرب يذل هه ناكل نساحا 0 كا روك ذملا س وماَقلا

 نساحا 6-0 ةوفصلا ةوفص نم هرمصتخا ةئامعيسو كدا 1/0 قوتملا ىل حلا قرلا

 ئيثالث 20 هت قولا ىلاعتلا كالا د-.ء مامالل 5 :تارضاحلاف ننال

 ااتحالا ناس تارطق لب سرعا هادا هلو اب اياب ننرش#و ةعيرأ لع كنار ةئايعراو

 تاد_لجم تس ىف -) هطانرغ رات ةطاحأ 1:- رثنلاو مظنلا نساحم هيف عج خلا

 )جت



 ةيوجالا 2 ه- هئامامو نيسشع 8٠ ةنسس ةرهاقلاب قوت دا ىعفاشلا قارعلا محراادبع

 ا نب 57 ندلا ل مشل ا ةيودلا ثيداح الا نم هذع لعكس ايف ةيض رألا

 ءاهقفلا دعا نع هيض رألا ةبوحالا م ةئا_ىعسلو نيننا 37 ةئاس قوتملا ىواحتلا

 ىنوتملا ىنا رعشلادج-ا باهولادبع ميشا خلا دولا و لضفلاىذ هللدخاهلوا 2 ةيفوصلاو

 دبع مثال 7 ةطقتلملا ةلئسالا ىلع ةطيتتسملا ةبوجالا 9- ةئامعست و نيتدس وج ةنس

 نيرشعو ثالث 1١ ةنس دودحىف اي> ناكو ىعفاشلا ىواح#كا كسمنب دج نب نوحرلا

 ةحمامالل ةئرمملا ةلثسالا نع كسلا ةيوجالا كح هفيلأت رهظفىف هنأ رام ىلع ةئامو

 هيف باحا ةئامسجو سج ه٠ه ةئس ىقوتلا نا نب دمت نب دمت تما ىإ مالسالا

 ةلكثسالان ع ةقرسثملا ةيوجالا 1عيد- عا معو صصخام ىلع هللد#لا هلوا ءايحالا نع

 60 قولا قى القسعلا ر> ن ىلع نبدجا لضفلاىبا ندلاتاهش انفاعلل م ةقرفملا

 هللا ديع نب فسو» ندلا لاج ظفاحلل ا ةيعرملا ةيوحالا ا ةئامامتو نيسج-و نينثا

 ىئاا هيقفلا اغيولطق نب مساق نيدلانيز مشل ه7 هفس>ىبا ىلع ةبيثى نانا تاضاربعا

 كولم نم ردك 51 هب وحالا ع ةئافاقو نيعيسو عسل /لال/ ب تا قوالاىرصملا

 تس ال15 ةنس ىقوتملا ىناجرلا دمتنب ىلع فيرسشلا ديسلا ققحلا ةمالعال <: زب ربت

 1 ةرشعلا لئا_سملانع ةيوحالا امك ةهطب سنع القت ىو واكدلا هركذ ةئامامو ةرثع

 ةئامعل راو نرشعو م ع 7317 ةئد قولا انيسنب 00 نيسد 6 00 2

 « ودغلاو فرصلاو ةغالا عورفنم تاطولغ الاو جاحالا لع

 أ دعاوقل ةفلاخلا ظافلالا نعديف ثحن اعوهو ىنعملا ةفلاخم ذلك ةيصمالاك ةيجا عج جباحالاو
 هعوضومو ةروهشملا دعاوةلاد رجم اهجاردا رسسّشبالذا اهبلع اهقدبطت و رهاظلا بسك هد رعلا

 ليصح## هضرغو ةيرعلا مولعلا نم ةذوخأم هءدابمو ةروك ذملاة يملا نم ةروك ذملا ظافلالا

 دعاوةلاظفح هتانو برعلا دعاوقل ةفلاخم رهاظلا بسن ىءارتتىتلا ظافلالا قيبطت ةكلم

 اهف دح ودق برعلا ظافلانا ثيحن م للعلا اذهىلا جاتحالاو لالتخالا قرطت نع ةيبرعلا

 كلت ةفرعم درحع اف هجاردا ست ال ث و رهاظلا بس ةنرعلا مولعلا دعاوق فلاخام

 هم ةهنس ىقوأملا ىرسثةءزلا رع ن دو. للاراح ةمالعللو نفلا اذهىلا ا دعاوقلا

 | نب ىلع نيدلا لع مشل و تاحاحلا هامس نفلا اذهىف فيطا فّلأت ةئامسجتو نيثالثو نامث

 قيقدلا ملا اذه حرش ةئاقشو نيعيراو ثالث 54* ةنس ىوتملا قشمدلا ىواحلا دن

 ١ قاراولا ىلع نب ده_س للاعملاواو ههظن نمنب زغلب و ىتيحا لك بقعينا هيف ملا

 لاثلل انفك عملا اذهىف :ةرر رطا تاماقملا نم ةيطلملا فرعت لا



 ىذلامضلابهلوق (؟)

 ها محفل سوماقلا ىف

 ه7 باب 6

 عفار نبدمم نيدلا نت مشل اكءالعلا نم فل اطرهعمجت ظافملانم ةعاج- اهزاجا هيب ةماعلا

 ردن نب نيس> ندم رقعح وأ ظفاحلاو از> مهف فص هناف ةئاقمو نيعبسو نينثا ةنس قوتملا

 ركبىبال 2 مودعملاو لوهجلا ةزاجا 1>- مهترثكل فورالا ىلع ,هبتر ىدادغبلا بتاكلا

 تامل نيتسو ثا: هندس اهن ىودملا ظفاحلا ىداذشلا 1 فورعملا ىلع نب دجا

 ريثك نباب فورعملا رع نب ليعاعما نيدلا دامعل ةلا_در -ه داهللا بلطىف دا..متجا

 ةعلق مير فلا رصاحامل كيم ريماللا بدك ةئامعبسو نيعبسو عبرا دنس اهب ىفوتملا ئشمدلا ظفاحلا

 ىط وسلا ركب ىبا نب نو رلادبع نبدلا لالج مجشللةلاسر هيأ لزعلا ىف لزاا رجالا 129- سايا

 نب ىسوم نب دمت نب دواد هيقفلل <57 متاهبلا ةرجاّرؤيح ةئابعست و ةرسشعىدحا ةنس ىفوتملا

 ءا زجا ري ىراخم ىرقنملادلا حش و(؟ ذلابهتدواو ٠٠٠ ةنسىوالا ىنلاىدوالان وراه

 نالف ءزحاما واهلحم ىف لك كلذ ريغ وتايدعملا وتايفقثلا وتايناليغلا و تايعل اك ه7 ثيداحالا

 2( بجاولا بوجو ةفرعمف بهاوملا لجا ة:- ىجلاىف ىتآيسف هوو نؤا ءزك

 فورعملا فطصم نبدجا ريذخاىبا لضافلا ىلولل ةيصوو بلاطم ةثالثو ةمدقم ىلع ةلاسر

 خلا دوجولا بحاو هللدجلا هلوا ةئامعست و نيتسو نامث 54 ةنس ىفوملا هداز ىريكشاطب

 ثالث م8٠ ةنس ىقوتلا ىبلمللا قارعلا دهن. نسح ىلعىبال ه7 سينكلا سانجا 1ع

 ىف سا_نجالا ا*- ةعاجبنب ناهربلا ىضاقلا امحدمىتلا ٌداصق عبس هيف دروا ةئامئامثو

 ةرثع سج 5١6 ةهنسس ىقواملا ىعمصالا بيرقزب كلملادبع ديعسىبال 57 هقفلا لوصا

 ىئاللا ىئطانلا دم نب دج-ا سابعا ىلا مامالا جل 6 عورفلا ف سانحالا د- نتامو

 مث اولطلا نم عون فطانلاو بيتا ىلءال اهعج ةثامعبراو نيعبراو تس 545 ةنس قوتملا

 نب دءاص عج-و ىفاكلا بينرتىلع اهبثر ىقنلا ىناج راد نيىلع نساانا ميشلان

 هععشدادغب ف ىدرعسدلا هنع هضعبثدخ اضيا سانجالاىف اباتك نملا ىتامركلا روصنم

 تس ه5 ةنس ديوشلا زيزعلادبع نيرع نيدلاماسح مامالا عجبو 0 !| ورسخ نب دمي

 قوالا ىسنلا دمت نب رع صفحىبا ميشنلو تاعقاولا اهللاقب اسانجا ةئامسجو نيثالثو

 زاسغلا نع ةيكزلا ةبوجالا ]:- هقفلا سانجأ ىف باتك ةئامسجتو نيثالثو عبس هاب ةنس |

 ىهو ىواحلاب ىعتملا هباتكىف اهدروا ىطويسلا نيدلا لالج ميشلل ةلاسر 1 1لا

 ةيوحالا 2 ا اب نبسثدعو هع ىدفصلا نع كلاؤ_سفق عشلا هزغلاام لح ىلع شم

 قارقلا سردا نبدج-ا سابعلاىنا ندلا تاهش ميشا  ةرصاقلا. ةلئسالا نع ةرخافلا

 7 0 ا 7 وجال زي رصد ةريقم َدْفا رقدلا -- تدلع تا لاو

 دما ىضقأت 0 ل 00 و فاكلا 0 و ملا مضب 0 ا ا ناشد

 نب دج ةعرز ىبا نيدلاىلو ظفاملا ىواتف 67 ديكملا ةلئسالا نع ةيضرملا ةبوجالا يح



 0 - تفل 0

 فير: رياغم ىعم هةر يعم ناف هب قلعتات عم هلعشم حرشو نانا 57 قا

 نالتسا رح نا مالسالا مش لاق ريا ىنعع ثيدالالؤصا بعل قاع ىلع وهو علا اذه

 ناكناو بيرغلا حرمت ىف ةفنصملا كدكلا لا جيتحا ةلقب المعتسم ظفالا ناكنا ركفلاة بك ىف

 ناببو رابخالا ىناعم حرشى ةفنصملا بتكلاىلا جتحا ةقد هلولدمىف نكل ةريكب اليعتسم

 ربلادبع نياو ىلاظحللاو ىواكطلاك كلذىف فيناضتلا نه مالا رك ادقو اهنم لكشملا

 ةيولعلا راث آلارع ر5- ىواسطلا مالك لقندنع هيف ميضوت ةدايز “ىحسو ىهتنا رهزيغو

 امتودح بابسا هنم فرعتيو اهلجازمال ىلا تابكرملانع هيف ثحين اعوهو <[ ةيلفسلاو

 ىلعاماو وذا تاكتاك وهو ءاوهلاق ىنعا ا قوفاما هتودح نال عاوتا ا وهو

 باتنك اهنم ءامكفلل بتك هيفو ندا_ءملك ضرالا ىفاماو لابلاو رادحالاك ضرالا هخرو

 هللدلا هلوا دلحم راتلاوموجتلاىف 2: ةيلاتان ورقلانعةيقابلا راث الار ملاعلا و ءاعملا

 قولا ىنزراومللا ىتوريبلا دج نيدمت ناحرلاىنا ةمالعل عشا لا دادضالا نع ىلاعتملا

 ىتلا خراوتلاهيف نيبو سوباق ىناغملا سعتل هذلا ديفم باتك وهو ةئاقلثو نيثالث ةنس دعب

 دنسلاب دلب نوئلاو ةايلاب نوريبو !هبدابمىهىتلا لوصالاف فالتخالاو مالا اهليعتسي

 مزراو ماقملا ليلق هنوكل هىمس ىناربلا ةيسرافلابىه ىطوي_لا لاقو ءابنالا نويعفاك

 ةمدقم ىلع دلحم ه7 دابعلا رابخاو دالبلا راثآ ؤ- مسالا اذهب بيرغلا نوع“ اهلهاو

 ىيوزقلا دم نب ايركز لضافلا ميشال خلا هاي ركللاو لدلك تاركا ةهلرأ ميلاقا ةعبسو

 نكل دايعلاو دالبلا صئاصخ نم دهاشو ععمو فرعام هيف عجج تاق وللا بئاعع ىداص

 ةعئارلا ران الا زؤ- ةئاتعو نيعبسو عبرا ةنس هفيل أت عراتو هلاثماىفاك نما و ثغلا هيف

 نينثا ةنس ىفوتملا ىلصوملا مهيردلا نيدمتن. ىلع نيدلا جان 2 هي ةعقاولا رارسافف

 مهاربا نب دمت نيدلا ىطر -ه] ةعير ىنب رثام ىف ةعيفرلا راثآلا رفح ةئامعبسو نيتسو

 ةعمرنم هيسنناو ٌسرعلالظىف هركذ ةثامه ل و نيسسرو تس هسا قروتملا ىلا ىلنحملا

 ركبوال سي ّرقلا اياذع تانبثا زؤح ثيدللاو دمك نيصحتلا راما فن لا را 0
 6[ :ةعيرشال للعلا تاينا >> ةئامعبراو نيسهو نامث ةنس ىفوتملا قبلا نيسللا ندج-ا

 كاذ ريغ ليقو نيّتامو نيسسجخلو سه ةنس قوتملا ىذمرتلا مكملا لع ندمت هللا دبعوال

 اودهشوذمرثنم هوجرخا ةيالولا مخ باتك باتكلا اذه فاصامل هنأ: ىكسلا جاتلا ركذ

 تابثا ر- نيقبارقلا نيب مدقلا بصعتلا ىضتقم هنا مو هلثمىف هركذ ىغشالا# هيلع

 قانا ةليلج اةلاسر ه4 :قداولا:تانبا:]- ميلا ىف ىأي ه4 لاطنملا تاب .١ىف لصعلا

 داحم مهي 4 عاطقالا ةراجا ةن- هه بي رغلا مظذىف بيرغلا ريثا 5- أهححو سثث عم كَ

 نيعب را او عبرا ةنسااهب ىقوتملا ىنللا قشمدلا سن ن لعن مها ربا نيدلاناهرب ميشلا

 ةئامتامتو نيعبسو. عست ةنس اهب ىفوتملا تملا ىرصملا اغبولطقنب مساق مي و ةئامعيس و

 ةزاحالا اح اهن روك ذملا قا دبعنءال 227 ةفو رعملاةدملا ىلع ةدايزلاىف فاق والا ةراحا ]يح
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 فاك 82 قاسك ىلدعملا دنسملاف ا رطاب ىعتملا: ةقيلات ةنفاانازقا' ةئاعامكو نيسج ونين ا ةنس
 كرد

 | رجا رانا جوس افنآر 0 ةعظعةلاسر 5 القثلا رابخاب الدنلا

 فقاحتالا - ةئاعامت ونينامك و سجن ةنس 0 6 6 ىرقلاما |

 ةينسلاتاذاحنالا م ىأيىاشلامسونال هك " قاشكلا ب حاصىوا ضيبلا هيف عام ع أ

 سج هن قوذملا ا اف ّؤرلا دبعب فورعملا دمت ع 7 ةيسدقلا ثيداحالاب

 هرداص © لدا نيبان ىلع امره ةدنسملا ةيسدقلا ثيداحالا نم هيف دروا فاالادعب نيثالثو

 فورحلا ىلع امهالكو ىلاعت و هناحس هلوق نككناهف ىناثلاو ىلاعتو هناحس هللالاق ظفلب

 نأ هيف ميلا مضب ىوانملاو خلا فرعلا لزانم ىلعا ثيدللا لها لز' ىذلا هللد#لا .هلوا

 قاسنالا مهسردنإل هي قاونالا قاوناىفقاذملا عاستا 5 0 رصم دأب بيصخلا ةدنم 0

 نيسج وثس ةنسقوتملا ىعسلا ىفاكلادبع نيىلع ندلا قت مثلا هج قاقتشالا هحو ءاهىف

 | ةعو لوصف ةسج ىلع مصتخم 7: عابطلاو ةرمثعلا نسح ىف عاضتالا 15- ةئامعبسو

 قونملاىريدلالاعلا دمع نب نسا نب دمت مثلا حل لا قالخالا نم بهوام ىلع هللدخلا هلوا

 هيي اهلخلا نيتيطافلا رابخابا قنا ظاعتار >> ةلمراابة يرق طولبلا ريدىلاةبستىريدلاو ٠.٠ ةئس |

 اقلخلاا ةئامئامثو نيعبراو سه ةن.س رص ىفواملا ىزيرقملا ىلع نيدجا نيدلاقت يشل |

 ًانملاظاعتا رح كبلعم ةلحمزب رقمىلا ةبسنممملا محب ىزيرقملاو 2 قلخ نمفاقلاب |

 ىف ا ! نافتالا ١ 0 ىناي 51 املا ظاسعتاو لفغتملا ١ ظاسا هنأ عج “7 سهم ططخق

 ل قوتلا ىنالةسعلا ردح ن ىلع قب دجا لضفلاىبا ندلا باهشل سصت# نارقلا لئاضق ا

 لزناىذلاهلل دخلا هلوا دلحم - نآرقلا مولعىف ناقثالا *- ةئامامو نيسجحو نينثا

 ىدحاةنس ىفواملا ىطويسلا ركبىبا نين رادبع نيدلالالج ميشلل خلا تاكله دنع لع

 ةاوطسإو ىككاكلا هش يدصت ةف رك د اهديفأو هزاثا ةيشااوهاو هئامعستو ةرسثع

 ريبحملا هفيذ_صت دعب اعماج اباتك ىثك رزال ناهربلا دجو هنا مث ىنيقلبلل مولعلا عقاومو

 عمت ءامسو هيف عرش ىذاا ريبكلا هريسفتل ةمدقم هلءحو امون نينامثىلا هيلع دازو فنأتساف
 اضيادل < ةياقثلا ءارقل ةياردلا مامتا رفح ةدرفم فيئاصت عاونالا بلانىفو لاقنيرحلا

 ىطويسال ةلاتسر 4 ةمالا هذ مالسالا صاضتخاىف ةمعنلا مامتا زههح نونلا ىف ىتأي

 ءاوتقىف اهدرواو ةئامتامثو نينامثو نامكةنسلا و ىفاهتك ركتملاؤسنع اف باحا روكذملا

 نيعباتلا وباد< الا نم نيح“ارلا ءانعلا لا وقا نع ثحاب نأ نفذ وهو م الارع زرك- اهماع

 تاقثلا نم ةعوت#ا روما هيدامو ايدلاو نيدلا ماى .هريسو.مهلاعفاو فلسلا راسو مهل

 هيلا جاتحام لكس نقلا اذهو هولانام لانو م ىدنقيل رومالا كالت هق رعم هام ضرغلاو

 ىركشاطب ريعشلا لضافلا هلقندقو هتاموضومىف هللا فطل انالوم هلاقام اذه ةظعوملا ع

 ةياعتلا ريس باتك علا اذهىف ةفنصملا بتكلا نمو لاقمت ةداعسلا حاتفمىف هترابعب هداز

 ىوادسطلا ران اماو 1 كال ريغو ىعفايلل نيحايرلا ضور باث كو داهزإ او نيعباتلاو

 ( ىتأيسف )



 5 ه6 فلالا

 رصتع هه: نيءباشملان ب طورشلا مك نيعلا جاهتبا قي رسدلا باتكىف سشعموا هحدم

 ةئامئامث ونيعبراوعبس ةنس داو ىذلا 5 َ 3 تايدشلا مشل

 نب نسملا درعسىبال 5 ةرئاسلا تايبالا >- خللا ماكحالا هدابعل عرمش ىذلاوهلل دخلا هلوا

 م-عىف ةيفاولا تايبالا]:- نساهم و نيعبخشاو نجت هك قولا و1500

 - ىوتملا ىوملا ىسلدنالا فسوب نيد نايحىبا نيدلاريثا مامالا يشل هيأ ةيفاقلا

 ىتاي طارقبل ةدفاولا ضارمالا باتك وهو -ايعذا 0- ةئاهعبسو نيعبراو سجس

 ءاصخالا فا_ا ريسافتلا نم م صصقلا نزهحاىف صصخملا نيبا + فاكلا ىف
 ققحلا خيشلل حلا هداك ا 0 ةلوا رصتخم 4 ىصقالا دحسملا لئاضفن

 ىف هفلا هئامعستو تس ةن_ت قولا ىرضملا ىفاشلا فيرشىلا ندمت ندع ندلا لاك

 ةقثا س رغما ضورااىلع هلقنىف ادعم اياب رسذع ةعيسىلع هيثرو لاله ةنس سدقلاب هترواحت

 راربالا ةيلح ىف ىتأي 2: راكذالا تكت ىف رايخالا فاح :- هيفام ةدع راصف هفلؤم

 ىسادنالا فسوي نيد# نايحىبا ميشال ميسي رغلانم نآرقلا نما بيدالا فاختا لقتمح

 ندع ندلالاج ميل م4 رازلا فاحا اه ةئامعبسو ننعبيراو س ةئس قوتملا

 معقملا فارطاو رئازلا فاحتنا ظظن> ةئامعبسو نيعبراو ىدحا ةنس قوتملا ىرطملا دجا

 فاحنا ٍ- رك اسعنبا مامالا يقلل 2 راازلا فاحت 1ه- نعلاىلا مجسال هي رفاسملاو

 فطللا ا ندم ند قذلا سعت ممل ةلاسر ه5 نيملاعلا ناطلس ل راوت نيطال_ىلا

 هت تاقفاوملاف تاقثلا قاما - خلا ةفالدلا فالخانم ردانإ ادج- هلوا ىنسدقملا

 هيف ةبانهكلا نم دخا ئأر قئفاوام ىنعي ىكملا دن. ىهاربانب نالع نيىلع ندمت مشلا

 نيسجو عبس ةنس ىفوت ةقيرطلا حرشىف هركذ اضبا اهحرمش هلو ةموظنم ةندلاو تاعك

 نب ليعامسا نب ركبىبا نب دج-ال -ةرمثعلا ديناسملا كلاوزب هريخلا فاحتا 15- فاالادعب

 درفا هنا هيفدرك ذزملا هّمازخ دفنتالىذلا هلل دحلاهلوا ةئامتاثو نيعب راد نس قشور

 هيوهار نب قاحماو ورعىانءاو ددسم دئسموىديجلادئسمو ىسلايطلا دواد ىبا دئسم تاو
 ىلص وما ىلع ىبا و ةماسا ىلا نب دم نثراملاو ديج نيدبعو عينونبدجاو ةبيشىبا نيركب فاو

 ظفاحعلل يأ عماجلا حاتنفاب عماسلا فاحتا >> مهباصملاك باتك ةئامىلع بتر ةقكدلا تكلا 1

 لضف هيف ركذةئامامثو نيعبرا ةنس ىقواملا قشمدلانءدلا مصاننب هللادبع نيد ندلا رس

 حلاهعسا ركذ دعب 0 ىذلا هللدتلا هلوا هسرردتو نيا نضنو هلكاز تدك

 وفر ةقرفلا فانا 2 -- مملايف ىتأي <28 كلاممامالا ًاطومنم قوتنملاب كسانلا دياعلا فاحت دس

 ىعدع قرصا ديس قاوذملا لول 00 نين رادبعنيدلالالج متالةلاسر قرا

 حرشب ديرما فاحنا 12:- بوثلاحالصا وفراااهمام ىواملا ىعتملا هفيلأتىف اهدروا ةئامعستتو

 ةتسلا بتكلا ىنعي -257 هرسشعلا فارطاب ةرهملا فاحنا]:>- ملا ىفىنأي -:ديحوتلاةرهوج
 ىفوالا ىنالقسعلا رج نب ىلع ن دج- | نيدلا باهش لضفلا ىباظفانعأل تا دام نام ىف ةعبرالا دئاسملاو

 خلا نيدلا لاذ هلوق
 نبدي سعثالدباوص

 ىطويسلا ابا دا

 اذك لا/ هد:.ىندقلا

 ىطت ص ديسأا طخ



 4 باب >> 35

 رادقهوملاعلا زكرهنع بك اوكلاداعبا نع هيف ثححي ٍ وهو ع مارجالا وداعب ال اٍبع م

 لايمالا و محءا رفلاب هتف رعم نكمي ىذلا ضرالا رطق فصنك دحاو رادق# رعيف اهدعباما اهمرج

 نع دعبلا ةيانىف نذلا اذه ثحايمنا لعاو ضرالا مرك اسهرادقم فرعيف اهمارجأ اماو

 ادا رنا اولا و نودصا مهتيأدو مهسؤر اوول اوععماذا سانلا رثكا ىرت كلذلو لوبقلا

 ىلا ليبسالهلا مهداقتعاو ةرظانملاو ةسدنهلا ماكحا ىلع ,هعالطا مدعل كلذو ىزفم كك

 اذه ىف تب 0 و ىدبالاب 0 مارحالا كالتنم برقلاو 0 ريدقتلا كلذ

 نيدلاديش راماسقا دعب راىلع سصتخم 5 راعشالا و لئاسرلا ىف راكفالا راكبا - ةح ءاعسلا نفلا

 كاش و ناعسو ثالث دس 2 قول بلا طاوط ولا 6 ندمت نب دمت

 نيريخالا نكل عبارلاو ثلاثلا ىف اذكو كاصق عسنت ىتاثلافو لئاسر عست لوالاىف دروا

 ىلنحلا ىلعتلا دمحتن. ىلعن. ىلع نسا ىبا جلل مالكلا ىف 5 راكفالا راكبا 2:- ةيسرافلاب |

 نيثالثو ىدحا ةنس رفص ىف قثمدب ىفوالا ىدم الا نيدلا فيسب فورعملا ىعفا_كلامن |

 علاىف ( لوالا) لوصالا لئاشم عيمج ةريفتما رءاوو ناك لع تنرج وهو ةئانعمو :
 ( سماخلا ) مولعملا ماسقنا ىف (عباراا ) بولاطملا ىلا لصوملا ىف ( ثلاثلا ) رظنلا ىف ( ىناثلا ) |

 زومر هرصنخو ةقام ل ق ) نماثلا ( ءاعمالا ( عباسلا 1 داعملا ) سداسلا 1 تاودنلاق

 0 0 اا ءاقلا ناوريقلا ىاذحا دعس ندمح 4 راكفالا راكبا قضح اضاا هلز ونكلا
 نِعلانم ةليبق لاذلاو محا مضب ىتاعم“لا لاق ماذج هرئذو همطت نم هيف 2 ةئامعلراو نيتس

 شوردل ىر م امن 6 راكفالا راكبا اتي ةبا_دكلا ةعقاو هيف هيه رأب ميد دلب ناوريقو

 لاعفالاو ءاعسالا دينيا 0 ةئاوعمتو نيعسلو نيا هن 52 قودملا داز ى 6 فورعملا هلك 5

 قوتملا ىرضملا ىده هلا عاطقلا نرفعج ن ىلع ,ساقلا ىبا ميشا دلحم 5 رداصملاو

 هلوا داجأف ءافيتسالا قبرط ىلع رداوالاو ةعللا فد اهعج ةئامسوجو ةهرشع سجد 3س

 ةكاع رات ءاوسؤلل هءاتكىف ركذو اهعج نملواهبوبيسنا هيف 0 ملا همعذ نم ان ال وام ىلع هللدجلا

 رعوبا دازو ةلاعم نرسثعو نينا هب ويس هر د ام ىلع جارمسلانب ركبونا دازو ةلثمادنامتو

 كيذكو اوطلخو اوبرطضاو اكو ىهنكل ةيولاخننا كلذك دازو ةريسب ةلثما ىمرملا

 اهتم تركو اردصم نيثالثو ةحكم اهنم جارسلانباو هب ويس كد قالكلا رداصمىف اولعف

 ةيلبا 5- ةئامسجو نيرشعو ثالث ةناس بجريىف غرفهلا ركذو ابعوت_سم ردصم ةئام

 نيعيسو عست ةنس ىفوتملا ىوخلا ىليشالا ىديزلا نسملا نيد ركبىبال 2: وكلا ىف

 بدالاباوبا عيل ر هذلا زداون نم كاقتكلا اذهو نفاق ةل ءازلا م كر هئاع الدو

 نينجرلادبعئيدلا لالج شا ةلاسر م 6 ةداهشلا بابس اىف ةداه سلاباوناإ# ت0 د ةغللاق

 لئاسمقف هدام تاونا 0 ةئامعسلو ةرسشعىدد>ا كلذ قوتلا ىعفاش || ط 0 | ركبنا

 نيدلا ف رمشل ه6 بدالاىف شاقوا كي- ىونزغلا دمع ن.ناعع حس ىسراق د ةالصلا |

 رداوالان "م هيف عج ةئاق#ونيثالثو عبس هم موق لصوأملاىف قودملا ) شس د ردا قا لا نيدج انكر 5 ا

 موحنلا ماكحا ىف باتك اضيا شاقوناو لصوملا برق دلب ةزمهلا سمكي لبراو ىصخالام

 ( هحدم )
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 درىف 5 ةناباح ةئامعب راونيسّب- و سج ةنس ىفوتملا يفاشلاىدم آلا ىنورزاكلا دمنا
 ىئنملا ىفلتلا ىرامرسلا هّتلادبع نبدج-ا رفعجىبا مامالا ىضاقال ةفينخ' ىلا ىلع عنش نه

 ناىف (لوالا) باوبا ةتسىلع هتر هلا هيف ركذ خلا دحالا دحاولا هللدجلا هلوا رمصتخم

 ةقنرطهقفلاىف هكولس ىف ( ثلاثلا ) ةصحتلا راثتآلاب كسمت هلا ( ىتاثلا ) ةالوا ملصا هبهذم

 0 ممتعانش بجو لاف (سماخلا) طاتحالا كرت تلا اد (عبارلا) طايتحالا

 هنم لوقن ةيناخراتاتلافولوالا ريغ وهوة فسح ىباهقفىف 5[ ةنابا5- اوركذاعب وجالا ىف

 ةثامعبراونيعبرا دنس ىفوتللا ىلئاولاى سئ تاع راد  ةنايا 2ص

 عبس ة نس ىفوتملا ىرقملا ىميقلابلاط ىبانب ىمد#ت ىباهعشلل 6 نارقلا ىناعم ىف ةنابا [25- اسي رقت

