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 ( مالى )0

 نع نولوقي ثيدحلا بتك عيهجو مهربغو ٍيقهيبلاو ةجام نبا نئسو دوواد

 لآ هرقل عزو مع اذذلا لوس تيار تلاقا وما: نع نموحلالا نب ورع قا ناهلس

 طيسولا نم ةلقاعلا باب ٍغ هلوق يةفورعم ةيباكص ةيدزالا بدنج 1 قو ةرخا

 فيصصت وهو ةيراج ةينثت نيتيراج خسنلا ٍة اذك انمصتخا ىتيراج نا

 روهشم حدصصلا ة ثيدحلاو ناقجورم دارملاو ةراج ةينثت ىتراج هباوصو

 ا اوما ةلراوحلاوا دج هنوف زي ئيترافلا قيتراخ اوفؤك نايك دقو

 وهو ةبجسالا خسنلا ك وه اذك ةيلسالا ةعابض نا يور امل لثَتلا ةحابتسا

 نيا بلطملا دبع نب ربيولا تفي ةعابض اهناث ةيهتاهلا .هياوصو كش الب 1

 بذهملا يف هلوق ديءامسالا يف اهنابب مدقت دقو معلص هللا لوس, مع تنب مشاه

 رخا كة ناك اذان لاق معلص ينلا نا ميلس مآ تور امل تهملا لسغ باب يف

 نسق اولا ريفا اذكه وقام قفا ادينقت هيف :يلخجات ا اهريبع وا ؛تلثلا نم 'ةلسغ

 نيحبصصلا يفروهشم اذه اهثيدحو ةيطع ما هباوصو طلغ وشو ميلس ما بذهملا

 يارف ءادردلا ايا ىاز ناجس نا عوطتلا موص باب يف بذهملا ين هلوق ياجربغو

 راق اويراوشوا عارم اطنخ قول عوامل لقوا نب واقل انك 20 ةاقم :ةقدشا

 وشو اهريغو ثيدحلا بتك عبججو يراخلا حبكم هَ وه اذكهف ءادردلا ما

 ةابااور قلت م ةلمن ما اماو ءادردلا نا ةجوز يف ءادرحلا ما نال فورغملا

 يي معا هللاو ءادردلا

 ةئملاو ىلا هللو ءامسالا بيذهت باتك مت

 نبمأ



 ) رممالال/ (

 تذيب ةييبح لاقف لهس تنب ةييد+ ةوجرت دعس نبا ركذ مث ةكيالملا ليسغ وش

 اهعاوبراجنلاو ب كلانا ني مبغ نب ةيلعت نبرحير نياكراخلا ني ةيلع 0

 وذم راجفلا ىناكلام يبا قس ةانم جيزاني ورع. نب بقا نئاذوعسا تل

 معلص هللا لوسر تعيابو دعم ةيبيح تساو سامت نب سيق نب تباث ةبببح

 هركف اهجوزتي نا مه معلص هللا لوسر ناكو بعك ىب 5 اهجوزت مث اهعلاخ

 هدركذ دقو ةممملا ءامسالا هبيانك يف يذادغبلا بيطخلا لاقو ءراصنالا ةريغل كَذ

 ةعلتملا هذه بيطخلا لاق سايع ىبا ةيجرت ة هباتك نم هترصتخا اهف

 اذكه تلق لولس نبا 7 نيادللا ةيقرحتي :ةليج ليت. لهش تنم ةيميح

 هتفيا ال هللا دبع تا 0 تنب ةليهج روهشملار بيطخلا باتك خسن غ هقيار

 يناثلا بايلا رخا يف هاوق يمهر وهو هللا دبع تغب تذاك لبقو ربثالا نبا لاق

 ةداعلا ءارر ةرغصلاب دتعن ال انك: شح تفي لوقل طيسولا نم: ضيحلا باتك نم

 تغب بندز لوقل اهضعب ينو شح تفب لوقل خسنلا زكا ب وه اذكش نيش

 رون هلة لقك تنر ديو زل ارسلان روس ماما لاقو شح

 ةرغصلاب كتعن ال انك ةيطع ما لوقل هباوصو اهربغ الو ثيدحلا بتك ين فرعي ال

 ع هلوق ىسانلار هدكك ىف يراخلا هللا ديع ويا ةارر اذك ا ةردلكلاو

 هللا لوس, تيام تلاق ميلس ما ترو امل ةبقعلا ةريج يم, لصف ة بذهملا

 را

 رهن

 فغتم اذهر نون مث فلا ميملا دعب ناهلس ما ةباوضو هيق ىنش الب طخ وشو

 يأ ىنس ب اذه اهتيدحو باسنالاو خيراوتلاو ءاوسالاو تيدحلا لها دنع هبلع



 ( ملعب )

 مدنقن دقو ىغلا اذهب معلا لها نبي اذه ٍه فالخ ال هتدج ال سنا ما يف

 ى ملعا هللار ينكا م هنايب

 وهو عقو اذك عفام كلو ما 55 ما تارا امل باول نوم نياتنملا لوا طنب ملوق

 ى يس يا ةوجرت ين هنابب مدقت دقو عفا يبا كلو ما وا عقار ليمارس يطع

 نب تباث تحن“ تناك لهس تنب ةليهج نا ير, بذهملا نم علخلا لوا يف هلوق

 ةيلعث نب لهس تنب ةبيبح اهنا ححصصلاو ةليهج بذهملا م عقو اذك سيق

 اًطوملا ذ كلام اهركذ اذكر ظافحلا ةياور ٍة اهمسا تيث اذك ةيراصنالا

 0000 1 ويشرب قيبيلاو يئاسنلاو (ةووادوباو ريغي رصتخلا فب يئاشلاو

 اتعاتما ةبيبحو ةليهج نوكت نا وجي ربلا دبع نبا رعوبا لاق تس

 تنب ةليوج تياث نم ةعلتخلا نولوقي ةرصملا لضاو لاق سيق نب تباث ئم

 ةليهج فئ.صملا لوقف ناك فيكو لهس تنب ةييبح نولوقي ةنيدملا لضاو 0

 ىب هللا دمع تنب ةليهج تاقيطلا خخ دعس ىنبا دمع لاق ؟طلغ لهس تنب

 ل موو يع نجا حلاس نبا كلام“ ني ةيبقو نب ثراحلا نب ءاكلام“ وب 2

 نب كلام نب ورع نب يدع نب ةانم ديز نب ورع نب مارح نب مذنملا تنب ةلوخ

 ةييهاحما موي اهنع لتقف بهارلا رماع ينا نب ةلظنح ةليوج جوزت ماجفلا

 سامت نب سيق نب ثياث اهيلع فلحخ مث هدعب ةلظنح نب هللا دبع .تخلوو

 ا ل سل را

 ايل لا رج يهارفا اهيا دابا يا قولا الجبل ةليج لرساا ماعلا ىلا

 بشارلا نب ةلاظفدحو ةرملا مود سبق سس تياذ نس دوكو ةاظفحم ىرب هللا دمع



 ( ملم )

 خيرات يف لاق بذهملا نم نامبالا عماج باب ٍه ةروكذم مع ينلا بويا ةارما

 ميهاربا نب قادتا نب بوقعي نب فسوي نب ميبارقا تنيدةيعراه ناو

 قاحنا نب بوقعي نب فسود نب اهشيم انني ايل اهمسا لاقبو لاق مع لهلخلا

 بوقعي نب فسوب نب اشبم تنب ةجر لاقيو قاحا نب بوقعي:تِب اهل لاقِيو

 ي ةينتملا ضراب مع بويأ جوز تفاكو

 قونطدت+ الإ نا نيغ ساحل: عنصي ام يقساا :معلص ينل اهل واق قلو نك

 ىىبحدصلا يف اذه اهتبدح اهنع هلا يضر ةشياع يف رصتخلا ين ةروكذم

 اهمساو ةدرب ما اضيا اهل لاقيو فيس ما يف معلص هلا لوسر نب ميهاربا ةعضرم

 ع ضامع يضاقلا اهركذ ةيراصنالا رذنملا تغب ةلوخ

 اههبشو ماهو لأ ىف ةنماثلا عونلا

 مد 4 ركب يبا تنب ءامسال لاق معلص يلا نا يار امل بذهملا لوا كس هلوق

 ذل يور اذكو بذهملا ي هاو, اذكه ثيدحلا هثيح بوثلا بيصت ضبحلا

 يراضجلا ءارم يذلا روهشملا حجصصلاو مالا ٍخ يفاشلا اهاور ةفيعض ةياور

 تلاس ةارما نأ مسا تور امل مهريغر نبثدحما نم اهربغو اهبحجدك يف لسمو

 نى بذهملا حرش نم عوهجملا ٍخ كلذ تنهب دقو كلذ نع معلص ينلا

 اني تناغ كلاط ني: سنا ةحح ميلس ماا كور طيسولا بسال ىلآ يحتاج

 ما طبسولا د عقو اذكه تلهحا اذا لسع نمراناوطا ملعب ىهسشلا لل

 ينابورلا يضاقلا مث ىيمرحلا ماما مث قالديصلا نكد ادحوبست 23 ا

 ميلس ما نان ٌكش الب طلغ وهو يلازغلا ذبحت يحب نب دمع مث رحبلا يف
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 ( مالبع )

 رافخملا ةارما يو ربشب نب ناهنلا تفي ةرع اهمسأ بذهملا نم ريسلا بانك

 هفيظايا نبا هاك

 ةروكذم ىنبهردب سوغرم لاقف هضر رع يلا تعفرف تنز يلا ءادوسلا ةيراجلا

 تلسا دق تناك بطاخ اهققعا ةيبون ةيمدع م يف بذهملا نم انزلا ثح لوا يف

 دياتك رخا ٍه هدانساب يذادغبلا بيطخلا اهركذ اذك تنب يو تماصو تلصو

 مهم نا هقيارر كل ركذو هباحصا يفملا ةرواشم لصف ِآ هقفتملاو هيقفلا باتك

 ياهدلجب مل هذا بذهملا بحاص ةياكح رهاظو اماع اهبرغو نام اه دلك همز

 هي عقي ام باب ذل رصتخلا ٍ ةروكذم معلص يلا اهمرح يلا ةيراجلا

 ةروك خم 6-5-5 م اهل لاقي معلص ينلا اهيلع ينصف اليل تيفوت يلا ةنيكسملا

 ىدربق ة تيملا دع ةولصلا ٍ بذهملا يف

 نم عاضرلا لوا د اهيلا ماشا اهنم هضر ةزهجر مع ينلا عضترا يلا ةارملا

 ةولح مودق لبقو ةيدعسلا ةولح لبق اهنم عضترا معلص ينلا مع بهل ينال

 يمعلص هتهجرت هَ هنايب مدقت دقو

 خاصخ ةضور يلا مهنع هللا يضر دادقملاو ربيزلاو ىلع اهبلا بهذ يلا ةنيعظلا

 ةراس ما اهل لاقي يذادغبلا بيطخلا لاق بذهملا نمر بسلا باتك هس ةروكذم

 ىيشيرقلا يخيص يا نب نارهل ةالوم



 ( معا

 ةروكذم لكهاب حلا اهل لاقو معلص هللا لوسر اهقران يلا ةذيعتسملا ةارملا

 رخا يف انيورو ةهما اهمسأ نا صصالان اهمسا يف فلتنا طيسولا حاكن لوا يف

 قولا فيدل ينا ثيدح يف انيور لاق هنع ٍقهيبلا مامالل ةوبنلا لبالد باتك

 نبا ناجنلا تنب ةجما اهمنا نا"اهلهاي اهتحلاف اكذاعتساانفلا اةيذرتللا ةلصقاو

 هناو ناهنلا تنب ةوما اهنا ةذرعملا هباتك ين ةدنم نبا ركذو لاق ليحارش

 اهنا حدصصلاو لاق ةيثيللا ةكيلم اهنا لاقيو كاحصضلا تنب ةمطان اهنا لاقي

 اهمسا ةمببملا ءامسالا يف بيطخلا لاق ةرع اهمسا ليقو تلق ملعا هللاو وما

 ابا تراسل نب ىانغنلا تانيا داما: اهنملا جركل دنطفا ىو لامس 110

 سما لطاي اذه ذلك ةواسذ اهلعف طوسولا يف هلوق نوجلا نب دبمع نب ليدارش

 © فيعض هدانساو ةدايزلا ه«ذهب هتاقيط يف دعس نب دمحم ءأوم كقو حبدصصب

 يف بذهملا ىف ةوكذم ةصرف يذخ لاقف ضبحلا لسغ نع ةلياسلا ةارملا

 © ثيدحلا مولعو تامهبملا نم لقني كذ ربغ ليقو ديزي تنب مسا

 تاضاحختسملا ضعبل معلص هلوقل طيسولا نم ضبحلا باتك نم يناثلا باهلا يف هلوق

 دقو اهنع هللا يضر شح تنب دهن يف ةضاخسملا هذه هللا مع يف يضيحت

 ة«اهتوبرت ي'اهئابي' مهقت

 هلاق رافغ تنب يما اهمسا ضياح يو امهنع هللا يضر رع نبا اهقلط يلا ةارملا

 © شبطاد نيا
 نءو طا
 © ببطملا اهركذ عددا لوقو ةعيدس اهمسا تنز ىلا غدومالا ةارملا

 ه5



 ( مولع )

 8 مهكح ىب رباج تثني ةيؤغ اجوسبأ لعد ىبا لاقو

 باد قو بذههلا م قالطلا ددع باو 2 ةروكذم ماليسلا هيلع طول ةارما

 اه ةاضاو اهم لمق رارقالا

 © ةجر اهمسا اهنع يضرو ملسو هيلع هللا يلص بويا ةارما

 1 ككل ةيييجل نما ةارشا: ماب مملا نما ضاضقلا) دافيتلاةيايزؤل ةلوق
 ند و

 © ةعيبس اهمسا يلبح يو تنز اهنا تلاقو معلص

 بطاح نم باتك اهعم ناك ةنيعط نأ بذهملا نمربسلا باتك هَ هلوق

 - -نرم .ء- م وو6-نمم- ها ا

 بطحلا ةلاج هتارماو يلاعت هللا لو5 بذهملا نم ةندهلا دقع بانك ذل ركذ

 نب ركع نايفس يا ثخا ةيما نب برح تنب ليهج ما اهل لاقي ةارملا هذه

 ءاحلا فرح ٍة اهنايب مدقت دقر بصتلاو عفرلاب لاه عيسلا 4 يرقو برح

 © تاغللا ىم

 © لازهل نما ير ةريغم ليقو ةمطان اهمسا لبق هضر زعام اهب نز يلا ةارملا

 ةارما ي تاربخلا يلا قراو بذهملا نم فذقلا باب ٍ هل دشنا يذلا رعاشلا

 ى ناين تمدق ةقو ككذاربغ:قيقو اذه يشنتو: اهنا: نضقرت كناك :برغلا نم

 8 لاجرلا ةاهييأ نم تاءبمهلا

 لكهاب ٍقحلا لاقف اًضايب اهصشكب يارف مالسلا هيلع ينلا اهجوزت يلا ةئارملا

 © شيطاد نبا هلاق ناميظ تنب ةيلاعلا اهمسا

 © بذهملا ىم عاضرلا يف ةروكذم تعضرا اهنا تدهش يلا ءادوسلا ةارملا



6000 

 هضر ناقع ثعمف قاقشلا اهنيبو هذيب عقو يلا عضر بلاط يتأ نب ليقع ةجوز

 ىدللا هير يفاشلا هاو, لل ذك

 وج سم

 رصتخملا م عاضرلا اود ةرول خم اهيضر ةيباحصلاو ىادصلا ةذيذح قا ةارما

 ن2 و 2 5-

 * ىبسلا فرح در اهتوجرت د اهحءاضيبا فيس ليهس تخرب ةلهس اهمسا

 ةارماك تامهبم ا 8 عباسلا عونلا

 دعب ت20

 ةودنلا ليالد ينو ةبقع نبا يزاغم  كاذ انيور يدوهيلا بحرم تخا ثراحلا

 هللا هوحم ىكهيملا فيفصت

 ناتروك خم او اهفيفج ث ّت ثتانقو اهةانقف يرخالا اها جدا تيرض خافي .«اتاملا ارملا

 (ن - و يع

 فىيطغ ما يرخالاو هكا اها د ١> طهسولاو بذهملا نم ىبذجلا غدد باد 3

 باتك + اهقيدست انير, للذك ةلمملا ءاطلا تفو ةمجتملا نبغلا مضب

 خكيلم اهمسأ ةخلودقملا نأ ءاعلا ضعي ركذو اهيضوم سامع ىبأ نع يءاسُلا

 ربغ ليقو ءافلاب فيفغ لاق اذكو حورسم نب فيفغ ما ةلئاقلاو رعوع تنب

 اهمأ تلاقف نوعظم نب نافع تفب اههضر رع نبا جوؤت بذهملا حاكن م ةلوق
 ند 2

 © ةبما نب ميكح تنب ةلوخ مالاو بنيز تفبلا مسا كاذ هركت ينبا نا

 لوسم اب ىسكت كك تميهو د5 تلاق ةارما نأ بذهملا نم قادصلا لوا ّك ةاوق

 ىنيرغت الأ لوقو رهتشالا وخو كيردش ما لبقو بما نب ميكح تن ةغاوخ اهيا هللا



 ( مام» )

 اهمسا را مل ةيراصتا يف طيسولا نم ددعلا باتك لوأ ِه ةروكذم ضيحلاب الا

 مشاه نب بلطملا ىيع نب ثراحلا نب ةعببم تنب يرغصلا بنز اهنا نظي دقو

 لة يااا وفر نايس ةرتوو مدقت اك هتجوز تناك اهناف ةيمتاهلا

 اهنربغو قهمجلاو اا سلال يتلا ع ادعوا انك درإع راسنا

 يو ةيراصنالا فلطف ةيراصنار ةيمتاه ناتارما نابح تح“ تناك ديف اولاقر

 اذه ثاربملاب ناقع اهل يضقف ضحب ملو اهنع لكش مث ةنس اهي ترف عضرت

 00000 ا وكب اهصيحب عطقنا نع تناك اهنا: لاوغلا .ةرابع رهاطظف(طوملا .ظفل

 ي دءانروكذ ا ةاطخ

 نب ةمركعو ةوما يا نب ناوفصو برح نب نايغس يار مازح نب ميكح ارم

 دفه نايغس ينا ةارما مسا كرشملا حاكذ يف رصتاللا ىف تاروكذم لهج يا

 ىاهتوجرت يف فيس

 د رشا ةاولز عير ببولا» نب نهقولا ىلط اههووف ىلإ: يظوقلا عقارا ةارسا

 + ربثالا نبا ةثالثلا لاوقالا يكح ةوغ ليقو ةشياع ليقر ةوهس ليقف اهمسأ

 ةيظرقلا ديبع نب بهو تفب ةهغ ءاتلا فرح ٍذ اهركذو هباتك نم عضاوم

 يرازفلا بهو تنب ءاتلا رمضب ةهع يلقلا اهبف لاقو يظرقلا ةعانر ةقلطم

 ةوهس لوقو ةوغ يف لاقذ ةئببللا ءامسالا ه يذادغبلا بيطخلا ركب وبا اهركذو

 قداتلا| ضبا ةوعوا ءانلا "عكر عع اهيفالاقب هنا: مهربعركذو كايبع نبا بهو تنب

0 
 ةيفقتلا بذدز ْق عوطقلا ةةدص خل رصقشللا 2 ةرول ذم دوعسم شا ةارما

 ياهتوجرت خه اهنايب مدقت



 ( مدو )
 هند” كر

 يي ”

 لبق دنذد دعد كيما دع ةولصلا 2 بذهملا اع ةرول طم ةدامع سس ليك هني ما

 جسق نب هقول كنور رع اهنا

 قوز ضراصخلا ف اطسملا دكت كوارع وك اص لل قاع ما 5

 ةيجرت د اهناين فيس ةجوزلا ريبخ“ نو قالطلا باتك لدا ك4ب انذيلا

 ع قةشبداع (اهةئب

 ريخأ ة- ةرمك جم نط ارقت اهعيس تلا اهنعو دنع للا نضر ناحل سا

 نةمطاةاهمسا بنةضلا اوس لل

 كارينا اه اما ةشياعل دلو, فيدصلا ركب نبااعدارا واقل! سا

 اهنظا نات ةجراخ تنب نطب وذ لاقف ياتخا نِف ياوخا ناذه تلاق كاتجاو

 ءامسا ِك اههناهب مكقت دقو بذهملا نم ةبهلا باب ٍخ ةصقلا هذه ركذ ةيراج

 ماو ركي يا تنب مسا اه ناتخالا ناتاهو ةوخالا يف عبارلا عوفلا يف لاجرلا

 اهجوزت هذه موثلك ف ةصقلا حاضيا كانه مدقت دقو الح تناك يلا يو موثلك

 ي دنع هللا يضر باطلا نب رع

 اهيا بذيل ضدوسا يح خس وساع ل ا ثا

 بذهملا نم ةدنعملا ماقم باب رخا ٍذ ةروكذم ةدتعملا رباج ةلامع

 هنا 2 يد

 اهتدع يضقنت ال اهنا مهضر كدزو يىلعو ناقع اضق ىلا خقنم نب نامحذ ةدوز



 ( مدم )

 ى.بنيز اهمسا بذهملا يس ةروكذم اهنعو هنع هللا يضر ةرجع نب بعك ثني

 اكن رف رصعللا ىذا ةطودصلا وكيد عاب دب ىكرلا ةيعوتتب

 اا ا ضاق وفا ناد دعنا تيوس قل يذوللا» نإ عيصولا لولو ةلؤق

 نكي ملو ةشياع تنبلا هذه مسا ينبا الا ينثري سبلو ريثك لام يل هلا لوسراب

 دالوا لآذ دعب ةءاجو ضرملا كلذ نم ينوع مث تنبلا هذه الا تقولا كلذ دعسا

 2 تاغللا ئم واولا فرح ل ا ِ مهنابب مدقت نوذورعم نوربتك

 يتثرو لصف

 ةيغص اهمسا رببزلا مال مهسا مع ينلا نأ بذهملا نم سهلا مسق باب ٍخ هلوق

 و
 ٠2 و س هو ا ع

 نأ ددر نأ مع بدعي نع ةداكح يىلاعذ هلوق بذهملا ئم قادحصلا ردذ

 تنددعمم د نإ 2 - ض2

 هلاق كابل يرخالاو ًءاموغص اعادحا ليقف امىوسأ ىف فلتخا ينبا يدحا ىدكنا
 ٍِع -

-ٍ 

 لمقو ءاقرش لهقو ءاشرش يرخالاو ءاروغص اهادحا قادت نبا لاقو ةربغو يعشلا

 يو ءاروغص اهمسأ مع يسوم اهجوزت يلا لهقو ءاريغص يرغصلاو ءاروغص يربكلا

 ءاهلوالا ةيلح م انيورو هرجاقسا اهيدال تلافو ءايحسا ذع ين هتءاج يلا

 ا ارتب مكتمل الوصال فيل وه اديك نارغص :اهلابلا [ضنوتم اههاووم يملا نا

 نوعظم ىب ناقع ةلادخ تنب جوزت اههضر رع نبا نأ بذهملا نم حاكذلا يف هلوق

 اههننا مالا هذه كلذ هركت ينب تلاقو معلص هللا لوسر يلا تيس للا

 ةجوزملا تنبلا اماو مع يذلل اهسغن تيهو يلا فو ةيما نب ميكح تفب ةلوخ

 يب بذيز اهمسان



 ( موال

 ليغ> نب دواو يفاشلا نامامالا هلا حنه اهمسا ليقو روهشملا وه اذه

 عنا ع و

 اهمددحو ةرركم يازبو ةلميلا ىبعلا جتغي 00 ند باها ودا وظو ةزميلا رسكب

 ىدربغو يراخلا عبدك يف

 بذهملا 4 ترركت اهضر انزلاب اهسفن دن ترقا يلا ةيدماغلا «ىبغلا فرح

 يبيطخلا اهاكح ةيبا ليقو ةعيبس اهمسا ليق

 جبارلا عينلا
 جتلاخاىا هع وا دعخا وا عما وا :نالف تنب. هيف لبق, ام

 انغيسلاوا اهنج ءاباتالث اهليغبا نهرما كيتوداوعلاووولس ونا رزب ١

 انين حو مكمملا نموا 6 وك وساوس عورات لاا

 روهشملا حدصلا وه اذه اهنع هللا يضر بذدز اهمسا ىىدجدصلا ؤ اذه

 ي معا هللاو

 ةناضحلا يف ةروكذم اهتناضح يف اومصتخا يلا هضر بلطملا دبع نب ةزجع ةنبا

 2ع



 2( عج )

 دلو مَ

 رصتخملا نم ةندهلا دقع باب ٍه ةروكذم طبعم يا نب ةيقع تنب موثلك ما

 دبع نب ةيما نب ناوكذ ورع يأ نب نايا طبعم يا مساو فاكلا مضي يف بذهملاو

 تناكو مع ينلا تعيابو ترجاهو اهضم موثلك مأ تملسا فافذم ديع نب سمت

 بذهملا هذ اضيأ ةروكذم هذه موُثلك ماو ةرجحهلا نم عيس ةنس اهترجحف

 هر ةلسفنوالاملا قرف اذا لماعلا ٍبيصذ: طوقس ةلدسم اه تاقحصلا مسقاي

 مويادهشتساف ةثراح نب ديز اهجوزت ترجاه املو هضم نافع نب ناقع تا

 فوع سس ىنوحرلا ثدع اهجوؤت مث اهقلط مث ماوعلا نب رببزلا اهجوزؤت مث دوم

 ارهش هدنع تماقا لبق هدنع تتاف هضم يصاعلا نب ورع اهجوؤت مث اهنع تاف

 نم ةرجاهم لوأ يي ينللاو ءاهسالا هباتك ه دجا وبا مكاحلا لاق تنام مث

 قروهشملا يباتلا فوع نب نجرلا دبع نب ديج ما يو ةنيدملا يلا ةكم

 ق3نو: يَ

 ةيطع ناي انن ةيعلا فخ رصخخملا + ةروكذم نورلا دبع تفب موثلك ما

 دينو َمَء

 ةلمسم ة عوطتلا موص ٍ بذهملا م ةروكذم ةامسا ةالوم موثلك ما

 و َضَ

 تنب ة:تكتاع اهمسا اهو كذع هدردكف م معلص يذلا لؤَث يلا دكيعم مأ

 ىفشمد خيرات يف هلك اذه انبور اهضم تسا كلاخ
 و نع ع

000 - 

 ع

 ةرحاي ةزمب ناهز مه ربشلا باب" نم ناسآلا لطف ىو بكهملا نط عوطتلا

 ةغددخاف قناه ما مسأو هذد نوحرصم مهلكو ءامسالاو غعللا لضا هر هو نالمخ ال



 ( مابه )

 اهربغو يسدقملا ينغلا ديع ظفاحلاو ركاسع ىبا مساقلا يا ظفاحلاك نيرخاتملا نم

 ما يهف متفلاب اماو ةيطع ما يف مضلاب ةديسن اولاقف ةعاهجو الوكام ىبا اهغلاخو

 ليخفح نب جان تراحلا تنب ليقو بعل تنب اهنا ةيطع ما ٍج ليق مث ةراع

 ففتا اًثيدح نوعبرا مع هللا لوسر نع اهل يور ثراحلا تنب يف ةعاهجو ربلا دبع

 00 ب و

 0_3 و

 عوطتلا موص لوا ل بذهملا ف ةروكذم ةيباصصلا ثراحلا تفي لضفلا ما

 + اهنايب فيس ثراحلا تفي 57 اهمساو سايعلا ةجرز ىف عاضرلا لياوا يف

 يىيةبابل ةهجرت  ءامسالا

 فو بذهملاو رصتخملا نم ةقيقعلا باي ٍة ةروكذم اهضر ةبباصصلا موك 7

 ةيبعك يف ياز مث ةنكاس ام مث ةمومضم فاكب يو بذهملا نم ةيكقالا لياوا

 يذسوتلاو دووادب وبا: ءازرب ص تيدح“ ةعيعملا ب اهعيدهو:ةيكما ةبعاوك

 ىحعكع نسح ثيدح يذمرتلا لاق مفربغو ةجام ىنباو يءاسفلاو

 تبخل ةوؤفما فس روك نيس .اهنعو دفعا هللا يضر هيلا قا: ونا وعا كانوا لك م

 د تدلو معلص هلا لوس, تنب اهضر ةمظان تنب يو فاكلا مضب ف بذهملا نم

 ثتبذودو ةمقرو اديز هل تدلوؤ ةض م باطخلا سس ع اهجوؤت م هللا لوسم وربح

 قديبز ةوجرت يف كلذ نابب مدقت دقو دحاو مود يف رع نب ديز اهفباو يف مولك ما
 م1



 ( مدمج )

 لالب اذه لاقف اذه نم تلقذف ةغشخ تعمسو ةداط يا ةارما ءاصدمرلاب

 نأ توران باطخلا نب 55 اولاقف اذه نمل تلقف ةيراج ةاتغب ارصق تيارو

 اذه راغا كيلعا هلا لوسر اب يماو يناب لاقو رع يكبف كتربغ تركذف هلخدا

 اهنم دياوذ دع لفهشي سيفن اىيحتدع ؤ ملسمو يراخلا داوم جدع ثيدح

 ةذجلا نا اهنمو ءاصيمرلا ميلس ما ةيقنمو لاليل ةيقنمو رهل بقانم ةدع

 ملسم حبت ٍة ميلس ما ةصق 4 انبورو يراخإلا جبت ٍة هظفل اذهر ةقولخت

 نق لياضغلا باتك ة مع ينلا ىع كلام نب سنا ةياوم نم اضيا

 ِ# علقو اذك بذهملا نم ةيقعلا ةريج يمر لصق ةرول ذملا خولات م

 اهنياب تفرع مدقت اك نونو فلا ةدايزب ناهلس ما هياوصو ميلس ما خسنلا

 ةيباكت ةيدزا فو بدنج ما ةقيقحلا اهتينكو صودحالا نب ورع نب ناهلس

 ييلاعت هللا ءامش نأ ماهوالا لصف ٍغ اهنايب ديزنسو اهضر ةروهشم

 باب ٍة ضيحلا باب ٍه بذهملا ؤذ ةروكذم اهضر ةيباصصلا يطع 1

 تايباحصلا تالضان ىم يو داد>الا بايو زيانملا بات5 ىم عضاومو ديعلا

 تلسغ يلا يو تاتقيملا لسغت تناكو معلص هللا لوسرم عم نهنم تايزاغلاو

 ل1 ا ونس ةقااةلقرلمب ىيننل انت زوق ةلبشس ا اهعساوو | حلصال للا وسر تنوي

 ٍة فالحلا اذه ركذ نف نيسلا رسكو نونلا تف نم مهنمو نيسلا تفو نونلا

 ةمدملا ءامسالا هباتك ة بيطخلا ركب وبا ظفاحلا مامالا اهنم نيسلاو نوثلا

 ىاستلا نب زيزعلا دبع نا ينبدملا نبا ىلع نع هنم نونلا فرح ٍة لقتف

 ةعاهج اهيذ فالملا لقذو نونلا متعب اهلاق عيرز نب ديزب ناو نوثلا مضب اهلاق



 ( موس )

 اههوزو فن تناكواولا «ىيهجور مح ةنس كاوشروا ناعمو قوش ةحاضسام

 د ةشيملا لا قحاشز نو لبا

 تدار تلاد ةيقعلا قوم دج بخملا دبر تس راهطظ تيباك ع(

 ناهلس ما اهياوص اذكف بكار وهو يداولا نطب نم ةرخلا يمري معلص ينلا

 ماهوالا عوذ ٍ مكوذسو كش الب طلغ وهو ميلس ما بذهملا خسن ك عقوو

 عبا قام هنينلباب تنصر لاه ذيج 1 ةيلضالا -اجةينكتو (لامت للا كقاا كا

 قن صوخحالا نب ور

 ليقف اهمسا اش .فلتسإ انيسولاو بهل !نلث:قبلغلا ا ةباياغسا رواق قيقا /

 اسك تيارا 58 ليقول ةئيمرا لمقال سين ليقو ةلمر دوا هليل

 نالخ ال معلص هللا لوسر مداخ كلام نب سنا ما يو اهكضقغي ليقو ميملا رسكي

 ءاييالا تتكرر ىبصوصمصلا, ا ا فوزعالا وهشلل نم انك تزيل رز زال |ن0

 دكشا لاق: للذكر سنا دج ي طيسولا: غنا يلازغلا :لاقو اًهريَكور خراوقلاو

 عوف هيب ياسر قافتألاب ظلغ وهو ركلا باسر يحرر وفل

 دللا:لولسرل قتلا .اهقحاو ياهاكه ا ميلستا ما: تناكوز اجت ااذقلاا هاه قرا هاهنا

 قاوخبس» تفاكو /تابياصصلا خالصا: وم ؛تقزكو عاضرلا عيد قد

 تقولا وبا اذا الاق يديبزلاو يجسلا انا لاق نيدلا سمت خجشلا انريخا < ةحاط

 جاع انا لاق يراخجلا انا لاق يريرغلا انا لاق يدوهملا انأ لاق يدووادلا انا لاق

 وباج نع ,دكنملا نب دم انا لاق نوشجاملا نب زيزعلا ىيع انا لاق لاهنم نبا

 انا اذان ملا تلخد ينتيام معلص هللا لوسر لاق لاق امبضر هللا دبع ىبا



 ( مون )

 ةرجحهلا نم عبرا ةذس ةرخالا يداهج رهش نم نولخ نامثل هنم تاف ضقتنم

 ل 129 شل زذوإ مكرا ةيطبال وهن قلل وزعي قابلا ر شعل تامل 3 تاذتغان

 عست ةذس ةدعقلا يذ ٍك تيفوتو عبرا ةنس لاوش نم نبقي لاهل ٍي معلص

 هللا اهل كو اواواهب لح اهجرودلا لع هللا |لوشرب خاارغ ريغ نع يورو + قشولو

 ا د هزفاةيسفلاوهااقج اهدكوت هربقزا طاجشا عربا ةغيلض مله اذكو ءلاوشبي

 تلطملا نعوأسانلالْقجا نم تناك ةطس ما نا: بينسملا نبا. نع قشمد خوات يف

 ادا لوا (ىرلسرملا ديسلا لعلا برعلا: متا تلد لاذ: بطنح نب هللا ةيعا نيا

 ةريره ايا نأ ركذو اهضر ةطس ما ينعي ندطت ليللا رخا نم تماقو اسرع

 دبعو ةذس ياو انا ةطس ما ربق ي تلزن لاق رع اهنبا ناو عيقيلاب اهيلع يلص

 اهل ناكو يدسالا ةعمز نب بهو نب هللا ديمعو بما يأ نب هللا دمع نب هللا

 لالا ن2 تفل اخو انوا ىيقموملا :كاهما نقلا يو ةنس: نو ناغز ا عيرأا ذافموني

 حبصصلا وه ةريره ويا اهبلع يلصو نيسو عست ةنس تتام اهنا نم دعس

 ري شالل باز |[لامكلا !١ بحلق ةءاكخ ١ ةرشعلا ا دا :اهيزإب نبا .دايعش .اهفلاعا قلص :لكقو

 ةملس مار نيسهنو يدحا ةذس تام ءعضر ديز نب دبعس ناف لكشم اذهو

 تيفوت اهنا ةقبح يا نب نجا ركذ لب مدقت ال نبسوو عست ةنس تنام

 1 2يقاوة سا كالا ىتقشن ةقلسا بحرا غلا هيوما لو ةيؤاشمب ليا اهيؤبإ بالواو

 فشمد خبرات يفو عيقبلاب تففد ةذس ما نا لَك اوقفثاو نيتسو عبرا ةنس لوالا

 ليحل رتل غذلتخا قنا غيار فو سهو غسق ةدس لاقل طل تيقوت اهنا

 تيفوذ لمق ربثالا ىبا لاقو حبدحصلا وش اذه ركاسع نبأ لاق ىبسملا يعن ًءاج



 ( مسا )

 ام لاق ىكيادعا عفصب 4 لجو نع دللا ركدكذتو اركت 5 كعنمب ام ركخسلا

 ام ربدتل نارقلا لَو ثلاقف اهتربدا يد اهتددم دقو موس الإ نارقلا نم كم

 3 فن ع ع نب ع

 فلطناو هةداد برضف رخاقت تيدش 3 مدقنت نأ تيش قا ىريدعا يلاي انا

 ا 03
 هوو.

 تشمديو رهشا اك د.هدي سدقملا تثبدب ميقات ةودحف ءادردلا ما تناك لاق زيزعلا

. 

 هَ
 ع

 بهما :ةدر لوا: 4 .تكترا ةارلما اصومبمأ

 روهشملا حبصصلا وه اذه حنه اهمسا اهبف ترركت اهضر نينسوملا ما هس عَ

 يا نب ةلس اهنباي تيتك يشب سيلو لاق ةلمر اهمسا ليقو ربثالا نبا لاق

 ةربغملا نب ماشه لاقيو ليهس لاقيو ةغيذح همسأو ينل يا تني ىنه يفو ةحس

 ةعيبم نب رماع تنِب ةكتاع 5 ةيموؤزخما موز نب ىرع نب هللا يع نبا

 دعس ىبا لاق دسالا تبع ني هللا دبع ةلس يأ دنع معلص هللا لوسر لبق تناك

 بنيز كانه هل تدلوف ًاعبيج ىترجحهلا يف ةشيملا ضرا يلا ةؤس وبا اهب رجاه

 كا يوررا ةلس_ يا: ينير ةرذواةرعو  ةحس كك 3 طعب دل اك دلو ةلاقي] قا اكتب

 لمعمل ةماسا وبا كامرق 0 يلا يينأ جرخ لاق ةلس يأ نب رع نع دعس

 د 2
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 اعست باغف ارهش ىنيثالثر ةسي سار نع مرا ٍك نطق يا يلا معلص



000 

 تور اهنا ةوجحه يرغصلا ءادردلا ما ةيجرت ٍخ خبياتلا ينو ءادردلا يا ةويح

 نا فشمد خررات ينو ةهيقذف ةدهاز تناكو ةشياعو ةربره ياو ءادردلا تأ ىن

 ةيييرا لا اهقيطس كنا) تزل هنعمل ةلأ نيألا كلا يرغفلا تاقبدلا 1

 يدعب يصكنت الق لاق ةرخالا م ىسفن يلا ىبطخا اذاو كوصكنان اهندلا

 ةياو, يفو موصلاب كيلع لاقق ناك يذلاي هتربخان نايغس يا نب ةيواعم اهبطخ

 هللا لوسر لاق ءادردلا وبا لاق تلاقف ءادردلا يا ةائو دعب اهبطخ ةيواعم نا

 هجوزتا يح اجوز ءادردلا يا دعي ةجوزتع تسلف ريخالا اهجوزل ةارملا معلص

 يح ايندلا ب انك جوؤتا هللاو ال تلاقذ ةدواعم اهيطخ ةداور فو ةتجلا يف

 ا ديا (نافاؤرراب كسلا ةيازر .قؤافتملا ف ياعترسا .ءاش نإ ءادز دلاليا عووتا

 كانككما اهل انلقف ءادردلا ما يلا انسلج لاق هللا دبع نب فوع نعو «ًالدب

 ةسلاجم نم غشا اش ىسفنل تبصااف <يغ لك يف ةدابعلا ثيلط دقل تلاقف

 0ر11 مانو اخقنو زهد, لرغبات ترتفاو زتتتدلا مه: مهتوكامواءالؤعلا

 لا تبعك رالاهارغ نب, مرا هلاسلا ىب . اور اخييع ءازعوا ةقوعللا العلا( لضفا تلا اهندو

 عراز ُك لَم مايك اهنوؤعت !, !ءاغضب ةيكشلا اوللعت يطع اهف 7 قد ءادرحلا ما 5

 دب ايبا مانعا تلم الم داع نوعا نمر لش ةاوجخا 8 قرر اما امصاخ

 تبلص ناو ربكا هللا ركذلو تلاق اهنا اهنعو يّلصت :اهتدجو الا: ةولص ةعاس

 هلهت ربخ 7 وع بااؤركذ اقم وهح تمصإ/ قار للضو نع ةالاوك ا قم اوزهق

 لضفاو لجو زع هللا ركذ نئم وهف دينتجل رش و لجو زع هللا ركذ نم وهف

 كلملا ديع دنع لج, كنم لاذ دق لأقف لج, اهاتاو لجو نزع هللا حبست كلذ



 ( مهو )

 اهي مدقو عبس ةنس ليقو ةرجكهلا نم تس ةنس جبوؤنلا ناك ةبغ لاو شمت

 ناكو يرهضلا ةيما نب ورع بطاخلا ناكو ةنس نوثالثو ضعب اهلو ةئيدملا يلا

 وهو ا تامو ةشيالاب ل شح ىب هللا ديبع مع ينلا ليق اهجوز

 نيد مويا ههشتساوأ عيلجملا ةواطصلا نفعت نبال هيهازالا

 يا ةجوز فو دملاب يثو بذهملا نم عوطتلا موص باي ي ةروكذم ءادردلا ما

 ما اهتينك اهبتم ةدحار لك نيتجوز ءادردلا ينال نا معار ةبباكك يو ةادردلا
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 ةربخ يرمكلا مساو ةبعبات يرغصلاو ةيباخع يربكلات يرغصو يربك اهو ءادردلا

 مضب ةوجحه يرغصلا مساو بذهملا ٍة ةروكذملا هذه يو ةمجعملا احلا تغب

 تذب ةوهج لاقيو ميم مث ةنكاس تح“ ةانثم ءاب اهدعيو ميحلا حقو ءاهلا

 ل يراخإلا لاق ريهح نم نطب باصولاو ةيباصولا لاقيو ةبباصالا ج ليقو يبح

 اوةفتاو ةهيقف هذه ينعي ءادردلا ما تناكو ةولصلا ةغص باوبا ٍذ هددت

 اهيطتخ قشمدب ءادردلا وبا اهنع ينوت ةلالجلاو مهغلاو لقعلاو هقفلاب اهغصو يلع

 ةريره اباو ءادرخلا ايا تعمسو «ءادردلا يا. نب لالي ما قو لعفتا لف ةيراعم

 لات هدجبدع ة حسم اهل يرر ىبعباتلا مابك نم فقيالخ اهنع يور ةشياعو

 يرغصلا ءادردلا ما يناقربلا ركب وبا لاق نيدجصصلا نبي عجبا رخا ٍة يديجلا

 خل اهل سيلق ةبياصصلا يربللا ءادردلا ما اماو حبصصلا كه تور قلا يف

 ةيباصصلا يريكلا ءادردلا ما ةهجرت يف فشمد خبرات ينو ءٌتيدح نيحجدضلا

 ديع تخا يوربع نب ةمالس دردح ينا مساو دردح يا تنب ةربخخ اهمسا لاف

 اني ب

 دكا ءادمدلا مأ تبهقوذ كودك ما اهنينك لاقدو ةيلسأ و درد>ح يا نس هللا
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 ( ممم )

 نبهروملا ضعي ركذو لاق يدقاولا ركذ اذكو ةشبحلا نم تذاكا نما ما. نا

 ةهربا مزهنا امل ليغلا بحاص ا شيج يس نم تناك هذه نبا ما نا

 0000 ا كوبا دهر وكس لف نما بلطملا دبع اهدحا ةكمر نع

 ضايع يضاقلا مالك رخا اذه ىنيربس

 11 ضيحلا ةطزطبشولا ىو بذهملا | تروكتا اهضرب نيقموملا م ةديبح 1

 اهتنياب تينك ىنورثكالا لاق هبو ةلمم يوهشملا حجدصصلاو دنه ليقو ةلمو

 يبا تنب يو مالسالا يلا نيقباسلا نم تناكو شح ىب هللا دوبع تنب ةييبح

 0 كاهييناتمإ جبع لير سمتب بعام 010000

 يفو معلص هللا لوسر اهجوزتف اهنع ينوتذ ةشيحلا يلا شح ىب هللا ديبع اهجوز

 وبا لاق عبس ةنس لاقيو ةغبلخو ةديبع وبا لاف ةرجحهلا نم ترس ةيس كارم

 يح يل نبا لاقو: ىيعيراو عبرا ةنس تبفوت يدقاولاو:مالسإ( نب مساقلا ديبع

 ١ - ذهوا سس ةنس اهي فس ةيواعم قؤتو ةنسوب ةيواعم ةانز:ليق:تيفوت

 دل د تندم عطا كراش دعب اروساقلا وبا ظفاشا بلو ملعا عاوز كغيعف

 ةنيدملاب تتام اهنا حبصصلاو لاق اهب اهريق نا لبقو لاق ةيواعم اهاخا ةرياز

 تاكو قاب نيعيراوب عيراراقنش لمقوا يعبر ارا ىيتنثا :ةنسر تيفإآت|ةننم ىبابلاق

 لاقو نافع نب نامتع اهيلو ناكو معلص هللا لوسم نع هدنع نم اهرهما يفاجنلا

 عم مع يذلا يلا اهتعبو مهرد فالا ةعبرا يناجنلا اهرهما رصنذ وبا يذابالكلا

 ديع ىنب ةمما نب صاعلا نب ددبعس نب دلا> ليقو نافع نير نافع اهالوثو



 ( مى“ )

 مالسالا لوا ٍة ادق تملسا لاقف نمبأ ما ربثالا نبا مامالا ركذو «يرضزلا

 قوس, لونج تازؤاشلا 3314و مع هللا لوسر تعيابو ةنيدملا يلو ةشبحلا يلا ترجاشو

 ىمأ مأ تبينك [هئأو ةدييح مأ ةدراج ةكرب هتيرش قلا ا لبقو معلص هللأ

 لوسر ناكو يشيحلا دبيع دعي ةثراح نب كيز اهجوزت دبيع نب نبأ اهنياب

 لاقو نيثالا نبا مالك اذه رهشا ةنسب لبقو رهشا ةسمخ معلص هلا لوسر

 ىنج:جامحف لا ةكوب ا اهمسا نما: ما ةتاقيط ل: يققاولاا ماكان ل ذلكم

 هنباقع قب نافع ةفالح هن .ةيفوعر يدون دعك تويفاا غازات رح

 ةلثقاركذ ياها دودرم ركنم داش اهتانو' نم: يدقاولا"ءلاوب يذلا»اذلظا خالق

 هيلع فقاو ىارتغا نم ةناخ هئالطب دقتعنو هيلع انعلطا نق انا معيل
 ن- و

 يور نم طعم هراكنا هضر يفاشلا نع انيوم دقو نبنح موي هضر نما دهشتسا

 وهوا جلا نه اقبح الا قراسلا عطقي ال مع ينلا نع نمبا نع دشاجي نع

 لاق «دهاجم دلوم ليق نينح موب نبا لقق يفاشلا لاق ارافبد خيموب نجا

 ةماسا ناك ةماسا ما ير ةكرب اهمسا نما ما ملسم حرش ٍغ ضايع يضاقلا

 ديعس نب جا الأ ءادوس تناك نمبا ما نا ددحال ما ملو ضمببا ديز ةوباو دوسأ

 ءادوس تناك اهنا نيربس نبا نع قازرلا دبع نع هذرات هذ ركذف يندصلا

 نمبا ما يف اولاقف سانلا اهيست دقو لاق اهذولك ةماسا نول جرخ اذه يلعف

 نب ورع نب ةالس نب كلام نب صغح نب ورع نب ةيلعت نب نص تنب ةكرب

 باهش نبا نع داهجلا باتك ه مسم ركذ دقو ضايع يضاقلا لاق ناهنلا
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 ( مهب )

 ءاهلا فرح

 ع ن0 د دا(

 كنه يفو دهبغو براقالا ةقفن م اهيف ةرركقم برح ىنب نايغس يا ةأارما دش

 ما ىهق ةيمتدمعلا ةيشيرقلا فاذم كدع نس سمنت دمع نب ةعيبر سس ةددع تهد

 ةليلب نايغس يا اهجوز مالسا دعو متغلا ة تمسا نايغس يا نب ةدواعم

 ةفالخ لوا ٍة تيفوت نايفس يا اهجوز عم كومربلا تدهشو اهمالسا نسحو

 يورو اههضر فقيدصلا ركب ينا لاو ةفاح وبا هيف تام يذلا موبلا  هضر رع

 مودقلاب اهتبب ٍغ اهنص برضت تلعج تلسا ا هذه ادنه نا هربغو ٍقيزالا

 تمدق هذه ادنه نا قشمد خيرات يفو ,ورغ ب ىنم انك لوقتر ةذلف ةذلف

 ىةشباعو ةيواعم اهنبا اهفع يور هضم باطخلا نب رع ةفالخ يف ةيواعم اهنبا ىلع

 ةنضاح يف طيسولا نم ةراهطلا باتك ٍة ةروكذم اهضر ةيباصصلا نمبأ مأ

 مضر مبا اهنباب تيفكو كرلاو ةدحوملا ءابلا تغب كرب اهمساو معلص هللا لوسر

 هالوم اهجوزو اهقتعا هتنضاحو معلص هللا لوسر ةالوم و ميملاو ةزمملا تفي وهر

 يرفؤلا نع مسم حبدع م افيوم ؟«ددز نب ةماسأ هل تدلوف ةثراح نب ديز

 ديعل ةغيصر تناك اهنا تيز نب خماسا ما نمبا ما ناش نم ناك لاق هللا هجر

 ام دعب مع هللا لوسر ةذما تدلو اذذ ةشيحلا نم تناكو بلطملا كيع نب هللا

 ديز اهصكنا مث اهققعان مع هلا لوسر ركب يح هنضع" ىمبا ما تناك هوبا يفوت

 مالك اذه رهشا بيوك معلص هللا لوسوم نود م دعي توهفوتد مث ةثراح نبا



 ( م06 )

 كيدعو اهتاوخا انوا مضو داهلا نسب دادتش نس للا ددعو مصالا نب كيزبو وف

 اهجوزتي نا ليق اهضر ةنوجم تناك لبق اهرج ل اهتب ناكو نالوخلا هللا

 يزعلا ديع نب بطبيو+ دنع لمقو مضر يتأ نب ةربخت دنع ليقو يرعلا دمع

 تناك فراعملا + ةيبتق نبا لاق ربثالا نيا ءاكدح يزعلا دبع نب ةورذ دنع ليقو

 كو نجلا نم 'ةقتشم يو ورع تنب' دنه.اهل :لاقي شرجاىم ةارما ةنومماما

 ي كرابملا نوهملاو ةكريلا

 3 ترن كح ردن فدع د

 ام باب هب ةروكذم هضم نافع نب ناقع ةارما ةبيلكا ةصفارغلا تنب ةلدان

 فلالا ىعيب تح“ نم ةانثملا ءايلاي ةليان يو بذهملا نم حاكنلا نم مركب

 يلوالا اغلا توها تبذ نوطلغي ساخلا نم ارك انيأم و ةربغو الوآ ام ىيا رصنذ

 الا ىلوالا كاغلا مضيق ةصقارق برعلا ين مسا لك لاق هئا: يلكلا نبا نع يكشو

 صوخالا نس ةصقارغلا تهد ةلياذ تشمد خبات ع اهحخفيق ةخصقارغلا تنب غليان

 دربغو ربشب نب ناهنلا اهنع يور ناقع تعمس نافع نب ناقع جوز ربع صا

 ناقعل تدلو هءصكذت نا تيان اهيطخت ناقع لنق دعي 8-5 3 ةييدف

 ا

 يدديب طخ هدنع تملساو ةينارصد يو



 ( مع )

 لبق امل لاق ةقا ا نعو نونلا هيدضتو:ةلهملا ةاحلا غب نا ميرم“ ما مسار

 مرت يح يلصت ةيارر ينو اهامدق مروت يح موقت تناك كرل ينقا ميرم اب

 ناكو نيفس سه يسدع عفر دعي تبقب ميرم نا يغلبو ظفاحلا لاق اهامدق

 هللا نا تعا معلص هلا لوس, لاق لاق ةماما يي نعو ةنس نيسخر اًثالث اهرع

 درك ةنلاو | كلوط |تخلا)لمبلكو ا خازع ةنزا ميوماةنجلا ةيط يجوز الجاو وع

 ةدسمبو الا كلود دولوم نم ام حجدصصلا ينو هللا لوسر اي كل امنه تلقذ نوعرف

 ةنبا ميرم خبرا ءاسنلا نم ريع ساد حلا ف اسماو يسيع الا ناطيشلا

 ي ميرم اهباسن ربخ حبصصلا فر ثيدحلا نارع

 تاديلاورتشتخللا انما عضاوما فس ةروكلم اهض ىينطوللا ما ثراحلا ثني: ةتوهم

 معلص هللا لوسر اهجوزت ةيلالهلا نزح نب ثراحلا تنب يو طيسولا حاكف ينو

 هللا لوس اهامسف ةرب اهمسا ناك لبق عبس ةنس لبقو ةرجحهلا نم تس ةنس

 نوعيواو ةتس مع هللا لوسم نع اهل يور سادع نبا نع بيرك هلاق ةذوهم معلص

 وهو كن مث ةروسكم كر مث ةحوتغم ةلمهم نبسب وهو فرسب تتام اًثيدح

 وه علاطملا بحاص لاقو ةربغو ةببنق نبا هلاق لايما ةرشع ةكم نيبو هنيب ةام

 نااولو (كلق رشع انثا لبقو ةعست لمقر ةعبس لبقو ةكم نم لايما ةّنس ىلع

 يدحا ةنس تيفوت اضيا كانه معلص يذلا اهب ينبو كانه تنفدو ةنيدملا ةهج

 ليقو نيسعنو نبتنثا ةنس ليقو رهظالا وهو هربغو طايخ نب ةفيلخ هلا نسير

 ينال ف اوشا !راوعالا ٠ ءاحلفو قيتسو : تدل «ةققلا ةلابقو ”ىيتلسأو"ا ثالث قفل
 نو هب

 3 واق اهلطمب ام حادصلا تيدخا قو اهفعضب ركاسع كل ظفاحلا حرص دىقو



 ( مورس )
3 
- 

 نم تذاكر هدالرا ماو بلطملا ديع نب سايعلا ةجوز هذه ةبايلو نيفموملا

 ىيعمو هللا حيعو لضفلا مهلثم ةارما دلت مل لاجر ةّتس سايعلل تدلو تايجنملا

 نب دمد#و يلكلا لاق ابدق هذه ةبابل تكساو ىنجرلا ديعو مثقو هللا ديجعو

 ةبايل يو اهروزي مع ينلا ناكو ةيبجدخ دعي تملسا ةارما لوا يف دربغو دعس

 اهمالسأو اهتبحع ين فلتحا ىيلولا نبادلاخ 53 يرعصلا غياب اهو مولا

 زع اقفتا اثبدح نوثالث معلص ينلا نع لضفلا مهل يور يدقاولا اهتيثان
1 

 3 اظةبدح ملسلو نبةيدح

 مهلا فرح

 هلا لوسر ةيرس يو دلولا ما فتع باب لوا كي بذهملا  ةروكذم اهضو ةيرام
 نو

 ةقيخ يا نبا نع افيو رصم ككم سقوقملا هل اهادها ميغاريا هيا ماو معلص

 ا

 ةيرام تناكو ىوفعب هراهو لدلد هتلغيو معلص هللا لوسر نبا ميهاربا ما ةيرامب

 تيب نسر تيفوك قيجلا ةنسح تقاكو اهارستف تكسان عليج هدب ءاضبب

 سج ةنس ليقو ديبع وباو ةفيلخو يدقاولا هلاق اذكه رع ةفالخ  ةرشع

 ى عيقبلاب تنفدو ةرشع

 خيرات يف مساقلا وبا ظفاحلا مامالا ركذ معلص يسبع ما ةقيحصلا ناَرِع ثني ميرم

 اهيسذ ركذو صصي ملو بريغلاب اهربق نا لاقيو لاق ةويرلاي تناك اهنا قشمد

 بشمد.:ضرااولاق ىبعمو رارق, تاذ:ةوير يلا اهانيواو يلاعت دنا لونك قا يزسفملا



 ( مهن )

 ةعيرا معلص هللا لوسر نع اهل يور يروشلا باكتا عتجا اهتمي ينو لاكو رقاو

 مهنعر اهنع هللا يضر ىبعباتلا رايك نم ةعاهج اهنع يورو ةيوحلا ىضالخ

 3 جلا

 ا 1 ضيا و ببناهملا "نم 'لسغلا ,باب اة ةروكم شييح يأ ثني ةمطات

 ءاي مث ةحوتغم ةدحوم ءاب مث ةمومضم ةلمبم كاحب شيبحو اهضر ةضاحتسم

 ئاةيدسا ةيشيرق يفو يصق ني يدعلا ديع نب دسأ

 ا 0 0 هديل منام تاب ةيوخيملا اون ةرو كدا كلام تيب ةعيوفلا

 ىنيعلابو ءارلا متفو ءافلا مضي يف رصتخملا نم ددعلا ٍذ ترركت ةدتعملا ةقفن

 لاق يردخلا ديعس يا تعا يو ةيردت ةيراصتا ةعراغلا اضيا اهل لاقيو ةلمملا

 نيف نيورع جراج اول تقي اعتسبنا امض داريا انتج 18: هع 5000

 هييح لول لااا نييدللا جيم تاتو قبب اهنا عسا يغب لاو كلام نبا

 هاو حبتع روك ذملا اهثيدحو معلص هللا لوس عم ناوضرلا ةعيب اهضر ةعيرفلا

 | اننا صراعا الاب جان . عبار كءاسنلاو رع دظوتلاو ةرراذاويا

 نو حبك ىنسح تيدح

 اللا فرح

 ةسجنلا دايما باي رخاوا ٍغ طبسولا غ ةروكذم ةيياصصلا ثراحلا تنب ةيايل

 ماللا منقي او عوطتلا موص باب لوا ب بذهملا خس ةروكذملا لضفلا ما يو

8 
 نب دع

 ما ةنووم تعا ةيلالهلا نزح نب ثراحلا تفد ةيامأ يو ةرركم دحوم *ءامدو



 ( مها )

 هللا لوس, تاني رغصا اهنا حبصصلاو اهضر نينموملا ما دليوخ تنب ةجحدخ

 مول ما نهزغطاقنيقو :طرعضا) ةبقر خا ءلبقوزيلا» حيف: نبالغ ناعيا لة

 ةعقو دعب هضر بلاط ينا نب ىلع معلص هللا لوسر اهدكنا لوالا حبدصلاو

 كفن ر وهلا ةعيزاو ةضياخإا ىحص هللا لوسإلا جب خراج دلل اهفتوزت اذا زجيترتلا لا

 سيخ اهجوزت مود ا ناكو فصنو رهشا ةعيسب اهابا هيعوزت دعب اهتافبو

 ةثالثب ليقو رهشا ةتسب معلص هلا لونسم دعو تيفوت رهشا ةسير نس ةرشع

 ليق لوالا حبدصصلاو نيرهشي لمقو اموي ىبعيسي لمقو رهشا ةيناقب ليقو رهشا

 خيبتس' اهرع :نأكو :ةوضع يذحاا ةثلم "عاصم ره ىقلا نالت الفل طوق

 اسيخ اهرع ناك يلكلا لاتو نيتالثو يدحا .لبقر ىبتالث' لبقو ةثمللا نوزع

 سايعلا لبقو يلع اهيلع يلصو عبع تق 3 ص اهلسغو ةنس ىبثالثو

 قبلصغلار:سابغلا) قع اهربع فم وؤدراهزدكك# زعجقتةلا سش عراقاكل

 موتك ماو بنيزو نيسحلاو نسحلا يلعلا تدلو + قبغوجا:مهنع هللا لتضَر نساّبعلا

 اهجوزتق موثلك ما امأو ًانوعو اهلع هل تدلوف رفعج ىب هللا ديع بفيز جوزت

 رفعج نب نوع رع ةانو دعب اهجوزت مث !ديز هل تدلوق هضر باطخلا نب ري

 يرفعج ىنب هللا دبع مث رفعج نب دمح اهجوزت مث اهنع تامو

 ةماسأ تجوزنف مهجلا وباو ةبواعم اهيطخو اهجوز اهقلط يلا نفق تن ةمطان

 سيق تنب ةمطان ىو فورعم حبد# اهثيدحو بذهملاو رصتخملا هي اهركذ نكت

 نب كاصضلا تخا يو ةيشيرقلا ةيرهغلا ةيلعت نب بهو نب ربكالا دلاخ نبا

 2 ممممط



 ( م )

 نبسهلو تس ةذس لمقو ىبسيو عبس ةذس ناضمر رهش نم تلخ ةرشع عيسل

 عيقيلاب نقدت نا ترماو دضر ةريره وبا اهيلع يلصو نيسعو ناغ ةنس لهقو

 لهار ةنيدملا لها اهتزافج دع عمجاو رتولا دعب اهتلبل نم تنقدف البل

 ” 0 | تضياعر دب رووشملاو نع اهنم اشإن رثخا ليل رد, نل,اولاتوويلاوعلا

 حرش رخا ي دهازلا ورع وبا لاقر فلالاب ةشياع اهنا ةربغ نورثكالا ركذب

 ةشيع تيكح دقو لاق ةشياع تاغللا صصقا ينارعالا نبأ نع بلعث نع حبصفلا

 ىلع اضيا ةغللا هذه يكحو تلق شيعلا ٍخ ةذودام ةشياعو لاق ةحجصف ةغلب

 ٍدع ةشياع لضف لاق مع ينلا نع هضر سنا نع نيدجصصلا ينو ةزج نبا

 نع ليللا مايق باوبا ِك# ملسم ينو ماعطلا رياس دع ديرثلا لضغك ءاسنلا

 يلاعت هللا يلا لاعالا بحا معلص هللا لوسر لاق تلأق ةشياع نع دمحم ىنب مساقلا

 مل ةشياع نا معاو «هتمزل لهلا تلع اذا ةشياع تناكو لاق لق ناو ا

 اهلوخد مهوتف كلذ هبلع هبتشا نم تبا, نال اذه تركذ اهنار طق ماشلا لخدت

 ثيدحلاو خرواوتلا لها نبي نالخ الو حبق لهجو حرص ةاطخ اذهو فشمد

 نبا مساقلا وبا ظفاحلا ماشلا اهلوخد مدع دعب صن نمو ماشلا لخدت مل اهنا

 يفدتشمد ددجاسم ركذ باي ْ ركاسع

 يعوطتلا موص ٍة رصتخلا + ةرركذم ةكط تنب ةشاع
 -و ٍِِع

 ءاغلا 205 1

 . نس - د فا 2

 اهما ءاذعلا ئم فيالخ هرأ ذو تشمد خبرات لك افيور داهلا ما اهتبنك



 ( مهو )

 وبا ركذو نبعيجا مهنع هللا يضر رببزلا نب هللا ىدع اهتخاأ ىباب هللا دبع ما

 دعب ةريغص تلسا ةشباع نا قادنا نبأ نع هخبرات كك ةقبخ يا نباركب

 ٍةخ ىبتنسب ةرجحهلا ليق ةكع مع ينلا اهجرزت مسا نم اناسنا رشع ةينامغ

 تنفب يو اهوحن وأ فصنو ةنس لبقو نفس تالي هربغ لاقو ةديبع نأ لوق

 هفرصنم دعب ةنيدملاب ةرجحهلا دعب اهب ينبو صصا لوالاو عبس ليقو نرفس تس

 ةيجحملا دعبااهب يب لبكو قيسا عم هديا اك نيعتما هلا دوم فقل ا

 يو ءيراخلا حبك حرش لوا كه هفعض تدرا دقو فيعض وهو رهشا ةعبسب

 اتبامو ثيدح فلا معلص هللا لوسر نع اهل يرم ةياور ةباصصلا رثكا نم

 ىبعبسو ةعبراو ةيام طع اهنم لسمو يراخإلا قفتا ثيداحا ةرشعر ثيدح

 تلخ اهتع يور قبتسو ةيئاهتي ملسمو نيسيخو ةعيراب يراخلا درغنأو اثبدح

 ىع انبور ةفورعم ةروهشم اهيقانمو اهلياضفر ىبعباتلاو ةباصصلا نم ربثك

 لاق اةباككا نم بيذهتلا بحاص يوغبلا دوعسم ىنب نوسحلا دمحم يا مامالا

 نا اهنم اهربغ ةارما اهطعت مل اهتيطعا ءابشاب رضتفت تناك ةشباع نا يور

 اهتروصب نا هنا يورو ىتجوز هذه لاقو ريرح نم ةقرس يف اهتروصد نا ليرجج

 يف هسارو معلص هللا لوس ضبقو اهربغ اركي جوزتب مل مع يفلا ناو هتحاو يف

 اهتءارب تلزنو اهفاحل يف اهعم وهو جولا هيلع لزني ناكو اهتوب يف نفدو اهرك

 تدعوو ةبيط تقلخو ةقيدصو معلص هلا لوسر ةفيلخ تنب اهناو ءامسلا نم

 تانك  ةعيدطلا| تتوج لادن ةهئاغا رع نور اذ١قوزتسم اكل يو 5 12

 ءاثلثلا ةلبل تيقوذ معاهضر ءامسلا يف ةاريملا معلص هللا لوسر ةييبح فقيدصلا

 مممم



 ( مىوعم )

 1 7 2 نع

 ىبع لتقو ةوركو هللا تبع هل تدلوق دوسالا نب دادقملا تع“ تناك معلص هللا

 ةشباعو سناو رباجو سايع ىب هللا دبع ةعابض نع يرر ةشياع عم لما موي هلا

 ما ةءايض ةينكو ةئرك اهتنباو بيسملا نب ديعسو جرمألا نوحرلا ديعو ةورعو

 ذل دلع قاوربلاةاوزن اهنا عر يفانقلا مامالا اهنيك زكا لذلك نيكد

 "1 ك1 01ااهياؤيطو نقلا: طلغفب يجسالا + ءابض اظينسولا اكن ”دلوق' ماو ةيقاقم

 ي يلاعت هللا ءاش نا ماهوالا قي نماثلا عونلا ٍ# هحاضيا نايسو

 ءاطلا فرح

 مضب يف ىبتدعلا عامفجا باي لوا كة بذهملا خ ةروكذم ةيدسالا ةدجلط

 يثيناتلا ةاه اهدعيو ةلمملا ءالاور ءابلا ناكساو ماللا متفو كطلا

 ىبعلا فرح

 الانا ءهتضي ب ىاموز اما اقبل اقر ةيشااوكب قبلا تلعب ةيضاعلا 1 داع

 ءارلا تغب لاقي باعيتسالا ة ربلا دبع نبا لاقو موهشملا دك واولا نوكسو

 ا 11 يربك اخرج لح اكالبللاو الص ا هبل نبارصرمل ليئاوطاع كامب هوقو

 يذ د ال نسوا نامور ما تيفوت ركي يأ نب ىجرلا ديعو +تداع 0 ٍِي

 نّماربثالا نبا لاف سوا عبرا ةنس. تبيقوت ليقو رببزلاو. يدقاولا ةلاق ةجلا

 ىقالا يؤ تناك اهنا مص هنان مهو دقف سيخ وأ عورا نس تيفوت اهنا معز

 اهل رفغتساو اهربق ٍة مع يتلا لزنو تس ةنس نابعش ة ىفالا ناكو ةبح

 معلص هنا لوسر اهانك هلا دبع ما ةشياع ةينك ءاهضر ةرجحهلا لبق تسا



 ( مهعال )

 + روكذم وهو هانعم  فلتخا دقو اهقادص اهقتع لعجو اهجوزتو اهقنعا

 ةرشع معلص هللا لوسر نع اهل يور ءاسنلا ءالقع نم ةلقاع تناكو ةربغو طيسولا

 نبا ركذو نبسخ ةنس تتام يقربلا نباو ةديبع وباو يدقاولا لاق ثيداحا

 فراعملا م ةيبتق نبا ركذو نبسوخو ىنبتنتا ةذس تيقوث اهنا دربغ نع دعس

 اهنا لع اوةفتازو فيعض  بيرغ 1ذهر. ىبثالتو تس. قنساتيفوتا اهنا ةزبغاوك ذو

 يةنس ةرشع عبس غلبت ملو مع يتلا اهجوزتو عيقبلاب تنفد
 2 هب 2 ودنا

 رخا قدن هلدقو كسلا لصق 20 يبذهلا >3 ةروك ذم اهضم ةييش تنِب ب ةيغص

 ةمركلا ةخيعكلا بجاد خيب تنفي ةبغص يو مارحالا تاروظححمب بج ام باد

 ديع اذه ةدط يا 3 ةكاط. ىنأ نب نافع ني ةديش وهز ارش دالا اهدار

 ةيباحصلا ةيشيرقلا)و صق ىب مادلا يع نب نامتع نب يزعلا كيع ىنب هللا

 ٍي اهلو دوواد وبا هاو, نجححمب ىنكرلا مسي معلص هللا لوسر تيار تلاق

 ىربثالا نبا هاكح ةيعبات لبقر ةيكك اهل نا روهشملاو ثيداحا ةسيخ ىيدجصصلا
 (بع'ا 360 فانا 2

 ةلقاعلا باي ٍك ةروكذم معلص هللا لوسر ع اهضر بلطملا دبع تفي ةبغص

 ةذجلاب مهل عوطقملا ةرشعلا دحا ماوعلا نب ريبزلا . يو طيشولاو رضتخملا ئم

 ىلا ترجاهو ةيغص تملسا اضيا مال بلطملا ديع نب ةزه تخا يو مهضو

 اهمالسا دع اوعوجا دقو هضو 57 نب رع ةفالخ  تيفوت اهبو ةنيدملا

 55 ةكتاع اهيتخا ف. اوغلتتاو

 داضلا افرح

52-39 

 و راصحالاو تاوغلا باب 2 طيسولاو بذهملا قد ةروك ذم رببزلا تب ةعامض



 ( مهعب )

 يلا اهب رجاهو ةكم اهب لخدو ةشياع جوزت لبقر ةيجدخ ةائو دعب ةوبنلا

 نبا لوق وهو ةشياع لبق اهجوزت معلص هلا لوسر نا ةربغ لاق !ذكهو ةنيدملا

 ليقع نب حمد ني هللا ديع لاقو يرفزلا نع ليقع لاقوربثالا نبا لاق ةيعدخ

 معلص هللا لوس نع اهل يور ؟يرشزلا نع سقوب ةاورو ةشياع دعب اهجوزت

 يضر رع ةفالخ رخا خ تنام سابع نب هلا دبع اهنع يور ثيداحا ةسيخ

 اهنا يدقاولا نع دعس نب دمع ركذو نيثكالا لوق اذه اهنعو هنع هللا

 جب دملاب نايغس ىلا نب .ةيراعما ةفالح كلب قيسور عبرا نسا لاوش قب تيبفوت

 ينلا اهجوزت نم لوا قاحتا ىبا لاق ملعأ هناو اذدنع تيثلا اذهو يدقاولا لاق

 نيكاسملا مأ ةعرخ تني بنيز مث ةصخح مث ةشباع مث ةدوس مث ةيجدخ مع

 راق ةيفلق ازرق ةيزيرا .قربقلا نق تقإر بنيزا مك" ةطس ماا مث ةبيبج_ مار مت

 هن نهنع هللأ يضر ةنوهم

 داصلا كفر

 ةروكذملا ةيغص يو اهيف تركت اهضر ىينموملا ما بطخا نب يبح تنب ةبفص

 0 كا لال هايج بحول (لمحللا بلصؤلا + ساعتها ىلا ةيطولا لباولاو

 اهرسكبو ءاحلا مضي لاقيو ةددشم ةيناثلاو ةحوتغم يلوالا تح“ نم ىتانثم

 دلو نم كو ريبضنلا يب نم ةيريضن و ةمجكملا ءاخلابو ةزميلا جتغب بطخاو

 هاتين هوي موتا ليتر :ايييلعاؤلا علل ارح نبال وولا زجل قارا لج ىوزام
 ملان

 ةرجحهلا نم عيس اكدر ناضموم ره ف رببخ ماع معلص هللأ لودسوم اهامس لاوهس



 ( مومم )

 ينلا يلوم عفار ينا ةارما يير بلطملا دبع تنب ةيغص ةالوم ليقر معلص هللا

 نب .ميهاريا :ةلباتو معلص هلا لوسر تني: ةمظان. يني ةلباق .تقاكو دلو ماوا مع

 ٍ لينح نب نجا مامالا ركذر معلص هللا لوسر عم رييخ تدهشو هللا لوسر

 يلس هذه نع بذهملا  روكذملا ثيدحلا اهبق ركذو يس مال ةهجرت هدنسم

 ي عفار يا ةارما يرا اهف يي ناهبصالا ميعت ويا مامالا لاقو
 و دا(

 باتك لوا يس طيسولا كب ةروكذم اهنع هللا يضر ةبباصصلا ليهس تنب ةلهس

 ةارما يو ربغصتلا دعم نبسلا مضي اهوباو ءاهلا ناكساو نبسلا تفي ف عاضرلا

 ني عاضرلا:قناونقتسلا ع روكسي منوة

 قيولا لغلوار تالطلا: ينكر هم بحجيا افي ةروكت دبل هنت مهرة

 يءايلا ناكساو ءاهلا تقو ةلمملا نيسلا مضب يف يواعدلا يف

 ديخ نب: سوق فا ةعنمزا هنن ةحوسر هر. اهيفنطرو تدخلا هكر قققرالا 111

 بلاغ نب يول نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب دو دمع نب سمت

 اللا لوسر ليق تناك دوسالا ما اهتينك لبق نينموم لا ' ةيرماعلا ةيشبرقلا

 ورع نب'ناركسلا ناكو ورع لي لاهس يل ورخا نب ناوكسلاراهعا نبا تنك قلع

 اكسم' ناركسلا اهب تاف ةّكم امذق مث ةشبحلا ةرجاهم نم وهو السم اهضإ

 ,نورجاهم ب اجرخو ورع نب قيد اهجوز ممساو تعيابو ل ةكمج ةدوس



 )مىعع )

 ال ةطبر لاقي لاق يارعالا ىنبأ نع حبصفلا حرمت رخا دفازلا رع وبا رك ذو

 ةغلب ةشبع تبكح دقو ةشياع تاغللا جصخأو ةطيا, برعلا ىح ملو رب

 ىةدجصت ةدكذ

3 -0- 

 ةيعبات يو بذهملا نم ةدتعملا ماقم باي يف ةروكذم ةردع نب بع تنب بيز

 اك نياتاحا نبا دعس اهبحالبأ اهنعب يورك كلام تفي, ةكيرف» رع قورت

 ىفقادتا نب دعس ريغ اهنع وري مل ييدملا نبا يلع لاق ةرجم نبا

 ىبهسلا فرح

 1 ٠ العلا نا هدانا تاعكر كظ ءروكام اهضإ :ةيزاطصبللا ةيكدلألا 'ةكوبمب

 تحت نما ةانثم :ءابأامث ةحوتم ةدحوم كه مث ةمومضم قلم .قبسب قو

 ةارما تناك ةبجسالا ثراحلا تنب ةعيبس ير ءاه مث ةلمرم نبع مث ةنكاس

 دعي تعضوف لماح يو عادولا ةجح خ ةكمب اهنع قوتف هضر ةلوخ نب دعس

 يور معا هلاو كلذ نم لقا ليقو نورشعو سيخ ليقو رهش لبق لاهلب اهجوز ةانو

 تلاق اهنا ةعيبس نع نيحجصصلا يفو ائبدح رشع انثا معلص هلا لوس, ىع اهل

 تانزلا ةجل جل اهم قازعفأ ا حب ههقا لع ناو اةلؤخ با نللبت تشن ا كناكااطولا

 ياهلهح تعضو نا بشني ملف لماح يو

 ةروكذم لوتبم مويلا يلقف داعس تناي هلوقب ةدارملا ريهز ني بعك ةارما داعس

 يرغشلا عامس ٍة تاداهشلا ٍ بذهملا ي
 نع" نا

 نالخ البانيا جافي يو زيانجلا باك دردت بذهملا ةح اهركذ عذار ما ياس

 لوسر ةالوم يو مضلاب يف لاق ثيح بذهملا ظاغلا ٍة نيغنصملا ضعب طلغ قر



 ( مىعس )

 دعس ىنيأ هركذ ةنس نيسيخر ثالث تنب يو ىيرشع ةذس تبيذوت ةربثك اهيقانمو

 عيقبلاب تنقدو هدعب اتوم معلص هللا لوسر ءاسن لوا اهنا ربسلا لها عهجار

 باطخلا نب رع اهيلع يلصو دعس ىبا هلاق ةيغنملا نبا مادو ليقع ماد نيد اهق

 هللا دبعو شح ىب هللا دبع نب دمكو كيز نب ةماسأ اهربق ٍ لزنو اهبضو

 ةنج اهتخأ نبا وهو هللا ديع نب ةدفط نب دمحو شح نب دجحا ينا نبا

 252001 تراششا شعنلا اهيلع لعج ةارما لوا يو اهضر اهل مراح مهّلكف

 هب تراشان اهرتسي يت يلا علطي هضر رع ناكو ةشمحلا هت, تناك ني

 روهتبا هيلع يذلا موهشملاو اًميدح رشع دحا معلص هللا لوسر نع اهل يرو ءامسا

 :» سرشعو يدحا:ةنس طايخ نب .ةغيلح: لاذو. نيزشع لسا تيقؤت اهنا

 عوطتلا ةقدصي باي ف : ىياقكلا ف ةروكدجم:دوعدم] نا هللا هيع ةازتنار ارك

 عقو اك بنبز اهمسا ةعاوج لاقف دوعسم ىبا ةارما مسا ةاذعلا غلتدا دقو

 ةبواعم ىب دللا ديع تنب بنيز يو نيرثكالا لوق وه هلعلو طيسولاو بذهملا يف

 لاوقالا هذه ركذ اذكه هللا دبع تنب ةطبر ليقو ةطبار اهمسا لبقو ةيفقثلا

 باتك ٍة يذادغبلا ركب وبا ظفاحلا ببطخلا مهنم ءاذعلا نم ةعاهج اهيف ةثالثلا

 ىيعل نيتارما ةطبارو بنيز يدقاولا بتاك دعس نب دمحت لعجو ةميبملا ةامسالا

 هدلو مار دوعسم ىب هللا دبع ةارما هللا حيع تنب ةطبار لاقق دوعسم ىب هللا

 مث اهدالواو اهجرز دع ةقفنلا نع معلص يلا اهلاوس ركذو ًاعاتص ةارما تناكو

 تعيابر تؤسا دوعسم نب هللا جبع ةارما ةيغقثلا ةيواعم يا تفي بنيز لاق

 برعلا م الك 2 ل دوجو ركذند ةغللا لها ضعبو تلق اثيدح اهل يدر مث
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 )( مهيع )

 وباو بيسملا نبا لاقو ةنيدملا لها ضعبو يدقاولار ةداتق هلاق ةرجحهلا نم

 دعس نبا يورو ثالث ةنس معلص هلا لوسر اهجرزت طايخ نب ةفيلخو ةديبع

 نيثالثو سيخ تنب يو ةرجحهلا نم سج ةنس ةدعقلا يذ لالهل اهجوزت هنأ

 اهقلط مث هلا لوس, يلوم ةثراح نب ديز تحن“ معلص هللا لوسر ليق تناكو ةنس

 يصق اكَف اهبق لزنان معلص هللا لوس, يلاعتو هناصبس هلا اهجوز مث تدتعان

 يجوز لوقتو مع هللا لوسر ءاسذ لك رختفت تناكو ايكيتخوو طر اهنم ا

 هك ادعو ةةادضتتو اهديب لهت اان ةارمأ تناكو ًءامسلا ىم 2 ع هللأ

 دل يوت ااتوؤا تربحلا امل لاغ اههعر مانعا نبا نموا لجو وع هدأ لاببس

 ةيجعم معلص هللا لوسرل بنيز تذاكو تلاق ةلس ما نعو تدجت اهل معلص هللا

 محري تلاق ةشباع نعو ةماوق ةماوص ةحلاص ةارما تناكو اهنم زتكتسب ناكو

 فرش هلغبب ال يذلا فرشلا ايندلا هذه ٍؤ تلان دقل شح تنب بنيز هللأ

 هللا لوسر ناو نارقلا هب فطنو ايندلا ٍه معلص هبين اهجوز لجو زع هلا نا

 معلص هلأ لوسر اهرشيف اعاد نكاوطا اقوحل يي ىنكعرسا هلوح نحنو افل لاق مع

 ذل انعهجا اذا انكف ةشياع تلاق ةنجلا ٍخ هنجوز يو مع هب اهقوحل ةوسب

 لعفت لزن مف لواطنت مادجلا ب انيديا تم معلص هللا لوس, دعب انادحا تهب

 مرو هللا اهجر ةربصق ةارما تناكو شه تنب بنبز تيفوت يح لاذ

 تاكو ةقدصلا ديلا لوطي دارا اهنا مع ينلا نا خينيح انفرعق افلوطا نكت

 هللا ليبسا ة عي قدصتتو رخو غبدت تناكف يلا عانص ةارما بتبز



 ( مما )

 اهانيطعا ماعطلا لع مهدحا اكي اذان نوعلا نم ةبعللا مهل لعججف دجحسملا

 قةراطفالا دنع نوكي يح هايا

 ءايلا متفو ءارلا مضب يو صاصقلا ٍة ةروكذم سنا ني رضَنلا ٌتنب عيبرلا

 راجنلا نب يدع يب نم ةيراجن ةيراصنا ةيباكك اهلبق يلا لثم ءابلا رسكو

 1 يفو للام نيب سنا 35 يو سنا اهيخا ةيجرت ٍج اهيسن ماع مدقت دقو

 خيبرلا هما تدات محمي هللا -لوسر» بحب ىبي دلهفتنلل يذلا( ةةاوبللا ]نإ ةلزاج

 ةذجلا ل ناك نان ةثراح نع قرجخا هللا لوسرايتلاقف. معلضا هللا لوتس

 دقاوب تاقجأ اهنا لاقح اعنلا اين تادهدسلا كك ذل ربع تاكا قار كتبك رج

 يي ىلعالا سودرغلا باصا

 يازلا فرح

 3 -(ن-

 و ةروكذدم اهذع يضرو سو هيلع هللا يلص هللا لوسوم تخفي بفغبز

 ىبح لباقلا وهو دليوخ تنب ةلاه اهتلاخ نبا وهو عمبرلا نبا صاعلا ينا ةجوز

 ماعلا )هلا

 اقرا نكن سس د اوكا تلف امرا تكرو امل بنيز تركذ

 اَملَع يذلاب ينبيس لعب لكو ةحلاص هللا اهازج نيمالا تنب

 ىنا ناو طايخ نب ةفيلخ هلاق اذك ةرجحهلا نم ناغ ةنس بنيز تيفوت

 روب سامو يلع اعلا .يدنبك دلو يد زراكلاو ا ركح
 عا 3 -40-

 يكت ةيدسالا اا نب شح تذب بنيز يفو اهضم نيفموملا مأ بيز
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 ( موع» )

 ءايلا رسكو ةدحوملا ءابلا متفو ءارلا مضي يو بذهملا نم ربسلا لباوأ يفو

 *مجعم لاذ اهدعبو واولا رسكو ةءامملا نيعلا متقو مبملا مضي ذوعمو ةددشملا

 نع يكحو اهكتفو واولا رسك علاطملا بحاص هيف يكدو رهشالا وه اذه

 مذ كم مث ةنكاس اذ مث ةحوتفم ةلمرم نبعي ةارفعو رسآلا زبجع ال هذا مهضعب

 ةيراصتالا ثراحلا نب ةءاتم نب ثراملا نب ذوعم تفي عبيرلا تو ةدودم فلا

 لفا اهتع ير ناوضرلا ةعبب ةرجشلا تدع“ معلص هللا لوسر عياب نم يو

 موي هللا ودع ماشه نب لهج ابآ اولتق نيذلا تحا وه ذوعم اهوباو ةنيدملا

 درا بتانفلا تكي لاكرلا حست نم ءافيالا عوف هنن وكذ مهقت زدقو ردي

 000 لع [سلجب يراخلا ١ فاردي ةكيالملا دوهش ىعبائخلا باملاا نم

 نع ناوكذ نب دلاخ نع يراخلا حجي يفو اهدنتسم م يدبيجلا نمو ف يب

 1 اكل نيل و ثني ةادغ معاوطتلا العدا كلادب اهيضز ةوعمب نب عيوزلا

 ا 1 كاكا نيدني نؤلاكا نورلغرا ص ايربوجو ا قم ذه كسك

 ١" للسا تقلالاعه باغي هينا اش عج ين انيق فادح تلاع وج رحماموو

 ىبلوقت تنك يذلا يلوقو هذه يد ةياور ينو ىلوقت تنك ام يلوقو اذكه يلوقت

 ٍقسن معلص هللا لوسر عم وزغن انك تلاق اهنع اضيا دلاخ نع يراخلا يفو

 نب دلاخ نع نيحجدصلا يفو ةنيدملا يلا جرجلاو يلققلا درتر مهمدخنو موقلا

 يلا ماصنالا يرق يلا ءاروشاع ةادغ مع هللا لوسر لسرا تلاق اهنع اضيا ناوكذ

 ليلك ارطغما حصا ناك نمو ةموض متبل اكاص, خطا ناك ىم ةنيدملا لوح

 يلا بش ْذَنو مهفم راغصلا افناممص هموصدو ةمودصت 0 دعد انكق ةاموجد بلاد



 ( مرسو )

 كذايلا اهنا هم رضا هدع ةزاكتمةيياكضلا ةيراضتال ماذخ تني هاسنخ

 اهحاكن معلص هللا لوسر درف ةهراك يو اهوبا اهصكنا يلا يو حاكنلا باتك يف

 ةمجعملا ءاملا تغب ةسنخ يفو اهربغو يءسنلاو دوواذ وبا اذه اهتيدح يور

 لاذ مث ةروسكم ةمجكم ءاض ماذخ تنفب ةدودم فلالاو ةنكاس نون اهدعبو

 ماذخ  ةينكر فوع نب ورع يب نم ةعيدو نبا ليقو تلا نبا ةففخا ةمدعم

 خط اهل يروركي اقر ليمر» تبع هر اهات وادساباا نااوكساراج لو

 يتثيداحا ةيناغ معلص هللا لوسر

 بذؤهملا ٍة اهركذ' ةلداجملا قوبرهاظلا :ةرافك ةيوار ةبلعت نب كلاما ثنو ةلوخ

 اهضعب ينو ةبلعت نب كلام تنب ةلوخ بذهملا خسن ضعب د عقو اذكهو

 ةلوبخ' تانياررلاىصغي قو. ءاملاباهزذادن انهن وزو كافورك اورام قفل او

 ةليوخ اهضعي يفو كلام نب ةيلعت تنب ةلوخ اهضعب يفو مرصا نب ةيلعت تنب

 لاقيو هضم تماصلا نب سرا ةارما ةيراصنا يو امري ريبغصتلاب دليوخ تفي

 ياعربقغو قاهيملاو دوواد يال ةياوم م َءاج اذك ميلا حتغب ةلبهج اضيا اهيق

 تاير بلا ةزركخم.ةلغملا قيشلاب مقتضب وم ةانقنلا ديلا بليس كا

 دافساب ةريرش يا ةياوم نم قهيملا اهتيدح> يوم بذهملا نم ةساجتلا ةلازا

 ةلول عمسن مل لاق مامالا يرحلا ميهاربا نع دانساي يور مث هفعضو فيعض

 يثيدحلا اذه ٍةن الآ ماسي تنفب

 ءارلا فرح
 تالق 5 ماس دي

 ءوضولا ةغص لوا ث ةروكذم: خدم اصنالا ةيباحصلا ًءارفع نب ذوعم تفي عوبرلا
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 مع ينلاب نمآو مسا ْنَم لوا اهنا ءافعلا نم فبالخو يرهزلا ركذو < بنس

 ةربثك بقانم ةيعدخلو لذ ربغ لبقو ركب وبا ليقو هيلع عاهجالا يلعثلا لقذو

 ريرم اهناسذ ربخ لاق مع ينلا نع هضر يلع نع اهتم ةفورعم حجدصلا يف

 ضر ةريرغ يا نعو اههيحبخ ل لسمو يراخإلا هاوزا ةججذخ اهباسن ربو

 انا اهعم تنا دق ةييدح هذه هللا لوسر اي لاقف مع ينلا ليريج يأ لاق
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 | و قامو اؤزااوما حالسلا اهيلغ ازقان ىتتا 4 اذان: بارشَواا ماعطاوا مادا ههق

 حبدع فو ؟يراخلا هارم بصن الو هيف بغع ال بصق نم ةنملا+ تيبب

 يأ دنسم ينو ةجدخ ركذ زتكب ينلا ناك تلاق اهضم ةشياع نع يراخلا

 لضفا معلص هلا لوس, لاق لاق سايع نبا نع ىنسح دانساي يلصوملا يلعي

 نارع هناا ميرموب همك | تنبا ةمطانو دلوع ثنب | ةيجدج ةنجلا لها: ءاسن
 قد مل

 نأ ةشياعو سابع" نبأ نع فقشمدا خوات: يو نوغرق:ةارما محارم تنب ةبساو

 نا فقشمد خيات'ٍغ انبورو ةلاق يفا نم اهدلوب تبنك دنه ما ةيعدخ ةينك

 ةجرز معلص ينلا لبق تناكو اولاق ةرهاطلا ةبلهاجلا ٍغ يمست تناك ةجبدخ

 كلام ةلاش وبا اهجوزت مث دلو اهنم هلو اهنع تاف يموزخملا خياع نب قيتعل

 هللا لوس اهجووتإ مث" 'فقيتعا لبق ةلاع ؤيا. اهجووت' ليقوا ةرازز نيا هته لبقو

 خيرات يفو نوعبرا لهقو نورشعو نات لهقو ةذس نوعيرار سهخ ثهموي اهلو معلص

 ت0 ل شع كنبا ىو ةؤمنلا نمارشع ةيساحاذ هل لس تيفوت اهنا, شاند

 نم مهاه يب جورخ دعي كلذو اهترفغح ب مع يذلا لزنو نوجلاب تنقدو

 قريسبب بعشلا



 (رمرسب )

 دلوباولاف: مهنا ةزيقوأ يرهؤلا: نم. قاضتا! نبا نغو ةيراجاو امالع كلل كقاكو

 هنا يالواف ربغ نع ينغلب قاحصا نبا لاق اهاقخاو ليباقو ليباه ةفجلا ٍة مدال

 نع هللا دبع نب رحم نعو ناك كلذ يا معا دللاو ةنملا كة مدال كلوي مل

 قريخا لوقو معلص هللا لوسر تعمس لوقي باطخلا نب رع تعمس لاق بيسملا نبا

 هب نور كافابن تيمد نهورك انّ يلا هثعب يلاعت هللا نا مع ليربج

 لاق ًاروهطو ةرافك ىنكل هنلعجالو كتيرذو ىنيمدال اهادانق هفرعا ال مد

 ئببرغ ثيدح ينطقرادلا

 ءاخلا فرح

 نب يزعلا دبع نب دسا نب دليوخ تنجب ةيعدحا ي اهضر قرتموللا ما ةَجبَحَح

 خود يول نب وماع ةيقج نمسا: نب هيلو حيو ةطاف اولا 3 يصق

 خهنر مهلك هدالواب ما يو ةفس. يوشع نسي يا وهو تكل طلاطا01 إم

 ةيبدخ لبق مع هلا لوس, جوزتي ملو ةبطبقلا ةيرام نم هنان هضر ميهاربا الا

 ارهنشاو ةنس نيرشعو ًاعبرا معلص دعم تيقبو اهربغ اهتوبح ب جوزت الو اهربغ

 لوالا حبصصلاو عبراب ليقو سمخب ليقو نينس ثالثب ةرجحهلا لبق تيقوت مث

 دينا مضيع ة يراضلا رم مايا عئالثبا بلاطإاولا ةائزادعبا اهتانز كفاك

 دعب مع هللأ لوسر ينجوزت تلاق ةشياع نع ةورع نع اهضر ةيبدخ بقانم باب

 لاق ةورع نع ةشياع بقانم باب م اضيا يراخلا يورو نينس تالقي ةيعدخ

 ثبلق ىبنس ثالثب ةنيدملا يلا معلص هللا لوسرم جرخت لبق ةجبدخ تيفوت
 عب 2 0

 عسد تفيد يفو اهب يبو كس تنب يثو ةشرداع عكفق كلة ايبرق وأ ىبةنس



 ( مرسب )

 دالوا ءاهشلا يو هاو ةسيئاو دعضرت ئينيح تناكو هللا ديع هثم اهدالوار

 0-5 مأ ةهلح ةبنكو فشمد خيرات نم ةلجبا هذه تلقن ثراحلا

 اهدعبو ميملا ناكساو احلا تغب ف ضيحلا باتك د ةروكذم شح تنب ةنج

 بَنِي تخا يو ةمجكم نبش مث ةنكاس كح مث ةحوتفم ميجع شخحو نون

 دل ءاش نا اهبسن ماغ بنيز ةهجرت ٍة نايسو اهضر نينموملا ما شهع تنب

 اهجوزتف دحأ موي اهنع دهشتساز هضر رب نب بعصم تح“ ةنج تناك يلاعت

 التت ,٠ تقاكا لها هقعلا ا تقلتحاو :ةضاختشما تناكو هللا هيبع(ني ةعقاط

 بتك ينو بذهملا خ انباكتا بتك م مروهشم نالحلاو ةدانعم ما ةأدتجم

 مامالا مانخاو ةادتبم تناك اهنا افياكتا نم تاعاهجو ياطخلا ماقخاو مهريغ

 يبذهملا حرش يف هلك اذه تعضوا دقو ةداتعم تناك اهنا مالا يف حر يفاششلا

 ان تيل عيلسملاةاربم باب عل ةيب اةيوك طا مالسلا :اهبلع و قَمْلا ما ةوح

 يذلا تقولا ٍة ءاجعلا فلتخا دبسفت ٍ يدرواملا ةاضقلا يضقا لاف دملاب يف

 لخفأ اههضر ةوعسم ىنباو سابع نبا هلاق اهدحا ىلوق دعب ةاوح هيف تقلخ

 يناقلاو هعلض نم ةذجلا قل ءاوح هل تقلخ شخوتسا الف هدحو ةنجلا مع مدآ

 يلا اعبهج الخدا مث ةئجلا هلوخد لبق هعلض نم تقلخ اهنا قاحتا نبا هلاث

 تهب تفكس ءاوح نا مساقلا يا ظفاحلا ركاسع نبال فشمد خبرات يفو ةنجلا

 ال0 0 يلق ليا | نجت ةذاققاب يعو :يشمدا ةظؤف يوم ةفووعما هورق اهل

 نع هيفو ةدجع ةنجلا نم تطيشفا ءاوح نا هيفو ج يف لك ما اهنال ةاوح

 انطب نيرشع هَ ادلو نرعيرا مدال تدلو ءاوح نا ينغلب لاق جاسلا نبا ناهقع



 ( مرسم )

 يورو ةزجلا فس. ىتالسق قلم اهناو موق عووبم اهنا ةياوع يفو ةزجلا هي كتاجوزو

 لبق تيبلا يمت شيرقو ةصغح تدلو لاق هذا هضم رع نع هذافساي دعس ىبا

 اياب | ةضعتم ,تاطراو .ةصعحا يلا عيييصوار يعل صقار ١

 لاق رطغت ام يد ةصخح تتام ام لاق عفان نع دعس ىبا يورو رع نب دللا يع

 تغب يو ىبعبراو سه ةنس نايعش م ةصغح تيفوت يدقاولا لاق دعس نبا

 تيفوت ةقيحخ» نبا لاقرب ىبعيراو يدجا. ةنستيقوترشعما ونا لاقواةنعنا نيت

 لاقو نيعيراو يدحا ةنس يلوالا يداهج م ةيواعم عدوبو ةبواعم عيوب ام لوأ

 د ةيبتق نبا لاق هةوحنتو نيرشعو عيس ةذس تيقفوذ بودا نب دمك نب دجا

 ىبسه ةنس لبقو نيعبراو عبس ةنس ليقر ناقع ةفالخ ع تيفوت لاق فراغملا

 ماع ةنس:تيقوت لاعب نش لوف .يردا ال لاه ةغتصم: نع انهم كراك هلاك

 نيب لجو اهيلع ىلص مكحلا نب ناورم نأ دعس ىبا يررو اظوفحم نيرشعو

 ةريره وبا هلجو ةبعش نب ةربغلا ماد يلا مزح لا ماد دنع نم اهربرس يدوع

 اهيخا ونيو مصاعو هللا تبع اهاوخا اهربق  لزنو اهربق يلا ةريغملا ماذ نم

 م.ءلص هللا لوسر نع اهل يورو رع نب هللا ددع ونب ةزجو هللا دبعو ملاس

 ي معا هللاو 75 557

 نب ثراحلا نب هللا ىبع تنب ةهلح يف مع ينلا تعضرا يلا ةيدعسلا ةولح

 نب نزاوه نب ركب نب دعس ىب ةيصق نب ةرصان نب مازر نب رباج نب نجع

 نينع نب ترادلا اهجورو رم ني: نالمع لبق نب ةغصقلا با ةفوكع قو رات

 ببدوذ ايا ينكي ركب ىنب ةعس نب ةيصق نس ةرصان نب نالم نب ةعاقو ا يزعلا
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 ( موسع )

 ا و املا رو نم ادا ديو ظني لاجل تاعيظللاونلب نعس ىرا

 نب مارح ىب رذنملا تنب ةلوخ هما فوع نب منغ نب ملاس نب كلام نب ديدع

 ىب ةلظنح ةليهج جوزت ماجنلا نب كلام نب ورع نب يدع نب ةانم ديز نب ورع

 هدعب ةاظنح ىب هللا ددع تدلوو اديِهش 5 مود اهتع لّققف بهارلا رماع ينا

 '0000 3 حدا نير اكلانم, نير سام لك شيق نب باق اميل كعدطع مق

 ديع ةليهج وخاو مع هللا لوسر تعبابو ةلبهج تجسان قابس نب بيبح اهيلع

 دوكو ةلظفح نب هللا دبع اهاتيا نكت اذ كهش اهماذ اهيبال 7 ىب هللا

 ركذ مث ةكيالملا لبسغاوه بهارلا نب ةلظنحو ةرخلا موي سيق نب تباث نبا

 يمدقت اك ةبيبح ةهجرت دعس نبا
 وى اع ن

 اهيق ترركت اهفعو هتع هللا يضم ىنينموملا ربما ناضل ع 7ع اناني ةخصخح

 نبا بهو نب بييح نب نوعظم تنب بَنِي رع ىب هللا دبع اهبخا ماو اهمأ

 ٍثبسللا نبا هلاذ ةرجحهلا نم ثالث ةنس معلص هللا لوسم اهجوزت ةفاذح

 ىنبأ يورو ةديدع يا لوق وهو ىبتنتا ةنس لميقو يددملا نباو ةفيلخو يدقاولاو

 لاق اذكو 59 لدق 0 ىبتالث سام دع نابعش اهجوزت معلص هذا دعس

 تارجاهملا نم ةصفح تناكو ثالث ةنس نابعش يف اهجوزت هنا طامخ نب ةفيلخ

 ” كيا دلتا سيئلو .ةدا ذل نبا سيتا ثححاب معلط :هالا لوشن لبق :تقاكر

 ناكو ةلهبم ىبس مث ةنكاس تس” انينن سووا مث ةحوتفم نون مث ةموهضم

 دب نم مع ينلا مدقم اهتعاوؤم ةعش نبارالاقباةتز ل11بارووتو ار هياهاهنشا نم



 ( موسع )

 ءادلبا فرخ

 دمع ركذ ةربغو نماثلا عونلا ف ماهوالا نم مهت ةعلتخا لهس تنب ةبيبح

 نب لهس تنب ةبيبح لاقف لهس تنب ةبيبحخل ةيجرت تاقبطلا 4 دعس نبا

 دلع .ءالهسار ا راجفلا نين كلا .ىب قع ضاقبت تور هيا لبي تيو تن او ١

 78 راجفلا نب كلام ينب نم ةانم ديز نب ورع نب سيق نب دوعسم تذب

 معلص هللا لوس, تعيابو ةيبيح تالساو سامش نب سيق نب تياث ةببيح

 هركف اهجوزتي نأ مه معلص هللا لوسر ناكو بعك نب 5 اهجوزت مث اهعلاخ

 هتركذ دقو ةميبملا ءامسالا هباتك يف يذادغبلا بيط#لا لاقو «ماصنالا ةربغل كلذ

 ةيلنلا هذه .بيظحلا لاخ سابع ىبا .ةيبرت د هباتك نم هتزصتخا اهف

 نكح تلح لل 3 نب.هللا دبع تني ةليهج ليقو الهش تنبإ ةيبيح

 مافيا د مالا هع ثا قا تدي ةلييج ويقملاو ايميل تاتك تيت

 علخ لوا كل هلوقو «م هو وهو هللا دبع تنب تناك لبقو ربثالا نبا لاق

 ب. قو لذإكا ضيقا نيا تياث تنسج: تناك: لوس : تقيا: ةليغتج تاز للج لاقاولا
 تيث اذك ةيراصنالا ةبلعت نب لهس تنب ةبيبح اهنا حبصصلاو ةليهج بذهملا

 رصتخملا ب يفاشلاو اًظوملا ٍي كلام اهركذ اذكر ظافحلا ةياور كب اهمسا

 وبا لاق 7 تنب ةليهج يور دقو مهربغو قهيبلاو يداستلاو دوواد وباو ةريغو

 لاق سيق نب تباث نم اتعانخا ةبيبحو ةليجيت نوكع اذا ورمل ديا ىرلا رع

 نولوقي ةنيدملا لضاو 5 تنب ةليهج تياث نم ةعلتخلا نواوقي ةرصيلا لشاو

 دم لاق ءطلغ لهس تنب ةليهج فنصملا لوقف ناك فيكو لهس تنب ةيببح
 مص م مل



 ( موس )

 55-20 ع

 يب موي ناك فراعملا د ةييتق نبا لاق ةسداسلا هل طابح نب ةغيلخ كاتو

 و ١ ند 0

 + اقيور عهسبدرملا مود لدقق ىندرغشلا يذ ناوقغص نب حذاسم ثدحعح“"' اهضو

 دوك رك ذو رب دذع م جرخ لاقب قأ هركب ناكو ةدردوج اهنامتبف اهميبأ معلص

 ةغوالخ 33 نيسوحو تى اكديم لوالا عفدو رهش 2 تيفوت اهنا هدافساب لي هب 0

 يورو ةنيدملا يلاو ذيموي وهر مكحلا نب ناورم اهيلع ىلصو هضر ةبواعم

 تلاغ ةدربوج نع ةدردوج كالو ثناكو 0-90 ن ديدزد سس لود نع اضيا

 ينلا تءاجل ةحالم ةولح ةارما تناكو اهيتاكف تؤسان سبق نب تباث مهس

 قكينورتاو ىتباتك كنع يدوا كلذ نم لل ربخرا لاقف اهتبانك ٍ هنيعتست مع

 اولسرات معلص هللا لوسر راهصا اولاقف اهجرزت هنا سانلا غلبف لعفق معن تلاق
3 

 نم تبدو لفا خدام اد تدعا دقلف فقاطصملا يس نم مهيديبأ ع تك 6

 خبرات يو اهنم اهموق دع خكري مظعا تاك ةارمأ ملعا 6 تااططمصولا يد

 فالس راح ا هامازوا شم



 ( مو )

 غل توقنللاا ثرا اكن ![ظيارفلا اننا بذلها ا ةسةروكذماهيصرب واق لب ناظم

 تغب غبصالا اهوباو ةلمبم ءار اهرخاو ةمجعملا داضلا رسكو ءانلا مضب يف ضرملا

 اهامس ةمجعم نبغ مث ةحوتغم ةدحوم ءاب اهدعيو ةلمملا داصلا نوكسو ةزمبلا

 مقدقلا اديك ينعي صيوملا اةجورا ثروت الاغا اهيلا ظيملؤلاا اجلا راغتاو هن لاوللا)ي

 انركواانما فوع,نب لورا دبع ةضقو نوعا مب نجلا دبع عضقاتالاع قدير

 اهتصق يرخا هنما ضر ناقغا يا نافع اهقروفا هدوم: ضوتم اةفي معارلما]طقالططا هنا

 ل[ طهر اةرهخ نموا كلاض'' نع يفاقلا اهلوزؤ .ءاطوتم اة نابت (نايردكاإلا طلار

 كفرت اذار كلذ ةىاقعا ةعلادح هظرب ربيزلا «ىباذ ناتو ة0ه/ؤتمل1لل| كاك

 ديدجلا حبصصلا لوقلا باوج وه اذهو ةّح مهضعب لوق نكي مل ةباحصلا

 نب ةبلعت نب ورع نب غيصالا تنب رضاغ دعس نب دمدم لاق ؟ناهقع لعف نع

 يور مت ةنانك يب نم اصول لبا بو تنم غيوم اهمأو بلك نبانئصح

 نب نوجرلا يع ثعد مع يفلا نأ نهحرلا ديع نب ميهريا نب محلاص نع هدافسأاب

 اذف مهديس ةنبا وأ مهلكم ةنيا جوزتف كلل اوباجتسا نا لاقو بلك يلا فوع

 ةيزجلا ءاطعا دع ماقا م ماقاو اوداجتسان مالسالا يلا مهاعد نجرلا تبع مدق

 ةنيدملا مدق مث اهلكم ىرع نب غيصالا تنب رضاع فوع نب نجرلا دبع جوزتف

 يفو يدقاولا يعي رع نب دمحت لاق فوع نب نورلا ديع نب ةللس ينا 1 يو

 ناكر +الس يناربغ فوع نب نجلا ديعل دلت ملو يشيرق اهصكذ ةيبلك لوا

 ثلثلا ماغ ينعي اهقالط رخا يو هضرم ٍي ةدحاو ةقلط اهقلط نجرلا دبع

 نجلا دبع ناكو ةذعلا ءاضقنا تعب نافع اهثروفا ثلث اهقلط.. هناا ةةيازز قو



 ( مدنم )

 جائيدح رشع دحا ملسو هيلع هللا يلص

 دوجالا يكم ىبا لاق نملاعلا بر هلل ناهلس عم تملسا لا 00 سيقلب

 سيقلب يف قشمد خوات ٍ لاف اهكفغي ليقو سيقلب نم ءابلا رسك زتكالاو

 ميملا ةااووقلم طف اهمسا لاقيو لاق كي ربغب سقلب ليقو لاق ليي تن

 1001 لا نطل: ىلا! الصتنم اهبسناركذن مثاربغع) نبا ا ةعبزا نب يخبط نوه نم

 00 0 تاكا قالسخ ارب ليوعم قبة تحشم: قجبابس (ركوبايك وفا

 مع دوواد نب نايل لبق نم اهيلع ةفيلخ تناك مث نينس عست ىنهلا تلكم

 نا انل ركذ لاق ةدانق نعو اهجوزت ناهلس نا هدانساي يور مث نبنس عبرا

 دحا ناك لاق معلص ينلا نع ةريره ييا نع هدانسابو اهموق اهلكف اهلكم ككش

 01 لال لن ةلزوتب دن واقو 1 ةهقر راكقان منا وسما لظف اينح سقلب ئوبا

 تيار شع انتر انفاديا تالا ناك لاد دفا نمار نما: ىمانلتإا الا سنالا قم

 لاق فيعض دافساي دهاجن نعو ككملا فاقلا تغب ليقلا فلا ليق لك تحن" ليق

 بتك يح هبلع تليعت ايس ةيحاص سيقلب الا اهلك ضرالا ىجرقلا وذ لكم

 ' 1 يحير اع انو عر فراش ىح_ رشم ضيا لفن اهم اذاني اقل

 نبط نوتار لع ولعت الا ميحرلا نجرلا هللا مسيبةناو ناهلس نم هنا سبقلب

 ى الهجا بتكت ااهنأ بنطت ال بتكت ةاببنالا تناك كلذكو

 داتا ةدرخل
 ما 5 د

 اهثروف هضرم ه فوع نب نجرلا ديع اهقلط يلا ةيبلكلا غيصالا تني رضاع



 ( مسا )

 ليقو ةبسارر ةديالك وا فاقلابو ةروسكملا ةمدعملا ىبشلاب فقشاو اهوباو ةلقوم

 تيدحلا بادعا ةغللا حاكك ف يرهوجلا لاق ةرم نب لاله ةارما تناكو ةيعجتا

 دوتعو عورج آلا لوعف مالكلا ة سبل هذال تفلا باوصلاو ءايلا رسكب هنولوق

 لاق ىقو يرهوجلا لوغوحت عورب كي ةغللا م مكحلا بحاص ركذو داو مسا

 فوزعملاو لاق ةلمملا ءارلاو ةروسكم ةدحاود ةمجتملا ءابلاي هيق انعامس يلقلا

 ةمجعملا يازلايو قوق نم ىبتنثب ةمجتملا ءاتلاب عوزت ءامسالا ٍ ةغللا لها دنع

 ىفورعع سيل فيصصت هلاق يذلا اذهر

 5598 تناك ليق هضر 5 وكف ينا تفب ةشداع ةالوم 7 تن ةردرب

 الص هللا لور ىقالدخلاو اًتيحَح يور نق :دلخمالب يقيئاهوك ذو هلا قلن ألا

 ياهيذ ةريرد تروكبت ملسو هيلع هلأ

 اذه اهثيدحو زل خلا شم. نم اءوضولاب ضغي كيدح توزر ي ناوغص, كافي رش

 ىباو يءاسنلاو يذمزنلاو دوواد وبا ةاووو يذمزتلا هلاق حجبادع نسح تيدح

 نبسلا نوكسو ةدحوملا ءايلا مضب ير بذهملاو رصتخملا خذ ةروكذم ةجام

 ىصق ف يزعلا ديع نب دسا ني لفوذ نب ناوغص تنب ةرسب يو ةلمملا

 يو ناورم نب ككملا دبع ةدجو مكحلا نب ناورم ةلاخ يو ةيدسألا ةيشيرقلا

 تفب ةرسد يف لمقو نم ا ينأ نب 1 ثتحخا يو لقوذ نب ةقرو يا تب

 نع 0 د هع

 تناك غباطسالا صقوالا نس ةدراح نس يما كتذد يلامس 257 ةيمأ سس ناوغص

 نأ عفع يدر ل 5 3 هللأ ديعا ع يد. ةغشداعو د اعم هل تدلوؤ يصاعلا نأ نب ةريغملا ثتدح'

 2 رم ساس 1



 ( مسسب )

 ١ ويل دكل بز ةلاوارعو عنشمام : ماعلا ىلا فسروا عيبزلاا ب ماعلا قلة كفي مام

 دسفي ام باب ينو ندجلا ةراهط باد م بذهملا + ةروكذم مساقلا لبقو

 ضضاغعلا يا كتذب ةماما يو رضتملا ناعلا قو اعناعل صصو نم. باب لوا ينو ةولضلا

 >0 كيرا اهنا ةيفتبفلا» ةيشيرقلا فان هيلع نرب هيرعلا احبعا نيا حبيرلا نبا

 ٍ لآذ تيثو ةولصلا ٍة اهلمحبو اهبحب مع ينلا ناك معلص هللا لوسر

 ةمطان تناكو اهضر ةمطان ةانو دعب هضم بلاط يا نب ىلع اهحرزت حبدصلا

 نب ةراكل |باو قوت نإ ةزيعملا يع .دعب اهجوؤت: مك اهجووتي نا 'اهلع توا

 ةريغملا دنع تتامو ينكي ناك هيو يبحب هل تدلوف مشاه نب بلطملا ديع

 ةيقرل الو معلص هللا لوسر تني بنيزل سلو ةربغلل الو يلعل دلت ال اهنا ليقو

 ياهتع هللا يضر ةمطاغل بقعلا اهنأو بقع نهضر موُثلك مأل الو

 ء”ايئاباوك

 ولع ايليا للك مقا ولظملاةلفص دباب ةيني روك ك اق :ةمليتما ىو للا ىدع 7 د

 نال دافعا راووبق عيوتما غلطبم . ءاع مكب موافقة دحوم كابي قو وهنسلا

 قف شلل نب ثرحلا وهو ترا تنب ةذيحب يو ءاه مث نوذ مث ةنكاس تح"

 يخبص ما اني تردحلا تفب ةديع اهمساو ةنيح دعس نب دمدغ لاق فانم دمع

 طبل اهيا اتلسنر داو يرعلا فايع ني دلما | قباء بلظللا نب دونمالا:تنب

 ني معلص هللا لوس

 اجلا ىلا إيلا زبه تالا. باتك اة زؤك هر تشاو كير و
 ىبع مث ةحوتغم واو مث ةنكاس ةلمبم ءار مث ةروسكم ةدحوم كامب عورب ٍر



 ( مرنم )

 عربا لصضاالل ,تلاقا ةمعص دمار نع, مجدرلاب بع ني روضمر غرة زوق ,

 دل ليقف بولصم وهو رببزلا نبا لثق نيح كلذو دحسملا رع نبا لخد رببزلا

 اًطمازا ريشي تسيل, تكلا ىذه نأ لاققءاهبلا الاف جملا ةيكبام الن كابور

 سار يدها دقو يعنمب امر تلاقق ربصلاب كيلعو هللا فتان هللا ىذعف حاورالا

  ليدارسا يب اباغي نم خي يلا ءايركز نب يبحب

 2 بذهملا ينو رصتخملا  ةروكذم كيدصلا ركب يبا ةارما سيعإ تن هسا

 ةففخت ةحوتغم ميم مث ةمومضم ةلمبم نبعب سيعو مارحالاو تيملا لسغ باي

 عزم" فو تينيو حلها ءامسا::مار ةلطبم: همس مقا ةقكاس تينا قم ةاذقم هطول

 تناك ناتدع نب دعم نب راعا نب معثخ يب نم ةيعتخ ءامساو ةينانكلا ربشز

 اهنغ لق مث ةشيجلا»ضرا, للا ةعم.تراجلاهو. هضر بلاط, يان يارغعجا تحت

 تدلوو هضر ىلع اهجووت مث اهنع تاف هضر هنقياديعلا ركب وبا اهجوزتف 56 مود

 يورو نيج .يلغل :تدلوو ادمدعاوكي يال تدلوو انوعو:اذمحتوب هللا ديعروفعمل

 سادع: قب ادللا دنيغ( عرعشالا يؤم اوبار. باطخلا,.نييره ةياحتما/ر روق

 ةاحش نب ادللا احبغو زيبؤلا نب ةوزع ةباصصلا بع نموروفعتملا نب هللا ديع اههةاو

 نماجعلاةارما لصفلا مار تناوب مع تلا جوزا ثرححلا تفي |ةنوهمر كحل ف كمقاذ

 مركا ءامسا تناكو عست لهقو ممل تاؤمنلا عا كر اماما اهتزت للا

 تإؤسا مهربمو سايعلاو ةزجر معلص هللا لوسر اهراهصا  نف اراهصا سانلا

 نب مقرالا ىاد معلص هللا لوس, لود لبق تسا دعس ىبا لاق اهيدق مسا

 ري تعيابو ةكمب مقرالا ينا
 سدد 2 0 1



 ( مسسع )

 ” ١ ركل طافي اا ان اتفسا طرا قواعد حتت ب نوكاو نكسر

 هامسا تدلو لاق ظايح نب ةغيلخ نع هيفو ريبزلا اهجوز عم كومربلا ةوزغ

 اهنا راكب نب ريبزلا نع هيذو ريبزلا يب رجاهملاو رذنملاو ةورعر هللا تبع ربيزلل

 ل 0 لوز ةجيفاخو وجياهللاو:نكبللاو ءامصاعوأ قورعياللا اهبغاوبثوللب تحلز

 ” ١ [هلهإل تلاد._ءاملا: نا:نذنملابتنب'ةوظانإ نيغ تمد, خراتاواةشياعو

 الو رانب نوعبتت الو اًطونح يغك رعب اورذت الو نوطتح مث تم اذا يناهث

 | الإ تقي ةمظاذ نعاني ديجاطلا ذانشاببادوسز لبان تاغيط) قززيالبلا قونفدت

 لل اهلا كولع الك تقتعتكةضرملا»د ضرع. تناكلاوككنلاولا تينيالفلا نق

 از رنا لرلانلا انزع قنا ليسللا نبا نيعش ناك لاف ىهقاولاب نع دعس نبا

 تاقيط ينو ركب ييا اهيبا ىع مسا «تذدخاو ركب يا تنو ءامسا نع كلذ خدنا

 دلل اكل لدا نركب نيلولا, نوالفللا) هببع اهنزالا تلاع ءاقسإ قا حعش» نيا

 دؤفصمم ةانساي كشمد خوات يفو اريسا مويلا كذخاي الو اهرك تمو ارك ,شغ

 تلتكف هدول ءاطتناو,ةشياعإ نم.داؤجلا طقب نيقارطما تدار انمي لاك :رفتؤلاا لبا لع

 هدتعضو اانهذنع عمتجا اذا. يح ءيشلا ىلا ءيشلا عمم“ تناكف ةشياعااما

 ' راح نع ةفلفسابب يعز علا نبع 12 قادر تنامي اهنانا داش راسو معضاود

 0 يااا قيقا را راب واادللا اهبح امنيا ساصقر عام( رداؤللاوف

 مخقان ىنيمبل ةضرع يما لعجت) هللا ديع هنبا هل لاقف تلخد نا فلاط

 0000 د د د زد ز ز ز زةزةزة ة>ة ةزة ة 07 7 0

 نوخم اغلا افلا تارجاهلل نيد ضرق ةدامر قو مضرد فلا ءاهييال ضرغق ةيطعالا



 ( مويس )

 قا نسا نونولاىبع قاكو اهسبال اهعخنب قرب اهرضرا ةضيا نت شلل ا

 تعنص اهنال ىيقاطفلا تاذ معلص هللا لوسر اهامس اهقبقش ءاذسا وخا ركب

 تدر اهقاطن تقشف هب اهدشت ام دج" ملف ارجاه امل ةرغس اهيبالو مع ينل

 لاح يو ةنيدملا يلا ترجاه ؟ىيقاطنلا تاذ مع ينلا اهامسف ةرفسلا هي

 دعب مالسالا يف دلو دولوم لوا ناكف ةرجحهلا دعب هتدلوق ربزلا نب هللا ديعب

 امل ةنس ةيام ةامسا تغلب :ريبؤلا نب:ةورعا لاق .هتيجرت- مدقت دقو ةرجهلا

 ةتشز معلصا هللإب لوسر : نعا ءامسألا يورابت يق اهلقعي نم ركفما مل اما

 ةولا اخييعو ةورعوا هللا ييعا اهاقئاو :نمامعا نيااغللاكبع اهنع ئزز كيك كريو

 نع ىيعيسو ثالث عدس لالا يداه فس كم تيفوت عطربفور ةكولام نب اذا

 ليق ةريسي يلها الا ةبشخلا نم هلازنا دعي فبي مل ربسدب هللا ديع اهنبا لتق

 ةيقتم ءامسالو © نورشعو ضعي لوقو نورشع ليقو رشع لبقو لابل تالث

 ال نويباكك ةعبرا اهدجو اهاباو اهنياو اهنا هللا دبع اهنبا ةيجرت يف اهانيور

 باوك ةفاش افلا وكن, ىلا نال دولا دهك ضر دراما مهريغل فرعي

 اهنا تاياورلا زتكاو ءامسا ما ةلتق مالسا ٍة تاياورلاو ءاؤعلا فالقخا ربثالا

 ةشياع نم نيكا هامسا تناك دانوللا يل :قيارللاف تقفعحر جراف دفعا ميسإإ

 معلص هللا لوسر ةرجحه لبق ءامسا تدلو لاق ميعن ينا ظفاحلا نعو نيذس رشعب

 ةنس نورشعو يدحا هل تدلو نجح ركب يا اهيدال ناكو ةفس ىنيرشعو عيسب

 هرفغي امو ينذب لوقتو اهسار يلع اهدي عضتو عدصت تناك اهنا ءامسا نعو

 نةفناو اوقفنا اهلهالو اهتانيل لوقت تناك ءامسا نع ظفاحلا دانسابو زثكا هللا



 ( مس )

 ىبدجبدصلا م هلثم يور لب رع نيا هيلع ركني ملو رع دع تركذا يلا يهف

 ركل ايلاارواواعإ رق يحك انما عضيام تالاف قاقلا» م هلوقا اغلاو:ةقوطأ نم

 ال, هباوص تركذ امك اهربغو نبدجدصلا ة ناقيدحلا تيث اذكه ,ع ىبا

 ال يرلا اوك كلوا هؤلوواع لو اهويفاادلا زر ةافاالؤ  امهبق قاوغلا طلع قبح كش

 وهو فوع خسنلا يف وف اذكش نالجكلا للام نبي قظوعق لوا درو هذا ناعللا لوأ

 بت نم اهربغو نبدجدصلا يف وه اذكه نالجعلا رعوع هباوصو حرص طلغ

 لق اهريكوا اكاشقالازا١ /راؤتلاأ دقفلاو ثيذحلا بنك (لك ل لي ثيدنملا

 يافقيفوتلا هبو معا هللا كوع هنا اهعيهج

 ءاسنلا ىف تءاهسالا بانك نم ىناتلا مسقلا

 عاونا ةيناغ هيقو

 ةكرصلا ءامءالا قف. هلوالا عونلا
 فنإلا فرش

 قاف دار داؤملا يلاؤويؤلا:دازشا :انهنر تلخست لاكمال وب كمي قيما

 هلا ناتطقن اهقوف ءنلا ناكسار فاقلا تفي ةلتق 5 ساو ينالاجلقؤ و طسفلا

 نب ةاتنلا 5 مك ره ومصلم::فاقب ةلبتق/ انضيا لاغيو اولاخأ قبعز لوكان با

 0 يزعلا دبع تنب كه مث مال مث ةنلاس تح' نم ةانقم كاي مث ةحوتفم قوق

 يف هطيض بلاغ نب 2 نب اما عورب لسح نب كلام ني رصذ نب ىعسا ديع

 نو دمح يا ظفاحلا طخ ءكرلا ةمالع لعو يرعلا تنب ةلتق فشمد خبات
 2 2-2 و

 اناسذا رشع ذعدس دعد اجدق ًةهما تملسا اذه امهك ياولاب يرعلا دمع حضاوم



 ( مدا )

 تذهلل نم ةندهلا تاو قب هاوق .ءةرازو|ىيادعسإ ةياوص اعازب ةرتكاللا قو لوألا

 وه اذكو خسنلا ٍج وه اذكه فلاس ىب مازبعلا اهرقع معلص ملاص ةقان نا

 مث ياز مث ةنكاس تح“ نم ةانثم ءاب مث ةلمبم نبعب رازيعلا فئصملا طخب

 ةلمبم لاد مث ةمومضم فاقب ىادق هباوصو فيصصتو طلغ وهو ءام مث فلا

 ؤ يرهوجلاو نورسفملا, خراونلا لها هلاق اذك اهرقع ءار مث فلا مث ةففخت

 بانك نم ٍناثلا تابلا را: طيسولا 2 هلوق عقغللا لها نم ةيغو هطاطع

 نما نأ هالا :لوسزبا اي صار هل نب دعس لاعب تملا ندي هع دنا رب للا

 وه اذكه.معت:لا» اهنعي, تقدصت:نا اهعغنيفا تقجصتل تقطقنولو تقهضا

 اذكه ةدايع نب ىعس هباوصو كش الب طلغ وهو صاقو يأ نب دعس خسنلا
 عَ

 ةيصولا .دباقك نما نقلا, املا ويعاقب لقبول فاس ودور ع ابك ا ركل

 دياوض1 5 ةلزجب تدري الا: تيم. نمد :يضق) امل دصر قلعلا ةجلتمالقلا الوعر قات

 باكرا هنن طفلا 2: هلوق' ءروهشم حيد هةيدح ىلعل الإ ةداققلا ول لاذ

 هاو, اذكه هيلع هلها ءاكبب بذعيل تيملا نا لاق سبلا لبق ناث ةيزعتلا

 اياذع رفاكلا ديزي لاق انا اذه معلص هللا لوس, لاق ام رع ىبا لاق انلق رع

 ةشرداع تلاقو 55 7 ا أو م 0 الو يلاعد هلوق مكيسح هيلع هلها ءاكمب

 تار و راع يعل للاب لوس ل ول اظحا هنو رع مذكرا
 3 د

 ةشياع تلاق هباوص رع ىبا لاق انلق لوالا يف هاوق اهدحا امري كش ال ناشحات



)2 

 لاق قبر يثاشلا لافقلا نبا مساقلا ينا دع ىيدلا قت خجشلا برضو هةدهاش

 للك ولو او درللا ةكص باب ظيفلا فك دلوقأا ءقينيا تيوقتلا اكخاض

 يل هلوق مث ناربخ نبال انالخ ةداعالا همزلت مل هيلع حسم يذلا رعشلا

 ياو يفاشلا بهذم ىنبب ريخكي ناريخ ىبا لاقو ةوكزلا لوا 3 اضبا طبسولا

 مث ءارلا مث ءابلا مث ءاخلاب ناربخ نبا ىبعضوملا يف طوسولا يف عقو اذكه ةفينح

 روهشملا مامالا يربطلا ريرج نب دمك رغعج وبا وهو ةرركملا ءارلاو مهجلاب

 يف اهكوم كلذ تنيب دقو كش الب أطخ هنع هلقن يذلا اذهو هتهجرت يف هيف

 قا بذههلا نم ريسلا باند 3 هلو < معا هللاو بذههلا حرم نم عويجلا

 ةانثم كامب فاني ةققح خسنذ يف وه اذكر هانطيض اذكه فقيرطبلا قاني سارب

 هع 0 0 هع

 ميدقني فنصالا ط7 هددجو هذا بذهملا ظافلا ُق ىنيخنصاملا ءالضغلا ةءالا ضعب

 لع يعد دوعيسلا رواشا قدح لاق معلص يلا ا ةذدهلا دقع باد 2 بهما

5 - 8 . 3 

 ةوؤغ قل تناك ةريضقلا عطف ند هببو ع الي فيد صتو طاطغ وظو ظراعز صا



(861 ) 

 لاق رباج يور امل مياصلا ةليق ٍة موصلا باتك كب بذهملا هلوق < ثيححلا

 ولا تيارا الاقف لينين انار سبق تلضازبا علتلا «كايمات» موادقاة مزز اانلالجم

 نعرباج نع باوصلاو ءاطخ وهو بذهملا هه وه اذكه مياص تناو تفيض

 نب ىجا هاور اذكه ثيدحلا يقاب ركذو مياص اناو تليق .لاق باطخلا نب رف

 نم يصحب ال نمر ٍقهيبلاو امنتس ٍة يءاسنلاو دوواد وباو «دفسم كة  لينح

 ذا بخهملا هل دلوق ' وكم :تيدكنا وهلا قااسنلا'الاقا ملطزبعو ةكيلؤللا 89

 لغسا سانلاو ناكد دع يّلص ةفيذح نا يور امل موماملاو مامالا فقوم باب

 هاو اذكو نالس هيذج بذهملا ٍة وه اذكه هلزنا يح ناكس هيذجخ دنم

 وزانهي داخل :ولوصملا موصصلار دج :تعيعما هاقيلاب نييك د80

 دوواد وباو يكفاشلا داو, اذكش يردبلا يراصتالا دوعسم وبأ وشو دوعسم

 قاندلوق < ديق .فالعاالو: حهيفتضتاو ةحياللحلا» ما قس :يلطصيإلالىلاو قانؤمإلاو

 طيسولا يف عقر اذك ةوسن ةرشع دك ناليع نبا مسا طيسولا نم كرشملا حاكن

 نب ناليغ هياوصو غيدصتو طلغ وهو ناليع نبا ىنبمرجلا مامأ ةلاق اذكو

 نم ناثلا بابلا غن هلوق «باوصلا لعن بذهملاو رصتخملاةح اةزكذ' دقو اة

 يفاشلا لاققلا نب مساقلا وبا بيرقتلا بحاص لاق طيسولا نم نضرلا بانك

 طاغ وهو مساقلا وبا اهلك طيسولا خسن ٍة دجوي اذكه نوكيب نا يبني

 هركذ مدقتر نسما وبا هتينكو يلع نب حمدت نب مساقلا هباوصو فيصصتو

 غياب لفن خا“ الصلا- نبا :نيدلا فشلا حج كازو كانلالا | كذنإ#

 دقو هطتج وه يذلا فذخصهملا لصا م هيسنو همسأ سيل لاق طويسولاب هةدككسن
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 ( مام )

 نليعلا: ةولص قع ةيذهملا هم هلوق < سبق ةوجرت ب هنايي قبس دقو ورع

 فيلا شقاواةزربا فلا نع كورامل مامالا جرخج خا: ىلا لغتي نا راج زضخا اذاو

 0 ل ىف ااهفلا خس ةلاوه انكم نولصيناوناك< مهنا جيز :نيارياجو

 ةدرب وبا هياوصو كش الب فيصصتو ءاطخ وهو ءرلا دعب يازبو هايلا جتفب

 000 يي وتلالا برش ناز نبأ: ةدربا ىباروهز ةلموملا_لادلابد ءاهلا مدقي

 00 ا يع وك خو :راتالاوب نفسا |ةافرعمو ا راهكلا تسلا دياتك شن اهقمعتلا

 وبأ د نا وادب سنا دع بيترنلا ب هل تتيكذلا ميدقتو يبات ةدرب

 نا ةعللا باتك نم لوالا بابلا رخارا يف طيسولا م هاوق ؟ياصصلا ةزرب

 اذكه داهملا نم هلوقف دعب لتقلا ةبفيك نع قبقملا يا نبا لاس معلص ينلا

 هيغر يفاشلا مامالا هلاق ام هياوصو هيف كش ال طلغ وهو طبسولا خسن يف

 |0000 كلا وأب يعل انف ناز اولتز ليشمل قاهر هاهعلملا لعاب نم

 هيلا ثعيف نيؤسملاو معلص ينلا يذوب ناك معلا لها نيب فالخ الب لوتقملا

 لاقف ربنملا ٍدَع مع ينلاو اوعجرق ريبَكج هولتقف هياككا نم ةعاوج معلص ينلا

 مامالا ةلاق ام لوقي نأ يقيني ناكو فوردعم لبوط ثبدحلا أو معن اولاق دوهتلنقا

 مضي فيقالاو ملعا هللا, فيقملا ييا نبا ةلتق لاس لوقب وا انركذ امك يفاشلا

 0 تعليل لالا يارا ةبكاامل ةتبتكت نئزم :ةايقم دابا تيب ىيفاعير .ةلييملا ءاحملا

 نا اهض,م ةشياع 31 بذهملا نم كاوسلا كغ هلوق ؟يدوهيلا عفار ويا وه

 نع بذهملا يف وه اذك كاوسلاب هان صوشب مونلا نم ماق اذا ناك معلص ينلا

 يب ل

 بنتك نم اهربغو نيدجصصلا م وه اذك ةفيذح ةياوم نم وه اعاو ةشياع



 ( ملال )

 نا نيعتف ثيرح نب ناهلس يمسي نم ىعباتلاو ةباصصلا نم هضم باطخلا

 اني ةلقاعلا تاب الوازقن ا طيسولا غب .ءلوقرلء تفيصصقو الع بينا وهم نجلا

 ةيانجلا شراب هضم رع يضقف انج اهضرم بلطملا دبع تنب ةيغصل لوم نا يور

 الون ىلا اهل سيل هذان طلغ وهو اهِع نبا طيسولا كه عقو اذك اهي نبا ىلع

 كلاط راو ىم لاو رهو وقع ا هربا وع رك رشا عك مل بلطملا ديع ناف مع

 دقو معلص هتْع اهناث معلص هللا لوسر وبأ مهدحا ةوخا ةرشع اهل ناكو هضو

 كي بذهملا ٍة هلوق .ءطيسولا يف عقو ام حرقا نيمرحلا مامال ةياهنلا ٍك دقو

 ةيواعم ماسق طهع مورلاو ةيواعم نب ناك لاق رماع نب ميلس يورو ةندهلا: باي

 قلن ةدافري ةسينع اهب :صاسنلا[رغكار قلو ااهقر ةسيع رنورع دامو اههقزا ]4

 ليقف ميلس يف طلغ ارو ورع باب 4 هنكضوا دقو كش الب فيصصت اذهو

 وص تاب كل لوقا, كدكماصيا: ميل قيطرتا اهتما مدقجر فهر ناهز ]واكو

 ااه مب هوو قف 2520 يلعي لتاق بذهملا نم لدفلا

 0 د الع ينام يلعيمل ويجعا لتاق هداوصو طلغ وهو بذهملا يف

 لبق ماغللا نم مسا نوف ريسلا باتك  بذهملا.خ .هلوق  «فورعم حبدضلا

 لتاقأ نا ثرما لاق معلص ينلا نا هضمرع نع يور امل هلامو همد مصعرسالا

 رع برذهملا خسن نم هتيار اهف وه اذكه هللا الا هلا ال اولوقي يح سانلا

 كيفاوللا ب كلوق, ءروهشم ىكخصاوب نادم وحر وعنه وسلا

 اذكه دهق نب سيق يور امل اهيف ةولصلا هركذ يلا تاعاسلا م طيسولاو
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 فبيدعصتت وذو طل يف واوريغبو ىجعلا مضرب رع نب هللا دبع بذهملا خسن يف وش

 يراخللا جدع يف وه اذكش ملا يف واوبو نبعلا تغب ورع نب هللا ديع هباوصو

 م لوالا بابلا نم عبارلا' نكرلا ف طيسولا يف هلوق  ءدربغ يو هنم عضاوم ايف

 00 لك لركنا اهداذها ماركا اهتز دلوع لطيعلاتلا :يشاض لاخر: راوقالا اباتك

 | 011 اينحااص» دل كرير ا يعفارلا“هلاو اذنه: قاكلا/ كجانضا يربو لاق مئاوص

 01 ١1 اهنعا كادلاون: عاتقملا ىباتكا هس ااهرك ةو: ضيخلتلا يلع ةلطسملا نكد عل

 هلوق ءايرخ“ يرببزلا هلاق مارقأ هنا رخا لوق هيفو لاق مث رارقاب سيل هذا

 ل نب نايل قوزع ةيضقالا تاتكا قبب لياشسكحلا | تاكا: ضو قف ذاهللا اهم

 كولظي الؤاكفرخا كاسل : عادل الاغقعضر ا باطخلا (نب رعادتع لجردهش لأغ

 بذهملا خسن يف عقو اذكه ةصقلا رخا يلا ىفرعي نع ينتاف كفرعا ال ينا

 يذادغبلا بيطخلا ركب وبا ظفاحلا مامالا هاور اناو فيصصت وهو ةثلثم ءاث
- 

٠. 
 د

 دايز نس لضفلا نَء ءارلا مع ديشر سن دووأد نع هذافساد [خبافكلا هبانك 3

 هو تا 2 ن

 ةاورلا نمو هضم باطخلا نب رع رجع يف اهتب ناك هنا ءاعلا نم ةريغو ريجللا



 ( مله )

 قاجولا اما: تكر واونه اذكيحر اهريغو [قاويملاو ةعاناينلاوا دووادتقو 1 ]وبلا

 ع هلوق «لوالا عونلا ٍ# هتهجرت د هنابب مدقت دقو هيف فالخ الر اهربغو

 اياون ةغيؤح معلص هللا لوس من نيسلا مهتاقك نت قاثلا افلا 111 فسلالج كرلا

 كغيصاصتو حرض طلغ وهو طيسولا كن ةنح وه اذكنه امري لقفز ىهركل

 ميار سكب ,مقهم دمساو ةفيؤحساابلا١ ىهن:ةلياوص,اهئاو اعنا ىيدسالا اال يوت

 ةفيذح ويأ وهو ءاهلا مضب ميّشه همسا لبقو ةمجقملا ىبشلا فو ءاهلا ناكساو

 ينلا نأ يورو ردي دهشو فانتم دبع ني سمت دبع نب ةعببر نب ةبتع نبأ

 باوصلان هضر قيدصلا وهف ركب وبا اماو يحب موي هيبا لثق نع هاهن معلص

 وبا غصصف ىدب موي كلذو نهرلا ديع هنبا وضو نوفلاي هنيا لقق نع هاهن

 باوص نم ءانركذ يذلا اذهو معا هللاو ءايلاب ةيباي نوتلاي هنياو ةفيذح

 كذا وتلا ةيحخملا بلقكوراىزاغللا تك و دوهرلل :فارغللا نوه غلليرلا و روحلللا

 طيسولا يف هلوق معا هللاو هانركذ اهف مهنيب فالخ الو ناثيدملا ناذه اهيف

 ام اذه ريرحلا سيل يل هضر ةزجل صخرا مع ينلا نا ديعلا ةولص باي

 نجرلا دبعل صخرا هياوص اهناو فرعي ال هئان ةزج هلوق ٍخ طلغر هبلع ركنا

 دام لل :دلوق + نسا .ةياوااؤمانحح صر هنو يةطج وستر  ترطم

 اان انكي غي اوضن بشل نري حاولا كلك كب مم ثيدح ٍنزملا رصتخم نم ةقيقعلا

 تانك, لولا ين بذيملا ىف دلوق.. +عابشا ةييرت يف .اصفاو !ةدايلا هعيسا جهرا كرات

 لاق ىع نب هللا دبع ىع يعشلا يوم ام هيلع ليلدلاو سوّعلا ىبولا يف ناهالا

 اذكه تيدحلا رخا يلا ريابكلا ام هللا لوسر اي لاقف معلص يذلا يلا يتارعا ءاج



 ( ماوع )

 ٍة هنايب مدقت دقو ال ني هدفا رمش را ولاثز قمل خاج لاخلا

 ىبعس يال لاق معلص ينلا نأ ناذالا باب ٍي طيسولا ٍ هلوق ءدتهجرت

 عفراو ندا ةولصلا تقو لسد اذان ةيدايلاو منغلا بح" لجر كنا دضر يردخلا

 اذكه ةهقلا موي لآ دهش الأ رجح الو مم الو رَجت كتوص عمسي ال هذان كتوص

 رببغتو طلغ وهو ىبمرجلا ماما انخش اضيأ هلاق اذكو طيسولا خسن ه4 وه

 دبع ني هللا دبع نع ةبغو يراخلا حكم ة :تيث ام ةباوص اهناو باوصلل
 00 0 ماش سان دل

 منغلا بح كارا نتا يردخلا كيعس ويا يل لاق لاق ةعصعص يا نب نجرلا

 ىتوص عفرات ةولصلا د تنذات كمنغ وأ ىقيذاي 2 تنك اذاف ةغيداملاو
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 موجاعلا ههش الا *يث الو ناالا نعرف هود كر سامداو عمسي ال هنا ءادنلاب

 ةولص باي رخا كج هلوق «معلص هللا لوسر نم هتعمس حيعس ويا لاق ةهقلا

 لا لاه لطفل هنأ: اميضز رع“ نيالا[ قبع يززب املا يؤهل | نم. .عوطتلا

 دبع خسنلا تكا ٍة وه اذكشه ثبدحلا مع دوواد ةولص يلاعت هللا يلا ةولصلا

 ورع نب هللا دبع هياوصو ءاطخ وهو طخلا ِ واو ريغبو نبعلا مضي رع نب هللا

 < فورعم روهشم حبدصلا يف هتيدحو يصاعلا نب ورع نبأ وهو واوبو ىبعلا حتخب

 هللا دبيع يور امل تاقدصلا مسق نم ءرقفلا مهس لصف ٍة بذهملا ٍة هلوق

 ايل هت قلعلا يجلس مهلا دوشرا كلاس: ىيلحو اناا ,اطخلا لين هللا جبع نبا

 اذكه بسنكم يوقل الو ينغل اهيف ظح ال هنا امكملعا نا دعب امكيطعأ

 الب ءاطخ وهو مامخلا نب هللا دبع نب هللا حيبع بذهملا ئسن زثكا 4 عقو

 ثيدحلا اذه تابأوم قع وه اذكه رابخلا نب يدع ىنب دللا ديدع ةيباوصو 5



 ( ميس )

 لاقف معن لاقف ءا ااياوبلا مضاك !اونوكذر ا كرا اير هدالوأ ضعب بهو دقو

 نيربشتل لاف دنا ةياوضلادادبق كلش الاطلاع ولهو امينسولا اه عفو اهكها لحن

 نات اهربغو ىدجدمصلا م روهشم هثيدحو ناهفلا هنيال بهو دقو ناهنلا

 مع ينلا ينوت ناهنلا نال طلغ وهف هنبالو ناهنلل اترج ناتصق اهنا لفح ليق

 بذهملا يه هلوق «ملعا هللاو كلر هل نوكي نا لهح فيكف غلبي مل 8 قش

 فيسلا عجرف فيسلاب اكرشم برض يدتنالا كلام نب فوع نا ةلقاعلا باب يف

 كش الب حرص ةاطخ لقنلا اذه اذهاجن تام لب معلص هللا لوسر لاقف هداهج

 ةنس تام هنان ةلواطتم نامزاب مع ينلا دعي تام ٍِحَتالا للام نب فوع ناف

 اني فر ول الا نيوساعل هولا طخاه ترش اهل ةردصملا انا[ ةسز اهارل

 ذاق جبرلا بتي ازا اكو يافطعا كاسي( و هوي وست وسلا كراع

 معلص هللا لوسر عم ةكم حنف دهش ورع وبا لاقيو داج ويا لاقيو دمحم وبا

 اهي هراذا تناكو كقشمد نكسر. ماشلا الرن ةبسوم عمت عبار يتم اضمك لالأوي

 لوداو اسم "زيي كلام نب فوع حهش ىذقاولا لاقوا تقيتعلا (0ؤعلاةقؤتسةنع

 لوسر نع هل يور صج لزنف هضر فيدصلا ركب يا ةفالخ كة ماشلا يلا

 دب (ضجفلاا باب زعلا قل يخول اوين 'هلوق:ءاتيدتحا ةوتسلو ةسننلاا كلش الا

 يطاخ الا ركتحب ال معلص هللا لوسم لاق لاق يرذعلا ريكم يورو ىلكتحالا مير“

 ةمومضم ىبعب يرذعلا رجم خسنلا يف وش اذلو فئصملا لصا ّق ديف اذكشه

 ىبعلا حافي يوىعلا هياوصو فتويحصتو طلطغ وهو أم مث ل ام وجدتم لاذو



 2 ريشا )

 هللا لوسم نا ورع نب سابا يور امل بذهملا ىم هايملا ماكحا باي لوا

 ىبعلا تفي ورع نب سايأ خسنلا ٍة وه اذكه ءاملا لصف عيب نع يهن معلص

 ” ال املا طخ اع دعلا لمتل العنا اكو, هكا ايس انقلاب قطا واوبو

 0 اذا ؤلهإلا ناقه بغا لاحلاوءابلاب هلع ني نللايا:باوصو كشاالب

 بذهملا نم ةبهلا لوا يف هلوق «لوالا عوفلا ب هنايب مكقت دقو يزاجلا تملا

 لجر ال دقع ماج اذان ءاحورلا نأ يح ةنيدملا نم جرخ معلص هللا لوس, نأ

 لجر خسنلا هن عقو اذكه ىاجلا اذه تبصا نا هللا لوسر اب لاقف رهف نم

 دتطملا اظح لغا ءالغفلا العالا نععبا دلقنا | ةكوا كازو :ةروشكم اكاغياوهف نم

 دقيدحر يازلابو ةدحوملا ءايلا تغب زهب نم لجر باوصلار فبصصتو 210

 مساو بيطخلا لاق يازلاو ءايلاب هنا دع اوقفتاو ةربغو يءاسنلا كاور موهشم

 باب ة هلوق «يازلا فرح ارخا ة هركذ بعك ىب دبزي يزهبلا اذه

 يب نم ًالجر لهتسا معلص ينلا نا ةوشرلا لصف د بذهملا نم ةيضقالا

 باوصلاو طلغ وهو ىساأ ينب نم بذهملا ين عقو اذك ل ىبا هل لاقي نا

 الإ الار رولا انمي. انقيف دىلاقيو: ىوسلا ىاكساو ا ةرمبلا عدي تنال صارخ

 بدا باب رخا يف بذهملا ٍغ هلوق ءءانبالا عوذ كي هنايب مدقت دقو نبسلا

 "01 هللا وورشاوملا يا يدك دق كيداطلازكباانيإر اقزام يضاقلا

 نهرا يحلل نك زعيامبلابهونلا تضحي. قو ذك يننقكام ىبد سيقما

 0 ل ا الاب ها تهب نانولع ا وهو ةيضأ اني |ركاامملاب ءالاواظو, الخ

 ا
 ني رم

 ربشب نب ناهنلل لاق معلص هنال ةبهلا نم يناثلا بايلا ٍ طيسولا هَ هلوق



 ( ملل )

 دوس باوصلار نينيطيسع, حرس طلخا شعر اريام[ مختصر ا

 ىغلا اذه العا ةركذ اذكه ديزي نم اهفذحو ليضف ة ايلا تابثاب ديز ىبا

 ليدعتلاو حرجلا باتك ٍغ متاح ينا نبا لاق اهربخر متاح يا بار ةمقتمخ ينا نبا

 كددعو ع نع يوم خااس نب ءاح كانك ناسف ايا ينكي يتاقرلا ديز نب ليضد

1 5-3 

 يرصي قودص لجو وه نبعم نب يهب لاق لوحالا رماع هذع يور لفغم نب هللا

 نم ةفورعم ةليبق شاقم يلا بوسنم فاقلا فيخخ”و ءارلا تغب يناقرلاو ةقث

 مياق لجر دك 5 معلص ينلا نا بذهملا نم ىذنلا باد لوا هلوق ءةعيبو

 عقب الو فقي قايذن لطارسا نا: اخه ليقف اكن لاست و طسماالا يعل 5

 زج 2135و ليبارسا نبا اهنمويتك ىاستلا تكا قادجوف ل ةاكش ندا

 الب طلغ وهو فّئصملا طخ دجو هذا بذهملا ظافلا ىف ىبغتصملا ءالضف ضعب

 عشرا اهراكلا يمص و تيدخلا تاباورزو ره اذك قيتارشإا وا( كلرصلا اح

 ويا بذهملا خسن ضعب ين عقر اذكو سابع نبا ةياو, نم اهريغو دوواد يفا

 هباتك يف يذادغبلا بيطخلا ركب وبا ظفاحلا لاق ملعا دللاو باوصلا لَك واولاب

 هتينك نم ةياحصلا ىف سيل يرصولا ديعس نب ينغلا دبع لاق ةئييملا ءاوسالا

 هب سيول قفيق ساو تيوحلا انه ه1 قحئاوس كضضو عليو ا

 ينلا نا بذهملا نم ةقباسملا باي ي هلوق ءدربغ سيق همسا نم ةياحصلا

 ديزي ديع نب ةناكر باوصلاو ًءاطخ وهو هلاق اذك ةناكر نب ديزي عواص مع

 ناكو متغلا موي مسا يلطملا يشيرقلا فانم دبع نب بلطملا نب مشاه ىبا

 2 طاطا 1ك
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 يم وبا ديعس نب ربع وهو نغلا اذه لشا دنع فورعم موهشم وشو اههبق

 هاور جحد اذه هثيدحو ةيامو ةرشع سه ةنس يفوت ةقث يبات ينزكلا يذلا

 نالخ ال هياوص طيض نم هتراذ يذلا وهو هظفلب امهيدجدع ىف لسمو يراخلا

 ثيدحلا بتك ينو مهبتك هل موهشم وهو غلا اذهي معلا لضا ىنبب هيق

 دعس نبربع يديمسملا ىبحجدصصلا نيب عجلا خسذ ضعبد مب عقو ايمو اهريغو

 ضعبا نم اماوائديجلا نم اما هيف كشاال ءاطخ كلذو ةبعس نم هايلا قذخب

 ماشه حدمب قدزرفلا لاقو بذهملا نم قالطلا ددع باب غي هلوق «خاسنلا

 ' للملا ديع نب ماشه لاخ ةربغملا نب ميهاربا نبا

 هيراقي وبدأ 33 م وبدأ 58 الا سافلا ّْث هلثم امو

 ماشه نب ميهاربا حدمب باوصلار طلغ وهر ماشه حدمب بذهملا يف عقر اذكه

 لكملا دبع نب ماشف 3 نال للملا دبع نب ماشه لاخ ةربغملا نب ميهاربا نبأ

 اذه ميهاريا نب ماشه نب ميهاربا تخا ميهاربا نب ماشه تنب ةشياع ي

 ءاهلاو ككملا دبع نب ماشه وهو كلدلا يلا ةعجار هما وبا هلوق يف ةاهلان حودللا

 ةربغملا نب ميفاربا نب ماشه بالاب دارملا, حودطا دع ةدباع هوبا هاوق

 ' ل1 ل2 انو زف غم الثو ثيرلا يفر طبوع لخلل واوا كلا ماوبا وهف

 لل 1 فوط نبا وعفا اهو ثق نلا» نمويسلال قاوم وتلا ةلولق بعال مدقم

 لكن بغهللا كتاب ةافاوسو انك لبد تدك هيجل مم باطلا بر رع وهج

 طخ نم ةعالا ضعب لقنو لضف 2 اهذللحو ددزبد هع ءايلا تاعتاب دبزب ىبا



 ( مهو )

 روهشملاو فيعض وهو ةعبهل نبا هعقر لاق ةيجاوب تسيل ةرجلا نأ هضر رباج

 ىيع ةعيهل نبا مسار ملعا هللاو ةاطرأ نب جاخلا وه اهنا هعفرب درغت يذلا نأ

 بذهملا نم مايصلا باتك ينو ءدهسا نايب مدقت دقو ماللا تغب ةعيهلو هللا

 ثذهلل ف: عقوااذك يلدا ثيرح, نب ىرسحلا!يورالا# لالهلا لعن ةداهشلا

 ثراخملا نبا باوصلاو ديبق. كش ال طلغ وهو كايا ةازلاهعيوااملا مضي كوره خا

 ٍة هلوق «ىبسحلا باب ة هنايب مدقت دقو كايربغ نم فلالابو احلا تفي

 اهجوز ةبد نم ةارملا ثرت لوقي هضم باطخلا ني رع ناك صاصقلا ءافيتشا باب

 ميش ةارما ثرو نا معلص هللا لوسر يلا بتك سيق قب كاكضلا هل لاق يح

 نب كاصضلا عضوملا اذه ٍ# بذهملا ٍ عقر اذك اهجوز ةيد نم يايضلا

 اونصلا: لعب :نهتصملا هركذإ دقوا نايغس لبا كاكيعلا ارضا ةظلح جه روجات

 خذ هركذ مدقت دقو.يضاقلا يلا يضاقلا باتك لصف د ةيضقالا باتك ٍة

 نم ةثالث ردب موي لتق مع ينلا نأ بذهملا. نم ربسلا باتكا ينو .ءذققيزق

 + عقو اذك طيعم يبا نب ةبقعو ثراحلا نب رضنلاو يدع نب معطم شيرق

 ةحوتغم ىبع مث ةمومضم طب ةمعط,ةياوضر طلعووا فرز ةفاعاإول معطم بذهملا

 نب معطم اماو يدع نبا وهر كه مث ميم مث ةنكاس تح“ نم ةانثم كاي مث

 نع دعس نب رع يور امل بذهملا نم ريزعتلا باي ينو «ردب موي لبق تاق يدع

 ةذأك روحا يبراشالا يسفذ 2 يَ تاق 8 هبباع تق لجر ئم ام لاق ىلع

 نب رع بذهملا خسن ة عقو اذكه هنسب مل معلص ينلا نال هقيدو تام ول

 ءاملا ةدابزي كيس نب رب ةباوصو اعبوج ىجوسالا ع فتيدصصتو ططغ وظو له

 اعاع اع اع1+



 ( معهم )

 لي هل مساي وض سيلو همسأ هذا مضوات ءارتاو ىنبعلا جاكي يل رعلا وه ناعمسلا

 ٠ الا للا افك دييبع :قياسلاب اذه. مساواافل عسي :عييعسلا» علالط يكرعلا

 ىبع همسا نا ينغلي عينم نبا لاق ةباصصلا ةفرعم هياتك ة ناهبصالا ينوم

 ةقركلا ةياقكا ف قاهبصالا, ميعت وبا .ككذو:دببع: همسا نق قاريظلا هفزواو

 ةولصلا تقو ة بذهملا 4 روكذملا هللا دبع «ديبع هوسأ نوف ةياصصلا

 باب نم يحذلا ةهارك لصف ينو ءاقستسالا لوا م روك خذملا وضو دوعسم ىبأ وف

 يفو دوجحسلا ةليسم ٍة مايصلا ينو هنم ةعبارلا ةريبكتلا ركذ ينو تبملا ةولص

 حاكنو حاكنلا لوا يفو رحفلا موي ةفلدزع حبصلا ةولصب ربكيتلاو جملا ةغص

 باطصا نم بلس يف حلا يف طيسولا غن روكذملا دعس < ةعجرلا رخاو ليللا
 فن

 همه.(

 ند 1

 يأ س ليك نسب هللا كددع نتو ىنيديعلا ة ريبكتلا باب 5 بذهولا د هدلوق

 -_- ن -ِ

 لس 03 2-2- 5862 و9

 نم ةدع م عقوام باوصلاو هيف كش ال مق قبس وا بتاكلا نم طلق وشهر

 فنصللا هركذ دقو مزح نب ورع نب تمد نب ركب نا نب هللا دبع نع خسفلا

 دقو باوصلا دع تايانملا بانك لوا قو ىنبدبعلا ةولص نم لوالا لصفلا 3

 ثيدح يف بذهملا نم جملا باتك لوا يف هلوق ءركب يا ةجرت ٍ مدقت



 ( مها )

 في ناديع ىنب ةعبيم لبقو نون مث فلا مث ةنكاس ةدحوم كب مث ةرؤسكم

 ةقرك ذرامك ويخلط صصص . ى نيمسم عاج تقم نم داش مدل ولا

 رق اذنه نبع نينيقلا روما دعما ((ومب ياطلغلاد يللا زن حر ضاعت تما

 تيعبب ااذاإ ناو ةدحوملاووسللاب .نادبع نيوةعبير ىدرصتلا ىلا رفعت اذ وب

 رصتخما نم تاداهشلا بانك لوا ِث# هلوق «ةانثملاو تفلاب هلاق يرصملا سنوي نبا

 يذادغيلا بيطخلا لاق تدخل يارعا نم اسرف عاتبا معلص ينلا نا بذهملاو

  هلو5 ءيراخا سيق نب كوس ليقو ثرحلا نب كوس يارعالا اذه مسا

 ذر ردعالا ناردللا قلوس اه ناعف طسا نمر لجن نلرقالا لكاس لذا وللا

 نم ميانغلاو ءيغلا مسق باتك لوا  هاوق «هضر زعام وه لجرلا اذه

 ةيلاعلا وبا وه لياقلا اذه مهسا ةّتسي سلا مسقي ءاذعلا ضعب لاقو طبسولا

 تح“ نم ةانثملا ءايلابو ءارلا رسكب جابرلا تدع' ئم ةانثملا ءابلاو ةلمملا نجبعلاي

 هاج اذكه يبانلا يرضيلا ميلا رسكب نارهم نب كارلا منقي عيفر همساو

 نب عيبرلا نع رسفملا يلعثلا قاحتا وبا مامالا كاكحو ةيلاعلا يا نع انباع

 عضو هضم باطلا نب رع نأ حبصلا لتق يف بذهملا ٍة هلوق ءاضيا سنا

 ءازجلاب ةعم نم هيلع مككخ 513 ه«تذخات رياط هيلع عقوف ةودنلا ياذ ب هدوث

 يفاشلا هنيب اذك ثراحلا نب عفانو هضر نافع نب ناقع هيلع مكد يذلا

 فولا ةولص يف اهلوق «بذهملا. حرش ب هتكفوا دقو اههتيارر ة ٍناهبجلاو

 فقحبو تاوخ هوبا دعم يلصملا معلص ينلا عم يَّذص نع تاوخ ني ملاص نع



 ( مهب )

 كباتو ةروكذلاو ددعلا ةليضف ربتعت دقو طيمولا نم جارخلا باتك' لوا ف هلوق

 ىنب هللا ىبع ربتعت اهناب لباقلاث ددعلا ةلبضف اما ءاجعلا ضعي دنع ةمصعلا

 00 را دلطلا دعي لولاقع [ييوبسا مزباو :كوهؤلاو لمح قنا ذاغمو نوبؤلا

 ةعببر لأتو ةيدلا نم مهصصح ىبقايلا نم ذخايو مهنم ادحاو لتقي مدلا يلو

 يكحو عيللا ٍدِع ةعزوم ةبدلا بحب لب مهنم ىحاو دع. صاصق ال دووادو

 هراتخب مهنم دحاو لتقي هذا كلام نع اهريغو نيمرحلا ماماو ىيسح يضاقلا

 خس يلاَرَعلا لاقو ميدقلا كي يعفاشلا لوق وهو اولاق نيقابلا دك ءينش الو لولا

 لو-ق وهو لاق ةعرقلا هيلع تجرخ نم لئقيف كلام دنع مهنيب عرقي طيسبلا

 يرصبلا نسحلا ربتعت اهناب لياقلا ةروكذلا ةليضف اماو ميدقلا م يفاشلا

 0 لالا هيفا عفتعتا:اولاخرا قتل هتحار اوي: تلدق: الجو .ةازملا: تلتقء اذا: لاقف

 فذلا اذاهؤا لجرلا اةثرول تيدا صن: اهلام نم هحار اهي: لتق لجرلا اهلتق

 نع ةذاش ةياوم انغيا و حاير يأ: نب ءاطغ نع ةياو, يرصبلا: نسحلا هبلا بهذ

 قبح يضاقلاو هكيشو' ظيسولا غ يلازغلا:اهار تقو امهضج بلاط: يلا نب يلع

 ا يللا ةاورلا فعن كيلا قيقازكلا راب اطفال, اهيلع ىيريطتتاوو منع

 ليش اكل را ديوطخالاب لتعر اهيسا ىخاوب لك نا انيمخيك ىنع عضصلا لي

 وهو دهاعملاب يمذلا لتقب ال لاقف ةفينح وبا وهف ةمصعلا نبات ةليضق مابتعاي

 نم الجر نا بذهملا نذل: ءاضقلا ةغص' باب ٍةن هلوقر ”ىيمرحلا مامال ٌلاتحا

 ىنب سيقلا د راو كلا اك( نفرب يع امو هنو ميما ةلحرو كوه غني



 ( مهو

 4 طيسولا ي هاوق «ةيواعم وه حاكذلا يف ةافللا ٍه بذهملا يف موكذملا رعاشلا

 2 05 ِس دع

 يومالا نيصالا نب دوواد وه يوارلا اذه يوارلا كش فسروا ةسجخ يف ايارعلا عيب

 بذهملا نم ةعاكبا ةولص باي ٍي هلوق «دوواد ةيجرت ب هناي فيس دقو يدملا

 اذه هعم ينصف ٌلجر ماقف دعم لصيف اذه دعي قدصتي نم مع ينلا لاقو

 حرش ذل هتعفرا دقو قهيبلا هركذ هضر فقيدصلا ركب وبا وه ماق يذلا

 نباركذف همسا يل فلتخا معلص هللا لوسررعش فلح يذلا لجرلا «بذهملا

 ةعيبر نب رق نب شار .ههسا ؛نا يللا ةوجرت يب باسنالا رصتخم د ريثالا

 يشمل نب هيلع يلا بوسنلا# لكلا و يشعر نيت نوعب لالا هلققم الار لمت نإ

 اذنه توبوا قطع هئابج ا نيس (هقو ا عردعلا ذل هبس سررجم ختمت و ب

 بذهملا يف هلوق هللا ديع نب رهم هنا اوعز لاق يراخلا خدع يفو رهشاو صصا

 لاجرلا اذه تلولز اذاي ةارقلا: ةتبهج نه. لجر- يور. ةارقلا 4 .ةوليصلا)ةفنعا

 ىحاو لك رظن ميركبو ةولصلا ةبذ كة ظفللا طارتشاي لياقلا هللا ديع همسأ
 1-7-5 م نا هس ند

 د يدرواملا هذع اقاكح يرببزلا هللا ديع وبا وه هيحاص جرف يلا نيجوؤلا ئم

 ميركتب رييخ موي يدان يذلا لجرلا «ةروعلا تس بايب رظنلا ةلدتنم ركذ

 نب سنا ةياور نم هدنسم يف يلصوملا يلعي وزا هاور ةدلط وبا وه ةيلهالا رجلا
 ا

 ف رصتخملا ل هرلذ تولخو ةيج هبلعو مرحا يذلا يارعالا «ءلاام



 ( م.م )

 ةتلعجول لياقلاو قرغشالا: يسوماوبأ لماعلااضارق هتلعج ول رع سلخ م لجر

 د دود لكلا عا وم قب غفار ثيدعأا < فوع نبا نيرلاا جبع اضارق

 عرتاب يذلا يراصتالا «ةمدتملا ءاظلا مضب عفار نب ريهظ وه ةرباخلا نع يهنلا

 00 البقر تلم ىلا نبا هنطاح وه لقيطاتا نيا لاق ةرحلا جارش قوبوزلا

 ىف تبث دقو 528 يطلب مدعو ب ةيطاسإ هند درة ياخ وسر نطاخ

 فلا لاس يذلا لجرلا ءايرحب ناك .لياقلا ئراضنالا اذه .نا يراضلا جم

 ءارلاو نبعلا تفي يكرعلا همسأ ..... يف ىوكذم رحجلا كامب ءوضولا نع معلص

 عيب باي يف رصتخملا ٍة هلوق ؟باسنالا ة ٍناعمسلا هلاق كاي مث فاك اهدعبو

 انازج ماعطلا نوغابتي اوناك مهنا رع نبا ىأ رع نع يدر ينوتسي نا لبق ماعطلا

 حدد هةيدحو رع ال رع نبا وه يوارلا هلاقتناب مهرماب نم مع يذلا تعدت

 ةيلوللا اظارتشأ قا زضتك نم: نادعملا ةؤكزا تابارحا يفا نول لوق * وهشام

 وتب مامالا لاق يفاشلا :نع' ينعب دنع لآ ذيأ هب .كثأ نم .نريسا ندعملا يف

 اخ مولا كرو هقحأ نا اويقيباشلا: صعب ركنج قيفولاب حرش قيل: يففاولا مشلقلا

 تدهش رصتخلا نم عاضرلا ٍة هلوق ءاهتيمست بحب ملق حم يفاشلا نع

 مآ ةارماو ثراخلا نب ةبقع لجرلا اذه اصكانت ةارمار الجر تعضرا اهنا ءادوس

 اياصولا باب يف طيسولاو بذهملا ين هل حشذا يذلا رعاشلا ؟باها يا تنب يبيح
0 

 تيضق هلوقب بطاخملاو ريرج وه رعاشلا اذه هتجاح تيضق دق لمارالا لك

 يال ابلوالا ةبلح ة هانبور اذك هتفالخ لاح ْه زيزعلا ديع نب رع وه
 و5

 ءةدلم ةياكحر ةليوط ةصق ير هضر زيزعلا دبع نب رع ةيجرت ٍج ميعن



 0 م

 ينلا مج يذلا ماجلا ءيراصتالا ةيزغ نب ورع بيغ لاقو يراصتالا ورع نبا

 الجر ترجا اهضر يناه ما لوق ءةبيط وبا وه بذهملا ةراجا لوا يف معلص

 ءاجو ةريمه نب نالذ حجدصصلا + ءاج بذهملا نمربسلا بانك ين روكذم

 يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلا لاقر ماشه نب ثراحلا راكب نبربيزلل باسنالا هس

 وه ةعيبم نا نب هللا ديع معلا لغا ضعب لاق ةعييم يا نب هللا دبع ةيجرت يف

 حبدع اه الك تلق ماهش نب ثراحلا دعمو هلتق يلع دارا قناه 1 راجكسا يذلا

 تزا ميلا وس ايا اتلاف اج 3 ىع .هقئانشاب كتم كراكو زو ا لله

 قاهاما: تراجارىاخلا 'ناكو لاق امبلفقيلا امهللخ بلعيد ىبكزسبا) نعل لوول

 يتب ىم اهالك ةريغملا نب ماشه نب ثراحلاو ةريغملا نب ةعبير نا نب هللا دبع

 د روكذم ةمريش نع كببل لوقي معلص ينلا هعمس يذلا لجرلا < موزخت

 ليق هنا شيطاب نبا ركذو يلملا مسا ظفحا ال بيطخلا لاق حلا باتك
 6 هدد 2-0

 ىيلع هللا تذ نا ترخن نا هللا لوسر اي لاق يذلا لجرلا «ةشبين همسا نا

 هوو 0.