 هل ةلزجج نبا جامن»فىأب 2 ماهوالا و للخلا نم جاهنملا ىفام مالعالا وةنابالا رص ةئامعإ را ونيثالثو
 ع 0 12- هي رارشثالا ءاسنلاب رايخالا ءالتا ليد ه5) ةبرقلا ءاغتبا لقضَح |

 رص: جالا رفاسملا راكذاب جاهترالار شح اضيا مملاىف ىنأاي لوصالا جاهتم حرش ىف

 قوتملا ىواحتلا نا ءنبدمث ندلا نس ِث © ميشا هفللا نيلئاسلا بيم هللادج_ دعباما هلوا

 ناععنب دج-اندلا جات 2 : هيع ناةلئثسىفةيلل ا ثاحالا# د ةئامامغ ونيتسدن سال وثق

 حرشىف ةليلا ثاعتالا 0 ةئايعيس ونيعي راو عيرأ ةنس رص قولا ىف ١ ىنورلا نإ

 وهو لمس ن. رواش هك ةيكرملاوةدرفملا ذي ودالا لا ديار نيعلا ف ىنأي ةدارلا نعي هي ةليقعلا

 ديع تيطلاىبال 5 ةغالا ىف لادا ماسح الا قااخ هلل دل اهل واف ورا ىلع بتم رصتخ
 تى

 تاتك اذه هلواىف لاق ةئامثالثو نيس و ىدحا دنس ىف لوتقملا ىوغللا ىلع نيدحاولا

 اهطسووا اهرخآوا هلك لوا ىف هريغ ماقم موقب فر>ىف ءاجام برعلا مالكنه هيف ان َر

 انقبس نه ىلع فالكاو اقرا نع لودعلا ىلا انامداكاو ةزمهل ١ حوتفم لادالاب هانج-رثو

 تاغل ىهامتاو فرح نه فرح ضيوعت دمعت بابلا اذه رثكاىف برعلاناىلا انباهذ هيلا

 دحاو فر>ىفالا افلتكال ىت> دحاو ىنع نيتغلىف ناتلخفللا براقتت ةقفتم ناعمل ةفلتخم

 ىفاشلا كسل اكل دبع نب ىلع نيدلا قتوعشلا رصتخم ]هلا مف رثيدح نهر < ازاربا ع

 زارا ا- فونمىرقنمةيرقنيسلا مضي كبسو ةئامعبس ونيسج و تسةدنس ةرهاقلاب قولا

 ةئاهعبسو نيتسونينثا ةنس ىفوتملا قرافنادت : ندهن دحت نيدلا لاجب هلال م رابخالا

 ىتأي ةيبطاشلاح ورش نم ه2: ىنامالاز رح نءىتاعملا زاربا ل مح ءابلاديدشت و نوالا مضي ةقابلو

 ىاليكلا ماظن بقلملا دن دجحأ ندلات اها ه6 هيف :١ىواتفىف هيهاش مها ربا قس ءاطاىف

 مها ربا ناطلسال اباتك نيتسو ةئامزم هعج ناهساقك بتكلا رذفانم ريبيك باتكوهو ىزملا

 ةنؤمىلع مده اهف زب ربا 2-- هرخآىلا .هرادقم ىلعاو رعلا رانم عفر ىذلاهللدلا هلوا هاش

 ةئامامت ونامت ةنس ق وترا ئفاشلا ىسهفتالا دامملا نب دجا سابعلا ىبانيدلا باهش مالا أ 'ريهجتلا

 ١ ه8 ليوأتلالاطبا 12:- نيسلافىنايسوسالباونامالسلاهبو <: نامالسولاسا ر-
 | ةئامعيراو نيدو "نام دس ىفوتملا ويطل ءارقلا ديد لعبوا ضانل لوظ ل ١



 ةمالعلا اهركذ ةليلج ةدئاف هذه * تامدقهىبعةينبم ةلداب دحاو عو_ضومل ةيئاذ ضارعا |

 ةيروصتلا ىدابملا روصت لاح نازاو> اهنم عضا ومىف 5 عفت دصاقملا حرسشىف قاازاتفتلا

 كلذ ريغىلا امولع اهلاثءاو ثيدحلاو ريمفتلاو غلا لعج اهنهو رخآ لع لعىلع هلعىف

 هسفن ليمكت ىلا اجاةحم ناكامل ناسنالانا باتكلا اذه عضو نه ضرغلان ا لعاو ( ةماللا )
 0 بجو هل وس 3 2 2 معلاب و ءاسضالا قئاقح رعلابالا | صا ل ككل ةهيرشدلا

 ّع ضرغلا ١ له اهنم نيينيل مولعلا عاوناب علا كو || همزلو اهلا ةليسولاك وهامو مولعلا كلت

 بتكلاومولعلا نيب سباقب وهما نم ةريصب ىلعز 0 اهتنتارمو اهسفنفبتكلا فانصاب رعلا ٠

 هلآ هاوعد كثكو مولعلا ن م الع ىع دب ند لاحو هنملاعلا لاح معيو اهقتواو اهلضفا لعق

 معو ةاعدا ايف هن ن اهلا ٠ 0 هدب مو هتانورعلا كلذ عوض وم نع ايليصفت اريح ريعرط

 لأ داشرا هقو ا ان ايف توافتلاو اهردق ةلالحو اهنارمو اضيا تافعضصللا لاح |

 محتايفوو نيفلؤملا لاح زعبو هبرا ريغالا نم فاخامت ب ريذحنو اهنم هدقعلام هلفيرعتو اهليص# |

 هنن يم نع هزيغ عفربال و هتح ردن ع 200- 00 ءلاب رصق الذ الاجا ولو مهراصعاو ٌ

 ءادتقالا نسح ىلا 52و هناكشتا ا ت 5 كا هكازلا سوفنلا ١ ىدوشت هنم دافتسو |

 عابطلانا قالو مهرابخاىف 0-0 الاو نيلوالا راثىلا رظنلا رامماب ءافتقالاو

 ١ نذداو رظننم نيع ذدةليح لءالف اهنم ةديدخ1لا اعس رايخالا قلتو ران ةدهاشم ىلع تابح |

 سبح وهو ةيفاعلاو مالسالا ةمعنل الات ةيقاعلاف وفعلا ىلاعتو هناحس هللا لاسن ربخ نم

 بدنا هيلاو تلكوت هيلع ثررق ثنح هنأ 0 ءاوسىلا ىداهلاو ليكولامنو ا

 دمج نب ده ميلا 2 ةنامالا ف رعمىف ةنابا 0 ىنأي < ةحابلا حرس ىفةحابا :-

 ىي

 جأ

 هر !|ناسا ىزاح هللدلاهلوا رصتخ رهاقلا نهىروغلا عمالاب مامالا الا ىروكسرافلا

 عرمشلا طم ىلع انوناقو امالنامدحو ةئامعسل و نيتسو عب رادنس ةيليطنط نق در هناهيفركذ |

 ىلاتانامالا اودؤتنا كعب هللا نا ىلاعت و هناس ل وقل هوارزوو امتاطلس هيلع ل وعي فيرذثلا

 نجح رلا دبع مساقلا ىنامامالا مثلا ىعفاشلا هقفىف ع ةنابا جدع ب الاهذه قيقحك ىف_:كفاهلها |

 روهشم تانك وهو ةئامعيراو نيكسو ىدحا ةنسقوتملا ىيعفاشلا ىزورملا ىتاروفلا لع 3 ا

 فورعملا نومأملان نج-رل ؛دبع ديعس ىلا هنيلمل د ةنايالا 3 ع هناقلعتم نمو ةيعفاشلا نيد |

 حوتفلاىبا نيدلا بتم جلل ا ةقتلادع و ع اهريغىفدج وداكي الاه ا رغ و لئاسملارداون

 ناهفصاي ىوتفلاىف داقعالااسلع و ئاَمسَدنس ىقوتملا يعفاشلا ىتاهفصالا ىل#لا دم ن دعسا |

 اوكلسالو دوصقللاب اهف اوتأيمل م,مكل ناكلخنبا لاقةعات ىرخات ا ىلوتملا قتلو اميدق |

 نيس |ن. ىلع نب نيساح ا ىعفاشلا ىربطلا هللا دبعىب ال ةدعلاب ىلا ا ( ةنايالاج رمش 00 هقب رط |

 نانبنب دم زهشلا اضبا ىعفاشلا هققىف 57 ةنابا :- دك دئامعي راو ناعشت ونام هم .ق ودا

 (نب )
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 3 -2 مولعلا لاو>اىف 19:-
 ماعلا رذعتو تافانملا تعقوف اهلذعزانه تناك ىرخ' تاكلم اهتمدقتاذاو لها ىلوالا

 ىذلا معلا نييعت ( بلطم ) قالطالا ىلع اهلك ةيعانصلا تاكلملاف دوجوم اذهو ةكلملا يف

 لكىبعةضيرف معلا بلط مالسلا و ةالصلا هيلعهل وقهنعكتي ىذل | ىنعا فلكم لكىلعنيع ض رفوه

 لع وه ن وندحلاو نورسسفملالاق رعلا كلذ نييعت ئىظع انالت+ا ءالعللنا رعاو قاسم و سم

 كردن ىذاا معلاوه نوماكلملا لاقو مارهلاو لالحلاب رعلا وه ءاهقفلا لاقو ةنسلاو باتكلا

 نال رطاولخا ةفرعمو باقلا رعوه هيف وصلالاقو ةعيرشلا ساسا وه ىذلا ديحوتلا هب

 ىلا برقالاو ةفشاكملا لعوه قا لهالاقو ماهبالا دلال لاعالل طرشىه ىتلا هلا

 ثيدملا سخ ىلع مالسالاىنب مالسلاو ةالكاهيلع هلو هيلع لقت! ىذلا رعلا هنا قرقحتلا

 نا مهضعب هيلع دازو ىكملا بلاط ىبا مجّشلا رامتخا وهو نيلسملا ةماع ىلع ضرفلاهنال

 هللا ف رعينا هيلع بي راهنلا ةودص غلب نم الثم ةجاملا رده وهامنا هسا ىتابلا بوحو

 تقو ىلا شاع ناو اسهانعم مهفعم ةداهشلا ىلع رعت ناو الالدتسا هتافصب ىلاعتو هناحس

 موصلا ماكحا رعتنا بحي ناضهرولا شاعناو ةالصلاو ةراهطلا ماكحا رعت نابي رهلغلا

 محا ماكحا عت نا بحي ملا ةعاطتسا هل لصحناو ةاكزلا ةيفيك رعت نا بحجيالام كلمناو

 ءاعسإ بلطم ) :ةياح ناناثلا ف اهرك د تالا اذهىف ةروهثملا نهاذملا ه هذه هسا |

 ةصوصخملا لئاسملا ةنودملا مولعلا ءا_ء“ا ةقيقحنا روهخلا دنع روهثملانا عا ( مولعلا

 اهراضحسا ىلع اء رده ىتلا ىرخا دعب ةرم اهكاردانم ةلصاخل ادكلملاوا ا قيدصتلاوأ

 لع لكمسانا فقاوملا حش ةيئاحىف فيرسثلا ديسلالاةو ةلوهجم اهلاصخ#ا وا ءاشىتم

 ىدابملاو لئاسملا ىلع مولعلا ءاعسا قلطيدقهنامث ىهتنا هل لماش ىلاجا موهفم ءازاب عوضوم

 رولا ليش لع هناعجارلاو ةقيقح قالطالا كلذنا ىلا مهضعب مالك رعشيدق هنكل اعيج

 | رعنمةلثسم ن وكينا زوج رعل ىدابملا ضعبذا نيلعلانيب طالتخالا مرلي امرا الاو بيلغتلاو

 ءامسالا نم ليبق ىانم مولعلا ءامساناىف اوفلتخا مهنا هيلع هيبنتلا بحيامو نازئاعالف رخآ

 ادارفا لوانتبىلك لعلك مساناف سانجالا مالعا اهنا ىلاعت هللادحر فيرسشلا ديسلا راتخا

 مالعا املا ىفاوملا نيدلا نيز لاقو اصخمش ورمعب هنم متاقلا ريغ ديزي هنم متاقلادا ةددعتم

 لوقنلاديفملا ةمالعلا لاةومدعلا ركح ىف لاح ف التخاب ضاىعالا فالتخاناىلا ارظن ةيصخخت

 دقو ةيفاضا تابكرم مولعلا ءاعنا نم ريثكو سنج مسا هنوك فراعتال ىفاضالا بكرلا نع

 صوصخ رايتعاب تارعضملا عضو ليبقنم مولعلا ءاعسا عضو لعجيزا زوجي هنا ىلاب رطخ

 تايصوصخلاا ىف اهلاممتسا فراعت مهناالا همجوتلا اذهىلع رابغالوعضولا موعوعوضوملا

 لئاسملا وىدابملاو ءوضوملاموزانا رعي نا ىغبش ( مولعلا ضءبىف عوضوملا نيعت مدع تالطم )

 [؟ رهظيدقف اهريغىف اماو ةيئاهربلا ةيرظنلا تاءانصلا ىف وهامنا اًقباس ررقملا هحولا ىلع

 | ةرابع ةعانصلا نوكت امرذا تايدالا ضعبىفك فلكتبالا رهظيالدقو هلوصاو هقفلاىف

 | تايثا كلا نوكينا ربغل دحاو سمه أد ةقلع تاهيبش و تاحالطسصاو عاضوا ةدعنع
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 نهذلاق ىهو ةيلقعلا مولعلا نس و اهداومو ظافلالا تحابم مر ا ةيعرشلا مولعلا

 اهتلالد ةفرعم اهظافلانم اهصانتقاىف دئالو ىناعملا نم رئاعضلاىفاع ناجرت ىهامنا تاغللاو
 نهذلاىلا ىنلاعملا ردابتت ثيحب ةععار ةلالدلاىف ةكلللا تناك داو ايلغ ةيططلا و ةلظفللا

 ناش اذه ثحابملا نم ىناعملاىفام ةاناعمالا قب ملو مهفلاو ىتاعملانيب باجتا لاز ظافلالا نم

 تسردو اهكلم عستاامل ةيمالسالا ةلملانامث ةغل لكىلا ةبسنلاب طخلاو ظافلالاعم ىناعملا

 تدخل القن تناكنا دعب ةعانص ةيعرشلا مههولع اوريص اهاتكو اهتوبذب نيلوالا مولع

 ىتلا رتاذدلا كلت تيقبو مهمولعىلا ةجزللاب اهولقنف مالا مولعىلا اوةوشتو تاكلملا اهف

 مولعلاب نومئاقلا جاتحاو برعلا ةغلب اهلك مولعلا تحصاو ايسسنم ايسذ ةيمحمالا ىمتغلب

 باهذو اهسوردل ندلاالا نم هاوسأم نود مهئاسا ىف ةيططاو ةيظفالا تالالذلا هف رعم ىلا

 ىف تمدهاذاف ديلاىف اتكلم ةعانص طذلاو ناسالا ف ةكلم ةغللانا تدئدقو اهب ةيانعلا |

 ديك نا لق ةعانص ىف تمدعت ذأ ه1 ةيرعلا ةعللاف ارصقم راص ا كلم اكمللا |

 0-1 مالا ةقاسلا ةمحملا ةكلم نوكيناالا ىرخا ةءانصيىف ةكلم ابحاص

 ماحمالا ءالع ضعب عر كلذلَو ىبرعلا لبق علا طخلا عت هل قيس ند ناس اذكو محلا اا

 مهسفنا نع كلذ نوففح ارهاظ امن ءارق دلل سكلا نم ىممعملا لعن نع نوادعي مهسو رد

 ادا ولع كللم) كد نع نسم طلتاو ةزرابقلاق ةكلملا تاحاصو نع ا ضع نوم
 لح هيرو رض اهنق رعمو بدالاو ناببلاو وحبلاو ةعغللا ىهؤ ةعبرأ اهتاكرانا 1 ) ىبرعلا

 هل مولعلا هق رعم نم دب الق قمع ةيعرشلا ماك>الا ذخ أمنا نم قيساملل ةعبرثلا لها

 وه ىهالانا رهاظلاو مالكلا دوصق« ةيفوتلا ىف اهبتارم توافت ديكأتلاىف توافتو هب

 ةغللا لع قحنم ناكو ةدافالالصا لهل هالولو ةلالدلاب دصاقملا لوصا نيد هذا وحلا

 ةلجلاب ريغت هناف بارعالا فالخت ريغت ل اهتاعوضومىف ةيقا عاضوالا رثكانا الول ميدقتلا

 ةغللا سيلو ةلج مهافتلاب لالخالا هلهحىف ذا مها وحلا ملع ناك كلذلف رثا هل قس لو

 هترمث ناسالا لها دنع بدالا ملع ند دوصقملا نا ملعاو (ةكاك ذالا ثبلطم) كيذك |

 مالك ظفح نم كلذل نوعمجف برعلا بلاس ا ىلع روثملاو موظنملا ىف ىف ةداجالا ىهو

 صضعل ركذ عم وخلاو ةغالا نم لكاس مو عسل رءدلا نم ةكلملا 4 لص ذا نرعلا

 هيفرظانلا ىلع نال نا كلذيدوصقملاو ةماعلا رابخالاو باسنالا نم مهملاو برعلا مايا نم

 اولاق نفلا اذه اودحاذا ىهنامت رقصت اذا مهتغالب جانمو مهيلاساو برعلا مالكنم ”ىث

 قاكحالا مولع نم نودنري فرط طع لك نم ذخالاو اه رابخاو برعلا راعشا ظفحوه

 دنع نورخاتلا هيلا يبهذامالا همالكىفم ولعلا نم كلذ ريغل لخدمالذا ةيعرشلا مولعلاو

 قفتال هلا (بلطم) اهقرعم ىلا ذئئيح جاتحاذ ةيلعلا تاحالطصالاب عيدبلا ةعانصب مهفاك

 هلعىلا تقبس اذاف ناسللاف ةكلم هنا هيف بيسلاو لقاللالا رثنلاو مظنلا ىف ىف ةداحالا

 ةزطفلاى لع اهلوصحو تاكلملا لوبقنال ةقحاللا ةكلملا كلت مانع ترصق ىرخا ةكلم

 (ىلوآلا )



 ١ 25 مولعلا لاوحا ىف ا

 نم ىدتن (امهدحا ) ناعون قا قرط كلاسف نيرحال اع هيحاص نوكيف ىرخالاىلا

 ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ةقبرط نوكلنا هيشا) وهو نافرعلاىلا رعلا قيرط

 بيبا قدرطوهو ةداهشلا , اام هل 3500 سيغلا ن م ىدتس ) ىاثلاو 1 لالدتسالان م ٌأدتا

 نيكلاسلانا عا نيقيرطلا لها( ةرظانم ) ههجو 5 و ردصلا ح مشب أدت ا ثيح

 ةيفصتلا قيرطن آل رظنلا قدرط لضفالا رظنلا بابرا لاق نيشرطلا ليضفت ىف اوفاتخا

 لها لاقو ةدهالا ءانثاىف لقعلا طلتخمو جازملا دسفدق هنا ىلع ليلق لصاولاو بعص
 اريثك اذهلو ابلاذ لايملا ةطلاختو هولا بوسنع وفصتال رظنلاب هلصاخلا مولعلا ةيفصتلا

 فالح ىوهلا عابتا نع ةرظانملا ف نوصلختال اًضااو نولضيف دهاشلا ىلع بئاغلا نوسيفتام

 نم ضيفلاراظحالا الا ٌقدالف لايللاو مهولان ع باقلل ريهطل و حورال ةيفصت هناذ فوصتلا

 هللا هرمسإ ندىلع ريل هنا عم علا ةدص ىف حد الف هدعلو كلسملا ةبوعصاماو ةيهلالامولعلا

 ةاهابملا ىف اععزات نيتفن اظب اولثمو ج العلا لبقف عق وناف جازملا لالت+ااماو ىلاعتو هناك

 رادج امهنم لكل نيعف راتخالاىلا راخفالا ىدال تح ريوصتلاو شقتنلا ةعنصب راخفالاو

 رهظ باحملا عفترا الف ليقصتلاب رخ الا لغتشاو هتعنصىف اههدحا فاكتف باجح امهنيب

 لوالاف ةيفشكلاو ةيرظنلا مولعلا لاثما هذه اولاقو لباقملا شوقن عيجب عم رادملا ول الت

 ىلعالا ”الااو ظوفحلا حوللا نم لصح ىناثلاو ءانعلاو دكلاب ساوللا قيرط نه لص

 نع ةرابع اهلوصحو ةريثك هلئاسم رع لكنال لوصملا قلطم (سنالاناب مملع (ضرتعاو)

 لوص> ىعدبال فشاكملا لعلو قيس اك بردتلاو رعتلابالا متتال ىهو هيف ةضمارلا ةكلملا

 اهنم ضرغلاو ةياغلا لوصح لوقينا الا قدصيال هلال فشكلا قيرطب ةيرظنلا مولعلا

 نايعالاب قلعت اعف ةرصحتم اهترثكعم مولعلانا قبسدقهنا لاقبدقو نيقب رفلا نيب ( ةكاحملا)

 ثحن نأ ةيعرشو هلّقع ىذدنتقم ىلع تحاكلا رحنا ةيم > يعمل و ةيقيقللا مولعلاوهو

 هوو قطاملاك ةيونعملا يل آلا مولعلاىهو ةرابعلاو ناهذالاب قلعتاهفو مالسالا نونا ىلع
 ادعامنامت ةببرعلاب ىعت وةيطمللاوا ةيظفللا ةيل الامولعلاىهو ةباتكلاو ةرابعلاب قلعت اعفو

 ةيفصتلابلصحدقف لوالااما رظالاب بسكلاالا اهليص< ىلا ليبسال ةعبرالا ماسقالا نه لوالا

 ةيفصتلا قدرط مهنأكب قئاللاف نيتسلا رمثعىلا نوغلابلا خويسشلا مهنم سانلانا مث اضيا

 رظنلاقارط ميدعت مهةح ىف دعاس تقولاذاف راعملا نم ىلاعتو هناحس هللا همامل راظتالاو

 قئاقحلا مهفل نودعتسملا ءايكذالا نايشلا مهنه و خويشلا كح مهمكشل ءاسغالا نابشلا مهو

 ربدقتلا ,هدعاسينااماو خو.شلاىلعام يلعف ةيرظنلا مولعلاىف رهام ,هدشربالنااما ول الف

 هرما مشبب لابقالامث رظنلا قرط ميدقت هيلعف رجالا تيربكلا نم زعادنا عم رهامملاع دوج و ىف

 دبا ىئفتال ةيقاب ةمعنب ازئاف نوكيل توكلملا باب عرقولا

 ب بلاطم هيفو ُتاوفلانم ةمدقملا قحاوا ىف سماخلا بابلا 9

 نيبنم ةيلايخلاو ةينهذلا ىتاعملا ىف ىهامتا مولعلا ثحابمنا ٍبعاو ( ةيرعلا موزا بلطم )
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 --1 همدقملا 2 ةه

 ةيعانصلا تاكللا 0 م القع 0 ظنلاو ل عون ل 1 تلف 0

 ده هذا راظناو مولع ىلع لّوشت ان | ا كلذل 0 نك عئانصلا ن رد ند هاك القع ديفت

 ىلاليلدنم لقتل وهف ىناعملا اهنمو ةيلظفللا تام ككلإإ ل هنا فورطا روص نم لاقتنا

 ىعم وهو لوادملا ىلا ةلدالا نم لاقت 3 كا اهل للصحف معا د كالذ سفنلا دوعدو ليلَد

 اذهو ةنطف دءزهو لقع ةدايز كلذب لصف ةلوهجلا مولعلا هل بستكي ىذلا ىلقعلا رظنلا

 ىلاعت و هناوعس هللا ةَف رعم رعتلاو معاعتلا وزعلا نم دوصملانا 3 2 ( امدلا لعتلا رد وه

 ةيفوصلا هصخم ىذلا نيقيلا لعب اهنع ربعي و تاداعسلا عاونا سأرو تاياغلا ةياغ ىهو

 نوكينا رعتملا اها كاياو ةلدالاب تبانثلا علا نم بولطملا لامكلا وهو تاما ركلا ولوا
 عدلا داع هرار تحن كبح تيضق 0 كي 1و ع 6 هءزرص هلعكنا زعلا ن 5 ت|اعشس

 00 نأ كلىجبش لب هع ةلاح كردلا ناوص 5 رانك دارا رهاطابانأ ىكحاك

 حاشملا ضعب نع لقن كلذ لحانمو اهما دعاو. ( بتكلا قارحاركذ ) ةاحيلاىلا البس

 ميعنونا هرك ذاك هناف ىراوملاىبانب دجا ىلاعتو هنا هللا فراعلا مْ مهبتك اوقر حا مهنا

 ىلا هيتك لمحف قا لبق نمرطاخاموب هبمقن رطخف سانال سلج رعتلا نم غرفامل هنا ةيلخلا ىف

 لولدملا ترفظال نكلاو نر نع ل. تن :ك ليلدلا من لاق مث عا ىد سات تارفلا طش

 هصئام ءاياوالا تاقيط نم هي رثؤق نعمل كر ركااذإو كح كك لاح ليل دلاب لاغتشالا

 نع امد ءايشا ىلع مدن ناكو دعنا ندد ىدوا هن هنأ ع نايس 2-1 اذهو ىوردقو

 نامل سابا معا ناكءالعلا نب ورعابانا محيراتلا نم ىلا قا 1 نا لاقو ءافعضلا

 ىتاقبلا اهركذ ( هداف ) اهقرحاو كسنت مث فقسلاىلا تيب لم هرتاقد تناكو ةيرعلاو

 قالقسعلا رعح نبا ىنعي انش تلاس لاق هنا ىهو قارعلا نيزالةيفلالا حرش ىلع هتيشاح ىف

 1 روح هنأ نورب اونوكيمل لاَقو هيدسأم مهمتك مادعا نم هلاثماو ىعاطلا دواد لعفاع

 ةدسقم نأ اوار 8 فعضا وال اهاوراذا دنا نورلب ةداحولابالو ةزاح الانالاهتاور

 عقبال ثيدخلا دل نط لاي هنأ وحو ) لوقا 1 يعل 0 فريعضت ةد سهم نم فخااهفالتا

 تمسإ ىاثلاو هامل تدب لوالانال هلاثماوأىراوملا ىبا نزلا مادعا ع اناوح

 ١ 2ك نع هحرخانا هنأ مهمادعأ 8 باوملا لعلو ىلاعتو هناس هللا ىلإ لّشتلاو دهزلا

 عوجرلا هلابب رط+نا ند نمايالو ةيلكلاب ةيبلقلا ةقالعلا ةدام مستتال هود و عيبلاو ةيهلاب

 لاعتو هناكس هللا ىوشاع ةلغشم كلذو امتقوى ةعلاطملاو راخنلا ةردصفف 2 و هيلا

 دتعيالو لمعلاو لعلابالا تال ةيدبالا ةداعسلانا لعاو ةيفصتلاو رظنلا قيرط ق ) تست )

 هلذح ودنمال رعلا ىف لحرا رهفاذا التم رحال 30 امد نا رد دحاوب

 هيف دهاحو لمعلا لجرلا رشاباذاو لاك هلع نكي هيف سصق ولذا هيج وم لمدعلا نع

 نا: رط ناناهف اهلامكي ةيرظنلا مولعلا هلق لع تصنت طئاربغلا نم هوةيباوسحا ضائراو

 نيف رطلاا نه لك ى دنا ةدهاشملا ةقيرط ( ةيناثلاو ) لالدتسالا ةقرط (امهنه ىلوآلا )

 (ىلا) 1



 وب - , مولعلالاوحاف 2

 داع ير ,الا نر نوصل مهذ هلى 5 دال 0 كا نولبقلاف

 نيعتسنا ذخالاب ىوئيف قافنالاو 0 ةكاص هش 0 امو مالسلا مهلع ءايدنالا

 اكن تاحاوتفا هقاو رعتاا ىف ( رسثاعلا رظنملا ) ةدابعلا ىلع هل ىوقتيل لكأيو ةدابعلا ىلع هل

 قئاق رعلاب مب امنا ةيلمعلاو ةيرظنا اها قف ةيرمقتلا لذ 3 ل رعا ) 3

 للاعتو هناك ش هللا ةلضفام عم 1 0 او را ىنال و 0 1 ةليسولا وه

 عراشلا ثحدقو لئاضفلا نم اهرعنو 2 0 مواعلاو بادالا عت لوقو قطا نم كد

 دهملانم علا اوبلطا لاقو ةضيرف علا بلط لاق ثيح هباستكا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع

 وه هركف نال لعتلا ىلع عووطم ناسنالانا ٍبعاو (مت) نيصلابولو علا اوبلطاو دعالا ىلا

 00 هانع سدلاف ل22 عبطلاب ابغار هاركفا ناكل تاناويط اش نع دراما ك1

 | قئاقللانم دحاوىلا هحوت هركف نامث هدنعام نةليفرعب هقبسنم عوحرلا همزل تاكاردالا

 | كلم ضراوعلا قاما ريصي ىتح هيلع نرعو دحاو دعب دحاو 'هتاذل هل ضرعبام رظنو

 س وفن قوذدشو | وصخ الع ةقيقحلا كالت ض رعيامع دل 1 نو 3 هل 3 2 قئاقللا

 نوكيامتا ىنهذ عنو ملعت لكو ( من ) هلهاىلا نوعزفيف .هليص# ىلا ءىشانلا نرقلا لها

 ا ددرد ناف زلا عدا و نع 5 عبطلاب نك و ملاعب س 00 ملا نمام 0 قباس 0

 روصخإعلاو اي ايسايف اع 6 ركفلا لاعاو ثحلاب 0 ادن رَء ا ١و ناهذالا

 ١ ىف تامدقم نع نر قيدصتلاو ةحراشلا لاوقالا بلطي روصتلاو م وصتلاق

 وهام لعتاا ىف اومدقو عانفا الا هه لصح الدقو نيقيلا هب لصح دقف حياتنا تاسايقلا روص