<2 

 دللا !لونسر ىهر: يذلا يدوهيلا: .+ ىفقثتلا ديوس نب: ديشرلا اوه لاجزلا/اذيف

 ءهمدشلا وبا وه بذهملا نم ىنفرلا لوا م روكذم هدنع هعرذ معلص

 ٍة هركذ نايداح معلص هللا لوسرل ناك هضر دوعسم نبا ثيدح يف هلوق

 رسال فاشنلا ةيداح هما اههاكلاا نانماسب تروديمت نبك و كل ١

 قا نمارقلا :تودتت ءعلاجرلا»: ياخ ولهو: كلاض.: ني نشنا ولكل لكان ا )نأ

 لاقف الام اهناطعان رعل لماعي ارم اههضر باطخلا نب رع يبا هللا ديبعو هلا تبع
2 



 ( مه»ع )

 نم انز لصف م اهركذاس نبتدي نم تيب فصن وشهو مالكلا اذه لوقت يو اهل“

 يرشوجلاو يرفزالاو فطنملا حالصا يف تيكسلا نبا لاق اذكه تاغللا مسق

 وه لي يزيربتلا ءايركز وبا مامالا لاقو برعلا نم ةارمال رعشلا اذه نا مهربغو

 بذيوللا نمي زداتجلا لوا ينو :ءانز ]لصف هنابي :قايسو يرقنملا مصاع نيا سيقل

 دكا لا توعد تش ناءلاقف هافشلاب اهل وعجي نا: معي ينلا تلاس ةارما نا

 هللا لوسرل لاق يذلا لجرلا .«شيطاب ىبا هلاق !ذك رقز مآ يف ةارمالا هذه

 ا ردا دحر وزكذ منبر لاو اهنع تةدصتب نا اهعفنيفا تيقوق دمازنا ىلع

 000000 مشيدا ادعي ويغرو قبطان نبا لاذ بؤمملا) نع اناضولا

 ا” دا هيرو م كوهبلا انحرم لتقر يذلا لجرلا هدوعسم تن ةزغ

 ةيجرت يف هو دقو ةلسم نب دمع ليقو بلاط يأ نب ىلع وه لاغنالا باب

 معلص لاقف دوسا كلوي قارما تءاج هللا لوسر اي لاق يذلا لجرلا ءبحرم

 0ك دبا هاززإ ةفاتق نب حضمض لجرلا, اذه مسا معني لاق لبا: نبا ككره

 لك ىب نم نياك ءابخ يق دازو بيع هانسا/ لاقو ةغحفومداقساي) ناهبضالا

 لجرلا <داضلا فرح يف ربثالا نبا هركذو ءادوس ةدج ةارلل ناك هنا تريخات

 نب بعك ليقو يرصبلا ماصع همسا امضر داجحسلا ةداط نب دمحم لتق يذلا

 نبا اهاكح يسنعلا يروا ينأ نب حرش ليقو فيرط نب ذقنم يب نم لدم

 ةارما تدجو ينا هللا لوسر اي لاقف معلص ينلا يلا ءاج يذلا لجرلا «شيطاب

 ءانزلا دجرخاوا يي وكذب اهككنا مل يناربغ يف لك اهنم تبصان ناتسيلاب

 بعأ رسولا وبأ وه ةءرملا باصا يذلا لجرلا اذه ببطخلا لاق بذهملا نمد



 ( مه )
 و
 شبع رع

 + يراخلا دامس اذكو بعك نب ينا نب مرح فرصنملا اذه ةيمست دوواد

 يكح اذكر بسلا مضب ميلس همسا نأ يررف رخا الوق دازو ربيكلا دكرات

 ميتيلاو انا تفغص سنا ثيدح « مزاح همسأ ليقو يراخلا ربغ لوقلا اذه

 جا سقادمأ مياس ما نودحلاو :ةمق دهسا ةيعيلل ةذهز اطير جا ووظكلازونلارو

 ِة ًءاجو باوصلا وه اذهو اهتيمست هبغو يراخلا حبك ة:اذك اهبضر كلام

 هكرللم دكدح نع سنا نعاللا طوع ليا فره نبا هور نا لوك لاو

 يف فلتخائ روجعلاو ميتيلاو انا تقو ماقو معلص هللا لوسرل اماعط تعنص اهنا

 فقاحتا يلا ليقو سنا ةذج نوكتف سنا يلا ليقف دوعب نم يلا هتدج يف ربمضلا

 اتت ةق اما لعد امألاو لمنال اما فاسد هكا ىوكعم هانا سنا كنوز

 فلخ ءاسنلا ةولص باب ٍ .هركذ سنا ما ميلس مآ اهنا يراخلا ةياور نم

 زيسلا بانك“ لم يدتنلا وضع هوم“ باير عن نادك قالو

 لما ادماك السقا هويات رابجاب اوهه هوما 7 له

 ناكساو ةلمملا تغب لوالا ذوعمو ذوع اهو ءارغع انبآ اه نامالغلا ناذه ماصتالا

 3جنياءالغتلاف فوك ةزع دن يعيد زبلا هبط نباالادا ةيطحا راق طع رمازللا

 اهرثكا ربطلا ثاغب بذهملا نم رجلا باب د هل ىشذا يذلا رعاشلا «لاذلا

 هبغو يرهوجلا ركذ انك( يلضاعلا نملسلا سدر نبا ةلداوملا وفا /كيرف

 همسأ ليقو بيبح ىنبار يلكلا نبا نع اذه يكح كلام نب ةيراعم هوسا لهقو

 راماشبلا الاه ةطذهلا نم فذقلا ايان فانا نوع هقتادوم ياناس لح

 انيأ صقرت تذاك برعلا نم ةأرما رعاشلا اذه ليلا ٍي اذز تاربخلا يلا قراو
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 ( مه. )

 ال فراملا نوعاط كي ةرصبلا يلا اعجار ةكم فيرطب ةيامر نيثالثو نبتنثا ةنس

 يفاشلا يور امل بذهملا نم قالطلا باتك لوا ٍ هلوق ءانالخ كلذ كَ ملعا

 0000000 نامي هيناكلاا ذهب مشان تارا اقلط ةقشر مالا ايفاعم# قا حر

 بذهملا نم رطفلا ةاكز ٍة هلوق ءيبحب وبا هتبنك ةدحوملا ءايلا ناكساو

 مث هيف مهوو فيقدلا نابغس يور دوراد وبا لاق دقف دبعس يا ثيدح اماو

 تَعَشالا نب نامهلس دوواد وباو نئسلا بحاص دوواد ياب ذارملا ذنع عجر

 )دل نيااوهقر نابغسا امار يللا + 2س متهجرت هسا مدقت ىقو ناتساجشلا

 نايفس دارا لاقف اشحان اطلغ بذهملا ظاغلا ٍة ىبغتصملا ءالضفلا ضعب طلغ

 ديعس يا ثيدح غ ةلاعجلا باب ٍغخ اهلوق «هيف َكَش ال ةاطخ اذهو يروثلا

 00000 | تلج انج الوتا يلع كنلا باسما ىع انسانا نا كشر ور جشلا

 تثسبدحلا يوار ديعس وبا وه لجرلا اذهو هباككا نم لجر كاتترف يملا كبس

 ءمدقت امك كلام نب دعس يا مساو حصصلا غل جرخ هثيدحو

 0 اك دكت لمار وم عري اج ديخمنلا قد ةورظلا بدك لزب قاف

 راظقادلاو :اهبقوي ةيّلعت ني: مامض دهسا: ناب شيطايا نبا ركذ مالسالا نع لاسي

 ميراقي ناك ناو ظفللا اذه ربغي نيدبصصلا يف فورعم هثيدحو عامها

 ةءارقلا لاظا امل ةاعم: فلح ةولصلا» نم فرصنا الجر ناارخالا ثيدحلا 37

 لاقي كلام نب سنا لاخ ناحكم نب ءارلاي يعيا مارح لجرلا اذه بيطالا:لاق

 منغ نب رماع نب هلا نب مارح ىب مانيد نب دلاخ نب كلام نادم مسأو

 يا ننس ينو ةربغ تاعاهج هلاق ببطخلا هلا يذلا اذهر ماجّتلا نب يدع ىب
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 ( وو )

 دللا لوس, باصصأ ةرشعلا ىع يور. نيعباتلا ٍخ ىحا سيل شاردخا نباغِسوي

 ملو ةعستلا نع يور ناتسجحسلا دوواد وبا لاقو مزاح ينا نب سيق الا معلص

 عسب ةنشاليقؤا ىبنادعو ورا, ةنسا سيق تاما فرعا نب نمرلا اذايعا 31

 ايرلا باب د طيسولاو رصتخلا مي هلوق < ملعا هللاو هضر ككذربغ لهقو ىرناهتو

 نع رخا لجرو ماسب نب ملسم نع هدانساي ييفاشلا يور ام بابلا حتعمو

 داتسا اور مسا اهدحا نيهجو نم ماهبا هيف اذهف امهضر تماصلا نب ةدابع

 داقسا اما ةدابع نع راسي نب مسم عم يوارلا لجرلا مسا رثخالاو يقاشلا

 لاق عببرلا نع ىلثالاو ىنسلا ةفرعم هباتك يف ٍقهيبلا مامالا هاور دقق يعفاشلا

 نمحم نع ةهغ يلا نب بويا نع ينقثلا باهولا دبع انثدح يفاشلا انثدح

 اذهو هضر تماصلا ني ةدابع نعارجا لجرو راسي نيا مسمع نيربسا نيا

 ديع وهرخالا لجرلا حم يقهيبلا لاق قؤملا رصتخ:ة ييفاشلا رك 3 ادافسالا

 ٍقهيبلا لاق اميفع نيربس نب دمدم نع ةقلع نب ةلس هلاق هللا ديبع نب هللا

 تعشالا يفانم:ةغمس امنا اهسخت ةدابعأ نم هعقسي مل ماسلا لبا حسم انولا وعد

 تلق مسم باتك ة جرخ هجولا اذه نم ثيدحلاو لاق ةدايع نع ثعنتالا
1 

 انهم كاب مث ةروسكم ميم مت ةدوتغم قوق نم غانم كان هه يأ نب رشا

1 

 يردصب ليلح يبات لوهشم ماما ىيسلا خافي نابتكسلا بويا وهو تدع" نم

0 
 ةيبامو ىبتالثو يدحا ةذس تام ركب وبأ بويأ ةينكو ناسك ةويبأ وع وبأ ةودأو

 و بوت قوت قبولا هباتك احر ريلاا كابع يا زع اوباا لاو :قيرغكللا زوق اذ



 ( الوم )

 ناد اة وناواعر وباع جيرج نبا ثيدحب سانلا معا ناكو ءافعض موق

 لاق ءاجرالا اول هيف ناكو ةقث وه لينح نب دجا لاقو هب جاع ال يزارلا

 ءاجرالا هيلع ركنا ام ةماع يدع نبا لاقو يوقلاب وه سبل يزارلا متاح وبا

 دواد وبا هل يورو هب حت ربغ هربغب انررقم حصصلا ٍة جاجلا نب سم هل ير

 روكذم اسارف اهزثكا ربطلا ثاغي ىشنا يذلا رعاشلا ءيءاسنلاو يذمزتلار

 نيفربشلا ايانبابإلل ادلوقا ةسادرما نب ساادبعلا همس بذل قمرجلا بابي

 لنا ناظيعلا زد لياقلا»ا ذه ليف" ىبكفا لتقو خواوه تيلغالجر الان: كخجمللا

 0 دكر اناطخلا بارق دلتا لا5 اعذلا لجولا بي يدا هذا ليقو يمدا ةروص يف

 ناذالا باب يف هركذ ربجمآ ضقنل كلذ نا لاقف اندوبع وا انيلاوم لاق مكونذوم

 يف هب ًاحرصم هانيور ككذك مزاح يا نب سيق لجرلا اذه مسا بذهملا نم

 ناحل لل(لياونع اذاه شيقو: حرا يليببلا نكي | يا“ ماسماللن يبكلا نشلللا باتك

 يسجالا ثتراحلا دبع نب نوع ليقو ثراحلا نب نوع دبع مزاح يتا مساو

 وهو هللا ديع ايا ينكي قو سيقو نيتحوتفملا ميجلابو ةدحوملا ءايلاي يلججلا

 داضلاو ءاحلاب نومرضكلا نم سيقو ياك هوباو مهضم ىبعباتلا لضفا نم

 الو اولساو هللا لوس ةويحو ةيلهاجلا اوكرذا نيذلا مهو ءارلا قو نيتمجتملا

 امرضخم نوكي اهنا فراعملا ءباتك يف ةيبْتَق نبا لاقو ةعاهج هلات اذكه مهل ةيعك

 مرضخ" هذاك هبغ لاق معلص هللا لوسر دعب الا مسي ملف ًاريثك مالسالا كردا اذا

 ءاجو ةيلفاجلا كردا اذه سيقو ةباحصلا اون يذأ ىنوذلا هبارظن نع عطق يأ

 نب نجرلا دبع ظفاحلا لاق فيرطلا يف وهو معلص يتلا ضيقف مع ينلا عيابيا



 ( الوا/ )

 رع اوقفثاو لاق ثيداحالا ةرثكك روع هنا لاوقالا ءذه رهظا يدحاولا نسحلا

 تسنلا نم هقدشا م تايرصا ى_ دوه هلفكسلا نكرر اوت كلا

 ىنبالا اذه مسا ةعمز ةديلو نبا ة ةعمز نب ديع عزان ادعس نال بذهملا نم

 ةارما هماو نجرلا دبع همسا لاق ٌفحلا دبع. ماكحالا يفق ةعمز نب نجرلا دبع

 الجر نأ بذهملا نم ددعلا باي رخا ة هلوق: «ةنيدملاب بقع هلو لاق ةينامب

 ب, نسوا ني. ممع وهو دضر  ياصصلا ىرادلا مّيغوه لجزلا اذه سللالكو هب

 نم عبس ةنس مسا ءايلا حيدشتو فاقلا متقو ءارلا مضو ةيقر ابا يكي ةجراخ

 ناقع لثق دعب سدقولا تيدب ماقاث ماشلا يلا لقتذا مث ةنبدملاب ناكو ةرجحهلا

 هذهو مسم جبد ة ةجرخلا ةساسجلا ةصق معلص هللا لوسم نع ير ضر

 ةريره وباو سنار سابع ىبا ةباحصلا نم تاعاهج هنع يور هل ةفيرش ةيقتم

 ناك معلص ينلا رم بذهملا نم ةدرلا باي رخا 2 هلوق :ءلغا هللاوأ مهنقر

 دولا وفصل :نادينل مع ينلا رحت يذلا رحاسلا اذه

 ةيطقللا تناك امئاو تححم منا لاق ئاطلسلا هاعجلا ل فظع قاض ىذبلا لسا نإ

 وه ةاطعر جرج نب ىلملا ديع وه بذهملا نم.ةعلا ةولص هس هركذ اربكذت

 تلق لاق جرج نبا نع ديلا دبع انريخا مالا يف هضر يفاشلا لاق حاير ينا نبا

 مع ينلا نع كغلبا خمموي ةيطخلا ٍة هيد نوعدي سانلا يرا يذلا ام ءاطعل

 اذهراريك فت ديطملا تناك اما كدحا انتا دانا ملص ضنا يلا

 يكملا داو, ييا نب زيزعلا ديع نبا وه يفاشلا خش اذه ديجلا ديعو هصذ
 دن 0 دد



 ( وب )
 و0 2 تا <

 باب ة هل دقنا: يذلا رعاشلا . ركب وبا هل لاقيق هريد يذلا ديسلا انماو
 و3 - (-

 <« يودعلا سيق نب مهرع همسأ و ينعت ال عودملا نأ بذهملا + ةقباسملا

 39 ١ حده ضوفلا لها: تاربم باي قلل يذاهللا قي :هلا دشنا :ئذلا:رعاشلا

 <باقلالا خذ هيسن نايب مُقت دقو قدرئرفلا وه ةلالك نع ال دا ةانق مترو

 ينلا يلا ةرازق يب نم لجر ءاج بذهملا يف بسنلا نم في ام باي يف هاوق

 001١ 1 مضمضا لولا اذنه مسا ليق ادوشا كلوي: تءاج قارما ىا:لاقق مع

 0| ترالا نراإ كل هلوق + ةيكاس ميم اهزنيب ىبتحو تم نيمعم نيكاغب

 دنع هللا يضر بلطملا دبع نب ةزهج تنب دعم ترا معلص ينلا نأ يور بذهملا

 بلاط يتا نب ىلع وه اهب جيوزتلا هنم بلطو هبطخو كاذ دك هدارا يذلا اهتعو

 'ا11 اهيكسا هضرع نان تايدلاكاتك لوا فنا بذاهللا قا هلو < ضو

 لاو تنا مهضعب لاقف ةأرملا نينح يف مهنع يضرو مس هيلع هللا يّلص يلا

 ارا اايماوط وافق افلم غم كيلا ليل هوس

 لوسو اي لاقف اماهح رقع هنا بذهملا نم ةيهلا باب لوا ٍة ةركذ يذلا لجرلا

 «مكحلا نب ورع ليقو بعل نب ديز همسا لجرلا اذه تيدحلا 5 انا هللا

 هوعدلج مكتف الجر هتارما عم جو الجر نا ول هللا لوسم اب لاق يذلا لجرلا

 ٠ داك لذق ةدابع نيادعس وه ليف: بحمل نمزرزاعللا غن وخذ ةيدشا

 اهدحا لاوقا ةثالث لع انعالتو الجر هتارما عم دجو يذلا مي اوفلتخاو يدع

 وبا مامالا لاف ٍنالجكلا رعوع ثلاثلار يدع نب مصاع ناثلاو ةيمآ نب لاله هذا



 ( الوم )

 3 ةسفنب يرخشبو عوجب نأ يضاقلل

 بن اهب اهل نا ع

 ىنيديعلا ب كت هدج ىع هيبا نع مز> نب رع نس دمك نب ركب وبدأ

 يتايدلاو تايافملا ىنو

 د 0

 - نعسسم ود ء--0-3:60-

 ناور-م نس لالف لوقو ىلا ةرم نب سس , لاله ةويبأ فيشاو تن عور# جوز

 نو 20

 -02ءنعم 202312

 0ن -ِ 03 - 3

 لاهلي هتائو دعي تعضوف عادولا زد ة اهنع يفوت هضم اهردب ناو ةكم

 ييرماع ىقيرق اذه دعسو اهنايد قيس دقو اهددع ٍة فلتخا

 - ند د نمص و ين -

 هدا ماعم + روكذم كلام تتم ةعدرقلا جوز

 عيدض يالا ايلا تن: ةارما: نا ايذؤملاو انوفا ظفمتلاو ردلعلاةةلآزا نأ ايزل

 يف ةارملا هذه كسم نم ةصرف يذخ لاقق ضيحلا مد نم لسغلا نع هلاست

 نيب ههنا دنب اذتكداسلا ةليدخ ةيدسح» كالا عانت انوا

 قا ةياوزل كنءاجو ةميبملا ءامسالا اةباتكب فين ئذا ىغبلا "ركب وان كيتشن ةلأق اذاكر

 رو ليقو فاكلاو ةمجعملا نبشلا تفي لك تنب ةامسا اهتيمست مسم حبت

 زيبدتلا باي ينو هعيب نوع ام باي يف هلوق + علاطملا بحاص ةاكح فاكلا ناك
 2 ططططآل



 ( ا«ومع )

 رورجي تنبو تذب يلا فاضم وهو نونم ربغ رورجم نطب لوقو ركب يا مالك لاح

 يراصتالا ةريره يا نب ديز ني ةجراخ تنب ةبيبح اهمسا ةجراخ تنبو ةفاضالاب

 ىدنع دللا يضر ركب يا تامارك نم ةصقلا هذهر

 دللا ىبع دج نع ميغ نب دايع نع بذهملا نم ءاقستسالا ةولص لوا كة هلوق
5 - 

 يو دةيجرت 2 فيس نؤملا ياحصلا مصاع نب ددز نيا

 ند ند

 مصاع نب كبز نب هللأ ددع وف بذهملا ىم ءافستسالا لوأ 2 مهم نس دامع مع

 م

 ج ءاوسألا عوذ نم هدهجرت ا هنايب مدقت

 ه0 و نبض هم ن ل

 دينه وه تاقدصلا مسق لوا م بذهملا + رىىكذم ةبعش نب ةربغملا يوم

 هيج بذهملا تيدح 2 ىويمم يقهيبلا أو 5 اذك يفقثلا

: 3 1 3 . 
 مهنم مهديدحمورع حيبأ نع نالف ه2 سماخن عونلا

 جبذهملا نم ينعي هنم ةوكزلا يف ةبواعم نب ميكح ىب زهب
 تنل دق و50 قد بن د

 در نب بعل ةخكط هك ءوضولا ةقص 3 0 نع هيبا ىنع فرصم ىب ةدكط

 ورع نب ركع ليقو ربلا تبع نبا لاقو وهلا هلاق اذكه بعك ىب ورع لبقو
 0- د ق3( ت0

 جب بذهملا 3 1 ركت 77 نع ةيذأ نع ببعش نب ديد

 مص ان مث ني دو -

 ئيديعلا ةولص يف بذههلا يف هول ىع هيبأ نع هللا ديع نب ربثك

 - نم د2

 هركب لصف + ةيضقالا ة بذهملا 5-5 نع هيبأ ى + يكآاهلا دوسالا وبدأ



 ( ا/ورس )
 0 00 أ( 5 و

 نسم يخيلا لها لانق باب + روكذم هنع هللا يضر يلع لتاق مجأم نبا

 ائبباا حج لا بوسنمر يللا طاهلار ب تماسأ ورعتلا نش
 52- - د ان

 للملا تدع وه فلسو عيب نع يهنلا باب ٍذ رصتخملا + رمكذم ماشه نبأ

 رعشلاو ةببرعلا ٍة رصم ةمالع ناكو يزاغلاو وحنلا بحاص يرصملا ماشه ىبا

 © يقاشلا دع ىنينثملا م يعفاشلا ةيجرت م هانركذ دقو يزاغملاو

 6 ت5 ونو يَ دس

 طعم يا ىنب ةدقع ثفِب موثلك مأ تءاشخ بذهملا نم ةغزدهلا تايد هاوق

 افيا دكيلولا رخالاو ةراع اهدحا .ناوخالا ناذه اهئايلطي اهاوخا ءاجج ةلسم

 ياضيبأ دبغ اهركذو معلص ينلا ةربس ٍه ماشه ىبا اهركذ كذك ةبقع

 22227 2ع

 لاق تيد_صلا ركب ايا نا ةدهلا باي يف بذهملا ين ركذ مهضوم ةشياع اوخا

 ياوخا ناذه تلاق كاتخاو كاوخا اه امئاو ثراولل موبلا لاملا امهضر ةشياعل
2 

 امنا مالكلا اذه ينعم ةيراج اهنظا يناف ةجراخ تنو نطب وذ لاق يانخا نف

 ركي يا انيا دمعو نجرلا دبع امهف اهاوخا امان كاقخاو كاوخاو ينا ينثرم

 ّ ودو َََ 505

 ٍة الج تناك يلا ي موثلك ماو ركب يا اتنبا موثلك ماو كمسان اهاتخا امأو

 يفو ةدحاو تخا يل امثا ينعت ياتخا نم ةشياع تلاقف ركب ينا مالك تقو

 ثني نطي يف يذلا لجلا ينعي ةجراخ تنب نطي وذ يف لاقذ يرخالا نيف ةامسا

 الماح تناكو ركي ينا ةجوز يف ةخراخ تنبو انبآ ال اقنم للا نظا قات ةجراخ
 طططط 11



 ( اورن )

 1 ا واطلاق نب يالا ما ااانجب هؤفنا, يذلانبو» :كاقكظلا ارو وشملاو

 دلو ءاهلا رسكو ماللا تغب ةعيهلو ماهوالا نم ريخالا عونلا ٍة اًنيبم هللا

 يل ةراسرا ىيعتالشو ا حيرا ةنتس تامر ةزجلولا ىيغشتلو, عتملل ةدس ةعبهل نبا

 ةداقبسلالا لسة قلة فاراساا# ىلا هيعلاشت ةلئام انما
5 
 محلا نياديز نب ورع نب يطبق نب عبرم ىنب هللا دبع وه“ ياصصلا عبرم نبا

 نم اهدعي امو ةدنقلاو ا ىدهش قراخحلا يراصنالا ثراحلا ىب ب ةجراخ ىبا

 ناكو ديبع يأ رسج مود ىندجرلا دبع ةوخار وه دهشتساو هعم دفاشملا

 ى نابباك .ةزارمز كيز اههبوبال ناوخا امملو يعا اققانم عبرم اوبا

 لك سو كاذإا :فادلوملاز عضورلا »وس زاك انيافلا وم .|وابكرتملا» للا

 ىيلجلا ثرا يف ةيصعلا ثاربم فو ةساجفلا

 تاباور هلو زبجولا حرش يف نكت حر يعفاشلا ةذمالت انباككا نم صالقم نبأ

 ريقعملا نا ببعلا شرا ةفرعم ةلمسم نو ايرلا باب ين اهنم يفاشلا نع ةبيرغ

 نم نبتوقلا لقا ربتعملا نا بذهملا ينو هصن نم روهشملاو ضبقلا موي هةوق

 عببملا يار اذا دنا يعفاشلا نع ًابيرغ ًالوق لقن هذا اهنمو عيبلاو ضيقلا يموي

 قاتلا دنا# اك ةنعيب رتصإلال. نضرالاو ياذلان بغت ال اهمولف هنغ باغ م

 7 وقول طفلا قابيل قدساا ىف ييوجلا اوككذ وت واللا او ةطوحخر

 صالاقنم نب تونيا نب نآزع: نب وسوعلا نبع ضالقتم نبا مسا نأ ديدج

 ييفاشلا نع تاياوم هل نا ركذو تاقبطلا ين فاحتا وبا خشلا هركذ اذكو

 ا ا



 ( الون )

 ركب يالال معلص ينلا دعب نذوي مل الالب ناث دبعب معلص ينلا دع مسي

 ى ملعأ سار هتفالخ ٍة ركب ينال نذا هنا لبقو اهريغل الورهل الو

 يةءارقلل راجهتسالا ف ةضررلا ف ةعبسلا ءارقلا دحا ريثك ىبا

 لظملا عقل طنعا ظيسرلا نم ةراجالاو بابكو نش واك يذلا | ةروبحتل

 ين هلوقو ركب 57 :ةينكو يفارلا هركذ مصالا ىنوحرلا ديع همسأ ةراجالا

 دلو ءانمجالا ى امو دع داعم! اواسيك نزلو ناشي ةلايه ول

 ال الاق .امهناث نيمرحلا ماماو ينالقابلا نبا لوقل فقاوم اذهو اهفالخ هجرخب

 يفالخلاو عاهجالا ٍ مصالاب كتعي

 2 ند رمم ون

 جللا كددع دعا ىضاقلا دع ةوشرلا مدرع" 3 بذههلا + رمكذم ةييتللا نبا

 - ٍِِع

 بوسنم ةدحوم ءاب اهدعبو قوف نم ةانثملا ءاتلا ناكساو ماللا مضي ةيبتللاو

 ا عر ب اعل نونا عاكف ةزمللا تغب 500 ناش كلا كفرا

 نيححشسي هس كاشعلا فاكتر عزمبلاب ةزيقالا ضايع ال د ١

 الجرم لهتسا معلص ينلا نا لاق بذهملا بحاص نا مث هتمدق ام باوصلاو

 8 وفو ذك يند نم بذهملا يف عقو اذك ةييتللا نبا لاقي 597 يد م

 لدي يازلاب دزالا هيف لاقيو ىنبسلا ناكساو ةزميلا جتافب ةسسالا الجر باوصلاو

 ييلاعت هللا ءامش نا ماهوالا عون ي هفبصصت نايب اضيا امش ىنيسلا

 ىب ةعيهل نب هللا دبع همسا جحلا باتك لوا يف بذهملا + هركذ ةعبهل نبا

 ثيدالا لها دنع فيعض وهو رصم يضاف نجرلا ديع وبا يرصملا قفاغلا ةيقع

 ين د نم - نو



 ) ٠وا (

 ترافل لمكا ويسا

 فيصل ا[ فاط ذهل نمواطؤلا صقاون: كابا ب قلل مكشلا كب ىبا

 ةوهبلا جرف سما نا يفاشلا نع يرارلا يرصملا كعب د مكملا ديع نب هللا

 ةلسل هذه يوار نا هقيلعت + دماح وبا خشلا هةركذ اذكه ءوضولا ضقني

 دنيا هنا موتي المل اذه تركذ انار مكملا ديع نب هللا ديع وه يكفاشلا نع

 يفاشلا نع ير, اهالكو ٍيفاشلا بحاص مكهحلا ديع نب هللا ديع نب دود

 011 ةفلكير اشير رابالاق دا اهيلعت نلكوت هلاناحتمي قع ةلتشملا هذه لكك

 ي يفاشلا يلا ريثك

 ك1 ىدزنافلا لايلا لوا: ةكوضصتخلا اذن ياصصلا ةغابرا نب ةلقعا نيا

 نفالطلا فيلعت باب لياوا يف ةضورلا يف روكذم رخاتملا يلينملا ليقع ىبا

 دلل حببعو هللا يع اه رصتخمل نم ضارقلا لوا يف ناروكذملا باطخلا نب رع انبا

 ةلمهملا ىرسلا تفر فاقلا 4 وهم بدهملا تاوروعجا ف وكده ياعسل

 1 لكارقلا عايش كجم هللا حيا اب, كرا يوملا» يقبل نبع: نجا ةماشأ اوي طيتلق
 ند

 ب وعم نجلا يع ل1 ااا سطل ناعم الا 5, ةريوغ:اّباو

 ذلالب نأ هنع بذهملا بحاص ةياكح. ثيدحلا ريثك ةقث ناكو ةئيدملاب ةيامو
 ٍِط

 ناك ةولصلا يلا اهيل داق للا دذع ىعب اميضوم ركو ركب يأ دع ديصيف 5



 ( «مو )
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 وفه يدقاولا لاق ةدحوملا ءاملابو ةلميملا ىبعلا مضو ىبهتنلا جغب وه بذهملاو

 تا 2 2

 لاقو ييللا بوعد سس سوأ نس دادش وف ل عس فا لاقو ييللا بوعش سس دوسالا

 مادؤسالا ني دادشاليقو ,بوعشا بام فورعملا | يتبللا.ةؤسالا نيرذاحاشا اهزبغ

 كليدع ىنب سم نب ليد وف تاوملا ءاهدأ قا بذهملا ول روكذم بانهنتت عربا

 د دبيد اةيوم اذكشه رغعج نب دجا ىنب دود نب دحاولا دمع ىنب دمك نب ةمشلا

 نب .دلاخا ءاقبلا_ينا"انكشبدبحاص» قح ءايقامس اندنكا نجلا ضل ةكيهم 2

 هي لاجرلا ءامسا ةفرعم مهمامأو هرصع ظفاح يسليباخلا فسوب

 ظفاملا هركذ دقو فاص هدقلو هللا ددع ةيييأ لاجدلا 3 لاقب يذلا دايص نبا

 ةقث اذه ةراعو دايص نب هللا دبع نب ةراع هنبا ةهجرت ىف يسدقملا ئنغلا دبع

 بويا يأ ثيدح ةيدكالا باتك يف اطوملا ين كلام هنع يوم هقيثوت دع اوقفتاو

 لاق يسدقلل لاكالا نم مهي ةبحتالا يف تيبلا لها نع نكت ةاشلا يراصنالا

 دوهيلا ىكعد مهي لحد هذا لدقو ثديص فرح م بدرغلا ةباهن د ربثالا ىبا

 موب دقق لبقو زتكالا ٍة ةنيدملاب تامو لاق ةناهك هدنع ناكو فاص همساو

 4 الايقاف تالذ ةدس دجدزب ئمز قا ةرحلا تناكو دوب ملف ةرحلا

 سدر ان نيده ه2 5

 ملاص ياك وهو هللا دبع نب هللا دبعاوض لولس' نب ىا نب هللا ةىبعا نبأ



 ( «ى60
 -5د5 دا نمص و

 م( .نمص 5

 قربسلا ع «ماجح وا ل رصتخملا اود ياحصصلا يمرض ا 1

 دب

 ىجعسا ني فانم دمع نب هللا دع نب بلاغ همسا ليقو يوعلا ديع هوسأ بذهملا

 '00000 فلك وبإ هاكي اذكر بلاعب قينويك نيوتك :نبوبال نبا

 هلتق لبق ةلمهملا ءاطلاو ةمجعملا ءاحلا تغب لطخو لطخ ىب هللا دبع قاحتا

 ناتنيكافل :تناكو جترلا مثا| لسا ناك هنأ .هلتق قبس بيسلاو ثيزخا ىبإ هيعس

 هن نوحسملا ءادحهب ناينغت

 ها تيلفملا لذا قضوصتمملا دعا كاذب معلا نبا
 ساء( َن مم و (ن

 ىهذججرت 3 20 دقو وقر وه كردشملا حاكذ ين رصتخملا يف يول طم يذيدلا نبأ

 يرصتخما حاكن يف ىوكذم مع ينلل ةبيبح 5 خورتاعذللا (نصاعلاا نياحيعس 7

 01 ندلللا دقن بشاهلاو راصوتخملا ىياسلا باثك ذبح نازوك خس ةيعساانبا

 ةعاهج اكح دقو باوصلا وه اذه تح'' نم ةانمم تاي اهدعبو ىبةلميملا 5

 ءاهلا لدي نوفلاي لاقي هناو ةمجعملا نيشلاب لاقي هذا بذهملا ظافلا ٍ فص ىم

 ا” 1 اكياكز كاتركد اهب نعنإبا عن لها / بت فط قر الز [تفيصتمم هلك

 اماو ادسان اًظيض ةطويضملا هقفلا بتك ضعب نم ملعا هللاو هذخا اما لياقلا

 ىن-بسلا ر سكو ةزمملا جتفي ديسا رخالاو ةيلعت اهدحا مساث ناذبالا ناذه

 «ذاهف ءايربغب نيسلاو ةزمللا تغب حسا لبقو نيسلا تفر ةزمملا مهد لبقو

 ةباصصلا ةفرعم باتك ٍة اذه تةقح دقو ىغلا اذه لها اهركذ لاوقا ةثالث



 ( نإ )

 نبل نم عضترملا لاق هذا اهنمو قراسلا عطق ٍغ باصنلا ربقعي مل هنا اهنمو

 تييدانعالاوبنافولافا فجعلا هيلع يدالا (كاؤضضناولا ريع واما عفا كلا

 ىةضورلا ٍ هيهذم تركذ دقو ةدجدصلا

 ى جارحلا لوا يس وضتتالا اهلا اقيدلل# للا

 نيتلعلا ةيدحاوااربولاو يجهفلابو كاهل زمر ركون ويروللا 5 وكف

 يشيرقلا ةمومضم يلوالا راك مبدع جرج ىب زيزعلا ديع نب ككملا ديع وهو

 عمس ىبعباتلا يعبات نم وهو دلاخ وبا لاقيو ديلولا وبا ىكملا مهالوم يومألا

 قيضو رغ با ' لوم اعفانر: ةكبلم ايل ياو ؟ةهاجمو حاب قالب كلك ا رراط

 يراصنالا هنع يدر مهربغو ىبعباتلا نم فيالخو يرهز !او يراصتالا ديعس ىبا

 ناطعلا ىيصو ةيلع نبا تبتلاو ةنبيعانباو: يروغلارب ياروتلا] كفا اكو ود

 بتال تّدص نمد نبت قبر دج واد: ل وصعج ل: يافلان 01
 شارل نبأ ئانجلا لها ديس: عاسر يف لبافطع لاقون ورع اقار لللاز كواجساولا

 لجو ع هللا يشدعافتا تلاع نكصي' رج نيا'ثياراذا كفك قاورلا)لالقاؤ قر

 نم تكا ةبفانش زك دو ةبلعةرثلا "و: كلشاو كلش يلقن لكل[ لوكا

 قوطا عنش .لنيقو. نيرتحألا لزق هما ةيانمر: قانكعا قفل عوق 1

 عا ساو ةياملا ارواب دقو ىوتساساازتمو ا عفيعتزلالا كمت نيفيا 10

 فانقلا قاف بانتلا لوا ىف فيساكلاةععلا ةلسلسا وو انتياوزايكويش طاكرب

 ا ساجع ىلا نع اطعم نع يرش لبا وع نحول ولاه خب سنو ها ةكرررمالا
053 - 
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 بنا

 هضر مامالا يفاشلا تنب نبا وهر ايهذمو ايسن يفاشلا يلطملا فانم دبع

 هقينكو يفاشلا مامالا تنب فقيرا هما مهربغو انياككأ بتك م فرعي اذكه

 لويد وبأ هددبنك ا ةدعلا باك ىم سماخلا لصفلا 3 بذهللا ا تقادا وبا

 ربثك نالتخا انباكا بتك ٍذ عقيو ققحبف نجرلا دبع وبا خسنلا ضعب يفو

 كدديع وبا :ةبنك نأ بذهلما بند 3 عقب ام زخكاو هنوبنكو ةموييأ ع م

 وبدأ ةةبنك ن١ بهل خوش قع هيدانك ع يوطملا صقح وبا لاقو ىنورلا

 ]رالا فورعللا جدضلاو هتيتك 4 :فئاخ دمع نبادجا ههساو نجلا دبع

 دوراجلا يبا ىبأ ديلولا يقأو ةييأ نع يوم ه1ةدنكو 2كديهيمذ 33 كل هزة ةؤد ام ظفحاف

 تركذ دقو هنم لجا يعفاشلا مامالا دعب عفاش لآ يف نكي مل لهق ًالضان ًاليلج

 ادا كبف نتا زةوعناو تلق ادبملا هنلو توتال ءاهقفلا كاقيط تاتك فيي هلاح

 دقفاو نقر جحلا + نكر ةفلدزملاب تيبملا نا هلوق اهتم ةبيرغ لياسع اذه
5 5-5 

 عوجرلاو ةورملا يلا اغصلا نم باهذلا نا هلوق اهنمو انباككا نم ةىزخ نبا هيلع

 هب 2-0 عادم 3 دو

 ىبأ صفح وبأ هقفاو دقو ناترم اههنا بهذا ل نورعملاو ةدحاو رم يبدع

0-3 0 

 هلوق اهنمو ةضورلا ٍة اهلك مككرا دقو هربغو يرضخلا اذه ٍة هقفار دقو اموي

 بذهملا ب هركذ دقو اهلك ترسكنا ًارهش اهنم رسكنا اذا روهشلاب ةدتعملا نا



 ( م١6 )
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 قالط ةصق يف اهتيدح يف سيق تذب ةمطاغل لاقف ارك دامس معلص هللا لوسر

 مث ةدوتأخم فاك مث همكم نوذ مث دونم ةطمجم نوتي غةكنع نس هللا ددع

 لاءدليوش تبا ةيجدش .لاع ىبا“لهور مرعب زطاغأ لبا ها مقا ةللغلا دف

 وجاه +مصالا نب ةدياز تنب ةمطان ةيجدخ ما نال دنعو اهنع هللا يضر نيغموملا

 ربك نب بعصم دعبو معلص هللا لوسر مدقم لبق ةنيدملا يلا موتكم مآ نبا

 ةبسداقلا كذ دبشو ةنيدملا دك هتاوزغ د ةرم ةرشع ثالث مع ينلا هفلختساو

 دب بلشت نبارك و |ءوتهشملا واهااخمأ ةتموم.ادوللا: وغض اهوا عينا هنيلاتكل

 هركذ يذلا يعالا وضو اهب تاف ةنيدملا يلا عجرم مث ةيسداقلا دهش هذا فراعملا

 -نءسصو مندا 02 22د دم د هد

 مو. شنم هتليضقو ي ٍمِءالا عافك 2 ىلودو سمع حلوو 3 ةهيانك 3 يلاعتو هذادكس هللأ

 ديشتساو لاق ريبزلاو بعصم ةلاقو ورع هموسأ نا دعب نورثل الا ريثالا ىبا لاق هضم

 ع ع ف ف د 0 رذق اماو لا دنع :فاالاد دتاووق عيسارم رمق توما مايا ارك كرضحتتلا

 ناذالا باب نرركت هريبغ غلب ام هغلبب مق ىبقرم هذادككسا سنا نع ةدانق

 يطيسولاو تخهملاو رصتخلا) قم

 لذاع هنا: اينمأ نبأ "معزي .اهضر'قانفا مآ تلاد“ يذلجملا»«كلزدايسإ اجييلا علموا

 قاييربال امافتا ناكر هي هع نوير اهوا زج اهنا 7 8

 نس شانحللا نب ليد نس هللا ثديع سس ليبك سس دوا وف يفاشلا ك تن دب نبأ
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 ( ا«ممع )

 ىرصتخملا فن نكت يفاشلا شا كيد يا نبا

 يدمد وه بذؤهملاو رصتخملا رىركت 5 ىبأ

 ةيةيباغلا ىعلا عرفت تذايملا شي ةكبلم (يلرونا

 0000 نعوذ فرلاو السلا ثاباوزؤضتملا روك نم مج ىلا ىبا

 ٠' 00 ت دمفنملا متنم ع زصتخملا اذ ىكذم يناشلا خشب نيص يا نبا

 05 ميفاربا همسآر عدنع كأو

 ملل يعتد هلق ماسلا اح بدها ع لاثأ ىبا

 000 دوش ةةياسيملا اهلي قب تذوبلا 2 روك ة ملا, ياصصلا عزدألا نبا

 لا هول د ناوك ذل ني ةلسا عردالا مسا, تالخملا ىيعلابو كولا قو لادلا ناكتساو

 © لاكالا نم هماغ لقني نجحت عردالا يا مسأو ميعذ وباو ةدنم

 | 0 ةدمسإ) طبشولاو بذهملا نم تفقولا يف روك جلم كوغللا :مانمالا قاوعألا با

 ةغللا بدذهذ 0 3ك يرشزالا روصخم وبدأ مامالا لاق هللأ ثدع وبأ هةمخأ دايز ىبأ
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 ظفحو اقرودص ا!دهاز اعرو اىلاص الجر لصالا قوك يقارعالا نبا هللا ديع وبا ناك

 مدع يور مهماياو برعلا باساو ةةرعم 83 تناكو هرجع هءظفح مل م ببرغلا ىم

 ياه ملل تا هرجع لاق باعد ماطعلا وباو ريرضلا كليعمس وداد 5 تفككسسلا نا

 سن 2 2 333 2 ثنا 2 هذ 3

 د 2 و ند و -- ن

 كتاغ سس يول سس ردماسع 3 طبعم 50 ددع ىنبرخكك 320 ةداور نب مرش ىربأ

 سد و

 نذوم مونكم ما ىياب فوردلا ىشبدرقلا دياز نب هللأ ثددع لاقدو يرماعلا ىشبركلا



 ( ا«مرس )

 اونما/ يذلا انا يالا (قوتوالا -حوقباسلا» 1 عيلصم اد عاججالاو رابسلال) كارلا

 ناهليق ام مدهي ةرجحهلا ثيدحو ارجاهم هتيي نم جرخج نمو اووجاشو

 نوييلملا ةلب عطرا ذأ وكف بلغتو دار ولا اهزعلا هكرانست, ل يروق الح

 يف كملاير ءاهلا ناكساو ةدحوملا ءابلا تفي ءارهب ةيزجلا ٍغ رصتخملا ؤ مهركذو

 2 ساهقلا ربغ دع ناعنصك نارهب اهيلا ةيسنلاو ةعاضق نم ةفورعم ةليبق
 23د تا

 يرصتخلا ىم ربسلا باتك م ةثافن ونب

 0 د

 ىفناخم ديع يبا سوت دمع وذبو لقوذ ونب
 . نب تداد 0-25 د5 91

 ىاهمق ا.رركت بلطملا وخدو مها وخب مءءاسهلا ترجح

 8 < عه ود هد ند 5 9 0- 3

 سربسلا كة ترركت نزاوغ دو صاصقلا نع وفعلا لوا ٍج ليذش

 3 ده د-ن2

 عبارلا عونلا
 نالقف وخاو نالقف نبأ هبق لبق ام

  نومضم ريغ ىهرلا.باب لوا ةرصتخلا ذ روكذم ةسيئا يا نيا

 روكذم ىنجرلا ديع وه دحأ موي هلتق نع يهن يذلا قيدصلا ركب ينا نبا

 يةاغبلا لاتق رخا  رصتخملا يف

 نعد

 تي نورلا ديع نب دوك هما رصتخلا ذة مىكت ببدوذ يا نسا

 يي ةددهلا ل رصتخلا + رىمكذم هنع هللا ىضم يادصصلا ةعيدر ينأ نبا



 2 دبل 9

 ن2 3

 يول نب رماع وفي مظو رشهاوظلا شدرقد يوا سس بعح

 ف 2603

 افي وأو بصتلاو ةظبيرق يلا نافيوسنم ةخذيدلا دوعب ىم ناتليمق ريضخلاو ةظدرق

26-7 

 تاكراآد كد < 2 0 5

 رخأ عضوم كك يارعالا نبا لاقو يرهزالا لاق بورحلا ة نييبلك ءادشا اوذاكو

 الكس مكدلا بحاص لاقو يرفزالا مالك اذه ذءاض5 ثدمعس هدو رهعلا ةءاضقلا

 ئرهقلا نموه ليقو لاق قرفتلا عضقتلاو عاضقنالا, همأ عم هعاضقنال ةعاضق
 سل 3( ل

 يريسلا لوا ة رصتلا دوهيلا ىئم ةابدق عاقنبق وُذِد

 ىبذهملا ة رركت ةنانك كفاللا فرد
 3 - ن

 ياددحسم كرشملا لوذد يف علا دقع رخا ُْق بذهم ا ْق ةقورعم ةلدمق ةىذل
 2 260 د

 3 4 22د ندو وهند ىو هو 3 :

 تنل د سَ

 يينؤملا لفعغم َُس هللا ىدع ةيجرت 3 قاعوسلا نم لقد مما يلا اودسذ ةقورعم ةايمق

 و نا و2

 ندم د

 :, بذهملاو رصتخملا دك فلطممملا وُهِد

 - ندي مم د اس د رم

 لدللا تاو وذ ىم :تكردبالهلا تفلح تبدح 2 مهردكذ رك ةكمالملا

 2 - 330-/ سه - - نص د

 لعاج «دثكمالمو هَ يح 20 نئم * هتكمالمو هللا ئما لك ب نورتخد 3 راهفلاو

 2س هدد 5 عا د6

 قارخب ةخكدالملا دوهش باو ىئم يراخجلا ئم زدالا ةكاجأ يلوا الدسم ةكدالملا

 ترهاظت دقو اهربغو 377 م رجاش ئم مش بهما دب مهرأ ذ وهف قورجاهملا



 ( ددلا
 ن-ِ 5 -5

 5 مهس وخكدو مع وثب كلذكو بذهملا ى م ةولصلا ذ اص قد مهاس وكب

52200 

 يمه نم م نطي ماهقلا ةوكز هع بذههلا قد ةبابش 1 «<ىنبشلا فرد

-_ 5 
 ا ا ذل 1ع

 ي نودباصلا <داصلا فرح

 اسم حرش د ريرغلا بحاص لاقو روهشألا ذلع ةزمملاب 2 يط < ءاطلا ككقوبخ

 ن0 2 نب كجز نس ددأ نب 2 يط وشو خم الو خم بقانهلا بانك لوا 3

 3م تدادامح ند د

 ف يصق يأ م راحلا ديع 1711 يزعلا ديع وغد «<ىبعلا فرح

 61 2 ب - 3

 و بعك ,نيايدع وني

 8-2 خب د.

 مضي يق رصتخملا نم تاوهلا ءامدا باي لوأ د :ةروكذم ةلبمق ةمذع وني

 يداف مو هدبطع هللا يلص هللا لوس تأ بذههلا نمربسلا بانك ع هدلوق

 نمد م -

 ىةفورعم ةليبق فاقلا حتفو ىبعلا مضب وه ليقع يب نم نياجو

 راصنالا نم ةفررعم ةليبق ةعجلا ةولص ين بذهملا د مهركذ فوع نيورعونب

 كر نونكسي اوذاكو سوالا نب د لكلام نب نوع نب ورع يلا نويسني مهضو

 ئريؤهملا ةدرررلا قع اقطع عيتلا مق

 يي بذهملاو رصنخملا مفركذ ركت ةعيسلا 2اهقغلا « ءافلا فرح

 اكيرص هعقر رباج نع مسم غ ةيالا_شيرق فاليال شيرق «فاقلا فرح

 ةتانك, ينطصأ هللا نا ةلياو, تيدح طم ز رشلاو زبخلا-ف لقهزقلا عبق اللا



 ( ايم. )

 ودا نأ شافخ ينب يلا هضم ركب وبا بنك بذهملا نم ىاهلا ةوكز لوا م هلوق

 ود اهب 6-ِ 7 0ن- م

 فنص نم ضعب هطيضو ةمجكم نبش مث فلا مث ةددشم كان مث ةمومضم ةمجكم

 ىبشيف ةبابش اماو امهبق ءافلا فيفخت“ عم اهمضو ءاحلا رسكب بذهملا ظافلا يف

 وهو لاكالا د الوكام نبا هركذ اذكو ةققحلا خسنلا كه دوجوملا باوصلا وه

 دعت بذهملا ظافلا ٍة ىغنصملا ضعي هطيضو ىفلا اذه د تافنصملا لمكا
 يي

 تح“ نم ةاذشم ءاب مث ةدودقم ةلوبم بسد ةدادس ٍناثلاو اذه اهدا نكجببجو

 هج ةقورعم ةابمق ءاهلا ناكساو ءافلا حافمذ

 دو : 3 8 5 3: --ن2

 ييناعمسلاو فراعملا نم مهلاوحا لقنت هنع هلا يضر ىلع دع
 كركحا

 ياصنالا نئم مه ةقفداسملا بايد لد د بذههلا 0 فيوز وُدِد «يازلا كف

 1 : ىلإ ءددد 6 32-25

 ية بذهملا ئم عاضرلا اها اةرشز وخيو دع وكب +« ةرماسلا «ىنبسألا فرد>

 يي دن هم د

 نم بلسلا لصف ٍة اهركذ ىاصنالا نم ةفورعم ةليبق ماللا رسكي ةلس وني

 ماللا تغب يطس مهيلا ةيسنلاو ةعالا ذفص باب يو بذهملا نم ربسلا باتك

 دقو نبتدعملا نم نوققدطذلاو ةغللا لها هلاف يذلا فورعملا حجادصصلا وه اذه

 ن ىنتدخا نم نورتكالا ا نوربثتك اهرسك



 ( مالو )

 ةفورعم ةليبق يف ةغينح يب نم الجر قرطتسا بذهملا نم نامضلا باب يف هلوق

 نب طساف نب لباو نب ركب ىنب يلع نب بعص نب مج نب ةغبنح يلا بسني

 ةزميلا تفي يصفخا نبا ةدحوم ءاب مث ةذكاس نون مت ةروسكم ءهب بنه

 ةنكاس نبع مث ةمومضم لادب يعد نب ةلمملا داصلا فو ءاغلا ناكسار

 ةعيبيم نب دسأ نب ةليدج نبا ةددشم كب مث ةروسكم مبم مث نيتلمرم

 ياوقرغت مث مالسالا ليارا ٍة ةماهلاب ةليبقلا «ذه بلاغ ناكو

 رصتخملا يف اهركذ نبعلا تفو ةثلثملا ناكساو ءاحلا تفب معْتخ ءءاخلا فرح

 يناذمملا متغلا وبا لاق ةقورعم ةليبق و حاكنلا لوا ينو هيق بذهملا ينو حلا يف

 اهلرزنل لكذب تيمس ةليبقلا هذه نا ليق ليج معتخ قاقتشالا باتك يف

 ىخاو لك لخدي خا يو ةيقحلا نم كاذب اومس ليقو لاق ديلغ اهدقاعتو هانا

 يمدلاب خطلتلا ةعقحلا ليقو لاق !دقاعتي مث هتقان ركتم يف هعبصا نبلجرلا نم

 مضب يو بذهملا نمريسلا باتك د اهركذ ءاج ةفورعملا ةليبقلل مسا ةعازخ

 ناك اذا هباككا نع نالف عزخ لاقي ثيللا لاق يرضزالا لاق يازلا فيفخ"و ءاخلا

 اوزان اهل (مهكال اهتسألا اذوب عارم تيمسو نان مهل نيش عر ا ل

 ىلا «خورحلألا ياسو اوماناف مهتما اوعرتخ#“ كلما ىلا"او فلانا الرام قلل هلت

 نع اوعزذعا مهنال ةعازخ كلذب اوهس انأ يلكلا نبا لاق تبكسلا ىبا لاقو مامقلا

 وهو ةعيبر نب ورع وذب مهو لاق كم رهظ اولزنق برام نم اولبقا ني> مهموق

 هيلع هللا يلض ميهاربا نيد ربغو رياكجلا رك نم لوا وهو فتات لبا ند
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 2 يبول )

 اهوحر ليابقلا ىف لصف
 و - نعنع 1 1

 0202-2 -ونمه - 209552325 95 يده

 يلاعت لاقو ةدالأ راصنالاو نيرجاهملا نم نولوالا نوقباسلاو يلاعت للا لات نارقلا

 لن ثنمض م سم - 02 نةمدء. مصل نب نت مص اعل ال تثني مص ملأ ل

 ةرسعلا ةعاس 2 وعلا يذلا يلصنالا و نيرجاهملا ِد يذلا دلع هللا باث ل

 2 نع 6 مود لتق ن ىم نركب 2 يزاغملا بانك 2 يراخإلا حدك قو يالا

 لاق راصنالا نم ةوقلا موب زعا ءادهش زنكا برعلا ءايحا نم اعنا ععتراشا لاق
 ع و

 .هءا | وص
 رمد مودو نوعيس ددحا مود مهنم لثق هذا ةضو كلام نس سنا انقدحي ندانن5

 نومست متنكا راصنالا مسا تيارا هنع هللا يضر كلام نب سنال تلق لاق
 00 هس نع

 ىاوذهملا| نق ةنوهلا رحا ةبوكواوتب . هءانيلا كفرح

 قنيبذخذهملا ئم ةيصعلا ث تاربم كي : اهالك < ينط وُخِدو مع 5 < ءانلا فرح

 اد 202- ن د 3 2 1 ع هن (2
 كيلا امقرص ذاو تاغللا مسق نم لقني نملا يو مج ونب  ءميجحلا فرح

 1 5و - عنونمسص ل و -( ال ب نم هع

 تو ةفيهج 2 ىةروسلا رخا يلا جوأ لق نارقلا نوعقسد ى جلا ن نما, ارقد



 ( اماما )

 هغيفذصت م هذع هتياككخ لافقلا ءيدع + هقيقم يناروغلا نات يدوعسملا ةلالج

 رزرثكيو يدوعسملا لاق يبق لوقي ناييلا بحاص نأ اهخمو هتلالج مظع ذع_ لماد

 نا هديسو هدننجاو هقرعات نشداف 2 اذهو ةذايالا بحاص هد دبربو اذه نم

 يلا م-ج_-ضعي اههسذفذ اهةدسنت ٌّق يايدلا دعمل اوفلتظذاو ىوهيلا + تعقو ةئنابالا

 يرمطلا هللا ديع وبا وهو ةايالا حراش هركذ اذكه ناروغلا يلا مهضعبو يدوعسالا

 ىف هذع طمسولا هاكح ام يدوعسملا فرط نمو ةدعلا ةيطخ يف ا بدحاص

 د ضيملا دع فلح نم ةليسم

 4 اا نمنع

 يةينلا باب ةرصتخملا + ةفيلدلا يدهملا

 د سئ

 نو

 ةعبانلا مهذم ىدحاو لك لاقي ةعاوج ءارعشلا ينو هذع هللا يضو ياحصلا يدعم لا

 0 دو

 كل شاغ نيرهملا نم 5 نالخ ةهدسن قو يليهل ايا يكي ةدعج نس ةعيبر س

 هن سد 2 2

 نيرشعو ىبتيام شاع ةيبتق نبا لاق البوط ارفد مالسإلا وانا مث ةيلهاجلا

 رعشلا لاق هذال ةغيانلا هل لبق اهنأ ربلا دمع نبا لاق ناهيصاي تاو ةئس

 دل ليقف هلاقف لعب دب مذ مث اكذديب ىنبتالث وح هكر مت ةيلضاملا منك

 ةذجحلاو ءزجلاو ثعبلا تايثاو ديحوتلا نم بورض ةيلهاجلا ع هرعش ينو ةغيافلا

 ياهلك اهنم زيانجلا ة ىشاجتلا

11111" 



 ( نيب )

 ءوضولا ضقني ام باب يف نيمرحلا ماما لاق ةساجتلاب ةولصلا باي رخا يف عماججلا

 ضرق تيك هوضولا ضقان ثدحت هنبع يف مونلا نأ: يلا يزملا بهذو ةباهفلا نم

 ًالوق كلذ جرخو لقعلا دع ةيلغلا تاهجب هقملاو نكمملا دعاقلا يف هيهذم درطو

 الوقف فقاعللا يعااقاو ثهذقا بحاض وهفأ يارا قؤملا درفت اذاو لاق يعقاشلل

 ٍخ يئفارلا لاقو ةلاكن ال بهذملاب فخلم وهو هريغ جرخ“ نم الوأ هجرديف

 لاق هنا: نيصرحلا ماما نع فلع اهفو ليكولا علخ ةلمسم هَ علخلا باب

 ىمدتو فسوي ياك ال يفاشلا لاوقا فلاخع هناث اجيرخ“ ٍنزللل ماهتسا لك يرا

 يامييداص لوصا نافلاذ اهينان

 نامبالا باتك يف طيسولا ٍغ ككذو ةضورلا ٍي هركذ مركت انبادكا نم يدوعسملا

 يدوعسملا دوعسم نب مدن نب دج نب دوعسم نب ككملا ددع نب دمك وش

 نعس وبا لاق يزورملا لافقلا باككا ىحا ورم لها نم يزورملا هلا تيعوبا مامالا

 ةدسلا سك اعرو |دها# املاع ةنوتتتم الضاث اماما ذه: يذوعشلا ناك ناعمسلا

 ةنس يوت لافقلا هذاتسا نم ليلقلا ثيدحلا عمسو هيف ىنسحاف ٍنزملا رصتخم حرش

 ناروعلا مساقلا]دازاطالا_يكطو ياغماشلا' مالكا ذهواورط ةياجيزاو ىيوشعو فين

 لوقي دبعلا ةولص يلصملا نا اذه يدوعسملا نع ةدهلا هياتك يف ةذابالا بحاص

 كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كئاحجس كياوزلا تارييكتلا نم ىبترببكت لك ىبب

 ندب د تالا مطور قلاع ككل !ااقهو كربع هللا الو كوانق لج كحج  لافتر

 دهةدغوا دقو لاذ ربغ لمقو ربكا هللاو هللا الا هلا الو هلل دجلاو هللا ناحجس باعكعالا

 ع

 اهفمو ةخامسولا :يف اعد اهغم دكياوق لقنلا اذه يو بذهملا حرشو ةضورلا 3



 ( ديون )

 - (ن <

 ياميباكتاو ىلجل ينا نس ىنورلا لدع ىنب لدومعكو لح

 35 - 02 2 ِع

 ردت لهجس "نب يلع سس لويد نسحلا وبا وفن يسدجرساهلا مدبهلا فرح

2022-2 

 يدرواهلا

 نس ١ 2س د(

 نو

 بحاص ديبكا بيدالا رعاشلا وكلا ينعجلا هللا دعدع نب نسا نب نيسدلا ىيا

 باداآلا دع_ [لاهشم ةيبخ ءامشا هكحو رعتلا عبادي ىم هلو فورعملا ناويدلا

 آ

 سرع

 قاعمسلا لاق ةياقالتو نبسيو عبرا خذس تام هذاودد حرمت د ءالضفلا زئءالا يةعاو

 نمربثك هعيتو ةرامسلا ةيداب ٍة ةوبنلا يدا هذال ينتملا هل ليق اهنا باسنالا يف
 00 00 ءدزءو 5

 5 د ام ند 0 -

 عقلا بلاطق هئلطأو داعدأ اهو دهديكت بذكو بات ةذاد هيلع دهشا مث ًالبوط

 لاق هنأل ينتملا هل لبق انا ليقو ةرصعإ لها قانو داجاث: هلاقو
 د 5 ود ءايش تكا ذا ع2 :

 دو ماصك بير دللا اهكرادت ةمااد اذا

5 0 

 ني

 سه افلا هن ةيناهنلا نئم برقعلاي فيرطلاب لتقف ذادغد يلا داعو مختل سوراغي

 ي ةياغالتو نبسوو عبرا كف هعب ناضمو

 5 5 5 2 د2

 اباهك نزملا فنص ءامسالا ٍة مدقت يبح ىب ليعامسا ميهاربأ وبا وش يتؤملا

 هع 2

 هبانك يف ىجندنيلا ىلع وبا هركذ يفاشلا بهذم يلع ال هبهذم ذك ادرغم



 ( امام )

 يلاعت هللا هجحرإ ئفاشلا لاغقلا ركباوبا خلا

 10/اةعلم العب يكرر روق عابارعم يلحق عنو“ "+ نوقف

 [اب ار بش زوما نكي ملا لاوا+ ءاننذتم ااه زف ضحقت

 هيلا متيلللا اا امل مرو صر يقلا/ اة عقؤللاا انما

 ا نك ىلا ندب اودباقنالفلا ل ارك يملزار وتل ءنلفاكلا تفرح

 ه«سلد تايثاب مهرهشاو هضر يفاشلا مامالا بحاص يذادعدلا يسوبأ ركلا

 روثوبا تلاقلاو ٍنارفعزلا ٍناثلاو ميدقلا هيهذم ةاور دا وهو هيهذمل ميظفحاو

 لف عيلرلا ا قاغيولاو ايوملا فس ةديدملا لاوقالا اةاوروأ ليث لب دهسا  عبازلاو

 دارا ل نيقؤاوو ةلطوسوأ ظيوملاو يدارملاناولتشا نبا عيورلاو ايؤيجلا ناهلط

 لكم ناكو ةعورفو هقفلا لوصا م ةريثا فيناصت هلو يلع وبا هقيخأو * ىلعألا

 فقل هقفلا منع ذخاو هريغو ليدعتلاو حرجلا ة اضيا فنصو ثيدحلاب انراع

 ا ديلان باكل نعاوسلاو ادلع فايثلا فال شيفازكلال اللا هيسانو ينصح

 ا ار وحلا عننا بطنفا اهنايبناا راك ادنالا/ برغم ”لسرافا ظفلا واغأو

 هي باوصلاب مشا وهو ىتيامو ىعيرأو نام ةذس ليقو ىعبرأو
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 ى تايا ميلعت اهقدصا اذا قادصلا 3 خضورلا + ر.,كذم يءاسألا

 ته 0

 ىوعلا رسأو ىنيسلا حذو فاك مضي وف بذيهملا نم ةقداسالا يف روك ذم ي رىسأآ |

 يباولا مناعسجك نف:تراخحلا لبا لادلابو :ةيجعملا ليغلا# دماغ ءملا نيتلجملا

 2 0 ل



 ( دمع

 يولحلا هبا دبع وبا مامالا لاقو شاشلاي نوت ريغ لاق ةياغالثو ىبتالثو تس

 يناعمسلا دعس ويا لاقو هرصع ءاؤع نم هتيقل نم معا يثاشلا لافقلا انش ناك

 ةعفادم الب هرصع ماما شاشلا لها نم يعفاششلا هيقفلا يناشلا لاغقلا باسنالا يف

 كفنتاصت دل نزغلاوزترشلا ىدوكخ لاس شمس علي اللا ا

 نب دمع ركب ايا عمس ىوغتلاو ماشلاو رناجلاو قارعلاو ناسارخ يلا لحرو ةروهشم

 هنع ير مهربغر يوغبلا مساقلا اياو جارسلا سايعلا اياو ةيزخ نب فقحتا

 مريغو يطسلا نوحرلا دبع وباو ةدنم نبا هللا ديع وباو هللا ديع وبا مكاحلا

 قيتسو سيب ةذس ذجلا يذإق (شاغلاب !تامور ىبتامو , ىيعستو ئدحا ةليس لو

 وجب لاق هنا ةضورلا د هنع هتلقن ام يثاشلا لافقلا بيارغ نمو دج ةباغالثو

 ةقيقعلا ترخا نا اولاق باكعالا نأ هيبارغ نمو ضرملا مذعي نيتولصلا ىبب عيبا

 هسفذ نع ةقبقعلا ربك وهو دولوملا ريغ فح ٍة اههكد طقس غلب يح

 دعب هسفن نع فع معلص ينلا نا يوربو اهلعفي نا يفاشلا لافقلا نسخساو

 لاق هويرغتساو لاذ لعفي ال هنا يطبوبلا ٍة يقاشلا صن نع اولقنو ةوبنلا

 فبس امل افلاخت سيلو لاق ريمك نع فعي الو يطيوبلا # هصن تيارو فنصملا

 هييارغ نمر معا هللاو هسفن نع هقع ينذ ٍغ سيلو دهريغ هنع قعي ال هانعم نان

 هذال ضارقإالاو !رارقا نوكي .لاتإ كيلا نم :تجرشو:اذك كك ,تبهو قاع ولكنا

 يف باكعالا هفلاخو هذم غورفملا حقعلا دعي ضايقالاب رعشي ام هسفن يلا بسذ

 ةدززم اهقو ةيولإو عم. ىورخحلا تيرماول يو ىئايكالان دش درسا

 اندشنا ةدانق ىبا رصن وبا اندشنا لاق ٍقهيبلل نامالا بعش ة ةزاجالاب



 ( تمس )

 اتسم يف حاكنلا باقك م بذهملا نم ىداو عضوم ْْ روك ذم يغاشلا لاقل

 عضوملا اذه ربغ يف خلل ةحركذ هل سيل ةفيا نباد دنيا تنب ىلا جاوزت

 اش نا هركذاس اك يزورملا لافقلا طيسولا ىف يذلا اهناو طيسولا كي ذل ركذ الو

 رفاسملا ةولص رخا غي اهتم ةربثك عضاوم هب ةضورلا يف يثاشلا ركذو يلاعت هللا

 فرعدو مارقالا باثك نم ٍناَّملا باجلا رخاو ةقيقعلا باي ينو ضرملاب علا ماوج يف

 ىنيسح يضاقلل قيلعتلاو ةياهنلاو طيسولا يف يذلاو رببكلا يناشلا لافقلاب اذه

 ١ انا شارخلا بَبَك/ىَما اهوحنو رحنلاو ةدعلاو بيذهتلاو' ةهتلاو ةتايالاو

 لوصالاو ثيدحلاو ربسفتلا بتك يف ,ركت يئاشلا نا مث ربغصلا يزورملا لاغقلا

 نالاغقلا كرتشاو نييناسارحلا نم نيرخاتلل دقفلا بتك يف دجوبو لدجلاو مالكلاو

 !«يناظم نم اتول ذات نازيقيا نكت :يفاشلا ,لافقلا ركب وبا امن جحاو لك اا

 | يدلل يناشلاو تورم لبعصلاو, قا ربمللاز ةيسنلا] مسالاب اضيا نازوقيو

 مهظعاو ىبنلا ءارو اب هرصع ماما ناكو جيرس نبا دع هقفت ليعامسا نب ىلع نبا

 00 د دبع رخال تاسارخ عمم تحلل هبط ع وجو وصقل

 5 كليب امتلزقاو | يدتغايتأو) قييظلا ريرجا نب هك تارعلابو ةقاوقاو ةعرع

 لجا نم تافتصم هلو اهريغو ةفوكلابو هنارقاو مهجلا ابا ماشلابو ةيورع ابا

 ف اناقك ل تدار فاشل ةلايبردحرشو )هلا تنضم الذ لهو :تاغتصملا

 ة قانا ويا خبشلا لاذ ةعيرشلا نساح ة اليلج اياتكو ةوبنلا ليالد يف

 هلو هقفلا لوصا ٍة باتك هلو اهلثم ددال سيلا ةريثك تاغنصم هل هتاقيط



 ( هنانإلا )

 ىف هلبلع ينثاو اهيلع اعيرفتو اهل احرشو ةئايالل اههت هنوكل ةجتلا هباتك يلوتملا

 ن0

 ربع لجرلاو ناذالا باب ُْق لاقو هبذ لوكقلا ىدحدو هطلغبو ةذايالا بدحاص هدارق

 لع ةءانلا 3 ه«طارفا ىنبمرهلا مامأ دع ةاجعلا ركناو ثد دركنب ام هلق فودوم

 ناساركج انياععا ضعب لاق ردلا بحاص لاق تبحو ه«طارقا َُ ةوطالغو ٍناروغلا

 تي ناروغلا هدارف

 داما حاكذ يف بذهملا يف ةفيلخلا زيا «فاقلا فرح

 3-3 ون

 اندم ءاب هدو نودجزب دقو لد وم اه دعي ءانلا جحتفو ناقلا عي بذهللا نم

 مولع َْق لضافلا يوكللا بتاآلا يروخيدلا دو سب مام سس هلاأ دمع لديك وبا

 اهد دع تيسو اهتتس هذ تيار 2 ةربتك تاغذنصم هلو ذادعد نكس ةريثك

 و

 تك 1 اهقيام ىلا هيك ند مولعلا عاوذا كيم 0 ىيتس زرع ديزت اهنظا

 فراعملاو بتاكلا بداو ثيدملا غفلت. ثيدحلا بيرغو نارقلا لكشمو نارقلا

 لديكو هدوشأم قا 2 غدت ىبا يور باسذالا 2ع ناعمسلا لاق ى امدخالا نودعو

 ىبنيامو ىبعمسو ثس ةذس بجو 7 قدح ةاخ تامو اهربغو يدابؤلا داجز با

 هس < سا

 8 ىرعح نس ةلمر -<- غدت سل حوس ةغللا بدذ#جد ةبانك محل َّق ي :"ضزالا

 93 مهعءعءعاآل



 ( اهنا )

 تنإ 202

 نع ند

 فدصي دق هذال هتطيض اهناو ينثم هذال نونلا رسكو يلرالا ءايلا افي ىبيقارعلا

 راتخو اهيف افلتخا فلا لياسملا هيف ركذف يفاشلا هغنص باتك اذهو

 "0 كل وه ناتللا!ذاهو انثلاث رانكو امهغعضي ةراتو كاذ ةراتو اذه ةراث

 ك ندم

 ا باذالا وظو رصتخملا ىم ةاغملا لاذ باعك 5 د ىكذم يسذعلا

 | 0 رفا هظاشلا نما واقلانلو أنو, ةضؤرلا اون وك دما قراقلا .ءافلا كلفرب

 3 يودجلا ليلق دياوغلا هبانكو خ)هيابلا 2 انش وو بذهملا بداص

2-0 

 هد دايز نس يبيح ءايركز وبا وف مامالا يوحكلا يوغللا ها 3 ارغلا

 يق - ن- نع

 ايو م لوا وس سارق ايإ يكي فورعم لا يعباتلا يوهشملا رعاشلا يرصردلا يوبهلا

 يذطيل هذدأو حبر يأ نب ىباو رغصالا ناورم مع يور خيراتلا ُْق يراخلا لاق ا
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 كدع مساقلا وبا مامالا وهو ةذايالا بحاص وه طبسولا  هركذ وكت ينا |موذلا

 نون:فلألا:هعيواواولا ناكسار اغلا مضي ناروف نب تهحا نب دمعت نب نجنرلا

 باسنالا هباتك ين ٍناعمسلا دعس وبا ظفاحلا مامالا هلاق اذكه هدج يلا بوسنم

 قيتسو يحل ةنس ناضمر ره يفوت ثيحم ا يورو هقفلا ف كغيناصت ةلو. لاق

 اذهو يزورملا ينعي لاغقلا ركب يبا ةذمالت نامعا ئم وهو لاقو 7 ةيايكيماو

 يهمسو ةقتلا بحاص يلوتملا دعس ينا مامالا خجش وهو ةئابالا بحاص وه يناروغلا



 ١ دبع (

 ٍغ عقو دقو تلق معا هللاو يدايعلا مصاع وبا خشلا هركذ يذلا وشو

 لب طلغ !ذهو مساقلا وبا بيرقتلا بحاص لاق نضرلا باتك مَ طيسولا خلن

  2-7ند

 هاكحام ة مهنم ادحارا ملف اهريغو لياسملا نويعو عماوجلا عيج بانكو بيرقتلا

 قونكإا هيبانك م لوالا فرصنلا يف وظو ةايأو هللا انهر ببدرقتلا بدحاص نم فئوا

 ل  21 25) 0اغرمج ىفضزلا رو لفع ىقوةرسالا كعضنلا | ةسروتل» ضع يقال كافل

 ديال ظاغلا: ةياكج نعاانرصع: ىف اهضعب ياهذر ءاهرتكتااوا دل كقللا عاجلا ىن

 وهو هيف هيطخب ام ضعي ٍة حر ٍنزملا ةديطخم“ لعب يرتجب الدل اهتقرعم نم

 ٍقهيبلا ركذ مث انباككا تاجيرخ“ نمربثك نع هب صلخخيلو يرب هنم

 هعالطا زثكاو هقيخح" ىشاو همالك لزجا ام هنع هللا ىضرف هركذ امل دهاوش

 قانفسح ءانث بيرقتلا بحاص دع ةياهنلا نم عضاوم ٍة نبمرحلا ماما يثار

 نْماَعْلاا لب اذهل سايغلا ا ويا وه. ةضورلاو طيسولا هب نكت :نضريتملا ليفام

 هج هنامب فقيسو

  2ه-نمص و

 ن ةضورلا 2 يعبد كبد يراحلا بدحاص

 َ ع  نمص و 5 0

 بحاص ١ هنادي ت”اديدس يريبزلا هللا ددع وبا وف ىبتلقلا ةخامسم 3 طيسولا 33 يناكك 3

 يب ل يي - و ان

 باب ٍة هاسنلا ةرشع باتك مي ةضورلا ؤذ كلام نب بعك يحاص ركذ

 ىو عيبرلا نب ةرارمو ةبما نب لاله اه قاقشلا
 و5 5 -

 ه6 ع عءآك



 ( اتسم )

 ي ةغللا لها نم ٍنارفعزلا يضاقلا ناك لاق يضاقلا يذورورملا
 م 00

 ين دمدخ باي د تايم ملسم نس لويد يرهؤلا

 3 كك 0 ّء 1 1

 تعاد 60 3 ع

 3 السوم هظا ىلع نع تاداهشلا نع عوجرلا يتد نامبالا بايد لوأ

 0 هم نص د - 1

 نس ملاس ربخلا نا نس ىوع ربخلا وبدأ وظ نايبلا بدحاص ءهداصلا ائنئرد-

 ع ح2 ش 0
 عاصم اهل لاعب نوهيلا يرق نم ةدرذ م نارع يد نم ٍنارجهلا يوب نس دعسأ

 6( م

 ىن-هلا دالعب معلا رشذ ىنامملاب هدرشو غليل غد مولادو بذهملا ظفح ناك ريس

 نامت ةنس يوت كلذ ربغو يلازغلل طبسولا بيارغو نامملا فنصو هيلا لحرو

 ي ةياوسخو ىسخو

 ن ءنرض د

 ةضورلا ينعي هيف رحجلا بحاص

 نيس ا وذا مامالا وه اربثك !راركت ةضرزلاو طيسولا ذب رركت بم رقتلا بحاص

 مدقت اك رببللا لاغقلا وهر يثامشلا لافقلا ىلع نب دم ركب ينا مامالا نب مساقلا

 طيضو قبقتو ناقتا بحاص ردقلا ليلج ناشلا ميظع اذه نسحلا وبا ناكر

 ٍقرملا رصتخم حورش نم دباوفلا ميظع زيزع باتك ببرقتلا هباتكو قبقدتو

 اغلا يفا مامالا بيرقت بيرغتلاب داملا نا دع دل عالطا ال نم قوتي دقو

 باوصلا لب طلغ ككذو ينبارفسالا دماح يا خجشلا بحاص يزارلا بويا نب مهلس

 ييفارلا مساقلا وبا مامالا لاق لافقلا نبا نسحلا يبا فينصت هنا انركذ ام

 رمهظا لوالاو لاق لاغقلا هوبا بيرقتلا بحاص نا لاقيو بينذتلا هباتك هس



 ( ابا )

 رسكب يرضخلا وهو لاق ىلا يلا ةبسن وه ٍيناعمسلا دعس ودا لاق يرضخلا ؛يزووملا

 يرضخلا ةيسنلا هذه ين لصالا ينعي مجصصلاو لاق نيتمدعملا داضلا ناكساو ءاخلا

 ماما وه يرضخلاو لاق مهبلع لقث امل هوفغخ مهنكآو داضلا رسكو ءاخلا تغب

 ثيدحلا ينعي يورو ةمبالا نم ةعاجج هيلع هقفت اهب ةيعفاشلا ءاهقفلا مدّقمو ورم

 ى يلماسما هللا ديع وبا يضاقلا مهنم ةعاهج نع

 ىلا باكا ناسا افي يطقرادلا + لادلا :فرح
 نك 6ع

 ي ةالس ينأ نع ورع نب دمك نع ءرصتخملا هيك رراكبت يفناشلا خش يدار حلا

  هودنظلا موت او#ةتئايز :وهلييلاا هوطس وبا لي وذ !هالاذلا كلقرح

 حالصلا نبا ورع ودا لاق نساعطا وبا وه رحجلا بحاص نايل « ءارلا فرح

 ةيلملا اة لعفواةكبكؤنتاوا !قيفرتلاو فوصتلا .ليلع لعفلا زيكا ارتكبال ك7

 ىيماشلا ربع فاو فحذف اننا ةاعكا اسما يح رابكساللا وا شا فن كا

 يطيسولا ةنووكذ اشد يضر قافاشلا بمال اوكشولا مد قاونا اسر

 ةلمسم كه يواحلا بحاص لاق هنع ةعيرالا ميدقلا ةاوم دحا وهو نبدلا ةوكز

 نب نسا ىلع وبا وه ٍنارغعزلا اذهو ميدقلا بادعا تبثا ينارغعزلا برغملا تقو

 لوقا نارفعرلا تعيش جاسلا:لريخم نب .دافزكرا نيك اوبازلا# علبصلا نب كلج

 ناك امو يبغ دحا نسحب ملف مكك ارقي نم اوسؤنلا لاقف انعقجان يفاشلا مدق

 َتنكلا “تازققهيئداي ىبب راسو اطل قالطنا نما ثحعتالا داون ةركش لاحمد

 ارقال نأ لوقي متعمسو جاسلا لاق ةولصلاو كسانملا وه اهارق ىباتك الا اهلك
 532 هس ناد

 دماح أ كح يقهيملا يورو ةفس نبسج نم يلعا ارقدو يناثلا بند



 ( ا«بس )

 ا ل ةلضر اطيب ارز هد علا: بسلا ر تاو كن رزعشلل) املطعح اوناقانبب نلجرلا

 ىنييقارعلا بهاذمل اًظفاح يمحي نب ىجحا ناكو هسياقمو وكنلا ة ىبيرصبلا

 ةيندلا عامطالا ىع اقيفع هةعافص ٍغ امدقتم ناكو رجالاو ءارغلاو يءاسالا ينعا

 مردثالاو يتارعالا نبا بلعث عمس يرشزالا ربغ لاق + ةقيبحلا بساكملا نع اعرو

 اال 1 31 كانو ااهريغز ههاؤلا ]ع قباؤا قرابنالا نبا لنع قحتاو راكي. نيريبولاو

 نسايعلا يا سلج ٍخ تنك لاق دهازلا رع يا هيحاص نع يكح اعرو اًلاص

 1117 يريغت كيلاز يردا الا لوقتا ل اقخ ئزذا: ال لاقق يف نعل داس هلاشف بلعت

 ١ 10.10 الفاو وعنا كمالا ناك اولا, تلعت اذل: لاقق جلب لك قع. ةلحرلا:كيلاو ليالا

 ثالثل تيسلا موي ذادغبب فوتو ىتتبام ةذس حر بلعث دلو * تاس

 يذادغبلا بيطخلا لاق نيةيامو ىبعستو يدحا ةنس يلوالا يداهج نم تبقب ةرشع

 هج يلاعت هللا هجر ماشنلا باي ةربقع ىنقدو

 ا ارا ضاارعلا 01 همي نافينجاس ناجروللا 11 زول هسفرخ

 3 ماحرألا يوذ ثدروت

 مضب وه بذهملا نم ةيضقالا باتك ٍذ روك ذم رعاشلا يا يول كيقرح

 تغب لورج همساو ءاهلا دبدشتو «كرتبو زملاب لاقيو نبتلمملا ءاطلا قو كلا

 نب سوا نب لورج وهو هرصقل ةييطحلا بقل اهناو واولا متقو كارلا ناكساو ميلا
 همه نعل د

 ئ غكيلم ايا يكب يسيعلا كلام

 رايك نم وذو طبسوأا ُ هركذ رركت يرحل > ةغودكولا ءاملا كفقرح

 سنع ل

 دجأ 3 لويد هللا دمع وبأ و بشهذلما جا ىمدقتمو ةوجولا بادعا امباكعا



 ( و6! ]

 نوع لو ءالعلا نس هر وبا ةعبرا ال ءاوهذلا بادعا ةرصملا لها نم ةويرعلا

 03 نيك بيددح نب سنوبدو

 ته -نعنع

 - نقع

 وع نءنع

 0 ضرغلا لضا ثتارهم عش بذهملا 0 شم-ءالا

 هم نص د

 تا نعنع

 ى نوجرلا ديع ةيجرت كغ مدقت ماشلا لها ماما ررع نب نودرلا دبع ياززالا

 ليعامسا نب ىمحت هللا يع ويا مامالا يراكجلا ءةدحوملا ءايلا فرح

 نة ديمدخ ةوجرت 2 هركذ مدقت مهشأ مب بأ ني نب

0 

 ى ةضورلا ٍي ءكابلا قب يوغبلا
 ف

 سا , د30

 يطبوجلا ب يذمر ذلا لاق ءاهيبالا 3 07-2 ميد نب فسوبد بوالعب وبأ وف يطيوجلا

ََ 
 هنأ ندر

 يدضر يعفاشلا هقف هنع يدر نم ركذ دنع باتكلا رخا م هركذ يشرف

 وه طيسولاو تؤهل ئما قولا باياقس كم ابلعك نعافشلعإت كنا ملل

 نب يبحب نب دجأ سايعلا وبا هتلالجو همولع ةرثكو هتماما طن عيجلا مامالا

 بقلب بلعتو .ًاوسنو غل «رصغاةببائيببقوللا: مانا هالو خاببملا, راكب للان

 هذه لضا عهجا ةغللا بيذهت هباتك ةيطخ يف يرهزالا روصخم وبا مامالا لاق هل

 ياو بلعت ييحب نب دجا سامعلا ينا نمز يف نكي مل هنا نبقارعلا نم ةعافصلا

 امبعموأو نيلكرلا معا يد نب دجا ناكو اهملثم دريملا ديزي نب دمحم سايعلا
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 َبرعأ ديزي نب نمد ناكر الوقف اهيلقار امالك ايزجواو بيرغلاو تاغلل اهناوراو



 ( ا«يدبمع )
 ا

 نب ككملا ديع همسا برعلا ةريزج تح ٍة ةمذلا دقع باب ٍةروكذم يمصالا

 ةدحوم ةاي مث ةنكاش تح“ نم ةانثم ًءاياهدعبو كارلا فو فاقلا مضي بيرق

 حاملاو رايخالاو بيرغلاو ةغللا بحاص مامالا يرصملا عمصا نب ككملا دبع نبا

 كال .ةاعيدخلا يور اهبف اديلع هععلاو:قعللا ةعاراثك نم يبغض ايان كي

 لوقي يمصالا تعمس نيعم نب يمد لاق رايكلا نم تاعاهج دنع يورورايكلا نم

 لوا 2 يرهزالا نوصغمروباا لاك ةقث دنا دعب اوقفتاو شذا: نب كلام (قتما عفس

 ةديبع يبا نم يكذا يحمصالا لاق يوحخلا مصاع نب ةحس نع ةغللا بيذهت

 ١" ديلا تراها قاكو:دنما ةياور .نثكا ديب ويا: ناكو د نم بيرغلا ظفخاو

 ةرديثك زياوج ةزبجكو يضاقلا سود ينا ذع هذرعي ناكو هسلجط هصلاختسا

 ديدش يئمصالا ناك لاق يتابرلا نع هدافساي يرهزالا يورو هذاسل دع هلع ناكو

 هد 2 هه اس عَن 2 5

 امي يل

 قولا ىبدش يعمصالا ناك باّتكلا ةعانص هباتك لوا ٍي ساكنلا رفعج وبا

 ججحا هيقل ال كلذ دعب امهيف ملكت هذا لاقبف مع يتلا ثيدحو نارقلا ريسغتل

 1 رش كالت عبس دلوافلا هلاقيو اعيدضأ :ناكو قبب واو :ليقح نبا

 ١ نكلا ذهااالوعي ناهلس# ب ىلع تجمسو: لاو ةفش :ىكتو اقيق لعوا تانمؤ

 ةرشع تس ةنس يعمصالا تامو هيوبيس آلا انيلع اذه رسكي الو نورهم معن ام

 دل ل0 وش نب رفاق عا عر كفادعملا ةيطخلا#كرراف اذ افيورو قاقباس

 ام لاق يعفاشلا نع بيطخلا ركذر ةزوجرا فلا رشع تس ظفحا لوقي يمصالا

 لها ناك يرحلا مههاربا لاقو يعمصالا نم ةرامع نسدحاب برعلا نم ددا 1



 لل

 ايان ىلع "سس 0 صفح وبأ همكذ شيمطاب نبا لاق هوجولا بادعا انياكعا

 خلب نم هلصا يغليلا ييحب وبا لاقف بهذملا ةءاركذ ٍة بذهملا باتك يف

 ىنسح ناكو ةياغلا كلذ ٍث غلب يح هقفلا بلط ٍة ايندلا يصاقا يلا رفاسو

 يلا «ليالد م كلذ قادصمو لدجلا ة ناسللا برع فهرم ىظنلا يف ناهبلا

 نمو تلق + هتادعرخ“' هوجو ىنع اهيق تيك ىلا هنيفاربو هذاراينخال اهمصن

 لاق ىدقعلا يفرط لوق نا اهل 0 الا 4 دارا اذا د 5 هنا هبيارغ

 ي عنملا فورعملا جبصصلاو ةضررلا ٍة هتركذ دقو مقرلا يف يدابعلا
 ت ند 205 - ون د

 01 بذههلا ميت 3 يدرومبالا بوقعب وبأ

5 |1207. 

 يبرعلا ةربزج يف بذههلا 3 بوتعب وبأ

 دو هي 35

 لوا ىف ر_صتخملا ين روكذم هللا هجر ةفيند يأ بحاص يضاقلا فسويب وبا

 , 2 ىاهربغو ةناقلا نو هيف هركذ ركت ربسلا رماج

 س١ نع

 ي مارح هلام زثكا نم ةعبابم ةلمسم كة قانملا
20000 



 ( دس

 ىنوحرلا كيع نب هللا دع نب ناح نب نوراش ىب دجحا نب دمكث نب ناسح

 يما ني ربكالا ىضصاعلا نس كيم نس سمع نس ىنورلا ثدع نس ةسدنع ىبأ

 ناسارخ ةيققو هرصع ماما يفاشلا يشيرقلا ٌئافمم ددع نب سموتن كدع سآ

 نسردلاب لختشاو للعلا ونشنق.ناسارحتب يلا داعو ؛يبرس ! نبا: نيايعلا يا لعب مقفت
 - ند

 ىيحب اباو ناربخ ىبا نا ةدعلا بحاص لقنو بادكالاو يىفاشلا صن فالخ وشو

 هذا هبيارغ نمو * ميدقلا نع دماح وبا خجشلا هاكحو لاق لطبي الاق يذفيلا

 يفاشلا بهذم هذا يدار موجحدطاو مجاحلا رطفتو مياصلا رطغت ةماجتا لاق

 يعفاشلا نملو بادعالا هطلغو يفاشلا بهذم هنا فلحب ناكو ثيدحلا ةدصل

 يف هتركذ دقو بذهملا ٍة هنع هاكح يدارف مع انيبن ربق دع ةولصلا زوج هنا
 تا نو

 تونقلا دعم هةفاوو ناضمر عبهج ٍرتولا ٍةه تونقلا بحختسي لاق هذار ةضورلا

 :ذ نارهم نبأ روصغم وباو

 ءاملا فرح

 5 ن 202 052



 ( اناا )

 يمحا الا ناري الو ي عمسي انموم هللا فقل ام:هللاو لاق ةريره وبا امتدح

 نى ثيدحلا ركذف ةريره اباب كلذب ىدع امو تلق

 دَ 42 .٠ . .-

 00 ت2 ند 00

 رصغخملا نم دودملا لياوا يف هركذو بذههملا 3ك رركت ياحصلا يقيللا دقاو وبا

 ني ديصلا ينو ديعلا ةولص يف ةارقلا يف بذهملا يفو

 تدر هل دََ

 قنا بايد لجاأو | يلو بذههملا ئم قالطلا بانك لوأ يروكذم يلكلا : ردو وبأ

 د هويبأ فرعي ْ هةينكي موهشم وهو اهو لاقي هذا سشوطاب ىبا باك ّق

 58 نص 2

 باي لوا 85 بذههلا قو عووملا بانك لا ين رصتخلا 3 روك دم 2 يضولا وبأ

 نو
 مث ةخنكاس كح“ ئَم ةانمم اه دعيو ةلميملا ىبسلا خافو نوغلا مصب بدبديذ ىبأ

 2 هَ

 يءم مضر ياسألا : ورب اياو بلاط يأ َّض يلع وس يبذق يعبأت وهو ةددوم

 هم سب -

 يراخلا لاقو ق3 وف نوعم ند يدع لاق ةرهمدم سس ليديو ذ 17 سس لبوج 200

 يهنع هلا يضر ىلع ةطرش دع ناكو يلع ناسرف نم ناكو اول ة ىعب
 ءنسج 56

 3 و - ندي ه نم وي

 ردولا قدك تونقلا قا ةءضورلا ذب روكذم انيادعا زل نم يروباسوتلا ديلولا ودا
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 نصاقو ينا نب دعسو ناهعو باطخلا نب /2 نع «يدرو ايش مع ينلا نع

 رع نياوللا جبع عمسو السرم .اضيا .نيعهجا: مهنع' هللا ١ يضر: ةعس نب سيقو

 نورخأو م ذَبد نب درعو هللا ىدع هبا دنع يور يوه ايا أو ىرع نب هللا دعو

 حجج يبا نبا داو وهو محد #8 ملسم هل ير دقو ةقث وه عبكو لاق

 قندفاك ى 0 هتياور ززكت يذلا

 0 وَ

 نبأ مع ىدا ظذاحلا مامالا لاق ب رع نالت ةويبأ ِق فانتا هضم ةريرش 7

 هيف نالقحالاك مالسالا ٍة الو ةيلهاجلا ٍة دحا مسا ٍة فلثخب مل ربلا ديع

 ىنبثلث وحن هربغ رك ذو ًالوق نيرشع دع هيف فلتخا هذا انغيا ربلا دبع نبأ ركذو

 هصعع ام نيريثكالاو ىيقفطا دنع صصالاو اهنم يصالا ٍة اعلا فلقخاو ًالوق

 ندع ةربغو قهبملا يور رك ىب ىنجرلا ديع هنا ىبذقتملا نم نم دربغو يراخلا

 يظر دا اكياس وشال ودنا ىو ويقلل ايوا ىلا طفح قاورهاورا ذاك حز عماشلا

 هاد عه انيورو مسم حبت ى وكام اهمالسا ةصقو اهنغوا منع هللا

 اذه كديبع بيخ مهللا معلص ينلا لاقف انيلا مهبيحبو نينموملا هدابع يلا

 ل ب دلو هموم دللا تقلع اها قيتضوملا اهبلاا توكتوب ىقلموملا كدابغ يلا :دماو

 وسبا مامالا ركذ دقو نيحجدصصلا نيب علا ٍة يديجلا لاق يمحا الا ينارب

 لاك يأ نع اه كنع هلوأو اميبانك 3 يشمدلا داو هدم هل ودأو ناقرملا ركب



 ( انهو )

 ىنيعبراو نيتنثا ةنس يدقاولاو مثيهلا لاقو ىيسيخو يدحا ةنس ليقو نيس ةنس

 ةَديَشا ىا نيوكب وبا لاذ: لكذكو ىيعيراو ةعيرا ةفس خبعن وبا لاق يراكلا لاقو

 نورها اموقيو اندومي غلو دانتيل و ةتتس ساو تر

 مدق يسوم وبا ناكو ةءابع # سانلا يلا جرخخ ةنسح بايث مدعل ةعجللا نع

 بتك مث ةريغملا لزع دعب ةرشع عبس ةنس باطخلا نب رع ةهج نم ايلاو ةرصبلا

 ناهبصا متتفاو ادكص لبقر ةونع اهكفف اهاتان زاوهالا يلا ربسي نا ره ههلا

 وشعور تالظ هديب
 و

 ل ب حل ا تي حر ا وقوع ةبالق يا مع بلهملا ص

 لاو-قالا هذه رنا ذ ةيواعم نب ورع ليقو ورع نب ةدواعم ليقو ورع نب نورلا

 يمر ا ورع نب رضنلا همسا لبقو ةريبغ اهرئذو هذرات  يراخللا هيف ةثالثلا

 يأو نافع نب ناقتعو باطخلا نب رع نع يور ربكلا يباتلا يرصبلا يدزالا

 نيا نيربس .نياو يرضجلا نسما هنع يرو. مهضر نيصالا, نب نازعو يمل ىبا

 يور ةقث بلهملا ويا ناكو يارعالا فوعو بزي ني كلملا جبع ةبالق وبا هيا

 نءهحفت ة مسم هل
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 ى يباتلا لييدرش نب ورع ةرسوم وبا
 و ن وَ

 01 ةغزاضملا لوا ة رصتخما ع ةريرش ينأ نع نووم وبا

 (نوذلا فرح

 م د



 ( «ةزيلا

 دن نسمح 2

 يأ سس هللا ددع ةمع يور ةذع هللأ ضر طالع نبا نع ءرصتخملا دك لاهنملا ودا

 تي نهرلاو فلسلا باي هر ذ ريثك

 نا دي 06

 راصد نب ا نب سيق نب هللا دمع وش اههف 56 هضر يرعشالا يسوم وبأ

 رهاهج ىنب ةبجان نب لياو نب رذع نب رماع نب ركب نب رماع نب برح ىبا

 00 ا ار و بط اب ومللا ندم دويل عايش و هراوحشألا قبلا

 ا ا اب كيور تحل بشاب يلبوست ىلا حار حضر اقولك: اصضلا :ئرعشالا» يؤم

 يلا هترجحه لبق ةكم معلص هللا لوس, دع مدق ةنيدملاب تيفوتو تؤسا كع

 باكا عم معلص هللا لوسر يلا رجاه مذ ةشيحلا يلا رجاه مث مسا ةنيدملا

 اهحتق نع باغ, دحال اهنم مهسي ملو اهنم مهل مهساف نيبخ ثق دعب ىيتنيغسلا

 ة«برش هيانك ٍة ٍناتسجحسلا دوواد يا نبا ركب وبا ظفاحلا مامالا لاق قرم

 با-دك2|١ . نم دحال تسيل ةلبدضف نارقلاب هذوص ىنسح عم يسوم يال يراقلا

 معلص هللا لوس, يلا نمملا نم ةرجف تاردحف تالث رجاه معلص هللأ لوس

 هريغ لاق ةنيدملا يلا ةشبحلا نم ةرجهو ةشيحلا يلا ةكم نم ةرجحهو ةكمع

 هضر ةناعا نب رع هلذهتساو نويلا لحاسو ندعو كيدز دعم هللا لوسر ةءليتسأو

 مق ةيياجلاب رع ةبظحو | ندرالاب ةديبع يا ةانو ىهشو ةرصيلاو ةقوللا لعب

 يراخإلا ففتا اًميدح نوتسو ةياغالث هللا لوس, نع هل يور ةبواعم دعي قشمد

 ةفوكلاب وذ رشع ةسمتج لسمو يراخلا درغناو وبهم زع اهنم لسمو



 ( نورا 5

 5 قزرلا نم لقنيلا كشلا, موق ع
3 

 و ةمدتملا

 و 2 0

 م ب دعتلا 2ع بذهللا فاك ينادصلا يودع ددرم ودا
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 غضي يبجتلا وش للملا حاكن لصق يف بذهملا يف روكذم تينا قوزرم وبأ

 حت في وه لاق ئم نيثدخطاو ةغللا لها نمو ميلا رسكو فوف ةانثملا ءانلا

 بقيق بات يرصمرومو ةقؤوعم علؤبع بيضا برست يضلل يز# 0١

 يأ نب ديزي هنع يرر ناغضلا شبيح نع يرر يلجعلا هللا ديع نب جنا هلاق

 مل هنال لوهجي وه لوقي يا تعمس متاح يبا نبا لوق اذه ضراغي الو بيبح

 ىيهربغ هفرع دقو هفرعا ال لاق لب هيف حرج

 قال اقلاع اك ظ رو رصدتاللا قب وزككتا كر هابل يراصنال 76-0 دوعسم 9

 نوجوزلا فالفخا يفو هقديعلا ةولص يفو جالا ةغص ينو هعيب زوجت ام باب رخا

 5 فتن ينو قادصلا يف

 دنع هضرركب وباو معلص يبنلا لاق يلا ةيعازخلا دعم ماو يعارخلا نهعم وبأ

 قاع هنلا دع بايد ونج كاعد راج تمر لادا نرسل ميسر 0
 0-2 -نونمم د2

 - َّ همن < وَ

 يي دلاولاو دلولل ةداهشلا د بذهملا ٍخروكذم يناصصلا يمرادلا رَشعم وبا
 وان

 مهمامأو ضيارفلا  نبمرحلا ماما خش ن 3 تاقسالا يذادغملا هوم 7



 ( دب )

 0 مهلا حنو يكذخو

 04 و3 َء : 1 : : وس ءونمرم -- و ند د2

 ربعم نب ةرمس لهق همساأ م فاتخ ناذالا ب هركذ هضر نذوملا ةروذدع وبا

 مضي نبعم نب سوا لاقيو ربع نب ةرمس لاقبو هانطيض اكر بعم نب سوا همسا

 لاقيو ناذالا باتك ِة يوغبلا لاق نون هرخاو ءابلا ديدشتو ىبعلا متفو ميملا

 يشبرق وذو ةروس سس ناهلس هما نأ فراعملا ُِق ديت :3 با رك ذو ربكم ىنب رباج

2 
3 

 هدام تندد

 ناذالاب درمأو اعل ىلا 22317 ةسأ م دع 7 معلص هللا لوم نأ يور 06

 1 انلا لشحلا نمز ناكوراهبق 5 لزب مق مج نم هقرصتم دنع ةكم

 اهقم لؤي ملو رجاهي ملو نيعبسو عيس ةنس لبقو نيسيخو عست نس ةكح يفوت

 ناذالا قيزإ قبنح عيب ةروذس وبا, لسا: ةييتق نبا لاق هضم تام يح ةكم

 دووأد نأ نفس فو يفاشلا نمز يلا 5 كعب ًانرق هذالواو ةروذد يفنا كغ

 يينلا نال اهقرغي الو هتبصان 2 ال ناك ةروذد ابا نا ناذالا تيدح يف ةرهغو

 نا ةروذح يا نع يفاشلا ريغو مالا خخ يفاشلا ةياور يو .اهيلعب مسم معلص

 لع هدب عضو مث ةشذ نم يش اهيف ةرص يناطعا مث ناذالا يع معلص ينلا

 1 نب اذجيب تعلبا مقري دبك لعبرمقإ مدت. مثا يمجا لك اهرما مث قيصات

 تي كبلع كرايو كبذ هللا كراي معلص هللا لوسر لاق

 هيب ةقوملا| باب هس ةضورلا ةينروك ذم .انباككا قم يركامصالا دمت 5
 س2 خل

 0 طيسولاو ةضورلا يسلك للا لويكح 7

 هدو 1-

 13 هلوذ هديارغ نم موصلا طورشش 0 هرأ كف خص ءرلا ةييوافطو ياهلا لويد ودأ



 ( ةيهه )

 هذا بذهملا 3 هذع داك م يرهصلا بدارغ نمو دب دوجولا لماف دياوغلا ربثتك

 نمل فدصملا سم زوجي ال لاق هذا اهتمو هلكم ٍة تيانلا ءالكا ككمب ال لاق
 - ود

 اي دريغب 5 هذدب ضعب

 نسم وَ

 سناطقو ةضورلاو بذهملا هر جك د تأ مساقلا وبا

 درر د

2 

 يب يدهلاب هبطغا هن بديلا وم ئذهلا باب 9 ذي

 3 بذههلاو رصتخملا ذل ركن تا ةداتق 5

 هداف 52

 ىليلخلا يبا نع ءاروشاع ود ة رصتخملا دب ةعرق وبا

 ن وسم دع

 هت بذهملا عاضر م روكذم سيعقلا وبا

 تي بذهملا نم ءاسفلا ةرشع رخاوا ب ةيالق وب 9

 ]رقة اح

 نب يزعلا دبع مسا تابع هييجهملا + وصحقم هللا ودع بهل وب

 ةديم مايا ةعبسي ندب ةرزغ دعي تام.فانم دنع نبا مشاه ني بلطفلا جبع

 ىلا | هللا كه حت

 يروح جم. ةقعا اوم هاوش وم نر ةيضو كوئإرل ا

 ي متاح نا نيرا يللا نم لقفي ةماسقلا لوا ة رصتخملا

 ميهلا بفرح

 ركب وف داويبلا جارخ 3 مث ةيزجلا 3 بذهللا يف رول خم يعباتلا ز راج 5#

 هدطيض د روهشملا وف اذه ٌءاز از مث ةدحونقم مدل مث كل اس ميج اه دعبو ميملا
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 ( المع )

 ربسخت ين هنقو ديرفو امهضر يفاشلا بهذم يف هنامز تهت. اهعورفو اهلوصأ

 فذص نيوزق عماجب ثيدحلا عيمشتو ربسغتلا سلجم هل ناكو بهذملاو نارقلا

 فقم فوالجولا عرشو ,ةباقسو ةرشع ست, ةفاإ هعمللاو يقاشلا !ةتطسم غرف

 ا. 17 اهاكو لليثك تفقطواءطاعلار ةنماخللا فدع اهظع اعقوم اَعقوَو دتماوجوا

 1و اراقعلو |نيرضاعو كالا ةدس دودح قوتؤ,وبقكلا تيدا خمس لحضات

 ينكمملا" شيحلاصلاب نم يفازلا تلق يقيارغسالا مالك نخا اذنه :+ نيوزقي

 ي يلاعت هللا هو, ةرهاظ ةربثك تامارك هل تناكو

 بذهملا د هركذ نكت هوجولا باكا انباككا مابك نم يروصلا "مبلغا وبا

 ةحوتفم ميم مث ةنكاس تح“ ةانثم هي مث ةدوتفم ةلمبم داصب وه ةضورلاو

 نمو لاق مث هتركذ اك ميملا تغب شبطاب نبأ هركذو روهشملا حصصلا وه اذه

 وه شيبطاب نبا لاق هنع يمزاحلا باككا ضعب يل هاكح لاف اهمضب نم سانلا

 اهلا سانلا ةريثك ناتسزوخ ةيالو فرط م ةمدق ةدلب ةرهص يلا بوسفم

 بوسفم يرهبصلا هذعرات هَ يزوأجلا نبا جرفلا وبا مامالا لاقو عماجو ربغم

 نان رهظالا وه اذهر تلق يرق ةدع هبلع ةرصبلا راهذا نم رهن رهص يلا

 قابحتا وبا خشلا لاك نيسحلا نب دحاولا دبع هوساو دق قيال علف يرهصلا

 ورا دماح يا يضاقلا سلجم رضحو ةرصبلا يرهصلا نكس تاقيطلا

 اظفاح ناكر دالجلا نم سانلا هيلا لحتنراو يرصدلا ضايغلا ىنا هيحاصب هقفتو

 بحاص يدرواملا ةاضقلا يضقا هبلع هقخت نم وهو تاق فيناصتلا نسح بهذلل

 ت0 7 -

 سيفن باتك وهو بهذملا ة حاضرالا اهنم ةربثك ابتك فنصو يواحلا



 ( اوس )

 يسيع تعمسو بيطخلا لاق لازتعالاب مهتي ناكر ثبدحلا ين ةقث يكرادلا ناك

 اذا يكرادلا هللا تدع نب زيزعلا حبع ناك لوقي ناذيلا ناهقع نبادجعا ىبا

 نالخ هاوتف ناك اهترو اهبف قفا مث ًاليوط ركفت اهيف يغتسي ةلدسم هتءاج

 نع نالف ثدح مكحبو لوقيف كلذ ٍذ هل لاقيف ةفينح ياو يعفاشلا بهذم

 ةليل يكرادلا ينوتو لاق اك وا هافلاخ اذا ةفينح يناو ييفاشلا لوقب خخالا نم

 موجب ال لاق هذا ىكرادلا بيارغ نمو لاوش ٍه ينوت هنا جدحصلاو ةذسلا ةذه

 هج مماوجلا روهشملاو يعئارلا داكدح تيقدلا الل ملسلا

 5 - 2 هم نص د

 مولعو بهذملا يف رحجتملا عرابلا مامالا ينيرزقلا لضفلا نب ميركلا دمع نبأ

 لاق هلثم مجعلا دالب را مل نأ نظا حالصلا نبا ورع وبا خجشلا لاق ةريثك

 لأد + يزوعب ءاهلبق - يلا تسلا سارا قةباوا اهليازا كح او: اكفاكاوا ةياغتاو

 قيغورا كلك يقيارغسالا اغلا نكبا ىل:لجارغا نبااةلجلا نبه الا حول وألا

 ىنب ميركلا دبع مساقلا وبا اتدص ةنسلا رصانو اقح ىيدلا ماما انكش اهجرخ

 ةينيدلا مولعلا ِ هرصع ددحوا 36 هضر ييوزكلا يعفارلا ميركلا ددع نب دوك
 يي

 «ععءعء(ن



 ( الهمن )

 جيلا ددع ىنب لوك قدناز نس ىنجرلا دديع نب دجا ىنب دوح نب دجا ىبا

 زازلاب فورعملا يزيريتلا يسحرسلا هللا دبع يا نب ديج نب زاز نب دهأ نبا

 7 كدا وف ناعوملا كاس وبا لاق نب نحل رضاقلا ةخلمالذ ئم وظو 2 لؤن

 ن0 -نمم د نمم -

 نب ليحل ةويبأ 5 تناخلا ضايغلا ودأ

 -نعنمد

 © مايكلا بتكلا ةثالثلا ف كت ركب طامالا ينل 7

 2-6 وَ

 بانك يفو نهرلا ٍه لخدي ام باب يفو 7 عيبا اينايافو 0 رخا ةولوعلا

 نيتلمملا ءارلاو لادلاب وهو ًاربثك ةضررلا ٍة هركذ رركتو حاكفلا يو سبلفتلا

 نم ةيرق كراد يلا بوسنم وه لبق هللا دبع نب را ديع همسا ةحوتفم ءارلاو

 الصدف اهبقف ناك تاقبطلا يف قاحتا وبا خبشلا لاق نعم نبا ةركذ ناهيصا يرق

 5-5 دنس

 ديع نب دمدغ نب هللا ديع ىب زيزعلا كدع وف خبراقلا فركب وبدأ بيبطخلا لاقو

 نوغلا هب قلي (وجخمس هواة لؤن ييفاشلا ىارادلا مساقلا وبأ زيزعلا



 ( هيأ )

 ب ىنض ا 602 ١ دَء

 ىنب صفح وبأ لاقيو ةربغلا نبا صقح وبا لمقو ةريخملا 2 5 2 ءر ل

 ديجلا دبع ليقو حا همسا ليق ةمطان جوز يطوودلا يشمرقلا ةربغملا نب ىرع

 كانه تامر كانه اهقلطف نميلا يلا ىلع عم معلص يتلا هثعي هتبنك همسا ليقو

 0 كد دعب شاع لوقو

 نمله ننس و2

 5 م د

 هس ننم ونعمه" 02 52

 تي قادصلاو ةراجالا ىف ةضورلا يف ءالعلا نبا ورع وبا

 ءافلا نفرح

 دو 1 3 دونم وَ

 ءالمد نم ا ينأ سس يلع نسب ليك سب هللأ دمع حوذقلا وبا يضاقلا و

 دلجي نانا باتك اهسغناو اهبرغا نم ةنسد تاغنصم هل نيزخاتملا انباككا

 «دضاقبم انآ تبكتنا: جهز هد ةفينض» لا تعمسم نتاوي نط فوط

 ماوذملا حرش نمر ءوضولا صقنيااماياتك وعزل ااهيركاتو عرشم

 ي ةضورلا تيرا ا

 مالا

 نجلا ديع جرغلا وبا عرولا دهازلا ملادعلا عرابلا مامالا وش ةركذ ةضورلا



 ( ال٠6 )
 هس 5(نمص س <

 نس حلاص سس ىنيسحلا 2 ةضورلاو طيسولاو بذهملا دكا 200 ا يع 5

 0 ذادعي خبرات نئم نآريخ

 هسمن لو 2و نيه 2

 1 ةردر ه يأ 5 يلع 5

 قنا

 وم 0 نم ةدرق جأس يلا بوسفم 7 نوغلا ناكساو ةلمممللا نيسلا ع

 ناقتاو فيقع“ بحاص ناشلا ميظع ردقلا ريبك بيعش نب نيسملا همساو

 خش ينيارفسالا دماح يا نيتقيرطلا يخبش ىنيمامالا ىلع هقفت ريثك عالطاو

 اقيقدلاارظنلاو اهبقيرط نيب عيجو نييناسارحلا خش لافقلا ركب يار نينقارعلا

 نبا ساَبغلا١ قال ضيشلتلاو# اذاذحلا نبا: .عورف» حرش : يملا .فيقالا كيقحتلاو

 ةناش مظعر هبصنم ولعو هناقتاو هقيتحتب فيال وه ا اههبحرش يف ناف صاقلا

 هباتك يف يعفارلا:مساقلا وبا ركذ دياوعلا ميظع دياوغلا لبزج ليوط باتك هلو

 وبا عمس رببكلا بهذملاب ربيكلا باتكلا اذه بقل نيمرحلا ماما نا بينذنلا

 نة اويرمحلا ركي يا نم حر يفاشلا دنسم عمسف تيدحلا ىلع

 عرابلا مامالا وه ركذلا رركتم هوجولا باكا انباكتا نم يربطلا يلع وبا

 ناكييويطالا تؤلستنما مساقلا نير نسحلا الع اوبإ -نوتعلا/ وذل هتلالج ىلغا قفتملا

 رظنلا يف درجلا فنص فاحتا وبا خبشلا لاق ةريره يا نبا يع يا دع دقفت

 يود ةربره يا نبا ىلع" يا ةذاتسا دعب ذادغبي سردو لاق .لىملا فذصو هقفلا



 ( انو )

 ينك او روكذاه ازيلع دخأ موي معلص ىلا اهتز للفاقا وكلب ةعوا

 دع. ةرعشي 'ضرتك ارهاق ناكو. للا دبع ني ورع هسا بخهملاو صتخا نمو بسلا

 معلص لا راع ةهدعيو يازلا ديدشتو ىيعلا تغب ةزعو ىبطسملا لاتق

 مود نآك نفي عع ترخ لافو كس يلا برهذ ناخما موي اذه ةزع يا .ذع 5

 ب نيطهلا لانه دعاره قدر رقما

 + حبابذلاو ديصلا  روكذم هيبا نع يوارلا يباتلا' يصرالا ءاوَشعلا وبا

 مساو ياصصلا يوارلا وه هلعجل هيف طيسولا د طلغ طيسولاو بذهملاو رصتخملا

 يف فلتخا دقو فاقلا رسكب وهو ةلمهم ءاصب مطُخ لاقيو مطهق نب كلام ههيأ

 دجا هلاق مطتخ نب كلام نب 77 وه يراخجلا لاقف هيبأ مساو ءارشعلا ا مسأ

 سس دوك همام سس 7 سس ماسي لاقدو لاق هَ نسب دراطع مهضعي لاقو لديخد نبأ

 هم همن
 ه* | هوو

 قادافبا 0 نب يبدو لبنح نب دجا لاقو يراخلا مالك اذه ةرصيلا

 مطهق نب زلب ءارشعلا يا مسا ليقو ربلا دبع نبأ لاقو كلام نب ةماسا ءارشعلا

 تبز نب كلام نب: مزاد: يب نم وهر 'اهنوكسو كارلا كعب رو: نباةزاطللأ ليقو

 رهغ هيبا نع كرشعلا يال فرعي ال ربلا دبع نبا هلك اذه لقن ميغ ىب ةانم

 ىىكنع ازجال اهذنخغ يف تنعط ول ةوكزلا ثيدح

 ارقب ةداافلا نسحب ال ىهف ةولصلا ةفغص ةضورلا يف يضندتسلاو يلع 3



 ( انعم )

 ءعاند ص سس ص الس ند

 ام غاالملا ع ئئم هردق زعو اهِع يوسد ةدرق دنع اسوي روكي اة ديجع يأ زبقو كببو

 وو( و

 ِة لؤنو ليج نب ذاعم هيلع يلصو ايي هدنع تيارذ هترز دقو هب فريال وه

 ةنس نيسعو ناغ نبا وهو ينوتو سبق نب كاصضلاو يصاغلا نب ورعو وه ريق

 نيحبصصلا ينو ملسم لكل ةداهش وهو نوعاطلاب ينوت هنا ةداهشلاب هل هلا متو

 ىلا اهتيا.اننيما از انيما ةمأ لكلا ماعلص» هللا لوس لاقل اعا سفلي ع

 ي ةمالا هذه نما اذه ملسمل ةياور ىو حار ارملا نبا ةديبع ويا

 دمهم ا 0- و نضد -ندءو و2

 هيبأ نم يو[ بذهملا تايد باند لول 0 هل يسم ىب هللا 0 نول دمع وبدأ

 ون هكردب ملو ذو همم سس هللأ ثكمع

 0 دَء

 هلل 3 نب ه2

 بهذم دقتعي ناك نوف رول ذم وشو ةغللا >7 امك ىم وضو يقملا نب ريكم وش

 وبا ركذ ةغللا بيذهت لوا م يرهزالا روصنم وبا لاق ءاوشالا لضا نم جراوخلا

 001 ولا ةلجوب نقال ورق سا ومت ةديبع ايا ١١ واسر لب عيشافلا يعم

 ةروخل بثك ةديبع يالو لاق رتل ين هنع ةياورلا رع هقدوت ديبيع ويأ ناكو

 بيرغلاو رعشلا هيلع بلاغلا ناكو اهعياقوو برعلا مايا ٍبتكو بيارغلاو تافصلا يف

 ا عبرا ةكاؤعالا طياقتم (وراطخلا ف 20 بوعلا راجخاو

 ةهجلا هذه نم مومذم وهف يعلو ثغ لك فيس هر باع قتلا » 0

 هيام لوأ ّق ناطتلا رفعج وبا مامالا لاقو يرضزالا مالك اذه هيد قوتوم رهغ

 درا رشف اي وعلا ل اهبزلا ىبقيانو قاشعر ةدس , ةاخيمتلا ورا: فوق! باقكلالإ قفا

 يي ةداملا براق



 ( ديم )

 اذه ديبع وباو رهشا لوالاو تاوملا ءابحا باتك نم هايملا ماكحا ٍة بذهملا

 ةيذادغب لطر ةيامسمدج نيتلبقلا دذح نم لوا انباككا نم رباج نب ميشارباو

 هديدع" يفناشلا لقنو يراحلا بحاص هلقن اذكه باكعالا رياس امهبات مث

 اذه. تدضوا دقو برق سمخ ددخ اهنا يفاشلاب نا موهشملا نك اضيا, لاطرالاب

 ةيدرعبثازابتعا| دلو اذه ا حيبخ ىنانامشاو اكذاهملا | وتقل كين اوال

 احانج لجرلا جرا اذا .هلوق, اهتم بادعالا:ننع ,ةفيعض: انشأ درغتو بهذللا يف

 باوصلاو هدير بصان سرافلا هت“ رب ثيحب حانجلا عري نا طرقشي ماع عراش يلا

 هنع هتلقن ام اهفمو ةسيئالاو ليطا هيلع مورم 0 طرتشي هذا موهججا هلا ام

 هازجأ ةرافكلاو ناضمر ةينب ناضمر رهش ماص نم نا راهظلا ةرافك يف ةضورلا يف

 امهفع هيزجب ال هذا بهذهلاو درا هظادع تزلقلا وبا يضاقلا داك 55 اهيفع

 ردا دع تيلغلا وبا يضاقلاو يدرراملا هذع هاكح ةاكزلا لبجكت هدعنم اهنمو

 نى ةضورلا هَ اذاو عوهلا م يلماحماو

550 
 ٍخ هركذو بذهملار رصتخما ٍة هركذ نكت هضم ياكصلا حارجلا نبا ةديبع وبا

 اليمون كارما نب هلا جبع ووعي دفين ىقااول تايوتا ويولا

 ديك معللط مبا لونسرتا عما قلو كلام نبوؤمف) قيزاكرلكلا لق 2 ا

 ذم ويانابا لتقو لمحب ىهشوياجلا ب هوما مكع هزم رورهف دل تل

 ناَع ءْفَس ةديدع وبأ يفوت معلص هللا لوسو عم دفاشملا نم اهدعب ام دهتشو

 - هس ع د

 اوساودو ساخلا ع هنال لمقو اهذم ادد هذال اهيلا نوعاطلا بسنو مهملاو ىبعلا

 2 طططط#8



 ( ابعد )

 او ليسو اكناللالا اهيا كوتا ىل تيارب ةقو كريو كفورعج قبلا 35 نكاو

 انيفطعاو تيك: ةيبعوا لادا لعهف جمالا كن اوفاؤتنم فاوثلا“ نوكبلرغتلا#لا

 نب وهلا بتكار: نبعم' نب "ىبخع ينم' دعمسا نه: لواو ةنس بعيإ١ باثكلا اخاه
 هن

 00 ماخيو لجللا تلك يلصيد كيمع ودأ كك لاق يرمامذالا قيا نع اةدورو لدخح

 2-5 - 252 ن2 5

 ورا اكدر ساغلا لطماكب قبب هلا لاقو انيلاا اقح الوويلا جادو نعيم

 هقفلاو نارقلا نم مالسالا مولع نانصا ٍة انقتم ايناير هذعو هنيد كي الضان

 هيلع نعط سانلا نم اددا معا ال لقنلا عبد ةياورلا نسح مايخالاو ةيبرعلاو

 هببق خن ليج هناك ديبع وبا ناك ير لا ميفاربأ لاقو هئيدو هرمأ نم ”يت يف

 يلقم لاغذ ديمع يأ نع نبعم 5 يدع لدسو تيذلا:الا يش لك نسحب حورلا

 دووأد ودأو نبعم نس ىدبع لاقو ساخلا نع لاسب كديدع وبدأ دجمع يا نع لاس

 كيدع وبا جرخ اربخ مود لك دادزب نم دويع ودأ ليذح نب دكجحا لاقو مة وه

 اقللا هجر ةنس نيتسو اعيس غلب ةنا يغلي بيطخلا لاقو ثالث ةنس
 س سع نسب ونص تدو دع

 ةضورلاو بذهلملا ةمركت هوجولا بادكا انباكعا عا نم هبودرد نبا ديدع وبدأ

 ناذض يرجو ءايلا حتفو ةاولا ناكسا عم ءايلا مدعب لاقبو ءاه مث دكا اهل اد

 بدالا لهاو نييوحخلا بهذم لوالان هيورعو هدوييسك هرياظن لك ٍك ناهجولا

 د هلهتسا اذكو برح نبا اذه ديبع يا شه لاقيو نيتدحملا بهذم يناثلاو



 ( العم )

 ب ديوجو :ةفموع" نوب نايغسو : اهشنقراةللاعا رفا لايعاعساوا اوشا يا جما

 يدهم نب نجرلا دبعو ةيواعم ابار محي نب جاتحو ناطقلا يمحو نوراه

 قاعتا نب دمحت هنع يور نيرخأر سابع نبا ركب اباو ةيواعم نب ناورمو

 يوغملا زيزعلا ديع نب يلعو 3575 يا نب ثراحلاو اًيثحلا يأ ىنباو ياقاصلا

 2 23 كهه

 قح كم نكس مد ةفس ةرشع قناع سوس ط َءاضق و مث ناد عدي ماقا نورخاو

 ن0 -د ندد

 نيدو لضف اذ ناكو زتكاو ىف لك يف بتكلا فنصو معلا نم انوذص عهجو نارقلا

 نك مهربغو يعوصالاو ةديبع يار يراصتالا ديز يأ نع يوم نسدح بهذمو

 يءاسلكلاو تاييشلا ورع ياو يومالاو يالكلا دابز ياو يارعالا ىباو نيدرصملا

 2 3- ب دد 5

2055-9 

 هاقدس دقو نوروهشم تافت هع ةاورلاو دلي ُُك - ل ةدولطم ةفستخاسم هدنكحو

 خئللا يف رجح ا ىئم وو قولا ببر علا 2 نك ديا عبه يلا ةربغ

 3 همد ََ

 3و اولاق فئنص ام نيا نم لاومالا د هيانكو ليوت نب رضفلا هبا لذا ديد

 50 وبأ تعميق رهاط ني هللأ دمع عم كديدع ودأ ضاكف اداوج يي 58 ثديدع وبا

 030 0ن- 0 3

 دارا ايد ندرهشش ماقاق هةعبق دره ةلم ديدع ايا هد هيب رشهاط نبأ يلا

 2 اا لاقو كدجدع وبدأ اهلدقب ملف مضرد فلا نبذ المي فلد وبا ةلصو فارصنالا

 نبا يلا داع اف صقن هيف يلع ام خخا الق هربغ ةلص يلا ينجوحب ام لجر ةيحان

 اماليق دقربمالا اهبأ ديودع وبأ هل لاقف اينع اضوع مافي فلا ىبتالثب هلصو رهاط

 طططط8#ظ



 ( العع )

 ا ا قكلالا وج رصاخم نعجن ناك اهنا هرقك اوك ينم

 اد رو كادكر ةينلا كايحب ينبع: تاجا زنا رووفلا لاذ كيرغي تينع

 باتكو ملعتملا ةضاير باتكو ةراضتسالاو ةراشتسالا باتكو ةيادهلا باتكو

 يلحلا ةاكز باب رخأ هذ يواحلا بحاص لاقو ةباغالتو نيرشع لبق تام ةرامالا

 ةراجالل يلحلا خخ اذا عطرا ارا راو يرييزؤلا هللا ديع ودأ لاق

 لل 11| نيلوع العب دنا: تفاحملا هع يوهشملاو ١ |دحاوت وق ةاكرلا اعيخإ تيكر

 هنع يورو تاعاهج نم ثيدحلا عمس بج ال مصالاو لاهتسالل ذختملا حابملا

 ارق اكينؤلا بيارغا قمو تلق *ااريربغ: ناكو ةغق ناكو قاعمسلا لاق تاعامج

 1 هلع اذاكاولو !رارقا_ ناك«هنزا زله طبخ لاققب تلا: كيلع ىل؛لاق ولا مارقالا ف

 را ليك اذقيل اكن نوهظا) يلعب ىذلا بح كلارا راوقا نكي مل ءكاه الب 35

 رخا كل ةضورلا ف روكذم هوجولا باتا انباككا نم َناَطَقْلا هللا تبع 2

 وه بصغلا

 ةع ةضررلا ل ىوكذم ةوجولا باتا انباخكا نم ىئاقلا نجلا تبع ويأ

 يقالطلا !بادك. نم ناثلا (تاجلا. لوا

 هيبنتلاو بذهملا ب روكذملا مامالا يذادغبلا ماَلَس نب مساقلا ديب وبأ

 نم كي ةودعم وهو تارافكا باتك رخا غ ةضورلا يو ةلبحلا ليحربسفت يق

 تارقلاوربسفنلا اهنم ةربقك مولع ِة اًعراب اماما ناكو يفاشلا ىع هقفلا خخا

 كرب ركخعج نسب لقفاونا كييع وبأ وسو ةارش لبغأ قب لجرل اع !ىدع



5 ) 

 ازرمم ناكو بهاذملا يو دال ينو نارقلا قامو تادرقلا لع للاسدعنلا ةكرضع

 ةروهشت وجا ملو ا لفوعلالا حوش ىدضوبتوونللا كرا 13301 واسنلا لاقل

 هل ناكو لاق ءاهقفلا نم ةعاهج هب جرخ“ باسنالا ٍة ٍنباعمسلا لات بهذملا يف

 دبع ورع وبار هللا تيبع رضنلا وباو لضفملا رشد وبا دالوا ةعبرا هلو ةنايذو عد

 املس ىرفلاو نسرع نوكيا كلاود نيقوسيا ل

 ايا ناهيصايو .يذابارتسالا يدع نب دمحم نب لككملا ديع ميعذ ابا تلبي عمس

 يضاقلا لاسغلا دحلا نب دم دج اباو يريطلا دجحا نب ناهلس مساقلا

 ايا موباسينير دحا نب صلعدر يفاشلا هللا دبع نب دمحت ركب ايا ذادغيبو

 يميسلا فسوي نب ةزه هنع يور مهتقبطو مصالا بوقعي نب دمحم سايعلا

 ةنس ةفرع موي ينو نا يلا ةياغالثو نيعيسو عبس ةنس نم ثيدحلا يلب ناكو

 ءتاص "تيه اة 5

 دات رك 3 زوكت :١ عيبم تقتملا» كوخبولا :باسعا ٠ انباغا "نذل يجول اذا هاللا وا

 ءانللا ايئاب' هنت اضل "زك خو نعيملا بانت“ ى طيسولا) هن ككظو هضؤولاا ب ةيقوإلا

 ريبزلا هللا حبع وبا وه كانها ةركذ يذلا ياللا تحاط وهو ىبتلقلا ةلئسلاو

 ماوعلا ني ربيزلا نب رذنملا نب مصاع نب هللا ديع نب ناهلس نب دهحا نبا

 يس قادما وبا جشلا هركذ اذكه مهضر ةئجملاب مهل "عوطقللا ”ةرشعلا) دكا

 رببزلا همسا نا ىوهجاو باسنالا يف ٍناعمسلاو ذادغب خبرات يف بيطخلاو هتاقيط

 فركؤولا ها ةافعاوللا ناك نامدعلا ليا وجلا: ءايطاا نا عوضا يارب ريكو

 باسنالاب اماع بدالاي اًنراع بهذلل اًظفاح هنامز ة ةرصيلا لها ماما اذه



 ( الوعس )
 و 3- و تعال طر ”غفا | حإ (نإتاع 200 ه5

 ع -
0-2 

 هلأ 35ه

 ١ دا دو ليج ونس ,سوشرطبا قوت هقغلا عيا اواتسوبط) لها نع نع لاق

 قضاقللاو كنار تازرا نمط .ةزدللا هجر ةباعالقو

 ا ا ةضورلا فب راكد هكوجولا بانا |اننابعأ نع يطاتخلا هلا تيع وبأ

 "البلا كتنتاوإ ةددشم: نونا مث ةحوتغم ةلمرم كح وهو بتكلا هذه قأب ين

 اذهبي مهل س نأ ال ف 500 تيام دقو هتركذ زك نوذلاو ةلمملا ءاحلاب هذا دع

 ىعس وبأ مامالا لاق مهطلغ ةكك اقيعض اوهرا اعرو ةيف طلغيو هفصصي ىغلا

 او لاق ةطنحلا عيبي ناك هدادحا ضعب لعل باسنالا هباتك يف ناعمسلا

 فرعيو لاق ناتسريط نم يريطلا نسحلا نب دمع نب ىيسحلا اذه هللا دبع

 مهريأ نب نها ركب ياو يدع ىب هللا دمع نع اهب تو ها مدق ي ظانملاو

 01 1 تعش نودع نب هفح روضتم وبا مع هور فوكو قايفاعمالا

 دياوفلا ةريثك ةسيفن تافتصم هلو تلق اهريغر يربطلا بيطلا وبا يضاقلاو

 ةيتازعا قمرا 5 ةوهجلا ةيسرغلاو لذا وعلا

 يف هل ركذ الو ةضورلاو بذهملا هَ ةركذ رركت انباككا عا نم نقلا هللا دبع 5

 اذ ليسو قوراهتمب ورحل ةينوو ةولصلارةغص شن بذلهملا نع نكتةنرطبشولا

 ةانثملا ءاتلاو ةمجعملا داحلا تغب ىتخلا وهو ًاقلث هلبق فلاط تناف يقالط كبلع عقو

 يذابارتسالا مث يسرافلا ميش 3 نب نسا نب دمدع هللا ىدع وبا وضو نوذ مت قوق

 اًقدطم ىدخلا هل لاقبف هقنبأ 7 . يا يلمع اهيبالا ركب يأ م امإلا 007 ماكل | هيقفلا

 انرادعا ما كدا اذه ىنةخحلا هللا دكدع ودا [ن 5 مو يليءامسالا 0 أ ندخ لاقبو



 ( اع )

 لنسا يم فرق وخط طر طلب نما داك نوفل نرسل دولا زل ع

 لع لزفي ملو لوف ككةربغ هبتك ة ىجو يف هب لع.دجتك قس ةوك ذو عقفاشلا

 يلاقي موب شيل: ءاويغبمب ضايعلا الفار وود لورا ةلوقا هاقط ٠ اط

 ةةسوا ةفشا يسر اعبس غلب هذا يغلي كيطخلا لاو قياعالقو اكس ةنش ا لرألا

 ي بلاغ نبا ةةبوسب ةريحد ىفدو رهشا

 ىبمذقتحلا هوجولا باستا انباككا نم ةدّحشم ةلمهم داصب صاَقلا نبا سامعلا وبأ

 يتايب الو :نماقلا :نياج ا ديمسم,ال: ططشولا هس :نآكاةضوزلاو ظيسؤولاو اظفاوكإا ع رواكت

 نوه صاقلاب ففصولا اذه قاعمملا لاك ضيغلتلا بحاضياهقرعيا لبا شايعلا

 صاقلا ىهحا نا نب دهحا سايعلا وبا مامالا وه لاق صصقلاو ظعاوملا اطاعتي

 سايعلا يا دع دقفت ةروهشملا فيناصتلا هل هرصع ماما يعفاشلا هيقفلا يريطلا

 سابنلا باله نعقق: ةيحلا دذلي لبعد. دئالن ضانغلا ديبالاوبس ايعاز لاك كا ديلإلا

 دقه صقي وه انيبف ايزاغ مورلا دالي لمخدو ةازغلا يلا مداقو داهجلا ٍة مهيغرو

 قضم كفل اهياهظار دما امك ىع أ سابعلا ابار حا ةماز قاعي كاف كرمك دكر

 + دعي الرإ/اهلزيق : ينصر لقا نيفدلا ا هنلدت قيل[ ةشيعتا وقتا قالا كلر

 مق نتحلا هللا دبعوبا هحرشف هدرشب باكالا ينمعا :ىقو ةيولساب قيل هلكت

 فيطل باتك حاتفملا هتافنصم نمو نورخاو يجنسلا يلع وبا هيداص مث لاغقلا

 ناك فاحتنا وبا خجشلا لاق ةليقلا باتكو تيقاوملا باتكو يضاقلا بدا باتكر

 دللا دبع وبا هيف لّثعو لاق ةربثكلا تاغتصملا هل انياككا عا نم صاقلا ىبا

 95 رعاشلاب:!لوقيإز شقا



 ( انمع» )

 فيرطغلا نب دوحا نب دم ينيرطغلا دها وباو ٍناريطلا دوا نب ناهلس

 10 اننا نع وود هييعابتدمل قيلاطلاوحاكساو مان انايثا جيلا مراق

 اناك ا ماقهلا غلا تيا لوقي حرس نيا. سابعلا ايا تدوس لوقي ناريخ نبا قعابا

 1 1 كرر نازل ةزيعف مننا وو كو كيمو قالا تالقروشلا انيرابك اخوطم

 هسفغنلا جرس نبا يدشنا:ر جالا تيريلك' ارعك

 ردح ديلا دو انيراملا نييك تنم فو بلك العا راؤ ته وعت

 0 زن كاهزب كالا ليلعملا طومان املا وم يكلاشللا قر

 نب ىوحاو ٍنارفعزلا دمد# نب نسملا جرس نبا عمس ينطقرادلا:نسحلا وبا لاقو

 نب دمك هبا عم رضع ناكو هرظانو يرهاظلا دوواد سلاجو يدامرلا موصنم

 لع هقفلا ى تافتصم هلو هيلعرهظتسيو هرظافيف رظنلل مار عياح قامو واذ

 قارعلا نايا نب يسيع دعب هات نفر لا هلع طا ولو يقواشلا هله هب

 نييعفاشلا ءامظع نم جرس نبا ناك هتاقبط ٍة قاحتا وبا خشلا لاقو هقفلا يف

 لضقي ناكو لاق رماربشي ءاضقلا لوو لاق بهنشالا ايلا هل لاقي ناكو نبطسملا ةماو

 جربشلا ىنسحلا ابا انخش تعمسو لاق ٍنزملا دع يح يفاشلا بادعا عيهج يلع

 فّدصم ةياهبرا دع لهشي جرس نبا سايعلا يلا بت' تسرهف نا لوقي يضرفلا

 لاق نسحلا نب همس بت دع عرفو ىيفلاخملا درو يخفاشلا بهذم ةرصفب ماقو

 نود هقفلا رهاوظ ٍة سامعلا يأ عم يريغ نحن لوقب دماح وبا خبشلا ناكو

 ةاهقق جرس نبأ نع ةذخاو يطامالا مساقلا يأ نع معلا ثخاو لاق فياقدلا



 ( ديعفا)
 اهنا

 مساو ميغ يبو ئما يح عوبرب ني .حامرا ين, قم 3 يلوم ءارلا رسكي يحابرلا

 نك هج ركب يبا دعي لحدو ىيتنسي معلص هللا لوسو ةائؤ تعبا لشاو

 را قلو تركو نانو تعكزاود 00 نيارز يعي وع ةعرو اهضرول ىلع

 عيبرلاو كنه يبا ىنب دووأاذو لوحالا مصاعو ةدانق كنذع يور ةردرش يقاو يباب نضأو

 نمربس تني عضو لاله ييسر ايبا رجعو تالين فيت

 مساقلا وبا لاق ةقثوه نورخاو متاح وياو ةعرز وياو ىبعم نب يحب لاق نورخاو

 يا ىنبركب وبا لاقو لسمو يراخللا هل يور هقيتوت طع عمج ةقث وه يربطلا

 يا .نم :نارقلاو معا .ةياصصلا تعيب دحا سيل :يراقلا ةعيرشهياقك قب ةوواد

 فاعروشلانايفمي مث محسلاب تون نردد تول كا

 مالعا دحا وهو بتكلا هذه ك4 مركت روهشملا مامالا جرس نبا 7 نيابغلا قا

 سايعلاوبا مامالا يضاقلا وضر فاشل اوبك نيذلا دعي يدحوا لب انياعككا

 يفاشلا بهذم رشن يذلا وهر انباككا ماما يذادغبلا جرس نب رع نب تجحا

 يفاشلا ع تزملاو يزملا لعب يطامنالا دقفتو يطامنالا مساقلا ينا د دقفت هطسبو

 دصخلو بهذملا حرش هنقو ٍغ يفاشلا باكتا ماما وه يذادغبلا بيطخلا لاق

 ليهاو زاعارلا باحصا نما يفلاجلا فعيادزلا فرانس يت فوزغلا فر لكامملا

 يخون طيش ناوكولا هيكرواف نسما ا 0 رهاظلا
0 

 00 و

2 



 كيلا

 نب داو هخووش نم وهو مزاح نب ريرج منع يور عربغ فيالخو ورع نبا

 ىنب كوكو تملا نب تمكثو ىلع نب ورعو يددملا نبأ ىلعو ةةيخ وبار ليخد

 يعمصالاو ٍتاولم لا ىلع نب نسحلاو ةديش نا نبركي وباو يعمسملا اس ومات

 هنم ربكا وهو ةمجملا هاخلا مضي ييرخلا دوواذ نب هللا دبعو تيجح نب ديعو

 تلال رعيفرل ذك اوةفتاوج ماؤرقار اةذوآذ واو همه داو لق يورو يراضلاو

 لاقو هلثم تيار ام هللاو لهبنلا مصاع وبا انثدح ةبيش نب رع لاق هظفحو

 اعوو اكعو اذهز هيلع فقفتم ليبتلا مصاع وبا يتبوزقلا هللا ديع نب ليلخلا

 مارح ةيبغلا نا تلقع ذنم لوقي مصاع ابا تعمس يراخإلا لاقو اناقتاو ةئايدو

 ا دلو احتل وود اعيعما عمن افاعي كعس زازا ولون طق "ا ىحلا' اتابتعا اذ

 تالث ةنس يىنوت ليقو رهشار ةنس نبعست نبا وهو ىةيامو ةرشع يذتا ةنس

 ةرصيلا يلا ليغلا مدق هنال ليقف ليبنلاب هبيقلت بيس ِة اوفلتخاو + ةرشع

 لاقف معلا هنم ديفتسيل جرج نبا يلا مصاع وبا ءاخ نوجرفغتي سانلا جرخخ

 2 تنا لاقف قو ىنم دجا ال لاقف سافلا عم جرخ“' مل لل ام جرج نبا

 هدصقف مصاع ايا كلذ غليق ارهش هبادكا تدحب ال نا فلح ةيعش نال ليقو

 كلذ هبعاث ىنبمب نع ةراغك يلاعت هلا هجول 7 ماطعلا يمالغو ثْدَح لاقف

 لجأ ادي ةرشاغلا تاثثلا لسلي/ناك منال: لبقو هلا يقلع ليزق ا مصاع اولبالاقز

 و كذ ربغ لهقو ليبنلا ءاج جورج ىبا لاق
 - -نسم وي

 هءإ ءّ



 ( انس )

 متفب ود بنكلا ذه نم ةريغ يف هل ركذ الو ةضورلا ة مركت يدايعلا مصاَع 5

 اتيانبكأ: كاهقف يحا وهرإ هيبا حج كنج دامع يلا بوستم' بلا ةيديفعو نادل

 دمحم مصاع وبا يضاقلا وه باسنالا ٍه يناعمسلا تعس وبا لاق ةوجولا باكا

 اهتغما اماما ناك يورهلا يدايعلا داهع نيمللا!هيع ندا دوك من مت

 دع روباسيتبو يدزالا ىوصنم ينا يضاقلا دع ةارهب هقفت رظنلا فيقد ارظانم

 دقفلا ُة ابتك فنصو ثدحور يثكلا ثيدلا: عمسو ئماطسملا ع ياا يضاقلا

 ٍناعمسلا يضاقلا ٍدَح + درلا 4 ناقل ءاذعلا بهذم يلا يداهلاو طوسبيملا باتكل

 نينو نانغ ةنس لاوشر 2 ىوقوب ةيادعالتو يعسو سيك هنسوف راع

 حرشلا باتك مصاع يتا تافنصم نمو يناعمسلا مالك رخا اذه هللا هجر ةياهعيراو

 ماكحا بانكو ةيطالا باتكو تادابزلا تادابز باتكر تادايزلا بانكو

 مصاع ينا بيارغ نمو + يوتغلا هلو ءاهقفلا تاقبط بعجي غايملا
500 

 سس درع نب دوسالا نس عقم نب عقار نب ملسم سس كاكوملا سس ىدلاوذ نيا

 ين ا

 لبان نب نمار نال نب دمحتو ديبع يا نب ديزيو نوع ىنب هللا ديع عمس

 يح داء يأ ص زيزعلا ديعو بدوذ يا ىبأو نادرو ََض ىنجرلا دكدعو

0 

 هع 5

 مزاح نبريرجو ةدورع يا نب ديعسو يروثلاو سنأ نب كامو جيرج ىب زيزعلا

 5 أو تياث سس ةرزؤعو ايد اً قداصلا رذعج ىئم وسو يوتلا ناهلسو

 مح 2



)0 

 يبا يضاقلا بيارغ نمو تلق * ىوصنملا عماج ة هيلع ةولصلا ترضحو برح

 انباككا روهجج هلاك يذلا حبصصلاو ةوضولا ضقفي يملا جورخ نا هلوق ببطلا

 تركو رزإ قل( ةيحاط هلع ءاحا ام اهقطو طقفالاسغلا بتدور الج عضقنياال

 ص اهبنم اذحاو عاق ةريص ناعبص تقرف ول هذا هقيلعت  بذهملا بحاص

 دثا اهتمو هتالطب انباككا يوههج هب عطق يذلا حبدصصلاو ىرضلا مدعل عيبلا

 صوصنملا حصصلاو امالسا هتالص تناك برحلا ماد ٍة رفاكلا يّلص اذا لاق

 ى ناتداهشلا هذم عمست نا الآ مالساب تسيل اهنا باكتالا موههجو يفاشلل

 قيعلالا فرح

 ' 0 وسل عر اغلا اها تنثر ةماطإد دلاو قاحكيملا عيبولا' نيا :ضاعلا وبأ

 عيبرلا نب صاعلا وبا وهربسالا ٍدع ىملا ينو هذاعل صصي نم باب لوا كي بذهملا

 و م 6-5 5

 ىبذموملا مأ 4 ةح ثتخا دليوخ تخيب ةااض هماو معلص هللا لوسوم تَرَ بفجدز

 5 نين سدو نب 24 1

 ةمأ مسنأ ميعت ودأو 5لخم كك لاقو ةريغو رىبلا ثدع ص هاذ 50 اهبودال اهضر

 لشجم لمقو طبقل همسا ليقذ ضاعلا يا مسا ة اوفلتخاو دلبوخ تنب دنش

 ٍُ ه- و

 حق لمد مسا مث بندز بددسو معطلص هنلأ لومسول مارك 2|ىو الب هيلع ند املي

 لوالا حاكفلاب لوقو كددج حاكنب بكد ع يفلا هبباع درو عم السأ نوسحو 10

 لوس, يلا بند درو ةرجحهلا ىم ةرشع يذت 07 وش قوذو 52 بفدز تيفوذدو

 دو هذم اهملط نب > ليلقي ردد دعب معلص هللأ



 ١ ا/رع م )

 لاو كلذ اكل قل اان ةفاعلا :ىح حطم فلل اجا نا يلامو ةدقلك ةلفيعيترو

 يا خجشلا م الك اذه هاضراو هذع يضروو » ةءازج يع هللا نسحا ةياهبراو نيتالث

 رهاظ نب هللا دبع نيزهاط وه يذاذغيلا تيطخلا لاقوا+ هتاقيط ا قاكفا

 قيرطغلا ! دج: ايا ناجرجب عيس 'يعفانشلا ءيقفلا: يريظلا!ببللااؤينا ورع نبا

 خومش نم اضيا عمسو هقفلا 77 هيلعو يسجحرساملا ىن رسما ادأ روداسيفبو

 يظقزادلا "ئسحلا اباوأ ىرغ نب رعشجلا نب“ لولا متقنة ناجقإلا | ذا الح

 يلو مث فاو اهب سردو ذادغي نطوتساو مهلا تفي يريرجلا ءايركز نب اناعملاو

 ىنبح يلا ءاضقلا ذعر رد ملف ي يرهبصلا هللا حدع يتا ةاثو دعب خركلا عبرب ءاضقلا

 نوع هقعملو: ةنعا قدس دقعلا هيلع تقلطي هيلا | تيرقلازلا كيد 10

 قاكجلا يل هاه ناجرج الاد تدوسو» ةياعالقلب (هيعيراو» قاع ةقور كرجل اذ دو

 مالا !لوغحب :١ تالغتشاو سيلا موجب هللا ةدعدافنللا غاهتلازا ناكل

 دفعا اهب ناك نصرملا ءاوحا برش «لاقفاحعست وبا ادذإنا | نبت هنعلا] خللا كلك اين

 ا دشباو ليلا "هللا ووذ دق وهل ذاك /تبنسلا» موري اداغلا قدا تقلا نعل قلت اقع

 كمن وبا لاتو + تام يح اذحاو اموي هب لخج ملو ةذس ةرشع عبزا هلو هقفتلاب

 قايارعسالا"لاقو يتيارغسالا 'ةلفاحتا ىلا نما دعما كوايلفار كيرطظنا ىلا ظل داير

 هو نيد" اهدانض : دقق بتيظلا» وبان اكون تيطقنا) ناد انلا ىلا دععا كيرلا ع

 حدم فلخلا نسح ردصلا ميلس همولع خي اققح هعورفو دقفلا لوصاب انراع

 باي ةردقم د دغلا ىم ند ةداهبراو اج هلم يس 00 لوالا حفتو ره نم نبدي



 ( دسم )

 هيو هقععإ بهذملاو يبصلاك صصي مل جوزتف' جوزقو نا هيغسللب لولا: نذا اذا

 رضاحلا عيب مرح عضوم يف بلل ماعطي ل مدق اذا اهنمو روهجلا لاق

 جيردتلا دع هعمبو هراخدا يلا :>شرب لهف هعيب ِق 108 يوديلا ماشتسان يداملل

 لاقو ةحيصنلا ءادال هداشرا بج يزورملا قاحتا وباو ةلس نبا لاق ناهجو هيف

 00و نلجا هناء اونو ليانلا لعب ةعسوج ا هه شوي ال ليكولاا نيا: نمفحاونا
 دود -ن و ىز © - -

 و هذالطي باذعالا رياس هيلع يذلا حبدصلاو ىمل اهعرض م ةاشي ىمل اهكرضإ ق

 ةقالقلا ا بتكلا| ي:ةركذ نكت بذهللا بتحاص خبش يضاقلا يرجطلا ١ بيطلا وبأ 2

 نب هللا يع نب رهاط ببطلا وبا يضاقلا هقفلا مولع كة عرابلا مامالا وشو

 انخش وه قاحتا وبا خبشلا لاق يذادغيلا مث ناتسربط نم يربطلا رهاط

 دد 0 رد هب ن-

 مهيلع كر دة سدو ءاهقفلا معمل يفي هميذ ربكت الو هاقع لدخإ مل نيةذسو دام

 يلع قنادع ا 0-0 تا 1 يلا غزالدلا ماحب بك اوما رضحعو دهشدو يضكبو

 كك ق[(مببقلا يا يضاقلا لعوب نليماطسالا دعس يلا دلاارقو :صاقلا نبا كحاض

 يناملا دوك قا ىع فلعو ذادغي يلا لدا مث هيلع هقفتو ىبتس عبرا هيدحصق

 ملاطتم ارد ودلاز اهيعست ههضاو: اداهتجا للملا قدارك هه را علوا كيارعشإلا
 3 وو 8

 لدا سول ةربخك ادمك لدجلاو نالحلاو لوصالاو بهذاا 0 فكذخصو توما رصخخت

 هذذاب ويخس 5 كبح م د هرادعا ثسردو 7 رع عضد هاد ثتمزالو اهلقم



 ( درفس)

 لوسر دهع لع موصي ال ةداط وبا ناك لاق سنا نع داهجلا باتك ة يراخبلا

- 

 يبق نمربس لقيم ضو شلال ياسر ا

 ين بذهملا ينو ةهطالا ٍة رصتخملا يفروكذم مع ينلا مج يذلا ا 8

 ةلمهملا ءاطلا تغب وه ةراهطلا باتك لوا كغ طيسولا ينو براقالا ةقفن رخا

 م ةضايب بلا !هبعا ىاكر رانيداالةوةراسوس: لوقو سناقم

 ةرركت هوجولا باسعا مهتماو انباكا يمدقتم نما لس ل بيطلا ا

 نب ةطس نب لضفلا نب دمحم. بيطلا ويا مامالا وه ةضورلاو طيسولاو تخهملا

 بتديطخلا لاف :هحج يلا ةيبسداةملس نيا بيطلا ,يابازرهتشاو ىذا تزلزل

 ينا دعي سرد هنا لاقير لاق مهيمدقتمو ءاهقفلا مايك نم ناك يذادغبلا

 ةياغالثو نا ةنس مرسلا فوتو. ةدع ايتك .فنضو لاق. جرس نبا: ساوعلا

 بشتلا قزعم: اذه. ببطلا با ناك دالا هج حالضلا نياززرغ ولا كاشلا لاح

 ةؤس نب |لضفلا بلاطر ويا: رهب عيبطتملا واكس اا ويزع ووك بقنا تا

 لش ره حد راادوبغر ميدإلا قيمستلاا|(ىما ربغو والله كات ل

 ىا بوارغ نمو, هنع بلعت: ثكا:ىقو:لعت حشو: ءارغلا :بحانطا عضاع) نا

 دنع ءاكح اهبوشل ىقتما نار وصلا, كراس وفكر املا مضار ةطمل نيا تنحل



 ( ع

 وبأ هنع يرر مهريغو لالب نبا دماح ياو راغصلا هللا دبع ياو يذابادهما رهاط

 فريح كملت نق ههلاو,يقيرسلا ركب اوباوازا حطوا مكاامللاو كيلع نبا مطاقلا

 بيدالا هيقفلا يدايزلا رهاط وبا وه لاقف مكاحلا هيلع يثار هليق مكاحلا ينوت

 00 دهسا عوجتملا' اهنا وتتناو ةياغالتوروراتع عقيسا دنس ىلإ يطورشلا

 قم هوبا ناكو ةباهبرأ ةذس دعب يفؤتو ىيرشعو نام ةذس هقفلا !دنياو ةياغالثو

 ا الا دناوهاط يل. بيارغ نمو * مهزاغحبو موب كزيتي يذلا داجعلا نايغا

 ال كا روج 30: وهلا لاقو ! ماهالاب:نذاب مالسالا راد ا .تاوملا يحل: جمذلل

 ا هتاف هذذا ربغي موج

2 20-2 2 

 00 ند فروبسس اب كو مطرب اديدعلا ىراسنالا هكفس ولا

 كلام نب ورع نب يدع نب ةافم ديز نب ءرع نيا يازلاي مازح نب دوسالا نبا

 0011 فاما تحدشلاو ادتكاوباروبو ةيقعلا جوش يدلل عراضتالا ناكلا نبا

 معلص هللا لوس نع هل يور مهنع هللا يضر كايقتلا دحا وهو معلص دللا لوسر

 7 ا ردنا نييك لع اجو ياقمر و كلا صفق: اعيحش قوداسكو جاتا

 قورخاو سناو سابع نبا مينم ةياحصلا قم ةعاهج منع يرررحاي حسمو تبدحب

 وهو نيتالثو عبرا ليقو نيثالثتو ىوننت ةنس ةنيدملاب ينوت ىبعباتلا ىم تاعاهجو

 دود ىقمدلا ةعرذ وا الاقو ةنيدللابا قوقاذتانورثكالادلاغ: تكا ةفبس ىيعبتست لبا

 ةدلاط وبا شاع لاق ٍقشمدلا ةعرز يا نع افيورد ايزاغ رحبلا ة ليقو ماشلاب

 نع هافمدق ام فلاخي لوقلا اذهو مودملا هوم ثقل, إليا ةعلص هنا لزرع

 نح ن ٠ مع ةيباع يلضو اولاؤ عبرأ و | نمد الو نوتند 07 تناك هذا هذائو ينروهججا



 ( هلام )
 كا م هس دس ين -

 ق ائيامو ةعبما 00 مثيهلا لاقو دامو تالذ

 ةلمرملا داصلا فرح

 5 و ءن د س ُُ ىف هد 5 2 3

 ناعسلا عل لاقد اولد ةوسأد رصتخمما يف ىركت يعباتلا تايزلا ناويبلا اص وبا

 كلا ت32 - ند - د دن 7

 ةدردوج يلوم قافطغ قدم وظو ةخةوكلا يلا تيزلاو ىنوسلا بلح أك تايؤلاو

 اباو ديعس اباو ارباجو سامع ىباو رع نباو صاقو ينأ نب دعس عمس سجالا تنب

 ينأ نب ءاطع هع يوم ىبعباتلا ئم ةءاهج عمسو ةشياعو قرؤلا شاع اباو ةربرش

 ةاجرو تياذ يبا نب بيدحو يرفؤلاو دروس نب ديكو رافدد سس هللا دميعو حادر

2 
 مهربعو ىجعباتلا ئم فتيالخو ييعييسلا قادا وباو يراصنالا ىدبعو وربح فا

 سانلا لجا نئم خلد 33 وه ليند ىنب دجا لاق هاالجو هقبتوت دلع اوكغتاو

 ةمدكملا داضلا فرد

 ند 2 ند 2

 ندقلا باد 5 بذهملا ب رىوكذم ىن4يةحوتقم نوينمدوتكم ىيذاضي مضهمض وبدأ

 ىقةباصصلا ة ربلا دبع نبا رع وبا هركذ دقر مسا هل فرعي الو

 ًءاطلا نيكقواكل

 5 تت اش 2

 يلع سس هني كل سس ليك نس ليد ةمسأو سل بنذآلا هذشربغ 2 هل ركذ الو

 ياو ناطقلا ردحب يا نع ةيدخلا يدر يدايؤلا لويد سس بوبأ نب قواد فا

27 



 0 سك

 ودا لاف ظزتشتزال اهنا' عامجالا تسلا رشا فين قوغتلاو يد رواملا ل قنوإ ظاخشت ال

 اهبق ملكتي ةيفوصلا مولع ٍك مدقي لهس ويا ناك يفوصلا يوستلا سايعلا

 دانا در كب قتلا عع ابار: يلايتقلاو. شعتزملا مصتما نم بعو..مالكلا سحاب

2 
 كاد

 ي ةدملا يت دوصمب ال ذاتسالا

 ةمدكملا نيشلا فَ

 هب بد ام باد يف رصخخما + روكذم هضر ياصصلا يار 4 حرش ا

 ا دعنا ىدفعلا تابدهح مق: نماضقلا | داغيتسا باور نواديق: بحهللا قو: صاصقلا

 ال دا تالا كررت نونا ليؤتحالا ب يقول فاول كيرراش ودان لوألا بالا قس لاقو

 نياورِع نب يدع ليقف همسا د فلتخاو يودعلاو ياز كلو ىيعللا هيبذ لاقب

 نب ورع لهقو ورع نب ىنوحرلا يع همسأ لمقو ةيواعم نب يدعلا ديع نب ردك

 دك ىف ريا واكو كبف مف لدتا لسا عك ليقو ورعب نب ناها لتر (هليوح

 ا دلو كرف وبا: يوعز اذعس نب وحي لاق تنكر فب ةووللا هكا ولم اح

 يراخجلا نكا اًنيدح نورشع معلص هللا لوسم نع هل يور هضر نو 0

 كار ربح نبا عفان اهزع» ير ثياحكا قراضإلا درفناو ىتيدح لعبا سمو

 هك ير دق

 واه ررادلا ذولا حاكتلاب يا تيغللا ير صتخلا هلل روكاقلملا يعباشلا: هانعشلاروبأ

 ةوسأو اكدودم يلملم 2 مث خم4كاتشس ةلميم بع مث ةدودقخم ةمدحكم يشب

 مهربغو درع نب مكحلاو رع نباو سايع نبأ عمس يرصملا يدزالا ددز نب رباج



 )١ دنرتو (

 وهو ةياغالثر نيرشعو نيقنث ةنس قارعلا يلا جرخ مث كاذ ذا سلاجلا يف موقب

 ناهيصا يلا ييدتسا نا يلا اهب سردو ةرصبلا لخد مث هباككا نيب >دوأ كاذ ذا

 ةنسب ىرتالثو:ىبقنك ىوباسيتي :هباصصلاننلارواهتقا)» نس رادار من اانطزف درا وج دانا

 تيهذ يرئورملا قادغا وبا لاق يرتورملا قاحتا وبا بهذملا ىف هذووش ةلهج نمو

 ذانبع نبا يحاصلالاقو :يروياسيتلا» لهس يا جور اهعب' نسلم نم ةكياتلا

 ١ ودا :جرج , يريصلاب نكي ويا .لافرب هشعنيل قتلا وهاازعا نزال يا لم كذا

 يزاربشلا قاسيا حشا لانو هلثم اسارتع اقهابوم لو .قابنارت لارج

 عست ةنس رخا م يفوتو يزورما قاحتعا نا بحاص لهس وبا ناك هتاقيط

 دغس:و يا: لافوغارولاشيند 41 قفز يطلب وبا دعفلا نحال ونعر |اةواعالقب كاننو

 اذه لهس وبا ناكو لاق كولعصلا يلا بوسذم يكولعصلا باسنالا ة ناعوسلا

 يفقثلا ىلع ينا لع هقفت مولعلا ٍي هيلا عوجرملا ةعفادم الب هرصع ماما

 سبعا تاو ةعوش نب:قابعإ يوم ركي ايا ناساوكلا مقسوم ناراطل

 بسلا ذادغيبوأ متاح يا نبا نجرلا, دبع .يرلابوي:جاوسلاب اقاكنا, وو ده

 هذم عمس ىنيرخاو يراينالا مساقلا نب دمدغ ركب اباو يلماحلا ليعاوسا نبا

 ةدعقلا يذ نم رشع سماخلا ًءاثلثلا ةليل ينوت نورخاو هللا ديع ويا مكاحلا

 اق تفازاق :نهو رهشار ةنس بعيش رخلت نيا ؤهو ةياعالت) قسم م0

 عقار يانا ملسعي يود لل 0 قلاطفا لوتلل) هعس ىلا ذسع ءاككرلم لول

 ةينلا طرتشا هنا اهنمو اويل هيزجب هذا بهذملا يف موهشملاو اههغم دحاول هيزجب

 اهنا روهشالاو يلوتملاو. عامصلا, ياو ىيسح  ىضاقلا منع ةاكح, ةساجفلاب ةلازا هل
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 ( ؟نم )

 هردق مظعر هتمامار ةلس يأ ةلالج لعب اوقفتاو يلاعت هللا ءاش نا اهتهجرت

 نوت ثيدحلا ربثك اهيقذ ةقث ناك لاق دعس نب تمحي ىع انيوم هتلزفم عاغترار

 ىدجولا حجبص ناكو اولاق ماما ةقث وه ةعبز وبا لاقو ةيامو عبرا ةفس لاق

 0رلا ار وهو ةقالسالا ةعبيس بط يذلا ياصصلا ككعب نبا 7 لياتسلا وبا 5

 ١ رطل قراطم وهو د نيفاك مث ةنكاس ةلمرم نوع مث ةحوتفم ةدحوم ككعبو

 ا” 01 ادلا ةليع نيندفاوسلا وب اكرامملا نبا عاشلاب نور كعب با وباتسللا

 !انكاج غيبتك ليقو قرع دمسار :خهؤجغ هايشف هيل ليقو نيلا تبع ناو لكلا نبا

 ةفاوملا نم ناكر ةكم مف موي مسا الوكام نبا اهاكح نوفلاب ليقو ةدحوملا

 يي ةذوللا نكس انعاش قو

 هل ركذ الو ةضورلا هس ةركذ رركت ةوجولا باككا انباككا نم يكولعصلا 1 53

 يفاشلا يروباسينلا يكولعصلا لهس وبا عرابلا مامالا وه بذهملاو رصتخلا يف

 روباسين خبرات يف دللا دبعوبا مكاحلا لاف ةفينح يب نم نمد مهرس ا فذا#

 نب نوراض نب ناهلس نب تمحي نب ناهلس نب دمع اذض لهس تأ مساو

 بيدالا هيقفلا لهس وبا مامبلا مامالا يلجعلا ٍفنحلا ربشب نب ميهاربا نب يسبع

 هئامز ريخ يضورعلا بتاكلا ينوصلا يفملا رسفملا ملكتملا رعاشلا يودخلا يوغللا

 ”يلاطلزلا جاتو عيقياموا لزعستر | تس نس هلو اقع اه) قضوا هئارقا.|ةيقبو

 نيتنسب قارعلا يلا هجورخ لبق مولعلا فرحجتو دقفلا بلطو ةياغالثو س ةنس

 ناكو ةياغالتو ةرشع عجس ةذس ربزولا يهلجلا لضفلا يا سلاكي يف رظان هذان



 ( حرب )

 س 2ث تاسع قف ندد 2 تدااتإأ 0

 0 يموزخما يشدرقلا موز ىنب 5 نب هللا ددع نب لالف نس ةّمالا دمع

 < و عن ا

 ادحاو امي دهشو ةللس 5 ةنيدملا يلا مث ةشيحلا يلا رجاهو مالسالا ميدق

  ةلس يأ ى نب مي دلاو

 عد بسم داب تقينتو كوخ ور نوولاةدتقرارعودن ينو عدل ب ةلطس 4

 مهذع هللا نر رقما ىحاأ يرفزلا يشيرقلا فوع نب نورلا ديع هيباأ ةيجرت

 لصف ٍةنريسلا باتك يف بذهملا يف هركذر رصتخملا ٍة ةلس ياركذ كت ىبعيجا

 واق روهتلاا كدصلاو ليغاطا ليقوا للا" اهيا 8 ظشلنلا هللاو م نع نامالا

 ددا دع ةعيسلا ةنيدملا ءاهقف كحا وهو ىبعباتلا مايك ئم د وهو لوالا

 نم ةعاهبا ةطمل ويا عمتلاةبؤا ليه عج راع ةيبزك ىاةكاتكإا عيل لك آل

 يصاعلا نب ورع نبار سامع ىنبأو رع نبأ مالس ني. هلا دبع مهنم. ةباصصلا

 مكحلا نب ةيراعمو ةزمللا مضي 56 وبأو يرجخلا ديعس ودأو هللأ ىدع ني رباجو

 رع يملي "غلو .تيباقن' ىو: ناسعل حبا ويمر : هوس[ اال ١ نب :ةعيبرو

 نبافطع مهتم: نيعباتلا:نماةقيحب خمول ينل لمئاوو ويا اتلا 3

 كعزالتخ الفع يور زيزعلا حبق نب لعو حالا حطب اهيعللا بشير ةورعزا تاول ا

 ىنب كارعو جرعالا نيرلا ديعو يعشلا رماع ىبعباتلا نِف عريغو ىبعباتلا نم

 يراصتالا يمحبو يرهزلاو مافيد نب ةس وباو مزاح وياو مانيد نب ورعو كلام



 ( تسب )

 تمجسا نم ةيياطخ لعفا ملف ىلع اوكمت هل هدوم كدنع نايكس وبا لاقو ةداححصلا

 منيع سج اكمل يود لبقو تاطخلإ نس ند هباطع يلصو نورشع 00 نبدا يود

 نوم 2 نراقب 05

 رخم ناهغس وبا وه بتككلا هذه د هركذ 3 د علا بوح كال :ايغس وبأ

 و
 < هنا ع

 يكملا هيسمألا يشيرقلا يق سس تاغم دمع نس سحونتت دمع نب ةيمأ نس برح ىبا

 2 (-د5 03

 نم مع يتلا ءاطعاو انينح دهشو كانه ملسات اهحكفل ةكم هلوذد ليق فيرطلاب

 5ون2 ن2 د

 كومربلا كش ثيمود ةددع تدقفقو كغئاظلا 0“ شو ةيقوا ىب«درأو ربعب يام ايىانغ

 ب 0

 واكو نابيغس يا نء سامع فا داوم ىم لقرف تب ىد> لسمو يراخجلا هل يورو

 هب ع د او

 ىبذاهتو 3غ نبا وظو ىبتالثو عبرا لدقو نبتالثو يدحا 000 هد يودو ةفددملا

 + مهتوخاو نايغس يا دالوأ ةيبدح أو ةدواعمو ددزد دلاو وفو طمس

 5 02-2 2 نم ند 3 2ن 3و 2

 يلوم وهو يبات وش ايارعلا يف رصتخللا ٍه روكذم دجا يأ نبا يلوم نايغس وبا

 يمل يلوم وش دعس نب كمحغ لاقو يدسالا شح ص دوا يا ص دللا ددع

 اوفلتخاو هدالو يلا بسذف شح نب ىجا يا يلا عاطقنا هل ناكو لهشالا ديع

 يطقرادلا لاقو ةنكاس يار: مث ةمومدغم فاقي نامزق ليقف اذه نايغس يا مسا يف

 نو

 ع

 م6 ىلصيو كم الامس نب ةغالسو خام ىنب دوك مهذم مع ينلا بادعا ئم'ساد



 ( هنو )

 لاق يريطلا بيطلا وبا يضاقلا ينثدح بيطخلا لاق هتفرعمو همبف ةعس دع

 تاخد لوقي يزورملا قاحعا ابا تعمس لاق هذا يامادلا مساقلا ا نع يل يكح

 جبره ف سامعلا وبدأ الا هباع سردأ قآل تلعب ئم اهي نكي ملَق ذاب

 ىبا ىلع ايا نا دع لدي اذهر بيطلا وبا ىضاقلا لاق يركطصالا ديعس وباو

 ةربخل فردئاصت هلو لاق ةدداو قش نئم هناسلبطو هذماعو هلدوارسو هدصدي

 قاط قردحاو ذادغمب ةيسملا 7 هلقم ىددال سيل ءاضعلا بذا بانك اهنم

 ىبيباصلا ة ةغيلخلا رفاقلا دكامختساو عالما نم اهيذ لهب ام لحجا نم بعللا

 بكاواآلا نوددعد مهناو يراصفلاو دوهملا مهنفلاخ أ يق هذال مهلتقب هافقأت

 نع يكحو يضاقلا لاق مهنع فكف اربثك الام اوعمج مهلتق دع ةفيلخلا مزعف

 هنذاب الا يرضطصالا ةرضحب يفي يزورملا فاحتا وبا ناك ام لاق يكيادلا

 يي يلاعت هلأ ام,جح 72

 5 5 ُُ نسم ودنممم - -ن 5 وَ

 ىييأ را اوفلتخاو فاأخم دديع نب متاف نس بلطإلا ثددع نس ثراحلا نب ناهفس

 بلاط نأ نب رفعجو وه معلص يفلا هيشي ناكو ةولح امتعضرا ةعاضرلا نم مع

 - ع( م د

 ءالضف نم وهو افسد الب اهيف الياو انينح معلص يفلا عم دهشو ةمالسأ



 ( بسبع )

 عبرا ةنس ةعججا موي ةنيدملاب يفوت ةربتك هيقافمو معا ةيارر يفو يردخلا ديعس

 © عيقيلاب ىفدو نيعبسو عيرأ' ةنس ليقو ىبتسو

 بتكلا ٍة هركذ وكت هوجولا باكا انباكتا نم هبقفلا يركطصالا يع وبا

 ةزميلا رسكب وهو سرا دالي نم ةفورعملا ةدليلا رخطصا يلا بوسفم ىمامآلا

 روحو تدحفاوا ترسك عطق ةرع يو اهكفبأ لبقو كبغو ناعقسلا ةلاق ذك

 نب نسا ديعس نا مساو هجوا ةعيرا هيف لصحبف هرياظنو رجحالاك هفيفخ"'

 نب هللا ددع نب ديلا ىدع نب ماشد نب لضفلا نب يسدع نب ديزي نب دهحأ

 ١ داق اناهغو ضيراتا يزنييطخلا ادلاح رماع نيا رع نبا ةصييق" نب ناه

 اعرو ناكو ذادغبب ةيسحلا لوو مق يضاق ديعس وبا ناك قاحتنا وبا خشلا

 11 در ناخب دانس قوت وي ةفانمو | نويعارولو »عير ا» :ةنس ادلو ءايماخلا نم اةكلقتنم

 د ايان ديشلا )اكو .اءاضقلا  فذا نوب انيس« اباقك"'كفةضوررلاد" ةياغالقر

 ل نيررسللاب داعب ةسماغلاب بتكت اوبس نووصكطمولا "ناك ةعزكخت

 يسيعو يدامرلا ىوصخم نب دجاو ورع نب صفحو رصذ نب نادعس يرخطصالا

 فلو ىرطتولا !ىقنملا نري ىناو هعزودلا وما وج سابع كازلؤلا رقعج كا

 نسا وباو رغظملا نب دمك دن يور قادعا .نب ليتحو ةرزع يا نب مزاح

 ردا نبا طاعلابؤلزاور ضاوغلا رك قب: فشووو: نيظاشاولزلا لقفلاوباو طق احلا

 نيبعفاشلا ءاهقفلا خوبش نمور نيروكذملا ةمالا دحاأ يرخطصالا ناك بيطخلا لاق

 يرذاعصالا ناك ظفاحلا دمد# نب جحا نب لاص لاقو ًالذقتم ادهاز اعرو ناكو

 ءاضقلا غي هغلا يذلا ءباتك لدو عرولاو ةئابدلا نم قرزر ام عم ءكهقفلا دحا



 ( ارنا
 ودود ست نو كر مك

 ميجلابو ةدحوولا ءاملاي رجالا سس كديدع سس ةدلعت سس ديدع نب نائس نس للام

 -ند

 جرزخلا 50 تراخلا نس فوع سل اذه تيس وبا هيلا بسُْد يذلا ةرحخ وظد

 نب دمت لاق ةلمملا لادلا ناكساو ةمجعملا احلا مضب يردخلا جرزخلا يراصنالا
15 

 2و
 ع

 وش ةردخ نا حجصصلاو ربعالا ما يف انا ةرحخ نا سانلا ضعب معزو ىعس

 موي ديعس وبار غصتسا ةثراح يا تنب ةسيئا دعس يا ك مساو كانمدق اكرجعالا

 كلام هوبا ناكور ةوزغ رشم ينفر معلص هللا الوسم عم كلذ قي اون يروتر ل نحل

 ةيامو تيدد فلا مع يذلا نع ديعس قال يور هضو ا مود دهشة سا ايباكك

 يراخإلا .درغتاو(اهنم' ىعيراوب ةتس لع. مسمو طراخلا كعفتا) اتيدلا ودرس

 اضيا ةباصصلا نم ةعاهج: نع كيعس وبا يورو. نيسكو نرفثاب سامو رشع ةّنسي

 هللا دبعو رع نب هللا يع مهنم ةباحصلا نم ةعاهج هنع يورو نانس نب كلام

 فيالخ دنع يورو نيعيجا مهنع هللا يضر مهربغو هلا دبع نب رياجو سابع ىبا

 ديوو ةلس وباو ةيتع نب هللا ددع نب هللا تيمعو نفل نبأ مهخم ىبعباتلا نم

 ديبعو راسي نب ءاطعو ديزي نب ٌءاطعو دعس عقب رماعو نوع نب ىنجرلا ديع انيا

 ىيعزابلا مهبالضقر ةباصنفلا ءاهقف نه ناكر فيالخو عفانوايتونبا تتح نبا

 تضاصلا نب.ةدامعو مذوياو انا, معلص ئينلا تعياب لاف دعس نب لهشا لع افدور

 نابغس يا نب ةلظفح ىنعو مدال ةمول هلا يفانذخات ال نا دع يزدخلا ديعسوباو

 يا نم هقفا ةياصصلا ثآادحا نم دحا نكي مل اولاق هخايشا نع يدا
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 ( نس )

 انملاع اذه لاتو سلجو هسار عب بكا رجالا فلخ ءاج ذا ككذك نكن انيبق

 11 ا اكل طاغناةلبع هابي ياو :يمصالا نول :ةعس ويوضع ننال انكاللو

 ةذس نوت ةقث ديز وبا ظفاحلا دمحت نب حلاص لاقو مالساو يوقتو فافع نم

 متاح وباو ينايرلا يثدح دربملا لاقو ةرشع عبرا ةذس لهقو ىبتيامو ةرشع سج

 حر ةرصجلاب ينود ةذس نيعستو ثالث هلو نيتيامو ةرشع سجن ةذس يفوت هنا

 ياللا"! نها نيورتف

 دك الانا هياقك رزااوزتا تداوبلاا كلر وكحل# يتقبل قيتيطعإلا حاشا وبا

 ةفاكرلا اك راح ا ف روذنملا كا خحوتغم ةمدكم داض مث ةامووضم ةاوبم 0

 0 د ا ةركتتلا كلوض نارا ايدكاو اقف عال ق اقع زيوس هفاقلا) يبان كراطبلا

 دوال لي قالا ةؤزبف ع ئاادملا ةحجغر يرضنلا سما دع فورا مهظو ةباكضلا

 ليق ةرجحهلا نم ةباملا ليبق قوت ىيضح نب يبحب هذبار كنه يأ نب دووادو

 وبا مكاحلا عطق هبو دمع وبا هتينكو ل وه ليقر هتبتك ناساس وبأ

 ياناساسبولا فيتود لعباوةفتاو:وباشينا خزاق ف هللا ادع

 هركذ يبات وه ةارصملا باي ىف بذهملا ٍة رمكذم ىنيسلا رسكب عابس 9

 روكذملا هثيدحو همسا فرعي ال نوذ ينكلا ين هباتك ة دجا وبا مكاحلا

 ةادفانشاباريبكلا نمنسلا ا ىد فلييشلا هازل ثذيوملا رولا

 يداجعلامضاغا يال نضاقلا بدا خراش وهو انباتعا ةاهقف نم َحَحْلا نبا دعس وبأ

 يضاقلا وه عيمملا بوهع نامب م صقنلا مامخ باد لوا م ةضورلا ة روكذم

 لاكمي وبأ مامالا



 ١ ديفا (

 اهنمو مورلا ةوزغل اهنم ةرم ريغ روباسين ديز وبا مدقف مكاحلا لاق هضر

 لاق ةياغالقو يه [سح ةنس نابعش باجمل لاباهجود عضم ات نق

 ةياورلا زتكاو مهئارقاو موش نب يلعو رخ نب ىلع بادكا ئم ورع ديز وبأ عوسو

 مكاحلا لاق ةباغالثو نيعبسو يدحا ةنس بجر يف ورع يفوتو يردكنملا ركب يأ ىع

 اهل لوقد يزورملا دوز ابا: تعمس لوقي هيقغلا :ىجبا : نيب دانك نسا اب تعوم

 نوكي اقم ,تلقو لكنب يلق يسقي اسارخا لإ ةكم نما عوجولا لك ا

 مانملا يف تيارف سلا يف تنعط دقو اهلهتحا ال ةقشملاو ةديعب ةفاسملاو اذه
 ام

 تفرصناف معلص ليردج ذأ تيراث هذطو يلا ءيدعا دللا حور اد لاقو باشلا يلا

 ىببقيكرتلا ةللامو رغسلا ةقشم» ىنياامتشا نيكل لسور الا
 ن-و أ ن2 ند د2

 ىنب مساغلا ديبع يأ خاشو يفاشلا بحاص يوغللا يوحتلا يراصنالا دوز ودا

 ودخلا يس مامالا يراصتالا تياث نب سوا نب ديعس ديز وبآ مامالا وه مالس

 نبا ورع . ياو لياوساو ةيعش. نع ثدح, ذادغي. خرراق| يف ثبيطخلا لاق: ةغللاو

 يدقاولا بتاك دعس نب حمو مالس نب مساقلا تيبع وبا هذع يور ينزاملا ءالعلا

 ءانيعلا وبار يرئارلا متاح ويار ةيش نب رع ديز وباو ٍناتسجسلا متاح وبار

 مدقو ةرصبلا لها نم اًميث ةقث ناكو بيطخلا لاق عربغو مساقلا نب دمك

 ءاخ ديز يبا دنع انك لاق ينزاملا نافع يا نع هدانساب بيطخلا ركذ مث ذادغب

 ةيسا ىيتالث خيم انؤعمو انملاع اذهبي لاتو : سلجوب كسار دغر تكا قولا
 رولا



 ( حرس. )

 ماقاف ةعاجلا سافلا تباصا نبح يجهملا نيذموملا ربما مايا ذادغب مدق عارم

 ةريتحلا ءايشا سانلاب هنع كلعر ريثك:ر عش هلو اهي, تامو .ةنس ىبعبرا ذادغبب

 يي ةيبرعلا معو ةغللا نم

 0 ا ركات ةدواجولا باضما قزيفاسارخلل تباعا هضاب ون .ىراورملا ديز 51

 ددع نب دا نب دمع ديز وبا وش بذهملا يف هل ركذ الو ةضورلاو طيسولا

 روهشملا فقحملا ماظنلا حباعلا دهازلا فقدملا ريرحخلا عرابلا مامالا دمع نب هللا

 خرات ين هللا ديعوبا مكاحلا لاق ةدابعلاو ةرهاظتملا مولعلاو ةداهزلاو عرولاب

 0” اياك مختل شالا طوحلا كدر ىدلاساملا الحا جنا تايوروما اك ووباسيت

 اهب ثدحو ىينس عيس ةكع ماقا اهندلا يف هدهزاو ارظن مهتسحاو هلا هجر

 لاق ديز ينا ةلالخل تاياورلا لجا و يريرغلا نع يراخإللا جدصب ذادغببو

 اف ةكم يلا موباسيت نم ديز ايا تلداع لوقو رازيلا ركب ابا تعمسو مكاحلا

 ناك | ةتاقبط#و فاحت را: كيشلا لافوب ةيطخ ةبلع_تيتح كسلا نا.لعا

 يا: بخاصاوهو دهزلاو اروهشمارظنلا نسح .بهذلل اظفاح اديز وبا خشلا

 زرع اقوتو لاق ورم داهقفر يزورملا لاغقلا ركي وبا: هيلع هقفتو يرتوزملا قاصتا

 ناك ةباهنلا نم مهتلا باب يف نيمرحلا ماما لاقو ةيامالثو نيعيسو يدحا ةذس

 هدانساي ناعمسلا دعس وبا ظفاحلا مامالا يورو ةحرق ةءالا يكزا نم ديز وبا

 ينلا تيارف ماقملاو نكرلا نبب اان تنك لاق يزورملا حيز ييا خجشلا نع
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 يراخللا جدع ينعي ليعامسا نب دمعت عماج لاق كباتك امو هللا لوسم اي تلقف
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 يا نب للام. يرهلا هللا دعو نالخخ نب دمحيو شعالاو ةيقع نب يسومو

 دباو اةيلاقلا وقيل هزنجت" ىلا ' نب فيعشو»هةيارواذ ع لن اكيتاور] ا نيت

 ةرثكو هيلع ءانثلا ٍدِع اوقفتاو عربغ قبالخو دانزلا نا وذي نجرلا ديعو مساقلا

 نب 'دجا ' لاق هب جاجتحالاو . دقيثوتو 'مولعلا: ق“ هتنغتو-:ةلضقوا داظفقتإا هلع

 دبع لاقو ثيدحلا يف نيذموملا ربما دانزلا ابا يمست يروثلا نايفس ناك ليفح

 عاهتالا"ىم هعموا معلص هللا لوسر ةكتشم (لخ 'هافولا/اباا:تيارثا اهيل ا[ در

 نع لياسو باسدلا نع لياسو ةضيرف نع لياس نبجق ناطلسلا عم ام لّثم

 دعب نكي مل .اينيدلا' نبا: لع الادواةلصعم: نعل ياسواكيذنملا يغازيابلإراقللا

 ريكبو ذانزلا ياو يراصتالا ديعس نب يبحو باهش نبا نم معا نيعباتلا مايك

 ةياقالق :دغلعو: دانرلا ابا: توار .ةخس حبر تيللا/لاقو ا يهالا اونا الإ نوبل انا

 هيقف دانزلا وبا ناك بعصم لاقو معلا فوفصو رعشو هقفو مع بلاط قي عبات

 مصار رع نبا نع عفان نع كلام اهلك ديناسالا صصا يراخجلا لاقر ةنيدملا لها

 ليت ني ههلا الاقو ةريؤه يا ىح لارعالا :سسرفاذويا اوفا ةرتوف لبا يقاو

 تيدحلا ربثك ةقث دانزلا وبا ناك دعس نب دمحم لاقو ةعيبر نم معا دانؤلا وبا

 ةرشعأ عيسا ةعلبا ةليل هاستغم ين ةاج ثام القاف املاع ةبيرعلاب:اربطي انحبطف

 هاش ىو انش ىباوقرت تابت: عباسإا ىتدتفاالا ناس يوم( ررتلل

 ئي هللا د

 ركذ ال بذهملا ةلاكو لوا يف وكذم تح“ ةانثم داي يالا دعب يالكا دايز 3

 يالكلا دايز وبا ذادغب خرات يف بيطخلا لاك عضوملا اذه يف آلا بتكلا هذه يف هل



 ( الام )

 نع كلام يور يدع نبا لاقو هنم تيدحلاب معا رببزلا ابا نال نايغس يأ نم

 ثدحب ال اللام نان كلام هنع ثدح نا اقدص هب ينكو ثيداحا ربيزلا ينا

 0 1 الدر كولا اا لع اعنتماتاققلاب_نمدادعلا» لها الؤيلاغ ا ةقق نع.ألا

 دع. ءب جاك ربغ هب اًنورقم يراخجلا هل يورو هب 55-2 هددت ىف ملسم هل يدم

 قوت هب جاجتحالاو هقيثوت دع اوقذتا دقف رببزلا يا يف كلذ حدقي الو هدارفنا

 تنال طوول اعين

 مكاخملا لاق ناذالا_ باي :يفربذهملا يف ىوكذم سدقملا تبي 3 رولا و

 ١ بذهللا ]قا ةروكذللا هتيآوروب كه نوببؤلا هاذ ىسا فرعو ال هيغر اجا وبا

 د ونس ولاة ميبلاوب تيداحلا بيرغا اكيبع قرا اهاؤو ا ةلقؤز/ بااحخا» نب رع

 نورلا ديع وبا مامالا وه رصتخملا يف روكا نوذ مث ةروسكم يازب داتولا 58

 ةعبير نب ةببش تنب ةلمر يلوموه ليق مالوم يشدرقلا يدملا ناول ذ نيدهللا يع

 هر ةناكا لهعرلا! ةايعاوباعبنك نا بدعم اؤهعتاؤي خافع نب وافش لا اياؤما لبق

 قادركاذاب نا غبن جاكوب هقمإ تضعي“ ناك هي ولهتشا ملم بقلا ةلادؤلا ايا خلاو

 ةدرك اف هلف | دعضوم مهبل عيضيخا هلا نسانلا ل ثكا  نطغي النك -اقلالا عود

 ةزافج رفعج ىب هللا دمع عم دهش هنان ىبعباتلا نم دانزلا ايآ نا ملعاو يكلا يف

 قار علاوا نخنؤلاباجنم لبا غيار اباوب قمع نب ةمهلاقلا ولا روللا نيا زوق جهلا

 سناو رع نبا نع هل يورو هذع هتياور زخكاو جرعالا نجرلا ديعو نيسالا نبأ

 همز ةكيلما اللاعبان درع يور ةكسؤم لهس نب يبل قارنا كلا ولا ورظو
 وي
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 اهم ّق نالطلا باذك ليداوا ٌُق بذهلا 3 رول ذم يعباتلا يدسالا نهزر ىدأ

 يدسالا كلام نب دوعسم ءكرلا تغب نيزر وبا وه تاقلط ثالث لكمب رخلا
 ع

 ىلع نع يدر يبات وظو احس سس فكيكش لاو يأ يلوم ةمرخ تينا م وكلا

 ليعامسأو عيملب ىنب ليءامسأ هذع يوم مهضر ةريرش يناو سامع نياو دوعسم ىنباو

 هقيقوتبا لعياوقغتار» امقااكاع, اهيقف نيوراءوما و اكؤا لياوا ىلا قم بكل حلك

 ياؤلا فرد

 أ تمم ند مص و

 رضاح عجب ين رصتخلا 3 يول ذم هللا دمع نب رباج بحاص يعباتلا ريبزلا وبدأ

 ماهسم نس دمكعرببزلا ودا وه ةقرسلا باعك طسو بذهملا يوريبدتلا يو دامل

 هم بن

 قي قي عجرم ع ار مث ةنااس ةلمبم لاد مث قوف ةانثم ءاني سردت ىنبا

 ةياورلا نكاوأارباجا عمس يبات وهو: مارح نب ميكحا لوس كلل ضوحملا | ةلبف

 مهضرا ليفطلاب اهاؤرزيبولا»:قياو. .ىضاخلا: نيترعا نياو شاكعي نتاونج كن

 نوع نب هللا كيعو بوياو لمهك نب ةطسو يرهزلار ةورع نب ماشه هفع يرو

 نياو تراحلا نب ورعو فه يأ نب دووادو ةيقع نب يسومو يراصنالا يوكو

 لاو دقيقوت لعن اوقفتاو)ةعيملا باور ةقيبخ ا نيا ةككاسو لع ا تلاز ناي

 وبا لاق مهظفحاو القع سانلا لمكا نم ناكورببزلا وبا ينثدح كطع نب يلعب

 وبا نبعم نب يبحب لاقو ثيدحلا مهل ظفحا رباج يلا ينمدقي ًءاطع ناك ربوزلا

 يلا بحابيؤلا ودأ ليخنح نس دجا لاتو نايغس يا نم تعذا وهو ةقد رببزلا



 ( دبر )

 لاق اهيدبدع يف لسمو يراخلا هب جتحاو هقيثوت دع ظافحلا قفتاو ىبعباتلا

 نارجا ىل ناك لاق ىيكبي ام هل ليقف اكو: عقام وبا فتعا امل نائبلا ثبات
 خب ا

 هذ اهدا بهذ

- 

 دالب نم ةيحاذ يو قاليا يلا بوسنم وهو لاق مث ناعمسلا هطيض اذكش فاق هرخأو

 ىح نم ةيحانلا هذهر لاق شاشلا نم خسارف ةرشع ٍذع كرتلاب ةلصتملا شالا

 | ل سرر رداهشزا نلمللا اولويزمل هنا اهلسذا قموك ذو لام ةقاعرف يلا تكيوت

 "00 4و لاتررضملاو ةدرطملا ءايملا ؟ىب انيتازاعو اهازقو:ةضفلاو بهذلا ايف

 اا هاك ةجرتلا هذه كحاضا يعيرعبيرلا 110 هومشاةقالا لم هداجب

 نب هللا يع ركب ينا دعب ورع هّقفت هيف اعراب اماما هقفلا يف ناك هللا ديع نبا

 يدايزلا شحن نب دمع نب دمع رهاط يا دع روباسيتيو يزنورملا لاغقلا ىجحا

 ةاتسالا#نعالوفمالا .ةيذخاو ولما. نينحلا نب نيسملا هللا :جابعت يلا لعل اراضإتو

 ثيدحلا يررو شاشلا لها هيلع هقفتو ينيارغسالا دمك نب ميهاربا قاحتنا يا

 ةهيتيبو سجن ةنس يف ينود معربغو نسحلا نب ككملا ديع ميعذ ياو هيذاتسا نع

 000 راسل ظافسملا ءلناسم قطواةنس ىجعصفوا كله ||قيا وتهز قباجبراو

 يلا تعفتراو رهلا تلغ ول هنا دربغو نيسح يضاقلا هقيفر هيلع هقفاوو ةضررلا

 ام رهطي اك هيلا تعفترا يذلا عضوملا رهط تللد#“ مث تلزن مث ندلا العا

 هي اهقصالب
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 فينك'و ىبعلا مضي دامع سس سدقو سبق نس فئحالا» ةلمملا ىبعلاب كدومس

 دمع هينا ىنباو ةلمملا ءاملابو ميلا مضي حوارم ىباو يلودلا دوسالا وبأو ءاملا

 نسو ن- 5

 داز ام ماخدا ناسنالا دع مرحب هنا هبهذم ناكر ايندلا نم:اللقتم, ادهاز

 ”ن يطا الاوق تاكو هةداح دع

 ءارلا تنردح-

 . - م كر -- دع

 هدعب لبقر ناقع لثق لبق ةنيدملاب ينوتو رصم تذ عفار وبا دهشو عفام يبا

 دقتعا سايعلا حسا انف معلص هلا لوسرل هيهوف سايعلل اكولم عفار وبا ناكو

 ع ودع 2 0 1-7

 يوزن مصر ةصغدلل بره باو قوطرابالادودسل قبارايلغو ياهو قرات ىلا

2 



 ( زف

 دور هيكم ءيعياتلاو ربح ةيراصطملاا ملا !ةباكصلا ةانوادعب ةيغيانلا جوت

 معلص هللا لوسر اخاو يلاعت هللا ءاش نا ءاسنلا مسق يف اهسفونسو ةوكح ةهبقف

 مع هللا لوسر ةويح يف هل ناملس ةرايجز تيددو يسراغلا ناشسو ءادردلا يأ نبي

 نلل لحل نيعيتلاوددالا ياا لاف كادرحلا يلة نعو هيغل يراخلا خم قاروهشم

 8: قاب ىالاماوم ملفنا بنا (هيجسلا اهونصا وا واؤكلا

 ةمجعملا لاذلا فرح

 لا ملكا | عطرا يدع ةقسا :بتكلا .ءذهاج يف روكسي ضر ياحصلا ٍض 0

 كارو ةمومدعملا ةدحوم ربرب همسا .ليقو مبجلا مضي ةداتج نيا: اهضفو لادلا

 را لباايطفج لكقو اولا ةنيع عربي تدان ىمنلا ,ليقو :باحفجا يا: ةوكم

 راغغا نم مارح نب ةعيقرلا نب ذيبع نب نايغس نب ةدافج ني: بانج موهشملاو

 001 للاطلاع جملا يرو مون ربا_غابتا» وب ةومظ نشا فيلل ودا

 مذاؤبا (ناكو ةعيفرلا تنب ةلمر 1 يزاخلا يرافغلا ناندع نب اناا ب رااوتن

 معلص هللا لوسر يلا مدق هنا ملسم صحبتك يف تبث مالسالا يلا نيقباسلا نم دضر

 ماقا هناو ع 5 لاق اذه ذع كيتا نم هللا لوسم اد لاقف مالسالا لد

 مث معلص يتلا نذاذ هموق دالب يلا خجر مث مساو ةليلو موب نيب نيثالث ةكع

 نع هل يور معلص هللا لوسر يوت يد هيكتو ةنيدملا يلا مع يذلا يلا رجاه

 اهنم مسمو يراخلا ففثا اًميدح نوناقو دحاو ثيدح انيام مع هللا لوسر

 ناد 2



 ( انرس )

 5 مبرر هدم ويكمل ماه هب قلغف هذخان

 نيدو انيلا لل: تغب قاصصلا يراصنالار هكا لاب اذاقور ادا لجل

 راصفللا نع. منانزيغ ةنيسن لع الو, دمع العبر لغقا :الاربلاىبعب نتا الك [قاقللا ب

 مكب لاو معلص ينل, نانوسم.حفقااووب تياقاذاإلا/اووعاطاكي مقلب لج

 قذيعلا :ادعجلا يال لاجل لوخحلا نبال هيف وكلا رشم زا تت

 ىبطرلا هبلع لكنلا نم نصغلا نيعلا سكب
 د ندع هان 2-236

 رىماع لمقو لك: دعا ةرجغو بذيهملا 1 هركذ 59 ةضر يناصصلا ءادردلا وبا

 ع ٌَْ

 ا بعل نب يدع نبرماع نب كلام ىنب ةيما نب ةشداع نب سيق نب ديز نبأ

 تيدح بام معلص هللا لوسر نع هل يدم يراصنالا جرزخلا نب تراحلا نب جرؤخلا

 قاكلا دوفناون ىتدهانغ اينمسوسر اعنا بيتتر ونس اولا

 نبا ةلالعقو ل ويارب سلوا سابع نياونرع باسم يور ةيفاقو ليا هيوم

 مهخم ىبعباتلا نئم فيالخ هنع يورو مهضر مالس نب م هللأ دبع نب فسوبو كبجع

 ةقلعو ريقت نب ريججو ةعادو نب ساو ةدط ينا نب نادعمو نادعم نب كلاخ

 اهيقف ناكو فيالخر يرغصلا ءادردلا 57 هدجوزو لالي اغباو قر كر لق ازيا

 اوغلتخاو معلص هللا لوسم عم كشادشملا نم 5 دعيراماى هش ادهاَز ايجي

 هقفمدرعاضح لور ركاب وزان ضيايرك رعاع طالبا كاك 821

 ىبثالثو ىبتنث ليقو يدحا ةنس ناقع ةفالخ يف فشمدب نوت نافع ةفالخ يف

 فشمد نم ربغصلا بادب يرغصلا ءادردلا 5 هنجور ربقو هردقو ةرجهلا نم

 عع



 ؟ داع

 لفا لوعم هيلعر مهيهاذم فالثخا دع ءاهقفلا تاقيطو ءاؤعلا قرف نيب كح

 ماكحالاو نئسلا عم بتللا لكت عمجكف اهوحنو قيئاسملاو عماوجلا دوراد ينا

 اهعيج مهنم دحا ىصقي ملف ةض-طلا نئسلا امان اباداو ظعاومو اصصقو امايخا

 ثيداحالا كدت ءامّدا ىم اهعضاوم راصتخاو اهصيخلت ذع مدقب ملو اهءافيتساو

 يدع عب

 رثالا ءاذكو ثيدحدهملا لها ئنءا دنع هبانك لج اذهلو دوواد ينال لصد اك ةليوطلا

 ود 5

 دى هللا هور ىنبذيامو نيعيسو سه 00 لاوش نم توقد ةرشع عبرال

 0-2 5 - 5 تاكل ا تبا 821 - و"

 نب كأمس ليقو ةشرخ نب كاهس همساو لادلا مضب هضم ياصصلا ةذاجد وبا

 ل -

 جرزخلا نس فبدرط سس ةرلعت سس دجز نس ذو كدع نب ناذول سس ةييردخ نس سوأ

 ناعدجتلا لاطيالا نم ناكو اؤسم امي دهت فيرط يف ناعتج ةدامع نب دعس

5 5 

 ني ©ن0- د

 هن ب 52 3

 دقحب هذخا انا دضر ةناجد وبا لاقف موقلا مجان هقحب هذخاي ىف لاق انا انا



 ( هبال )

 نالباح نم: اهغيارفااهيطرالا »وبعيدة :بيطةعالا »نا! ناهتلا نوري خ امال ريح

 ىنيدلا ثيدح. لعن مالسالا ادم لبق دقو تلق هينعي ال ام هكرت ملا مالسا

 نكن اقبل ناو | [وغيرالا ,باتح د كذالك تعج حقؤلا اك رربغا عبق فلل

 فلا دامس معلص هللا لوس, نع تينك لوقد دوواد ايا تعمس ةساد نبا

 قا عزز دفالا ةعبرا ديف تحجلب ىلا باح عنيف رام امهر تيكر تح

 هنيدل ناسنالا ينكيو هيراقي امر ههبشب امو جدصلا تركذ ثيدح ةيام

 مكدحا نموي ال ثلاثلا لدب ركذ هنا الا ةعبرالا هذه ركذف ثيداحا ةعبرا

 لاق ياطخلا ناهلس ينا مامالا نع انيررر هسفنل بحب ام ديخال بحب يد

 ياشأو دووأد ينال ىنةيسلا بانك هنذم حمسذ نتكو يارعالا ىبأ كيعس ايأ تعمس

 فحصملا الا لعلا نم هدنع نكي مل الجر ناول لوقي هيدي نبب يو ةخسنلا يل

 اك اذهو ياطخلا لاق ةتبلا معلا نم ديف يلا امعم جتحب مل باتكلا اذه مث

 نم باتللا يف اًنطرَف ام يلاعت لانو يش لكك اًناهبت هباتك لزذا .يلاعت,هللا نمل لاق

 هلئابم يهم داو اصدر نارقلا مارا لج هاه فولت نيش حا

 يلاعت هلوق ينعم وهو معلص يبنلا يلا ٌالوكوم هنايب ليضغت ناكر اًنمض نارقلا

 قوقل ىف ةتسااورباتكلا وجب نف مرووكفتم مهلك مهيلا لوذ ام سانلل نييتل

 معلا لوصا يف ثيدحلا نم اذه هباتك يف د.وراد وبا عيج دقو نايبلا يون

 دقحل ارخاتم الو هيلا هقيس امدقتم معن ال ام دقفلا ماكحاو نئسلا تاهمار

 فيرتش بانك دوراد ينال ىنفذسلا بانك نا هللا مكجر اولكعاو ياطخلا لاق هيف

 تم سد م

 راصف ةفاك سافلا نم لوبقلا قزر دقو هلثم باتك ىبدلا ركح ٍة فنصي مل



 ( م

 ىنودلاو عرولاو ناقتالاو رذاولا ملعلاو ماقلا ظفحلاب ىغصوو دووأد يبا زرع ءانثلا دع

 ىلا هجورخ لبق ناسارخب بتكو ناسارخو ىبقارعلاو ماشلاو يناجماو رص هعمس

 ىدسوم نب ميفاربا نع يرلايو ةيينق نع ذاد عمي تنلإو ةارش ةدلي 5 تارعلا

 نالع لاق ميهاربا نب مسمو يبنعقلاو ليعامسا نب يسوم. هدانسا العا نا الأ

 عاجلا :اناقتأو ًاكسدو ا اظفحو اقع اهقق :ايتدلا» ةعأ :دحا :ةرواد وبا: :نايح: نيا

 فلا دام را اذ يفد دوواد وبدأ اك لاق داخ سس دود هللا ثدع يأ نم

 يدلل بادصال ىياتكا ماطا نيابلا دعت ءارقو ندسلا :انك «فنطإ الاف ثيدخ

 ةعيرا ٍدع فالالا ةعيرالا ادم اذان ترظن مث ثيدح فنالا ةعبرا تينكذ كنسملا

 تيدح اهيناثو نب مارحلاو نيب لالحلا ثيدح اهلوان يلاعت هللا هقفر نا ثيداحا



 ( امو )

 34 دزه نبا داوشا ىو: هتعشالا ١ نم نافلسب ةووادا جا مسار نوال قرت لادا

 ناهلس وف يمتاهلا زيزعلا ديع نب دمك لاقو متاح ينأ نيا هيسن !ذكي رماع

 بيطخلاو نايرصبلا ةساد نباركب وباو يرجالا ديبعويا لاقو دادش نبرشو نبا

 ٍتابامخلا دازو ذاذش ني ريش نب قانا نب تعشالا, نب خاهلبس وه ئذادغيلا

 لوقلا اذه ٍنلسلا رهاط وبا ظفاحلا لاق يدزالا نارع نب ورع نب دادش ىبا لاقف

 جيبنولا:ايار _ضمععلا ةقلمب نبرقلا زموع هروح ىزا وسل 1و هازال

 نب ناهلسو نوع نب ورعو ءارقلا يسوم نب ميفارباو يضوحلا ورع اياو يسلابطلا

 يا ينبا ناهتعو ركب ابار سنوب نب هللا ديع نب دجحاو ليعامسا نب يسومو برح

 ناقع نب دمع رهاجلا اباو رع نب ماشفو بيرك اباو جشالا دبعس اباو ةبيش

 يضخلا اياو قرزالا تلاخ نب ماشفو ردزو نب دود نورلا ديع نب ناهلسو

 ملاص نب جاو حرش نب رع نب دجا رهاطلا اياو يسيدارغلا ميفاربا نب فاكتا

 ديعس ىب ةييتقو روث اباو هدوهار نب قاكتاو نبعم نب يبكيو لينح نب دجاو

 قاحا نب بوقعي ةناوع وبار يئاسنلاو يذمرتلا هذع يور * مهربغ فيالخو

 كجاو دوواد يأ نب هللا ديع ركب وبا هذياو 0 دمصلا ديع نب يىلعو ينيارغسالا

 دهجت نب دجحا :ةيعسو واو مخنملا نب ذمكو بنما لالتلا: وراها لبا هاكر را

 ةحاو:راغصلا  ليعامساو :تبغلا» نيل اجمتع ا نو لعا ىستلانوتلوب اقاؤعالا هلود البلا

 قفاوياوب اهلا هشام ني قار اع نلياركيا يا نكاذيضو جلا فتن

 تيالخو نؤسلا بانك هنع نادوري ناذللا اهو يولوللا ورع نب دجحأ نب دم

 ةاؤعلا قغتاو نانسحت يه رك#و يرجسلاو ناذسجسلا دوواد ينال لاقبو + قربغ



 ( ان»ءم)

 دى ملسمو يراخإلا هل يدم ةّغت وه ىبعم نب يدحب لاق فرطمو ةداققو

 يعدل يلع تلح تححلا ييالطاو هعيح قر ااؤم معرب ىاصصلا ةقيشؤبا

 روهشم اذه هثيدحر ةقبخ ابا نك لاقف كوبتب معلص هلا لوس, فحل مث اًمايا

 ببسا يف ليوطلا هثيدح يف كلام نب بعك ةياوم .نم مسمو يراخلا يحبك يف

 كلام هما يلكلا نبا لاقو ةةيخ نب هللا يع ةقيخ ينا مسار هيلع هللا ةيوت

 00 نوعا لنا علا نياموغ نياخوو نبأ نالسعلا'ني'ةبلغت لباسيق لبا

 | ةسيدللا|اةولدرن عمده احلل ولا ل: ةيراطتالا قيكالا: جررشللا لبا فوعإ نيا

 لا لاعاولق العشا مكر وازاب ةوشع كولبت قوزعأ عر كلدوإ ىهاشللا يابو اًذحأ

 شلل | ةميعنو لاب ةيزاعت ني هيوم دورا اهله ةقيكن وبا نعاطازولا جبع

  درأ) دبع لبا ةعيح هلاو ةزيس نط نجلا ةبعبالا نيغ جعيماابا' يتكي نم

 ى ةقيخ هذباب ةقيخ ايأ ينكي ةناث دوعسم نبا بحاص

 - ن2 5-0 هم وَ

 0 يصخأ ص زيك نب ب حامص كلو نم هضم ياحصلا يديعلا جابصلا ة ةريخ وبا

 نم معلص يذلا نع ىرد مل الوكام ىيبا لاق سيقلا ثيع دقو 3 35 سيقلا كديع
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 مب زيكو قاتم دوم ا[ مث ةموودقم ةلميم داصي حامصو هربغ كابشأا يب

 ي ةلمملا داصلاو ءاغلاب يصفاو يائلابر فاكلا تفو ماللا

 لعمر اولا تورك

 ا ليطلرللا ىلا ةيكذو ةضاوإلا:ي رك > يوكت. نئسلاا ككاطا اقلك اةوواد اوبأ
 نم

 تاغللا يف يلاعت دللا ءاش نا اهكغواسو اىبيف ةروسكم ميدلاو رهشا رسآكلاو اهتفو



 ( ةداكب )

 قماشلا لاو ضياع نبا لاف .ةغينج ايا ةشياعا( لان امانعي سانلا ا نسعي تاك

 اول اهلا جاكللا «ارايسا وا. مورللا قل مكلابأ ال مكحبو مكيلع اولقا

 اذه ةيامو نبسيخ ةذس ذادغيب وتو ةرجحهلا نم ىبناغ ةنس ةفينح وبا دلو

 يمحي نع يور مث وهلا نع بيطخلا هاو, اذكو موها هلاق يذلا ْوهشلا وه

 ميفاربا نب ناب نيو نيسهنو يدحا ةذس يف وت هنأ ةييرغ ةياوم نبعم نبا

 ي معا دللاو نيسيخو ةثالث ةنس يفوت هنا

 ةانثملا هاتلا تغب نيغنصملا افباكتا نم يديحوتلا تهمنا كينان نيه نع

 نارفعزلا يف اير ال هلياسم ضعب ين لاق هذا هييارغ نم ديحوتلا يلا بوسنم فوذ

 هيف وبرلا ميرد' ىوهشملا حدصصلاو يذورورملا كماح وبا يضاقلا هيلع هقفاوو

 ةمدخملا فابحلا نورا

 هل ركذ الو ةضورلا م ككذ 8 هوجولا بادكا انياككا نم يربطلا فلخ 9

 اذه فلخ يا مساو يرتورملا لاغقلا باكعا نموه بتكلا هذه نم ةضورلاربغ يف

 راهن كرطفا نم لك دع يمظعلا ةراغكلا بج لاق هنا هبيارغ نمو

 يف الا بج" ال اهنا موهشملاو اهريغو لكالاو عاجلا اوس نم هب مثاي امب ناضمر

 مد ةيصعم يف مرغ نم نا وهو ماتا هجولا مخك نم اذه فلخ وباو عاجلا

 ىاةوكزلا نم هيلا عفد بات

 يلا نب حلاص ليلخلا ابا هّنظا ءاروشاع موص يف رصقخملا يف ىوكذم ليلخملا لا

 ديشرتم ىزجخلاةلعس يار. يرغشالا يقولوا اانا, كولا معوضتيلا ةقرتمل مدرم

 بويا هنع يور ادهاجنر ةمركعو يمشاهلا ةقلع ابار ثراحلا نب هللا تبع عمسو

 2 نانانآل



 ( اب )

 ا اذلا جرحا وحي توق هنم ىرتشت ةفييخي يالا ةارما:تنايرلا# موك نبا

 هيذخ لاقف كيلع موقب ام بوثلا اذه ينعبف ةناما اهئار ةفغيعض انا تلاقف

 تعبف ىببوث تيرتشا لاقف ةرببك رو اناو يرخست ال تلاقف مهارد ةعيراب

 لاق كرايملا نبا نعو مهارد ةعبراب اذه ٍقيف مهارد ةعيرا الا لاملا سارب اهدحا

 طق هل ا بائعي هةعمس ام ةديغلا نم ةفينح ايا دعيا ام يروثلا نايفسل تلق

 لاق مصاع نب يلع نعو اهي بهذب ام هتافسح دع طلست نا نم لقعا هللاو وش لاق

 داج- نب ليعامسا نعو موب مجرل ضرالا لها فصن لقعي ةغينح يا لقع نزو ول

 رخالاو ركب ايا اهدحا ىمسق نالغب هل ىضفار ناط اندنع ناك لاق ةفينح ينا نبا

 ىبوظلا سابعلا وذا, تاكا لاذ تانغ نيادخاولا دبع نعو ككذك هودجوف اورظنف

 ربما دع ةفينح وبا لخدف كلذ فرعي ةفينح وبا ناكر ةفينح ينا كة يأرلا يسي

 ةغينح يال لاقف ةغينح ايا لققا موبلا يسوطلا لاقف سانلا زخكو روصتملا نيفموملا

 لاقت هلكت ال لهقؤه ام ىردنز اه لتجولا نقنع يوضي ارماب: فموملا رضا با

 لإ عيتالاغ) كلاب الاخ لطابلاب بار قحاب رماع | قينموملا زيماب سايعلا نايا

 اد داما اذه نا هنم برق ىنل ةؤبنح وقال لاك مث هنع لاست الو ناك ثتيح

 عفرف اركفم اترطم هتيارف ةفينح يا دعب تلخد لاق عيكو ىعر هتطبرف ينقثوي

 رعش لوك اشذاو هسأر

 ربح دكار فلان راما نلدل) نجح ريابق. .. ميما وع نان فو دسم نا

 «ادصا لص اطرغ انقلابي تاو. .عمسأفو يام مهول مادق



 ( نهفإ ))

 هسفن طن لعج دق ةفينح وبا ناك لاق عيكو نر ةفينح يا نم عروا مهيف

 مث هب قدصتف فلخ عردب قدصت الا همالك ضرع يف يلاعت هللاب فلحب ال نا

 همالك ضرع يف اقداص فلح اذا ناكف مانبدب قدصتي نا فلح نا لعج

 اكذب ناكر !اهلكع ' ىدصت عينا طيش هبا عت هر تاكو ديلا كر

 ماعطلا هيدي نيب عضو اذا ناكو ءاؤعلاو خويشلا هنغ ردقب اسكا اديدج اوت

 لاق عيكو ىنعو ربقفلا هيطعي مث زيها دع ءلعجل لكاب ام فعض هنم نخا

 هتذخا ولو ءيش لك دع يلاعت هللا اضر رثوي ناكو ةنامالا ميظع ةفبتح وبا ناك

 يا نم عروأ تبام ام لاق كرابملا نبا نمو + اهليتحال يلاعت هللا يف فويسلا

 ةغبتح ويا "ناك لاذ عيبرلا نيب سيق. نعو لاومالاو طابسلاب ايوا دقو فيتتخ

 ناوي طداوعا“ دع ااظنالاربثك ديلا ادب نمر لكلا ةلتاللا وا نيلاوا قا الويئانادكو

 حايرالا عمو ةفوكلا يلا بلجب و ةعتمالا اهي يرتشبف ذادغي يلا عباضيلا تعبي

 مهتوسكو مهباوثاو نبثددلا خايشالا جباوح اهب يرتشبف انس يلا ةنس نم

 مكجباوح يف اهوقفنا لوقيو حابرالا نمربناندلا قاب مهبطعي مد هيلا نوجانكت امو

 صف نعو بغل لوح هللا قرر يف اف يدي لكل ملك دللا يلج انلااةللاو وشه نان

 ريغل هيلا سلجوف لجرلا هيرم امبر ةفينح ويا ناك لاق يشيرقلا ةرهع نبا

 هداع ضرم ناو هلصو ةجاح هب ناك ناث هنع لاس ماق اذان ةسلاجت الو حصق

 ناك لاق فسود يا نعو ةسلاجي سانلا مركا ناكو هتلصاوم يلا هرجب يح

 ةقينطت قا وك داع نب ليكاذوار راظاضم الا ةجاش 00 ءاليرالو ةستكت ويا

 رذعج نعو داج قخدح ىنبح مد ةدامست داج هئبأ معلم بهو ةةينح يأ ولأ
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 ( “بع )

 نب رفاز نعو هتولص ةرثك دتولا يمسي ةفينح وبا ناك لاق ليبنلا مصاع يبا

 نب دسلا نعو نارقلا اهيق ارقي ةعكرب ليللا بح ةفينح وبا ناك لاق ناهلس

 ةماع ناكر ةنس ىبعبزا كشعلا ءوضوي رجغلا ةولص ةفينح ويا ىلص لاق ورع

 هذا هيلع ظفحو هذاربج هجرت يد ا عمسد ناكو ةعكر يف نارقلا ارقي لجللا

 ةرا نب نسحلا نعو ةرم فالا ةعبس عبق يفوت يذلا عضوملا يف نارقلا متخ

 ملو ةنس ىنيثالث ذم رطغت مل كل هللا رفغ لاقو يفوت ىب> ةفينح ابا لسغ هذا

 ا ذر كادي اقلها كدعتا ا ىقلو اةنس (ىبغبرا ا خنما ليلا ىف اكنزبب داعوتت

 ىحار كوضوي سلا تاولصلا ةنس نيعيراو اسي يلص ةفينح ابا نأ كرابملا

 ةغينح يآ عم يشما انا اند لاق فسود أ نعو نعل ين نارقلا عمج ناكو

 ال هالاو ةفينح وبا لاقف ليللا ماني ال ةفينح وبا اذه لجرل لوقب الجر عمس

 لب راسل قو اهرشو: هاغإلا ةولتط كيللا نيف (ماعق ملعقا»ا» اع يقغا ق خفكب

 ارق هتإرقل تيكا نلعب الجرا تيارف' دوما هليل تلخدأ لاح (ءاذك

 دهخ يح نارقلا ارقي لزي ملف فصنلا مث ثلثلا أرق مث عكرب تلقف اعبس

 ةعينحرو ا م تنلص لاف :ةىناو نعو ةفينخاؤبا وه اذان ترظنف فكر" ق ادلع

 ”اايالا كاران هكضلال ايا اذا“ لع ملو»انربانلا عردفور كاقعلا »دكني
 هسشممع ند

 تاع اناقوو اًميلع ةللا 0 خدالا :خض علب قدح ار و ةولصلا جتفات م ل ل

 ودي مم

 سس مساقلا نءو هرظفذا اناو حجصلل 07-5 داع يح اهددرب لو م د موويبلا

 ة د22 ن2 د ماض نود ل ندد ق2 خاص

 رماو شدا ةءاسلاو مدع وم ةءاسأا لد بالا لهب ليل ماق غلوب ايأ م نأ نعم

 تيار 6 نبوفوآلا تسلاد لاق ميضار دأ سس نك ىو عوضتوو يكدبو اهددرب



 ( اوس )

 ميلعت لع امويص فقبطي نم ذع لاضقالاب ًاتوؤعم لاملا عيشوعرولاب |َمْوهَشم

 مارح وأ لالح يف ةلمسم دري يح مالكلا ليلق تمصلا ربثك راهنلاو ليللاب معلا

 واعفالا قا: لاك اكعسويا ىلا نعوا ىاطلمللا قم ايراهأ ع1 مذهل زهدي نوع ن5

 يدلاو عم دال وعدال نا لوقي ةفينح ايا تعمس دقلو يونا لبق ةغينح ينال

 هئاوعلا يلا: نسانلا عملات يروثلا) نايس ودلا تارا لا لةليع لياركب نا

 امو هيدي ىبب دعقو هذاكم هدعقاو همركاو نايفس هيلا ماقف ةفينح وبا ءاخ

 نباح اها لاق رع انه تلعذ كانيار :نايغس باكا لاق سانلا قرغت

 مل نار ههقفل تق هنسل مقا مل ناو هنسل تف هذعل مقا مل نان ناكع ملعلا

 ةغينح ىنا لثم هقفلا ىف تيار ام لاق كرايملا نبا نءعو + هعرول تق ههقفل مقا

 لاسم ديدي نبي اشلاج ةغينح يا هعلح ىدارعشم تياررززاهيركرانحلا كلو رك

 نعو ةفينح يأ نم نسحا: دقفلا يف ملكت طق احا تيار امو هنم ديفتسيو

 تيقل ام لاق عيكو :نعو لياسملا يف(صوغ بحاص ةغبنح ويا ناك لاق عيعنإ يبا

 سانلا' ناك لاق يمت نينرفغتلا ا غو دغيم ةولص سطا بوز ةعياقسلا ننال ل دقق

 لاق يفاشلا نعو هصخلو هنيبو دقنف اب ةفينح وبا مهظقيا يح هدقفلا نع اًماين

 يبا لع تقا لاق عيبرلا نب رفعج نعو هقفلا يف ةغينح يبا دع لايع سانلا

 غي دقفلا نم ءيشلا نع لمس اذان هنم اًنمص لوطا تيار اف نيتس سه ةفينح

 يبا نم هقفا الو عروا تدام ام لاق ةمركع نب ميشاربا نعو يداولاك لاسيو

 نم ةولص زنكا لجر انتقو يف ةكم مدق ام لاق ةنبيع نب نابغس نعو ةفينح



 ) 7١ورد 0

 نس يلعو باطخلا ني ر2 نع يذلا ىعي ميفاربا نع ناواس ينأ 0 ىكعد

 شيخي ةذاك موثلا 5 قبح وبأ 9 لاق نارهم سس ماشف ندد موهلا اهندلا لضا

 نم نيريس نس دوك لاقو ىندريس نب دمك لاس نم تعدد معلص يذلا 1

 هلاس مث كلذ لّثم لاقف ةبناثلا دلاس مث اهنع هيج ملو ايورلا هذه بحاص
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 ثيدح ينو هلبق ىحا هيلا هقيسي مل اًذع روثي ايورلا هذه بحاص لاقف ةتلاثلا

 وف -7- وبا هل لاعب لف 5 ٌْق 21 لاق معلص يذلا نع ةردرش يأاى

 دا نية ركذا ا ذكوا | عونفوما تيدحن 1 خها:بيطخلا» لاقاقمالا/ حارس

 لاقي هناث اذه اي تكسا لاقف رشلا يف ما ريخلا يف هل لبق هيا ةفيتح وبا ناك لاق

 كا اليكلاب لقزل ا نعي ةيآا 06 ميربم) لوا اهلعجو لحب متءوشلا, قفز ةياغو رولا 1

 ا در ل انامل قمري انك يبس نان [هلسي وقل نكءاسبلاف

 سلجو ةدملا ضغن نا دع داز اف هربغ سانلا برهف ةفينح يا ربح يف تطقسف

 اهيلع برضو اهدرد مذ 00-0- ىدال اهندلا تلذب لاق محازم نس لهعس نعم هذاكم

 نا ني و 923 0ع

 سس ىنسالاو وعقد ق ةقيندح ايأ ىنبذجر الا ةفوكلاب اددا حرسحا ام لاق مادك

 هقفلاب انورعم اهبقف ةقيتح' وبا ناك لاق ضايع نب ليضفلا نعو ةدهز يف اص



 ( بيه[

 اياذك تنك ناف.ايذلكلا يلا يبسن هنال ءاضقلل ملصا ال نا ىةموملار بما لع

 هدرف ىاصا ال يأ نيفموملا ربما تريخا :دقف اتداص .تنك ناو ةاضقلل ىلصا الف

 لرماغي يوصنملا ىيفموملا ربما تيار لاق سنوي نب عيبرلا نع هدافسايو سمخلا 5

 فاي نم آلا كنتاما يف كرشت الو هللا قثا لوقي وهو ءاضقلا رما يف ةفينح ايا

 لاقف كك خل .ىلصا الو بضغلا نوما نوكاتغيكف امضؤلا| ىوتماس |اق)ا اضوونلاو فلا

 لود نادل :لخكب يكف ىسفن لعن تك قا لاقفأ كصت"تناتيذك اهل

 تلاثلا ضعبو هيي ءاضقلا ىف دعق هذا ليقو با ذا وهو ىنتاما دع اًيضاق

 ميعت وبا لاقو * يفوت مث مايا ظتسا ضرف يكتشا ىبموي عِبا ةفينخ وبا ناك اف

 وقلب للا  سلخا صولا كايت /اباثقلا :قستم تفل محل هدي نادل

 لاجرلا نم ةعبر ةغين> وبا ناك فسوي وبا لاقو هناوخال ةاساوملا نسح مركلا

 دغ منهنناو .ةجنا عالحاو اعطنم. سانلاا سسحلاحاكوال4ولتلاب دلو وبتشقلاجا نبيل

 عراك ةفينحتبا للا لب اذاجح !نيازع ني قاس نب. رفعج نب اجمد لوو ةليؤت اذ

 ربا نزع رطل ويفك عنيها نش اتلابلا ماكو ره هول عفر قيلت تن 1

 تفنظو ةرصبلا تمدق ةغبنح وبا' لاو *:هلزنلم نم حرخ داو: لبقا اذا ببطلا

 أهي يدنع حكي مل ةايشا نع نولاسذ هيبذ تيجا الا *يش ىنع لاسأ ال نا

 ةرشع نا دتيدصف توهم يح اداجح ا ال نا يسفن دع تلعج باوج

 يدلاو عم هل ترفغتسا الا 5 تام ئنم ةالص تقلي ام ةغينح وبا لاو تس

 يبا لع تلخد ةفينح وبا لاقو اًذع هتلع ىا ادع هنم تلعت ىمل رفغتسال ناو

 داج ىع تلقف معلا تذخا نم نع ةفينح اداب يل لاقف نبنموملا ربما رفعج



 ( ع١ )

 ةريبه نبا ملك لاق قرلا ورع ني هللا دبع نع هدانسابو + انيذ بلاط يتا نبا

 طاوسأ ةرشعو طوس بام ةيرضق هيلع يناث ةقوآلا ءامض هل ىلج قنا ةقينح ايا

 نبا ناكو هلببس الخ كلذ يار املف' عانتمالا لعب وهو طاوسا ةرشع موي لك يف
 تت
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 ادلب راع اج ضايع لاب ركب يل (لعر قيما يابا نطور قب ةقارعلا دعب ًالئماع ةيجه

 ةريبش نيارع نب ديزي يلسرا لاق مصاع نب عيبرلا نعو ءاضقلا رع ةفينح

 دبع نب يبحب نعو اطاوسا هيرضف ينان لاملا ثيب دع هداران ةفيتح ياي تمدقف

 2 لخديل برضي مايالا نم وا موي لك ةفينخ وبا ناك لاق هيبا نع كيجلا

 كشا يدلاو رع ناك يل لاق فلطا املف مايالا ضعب ٍة اكب دقلو ينايف ءاضقلا

 ىدحلا لع ةغينح وبا زكا »لاذ يذاذعبلا ملاس نب ليغاما نعو :برقلا نما لع

 يا لع جرتو اكب كلذ ركذ اذا لينح نب دجحا ناكو لاق لبق مف ءاضقلا خل

 ربما رفعج وبا موصنملا صختنا لاق يدنكلا ديلولا نب رشب نع هدافسابو ةغيند

 يان ءاضقلا هيلوب نا دع دداران ذادغي يلا ةفوكا نم ينعي ةغينح ايا ىنموملا

 لخ ل هقيلا وشتم تركت لخياالا نا ةقينعل ويا: نرخ نلعفبلا ةيلغ تلخل

 لاق فلحب ىنبنموملا ربمأ يرث الا بجاحلا عيبرلا لاقذ لعفي ال نا ةفينح وبا

 00 1 تا فامااةراق نع قيما فيفا راق دعت قوتس لالا رهسما ةييهس ويا

 لاق بتعم نع هدانسايو ىنجسلا يف وهو نود هذا حدصلاو تقولا ىف نجسلا

 هسيخ هبلع يان ءاضقلا يلا ةفينح ابآ موصنملا رفعج وبا اعد ديزي نب ةجراخ لاق

 ولاه لزب ةنايتسيرلا ناققر دبه نحال اع كلكردا هلا عدة ع

 مكح دق ةفينح وبا لاقف ةيناثلا هيلع ضرع مث تبذل هل لاقف ءاضقلل مكصأ



 ( بوق )

 كرابملا نب هللا ديعو ماوعلا نب دايعو ربشي نب ميشهو ٍناجلا يبكي وبا دنع يور

 فسويب وباو رصق نب يحد مصاع نب يلعو نوراش نب تيزيو حارجلا نب عمكوو

 جيغاوبار, ةفيلخ |نباةدوهو .يرقيعلا نام ول عر قس نييعاصا ناحل

 ةفوللا لها نم وهو بيطخلا لاق نورخاو ماه نب قازرلا ديعو يرقملا نجدرلا

 اممم قرشلا بناجلاب ىقدو تام يد اب ماقاث ذادغب يلا ىوصنملا رفعج وبا هلقذ

 دجا نع هدافساب بيطخلا يور مث فورعم رهاظ كانه هربقو نارزيخلا ةريقم يف

 قولا تياث لي ناهنلا ةفينخ وبا لات ظفاحلا مامالا يلجتلا اص نب هللا ديع نبا

 ف ةلاوخ نب مع نع هدانسادو وخلا عيبب ازازحخ قاكو تايزلا ةزج طهم نم 0

 لياك لها نم هذان يطوز امان يطوز نب تباث نب ناهنلا ةفينح ويا لاق ةفينح ينا

 هالو فتعان ةيلعث نب هللا ميت يبل اكول يطوز ناكو مالسالا ىلع تباث لوو

 قففرع ىلذر غلب فووعنم داك دو ا ماوبح ةقينسرونبا قاطو :ةيالكت» لقا هلال للك ند

 ديعاويا لاقولبأكإ نم ةقينحا ا لضا ىبكذ: نيا لضفلا :حيعت قيل ازاقو اعيرَح

 ناك يشيرقلا رضنلا نب يمحب لاقو لباب لها نم ةفينح وبا ناك يرقملا نجرلا

 ذمرذ نم ةفينح ينا لصا سيردا نب ثراحلا لاقو كابس نم ةفيند يا كلاو

 هدانسايو راينالا نم ةفينح يا كلار تباث لاق هيبآ نع لولهفلا نب قاحتاا لاق

 اني نامفلا نس داجل نب قيعامما انا لاك ةغيفشار ول ىلا وس نب نيكاجسا 07

 ترزاقيلعا عقر رام دالاو لارحسلا» يزاول اوس تابلت قامسلا

 اعدق ريغص وشو بلاط يا نب يلع يلا تباث بهذو ىبناغ ةنس يدج كلو طق
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 ( هدوم )

 د١ لاو بدلها نتي ةؤلفلا + طغصا دب وكف اغضو ناكصلا يدعاسلا ديج 4

 ةيلعت نب دلاخ نب كلام نب دعس نب ورع نب مذثملا ليقو نهرلا دبع همساو

 ردا نو عك نبا ةةفاسو نبا جارزملا ني رعأ لجدة للا :ن هاب ةقراخي قنا

 ليلجحلا يدملا يدعاسلا يراصنالا كلام نب مخذملا نب دعس نب ورع نبا لاقدو

 اهتم حلسمو يراخبلا ففتا اًثيدح نورشعو ةّتس معلص هللا لوسر نع هل يور

 نب ةورعو هللا ديع نب رداج هنع يوم رخآ ملسلو تيدح يراخللو ةثالث دع

 ديعو ءاطع ىب ورع نب دمحنو ميلس نب ورعو دعس نب لهس نب 0 بعلا

 تي ةيواعم ةفالخ رخا ة ىنوت يراصتالا ديوس نب ديعس نب كلما

 ةقينح وبا عرابلا مامالا وه بتكلا هذه ذة هركذ مركت مامالا ةقيفح وب وأ

 ٍة قاحتا وبا خجشلا لاق ءاطلا تفو يازلا مضي يطوز نب تباث نب ناهنلا

 دلو ةيلعت ىب هللا ميت يلوم هام نب يطوز نب تباث نب ناهنلا وه تاقبطلا

 ىنبعيس ىنبأ وهو ةيامو نبسجخ ةئس نإدغيب فوتو ةرجحكهلا نم ىبنات ةنس

 ةباصصلا نم ةعبرا همز ة ناكو لاق ناهلس يا نب داج- نع هقغلا خا نس

 نع ذخاي م 00 وباو كعس ني لهسو أ ينا ني هللا ديعو كلام نب سنا

 بادكا ماما يجتلا ةفينح وبا وه خرراتلا ٍة يذادغبلا بيطخلا لاقو مهنم دحا

 تادعا ايأو 595 يتا نب ًءاطع عمسو كلام نب سنا يام قارعلا لضا هبقفو يارلا

 دمحتو مسم نب سبقر فارصلا بييح ىب مثيهلاو ماثد نب براكو يعيبسلا

 ةقلعو برح نب كامسوربقفلا ديربو ةورع نب ماشهو رع يلوم اعفانو مدكنملا نبأ

 عربغو عفط ايأ ميركلا ددعو عمقر نب زيزعلا ددعو وعلا ةنيطعو ددرم نبأ



 ( نو“ :)

 ايياتكو رح كييحقرةازتما# تغلط ال6: ةفيسلم بالهم افريل عيضاإ اواني

 بيطخلا:لاذ ايذادغبلا ىاطقلا نب دحنا نببدمص نب نجا [ئيسسللاوئاوفو قاطللا

 لاق لاق «عورفو ةقفلا لوصا ٍخ تافتصم هلو ىبيعفاشلا مايك نم وه يذادغبلا

 ةياغالثو نيسينو عست ةنس يلوالا يداهج ة ناطقلا نبا تام بهطلا وبا يضاقلا

 لاق ناطقلا نبا جيرس نبا باكا نم انفرع نم رخا قادتنا وبا خشلا لاقو

 ي ءاجعلا هنع خخاو ذادغيب سردو

 د هركذ رركت نيمدقتملا هوجولا باكا انباككا نم يماشباَبلا صفح 7

 ةضورلا ٍه مركتو مالسلا لصف 4 ةالصلا ةغص اهلوا عضاوم كَ ةركذف بذهملا

 ةيناثلا دعب ةحوتقملا ةرركملا ةدحوملا ءابلاب وه قادصلا ة طيسولا  ةركذو

 وهوا ماشلا. يباب: يلا. ةيسنلا هذه اعمسلا' ةعسا وبلا ا5/ةمكحام, قيقا انف

 بسنلا داوش نم اذهو ذادغي نم يبرغلا بناجلاب ةروهشملا لاا يدحا

 ى ياملا لاقي نأ يأر ذع موجحو ىماشلا لاقي نأ ةييرعلا م هاضتقمو

 , . 1 و نع و سم 02 0

 ثدديع نب ةريغما نب صقح نبأ 5م وبأ اضبا هل لاقبو ةرطخلاب ضيرعتلا - هل

 يود ليق كانه وظو ةغوطاف ةهةجوز تفاامذ ىنولأ يلا بلاط يا 3 يلع جم معلص

 يكحو خبراتلا ة يراخإلا ءاكح هضر رع ةفالخ يلا كلذ دعب شاع لهقو كانه

 ي لوالا لوقلا ربلا حبع ىبا
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 ( بوب )

 لع يلوالا ةعكرلا : نار 5 ليوطت هدامحكسا ةسيفنلا خددصصلا يسدجرساملا بيارغ

 دقر مصا يسجرساملا لوق نلكو اههنيب ةدوستلا بهذملا يف موهشملاو ةيناثلا

 1 ملعا هللاو ىيدكجدصصلا ىف نداذق 3 تيدح هبق تدث

 ن نم ونعم مل نمم ع

5 2-2 

 برعم يسراث وشو ةدحوم كب مث ةمومضم ياز مث ةنكاس رار مث ميملا فب

 وباوهر حاضت  يرهوجلا هلك ةركذ ةيزارم هعوجو مدعلا جالف ميعز وهو

 ناطقلا نبا نبسحلا يا بحاص يذادغيلا نايزرملا نب ىجا نب يع نسحلا

 ةقيرط ماما ييارغسالا دماح يا خبشلا خجش وهو ةمامالاب نيروهشملا دحا

 لضانالا خوبشلا حا نايزرملا نبا ناك يذادغبلا بيطخلا لاق نيهقارعلا انباككا

 ناك فاحتنا وبا خبشلا لاقو ذادغب «مودق لوا ينبارفسالا دماح وبا هيلع دقفت

 لاق ةجظم ىلع دحال نا معا ام لاق هنأ هنع يكح اعرو اهبقف نايزرملا نبا

 ى ةياغالثو ىبتسو تس ةنس بجر يف يت ملاظملا نم ةبيغلا نا معي اهبقف ناكو
 تت |  تيعتم >2 نص 52

 هركذ مركت ءالضفلا انباككا نم ءابلا ديدشتو ىبعلا تغب يدابعلا يسحلا وبا

 مامالا يدايعلا مصاع نأ خشلا دلو وهو مقرلا باتك بحاص وهو ةضورلا كس

 ةياهيراو نيعستو سجن ةنس يداهج  ىنوت اذك ٠ ىنسحلا يا مساو

 ى ةنس نيذاغ نبأ وشو
 ن ء ونص د2

 بذههلا ب ري ةوجولا باكا انراككا نم ناطقا لق أ ءاملا م مضب نيسدملا لبا



 ( بوم )

 مكامملا هذم عمسو عربغو يلعالا دبع نب سفوي بادكار نوملا بادككأو يسيع

 ةيشع ىفدو كعيرالا يشع يفوت اهربغو يربطلا بيطلا وبا يضاقلاو هللا تبع وبا

 نيعبسو تس ىبا وهو ةياغالثو نبناغو عبرا ةنس ةرخالا يداهج سداس سيلا

 قم نك نمو روباسدن خبرات يف مكادلا ظأل وه هتانو ين وكذملا اذهو ةذس

 عسطرماملا لع هقخت نم لجأ نمو يزورملا قاحعا وبا يسجرساملا هيلع هقغت

 لوسرب ةلصتملا هقفلا ةلسلس يف اندادجا دخا وهو يريطلا بيطلا ويا ىضاقلا

 يسجرساملا مايا قرط نمو باتكلا اذه ةمدقم يف هذايب قيس اك معلص هللا

 رغب جيصلا يرو اذاينص تيار: لات, اتايدلا»باعكأ ى كيو جفارلا/ةانع كاك اج

 لع يسجرساملا ةهجرت يف قشبمد.خرزرات ي انيررو اةضورلا, يا هتلقنب خقو نعرف

 نقشماحبا ىسجرساملا' خمس لاق .ةجنر اركاسع :ىيا ! مساقلا يا ظفانملاتفتصملا

 [ةيدرلا/ لي ره .يلاط ااا ءاوضمال ىارطلا خباز ةيجلاابا تكريت ةكبررم ياذا

 نب دمحم :يرلايو عامس تاعاوج موباسينبو ظفاحلاا مهامس ىيزخاو ناهلتس نبا

 ةساد نب ركب ابا عمس ةرصيلابو ةفوكلابو عامس نيربثك تاعاهج ذادغيبو يسع

 وباو هللا ديعوبا مكاحلا هنع يور سوطو ناذميبو تاعاهج بلحبو ةقرلابو طساوبو

 ديع وبأ مكاحلا لاق ةمالا نم عربغو نجنرلا ىيع نب ليعامسا ناقع وباو ميعن

 هياكما قرفا» نما ناكو ناسك نييعفانملاب هضم جملل) ياسر دلائل حالنا

 يزورملا قاحتنا ايا بععو رتاجلا, قارعلاو ناساردب هقفت هعورفر هديترتو بهذملاب

 يلع يا يضاقلا ةفيلخ ناكو ذادغب يلا فرصنا مث هذفد يح همزلو رصم يلا

 يلا فرصناو يلع يأ يضاقلا ماهق دعب هل سلجملا ناكو «سلاجم يف ةريره ينا نبا



 ( بووع )

 نم ناكو كبغو قاحتا نبا لاق دل بقع الو ةماهلا موي ةفيذح وبا دهشتساو

 لوسر لود ليق همالسا ناكر لضفلا, فرشلا هل يلاعت هللا عوج ةباصصلا ءالضف

 املك دهانشملا دهشو رشي نب دابع بيو هنيب مع ةللا لوسر اخاو مقرالا ماد معدل

 ناكو ةنس نوسهو عبرا وا ثالث هلو ةماهلا موي دهشتساو معلص هللا لوسر عم

 دقو لهلجلا لضافلا ياصصلا ةغيذح يفا يلوم ملاس يلوم وهو هجولا نسح اليوط

 ١ و تيلك و يقلاز ارفاك مدي موب ةعبير نب ةبقع هوبا لتقو ملاس يف هنوجرت تقيس

 هء د[ ..6.

 ىرصتخلا + يفاشلا هركذ اذكف ليلخلا وبا هنع يور هذع هللا يضو

 سرع 3 ن2 2 ندم 2-0352

 مث ةنكاسا كر مث ةحوتغم ةلهيم نيسبا وهو ةضورلا يف هركذ مركتو دادحالا ع

 لهس ىنب ىلع نب دمحي نسما ويا وهو ةروسكم ةلمبم نيس مث ةروسكم ميج

 سجرسام وساد دل دذادجا َنَم 55 يلا بوسنم وشو ماللا رسكي دص نبا

 سجرسأم نب يدسيؤع نب نسحلا يلع يأ تفند نبأ وه ٍناعومسلا دعس ودا لاق

 0 ل يكرر ةنيبغ باو كراقللاب نبا (عمس اذه لع واو: ةروياتسوللا

 | | 1 ةيينلاوذها تلغي و فربغمب سموا كاضلاوب ليتختَر نايجحتل ودم

 نم ةيعفاشلا ءاهقفلا نم اماما يسجرساملا ىسحلا ويا ناك يناعمسلا لاق هباقعاو

 ابا بعصو ىاجلار قارعلاو ناسارخج هقفت لياسملا عورفو بهذملاب سانلا معا

 نزلو فال نب لكلا لا عز قل ١ تيدا -عمسو ا تانيو اجاب يلا كرولا فايا



 ( نورس )

 ال اماصا ناكو هقفلا' لوصا يف فنصو ٍقزملا رصتخم  حرشو بهذملا يا خماجملا

 يف دماح ينا يضاقلا ركذ مركتو هللا در ةرصيلا ةاهقف ذخا هنعو ةراجع قيسي

 وىبتللا شغذاىم عماجلا هباتكو ةتسلا قاير طيسولا ى هلركذ الو ةضوؤلاو يذاهلل

 انيعر قايباصص قوس دياز نهر هعشناوا: نب اقم نارام اك تاكا

 لهقو هللا حيع ةقح يا مسار ةنكاس ةثلثم كث مث ةدوتفم ةلمبم ءاحب ةقحو

 لهس هذبا ةوجرت يف هيسن ماع فيسو قراحلا يسوالا يراصنالا ةدعاص ىنب رماع

 ريبخ اضبا دعم ىهشو اهبلا .هليلد ناكر معلص هللا لوسر عم انا د

 انظروا هنوةعبي ناهتعو رعو ركب وباو معلص هللا لوسر ناكر اهدعب دهاشملاو

 هج مهربغو
5 

 2 تاب

 لبق ياسا وهو 5 يردكلا ءادردلا 5 دلاو وهو هضم ياكملا > طك ودأ

 قادغا ينأ نع تنوح لدخح نب دوا لاقو ةامالس يا نب رع نب ةمالس هوبا

 5و
- 

 هنبا هذع يور يزاجخ وهو ديبع همسا يددملا نبأ ىلع لاقو هللا دبع هوسأ نأ

 يت دردذح يأ سس دردح

 ءدوااوىه -20- 5 2

 ىتدرقلا ا نب نانم دبع نب سوت دع نب ةعديبر نب دنع ىنب متافش لوقو

 يلا نيقياسلا نم ةفيؤذح وبا ناكر ةيما نب ناوفص تنب ةمطان هماو يمشبعلا



 ( بوس )

 يقلد ططدلنباو ءازعلا بهاذم رآكذو عورفلاو لياسهولا رخل نم هءعومد# يف كراش

 دماح ينا ذعر هقفت لع ىبيقارعلا انبادعا ةقيرط هقذ رشتنا هذعو اهنع باوجلاو

 ورا رضاقلا] يلاطلا“ ٍبحلاس ائيدرواملا ىسحلا ليا ةااضقلا-نضقا انباكأ 3ع نم

 جلت يجخسلا يلع ودأو يلماعما نسحلا ودأو يزارلا بوبأ "سس مهلسو بباعلا

 م 3

 اهبرصع قي ناسارخو قارعلا ييرط اش اهو يزورهلا لافقلا يلعو هيلع يجاسلا

 فانك" دماح يأ تفيباعت خادسذ أ ملعأو بهذلا رشد ىنيروأ ذهلا ءالوفش نيو

 1 معا هللأو بذهملا حرش 3 كد نم ربُثك دعب تهدمت دقو لياسولا ضعب ٌّق

 14 1 1 س من نم تدي 05

 ةمومضم ار م ةدوتقم وأو م غلا ءار م ةدودكم م يذورورهلا دماح وبدأ

 ديدشتب يذررملا لاقيو ءارلا فيفختب لاقي دقو ةمجعم لاذ غ راو مغ ةددشم

 الوكام ىنباو يرصملا ديعس نب ينغلا دبع ظفاحلا هركذ اذكهو ةمومضملا ءارلا

 تا 0 -

 بهذهولا بنك 3 فورعم ةذاف هلق يذلا نال دماح يأ ىضاقلاب فرعدو

 ىضاقلا مسأو ىضاقلا يناثلا فو خبشلا لاهتسا لوالا ع بلغز دماح يبا خشلاب

 اذدك باوصلا وفض ماع سس رشي نب دوا ةويبأ و ئم هأاذركذ يذلا اذغو

 هةركذو نورخأو الوكام طب رصذ وباو يرصملا يغلا ددع ناظفاحلا هركذ

 ةاجعلا هةوظلغو رشب نب رماع نب دجحا لاقف اطلغ تاقبطلا غل قاحتا وبا خجشلا



 ( هولا )

 دست سوبر, باكعإلاج ضرالا .كيطولاطقفلا لوطا منعا تلضا/اهزكا شما

 دقفلا ةدوج يف هليضغتو دهدقت دع فلاخلاو ففاوملا ففتاو هقفتنمم ةباغالث

 نضع راقو:دهلا هر حالضلا لبا اع وبا عوشلابالادو رطعلار ةقاطنورراققلا | نسي

 دوواد نا نفس نم محالملا باتك يف ىوهشملا ينعي ةريره ينا تيدح ءاجعلا

 ةيام لك سار دع ةمالا هذهل ثعبي لجو زع هللا نا معلص ينلا نع ةربغو

 ةيناثلا ينو زيزعلا دبع نب ىع يلوالا ةياملا سار دع ناكف اهتيد اهل دديب نم ةنس

 ودا خشلا يورو ينيارغسالا دماح وبا ةعبارلا ينو جرس ىبا ةثلاثلا ينو يكفاشلا

 دماحوبا دضش هيلع ركنا روبشملا هباتك عنقملا لع امل يلماحطا نا ةداتساي ورع

 اهب لذ 'نااىلا: بهذو فالخلا ؛نع :هدرفاو :بهذملا| هيفاموكلا ةوكل_ يفاوقيسإلا

 روضح نم هعذمو اهدحاي ءافتكالا دعب لمحو نينغلا ليصعت" نع مميلا رصقب

 مياس جغلا يأ نعو «+سلجلا رضح ال ثيح نم هسرد عامسل لافدا يح هساجك

 هناو برد يف سرح هرمأ ءدتبا م ناك دماح ابا خشلا نا يرئارلا بويا نبا

 عبس نبا وهو يفا هنار سرحلا ةرجا نم لكاير سرحلا بتم يف سيدلا علاطي ناك

 اهلورانتما اةيقفتزاهلا لاق تاكو تنذاااهلو هلع هش قرقاع ىلا يغي ماقاو ةنس ةرشع

 وبا لاق عنقملاو ديرجتلاو عويلا فنص يلماحا نا دماح ايا خجشلا غلب

 لان وماحت وبا: لس راوراكيلعر زل كلذ دعبل شاع اق كرم هللا زاب وتل ريو واج

 ىادم نا معاو اهنم جرخب ناك يح رانيد ةيام ٍيفاشلا يلاما يزتشان رصم

 كايلكت دعت ىيناسارخلا , ىم تاقافو امم وريعاجلا وا: يسارع, اهباض يك

 مل ام سيافنلا نم ديف عيج ادلجت ىنبسخ وح يف وهو دماح يا خجبشلا
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 ( معا ))

 نم هقفلا سردو ةياغالثو نبتسو عبرا ةنس ذادغي تمدقو ةباغالثو نيعبراو

 كلاظإ ىإب نبأ[ شملا يتدحبيطخحلالاقا تان نإ لا: ةياغالثو بعلم نش

 ةمرت يضاق يلا بثك لاق ييارغسالا رهاط ينا نبا دماح وبا يدشنا لاف

 0 يا انا رمت نايلفر قو نحال طمس رس

 لاملاو لاوحالابا بهذي رهذلاو .٠١ تيقبام 'مايالا لعن قبي ىلا

 ىيسملا ايبا تعدل الاخ: يدسالا . قرر ني.تاجلا نب مس يتدح بيطخلا لاق

 يثدحو بيطخلا لاق دماح يا نم هقفا ىبيعفاشلا يف تيار ام لوقب يرودقلا

 ايا يضاقلا تلاس لاق هيبنتلا بحاص ينعي يزاربشلا يلع نب مبهاربا قاحتا وبا

 لاق ينير ةسالا دماح وبا لاقت ءاهقفلا نم تيار ّئم رظنا مايك يرهيصألا هللا ددع

 جرغلا وبا ندشنا لاق يزاربشلا ىلع نب ميهاربا قاحتا وبا يندشنا بيطخلا

 هذاع دقو ييارغسالا دماح ينأ يف هسفنل يمرادلا

 نكاد قب ماعلا نما ايديز ىلا اتا او لضوم

 دماخوبا لضفلاوذ وا رهاط ينا نبا مامالا كاذ

 جماح وبا ينوت بيطخلا لاق اهيندشنان قشمدب يمرادلا جرغلا ابا تيقل مث

 فدو ةياعبر او اتش ةنس_لاوش رهش: نم تيقي, ةليل ةرشفأ «دحالا تئلسلا .ةليل

 مظعو سانلا ةرثكب ادوهشم اموي ناكر ءارصصلا يف هتزانج دع تيلصو ثغلا نم

 وفغ ةللس اينزح اني فدو اهنم لق. نا. ىلا راح يب« ىفذؤيءاكبلااةحشوت نرحل

 تهتنا تاقيطلا يف قادما وبا خبشلا لاقو + بيطخلا مالك رخا اذه ةياعبراو

 فيلاعت هنع فلعو ذادغبب ايندلاو نيدلا ةسابر ييارغسالا دماح ينا خبشلا يلا



 ( كمه )

 «ةلالجو هقيثوذ دع اوعوجاو نوصحب ال فيالخو ةنييع نب دمك هوخاو ةذيبع نبا

 يود هلقم مزاح ينأ ئمز يف نكي مل ةيزخ نب قاد١ نب دمحم لاق هيلع ًءانثلاو

 نبال تلق حلاص نب يبحب لاق مسمو يراخلا هل يور ةيامو نيثالثو سه ةنس

 ةباصصلا نم ادحا عمس يا نا كثدح نم لاق ةريره ابا كوبا عمس مزاح ينا

 انا نايتكب. نينتاةبترملا هذه نا قاقو بوكر وتقامعلا ىلا نع

 ةزع يلوم ناؤس مزاح وبا يناثلا, لهس نع ةياورلاب روهشملا اذه اهدحا مزاح

 نى معا هللاو ةريرض يا نع ةياورلاب يوهشملا ةيعجتالا

 خبشلاب فرعي بهذملا خبشو ىجهفارعلا انبادكا ةقيرط ماما ينيارفسالا نماح ل

 بنكلا هذه روكقم هو بهذملا تك اذ كس ةكبه تاياوتشالل لملء 11

 يأ نباد فرعيو ينيارغسالا دماح ويا دهحا نب دومحت نب ىدحأ هوسأو 6220 ١

 .يعفاشلا هقف سردف ثدح وهو ذادغي مدق ذادغب خبرات يف بيطخلا لاق رهاط

 الوغشم ذادغمب ماقاو يكرلدلا مساقلا: يا دعس مث نابرترملا نبا نسحلا يبا دعب

 ماوعلاو كولملا دنع ههاج مظعو ةسايرلا دبلا تهتذاو هتقو دحاو راص يح معلاب

 نم ميهارباو !نليعافسالا دموع, ياو ىغا نب دال دنع نطيزبسم اد قير تاكحو

 نب زيزعلا ديعو لال+لا دمك نب نسحلا هذع يتوح مهربغو كدبع نب دمحت

 دماغ معيار حقد ةقق ماكو فاعررلا هبنحسر ستار سي

 ردص يف يذلا دجسملا وهو كرابملا نب هللا دبع دجسم يف هسيردت ترضحو

 سانلا ناكو هقفتم ةياقس هسرد رضح ناك هذا لوقي نم تعمسو عيبرلا ةعيطق

555 



 ( بمم )

 وبا انضخش وه تاقيطلا ة قاحتا وبا: خجشلا لاق ناسارخ ةروهشم ةنيدم

 كلبلا خويش دع لماب هقفت ييوزقلاب فورعملا يريطلا نسحلا نب دومد متاح

 نابللا نبا د ضيارفلا سردو دماح ينا خبشلا سلجم رضحو ذادغب مدق مث

 اظفاح ناكو نالقايلا نباب فورعملا يرعشالا ركب يا ىضاقلا دع هقفلا لوصاو

 سردو لدجلاو لوصالاو فالخلاو بهذملا خ ةربثك ايتك فنص فالحلار بهذلل

 بيطلا يا يضاقلابو هب تعفنتا اك ةلحرلا ٍخ دحاب عفتنا ملو لماو ذادغبب

 نب دومحن وه هيسذ كب دبغ لاقو قاحما يا خبشلا مالك اذه لماب ينوتو

 كام نب سنأ نس ةمركع نب دوم نب نسدلا نس فسوب نب ديد نب نسحلا

 نايغس نب.دوسالا يلوم يموزخت وهو ساب موهشملا هيقفلا دهازلا جرعالا

 1 وللا كب ديعسا قزوللا تابعا (نو :قاجنلاو/ اهزيعو ىصخشصلا فد

- 

 نيرخاو يرغصلا ءادردلا 17 يعش ياو كو راسب نب كاظافإلا قولو لما( ساورجا اناذ

 دمحنو مزاح يأ نم ربكا وهو يرهزلاو مايجلا ديعو زيزعلا ىبع هانبا هذع يور

 ديبعو بيوذ يا نار سنا نب كلامو يدوعسملاو نالدع نب دمكو قاحتا نبا

 لالب نب ناهلسو ناههص ىب ورعو يروثلا نايفسو ةديجع نب يسومو رع ىب هللا

 نايغسو رهمو كبدز ني ةماسأو دعس ىنب ماششو مسا ىنب كدز نب نهرلا كعمعو



 ( كمال )

 ىاسغي انم :باي'ةيدتاظيا يذهملا ةسروك نمو: موجلا اوباو اةقلاغما اهلل اقل ااذلات

 مضب دببع ليقو رماع همساو ةيناجحنالاو مالعالا تاذ ةصيخلا ثيدح يف ةولصلا

 رمجلاو(وبقلا«قاغم هنببع: نب .دللا .همعا عرب زوما لور تاق لباد تي قالا جلا 210

 خفلا موب مسا يودعلا يشبرقلا بعك نب يدع نب اضبا اهكفب جوع نب ءابلا

 راكم نب نيفولا .لاق :مهبق ' ام دقو خيري اامطللاا اكوا محلل يطنلال الييكو

 ةيلهاجلا يف ةيعكلا ناينب دهش نيرهملا نم ناكو بسنلاب ًاماع مهجلا وبا ناك

 يفوت هنا لهقورببزلا نبا مايا كس نوت هنا لق رببزلا نبا مايا اهنابنيا تهنشو

 مازح نب ميكح ةعبرا مهو نافع نب ناهقع ينفاد دحا وهو ةيراعم مايا

 مهجللا ابا نأ: قعاو :ةغيذحا نبا مهلا ىباو موكم ني .لاينو: معطم نيازوججو

 رادجلاب مهتلا ثيدح يوار كاي ةدايزو ءاهلا تفو مهلا مضي ميهجلا ياريغ اذه

 يراوح يراصتا نقال: ىحوجسلا 2: فيديو راسا مط كين قرب ميرو

 نب اهيا ياس قاطو تلج و ذاصلا ويبكي ةمصلا ابا عيراطانزرارقالاإ) |ةيركوأ اقبل

 ةلممملا ءاحلا فرح

 ركذ ال حاكنلا  ٍه ءافآلا ٍك بذهملا ة روكذم هضر ياصصلا قوما متاح -

 لاق طفلا :فرعو لوا اولاف ميدلي لها قع دروع وهو انامل ايت دعا كمون

 دنع يدم دربغ لاقو قاكك وضو لاق ةءافكا تيدح ربغ هل فرعي ال يذمرتلا

 ى ديبع انيأ ديعسو دمحت

 وه ةضورلاو بذهملا ٍي رركت ةوجولا باستا انياكتا نم ينيوزقلا م اح وبأ

 نيوزق يلا بوسنم واولا رسكو فاقلا تغب ييوزقلا وهو بذهملا بحاص خش



 ( بمس )

 ةزهعوبا مهنم دحاو لكآ لاقب سابع نبا نع مهلك لاجر رشع ةعبس نع جاجا

 اًقلطم تاي دنا هتمالعو ءارلاو مبجلاب هنا نارع نب رصن اذه الا يازلاو ءاحلاب

 ةرجلا يك دلاو قازع ناكو.لاق, بغني وأ :ثتغصو# تقف ريغان ماو سامع نبأ: نع

 ةدنم نباو ربلا دبع نبا هركذو ةربغو هنبا هنع يرو ةرصيلا يضاق ناكو ًاليلج الجر

 نوعرات ما كولو مرتع اواو اع عياصس رورو بشك وز (ياروع الاب معتاد

 0 كلا كعب و عي ةد حلا :بابنو بذهلاوو كحد هصؤب يابكصلا لدم 7

 0 وولاة اذاغ ةيبا ا ةجبؤتت فاس مبا عاإ مدقتو ورع نب 'لبهس نبا وهو .قوثلا

 هدبقو هوبأ هسيخ ةكع هضم لدنج وبا لسا يصاعلا لدتج يا مسا طربغو راكب

 2 يراك جذل اذهحلا تين قبلا درو معلط اذللا.لوسر ىلا ةيبيذملا كوي برهف

 وهو ىبسلا رسكي رحجلا فوسب اوماقاو مضر ةعيفرو ربصب ياب فقكقلاو بره

 هوباو لدنج وبأ لؤي مل ةبقع نب يسوم لات حبدصصلا م روبشم مقيددو هيناج

 :ى مهضر باطخلا نب رع ةقالخ ٍة ينعي ايفوت يح ماشلاب نيحهاس ليها
 صم و 02- 8

 نامبالا اهخم عضاوم م بذهملا ب روك ذم مالا ةذه نوككذ هللا ودع للهج وبا

 يوعز ٠.

 ند م-(ل ل

 قو روهشم حبدصصلا 2 امميدحو 7 انأكو نايراصنالا ءارفع ىبأو هدب

 - ود 2

 نادي مم ت2

 ناكسأ» مهلا خفي هضم قاحطصلا ماللاو فلالا نوح مهج وبأ لاقيو مهلا وبأ



 ( كمه )

 ةنس الونم اهذخ“او اهءانب“متاو اهانيق ةيامو نيعيراو سي ةنسا ذادغبإ ىلا

 اع ةنيوخلا قد قل ئوحخ تساوويمو يستدل ىرضو عيان ل ا

 نيرشعر قينقا هتفالخ كناكوب ةّكم :نماو فدو: نواومالعب قلع ةلاهر دب

 نب هللا بع نب دمدع دللا دبع وبا يدهملا هنبا دعب يلو مث امايا الا ةنس

 ناكو ةميتق نبا لاق ةكع هيبا ةائر موي سامع نب هللا ىيع نباوعا لبادمد

 بوقعيو يسدعو ناهلسو حلاصو رفعجو دم هوساو يدهملا دالوالا نم روصنلل

 ي ةيلاعلاو سامعلاو زيزعلا حبعو مساقلاو

 وقتال ةكرتقللا فاعل لوا نو تخلل ف: ىك نم, التم نزال[ سطعلار ا

 قضت دمماو ةارلاو مجاب ئه :هبنكلا هتخب قاب قادلركذلإلا اقفال اكلقيوللا قاذل

 داضي يحيضلا يرصيلا ماصع لدي مصاع لاقيو عساو نب ماصع نب نارك 5

 سايع نيا عمس نيروهشملا نبعباتلا نم وهو ةددوم ءاي مث ةمووضم ةمدكم

 ابار نيصح ىنب لالفو برم نب مدشرو ةمادق نب ممجلاب ةيراجو رع نباو

 ةصخح يأ نب دمحو كلاخ نب قو دبج نب ديزي هذع يوم يسوم ينأ نب ركب

 ناووحماو ةبعشو يزاد اكلاو اج اهبظ# نبا:ميعاوتباو دايت ىو ناباو نايتس لاو

 ةةقاوه نووخاوا ةعرز قياوا لمنح خرب اههئاوا قيغما خيا )6 وقيفوت العا ]و ةققار

 مق. وربم : يلار فرصتا "هكفروياسعقيا مكس انا مسمى اشم كيركرلا وو

 وبأ يود ةعيطقلا ثيدح ىف زيانجلا بانك نم هدجد© يف ملسم لاقو نس يلا

 سيلو ةياصو نيرشعو نامت ةنس يفوق يذمرتلاو يلع نب ورع لاق سخرسب ةرهج

 نب ةبعش يوري ظافحلا ضعب لاذ ةربغ مهجلاب ةرهج وبا هل لاقي نم ةاورلا يف



 ( بممع )

 ردو ةياطاز وركا دعت اوبن لشرا ول دنا. بكؤملا قاعع ةروكذملا ةلدمملا ةييارغ

 ةففخت لسم ةيد بوجو رهشالا صصالاو يمارلا دع ءيش ال لاق هب تاف ملسم

 سى ةلقاعلا دع

 اا 1 قولؤل كايارملا و فخيبلا ىاروك نمر اهيراللاأ ويمتلك حك نونا

 يشيرقلا كلن ديع نب قيباوع نب هللا ددع نب ىلع نب دمك ىنب هللأ دبع رقعج

 سايعلا ينب افلخ يناث وه معلص هللا لوس, مع نبا نينموملا ربما يمثاهلا

 سايخانوراقللا هبعا نب قلق نب قامح لب هللا جبع نيايعلا“ وبا. ةونتلا مهلواو

 ةرشع ثالثل ةعِطبا موب حافسلا سايعلا وبا عيوب ةبينق نبا لاق حافسلاب فررعملا

 راجنالاب حافسلا فوتو ةيامو نبتالثو نبتنث ةنسرخالا عيبم رهش نم تلخ ةلبل

 موظنملا رفعجا ورا ودنا ةدعي ةفالخلا لوو ةيلمو نبئالثر تس ةنسا ةجلاا يذ يف

 كلامو اييزقتاةنسنا يبعبزاو :يدحا نبا وهو :ةفالخلا' يلو لاه ةيجرتلا بخاص

 تام موي ىاهنالاب عيوبو ةرجحهلا نم نيعستو سه ةنس ةجلا يذ يف ةارشلاب

 مث سانلاب يلصق ةفوكلا مدق يح رفعج وبا يضمو حافسلا سايعلا ويا هوخا

 ىبعبرأ كط مدي اها رذخعج وبدأ جرو ىوادهلا ةيمورد ةغيامو ىبذالثو وس 010

 هجوت مث ةدم اهب ماقاث ةنيدملا يلا مدص دج يضق اذف ةيامو نيثالثو عست



 ( بمس )

 نط ةقثا ناكوت اف: قزجعو هالح نب: تعتسالا :نب.ىجاو لصاقلاا قفل كالإلا

 لاق كسان نومام ةقث وه ينطقرادلا لاق ايندلا ٍ كهزلاو لضفلاو معلا لغا

 اعست ثيدحلا تينك لاق يؤمزنلا رفعج يا نع يطقرادلا ركذو ناعمسلا

 اتيبق يفاطلا و يار 'نسح يل: نكي ملرافلوقو كلاش لاننا كعقنلإلاةنللبا كيزفصُي

 مانملا يف مع ينلا تبارف ةوغغ توغغ ذا ةنيدملاب معلص ينلا حسم يف اكعاق انا

 يتيدح فقئاوام لاقف كلام يأ بتكا هللا لوسر اب تلق نا يلا زلال نع هقلاسف

 يارلاي اذه سيل لاقو يلوقل نابضغلا هبش هسار اطاطق يفاشلا يار بتكا تلق

 بدح تايمر ليصل يلا ااوورلا دله: رت و تديزشل وقف ةيئاعإ جي اذكأ ل53

 + اعرو كشا الو هنم سارا قارعلاب نيبفاشلل نكي ملو يطقرادلا لاق يفاشلا

 نربخا رقفلا ع اريصو ًاعرور ًارقف ةهظع لاح عب معطملا كة لّذقتلا نم ناكر

 ناك هنا ةيبرعلا خ مامالا جاجزلا قاحتأ ايا ينعب جاجزلا يرسلا نب ميهاربا

 دمع ٍنريمخاو لاق 57 [نيحا لاسي ال ناكو رهشلا م مهارد ةعبرا هيلع يرحب

 لاغوا تانك سجناامَويرشع: عضو توقعي ما زها باخ كا قلو م وا

 انقل اهب تيرتشان اهربغ يدنع :ئكب مل لاك تلع تيك تلقاكانك ثالث

 ينوتو نيتيام ةنس ةجلا يذ يف دلو يناعمسلا لاق ةدحاو موي ّلك للا تنكف

 هركذ اذكرو ىنبنبامو نيعستو سه ةنس مرا نم تلخ ةليل ةرشع يدحال

 تادرغم نمو هييشربغي ملو ناعمسلا لاق هتانور :دلوم ينس يف قاحتنا وبا خجشلا

 رعقش ةراهطب همزح باذعالا روههج اهيف هفلاخ يلا ةسيفنلا يذمرتلا رفعج نا

 نمور لصفنملا نييمدالا رعش يف فورعملا فالخلا هيف درطي ملو معلص هللا لوسر
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 ( بمرس )

 ةغبح ابا مركي هضر بلاط ييا نب يلع ناكو قوق ةانثملاب ةيبتع نب مكحلاو رقالا

 ةفوكلاي لاملا تيب ٍدْغ هلعجو هب فثيو هدحب ناكو هللا بهرو ريخلا بهو هيمسيو

 و

 ني غلبي مل يبص وهو معلص ينلا يفوتو

 ادالا ركارو ثذملااو وكما و خولا تاكازوم يذابارتسالا رفعج 5

 قوف ةانثم كت مث ةذكاس ةلمبم نيسيو ةزهيلا رسكب وه رحسلا لاسم ْ

 ذايارتسا يلا بوسنم ةمدكم لاذ مث ةدحوم مث فلا مث كر مث ةررسكم

 ناسارك ةفورعم ةدلب

 ١ هلاذاكاباو يجمل و روك خنمز ىإمذقنللإ انياكعأ/ نم ايخمرتلا زفعج ا

 باسنالا يت ٍناعمسلا اهاكح لاوقا ةذالث اهيفو ذمرت يلا بوسنتم تايدلا لوا

 امضي ناثلاو امبدق هفرعذ انك يذلا وهو لاق ميملاو هاتلا رسكب ةمرت اهدحا

 رسكو هنلا غب ثلاثلاو ةفرعملا لهاو نونقنملا هلوقي يذلا وهو لاق اعبهج

 رشع ينثا اهب تقا تنكو ةدليلا لكت لها ةنسلا دع لوادتملا اذهو لاق ميملا

 جرخو نوحجج هل لاقي يذلا ضلي رهن فرط ذع ةجدق ةنيدم يو لاق اموي

 مامالا يذمرتلا يسمع وبا مهنم ءالضفلاو خباشملاو ءاجعلا نم ةربتك ةعاهج اهنم

 نب دمك رفعج وبا وشو ةيجرتلا بحاص اذه رفعج وبا مهنمو روهشملا ظفاحلا

 ةادغيا نكساةريسلا ىيدس اعرو الضان, اهتقف ناك لاق .يؤدوتلا رصن نوادجا

 ميهاؤياو يربح الدافع يلع نب فسوبو يرصملار بكب نب يمت نع اهب ثدحو

 ديعو يضاقلا لماك نب دجعا هنع يدم بساك نب ييهح نب بوقعدو مذنملا نبا



 ( كمل )

 ىجاو كلامو ةغينح يتاك نيفلاخلا بهاذملا باكعا نم بغركذب ال هنا عم

 كهف اذه عمو هوحنو ةفينح ينا فالخ نم جرخيل هلوق لثم ٍ الا مهربغو

 هدارم نوكبو مهنع هانمدق اهف نيرثكالا ةقفاوم دع بذهملا بحاص مالك لبوأت

 ضقتني اذه نا آلا هباككا نم دودعم يفاشلا يلا بوسنم وه ثيح ةركذب

 اماو روث ابا هركذك هركذي الو يفاشلا نع ذخا هنان هربغو لينح نب دجاي

 هطعاذفر اذك زوث وبا لاق لوقي ثيح روق ىلا 4س ابذهلاب تحاصاةككش ام

 ةدقتسم ةركنم ةداعو ديف كيف اهي لخب داكب الف ةرابعلا هذه دع ظفاحو

 ابقالاقي نك ىلا ةغيحض نوكت ال روث يا نع ابيكح ىلا لياسملا نم اربثك نان

 ًاليلد يكفاشلا بهذم نم يوقا وا يوق ايف هبهذم اهنمربثك لب ءاطخ اذهو

 ىنيذلا انياكعا زنكا يف ةدسافلا ةرابعلا هذه ليتسي ال بذهملا بحاص ع نا عم

 نمربثك مْ مهوجو نوكت دقو ةليضفلا ة هنونادي الو روث ابا نوواسب ال

 ىروث يا ِة ةرابعلا ءذه ماكتا باوصلان روث يا بهذم نم فعضا لياسملا

 ميلا فرح

 دهرا ةلبقلاالابعتنا كن جادت و ضخلا ناتو دق كلبا ا

 هللا ديع نب بهو همساو 0 55 ةحوتخم ةلمبم ءاح مث ةمووضم ميج

 بوسنم كملابو راولا فيغخ"و ةلمملا نيسلا مضي ياوسلا بهو نب بهو لاقيو

 نيعبراو ةسه معلص ينلا نع ةقيحح وبا يور ةعصعص. نب رماع نب ةاوس يلا

 ملسمو ىتيدح يراخلا درغتاو 8 دع لسمو يراخإلا تق اًثيدح

 م1



 ) ٠مب (

 ىبتبامو ىبعبرأ ةذس رغص يح وتو اولاق ءاهقفلا ىددا نومام غل وفه يءاسُلا

 -د و

 الوا ناكو اهيلا ترشا يلا ةلالجلاب ناك هللا هجر موث ابا نا ملعأو * هلأ هجر

 5 هن اد

 هبباع ماك اع ةهدرص ام ةزسلاو دقفلا نبد *عوجو هنقيرط ندمدو هلضفو هلع

 باكا ىحا وشو هبادكا مالعا نم ىاصو يفاشلا مزالو يكفاشلا ةقبرط يلا هدر

 نب دجا مهو ميدقلا يفاشلا باتك ةاور ةلجلا ةمالا نييذادغبلا ٍيفاشلا
 مدد

 اهم هدرغت 58 ال 10 بشهذم بحاص وهذ هلاوقاو هدانك ىولقانلاو هذع

 هسه د

 بادكا انباككا نم اهربغو جرس ىباو ىطاهالا :مساقلا نا فالخج بهذملا ة

 عيال ل عتلمل# | كقدنم هلق. كقاشلا :كاسصا ةقيط: هي ةلساوو .ادوذغلم“ خلك

 عم هنوركذي ثيح ءاذعلا بهاذم فالتخا 4 نيغنصملا ةءالا نم مهربغو

 وياها ا ع ا ا ل ل1 اكلر تفاقم راك اري ورك ىيرالو اهلاكن تور اقفاوم راق اهفاغلا

 هدع هنا هرهاظف انبادكا نم موث ودا لاقو بصغلا باب لوا م بذهملا بحاص
 - ب 00 -



 ( فيفا ) 1

 ميم مغ ةروسكم ةمدكم نيشو نونلاب مشان هببا مساو ككذربغ لبقو ةمدعملا

 00 ميجلاب جشان لمقو هرخا م ةددوملا ءابلاي بشان ليقو ءارلاب رشان لمقو

 عدد مع هللا لوس عباد ع ةيلعت وذا اكو مودرج لبقو ةمودردج لبقو مهرج

 فلا نع يور ةرجحهلا نم تس. ةنس !ةيبيدللا ماغاةرجحشلا تح قاواضرلا

 ناكسلو ميلا رسكي مكشم' نب عسمو قالوخلاةسبرما اوبن هنعا فيز اكاودافلا كلع

 سو ةذسا لكملا ددع ةفالخ ة لبقو ةيراعم ةفالخ د ىوت ةمجكملا ىلا

 نب جشو

 ىب ىف تينبقص ١-0 3ع

 روث ودا وه ةضولاو طيسولاو بذهملا يف يركت انباخعا نم مامالا هيقفلا يو ربا

 ىبب عماجلا ليلجلا مامالا يؤادغيلا يلكلا ناهلا يا نب دلاخ نب مههاربا

 نيرئربملا ءاهقفلاو ىبعرابلا ءاجعلاو نيدهتجملا ةمعالا دحا دقفلاو ثيدحلا يطع

 يدنا قفا يدا ىعتتلا بتيط : لان نم هعاودو هقينرمر دايك رون ان ص

 عج ماكحالا يف ةفتصم بت ها لاق ىبدلا ين مالعالا ةعالا نمو نينوماملا تاقثلا

 يدنع روث وبا لاق لينح نب دجا مامالا نع انيورو ثيدحلاو هقفلا نبي اهيف

 ماضالا لمس ةنس يسوي .خنم ةنسلاب هقرغا اناو:لاخهعرتْولا]نامقنلل خالتو

 ةلياط ا لاوسا ا:طعاو وقلنا حس ءاهعتلا لسا راقت ميس 5 قيم ا

 نا نمرهشاو رصع“ نا نم زثكا ةرهاظتملا هنسادعو هلياضفو ةرهاظلا هيقانمو

 روونعلا ةيواعمل او. عيكوو .ةيلع« نياو:ةنيتع نبا: وع كيدشلا يس 0

 ين هنع زنكاو جالا نب مسمو يزارلا متاح وبا هذع يد, نيرخاو ذاعم نبا



 ( الم )

 ءالضغلا م ةركب وبا ناكو فندالاو يرصدلا نسهلاو شارخ نب ٍيعبرو ملسعو

 ين ةرصملاب انار شا هدالوا تناكو ينوت يد ةدابعلا ةرثك ذك لزب ملو ىبملاصلا

 ةبادحصلا نم ةرصيلاب نكي مل يرصملا ىنسحلا لاق تايالولاو لاملاو معلا ةرمل

 عم لتاقب ملف لجلا مود ةركب وبا لؤقعأو ةركب يآو ىبصحلا نب نارع نم لضفإ

  ىرسيحو ىبدنذ ةذس لمقو ىبسولو يدحا ةذس ةرصملاب ينوت ىقيرغلا نم ددا

 قوف ةانثملا ءانلا فرح

 يخملا لضا لاغ5 رخا داطتل بذهملا 3 يول طم تود انهما ءافلا رسكب ي هيدا 5

 لاو ةماخت ثؤهملا نم عضوللا اذهان لاء ايلم بتكار لحما ةضبادلا وكذا
 - - 1 و

 ةفينح يب نم يفند توك يبات وشو دعس نب ناآلا خحافو ءاملا مكب ميك

 مهضو غاس 57 ةريره ياو يرعشالا يسوم ياو بلاط يأ نب يلع نع يدر قت

 ددا ةاورلا ج سيل هذا هدانعم ةدرفملا ينكلا د ىيجا وبا مكاحلا هركذ

 هذ دربغ ةينآلا هذهب يكب

 ةثلثملا ءاثلا فرح
 تأ - ورسم عدس د2

 وف هرركو ةينالا باب م بذهملا + هركذ هذ, يادصصلا ينشخلا ةيلعت وبا

 نوذ اهدعير نيتمدعملا ىبشلا تفر ءاحلا مضي وه حبابذلاو ديصلا باي يف ةربغو

 ةردو نب رغلأ نب نيشخ وهو 356 نم ىنطِد وهو ءالا مضب نيش يلا بوسنم

 لاوقا دع هيأ مسأو اذف ةدلعت يأ مسأ مدل اوفلتخاو ناولح سس 2 نا

 9 د( 3

 فرج لدقو مفرج ةييبأ اهريغو اة سس 000 لدخد نس دجا لاقو ةربتك



 ( بدسم )

 لاف قزملا باتك دك تادايز هلو ثيدحلار هقفلا نب. عهجو لاق ءاشعلا ةراهظب

 سلجم يف ذادغيب انك اضيا يطقرادلا لاقو هنم ظفحا تياء ام ينطقرادلا

 نغ يزرع نم 'مهلاسق :هاهقفلا نم لجر !ةاخ. نوركاشتي ظافحلا نم, ةفاجببب هيف

 ةعاجللا تلاقف اروهط اهتيرت تلعجر ادحسم ضرالا يل تلعج معلص هللا لوسر

 نكي ملف ةظفللا هذه كيرا لياسلا لاقف نالفو نالق هنع ثيدحلا اذه يور

 مهلك الوم اقفا يروياسرتلا كب ا ويعدمل نزلا زلنا ضباوحل نيدسا 01

 يف قاسر نع نالف نع نالف انثّدح معن لاقق ةظفللا هذه ىع دولاسق هيلا

 قاحا وبا خبشلا ةركذ ام رخا اذه هيف ةظغللاو هظغح نم تيدحلا تقولا

 ةياورلا يطقرادلا زنكاو هيلع ءانثلاو اذه ركب ينا قيثوت دع. ءاذعلا ففتاو

 هج هذغس يف هذع

 هرخا م ةاهلاب ةركي تا باي

 ةدلكاب ب تراشلا قب زعيفتاا د علا بنتكلا هو نكسة ضو ياكل 10007

 ةزبغب نب: يوعلا خيغ وهو ةلسم, يا نبا جال نياوزع نبا وتسوتقلاا مالو كاكب

 وظو ةلميلا ىبيسلا رسأو ناقلا حف 77 سس فوع نس ةمدحملا ىبغلا رسكب

 501كن
 - اع

 ما انغيا يو ةدلك. نم. تراه ما: ةيمسن دسار يرظلا/ ققلا |ةهَقم( نب انفرقت

 مغلص ينلا يلا فداطلا نصح نم يلدت هذال ةركب ايا يك امهناو هبيا ني دايز

 قولا قعر يور اذكهراجلابةتفناظلا اب وجا )جوار ىعرودعز ارا ياك اح

 يلع اهنم مسمو يراخلا فغتا اًنيدح نوثالثو نانثاو ثيدح ةيام معلص هللا

 ىجرلا ىبع هانبا هنع يوم تيدحب لسمو ةسمخ يراخلا درفناو ثيداحا ةينامت



 ( بايب )

 اذك معلص ينلا نع تيث لاق حبك ثيدد ةلمسملا ك4 ناك نا هنا فارثثالا

 ينلا نع يوري را اني, لاق فيعض ثيدح اهيف ناك ناو اذك هنع صص وا

 زثكا هلها دقو نيثدحلا تاذح فيرط وه دلكس يذلا بدالا اذهر اذك معلص

 وهو هيق انادي ال ام فيقحتلا نم دل مث مولعلا قاب باكعا نم عربغو ءاهقفلا

 | 1 ل اجل الي اصويمخلاوا مومو صل ةنسلا يلع اكلدرام داعا

 اهف ألا كلذ لوقي الو لوقا اذهبو بهاذملا دحا يف لوقي مث ءاذعلا بهاذم

 ين دييقتلا مزتلي الو عضاوملا ضعب يف هليلد رثذي دقو هتركذ اك هةغنص تناك

 قالخلا لها ةداع ٍلع دحا لك الر نحال بصعتي الو هنيعب دحأ بهذ رايتخالا

 6 ىبلا كما اهبا ليو دةختصرملا عتلببلا , ةلالو :لايلخلاب نيوتهظ غم رودي لب

 مهبتك عيهج يف يول ذم يكفاشلا باكتا نم دودعم انياكذكا دنع وهف اذه عمو

 تاقبط هباتك يف بذهملا بحاص يرزاربشلا قاحتا وبا خبشلا هركذو تاقيطلا يف

 دحا فنصي مل اًيتل ءاهعلا فالتخا يف فّنص لاقف يفاشلا باكا يف كاهقفلا

 لاق هقفلا خخا نع معا الر لاذ فلاخمار فقاوملا هديتك يلا جاتحاو لاق اهلثنم

 هج هللا جحر ةياغالتو رشع وأ عست ةذس 31 وتو

 "2 ملل قاروك انتا ىيمادقتملا وتجولاب باصعا:امباصعا قا نم يروباسيتلا ركب 5

 هللا دبع ركب وبا وض تاقعبطلا يف قاحعا وبا خشلا لاق سيلغتلا باب رخا يف

 ىنبتالثو ناغ ةنس كلو يروباسينلا نوهم نب لصاو نب دايز نب دمك نبا

 0 نايت ب نانا للم وما لاق ةياغالشو + نما شمال عقر ةدسإ قوتو قيقياناو
 اذيإ

 حبصلا يلصي لهللا منب مل ةنس نبعيرا ٍقب !دهاز ناكر ذادغي نكسو نافع



 ( والا )

 وبأ هتينكو ركب وبا ةمسا لاقي هنا دقوجرت يف فيس اك ماشه 2 تراحلا

 مساقلاو زيزعلا يع نب معو هابأ اذه مزح نبا ركوب وبا عمسو نجلا دبع

 هنع يور عربغو نوحرلا دبع ثني ةرعو مولس نب ورعو مهن نب دامعو دوم نبا

 ديع نب ددزبو يراصنتالا يهتعو يرشز !| ا. ماقيد نب ورود هللا ىدعو يود هانبأ

 جالو يازوالاو ةداط نب يبحب نب قادتاو عفاذ نب ركب وداو ةيانللا ىب هللا

 ةرمالاو_ءاطقلا واو هتقلالخوا عماش ارادقيترد لعل اوعفتاو نورك رس [ظانإ) ا

 دعس نب دم لاق زيزعلا ديع نب ريو كلملا ديع نب ناهلس نمز يف مسوملاو

 رخل ذخقذ ناكو ةشياع ص ةدوار 1| ىنوحرلا دكدع تند ع هةلاذو ةشمك >

 قى ةغس ىنيذاقتر عبرا نبا وضو ةيامو نيرشع ةنس ةنيدملاب يفوت ثيدحلا

 باد يف طوسولا يف رول ذم هوجولا بادعا انياكتا عا ا يدومسملا ركب نا

 ركب وبا وه بذهملا ة هل ركذ الو ةضورلا رواق ضيحلا

 ارزق عراك وكم, مالشلالا هما ردح : زوهشملا طال يذم كا رلاجرا

 تارببكت ِة لملم عفر د ةولصلا ةفص ٍة بذهملا ب هركذو ةضورلا م

 عها يروباسيفلا مذنملا نب ميفاربا نب دمحت ركب وبا مامالا وش تالاقتتالا

 داو هقفلاو تيدحلا يذع + ىنكقملا ىبب هعوجو هلع موقوو هتلالجو هتماما دع

 طسوالا اهنم ءاجعلا بهاذم نايبو فالخلاو عاهجالا كي ةعفانلا ةئملا تافنصملا

 بهاذملا لقن ٍة اهلك فباوطلا ءاذع داقعاو اهريغو عاهجالا باكو فارشالاو

 + وهو دحا هيذ هيراقب ال ام هيتك م فيقخلا نم هلو هنذك طع ء_ اهتفر عمو

 هباتك ة ةليهج تاداع هلو هفيعضو ثيدحلا حاد ةذرعم + ىنكقلا نم ةياهن
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 ( نالوع )

 تاقيطلا يف قاحضنا وبا خجشلا هبسن اذكه ٍناذمللا لال نب دجحا نب ىلع نب دجا

 ةريرش يبا نب يلع ياو يزورهلا قاحتا يأ نع هقغلا كذا هذا ديعس وبأ هطيس

 و5 يكح هدذأ لال لذ بيارغ ىمو ناذع هلق هذع جدا ادعم اعرو ناكو

 اللا نبا لات ديو |ةكرشملا ةلمسما ق نوطقسي نيوبالا نما ةودالا نا'يفاشلل

 ى مالا دالوآ نوكراشي مهنا
 هالو و ن 0 2 52

 حيفا ةولص يف : رمل ىف بذخههلا نرركت 5 سس ور نب ديمح نيررحب وبا
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 اهيف هرك ذو تايدلا يو مابلا لوار حاكنلا لوا ينو ديعلا ينرببكنلا باب يف

 ىنب هللا دبع نع لاقف هيف ةبغف ديعلا ينرببكتلا باب الا باوصلا ع اهلك

 باك سكاف 556 هدسذ يف مدقف مزح نب ورغ نب ركب ىنأ نب دمع

 | ١ د ديك نب كيال نيردالاهيعال ف هباوطو» كشرالور ملك تابساوا

 اهربثك وا اهرمكا ىنكلو عضوملا اذه يف خسذلا ضعب يف عقو اذكو مزح نبا

 مزح نب ورع نب دمك نب ركب وبا باوصلاو هتركذ اك باوصلا نع ريغم

 هنينك دوسا لاقي ماهتعاو ىنبجسملا تاقثو نبعباتلا يبات نم 0 ا وق

 ةينك ةينآكلل ناكف دمع وبا هتينكو ركب وبا همسا لاقبو اهربغ هل مسأ ال

 نب نجلا ددع نس ركب وبدأ الإ اذه 3 ل روظن 8 يذادغملا بيبطخلا لاق



 ( بيرس )

 نجرلا دبع هابأ عمس هةينك همسا نأ حطصصلاو نورلا ديع وبا هتبتكو

 مار سييج اتق «ايشلأج بل 1 ةشياعو ةريره ايار يردملا دوعسم اباو ياصصلا

 رعو دلاخ نب ةمركعو دهاجي دنع يور هربغو لكحلا نب ناورمو ةيدسالا لقعم

 ىنب كملاو ديعس نب هب, ديعو يرهزلاو ىانيد نب ورعو يعشلاو زيزعلا دبع نبا

 هانباو دادش نب عماجو ةالوم ئمسو ةدحوم اب هرحاو قوق ةاقثللا هاقلاب ةجيقع

 بعك ىب هللا ديعو نما نب ىحاولا ديعو ركب يأ انبا لكملا ديعو هللا تبع

 باطخلا ىب رع ةفالخ ين اذه ركب وبا كلو دعس نب تمد لاق نورخاو يربجلا

 لجلا مود رغصتساو انوفكم ناكو هتولص ةّمك شرق كفار هل لاقي ناكو ضر

 ذه: تيحيملا نيتك ايتن القاع ماع اًهيقف' ةقق ناكر لاف ادور كرولا نباةوزلل ره

 نيغو ةهركعو رع'هتوحناو وهو لاذ نبلسما ذهل هشلا اذا: قاياوإأا لفازخل نإ

 يرهؤلا يور لثملا مهب برضي ةلج تاقث 7 ثراحلا نب نيحرلا يع وني هللا

 سرا عبرا ةنسربكب نب يمحب لاق ةنيدملاب ركب وبا ينوت رع الا مهلك مهنع

 يدقاولا لاقو نيعستو ثالث ةذس ينيدملا ىبا يلع لاقو ةرجحهلا نم نيعستو

 ي مهنم اهيف تام نم ةرثكك ءاهقفلا ةنس اهل لاقي ناكو لاق عبرا ةنس

 هاذ رركت مهمالعاو مهيمذقتمو عرامكو انباككا 51 يسراقلا ركب 37

 تافنصملا وذ يسرافلا لهس نب نيسحلا نب دجحاأ ركب وبا مامالا وه ةضورلا يف

 ىلا: ٍثياربغ نمو جرس نبا سابعلا» ياا الع ادقغت ةرهاظتتا :لياضفلاو ا ةزابلا

 روهشملاو دجا بهذم وهو دوسالا بلكلا ديص لحب ال هلوق يسرافلا ركب
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 ( تال“ )

 نيضابلا ىيفتصملاو هوجولا باكا نرمّدقنملا نباتا هلأ نم يقربصلا ركب 5

 ىريصلا ناك ذادغي خبرات يف يذادغيلا بيطخلا لاق هللا تدع نب دمحت همسأ

 يدامرلا موصتم نب دجا نم ثيدحلا عمسو هقفلا لوصا يف فيناصت هل اًماع ايف

 رهش نم نبقي ناقل سم#لا موي ينوتو لاق ين رببك وري مل عذكك ةدعب كو

 ملاع مهف 08 وه باسنالا يف ٍناعمسلا لاق ةياغالتو نيتالث ةنس رخالا عبير

 كلو اديغو لوضالا مْ تافنصم هلو اننغتم : اعراب اماما ناك اًقربغ لاقو دك

 الي حاكنلا يلو نم دك دحلا هباجعأ هييارغ نمو بذهملا ذ ةربثك هوجو

 ياداح الاولاد مكاو هعرص“ ىعتحإلا ناكلاذا يلو

 ةراجالا يف ةضورلا ٍ روكذم هوجولا باعتا انباككا نم يسوطلا ركب 7

 يناعمسلا لاق ناسارخ ةقورعم ةنيدم ةلمملا هاطلا مضي سوط يلا بوسنم وه

 ىبتدلب دع ةدوتك يو سوط اهل لاقي ناسارخج ةدلي يلا ةيست هذه باسنالا يف

 ناكر هررك هفلا م وخلا « اهو. الاخ خاتون ا ايرحاللو :ىارباطة اهادلضو لاقي

 ةنس زبرك ىب رماع نب هللا دبع دب د هضر نافع نب ناقع ةفالخ يف اهكف

 اًتيادحلو اجىق نيتدعمار ءاجعلا نم ةعاهج اهنم جرحخ ةرجحهلا ىم نيراشعو عست

 اذه يموطلا ركز يفا مساو

 ا لن ]رك شما حجم نب ةربغللا نب ماشح وب تالا نب يكول قع نيؤكجاولا

 بذهملا + روكذم ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف دحا يباتلا يدملا يموؤخلا يشيرقلا

 ددع ثتحع' تكتقمعا اذا مالا ماو 3 حاكنلا يف مابخلا ينو مايصلا باتك رخاوأ يف



 ( باع )

 هرصع يفرصم ةماما هيلا تهتذاو ةييرعلاو دقفلا ٍة اماما ناكو يزورملا قاحتا

 ةنس ينوتو لاق هلضف دع مدت دعورفو اققدم اًهيقف ناك قاحتا وبا خشلا لاق

 ماعلا هدو قمع :دهورف دارشم ملا اهقعلور لق ياخ الت ريس

 ةلمملا نيسلا رسكي يجنسلا يلع واو بيطلا وبا يضاقلاو يرئورملا لاغقلا انباحعا

 4 مهجلابو

 نع و

 قو ةراجالا, د طفلا قروذكذمدوحولار ناطعا انيستا ني 501 2

 3 ةرركملا ةلمملا ىبسلاب وه ةارقلل ماجحتسالا

 ةاقاعج هلا كانغ: ا بابي الا فس امش عضرولا سيرك تما يالا ركب 52

 هركذذ ةضورلا ين ةركذ رركت هوجولا بادكا انباككا نم يغيصلا ركب 9

 ناكساو ةلمملا داصلا رسكرب وهو هربغو فوسكلا ةولص يف مث ةعاجبا ةولص رخا يف

 قيقرانفلا كرجولا) باصعا انباصضا دكا هسا وهو رنيححمللا يخلط. ةدصرال

 قبادجا :ركيإوبا وها قاعمسلا :تعس ودا لاه دقغلاز# تيحشلا ىف نيعمإلا

 لضغلاب نيروهشللاءاجعلا نا يغبصلا نجبرلا جبع نيا دير نم بوبا نب تان

 يرلابر .يلسلا ةبيتق نب ليعامسا موياسني عمس روياسين لقا نم عساولا ملعلاو

 قيوماع .ةرصيلاوز ل عباس نب تراح ره مست ينس ل

 ةعاوجو زيزعلا دبع نب ىلع ةكعو نكسلا نب يسمع نب دمحت طساوبو ىلع

 ةتدالو .تناك-عضوملا اذه اهعسي نا :ئمززتكا هلداضفو هلامتو لاذ ةررثك

 ةياغالثو ىعبراو نيتنت ةذس نابعش يف ينودو ىبتبامو نيسونو ناعت ةنس بحجر يف

 ى باسنالا ٍه ناعمسلا مالك اذه



 ( بال» )

 دومح ,وباسيمن خررات يف مكاحلا لاق ةقرر نبا ةحوتفم ةددوم ايي ربصي ىبا

 ام ىنيبعفاشلا ماما قدرالا مث يراخجلا ركب وبأ هيقفلا دمحيم نب هللا ددع قنا

 مرثكاو مهعرواو ءاهقفلا تفزا نم ناكو لاق ةعفاذم الب هرصع يف رهنلا ارو

 درو لاق ةياناو اقانيخازاعضاوت: قاكشاو ةزيضقتإ لغنا قاكيازب ةدابعلا قب اداهتنجا

 نب بوقعب ئم اراخب ثيدحلا عمس هللا هجم ةياغالثو ىناغو سيخ ةنس اراخب

 مكاحلا دنع يوع ةربغو بيلك نب مثيهلا نم فسنبو هنارقاو يمصاعلا فسوي

 مر لاق هذا ةضورلا يف هذع هديكح ام قدوالا بيارغ ئمو دربغو هللا ددع وبا

 لشكللاو موعطملا يح مس هللا يؤ لام 02ج روجع الو 2-5 ُُك َّق ةايرلا
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 ني دودرم ذاش وهو ةربغو نورثوملاو

 احلا لك ةاقعاإوبا طلوع قبب ومعا في طاش وجاي ييزاشا اركووبا

 اهنم ةعفاذ تافتصم دل ىيعلطملا نيققملا ظافحلا دحا يمزاحلا مزاح نب ناقع

 باسنالا هكا ةلاطفلا اهتننوا رفثسا مق !تفتصر غلا تيدا هت ١ عوشسالاو خاسإملا

 عرش دق ناكو ىئامالا ءامسا كك فلتوملا اهنمو ديحاص بحاص دع اهتعوس

 كلذ ربغ هلو هقي ملر ةولصلا باتك ءانثا غلبف بذهملا ثيداحا جيرخ“ يف

 ىلع يا باكا نم هتقيطو يناهيضالا يسوم ابا عمس ةسيغنلا تافشضملا نم

 5 مهربغو هادحلا

 تدر ادا رزق قلرطإبرا بعض أ نياضصو هه قفا يراظإلاوا كتلك نب ركاز

 وشو عورفلا بحاص يرصملا يضاقلا نجا نب دمدغ ركب وبا وه اريثك ةضورلاو
 هب 25



 ( ببو )

 فورعم نبحبصصلا ٍةروهشم هتعيب ثيدحر ةربغ نم اهب مهقحار مهلضفا هنوكك

 راع ريفاشت افا لاقل دب وليغر ناكيرلفا معلص هللا لوسر مدق هضو 0ص لاق دقو

 ديضرنىمانايندل انيضرف ينمدقل ينمدقي خاز ءاش ولو: يؤم ريغ عضو كياغ

 نى افنيدل مع هلوسرو هللا

 ب ةغيلسا لوا وشو :اهيوقت قينس تالقي لبغلا دعا هنغو ركب وبا كلو لصق

 هثيدحو ةرجصملا نما حست ةيسز سانلا ح مضر لعرر ودم ارم كرار مالسالا

 الو اولاق هلك نارقلا ؛اوظفخ يذلا .ةباصصلا. مابك نم وهو نيككظلاة

 لضفا و هرارهشااةتش وصخب هدعب .يوح ابار ناناوه الا دونا هقول قيل هقردي

 ةفالخلاب دهع نم لواو مهلضفاو نيدشارلا ءافلخلا لواو معلص هللا لوسرل بانك

 هدغري باطما: ب رعو :معادللا  لوتنوك : ةنس: نوتسوا ثالث علو افلا قا تصالاو

 ىبذثالا موي رخآ يفوت

 تا نع 0ع

 عببلا يف ىابخلا يف طيسولا يف هركذ هوجولا باعتا انباكتا نم ٍندرالا ركب وبا

 ةضورلا هل هدكذنرركتو تاراغكلا:باتك ,ينؤ:يارقالا باتكا ىماو الا بابلازبو كاوا

 اماو بسنلا ةاي مث نوذ اهدعبر ةلمملا لادلا فو واولا ناكساب وشو اريثك

 تغب /ةلوكانم»:نباءركذو. ةمومدعيم ,ي.تاننقالا ف ناقضطشلا | لاف دلوا فن ويلا

 ةامسأ يف يمزاحلا فلتكلاو فلتوملا نم ةدهعم ةدسن يف اهتيام !ذكو ةزميلا

 قاهسو هتهجرت نا الا باتكلا يف اهحتف دعي صني مل نك ةحوتفم ىنكامالا

 مضلاركذي ملو فلاب حالصلا نبا ورع وبا خجشلا اهركذو فلا يضئقي همالك



 ( ببم )

 اهريغ معا ام ريو ركي وبا لاقف معلص هللا لوسر نمز ب سانلا يغب ناك نم

 انذعا ركب وبا ناكو لا نيدجدصلا ٍة ديعس يا ثيدح اًبيرق قبس دقو

 ناكو جارخلا هل جرخ مال فيدصلا ركي يال ناك تلاق اهضر ةشياع نع افدورو

 يردت مالغلا هل لاقف ركب وبا هنم لكان ”يشب اًموي ءاجخ هجارخ نم لكاي ركب وبا

 امو ةيلهاجلا + ناسنال تنهكت تنك, لاق وه امو ركب وبا لاق اذه ام

 لخدان هنم تكا يذلا اذه ككلذل يناطعان ينيقلف هتعدخ نا الا ةناهكلا نسحا

 ديسلا هلعجب يش جارخلاو يراخلا هاور هنطب ٍذ يش لك اقف هدي ركب وبا

 59 اذا هضم ناكو دبعلل نوكي هدسك يقادو مود ُُك هيلا يلا قو هديع دع

 اربخ يلعجا مهللا مهنم يسفنب معا انا, يسغن نم يي معا تنا مهللا لوقي

 00 هلال ليقود ىولوعو اع داؤكرالزا ىولغياالام ل وفغاو ا عوتظي ام

 0( ابك تالاف لاق كك نات امزاولاق لا ررظن هقأ لا اًيينظ» كك اوعحتاالا

 دلو ركب وبا مسا لاق هببا نع ةورع نب ماشه نع قشمد خبرات ٍة انبووو

 نجرلا حيع نع ةمجعملا ءاحلا مضي بيم نع هيفو هللا ة اهقفناث اغلا نوعيرأ

 ةقياةتسر فلختسي نا لبق. ىبنس ركب ىبا:انيف لؤت تلاق ةسيئاا دنع

 نب دمك ركذو نول نهيلحبذ نوفغي هنيتات يحلا يراوج تناكف هفالختسا

 تلاق فلختسا اذف مهحانم يملا لهال بلكي ناك هذا مدانساي ةربغو دعس

 ال نا اوجرا ناو مكك اهتبلحال يلي لاقف انل بلحب ال نالا يحلا نم ةيراج

 ىمهل بلح ةقالخلا دعب ناكف هيلع تنك فلخ نع هيف تلخد ام ٍنربغي

 مهضر ةباصصلا هتمدقو هتفالخ ةدع لع ةمالا تعيجا + هفالختسا يف لصف



 ( ببال )

 موي هتقيس نا ركب اي قيسا مويلا تلقف يدنع ًالام كلذ فقفاوف قدصنن

 اتاو هلثم تلقف لكشال تبقبا ام مع هللا لوسر يل لاقف يلام فصنب تم

 للا مهل تيقبا لاقق لكشال تدقبا ام ركب ابا اي لاقف هدنع ام لكي ركي وبا

 يذنمرتلاو ةوكذلا'باتك 4 دوواد وبا اةاورنا أدبا ينل ىلا: ةقيشلا الا كلقفا هواش

 هللا لوسر دع لخد ركب ابا نا ةشياع نعو جد ثيدح وه لاقو بقانملا

 ببرغ لاقو يذمزنلا اور اقبتع يمس خيموبف مانلا نم هلا قيقع تذا لاقف مع

 ناسلو ليرمج ن :.املمز دك ا هللا 87 لاق ركب قاع 1 هضم ىلع ىو

 انايفدل هانيضرق اننيدل هيضر ةولصلا ٍة مع دللا لوسر ةفيلخ ناك معلص دمع

 ةاغلخلا لاق يروُدلا نايفس نع ذوواد ينا ننس # حدصلا دانسالاب انيررو

 الع وأ لاف انس ةلاعا داو :دكيرعلا هبل نو موا وغلا و قو رفيرزأب روابط

 انموتراضمالار كيزرجا هلكو رهو كج ابا اطل اذعف رهو زكي خلا نان ةلارتاج اذغلل نإ

 اهوأنمعتنلا لكم الوش فيذاملا يداعمو:« فمنلا لا نقاا هاه لاول رونا

 يدضر ةرك ذب باتكلل اك ربت فرحالا هذه تركذ اهنار اهراشعمرشعي ةطاحالا الو

 ٍة هضو هلوقي هللع مظع ادع انيادكعا ا 5 مفطاوقأر ةدفزو هلع 5 لصف

 ةيكولاو ةردضلا نيب قرف نفل (لدادأل داو قا دنا يجامل اذ كلانا كيدنللا

 لدتساو هعنم ع مهتلتاقل معلص هللا لوسر يلا هنودوب اوناك الاقع ٍتوعنم ول هللاو

 معا هضم فقيدصلا ركب ايا نأ دع هتاقيط كة هربغو اذهب فاحتا وبا خشلا

 مهل رهظ مث وه الا ةلاسملا ٍي ةلكحلا مهف نع اوفقو مهلك مهنال ةباصصلا
 ءد

 قدس هنأ نم نبا نع اميورو كولا اوعجرف باوصلا وه هلوق نا مهل متمدادم

 2م مما



 ( بيب )

 يذمرتلا هارر رعو ركب وباف ضرالا لها ىم ياريزو اماو ليياكبمو ليرجخل ءامسلا

 ركب وبا لوقب مع هللا لوسر تعمس لاق ديز نب دعس نعو نسح ثيدح لاقو

 دقو ةرشعلا ماغ ركذ دقو ةذجلا يف يلعو ةذحلا يف ناهقتعو ةذجلا يف رعو ةنجلا

 عريغو يداسفلاو يذمرتلاو دوواد وبا ةاوم باطخلا نب رع ةيجرت يف هلوطي فيس

 معلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يا نعو عبد نسح ثيدح وه يذمرتلا لاقو

 اما مع هللا لوسر لاقف هيلا رظنا يتح ىدعم تنك ينأ تددو هللا لوسر اب ركب

 برع نعوب درواداوبا هاوز يما نم ةنجلا لخدي: نم لوا ركب ايا اببىكنا

 يذمرتلا ءارر معلص هللا لوسر يلا انيحاو اذريخو انديس ركب وبا لاق هضم باطخلا

 000 0 تداولت لاقز قيتس ني دبا جيكيك جدر نسح تيدخ لاقو

 تلاق نم مث تلق ركب وبا تلاق معلص هللا لوسر يلا بحا ناك مع هللا لوسر

 هاو, تتكسف نم مث تلق حارجلا نبا ةدبيع وبا,تلاق نم, مث تلق رع مث

 ةرق داوعرر* جشع تيدح ىذمرتلا لاقورةجام ياو يءاسنلاو ىذمرتلا

 ركب ابا الخ ام هاناناك دقو الا دي اندنع حال ام معلص هلا لوسر لاق لاق

 ام طق دحا لام يعفن امو ةوقلا موي اهب لجو زع هلا هيفاكي ادي اندنع هل نان

 نار الا اليلخ ركب ابا تذخأ"ال اليلخ اذختم تنك ولو ركب ينا لام ينعفن

 لوسم نأ رع يأ نعو نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاوم هلأ ليلخ مكيداص

 يذمرتلا هاورراغلا يف يحاصو ضوهلا دعب يداص تنا ركب يال لاق معلص هللا

 قا معلص هللأ لودسر انرما لاق هضر باطخلا نب رت نعو نسح ثيدح لاقو



 ( بابه )

 ايل لم ىء تلاق ركب يا دعي ئم مث اهل ليقف ردكب وبأ تلاقذ هقلدكما ول

 معلص هللا لوسر دعيريبخ سانلا يأ ينال تلق لاق بلاط ينا نب ىلع نب دمح

 اضااا6 تنأ مث تلق نافع لوقي' نا: تيهعو مخ لادا قد كنا اخلق ونازل

 هللا لوسر. اي ةشياع تلاق سانلاب لصيلف ركب ايا اروم لاقف هضرم تتشان معلص

 يرم لافق سافلاب لفك ا عطقسي مل كيماقم ماق اذا بلقلا فيقوم لجر ذأ

 بحاوط نكات نمإنلاي لصيلق كي اقأ يم لاقف ةحداخت للاتلا+ قكفزلاق راك (بز

 مسمو يراخجلا هارر مع هللا لوسم ةويح 4 سانلاب يلصق لوسرلا كاتاف تسوي

 ناك ركب ايا نا سنا ىنعو اذه نم لوطاي اضيا ةشياع ةياوم نم هأيوم دقو

 يراخجلا هاور هلوطب ثيدحلا ركذو هيف يفوت يذلا مع ينلا عجو ٍة مهب يّلصي

 رعو ركب وبار وه كرح دن ناك معلص هللا لوسر نا ةريره نا نعو مسمو

 ند

 نسح ثيدح لاو يذمرتلا هاور رعر ركب يبا يدعب ئم نيذلاب اودنقا

 لها لوهك اديس ناذه رعو ركب يال معلص هللا لوسم لاق لاق سثنأ نعو

 تبدح لاقر يذمرتلا ةاور ئبلسرملاو (ىرييقلا الا "قبرخالاو نلوألا قم ةنيللا
 20 07 نو

 لها ند ياردزو اماق ضرالا لضا نم ناردزدو ءامسلا لغا: نم ناردزو هلو

 ممم



 )١ بوع (

 كاوا كت لما يدور نر دعاس زئكياوبا لاق قاوولا كاي قرنا نود

 نهب نوكتت/ ىااوجراو مغنالا# هللا لور اياها )اهلك اهنم يجي له ةروؤض

 ركب وباو نا مع يتلا نا سنا نعو ق8سمو ئراخجلا ءارر ركب اباناب

 لد دو تحصي ىف ىيلعاا مان جحا تمثال اقف مهب تخرق ناهقعو ركو

 سيرا رمي مع ىلا لخنحا ىبح ليوطلا هقيدح ل يرغشالا ينوم يفا نغو يراخلا

 ركب وبا ءاجخ موهلا معلص للا لوسم باوب ىنوكال تلقف بابلا دنع تسلج لاق

 راذوت ةقحلابا هزشبو هل نذيا لاقف نذاتسب ركب وبا اذه هلا لوسو ايا تلقف

 غسمو يراخإلا ها تيدا ١ نيززلا ادرك كلما قاع ريكؤلا ا قب ةوزع [نقو ١ |

 ين لب ةيقع تيار, لاق .معلص هللا لوري نوكرشملا :عنصا اما قشا نع يصاعلا نبا

 ادبدش اًقن> هب هقنخ هقنع ة هءادر عضوف يكصب وهو مع ينلا يلا ءاج طبعم

 مكءاج دقو هللا ىر لوقي نا الجر نولتقتا لاقف هنع هعفد يح ركب وبا ءاخ

 ىم معلص هللا لوسر لاق لاق ةربره يا نعر يراخجلا داو, مكبر نم تانيبلاب

 ةزانج مويلا مكنم عيت ىف لاق انا ركب وبا لاق اهاص مويلا مكنم حرصا

 لاق انا ركب وبا لاق انيكسم مكنم موهلا معطا ىف لاق انا ركب وبا لاف

 نعمجا ام معلص هلا لوسر لاقف انا ركب وبا لاق اضيرم موهلا مكفم داع ىف

 خس معلص هللا لوسر يل لاق تلاق ةشياع نعر ملسم هارر ةنجلا لخد الا كرما يف

 نهم ينقي نأ فاخا نان اًباتك بتكا يح كاخاو كابا ركب ابا يل يدا هضرم
9 5 5 

 ينا نبا نعو ملسم هاور ركب ايا الا نونموملاو هللا يتايو يلوا انا لداق لوقو
 هس يل و

 افلكتسم معلص هللا لوس ناك نم تلمسو اهضر ةشياع تعمس لاق ةكبلم



 ( "هن

 دللا نأ معلص ينلا لاقف ىبترم ملظا تنك انا هللاو هللا لوسر اب لاقذ هيتجكر

 هلامو هسفنب ٍناساوو قدص ركب وبا لاتو تبذك متاقف مكبلا ينثعب يلاعت

 ىبعلاب رع هلوق يراخلا ءارر اهدعب ناقل راق ىنبترم يحاص يل اوكراذ متنا لهف

 لسالسلا تاذ ثيج يلع هثعب مع ينلا نا يصاعلا نب ورع نعو *«ربغت ةلمملا

 اهوبا :لاقف لاجرلا نم: تلعف» شبام اعف كيلا بح للاقلا فات ا

 يأ نعر مسمو يراخلا هاير الاجر دعف باطخلا نب رع مثا لاق نم مث تلقف

 بيذلا هيلع ادع ههغ ِك عار اهيب لوقي معلص هلا لوسر تعمس لاق ةريره

 موي عيسلا موي اهل نم لاقف بيذلا هيلا تفتلان يارلا هبلطق ناش اهنم خان

 تلكم اهبلا تتقتلا:.اهيلع لمس ذه هرعب ةوشيالسر هتف نبلز غلا ان

 لاقف دللا: ناسف سانلا:لاقف ترك تهل قرا اذهل لهحلا مناير كرا

 اهضعي ىو قرط نم مسمو يراخلا هاور رعو ركب وباو كلذي 59 مع ينلا

 دعت كذب نامبالب امل دهشف سلجملا ب انوكي مل يا رعو ركب وبا مث امو

 رظنب مل ءاليحاغيوق وج قم.معلضادلا لور لاح لاغارع قواقع اوناصا ناك
0 

 دفاعتا نا الا يحرتسي يوث يقش دحا نا ركب وبا لاقف ةهقلا موب هيلا هللا .٠
 هسه -د5 -

 يأ نعو يراخلا هاور اليخ كلذ عنصت تسا كنا مع هللا لوسز لاقف هنم كلذ

 ءايشالا نم ءيش ىم ىنيجوز فغنا نم لوقي مع هلا لوسم تعمس لاق ةريره

 لضأ نم ناك ىف ربخ اذه هللا دبع اي ةنجلا باويا نم ىد هللا لبيس

 داهجلا باو نم يعذ داهجلا لفا نم ناك نمو ةولصلا باي ند يعد ةولصلا

 ماهصلا لفا نم كك نمو خقدصلا باد نم يعذ ةقدصلا لفا نم ميك نمو



 ( ببس )
 نو 0

 يردخلا لم يأ نيو * هماه يل ذو اذ رصيال هببمدق3 يلا رظن مدحا كارول هللا

 ىنبب اديعربخ يلاعتو كراجت هللا نا لاقو سانلا معلص هلا لوسر بطخ لاق

 اًمييدتذ ركب وبأ ىكمذ دللا دمع ام ديعلا كذ مافات هدذع ام جدو اهندلا

 هتيكع ٍة ىلع سانلا نما نم نا معلص هللا لوس, لاقف انخعا وه ركب وبا

 لل و اليا ركب ادأ تذل 5 ريغ اليل ادي تفك ولو ركب يأ ةلامو

 مث م مث ركب اباربخكف مع يلا نمز َّق سافلا نب ربخغ امك لاق نى ىبا نعو

 نم اذختم تنك ول لاق معلص ينلا نع سايع نبا نعو يراخإلا هاوم ناقع
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 0 تيارا تلاؤ هدلا عجرت تأ اهرماث مع ينلا يلا ةارما تذنا لاق معطم نبا

 هارمبركي ايا يناف ينيدج“ مل نا لاقف توملا لوقت اهناك كدجا ملو تنج

 ةسجخ الا عم امو معلص هللا لوسر تيار لاق ماع نعو قرط نم حسمو يراخجلا
 9 وع

 يذلا لاقف هيقيلا ر نع يديبا قدح هيو فرطي اذا رحب وبأ لدق اذأ 0 يذلا

 ةيش باطخلا نبا نيبر يدب ناك نا لاقو ّلسف رماق دقف مكيحاص اما مع

 هللأرغغي لاقذ بلا تلمقاث ىلع يناف يل رخغب 0 هزلامسد كيو مث هيلا تعرساف

 ركب وبا مثا لاسن ركب يا لزنم نان مدن رع نا مث ثلث ركب ابا اي كك



 ( ةفالألا

 ةقالثب احر بزاعااوم الكياورا .يرتشا»لاف افون انواع, ني .داراقللا كلاي

 يحال بزاعإلاققا لولا يلا لمص ازيلال بزاعشكي وبارك قرا كارا

 نوكرشملاو ةكم نم اقجرخ نبح معلص هللا لوسرو تنا تعنص فيك انثدعت'

 انرهظا يد انمويو انتلبل انبرس را انيبحات ةكم نم انلسترا لاقف اكنوبلطي

 اهانيتا ةرخع اذان هيلا ا ل نم يرا له يرصوب تيمرف ةربهظلا ميأق ماقو

 عجحطضا هل تلق مث هيف معلص ينلا تشرف مث هةيوسف اهل لظ ةيقي ترظنف

 بلطلا نم يرا له يلوح ام رظذا تقلطنا مث مع ينلا عيفطضان هللا ين اي

 لجرل لاقف مالغ اي تنا نا تلقف هتلاسف مذغ قوسي منغ يارب انأ اذان اذحا

 تاثا' لم تذاقف ادم لاح: نجل نمل كمتغر لح له فدععاةقعزعفاة عسا نسير نإ

 قفا اهزام :ضفنو نا هثولما مث هطخ قم ةاضا لقعفا قللت مخ لاف انجل لاح

 تلعج انقو :نبل نم ةيثك يل بلخ .صفتق ةيفكا صضخفي نا ةقرسا مكب ابلغلا

 تقلطنان هلغسا دري يح نعللا اخ تينضا ةقرخ اهف ذع ةوادا معلص هللا لوسرل

 بضر يح برشف هللا لوسر اي برشا تلقذ ظقبتسا ىق هتقفاوف مع يلا يلا هب

 حا انكرحي ملف امنويلطي موقلاو يلب لاف دلا لوسر اي ليحرلا نآ دق تلق مث

 انقل دق بلطلا اذه هلا لوسر اي تلقف هل سرف لع كلام نب ةقارسر بع مهنم

 قعر + اذه :ىح لوظا' ةافوررب مسصمو :قراشلإلا كور اققماطلا نإ نوح ال لاقف

 تح“ رظن مهدحا ناول ماغلا يف اذاو مع ينلل تلق لاق هضر 5 نأ قش للا

 مسمو يراكلا هاور اهثلاث سا نبنثاب ركب ابا اي كّنظ ام لاقف ائرصبال همدق

 اوس اد كلف انس. 5 دع مهو اغلا ف ىنتكأو قبل هنأ مادقا يلا ت رظذ ةياوم قو



 ( ب٠ )

 تعطقف بارج ِغ ةرغس امل انعضوو راهجلا ثحا اهانزهجل ةشياع تلا ىغلاب

 تبوس لذيذ بارجلا مق دع هيد تطبرف اهقاطذ نم ةعاطق ركب يا ثنب ءامسا

 ركب وباو معلص هللا لوس, فحل مث تلاق نيقاطنلا تاذ ةياور ينو قاطنلا تاذ

 وهر ركب يا نب هللا ديع اهدنع تيبب لابل ثالث هبق انكف 0 ليج ب ماغب

 ذل ىلإ ةتيدملاا يلا اهبورخ ال ةيدحلا ماعاةؤكقا مث كك باشا مال مالغ

 لوسر عم هضر رجاشو + ضرالا نم كلج د هي هسرف ماطتراو اهب كلام نبا

 عم ماقاث مع هلوسرو يلاعت دا ةعاط قس ةبغر ةلامو ةدالوار هلايع كرتو مع هللا

 اك ذأ نبنثا ناَث يلاعت هللا لان ىوهشم راغلا ربخو مايا ةثالث معلص هللا لوسر
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 هلكو ةمركي مغ ينلا ناكو 7-5 هلا نا قرا ل هيحاصل دو ذا ىاغلا ِق

 ريغ هبقانمو ةولصلا ة هفلذكتساو ههجو م هيلع يثدو هناكم هياكعا فرعدو

 دعب ةرجحهلل هثر ركب ياو معلص ينلا جورخ ناك قاد#ا ىبا لاق 4 ةةرصخم

 فيرشتلا مايا نم طسوالا موبلا كي ةيقعلا د هوعياب مايار نيرهشب ةيناثلا ةبقعلا

 اذكر ١ كَ معلص هللا لوسر عم ركي وبا >هشو لوالا عيب, رهش لالهل 5-5-0

 كومتو فداطلاو انينحو ةكم متفو ريمخو ةيبيدحلاب ناوضرلا ةعيبو قدْنحلاو

 انكلا ةهرركيا ايا" نا طعزبسلا لقا قيباو دهاشلل باشا 'عادولا كلو

 هللا لوسم عقدو دعس نب دمحم لاق هدهاشم نم دهشم ج هللا لوسر نع

 دعم تبث نوف ناكو ءادوس تناكو ركب ينا يلا كوبت موي يمظعلا تيار معلص

 نمو ود

 تيدصلا ركب يأ لضغب ةدرصملا ةدجدصلا ثيداحالا ضعي يف رصت# لصق



 ( بهو )

 مهريغر يخفلا ميهارباو ىبيباصصلا تياث نب ناسحو ةسينع نب ورعو سايع

 2 ؤه اما :فالخلا ناو رديف عاججالا يلعثلا يدار ةحوسليقو لع مؤلرا لد

 فيس ةرشعلا نم ةسيخ مهنم ةباصصلا نم فيالخ هدي لع. لساو اهدعب مهلوأ

 صاقو نأ نب دعسو نورلا ديعو ةداطورببزلاو ناهتع مو مهتيجرت م مهنايب

 ءاسور:نم ناكو * ماعو لالب .مهنم يلاعت هللا 4 نويذعي ؛اوناك ةعمنس فتعاو

 مالسالا ءاج اًذف مهل اقلامو مهبف ايبحيو مهترواشم لهاو ةيلهاجلا ٍؤ شيرق

 !دبازتم هفراعم ٍك ايقرتم لزي ملو لوخد لمكا هيف لخدو هاوس ام لع هرْثآ

 هيلا لوو يفوت ضرادولا مسا نيح نم. معلص صتلا وبسعر قوت تحتل اع

 مل تلاق 5 نع نيحجصصلا ٍذ تيثو رفس الو رضح ِة هقرافي حف معلص

 معلص هللا لوسر هيف انيتاب الا موب انيلع رب ملو نيدلا نانيدي اهو آلا يوبا لقعا

 قياس دايم وكب ىباعرس نوطسملا لسا ادا تاك ل ا

 اموي نحن [هيبف تلاق نا يلا مع ينلا يلا قيرطلا نم هعوجرو ثيدحلا تركذو

 ملص سا لوسر ذه ركب نال واع لاف ةيهظلا وج رك ارت 1 ل

 ءاج ام ا يا دل ادن ركب وبا لاقف اهيف انبتاي نكي مل ةعاس كة اعنقتم

 لاقف لةدق هل 55 500 مع هللا لوسر ءاخ ا هلا يعاشلا هوم هود

 يناب لكشا مه انا ركب وبأ لاقف كدنع نم جرخا ركب ينال معلص ينلا

 ةباصصلا ركب وبا لاقف جورخلا ٍخ يل نذا دق يناث لاق معلص هلا لوسر اي تنا

 هدا لاق معت: معلصا دللا .لوشر. لات هللا .لوسر ايرتقا قابوةيصصلا كا ذا
 معلص هللا لوم لاق ىنبتاه يلحاو يددحا للا لوسو اه تق يباب 0 :
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 ( بمم )

 كلذ ة هوهمصتو ماشلا يلا ىيز نب ةماسأ شوج ثعب م هتابثو هماهشا مث

 حرششو ليالدلاب مهجح يح ةباصصلل هترظانمو ةدرلا لها لاتق كة همابق مث

 هزيهجم" مث ةدرلا لها لاتق وهر فحلا نم هردص هللا حرش امل عرردص هللا

 ىنسحا نم مهب كاذ هللآ دع مث دادمالاب اةدردشلاو هدوتفغل ماشلا للا نقولا

 هسرغتو هضر باطلا نب رع ىبطسملا دع هذالختسا وهر هلباضف لجاو هيقانم

 ةفالخلا نسحا مهيف لجو زع هللا هفلخخ ةمالا هللا هعاديتساو هل هتيصوو هبق

 زازعاو مالسالا حيهم هتالعف نم ةدحاوو هتانسح نم ةنسح وه يذلا ريل رهظو

 نم فقيدصلل مكو هلك نيدلا دع هرهظي هناب يلاعت هللا دعو فيدصتو ىيدلا

 حب ال نآلو لجو رع هلا ربغ هلياضغب طبحبو هبقانم يصحب نمو رثاو فقاوم

 "0 د قت اهيلعفعي  داعلوء اهب ناثكلل, كيرقتا كك ذأ ئطو حبتج وبل نا" قط

 نانثار تبدح ةيام معلص هللا لوسم نع هضم فيدصلل يور * اهضعب هيلع

 رشع دحاب يراخلا درفناو ةتس لع اهتم لسمو يراخبلا فغتا اًثيدح نوعيراو

 معلض» ينلا :هتم مالمو هقبت مدقق: عم هتاياور ةّلق بيسو ثيدحب حمو

 اهليص-تو اهعامسي ىبعباتلا ءانتعاو ثيداحالا راشتنا ليق هتانر تمدقت هنا

 فوع نب نوحرلا دديعو يلعو نافع نيباواهع باطخلا نب رع هذع يور اهظفحو

 تباث نب كيزو يصاعلا نب ورع نباو سامع باو رع نباو ةفيذحو دوعسم. ىنباو

 باهش نب قراطو ةشياع هةذباو ثراحلا نب ةبقعو ةريرش وباو بزاع نب ةارملاو

 يحبانصلا هلا دبع وبار مزاح يبا نب سيق مهنم نبعباتلا نم تاعاهج هذع يور

 نبا بهذم وشو لاوقالا دحا 4 معلص ينلاب نما نم لوا وشر عربغ فلخو



 ( بمال )
 سس

 ةرم نب ممت نب دعس نب بعك ىب رماع ىب رخك تنب ريل . ركب ا 3

 نولسانتم ةعبرا فرعي ال العلا لاق معلص هللا لوسر ايككو ل ركب ياويا مسا

 ىنب هلا دبع مهو فيدصلا ركب ينا لا الا معلا لوسر اويكك ضعب نم مهضعب

 وبأ اضياو نولسانتم ةباكم ةعبرالا ءالوهف ةذانك يا نب ركب يا تنب ءامسا

 نم هانركذ يذلا اذهو مهضر ةفاخ يا نب ركب ينا نب نهرلا ديع نب فيقع

 فيتع همسا ليقو روهشملا حجصصلا وه دللا دبع قيدصلا ركب ينا مسا نا

 نم هقنعل ًاقبتع بقلو مسا ال دل بقل ًاقيتع نا ةَقاك ءاجعلا هيلع يذلا باوصلاو

 هذانساي يذمزتلا يورو ةعاهجو دعس نب ثيللا هلاف هلاهجو هججو نسحل ليقو رانلا

 ندموي ىو رانلا نم هللا فيقع ركب وبا لاق معلص هللا لوسر نا اهضر ةشياع ىع

 دبسن' + نكي مل هنال قيتع هل لبق هربغورببزلا نب بعصم لاقو اة 5

 نا هضر بلاط ينا نب ىلع لاق ًاقيدص هتيمست دع ةمالا تعهجاو هب باعي ةين

 دتيمست بيسو اقيدص مع هللا لوسر ناسل دظركب ابا يمس يذلا وه يلاعت هللا

 هقفو الو ةانه هنم عقي مف قدصلا مزالو معلص هلا لوس, فيدصت يلا رداب هنا

 ةلبل موي هتصق اهنم ةعيفم فقاوم مالسالا م هل تناكو لاو>الا نم لاح يف

 هلايع كرتو معلص هللا لوسر عم هترجحشو كلذ هس مافكلل هباوجو هتاجثو ءارسالا

 ةيبيدجلا مويو محو موي همالك مث فيرطلا رياسو راغلا هب هتمزالمو هلاغطاو

 لاب قوس نلاقي مرح :هراكو , متا وكم لوصف رست حا وربع ا يا دوو

 هللا لوسر ةاثو خس هتايث مث هللا دّيع ام ىببو ايندلا ىبب هلا هريخ اديع نأ مع
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 ( بوب )

 ةفالخ ف ناسارخب يوت لهقو اهي ينوتف ةرصبلا يلا عجر هنا ليقو ناسارخ ازغ

 وبا مكاخلا لاذ نيتسو عبرا ةنس ليقو نيتنث ةنس يفوت ليقو ديزي وأ ةيواعم

 نو ةراادع نالقوا قباشيتيا لاققو: ناسارخ ب لايق" مقياهتت خيرات تباعا دقع

 ي هنع هللا يضر ةرصيلاب ليقو ةارهو ناتسحت

 ءابلا تفي وه ةذدهلا باي ٍغ بذهملا ة ىوكذم هضر اصلا ربصب 5

 نبا نيسلا رسكو ةزملا تفي حبسا نب ةينع مسا ةلمملا داصلا رسكو ةدحوملا

 رسكب ةريغ نب هللا ددع نب ةالس يتأا ني هللا ديع نب سا نب ميجلاب ةبراج

 ةرهز ينب فيلح ينقثلا فيقث نب فوع نب تدع“ ةانثملا افو ةمجتملا نيغلا

 رحبلا فيسب هتاثو تناكو معلص هللا لوسم ةويح هب ينوت هةينكب يوهشم وشو

 نم نوفعضتسملا دهءاجو هيف ماقا يذلا عضوملا ةناكلابم يقو ىنوسلا رسكب

 ١ طارد ناكل قعبساالا : نيتسا اوعرب: يح كانه اواطاداق كلم نسا ينمؤنلا

 نيغو يراضلا حبشع ة ةروهشم هتصقو كاته ماقا نم لوا وشو عرببك هضر

 تس ةنس ةدعقلا يذ ٍة مصلا ناكو ةكم تف لبقو ةيهيدما, رضا وعي اقوقو

 لدفج وبا هبادكا هيلع يلصو ناغ ةنس ناضمر ف ةكم عفو ةرجحهلا نم

 ي هنع هللأ يضر كافه ةونفدو نوقايلاو

 ركب. يأ باب
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 ةفاش يأ نب هللا حبع همساو بتكلا هذه ة مركتم هضر فيدصلا ركب وبا
 دي د ند

 نب بعح ند رم ند ميذ ,ىنب كتعس ند بعتك ىد درع نإ: رماع سس ناقع

 3 0ع س 2و

 بعد ند رم 2 معلص هللأ لوس, عم يناب يوتلا يشيرقلا بلاغ ند يول



 ( بوه )

 ى يلاعت هللا هجر ةيامو عبرا ةذس لهقو ةيامو

 تذوبلا قر عمقا ةياعخ )را هوست لوك خيم يامال اا

 اهدعيو ءارلا ناكساو ةدحوملا ءايلا تغب وه ءاشعلا تقو ٍغ ةولصلا تيقاوم

 هرل ذ اذكش دبغ ةزرب ايا ينكي حا ةباحصلا م فرعي ال ةدرغم ةينك يو ياز

 هباتك م يذادغبلا مع نب يلع نب دمحن نب رصان نب حمد لضقلا وبا ظفاحلا

 سبل دانعمو ةدرفغملا يللا م دجا وبا مكاحلا هرك ذو نبدي رغلا يف ام يلع هيينتلا

 د عقو دقف الاو هلبق نم مكاحلا دارمو ةربغ ةرزب ابا يكي نم سافلا

 اذيوم بساحلا مدحت نب لضفلا ةمرب وبا وهو ريغ ةرنرب وبا هةينك نم ةاورلا

 نب سنا يا نع يسوم نب لضفلا ةرزري' يا نع ةلجملا ىبتلاب» نسا نبا نع

 د ركاسع ىبا مساقلا يا ظفاحلل فشمد خبرات ين ٍناهلالا ناهلس نب كلام

 داض مث نوذب ةلضن ياصصلا ةرزرب ينا مساو معا هللاو فشمد لضف باوبا

 ور-ع نب ةلضن لاقبو همسأ ل موهشملا جدحصلا وش اذه دكيبع نب ةمجدعكم

 رموباسين خرات يف هللا دبع وبا مكاحلا لاق هللا دبع نب ةلضن لاقيو

 مسأ ناك لهقو لاق ماهن نب ةلضن لبقو ةلدلضن ىب هللا دمع همسا ليقو

 اذه ةرزرب واو ناطيش راهن لاقو هللا دبع معلص هللا لوسر هامسف مامن نب ةلضن

 دوسر م تهشو [تدقا# نوي ولاا شيا ةةتراتنا ني نصقلا(يبا لش كلور

 يراخلا ففتا اًثيدح نوعبراو ةّتس معدللا لوسر نع هل يور ةكم تق معلص هللا

 نب رايس هذع يور ةعبراب لسمو ىثيدحب يراخلا درغتاو 50 لسمو



 ( بوجع )

 فّرصالا نأ تكضملا ةهبشو يلاعت هللا هاش نا ةيبرتلا هذه دعب ةركذ: يايس

 ةباصصلا ميدقت ةداعلاو بيتزنلا ة دغر ياصصلا كلام نب سنا دع همدق

 ويا ياولطلاو كءداإملا بحماس لعب ركتو اهم .سكغلا اذاهو مسكع ال..نيعباتلا لك

 ىنا نب ةدرب وبا وهو نورخاو هديتك م قهيبلا هركذ اذكهو لادلان ةدرب

 هتهجرت فب هبسن ماغ نايو سبق نب هللا دبع يسوم يتا مسار يرعشالا يسوم

 ىنب يهحب لاقو وهلا هلاذ يذلا روهشملا حبصصلا وه اذه رماع ةدرب يا ساو

 ءاضق كلو رك يبات وهو روهججا لوقكك رماع هنع 1 ينو ثراحلا هسا نيعم

 فوعو ماوعلا نب رببزلا نع يور هناكم ركب ابا ةاخنا لعجو جالا هلزعف ةفوكلا

 مالس ىب هللا دبعو ٍنزملا زعالاو رع نيأر بلاط ينا نب يلعو ايا عمسو كلام نبا

 مربغو نيعباتلا نم تاعاهج هذع يور, نيعباتلا ئم فيالخ حمسو مهضر ةشياعو

 زيزعلا يع نب رعو ريع نب ككملا ديعو يييسلا قاحتا وباو يعشلا مهنم

 فب نيصح وباو ةروخ نب مساقلاو ةداتقو ردكنملا نب محو ٍنانِيلا تياثو

 ناهيشلا قاصاذوزار' ةلدهَب نب مصاعو رضنلا وبا: ملاشوا مصاع لب ناقع خلا

 ا اقل ناطر لب ليدل دس هحوافا» ويباع طو ساو قيمللاو

 لالبو ديعسو هللا ديعو ركب وبا هوفبو يسوم يأ نب قاحتا هوخاو ٍقشمدلا

 اوتقتارا نوؤلاا نقياللعو ةدرب يا نب هللا احينع نب. ةيوي هنا نياؤا ةدريا,يفا'ونب

 ركب وبا هوخاو ةدرب وبا يلجعلا هلا دبع نب دهحا لاق هتلالجو هقيثوت دع

 دجوهو ثيدحل اربثتك ةقث ناك ىعس ىب دم لاقو ناتقث نايفوك نايعبات



 ( بورس )

 يراخإلا درفناو اهنم ةعيس دع لسمو يراخإلا فغتا اًثيدح نوسومو ةيام معلص

 نب مادقملاو ةرمس نب رباجو بزاع نب ةاريلا دفع يور ةسمخج مسمو تيدح

 دز دك سابك ليلو بدلا ةلانع نباهلور يلهابلا ةئماما 9 برك يدعم

 ةورعو هللا ىبع نب ملاسو :بيسملا ني 507070 5 ناخب ظالؤم 1

 ضراب قوت هاوس فيالخو نينح نب هللا نيعو يللا تيزي نب ءاطعو زيبؤلا نبأ

 ىنبسونو نينذنت ةذس ليقو نيسوحو يدحا ةذس ليقو ىسهن ةذس ايزاغ اغ مورلا

 1 ي هنع هللا يضر ةينطنطسقلاب هربقو

 ةددحوملا ءايلا فرح

 قناه دنا ميما ميابك لا هلوسمخلا و يك دبشإلرع لصبالا

 ةزه الب ةفغخ تح“ ةانثم 2ي مث ةروسكم نونب ماين نبا ةزه اهدعي نوتب

 ىنب يلب نب يناه نب لهذ ىب ةريبش نب مفغ نب بالك نب ديبع نب ورع نبا

 داع نب ثراحلا همسا ليقر يدا يولبلا ةعاضق, نب فاحلا نب ناولح نيورعا

 دهشو نبعبسلا عم ةيناثلا ةيقعلا تهش صصاو رهشا لوالاو ةريمه نب كلام لهقو

 هللا لوسر نع يورو معلص هللا لوسر عم دهاشملا رياسو قدنخلاو ا 2

 ةعاوج مث هللا دبع نيرباج هنع يور ادحار اًثيدح مسمو يراخجلا دل يور مع

 ةنس ليقو . نيعبراو | شك .ةنس قوتو:ةبالوح ةضو ؛ىع عما دوش ىعئاتلا ل

 هج مهضر بزاع نب ًءارملا لاخ وهو هل بقع الو نوعيراو نيتنتا وا يدحا

 نيدبعلا ةولص فدا بذهلما + روكذم يرعشالا يىنوم يأ نس يباتلا ا

 يذلا ياصصلا ةرززي ياي خسنلا ضعب ِة 92 ايو ديعلا لبق لقنتلا



 ( بوس )

 م0

 نب لييدرشو رماع نب ميلسو بيبح نب ناهلسو دايز نب دمحتو نادعم نبأ

 ٍقشمدلا نورلا دبعوبا مساقلاو يشبحلا موط#م مالس وباو ماع ويا دادنشو لسم

 ينود اهيو صج مث رصم نكس رجعو ينالوملا سودردا وبداأو دعجلا يلا لب د ملاسو

 ماشلاب ةباصصلا نم يفوت نم رخا وه ليق نيناقو تس لهقو ىبناقو يدحا ةنس

 يى ىبيماشلا دنع هقيدح ةماعو هضر

 يور ةهماوبا لاقيو ةراجالا لوا ٍة بذهملا ٍة موكذم يباتلا 27 ام 7

 يهقفلا درع نب نسملاو كسلا للك د العلا, ةدعش هذع يور فاضخل نب رع نع

59 
 ءءء

 ه3 ةد ساب 3 قول وف عمو وبا لاق هعا ترعب ال خفت وف ىنبعم ىنب يوت لاق

2 

 ماشا نإ ليا وك ذ نارقالا بابا لوا: ةح باذقملا سا روكذما ئمرزملا ةبما ا
 هيو
 دهن

 ي لوهك هنا يلا ماشاو

 ٠ : ا د ا 0

 دلاخ ىب ةقلع هسا بنكا هذه نم ةوكزلا م روكذم هضم ياصصلا ينوا وبا

 2 22غ 56

 جرزخحلا يراصنالا ماجنلا نبا كلام نب منغ نب فوع”دبع نب ةيلعت نب بيلك

 ناوضرلا ةعبيو قدنحلاو احا ارجو ةبقعلا دهش ليلجلا ياصصلا يدملا يراجنلا

 ةفيدملا مدق نيج مع هللا لوسر باع لؤنو 5 هللأ لوسوم 3 دفاتما جيو

 دللأ لوسر نَء نأ يور هكدا سمو هنن نم ثبب قح ارهش لذ ماقاو | اركاََم



 ( بهز )

 روهشملا جبصصلاو اهرسكي نم مهنمو ةحوتفم ةزع اهدعبو لادلا مضب يلودلا

 وهو حبصصلار بذهملا ين عقو اذكو ءيلابو لادلا رسكب يليدلا هبف ليقو اهكتف

 لادلا مضي ةفورعم ةبيرد يف يلا لودلاب يمسو لودلا ةلبيقلا دج يلا بوسنم

 رم يلا ةبسنلا ٍة اولاق اك ةرسللا هذه لثم تفي ةيسنلا ٍة كلو ةزمملا رسكو

 نابي تطسب دقو هرباظنو اهخاغب د لادلا سكي فدصلا يلاو ميملا تغيب 5

 ملاظ اذه دوسالا يا مساو مسم حبك حرش لياوا ب هتبسن ة هجوالا هذه

 ءابلابو ةلممملا ءاحلا تغيب سيلح نب رهيب نب لدنج نب ناهغس ىب رع نبا

 ةثلثم كثبو ءافلا فيغخو نوذلا مضي ةثافن نبا امهنبي ماللا ناكساو ةدحوملا

 لهقر ملاظ نب ورع همسا ليقو ملاظ نب ورع نب ملاظ همسا لاقو لودلا نب يلع نبا

 يرصب و ميوظ نب رو همسا يدقاولا لأقو نايغس ىب ورع لمقو ورع نس ناهقع

 ياو يضل نيكل عوز خ اياورزيبؤلارااسلكر باظفابلا دار ينل رحل يضاق ناك

 دللا ديع نب دجاو نعم نب يهحب لاق ةرصيلا لوو سابع نباو يرعتشالا يسوم

 ىوحخلا ٍة ملكت نم لواوغو ملسمو يراخإلا هل يور ةقث وه
 سي < 2

 يدص. ٍةماما وبا وه بتكلا ١ هذه غبن كت مضر :قاكاضلا يلهابلا ةمامأ ف

 ماللاو فلالاب يدصلا لاقبو ايلا ديدشتو نبتلممملا لادلا تاقو داصلا مضب

 ماللاو فلالاي الا ينكلا هباتك هذ دجا وبا مكاحلا هركذي ملو سايعو سايعلاك

 نب ثراحلا نبا ءارلا رسكي حاير نب ةددوملاب ةيلاو نب نال حك نب يدص وهو

 نب ني ىنب ةلميلا نبعلاب 5 سيق نب دعس نب رصعأ نب كلام نب نعم

 خلهاب يلا بوسخم وضو اذهربغ دديدبذ ءاذيا م لاقبو ناندع ىني دعم نب رازذ

 2 مص سأل



 ( بو» )
 - بن 2 -

 مامأ وو هنوكلطب دقو يرممورهلاب هذوكصب دقو يرمورملا وهذ بهذهلا بَل ّق

 نبمناسار كلاو ىبوقأ ءلا افياكعا قبو ط يهتذي هدلاو بهذملا خاشو انيادعا ربهاهج

 ىبا سايعلا ينا دع دقفت هقغلا ةلسلس ٍة بانكلا اذه ةمدقم ٍة انمدق اك
 هو

 قاحتا وبا خشلا لاق هقياردر هتياوم ة هقيثوتو هتلادع يلع قغتملا يزورملا

 رصتخلا حرشو ذادغبب معلا ٍخ ةسادرلا هيلا تهنذا تاقبطلا م يرئاربشلا

 3 سيرع لس

 ١ 2 - تاه مسمع( د

 1 ٍِء ِِع

 يراصنا يناخص وهو طلغ وهو ليبارسا نبا اهرثكا وأ خسنلا نمريثك ف عقبو
 2 9 و ب 2

 دمسا ليقو لاق يرماع وش ةوببملا ءامسالا هياتك ة يذادغبلا بيطخلا لاق يدم

 وبا هتينك نم معلص هللا لوسر بادكا ٍغ سيل يرصملا ينغلا دبع لاق لاق سيق

 هللا لوسر اغيب لاق سابع نبا نع هد كة يراخإلا هاوم بذهملا ة ىوكذملا

 موقي نا رخن لميارسا وبا لبقف هنع لاسف ميات لجرب وه ذا بطخب موي معلص

 هللا لوسو لاقف ملكتب الو لظتسي الو اماهن رطغب الو موصيو دعقي الو سمشلا

 هي خام ودص عتيل ماكتملو دعكيلو اان لف كوره معلص

 2 يق مه ه-نذةوسم د

 هباوص اذكه ربزعتلا باي لوا هي بذهملا ٍة روكذم يباتلا يلودلا دوسالا وبا



 ( معو )

 يناغمادلا هللا دبع وبا يضاقلاو يزاربشلا قاحتا وبا حلا امل فغتي ف ناماما

 خارجملا نب نورتاه لبا نيالا جبع نم قع ةباطخلا ي) شيمولل كريغإ واعمل كنزا

 هيناعم ىصقتساو رغلا هظاغلا  :ارصتخم هيبنثلا' فلا نمل اًيقسا رعت

 هيتلاو ربكلل ال نيدلاو هلل هقنص قاحتا ابا مامالا نا

 هيف اهلك يع نب اهمال ةدراش ماهفالا نع امولغ يار

 ه«بمحعاو ه«يداعا هنع دوذت ارصتنم ميفاربا عرشلل تبقي

 اضيا :باطخلا قالو. + ةيوضنم: مظاغلاوذانطلا رك اوصتخلا كلوت

 عرولاو معلاب تدهش فياحح ةقطان فاحنا يا لضغب تكفا

 عنتم ىح لهس ىدلاك ظفللاو ةتماك دقعلا لكسك ٍناعملا اهب

 يملا قب جحتلا :يملالاباهراشن» ب: ةدراش نسهر تناول تزال احا

 عدملا رع اموصنم ةعيرشلا ىلع هقدارس ذود كيلع لارت دل

 عفت يسياقلا نسحلا ينالو
 ل 7-0 -ح ع

 اعش املك اقح ملعتر يفت ادهنج هلا لوسر عرش تهش نا

 اعمللا ظفحا مث هفيناصت سرداو اهتغم قادتا ايا تيده حصقان

 ةداهبراو ىىسوحو سه ةنس بذهملا فينصت يف تاحي لاق ثا هللا هجر هذع لاق

 موي ذادغيب يفوت ةياجبرار ىبتسو عست ةنس بج( رخاآ دحالا موي هنم تغرفو

 ةنس يلوالا ليقو ةرخالا يداهج نم ىيرشعلاو يداحلا دحالا ةليل ليقو دحالا

 الا داعي الام فيالخلا نم هيلع يلصو ىنربا بايد ىفدو ةياجبراو نيعيسو نتنث

 هب 5 كا معد

 3 هللا هور معلا ع لاق اذف ام هل ليقف ضمبمب باب هبيلعو موقلا 3 يءرو هللأ

 مصمم



 ( همعم )

 مامأو رهدلا خبش ةيماظنلا يف ذادغيب سردملاو ةيعفاشلا ماما قاحتا وبا خجشلا

 يرجي ناكو ماصمالاو جاونلا لك نم هردصقو ماطقالا نم سانلا هيلا لحر رصعلا

 بح الرا ميرا كا شاوتنم عير !ةيهزر : ناكؤ ذاك ا كرسا نبلا سايعلا: يآ قرع

 تاياكحلا يكحب ناكو ةرواجما حبلم ةسلاجما نسح رشبلا مياد هجولا فلط اداوج

 قدا لتفلا ا ترض ناكوا اربثك :اهنم -طغض خافوا ةطبلملا ناغشألاو ' ةنبسخلا

 يرئاربشلا قاحتا وبا مامالا درغت رخا عضوم ِه انضيا ٍناعمسلا لاقو ةحاصفلا

 ايندلا هتءاج ةيضرملا ةقيرطلاو ةليثا ةربسلا عم رخازلا رحلات رفاولا ملعلاب

 هذيمالت لابحلا, قارعلاو ىسردملا ةماع ناكو لاق اهالقو اهحرطاو اهاياث ةرْغاَص

 ادا (نيطالل |تضتا .اًيتك ”لاحشم اول هفالبخل او أعورفلاو لوتضالا اح ,فصاوب ةياضكاو

 اربثك اماعط يزنشدو مهماظعيو مهمركبو هرادعا ةطسامم زثكي ناكو لاق انني

 ا فسلل الجمار شم انو باطما عمر دعم كنايفودعلا ملا (ظخو لكيمايف

 تلج يراصنالا قابلا دبع نب دمك ركي وبا يضاقلا لاق فلكتلل اًحراط ناكو

 مهقو هتارد ةخار لاقب وا مام ناكد يلا يضف فيرطلا هذ هتيارف يونق هيلا

 يلاعت هللا ةيقارم نم رفاو بيصن اذ ناكو هبوث ة مقلا مسمو هباوج بتكو

 تدشهاش لبقع نبا ءكنولا وبا لاقر فلخلا صصنو فحل ماهظا ةدارار صالخالاو

 اوك ملكتي الو ةبنلا رضحا الا ربقف يل اًميش جرخب ال قاحما ابا انخش

 اهي سون فدو تملا ةرصن كي ىصقلا صلخاو يلاعت هلاب ةذاعتسالا مدق الا

 اهرغو ارش هغيئاصت' ترهتشاو دوس عاش مرج الفا تاعك يّلص-ام دعي الا

 يناهاملا دمك نب حمد ىضاقلا لاق ةوعدلا باجكسم ناكو اولاق هصالخا ةكرمل



 ( نوعا )

 بوسخم يذايبأ هلا يرماربشلا دللا ديع نب فسود نب يلع نب موهاربا فاحا

 وهو سران دالب نم ةديلب يورييكلا ةيسرافلاب هلصاو ءاغلا غي ذايأموريف يلا

 ةعفانلا فيناصتلاو تارثاكتملا مولعلا نم نوذغلا وذ فقدملا نقتملا فقحملا مامالا

 لذايلا ةرخالا دع هيلقب لبقملا ايندلا نع ضرعملا عرولا دياعلا دهازلا تاداحتسملا

 ىنبفراعلا هللا دامعو ىنبملاصلا ءاؤعلا ىدا يوهلل بئاجما هللا رصن هب هسفن

 ىبعبتملا نيدلا فياظو لع ىبدطاوملا ةدهازلاو عرولاو ةدابعلاو معلا نبي نيعماجلا

 ثالث ةنس كلو * نيعيجأ مهنع يضرو سو هيلع هللا يّلص نيلسمملا حبس يده

 22220 ةرصولابو يواضيبلا نبا جرغلا ىنا دع سراغي هقفتو ةياغالثو نبعستو

 ليلجلا مامالا يضاقلا هديش دع هقفتو ةباجبراو ةرشع سيخ ةنس ذادغي لخد مث

 ثيدحلا عمسو نيفورعملا هاشم م ةعاهجو هلا دبع نبرهاط يريطلا بيطلا ينا

 اهريغو ناداش ىبا يع ياو اهرسكو هيلا تفي يناقربلا ركب يا ظفاحلا مامالا نم

 رغم ناكف خش اب هل لاقف مانملا ج معلص.هللا لوسر ياو, نيروهشملا ةعالا قم

 اذاو ةرم ةيام سرد لك ديعا تنك لاقو اكيش معلص هللا وسب نام لوقو كذب

 الصاع ناز ةلجا نمرالك ةديصقلا ٌتظفح دبا شتي عض تببرةلسلاللا قرم
1 

 ناك طايتحالابو هقياقدب لهلل ايعارم ملعلل امظعم شيعلا ةنوشخ ذك ًارباص هجعب

 هاهنف هيحاص هرسخ بلك قيرطلا ٍغ دل ضرعف دعم هبادكأ ضعبو يشعب اموي

 لفافل ادجسم اهرب لحدوب كرتشم هنينز) يوب فيزطلا نا اة اسال و

 ملو هكزنف هدجوف عجرف فيرطلا ٍة هركذف ًارانيد يسنف هتداع رع انيق هيف

 ناك يناعمسلا دعس وبا ظفاحلا لاق يرافيد نوكي الو يربغ نم عقو اجر لاقو هسكب



 ( بوعب )

 ١ 3مل ككهالاو هللا يع قبتاؤرجو طق عينيا ةالاسو  ةيداور نبافراقو اةفياخ

 1 لا وال  ليرم: نب دينو انتل قياوتسس ند عب ايضزكي

 اههنيب ةدحوملا ءابلا ناكساو يازلاو ةزمملا تغب يزبا نب نجلا ديعو ىّشولا

 ىنيعباتلا نم فيالخ عمسو ةباصصلا نم نيرخأ عمسو مهض, ةباكك ءالوه ّلكو

 قورسمو كلام نب فوع نوح ودأو ديزي نب دوسالاو .نوهم نب درع مهفم

 ىنورخاو يعشلاو ريبج نب ديعسو دوسالا نب نوهحرلا ديعو ديزي نب ىنهحرلا ديعو

 نع نب كيرشو ةداتقو دلاخ يا نب ليعامساو شعالاو يهتلا ناهلس عنع يرو

 0١ سادلا كلبا لهوا قروثلا خايغسوأ رهقملا :لك موصتمو ا فيروانباةراعوت هلا

 ناهغسو سنود نب للبارسا هنبا نباو سنويو فسوب ةافياو لوغم نب كلامو رعسمو

 | 0 تانك نب ركئاوياراكاط ني نسنللاو ةكيارو ةيراعتم نيزيهرواةنيبع نبا

 عيبلسلا قاكاويا ناك ةيعش: لاق هيلع ءانثلاو هتلالجو دقيثوت لع اوعوجاو

 يلجعلا هللا دبع نب دجحا لاقو نيربس ىنبار نسحلاو دهاج نم اًنثيدح نسحا

 هذم ربكا يعشلاو معلص ينلا باكعا نم نيثالثو ةيناغ عمس ةقث 0005

 ةقث وه متاح وبا لاقو امزح وب االول وول ذبا تان ورا يقل علو وتشمل

 نيعيس نع يعبيسلا يور ييدملا نبا ىلع لاقو ةباورلا ةرثك م يرهزلاب هبشبو

 دل او ةياعوف وح طاش انيدحاو لاقاوبع مهدكاورمامللا قرئاغإلا

 لهقو نيرشعو نا لمهقو نيرشعو عبس ليقو ةبامو ندرشعو 9 ةنس ينوذ

 ا نبرشعو عسذ
 قل تأ < نس 2652- 0 3

 2 ٍِِع



 ( بوعم )

 قالطلا ٍغ طرشلا ٍغ ةضورلا ٍخ روكذم ةيبرعلا كس مامالا جاجزلا قامت 5

 يرصملا لهس نب نب ب يريبيلا سس مهشأ مب دأ تادأ وبا وف دلو لواد اهق الط كحل نوذ

 تلتمس مل بهذملا نسح داقنعالا نسدح ىيدلاو لضفلا لغا ئم اذه عاجل أ

 ببامدلا يو مث ةربغو ةريغملا سس هللا ثددع نس يلع هذع يور بدالا 2 ناس

 دريملا تمول وحتلا  تيهتشانا جاجرلا طرحا تنك لات حاجرإلا نع فانساب

 ريزولا بدوي جاجزلا ناكو جاجزلا ةذمالت دحا يسرافلا ىلع وبا ناكو هذعتل

 ىاقيد فلا نيعبرا قوق اهظع الام هتيسنو هتهج نم لانو هللا ديبع نب مساقلا

 م دم( مدّ

 يلا بوهبذم ةروسكم ةدكحوم ءاد اه دعبو ةلوملا يلا جفي يبيسلا تالا وبدأ

 ٍة روكذم اذه قاحتا وباو ةيراعم نب بعص نب عيوسلا همسا ةليبقلا كج
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 ريا زهر وكاتب وها ىحبلاب غلاك هليسم هيلا قامفلا)اهابزفلا

 ناد نم نطد عيبسلاو يعيبسلا مث ٍنادوللا ىلع نب هللا دمع نب ورع قاحتا

 ةماشأو بلاط: ىلا نبيع فرو ناش يدل ىياعيتل نيو كيس

 رع نبار سابع نبا عمسو مهنم عامس هل مصيب ملو ةبعش ىب ةربغملاو ديز نبا

 تراتحلا: نب ىرغو نيشب: نب ناجنلاو:يمطخلا ةيؤاير نب هركواةنواحامو و دل ا

 ءادملاب ةثماحو هر نب ناهلسو بزاع ىب ةاردلاو مقرا نب نب كدزو ثتيرح نب ورمو

 هءعد <

 ايو ٍقراجلا ةورعو جدخ ىب عفارو ةروس نب رباجو متاح نب يدعو بشو نبأ



 ( بوعع )

 لاق ةنسلاو باتكلاب هتفرعمو لوصالاو مالكلاو هقفلاو ةيبرعلا نم ةمامالا طورشش

 ا ةزملا كلف دكا اقوا عرولا فح نيغلابلل ا ةدايغلا هس نيدهتجللا قم ناكو

 ىنيارغسا نم عجر ام دعب يل لوقي قاحتا وبا ذاتسالا ناك لوي يودجعلا مزاح ايا

 ندراقا ةللج وحب مالكا اذه دعب اهوتكا رؤياشينب قوم نوكم نا يهتنا

 هلياضفو هدياوفو لاق ففوملا مامالا هيلع يلصو ةباهبراو ةرشع ناغ ةنس ءاروشاع

 ةثالثلا حا ذاتسالا ناكو تادلجت م بعوتسي نا نم زثكا هفيناصتر هقيداحاو

 | 111 ه2 اةنسلاو تيدا لهإ بهذ رضت لعب ذحاز رضع ة اًوعمجلا يذلا

 وبا ذاتسالا مهو يرعشالا نسحلا يا خجشلا بهذم ةرصنب ىبمباقلا ةبمالكلا

 ناكو كروذ نبا ركب وبا مامالاو ينالقايلا ركب وبا يضاقلاو ينيارغسالا قادتنا

 دلك مهن لادم يلزتعم» هنا عما نسما ءانثلا مهيلع يثي دابع نب بحاصلا

 باوصلاو هيلع هرركناث ىبارغساب يوت هذا يناعمسلا ركب ينا لوق اماو مهفصنا

 هللا هج حالصلل, نيا رع وبا خيشلا لاق نيارقسا ىلا لجتو وياسين قوت هنا

 ديباتب اعلطضم هقفلا لوصا ٍة ءكاهقفلا ةقيرطل ارصان قاحتأ وبا ذاتسالا ناكو

 كي ءااقلا ةيلكتتا نزبتك دعا تلكشا لوضالا قم لاسم .ذ ىفاشلا !ثهذل

 ” إل السمو اةتسلاب انارقلا حسن ةليسمل اهيفادققفاوم :نعااويننجب يح

 ةطسفس هلوأ بيصم دهتجي لك ناب لوقلا لوقي ناك يد دحاو نيدهتجلا نم

 . ةبيرغ لباسم هلو تلق يفاشلل لوق هنا لاق نم لوق مصي الو ةقدنز هرخاو

 ال قاحتا وبا ذاتسالا لاق داهتجالاب سمشلا بورغ ىظ ول مياصلا نأ: اهنم ةمبم



( 988 

 ةزصولا الهار نستوؤي اقم للعلا اق الختز تاره انه رماح نب هللكشلا لاقل كردللا

 دك معا هللاو اذه لعب نوقفتم

 ىللا : ىاتلا عونلا

 قدغنالا| كفرا

 ىريعومفالا ىاوا تيدا كقلرإ

 زوالا ةضورلا هن وكم طولا باص: دقق وز 7

 دجا ونوع ليما هن تاو داش ودار لا نرتك

 مشا هس نكد مكلف رسولا انسانا نم معتقلا ترة
 7 ٍِء ٍِء

 دم نب ميهاربا وه قاحتا وبا ذاتسالا هل لاقيو بذهملا يف هل ركذ الو ةضورلاو

 اهريغو هقفلاو لوصالاو مالكلا يف مامالا ينيازغسالا ذاتسالا نارهم نب ميهاربا نبا

 ملكتملا يلوصالا هيقفلاوش موباسمن خبرات يف يروباسينلا هللا دبع وبا مكاملا لاق

 ءاجعلا هلرقا دقو اهي ماقملا دعب قارعلا نم فرصنا دهازلا مولعلا هذه يف مدقملا

 يلح هجلا ا ةعب رج ىا' يلا ؛ىظولا زامشارالاصفلاوا اقع ا401رسوا قارن

 ثدحو اهبذ سردو اهلثم اهلبق موباسينب نمي مل يلا ةسردملا هل تينيو موراسين

 جلعدو يكفاشلا ركب ابا قارعلابو هذارقاو ىليعامسالا ركب ايآ خجشلا موباسيفب عمس

 لاق اذعلا نم نومدقتملا هنع تدح ٍناعمسلا ركب وبا لاقو اههنارقاو دهجحا نبا

 ناحتا وبا ذاتسالا ناك يسرافلا ليعاسا نب رفاغلا دبع نسحلا وبا مامالا

 هءامجكساو مولعلا هع هرحجتل داهتجالا 58 اوغلب نيذلا ةاجعلا ىحاأ ييارغسالا

 2 رح رد د 1



 ( بوعس )

 صفخ ىب ةرسوم نب ىلعالا دبع نب سنوي يسوم وبا وه ةضورلا يف مركتو ةولصلا

 نب سناو ةتبمع نبا عمس مامالا يرصملا لادلاو داصلا تافب يندصلا نايح ىبا

  ةكانكللا ةيبع نب ادمصو ا( لسم» نب .اهيلولاوكابحق ا يا : نبأ ليعامماو ماي

 ةياورلا زتكاو هدبدكع ٍْغ جالا نب ملسم دنع يوم نيرخاو بهشاو يعفاشلاو

 نورخاو ةجام ىنباو يءاسنلاو ةعمرتوباو نورلا بع هذياو يرئارلا متاح وباو دنع

 ثحب حرسلا نبا رهاطلا ابا تعمس متاح وبا لاق هتلالجو هقيثوت ع اوقفتار

 لاقو هنامش نم عقرير هقثوي يا تعمس متاح ينا نبا لاقو هرمأ مظعيو هيلع

 دلو هباككأ دحاو يفاشلا نع ةديدجلا صوصنلا ةاوم دحا وهو ةقثوه يءاسنلا

 ى نبقيامو ىبتسر عبرا ةنسرخالا عبيمرهش ة نوتو ةيامو ىبعبس ةنس ةخ لا يذ يف

 اال لل كان رصتسلا) لن روك جف يزاطبلا قسما تافه نب شنوي

 اا يلب |دلبع عام نسوا للا احبس وبا وه مالولا ليلؤابو هتفاولا را قذ

 ىباو يرصيلا ىنيسحلا حوسو كلام نب سنأ يأ, ليلجلا يباتلا يرصيملا مالوم

 رقعمو ناداجلاو ةبعشو يروثلا نايفس دنع يور نيرخأو ناتيلا اهيانو نيريس

 نب ةكس لاق هتلالجو هقبثوت ىلع اوقفتار فيالخو كلاخ نب بيشوو ناهلس نبأ

 ليتح نب دا لاقو ةلك هيلع دجا نأ تعطتسا اف ديبع نب سنوي تسلاج ةقلع

 هربغ لاقو ثيدحلا ربثك ةقث ناك دعس ىبا لافو ةقث وه متاح وباو نبعم ىنباو

 ناهلس ثيام يراصنالا هللا ديع نب دمحم لاقو ةيامو نيثالثو عست ةنس يفوت

 ىلع نب ناهلس يبا !ادمكو ارفعجو سايع نب هلا يع نب ىلع نب هللا دبعر

 هللا اذه يلع نسب هللا ددع لاقو مهقافعأ دع ديدع نب سنو ةمانج نولمد



 ( بوعإ )

 هدسج لمح ناب قاصرا ةائولا هترضح اًذذ شيع طبغاي ةنس نيرشعر اعبرا رصع

 ومسح ذركشعواحتوتنلا بسوي ديا عزخ حجو بنا طفعت قت ةيور سل

 بوقعي دعب فسوب شاعو ةنس ىبعيراو اعبسو ةيام بوقعي رع ناكو تويات يف

 مث, ليفلا قر صع !ىفدو .ةنسب سرشعو,ةبام. نيا هو يوكوبةنس لبر قر لقال“

 دج ماشلا يلا رصم نم ليارسا وذنب تجرخ ىبح مالا يلآ هفمز دب يسوم هله

 ركام اتمو هبغقولا باب هم بؤهملا لاروك دما كلاش للا نير كتم د كك

 نونلا مض هجوا وا تاغل تس سنوي ينو اروصقم قوف ةانثملا ءانلا ديدشتو ميملا

 تايالاو نارقلا ءاج هبو زج الب اهمض حبصغلاو هكرتو زمملا عم اهكتفو اهرسكو

 يلاعت لاقتو تايالا ىينموملا نمل سوي ناو يلاعت هللا لاق ةمولعم هلضفو هتلاسو يف
 مه عد

 0 الا يلاعت لاقو سنوبد وش نوذلا ىو ىبتيالا ايضاغم بعاد 3 نوذلا اذو

 قبح ِ يانعتمو ايذدلا ةومملا 32 يزخلا 0010 مه اَنْغَش ا 6

 ىنبا نع ىبىدجبدصلا م تيتو ىيملاصلا نم هلع 9 22 يلاعت هللا لاقو

 ةيازر. اةرا هينا يلا ديستو. دلوق: اهيتايازز" قدحي, غليطخسو ديالا املا زيتا ا

 نع انضبأ نبكجصصلا فو 0 ىنب ستوب نم لضفا انشا بأ لوقا الو يراخإلا

 دع انيتا يح ةنيدملاو ةكم ىبب معلص هللا لوسر عم اذرس لاق سابع نبأ

 يام نب سنوي يلا رظنا' ناك لاقف تغلوا ينره اولا هذه ةبنث يا لاقف ةينث

 عع

 700 يداولا اذهي ام 5 ام 5 دنقان ماطخ 5-1 2006 ءارج ةقان يلع

 -نووننصا نداو 0 5 5 3

 دسفي ام باد ب بذهملا د رىىكتذم يفاشلا بحاص يلعالا كددع نب سويد

 ردد 221



 ( نوع» )

 نب هللا ين ني هللا ين اذه فسوبو هقاقتشا ذي طيبخ“ مهربغو نيرسغملا

 دتصق يلاعت هللا ركذو مهيلع همالسو هللا تاولص هليلخو هللا ين نب هللا ين

 مضنا ام يلا هتصقب ةصتخ هتروسو طسيلا لمكا ةلصفم ةطوسيم نارقلا د

 لوسم نأ رع نبا تيدح اهنم هلياضفي ةرهاظتم ةدحدصصلا تيداحالاو اهيلا

 نب بوقعي نب فسود ميركلا نب ميركلا ص ميركلا 5 ميركلا لاك معلص هللأ

 نم معلص هللا لوسر ليس لاق ةريره ينا نعر يراخجلا ةاور ميهاربا نب قاحا

 فسوي سانلا مركاف لاق كلاسن اذه نع سيل .اولاق هلل مهاقتا لاق ساذلا مركا

 "0 ىلا نمو كاجلا كارم دلل ليلحو. هللا) طيف, ليا دللا نا نباسلا تا لبا

 قاتا مث .فسوي كبل ام نجلا ة تثيلا ولو. معلص هلا لوسر لاق. لاق افي

 ثيدح سنا ىنعو يراخإلا ظفل اذهو مسمر يراخلا هاوم هتيجال يادلا

 انا اذاث انل فق ةثلاثلا ءامسلا يلا ين جرع مّ لاق معلص هللا لوسم نأ ءارسالا

 قاحتا وبا ركذوربخب يل اعدر بجرف نسحلا رطش يىطعا دق وه اذا فسويب

 هجولا نسح نوللا ضيبا ناك هنأ فسوب ةصق ة سيارعلا هباقك ة يلعثلا

 نيقاسلاو نيدضعلاو نيدعاسلا ظيلغ فلخلا يوتسم ىبعلا مخن رعشلا دعج

 لكذ ناكو دوسا لاخ نمبالا هذخب ناكو ةرسلا ريغص فئالا يقا نطبلا ضيخ

 تناكو ايسح قاسعا ءىذح ناكو انسح هديت: ةماشا ةينيع ىربؤغهجؤ انبوب لاخلا

 ءاقنو نوللا ءافصو نسحلا نم فسوب يلاعت هللا يطعاو اولاق ةنسح ةراس قاكتا ما

 اذا جوز او اهتداجب نم نسما اذله.ةراس تثزروباولاقر ادا: طعب ملاام:ةرشنلا

 فسوبي دع مهمودق دعب هدالوأو بوقعب ماقأ ىنبضاملا مامخاو اعلا نع يلعتلا لاق



 (ةعف.))