 لا راق باعك نود قفا ملعتلاىف ءامدقلا ةنست رحو هريغا الس ن وكيل الوات ترا

 اوفنصو مولعلا نيودتىف ذخا ممهلا فعض الث اهب نيلغتشملا ةرثكلو رووسم ريغىلا رعلا

 لصح ,هدصاق» فرعنذ مازتلالا ىلع تالالدلا نماو رصتخا و نهرلا اوليعتساف اهضعبب

 ةثالثلا رومالا ذخاب الع ةلالدلاب فرعت امها تام 0 عينا ٍدعاو ( مم ) مهضارغا ىلع

 تطاخلا رو_ضح ىلع فقوت اظفالاو ةدهاشملا لع فقوتت ةراشالاو طاناو اففللاو ةراشالا

 قاسنالا عونلا ةصاخ وهو اهفرشاو اعفن اهععا وهف *ىثىلع فقوتالف طخنااماو هعامسو

 قانالا عونلا ةضاخترهظ ةءارقلاو طخلاب هلا كشالو هنم عونبولو هدوحننا رعتملا ىلعف

 0 و مولعلا تظفحو لاومالا تطبضو تانا ويلا راسن ع زاتماو لءفلاىلا ةوقلا نم

 نكل ةارقلاو ةباتكلا لوبق ىلع لباوقلا زئارغ تلبحت ناهزوا نامزنم رابخالا تلقت

 رعاو ( من ) بردتلاو نرقلاو يعتلاو ذخالاىلع فوقوم وهو هكبلملا ليتطخل ىقألا

 اهجورخو ةقطانلاسفنلان ال القع اهيحاص ديففناسنالاق ةوقلاب اهمهدوحو راخالاو رعلانا

 بستكيام مث الوا تاسوسحلانم تاكاردالاو مولعلا ددح: وه امنا لءفلا ىلا ةوقلانم
 نع م علا واق اك زارنا ذر كاك اضحمالقعولهفلاب اكاردا ريصينا ىلا هب رظألا ةزوقلا



 ه6 همدقملا اع 8

 هلاقم بذكولذا هلعف هلوق فلاخال نا ىغش هنا اهنمو (عفن)ر راكتالاب ه 0 اهلئاقىف

 ىذلا ققحلاو لئاعلا لاخلا نوران نيدلقملا رثك اوهءداش ريسالا ن ءعو هنعسانل رف هلا

 ملاعلل ديالذا هلع نيسحب هنم رثكا هلاعا ةيكزب هتانع نكليف ردان وهف لئاقلاىلا رظنال

 لزم هطلختالناو ملعتلا دنع هلظيغ مظكينا و دكا هدءاوفو عفنا هملع ن وكيل عرولانم

 رعتملا رهف نت ناب سأبالو هلوق ليشمل اذا ىلاببال و كمل لاو هن كعدنالو يلق قييقف

 ملعت ىف رع انع لخدال ناو لالضلاباب مح : هناذف قطا قىراعالو رعلا ىف لداحن الناو

 ىلع راغصلا ثحناو ببسلا اذه. سونيلاح طلغام اريثكو:شوثم كالذناف ةرظانمىفالو

 تراك مهيلع قليال نيئدتبم بالطلا ناكناو 0 هلام مهلر كذبنا و ظفللا اهسملعتلا

 ١ تاطولغالانم هيلع قليامالو هلاؤسىف اةنعتهبيحالو تاعصاولاىف ملكت ال نيهتنم اوناكناو

 | تاللضعمللا فم شكو تب الكشملا لد ىلع ردقب ثيد مه ةدايز هلناكنا بلالعاالاح ىف رانش ناو ٠

 لاكشدالا رأي م نسلاو ضئارتلا فرعيام رده هلمشالاو ماقشالا دعا هيلعتبا ميس. |
 كراع لكن آو نينعا تراث نادقم هنهد ناعما قربصت,نكل تاعاط)ا؛لفاؤنو تاسدك الاب

 لها هيلع نوكي نا ىغبذي اهث ( عساتلا رظنملا ) زعلافصن ىرداال ناف ىرداال:لوشب هيف

 ةقفشلاو ةحصتلاو ةيشللا ءايشا ةرسثعءاطعلا نم 3 ىلاعت هللادحر ثيالاوبا هيقفلالاق علا

 ا دكا رظنلا ىلع ماودلاو سانلا لأ ومانع ةفعلا و عضاوتلاو لحا و ريصلاو لاح الو

 دارا نم ليق هودع رهشب ال سفن حلاصعع عسا نأ هيلع ودعكاخال و دد>ا عزان ل واخ اَةلَفو

 ثانالا نمحتال ناو سداملاو معطملا ىف هق ربي الناو معلا 0 هودع فدا معرب "| ٌ

 بناحىلا دادزا اكو ملاصلا فادلاب هبثشبو ر لا عيمجىف داصتقالا رثؤيلب لكلا

 ضومللا نكل امارح نكي لنا وحابملاب نيلانال ىلاعتو هناكس هللا نم َديرق دادزاهليم ةلَقلا

 امم مسا امدلاق ضاخ ند كد تلد تانثحا م زطلاذ 5 قش ى ٍجح هب نا بحوب هيق

 لاوحا ىناثلا نم لو | ريب ىف ع مقانلا مسلاو عقانلا ريخلا اهفف ةر 0 رزه امنا م 2 تلا ٌ

 بولطم وهو اهودال امداخ هلمجاذا حلا_صلل هنم حلاصلا لاملا منف لاملا ةر ةفرعم اهنم

 ىصقالا دصقملا ىه ىتلا فراعملاو مولعلا 0 رخل ال ءاظلا ندلإ برد

 رده» ملناو هيت-ثملا كرييلف بيطلا لالللا بسك ىلع ردق نش لخدلا ةهج ةاعارم اهنمو

 ىماعلا لماغلا ىبعف تق 0 هارد طار كفتلا 11 هلع دق ناو ةحاللا ردق هنما دخان

 لصاخلا باوثلانم رثكا لاملاو !علانم هتانام ناكنأف لهالا نم ناكناو بعتلا راّمْنا |

 هيفخم نكل رجتاب اهعيسي ةمقلب صغنك بيطلا ريغلا لالخلا را_تحنا هلف لالللا بلط ىف

 ردق وهو هنم ذوخأملا رادقملا اهنمو لالضلا ةلسلس كر اليك نكما امهم. لهاجلانم |

 اهنمو طسولان ع زواحتلا زوج ال ىندالا نم زواحنا 0 للا معطملا و نك ةحاطا |

 ىلع قافنالاو ذحالاق فاتخادق ولايعلا ىلع قافنالاو ةهقدصلا هنم دومحملاو قافنالاو جراخا ا

 مومذم ةيلكلاب ايدلا ىلع لايقالاناىلع قافتالا عم اسار هكرت ما ىلوا عوزمملا هجولا

 ( نولبقللف )



 هلءفاك اذهو ىئعبالاع الغشو رمعلل اعيبضت ةيلآلا مولعلا هذهب لاغتشالا نوكيف اهلئاسو

 الالد:ءاو القن اهف مالكلا ةرئاد اوعسوا منال هقفلالوداو قطنملاو وحلاف نورخأتملا

 نوكيف اهتاذب ةدوصقم اهريصو هلآ امنوكنع اهجرخا ام لئاسملاو عيرافتلانم اورثك او

 ذا اذاذ تالآالا هذهنم رثك ١ دوصقملا مهمامشال نب ىبعتمللا ارمضمو اوغل كلذ 0

 كل 0-0 نفاثلا راظنملا") ءاهلئابس وم يكعسالو ايه نكشالزإ "هيلع تخت كات

 ه هلدب الف ةدابعلا لضفانم ةدافالانازعا ) مث ) اًضياتاحوتفهيفو علا سنو ةداقالا

 0 مياوذاعل دان زأ كلذ ىرال و هذابع اداقرإو لاهل ءاضإرل ءاغتا كلذ" نوكيل

 ىف

 نكن اهنم رودا ةأع مه هلأ ىغبط 2 مرح ا هيلع عرش ١ بجحاصب ءاذتكا ارحا هتدافا ىلع

 ىلاقو-ثش نا هعدع و ةيدرلا عقدا كا 2 هرج ارتاو مولعلا ةياغ ىلع ههش ناو هءاعك اناقفشم

 ةاهايملاو ةسأن رال لعياذا رحزب, النا و هتقاط قوف الاعمرل ىدصت ناو هقاقعساإ قوف هنر

 ةمانرلا ةندافةسا لعلا نم عونىف تعرب نا ىغعبط لد رومالا قئاقلل ةرح دال هيمن نع رذأ |

 نسحو ةساب را 0 لاعتو هاش هللا نا ) زعا ) قطعا هحردتس ىّت> امو عامطالاب |

 اذهل لئافا لإ ةيعاسلا وفل او هك الارجح قلل ك1 لعلاو عرسشلل اظفح ركذلا

 ( مضر خ حيرصتلابال ضيرعتلاب هنع رجزاا بحناع رجزيناو علا لطيل ةسايرلا الاول لق
 يح

 مولعلان هم عم طب قيايا م هلويعت و هداعم قوا 00 لاطاىف رعتملل مهالاب ادن امنمو

 ا ىعِش لعاا ىف هدشر غلب نك دادعتسالا ردق ىلع اهننر هرصتمل 5 نسحالا تبديل ىاربو

 ه.ىلوا هلالها نوكيال نع هكاسماو علا ظفخلالاو مولعلا قئاقح هيلا ثنا

 لظدقو نييج وتسملا عئم ندهو 7 هءاضا لع لاهطلا مح# 0

 يتب اذكو بالكلا هاوفاىف رردلا او>رطتال ثيدللاىفو مومذماهلها ريغىلا فراعملاثبناف
 كيف لال ا ىلا ىدؤو» هناذ عرشلاب اهقيبطل ن ع نوز< رحل ىلا 2 .ةوصل ا ا ماوعلا بك نا أ

 | ضرع ناو د رهاظلا 6 ايعل طاضؤع ل ١! ك1 رينا ىعب كوخ راو ا مهلع محق نع عرشاا

 ىلعاتاث اكذ دج وناو ماظنل اداسف كلذناف قئاقللا باب 0 ءلع محفنال وىجانقا مالكي حلا عب ةرسش مهل

 عا (هيبان) عرسشلا ةداجن ء لاري الك ة يل اوتمت انام هعب ف راعملا باب محف!ناهلزاج عرس لادعاوق

 سيم لكذا ةبرغلا مهلاوحاو ةيفللا ,متالاقم نم ىهفبالام ركب النا بلاطلا ىلع بحي هلأ

 ناكمالا ةعقشب ىف هرذف بئارغلا نم كعمس ع قام لك تاراكلا 3 تل لاق هل قاخ الل

 رارسالا ف رعي نمل ة رك دتلاتالاقملا كلت نود نم ضرغلااءاوىهتناناهرلا | اق هنع كرذيملام

 2 تعرب ىح همهق ناهذالا نع لحاتع ان] ناب اهف رعب ال نم ىلع هيدنصلاو

 ةرغلا لها الا هركسال اوقطن اذاذ ىلاعت هلللاب ءالعلا الا اهف رعيال نونكملا ةيهك رعلا نم الا

 | هيلع ىل !اعت هللا ىلص هللال وسر ,رنم تظفح لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىّر ةريره قانع ىورو

 ناكما مدع مهضرعو موعلبلا اذه عطقل هناثا ولف رح كل هتف اهه رح[ اما نيثاعد ! مسو

 نظلاءوسو اولضيف تانكملالاوحاب ةيهلالا لاوحالا نيعماسلا ةساقم فوخو هنع ريبعتلا
 ها - 2 ا اا ا



 عبطلا مل - 01 ماعم نكلو روش ناو و 0 ريح ةعاد ةحراطم ليقو تاوضصال اراهظاو

 ا 0 مالكلا اسف عسوبالو ريغللدل ١ ىه ثيحنمالا اذ راخن. نا ىعبشإ 0 هلال مواعلااماو |

 د همدقملا 1 2 5

 واحئالف اوعزاك هسفنىف امومذم ناكنا رعلاو 6 اههابتشال ةيقوصلا تر مذ لثمو

 لحب ةفسلفلا مولعف ةعلاطملاو رظنلانا لعا ( هببنت ) ا نيلئاقلادر اهلقا ةمافنع هليص#

 اهعلاط اع'اذ نواكلاو ةهعب رمال ةفلالا مهلئاسم زواخال كك ىااثلاو ةفرثلا ةعبرشلا ىلع

 الاو ناهر مقل نا هيضفاع رهدلا هعاسو كفوا نسلاو نهذلا هدعاس نأ اذه ريغال درال

 هم ديالامو ىل !اعن هللا ىل !| 4 ب رقد : ايف هيلا جات<ام ردق وهو مهالا ىلع رصتش نأ هيلعف

 ةراسعلاطورشلان مو ( 3 | تاداعلاو قداح الا و تاداعلاو تك داماعلا و داعملاو/ ادنلاق

 باوثلل ابلط نكل سرد هؤامو سرغ رعلا ليقامل مترظانمو نارقالا عم ةرك اذملا ليصعملا ىف

 0 اصوصخ هيل ردنامماف كاد دا هدعلو مولعلا قئاقدفف المأتم نكن !![كطلل ىعب و

 نكاد نك ةمهلاو دا اهنمو ) مع“ 1 الوا للا هع وهن ند ديزاف مس لاك هناذ مالكلا

 ديالو لغا_ثكدمموي لكل ناف دع ىلا 0 لغش ر>ٌودالناو تالامكلا قهاوشمىلا امه ريطل

 معلا ناف ل هطيشتساو دباوغلا نم ععستام 1 ىدح تقو 0 ريو كعم وكنا

 عدوا امال رطاولناىف تيثام عل اذا اعلام هيتكام ظفحنا ىغبتيو دبق ةباتكلاو ديص

 طورثلانهو ( مر اهلع داعع الا ناي_سنلا دنع اهبلا ةعحا رملا هنم ضرغلالب رافدلاق

 تاس انر ورم اسري ةمر اهنم لك دصقألا نم دعيلاو ترقلاف مولعلا بتأ مه ةأعارمع

 راد دق رعانأ هيلعق هادعت ال لو ّ لكلو ضعبلا ىلا قرط ضعيل اذا لم صخحلا ىف ةياعرلا

 هد> نع رصقن 2 -ضباو نلط را واودلا ق نيهار ريل ةماقأ دصقال 8 لدح كلذ زواحيب

 ناهربلا ةماقا و قودل اوه ىتاعملا سمهالا كالمنا اًضرا فرعءاناو ةئيهلاق لدحلاب عنف ناك

 هذه م نأ لد يلا لاقاك هيسفل تعلأ هيلع ناهربلا ت .1ط ندو ,قوطلا نع جراح هيلع

 ةعانص ىق تداولا نم سيلهنا وهو كن لع نك 0 ىلع كيبذنلف اهقح نوثفلا

 اهلع ”ىتانلاك اف ليخدلا نياكن لقعلا در اللا اهعبرافتو اهل وصاىف عج رملا ناكناو

 كلو ادار دمع تاع لا سدس ةعانصلا تن اذا كفكف اينع قوذلا ةدافتساف
 قوذلاهتافنا هاواتف ضعبىف اهبحاص دلقبنا ىتاعملارع ةعانص ىف ليخدلا ىلع س ًايالف ديفلا

 ةيل الا مولعلا اهنمو ( حت ) ىهتلا قوذلا كلذ تابجوه لههىلع هل لءاكش نا ىلا كانه

 تايعرسشلاك تاذلاب ةدوصقم مولع نيفنص ىلع ةلوادتملا مولعلانا كلذو راظنالا اهيف عسوبال
 0 حالف دضاقلا فاو ىطتملاو هب رعلاك مولعلا هذهل -ةليسوو ةلآ ئه مولعو_تايبكملاو

 | هدكلىفانكمت اهبلاط ديزي كلذناف ةلدالا فاشكتساو لئاسملا عيرفتو اهنف مالكلا ةعسوتىف

 كليب زع لوصملا هب وعص نم هيفام عم اوغل م لاغتشالا راصو دوصقلا نع اهب رحب الالذ

 لوطا تاذدلاب ةدوصقأا مواعلا ل اك كلذ نوكئاك راو اهعو رف ةرثكو ادهاوطب

 ( اهلئاسو (



 ار 0 1 - مولعلا لاوحاىف

 ةلعاشو ةقراص ايئاف نطولاودالوالاو لهالا ىدح قئاوعلا ليلقت طورتلا نو (متر

 قئاقحا كرد نع تصفه ركفلا ثع زوت امهمو هفوح ىف نيبلق نم لحرل هللا لعح ام

 لوص ولا نم رطخم ىلع تناذ كلك هتيطعا اذاذ كلك هيطعت ىّتح هضعب كي طع ال علا ليقدقو

 لسكلاتابسسا !ةلج نماو نلاسللا/ قرمتلا نانا 0 ”ارتاهنمو ( تف ) هصعب ىلا 1

 لع الذا ليصحتلا بايسأ ةلج 0 0 نا ىعبشإ ه1 فوكللاو توملا 56 هيف

 ىلع طلسش نا ىغشاال هنم فوللاو هب لمعلاو معلا نم لضفا تومال دادعت:سالا هءلصخ

 تاذللامذاهرك ذ او راك امالسلاو ةالصاا هيلع هلوقو دادعتسالا نع هلغشي تيحن تلاظلا

 (مر ةيقايلا نود ةينافلا تاذللا .نع 0 ايساةرك ذ نوما بش هلا لك لك |

 لاكو رعللا ىلا دهملان . بلطلا ليقف رمعلا رخ 4 اىلا علا ىلع تا لاو 7 :ءلا طورشثلا نمفف |

 فرصوفو ةليملاو ملع لع ىذلك قوفو لاقو الك ىندز بر لقو هدي ىلاعت و هناعه# |
 ىلا عت كلا ىكر سا_.ع نبا لاق 6 ا 00 م معن لما اذأ هلأ ليصخلا | تاقوالا ا

 2 6 راتخا اهنمو ) مم )عا رعشلا نيوا ود اوناه 5 ذا عم مالكلان م لماذا هْنع

 ىلإ :ةاتسالا 'ياطق' ندابسإو هند نع هلغشت ثيح ايندلا سلبا ندلا د تا

 قلي دجواذاو هردق لجاليلج ناكناف هذاتسا ءرملانم رك ذاه لوا لاو دالبلا ىصقا
 ريكتالو هنهذ ىلع الاكتا يسقط دييشلاال او بييطال ضنئرألا ناعذا ى.وصنل نعذو هرمها مام ز هيلا

 لذىف قب ةعاس ٍملعتلالذ لمحت ملنم ثيدملاىف درودق هنال كك علا ىلعو هيلع
 هولاو ملا ةكرب 0 حا اعل 0 نئداتن 3 هلالحاو عملا اريحا تادالا 0 هوادنا لهخلا

 هدالوا ريقوت هريقوت رد نيس | او 9 هوا ىقح ىلع نعم قىح مدع نأ ىج عا و 2 ءلقالا

 ايعومسم د رقام ىلع ىتابنا طورثلا (محخ 1 ءاكسشلا و ب امل كلا مظعت مناع و هناقلعتمو

 ا ناو ةدم لا تن -كلاهيف داون ناو يح اب تاشيدساو مها هتان ل هيدابم ن نم 0

 م ]نامر 0 شريط 0 ةدايزلا ن نكعال رادقم ىلع هنم لصح هنا رعف دقتعيال

 دعبو هته رطو هدصقمو هتاغ ىلع عل ]طم رظن هيف ناك وذ معلا نوف نمانف عدب النا اهنمو

 سرلف هريغ ف لكت الو هدصقب نأ 4 لع 0 ىلا هع ط لادا الاجل ا الاوا ف ةعلاطملا

 ل قلخلل رحم 0 موأعلا 08 [ اصبع رععل مل 1 لئادو معتلل نو 2 للصي سانلا لك

 ناف اف رح بلط مايالا ةدعاسمو بايس ال ةقفا وم عم 0 نونفلا ىلا هلم ناكناو

 ركنا 0 93 الاف بغربالنا هيلع نكل ضعبب ا _يضعب ةطبس م هن واعم اهلك مولعلا

 0 قا هلا ىداعيو ضعبلا ىلا ليم 5 .كيال الو م همر مش ايدي دم ريصل دلك لوالا

 نمدخ ان بدك ل ١ ةلهشلا ن م هعوخاأمل اديلعت مولعلا ند ”ىذب نم _سناو مظع لهح

 ىذلا قطن ا هلي هودعلو ملعلا مدن ء نكي 0 و ةمهفىل !| هأ ده نم رذ ل اززح لك

 7 رعم ريغ نم م قالطالا ىلع يي مواعاا مههذ لثمو نهد لك ميوقتو مع لكل صا وه

 0 م نحل ؤ ةباقك ضر هزم اضعينا 6 مولا لثمو ا حودملاو مومذملا ردقلا



00 - 0 
 همه همدقملا 2 56

 ملعتلابةلع اهئاف مولعلا ف تاراصخالا ةرثك اماو ( كف ) ءاشب نم ىدج هللانكلو ةرغلاوه

 لكف ارصتخم اهنم نونودنو مولعلاف قرطلا راصتخا ىلا نيرخاتملا 0 بهذ دقو

 ة01لا قاعلا اان ليلقلا ودَحو ظاقلالا ف راضتخاب اهتلداو هلئاسم: رضخ ىلع لشن ع

 ةلوطملا بتكلا ىلا اودعامرو مهفلاىلع اريسعو ةغالبلاب الخ كلذراصف نفلا كلذ نم
 لالخا هيفو ةيرعلاف كلام نباو هلوصاىف بجاملا نبا هلءفاك ظفعلل ان رقن اهورصتخاف

 متاهلوبقل دادعتسا هلسيل و هيلع لعلا نم تاناغلا ءاقلاب ىدتبملا ىلع اطيلخت هيفنال ليصحتلاب

 ةلصاخلا ةكلملانا مث اهيلع ىناعملا محال مهفللةصيوعلا راصتخالا ظافلا عبتتب ريثك لغش هيف

 تاءوضوملا نم لصحت ىتلا تاكلملا نع ةرصاق ةكلم ىهف هدادس ىلع متاذا تارصت#لا نم

 ىلا اودصقاملو ةما-2لا ةكلملا نوصل نيديفملا ةلاطالاو راركتلا نم اهفام ةرثكل ةطيسلا

 ناؤ ( سداسلا رظنملا ) ةعفانلا تاكلملا ل مهعطق |.عص مه ويكرا ظفللا ليست

 ةكلملا ليصخع ىلا هتانعنم رثك | ظفطاب هتاتع ناكانم نا لعا ةيلعلا ةكملااريغ ظفحلا

 ١ نمائيش نحال ظفملا لصح نم ىرت كلذلو معلاىف فرصتلا ةكلم نم لئاط ىلع لصحال

 هيلع ةكلما نم دوصقملا هنا نظندهو رظانوا ضوافنا هلعىف ةرصاق 0 ذحنو نقلا

 0 ىلا لاودلا نم لاقتالا ةعرسو طابنتسالاو جاردتسالا ةكلموه دوصقللااهاو اطخا دقف

 بولطملا مف راضةتمالا ةكلم اهلا مضناناذ نسعلاباو موزلملا لا هزدللا نمؤا تالولدملا

 ةوقلا ةدوح ىلا عجار وهو راضحسالا بابسا نم ظفللا لب ظفطلادرجع منيل اذهو

 راخنما ) جالعلا لبغبا-# ناك ناو ةيقلحللا ةحزمالا لاوحا نم كلذو اهفعضو ةظفاحلا

 ليصحتلا طئارسشنا ٍبعاو (م) اضيا تاحوتف هيفو هبابساو علا ليصحت طئارشف ( عباسلا

 باقلا غراف اباش بلاطلا نوكينا ىغبش هلوةوهو طارقس نع لقناهت ةعقحم اهنكل ةريثك

 اقودص ءايشالا نم اعيد رعلا ىلع راتخحمال ثيع رعلل ايم جبازملا 2 اندلا ىلا تفتلمربغ

 مر< واف بحاوب ل ريغةيندلا لاعالا و ةيعرسشلا فئاظولاباملاع ايها انيدتم عيلعلاب انصنم

 قلخلا“ئمءاظف نوكيالو تاداعلاوموسرلاف روهخلا قفاونو هينن ةلمىف مرام هسقن ىلع

 ردقبالا لاملل اعاحال وت وملا نم اعشاخال واكتبتمال وال وك ١نوكيالو ةيترملا ىف هن 3 نم محريو

 طوتقلا! نمو (مق) ىهتتا لعتلا نع عنام ةشيعملا بابسا بلطب لاغشالا ناف ةجاملا

 دكترالالاامكف ءراهننلا مدقتك اهريغ لع ةقدقتم هو ةيدزلا قالخالا نع للاطلا هيكتت
 نوريتحت لئاوالا تناكو ةينطاب بالك هيفدخو اذا بلقلا لخدتال كلذكب لك هيفاتيس لخدتال

 00 تهف و رز و دايلفلا "هلا طي دارا د ردناندر انقلخ هيف وادخل و. ناقالوا' عما
 نأ صالخالا اهناو ( مف ) ريغ نيدو هند داسف ىلع اذوخ لامكتسالا لبق ؛هتوقلطيالو
 ىلاعت هلل هلعب لمعي نا هلعتىف ىونب نا بحف دحا لوبقنع عمطلا عطقو كل.ملا اذه ةاساقم

 عبرال رعلا رعت نم مالسلا هيلع لاق هناف ىوغلا دشريو لفاغلا ظقونو لهاخا دعب ناو

 لاومالاهبذخايلو هيلا سانلا هوجو ه.لبقبو ءاهقسلا هنىراعلو ءالعلا هءىهال راثلا لخد

0 



 نع تاكلملالوصح ناالا :رشابملاب انقل و ءاكلجم ةراتو ءاتلاو ا, لع هر
 ةكلملا ل وصح ن وكي خويشلا ةرثك ردقىلهف اخوسر ىوقاو اماككسا دشا نيقلتلاو ةرسثابملا

 اهنا مهند يملا نط اك ةزماعم موأعلا ميلعت ىف ا_ضيا تاح الطصالاو اهخوسرو

 مولعلا لها ءاقلف نيلعملا نمابف قرطلا فواتح ال هنسشابعالا كالذ هع عفدنالو معلا نم د

 رعتواهتعزعلا درف اهف مهقرط فالتخانم هاربام تاحالطصالا ريبمت هديشب ححاشملا ددعتو

 رعلابلطىفاجتم ديال ةلحرلاف تاكلملاماكه“الاو > وسرلاىلا هاوق ضمتو ملعت ءاهنا اهنا

 مولعلا عذاومىف (سماللا رظنملا) لاجرلا ةرسشابمو خياشملا ءاقلب لامكلاو ٌكاوفلا باستكال

 قوثولا اهنم عناوم اعلا ىلعو عنام ريخ لكىلع هنا رعاو (مق) تتاح وف هيف و اهعناو

 باتكنموا ه.دتعإ اردق هنم لص نا لبق رعىلا رعنم لاقتالاو ءاكذلاب قوثولاو. لبقتسملاب

 لالا قيض اهنمو ةيميلاتاذالا ىلا نوكرلاوا ءاحلإ وأ لاما بلط اهنهر دعح لق تاك لإ

 ماولعلا ف"كفيلاتنا 'ةرثك اهنمو ناعالا دلقتو اندلا لابقا اههو لاسم الا لع ردنا 000

 مو.لكنال لقاعلل ىغبش الف لبقتسملاب قوثواااما (معفر هةفاما هلخ اهناذ تاراصخمالا د1

 نم ريثكو ةقاملانم وهف ءاكذلاب قوثولااماو مم ) دغىلا همون لغشرخؤيالف هلغاشم تأ

 تيسوهف لولا مكعسا نا لبق لعىلا ملعنم لاق اما (معفر ترا د4 رعلا هتاف ءايكذالا

 | لاملا بلطاماو (عقر كالذك باتكىلا باتك نم لاقتنالا اذكو زو< الذ لكلا نع ناهرملا

 | كلذلو ةيعبتلا ليبس ىلع وا هريغعم لاش. نا زعا رعلاةةييمبلا تاذللا ىلا نوث رلاوا ءاان

 بصنملا بلطي هنع ,هلاغتشال هبدتعي اخلاص اردق اعل'نم نولانال سانلانم اريثك ىرت

 أ مهركفو مهركذ ناكو نورشالو ارامحو ارعد ارامنو اليل اعاد هنويلطي هو ةسردملاو
8 

 مصانموةيقابلا ةداعسااىلا مهنوكر مدعو ةينافلا تاذالا ىف مهكامهناعم هاا و لاما ليصحت
 مرش ربتعا !نوناقلا ىلع ليص#تلا و لغشلا نع ةلغاش اهنال ةيبنجا بصانم ةقيقلا ىف

 موم4* هبحاصنال اهدشاو عناوملا مظعانخ لاغتشالا ىلع ةنوعملا مدعو لالا قيضاماو
 ميلعتلا نع هبحاص عنمب ها كشالف لامعالا دلقتو ايندلا لابقااماو (حف) ادبا بلقلا ل وغشم