 كوبةالقو اكد هدسافضرا قمع ىيقضي لكتو جا

 لثق ةلسم 4 ريسلا باتك ٍخ بذهملا ٍة ىوكذم رفاكلا فيرطبلا ْفاَنَي

 لفقاةفاغلابوةدوقلم خوف مق ةسوتغسو| تحت ما ةاهتنم عادا واكو يراسألا

 عسأر لقن ركنا هضر فيذصلا ركب يا يلا ةنبدملا يلا هسار لجو ماشلاب ارفاك

 وهو ءابلا رسكي فيرطبلاو معلص هللا لوسر ةنيدم يلا فيلا نولمع" لافو

 شوهجلا مدقم يا دياقلا وه مورلا ةغلب فيرطبلا ٍقيلاوجلا نبا لاق ريمالاك

 ى برعلا هي تطكتو ةقراطي معوجو اهربماو

 ةلمسم كلن بخهملا: جيلاديلا ياثر اهيضرت يانسنضلا, مالس ف هللا جبع نو كمون

 ةيخكو ةدوام وش اذه فسويو هثيددح يورق م لما مدا لكاي ال فلل قم

 لوسم هسلجا نام وهو همبأ ةيوجرت ىف هيسن ماهخ فيسو بوقعبد ودأ فسوب

 روهطاو يراخإلا هركذ تسوي ءأمسو هسا لع هدي عضوو هرجع ٍة معلص هلا

 قالو يعض دب اكس اماحخ زول عقول لاو نامص هاير ا زجر فوكس

 يأ نب ديزي هذع يدر ءادردلا ياو هيباو ىلعو ناقع ,نع اضيا يورو لاق اك

 يمحو ردكنملا نب دمحو مثبهلا يا نب يمحو زيزعلا دبع نب رهو موعالا ةيما

 جا نازطلاو عابس حرم يحال ىهحو دال دبع با نوع اعرانمتإلا

 همالسو هللا تاولص نجلا ليلخ ميهاربا نب قاحتا نب بوقعي نب فسوي

 تاعلا تس. فناسوب : قرا قولا كاياوكاا| يهب وهلا هش روك جما فاا

 ءاج يذلا حبصفلاو هكرتبو زمملا عم اهرسكو اهخافر ىبسلا مض هجوا ةتس وا

 ضعبلو ءئأ تاقدشا 9 هذا باوصلاو يمخ مسأ وفظو زع الب !ههض نارقلا ةذد



 ( بسم )
 قد هال لل دن مت مسا تام و5 3 - د 2

 عن د هس ءا(ل

 قامت 5 ان يلاعت لا ىو 00 3 نيد 5 6 د توقع تي

 2 افاند دع (95 -نآء سا 50--

 لاقد غدالا 007 نودجهب ةعا مهانلعجو ىبحلاص رع 1 ةلفاَ بوقعد.

 02-0522 ل نعوم نوم 2

 قانصلخا انآ راصبالأو يديالا وأ 00 قامتاو ميشاربأ اًددامع 35 يلاعت

 : 702062 ني نهض -ا
 حاد 0 تدب + مايخالا ىبخطصملا ى رمل اًندَنع منو راجلا يركذ ةصلاخب

 نارقلا د مكنملا ل ايا أرسأ وذ بوقعبد ن ١ مكعأو ميفاريا سس تقادم سس بوقعب ص

 دنع ءسدقلملا ضرالاب نوذدم هذأ رهقشا دقو مدجو ليارسأ يكد ءامدنأ وبأ وهو

 سهما تبن ةلرعتا قيلشاب ةاوشلاا ةاؤلبلا ف وجفلزا دينا

 باب لداو رؤاسملا ةولص لوأ ا بذهملا د رواذم يادصلا 10 نس يلعي

 ناوفص ويا لاقيو دلاخ وبا لاقيو فلخ وبا وه لسغلا لوص باب لواو مارحالا

 كلام سس دجز نب ركن ند تراحلا نب ماه سس 5ةدبدع يأ سس ةبمأ نس يلعب

 ةذدبخم نب ىذعب ل لاقبو ىههلا ميغ نب ئامم كبدز ىب كلام نب ةاظندح فضا

 هتدج يف راكب نب رببزلا لاقر همأ يو ةففخت تح“ نم ةانثم مث ةنكاس نوني
 - عن- دو نس 3 نب سَ

 ٠ ع(

 هطيلغت ذع اوقفتاو اردب دهش هذا ةدنم ىبأ رك ذو معلص هللا لوسر عم كويت

 ناكو ءاعنض يلع ناقع هلعتساو نولا ضعب دع هضر باطلا نب رع هلهتساو

 دفاكعو ءاطعو ناوغص هيأ هع يو اهخم غدالت رع لسمو يراخلا فخدا ادد



 ( برس )

 ةولصلا, نسحااةيث ةققا تيزي ناك "هللا تبعا نيب ىهحا لانو هلق كار

 ميشه لاقوادخم اًظظفح' ىقثا تياءاام ركب وبا لانو ةزعارمتا كيلا يعو اذازالم

 ديري نم ةالض محل انلع تياماام ناسا نيادجْلا ناو هلكم ىو كبل

 ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب يلصي ةناراعسا 2 موقي نوراه ىبا

 لوطب نانورعم .ميشهو وهو ءافعلا لاق ماهنلاو ليللا ةالص نم تفي نكي ملو

 ديؤب نم ظغحا طق الجر تيا ام ينيدملا نبا ىلع لاقو ماهنلاو لهللا:ةولص

 الو اهديناساي تيد> فلا ىنيرشع ظفحا لاق دبزي نع اهدررو نوراش ىبأ

 تعمس بلاط ينا نب ييحب لاقو ثبدح فلا ىيرشع ىبيماشلل ظغحاو رخ

 دلو افلا نيعيس سلجملا ٍخ نا لاقي ناكو ذادغبي هسلج ة نوراه نب ديزي

 اقمار تسي ةنب وقفوا ةياضو/ةزاكخا ا

 ويا وهز هبعلاو ارث 'صضولا ةلمسم قع ابخملل اذن اروكاذط هواوقا نبااشرلا

 ىلغع يب يلوم لاقبو مهالوم يتيللا يدملا يسرافلا زمرش نب ديزي هللأ دمع

 تومعللا هيعسبففلل عرو ةردوه اهاوأ مانع نيا عتس: ناس زجر ليزك را ا

 يقص ىبد رافخماو ىبسلا نب يلع نب دمد#تو بايد يتأ نب ثراهلاو قارعالا فوعو

 يةرحلا موي يلاوملا سا, ناكو هدجدع ب حسم هل يور ةقث وهو عربغو
 ل ترا "را ع كح

 هم السو هللا ت تاولص ءاميثالا ودأ يلا ند يلا ند ئنلا قادتنا ند بوقعب

 هللأ أ ذو ناركلا دع هيلع ءانلا رركت معلص ىنورلا ليطخ ميفاريا ند قادا

 م 8 260 تن ع ل



 ( نسب )

 ند

 0 تاو 2 ب ل - مل ا اح ما هاك هلا يعم ناكل داق

 -ندونمم نب - و -

 وه ةطقللا ٍةرصتخلا ٍ روكذم ةددوم كب مث نونب ثعينملا يلوم ديزي

 املا مضي كبعس او هنع يور عملا دلاخ نب هيزب نع يور 7 ىبات

 نكرلا ديعب نا نياةغيبرو يراضتالا ىبعشا نب ىببكو ةلمملا نيسلابو ةدحوملا

 ى لسمو يراخإلا هل يور دقيثوت دك اوقفتاو

 يسلا تباث نب ناداز لاقيو ةمجتملا لاذلاو يازلاب يذاز نب نوراه نب ديزي

 الإ دحايروفو اةلاخادويا اهيؤي اةينكو, ارا, نم :هلصاو | يطساولا+ مهالوم

 دنشه ينا نب دووادو يهتلا ناهلس عمس حالصلاو هقفلاو تيدحلاب نيروهشملا

 ديعو يسجتالا كلام ابار ليوطلا حبجو دلاخ يا نب ليعامسأاو يراصنالا يبدو

 ىنبعباتلا يبات نم عمسو ىبعياتلا نم معيربغو قاكنا نب دمكو نوع ىب هللا

 فيالخو ناذاجلاو ةيعشو كلامو بيوذ يا نباو يروثلا نايغس مهنم تاعاهج

 نب دجاو سايأ نا نب مدأو ةديتقو ليعامسأ نب يسوم هنع يوم نوصح ال

 ةييش يا نب ركب وباو هيوفام نباو نيعم نب يبحو ييدملا نبا يىلعو ليخح

 نبأ دهحاو نانس نب دوار عينم نب دجاو هقعاص ميدرلا ديع نب دمدتو

 هللا ديبع نب دجاو يطقسلا نجرلا ديع نب دجاو ديلولا نب دهحاو تارغلا

 هقبتوت د اوعيجاو نوصحب ال فيالدو مصان نب ديبع نب داو 5

 لاقو تيدحلا انعتنف اظفاخن ا ناك ,لينح ىب ده لاق: هتافانماز: ةظفحو هتلالجر



 ( يروا )

 ي ملعأ هللاو هيبا ةيجرت كة هيسن
 تكاد تاكل -

 ىشبدرقلا ربع سس يزعلا ثدع نس كيسا ني بلطالا نب دوسالا نس ةعمز نس ديزي

 نس دود 2 ب

 2 : نبل 0و 5 /

 رن فياطلا موب ماكي نب رببزلا لاقو رموهججا لود 0

 ء 1 / 1 1 2 ت؟اعدوقدب 2غ د0 5

 يشدرقلا بر> نس ردك نايغس يأ نب ديزي كلاخ وبا وضد رافكلا خوبش ل5

 ةيواعم هبخا. هيدا ةوجرت م هيسن ماه تيس يادصلا نب ياصصلا يومالا

 ع عند

 ِى مهتوم تاكو ةيواعم هاخا فاذا ديت يود اخف ديزي فلختا ثذاعم

 ي معلص ينلا نع ةياور هل ةيراسبق ف نا دعب ةرشع
 نهد دن د -

 روهشالا رعاششلا ميطخلا“ نب سومق وه ةوبأو يادصصلا يرغظلا يرصنالا رغظ نبا

 2 2 ن د د

21111 



 ( بسمع )

 خان ةنتسالا !ةؤلض ل وااو غ عبقمملا

 ال لب يدوب ازوه مرا خامذ فس معتم وس روكخم مالا ياحاوي

 رماع نب ءاكبلا نب ةداجغ نب ةيواعم نب سدع نب ورع يع لاقيو ورع مصالا مساو

 ةنوهم تاب نبا وهو ةقرلا نكس يباتلا وكلا يرماعلا ةعصعص نب.ةعئير نبا

 | دل ١ تراثللا كني ةررياقطنا هماو: سابع لبا هلاك ىباو معلط تلا كور

 ا راج 1 افغصلا قيال تلعاو سلايع نا ا كزبللا ةباقل تحاو تراخملا اتني

 ' 00د نا ليقو لاعتادللا ءامتر نا, ءاسنلا ا ىهنايب نايرخا تاوخا ىهلو هيلولا

 ةيراعمو ةريره اياو سايع نبا عمسو صاقو ينا نب دعس نع يور معلص يتلا يار

 ديبعو هللا ديع هيذا انيا هنع يوم ءادردلا 7 ةشياعو ةنوهمو كلام نب فوعو

 ينا ف ثيللاو رباج نب دديزي نب ددزبو ناقرد ى ىنب رفعجو نارهم نب نوهمو هللأ

 ثالث ةنس ةقرلاب يوت هقيثوت ع اوقفتاو نورخاو ٍناببشلا قاحتنا وباو ميلس

 ةقث ناك دعس ىبا لاق ةيامو يدحا ةنس ليقو عبرا وأ ثالث ةنس ليقو ةيامو

 1 ثيدحلا ربثك

 ينادك يرهفلا مهضر ةرشعلا دحا حارجلا نب ةديبع يا وخا حارا نب ديزي

 يدنسم ثيدح هل فرعي الو ةباصصلا ٍة ميعن وباو ةدنم نبا ةكذ

 معلص ينلا عراص هذا لاق ةقباسملا لوا ٍ# بذهملا ٍخ روكذم ةتاكر نب ديزي

 ا ا وقر طور هيف عيب ةئاكر ةقياضالا متع لؤقتللا اغلاطلغ اذهو

 ةعراصملا ٍ ثيدحلاو كانه ءانركذ لك ننسلا 4 ثيدح اذكهو اًككاو ةناكر

 وفغو ةعراصللا م ركذ 2 هذلآو اضبا ىادصق ةذاكر نب ددزد ا فدعض



 ( فرس

 يور نيرخاو لودككمو ةروعو نالوخلا سيردا ياو بيسملا نب ديعشو ياحصصلا

 قاد١ نب دمكتو نوع نبآو ديزي نب ىنوحرلا ديعو يمدح نب ماشه هذيأ نع

 ناك ىبعم نب يمحب لاق هتلالجو هقيثوت دك اوقغتاو نورخاو ةذيبع نب نابفسو

 مهارقو ماشلا ءاهقف نم وش نايح ياو ولالا يزعم ميول 0 ظ

 فيلمي ووتر ىبتسو.عيرا .ةنسةيؤدا نب ةيواغم,ءاها القار حرم هذا

 ,مذا لاقيو لاق نبتالثو سه ةنس متاح يا نبا لاقو ةيامو نيثالثو تالث نس

  تاف اهي قرسف ةيرش برش
200-72 

 يضاقلا باكا 08-0 هع يبذهملا جس رول ذم هضم باطخلا ان 018 انرد

 ءارلا باي مي هركذف هزه كرت الا هتلالج عم ةغللا ة مكحلا بحاص ركذي

 ىي ماللاو فلالاب انريلا يمسي هذا ةيخلا ذسق + ٍقهيبلا نتس يفو ةاهلاو ءاغلاو
 هء 02ص اون اذ

 يزاجلا دوسالا نب ديزي رباج وبا وه ةعاهج ربغي ادرغنم يلص ىهق ةعاججلا

 وهو نييفوكلا ٍة دودعم يرماعلا لاقيو شيرقل فيلح يازخلا لاقبو ياوسلا

 واول ثقيفماو قلو. ىلا منضو:ةاوسؤوت ةعضعص قب وضاعا نإ ةلوسا كار

 يورو ةولصلا معلص هللا لوسر عم دهش اضيا دوسالا يأ نب ديزي هيف لاقدو

 نولصي ةعاهج هكردا مث ةلحر ٍذ يلص نهق بذهملا خ يوكذملا هتبدح هنع

 ةرياج هذبا هذع يور نسح ثيدح وفر مهعم اهديعب

 - نئس بو ن و -

 ٍج روكذم ةدواعم ئد ضتتلا يذلا حلاصلا لجرلا يعباتلا دوسالا ى د ديزي

1111 



 ( هب )

 اذا تنكو لاق ةلرح دكجسملا م عمسي ال ارق اذا ناكر هناك 0 هسأر

 لسمو يراخجلا هل يري هقيثوت ع اوقفتاو باسحلا نم ءاج دق اذه تلق هقيإر

 ي يلع نب ورعو يدع نب مثبهلا هلاق ةبامر ثالث ةنس يفوت

 1 دنلا ايزكر وبا هاج نب سنك نب نجيولا دبع نيازكلا نب يح نب يح

 سنا نب كلامو مادقملا نب تيزيو طيقل نب دابا نب هلأ ديجع عمس مالوم يهقلا

 ناو يجزلا اطسمو ضامع نب سنار ضامع نب لهضفو ناهلس نب رقعمو ثيللاو

 نس قانا هذع يور يالا م فيالخو ةذاوع اباو دانا كرامملا ىنياو ةفيبع

 دبع نب دمحتو يسوطلا مسا نب دمحتو عفار نب دمكتو يبحب نب دمكو هدوضار

 | دلل فيتو دعا اوقعتار كيال اهييدبدع دل سمو عراكإلاو ثافولا

 لاقو هلثم تيار الو لات يدهم ىب ىجرلا دبع نم تبثا وه هبوهام نب قاحتا

0 0 

 لاقو ىيح ند 0 لم كرابملا نبا فيني ناسارخ تجرخا ام ليخح ند دجحا

 كك خإ

 عبرز نب ددزب نع يمك نب يبدل ياو وم اميبام اذا 37 ناهغس ىنب نسحلا

 يبحب تام هيوهام نب قادتا لاقو :فارعلا ةناكر نع ناسارخ ةناحر انّلق

 مانملا ٍي معلص ٍينلا تيار مسا نب دمحت لاق اهندلا لها ماما وشو. يي نبأ

 000 ادد اك مناي وفشوو مح نب يخ نع لاقفا بتكاا# ليا كلقف

 ال0 101 درج ةيفقلا| ليوط تحولا تسع هتسفنلا انباص الضافياريخلا ناكأ هنابو

 هدد ىناقور مرر وسلا ضي ويقع



 ( برس )

 د

 ةيقي تيدك اكن يمحب ناك دقل

 هتوع ثيدحلا تام يضم اف

 6077 تح

 اهدا ىيحع فيليب يرايح اذرصو

 دك و5

 ةددكس عمد ىنع نم سبلو

 ةليك-توملا هن« سافل ام اقول
013 2 

 ماج نم اك انولتكا جااازت
3 

 هةيرر ثيم لك ىنع هب زعت

 ارواج عيقبلاب اريق هللا ٍقس

 هنيدي رفو ايندلا كرت دقف

 نس د ب

 نيل سف

 ديح وك نأ اوجرال تاو

9520 - ' . 

 وم

 عوجا معلا هتاغلا م جرذأو

 اوعدصتق مهب 2 دعو

 مجانا ع حارخسب دبلا كك

 ىدع -

 عؤفدم قفلحلا د هلأ ءارغؤل الو

 ددنء د5

 ميلا اب اذنو نسجت
 وب 2 5 نو

 داما

 عزخم سافلل ددبو يوت دعي اق

 د

 عرمو دوج ام يدهلا ين

 د , ان

 عقم وهو تام يح هللا يلا

 دم (0-

 عذهيو اشي نم يطعي شرعلا وذو

 حفشي ةمايقلا موي اعفاش هل

 عميس هلو ىنيفبامو ىبتالثو ثالث ةئس ةةددملاب نىبعم س ىبك يود يراخلل لاق

 هن هللا هيدر مايا ةرشع وحن الا ةفس نوعيسو

 تنبع ل (ن ه0 -

 يراقلا يعباتلا مالوم يدسالا ىنوكلا 3 خلقا ديدشتو وأو لا حفني باتو نس 6-

 يور السرم ةشباعو ةربره يأو دوكسم نبأ نع يورو سامع ىيأو 0 ف وس

 اًميدح يورو ةارقلا يف اماما ناك مهربغو نابح نب لتاقمو ةداققو شالا دنع

 قييم تيهشأ 'اهعرو :ةارق“ سائلا" ىسفلا ةباثو قب" يبيك ىاكر ضفاللا ]5 اربقك



 ( عع ))

 هياتك لوا ٍة متاح ينا نبا ركذو اهسيلي لعن هل فيب مل يح ثيدحلا

 ةعيرأ يلا معلا يهتنا لاق م الين نب مساقلا ديبع ييا نع هدانساي ليدعتلاو حرجلا

 نب ركي ياو ييدملا نبا ىلعر هل مهيتكا وفو نبعم نب يمدو ليفح نب دج

 نم ًاييرق ليعامسا نب يسوم نع نبعم نب يمعب بنتك متاح وبا لاقو ةبيش يبا

 هذا ع اوقفتاو ةرصحخم ربغ هنع هلا يضر هلياضفو هلاوحاو ثيدح فلا ىبثالث

 معلص هللا لوسر هيلع ام يذلا ريرسلا دع ل معلص هللا لوس ةذيدح يفوت

 يبحكب ةزافج هذه هيلع يدونو معلص هللا لوسم هيلع ل يذلا ردرسلا دع لح

 ةتزانج م عققجاو نوكيي سانلاو .معلص هللا لوسر نع بذكلا باذ ىبعم: نبا

 ماخملا 2 لجر يار مخنملا نب مشاربا لاق عيقملا # ىفدو نوصحع ال فيالخ

 اذهل تيِج معلص ينلا لاقف نيعقج مكك ام لاقف نيعقجت هباككاو معلص ينلا

 000 اال فيدح يع ايذللا, ذم, ناك ادنان هيلع 5 لضرلا

 يذب اروح ةياعبرا لجو زع ير ينجوز لاقف مانملا  نيعم نب يبح تيار

 ام اهتسحا نمو قارملا اونسحاو ةرعشلا هاثرو معلص هللا :لوسر نع بذالا

 هجر نبعم نب يمح قري دبعم نب ناولس لاق لاقف متاح يأ نبا هركذ

 لاق مد ةديصقلا مدص ركذو هللا

 2 واب

 د د نب عب

 عدصتي ةرسح يداوق داكف  يرثلا ب هانفد دق اناو اولاققف

 داس 30 2 2

 عجرذ هللا يلا انا اعزج الو 2 ةربع ينيعا لكما ملو تلقف
2-0-2 



 ( سو )

 لينح نب دجا ل هللا ددعو يرودلا ديح نب لاس يراوح ا يأ ل دجاو

 دع اوعيجاو نوصحع ال فيالخو مد نب ىبسحلاو ىلعد وبأ. ةييش نب بوقعدو

 نم عامسلا ليتح ني.دجلا لاق ادقتم اين طفاش الباع اينايزنامام) ناك - لبشلا

 هلثم سانلا 3 تبأم ام ييدملا نبا يلع لاقو يودصلا ٍّظ ان ءافش نبعم نب يبيح

 بك زهظم:حاشلا اذهل هللا قل لاجر : ناعم نياك رش اق

 دج تبار يرودلا سايع لاقر ثيدحب سيا يبحب هذرعب ال ثيدح لكو نباذكلا

 5 هل لوكب ءامشأ نع نوب*م نب ىدح لاسب ةدامع ند حو[ سلكت ا ليخح نسا

 ّ هنيتتسي اذكو اذأ' تيدح فيك اذكو اذأ' ثيدح فيك ءايركر ايا

 يزارلا ربشب نب نوراه لاقو دهحا هديتك يحب لاق ام لكف اهوعمس ثيداحا

 تكت تنك نا مهللا لوقي هيدي اعفار ةلبقلا لبقتسا نبعم نب يمك تيار

 ثبدحلا بتكب مل وا يم لاقو يل رفغت الف اًباذك يدنع وه سيل لجر

 ىنب ىبح تعمس لاذ ةدقع نب دها نع انميورو هانقلع ام اد ىبتالث نم

 تلمع للا ”ةيع يادار لاووبةلغلا. ةيافظو ا اغلا هلاغسادا ةويجكل ٠ حدا

 لاتو ايتك ةولع تابح ةعيراو ارطق رشع ةعيراو رطف ةيام بتكلا نم يبت

 نيم ' نب ىبخ بتك ام تيدحلا نم بتك ادلحا حعاا ام ييدللا كا لع

 ة اهلك اهقفنا يرد فلا سخر عرد فلا فلا يبل ىرعم ةدلاو تفلخو



 ( نت )
30530 2-5 

 نب دايز نب نوع نب نبعم نب يبحب هكر وبا وه مامالا نبعم نب يمتع

 ماطسي نب نوع نب دايز نب ثامغ نب نبعم نبا لهقو نورلا ديع نب ماطسب

 در اذا لرتا (للبص تيعملت ا ةعيس» يا" لبان زنا هالو «نافطلق رم" نم. يرقلا

 ثيدحلا ماما وشو 8-5 ىنبعم نب يمحو يرقلا نجريلا ديع نب دينجلل

 كرابملا نبا عمس ماينالا نم هلصا بيطالا لا هيف يلع لوعلاو هنامز

 مدعو .تايغا نب صغحو ناطقلا ييحيو يدهم باو ةنيبع:نباو اعيكوو اهبشفو

 ١ كرا نب عيح وا ةيزاعم نب قاورمو : ناهلس- نبا #خبغو داعم نب'ذاعمو

 سنود ند يسدمعو غسود نب ماشفو تراولا ديع نب دمصلا ديعو ةدباز نأ نبا

 ةدواعم ادأو سم عد نافعو يبكب ند حو يرفزلا ميفاربا ىنب بوقعبو

 رو صفح ابار دمدع 2 ماكو سنا ىب شيرقو ردرج ند بشفوو رهسم اباو

 نب ىعو قارزرلا جبع ميلس نب. ماكحو يعمصالاو ادارفو مايالا نجرلا تبع ىبا

 نب هللا هيعو لاض نيا نيو يلمولا ةراع نب عاوسو هلاص نب هللا ةعو شايع

 ندا نييلاو نكينرلا» قيناورعول ناملالااباؤا غيرم يل: قبااديعتسو :ىشتلا» ففلؤو

 اياوربعغ ىنب هللا ديعو ديجلا دبع نب ريدرجو ةملع نب ليعامساو ناقلاب عقاو

 نب نامتعو مشاه نب ىغو كلاجم: نب ليعامساو يسوع نب نعمو دادخلا ةديبع

 يور فيالخو يراصنالا هللأ دبع ني تمحو دايع ف دالك فاق اياو ديبع

 تايقرردللا | كهازنا انبا:توقعير  دجاو برخا لبازيهروا ليت با دج[ اعنغ

 بتاك دعس نب دمحو ٍناغاصلا قانا نب دمعو يلهذلا ىبح نب دمحتو



 ( ديدن )

 يدهم ند نجلا ددع بنك مادغي لاقو ءافعضلا كرذو تاقثلا نع تحميلا قع

 هتاثو دعي ناطقلا ىيح تيامزبهز لاقو اهظفحخو اغلا ىبثالث ناطقلا ىبح, نع

 كيبيك يب سس ىهيحجل ةءارب مهدرلا ىنجرلا دللا مدع ةيغتلا ند بوتكم صيّق ةيلعو

 دامو نبءعستو ناغ ةنس رغص ج ناطقلا يوحب قود دعس ىبأ لاق راغلا نم

 هج هللا هور غدامو ندرشع ةذس هدلوم ناكو

 3 نو مح نم ون هم(

 كلام بدحاص مالوم يموزخما يرصم ا ءايركز وبا ربكي ىنب هللا دبع نب يبد

 نب دمحو ديبع وبأو نبعم نب يمحب هنع يور نيرخاو نجرلا ديع نب ةربغمو
 نو

 يراخلاو يلعالا ديع نب سنودو نايرئارلا ةعرز وباو متاح وبار يلهذلا يبحب

 نبا كيعس وبا لاق هنع ةعرز يا نع ادحار اًنيدح .حلسم يورر هنع.دللا جبع

 ه-همه-و د ان م(

 يرغزلاو ورع هنبا هذع يدم ددز نب هللا ديعو يردخلا ديعس ابا عمس ٍقتدملا ٍقتزاملا

 يراخإلا هل يور مهقافتاب ةقث وهو نابح نب يمح نب دمر ةيزغ نب ةراعو

 درع دبع نب مبمت همسأو اردبو ةبقعلا دهش ياك نسح وبا هدجو سمو

 ي هذينك هدوسأ لجقو

 9 اع اع اع ]ع



 ( بسب )

 ى ةيامو نيعبراو تس ةنس ليقو عيرا ةنس نورخا لاقو ةيامو ىبعبراو ثالث

 مالوم يوقلا خورف نب ديعس نب يبحب دبعس وبا وه ناطقلا ديعس نب يبح

 ةلظذحو يراصنالا ديعس نب يمحب عمس نيعباتلا حبات نم مامالا ناطقلا يرصبلا

 211 ب0 ناسا قيبماشغوا ةاهلس نب تعيس الخ لئاو»نايغشسا يا: نبا

 ةدعشو ادعو اككامو ةنيبع نباو يروثلاو ا يا نياو ةيورع نأ نب ديعسو

 لينح نب دجاو نافعو 2123 ىنباو ةنيبع نباو يروثلا هذع يور عربغ فيالخو

 نب مساقلا ةيبع وياو هيوهام نب قاحتاو : ييدملا نبا ىعو نيعم نب بو

 يربراوقلا رع نب هللا ديجعو حا ةييش يا نب ركب وباو ةقيخ وبآو ا مالس

 هتمامأ طع اوقفتاو عريغو ةءالا نم فيالخو مىاشو نياو ينثم ىنباو ىلع نب ورعو

 لثم تيامام ليذح نب دجحا لاق هحالصو هلعو هظفح روقوو هتلالجو

 نيرشع ناطقلا يمحب ماقا نبعم نب يمحب لاقو هلاوحا لك ك ناطقلا يبحب

 ةنس نيعبرا دجسملا ِة لاوزلا هتغي ملر ةلبلو موي لك م نارقلا مت ةنس

 لدن ناداه لاقؤ اهيلطا لا اعف متجان امها عي طق ةعاجج  بلطوا ع. رااط

 يدهم ىبار عيكو نم تبثا وهو ةرصيلاب تيثلا د ىهنتملا هبلا ناطقلا يبيح

 ناهس مهنع يور نم اخش نيس نع يور دقو نوراش نب ديزيو ميعن ينأر

 لاقو ظافحلا تاقثلا نم وه ةعرز وبا لاقو هلثم يبحب نامز ٍة نكي ملو لاق

 يمح لكم يينيع بيرت ال يدهم نب نوحملا دبع يل لاق نيعم نب يم

 اظفح هئامز لشا تاداس نم ناطقلا ىمتص ناك هيوجنم ىبا لاقو ناطقلا

 نعمار ثيدحلا مسير قارعلا لهال دهم يذلا وهو اًهعو اًنيدر الضفو اهقفو اعروو



 ( كف )

 ىنب ورع نسب سبق نب كيعس نب يهع لدعم وبا مامالا وف فذقلا دين لوم

 قارعلا موصنملا همدقاو ةنيدملا يضاخ يضاقلا يعباتلا يدملا يراجنلا يراصنالا

 مضعب لاقو يراخجلا لاق تبقي ملو ذادغبب ءاضقلا يلوت لبقو ةيمشاهلا ءاضق هالوف

 نب براسلاو كلام 35 سنأ وس م الو رهذ سس سوق سس لدعم نس يربح وف

 نب كيكسو فتينح نب لدهس 56 يلا اباو عجب م ىنب رماع نب هللا ثددعو ديزي

 ةورعو نجيرلا دبع نيا ةلس ابار .فقيدصلا زكي يا ني تمكن ني مياتلاو بسلا

 535-0 ًٌّء

 هنلالجو هقيثوت لع اوعوجاو مالعالا نم نوصب ال قيالخو يومألا ديعس نبا

 جار«رج نتأو لدعم نب د باهتش نبأ راج وتدح 3 ةذيبع نو لاق هةمامأو

 لينا اش تيار ام دبجلا ذيع نب ريرج لاقو ههجر دع ثيدحلاب نوم

 يرهزلا نرئاوي ناك متاح وبا لاقو سانلا ظافح نم ناك كرابملا نبا لاقو هنم

 م نايتخكسلا كونا لاقو سانلا تيتا لبعس نب يوب ليخدح ىنب دجا لاقو

 ئدصببا نجلا دبع نب ديعس لاقر ديعس نب يدحب نم هقفا ةنيدملاب تكرت

 نمربثك بهذل اج ال ولو يراصنالا يبحب نم باهش ىنباي اهينش برقا تيار امم

 خدع ثيدحلا ربثك اًنبث ةقث يراصنالا يبحب ناك دعس نب دمحم لاقو ىتسلا

 ةذنس يفوذ دعس نبا لاق هعف هلو كلكم ا ذغت ناك هللا ديع نب دجا لاقو

 1 اع اع1ع



 ( بسمع )

 نع برح نسبريهز انثدح لاق دنع يلصوملا يلعي يا حتسم كي انيور ام اماو

 سابع نبأ نع نآرهم نب فسوب نع ديز نب يلع نع ةلس نب داهح نع نافع

 يمحب سبل ةيطخب مه وا اطخا دق الا مدا كلو نم بحا ام لاق معلص ينلا نأ

 ىنب فسويو فيعض ناعدج نب كيز نب ىلع نال فيعض ثيدح وهف ايركز نبا

 ةتسو يسدع داوم لبق يني كلوم ناك يلعتلا لاق هرج ة فلتخ نارهم

 عست ليقو ةنس نبعستو ىبتنث نبا داولاب رشب موي ايركز ناك يلكلا لاقو رهشا

 ” اد ةلع تياغو( ورع نبا ناك سامع نيا نع كافصضلا , عوةنسا ىعستو

 ةروصلا نسح يبيح ناك مابدالا بعك لاقو لاق ةنس نبعستو ناغ تني هتارما

 ىبيجاحلا نرقا فنالا لبوط عباصالا ربصق رعملا ليلق حانجلا ىبل هجولار

 00 00 دي نيلتلا خاسر مئات بقل .ةعاظر ةايرق ةفايعلا ريغ ع قوصلا قيق,

 هل لاق يم نا لهق ايِبَص مكمل ةانيتاور يلاعت هلوق 4 لاقو هتعاطو يلاعت

 انا ليتر داك انقل تعال اثر لاق بعلت ام بهذا | نايزطلا قم ءئارقا

 يلاعت هللا يلا وعديو مهعوجو جدابعا ك مهل فقيو سانلا ظعي ناكف اربغص

 سمخب عرماي نا ةرماو ليارسا يب يلا يلعت هلا هّثعب ال سانلا وعدي حاس مث

 مايصلاو هللا ركذو ةقدصلاو ةولصلاو ا د حا ا را

 00 ا تا ب لل مور هيا هحاو ادي اذ لهتفتا لعياؤجتا

 تاكو ناندلا لالخ اويباخ ةقريحو رصن ,تخ .مهبلع طلسو هيلئاق رع

 5 وع [دعو

 ىف 20 -

. 



 ( بربس )

 يدر ةنس ىبتسو عبرا نبا وضو ىبقيامو نا ةنس بحجر م رص« ينوت ناسح

 تي لسمو يراخلا هل

 تلا تن هكص 2 2 فا 26

 ايركز ينو تاداهشلا ٍة بذهملا + روكذم معلص يب غلا ءابركز ند ي

 ميهاربأ ةوجرت ذل فيس دقر يمع ظفل يحب ظفلر هتهجرت ٍة تقبس تاغل

 فرصتي ال يبح يدحاولا لاقو ةعبرا الآ ةبمجعا اهلك ءايبنالا ءامسا نأ مداو

 دا ىيركتلا"اعبم 'عفلا بشد تما :انبرغا نادولا ال ابيكاوانازلا اجرا
 دم 0 -(ن

 نأ لعحأ 7 يلاعت هللا لاق معلص ابركز ند ي 0 يمال 5 نم 59 علا

 هلباضقو ايرخر ديلا *لبق ييص لتق خراتلاب هاؤعلا"لاوا 01« سوما ىلا لالا
 سا 5 0ع

 بارما يق يلصي مداق وهو ةكمالملا هداك يلاعت هللا لاق ةروهشم نارقلا 3

 - دره -5 -َ

 سس 1 ىيحلاصلا ن نم اه اد اكيسو هللا ّن نم ةلكي اككصم يبحجب كرد د هلل

 اننا ا

 تأ ع ونال نا ود ل ند ن3 مند دود نم -

 ابوس لبق نم هل لعبت مل يح هوسأ مالغي كرشين انأ ١ ةابركز اي يلاعت لاقو
١ 

 2 2  نكدنوتط ف 0-2-2

 نم اًناَنَحو اهيص مكحلا دانيتاو ةوقب باتكلا ذخ يِبَحب اي يلاعتو هناحبس لاقو
 مان نلم © دهم د ل 25 ينال د2 (ن-- مااكم“ 25-

 00 هرداع مالمو اب اًيصع م امدح نكي ملو هيدلاوي 1 بقت ناآكو هراكلا اندل

 لل ع اس ى5دن- ىاوعبد#ب -ءاندعإ نك قى معانعس سيب

 نرذت ل خدر يدان ذا | ابركزو يلاعت لاقو 7 تعدب مودو تومي مودو دلو

 نصونلا - نعد ج0

 جارعملاو ءارسالا تبدح 2ع ىبكجدصلا دف كعّتو ىبنيالا ىيثراولار بخ تناو ادرق

 ال جحتفف لدريج حتفتسات مداخل ءاهييلا يلا قف جرع مذ لاق معلص هللأ لوسر 3

 ربخ يل اوعدو ابحرف ايركز ىنب يمحو مبرم نب يسيع ةلاخلا يباب انا اذاف



 ( بس )

 00م دللا ة*يحر ىبتبامو ىبعبرأو نبذنت كام جحلا

 2 ةنرص اا 6 مان د

 رخاو ١ 2 مث دوقفملا 55 2 ددعلاب بذهملا + ريكذم 5 دعج نب ىدع

 يباع نب ورع نب بهو يقأ ىنب ةريبش نب ةدعج ىب يهعب وش صاصقلا ءافيتسا

 ابا عمس يباتلا يراجملا يموزخلا يشيرقلا موزخم نب نارع نب ةمدتملا لاذلاب

 ان ىذع هللا يضر بلاط يا نس ىلع

 ا ل 0-0-6

 ايركز وبدأ وف رصتخما ىم عووبلا لوا ٍة موك خم يسيسلا ان -. (هنيدح نس يوت

0 

 ا١ ١ نه نوتلاو قوق ةانثملا داتلا رسكي قسينتلا نابح قي ناسخ نب ىبح

 ب

 (تاحب ودا لاخوإ سينت نكس مث: يرصب .علصات 1 50 يماش وه يراخجلا

 حيعو مالس نب ةيواعمو ثيللا نع يرم ٍقشمد دلصا ءاملا رسكي نابح نبا

 ىب مثيهلاو كلاخ نب بيشوو لالب نب ناهلسو ةلس نب هاةاجنو دايز نب دحاولا

 دجاو يفاشلا سيردا نب دوحت مامالا هنع يوم سود نب يسمعو ميششفو ليج

 لهس ىد دمحكتو نبكسم نب دمك زد زعلا ديع نب ىنسدلاو يزصملا حلاص ىبأ

 مهربغو ناسح نب يب نب ىمح' هنباو ئمرادلا نيرلا بع نب هللا ةيعو

 تيزاخلا ليخ 83: ناكا شتوي نبا, جيعس وبا لاك/ هقيتوتلب ةتلالج كعب اوقفلتاو

 تدل ضو ناس يدحا لاشي كحد ابتخ :افره

 ' للاب زاللاع انزل يقع قاكادللا - هبع ىب حشا لاقرب اكاص اةقق [ىاك اضيا



 ( بس )

 ي نيفنصملا ءاذعلا نم وهو ىبتيامو ثالث: ةنس وت ةقث وه

 نب دمحم نب مثكا نب يبحب دم وبا وه يضاقلا ةثلثملا ءاثلاب ملأ نب نيك

 دبع عمس اهتاضق نوماملا الور ذادغب نكس يرتورملا يهقلا ناعمس نب نطق

 لضغلاو ةنيمع نب نايغسو سيردا نب هللا ديعو كرايملا نباو مزاح ينا نب زبزعلا

 سنوي نب يسيعو يدرواردلا زيزعلا ديعو دبجلا ديع نب ريرجو يسوم نبا

 جرغلا نب حورو دحجبد# ربغ هس يراخإلاو متاح وبا دنع يور نيرخاو اعيكوو

 مثكا: نب يبحب يلو دمحم نب :لاص لضغلا وبا لاق نورخار يذمرتلا يسوع و باو

 هورغصتساو ةرصجلا خباشم هترزتسان ةنس .نيرشعو يدحا نبا وهو ةرصبلا ءاضق

 خعليم منا لوس الو: قرد دلتا نيا باقح للطالاقكا يشاقلا ١ نس ركل ةزلاح

 دق نمو ايندلا مالعا دحا مثكا نب يمحب رفعج نب دمحم نب ةدلط لاقو ةكم

 لاقو «ةسابرو هطعو هلضف ربيك الو ربغص دغ فد ملو ةرمخ فرعو هرما رهتشا

 ناحبس لاقف سانلا هب هيمري ام هل ركذف ًةعدب هيف تفرعام لينح نب ىجا

 ديعويأ مكاحلا لاقو اذيدش اراكنا دجحا ةركناو اذه لوقي نمو هللا ناحبس هللا

 مولعلا ٍغ همدقت ملع هل هيبنتلا دباتك ٍك رظن نمو معلا عا نم ناك هللا

 نب يمحب نع تيتك ةعرز يال لمقو ةمالسلا هللا لاساو رظن هيف متاح ويا لاقو

 تضرم دقل يل باجعالا ديدش ناك دقلو طق اذه ٍة هتعمطا ام لاقف مثكا

 ناكا خم نباراصل ليقو دفاعتلاب نم بلوم تاكءانم كعضأادمسإ, اد ةلدكا

 ثدحب ناك هنال هنع بتكا مل نا الاربثك ثيدح هدنع ناك لاق هذع بتكي

 نم انرصخم ةذيرلاب يود هذم اهعمسأ مل تيدادحأب سدردأ نب هللا دمع نع
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 هولا ىبن دهسا لاقيوأ نكمل مالوم تموز اذزولا- يا نب درولا' ني يبو

 ىعو السرم كاطع نغ يور 1 هيا عيدا هوت هور ل بع حافإفو

 دمدو عاقعقلا نب ةراعو كرابملا نب هللا دبع هذع يور ىدكنملا نب دمحم نب مع

 دايعلا نم ناك متاح وبا لاتو ةقث وه نبعم نب يمحب لاق شينح نب ديزي ىبا

 كركر | سانللا تح اذ! :قروتلا + قايغسا ناكو : ههرتو ظقاولمو كيداحا ذل تقاكو

 نيسونو ثالث ةنس يفوت اميهو يعي بيطلا يلا انب اوموق لاق مهثيدح نم

 ى ملسم هل يور ةيامو

 ءابلا فرح

 وشو ماع وبا هةينك راع ذ ةيجرت ب هدسن مدقت ماع دلاو ياحصلا ٍرماَع ن درسا

 يموزخحلا ةربغملا نبا ةقيذح ابا فلاخخ ىهلا نم مدق ناكو مرزخي يب فيلح

 ساو ةفيدح وبا اهقتعان اراع دل .تدلوف ةيمئااهمسا هل ما ةغيذخ وبا ةجورتو

 هل ويدعي ةينإراعو زساؤ 6و ةؤساي انبا هللا ىيعو ماع اهاتياو ةيعنو رسام

 يذنملا مكدغوم نائرساي لآ اربص معلص ينلا مهل لوقيو لجو رع هللا

 لؤغمأ نب كلام :عمس مالوم يموزخملا ايركرت وبا ىنوكلا ىلع نب: مدا نب يم

 حلاص نب نسحلاو سنوي نب ليارساو يروثلا نايفسو ملاس نب ديعسو ارعسمو

 كرابملا نباو ةيواعم ايار شايع نب لميعءامساو ةنييع نب نايغسو ةدراعم سربفزو

 دبجلا دبع نب ريرجو ةللس نب داجحو ضايع نب لهضفو شامع نب ركب اباو
 هع 2



 ( برو )
 دا

 ديلولا نب دلاخ وخا ياصصلا يموزخحلا يشيرقلا ةربغلا نب ديلولا نب تبلولا

 هسا كراج دك هدلرلا رضع ةلاقع م مع نبا وهو دلاخ نعو هنع هللا يضر

 هاوخا هدادق # مدقق نرتاملا يراصنالا طيلس هرسا ليقو شح نب هللا دبع

 يدف اذف عرد فالا ةعيراب داكتفا يد شح ىب هللا دبع عنهف ماشهو كلاخ

 تعزج يا ي ىظي نا تهرك لاقف يدغت نا لبق تملسا ال له هل ليقف لسا

 وعدي معلص هللا لوسر ناكف ةرجحهلا نع ةكمب هلها مسيح ملسا ايف ماسالا نم

 ةولصلا ةح هتونق قل لوقيف ةكمب ىينموملا نم نيفعضتسملا نم هل وعدي نوق هل

 مهسيح نم تلفا مث نيدجدصصلا م اذه هةيددحو ديلولا نب دهاولا جنا مهللا

 ني ةيصعلا ةرع معم دهشو معلص هللا لوسرب فقحلو

 قباقو ياكصلابيدسالانانس ولنا, ناثرح نبي نصختا نب مالااوبك قلن كمر

 لوا اذه امهو نا ليق هع ةيجرت د هديسد ماه فتديسو ىصخغ ىنب ةشاكع يأ

 سمو ىو( ىف 02

 ةددسد ماع تليسو هدنم نب ماه وخا ٍناهلا يواخيالا يياتلارو دينم ىنب بشو

 لاذلا رسكب يرامذلا هل لاقيو هللا ديع وبا بهو ةينك ما ةيجرت خ هتوخاو

 لبيع يياهوتجرإ نملا ءاعتضر نم نيتلحرم دعس ويرش اد نا رظرسوس ا

 موبادب سابع نباو .دللا اجيع نيارياج عمش ةيضاملا وتلا ةفرعس نيو كتل

 دنع ييمريشج نب ناهنلاو اسناو ةزيره ابار يردخلا يعش اباو ىضاعلا ني ورع

 ود هقيثود دع اوقفتاو نورخاو ميكح نب ب ةريغلاو يارعالا فوعو مانيد نب ورع

 60 ةدامو رشع طب ل مدي كك لاقو ةرجهلا ىم ةدامو ةرشع عبرا 070

21111 



 ( بام )

 يراخلا هنأ يد 2 كبامو نبسجحو يدحدحا ةذس ةفوكلاب يود للعس 5 لاقو قودص

 0072 لسمو

 دان 3 0

 ددعلا لوا د ة بذجلا ج موآ خم ييارموألا بدحاص قشمدلا لسم ن د ديلولا

 سايعلا لوم لمقر مالوم ومالا قافطدلا ماشا قليهيتولا نسابعلا لبا وام

 1 ند هدو
 دومكو يراؤغلا قادا اياو زيزعلا ثدع ند ةكيعسو يروقلاو جرج ىباو ددزب ىبأ

. 9 0 5 

 كددعو ةعببجل هداق رغم ند ركبو دقشام ند كوكو يسوم 5 ناهلسو ةزوجح نيل

 ند

 نب دمحو بهو نب هللا ديعو ثيرح نب نيسحلاو اص نب ناوغصو ماع نبا

 دمدتو نجرلا دبع نب ناهلسو ميحدو مياربا نب نجرلا ديعو يروصلا كرابملا

 فيالخو ليارسا يا نب قاحتاو ةعيبر ىب ةرمضو داّجح نب ميعنو ةبقبو ببعش ىبا

 نب بوقعي لاق هقيثوتو معلا ٍه هلع عافتراو هتلالج لع اوعيجاو نوصحب ال

 ديلولاو شاهع نب ليعامسا دنع ماشلا مع نولوقي انباككا عمسا تنك نايغ

 معلا حبت اًنقتم ملعلا لها 5 انوهم هتتس ع يقف كيلولا امان حسم نبا

 شاهع ني ليعامسا نم ماشلا ثيدحل يورا دحا سيل ليفح ىب دجا لاقو

 ملع هدنعو َماشلا لخد ملسم ىب ديلولا ينيدملا نبا ىلع لاق حسم ىب كيلولاو

 نبعستو سجع ةذس . جحلا م انطوت ةورملا يذيب يفوت هذم نكهنسن ملو ربثك

 ده ئذس نوتكدسو تالت هلو نبكسدو عبرا لوقو ءيامو



 ( بزا/ )

 اريغص ناك لاق نم لوق دري امو لاق ةيالا تلزتف نوؤسم مهناو ربخلا هرريخاز

 احر ةيقم فدا ةراعز جبلولا نآزاوركخريسلا الع نما ديشوياكو نى ١

 ةّددبلا يف اهترجحه تناكو ةرجحبلا ىنع ةيقع تني:موقلم ما امهتحخا ادرزل كم, قم

 كلذ لبق هتخا درل يوقي ال ختفلا مود اريغص نوكي ىف مثغلا لبق ةيميدحلا مود

 ناكو ًايداو امرك د ةعاجتو اجحو ارظ شبرق لاجرم نم ناكو ةفوكلا ناقع الو مث

 ناكو مكديزا لاقو تاعكر عبرا ةفوللا لهاب حبصلا ةولص يلص يذلا وهو ًارعاش

 يلص نا دعي مكديزا هلوقو ناركس مهي هتالصربخو ربلا دبع نبا لاق ناركس

 برشلاي هيلع اود بش امو ثيدحلا لها نم تاقثلا ةياور قم روربشم اعيرا حبصلا مه

 لتق امو يصاعلا نب ديعس هدعب اهيلع لهتساو ةفوكلا نم لزعو دلخ هب رعرما

 هنع يور بقع اهب هلو اهب يفوت نا يلا ةقرلاي ماقاو ةنتفلا دبلولا لزقعا نامتع

 ي اكريغو يعشلاو جالا ني تياث

 وه سكني يذلا هاملا باب لوا 4 صتخلا 4 روكذم يموزخحلارثَك نب تبلولا

 يور ةفوللا نكس مث ٍندملا مهالوم يموزخلا يشدرقلا ربثك نب ديلولا دمحن وبا

 نب هلأ تيع ىب هللا ديعو رفعج ىب دايع نب دمحنو يظرقلا بعك نب دمحم ىع

 نب دمحنو ميغاربا نب دمحتو رع نب ثراحلا يلوم عقانو ناسيك نب بشوو ور.

 من ديمو ةلحاح ند ورع نب تمحو ربيزلا نب رفعج نب دمدو ءاطع نب ورع

 ىنب يسدعو دعس ىو ميشاريا هذع يور نيرخأو يرجقملا ديعسو كام نب بعك

 اعبتم ةقث ناك دعس ىب ميهاربا لاق يدقاولاو ةنيبع نباو ةماسأ منال

 وه ييدملا نبا لاقو ةقث وش نبعم ني يبح لافو اهلع رع اصيرح يرماغملل
1111 



 ( باب )

 راع نيا لاقو يتغُي ناكو تيدحلا ظافحي نم ملاط كياع ةقث نك عيكو هللا

 اذبهج ناكو عيكو نم ثيدحلاب معا الر هقفا عبكو نمز هس ةفوكلاب ناك ام

 ىبعستو عبس ةذس سيلا قف ارض قس عبكو ,ينوت دعس نب دمك لاقو

 ةنس عيبكو دلو لينح نب دجا لاقو يذمرتلاو ربغ ىنبا لاق اذكو ةبامو

 دج ةيامو نيرشعو عست

 ' ا ةولطأ ذنب بذهلا + ىحذم ياصصلا ظطيعتما يلاطإ وبا هيت قب ثيلولا

 ةبقع نب كيلولا بشو وبا وه ,جلا 5-3 لوا ينوريسلا باتك ينو ةلاكولا لوأ ىفو

 تا

 ةيما 1 د نأوككَد تر يأ مسأو ورع يأ 3 ان طببعم ينأ مسأو 51 0 ندا

 5315 تنب 57 0 قوما نقيرعلاا و رصق 2 ناذم ددع ىند سوت لمع نب دأ

 ميكح 00 ءاضيملا اه نانم دبع ىب سمت دبع نب بويح ىو ةعببر نبأ

 011 دلال ناععا لبا نافع وخلا طيلولا: مغلطا ها لومتز ع بلظللا هبع ثنب

 ناك مسا أمل هنظا ربلا دبع نبا لاق ةبقع نب دلاخ هوخاو وه ةكم تف موب

 هثعبو اريك ناك اهربغ لاقو الفط ناك الوكام ىبا لاقو ملحلا زهان دق

 ىبب فالخ الو ربلا ديع نبا لاق فلطصملا ينب تاقدص غن معلص دلا لوسر
00 

 نأ لجو زع هاوق نأ تملع اهف نارقلا ليواقب معلا لها ابني فسات مك ًءاج
 5 3 02 3ةديد < ل

 هللأ لوسو كَ كلذو ةدقع 5 كيلولا ع تلزؤ ّذ ةلاهج ا اوبيصت ن 1 اوذيدقق

 خةدصلا اوعذمو اوتترا مهنا مهفع ربخأو داعذ فلطصلملا يب يلا اق ديف همعب مع

 مهفانخ همودقب ارورسو احرف فويسلا نودلقتم مهو هنوقلتي هبلا اوجرخ مهنال
 َّ نقي ٠



 ( باه )

3 

52-7 

 كتيزشو ناوؤغ نب ليضفو قانا: نب اًزكرو جوج قياوا ىتستلا نر شالا
 كرامملا ا دنع يور رابكلا ئم تيالخو ىيذابغسلاو يا رموألاو هللأ دبع نبا

 ناو لينخ نب دهحاو يدهم ىباو ةييتقو نوراش نب ديزبو مذا نب يبتو

 ملم هانياو ةبيش يلا امباو نبعما نبار ييدملا نياراددسمو امقيجلاو 00

 ٍذع اوعيجاو فيالخ. يبح نب يبحبو يراوملا نأ نب داو عيكو امبا نايغسو

 لاق هدامتعاو هقيتوتو هددامعو هحالصو هعروو هذاقتار هظفحو هلع روقوو هتلالج

 ثيدحاو كشي هتيار ام عيكو' نم ظغحا الو.لعلل: ىوآ تباعا قيد يذلا

 مل نم يثدح اضيا دجا لانو طق ةقرو الو اباتك دعم تيار الو !دحاو اًموه ألا

 ليقف ةيعش ب ص نم لاا بحا وه وجا لاو ازخخلا ين عبكز اك رس ا

 نغعلا| لو اذفا تاق قب ل عبكو ناك لاقف اعيكو ثالضف كيك

 ذاجم ءاضقلا لوقا ذاع نو داجج اهيدص وييعللا 7 يم ناكر عيكو هرجحش

 ظفحلار معلا ٍي عيكو لثم طق الجر تيار ام دجا لاقر يمحب هرجحهي ملو

 الو داهتجاو :عرو عم دقفلاب ركاذيو اديجا تيدا ظفحوا اويالاو الا

 حارجلا نب عيكوربغ هلل ثّحدب اذحا تيار ام نبعم نبا لاقو دجا ة ملكتي

 الجر تيار امو ميعذ يأ نم يلا 5 يدهم ىبأو ناهغس نم يل دفا 7

 ئ



 ( نوع 3

 راججلا نب يدع ىنب هللا ثدجدعو يدحو نب برح هذا ةذع يوم هرج هلذو 2

 زي صج نكس هنأ موهشملا حصصلاو قشمد نكس لهق ةبما نب ورع نب رفعجو

 لاعبو كيك وبا وظفو ندا جس م م رصتخلا م روا ذم ةريغملا بنتاك دارو :

 هم اسال د

 نب مصاعو ةبامل يأ نب ةديعو ةوه> نب ءاجرو ربع نب ككملا ديعو يعشلا

 همس يل

 060 لسمو يراخجلا عل يور هذاالجو هقبتود دع - اوقفتاو نورخاو خل دهب

 لس 5 2ي 3-2

 يذلا وهو يشبرقلا بالك "سس يصق 3 يدعلا ثدع سس 32 2 مللذوذ نب ند ِر ةقاو

 - ون

 |0011 الو تغبملا تيدا لل معلط يئلاو اهضإ [قيقموملا م ١ ةعددخ هنتا

 ا 1 ك1 ل اراه ذك اوبق ينيلرايبزوسو مت لع نزلنا يذالا ينوفإنلاا اذه

 لق طق .دجاا تايرملا معن لاق. مهب جرخرا : معلص  ينلالاقذ. تموق اكجنرخي ذأ

 00 لل تار روما عد: كونا, اكمودب يك نيب قاو فدوعاالا | عيب تجر ام

 هور ىبدكدصصلا م تياث لك هدركذ يذلا اذغو ينوت نا لفوذ نب ةقرد

 ا ل1 اذيعو .ةقروب مالسا اهب اوفلتسحاو ةدتم, نبا- لاق راهضراةهاياع يار قم

 يءهةيدصتو هعامثاو همالسا م رهاظ هتركذ يذلا

0 

 : 2و

 نب بالك 3 ءارلا دعي زود ساور نب ثيعمع نس ور سس ب نس نايقس



 ( برس )

 ريع راهد ع هوامل) عقم اسك وو ل ليوا رجح نيا لطاو

 وك لو لماو كاه الي دينف وبا لاقيو ةدينش وبا وشو ميملا نوكسو ءحلا مضي

 مساقلا ويا ظفاحلا لاقو بلا دبع نبأ هلاق اذك ئدويخملا رمي نب ةعيبم نبا

 لياو نب جعمص نب لدأو نيب قورسم نب دعس و نب .لياو نكاهغا ىلا

 ككذربغ لهقو لاق ديز نب كلام نب تيز نب ناعنلا نب ليأو نب ةعمبو نبأ

 ةانثملا ايلا نوكسو فاقلا تغب ليق مهنم لكلل لاقيو ربه كولم نم ناك

 ناكو معلص هللا لوسر لَك لياو ىفو مهكولم نم هوبا ناكو لايقا هعيجو تح

 رجع ىنب لياو مكمتاب لاقو ماباب هلوصو ليق همردقب هباعكا رشي مع هلا لوسر

 ةيقب وهو هلوسو يفو لجو زم هللا كب اغار اعياط تومرضح نم ةدبعي ضرا نم

 عم هيلغ هسلجاو هءادر هل طسيو هسفن نم هانداو هب بحر لخد اف لايقالا

 دهلهتساو هيلع يثاو ربنملا دع. دعم هدعصاو مدلوو لياو ٍ كراب مهللا لاقو هسفن

 يور اهايا كاف «لاقو نابغس نأ نب ةدواعم دعم لسوأو اضوا دعطقاو هدالب دعب

 وري ملو: ةنس اهتم حمم: يور اًقيذح حوحبسو هاب معلص كالا 3000

 دع هعم هساجأو هيلع دقوو ةيواعم مايا يلا شاعو ةفوكلا لت وَ 0 اميش هل يراخلا

 ديعو ةقلع هانبا هنغ يرر تومرضح ةيام دعم تذاكو ىبفص دعم دهشو رب -
 دود د نءو

 5 مكربغو م ىنوحرلا ديعو 0
 ا ند وعن 3 هد

 ثديع ىنب لذود نب 79 نبرزيدج يوم لمقو يدع سس حط يوم وهو و



 ( بس )

 هل ناكو هذعمد للمب ال ءاكيلا ربثك ةصباو ناكو قربغو دعجلا نأ نب دايزو

 يديشرلا نوراه مايا ةقرلا يضاق رخع ىب نجرلا دبع هدلو نمر بقع ةقرلاب
 ِس 3 -نءنمص ون قد

 عقسالا وبدأ لاقبو دادش وبا وش بذهملا ةلرركت تضم يادصلا عقسالا ىب ةلثاو

 هدد

 نب ركي ني ثيل نب ىعس نب ةربغ نب بشان نب ليلا ىبع نب يزعلا ىيع نبا

 ,ليق عقسالا نب هللا دبع نب ةلتاو هذأ لمقو ييللا نانآلا دانك ىنب ةامم دمع

 لدقو صجو تف”د5مد حف دكهشو تعم اهدهشو كومبت يلا زهجأب معلص يفلاو مسا

 تو

 نكسف ماشلا نكس رخا مسمر ًاثيدح يراخإلا هل يور اقيدح نوسيو ةنس

 ةرصملا لخدو سدقملا ثببد بركب ةدلب فو نوردج ثدب ىنطوقسا مث تشمد

 دادشو ةلمملا داصلاب يرصبلا هللا ديع نب دحاولا ديع دنع يور راد اهب هل ناكو
 يد و ان

 تا لإ < فاك 3 -

 ةببأ ةيجرت م هيسن ماهم تيس ذقنم ند ةلمملا ءاجلا جنب نامح ند عسأو

 هةكع ٍة لاقورببكلا يوغبلا هركذو روهشملا حصصلا وه اذه يبات وهو ةدجو

 نب يمحب هوخأ هنع يور كيعس اياو ارياجر ديز نب هللا ديعو رع نبا عمس لاقي

 ني 03



 ( هن )

 بذهملا هركذ 53 حر دع ماقا هضر اني دهش يذلا كلاخ 5 2

 يذغ لاقيو يازخ وهو دنه ربغصت هرخآ ٍة ءاهلاب وشو جحلا ةماقا تانيزك

 تناك ةربغو متاح يا نبا لاق فيس ام فورعملاو يدنك هنا بذهملا ِة لاقو

 ديع نبأ هركذو ةفوكلا ةدينه لؤنو هضر تاطدللا نب رع تم" اذه ةدينه م

 دتيكك غ فلتخاو اولاق ةباصصلا بتك ة مريغو مهعذ وبار ةدفم ىنباو ربلا

 ي ييبسلا قاحتا وبا هنع يور

 ءايخا:ايناغك فلسا بةملاو ويعمل: دع كد ماض ضاظشلاا عا عيل ١

 ةطينضا اذا هايلا/تيحششتو: نونلا :تمو هاهلا مسصياوه لتقل قلما لل دارا

 جدع ة هانطيض اذكو ناشلا اذه + ناقتالا لها نم ةبغو الوكام ىبا

 انقيأ' لاقي هنا هل فيقع“ ال نم ضعب طخ تيارو اهربغو بذهملا ينو يراخلا

 رغو ركب ازيا نعمه يرعب دعي لنز ميرعا تييجنوعالع ارم لو

 ي معا هللاو يلا ٍدط رع لماع ناكر مهضر يصاعلا نب ورعو ةيواعمو

 واولا فرح

 ديعس وبا لوفو ءاثعشلا وبا ليقر ملاس وبا وه دضر ياصصلا دّبعم نب ةصباو

 نباادلاو .اذك قوس هسا نم يدسالاةيبغ نب اكلي اديعم نب 07

 نب ثراحلا نب ةبتع نب ديعم نب ةصباو ميعن وبار ةدنم. نبا: لاقو ربلا دبع

 نادود ىنب ةبلعت نب ثراحلا نب دعس نب بعك نبربشي نب ثراحلا نب كلام

 ةقرلاب ماقاف لود“ مث ةفوكلا نكس عسق ةنس مسا يدسالا ةهيزنخ نب:حسا نبا

 يعشلاو ملاسو و درع داذبأ ةذع يدور تيداحا معلص يلا نَء يدع اهب يود نك يلا

 2 طططآل



0 

 هذا اولاق مهلكو ربلا دبع نبا هيسن اك ةثراح نب ءامسا هاخأ الوكام باو

 000 اتا وصقل وبا السلا جان نصقلا نط هللا زدلقراا نم طهر واط

 اودرشو مع ينلا اوبككو اوذسا ةوخا ةيناغ هتوخاو دنش ناكو لاق هيلا هيخا كلو

 لفا ّىم انأكو هنامدخ اًناكو معلص يذلا دففو ءاهيبأ مزلو مهفع هللا يضر

 72-0 53 - ت5

 لوسرل نيمداخ الا ةدراح يبا ًءامسأو !دذض يرا تنك ام ةردرش وبدأ لاق ةؤذصلا

 .يدايا اههتمدخو هباب اهموزل لوط نم معلص هللا

 و د 2ك 250 5
 ثتد ةيعوخ هما معلص هللا لوهسر بدبي م وو يادصصلا يوتلا ةلاش يا ىنب دفف

 شايفلا نب ةرامز نب كلام ليقو ناذفو نب ةمارز نب شاين ليقف ةلاه يأ مسا

 بديذلا لفا ززكا هقلاخو ماكي ىنيرببزلا هلاق ةرأعز سس شامنلا نس كا لوقو

 ةلاف يا ىب دنه دهشو كنف نب هتف ىب دتف هديا نياو حنه ني دتش هل تدلوق

 عدو جاد .

 موب ص عم غلاف نأ ند كنف لثقو ادحا كهش لد اهدهشب مل لوقو || ١ قيل

 ل25 مود ريبزلا ى د بعصم 9 خلاف قا ند كنف ند دكذف هذدأ لثقو لجا

 ىنب كنه يورو ةيقع ضرقناو ةرصملاب تام لب لمقو ىبتسو حجس ةذس راغخملا

 1 مهضر ةدادحصلا مهعت وداو ةدنم نبدا هركذف ةلاه يا نب دنف نبأ



 ( ٠4و )
 'سو ا 26 د

 ميدق ناكو ادحاو ارحب دهش قدم يةقاولا يراصنالا سوالا نب كلام ني سيقلا

 ميسان د

 مركذو مهيلع هللا بات نيذلا ةثالثلا ىحا وهو ءامحت نب كيرشب هتارما فذق

 007 مهفع يلاعت هللا ي ضر عيبرلا نب .ةرارس كلام نس بعلو لالف و ةءارب ةموس 2

 نأ مق 3 2

 وه متاح يبا نبا لاف ةناضحلا لوا خر صتخلا ٍذ يوكذم نوهم نأ نب لالش

 يرو ةتوهم يار راسي نب ءاطع نع ير, ةماسأ نبا لاقيو لات يع ىب لألف
 ديكو كدز نب ةئاثلاو سنا نب كلامو دعس ىب دايزو ربثك يا نب يبحب هذع

 ن خش وهو هثيدح بنكي متاح وبا لاق نارهح نبا

 ةانثنم مث ةزوسكم ٌليقر ةحوتغم ةلمم ىبسي جبس َلكاقطاَ لب هيما لب لذ

 نون مث ةدحوم كابب يوانبالا يناعنصلا ناهلا ةبقع ويا ميج مث ةنكاس تحن“ ظ

 هوخا اذكو يبات ماهو هينم ينب ورعو هللا دبعو نالهغو لقعمو بشو وخا وشو

 لاقبو ةيراعمو ةريره اياو سابع نبا عمس بشو نم ربكا ماه ناكو بشو

 لقعم نب ليقعو دشار نب ريكمو بهو هوذا هذع يورو هعوسي ملو ةيواعم يأر

 يللا هير ةيامو ىتالكو يدحا ليقواىتنت ةنس قرت هقيتوت الاول

 زابقزا نه ارب اةكراط نب فطام ربقالا نا" ناع قم تلا قرح نب كنه

 رماع نب ورع نب دعس نب ثامغ نب هللا ددع نب دعس نب ةتراح نب كنه وه

 يزاجع يصقا ىب ملسأ وخا وه يصقا نب كلامو يصقا نب كلام نب ةيلعث ىبا

 ىب ًءامسأ نب ذه وه ميهعذ وباو ةدتم ىبا لاقو 1 ديع نبأ هيسن اذكش

 يلكلا نبا بسنو ةثراح نب دنه لميقو معن وبا لاق يجسالا دنه ىب ةثراح
 طططآ]ا



 ( بءم )

 دلادخو بيهص ىبد زبزعلا ديعو دنه يا نب دووادو ٍنابيشلا قاكتا اباو ليوطلا

 رتل كلام دنع يور عريق ةعالا )نم نوضح الر فيالخو شجالا» ءاذبملا

 اا نودع ال فيالجو يدهم ند. نجرلا دمعي عيكوو كرامملا نياو ةبعشو

 فلا نورت ميشه دنع ناك قرودلا, بوقعي لاق: دظفحو هتلالجر هقيثوت دع

 ا اثقل لان طفح تنك م دل مليك ميندزملا متاح نو دهم لاتو تيدح

 اج ديعم ىب يلع لاقو تيَجْدل رهش دعي اهنع تل ولو ةبام سلكت

 00 ا تل رف كلا لاقل تيحت نطاا ير كا رك ذب دارك

 |00 وينتهي تكم نوع نب ورع لاقور اهشه يعي ىطساؤلا_ كاذ ,الا: تدع

 '”0 ديم نينجيرلا دبع لاقرب ينس رشع توم نار لبق كاشعلا ءوضوب رجفلا

 د 8 هربغ يوقي ال ام طع ظفحلا م يوقي ناك ميهشه نم ظفحا تيار

 | اك دقق ناك خس نبا: لا ميشهرب نع ةبحالا دعب مهتتح  معلص, ىنلا

 ترب سيلق ال اموب ةج وهف انربخا هثيدح ة لاق اف اربثك,سلدي ثيدحلا

 00000 - نتن نافع رفعي نادقتل وتو سوس لوقو رقبانموب عبرا نس كلو

 يجب هللا هجر دامو

 نال وم ن تا 2 3

 ن -5

 مضي وظو مجم ىيدو تا يد اجو يول 50 بعل نيب د وخا وظو ةوذغلاو

 يي ةدونخم يلو الا نبةلعبم ىنيداصيو ءاهلا

 ه نب دس دع دان د5 -

 رماع ند دما ند لالف وف بذهملا اعل ةيوركت ييادصلا ةيما نب لالف

 ا كلام همسأو فقاو نب بعأ ىنيبرماع ىف ملعالا دمع ىب سيق ىبأ
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 ماشه ناكو ةبينق ىبا لاق ىبعبسو ىبتنث ةنس كلر هذا نبغ لوق نم قبس ام

 ةنس يرسقلا هللا دبع نب كلاع لجتساو'قارغلا'نعاةزببه نب عالْركلاك مهول

 ي ىبنب ةرشع ذل ناكو ةيامو نيرشع ةنس اقارغلا رع' نب فسوي يلو مث ةيافو تس

 ل هركذو رصتخملا د رركت ةعبسلا ءاهقفلا دحا روهشملا يباتلا ةورع نب ماّشه

 رىذنملا وبا وه ةقتعملا ربيخ“ يف حاكنلا يف مايلا يف ءالولا رخاوا يو ةيصولا باي لوا

 خل هيسن ماغ فيس ندملا يدسالا يشيرقلا ماوعلا نبرببزلا نب ةورع نب ماشه

 اعدو هسا صسمو باطلا نب رع ىب هللأ ددع يام ىيأت وظو 7-1 هبيآ ةيجرت

 ريولا نب دنا تيعادغ عاشو كلاص ني لسناو ةعشس نيل قشور فنع  ككا

 اقع نب كاكقلاو ةيواغم نيزيهز نع يور قيعياتلا عا ننءاكيالكو ةررغ الا

 لقمع نب رضنلاو كرايملا نياو'ةيلع: باو خيكوو ةبكشو' قانابكشلاو كاداكلا

 ناك دعما نب كمكر لاو متطانمأو ةتلالكو هةيكوت لع اوعتتاو علا نما

 تلي نس نارويخلا ةربقم "اة فدو ةاوغبي يوقاكيؤ لن بقا هك ايا 0

 لاقو قيعيراو سفح اقنس ميعنويا لاقو طايح ني ةفيل ةلاث اذك ةيامو نيعيراو

 ىس+لا لتقم ماشه كلو دوواد نب هللا ديع لاق نبعيراو عيس ةنس ىلع نب ورع

 0( نبةسو يدحا 70

 - و ن 30 خا

 رافيد نب مساقلا نب ربشي نب ميشه ةيواعم وبا وهو بلا تفي ربشيو نشلا

 نب ورع عمس ىبعباتلا يبات نم وهو لصالا يراجت هنا ليقو يطساولا يطسلا



 ( بءب )

 ناهيصالا ميعن وبا هلاق نيدافجاي دهشتساأ لوك هذا نم فيس يذلا اذهو

 نب ماششه ىن ددانجاي لثق يذلاو مهو اذه لاقو ريثالا نبأ هيف مهطلغو ةربغو

 نب ضايع عم ميكح نب ماشه ةصقو ةرجحهلا نم ةرشع ثالث ةنس يصاعلا

 دع لاو وهو مفغ نب ضايع دع ركب ةنازب ىنيدافجا ىعي شاع هذا دع ا منغ

 اي اذه ام ماشه هل لاقف ةيزجلا ءادا ٍة طبنلا نم اسان و دقرا صح

 اندلا 2 سانلا نوبذعي نيذلا بذعب هللا نأ لاق معلص: هللا لوسر نأ ضاع

 جي ليوط نامزي نيدانجا دعب تكف انا صخر هد ة مسم#ءاور
 رمجم و نيل 3

 وو دس ماه نامي تديسو يصاعلا سس در وخا لبا نب يمعاعلا سس ماشف

 مدق مث ةشبحلا يلارجاهو ةكم كة معلص ينلاو مسا مالسالا ميدق لضان ياك

 ناكو ورع هيخا نم انس رغصا ناكو قدنخلا دعب ارجاهم ةنيدملا مدق يح نكهي

 "ن١ هضر كومربلاب لوقو ىنوذانج د دهشتسا الضاف اي

 نملضص (بد و ن

 قتاللحلا ءانئةسالا باب 2 بذهللا هَ روا ذم ةغفباخلا كيملا دم نس ماَشه

 مكحلا نب ناورم نب ككملا ديع نب ماشف ديلولا وبا وض قدرئرفلا رعش

 دلوو ةدامو سوح 00 نامعش نم نقب سو خدع 0 ليما كدع سس كدزب

 ةفاص لاب ماش يودو نوةكبسو نبتنت ةنس ريبزلا 5 باسم لو 010 فتم ذيل

 ةديتو قا لاق ةدامو ندرعو سج ةذس لوالا عمبر ره 2 وورق نضر ّئم

 فئلاذم اذهو ةذس ىبسوحو انس ىنسلا نم غلبو ارهش الا ةذس نيرشع هتدالو تاكو
 ل[



- 

 ( اب»6 )

 0 اذف لبد“ زرظو فرصخي 0 يمخ لوييحرشو غمد ىبشلا مدقب لييدرثو

 وخا وهو هدبكع ة يراخلا هل يور ةيلهاجلا كردا لبق ةقث ليلج كك يبات

 ل5 دنذأ ملعأو ناورم نب ىنجرلا ددع ةذع يورو هل يمل نقلا نع يور مقرالا

 يي فياوطلا لك نم ءاؤعلا قاغتاي يازلاب وه اهناو شحان لهجو حرص

 قالطلا ٍة ءانثتسالا باي ٍة بذهملا م روكذم ةربغلا نب جيفارا ا 1 نب ماشه

 ةربغملا نب ميهاربا نب ماشه بذهملا د عقر اذكه هددمب قد روقلا رعش ٍة

 ىنب ميشاربا وهو اذه نبا حودللا اهتاو طلغ وهو لكملا دبع نب ماشه لاخ

 ماهشش تفي ةشبداع ىف كاملا ديع نب ماشف 51 3 ةريغملا نس ميشاربا ىنب ماشه

 هدقواسو ةريغملا نس ميهاربأ ىب ماشف نب ميفاربأ ا ظريغملا سس ميفاربأ ىنيأ

 ياصصلا ي ص3 34 يذعلا ثدع سس كسا ند ليو نس مازح نب 0 نس و

 ك0 3

 نب دليوخ نب ماوعلا تنب بنيز هما يدسالا يشدرقلا امض ياصصلا نبا

 موني لسا كيا 2ع هع ىيتسوللا ما عص وسو: ملاك ةيقرلات زر ةما

 نيدانجاي دهشتسا لهقو نيغو ربلا دبع نبا هلاق ميكح هيبا لبق ينوتو فلا

 يور !دحاو اًميدحا سم هل يور تيداححااقتس :معلطا هللا لوتس نعاذل

 اديلج الجر ميكح نب ماشه ناك دعس نب دمحت لاق نبعباتلا نم ةعاوج هنع

 نب رع ناكو دعت الاجر 4 فوري ار مأوا اشحن اك ريفر او فؤلا 0

 اذه :نوكب الف ماشهو انا تيقب ام اما هركني رما هغلب اذا لوقي هضر باطلا



 ( ب.بع )

 نب نرراه اذه هموق ٍة بيا اذه لاق اذه نم ليربج اي تلق اهلوط

 + نوذوراش نوراش عهجو نارع

 جنب وه جحلا تاوق باب ب رصتخللا هذ موكذم اكفلا دوسسالا نب ايش

 قيعأ نب دا نبا ٍتلطملا نب دوسالا: نب مايه وه ةدحوملا ءابلا تيدشتو هلا

 ي معلص ينلا بحعو همالسا نسحو متغلا دعب لسا يشيرقلا يصق ىب يزعلا

 ال راقررب ميئاول ءاؤلا 'مظب اره بسلا بانك اذ بذهللا قل لكم“ ع 0

 يلا هثعبو يرعشالا يسوم وبا درسا رغصالا مهناقهد وهو سرغلا رباكأ ضعبل

 ىيلع ساب ال ملكت هل لاقف ملكتي مف ملكت رع هل لاقف هضر باطخلا نب 5

 دارا مث كيلع ساي الف برشا اضيا رع هل لاقق هل رضحاف ءام بلط مث ملكنف

 رع هكرتق كيلع ساي ال كلوقب هتنما دق سنا هل لاقف اربسا هنوكك هلتق مع

 ى ناؤمرهلا لسا مث

 اطول اور تدلل |ذباب اهلي تذهل هتازوكا نما دصر "يلصضلا يسأل لاه

 ديزي نب بابد نب لاؤه وهو مال مث فلا مث ةددشم يارتر ةحوتفم كهب وه

 00 11 1 ادا باهرا جاع ام ب ةفوس هووماكا نب هالك اجا

 لازه مهعن وباو ةدنم ىبا لاقو هربغو ز لا دبع نبا هيسذن اذك يمللسالا يصقا

 اًرعام اوهجر نبح معلص هلا لوسر هل لاق يذلا وهو هابا اطقسان ديزي ىبا

 ىلا لالا اعنا كروكي ولو ةكرشلا

 ١ صولا لقا فوج كاياازإلا)ل هع بذهللا قل وكدم قييصوش لباؤيره

 يازلا متفو ءاهلا مضي وه للعلا حاكن ٍغ حاكنلا نم مرحب ام باب رخاوا



 ( .دورس )

 ءاهلا فرح

 كورلا كاقكادم كنينلا »د نىكذيل م يلا يدوم وخا معلص د4 نوراش
 - 0 ا هد هيل اد هم حل 2 ع

 هما( ع -3و ء-(ندن ءد

 58 برللا نه 1 ل اييودو اهانيدكو 10010 50 لح اًنَيَم دلو يلاعت لاقو

 هم هه نص ودم ء 3 -(ن سل --

 5 ةقن_ هيلا باتكآ ١ اهاَييَتأ و و يللا مه اوذاكف مهاترصتو

 6 نمص كا ص هم ن- 39ه - 0

 0 ن دنمم

 ن - لمجد عاد نو نو نمد ناس -د

 هس مال 5 00 يلوق اوهقفي “ناسل ىم ٠ ةدقع لطحاو ل يل رسدو
 دان ١ نعد نع نو سم 2 2ك

 د تايالاو ةدعقلا رخا ي لأ 57 2 ه:كرشاو ديرزا هب ددشأا ©« يأ نوراش

 حبصفق نوراش ناك رابحالا بعك لاق سيلرعلا + يلعثلا لاق ةروهشم اهلصق

 يسوم لبق يفوتو يسوم نم لوطا ناكو دو ملكت اذا مالكا ندب ناسللا

 بعش هب هند مع يسوم نا معلص ينلا نع درو دقر سو امهبلع هللا يّلص

 سنا :ةياور نم :نيحردصلا غب تبقو ركاشم (نثا ,ماقللا ملكا هجرس 1

 ةغةسماخلا ءامينلا يلا امي جرع مد لاق معلص هللا لوسر نا ءارسالا ثيدح

 اذل تفف دمعت لاق كعم نمو ليق ليرجج لاق اذه نم ليق ليريج متغتسا

 ديعس نأ نع قشمد خبرات ه انيورو ربخب يل اعدو بحرف نوراهب انا اذا

 ةسمادلا دامسلا يلا تدعص مث ءارسالا ثيدح ف لاق.معلض يتلا نها ىرقخلا
 هد

 نم هترس برضت هةيحل داكي دوسا اهفصنو ضيبا هتيحخل فصنو نوراهب انا اذان

26 ْ 



 كالا

 ناهقي نافوطلا ليق كلو ىق ماس ناكو ماس هنبا يلا يصو ةئاثولا هترضح انو
 2-3 هن 2

 صقنب ملو مع ءاهمتالا لوطا حوذ 3ك لجو ةركب ا هذا لاقيو حس نبعستو

 - نسصص ثم و 3دا-تنسد

 هي ىبقايلا مه هقيرذ نجل يلاعت هللا لاق هتيرذ نم هدعب سافلاو ةوق هل

 يمتاهلا يشيرقلا فانم دبع نب مشاه نب بلطملا ديع نب ثراحلا نب لقوت

 00 نر ةتودعا) قم( نسا ناك |معلض هلا لوس ع: نبأ! ترانحلا ىلا ياصقلا

 :ءادغف 1 مود كل ىنبعهجا مهضو نيليعلاو ةزه نمو مشاش يب نم ملسأ نم

 نيبو هذيب مع هللا لوسر اخاو قدنخلا ماي رجاهو مسا ليقو مسا كادف اذَف سايعلا

 001 د ديقلا ينام ىضرا ثم ةيلهاجملا لنا عجكيرتش انو نلاوخلا

 معلظ هللا لوس( عم نيتح موي تبث نم ناكو تداطلاو اًنينحو ةّكم تق معلص

 رظنا ينأك مع هللا لوسر لاقف حمر فلا ةثالثب نينح موي معلص هللا وسر ىناغاو

 اق ةرشع سنجل ةئس ةنيدملاب هضم لفون قوت نيكرشللا بالصا تفصقت ىحانمزايلا

 لسا كرشملا خاكت لوا خل رصتنخلا + روكذم هضم ياصصلا ةّيراَعم نب لفوت

 لفوذ وه عبرا كاسماو ةدحاو قارغي معلص هللا لوسر هرمان ةوسن سجخ دع

 نب لودلا يب نم يلودلا ورع نب ةدواعم نب لفون ليقو ةورع نب ةيواعم نبا

 لزنو هدهاشم لوا وهر ةكم مف دهشو لسا ةنانك نب ةانم ديع نب ركب



 ( ب٠. )

 الا كموق نم نموب ىنل هنأ هيلا هللا جراف يلاعت هللا لاس مهبغ ٍ مهيدامتو هل

 اعد نموم .ماجرالا سالو .بالصالا د فيي ملءدتا يخا أكف نما دق نم

 هللا كرمان هر ىلا ابد :سرفإللا نم. نرالا كي رشم البير للا

 جاسلا:سرغف:ركشلا سما لاقف يشحلا ىباو تاك لاقفرةنيفبسلل تاكا

 مهباست ماحرا هللا مقعار مهيلع ءاعحلا نع فكو ةنسإ نوعيرا كلذ لعن ياو

 هعنصو هفيفجر هعطقب يلاعت هللا هرما رجشلا كردا اف كلو مهل كلوي ملف

 ىبناغ ةنذيغسلا لوط ناكو هدنج م هباب لعجو هعنصي فيك هؤعاو لكفلا

 يع بكتللا ايلا |ءارشلاو عارم ىكالخر ءامسلا لاء اهكمسو نيس ام ا

 اهكيو اعارذ نوقالثر:ةباغلق اهضرضاعارت نوتسو ةباعشقلوط ىلا 0

 نم ىينذثا نيجورم لك نم اهيف لمح نا يلاعت هللا رماو اعارذ نوثالتو. ةثالت

 ىونتلا ناك ةربغو دهاجي لاق رحجلاو ثربلا نم هبلا يلاعت هللا اهرشحو ناوبحلا

 ٠ وه:لتاقم لاقو ةفيغسلا نونا بكمااهنمو ةقوكلا 2 ذم ناوقلا اه

 دنهلاب هنا سابع نبا نعو كيلعب نم بيرق ةدرولا نبع اهل لاقي ةيرقب ماشلاب

 عايسلا لعجو راجلا ىرحلو ةرخلا باودلا نم ةنيفسلا تنل ا ا ا

 ٍة نييمدالاو ىخلاو ةيناثلا ةقبطلا شك شوحولاو يلغسلا ةقيطلا ٍة باودلاو

 ماس هوفيو حون ةعيس ةنيغسلا ٍغ ىنيذلا نوبمدالا ناك ليق ايلعلا ةقيطلا

 لهقو نوعيسو نانثا ليقو ةرشع ليقو ةيناغ ليقو هيني جاورتاو تفايو ماحو

 نيح .عفقرا .ءاملا نأ سايع نبا نعي سامع نبا هاكح ءاسنلاو لاجرلار قم لردك
 2 ع2

 ةنيغسلا تفاطو اولا اعامذ رشع ةسهن ضرالا ٍة ليج لوطا دع ةذيغسلا تراس '
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 0 م
 - - تن غاولنعم - ن ني 5ونص يا

 ذأ 3 ميهار ريال دةعيش ىم او نبةموملا أاندامع نم 1 هنا “ نيغسدملا يرجع
 : ف

 ود -- رد و نه ب 52

 اولاقو قدا 57 0 موق مهلبق تيا يلاعت لاثو 7-5 بلقب 2 اح

 258 مك مد دك د 02 2-20 نه 9 د50 2- 2 32 --2- 7 5-65-502 قى

 “رمرغم < كامب ءاهيسلا باودا انكففق 6 رصتت ان بولغم نا هدر اعدّق * رجدز او و
- 
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 2 602 22 م2 نص كدايمد 2 فق ن2 هدي ء

 "رو جالا تاذ ع ان دق دقرما ! كول اهلا يقفل اى انودع ضرالا انرخو

 د 0 5 2 م22 0-0 0

 2 © 02 0 نم د

 مك ا كت يلاعت هللا رك ذو صف كه يلا كير ردتأ 50 يل

2 

 لاق ضرالا لها يلا لسرا لوسر هذان لوا احون اوتنبأ لوقي مكاو اخون ُ مد

 23 دن

 نب خوتخأ نب حلشوتم نب كمل نب حون وه سيارعلا هباتك ة يلعثلا مامالا

 در مرا ملف درا لب ةيغ ليف قرنا نب ناقيع ني قيئالوف وجدي

 ١ نك قانلكلا قاكرا سابع قلن الاق كبش: جلو نم مهعزاقنمزاقدلا#ا ىلوا

 قو اهيلئيض ليجلا لاجم ناكو ليلا نكسي رخالاو. لهسلا نكسب اهدحا مدأ

 ةماعلا ترتكف ةمامد“ نهلاجر :يفو ةحايص  لهسلا كاننت اكو ةماتقف ءاشنلا

 دللا لسران داسفلا اورثكاو نامزالا لوط م اورثك .دق اوناكو لهباق دالوا

 اع بهدم الا ةئذس فلا مهو تسلق 0 هةر مما وظو 5 ان مهيلا ي ىلاعت

 اورجزتي ملف مهنوخو مرذكو زيزعلا هباتك كغ يلاعت هللا ربخا اك موعدي
 0 نن قو يل س- نسل تش ساس سل الد سس د ندد

 يخءاعد مهدزي ملفا أماهذو اليبل يمر توعد نا 5 لاق يلاعت هللا لاق اذهلو

 - 02- 2020و 2د- هب 352 خل ك2 ن 2 لا

 لاقو ٍتظاو ملظا مه اوناك مهنا ليق نم جوذ موقو يلاعت لاقو !مارق 3

 3 هن 3 نا د دعاءه

 قواذياو مهل و لاط انو ىبقسات ا اوذاك مهنا لميق ىم حوذ موو يلاعت



 ( هوو )
20-0 

 ىاكصلا يصتألا نافطغلا ناغطغ نو ةتلثم خا تثير نياق يرانا

 خافطغو ةظيرق ىنبب ةفلخلا عقوا يذلا وهو قدنخلا ةعقو  ملسا ةلس وبا

 حررلا مهيلع يلاعت هللا لسراو ضعي نع مهضعب لذخو قدنخلا موي شيرقو

 يفوت ميعن نب ةلس دلاو وهو هدعي نم هدلوو ةنيدملا نكسو ميعن ناكو دونملاو

 هند 3052

 نب بعك ديع نب سيق نبربهز نب .ماللاو قوق ةانثملا تفي بلوق نب مغلا

 يلكعلا »ه1: نياقاننم جبع حو فوه نين سيف جرايبوتاو ]لاكوعا 1 - اا

 ناكو مهيلع بلغق لكع اهمسا مآ مهتلصح مهئال لكع لياو ني توك كلون لاك

 ميعت وباو ةدنم ىباو ربلا تبع نبا ةركذ ًاداوج احجصق اروهشم ارعاش رغلا

 لاقو معلص ينلا نم هعامسب حيرصتلا هَ اًنثيدح هل اورو ةباصصلا ٍة ناهبصالا

 ى معا هللار يبات وهف ينعي مالسالاو ةيلهاجلا كردا مرضخ وه يمصالا

 وو 3 اكل

 ةيرذ يلاعت دللا لاق هقرص كرتو هفرص موجب لبقو هفرص موهشملاو يما مسا

 3 'اءنضاصا اءان[ضاع 63 -

 ني 1 3 ىلا انيك انا . لاقو 26 ا 5 7 هذا 0 حم اناج ىم

 هلال يمص

 قلو يلاعت لاقو ل 3 0 ا يلاعت لاقو هنعي نم رم ىيهجنلاو حوت 3

 5 2 تسر هض 5 ىاع عضل اك 2 02 ن هداك 0 202

 نائوطلا 2 ا 5 الإ ة فس 9 مهيق ثيلف موق يل احوذ املسرأ

 د مه ءا د نود 5 تن

 دلو (ناعت قا نيالا اها ةنوغسلا باكعاو 1 «نوملاظ مهو
 3 -تةيسو سن د نم 2022 3 نوي 2 هل 35 دنرص -ن عد

 هقيرذ انلعجو < ميظعلا بركلا 3 نم ةلهأو دافيدكو < نوبي معنلق 2 ل

 هءضصاا © - نص د و

 كذك انآ“ ىيللعلا ل ح وك لعل مالس < نب رخالا 3 هيلع 6 ىيقايلا مه
 ع



 ( هوم )

 وجب ام باب ٍغ بذهملا سر وكذم هضر ياصصلا مالا هللا تدع ني ميعن

 ديدشتو نونلا تغب ماحنلاو نونلا مضب ميعن وهرببدتلا باب ٍةرصتخملا ينو هعبب

 جوع نب ديبع نب نوع يع نب ديسأ نب هللا دبع نب ميعذ وضو ةلمملا ءاجلا

 ' 00 ا اور كردعلا ئشبرفلا يول نير يعج نينيدعب نباءاه مب ىعلا كنب

 ةنجلا تلسخد لاق معلص ينلا نا موهشملا ثيدحلل ماكخلا هل ليقو هوبال ال ميعنل

 ةكحخلا لبقر نبسلا تغب ةلعسلا نونلا فب ةمحخلاو ايف ميعن ةمحت تعمسف

 بتك نمربثك ة عقبو ماكلا وه ًاهعذ نا باوصلا وه اذه اهرخا دودللا

 ماكخلا 3 ف خلا خسن ضعب يف عقو اذكو ماكخلا نب ميعن ثيدحلا

 | كعب لسا لبق مالسالا لوا امبدق ميعذ ملساو اولاق هبال ال ميعفل فصو

 همالسا متكي ناكو باطخلا نب رع مالسا لبق نبثالثو ةيناغ دعب ليقو سفغنا

 هذال ةرجهلا نم مهبف هقرشل هموق هعنمو ىثفلا ٌليبق آلا رجاهي ملف ةّكع ماقاو

 ندد هاد اندنع 5 اولاقذ ماهنوكل مهماقيأو يدع يني لمارا دع ففني ناك

 || رداع مث كنود اعيهج انسفنا ثيهذإالا تحا كيلا ضرعتي الإ هللاوق تع

 نم نوعبرأ هعم ناك ةذيدملا مدق اذذ دهاشملا نم اهدعب ام دهشو ةيبيدحلا

 كرب كموق هل لاقو مدق نبدح هليقو معلص يلا ةةنقعاو ادلاك هيب لفا

 لسرم وهق هاكردي ملو يوتلا ميفاربا نب دمحتو عقان هذع يور يمو5 م

 مود دهشتسا ليقو رع ةفالخ د ةرشع سه ةنس كومريلا موي دهشتساو
- 

 هج هضم فيدصلا ركب يأ ةذالخ ة ةرشع ثالث ةنس ىيدانجا

 هدد ع م دن ل وبل و0-5

 حييس ىنب ةوالدخ نب خقق نب ةداعت نب ل نب رماع ,ىنيب ذوكسم نب مهعت



 ( هوال )

 د ليقو ةرجحهلا دعب راصنالا نم دلو ةولوُم لوا وظو سيفا ارهش اقع

 دنا لوس نع هل يور رهشالا يصالا وه هانركذ ام ىكل انركذ ام ربغ ةدلوم

 درفناو ةسئ طه اهنم مسمو يراخلا ففتا اثيدح رشع ةعبراو ةيام معلص

 رببزلا نب ةورعو دمكتو ربشب هانبا هذع يوم ةعبراب لسمو تيدح يراخلا

 عبرا ةنس لا يذ ة صج يرق نم ةدرقب ماشلاوب لثق نورخاو يعشلاو

 ةفوكلا دع مث صح الع ةيواعم هدلهتسا ىبّتس ةنس ةقيخ ب نبا داتا سا

 ى هضر ارعاش اداوج اهيرك .ناكو ةيرواعم نب ديزي هدعب اهيلع هلهتساو

 نامت نباةلوس وي تراقل “لب ةعزز نسي ةوسالو ةفوازورا نامل

 ةيقعلا دهش ناهعن هل لاقي يذلا وشو ياصصلا رماّجتلا نب كلام نب منغ ىبا

 قب يدقاولا لاذ معلص هلا لوس, عم اهلك دهاشملاو امدبو نيعبسلا ٍةن ةيئاثلا

 حازملا ريثك ناكو ربلا دبع نبا هلقن اذك ةيواعم مايا ٍة نوت يخ ناهعن

 ةروهشم امهتصقو ةلمرح نب طيبيوس بحاص وهر هحاَرَم نم مغ ينلا كصضي

 هنا لوقيسو ناسل وذ وه هوزنشا نيذلل لاقو ماشلاب اطيبيوس عام ناهعت.ناو

 يةروهشم حازملا ٍةس ةربتك كيشا هلو هلوقب اوزيتعت الق رخ

 نينناعتلا نه فضر ناضتسا هنكاشاو تلاه قمع كا

 نب فوع نب منغ همسأو لقوق نب ةبلعت نب رهف نب.مرصا نب ةيلعث نب كلام

 ناهنلا دهش هج يلا ناهنلا بستف منصا نب ةبلعتل بعل لقوقوا فوع نيو

 ةلسرم- دفع اصيا ةياررو لاضاوياواؤياجلا هنع قو ةبقعا ب يلوم 0 ١
35 



 ( هوب )

 لاقف هنط تلق ىبطلا ىف لاق برغم تلق اذ ام وهف لاق هيرتا تلق برغي نا

 هنطو هبرتا مالغ اي لاق مث يلرالا نم نسحا هذه لاقق نبطم تلق اذ ام وهف

 ار3االق لاق لهش نب لضفلا: يلا دعم غلبت ةمذاخل لاقو ءاشعلا انب يّدصيمث

 ناك اذ مرد فلا نيبسمخج كل رمأ دق ىبنموملا ربما نا رضن اب لاق باتكلا

 نحل اما الك تلقف نينموملا ربما تنحلا لاقف هبذكا ملو هتريخان هيف بيسلا

 ةاورو ءاهقفلا ظاغلا عبتي دقو هظفل نينموملا ربما عيتف ةنال ناكر ميشه

 مرد فلا نيناغ تذخان مرد فلا نيثالثب هتصاخ نم لضفلا يلرما مث ىاثالا
 اني

 يم ديختسا نرحب

 رصتخملا خي هركذ رركت مهضر ةيباصصلاو ياصصلا نب ياححصلار يشب نب ناهتلا

 000 اف انلعتلرك عفو دثلا ةيهلا باز هلل طيسولا اذ ءؤكذملا ثكيملاو

 ناهتلا هللا تيع وبا وه يلاعت هللا ءاش نأ ماهوالا نم نماثلا عونلا ٍي هئابب

 هدبق اذك .ماللا فيغح”ر*ميجلا مضي سالج نب ةيلغت نب دعس نب ربشب نبا

 ةمدحملا ءاحلا تغب سالخ وه الوكام ىبا لاتو ةريغر يسدقملا ينغلا ديع ظفاحلا

 وهو يراصنالا جرزخلا ىنب بعل ىب ةيلعت نب كلام نيام زا م ماللا ديدشتو 0

 | 1 ريدا بغا ىنيش عساور .ةنوضرعا ممأ مسا ىوجياضكا هماو كلام

 ركب ابا عياب يراصنا لوا وهو معلص هللا لوسر عم اهلك دشاشملاو 5331

 نم ةرشع يدا دس هلا 3 ديلولا نب دلاخ عم دهشتساو اءرضوم كي دفعلا

 يورو هللا ددع نب رباجو ناهنلا هذيا هذع يور ةماهلا نم هفارصذا دعي ةردحهلا

 ةعبرا سأ م ذعب ناهنلا دلوو د ةاكردب مل اميذان لو يعشلاو ةورع اضبا هذع



 ( هوم )

 دبع مساقلا يا يضاقلا نع يرتستلا حدجحا يأ ني ىلع يا نع ينا انرجخا لاق

 حصان نب دمك نع دماح نب ميفاربأ نع هيبا نع معسل دمك ىب زيزعلا

 ةرمس # نوماملا الك لعحا#تنك لاك" ليم !ىب ارضنلا اتدح' لاق كرار ل |

 ليغدي يحى ّشقنلا اذه. امرنا لاق عوقرم»نديق قعر هليل 11
 و

 رحو فيغض خش انا ىنموملاربما اي تلق ناقلخحلا هذه د نبنموملا ربما دك .

 وه ئرجاو انيرجا مث. ففع ىتكاو.ال لان قاقلشت ىذمواةزيقاف دورت ١

 لاق لاق سابع نبا نع يعشلا نع دلاجي نع ميشه انئدح لاقف ءاسنلا ركذ

 روع نم دادس اهبق ناك اهلاهجو اهنيدل ةارملا لجرلا جوزت اذا معلص هللا لوسر

 ينأ نب فوع انثدح ميشه ىينموملا ربما اب قدص تلقف نبسلا تغب ةدوران

 جوزت اذا معلم هلا 'لوسرالاك لاعر هضم .تلاطر هاا نين لع نبا نسسلا عدلا

 يزتساذإاهكقم ,قوماملا ناكو نوع نم دادس اهبف ناك اهلاهيداهتيدل اخ

 ينلتر لاقف نحل انه دادّشلا نيل تلق دادس تلق فيك رضن اي لاقواًسلاج

 اههتيب قرغلا اف لاق هظغل ىيتموملاربما عبتف ةنامل ناكو مهشه نحل انا تلقف

 اكو ةغليلا رسللاب دادسلاو لييسلاو ىيدلا غ ىصقلا فلاب دادسلا تلف
 0 ع

 لوقي جرعلا اذه معن تلق كلذ برعلا فرعتو لاق دادس وهف اديش هب تددس

 رغث دادسو ةهيرك موهل :اوعاضا ف يار ٍنوعاضأ تيب

 رضن اب كلاي ام لأق مث اًيلم :قرطا مث هل بدا ال نم هللا خرق نوماملا لاقف

 يلا يا تلق ابعم الام كديفن الفا لاق اهرتزعار اهباصتا ورع ىل ةضيرا تلق

 ترما اذا لوقت فيك لاق مث بنكي ام يردا الو ساطرقلا ئخان جان لاذ

"1111 2 



 ( هوم )

 الإ ريعان وتلك« نب اذيؤي نب ةشرع نب لايكتلا نب رضنلا 'نسحلا وبا قانمالا وه

 نب مدع نب ىرع نب كلام نب نزام نب يازخ نب ىدجم نب ةهاج نب ةورع

 عي مامالا يرصيلا ينزاملا مازن نب رضم نب سايلا نب ةخاط نب دأ نبرم

 كلاخ يا نب ليعامسا عمس ىبعباتلا يبات نم وضر ا كس ةغللاو ةديرعلا

 ةذس نب داجو ديوس نب يسمعو نوع نبار ةررع نب ماشهو ليوطلا ديجو

 ' نا وكلا نيرو اهلشوا ةيعشو» ةيوزع يا ىبا ديعسو ةليوجا نا نب قوتفإ

 ١ كرر | نيوحاو خرج باو ناسج نب ماشهؤياوتسذلا اًماشهو: حقل نبا

 نب ةديعو ةمادق وباو نيعم نب يمحو هدوهام نب قاحتاو ييدملا نبا يلع

 دمحنو يم نب يبحبو ثيرح ىنب نبسحلاو ىوصخم نب قاحتار مهحرلا دبع

 هتليضفر هقيثوت لك اوقغتاو نورخا فيالخو يذلبلا دلاخ نب ثيللاو عفار ىبا

 بادعا ٍخ ىحا نكي مل كرايملا نبا لاق اهزيدجدك لسمو تراخلا دل كور

 و رم وركب شا كورس قبب هياط[ هاوعإ اضيا> لافو ةيداقيا نجلا

 0 وقل ا عايدحوا ةيرعلا دوج اندم اوشا درا ةقعضتم حنا قلابعلا ةلاقا

 | كة عردشا زكا سانلا) اهو راسخ اهب يسارك عير كب هنا اولا

 لاو ةنس بحاص ةقثوه متاخ وبا لاقو َررم :ءاضق يلوو اهيلآ: تقيشي مل ةريثك

 كلو سافلا ماياو بدالاب مهداؤعو سانلا ءاصصق نم رضنلا ناك هيوجتم نبا

 اذربخا + ىتيامو ثالث ليقو عبرا ةذس ينوتو ةدامو نيرشعو نبةنث وأ تالث ذنس

 انريخا يدنكلا نجلا وبا انربخا لاق هلا هجر كلاخ ءقيلا وبا ظفاحلا انش

 يرصدلا نافع ند لوك ند ىلع ند مساقلا لديك ينا نب هللا دوم مياقلا وبدأ



 ( هورس )

 ةربتكلا ءازجالاو يلامالا هلو بتكلا نم كلذ ربغ هلو سياغذ هبفو هدنع صجارلاب

 ةيبج تاياكح هلو ادهزتم فشمد يلازغلا مدق نبح هب اًكريتم يلازغلا هبكتر

 ياهركذي باتكلا لوطي عرولا كَ

 باتك خ روكذم ًارفاك رحب موي لتق يذلا ةمجعملا داضلاب ثراخحلا 1 رع

 ناكلا تذي ةدلك نب ةقلع نب ثراحلا نب 8 وه بذهملاو رصتخمما نمربسلا

 5 ن

 لققو رحب مود 5 يرديعلا يشيولا| ب ردصق 1 ىادلا ددع نسب ناذم ثدع نبا

 ربسلاو يرئاغملا لها عيجاو معلص هللا لوسر رماي بلاط ينا نب يلع هلتق ارفاك

 نبا سملاو مالسالل يذالا دكيدش قاك هذال لتق اهتأو ارفاك محب مود ل25 ئذأ يلع

 اهتليج نم ةروهشم انايبا هيفاةليبك قا ثلاك لاقاابلا
 اه نوا ©60ن- 50 202- - 02 0 اد 12 م 2022-25-2

 قرعم لخ لحفلاو اهموق 8 ةيبج ونص تنالو دما

 ةنحملا ظيغملا وهو يقلا نم اهبرو تننم:ول كوض ناك ام

 ميعذ وباو ةدنم نبا انمار با ظ لاه قفا خف موي هلثق نم هتركذ يذلا اذهو

 ةقللع نب ةدلك ديس ال اهنا اهدحا ىقحات ىودغاةيفااظلعف نايتحلا

 ال قيالخو يلكلا نباو راكب نبرببزلا هركذ اذكه ةدلك ىب ةّقلع وه اهناو

 عم انينح ثراحلا نب رضنلا هش الق امبنا يناثلاو فلا اذه لها نم نوصخ

 قباواةكذ 0 ةفلوملا نم اذسم ناكو لبالا نم ةيام ةاطعاو معلص ينلا

 هنا الرا هانركذ ام دع اوعوجا قف يزاغملاو ربسلا لها عاهجاي طلغ !ذهو قات

 ياموبلع درلاو امطيلغت ٍةربثالا نبا مامالا بنطا دقو ارفاك مدب موي لتقف
 ند-و ون و ن1 2

 ىنفورلاو فئلييبلا باو 35 رصتشما + روك ذم ةمدحلا ىنيشلا مضي لدعتن ىنبرضنلا

1111 



 ( هورس )

 داما اذا لع حالضا غب ااماو .ملعاوشن  قساانما رولا لدا قس قو عقل اوك

 مث ناسارخ يلاعملا ابا نيمرحلا ماما تيدع لاق معلا لها ضعب نع يكحو

 لضفا يدنع هتقيرط تناكو يرزاربشلا قاحتا ابا خبشلا تيدصف قارعلا تمدق

 يسدقملا رصن جتغلا ابا هبقفلا تيارف ماشلا تمدق مث يلاعملا يا ةقيرط نم

 مرسلا نم عساتلا اثالثلا موب ينوت اعيهج اههتقيرط نم نسحا هةقيرط تناكف

 رهظلا ةولص دعب هتمانجب انجردخ يرارلا لاق فشمدي ةداهبمراو ىبعست ةفس

 ١ كلل رناكو ةقيبو انبوب اولا سائلا, نيالا ثوعملا برق يلا هنقد انكم لف

 عبس هريق طع انقاو لاق اهلثم ةرئانج اري مل مهنا نويقشمدلا ركذ نيرقاوتم

 ةسيفن الهج :دهرتو هتامارك نم ظفاحلا ركذر ةكخ نيرشع ةليل لك اؤقن لاهل

 سانلا زتكي مهضر ءادردلا ياو ةيواعم ربق بنج ربغصلا بابي ةريقو تلق

 تبسلا موب :دنع ةاعدلا باجتسي نولوقي خوبشلا اذعمسو هدنع ءاعدلاو ه«تمادز

 لك هتاغنضم نم يونعف' هربغو. بهاكللا :ن ةريثكت .تافّدصطم هلو *ا دضإ

 يا نع يناتسرحلا يضاقلا نع يرابنالا نبأ نع هتعمس ةجحتملا كرات دع ةجلا

 باجتنالا بانتكو فنصملا رصن خبشلا نع يوقلا دبع نب دمحم نب هللا رصن متغلا

 يا يضاقلا قيلعت ةديه ٍدط وهو اًدلَ رشع ةعضب وحن بهذملا ٍة ٍقشمدلا

 ايكذللا هلل اقيذهتلا ناكر ايَح ذنم:لقِفبو 0 وذو يربطلا بيطلا

 خغلا يا هش وذح هيذ ىذحب صنخ دلج يناكلا باتكر تادلج رشع وحن
3 



 ( هو: )

 نب لادلا نبع قبب نافع دوب يرعلا هيمي لس واق ماعشا نا

 اًيهحو .ةيفدخلا لبا :دمكو ناهتع نب ؛نابا عمس ضَلا يردبعلا ققيوقلا ناك

 ديعو ىلعالا دبع هوغبو رع نبا يلوم عفاذ هذع يور يصاعلا ىنأ نب ديعس يلوم

 دائزلا وباو لاله يا نب ديعسو نسوم» نب بوياو هيبناونب زيزعلا حيعو رايتملا

 هثيداحا تيدحلا ليلق ةقث ناكو لاق ددزب نب ديلولا ةفتف كي يفوت دعس ىبا لاق

 ىدحتدع هل ملسم هل يروم ناسح

 ةدجع وهو نوفلا تغب وه ةهنغلا مسق ٍغ بذهملا ة روكذم و 5

 زج خراوخلا نمورلا نم تراشللا كوزملا ضيكا) كا

 ةضورلاو بذهملا ٍي ىوكذم معلص ينلا دادجا دحا ناندع نب دعم نب ماؤن

 1 ي ةمجحم يامن مث نونلا رسكي وه معلص يتلا بست كب

 رت: نيا ميفارباا نيارصخب غلا وبا اوه ةضورلا ين لك ةقارلا)تيقكالا ١]

 ظفاحلا لاق هتليضفو هتلالج دع عملا دهازلا مامالا قشمدلا مث يسدقملا

 دكردأ نم :ةفاهجأ افكردا صنت حيشلا/ةائو.ترخات هللا, هن ركاسعب نيا[ مساق ١

 عمسو هيقفلا نءرزاكلا قاب نب دمع هللا ديع ينا دنع دقفت دق ناكو هب دقغتو

 اهب ماتان روص نأ مث ةدم سدقملا تيبب معلا سردو اهربغر قشمدب ثيدحلا

 لقنتا مث ةضفارلا نم اهب هل نيغلاخلا ةرثك عم اهب معلا رشنيب نيذس رشع

 ةدحاو ةقيرط دعب يغيو هقفلا سرديو ثدحب نبنس عبس اهب ماذا قشمد يلا

 تغشقتلا قم فلسلا جاهنم ذك يرجلاو اباذدلا م هؤتتلاو ابندلا اقحادهلا كي



 ( مو+ )

 مكهحلاو يببسلا قاحتا وبا هنع يور مهريغو فيدصلا ركب يا نب دمد# نبا

 يراصنالا يبدو تيفال هللا دبع نب ريبكبو نال* نب دمدعو ةذييع نبا

 ليو هللا دبع كوخاو رع نب هللا .ديبعو: توياو ناسيك نبا .مللاضو يرهزلاو

 مهلك ءالوهو شعالار نوع ىنباو ةيقع نب يسومو نارهم نب نوهمو لبوطلا

 ' 1١ ديع) نيا نمتوموب ثييللاو اكلاسو ئارغرالاو خرجا نإلا مهرغا نمور نويعيات

 نب كادضلاو 55 يأ نباو عفان وذب ركب وباو رعو هللا دبع هونبو بيوذ يأ

 مصا يراخللا لاق هتلالجو هقيثوت دع اوعيجار نوصحب ال فقيالخو ناقع

 | انيهكاعفات نم تعمسا اذا!كلام, لاقوارعا نبا نمر عفان : نع كلام .جيئاسالا

 اميلع هللا نم ىكقل رع نب هللا ديبع لاقو ةربغ نم هعمسا ال نا يلابأ ال رع نيا

 ع تعب دعس نبا لاق عفان ثيدح نم فقئثوا ثيدح يا ةنييع نبا .لاقو عفافب

 تام تيدحلار بثك ةقث ناكو لاق نئسلا مهطعي رصم يلا اعفان زيزعلا ديع ىبا

 نيرتتع ةنس تانم لبنح نب دجاو مثيهلا لاقو ةيامو ةرشع عبس ةنسإ ةنيدملاب

 نب رع مث رع نب هللا ديبع مث بويا مث كلام عفان باحكا تيثا يءاسنلا لاقو

 ' 1 5 تودزا ناسيك نبا للص مكي نوعا نبأ عك هيعمل نر نيك مقا فاق

 ينلا نا عفان يورربسلا باتك ة بذهملا ٍة هلوقر مهتاقيط دع باكا مث

 هركذ هناث بذهملا بحاص دع ركني ام اذه فلطدملا يب د راغا معلص

 ةاوم.اذكه مع يتلا نع رع نبا نع عفان نع لصتم خخ وهو يرت اك السرم

 1 انيبح - + مَلسمو يراخجلا ةلدضتنم

 س سا كنا 7



 ( :هرنيف )

 ناهمصا نم هلصا ٍندملا مالوم ييللا ميعذن يا نب ىنوحرلا دبع نب عفان

 ' عفان يور متاح يا نبا لاق ةيامو نوتسو عسق ةنس اهب وتو ةنيدملا نطوتساو

 نبا يلوم عفانو مساقلا نب ىنورلا دبعو ريبزلا نب هللا تيع ىب رماع نع اذه

 ىنباآو ينعَقلاو ييمصالاو نولاقاثيم نب يسيعو رفعح نب ليعامسأ هفع يور رم

 خشي ثيدححلا ا سيلو نارقلا هتع ذوي ناك لابن نب, هجحابلاق» موونم نأ

 نكتيدحلا حملاص قودص وه متاح وبا لاقو ةقت وه نبعم نب يبت لاقو

 عنان يا نب عفان وه ةقباسملا لوا ٍةرصتخلا ٍؤ موكذم عفاذ أ 9 عفان

 قبال قعمو ةريره ياا: نع يور يبات وهر كيسا نا لوس ةزركملا#طاؤلال# زارجلا

 ى ةقث وه نبعم نب يبحب لاق ببوذ يا نبا هنع يور راسي

 زمره نب عفان هللا تيعويا وه ثذهملا,رصتخملا غن مركت مع نبأ قوما عقات

 موياسيش اطراف اهلعا مالا .ىنع با :مكاملا 0 يتوقلا او311نيفاك ل

 نايلعا لاقوروباسيت سا ىماناوها/ةيلولا ١ نيا نسملاو قراجبلا)لاد:هكاوللا ل

 رف نبأ دازتشان ربغص وهو يس ناسارخ يس نم وه دام يا نب زيزعلا

 اهي ذب, اذاك نوباسيتا فو زهش نارتاد ىلا ىادوسعو نما نيا

 برغلا يس نم |ليقو. .ةضراتا لوا" نم. عضاوم قلل, هللا, ىبعاويا» مكاتلل

 ةريرش اباو رع نبا هديس عمس ليلج يبات وهو ناقلاطلا لابج يس نم لهقو

 ذوعم تن عيمرلاو ةقياعرا حتمي نيا جفارو اةيابط ايار اهيدشنا تل

 دللا كددع نب ملاسو ليد نس مساقلإ مهغم ىيعياتلا نم تيالخ وسو مهضوم

 هللا ددعو نويمح ىنب دللا كدع نس ميفاربأو يع يلوم مسا هللا كدع ص ددزبو



 ( همم )
 نمص مثيب و -

 وخا ٍفقثلا هللا دبع 7 يناصصلا ماللار فاكلا متفب ةدلك نب ثراحلا نب عفان

 يأ عيفن همذا ةيجرت م ءيسن مالكا يوكسةسو 5 ا 2 ةركب يا

 ةركب وبار عفان ميو ةربغملا دع انزلاب دوهشلا ةعبرالا دحا وه اذه عفانو ةركب

 اا د نقاب بازل اا موطأ اهوا وهوا هبنا وبا ةاوزمادونالا جلوكلا اهو

 رع دلجو ةريغلا دحب ملو تبثي ملف انزلا ةقيقحب ةداهشلاب مزجب مل دايرت كك

 مع يتلا رمان معلص يلا ايلا ىنبح فياطلاب اذه عفان ناكو ةّثلثلا مضر

 ةركب ودأ هوخأو عئات هيلا جرخ 39 وميت مف ديبع ىم اذاَد١ ىم يداقق انفانك

 نم و ن

 اوهح ليانب قبح جحلا ةرصتألا ذل روكذم ةاطييملا تراححلا دبع نب عفان

 نب ثراحلا دبع نب عفان وه هعمب زوج ام باي رخا ة بذهملا ينو رياطلا

 مسا ليق ةباصحصلا ءالضق نم ناك يازخلار بع نب اهرسكو ميلا مغيب ةلايج

 اهييكر هكترااعلاوب ةكيم لعييدصر .باطخلا نب ع يدعتشاوا 3كم ماقاو متغلا موي

 ةلس وباو ليفطلا وبا هع يور معلص ينلا نع ةياور هلو فيقثو شيرق تاداس

 لاقو هيك يدقاولا ركناو ماللابو ةمجعملا ءاخلا مضي لوو ل جؤلا هع ا

 ةّكع ماد ءارشب اعفان رما رع نأ بذهملا ٍة هلوقو ياك هذا وهشملاو يعبات وه

 زق هربغو قرزالا هركذ اهبلع:هل الماع ناك نبح كذب 78 يعي ىنجكسلل



 4 ا

 نايبذلا ةغبانلا نم نسا يدعملا ةغبانلا اذهو معلص ينلا نع ةغيانلا يورد

 ئ اليوط هدعب يدعجلا رع مث نايبذلا تامو

 ةيجان ليقو بعك نب بدنِج نب ةيجان وهو ميجلاو نوثلاباهضو قانا ةيجات

 ورع نب مراد نب ريت نبريع نب بدنج نب ةيجان لميقو بدذح نب بعك نبا

 لوس ندي بحاص يإسالا مسا نب نامالسأ نب حزام. نب مهس نب ةلقاو نبا

 ناك ليق ناوضرلا ةعببو يمنا دهشو ةنيدملا لغا م دودعم معلص هللا

 ةيواعم ةفالخ ٍة يفوت شيرق نم ايع' ذا ةيجان هلا لوسر هامسذ ناوكذ همسا

 يازخلا تراحلا نب ةيجان نديلا بحاص هدنسم ٍة لينح نب دجا لعجو

 يروهشملا وه لوالاو قلطصملا

 ل ةضورلا 4 يوكذم كوجولا باتا انباختا نم نبعلا مضي يرجلا صان

 رش :ئرهلارصان فيزغلاباوهتشاز'ةالطلا ةسروذللاةلطسب

 لاقيو دمك وبا وه تايدلا لوا 4 بذهملا ٍة روكذم يباتلا ربيج ىنب عفان

 نب نافذم كيع نب لفوذ نب يدع نب معطم ىب ربيج ىب عفان هللا ديع وبا

 ربيزلاو بلاط ينا نب ىلع عمس لضافلا مامالا يعباتلا تدملا يلفونلا يشيرقلا يصق

 يا نب ناهقتعو ةريره اباو سايع باو بلطملا دبع نب سابعلاو ماوعلا نبا

 قربخو جبدخ نب عقارو هللا دع نبزيرَخَو' دعس نب لهسو" حشا اباوا يضاعلا

 زاغيذا# نب :زرعوارجبزلا' نب ةورع دنع يدر نعباتل)# نما هاو ةناكحشلا

 قورخا فيالحو ةديرب نب هللا فينو وواشبك نجر ملاضو اوريقلا اديعسو ل لاو

 26 ععءآل



 ( همس )

 عوروتلا (تنع

 همساو راهتلا ةوكز باب ٍه# بذهملا ي روكذم هضر ياصصلا يدحجلا ةعباتلا

 نب ورع نب سيق نب نامح ليقو سيق نب هللا دبيع لوقو هللا ددع نب سيق

 0 11 ةيطغص|نيارماعب نب ةعببر ني. بعل ,س ةدعج نبرةعيبما نب سدع

 نيروهشملا ءارعشلا نم وضر كذربغ هيف ليقو هيسن ٍ رهشالا وف اذه يدعجلا

 وه بذهملا ٍة يذلا اذهو ةغبانلا مهنم دحار لكك لاقي ةعاهج ءارعشلا فو

 لبق اليوط اع مالسالاو ةيلهاجلا # شاع نيرهملا نم ناكو ياصصلا يدعجلا

 ةنس نبعبراو نيتيام شاع فراعملا م ةيبنق نبا لاقو ةئنس ىنيناغو ةيام شاع

 ثالث ةنس ربيزلا نبا ينوتو ريبزلا نبا مايا يلا شاعو اولاق ناهيصاي تامو

 ةيلهاجلا ة رعشلا لاق هنال ةغبانلا هل لهق امنا هربغو ربلا دبع نبا لاق نيعيسو

 ينو اولاق ةغباذلا هل ليقف هلاقف دعب هيف غين مث ةذنس نبتالث وكت هكرت مث

 1 نمار ككاو تغبللا] تايفاو | نينسوتلا - قم بيوض ةيلفانملا فك نعم

 اهلوا ةديصق هلو

 اك هسفنق اهلقيا مل قما٠. هل كدر الا هللا دمحلا

 نا ليقو يانلاو .ةنجلاو ءازجلاو ثعبلاب مارقالاو ديحوتلا ليالد نم بررض هيقو

 000 كلا لل ووي روصتس مقر اوناق تدصلاب اقل وتتم نحشلاب اهم

 ينلا ٍدع دقو يدعجلا ةغبانلل شفخالا ناهلس نب يلعو مالس نب دمععو ةيوارلا

 [هيفو ل هتدبصق هدشناو لسان معلص
 د هد دس ءنمصل جس دان ء- - ع تديمح سل ا ىو 0 0



 ( همه )

 قاد#او بوقعبو فسوي ناك يذلا مهنيد نم اياقي دع مظو غقلاجهلا يدبا

 دللا هثعي يذلا ينوم نوعرف ناك يح هب نيكسقم مهل هوعرش معلص ميهرياو

 ياو جبل رطاادلل اةدسا بلع سما هلو ميس اننا يدر تال عب وخل ملو هيلا يلاعت

 اكيد مىلعجو مه ديعتسدو ميبذعي ناكو ليارسا يبل دلكم اونا الو هذم للملا

 ذللا+ نينعا اس نوفرف عم.هل يرنج قيوم كلواو نم ةياجيراا مايه لخاشر الو

 نيدم ةام درو اذف بقرتي افياخ جرح مث يطبقلا لقق ربك الف هباتك ياذي ىلاعت

 يضق اًذف هب يلاعت هللا ربخا ام هثنب جوزتو يرج ام بيعش عم كانه هل يرج

 نئليع با نعاوسصفلا اق كلذ تدق يتسرشت لسا لما قول ا

 لا اةياتك قيادي هللا ريمثا امال ير الراك اروطلا تماس جم لفات كلنا 15

 ىنيملاعلا بر مالك عمس نبح نم عانهسالل ةارما يسوم برقي مل نيرسفملا ضعب

 يف اولاق تايب تاي عس ست يدوم امينا ىعلولاغتادن* قوق اي نرررسشلا لرب

 فلفو ةسمطلاو مدلاو عدافضلاو لّقلاو دارجلاو نانوطلاو اضيبلا كبلاو اصعلا

 ى ةنس نيرشعو ةيام ينوت نيح مع يسوم رع ناكو يلعتلا لاق رحبلا

 هنع ةاررلار هنع نيذخالاو يفاشلا باعتا دحا ميجلاب هوراَْلا يأ نب يسوم

 ا ناكو لاق ديلولا وبا هتينك قاحتا وبا خبشلا لاق ةضورلا ٍة هركذ مرات

 ةكع يغي ناكو لاق بنكلا نم دربغو يلامالا باتكو ثيدحلا يفاشلا نع يرو

 ي هللا هجر يفاشلا بهذم دع

 وعن دس-د نع

 ةغضورلا هع ةرآذ يرق نيفنصملا انباحعا نم رفاط نب ففوملا

 ه6ععاآك



 ( هموع )

 اهناف ةوبنلا سفذ ِ ينوربخ“ ال لهحبو مهضعبب ءارزالا يلا يدويربيخ“ نع

 قو يردخلا ديعس يا نع هوحن وأ هلثم ىحجبحصلا يفد ءايبنالا نب اوربخ" ال

 اداوس تيارق ممالا يلع تضرع لاق معلص يتلا نع سايع نبأ نع نيدجصصلا

 دللا لوسر نا نيحيصصلا يفو هموق د يسوم اذه ليقف قفالا دس ارببك
0 2 

 مع هللا لوسرل لاق هناو ةسداسلا ءامسلا ٍك# يسوم دع هب يرسا ةليل رم معلص

 عجرت اما ةليلو موي لك ةولص نيس هتما يىلعو هبلع يلاعت هللا ضرف نبح

 نأ نيحبصصلا يفو اسي اهلعج يح هل لوقي لاز اف فيفختلا هللا لاستق

 كم ىبب عضوم وهو قرزالا يداود 0 نبح معلص هللا لوسو أ ىنبكجدصلا

 يلاعت هللا يلا ماوج هلو ةينثلا نم اًطياه ىسوم يلا رظنا ناك لاق ةنيدملاو

 ةياوم قو ةييلتلاب هللا يلا يىلوج هل عيد ة هيعبصا اعضاو غيار ىو ةيبلتلاب

 قنوت نبح نارع يع ناكو معلص ميفاريا نب تادا نب بوقعب ىنب يوال نيا

 ديلولا نب نايرلا تام امل خبراتلا لها لاق لاق ةنس ىيثالثو اعيسو ةيام

 لع مشساو ضرالا قيارخا ءالوا يذلا فسوي بحاض لوألا رضم نوعرف وهر

 فوتو خا ىلجج هدعي لكف تام مث مسي نا اباو ىايج هدعي لكم هيدي
 ني ني ع



 ( ههه رز

 ةداور يفو اندفع يزاغملا صصا اهنان ةيقع نب يسوم ملاصلا خبشلا يزاغع مكيلع

 44 غدامو تش يدحا اك ديب ةدقع ئدا تانم ةفيلخ لاق زللد هذاك

 هم عب ون 000

 00 هلوسومو ىللا ين وف بتكلا هحف لا نك معلص ( دلل ناري سس يسود

 د هب اعرب سانلا دعب ىتيفطصا نا يسوم اي لات للا لاو دولار
 -(نع مه سم 5( ده -

 لاقو تابالا < ىنن تا ىم جحاولالا 2 3 ان ركل هلام ىع 5 ىذا ام

 يلاعت لاقو نيملاعلا دع لع 2 ا , مهفاربا ا مذأ فاضل هللا أ | يلاعت

 ء نها قومه 23 ءانسو لس س2 -

 05 كان دفع يلاعت لاقو ىيقتملل ار ا ءاهضو ناقرغلا ن وراشو يسوم :.اًنيثا دقلو
0-6 

5 3: - 

 يلاعت لاقو بالا 1 اك تينا نا ريثكمل ها لاقف 1 ا 3 ذا ١ عبدو تيدح
 هساع ل

 2-0012 2 سلاسل ندد

 امو تابإالا اما رولا بناج نم نس هلقأب راسو لجالا م يدغف ايو

 نبأ اقاندصا 32 يل

 اب هللا كارجق يسوم اوذا ىنيذلاك اوذوكت الو يلاعت لاقر ةروسلا لوا, نم اهليق

 هيلع ءانثلاو هل يلاعت هللا ميركتو هلضف ِة تايالاو اًهيجو هللا تنع ناكو اولاق

 ةروهشم ةريثكف هلضف ٍة ةحبصصلا ثيداحالا اماو ةمولعم همراكم عاوئاو

 نم زثكاب يذرا حق يسوم هللا جري لاق معلص هلا لوسر نا نيدجصصلا ٍيفف

 نوري“ دك لات ,معلص هلا لوم انا ةريزه نا ع نيححمسلا ا

 بناجحب شطاب يسوم اذان فيغن نم لوا نوكان نوقعصي سانلا نان يسوم دع

 اذه يلاعت هللا ينئتسا نم ناك ما قانان فعص ىهف ناكا يردا الف 3

 نأ ليق مالكا اذه نا لهحبف نيقولخلا لضفا مع انيبن نال لواقم ثيدحلا

 اننا لقحيور محا دلو ديس انا لاق مع اًذَذ لضفا هنا معي

 هدووو*»

 يهنلا ن .. لهحعو ةئدفلاو ةموصخلا يلا يدود ريبيكا ند يهن توا .. لهحو



 ) 0م. (

 بمهصو لالي ينو هبق لؤن لاق هذا نكات نيل 2 اولقنؤ" رولا "لقا ؟قمااوفو

 لبد رنا 3 5

 تاصاقلا س١ م 2 فا انف - نمره م ءعاه 6( 3ن3ي مإ00- 360 فين ق3( لا د

 يههجو نودبري يشعلاو ةادغلاب مهير نوعدي نبذلا درطت الو

 وبدأ حص ىنب 00 لاغيو قراس نب ملاظ : ةرغص يأ مسأو ار نأ 2 كليجا

 لا ادع يورو ةرلاو 3 مسواورع“ نباو رع لبا اعيان كباذا وهو "يدرالا كايكس

 ا ا الردما تيار ام يييسلا قاصعا وبا لاق, برحلا نبك اهو نعيش لب معو

 فوري ملو هضر باطلا نب رع بلهملا كردا دعس نبا لاقو بلهملا نم

 نب كاملا دبع ةفالخ م ىبناغ. تالث ةذس ذورلا ورمب تامو ناسارخ ف ميش

 نا ةقيخ ينا نباركذو ةنلوولا نب ديرب هذيا ناسارخ ذع فلختساو ناورم

 يجو سافلا جتا بّلهملا ناك فراعملا ٍة ةبيتق ىبا لاقو ةّكم تف ماع هدلوم

 ةرصب يمست يهف ةوق هب تناك نم الا اهنع اهلها ءالخا دعب ةارشلا نم ةرصبلا

 كام مت ننس نلت 'ناشارع ياو قبو بذكلاب الا يالي نكي التو 1 كوسا

 ةيقفا ىب لوما دمك "وبا وطار صتنملا ب 'مركت ةيراغملا ماما ةبقع نب يوم

 رع نبا كردا يبات وهو ماوعلا نبريبزلا لا يلوم يندملا يدسالا شابع ينا نبا

 نب ةؤلعو ةيباصصلا دلاخ تنب دلاخ 71 عمسو دعس ىب لهسو كلام نب سار

 رع نبا يبا ةزجر املاسو رانيد ني هللا ديعو اعفانو اًبيركورببزلا اباو صاقو

 مهفاربأو ةدعشو ناذايغسلاو كلامو جبرج ىنباو يراصنالا يبحب هذع يور ندرخاو

 تيالخو كرايهلا ىبأو يذرو امدلاو دايؤلا يان ردأو دو اعم ىندبريظطرو ناميط ىِبا



 ( هما )
 نس د 1

 ديمل ىب دادز عم تومرضح ربجتلا صح حتذ يذلا وهو هضم ركب وبأ هي ةرما

 ي ةربتك ىاثا ىنولاي عيوترلاا لاق ْ هلو يراصالا

 نو د( ود ت2

 ف 0 نب ربع نب ذغنق نب رجاهملا وه هضر داكش فتق نس رجاهملا

 يوبتلا يشيرقلا ل ىنب بيع نب رم نب مهد ىنب دعس ىنب بوعك نس ن

 ارجاهم نار فلخ ثفنق مساو درع رجاهملا مسأ نا ليقر رجاهم نب ديزي ىبا

 هويذعن نوكرشملا هذخا ةرجحهلا دارا ام هال رجاهملا هل ليق اهنا نابقل اذفنقو

 اذه معلص هللا لوسر لاقف انين معلص هللا لوسر ٍلط مدقو مهتم بره مث

 ينالا ةعبرأ هل ضرفو ناقعل ةطرتشلا

 ين روكذم فاكلاو ءايلا تغب تاركبلا يلوم يرصيلا دلخت وبا كاك ف ب رجاهملا

 ىنوحرلا ديع نع يور ىنبعباتلا ٍيكبات ئم وهو فخلا حسم بابي لوأ ةرصتخما

 لال يلوم نع لاقف ٍنايتخسلا بويا دنع يوم ملسم ياو ةيلاعلا ياو ةركي يا نبا

 دلاخ ينأ نع لاقف ةلبج يلا نب فوعو دبجملا دبع نب باشولا ديعو ةركب ينا
 مداح يأ نبا لاق ببهوو كيز نب ا ءاذملا دلاخو دلخ وبا وه ىبعم نبا لاق

 يهثيدح بتكي خش ىقتملاب سيلو كذب سيل ثيدحلا ىب لاقف دنع ىا تلاس

 دهضر باطخلا نب رع يلوم وه هضم يناصصلا ميجلا فو ميملا رسكب عجحهم

 دلو ىبفصاا هر وهو برع مهس كان محب مود ىنباسملا 3 لبق لوأ وشو



 ( همه )

 انث لاق ىلعالا دبع انثدح ديلولا نب شايع لاق يراخجلا لاق ياك وه لاغف

 لأ: ازد الو ةراجتلا عدي ال ناكو دل تعزانو هناسل ترسكق هسام كب مآ هةداصا

 ال0 لك 2 تناو ةيالبح الا لقفب تغب اذا: لاقف معلص ينلل كلذ ركذف نيغب

 ينلا نا لوقيو هدربف هذوموليف هلها يلا ريصيف قوسلا ٍة عاتبي سانلا رثك

 زاوج كَ انباكصا هدقعا يذلا وه ثيدحلا اذهو اًثلث مايخلاب ينلعج مع

 ل ليك ليي مح نال ٌلصرم دنا الا ديج هدانساو مايأ ةثالث مايخلا طرش

 01 اة كردي

 و5 - ون

 ذع_ م باي رخا وع بذيهملا د رول طم هضم ناجم ا 5 4 رجاهملا

 د د اقلاع لغو ا ةيبما ني رجالا :بذهملا: نعتز ذلك موصخلا ٍة يضاقلا

 ةيمأ يا تنب كنه اهمساو نينموملا مأ ةلس ما وخا وهو ةيما ينا نب رجاهملا

 ةغيدح موهشملا حبدصلاو ماشه لاقبو ليهس لاقيو ةفغيذح ةيما يا مسأو

 هللا ثددع ني ةريغملا نب غدمأ ينا نب رجاهلا وظو اهيوبال اس ما وخا رجاهملاو

 هلاجتسا» مث نهلاب يربجلا لالك دبع نب ثراحلا يلا. هلسراو رجاهملا ةامسو مع

 وبا هتعبق اهيلا رسي ملو معلص هللا 3 ينوتف قدصلاو ةدنك تافدص دع



 ( :هالو )

 كيدي تاليمروقن ةقتنمعملا. نيدواضيم ع كتدش انالل

 انيرم يوصخم ئم ثيدحلا ٍدع نما ةذوآلاب تغلخ ام يروثلا لاقو ةربغ ديزي

 ناكو اهلهل ماقو اهراهن ماص ةنس نيعيرا رقعملا نب ىوضتم ماقا لاق ةدياز نع

 هةيام اذا موصغم ناكو لاق هينغش قربو ىنفداو لا حرصا اذان لهللا يكب

 ىسفني عنصت يذلا اذه ام ل هل تلاف كقلو ةديصع قي دق لجر تلق

 ملعا انا تما اي لاف اسغن تلتق ينب اي لعل تكست داكي ال هتماع لهللا يكبت

 روضتضا بايث: م ياحب ءاصا لوا مناك |ىططساولا هجيرساولبا !نناغو لقت كا

 رمعملا نب ىوصنم هللا ديع نب دجا لاقو دوجسلا ةرثك نم هيتيكر يلب ام

 فتلتخ ال حدقلا لّثم ناكو ةذوكلا لها تيثا ناك ةقت تيدحملا ؤذ تمت ل

 ءاكبلا, ةرثك نم, شع دق. ناكو.ءاضقلا دع زكا احلاط الحر اكيعتم دحا 5

 اهمبال ةاتف تلاتو عنتمان ءاضقلا دع دركا ةدياز لاقو اهماقو ةنس ىبتس ماصو

 روصنم كاذ ةينبام لاق تلعفاامعوضنم لادا ذة تناكاولا ةقاواظلالا تل

 يي ةدامو نيتالتو نبتنت ةنس يىنوذ تاق ليللاب د و

 لييعامسلا نو صنم قسما نبا وهب: شع روكاذلم الاسكا ناش لاا

 مامالا ريرضلا يهوقلا ورع نبأ

 بذهملا ٍة ىوكذم احلا تغب خقنم نب نايح دلاو ضو ياصصلا ورع نب دقن

 ء ذقنم ىب نا نب يدب نب دم 5-5 وه طرشلا مايخ م طيسولاو

 نب ًءاستخ نب ةيطع نب ورع نب ةمجعملا لاذلابو فاقلا رسكي ذقنم وشو يلعالا

 يادصصلا ٍنزاملا يراجنلا يراصنالا ماكنلا نب نزام نب منغ نب ورع نب لوذبم
2000 



 ) 61//ب /

 يراحطا هللا دع نب ملاسو ديز ىنب ءالعلا نب هللا ديعو قادتا نب دمدو

 يدهبزلا ديلولا ند دوكو يلودملا دشام ند كوكو ىسوم ىند بودأو ديزي

 كدجز ند ةماسأو يراصنالا كيعمم ند ىدبعو ثفوع ند هللا كدعو ناس ند دردو

 2 ما هلوردا يردا الو ناوقس يأ ند ةسدخع لودكم وسب مل رهسمم ودأ لاق

 د1 ل ادو معلا تلطارق ضرالاا تفط:لؤقي .الوصكم: تعماس :قاحنا نبا""لاكو

 مث يرا اهف هولع تيوتا الا اذع اهب عدا ملف رصءع تقبع لودكم ىنع ببشو

 مع اوقفغتار املاع اهيقف ناك سنوي ىبا لاقر لوصكم نم هقفا ماشلاب معا ام

 ءنونسص ون وق ون

 ةدحوتفملا ءايلا تيدشتو ءارلأ مضي ةعميم نب هللا ديع نب يتعملا ىنب ىوصخم

 ايأو بهو نب كبدز حمس ىبعباتلا يعبات رايك نم وغو وكلا ىاسلا باتع وبأ

 يرهزلاو يعشلاو يحخألا يصضلا اباو ٍيحتالا مزاح اياو شارخ نب يكبرو لداو

 هي ن - و



 ( هاى“ )

 ع( - د

 دعس نب دشارو ديمع ني حجرشو نادعم نب دلاخ هذع يروم اًميدح نوعبراو

0 1 5 5 
 يعشلاو فوع نا نب نجرلا دبعو ةرسيم نب نجرلا دبعو ربغف نب ريججو

30 

 وهو ىيذاقتو عجس ةذس ماشلاب يوت مهربغو ن رنوهلا رماع وياو رماع نب مياسو

 0 ىو بن ون

 مأ ةيرام معلص هلا لوسرل يدها يذلا رفاكلا ةيردنكسالا بحاص سقوقملا

 ةباصصلا باتك ٍة ميعن وباو ةدنم نبا هركذ ةلغبلاو نيربس اهتخاو ميهاربا

 ةفالخ ٍغ-رصم نولسملا تق هنمو ابنارصف لاز امو مسي مل دفان ككذا يف اظلغو

 نةمومضم اهوا ىهمج يعي حرجا سموعلا مللانوكات حلل 0101

 نيعاوباا وه: حلا نم لثحتلاا ةح بذهلا ة روكذم يئاثتاا ديقنلا لوك

 كدزي نب ناورس نب ديس ىب لذاش نب مسم يا نبا لاقبر ربز نب لوصكم هلا

 يس نم يلباكلا لذه لاقيو يلياك لاقيو يقشمدلا يلباكلا يرشك ب ثونغي |نيآ

 ىنب ديعسل يلوم ناك لهقو ليَذه نم ةارمال لوم ناك هنال ليق يلذهلاو لباك

 فرط دنع هرادو قشمد نكسب ناكو هنقتعان شيرق نم ةارمال هبهوف يصاعلا

 ا اياو عقسالا نب ةلثاوو يرادلا حنه اداو كلام نب سنا عمس دحالا قوس

 عمسو ةياحصلا نم معيربغو نما " ليهس نب لدنج اباو منغ نب نورلا دبعو

 ةلس وباو قورسمو ةربغملا بتاك داروو بيسملا نبا مهنم نيعياتلا نم تاعاهج

 دبعو رببزلا نب ةورعو ناهئالوخلا سبردا وباو مسم وبار بيركو ريغن نب ربججو

 ل ةرم نب زربثكو ياللا: ىب :كلاخوا:نايفس فا نس ةسينكاويرب ف 01

0001 



 ( هاب )

 يليل يأ نب نجرلا دبعو ثراحلا نب مانو يدع ىب هللا دييع مهتم نيعباتلا

 كلل ءاظللب ةمنظا وياوزبغت نيريسجو بيب جان ني قوومو رصاخ نب كلو

  لاجرلا هيرب دعس جو ةنياحملاا قم .لابماز ةؤشعا دع فركملاب: قوق مهزيغت

 21 نرتالثو ثالثا ةئلم نافع نبا ناقع ةقالخخب ل ةنثدللاب اوت «ليقو ةنيدملا

 هيقانمو رصم مف دهشو رببزلا يلا يصوار نامتع هيلع يلصو ةنس نيعيس نبا

 دوسالا نب دادقملا نم تدهش لاق دوعسم ىنبا نغ يراخلا جدع ىنو ةريثك

 وعدي وهو معلص ينلا انا هب لدع امن يلا بحا هيحاص انا نوكا نال ادهشم

 018 لايارسا وني خلاق. لوقتا ال. انأ هلا :لوسر ايا لاقف كيب موو نيكوشملا لعن

 دناكف ىعم نحنو ضما ىنكلو نودعات انهه انأ التاقف كبرو تنأ بهذا مع

 معلص هللا لوسر لاق لاق ةديرب نع يذمزتلا ٍةو معلص هللا لوسرم نع يرس

 | 00111 دوسزراب لبقا موب مدا قوبشاور ةلررا اهنحبت قرشا لكما زطاطالا اننا

 اا راسلوا ة اختار ارك وبارد اشدم تلاخو زوما مهقَم لع اواقت «انل

 3 نسح تبدد

 نينذالا عسم يه روكذم مهم كخا هضر ياصصلا برك يدعم نب مادقملا

 دع نيوذتلا عم اهرسك رنوجكف ايلا اما ءارلا رسكو فاكلا تفي بركو طقق

 وبا وشو ةببرعلا ب ناروهشم ناهجو اهو ءانبلا ع اهحخف ىنوجبو ةفاضالا

 برك يدعم نب مادقملا رهشا لوالاو رشب وباو يدب وباو حلاص وبا ليقو ةميرك

 دفو ل معلص هللا لوسم طع دفر يدنكا برك يدعم نب هدزب نب ورع

 عدس معلص هللأ لوسر نع هل يدر صج نكس ماشلا لها و هدادع ةينك



 ( هاله )

 5 -نئءنسص دن و -ن

 نسب درع نب دور«رطم نب ماع نب ةعمبر نس ليام نب ةدلعت نب درع نب دادقملا

 نب كلام نب ةيلعت نب يول نب ءاهلا رسكو ةلممملا لادلا تفي ريهد نب دعس

 شان لاقيو شيان نب نوه ييا نب لاقدو نوه ىبا ةمجعملا ىبشلا تغب ديرشلا

 ةغءادغق نس ناحلا نب 5, نب ارهب نب دوه نب ىبقلا نس مدرذ نس ساق لاقدو

 نب دادقملاب رهتشاو ةقيقح ورع نب دادقملا وهر ياصصلا يدنكلا ٍنارهبلا

 ند فام ثدع ند بشفو ند ثتوغعب ددع ند دوسالا رح قع 0 ذالك دودسالا

 مربأأ بسنو ءانفتف يرهزلا بلاغ ند يول ند بعأآ ند رم ند بالك ند ةرهز

 مهنلاخ ةدنك يلا مهنم برهف ءارهي يف امد باصا هذال يدنكلا دادقملا هل لاقدو

 وهف ثوغي يع. ني دوسالا فلاخ ةّكم يلا مهنم برهخ: مهبف امد 'باضا مث

 ىب دادقملا مهنم ةعبس ذك همالسا رهظ نم لرا دوعسم ىبا لاق مالسالا يلا

 عم جهشو ةنيدملا يلا جاه مث. ةكم. ىلا داع مث ةشينلا ىلا جاهز ادوشالا
 5 - ه0 ل

 معلص هللا لوسر نع هل يور اضيأ اسران ريبزلا ناك لمقو دادقملا ريغ معلص هللا

 نم. هنع يورو ,ةثالث .ةسملو هحاور تيدح لع ااقفتاااتهذكب جوميز 0

 كيكسو ديزي ند بداسلاو 5 نجدأو دو كممم ىندأو بلاط ينا ند يلع ةغياحصلا



 ( ها/وع )
2 

 هل“ دنع طورا م هزبعوأ محارم ني كاكالاو 8نايم/ ب ادللا دنيعوب تشوح نبا

 ال اويل الابر للا دهرا ع مارلا نفس وباو تمس نب بانتعو هلا اونا

 ىبعم نب يبحو دمك نب ناررم لاق هيلع ءنثلاو هقيتوت دع اوقفتاو مهربغ

 حلاص ينطقرادلا لاقو عغترم عفترم كاذ مكحلا نب نجرلا دبع لاق ةقث وه

 بعصمو ةديربو ىنسحلاو لتاقم ةوحا ةعبرا مه ماسي نب دجا لاقو .تيدحلا

 مالسالا يلا اقلخ اعدو 1 يلا برش ناكو الضان اكسان لداقما ناكوا ناهد ومب

 !الكم هيلع بلستف لياكي. ينوتو. متم اويره نيح ملسم يا ماباي ككذو اوجان

 500 هيكل رادناو اعف مكترم ىلع سياومتا تقم

 كنا بهاظ ناهلس نببلتاقم وهر متاحا يا نبا: لاق زسفملا ناهلس, نب لتاقم

 قالا ىيع هذع يور ةديرب نباو يرهزلاو دهاجتو كاصضلا نع يور ريكافملاو

 ا 11 سا وبار اتت ونت قطان اب وي نسيفو دعما نيب لاك ةراع لبا يضوحم

 ناهلس نب لتاقما ناو كاصضلا تام دقل هللاو لاق رحال حلاخ وبا انثدح لاق

 اا طخ الزل تف) لدا عمور سقت لع عيت دسنو باتكلا رشم طرق فلا

 ا 14 نب, قتاقم: ناكا اضل عيكو لاقو ريسقتلا »يعي مفخدار لات اهب عفصألا ام

 ' 0 دج اير اةقلع و دم هوس ع سلاح ناهلاس ىو لقاقمإ نأ كريو اباذك

 الو ككاشإت هلا مق لجنرلا يناراوالا لاقف ادفع مكنامناب الا ىيرخلا, قود كيت

 ' ١ لدتلاب جن مقر ةتلبل الا لهبق تابالغ باوجلا دنع[ ملكو هلو راخب ميتدسج نم

 نجرلا دمع لاقو 550 ناهلس لييل داعم نع يورآ ن نأ ييجعي ال لدنح نب جا



 ( هابس )