 ةقئامىهف ملعتلاف تاحالطصالا فالتخاو مولعلاف تافنصملا ةرثكاماو ( مف ) رعتلاو

 هقفلاىف هوفنصامنال اهل درجاذا ةدحا وةعانصىفبتكاع بلاطلا رعؤبال هنال ليصحتلا نع

 | نيمدقتملا قرط يمك ىلا جاتحي هلاعم هل رسيتبال بلاط همزتلاول حورسشلاو نوتملا نم الثم

 اهنم دحاو ىف ىضقن, رمعلاو بلاطه لعتملاو دحاو ىنعملاو ةرركتم اهلكى هو نيرخأتملاو
 هلدمو عفتربال ءاد هنكلو كلذ نود ىمالا ناكل طقف ةيبهذملا لئاسملا ىلع اورصتقاولو

 نييسادنالا ونيف وكلاو نييرصبلا قرطو هيلعبتكامو هبوبيس باتكلثمىف اضيادبرعلا ٍِ
 لعاملا هببلاطي فيك كلذ ىف بتكام عيجو كاامنباو بجاملانبالثم نيرخأتملا قرطو

 هلك اذهىق هرع عطقوا لعتملا نا رهاللاذ هنم ةياغلا ىف دحا عمطبالو هنود هر ىطقنو

 ىذلادوصقملاف نوكت فيكف ةليسوو تالآلا نم ةلآوه ىذلا ةيبرعلا لع ليص## هلويالف

 00 ا



 -- همدقملا 6 م

 ١ مهملو نبرسءفلا رك مالكلا ل أ ةلج كلذكو ا م هلك هقفلا 0 ع ناكو ةغللاب ٍ

 نع اهلا أوجرخو ةراضاحلا هذه | وكردا نذلا كا جامالاالا هناودنو ملا ظفمم

 عم معلاب ماي لا نع كالملاب معاي هلا نم هيلا اوعفدامو ةيسايعلا هلودلاق ةسايرلا مه !ءثؤ ةواديلا

 عئانصلا نع نوفكتتسي ءاسؤرلاو عئانصلا ةلجنم هنوكل علا لاكتنا نع ةقئالا نم مهقحضبام

 هلك معلا رقتساو هوفلؤمو معلا ةلج نيمتنا دعبالا ةلملاف رهظتإف ةيلقعلا مولعلااماو

 ع ( تااثلارظنملا ) علا نم نويرهتلا الا اهلمحإف برعلا اهكرتو مجلاب د ا هعاتص

 هيلع ءاليتسالاو لعلا ىف نفقتلاو ةقاذطل انا لعاو اهفرشا هنكل عئانصلا ةلج نم معلا نا ىف ا

 ا هعورف لكاتسماو هلباسم ىلع فوقولاو هدعاوقو هيداع ةطاحالاق 200 لوصخ وهام |

 ةسيودح اهلك ةياعمجاو ةئا_ع-ج اهلك تاكلملاو مهفلا ريغ ىه ةكلملا هدهو هلوصا نم

 ةعانصوا الع هنوعكامعيجو اربتعم هيف دنسلا ناك كلذاو ايعاتص»ناوكيف ملعتلا ىلا رقتفتف |

 عوضومل ةضراعلا لاو>الاىف رظنلا ىلع امحاص ام ردتقب ةيئاسقن ل نءةرابع وهف |

 اماذا ةعانمصلاو ناسالاو.ناستإلاب صتخااه اذا مد ضرغلا ىلا ىدؤي ثيحنام ةهجنمام |

 ماع كلما ده بحاضا ةلضاخلا تامولعلانا ليقدقو ةطابلخاك نائيلا 0
 رظنلا نع لص#توا عيدبلاو ةحاصفلا عئانصو وكلاك عبتلاو ءارقتسالا ىلع لصحن ناام

 سكعدف ىرشخمزلا نكل علا ىناثلاو ةعان_صلا ىعتي لوالاف مالكلا هك لالدت_ءالا و

 | لكنا قطاو ىيطلا لاقق ةعانص مالكلا ىعمو الع ناببلاو ىناعملا ىمسف هريسفت لواىف |

 مهدنع كالذ ىع#ا ةفرح هلرا_ص 0 لجحرلا هسرام ع ا

 فرعلا ديرانا لاه نا ىلوالاو نوعنصي اوناكام سنبل ىلاعتو هناك هلوقىف ىرسثخمتزلا |

 الوا ليقام قاف قالطالادنع ناهذالاىلا رداتتملا ماعلا فرعلا 3 راناو طبضا الق صاخلا |

 نعالا ردصتال مهل اعفأ تناك مولع امنا مهعئانص ىلبعال و ءالع , قأإ ةقك اس الاىلع قاطيالذا |

 تقلطا ناذ نائبلانب رو نانا روصت كلاش ةحوب ىل حلا ركل عئاتصلات اكد نيكح > وءالبعل اع

 اعزاص ملاعلا ىلع اوقلطاو هيشدلا قرط ىلع --- نايعالاف هل دوح والام ىلع ةعازصلا

 ةهعازنص وهذا عئانصصلا ةلج نم اعلا ملعتنا او هيف سرفتو هلع مكحا هنأ ىلع هيبتالل ا

 لعن اىرئالا عئانصلا ناش هب صتخ ملعتلا ىف حالطصا ماما لكلف هيف ثاح الطصالا فالتخا
- 

 ١ ملعتلافتاءانصاهنا ىلع لدف نيرخأتملاو نيمدقتملا حالطصا هعلعتىف فلا فيك مالكلا

 نوكيو نأ كلل كك تحج ةكح مولعلا ناك عئانصصلا ةلنم ميلعتلاناكاملو دحاو ٍلعلاو

 ةراضهاوةلقلاو ةّركلاىف اهنارمع ةبسنىلع 000 رجلا رجا ىلا لادن

 ا! لا يلع ةيقددساو ةقفيحص

 | ءاروامىلا تفرصصنا مهئاعمنع نارمعلا لها لاعا تلضفى تف ضاعملا ىلع ناز ىما اهنال
 ا علا ىلا هن رطقن قوشلنمو مئانصلاو مولعلاىهو 0 ةيصاخ ىق فرصتلا نم شاعملا |

 ق (عبارلارظنملا) راصماالا ىلا هيلط ىف ةل>رلا نم هل د.ال ميلعتلا امق دحن ]لف ىرقلاىف 6

 هنولحفتامو مهتالخاو مهذ راعم تريل سشلانأ اكل أح بدم و ةديفم بلطلا ىف ةلخرلانا



 8 ا ولا |١ وحا ىف يح

 لوتس د طايذت 000 8 0 كا م واع ى 1-1 هذهو مهر 0 قونولا

 لص اذه دعلو هقفلا لوصا وه اذهو 1ك اذه 1 علا ان ديف قوناق دح و نم

 ىندب انمفيلاكتلا نامت هقفاا وهو نيفلكملا لاعفا ىف ىلاعتو هناح#س هللا ماكحا ةفرعم ةرْغلا

 | تافصلاو تاذلاىف داقعلا ىه هذهو دقتعي نا بام و نامالاب صتخلا وهو ىللق اهنمو

 رظنلامث مالكلا رعوه ةيلقعلا ةلدالاب هذهنع جاصتحالاو ردقلاو تايورخالاو تاوبنلاو

 و<لاو ةغالا لعىهو الع فقوتم هنال ةيرعلا مولعلا همدقَت نادال ثيدملاو نا رقلا ىف

 كالو لك كن راو ا ا مط اهلك هيلقنلا مولعلا هذهو كلاذ را نايب ءلاو

 عيب ةنبابغ صوصللا اماو ةعيرسشلا مولع اهنا ثيحنم اهل ةكراشم ىهف ثالذ لثمنم اهف

 ناكناو روظم اهف رظنلاو ةروه#ف للاا مولع نم انهلبقام لكو اهل ةضمان ابنال للملا

 مولعلا هذه نا مث ليحنالاو ةاروتلاف رظألانع ىهنلا درواس ن'رقلا ريغ ةلزملا تكلا

 قلل“ ا ”ارادم ابف تهتناو هيلع ديزمالا« ةلماهذهىف اهقاوسا تقفندق ةيعرشلا
 هيف مهلا عجرب لاجر نف لكل ناكو نونفلا تنثرو تاحالطد الا تدد_حاو اهقوفال

 ام رومام دهاع برغملاو كلذنهو قل صتقخاو ملعتلا اهنم دافتس عاض واو

 ءالعنال عقاولا بيرغلانم كالذو مهلا مهرثك مالسالاىف رعلا ةلجناىف ( ىناثلا رظنملا )

 ا مم ناكناو ردانلا ليلةلاىفالا أرسعلا مهرتك ا ةياقعلاو ةيعرشلا مواعلاق ة ةلملا

 ا ةعائصألو 3 اهفن كيل اهل واى ةلملانا كالذؤ ببسلاو هتعل ىف ىمحعع ا وهف هتكسل قف ىنرعلا

 | اوفرع دقو مهرودص ىف اهنولقن لاحرلا ناك ةعيرمتلا ماكحا امنتاو ةوادبلا لاوحا ىضتقمل

 تبرع دئمو موقلاو هبا مععاو عرشلا تبجحاص نم هوقلت ام ةطكسلاو باتكلان م اه نحب

 اوناكو قبس ع نيعباتلا رسامع رح ىلا ةحاح هيلا ممتعدالو نيودتلاو ملعت 2 0 اوقرعل م 1

 | ةروثاملا ةنسلاو ىلاعتو هناح# هللا تاك ءارق رق مهف ءارقلا هلقنو كلذ لمح نيصتخلا نوع“
 عض وىلا 2 كَم مس رلا ةلود نذل 6 لق !ادعب لف حرشو هل ريسفت هدراوم بلاغ ىه ىلا

 ةاو رلا لب ددعل و دقاسالا 4و رعم ىلا م هعارض هفاح تيدا دريت و 2 رقلا ريسافتلا

 3 1 جس نام م و هكا 0-2 م تاهقا وا ماكحا 0 مس 1 1

 سايقلاو تانكفس| نيناوقو هب رعلا نينا وقتك اهل 01 ىف ىرخا ا 8

 تجردلاف ملعتلاىلا ةجانم امولع اهاك روهالا هذه تراصف ةلدالاب كاقعلا نع بذلاو
 ىجعلا مهرضملاو هي ريضح كالذل مولعلا تراصف امنع سانلا دعنا برعلاو عئانصلا ةلجىف

 فراحاو عنان. صلا نم اهلاوحاو ةراضااىف يجعل ع رسضاوكلا لهانال مها_تعم ىف نموا

 وللا ةعانص بحاص ناكف سرفلا ةلودذنم ىف ةح“ارلا ةراضعأ كذىلع موقا ممنال
 برعلا ةهطلاغع ىنرعلا ناسالا اوت مهاسنا ىف م 2 مهلك جاجزلاو ىسرافلاو 0

 نوير ١ ,هرتكا هظاسحو ثيدخحا ةلج ثالذكو مه دعب ْن نيناوق هوري_صو



 د همدقملا خ - ني

 اعد_قةهتلا لئاوالل ىرب و دع 0 سصاقغملا ىرب.النأ لو

 اهيدق ثيدحلا اذه قبيسو #9 اثادح نك ميدقلا كاذ نأ |

 رعت وملام لكل لب ةياغىلا ىرتلتال راظنالا تاف ريصتو دح دنع فقتال راكفالا مياتنا (زعاو) |

 رخازلا رحلاكعساو ىونعملا ملاعلانال هيف هج-ازبنا دحال سيلو هلردقملا هتقوىف هز رحظح اهنه |

 دعيتسم ريغف ةيادعجك بهاومو ةيهلا حم مولعلاو رخ و عاضقتنا هلي دل ىهلالا ضيفلاو

 لوالا كرتام لئاقلا لوب ّرغتالف نيمد_قتملا نم ريثكل رخدي ملام 003 نضعبل رخدنا ١

 هيد ودل ةلد ناو ”ىشلا ديصسلا اتاقر رج الل" لاوالاة رت ا مي 1 لوقا رح دلل

 انك لافدلا كرام مهلوقنع لعلاب سضا هلك سيل لاشو هنودحو همدقلال هتاذف ةماذرو ْ

 ١ لوالا مدقامىلع رخ ول رصتقيف رعتلان ء دعاقتلا ىلع لمحو رعلان أ لاق الا عطش هنال 0

 اهديهمتو لو_سصالا 6ك ا (وراقذاو قاوالاف مقس لوقو مظع رطخوهو رهاظلا ند

 | ىرديال ةكرابمةماىتما مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اهدييشت ولوصالا عيرفتاو زافرخا والاف

 معرس ةقبط لك رخ 121 ىاسلاف هير دع نإ لاو اهرحاوا ريخ اهلوا ١
 هنال لوالا نم ةقيرط د واو بهاذم مكحاو ةغا لهساو اظفل بذها بدا لك ئلْومو

 ترظنام لوقب ناكمداز هحاوخ ىلوملانا ىورو ىهتنا مدقتم ىداب لوالاو تةءتم صقان

 ١ قئاقشلا باص را دل هيل قاحرد كا فيرثلا ديسلا فياصت دعب دحا تاك ا

 اثالثلاموبو ةعامون نولطعي اوناك هنامزىلا ةبلطلا نأ ىرانفلا نيدلا سعت ىلوملاةجرتىف

 ىنازاتقتلا ةءالعلا فينا .صت ةياتكب لاغتشالل نينثالامو: امهلا روكذملا ىلوملا فاضاف

  تاحونقو رظانم هبفو معلا ب باوبا 0 ٠ ةروشنم كلاوفف عبارلابابلا ©

 فزص نيتص لع راصمالاىف ةلوادتملا راكان ٍرعاو ةيمالسالا مولعلاىف ( لوالارظنملا ) ظ

 دع _ضونع 0 ىلعت فئصو ةيم ىلا

 اف لاحمالو ىريشلا عضولان ع ريخلا ىلا 2 اهاك ىهو ةيعض ولا ةيلقنلا مولعلا 0

 ١ مولعلاىهو هركشب هيلا ىدمم نا.سنزلل ىعيبط أ

 جردن.ال ةبقاعتملا ةثداملا تاي زلانأل لوصالاب اهلئاسم نم عورفلا قاملاىف الا ل

 ريما نع عرفت سايقلا اذهناالا ى هايف هحوب قاخلالا ىلا جات مف هعض و دا 000

 مولع كلذ عبط مث هنع هعرقمل لقتلاىلا سايقلااذه عج رف ىلعن وهو لصاالا ىف ركل توش

 ةريثك ةيلقنلا مولعلا هذه فانصاو نآرقلا لزن هيو ةلملا نا-سل وه ىذلا ىبرعلا ناسالا

 هساح ءاناىلعو هيلع هض ورفملا ىلاعتو هنا“ هللا ماكحا لعبنا هيلع بح فاكملا نال

 | باتكلاىف رظنلانم ديالف قاحلالاب وا عاجمالابوا صنلاب ةنسلاو باتكلانم ةذوخأم ىهو

 | مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب لا ىلاهتاورو هلع دانسايمت ريسفتلا رعود ذهو الوا هظافلا ناد

 ْ | مت كال رقلارعوهو د رق قءارقلا تانا ع 0 اس هللادتع نم ه.ءاح ىذلا

 عقيا متلادعو مهلاوحا : ا اهل نيلقال درا مالكلاو اهحاص ىلا ةئسلا دائساب



 ١ هحو ىلع هلج نأ ال "ىف ىلع رثع اذاآلا مهلا 00 ريغ ارسسفمو حراحو صقان

 ىعلانع اين«فاصنالاو لدعلا ليد ا ع ا رعت هيلع هب طنا ىعب 35 ذئايخ

 نلاطملا 2 فيكف نايغطلا ند 00 نسل 0 3 نايا | نأ علا

 بيغلارهظ نع هلاظ وف بيعلا نم املاس هنع فنصملا لقي باتكلك سيلو ةقرفتملا اهلاحت نم

 نطو ليق لث# ىن . ام فاسال نوطلا حج سدت ع تداَتِنا ىيعباف هناطخق مارا 2

 وتو 2 0 حورعذل ١ ضعب وا ىثحاو حارشلا ضعبو بيحاو ضريدعاو 0

 اوداتو ريرحلا تولساى اوهنات مه نيرخأتلان 00 ءالضفلا تادف ه يك نييعت ريغ ند كالذ

 مهقياهظعت و مؤ نيئدتبملا داقتعا دسشاع هل اهات كما لالا اب نيه قت ا درلاىف

 مهماعخ | ط رف م ا ولاق كالذ نك ملناونيحم ارلان مال نيك انلا٠ نمطلغلا ىلع مهنا وفه اولجاعرو

 50 5 مهضعب زل نع اوباجاو ةداءالاو رظلا ريركتل اوغرشبمل ةدافالاو ةثحابملاب
 سمدت: ا لب نب رخأتملا فداصتناف كلذ هيف سل اناتك فرعهن الانا مهلوش هن رايعب نالذ ظافلا

 ا مهلاتم نعو هيفنامزلا عييضل نع اردح لب رييغتلا ىلع 00 مدعل ال كالذ لثم نع راع

 ع رفا ولا بقاعت 6 طا وذا درا ون نم وهف قفا نادناب مه سلام مه سفن | ىل اوزع مهنا

 مهفياصت ةرتعملا نيفل وملانا [عا مهلاو>١و نيفنصملا 00 0 ثلاثا حس هرنلا ) رذاوملا

 مهفو بئاص سدحو هد وب راجن وةيفاك ةيردو ةمان ةكلم لعلاىف هلنه ( لوالا ) ناشيرف

 دوسلاو دي بلاو دضعلاو ريصم 1ك دادسو ركف ذافنو ةرصب ةوقنع مهقيت ا صو تق

 لإ اونا ءالؤهو ظافل الا بيذجتو ىناعملا ريرح للا مم ممالك ناف مهلاثماو لالهلاو

 نهذ هلزم ( ىناثلاو ) دحا اهنع ىنغتسيال هذهو مهلا ىلاعتو هناحس هللانسحا اي سانلا

 نؤدتبملا اهب عفتني هذهو اهمظن نسحاو اهررد جرذتساف بتكلا علاط ةقلط ةرايعو بقاث

 ا لهأأتاذا هيلا بعربلب هيلع رالف ةداناللال هداف فئصو 7 م8 و نوطسوتملاو

 ساسنلا جاتحا اذا هنم همهف اهف فينصتلاو حيرخلاب لغتشينا بلاطلل غش. اولاق ءالعلاناف

 ركذلا ليج دك 1 هستلم ارهلظم 00 ائييم م لئام ريغ هن رابع حض وت هيلا

ا ىعبليو رهدلا رخاىلا هديلحلو
 فرصتو عرش اذا هلحال هيلق غعرشن

 ٌ لبق 0 لس 4ع ءلا

 الا هدب نع هعدبالو سا_نلاىلا هفنصام رخال مت اذا مث فرشلا كلذ ليئنع عذام ةعنمنا
 ةمالسىف و هلقع نم ةح-قى ناسنالا ليقدق هناف هتعااطم ةداعاو هريركتو ىصقنت و هيبدت دعب

 نافمذلاوحدلل ف رشةسادقف اباتك ف نص نهلة دقو ارعشلهملوا اباتك عضيملامهسنج هاوفانم
 نما هاك تلاق كذقلا وب مثا) ضرع دهف ءاسانا و دسلحاو هللا نم قدها د 0
 هضرعي نكلو هلك: ناىلا هسفنو هببهتلا هوعدالف ارعش لوشوا اباتك فنصينا دارا

 هلحتا هبلطي نم ىأرو هيلا ىغصت عامسالا ىأر ناذ 1 وأ تاس" ضرعق :ةلهأ لع

 | اذه فينصتلا ركش نم سانلانمو ( بينذن ) ةعانصلا كلت ريغ ىف ذخأيلفالاو هاعداو |
 لهانيد ىراخلا نقلا نك | هيلع هلمح من ءاو هلهان مه ته راكن الل ه>والو اقلطم نامزلا |

 ) رعش ( هلأ ىف لئاقل ارد هللو راصعالا



 ا( 10 ددرا] ركل ر داللا سقتلارو ىعرعلا لا ىضرعلاو 'قاذلا ىلا ئطرغلاو. ىضرعلاىلا |

 | حرسشلا ىف ( ىناثلا مجشرنلا ) عانقالب ىئتكيف اهادعام اماو ةيقيقلا مولعلاىف هلامعتسا نك |

 ريغ نم هتاذب رهفيل هعضو امئا اباتك عضونم لكنا لزعاو هيف بدالاو هيلا ةجاحلا نايبو |

 ليصحتىف كولسنملا قيرطلا نايبوهو هيف لمعتسملا ملعتل اوك و هبدترتو أرقبنا بج ىتهىا |

 ا ضعبل فذملاو طلغلاو وهسلا نم 2 رشلا ولحن الام فياصتلا ضعي ىف عشب دقو هج رو ا

 - 1 هم دقملا 5 او م

 تاتكلا كلذ هنا و عوضولا حف 00 0 1 زحا نم 6 7-2 نيك دقو

 عمو عاونالا ىلا سذجلا ةعسقو تامزلاىلا ىلكلاوا ءزحلاىلا لكلا ةع-قو صامل ىلا

 ىتاذلاو ىضرعلاو ىتاذلا ىلا ىلكلا مسقيدق و ىتاذىلا ىتاذ عت هذهو صاختشالاىلا عونلا

 ( ثلاثلاو ) مولعملانلا ىدؤت تامدقم اءاضقلال عج وهو بيكرلا ( ىناثلاو ) تابئالاو

 ىلع ةلادلا اهدودح ل وهو ديدخلا ) عبارلاو 1 تامدقملا كلل: ةداءإ وهو ليلحتلا

 | امئاو ةقداص تامدقمنع مي*© سايقوهو ناهربلا ( سماخلاو ) ةيليصفت ةلالد اهقئاقح
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 | هد 22 26 فضلا ةراهم لاك ( لوالارغالا ) ةتالثرومال ح رمشلا ىلا عيتح | اع عرش

 هريغو بولطملا ىلع ةلالدلا ىف ايفاك ريجو هداك هقيقد ناعم ىلع ملكت هل رابع نسدحو هنهذ

 | رهظتل ةرايعلافف طسب ةدايزىلا جاتحف رذعتوا اهضعب مهف هيلع رسسع امرف هتترمىف سيل

 | تامدقمضعب فذح ( ىناثلا ممالا ) هفيذصت ءالعلاضعب حرش انههنمو ةيفمللا ىناعملا ثالث

 للع لفغاف ةبسكالا ضعي بنزرت لمهاوا رخآ لعن امنالوا اهحوض و ىلع اداقعا ةسقالا

 معلا كلذىف هنا نكعام نيمو ةل«#لا تامدقللا ركذناىلا حراشلا جاتحف اياضقلا ضعب

 | ملام للع ىطعي وتاسايقلا بتريو تامدقملانه عضوملا كاذب قبلي الاهف نك اما. لا ادشرو

 ظفلب هنع ربعنا نع ىنعملاةفاطل وا ةيلي وأت ناعمل ظفالا لاتحا ( ثلاثلا ىمالا ) فنصملا طع

 دا نضع ١7 حراشلا بانحف ةيمارتلالا ةلالدلا لاممت#ا وةيزاجملا ظافلالل وا هعحوب

 "1321 نا مث هيلع هينا جاتحق كلذ ريغ ىلا ,ةزورتض.نيغب' هنيغي ”ىثلا راركتو تامهلا

 علاوطلا حرش و دصا_قاا حرسشك لوقا لاقب حرمثلا ( لوالا ) ماسقا ةثالث ىلع حرشلا

 هنوكل بتكيالدقو هماع مجدقلا ضعبوف بتكي دقف تالااماو دضعلا حرشو ىناهفصالل

 انام كلا رد نال ىراخلا ع هلوعب حرشلا ) قاثلا ( زاشما الب حرسثلاىف اح ردنم

 بتكيدق كلذعمو ةحورشملا عضاوملاركذ دوصقللا اماو نتملا مّرليال هلاثماىفو امهوحنو

 حرشلا ( ثلاتلاو ) هعفن ركسالف رطسملاىف اماو شماهلاىفاما امامت هدم خا_سنلا ضعب

 طخاماو نيثلا ومملاباما ازاتعم حرشلاو نئملا ةرابع هيف جزم جوزمم حرش هللاقبو اجزم

 | نومأع سيل هنكل ,هريغو نيققحلا نم نيرخأتللا حارششلارثك ١ ةَعبرط وهو نتملاقوف طخم |

 ردع ةد رش مارملا دق ايف ةرصناا لدم نا هطرشو حراشلا اذا نمنامث طلغلاو طلطلا نع

 | نبع اك راكم و هعانصلا كالت بءءاص هبت اع هحاضرا لف كتدقاع َثَدَو ةعاطتسالا
 ا - . تي 2 3



 ”/ 5 مولعلالاوحاىف ف

 خوسرو مالسالا دعا وق ماكح اوه عنملا م دوصقأ اذا اهلعت ىف مَع رو اهنا رق سانلا تفك

 لعلا قوس هل تقفنف تانايدلاب هل قلعتالاه اهرثك ١نا ىلع قناو لصحدقو مانالا ٌتاقع

 هماياىف مهفلا ىوذنم ةعاج نّتاف نونفلا رباس تادكو هصع ف همكلللا ةلود ماكاو

 ىف نودهزب سانلا ذخامت تلطلا جاهم اوديو بدالا لوصا اودهمو ةقسلفلا نم 07

 ناش اذكو ةلج عفن رب داكن اىلا ىرخا ىلعشلا عجو ةران نيفلا محارتب هنع نولغتاتو علا

 هاهتنم ىه ةيان ىلا لصيىتح ديزي لازبالو اليلق اليلق ىدتت اهنا لودلا و عئانصلا 36

 ىف بابسالا مظعا نا قأاو نايسنلا داهم ىف ةييغلاىلا هرما لوؤيف ناصقنلا ىلا دوعيمت

 اوعجا يلاناو للان اذ م ع 000 سهعع لكذ مودل 4 0 ا 0 0 حاور

 «6 تاحيشرت هي 0 كل 3 نفل ملا ف كلاثلا فال 0

 أ فالتخال ةريثك علا بك نا اعاد كرد ا ا مايقال ( كولا ميشز زلا) |
 | ( لوالا ) نيمست ىف ىنعملا ةهجنم مصختت نكلو فيل لاو عضولا ىف نيفنصملا ضارغا

 | نيواودىهو مظنلااهديقاه وهن ولاثماو فاصوااماو د ثتكىهو ةلسرم رابخا اما | ا

 ( لوالا ) فانصا ةئثالث ىف دادقما ةهج نم رصحتت ىهو مولع دعاوق ( ىناثلاو ) رعشلا

 | نيئدتبملا ضعب تدافااع رو راض#الا ىهتنملاابب عفتل لئاسملاس ورا ةركذت لع تارصتم

 | لباقت تاطوسيم ( ىتاثلاو ) ةقيقدلا تارابعلا نم ىناعملا ىلع ,ههوج# ةعرسلا ءابك دال

 ماسقا ةعبس ىلع هيلالا نام ماءاهعفنهذه وتاطس وتم ثلاثلا و) ةعااطللاب.عفتابهذهو رصتخا

 ١ هح رشيق الغم ”ىث وا دمع صقان *ىث وادعرخف هيلا قيسنمل *ىتاما ىه واهشالا لقاعملاءفل ودا

 | هبنرب طلتخم ”ىثوا هعمج قرفتم ”ىثوا هيناعمنم ”ىثشب لختنا نود هرصتخم ليوط ”ىثوا
 سج- نمهباتكولخ النا هيلا قيس دق نذ ىف باتك فل ؤم لكل ىغبذ, و هحل هيف هفنصم هيفاطحا*”ىث وا

 ارا تلات و ماظن نسح وااضهاغ ناكن ا هحرسش وااق رفهناكنا هعجج واالضعم ناك ”ى مطاشلادلاو

 ا نم هلجال بات.كلا عض وىذلا ض رغلا ماما فياأتلا ىف طق و لياوطتاو وت كاملا

 نعورخآ رع ىفلع لاح دان ع زارتحالاو نمرلاىفالا مهالا زاجناعاونا وبي رغلا ظفللا رم و صقن

 نسح ظارتشا نواحاملا داز ون ودلا مران دك هلع د جلا ىلع هتايب فةوتاع جياجحالا

 | لها كاردا بسح ىلع اقوسم نوكينا ىغبابو ةلالدلا حوضوو ظفللا ةزاجوو بدنرتلا |

 بتتكلا نم دارأل ماهفالاو بقا رطاوخللا تناك ىتف ةجاملا هيلا ,هوعدناه ىضتقم و نامزلا

 ١ فشكنم دءالف الاو مجرصتلانع حيولتلاب تنغاو راثك الا ماقم اهل را_صتخالاماق ةلواتتم

 اورك ذب ناب نيفنصملا ةدام ترج دقو لفاغلا ظقونو لهاذاا هبي ناهربو حاضياو ناببو

 ةقاسلاة اغلا وهو ضرغلا ةينامئهو سؤرلا اهوعم هنع برعتل جارت باتكلك ردصيف ١

 ١ ىتآيام ىلع لاسجلالاب لادلا ناونعلاو عبطلا قوشتيل ةعفتملاو ا ةرخأملا مهولاىف |

 20 !او لالهتسالا ةعارب ىعت تارابعو ظافلاب نوكيدقو ةيع-للاب نوكيدق وهو هليصفت
 0 ند عون ىلع الش» باتكلا نوكيدقو هرم 3 وص والوداو ملا عوتو هر دق عيل



 قفالتخالا ةلقلو.هيلا دهعلا برقو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ةبركك ةكربي ممديقع

 ٌءارمشلا لع نيودن نع نينغتسم اوناك تاقثلا ىلا ةعجارملا نه منكمو تاعقاولاو

 ىضر ىردللا ديعس ىبا نع ىوراع 00 رعلا هبا ا 7-00 نا ىتح ماكحالاو

 رو هل نذأيإف رعلا ةبات ةكىف مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نذاتسا هلا هنع ىلاعت هللا

 0 لجرءاحو ةباتكلاب مكلبق ناك نذ لدكاكأ لاقو هناك 01 ارك ل هلا سشانعا نأ نع

 الق كيلع ضرعا نا درا اباتك تبتك ىلا لاقف امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نب هللادبع

 ةباتكلا ىلع اودععا اود اذا مال لاق تالعفاذال هلليقو ءاملاب ادعو هئم ذدخا هيلع صض ع

 هيف دزبام باتكلاناب اضرا لدتساو مهلع توفيف ضراع باتنكلل ضرعيف ظفلحا اوكرتو |

 اقتلاع ريح ىدلاو زعلاب ملكت اذاملا نال هرييغت نكمل ظفح ىذلاو ريغيو صقشو |

 تتثدحو راطقالا ىفهبادكلا تقرفت و راصمالا عدنا مالسالا رتتنااملو رظنلاو نائلارخ

 تاكل نراك ودعا ءاربكلا لا عوج راو «ىواتفلا ترثكو ءار آلا قالتخلازو نقلا
 دعاوقلا ديهكو طاقسلا و 000 0 رظالاب 0 0 هلا 0 هقفلاو

 ةالصلا هيلع هلوق عم روت ذل باجيالا ةيضقلابحاو لد يس كلذاوا 03 نوقتسم باوصلاق

 (ةثلاثااةراشالا) ثيدحلاةباتكلاب مكم ولع ىلاغت هللا مك راوديق ديقةباتكلاو ديص رعلا مالسلاو

 زي زعلادبع نب كلاادبع مامالا ليقو فاص نملوا ىفاتخا هنا بعا وم الس الا ىف فنص نمل وا ىف

 ا 3 نس ١ رع رصنلا ونا ليقو ةئامو نيدجو سو هس قوتلا ىئىرصضا 2 نإ ا

 سنا 3 3 ةئليع نبا ناقس قوص 3 ى رص رههأ رلا دم وبا هلق ةئامو نيكس قس |

 دهحو ىروثلانايفسو نعلن قازرلا ديعو رمحميدو رسص# بهو نس هللا دم معو رو ةشندملاب |

 طساوب مده و ةرسدبلاب 552 ني حورو قاس َن داجو َهَف ركل ناوزع نب ليضف نب

 ثيدحاو نارقلا دقاعم طبض نبودتلاب مه رظن يوب ناكو ناسارك كرايم ن هللا دبعو

 لئاوالا مولع طالتخاىف ( ةعبارلا ةراشالا ) امهلا ةليسولاك وهاهش اونود مث امهيناعمو |

 ناكسايعلا لا رهظاملو ةيودالا 2 ةرودعمخ تذاكا لئاو مواع أ رعاو مالسالاو ا

 هدعا 1 3 ىلاعت هللا هجر 0 روصناللا رفعج وأ ىاثلا هع طاطا ١ مولعلاب 0 قع ند لوا ا

 عباس مقر أ ةهقزلاطا تقام متاهلهالا |. موحتلا ىف ةصاخو ةقيلاقلا رعى امدّدم هقفلا ق أ

 نم هحا ردساو هعضا ود َّق زعلا بتلط ىلع ليقاف هدج هيأ ديام م درا 0 نوماملا هللادب ع

 مهيدلاه ةلصو مهلاسو مورلا أولم لخادف ةقيشملا هتمه 0 ةفنرسثلا ةسقنة وعن هيداعم

 سوئيلاجو طا ردو ولعسراو نوطالفا كك هرمدح اع اهم هيلا اوثعبف ةفس الفلا ا
 ع

 م َن ماام ةباغ ىلع هلاوج رف نيج ربما 5رهد اهل سهحاو مهريغو 8 رول سديلقاو

 [فلك)



 0 4 مولعلالا وحاىف د

 ملاع مهف نكي رف ربووردم لها اوناكف كولملا دنع. برهلا راس اماو ةف_افلا نم ةىق

 بك اوكلاو سعشلا دبعي نم مهنه ناكو ةفلتخم مهنايدا تناكو فورعم ميكحالو روكذم
 رهلع و نكلالا جتا ماكسلاو مالسالا ءاح ىح > مان ضل كلل وعل نم مم و دوعزم مهم و

 هف رعمو رايخالا ف بطالا كل راعش لا مانو مهنا سل ع هننورعم اوناك ىذلا

 برءلابالا مهل او برعلا زابخا نم ريخ د>حاىلا لصوت سيل 2 دمهلا لاق رايه عادا ريسلا

 مجامالا رواحو ةريذلا 0 0 كلذكو ا رايخا نوفرعيف تا راحيلل داليلا نؤلخدي

 مورا رابخ ًابرتخ ماسشلا نكس نم كلذكو دالبلا فاه ريدمو رح مالاو مه را غم
 دنهلاو دن_سلا رابخا تتا هنعف نامعو نرركعلاق عقو ندهو نانويلا و 0 ىو

 باحصا برعلاو ةرايسلا كولملالظ ىتناك هنالاعيج مالا رابخاطع نمعلا نكس نمو سرافو

 مهجايتحالاهراطعاو بك اوكلا ءاوناو براغملا و علاطملا تا مهلو ةياورو ظفح

 هللا مهمنع ف ةقسلفلا لع اماو مولعلاف بردتلاو قاقللا عت قبرط ىلعال ةثيعلاىف هيلا

 اردانالا هنةياتعلل 0 أيهالو هن 0 ىلاعتو هناوعس

 6 عبارلا ىلصفلا 5 5 0

 ِ تار راس | فيثو مه واو مالسالا لهاف 00

 وح

 اومزتل او هيلعا و ناك ام 5 اوضفر رو هناوذ م 1 ناندعو ناط 0 نددعاج هيلع عجو اهدراش

 ميسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالو_در ثبليمل مث لمعلاو داقتعالانم مال_سالا ةعيرمش

 ةكلم تغلبو كواملا اوبلغف نيعججا منع ىلاعت هللاىطر هباعحا هفلخو قوت ىتح اليلق الا

 هيلع هين ثيح لا ةعطسلاو ةلالخلا نم 3556 ىلاعت هللا ىذر نافع َن نافع مانا ىق مالسالا

 ىما كلم غلبيسو امراغمو اهقرا_ثم تا ضرالا ىلتيوز هلوقىف مالسإاو ةالصلا

 ةلودو ناسارخو قارعلاب سرفلا ةلود مالسالا ةلودب ىلاعتو هلاح# هللاداباف اهنه ىلىوزام
 مولعلا نم ءىشب ىنتعتال مالسالا ردصىف برعلا تناكف سصمم طبقلا ةلودو ماشلاب مورا

 ةحامطل مهنه دارفا ع ةدوحوم تناك اهئناف بطلا ةعانصبو اهتعل رش ماك ةفرعمو اهتغابالا

 مولع ند للخلا قرطت نع هلهأ كاقعو مالسالا دعاوقل انوص موسم كلذو اهلا ارط سائلا

 باتكب لمعلا وذخالا ىلع اهعامتجا وةملكلا داحال ليّنالاو ةاروتلا ف رظنلا نع ىهنلادرودقو

 ثدح مث نيعباتلا مص ءرخآ ىلا كلذرق-ا وسو هيلع ىملاعتدللا ىلص هللالوسرّةنس وىلاعت هَل
 ( ةيناثلا ةراشالا ) نيصحتلاو نيودتلاىلا ضال ل اذ :نهاذملا راششا ودان الا فالتخا

 صوالخ نيعجا هلع ىلاعت هللا ناوضر نيعبانلاو ةباككلانا رعاو نيودتلا ىلاجادتحالا ىف

 | اوناكو تاتكلال ها زايخاو ,ةنزاعلا تبرعلازعي اوطاخأ: ةمركملا ةكع نكس ند نأ كلذ

 ثعلب نيح ةيلهالا سصع رخاىف ترعلانا معاو مالتمالا ردصىف ( ىلوآلا ةراشالا )

 ٌ هىلاعتو هراعش هللا مضت اهمها ت1 يك قرفتدق مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل لا

 ْ دالبلا كاد قتلا نما ودج واما وق رحا منا قدك ىحماكحالاو خوسرلالبق لئاوالا



 هقأ همدقملا طح 9

 أ رواحأو نويانو مهنا ميما نويمور نيروه-هملا ةفسالفلانا لوب سانلا نم ريثكو

 | ناالا ةفسلفلاب ةيانعلا روهشم نيتمالا الكو مهربخ طلتخاو ضءعبىف مهمل لخد نيتمالا

 | ةغلل ةفلامم ىتغلو ىربكلا ةيمور مهتكلمم ةدعافو ركب الام لضفتلاو ةيزملانم نانويلل
 لإ راسدلا ل نانويلاإةو ةينيطللا مورلا ةغلو ةيشرغالا نانويلا ةغا ليقو نانويلا |

 لادلاف غظ مث تشرق صفعس نأك ىطزو جيا مهفورحو دا بيترت ىلع بترم نيعلا |
 اندنع هلريظنالو ايماسلاب فرعي لق مهلو طقاوس فلا مالو داضلاو لاذلاو ءاملاو ءاهلاو

 هتك ضءعبىف سونيلاجلاق تالك ةدع عمجي و ةريثكلا ىناعملاب طيح هنم دحاولا ف را ناف

 نأ لاقت ل قددصا ىيقل. مابا دعب ناك" الث امام امالك عرشتلا ف: تيلكتف ماع ساحم ف تنك

 اذه كلن نم تلق ىضافلا لع داعاوا اذك يلعب تملكت نا كتل ىف كيملع ظف# انالف

 كواملا نلعتي رعلا اذه كمرلك ى ةءاكلا كفيت ناكم | هاسلاب رهام بتاكب تيقلىنا لاقف

 كك )راضيا د درو س قفلاق ميدنلالاق اذك هتلالؤ سائلا رئاسدنم عنمو باتكلا ةلجو |

 ا كان 1ع ان رد لات اماسلاب بتكيدلا عزو نيعيراو ناك نم كيلع نم هيلا: ءاح“امنطتم: |

 ( 2727 ) ىبتا اظافلاب اهداءات اهاتدعتساو هلك بنتك اهلا" ىتصا تاك يعي انماكتاذا |

 نا نودقتعي مهنا بيكرتالب نيعلاىلا راسيلانم مورلا تك ةلج ا نم ىدلا كنعلا نك

 0 نيكل لوك ىلا ل] ةحتوتإدا هان هيلا. لك قرستملا لدةتسين ا سلاطا لبس |

 بونملا ىلا لاعألا نم ”ئدتسنا بتاكلا ليبسف نيعلا ىطعي راسيلاف كاذك ناك اذاف هراسب

 لهاق ( سذاسلا جواتلا ) باقلا ىلع دبكلا ةكرح نع دادقسالا نوكي مهضعب للعو ظ

 رصم كلم لوادتنم ةرثكل اوطلتخا امئاو طبق ممترهجج ناالا مالازم طالخا مهو رصم

 فاسلاىف اوناكو مهعضوم ىلا اوبستناف معاسنا ىف مورلاو نيينان ويلا و ةقلامعااك مثالا نم

 سمره ,هنمو مولعلا عاوناب ةياسنع مام دقل ناكو ىتالسالا محفل ىلا او رصنتمث ةئباص

 تاحيئرينلاو تاوملطلا رعب ةصاخ ةفسلفلا بورضب ءالع هدعب ناكو نافوطلا لبق ةسمارهلا

 سانلا بغر ةئدم ردنكسالا ىنب الف فنم ةندم ام لعلاراد تناكو ايمي“لاو ةقرحملا ايارملاو

 اورصتخا نيذلا نوينارد:كسالا من ىمالسالا. محلا ىلا ةكشاو كا تاكف امراعف

 ( عباسلا جيولتلا ) نييئادلكلا نم ىضايرلا يعلا بستكا طبقلانا ليقو سوايلاج بتك

 مهرابحا ناكف ءاينالا ريسو عدا سلا مولعب م اكع كداكو لد ارشا ونب مهو نييناربعلا ىف

 لعب اورهتشي مل مىذكل مالثسالا ءانع كلذ ذخا م

 رخاىلا دحبانه وهو راسيلاىلا نيعلانمىنا ربعلا إلا و لاش نيرباعىلا بسنت مهتءلو ةفسلفلا

 معو ةقيلخللا دلو ءايدنالا رابحاب سانلا عا

 ا ناتق رف مدو - رعلاىف 0 مالا حيواتلا 0 قايرسسلا ند قةعم وهو طقاوس هدعيأم و ت تس نو

 را

 ةرباس حلاو ةعبامشلا م ىلوالاذ مالسالا لاحو ةيلهاطا لاح م !و نائدعو 0 نم

 نع دخالو تك وكلا داطرراب. هيانع مهل نكي مل نكل مودا 0 بهذم مهلو

0 

 ا 0 ةيقابلاو مهرابخا انزع عطقناو اوضر عنا دومأو ا اعا < ةيفانو هد



 اور , هيف اطال ع 0 و تاغللا م ريعلا هباتك ا ل هع رش

 اما ةنانردلاو هيزوخارو ةينراقلاو ةيردلاو هر املا يد راقلا تاغل عنقملانبا لاقواورهمو

 دنواجو ناذههو ىرلاو ناهبصا ىهو نادلب ةسج ىلع عشب منا ةلهف ىلا ةبوسنخ ةيولهفلا

 | بابلاىلا ةبو_ىنم ىهو كلا باب نم مءاكت ناكاهبو نيادملا هغلق ةيردلااماو ناحب رذاو

 | ةذباوملا اب ماك.تيف ةيسرافلا|ماف خب لها ةغل قرسثملاو ناسارخ لها ةغلنم اهلع بلاغلاو |

 | عم ةولمللا ىف فارشالاو كواملا ملكش ناك ابق ةيزواخااماو سراذ لها غل ىهو ءالعلاو

 ىسراف ىقايرسلاب ةغللا نم عونىف ةيئاكملاو داوسلا لها اهب ملكش ناكف ةينايرسلااماو مهتيشاح

 | ءاتلاةغذْت شر فس نأك ىزوه دحام ةبكرم مهفورحو طوطخلانم عاونا ةّتس سرفللو

 ( ثلاثلا ولتلا ) طقاوس فاقلاو نيعلا و ءاظلاو ءاطلا وداضلا و داصلاو ةلمهملا ءاذحاو ةانثملا

 | كوله ةدرانفلا مهنم برعلا ةريزحو قارعلا ضرا ماكس سم ةعدق ةما رهو نوينادلكلاىف

 سرفلا مهأح رهظناىلا اوس ملو قاب رس ممتاسلو مهم ص تخلو نافوطلا اعل ضرالا

 | كك اىكلا داص راب ةيانع 0 نونفلاىف نوعس وتد 1 15 ءازع م ناكو مكمل اورلغو

 مهلو اه ريغو نتاىبلطلا ا م ةبرغلا ليعافالا 2 ت ررهاشف نيبارقلا عاوناب اهعيايط |

 نا سرهفلاىفو نفطصاو سخربا ,مئالع رهشانمو ىطسيلا ىف سويلط اهنم لقن بهاذم |

 ىرقلالها هب ملكش ىذلا ىطينلااهاو لباب لها ملكت ناكدبو ىنايرسلا نم محدفا ىطنتلا |

 | ايروس لها ناسلب ةصفلا ىتكلاىف لمعتسي ىذلا ناسالا ليقو ميد ريغ قايرس وهف

 بيكرتوفلا ماللا اذكو طقاوس تام<* اهلك ن يغلاو ءاظلاو ءاضلاو لاذلاو ءاحللاو ةثلثملا

 مهدالب ردقلا ةيظع ةماره نان ويلا لهاىف ( عبارلا جيولتلا ) را_سلاىلا نيعلانم اهفورح

 مم ا ناكو مانصالا ةديع ةئاص مهما تناكو نامارقو ىلوطانا وىلبا موردالب

 مورلا مهلع بلغناىلا ةسلاطيلا هدعبو هناطل_سل ةعاطلا ىلع ضرالا كوام عجأ ىذلا

 هيلع دواد مصعىف ناك سلق دنا ةسج مهمظعا نويهلا ةفسالف نوع“ م,هؤالع ناكو

 نونثفلا عاوناىف 0 مهلو سل دلاطسرا 2 نوط الفا 5 طا رقسس م سروغاتيف مْ مالسلا

 ةمكملا نونفب جتك "الان همهنم رهظامل ةلازنم معلا لها لجاو ةقبط سانلا عفرانممهو
 ةنلملاو هيل رملا تاشانتا]و ةفلالا و ةيعبطلا فراعملاو ةيقطنملاو ةيضايرلا مولعلانم

 تاغللا عسو نم ىهو ةيعل رع اى 0 م ةغلو منع هدو ةيلقعلا ماا م

 نان ويلا ةمأ روهظ ناكو نوم هل 0 نويةنر عءالا ناثقرف منال ىف .طالا ىعس نر :لاهغلو

 سل روهظ ليقو مالسلا هيلع 6و ةافو نه ةئامسجلو نب ساو نام ه كس دودخىف

 ماق نا ىل !| ةئباص اضا مو مورلاىف ب مادا حولتلا ) مقل ةئاع امثو نيعبر راو سمك

 هناا ىوع ةناريصنت 00 لزيملو هوعاطاف هب عرسشنلا ىلع م هرعقو ميسلا نيد نيطنطسق

 ةفسافلا عاوناب ءانعو ءايكح مهل ناكو رس لها عيجو 0 ه رواحلا مالارتك | هيف لخد

 ع د د اسك
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 ١ ةعيشلاو ةلزتعلا هو ةينامث ةيمالسالا قرفلا رابك نكلو هتازحمننم ناكو مالسلاو

 | ةعاجلاو ةنسلا لها مهللاغبو ةيجانلاو ةجشملاو ةيريخلاو ةيراحتلاو ةئحرملاو 0 ارك

 مهنا ٍلعا مولعلا بسن سانلا ما_بقاىف ( ثلاثلا حاصفالا ) قرفلابتكىف هوركذام اذه

 هللا ةوفص مذ فراعملاب ورض مهنه ترهظف لعلاب ىنتعا مسق ناعدك ةعانصلاو لعلإ راشعاب ا

 | صم لها نم مثا ( لوالاذ ) دعا ام قدسي ةيانع رعلاب نتعت مل ةقرفو هقلخ نم ىلاعت |

 ةيفب ( ةناثلاو ) نويناربعلاو برعلاو نوينان و ال1 ايكلاو نو دنماو مورلاو |

 مورلاو رجع اوبرعلا ةعبرامالا رابكنالحضلا وللملاىفو كربلا ونيصلا نم هبنالا نكل مالا ظ

 مكملاو ءايشالا صاوخرب رقتىلا ,هليمرثك اودحا وبهذه ىلءناب راقت دنهلا و ب رعلانامثدنهلا و

 بهذمىلع نايراقت مورلاو ,جعلاو ةناحورلا رومالا لامعتساو قئاقلاو تايهاملا ماكحاب |

 | لامعتساو تايمكلاو تايفيكلا ماكحاب ركملاو ءايشالا عئابط ريرقتىلا مهليم ثكاو دحاو
 | عا دنهلا لهاا ىف ( لوالا جيواتلا ) تاه وات مثالا هده نام ىو قكيحا ةناعسملا رومالا

 ١ هلاح# هناالا مهتلبج نم كلذب راصصف نادوسلا بتارم لواىف ناكناو ىدنهلا نولنا

 ْ نمريتك لع مهاضفو مه٠الحا ةهافسو م ةءاندو نادودسلا قالخا ء وس منح للاعت و

 | ةعبطل ةعملاب نايلوت دراطعو لخزناب محلا لهإ ضءب كلذ للعو ضدبلاو رعنلا

 | مهف ماهذا تفطلو مهلوقع تءعلخ دزاطع ةيالولو مهناولا تدوسا لخز ةيالولف دنهلا

 | معلا وموجتلاوبطلاوةسدنهلاو ددعلا عب ققحتلا هل ةعجارلا مالحالاو ةلضافلاءاز الا ,لها

 نأ ويحلاحذ غ2 تارا لاطبا ريهذم و ددعلا ةليلق ةقرقىهو ةيشار مهتخ ىهلالا و ىعمبطلا

 روعتملاو هاذمو ارا اهراوداو نااوكلا مظعت ىف مهل ودنهلا روهج 2 ةيدباص مهم و

 باسملا ىف مهاو ديكر ألا بهذم و ريهح رالاسهذم و رهادلا رهدىا داه دنسلا بهّذم مهمتك

 | اراد مهطسواو مثالا لدعا ,هو سرفلاىف ( ىناثلا يولتلا ) تافيلأت قيسوملاو قالخالاو

 تبهذع ث روههط ا !| مالا هيلع حوت تد ىلع نيد> وم ميه رتل 0 اوناكو

 | بيسي اعيج اودعك : نانا ةنس فلاو< هودقتعاف هب عر ثدلا ىلع س رفلا سسوو نيئاصلا |

 ١ ماكحاوبطلابةيانع مصاودتو اوضرفتاناىلا ةهنسافلانماس رق هن دىلع اولازءملو تشادرز |

 | بهذم راودالاف بهاذملا محد انا ىلع اوقفتاو امتاكرحىف بهاذمو داصرا مهلو موحيلا

 هدم نم املا ًضسع 0 ند ءزح م ملاعلاةدم نأ تللذَو سراف لها ىس ى عمل و سرفلا |

 ا 6 لكف للا 0س اردو اهلك ع اناره زودحو امتاحواو تارايسلان ا ىقهودنه كلل

 | لوانالاش سرهقلا باتكىفو ةليلج بتك كلذىف مهلو ةسعم هني فلاذئام دره نيثرلثو

 رسثيلاوبا مدآ مهدنع وهو نيطلا كالمىا هاش لك سرفلا هيعمشوث رم ويك ةيسرافلاب ملكت نم

 | نود.رف ليقو كاسحكلاب فورعملا بسارويب ةيسرافلاب يتكرم لواو مالسلاو ةالصلا هيلع |

 05 ىو هليلق بهاتتت كلم لع لئاشرا و تدكلا تناك ءارزولا تاتكف س وديع ْنا لاق

 ْ تبحاص أ 32 ترك رهظ كالماملو سوفنلا نم ىناعملا حارخاو مالكلا طسمل ىلع رادتقا ممل ا

 ) ةعل رش



 0 0 , م ولعلا لا وحاىف يع

 رو 1 1 نواعتلاب لصح و هلوهام عنامتلاب ظفحي ىتح نواعتلاو عناقلا هبر صح

 سستال ةقيقد راظنأبف هيفناكن او هيلا لمعلل قيرطالام اهنم رك قناكو ةيورخالاو ةيويدلا

 داشراو راذنالاو ريشبتال .:كلالازناولسرلالاسراةيهلالاةمكلاتضتقادحاو دعبدحاولالا |

 ةلملا ىه ةّئيهلا هذهىلع عاتجالا ةروصف ايندلاو نيدلا رومانم هيلا نوجاتحيامىلا سانلا

 0 تادتا ةعيرشلاو جامملاوه ةّيهلا ١ هذهىلا لصي ىذلا صاخلاقدرطلاو

 و مالسلا امْهلَع سرداو ؛ثيشو مالسلا هيلع مانآ نم تادتا ماكحالاو دانا

 # ىدهلا ىلع ةلالضلا راتخا نم ىضنمو #* ىدنهاو مع نما نم سانلانذ اهلك او اهمتاب

 نوحرف مي دلاع بزح لكو ةيمالسالا قرفلاو راقكلا نم ثهادلاو ءازالا فالتخا
 | نا طباضلا ميسقتلا نا زعا تانايدلاو بهاذملا بسعت سانلا ماسقاىف ( ىناثلا حاصفالا )

 قئاقح اوركنا منا ةّئاطسفوسلا مهو لوقعمالو سوس لودال نم سانلا نءلاق

 مهو 4 لوقعملاب لوعالو 00 لوب نم مهم و ءايشالإ

 ليو كلا ل هدشربالو داقتعا ىلا هرظنو هلقع هيد+الو دارب هركف

 | لكف ةفسالفلا ,هو ماكحاالو دودحت لوشالو لوقعمللاو سوسحلاب لوقينم ىهنمو الوقعم
 نظيومالساو ةعيرشو ماكحا دودحت لوشاله:كللوقعملا تدناو سوسحلانع ىف ردق مونم

 | نوكف نجح نم تولطملا لامكلا ىلا لصاو اذاعم وأدم ملاعلل تنئاو لومعلا هللا
 ْ ليصحب كاناقلاا وه هلقعو هتهافسو هلهح ردع هنواقشو هزعو ةئطاخلا د ىلع هد

 اوذخا نذلا 2 ةيهلاو ةيعيبطو هيرهد لوالا نمزاا ْق اوناك نيدلا ءالؤهو ةداه.لا هذه

 ا لوقال وماكحالاو دودااولوقعملاو 0 لوش ن 9 م0 و ةودناا هاك 2 مهمو ولع

 ماك>او دود نواوهو ةهقسلفلا ند برت موق مه د اصلأ 2 مالسالاو ةعبرمدلاب

 | مهم لوالا لع اورصتقا مهنا االا ١ ىحولاب دار انناوقو افي ياوصا اوذخااعر ةيلقع

 ثيشامهو سمرهو نومزاغب اولاق نيذلا ىلوالا ةئباصلا مه ءالؤهو ردا لا
 ةعيرش اهلك هذه لوقب نم مهمو ءاينالانم امه ريغب اولوش ملو مالسلا امهيلع سيرداو
 2 صنلاو س وودىلا مهو مو هيلع لاعت هللا ىلص دم هع رسب لوشالو مدا كاوا

 ا راسو لم لع هللا ىلص ىب هلا ةاذو دنع ا نولسملا مخو اهاك هذه لوهب نم مهم و دوهلاو

 | ةيدابتحا روماىف ًالوا مو ايف ىالخلا اثنمت نا نط ناك ن مالا ةدحاو ةديقع ىلع ا

 هنود ىفو ةماكسإ شد نع هةر ىف م الت>اك نيدلا مسأ مه ةماقا اهنم مُهَصر رْغ ناكو

 ىلاعت هللا بص هنع كلر تود قو ةمامالاف و هنقد عض وهىفو مىسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ماكحالا ضع ق مهضالتخاك و ةيواعمو ىلع هقالخ ىو ةاكزلا عذام لاتق ىفو مسو هيلع ا

 | لزيملو ردقلا ىف اوفلاخ موق. رهظف ىهنع هللاىطر ةباككلا ماياىلا ق سيو جردتمث ةيعرفلا |
 ا ةالصلا هياع ل وسرلا هيلا راشا كقرو نيعبس وث الد ىلا مالسالا لها قرفت ىت> بعدتب فالخلا

 ا هياعدربال لطعم موسم ل 5 لكم عيبطلا



 .٠ -  1همدقملا 1- -

 عيمجي املاءناكمالسلاو ةالصلاهيلع مدآنا لاب هنا لعاو باتكلاو علا نمرهظام لئاواىف

 قلخام لكمءاعما دارملا ىزارلا مامالا لاق اهلك ءاعسالا مدآ ٍرعو ىلاعتو هنامهس هلوقل تاغللا |

 اهناعماضيا لعومويلا هدلواجب ملكش ىتلا تاغللا عيمج تاقولخلا سانج | نم ىلاعت وهناح# هللا

 ىا هللا لوسراي لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىذر رذىبا ثيدحى درواكوهو نامكلع لدا

 ا جحش تبا لأق علا ناك ل 26 يحل تاتك لاق مالسلا هيلع مدا ىلع لزتا باتك

 | اهف فدع سثع هنا اوركذو ثيدحلا افرح نورششعو ةعسنلاق افرح ك هللا لوسراي تلق |

 نيبدقو ةرخآلاو ايندلا رابخاو ديعولاو دعولاو ضئئارفلا اهبفو فورالا ةعطقمروس

 نئفلا 0 ضر ىلا ْق ثدد امو هك ومو مجايدنا جم مج ريسو 0 نامز لك لها |

 رفخلاىف رظلا ن :٠ عما نم اماو ةرصاقلا لوقعلا بتاعحكا تاع دعيلسم هنأ قالو محالملاو |

 5216 هدانا ىورو, كل 10 بتكلاىف اهسدوعب سلهدنعف رومالا بئارغىلع هلوعث ظحالو

 نيط ىف اهبتك ةنس ةئامثالث هتوم لبق مالقالاو نسلالا عاونأب اباتك عضو مالسلاو ةالصلا

 | هيلع ليعاعتاباصأف هطخ نم ا لكدجو قرغلا ضرالا باصاالق هذطمت

 ل راسل .ركذ ءرلسلا هيلع مدا تاركعم نم كلذ ناكو ىرغلا باتكلا السلا و ةالضلا

 اهاقلك هدالوا ناكو نانبلاب 0 مسرب ناك السلا هيلع مدآ نا ةناور ىفو رهزللا ىف |

 مالسلا هيلع 0 هيلا دهع برقا ناكو ةيلباقلا ةيسدقلا ةوولاب مهدعل و هنم ةيص وب

 تلثلاو 9 هولا رم بقلو هريع نع ره 1 ام مواعلا ن م دذع رهشأ و قلاب ع

 قادت ردع 00 |بق ترهظىتلا مولعلا عيجو امن ع اكل دن ناك دال 0
 شونا نب ليزاهم نردرب نب سد ؛ردا عا ) لوالا 0 0 وهو ءالعلا نم ريثكا ل

 هرج ّق 10 نم لوا هنأ | ولاكو ىلعالا سود ل .عرصل نكمملا مالسلا هيلع مدآ نب ثيش

 | ْق رظل نمو و اف ىل !اعز هللادم دعو لكايهلا ىن نم مه لواو ةيموحتلا تاكرطاو ةيولعلا ا