 نع هل يور قدنخلا ماع مسا ياصصلا ينوكلا ٍفَقَتلا ناندع نب دعم ني رازف

 يراخلا درغناو ةعست دع اهنم اقفتا اعيد نوثالثو تف ةيام معلص هللا لوسر

 ةرقو 5-2 نب روسهلاو يلشابلا هيلع وبا هنع يور ناثيدح ملسملو تيدحب

 راقعو ةزهو ةورع ةثالثلا هونب مهنم تاعاهج ىبعباتلا نمو نويباصصلا ٍقزملا

 وباو لياو وبار قررسمو مزاح يا نب سيقو ام فلالا عبو ناقلا ديدشتب

 قورنأو ءالوطو: ةربغملا ' بقاكا ذاّروو يحّشلاو نيؤلا ني ةوؤغ يالوكل د ذا

 ةياغالث ىصحا ةربغملا نا لهق ريثالا نبا لاق محلاو ءاهدلاب ًافوصوم ةربغملا ناكر

 هلو معلص دنلا لوسر عم ةيبيدحلا ةربغلا دهشو فلا لبقو مالسالا كي ةارما

 ةدم ةرصبلا باّطخلا نب رع هالوو فورعم دوعسم ىب ةورع عم مالك اهحأص

 مث ناهع اهيلع هرقان رع لتق يح اهيلع لزي ملف ةقوكلا هألوف اهنع هلقن مث

 ةيسداقلا دهشو كومربلا موب هنيع تبهذو ماشلا تفو ةماهلا دهشو ةلزع

 اهريغو ناذ# تف دهشو نرقم نب ناهنلا ةرسويم دع ناكو دنواهن تف دهشو

 ملف ةفوكلا دع ةيواعم هلهتسا مث ىنباكحلا دهشو ناقع لثق دعب ةنتغلا لزقعاو

 لوأ وشو اولات نيسعنو يدحا ةنس ليقو نيسج ةنس اهي نوت يد اهيلع لزب

 هج ةرصملا ناويد عضو نم

 ءاخلاب رئارحلا يخخيلا نابح نب لتاقم ماطسي وبا وه رسفملا نا لتاقم

 قب ملاس نع ئرزن ىعباتلا ةجباه قمروفو لاذ بارك لوك وهو كو ا

 ينا نبا ةدرب يتاو حاير ينا نب ءاطعو سايع نبا يلوم ةمركعو رع نب هللا دبع
 اه

00 

 رهشو جانلا فيدصلا ناو يرصيلا نسحلاو دهاجتو زيرعلا دبع نب ىعو يسوم



 ( هاب )

 ٍنوملا ىلا يذ وخا وه اذه لفغم يريطلا رفعج وبا لاق لاق ةباصضلا

 ي ناغ ةنس ليلقب ةكم تف لبق اهلخدي نا لبق ةّكم فيرطب لفغم نوت

 راهخ غ رصتخملا ٍة موكذم ةربرب جورت ةمجحملا نيغلا رسكو ميملا مضب يخيم

 يلوم وه مهعذ وباو ةدنم نبا لاق ةريدرب جورت بذهملا م هركذو همساب ةمالا

 يبل ا ناك لبقر عيطم يب يلوم وه ربلا دبع نبا لاقر شح نب دجا ينا

 يب يلوم وأ موزخم يب يلوم وش لوقد نم ٍلوق دع ءالولاب عقيم وهق موز

 روهشملا حصصلا مث ةعزخ دسا نِف دجا وبا اماو شيرق يدع نم مهنال عيطم

 | | نما اصلا هلاككذ تبق ةريوبب مغ لاح !ةيغا لاك اًقيغام» نأ

 يراخلا حجدفع يىفو اكيع ناك هنا روهشملاو ملسمل ةياوم م كلذ ءاجو اه خلاك

 رظنا ناك ثيغم دل لاقي اًديع ناك ةريرب جورت نا سابع نبا نع ةمركع نع

 الا معلص هللا لوسر لاقف هةيح دع ليست هعومدو يكبي اهغلخ فوط هيلا

 ول معلص ينلا لاقف اًثيغم ةريرب ضغب نمو ةريرب ثبغم بح نم نوبجتت

 دكت قب هجاخل ال, تلاد عخشا/اع1 لاق قوتماعاا قوش ماا كالاعا دينعتلا»

 نورناو توكسلا نبا لاق بتكلا هذهِ رركق هضم ياصصلا ةَبْعُش نب ةزبقملا

 لاقيو هللا ديع وبا وشو رهشا مضلاو اهرسكر ميلا مضب ةريغملا لاقي ةغللا لها نم
 هن م د

 بشاكم نب د واكميم نب رماع ينأ نب ةيعش نب ةريغملا كدي وبا لاكدو ىدسويع وبأ

 يمهق نب فوع نب للعس نب در نب بعك نس كلام نس ةخحوتقملا ةلوملا ىبعلاب

 ةفصخ نب ةمركع نب موصنم نب نزاوش نب ركب نب فيقث وهر هيذم نبا

 - د ند

 نس ردقم نس ةلمهملا ىبعلاب ناليبع سبق ني ةلمملا داصلاو ةودكملا ءاملا حافب



 ( هال )
 2 مل(

 فلح يذلا هنا ليق اليوط ارع شاعو نيتنيغسلا باككا عم رييخ ماع ةنبدملا

 ةيغ فلاملا لبقو هل ةوظع ةيقنم هذهو عادولا ةجح ٍة معلص هلا لوسر رعش

 لوسم نع رههذل يور تاميبملا ٍة عباسلا عونلا ٍة يلاعت هللا ءاش نا هنايب نايسو

 ثيدحلا وظو ادحاو اهنم هدد + ملسم يور تيداحا ةعيس معلص هللا
2 

 نو

 (وب رسبو ببيسملا نب 'ديغس هلع اكدر :يطاالابركتسرال كذلهتلا ةليركذلا

 يرذعلا نعم ,شجنلا باج ةيؤهملا ضنا هل عقووا ا ةدوملا مكي, دوك

 يودعلا هباوصر فيصصتو ًءاطخ وهو ءارلابو ةمجعملا لاذلا ناكساو ىرعلا مضب

 ىابعك نب يدع هدج يلا ةبسن واولابو ةلمبملا لادلاو نبعلا تغب

 وهو ةولطلا ذسفياام!بابزخا اهنا باؤملا .ةنروكذم قم ياكصلا يللا

 ةمطان يا نب بيقيعم وهو ارغصم ةحوتغم ةلمرم نبع مث ةمومضم ميع

 ةنيدملا يلا رجاه مث ةيناثلا ةرجحهلا ةشبحلا يلا رجاهو ةّكمب ابدق مسا يسودلا

 لعب اهيضرن زوو ركبتاوبا  ةلهتساوا:معلص اهلا .لوسو ' معاة الكل ناار ارا

 دحاو ثيدح لع. اقفثا تيداحا ةعيس مع هللا لوسر نع هل يور لاملا تيب

 يذلا وهو رخا: قسملو اصخلا سم نع' ىهنلا اوهو ثذؤملا اد روكذقلا وهو

 ناقع ةفالخ م ةنيدملا انين 2 معلص هللا لوسر متاخ هدد نم طقس

 بيقبعم يفوت نامالاك متاخلا ناكو نبإسملا نيب ةكلا تفلتخا طقس نوح نمو
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 ان هن ب م © 2-5

 ٍة ربلا دبع نبا هركذ ياصضلا ٍقزملا لفغم نب هللا ديع لاو. وه.بذهملا
 92 «ععء(ّن



 ( هزم )

 ىباو خود ىم مضو ربثك يا سس ىدحو نايتكسلا بودأو يعيبسلاو ماغبد

2-0 5 

 ن و ١

 يلعالا ديعو عيرز نب ددزبو كلاخ نب بهوو ةبواعم نب ناورمو ةيلع ىبأو

 هيو

 قارنولا ديعو سنود نب ىسدمعو ردنغو دايز نب دحاولا ديعو ىلعالا دبع نبأ

 ةرشع عبرا نبا اذار ةداتق يلا تسلج رجم لاق عربغو ذلعالا نم قيالخو ماه ىبا

 مضي ال لبنح نب دجحا لاقو يردص يف شقني هذاك الا نا دن تحس اذ هس

 نبعم ىبا لاقو نجلا يلا لحر نم لوا وهو هذم علل بلطا ريكمو الا دحا يلا ريم

 رهمو كلام يرهزلا هم سانلا تيثا لاقو ةنييع نبا نم يرهزلا م تيثا ريم

 هللا دبع ني دجا لاقو عفن ام ملعلا نم برش ارم نا جبرج نبا لاقو سنودو

 وه عمسو كافه هنم عمسو نايغس هيلا لحر اهب جوؤتو ىهلا ءاعنص ريم نكس

 «ديتن لكر لاقف مهدنع نم. هجورخ اوهرك ءاعنص ريم لشد املو نايغس: نم

 ثالث ةنس يفوت مطسمر يراخإلا هل يور دتلالجو هقيثوت لك اوقفثاو ةوجوزف

 ا هنسر يتلا واغا نبا طهور ةناخوب ناسك عبرا ليقو

 | ت11 تاير قر راقزلا باب دع ببذهملا خب وكم قاضصلا ىو ةعلا عم

 ١ ملا دانللا عض .ناترحا نبا ئرعلا| ذيع نب .ةلضن. نيادللا دبع نب رجم وهو

 ىبا ايلا رسكر ىنبعلا تغب ديبع نب فوع نبا ةثلثملا ءاثلاو ةلمملا ءارلا ناكساو

 بلاغ نب 35 نب بعك ىنب يدع نبا مه لابو ءاولا رسكو ىبعلا تفي جبوع

 رجم يا نب رم هل لاقيو بعك ٍغ معلص للا لوسر عم قتلي يودعلا يشيرقلا

 مدقو ةشبحلا يلا ةيناثلا ةرجحهلا رجاهو ًابدق هضر مسا ةذيدملا لشا ين دودعم



 ( هببو )

 نع هل يدر ديزي مايا يفوت ليقو ةيواعم ةفالخ رخا ٍه يفوت اهبو ةرصبلا لؤنو

 ثيدحب يراخإلا درغناو ثيدح ع اقفثا اثيدح نوثالثو ةعبرا معلص هللا لوسر

 يرصنلا ىنسحلاو يدهتلا نامتع وبأو نوهم نب ورع هنع يور نتيدحب ملسمو

 لقعم ربغ يلع ايا ىينكي نم ةبادحضصلا ة سيل يلجعلا هللا دبع نب جا لاق

 ركذو يلع وبا هنينل ىلع نب قلط نا فيس دقف دودرم هلاق يذلا اذهو اذه

 ناكو ةصيبق وبا ليقو ىلع وبا هتينك مصاع نب سيق نا ةربقو دجحا وبا مكاخلا

 بسني اضيا هيلار ةرصيلا ٍة يذلا لقعم وهذ بسني هيلاز ةرصبلاب ماد لقعمل

 لاق اذه راسي نب لقعم نع مسم حبدع ٍغ انيورو ةرصيلاب يذلا يلقعملا رهنلا

 اهناصغا نم اًمصع عفار انار سانلا عيايب معلص ينلاو ةرجصشلا موي يقيار دقل

 يرغن ال نأ دع هانعياب نككو توملا دع هعبابن ملو ةيام ةرشع عبرا نحنو هسا, نع

 هيمو ضد كلاما جضاوم قع رووادتماا وهلا تلك مانا ندثاع نيب نعم

 قارزرلا دبع خبشو يرهزلا بحاص وهو ةيرشالا مث ىنبنعلا لجا مث كوشملا حاكن

 يلوم يرصملا ورع نا نب دشار نبا نبعلا ناكساو ميملا غب ريكم ةورع وبا وشو

 بلهملا وخا سيق نب نجرلا دبع يلوم مالسلا ديعو ملاص نب مالسلا حبع

 افيد نب رع عمسو هترتافج رضحو نسحلا كردا نهلا 6 هذال 8 اروبا

 اميعاك يرجهلا هللا ديبعو ملسا نب كدر 0 نب دمحتو هدنم 59 ماكو

 نب ليعامساو رقعملا نب موصخمو ةورع نب ماششو دوجنلا يأ نب مصاعر لوحالا
 ع نو 2-2
 نب ور هذع يوم ةءالا ىم تيالخو حلاص يا ىنب لوهسو ءاذجلا دلاخو ةيمأ

 «ععان



 ( هلم )

 ادهش ليقو معلص ينلا اويككر اورجاه نرقم ونب ,مسب مل عباسو نجلا ديعو

 نم دحا + فرعي ال ربغ نبا لاق يدقاولا لاق ربلا دبع نبا لاق قدنخلا

 رباا دبع نباركذ دقف اذه ركنا دقو مهربغ نورجاهم نوهباكك ةعبس سانلا

 مهلك اولسا ةيناغ اوناك نييؤسالا دنه ىب ةثراح ينيب نأ اضيا باعيتسالا

 دنه دهشو لاقف ةتراح نب ىذه ةيجرت ة كلذ ركذ ناوضرلا ةعيب اودهشو

 ةلاضفو بيوذو شارخو اهسأو دنه مهو ةعبس هل ةوخا عم ناوضرلا ةعمب ةثراح نبا

 مهنم مزلو لاق مهربغ مهددع ٍة ةوخا اهدهشي ملو لاق نارهو كلامو ةذسو

 | 0 زل لوظلادلا ىيمدات ةريزه وبا امتظ. حا ةنهو امنا نانثا, معلض, يذلا

 للا اضيا ةئراشلا نب ىتها ةهبرت ل مهائركذ اذقو  ةغصلا لهاا: نم .اناكو هايأ

 ي ملعيلف باتكلا اذه

 ل بذهملا خل روكذم هضر ياصصلا ةلممم نبس مث كيب راسي ىب لقعم

 دافساو ةجام ىبار دوواد وبا ةأور لس عكاتوم دع انوا ةهةيبدح زيانجلا لوأ

 اج لعل ىلا راسو نبا لغو رقع وراوزراشي وبال اقيواادللا جبعاوبا واهو تالعص

 ورع نب ناهقتع نب مطال نب ةمذه ىب روث نب ديبع نب بعك نب يال نب قارح

 ' ايل دزلألا قاتخعا نب دعم نار اق قب ضم :نم سابلا مب ةاط نبا ذا با

 رسكبربعم ليقو ةددشملا ةدحوملا رسكو ةلمملا نبعلا افو ميملا مضي ربعمو

 ناسح ليقو ةلممملا هاحلا ممضي قارحو تحن“ ةانثملا تفو نبعلا ناكسار ميملا

 ةقيؤم مهم يلا اويسذ ةفيزرم اونب ررع يبا سواو نامتع دالوال لاقبو قارح لدب ظ

 ناوضرلا عبد كهش غداححصلا يروهشم نم اذفف لقعم ا ةردو نس بلك ثند



 ( مهببا/ )

 قارئرلا ديعو يدهم ىباو كرايملا نبا هذع يوم فيالخو رهعملا نب موصنمو

 اوعوجاو ةجالا نم فيالخو ييدملا نبار ليند> نب دجاو ةقرع نب نسحلاو ىنافعو

 عبس اةنس :قوتتو ةيامو .تلس .ةنس: كلو ةدابعلابا ةغضو)وةتلالحما ةكيتوت الغ

 : ةرصبلاب ةيامو ىبناغتو
 د68 3 بخ

 ٍِ قادصلا ٍة طيسولاو بذهملا خخ روكذم هضو افلا ٍنانس 5 لقعم

 دمحم وبا وشو ةلمملا نبعلا ناكساو ميملا تفي وه فقشاو تنب 3 تثيدح

 ميهلا مهي رهظم نب لقعم نافس و باو يسيغوباو ديزيوياو نورلا ةيغويا لاعبو

 نبا ىبشلا مصب عيبس نب ناهتف نب يكرع نب اهلا رسكو ةمنيعفلا ءاظلا تفر

 لاق ةئيدملا يلا قيد مث ةفوكلا نكس مث ظكم خاف 2و ىهش يمتالا عع نيلوكتب

 ةنيخيلاب قرشا تناك اربص ةرشلا موي لتق هذا ينكلا هبانك ٍة دجا ويا مكاحلا

 تنب عورب ثيدح مع هللا لوسر نع دل: يور ابقث الضان ناكو نبتسو ثالث ةنس

 مريغو ةجام نباو يتاسنلاو يذمزتلاو دوواد وبا هاو, حكم ثيدح وهو فشاو

 نبا ركب وبا مفلاخو خدع, نسح ثيدح وه يذمرّتلا لاذ حيت دانسأ ةحاقساو

 ديعس وبا لاق هيق ع تيدح اذه 1 ةوجرت يف هذرات يف لاقف ةةيحخ يبا

 اذهو طق فشار تنب عورب تناك الو طق ناذس ىب لقعم هللا فلخ ام يمرادلا

 هافمدق ام باوصلاو عربغو ظاقحلا دع امل ةلامجو هنم طلغ يمرادلا هلاق يذلا

 هناسبصما دقوتيف هلاحب فرعي ان نم ةلري هلك الطب رع ينال طه ترا

 وخأ وهو ينزملا ةدؤشملا ءارلا رسكو فاقلا تغب هضر يناصصلا رقم نب لقعم

 نافسو ليقعو ناهنلاو ديوسو لقعم ةوخا ذعبس اوناكر نرقم ينبا ناهفلاو ديوس



 ( هدد )

 ا” اللاب نق لايصا خطار وو دوف انور اطالع راك # ذا اور نيو كراع

 بذهملا ٍخ هركذ هرخا يلا ٍنايطخ مهج اباو ةيواعم نا هلا لوسر اي تلاق اهنا

 يكحو موهشملا باوصلا وه اذه نايغس يا نب ةيراعم ةيواعج دارملا حاكنلا ٍة

 ١ العلا لوغب ف وبجولا» زنق نم حاكنلا"تاقكا اهلل يكقارلاا خماقلااوبا

 ١ دا ريكادناا لا: اوه لوقا تلق نايعس يلا نبا: ذقأ وهشملاو "لاف ردا بواعم

 تركذ تلاج امل تلاق سيق تني ةمطان نع مسم حجدك ٍيفف حبرص طلغ نايغ

 يتيدحلا ماغ تركذو ٍنايطخ مهجلا ايار نايفس يتا نب ةدواعم نا مع ينلل

 نبا لاق ينزملا نرقم نب ةيواعم لاقيو قيللا لاقبو ذوملا ةيواعم ىب ةيواعم

 افيورو معلص هللا لوسر ةويح ِة يفوت ياك وهو باوصلاب يلوا اذه ربلا دبع

 كوبتب وهو مع ينلا دعب ليريج لزن لاق سنا نع ةربغو ٍقهيبلل ةوبنلا ليالد يف

 هيلع يلصت نا بجيف ةنيدملاب ٍنزملا ةيواعم نب ةيواعم تام دم اي لاقف

 دا عفرو تعضعضت الا ةمكا الو ةركتن قبت ملف ضرالا ه>انجعب برضف معن لاق

 كلم» كقلا "كفصا لك 'ةكدالملا نم نافص دفلحخو هيلع لصف هيلا رظن يح

 آله 2 واس لاع ةلونللا اوه اوان ا قيرفسااب معلص يلا لاقف

 سيل ربلا دبع نبا لاق لاح ّلك يعو ادعاقو اهباقر اًيهاذو ايياج اهايا هقارقو

 1 قوي هذدامسأ

 مهتا ينب نم نكي مل يرصيلا يمتلا مدع وبا ناخرط نب َناهَلَس نب رقعم

 عمس نبعباتلا يبات نم وهو رم ينيل يلوم وشو مهيق لزن هذال مهيلا بسن ا

 ٍناهتكسلا بوباو لوحالا امصاعر كلاخخ يا نب ليعامساو ربع نب لكملا ة>بعو ةايا



 ( هسبم )

 رهشا ةثسو يلع ةفالخ مايا اًيبرقت نينس عيراو ماشلا تاب نم هيلا فاضا ام

 لوالار نيعيرأا ةنس+ليقو : ىيعيراو يدحأ ةنس ةفالخلا ادبلا حسو سلا لج

 ىنبقب ناقل سيلا موي ينوت هنا روهشملا مث فشمدب ينوت هذا دع اوقفتاو مصا

 ىبسو عست ةذس لبقو ةرجحهلا ئم ىبتس ةنس بجرم فصنل ليقو بحجر نم

 نم وهو ىيناغتو تس لهقو ةنس نبعبسو ناغ لمقو ةنس ىبنامتو ىبتنثا نبا وشو

 ةيراعم يارق ماشلا لسد ال باطلا نب رع نا اوركذو حلاو هاهدلاب نيقوصوملا

 لوسر ناكإ ضيف ف نفك, نأ :يضوا:ةاثولا_دترصخ اند بزعلا ىرهسا ١١١ ل1

 لوسررافظا ةمالق «دنع ناكو ءدسج يلي ام لعجب ناو ةايا ةاسك معلص هلا

 اولخو ين كلذ اولعفا لاقو هذو هينيع ٍ لعجو قصست نا يصواث معلص هللا

 تقو دو ايياغ ديزي هذبا ناكو د اذه نم 05 4 يوط يذب

 بضخ ًاليهج ضيبا ةيراعم ناكو هكردي مف ديربلا هيلا لسران ةيراعم ةائو

 تيّلو نا معلص هللا لوسر يل لاق ختم ةفالخلاب عمطا َتلز ام لاق اكقع يورو

 هذال جلو دتقالخ نمز خب ةبواعمل نلوم مل, فراعملا دس ةبيتق أ لات سلسل

 ديزيو كلو مل ىنجرلا ديع اهليق هل كلوو دلولا هذع عطقنان هيلا ٍذع اعشرم

 ديع نع انيوو 3100 ةلمرو دنفو هللا دبعو يملك دو تنب 0 د

 هلعجا مهللا ةيراعمل لاق هذا معلص ينلا نع هضم ياصصلا ةربع يا نب نجرلا

 باتك م يراخلا حبدع ىفو نسح ثيدح لاو يذمرتلا ةأور ان ايداه

 ةيواعم نينمولاربما م لل له شافع نبال ليق لاق يلم يا نيا نع بقاذملا



 0( هع”
 نو 25 نا ت2 4-3

 ثددع وبا وفه بتكلا هجف هلكت ياحصلا نب ياحصلا ن ةاسق يا نب ةدواعم

 دمع نب سمشن ددع نب ا لح نب واكلات *.[ مقس يأ نب ةدواعم ىنجرلا

 00 00 ١ اةكيبر لياقيتعيكتو دنه هماواةعؤمألا |قشمزقلايصق قي فانم

 ينأ نب ديزي هوخاو نايغس وبا ةوباو وش مملسأ سمت دبع ب ا ةودأ عج

 ' 10 ةيبيحملا عىبا هسا دنا لوقي ةيواعم ناكو ةكش تق هس جنه دمار: نايقس

 نزاوه ميانغ نم ءاطعان اًنيتح معلص هللا لوس, عم تهشو هماو ذبيأ نم همالسا

 اممالسأ نسح مث مهبولق ةفّلوملا نم 95 وه ناكو ةبقوا نبعبراو ربعب ةيام

 مانشلا يلا شوبجلا هضر ركب وبا ثعب او معلص هللا لوسرل باتكلا تحا ناكو

 وهو ماشلاب هلع ٍذع هفلختسا دبزي تام اق ديزي هيخا عم ةيواعم ماس

 ةثالثو ثيدح ةيام معلص هللا لوسر نع هل يرم هناكم هضم رع هرقان فشمد

 ةعيراب يراخلا درفتاو اهنس ةعبرا دع لسمو يراخإلا ففتا اًثيدح 3س

 نيك نورورخلو ءاذردلا وياو,نسابع نبا ةباصضلا نمر متع ينريةسمحا سمو

 ديزي نب بياسلاو يردخلا ديعس وباوريبزلا نياو رع نياوربشي نب ناهنلاو هللا

 ا د كرلا | حبق ب ةيجلاةبسللا: نبا: ىيعياتلاقمو :لهس نب ال

 مث رعاةفالخ اربما قب ديزي كبحخا ناكم ماشلا هضر باطخلا نب رع هالو امو

 ااا ةباوعشا ب مح لاذ ةنسا نيرشع كلذ دعب ةفالخلا| لوو اقع دزقا

 00 الل ند ةيلولا قاكو ابيرقت نا نورشع ةغيلحوا ةنو قيزشخ لربما

 . نيرشعو رهشا ةبناغو ةنس ةرشع عست ليقو اغصنو ةنس ةرشع 6 همةالخ
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 اهاو.لاد_ةكم راضنالا ]نم لسا, نمالواراؤجسأا ىيذلا ةيناملا نما دج

 ةنس هضر ىلع نمز يف ذاعم ينوتو لاق ثراحلا نب ريكم نبدو هذيب معلص هللا لوسر

 امم: ةضالك يور هيف اةطيلغت لع اوقفتان محبي لقت: هقاز ةدفم قيانانوقراصار نذل

 يراخلا جدع يف تيث لهج يا لق م كراش يذلا اذه ذاعمو هسغذ دع درب

 فلظنات ليج وبا عنص ام رظني نمودج. موي معلص ينلا:لاتبلاقاسقأ نع هوبغو

 لهج وبا تنا لاقف درب يح ةءارغع انبا هيرض دق هدجوف دوعسم ىبا

 ين ثيدحلا ماغ ركذو

 هس 5ثن قه د5

 وبا هتينآ ياحصلا يبجتلا يدنكلا نوكسلا ةفينح يأ نب د جدخ نب ةيواعم

 تارم ثالث ًاربما ةيقيرفا ازغ نيدرصملا ب دودعم ميعت وبا ليقر نورلا دبع

 تع رع ىبأ لمق ينوتو حرس يبا نبا عم ةشيملا ٠١ ازغ ليقو اهيف هذبع تيبصاو

 -_ ءنص ون 0 - د

 ةنيدملا .دكس ىلا مدضب ىمسلا مكجلا نب د ةدواعم وظو وهسلا دوك بادو

 دقو محبك دع ماسم ةأوم نبباملا ىنوذف ع بذهملا د روكذهلا هةبدحو

 ىاثيدح رشع ةثالث معلص ينلا نع ةيواعم يور

 سبق نب ةيواعم د تحا' ةانثملا م ناكساو ةلممملا ءادلا جحتفي ةديح نس ةيواعم

 يادحصلا يرصيلا يربشقلا ةعصعص نب رماع ني ةعمبم نب بعل ىنب ربشق نيا

 لس هع

 د رىوكذم 7 نع ديفلا © ىنع يوار ]| ةدواعم نب ميكح نب زهب دج وهو

 رونا نع ىيعف نبا ىبح ل اهب تامر ناسارخ ازغو ةوكزلا م بذهملا

 ىةقث مهنود نم ناك. اذا حبدع دانسا لاقف هدج نع هيبأ نع ميكح نبأ

 2 ططط#8
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 ةبحع هل ليقو لاق هضر باطخلا نب رع ةفالخ م ٍنقثلا ديبع ينا عم رسملا

 ةهلح وبا ثراحلا نب ذاعم هباتك ٍة متاح ينا نبا لاقر تهيبلا مالك اذه

 ثراحلا نب هللا ديعو يربقملا ديعسو عفان نع يور رسجلا دهش يراقلا يماصنالا

 نب رع هماقا يذلا وهو لاق ةنيدملاب ىبتسر ثالث ةنس ةرحخلا موي لتق هنا لاقي

 3-1 سقت ىراخلا كرات يو نالغم) هس سواؤتلا مهي لضيت دطرب باطخلا

 ذاع اًوركَدَو ةباختصلا ان ناهبضالا ميعت وباو ةدتم باو 'نيلا دبع نبا

 كردي ملو اهدهشي مل ليقو معلص ينلا عم اهدهش ليقو قدتخلا هدوهش 4

 يرينم لاق هذا معاص ينلا نع هثيدح نمو ىبتس تس الا مع ينلأ نمز نم

 تبلغ نباةيزا لبق. قوت. ميعت ىباو 8دتم نبا لاق ةنجلا عرت نم ةعرت دع

 د ىبتسو ثالث ةنس ةرحلا موي لتق ربلا ديع نبا لاقو

 نب كلام نب منغ نب كلام نب داوس نب ثراحلا نب ةعافم نب ثراخلا 0 ةاعش

 عظيع تعب ما فو ةرقعا ناو !كرعير ناكل عاجلا ا يراطنالا راجل

 ا 1 طهي نوجا ةامس ديس راض ليد كاست و رمح قي ون عوف

 ال يعادل هوبا ةوعلمو افونع اوت معلص هللا لوسر عم اردب ةارفع

 دهش نم د قاحتنا نبا ركذو مع هلأ لوس, عم دهاشملا رياسو قدنخلاو

 ٠ اكل نوي ةعائرو اًداَكمو اًدوعمو اًدوع كلام "نب: داومش يني نماؤاصنالا | ارحب

 يلا داعو ردجب حرج ليقو نامتع نمز يلا قب اًذاعم نا لبقو ءارفع ونب مهو

 يدقاولا ركذو يلع نمز يلا ذاعم شاع طابخ ىنب ةغيلخ لاقو اهب ينوقف ةنبدملا

 3 نب - د

 ناو ةكمب راصنالا نما لسا نم لرا قرزلا كلام نب عفارو ثراحلا نب'ذاعم نا
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 دحا هضر ذاعمو هعيارشو مالسالا يلا وعدي نولا يلا هلسرا معلص هللأ لوسر

 رع ىيرجاهلا نم .ةثالث "مهو معلضإ مهلا لؤنزلا ههعاالعب ىوتغملوثألا ذأل

 تاق نب ةورو قبح نب داعم: بعكا نب يابراطتلا سيدتي

 دي ملا, اقلخر اهو شانلا: نسكلا قلل داعش اوكا ل6 هلا فيكى 5

 نم مهبيصن ذاعم لا دعب لخدا مهللا ذاعم لق ماشلاب نوعاطلا عقو انو 5

 داعم نعط مث تاف نجرلا ديع هنبا نعط مث انتاف ناتارما هل تنعطف اذه

 مث ىبحا نا معتل ىنا ىترعوف ىف يغ بر لاق فانا اذان هيلع يشغي لعج

 وياز يحرم توملابا ابحرم الاع:ةاولا: هترصنت اكو ملقم:لاع قانا اهات هلع صح

 مل نا كوجرا موهلا اناو كفاخا تنك ينا عت ىنا مهللا ةقان دع ءاج بيبح

 ءاملخلا, نككو,راضتالا نمرغل.الر راهتالا ركك ايف: ءاقلا لوك و ايقاحلال تحل 1١

 تيدحلا ينوركذلا قلح دنع بكرلاي ءاذعلا ةحزمو تاعاسلا ةدياكمو رجاوهلا

 ةبمر ةوترلا ىبتوتر را ةوترب ةهقلا موي ءاعلا ماما ذاعم لاق معلص يفلا نا

 ىنيكرشملا نم نكي ملو اقبنح هلل اًنتاق نما ناك اًداعم نا دوعسم ىبا لاقو رجحت

 لاق مث هلوق دوعسم نبا داعان ميهاربا ٍة اذه يلاعت هللا لاق امتأ هل ليقف

 ذاعم ناك ككذكو لجوزع هلل عيطملا تناقلاو هي متويوربخلا معي يذلا ةمالا

 ربغ هبقانمو ذاعم لاوحاو معلص هلوسالر لجو زع هلل اعيطم ربخلل اطعم

 ى هنع هللا يضر ةرصحخم

 اانوتمسملاب نما وولساا ةودصول عريسا حم يمال 7

 دهش ثراحلا نب ذاعم ةولح وبا وف رببكلا ىئسلا نم بايلا اذه ٍة ٍقهيبلا

 ططط#8
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 رجحب ليقو مهسب ةيمر ةوترلا ءاجعلا نب ةوتر ةهقلا موي ذاعم تاي لاق معلص

 يكرشملا نم كي ملو اغينح هلل انذاك ما حالا اعف اخ ةناع هوغشم لوالي

 ميهارباب اًداعم هبشن انك اذا لاقف آما ناك ميهاربا نا نجرلا دبع اباي اولاق

 راصنالا نم مهلك ةعبرا معلص هلا لوسر دهع دعم نارقلا عيج لاق سنا نعو

 مسمو يراخإلا ءاوم ديز وباو تباث نب ددزو ليج ىنب ذاعمو بعك ىب 9

 نئم نارقلا اوذ-خ لوقب معلص هللأ لومسر تعمس لاق يصاعلا نب 5, 0

 0 رك نو ماعمو ةعيذسلا وان وردا ملاسو دادس( ولاا اجب ندر درر

 يقمال يما محرا معلص هلا لوسر لاق لاق سنا نعو مسمر يراخإلا اور بعك

 مارحلاو لالملاب مهجلعاو ناقع ةايح هدهشاو رع هللا رما يف هدهشاو ركب وبا

 هذه 5 قام ابوك ىلا فورعاو جباقا زي هير مهظوف إو لمت قجاداعب

 ةحبدع ديناساي ةجام ىباو ياسنلاو يذمرتلا ةأءم ح رك د ةديبع وبدأ ةيمالا

 . لاق لاف هضر ةريره يا نعو جك نسح تيدح وه يذمزتلا لاقو ةنسح وأ

 للا ءهفييتاوبا لجبزلا معئازع لجزلا 'معن نكي ورا لولا :هتأ معلصا هللا لوس

 معنا سامت نب سيق نب تباث لجرلا معنربضح ىب نايا لاكرلا معن حارجلا

 يءاشنلاو يذمزتلا ءاور حوشسا نب ورع ىب ذاعم-لجرلا معن لمج نب ذاعم لجرلا

 ىلا فد ,ءازاع طضر اذاعتم لغو . نسح كايوشلاوله ع ظمزتلاالاقا ردع /ةانساب

 1 اهتدعا اللعب ةاغم ١ اير لاق :لحولاا ةرسوتو الازد نقلوا نبي لبيل |معلض

 يلد لاطعالا لقا اننا وراذم لقا ثيدحب ركاذفا ككيدعسو راها, لوفيراام



 ( همو )

 ةشياع عمسا ليخ ةغث لاقف نع ةعرزااوياب|لسسوا ةقثاوم يطقرادلاو نابقس نبا

 ياهعمس نوكي نا اوجرا لاقف

 3 3 ءيحب فانا ه 0

 وباوه ةمدتملا لاذلاب وش بتكلاا هذه يف ىكت هضر ياصصلا ليج ىب ذاعم

 بعك ىب يدع نب ةمدتملاب ذياع نب سوا نب ورع نب ليج ىب ذاعم ىنورلا دبع

 ىب فوذ ةانثملاب ديرت نب ةدراس نب دسا نب يلع نب دعس ىب ندا نب ورع ىبا

 ذاعم مسا ملاصلا لضافلا هيقفلا يندملا يمّشحلا جرزخلا يراصنالا جرزخلا نب مج

 لش مث ماصنالا ئم ىنيعيسلا عم ةيناثلا ةيقعلا حهشو ةنس ةرشع نامت ىبأ وهو

 هئيب مع هللأ لوسر اخاو معلص هللا لوسر عم الك ىشاشملاو قدنخلاو ادا ا

 نوسعو ةعيسو تيدح ةيام مع هللا لوسر نع هل يور دوعسم ىب هللا دمع نيبو

 ىبا هنع يور ثيدحب مسمو ةثالثب يراكلا درغناو تيوس دعت وقاب كوول

 وبأو ةمامأ وبار سناو رياجو ةداتق وباو يصاعلا نب ورع ىبأو سايعر قياؤارغ

 خويعباتلا نما قيالحوأ مهضر ةباصضلا نم نوزساو ةومس نب كرا ةيكل زبن

 لوالا حجبصصلاو ةرشع عبس ليقو ةرشع نات ةنس ماشلاب ساوع نوعاط كَ يفوت

 تمير ةفدولاىبقا قوملطلا انلا بهتتاملاانسلؤك كابس راكي ارا

 انيهش قولقو ميملاو نبعلا تغب وهو اهنم ا يلق نوعاطلر عيش راجل

 * ىنتالثو' ناف ليقول ىقالقو خيرا ليقوت ةفس نبتالثو' تالثا قياولغرا قوكالكلا

 مع هللا لوسم نا ذاعم ىنع يءاسفلاو دوواد نأ نفس م حدصلا دافسالاب اذيور

 ربد كس نعدت ال ذاعم اي كبصوا لاقو كيحال نا هللاو ذاعم اي لاقو هديب خخا



 ( همهم )

 ءاعنصب, سانلا :فلخ اوظم توام يفاشلا لاك .بخهملا 4 لاق هقاث ةوظع

 فرطم ينوتو ةرجحهلا نم ةيامر نيس ةنس دلو يعفاشلا نأ مولعمو فصصملاب

 عى ةرجحهلا نم نبعستو سعه ةنس هللا ديع نبا

 دنا بذهملا يف هركذ اذكه ربسلا يف بذهملا ف روكذم رفاكلا يدع نب معطملا

 0 انا املع اذهو ؤالاب قب .اًوفاك يجي موي معلش يتلا دلت ريع دع نب معطملا

 خبراوتلا لها ىبب فالخ الي مدب مود لبق تابم, ,ئاكايييدغإ ب معطم ناف

 ناك ول محب خيل مدبب مود لاق م ينلا نا تيد فو مهربغو ربسلاو

 لقق يذلا اهنأو اولاق مهتقلطال فنفلل ءالوض ب ينحكق 8 يدع نب ميطملا

 ركذ مصي ا رسألا مد ال لامعلا لاح قف لتق هنلل يدع نب ةوعط مدب مود

 ي عضوملا اذه ة اههغم دحاو

 ام باي نم عضاوم ل رصتخملا ٍخ روكذنم ٍبطْنَح نب هللا دبع نب كحل

 وهو ةلمملا ءاطلا تقو نونلا ناكساو ةلمملا ءاحلا تغب بطغحو قالطلا هب عقب

 ا يدع و كراج لوب لطنحا ىبردإا ةبع را بيطللا مكملابونا

 ٍتاطخلا نب رعو اذيبا. نع يورا دعس نبا لاق يدنا .يموزخلا: يشيرقلا موزخ

 ةشياعو عفا يار ةريره ياو يرعشالا يسوم يقأو ساو سايع ىنباو رع نبأو

 58 ىنباو رفغعج نب دايع نب دمد#و زيزعلا ديع هنيأ هذع يور ةالس مأ

 معلص ينلا نع 8 ما 7 جاب 2 ثيدحلاربثك ناك دعس ىبا لاق يا رمألاو

 ةالوش نع يوم متاح يا ىندأ لاقو عادل هدادكعا ةماعو 5 دل سيملو اريك

 5 واس 2-2



 ( مما/ )

 دلمكاو لح هدوجاو ةككع يتف معنا همالسا لبق ناكو ةيالا هبحت يضق

 لسا: رسالتك ١ تقاكو :ارغك ءايعضا فلج ءاويانارا/ ء اسوا لا

 مالسالا كي لاحلا هب يهتنا مث ةكم لها رطعا ناكو ةّك بابثلا نم نوكي ام

 لاا ضر. بانع نقائس دصلا اوبل تاققر ةورفي ةعقوما دوب يلط هللا ا

 يلاغتت ب دقلا لع انرجلا حقوق. اعط هللا دحر سلما هفضل نول خليل كا

 مو: دشلأ موي لق بع نب بفتطنللااهنم ابنت: هديا قبلان علوا اك

 اقيطغ اذار هدر اخجوخ هسا اهب انيظغ هذا, دوب الا المنكر  اح

 هيلجر دعب لعيغ ناو هسار يطغن ا معلص هللا لوس ارم هسأر جرخ هملجر

 دلوقواجيصن تينا: يغلو ابد وهف ذعر هلي كتل (يداذقلو لا

 دللا مذ ام يلا ةراشأ وهو اهينتجب يا اهنش رادع كال تغب اهيدهي
 ن -0-

 رى شح تنب ةنج جوز بعصم ناكو معلص هللا لوسر ةائو دعب ايندلا نم مهيلع

 فو :ميملا معي ورهت تانببلاو يزاغحلا' باي رشاوا: بلا يجهل هلل لوك ظل اكرم

 يذ !ربا بلاغا فاشللا جراسا نبا فوظرت كوايانوما وا 6ككشللا اولا ق0

 مهالوم ينانكلا نزام نب فرظم بويا ويا زه ليدعتلاو حرا ةداتك ل متاح

 كير) ةسقنا ب يلعيو رجم نع يرر ينج لاقيو ةقرلاِ اة ءاغتصو ءاضقلا كف

 نب يبحب لاق نازولا دمحت ني بويأو يسونم نب ميفارباو كيلولا نب ةيقب هنع

 نم هتركذ يذلا اذهو متاح ينا ىبا مالك رخا اذه باذك اذه فرطم ىبعم

 ةلاهجلو :نكحفث طلغ : اذهو ريخشلا' لي هللا -ةيع“ نبا فرطيم اننا :هيخهللا الع



 ( همب )

 دفاع ةذع يور 0 ىباو بلاط يبا نب يلعو ةايأ وس قدم وظو ةبدبدأ ةيجرت 2

 ىعس نبا لاق هةيثوت ٍطاوقفتاو نورخاو ربع نب ككملا نيعو يكيبسلا قاحتا وبأو

 ني ةيامو تالث ةنس يىنوت ثيدحلا ريثك ةقث ناك
 ناز ون و ب و

 وباوه ضيارغلا لوأو ىغللا يف : بذهلما يف رول طم ةضم ياصصلا ربع نيب بعدصم

 هموقو 7 3 55 ةمالسا متكو قرالا ماد يف معلص هللا لوسرو ملسأ مالسالا يلا

 يلصب يردبعلا ةدلط نب ناقع هب رصيف ارس معلص هللا لوسر يلا فلتخب ناكو

 يلا داع مث ةشيحلا يلا رجاه نا يلا اسوبحت لزي ملف هوسيخ هلهاو دما هب مغان

 هثعب مهب يلصيو نارقلا سانلا عيل يلوالا ةبقعلا دعي ةنيدملا يلا رجاه مث ةّكم

 مهيرقيو ةنيدملا لها هقفيل ةبناثلا ةيقعلا لها رشع ينثالا عم معلص هلا لوسر

 كذي 1ع نس خيا ثاعم نب كتعس ذبدب دع ملساو غدي دملاد خعدجا عهجج

 يرجاهلا قم اتيلع مدق نم لوا بزاع نب ربا لاق مالسالا كي ارثاو الضف

 ضاقو يا نس لدعسو رسابد سس ماك مث موخكم ما نب در مثربع سس بحال د2 دن

 2 ىف 2 2 د

 دهشتساو !دحاو امدي دهشو < مهضو باطخلا نب رع مث لالبو دوعسم نب

 هبق لؤن لاقيو ًالبلقزثكا وأ ةنس ىبعبرا درع ناك لبق نيؤسملا ةاول عمو 57
 ناس (ن د500- لل ل دي مم

 نم مهذي هيلع هللا اودهاع ا اراقب اجب قتموشلااق نم يلاعت هاوق هرادعا يد



) 0-( 
 عا دب

 دصقو مهباغوغو برعلا ءاهغس نم عربغو ةفينح ينب نم ربك اعووج عهجو

 هضر قيدصلا ركب وبا هيلا نهج معلص هللا لوسر ةانو رثا  ةباصصلا لاتق

 هولتاقق ةريحهلا نم ةرشع يدحا ةنس هضم كيلولا نب دلاخ ,عربمأو شوبجلا

 نك هرب تاز يقر ا هرحح : نب نتحاو هلتق ليق ارفاك هولنقف ةذيسم طك اورهظف

 ى مهراثا تيفطو مهنم تلفا. نمإ|عزهناو_هعابتىم| تقيالخ

 روهشلملا ع ءايلا تغب وهو هضر هرتع يسار عر حاول ديعس دلأو 36

 ديعس وبأ وهو اهختف هركي ديعس ناكر ةنيدملا لضا لوق وشو اهرسكي لبقو

 نب ورع نب بهو يا نب يازلا ناكسأو ةلممملا ءاحلا تفب نزح نب بيسملا

 نابباكك نزح هوياو وهو ينوكلا_يموزخلا يشيرقلا موزخه نب نارع نب خياع

 هع ةرجكشلا تحب" ئارضرلا معيبإ عماير ىتعاببتسلللا ياتو ةفقدإللا لاردلل

 متثغلا ةؤسم نم ةاباو :ببسملا نا: قة انياككا فلتخك ال. بعصم لاقو لوق

 ناوضرلا ةعيب رفح بيسملا نال مهو ايعصم بسحا يركسعلا دجا ويا لاق

 ىنيثيدح ذع اقفتا ثيداحا ةعبس معلص هلا لوسر نع يور كومربلا دهشو
 ريغ هنع دري ملو اولاق بلاط يا ةاثو تيدح يرام وهو :تبدح يراك درقاو

 هن ديعس هنيأ

 وبأ وه ءوضولا ةغص  بذهملا م موكذم فرصم ف 507 كلاو فرص

 نع يوم يعباتلا وكلا يمايلا ع بعل, نبا. قاقفو درعا لي فقرصم ةكط

 هج فغيعض بذهملا ٍة روكذملا هثيدحو ةحط هنبأ هنع يور هيبأ

 2 ني ر

 ةولصلاز غوص ل لل بذههلا هل رواذم لضاقو يأ نس ل عه جا ميملا مضي باكدص م

2303-36 



 ( هدو )

 نامتع لتق نا يلا ةنيدملاي ماقاو يروشلا رما كي فوع نب نورلا ىيع هلاخ

 لتقف ةكعرببزلا نبا عم ماقاو ةيواعم ينوت يح اهب لؤي ملف ةّكم يلا ماس مث

 لهتسم هلتقف رجلا ٍة يلصي وهو فينجنملا رجع هياصا رييزلا نبا ماصح ِة

 العر خوخلابب نفدنو قيعبسو ثالث, ةنس لئيقو (يتسؤا خيرا ةذسرلوالا غيير رهش

 ١) اكاد لوين: نمي ؤململا» عامس ضصو: ةبضص .ةييالزب وشلاورجرلا نيا هيلع

 دوغناو وح لعل | عفحا اغيدح نورشعو ناختا معلص هللا لوسر نع هل يروم

 "0 يي ومش نب ةماسا لبا دنع يور ثيدحب مسمو ةعبراب يراضإلا

 0 ادي عقار نلبس ا ةيدعوب ةييبشلا ني ديعشإب انضر يسجل نيا ارعزا قا

 ركب م هتتياو ريبزلا نب ةررعو ةكيلم ينا نباو مهجلا يلا نب مهجو ىاسب نبا

 ١ اللا ديقناروسلا ونا لو ناوفص وبا هتينكف ةَمرَْع هوبا اماو + مهربغر

 -- اذ

 صا شبركيو ساخلا ماياي معو دير ريل ٠ مز اكف دم اليس نرومح مث ,«بولق ةةلوطأو

 عم د

 باصنا ماقا نم دحا وظو مع يذلا عم انينح دكهشو بديلا ةذع ثوب ناكو

 فوع يع نب رهزا دعم لسراو هضر رع هلسرا باطخلا نب رع ةقالخ ٍة محلا

 عبرا ةغذس ةةيدهلاب يود اهوددُح يزعلا دديع نب بطبدوحو عودرب نب كيعسو

 201 ني رخأ هع يو فس ةرشع سوو اظن ةيام 1 2و نبسعخو

 تدم ول ناد و

 ريسلا باقل ب مث ن ٠:امضلا باد قمح بذهملا ع 5م 1 ذ هللا دع باذآلا ةاليسم

 ماع وبا هنرفأ ذمتك نبا لاق ةفيند يب نم وشو بييح نب كم سسم وف



 ( 66م )

 خبشلا لافو هد ساب ال نا اوجرأو ثيدحلا نسح وه يدع ىبا لاقو لجرلا مهن

 قوتو جرج ىبا دعب ةكم يغم .تلاخ نب مسم ناك تاقبطلا هع قاكتا وبا

 هضر يفاشلا ذخا هنعو لاق ةيبامو ىبناغ ةنس لمقو ةيامو ىنيعيسو عست ةنس

 لوسر يلا انم ةلصتملا هقفلا ةلسلس كَ اندادجا حا معضم لسمو تلق هقغلا

 ي فقيفوتلا هللابو باتكلا اذه لوا ٍة اهئابي قبس اك معلص هللا

 نب مسم هللا ديعوبأ وه ايرلا كة رصتخملا + روكذم يبانلا ْراَسَي نب سم

 ديبع نب ةدط يلوم ليقو نافع نب ناقع يلوم وه لبق هيقفلا يرصبلا ماسي

 ثعشالا ياو سابع ىباو باطخلا نب رع نب هللا ديعو هدبأ نع يور ا لوقو هللأ

 بوببأو ٍنانيلا تباثو نيربس ىباو ةبالق وباو هللا دبع هنبا هذع يور ٍناعنصلا

 لاقو ةرصيلا ءاهقف نم ةسي سماخ دعب ملسم ناك طايخ نب ةفيلخ لاق عربي

 مئالعأ لاضغم ال: خاكا ئوعت نبا 4لاقوإ اهباعا اعزو الضان عفا اع هع كو فاح

 لينح نب جحا لاقو ملاص لجر ةقث وه نبعم نبا لاقو نامزلا كلذ د ىحا

 ةيامو: ئدخا .ةنساوا.ةيام .ةتس' نوت:ىعس: ىبا'لاعو,ةققونقالدللا تيا لبا ناهلاو

 ى ةيام ةنس ةفيلخ لاقو
 ء٠--ن2 وى و3-0 08

 رسكب وه قالطلاو جحلا د بذهملا د رزكت هضر ياصصلا ةَمَرُكم نب موسملا

 نب روسملا ناقع وبا ليقو نورلا دبع وبا وضو واولا تقو نيسلا ناكساو ميلا

 ىقرقلا ةرم نبا بالك ني ةرهر نيادماتم دبع قئااطينفاب لا نسوتأ ك0

 دلو :افشلا)ا مسا ليك فرع: نباوجسرلا هبعاتسلا وع تقية ق1

 عم لزب ملو ىيدلا لهاو ةباحصلا ءاهقف نم ناكو نيةخسو ةريدهلا كعب 1

 حج ح ذل



 ( همس )

 نو ةيضفالا 1 رطتخلا اب روكذم يناغلا حقا يضولا دااخ نب حسم

 مَسم دلاخ وبا مامالا وهو اهرسكو يازلا تفي وهو تانيملاو يوعدلا لاو

 001 را بيقشاواز 21ج نبا متام ياناقبأ الاتو:ةرقرش نب هلاخ نب

 نانا اهغس ىا يلوم يموزخما يشدرقلا ي كل يجنولا ةجرج نب دبعس ىنب دكلاخ

 يرهزؤلاو كل يأ نبا عمس ىبعباتلا ٍيكبات ئم وهو كسالا ديع نب هللا ددع

 نب ءالعلاو يرهلا هللا ديمعو ةورع نب ماهششو ملسا نب ديرتو ماغيد نب ورعو

 يدمجلاو يفاشلا هذع يوم جبرج داك يدك نب ورعو بود يأ نبأو نورا دبع

 سدود ىنب هللا ددع نب واو ليغن نب دمك ىنب هللا ىيعو ينعقلاو بشو ىنباو

 زيزعلا دبع نب ككملا ديعو ميعنوباو ماع نب ماشهو ددسمو سايا ينا نب مداو

 نب دوسالاو ةديارت يا. نب ايركز نب يمر هاج نب يلعالا هبعر نوشجاملا

 اما يصتزلا ملسم متاح ينا نبا لاقو نورخا فيالخو دعجلا نب ىلعو رماع

 ريح اير اي ره هم ضجبأ اكو معلاو دقغلا 2 رقلا هتيحط يجنزلاب بقل اهتاو احجلم 8

 .لاقو بقللا اذه هيلع ٍقيف رملا هلكال يجز الا تنا ام اموي هةبراج هل تلأق

 "0 ردا ميعارتا فدو ءاوسلا فلكم 1ك اطال ايسكو يكل ديكس وبا الوم

 يفو ةقث وه نبعم نبا لاقف ه>رجو هقيثوت ٍذ اوفلتخاو رقشا ناك هذال يجنزلا

 ركنم يراخإلا لاقو ءيشب وه سبل يددملا نبا ىلع لاقو ساب هب سبل ةةياوب

 ال هثتيدح بنكي ال ثيدحلا ركنم يوقلا كلذب سبل متاح وبا لاقو ثيدحلا

 موضي ادباع اهبقق ناك ديلولا نب دمحم نب دجا لاقو ركنيو فرعي هب جت
 ين ع

 هبوب 2 ةياكف هدد 2 طاغلا ربثك ن اكو دامو ىيذام 00 لع يود , هدجدلا



) 0 

 ىنبثدما ماهوا باثكو للعلا باتكو باوبالا ٍعرببكلا عماجلا باتكو لاجرلا

 بادحو ىبعلاتلا ثاقيط»باتكر ىتاؤررار دلال كلان

 نب دمحت لضفلا وبا انثدح هللا ديع وبا مكاحلا لاق كلذ ربغو نيمرضعملا

 مسم نامدقي متاح اباو ةعز ابا تيار لؤقي ةس نب نجا تعمس لاق ميهاربا

 ثيدحلا ةفرعم م ةياور ينو اهرصع خاشم دع حصصلا ةفرعم قب جالا نبا

 هقاقبا ةيئاوضرا ام دع يطفو مهل امه مسطول انجن لال

 تيقدنلا رشفاوجو تيقلا سياخغذ قم هقيرط عبدبو هقابس نسحو هديذ ردو

 طيضو اهماصتحاو قرطلا صيخملتو تاياورلا هي يرختلاو طايت>الاو عرولا عاوناو

 ساعطا نم هيف ام ككذربقو ةتياور عاستاو هعالطا ةرمكو اهراشتناو اهقرفتم

 هرصع ىعب نم هقدلي ال ماما هنا لع تايفحلاو تارهاظلا فياطللا, تابوجتالاو

 هللاو شب 3 ل هللا 06 كلذو رشد لضا نم هينادب لد هب نال نم 3

 هلاوحا ناث ردقلا اذه دع هضر هرابخا نم ترصقخا دقو * ميظعلا لضفلا وذ

 تللد دقو يصخ' نا نع اهدعبل اصقتست ال هباقتك بقانمو هيقافمو هضم

 ميركلا هللاو هتقيرط ليهج نم تلجا ام دع هتلاح يلا ةراشالا نم تركذ امج

 هتمارك ماد  انيايحا عم هنيبر اننيب عمجو هتبوثم م لزج نا لاسا

 ىيتسو' يدحا قنس موباسيني ادللا دينا سما يوتا* تحبوا هاكر هلك

 نبا هللا دبع ابا تعمس نيببكزملا باتك خل هللا ديعوبا مكاحلا لاق نبتيامو

 ىنبذثالا مد: ىنذدو ددالا ةيشع هللا دير ملسم يود لوكب هللا خير ظفاحلا مرخالا

 يدضو ةنس ىبسيهو سج ىبا وهو نيئيامو نبةسو يدحا ةذس بجر نم نبقي سد



 ( ه6. )

 ىاتخملا حيصصلا وهو ءاجعلا موههج بهذم وه اذه دئاوف زثكاو مصا يراخلا

 بغار لكك يخيندو هانركذ 5 دوجا اهودو ديناسالا فياتد  ملسم باتك نك

 بياجعلا اهيذ يريف فياقدلا لكت خذ نطغتيو هب يتعي نا ثيدحلا لع

 دل فرش عاعتتساب اهجاركتساب  لالقتسالا نما تغغضب او :ليسادلا نم

 "00 الك لسمابسص رش ةمدقم,ةع قركذ .ةقور انقيفوتلا | هللابو

 ا 1 د ني هلا تامما عم اهتاقوعلم نم منقل باغارلا كب الا ىلا عم ةقلغتللا

 ا لا لذه ىقعا | مالعاب دحا مالا هجر اًكسم ناياطعاو دنع باتكلا اور لاوؤخاو

 راطقالا 22 يلا هيلط هك ىرلاحرلاو. ناقتالاوبظفحلا 'لهاو: هيف. نيرتزبملا مايكو

 عوجرمملاو ناؤرعلاو قذحلا لها دنع فالخ الب هيف مدقتلاب هل فرتعملاو ناذلبلاو

 فقاد#او يبع نب يدع ناسارخج عمس نامزالا ُك ال 5 دهخعملاو هياقك يلا

 اذا تار ةاقد نيزحاو قاسغعااناو نارهم نب همكم كرلاثو؛ لورمتاو ةيزاقازب نبا

 نيرخاو بعصم ايار روصتم نب ديعس زاجئابو نيرخاو ةؤسم نب هللا ديعو ليذح

 ةعاهج هنع يور نيربثك فيالخو نيرخاو يدع نب ةلمرحو داوس نب ورع رصعو

 وبا مهنم هتجرد ٍة تاعاهج مهيقو هانمدق اك لامك ف 1 ملط

 فنصو + مهريغر يذمزنلاو ةؤس نب دهاو نوراه نب يسومو يرئارلا متاح

 حدصلا باتكلا اذه اهنم ةريثك اًبتك ثبدحلا مع خل هللا هجر ملسم

 مسمل با نيجسملا دعم هب ةئماو لضفلاو ةهنلاو ىجلا هلو ميركلا هللا نم يذلا

 ليزحملا رجالا نم. هل هدعا ام عم 5 ذم لاند دمر ةليعلا كذاب



 ( همعو )

 يأ نب دمحم نب ميفارباو دلخ نب ىمحمو ىعاص نب يمحو يذمرتلا يسمع

 ةعرخ نب تاد١ نب دمع. ملسم حد ةياور وهو دفازلا هيقفلا ناوغس

 دماح وباو ناديع نب اكس ىبسدلا نب ىلعو ارغلا باشولا كيع نب دمدو

 نب نبسحلاو يدنآلا دجا نب متاحو هللا دبع هوخار قرشلا دمع نب دجا

 يدوراجلا رضنلا نب دمحت ركي وباو بلاط .ينا نب مههارباو ينايقلا دايز نب دمك

 كرايملا ني ىجا ورع واو :يناؤقسالا قالا: ني بوقعيا ةناوعوزاو ظل

 قانا نيا حوت سايعلا اوباوا شمالا نود (ني ادهحا ةيماخب وياوا |ىلقسملا

 فيالخو كرصنب فرعي ظفاحلا دلجبا نيا رضذإا فاقحلا داراخا عتب ايركو .«ارشبلا

 ةلمدختو ةعنضلا هه اذ دقذسرةظيقوم ولكي جفال وا

 هقذحو هعروو هةماماو هتلالج دع ليالدلا ربكا نمو + اهنم 556 اهيف

 مل يذلا حبصصلا هباتك اهيف هنئفتو اهنم هعالطضاو ثيدحلا مولع ك ةدوعقو

 ربغي ثيدحلا قرط صيخملتو تيكرتلا ىنسدح نم هدعب الو هلبق بانك م دجوي

 ةدايز ريغ ئم اهقافتا دنع كيذاسالا ب ليوكلا ئم مارتحالاو ناصقن الو ةدادز

 داعم فرد يف ولو دافسأا وأ ىنخم يف فالتدخا ئم ةاورلا ظاغلا يف يف ام دع ههيدنتو

 دياتك ىف افورعم وه ام كلذ ربغو ىبسلدملا_عامسبا ةخرنصملا تايازرلا 5 ديبتتلاب

 ءايشالا هذه لع ديبنتلا نم الج قسم: بددصل جرشإ ةمدقم اة تركذردقو

 حرششلا ءانثا ٍة نساعلاو فياؤدلا لكت دعي تهبذ مث ةعكفاو ةطوسبم اههيشو

 اذهو دافسالا ةعنصو فياؤدلا هذه ٍ هباتكل ربظن الذ ةلجلا ىلعو اهنطاوم يف

 حبدح صو اذه عمو اهيلع ةرهاظنتملا ليالدلل اهيذ كيش ال ىلا تاققسملا ئم اندنع



 ( همعم )

 قانا ياو يعضتلا دبعس ىيربع نع يور ينوكلا يلالهلا يرماعلا ةؤس وبا لالش

 ناهلس هنع يور ىبعباتلا نم عربغ فيالخو شعالاو ربع نب ككملا ديعر ييبسلا

 لاق هتلالج لع اوقفتاو مهربغ فبالثو نوراه نب ديزيو عيكور ناطقلا يمدد

 لاقو رعسمو ينابذدسلا 35 ىم لضفا قار ءلا ىم اذيلع مدق ام. ةورع ند ماش

 يرولا نايس لاقو ساخلا تيا م 3 راسم لثم تيام ام لي عهنب ند ىودع

 2 3 ب 2 3 0

 فصصملا ارعسم يمسن انك ةيعش لاقو هذع ارعسم افلس يش د انككش اذا انك

 ون و نع
 نئم نكن دآو نايفس ىئم ادانسا 7-5 اًعيوح دودجاو نقدا رعسم متاح وبا لاقو

 62 ادخ افلعحا اذا .نابفسو ةّيعش. لاك :دعسا ئب  ميهارنا لاقوب تيزا نب داه

 0 ةدامو نيبسعو سيح كف يود ١ فحل نازيملا يلا امد بهذا لاق

 تعدم و ند ن و

 عضوملا اذهربغ مك بولا معدل رأذ ْ ءيفلا مسق باد ا دحاو عضوم 2

 ند اسم نبسحلا وبدا مامالا وف سلا بنكلا هذفش يقادو طهسولا 2 ل ىل ذ لو

 - ن2 هدو
 ماما يروباسينلا ةقورعم برعلا نئم ةليدق ريشق يب ىم يربشقلا ملسم ند جاجملا

 ن0
 يا نب لهيعامسأو لجذغح ىب دجاو ينعقلاو ديعس نب ةيبنق حمس تيدحلا لها
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 ءامسا نب هللا ديعو ةبيش ينا يبا نامتعو ىكي ايار يمحي نب يبحو سيوا
 - و

 دوحكأو 23207 ند دوكو يعئاششلا بحاص ىمبع ند خام رحو خورذ ند د ناييشو

 يدامملا داس ند دوحكاو رع يأ ند يربح ند دويدكو نأرجه ند دميكو مام ندا

 ندد

 وبا ةذع يو[ ريغ جالا م فتيالخو 935 ند دومحو ادكدرو ع ى د لود



 ( ههعاب )

 ديدعو كمل د دللا دعو يعيديسلاو يذكلاو يعشلاو يخصلا ىبأو دوسأ ىَبأ

 هتماماو هتليضفو هقيثوتو هتلالج دع اوقفتاو نورخاو ةينع نب هللا ديعىب هللا

 ةينادهاح دلو ام ةوم لاو: قوربسم نما قعلل ا بلطا ناماوحا تلعام سود

 مي كفو نه اذحلا مقري دك ع مكقأ ال ينيدملا نيا ىلع لاقو قورتسم لثم

 قيان لانو اميه نافع: ىعوري ملر الخ: رعي تنكر ناس لل 7

 برك يدعم ىب ورع تخأ ندا وهو نهلاي سران سرفا قورسم وبا ناك ذوواد

 تعمس لاقف 'عدجالا نب قورسم لاق كمسا ام قورسمل باطخلا نب رع لاقو

 قعشلا لامر جولا جبع نب ةةرزبسب تفا قاطيم عاطجاوللز معلص ينلا

 تمووذ يد يلصيب قورسم :ناكو ىنوجرلا ديع نب قورسم ناويدلا َّق هنيارذ

 يود كذ هباع بلغق ةرغص مدل و قءرسم ناك ناعمسلا لبي وبأ لاق دايك

 جلا | 7

 مطسمو فوع همسا لاقيو يلطملا يشيرقلا يصق نب فافم ىيع نب بلطملا دبع
 كاع مب <

 اهمأو نات ديع نوبل نب مهرافلا عسا ولس طك لدار

 يطسم :ةهش مصر: فيدصلا: كب يلاةلاخا عكا: ىبارشاع نياك كار ا

 زثكا لوالاو نيثالثو عبرا ةنس اهلبق ينوت لبقو يلع عم نيفص دهش لهقو اركب

 ى ىنيثالثو عبس ةنس تام اولاق اذه يلعف

 ند ثراحلا ند ىجبعلا مكب ةدبدع ند ريهظ 0 فاآلا رسكي مادك ند وكتيبم
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 ( هومعب )

 اربما اهبلع قبو يصاعلا نب ديعس اهيلع لهنساو ىبعبراو نات ةفس ةنيدملا نع

 لزي مق نايفس يا نب ةبتع نب ديلولا لهتساو هلزع مث نيسيخو عيرا ةنس يلا

 ضعب عباي ىحا يلا دهعي ملو ديزي نب ةيواعم تام املو ةدواعم تام يح اهيلع

 ماشلاب يرهغلا سيق نب كاصضلا عبابو ةقالخلاب مكحلا نب ناورم ماشلاب سانلا

 كاحضلا لتقف فشمد دنع طهار جرع الئتقار ايقتلان ربيزلا نب هللا دبعل

 اال 1و اناةيقالملابا يؤ ةيبتف نياالاخ رضمو ماشلابا«قاوزللارسالا ماقتساو

 يشفي ناك هذال فداطلا جو يلا معلص هللا لوسر هدرطو ةّكم تف موي مسا مكحلا

 اكل ناقولاقيا تورش ٌةحا»ا مكمل ناكو :لاغا نافعا ةفال هللا قواتو كس

 دالوالا نم هل ناكو نيبتسو سع ةنس ماشلاب ينوثو رهثشا ةرشع هتيالو تناكو لاق

 ىنوجرلا ديعو زيزعلا ىدعو دووادو نابار هللا دبعو هللا دوبعو ةدواعمو لكملا ديع

 نى ةرعو ناقع 1 ور 1 دهمدو رشبو

 لسح ىنب ورع نب دادش ىنب دروتسمألا وضش هضو قابصافلا دادش نب رع

 يرهغلا يشيرقلا رهف نب براحت نب ناببش نب ورع نب ببيح نب بحالا نبا

 مث ةفوللا نكس نّدبدح اهنم حسم يرو ثيداحا ةعبس مع ينلا نم عمس

 ي امهيلها هنع يورو رصم

 ايل لب لنقل اذار هونجلاب :قدجالا نب قوؤسم :ةشيا وتبااوها/يغبانلاب قوم

 فيدصلا ركب يأ نع يور مرضخلا ٍعباتلا ينوكلا ناديا اهلا هايخسا هيك ااوب

 نب ديرتو ثرالا نب باخر دوعسم ىباو باطخلا نب رع عمس يلعو نامتعو



0 

 اًرفاك لتق ءاحلاو مدملا تفي وه لافنالا باب يف رصختخما يف رول ئم م بنل

 ةحسم نب دمك ليقو بلاط يا نب يلع ليقف هلتاف ف اوفلتخاو ريهخ موي

 دمت لاقر بسلا رصتخم ة ,ردلا هياتك ة ربلا دبع نبا لاق اههضرم يراصنالا

 حادصلا وه اذه ىبلا ديع نيا لاق بلاط ينأ نب ب ىلع نلذق لد لاققذ هربغ هغلاذو

 ره درك َذ 50 فلي طم نب ليد مخ مود معلص يذلا 3 رصتخما

 كلا لاقو 0000 نب لدوبك هلثاو ناب 07 تو اذشهو ريسلا عماج باب ذا

 لاق هلتاق وه ايلع نا ثيدحلاو ربسلا لها زثكا هيلع يذلا حبدصصلا ربثالا

 حرصتلا عول الا ىنب ذاطس نع هداخفسأو مام عدت يو تلق دللا هجوم : لا

 دلع خلا عاجلا
 نص دن و ا

 دمع هذداد يكب لكملا كدديع وبأ وفه بذهجللاو رصتخملا رولات مكحلا نب ناورم

 نب مكحلا نب ناورم مكحلا وبا لمقر مساقلا ويا لهقو ناورم نب ككملا

 مع #1 وف يي يشيرقلا فاذم ديع ىنب سمعتن دديع نب يم نس يصاعلا

 قدنخلا موي ليقر دحا موي كلو كلام لاتو ةرجحهلا نم نينتث ةنس فياطلاب

 ينلا ينذ نبح لقعي ال الفط فئاطلا يلا جرخ هال هام الو معلص ينلا مسي ملو

 اهدرف هضر ناقع فلكتما يد كالو هبيأ عم ناكف مكحلا هايأ معملص

 هلزع مث فئاطلاو ةكمو ةنيدملا لع ةيواعم هلهتسا مث ناورم نافع بتكتساو
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 ( هوعوع )

 دضو رع هلسرا باطخلا نب رع ةقالخ كة مرمحلا باصتا ماتا نم دحأ وشو اربعب

 يود اضوددخ يزعلا ديع نب بطيوحو عوبري نب ديعسو فوع دبع نب رهزأو

 هرع رخآ ٍة يعو ةذس ةرشع سيو ةبام نبا وهو نيسعنو عيرا ةنس ةنيدملاب

 ي هناسل يني معاص ينلا ناكو

 لا ققيوفو قاسلاب يارا ةلسم غل رضتخلا لووك ذم :فافح نب ةلخم

 فافخ نب دلخم وهو ءاغلا فيفخو ةمدتملا ءاحلا د فافخو ءاخلا ناكساو

 نبا لاق يرافغلا ةمجعملا داضلاو ىتلمملا كاحلاو ء ةلزنلاب عقر ةضحوا لبن هيأ

 ةنبدملا نوتايو ةقيغ اولزني اوناكو ةيدك هدجلو هيبالو فافخل نا لاقي متاح يبا

 ربغ هنعوري مل متاح يا نبا لاق بيوذ يبا نبا هفع يوم ةورع نع يور اوبقك

 دلخت نع يررملا ثيدحلا ينعب ةلا هلثع موقت ادانسا اذه سيلو بيوذ ينا نبا

 هذال خد لوقا قلاؤاغا *امضلاد جار ك١ م نا معذص يذلا نع ةغشياع نع كورع ن<
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 ند ورع يب نم ياحصلا يرجلا يراصنالا ةعببر ىِدأ لاقبو عييرلا ن : 0

 ي مهيلع هللا بات نيذلا ةثالثلا دحا وهو ادب دهش فوع

 ١ انكي قوم ا لقباو ياجصلا نبل ياصضلا ةئوتقلا نقرس قا نب دقرم

 ةقياو حثزم وبا, هش ىلا ىم هةهجرت م هلاحو ههسن نابي قابس ئاطاخلا

 ٠ اه عمو خادرلا ةووغاوت ى توم. دهقشاو: معد اهاقناب غلق جحا هقوم

 نب سوأ نجبو هنبب معلص هللا لوسر اخار ةرجحهلا نم ثالث ةنس رغص هس تباث

 و هتوق» تمل ةنيدملا يلا كم ىم يراسالا لوح 0 تيماصلا



 ( هوعرس )

 رسكو ةلميملا احلا ناكسار ميملا افي ةيمح وه دضر ناصصلا رج ىب ةيمك

 ةره اهدعب يازلا ناكساو مهجلا متغب زج نبا تح' ةانثم اي مث ةيناثلا مبملا

 كت وش ميعت وبا لاق يدهبزلا رغصالا دميز نب درع ند جوع ند ثتوغبي دىيع نبا .

 نقم وهو مالسالا ميدق ةيمكع ناكو يديبزلا ةرج ىب تثراحلا ىد هللا دبع

 ل تيكر قيشررملا هدماعسا هاو اهم اسر تر لل ا

 يساجالا لع هلهتسا معلص هلا لوسر نأ نبحبدصلا

 وه ةماسقلا ٍ بذهملار رصتخلا ٍة روكذم هضر ياصصلا دوعسم ىب ةصبخت

 ةصيوح وا وشو ءايلا ناكساب لاقيو ةدحئشملا ءابلا رسكر ءاحلا اقر ميملا مدضب

 قاحم قراحت يسوا ىراضنا وهو املاجو اهبسن ايبا ةطيوخاةيطرتاق كلا انقر

 دهشو مالسالا يلا مهوعدي كدق لها يلا معلص هننا لوسر هثعي دعس وبا هتينك

 ةصيوخ لق ملساو ةصدوح ئم رغصا وهو دهاشملا ئم ا#دعي امو قدنخلاو ادحأ

 لضفا ةصيع ناكو ةصيوخ هوخا هدي دع ملساو ةرجحهلا ليق همالسا ناكو

 دومحكو ةصيخت نب دعس نب مارح هذبآ نباو 57 ىنب دعس هنيأ هذع يور هم

 ى. عربغو ةقح يا نب لهس نبا .

 يقدرقلا ذ 17 نب بالك نب ةرهز نب نافم ددع نب 97 لف لفوق نب ةمرشع

 ىوسملا كلاو وشو صصا لوالاو دوسالا وبا ليقو ىوسملا وبأ ليقو ناوفص وبا يرشزلا

 نم ناكو متفلا موي مَلسا بيها نب نطاق نبازجتوب ع نبا وهو ةمرخم نبا

 ةضاخب نةيرعيو“ سانلا مادا لك ع هلا وكر تستمر ا
 عمم د



 ( هوعرب )

 جرؤخلا ند بعأك نب يحق ىد رماع نب ةدمع نب ديز ند درغ ند ةقارس ىبا

 لاق هذا حجدصصلا ة هذع تبث ٍندملا يجرزخلا يراصنالا جرزخلا ق تراحلا نبأ

 لآ الو اياد اف نبا نما ولد, نملا نمجو اها ةجمإ معلص ينلا نع تلقع

 ىنبعسدو ل ضل وضو نبعستو حست 0 يود يدقاولا لاق لودككمو يرشؤلاو

 00 ىبكستو تثتدس 00 رجع لاقو

 ن-دو م فكان ه١ 502

 ندملا يلهشالا يراصنالا لهشالا ثمع نب هدجز سس سيقلا يرما نب د عقار نب ةدقع

 متاح يأ 8 لاقف هديك م اوفلتخاو ةاسرم ثيداحا معلص ينلا نع يور

 يراخإلا لوق ربلا دبع نبا لاق ةيكص هل فرعت ال يا لاقو ةئيكك دل يراخإلا لاق

 ذق ركذي ناب يلوا وهو لاق هتيصصب دهشت اهاوم يلا ثيداحالاو لاق يلوا

 ةيئاثلا ةقبطلا اسم درك د ذو هذم 11 هذاك عيبرلا نب د دووكث نم ةداحصلا

 00000010 0ذ- 0

 ةنيدماب ةويطت ينودتو دحا مهنم فبي ملف اوضرقنان بقع هل ناكو هضو باطخلا

 هدام نب ورك نسب مصاع ةذع يووم ةيولا ليلق خلان ا لاق ىبعستو اتنرسل كدب

 ئرباجو نافع نب ناقع نع اضيا دومحت يورو



 ( هما )

 وبا لاقو دهاجم ريسغتلاب مهللعا ناك فيصخ لاقو ةرم ىبئالث سايع نبا دع

 9س دو

 بذهملا ينو ةقاقلا بايك رصتخلا ةك روكذم ةضر ناضصلا يجلدملا 2

 يلوالا نيتمبعم ىبدازبو مهلا فو ميملا مضب رمزجم وهر ةفاقلاو طيقللا

 يازلا رسكب هربغو الوكام نبا هلاق علاطملا بحاص يكحو ةددشم ةروسكم

 هلقن اذك اهرب. هلاك هنا. جرج نيا نع ينغلا ىبعر يطقرادلا ركذو لاق

 جب هنال باوصلا رسكلا ينغلا دبع لاذ ناسغلا يلع وباو ربلا دبع نبا ىع وبا هنع

 ةراوتع ند ذاعم ىنب ةدعج ىنب موعالا نب زج وهو برعلا ئم 957 يصاون

 : ىروهشم حبصصلا م هتيدحو يجلدملا ٍنانكلا لدم نب ورع ىبا

 ةداهش ينو ةيضقالا يفو ةعدبلا قالط 4 بذهملا 4 يوكذم راَّثد نب براحن

 . لادلا رسكي ىاثدو ةدحوم كيبو ءارلا رسكبو ةلمبم ءاحبو مبملا مضي وش ىؤؤلا

 ويا لاقيو رصنلا وبا لاقيو فرطم وبا لاقيو ماثد وبا وهو ةثلثم كثبو ةلمملا

 رد نب ةملس نب ااذوعج نب شاورق نب سودر) ىب ماثد نب براحف يي

 نب رباجو رع نبا عمس ٍجعباتلا اهيضاق ينوكا يسودسلا سودس ىب ةبلعت نبا

 شعالا هنع يور ىيعباتلا نم ةعايجو ىيباصصلا ديزي نب هللا ديعو هللا دبع

 دقيثوت ططساوقغتاو ةجالا نم فيالحو ةبعشو ةنيبع نباو قروثلاو كيرشو ركسسمو

 دج هللا دبع ند دلاخ ةيالو ب يول دعس بأ لاق
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 ف ازستس# ب لوول هجباعلا ا ستأ نب ىلا

 اريل اكتر © ولا وها داوسلا» حارس دن الهلا 4 يوك كن ىئعش لب تلات
 نرألا ناداوبلا ربع نب اديعس نب ماللارسكو ميخلاب هلاك جيعشا وبا: لاقيو وزع

 ٍنادمبلا ةرمو يعشلاو مزاح يا نب سبق نع يور ىبعباتلا يعبات نم وشو

 ناّطقلا يمحبو نانايغسلاو دلاخ يا نب لمعامسا هذع يور مهربغو فون نيربججو

 نادرو نب يمقبعو ديزا نو داجعو :ثايغ ني صخحو ةاعلوو دارو فاو ادفع

 ىبئالثو عبرا ةنس يفوت هفيعضت دع اوقغتاو عربغو دلاجي نب ليعامسا هنباو

 يي ةبامو

 جالا وبا وه بذهملاو رصتخملا د ككذ رركت روهشملا مامالا ٍريَج نب هاجت

 ديع يلوم مهالوم يموزخا يكملا ربغصتلاب رببج ىبا لاقيو ربج نب دهاج

 سيق يلوم لاقيو بياسلا يأ نب بباسلا يلوم لاقدو يموزخلا بياسلا نب هللا

 , نباو رع نبا عمس هتماماو هتلالج ٍدط ففتم ماما يبات وهو ثراحلا ىبا

 ةشياعو ةريره اباو دبعس اباو يصاعلا نب ورع نباو هللا ديع نب رباجو سايع

 بعصمو يَلبَل ينا نباو اسوواط نيعباتلا نم عمسو مهضر ةباصصلا نم قربغو

 مكحلاو ريبزلا وباو مافيد نب ورعو ةمركعو سوواط هنع يوم نيرخاو دعس ىبا

 000 وسال لا هسا :ناملع يلا. نب اجو رونصتمأل قاع قازعا وفا

 هتماما دع ءاذعلا قغتاو نوصحب ال قيالخو حبيت يا نب هللا ديعو نايتخسلا



 ( هرسو )

 رزبما ناكر. لمللاب ةوللطلا ربثك .احلاضإ ناكر :يبات_ليقو اك وفر قرظسات

 ماياو ديزي مايا اهدعبو اهلبقو ةيواعم مايا ةنس نيعبرا مورلا وزغ ٍة شوبجلا

 قن للملا دبع

 عاومرب (نباةعيبرا ىج دعس نبا نوعي كلام لكون[ اويقاكار ها ك١ كا

 نرناوش نب ركب ىنب ةيواعم نب رصذ ىنب لادلا مدقب ناعفل الط د ءاملاب غاطبأو نإ

 نولسملا مزهنا نيح نينح موي نيكرشملا سيير ناك يذلا وهو نونلاب يرضنلا

 للا لوس, لاق تفداظلاب كلام فحل اومؤهتا اق. ىيكرتقملا لعب ةعزولا كذاعر

 لوسرب فاق كلذ هغلبف هلامو هلها هيلع تددرل اًذسم كلام ٍناتا ول معلص

 نم ةيام داطعاو هلامو هلها داطعان ملسان ةنارعملا نم جرخ دقو معلص هللا

 لوسر هلهتساو ه«مالسا نسح مث مهيف ادودغم ناكو ةفلوملا زياش ىطعا/اك لبالا

 حدم م دشناو نالبع سيق ليابق نمو ه«موق نم مسا نم ع معلص هللا

 ى ةيساقلاو فشمد متاف دهش مث مع ينلا

 ةرارق نبا ليقو ةرم نبا لبقو ياصصلا كارلا تغب ب يواشرلا 1 او ىلام

 نب ديزي نب اهم يلا بوستم وه ديعس نب يتغلا دبع لاق ةرارم حبدصلاو

 و صخذم نم ةليبق هاب كلا 2 ميجلاب 56 نب ةيلع ني برح

 ا دع ةولصلا لوأ كك بذهملا د روك ذم هضم ىلا ةرببش 9 ب كلام

 ةرببش نب كلام وهو حبدص ثيدح مكاحلا لاقو نسح ثيدح يذمرتلا لاف
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 2 لا

 مل ةتكاسلا ةركيخلم ءاذلا عش :ةموقلعم» ةلمم "لاب ماشخ هلاؤ' اذنه بغا ةبشن' هع

 نقدا لاقيو ريغصتلاب مهيعدلا» لاقير ينام ويعلم قمع

 لفا قافتاب معلص هللا لوسر عم محب دهش ارغصمو اربكم نونلاب نقيعدلاو

 اهدهش قاحتا ىباو ةبقع نبا لاقف ةبقعلا هدوهش كه اوفلتخاو ربسلاو يراغملا

 رسا يذلا وهو هدوهش م ناتياوم يدقاولا نعو اهدهشب مل رشعم وبا لاقو

 دجححسم فرحبل معلص هللا لوسر هلسرا يذلا وهو ىدب مود ورع نب ليهس

 ف هاقرحات يدع نب نعمو وه مارضلا

 ةرم دلو نم لولس يب نم ميرم وبا هتينك ياصصلا يلولسلا ةعببم نب كلام
 ساس سل ل ل

 دالوأ تيسذ ةعصعص ىب رماع نا نز اوه ماركت نب ةيواعم نب ةعصعص نبأ

 دلال اهلازا وهو: ةبلعت قلبا نانثيش قلب للهذ ادب .لؤلش عما لاا قوم

 دذز) اديها يور ؤاؤك وهو ةرججشلا تح” عيابو ةيبيدحلا ةهشا مرنم يا نبا

 ارك ذ نوناغ هل دلوق ةدلو ذة كرابي نأ هل اعد معلص ينلا نأ ديرب

 وه رجيالاو ميجلاب رجعالا نب ديبع نب ةبلعت نب حيبع نب نانس 57 ىلام

 1 ردك قاكضلا كراححلا يراصتالا» عيجحلا« نب تراحلا»لياانوغ قاوزقك

 لا ديهش كا مود كلام لتق نانس نب كلام نب دعس يردخلا ديعس يا

 يتاصصلا ماجينلا نب نزام يب نم ينزاملا مث جرزخلا يراصنالا ةَعَصعص نب ىلاَم

 دع ملسمو يراخلا كغتا ثتيداحأ ةس مجليد# هللا لوسر نع هل يوم ندملا

 يي ةارسالا تيداحا ىنسحا وهو جارعملاو ءارسالا ثيدح وهو اهددحا

 تن مم تاما تاتا

 لفغا نم يهتحلا مهكح وبا درع نب مكر نس نافس سس هللا هي نب ىلام



 ( ةرضم )

 يعمصالا لاقو ليلقي ىنوغص دعي تام لمقو ىبذالذو عحجس ةلس ىيكصي ددغم يلع

 ياذه يعمصالا طبلغت ذع اوقفتاو معلص هللا لوسر ةوبح زن كتاطد ةئا

 ويمص ون 5

 ةولضللاةفضإوم عضارم  بذيذتا نيزك ذ ماد نشل ثريوحلا نب كلام

 لاقو تراخحلا ني كلام الاقيوت ثريوشلا نب كلام [ناهلتشوبا ره توا

 اوقفتاو ثيل يب يلا هيسن ةيغم' يف نوفلتخو يبل وهو ةثريوح ىب كلام ةيعن

 ين دودعم وهو ةميرخ ىب ةنافك نب ةانم دبع نب ركب ني ثيل يند نم هذا يلع

 ةسهن معلص هللا لوسر نع هل يور ىبعستو عبرا ةنس ةرصبلاب يفوت ىبيرصبلا

 رصنو ةبالق وبا هنع يور ثبدحب يراخإلا درغناو ىّتيدح ظعاقفتا اقيدح رشع

 ةييبش يف معلص هلا لوسر دع مدق هنا نبودبدصصلا ٍخ تيثو اهريغو مصاع ىبا

 عوجرلا يف مهل نذا مث ةليل نيرشع مالسلا هيلع ينلا دنع اوماقاف نييراقتم

 ي مهوؤعي نأ مهرماو مهلها يلإ

 يباتلا دهازلا يرصيلا راتيد نب كلام يمحب وبا وه دهازلا يانيد نب كلام

 نيا 2 نب ةماس نب ةبجان يب نم ةارما يلوم ميجلاو نوفلاي جانلا

 دمحم نب مساقلاو نيربس نب دمع يرصيلا نسحلاو سنا نب كلام حمس رهق

 ديزب نب نابل دع ةعالا نم نيرخاو ربجج نب ديعسو هللا ديع نب ملاسو

 بيع نب 0 ديعو ناهلس نب رفعجو بوش نب هللا ديعو يمحب نب يرسلاو

 اقوتنعقت وه يكاسنلا الاه زافيخا لب اقع هوخاوا بوح لي مالشسلا كي 0

 ى نيرشعو عست ةنس ليقو ةيامو نيرشعو ثالث ةنس

 لوقو ياصصلا فوع نب درع سس فوع 3 مخع سس هكا نب مشكلا نس كلام

0 

 ايإ



 ( هرسب )

 ا 10 ةهلعاما نيؤطمم ل (قاهذا نب ةلاباو للا عوبزتب نيآةعيبرا نب ةفوع قنا

 ناقع نب نافع ايلّطحلا لب رغ عطس يقباتلا يدملا قوفلاب يرطتلا نراوه نبا

 لير نيليحلا فرع قلبا نهيرلا .ىبنللا ضاقو اقل نيا دقو زييؤلاواةجااطو ايلطو

 مع ينلا يار هذا لهقو معلص ينلا نمز كردا مهضر فيدصلا ركب ايا يار هنا

 ءاذعلا موههجو ةباصصلا م ةعرخ نب قاحتا نب دمحيو حلاص نب دجا ةركذو

 معطم انور ىنب دمك هذع يوم ةبلهاملا ة ليخلا بأ مو اولاق يبات هنا ذع

 دمدنو ةلحاد نب روع نب دمكتو ءطع نب ورع نب دمكتو مدكنملا نب دمكتو

 نوت هقيثوت طك اوقغتاو نورخاوريبزلا وبا مسم نب دمحتو يرشزلا باهش نبا

 يي ةنيدملاب ىيبعستو يدحا ةنس

 ةانثملا تغب ناهّيتلا نب كلام مثيهلا وبا وه مضر ياصصلا ناهيتلا نب كلام

 معالا دبع نب ورع نب ديبع نب كلام نبا ةددقملا تن“ ةانثملا رسكو قوف

 0و لب ينال وفاز درعا ندد وخلا ول قرانا نور مح نام الوعر

 ةقئالختإ نو ةفانملا" نوت درعأ جايا ىلبا اوه يا واع يدار /القتالا نقوالا

 ةبقعلا حشو ماصنالا هتيقل ام لوأ معلص هلا لوسر اوقل نيذلا ةّتسلا حا ناكو

 ' ونب لاقو لهشالا دبع يد لوق م ةبقعلا ةليل هدعياب نم لوأ وهو ةيناثلاو يلوالا

 قلو كلم نب بعكا علوا ةحس ونب اولاقو ةرارز نب دعسا دعياي نم لوا ماّكتلا

 ا را صاس لبا هيساون اه ليوشالاب ديعيب طبقت :لابماراؤاكو وغم يان افونلا
 3 5 دا كا 2 0-

5 0 



 ( هرم )

 ينعي يذج ثرو كلام كلام كلام معلص ينلا لاقق ا نافلتخ ثيللاو

 نايفسو يارتوالا تيارف ةنجلا تلخد ينا مونلا هه تيار لاق ركب نعو مع ميشاربا

 كلام عفر كلام نياو كلام نياو اولاقف كلام نياو تلقف الام را ملو يروثلا

 مساقلا وبأ مامالا لاقو هتوسنلق تطقس يح كلام عفر كلام نياو لوقب لاز ان

 لبس نابي ف ةغنطملا ةلاسولا دباقك ذنب يلردلا ئشانانيرخابر ني كاد

 ةياقسو نبعباتلا نم ةياغالث مهنم خبش ةياهست نع كلام ئخا ةفرشملا غسل

 اهطورشو ةياورلا فحب همابقو ههقفو هنيد يضتراو ةراتخا نم مهيعبات نم

 لاودحاو * ةياورلا نوفرعي ال حالصو نيد لها نع ةياورلا كرتو هب ةقثلا تصلخو

 ىبعيسو عسذ ةذس رغص د ةنيدلاب يفوت ةروهشم ةربثك هيقانمو هضر كلام

 كاتم قضم نورا ا ىبادللا تنعي با ليفاعسا اج رادتس ودبس ىلا

 ىيعبسو عست ةنس لوالا عبير رهش نم ةرشع عبرا ةحجبص يفوت مث ةربسي امابا

 ديع نب يلع نب دمحم نب ميهاربا نب دمحم ىب هللا دبع هيلع يلصو ةيامو

 عيقبلا بابي هربقو عبقبلاب نفدو ةنيدملا د لاو قدموب مهر وياسع قرنلا

 ىبستو يدخا ةنس ليقو ةرجحهلا نم نبعستو ثالث قنس كلام كلوو ةبق ةيلع

 جف لاقو ىبنس ثالث نطيلا د هب لهو اولاخ عبس ةنس لبقو عبرا ةنس لبقو

 يدعي نمو لبق نم رمالا هلل هنا

 كقيزفت هن مث انزل دعرصتخملا د نوم يباتنا نات نبا سوا



 ( هرسمع )

 كلام يرهزلا باككا تبثا ىلع نب ورعو نبعم نب يم لاق اذكرو كيف لك يف

 ثيدح ظغح لاقذ لجر تيدح ظعحا نا بد لجرلا لينح نب دجال لمقو

 زناجلا لها ماما ةقث كلام يزئارلا متاح وبا لاقو كلام يار لاق يارلان لبق كلام

 ثيدحلا ٍقن لاجرلا ٍقذ كلامو كلامل مكح اوفلتخا اذاو يرهزلا باككا تيثا وشو

 ل اج نابل (لياافجنا :انتحلو لاغنى ل روالاو : فروقلا»نم اعيد نقول وهو

 هللا دبع ايا اي لاقف لجر ءاجخ كلام دنع انك لوقي يدهم نب نجرلا دبع

 7 5 زاتق انك كلاس ةلمشما| ئدلب لها يلجع زهشا اةتسا رشم نم": كقدج

 ياث لاق يش لك معي نم يلا ءاج دق هناك لجرلاب عطقف ىسحا ال لاقف هلاسق

 نسحا ال.سفا نب كلام يل لاق لق لاقف مهيلا تعجر اذا يدلب لهال لوقا ين

 دله نسيلاغقا هللا باتكك ارقأ اذحا كيا. امي لاف للبالاب عارم نق هيفا

 فحصملا تلاق هديب م هذغش ناك ام كلام كخال لبق لاق بهو نبأ نءو

 نم ميبعبات بهذ معا ةنبدملاب نكي مل لاق ييدملا نبا يلع نعو ةوالتلاو

 يا ىنعو ةقلح كلامو 3 عفانو ةنيدملا تلف ال6ةبعش عفا نا لب كلام

 الا ”يشب كلام فطني امو ةبتعلا ٍدع اسلاج يسيع نب نعم تيار لاق بعصم

 لع نولتتقيف كلام باب دع نوجدزي اوناك لاق اضيا بعصم يا نعو هبنك

 يلا اذ تغتلي الو اذه اذه مّلكي الف كلام دنع نوكن انكو ماحزلا نم باِلا

 نوعهسمو نولياق مهو هباهت نبطالسلا تناكو اذكش 7 نولباق سانلاو اذ

 نب ىمح نعرءاذه تلق نيا نم هل: لاقي الو معن واءال لسلة روق ماكو

 كلام هللا لوسو اب تلقؤ ماقملا د ةذس ىبعيرا نم معلص يذلا تيار لاك حمر



 ( بس )

 تلق ينك نه قبار الاقف.لجر , ىه اهانه تلاسارع يره سراقب ادم ا

 بلح ىع فسوف هللا, جبع. نع انبووا كتك اون هنيازل ةققر ناك د1 ناك

 رظتفا عقم ةلوانف: ظنيدلل راق ريقك نبا ءلبان كك فض اة كنج واه ع نإ

 سلجا لاقف موقا تبهذ هدنع نم ماق اذ هالصم تح" اهلعج مث كلام اهيف

 اذه يل لاقي هناك يمانم ٍغ ةليللا تيار اهيف اذان ةعقرلا يلوانو فلح اي

 لوسر اي انطعا هللا لوسر اب هل نولوقي هلوح.سانلاو سلاج معلض ةللا لوتسر

 اللام ترما دقو ابيك اًرنك ربنملا تحب" .تزنك دق نا مهل. لاقف املاؤم ها

 نورد ام ضعيل لوقب مهضعيو سانلا فرصنات كلام يلا اوبهذان مكيف همسقي نا

 مك كفو كلا, قرف إمعلص هللا "لور ديا درمااج ةغقي عالضخبالاقخ ]اللقا

 نجرلا ديع نع متاح ينا نع يورو ةلاملا للت دع هةكرتو هدنع نم تجرخ

 ككل و:ةفوللاب  يروثلا» .نايغس :ةعبزا..مهناصرب هند ساقلا قطا لاقافهوال لول ٠

 يفاشلا نع حبصصلا هدانسابو ةرصبلاب ديز نب داجو ماشلاب يارنوالاو زاجلاب

 ءاهخلا لاق كلا لطرم نس اياوصوتلا .طغلا نماياتك ضرالا سل 1١

 اطوملا نم صا اهو لسمو يراخإلا يحجتم دوجو لبق اذه يفاشلا لاق امنا

 اًئيدح ةوجأ طق اذجا تيار اين لاق قلمولا ديوس نبا بودأ لك ءاظعلا/قاققاب

 لب كلام ين. هعاجو اذيزن ني دان كففلانك لاق :طتعقلا نك سنا نانا

 لاق يديم نب نجرلا يع نعو هلثم فلخ ام هلا دبع ايا هللا محر لاقف سنا

 يف ام لاق ناطقلا دبعس نب يبحب نعو !دحا ثيدحلا ةدك يف كلام دك مقا ام

 يرشزلا باككا تبثا كلام لاق ليتح نب دجحا نعو كلام نم ًاقيدح مصا موقلا



 ( هورس )

 ماما وهو ةقث كلام متاح وبا لاقو كلام يرهزلا باكتا تبثا ينيدملا نباو

 مجنلا كلاف رثالا ءاج اذا يكفاشلا لاقو يرهزلا باكا تيثا وهو زاجلا لها

 ةذعو يطعم كام اضيا لاقو هلك 0 ثيدحلا ىم < يم ل كبش اذ دكا

 لاقو ثيدحلا ين ادحا كلام دعب مدقي يفاشلا نكي مل ةلمرح لاقو معلا انذخا

 معلص هللا لوسر تيدح دعب نما لجر برغملاو قرشملا نيببام كلامخ ني بهو

 لاق لاق ةردرش يأ نع ةرجغو يذمزتلا 2 حبدصلا دانسالاود انيورو كلام نم

 نودجب الق معلا بلط يف ىطملا طابا سانلا برضت نأ كشوي معلص هللا لوسر

 ناهفس نع يور دقو لاق نسح ثبدح يذمزتلا لاق ةنبدملا ملاع نم معا املاع

 اذا كلام ناك لاق يازخلا ةؤس نا نع انيورو سنا نب كلام وه لاق ةنييع نبا

 ليقف هتبحل طشمو هبابت :سحا سيلو ةولصلل ةكوضو اًضوت ثدحب جرخج ناادارا

 لاق يسمع نب نعم نع انيورو معلص هللا لوسر ثيدح هب رقوا لاقف كلذ كي هل
 دن اد ع ل

 دحا عقر ناف ببطتو لا لستغا تيدحلل سلج ن 1 دام || اذا ى علام م
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 َقوَف مكتاوصا اوعقرت ال اونما يذلا [ابادلي لاععإلللا .لاقيواع هيللخم اج انعوتظ

 توص قوذ هدوص عفم اتاك مع يفلا ثيدح دنع هتوص عفر ىنف تنل توص

 ةثلث نع هتلسف كلام دع تلخد لاق قارولا بيبح ىع انيورو معلص هللا لوسر

 الا ةوق ال هللا ءاش ام لاقو هسام عقر مث قرطاف لاق مهنعا ةزياعل ملا لاجر

 نوعبس هيفو دجسملا اذه تكردا بيبح اي لاقف اهلوقي ام اربثك ناكو هالاب

 ثيدحلا لمد ملو .نبعباتلا نع يورو معلص هللا لوسر باككا كرذا نم اكيش



 ( هس )

 نب ورع نبا ةثلثملا ءاثلا متفو ةمومضملا ةمجتملا ءادلاب ليثخ نبا تح“ ةانثملا

 بهاذملا ةعا دحار ةرجحهلا راد ماما يندملا يصبصالا حبصا وذ وشو ثراحلا

 اياو مدكنملا نب حمحتو رع نبا يلوم اعفان عمس ىيعياتلا يبات نم وهو ةعومتملا

 هللا ديع نب ديزيو حرج ىنباو ه+ويش نم ابو يرهزلاو يراصنالا يبيح هذع

 نب هللا :ديعو ينعقلاو ناعهط ىنب ميهارباو بهو ىباو يكفاشلاو ةيلع ىباو

 سس نكمو يدجم 50 ىنجرلا ثديعو ناطقلا ىويعو عفان ند هللا كدعو فسوب

 ةدايع نب حورو لهبنلا مصاع وباو يرمضلا ٍقتعلا مساقلا نب نهحرلا دبعو يسيع

 نب هللا دبع نب يمكو يبح نب يمحو يدقعلا رماع وباو مسم نب ديلولاو

 هم ع <

 تداوطاتعمجلاو| نورا كيالخو مع .نب ءاتروو يرابسلا هللا تبغ نب ةقرطمو

 ٍخ هل ناعذالاو ةريفوتر هليججتو هتدابس مظعو هتلالجو هتماما ع ءاجعلا

 ديناسالا مصا يراخإلا لاق معلص هللا لوسر ثيدح ميظعتو تييثتلاو ظغحلا

 اذه يلعف تارم فيسو فالخ ةلسملا هذه ينو رع نبا نع عفان نع كلام

 نع عفان نع كلام نع يفاشلا اهككا يهقلا يوصتم وبا مامالا لاق بهذملا

 بكم ىنبأو ليذح ىنب دجا لاق 2 يدش هدو > 3 7 الا | انستا كرت اًككام معا ْ
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 ( هس* )

 لاقو رافيد فلا تيللا هيلا تعيف ةنيدملا فرط نم سنا نب كلام هل يدها

 2 للام عيل زرانيلا فلا ىناغ تيللا لح اك ثيللاا بحاش: سمر, نب كام

 2 تلا درم كلا نبل الاعين افغش قدم تزللاا نوع افق ,ةاكزيافيلع كابا امو

 دعس نبأ لاقو نيعيسو عبس رأ تس ةذس ناهح ىبا لاقو ةيامو نيعيسو سي

 ظ يي هذع هللا يضر ناقسو سج ائفس

 نو 2ءاون اف 0

 يأ نب ثيل
- 

 وه ةامملا ةماما باب ٍةرصتخلا ٍة روكذم مينز يا نب م

 مالوم يشيرقلا ينوكللا مهنز يأ نب ميلس يا نب ثيل ربكم وليا لاغيؤاركألا ول

 ثيل يوم سنا لاقبو نمبأ مياس يا مساو نايغس يأ نب ةسينع ىأ ةينع يلوم

 00 ا كيلا يك :نقاذاعؤلاذ نقاوأ ا طاوور ىلاعلج ءاظعوب قئلقؤاطإ ةيفااطع راع

 كيرشو ةدايزتو اقبعتشو ئزوثلا دنع يرم !نيرحاو ةدرب ياو قرصا: ني ةحلاظو

 يراؤغلا قاكتا وباو ةيلع نب ليعامساو رلاص نب نسحلاو ةيواعم نيب ربهزو

 ةنس ينوت هظبض لالتخار هثيدح بارطضاو هفعض دع ةاذعلا قفتاو نورخاو

 ى يلاعت هللا هجر ةيامو نيعيراو ثالث

 ميهلا فرح
2 2 

 زعام وه رارقالا ينو ذودحلا ف بذهملا ينروكذم هضم ياصصلا ىطسألا زعام

 ٍة دودعم وه ربلا ديع نبا لاق موجرملا انزلاب فرتعملا يؤسالا كلام نبا

 يي دللا هجر ادحاو اًثيدح هللا

 ني 2350-2 د



 ( هو )

 عيهياسن . توفت :مهتلاجر طول طويت موك: لاير اقرت ١

 ني لعأ هللاو مهداسنب

 نب ثيللا ثراحلا وبا وه ةراهطلا د رصتخملا ٍة يوكذم مامالا دعس نب يللا

 ىيعباتلا يعبات نم وه عرابلا مامالا يرصملا مهالوم يمغلا نجرلا دبع نب دعس

 جيعسوي نع نبا لو .اهفانوتة وماما ىاب نب ادللا تيعوا تاور فار سات

 ىنيرخأو نعباتلا نم عربغ فيالخوربيزلا اباو يراصنالا يحبو يرهزلاو يربقملا

 سيقو هخويش نم اهو دعس نب ماشهو نال نب دمحت هنع يور مهيعبات نم

 هيتاك: اص نب: هللا ديكر ةعيجلا ياو .باغو ليلو اكرايللا الا ل ١ ني

 العر معماماردتلالج لعد هادعلا | عدجاو :ىريغرالكإلا نم نوط و اب

 ىبا متاح وبا لقن هنامز ٍكرصم لها ماما وهو ثيدحلاو هقفلا ب هتيترم

 57 هنا الا كلام نم هقفا دعس ىب ثيللا ناك لاق هذا هضر يفاشلا نع نايح

 معلا لها ئم انا ا قريخاو للام بتك م ناك ام بهو ىبا لاقو هباككا

 كالفإ ةلميرجلو ضيرقل ًالوماثيلال ياك حعس نب همضب لانو زادك ب تدالا روع

 دتامز ىف يوتقلاب لقتسا ناكو صر تيجملا ريك قف ناك لتتتو تلاد

 ثييجحلا يضر حملا بكل ثيلااليغحا نمر دولا لاعوزللتس ةايبم اوس لاجل

 تيار. نم تيار دجا:لاقو قيد صصا ام دنمتيثأ ىردرضلل ءالوه قبيل

 لاوقاو 3 غلب يح هنع ةلبهج ًالصخ دغر ةركاذملا نسح رعشلاو ثيدحلا

 ع



 ( همم )

 ازيا د تايشاوب [ةيدق يح ةبح ميهاربأ ناك يلعثلا لاق امهيلعر سو هيلع

 كالهاب مهل رصتنا نيذلا لجو زع هللا لسر دحا وهر ةروهشم معلص طول

 هينم نب بشو لاق يلعتلا لاذ عضاوم د زيزعلا نارقلا ٍة هتصقر مهيبذكم

 ارا هنيد م هأ اعنات ميفاريا 8 عم قارعلا ِة لباي ضرا نم طول جرخ

 افلاخم ميهاربا وبا منا امعم جرخو ميهاربا ةارما ةراس امبعمو ماشلا يلا هعم

 ميفاربا يضف مما تاف نارح اولصو يح هرفك ع اهتم هنيد ة ميفاربال

 ميشاربا لزنق ماشلا يلا ارداع مث رصم يلا اوضم مث ماشلا يلا ةراسو طولو

 01 اهدلوللطم كودس الفا يلا! ناعت. هالا) دهلتزاف «(نكرألا .طونا:لولخوأ قيطلف

 نم دحا نم اهب مهقبس ام ناركذلا نابتا اهنمر شحاوفلا نوتاي ًاراغك

 اعد اورجزنب ملو مهيغ ِة مهيداع لاط اذف مهسلاج ٍ# نوطراضتيو ىملعلا

 هاا نيدسفملا موق 5 قرصلا بر لاق يلاعت هللا لاق معلص طول مهبلع

 ةراشبو مهكالهال مالسلا مهيلع ليفارساو لياكيمو لدربج ثعبو هتاعد يلاعت

 ميهاريا لعن اولزنق ناسح درم لاجر .ةروص هبل اشم !اوليقات كلولاب : غيفارتا

 ليربج علتقا رحسلا يف باذعلا طول لا ءاج امو بوقعيو قاحتاي هورشبو انافيض

 ءامسلا نبب ه>انج دعب نهعفرو فلا ةيام ةيرق لك يف عيرالا طول موق تايرق مع

 ىهيلق مث مهتكيد حابصو مهبالك يال ايندلا ءامس لها عمس يح ضرالاو

 مهيلع انرطمأو اهلفاس اهيلاع اَنلَعَج يلعت هللا لوق لآذف اهلفاس اهيلاع لعج

 ع رفاسمو مهذش دع ةراجا ترطم اولاق كيو نع هليوم دوضنم ليج 5 ةراج

 نع شايع نب ركب ويا لأف ةلعاو اههساو ىبكلاهلا عم طول ةارما تلكشاو
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 ب ذهملاو رصتخملا نم ءوضولا ةغص ٍة روكذم هضر ياصصاا ةرِيَص نب طبقت

 اهرسكو داصلا تف عم ءابلا ناكسا رنوجيو ءابلا رسكو داصلا تغب ةربصو

 ففغتتملا نب هللا دبع نب ةريص نب رماع نب طيقل مصاع وبا لاقيو نيرتر ويا وشو

 مهضعب لاقو روهجلا هيسن اذكه ينداطلا يزاجلا يليقعلا ليقع نب رماع ىبا

 *يشي اذه سيلو 5 ربلا ديع نبا لاق ةريص ىب طبقل زبغ رماع نب طيقل

 نب طمقل وش رماع ىب طيقل يليقعلا نيرتر وبا يرصملا دعس نب ينغلا دبع لاق

 ىنب طيقل ديف لاقي ربلا دبع نبا لاق حجصصب سيلو ةبغ وه ليقو ةربص

 تعمس للعلا باتك + يذمرتلا لاقو قفتنملا نب طيقلو رماع نب طيقلو ةربص

 ةريبص ىنب طيقا يدنع وه رماع نب طيقل يليقعلا ندرنر وبأ لوقي يراخلا

 تلق معن لاق ةريص نب طبقل وها ىليقعلا ىيززر وبا هل تلق يذمرتلا لاق

 نيزر يأ نع وه هببا نع ةريص ىنب طدقل نب مصاع نع مشاه يا ثيدخ

 وه ةريص ىب ظيقل تيدحلا لها زنكا لاق يذمرتلا لاق معن لاق يليقعلا

 ركنان اذه نع يمرادلا نهحرلا دبع نب هللا دبع تلاسو لاق رماع نب طيقل

 اضيا جالا نب ملسم اهيلعجو رماع نب طيقل وه ةربص نب طيقل نوكي نا

 ىبا لاقيو سدع نب عيكو هيخا نبأ هذع يوم ىنينثا تاقيطلا باتك

 هركي معلص ينلا ناكو اولاق ريغ, سوا نب ورعو طيقل نب مصاع هنياو سبحد
 وددمع

 و هتلسم ةتجحعا ,ىبزنر با ةلاس ]ام طداشللا

 دللا يلص ليلخلا ميهاريا تأ نيا طولو يزا وشو حرات نب ناراش نب طول



 15 ( هسب )

 تفك ام لاقف 5 رعش نم اًميش ندشنا كييلل ا ةرضر قناندلا ىنب ىع لاقو

 ناكو ةيامسخ هداطع ة رع هدازف نارع لاو ةرقبلل هللا يع ذا دعب اًرعش لوقال

 ى ممصأ لوالأو ةيواعم ةفالخ لوا ٍة لبقو ناهقع ةفالخ ٍة ينوتو نتفلا لزنعا

 يلاعت هللا لاق ةباطتسالا باب ٍخ بذهملا ٍ روكذم مالسلا هبلع ميكحلا ناقل

 سيارعلا دياتك ب يلعثلا قاحتنا ويا مامالا لاق تايالا ةكحلا ناقل انبتا دقو

 رهظ ام لواو لاق هيلع هديس يكولم نوها ناكو اكولم ناقل ناك صصقلا يف

 ناقل ءادانف سولجلا لاطان ءالخلا هالوم لخدف هالوم عم ناك هذا هةلكح نم

© 

 دزأ يورو ءالخلا باي دع دنكح بتكو الوم جرخ مقو اًميوف دعقات سارلا ىلا

 هبباع نوعفك سافلاو ناقل لجر مره ةردرش وبا لاقو لاق اراجع امني اديع ا

 غلب اف لاق يلب لاق اذك عضوم انيعارت تذك يذلا دوسالا ديعلا تسلا لاقف

 ناقل نعو لاق يينغي ال ام كرتو ةنامالا ءاداو ثيدحلا قدص لاق يرا ام كبد

 سرق نزاكد نم هبال اعل لاقو عرزلل دامسلاك هىلو دلاولا برض لاق هذا

 نك يد اي راجخالل اديع نك ىد اي مدخي دنانسلاب هكا ال مو مسد 29 ءويسبلا

 اذا مهنم خخ مهلداجت" الو ىيتيكرب مهجازو ءاجعلا سلاج اينغ نكت انبما

 هي تعفتنا اربغص تيذات نا مهرجحضت الو لاوسلا ٍة مهب فطلاو كولاما

 ناث اهراغص رومالا م مرق" الو ةيبصعم ربغب اقفاوم كتيادعال نك 00

 تارا نا ريضلا ةلقر رجضلاو فلحلا وسو كايا ارايك ريصق ادع ماغصلا

 ى ةرؤهشم ةربتك  هككحو سانلا يديا ٍه اهب كعمط غطقات ايندلا يغ



 ( هربم )

 لاق هقيثوت يلع اوقفتاو شارخ ىنباو نبعم ىنباو ةبعش هركنا نمو ةهكردي مل اولاقو

 يزيزعلا دمع نب < غنالخ 3 دعس نبا لاتو ةبامو هتيم اكفس يود طامخ نب غول

 ليقف وبا ىهزايرلا ذباب فس بذيل هك و كاذس نع رذ ىاقكملا رهن ديلا

 رماع نب ةعبير نب بالك نب رفغعج نب كلام نب ةعيبر نب ديبل ىنبعلا تغب
 522 هم سال ل

 ةوصخ نب ةمر ع نب روصخم ىنب نزاوه ني زكي نب ةغدواعم سس ةعصعص نبأ

 مسات معلص هللا لوسر ع دفو هذجرات م ةقيخ يا نب دمع ركي وبا هيسن

 <لطاي هللا الخ ام يش لك الا“ رعاتشلا هلاق ةلك قدصا لاذ معلص هللا لوسر نا

 نيسينو اسيو ةيام لبقر نيسيخو اعيراو ةيام شاع نيرهملا نم تيبل ناكو

 ملو اولاق خدي نوعبراو يام هلو ةغيواعم والخ لوأ تام ناعوسلا لاقو كنس

 ند

 وهو اًدهلو اثني لاو قبقو جارعلا ةيادسلا يتكب انوع ناشد سي

 ملاصلا نيرقلا هكصي كملاو هسفنل“ميركلا دملا ةياغ ام

 ةبلهاجلا ٍة اقيرش ناكو مسا ذنم ًارعش لقب ملربسلاو رابخالا لشا روههج لاقو

 ةربغملا ناكو ةفوكلا لؤن مث معطاو رحن الا اصلا بهن ال نا مذن ناكو مالسالاو

 اموي ايصلا تيهو هتورم ٍدط ليقع ابا اوذيعا ايصلا تبه اذا لوقي ةيعش ىبا

 ناكو طبعم نا نب ةيقع نب ديلولا ككذب معف فلم ز نغم ديبلو ةفوكلاب وهو

 دسفن ٍلط دكر امو ليقع ينارذنذ متفرع حق ركنا لاقر سافلا بطخخ اهيلع اربما

 هرذن يضقف هيلا سانلا ثعبو ةقان ةباع هلا تعبذ لزن مث مكاخا اونيعات



 ( هس )
 ني . 34 5506 ود وع ب نس

 هوفب هنع يور ناثيدح مَلسلو ثيدح يراخللو ةثالث لع اقغتا اًقيدح نوناع

 وباو رباجو سايع نباو بعك ونب هللا ديعو دمحيو نجرلا ديعو هللا تيبع
 2 5 و 2

 ةثالث اوناكو معلص هللا لوسر ءارعش دحا وهو هللا ليبس ٍة احرج رشع دحا

 نمز ٍة ةنيدملاب ينوت برحلا مهفوخب بعكو رفكلاب مهربعي ةحارر باو باسنالا

 00 ةهذع هللا ىضر نيس اك مم لمقو نيسجخو تالت فس ةيراعم

 هم( ه د ن يد

 نس فحال زاك وبا وو داوسلا جارخ ع بذهملا د رواذم ديوجح نب فال
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 يسوديسلا سودكس سس هللا ديع نب شييح نربثل ىب كلاخ نب ديعس ىنب ديجح

 داهح ناكو علاطملا بحاص لاق ماللا حفو ميملا رسكي زلخيو يعباتلا يرصيلا

 الزنا لج ام نقتشماوها تيكسلا نبالاقو اهرتشك موهشملاو عتبملا مغبا هلؤقي

 سايع ىنباو رع نبا مهنم ةباصصلا نم تاعاهج اذه قحال عمس هضبقم وشو

 بدنجو بدنجح سس ةدطفو ىبصح لا سس نارعو يرعشالا يسوم وبدأو كلام نس سنأو

 نم ةعاهج هنع يور ىبعباتلا نم ةعاهجو مهضر ىبةموحا ما ةصخحو هللا تيع نبا



 ( ريغ لإ

 وكلم روهقألا عباتلابابحالا بع اوه, قوق ةانثملا كقلامر عتاط ندا هيكل

 بعك قتاد#ا وبا وه ءاقستسالا رخاو بذهملا ىنو ديصلا ءازج كل رصتخما ّ
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 نب مت نب ريكما نب: سبق نياوزع !لاقيو:عوسيها لاقيوعوتفيه نإ حئامإ نبا

 نب نميأ نب ريهز نب فوع نب نطق نب ربه نب فوع نب لداو نب سمث دبع

 ملساو هرب ملو معلص ينلا نمز كردا مايحالا بعكب فورعملا يريجلا ايس نيربه

 يورو هنع ةباررلا ككاو رع بكعو هضر رع ةفالخ م ليقو ركب يا ةفالخ يف

 ىنباو سامع ىياو ع ىبأ مهفم ةغباحصلا نم ةعاهج هنع يور بيهص ىع اضيأ

 صج نكسي ناكر ببسملا ىبا مهنم نبعياتلا 'نم فقيالخو ةريره وباو ريبزلا

 هقيتوتو هلع ةمك دع لع ارقنتاو اريح اع هدنع نأ لاقف ءادردلا وبأ هركذ

 ناقع ةفالخ ة تام ىنولا نكسب ناكو دوهيلا نيد دع همالسا لبق ن

 بعلو مايحالا بعك هل لاقيو وزغلا يلا اهجوتم صمخب ىفدو ىبتالثو نبقنث ةنس

 ىةرورشم ةريثك هلكحو هلاوحاو هيقافمو هلع ةرثك امكفو ءاحلا سكي ربحلا

 نسنملاف علا سبانخ لور عيضلا قب بقنا خا يصدم نصر داك ]للا كلام نب بعل

 وبأ ليقو دمحت ويا ليقو نجرلا ديع ويا ليقو هللا يع ويأ وض تاداهشلاو

 ةلس نب بعك ىب مذغ نب َّك دا س نب ىيقلا نيرورعانينكلاط ني نحل مشد

 دهش ماللاو نيسلا تفي يجسلا جرزخلا يراصنالا يع نب دعس نبا ماللا رسكب

 مالا تلق مدللة تالغللا هحل وهو كوت زارت ال دهانثملا ياسو ادحاو ةبقعلا
 رنعءلسمص و بع

 ضرالا مههلع تدق اذا قح وادا رهخلا العلا ىلعو مهي لؤذاو مهيلع
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 دلل قف ا ناب اوغلو مهسفنا مهبلع تقاضو تيحر اه
 2 نانآل

 0-20 ما 3 هيلا ال

 نول تا



 اهنا ل

 و3 بعك مث رهشز مهرعتشا ءارعش

 هم اس (ن د نعءاشإا د6 50

 ىنوخذلا 2 ىد يبس ىم اك غراحصلا“ د دودعم يظرقلا ميلس 50 بعل

 ى يغب هيلع هبتشا اولاق دل اًئيدح هتياور 4 ةدنم ىبا اوطلغو ةياور بعكآ
 هس( و( مى ن

 قو حلا باتك ٍةه طيسولاو بذهملا وكف هضر واكمل ردع نب بعك

 هللا دبع ويا ليقو دمحن وبا وه ىبعلا مضي ةردعو بذهملا نم ةولصلا ةغص

 00 رفا نب بما بايجم قياقيما © ةرع نب بعك فاعتا وبا لهقو

 ليمسق نب ةليبع نب رماع نب ةشارا نب ارم نب داوس نب مفغ نب فوع ىبأ

 اهريغو ناوضرلا ةعيب ىهشو همالسا رخات ماصنالا فيلح يلب نب نارق نبا

 ىنيثيدح دع اهنم اقفتا اًثيدح نوعيراو ةعيس معلص هلأ لوسر نع هل يور

 ا دا دعا لبا ولشلالا شابا نياراازع رباح يو رب رئابب حن اهوغلاو

 قاتلا !ةونيوأ نلبل ايفا: نياو قداو وباو :باهشا نم قراطوا يصاعلا نيءاورع نب هللا

 لزن هيقو ,©ممغو يعشلاو بضو نب ديزو بعك دالوا عببرلاو دمحتو ككملا ديعو
 02 2- ن

 يدحا ةذس ةنيدملاب قودو ةفوكلا ى كه كسن وأذ خ5دص 1 ٍماهص نم ةيدغق يلاعت هاوق

 وةنس نوعيسو سه ليقو ةذس نوعبسو عدس هلو ىنيسيخو تألث ليقو نبتنث لهقو
-0 35 350 02 

 ةضمضملا ةغص بذهملا ع رول ثمل فرصم نس خداط نيد وهو نادك اذه

 "0 ةفوآلا بع نكس هدح نع هدبأ نع



 ( هرس )

 اضيا كانه فيسو يرسك هل لاقي سرفلا لكم نمو رصيق هل لاقي مورلا لكم

 دعت نما لكم يذلا وهو زوربق لب .ذاهق: نبا اررشونا ةرشأااو هلا فراغللا غن

 دعم ثعبذف ةشيحلا ٍدع هرصنتسي نزي يذ نب فيس هدصق يذلا وهو برعلا

 اوماناو اهنم نادوسلا:اوفنو: هلا اوتتفاث/طياخلا نما نجلا هع ةفاؤق قل [ديات

 ترهل لتسو# ةنبنأ (ةيعورراوت عبس يرسك كلكم ناكو لاق كأنه

 يف تاداهشلا يف بذهملا د روكذم هضر ياصصلا رعاشلا ريهز نب بعل

 ةعيبر قلس, يلا مساو ىبسلا مضي يل. نا (نيربهر قب تعكاوهازعيلا ةلخنا

 ةمدتملا ءاخلاب ةرالخ نب نزام نب ثراحلا نب ظرق نب ءارلا رسكب حاير نبا

 ىب ةخجاط ىب دا نب ورع نب نامتع نب مطال نب ةمذه نب روث نب ةبلعث نبا

 يلا ميجا رتقو هابلا مضيربجب كوخاو وه جرخ دق ناك ينزاملا رضم نب سايلا
 ءاج اذف هربخيف ابعك ينايو مع ينلا رما فشكيلربجج مدقتق معلص هللا لوسو

 اتايبا حشنات ابعت كلذ غلبف ملسات مالسالا معلص هللا لوس, هيلع ضرع ربجع

 هيقل نم لاقو مد مع ينلا مدهان ةربغل ضرعتيو همالسا هيخا لع اهبف 1

 ناو ىبطسملا قم تلفت نل كنازلوقيو لاذب دلعي كوحا .ديلأ تعيق هلتقيلف

 اذان هلبق ناك ام طقساو هنم ليق.الا' لسبف حا ديتاي ال معلص هللا لوسر

 هدشناو مسات معلص هللا لوسر يلا بعك ءاجل ملساو لبقان اذه يتانك كاتا

 معلص هللأ لوسر نارصنا دعي همالساو همود35 تاكو داعس تناب ةروهشملا هذ دببصق

 آن ان آل



 | قفز

 ةماع يدع نبا لاقو تيدحلا كورتم وه يءاسنلا لاقر ثيدحلا ٍقاو وه ةعرز

 ين هياع عياتج 8 هدورد ام

 كهاو دن د5 -

 مساقلا وبا لاقبو ةرجت وبدأ وفض ةيزجلا 2 بذخذهملا + روكذم رم ىب ربثك

 ليج نب ثاعم وس يعباقلا يصجخلا ءارلا جتفب يواهرلا يمرضحلا رم 2

 ددييع نب حارشو بببيح يبا ىنب د كدزيو ادعم نس كلاخ هنع يور ةداحصلا

 لاق ايردي اة كردا ون ند ريَح نأ يببيدح ينأ نسب ددزي نب ثميللا نع

 - و

 سى لات يماش هللا دبع نب جحا لاقو ةقث ناك دعس نبا

 اا اا واهو اع بويز رىكشم ساهم نبا لوم بووك

 نبا يلوم يمتاهلا يشيرقلا ملسم يا نب بيرك لادلاو ءارلا رسكي نبدشر

 لا مقدما تاباغا ب دوو مافكلب نافع ىرداسالع

 يور مهضر ةباصصلا نم مهربغو لضفلا ماو ةنوهمو ةلس ماو ةشياعو موسملاو

 يسومو يرفزلاو دعجلا ينا نب ب ملاسو مانيد نب ورعو نيدشرو دمك هاغبا هذع

 لاق ملسمو يراخإلا هل يروم هقيثوت ع اوقفتاو نبعبانلا نم مهربغو ةبقع نبا

 ي ىبعستو ناغ ةنس ةنيدملاب تام نبغو يراخلا

 رصتخملا يف ىمكذم اهيلاوحو قارعلا يف سرفلا ميظع رفاكلا ٌرمره نب يرسك

 رسكب وو هللا ندد ياهظا باو ىفربيسلا بانك ىخأ مث سوا فتيرغت باب 3

 ةرساكا هعوجو لاق برعم يسراف وهو مصفا رسللا ٍقيلاوجلا نبا لاق امقفو فاكلا



 ( هرو )

 رصوق كله اذا لاق معلص هللا لوسر نا حصصلا يفو بقل رصبقو هل لع مسا

 رصتخ م يفاشلا لاق هدعب يرسك الف يرسك لكه اذاو هدعب رصيق الق

 اوذسا اذ ةيلهاجلا ٍغ تاراجتلل اربثك قارعلاو ماشلا تاق تناك اشيرق نا

 ينلا مهباجات مالسالاب قارعلاو ماشلا لها مهتفلاذ امهيلا رفسلا عاطقنا اوفاخ

 ىبولقالا نبذه م اهدعب يرسك الو رصوق 0 لاق مهينجاد يبيبح دع معلص

 يسفذ يذلاو معلص لاقو نوكي الو قارعلا د هدعب يرسك الو رصبق نوكب

 دل يضر ةياصصلا تكضغف لكذك ناكف هللا لبيس ة اهزوتك نقفنتل هديب

 ي هنع هللا يضر باطخلا نب رع نمز ٍة نيهلقالا مهنع

 تفالآ١ ١ تفرح
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 هللا دبع نيربثك وه ديعلا ةولص ٍة بذهملا + روكذم هللا ديع نبربثك
« 5 

 هعصر اح اس ص حارتنا

 نع يور يندم ٍينزم وهو هيبأ ةيجرت خذ هيسن قاب مدقتو فوع نب ورع نبأ

 نب ليعامساو ةدواعم نب ناورم هع يور اعربغو يظرقلا بعل ىنب دمحتو هوبا

 يناشلا الاه. دفعض :لعئاوقعتاو  مهاومل كلعوا ضتغتلاو اهون ليلي واكل

 دجا لاقو بذللا ناكرا دحا ةيارر ينو ىباذللا دحا نزملا هللا دبع نبربقك

 نع تجحج :ال. ةغين يل: نيال !القو < يشب سيئ كيج وكم ليتل

 ربثك ثيداحا ع يا برض دجا ىب هللا ديع لاقو اًمبَش نيبو لاقو ربثك



 ( هام )

 رخا يف بذهملا ين روكذم ةمجتملا نيشلا مضو ميملا تغب حوتكسما 8 00

 دعك 557 لمقو كرك هذال بقل حوشكمو موصخلا ِ يضاقلا دام باب

 لالش نب ةربمه ىب ثوغيب دبع ليقو لاله نب ةربيش حوشكم مساو هبنج يا

 دادش ابا ينكي اذه سيقو ثوغي دبع نب ةرببه يلكلا لاقو زتكاو رهشا لوالاو

 يناك2 وه يربطلا لاق يبات لبقو ياك وه ليق دارم ىينيل فيلح يلج وظو

 نبأ هلك اذه يكح مهضر رع نمز ليقو ركب يا نمز مسا يبات وه ةربغ لاقو

 وللا ةعاقل ادخل هداني ل ظاررواا اتايكض رع نمز ب مسا لاق: ققالوقو: قبلا تبع

 نمز ين لهقر ركب يا ةفالخ يف هلتق ناكر هلثق دع ناعا وأ يسفعلا دوسالا اولتق

 ناعجت دحا اذه سيق ناكو موربف ةيجرت م اذه نابب قيس دقو معلص يلا

 ناهتعو رع نمز كه تاحوتفلا ٍة تاحلاصراثا هلو ةدجنلا لهاو مهلاطباو مالسسالا

 زاتع افيقو ب لضاقو ىل «لباهعتت دام حق دعس قارغلا يلا راس اهربغرأ الهش اقلا اقع

 هن برذ يدعم نب ورع تخا نبأ وضو ىقبغصي ص عم لققو دنواهن

 راكوتو اللا فاق اللا فوم اوصل + قنا راوك خم« مادقتلا يع مدلل ميظع رصمق

 قافالكا كوتلار: يرشك لموغلا+ لكس نم لكك: :لاقيو“ مؤزلا نينا قم. لكك افق

 ريتك اذان ازقاكو غبت نبجنو ويوعلا»رصمو ا قوهرخ امبقلاو يشانلا -نضجحلاو

 ءارلا متفو ءاهلا رسكب لقرف هباتك معلص يلا هيلا بتكو ماشلاب ناك يذلا

 فرصني الو ءرلا ناكساب لقرهض اضيا لاقبو يرهوأملا لاو ىوهشملا وه اذه

 3 لقرف هل لاقي ناك له هنا ل مكحلا ديع انبا عزانتو ةيؤعلاو ةمدكلل

 لقرهف رصيق وهو لقره وه لاقف يلاعت هللا هجر ٍيفاشلا يلا اعفارتو رصيق



 ( هلا“ )

 انيس بذل 4. روف يابطل (ةزهلا و اكتناو ناعلاب قا نهق نب سيق

 اهريقو طيسولاو بذهملا بحاص ةاور اذكش اهيق ةولصلا نع يهنملا تاعاسلا:

 ورع نب سيق نيثدملا زثكا هاررو دهق نب سبق نبتدحلا ضعبو كهقفلا نم

 قخطرتلاركذو ورع نب شيقإلا هيف ئنسلا: لها نم/ئوؤخاوزدوؤاك ,وزا ركذك ملإ

 ننع حصضلا وهءااذهو قرع: لبان حساملابلاعو نزع نمار ههكي ندا نتالورلا

 كبعض تي دساوهر خصلا دعب نيتعكرلا يردتيدحالرركتو توق للا ل لا

 نبعم نب يمحو لينح نب دجا لاق يراصنالا تيعس نب يمح دج وهو اولاق

 بعصم لاقو يراصذالا سيق نب ديعس نب يمدح دش م وز ورع نب سمق نورثكالاو

 اذه ٍة بعصم طلغ ةقيخ يا نبا لاقو دهق نب سيق وه نيح دج يرببزلا

 نمر فالك هله نب :سيقو: ورع: لير نشيقو الاد: كيحجو ىلا هلاك ام لوقا كرت

 نبا لاق ينوكلا مساقلا ىب ىاغغلا ديع ميرم يا 3 نب سيقر ناحفلا انف

 هاطخ مهلكر لاق بعصم هيف أطخا دقو ةقيخ ينا نيا هلاق اك وه ربلا حبع

 د قزتو اهدحنا امو: ازهي: حهشا ئادص ديمقر نيستا فلولا للا

 قزملا اماو سيق نِد ناهلس .هنياو مزاح يا ني شيق ةقع يور اقع ةفالخ

 هثيددح فعض لع اوقفتاو هيف نالتخالل همسني ملر سيق هيذ لاقف رصتخملا يف

 :و ةوفعضو اهربغو يكمرتلاو 3 وبا اور حصلا دعب ىتعكرلا ين وكذملا

 ياصصلا يلّطللا يشورقلا ئىصق نيافانم جبع نورابلطلا نب ةطزكا نب سلا

 ةفلوملا نم ناكو ليغلا ماع معاص هللا لوسرو وش كلو بياسلا وبا ليقو دمك وبا



 ( هرب )
 - يمص و ن ون

 وي دودو جرحت روبل :ىبلا اوك ارا (زعبقال نب :نكامللاهلبر ىتبق

 هدينا هيلع تبلغ ديز ويا ياحصلا يراجتلا يراصنالا راجتلا نب يدع ىبا

 ريدر بلا دعا وطو دلي هنععاالو .تياقا ليقوا قس ميسا :لبقؤلا ا مهور دهس

  معلص هللا لوس, ئمز ب هعيهج اوظفح يا نارقلا اوعوج
 هه ى5يل ت30

 هةيدحو قابلا بحجود ام باب ع بذهملا د روك ذم 0 1 نب سم

 هم ه- ندد

 ةصيبق وبا ليقو ةداط وبأ ليقو ىلع وبا وه نسح ثيدح بذهملا م روكذملا

 ديبع نبأ فاقلا فو ملا رسكي رقنم نب كلاخ نب نانس نب مصاع نب سيق

 | ا دعا ني متع قااورعب عزب توامملا قيبماقم مئاور سكلم وبا

 ةرجحهلا نم عست ةنس مدخغ يي دقو ب معلص , يذلا دع دفو يرقذملا يوتلا مه

 ملحلاب اًموهشم اهلح القاع سيق ناكو ربولا لها ديس اذه مع ينلا لاقو لسان

 امو هتيار مصاع نب سبق نم لاقف ملحلا تِطعَت نم سبق نب فنحالل ليقر

 001 ةفال1 ةل لارا فوتكلم ل دكررلا# قاد مقود تاو  ئاقغلا يروا ادعو

 ىلا تغتلا هغا اجف همالك م ويضر جار سلالا# 1 اهناياررتك كوشن

 نيا يلا مقرخا هل نبال لاق مث كددع تللقو كءرسو كسفف تبمرو 59 9

 71 يتلا ملا نحا ليالاب ما هيام كم ىلا: تيدوومكيطعا ةراوز كفا يش م

 نع يور انبا نيثالثر نبنثتا فلخو اداوج ناكو ةيلهالا كي رولا مرح سبق ناكو

 سهق نب ميكح هذياو يرصيلا نسحلاو سيق نب فنحالا هنع يور ثيداحا معينلا

 ىديلع حاي مل مع ينلا نان يعاوحوذت الهتوم دنع لاقر ةرصيلا سبق لؤن نورخاو



 ( هام )

 ورعو ىليل يا نياو يعشلا هنع يورااقيدح رشع تس معلص هللا لوسو. نع يوو

 يارلا يوذو برعلا ةاهد دحاو ةباصصلا ءالضف نم ناكر مهربغو ليبحرش نبا

 تيب ئمو عفادم ريغ همو5 فيرش ناكر ةدجتلاو برخلا م ةديكملاو بياصلا

 هدوج يف هلو معلص ينلا عم ماصنالا ةيار لمح سبق ناك يرهزلا لاق مهتدابس

 ناكف اهضر رعو ركب وبا اهيف ةيرس ٍذ ناك هنا اوورو ةروهشم ةربثك راهخا

 حعس عمسف هعنمب اهبف هبا لام لكشا كانكرت نا الاقف سانلا معطيو نيدتسي

 ف 58 كذذ دعي سيق بكعو يبا دع نالخإي اههنم ترذعي نم 5 ينلل لاقف

 عست لبقو ىبتس ةنس. نوت رصم دع هلهتساو هيورح هس ةعمرب ناكو هققالخ

 قرتشت نإ انددو لوقت: ياصقالاةةبناكو.ةرعشاالو: ةيمل داهجو هللا نكم ملط, (نرطوتلل

 قنعا ليؤارشنلاب ف طريق .ىبلاا ىيعا نبا الاخ اليد :قلكو .الاوماب يقل ابنا

 ني ضيق قا لادا وسل قع فانا طيطغن هع ام ورد لس سوط ل

 ينعي يراصنالا لاق ريمالا نم طرشلا ةلؤنم معلص هللا لوسر يدب نبي دعس

 يةمدخ مع يذلا يلا هعقد دابا نا سيق نع يذمرتلا باقل ينو هةروما يلب

 وه ةهاشلا خم ىنملا ف رصتخحلا ةيروكذم كلا ةيعادلا دك لل

 لاقيو ةقلع نب عفان يلوم يكملا يشبحلا هللا دبع وبا ليقو ككملا دبع وبا

 مافيد نب دعو دفاعو تاق يا نب ٍد ءاطعو سوواط نع يور ةقلع 7 يلوم

 لاق هقيثوت ٍلط اوقغتار ناداجلاو مزاح ني ريرجو ناسح ىب ماشه هنع يور

 لا خد 000 هلوقي يغيب ناكر هسلجي م ًءاطع فلخ دق ناك دعس نبا

 هي ةدامو ةرشع حسن ةئس يفوت تيوثكلا ليلق ةغث ناكو رهيب مل هلك
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 ( ةربع ()

 1 هقبتوت دع اوقفتاو مقريغو نالخغ ىنب دمكثو

320-20 

 يكفي لب هر اهنا بحول كناروك حلل“ هضر ا ةطلاظ يا: نب يع مداح ريتق

 قى ىلع نع يور متاح ينا نبا لاق ءابلاو فاقلا تفب وه يضاقلا

 ديعوبا وه داوسلا جارخ ٍة بذهملار رصتخملا ف روكذم مزاح ين 00

 201 تالا ذهبا نقلا ثراخملا لج قوم هيعافمللو 35 فلا اب سيق اوقلا

 ةيلهاجلا كردا مرضخلا لبلجلا يباتلا ينوكلا يلججلا نيتلمملا نيسلاو ءاحلاب

 سيق يور ناك هوباو فيرطلا وهو مع ينلا ينوتق معلص ينلا عيابيل اجو

 ! كل قفا عمان لاعب قاكلاتلا قم! تاعايجا دع يور" ةياصصلا اوم .تاعابلل نع

 ديع ظفاحلا نع انيرم !ذكه معلص هللا لوسر باكعا ةرشعلا نع سيق يور

 اود تلو اقياالاو :اهريغوادللا دابع يف, مكادلاو أ شارح لب كلغشاويا نبا قايفرلا

 لات سدو اةااؤإزاا نانو نسيه ربع ةزشعلا' نع !ئوزلاوم :قيخباتلا كش سبلو

 ةوجأ هدوواد وبا لاقو فوع نب نجرلا دبع نع وري ملو مهنم ةعست نع يور

 ىيناتو عبس ةذس لهقو نبناقتو عبرا ةنس ينوت مزاح ينا نب سيق اداتسا سانلا

 ني يلاعت هلا هجر نيعبسو نات لهقو

 رخآ يف بذهملا م روكذم هضر ياحصلا نب ياحصلا ةدابع نب دعس نب سيق

 دعس نب سبق كلملا دبع وبا ليقو هللا دبع وبأ ليقو لضغلا وبا وه ءوضولا ةغص
2 <ٍ 

 2 - - د

 يقدم يدعاس يراصتا وهو ةيببأ ةوجرت ٌُق تدرس يقاب فيسو ميلد ند ةدامع ىبأ

 مركلاي نوروهشم ةعبرا مظنو داوج ند داوج ند داوج ند داوج ناك ند ياكك

23 



 رس

 عمس دبعم نب رصنلا نب مذ ةييتق لاق يرصبلا يدرتالا يمرجلا مذ يبا

 متاح يا نبا ركذو يراخبلا مالك اذه ًالوصكمو هللا ديغ نب ملاسو هايا

 هي يدهم نب ميشا بأو ةيبنق هنع يور دارو هلثم

 بالك ينب نم ياصصلا ينالكلا يرماعلا ةيواعم نب راع نب هللا دبع نب ةمادق

 للا لوس عم دهشووةكنم .نكسو اهدق حسا دالا .ىبع وبا ةيينكا ١ وبا

 قبالك نب ديجو ليان نب ىنمبأ هنع يوم هنع يورو عادولا ةج معلص

 نوعظمو ةبصولا لوا يف بذهملا ف موكذم هضر ياصصلا نوعظم نب ةمادق

 بهو نب بيدح نب نوعظم ىنب ةمادق رع وبا ليقو ورع وبا وه ةمجتملا ءاظلاي

 ىبا لاخو نوعظم ىب نامتع وخا وهو يصولا يشيرقلا مهج نب ةفاذح نبا

 يلا رجاه مالسالا يلا نيقباسلا نم وشو باطخلا تنب ةيغص دتح“ ناكو رع

 ناديا ع ويقر دما نراك مث هللا دبعو ناقع هتوخا عم ةشبحلا

 رع هلهتساو ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر عم دشهاشملا رياسو قدنخلاو

 نيثالثو تس ةنس يفوت نيرحبلا دع هتقالخ 4 هنعا هللا يضرب ٍتاطخلا نبأ

 هج ةفس نيتسو نات نبا وشو

 نب ةبلعت ىب نايبذ نب ةيراس نب ديبع نب ناير نب لاله نب سايل ىب 3-5

 يضأق رك د ةيواعم نب سايأ دبش وهو ياصصلا نزملا ورع نب سوا نب مهيلس

 معلص هللا لوسر نع يور ةرصيلا نكسي ةرق ناكو ءاكذلاب فوصوملا ةرصبلا

 يي يكي ناك هبو ةيواعم هنبا هنع يور ثيداحا

 هاو
 يم نبا نع يورو ا ٍيَدَم نان وه رصتخما ة روك ذم ميكح نب عاقعقلا
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 ( هةر

 م عام نمص 50 3 -

 مأ هما معلص هللأ لوعر مع نأ يمتاهلا كبلطأل ددع نب سايعلا سس مثق

 ا

 يناكص هذا باوصلاو ىبعباتلا ٍه هركذف مهضعب طلغ دقو ياك وهو لضفلا

 10 نب ديل هنسم ا ذخ انيرز. معلص هللا لوسرر !دهعإ سانلا ارخا, مثقإ تاكو

 ا لح عمر ترهعاا لاقي تزاتحلا لج هللا جبع لوما حسقمم) شح دانساب

 ني ةربغللا ىظا لاقف, قارعلا لها: ىم رقت دلاس-ةترع نم غرف اًذق هضر بلاط

 اذه ىنع لجا اولاق معلص هللا لوسرب ادهع سانلا رخا ناك هنأ مكثددب ةيعش

 ل ةدلخلا الع يلو انو ساججلا نب قت اوعي نمانلا_ُثحَحَأ لاقف كلاسن انمج

 رببزلا لاقو طايخ نب ةفيلخ هلاق هضر 5 لتق يد اهيلع لزب ملف 38 مثق

 ناقع نب ديعس عم كنق - يلا ةيواعم مايا راس مث ةذيدملا ذع ع هءايتسا

 حبكص يفر معلص ينلا هبشي ناكو مثق بقعي ملو اهب ىهشتسان نافع“ ىبا

 لاق هيوكرم دع يا هيدي نيب مثق له مع ينلا نأ سابع نبا نع يراخبلا

 *رجقو دلنق روسي وت مثق ن | حبدصصلا روباسمت خررات هللا ىدع وبدأ م ١ اجلا

 7 تدعوا علص هللا ةوسرب .اذهع سافلا:زوشا ب تاكو لاقو درعا لاقل هد

 يلع نب نبسحلا اخا ناكو لاق ةربقك ديناساب ةاور مث كذب تطال اعلا

 هج ةعاضرلا نم

 ةلهبمر هاح مت ةحوتغم فاقجوه .داوسلا جارح ة بذهلا ة- قكذم مدح

 نب مدخل وه هذرات غ يراخللا لاق مهم مث ةحوتفم ةمجكم لاذ مث ةنكاس
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 تعم و هلآ 52 2

 دللا ثددع وبا ليقو م وبأ لجقو 0 وبأ وف هضر وافعل ناهنلا نب ةدانو

 جرزخلا نسرخظ نس داوس ىب رماع نب دجز نب قالا سس :دانق قاع وبدأ لدقو

 رياشو قالدحلاو اةحأو' اردو ةيقعلا معبصا يانلا' علم فاقع ا دهتلا الا ل قنا

 ديع نبا لاقو قدنخلا موي لمقو راكب مود لمقو هلأ موي هنيع تعلقو دهاشملا

 اضبا انيورو هينيع نسحا تناكو معلص هللا لوسر اهدرف نشأ موي صصالا ربلا ٠

 هدخ ٍلع تلاس دق تناكو تبهذ تناك يلا امهبا يردي الو فرعت ال تراض اهذا

 زيزعلا ديع نبع دك مدق لاق رشعم ينا نع يعمصالا يورو هدب ٍ تراص لهقو

 لاقف لجرلا نم لاقف ناهنلا نب ةدانق دلو نم لجر

 درلا نسحلا يطضملا كي تدزف “٠ هتيعادملا دقن كلان طحت قول انآ ارم

 راق سشاووا مالم نسح ايف“ «اهرشا وان كفاك ل141

 هنع هللا يضر رع لاقف

  الاوبا تعب اذاعف كمب ابيش نبل نم نابعق ال مراكملا لكت

 ناكو اهدحا تلاس امناو هيف هوطلغف هانيع تلاس ٍناهفصالا ميعت ينا لوق اساو

 نع هل يور جتغلا مود رغظ يب ةيأر ةعم تناكو ةبادصلا ًءالضف ئم ةدانق

 يردخلا ديعس وبا هذع يور اهدحأ يراخإلا يور ثيداحا ذعبس معلص هللا لوسر

 » ]| هيمو

 دللا ثدع نب ضامعو نبذح نب كديدعو دان نسب در ةفباو ديمل نب دووهكو



 ) ٠زه (

 مظعا اهنم تجرخ ةولول تقتلا ةماج تيار لاقف نيربس نبا يلا لجر ةاج

 تيارو تلخذ اه:رغضا .تجرتخ ةولول. تقتل, يرخا ةماج تايارو تلد اهم

 را ل ابا لاخلا اوس: تلعد 6 تجوشا#ةولولا تقتلا]| قودنا: 8 هاج

 ةيناتلاو هظعاوم نم هيف لص مث هقطنع هدوججف تثيدحلا عوسي نسحلا يلوالا

 ني اتيورو سافلا ظفحا وهف ةداتق.ةتلاثلاو هنم صقنبف ديف: كشي نيريس نبا

 21 ةداتق بخ اخ جقب اواذقغقا قرصناو ةداتقا تاب لعب يارعا لاس لاق ييادملا

 . حدقلا بحاص اذه لاقف همالك ةداتق عمسف مهلاسف ينارعا فقوف نيذس رشع

 ةداتق لاقو تيدحلا خذ ةح انومام ةقث ةدانق ناك دعس نبا لاقو رقان ةولاسف

 كتئاسن معن لاق هنع ينتلاس الك ظفح#" لاقف زثكاث امايا هلاسف بيسملا نبا دع

 نذل هيفيالاقو اذك ايه( تلقف ١ك لغ 'ىتلاسو اذك .ديف,تلقف ذك »لف

 ا للتيشللا رطا تنك اما بْيسملا نبا: لاقت اربغك اًثيدح ارحذب ذك

 هنذرعمو «عقفو هلع هذم رشنو هيلع ءانثلا م بنطان لين> نب دجا هركذو

 ةرصيلا لها ظفحا ناكر لاق همدقتي نم لقو كلذ ريغو فالتخالاو ريسفتلا

 ناكو اهظفخ ةدحاو ةرم رباج ةفيكص هيلع تيرقو هظفح الا ان خمس الو

 ديهح لّثم نيبسخ نم ظفحا ةداتق يدهم نب نورلا دمع لاقو اعلا نم

 مت يرهزلا سنا باععا تيتاو ةداتق نسحلا باكا ربكا متاح وبا لاقو



 ( ه.و )

 رهبزلا نس ةورعو كنيمفألا نب كيعس ةنيدملا ًءاهقف ناك داثولا وبا لاقو ةصيددق

 تس ةدس كلذ بعزة فالبخ قيل قوقا قاورطا| نب الككللا ذنففو ةيممذل 03

 ه-دعممص د ان 2 -

 وه تاقدصلا مس يح كل يول م هضر ناش فراخما سس ةصييق

 ىةصيبق نب نطق هذباو ميعن نب ةنانكو ةبالق
 دل م

 لوا ب هركذذ بذهملا 000 يعباقلا ةلمرملا لادلا رسكي ماعد نب د دانك

 ني ةداتق باطخلا وبا وه. داوسلا جارح ينو صاصقلا نعاؤفعلا :لواو علخملا

 نب ةعيبر نب ورع نب ةرركملا يازلاو ىبعلا تغب زبزع :نب ةدانق نب ةماع

 نب بعص ند ةياكع ىد ةبلعت نب لف نب نايمش نب 55 نب تتراحلا

 كلام: عزب سنا: ,عمس علا دلو يياقلا ىرضنلا:فودسللا فال كركم 07

 سلا :يديونلا ,نامتع ةياؤ يسمح: ىبار قيفطلا) هلا نا

 نبعباتلا نم مهريغ فيالخر يعشلاو ينوا نب ةرامزنو ةمركعو نيربس ىباو
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 2 العلا ود وظو كيصلنا ازج ل بهما وقت يوأ طم يدَسألا رباج نب ةصييق

 نب م سس نآدح سس ربع سس كلام ىب رماع نس بشو نس رباج نب ةصددق

 ييباتلا وكلا يدسالا ةمرخ سس ثلا نب نادود نب ةداعت نس لبي نب تراملا

 د واكدسم ىبأو فوع ىنب ىنورلا ثكحعو هللا كديدع نب ةدطو باطخلا نب 0 وس

 ربع نب ىلملا دبعو يعشلا هنذع يور عربغو ةريغلاو يصاعلا نب ورعو ةدواعمو

 يي ىبناعو تالذ مس لعق تام ةئقث 36 كعس نبأ لاق رجعو

 نَء و هن 52
 ةيوتاهلا ذ غدد يفد حملا تاربم 2 بذهملا د رول ثم يياتلا ا نس ةصريبق

 بيلو نب درع نسب غلاك نس ببدوذ نس دودو تادعا وبأ لاقبدو كدبيعس وبا وظ

 تفيدصلا ركب يأ ند يورو ةردرش ايأو ءادردلا ادأو تباث نب كدز وس يبات وو

 ىبأو يصاعلا نب ورعو رباجو تماصلا نس ةدامع فوع نس ىجيرلا كدعو ردو

 ةويحن نس ةاجر ةفع يدر هلي مهضر اس 1 ةشياعو يرادلا ميقو نالادط

 دعا اكو قاوزما نب لكملا ديع دنع سانلا 0 قاكف نافع نب ناهع:ئم عمس

 لككملا دبع يلا اهلخدي .مث تدرو اذا بتكلا ارقب ناكف هيلا ديربلا ناكر هعاخ

 قوتي ملعا تدار ام لوككم لاقو تيدحلا ربثك اذومام ْهَقَذ ناكو اهيف امج هريخف



 ( ه»ال )

 وه يذمرتلاو خلاق ةقك وه نافل (ىباةبوقعي اقوي قاعات ١١ نأ

 ى ةيامو ةرشع ناُغ لاقيو ةرشع ينث ةنس نوت ةقث وه ةببش- نو بوقعي لاقو ةقث

 هير هيما .ءاهكق» ةعبسلا كايقفلل ادسا] قيلت, ىداسل نمد ني مساقلا

 خل راهخلا يو ماحرالا يفو هنفد ينو تيملا لسغ ٍي هركذف بذهملاو رصتخما

 ىب دمحم ند مساقلا نجرلا دبع وبا ليقر دمحت وبا وه ةيضقالا ينو حاكنلا

 ةشياعو ةدواعمو ةريرض يتاو سايع نباو رع نبدأ نع يور مهضر فيدصلا ركب ينا

 مهنم ىبعباتلا نم تاعاهج هنع يور ىبعباتلا نم فيالخو ةباصصلا نم نيرخاو

 عير بويا يراضنالا ىو فوهدلاو .ةكيلم اوفا قيلو نع ىلا 0

 ناك: لاك ةقيلع نا نع ءانيورت تماس ةقيتوتو هونج كرراظللو ب اما

 ةنيدملاب اذ>ا انكردا ام بّدوَش ىبا لاقو هئامز لها لضقا دمحم ني مشاقلا

 دمحت نب مساقلا نم ملعأ تبار ام دانزلا وبا لاقو دمحم نب مساقلا دع هلضفن

 نبا لاقو ةرعو ةورعو مساقلا ةقياع ثيدحب سانلا معا .ناك ةنيبع نبا لاقو

 مساقلا لاقو بهذلا كيسم ةشياع نع مساقلا نع رع ني هللا ديبع نيعم

 [مزالم تفكو تتامإ نا لا ناقك رعوركب يا ةفالك يوتغلاب ةقيلعا تقنيا

 ترثكاذ ةريره: تاو رعانبآ عم تمبدسواسادع يياوحجلا ساكت

 ني'دجالادو لعزل اع كمر ماورد سرع سرس ل ا

 املو اًحلاص الجر اًهزن ةقث مهباهقفو ىرعباتلا رايخ نم مساقلا ناك هللا دبع

 نك. ةنش قوت دعس ىب هما لاق ف ةيسؤا يحوز ختالالاقاةاقولا

 دقو ىنبعبسو ىبتنثا وأ نيعبس نبا وهو ةيامو نامت ةنس ليقو ةيامو ةرشع
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 ( ه.+ )

 5 ف اع معلب تئحلل نيا ىف ىذا قطر دظلالوقعتاو رج 9

 دي اديش هدم جوسي مو نبةيدح دمع

 1 7 5 0 مم 02 ف6 5 22

 هد بدك ام باي ىدخأ تمل بذهملا دبل مولا ما ناش ينورلا تبع ص ,ساقلا

 يلوم يشمدلا يماشلا ىنجرلا ددع نب مسالا ىنوجرلا كددع وبأ وف صاصقلا

 لاقبو دجدزب نب دلاخ نب ىجرلا ددع يلوم لمقو ةيواعم نب كددزيب نب كلاخ

 س (. 5و

 يور ناميفس يا نب ةيواعم يلوم ٍناريطلا لاقو ناهغس يأ تنب ةيريوج يلوم

 ةققل كركا قلو (سنزاغلا ناجسو دوعشتم' نب هللا [دبعر:اينلاطا يلا قي ىغأ ع

 العلا هنع يور يلهابلا ةمامأ ايا عمسو السرم ةشياعو ةريره ياو رماع نبا

 دبع لاق مهربغو ىبعباتلا نم فيالخو ديز نب العلا نب هللا ديعو ثراحلا نبا

 ىنجرلا ديع نب مياقلا نم لضفا ا لعفا تيار ام ريباج ىن د ديزي نب ىنورلا

 دجا لاقو ايردب نبعيرا كردا دق ناكو مساقلا نع ثراحلا نب ربثك ىع نايفس

 لبق نم الارمالا اذه يرا ام لاقو اهيق مّلكتو بيجاعا هنع يوري لبفح ىبا

 لاقبو ةدواعم يوم يماشلا ىنورلا ددع ند مساقلا نبعم نب ىرحخ لاقو معلص

 يناجرجلا لاقر هاوس يماش نجرلا دبع نب مساقلا ايندلا ٍي سما ديزي يلوم
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 فكاخلإ

 نمز ين لق هنا ةفيذخ لوق باوصلا لاتو هنالطي ىلع لالدتسالاو هراكذا يف بنذطاو

 تخا ىبا منوربف نا لاقي ةدنم ىبا لاق نهحرلا دبع ينا ةيجرت يف هركذ ركب ينا

 ىدضرم ناهقع ةفالخ يف يوت اهربغو هللا دبعي كاصضلا هانبا هنع يور يتاجنلا

 52 د 0

 يور مضر عربغو ,ع نباو فوع نب نورلا ديعو هضر باطخلا نب رع نع
 ن ن ود

 00م ذعدبر 5 مساقلاب مكيلع

 ن2 -ت بتم 021300 3 2-0

 ىنب هللا ديع نب مساقلا وه رصتخملا ٍغ يوكذم ورع نب هللا ديع نب مساقلا

 نع يدم ندملا يودعلا يشدرقلا هادف "نب ش نس مصاع نب د صقتح نب ورك

 نلنلا كرت ثيدحلا غضبي نك !باذك وه لينح ,نب جا لاق فيولا دا

 ندم ند 5ن ود نع

 همم

 شعالا ةذع يووم كودي نب رداجو يع يرب دللا ثددعو 1: قأو ةدبأ نم يور اهيضاق
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 6 ههنع )

 سافلل اجراو هسقن ىلع وعاء اذتحاا كيرا اموال يبطل ميشاربأ نب قاحتنا

 ناكو ثيدحلل ةديهلا ديدش ناسللا قودص ثيدحلا حد ناكر ليضغفلا ئم

 الم ادا ليلا كارت سانلا ب فرغ" نم. ليضغلا) لاك دم ل اب دعي

 ةولصلاو مايصلا ةرثكب كردا نم اندنع كردا ام لاقو نوعفنب الو نورضي

 بيسي لجلا كرت لأقو ةمالل صصنلاو يودصلا ةمالسو سفنالا اسي ىنكاو

 دا يملا تكيفاعنا 1+ صالظفلارا» كربخ فلست (لجلا وا ءايزز افلا

 ئةروهشم ةربثل هدقانمو

 لولو ار دطتملا قطب كرش حكت هل وك خم دصراا اصلا" يطبدلا ازوربف

 لاق يجيدلا ,موربف كاصضلا وبا ليقو نجرلا دبع وبا ليقو هللا دبع ويا وه

 لوقي نم مهنمو ييدلا موربق لوقب نم تيدحلا لها نم دعس نب دمح

 ةانبا نم وهو ربهح ب هاوزنل يربجلا هل لاقيو دحاو وهو يمليدلا نبا زوربق

 ةشيملا اوغنف نهولا يلا نزي يذ نب فيس يلا يرسك مهثعب نيذلا سرفلا

 دوسالا لتاق وضو ملساو معلص هللا لوسر 4ك زوربف دقو اهيلع اولوتساو اهنع

 مع ينلا ةويح رخا ٍة هلتق ىهلاب ةوبنلا يدا ناك يذلا باذكلا يسنعلا

 معلص لاقف هيف ينوت يذلا معلص هلا لوسر ضرم هدايا هلثق ربخ لصوو

 تيب لها نم كرابم لجر هلتق ةيارر يفر يجيدلا زوربف ملاصلا لجرلا هلتق

 ةوبح ب دوسالا لذق زوربق نا نيرثكالا وا نربقك لوق اذه ىبكرابم

 يزاغمللا لضا نم نورخذاو يدقاولاو طامخ ىب ةغبلخ لاقو معلص هللا لوسر

 لق هذا يورو ةرشع يدحا نس هضر فتيدصلا ركب يا غذالدخ ب هلتق اغا



 ك سلا

 ةفورعم ةلببق شاقر يلا بوسنم فاقلا فيغو ءارلا تفي يشاقرلاو قا

 دج كعدب دهر ىم

 دلو دفازلا يوبربلا يههلا يلع وبا رشب نب دوعسم ىنب ضايع ىنب لبضق

 ايتطوتسان اهلنا يلا لو مك ةقؤكلاب "تيددلا :بتكو«!لؤليبتنبا| اقل, دلك 1

 ىبع نبا نيضحو يوتلا نال ' خمسا ةياموأ ناموا حبت ةثللن .لوآ ابن يوتا مح

 هللا ديعو يراصنالا يمحو لد وطلا ديهحو شعالاو رهعملا نب روصخمو نجرلا

 نب ءاطعو قداصلا رفعجو قادنا نب دمحتو بيسملا نب ةالعلاو يرعلا رع نبا

 مويكلا م وراه ادياوا اومن قب اضسإؤ روعألا اكدر ةةعسإ لياداي زر ةلوانللا

 نيزعلا حبعو ٍنابيشلا قات اياو رشب نب ناببو ديعس نب دلاكير يتارعالا اًبوعو

 يبا نب ناباو يهل يلا نب نجحرلا دبع نب دمحنو نالت نب دمحتو عبفر نبا
 اهيل

 ديبع نب يمحو يروثلا نايفسو ملس ينا نب ثيلو ةفيلخ نب رطفو شايع

 يروثلا مهم ةعالا نم فيالخ هنع يور ةعالا نم مهربغو ناسح ىب ماششو هللا

 يديمملاو يعفاشلاو كرابملا نباو يفعملا ىلع نب نيسحو ناطقلا محبو ةفييع نيأو

 يمحو ةببتقو ددسمو ملاص نب يمحو يمحب نب يمحو يدهم ىنباو ينعقلاو

 _ هقيثوت دع اوعهجاو نورخاو ىوصنم نب قاحتاو ليعامسأ نب كو ينامحلا

 ىنب دجا لاق ةرخالا قيارط نم اهوحنو هعروو هدهرتو هحالصو هب جاجتحالاو

 انيث ةقث ناك دعس ىبا لاقو ملاص لجر دبعتم يوك ةقث وه يلجعلا هللا ديع

 لاق يبحب نب رفعج ثدحت" ال مل ليضفلل لبق ثيدحلا ربثك اعرو ادباع الضان

 ىنع انيورو يمد نب رفعج هب ثدَحأ نا معلص هللا لوسر تيدح لجا انأ
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 ماو هماو سايعلا وبا لبقو دمحن وبا لهقو هللا دبع وبا هتيفك بذهملاو رصتخملا يف

 0 الل 1 اعلا هن تناك قير يربكلا تزاتخا تيب ةبابلإ ليقفلا : دقوا /

 دعم دهشو سافلا مزهنا نبح نينح موي دعم تيثو انينحو جتغلا مع ينلا عم

 ناكو ةفلدزملا ةليل دارو هفدرا معلص ينلا نا نيدبصصلا ٍة تيثو عادولا ةح

 غل يور اههضر ىلع لع املا بصي ناكو مع يبنلا لسغ رضحو سانلا لهجا نم

 هنع يور ىنيتيدح لع اهنم اقفتا اًثيدح نورشعر ةعبرا معلص هللا لوسر نع

 012 نوفط انا ءاشلاب. يفوقوا ثراخلا نب  ةعيبزو ةريزاهر باو. هللا جبع دوا

 جرمأ نوم ليقو.نيدنجا موي ىهشتسا ليقو صصالا وه اذهو ةرشع ناغ ةنس

 سج وأ ةرشع عيرا ةنس كومربلا موب لمقو ةرشع ثالث ةنس اهالكو رفصلا

 اهسووتكياهقراث .مثالالع نب, نسحلا اهجوؤت ,موُتلك أ ةلاواسلو كتي ملول وشم

 ف عوخشالا سوم ويا

 ا 0 امال د ربسلا بانك ةيفمكيللا قع قكذم يشاقرلا تيزي 1

 مضي ليضف هباوصو فالخ الي فيصصت وهو ديزي نب لضف خسنلا وه

 ' 1 هوك ذا ةكفتحيز نبا! ديزي نم ءاهقذخو. لضف: افطيعابا ةعلنرتو كالا

 | ا كراج دع ةفيح اهل بارا حراق فاجلا هللا تيعاوباوفلا

 نب ليضف وه يراخلا لاق نوصحب ال قبالخو ليدعتلاو ح رجلا 14 متاح

 )فلول تا حتا فلا قا. لاو: ونيرصجلا فيش غو, ىاقامإللا يابس ونبأ كير

 نر هللايكتت كو ةجاطخلا» لباند عي رع نع, نر قشاقولا» ناستح وبا : تيز.,نبا
 5 هن

 يصب فقودص وف نيم نب ىو لاقو لودالا رماع هع يدر لققم
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 فلا مث هان اهدعبو نونلا مضب ةثافن نبا ليقو ورع نبا لمقو رماع نب ةورف ع

 هيف لاوقالا هذه ركذ يماذجلا ةماعت نبا لهقو ةتاينا نبا ليقو ةثلثم| مث

 يدعو عوعلا خانم ناع .نكسب كاضييلا .هتلعب ملص ملل ذهل ن1

 ناكو اهلوح امو ناعم هلزنم ناك قاحنا نبا لاقو ماشلاب ًءاقلجلا ضرا م وم مبملا

 يدضاو همالساب معلص ينلا يلا تعبو لسان برعلا ئم مهبلي نم دع مورلل الماع

 يي هضر لاذ دع هويلصف هويلط همالساب 1 ام تعمس الذ ةلغيلا

 م5 0 --ِ

 نم و

 بيهص نب سيق نب ةودكملاب ئناذ نب ديبع نب ةلاضف دمحي وبا ءاغلا جاغب

 ةدحو ماقو هنكانم اها ءاذيتيبز ا ىرتقؤسسم ىروص يقبل ا

 يرهلا يسوالا يراصثالا سوالا نب كلام نب فوع نب ورع نب فوع ند ةغلك نبا

 اجهشر ياوضولا سوط لهنمو تضاممملا نم اعمر امو اهاايت صك ها

 يدر رحجلا هل مورلا وزغ دكرماو ةيواعمل اهءاضق لوو قشمد نكسو رصم تف

 ةماق هنع يرر نيثيدح اهنم مسم يور اًثيدح نوسي معلص هللا لوسر نع هل

 نب ةسو ناعنصلا نسدو ابتغب ليقو ىبعلا مضي حاير نب يعو كش نبا

 بام ا ىقدر:تقشلم دا, وت وزاد ويرسل نيرادللا ةيكت كلا ترا

 اولقذ ىقف لوالا ححصصلاو ىبتسو عست ةنس لبقو ىبسيو ثالث ةنس ريغصلا

 وذو هلثم هدعب لمد“ ال كنان ينو اي ع هذيال لاو هشعن له ةيواعم نأ
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 د تمدد بكع خغلاضغل ناو نيةس كس ةيواعم

 نم ون و نسنع

 رركت معلا لوسر مع نبا ياصصلا يمتاهلا بلكتملا ديغ نب سايعلا ني لضفلا



 ا

 انوا ا منج ةقيقإا ةلوكم دل ننارقلالءرها ]نير ءاحلاك# كدر ملال ناكر

 هن هذع هللا يضر باطخلا

 ةمدعملا ىريغلا فرح

 دل ةفك انك ثثكلا ءذه نم خاكنلا 4 روكذم, ياصضلا لس نب البق

 ماشوالا ا ٍخ هطلغ مضونسو ناليغ باوصلاو ناليع نب ةؤس لاقف طيسولا

 ةافثملا رسكوبةلمملا ىبعلا'تعب ببعم نب ةلس نب َنالّبع وه يلاعت هللا ءاش نا

 ل عر نعي نوعا تعش قبو و 5و نب بعل "لب كلام قبب ةدداشملا تحك"

 نيسان ةوسن رشع هتك“ ناكو فئاطلا ف دعب لسا نزاوه نب ركب نب هينم

 فارشا ىحا ناكو ىهقاب قراغير اعيرا ىبنم راتخب نا معلص ينلا هرمان هعم

 5 اريحا ءانأ ناكر بيع ريح دجم هلو يرسل اذعل قفا جك ج مو فيقت

 هج هذع هللا ي ضر باطلا نب رع ةفالخ رخا

 ءاغلا بفرح

 وه حبابذلاو دبصلا لياوأ يف بذهملا يف موكذم يعباقلا ناَسَح وبأ ةصفارفلا

 د فالخ الب ءاغلا مضب

 نودف وه خياوتلاب هجعلا لاو ةّبصولا ٍه ةضورلا هي روكذم هللا ودع نوف

 نب مرا نب دوال نب فيلع يب نم وهو ةرم ابا ينكي بعصم ىب ديلولا

 فرعي ال يدوعسملا لاق نوعرف وهذ رصمو طيقلا يلو نم لكو حون نب ماس

0-5 

 ىي يلبهسلا هللا دبع نب نجرلا ديع مساقلا يا مامالل مالعالا



 ( هءوو )

 نم سيردا نبأ ناكو اهعمس اك اهداعاف يظفح نم ىلع اهديعا نايل ن -.ذأتا

 اذ كدسسمانيمنا جلال, مع اج خومانل لوو ىوطأللا ظاس ىما بكم انوفا

 نم ازجا دق ةجاح اذه يلا يلام لاقف دجسملا اهي انعسور اهانيزنشا تنذا. نا

 نيبيطتم انعم نا لاقف خبشلا ديب حرق يلا رظنف ينيج وهو يلبق ناك

 ةزياجب هل رمان اربو هلثم يل رهظ دق اذه ال لاقن كجلاعا نا يل نذاقفا ةوداو

 اليقي نا يتاث فالا ةرشعب نوماملا هل رمان امتد سنوي نب يسيع يلا امخصو

 كام ةدرش الو ةيابلها الو ال يسبع لاقف افلا نيرشعب هل رمان اهلقتسا هذا نظف

 ءاكتع نم قيمنا: تفشل لأ كدبيشلا الم ولأ معلصإ دلل ويلا كي ىلا

 ةوزغ نيعيراو اسيح سنوي نب يسيع ازغ :بابح نب دجلا لاقر ةريثك هبقانمو

 نبعستر يدلل ةنس وأ تدجلاب قوق دعس نبا لاذ قت نبارك عر

 هج نيذاغو نات ةذس دوواد وبا لاقو ىنبذامتو عبس ةئس د لاقو ةدبامو

 مق هيفلا مسق 4 رصتنخلا ٍخ روك ذم فلوملا ياصصلا نصح نيا ةنييع

 داوسلا جارخ ِغ رصتخملا ٍه لاقو تاقدصلا مسق ٍة بذهملا ينو داوسلا جارخ

 نصح ىب ةنيبع كلام وبأ وشو هداج دج يلا بسن ناحجبد اهو ىدب نب ةذييع

 انج نودع نباةيلعتا وب, ناقولي نب وج نت را نب ردي ىب ةفيّذح نبا

 نبعلاب نالبع سيق نب دعس نب نافطغ نب ثير نب ضمغب نب نابيذ نب ةرازف

 نم ناكر فئاظلاو انينخ ةهتشو هلبق ليقو ختغلا دعب لسا يرازغلا ةلطمفلا

 هترسأو لكم لئاقو يدسالا ةداط عمتو مقرا مث 5 بارعالاو ةقلوهلا

 سيق نب رحلا مع وهو هقلطان مسا مضر ركب يبا يلا هولجو ةباحصلا
22 



 ( موم )

 عاهتجال تطقس امنا' فلالا نال اولاق نويرصبلا هزجب ملو كالا لبق اهرسكو واولا

 الطله فلاي دارس تناك 5# | ةسوتقام يسلب عدم نأ يخوف نينكانبلا

 يف مضيو نوطعم لوقيف ةبلصالا ة فيو امهنيب قرغي يئاسكلا ناكو اهربغ ١
 مدس( ه ع 2 هن ود