 د دواعم 2 نأ فاَدَو ناقوطلاب ن رذلاو تابك رملا و طئاسلاىف ا هنامز لهال فلاو بطلا |

 اف روصو ىلعالا سعد ديعص ق ىلا مارهالا ىبف علا بتاهذ ف ضرالا قلت

 ناكمث اهديلخت ىلع اصرح تالامكلاو مولغلا تافص مسرو تالاآلاو تاءانصلا عيجب

 بهذم كلذو سئبلا نم ةئيفسلاف نم ىوس رئاالو ٍلع قب رف سانلا ضرقناو نافوطلا

 ةداعالاو فانئلسالا جردت ذخامت نافوطلا مومعب نولوهال مناف نر كاد ندانلا عيج

 , ناكرالا ديشم ناينبلا سسؤم ححصاف ةدايزلا و لضفلا عم هيلع 01 افلا علا نم 7011

 ا نازيملاو سثللا مويىلا ةيمالسالا ةلملاب اديؤم لازال

 © ىناثلا لصفلا هه :

 # تاحاصفا هيفو مهماسقناو سانلا فالتخاو بتكلا لازنا اشنمىف

 2 ن معلا 1 قى( و21 ح | عم عامتجاىلا احاتحم ناكامل ناسنالانا اعاو بتكلا لازنا ةمكحىف ( لوالا حاصفالا
 | لكش ىلع نوكي كك تح 0 كو هداعمل دادعتسالاو هشاعم ةماقاىف هعون نهارا

 (لصحخ)



 5 57 مولعلالاوحا ىف 1-

 ةيافكض ورف ىه ىتلا مولعلاو ةيافك ضرف ىعونيقابلا نع طقسل دحاوه.ماقواهاولمعيل |

 هيلا ناكل مهفك عرشلا نوناقو اضسدلارما ماوقىف هنع ىنغتسال زعلك رووشملا ىلع

 تاقوالا ةفرعمو ةبيشلا ةلازاو هيلع ناهربلا ةماقاب داقتعالاةفرعمو تافبرحلانم امهظفحو
 ىلا هل صوتءام لكو ةسايسلاو قالخالاو نادبالا ظفحو ةيعرفلا ماكحالاو ضئارفلاو
 بك اوكلا رييستو قطاملكو ناسبلاو ىناعملاو ومتلاو فيرصتلاو ةغالا زعك هذهنم ”ىش

 ىيضاقملا هذه ىلا لئاسزو "ئه ىلا مولغاانم كلذ. ريغىلا باسلاو تاسنالا ةفرعتو
 اهلا ةجاللا بس< ديك أتلاىف اهتاجرد توافتو

 1 1 وصف هيفو بتكلاو مولعلا اشنمىف ىتاثلابابلا ©

 هي اناينا برديس 0 0س
 عيجيكراشدق ناسفالانا ( لعا ) هيلا جاتحم هناو سثبلل ىعيبط زعلاناىف (لوالا ماهفالا)
 ركفلاب هنع زاتمي امتاو مزاوللانم كلذ ريغو اذغلاو ةكرملا و سا انم هتيناويحىف ناويملا
 تءاحاملوبق و هسنج ءانباب هيلع نواعتلاو هشاعم ليصخا اين ئدتع ىلا تانلكلا دك اركا1

 | وهف هترخ [ حالص عابلاو لمعلاو ىلاعتو هناحيس هللانم مالسلاو ةالصلا يلع ءايدنالا هب |

 ليجاملو هلحالمث عئانصلاو مولعلا شنت ركفلا اذهنعو هنع ريشال امئاد كلذىف ركفم |
 | سيلام ليصحتىف ايغار ركفلا نوكي عابطلا هيعدتستام رص نم ناويملالب ناسنالا هيلع
 ىعببط ليم اذهف هيلع لاودلان موا هاوقالانماما هنعدافتساامىلا عج ريفتاكاردالا نه هدنع
 ' اماو هيلا هليم عم هدعاسي ملنم مهنمو همهف هدعاسنم مهنخ ةدافتسالاو ذخالا ىلا رشبلانم
 | (ىناثلاماهفالا] هدادتعاالو لادتعالا نع ناكملادعبوجازملا داسفك ىضراع الف ليملا مدع

 ١ اجاتحم ناكو عبطلاب ايندم ناكامل ناسذالا عوننا ٍلعاو ندا مزاوانم ةباتكلاو رعلاناىف |
 ' لاود ثادحا ةيهلالا ةمكللا تضتقا ريغلا ريعضلا ىفام مهفو هريغىلا هريعض فام مالعاولا
 لامعتسا ىلا ىهلالا ماهلالا هداقف ةيعيبطلا تالآلا ريغىلا جاتحالو اهداربا هيلع ف
 ا رادتعاب صضعب نع اهضعب زاتع فورح> ىلا ةياذلا دلال ىرورضلا سفنلا عيطعت و توصلا

 رستيف ريعكلا ىف ةلصاخلا ىتاعملا ىلع ةلاد تااك بيكزللاب اهنم لصح ىت> اهتافصو اهجرا
 فوراحا كلت تاسسك رنا 3 مهشاعم ىف اهنم دب ال ىلا دصاقملاو تارواحكلاو تبطاذعلا ةداف مهل ا

 مولعو ةنادتم تاغلو ةفاتع هيلا مهل لصح هع وتتم ءادإو 0 هوج وىلع تيكماالل ا

 اهصاصتخال منلاهذه ةعاشاىف ةرواخلاب ١ را ملا مالا ب نم ىمحلا بابرا نامث ةعوتشم ١
 فراعملا نم اوطينتساام ىلع مهدعل ند و نيساغلا عالطاىلا ةيماسلا مهمه 6 نيرسضاخلاب ِْ
 راكفالا قدحالت مواعلا داداريلو راطقالا لها ام عفتيل اهليصعت ىف مهسفل اويعتاو مولعلاو ا

 ظافلالاىلا نورظانلا اهنم لقتنيل اهريطستو اهبيكرت نعو طاقنلاو طباوضلاو تئانككلا و
 ١ ( ثلاثلا ماهفالا ) بتكلاو مولعلا ةلد+ عضولا ثاذنم اشنف ىناعملا ىلا اهو ف را



 د همدقملا م ١م

 ةقن رش تناك يك مواع كاردح انهه ندو هعافتر الايدس نول ف 0 بابراو

 | ميدقلا نمزنا ىف ناكهناذ بطلا ٍلعىف قفتااك هله اريغ ىلا هلاذتباب معلا نهتع نا اهنمو اهتاذل
 امو م معلا لازلب هباوف رشي ى دولا هاطاعت 1 اناهم راصف ةودنلانع هتوروم 2 2-

 حلاصلا ءاذغلا ليحتلاك ةئذر ةيدرلا سفنلا ىف ليت ةليضفلا نا نوطالفا لوق نسحا

 الأ هاطاعت نس ملهناف موحينلا ماكحا رعى لاما لسقلا اذه نموداسفلا ىلا مهقسلا ندب

 نا امنمو هيذاكا 600 لهاحالا ايلا هاطاعت ال راص ىت> لذرَو مهوخن و كل ولعلا 4 ءازعلا

 هوتي لائيل هلها نم سيلنم هاطاعت و هتاذ لصكتالق قرملا عيفر لاثملا زيزع للعلا نوكي

 ىكدبنهىوعد لبه نع معلا و ناوعلطلا و ردسلاو ايعسلا و ايهكلا ولع ىف قفتا ياض رغ

 ا اهتكي مولعاا هذه رارسا نم هبايذ ىلع عملاعإ نم ناب ةيضاق ةرطفلاناذ مولعلا هذه نم الع

 ءرملأ ليقاك هاداعو ركل 1 لهح نمناف هأنا هلهش ملاعتم لهاح مذ اهنمو هدلوو هدلاونع

 | نواوعب ومعمل كناذ تايسالا نم بدسل هلها ىلع هيصعتل ملاعتم لهاح مذوا هلهحامل ودع

دلاو مولعلا ناريه هن وك عم قطنملا مرت
 ا قئا_قةح ةقرعم نع ةراسبع اهعاعم ةمنسلفلا مير

 اهدروا ىتلا ةريسيلالئاسملا ريغ #2 نيتملا نيدلا و 4# نيبملا عرسشلا ىفانبام انف سيلو ءايشالا

 ناكر دا 91ر2 قطملا عرخت لوقلا ةيفنلا ندكى سلو :قابساك تفايتلا: باكا

 لم لق نك هبا حرصتل ا نم ةيعفاسشلا بتك ىف اماماو لقت نا تسانملا ناك هآر ةيحاص

 ملعت نع ةمالا عنم نم دارملا لعاو * عئاربتلا مولعىلا عئابطلا فسصو #؛ عئارذلا |

 كاد هنزوتو رمعلا عييضت نه ةرصاقلا لوقعلا تاعصا صيلخت هماعتو مولعلا ضع

 هليصع ولحتال مهعز ىلع هسفنىف امومذم ناكنا رعاافالاو ا هل سل هلاثما ملعت ىف ناف

 هنا قالو ملعتلا ىف مولعلا تتارهىف ( عبارلا مالعالا ) 5 نياثاقلا در اهلقا ةداف نع

 ثحابملا ىلع ةهمدقم ةيظفللا ثحامبملا ناك دصقألا ىلع ةمدقمةليسولاو هيق مهالاف مهالا مدعت

 م هّقفلا لوصا ىلع اهم قطنملا ىلع بدالا مده و ىتاعملا ىلا ةليسو لاقل ند ةيوتعملا

 نيعلا ض رف معدقتك هنم مها دا وكلام روما ةكدلاشل اعلا ل عرعلا هدانا قيقعلا و فالحل ىلعوه

 قبساك هيلا ةليسو هةر حايملا ىلع وهو هيلا بودنما ىلع وهو ةدافكلا ضر ىلع

 مدقم ءردلاو ردك رعلا عوض وم نم از> هعوض وم نود اماو قطنملا ىلع وحلا مدقيف

 نيرقلا ض رغل ل اهنم اا ع ٍِ مدعل امرو وعلا ىلع فرصلا مدقيف لكلا ىلع

 نوهالا مدهام اريثكو تاسحلا ع ملعت اومدق ءامدقلا نم ةهاط ناإك تالوقعملا كاردا ىلع

 ةجاملانا كلذى اوعار مهلعلو فرصلا ىلع وحلا مهمتك نوقنصملا مدقاذلو نوهالاف

 راصعالا ولخ بسحب همدعو دك اننا ةبنافكلا ضورف فاتت هنا مث سما وخلا ىلا

 هيف دجوبو نانثاوا دحاوالا ةضيرفلا مسقي نم هيف دجوال شسصم بر ءارعلا نم راصمالاو

 وه هلع بجاولان ا (!عاو) هقفلالوصانه دك ا هيف باسسملا اعت نوكيف اه نوسثع

 عومجلاىلع هبجواامو هسفن ةصاخ ىف صخشلا ىلع عرششلا هبجواام لكوهو نيع ضرف

 نك



 1 4 مولعلا لاوحافف 0-7

 هناك هع هللا عفرب م ةالصاا هيل ع هلا 2 ١ (لوالا) م 7 ل لعالا"١

 مهداس و سان | ءاقرع ىا ةعاو ةداق ريدخا ىف ,هلعح# معاطرو مهماقم ىلعيىا اماوقأ ك ىلاعتو

 مهمازلا نذلا للاولاو ىضاقلاك مازاالا عم اهأ ريخخا كا تزد ىذلاوهو ا 6 ةداقلاو

 ىدتوب يلعب نيذلا دع الاكو نطابلا ىلع مهمازلا نذلا ظعاولاو بوطاخاكو رها_ظلا ل

 مهلىا متلخىف ةكئاللابغربمالسلاو ةالصااهيلعهلوق هيلا راشا (ىناثلاو) ىدتقب مهلاحتو

 مهتمزالع اوسناو مهتبحم ىف اوبغرف متطاوب بورغىلع ىلوتساام مجولق ىف ةناكملاو ةلزتملانء
 ةالضلاهيلع هلوق هيلا راشا ) تلاقتلاو ( معدل 0 مهرهاوظ ىلع لاو ساكت

 ملعلاب عفدن.أم (ةثلاثلا| مسقلا ) مهتم رح و مهلحو هلو مهدص ىف هيلا م,هماكحا 27

 تاوبشلا عابا ) لوالاذ ساو ا كارو ىهاوتلا لعف ناعوت وهو ةيلدلا را_كملا نم

 ا نيتوعدلا سكىف ىا مايصلا لدعي هيف ركيفتلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلا راثاو ةرضملا

 / لدعت ةسرادمو مالسلاو ةالصلاهيلع هلوق هيلا راشاو لكلا لا لبلاو ةلكشلا ( ناار
 ا (عبارامسقلا) طاسنالاو ةركذتلاو طاشنلا وهيدنتلا لوصط كلذ ضرعام قنىىا مايقلا

 دصاقلاو ملاصللاعفد ( لوالا ) ناءون اضبا وهو ةيويندلا راضملانم ملعلاب عفدنام وه

 | ىأ +. مار الا "لصوت مالسكلاو ةالصلاهيلغ هلوق واثا هلاو دكساقملاو تناقلا 210
 (ىناثلاو) مب راحو مهدس>و مهدقحو مانالانيبماحرالا لصوتو ةعيطقلاةرمضم عفدت ملعلاب

 | هلوق راشا هيلاو لالض لكنم مصاعلا ىجرشلا نوناقلا ضف رب دسافملا بالتجا ةرضضم

 | وهو رخآلانم امهدخا نين رعلاب ىا مارلاو لالملا فرعي هبو مال.سلاو ةالصلاهيلع

 ةالصلا رثكاو مالكلا عماوج ةيفيكو ملعلا عفانم نايبىف ماأف تالا عيجج ساسا

 ١ ببسو ملعلاف رسضلانم ,هوتام عفدىف (ثلاثلامالعالا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هوحاص ىلع

 لهج وهثيح نملهشلا نم ”ىثالوراضب عود ثيح نم رعلا نم *”ىشال هنا عا امومذ» هنوك

 ضب ىف مهوتمتاو ىناسناالا لامكلا وا شاعملاوا داعملا ماىف امةعفتم لعلكفنال عفان
 لكل ناذ ءانعلاو اعلان اهتاءارم بحي ىتلا طورسشلا رابتعامدعل عفان ريغو اراض هنا اولا

 ند عرب دنا فلاب ناعراك ةخاعا نوف رعلاب نظينا ةطلغملا هوحولانذ هزواحنال ادحإع

 هلالي ع قوق اغلا ناغانا 8 مهو ةحطلاعملابالا ًاريب الام ا.-هنمناف كلذك سلو ص ارمهالا 0

 )ا 0 كلذك سالو قالطالا ىلع مواعلا فرعا هنا هقفلاب ع نظياك فرثلاىف

 ١ انهزم شدرغلا سبل مواعل | ٠ اًاوأ لاللالع عت ن هتاغ ريغ لعلب دصقع نأ اهنمو اعطق هذم

 تأيمل فارتحالل الع لمتنم هنا ىلع قالخالا بيذهتو قئاقلا ىلع عالطالا لب باستكالا

 سرادملا ءاشإ مهغلبال كك . اوقطنو اذهب ريل ءاروام ءالع فشوكدقاو ءالعلاب اعيش ءاحاما املاع

 ١ ناودصقو ذلاةيكزلاس فنالاو ةيلعلا مهلا باير هبلغتش ناك اولاقو !! اا متم اوماقأ دادغسإ

 عقلا دبا تا ةرحا 0 مهلعاو مج عفتش ءالع نونأف هل لامكلاو هقرشل علا

(0 06 



 ا قلاقحىف ةركفلا تناك اذا 1 2 : ده 0 هاولملا ها ءاخا انا مولعلا 5 1 1 أ

 ١ ةحانمالدماودعهبصتناا ولزعلا لبةبالهنا هتزعلةعباتلا هتذل نمو توهاللا رارساو تيكا

 ةلصاملا كاذللااهأو هلد نع عم جوها عنا ا طعلا !الها ز مك هه زء ل 0 نا نوم :عالا |

 | ةليسو 0 ىرخالا قاما هريغل

 هرخآىلاةيشخ ىلاعتهلل هلعنناف قباسلا ثيدحاىف مالسلاو ةالصلاد.لعهلوة لوالا هعفنىلا |

 قالا لا ةراغا ةيردلا قا
 رف رعد دقفل

 ا

 5 همدقملا وح

 لاهذلا ةالولا ند اددا 0 اذه عمو ءامرسدلا 2 هلي له ع تا واعمل 5 اما هيف

 |[ د![قامآو هيل 2] ةداقسلاو هب ورخ الا دن اذالا اج

 كرا ءانعا 6 كناذ عابطاا ىف ماّرحالا موزاو

 ع 1
 اىل

 وأملا ىلع م ك1 ذوفنو 0 ,اقولاو 0 زعلاف ا

 مهعاب ِط نت ب رعلا 00

 01 ذاق: هيع#

 ا ملع ديزع مهصاس م مهح و يشل ريقو أ ىلع هلوبح

 | زواحم لك ن

 | ( ىتاثلا ملعتلا ) ناسنالا ةوق فاعضا اهتوق تناكن او هرحزب رحارتت 1 [مت>ردل

 مكمل ريع اهروعشب اهعب طب نايل نو ردوت اهدحن ريهبلا ليا هئار

 ا و |_منم كو راضملا عفدو عفانملا بلح نيوسق ىف ةرد وجم ةداعملان ا ملعاو هعفن ىف

 اك قلخو ى>وه و ةيلبدلا عفانملا نم

 (ىناثلا) .ةيرفهلهال هلذلو ةقدص هلعيال نإ هعلعتو مالسلاو ةالصلاهيلعهلوق ىناثلا هعفنىلاو

 اما ىنادجولاو ىبتر ىهاجو ىقوذو ىتادجو وهو ةيويئدلا عقانملانم ملعلاب باحتن ام وهو
 | اهكملك و س الان اهل راشدقق نموا ءاليتساوا ةحار

 ةشحولاىف 'سينالاوهو مالسلاو ةالصلاهيلعهوقو ماسقاة عبرا ةحاراذىتاذاماو جراخلاما

 بحاصلاو مالسلا وةالصلاهيلعهلوةو بارطضا وقلق لكنه هسناب برب هنال لوالا ىلا ةراشا

 اهراسكتا و نزلا نم سفنلادوكنم هحرب و هنيع بي رغلا

 سأل رهاظدوحو ةقشم نمامأ هحارلاو

 نمل رم هنن
 ثلاثلاىلا ةراثا ةواملاف ثدحلاو مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقو نطولاو لهالا رو

 لامكلا ل هالىئاذ ملأ وهو هدوجو مهفلا ضابقنا نم هثدحب سانلانع درفنملا جرب ملعلانال
 |[ لآ ]ع للدلا ءالدلاو ةذلضلاةيلعةلوقو ةمداتملاو ةرضاسلا دادلتساق .رسلاوه اذهو

 موقت مولعلاناىا ىتاذ راسدقف وه ىذلا عبارلاىلا ةراشا انو" ىدامافىا ءارضلاو

 اهتابحومو ءارضلا ىلع واهبامسا و ءارسسلا ىلع. هبحاصل لاد وهذا ريشتسااذا ديدسلا ىأرلاماقم

 ب 0 صدا رون دهفل رد_صلل قيضمو سفنلا ملؤم رومالا بةاوع ل

 ردا
 قدم ءالتسا اهدا اع زل .الاو ناودنالاو موملا كلتنم 7

 ةذلصلا هيلع هلوق راثا

 انا ا لءاضد ةهبشو م زعلت هع ى لاقفكتذل مذ نس رظانملا صعبا ل | ةلاهملاو

 ةهسشلا عقدننو لاا ا قفز 0 ملعلابفعا ادع حالسلاو 4 مزلسلاو

 بلدي ءالتسا هن انو

 ْ ليقاك ءالخالانم بولقلا بذ< لاكو نس>و لاج

 ايدك القاعاما ذا نيرتلاعن ع هل دافنال رك كونيز ز ملعلا

 ”الملا دنعاماو لاكرداع هللادنعاماىهو ةيئرلاو ةهاج ولا نم نع ماعلا هيلحام اب (اناعلا

 ( نع

 | لدع نيزلاو ماللاو دالصلا هيل ءهلوةراشاهيلاو ريضلا بهذو ريخلا

(1 
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 1 نسسماخا ل اصقلا 2

 ا امالعا هيقو 0 هق سثو لا 2

 ا العا افلا تاب 5 نم هيف د 0 3 هاضفو هفرث ةىف ( لوالامالعالا

 ا له لةلاق وتاح رد ملعلا اوتوا ند ااو مكنم ا نيذلا هللا عفرب ىلاعت هللالاق ليلدلاةوقو

 لاق هنا 2-4 ىلاعت هللا ىذر ليح نذاعم نَعَو كدا نواعم نيدلاو نول نذلا ىو سا

 هترك اذمو 55 هءاطو هيك ىل اعل هلل هلت ناذ رعلا اولعإسو هيلع هللا بص هللا ل وسر لاق

 لالالا ملام هنال ةيرق هلهال هلذو ةقرص هلعلال 01 ىىلعت و دانهج هع ثحلاو ععيبست

 ىف تدحلاو ةيرخلاف سكحاصلاو 25 را[ سس ءلاوضو ها لعا ل 02
 هللا عفر دا د كد نزبلاو ءادعالا ىلع حالسلاو ءارمضضلا و ءارسسلا ىلع ليادلاو ةواذلا

 ١ ةكئالملا بغرت مهلاعش ىدتشيو مهراثآ ىنتقت ةّماو ةداق ريلاىف مهلعحف اماوقا هب ىلاعت

 ربااعابسو هما وهو ا ناسحو سدابو بطر لك مهل رفغتسي يع اهتعجابو مهتلخ ىف

 لزانم رعلاب درعلا غلب ا ند راصميالا محاض#او لهخلا ند بوأاقلا ةايح رعلا نال هماعتاو

 ا مامقلا ل دع 0 مايصلا لدعي هيف كك ةادالاو امدل !ىف للعلا تاجحردلاو رايخالا

 همر#و ءادعشلا هيهلي و هعيأت ليعلاو ماماوهو ما رثحا و كو طا ف رعي هلو ماحرالا لصوت هي

 ادح ناح ثبادح وهو لاقو هدان_سأ معلا ناس عماج تانك قى ربلاديع نبا هدروا ءايقشالا

 ولا لافيدقو ذاعم ىلع ان وقوم ىَش قرط نع اضا قىاقرو قروض 2 اىفو

 ول و هيلا تسل ند 0 ١ 7 /| ف رش نم ىعفاش /الاقو ئ ٌارلا لاقبال هلثمنال عوفر 1

 مولعلا نامت ه ريصجمد لذاذاف 0 دج وب مل 0 35 جا لاقو 0 هنع عقر نم و حرف ريقح

 ندب هعوضوهناف بطلاك عوضوملا ب بس وهام هنك هيف توافد فرشثلاىف يك نيك عم

 وهام هنمو ني ف ءافخالو ىلا-هنو هبا وعس هللا مالك هعوص د ومناف ريسفتلاو ناشي د

 هيلاةجاحلابسح< وهام اهنمو ةيئاسنالا لئاضفلا ةقرعم هتاغناف قالخالا لعك ةياغلا بسحب

 ةيناهرب اهناذ ةيضايرلا مولعلاك ةِحْحأ ةقاثو بسحب وهام اهنمو ةسام هيلا ةحاللاناذ هقفل اك

 هعوض ومناذ ىملالا لعلاك اهرثك ا واهيفتارادتعالا هذه عاقجاب هفرشش ىوشبام مولعلا نمو

 واد ره ر اتعاب رخ الا وم قرا نيلعل ادخل نوكيدتو ةسامةلاةحاللإو ةلصا 1
 مل 5 مواعلا ف رشاف ةلالدلا ةوق فرس ند ىلوا جرا قرش نام هتاغوا هلبالدةقاثو

 (ىناثلا مالعالا) ةيدنالا هك !|ةنر *ناف 9 لع نيعيام و ها رو هه ىلاعتو هناعس هللاب

 هريغل وأ ةنادلامأ م ذلا فرش نا يعادتذل ف(ل اوالا) ناويلعت هيو اهعفناو ءايدالا ذلا اغلا نو

 لوالااما هلح الد راص 9 هريغل نزلو لاذ ططيق هسفن ىف ديذل ا اعيج نيف رمال زب ا سلو

 عفد ىهفةن اوم أ ةذالااماو ةضخملا ةذالاىهو همام رةدلاب كام ةذا الهنا هلها ىلع كلالف

 ةهناحورلا ةذللا فالح ءال:هالاملا عفد عاما ةذلو عوجلاملا ا هل هفيقن_ ا قالا

 دنع لقب ىنابيشلا نسح نب دم ىتاثلا مامالا ناك اذهل و ةينام-+ا ٌداذللا نم ىهشاو ذلا اهناف

ٌ 
 أ



 5 همدقملا 5- "00

 | نم ةطيئسملا مواعلا مع ا هل 0 تاجماسشنلا تاب هلا ع رولا تا الإ د ةيسانم عا |

| 
 مع باقلالاو حلاو ءائمالا ّ نم نأ 0000 نآرقلالدجٍإع َن ؛ارقلا ماسقا ع 1 هلأ |

 صاوخ معن | رقلا تاد رقم ع هلضافو ن 1 ره ١ لضفا لع 1 هلا لئا -فع نا ملا" تام

 افلا ديورازع مقرش نامو اراب وي سف ع هلاك 0100 لع نآرقلا

 | لح ورا ص اوذئازع فورا صاوخ دع نيرسفملا 1 ريما تئارغزع ةادآو

 ْ مسسالاب 4 ةينالظلا او ةنارودلا فور> ع ءاعمالاو فو راطاب فيرصتلا رعقافالان نم |

 ا عورف نم ملعج و نأ رع هلا نعاطم عقد ,لعةعماجلا و رفخلا ماع هج ريازلا عطس داو سسكلا زعرظعالا |

 زاغملا لع تاجاحلاة ةالصر لع حرو ولاو دهزإا ماع را ملع ةيعدال رلع ظعاوملا ماع د

 ملع هةفلا عورف نم 00 لدخ املع - طالع رظنلا ملع ههقلا لوصا عورف نم لعحو

 5 ضئارفلا د 0 ىو انملا ىلع عيرشتلا مكح م اء دعا ماع تالولاو ُّط و معلا
 “م

 | ف رطلا لعد 0 * مولع ةسدوجو 2 ص رظن ا طب هقلعتملا مولعلا ن ا ا تم

 3ك مر 0 ملعلاب لمعلا ا ل ةيفصتلاب ةقلعتملا مولعلا ناس ىف هراتك نم ىناثلا
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 زارباو مولعلا راح ىلع ص وغلاىف هرددهلاف فوصتلا راع ركاذ لو ىلا زْهلا ماهالل ءايحالا أ

 09103 كدت دروااع اهعورف ىف دروأف مولعلا عاوتا ريثكت دصق هلا ليقف 2« اهررذ
 0 عورفلاب دارا ناهنا هيلعدرب الهو عاون الا نم ناكمالا قا ىط ودسلا هركا داما ريفتلا ملع

 ملف نيودتلاب درفاام دارا ناو مولعلا نه فولا ىلا لصب الثم بطلا راعف ملعلل دصاقملا

 لخدادهنا ىلع اهركذب لخادقو نب ودتلاب تدرفا ىتلا ثحابملا نم ريث ىف ءانقالا ةيعاوجدل

 | دعيالو #* اوبصيدق ىفلاو # اوبكي دق داوملا نكلدرب من تلق © هنم سيلام ماع عورفيف

 ١ بقعتلازا كيلع ىقحي الو ## فرايصلا لع ىلع فوبزلا لخديو # فراعلا تاوفهالا

 دهاشب أك #* اهغيصرتو اهعضوو # اهقيلأتىلا ةيسنلاب لهس ةلوطلا اهس بتكلا ىلع

 | ىوقلانع هنقىف ىرعنم اهناب ىلع ضّرعب ثيح 4 ةمدقلا لك ايهلاو # ةعظعلا يالا ف
 ٌْ بتك دقو اضنا ىباتكىلع درب اع ىباوج اذه * رجح عض وىلع ردقبال ثيم # ردقلاو

 مالك نع ارذتعم ىناهفصالا دامعلا ىلا ىناديبلا م>رلادبع لضافلا ىضاقلا ءاغابلا ذاتسسا

 | هناتيأرفا كلذو هبكربخاانا اهوالما كل عقوا ئرداامو *ىث ىلعقودقهلا هيلع هكردتسا

 ناكل ديز ولو #8 ن_سحا ناكل اذه ريغ وا هدغ ىف لاقالا هموي ىف ايات نا نا ع

 | مظعا نم اذه دع نا ناكل اذه كرت ىل ولو 3ع لضفا ناكل اذه مالو ولو هي ند معسل

 | رادقملا ليلق راذتعا اذه ىرتنا # نمشبلا ةلج ىلع صقنلا ءالي5_لا ىلع ليلد وهو 6# ريعلا

 : 0 ع ملع لك عضوم ىف ا ليصفتلااماو الاجا راظنالا و تاداربالا ا

 | حام نيك * كارد سس | قل رطىلبع مولعلا نم هركذام ىلع دز ارو # م ا>و فاصناب |

 دف كارذدلا ٠ نهذلاو ةحر هلا

 ( لصفلا )



 دب

 وو 5 هولعلا لاو>اىف - 1

 ظ ايفا رت رهقلا لزان هع تايولعلا ريداقم هع 5 5 و 0 8 ةركلا جل ست 0

 | تانارقلا لع راوكالاو راودالا لع ميلاقالا صاوخربع اهتفاسمو دربلا بع ن تانابلا كلاسم لع

 عض واع بالرطسالا لمع ع تالوعيللا ةعراع ةالصلا تيقاود ع مساوملا ع الملا ع

 ظ ددءلازع عورفّزم لعجو ةعالا تال الازع ةرئادلا عبر لعزع تارطنقملاو بيجلا عبرلا

 | اااصولاو رودلا باسح لع نيئاطمللا باىحاع ةللاقملاو ريمالبع ليملاو علا باس ع

 عباصالاب دوقعلاباس> ع ءاوهلاباسح بع ضئارفلا باسحإ ع ريئاثدلاو مهاردلا باسحإع

 تآل الازعأ قسوم ا عو رف نم لعحو ةيددعلا ىباعتلالع دادعالا صاوخ يع قفولا دادعاإب
 قالخالارع ىهو ةيلمعلا زيكا مواغلا ( س هانا ركذو) جذل رع صقر لع ةيحلا
 ةرازولا بادآلع كولملا بادآ بع ةيلمعلا ةيكمللا عورفنم لءحو ةسايسلا ع لازنملا ريبدت لع
 ىهو ةيعرشلا مولعلا ( ة_سداسلا ىف ركذو ) شوا. و رك اسعلا دوةلع باس حالا لع

 2 تيدا ةياورزع نأرقلا ريسفتإع ةءارقلا ع | مالكلاب ىع#ملا نيدلا لوصاإع ثيدحلا ةيارد

 جراخم مع فورا جي راح لع داو-ل ع ةءارقلا عورف ند لهحو هقول مع هقفلا لوصا ع

 6 لعجو نوكأ ةباتك بادآ مع نارقلا ةباتك مسرإع نارذلا للعإع فوق ولازع طظافلالا

 تيدا حولا 1ع هندزأو تيدا دورو بايسا ع ثيداحا 6 2 مع تيدا عورف

 | ٍتئارغلع هتاراشاو ثيدحلاز ومريع مال-لاوةالصلا هيلع ىنلا لاوقا ليوان ل

 رع ثيداحالا ةاور لاو>ا) مع تي داح ذا قيفاتإع ثيداانع نعطلا عفد ع تيدحلا تاغل

 ىرضلملا ّ ىدملاو يملا لع ري_بقتلا عورف ند لعحاو مللددلاو ةالصلا هيأع ىلا بط

 ىاعتلاو ىضرالالع ىنوالاو ىئارفلا ع ناش قيصلالع ىليالاو ىرابتلا دع ىرفسلاو

 ١ هلاك 00 نا.-!ىلع لزتام ٍلع لوزلا 0 ا ا لوا لع

 مرق راع ع دق ا 1 0
 | رع”لري لاهو ةاينالا ضعب ىلع هنم لزئاام لع ادرفم لز 0 رئام ا اعج لزتامو ظ

 ةلاض را هللاو ددعإع هببترتو هعجج لع هروس ءاعساو نآرقلاءاعما بع نآرقلا لازنا ةيفيك 0

 | ناس 0 روهشملاو رئاوثملا اع :هديئاسأ .ن نم لزاالا و ىلاعلا ء هلاورو هظافح لع هفو 8

 | بالقالا و ا ةخالاو راهظالاو ماخد 216 محفلاو ةلامالا لع ىن عم لوصقفملاو انخفل لوصوملا

 ا زاوح ع 0 ءلانو هن ودل تان مع نأر هلا لمع ةدتبكا ع ةزمهلا فيفختإع رصقلاو دما لع

 أ 5 أ ملا اند را برعلا 0 ريع ند ةسيف 2 ةواملع زاخلا غل هع ريغل هيف م ساننقالا

 نارقلا مد مع هياشنملاو 07 5ع ا تاودالا ىناعم لع رب الخ ااو هوحولا

 قلطم لع نآرقلا لكثم لع هخو_نمو نارقلا مدان لع هصاخو نآرقلا ماع لع هرخؤمو

 رقلا ظاسفلا ةقيقح لع هتابطاخم هوجو يسع هم ووممرو نارقلا ىوطتم ع هن فمان نارشلا
 0 و ا 1غ هتاضي ردداو نإ رقلا تاناتكإل رع هتاراعتساو نارقلا هيبشارع اهزاجيو

 رولا متاوخ لع ىااالا لصاوف مء نارقلا عئادب لع ءاشنالا و ربنا يع بانطالاو زاجيالا اع ْ



 .كأ همدقملا 1 ١٠

 ِ ىجس#لا فورح بيترت مع اهلوصأ ل دلوت ةيقيك لع فوركلا نيسسحت لع

 ورعلا طخ لع نودعلا طخ ئء ىبرعلا طالا ءالما رع قورالا طئاسب لاكشا تيكرت |

 9 ةغللارغ فورا جيراخم لع ىهو ظافلالاب ةقلعتملا مولعلا ( ةيناثلاىف ركذو) ْ

 َّ ىفاوقلا وع ضورعلا ع عد ناببلا ع قىلاعملا ع ولاا فيرصتلا اع قاقتشالا اع

 نواودلا لع ةرضاخلا اع هياوداو ءاشنالا ىدايم لع ءاشنالا لع رعشلا ىدابم اع رعشلا ض رد

 3 ميمودسالو مثالا عياقو زعو لاثمالا لع ةيبرعلا مولعلا عورف ند لعجو حيراوتلا ص ا

 | زاغلالا ع تاطولغالاو جاحالالع تالعتاو طورشثلا اع لسريلا بع ظافلالا تالامعتسا |

 | لع نيملاصلا تاياكح لع كوللا ةرماسملع سانإلارع بولقملارع فيعصتلابع ىمعلاإع |
 | تاقبط لع ءارقلا تاقبطرع ءافلخلا حيراتزع ريسلاو ى زاغملارع مالسلا هيلع ءاينثالا رابخا |

 ١ تاقبطإع ةيفنملا تاقبط لع ةيعفاشلا تاقبطإعةباصدلا ريسزع نيتدحلا تاقبط رع نيرسفللا 0

  مولعلا ( ةئلاثلاف ركذو ) ءابطالا تاقبط لع ةامقلا تاقبط بع ةلانملا تاقبط ع ةيكلاملا |

 نافل طلازع يردلا تادازع ىاتملا رع ىهتو هحاتلا: تالوتعملا 2 َناَهذالا قاع ةتحاتلا .أ

 بطلا علا وىهلالا زعلا ىهو نايعالاب ةقلعتملا مولعلا ( ةعباراق ركذو ) فالطعاطع لدخلا ١
 عورفنم لعج و قيسوملارلع ةئيهلا ماع ةسدنهلا ملعددعلا ع ةعبرا ىهو ةيضايرلا مولعلاو

 تاراما ملع داعملا ةفرءهملع ةيكلملا سفنلا ةفرعماع ةيئاسنالا سفنلا ةفرعم ملع ىهلالا ملعلا |

 ةراريبلاملع ةرطبلا ماع بطلا مع ىعربطلا ملعلا عورفنه لعجو قرفلا تالاقم ىلع ةوبنلا |

 ملع داسفلاو نوكلا,لع رهاوملا لع نداعملاملع ةحالفلا لع |نا ويملا ملع ا

 |ييسلا ىلع تاوساطلا ل ريختلا راع مولا ماكحا ملغ اي ٌورلا ريبعت لع هسا رفا ملع حز 0 |

 ملع ةلديصلا راع ل أ ةلاحتللا ماع حرشتلا لع بطلا عورفنم 00 ايهكلا لع ٠

 م | 58 ا ركع رامادادلا غزوا ير بادثا| نم راث آلا علق م 12 ني اعملو ةنرش الابط |

 نال.طلاو تاماثلا ,اع هسا رفل ةلاماع عورف 1 لعجو هابلا ماع نانوشاور ,داقملا 2ع ةماخلا ملع

 ا َِ رافقالاو ىرارتلاب ءادتهالا اع رسدرلا ةفاق ع ا ةفايع لع فات 5 م ربراس 1 |

 مولا ماكح اع عورف نع لءح و جالتخ الا بع ةفارعل ازع ثيغلا لَوَر را طابنتسالا اع ةقايرلا

 ةنا_هكلا ارع رحسلا عورفنم 5 ةريطلا يع ةع 0 لافلا رع لمرلا ع تاذاسملا

 تاريطفلقلا رع يك كلا ةوعدا لع ل اضعسالا رع ملازع !ا رعى رلازع ص اوطازع تاجيريناا اع ا

 | هناعت الا لع بلقلا قاعت َّ 3 هعسسلا [ع د هلدإا فك ع ةياساسلا لد ماكل ٍِ ءافطا اع |

 0 ةقردلا انا را ع 8 رطانملا [ع ةيخالادوقعرع : هك تامل عورف نم لعجو ا صاوخ ا

 رع نيدعلا عا رغو 055 الاوعمايملا طامنتسسا | لع ةحاسملا ب لاقثالا رج اع ءلاقثالا زكام

 ١ مدع ةرورض لع ةينبملا تال )الع نزاوملاو نازوالارع ةحايسلارع ةحالملارع تاماكتللا |

 م واقتلا باتك نع مودل تا_سح رع موقتلاو تا ةئيهلا عورف ند لعحو ءاللا ا

 ركأا هع ركالا ع ةيلقلا تالآلا لع تيقاوملا رع ةيدصرلا تال الإ ع داصر ألا ةيفيك لع

 ( ةكرلا )



 أ

 وهو ىنداو ىهلالا !ءلاوهو ىلعاىلا مسقنب لوالاو ةيلمعلا زيكا ام لمعيل رعي امنوا

 ةيدام روما ىقوا ةداملانع ةدرحم روم'ىف اما راغنلانال ىضايرلا وهو ط_سواو ىعببطلا

 وهف طقف نهذلا ىف داوملانع اهدرحت محدن روما ىفوا ىعيبطلا وهف جراسمللاو نهذلاف

 ءازحا هيف ضرفبزا نكم اف نوكي نااما ىضايرلا رظن نال ما_قا.ةعبرا وهو ىضانرلا

 قاثلاو ةفدنهلا لوؤاو الوا تاذلا راقاما امهنه لكوالوا امهنب كريشم دحىلع قالت |

 حال_صا ىفاما هيف رظنلا اضياو لوالاوه ىناثلا الوا ناسنالا لاح صتخاما رظنلانال

 ا نماماو ةمولعم اهدولعو ةهعيرشلا معولا 2 كالذق داعملاو شاعملا روما ىلطا ةقاك

 | ناف ةسايسلا ىا ةيناطلسلا ماكحالا وهف قلطارما مايقو ةيعاجالا ةماكلا عاقجا ثيح

 هلآ لب. هتاذل ادوصقم نوكالام وهو.( قاثلاو ) لزملا رييدتاوهف تنعم ةعامج صتخا

 ا كد لصوتءاموا قاعملا نم هيف ًاططلا نع تالطبام نا وهف اهريغىف أطخلا نم نوصعلا ام بلطي |

 | تالالدلانعديف ثحئامو بدالاوء ىناثلاو قاعلا مهد لوالاو ةباتكوا ظفلند اهك ارداىلا

 | ةسيكرتلا وا ةيدارفالا تال لوالاو امينا ع قاثلاذ ةينابباا تالالدلا واةئاسللا

 ظ ثحلا ناكناو غلا لع وهن تادرفملانع هيف ثلا ناكنا لوالاو امهنبب اكريشم نك

 | صتخا نا لوالاو الوا نوزوملاب صتخم نااما ىتاثلاو فرصلا إف اهغي_صنم اهنع هيف

 | ةيدأتىف اطمللانع هيدعصعلا تناكنا ىناثلاو ضورعلا رعفالاو ةيفاقلا لف تايبالا عطاقع

 ناكنا ةغالبلا يعم # ةحاصفلا دع ثلاث" و ةغالبلا دع وهفالاو وتلا وهف ىعملا لصا |

 ةلالدلا عاوناىف ناكناو ىناعملا اعف لاملا ىضتقامالكلا قيبطت ًاطاعا نع ةعكعلا هب بلطيام

 | اطانانع ةعصعلاب صتخا ناف ةحاصفلا لع اماو # نايبلارعت ةيلحو ةيفخ اهنوك ةفرعمو

 حاتفم بحاص هركذام (سماخلا مسقتلا ) عيدبلا ف ندبعلا ثيح نم تادرفللا ب1

 ْ ةبا تكلا بتارهعب راىف ادو>+و ءايشاللل نا لع لاق ثء.ح عيا ند نسحا وهو ةداعدلا ا

 ظافلالا ىلع لاد طخانال ق>اللاىلا ةليسو امنه قباس كو نايعالاو ناهذالاو ةرابعلاو

 قيقلا دوجولا وه ىنيعلا دوجولاو نايعالا ىفام ىلع اذهو نا_هذ الاىفام ىلع هذهو

 | مث اعطق نايزاع* نالوالااماو ىزاحم وا قيقح هلاؤ فالخ ىئهذلا دوحولا ىفو ليصالا

 لوصح هب دصقتال ىلع اماذ نايعالاب قلعتملا علا اماو ُهَنبلا ل لولا تدانلا ضال رعلا

 هنا ثيحنم هيف ثحن نااما امهنم الكنا مث هسفن لوصح هب دصقب ىرظنوا هريغلب هسفن

 ىمكحا (ىلا وهف طقف لقعلا ئضتقم هنا ثبج نموا ىىرشلا علا وهف عستلانم دوا
 ا لكلا غلب عورف اهعاون الو عاونا امم لكلو ةعي_سلا لوسالاىه هذهف

 اموننيسج و ةئامىلاتافنصملانمهيفام عبتت وهيماسا و هتاموض ومب هنع نيقنتلاو صحشلا ىف

 نعش ةح ود لكل لعج وة> ود لصا لكل فا ود عبس ىلع هن اثك ب ةرفىهتنا اذهدعبديز أس ىلعل و أ

 ل نيناوق - 1 تاودا لع ةيطخلا مواعلا نم ) ىلو الاى هدروااخ ) عورفلا نايبا



 ١ ١ هعدقملا --

 كاوفلاف هذ دام ( ىاثلا ع ىهحاذ يح ايف ةرطاختلاا] لعاونوديملا دل رظانملا لع 2
 أ لا ْن

 هيل لم 2 ىاب ةيارظناعا مولعاا نإ ا دحا) نرومشم ني نيوسقل انههنا لعا ةياقاحلا

 اك ل ضع دإ1 اهنا نوكيا نااما مولعلا نأ (امهناثو ) اهةقلعتم ىا لعام لع

 ْ اهسفن ق ةدوصقم ريغ هل د 1 ال 5 ااما و هي ا ىعحلاو اعاوذب ةدوصقم تن اكلي رد

 اا عمم نوال 0 هريغ ليصحل لآ هناذد> ىف 0 0 دحاو اهمثادؤمو ةيلآآ ىو

 ىل الا عم عجردقف هريغ ليصحل هل! هفنؤنوكينا دباللعديفيكب قلعتامو لع ةيقيكب

 لمع ةيفيكب قلعت ملامو لعفيقيكب اقلعتد نكي كلذك هل هلآ نوكيالام اذكو ىلمعلا عملا

 ىراظتلا نامت 3 دحاو 5 ىس ىلا 0 الا ريغو ىرطنفلا ىعم ع ردقو هريغل دل هسفن ىق ناكيرمل

 ياو ان رآ داك و ءلعلا قالطم مسقت ىف (اهدحا) ةثدأك ناعم ىف نال عشا ىلع لاو

 ةيفيكب ةقلعتم اهرسءاباجنال روكذملا ىلمءلاىف ةلخاد اهاك ةطايمللا اعو ىيعلا بطلاو 1

 اوفرعام دعب مهئاف نيكملا حسنا ( اهناثوزل الثا تطااك جراح وا ؛قطللاك ىهدامأ لع |
 ةيرمثيلا ةقاطل اردعب ا هنىف هيلع ىهام ىلع 0 لاوحاب ٍِ هتان كلا

 ا لاود>ان معلا الوا انرا تحاو 1 ردع اهدو>و قع ١ لاعالاو لاعذإلا ااما ١ نايعدلا كالت اولاق

 نعحت ىاثلا لاوحاب تلا ع اندم ع داعملاو ساعملا ح الص ىلا ىدؤ د ثيح نم لوالا

 أ ةيلعاما اهنا ن م ليعلا فك قاعتملا ص ||ىا ةهعانصلا 0 رك ذا (انلاث و) ةبراظل نكح

 ىقطنملاو وعلاو هقفلاف ا مالعاهل وصح فقوتال : هي رظنوالمعل اةسراه ىلعاهل وصح فقوتدىاأ

 ةلوازمىلا اهل وصح ىف ةحاح الذا ىنعملا اذه ةيلهعلا نعدج راخ ىلهعلابطلاو ةيليعلا ةيكملاو

 | مسقتلا ) ةلوازملاو ةسراملا ىلع اهفقوتل ةماجاو ةكايملاو ةطايللا رع فالخ لاعالا

 مع رجالا 00 3 ىلا مسقنب زعلانا معا اضبا هيف ر را د رهو ( كلاثلا

 | ريغ ريغت النا اما هنأ طرضلا هوو حابدو مومدمو دوم ىلا ىئيدلاو ىيد ريغو ىددئىلا |

 ا مولعلا لوالاف الوا كالفالا ع لعلاك نايدالا ب لودلالدبتب لدسالو نامزالاو 207

 ا

 ةيرح ىلا فقوت نا ريغْنم مالسلا مهلع ءاينالانم اداقتسمو جولاىلا ايقنم نوكينا

 ريغلا مولعلا ىناثلاو اضيا ةيعرستلا اهللاقبو ةيئيدلا مولعلا لوالاف الوا امهريغو عامسو |

 | تالماعلاىف ايرورض هنوكل باسملاو نإدبالا ءاقف ايروريض هنوكل بطلاك ةيثيدلا

 روشلا رعك موعذخ ةديج ةيقاعدل نكيملنافالاو ا اهريغو ثيراوأ او اناص ولا عمق و

 | يزاوتكو اف فندءدال يلا اراعهدشالا رعك حابخ ناو تا لتلاو ةذيعشلاو نتاوداطلا و

 الاو تاياغلا ىلا ةبسنلاب توافتلا اذهو اهارجم ىرحامو مال.لاو ةالصلا يلع ءايبنالا
 ' نوكت نا كاناق: هاهج نم لوا ”ىثلكب رعلاف مالو ,ركتال ةليضف رع هلا ثيحنم (علاف

 نوكين ااه اع لع لكنا وهو ملأتملا ءافش بحاص هرك ذام ( عبارلا مسالا ) نلماطا د

 ا ةيرظنالا انيك او دةت:عتل رعيامن وكتنااها ىهو ديك 0 (لوالاو) 0 2ك ل اد وصقمأ

 (وا)

 ا تاستلاو ماوع الاور وه داارم ىلع ةحاثلا ىا اًضا ةقيقطا موأعلا هل لاعبو ةيم



00 ١ 

 ا ةماف ىععلوا رعو لعفلا كلذل هدمت 86 ا را 2 أ ل كا هلأ زرعاو ا

 ا نافل م وتاذلاب نارعم هتاغو ل اعفلا تكل ةناف ىعا هداهنو لعفلا ف رط ىلع هناثي> نمو |

 دس ا 00 1 0-2 لو نا ال ةلدلاو نئرغلاو ةساخأ ةلغ هلع ىلآ لماسقلاب عضو ادوطقم : اضرع لءاتلا 1( ل

 هسفنل ةداغ ءىثلان وكنممزاللاف هيف فاك ىرا نع الارباغتلاو رخا عفاذم اهيلع ترين ا كم |

 ا هق رطةههح ن نمو قيدصتوروصنىلا هقلعتم ه ههح نهو تدع وم دق ىل 10 ههد ند مسمي هفلتخم |

 مولعلانا وهو ديفلحا هم العلل ) لود ميسقتلا 0 اهما_سفا رسصح ىف كاف ودصتتالا ناعحا ا

 رهظإمل لدحلاو فدلخلا اع و ةرظا-:لازع ىق فوصتلالعإ ى مل ا صاوغتلا ا

 4 به مولعلا لا وحافف /--

 0 5 مواعل ةياغف لصفلا اخ 00
 ع - - >3

 ىع# لعفلا كلذىلع لعافاا مادقال ابيس ناك نا نيمعالا نذهب ىلا رالا كلذمت رادتعالاب

 طقف ةيانو ةاف ناك مادقالل اببس نكي ملناو راتعالاب نافلت#و تاذلاب نادحمم ةئافعلا

 معلا كالذ ب اطيام علا ةياغنا رهاشف 2 ةماعلا هدافا نك اغلا ةلءاان م معا ياَغلاَ

 ناواهتاوذب ةدوصقم اهتاذدح ىف اهنال اهسفنا اهل وصح ةيل )آلا ريغل | م ولعلا ةياغنامت كلج

 لو ف وهند مولعااةياغاماو هيفروذالو جي راكاود و>ول ةلعهذلاهدو>3نوكينا

 ادوصقم لمعلا كلذ ناك ءاوس ليلا لوصح اهنم دوصقملاو لمعلا 6 .ةيكب ةقلعتم اهنال اه ريغ

 موال ةريخاةباغن وكي رخآآ سال وا تاذلاب

 »و عبارلا لصفلا ©

 هي الاجلا هناا نادو ة هر رام عم تاوسقتب 0 0 8

 وهوتحخحح

 ا تاهح نم ةريثكا ماسقا لل مسقتإ الا ةدحاو 42 .فحو 0 ىعم نأكت ل علان 0

 ةهح نم مسقن و سايقلاب معي مسق و 0 رد مشو سد ةئااىق تيبش مس ماسقا ةنالثىلا

 ك رك اند رو ادوو عئانص اهضعبو امو طع اهضعل ى 1 كلة رثكا دا دا نا هنتاموض وع ف التخا

 اضفل ةيوننلا ةئسسلاو نآرقلا ظافلا ناسل ةعرشنملا هنودام ( لوالا ) نيعونىلع ةنودملا

 ىنعا |يهنم دافت_سام تام 2 وأ ليواتلاو ريسسفتلا ند نآرقلا نضام راهظ الوا ادان_ساو

 لوصالانم هه ل_صوتام نيرعتوا ةيلمملا ةيعرفلا ماكحالاوا ةيداقتعالا ةيلصالا ماكحالا

 ١ ىنعا ةنملاو باتكلا نم ىتاعملاكلت جارختساىف ةيلخدمل نوداموا عورفلا كلت طابنتساىف

 ل | ةيفيكو ىهاكءاب قيدح هف ولف هنودام ( ىف عون ) ةمد نو 0 لمعلا ةيفيك ءامشالا ققحل ةفسالفلاهنودا الا عونلا ) ةمدالا نونفلا

 ا ريسفت ا اعو هلو_صا لعو ثيدخلازعو ةءا رميا ةعرتإملا مواعىف رك ىلا مهلوقع

 نكلو روهجادنع روهشماوه اذه لاقو بدالارعو هلو_صا معو هقفلا غو مالكلالعو

 باب لدلاو فالملا نارها_افلا لاقال ةفسالفلا مولع ف الإو ةعرشتلامولعىف ا-هحاردا

 راهظا ةرظامللاق ضرغاا لوقنانال هقفلا ىلا ةيسنلاب ضنا رفلاك ماب ىع ب ةرظانلا باوبانم

 | هيلع اوْنيو فاللاىف اوفنص ةعرشتلانامث مازلالا فالدلاو لدا نم ضرغلاو باوصلا

 مهحابم او ءيكملاو ا م هدع بسأل اد 42 8 0 0 لعل 1و هقفلا ان هب



 #2 ىدابلا ىف ىناثلا !| ناببلا

 دودحت هب روصل نأ 5-5 ل لع 11 ايلالكا 1 | 0 اىف قمع ل تانرالا ىقو

 ة6روهشما دأحاب رودالا هذه روصت نم كك هنالو#و ةناقدلو 0 : >ا| دودحو هعوض وم ا

 اهسفنةنيب نوكتنا (لوالا) نيم-قىلعىهو اهتاسايق اهنع ةفلأتملا اياضقلا ىهو ةيقيدصتاما و
 ضعبلوا ناعفتربالو ناعم تاب الا وقنلا اذ وقك | مع 0 ىدايماما ىفو هقراعتملا ع و أ

 (ىنالا)نيي واتم نايقايلا حب ناب واسم ْن 0 نسو ةاتسدلا زد دحااذا سددىلقا لوقك مواعلا

 | ةبسنلاب لئاسم ىهو رحآ 00-- اهنأش نمو اهيلست نى نكل اهدنفن ةنيب ريغ نوكتنا |

 ةعوضوم ال وصا ىوس لعلاب نط ١ نسح ليبس ل ١ 0 مل_بقلاو رح لا زعلا كلذىلا

 | لئاسم نماهن ال ها عاجالان وكف## عاجلا مارح | ذه هيقفلا لوقك

 د مل ستف##ناسعسالاب تدث ركمملا اذه هلوقك تارداصم ىع-# راكتتسا ىلع ناكناوة#لوصالا |
 1 أ

 تارداصملا نهص+ةدنعةدحاولاةمدقملانو 1 نأ 200 وةغتارداصملا ع نمموقلادن ءدهع حريك |

 دحاو لكواعاضوا ةلسملاتامدقملاو دودملا ىعسل لَو و و#ةعوض وملا لوصالا نم ردادعو

 لفاسلا علا لئاسم ضعب ن وكيزا زوج نكل ىلعالاىلا هقوف رخآرعىف لئاسم نوكي امم

 15 00 11 لوص كانا قداشلا اعلا قا ةيليم نوكتال نأ :طرمثن للعلا إال ل وض| وأ امض وم

 | زوجال اضااو درودلا مزايالاو لوصالا نم اهريغبوا اهسف ةئلب تام دق لب (لئاسلا كالت |

 | فقوتنا ليلدلاب تارداصملاو ةعوضوملا لوصالانم ةنيبلا ريغلا تامدقملا نه *ىش تبشنا
 , علا كلذيف اهنا نكمف اهد_صاقمض عب اهلع فةوتناف رودلل مولعلا د_اقم عيج اهيلع |

 | ند لانا ةصاخلا ىداملا ىاثلاو نيعلل ادنقم رثنلا نوكك ةماعلا ىداملا ئعس لالاو
 نييلقعلا حعتلاو |

 ْ 6 مولعلا لئاسم ىف ثلاثلا ناببلا

 واما اك الكم اهتاءوضومزللا .ليلدلاب 0 هسا ع 1 لطتا ىلا الضقلا ى
ِ 
0 
 ا

 ٠١ ةطيسالا هته ىعا رعلا عوضو و٠ لئاسأانو صاك دحاو عوضومىف ةكراشتملا 1 ١ ا

 | بكرم مالك لك ى وقنا لوقك لعلاكلذا اموضوم هسفن نوكيدقةلئسملاعوضومو اهتين آىهو |

 ا كلذ عوض وم ةلئسملا عوض وهنوكيدةوة«اضياودألا عوض وهوه مالكلا ناف لءف ورسا وا نيعسا نه

 ا عوضولملاف هكراشي رادقم لكل نيايم ”ىثل نءابلا رادقألا ةسدنهلا ىفانل وةك هل ىتاذ ض رع عم علا

 عوضوم عون ةلئسسملا عوضوم نوكيدقو هل اذ: ضرع نبابملاو نيالا رادقملا ةلئسملاىف |

 مسالاو ةملكلا للعلا عوض و مناف ىنالثلا ىلع ٌازاماو ىتالثاما مسالا فرصلاىف انلوةكرعلا |

 ١ طخلكةسدنهلا ىف انلوقك هلقاذ ضرععم عوضومعون ةلئسملاعوضوم نوكيدقو #: اهعون |
 مهقتسملا ورادقلل عون طملتاذ اهي ناتلداعم وان اتم اقاماناتث داخل ناتءوازلافرمقتسم ىلع عق و ممقتسم
 ل1 هس دنهل فالى عك رعلا عوضومل ايتاذاضرع ةلئسلاع وضوم ن وكيدقو#غهلىتاذ ضرع

 رادقلل ةياذلا ضارعالا نم كتلثملا» :نيتماقل.ةيواسم ةاناوز ثلثم
 5 تل دو را ٠ لالا 22
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 3 :  ىلعلا لاو حاف 2
 احتج :يدستت ص تعمم حخممم

 ذلا ةعحا راما ىهف اهلا ةهعحجار علا ا عيج ا #ىل :>ا مه أ ةطساونال ى مه ثيح

 0 ىَزح ىلاوا درفوأ جوزاما ددعلا تاسللاىف لاعب اك هط_ساولاوه ىذلا سمهالا سفن

 ىقاذ ضرع ىلا وا هنع'الدب تلخمو دسفي ةروصلا ىعيبطلا ىف اناوةكاو درف ةثدلثلا انلوةكا

 كيع خان دلتا ون ةيضاملا ام وهو تيارخأا نص رع الار بك رم را ااا شدا ١
 ريدة ملا ططلانا ىف سدنهملا رظنء الف هنع ثححتال مولعلاف صخاوا اهنم معا اهنع جراخ اما |

 نع بيرغ ذاضتلاو نسما نال هدضوا مقتسملا طخلا ريظن ةرئادلا ناىفالو مقتسملاوانسحا

 هدوجوك هنم عا فصوللب رادقم هلالال رادقملا ناتي امهناذ رادقملاوهو هلع عوضوم |
 قتال ةرادتسالا نال رب دتسم ريغ ما ريد ةسمح رانا ىف :رظنال بيبطلا اذكو هدوحو مدعك وأ

 أ ا هدلا وةردتسمةحار ط اهده تبيياعلا لاقاذا و ضاك هم معا سعال ل د م رج وه ثيح ند مسجلا |

 0 3 نا 5 زود لع عوضو» ناذعا 2 دع هلع. نمو رك نكيرل ءربلا نر لاكشاالا عسوأ

 ا تح 0 رددت نك 2-2 نايم نوكنأت ,عا وا هذه د رد 16 عوضاوم

 ا زوكتو هحو نود هح وب نردد نك لا تت نيج ردنم ريغ هل انيايم نوكيناو تلا

 / عوضوم ت2 اع ع عوضوم نوحي كن (لوالا) ا 5أ 0 هذهف اقاطم نين أيتم نوكيا ا

 لد ح 0 ملا لاما رحاك كلذور حا ا ف ريع دم ع ؛ اديقمام#م لك كن[ رف رخل |

 2 ل ار ملاعلاو ءاه“لا لعل عوضوم ةعيبطلا ثيح نمو ةهلاعوضوم

 ناب مهل وقك نيهارلاب ف اتذا سا الف لومحملا وعوض وملابامف لئاسملا ضعب ثاحا قفتانا

 | ريغ ةّئهلا ثيحنم امهملع ناهربلا نكل ىناعاوروصلا ىف ءامملا طس وىهو ةريدتسم ضرالا
 موهعلافهنم.عاوا رخاطع نم صخا يع عوض وهن وكينا (ثلاثلا وىناثلا) ىعربطلا ةهجح نمناهربلا

 ماعلا ن وك لثمهل ىتاذرءاب صوصالاو موهملان وكيناب قيقحملا هج وىلعاما امتي صوصخلاو

 نديوهو بطلاعوضوكو تامس#ىلا عوضوم ىولعتلا ملا و ةسدنهلا عوض وموه وهل سا> !