 اولا ربل تكل سرق لاكمال

 ميل داعب لدملا ييرسللا دلل دبع نيوز اناكتا ا قب نوب ني يسع

 ل ةعمسب ملو قاد ايأ هت يام سنود نب ليارسا وخا وألا ةلوبم لادو

 ينارعالا ااًنوعو شعالاو ةورغ نب ماشهو يرعلا هللا ديبعو دلاخ ينا نب ليعامسا

 تاكتلا) | سنإلب وبا دنع م ةعالال نما تيالكو ةبكصو ىلا مرألاو سنا ف كلاطو

 ةاسل زي كيلولا ورعا نيءدووادو ةيوهازلا نب تاكحاو .ةلس نب اكسو: بهو. نباو

 يأ نب ركب 53 ينيدملا نبا ىلعو ماع نب ماشهو رهسم وباو دمحت نب ناورمو

 حالا نم مهربغو عاجتن نب ديلولاو ليفح نب دهاو ناسح نب يمحو ةييش

 نبا هنع لمس ماشلا نكسي ناكو هتيترم عافتراو هقيثوتو هةلالج لع اوعجاو

 كافكا لقسز طماع قف ونهب ةعرر اونا 1لاقور نوما عكا حن لن لا قفإب يفدملا

 ىنع افيور ةروهشم ةربثك اذه وكخب مهلاوقاو هنع لأسي يسيع لاقف هنع لينح

 ةقوللا :لك دف. نوماملاوا نبمالا هانبا معمو حيشرلا يح لاقأَغخنملا نب تمس

 خويش نم هنع فلختي مف انوثدحبف انما ىندسا لك سل نال لاو

 يلا نوماملاو نبمالا بكرف سنوي نب يسيعو سيردا نب هللا تبع الا ةفوكلا

 معاي سيردا نبال نوماملا لاقف ثيدح ةياع اهتدخ سيردا نب هللا دبع



 ( عدوا )

 يلعتلا لاك يلاعت هلا" نذاب اربط نوكيف هبف عنيف ربطلا 'ةيبهك ىيطلا م

 نانساو يدت هل ةقلع ربطلا لمحا امثال ةصاخ لشافحلا لخبو راك اما لولاق

 سافلا نع بيغي يد ربطي ناك هدنم نب بضو لاف لاق ريطبو ضيدو كلبو

 3 دوكالا ابا امنمو ةريغ لعق نم يلاعت هللا فلخ ديقيل امي عقب مث

 ةلبح. الز املاوز' جري ال انتا نيذه نفح اما, نعأ تلو يذلا انمككالاو

 اولاق قوما ءواقحا انرقمو ةراجكللا اهي ”ترهظت ءامطالإ نمر ناو ءاننك !ن ىلاسلا

 ةدم شاعر ماقف مايا ةثالثي هنفدو هتوم دعب هايحا ,زاعلا مهنم ةغاهج اًبحان

 لوم وهو هايحا ةروهشم هتصقو زوجكلا نبا مهنمو كلذ دعي ذل دلوو ةليوط

 دعي تدلوو اهايَحا مشاعلا تنب مهنمر هل لوو شاعق هناغكا دي هشعن دع

 ثابيغملاب هابتخا ايرنمو ةزوهشُم ايتصقو ريزعو .معلص» ون قّب' لانا هنن كلذ

 1 9 اكقيناو دنع ارايخأ يلاعت هللا لاق

 ىلا عقر اهنمو 'نارقلا ضي ءاجسلا نم ديلغ '2ةياكأ ووك اهنِصو كلل طل اريك

 هللا لوس, نا نيك سصضلا فذ تبثو يلعتلا ةركذ ام رصتخم اذه * ءاهلا

 ةئيداحاو افك نام: لاحياحلا'لدقور .ءاهسللا ىم» ماوس قو قكالشلاب لودي لاني تن

 د فيس اك الدع اكح يسيع لزنيو حبصصلا ٍة ةروهشم لاجدلا ةصق

 يلاعت هللا نم امركت انم مامالا ءارو يّلصي هناو لوسر ال جدصلا ثيدحلا

 ي معلص ينلا دنع نقديو دلويو هلوزن دعب جوزقي هنأ ءاجو ةمالا هذهل

 تغب نوسيع هعوجو ٍنايرس وا ناربع مسا يسيغ محاد ٍة يرهوجلا لاق لصف

 لبق نيسلا مض نويفوكلا زاجاو لاق نيسيعلا تبارر ىيسيعلاب تررمو نبسلا
 مع



 ( هوعوب )

 ]موب نسوي الا |تاقكلا لاهااب نم . ناو تطاق: اوزقانا ةربزخا وبا لؤي ام

 ال نا دهش نم لاق مع ينلا نع تماصلا نب ةدابع نع ىجحجدصلا ينو هتوم

 دللا دبع يسيع نار هلوسرو هدبع ادمعث ناو هل كيرش ال هدحو هللا الآ هلا

 هللا ءاخدا 18 رافغلاو ا ةنجلاو هم 17 ميرم يلا اهاقلا «ةالكو هلوسرمو

 يسيع لزني لاق معلص هللا لوسر نا ملسم حجت ينو لهلا نم ناك ام دك ةنجلا

 ِج يلعثلا قاحعا وبا مامالا لاذ فشمد ٍقرش ءاضيوبلا ةرانملا د ميرم ىبأ

 لوقو رهشا ةعبس ليقف يسيعب ميرم لج ةدم ِ * اذعلا فلتخا سيارعلا هيانك
: 

 تح قو لازؤلا ادتع دتقضرو كاماس تالف ليقر ةفاذلا ليقوأ ةتس لهقو ةيناغ

 ةنس ةرع سي تنب تناك ليقو ىبتضبحأ هليق ٠ تضاح تفاكو ىبنس رشع

 اهدعي ملكتي مل مث اًموب نيعيرا نبا وهو سانلا ملك هناو ةرشع ثالث ليقو

 ةتوق ناكو اعاتم الو اتبب 355 اًدهاز ناكو ناهبصلا مالك نمز غلب يح

 صربالاو دفكالا يربيو كاملا لع يشمب ناكو ضرالا ٍةَ احايس ناكو موبي اموي

 هل ناكو مهتوبب ل نورخذي امو نولكاي اب مهريخبو هللا نذاي قوملا يمحو

 ينثا اوذاكو راصنالا مهو هباتك ة لجو زع هللا مفركذ نيذلا نويراوحلا

 ' اضع قبعوأ نضابش زا اوثاكر ليف هكارروو ةراضنار ةءايكسا اوتاكو الدو مع

 يلاعت هللا لاق سدقلا حورب هديبات هب يلاعت هللا همرك امو نيد لبقو

 هيتاب ناك لدريج ليقو هيف خكذ يذلا حورلا وش لهق سدقلا تور داتا

 لكت سافلا يريو يوملا يهحب ناك هبو مظعالا هللا مسا وش ليقو دعم ريسيو

 فلخب ناك هنا اهنمو ًاظفح اهنأرقي ناكف ليجنالاو ةاروتلا هلع اهنمو بياجعلا



 ( .عوم )
- 

 ََ 260- 2-39 ةناوحل 02 ا تا ل2

 دلل اديع نو ن 3 جبسملا فكذتسي ل يلاعت هعلوو يلا هنم 2 مدرع نأ

 ل نواس ص لسن ص

 تتدلاو قعو كيلع يعن رك ذأ مير رم نب يسبع اي هللا لاَ ذا ىلاعت لاقو ةيالا

 يلاعت لاقو ةريوسلا ربخا ىلا الهو جهملا د سانلا ملكت سوقلا ورب 7-82 ذا

 ةربثك هلضف + تايالاو تايالا رخا يلا 0 (مالغ كل بها كير 1 انآ اهنا
 - 7 ا ٍِع

 نم ام لاق معلص ينلا نأ هضر ةريره يا نع ىبحجبصصلا م تبثو ةروهشم

 ددبيدك نم اخراص لهتسيبق دلوي نبح ناطيشلا مسخ الا دولوم نم مدأ يب

 وبا لوقي مث اهضعب ينو ةيراقتم ظافلاب قرط نم هانيوبو اهنباو ميرم الا ةايأ

 لاف عنج, ميسرلا ناطيشلا نم اهتيرذو ىيزاهذنمازها تيشرت |

 سبل ةرجالاو اهندلا ةن ميرم, باير سلفلا ,يلرارانا لوقو معلتصاالل] 0 ند

 200 مهنيدو يش مهتاهما تالع نبا ةوخا ءايبنالا 7 500

 لوسر نا هضم سنا ىنع ءارسالا تيدح + ىبدحصلا ينو مسمو يراخلا

 ايرلز نب يمحو مدرم نب يسبع ةلاخلا ينيا ةيناثلا ءامسلا ب يار معلص هلا

 تيقلو لاق هي يرساأ نيح معلص هللا لوسر نأ ةريره نأ نع نحب صدصلا يو

 يفو اماهح ينعي سامبد نم جرخ امناك رجا ةعير وه اذان مع ينلا هتعتف يسيع

 لاقق قرسي الجر مدرم نب يسمع يار لاق معلص ينلا نع هنع نيدبصصلا
 ينو ينيع تبذكو هللاب تنما يسيع لاقف وه الا هلا ال يذلاو الك لاقف تقرسا

 اة كتر ويب يسفن يذلاو معلص هلا لوسر لاق هنع ا

 ضيفبو ةبزجلا عضيو ريزنخلا لثقيو بيلصلا رسكيف ًالدع كح ميرم ىبا مكيف

 اهنفاضو ايتدلا نم ارب .ةدساولا ةحححسلا نكت تخل تحل دولت 0



 ( ورع )

 ماللا رسكب فلاسو يلاعت هللا ءاش نأ ماهرالا ٍه نماثلا عونلا

 2غ ون -

 يفا بحاص نسحلا نب دمح ىلع هقفتو يارلا هيلع بلغ مث ثيدحلا باكا

 داع ىلارككتا اًةيدس :ةاوغبت المال خيار. اط/(ضاقلا متاح وبا لاقو ةفينح

 0 ديلولا نب رشبو نايا شا

 همسه و ان -

 هلوسإو هللا ددع وف بذكلا هخف كوك ع هبدبطع هللا يلص 5-0 نس يدع

 واد د د امم 7 واد( سد د

 ةلكب كرشدي دللا 53 00 اد ةكمالملا تلاق 53 يلاعت هللا لاق ةذم تاور دفاكو

 وردضدثذل - تتدولمم ع سأل د 2عسمد ن3 همه - 0 3 ان - 10

 2 0 0 نمجم د 2 1 ن0 نيم -

 ند وون 2 سَ نوسد ن دم نأ و در (ن- سَ -عمسنءمها 23 فد 2 406

 ملك تفلخا نا 28 نم ةياب مكتدج ىو نا لدارسأ يب لا الوسرو لوجعالاو

 - نق نمصا - ءنءعامم 2 (02- ام ء(- وح ودوني ندي مه 20-- نتنامص

 صجبالاو دول الا يربأو هللا ناب اربط موكب" هببق بق خكناف ريطلا ةدبهك ىبطلا ىم

 ”-] ودد تاع دعا دافاعاسأ < لا فمن اص - ن يمص ن

 َ نأ مكتوب 0 نورخذت امو نولكات مب مكييناو هللا ناب يوهلا يهحاو

 هء(نّوي مح سمح بالس عاش ع 3 غو 0 37 نول تمس د

 لاقو غدالا ةاروتلا ىم مد هر : اقدصمو نيذموم متنلا نأ ١ مك دال كلذ

 اورق نيخلا نم لالا 5 تعا و 000 نأ يسيع اي 0 ذا يلاعت
 ٍِِع

 32 -- د 2ع 5-2 هت دمم هان

 هنأ لاق مث ب بارد 3 ئم هقاح مدا لثملا هللا دنع يسوع 1 "7 يلاعت لاقو خدالا

 همس بد دريم د 1 ن د

 الو مكفيد قد اولغت ال ١ ا باتكلا ره ب يلاعت لاقو كور نم تملا ٠ نو 56 ىلا
 ١ نس "76ه

 ين 77 دل تمص 3 32 لس( ل ون لمص ءّدَن 11 ص هن مت مس ل و 95



 فورس )

 جغت .اذان هدازإ نسانلا .معطب:بكرلا داز يمسي قاكو :الضان [كلاضر ناكو بوراحلا

 ىنيرشع ةذس ماشلاب ضابع ينوذ يد صج دع ميل ايلاو لزب ملو هةربعب مهل رح

 دج ةنس (نبتس نبأ وشو

 لضفلا وبا وه ةدرلا باتك كة ةضررلا 4 ىوكذم يكلاملا مامالا يضاقلا ضايع

 ةفورعم ةنيدم ةتبس لها نم يللاملا يبسلا ايلا نضام نب يسوم نب ضامع

 ةيبرعلاو هقغلاو نيلوصالاو ثيدحلا ملع م نكمتم نقتم عراب ماما وشو برغملاب

 لاق ةيقاثلا ماهفالا باكا نم ناكو ةمملا مولعلا نم عون لك ٍك تاغفصم هلو

 لاوكشي نبا يسوم نب دوعسم ىب كلملا ديع نب فلخ مساقلا وبا مامالا

 ايلاط سلدنالا ضايع يضاقلا مدق ةلصلاب فورعملا هباتك ٍه ييرغملا يراصنالا

 ةربثك ةيلنع هل ًاربثك ثيداحالا نم عهجو مهنع خخالاو خوبشلا هاقلب ينعو معلل

 مهفلاو ةظقبلاو ءاكذلاو معلا يف نرقبلا لها نم وهو هديبقتو دعمجب ماقشأو هب

 ةطانرغ ءاضق يلا اهنع لقن مث اهيف هتريس تدج ةليوط ةدم «دلبب يضقتساو

 ىنيثالثو يدحا ةنس رخالا عيبر رهش ٍة ةبطرق انيلع مدقو اهب هرما لطي ملف

 نوعسدو 27 ةنس نامعش غصت كلو هدنع ام ضعب هنع انذخاو ةيامسخو

 هللا هجر ةيامسخو نيعبراو عبرا ذنس شكارع ينوتو ةياجواو

 اذكه ةيدهلا باب + بذهملا ف روكذم يلاعت هللا ةقان رقاع فلاَس ىب مايعلا

 رادق وه امناو نالخ الب فيصصت وهو ىازبعلا بذهملا نم خسنلا يوه

 لضا عيهج هركذ اذكه كر مث فلا مث ةففخ ةلممم لاد مث ةمومضم فاقب

 دهكضواسو مهربغو ةغللا لضا نم يرشوجلاو ءمسالاو صصقلاو خبراوتلا



 ( ,عورس )

 موي شايع دهشتساو تونقلا 4 مهماهساي مهيمسي ىغعضتسالا نم ةعاشو

 هنع يورو ثراحلاو هللا يع هانبأ هنع يوم ةكمب ينوت يربطلا لاقو كومربلا

 قاذلشإم 1 ٍدآ يلوم عفاذ

 لآ 110 هللفلاايزوإ كل بذهلإا هس روك خم ضر ناحشلا راج دب ىءابغ

 دمحم نب لاقع نب ةيحان نب ماج يبا نبا ةقورعملا ةيادلا ماولا ظغل ٍدع ماج

 ةاقالا دايزب قلب كلام نب. ةدظنح نب كلام نب مزاد نب عشاتج نبا نايغسا نبا

 نب دمحم ةدنم نبا فكعو اذه ربغ هبسن ٍة ليقو يشاجلا يونلا ميع نبا

 لن امهبق ةوطلغف ةعاهج هيسن نم طقساو ةمجحملا ءاخلاب رم لاقف اذه نايغس

 يدم اثيدح نودالت مع هللا لوسم نع هل يوم الها يف دودعم وهو ةرصيلا ضايع

 رقربغو يرصيلا.نسحلاو هلا دبع انبا تيزيو فرطم هنع يرر ًاثيدح اهذم حسم

 دجتسملا كرشملا لوثد يف ةمذلا ىقع يف بذهملا يف روكذم هضم يعش ضايع

 ياو ةقعم نيلاؤاب يلا دبع نبا كركذةقوكلا_نكس: ىرعشالا ورع نب ضايع وه

 معلص ينلا نع يور يبات وه متاح يبا نبا لاقو ةباصصلا كة مريغر ميعن

 ئ ىبصحو برح نب كامسر يعشلا هنع يرر ةباصصلا نم ةعاجج نعر

 هلا يااا نبا لاله يب ةعئوزلا نب. دادلق. ايلا (قبوبهو ب مَع 5 ضايع

 لبق مسا هضر ياصصلا ديعس وبا ليقو دعس وبا يشيرقلا رهف نب كزاحلا ىبأ

 را 2ع الح فا رمللا |نزا ةاداببلع يل اذه نبا: عماماشلاب تاكو اهدهشو ةيريذجلا

 5253 هرما اريماريغا ال لاقو باطخلا نب رمع درقان ماشلاب هفلختسا ةديبع

 زاجا نم لوا وهراكب نب ريبزلا لاق اهلها هحلاصو ةريزجلا دالب اف يذلا وهو



 ( عوز )

 الا ةيام معلص هللا لوسرل بصت ام ربقلا اذه بحاص نم ربخ هنا لوقي

 تن هذع هللا ىض| اهلل تحك" مدوعو

 سا باد ا 9 و

 م اضياو تنكلا اها اكد ناعغللا هع رول ثم هضر ياحصلا ٍنالجكلا ركتوع

 رهوع وه يربطلا لاقو ٍتالجتكلا يراصنالا ضيبا نب ركع وه بذهللا قالط

 ناعللا بحاص وظو نالجكلا نب دحلا سس ةدراح نب كبيز نب ثراحلا ىبأ

 عست ةنس نابعش غب اهناغل ناكو ءامستسلا نب: كيرشو هتدجورتا نمر يذلا

 ني كوبت نم معلص هللا لوسر مدق نبح ةرجحهلا نم

 ءايلاو نبعلا باب

 ناكو ةك< نيفعضتسملا نم ناك يذلا هضر ياصصلا ةعببر 5 9 شايع

 ديع وبا ليقو نورلا دبع وبا وشهر تونقلا ِة مهل وعدي معلص هللا لوسر

 يتيرقلا موزخت نب ورع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ورع, ةعبير يا نب شايع هللا

 هع نتا م دوا ىلا سار سرا ىلا نادل 1 يكملا .يموزخلا

 راد معلص هللا لوسر لخدي نأ لمق رمالا لوا د اهبحق شايع مالسا ناك

 رجاهو ةّكم يلا داع مث هللا بع هنيا اهب هل كلور ةشيحلا يلا رجاهو مقرالا

 تراحلاو لهج وبا 5 ةاوخا هيلا مدقف باطخلا ىب روو وه ةنيدملا يلا

 انج ليما ولاهم لهسالا لك د1 تيرا تكا دبل ماشه انيا

 هل وعدي معاص هللا لوس بو ناكف هاقتواو ع داميمش اميعم عجرف كارذ
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 ( و٠ )

 بويا وبأ هنع يور ةس مسمر ادحاو اهنم يراخلا يوم اميدح نوتسو ةعبس

 ت5

 دادشو ةطرق نب سمو ربغن نب ربججو ٍنالوخلا سيردا وباو مسم وبا مهنم

 ء اقتل رد هلانلو ويماعا ب" ميلشإ مالا ناب ادايويو دعس نب اهشارو راكبوبا

 قلخو ةرم ىنب ربثكو بيبح نب ةزجو ةديبع نب حرشو يسوم يلا نبا ةدرب

 ىلملا ديع ةفالخ هد نبعبسو ثالث ةنس قشمدب يفوت هذا طع اوقغتاو مهاوس

 ال00 ني ةنوعاخا ةلقاعلا ايا: لواب قس بذهملا بحاض لؤق اماو ناورم نبا

 هفيس هيلع عجر يذلا لب حرص ل هلئغف ربيخ مود هفيس هيلع عجر

 ىنيحبصصلا ٍة هثيدحو عوكالا نب ورع نب ةكس مع عوكالا نب رماع هلتقف

 ي يلاعت هللا ءاش نا مارالا ٍخ نماثلا عونلا ٍة اذه مضواسو موهشم

 , دبع نب نوعوه رصتخلا ٍخ يوكذم دوعسم نبا نع يوارلا هللا دبع نب نوع

 ءاهقفلا ىحا هللا دبع نب هللا ديبعوخا قوكلا يلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللا

 مهضرم ةشياعو ملاس نب هللا ديع نب فسوبو ةريرش اباو رع نبا عمس ةعيسلا

 نال لبلز هوتي نبا نم يوري اهريغو  ةدزب ,ااو. هابعا :ليعتاتلا قلنا عاطو

 نب دمحنو ينابيشلا قاحتا وباو ريبزلا وبار يرهزلا دنع يور اهيعمسي مل السرم

 هو ملسم هل يور ةقث وه دبغو نبعم نب يمح لاق نيعباتلا نم نورخاو نالت
 - دن ىند و

 سس دجدزب نب ناغنلا نب د سد نب سس د ودعا ىبشلاب شياع نب ة دعاس نس ميوع

 هت ه2

 يراصنالا سوالا سس كاف نب ثفوع ”ىسب در نس فوع نس كلام سس ةدمأ

 ' ١ انو داقحادلا تير يقيعملا: فيعرأ مدع ةيلاز نحب ناصاالا نبال



 ( عمد )

 ع( و ن *ندو

 ىدجا يشيرقلا زعجي ني خذاذح نب بشضو سس فتلخ سس تح نس ربع

 برحلا بشناو موقلا نيد شرح يذلا وهر نيبكرشملا عم ادب حهشو شيرق

 ةمماإ| نب :قاوغص ىببو هتيي ةدقاع#ةنيدملا ىلا اكل امهر انقلاب ىواالنللا وبلا,

 دللا لوسر هل لاقف هنبا كفل مدق هنا معزنر ةذيدملا مدقف معاص ينلا لتقيل

 مسان ةكم يلا عجرو همالسا نسحو ربع لسان ناوفصل تطرش يذلا اف معلص

 ىهنع هللا قضرازتك 6 هدد ىلع

 2 نعوم 9 ن د

 فرع لهس ودا يرصنلا يرجحهلا يديعلا ةليهج يا نب فوع وه يارعالا نوع

 ةيلاعلا ياو يدهنلا ناقع يا نع يوم اهبارعأ كب ملو ٍناعمسلا لاق ييارعالاب
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 رضخلاو ك كماهطأ نياو ناطقلا ىيىوععو رهككمو ةدعشو يرولا ةئع يور ىبعباتلا نم

 (-و

 يراخجلا هل يرو هقيثوت يلع اوقفتاو ةعالا نم نورخاو نوره نب ديزيو لهمش نبأ

 ى ةيامو نبعبراو عيس لبقو تس ةنس ينوتر نيسخر عست ةنس دلو سمو

 باتك يفو ةلقاعلا لوا # بذهملا ب روكذم ياصصلا يصشألا كااَم ا

 هاجت وبا الاقيو دمعاؤبالاقيرا نهرلا ديعوت اوه برششا وعر كا ا

 عم هدهاشم لوا نافطغلا يِجتالا فوع ينا نب كلام نب فوع درع وبا لاقيو

 ماشلا لزن .عجتا يار هعم تناكو 1 حتذ معم دهشو رببخ معلص هللا لوسر

 معلص هللأ لوسر نع عل يدر فتيذعلا لزغلا قوس دنع راد تناكو فتشمد ىنكسو

 ؛>ؤ©



 ( عمم )

 دللا يع مسللا يا مساو ءابلا رسكو ةدودم ةزمب مدللا ياو ديعلل خضرلا

 ليقو يرافغلا هللا ديع نب كلام نب فلخ ليقو ىلملا ديع نب فلخ ليقو

 يناو مانصالل حيذ ام لكاي ال ناك ليقر ملا لكاب ال ناك هنال محملا ييآ هل

 معلص هللا لوسر عم دبع وهو ربيخ ربع دهشو نايباكت ربع هالومو محملا

 ملسم يور ثيداحا ةعست معلص هلا لوسر نع هل يرو افيس داطعاو هل خضرف

 دج ميشاربا نب دمحيو رجاهملا نب دبدز نب دمدغو ديبع ينأ نب ديزي هنع يور اهدحا

 مارح نب ديز ني حولا نب ميلا فيغو ةلمملا ءاحلا مضي مامكلا نب رب

 ناكو ىاصنالا نم لينق“ لوا وهو اهب دهشتساو ادب هش ياصصلا يراصنالا

 0ن

 قرب ذعدو مغ دهشتساك تلطظملا تراحلاب نب ةديدع جدو ةفبدبد 5 معلص ب ىينلا

 3 ند هم اس و ن 5نسود

 د هننس د يءاسلا ةأدرع اذك يرمضلا حبدصلاو يرفؤلاو يرهفلاو يرهمضلا

 ينأ نبأ لاو يرهزلا هيف لاقيو لاق ه>رات ة يراخلا هركذ اذكو هتيدح

 نى حبدع دافساد يتةاسنلا

 تنم 2 واناون-و

 دعس ةيجرت ب هيسن ماع فيس صاقو يبا نب دعس وخأ صاقو يي نب رهع

 ناكولل |ةهشتشاو ا دهش نيرجاهملا نم مالسالا ميدق ايبا ربع ناكو

 ب -- دب هن

 8 هللا لعل جور لا 571 لوك اكو هلباجس ةيدبطع كلعب ًاليوظ 2 ديس ناكو

 ىاهايا هللا هقرف ةداهشلا يقرترب



 ( عمال )
 و

 لاقو هبيشربغي ال ًالاوط مدا ناكر هلسغي ملو هيابث كغ هضر ىلع هنفدف هبايثب

 ةيرش رخا لؤقي معلص هللا لوسر تعمس .نان نيل ةبرشي قويا لققي اا لبق

 لاق معلص هللا لوس, نأ ىبدحصلا ٍؤ تيتو نيل ةيرش ايندلا نم اهيرشن

 تازغلا دفوعبتي + بفض مق ةياكضلاب تقاكف ,ةيشايتا ككل هس رك إ

 يد ئم لوا ماع ناكو اولاق تيدحلا اذهب ةلداعلا ةدغلا عم هذاب ميجلعل هني

 نمز ْخ ةماهلا لاتق دهشو كَبق يحسم يب مالسالا د يلاعت دلل اًجحسم

 دما نما نبطسملا رشاعم اي يدانو ةرشص دع فرشان هضر فيدصلا ركب ين

 هلجتساو الانقلاب شا لتاغي وهوا هدذا: :تيظقرورساب قئاراع: تا الامل

 ةيفنح يق دجحا مامالا نسم ة حبدصصلا دانسالاب انيور ةقوكلا لك هضم رع

 لعلى ذابسي راع ءامب:لاعيدصر ةيلاطي ا نك وع :قعااهريعر ا اهدورتلا كا

 ثيدح يذمزتلا لاق بيطملا بيطلاب ايحرم هل اونذيا لاقف معلص ينلا

 نيب يامع ريكحإا ام , مغلفط هلا .لوسو واه: تلاه ضرما و ا

 نوب ملم طرش ادع عصا دانسات .يذيمزتلا اهلاز؟اهدها, راما بالا لول ١

 ردق ام يردا ال يفا لاقف معلص ينلا ىنع اسولج انك لاق هضؤ ةغيذح

 يدهب ار دتهاو معو كيا يلا :لاشار مع ونال وقلب ءاوذكلا) مكيف يكاقب

 اقوورو نحل ثبححي لاقو يذمرتلا اءاوردوةدضف هوعشما نتا مك 0

 اداع قمح لاق مع ينلا نع ديلولا نب كلاخ ىنع ةّقلع نع دجا مامالا دفسم يف

 يادلاخ ةقلع كردي مل عطقنم اذهو هللا هضغبا ًارامع ضغبا نمو هللا ءاداع ارامع
 3 ند دن هم هه ن0 - 90-د5د

 ٍج ةهنغلا مسق ج بذهملا  رىوكذم هضر ياصصلا محلا يا يلوم ربت



 ( عمد ) 5

 000 يللا ةلناوطكسا هذولا, قمر ىزطتلا# رد اريبق : قي ةئانك :نيدهكاا وبا

 نوفلاب سفع قبا تح" ةانقلاد ماد ىنب ربكالا 'رماع نس ةدراح سس توع نس ةدلعت

 تلك قشمدلا يماشلا نونلاب يسخعلا بدشب نس دجز نس ددأ نس كلام ىبأ

 د2-د5 5

 مالسا ناكو 31 مسا ف ةيمس هماو ةوباو وش ناكو مالسالا يلا ىنبةباسلا ىم

 قرالا يللا نبا مقرالا ماد: معلط ينلا ناك نيحاد حلاو تقو ابنا ببهضو رامع

 0 طل ظاربؤم لوا لاك دماج ىعا اونو هجر ىبتالقو |ةلفب دعب قساو

 خس نويذعي هماو هوباو رامع ناكر ةيمس هماو رامعو بيهصو بابخو لاليو ركب

 مكدعوم ناثرساي لأ اربص لوقيف معلص يتلا مهب رعو مهمالسا لك يلاعت هللا

 يرع رسأب :ءوبأو مالسالا ل ةدبهش لوأ-يهف ا,ضر ةيوس لهج وبا لققو نجلا
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 ارضا تلاشخ يموزخما ةربغللا نبا ةفيذح يال ما 7 3 هيسذ اذرك ذ اك

 ةوق لزن رامع ينو هالوم وهف ةفيذح وبا هقتعان ارامع هل تدلوف اهايا هجورتو

 ةنباملا يلا معلص هللا لوسر عم رجاشو نايلي ى طق ابكر فول نم لا يلاعت

 يلا ةرجحض م اوفلتخاو دهاشملا عيهجو قدنخلاو د 58 دعم دكهتشو

 ىيثيدح ع اقفتا اًتيدح نوتسو نانثا معلص هلا لوس, نع هل يور ةشيخلا

 ار بلط يأ نب يلع هنع يور تيدحب مسمر ةثالثب يراخلا درفناو اهنم

 ' ادع أو لي هللا ديك هللا دبع نباوباجوا ةقانمأ باز هافولملا وبار ازهانجم

 | ١ 11 دفحستناو قدازيؤلباو |ةيفتنحلا:نياو اايليسملا :انياوزإ مضت ااعو اك صل نم

 رخالا لهقو لوا عيبمرهش هضر ىلع عم ىبغصي لتق ىنيعباتلا نم نورخاو

 ىنذدي هذا يصوارغتس نيعستو عبرا ليقو ثالث نبا وهو نيثالثو عيس ةنس



 ( همم )

 ازد نارع نم مهل ريش بكار .ةرضملا محق ام. ذللابب تفلح ةيرصفلا نسأل

 ناكو هلها هقفيل ةرصيلا يلا دضر باطخلا ني رمع هقعبو تاوزغ معلص ينلا عم

 ضيبا ناكو بورحلا كلت دهشي ملو ةوعدلا باجت ناكو ةباصصلا ءالضف نم

 مسي ناك دق لاق نارمع نع حسم حبد# ينو ةرصيلاب بقع هلو ةيححلاو سارلا
 دياَع مست ةكمالللا تناك يعي .داغف) ىللا تقرع مت تاقوتسي كنون ىلع

 نبصح ِة ةاجعلا فلتخار ملسم حدعربغ ِة هب ادرصم ةاج اك اًنايع مهاريو

 هنا حبصصلا حجقلتلا 4 يروجلا نبا لاق ال ما ةيكك هلو مسا له نارمع دلاو

 ةفانسابتاؤعدلا حماج تابت هياقك هيل ير كذلموتلا اذ هلاذ انف 7 ان

 لاق اهالا موهلا ديعت مك نيصح اب يال مع ينلا لاق لاق نيصحلا نب نارمع نع

 يذلا لاق كقيهرو كتبغرل ثعت مهيان لاق ءامسلا يف دحارو ضرالا ٍة ةتس ةعبس

 مسا اقف لاق ىناعغنت ىبتملك ىكتطع تججسا ول كنا اما نيصح اي لاق ءامسلا

 ينذعار يدشر يملا مهللا لق لاق يتدعو ىبتللا نيتملكلا ينجع هللا لوسر ايزاق

 ى بيرغ نسح ثيدح اذه يذمرتلاا لاق يسغن م نم

 لاقيو ورع وبا وه ةزانجلا ةولص يف بذهملا يف روكذم يعباتلا راق يتاربراك

 ةدانق ايا عمس مالوم يمتاهلا ماع يأ نب ىلع هللا ديع وبأ لاقو ع ودا

 دنع يور ةباحصلا نم عربغر سايع ىنباو نيصحلا نب نارعوفربرش اباو

 هقيثوت دك اوقفتار نورخار ليوطلا ديجو ءاذحلا نلاخو ديبع ناسنويو ءاطع

 3 لسمو راخلا هل يور

 - و ن و سند

 رماع نب رساب نب ماع ناظقيلا وبا وه ايف ىركت امهيضر يناحصلا رساب نب رامم



 ( ,ءروع )

 ربعو ىاعو نآرعو ةراع باب

 نب ةراع وشو نبعلا مضب وه ةناضحلا لوا د رصتخملا ٍة ىكذم يمرجلا ةراَع

 سنوي هذع يور تيعس ىد ةسيفعو بلاط يأ ند يلع نع يور يمرجلا ةعوبر

 :ئهبيا نع متاح يأ نبا هركذ يمرجلا

 هد( قو( ىد و

 معلض يبنلا مع نبا ياصصلا نب ياصصلا بلطملا ديع نب وجع نب ةراه

 ينكي ناك لمقو لاق ينكي ةزهح ناك هبو لاق ةباحصلا ازيلا نيع نيف

 يبا يلعدو ةراهلو معلص هللا لوس, يتوتو لاق ةرجل بقع الو لان يلعي هنياي

 نى ةياور اميل ظفحا الو ماوعا ةزج

 مهلا كفو نونلا مضب ديجن وبا وه ىركتم هضر ياصصلا نبصحلا نب نار

 0 ط ل دلتا ني هه ادع: نب كلخا قل ويب نيل ىيصللا نبا قرع

 يهل وهو ةعمبر ند ورع نب ىنب لولس نب ةيشيح نب هك نب نيتمجتم

 نزام نب ةيلعت نب سيقلا ءرمأ نب ةثراح نب رماع نب ورع نب ةثراح ىبا

 يرصبلا يازخلا نالهك نب ديز نب كلام :نب كامن: نيا: ثوغلا: عج ادرالاب نيا

 ةرجحهلا نم عبس ةنس ربيخ ماع ةريرش وباو وه مسا اذه ربغ دبسن كي لبقو

 هرغنار ةيناغ ذع اهنم اقفتا اعيد نوذامتو ةبام معلص هللا لوسر نع هل يور

 فرطمو ميت همسار يدراطعلا ءاجر وبا دنع يور ةعستب لسمو ةعبراب يراخإلا

 نيس باو ةديرب' نب دالا' حبعو مكهزو يفوا' يأ نب ةراررتو هللا تبع نبا

 ةاققتسا اهضاك ناكوأ ةرضبلا لن نورخاو يلمدلا دوسالا وياو يغشلاو نسمح او

 ناكو نبسهنو ىبتنثا ةذس اهب يفوت هدافعان دافعتسا مث امايا رماع نب هللا ديع



 ( عمرس )

 دذواهن ةعقوا قهش نا دعب نيرشعو يدحا ةنسا تام لي ليقو ةيشداقلا مود

 ىي نسحلا رعشلا لوقي ناكو نرقم ىنب ناهنلا عم

 ني درا. نم يركلا, ىدرالا) يصل ] وفورملا نقولا نوهم 2

 هقلي ملو معلص ينلا نمز كردا نبعباتلا رابك هَ دودعم وهو ةربشعلا دعس

 اذاو بويا ايار اذاككو وقسم :قباود انو يآ نب اديعشمر تامل نا رثع 2ك

 ةباكصلا نم مهريغو ةريره ابأو يصاعلا نب ورمع نباو سابع نياو دوعسُم

 نوضري معلص هللا لوسر باكا ناك يعبيسلا قاحتنا وبا لاق ىيعباتلا نم اقلخو

 نرع مُساو اولاق مسمو يراخلا هل يرر ةقث وه نبعم ىنبا لاقو نوهم نب ورع

 يلا هتقدص يداو ىبعست ليقر ةّح ةيام جحو معلص ينلا نمز يف نوهم نبا

 دنع نم ًالوسر نولا لبج ىب ذاعم انيلع مدق نوهم ىنب ورع لاق مع ينلا لاق

 تيقلان وصلا خسح ناو نيبكتلاب هتوصوعفارارسسلا حنا سجس

 فوتو دوعسم نبا بكع مث بارتلا هيلع تلعج يح هتقران اف يب هيلع

 هددت ة يراخإللا يدر يذلا وشو نبعيسو عبرا ةنس ليقو نيعيسو سه ةذس

 ياهوجيرف دورقلا تعتجات ةيلهاملا خل تقر ةدرق يارا هنا هفع
 دل

 يأ نب ةراع نب يم نب ورع وه رصتخملا ٍه ,يوكذم ٍنزاملا يمدج نب ورم

 ند دمكو ميغ نب دامعو هيبأ نع يور يعباتلا يدملا نزاملا يراصنالا نسح

 نأ نب يمحو بود يراصنالا يبحب هنع يور مهربغو لهس نب سابعو يمت

 ونبأ لاق .ةغالا نم : مهريغو ةفيمعا قباو .ةبعشو يروثلاو كامو رح نا

 2مم



 ( ,عمس )

 لك اةيبنجا ةازنما نم باصا يذلا وه اذه ىو اولاق ربلا ادبع ىبا هلاقأ ةبخع

 ةيدافلو تيكيبسلا نب هذي تانساملا ع 1 للا نم .. اهلثو راهلا قرط ةوذصلا مق

 نال و نن 50-

 داضلا م ناكسأو ءادلا مب مدقخ نب ىر نسب جللا تدع ند برك عوحم نب ور

 نس خوانم نب لاس ني ةعدبر نب 5 وهو رغصالا ع رب در ا نبةمدتملا

 ند ب

 ىب ةريشعلا كعس نب بعص ىب ثراحلا نب ربكالا دهبز نب هدف نب ةعمدر

 م ن

 هموق قران ناك هذال ا دقو يف معلص ينلا دع دقو أفمضخ لدبي مصع يلكلا

 مكسات ديبز دقو م مدق ليقو ملسان مهعم دقوو دارم م لزنو ةريشعلا دعس

 مع هللا لوسر نوت الذ هدالب يلا عجرو يدقاولا هلاك رشع ةنس ليقو عست ةنس

 هيرضف هلتاقف يصاعلا نب حبعس ىب كلاخ هيلا ماسق يسنعلا دوسالا عم ترا

 ركب ينا نم دادمالا ورمع يار اف هغيس كلاخ ذخان مزهنان هقتاع ع دلاخ

 هقثران ناما ربغب ةيما يا نب رجاهملا دع لخدو مسا ىهلا يلا هضم قيدصلا

 ول اموزهمو اروسام موي لك يبحتست اما ركب وبا هل لاقف ركب يا يلا هثعبو

 هقلطات دوعا الو نابقال مرج ال لاقف يلاعت هللا كعفرل ىنيدلا اذه ترصت

 دهش ماشلا يلا هضم ركب ودأ دةعدق ةديدهملا يلا داع مث هةموو يلا داعو

 يأ صاقو يا نب دعس يلا بذنكو قارعلا يلا عضو روع هّمعب مث كومربلا
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40 
 0ن 2 5

 ورع ناهقع وبا وه انزلا 0 باي رخاآ م بذهملا + رمكذم درة يا نع

 يموزخملا يشبرقلا هللا دمع نب 2لطألا يلوم د ورع ينا مسأو ورع يأ نبا

 يور يربقملاو رببج نب ديعسو ةمركعو بلطملا هالومو كلام نب سنا عمس

 ا عازار حلاو لال ني ناملسو داهلا تو نيقل 1

 وبا لاتو عوقلاب نبل فيكم ولا عم نبا لاقو ةشايبدد نيش ليزد د دعا

 يوري الو هنع يوو اكلام نال هي ساب ال يدع ىيا لاقو هي شايءال لات ةقث ةعبز

 ىروصنملا ةفالخ لوا يف نوت مسمو يراخلا هل يور ةقث قودص نع الا كلام
 ل ند و3 0 د03

 3 بذهملا قم همكذ توع ند تر ند للا دمع نييربجك دح نوع ند در

 در* هللا ددع وبا وف 5-5 نع هيبا نع هللا ددع نبريقك ديعلا ةواص ءقص

 نب ورع نبأ اضيأ امضي ةحلم ليقو ميملا مضي ةحبلم نب ديز نب فوع ىبا

 000 د سايلا ى : غخداط ند ها ند وروع ند اقع ِر تا ند ركب

 نو وون 7 -

 مهنيعأو | اواوذ يلاعت ةلوك مهوق لؤن ىنيذلا كودت ةوؤغ دن يداكيلا دحا م 2

 نادي مه ل

 تيداحا ع دللا لوسر نع نأ ةدواعم ةغوالخ رمخأ 5 يود عمدلا قم ضيغ

2 

 تي هع ومن ون

 نب مفغ نب ورع نب لوذيم نب ءاسفخ نب ةيلعت نب ورع نب ةدزغ نب ىر

 امدبو ةيقعلا دهش يقاصصلا حملا نزاملا جرزخلا يراصنالا ماجنلا نب نزام

 دلو نم اهريغل صصب ملو جاجا ةبك يف اوغلتخاو ةبدع هل ثراحلا مهربكا

 مم



 ( مم. )

 الل اقوا دوضؤلا خص لزا اذن كذاهللا اب رك معو ياطاصلا ةسَبك قب رع

 ورع ببيعش وبا ليقو حبب وباوه اهربغ بنتك هذه م هل ركذ ال ةيدهلا

 ةسدع نزو دك ةلمرم ىبس مث نيتحوتخم ةدحوم كاب مث ةلهم ىنبعي ةسبع نبأ

 فئلتوملاو افلا خراوتلاو ءامسالاو ثيدحلا لضا نبي هيذ فالخ ال طيضلا اذهو

 هبق نوذديزي بذهملا ظاغلا يف كن ص 700 تيارو نوذغلا شا نم مقربغو

 1 ذل زنطي العلا هيلع اهيننت هقرك ذءاماوزهاظ زكسمو شان طاقا1ةهو اًنون

 كرما نب نافحب لاقيو باتع نب ةرضاغ نب كلام ني رماع ني ةسيع نب ورف

 روصنم نب ملس نب ةثلثم مث ةنكاس ءاه مث ةمومضم ةدحوم ةثهب نب سبقلا

 نيعلاب ناليع سيق ىب ةلممللا داصلاو ةمجعملا ءاخلا تغب ةغصخ نب ةمركع نبا

 حمص ة تبثو ابدق مسا حاصلا ياصصلا يجسلا مازن نب رضم ىب ةلمملا

 لسان كم معلص هللا لوسر دع مدق هناو مالسالا كس ةعيرا عبار ناك هنأ ملسم

 كلذ ٍدعيردقت ال كنا لاقف ةكمب دعم ةماقالا مع ينلا نم بلطو ةعبرا عبار

 دعي معلص ينلا نا هناو ينتان جورخب تعمس اذا كموق يلا عجرا نككو نالا

 عاونأ نم لج عن لهشم ليوط هترجحه ثيدحو ارجاهم' ةنيدملا يلا لذ

 ناكو فوخلا ةولص ليبق ملسم حجدع م هلوطب وهو دعاوقلاو لوصالاو معلا

 هل يور ماشلا لزن مث اهنكسف قدنخلا دعب ةنيدملا مدقو همأل مذ ينال اا

 روكذملا ثيدحلا اهنم سم يور اًثيدح نوثالثو ةيناغ معلص هللا لوسر نع

 الج نو لاهنلو ةماطأ وباز-.دوعسم نا مهنه: ةياصصلا قفا ةعلاهج دمع رز

 ين اهب وتر صح ى.كس ىبعباتلا نم ةءاهجو



 ( مضالو )

 تاذ ةوزغ ِ# معلص هللا لوسر هرما مث اوجسان ةكط نب ناقعو ديلولا ىبا

 نم شيجع هدماث هدهسا مهدالب لخد اًذف ةياغالث مه شيج ٍدعن لسالسلا

 مضر لازما قنا. ةديبع وبا: مهريضاوازعم كير قنا مهمتنا ورلدإلا ل دلما

 اهيلع لزب ملف ناع ٍدع معلص هللا لوسر هلهتساو افلتخ" ال ةديبع ينال لاقو

 دتوتف هش ماشلا يلا ريما مضر ركب وبا هلسزا مث !مغلطاذلالوسو قوت: قح

 ماو اهحتغف*رصم يلا شوج يف رع هلسرا مث هضر باطخلا نب رجل نبطسلف لوو

 لزتعان هلزع مث نينس عبرا ناقع اهيلع هرقا مق رمع ينوت يح اهبلع الاو لزي

 اهيلع ٍقبف رصم ىلع ةيواعم هلهنسا مث انايحا ةنيدملا تاي ناكر نبطسلغب ورع

 ىبعبراو ثالث ةنس رطفلا ىبع ةلبل هتائو تناكو اهب ىفدو هيلع اهلاو يوت يح

 ةرمع ناكو صا لوالاو نيسهنو يدحا ليقو نامت ليقو عيرا ليقو نبتنثا لبقو

 ناكو مهتاهدر برعلا لاطبا نم ناكو هللا يع هنبا هيلع يلصو ةنس ىنيعبس

 رجزنا مف يتيهنر رقدا مخ ينترما مهللا لاق ةانولا هترضح اكو يآع اذو اربصق

 ملف تنا الا هلا ال اردعتيم لد 01 الو مذقعان ان الو رصقناف ع ةيماو

 ملسم حبت نم نامبالا بانك يف حلم تيدح هتانو ينو ينوت يح اهددري لزب

 ناثبدح مسملو ةثالث ع اقفتا اًثبدح نوثالثر ةعبس مع هللا لوسر نع دل يوب

 نب ةدررعو مزاح ينا نب سيقو يدبنلا ناقع وبا هنع يور ثيدح ضعب يراخإللو

 نا رماع نب ةيقع ثيدح اماو اهمضو نبشلا تغب ةسامت نب نجرلا دبعورببزلا

 ةياوو نم يذمزتلا ءارء فيعضف يصاعلا نب ورع نماو سانلا مسا لاق مع يذلا

 يويوقلاب سيل هدانساو ةعبهل نبا ثيدح نم الا فرعي ال لاقو ةعيهل نبا



 اوما م

 مل هاياا مهلاقحا عم هدج نع هيبا نع هثيداحا ىنككو مهتاقثو سانلا 5

 ورمع نب هللا ديغ هدج نم بيعش عامس مهضعب ركناو حاصصلا ٍةن اهولخدي

 ةيقج نبا رع ةئاور: :نوكيق»:ورعا/ خرب 'اذللا ١ هنبعا عج مك مايا. خول اما, لاقو

 قات نلاا تالقاو بغض راعنا) اهو :ةلبسرم معلذط ينلا" نع هج ١ نع :هيبا.. نع

 قالا عض يرون اهلبنلا ركياؤبا لاقو !دللاب نبع نما !كيعش ا عامسا ةعالا نيا دبقو

 هيبنتلا بحاص يزاربشلا قاحتا ابا خجشلا نا معار هللا دبع هذج نم بيعش

 ببعش نب ورهب جاجتحالا موج ال لوصالا م عللا هباتك مه لاق بذهملأو

 ماسر نوكبف دمدغ وهو ندالا 7-5 داملا نأ لاقحال هدج نع هيبأ نع

 ة بذهملا بحاص زثكا دقو هد جاجتحالا موجع ال انباكتا نم هربغ لاق اذكو

 ةن راتخلا ححصصلا نا هباوجو هيلع ركني ام اذهو هب جاجتحالا نم بذهملا

 بذهملا ٍةنراقخات قيس اك نورثكالا هلاق اك هدج نع هيبا نع هي جاجتحالا

 ' جي معا هللاو راتخلا بهذملا اذه

 وهو ءابلاي يصاعلا دياتك دعب موهلجاو اًربثك اهبق يزكت يادصلا يصاعلا نب ورع

 اهرثكا وأ هقفلاو ثيدملا بتك نمربتك م عقيو ةيبرعلا لها دنع حجصفلا '

 اا تار افتر ببكلاكل ا وعن عيش ان يره روق دل قو ابل ادخك

 ” قمل نبا متاع: نب للاواني: يضاعلا - نب ورع دمتم وبا لاق زودالا ةبعاؤإل اوه

 نب 3 نب بعك نب صيصخح ىب ىرع نب مهس نب ىنبعلا متفو نرسلا مضب

 ةذفس رغص ٍة مسا لهقو عبس ةنس لوأ رببخ ماع مسا يمهسلا يشبرقلا بلاغ

 دلاخذو وه معلص هللا لوسر رع مدقو كذربغ لمقو رهشا 177 جتفلا لبق ناق



 ( ,عالا/ )

 دنع يور.نيعياتلاب يبات نموه اما يياتيب سيل ةناق.دتلالعا لعل هر الدتسا

 تيار ام يارنوالا لاق مالعالا نم ههبشو ئاطع مهيفو نعباتلا نم نورشعو فين

 نبأ يلعو ليثح نب جحا تيار يراخلا لاقو بيعش نب ورع نم لمكا ايشيرق

 هدج نع ههبا نع بيعش نب ورع ثيدحب نوجتحب هيوهار نب قاحتاو ينيدملا

 هنع نبعم نب يمحب لس متاح يا نبا لاق. مهدعب سانلا نم يراخإلا لاق

 نبا نع ةياور يفو هنع لجر نع كلام يورو ةعالا هذع يور هذاش ام لاقف بضغف

 دفغض ءاج اًنهاط نف لاق باتك وهف هدج نع ديبا نع ثدح اذا: لاق ىبعم

 هدج نع هيبآ نع بيعش ىنب ورمع مكيلا بحا امهيا يزارلا متاح وبا ليسو

 يور ةعرز وبا لاقو ل يللا ورمع لاقف هدج ىع هببأ نع ميكح ني زهب وأ

 ثبداحا عمس اهنار ءدج نع هيبا نع هةياور ةرثك هيلع اوركنا اناو تاقثلا هنع

 ة ةقث يكم وه اضيا ةعرز وبا لاقو اهاررف هدنع تناك ةفيكك خخاو ةربثك

 جتحب ةقث وه ناطقلا ديعس ىب يمحب لاقر ةقث وه يلجعلا جحا لاقو هسفن

 نيذلا هنع يور ةقث وه يمرادلا لاق ثيدحلا يثاو وه لاف هنع ةياور يفو هب

 هثيدحب انباككا جتحاو لاق مكحلاو يرهزلاو بوياك لاجرلا لاوحا ٍث اورظن

 لاقو دج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةغيدصب ايعيال قيغللا ناك ورا لاف

 نبا لاقر يش هيف سانلا دنع ء>ج نع هببا نع هقيدح ةنيبع نب نايفس

 اوجتحا اوناش اذا ثبجحلا باسعا ليتح ؛نب .ىجناب لاق, دوواد وين لاك يد

 نب ورمع هيوضار نب ثاحعا لاقو هولرت اوثاش اذاو هدج ىنع هيبأ نع هةيدح

 هنع يور يدع نيا لاق رمع نبا نع عفان نع 7 دا ىنع هيبأ؛ نع 55



 ( عايد )
 سم مد ث نل 30-

 انها ةعدلال ةفطا جاجا لوا ل بخجللا عن روكذم ماللا رسكي ةلس نب ورع

 لوالا ,وهمتملا موتصصلاو يازو ةانثح تيزي ويا لهقو كرو ةموملغم ةدحوم ديرب

 وضو هموق 7 ناك هنا يراخلاب 5-5 + تيذ يمرجلا عهخن نب ةالس نب درع

 لهقو معلض ينلا ري ملو اولاق انارق عرثكا ناك هنال معلص ينلا نمز ا

 لاودالا مصاعو بوياو ةبالق وبا ورمع نع يوم ناك ةوباو يشد سلو 57

  مهربغو يكملا رببزلا وباو

 رعشلا عمس خ تاداهشلا ٍذ بذهملاو رصتخملا + ىوكذم ديرشلا نب ورع

 جيرشلا نب ورع ديلولا ودا وهو هتهجرت يف هنايب قيس اك هوبآو ييات وهو

 يرفزلا هنع يور عفام ىنباو شايع ىنياو هيدا نع يوم يفداطلا ديوس نبأ

 ه5 لسمو يراخلا هل يور ةقث وهو نورخاو ةرسوم نب ميفارباو

 نب ورع ميشاربا وبا وه اربثك امركت بذهملاو رصتخلا ٍخ يركت بيع نيو

 لاقيو ٍيندملا يممسلا يشدرقلا يصاعلا نب ورع نب هللا دبع نب دمحي نب بيعش

 اسوواطو بيسملا نب ديعسو هنع هتاياوم مظعمو ءايا عمس يفداطلا لاقيو يكملا

 نب ورمو حابر ينأ نب ءاطع دنع يور مهربغو راسي نب ناهلسو اذهاجنو ةررعو

 ْ مزاح وباو ناييشلا ثتادعا وباو ينانبلا تيباثو يراصنالا يبو يرفزلا او رافي

 دمحنو يدع نب ريبزلاو هينم نب بهرو مكحلاو ةداتقو كنه يا نب دووادو

 يا نب ديزيو ةورع نب ماشفو ليوطلا ديجو لوصكمو راسي نب قاكتا نبا

 57 ثدعو هرخأ يف 4 يأ“ ازلابو ءاملاب م ناقع نب زيزحوراقكاو ىنا نب ِر ىهحو ببدح



 ( وعام )

 نبا وضو نولاب نارجت دع معلص هللا لوسر هلهتساو قدنحخلا معلص هللا لوسو

 جورتشلاو, تاقحضلاوتسلاو .ضيارغلا جيفان اباتكاا )ادع تاير همس ردع نب

 اهريغو يءاسفلاو دوواد وبا ةاءرم نئسلا بتك ذل روهشم اذه هباتكو تايدلاو

 ب مهنم هحا هفوتسي .ملو تابدلا ' ي اسنلاا ةياورب هل. مَهلِمَكاَو, اهرغم

 يمرضمح ا ميعذ نب دابرتو ياسلا هللا ديع نب رصخنلاو دوحع هذبأ هذع يور عضوم

 زن نبسهو عبرا لمقو ثالث ةنس ليقو يددحا ةنس ةذيدملاب يفوت

 اهتم سفاومر اح بطول قناوواكتذو سهام رك كابالا راق وانس

 وه,دوهشلا ددع: قو: صاضقلا :ةافيتسا تايب طسو او اووقفللاةارقاةدع هلم

 نبار سابع ناو مع نبا. عمس مهالوم. يصيلا ىكملا راثيد نب ورمعا ةيذاوبا

 ايعامت ىبعباتلا ةما نم .فكيالسر ةياصصلا) نمر ورا رولشسملار اًرباكو ورمع

 هلا دبع نب ملاسو يلع نب دمحتو ةورعر حابر يا نب ءاطعو سوراطو بيسملا نبا
 03 هس -نس د

 هينم نب بشوو راسد نب ناهلسو ةكيلم ينا نباو ربجج نب ديعسو دهاحجتو
 لي

 يا نبار رعسمو ةدانقو بوبار قداصلا رفعج هنع يور مههابشاو يرهزلاو

 ةتساساوب ةعئالج العلا ارعهجاو ةطالل: ندب فيجبسر اضافادرإ مي اع

 قانغس لاذ: بهاذملا باعصأ ندهتملا ةجارب ىعياتلا» ةءاااتتإ هو ادق ١

 هاوس فا سما يسب لاق تارم عبرا ةقث ةقث ةقث ةقثوه ةنيبع نبا

 معلا اهفرش. نككو لوم ناكو.اداحا .هيلع مداقياال ةدعتت ناكو دبع بو نيازقع لا

 داهاج الوئاطع الو نوواط, الزانيد ساوزفع نا دعنا ةئازاام احل ا
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 ( الع )

 ةغاس يد تاداس ىم [ىبس درع 3 حوجلا سس در مل كيس خااس يب ئم

 نا اوورو معلص ينلا عم نولتاقي نينب ةعبرا هل ناكو مهفارشا نم افيرشو

 ىةنجلا ٍخ هتيار دقل دهشتسا ىنبح هيف لاق مع ينلا
 ل تنص وه ونس
 ميجلا جتخب ةمذح سس كلام نب دكلاخ نب ثيداع ىب رارض يأ سس ثراحلا نس دي

 - نو و

 مذحج وف هيبلا بسفب يذلا تلطصلملاو اهضر ىبذمولأ مآ ثراحلا ثنب ةدريوج

 هي هللا هجر هربغو يعيبسلا هنع

 1 2 3 5 ناو ى(ب ون

 تر نس خملمم ءاَث هرخا تبرح ىب درع كيك وبا وف ياصصلا تيرخ سس ورع

 وهو ةفوآلا نكس 1 يشدرقلا موزخن نب ورمع نب دللا ديع ني 1 3

 لشا يغا نم ناكف 9 50 بسكف هعيبو هدقخفص مس ةكرجلاو هل اعدو هسار

 هلو معلص ينلا ينوت اهبق البار ةبسداقلا'دهشو ةفوللاب ةيما يبل لوو ةفوللا
 و

 بكع هلو ىبئاعو سجح كف وذو - ماع نمأ 8ْمِد تلج لوقو د 00 ةرشع | اننتأ

 - ون "ون

 ماللا جتغي ناذول نس دبز نسب مزح ىنب ورهع دمع وبأ لاقيو 05 وبا وفض

 عم هدهاشم لوا اذه ربغ هبسن + ليقو يدملا يراجنلا جيزخلا يراصنالا



 ( عويس )

 اولاق: لوالا روهشللو ذأ ةررع دعي. قس امنا سيلا هع لبانالاقو الاكرف اهوعلا

 لوسر نع هل يور مهيلع تناك ةيقر نع هوقتعان ةدوعم ربد م رماع وثب هترساو

 يور ر خا يراخللو تيدح كغ لسمو يراخلا كلتا نيد نورشع معلص هلا

5 3 

 يي ةبواعم ةائو ليبق ةنيدملاب نوت نورخاو هللا دبعو لضفلاو رفعج ةثالثلا ةؤنُب هنع

 وش ماللا رسكو ةمدعملا نيغلا ناكساو قوف ةانثملا تغب ياصصلا َبِلْعَت نب ورع

 نم ليقو لدار نب ركد نم وه ليقو سبقلا يع نم يدبعلا بلغت نب ورع

 نب ةعببر نب دسأ نب ةليدج نب يهد نب يصقأ نب بنه ىب طسأف نب رملا

 تعض قافتالاب يبر وهف ةعببر نب حسا يلا عجرم ديستإ هبا موك ظلال جلو لوح

 يور يراخإلا اهاور ناثيدح معلص“ ينلا نع هل يور ةرصبلا نكس مث مع ينلا

 بلغت :نب ورع نع يراخللا جدع م تيثو ةربغ هذع وري مل يرصيلا نسحلا هذع

 نيذلا نا هغليف الاجر كرتو الاجر اطعان همسقف ءيغوا لام نأ مع هللا لوسر نأ

 لجرلا حداو لجرلا يطعال نأ دللاوف دعب اما لاق مث هيلع ينثاو هللا دمخ اوبتع كرت

 مهيولق نم يرا امل اًماوقا يطع“ ينلكو يطعلا يذلا نما يلا بهناا عدا ذلاو

 مهنم ربخلاو ينعلا نم مهبولق ٍة هللا لعج ام يلا اماوقا لكأو علهلاو عزجلا نم

 ي معنلا رجح معلص هللا لوسر ةذكب يل نا بحا ام هللاوق بلغت نب ور

 عك ىب منغ نب بعل نب ةاحلاو مازن نب ةيز قف ميلا عفا بوطألا لف ١

 ةقيعلا هش جروخلا نب مسج يب نم يكسلا يراصنالا ماللا رسكي ةلكس نبا

 نس در نس للا ثديعو وف ىدذو 576 1 دهشتساو ارداف هذوهش قرع اوفلقخاو

2»20 



 ( مما )

 قناع ليما ايوا مايرشعا عيقجا قوت ؛ يذلا مضؤاما ناو ةداغك هيلا انرقاب اهفو

 ىبحلاصلا لوتي وهو باتكلا لؤزن يذلا هللا مهبق يلو نأ لاق ككشاب يصوي

 ةراغظا نمر افظاو معلص ينلا رعش نم هدنع ناك #يذ هعم نفدي نأ .يضواو

 اهيي لاق ىهام نب فسود ىنعو لاذ اولعفف 5 ج هولعجاف تسال لاقو

 ديق ءامسلا نم يافا لعل زيزعلا دبع نب رع ربق دع بارتلا يوسن نحن

 قرافلا نم نيزعلا دبع نب رمل هللا نم نامأ ميدرلا ىنورلا هللا مسي بوتكم

 ورع باي

 بصنلا ب بتكي الو واولاب رج لاو عفرلا يلاح كي بتكي ورع مسا نإ دعم اوقفتإ

 | ذل ان وزصتلل فلسنا اولا تفخر زه 1 ىببو : دقزرا قرقللاواولإتاقتكؤباولاخ لو

 هيناث نوكسو هلوا اف ءابشا ةئالثب ورع ةفهل رع نود هيف واولا تلعجو فلالاب

 ظ ىرع نالخب ةدايزلا هب فحح الف هفرصو

 2س ناك 6 تدع د0 3502

 كا
 ن-ِ 5 هل هل 2ع

 سابا نب هللا دبع نب دليوخ نب ةيمأ نب ورمع ةبما وبا وضو بذهملا ةلاكو

 لسا يزاجلا ياصصلا يرمضلا ٍنانكلا ةئانك نب ةافم دبع نب ركب نب ةرمض نبا

 ناكو نوفلاي ةّدوعم ربب هدهاشم لوأو ةنيدملا يلا مث ةشبحلا يلا رجاهو اهبدق

 ييباخ لم هدحو شبرق يلا 5 هةعبو كروصأ كَ هذعدب معلص هللا لوسوم

 معلص هللأ لوسر ةلسراو اهيلع هويلص يلا ةيبشدملا د يدع ضنا ءادلا مضي

013 

 داجحتا نم قلك نابغس يأ تفيد ةيبيدح مأ ل جوري دبحو يقتاجتلا يلا



 ( مام )

 ليل اهناو :اهيف عير :اخقلتسا اذ: نكتا دعا عن تطيق اطمن وانا

 كا اناو اهنع يدي هللا فك ةامد ككت لاقف اههيف ناك امو ىنبقصو للا نع

 غارفلا بهذ غارفلا نياو لاق افل تغرفت رجل لاق الجر ناو اهي ناسل ضمنا نا

 يفد مسلا نم هبارشر هماعط ة ظفحب نا هل لبق هناو هللا دنع الا غارف الف

 نا مهللا لاق هيلع تكا اذ م ىياو لاقف هليق نم ةداعك سرد هجورخ

 انيتا لاق هاجم ىعو ينوخ نموت الف ةهقلا موي نود اموي فاخا نأ لعت تنك

 يد هدنع نم انجرخ اف انيلا جاتحبس هنا يرن نحو زيزعلا دبع نب رمع

 لاملا تيب نم جرسا ةماعلا رما ٍة مس اذا ناك رع نا هدانسابر هيلا انجتحا

 جارسلاربغتاذا:ةلبل اذه اميبق حسن: لاص نم جرشلا سقت ولاا زهق اذا

 هناو تسلج. نبح رع اناو تق نبح رع انا لاق كيفكذ انا انلقف هكصان ماقف

 هل: باغ دل امالغ نحل اهفارد بش بذلتا نا: تناك دفلوك نق

 ذات اوه تدان يباع واجب وي عووو ووغل مهلك سانلا مالغلا دل لاقف

 نارهم نب نوهم نعو ينضيق يلاعت هللا ناو !دحاو اًموي تلدع ول تددول هللاو

 ةعجلا نم هلسغب ناك هنا الا هئادر ربغ هتيار ام رهشا ةّتس رع دنع تقا لاق

 عوقرم صيق هيلعو ةعجبا مهب يلص رع نأ ديوس ىنب ديعس نعو ةعججا يلا

 لجر هل لاقف لاق هعم انسلجو سلج غرف الف هغل نمو هيدي نبد نم بيجلا

 املي سكنف تعذصو تسيل ولف هللا كأطعا دق ىينموملا ربما اي موقلا نم

 ةدحلا حنع دصقلا لضفا نا لاقف هسار عفر مث هاش دق كلذ نا انفرع يح
 0ع



 ( ما“ )

 عنمب ديقب ىحا ديقي ال نيسوبحملا يف بتك رع نا هدانسابو ةاهابملا ةفاخم مالكلا

 ملاع مهلح' فيفع وه نم الا ًابضاق نوكي نا يقيني ال لاق هناو ةولصلا ما نم

 ٍبعك ىنب جهد نار سانلا ةمالم ناخب ال يارلا يوذ ريشتسي هلبق ناك اع

 فرطي ال هيلارظنب لعخل مسجلا ى سح ةقالخلا ليق رع ناكو رع يلع لخد ي رظرقلا

 لحنو كتول رغصا دق كاراو مسا نسح كب يدهع نينموملار يما اب كل ام لاقف

 تردتبا دقو تلث دعي يربق م يتيار ول نيك لاقف كرعش بهذو كوسج

 «ةركن يل دشا تنكك ادودر اديدص يفر يارذم لاسو ينجو دع نانقدحلا

 لك ىم الخ هللا يوقت ىف نان هللا ارق سانلا اهيا لاقف بطخ رع نا هدانسابو

 حبدصلا هدانساير 'ريضلا ىموملا ةنوعم لاق هذاو فلتخ هللا يوقتل سلو يت

 دلاو يتارعالاو يبصلا نيد مزلا لاقف ءاوهالا نم يف نع زِع لاس الجر نا

 عم هافعلا تناك لاق نوهم نب ورمع نع :حصصلا هدانسابر :كلذ يوس اع

 ام هل ليقف مع نم لان الجر نا هدانسابو ةذمالت زيزعلا دبع نب رمع

 ة اويكرت ال ةارمالا يلا بنتك رمع ناو مجلم ٍقثملا نا لاقف هنم ىعنمب

 ةماقاك يدنع دودحلا ةماقا لاق هناو اريس شيلا ٍة ةباذ فعضا الا وزغلا

 ذعن درت نا ىبلا بتكا نا دعي اما نهلاب هلماع يلا بنك هناؤ ةولضلا

 تدح فرع الو ىذيدو ينيب ةفاسملا دعب معن الو يعجازتف مهلاظم ىنيؤسملا

 9( اذوس عااارفع اهدزا: ثبتح :لسر .ةاش: درب .كبلا تيتكإ ول: خشب توملا

 اذه لاقف لا كاقبا هل لاق اًكجر ناو ينعجارت الو مههلاظم ىنبؤسملا دع

 تايقلنسم نمد نا هتانب ىهفب ا هذاو حالصلاب 23 عدا هم غرذ دق



 ( هدو )

 اعد ءاشعلا ينص اذا زيزعلا دبع نب رمع تيار لاف سبق نب دمك نعو هايا

 ملاظملا در ٍة سلج حبصا اذان ملاظملا دم ٍغ نيؤسملا رما ٍغ بتكيف ةعمشب

 ماعلا ٍي دل هيلع قدصتي نم تيار دقلف اهلشال مسقت نا تاقدصلاب رماو

 زيزعلا ديع نب رمع انُمعب لاق ديزي نب رجاهم ىنعو ةقدص اهيق لبا لباقلا

 قدصتي نم لباقلا ماعلا ٍغ ةركزلا ئخانل انأو انتيار دقلف ةقدصلا انمسقف

 هل ام انيلا جرخب اف هبايث لسغي هارا تنك دقلو يضاملا ماعلا كة هيلع

 لاق مث اهحالصا ٍخ ملكتف تبرخ هل ةبيع تيار دقلو انب ثدخا امو اهربغ

 نل ل 3

 محر لاق اديش ثدحن ملو ايندلا نم جرخف اهكرت ه لل له محازم اب

 , نعو هنوحجيتسي فارْغلا لها ناك ةذينالا نم عون ءالطلا ضرا. لك يق ةالطلا

 فلا ةياع هدرو ودعلا نم الجر زبزعلا يع نب رع ادف لاق بيلك نب مصاع

 دانسايو ديدحب هالحو اهعزنف ةضغب الحم ناك رع فيس نا هدانسايو مهرد

 اذا ههجو صسمب ناك هنأ فيعض دانسابو انذوم رشع ةثالث هل ناك هنا فيعض

 عفقتو ركللا قط ىحر افلا ةسماانم لكإا تموت ذ لا. سلو قي اضفوقما تاكو ل

 ىنب رع ناك لاق نارهم نب نوهم نعو ةلبقلا اولبقتسي نا ةماقالا يف نذوملا ادب

 لضو لاقف كذ ين هل ليقف هدحبار دب نا ةفاخ هفناي كسما رع يدب نيب عضو

 نم اربثك عدال نا رع لاق لاق هللا دبع نب ميعن نعو هر الا اذه نم ٍغتبي



 ( بم )

 0 ال ةلزفا ةلردت 1 رجسا نم ةكجتع ىتا ىيلقلا اون. دحا كيب هنو لوطنملاذ

 لب اوس يدنع موهلا مهربغو ىبنموملا ربما تيب لشضا ناث نبتموملا ربمأ تيب

 اذاو مهعزان نم نورهقي مهنا نينموملا ربما تيب لهاي نظا نا يرحأ انا

 مالك يس مع لاق لاق مزاح يا نب مزاح نعو هيف يلا بتكان ةيق كيلع لكشا

 يدب لع هللا اهشعني ةنس لكبو يدي دع هللا اهتبجب ةعدب لكد ناك ولق دل

 نب داهح نعو ارسي هلل ٍك ناك يسفن دعب كلذ رخا تاي يح يجهل نم ةعضب

 هتوص يعاب لاقف فشمد عماج ٍة زيزعلا ديع نب ممع ماق لاق ناهلس يبا

 رع اهيطخ ةبطخ رخا لاق دقاو نب هللا تدع نعو هللا ةيصعم  اغل ةعاط ال

 نا الول هاو سانلا اهيئاي لاق مث هيلع انثاو يلاعت هللا دج زيزعلا ديع ىبا

 يلا [ةيمابماةقاوغلا/ اكاوفا. لقبا ءقا: تنبجحا: م !فسأب ربا وا قنس ضعفا

 لكملا دبع نب ناهلسلا اوجرنل انا الق ديز نب ةجراخو هللا دبع نب ملاس ىنعو

 فلختسا امل زيزعلا ديع نب رع نا هدانسابو زيزعلا دبع نب رع هفالختساب

 دنع ينغتسي ام ّلكو رطعو سويلو دبع نم لوضفلا نم دلكب ناك ام ّلك عاب

 نب مي مداخ نع هذانسايو لييسلا ة هلع رانيد فنلا نيرشعو ةثالذ غلمف

 نمر سكملا عضو هفاو' ثام.يتح يلو موي نم .ماعط نم القي مل هنا زيزعلا ديع

 نم نب ركب ينا ىلا بتك هئاو .ناسارخ فيرطب تاناحلا لهب. رما هناو ضرا لك

 بتك هناو رجاتل الا اطعلا ينعي سانلل ضرقأ نا هيتاي ناكو مزح نب ورمع نبا

 هدرن مكلام وه اهتاث دولوملا ينعي هل ضرغي سوفنم لك انبلا اوعفرا نان سانلا يلا



 ( هعبال )

 يوجب عساف مع دكجلا اهب نيد واطدست اه ايان يك تداوي ا

 تضرع دق ناهلس باود اذا هربق نم رمع فرصناو ناهلس ينوت اذ زيزعلا ديع

 متاع كقل لاقف سرف اذاو فرصناو اهيكرف اهب اف ءابهش ةليغب يلا راشان هل

 ينا ال ول هللاو اما لاق مث نضرالا نيبو هنيب اهحرطف .ةينيمرا ةداسو لوانت مث

 تيار دقل لاق ليهس ىبب ديلا دبع نعو ييلع تسلج ام نباسملا جباوح

 لعف مث ملاظملا نم مهيدياب ناك ام درف هنيب لهاب أدب نيزعلا دبع نب رمع

 تاطخلاب نبازدع .ةالر وم لسرم مهجر جيلولا ,نيبومع لاف يا انامل

 نيع نب رمع انيلا بتك لاق دانزلا يا نعو مكب اذه لعفف مكيلع هوقيلوف

 دري رع ناكو دانزلا وبا لاق ماشلا نم لاما انيلا لج يدو قارعلاب لامل

 اهجو فرع اذا كلذ رساب ينتكي ناكو ةعطاقلا ةنيبلا ربغي اهلها يلا .ملاظملا

 مشغ نم فرعي ناك امل ةنيبلا قيقحت" هفلكي ملر هيلع اهدر لجرلا ةؤظم نم

 ركي ينا دع مدقي ناك ام لاق هبيا نع رفعج نب ميهاربا نعو هلبق ةالولا

 وأ ةعدب ءاغطا وا ةئس ءيحا وا ةؤظم در هبف الا رع نم باتك دمك نبا

 لاق دمحم نب ركب يا نعو ايندلا نم جرخ يح ربخ ىا كاطع ريدقت وا مسق

 فحل: .نليق نمر هراجاروج لك:ايلا رظناد !قدراردبلا, تربت خا نع مل

 هب مهتترو يلا هعيذان اوتام ةؤظملا لها ناك نان هبلع هدرق دهاعم وا مسم

 ركب يأ يلا زيزعلا ديع نب ممع بانك تعمس لاق ةديبع نب يدسوم ينا نو

 2مم



 ( ,عبب )
0 

 يدلو نئىم لوقد ةضر باطخلا نب رى ناكو ةججو رك أد ةقيرض ةدمأ ىب شا

 زيؤعلا ددع نب مهل ن - 6 ةدبذد نبا لاق 3-5 ضرالا الج زاد ة4جود لجر

 سانلا 58 نم ناك حلاصلا نب حلاصلا دلولا تلملا ديع مهذم ايا رشع ةعبرا

 نيربشملا دحا ناكو رهشا ةتسو ةذس ةرشع عبس نبا وهو همبا ةفالخ كي يفوت

 اًلاص اريزو ناكو سانلا ملاص+ ماقشالا ٍة هل نينيعملاو ةيعرلا لاصع رع دع

 بكةاذم هلو مهربا نم وأ هكلاوي هرصع لفا را ناكو هللا ةيحر ريخ ةئاطدو

 تاقبطلا ينو يندم زيزعلا دبع نب رع لصا هذعرات م يراخإلا لاق ةروهشم

 نا هدانسابو نيتسو ثالث ةنس زيزعلا تيع نب رع كلو اولاق لاق دعس نب ديل

 ضرالا المب يذلا يدلو نم ىبشلا يوذ نم يرعش تيل لاق هضم باطخلا نب مع

 ب دب 20 ء ع ود ح

 ففتملا هذانسأبو ةهجو ع تناك ىلا ةغةعتلا ىبشلاب داماو اروج تمءلم اك الدع

 الرمالا اذه نا ثدحتن انك انا لاق رمع نبا نع مانيد نب ورع نع هتكك ىلع

 ماش ةججود مع طرب هدم ابو ر يسود ع دلو نم 55 ةمالا «طف ىلي يقاح ىفقكنب

 هللا اج يح ةماش ههجوي تناكو رع نب هللا دبع نب لالش وه لوقن انكو لاق

 ناورم ىب زيزعلا دمع داما م لاق بود صا نع هذاةسابو زيزعلا ثكدع نب رد

 يلام بيط نم مانيد ةياجبرا يل عيجا ههقل لاق زيزعلا دبع نب رع مأ جوزتي :نا

 جاج نع هذانسابو رمع ما جوزتف حالص مهل تيب لها جوزتا ا ديرأ نا

 ابايث هل تدرتشاف ايايث هل يزنشا نا ةنيدملا دك لاو وشو رمع ٍنرما لاق فاوصلا
 3 -02- و -- 0 2

 رما مث هظاغأو هذنشحا ام لاقف 5لجب 00 مث اضيق رديعطقف اع اناع 107 .٠ اكو

 ناحبس لاقف هديب هسجف اهرد رشع ةعبراب هوزتشان ةفيلخ وهو هل بوث ءارشب



 ( عبو )

 معلص هللا لوسري ةولض يشأ اذحا ثيإر ام لاق مث هتفالخ لبق هقلخ كلام

 نع ّةَحأ ناك انكرذا نم ادحا ملعا الو نايتكسلا بويا لاتو يغلا اذه نم

 يىلعو ناقعو رعو ركب وبا ةسي ءاقلخلا يروثلا نايفس لاقو هنم معلص هللا ين

 ةاعو تلاق زيزعلا دبع نب رع يو ام مافيد ني كاف لاتو زيزعلا دبع نب ر,عو

 مهل ليقف سانلا د ماق يذلا ملاصلا ةفيلخلا اذه نم لابملا سور ْ ءايشلا

 انيايش نع دسالاو بايذلا تغك ملاص ةغيلخ ماق اذا هنا اولاقف ككذب كد امو

 سافلا رطعا نم هتفالخ لبق زيزعلا دبع نب رع ناك ةويح نب اجر لاقو

 لاق هيوجتز نب ديج لاقو !#رد رشع يثاب هبايث اوموق فلختسا الق مهسبلاو

 , نيزعلا دبع نب رع وش اذان يلوالا ةياملا ٍة انرظتف اهنيد ةمالا هذهل محاصي

 ىع ةريره يا ةياور نم هنئس يف دوواد وبا ةاور دا هركذ يذلا تيدحلا اذهو

 ةثلاثلاو يفاشلا دع ةيناثلاو رع دك يلوالا ةياملا يف ءاملعلا هلجو معلص هللا لوسر

 لمحب هنا يدنع ركاسع ىبا مساقلا وبا ظفاحلا لاق جبرس نبا سابعلا ينا يلع

 قبقو نالقاملا اوبل :يفاقلاليقو نكولعصلا لهساولا قيقا ةعبازلا» فو اوعش دا

 معا هللاو دللا هوحر يلازغلا دكماح وبأ مامالا خنيمماكدلا ُِك ييارغسالا دماح وبأ

 كربتبو رازدو روهشم كانه هردقو صوح نم ةديرق ةدرق ناعمس ريحب رع يفوت

 بحجر رهش نم بكب سجل عدلا موت ىودو نبةسو يدحا فس رعب 0 كلو د

 للا



 ( برع )

 ل قبلا بياشلاو ككانفا قبااسنا عملا ناشحاو يعباعلا فلطمالا لقيرعتا/ نمت

 ديفا قرتت اح دق «دعس نب لهسا قمأ بهوتسل]: مالشلا نب دل ىبع نبا قلو مو

 نيعباتلا نم تاعاهج عمسو ميكح كنب ةلوخ نع يورو هل هيهوق معلص هللا لوسو

 ددعو ةريس نب عيمدرلاو نهرلا دبع نب ركب وباو ةورعو بيعيشلا نب ديعس مهنم

 مهذم ىنيعباتلا نم فيالخ هذع يوم يرهزلاو دعس نب يماعو ميهشأ ريا ىب هللأ

 ردكنملا نب دمدغو مزح نب ورع نب تمد نب ركب وباو نهحرلا ديع نب ةلس وبا

 هلضفو هتلالج دب اوعيجاو نورخاو ليوطلا تيجو يراصنالا يمحو يرشزلاو

 هثريس ىنسدحو نولسملا دع متقفشو هلدعو هعروو هدفرتو هحالصو هلع موقوو

 هللا لوسر راثآ عايتا. دعب دصرحو هللا ةعاط 4 داهتجالا يف هعسو لذبو مهبف

 نيدشارلا ءافلخلا دحا وهو نيدشارلا ءافلخلا ةنسو هتنسب ءادتقالاو معلص

 1 2 ةيفاجلم اك ةكنللا ىينعب نياذ عيبا داقو ا رصع درا قف ززتكا "دنقأقلفو

 سيافنلا ىم «مقو هتقديرط ىنسدحو هتريس لمهج دع ةلهشم دلك زدزعلا دبع

 لالي وعتلا وللا «يغو وعسل نيا رك ذو, دج قداتلاو#:دناقز عطا [نرعا :ينغشو الام

 رع نب مصاع تن ةصفح مصاع مم 5 نارا وكوت لايت ابق قادر اعل

 دال الك زا هعبازةفالخلاا لو .كضمد تنكس البل, مسا باطشلا ون

 نب ناهلس تام ىنبح ةفالدلاب زيزعلا ديع نب رمع عيوبو ككملا دبع نبا

 ثتناكو نيعستو عست ةذس رخص نم قولعع متسع ناهلس تامو قيال خيغ

 ضرالا الف اههضر: فيدتفلا كي ايها 'ةفالتح وسن رهنثا اةسجنوأ ”قيتنس مع ةقالخ
 ني - عس 5 < 3-2



 ( عبس )

 نيكصت دال فطوم ذاق: دع يتيبعا اهنا .ةزوعلا وتسارلاب هسا

 دسالا دع نب هللا دبع ةلس ينا مساو ةلس ا ني مع صفح ويا وه هيف

 نبأ ياصصلا يموزخلا يشيرقلا موزخت نب هرمع نب هللا ديع نب لاله نبا

 نارجاهم اهو هيوبا عم ةشيحلا ضراي دلو معلص هللا لوسم بيبر نبيباصصلا

 مع هللا لوسر نع هل يور معلص هللا لوسر ةرجحم نم ةيناثلا ةنسلا رخاوا كب

 ةورعو ةيسفلا ىبأ هذع يور نئيدح اهنم لسمو يراخإلا يور اًثيدح رشع انا

 دى ىبذاغو ثالث ةنس نوت مهربغو ناسيك نب بشوو

 نيغلا مغيب ةديبع نبا هده ةدحوم مه دوت فما ةملخم نيتي 20

 يمحب نع يدر ذادغب نكس ديز وبأ يوحخلا يرصيلا يربغلا ةظبام نب ديز نبا

 نبا هنع يروم مهاوس فقلخو نوراه نب ديزير مضاع نب يعو ىكفغو ناطقلا

 يا نباو ناجرجلا دمحن نب ككملا حيع ميعن وباو ٍققثلا سايعلا وباو ةجام

 دعاص نب .دمحي نب يمحو يوغملا مساقلا وبأو نارحلا بيعش وباو ايندلا

 قودص وهو يأ عم هنع تبتك متاح يا نبا لاق نورخاو ا يضاقلاو

 3 7 5 59 رع يفوت هل بكل ةيشو ديز هدبأ مسأو لاق ةريخك دك تاقفض هلو

 ىمايا ةعيرا الآ ةنس نوناغو عيس ةرعو نيتامو 5 ىبتنت ةنس . ةرخالا يداهج

 ىبنعلاو لخنلا ةقدص لوا د رصتخلا + روكذم اص نب مم
 دش تل

 وف بذهملاو رصتخما 82 لداعلا مامالأو دقارلا ةغيلخلا زيزعلا ديع ىنب رم

 دبع: ىنب ةبمأ نا صاعلا نس مكحلا نب ناورم نس زيزعلا ددع نب مع صخد وبأ



 ( عبس )

 ةعمير يبا نب هللا دبع ةويأ ناك موزخم نب ورمع نب هللا دبع نب ةربغملا نيا

 ةيلهاجلا 4 شيرق فارشا نم هللا ديع ناكو نييباكك ةمجعملا نيشلاب شامع هو

 يتح اهيلع لؤي مف نهلاي ادلب نونلاو ميجلا تغب دنملا معلص هللا لوسر هالو

 نع عقوف هرصني ءاج ناهتع رصح اف ناقع هالو مث هضر باطخلا نب رع لثق

 بحاص رع هنبأ اماو نجلا ديعوبا هللا دبع ةينك ةكم برقي يفوتف هتلحار

 لياقلا وهو موهشملا رعاشلا وهف ةيجرتلا

 نايقتلي فيك هللا كرع ةكيهس ايرثلا صكنملا اهيا

 نصت داع نب ةيطا ىبا تراخحلا نيالا دبع تني ايرثلا يا هذه اًبزثلا اولاق

 نس ىنوحرلا ىدع نب لهس وه ليهسو يكمل ةيومالا ةيشدرقلا نافم ديع نبا

 ي يرفزلا فوع

 ا سن ننام وكم ردوصلا ابابا قداح عق ىركقم دعم سريع

 ةدايزي ديعس سربمع هباوصو اعيهج 5 ٍة فيدصت وهو دعس نس رع

 وهو يلاعت هللا ءاش ا ماهوالا نم نماثلا عونلا ٍة هدونسو نيهسالا ب ءايلا

 ظ يا نب حلعسو ي نع يور يعباتلا وألا يذلا يدع وىبأ ديبعس نب ربهع

 نبصح وباو شومعالاو ٍثيسلا هذع يور مهضر يسوم فاو رامعو دوعسم بار

 يور هب ىبسح مكاحلا لاق كالجر هقيثوت دع اوقفتار عربغو رعسمو ءاحلا جتفب

 ؟ ةيامو ةرشع سه ةئس يفوت لسمو يراخلا هل

 5 0 ىلع 2-0 2 60-3 - 2 50-5 2



 ( هدا )

 بضخع رع ناك سنا لاقو فهما ضبا ناك ىبيزاجلا ضعب لاقو ةمدالا

 ٍخ يلاعت هللا تف ةييتق نبا لاقو +« ةردلا ذخ"أ نم لوا وشو لاق ايل انحلاب

 تناك مث كومربلاو دانرزرباو ناسيهسدو ناسيمو قشمدو سدقملا تبب هتيالو

 ةرشع عيس ةنس الولجو يرعشالا يسوم يا دي دع اهموكو رماوشالاو ةيباجلا ذعقو

 ةنس نوهلا باي ةعقو مث ةيواعم اهزينماوا ةيراسمقر :نشاقور ينا نب هعش انهربتأو

 اهريماو ىنيرشعو يددا ةذس دنواهن ةعقو مث يصاعلا نب ورع اه رهمأو نيرشع

 اهريماو نيرشعو ىيتنث ةنس زاوهالا نم ناجرلا تف مث يندملا نرقم ىب ناهنلا

 ةدامرلا اماو ىنيرشعو ثالث ةنس ناذهرو يلوالا ركخطصا تناكو ةبعش ىإ ةربغملا

 قينش ر شع نسانلاو ةضرا مع يحو لاك ةرشغ عراه ةدسلا قاكتا سارع نود

 لا ةييجعو نوعلظتما تنقل كيوب امم ةصفسو هللا زاجتع يع دارا زول ا
 5 و د-ن-و و َجْيَد

 يج تباث نب مصاع تخا ةليهج هما مصاعو ةيعازخلا لورج تف ةكيلم هما

 مهضر ةمطاف :نم' بلاط :اينانب. يع .تنبا موثلك ما اما: هيرب ةمطانؤ لكلا

 رخآ تانبو ةمظانوا جدلا هبقاظا ديار ةمدتتوبا] جوت ميعاساب ناكل

 ةيما الا نب :ةلاضف» وتو كرابملا اج هيما راو سهو مت < ارا

 نم راس يذلا وهو ناوكذو رادلا كلامو ردت موي دجةينما رع يلوم عججهمو

 اهفارطا يلا انرشا قر ةرصطمربغ هضر زع لاوحاو ةليل/ موب يف ةنيدملا يلا ذكم

 ي هاضراو هذع هللا يضر

 سجنا 20 30

 بوسذم وشو ربسلا باتك لوا ٍة بذهملا ٍخ روم رعاشلا ةعيبر نا نب ممم

 ورمع ةعيبر ينا مساو ةعيبر يا نب هللا ديعوب ,غ صفح وبا وهو ةدج يلا



+ 

 ناو نولححانا يلا تنذا ١ نان باطلا "نب رع  ىذاتشي لقفا لس مث اقولجات

 اولاغب الو تفك ِك اردصنقي نا مهاصواو ىبجسملا رباقم يلا نور يتددر

 ةاكييم اةدا ديد[ يلضو غعلصا دلا) لؤلفر نيرس طعنا لجو دلل ىبع نيا: اةلسغو

 د 1 ايها فللا لو دوا ايلا ةزؤبلاو ةينهص هيلع مهب يلصو مع هللا لوسر

 د1 2 نعظوب فولعإ نب ؛قخولا»هبعو:اظايو. نم 57 نافع نب ناقعو هللا

 ةرجحهلا نم نيرشعو ثالث ةنس ةجلا يذ رهش نم نبقب لايل عبرال كعبرالا موب

 ىإنس رشع هتفالخ تناكو لبرشعو' خبرا ةنس مندا لاله دحالا موي نقدو

 ليقو لا يذ نم ىنبقب عبرال يفوت لمقو اموي نيرشعو ادحاو رهشا ةسجو

 ىنودو ةانولاو نعطلا خبراتو ةفالخلا ةدم م كلذ ربغ ليقو ةليلل ليقو تالثل

 نف خططا ا كلذا تبثاروهشملا عبحصلا, غل ةنس ىبتسو ثالث. نبإ وشو

 حبدصصلاو ةئنس نوسيخخو سعه هل ناك لمقو روهجلا هلاقو ناهغس يأ نب ةدراعم

 ١ نوتسو ثالث مهضر ةشباعو يلعو رع ركب يبا نسو معلص هللا لوسر نس نا

 ا لاخلا قو زاب واش ملتطاوب اجدجي هلاؤط عطر غو اكو :ةولأغ

 هذال ةدامرلا ماع كي ةرمس هنول كه راص اهنأو ةرج هولعي ضيبا ناكو اًعيج

 نبللا لكأ نم عنتماف سانلاب عقو يذلا ءالغلل ىنمسلا كرتر تيزلا لكا زنكا

 يدقاولا لاق مدا رع ناك شيجح ىب مرن لاقو ةفعضلا ع ديال مخل وخلللاو

 ديع لنا لاق ةدامرلا ماع أر وك قالالا مذا 6 مع نا اذنك نع فرعي ال

 زتكالا وشو لاق ةمدالا دكيدتتش مدا ناك هنأ هربغو شيبح ىب 5 هقصو ىبلا

 ىيدش مدا ناك نويفوكلا لاق فراعملا + ةييتق ىبا لاقو معلا لها دنع



 ( هعمو )

 ةاسك هل يلي لؤن اذا ناكو عجر يح ةابخ الو انك عوبف برض اف اك يلا مضر

 هذعطق ابلاسي ناكو ةداهشلاب هضم ريل هللا متخو هب لظتسيف ةركتن دع عطذ وأ

 تضل واسم مياق وهو ةبعش نب ةربغملا مالغ رنوربف ةولول وبا هلا ودع جلعلا

 هترصاخو دغتك يف هيرضق ىبقرط تاذ ةمومسم ىكسب هذعط ةالصلاب مرخا نبح

 يدي لجر ديب قينم لعجب مل يذلا هلل نجلا لاقف تابرض تس هيرض لبقو

 نوقابلا شاعو ةعيس مهنم يفوت الجر رشع ةثالث رع عم جلعلا نعطو مالسالا

 هضم ع برشو هسفذ لذدق لونقم نذأ جلعلا ا اف انهن اسم هيلع حرطف

 لعجل ةيصولاب هيلع اوراشا شيعي ال هذا سانلاو وه معف هحرج نم جرخ انبل

 لاقو فوع نب نورلا ديعو دعسو ريبزلاو ةحاطو يلعو ناهتع نبي يرش ةفالخلا

 لاقو شار مهنع وهو مع هللا لوسر يفوت نيذلا ءالوش نم اهب كيا ايا ملعا ال

 نيناغزا تس :ىسوق غيلع لا (يردلا ةيسننو ةنسلا الوله ميسا للا ا

 د لسف لاو هنم هوداث هي رع لآ لام انو نا هللا بع دقيال لاقق ةون وا اغلا

 ثعب مث مربغ يلا مدعت الو: شيرق هَ لمسا مهلاوما بغت: مل نانا يدعايب

 ريما لقت الو مالسلا ىرِع كيلع ارقي لق لاقف اهضم ةشياع يلا هللا دبع  هذبا

 نفدي نأ باطخلا نب رع نذاتسي لقو ًاربما نينمولل موبلا تسل نان نينموملا

 تلاقو تنذان اهل لاقف يكيت اهدجوف لخدفق ن :.ذاتسان مسف ءاخ دينيابلا عم

 اه دذع نم هللا ثدع ليقا اي يهسفذ رعد مويلا ةدوودلو يسفخل 7 كنك

 يذلا لاق كيدل ام لاقق لحجر هدنسان ٍتوعفرا لاقف هللا تيع اذه ميل ليق

 تضمق انا اذان كلذ نم يلا مها ءيش ناك ام هلل دجلا لاق تنذا دق هبح"

 2س 1



 ( مم )

 كدي ٍة مهيصاونو كدابع مهف مهيف يفلخان نرضح ام كرما نم ٍنرضح دقو

 ماصاو ةجرلا ين يده عيتب نيدشارلا ىدافلخ نم هلعجاو مهيلاو مهل ملصاو

 متاح نب يدع كلذي دامس نينموملار بما مس قه لوأ هنا اغمدق) حقو دتعر هل

 ليقو ةيعش ىب ةربغملا هب هامس ليقو قارعلا نم هيلا ادفو نيح ةعييم نب ديبلو

 ل11 اكو ىيتموملا نينا يفق( مكريماءاناو ىينموملا_متتا  شافلل لاهي زغ نا

 ماق مث اهلوطل ةرابعلا لكت نع اولدعف مع هلا لوسر ةغيلخ ةفيلخ هل لاقي كلذ

 نادليلايضفو شومملا شيخ هداهج فح هللا 4 دهاجو مايقلا متا ةفالخلا

 رصمو فارعلاو مانشلا دللا تفف لالذا كنشا رفكلا ٌلذار مالسالا زعاو راصمالا رصمو

 ناتسرنو:و سراثو لايجلا دالبو ناراو نايجيرذاو ةينيمراو ركب رايذو ةريزجلاو

 تضقنتنا مث م ع ا,حأف ليقو ناقع اخف ليقف ناسا امخ + اوفلقخاو اهريغو

 نيراردلا نود نم لوا رع ناكو ابق يذلا نافع نأ مدنع حبصصلاو اهكغف

 8 لشضا ناكف ماركالاو نذالا يفو اطعلا م مهتقياس دع سانلا بترو نيإؤسلل

 ناويدلا ة# عءامسا تيثاو مهلرا بلاط يا نب ىلع ناكو هيلع الوخح سانلا لوا

 برقالا برقالا مث بلطملا ينبو مشاه يبي ادبق هللا لوسر نم مهيرق دع

 حبت هَ تيثو ىبمالا يوقلا وه اذه رع يف الاق اههضر ىلعو ناقع ىع اتبوو

 7 رع مهعمج حوارتلا ةولصا سانلا عهج نم لوا هضر رع نا ةربغو يراخإلا

 10 ند افيوزو اهزايمتنللا الع ديتيكور دف ف ىوطشللا [جهجلو ضرر بعك نيا

 هربق رع لع هللا رون لاقف ليدانقلا اهيفو ناضمر 4 دجاسملا كرم هنا هضر

 رع عم انجرخ لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نعو اذندجاسم انيلع توت اك



 ( وعما“ )

 هداهتجاو هتربس لمهجو هعضاوتو هقيعرب هقفرو هتربسو هلياضفو هضو 0 0

 دوصقمو رص" نأ نم زثكاو ركذت نا نم رهشا ىبجسملا قوقح ينو ةعاطلا

 هضر ركب يي فالختساب هضر ةفالخلا يلوو دصاقملا ضعب يلا ةراشالا باتكلا اذه

 نب نجرلا دبع ءب ماشان رع هفالختسا يف ةباحصلا مواشي ركب ويا ناكو هل

 انربخا تنا لاقف نافع نب ناهقع ماشتسا مث هيف كيام نم لغضا وه لاقو فوع

 دلل قلك سيل قاؤرطشي نلعب و يس هدرسواابارواوزوب يلع لاقف اضباو لاقف هب

 راضنالاو/”نيزتجاهللاهىمااهرجقو ريض نب يساو# قيزلا نوايا لو ا ناش

 قم رب هقزيرسو طخانلا ظخسلزو يضرلا نضر كحخب ليلا | عضل وهلا لاقق

 نا اقغ رك با اطح مقابل, ويلعا ىرقاةسابرمالا الهال نزور نار نوبت

 نأ نب ركب وبا دهع ام اذه ميحرلا نجرلا هللا مسي بنكا لاقف نافع

 اهبف ًالخاد ةرخالاب هدهع لوا دنعر اهنم اجراخ ايندلاي هدهع خا: كن ةفا

 يدعب مكيلع فلختسم نا بذاكلا قدصيو رخافلا ىقوبو رفاكلا مود نبح

 مكاياو يسفنو هذيدو معلص هلوسرو هللا لآ مل نا الا هل اوعمسات باطخلا نب رع

 ريخللو بستكا ام كما لككف 3م داو هيف يملعو هب يظ ئظ لكذذ لدع م اف از

 مكبلع مالسلاو نويلقني بلقنم يا اوؤظ نيذلا معيسو بيغلا معا الو تدرا

 اوضرر اعيهج رع اوعيابق سانلا يلا ذي جرخو باتللا مقنخ هرما مث هللا ةجرو

 مث ادم هيدب ركب وبا عفرق جرخ مث داصوا امب ةاصواف رع ركب وبا يد مث هب

 اب مهيف تذعف ةنتغلا مهيلع تفخر مهحالص الا لكذب درا مل نا مهللا لاق

 هد 1



 ( ,عمب )

 ناقعل يلوم نع هداغساي يفاشلا دنسم يو ربعب دع قارعلا يلا نبلجرلاو ربعي

 قوسي الجر يار ذا فياص موب ِك ةيلاعلاب هل لام ٍغ ناقع عم انا انبب لاق

 ةنيدملاب ماقا ول اذه ٍلع ام لاقف رحلا نم شارغلا لثم ضرالا هجو ٍدطو نيركب

 تلقف باطخلا ىب م اذأن ترظذف رظنا لاقد لجرلا اذدؤ حور مث دردب يح

 ةقدصلا لبا نم ناركب لاقف ةعاسلا ذه ىجرخا ام لاقف هاذاح يح هسار

 اعيضي نا تيشدو يجلاب امهقحلا نا تدراث ةقدصلا لباب يضم دقو افلخ"

 لاقف ىيفكنو لظلاو ءاملا يلا لَه نينموملاربما اي ناقتع لاقف امهنع هللا يلاسيق
 ادب 0 خل فل ن و

 نم نامتع لاقف يضف كلظ يلا دع لاقف ىيفكي نم اندنع تلقف لكظ يلا دع

 نمو هسفن قلان انيلا داعت اذه يلا رظنبلف نبمالا يوقلا يل رظني نا بحا

 مف ضعب يلا مهضعي 'سانلا تغئلات :لبجلا "ٌلمحلا نصح نب ةيراس اي هتبطخم

 لاق هتلق يذلا اذه ام هضر ىلع هل لاق هتولص يضق اف هدارم اومغي

 نيرا نا اهدي ازين قر: لاق حجل فينا قم الكو اناب مف لاق ههقبو

 اتوص لبجلا اورتواج نيخ ةعاسلا لكتو مويلا كلذ كب اوعمس مهنا ركذف هش

 انيلع هللا تفف هيلا انلدعف لبجلا لبجلا نصح ىب ةيراس اب لوقي رمع توص هبشي
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 ( عمو )

 نب رعب نأ لهج ياي كيلا نيلجرلا نيذه بخاب مالسالا نغا مهللا لاق مع

 نعو جت نسح ثيدح لاقو يذمرتلا ءاور مع هيلا امهبحا ناكو باطخلا

 هيلقو رمع ناسل دع قحلا لعج هلأ نا لاق معلص هلا لوس, نأ رمع نبأ

 نارقلا هبف لزن الا رع لاقو هيف اولاقف طق رما سافلاب لزق ام رع نبأ لاقو

 رماع نب ةيقع نعر حك نسح ثيدح لاقو يذمزتلا ةاور رع لاق ام وكن لع

 لاقؤ اع مرتلا هور اًياضخلا نيارع حالك يما يداعإلا حام اولا عادلا رس ان

 ىيذلاب اودنقا معلص هلا لوس, لاق لاق ةفيذح نعو حبك نسح ثيدح

 لاق سنا نعو بيرغ نسح ثيدح لاقر يذمزنلا ةاور رعو ركب ينأ يدعب نم

 نيرخالاو نيلوالا نم ةئجلا لها لوهك اديس ناذه رجعو ركي ينال مع هللا لوسو لاق

 هيغل قا نف بيزع نسح تيجت لادو يذئزتلا!ةاوزن( قيل نقلا 37

 ناريرترو ءامسلا لقأ نم ناربروا دلواالا ينإ نما معاتلا اووشرا اااه للط دكا

 نم ياردزنو اماو ليياكبمو ليريخ ءامسلا لضا نم ياربرتو اماث ضرالا لها قم

 لاق: ذخرا رع :نعوا نسحب تيدح ا لاقو يذاطزتلا) از زعوازكي وباقل 311

 هلك لاقف كناض: كفن يلاؤ انهسحاال لاقو ل نقان ةرهلا هللا كارت اكد

 وبا هكارر كاسح قال ايناكرشا لاق اةياوزلا يو'ايمدللا اهيا ناقل

 نا لاق مع هللا لوسم نا ديعس نا نعو نسح ثيدح لاقو يذمرتلاو دوواد

 ءامسلا ققأ كي علاطلا مجنلا نوري اك مهن" نم مهاربل العلا تاجردلا لها

 الضف اداز اهناو ينعمو يذمرتلاو دوواد وبا هاور اهكذاو مهنم ىعو ركب ابا نآو

 باطخلا نب رع نأ يراصنالا ديعس نب ىبح نع اطوملا ينو ميعنلا كب الخد لبقو



 ( عدم )

 11 وداؤأ انإ تاتخور معو ركب وباو_ اذار تيه دل[ وقمو معاصا ملا :لوسر) عيبا اريقكا

 اال نار فو شمل ىراخبلا داقزخ روك وركب يار( اذان تجرمتوا امك

 يراخرلا هارر نامتع مث رمع مث ركب اباربذخف مع ينلا نمز كة سانلا نبب ربت

 لاق لسالسلا تاذ شوج ذك هثعي معلص هلا لوسر نا يصاعلا نب ورغ نعو

 "00 اة لاكزلا |نم [ تلقت ةشياع لاق كيلا بكا نيانلا يا تلقف صضيتان

 ا ١ نلت لعبا سمر يراضبلا ارم اجر اعف رج مق رلاق ةكي مت تلق

 | د ريتستا لاقفر مهيءايجرف ناهتعو ممعو ركب وباو ادد جعفر متليضردللا

 معلص هللا لوسر نا ةريرشف يا ىنعو يراخإلا هاو, ناديهشو كددض 2 ىيلع

 ةركصلا تكركقرببزلاو ةداطو ىلعو ناقعو رمعو ركب وباو وه كرح كك ناك

 ملسم هاوم ديهش وأ نعيد تأ قا الا ىيلع اف ادها معلص هللا لوسم لاّقف

 باطخلا نياب يف لاقف رمع دعي نصح نب ةنيبغ لخد لاق سايع نبأ نعر

 نا مه يح رمع بضغف لدعلاب انتيب مكحت' الر لزحلا انيطعت ام هللاوف

 معلص هيبنل لاق يلاعت هللا نأ نينموملا ربما اي سيق نب رحلا لاقف هب عقوي

 ام هالاوف نيلشاجلا نم اذه ناو ىيلشاتلا نع 507 فرعلاو رماو وفعلا ةخ

 يراخيلا كاور يلاعت هللا باتك دنع اناقو ناكو هيلع اهالت نيح رمع اهرتواج

 2 قوم لعجاو : تايبس 77 يقرترا مهللا رمع لاق تلاق ةصفح نعو

 يراخلا ءاور ءاش اذا هب هلا ينيتاي لاقف اذه نوكي نا تلقف كوس, كلب

 ناك ضبق ىبح نم معلص هللا لوسر دعب اذحا تيار ام لاق رمع نبا نعر

 للا لوس, نا رمع نبا نعو يراخلا هاو, رمع نم يهتذا يح دوجاو دحا



 ( عورس )

 اقتسان رمع اهذخا مث هل رفغي هللاو فعض هعزن ينو ىيبونذ وأ ايونذ عزفق

 نانلا ضرير وعنف دياره يرغب سائلا مهام قبس زنا طفااوربخ طا دس

 ركمي ول ةقالحر ىلا ةراشا اذه. كايغلا لاق مضمو يراكلا اها, كسا ور

 رقي للعب نسقار الشع ىياذ نحو لمحل قمر اليس مالسملا) مورو كارتملا

 مهقاربا (ماقم :نم :انذخ"ا ول هللا لوسر» اين تلقا ثلث افلا يو تقفاوارلاق

 ليسا نقلا اةيحوعل ماضل ميفاربأ ماَكَم 5 اوذخاو تير ناعم

 ةاسنب عصجاو تاجا ب1 ءاتلونف: نستحق اوددووسجاةلازررللو سلا 5
 5 - 57 هنا وق تن ل

 0-5 . أرب 5 هلدبي ث يسعلط# 3 4 يسع + ت6 ةريغلا دف معلص ؛ يلا

 ِِع

 ىنعو اسنلا عافجا لدب 5 2277 ةياوم فو مسمو يراخجلا داوم كلذك تلزنف

 لاق ةريره يا نعو يراخإلا هاومرع مسا ذنم ةزعا انلز ام لاق دوعسم نيا

 يح اهبلطق ةءاش اهنم خان بيذلا ادع هذ ٍة عار اهنيب معلص هلا لوسر لاق

 عار اهل سيل موي عيسلا موي اهل نف لاقف بيذلا هيلا تغتلان هنم اهدغنتسا

 اقام ورعذ اال كاد عب : قرأ ركل مع ينلا لاقف هللا ناحيس سانلا لاقف يربغ

 تلق لاق بلاط يا نب ىلع نب دمحم نعو انعم سم اورو يراضلا ةاور ه6

 ةاور رع لاق 9 مث: تلع ركينووا: لاف ,مهلصادنلا لولو عي ربك الفلان ١

 دع عضو دقو يهل هللا نوعدي موق يف فاول ينا لاق سابع نبا نعو يراخجلا

 ذخا لجر الا ينوي مف عفري نا لبق نولصير نوعدي سانلا هنفكتف ةريرس

 لقع اددلا لادا لا بهانا عا تدلك اهالاقو مع دع محرتف _ اذن 5

 تنك نال ىيدحاص عم هللا كيج قا ىطظال تلا نأ هللا ميو كفم هألع



 ( ورب )

 يءاسنلاو يذمزتلاو دوواد وبا هاور هسخن ينعي كيز نب دكيعس لاق ىضاعلا

 هةيدح م يرعشالا يسوم يأ نعي جدتك ىنسح ثتيدح يذمزنلا لاق مهربغو

 هاور ةذجلاب هرشبو رعل ينعي دل متفا معلص هللا لوسر لاق لاق ىوهشملا ليوطلا

 اناءانبي الوقي مع هللا لوسر تعمس لاذ يردخلا ديعس' يا .نعو مسمو يراخلا

 "0000 فدتلا غلبي امااهتلت | صئقجويلعو ىلع !نوضرخيا ساغلاب توأم غيلان

 00 دو يروم دوم يد اج دف
 ميان انا انمي لوقب معلص هللا لوسر تعمس لاق رع نبا نعو مسمو يراخلا تاور

 تيطعا مث يرافظا نم جرخب يرلا يرال نا يح هنم تيرشف نبل حدقب تيتا

 يراخجلا ءاور معلا لاق هللا لوسر اي كلذ تلوا اف اولاق باطخلا نب رع يلضق

 رجل لاق معلص هللا لوسر نا ليوطلا هثيدح ٍة صاقو يأ نب دعس نعو لسمو

 ربغ اهي لكن ةلزإ اخ. اكنانم ناطيشلا كيقل ام هدبي يسفن يذلاو باطخلا نبا

 اذا انيِد معلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ينا نعو مَسمو يراخإلا اور كج

 | 1 ل1 تيفو سد فاح علا ءاضرتم) ءارما 31 رمق دفاعا 5

 يراخجلا هاور هللا لوسر ايراغا كيلعا لاقو رمع اكيف كتربغ تركذف رجل اولاقف

 نم ملكبق اهذ ناك دقل معلص هللا لوسر لاق لاق اضيا ةريرض ين نعو لسمو

 0 1 راكبا ةلازإرزاطع داق ححلا يقال نال, نافا نوكدستا شان ولمدلا

 ةنيبع نبا لاقو نوملم يا نوثدحت بهو ىبا لاق اهتياور يو ةشياع ةياوم نم

 انا اني مع هللا لوسر لاق الاق اصضيأ ةريره ياو رمع نبا نعو نوميغم هانعم

 5(ن-

 ركب وبأ اهذخا مث هللا ءاش ام اهم تعزفف ولد اهيلع ببباو ذع يقوأر مياذ



 ( هما )
 ل( و نو ل

 ةعافر رعب اولزنف ريكبلا وكب لقاعو ساياو دلاخو ةعمدر ينا نس شايعو يلوح

 ء ءن- و هدا د همن ع هَ

 لؤنو رحب يراسأ لتقب راشا وهو نيقفانملاو رافكلا دع اذيدش ناكو دهاشملا

 مود معلص هللا لوسر عم تبث نم رع ناكو لاذ هب هلوق فقفو دع نارقلا

 د 0 و

 لاق اهب معلا ٍي سانلا يوتسا يلا تاروهشملا نف هعضاوتو هدهز اماو دحا

 لاقو ةرخالا ٍة انيغراو ايندلا ٍه اندهزا رمع ناك هللا ديبع نب ةحفط

 ايئدلا ٍة اندهزا ناك رع انلضف يت ياب تملع ىق صاقو يا نب دعس
 هةسا

 انرم هل تمدقف ةصخح هتنب دع لخد هنع هللا يضر رمع نا اندورو

 ايلا هيتح .دلكا ل ؛دحاو كنا قمل :ناماا لاقف ..انثيو ميلا تالصوا اراب

 هيفتك ىبب عاقر عبرا رمع صيق م تبار دقل لاق سنا نعو لجو زع هللا

 هربغ نعو بارج ةعطقب عوقرم رازا ديلعو ةرجبا يمري رمع ثبار ناقع يا نعو

 رمع لياضف امار * مدا نم اهادحا ةعقر ةرشع عبرا هيف ناك رمع صبق نا

 ديعس نع اهنم رصحخ“ نأ ئم زتكان حجبصصلا ْ معلص هللا لوسر ىع ةئباثلا

 معلص هللا لوسر تعمس لاق مهضر ةنخلاب مهل دوهشملا ةرشعلا حا ديز ىبا

 يف ةاطر ةنجلا يف ىلعو ةنجلا يف ناففعو ةنجلا يف رمعو ةنجلا يف ركب وبا لوقي

 نجلا ديعو ةنجلا يف صاقو ينا نبا وه كلام نب ديعسو ةنجملا ينريبزلاو ةنجلا

 نم اولاق رشاعلا نع تكسو ةنجلا يف حارجلا نب ةديبع وباو ةنجلا يف فوع نبا
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 ) ٠م (
 --د

 بيويحو ةرمس نب رباجو مقرالا نب هللا دبعو ديزي نب بياسلاو ةمرخت نبا

 ريمو باهش نب قراطو ثيرح نب ورعو يزبا نب نورلا ديعر ةلسم ىببا

 ةشياعو ليفطلا ويار هللا دبع نب نايغسو نزح ىب بيسسملاو للا ديع نبأ

 مصاع هذبأ مهنم فيالخ ىبعباتلا نم هنع يورو ةباكك مهلكو مهضر ةصفحو

 نب سهقو هالوم مساو يدهنلا نامتع وبار صاقو نب ةقلعو سوا نب كلامو

 هعضاوتو هدفرنو ةميف رىوقدو هلع ةرخل دع اوعيجاو مها س فتلخو مزاح يا

 ةحشو معلص هللا لوسر راثا ههظعتو فحلا عم هفوقوو هفاصناو نبطسملاب هقفرو

 رثكا هتسا<وربخلاو لضفلا لها «ماركاو نياؤسملا ملاصع هماقفاو هل هةعياتم

 معلا راشعا ةعست بهذ هضر رع يفوت نبح دوعسم ىبأ لاق يصقتسي 2

 معلص ينلا دارا نرحو ةنيدملا يلا رجاهو ةروهشم هذع ٍة فلسلا لاوقاو

 نم انيلع مدق نم لوأ بزاع نب ةاربلا لاق ةعاجج د همادق مدقتف ةرجهلا

 نيرشع د باطخلا نب رع مث موثكم مآ نبا مث ربع نب بعصم نيرجاهملا

 معلص هللا لوسر مدق مث يرثا ٍدط وه لاق معلص هللا لوسر لعف ام انلقف اًمكار

 نب راكاالا اهنتخ .الابرجاه .ادهأ تعا ام:لاو::ةنضز هع نو .ةضإن اوكي اوباو

 هدي ٍة يضتناو هسوق بكنتر هغيس دلقت ةرجحهلاب مه امل ةثاث باطخلا

 ىنع ىنبتعكر يّلص مث اعيس فاطف اهبانغي شيرق فارشاو ةبعللا ياو امرسا

 هلكثي نا دارا نم هوجولا تهاش لاتو ةدحاو ةدحاو مهقلخ نا مث ماقملا

 مهنم هعبت اف يداولا اذه ءارو يقحعايلق هتجوز لمرتو هدلو متودو 59



 ( ,عبعو )

 ال لقعملا لجرلا< مالنسالا ناك رع“ للا امل لاق: ةفيذح |نعير|انيلصفق اذوك

 لاق !دعب آلا دادزي ال ربدملا لجرلاك مالسالا ناك رع لتق اًذخ ابرق الا دادزي

 متيمست لع اوقفتاو ةوبنلا نم ةسداسلا ةنسلا ٍة رع مالسا ناك دعس نب دمعت

 ديلقو رع ناسل دعب قملا لعج هللا نا لاق هنا معلص ينلا نع اوورو قوراغلا

 لوُسر امسي تلات اًيضر ةشياع نعو لطابلاو كدلا'ىبي:دياادللا قوق“ قوزاقلا وهو

 لاقي ناك اهناو نيفموملا ربما يمس نم لوا هنا دع اوقغتاو قورافلا رع معلص هللا

 دحاو مالسالا يلا ىبةباسلا ىحا هكضر صو معلص هللا لوسر ةغيلدخ هضر ركب يقال

 معلص هللا لوسرراهصا دحاو نيدشارلا ءافلجلا دحاو 67 مهل دوهشملا ةرشعلا

 ثيدح ةيامسي معلص هللا لوسر نع هل يور مداهرنو ةباحصلا ءاؤذع رابك ذحاو

 اًثيدح !نيزشعو هتس لع اهنم: عشمو :عزاضلا»كىفتا اًقيقحا يوتالتو 02

 نافع نب ناهتع هنع يور نيرشعو دحاب لسمو نيثالثو ةعبراب يراخجلا ةرغناو

 نب نجرلا تيعو صاقو يأ نب ىعسو هللا ديبع نب ةدلطو بلاط يتا نب ىلعو

 سايع ىباو ,ع نب هللا دبع هتباو ةسيع ىب ورعو رذ وباو دوعسم ىباو فوع

 وباو يصاعلا نب ورعو هللا ديع نب رباجو يرعشالا يسوم وباو سناوربيزلا باو

 عقباو ةربرنه وناو» يربك هديعس اوباو براغ شاظتوللال وو ذسلااذنبس ا

 أ رو متاح نب يدعو ربشب ىنب ناهنلاو رماع نب ةيقعو يدعسلا

 ةطقرع نب دلامو:مصاغ قي: ناتلعلاو نسر نبا هللا »هلع بطلا 0 ا

 انباع دبزاوا نكاد وب هااوملا يلشابلا ةماضأ وبال بلا ا

 روسملاو ةردع نب بعكو يصاعلا نب ديعسو سرا نب دادشو ديبع نب ةلاضقو
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 ( وعم )

 تعقو اذا شيرق تناكف ةيلهاجلا  ةراغسلا ثناك هيلاو اولاق شيرق فارشا نم

 ناك معلص دللا لور ثعب املو الوسر يا اربقس هوثعب مهربغ نببو مهنيب برحلا

 ىبعبرا دعب لسان ادق مسان هب هلا فطل مث نيدسملا دعو هيلع اديدش ع

 ةارما يرقي تالثو اليو: ىرتالثو ةعست دعي ليقو ةازما ةرشع: يدحاو الخر

 لإ فا نيا ااكيعس نموا ةارها ةرقع اعدجاو داع قيعبزاوا ةسج ادعي ليقو

 رتهظق | لسا نا الا وه ؛اف. ةوسن رشعر الجر ىبعبرا .دعي هضر ع حسا: لاق

 راد معلص هللا لوسر لوخد دعب رع مسا راكب نب ربيزلا لاقو ةكع مالسالا

 ا 1 تكرار ناتو نت يفرراو نعبداالا هكجوب نيحورا ةطيامكألا

 ماشه نب ورع وا ٍتاطخلا' نب رع كيلا نيلجرلا بحاي' مالسالا زعا مهلا: لاق

 ملا كتي وتطات هتحعا قا هيبس ناو ىوهشما ءمالسا :نيعو؛لهجالابلا لقعم

 قشر تناكو ةزغعلااهحااليغت نب وزع نب اذيرا نب هيعس ةئجوو تناك ؛اهضر

 هللا عقوان نارقلا هيلع اًرقف امهبقاعيل اهدصقف كذي رع عمسف اهجورتو يف

 دنع راد يف نوفتخ مي. هباككاو معلص ينلا يلا ءاج مث مكسان مالسالا هيلق يف

 شيرق عماج يلا جرخ مث همالسإب احرف نوسملا ريكف همالسا رهظان اصلا

 مل مث هنع اوفكف هلاخ هراجات مهيراضو مهنم ةعاهج هيرضو همالساي يدانف

 ةراوج“ رق هللا برضو لوقو نويوضي ىنواسملا يام نيح رع سفن بطت

 دوعسم ىنبأ نعو مالسالا يلاعت دللا رهظا نا يلا هنويراضيو ميراضي ناكف

 انتيار دقلو ةور هتماما ناكو ًارصن هترجحه تناكر اضف رع مالسا ناك لاق

 قح مهلتاق رع لسا اف رع لسا يد تيدلا يلصت نا عيطتسذ امو



 ( ,عمعا/ )

 مهللا لاقف نفكتو طفص“و ىينموملا ربما بجا لاقف ةفيلخلا لوسر ةءاجو

 نعطي نا معلص ىيبن تللجاو معلص ببن بحاص نع تعقد نا معت ىّنا

 دماذقو قسللا: هدي يو ةفيلثللا, دع لكان اهنم يوافق دواصا١اوماداكا قل

 رقبلا قرع سفدلاو: هانم: كسلا اعلم اما يبدا با 1!ابات ل رهج ندا

 معلص هللا لوسرب ءاررتا هيف لوقت تنك يذلا نينموملا ربما اب لاقف يتيقل ام

 ةدودرم ماكحالاو ةلطاب ةعبرشلا تناك ىيباَّذك هباعكتا ناك اذاو هب ءاج ابو

 ةرشعي هل رماو تارم ثالث اهررك هللا كايحا بييح ىب رع اي يقبحا لاقف

 3 عرذ نالا

 لطعخ وبا لهم ععكلا «ءذهنلك ةليمركذ كتل صو ينل لاجل باطلا نب مع ع

 هللا: هيلع نجا تد> ةانثملاب حاير ني يوعلا:هيع» لا ازنبعم و ةيالتال ا

 نب يدع" نب ةلقم كاخ مك كنلا' مث يار مفر ةحوتفنف كالا بلل نبا ظرف لب

 زياد 7 هضر ىبنموملا ربما يدملا يودعلا يىشدرقلا ؟بلاغ نب يول نب بعك

 ليقر مشاه تنب ةحوتفم قوف ةانثم مث ةنكاس نوذ مث ةلمملا ءاحلا تب

 بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخت نب ىرع ىب هللا دبع نب ةربغلا نب ماشه

 لاق نمو لهجا يا تعا تناك ماشه: تنب لاق ىف ولاه لاغاني ا

 لاق نمو مشاه تني حبصصلا ربلا دبع نبا لاق هع تنب تناك مشاه ثنب

 ليلا" تبع ىيا»لاع الك شام انقلاب[ ريفا اذاغإ 5-5 ماشه تنب

 نع مهعن وبا هلقنو لهج يأ تخا ماشه تنب يف معذ وباو ةدنم ىبا لاقو

 نآكو 00 ةرشع تالقو ليغلا لعد ضر باطخلا ند م دلو تقادعا سس دي



 ( رعب )

 ميهلاو ىهعلا باي

 - و5 ن ددد

 نب رع وهرطفلا ةقدص رخاوا ة بذهملا ٍة روكذم يضاقلا بيبح ىب ره

 ف كحاب ند 5 ىب ةاغم ديع نب يدع نم يودعلا يرصملا ي رضاقلا ببيدح

 نيحو ةؤرع (نب ماشه .. نع يور» نومالل. ةيقرشلا ءاضق. لوو: ةرصيلا ءاضق

 ىنبار كنه يا نب دووادو يهتلا ناهلسو ءاذملا كلا+خو نوع ىياو يراصنالا

 ايركرتو يدافملا هللا ديبع نب دمح هذع يور عربغو ةنيبع ىنباو ةيعشو جرج

 ا و محلا نادر مهري, سنوم ب دهحو شاقرلا :ةيالق ىباو توام: ىبا

 لاق ادع هد اة ناكو 5 ةذع بتكذ مف بيبح ند مي اميلع مد

0 
 يعي ةببلاع ىبأ ناك ابرك وبا لاقو بذكي كاك فبعض وف نبعم نب يوك

 يراخلا لاقو <يشب سيل بويبح ىنب مع ىلب لاق آط سولو بيبح ىنب رع دع

 دتيدحا بتكن ال فيعض وه نايفس نب بوقعي لاقو هبف نولكتي هذرات خل

 يجاسلا ابركز لاقو فيعض وه يتاسنلا لاقو يوقلاي سيل ةعررت ويا لاقو

 هوكرت مهنظان نسحلا ني هللا دبع باكعا نم ناكو تاقثلا نع مهي ناك

 رع ني دهنا لاقو .ثيدحلا ناسرف نم نكف:ملو اقودص, ناكو يارلا عضومل

 ةنس ينوت هثيدح بتكي .دفعض عم وه يدع نبا لاقو ءيشب وه سيل هلل

 رضح هذا اهرصت# ةعيدب ةيباكح ذادغي خررات ث هل امدورو ىنبةبامو عيس

 نع ثيدحب مهدحا جتحان ةلسم ة نورضاحلا ملكتف .دبشرلا نوراه سلجم

 بيبح ند مع دل ىصقنات رد يبا قا اوذعطو نورخكالا 0 ركنات ةرد مه نأ
 ل”

 هلتق الا فيب ملو هلتقب اوهو هيلع اوبضغف لقنلا حبت ةقث ةريره وبا لاقو



 ( ,عمعم )

 ناورمو ناجح ىنب كلاخو ورع نب هللا تبيع نع يور رصم نكس يقرلا يديعلا

 ياو.يهو نب هللا /ىبعو. شابع لب ليعامساو ادهلولا ؟ با ةيقنوا هقولك لن

 عيلوو سنود نب يسيعو دعس ىنب ثيللاو ةنييع نب نايغسو ريرضلا ةيواعم

 قاحتأ ني تمحو نعم نب يمحتو روصتم نب قاصتا هنع يور ةمالا نم نيرخأو

 لهو ةقث وه متاح وبا لاق مهربغو يعفاشلا بحاص ينزملاو متاح وباو يناغصلا

 رماع نب دوسالا نع يور ربغصلا يرصملا ديعم نب ىلع ٍنْزملا هركذ يذلا نا

 دج اقوحص :ناكا متاح يآ نبا'لا»:قرلا بنعم لي جعيااكرانؤللا ههنا اذار
 دم 15 60 جيد و

 بذاجم" .ةليشم .خ تايدلا حا اة بذهملا بنوك ذم“ وحفل جاجو' نب: لع

 ماللا رسكو اهخاغب ليقو روهشملا دع ماللا عتفو نبعلا مضب وه ربب ة ىبعقارلا

 ليقو مضلاب عربغو تغلاب نولوقي رصع وهو هدلب لها ناكو مضلا ركب ناكو

 نب حايزا نب ناعا يوم وبا“ لاقيو املا .ديعبؤيا:وهاوبقلاا ينير دل

 ةدرا نب نونلا افو تحن" ةانثملا مضد حبني نب بشتقملا نب حابر نب ريصق

 يصاعلا نب ورع عمس يباتلا يرصملا يمخللا محل نب ةليزج نب رج نبا

 ةريرف اباو ةداتق اداو ديمع نب ةلابظمو رماع نب ةبقعو ورع نب هللا دبع هذياو

 ديزب نب ثراحلاو يسوم هنبا هنع يور مهضر ةباصصلا نم مهربغو ةيراعمو

 لاق هدبد< ْؤ ملسم هل يور هقيتوت رع اوقفتاو نورخاو بيبح أ نس هيزيو

 ةرجحهلا نم ةرشع سه ةنس كل ةقث ناك دعس ىب دمدعو هللا دبع نب دجا

 نم ناكو ةرشع عبس ةنس ليقو ةيامو ةرشع عبرا ةنس ةبقيرفاب ينوت كومربلا ماع

  فشمدب لاملا دبع يل رصم لشال دقي ناكو ةشاجولا لشا



 ( عبعع )

 ايي طم وللا ىلع دارا نيعالا لاقزي لع هيفا هلكت يشأ ةيلاا ودلع

 لاقو اههيلع يلب وهو هراسد نع نبعم نب يبعو هذي نع ليفد نب دواو

 يحب لاقو ينيدملا نبا ناخب دنع الا طق دحا دنع يسفن ترغصتسا ام يراخإلا

 ىنجرلا دمع لاقو 7 دكيكتسي 1 وراك ١ ييدملا كا نم ديغتسذ ند ناطقلا

 تيداكا ةصانسإا معلس هللا لويز تيدي سانلا ملعأ ييدملا نبا قع دهم نبا

 ثيدحلا ةفرعم هَ سانلا هس اذع ييدملا نبا ناك متاح وبا لاقو ةنيبع نبا

 ا تبالبلو ةايخاقي سلا ايا هسكيا لو هيعست.ال لابن لبا ىهنا قاكويللغلاو

 ةدعقلا يذ نم اهقب ىنيموهل ينيدملا نبا قوت يراخبلا لاق. طق هامس دجا

 10 زدكزتا

 نب ىلع نسحلا وبا وه انزلا حوا + بذهملا + ردكذم رهسم 0

 نم وهو لصوملا يضاق هيقفلا ينوكلا ءاهلا رسكو ىنبسلا ناكساو ملا مشي رهسم

 نييقا نب نيكو قابيشلا قاحتا/اباو: هلا يا نب ليعامسا .عمس ىرعياتلا | يعبات

 كلام ايار يرهلا دللا تيبعو ةورع نب ماشفو شهالار دنه ينا نب دووادو

 داخن نب دلاخو ليلخلا نب ليعامساو يدع نب ايركز هنع يوم نيرخاو يالا

 هقيثوت لع اوقفتاو مهتقبط لشغا نم فيالخو ةبيش أ ن نياوكت وداؤئواحمو

 اا نمل تبقا! تيجللا اص روه .لينح نب.دجا لع مستو اقراضلاا اهلا يور

 هللا دبع نب دوحا لاقو ةقث وه ةعرز وبار نبيعم نب يمحب لاقو ريرضلا ةيواعم

 هى ةدامو نيناغو عسنت ةذس يفوت هقفلاو ثيدحلا عيج ةقث وه

 تاتا ىف 60 تسلا

 57 سس كديعم سس يلع هئظا غردعالا رخا ىرصتخملا يف روك خم د ةجعم نب يلع



 ( ,عوعرس )

 حبت نب رفعج نب هللا دبع ني يع (نسحلا وبا وه مامالا,ييدملا نيل يلع

 ركود نب دعس ينب نم يدعسلا يطع نب ةررع يلوم يفيدملا مهالوم يدعسلا

 وهر يراخجلا لاق ةنيدملا نم هلصا متاح يا نباو هخجرات غ يراخجلا لاق

 يام هيف فنص ثيدحلا د نيرزربملا مالسالا هاروت 3 كر ١ عروضا

 ني داّجو هابا عمس اهنم ريثك ٍة فقحلي ملو اهمظعم يلا قبسي مل ةفتصم

 دجحاو ذاعم نب ذاعم هنع يور فقيالخو ناطقلا يبحو ةنببع نب نايفسو هيز

 قفاربو ةتماطاوبهتلالكنب لع ارعجبار ةلا نم. هبتيالحرا ياتكلا]) لمح نإ

 نسحا يرصملا ديعس نب ينغلا ديع لاق هربغ دك اع د ناشلا اذه +

 ينومو هتقوافس ييدملا نبا ىلع ةثالث, معلص هللا لوسر تيد هس امالك نشاتلا

 دحا وهو ةنييع نب نايغس لاقو هنقو يآ ينطقرادلاو هنقو ة نوراش نبا

 هللاو يلع بح دع يذومولتو ييدملا نبا يلع تح ييدملا نبأ ىلع خوهش

 يداولا ةيح هيمسي نايفس ناكو ينم لعتي ام زنكا هنم عتا تنك دقل

 بوي نب صفح لاقو يداولا ةيح ناك ول لوقي هش نع لمس اذا ناكو

 نبا ماق اذف ٍينوكذاشلا نباو ييدملا نبا انعمو ةنييع نبا دنع تنك

 نب دمحم لاقو ةلاجرلا عم سلجن مل ليلا تماق اذا نابغس لاق ييدملا

 قوتسسلاو تغينلاو ةئاملا بعكم: رهط لك اباحي يتإ ىذا طرت

 هدوعقو ييدملا نبا مايق نوبتكي اوناك يربنعلا سايع لاقو ثبدحلا للع نم

 ذادغبا محق 'اذ1 :ييدملا نيازي اكوا لذه ورا لعفيزانوةياكجت لكم ١
 5-0 ب

 اذان نورظانتي سانلاو ىطيعملاو فلخو ىيدبو دجا ءاجو ةقلحلاب ردصت
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 ( معو )

 نسا اةلولا "نم نضر يلعلو ةبيتق نبا لاقو اةفوللاب نقدو يارملا هيف اورثكات

 هلل ا نافل هانا زق مهلك ىربللا كملوولا قلخلا»مأو نمصصو نيل

 هوجن فلا لاخلا نسنع كنب ماما ا يمتبوأ ةيقرو رعو ركب و باو هللا نيبعو

 عيب دوو ةعولطر هاهو يرغصلا'كنيزو ايرغصلا»:موثل# مو لشْملا مأوا ةلمرو هللا

 13 ةالقرإ ديلا هالو نطو اههيا: ماو ةماضار ةلس ماو ةةطيفدو ازكلا - موا" ةمظانو

 نى ةرهجلا م مزح ىبا هلاق رغصالا دمدتو

 هللا لوسر مع نبا نبا يمئاهلا بلّطملا دبع نب سايعلا يب هللا ديع نب ىلع

 وبا لاقدو هللا ديع ودا لاقغيو دمك وبأ هتونك نسرعلا يب ءافلخ 85 وقو مع

 ةقباادقعا يور بعز يردخلا نعش ايا عمسوأ هبيا نع يور يباتلا يذلا ليفطلا

 هللا دبع نب ىلع دلو دعس نب دمحكت لاق اهاوس فقلخو يرشزلاو يلع نب دمحت

 همساب يمسف نيعورا ةنس ناضمر ة هضر بلاط يا نب ىلع لتق ةليل اذه

 رخال اوان اعااظتسرابا:اهلعفم دينك كلما هبفاؤعف سلا ]با متبنكي قلو

 لو ةرضعلا خبس ةنط ماشلاب يوت ثيدحلا ليلق ةقث اكو انس هللا دبع دالوا

 نب دمك لاق ةعكر فلا موي لك يلصي هللا دبع“نب يلع ناك نانس وبا لاقو

 را يابت نضرالا اجو نع فلم سسلؤو وبلا اهلل ظيهل باع اكو هس

 جتغب ةارشلا نكسب يلع ناكو ةقالخلا مهيقو - هلو داجسلا ىدي ناكو

 ىاذ اهيف هلو قشمد اضيا لزنو ءاقلبلا ضرا ِ ماشلا ب فو ةمجحملا ىيشلا

 تيدا لها ففتاو يفوت يح ةدابعلا ٍغ ادهتجن يلع لاز ام راكب نيرببزلا لاق



 ( عما )

 موالا تحاص جرخ ىبح حبصلا ةولصل جرخ امل هنار اهبف لتقي يلا ةليللاو

 اذلاق. يعسا جب هه لاق جاوخ ودان« نهاوعماةراعفر اق ىو فور ول لا

 وهو يدارملا مجذم نب نجرلا دبع جراوخلا نم ةثالث بدتتا ربسلا لها تعي

 هيجع ني كربلاو ةدنك نم ةلبج ينب فيلح وشو دازم ينب هب هدادعوربهح نم

 يا نب ىلع نلتقيل اودقاعتو ةكمب اوعتجان يهقلا ربكد نب ورعو يهقلا هللا

 ةيواعم انا كربلا لأقو يلعل اذا مجم ىبا لاقق يصاعلا نب ورعو ةيواعمو بلاط

 تومب وأ هلثقيب يد هيحاص نع دحا عجرب ال نا اودهاعتو ورهل انا رخالا لاقو

 وضللا يلا ىحاو لك هجونق : ناشف رهش .نم .ةرشعا خبتم ةايل انيك عأريقالا ةقوذ

 موهسم فيسي هضر 1 مجم نبأ برضؤ هلنثق ديري يذلا هبحاص هيف يذلا

 ع يوت مث ةعللا ةلبل يفر ةروكذملا ةليللا ٍي هغامد هلصران هتهبج

 ىنسحلا هلسغو نبعيرا ةنس ناضمر رهش نم رشع عسانلا دحالا ةليل ةفوكلا

 الو صيق اهيف سيل باوثا ةثالث ٍة نفكو مهضر رفعج نب هللا ديعو نيسحلاو

 يلع غرف 5 اولاذ ةيعكا برو تزف لاق مجم ىبأ ةيرض ا هنأ انيورو ةماجع

 هلا الي الا ملكتي مل مث هتاكربو هللا ةجرو مكبلع مالسلا لاق دتيصو نم هضر

 هدنع ناك لبقو نسحلا هنبا هيلع ىلصو رصسلا ٍخ ىنفدو يفوت يح هللا الا

 ىنبتسو ثالث نبا وشو ينوتو هب طغت نأ يصوا معلص هللا لوسر طوتح ئم لصف

 نامت ليقو نوتسو سه ليقو نبتسو عبرا لهقو نيرثكالا لوقو مصالا دع ةنس

 ةيسملاو سارلا ضيبا ةعير علصا نوللا مدا ناكو نيسيخو عيس ليقو نيسيخو

 نيانلا:ةءاثرو .نسلا :كوكض» هجولا .نسح ةليوط .ةثك تناكو .عتينفلا بضل أو
 ا 116



 ( مم»٠ )

 | ةلاظ نانلا تغمس لع كيف ميج اوكي هده مومما كااؤقا اسك

 ا ااه تفكزفلا اءاوزاايلع ييرخ يحل يقع الا وللا لوغو" ةيحب مارا وال

 00 1 11 كلا واعز لع لاما ا هايم ا كمئاطا [ضييش بارو نو سك

 الا, يضغبي الوأ نموم الا: يبحي ال نأ يلا معلص يمالا' ينلا :دهعت هنا ةمسنلا

 قتلا قعت الك لاق :يرادتلا نيعس يا عا يذاتوتلا/ا قو لشتما ءاوز ا تققاتم

 هللا لوسر لاق لاق ىلع نع يحبانصلا نفا يورملا ةوداسو اما ا مهضغبي

 ثيدخخ اهباب 0 جرا قيد ان (ةياوزاوواايباج ص ةكحلا راد اذا معلص

 راك تيرخا حلمنا صقبا يواركفما تايد وهاالاقوأ اع دناؤتلاءاذزج ٌلظاي

 04 هلل ةلياضفإر هطر: ىلع: لاوعلاو < السرم ا يورو تيزش ربع ”تاقثلا قم وري

 الا نينس سي ليقو نبنس سه ةفالخلا يلو ةرصدخم ربغ ةروهشم *يش

 هضر نامقع لتق دعب معاص دلا لوسر دجحسم ة ةفالخلا غل عيوب ارهش

 تيدا راق ليالقو نيش ةردل عكا: ياذا وبك كك دو” ةاسديلح :ةبادفاقلا 20

 ىعياين اولاقف يلع راد يلا مهربغو ةباصصلا تءاج نامتع لق ال بيسملا نبا

 دال ةفبلاكلا لوعة اوضر ا نمار هب لاغا ايلا - كاذز اهنا( لاقفا اًهبا' متحرك

 نها ]زل ناكإلا نينللاهعضو دجحسملا يلا جرخ كآذ ؛يارءاجف 7 يا الا جيلا

 ضعب هل لاق ةفوكلا لخد او نوقابلا دعيايي مث ةط هعيابف هيلا ىعص

 اهيلا ىذم ىبلا جوحا تناك يو كتناز امو ةفالخلا تنز دقل برعلا ءاكح

 ملط ىلا ةزيساو ةروهشم :عبصصلا. بح ةقباث بياع جاوا 'لاقق بن هلو

 رهشلاو ةّنسلا ملع هضر هنا دع ٌّلدت ةربثك اراثآ هنع اولقنو لتقيس هبان



 ( مرسو )

 انيف ماق لاق لدووط ثيدح ةلهج غ مقرا نب ديز نع اضيا ملسم حجتد# يفو

 دييلع ناو هللا هييفن ةنيدملاو ةكم يمنات يعد هسا بلس ا

 لويبر يبتام نار كشوب رشي اناءاعا نساقللا اهقابالا ةعيااكا راع مكر[ امو

 روذلاو يدهلا هيف يلاعت دللا باتك اهوا نيلقت مكيف كرات اناو بيجاف يفر

 لفاز لاق هيف .بغرو لاغت هللا باتك دعب تنخرمو ةوكستملاو هللا ةياتكر ارك
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 دب2 ن ءد

 ف فايق سيلا كدز اب هةيب لضا نمو ليقف يوب لها ب هللا مهركذا يب

 لاق دعي ةقدصلا مرح نم هتبب' لها كلو هتيب لشا نم . هتيب لها

 يا نع يذمرتلا باقك يفر سابع لاو رفعج لاو ليقع لاو يلع لا لاق مه نمو

 تدك نم لاق معلص .ينلا نع. ةبعش» كش. علقزا نب كيرتاؤا .قافصملا هجر

 ياصصلا نيع م ٌكشلاو نسح ثيدح لاقو يذمزتلا هارر ةالوم يلعف ةالوم

 معلص هللا لوسر لاق لاق ةد>درب نعو لودع مهلك مهنال ثيدحلا زد + حدقي ال

 لاق انل مهمس هللا لوسر اي لهق مهبحب هنا نربخاو ةعبرا بحب ٍنرما هللا نا

 هنا نريخاو مهيحب نرما ناملسو دادقملاو 7 وبأو ثلث كلذ لوقي مهفم ع

 لات ياصصلا ةداتجا نب يشبح نعي نسح ثيدح.لاتو يذمرتلا ةارو موه

 ةأور 1 ذاب اذا طع يدوف )الور لع قم اقاونوكت 1 معلص دنلا لوسر لاق

 خسنلا ضعب يفو نسح تيدح يذمرتلا لاق جام ل يءاسنلاو يذمرتلا

 عمدت 8 ءاخ هباككا ىبب معلص هللا لوسر اكل اع رعبا نعيروك نكن

 جنحا نيبو قمم خاوت ملو اينذلا ف ىياككا ىبب تيحأ هنا لوسر ابا لاقت م

 ثيدحلاقو يذمرتلا هاور ةرخالاو ايندلا يا تنا معلص هلا لوسر هل لاقف



 ( مرسم )

 اذه براقب الام طق رخذب ملو اولاق ىدقلا اذه غلبي اهتلغ نم لصاحلا ناكو

 ام لاق ةنيبع نب ناهغس نع انيور. مهرد ةياقس الا ينوت نيح كزني ملو غلبملا

 ظيلضرلرا هيلع ناك هنا انيررو ةيصق دع ةيصق الو ةذبل دعب نعل هضر 3 يب

 ةربثكف هلضف ة حبصصلا ٍة ةدراولا ثيداحالا اماو مهارد ةسمخب هارتقا

 هللا 59 نأ ءضر ضاع لا نب 59 نع مسمو يراخللا يكتم يه انيور

 ءاسنلا خذ ينفلخ“ لوسر اي لاقف كوبت ةوزغ ب بلاط يأ نب ىلع فلخ معلص

 هدا زبخ»:ىشوم قم. نوزامها ةلؤنمب ينم نوكت ناب يضرت اما لاقف ناهيصلاو

 رسل لرول ناقارددلا نزور نأ ا دعس لج اوشا نع اقييدبحف قو. يدعللا يقال

 دلئا هيدجو هلوسرو هللا بحب هيدي دع هللا تفي الجر ادع ةيارلا ىبطعال

 يلا اودغ سانلا حبصا اف اهاطعي مهيا مهتليل نولودي سانلا تابف دلوسرو

 اي ليقف بلاط ينا نب ىلع نيأ لاقف اهاطعي نا اوجري مهلك معلص هللا لوسر

 ِة مع هللا لوسر فقصيق هب يان هيلا اولسران لاقف هينيع يكقشب وه هللا لوسر

 لوم اي 5 لاقف ةيارلا هاطعان عجو هيف نكي مل ناك يح 7 هل اعدو هينيع

 مث مهتحاسي لزنت يح لكسر دع ذفنا لاقف انلثم اونوكي يح مهلتافا هللا

 نال هالاوق هيف يلاعت دللا قد نم مهيلع بجب امب مهريخاو مالسالا يلا مهعدا

 نطو يا نولودي هلوق معنلا دج ئم كا ربخ اجلال دك ىب هللا يدهي

 دعس نع ملسم حادذع فو هوحن عولالا نب ةلس نع اهيحجتدي يفو وز الو

 202غ 3 نع

 انءافيأ عدن بالا هرف تلون 8 هرخا د لاق ليوط تبدد 0 قدا يا نبل
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 - اهااهلؤلم اهلنا زقاعفب انبسلالو اقبح ةمطانر يلع دغلزف اهنا الوسر اها مك ءامبأو



 ( رس )

 رشع ةسومخج لسمو ةعسنتب يراخلا درغناو ىنيرشع كع اهنم لسمو يراخلا

 نياو دوعسم ىباو ةيغنمولا نبا دمحيو ىنيسحلاو ىسحلا ةثالثلا هوني هنع يور

 وناو ريؤلا :ني للا دبعو :رغعج» نب راذللا . ىقعو يؤلم واو سامع لئازارغ

 زلاؤا عقار وونلاو بيوصر ةطاسا انيادالعالا نيم ليون اكل قلو لا
 ه3

 يلهل ودآو تثيردح ند درو ةزيخسو ديس ند ةفبذحو كروي ند رباجو ةردبرش

 --0 2 ل . ..

 هللا ديع نب ريرجو مهشا نب قراطو باهش ىنب قراطو بزاع نب رجلاو

 وىداو ميك ند رش 8 يزبا ند ىجرلا ددعو ليغطلا وبأو خب ور ن: ةراعو

 لها . ىضقا ١ نا  تدحتن انك لاف دوعسم :نيا ىع اولقنو ,نورؤهشمفقيالتع

 نبا لاقو يلع ربغ ٍنولس لوقو تحا ناك ام بيسملا نبا: لاقو ىلع.ةنيدفلا
 سه ء هب - ص

 لاق يقايلا رشعلا ِ مهكراش دقل هللاو معلا راشعا ةعست ىلع ىطعا سايع

 هل ةباصصلا رابك لاوسو دربغ يلا لدعن مل ىلع نع ةيشلا انل تبثأ اذار

 روهشم تالضعملا لداسملاو .ةريثكلا  .اوملا ,.ة هلاوقاو ةيواتق ىلا مهعوجو
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 ماعلاو صاخلا اهتقرعم ٍغ كرتشا يتلا ةروهشملا يومالا نم وهف ةدهز اماو .

 لع. ريصيلف .ابيشاهنم دارا نف ةغبج ايندلا هلوق!حهؤلا كب هتالك ني

 هربغو لينح نب دج مامالا تتسم كة هنع ةانيور ام اماو بالكلا ةطلاخت

 غلبيل يقدص ناو عوجلا نم يطب د رجا طبرال ناو يتيار دقل لاق هنا

 ةبراج ةقدص اهلعجو اهي قدصي يلا فوقولا دارا امنأو هلكمب لام ةوكز هب



 ( رسب )

 111 اهلنا مولر ا ايلغ_نابإ لاعب نصو) لال هيوعلا نمو ةقراح : نيءةيزؤايلاوملا
- 
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 الاانا يع ينازلؤطلابهاورو. ا مهنعت| يذمرتلا اور: مقرألا قلي هيرتو سنار. نابع
 ميل اكذلبلا مملوا:ةخيري لاقوايظرقلا بعل عزب دامك نعةوورو يسرافلا

 يردخلا ىيعسا ياو رياجو بايو دادقملاو مذا يان نعا ةلقم ا يكحو ندع 8

 ل 1 ةلملو ضر ركب وبا امالسا مهلوا: نورا 'لاتوا ماقريمو: يرنصتلاسلجلاو

 سعج ىبا ليقو ننس رشع نبأ وشو ملساو اولاق * يلاعت هللا ءاش نا هةيجرت

 يلع مسا ةورع ميتي دوسالا ويأ لاقو ةربغو يرصيلا نسحلا نع هوكح ةرشع

 اذه هلوقك لاق ادحا ملعا ال ربلا ديع نبا لاقو نبنس ناغ انبا اهو للا

 ةكم نم رجاه نبح معلص يتلا هفلختساو ةنيدملا يلا هضر يلع رجاهو

 اياصولاو عيادولاو هةناما هنع يدوي يح امايا ةّكب هدعب ميقي نا ةنبدملا يلا

 هللا لوسر عم دهشو لاذ لعفف هلهاي هقحاي مث معلص ينلا دنع تناك يلا

 رياسو فئاطلاو اًنينحر ريبخو ناوضرلا ةعبيو ٌقدنَحلاو اذحأو ارحب معلص

 عبهج ْغ هلو ةتبدملا دع هفلختسا معلص ينلا ناث كوبت آلا دهاشملا

 ديلا ةقلازباسو ارحب: ةدوهش دع خراوتلا :لها» عهتجاو' ةروؤشماراثاىهاشملا

 لا اة لقوا ةربتكاد نطاومإ هس ةاولللا م مع: ينلا»::ءاطفاور اولاغإ/كوبنق بع

 0 ا علا فلي تقرا عروص قش اةيس خا 1 اندلع تبا ص ا يبسملا

 هلاوحاو هيدي لع نوكي متغلا نا ٌرربخاو ربهخ موب ةيارلا اطعا معلص ينلا

 لحطلاي مولعلا نم ناكف هلع انمار ةروهشم بورحلا فذ هراثاو ةءاصشلا ة



 ( عرب )

 بيسملا نب ديعسو يدهنلا ناقعاباو كلام نب سنا عمس ةرصبلا لؤف يقالا

 نانايفسلاو رع نب هللا ديبعو نوع ىباو ةداتق هنع يور ىبعباتلا نم تاعاهجو

 ي نبثدحما دنع فيعض وهو فيال#و ةبورع يا نباو ةدعشو ناداجلاو
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 يمقاهلا يشيرقلا فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط يأ نب يع

 ِكلتكلا قله فيس, وكت معلص هللا لوسر مع نبأ نيذموملا ربما ىنوكلا يدلل يكملا

 هدير وع ماو هتينك سا :لايقوا روؤشلل | وه اذه: فاش! نابنس بلال ايلا مللو

 تدلو ةيمتاه لوا يو ةيدتاهلا فافم دبع نب مشاه نب دسا .تنب ةمطان

 يلصو معلص هللأ لوسر ةومبح م تيفوتو ةنيدملا يلا ترجاهو تملسا ايمتاه

 دللا لوسر هاتكو نسحلا ويا يلع ةبنك اهريق كة لزئر معلص هللا لوسر اهيلع

 ةاخاوملاب معلص هللا لوسر وا وهو هيلا هب يداني ام بحا ناكف بارت ابا معلص

 قد دلو يمته !الواو «قيطبنسلا :قيازا :ىلملاعلا "فنشن# دوش وعيال لاعمال

 لوسر مهل دهش نيذلا ةرشعلا حا وهو مشاه يني نم ةغبلخ لواو نيمتاش

 وهو مع هللا لوسر نوت نيذلا يروشلا باكا ةّتسلا دحاو ةنولاب معاص هللا

 نوروهشملا ناعيحشلاو ىبينايرلا ءالعلا دحاو ىيدشارلا ءافلخلا دحاو ضار مهنع

 لوأ ٍخ كاجعلا فلتخا دقو مالسالا يلا نيقباسلا دحاو نيروكذملا داشزلاو

 حجصصلاو مهضر 5 ليقو كب وبا ليقو ةيعدح ليقف مالا نما طل يَ

 راسا نما لرأ اناا دع هفعلا عاما :يلعملا نعنإلا جحا مقاوكباززرإويق علل

 نم 8 لاقي نا عيرالاو ةاجعلا لاق اهدعد لوالا د فالخلا اهنأو لاق 3 كان

 نمو ةيعدخ ءامينلا نمو 07 :ءابيصلا نمو ركب وبار ارحل لاجرلا نم مسا
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 يندملا يمقاهلا بلاط يا نب يلع نب نيسملا نب ىلع دمحت وبا ليقو نسحلا وبا

 ةشياعو عفار اياو موسملاو سابع ىباو هايا عمس هضر نيدياعلا نيزي فورعملا عباتلا

 ببسملا نب ةيعسو مكلا نب ناورمو معلص ينلا جاوزا ةيفصو ةلس ف

 201 يراصنالا يدب و نجلا ديع نب لس ويا هذع يور ىبعباتلا نم نيرخأو

 ىلع نب دمك رفعج وبا هنباو رببج نب ميكخو ملسا نب ديزو ذانؤلا وبأو

 يمتاش لضفا وه يراصتالا ي ميك لاق ةىش : لك ة هنلالج كعب اوعيجاو مهربغو

 دا ايافاح لاتوا دنم لطفا ةنيوملات و مل يرهزلا لاقو ةنيدملاب هقيار

 5 ديئاسالا صدأ ةيبش يا نب ركوب وبا لاقو «ةكردا يمهتاش لضفا ناك

 لاقو فالخ دلل اياد ينو يلع نع هيبا نع نوسملا نب ىلع نع يرهزلا

 لاقو نيس ةنس ةدحاو ةنس ه نبسحلا نب يلعو يرهزلا دلو حلاص نب دجا

 ةقثا ناك لاق دعس نب تمحه نع انيور ىرئالثو ثالث ةنس دلو نايفس نب بوقعي

 ىلع: يفوت امل لاق ةماعن نب ةيبش ىع انيورو اعيؤر ايلاع ثيدحلا ريثك انومام,

 زيمر هب ويلا بوه روسلاب ةنيوملاب تيب لقا“ ةياما توقيا هودجو ا نيسكلا نبا

 يلوذ لهقو مهنم اهيف تام نم ةرثكل ءاهقفلا ةنس اهل لاقي ناكو ىبعستو عبرا

 ّي نيعستو ىبتنث ةذس

 فا لئالا قافسلا غل تاوجلا ع رصتخملا :بس روك خم .ناعحجا نبا ديزل نب لع

 ورع نبا ةلممملا لادلا هيب ميجلا مضي ناعدج نييذوزا نياالع (نمسحلاويا

 مهت نب دعس نب ورع نب بعك نب ورع نب ناعدج ىب هللا دبع نبريغز نبا
 لب ف 2و عب

 يكملا لاقيو يرصملا يوبتلا يشيركلا بلاغ نب يول نب بعأ نب رم نيا



 ( يعور )

 لوا # بذهملا نم عضاوم ة مركت دوعسم نبا وه هللا دبنع نع يوارلا ةقلع

 ىبا هللا تبعا بر سيق نب .ةقلغ ليش وبا وهو حاغللا قزلاو ةقالظلاا وو ىلكلا

 ركب لاقيو عخنلا نب فوع نب ركب نب لبهك نب نامالس نب ةقلع نب كلام

 وهو عرايلا هيقفلا ليلجملا ريبيكا يباتلا ينوكلا ييذتلا عختلا نب رشنتملا نبا

 باطلا نب رع عمس يتلا ميهاربا لاخ ديزي يبا نجرلا ديعو دوسالا 9

 يرعشالا يسوم اباو ةفيذحو ايايحخر يسرافلا ناكسو دوعسم ىباو الو ناقعو

 يعشلاو يحخفلا مههاربأو لداو وبا هنع يور مهضر ةباصصلا نم مهربقو ةشياعو

 اوعيجار نيعباتلا نم مهربو اصضلا وبار ديزي نب نجرلا ديعو نيربس نباو

 ناك يخلا ميشا ب دا لاق هتقيرط لمهجو دملع موقوو 1 مظعو هن هنلالج ذع

 لاقو ىينابرلا نم ةقلع ناك ٍيحببسلا قاحتا وبا لاتو دوعسم ناي. غيشي ةقلع

 ربكا ةقلع ناك ٍناعمسلا دعس ويا لاقوربخلا لها نم ةقث ةقلع لينح نب نجا

 ,نيتنث ليقو نيتسو ىبتنث ةنس ينوت ةلالدو ايده مههبنشاو دوعسم نبا باتا

  ةرجكهلا نم نيعيسو

 تاوملا:ءايكيا باتك نم عاطقالا تالي( لياؤا ذخ .تحبلل 2 وون لاو 00

 دوبأ نع يور يبات وشو ياكم هوبا ينوكلا يمرضحلا رج نب 1 نب ةّقلع وه

 نب أكملا ديعو تدع كامس هذع يور ديوس نب قراطو ةبعش نب ةريغملاو

 دبع هيخا ةياورو هتياورو نبعم نب يمحب لاق فافتالاب ةقث وهو اهربغوربع

 ي ةاكردي مل ةلسرم امهبا نعرايجلا

 ن ع ونمم و ن ّث -

 لدقو ىنبسحلا وباوش ةارملا غمامأ باب ةرصتخملا م روآ طم اهبضر نيسحلا نب يلع
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 ١ فش

 هل يور ٍقهيبلا لاق مهحادع حاصصلا باعكا هلخداو ةمركع ىع ةباورلا

 ماللاو نوعلا باي
 - نن ندم قنا هس

 ريكا نب دابع نب هللا دبع يمرضحلا مساو هضر 0007 يمرضملا نب ةالعلا

 ل اما انااا وبا حاموطللاويتكلانما نين يغياوعا نبا اكلانم# نبا ةعيول نبا

 01 الا اقوا ناو همرافس ا موتها: كولوزاطج "قرا طبعت 7 ةاؤز

 اهيلعوشو مع يتلا ينوتو نيرحبلا معلص ينلا هالو كلذ ريغ لاقيو داع ىب هللا

 ايلاو ىيرشعو يدخا ةنس:لبقو ةرشع عيرا ةنس قوتو امنقر رع مث ركب وبا هرقاذ

 رثلا هلا قاكوإ نملاقا تاذكب حبلا _ضاخ هناو ةوعدلا باج: ناك ليق اهبلغ

 ادحاو اًعيدح مسمو يراخإلا هل يور نيرصبلا دنع ةدرلا لها لاتق كة ميظع

 ىةريره وباو ديزي نب بياسلا دنع يور

 وه تبملا لع ةولصلا ة مامالا فقوم د بذهملا خس يوكذم دايز ىِب 3-

 ق مزاح ىد ربرجو ةدانق هذع يور يعباتلا يرصملا يردعلا رطم ند ذادز ىد العلا

 هس ل35 ثنين 3-0 -

 ىنب فوع ىب ةثلثملا ءاملاوو ماللا فيخخ"و ةلممملا ىبعلا مضي ةثالع ني ةّقلع

 101111. داقألاب ةكافعضرا د طالب ىو ظومرا ني ابالكر ىونرفشمللا نتا ورقؤخألا

 كترا مث القاع اهلح مهيف اديس هموق فارثشا نم ناك ةفلوملا ةباحصلا نم

 دعب هموق يلا داع مث ماشلاب فحلو فداطلا نم معلص ْينلا داع نبح قلع

 همالسأ نسحو لسا مث مزهناف يمس هضر ركب وبا هيلا لسراف معلص ينلا ةانو



 ( برس )

 نب 'هلاخ نب ةمركع وه ةموماللا ةيداؤا ٍبذهللا ةساروكشلم كلاخ * ةمركع

 يمرزخللا يشيرقلا موزخت نب ورع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ماشه نب يصاعلا

 يورربجج نب ديعسو سابع ىباو رع نبأ عمس هقيثوت لع قفتملا يباتلا يكملا

 مهربغ فيالخر ةداتقو سوراط ىباو ناهفس ينأ نب ةلظنحو رافيد نب ورع هفع

 ظ يكاطع ةانو تقيسو ءاطع دعب نوت يراخلا هل يور

 وه راهظلا رخآ ف بذهملا خ هركذو رصتخملا فس نكت سامع نبا لوم ةمركع

 برغملا لها ّىم انا هلصا يدملا يمشاهلا سانع نبا يلوم ةمركع هللا دبع وبا

 قار رعانبا) سابع ياو ةداقفإاواو ىلع نب نيسحلا عمس نيعباتلا مابك نم وهو

 ميغم ىبعياتلا نم تاعاهج هذع يور عربغو ةدواعمو ديعس ايأو ةريبره ايأو ورع

 تبالخو ىافيد نب ورعو نيربس ىنبار يعيبسلاو يتكتلاو يعشلا ءاعشلا وبا

 تيار اذاو لاق ةقث ةمركع ىنبعم نبا لاق عربغ نم فيالخو ىبعباتلا نم عربغ

 ةيلع ركنا اعاو ةقث وه متاح ويا لاقو مالسالا عم همبتاث وكم 0 ملكتي قم

 يحب آلا انباحصأ نم دحا سيلا يراخلا لاو .هيأرث ديعش نب نيو لكلام

 جاحب سيلر روحبلا نم ارحب معلا ربثك ناك دعس نب دمح لاتو ةمركعب

 وبا يلا عقد لاق ىانيد نب ورع نع دعس نبا ركذو هيف سانلا مّلكتيو هثيدتك

 ديع نب دجا لاقو هولاسات رحجلا وش لانو ةمركع اهنع لاسا لياسم ءاقمعشلا

 عادل ناز بوكت نود ضاتلاب والرز داع 8 وهو ةقث ةمركع يلجتلا هللا

 وبا لاقو معلا نم اياب نوسخ يل تفيق ةقكب ملكتي لجرلا عمسان قوسلا يلا

 نم ةمالا عنتمب مل يدع نبا دجا وبا لاقو ةمركع سايع نبا يلاوم معا متاح



 ( رسم )

 لاتق ِة هلو عادولا ةّح ماع نزاوه ةقدص دع معلص ينلا هلهتساو هلثم دللا

 لشا يلا ةربسو شبج لك هضر فيدصلا ركب وبا هلهتسا ميلثع رثا ةدرلا لها

 نم غرف اذف هلا يلا ركب وبا اضيا ههجو مث مهيلع رهظف اوكترا اوناكو نامي

 اف نيطسملا ركاسع عم ركب يأ مايا ادهاجم ماشلا يلا راس ةدرلا لها لاثق

 الل مهر رك ىباا وسو ةفيذلملا ني قليب العا قو او :اوركشم

 يهتناث ةرهاظ ةدعو حامرو سارفا ةيناغ هلوح اهظع ءابخ رصبان مهركسعم

 ةنوعملا هيلع ضرعو اربخ هازجو ركب وبا هيلع لسف ةمركع ايخ وه اذان هيلا

 دهشتساو ماشلا يلا راسف ربخب هل يدف رانيد اغلا يم اهبق يل ةجاح ال لاقف

 الك دلقلا لرافل ننالقتجلا تاكو ارغصلا: جازع قبقو ا كولمربلا#» قيقو 'نيدانجاب

 نبي نيطسلف ضرا نم عضوم اهكفو لادلا سكب ىيدانجاو ةرشع ثالث ةنس

 0 ا ورتسلالا ىاققا ةيشتنلا | عوبب اد ناكوا نورملجا لققو يريح قيبر٠ ةلصإلا

 مكنم رفاو نطوم لك هب معلص هللا لوس, تلتاف كومربلا موي ةمركع لاقو

 روزنالا نب رارضو ماشش نب ثراحلا 5 هدعيابخ توملا دع عيابي نم يدان مث

 اعيهج اوتبثا يح دلاخ طاطسف مادق اولتاقف مهناسرف هوجو نم ةياعبرا

 هج نأ ىلا همر تكغ قأايرهاؤلا ئمافوورر رو زمالا نيززارض الا اولتقوإ تاقارح

 ةذسالا بكري ناك هناو ءالب سانلا مظعا ناك اهكافو فلا سكب لخ موي

 دهاجا تنك لاقف كسفدي ففراو هللا فتا هل ليقف ههجوو ةردص تحرج يد

 هللاو ال هلوسرو هللا نع نالا اهيقيتسانا اميل اهلذباف يزعلاو تاللا نع يسفنب

 موفرزل ا | ..



 ( مو )

 دعب ةمركع مسان يلاعت هللا ءاده مث ةمركع ٍقِير ارفاك ردي موي لهج ايا هللا .

 لاق هضم صاقو ينأ نب دعس نع يلصوملا يلعي يا دنسم يف انيورو ليلقي ختغلا

 لاق نييتارضاو :لاجنر :ةعيرا الا ساقلا ,معلصا هدلا الونمر قنا ةكضا تق ةماولبا ناك ا

 هللا ديعو لهج ىا نب ةمركع ةبعللا راتساي ىنيقلعتم مقوغدجو نأو قولتقأ

 ينأ نب ىعس ىب هللا ديعو ةلوملا داصلا مضي ةيامص نب سيقمو قاع 5

 نب ديعس هيلا قيتسان ةبعكلا راتساب قلعتم وهو كردان لطخ نبا امان حرس

 سقم امأو هلتقف ىباجرلا بشا ناكو راع ديعس فيسف رساب 201 تيرح

 مهتياصانرحبلا بكرف ةمركع اماو ةولتقف قوسلا ٍة سانلا هكردان ةبامص نبا

 مكنع ينغيال مكنهلا ناناوصلخا ةنيغسلا لهال ةنيغسلا باككا لاقف فصاع

 بجي ام ضالخالا الارحبلا + يجي ملا نااةمركع لاقف/انهه اس ١

 عحاادمح نارا هيقرانا ام يتيقاع تنارحاادهغ لع رتككا يلا رع سا

 دعس ىنب هللا ديع اا ملسان ءاخ ع ع هزذ_+الذ هدد ة يدب ا

 هب ءاج ةعببلل سانلا معلص هللا لوسر اعد اِذَف نافع نب ناهقع دنع ينتخا هذان

 عفرف هللا دبع عياب هللا لوسر اي لاقف معاص يذلا يدب نيب هفقو يح ناقع

 هيادعا دع ليقا مث هعياب مث ناب كلذ لك اًدلث لكذ لعفف هيلا رظنف هسار

 دتعبب نع يدي تففك ٍنأر نبح اذه يلا موقي ديس لجر مكيف اما لاقفا#

 معلص هللا لوسر ناماب نجلا يلا هيلا تراس ةمركع ةجوز نا ليقو هلتقيف

 يلاص نم ناك مث همالسا نسحو سان مع ينلا يلا هب تءاخ تمحسا تناكو

 لهيس ٍخ تقفنا الا ىيلع هتقفنا الام عدا ال هللا لوسر اي لاق مسا انو نيطسملا



 ( يسم )

 همن د - 0ن

 ةكردم نب ةمعرخ نب دسأ نب ةمومضم يلوالا ىتلمبم ىبلادب ناذوذ نب منغ

 رشكناو اولاق اًنسح الب اهيف ىلياو ارد دهش سمت دبع يب فيلح يدسالا

 ىنثملا ديد اًقيس هدي ة داعف اًدوع وا اًنوجرع معلص هللا لوسر هاطعان هغيس

 دهشو هدنع لزي مل مث معلص هلوسر دع هللا تف يح هب لتاقف ديدملا ضيبا

 ا نمزاةلانيدترملا لاتق هب ىهشتسا يح معلص هللا لوسر عم دهاشملا هي

 | وا كلارا ادد هوقو ةزعلا يمسي فيسلا كلذ ناكو هضر فيدصلا ركب

 عبرا هلو مع يتلا ينوت لاجرلا لهجأ نم ناكو معلص هللا لوسر عم دهاشملا

 هذا معلص هللا لوسر هرشبو سايع نباو ةريره وبا دنع يور ةنس نوعبراو

 3 سايع نبأ ن لسمو يراخجلا يحاك 3 اةيور باح ربغب نجلا لخدي

 هل ليقف اهظع اًداوس يأرف ممالا هبلع تضرع معلص ينلا نا ليوطلا ثيدحلا

 مث باذع الر باسح ربغب ةذجلا نولخدي اغلا نوعبس مهعمو كنما هذه

 يلعو نوربطتب الو نوقرتسي الو نوقروب ال نيذلا مه لاقف مع ينلا مهرسق

 تنا لاقف مهنم ينلعجب نا هللا عدأ لاقف نص نب ةشاكع ماقف نولوتي مهير

 ىةشاكع اهي كقيس لاقف مهنم ينلعجج نا هللا عدا لاقف رخا لجر ماق مث مهنم

 كرشملا حاكن ين رصتتخلا يف ىوكذم هللا ردع نبا ياصصلا لهَج نأ نب ةمركع

 ىنب هللا دبع نب ةربغلا نب ماشه نب ورع لهج ينا نب ةمركع ناقع وبأ وه

 يموزخملا يشدرقلا بلاغ نب يوُذ نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب ورع

 لهج ايا معلص هللا لوسر هامسف مكحلا ابا ةيلشاجلا ة ينكي لهج ويا ناكو

 لاوتقإو معلما دلل كؤشرا قواطع نمانلا شا نس ةظزكعا اهقباو نهج ووا ناكر



 ( عرس )

 ع ًٌّء 3- 2 0 نب :

 هأدغف كددحدوبد رسأو اهركم نى.يكرشملا عم اردب رضح بخس سعي يلع ّىم

 هللا, لورا يلا. ارجاهم» ةنيدملا' ىلإ ءاجو .ةيبيدحلا لبق حسا مث سايعلا| دع

 ع ن5 ل

 معلص ينلا ءاطعأو فئاطلاو ىبنح ةوزغ الو ةذكم حتف + ركذب دل عحمسي لف

 ء - نع سا 2 ءءء

 امايأب ممملعأو شديرق بسئا نم ناكو كم لك اغسو ىنبعيرأو بام رييخ نم

 ند سن

 قىش ةفسح تاياكح هيو هلو مصخلل تكسسملا باوجلا عحبرس ناك اهمايأو

 يور ثيدحلا ليلق وشو ثيداحا معلص ينلا نع يور برعلا ماياو بسنلا مع

 ةداط نب يسومو ليقع نب دمك ىنب هللا ديع ةؤبأ ىنباو دمع هنيأ هنع

 نفدو هرصي فك دقو ةيراعم ةفالخ ٍة قوت مهربغو يرصبلا نسحلاو

 ليقعل ناك ةببتق نبا لاق عيقيلا لوا ٍث ةبق هيلع ىوهشم هربقو عبقيلاب

 و يناه ماو ءامساو ةمطانو بنيزو ةلمرو ديعس وباو دعسو كيزبو نامقعو

 ليفاكلا# ىروعلا باب

 7 لعن ون ود سو

 ديدشتلاب ىيرتثكالا ةياورو ناروهشم ناهجو اهديدشتو ناكلا فيقككب

 ند ةدكحوولاب مدد ند كرم ند سوق ند ةنلثم د أش حعدو ءارلا ناكساو

 2ططلآ



 ( هب )

 وبا لاقير سبع ويا لاقيو ورع وبا لاقيو ديل وبا لاقيو رماع ويا لاقبو ذاعم

 يدع ىنب ىرع نب سمع نب رماع نب ةبقع دوسالا وبا لاقيو كسا ويا لاقيو نبسأ

 سيق نب نادشر نب ةعبرلا نب مْنَع نب يدع نب ةعودوم نب ةعازر نب ورع نبا

 الكا ايو قوسيلو, ةسع .معلط هللا: لوس نعذل قوز يهبل ةئيهج نبا

 ىباو هللا بع نب رباج هذع يدر ةعست ملسلو تبدح يراخللو ةعست طع. اممم

 اج دل كناكإلا تقيتاناو لكما بعياغلا نم فيالحو عاصف نقم اهزيغو سابع

 نايغس ىا نب ةيواعمل اهيلوو رصم ىكسو اموت باب ئم نافس ةرطنق ةيحان

 اتوص سافلا ىنسحا نم ناكو نيسخو ناغ ةنس اهب يفوتو نبعيراو عيرا نس

 تغب هضر باطخلا نب ع يلا ديربلا ناك وهو ماشلا حوتق دهشو نارقلاب

 فصنو ىنيموي ب ماشلا يلا اهنم عجرو مايا ةعبس كج ةنبدملا لصوو قشمد

 ا هقبرط . ببرقت هب هب هعنشتو معلص هللا لوسر ربق دنع هياعدي

 لسد و500 و505

 وه داوسلا جارخ م بذهملا + رمكذم دقرف ىنب ةيقع

 زاسلا«تاتكذ وكم اوفاكأ مكي موي:لتق رقاكلا طبعم' يأ نب بقع

 نس ناوكذ 0 يا نب أ طيعم يفا مسأاو بذههلاو رصتخما قم

 يشيوقلا“ فاقم أهيم يا نصت“ هيعا اني قيما
 باب يف بذهملا ج » أ ذو رصتخما داق رك هضم قاكاسلا بلاط 50 ب ليقع

 بلاط يأ نب ليقع يسوع وبأ ليقو دكيزب وبا وهو ىبعلا جتني وه ىوقنلا

 يمشالا يشورقلا فاغم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب فانم دبع نبا

 بلاط ناك مهبال بلاطو رفعجو ص وخا وهو معلص هللا لوسو مع نبأ يكملا



 ( هوعربم )

 ةيامو عبرا وا ثالث ةذس ىفوذ ا د كيز لاق ةةمدود رع اوقفتاو ثيدحلا

 مثيملا لاتو |رصضا, !ُخهوأ:جعستو,عبرا قنس قوت ربع نادال اص دنا

 هج نيعستو عيس ةئس يدع ا

 ان ا تاب رظ يملي لا يظوقلا يطع

 يبا نئس غ دحاو ثيدح هل معلص ينلا بعصر لسان ةنيدملا دوهي ةظيرق

 ىف نورظنب اوناكف ةظيرق ينب يمس ئم تفك لاق يءاسفلاو يذمزنلاو دوواد

 لاق تكرتف تبنب مل نم تنكف لتقي مل تبني مل نمو لتق رعشلا تينا

 ديعو دفاجي دنع يور هبسذ فرعت الو ثيدحلا اذه ربغ هل فرعذ ال علا

 ئءاسنلا, يذمرتلاو دووادزوبا هاو. اذه هقيدحو بياسلا ضرك ربع نياكللا

 ه3 ع 8-5 500 وهف يذمرتلا لا ةددع ديناساي

 ييقاقلا »ا وييعل يبس
 نلمح وى ن 2-95

 دوهشلا ددع بابرخا م بذهملا م موكذم هضر ناحل ثراحلا ىنب ةيقع

 تراحلا نب ةيقع اهحاغي ليقو ىوهشملا دع ةلمملا نيسلا رسكب ةعورس وبأ وه

 ياسصصلا يكملا يلفونلا يشيرقلا يصق نب فانم ديع نب لفون نبرماع نيا

 ٍة روكذملا هثيدح اهدحا ثيداحا ةثالث يراخلا هل يور ةكم جتاف موب مسا

 هنا هانركذ يذلا اذهو اككتعضرا ةادوس ةارما تلاقف ةارما جوزت هنا بذهملا

 وبا بسنلا لغا روههج لاقو يريبزلا بعصمو ثيدحلا لها لوق وه ةعورس وبا

 ى متغلا موي اهسا ةيقع وخا ةعورس
 -: هن 2-2

 وبا لابو هاج وبا وه بذهملاو رصتخما تركت ةضر يناصصلا رماع نب ةغيقع

 ططقا



 ( وعنع )

 اا اولا انو انو دعل كفي دارو نار وللا هاردوير ا ةطوصللا

 ىبعباتلا نم نيرخاو يرهزلاو يربقملاو ةورغو اعفانو حابر تا نب ءاطعو ىينالوخلا

 نب ناهتع هنباو ةيعشو كلامو ريمو جيرج ىنباو حابر ينا نب ءاطع هنع يدب

 دايعلا نيعباتلا نم وهو ةمالا نم فبالخر يازوالاو محاّرم نب كاكفلاو ءاطع

 "1 تانج اتل لانرباجلا نب ةيزبأ نيا نجرلا ا ةيع الع انيورا ةقيتوت لع كقفتم

 نحر يدان رثكا را هثلث ليلا نم يضم اذا لهللا يمحي ناكو ناسارخلا

 اوموق راعلا نب + ماشف ابو تيزي نب كيز ايو ديزني نب نهرلا يع اي انطيطاسق

 ىيدصلا بارش نم 0 راهنلا اذه مايصو لبللا اذه مايق اوّلصو اداشونف

 هل يور هتالص دعب ليقب مث ءاجنلا ءاجنلا مث احولا احولا ديدحلا تاعطقمر

 ويا لاقو ةَبامو نيتالثو سه ةنس سدقملا تبيب نذدو لم احراد ينوت لسم

 ديلا هللا هنتر ياست نس دلو ليق 'ةيامو: نيثالثو :ثالث الئس تيبع

 ندملا يلالهلا راسي نب ءاطع دمت وبا وه رصتخلا ٍخ كت راسي قلي اقنع

 كملا ديعو ناهلس وخا اهبضر ىينموملا 0 ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنووم يلوم

 00 او ول دلع نبا لصسب ن علال وايكك ىشؤماو راسلا ىلا اا اذبلو

 اباو يصاعلا نب ورع ىباو 2 يلون رعب نياؤإ تودان اينو ملسب نر دانا دعك

 انا نر [ةكبلسر اذان ةريره. ايار" !يردتللا ديغلم ايار فعفازا اناؤا/ تقلا .هقاو

 ىنبأ نم عمسد مل متاح وبا لاقو ميضم ةنوهم هتالومو كلاخ نب ديرو تياث

 1000 ٠ ن ةياقلا انشا تفاهم جور هدم امامش ةوزاذإلا ظاوقار ! وتم

0 



 ( رس )

 تيدا اءاينتأ ككل ىبعزاتلا خت سيلا يفاشلا لانو ةح نيعيسا الق ل زان

 نب ىرع نع يروخلا ناهغس ىنع حبدصصلا هداهسأو متاح يبا نبا يورو ءاطع قم

 يل نوعمجت ع ىبا لاقف هولاسف ةكم رع نبا انيلغ موق تلات 0

 نك يوتفلا 4 ةكم لها طع قاث لاذ ةعببر نعو حاير يا ىبا مكيفو لئامملا

 رقانلا لاقو كاطع. نم. ضحلا ؤماب الفا: سانلا نمادحا قياسا زائر ديك

 علما دنا دعا هيمن نرخ متطعتسا ام داطع تيدح نه اوذخخ ادقيإ

 ىب ارغب .مههارباب لاتو كيوي مثل .انيلا لمن ملكت اذان كلطلا زيي كسل

 اتفذ الا وصر اكاض جانملا اذكا جيرماو هيما كب ناطر ورك 02

 ةكع يفوت هتماماو هنلالجو هقيثوت لع اوقغتاو حاير يا ىب ءاطع الا سانلا

 ةرشع عبس ليقو ةيامو ةرشع عبرا ليقو ةيامو ةرشع سه ةذس موهجلا لاق

 دليلا نم هجورخ ليق رصقلا هلف ًارفغس ناسنالا دارا اذا لاق هنا هيبارغ نمو

 متن تال دعوا ةقواروهطلا هفلاعر :هوعشم قلقا اتاكضا نم اة لل

 حيعلا, ناك اذا لاق هنا هنع هبغو ىذنملا نبا هذع هاكح ام هيبارغ نمو

 الو رهظ الو ةعهج ال اهدعي بجب الر ديعلا ةولص تيجو ةعبا موي

 نراصعلا لا :ىيعلا تعيب ولم

 خاص وبا لاغير دلك اواي نو 28001 ناو رن قاَسارحلا كاطع

 ٍتاسارخلا يدزالا ةرسيم لاقيو هللا تيع ملسم يا مسار ملسم يتا نب طع

 نيعباتلا نم ًءاطعو ةرفص ينأ نب بّلهلل يلوم وشو ماشلا ءاطع نكس يخفبلا

نبأو ةرغ سس بعلو ليج نس ذاعم نء يور رابكلا
 ىنب هللا كددعو سنأو سايع ى



 ( وعرب )

 ىلع لاق اًثيدح هنع يورو عادولا ةّح معلص ينلا عم تهشو ةسايرلا ميظع

 ي يعشلا ريغ ةدع هر مل ينيدملا ىدأ

 ةيطعو ءاطعو ماصع ككاأن

 ةيصولا كي ةضورلا ٍخ يوكذم فسوب ىب داصلا فيفخ“و نيعلا رسكب ماصع

 نيكاسملا يلا فرصي مل ءارقفلل يصوأ اذا هنا يحفاشلا ىع لقن نيكاسملاو ءارقفلل

 ةارقفغلل يصوأ ءاوس ىبقدرغلا يلا فرصلا زاوج بهذملا روهشماو دسك زوكو

 2 3 6 هك
 2ا[؟

 3 د ءاطغ

 - مب

 ضيا ٍة طيسولا هل هركذو بذهملار رصتخلا ة كت حار

 يملا دم وبا كاطع ةينكو لس حاير تأ مساو نهترملا ءطو ةلداشم ة ىشرلاو

 دلو ىبعباتلا رابك ِة دودعم ءاطعو يرهفلا يشورقلا ميتخ نبا يلوم يشيرقلا

 ىبار رع با ةعبرالا ةلدايعلا عمسو ةكمب اشنر نافع نب ناهتع ةفالخ ىخا

 يور مهضر ةباصصلا نم نيرخا تاعاهجو يصاعلا يأ نباوربيزلا نبار سابع

 نم تيالخو نيرخاو ةداققو يرهزلاو مافيد نب ورهك ىنبعباقتلا نم تاعاهج هنع

 انياكعأ خويش دىحا وفو نيروهشم ا مهتمأو كف لضا يفم نم وشو مشربغ

 اذه لوا ٍة فقبس اك معلص هللا لوسرب ةلصتللا هقفلا ةلسلس ٍخ ىيعئاشلا

 د ديل دقعااطا دع) للذي نم تدار ام لا ليهك نبا ةالقا نش انيؤزي باتكلا

 دنع سانلا يضرا طع ناك لاق يارئوالا نع انيورو دهاجتو سوواطو كاطع

 مهفلاخ نم لاي مل ةعيرا عقجا اذا لاق ةدورع نأ نب ديعس نع اميورو ساخلا

 يليل يأ نبا نعو راصمالا ةما الوش ًءاطعو ميهارباو بيسملا نب ديعسو نسحلا



0) 

 ةنس ينوت يوهججا لاق هلع روقوو هةيترم ولعو هتلالج دك عم وهو ةروهشم
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 افلا ل وبدأ ليقو دوعسم وبأ وه ةهضر كعصاا يقَقَتلا دوعسم نب ةورع

 فوع نب دعس ىب ورع نب بعك نب كلام نب بتعم ىب دوعسم ىب ةورع ءارلاو

 ناليع سيق ىب ةفصخ نب ةمركع نب نزاوه نب ركب نب هينم ىنب فيقت نبا

 وه عقجب ةبشيرغلا فانم دبع نب سمش دبع تنب عي هما لم نيرا

 فرصنا امل قاحتا نبا لاق دوعسم ٍه دوعسم ىو رماع ينا ني ةبعتش نب ةربغماو

 هموق يلا عجري نا هلاسو لسان دوعسم نب ةورع هعبت فيقث نع معاص ينلا

 مالسالا يلا مهاعدو هنيد رهظاو مهملا عجرف اعاطم ابحت مهيف ناكو مالسالاب

 داففن ىو مح يرث ام هل ليقف هلتقف مهس هداصان هدو لك نم ليخلاو لير

 اولتق يذلا ءادهشلا 4 ٍنوتفدان يلا هنا اهقاس ةداهشو اهي هلا ينمركا ةمارك

 + هلثم نا هبق لاق معلص هللا لوسر نا اوهزيف معلص هللا لوسر عم

 لوشم أ ةريغفاا| طلسم حب . نو عموق نمل قيممز ا ىيتخاط ليرلا 0

 ةدرع اهيش مب تدلر نمبوقا اذان مورس رود ستحا تبا دل ل ا

 جن دوعسم ىبأ

 س 5م و ن 0

 ند ورع وف تائرعي نوةولا تبيددح يوأر ةضر ىابصصلا سرضم ى 2 ةورع

 ند ماع نب ورع نب فيرط نب ورع نب مال نب ةثراح نب سوأ نب سرضم
 7-1 هم سهعن د

 *يط ن د ةرطق ند ةدر اخ ند ننس ند 1 كانو ند نهتل# 1 د 0 كلاش

 هوي ناكو ةسايرلا ة متاح نب يدع, قاضي ناكو هصوق ةح !دبس ناك كالخلا



 ( مصرس )

 اقفتا اثيدح رشع ةثالث مع هلا لوسر نع هل يورو ةفوللا ةورع نكس كذربغ

٠. 

 هن د5

 حرش لجق ةفوللا ءاضق دعم هضر باطخلا نب رع هلهتساو ثيدح لع اهتم

 نورخاو ناش نب حررشو ييبسلاو يعشلاو مزاح ىأ نب سهق هنع يور

 لاقر مهرد فالا ةرشعب هارتشا سرف اهنم سارفا ةدع دعم اًطبارم ناكو

 داهجلل ةطوبرم اسرف نيعبس دعجلا ند ةورع راد ك تبار ةدقرع نب بيبش

 : لجو زع هللا لييس

 | 12 مال خبع ولا وح كحهملاو ا رصتخملا في ركتا يعباعلا زيجولا نبا ةورغ

 يدسالا يشيرقلا يصفق نب يزعلا دبع نب دسا نب دليوخ نب ماوعلا نب رببزلا

 فيسو ةنيدملا ءاهقف ةعيسلا ءهقفلا حا ةنيدملا هبقف ليلجلا يباتلا يندملا

 تني ةءامسا ا هللا ديع هاخاو دابا عمس ديز نب ةجراخ ةوجرت ص مهنابب

 ميكح نب ماشه هفبار مازح نب ميكحو ديز نب ديعسر ةشيلع هتلاخو كي ينا

 روسملاو ىلع نب نسطاو ةماساو ةريره اباو تبج اباو بويأ اباو ةعيرالا ةلدابعلاو

 مهضر ةباصصلا نم مهربغو ناش و خس آو ةيداعرردعتا نكات اهتلاو يقل

 ا او كاف ياقمر ةكيلم ب نياو ءاطع هنع يور ىبعباتلا نم فيالخر

 ديعو يبحبو دمحنو ماشف هوذبو زيزعلا تيع نب ىعو يرهزلاو نهحرلا ديع نبا

 ةورع ناك باهش ىبا لاق مهربغو ىنبعباتلا نم فيالخو ةورع ونب ناقعو هللا

 نم ترج ينلا نمااثرَج هنم انؤعت ام هللار ماشه هنيا لاقو ردكي ال ارحب

 ةرعو ةورعو مساقلا ةثالث ةشياع ثيدحب سانلا معا ناك ةنييع نبا لاقو هثيدح

 ةربثك هبقانمو اًنيث انومام ًائاع اهيقف ثيدحلا ربتك ةقث ناك دعس نبا لاقو



 ١ ) قيقا (

 دحاو لك يصوحلا فوع نب دم لاق صوح نكسو ماشلا لزن نبداكبلا ئم وهو

 دع يوم معلص يذلا نع يوو هيحاص لدق مسا ايبا ةرديال < يت ل مسا
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 هليل وخل رحباملا ١ نك تهدر ةعياصفملا "قتلا ةربقواا# رلعافلاا كابل

 ئيرببزلا نبا مايا ّث يفوت ليهقو نيعبسو سخ
 -ن 2 ون هاا ل

 هركد ام بادو ةيذالا باد 5 بذهملا هركذ هضم قاضملا ىعسأ ب ةخرع

 د و5 ين

 ىنب ةجرع وه ليلا دكيع ىبأ لاق امو الا بتكل١ هذه ا دل ركذ 00 كربيد

 دعسا نبا وه فارطالا ٍي ركاسع نبا مساقلا وبا ظفاحلا لاقو يرصيلا يهقلا

 دز نب بعل ني فوع نب دراطع نس يح سس باه نسب ناوكص نب برك 0

 ناكلا مضي بالكل مود نخذا ببيصا يدراطعلا يوهلا رم نب مهم نب خاذم

 نبا هنع يرر هدنع ةعقولا تذاك كام مسا بالكلار ةيلهاملا مايا نم موي وشر
35 02-0 

 نسح بهذ نم فنا ذاخ 5 ين هتيدحو ةجرع نب ةقرط نب نورلا ديع هنبأ

 تر

 نق نسح ثيدح وه هربغو يذمزتلا لاقو يءاسنلاو يذمزتلاو دوواذ وبا ةاور

 باي يف بذهملاو رصتخملا يف روكذم قراَبلا دعجلا ينا نبا لاقيو دعجلا نب ةورع

 قراب وشو دزالا نم نطب قرابو ياصصلا ينوللا قرابلا يدزالا ةررع وه ةلاكولا

 توغلا نب دزالا نب نزام نب ةيلعت نب سيقلا يرمأ نب ةثتراح نب يدع نبا

 نب برعي نب بجي نب ابس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تين نبا

 لهقو هيلا بسنف قراي هل لاقي ليج كنذع لزن هنال قراي هل ليق اءاو ناطق
27 



 ( هم )

 )0 اقلاع دونا لاعب اهيقف ,اكساند ناك هيغل نب حمس لطول ملا ا كف
5 

 20220350 تأ 2

 ياحصلا يشدرقلا فحل يدصق ا يدعلا ددع نب دس ىنب لفوذ نب يدع

0-2 

 تدد غذما 1 ةداحصلا 2 ىبلا ثدع ىنيأ ةر 4 1 لقوذ "ننس ةقرو وخا نضر

 اا ا دبل وكذا فكه نقلا ارش طاع تعا ماين ةفاقباج

 3 تومرضح طلع ناهتعو يهل لع مث متفلا مود يدع

 2 نينص ود د

 وه ريسلا باتك لياوأ م بذهملا ٍ رولذم هضر ياحصصلا يسوألا ةبارع

 نب جرزخلا نب ثراحلا نب ةثراح نب مشح نب ديز نب ورع نب يظوق

 سوا هوبا ناك يناصصلا قراحلا يسوالا يراصتالا سوالا نب كلام نب ورمي

 تادايس نم ةبارع 0000 بزاع نب ءامىلاو 0 نبا .مهنم ركن عم هذرق كدا

 1 اهرقواف ناربعب هعم ناكو يلشال 0 تدرا لاق ىمدقا ام لاقف

 اهيق لوكد ىلا ةديصقلاب هحدتماو ةغنددلا نم جرخ ةهمركاو ةاسل و رو

 ندرقلا عطقذم تاريخلا يلا اء ا ةبارع تيار

 03 د

 3 ىريهولاب ةبارع داقلذ دج تعفر ةيار ام اذا

 ون ن2

 ةخصلا لشا ىئم 056 ةضر يادصلا 5 حبر واذ ةبر دراس ُ ضايرعلا



 ( هعاا/ )

 نفوقحلا نم مهبوني امل مهريياشع تاداس مهو ةقاغلا مهب تفحا موقل تضرف

 5 يلابأ هلق عفا لاق

 ناهمنلا نب مقرالا نب ةرارز نب ةورف نبا ىبعلا تافب ةربع نب يدع نب يدع

 ىبمركالا ةدواعم نب ةعيبم نب يدع نب ثراحلا نب ةعييم ني بشو نب ورع نبا .

 قف ةدنك وهوا روت نب: ةيواعطم نب قرم لرفع نلوةيزاعمس رس

 2 ناك تاتا وفلل ةريزجلا لها ديس يرزجلا ةورق وبا يدنكلا ربقع

 ةباصصلا ٍة مهربغو يناربطلار يركسعلا يلع مصاع ينأ نبا ةركذف يبات

 هذا فالتخالا بيس امناو يبات هنا حجبصصلاو مهيف نورثكالا هركذي ملو

 يدع هوبا امار ايبا مهضعي دتظق ةلسوم معلص يتلا نع تيداحا كور

 يدع نب يدع ناكو نالخ 3 نايياحصق ةربع نب سرعلا و ةريع نبا

 لها ديس هل لاقي .ناكو لصولاو ةريزجلا رطب ومزعلا دبع ني رع لماع

 غلو رع دعب شاع هنال هل ةيك الإ هنا لعن لدي هل رع لاجتساو ةريزفلل

 ديبا نع يدع يري زيزعلا خبع نب رع ةفالخ قارةباصصلا تنادكا

 نب ريرحو. مكحلار ريبولا وبار نتابتحسلا بوما دقعاك 0 نا دل ا

 يراخإلا لاق دحالصو هلضفو هتدايعو هتلالج دع اوقفتاو فيالخو مزاح |

 ناورم+ ني .كلملا تيع, نب ةكسم. لاتو ةرورجلا لها تيب يوع

 57 لع مهب رصنيو َثيعلا مهب لزنيل لجر زع هللا. نأ ةثالثإ ةدنك ف

 متاح وبار نبعم نبا لاتو يدع نب يدعو ابس نب ةدايعو ةوهح ىنب اجر

 عمسي مل متاح: يأ نبا لاقو هلثم نع لاسي ال لينح نب دجحا لاقو ةقث

 ج6



 ( عب )

 فيي ملو لاق نيغص مث لجلا يع عم دهشو ضرالا طخ“ هلجر تناك سرفغلا

 هللا حبع هدلو نم متاد بقع اهنار ةرعو ةدسا ديت لدقا قف الا 0 هل

 دعب يدع مدق معلص هلأ لوسر يفوت اير البرك رهن نولزني مهو متاخ نبا

 مالسالا دع تبثيو هموق هقدصت ةدرلا تقر ِة هضر فيدصلا ركب ينا

 1 اي رتل اهاوج ناكر ١قرعلا : قما حترا نيف اودتزي مق . هموق اهعم: تبثو

 ]5 ايلات القا هتغا يو باوج لا ضاخا مهرتغب ننغو: مهدنع .امظعم  «موق

 اذا همركي .معلص, هللا .لوسرأ ناكو اهيلا قاتشغ, اناو الا ةولص تقو يع"

 ةعقو رضخ هضر باطخلا نب رع ئمز  فارعلا حوتف دهشو هيلع لخد

 0 ةلاج عما خاكوز كلذ انزيغو._ ديبع 1ا ,سحو» قارهم لعقوو,:ةبسداقلا

 ىنب دلاخ هعم لسرأو هحوتق ضعي هعم دهشو ماشلا يلا راس نبح ديلولا

 ردا ليش /تفيااكدع) ناكوإ ا عضرو فيحصلا ركي, يلا ىلا :سايالا ةيلولا
 تكل 59

 ظفللاو مسمو يراخلا يحبذ ب انيورو فح ىنهلو تاراج نهنا لوقدو

 )0 1 فرش عباطخلا) نيب رهو تيتالا لاق متاخ ني مدع نمر برك

 ضرعات هةليقتسات يع ضرعبدو ىنوغلا ب يط نم لجرلل ضرغيب لع يموق

 ا ل كريم ااوإ تلق ينعي ضرماف مهيو دايس كا كينازل مخ يع

 اوريدا ذا تلبقاو اورفك ذا ٌتنما ىكقرعال نا هللاو معن لاتو كدضق

 اد امال ور را صوب تصبو ةدصت دواز كاد( اذ وفحلا اا مكيقواو

 اهنا لاقو تعبد خا مث دللا لوسر يلا اهي تدجح < ىط#ةق دص هيادعأ



 ) مام )

 اًةانيتجا, شانلا) قا قم اكوا ريق بغت لكنا ععلص هنفانلا (يفقَرَو |( داق

 يو ءامسنلا لؤتعدو تاوهشلا بندبو لمللا يلصيو راهفلا موصِو ةدامعلا هج

 و
 ع

 نوعظم ىب ناهتعل مونلا كي تدرا تلاق ةيراصنالا العلا مأ نا يراضلا جبد

 ى هلع كاذ لاقف كلذ هل تركذق معلص هللا لوس, تبخل يرجت' اًنيع

 ةورعو ةخةرعو ضايرعلاو بارع 2و ىيىكدعو ,نننالخ فلما

 هس مند 2-5

 وه كيلاطا ةقفن لوا كة رصتخملا د روكذم نالت ذب دوحت كلاو دج

 هدمع حب

 اولا نب هللأ كددع ىب ريكبو ديك هدأ هلع يدر ةعبدر

 فيرط وبا وه بذهملاو رصتخملا مه مكت هضر يناصصلا متاح نب يدع

 يرما نب جرشدح نب ثعس ىنب هللأ ثددع نس متاح نس يدع بشو وبدأ لوقو

 مصب لعت تا ءارلا ناكساو ملا حتفب لورج نس ةعدجب م نس يدع نب سيقلا

 ددا نب ديز نب يط نب ثوغلا نب ورع نبا ةلمملا نبعلا متفو ةثلثملا ءاثلا
 ه- 50 29 8

 يادصلا وكلا يآءاطلا م ناطتخ نب برعي نب بدحتشب نس 50 نس ددز أ

 ناكو ملسان ةرجحهلا نم عسذ ةذس نايعش يف معلص هللا لوسر دع يدع مدق

 دعس نب بعصمو مزاح يأ نب سيق هذع يور ىبثيدحب ملسم درغتاو ةتالث

 تراخلا نب ماجنو ناهلا سس ةفد اح نبا اة دجدع وبأو يعشلاو ربدح سس كدويعسو



 ( اع )

 11 اندر التل نال تقيللا لاول + وكن نعأز ةواضفلا نوعظم نب نقع

 بيب لوا ةؤللا»ءاظلاب خّودظم ابا ناقع ثياسلا ويا وه (ساكنلا: ىو اياضولا

 يلا نيقباسلا نم ناكو لضافلا ديسلا يصيللا موج نب ةفاذح نب بهو نبا

 نب تراقللا نيا ةادببغو ا قوعظماا ب. ناقع ا هداتسشاب# دعس قبانركذ جالسالا

 ]1 رااوتا عهضر عارتملا نيب ةهيبع ازاراةجسا ابار قوم نيا نوكرلا ىياعوا لطملا

 زاد مع هللا لوسر لوخد لبق 'مالسالا لوا م ةدحاو ةعاس يي اوساف معلص هللأ

 ةنيدملا يلا رجاه مت ةشيحلا يلا نيترجحهلا رجاه نوعظم نب ناقع ناو مقرالا

 يم ىصضبو يلقع بهذب 17 ترث الالالاخو ةيلهافملا فس 5 نك كو

 للاو ررسلا رينا وطاقم نب قامتع قا لاه: معلضإ ينل ناز يما, يذلا ونه, نه

 ١ 11 نتا لافي كاذر اه قماوي قابالاقفا وشاي ككباما+ لاق: معلضاعمفلا

 ياللا از افلح كويلك ا ىتيفلا: قر ال. لاق انك دابءوغفاا اين لاق لفللا ١ موقت

 ةمادق ءاوخاو ناهقع رجاشو رطفاو مصو مذو ل اي ىكيلع لكشال ناو 8

 ا ايلا 2ك: نلف [موغططساذاواب ”قاقع نم بقا مل ابن قوطاعلم انااا ديكو

 ةعيدو نب ماذخ يلع لمقر نالجكلا ةلس ىنب هللا يع دع اولزنق ةئيدملا

 يراصنالا ناهبتلا نب مثبهلا ىببو نوعظم نب ناهقع نبد معلص هللا لوسر اخاو

 يلصو ةرجحهلا نم فصنو نيتنس دعب نايعش هب ىفوتو 1-1 ناقع دهشو

 رات اذبب الواو ايش ىف (نلقر لوا: اوهو +: عيقنلاب ءفنقدو !ميعلضاا هللا قتل .ةايللع

 و ارجع هسار دنع عضوو انطرق اذه مع ينلا لاقو ةنيدملاب.نيرجاهملا نم

 نب ناهع حلصلا انغلس حلا لاق هتفي تيفوت امل معاص يذلا نا ثيدحلا



 ( رس )

 هتعمس ثيدح ال ول لاقف بعك ىب ةرم هل لاقي لجر مهدحا ماقف معلص هللا

 بوث ب عنقتم لحجر رف اهب رقف ىتفلا ركذو تق ام معلص هللا -لوسر نم

 ديلإ (ةليقان  قافغ# نب نافع ومالا ذات هللا .تايفافدقلا لعدة سورا لن لاك

 ةشياع نعو حدع نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هارر معن لاق اذه تلقف يهجوب

 يلع كودارا نا اصيق ىصقب هلا لعل هئا ناقع اب لاق معلص هللا لوسر نا

 بيلك ى نسح تيدح لاقو يذمرتلا ةأور هوعلخ يح دلك" الذ هعلخ

 اذه اهيف لتقي لاقف نتف معلص هللا لوسر ركذ لاق رع نبا نع لداو يبا

 خاقع لوف ةجنف ىلا لغم: شط :تيدح .لافز يذاطوتلا»ةلور ناكشل اراك

 هاور هبلع رباص اناث اًدهع يلا تهع مع هللا لوسر نارادلا موي ناقع لاق لاق

 دالوالا نم نامتعل ناك ةديتق نبأ لاق * حاد# ىنسح تيددح لاقو يذمرنلا

 لوسر تنب ةيقر ذاما رغصالا هللا ديعو ناوؤزغ تنب ةضان 8 ربلالا هللا دبع

 كيعس ماو ىلملا ديعو ةريغملاو ديلولاو تعسو ورعو دلاخو نابأو رو معلص هللا

 مهل دوهشملا ةرشعلا دحا نافع نب نامتعو * مهضر ةشياع ماو ورع ماو نابا ماو

 ضار مهنعوشو معلص هللا لوسر يفوت نيذلا يروشلا باكعا ةّنسلا دحاو ةنملاب

 ليبس ٍة ىنبقفنملا تحاو مالسالا يلا ىنبقباسلا دحاو نيدشارلا ءاغلخلا دحاو

 ةيلهاج يف ليرارسلا سيلي ملو مع هلا لوسر راهصا دحاو مظعلا قاغنالا هللا

 اباو مانملا يف ةحرابلا معلص هلا لوسر تدار نا لاقو هلتق موب يلا مالسا الو

 مكفف فصص# اعد مث ةلباقلا اندنع رطغت كنان ربصا يل اولاقف معو ركب



 ( وماس )

 مث رع مث ادحا ركب يباب لدعت ال معلص هللا لوسر نمز بانك لات يع نبا

 نع يراخإلا حبكم ينو مهتيب لصاقت ال مع دنا لوسر باككا كرتن مث ناقع

 ال2 طل ماهر رهو نكياوبار دعمو 1 ةنحا لعام ينلأ) يعض لاعب سنا

 نب رع نع يراخللا حبادت يفو ناديهشو فيدصو ب الا ىيلع سيلف ىنكسا

 يفو ضار مهنع وهو هلا لوسر يفوت نيذلا ةتسلا ىحا نابقع نا هضر باطخلا

 لاق ياصصلا يِكسلا ةمجعملا ءاحلاب بايخ نب نجرلا ديع نع يذمرتلا باتك

 لوسر اي نافع نب نامتع لاقف ةرسعلا شيج دع ثحب وهو مع ينلا تدهش

 لاقف شيجلا ىلع ضح مث هللا ليبس يف اهباتقاو اهسالحاب ربعب ةيام ىلع هللا

 ضح مث هللا ليبس ٍي اهباتقاو اهسالحاب ربعب اتيام يلع هللا لوسر اي نامقع

 دا اهباتقاوا اهسالحايا ريع. ةياغلث. قع هللا لوسر ام خاقع لاقف شيجلا لع

 ام ناهقع يلع ام لوقي وهو رباملا نع لزني معلص هللا لوسر تيار اناث هللا ليبس

 ءاج لاق ةرمس نب نجرلا ديع نعو يج دانساي يذمرتلا هاو, هذه دعي لع

 وهر هرجع ٍذ اهرثنف ةرسعلا شبج زهج نبح رايد فلاب مع ينلا يلا ناهقع

 نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور نبترم موبلا دعي لع ام ناقعرض ام لوقي

 نافع نب ناهتع ناك ناوضرلا ةعيبب معلص هللا لوسر رما امل لاق سنا نعو

 نا ناهتعب نا معلصإ يتلا لاقف سانلا عيابقا ةكم لها ىلإ معادللا لوشر, لوسر

 لوسر كي تناكف يرخالا لع هيدي يدحاي برضف هاوسر ةجاحو هللا ةجاح

 نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور مهسفنال مهبديا نم اربخ نامتعل معلص هللا

 لور باتا نم لاجر مهيق ماشلاب تماق ءايطخ نا يناعنصلإ تيفتشالل ىلا لك



 ( ها )

 رغشلا:ربثك للا قيعللا' تكا ةرشبلا ةقبقر هولا :ىسح,ةراكؤ اهون نر دي

 نيرشعب يدوهي نم ةمور ريب يرتشاو شيرق ذب اًهبحع ناكوريصقلاو لبوطلا قبب

 ىيسمخجو ًاربعب نيس ةباهستب ةرسعلا شيج زهجو نيطسلإ اهليسو مهرد فلا

 ليوطلا يرعشالا يسوم ينا ثتيدح م سمو يراخلا جبد انيور اسرف

 ٍة ةشياع نع اميحبك فو ناهقع ينعي ةنجلاب 9 هل لاق معلص ينلا نا

 يبحتسا الا لاقو ناقع لخد نيح هبايث عيج معلص ينلا نا لبوطلا ثيدحلا

 يدع نب هللا ديبع نع يراخبلا بعت يفو ةكبالملا هنم يبحاسي لجر نم
 ابين قحلاب معلص اًدمدع تعب يلاعت هللا نان دعب اما لاق نافقع نا رابخلا نبا

 نيترجحهلا ترجاه مث هي ثعب. امب تنماو هلوسرلو هلل باجتسا نم تفكو

 هتيصع ام هلاوف هتعباتو معلص هللا لوسم رهص تلذو مع هللا لوسر تبككو

 يراضإلا حبك يفو هلثم رع مث هلثم ركب وبا مث يلاعت هللا هانوت يح هنششغ الو

 ىنا هل تلقف روصحت وهو ناقع ٍدط تلخد لاق يدع نب هللا ديبع نع اضيا

 نم جرخ" انأو ةنتف ماما انل يلصي وشو يرت ام كب لزن دقو ةماعلا ماما

 سانلا ىنسحا اذان سانلا لهي ام ىنسحا ةولصلا نا ناقع لاقف هعم ةولصلا

 تيعا دا لع ةئراضلا يو اههتءابا بقتجلااذوناقلا:لةلوا مهتم نك

 دللاب مكدشنا لاقف مهيلع فرشا رصوح نبح ناقع نا يباتلا يؤسلا نجرلا

 زهج نم لاق مع دللا لوسر نأ نوعت متسلا معلص يتلا باككا الا تشنا الو

 نم لاق معلص هلا لوسر نأ نودعت متسلا مهتزهجل ةّدلا هلق ةرسعلا شيج

 نع يراخلا حبك يو لاق اب هوقدصف لاق اهترغخ ةنجلا هلف ةمورربب رفح
”2111 



 ( ) ٠

 يراضإلا فقفتا اًثيدَح نوعيراو ةتسو تبدح ةيام معلص هلا لوسر نع ذضر

 ديزي هذع يور ةسمخ لسمو ةوناقب قي درغناو ةذالث دع. اهتم ملسمو

 يورو ةباصصلا نم مهربغو ديزي نب بياسلاو ربيزلا نباو يهجلا دلاخ نبا

 نارجو يدع نب هللا دوبعو ناقع نب نابا هذيا مهنم ىبعباتلا نم فيالخ دنع

 ناقل ةعجللا موي !ديهش لتقو ليغلا دعب ةسداسلا ةنسلا قة ناقع دال

 ىبعست ىبا وهو ءاعدرالا مود لثق ليقو نيثالثو سجن ةنس ةّلا يذ نم نولخ ةرشع

 ةرغ ةقالخلاب هل عيوير كلذ ربغ لبقو ىبناغو نيتنث لمقو نجئاغو نات لهقو ةنس

 ربلا دبع نبا لاق يلايل آلا ةنس ةرشع ينث هتفالخ تناكو نيرشعو عبرا ذنس مرحطا

 ىبنس رشع سانلاب اهيف صحو مايا ةثالثب هضر رع نفد دعب تبسلا موي دل عيوب

 كذ هربق يفخاو عبقيلاب اليل نفدو معطم ىب رييج هبلع يلصو ةبلاوتم

 اهازتمتا:ضرا+ىه.ةببتق با لاك بكوك شبا نقد !ليقر رهظاب مث تقولا

 ليقو راصنالا نم لجر مسا بكوكو .ناتسبلا شحلاو .عيقبلا ٍذ اهدارتو نامتع

 نع زجعلل اليل نفد انو ةمرخت نب روسملا لهقو مازح نب مكح هيلع يلص

 ةوزغ تناك ناقع نمز ينو ةدييتق نبا لاق + هيلتاف ةيلغ ببسي هنفد راهظا

 يلوالا سراثو ةرخالا رخطصاو سربيق مث ةيقيرفا مث موباس مث ةيردنكسالا

 ةرواسالا مث ناتسكتو نامركو درجعرادو ناتسربط مث ةرخالا سرانو رنوخ مث

 مث نإتالتو+عيزرأا ةنسا و ماع ني هللا دبع نيا دعب ورم مث نهربغو ركلا هع

 اهبف لتقر كاد ةساموي :نيرشع رصخ ىبئالثو سيب ةنساةجلا يذ ةحرصح



 ( عءو )

 معلص يبنلا لاقف هضيب ةماغثلاك هسارر هتيحلو ةّكم ف موي ةفاخ ياي يا

 :ءداويسلا اا ويتتجاو :ءوشي قله وربع
 5 5 ربا نسم | ل 53-5

 ددع وبأ لاقيو درع وبا وفض اهو رركت هضر ىبذموملا ربما نافع نب نافع

 هك
 ما يدع

 قيفشوملا لويس: نجلا مش. قكذلا .ايونغالا :لورلا صك نوف قاتم لا
2 

 د هَ

 ديع نب بيبح ىنب ةعمدر نبا كارلا كفو فاكلا مضب زيرك تنب يورا هما

 لوسر 3ع بلطملا تبع تنِذ ءاضيبلا ميكح م ا نافم دبع نب سمت

 نيترجمهلا رجاهو سان مالسالا يلا ركب وبا داعد امبدق ناهتع لسا معلص هلل

 مع هلأ لوسر تنب ةيقر هةجوزب رجاهف ةنيدملا يلا رجاه مث ةشيحلا يل

 تانب لاودا ب فشمد خررات يف انبور ةيناثلاو يلوالا ىبترجحهلا ةشبحلا يلا

 ىنبح لاق هذا مع ينلا نع امهضر ركي يتا تنب ءامسا نع معلص هللا لوسر

 ميشاربا دعب رجاه نم لوال هذا هدبي يسفن يذلاو ةيقري ناقع رجاه

 لوسر عنب يووتاعنال يروملا وذ ناضعل_ لاقير ا طسؤ, افيفلعا لولا لا

 بيغ يبن ينج: جوزت دنا فرعي :الوالولاق: موزحالا معي اهلادحا) علض نإ

 نهش : هعردب ةررغا, مايا: غل دنع ثيقوتر.. ةوفقلا!لمق اءاهضز. ةلقور م

 نذاب :اهقيرهل حيز لع رخات :ناكور ةرجملا تم.اةيتاثلابةقلسلا نما تاتا

 اهضر ةنيدملاب اهونفد موي ىديب ىنينموملا رصنب ريشبلا ءاجل مع هللا لوسر

111 



 ( ٠م )

 ةكم مث ةنيدملا لزن ملاظ الا مكنم اهعزني ال ةدلات ةدلاخ ةضط يداي

 ال6 فاما موي لتق لبقو نيعبراو نبتنث ةنس ةكع ينوت ينلا نع يورو

 هج نيرخاك نأ مود ةدط يبا نب ناقع 8و خكلط هوبآأ لتقور اكفو لادلا

 ٍة موصلا ٍة بذهملا كي روكذم هضر ياصصلا يصاعلا 5 لوا نافع

 مدق قتلا يصاعلا يأ نب ناققع هللا ديع وبا وه داوسلا جارخ يفو رغسلا

 مث فئاطلا لع معلص ينلا دلهتساو فيقث نفو ِك معلص هللا لوسر ذك

 يور ثيداحا ذعسد معلص هللا لوسر ىنع هل يور اهضر رعد ركد وبا هرقأ

 0 كاز اهيقوا يفك نيباوفانواابسملاا !!لبأ هلع“ قرر اهتم. ةثالثا |اسم

 ةرصبلا لزن اهل نيرحبلار ناع لك رع هلعتساو هعمسي مل ليقو يرصبلا

 21 دوت قيرَح فلا رشه :يثا نافع نب 'ناهقع  دعطقا ' ةبيتق؛ لبا“ لاق

 ا تارشإا : حك «ةظقكا دلو ةيراغم  ةمال

 بعك ىب رم 0 ميد 0 بعل 0 نب رماع 7 0

 د اب 1 وحظ ايظراو كليداطعلا اوكي" لح هاو ددقاةقلم وزنا, قول "غلب

 كتلا لا ركياوبا هب اتار غلا مويا مسا ياك اوه هربغ هَ مكتو طيشولا

 2 ةفيلخ ترو نم لوأ وهو هثروو ركب يتا دعي شاعر هعياييل معلص

 ينودو ركب يتا دالوا افلا نحشلا وهو تاربملا نم هييصذ 7 هنا الأ مالسالا

 ةعبرا (فرعو الو اةنس !نوعستو عبس: هلو: ةرشع عبرا :ةنس ةكع, ةفاقل وبا

 لاق رباج نع مَلسم حبت يفو ركب نا نب نهرلا ديعو رببزلا نبا ةيجرت



 ( »ال )
 : 2 50 232 0نو

 رخاواو بذخذههلا ئم ناعللا رخا ة رول ذم لاكش وخا صاقو يأ ٠١ نب دنع

 غباحصلا ب روهذلا هرك ذب مل كعس ةيجرت يف هيسن ماهم تكيس ىارقالا

 من

 مدع وبأ لاق خداححصلا كد ذرأ ذ ةىخم يع ذعر ميعت وبدأ ركناو ةعمز

 ىحا موي هتيعءايم رسكر معلص هللا لوسر هجو: جش يذلا وه اذه ةبتعو

 ةباصصلا 4 ىمدقتملا نم دحا هركذي ملر امالسا هل تع امو لاق

 ىارقاك تام هنا ليقو

 ةثلثملا ءاثلار_.ىبعلا كمان
 كا حل ىهعن 93-3

 جارخو ةدز ىلا ل لوا تع هنذيلا مح 5 دضر ناطقا فينخ نس ناقع

 دو

 ةدواعم مز يلا قبو معلص دللا لوسو عم دهاشولا ىم [ه دعب امو ادحا

 هللأ ددع نس هللأ ديمعو لهس نب لاما ودا ةببخأ ىباو ةهجرخ نب ةراع

 هى مهربغو ةبتع ىبأ
 دو هماسانل ء هاك 3 2

 ني اقع نب يزعلا ديع نب هللأ كدع ةحاط يأ نب 3 د ةحاط سن

 كيلو 3١ نم د كلاخ عم مسا ةضر يادضصلا يخلا يردبعلا ي ردصق 2. يولاطلا كديع

 معلص هللا لوسر عفدق ةكم تف دهشو ةيبيدحلا ةنده د .يصاعلا نب وركو

 اهوذخ لاقو ةسط يبا نب نامتع نب ةبيش دع نبا يلاو هيلا ةيعكلا حاتفم



 ( »ب )

 00 اننا طوع | ةيو كراجلا نب كامو نتا مكر لاا ىوتلا سعب تس

 رضم ىب ةلمملا ىنيعلاب ناليع سبق ني ةصغقح ىب ةمركع نب ىوصنم

 "00 1 اديعاوياا يلح قواملا «ناتكع قب اقعم نب .راؤن :ىبا

 ةكمب وهو معلص هللا لوسر يلا داع مث ةنس نيعبرا نبا وشو ةشبحلا نار جافو

 مالسالا يلا ىيقباسلا نم ناكو دادقملا عم ةنيدملا يلا رجاه يح دعم ماقان

 ةعبرا ؛ معلا هللا ؛لوسر نع: دل: يورب اهذعي امو . ناوضرلا :ةعيبو: امدب دهشو

 ميهرباو يرصيلا ىنسحلاو ةربع نب كلاخ هلع يورو اهدحا ملسم يور تيداحا

 سلا ةياورر متاح يا نبا هركذ: اذكش عربقو باير نب نورشو ةليع يأ نبأ

 دمك لاق نسدملا ةيجرت ة فبس اك ىنسحلا ةدالو ليق نوت هنال ةلسرم هذع

 لاحر ةتلب دعب لسا .عالسالا ميدق وهو لاذ اليهج الاوط الجر ناك تعش نبا

 ؟ازلا ؟ىما (ناكو اهطتحا ' ئذلاىهو..ةرضبلا لؤت, نماالوا] ناكو .مهعياساو هر

 ةرجهلا ىم ةرشع عبس ةنس ةديزلا يف ليقو ةرصملا قيرطي ينوت ىيرول ذملا

 دش يسجل عبس نيادومو منعا خيرا لايقور ةرقنع وسلا نم لايك

 ”0/ ةبب ةيلسدا داع انعيس.هوعتم“ قب والا :حانعوخا دوعسم 20

 ةشيملا يلا هلأ دبع هيخا عم رجاه هللا حبع وبا هتينك يادع ةيتقعو هيخا

 00 0 للا نلاااهد او اذحا .ةهقو ةنيذملا مدقو ةيناثلا ةرجهلا

 دوعسم ىب هللأ ديع ناك ام م يرفزلا نع يور معلص هللا لوسر عم

 انيؤدم تا مك عرس عوف ةرجهشو يدك مدقاي ةياور يفو همذأ نم هقفاي

 قاكاذ ربغ لمقو هضر باطخلا نب رع ةفالخ يه ةيتع يفوت



 ( ٠م )

 ردب نم نوعجار مهو ءارغصلاب ينوتو يدب موب نيؤسملا نسا ةديبع نا لبق

 امو لاق كسم حبر دج انا اولاق كلانه هباككاب لزن امل معلص يتلا نا ليق

 ناكو ةنس ىبتسو اًنالث لتق نبح هرع ناك ليق ةيواعم يا ربق انشاشو مكعنمب

 هى هذع هللا يضر هجولأ ىنسح عوير

 توف ةانثملا ءاقلاو نبعلا باي

 و تس

 000 ] ز] ز ز] ز ز ]ز] | ؤ]ز 2 ديبسأ نيب

 دبع نب ةيمأ نب صيعلا يأ نبا ةزملا تفي ديسا نب باّتع دمحت َوْبا لاقبو

 هليتساو غلا موه لسا: نوشيعلا :يشيزرعلا: نصت )نباتات صيعا 0

 ةنس نورشع ذدموي هنسو متغلا دعب اهنع فرصنا نبح ةّكم دك معلص ينلا

 الي ياو رمل ةلمرم اةتعبامتماوبو حايروما ىنتظو تسلل 0 ا

 دالرا مهنم نورخاو يدقاولا لاق اهب ينوث يح ةكم دع باتع لزي ملو كش

 اج نورخا لاقو هضر فيدصلا ركب وبا هيف ينوث يذلا موبلاب ينوث هذا باتع

 ليقو ناقل .نينثالا موي ركياويا قؤتوبباتعا نفذ موم ةكسر لااركم دا

 ا
 ماع

 مه ه- ىا6

 ند ةزجح هلق ةزراوملا لصف 9 د ىولذم رذاكلا ةعمدر 5 دنع
 ىإ

كر 7 مود هضر بلطملا دمع
 نا

 - 0 وان 2



 ( عوبع )

 نوت هلوق يلا يهنتاو ةديبع يلا بتك رمالا هيلع لكشا اذا حرش ناك ربغ ىبا

 كيور دوا تالق هلدتو قاتبوزل تنفر حلمك ةايلاع

 هركذو رصتخما ة مركت هابلا عفو نبعلا مدضب ياصصلا ثراخلا نب ةديبع

 تالا 01 لدقو .ةيراعمياوبا وها ةرنرايفلاا افق ريشلا باتك اذ 1بذاهملا اة

 | لكللا يشورقلا يصقا نبا فانمإ ىبعا نين ثلطملا/ عت ةراخملا نبااةةيبع

 لك هلا لواسر الوعد: ليق اصدق لسا ىبنس رشعي معلص هللا :لوسر, نمإ سما

 نب هللا ديعو دسالا ديع نب ةلس وباو وض ملسأ مقرالا يا نب مقرالا راد

 هيوذا عم ةديبع رجاهو دحاو تقو م مهضر نوعظم نب ناهقعو مقرالا

 ةديدالا لا ينلكملا نب ثا يأ نب مطسم عمو ثراملا يبا نيص+لاو ليغطلا

 لوسر دنع 000 5 ةديبعل ناكو ٍنالجكلا ةؤس نب هللا دبع عم اولزت

 ةوؤغ نم هدوع دعب ةنيدملاب معلص هللا لوسر ماقا احنا نبا لاق معلص هللا

 ت0 رولا قميةبناثلاةنسلا .لوالاب عبر نهشااى ف١ ,ةضوررغضا ةبقيا ىادو

 ” ل در دلل نساك هيتس فراش يدر ةدينغ اك ة اوكا

 |  ةتلانادعلصا هللا: لوما ودق كأول أ ناكر ةوللا يل :هقعرا قراضنا

 نا ]| ناكز برخ نبا :نايفساوبا ىيكرشملا دعب ناكو رازملا|ةينثب حؤكرتشلاو

 ٍخ يرج لاتق لوا اذه ناكو صاقو يأ نب دعس هللا ليبس ٍة مهسد يمر

 ثيتا اهالك نيترم افلتخان ةعيبر نب ةببش مرابو ارد ةديبع دهش مالسالا

 ةيقع ند كيلولا بلاط يا نب يلع منابو هذاكم هلتقف ةينع ةزهع مرابو هيحاص



 ( ,عورس )

 ىع اتيور اناقتاو اظغحو اًرشر ةدابعو اًجعو ًالضف شيرق فارشاو .ةنيدملا

 لاغف هيلع اوعمجان ةفوكلا رع نب هلا ديبع افيلع مدق لاق ةنويع نب ن -.ايكس

 ن هس-و و( تمم 5(لع د

 ضيارغلا لوا را طيسولاو ب ْذهملا هع نا باطشملا يب يم نب هللا دبيدع

 ى ىرغصب لتق شطبلا ديدش ناكو

 خل ىوكذم ماللا ناكساب يناؤسلاو ,ءابلا رسكو نبعلا تب ناطسلا ةديبع

 ورع وبا لاقير. كسم:ويا وه. روشتلاو ءاسنلا نبي مسقلا بات ِنن كذهللا

 يدارملا درع نب سيك نب ةديبع ليقو ءرع نب ةديدع ليقو سبق نب ةديبع

 ةبسن ٍناؤسلا هل لاقي رببكلا يباتلا ينوكلا ةلمبم لاديو ميملا ناكساب نادمبلا

 ليق ةديبع مَلسا ناتسجتسسلا دوواد يأ نبا هلاق دارم نم نطب ناملس يب يلا

 هوعسم : تاو ايلغوا يلطتملانينارع خو كيت منزلا لكرس ا

 نبصح وباو يكخذالاو يعشلا هذع يور نس ةيصصب روهشم وشو رببزلا نباو

 جراوخلا: لاقق 'قعا عم رضحر ' ةنيدللا هروب ةفوللا لوقا قززوكلزا نورس نإ

 لكشا اذا كرش ناكر : خوتفمو نردوعبا خلاد دوكللل ل ستا ودا

 ىبا لاق هع سانلا ءازاولا نم ىنوريشا ى قلكَو ةديبع يلا مهلسرا 2 ى هيلع

 ةديبعب ينث ثراحلاب ادد ىف هقفلل 0 ةعبرا اهيو 7 تارا ندر

 ةعبرا هديحل © حيرشو ثلاثلا ةقلع مث ثراحملاب »يق .ةاليبعي اجيال

 2عءآك



 ( »رب ])

 اههنال اهننايعا ةلاهج رضي ال نامملا نالجرلاو ةدجتع ديناساب اهربغو يءاسنلاو

 دبع نب هللا حيبع لاق هذوك يناثلا طلغلاو لودع مهلك ةياصصلاو نايباخ

 وهو هللا ديع نب هللأ ديبع بذهملا خسن زتكا ٍخ وه اذكش رايخلا نب هلا

 فالح هيف سيلو قبس اك رايخلا نب يدع نب هللا ديبع هياوصو حرص طلغ

 هتيرات ٍة يراضللا هركذ ام الا ربسلاو خيراوتلاو باسنالاو ثيدحلا لشا ىبب

 ىنب يدع ىب راوهخلا نبا وه فاحما ىبا لاق لاق مث هةمدق اك هركذ هذاث

 يلا يع يمس نم هبسن ٍغ سيل هنا ٍدط قافتالا لصخ لفون

 | درةللاليغتا نيا باطلا ىبا رع , ني مصاعإ نب ضخ قب رع باادلاهيبع

 ارسل وراح تاني ,خلاتح مآ خمس ر غلا :يياتلا + نافع وبا, قدما يوحتلا

 دمحم نب مساقو يربقملا !اذيعسر اًييركو لا تبع ىنب ملاسو ةيياصصلا ش

 تاعاهج هنع يدر مهربغو نيعيانلا نم فيالخر يرهزلاو رايد نب ورعو اعفانو

 جبرج نبا مهربغ نمو لبوطلا ديجر ٍنايتكسلا بويا مهنم ىبعباتلا نم

 يد و ناطقلا ديعس نب يدحبو ناداجلاو ثيللاو رهمو نانابغسلاو ةبعتشو

 دها ليس هتلالجو دقيثوت لع اوعهجاو ةعالا نم فيالخو يومالا دبعس ىبا

 00 ادلع اتستأ  مهنا كويلرا كلشو درخ ١ نيلادنلا حينما عويس اما

 ديبع لاص نب دجا لاقو ةيارر مهرثكاو مهظفحاو مهتبثا دللا ديبع

 نع هللا ديبع نبعم نب يمد لاقو عفان ثيدح ه كلام نم ىلا 7 هللا

 ا 11 الاكل يحا وهل ليغ ردلاج :كقشملا + ةكهحلااععيلعا ع .ةئاقلا

 لضفا تاداس نم هللا دييع 5 هدوكأم نبأ لاقو يل تل وه لاق ةورع نع



 ( »ا )

 هتا ل ناثذ ةيقع. نيالا دبع“ نيالا اهيجع الا ' ءظيع اهااذكب [كللا انك

 عتبة بسال مقيبلاو يبدل لراملزاف اكيزيض هوك ةييرع ل

 ربع ىباوايدقاولا''لاقو  نيعستوأ حبزا»وا سس. نس" يراخلا لاق نيعستو

 الات هللا هجر ىنيعستو ناغ ةنس يذمزتلاو

 ب بذهملا كس روكذم ةمجتملا كالا رسكي رايخلا نب يذعا نب دللا كيبع

 رامخلا نب يدع نب هللا ديبع وه تاقدصلا مسق باتك نم ءارقفلا مهس لصق

 نمز كدا يباتلا يدملا يلفونلا .يشيرقلا يصق . نب فاقم دنع نب لقوق نبا

 عمسو باطخلا نب رع نع يوم هقبذإ تبثت ملو 5 هذع وري ملو معلص ينلا

 ديع نب ديوعو ةورع ةذع يدم ماجحالا بعأ و ذادقملاو الو قافع 55 اقع

 2و أ
 س 2 د ََع

 ينا نب ةزمملا حافي ديسأ تني لاتق ما هماو عريبغو ديزي ني كطعو نجرلا

 يراخللا هل يور مهتاقثو شيرق ءاهقف نم هللا ديبع ناكو ويا صيعلا

 2 ىنوت ةفيدملا 5 هل ناكو تيدحلا ليلق ةقث ناك دعس نبا لاق ملسمو

 هيف بذهملا ين هنع هركذ يذلا ثيدحلا نا معاو * ككملا ديع نب ذيلولا نمز

 راهخلا نب هللا ديع نب هللا ديبع يور امل لاق هنال بذهملا بحاص ذك ناراكتا

 ناطلغ هيف عقوف ثيدحلا ركذو ةقدصلا معلص هللا لوسر الس ىنيلجر نإ

 ديبع نع لاطتالاب روهشم. لصتم ثيدحلاو السزام تيدحلا لعج هنا -اهدخأ

 وهو عادولا ذبح د معلص ينلا اهتا اههنا نالجر ٍنربخا لاق يدع ىب هللا

 لاغذ ىنيدلج انارق ةضخحو رصبلا اذِيَو عذرق اهذم هالاس5 ةغقدصلا مسقي

 دب ني ب ع

 دواد وبا داو, اذكه بستكم يوقل الو ينغل اهيف ظح الو اكتيطعا اهبش نا

 6 عال



) ٠٠ ( 

 ىلع هلهتسا ةئسو هللا ديع نم رغصأ ناك 55 وبا هذينل هتوخاو هللا

 يفالل] كل هن ىئانلابا مخل مسوللا' لغم كرطمار ؟ ليلا العسأ ةيلاط . يآ“ نيل

 هنع يورو معلص ينلا نع يور نيروهشملا داوجالا حا ناكو عيس ةنسو

 نوت ىنيربس ىنباو راسب نب ناهلسو حاير ينا نب ءطعو هللا ديع هبا

 لاقل اذ قوت راكبا, نب 'نييؤلاو | يدقاولا لاقوأ ةفيلحح الاد« قيسيو ناقوس

 ي لوالا وه مصالاو ىنملاب بعصم لاقو ةئيدملاد ةيواعم نب ديزي

 د بذهملا ل هركذو رصتخملا ع ركت ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 دبع ىب هللا ديبع هللا ديع ويبأ وش فتعلاب مالا رامخ ينو كيعلا ةيطخ

 ةنيدملا ءاهقف دحا يباتلا مامالا ندملا يلذهلا دوعسم ىب ةبتع نب هلا

 هيسد ماه فيس دقو كيز ند ةجراخ ةيجرت يف مهناهب فيس ةعيبسلا

 اباو ري نياو سايع نبا عمس دوعسم ني هنأ ديع هيبأ مع اةهيرما هي

 نب نايفلاو دلاخ نب ديرتو قبللا كقاو ايأو يرجخلا ديعس اباو ةريره

 ةعاهج عمسر مهضر ةباصصلا نم مهريغو سيق تنب ةمطانو ةشياعو ربشب

 لاصو دانؤلا وباو يرهزلاو كلام ني كارع هذع يور ىبعباتلا رايك نم

 ام لاق هتلزتم مظعو هتمامار هتلالج لع. اوقفتاو مهربغو ناسيك ىبا

 ررطا بلا فييبعإا ياهلا لاكو: دتيعو الا ديف نا شان طقفاتيدحا تغمن

 بشذو زيزعلا كبع نب ىع لعم وهو ملعلل عماج ملاص لجر ةقث يبات

 لاقو |, عاش معلاو ثيدحلا ربثك اهيقف ةقث اًاع ناك دعس نبا لاق ةرصب

 ديرو |ا91 اتيلع تسلا ام" يرهأزلا“ لارا :ةايعب لئاسع !نا لاك :يرهولا



 ( سوو )

 عفش حرج قار ةازهار وجا ىخ دقني نباولاتيفناطاا | طبل رك ع

 ةرسمم نسا ممهارباو ةكيلم يأ نبابدتعا كور قضاعلا/)انيراوركا اما بلا ب

 ىروهشم اذه ديبع نعم ىبا لاق متاح يا نبا لاق

 نضيحلا, باتك عاب هب بخهملا ذل وكدا .يريتعلاب يملا سريرللا دبل

 شاخشالا .نب .كلام+ نب :نيضخلا نبا نسحلا نب هللا تيبع اوه شافنلاو

 5 5 نب ثراتملاب نو, هنلخ ني كراش ومن قوتنا مينا مل را

 ناك هيقغلا يرصبلا يرينعلا يهقلا ميغ نب ىرع نب ربنعلا نب بعل

 هنادي هتف فأن نير ومو واذا مييرشلا جمع درا دا يضاق

 دمحتو ثراحلا نب كلاخو يدهم نب نجلا ديع هنع يور اهربغو ءاذملا

 ادووحت ناك دعس نب دمح لاق ذاعم نب ناعمو يراصنالا هللا دبع ىبأ

 خي ديلقتلا وجب هنا هبيارغ نمو هحبت ٍ حسم هل يور القاع ةقث

 يةقاك ءاجعلا كلذ ة فلاخو .تايلقعلاو نياقعلا

 دللا ديبع وه ةعجلا رخا ِك# بذهملا ٍخ ىوكذم عفار 5 ىنب هللا كيبع

 اك ختس :قالتخب حفاردر يلي مسلا و. نمعلصازادقلا !ا0ةر نيس مقا نا

 يبا نب ىلع عمس يبات وهو يلاعت هللا ءاش نا ينكلا نم هعضوم

 ةيغنحلا نبا دمح نب نسحلا منع يدر مهضر ةريره ايار هاياو: بلاط

 اوقغتاو : جرعالا راسو "ني. ءاطعو: عسب ريشبو ؛نيسلا لب لع نب دما

 يدضر بلاط يأ نب ىلع بتاك ناكو ملسمو يراخلا هل يور هقيثوت دع
 تدسنمصص ون نيمم و 0-5

 ديع وخا يادصلا كحل يمءتلاهلا بلطملا ديعا ُُظ سايعلا ك هللا ديدع



 0 هور

 107 ههاضولا! ىفانتلا فقع قدر برعاو ! هينلعا»ولب 1 نيلئودرا ٠ قداطلالا نفعت

 نب ورعو ةدسمو يبدملا باو نبعم نباو :قاحتاو دهحاو ةييتقو مساقلا

 لل ا ١ فراغو ا ةعالاا# قم قيالسؤاب ققملا)» قباؤلاراشبإ نيب ةمسو ا حع

 لا افلا, نيعيراو..نيتام ةنس لك باشولا جبع ةلغ تذاك لاقأ لع نب ورع

 لاو اننم كيف قغا لوحلا لوك الا تيدحلا) تاسكاا لكن اهقفتي اغلا قيس

 للا كضلا دعس نيءا محبا نع باتك اهندلا دع. سيل ينيدملا نبا يلع

 ا د نو اد حاوب و عم» باو !لينش نب هيما #/دقتواوا كاهولا/ويع« جاقك

 طلتخا مركم نب ةيقع لاقو فعض هيف ةقث وه دعس ىبا لاقو يلجتلا

 ةذس كلو ملسمو يراخلا هل يور دقو عبرا وأ ىنس تالثي هتانو لمق

 و يعش !اوراا فا نوودو اوه ةنتاسو بقر ةباموا واع

 مضلاب ةديبعو ىبعلا متفب ةديبعو هللا ديبعو ديبعو كيع باب

 0 ظروفا" ملقا كايزر طلب مدعم فير كتاب ةعمرب لج طع

 جتغي ةعمزو ىارقالا باب رخاراو بسنلا ىوم فعلي ام باي جي بذهملا

 ديع ىرب سيق نب ةعمز نب ديع وضو ناروهشم ناهجو اهناكساو ميملا

 من و ني رماع نب. لسدح نب كلام نب ىصذ ىب 5 دبع ني سحوتن

 ا ا اناني ةكفاخ ما يناصصلا يىكملا يرماعلا يشيرقلا بلاغ

 مصاخ“ يذلا نجرلا دبع وخاو اهبيال نينموملا 7 هير كانا دوا وح

 قؤياحصلا تاداس ئم ايو ديع ناكو ةعمز سس ديعي نال نب دعس هيف

 يا رد( د لس و

 ة يراخلا لاق حاكنلا اعل لوأ 2 بذهملا م رول ذم لامع سس كبدع



 ( سورب )

 هدعب ةفيلخلا هلعج مث ارجحه ناورم هوبا. هالو ةنس ةرشع تس ىبا وهو

 انضيا ةنالقاوارببولا نبا: عيوبر ئتسرد سس اةنسا عيبا اجعرب مت الح 0

 شقنو ىبعبسو سه ةنس قارعلا فسوي نب جالا لوو نبتسو سجل ةنس

 ثالث ةنس طساو جالا يتبو ىنيعيسر تس ةنس ةبدرعلاب ربناندلاو مهاردلا

 جلوب ةنسا نوتسوناتنت هلو: نيتاغراشيس ندا فشل دابا نك وج نر 0

 رغصالا نازرموديزتنوب ناهلسو اهيلولاو ةزبكالا ناس, جلولا يشل لا

 ةسبنعو مخنملا, تمحو جاجلا, ديعسو : هللا نيبعو :ةلسمو ركب وياو.ب ماشهو

 كملا دبع نأ ضيرملا ةولص باي ىف بذهملا م ركذو ةمطانو ةشياعر ةصيبقو

 ةااس ١ غشتياع يفنتسان دنيع اوجلاعيل دريلا رع قيلاوغ نما ءايطالا لسرا

 ةقياع قولا ,عيرحاتلا صعيب اهوعتساو ةصقلا هذه تروا[ 4

 اذه معرنو ةربثك ىبنسي كاملا دبع ةقالخ دعم اههتاثو تسد هلل ماو

 هبلا ثعب هنا لع لومح هثال معرت اك سيلو ةلطاب ةياورلا هذه نا لياقلا

 بؤهملا.. حرش د ءتضفرا دقو تقال لا

 ف باهولا يع مدت وبا وه رصتخملا 00 ديجما ديع 7 باهولا بع

 ىنب رشي نب ىصاعلا يأ نب مكحلا ىنب هللا دييع نب تلصلا نب ديجما ديع

 خب :طيطح ني كلام نب راسي نبا ابا: نب ماه هبعاا نما قافد. ىو هللا لل

 نب ركب نب هبنم نبا ةغفشملا ةلمملا ىيسلا رسكو فاقلا تغب يسق نب مشج

 يبع باهولا دع عمس فيقث وه هبنم نب يسقو يرصبلا ٍفقثلا نزاوش



 ( سوب )

 ةغتالت معلص ينلا ىع يور ىنممعشاهلا فاقز فقشمدب .هراد تناكو

 فم تام دب 2 لقود سس ثراحلا سس دللا ثدديع ةخع يور ثيداحا

0 

 دج ىبتس ةنس بحجر هب ةيواعم يفوتو

 اا رعتلا إب ١لوا قا بذقلل ةسروك ذم .قياتلا ري نب قي: انكككإب جبع

 يمخللا ميجلاب ةبراج نب ديوس نيربع نب للملا ديع رع وبأ لاقبو ور

 يرعشالا يسوم ايار بلاط يا نب ىلع يار يعباتلا ينوللا يشدرقلا لاقدو

 ند يدعو ةبعش ىنب ةربغماو ب ند ىباجو هللا يع نب ريرج حمسو

 ةياضضلا +نم . عهربغو سابق نب .ثعشالاو : هللا ٠ ديعا ني: بدتجو . متاح

 دلاخ يا ند ليعامسأو يوتلا ناهلس هذع يور نوعباتلا نم فيالخو

 دجا ل 1 نم تبالخو مزاح نب ربرجو ةرعشو نانايغسلاو شوالاو

 وهو ظفاحب سيل متاح ويا لاقو طلخت وه ىنيعم نبا لاقو لينح ىبا

 ثيدحلا ملاص وه.هللا دبع نب دجأ لاتو هتوم ليق هظغح ربغت ملاص

 هل يور دقو ةقث وهر لاق تيدح ةيام نم زثكا يور ةفوكلا يضاق ناك

 2 ننس ثالثواة باص عليو اهوحت وا ةيامو ىنيثالثو تس ةنس يوت: مسمو يراخإلا

 ا 11 ةراص و بحيملا) قنات ةةموهشملا ب ةقيلخللا تاور لي ركلملا دهم

 ناورم ىب كملا ديع ديلولا وبا وه ددعلا لوأ ىفو ةيردكالا اال كو

 ند فاذم دبع نب سهتن كيع نب دما نب يصاعلا يأ ىن ب مكحلا ن دأ

 ةذنيدملا ناوبذ ىلع هلعج ةدواعم اك ةديتد نبأ لاق يومالا يتندرقلا يصق



 ( سوم )

 ورعو بويأ نب يدعو حرش نب ىنجرلا حيعو دعس نب ثيللا هنع يور

 هقصوو هيلع ءانثلا١ دعس .اوقغتا» حرش اوكا ةوزحر ةيظفيملا|[يباو تراك 03

 رضم ني ركب ,تعمسا لاق نسكب نب يم ىع انيور ةدابعلا م داهتجالاب

 هيفي ناك امنا دخ موي .ةعاشلا قال تراحلا لو. ميركل هيغل ليت ىلا درك

 تدس -.ةنطسز يفوت .نيداهتجملار دابخلابىما)| لاكالا سنوي اليا ,ناكوااةدل ١١١ لحن

 هج هللا هوحر ةيامو ىيتالثو

 يمص بنل ىو ن نص ىو ين

 مهالوم يدزالا ديجلا دبع وبا داور يا نب زيزعلا دبع ىب دبجلا كدع

 جبرج ىنباو ههبا نع يور نوهم داوو يأ مسأو يووخ هلصا يكملا

 ميجلاو ةلمملا نيسلاب سنوب نب جبرسو يفاشلا هذع يور ريمو ثيللاو

 ناكو ثفعض نع يوري ناكر ةقث وه نبعم نبا لاق نورخاو يديحلاو

 ناك ةبيكراخلا )لانو ع فبالاي نلعب ناكو جرج نبا ثتيدحب سانلا معا

 لاتو :هتيدح بتكي يوقب وه . سيل متاح ودأ لاقو هيف ملكتي يدببلا

 دب ولع هيفا قاكواةقث وه جا لاقو: دب حب الواهب! بتعب | ينطقر| كلا

 اتورقم مسم هلا يور. ةاجرالا هيلع ركنا ام ةماغ يدع ىبا لات ءاجرالا

 بيكم ناهلشا قيام
 تن 32ناح وم نا د

 ىدع ند مضاش ند كلاش ثعع نب ت ترام نك نس ةعمبر 9 بلطولا ديع

 ريبزلا تكد مكحلا 1 0 تالاعللا ةينبا للبقو يمشاهلا ' ي ٍرصق ب نائم

 خلاب اذه بلطملا ديعر معلص .ينلا نوت. مشاه ني بلطملا دبع نيا

 باطخلا نب رع ةفالخ ٍذ فشمد مث ةنيدملا نكس هغولب لبق لوقو

2 10 

 نت



 ( رسومع )

 ةربغملا يلوم يدزا ع مث يناسار - وو نورا ثددع ادأ ينكي زيزعلا

 نو
 وبدأو ينعم لا نويسحو يروثلاو نيللا كدع هنبأ ةذع يور مضربغو دايت ىبأ

 هيلع عباتب ال ام هةيدودح ضعب د يدع نبأ لاق نورخاو ليينلا مصاع

 وه ناطقلا يمحب لاق متاح ينأ نبا لأتو ادحاو اًئيدح يراخبلا هل يور

 دجا لاقو هيد اطتدأ يارل 7-00 كزنب 0 يخدفب 5 تيذحلا ا 00

 ا 7 انيقتلا ةكاوه :سيلو انهزم تاكو "داص الجر "وهي ليتخ لوا
 نب

 يق دديعتم ةقث قودص وه متاح وبا لانو ةقث وه نعم نبا

 ىنبلجر دحا وه ةيعجرلا لاعلان ل رصتخللا م موكذم منزلا 5

 ناقع لال يلوم يومالا يرزجلا دبعس با كلام نب ميركلا دبع اهدحا

 ناكساو ةاخلا رسكي يمرضحخلا هل لاقيو نابغس يا ني ةيراعم وأ ن ع ىبأ

 كلام ني سنا يار يبات وهو ةماهلاب ةيرق يلا بوسنم ىنتمجعملا داضلا

 1 قابلا ديكو نببطل نبا يجدوا اسيواطو اة هاتوا ةمركقلاعوللز

 كا |١ رعستو !نانايغشلاو هكلاطو» يوخلا»نبا اهنعي كورا ااعماتو (مذكشللا

 نب دجا لاقو يرزجلا ميركلا ديع لثم طق تيار ام ةنيبع ىبا لاق

 دعلب نياو ةعرز اوباو-:متاجخا وباو . نيغما.نبا الاتوا تبث ةقث وه لبنح

 رخالاو + ةيامو نيرشعو عميس ةنس ىنوث دعس ىبا لاق ةقت وه يءاسنلاو

 ةامرملا ءاحلا تغب يمرصصملا ثراحلا وبا دبزي نب ثراحلا نب ميركا ديع

 اهربغو يركيلا ثراملا ى 5-5 للا كدعو يشدرقلا دروتسملا ن [ 2 يور يرصهلا



 ( رسورس )

 ةذاوع ودأو نانا نم د ميشأ ٍدأو ببشظوو ميششو 753 ىبأو ثراولا ثكدعو

 ئيهقيثوت ' لع .اوقفتاو نوزحاو ا, لانسحلا لي | ماقنقاو
 ء-نمض وى (ن

 نمحن وبا وه ةعئملا حاكت ك رصتخلا 4 روكذم رع نب زيزعلا دبع

 ةهجرت ب هبسن مات يتابو ناورم نب زيزعلا دبع نب ى,ع ىنب زيزعلا دبع

 يومالا يشيرقلا يلاعت هللا ءاش نا ديقع ناورم نب زيزؤعلا ةبع ةدج

 الا عمسا انتزع همز عا يب ميقازبار" مداإ» ماتا اكالا فاعلا لل 01

 نم قيالخو الؤصكمو رع نبأ يلوم اعفاذو يدب نب ةعزقو ةربس نب عيبرلاو

 نم فبالخو جبرج ىنباو رعسمو عيكوو ناطقلا يبدو ةيعش هنع يور ىبعباتلا

 ى مسمو يراخلا هل يور ةقث وه هربغو نبعم نب يمحب لاق عربغو ةمبالا

 رلطا نابع لب قون نب ىظاعلاا يا : نيكل نب اةقاووخب نيل] 5000

 حبصالا وبا ٍيقشمدلا مثأ يدل يومالا يشيرقلا يصق نب فانهاحبع با

 ديع ناكو ىوهشملا دشارلا ةفيلخلا زيزعلا دبع نب رع دكلاو وشو يباتلا

 لكملا دبع هيخأ دعي هدهع لو هلعجو هوبا اهايا ءالر رصم ع ايلاو زيؤعلا

 ةفورعملا عماجلل ةقصالملا داقناخلا هذه فشمدب زيزعلا دبع ماد تناكو

 ةاباوا ةريره ناو نييزلاا نبا خمس ةضرلا وج "ةلقيالا كلي تناكو ةيطاسيمتلاب

 دعس ىبأ لاق نورخأو رع هذباو حابم نب يىلعو يرشزلا دنع يدم ناورم

 ةنس ةفيلخ لاقو ىناغو سهل ةنس رص يفوت ثيدحلا ليلق ةقث ناك

  ىبناغقو تس ةنس ثيللا نع سنود نبا لاقو ىنامغتو ىبتنث

 دكيعو نوهم داو يأ مسأو رصخخلا هج مول ذم داوز أ 0 زيزعلا ديع
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 ( رسورب )

 ككذك اذه يدهم. نبا لاق. هيلا رمالا مسا تنك لب لاقق هيلا رمالا

 تلا ته نو

 ةموهشم ةريخك هيقانمو لك ليللا ىويدع يا ا لاق يدهم نب ىنورلا

 هج هللأ ةويحر ةبامو نيعستو خاف ةكطدمب وذو ةغدبامو ىيتالثو سدح كخدس كلو

 5202 0 59د 50 ندنمم ون

 يا نع ةياورلاب موهشما جرعالا دوواد وبأ 6 رعالا خمرفط 3 نوحرلا كيع

 ةربرش ادأ وس ةعبدر يأ نب ى يلوم لد لاقدو بلاالا دمع نب ثراحلا

 20و

 ىوعو يرفؤلا هذع يور ىيعياتلا ىم ةعايج وسو دبي نضاو كيدي ع مب اباو

 دانولا وبأو اق قى ى ىد سس لدويدغو ربثك يبأ سس ىدحو يراصتالا

 ثيدحلا ربثك ةقث ناك دعس نبا لاق هقيثوت ىلع اوقفتاو دنع زثكم وهو

 قلوالا حدصلاو رشع 00 لبقو دامو رع عخيس كدب درى تكسالاب يود

 ف 3 أ عش مص للسان -ندنمم او ند

 بذملا + روكذم هنع هللا يضر يادصلا يي ولددلا 20 ينورلا دكدع

 هنع يور اثيدح معلص ينلا نع يور ةفوللا نكس تافرعي فوقولا يف

 جيجا ثددعو ميركلا ثكدعو زيزعلا ددع كباب

 باهولا ديعو: للملا ديعو: بهطمألا ديعو

 5 00 1 : 1 نو ون نسم و ند

 هروح وبدأ وف غبدعالا لد + رصتخملا + روكدم برويجص ىنب زيزعلا لددع

 نب د

 نطو ةذاذبو مالوم ةدحوولا مصيب نانملا يرصملا بودهص نب زيزعلا ددع

 ب - د

 ناداهلاو ةيدعش هذع يدور هربو كا نب سنا زدزعلا دمع حمس شدرق نم



 مس )

 رانيد نب دلاخ ةدلخ ايا عمس هفراعمو ثيدحلا مولع ٍ هيلع لوعملاو

 معشر ىرتايقشلاو . سفادا ننراكلامرا لوغو را

 نيوددحلو .بهردر نيا هتعر عورر مالعالا نس كيالحو يسال 0

 قا اقياون ةيوهار نبا تاستاو :ةقيح ياو: ىيدملا نياو نع ا ا

 راوسو ىوث وباو يلع نب ىعو مالس نب مساقلا ديبع وباو يريراوقلاو ةييش

 ملا هللاب تغلخل |ءاقملاو,:نكرلا نبيا تفلحو .ثدبسا والات

 لمحرلا و دوع اكد 0 لاق يدهم نب نهرلا دبع نم ثيدحلاب معا طق را

 نبعم نبأ لاق نارقلا فصن ةليل لك كه هدرو ناك ىبتلبل لك ب متحب

 ىيدملا )نبا .نع. لآعو يدهم: قبا نه !ثيدحلا تارت نس ل

 يدهم ىبأ ناك لينح نب دجا لاقر يدهم ىبا ثيدحلاب سانلا معا

 لجرلا نوكي .نا روج ال يدهم .ني ىجرلااهبع,لانوؤتيدحلل تلح

 يحو <يذ لكب جاب ال قحو مصي ال امو مصب ام ملعي يح اماما

 نجرلا حبع تعمس لاق ناوفص ينا نب دمحم نع انيررو معلا جراخت معي

 انيورو سنا نيزلام ةقلح ف دناروش نة تع تا ا

 يدهم نار ىلا لحجر وكي قوق نحت ]ا ىلع تعمس لاق يراخلا نع
5 - 

 لهب < ب

 معذ مصي ال اذهو يوق اذهو فيعض اذه لوقت ىنا كيعس اباي :لاقف

 ديج اذه. لاقف مهارد متيران_ىقاتلا تيتارول تدهش نا وكت سا ا
 0 20 5 5 س س - 5و



 0 مو

 ىذ يتار دوعسم ىباو بعل نب يتاو دعسو يىلعو ناقعو رع نع يور هضر

 ا ن0-و

 اع ىنب ءاريلاو يسوم يتاو ربمج نب تاوخر بيهصو ةرجت نب بعكو كلام

 "0 0001 او بهنسلا نب ةرمسوا يرحششاا كايعسإ ياواةفينح لب لهسو

 يسيع هنيا هنع يور مهضر يناه 1 يلبل يا هيباوأ دعس نبا سيقو كيز نبا

 ةرم نب ورعو نوهم نب ورعو نيربس نباو يعشلاو مكحلاو تباثو دهاجتر

 خسبا ملا ىبعم نب: يحب لا3 هتلالجوا هقيتوت ذك اوقفتاو نيعباتلا نم نورخاو

 ” ١ ىرللا تيجحلا ليقف وياملو باظحلا قب رع يلبل ياا لب انجفرلا دبع

 يا نبا كردي مل هربغو يكفاشلا لاق يشيد سيل لاقف لالهلا يءارتن رع عم

 5001 ١ تلاوه هلو: دانشلابزا لايرشع غد اوت الالف ملا الالب ىليل

 | ىلا نا قجبلا جبع لاق)ا ةتاااسلاب "ب اا ظغ ةلاتوب.ةقوكلا# ةنس واكتب

 دبع لاقو راصنالا نم مهلك معاص يتلا باكعا نم ةيامو نيرشع تكردا

 1 رح اوبك ةعلبسا هيف ىلبلا قالا كيادزومجرلا + هثعرا كدا رانربع وبا كاحل

 نب ريلا مهنم هل نوتصنيو هقيد4 نوعتسي معلص هللا لوسر باكعا

 ااا عدل ائالطلا| ناد تعش اني تزاملا لبا هللا هيلغا ل اهون كواح

 هي ىناقو تالق نسا قوتنا الو ىلا ولا كولا
 سا ملف د( دي مص و(

 حاكنلا م ةاغأآلا هطول م بذهملا + روكذم يدهم نب نويرلا دبع

 ديعس وبأ ىنجرلا ديع سس نباح نب يدهم نب ىنونلا ديع مامالا وف

 ةرصع هةقافيحللاب لقا ماما لوللا يرصملا مهالوم يدزالا لهقو يريثعلا



) 08 ( 

 ليفح ني ديحأ لاق هحالصو هتليضفو هتماماو هتلالج دع اوقفتاو مهربغر

 ديع ئم يضرا لجر ةنيدمللاب نكي مل ةنيبع نبا لاقو ةقث ذقث ذقن وه

 دعس نيا لاقو نيالسالا رابحخخ نم ناك هللا ديع نب بعصم لاقو ىنوجرلا

 ةنيدملاب يفوت لاق هنا الا كللذك طابخ نب ةغيلخ لاقو ماشلاب لاقي ةيامو

 يى ةبامو ىبتالثو ىددحا ةئس يوت ىخأ

 نسل ون عن دنمم ى (ن

 وظ سيلقتلا لوأ 2 !كوهللا + رولذم للام د بعك نب ند 5 دمع

 حلاص ىذع يو[ ارداجو هابأ وس يلاعت للا ام نأ ببدأ ةهجرت ف ةدسذد

 ئ هللا هير ماشه ةفالخ  ليقو ىلملا ديع نب ناهلس

 - 0 2 ق6 ءندنمصم ىو(

 بذهملا ينو سلا فيرغت ة رصتخللا ة روكذم يليل يأ نب نورلا دبع

 قب ىجرلا تبغا يسب. وبا وهي جكلا» ةلماقا يابا لول“ اهدا ليصل كاوا ١

 يراصنالا دوواد ليقو ليلي ليقو لالي ليقو راسب يليل نأ مساو يليل ينا

 غم, جهاشملا ب نهر ااهذعب: اضوأالا دخلا ديت ياك نبت, وزاو يراك

 ٍفأ نب ىلع عم رضحو اهنكسف ةفوكلا يلا لقنتا مث معلص هللا لوسي

 بحاص ىنوحرلا كثدع هذدأ امأو ىبخصي + لققو ه:دفاشم ةضر بلاط

 باطلا نس نش ةغةالخ نم تبكي بخس تسل دلو ريجك لياح يباتق ةهجرتلا



 ( سمم )

 ٍ دا نادي مص 3ث ن د

 درا طييع ره ههخهللا نم اةيزجلل باانق وكت منغ نب نورلا ديع

 نب لثلو نيا طدعا قب رماح . نب :ةعينرب م. .قاه !قب:: بيرك نب . منغ وبا

 نبا هةركذ يرعشالا رعشالا نب مغدا نب رهاجج نب ليثحلا نب ةيحان

 هديك نورخاو متاح يا نبا ركناو ةياحصلا ٍة نورخاو ةدنم نباو سنوي

 0 لو علصا وللا وسر: هع قة السم: .ناكورا رضع يبات. بوه !طولاتو

 يرعشالا يسوم ينا عم ةنيفسلا غي معلص هللا لوسر دك مدق نولرالا لاثو

 رصم مدقو سود ىنبأ لاق فشمد مدقو ىنبطسلق عاكس , نراك :!ةيانصاو

 001 اولا صا يدنا ةىعاوور ا ىيتسو نسج اقهسر مكمان قاوؤس عم

 ات ل هانا |اكاماجاوا يه ليلو !اذرجلااباو زاكاعسو اهلغو باطلا ويوم

 هيلعو مانشلا لضا قا ىنورلا دع ناكو هل هموزل ةرثكآ داعم بحاصي فنرعبو

 نم فيالخ هنع يور دقر ةلالج هل تناكر ماشلاب ىنيعباتلا ةماع هقغت

 هذ نيعيبسو نا ةذس يفوت ىنيعباتلا رايك

 هل ل
 رصخخما قيركت مهضو ةقيدصلا نكي ملا ناب يه ند مساقلا نب نورلا ديع

 يضرلا نب يضرلا محي وبا هتينك ءاهقغلا يضاقلا ةرواشم يف بذهملا م هركذو

 00 شلك زنا قف ودرلا هييع قريد ةطيلااوما ةيققلا نوميشتلاو

 غقاثو رع كوم ساو ةعيبر نب رماع. نب هللا: ديعو :هيبا نع يدر ةشياع' ةايح

 كاهسو ةورع ني ماشهو بوداو يراصنالا يمك هنع يور مهربغو رع نبا يلوم

 كلامو ليوطلا ديحو صغح ىب رع انيا هللا ديعو هللا ديبعو برح نبا

 ةعالا نم فيالخو يارتوالا, ثيللاو ةيعشو ثراحلا نب ورعو ناناهفسلاو



 ( اسرول )

 ىبعيراب مث نالا ةعبرا هلام طرشي معلص هللا لوسر دهع يلع نوحرلا ديع

 ليبس # سرف ةيامسمخج قدصت مث رانيد فلا نيعبراب قدصت مث الا

 نا يذمزتلا باتك يفو ةراجتلا هلام ةماع ناكو ةلحار ةيامسمخب مث هللا

 كلايغا عزاب تعيب عيد ىانسوللا كامتالر | صلاورمرلا ا ا

 قولا ةحيع يتطوا ةزبزلا ىبا ورع لاقو حرب نسحي تيدح يور نط

 نورلا يع يصرا يرهزلا لاقو يلاعت هللا ليمس 2 رانيد فلا نيسمد

 اهؤذسان :ةبام :اوناكر نانيمأ ةياهجراب لجو: لك الرد دهت طل نمل

 لا يفوت امر. هللا !ليبس: 2 ١ نشره .تقلاج. ىضواوب خللا: ب نوف نافعا اهوا
 -- - ن ءان

 اهردك تقيسو اهوغص تكردا فوع ىنباب بهذا هضر بلاط يا نب يلع
 2> ٍِع

 فلخو هاليج او لوقي وهو هتزانج لج نوف ضار اني اظن جاكت

 كرتو اهنم لاجرلا يديا تلجي يح سوقلاب عطق بهذ نم اهظع الام

 تحلاص ةوسن عبرا هل :ناكو ارث: ةاشب فالا ةثالثو سرق ةيامو ربعي غلا

 دولا :نسح ؛ةرهتا ا ورشم ضبا“: اكو ذاقلا+ ئاقب ؛انهييضخا, نعاب نهتمل ]اجا

 عباصالا ظيلغ نيفكلا مف زوج هل ينفا رافشالا بدها نبعا ةرشبلا فقبقر

 نبا وهو .نبتالثر يدا ليقو :نبئالقو -ىبتنث, اققسسا قولت ةرخش نيغت

 و

 لههسو ةيذامب هما بعصمو مضامغ يع ه«يقغلا ةؤذس وباو طيعم ىنا نب ةيقع

 2ع(



 ( سمع )

 رجاهو نيلوالا نيرجاهملا ىم ناكو ضار مهذع وضو ينوث معلص هللا لوسر

 ىببو هنيب معلص هللا لوسر اخاو ةنيدملا يلا مث ةشبحلا يلا نيترجحهلا

 ةعببو قدنحلاو تال مع هللا لوسر عم دهشو عيبرلا نب دعس

 يي ىلا لدنجلا ةمود يلا معاص .هللا لوسر هثعبو دهاشملا رياسو . ناوضرلا

 "ل بروتف تلعن هللا قف انا لاقو يفتك ١ ىبب. اهلحسو: هديب. .دمعو ا تلك

 هل تدلوفورضاع يو عبصالا مهفيرش تنب جوزتف مهفيرش لاق وأ مهلكم

 نا سانلا م هربغل هدف ال يلا ىنجحرلا ديع بقانم نمو ةملس ايا

 سانلاب ىّلص دق هكردا نبح كويت ةوزغ 4 هارو يّلص معلص هللا لوسر

 افلا نما بعلب ىجوت: ال /انلوةووكبغو حسم جك ا ةيباذه !هقيدحو ب ةغكر

 حرجو تيقاوملاب هذعا نيح ليريج :فلخ معلص. ينل ةولص نما زارتحا

 ا ا ويوم رتب نور ممول يوان هما 0 مرد ةيمفرلا الهلع

 كلل دسار ان عتعا ا ةالاب ل يمس افك قاقفالا بقل وي ناكور ةاقيفت

 | لم ردح !ةاةياجح !١ ىزتسوااا شما معلتظإب دل 3 لواشول رع هلإ بوز هب اديع

 ىباجو سايع' نيآو رع نبأ هنع يور ةسمخ يراخلا درغناو ىثيدح طع

 مهنم نيعباتلا نم فيالخر ةباصصلا نم مهربغو معطم ىب ربججو سنار

 ينلا نع ثيدحلا يو نهنلا دبع ونتي بعصمو ديجو ميهاربا هدونب

 000١ تلالا ادن نيمار | ةلمسلا) لف ىبما هقوغ_ ني قكرلاب ديعاازقا معلم

 ةماا اني اقاقق 2اس 3 دع لعدم لبق ةراهتلاب سيطر متع (نلاملا نيك

 قدصت لاق يرهزلا نعو ففنا يب اي تلاك يلام ةرثك ينلكهي نأ تفخ



 ((اسلا )

 د مهربغو ٍناهبصالا ميعن وباو ربلا دبع نباو ةدنم. نبا هركذ ياك

 اكوغاب لروعلفلاب ثني“ ةينيو .اييمالمعمعتكو ا دالانء با وسل لو

 امنيوالا بقجلإلاٌقيعو :اولاعر نبش ادفع اظعسجر ملون خؤش الانا 0 ل

 ل14 هله مقا ريللا هع وصوب يضاعلا نبا ورع (ةيرصو علال اًةينكتا نإ وه

 اذكه رهش دعب تاف ضرم مث اًييدات .باطخلا نب رع هوبا هيرضف ةنيدللا

 قارعلا لها ضعي ةعزي ام اماو هبيآ نع :ملاس نع يرشزلا ىع ريكم ةاور

 انا اناوبا نه رغشالا رهين وب !نهسولا اذيعرا طلخخ ا ةطايظللا تيس ا

 ربلا دبع نبا لاق رع نب نورلا دبع نب نجرلا ديع اضيا ممسا ربجماو

 ُ ةصغح هنع يلا لمخ رسكتف مالغ وهو عقو هنال ربجلا هل ليق امناو

 أون ريجلا ديلكو ءوسكللايأ سلا: تلاقق:رسكملا تيما نبل ىلا وطفل الأوقفا نورنا

 نيت اليا وها بتثكلا :«ذهل هين كتش , مضر: ياستدصلا» فوغ نيب لورا كجم

 بالك نب ةرهز نب ثراحلا دبع نب فوع دبع نب فوع نب نورلا دبع

 ليقو ورع دبع ةبلهاجلا غل دمنا ناك يدملا يرهزلا يشبرقلا ةرم نبا

 دبع .تقيثبافشللا ا ةساوا+نيولا دحبما علبح :ةلب اوونو دل اسع ةظيككا ىلا

 دبع, مسا: ىبنس وقعو قطفلا .ىعبز كلو. ةرافر با كراش كنس ل

 ةئاغلا ذكيا وهز مقرالا وادب معلص ادالاب لسور .لوص) لير اطدق ل١

 دحاو ركب يا دي دع اوجسا نيذلا ةسؤلا دحاو مالسالا يلا ةقباسلا

 مه ىبذلا ةتسلا ىحاو ةنذجلاب معلص هللا لوسر مهل دهش يذلا ةرشعلا

 نا لاقو ةفالخلاب هضر باطلا نب رع مهيلا يصوا نيذلا يروشلا لها

 «ء(ه



 ( سمع )

 0 ةدلررلابر شافلا ابق وهون ناقلا, .قاكساو الا | قسكيل»: لغه قا انوزرو

 ال راينا وا! (ةلباسملا :كفلا ٠ ىبعنبس : فبل يعل موالا ٠ كياوجا .لاخ يلزتؤألا

 01 11 0 |تييحب ني ءهيملاويغا لانو. جلسوا نعل !ىرتاغا قلل يفااذنا

 ال ١ ازعل ادنغاا نحت ىتارتالا انقد دقو لئاسلاو :قاكج اريغلا  تعامنت

 تروا نبا قجلإلا ةبع نطو قالو. نم ززتكا: ىناخلا كتفك !ادقق. ورع ااا هللا

 0000 اذلمشتا نقرا يعارتوالا, قمي ةتسلاب لعل اذحلا ماشلاب عناق ام: لاق

 عفرا اندنع وه لاق لودكم نم يعأ رنوالا نبأ ددزي نب يمال تلق

 ناو لاق معلص ينلا باكصا يار دق الوصكم نأ هل تلق لوصكم نم

 لوقلاو عرولاو ةدايعلا عيج دقق عسفن كه يعازوالا لتقف ناث مار دق ناك

 يعارتوالا ةعيرا ثيدحلا ٍة ةمالا لاق يدهم نب نورلا ديع نعو فحلاب

 عتتم ماما يعارتوالا متاح وبا لاقو دبز نب داجو يروثلا نايفسر كلامو

 هبل يد جرخ يعأ رنوالا مدقت هغلي هذا يروثلا قابس نمو عمس ام

 ا[ دان فيمن لعب ههفوو ناطظقلا» كعدربعتلا# سلو ايفس ,قفلا قوط  يذب

 ذس يزاربشلا قاحتا وبا خبشلا ركذو خبشلل فيرطلا لاق ةءامجب رم

 / ةنس ةرشع ثالث دلو يغتسا ينعي هقفلا نع لمس يعاروالا نأ تاقبطلا

 ماه ٍك تامو كبلعيب هدلوم ناكو ةريثك هلاوحا 4 فلسلا لاوقاو

 ءاج مث بابلا هيلع فلغاو هتجاح ٍة يماملا بهذف ماجلا لخد توريب

 يادضر .ةلبقلا .لبقتسم' هنيمب ادسوتم .اًدبم . هدجوق..بابلا قف
 َن نص نين د5 يدان ءنديمص د ن -

 وظو ربكالا نوحرلا ددع 1 لاقب هضر باطخلا نب م, نب نجلا ددع



 ( سمرس )

 عاررالا يلا بوسذم وه لاق يروباسينلا عيبلا نب هلا تبع يلا مكاحلا

 تدفوعو لاف ليهفارفلا باب جرا قشمحي ا ةيرقن عاراوالاالفتو لاق ني

 زاولا ناكشاو ميجلا ؛ تغب  اضوج |١ نبا! يعواربع؛ ليج ءلعل لوألا اذه

 دضري ملف اهلها باسناو ماشلا ثيدحب ةمالع ناكو لاق ةلمملا داصلابو

 ةجراخ نب مثيهلا نا انغلبو ليابقلا عارزرأ نم هنال يارئوالا ليق اهنا لاقو

 عارئذالا ةيرق لؤنب ناك اهنا عامرالا نم وه سيل نولوقي انباككا تعمش لاف

 ةدحوملاو كارلا تفي ييرلا هللا دبع نب دمحت ناهلس وبا. مامالا لاقو

 نبا ةركذو.:يبرلا لاذ يش .ليايق 'نم..عارتوالاو : كبجلا ا رموالا .ةرملظ لات

 لا لؤقلا ؛اذها:بنيني غلو. نادعب نم: نظتلاقخ هكيرراقا كلاب ةحبسلا نإ

 عضوم هي عقو هذال مصا ةرمض لوقو حصصي وه سيلف يبرلا لاق دحا

 نم اياقب مالسالا ردص ٍغ هنكس عارنوالي فرعي فقشمد ضيرب روهشم

 قلم .يارتوالاو: . ىاداع, قطا, قطبا عاروالا دعم. لنا هلصم لا كرر ا

 500 حلو < ديلا ٠ ةرورضلا :مدعل دتقذدم ربقلا قالا اةبفوو علل

 وبا لاق ةيامو ىبسيخو عبس آنس تامو ةرجحهلا .ئم ىبناقغو نا ةنس

 نجرلا دبع دسفت يمسف زيزعلا جبع يازوالا مسا ناك ٍقشمدلا ةعبز

 هلضف لاكر هتيترم ولعو هتلالجو يازوالا ةماما دع ةاؤعلا عهجا دقو تلق

 هتدايعو هدهزو هعروي ةحرصم ةروهشم ةربثك هللا مهجر فلسلا لبواقاو

 هارت يسلك مدس ةحشو ههقف ةرازغو هقبدح اةرثكو .فحلاب همابقر

 هتبزع مهفازنعاو دل راطقالا نم درصع عا نايعا لالجار ةحاصفلا



 ( سرر )

 نبا ناهقعوا ناعم ةانيا هنع يور جاحلا ةظفل نع ىهنلا ٍة اًثيدح حسم

 جاجا هرصح نيد ةعم لثقو ىهبزلا ىندأ بادعا نم ناكو حاولا ىبأ

 قجاخلا بادعا كاذهنا ىم هيلع و هريق اقخاو ما رمل دححسملا م هنقدو اولات

 : ناو نأ ند اون" ناهض داود
 يارموالا مهملا قرممأ و كد“ ع ةاندملا مضي دمع ند ورع ند نجلا ددع

 ةرهغو ضيهملا باي م بذهملاو رصتخملا 2 كرآ ذ رركت ىوهشملا مامالا

 الب هرصع داس ماشلا لفا مامأ اك يقشمدلا يماشلا در وبأ هةوخأ

 مث سيدا غلا باد جراخ ت”سمد نكسب ناك دللا ةهويحر كام بفهفذخم يلا

 نبعباتلا يبات نم وهو اهي تام نا يلا اطبارم اهنكسف توريب يلا لوح

 هء ]| ىىمو

 هةذويشو ىبعباتلا نم ةعاهج هنع يورو مه رهغو ردكنملا ىنب دمحو يرهؤلاو

 ءاجعلا رابكو مهنارقا نم تاعاهجو ريثك ينا نب يمكو يرهزلاو ةدانتك

 ة اوفلتذاو نوصحب ال فيالخو كرايملا ىباو ةبعشو كلامو نابفسك

 ناكسلنا ١ نانع“ نم. لبقو يبوح نم ىطد ليقف اهيبلا بسذ يلا عاموالا

 لوقو فتشمد نم سيدارفلا باد كذع تناك ةيرق عارموالا نأ لمقو ميهلا

 انيور شا ليابق .نم ةعمجم اباقبو اهقرف يا ليايقلا عارترا ىلا ةيسن ي



 ( سر )

 قع فئلتخاو معلص هللا لوسر عم دفاشأاا نئم ا كعي امو تقدنخلاو

 ره اباطخلا# | نيارغا هليتساو !اهديشا لاء( ىدبع لبا ن8 03

 د ةاوؤع ىنب ةدنع توم دعي ةرصملا

 ن- د وعن هندي مح قو (ن

 وخا قاحصلا يرفزلا يشدرقلا تاقع نب دللا رد نس نويرلا ددع

 كنزا فداه وكسر موب ةحلط هوخار وه لتق هللا ديبع نب ةحاط

 دن ون عن دمج و ن

 وضع دع ةولصلا م بذهملا  ىوكذم ديب ب بانع 18 يورلا ديع

0 

 نس ةدما نب صيمعلا يا ىب ديبسأ نس باع نب نجلا ديع وهف اتا

 د اضن موعوو ا هيسدلا طوطوطم |. نان 13رب طراؤالا ئشموزقلاب فقيه
 س د و

 عم ىنورلا كدع ناك اهيطخ هضر 0 5 ىلا لهج يأ تفو ةدردوج

 لاقي ناك فراعملا ٍّج ةبيتق نبا لات كلانه لئقف لجلا ةعقو ٍة# ةشياع

 ود 0

 انتا اهربما وظو لحكتلا يبوسدساكببد ةوهيش شبرق بودسكبد نورلا ديعل

 هغاخ اهوفرعق زاخلا م اهاقلاف للا ةعقو نم لدا اهلهحا هدي نا

 موهلا كلذ 2 اهتقلاك 55 اهناوجح غدبتك نبأ لاق اهوذقدو اهيبلع اولصق

 اهاقلا بذهملا م لاقو ةئيدملاب اهاقلا هربغو يسوم ودأ لاقو ةماهلاب

 هس (يبو و ن -ندمم ود ن

 ند بعل نب درت ند ناقع ىب هللا ديبع نب نامقع نب ينورلا دبع

 هللا ثبييع نب ةخداط ينا نيا وو يادصلا يوتلا رم نم مج ند ككس



 ( سمع. )

 ىنوعرلا ثيع ند ل عدس ةئيأو مهاس ند ردو مسا ند ة>دزو راسي ىبا

 نا و

2 

 ا ون ادن مت ون د

 اا يملا افك ةياروكذم“ واحضلا)ا ةرمسا نب : نجرلا دبع .٠

 نب سمت كيع نب بيدح نب ةرمس نب نوحرلا ديع ديعس وبدأ وه دبغو

 قرعم نباو ديبع وباو يلكلا نبا يسن اذكه يىصق نب فانم دبع

 رببزلاو بعصم دارو نورخاو يركسعلا ديه وباو متاح يتا ىنباو يراخلاو

 "لكل | ادازف سمت ا دبع لب :ةعيور ١ نين بهبح 'الاقق' يسن اق راكب. نبا

 يشبرق وهر لوالا حبصصلا ٍقشمدلا ركاسع نبا مساقلا وبا ظفاحلا لاق

 دهسا ناك. معلص -ينلا بحصو متغلا موب لسا يرصيلا مث ىكملا يمشيع

 نكس نجرلا ديع معلص هللا لوسر ةامسق لالك ديع ليقو ةبعلا دبع

 ناتسجم حتفو لباكو ناتسك<م حتفو ناققع نمز هل ناسارخ ازغو ةرصيلا

 اهقللا اعيد شع ةعيزا» .معلصا اللا لوس نع هل يول. ىنيئالثوا ثالقأ نط

 | كلب برشملا] قباوا سابعا نبا هتعا عوز: ىيتيدلح 8هسلم! درغناو كيجح دك

 ةرصيلاب ىيوسهو يدحا ليقو نيسج ةذس يفوت نورخاو نيربس نبا يرصيلا

 حبدصصلاو معلص هللا لوسر باتا نم ورعب نفد نم لوا هناو هرم ووك ل

 ” الا وكر ةاحسلل ةحاو اسدرو سيلاوطملا عقو اذان اعاؤتما هاك لذألا

 ةماسقلا تعش: هينر نييك لوتقملا هللا ديعاوخا لهس نب نجرلا دبع

 ةهجرت ٍة هيسذ ماغ فيس دقو ةماسقلا ش4 بذهملاو رصتخلا م روكذم

 رادحا نورلا دبع دهش نايراصتا نايباد اهو لهس نب هللا دع هيخا



) 06 ( 
 ا
 مم فب دع

 فوع نب ءرع نب فوع نب كلام نب حيز نب ةمما نب كبز نب رببزلا

 هد ف6 2025 5
 نب رصن هادو ددع سس سوت ثعمع نس سيق نس ةطعمز سس ىنورلا ددع

 ىِبا وفو يرماعلا ىشبيرقلا بلاغ ند 2 ند رماع نس لسح سس كلام

 مود ةعمز ند دبعو صاقو يأ نب دعس هيك مصتخأ يذلا ةعمز ةديلو

 ةينامب هماو اولاق هانركذ ام ع مهريغو يردعلاو ربيزلاو بعصم نوباسنلا

 يناهيصالا ميعن وباو ةدنم نبا ركذو ربلا دبع نبا لقن هلك اذه ةنيدملاب

 يف معا الار : نالطبلا ا زهاظا ةلطانبب امالاك انيس اي
 تن همم  (ن ند م0 م ني مك 3 7

 :كريلاب. هل اعذو ةسأر سمو معلص هللا لوسر تك نادك وو هضر

 يفوتو مهعاو لاجرلا لوطا نم ناكو الوط مهقان الا طق موق عم ير اف
 و -

 هذذي رع هع ةجوزو ددز هيباي يع ناكو ىيذس تس هلو مع ينلا

 يب هللا ديع هل 536 ةمطاق

 هندي مح 3607

 وه ةقيقعلا م بذهملا ذة رىكذم يركخلا كيعس 37 نس + نجرلا دكيع

 كام ند لام ند نورلا ديع رثعج وبدأ ليقو ديد وبدأ لمقو صقخخ وبا

 ةاأطع هنع يور ديجحح ياو همبا نع يور يعبات وضو يلاعت هللا راش نا هبا
 2 طا



 ان

 ةيناغ معلص هلا لوسر نع هل يور ركب يبا دلو نسا نيرلا ديع ناك

 000 ا دنع يروا ةثالل دعااهنم) طلسم يراخلا ,قنتا تيداحا

 ها-نل د

 يوت مهريغو ىنورلا ديدع ثني ةصقخح تىتئيو نارهم نب نوهمو ةكبلم

 ك هي سس و

 مث لايما ةرشع وح لمقو لامما :ةتس, ةكف نيدو هذمب ليج يشيحلاب

 انآ كدريل ةعيبلا انآ انرا اا هتائو .تناكو :لوالاب خصصلاو تش. ليقو

 عيبا ١ لاقو اهذرف هوفطعتسيل مضرد فلا بام هربا اومعي ةيواعم

 3 هذع هللا ىضر يايئدي يود

 5 2ك ا 2 ون هندي مهم و ن

 وبأ وش فخلا جاسم ل رصخخملا + ىولذم ةركو يا نب يورلا كدع

 يباتلا يرصرولا ينقثلا ثراحلا ىنب عمغت ركب يا نب ىنجيرلا ديع ورع

 ديز نب يلعو ربع نب كلكملا ديعو نيربس نبا هنع يور يصاعلا نباو رع

 ٍِع : امص هنأ مندنام ون

 دقو يدوهيلا اطاو نب رببزلا وو نالم الي ءاملا رسكو يازلا جتغب ريبزلاو

 جوزت يذلا, ىجرلا دبع نا موهشملا وه. اذه دتيبرت' ٍة هناهب قيس
-5 1 



 ( داما )
 ون - ندين مص ىو ان

 وىبأ وش طياحلا رغ عمب تاك قل رصخخلا هل روكذم ريش نس يورلا دكدع

 يديعلا نارهم نب بيدح ىب مكحلا نس رشد ند ىنورلا ددع لويد

 يراخلا هنع يور نيرخاو ناطقلا يمحو. ةنييع نبا. عمس :يروياسينلا

 لافبةقيثوك, دعس طوقفتاواذعالا نم كيالسوب هاكر اوداز! كوواد ياو ١ ل0

 5 نيقسو ىبتنت ةنس لوقو

 وه بذهملار رصتخلا ف روكذم اههضر فيدصلا ركب , 0

 ركب فا نب ىنوحرلا دبع دمح وبا ليقو ناقتع وبا ليقو هللا جديع وبا

 ياحصلا نب ياصصلا يدملا نال يوتلا يشيرقلا مهضر ناقع نب هلا دبع

 هردلا مع نبا: يكسو روهشالا دعت فارلا : ميشا اصور ماوعسا اها ا

 فرعيبالو ةاجعلا , لاك تكح .يوتو : ةنؤدملا :نارلا حبك لكلا اهببضر |

 هوبصف, 'معلص.ينلا)اوكزدا!نهعيب نم: عهضعب: توذلاوقم نمط للك هند

 نيرلا ةقعا ير دمع منارا نجولا هيعدنفاو ارك وتر كيلو يا 0

 عم مح اد دكهشو اهبوبال ةشياع اخا نجرلا دبع ناكو فيتع وبا

 ةيعللا] سعر هممأ ا! ناو «قالسا ناطقا يابطل ل دل

 اكو ' يزعلا اذبع .هقل + ناك _ليقوب (نجرلا هنإعب معلصرفللا انو 0

 رافللا رايك: نم ةعيس؛ لتقف: اذلاج تشن ةماطلا :تمشو |!سوولا ار 10

 ناكو هلثقف هرحن ة مهسب هامر ليفطلا نبا ةماهلا مكح لتاق وشو

 راكب نب رببزلا لاق نوجسملا لخد هلتق اًيذ نصحلا خ ةلث خذ مك
 ط5



 ( م

 ةفوكلا نكس ثراحلا دبع نب عفان يلوم يازخ وهو يازلا متو ةددوملا

 تَععك*«(نَب 7 رع نع هتاياور رخكاو ناسارخ ذك هضر ُُط هليتساو

 نارقلاب هلأ دعفر نم يزبا نب  نجرلا دبع باطلا ني رع لاذ امهضر

 حيعوا هيعس هكانبا دنع يرر ًاًقيدح رشع انثا معلص هلا لوسر نع اهل يور

 اناا طاق قانا هدناؤ ا لب ماع ع شه ١ طقس اهب "تبث ا اهريقو هللا

 01 رجس لك لاقف عكضم مليكسيا رع ىاكإلا 'اقشحيا لغإ يقل ترادللا

 لاق انيلاوم نم الوم لاك يزبا نبا نمو لاق يزباأ نبا لاق يداولا لها

 لاق ضيارفلاب ملاع هناو هلأ باتكك يناقشان اعانول مهيلع تفلختسات

 اًماوقا باتكلا اذهب عفري هلا نأ لاق دق معلص مكببت نأ اما رع لاق

 5 ندرخأ هب عضبو

 -0 دن مم و ن د

 باي لوا م رصتخلا + رىمكذم هضر جاكم ف ا نجرلا ديع

 قع نبأ فوع“ قب رغزا' نب: نيلولا ! اهبعازوقجل ويا اولها رهلا: ابراظ دك

 ينا نبا وش يرهزلا يشدرقلا بالك نب ةرهز نب ثرحلا ديع نب فوع

 طلغ دقو ربلا دبع نبا لاق حصصلا وه اذه فوع نب نجرلا كيع

 ديع مع وه فوع ديع ىنب رضفزأ ةدنم ىبأ لاقو ع ىنبا هلعج نم

 فوع دبع نب رشزا نب نجرلا دبع ةرهجلا ٍه مزح ىبا لاق فوع نب نجلا

 معلص ينلا عم ىهش *4فوع ديع نب فوع نب نجرلا دبع مي نبا نوكيف

 رفا ل  نواادمكوا اهلا ويلا ادنغ يور يقوي ر هلا تراش 'تيدحا عزز اًنبنح

 تى ىبحسو ثالث ةنس ةنيدملاب ةرحلا تناكو ةرحلا لبق يفوت مهربغو بيركو



 ( سم )

 لع _.ةحاونلا» نيا هللا .ىبع الثقب دوعشم نبا. نا ربسلاو كامضلا ىلا"

 اوفا :ملتقف ولان: .دلتطاو لبق باتش هكدا

 ميدادلا ديعو ريبخ ديعر ديحلا ديعو فحلا ديع باب

 تاراقكلا :باتك را: قل طضورلا الحا روكاخنم.ماكشلالا:عباتك:لسخاص لقا ذيع

 نب نجرلا دبع نب فحلا دبع دمح وبا بيطخلا هيقفلا ظفاحلا مامالا وه

 ٍ هدلوم ىملسالا يدسالا ميهاربا نب ديعس نب ىبسحلا نب هللا دبع

 رخالا عيبر رخاوا م ةياججي ينوتو ةبامسيو رشع ةنس لوالا عبدر رهش

 ت_ةداوسجخنو ىنناعو ىبتنتا ةذس

 ديع هياوصو ةذاضملا لوا ٍذ بذهملا ج موكذم ةطس 15 ب ديما ب

 دقو 8 يلا هبست بذهملا يذلا اذهو ةذس نب ديزب نب ديجلا

 وخلا وشو ةللس ةويجرت يب هنامي فيس

 نمز كردا يعباتلا ةراع وبا ينوكلا. ميملا ناكساب ٍنادمبلا ديزي نب ربخ دبع

 ايكو هس ىوشع, ةيام عدوا نيسدنقابع اذا الاول ىرا كل ا

 اوعيتجات ربخ يلا سانلا وعدي معلص هللا لوسر باتك انئاخ ىهلا دالبب

 خضر ىلع باحصا زايك :نهاربح دبع تاكواانجماو !ااوالطان اد عطار نيد

  ةفوكلا نكس هقيثوت لك اوقغتاو
 ع تيمم قى(

  ةقياسملا .باب طسو .#2 .بذهملا ٍة روكذم راتبد نب مدادلا دبع

 نجلا ديع باب
 2 ىان ندم و ند

 ناكساو ةزمملا حتفي يزباو هذع هلأ يضر يادحصلا يزيا ىنب نوحرلا ديع



 ( ساع )

 اراد نقيل كلل ذل .ةيور كلذاو هتيطوا# عيجشالاةرزؤو اوبا. ةيلع ٠ قلتو

 ددكل دنا صحا تايدتس وإلا همكسم دعب مكى لوي الا 'ةزاظدسالا

 نديلا ةراهط يو يراذلا ةأدر 2اس برغملا ةدمست نَ يهفلا رق ةولصلا

 , اثيدح تاوملا ءايحا ينو اضيأ حبدع وهو لبالا ناطعا كة ةولصلا نع يهنلا

 قرملسمو يراخإلا ةارر ربدخ موي مكن بارح يلد ثيدحر بسلا باتك ينو افيعض

 ١ - وعن تمص 3 ند

 وف بنذعلاو لذكلا اق ىلص لوا ب رضتخملا  منكذم ع 8 35 هللا تدع

 <حس مالوم يموزخما يشدرقلا ندملا عناصلا عفان نب هللا ددع دمدغ ودا

 لاق مهربغو يلهذلا ىيبع ىنب دهتتو موحد نب ديك نب ىنورلا كدع

 يغب ا كلام يار بحاص ا تبلد بحاص 5 مل ليخح ني دجا

 مدر مرد و 2 د ا ا تالت تاعي هياكل لاهل كاذلا كيما نتن كيلا ملز, ا ةقيحملا الاها

 وهو بيا ارغ كأم نع يور يدع أ لاقو 3غ وش نبعم ىنب ىي32 لاقو

 اموزل سنا نب كلام مزل دق ناك دعس ىبا لاقو ثيدحلا ميقتسم

 ةنس ناضمر رهش د ةنيدلاب يوت ادحخا هبلع .مدقي ال. ناكو اديدش

 سلا تتدلمص قى(  تامصح ىو ند

 ذا 6 لذ رف و .؛هنبلا ْة اهضلا باب ح بذ ا م 5 ثم ذاك ةحا دْلا نب هللا ددع

 ةعاركذ دقو نيقلا لل ةرثكملا 2تاوذلاو راغللا لوسر لثكب 3 000 د



 (هوبع )

 ةديبع ابآ نا لع اوقفتاو هتينك همسا لبقر رماع ةديبع يبا مساو ةديبع

 لاقق نورلا دبع اماو ةعطقنم اهلكر ةربثك هنع هتاياورو هابآ عمسي مل

 دوعسم ىبأ يوت لبنح نب دهحا لاتو هاب عمس نورثكالاو يددملا نيا يلع

 دى ملعأ هللاو دابا عمسي مل يعم نب ىبحب لاقو نينس تس نجرلا دبع هنيالو

 يباصصلا ةدحشملا ءاغلاو ةمجعملا نيغلا تافو ميملا مضي لفْعم نب هللا دبع

 دايز. ىباو نهنرلا, ديعنؤلا : لوقو ,ىيعشا وما لوطا بلوط ال0

 مدا نب فيقع نب ميغ ديع نب ليقو منغ دكيع نب لقغم نب هللا دبع

 دعس ىب 0 ليقود 2 نبا ةيلعت نب يدع لمقو ادع نب ةعيبر ىبا

 نب رضم ىب ساهلا نب ةخباط نب دأ نب ورع نب ناهتع نب ادع نبا

 يول اويل اويثسنو ورع, نيارضاقع ةاؤما ةنيوفو و ئرضبلا فضلا

 هللا دبع ناكو نوهنزم مهل لاقي ناهقتع كلوف ةربو نب بلك تي ةنيزؤم

 لوز. نع :ةرجحشلا, ناضغار.ل عقر .نملل نا ناتو تاؤضولا ,ةعاس لنا

 عماجلا برق اراد اهب انتباو ةرصيلا يلا لود“ مث ةنيدملا نكس معلص دلل
 را 1 ا 1 12 ء

 م - يذلا زعم ال و يلاعت هلوق موك لؤن ىنوذلا ىبداكبلا ىةحاآ م ناك

 ىادااش ((0نو555022)) ![6222-) 2-62 0 9 5 - 2 هوريعع

 ضيفت مهتيعار اولوت هيلع مكلجا ام دج ال تلق مهلمحتل كوتا

 دضر  باطخلا ١ نب رك“ مهثعي..نيذلا | ةريشعلا جحا: ناكو انج عملا قب

 اهحكف ,ىبح نست ةنيدم لد نم. لارا وهو. (شافلا نومكتي ن0

 يراخإلا فقفتأ اميدح نوعيراو ةثالث معلص هللا لوسر نع هل يور نودسملا

 هنع يور رخاب سمو ثيدحب يراخللا درفنار ةعبرا دع اهنم ملسمو



 0 مب

 تبع يصاعلا نبا يعي ورع نب هلا ديع ركذ لاق قيرسم نع نيحجدصصلا

 اوس قوقول | معلظإا,دللا ,لوسرب|ثعمش ديحلا .لازابنالا الاقف :ةوعسم: نيراادلا

 0000 عي نانوورل ملاسو هللا ىيع نم ةعدرا نم نارقلا

 نيأ نع ملسم حبد© يفو مهضر ذاعم دع ا ميدقت ةياءر ينو بعك

 ني اكانانا الا روش ردللا (باتك نم ام. ةربغإ اهلا مال يذللاو الا3 .دوكشم

 10 لها ونه ادحا (:لعا ولو ,تلود. اهف: معا انا الار ةيا, نم امو :تلؤف

 لاك ةنيذح - غب :ىحبخصلا نبغ .قوب هيلا تيكرل 'لبالا امغلمت, يم لا

 باطلا نب رع هثعيو دبع م نبأ كدهعب اا معلص هللا لوسر لاق

 ةوعسماني.دللا هيغو اربماا اراغ مكبلا+ تعي مهيلا» بقكو ١ ةفوكلا يلا ضر

 701 لها |نلفو. .معلص ا هلا وسر: باحصا: نم (كابجنلا !نم ااهريبارمزوزا اطعم

 يلم 57 رع هيف لاقو يسفن دع هللا ديعب عكيرناب دقو اهب اودتقان

 يح هل يودك 2 هل عوسيق ماق نووعلا تاده اذا افق اع

 لاقو هلّمم هدعب كرث ام دوعسم ىبا ىنوذت نيد ًءادردلا وبا لاقو حاصي

 لاق يونذ لاق يكتشت ام لاقف ناقتع هداعف دوعسم نبا ضرم ةبيط وبا

 م0 1 اكبييطلا للاق .تيبطو اكل, نتمامالا لاغا يروا ةجور لاق تشتاق

 يشخ" لاق ىكتانيل نوكي لاق هيف يل ةجاح ال لاق كطعب كل رمأ الا لأق

 00 لا ل اولزا ةرراش ةلطل لك دن نارقح نال هترسالا نا وقعنا هداه لك

 احيا ةقاف ديصت: مل( ةليلا لك. ةعقاولا..ةروس ارق. نم لوقو. معلص هللا ؛الوسر
 عد

 وأو ةددعو ينكي نآ ةدو ىنوحرلا دمع بذي خدالت ذو اكد م نبال تاكك



 ( الا )

 اولاد: نيذلاو «قفس.ب نيتسو.(عضب ١ نناوبوفوا قوت: امنا هلع |(نقفتال ا لا

 ليقو ريبزلا ليقوأ ناقع هيلع ىلصو ليق .عيقيلاو نقد“ اولاق نيلي فوت

 مهيمدقمو مهباهقفو. مهتاداسو ةباحكصلا زامك: نم ناكو. رتشاب نب راق

 تيث ملعلا + عايتالا باكتاو فلخلا باكعاو يوتفلاو هقفلاو نارقلا

 ىنهلا نم ياو انا تمدق لاق يسوم ينا نع مسمو يراخإلا يدجتص كَ

 معلص هللا لوسر تيب لغأ ئم الا ا دوعسم ىبأ يرن ال 1 انمكَف

 قو هل .هموؤلو :معلط, هلا !لوسر لعبا هما, .لودحال ملوسحرا ةزقك قه رت اال

 نع .اًنربغا :ةغبذخل_.انلق لاق. هيرعا نير ىجولا دبع قع راجت ! نع

 اق. لاقف دنع: خساو .معاادلا لوس نما كدجملاو اذذلازإ توسل سورقا لبر

 مع دقلو دبع ما نبأ ىم هللا لوسرب اًيدهَز دو 58 برقا ادحا معن

 غل هللأ يلا مهيرقأ ديع . نبا نأ معلص دمح بادكا نم نوظوفحملا

 فك .دهشتلا |معلضإ هللا :لوتوب يشع, لاه .دوعشم» نيا: نغا نيكيكتفلا

 نس ءاهيفا لاق هنا ئبةجصصلا قو |خازعلا : نم :ةروسلاكطغياااك» يقلل بأ

 ةقلفو لمجلا ءارو ةقلف ىبتقلف رِقلا فلفنا اذا ينع معلص هللا لوسر عم

 يل لاق لاق هنع ىنيحجصصلا ينو اودهشا معلص هللا لوسر انل لاقق هنود

 ىيلغي ىكيلخ ارقامافللا :لوسرت اياب تلقف (ىارقلا لع ارق ععلص لالا اذ

 يح ءاسنلا) ةزوسا ديلعب تارقق. كغ نك ةعمللا "نا ثحلا 30 ل[ ل

 ب ا ديهَشب م 1 انج اذا ةتيكف اةيالا كنها
2 
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 يفد نافرذت هانمع اذان هيلا تفتلاف نالا كيسح لاق اديهش ءالوه دك
 2 ححذ :



 ( س٠ )

 رصم نس ساملا نسب ةكردم نب لدذف نب ىلعس ىب مدت نس ثراحلا نبا

 نس 371 كدع ثدي دكدع مأ ديقأو وكلا ةرشز يكد كبلح يلذهلا مازت نبأ

 د0 لإ ةناك اا وبا ناطق ووقت توساهو تلاسا!اضنيلا لهذه, ا قع. ءاوس

 21ج نامؤي باطلا ىب رع ليق دبز نب ديعس ملسا نبح امبدق هللا

 )الا فار , انزبعا طسمب نضرالا لعل ام ةنشا سداسا» يتباروخقلاول اق "دنع

 معلص هللا لوسر عم كهشو ةذددلما يلا مث ةشةدملا يلا يجاضو هذافسأب

 ' ١ هر ةبلا:ةهشو اةكهاشملا :لياسو::ناوظرلا |!ةعبقو- قؤيخلاو !اذحازا:اركو

 ةنملاو معلص هللا لوسر هل دهشو ردب موي لهج يا ٍدط زهجا يذلا

 اهعلج اذان ماق اذا اهايأ هسيلي ناك معلص هللا لوسم لعت بحاص وهو

 للا لوسو دع جواولا ربثل قاكد هءارذ رح دوك دم نِدا اهلعج سالجو

 ىيسلا رسكب داوسلاو كاهنا يح يداوس عمستو باخجللا غفرت نا ىلع كندا

 هاا ف هيينعل : لكنلاوادكاوشلاو ةاوسلا »يك اشرت مفرعفالا قاكو قارسلا

 اهنم مسمو يراخللا ففتا اًئيدح نوعيراو ةيناغب ةيام نا معلص هللا

 ىيئالثر |اةسنخ , لسمو ::نيرشعرا ىمعاي' يراخلا, درغناو, ىبتسو .ةعيرا ذك

 رباجو سناو يرعشالا يسوم وباو ربدزلا نباو سابع ىباو رع ىنيأ هنع يور

 نم مهربغو ةربرش وباو ثيرح نب ورعو نيضحلا نب نارعو* دمعس ىباو

 هرمأ رخا كب ةفوكلا لزن ىبعباتلا رابك نم نوصحب ال. فيالخو ةباصصلا



 ( رسبو )

 ةيفتملا نبا دمحت هدايا عمس ةعتملا حاكن ة رصتخلا + رمكذم ٍندملا

 ىبأ لاق مهربغو يرهإللا, مافيد نب ورعو دعملا ىأب# لف ملاس هذع يوم

 يرزخ هعيتوتر رغم اوقغتارا: تيدا“ البلا ةيلوروا/ له بكا ضدك ١1 دعس

 فشلا قام اعجار (ماغلاب ذاعبلاب:نضراب نما ةيمشابا قرا اوامر كاكا دن

 ىدللا هجر ىنبعستو ناغ ةنس ليقو ىبعيسو عست ةنس ةنيدملا يلا

 نيج سمس سوا كقا ب ديعن واقر طا وا
 يعباتلا ي ركملا يصخأ ( يشيرقلا بلاغ ط 1 نب بعل نب صيصف ىب هرجع

 ديعس اياو تماصلا نب ةدايع عمس سدقملا تيب نكسو ماشلا لؤن زيربخن وبا

 س هللا ديعو ةروذد# اباو ديبع نب ةلاضفو نايغس نا نب ةيوعمو يردخلا

 دمح<و ةبالق وبا هذع يور ةباصصلا نم مهربغو سوأ نب سواو يدعسلا

 اوعيجار ىنيعباتلا نم نورخاو يرفزلاو لوصكمو نايح ىنب يبحب ىبا

 كتقيلق اردتقم ناك نم يازوالا لاق هلضفو هتلالجو هقمامار . هقيثوت دع

 زبربكم نبا لثم اهيف ةمأ لضبل نكي مل يلاعت هللا نان زبربحي ىبا لثع

 ضرالا»:لاهال 'اناكا :نيزيشم نيا .ءاعيد دفا تنك ازجزا هللا ةؤنيكلا ني قعر لاذ

 ةفالخ ه زيربكحم نبا يفوت ةرمض ىع يراخجلا لاق مسمو يراخبلا هل يور

 : هضر زيزعلا دبع نب رع ةفالخ م ينوت ليقو كلملا دبع نب ديلولا

 دان ع ا
 هللا دبع نجرلا دبع وبأ وه رركتم هضر داع دوعسم نب هللا دبع

 راث نب ممس نب بيبح :ىنبا ءاغلاو ةمجتملا نبغلاب لفاغ نب دوعسم نبا

 لشهاك نبأ ءاهلاو ةلمملا داصلاب ةغافاص سس موزخغ مم ءارلا فيكك"و ءافلاب

 هد



 ( سبم )

 ةربتك ةباور يورو ملعلا كرامملا ىبأ بلاط لهب د ديد اكو خومملا

 كثحلاو دغز | + رعشلا لاقو هفوفصو معلا باوبأ 2 ةربخك 00 ع

 نوت تيحللا يثكا غدا انومام ةقث ناكر ارتك !اذلع خولو .داهجلا دع

 نكن كالا نبا ونهو ةياصو: ناناقو يدخل لتس ووغلا ١ نم“ !اوضاما تيهب

 ةمبككا ةرفر تلقا ةروكلذلا: ةنسلانف' ناضمرا قطن يوتا يراخلا' لاق نس

 رجم كرابملا نبا نع ثدح بيطخلا لاق راينالا قوف تارغلا دع. ةفورعم

 هل لاب هراتالعوا ناعنقاو ديان اهيفتاثلا وو وراق نإ قسذللاو

 0 نودالثو

 تداد5 ولا  نيمم و ن

 يعباتلا يتدملا يمتاهلا دمحت وبا بلاط يا نب لهقع الب دوم نب هللا دبع

 0 يكسو كيلو اهلقأو ا وباطو رهن قا عسل ويسعل كل قت

 نبا دهمكو بيسملا نب ديعس مهنم ىبعباتلا رايك نم تاعاهج عمسو

 دنع يور نورخآو راسب نب ًَءاطعو اس وباو ىنيسحلا نب يىلعو ةيفنحلا

 مكاحلا لاق مهربقر ةعالا نم فيالخو نانايفسلاو مع لاو رف فيوم

 مهدنع ىبتملاب سيلو هثيدحب ناجتح قاحتاو لينح نب ده ناك

 هقبدح جات ال ثيدحلا ركنم ناكو معلا ريثك ناك دعس نب دمح لاقو

 ديل ايالمزتلا لاقوا ةعبز وباو متاح ' وباو يعم ١ نباو نبيع: نبأ ةفعضو

 هةيدحب نوجا يديجلاو قاحتاو لينح نب دهحا ناك هعماج نم عضاوم

 هى ةياصو نيغبزاو سكن :ةنس ا قوت ؛تيدحلا' براقماوه: يراخلا لاقو
 تا د ان دنمص د ن

 يمتاهلا « يشدرقلا مضاه وبا بلاط يأ نب - ُس نوح سس هللا دمع



 ( هانا )

 يذلا يشلا هدنع بيصي كرابملا نبا لثم تيار ام ناهلس نب رقعملا لاق

 كرادملا نبا ينثدح يدهم نب ىنجرلا تيع لاقو دحا ىتع باصي ال

 ىنوفلاخب سانلا نا هل ليقف يروثلا نم لضفا وهو لاق هدحو جبسذ ناكو

 علا اضينا ١ لغو: كزابملا نبا: لغم تياراباس اوبر وب "نيالا

 ناهقتع ينال يازوالا لاقو كرايملا نباو كيز ند داجو كلامو يروثلا ةعبرا

 نبأ يرازغلا قاحتا وبا لاقو ىكنيع ترقل كرايملا نبا تيار ول يالكا

 قيد كادر لل كراش لين ةماعلا ولازال رن ماما كرابملا

 1 قمرا د نكي مل لينح ىنب دجا لاق سانلا ب ىينموملا ربماك

 ةفوكلاو ةرصيلاو ماشلا, رصمو ىلا يلا لحر هنع ممعلل بلطا كرايملا

 اهظع ارما عهجو رابكلاو راغصلا نع بتك كلذ لهاو معلا ةاور نم ناكو

 نبال انلق ليج . يأ ني نجرلا دبع لاقو اظفاح  ثيدح ,بحاضص ناكو

 كرشملا ملاع مكحبر لاقف نابفس انعمسف انثدح كرشملا ملاع اي كرايملا

 طفشت كرامملا + ثا ناك انك: يح, ىن:هبيعش اااقو امتيما ايو انرلرلا

 لاق مساقلا ني تبع نع انيورو ءيشب هيلع فلعتي نا عيطتسن اف هفع

 رصف نم دل دلو ما تقرا ..ةقرلاب !'ديشرلا - توزاطرأاكرامحلاا نيا: .مدق انا

 نم تلاقف سانلا لغحتاو تعطقت دق لاغبلاو تعغترا دق ةربغلا تارف

 ىلهلا هللاو اذه تلاقف كرايملا نبا هل لاقي ناسارخ نم ملاع اولاق اذه

 دوا : لاقو: بشحلاو ظوسلاوا الانا سانلا + يحال ىذللا/ ىوراه ككل د

 ٍغ سانلا تيثا نم وهو دي يدتقي اماما كرايملا نبا ناك ملاش | نيا



 ( سبب )

 نانايغسلا مهنم ىبعباتلا عابتا نم مهريغ فيالخو نبعباتلا نم قربغ

 رغعجو يروثلا هنع يور نورصحخي ال نورخاو رعسمو ناداجلاو ةبعشو كلامو

 قاحتا وباو ضايع نب ليضفلاو صوحالا وباو راطعلا دووادو ناهلس نبا

 يمحو ةفينح يا بحاص ىنسملا نب دمحتر يسلايطلا دوواد وبار يرازغلا

 ةوبآ ناكر مهربغ فيالخو قارزرلا ديعر بهو نباو يدهم نباو ناطقلا

 تدار ام ةماسا وبا لاق ةمم راو 7 نادك ىم لجرل كول -

 ىنسحلا ىع انيور زاجملاو ىهلاو رصمو تاماشلا كرادملا نبا نم مَلعلل فقلطا

 ىبا لاصخ كعن اولاعت اولاقف كرابملا نبا باككا نم ةعاوج عققجا لاق يسيع نبا

 رعشلاو دهزلاو ةغللاو وكخلاو بدالاو دقفلاو ملعلا عهج اولاقفربخلا باوبا نم كراهملا

 مالكا ةّلقو هيار ٍخ ةدشلاو ةدابعلاو لبللا ماهقو فاصئالاو عرولاو ةحاصفلاو

 ىبتيبلا نيذهب لثقي اَم اريثك ناكو هباحكا دع فالحلا ةّلقو هبنعي ال اه

 نك افاعي كاهح 15. اًيحاص  تعان :ةيحانف: اذاو

 مك زلا6 اهو" تدك: اًذاور : كالا: تالا نجوا "3ك يشلل لما

 ماياو ةببرعلاو هقفلاو ثيدحلا كرابملا نبا عوج بعصم نب سامعلا لاقو

 نب نايفس لاقو قرغلا دنع ةيحار ةراجتلاو ةاكسلاو ةعاجحشلاو سانلا

 انقل اهباع اما اهيقف + ناك نعل لا ةجر كراتبملا نيا وك بح“ ةئييع

 افلا نا كربلا ويد مس اداكاج وافر قش وروح

 الباع رد اهيقا )راكب هعفاءا دب رسال هلا: كلك راغالاقا
 6 ون

 اهلاله تناو اهيف مجعا مهف ةدلب لك نم رايحالا ركذ اذا



 ( رسبو )

 ثتيدح. ةيداوسخ ذعبجل نبا ىم 5 نا تددو يدهم نس. نويرلا دبع

 نيااقابخبعا زابلاو | قداضلاب مناد قدس هيو. لا ناتو ةلاللا ا

 اني قاف ايجلاق بعيش وتقاسم ولا سل ديس لا

 بنتك تقرتحا سالقلا ىلع نب ورع لاقو تيدملا فيعض ةعيهل أ ىنبعم

 بتك نم مصا يرقملاو كرابملا نباك كلذ ليق دنع بتك نمو ةعيهل نبا

 ثيثللا .هفغضو .هدعيو تارتكالا, لبق :فيعضا وها نيعم [شا| لاك 1

 لاق نورخاو دعس ىنياو يءاسنلاو يراخلاو ديعس نسب يمك نب دعس ىبا

 ام جاجتحالا كرتو ةعيهل نبا فعض دع ثيدحلا بادكا عهجا ٍقهببلا

 حمس نمو وربك تبدح هدنعو اقيعض ناك دعس ىنب دمحم لاقو هب درغني
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 ريكي نب: يمج. لاك. ارا هنم. عمسا نع.الاح سحا !ةرماا لوا اكل كلل

 ثدح بيطخلا لاق .ةيامر نيعبس ةنس هبتلو ةعيهل نبا لزنم قرتحا

 قش, نونا يدل ا هيقتا د وفم مور نيادمسو سررت وج ااا

 نبا ينوت ةنس نوعستو عبرا اههتاثر نيبو حمر. نباو ثراهلا نب ورعو

 قداللا هجر نيعستو عبس ةذس هدلوم ناكو ةيامو نبعيسو عبرا ةةسرص«ع ةعبهل

 نجرلا هيعوبا يرتورملا مهالوم .يلظنحلا يضاو ني كرايملا نب. هللا تبعا

 هركذب ةجحرلا لزنتست يذلا يش لك خ هتلالجو هتماما دع علا مامالا

 يذجو ةورع نب ماشش عمس ىنيعبانلا يكبات نم وشو 5 ةرفغمللا اجرتو



 ( سبع )

 ماوعلا نب ربيزلا نب هلأ دبع ريثك نبا عمس باوصلا وه ورمع وبا

 يىكملا معطم نب ىنورلا كيع لاهنملا ايار ةمرخم نب سيق نب دمد#و

 دمحم لاق دابع يأ نب لبشو حب ينا نباو جرج ىبا هنع يور ادهاجتو

 ةبامو نيرشعو نيتنث ةنس ةكم ينوت ةحلاص تيداحا هلو ةقث ناك دعس ىبا

 دهاجي نع نارقلا خخاو ةيامو نيرشع ةذس ةكم ينوت ينادلا ورع وبا لاقو

 لاضقي اتينا ,يفاشلا ١ !سيردا' :نب : دمحم ١ مامالا ا ةهبوت | :تلمدق ةقو

 ظ # ةتسلا بهاذملا عا: نمضتي اتربو: ةعبسلا  ةارقلا

 ماللا حتفي .ةعيهلو جحلا لوا ْ# بذهملا ج موكذم ةعيهل 8 دلل كي

 نالف لاقي يارعالا نبا لاق ةغللا بيذهت 4 يرشهزالا لاق ءاهلا رسكو

 ”لللو ةعيبل هيق كر وزار لق رمد رد ايفر مين دق

 اال كاتو |( زيغي, يح! يرغلاو + عيبلا» فيس قاوتلا ١ يها ليقو“ ٌةلفعإ اا

 نم ةّقتشم ي لمقو لاك هنم مسا ةعبهلو مالكا ٍؤ قيغَتلا عهللا مكحلا

 ديع وبا عالبلا مامالا وض اذه ةعيهل نب هللا ديعو همم ةيولقم علهلا

 ناكساو ءاغلا مضو ناعرف نب ةيقع نب ةعيهل نب هلا ديع نجرلا

 يضاق يرصملا ٍقفاغلا لاقيو مهسفنا نم يلودعالا يمرضحلا ةلمملا ىنيعلابو

 يمحبو رافيد نب ورعو ردكنملا نباو رببزلا اباو عرش ءاطع عمس رصم

 كرابملا نباو ثيللاو يروثلاو يازوالا هع يور نبعباتلا ئم مهربغو يراصنالا

 يروثلا لاق ةعالا نم فيالخر ينعقلا, مَلسم ىنب ديلولاو ثراحلا نب ورمو

 لاقو ةعيهل نبا قلأل احح تدحج لاقو عورفلا اندنعو لوصالا ةعيهل بأ دنع



 ( سورس )

 اوناك لمق ريسلا بانك لوا 2 بذيملا قل هركذ عجمدلا نم ضيفت

 5000 ةرصيلا لؤن ىعس نب دم لاق 0 مهلعلو ةنس

06 
 همم اس دان ديمص ل6

 مارحالاب ديصلا مير“  بذهملا د ىواذم ةداتق يأ ف هللا دبع

 هتوجرت هب هيسن ماغ نايس قاصصلا يير نب ثراحلا ةداتق يا مساو

 لاقيو ميضاربا ايا ينكي اذه هلا تيعو يلاعت هللا ءاش نأ ينكلا عون

 يرر هابا عمس ياتلا يتدملا ماللار نيسلا تفي يؤسلا يراصنالا يبح ابا

 انقفتاو ىيعياتلا عنف نووكلو نيكك اقلب يمحو كلاخ يا نب ليعامسا هذع

 بحاص ركذ دقو للملا دبع نب ديلولا ةفالخ + ةنيدملاب يوت هقيثوت دك

 لصتم اهريغر نيصصصلا ةياوهر اكسرم تيطلا ءكارحا دك مترو 0

 هن هيبآ نع هنع
- 

 مامالا وه نهرلاو فلسلا باي ٍة رصتخملا ٍخ روكذم ريثك نب هللا دبع

 يلوم ىكملا يرادلا مهالوم ٍنانكا ربثك ىب هللا ديع تلصلا ويا لهقو

 نم هنال يرادلا هل ليق اهنا ةريغر دوواد ينا نبا لاق ينانكلا ةؤقلع نب ورم

 يرادلا ميغ طهر نم مخل ىنب ةراغ نب بيبح نب يناه ىنب رادلا يب

 لاق نيعياتلا نم ةيناثلا ةقيطلا نم سران ءانيا نم وه امتاو يرادلا مي

 دلاق يذلا اذهو راطعلا يرادلاو يرادلا وه ربسينتلا ِه ينادلا ورع وبا
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 ( سوس )

 0 ل مو نك اس ردك اع ددتم ضاررلا | تلك اارن يرفع لسمو

 ار ةديدللا طوعسا ,ذنان ةةريره ىا .نالخاليلق ناهبلا» قوخراولا :ناكو

 وبأو ةورعو بيسمم ا نب ديعس هلع يور ةهج ُك نم ىنباسملا ىصقم

 000 ٠ لكلا رايكم فقيالحو , قررلتتمو ا ىوجزلا بع ءانبا, جيجي" ةلس

 |0012 رخل ناو .هئاو .لقق فلا + معلص»ب ثللا بع |تطقس لاه منع

 0000 كولن (|ععش), افك . اقال (معلض .ددلا:, لوطي :جمد ميلثم +نما ىلا تل

 هيبا عم. دهشو ابندلا امم تلام مويلا اناو ايندلا انمبت الو ةرخالا انعبق

 ثالث ةذس هللأ دبع ىنوتو كومربلا موي همبا ةيار هعم تناكو ماشلا متاف

 ةنس لمقو ةكع ىنيتسو عبس ةنس لهقو رص نرتسو سي ليقو نتسو

 , ىقبعيسو ثالث ةنس ليقو نبتسو ناَع ةنس ليقو فياطلاب نيسونو سجخ

 ىبتذت هرمع ناكو ىبتسو سجه ٌةءنس ىنبطسلفي ىفوث ليقو فبعض وشو

 و ةنس (نبعيسو

 اا روكا دولا اعلي وبك نب وكلا هلا و قع ورك نادال كاب

 نب كدرت نب فوع نب ىرمع نب هللا ديع وض ديعلا ةولص ٍث بذهملا

 ريغصتلاب ةدلم لاقيو مبملا مضب لاقيو ةلمملا ءاحلابو ميملا رسكي ةحام

 و فيعض ريثكو ربثك هنبا هذع يور ياصصلا هابا عمس ٍندملا وهو

 دبع ينبا ركبو ولع دلاو نزملا لييحرش نبا ليقو لاله نب دللا دبع

 نيذلا لع الو مهيف تلزن يذلا ىبداكبلا دحا وهو ياصصلا ٍنزملا هلل
 ن ودون (نهئ-- 022 ©3535 2 توتو منافع 600

 مهتيعأو اولوت هيلع مكلجأ ف 35 . تلك مهلمحل كون ب اذا



 ( سنا )

 رمع. نيا« خناءويشلا ا باتك. .لواناااؤ احيا ؟تكاضا كذاب اهقز كامب كوكي

 عرس طلاع ودل نسا اشتركو ان للا ا موي معلضا يتلا القنا لفرط

 يزاغملاو كيداحلا بتك نم اهزبغر ىبحبكصلا اتينا ةكفتادحلا قي ايلول

 ياقتلاقلا+ يب ٌيَحأو ةرجملا- نم. ةيناثلا .ةننسلا كلج تداكوادافطلاو غرار

 كغيلخل وه«ةقرسلا باي رحاب يءبكهللا ي روكذنم-عطوعتللا ورك نبال اف

 باطلا بدع نشل يور هع ملء قوم دوف لع هلو ايطاليا هواك د10

 ىرماكب نب ب كلامو دوسالا نب ربع ابلضأ م هذع يور صوح لزن نم يف يوك ذم
 نم ها هلام

 لميقو نجحرلا بع وبا ليقو دمك وبا وه 1 يصاعلا نب ورع نب هللا ديع

 نب مشاه نب 47 َّس يصاعلا نب ىرع نب هللا ديع نوفلا مضي ا ودأ

 ىنب بعك نب صيصش نب ورع نب مهس نبا نبعلا تقر بسلا مضي ديعس ,

 امذغر_ قاحخصلا خيا ياصلا :حياغلار دهاؤلا :يميسلا ىضورقلا كنا
 ف

 هماو كدا شع يددحا لوقو ضدي ةرشع يذتا قفل د هبيأ 0و ةذدبد اك

 3-0 وم ن0

 تمجسا مهس 35 لامس نج خد د نب رماع نب جاجا نب 57 تفو ةطدر

 ديع ماو هللا ديع وبار هلا ديع تيبلا لها معت لوقي معلص ينلا ناكو اولاق

 نارقلل ءالث ةدايعلا ك4 ؟دهنجي ملعلا ربثك ناكو هيبا لبق هللا دبع حسا هللا

 حبصصلا يف تيث معلص هلا لوسر نع معلاو ثيدتلل اذخا سانلا زثكا ناكو

 دبع الأ ينم معلص هللا لوسر نع اًثيدح زثكا دحا ناك ام لاق ةريرش ينأ نع
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 ( ساي )

 110 ديالا هنولشي 82: فيكما "بيرد ووطلا نلآلاكركذ ام اغا غااؤب

 مهو مع ينلا نع ةياور ةباصصلا رثكا مه ىنيذلا ةتسلا دحا رع هب

 د1 هدد دامك سابعا قباوا# سنا هه عا نبأ" مقا يره دونا ةتش

 رببزلا نب هللا ديع ةيجرت م مهنامب تيس كقو ةعبرالا ةلدادعلا دا

 يمشيو رمع نبا نع عقات نع كلاس اًعلطم ديناسالا مضأ يراخجلا لاق

 اهحصا اذه يىلعف يهتلا ىوصتم وبا لاق بهذلا ىيشم دانسالا اذه

 مهربغو ثيدحلا لها عاهجال رمع نبا نع عفان نع كلام نع يفاشلا

 كذا فالح ةلسمملا هذه لصا و كلام :نع ةاورلا' لجا 'يفاشلا نا: الع

 اهعحا هذا داتسا ٍ# مزجب ال هنا راتخملاو ثبدحلا مولع لوا ب انا

 نال يع نب اانا ىبعا نب . ملاسأ نع لسمو :يراخلا يدك هس اانيززو

 نم يلصي ناك ول هللا دبع لجرلا معن هبق لاق معلص ينلا نأ هببا

 بقافمو ًالبلق الا ليللا نم مانب ال لذ دعب هلا دبع ناكف ملاس لاق ليللا

 دالوالا نم رمع نبال ناك ةبينق نبا لاق ةروهشم ةربثك هلاوحاو رمع نبا

 10 ةاححاؤا تناك تاتو 57 لالبو ةزهحو مصاعو .هللا تيعو ملاس

 ديع ىنب هللأ ديع ناكو ريبؤلا نب ةورع كنع يرخاو قاع ورمع دنع

 00 ا ديالو ةقيو قيعط ماو سودا: تهل ىقواعلا

 وهشاا ةثالثيازبيزلا نبأ |لتق دعي نبعبسو ثالث ةنس | ةكع معا نبا قوت

 جحلا دعب ةكع مع نبا يفوت ربكي نب يمحب لاقو رهشا ةتسب لبقر

 عضوم ةمجتملا ءاحلاب ضقو خغب لوقي سانلا' ضعبو لاق بصعطاو نفدو



 ( سمو )

 دنا حيع يرا معلض ينلا لاقف مع ينلا لع. هتصقف ةصغح لع دتصصقف

 دنا هع جاوا اللص لجر كانا انا ”خضصلا» قئاةياورب اوال

 ىساولا: سلما ه4 . قدصت: اره ةقدصلا نيتك عا نيل واكون لالا

 برقت هلاض نمد يشب هبع كتشا اذا رع نبا ناك: عفاذ لاق اغلا نيتالثب

 دجسملا مهدحا مزل ابرق هنم كلذ اوفرع دق هقيقر ناكو يلاعت هلا يلا هب

 مهنا هباككأ هل لوقيذ هقتعا ةنسحلا لاحلا لكت دعم مع نبا نأ اذان

 تاذ انتيار دقلو عفان لاق دل انعدذتا هلاب انعدت نم لوقيف كنوعدخ

 مخانا هرسي هبعا اف لام هذخا دق دل بيج دع ع نبا حارو ةيشعا

 هوللجو هورعشاو ملحرر «ةمامز ادتع اوعزتا لاقف, هقعا لوف مقا ناكل

 ياس وهو رع نيا تعمس عفاف: لاذ. حلا ريتك :ناكورندلهلا تن وزخلا

 ىفوخ الا "شيرق ةجاوم نم. ىعنمب ام بر.ايءا لغتادف الوقيا ةيجكلا

 هييبلح مهحت لاروغل فخم دان ملأ ةيالا هذه ارق اذا ناكو لاق

 قدطي هجو ىبها قه: ربلا رع نباذ لانو. هعبلا فيقعير صحت الكيان ركذل

 نبأ نأ انيورو نيإسملا نيب ترج يتلا بورحلا م لئاقي ملو 5 مالكو

 ةسه اهتم دنع طنغ مك مهرد فلا نيئالثو ةسي لعب دل! !ةبكا بقاك |٠

 موصلل ىيدراسلا ةياحصلا دحا وهو موصلا درسد مع نبأ ناكو مرد ثالا

 ملسم حبدع ب انيور ةشياعو ورع نب ةزهو ةحأط وباو هنباو رع مهنم

 ىذا ينغلي تلاقف رع ىبا يلا ةامسا ينتلسرا لاق ءامسأ يلوم هللأ دبع نع

 لاقف هّلك بَّجر موصر ناوجرالا ةرثيمو بوثلا ذب معلا ةثالث ءابشا مرح"



 ( سدم )

 قدنحلا ههشو ٍقزاجات ةنس ةرشع سجخ نبا اناو قدنخلا موي هيلع تضرعي

 ارز بلا راع ةهشواا معلص هللا لوس عم! ةفاشملا نمر اهذاعب اهو

 لوا لاق رع نبا نع يراخلا حبكع ٍذ تبثو ةيقيرفا فو رصم متافو

 يفح معلص هللا لوسي راثال عابتالا ديدش ناكو قدتخلا موي هتدهش موي

 كرجم م هنقان كرددو هبق لص هاف لك ام يلصيو هازانم ءلزني هنا

 اهدهاعتي رع نبا ناكف ةرجشت تح لزن معلص ينلا نا اولقنو هنقان

 ' دا اقتلوا تيطحا كغلا: معلط' هللا لورا ىع : هلا: يرإر _ساييتال الملا ءاناو

 يراخإلا درفنار ىبعبسو ةيام لع اهنم مطسمو يراخللا ففتا اًنبدح نوثالثو

 ةزهر ملاس ةعبرالا هدالوا هنع يور ىبئالثو دداب مسمو ىبئاقو دحاي

 هيقانمو مهربغو ىبعباتلا رابآ نم نوصحب ال فيالخو لالبو هللا ديعو

 تينت لك خذ معلص هلا لوسرل ةعياتملا ٍخ دربظن لق لب ةروهشم ةربثك

 ”داورلار رولا ةكطنلاو ناطوصاعنو ًايندلا كي ةداهزلا يفو لاعفالاو لاوقالا نم

 لوسر دعي. ماتا هناث رع نبا يارب لجعي ال لاق يرهزلا نع انيور اهربغو

 ةباصصلا رمأ نم الو هرما نم ةيذ هيلع فخب مف ةنس نبتس معلص هللا

 ارو | سافلا :ةوفوةيلع :مدقت النسا ىبتسا رع نبا" ماتا لاخب كلانم» نغير

 نو رداك لاق ذاك ةولضلا قح' نيديلا .خقز» باتكا هي يالا مامالا نع

 عبتا الو معلص هللا لوسر فيرطل مزلا مهنم دحا نكي مل هلا ديع

 مافملا ة تيار لاق رع نبا نع ملسمو يراخلا يدك يفو رع نبا نم

 هيلا تراط الا ةنملا نم ديرا ناكم سياو قريتسا ةعطق يدي 4 ناك



 ( سوو )

 يراخإلا هل يوم نبعستو عبرا ةذس يىفوذ هربغ لاق اهيقف ايتغلاو ثبدحلا ربقك

 لوسرم نم رك ذيب ءيت يا ةبتع نب هللا دبع يأ تلاس ةزج هنيا لاق مسمو

 و

 يع اع مسلس ناو فبا هش للا يداعب راناوب و هشلالالنا ل هلا راج معلص هللا

 درك ذ ىبئا ديع نبا لاق ةكريلاب يدعي نم 7-55 يل اعدو هديب يسأ, صسمو

 باطخلا نبرع هلهتسا مقرابك نم يبات وه اهار ةباصصلا ٍة يليقعلا

 .دل رع لاهتساو ربلا دبع ىبا :مالك اذه ىبعباتلا غ يراخللا هركذو .

 هي ملعا هللا, نيكس معلص يفلا ئمز نم كردا دذزا ذع لدبي

 مسسان (نمم نا سب - دن تمص ىو ين د

 لجو 0 ودا ىادصلا يرشزلا ىشبركلا ءارمحلا نسب يدع ني دلل ددع

 سعد

 ناك: زاجلا لها ةغيدودعم» ةرهز يبل فيلخ ينقت دنا ليقو د
 5 3 هدو

 نيربهمجتو نورل ! يع قي ةاطاس وبدأ هدذع يور نافسعو دبيدق قبب لزنب .