 نافذ دعرادقملاو دوجوملاك ىاثلاو قاضملا مسا وهو ىعيبطلا علا عوض وم نم عون هناف نات |

 هسنح هنالال دو>وأللا نم صخاوهو ةسدن :هلاعوض وم رادقلاو ىهلالا ع ا دو>حولا

 أ 0 اانثماتخن ناحر دشن نكلنيني اشم ناعوضوللانوكينا(عبا رازدهل هلاماعا َِص ا لو

 انوك نأ ) سماخلا زا ذات نا سيف مكلا تدك نالحاد امهناذ باسحلاو هناا

 قر اممهعوض وان اف قالخالاو بطلا ىعوض وم ل ثم هحونودهحو نبك يشم

 ددعلا نيب سيلف بطلاو با_سملا عوضوك نيابت ادهني نوكينا (سداسلا) ةيناسنالا
 ا بولاطملان ال ناهربلاب باطبال ع ىف عوضوللانا ما (هيبلت 1 اواسمال وكارشا ناسنالان دو

 ”نوكي لب هسفنل اناذ اهضرع نوكيإل :ىثلا و ةعودولا هياذلا ضا علا ف مع لكشف
 ا اناذ اضع لعلا اذه عوضو» نك ثري هقوف رخا لع َق هيلع انهريم وأ هسقطا انيناما ْ

 عوضوملا روصت بكي نكما دوحوملا هعوض وم ىذلا ىلعالا معلاىلا ىهتش نا ىل !| هعوض وأ

 مهفافانر ؟ ذام 00 0 م قونلع نك 0 .افدجو هتيم قاض علا كلذفف



 هه همدقملا 15- 5

 نحل دددكلب هديع 83 0 ماتلا قد ١| يلع ةكلما ١ قلطيدق وةاهراضحم#سا 2 ىأ |

 هلو مولعملا وه ىالعتم ى ل اذهلو: هلا ردا اوه اعلا طظفال قيقطحا ى علل و قم .قمعل ! | ودبي دارباه |

 2 .ةحاما اهم لك ىلع 3 ! اخذل قالطاف 3 املا وهو 2 لاى هب لا هلم مساو نو لوصتلاو عبات

 ءامها قلطيدقو#ةثالث مولعلا ءازحا نولوش كلذنمو تاعوضوملاو ةيقيدصتلا ىدابملاو

 همز نيد ناو ا اد> ناك هسفن لصف ناف هفن رعت ىف لصف ىلاجا ىلك موهفم ىلع مولعلا ا

 اهم ةقلعتملا تاقيدصتلاروصتب وا هّلاسم روصتب وه امناذ قيقا هدحاماوةايعسا اسر ناك

 اعف كوم ولا هاو ىدايملا اماو ع امتاهدصتلاو ا رعلا كلذ. ل ائا اسم لعل اك 00

 هةر تاناس أن ا قيقحنىفو اعلا 3 هل ااهنأ 0 تدع أ

 3 عوضوملا او لوالان زاسسلا

 7010712 املا | وئاقحا كراع ةطوسم تناك ةلئاتالا ةداكملا نا اعاوأ
 اهيلعت ليهستو اهطيضل لئاوالا ىدصت ةعونتم ةرثكتم اهلاو>|و قئاقملا تناكو ةيرشرلا

 اهودعو ةدحىلءاهونودو ةيسانتم ءايشأبوا دحاو ءئىشب ةقلعتملا ةئاذلا لاوحالا اودرفاف |
 هل لاس تا وسوم نال 0 كل 1 فر كرم ءاقتلاو | ”ىقلا كلذ وسو ادحاوالع ظ

 نعهيفثحتاع هش رعلفف مهوب ةالازركر ا تاعوضوت هلا لحصتامزعلا ع وضوخ *غهيلا

 ازا ارم عوضوملا ف اهكراشت بيس لاو>الانم ةفاط لك راصف ةيئاذلا هضراوع ||

 زبامتوهو اهتاهوضوم اهسفنا ىف مولعلاتزباّعق رخآ نر ةكراشتم ةقئاط نع. هيبقني ظ

 هذه اضيا رخاوالا تكلسو لومحلاو ةياغلاك رخآ ىثب زابتمالا زاوح عم هوربتعا |

 م داقع عئام الفالاو ًالعتلاو ميلعتلا نى هون :ى2سأ صا كلذو مي ولع ف ةياثلا دع نطل

 7 اشنم ريغ ةرثكتم لئاسم دعينا نمالونيودتلاوملعتلاب درفبو هسأرب الع ةلئسم 1

 اهناىف ةكراشتم اهنوك رخآ هحونم تكراشتناو نيودتلاب در 0 و الع عوضوملا ىف

 دحاو عو-_ضومىف ةساخسملا لكاس نوده لعلك ةقيقحنا 1 ىرخاىلع روماب ماكحا |

 دعتو ةرثكدملا لئاسملا كلت طبضت ةدح و ةهج امنه علك ةياغو اعوضوم لع لكلناو

 فالدلو هيضرع' ةدحو ةهح ةياثلاو هياذ ةذ>و ةهج ىلوالانا الا ادخازو.انع اهنراتعاب

 ا نع نهذ || ااا مصعلت ةدوناق لا هعقب ردى لاقيف 9 ةياغلأ را عاب ةرانو تام طعملا

 قاذمماىف اما هءادتعم 0 ةيسائتم ءايشابوا دحا و ”ىشب ةقلعتملا ]ا وحالا نامت 0

 ةسدنهلا عك اها ىتاذ وه ىذلا رادقملا قلطم ىف ةكراشملا. ىهلعتلا مسللاو مطسسلا و طاخخاك

 نم ةيهاملا قلت ىتلا ةيئاذلا ضارعالا نم لاو>الاكلت نوكتف هقفلا لوصا [هكةيعرسشلا

 (ثيح)

 | تاقيدصتلا كلت رركتنءةلصاخلا ةكلملا ىلع ةراتو ##اهليلدنع لثاسلاكلت. كداض رد ا

 أ 00 1 1ااو ل لد املا حوم# ىلع قاطبدق وا#«|روعشم | زاحم وا ةيح الط _صاوا هك 0 رع أ

 -حع 7 ||

 | لاوحانع هيف ثححد ع الثم قطنملا فيرغت ىف لاةيف عوضوملا رامتءاب ةرانمولعلا ف

 ْ ماكحالا ىلا ةلصوم امنوكىإ هكراشتملا سايقلاو عاجالاو ةنسلاو تاتكلاك ىطرع اقوا



 )2 11]1]101|#ز|زؤ|ؤ]أ|00 1-0

 ا ا ع كا ب ا /

 لصح ىذلا ةجوأ اريع ىلع نوناظملا و د_هةتعملا نفل ادحا سفنلا ىف دعب الذا تاَداَقَثَءالا ا

 ا هف

 © ىناثلا لصفلا ف

 *« لاوقالاو فالتخالا نم ملا ةيهاع لصت اهف
 ا

 دهس خلا سدس رع نهذلاف د 1 معلا نا ىف فاتخا 2 معاو
 نيملكملا روهج هيلا بهذ اك نهذلاىف مولعملاو ىلاعلا نيب قلعت وه وا نيماكتملا ضعبو

 نهذااىف ةلصاح ةروص 7 روماققحدقف امش انزع اذا انا عازت 2 لوالا ع هنأ مند

 | 00 ىا رعلازا 6 فاتخاذ لويقلاب اك سس هللا ١) لاعفناو هيف ةروصلا كالت ما بئراو

 ١ تنكلا ؟ةلؤقم نم وه له رعلا نا ىف فلتخا كلذاو 0 لك ىلاب هذف# ةثالثلا

 | نا رعا مث # هلحمىف نيبام ىلع ف خلا هل وقم نمدنا حدالاو#* ةفاضالا وا. لاسعفنالا وا

 هللظومولعملل عش وه اما نهذلاىف لصاملا نا لاقنم 0 ىهذلا دوجولاب نيلداقلا

 اون مولعملل نا ىلع لدل مت ول ثحملا ليلد نكل هفاشكنال أدبم هلا هتءاغ ةيهاملاب فلاخم

 سفن وهنهذلا ىف لصاملا لاقنمهنمو  ةقيقملاب هل فاالا هكش؟ ال دوجولا نه رخآ
 ةروص ىم“ دودحولا اذه راششعاب ىهو ىلصا ريغ ىلظ دوجو:ةدوجود اهنكل مولعااةيهام

 هذهف راث ألا الع بنّرنيو اًنبع ىعتت لالا داوحولا زاشعاب اهناك راث الا العال 1

 0 ىا ةروصلا نيع تناك نهذلاىف تدجواذا نيعلا نيع تناك حرامللاف تدج واذا ةروصلا

 نهذلاىف ةدوجوم ةيهام ىاةروص وذو ٍلعلاىهو مولعملا فدك هب ملاعلا سفنب متاق عش
 | ةلوقمهنم رعلا نوكي محلا نيلئاقلا ىأرىعف تاذلاب نارااغتم اههو مولعلا ىهو هل متاق ريغ

 اماو د ةيهاملاب امهفالتخال ىرخا ةلوقموا رهوذلاةلوقمنم مولعملا وك عم لسد كعلا

 داق ل ظاك_ثاعم لاكشا اهنم هنوك ىف نهذلاى اهسفناب تايهاملا لوصح نيلئاقلا ع , ىلع

 ةهلوقم ل 0 م لدعلا انا نيققحلا ضعب هاع باحاو #2«نايف ذانسمايظ وةيها ماب ص رع علا و رهوخلا

 قادصا نأ هيلعد ريو 5 ةييشنلا ليبس ىلع ككل وقف نم اقلطم علا مهدعناو تالوةملا نم

 نوكي نان ةيهاملا لات نر نقال صفو افيعاافرألا ناد كمركللا كن رعلا ىلع اذه ىلع

 امم اهفعقاولا بملقن.ىتلا ةلصملاك انيك بالا نهذلاىف دجواذاف ارهوج جراما ىف ءىنثلا

 ىلاعت هللا ءاّش نا هلام ل نم هيفام ىلع فقس و دع روعشم ثح# وهو

 5 ثلاثلا لصفلا 0

 ِي هتراحوولاتماو 05 0 نودلا علا ىف 2

فل نا (لعا و 1
 قلطياك علا ط

را ىلع قلطب ا
 ا هدأ 

 راما معين *؛الق ةلاقناك ةصوصخما لا !؟انمملا ىلع ةراث 7 اوس اك قلطيف هقفلانو 0 |

 ةناودملا مولع“



 7 همدقملا - ايفل

 ىلا زغلا ونيمر ا ماما ىأر ىناثلا وو#ىزارلا مامالا بهذمل والا و# فنرعتل اريسعريغىرظنوا ٌ

 لوخدم وهو هن وهام ىلع ”ىذلا داقتعا لوالا في رعتلا 003 تافن رعت هلو مارا وه تلاثلاو أ

 مح ارااداقتعالا عمال نكل ليادوا ةرورض نعديق هيفديزف عقاولل قباطملا ديلقتلا لوخدل

 وهو هب وهام ىلع مولعملا كهف رعد نىاثلا ةليلدوا ةرورّص نع ىل_ضاخلا نظلاوهو قباطملا |

 أ نو فق للعلا نم قدشم وهو مولعملاركذلو هق رعم ىع“ الذا ىلاعت هللا اع حور اضا لوخدم

 نوك بجو ىذلا وهثلاثلا#ائاز نوكيف ةفرعملاىنعم وه هيوهام ىلع ىعمنالو#ارود

 كاردا وه عباأرلا ةرودوهو معلا في رعت ىف ملاعلا ركل اضا لوخدم وهو املاع هن ماق رم

 ا زاحب كاردالانال وانت ماك وثطاو رودلا نم هيفامل اضا لوخدم وهو ه.وهأم ىلع مولعملا

 | الذا الع جرخيو ةردقلا لخديهنا هيفو لعفلاناقتا هيماق نم حدللام وه سمانا # اعلا نع
 هيفو هنوهام ىلع مولعملا نيت سداسلا ة* انداحاب تسيل انلاعفاناف نافنالا ةكجصى لخدم

 هناحس هللازع هنع جرخكف ءافمللا دعب زوهظلاب رعشم نييبتلاناعم رودلاو ةروكذلا ةدايزلا |

 علا ىلع قلطي دق تاينالاضياو 6 رودلاوةدايزلا هيف وهب وهام ىلع مولعملاتابثا عباسلا د<ىلاعتو

 | رودلاو ةدايزلا هيفو هبوهام ىلعمولعلانابةقثلا نماثلا ةهسفن ”ىثلا تايرعت .مزايف ازوحت

 داقتعا عساتلا عامر هيلع هقالطا عت ات كلذو ه.ملام وهام اقثاو ىرابلا نوك مزلدنا عم

 ١ داقتعالايف هجاردنامدعاروصتلا هنعح رح هناهيفو#9ليلدوا ةرورمضامها بج وملقداطم مزاح

 | وا. ةرورضب سبل هنالو هيلع قاطبال داقتعالان ال ىلاعتو هناحس هللا اه جرت ود# لع هنا عم

 لوصح مثاعلا#ايرورمض هنوكنع هلزتدعب هددفرع ىزارلا رخقلل فيرعتلا اذهو * ليلد

 ١ لاق# هولا وكشلا وديلقتلاو بكرملا لهملاو نظلا لوانت هنا هيفو#لقعلاىف *ىنثلا ةروص ْ

 | لثمت سثعوداملا د نيملكتملا ضءبو ءامكلا نم نيققحلا دنع دودملا حداوه نيدلاردصنإا

 دوج ولا ىلعناينيم 11 نافن رعتلا ناذهو سثاعلا ىفام هيفو كردملا سفن ىف كردا اة يهام ا

 هرهاظ ىتناثلاو كاكاو تايلكلا كاردا لواش لوالاف هنع ةرابغ مهدنع رعلاو ىهذلا

 ضيقالا لقحال ىناعملانيب اًريبمت اهلل بجوت ةفص وهر شع ىناثلا#تايلكلاب صاصتخالا دش

 | هانيار ىذلا ليلا ناب الثم انلعك ةيداعلا مولعلاهنع جرت هناالا نيملكملا دنع راتتملا دحاوهو |
 | دق وهل ىف هنع بيجا و*ةداعلاقرخ زاول ضيقالا لمحت اهناذ:ابهذ نآآلا باق ل ىضمامف |

 ١ لوقينمدنع راتتملا اذهو تاّمزجلاِ لعل جرت هنع ىنغلاعم اذهو ةيلكلا ىناعملانيب هيفدازي .
 ضيقتلا لقحلل ايم فنلا دنع ىتعم نرييمتوه سثع ثلاثلا # مولعلاب قلعتتاذ ةفص علا
 | مولعملاو ملاعلانيب صوصخلا قلعتلا سفن معلانا نيملكتلانم لوي نم دنع رات ادا وهو |

 نسحاوهو فريرشثلا همالعلال اق ع هد ىه تماق نل روك ذملا امى ةؤصوه رشع عبارلا##

 0 دب نا هنأ نم ام هب تماق ن امفشكي ةفص هنا هانعمو لعلا ةيهام نع فشلا لكام

 ا سماق هيلع قرطتال ال وصح سفنلاق ىعم ل وصح رشع سهام هيف هايتشا الامان اناعكتا ا

 ١ سفنلا ف ىنعمال وص ىنعت ولاق### ىدم ًآلاوه وهيف لصح ىذلا هجولاريغىلع هنوك لامتحا |
 20 ا

 ) هيب )



 ص01 تأ ||| 1|1|ذ]ذ]ذ ذ ذ ]1 1 1 ذ 1 1 1 ز ذز ز ز زذ] ]| ]ز] ]| ذ] ]ذز] ذا

 هقن رعل سيل 00 ىرورمع مص وه له قلطما رمل لك هام 0 نائف قولت هنأ اغا ا

 3 6 مولعلا لا وحا ىف - 3

 رذعتم لي 6*3 سسعتم اهليص قت ىلع فوقو ا١او دلي هريصق ةزإ رع راعالاو دع ةريثك تتكلا و"

 ْ 0 هنادعس 0 0 00 01 َق ع اهدقاعم طيض "0 ع ا

 3ع د زرتس 3 انا اوةنعق 1 متلو ع : تاقبطلاو را هلا عفو

 يورو مج يو تددممج اك انك مسلس سا ااستتسلل

 | ىلا هتقللا ا ثتردحو الك ىناريغ 3 داعيالا ءادر هيلع تليساو دع دادتعالا ريح نع هتطقسا

 ١ ناكر تايسالا نم تبسن تع سف ت1 ودةماردق كيلا رخأ نار هس 1

 | راركتلا نم ارذح 84 ساسالاو برغملاك ةهعملاف ورالا ىلع هتنترو د واف تاكل كلذ ظ

 | ىنهتركذمءاهلام لكف * ابيترت عبارلاو ثلاثلاىلا ءاعمالا فورحىف تيعارو #* سابتلالاو |

 | نع ىورام ىلا ترشا ارو د“ ابوباو اليصفت هفصوو هناقلعتمو هٌراتو هفاصم عم هل

 | عفروةهبشلا عفدل * ىئاوحا و حورشلاءاعسا اضبا تدرواو * لوبقلاو درلا نه # لولا |

 لصا نمل نا ىلعءانب #هلصف ىف ىنايس وا قبسهنا ونال باتتك حرش ةنابع رصتلا عم## ىتثاوغلا |

 ق ةتسادنألان فلا ىلا ةفاضالاراشعاب هتركذ هلمسا الام ** هلصا بيقعركذيناىلوا عرفلاو

 ا ناري رن هرب دا نبا حمرات هيلا فاضملاف ور حق بائزللا ةياعرب فاكل او ءارلاو لادلاو ءادلا باب ا

 حرشو فاقلا ق داصقلا تدرواو هيوبيس باتكو نودز نءا المفر ىذتملا ناودو 0

 دي نييعتلا ىلع هفنصح بهذم هلديق ع ورفلا كيت ند هل 1 تاهو نيشلا قف سلا ءاعمالا

 هتارامىل 1| ترشاو ة# ماهالا ه.لوريل جرتموا ىدرافوا كن هنأ هنديق ىل رعب سدلامو

 ا 3ع ههمشلا عفدو تالوهجلا نييعل ىلع نوعا وهو ”* مالعزلل هلوانم* ىف ركذ تكلا

 فاضملا راشعاب ا دق مولعلا ءاعمااما و دي همدشملا تتكلا نما ريثك كالذ تزاعا ت1

 0و دم ولعملابدنرل |ىلع هتك ءاعما د رسس عمد هيلع تينناك هيليامو ءافلاىف هقفلا 0 هيلا

 | كاوفلاو 39 ديد تلا ىئطل ىلوملا ةلاسرو هادا حاتفك 0 مولعلا تاءوض وم تتنك قاف

 | كلت لاثمانم اوفو امولع الع تقلا اعرو “ ديفملا مالسالا مث تانكو هانا

 (ةمو) 3 اهلعام و اهلام ركد ممتاريركتو ءالضفلا >ايبمتدرواو 3ع اهملا و زعلاب يحلل

 ( نوزنفلاو بتكلا ىناسانع # نونظلا فشك ) هقيفوتو ىلاعتو هناح# للان وعب هتممانا دعب
 ا عفن ىوس كلذ تدصقامو 3 ءالضفلاو لوحفلا ةصمزو 3“ ءازعلا رباك ا سثعم ىلا هتدهاو ا

 ا راو ند 30 مدنا ديس نع 256 ردا محل رودقو 4 كرلشسلا ران 1 ءاعباو 0 فلذنا

 ةوةالولو>الو 34 ريصنلا عنو س.ييملا عن 3 ريسع لكل رسملا هللا و. 3غ دعك هاحا مم ١" انمؤم

 10 ا ل وهو م ىلعلا هللابال ا

 3 لوصفو باوبا قل 2 0 لا اوحا ىف[ ةمدقملا هَ

 5 لوصقو هيؤو يوسقت و معلا في رعت لاو تايلا 5

 6 هتهامىف لوالا لصفلا هم

 ا
 ا
 ا



1 

 ااا ٠١ للا لكلز لمح ىذلا هلا ادد 28 قراعملاو مولعلا تاج لع هقاطعا

 قاحورااقوذلالضفو # حارلا حارفا اهنع الخةحرفشب نافرعلا ايازهصخو # حاورالاو |
 الا هكرديال افطل لضفلا هنك ىف عدواو # قاذوا علضتنمالا هفرعبال اليضفت ىناعس+ا ىلع |
 قطان باكي نبرخآآلاو نيلوالا مولع لك ىذلاىلع مالسلاو ةالصلاو * قافو لضفتنم |

 اعلان اوماق ءالع صع لك ىف لاعت وهناحس هيلا ضيق * تلاطملازعأو # بهاوملا لجانه

 مهاش ودنا ءاعما نا 3 ع مهفالخا دنأو 3 مهفالسا ىلاعت هللا م 0-3 داربام 0 تحام 1|

 رابغب نويعلا 1 نا كذألاو دال تأ 0 هيف ا 0 ' لو ع بابو لصف ىلع لال ن ودنمل

 مولعلاذا 6 اصعلا قدرافشت نم ىدحجا هنا ىرمت قع اصقت تسالا هحو ىلع م ِه كا رايخا

 (بتكلاو)
 صمود جوو بسس سم دج ميس وديع ممسس» 1 قطه كنا

5 0 2 5 7 0 
2 1 .- 

 7-2220 7-0-0-0 0 2 جرد برمته ب تتش تابهياض_سشابا تت تكلا

 ا | راهزاحوش م الك رهاوو ع فراوعأ و تت كلا علاطمن م هقاطلا راونا حوأي قطن رهاوز

 ا راربالاهل !ىلعو رسوديلع ىلاعت هللا ىلص 00 حجوعوىد ريغ اد ىع ان[رق ع عج تايب تانآ

 ١ راونا رانآو #9 رئافدلاو روطسلا باج ءارونم ىناعملا سوعت علطام 6 رايخالا هبعصو # |

 | اهقباقح نيسو مولعلا قئاقد فشكناكامل (دعبو) رباحاو مالقالا تاحتشر ةعشانم ايازملا

 | *مالعالاة مالا اعس دع * مهفنلا وملعتلاب ماقهالاو 0 نو دتكو 6 مظعلا ىمالا كلذ

 | لمارسا ىب ءاينناك قما ءالع سو هيلعىلاعتدللا لص ىنلا مهيف لاق نيذلا 8 مالسالا ءالعنم

 | "لص اق لئالدلا نم لئاسملا ظنتسان نم مخ # 00-2 تار نط اساوب 25 تاناغ قابس م ين

 قةحو  داجأف ررحو بذه نم معمو عدأف فنص و ميج نم ىهنمو ا## عرفو |



 نونفملاو نسكللا قاض ع نويل 8 تك انا

 ىلجح بت امال هماهفلا رحبلاو همالعلا ملاعلا مامالل

 نيماهخناشلو هفرظن نلودهل هللارفغ

 ( سثع ةنسىف فراعملا ةراظن ةصخرب | ملاعلا | ةعبطمىف عبطدق

 © نيك كلا قوسىف ناكلا ىد.كلا ىلح نسح مذ ىلع فااوةئالثو )

 ١«" وموت

 ىلوالا ةعبطلا
 >> بس ةب حلا |



 يي

 نيياصلا تاياكحع 2

 ةهكملا ع 4+

 ( ماللاعم ءالا) ةة٠

 ( ممملا عف ءالا) ةهع

 ) واولا مم ءاللا) و

 (ءايلا عم ءاطلا) هه

 باد هه

 ةيع تلا ليخلا اع 2:5

 ناويملا اع 2655

 «# محلا ءاللا باب ف نهم
 ( فئلالا عم الل ) 20ه

 ( ءابلا عم عم ءاكلا) هو

 (ءاتلاعم ٠ ءاذخا) ة٠5

 ا عم ءانلا)

 ءازا عما ءاتح 1 5-5 0

 ( نيسلا عم ءاخلا ) ةكا

 5 داصلا عم ءاذلا ) ا

 ( داضلا عم ءانلا) 55+

 ( ءاطلا عم ءاخلا) 5+

 نيثاطخلا لع ++

 طا[ 255

 ( ءاظلا عم ءانلا ) ا

 ةيلعا مع 2

 ( ماللا عم ءاكلا) ة/؟

 فالخا يع 5

 مملا عم ءاذخا )

 واولاعم ءاخلا) او
 صاوكلا 3

 ( ءايلا عم ءانلا )

 6 لادلا باب ©

 ( فئالاعم لاذلا )

821 

 الابل

 علال

 و

4 
 هوك

| - 

| 
 أ

| 
 أ

 (هرامس لالان) 0 ١
 ثيدملا ةياردزع الا

 ( نيسلاعم لادلا ) 5و١

 هوس |

 ( فاقلا عم لادلا ) عويس |

 ( نيشلا عم لادلا) 559

4 
5 
5 

 ) نيعلا عملادلا )

 بكااوكلاةوعد ِ

 ) ءافلا عم لاداإ (

 تثيدحلا نعاطم عفد ّح

 ١- 25ماللا عم لادلا) (

 زاحمألا لئالد اع 5

 ( ميلا عم لادلا ) ؛55
 ( واولا عم لادلا) 5

 ( ءاهلا عم لاذلا) عود

 (ءايلاعم لادلا) 5و1 |

 نيواودلا ِع ال

 #« ةمعملا لاذلا باب 8 ه؟د
 ( فئالاعم لاذلا ) ه5 |

65 > 

) 
! 

/ 
 ) مملا عم لاذلا ) ه٠ |

/ 
/ 
3 

 هي. |

١ 

 ( ءابلا عم لاذلا) هاا/

 ) ءاخنا عم لاذلا

 ( ءارلا عم لاذلا

 ( فاكلا عم لاذلا

 6هىا/

 هه

 ( وا ولاعم لاذلا ) ه٠

 ) ءاهلا عم لاذلا

 ( ءايلاعم لاذلا

 هع أ

 (فلالاعم ءارلا) ها
 ( ءابلا عم ءارلا) هم |

 ةرئادلا عب رع ملبن

 ( ءانلا عم ءارلا ) همس

 ا ع

 هةعكص

 ثيداكالالاخر لع. 68|

 (ءاذلا عم ءارلا) ه#ه |

 ( نيسلاعم ءارلا ) ه*ال |

 ( نونلا عم ءارلا) هالال |

 ثيداا ةاور ع هال
 الا )"هرب

 ةضايرلا لع هو.
 ةقان لا ا

 ةفايرلالع ه١ 46 ةلمهملا ءارلا باب

 ) ءاحلأ عم ءارلا ( ةهخو

 ((لادلاعم ءارلا) هد

 لئاسرلا ف لصف ه*ا/

 نوحملا ع 6:6

 : نيشلا عين ءارلااع هدعح

 ( داصلا عم ءارلا) هال؟

 دصدرلا ع ةال؟

 . ( داضلاعم ءارا) هالو

 ( نيعلا عم ء ءارلا) هال

 ( نيغلا عم ءارلا ) 5

 ) ءافلا عم ءا رلا) 5

 ( فاقلاعم ءارلا) هاد
 صقرلا ع هالك

 ( مملاعم ءارلا ) هاد

 نمر زغ هال”

 ثيدلحا زومر ع ةالاب

 ىرلالع ناي

 ( ءايلا عم ءارلا ( همم



 ( لاذلاعم 0 ”

 ىجحملا فو رح بدر تاع مب

 رك ابمعلا تنتاك لع

 ( ماللاعم ءاتلا ) مسرع |

 ( ءايلاعم ءاتلا ) مورس

 لسزرللا | م

 لاكشالا تيكر مع را

 دادملا بيكرت لع مريع

 ( ءازلاعم ءاثلا ) 5

 ( نيسلا عم ءاتلا ) ؟م

 ةركلا مط ع مربع

 ( نيثلاعم ءالا ) م
 هتاراعتسا ونارقلاهيبشت اع 0

 حيسفنلا اع يللا

 ) داصلا عم ءاتلا

 فرحتلا ع

 مظعالامسالابفرصتلا اع

 ا

 ا

 فيرصتلا

 وزال كف رعلا ع

 ءامسالاو
 فوصتلا ع
 ) داضلا عم ءانثلا )
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