 2 ىنا هللاو ةكم تيدح ةجام ىنباو يكسنلاو يذمزتلا هل يور ريبج

 تجرخ ام ىذم تجرخا نا ال ولو هللا يلا هللا ضشرأ بحاو هللأ ضرا

 ين حادد نسح تيدح يذمرتلا لاق

 ني لن مم ن سلو م0 دنمم 3 ن -

 يناصصلا ٍيندملا يودعلا 'ىشيرقلا اههضر باطخلا نب رع نب هللا دبع

 3 و مَ ىف 2020 2 2 02 2

 ع( -

 اردب دهشب مل هزأ اوعهجاو ءببأ لمد ىخاضو هغولب ليق هيبأ 6 مسا

 هنا هنع نيحبصصلا ٍة تيثر اهدهشي مل ليقو ادحا دهش ليقو هرغصل



 ( سوب )
 2 0 - 0 د مم ل و ان تن مح 3600

 ”قليعنا وف وى صدخلا + روكذم ةعصعص يأ نب د نورلا كيع نب هللا ديع

 - 5 و 1

 لديخ هاندا هذع يور يردخلا ثيكس ايا حمس ذقت يعبات ندم ينزام

 قي يراخلا هل يدر نجرلا ديعو
 هديل 5 ى ن تنمص 3 ند

 . مارحالا باب رخا م رصتخملا هذ ىوكذم طبشن 5 ةديبع ىنب هللا ديع

 ةديبع نب يسوم وخأ وشو و نب رماع يي يلوم يرماع يديز وش

 ١ دالا تيبعب عمسو االطرم اللا ؛ةبع ني رياجا ىلع. يور. روهشللا !يديولا

 يورو ةديبع نب يسوم هاخاو زيزعلا ديع نب ىعو ةيقع نب هللا ديع

 5 اميعمسا يردا ال نورلا ديع لاق دعس نب لهسو رماع نب ةيقع نع

 لبتح نب دهحا لاق اهريغو يسوم ةوخاو ناسيك نب حللص هنع يور ال

 9 دلاا ديعإ|نيعم نب ايم لاقو. هيخاو ةديبع نب يسع لغتشي ال

 ةقت وه ةييش نب بوقعي لاقو يشب وه سيل ةياور ينو فيعض ةديببع

 ل تييتعلا وكيد 0 يدع نبا لاقو ةباصصلا نم ةعاهج كردا

 ةهجرت د هبسن ماع نايو يزاجلا يذهلا 0 0 5 9 2 جيف

 دبع ىنب هللا تيبع كلاو وش يلاعت هللا ًءاش نأ دوعسم نب هللا كيع هع

 ديبع وبأ لاقيو هللا ديع وبا هترينل ةعيسلا ءاهقفلا دحا ةيتع نب هلا

 رع عمسو معلص يتلا مز كردا 71 لاقبو 0 نجرلا ديع وباو هللا

 00 0 اوربا ةيلسالا ةعببسو» هوعسم ني هللا ذيع هعو باطخلا .ىبا

 نس ثديوو ىندروهشملا داهؤلا دحا نوعو ةعديسلا ءاهقفلا دحا هللا دجدع



 ( سموم )

 دهاشملاو 2 ادب كهشو هللا يع معلص هللا لوسر 7 مسا اجَف يكب

 ىيشتساو هاهنف دقافن ٍدع هيبا لتق يف مع ينلا نذاتساو مع هللا لوسر عم اهلك

 دو ةرشع ينث ةنس هضر ركب يا ةفالخ يف ةماهلا 8 هللا ديع نب هللا ىمع

 ةلمسملا 4. .رصتخلا ١ ةس روكذس .باضحلا .لب الكا عرب هللا كليم نوروالاا هيلع

 يصواو دابا عمس ٍجيباتلا ندملا يردعلا يشيرقلا نجرلا ديع وبا وه ىرتلبقلا

 ديعو يرهزلاو رع نبا يلوم عفانو تمحي نب مساقلا هنع يور هوبا هلا

 نب ةدايع نب دمحو نوشجاملا ةلس يا نب هلا دبعو مساقلا نب نجرلا

 ةغت ةعرز وباو عيكو لاق نورخاو ريبزلا نب رفعج نب دمحو رفعج

 ديع نب ماشه ةفالخ لوا ِخ يفوت مثيهلا لا مسمو يراخإلا هل يور

 ئدللا هجر ةيامر سه ةنس نايعش ة ماشه فلختساو للملا

 ييباتلا ندملا يهتلا يشيرقلا قيذصلا ركب ينا نب نوحرلا دبع ىب هللا دبع

 يوزع ةطس ل نع كوررع ا ىبازددسع ل تيل وسع وعشت اه راح

 يراخجلا هل يور دقيثوت دع اوقفتاو باطخلا ني رع نب هلا ديع نب ديز هنع

 لاق مقبج ران دنطق ي رجرج امنا ةضفلا اةيفلا ن برهتا اهذللا تيدكلا مل

 قربيزلا نبا لتق لبق ينوتو نينموملا 0 ةشياع هَنِع هللا دبع ترو هخرات يف يراضإلا

 يودلا بايذ يا ني هع نب كراخلا أني "نجرلا ديعا باول

 دعس نب لهس نع يور ةماسقلا باي لوا + رصنخلا + روكذم يباتلا

 ند نورلا دعو ميفاربا نب ةمركعو دهاحي هذع يور اهربتو ةردرش ياو

 ى ةقت وط نيعم نب يهمع لاق غدواعم
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 ( سموبع )

 ارقد مءصختن يرد الو هدوص عحمسد م امعويي بازنلا هيلع يوس اف دحوبد مق

 ونممل 2200 عبدا جدل ني تنم و5 ندي

 يدايع م يلخدان ةيضرم ةيضار كير يل يججرا ةنيمطملا عشقنا اهني 5

 ناكو فشمد خبرات 010 نب ديعس نع هون انيورو ينج يلح

 ناكو بلطملا ديع هذجو سايعلا للذكو هرج خا كغ هرصب فك دق

 ناكو ناقع رصح نبح سانلاب يحو انملاي ليقو ةرغصلاب هتيحل بضخ

 ةضر غن هليتساو ةياكي ةّمكك رثا سايع نبا يدخ نم عمدلا عضومل

 نب هللأ لوا زاجلا يلا داعو يلع لتق لبق اهقراث مث ةرصيلا دع

 0 ادحشلا اطر نايك نبا نما لعا اذخلا تيار اضإ(ةيتع. لي. هللا دبع

 هنم هقفا الو مهضر ناقعو ورعو ركب يأ ءاضقيو معلص هللا لوسر ثتيدح

 سلجب ناكو ضيارغلاو باسحلار رعشلاو ةيبرعلاب» نارقلا ربسغتب معا الو

 برعلا مايال امويو رعشلل امويو يزاغلل امويو هقفلل اًيؤيِو الراجل اموب

 ا ديح حوا الا لاس ةلداتسإالو هل: عصخ الا .ةيلا ؛ سلج طق ءاماعأ تيار امو

 هردص يلا سايع نبا مض معلص ينلا نا يراخللا جدع ة تيثو اذع

 مهللا مسمل ةياور ينو ةكحلا هلع يراخإلل ةياور يو باتكلا هلع مهللا لاقو

 هج هضر ةروهشم ةربثك . هيقاتمو ههقف

 ين نين ه نس ون دن مص و ن

 للا لج اديبع نبا ثراجلا نبا كلام ىب 5 نب هللا ديع نب هللا ديع

 وف ةوبأو يقادحصلا ج عوخلا يراصنالا جيزخلا سس ثفوع "ند مذ ند ملاس نيا

 ا ال هيا ناكر :ةعيجرت بس درك. محقت_فقاقخلا لولا نبأ يأ لب هلا .ديع

 ةودأ ناك ةبو بامهحلا ةمسأ تاكو مهتاداسو ةباحصلا ءالضف نم اذه هللا ديع



 ( دبور )

 هنياو سايع نب هللا ىيع نبأ ناكر هلضفر سايع' نبا انركاذتف مارحلا

 ءاطع لاقف اهضوجو نسحو اهنماق ماه نم انيجكذ فاوطلا ة دمع

 الا ةرشع عبرا ةلبل ىقلا تيار ام سابع نبأ نسح نم امهسنح نيأو

 تيدح فلا معلص ينلا نع سايع ىنبال يور + سابع نبأ هجو تزك د

 ىيستو ةسج دعلااهنم حسو قراخلا تفتاانيدحا كاوكاو تيم مروا

 هدافساي ٍفةهيبلا يوم نيعيراو ةعستي ملسمو ىيرشعو يام يراخللا درغناو

 نع ثيدحلا ةصصي هتفرعم دع هي لدتسي ام باب ٍة يفاشلا بقانم يف

 يور ثبدح ةياع هيبش الا ربسفتلا ٍغ سابع نبا نع تبثي مل لاق يفاشلا

 لدنقيزالسح هانم يورو: لهشب نوبل هانا قياوز ويف: وياز لعزل ل ا

 ثالثب ةرجحللا لبق بعشلا يف بعشلا ماع سابع نبا دلو نبعباتلا نم نوصحب

 وهو رشع نبأ لبقو ةنس ةرشع ثالث نبا وهو معلص هللا لوسر ينوتف نينس

 ىنبدبصصلا يف تيثو هربغو لينح نب دوحأ هحرو ةرشع سج ىبأ لهقو فبعض

 ينلاو نغضلا يدي نيب نات دع عادولا ةجخ قة تزرم الاخ مقا سايق | نيا

 ةنس فئاطلاب يفوتو مالتحالا تزهاي ىق مالغ اذار انب سانلاب يلصي معلص

 ةنس لمقوربغ نباو لينح نب دجاو ةييش يا نباو يدقاولا هلاق نيتسو نامت

 دفعضو نيعبسو ثالث قنس هنا: ًالوق ربثالا نبا يكخو نيعبس ةنس لبقو١ عشت

 تام موهلا لاقو ةيفنحلا نبا دمحت هيلع يلصو لطاب وا فيعض بيرغ وشو
0 

 سامع ض ةزانج تدهش لاق نارهم سس نوهم نع انبوم ةمالا هله قل

 سقلات اهبق لخدف هنافكا لع عقوف ضيميا رياط ءاج هيلع يلصيل عضو اف

 ارا 1



 ( همف )

 بعشلا كه مهر دلو نبح هقيرب هكتحو ةكحلاب معلص هللا لوسر هل اعد

 نبا دعي سابع نبا شاعو سابع نبا نارقلا ناهجرت معذ دوعسم ىبا لاثو

 راطقالا عيهج نم دصقيو لاحرلا هيلا تشت ةنس ىنيثالثو سه وحن دوعسم

 ا لب نيابم نوال باطقلا ا نباارع يطعن يبكيك فش موهشمو

 ةنس ىبعبراو عبس وحن سابع نبأ هدعب شاعو هذس ةثادح عم همدقتو

 سايع ىنباو رع ىبا ةعيرالا ةلدايعلا حا وهو دقعيو اتفتسيو دكصقي

 دبع ةجرت + مهركذ فبس دقو رببزلا نبار يصاعلا نب ورع نبأو

 مه نيذلا ةباصصلا نم ةتسلا حا سايع ىبا ناكو رببزلا نب هللا

 رباج مث رع نبا مث ةريره وبا مهو معلص هللا لوس, نع ةياور مهرثكا

 لاف الينا ني ةبجكا ا مامألا, نع انيوز + مهضر . ةشياعور, سناو سايع | باو

 مهركذف اورعو هنع ةباررلا اورثكا معلص هللا لوسر باسعا نم ةتس

 لينح نب دج هلاق اذك يوري يوتف ةباحصلا رذكا سايع ىدأو

 هل .ىحا مع هللا لوسر ثاضاد قم نكي مل ييدملا نيا يلع لاقو ةربغو

 تياقا| نا! ةيزو دوعسم' ىبا :قتالق الا دقغلا ق4 ةلوقبا نوموتي باكا

 00 دلل سالكلا// با اةقالث :نانانلا» خام ةفييعا مر قابغس  لاقور :نمابع نبا

 ناك رهاط ني هللا دبع لاقو هئامز 4 يروثلا نابغسو هنامز د يعشلاو

 نعم ىنب مساقلاو هذامز 4 يعشلاو هنامز 4 سابع نبا ةعبرا سانلا

 باتك رد الا هوك ذو ا رهف انمرب ادق مالس. نب مساقلا . قيبع باو هئامز كس

 دحسملا م كاطع عم حك لاق جرج نبا نع حبدصصلا هدانساب 10



 ( موب )

 لتقو نيفص يلع عم دهشو هللا ديعو قاحتنا كانبا هلا دبع نع يورو

 لاقو ككملا .ىبع نب ىيلولا :ةفالخ غب ةنيدلاب وتب اليقو ديم سلا

 نم خياع ةدس نيفح مود دو ةلفاخ هللأ ددع مأ تزؤا دعس نس ديد

 ي تيدحلا. ليلق .ةقث. ناكو :لاغ ةنيدلأب انكاس, لوي ملو ةرجحهلا
 201 - د(  نتيمح 3 لد

 فذقلا باي لوأ م بذهملا + روكذم ةعيبر ّش رماع نب هللا دبع

 ةعيدر نب رماع ني كلام نب ةعيبر نب رماع نب هللا كيع دمحت وبأ وه

 ناكساو نع لبا ةديفرا نب :ةعيسر ني كلاش يضخ مرت ا

 اههعبر نونلا+ ناكساو ءاهلا:وتسكي »بوش با طسات مل طنار سا

 فيلح نونلا ناكساي يزنعلا ةلمملا داصلاو كاغلاب يصفا نب ةدحوم كاب

 نونلا تغب ةزنع نم هنا ميعن وبار ةدنم ىنبا لاتو رع كلاو باطخلا

 فقيساانم فاوصلاو مكذ نقي ماجلان انتخ نا ارز 2 مهو كه ةدايرنو

 عيرا, هلو. مع يهفلا وتو. معلص هللا لوسر قمزااةااذه,دتلا احيع لإ

 يراخللا يدر دقو ةباحصلا رابك نم رماع هوبا ناتو سجن ليقو ننس

 جلا ىيعو باطخلا نب ريو هييا نع اذه رماع ني هللا ديعل سمو

 ى ىبذاقتو سه ةنس يفوت د ةشياعو فوع ىبا

 يمثاهلا ساّبعلا وبا مشاه نب بلطملا ديع نب سابع نب هللا دبع

 وهو سادعلا هئياب ص مع هللا لوسر مع ندا يملا ياحصلا ىب ياصصلا

 اهتييزتا غب اهرحذاس !ةيلالملاب تراشك تنيب ةيابل فاو سد

 دلع ةزثكك رحبلاو ةمآلا ربح سابع نبال لاقي ناكو يلعت هلا ءاش نأ



 ( سوم

 0” لا او نافووصراش طاوحاورغتما ولا اقوال نسابغلا ةجوز لضفلا

 585 قالا نب ع هادش ىنب هللا دبع عمس سبيع تنب امسأ ةيجرت

 نعل مهنعاردلا يضر. ةياصصلا نم نيرخاو:اذاعمو سابع“ :نياو نع باو

 | اتل اباتلا لرابك ا قف. تاغاهإلا بن, يوزءاهكلرم, معلط ا ىنلا نع ورز

 7 ادع اطنإو ةقيدخ ةزتكو هقيقوخ دع اوعفتاوا اهربغر ' قخشلاو. !لسوراط

 تاون اعو انت شو لكك ةكربن

 1| ا هلباو ةقيتعلا "ناي قة :بذهلا» قع روكخم ةدلط نأ 1 هللا يا

 هللا ءاش نا دركذتس لهس نب كيز روهشمللا يادصصلا يراصنالا غخداط

 ددز ةداط يبا ني هللا ىدع يبعب وبا وه ينآلا ل هنوجرت م يلاعت

 هببآ ةيجرت  هيسن ماغو ةلمملا ءاملاب مارح نب دوسالا نب لهس ىبا

 8 57 مالا مكاسب نب سنا وخا ريبكلا ييياتلا يندملا يراجتلا يراصنالا

 هللا ءاش نا اهتهجرت م اهركخنس ةلضافلا ةيباحصلا ناحذم تنب مهاس

 ديع ىنح معلص هللا لوسر نا مسمو يراخضلا يحصجدع ة تبث يلاعت

 اا راو ىيصتكلا بقعا تبقود سا هيع دلقنرإا ذلوز حي اذه اثنا

 هللا كراد لاقف هي تلج نبح هما هبييأ عاتو ةليأ  هيوبال اعد معلص

 لاق ةنيمع نبا نع يراخلا جدع يفو هللا ديعي تكا اكتليل ة اكل

 نم ينعي نارقلا اورق دق مهلك دالوا ةعست تيار راصنالا نم 5 لات

 هللا ىبعل كلو لاق ييدملا نبا ىلع نع يراخللا ريغ يفو هللا دبع دالوا

 معلا مهرثكا يورو نارقلا ارق مهلك روكذلا نم ةرشع ةحفط يأ ىبا



 ( سيعو )

 ور. ةفوللالظا, ديقف' يعياتلا) وكلا ىوضلا يضم دع كارا

 بيضوو ةيعشو نانابفغسلا هنع يور نيرخاو نيريس ىباو يبعشلا نع

 رفعج ينال ايضا ناكو ةلالحلاب هيلع ءانثلاو هقيثوت لع اوقغتاو مهربغو

 ةمريش ىنباو يلبل يأ نبا انيتغم يروثلا لاقو ةفوكلا داوس دع ىوصخملا

 ثبدحلا ٍخ ةقث كاسنلا هبشي اهيقف القاع افيفع ةمريش نبا ناكو لاق

 يب ةيامو: ىعيزاو .خورا قنس .قوت اًداوج,فقلخلا نيس ارم
 نب تسبمض ين دمحم ى نا

 ةد شم ءاخلاو نيتروسكم نبدمجتم ءاخو نبش ريخشلا نس هللا ديع

 ند نادقو ند بعأ ند نوع نب ربختلا نس هللا ددع وف يادصلا

 يرماعلا ذ ةعصعص ند رماع ند عبد در ىند بعأآ ند ةيواغم وظو شب رجلا

 ددحبدتت د ممسم عل يور ديزبو فرطم دلاو وظو يرصولا يشرح ا يبعللا

 نم

 يدهاذيا هنع يدر ىتيدح معلص هللا لوسم نع

 تبا دنمم و ن-

 ديعوش ٍيغبلا لها لانق لوا م بذهملا + روكذم دادش و هللا ديع

 ديع لاقيو رباج ند هللا ديع ند در ند ةماسأ ند داحش ند هللا

 هتال هين بكل ىرعلا ليقو, ةماسال ,بقل,.داهلاو.داهلل نير دادس عا

 وبا هتينك اذه هلا ددعو مقربغو نايضالا هيلا يدحتوهيل اران دقو ناك

 2 كش 2 8 ٌ ند 8

 3 نو ان سَ

 هتني هذم تدلوو دحا موي اهنع دهشتسان بلطملا دبع نب ةزهح تح"

 مآ تخا يو هلا يع هل تدلوف دادش اهجوزت مث ةمطان لبقو ةرا



 (سعم )

 وباو فسويو دمحي هانبا هنع يور رخاب يراخلا درفناو ثيدح د

 عم دهشو ىبعباتلا نم تاعاهجو ٍنزملا لفغم نب هلا تيعو سناو ةريره

 نيعبراو ثالث ةنس ينوت ةيباجلاو سدقملا تيب جاف هضر باطلا نب رع

 هضر صاقو يأ نب دعس نع ملسمو يراخلا يحبك ك انيور ةنيدملاب

 لها نم هنا ضرالا دع 1 . لوقي معلص هللا لوسر تعمس ام لاق
 "نب دف ه

 نو ةروهشم ةريخك هيقانمو 3 رع

2 
 دان دنمهم قو ا( ء

 نب نوهم نب هلا ديع وه رصتخلا ٍخ ىوكذم ةِلَس يأ نب هللا دبع

 ةيسراغلاب هانعمو ةمجحملا نيشلا مضر ميجلا رسكي نوشجاملا ةلس ينا

 نك يور يباتلا ! يذلا :نوتلا ردكنملا لآ يلوم يهتلا درو دخلا نفيبا

 هنع يور ىبعباتلا نم تاعاهج ىنع هييورو رماع ىنب هللا تديعو ىع نبا

 حسم هل يور ةقث وشو نورخاو ناطقلا يمكو يراصنالا ي

 رصتخحلا يل روكذم ريب دوهيلا هلتق يذلا ياصصلا لهَس نب هللا 3

 نب بعك ىنب ديز نب لهس ىب هللا ديع وه ةماسقلا باب م بذهملاو

 جرخ ناكو يندملا قراحلا يراصنالا ةثراح نب ةعدخت نب يدع ىنب رماع

 تي هضر اهيف اليتق دجوف ارغ نوراتمب هل باككا عم اهحتتف دعي ريبخ يلا
 2 ون تمص و ند

 ل حاكذ لوا ٍْ/') بذهملا خ موكذم يعباتلا ةمربش نب هللا دبع

 وقبل نب ناسح نب ليفطلا نب ةمرمش نب هللا ددع ةمربش ودأ وط

 كلام نب لهذ ىب ةلاجحب نب بعك نب ديز نب كلام نب ورع نب رارض



 ( سوع» )

 ةلمرلاب ليقو نالقسعب ماتا ةنتغلا , حرس يا ني ىعس 5 هناا هلع

 كوالا ةملشقلا حصلا ةولص نم مسف ةولصلاب هرع متكب ناب اعف ناكو

 عبس لبقرا قيقالثو ' تس ةنس يوتقا:ةراسيلا عا ةيقاقلا ةيلشقلاط عل

 ي لوالا مهدنع حبصصلاو نيسخر عست ةنس ليقو ىثالثو

 لمقو ةمادق يدعسلا مسا ليق هضر 55 يدعسلا 7 هللا كيل

 ديع دمحم وبأ وشو حجبدحصلا وهو اولاف نادقو نب ورع لمقو نادقو

 نب رصن نب دو دبع نب سمت .دي نب نادقو. نب يدعسلا ىب هلل

 ليق امناو يرماعلا يشيرقلا بلاغ نب ترك ومالا سوي وا ا

 حا هللا هيف وتاكد وكف نب دعس ينب م عضزتسا هذال يدعسلا هيبال

 هوت طفاش .قققلت راس علا دوب ل ماشلا نكسب (صوحلا

 هن ىورسو عيس نس

 يناصصلا جرزخلا مث يراصنالا يلبارسالا ثراحلا» ينم نالت نيالا نا

 وهو فسوي هنياي ينآت فسوب وبا هتينآ جرزخلا ينيل اهو ناك هضر

 نيا, كفسوم| دلو. نما وهوا اهرسكر: هتف: |حوقللاز | مضو جهلاقمرت سلما ١

 اًنيصح ةيلهاجلاب همسا ناكو معلص ليلخلا ميهاربا نب قاحتا نب بوقعي

 لؤتو ب معلضرادللاةلؤير ماع لوا مسا دنا ديع معلص هللا لوس, ةامسف
 2 سرب سا معو

 ىنماسف هلثم دل يب نم دفان دهشو يلاعت هللا لوق دلرضذ خل

 وم ن نال (ب 2-0-3 ن3 ( ا( نسف

 5كفع نمو مكنييو 0 ب اديس هللا فك 1 يلاعت هللا لوكو متربكتساو

 اقفتا اًثيذح .نورشعو ةسه معلض هللا لوسر: :نعافلا يوزر *تاتللا ملأ
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 ( سعب )

 ديدشتي وه بيب> ىبا لاقو الوكام نبار يلكلا هلاف تح" ةانثملا ناكساو

 خافوا ةعذج نب بيبح وهو ةجاحلل : ناشح هدذش اهنا يلكلا لاق ايلا

 تيل )اغلب ليها دال شيكي لفعل كبار ةمايعللا قالا رشكوا مل

 نم نافع نب ناغع وخا وهو يبحب وبا هتينك يرماعلا يشيرقلا بلاغ نبا

 ارارلا اولا ٍبتكياناكو راهو: متغلا لبق. مسا نامع اوما تعضرا ,ةعاضإلا

 ميكح زيزع كك يلع ناك شيرقل لاقو ةكم يلا راسو دترا مث معلص دنلا

 معلص ينلا رمأ تلا موي ناك اذكر تارض 06 رقدق ميكح ميلع وا لوقا

 ا نا ع ووك ولو هيابصت لف سيقمو الطن رج للا دبع لعتلا هلي

 .ايلتل اها ادعيب معلصر جبل نعي احا دوك" هيوعف ناعما لل مزتن ايل لبادرفف

 لوسو لات نامتع فرصنا الق معن لات مث ًاليوط تمص هل هنماتسان ةّكم لها

 ' .انيلزاتاسوأا اله. لبر لاقف:كولتعتلاالا تمص انا :هلوح ملا معلص هلا

 مويلا كلذ مسا مث نيالا ةنياخ نوكي نأ ينل غيني ال هنا لاقف هللا لوسو

 ركني ام ه«دعب هنم رهظي ملو همالسا نسحو حرس يا نب دعس نب هللا ديع

 ا ١ اح ةنس و صم: ناقعءالوا مث شيزقا نم داضركلاو :ءالقعلا ادا وهو

 فالا ةثالث سرافلا مهس غلب اهظع اضف ناكو ةيقيرفا ذبدي لع هللا تفف

 نب ورع نب هللا ديعو رع نب هللا دبع تفلا اذه هعم دهشو ًايهذ لاقثم

 رماع يد سرا اذه دعس نب هللا دبع ناكو رببزلا ني هللا ديعو يصاعلا

 -آ نعود

 لزتعا نافع نب نامتع لتق نبحو مورلا يلا رحبلا أ يراوصلا ةوزغ ازغر



 ( سعو )

 اًناربم معلص هللا لوسر هيلا هدرف ايفوت مث هيوبا دعي قدضصت ها هبر

 ددز نب هللا دبع هيبأ نع دمحم هذبا نع فشمد خبرات هب انيورو

 2 ع ن 2

 تاقيط ٍظ وشو هرعش مستو اذه ةسأار معلص يذلا تلح قع اًمبدح

 نم هلو ريصقلاو ليوطلا نيد هللا تبع ناكو قييبج هذانسأو دعس ىبأ

 د دبج 0 دمع دلولا

 ن دن امص و ن ع

 يرصبلا ٍنْرملا سجرس ىب هللا ديع وه 7 رسكو ىبسلا خافي سجرسو

 نب هللا ديع نع لوحالا مصاع نع ملسم حبخص يلف موزخم يني فيلح

 تلقف اديرث لاق وا اًربخ هعم ثلكار معلص ينلا تبار لاق سجرس
 لوسر كل رفغتسا تلقق مصاع لاق كو لاق كل هللا رفغ هللا لوسر اب

 يور تافموملاو نيذموللو ىينذل رفغتسا الث مث كلو معن لاق معلص هللا

 ي ةثالث اهنم مسم يور اًثيدح رشع ةعبس معلص يتلا نع
 بعك ' نب طاصخلا ني ثراحلا نب كلام 'نب :ةقيح نيب هعسا نييدالاا هللا

 نباو يبلكلا لاقو ةدنم نبا هلاق اذك فوع نب ورع يد نم ورع نبا

 طاحتلا نب كلام نب ثراحلا نب ةةيخ نب دعس نب هلا ديع بيبح

 دنا ةسوالا زو ءاقياغ دوج قلفالا ة عرسال لسا ني ةتراتحا ني بعلا" نبا

 وه دهشو ردو مود ةوبأو دحأ موي دج دهشتسا ةبكك هدجلو هببالو
 دن

 ىارديب دهشب 5 لوقو 57 اع دهشو هيبال اغيدر ةغدقعلا

 يي د د ان مم ىو ن -

 ةلمملا ءاحلا مب بيدح نب نت ثراحلا نس 5 أ سس تاجشي سس هللا ددع
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 ( سيعوع )

 مل نبلا دبع نبا لاثو اهدهش يناهيصالا ميعت وباو ةدنم نبا. لاقف

 يرلللا هليل قاف اوهوب اهريغوا يدقاولاو ظايع علب ةفللح لاو اهدهشي

 ديز ىنب هللا دبع هلتقو يفيق يشحو هامر هلتق ا كراش

 مهم 5 دايع هدخا نبا هنع يور ثيداحأا معلص يجنلا ىنع يردرو هةؤيسي

 ةذؤذس ةنددملاب لا موب لنق مهربغو نايحا' ني عساوو ةراع نب يمحو

 17 ايبا حيز "دولا + حافرب نسا سس , لق قهوب ى تسير عدلت

 وه بتكا هذه نم ناذالا باي ة بكت ناذألا يار ةيز» نبال هيع

 ثراحلا نب دديز نب ةيلعت ىنب 07 ديع نب دكيز نب هللا دبع دمد# وبا

 يراصتالا محي نب هللا يع لاقو قراحلا جرزخلا يراصنالا جرزخلا نبا

 دلل تبيع معو ديز وخا هير دبع نب ةيلعث امناو ةيلعث هيسن ِة سيل
2 ) 

 اردبو ىبعيسلا عم ةبقعلا هلا ديع تدهش ةاط-خ وهو هيسذ ة هولخدان

 الدال ايرأ وخلا وهو معلظا دالا :قوسر حم اهلك بهاشملاو:قحتشلو اكحأو

 هدم مع مللا لوسر انب نا دعب ةرجحهلا نم يلوالا ةنسلا يس هايور .تذاكو

 0١ نزال نبا ةقيزاحملا يتب يار دعم و تناكو وبات عمار ةونا, كاكو

 ةنس ىبتسو حرا نبا وهر نثالثو نيتنث ةنس ةنيدملاب ينوت ةكم تف

 فرعي ال لوقي يراخبلا تعمس يذمرتلا لاق نافع نب نامتع هيلع يّلصو

 "| اوك تلقا نادل (ثيدح الا عير دبع نبا همز نب فلا ةبعل

 ثيع نع يملا نب كدمكت نع يلصوملا 0 يلصوملا يلعب يأ كك

 دبع نب ددز نب هللأ ددع نع لمدخ نب ريشي ' ى 06 هللأ ديدع نع باشولا



 ( سيعرس )
 2نل د

 اكياق امدجخو زج روز لا سس هللا كحع كلو ةديند نبا لاق نورخأ

 سايع نب هلأ ديعو رع نب هلأ يع مهو ةعيرالا ةلدايعلا دحا وه ربيزلا

 دجحا مهامس اذكه ىصاعلا نب ورع نب هللا ديعو ربيزلا نب هللا تيعو

 مهخم سيل لاق دومه ىباث لجال لبق مضربغو نبدا رداسو ليخح نبأ

 دوعسم باي فخليو مهلعف وا ةلدايعلا لوق اذه لبق ءيش دع اوقفثا اذان

 نيرشعو ىبتيام وحن مهو ةباحصلا نم هللا تيع نيؤسملا رياس اذه ف

 جرخاو ةعبرالا ةلدايعلا تحا دوعسم نبا نا محا ع يرهوتلا' لوقااناو

 يدب زتغي ال نال هيلع تهبن رهاظ طلغف يصاعلا ني ورع نبأ
 ن يل ى(ل تيتمصه ى ان

 ذئؤص يوار وض بذهملا بغا مىكق نكمل تي د كبز نب هللا دبع

 نات ناذالا بحاص ديز ىِد هلا دبع ربغ وهو قالطلا م ىكشلا لواو

 اش نا اذه بيقع هتةيجرت ركذنسو ناذالا تيدح الا هل سيل كاذ

 بعك نب مصاع نب ديز نب هللا ديع محم وبا وهف اذه 'اماو يلاعت هلا

 يراصتالا ر اجلا ند نزام ند مه ند لوذعم ند فوع قن؛ در ىبأ

 ىكيع دهش اهمضو نونلا تفي ةبيسن اههساو ةراع ما ينام فرعب ٍنزاملا
 ءب عدو

 اردب هدوهش ٍْغ اوفلتخاو كهاشملا نم اهدعب امو ادحا تبر: ىب هلآ



 ( سوس )

 ' ا دانالور مضر ار ةصلا ا ركبر يدب هداك غينكيا كلي نبأ: هانكوبل لاا دوع

 ةذسلا خس لبقو ةرضملا: نم ارهش .نيرشع دعو' دلوو ىلا .ىبع. نبا هاف

 نمو ةعاجتلا ميظع محرلل الوصو ةولصلا ليوط اماوق اماوص ناكو يلوالا

 يلصي ةليل لايل ثالث رهدلا مسق هنا هنذع ةلوقنملا ةدايعلا ٍغ هتدهاج

 حابصلا/ يح ادجاس ةلهلو حايصلا يح اعكار ةلبلو. حابصلا يح اعد

 حرس ينا نب دعس ىب هللا دبع خم ةيقيرفا ريبزلا نب هللأ دبع ازغو

 نيرشع نولسملا ناكو اغلا نيرشعر فلا ةيام ب ةيقيرفا لكم مهانان

 ةخاث ةركسع نم جرخ دق مهلكم رييزلا نبا رظنف مهيديا 4 طقسف اهلا

 ديزي تام انو هيدي دع متغلا ناك مث هلتقف هدصقف ةعاجج ريبزلا نبا

 ١١) ديكلا جيوب |( نيتسو# يارا ةنس "لوالا' عيوو ر هش ؛لقطتنم. : ةيواعم نبا

 هدجو ناسارخخو قارعلاو ىهلاو زاخلا لها هعاطاو ةقالخلاب ريبزلا ىبا

 لوا ةكمب فسوب نب جاخلا هرصح نا يلا ةقالخلا ٍة قبو ةبعكا ةراع

 هرصاحب لزي ملو سانلاب جاجلا يحو نيعيسو نرتتث ةنس اللا يذ نم ةليل

 اذكه نيعيسو ثالث ةنس يلوالا يداهج عباس اثلثلا موي هلتق نا يلا

 يداهج فصن  لثق لب لميقو نيغ هلقنو معلا لضا نع دعس ىبا هلقذ

 روهشملاو ىنبعبسو ىبتنث ةنس لثق هنا ةرمض نع يراخلا يكحو ةرخالا

 نوثالتو ةثالث معلص هللا لوسر نع هل يور هل ةيذل ال سلطا تاكو لوالا

 نباو ةورع هوخا هنع يور ىثبدحب مسم درفناو ةّنس لك اوقغتا اًثيدح
 همس يع د

 اتيالحو | يالاثللا ةديبعر .ةاطعوا نانبلا تيباثر ”لهس» نب (سابعز :ةكيلم



 ( رسوم )

 رج غب ناصتزيرهش هَ مغلص هلا« لوسر عش انجرح الات ,تاهردلا نأ

 انبَخ امو. رحلا, ةدش نم: دسار, ذخر هدي (عضبل ءانوحلا نات ل ا

 ىنب هللا دبع دهشتسا ةحاور ىنب .هللا ديعو معلص هللا لوسر الا مياص

 هى هضر بقعي ملو ةرجحهلا نم نامت ةنس يلوالا يداهج ةثوم ةرزغ هب ةحاور

 نب هللا ديع وه ياصصلا روهشملا رعاشلا هازلا رسكب يرعيزلا نب هللا دبع

 نب صيصغ نب ورع نب مهس نب دعس نب يدع نب سبق نب يرعبزلا

 دع سانلا تنثا نم ناك رعاشلا يمسلا يشيرقلا بلاغ نب يول نب بعك

 جتغلا دعب مسا مث همالسا ليق هسفنر هناسلب مباكتاو معلص هللا لوسر

 ي معلص ينلا نتا نيح هتالز نع رذتعاو همالسا سسحو

 مضب بييخ وبا لاقيو ركي وبا وه ضر ماوعلا نب رببزلا نب هللا دبع

 - ياصصلا نب قاصصلا ندملا نكن يدسالا يشيرقلا ةمجتملا ءاحلا

 مهل دوهشملا ةرشعلا دسازبوؤلا كباو .اعضر بيحضلاركد (ضاقمكت

 تتوب ةيغص هببال هتحجر ازكم, يا تفي, هماوا معلصيفنلا كراوحو ذأ

 ترجاهو تملسا اهفع يضرو ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ع بلطملا دبع

 ىقينموملا ما دليوخ,تني ةيضدح دينا ةجريرببزلا اهتيا ةيئرت قل ءرك

 دعب ةنبدملا يلا نيرجاهلل دلو دولوم لوا وشو نينموملا ما ةشياع هتلاخو

 نولوقي اوناك دوهيلا نال اذيدش احرق هتدالوب نوملسملا حرقو ةرجحهلا

 معلص هللا لوسر هكنخ يلاعت هللا مهبذكان مهل كلوب الف مهانرحت دق

 هامسو هفوج ِغ لزن كيش لوا معلص هللا لوسر فقير ناكف اهكال ةرقب



 ( مما )و

 يراصنالا يبحبو ىنجرلا دبع هنيا هع يور ىبعباتلا نم تاعاهجو اسف رع

 مهربغ فيالخو نوهعبات ءالوشو ةيقع نب يسومو يأرلا ةعيبرو ليهسو

 ّي ةيامو  نيرشعر ' عبس ةنس يود. هقيثوت لع اوقفتاو

 ىفو دقو رضتخلا تاداهش ف يوكذم هضر ياصصلا ةَحاور نب هللا ديع

 هللأ ىيع ورخ وبا ليقر ةحاور وبا لبقو دمحم ويا وه ةعللا ك4 طيسولا

 0 1 للعلا كساب عا نج سيقلا ايرما.ا نب اقيلعشب ليا عسلو] نيف

 ال1 ني قراشلا لثد جروخلاب نب ةيرعك : نب | ةيلعت : نبا ونعالا :كلاط» نيا

 اوت بنقت ا ناكو ع دهش يدملا ب دوف
 و
 هي نو 5 ع

 موب اهليق ينوت ناك هنا اهدعي امر تقلا الآ معلص هللا لوس, عم اهلك

 ناكو ربشب ىنب ناهنلا لاخ وهو ةتوم ةوزغ  ءرمالا دا وفر 58

 نيذلا نبتسحا ءارعشلا دحا ناكو مداق رخاو تارزغلا يلا جراخ لوا

 ني زيئزلا نعو نماسملاو مالسالاو معلص هللا دوس, ىنع/ يذالا نودري

 اا با نط اازهش ءعولما, د راجل اذهل "تيار انف: لاق هديشربب ءاوعلا

 نب هللا دبع هيق ركذأ ال موي تاب نا هلا ذوعا لاق ءادردلا نبا نعو

 ركذنف سلجتف ةعاس نمونلف سلجا رهيوع اي لوقي ينيقل اذا ناك ةحاور

 نيلسملا عجت يذلا وهو نامبالا اذه رمبيوع اي لوقي مث ءاش ام هللا

 ييبام رافكلاو فالا ةثالث نوملسملا ناكو رافكلا ءاقل ٍدط ةتوم ةوزغ خل

 مسمو يراخلا يحبد# ينو ةروهشم ةربثك هبقافمو كلذ ربغ لمقو فلا



 ( مسسو )

 نب هلأ ميت. دحا ةصغح تنييداصوخلا .مهمااركي وباويسناا تيب

 دوعسم .تنبإإ ىلْيل . مهما . اهنيا, ماو. ىبصو»نوراهإىسوموا كاطو ةرلل

 ليعامساو ةيواعمو بلاط يتا نب ىلع دعب اهجوزت يلّشهتلا دلاخ يا

 تنوي ةئاهج امهمأ رغصالا نوعر نسحلاو دالوا تاهمال مساقلاو قاحتاو

 فاحتاو ليعامسال رفغعج نب هللا ديع كلو نم بقعلاو لاق ةيرارغلا بيسملا

 ملس اذا ناك رع نبا نأ يعشلا نع ياخلا حبك ينو ةيواعمو ىلعو

 نب هللا ديع ينوث ىنيحانجلا يذ نباي ىيلع مالسلا لاق رفغعج ىنبا دع

 وهاءاذه ةنس :ىبتاغ' نيا وهوا ةرجهلا' "نما ىناع هن ةنيدلاو ارا

 نب نابا هيلع يّلصو نيعست ةنس يفوت ةعاهج لاقو وهلا لوقو حبصصلا

 هريرس لج دع سانلا محدزار هتغلو هلسغ رضحو ةنيدملا يلاو وهو ناهقع

 ليصت دعم دل علل ضسرو قع 3 اف .نيدوجلاا قي مهعمر جانا لك

 00 اغبرش هللأو توك ىيف رش الرا ع هللأو ل لوقبو يدق دلع

 و هذع هللأ يضر ارب

 دم وبأ وه ةبضقالا باتك ٍة رصتخلا ل روكذم ثراحلا نب هللا دبع

 نع. كور يكحلا: يموزحلا :ىشيرغلا :نكللا دبع ب !اكراخشلا نياادالا 0

 مهربغ تاعاهجو رع نب هلا ددبعو ناهلس نب فيسو ناقع ىنب كالا

 هج ملسم هل يرر نورخاو هيوشار نب قاحتاو سلا دجاو قع هذع يور
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 نبا عمس باطلا نب رع نب هللا دبع يلوم يدملا يودعلا 0 رايد
 2 نآل



 ( رسسم )

 ارجاهم ةشيحلا نم هيبا عم مدقر ءكاجلعلا قاغتاي ةشيحلا ضراي مالسالا

 يا نب يع نب يمحبو فيدصلا ركب ينأ نب دمحم وخأ وشو ةنيدملا يلا

 نع هللا جيعل يور ىلع مث ركب وبا مث رفعج اهجوزت ءامسا ايما نناق

 رع. اهتم مسمو يراخإلا فنتا اًنيدح نورشعو ةسي .معلص هللا لوسر

 ىلع نب دمحنو ةبواعمو قاحتاو ليعامسا ةثالثلا هونب هنع يور نئبدح

 نب ميهفاريا نب ديعسو ريبزلا نب ةورعو تمحي نب مساقلاو نبسحلا نبا

 0 لاا تاو اذاعسما 1: شاملا كيم لا !نياو#فوعا نجل نهعرلا#“ ابق

 يعلو معلص هللا لوسر يقوتو مهربغو لهس نب سابعو دادش ىنب هلا دبعو

 ةوملا رح يمسي ناكو اهلح اداوج ارك ناكو نبتس رشع رفعج نب هلل

 لا اون ولازكت ازايست) ا بزعلا دوج! لغعج“ نيالادلا" ىب" فراغا قيل

 ماوعلا نبريبزلا ضرقا هنا هذع انيور امبو يصح" ال ةروهشم محلاو دوجلاو

 رفعج ىب هلا ديعلريبزلا نب هلا دبع لاق ريبزلا لتق اخف مهرد فلا فلا

 اهضيقاث قداص وه لاقف مهرد فلا فلا كيلع هل نأ ينأ بتك ٍك تدجو

 كن وهف لاق يتا دع كل لاملا ثبو ٍنارفعج ابا اي لاقف هيقل مث تيش اذا

 ا كلل ك3 !تهركب ناو كك وههخ كي“ ناذ الاف اككذ طيزا -الأنلأو

 مهل نوقلك 1 نيلي نثكالا» +يؤعو "قطر نزبالالا ارفظلللاب ماعلا قافنو

 ديكو معلص هللا لوسر تذيب ةمطاث ئم بلاط يا ىنب يلع ثنو بئبز



 ( رسب )

 عماج لورا م رصتخلا هذ موكذم هضر ياصصلا شح 7 هللا و

 لم نب ءارلا رسكي 5 نب شد نب هللا دبع دمك وبأ وه ربسلا

 ةعرخ نب نشا ' نب . نادود.. نب منغ نب زبثك, نب ا نب ةربص ىبأ

 اًهيذع أقبل . معلص .دالا لور جب بلا دبع (تديادجبلا مارسوا ١

 ةشيحلا ضرا يلا نيترجحهلا رجاشو مقرالا راد معلص هلا لوسر لوخد لبق

 ىبذموملا مآ شح تني بنيز مهتخاو هللا ديبعو دجا وبا كاوخاو وش

 ةشيحلاب تامو رصنتف هلا ديبع اماث شحع تاني ةنهنو ةييبخ ماو

 قوسر هزماو ميدل لان ملماو دجلونا وكروت يستلم لا

 مالسالا ِك# ةهنغ لوا هتهنغو ةرما ربما لوأ وشو ةيرس ٍدط معلص هللا

 ناب ل مليا هداعقا قمة اكو 59 موي دهشتساو 'اردب | دهشا| مث

 باجتسان معلص هلوسرو يلاعت هللا ٍه هب لّثعو هنذاو هغنا عطقيو دهشنسيو

 هللا ٍخ عدجملا هل لاقي ناكو كلذ هب رافكا لعو دهشتساو اعد هلا

 ةرج هلاخر قه نفدو نسا نعيراو اًقينب دهشتسا( يحيا وع نإ

 هي امنع هللأ يضر دحاو ربق ل 5 دبع ىبأ

 وبا وه بذهملاو رصتخملا ٍخ رركت بلاط ينأ نب ٍرْفْعَج نب هللا دبع

 داوجلاو ةيباصصلا ىنباو يناصصلا نب يناصصلا يمتاهلا يشيرقلا رفعج

 ايفييرت خس اهلاوحا: ناهض قاسر ةيعقشلا سيجا تن ةيسا خم كا

 رجاف رفعج هوبا ناكر هةهجرت م هيبا بقانم تقيسو يلاعت هللا ءاش نا

 دلو دولوم لوأ وهو كانه هلأ ديع تدلوف ةشيملا ضرا يلا ةماد

 ان ان



 ( .سرسب )

 امد<و هدوباو وش اذه كلام نب هللأ دبع مسا يدزالا هلا ديع نب ةلضن

 اكسان» اكو ادق غيكتو "لسا نم هللا دبع ناكو :معلض 'دللا لوسر

 ةفالخ رخا ف يفوت ةنيدملا برقي اعضوم لزني ناكو رهدلا موصي اًلضان

 داما 1 يحشلاو هعببا ما ةتبخب نا: ليقو "قبلا تبعا نبا ”لافأ ةيزاعم

 ي يربغو جرعالاو راسي نب ءاطعو ىلع هنبا هنع يور ثيداحا م تنلازاف قوز
 تيمص و ناد

 ياصصلا يهتلا يشيرقلا نامثع نب هلا دبع فقيدصلا ر 9 5 نب هللا دبع

 000 او ا يوي وكب يان: تعب فام نوبشل ولع ءامضر قانطسلال نبا

 ناكو ىلغلا م اه ذا شيرق مايذار ماعطلاب ركب اباو مع ينلا تاي ناك يذلا

 مع هللا لوس, عم فياطلاو انيتحو تغلا دهشو ًايدق مساز اهدنع ب

 ا" ل عيسا لوا قعلايوتق“ محرج ضقت مث ابو: ةفداطلا مويا خالخو

 باط4لا نب رع كريق 4 لزنو هوبآ هيلع ىلصو هيبا ةفالخ ليارا ة ةرشع

 دنع هللا يضر رهظلا ىعب نقدو نجرلا ىيع هوخاو ةدطو

 ناذول نب ديز نب مزح ىنب ورع ىب دمك قيل رك نأ ب هللا كيع

 يراصتالا ركب وبا ليقو تمكن وبا ةمجعملا لاذلابو واولا ناكساو ماللا تغب

 ال31 ب انجبات زها يغوأ هيعلا .ةولطا ق4 بؤهللا .ةلزؤكذمإ يذلا

 داجهو نانايغسلاو كلامو يرهزلا هذع يور معو ةءرعو رماع نب هللا ديعو

 ناك دعس نب دمع لاق دقو انس هتيد> لينثح نب دجحا لاق ةلس نبا

 نيثالث ةنس لبقو ةيامو نبثالثو سيخ ةنس يفوت املاع ثيدحلا ربثك ةقث

 دك خس نيعمس نبا وهو



 ( هتعو)

 عبرلا ةفسسا ليشو |[ ىيعمسو حيزا هدفا يوت, ىبلا» اقع ليلا ناعللا كيتو

 هن نويهسخو

 ةيازاوهإ هركذلا نكت .ايضر :ياصصلا نب: ياضاطفلا لقوا نأ نبا كلا ١

 مساو ينوا يا نب هلأ ديع ةدواعم ودا ليقو دمحم وبا ليقو ميفاربا

 نب ةعابر نبا ةزمبلا تغب كيسا نب ثراحلا -نب. دلاخ نبا ةقلعب وا قا

 ناوضرلا ةعبباههش ىوسالا :ةقراح نبا ىصقا نير لش نك تئاوه نما

 ةنيدملاو لؤي ملو معلص هللا لوسر عم دكفاشملا نم اهدعي امو ريهخو

 نم يتب نم رخآ وهو ةفوكلا يلا لوح مث معلص هللا لوسر يفوت يح

 اًئيدح نوعبسو ةسه معلص هللآ لوسر نع هل يرر .ةفوكلاب. ةياكضلا

 ةدكط دنع يور ثيدحب مسمر, ةسمخ يراخلا ةرغنار ةرشع لك اقغتا

 ةنسأ اهب اوتو ةقوللا اوت .نورخار؛ هلابحا يان/ني# لعامساوب فرض 10

 ةراححصلا نم يىقوت ئم رخا وهو ىنناغو عميس ةنس ليقو ىبناقو تس

 لاق ينرا ينا نب هلا ديع نع مسمو يراخلا يحبعع خ انيور ةنوللاي

 معم لفات ةياور ينو ادارجلا لكان تاوؤغ: عيس :معلض ادا الوسرا خف ان

 ةقدصي موق داتا اذا معلص هلا لوسر ناك لاق هنع 9-5 ىو دارجلا

 هي ينوآأ ين 0 رغم مهللا لاقف هتقدصي يأ هاتان مهيلع لص مهللا لاق

 دوحعو ةولصلا ةغص ٍخ بذهملاو رصتخملا ب رك و 7 هللا جيع

 نب هللأ دبع دمحم وبأ وشو هم يو ةدحوملا مضب ةنيحو اهريغو وهسلا
 وو

 نب بدنخ بشقلا مساو ةمجتملا ناكسار فاقلا رسكب بشقلا نب كلام



 ( مسمع )

 اًمركو اناسحار هنبا ةمارك هيلع لص امنأو ىيقفانملا دع ةولصلا

 يأ اهلل

 قر ربسلا باتك ة رصتخلا هس وكذم هضر ياصصلا سيئأ نب هللا دي

 دا ديع يبيح وبا وه ىدقلا ةلبل بلط ٍة عوطتلا :موص رخآ 4 بذهملا

 نب بعك .نب منغ نب كلام نب بيبح ىب مارح نب دعسا نب سيئا نبا

 ىنب ئءارلا ناكساو ةدحوملا تغب كربلا نب عودرب نب ةرساب نب ةثهب نب مين

 1١ ]ايف |راصتالا ىلل هللا يا كيلحا وهو قهملا هل لاقي ةمانغق نبأ ةزبو

 ةءاضق .نم اهالك ةقيهجو ةربو نب كربلاو اولات ياضق دل لاقيو يراصنالا

 مافضا رسكي ناكو راصتالا 'ئم ىبعيسلا ٍة ةيقعلا سينا نب'دلا ديع دهش

 لو انكار ردب هيع اتا يح قيت لج ايوه هوانا عي

 معلض هالا لوسر عبو ارجِي تهشي مل ليقو معلص هللا لوسر عم دهانشملا

 يذلا وهو ردقلا ةليل نع معلص هللا لوسم لاس يذلا: وهو ةدحو ةيرس

 ٍة اًئيدح عمسف ماشلا ٍة هكردان ًارهش هلا ديع نب رباج يلا لحر

  ربغ اذه نا ليقو اهلوخد لبق رانلاو ةنجلا لقا نيب صاصقلاو ملاظملا

 | از كي ديلع يذلا صصلاو/ قطعا لطارللا نارا باج للاب لكارلا

 0 ار افيد ورشعو ا ةعبرا «معلضا اذهل. لونسراباىعرقلا قوزا ةِحلو

 0 ا راخلا !لانرنب يذؤملا اذهل ىكذملا وهوابردقلاا ةلبلا !كلاهدحا

 اا 7 اطتفا يرر نفاج الا سيئا نب ادا نابع ؟لحلوا ا ديكطصع وا

 ةرمضو درعو غرطع ةعيرالا وخد مهخم ىبعباتلا ئم ةعاهجو لاا



 (ميعع
 و 2ع

 وف فلا مسق ٍذ رصتخللا هل روكذم هضر نيكرفا سادرم 0 نتايعلا

 ةثراح' ني رهاع يا نب سادرم نبا سايعلا' لضقلا ويا لبقو كلا 0١

 نيا اكورد نب يمح ىنب ثراحلا نب ةعازر نب يسبع نب دبع نبا

 ليق مسا اذه ريغ هيسن يف لمقو يملسلا يوصتم نب مبلس نبا ةّثهب

 ارعاش ناكو مهنم همالسا نسح نمو ةغلوملا نم. تاكو نيت اطل جاف

 اهمرح نمو ةيلشاجلا 4 رولا مرح نم ناكو اولاق اروهشم اعاجتر انس

 ديعو نوعظم نب ناقتعر نافع نب نامتعو فقيدصلا ركب وبا ةيلهاجلا خل

 ةيداهلا لؤني سادرم: نب سايع ناكر مصاع' نب سهقو فوع نب نجلا ٠

 ي معا دالار اراد اهب انتباو فقشمد مدق ليقر ةيحانب

 تاروظحم بج ام رخا م بذهملا + موكذم هللا دبع 7 عال ا

 يقتورقلا فاكلا: ملفي نيرك نب رماع' لب هللا دبع نب قعالا تيع وها ماركا

 يتئاذحلا دلاخ دنع يور ثراحلا نب سا دبع نع يور يباتلا

 ىفكلا باب اف بذهملا د روكذم قفاثملا لولس نبأ 5 نب هللا دبع

 كلذ هَ باوصلا ءاذعلا لاق !ذهلف هلا ددع 51 لولسر .تيملا ةولظلا ارا

 قالب قود للا :طئاعسلا77/ كارشي وودطلا ولا "يا نبال فايع

 ةهجرت + هيسن ماغ قتامسو أل ال هل ةغص هذال هللا ىيع بارعا برعدو

 نب هللا ىيع ناكو ليلملا ياحصلا ملاصلا هلأ جديع ني هللا جيع هيأ

 + يوثو ةروهشم ةريثك تايلاند اي لزنو ىبقفانملا قل أ

 نع يولا ليق هصيق ل دنغكو هيلع يلصو معلص هللا لوسرم نمر



 ( سرب )
 ع 0-6

 لضغلا تاني. ثالثو “نيني ةرشع سايعلل تاكو + لابما ةيئاغ ةياغلاو علس

 ثفوعو ربثكو ثراحلاو تثتديعمو ىنجرلا ثمعو مثقو هللا ثبيمعو هللا ثدعو

 و
 مه ع

 جيعمو مثقو هللا ديعر هللا ديبعر لضفلا ةيغصو بيبح ماو ةنماو ماهو

 اال دكا ترا تنبا بابل لضفلا) ما: ملوما تييحلا ماو نكنرلا ,جبغ

 ماشلاب لضفلا ربقف لضفلا ما يني روبق دعابتك عروبق تدعابت ما ونب فرعي

 ىيعمو دنقرمسي مثقو ةنيدملاب هللا ديبعو فئاطلاب هلا ديعو كومربلاب

 نم تلخ ةليل ةرشع ينثل ةعلا مود ةنيدملاو عضم سابعلا ىنوت * ةيقيرفاب

 نبأ وهو نهثالثو عبرا لهقو نيثالثو نيتنث ةنس ناضمر نم ليقو بجر

 نع هل يور عيقبلاب وهشم هربقو ةماقلا لدتعم وهو ةنس نيناغو ناغ وحن

 يراخإلا درقناو ثيدح دع اقفثا ًاثبدح نوثالثو ةسه معلص هللا لوسر

 دقو لاق معلص هللا لوس, نأ ملسم حبد# ينو نورخاو ثراحلا نب هللا ديعو

 يا داصلا رسكب وش هيبا ونص لجرلا مع نا ترعش اما مع اي سابعلا ركذ

 يسفن يذلاو سايعلل لاق مع هلا لوس, نا يذمزتلا باتك ينو همبا لثم

 اهبا لاق مث هلوسرلو هلل مكحب يح نامالا لجر بلق لخدي ال هديب

 كيداحا يذم لاو هببا ونص لجرلا مع اهناف ياذا تقف يع يذا نم سانلا

 نآك هيغر قاطخلا نيزع نا :ياخضلا, مداد تنثو:سايعلا لصق اهل يرخا

 انيقستق اتبينب ىيلا لسوتن انك اذا مهللا لاقف سايعلاب ٍقستسا اوطخت اذا

 ىهضر ةروهشم ةربثك هيقافمو نوقسيف انقسان انببت معب موهلا كيلا لسوتن اذاو



 ( مسرسإ )

 -ن-5و ودد
 متفو نونلا مضي ةليتت ماو: ثالقايواب نيتتسو هدعاندلللاقولورا ندا هول ..و

 ساّيعلا نأ :هيبسو اولاق ريرملا :ةبعكلا تسك. ةيورع .لوا يو .قوق .ةلانثللا

 ناكو تلعفف. ا متدجوه اهوكشتا [نابامددجو خا ترذنفا بعيش ا

 ىحجسملا ةراع هيلا ناكو مالسالا لبق :شيرق كة ًاليلج اًسيبر سابعلا

 هتعياب نيح معلص هللا لوسر عم ةيقعلا ةليل رضحو ةياقسلاو مارحلا

 جرخو هدلاو راصنالا عم. تقعلا ددشف سابعلا مسي :نأ لبق راصئالا

 لقوتو البقع ذيودعا (ينوار“ هسقت :اذقودرساو اًهركضار هبا للا| ككل

 همالسا منكي ناكو ةرجحهلا لبق مسا ليقو كلذ بيقع ملساو ثراحلا نبا

 ىيجسلل انوع ناكو مع هللا لوسر يلا نيكرشملا رابخاب بتكب ةّكع اهقم

 ىماقم معلص يتلا هل لاقف ةنيدملا يلا مودقلا داراو اولاق ةكمب نيفعضتسملا

 ىعس# نجلها نغا .ىلصولا. !نيطعي +نيول ١ هدي ةضااةللااهيورو ويح 7

 سانلا مزهنا نيح هعم تيثو معلص هللا لوسر عم اًنيتح تهنشو يدفاسلا

 اًنيص' ناكو مهي يداتق :عوجزلاب :سانلا + يدامي: نا" معلط, يتلا ردا

 لوسر ناكر نيؤسملا رهظاو هللا مهمزهف ىيلرشملا ذك اولجو هيلع اوليقاث

 اتسم“ شيرق ماحرال . ًالوصو ناكر ةلجكيو. ةطركيو هطظعب مهلصا ذل

 هلمركت ةياكصلا تاكو ذيع عبس اعتم اداوبللتعي لاكو كار ١

 يح ؛ فلتوملا حا مرا كدر هيرب ةعاقرا «رواشتو است ا

 دع فقي سايعلا ناك لاق كاحصضلا نع ىبغلا فرح لوا  ىنكامالا

 نيبو لاق مهعمسيف ةياغلا يه مهر ليللا رخا ٍك هناطغ يدانبف علس
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 ( هم )

 لاقي اذه ملاسو جرزخلا يراصنالا جرزخلا نب فوع نب ورع نب فوع نب ملاس

 1 ب ادوش لجل ونين لولا نيبستنلل لقمر اة مظعل يليحلا هلا

 ناوضرلا ةعيبو قدتخلاو 50 550 مع هللا لوس, عم ةيئاثلاو والا

 يد نال لقاوقلا دع ًابيقذ ناك ةبقعلا ةليل ءايقنلا دحا ناكو ىهاشملا رياسو

 ترس لقوق هل لاق ربجتسم هب راجتسا اذا ناك لقوق مهذجل لاقي ملاس

 هذبي معلص دللا: لوسر اخاو جرزخلا نب فوع نب لقوق يمسف تينث ثيح

 ابل ا ناكوز «تاقدصلا' دعبل معلضأ: ينلا : هلهتساو : ىوتقلا-  دقرم انيقا ١ نيبو

 ءادردلا اياو اًذاعمو باطخلا نب رع هلسرا ماشلا تق امو نارقلا ةفصلا لها

 نيطسلغي ذاعمو صمحب ةدابع ماقان مهومغيو ماشلاب نارقلا سانلا اوطعيل

 >دللا لوسر نع هل يرر نيطسلف يلا ةدايع راص مث فشمدب ءادردلا وباو

 ةنس ع اهنم ملسمو يراخلا ففتا اًثيدح نوناغو دحاو ةبام معلص

 ١ 11 راو ريلجو لتتلا دفعأ يروا نيوخاوب: مثقطو يقيد ايراجلال: درغثأو

 ديبعو ديلولا هةونب ىبعباتلا مو عيبرلا نب دومد#و عقار نب ةعانيو ةلاضفو

 ابق يلو : نم: لوا يازؤالا لاق مهربغ فيالخو ةدايع وذي دووادو هللا

 شحقللا تيبي' يوت اهسج اليوط اليوج اريحا الضاثا ناكو ةدايع ىطشسلف

 رهشاو مصا لوالاو نبعبراو سه ةنس
 دووم 02 د6 35 2202



 ( رسو )

 ههفريغور هما ورم اناا هيحتة اقروا عسانلاو رع نياو' نافع: نيا ناقط

 اوقفتأو ىبيعباتلا نم فقلخو بالديللا 9 دكيعسو دووأد هذيأ نع يور مهضر

 يكذ ربغ ليقو ةبامو عيرا ةنس ليقو ثالث ةنس ةنيدملاب وت هقيثوت دع

 ماتو. يجلا» ةلمسم, قس بذقملا اهل وكخم لييزلا يبان اذلعا نو

 وهو ثراخلا ويا زماع ةينك ماوعلا“ نبأ رببؤلا دج ةهبرتاا اهلا يت عيت

 يبكتو يربقملا هيعس دنع يور ةياصصلا قمن اهريقواسقاو !للزا» حل

 اعمجم ”الضاك :!كياع' تاكو .ةعالا+ نم نورخار نالخع نب"'ةامكوا ياشنال]

 يةيامو نيرشعو عبرا ةنس نم ابيرق نوت نحف وهو .هئلالجو هقيثوت دع

 لوأ ب بذهملا ّخ روكذم مب نبأ ءابلا تيدشتو ىبعلا تفي ها

 يندملا ٍقزاملا يراصنالا مصاع“ نب ديرت نب ميم نب دابع وه ءاقستسالا

 نب هللا دبع :ذج: ةيجرت 4 ابيرق: يلاعت : هللا كش نا اناا ديشت لو

 موي انا لاف هنا هنع اولقنو نبعباتلا ٍك دودعم دايعو مصاع نب ديز

 ماطالا؛ اين اءاستلا ثم انكر .اهيعاو ةيشابر كارا جرت قت!( ا

 نم ريكا ريدغتتلا اذه ذع هناف قا هذا يضتقب اذغو 00 يتب نم 7

 ريشي يأو 5 نع يور اعضايشاو ربشي نب ناهنلاو رييزلا نب هللا دبع

 ركب وباو يرفزلا مهنم ىنيعباتلا ئم تاعاهج هنع يروم اهربغو يراصنالا

 ى مسمو يراخلا هل يور مزح ىنب درع نب دم نبأ
 و 0 و. 5

 يا نب ةدايع كيلولا وبا وش ابق روكت هضم نادصلا تماصلا نب ”ةدابع

 نب منع نب ةخملعت نب سبق نب رهف نس مرصأ نب سمو نب تيمماصلا ةدامع

1 



 ( مرسم )

 نبا يلع لاق يعيبسلا قاحتا وباو قوق ةانثملاب ةييتع ىب مكحلا هذع

 م نيعيسو عيرأ ةذس يىنوت ملذ وه اهربغو هللا دبع نب دجار ييدملا

 وبا وش راخلا يمر م بذهملا ذ روكذم هضر تانيا يدع 1 مصاع

 خفي دجلا نب يدع نب مصاع رع وبا لاقيو ورع وبا لاقيو هللا دبع

 ذاضلا. مضي ةعيبض ىبا ةلمملا ءكاحلاب ةثراح ىب نالجعلا نبا مبجلا

 )د دقشتاب ملو 000 راصنالا فيلح نالدعلا ياضقلا ةمجعملا

 هل برضو ةيلاعلا لفاو ابق دعب د معلص هللا لوسر ناك هسفنب

 | ١ ١ نالجخلاوا رصوع, بحاضر وهوا: اهدهشر قم مكح» هلا ناكفإ ومس

 ّي ناعللا ةصق

 000 لا ليقوزرعادوللا اؤهر ةيلهلا تلا هبل رصقخملا هن موكاذبم عاب نب مصاع

 لوسر ةانو لمق دلو ٍندملا يباتلا يوجعلا يشيرقلا باطخلا نب رع نب مصاع

 00 16 تياحيتتو لوقو راطالاوب كني ةلاؤيج املا نيتتتلوا ملص حالا

 ديع نب رع دج اذه مصاعو ةليوج معلص هللا لوسر اهامسف ةيصاع

 ا اع تكلا رعا قب ميفاع تدب مصاعب ولا رهو ما نول مال ودول

 ةنسا اوت ريشو عارذ نم: ابيرق ةعارذا تناك . لاقي  اليوط . اصيصق الضان

 كافيا هنع يورو هابا مصاع عمس ةاثرو هللا يع دوخا هيلع نزحو ىنبعيس

 5 ملسمو يراخلا هل يور رببزلا نب ةورعو صغحو هللا كيبع

 100 خذ هركذف بذهملا ة كت دعس ىنب رماع

 كايا عمس يعباتلا ٍندملا يهزلا يشيرقلا صاقو يتأ نب دعس ىب رماع



 ( سو )

 يسوم وباو ربلا ديع نبا رع ويا هركذ ةحبلط محلسا مث لاقف لبلق
 هم (ن م (لد

 ةلاضذن ند لفوذ نب هديوعا) ب ريغصتلاب ةدلط وهو ةباحصلا م ناهبصالا

2 9- 0 

 ثراهلا ىنب ريغع ىب درع ند فيولا ن ىد سعف نب ناوح نب وريسالا ىبا

 يدسالا ا ىب سايلا نب ةكردم نب ةمرزخ نب دس نب اد ىبا

 ينلا لع مدقو اولاق سرا فلاب دعي ناكو برعلا عجتا نم ناك يسعقفلا

 ةصددا قرا« ارحبو اله, اولا خضع عفش هجرس كيا امو وك

 م ب هلتاقيل روزالا نب رارض معلص هللا لوسر هيلا لسرات ةوينلا يداو

 نافيلحلا هعاطاو ةدبلط ةكوش تيوقف معلص هللا لوسر ينوت مث هعاطا

 هلتاقف كيلولا نب كلاخ هضر فيدصلا ركي وبا هيلا لسران نافطغو دسا
2 

 تياثو نصح نب ةشاكع ديلولا ني كلاخ هيلا لسرات ةساويو6َ ءاربمس جاوفي

 ةحبلط هلا مزه مث رخالا هوخا مث اهدحا ةحبلط لتقف امهضر مرقا نبا

 دنع ماقان ماشلاب ةحبلط فلق نولسملا مهيلع رهظر هعابت ٌلعَش قرفو

 ذل جحر همالسا نسحو ةحبلط مسا مث ركب وبا يفوت" تح ةفينح يب

 ةيسداقلا ٍي سرغلا لاتق 4 ةليهج راثآ هلو هضر باطخلا نب رع نمز

 دي - نعتسا نا :نرقم ني ناهنلا. يلا رع بتكو هضر رع مز قارعلاب

 ياجرشتساو برك يدعم نب ورعو ةحبلطب كبرح

 ةلمملا نبعلا فرح

 وه ةضخلاو بهذلا ةوكز باب هه بذهملا  روكذم ومص 9 مصاع

 يور هضر بلاط يا نب ىلع عمس يباتلا يفوكلا يلولسلا ةرمض نب مصاع



 ( رسب )

 | درر دتطام ازا ةقلالجلا لعن ااؤغفتار+ ةعالا انها .كقيالتتو نشعالاو وعملا ايبا

 ارقا نم خداط م ناك رجعو دللا دمع سس دجا لاق ةعروو ةرجغو ناركلاب هلع

 ءارقلا كيس ةحاط نومسي اوناك سيردا نب هللا جيع لاتو عرامتو ةفوللا لفا

 ةييتع نب مكحلا لزنم هَ ةفوللا ارق عقجا لاق هللا تيع نب دوحا نع انيورو

 000 1 اتت مغلق فرصم# قب ملحم ةقرللا خلها ارك راؤا لعتلوععحل

 7 ام لاق رحبا نب كاملا 5 نع انيورو مسالا كلذ بهذيل هيلع ارقي

 لاقو مهيلع لضفلا هل تيار الا طق موق ٍغ تيار امو فرصم نب ةكط لثم

 ات اا لب بييحو ليوك ني غلتنوا قاض ابا تدهش: نامل نو شرح

 لاقو ةحاط لثم تكردا امو ةكاط لثم تيا, ام لوقب مهلك رشعم اياو

 يفوت هلثم هدعب كرت ام رشعم وبا لاقف ةحط ةزانج + تنك ةيعش

 212111 ةرشع ثالث ليقو ةرشع ينث ةنس

 نب يبحب نب ةط وه موصلا غب رصتلا ٍذ ىوكذم يح نب ةفط

 كردا يعباتلا ةقوللا نكس مث نجما يوتلا يشدرقلا هلا ديبع نب ةسط

 قف ةداط دالوا ةشياعو يمحو يسبعو يسوم نع يورو رفعج ىب هللا دبع

 ةدرب يتاو هللا ديع نب هللا ديبعو ةورع ىنعو هماعا مهو هللا كيبع

 ةماسأ وباو عمكوو يروثلا هذع يور مهريغو زيزعلا دبع ىب رعو دفاحتو

 نم مشفربغو يومالا ديعس نب يبو ةئيبع نباو سيردا نب هللا ديعو

 :ؤ ملسم هل يوراهربغو دعس نب دمدو نبعم نب يهبعب دقتو ةكذ وهو مالعالا

 نا ءرمم 35 (0-

 دعب هركذ مث ةاغبلا لان لوا ل رصتخلا ب روكذم باذللا ةحلط



 ( مسو )

 اا ود" ىم لزاذادل .اورتشانرفاملا اركز! نما نرالا: يلي خلا )هت لا

 دم مهو تاني عيراو نيني ةرشع ةعكطلو لاق مهرد فالا ةرشعي ةركب

 ماو نارعو حلاصو يمى<و ابركرنو بوقعيو قاحكتاو ليعامساو يسيعو يسومو

 ني ةبعصلاو ميرمو ةشياعو قاحنا

 هيه تاعي .كاعدلا هه قيلل اهلك ذرب يباقلا هللا ديبع نب انهن

 زيرك نب هللا ديبع نب ةحط وه ةفرع 5 ءامد ءاعدلا لضنا تبيدح

 نبأ ةعيبز“ نب رئباج ١ نبا ايها: مك كا مث ةرؤسكم كاز" مقا ةحوتفم أكب

 اوان رعاب نبا لع : ول :يعاياقلا» فرطملا ازياء: وكلا ثعكاب يترك ٠

 نب دمكو جرعألا مزاح وبا هنع يور يرغصلا ءادردلا ماو ةشياعو كادردلا

 نبا لاق مسم دل يرر هقيثوت لك اوقفتاو نورخاو ليوطلا ديجو ةقوس

 ةرصملا لضا دات ئم ةيناثلا ذقيطلا + هلعجو تيدحلا ليلق ناك دعس

 59 ند

 يي لسرم بذهملا م روكذملا هثيدحو
 58 سادفق دن هدهد

 يلقلا يكحر ىوهشملا دع ءارلا رسكو ميملا مدضي فرصمو ةضمشملا ةفص

 نب فرصم ىب ةحاط هللا دبع وبا ليقو دمحن وبا وه طلغ وهو اهكق

 لغذ نس ثراحلا نب ديعس ىب غي واعم نب بدح ىب بعل سس درع

 يمايالا لاقبو يماهلا عقار ىنب ماي نب لدنح نب لوذ نب غااس ل

 ع ه2  ءنع ءن



 (رسع )

 نيقباسلا ةيناهتلا ىحاو ةنولاب معلص هللا لوسر مهل دهش ىيذلا ةرشعلا

 دحاو هضم فيدصلا ركب يا دي ىلع اوجساأ نيذلا ةسلا دحاو مالسالا يلا

 هاهسو ضار مهنع وشر معلص هللا لوسر يفوت ىيذلا يروشلا باستا ةئسلا

 ملو ىنبلوالا نيرجاهملا نم وضو دولا ةكاطو ربخلا ةكلط معلص هللا لوسر

 دبشو رضح ىنمك درو همسي معلص هللا لوسر هل برض ىآلو ارب دهشي

 هوي كذ لاق اًذحأ ركذ اذا ضر ركي وبا: ناكو دشاشملا نم اهدعب امو ادحأ

 7 د |(قوقالتو اةيناغمعلص' هللا, لوسو نع اطل يوري :ءةحلطلاهلكأ ناك

 هضر لثق ةثالثب لسمو ىتيدحب يراخإلا درفناو ىّتيدح ذك ابنم اقفتاو

 هبف قالخ ال اذهو ىنيثالثو تس ةنس يلوالا يداهج نم نولخ رشعل لكلا موي

 ةرجقو هيتس ىبتذتا لهقو نيسخو اهنامت لهقو ةنس ىبتسو اعيرا ةرع ناكو

 رماعو يمحو يسدعو يسوم هوني هنع يور هب كريتبو مازي موهشم ةرصيلاب

 . لوسرم لاق تلا اهضم ةشداع نع انيوم * ىعباتلا نم عبغ فيالخو دعس نبا

 عم تبث ةدلط ناكو ًاليدبت اولذب امو هيحت يضق نم ةحاط معلص هللا

 ٠ ااالقفىدي تلشف اهو .احطضق قررض هتبف دافوو' دخلا اويب معلص هللا لوتاو

 صاقو يا نب دعس نيبو هفيب مع هللا لوسم اخآو ةحلط ب معلص هللا

 ' 0 11 ارا عروق اةرافتقو. نقرب ةسفاط نا: فراعللا هس ةينتع اللب اذكاقو

 | تشان مبا تواماو نونلال ابهيلا اشيا, نانملا رفع نست قا تالقيلا نق ةر ادعم

 ]15 ةرلوحا نخل مهنا بغير خذو :ةرصبلا: هسا نيترجلا كب ةاد قلي فدف

 اهعضؤلما نعي تلابم» اهتاث هتصيقع الأ ربغتو مل موقاكلا يلا رظنا ! ناك . يوارلا



 ( مسررس )

 مهربغو ةوسيم وب“ ناملسو ا قلاقلاياناعرب  قيلامماوااهنلا»نوزاو لا ا

 يان مئاقو:تالث نس ااووتولا ظقولكلا |

 باتك لوا كك بذهملا خخ هركذو رصقخلا ذة كت يباتلا ٍناهبل نيو

 نيلراظا نزلا, دبعاوبا اذه ةداهغلا لمست باجر راض يتراقناا ا

 نكسي ' ناك :مهالوم». ياكميلا ١ للبقر .مهالوم» .يربجلا»ناقللا , ناسيك نإ

 نيعباتلا رايك نم وه ىهلاب ةفررعم ةدلب نونلار ميلا فب دنجلا

 اياو ارباجو ورع ىنباو رع نبار سابع نبا عمس ىنيحلاصلا ءالضفلا ءاعلاو

 حيع هنيا دنع يكور مهضر ةشياعر مقر نباو: تباثا نبا: اهيزواا ةريرش

 اوقفتاو ىنيعباتلا نم تيالخو راغفيد نب ورعد دفاكو حلاصلا ف حلاصلا هللأ

 نب ىرع لاق هتييثتو هظفحو هحالصو هلع ىوفوو متليضقو هتلالج دك

 هلا انغذ عباس ,  ةكمب. "يوت سوواط». لثم» طقادحا ١ تيلزاباشا نال

 ةنس ميعن وبار يدع نب مثيهلا لات ىوهطا لؤق اذه ةيامو تس ةنس

 ةجر ةنس نؤعجسو .عضب هل ناكو اولاقو .لوالا روهشملاو ةيامو ةرقع. عضب

 ف هيلع .انالا

 وبا وه اهبق يركت مهضر ةرشعلا دحا ياصصلا هللا هيبع نب حن

 نب دعس نب بعك ىنب ورع نب نافع نب هللا ديبع نب ةحاط دمي

 يندملا يكملا يهتلا يشيرقلا بلاغ نب يول بابك كافر

 ترجاهو ثذسا يمرضحلا نب ءالعلا تخا يمرضحلا تذيب ةدحيشلاا هل

 جحا خداطو ميمأب داعو نبكا نء داع ند دللا ثمع يمرضحلا مسأو
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 ( سضب )7

 وه صياصخلا ٍخ حاكنلا باتك لوا ذة ةضورلا ٍث يوكذم درص نب راوض

 يأ نبا لاق كارلا متفو ةلمملا داصلا مضي درص هوباو ةمجعملا داقلا رسكي

 ديع نع يور نامطلا ينوكلا' يهتلا ميعن وبا درص ىب رارض وه متاح

 متاح ويا هنع يور ناهلس نب ممعمو مزاح يأ نباو يدرواردلا زيزعلا

 بحاص وه متاح يتا نبا لاتو باذك وه نبعم نب يمحب لاق ةعرز وباو

 ل انيدح يور لاق هد جاحب الو هثتيدح بنكي قودص ضيارفو نارق

 يي ملعا هللاو ثيدحلاب ةفرعملا لغا اهركني ةياصصلا ضعب ةليضف

 ةلمملا ءاطلا فرح

 0000 احتل ءاقلاد وتقرب قاتلا ناكساو !ةومبلاهبتنا فقل ٌقراَط

 وبا وش حلا ةغص لوا ب بذهملا د روكذم كلام ينا قراط ىبا

 ثيداحا معلص ينلا نع يور يجتالا دوعسم نب ميشا نب قراط دعس

 يلعو ناهقتعو ىعو ركب يتا نع يورو ىنيثيدح هحبدص كه مسم هل يور

 ي دعس هنيأ هنع يدر مهضر

 وبا. وه. ةدرلا باب خي بذهملا ٍة روكذم ياحضلا باهش نب قِراَط

 يسجالا يلججلا ينوكلا ةلس نب سمت ديع نب باهش نب قراط هلا دبع

 ةيلهاجلا كردا راغا نب ثوغلا نب سجا يلا بوسنم ىنبتلمملا نيسلاو ءاحلاب

 اًثالث وأ نيئالثر اًنالث ىو ركي يا نمر هب ازغو معلص يذنلا بتكو

 اسم سا سبق مهخم ىنبعباتلا نم تاعاهج ةذع يورو ةخيذحو يسوم



 ( رس )

 ةددشم ىيسو ىبعلا تغب لاسعو فخلا مسم ٍة طيسولاو بذهملا يفو

 ةوزغ ةرشع ٍينث معلص هللا لوسر عم ازغ ينوك يدارم وشو ىنبتلمبم

 نم ةعاهج هنع يورو هنع يدر دوعسم ىب هللا ديع نا هبقانم نمو

 ي نيعباتلا

 داضلا فرح

 1ع باه قس كيلا روحي وعر واو طلاع كاكشلا

 ٍناَثلا عضوملا م لاق ىنلكو يضاقلا يلا يضاقلا باتك ِ# مث صاصقلا

 وهو سيق نب كادكضلا لوالا م لاقو باوصلا دعي نايفس نب كادضلا

 ثرو نأ معلص هللا لوسر هيلا بتك يذلا وشو هيف ةليح ال حرص طلغ
2 - 

 دوواد وبا كارر حبدص اذه هثيدحو اهجوز ةيد نم يابضلا ميشا ةارما
 وبا وفو حبك روي تيدح يذمزتلا لاق مظربغو يءاسنلاو يذمزنلاو 1 05

 ديبع نب ركب نأ نب هللا ديع نب بعك نب نايغس نب كاصضلا ديعس

 دع موقي ناك ياللا يرماعلا ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك نب

 دعي : لاطيالا .ناعجتلا- نم ناكو+ هقيسر ٠ اًكّتوتم .معلصز هللا لوو, لإ

 ميلس يي لعن هرما ةكم تق يلا معلص .هدللا .لوسر راس اانوب سراف» ةياع

 لدعب لجر ملك لض معلص هللا لوسر مهل لاقف ةياكست اوناك مهنال

 اعيهج مهنال مهيلع هلعج انأو مهسار ناكو هب مهائوق اعلا مكيفوي ةيام

 يور بالك يب يلا ةبرس دع معلص هللا لوسر هلهتساو ناليع سيق نم

 ب يرصولا ىنسح او بيسأأ سس دبعس دفع
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 ( تع

 وهو اهب ملاص قوتف ةكم يلا لقتتا مث ىنيطسلف ةلمر اولزنف هعم مسا

 يبوعلاادالاؤاا تعا نيوشع  اهطوق ٠ غن ماقا اكو :ةنط .نيسينو ناغإ نبا

 رو ذعلا حداعلا | ىدقلا+ قراضنالا»ا ناجنلا ١ نب نيمج نبا اوسع "نب لاص

 ا 15 ةانتماو .ةحدقم, واوا! ةحوتخما مجم ءاكإ ولها فوشلا ةولتعا هي

 | ١ ١ رآ نيالعي بوية نبا! مللاقلا دعا وورو ةقحا قل, لبيب لهسا نع

 ب لسمو يراخإللا هل يور ةقث

 عضاوم يف هرل ذ بذهملا ل 56 ةضر انكفلا 1100 7 تفل

 ةيحتالاب 9 المر اهسزبسلا ا ةياقكوأ قجلاو ا مرحالا/ فق جيسلا تل ا

 يقيللا ثيل نب رماع نب فوع ىب رجب نب هللا ديع نب سيق نب تيزي

 هن هضر فيدصلا ركب يبا ةفالخ #8 يىقوث يزاجلا

 ءدمدع دهن 30 -ن

 بشهو وبأ وش بذهملاو رصتخملا ع هضر يادصلا ةرمأ ناز قاووف

 نب ةفاذح نب بشو نب فلخ ىنب ةيمأ نب ناوفص ةيما وبأ لهقو

 معلض يتلا عم انينح دهش نا دعي لسا . يكملا .يصخلا يشيرقلا مج

 نيعبراو نيتنثا ةنس ةّكع ينوت كومربلا دهشو ةفلوملا نم ناكو ارفاك

 اال (ليكالفو كسا. ةنس : لكبا : ماع“ ليقو: نافعا ةقالعأا هين قوقا لوقو

 ةاطعو سوواطو تيساملا نباوااظراخلا «عنبااذللا نيدو ديع هيأ هنع

 ارفاك ردي مود ةودأ لثقو
5050- 

 تيداحالا ذ ل رصتلا + روكذم هضر واسال يداوملا لاسع 7 اوف



 ( ترو )

 ىلع هلتق :ةرتزابملا هب بذهللا هس اروكذنم قالا .نلهاجملاب عيب نبا 00

 نب سمت دبع نب .ةعيبر نب ةبيش وهو ارقاك ردب مود ةزرابملا  هضر

 دج مهديداتنصو شدرق ءاسور ئم فافس كبع

 ةيزجلا باب يف بتللا . ذه: نه دبغو ' ةيبنتلا يف موكخم» معلض يتلا تش

 لاق ديلصل مدآ نبا وهو ةضورلاو باذهملا؛ نم::سضولا اذه يغار يراك

 مدا كلو لهجا نم ثيش ناك هبنم نب بهو لاق فراعملا ٍخ ةيينق نبأ

 قلو يذلا وهو ةدهع لوو مدآ يصر  ناكو هيلا مهبشاو مويا مهلظلار

 ةراجماو نيطلاب ةبعكلا يب يذلا وشو مهلك سانلا باسنا تبتنا هيلاو مهلك رشبلا

 ينس ةرشع قانثاو ةنس ةياهست شاعر ةفيد نسخ هيلع يلاغت هلا لوتاو

 ةلمهملا داصلا فرح

 فلعثلا لاق ةيذهلا:ياب زعارأ اهنا بذهلا ع ىوكذم» معلص هللا لور ل

 نب دوغ نب ىداج نب ديبع نب جشام نب فيسا نب ديبع نب حلاص وش

 ءالعلا نب ورم وبا لاق مع حون نب ماس نب مرآ نب صوع نب كاع

 نب ثلا دوغ ىكاسم تناكو ازيلقلا+ ملا نقلاو بهنام 0ةلقلا اذ تا

 اللا دثعيف يسن مهلضفا نم معلص ملاص ناكو ايرع اوناكو ماشلاو زاخنا .

 الا مهنم هعبتي ملر طمش يح مهاعدف باش .وهواةلزنسز

 ةقانلا مهل جرخب نا اوحرتقا مهايا كثاعد لاط انو نوفعضتسم ليلق

 اولاقو لاق هباتك ف يلاعت لا هركذ ام مهرماو اهرما نم ناكف يأ

 نم ماشلا يلا موق كاله دعي ملاص لقتناو ءاعبرالا موي ةقافلا رقع ناكو



 ( رسم )

 ا” ا يدلل ةفزأ عوفر نبت نجلا مدع اهشيح كب ناكر | كل

 000 1 كلة لس صعود اكو وو خبر هلو دهتعازو ارتقا ذي

 دهش ريقعماوزا لاقو. ديشرلا ةفالخ .ة اةنيدملاب مهرخا تاغ. اهبقع نضرقناو
2) 

 ياديع ناك هنال هل مهسي ملو اردب نارقش

 000 |[ ول الفا .ةيورابف نذل اذن روك تم يباقلا 1522001

 مضحلا يباتلا ينوكا ةزخ دسا يدسالا ةكس ,نب فيقش لداو وبا

 ناقعو رع عمسو ركب يتا نع يورو ةرد ملو معلص هللا لوسر نمز كردا

 سابع ىنباو رع ىنبأو اأو يسوم ايآو ةقيذحو ايامو اراهتو دوعسم ىباو اماعو

 يلججلا اريرجر ةربغملاو ةاربلاو يردبلا دوعسم اباو ءادردلا اباوريبزلا نباو

 مهضر ةباصصلا نم مهربغو ةلس ماو ةشياعو ةريره اياو ةر ع نب بعكو

 مكحلاو لوحالا مصاعر يعشلا هنع يور ىيعباتلا رايك نم فيالخ عمسو

 ثعي لاق هذا دنع اوكح ىنبعيانلا ئم مهربغ فتيالخو شوالاو يىعييسلاو

 قدصم اناتا لاقو يلهال البا يرا نينس رشع نبا اناو معلص يتلا

 ةيلهاجلا ينس نم ىينس عبس تكردا لاق هذا هتع يورو معلص هللا لوسر

 كالا لاك, هقلالجو .هقيتوت, لعد ,اوقفتاو .ىرعبسر.. عست . نس قوتو, اولات

 هثودعي مهناو نيرفاوتم سانلا ثكرذا نان فقيقشب كيلع ميهاربا لاق

 اهلها .نع.عقدي نم اهو الا. ةيرق نم. امو. ميهاريا لاق مهرابخ نم

 ةديبع ينال تلق ةرم ىنب ورع لاقو مهنم فيقش نوكي نا وجراو هب

 ىفقيقش لاق كيبا ثيدحب ةقوكلا لشا معأ نم دوعسم نبا



 لوز

 تذل تلكم 8 ةدحر ةينتقا/ نبا ااذاق مع ليلخلا ميهاربا نب نا نبا

 رخآ ْ يهو كايبنالا بيطخ بيعشل لاقي ناكو يلعتلا لاق معلص طول

 نلعز ةكيألا كتاعار حم .ىيتما نيلا :ةلوسرا!لاعت) يااا دقعإل ةداتالل ١

 ةزقك يف هموق يدا :لاط اف: اولاق ةولصلا زيقك ناك اييعش نا سارع لإ

 يلاعت هلا اعد مهحالق نم سياو ةعجارملا ةزتكر ةزجعملا دعب مدافعو مهيغو

 باجاف نيحناقلا ربخ َتْنأَو قحلاب انموق ىنيبر اننيب قا انبر لاقق مهلع

 يلكش نيقاج عراد ف انس فولوا قر عيش ميلكهاو ةئاعد يلاعت هللا

 مع بيعش ربق باسنالا ٍة يناعمسلا لاق ةلظلا باذعب ةكيالا باكا لكشار

 نفورعم ىورشم ناعمسلا هلاق يذلا اذه .٠ ماشلا لحاسب ةيرق يو نيطخ ّق

 جافا وس يرينا( همني دلني ديرك يعاب رم ىلعو اندالي لها دنع

 يفقيقوتلا هللابو تا ةرايزلل ةديعبلا

 دمدع نب بيعش ورع وبأ وه بذهملا خ نكتملا بيعش نب ىرع كلاوا بيعُش

 ةنمددست + مايا قابو.. صيسلا ١ ىشمرقلا»«يضاجلا , قبااووع :اللم كالا دو 0

 هد. "خمس ”يعيات وهو .:لاعت هللا ةءاش نأ ورع“ نيرفللا هع .كحجلا ١

 دنع يور ميضر سايع ىنباو باطخلا نب رع نب هللا ديعو ورع نب هللا ديع

 حاضعي كفار (ةقق وهو“ هزاعر .قاساوفلا ناظور: يانبلا كاتو وك ل ا

 بيعش نب ورع :ةباوزب قلعت ام عم >ةفوتسو ةركفم اوططخو ةالج نم ةال

 ي يلاعت .دللا ءاشإ) ما ببعشا نب رع ةيبرتاؤ ةدجا نع ها ل
 ا

 ا بقللا اذهب روهشم معاص هللا لوسر يوم ةغمدتملا ىنيشلا مدقيلا# نارقش



 ( سرب )

 داج لاتو ةبعش مولات ثيدحلا تدرا اذا لاقف ةطس ىب داّج يلا تفلقخا

 يضري ال ناك ةبعش نسل ةبعش يقفاو اذا يفلاخب نم ابل دا كيلا كو

 يمحب لاقو هتكرت ءيش فه ةبعش يفلاخ اذاو ةرم ثيدحلا عمسي نا

 ةددلا نا قدا نيكا« ئروتلاو::ىبنسأ رشعيا نزوتلا + قف. نبكا :ةيعتش» لاطقلا

 لكلا اذه دنا ةوحر اوما .ةيعش  ناكأ لينح. لب :دقلا ١ لانو ىينس واقعي

 نايغس ىناك لاق يدهم ىبا نع انيورو ةاورلا لاوداو ثيدحلا مع ينعب

 اضيا يروثلا نع انيورو ثيدحلا م ىبنموملا ربما ةيعش لوقي يروثلا ينعي

 ةبعش انذاتسا لعف ام ةرصبلا نم مدق نبح ةببتق نب مس لاق هنا

 تع يح ةدعش نم هلل ديعا تيار ام لاق يواركملا ت7 يأ نع افدورو

 الا هيهكج ا كاضرا نع اني روب ملل اهني ١ يل ب افظع لعب .هدلج

 لبتح نب دجا مث ناطقلا يبحب هعيت مث ةبعش لاجرلا كة ملكت نم

 ثيدح ينلا وحن ةيعشل ييدملا نبا ىلع نع يراخلا لاق نبعم نباو

 البنا بستم ,اغينا عا نبا :باضصا :نم اةبعش !كرحا + حمصلا "دبع لاقو

 كضمبب نيكيسو عدس نبأ وضد دامو (ويطس يم لوا ةرصملاو ةدعش يود

 هو هللا هير

 يلاعت هللا لاق حاكنلا يلو ةفص 4 بذهملا ٍ يوكذم معلص ينلا بيعش
 ند ان - -ٍ م ا ود ع --

 هنأ نا ع ف م 35 ا - ديرا امو بدع نح ارامخا

 2و
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 ٍِع ٍِع

 رخست نب 0 نب بيعش وش ف ءاطع لاق سيارعلا ٍخ يلعثلا لاق



 ) ك0 (

 لاق احا ةبيأ عم دهش هذا لبق ناعللا بحاص وهو راصنالا تيلح

 2( م

 قاردب ةدبع هوبا دهش بيبطحلا

 نهرلاو فلسلا باب + رصتخلاب هي زوكذم موهشملا: مامالا جالا نب ةيعش

 مهالوم يدزالا يكتعلا درولا نيزاغاخلا/ نبا هجم ماطسي ويا وه فتعلا يف

 بلهملا نب ديزي يلوم ةديعو زعالا نب ةديع يلوم يرصيلا مث يطساؤلا

 نب دمحتو نسحلا يام نبققحلا رايكو ىتدحملا مالعاو ىيعباتلا يبات

 نوصعب ال فيالخو يعشلاو راقيد نب ورعو نيربس نب سنأ عمسو ندربس

 دمدو ٍنايتكسلا بوياو شمالا هنع يور مهربغ نم فيالخو ىنبعباتلا نم

 يبحبو كرابملا نبار عيكوو يدهم ىباو يروثلاو نويعباتلا قاحتا ىبا

 تيدا ذين هعماسا لع ا وعتسا دقلعالا لاك نشأ توصل هني تيار

 نكب مل ليتح نب دجحا مامالا لاق هذاقتاو هطايتحاو هيرحو هتلالجو

 نم دل: مسقااهنم!اثيدحا نسحأ الو, .ثيححلا : دنيا ملثسواةيعش «قمز 3

 لاقو يروثلا نايغس مهنع ورب مل ةفوللا نم الجو ىنبتالث نع يورو اح

 لجرلا يلا يجب ناكر لاق قارعلاب ثيدحلا فرع ام ةيعش ال ول يفاشلا

 ىلا كيلع تيكتشا الاو ثدح' ال لوقيف ثيدحلل الها سيلا يذلا ىعي

 لها نم لجر مكيلع امدقي نآلا .تويا انل لاق ديز .ىنب هاوس لانو ناطلملا

 ' يسلايطلا ديلولا وبا لاقو هنع اوثدَخ ثيدحلاب سران وه ةيعش هل لاقب طساو
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 )سرع )

 ىليكدسو عودس 00 ليقو قاع 00 ليكو نو +سو حست كف هرجع لاقو

 هنأ ومو

 تي رانك كلب قاهربلا .كورو ..ةنس» نيعقتسو ا ءاضقلا حرش يلو هتاقيط

 حرش نكي مل لاق يكذاشلا نا ليدعتلاو حرجلا باب م يقاشلا بقانم

 لاق اذهبر لاق هيف اوفلتخا دقو ٍقهيبلا لاق باطلا نب رعل اًيضان

 رهل ءاضقلا هتيلوتو اولاق ٍيفاشلا لوق نورخا ركناو معلا لها نم ةعاجج

 جاجتحالاو هلضفو هنيدو حرش فيثوت دع اوقفتاو روهشم هدعب ىف

 الع نا ةغللا لهار يرهوجلا لقنو ءاضقلاب مهلعا هناو مناكتو هتاياورب

2 0 3 

 يوتن ايلعلا هتفش م يذلا دانعمو اولاق رظبالا ددعلا اهيأ حررشل لاق هضر

 9 0-دو

 باهلا لداوأ ِ# ةضورلا ٍخ هركذ نيرخاتملا انياككا نم يضاقلا حرش

 وه .دهاشلا مع دنتسم م تلاثلا

 تاداهشلا خل بذهملاو رصتخملا ف روكذم دضر ناصصلا ورع وبأ يرش

 ورع وبا وشو ةروسكم كر مث ةحوتفم ةمجكم ىنبشب وه رعشلا عمس ل

 مصاع نب بوقعيو ورع هنذبا نع يور يزاجلا ٍنقثلا ديوس نب دبرشلا

 يدحد# ة ملسم هداور بذهملا, رصتاللا م روكذملا هثيدحو

 2 مسه ذ ن

 بتكا هذه ٍة روكذم هضر ياصصلا ءمحسلا لاقيو ءامكت نب كبرش

 دكطادو 0 قل اس ءادو ةدونخم نوسد ءامحسلاو ناعللا يناتلا ةح

 مهلا مدعي نيت نب ةقدع نب كبيرش وفو كام نس ءارجلا 7 ب ف

 ره -ء.(0-د

 مصب ةعييض نب در ا نب نالدكلا نب ىلا نب ةلومملا ىبعلا جحتفو



 ( مسوس )

 تراحلاب نب تول قيم .وناراوه :كذهملاو نضحك زك |ىضالا 00

 نب ثراحلا نب شئارلا نب ماع نب ةيواعم نب مهجلا نب سيق نبأ

 يعباتلا ينوكا يدنللا ةذنك ىنب ةيواعم نب خر نب روث ىنب ةدواعم

 شؤتغلا !دالرا: نم دنا. لاقيو ليخلزه نبا لاعنوا!قينكرتشلا نا حرستا

 هيقل ليقو هقلي ملو معلص ينلا كردا لوالا حبصصلاو ىنهلاب اوناك نبذلا

 عمسي ملو معلص ينلا نمز ب ناك نبعم نب يمحب لاق لوالا روهشملاو

 نجرلا ديعر تياث نب كيزو دوعسم ىنباو لعو باطخلا نب رع :نع يوعاادقم

 سناو تمحتو مزاح يأ نب سيق هذع يورو مهضوم قرابلا ةورعو ركب يتا نبا

 نب رع هاضقتسا نوزتكالا لاق نورخار يعشلاو يحختلاو ةرمو نيربس افبا

 يضقو ةنس ىبتس اباضق دع يبق. هدعي هورقار ةفوللا لك ةضم باطخلا

 نع يور نيرشعو ىبتنت ةنس نم هضم رهل ءاضقلا يلوو اولاق ةذس ةرصيلاب

 لاق حرش نع ةرسيم يورو ةنس نبتس حرش يضق لاق رع نب صفح
 يلا لكملا دبعلو ةيراعم نب تيرتبو ةيواعمو يلعو ناهقعو رهل ءاضقلا تيلاو

 ةنس :نورشعو .ةبام ١ ةدافعتسا : موي .هل- ناكوا جاجلا» تيفعتساتا١ اللا! ليل

 عيسإاةرثغبلا صرتش. لو ييدالا نبا لكي لانو[ ةنش ةكلنعسسا ني

 ينا نب يلع لاقو ةنس نبسيخو اًثالقاةفوكلا + قرون ذاور نموا

 حرش انيلع مدق ءاثعشلا وبا. لاتو برعلا يضقا تنا حبرشل دضر بلاط

 ٍي يراخلا يكحو دعب الو لبق هلثم انيار اف ةنس انيق يضقف ةرصبلا

 هدب ندرهشعو بام ىبأ وظو نيكبسو ماع كدب يوت احب رش ل هذ رات
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 ( سرس )

 وهو .يلججلا راعا نب ثوغلا ني سجا ىنب ملسا نب يلع نب ورع نبا

 ا كل فوا ةيمس اعلا مالا قولا ةعورإا مهو اذامال .ةركي# ىلا: ولا

 01 ةائازا دلطلا /اذزا ادخل تذهل غد وك جم > مضر: ياكضلا ا نب دادَش

 لرد نيكل: ةبطاوباا ليقو/ لعيب وبا اوه ضايقتلا هافيتشا لئاوأ١ فو

 الل اكان نفل ناسخ عا نيل١وهور مارح نير ذفللا ا نب كباق ب 7

 هب بقعاو سدقملا تيب نكس 5 كا فاهفلا وهو معلص هللا لوسر

 اًثيدح اهنم يراخإلا يرر اًثيدح نوسي معلص هللا لوسر نع هل يور

 سدقملا تببب يفوت ىبعباتلا ئم ةعاهجو يلعب هنيأ هنع يور رخاآ ملسمو

 الج نا وهوا ىيتشوا عبرا لبقو  ىيعيراو فدخل :قمقو: ىو "نانا نس

 روكذملا هثيدحو نآالا يلا قاب ةجرلا باي رهاظب هريقر انس نعبسو

 املاع دادش ناكر: اولات مسم كاور ةلتقلا اونسحان متلتق اذا بذهملا

 يالاعت ددلأ قم (فوتطلاو .عزرولاو . ةدامعلا ربقك  اهلاخ
 3 تام اساس 0-39--3 ن0-دو

 لغق بانك م بذهملا + رىكذم ةضر ياحصلا ةنسدح نب لهم لن

 د مَع

 ىنب عاطملا نب هللا ديع هيبا مسار هما ةذسحو يار هيف يذلا ختشلا

 يي 0س حز

 ةشبحلا يلا !.مجاهو رباجو ةدانج همآل هاوعاو اهبدق لبيحرش لسا هللا ديع

 هحوتفو ماشلا شوهج دع اهضر ىع مث ركب وبا: هلهتسا مث ةنيدملا يلا مث

 نتاؤعا نواعاط اقل يوك نا ىلا ماشلا :ياون. ضعي لعب مضر زعل اًملاو لري. ملو

 001 دحاو مود ُُق امهضر ةدبدع وبأو وف ىنعط 0707 نوةسو موس هلو ةرشع قا 000



 )رس )

 ةمجكملا ىبشلا فرح

 ع نت مم ىو ل د

 0 افلا 0س مضاف ني كبدزي دمع نب ديبع نب بدايسلا ط عفاش

 باتك م موكذم يفاشلا دك“ انك يذلا يلطملا يشيرقلا فانم ديع

 ةئاحنملا نت ةاهبضالا يسوم“ وبا: وكت. بتكلاا لذه" قفا ةيقضولاز لفعل

 ي نابباكك هاباو بداسلا نا يريطلا بيظلا وبا“ يضاقلا لاق اذكو

 ناكساو ىبشلا تفي وه لافنالا باي ٍؤرصتخملا + روكذم ةّقلع نب ربش

 قزاخألا ةركدا كي ازيش ةءامسالا "بم نييدو هذال ارراوسنللا) يباع لنرألا

 ينأ نب دعس عمس رك وه يراخلا لاق دارقالا م متاح .ييأ ىنباو

 نم لجر بلطف ةيساقلاب انك لاق ربش نع يراخلا يور مث ضاقو

 ينجح لا :ترطنم' عرس تربكو+ حاصق» كلان ترؤجقازازلبلا/اوذكلا

 يثار“ ةدوشلا# هلم ةعطننمو ' خاراوس يدعو ديا هتنئتكوا زك ةيقللا هاد

 افلا رشع ينثا غلب هيلس نا لاقو هتصق ضقو سانلا بطخخل ادعس هي
 دج ةثإ ءءء دست

 7-5 7 21 ىئكانلفت دقو

 و دو

 هركذ 11100 ذب روكذم ءارلاو ىبشلا مضي ةمرعش

 يءهلاح اديزد ملو ءامسنب ملو معلص هللا

 دمند 30 دون
 تاداهشلا بانك د بذهملا ل هركذ وكت ياففيلا تدع نب لجيش

 ىبا ليقو ديعم نب ليش وفو انؤلاي اودهش ىيذلا غدالثلا دحا وذ

 ثراحلا نب ثدييع نب ديعم نب ليش يروطلا لاق كدلاخ ىبأ لبقو ديلخ



 ( ماك )

 00 ا فقرا راب احلا نو كال حنا ترحوإ دز عاذو نب قلع

 يف مسار اربثك ةيلهاجلا كردا ءارلا تغب مرضتلا يباتلا ينوكلا ينعجلا ةريشعلا

 مع هللا لوسر قدصم يلا هتقدص يداو هري ملو معلص هللا لوسر ةويح

 ناهتا ثيدحو معلص هللا لوسر نفد موب م اهلصوف ةنيدملا كصق مت

 د ةيسداقلا رضحو ةبغو دواد يا ننس كه هيلا مع هللا لوسر قدصم

 نع يور ةيباجلاب رع ةبطخر كومربلا دهشر ضر باطخلا نب مع نمز

 . ياو بعل نب آو رذ يناو لالبو دوعسم ىباو يلعو ناقعو رهو ركب ينا

 ديع نب كيو يعشلاو يلي يا نب ىنهحرلا دبع هذع يور ءادردلا

 ةيام ةلفغغ نب دبوس غلب ميشه لاق نيعباتلا مابك نم نورخار نجرلا

 "0 د1 ني تاقور و ىدحار ةنس || قوت نيم. نبا: الاتوإ ةنسا :ىيرشعو : ايناقو

 رع لاقو .ةنس ىنيثالثو يدحاو يام نبأ وهو ينوث ليقو ةنس نورشعو

 ىبغص دهشو ةنس ىنيرشعو ةيام نبا وشو ىبناغو ىبتنثا ةنس ينوت ىلع ىبا

 يهقبثوت ع اوقفتاو ةفوكلاب يفوتو ىلع عم

 | 0 ا دللوا ةيمقالا قبب ردغتخا رب وكخمزإ وزشما ناهلس لير بيس

 يموزخلا ناهلس ينا نبا لاقيو ناهلس نب فيس ناهلس وبا وه دهاشلا

 نب وريو دعس نب سيقو حجبت ينا نبار تهاجم نع يدر كا مهالوم

 ميعن وباو عيكوو ناطقلار . كرابملانباو يروثلا هنع يور مهربغو رافيد

 يراخإلا هل: هور اهقوتوت ,لع اوقغتار يجزلا هلاك , نب |حسمو نبع نباو

 هي ةيامو هد 00 كعد قود لسمو



 ( سدو )

 يح ورع نب ليهس نم هترخا م هعفني اع الاغتشاو ةقدنضو 55

 فلتخب ناك نارقلا ةارق دنع اقيقر ةاكيلا ربثك ناكر ربغتو هذولا بحت

 ليقف ذكم نم ذاعم جرخ يح ىكبيو نارقلا هيرقي ليج نب ذاغم يل

 كموق نم لجر يلا ىفالتخا ناك ول جيزخلا اذه. يلا فلتخ" هل

 تلتعا يرجلا قلسلا لك انغيسا يح مدع انثءانب عصوقدلا |اذيسا ناتق ١

 ةيلهاجلا ٍة اوناك اموق مالسالاب دللا عفرو ةيلهاجلا رما مالسالا حضر دقل

 وجراو هيلع هللا تداو هي رسان ءاسنلاو لاجرلا نم يبي لشا مدقت كل يل

 يلعب تام ايم لع تلمإر لوكاوالا مااا ديباعخو سي نإ للا ا

 هللا :لوسر قوت الو فلل ناعم ابق: انا :نطاوم“ تدهش قفا! يارظن

 ماقف برعلا دادترا نم تار ا ةكم مدا ةكم ةربخ غلبو معلص

 مسا نم ارخا -اوقوكت ال «شورق رشعم ايبا لاعهجاييطعسؤل عر كا

 ةيامحتا#_نقلاو ؛شسمشلا كلدغما يذلا اذه. ىدعمل كلآؤ تقرا ع د

 جرع ليقر كومربلاب دهشتسان !ادهاجن ماشلا يلا هتيب لهاي جرخو ةليوط

 قي لاوقالا“ حبا دعب :ةوشع يناغ ؛ةنسإ نااوه«كاوعاط, لع قوتيا قيقا ىلا

 نياعبنع هللا يضر لدنج يا دلاو وهو اهخعرات

 فيسو ديوس باب
 مدعم من 0-5

 ىبغي ةلفغو لبالا ةقدص م بذهملا + روكذم يباتلا ةلغغ نب دبوس
2 
 م نفيا اس لع

 نب ةدغوع نب ةلفغ نب كثبيوس ةيمأ وبا وو ىنبةحودغم انو ةمدجتكم



 ( سهم )

 قاتلا ويا خجشلا ؛لاتو أ هلثم ثأر ام قزشملا .يصقا يلا تيجر برغملا

 موباسين ةاهقق هنع خخار ايندلاو ىبدلا ةساير عيج انيد اهيقف لهس ناك

 يةسريخن ةلهج هيقانم د هربغو مكاحلا ركذو

 ءايلا ةدابزو ىبسلا مضي ليهس بابي

 ع ةزانجلا ةولص لوا يف بذهملا ينروكذم , نامل حلو ارب اوم

 كلام ىنب لاله نب ةعبدم نب ماع نب ورع نب ةعببم نب بهو هيبأ مساو

 يرهغلا يشيرقلا ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب ثراحلا نب ةيض نبا

 رار ليور لهشإ ةربحأةئالث اديه لدتا زاكني ا كح اننا اناضيبلا )انهو

 عت ةشبحلا يلا جاه مالسالا خيدق لهس ناكو ميلا ارهاب كا ةيزوفب

 آ0 005 هيا ووتو ااهريفور أر دب جهت :ةنوقملا ١ ىلا وجاهب متر ةكم ىيلاب داع

 معلص هللا لوس, نا ملسم حبكم ٍ تيبثو كوبت نم مع هللا لوس, عوجو

 لوسر باكا نسا ناك لاق سنا نع ءاجو هدجسم ة هيخا يىلعو هيلع لص

 يسوم وبأ لوقو يم وبا ليهس ةينك ءاضمب نب ليهسو ركب 9 هللا

 لشا لاتق لوا ينو ةيبيدحلا ملص ِة روكذم هضر ياصصلا ورع نب 5

 دبع نب سمت تبع نب ورع نب لوهس تيزي ودا وش بذهملا نم ٍقيلا

 ' ١ اير عدول ب للاع .اللا ولاا ون هزم اع ىف هده بنلوو ىنعن املاح

 للجبل ا وليل ةواسلا هسا يتيطحو دب مقا الو هجرك كاهل مما

 ملسم نب ديعس لاق متغلا مود مسا مث ةيييدحلا مود حلصلا مرينا هيدي

 ؟لِلَط ارتكاب رتغلا | موملا اوجبلا + نيذلا «نقيرق | ءازيكا قلما "ححجاا) نكي عل



 ( ]سوا )

 وباو  يرهزلا منغ يور. .رشعر ىخاب «ريرادكلا هدرفناو «نيرضكو و ةينان رح

 ياجربغو متاح

 رركت ةوجولا باككا مهنماو انياككا ءاهقذ نم يكولعصلا دمك 00

 ناهلس نب محن لهس ينا مامالا نب لهس ببطلا وبا وه ةضورلا خس

 نيا يكولعملا غيهاربا نم قسع نب يسوم م. ناسالسا لج نحف لأ

 بدالاو هقفلا ِ# مامالا ٍيفاشلا يلجعلا ةقررعملا ةليبقلا ةفينح يب نم

 ٍخ هللا ديع وبا مكاحلا لاق بيدتلا نبا بيجنلاو مامالا نبا اهريغو

 مهرظناو انباع نم انيار م ربلاو اهيتغم ىنباو ىوباسين يقفم وه دفصو

 بيجنلا نب بيجتنلا يلا رظني نأ دارأ نم لوقي اندءاشم ضعب اكوا لاق

 ابا عمسو هب جرخ"و هيلع هقفتو هابا عمس لهس ينأ نب لهس يلا رظنيلف

 نم مهنارقار دبجت نب ورع ابار يورهلا دماح يلع ايار مصالا سايعلا

 ةذس هيبا ةاثو نم سماخلا موهلا م فلخلا هيلا عتجاو سردو خويشلا

 رياسو روباسينب ءاهقفلا نم تاعاهج هيب جرخ”و ةياقلثو ىنيتسو عست

 نم هياونلا ,تجرخو ا سيردتلاوةءاضقلاو يوتغلا دصتو ايار 0

 ةيامسيخ نم رثكا هسلجم ٍة ناك هنا ينغلبو لاق يلماو ثدحو هتاعامس

 نينامتو عبس ةنس مرخلا نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعلبا ةبشع ينوت ةربحت

 دقو لكملا دبع نب زيزعلا دبع عبصالا ايا تعمسو مكاحلا لاق ةياقلتو

 هذه تدغتسا» يذلا, ام( طافناست ااراكمرا ىمل خباستيت تسل ل ا

 يصقاي ينطو تقران ذنم ينا لهس يا نب لهس ةيور لاقف روباسينب ةركلا
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0 
 نادو و( و(ن

 دحلا ةماقا باي # بذهملا م رولذم هضر قاكصلا تينح نب لهس

 نس فبنح نس لهس دياولا وبأ لاقدو دعس ودأ لاقدو تياث وبدأ وف

 ًءاسنخ نب ورخ نب ثراحلا نس ةئءدخ نب ةغيلعت نب ميكعلا ىنب بشأاو

 ا ا راب ةايع .قدللا يراصنإلاالولوألا7ايبز اكلاضا ليزا كوع“ فا

 ةمانمأ وبدأ هنيا هنع يور ىئثيدح ملسم هدرغناو ةعبرا دع اقفتا اًميدح

 يليل يأ نب نوحرملا دبعو لداو وباو اضيا ياك وضو لهس ىنب دعسأ

 مهايإ هظعوو نيغص مود سانلا َِق ةمادق كن فدتح ند لهس تثبدحو هضر

 دهيم + روهشم
 هم م00 مى

 ةغيلعت نب دلاخ نب كلام نب كعس ىب ل هس يح وبا لجقو سادعلا

 يراصنالا جرزخلا نب بعك نب ةدعاس نب جرزخلا نب ورع نب ةثراح نبا
 < ا( ل ب عن

 لهس دهش الهس معلص ينلا هامسق انزح همسأ ناكو ٍندملا يدعاسلا

 اكو مع يذلا نم حمس يرهزلا لاق ىنونعالتملا جل معلص هللا لوسر َءاضق

 ىنهناهتو نات ةنس ةنيدملاب يقوتو ةنس ةرشع سه معلص ينلا ةائو موي هل

 باكا نم تام نم رخآ وه دعس ىبأ لاق نيعستو يدحا ليقو

 اقفتا اًثيدح نوناغو ةيناغر ثيدح ةيام لا ل



0 

 هللا لوسر عم صح ينطقرادلا لاقو متغلا ماع معلص ينلا عم جرخ

 يرشزلا هنع يور لوقي يبا تعمس متاح يا: نبا لاقو عادولا ةّحح معلص

 الوكأم نبأ يكحر هببا مسا اوركذي مل وها نا مث مسا نب تيزو

 هنا يرهزلا نعو يرمضلا لاقيو يجسلا هل لاقي دقرق نب ىبتس هنا

 تيداحا هل مهسفنا نم 8 ينيب نم لجر وه كعس نبا لاق 1

 ني ميملا حافر ةلمملا نيعلا مضي فهلاب هلزنم ناكو هضر رع عمسو

 هس باب

 لايقتسا :4 هركذف: بذهل ذيب منكت: مضر. قاصصلا ةقح /قأ "| نب لهس

 ناكساو ةلمملا احلا تفي ةتحو ةماسقلاو ايارعلاو فوخلا ةولصو ةليقلا

 ىنب ةدعاس ىنب رماع ليقو ةدعاس نب هللا دبع ةقح يا مسأو غماعلا

 جيزخلا نب ثراحلا نب ةثراح نب ةعدخم نب مشج نب يدع نب ىماع

 نسحب وبا :لهس . ةبنكو :٠ قراحلا' يراصنالا . سوالا نب ؛ لاما! «(لبر وزغا نبا

 دقو. نيفنم -.يناغ + نبا وهوا: معلصإا يلا. قوت: دس وو دعو 077
 نورشعو ةسجخ مع ينلا نع هل يور ثبداحا معلص ينلا ؛ نع ظفح

 نبا :نورلا ةيعر ريبج نبا: خقات دنع ئوز اهتم .ةقالخ لعل اقفتاا اًنْيَدَح

 يرهزلاو :تاوه» نب الاصو: ةلمملاب "راسي نيا: واطول ضباةريقيو نيل

 دي ةماسقلاو ايارعلا, فوخلا ةولص ٍغ هثيدحو هنم عمسي مل ليقو

 حبدص يلصملا ةرتس ةليسم ٍغ ةلبقلا لابقتسا ٍة هثيدحو نيدجصصلا

 يذددكك كيناسأي دربغو دواد وبأ هاور اضيأ
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 ( سهبع )

 درك ناكو 58 اهجوزتف ةنيدملا 5 هب تمدقف ربغص وهو هوبأ

 دو كوخ 57 موي ةلئاقملا ٍخ معلص ينلا هزاجا ليق ربك يح

 يلا راس اذا اهبلع دغلختسي دايز ناكو ةرصيلا نكس مث تارزغ مع هللا

 ةدحاو لك بع نوكي ناكر ةرصملاا ىلا ناس اذا .ةفوكلا لك اةفلختسيو ا ةفوكلا

 00 ٠ ركل هظعبت, ا! >هلوز/ كر اولا لع .ةيحشلا واكو: واهلا نهتشد انتم

 | ننال ةرضيلا ءالصقو  .نيزبش, ناو !؟لسملا  ناكوإ | ةهبهذنم قل مهئازا#

 لوسر ىنع هل يور ربخك ماع هيذي يلا ظرمس ةلاسر م ىنوريس نبا لاق هيلع

 ىثيدح دع انم اقفتا اًثيدح نورشعر ةثالثو ثيدح ةيام معلص هللا

 ديعو يدراطعلا هاجر وبا هنع يدر ةعيراب مسمو نيثبدحب يراخإلا درغناو

 يلعو يليل يأ نباو نيربس ىنباو يبعشلاو يرصبلا نسحلاو ةديرب نب هلآ

 يلح ؛ناع للتو عشت اذان ةوصيلاب]؛ؤت:نورعحأاو قرضف ىوباو: ةعئيرا نبا

 ىيهسوتو حست ةذس رخاآ لاقي ةريرش ىنا كعب ةرمس يفوت يراخلا لاقو

 تنك, نقلا لاق ةرعس نع :طسمو» يراخإلا يصب يو نيتس ةنس لاقيو

 ا كدت اع مير طفشلاب تلكم اطالع د ملط لهاا لوس جيقرالع

 ي يم نسا مه ًاللجر افهاه نا الا

 ١) طيقللا انوا ادلب تذهل د روكؤميوضر,: ياصضلا ةلتهج 5000

 بتك هس روهشملا وه اذه ءابلا ناكسار ةففخملا نونلا تفر نيسلا مضي

 ال يأ نبا لاقو هذرات م يراخلا لاقو نونغلا بادتا نم ا

 يراخبلا لاق“ ةتيكع دع. قفتم ياك دهد يقم دق هلا كاسل ا زدت ينس



 موسم ا

 لكملا ديعو كطع وخا يلالهلا راسي نب ناهلس هللا ديع وباو نجرلا دبع

 نبا لاق اهضر نينموملا ما ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوهم يلاوم هللا ديعو

 نباو سابع نبا عمس اهل اهتاكم ناك دسفني ناهلس نا لاقير دعس

 هالشألا نب ذادقملاو «:تباق. خرب ؛ةئرو.«عفار ,اياوا كناقا نبا ظاسحو ن1

 فالح عمسو مهضر ةلس ماو ةشياعو ةريره اباو دقاو اباو ديعس أباو

 عفانو رانيد نب ورع مهنم ىبعباتلا نم تاعاهج هنع يور ىبعياتلا نم

 نورخاو ةداققو يراصنالا يبو يرهزلاو افشل عك ملاصو نوهم نب ورعو

 ربثك اهيقف اعيقر ماع ةقث ناك دعس نب دمح لاق مهيلع هللا ةجدر

 ةنيدملا ءاهقف دحا وهو معلا ةرثكو ةلالجلاب هغصو لك اوقغتاو ثيدحلا

 يزارلا ةعرز وبا لاق ديز نب ةجراخ ةوجرت م مهنايب فيس دقو ةعيسلا

 ةنس يود كعس ىبا لاق تباع لضات نومام ةقث 6 راسد نب ناهلس

 ى معا هللاو ةيامو ثالث ةنس ىفوث ليقو ىبعيسو ثالث نبأ وهو ةيامو عست

 ىيذسو ةروس بايب

 قلدنا يمضرب بدق فشمملا+ قلن علك ضر ناكتتما بّدنَج 5-7

 ناهولس وباو هللا ديع وباو نورلا دبع وبا لاقيو ديعس ويا وض اهكفو

 مث ةحوتفم ةلممم كح جرح ىنب لاله ني بدنج نب ةرمس تمن, وباو

 نب درع نب نزح نب رم نب ميج مث تحن“ ةانثم مث ةروسكم كر
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 دا محضصعا نك يال سس نيدمجتم نبشو ةموودغم ا ىيشخ نب رباج

 ين د 0

 قوت يرارغلا نافطغ نب: ثبرب نباةنضيغي « نب ناقيذ ؟عقيأةراوقإ لدا ل



 ( مست )

 نا انغلي يظرقلا بعك نب دمحت لاقو لاق عرزلا كرحتي الف ةعبزملا

 ىنجلل اهلثمو سنالل نورشعر ةسيخخ خسرف ةيام ناكم ناهلس ركسع

 اثالث .ناهلسا رج ناك خراتلا لها لاتو لاق شخحولل اهلثمو ربطلل اهلثمو

 0 ازا 2 اءانإلا|هتباوا قيس !ةوشع تالا نبا اوهويد اككمو ٠ ةنهسو قيستلو

 5 معاص (ويخمس عيراب هكلم ءادتيا كعب

 ادن َّ و ن و -نل-5

 1 د نيالاك اهلل :قرطنما وباءاوطب ادق( .ياكاطلا |داصاب قي :ناولس

 ةعيبر نبا ذخقنم نب نوخ يا-نب نوخ نبأ فورصم, كارلا حتفو دايصلا

 و0 ند ولسا نيااماملا (يصيأا شيرت نو فاولاب ب ءاوسم نب ضان لوا

 نب ةثراح نب ىماع نب ورع نب ةثراح نب يهل وشو ةعمير نب ورع نبا

 لو مه ةعازخو وللا يازخلا دزالا نب نزام نب ةيلعث نب سيقلا يرما

 الولع ةطيخ ( معلص هللا لوسر: نعاندل : ورب رماطب نينا وزع قبر ةقراتح

 نب يدعو يعشلا هنع يور ثيدحب يراخإلا درغناو ثيدح دع اقغتا

 "دلال يناط قانا نكي ةفركلل) 015 كاف

 يع يارس ةريزجلا نم ةدرولا نيعي درص نب ناهلس لثق هموق

 01 ايا ناكوو نسبا نيعشتاو تالقي نبا وتقول نيو و ساس قرا

 : نيباوبلا

 0000 ور طتسلا فب نلكت ةعيلملا  ءاهقعلا احا ناقل واسدب دل و اهلس

 هيب حالا ذاب تايد لقا ةعراوملا . باير اه 58 ذة هركذف

 وبا .لاقيوا توبا وبا: وش, نيتداعلا' عامجا باي لياواو: فئعلاب#_ ةمالا رايخ



 ( سعت )

 تلاقؤ :ثنياها بهذ اهنا: اهتبحاصلا|تلإعفز اهادختا# قبايان كه فاقاا د هيل

 ذع انجردخ يريكلل هي يضقف دوواد يلا اطاخخ ىنياي بهذ مآ يرخالا

 يرغصلا تلاقف اهنيب قا ىبكسلاب ٍنوتيا لاقف ةاتريخان دوراد نب ناهلس

 نب هللا ىبع نع انيدررو يرغصلل هب يضقف اهنيا وه هللا ىهحر لعغت ال

 اقبال :.هؤواد- نج» :تاههلسانارا لاه" معلض هللا ونسوا رخال اننا ب ١

 فداصي | اكح -لاعت !دللاربلاس .اًةالث لالخ لجو ع اهدنا لراس, سدت ا تب

 لاسر ديتوان ادعي: قم حلالا يقينم ال الكم :يلاعت: ةللاو لاشو مبكر 2

 الا هزهني ال دحا هيتاب ال نا دجسسملا ءاند نم غرف نبح لجو زع هللا

 يتاسفلا تأمر د مدل موهل 50 هبدوذذ نم هجرخ نا هيف ةولصلل

 ٍخ سيارعلا هباتك ة يلعثلا قاحا ويا لاق حب .دانسايا ةنتس قس

 قياسا نود .هتكحور هلعوإ هتوين اكادوواد «ناملس «هكوووا لكلا وه ىلا ]3

 ماشلا .ككم  ناهلس ناكو لاق: انيا ةرشع .انثآ دووادلا اكو :لاقب ةوواذدالوأ

 كيم لان لللابخا ىبا : نهب ىوزااداقو ةضوالاا كاما ليك لا ركل نا

 بعك لاق رصن تخبو دورع نارقاكو نينرقلا وذو ناهلس نافموم ضرالا

 كيج هيض اوما راسخ ضير ناشي اكان حبتاو كيب حل

 ئيكسم, :لوقيو- نيكاسملا ءسلاجبو: نقيبلا ١ بابثلا شيلي اعضاوت 7
 ها

 لكل. هيي رغص عم ةرومأ نئم ريثل 2 ةرواشب وبدأ عياكو 57077 سلاج

 هلزتي داكي ال ىزغلا ربثك كلكم ىنبح ناهلس ناكو هلعو هلقع روقول

 دعب حرلا هركسكيدو خد ا دارا تيد مهباوذو هركسعو وه حرلا هلبخكو



 ( سو٠ )
 2 فا 00 و3 0-3

 0 ا او نينا داو ارو كد وهل دعا يقلا#ا با لاعتلالا كرو لو حالم

 3 2 ند 2 20252 2 ف2 تيهو نا

 و - ن رو تناك د نلرمم 3 ب 0 هدد نم نمهم هد( د

 نيدفاش 218 اَمكَو موقلا منع ةدبذ تشان ذا 15 2 9
 تاس

 عند -الس و سد ء(لديم ل

 اًنيتأ كقلو يلاعت لاقو تايالا ا اكس اانيثا و قايذمي هاماقوف
 - دنريىمم | س سس س س(م 52 - ود

 هدابع نم ريثك لع الصم يذلا هلل دجلا الاقو اع ناهلسو دوواَد
5-2-5 - 0 

 ءءء نوري مج سد ندد 0 و دمهم -2 و -ن- و 2 غ دوم

 انهتوأو رهطلا تطخم انطع سانلا 1 ا لاقو ا ناولس تروو ىيذموملا

 ني نص دودو 2-2 - 7 - و5. و ودنصض هد ندم د2 9 32 لس سو كن

- 2 07 

 ق3ن-د ل - 3 3 ندي مهد ن نمره

 تملظ نأ ب ل يلاعت هوو يلا تابالأ نوع رود مهت ريطلاو سنالاو

2 
 تاس مهنا لس هند هس ت(لمهك فل ع - سمس 5-0 -- داع ن 2 02

 حبلا مااعلصلو يلاعت لاقو ىبملاعلا بر هلل ناهلس عم تكساو يسفن
 دنس ه6 6( - سس ده 27 د نحكم 20-7352 ) -2-20  50 - تاك دما كلا دودو

 تب لعب ىم نجلا نمو رطقلا نبع هل انلسأو رهش اهحاورو رب اهودغ

 همس (ن ىن 5 2 2 0 نون ن امد 0-1 ن 0

 لاقو ربعسلا باذع نم هةذن اذرما 5 ع مهتم 00 نمو م نذلب ةمبداب
- 

 5 22 فدا فا _نضصأا -0ن - ند و 2 2-

 هل تيتو * تايبالا باوأ ذئذأ ديدعلا معت ناهلس ةووادل اًميضوو 4

 نم اتيرفع نا لاق معلص ينلا نع ةريره ينا نع 'مسمو يراخلا حبك

 تدران هتذخان هذم هللا ينكمان الص ىلع عاطقيل ةدرايلا تلغت

 ذا كشف اهلك هللا ااورظنت يح حدبسملا» يراوس نم 'ةيزاس يلا !ةطيزا"ن

 هتددرف يذعب نم دحال ٍقبني ال انكم يل به بر ناهلس يتا ةوعذ

 ةرد ره يأ نع ىبدجدصصلا قو ةيراقتم ظافلاب قرط نم امددرو اني



 ( مود )

 ميلس ناكو يسدقملا رصن خبشلا مهنم ةعاهج هب عفتناو يوصب معلا اذه

 خاسذ نم ايان ربغب هيلع يضع ا عدب ال سافنالا طع 57 بساد

 نيا طوللاا نع. طفاش يور اره ا بتعا اهبشالا كاسر !اظرزع ىلا

 ملعذ 0 قح يكف كرد لعش هلق ين>- دق اهل ا هذا ىنسدلا

 لحاس دنع مزلقلا 2 خل ميلس قرغو لاق هحالصا ةدم ارقي ناك هنا

 ناكو ةبامسخو ىنبعبراو عبس ةذس رغص حلا نه ا دعب نا

 ىملس نب ميشاربا هنبا للذي ثدح ىبناقلا دع فين دق

 ليقو يبد وبا وه ةيدهلا باي هك بذهللا  موكذم رماع 5 ياا

 ةحوتغم ةمجعم كاخج يرئابخلا فاللا تغب يالكلا ماع نب ميلس يَليَل وبا

 نبا. وهو نمابحلا ىلا 'بوسنما كر. مث .ةزهرا مث غلاووا وندم ةلاكرألا

 نب .هادقملا عسا يبات» يصح وهو [ليبحرشا مب عالللا وبورك كاد

 اباو رييزلا نب هللا ديعو ءادردلا اياو برك يدعم نب. مادقتلوادوشألا

 نم فقيالخرا ةباحصلا نم مهريممو يرادلا 'اهغو كلام: نب !فوعوب ماما

 يورو هقيثوت دع اوقفتاو مهربغو ىبعباتلا نم تاعاهج دنع يور ىبعباتلا

 قاكو.:ةيالو ىبدالث ةغس قود دعس نب دكمح لات هدد مسم هل

 يهنع هللأ يضر اًنورعم امبدق هع

 عراهتس اهيناي

 لكلطلا بادتا لصف م ةريضقالا باتك + بذهملا + هركذ ثي 0 نب ناهلس

 ييلاعتدللا ءاش نأ ماهرالا نم نماثلا عونلا ٍة هحاضيا تايسو اًقيدصت هنظاو
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 ( سموم )

 بتللا هذه نم .ةعبطا باب. #4 يوكذم هضر ياصلا .قاقطغلا) ىيلس

 فاك اهدعي تح“ ةانثملا ناكساو ماللا تفر ةلمملا ىنيسلا مضي كيلس وش

 رياج نع مسم جتك يفو ةدحوملابو كاهلا مضي ةيده نبا لمقو ىرع نبأ

 اي لاقف سلخ بطخ معلص يفنلاو ةعدلا مود نافطغلا كيلس ءاج لاق

 000 ا سرا لاق قت اطبخ ووست دا نيتخلاو ا كالاقاو مك دليم

 هي امين زوكيملو ىتعكر ةيقيلف بطخع مامالاو مل دحا

 22-20 ت0

 ةضورلا ٍة هركذ مركت مهيفتصمو مهتعاو انباككا ءاهتف نم بويأ نب ميلس

 ٍة لغتشي ناكو ريمك وهو هقفت يزاملا بودا نب مولس متفلا وبا وه

 ةادعي ىلا لحنر مث ثيدحلاب مث. .يناعملاو ربسغتلاو  ةغللاو ودنلاب, كر. .لزأ

 نيبقارعلا انياكصأ ماما ينارغسالا دماح ينا خشلا دعي هقفلاب لغتشاو

 © رق ةيداللاو ريشعتلا اذن ةربتك< تاغنضم) دلو .ةروهشملا ,ةقيلغتلا' ةنع ادلو

 اًظفاحو مولعلا نم عاونال اعماج اماما ناكو هقفلاو ةيبرعلاو ثيدحلا

 ةنيدملا ممصي معلا رشن يذلا وهو ةعاط ربغ كي اهفرصي الف هتاتوا دع

 دهازلا يسدقملا رصذ متغلا وبا خبشلا هقفت هيلعو فشمد لحاسو ةفررعملا

 تافنصم نيبو ىتاغنصم ىبب قرغلا ام ميلسل ليق ةليلا هقيارط ذخاو

 لاق .ماشلاب, اهتفنص. ياغفصمو؛ قارعلاب :تفنص كلت: نال لاقف, .يلماحا

 فات كلا اي وريدلاب بنتك ديلاوكابيع[وبا لساقلا نيا ظفاحلا

 ' طن قمت لوا وهو: لاق« نريغورا دقغلا+ فين ريثكلا فيض ةلع وف هيلا .اراشم



 ( رمواب )

 نشيزقلالا ءوزفعإلا خرب درع, لما هللا اديبع هرب ويغلب ماه 4 لس

 خم ورجال مقلي ىلا اوه طرق نب ماش تدب ةهانيقرب ومس مررت

 ءالضق نم ناكو ابدق هضر ةس مسا ديلولا نب دلاخ مع ىنباو ماشه

 هويذعو ةنيدملا يلا ةرجحهلا نم رافكلا معنمو ةشيحلا' ىلا رجاهو ةباكصلا

 ناك معلص هللا لوسر نأ نيدبصصلا ٍة تيثو لجو زع هللا قل ةكع

 لوقيف هيمسبو نيغعضتسملا نم دريغلو د' ةولصلا ذه هتونق ٍة وعدي

 ىبفعضتسملاو ةعمبر يا نب شايعو ماشه نب ةؤسو ديلولا نب ديلولا جنا مهللا

 ص 58 وخا وه كديلولات موزخ ينيب ئم ةثالثلا ًءالوضو ىنيتموملا نم

 ةجسأرجاهو .دلاخ مع, لبا وهو: ةربغللا نب :ةعيبر يا . نبا :شامعوا هيلولا

 لوسر يفوت يح ةنيدملاب ماقاو ةثوم ةوزغ .دهشو ةنيدملا يلا قدنخلا دعب

 مضر فيدصلا ركب وبا ثعب .نبح ادهاجن ماشلا يلا جرنخ معلص هللا

 لوا, هب قريش" عبرا ةنش ؤزغصلا :١ جزع" أةيمش.الغقفرو ءاشلا ل1 تنك

 فيدصلا ركب يا ةانو ليق يلوالا يداهج غي ىيدانجاب لثق .ليقو رع ةفالخ

 يقليل نيرشعو عيراب هنع هللا يضر

 لب .ةيزه+ لبا هبجلا + ديعا حج "ديرخ#وبإ ١ درا ناكيصلا|وراصتالا هلك

 لبقو اترتفا اذا هيوبا نبي ربغصلا ربيخت" خ ةرصبلا لها ة هثيدح ةلس

 د :بذهلا اي: هركاذو طلغا وهو: ااولاق, ءدج. ال١ ديلا ,ةيعا.هالاو اذا

 لوقلا هيف راتخان هيبا نع ةلس نب ديجلا دبع نع لاقو ةناضحلا لوا

 يةذنانك يب نم يرمض هذا لمقو دودرملا

 م0



 ( موب )

 ا ل ني يور انو فرزع .ىوشلاو اقوال كارزيعالا عانوا معينا رونقا

 يراضللا درغناو رشع ةتس لع اقفتا اًئيدح نوعيسو ةعبس معلص هللا

 ديبع يأ نب ديزي هالومو سانأ هئنيأ هلع يور ةعسني ملسمو ةسمخب

 نال 0 43, ةلوشلا ”نكشو :ناكو  نورحاوا نيحولا هيلع نب ةلس وبار

 نا اهنا رزيد مهاملا كلوو كافه جوزتو!اهنكللقاا ةةورلا» ىلا جوخ

 لنا نبأ وهوا ئيعبسو . عبرا ةنس اهب وقف !ةنيذملا يلا داع لابلم هتانوأ لبق

 يدنا يو طق يا بذحك اما سانا هنبا#لاد, هتيحلو هسار رغضو ؛ ناكوا ةنس

 لوم ديزب نع ميفاربا نب يكملا نع يراضلا اهيوري ثيداحا يراخلا

 هللا لوسم نا حبصصلا ٍغ تيثر معلص .ينلا نع هضر ةلس نع ةلس

 نقنتسا اذ درق يذ ةوزغ ة هلاق عوكالا نب ةجس انتلاجرربخ لاق معلص

 او هدحو ا غمزموا اهبلع اوزاغاا يذلا 0 نا ةعاقإلا 0 حاقل
 - دن دكا

 ىبةمجتملا داضلا ناكسأو ىبغلا حافي بضع ىنب كلا ىنب ةتراح دديع نب بييج

 ينيب فيلح هنال ىضايبلا هل لاقيو جرزخلا يراصنالا جرزخلا نب مشج نبا
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 ةذع يدع ىنيداكملا دحاأ وهو رهشأو حصأ ةخالسو ناجلس ةويبأ ع لاقدو خضامب

 ةراسد نب ناهلسو برح نب كامسو خااس وىدأو كسلا نب ل ميهمي

 2ص 425 م يلد ف0 فد -

 ل رىوكذم يملعلا نص نب هللا ديبع لاقبو هللا دبع نب ةلس



 ( سوم )

 لها يبات نم يلوالا ةقيطلا ٍغ دنعس نبا لاق ةنس صحو ةنس وزغي

 ةنضق قوق نم لوا وهو ةيدحلالبلقا" عن كار ةعيوف بارزا ١١

 ةقث وه. يليقعلا لاتو :مصخ  هيتاي ال اموي ىبعيرأ :ثكمب : ناكو .ةقوللا

 ني نبعباتلا رابك نم

 بذهملا مايص باتك رخاوا كه يوكذم هضر ياصصلا رماع نب نآس

 تراحلا نب ورع نب رج نب سوا نب رماع نب ناس وه هنم فقولا يفو

 نبا د٠1 نب :ةينض >؛نب: ركي نب! هعلس» نبا كلام وبا لهذي ملل ميتال

 ٍج نكي مل جاجا نب مسم لاق يضلا رضم نب سايلا نب ةخباط

 ىهدم دنع يرون عقاجلا برقي ناد اهب: منو اهوتشنلاب لوول وعل دا وجل

 ةدحوملابو كرلا تفي تابرلاو ربشب نب زيزعلا دبعو نيربس ادّلو ةصفحو

 ينلا نع بذهملا ٍة هثيدح اماو ادحاو اًثيدح يراخلا هل يور حبارلا ما

 هم دعب رطغيلف دجب مل ناف رمت دع رطقيلف مكدحا رطفا اذا معلص
 هن بص“ ىسح ثيدح, وه :لاقو  يذمزتلاو. دوؤاط ا ويلا ةايزقانوللا كان

 ىيلسو ةلس باي

 لاقيو سانأ وبا لاقيو سم وبا وه. ركت. دضرا ناصطلا عوكألا نب ةلس

 ىب هللا دبع نب نانتس عوكالا مساو عولالا نب ورع نب ةللس رماع وبا

 ةعيب دهش :يلسالا ملسأ نب نامالس نب كلام نب ةمبزخ ىب ربشق

 لأ هك تارم ثالث ذتموي معلص هللا لوسر عبابو :ةيبيدخلاب ' ناوضرلا

 عم ازغ الضان اربح اًنسح اًيمار اما ناكو مهرتخاو :مهطسوو ٠ سانلا



0 

 يسرافلا ناس نا دع ءاجعلا قاغتا اولقنو ادحا سدقت ال ضرالا ناو

 جو كردا هنا لمقر ةنس نيسخو ةياقلث لبقو ةنس نيسخو نبتام شاع

 ففتا اًثيدح نوتس مع هللا لوسو نع هل يور معلص ميرم نب يسيع

 ةلقكر |سنار:شابع نبا دنع ائورو ةثالث سلو ةثالقب دع سمر: ئراخإلا

 0 ل فروا ةيضر ليفطلاولاون رغب :بحكور يغش ىلاز انساك" نبا

 01 لات! يتالثوا تسلا ةنسلا لوا: اخ دا ةملابا+ اكس قوت ئيعاتلا نم

 ال17 رك ا ويانا لاك, طلخ فو! اةضروزعا .ةقالخأ قنا لاقيوا اىيئالقرا سيخ

 نم مهنا ةعاهج معزو ناهبصاي تني تانب ثالث ناجلسل كبغو دوواد

 هللا لوسر نأ هضر سنا نع هدانساب يذمزتلا يورو رص ناتنبو اهدلو

 لاق مهضر نامسو راعو يلع ةثالث يلا قاتشتل ةنملا نا لات معلص

 وسحاب ثيالخ يذسررتلا
 ص مد دن مامن -

 ديع وبدأ وض ىنبالا تفي تاريبم م بذهملا م روكذم ةعببر نب ناؤس

 منغ نب ةلضن نب مهس ىب ىرع نب ديزي نب ةعيير نب ناملس هللا

 ماشلا تف دهشو ةبعحص هل ليقو ىبعباتلا رايث نم يعبات هنا روهجلا

 وزغ يلدو نط نع يورو خضر باطخلا ني رمل اهيضاق ناكو ةقوكلا نكسو

 هن ع

 ناك لهيق نوهم ىب ورهو يدع نب يدعو لداو ويأ هنع يور نثالثو



 ( مورس )

 0 دعم يتائو هلك ناشي 5 هيدي نيب معلص هللا لوسر ينسلجافت

 يحاضر لنا طف ىسفنزا نع بتال ناطس اما ل فاقت قرنا يس

 بهذ ةيقوا نيعيرأ ىلعو ةلخن ةياقلت هل سرا نأ لع هتيتاك يح

 يف تعهجا يح نوناعات لكلاب ناملس 8 اخا اونيعا معلص ينلا لاقف

 بازتلا اهيلع يوسيو اهعضيف ةلخنلاب هذ تنكف هتيتاث تغرف يح

 لحجر ةاقياةيهذلا (ىقبو ةحضاو اهنم تتانراض' انك فقل 0

 نيكسملا: نامل خذا لاق“, نولغملا ىقعي نطردياصا بهذ نيش 0
 اا

 نم اير رشع هدعضي يلوادت لاق هذع اندورو ه«خف 9 لاقخ بتاكملا يسراغلا

 نع فلختي :ملر قذنلا: معلم هللا لوتسرت عم «دهاشمركواوا برارللا كن

 كلذ تبث ناس ىببو ءادردلا يا نيب معلص هللا لوسر اخاو اهدعي تهشم

 برقلا يوذو ماهعو ممداهزو ةياصصلا ءالضف نم ناكو ياخبلا حجبت يف

 قدنخلا رفحي معلض:هللا لوسر دع راشا يذلا وهو. معلص هللا لوسر نم

 خاكر هنم:لكايق هديب صروخلا جب ناكوريتارعلا, نكس بار 1

 بتكذ ماشلا نكس دق ءادردلا وبا ناكو هقرق جرخ اذان فالا ةسخ 905

 ضرالا را ادلرو الام |كدعي.. يقرر تقر الا نانرهعي اما تال

 نا يلا تيدكا كنان دعنا اما كيلع م تنافس هيلا بتكف ةسدقملا

 نكيز هلولل دلما ةرتكب نست ناقل كايررما 7 الم كقمزر دق يلاعت

 ةسدقملا ضرالاب كنا يلا تيت كلع كمعفنب ثأآو كملح تكي ب ربخلا



 ( ربورن )

 "ا اند دوم يعش املا تلقفانهسالا اطيق: لات 06ر1 ةنيغسم موكا اقيور

 ةنبغس ين رحلا تيكر لاك هنعنانيورو دعقو. ضرالا' هيتخي برضق معلص

 00 ا دبل !اهيقاا ةدرخ هش تح طقااهنمإ اولا تيكرفاانباا تزسكف

 قرعي لع معلص هللا لوسر يلوم ةنيغس انا كراحلا ايا اب تلقف ةيالا

 يي مالسلا هنا تنئظف مه مث فيرطلا دع ينماقا يح هيبكنع

 اكس باي

 تال دلال بع اويلزوه# بذهملا ب ين يوكتابا عصر ١ يانصضلا  يشيراقلا ناك

 ,ةاسالا ني( ناقلسا/انا) لاقفإعبسشت نع ؛لمس :معلص هللا ؛لوسر  يومازبخلا

 ناهبصا يرق ئم ةيرق ءايلا ديدشتو ميجلا ع 5 نم سرائث ئم هلصا

 لاق سايع نبأ نع هخرات م ةةيخ يا نبا يور زمرشض مار نم لمقو

 8 اهل لاقي ةيرق نم ناهيصا مللضا نم تفك لاق هضر ناملس ا

 ناكو هوبا نم بره هنار موهشم همالسا ببسو اهناقشد يأ ناكو

 مهيحصي دحاو دعب دحاو نايفرلا نم ةعاهج مث بهارب فحلف ا

 ينلا روهظي هريخاو زاجلا يلا باهذلا رعربخالا هلد نا يلا مهتاثو يلا

 مث يدوهبلا يرقلا يداو ِ# هوعايو هب اوردغف برع عم هدصقف معلص

 اهمدق يح ةحم اهب ماقان ةنيدملا هب مدقف ظرف نم يدوهي هنم هارتشا

 ةيدهب هاتا ةدم دعب مث اهنم لكأي مف ةقدصب هاتاف معلص هللا لوسر

 هذض هل فصو ربخالا بهارلا ناكر ةوبنلا متاخ يأم مث اهنم لكأت

 تيكبر هتلبقف متاخلا تيارف ناس لاق معلص ينلل ثالثلا تامالعلا



 ( مون )

 ىنيشلا دعب ةينش ليقو سيق ليقو سبع ليقو نارك لمقو خام لهقو

 هتينكو دجا وبا مكاحلا هاكح ربع ليقو ةدحوم تاب مث ةنكاس نون

 هللا لوسم هيقلو يزنخلا وبا ليقو نيرثكالا لوق اذه ىجرلا دبع وبا

 ىا داوي انررغ يش معلص هلا لوس, عم انك لاق دنع انيوم ةنيفس معلص

 الا مويلا ذنم تنك ام معلص هللا لوسر يل لاقف سانلا ربعا تنكو رهن

 مهلع لقثف هباكتا هعمو يشمب معلص هللا لوسم جرخ لاق هنع انبورو ةنيغس

 ىلع هلج مث معاتم هيف اولعخ هتطسبف كاسك طسبا يل لاقف معاتم

 نيربعي- وا ربغب رقرا ةدصوو نم لع لج ولغاإ ةئيقتللا كلا ءاهاتارهتلا ل اق

 الك ةياوم ينو وغجب نا الا ىلع لقث ام ةعيس وا ةتس را ةسجخ وا ةثالث را

 قامو ييخا ههه تدهن يدب مكترو ةسركو :هفبسلا نا ينار لكلا فطر

 قع وير افا هنيطح معلص هللا لوسر ينامس لوقي تمسا ام هل ليق اذا

 ءافيا نم ليقو برعلا يدلوم ئم وشو ةلك نطب نكسي ةنيفس ناكو

 لاقو هقتعان معلص ينلا هارتشا لوقي يا تعمس متاح ينا نبا لاق سراف

 ةلس مآ يلوم لاقيو معاص ينلا يلوم هل لاقبق ةحس ما هتقتعا نورخا

 اذه دانسا فو لاق جالا نمر: يلا ب هنأ هكرات م يراخلا يور

 لاق هذع انيورو ةدرفملا ءامسالا د متاح يا نباو يراخلا ةركذ رظن

 ةعيرا. مكلص 'دالا لوس نع.لا يور نين رشع معلص«ادنلا وسلا تبقا

 دمحتو رعو نجرلا دبع هونب هنع يررو اهدحا مسم يرر اًتبدح رشع

 مشربغو ناورج نب ديعسو ردكنملا نب دمحير ةنيغس ونب ربثكو دايزو
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 ) ٠وس (

 نب دجا لاقو هنم ثيدحلا ربسغتل نسحا !دحا تيأر امو هنم ايتغلا نع

 ثيدحلا باكا ءاكح نم دعي ناكو ثيدحلا نسح ةنيبع نبا ناك هللا دبع

 نادعس ىع انيور +بتك هل نكي ملو ثيدح فنالا ةعبس وحن هثيدح ناكو

 تبتكو ىيتس عبرا نبا اناو نارقلا تارق ةنيبع نب نايفس لاق لاق رضن نبا

 يب اي يا يل لاق ةنس ةرشع سه تغلي امو نيتس عيس نبا اناو ثيدحلا

 ىل هنا معار هلهأ نم نكت ريخلاب طلتخان يصلا عيارش كنع تعطقنا دق

 مهلع نم سينقت مهمدخاو دعست مهعطان مهعاطا نم الا ءاذعلاب دعسي

 09 تارعا نب نسا نعال اننورو .اهنعب لذعا, الؤياول ةبصر .لا ليما تلغخ

 عضوملا اذه تيقار دق اح ةج رخأ ِه ةفلدزملاب نايفس يل لاق لاق ةنيبع
 ناكملا اذه نم دهعلا رخآ هلعجم ال مهللا رم لك 4 لوقا ةرم نيعبس

 ةنسلا 4 قوتقا عجرف هلاسا ام ةزثك نم يلاعت هللا نم تييدكتسا 'ذقو

 دقفلا قيرط ٍة ةيعفاشلا دادجا ىحا وهو ةروهشم ةربثك هبقانمر ةلخادلا

 ا ريع ناقل ىح تايدحللا نيليعت وك لوك ماكو ناتكلا» قوالب قيما

 ا١ فييوغنالينا دازنلا دنا بلعب هاوأخ قمر انما /سيلق حالما .انيلع:لاخ انلو
 ليا عوكيلا كوكس وربسفك'“: يقي اا! هذارنمو :كالا ثقف 'اقتقيرطاا سلكلب

 تيسلا موب ينوتو ةيامو عبس ةنس نايفس كلو يصاعملا هذه نع رجزلا يف

 يدللا هجر ةيامو نوعستو ناغ ةنس بحجر ةرغ

 بقل وه ةهطالا باب ٍث بذهملا ٍةروكذم معلص هللا لوس, لوم ةنيفس

 هربغو لضفلا ميعن وبا هلاق رجحا ليقو نيزتكالا لوق دنا بي



 ( ممد )
 منلو دن و نو
 مصي ةنيبع نب نايكس لبد وبا و امك (يبق وكت نويبع نس نايغس

 ميهشفاربأو ديد ةسجخ 177 ثداخ 7 ةرشع را وني ناكو كاحضلا

 رافيد نب هللا ديعو يعشلاو ماتيد نب ورعو يرهزلا عمس ىنبعباتلا يبات

 كدجاو بهو ىبأو يفاشلاو حلاص نب ىنسحلاو عببرلا نب سدو ددز نب اتسم

 دتئالخو ةتماضا لع اةفتاوبةنيبع نبا ع :ناظقلا نع يروثلا كرو

 نم يلاعت هللا باتكي ملعل تيار ام لاق بشضو نيا نع انيور ةددترم مظعو

 ناضل هددد نيدو ةنيبع نيا ذع_ تلخد يوسغلا تسود وبا لاقو ةنيبع نبا

 ملعا ناكو ةنيبع نباو كلام يرهزلا باككا تيثا متاح وبا لاقو نيذخالا

 ىنوعيرأ نم 3 مامأ نايغس ناطقلا يوك لاقو ةدعتش ئم راغيد نب ورع تبدح

 نب ورع ثيدح ه سانلا تيثا يمح لاقو نايفس ةويح ٍ كلذو ةنس

 لاقو ةديبع ىنبأ نم ايد ىنسحا ثيام ام ناطقلا لاقو ةنيبع 7 ندد

 فا ادحا تيار امر نايغس ىن ام معلا هلآ نم هيق ادحا تيار ام يفاشلا
 ه0



 ( ممم )

 د هلجرو ضايع نب ليضفلا رخ هل اذان نايتس يدونف بشحلا

 ١ ادعم دواملا“ كقتاذادولا ءاجيع ابار وتلعب ؟هيرع البكا رك

 وقفكلا ويا اهلندا» ن١ هنم: تدري“ لاتو ااهذعخاثا ةيعكلا راتسا يلا م دقتف

 زرثكا هيلع ءانثلاو يروثلا لاوحاو *ةكم لخدي نا لبق رفعج وبا تاف

 ةّنسلا بهاذملا باكا دحا وهو رهشي نأ نم مضواو رصخ نا نم

 ل مهعيج ةعالا ضعب نأ هضر يفاشلا ةهجرت ٍغ تركذ دقو ةعوبتملا

 يلا ةفوكلا نم يروثلا جرخ نيكد نب لضفلا ميعن وبا لاق رعش تيب

 دعس ىنب تمد لاق اهيلا محجر اق ةبامو نيسعخو سعج ةذس ةرصملا

 دو هضر ةيامو نوئسو يدحا ةذس ةرصبلاب ىنوث هذا دع اوعججا

 قادم هذضر |باطخلا "نب رع لماع. ضر :ياصصلا هللا ةيع نب نايس

 نايغس ةرع وبا ليقو ورع وبا وه منغلا ةقدص رمتاوا ٍ بذهملا

 ءاحلا مضي طيط> نب كلام نب ثراحلا نب ةعيبر يا نب هللا دبع ىبا

 ىب رهل الماع ناك ياصصلا ينداطلا ٍنقثلا فيقثا نب مشج نب ةلمملا

 اهنع يصاعلا يأ نب ناهقتع لزع ذأ هلهتسا فياطلا ٍدعن هضر باطخلا

 دلل ةسلمر اهوزا ةربقك ١ ثيداخلا» :معلظ ١ ينلا |! ىعا يور : ىيرحفلا ايلا "هلقتو

 الوق مالسالا ٍذ يل لق هللا لوسر اي تلق لاق هنا وشو اًثبدح اهنم محد

 كيدللل ا اذهر | معتسلا مث“ هللايا نما "لقا لاق ١ كربغ  [ذنعا دنع لاما )ال

 ةورعو هللا ديع هتيأ هتع يور مالسالا راذدم اهيلع يلا ثيداحالا دحا

 ا وكلا مهرب و زيجات ا تاو وجدد با طروسجو



 ( مما )

 ىجحا لاق ىساحلا نم كلذ ربغو فحلاب لوقلاو شيعلا ةنوشخو دفزلاو

 نع ميشا يأ نع روصخم نع ناهيغس ةغقوكلا دانسا نسحا هللأ ددع ىبأ

 تيدحلا 2 ىنبةذموملا ربما يروملا مصاع وبا لافو هدوكسم نبا نع ذيلع

 نم لضفا نع تينك ام خش ةيامو فلا نع تبتك كرابملا نبا لاقو

 انين يلق : تعداوتسا: ام لوقو اىروثلا ١ تعنن,تارورلا دانغا [ 22 0

 هل ليقف يروثلا نم لضفا تيار ام ديبع نب سنوي لاقو طق يناخخ

 ام هللاو وه لاقق اذه لوقتو ادهاجيو رببج نب كيعسو ةاطغ تيار دق

 فلاخ ئم لك نبعم نب يمحب لاقو يروثلا نم لضفا تيار ام لوقا

 نم تيدحلل ظفحا تيار ام يدهم ىبا لاقو يروثلا لوق لوقلان يروثلا

 ةدانمزا هب .يعشلاو هتامرع. اق سادع ا نيا :ناك ةنليعا] نبا ةاجن انرقلا

 يروثلا دع مدقب ال نيعم نبا تدار يرودلا سابع لاقو هنامز هه يروثلاو

 ئيروشلا "نما ظغحا ؟تيزراءاضإ :قاطقلا» لانو «ىشا لك دس ادع و

 ةتيأزا تيشداحاو ايللصما فروثلاب تيارت تيش اانا تتك كيرسلا 08

 باهذ ركذ :دقو يازوالا لاقو هقفلا ضماغ كن هتيار تبش ناو اًثدح

 يروثلا الا ةصصلاو يضرلاب ةماعلا هيلع عجب نم مهنم فيي مل ءاذعلا

 ىنبح همادق ىبباشحلا نيتموملا بما رفعج ويا ثعب لاق فقاززلا يع نع

 اوبصنف ةكم اولصوف هويلصان يروثلا نايغس مقيار اذا لاقو ةكم يلا جرخ



 ( ممد )

 نيسحلا عسا يرضيلا| مهالوم» ركشي يدع يودعلا .ةيورع يا نارهما نبا

 يبات وهو شعالا هنع يور ىبعباتلا نم ىنيرخاو ةدانقو نيربس ىباو

 ٠! 11 (::تراجبلا هلع اه عيتوط دعم اوقفتاو, كيالتو ةيعشو |كموثلاو

 ىش وا طالتخالا د هنع يور اع جتحب ال هنا طاتخلا مكحو هتانو لبق

 نيدبصصلا ٍة ناك امو طالتخالا لبق هنع يور اع تحبو هلمح“" تقو

 عبس لوقو تس ةذس ىنوت هطالتخا ليق هنم فذخالا ذع لومحم هنع

 ب يلاعت هللا هيهحر دامو قبسوحو

 |. ادن ملعلاوإ اطكتو(ءاهردنكو قتلا نمضي, ةنيفسلو ل حايعش دباب

 ا نا حايك ملا هنع اونا هاا هللا ذب وكنا كيوشلا يوايقس

 هللا يع ٍينا نب ةيشوم نب هللا يع نب عقار نب بيمح نب قورسم

 000 1 كا [مافملا نوب ةتلعت, وب ثراملا نيت رطتو ل ةقوشويوبا

 اجانب | المال ! قولا !عرؤتلا وضم( لجنزا سيلا , نب( ةضاطا» ب كا "نب. ةاغم

 00 ١ احا يبس تنس احلوع ىيقاقلا فكنا ت) قع وهوا يااا عودوا

 00 نيا وزعوأ رب اوي. ااككملا ةحبعو . جيبسلا: ,تاحنا ايا .يروثلا! (نايغس

 شهجالار نال نب دمكح هذع يور مهربغو ىيعباتلا رايك نم فيالخو

 00 ةقدع :فاراانكاشو نقال ىلا ضاوي قازؤالاو جمر انك اقل اهو

 0 كانا نازل ةياوقلا ب قانا ويارب ىقوشتالا سداؤوكابضا رع زل هل3 قلاضقلاو

 يايرغلا فسوب نب دكمحيو ناطقلا ييدو مهعذ وباو عيكوو يدهم ىباو

 عرولاو هقفلاو ثيدحلاب معلا كة ةعاربلاب هفصر دع ءاجعلا ففتاو فيالخو



 ( ممم )
- 

 دحجا :ييشملا نيب ىيعس خا, ارارمةاتركذ ا دقوراءاهقغلا |: نموراهيقيو تاس تو

 اماو * حيز ىنب ةجراخ ةوجرتث مهناميد فيسو ةعيسلا ةنيدملا ءاهقف

 اعياتلا ملضنا .بياسللا_ 'احيغساا ناياوبغم لمنح !( سن دجا مامالا لوق

 باطخلا نبرع نع مسم جبد يف الاو عرشلا مولع 4 مهلضفا مهدارق

 1 لاقي لحجر ىبعباتلا ريخ نا لوقي معلص هللا لوسر ثتعمس لاق هضر

 قيسارنمر» ىيرتعانملا' ءانباصلاب وق, اساو. ولك لوف غتضيلاة الو رق تنام د سا

 اهناو راتحلا دع هقالطا لع سبلق يفاشلا 5 7

 اهيف .ىمدقتللا انباكإلو نسح (اندنع بسلا بكل ا

 تدجوذا تشتف. اهنال ؛اولات : اقلطم ةح اهنا ؛اهذحا  ناروهشم ناهجو

 ليسارم نم اهريغك اهنا نوققحلا هراتخار حبصصلا وهو ناثلاو ةدنسم

 ضعب لوق ىأ يرخأ ةجج نم لسرع ءأ دنس تدضتعا نان نبعياتلا رابك

 هنال الف الار يفاشلا دنع ,ةح تناك مهدعب ءاهقفلا زثكا وا ةباصصلا

 ذادغبلا:تبطخلاو .قهببلا' هركذ ةذاكإ لاح ادنسم_ شيل اهياويت د

 ثيدحلا مولع ٍخ هيف لوقلا تطسب دقو ىبنقيتملا ظافحلا نم اهربغو

 لج" املك ةغلطملا نا: هلوق بيسملا, نيا: بيازغ نموا بخهملاخرش ةلدلسو

 ىةطولا طرخشي كاوس ءاجعلا عيهجج لاقر ةطوربغ نم ٍناثلا دقع درجتمب ياللا
 هع قط 25015

 لاقو, اذكر الا: |خراوتلاو كهيالا :تاتطالا) نوتدخلا ملجترسو مالو تر ا



 ( ممىع )

 ' للا نذلا هلعسا نمابا لعاب |هنلرإا ترعلا اهل فعلا ,. بلص ين اجلك

 ديبعس ىع اميورو ىبعياتلا هقفا بيسملا نب تيعس ناك يسوم نب ناهلس

 نبا ىلع لاقو دحاولا ثيدحلا بلط ٍة يلاهللاو مايالا لكي كنها! لاو

 اذا لا كيديعس انما اطعر ا عسا: قيغياتلا/ اد ادخل(, لع: الا ينيدملا

 1 ا لعباتلا جا يدنع وقر .لاقا دبا ىكمسفبب ةنسلا تضم ىيعشاالاد

 دوسالاو ؛ةمتلعذ دل ليقف ١بيسملا ني 'ديعس: ىيعياتلا ' لاضقا لاينح. نبا

 ديعس لينح نب دجال تلو بلاط ودا لاقو دوسالاو ةمقلعو ديعس لاقف

 7-0 نب

 ”00 لل لضاياوما ةققإ طيدنملا اف جيعس ال20 قمو' ةاققرب تيسملا عاوبا

 مل اذا هنم عمسو مع يأر دق ةجح اندنع وه لاقف 3 زو قعر هيعطن

 ناكو ىع يار دق نبعم نب يمحب لاقو لبقي نف ع نع ديعس ليقب

 ايتف يغي داكي ال بيسملا نب ديعس ناك ديعس ني ىمح لأقو ًاريغص

 دل 1 ماكي ودانالاعو اكسو قسو كملسا:مهللاب+لاغاالا اني قل

 لاق ةريره يا + مهتبثا وهر ببسملا ني نيعس نم لبنا نبعباتلا

 لإ كبشللا لب, اهيغس, .ةريره ىلا, تيدنك اغلا, قفل. ناكلا# ظاقخلا
22 

 ال 2-0 كلاص اهيقف ديعس ناك هللا دبع نب دجا لاق ةريرف يأ تفي جوز

 هااكلا كر قا |تيزلاب اة .اهيفاؤجتي زانيد (ةياجبرا .ةعانقبا دلإإ ءاظعلا)ةعاي

 فلخلاو .فلسلا لاوقاو ةح نبعبرا يح بيسملا نيا نا هكزات

 ثالث ةنس نوت نيدلار معلا ٍة هلك مظعر هتلالجر هتماما دك ةرهاظتم

 ةزتك ءهقفلا ةنس ةنسلا هذهل لاقي تاكو ىنبعستو عبرا لمقو نبعستو



 ( ميموس )

 زيلجلاب مانمألا وق: طبشإلازلا تذهل ارضتخملا هس نزكش» بيسأل »ل١

 قياع نياارغب نب بهو اياب وكلاب وب ايس نيو ديم ١ ا

 نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم ىنب :نارع نب ةمجكملا لاذلاب

 هدجو ببسملا هوياو نيعباتلا ماما يباتلا يموزخلا يشيرقلا بلاغ نب 3

 تافلاو اهرسكو ءابلا متغي بيسملا لاقيو ةكم تف موي اذسا نايباك نزح

 كببعس دلو رسللا ةنيدملا لضا بهذمو ههركي هذا هنع يكحو روهشملا وه

 ئاررا نينس حيزالا لييقو مضر :الياظحلا نير رعا ةقالح#ى ور اتم ن1

 نبأو سايع نبأو صاقو تا نب كعسو يىلعو ناهتع نمو هغم حمسو يع

 مازح ىنب ميكحو مصاع نب ديز نب هللا كيعو معطم نب ريججو رع

 يرعشالا يسوم ياو يصاعلا نب ورع نب هللا دبعو ةيواعمو ةريرش يأو

 ديعس يناو هللا دبع نب رياجو ةمرخم نب ىوسملار هبياو ةبما نب ناوغصو

 مشربغو ةملس ماو ةشياعو يصاعلا يا نب ناقعو تباث نب ديرنو يردخلا

 ىبعباتلا مالعا نم تاعاهج هنع يور نبعهجا مهفع هللأ يضر ةغيادحصلا نم

 يراصتالا يمحي رافيد نب ورعو رقايلا تمحو حابر ينا نب ءاطع مهنم

 هتلالجو هتماما دع كملعلا ففتار مهربغ فيالخو هنع زنكاو يرشزلاو

 نب. دمدع الاه ريشا وكرر :هيصغلازا العلا بون هلك وها ص ن١

 ِ مهيلع مدقملا هرهد ج ةنيدملا لغا سأر ناك نابح نب يهحب

 ادحا تيار ام ةدات5 لاوو ءاهقفلا ' هيقق» لاقيزا بيشملا نتا حبعشا قوتفلا

 ققرالا ١ تفطظا لوصضكم-لاعو» بيشملاا للا دبيعس نللانيارحوا داير للا
 2م



 ( مرمس )

 مهضر ةشياعو ناقعو رع ىنعو معلص ينلا نع ديعس يورو ىيلصملا يدي

 مهربغو ةورعو هللا ديع ىب ملاسو فدسالاو ورعو يمد ةافيأ هذع يوم

 لاق انا ربكالا لاق ييصو لبقب مكيأ هينبل لاق ةانولا هترضح اكو اولاق

 اهتذخا مهقو لاق راتيد فلا نونا لاق وه امو لاق ينيذ انو اهيف نا

 نم ههجو م يورتي همدو نتاج لجر يفو دتلخ تدوس مدرك ب لاق

 عبس لمقو ىبسونو عست ةنس دب يفوت داوم ليق هتجاح هتادبق ءايملا

 : :ج هضر ىبسيخو نامت وأ

 جيعس وه جارخلاب ينو تاقفنلا لوا. سر صتخلا ف روكذم: يِرّبقلل :ديعس

 بوسفم اهحفو ءايلا مضي يربقملا ديعس يبا نب ديعسي فرعيو ناسدمك نبأ

 لع هلعج باطخلا نب رع نال ليقو اهدنع:نكسي ناك هال رياقملا لا

 نيعس يا نب . ديعس .ىبعلا .ناكساي دعس اويا وهو. ةنيدملاب رويقلا رفح

 ينب نم ةارمال اًيتاكم هوبا ناك يعباتلا ندملا مهالوم يثيللا يربقملا

 ال 20 5 اناوننزع نبا سا دامك نب اقم هع نيد ركوا نياراكيل

 فيالخو هدايا نيعياتلا نم حمسر :مهضر يردخلا .ديعس ياو يازخلا حرش

 يراصنالا يبحو قاحتا نب دمحبو نال نب دمدو مزاح وبأ هقع يور

 فيالخو ثيهللاو بدوذ يا نباو سنا نب كلامو نووعباتلا يرهلا هللا تيبعو

 ' | دو تالا ةلااعيرد دعيترد لع اوتفتارا ةعالاوب ىيعباتشالا قاجتا داوم

 مدقو هتوم لبق طلقخاو ربك هنلك ثيدحلاربثك ةقث ناك دعس نب دمحم

 و قشمذ لحاس نم توربجب ثدحو اطبارم ماشلا



 ( ممل )

 يراخإلا: هرفنار يقيد لكااعنتا تيدا وعيار ةيئاغا مخاص»دللا الز نع

 مضر نوبباصصلا ليقطلا نباو ثيرح ىب زرعو رع نبا هنع يور ثيدحب

 يدحا وأ ىبسجخ ةنس ةنيدملاب لجقو فتيقعلاب يفوت ىبعباتلا نم تاعاهجو

 طاق يأ نب دعس لبقو رع نبأ هاسغو ةذس نيعيسو عضي نبأ وهو نيسيخو

 ي ىنبعيجا منع هللا يضر رع نياو دعس هربق ك لزنو رع: نبا هيلع يلع

 ةااتجلا لعب اةولضلا هت بابل « للا وك حمار يافكاشلا ج ريضاعلا نإ ادي

 يصاعلا نب ديعس نجرلا ديع وبا لمقو ناهتع وبا وه اهنم مامالا فقومو

 يشيرقلا' فاقم :ديخ# نب شقت دبع نبل: هيل غلب" يضاغتا» لبا سلال

 ىنبذس عست ديعسلو معلص هللا لوسر نوت دعس نب دمحم لاق يزاجلا يومالا

 اويتك ىنيذلا دحا وهو ةحاصفلاو ءاضسلا عيج شيرق فارشا نم ناكو

 اهكحتفار ناتسريط ازغو ةفوكلا ٍدع هضم ناقع هلهتساو ناقعل فصصملا

 ةزئكل .لسعلا ةكع هل لاقي ناكو ناقع ةفالخ د ناجرج تتفا هنا لهقو

 نتفلا لزتعا عضو نافع لتق' اير نيا هلا :لوضتا مق ا ققواا كيلوا نك

 ةيلود اكوا اقنيدللا' لعب دضإ !ةيراعم : دلتا 43 يقض ةيزارواكلا ادهقلا | له

 هلاس اذا هدوج ةزتكلا ديعس ناكو هلزع اذا ناورم 15 ناورم لؤعا اذا

 قامو ةقوشيبما كقول لايم !ةيلعاولا كعكا ميلعمو نمهدنكلا نا

 علخبو .اًماعط' مل عتيق ةعجب لك هقاوشا مج ناكر ةرووشلتاياكحلا كلذ

 يلوم ثعبي ناكو ربثكلا اطعلا ميلاهع يلا تعيبو ريارح ات ' مهلا السرو مهبلع

 نيب ا.عضيف ريئاندلا امق ررصلا ةعمو ةذوللا كد م يلا ةعوجج خابت لكامل

 ما



 ( سمع )
- 7 36 

 روعالا وبا وه ككذ ىركت مهضر ةرشعلا دحا ياصصلا ديز نب ثيعس

 حاير نب يزعلا قبعاب نب قر نب ورع نب دكيز نب دبعس رود وبأ لبقو

 ةلمرم ءاحو ياز مث ةحوتخم كرب حار نب طرق نب هللا دمع نبا ةانثملاد

 دل 1 | كلل طولا نفيرتلا »بلاغ شاول نويامك ني يدع نبا

 وهو مهنع سار وشو يثوتو ةيدلي معلص هللا لوس, مهل حهش يذلا ةرشعلا

 كلا اباطخلا تني'ةمطان رغاتتحا جوزتو عضوي باطلا ىب رع, مع نب ليا

 اهدقا ديعس مساو امهيضم رع مالسا ببس اناكو رع لبق ديعس اهجوزو يف

 دك نلامأ يبو منيب معلض هللا, لوسر اخاوب ىيلوالا 'نيرج/اهملا' نما جاكو

 لاقف 57 هدوهش م اوةلتداو جب دعي لك دهاشملا معلص ينلا عم دهتشو

 بلا دل فضوا ةنيدملا_نعب ايياغ» ناك هناث هرذعل: اهدهشي مل نورثكالا

 هن ء

 يف اميوم ةاعدلا باجي ناكو فشمد راصحو كومربلا دهشو اردب دهش نم
- 
 0ع

 تب يءرأ هتمصاخ دبدز .نب كيعس نا ةورع نع لسمو ي ُى يراخلا يحاك

 ال١ ديكيلا ااقف, اهضزا نما اس خب نا هيلع ١ كتضاوا تاررنما ىلا نيوا
 2122 ع

 ادم افزقم معلصا دلل !لوسر : تعم ناب دعب :اهضرا نم, نا نص
 دامس د ءنيو 7 ن 2(

 فق كاسل إل ناورم لاقت م حبس يلأ هقوط ايظ ضرا نم اريش

 + اهلتققاو اهرصي معات ةبذاك تناك نا مهللا ديعس لاقف اذه دعب

 تعقو ذآ اهضرا 2 ين ي اهيبو اه رصد كنعد قىاح تذثام اق اهضرا



 ( مو )

 ىيعس لصي ملق حبصا يح ةليل صصي ملف ةحايصي ليللا نم موقي كيد

 ثولم ال "خطي ان" ىقوض هللا ' طق دل ام الواقف هيلع كققق5/ هللا

 ديعس مدقي ناك هنا يروثلا نابفس نع هذرات م يراخلا ركذو دعب

 نع ةداتساب متاح يا نبا ركذو نكحلا !ميغارباا دعنا وعلا ل زتابجلا نا

 نقاش ثذلو , كدحا لاق :ثدحت نببج نبا اةيعتشلا| لاغ] ذق١1 للاع 1

 الجر نا هداتسايو ةهاظاناو" ةوص»إاةكيلع اذللا اة قلنا ل كر[ انك

 اهنمم' عي ةئاذنببجل لب -ةيعس "اهنعا الهلا اقف ةظيزعا ىلا معا نبأأ ناس

 لقا ءاثا اذ ناك !!نئابع ' نيا نا هفاتسابو' ثم يس هنو اقلام

 فانا نب بعشا نعو ربيج نب كيعس مكبق سيلا لوقي هنولاسي ةقوكلا

 * ةروهشم ةربثك هبقانمو ءاجلعلا ذيهج رببج نب ديعس لاقي ناك لاق

 حلو“ ىيعستر شح "هش حابتش *قنع اًمذظا اًريصا١للوليالبال حافل ادا

 ىيعيراو اعست لهق ويب ٠ نا دهطسا ره“ قاكو مايا اهلا ءدقأإاا تاجر 0

 ةعالا نم هربغو هخرات م يراخلا ركذي ملو مصالا وه اذهو نس

 ةنس نبسهنو ثالث نبا وهو نيعستو عدرا ةنس لتق يناعمسلا لاقو هاوس

 نع انيور نبعبراو عست .نبا وهو نيعستو عبرا ةنس لتق ةئيتق نياا١لاتو

 زيبج نب نيعس سار تيا لاك جالا ًاياوي) ققدح» ل2 فيدخل لك كيك

 دبع ىبنب ةثالث ىبعسل ناكو هللا الا هلآ ال لوقي ضرالا يلا طقس ام دعب

 دلتقا يأ راتخا دل لا جالك نا" ةيليتق.ا نبا يورو نانا دابك دل ١

 زج كضاما [ضاضقلا ' ناذ 'كلسفتلا تناءزسلا لاقل د



 ( سم )

 تيدح اذه يذمزتلا لات هلم تناك ةكململا نأ معلص ينلا لاقف

 تن مم ده دن ار مم --

 9 5 عسل 3 كد اًمعمس كلاش توما ىم هللا شرع زتها امو
2| 

 تازودكم نم ةزجقم ةبقو دوعسمو نبا ةداءر ّىم اة يراخلا عل يو[

 . ملسو هيلع هللا يلص ينلا

 كبيكس بايد

5 50 22-02 
 ةايحا قمع يبذهملا ة رول ذم ةلئيملا ءادلا جتفب دا 8 ضيبأ نب ليك

 ت”اودس ياكك وو هيبأ نع يور يبات قام وظو عاطقالا باد 2 تاوهلا

 0 - و 2-2

 تي تباث هنيا دنع يور ميملا مضي كيسم ىب ةورذ ىنعو هنايب

 دا ايعلا دك طيطولاو بذمار .ركذو,نضتخملا ةييرركت قيبح نير جيكم

 كمت وبا ليقو ىوهجلا دانك اذك هللا تيع وبا ليلجلا مامالا وه ةبغر

 ل ام تحملي ظلارلا يدسالاوب وكلا ماهخب _نبورببج نبي هيعم

 ىبتلعمم ىيلادي نادرد نب ةيلعت نب ثراحلا نبا وه ةيلاوو ةيلاو يب ءالو

 ديعس عمس ساهلا نب ةلردم نب ةمىرخ نب دسأ نبا ةمومضم يلوالا

 اا 117 فاز شافع“ نياوا نع نبا مهنطو ةباصصلا_ لعاب قم تانج

 ب ااقلا» نسا |تافاهيو »ب مهضر.سناو. :يزجبلا : دوغسم, ويارا الفغم نبيها

 نيعباتلا عا رابك نم ىيعس ناكو مهربمو ىيعباتلا نم تاعاهج دنع يررو

 تاغص نم اهربغو عوولاو ةدايعلاو هقفلاو ب ريسفتلا 4 مهمدختمو

 ريدج نب ديعسل ن 20 يطساولا ثددرم ىنب دا عصا 0 اندور ربخلا لها



 ( رسام )

 ديس ندملا يلهشالا يسرالا يراصنالا سوالا نب كلام نب ورع نب جرزخلا

 تمم دنيالعب نعس, طنا» ةيضعاهلراهتلللا فاو ءاتفب ةقيتج كسار

 معي ةنيدنلا يلا اررجاهم: هليق ,معلصإاذللا .لونلر مقفي بح دهر ريك نب

 مكاجر مالك لهشالا ديع ينبل لاذ دعس مسا اذذ مهنيد روما ىبجسملا

 مناد كسا ناقل مظعا نم ناكو اولسان اوجسي يح 1 ع مكمان

 لع_اولوتو ةظيرقو قديخلاو ا د دهشو هموقل ب نمو مالسالا

 تاكح دقل معلص ينلا لاقف ةيرذلا يسو لاجرلا لتقف مهبف مكش هلكح

 لاتق نم هباصا حرج نم قدنحلا ماع اديهش يفوتر يلاعت هلا كسب مهيف

 معلص ينلا نع هضر رياج نع مسمر يراخإلا يصبذع ة تيثو قدنخلا

 ديضر انستا, قعر سما تك وز: ةاعم لب دعس تول ىلارلا نكح | هادا

 دتلزنم نم اوامامل همودقب ةكمالملا حرف شرعلا زازتها العلا لاق هلثم

 انلعخل ريرح بوث معلص هللا لوسرل يدها لاق ءاربلا نع نيدجدصلا يفو

 نب دعس ليداتمل هديب يسغن يذلاو معلص ينلا لاقف هنم بجعتنو هسإن

 ةيازت قو لخلل ليمإ سوينا ىو ىرلاووظظ ورا لل ل ا

 ةنجلا ٍة ذاعم نب دعس ليدانمل هديب يسفن يذلاو معلص هللا لوسر لاق

 نبح معلص هللا لوسر نأ هضر ديعس نا نع نيدجدصصلا يفو اذه نم نسحا

 اومو5 لاتو ددحسملا نم اييرق غليق راج دع ةال ذاعم نب دعس يلا ثعب

 ةراتن ؛تلجس: امل لاه. سكأىغ ياطزتتلا »يدا مكربحا لاق رو | مكدجا ١
 -- 0 ادد ب

 ةظيرق ة هكحل لاذو هتزانج فحخا ام نوقفانملا لاق ذاعم نب كعس



 ( م 0
 همم 3-

 رنات اخ قوي الفلا يمال وسلا رمال نسادعا ساؤفوعا قآل

 ةشياعو بعصمو رماعو ميهارباو دمح ةسلا هدالوا ىنبعباتلا نم هذع يررو

 يلا اهقعي يلا شوهجلا ٍدعن هضر باطخلا نب رع هلهتساو نورخا تاعايجو

 الولجعر ةيسداقلاب سرفلا اومزه نيذلا شيخلا ربما ناك وهر سرغلا دالب

 ةقوألا اني. يذلا هوا يرسكا ننادم سادملا تف يذلا وهو مهومغو

 نع مَسمو يراخلا يحبك كة انيوم فقارعلا هضر باطخلا نب رع هالو

 نب دعسل الا نحال هيوبا عهج معلص هللا لوسر تعمس ام لاق هضر ىلع

 اان احل دقو, اقمار وان كجم نورأ فوقي وخلا موي ا دتعمتلا ياذا كلام

 مهس فلا نخأ موي دعس يمر يرشزلا لاق ماوعلا نب رببزلا اضبا معلص

 كلك قم« <للشا ابل 'قتاقب '! لق :ىتقلا 58 لزتعا هكضر ناهقع لتق انو

 ةنس لمقو ىنيسخو يدحا ةنس ليقو نيسخو سج ةنس يفوت بورحلا

 0 حو واق نس لبقولا عبس نب :ليقو: تشإاةنشا ليقول

 لاجرلا قانعا لع لجو ةئيدملا نم ةعبس ليقو لايما ةرشع لع قيقعلاب

 نفاع 5 0 مدا ناكو عيقبلاب نذدو ةنبدملا # هيلع يلصو ةنيدملا يلا

 ١ اهلك قرنكك انلاققي وطن اىم اهلا! ةيجا فلج اك !ةازولا ١ هتؤضتخا انو

 | ديول: اهاوبلعأ تدك اعاو' اقع را رذللا موي .اهيفا ىيكرتشملا تارقنا تنك

 ةزانجلا لهح # بذهملا هل يوكذم هضر ياصصلا يراصنالا ذاعم نب تعس

 ناهنلا نب ذاعم نب دعس ورع وبا وه ةبدهلا ينو ةهلولا ينو رختا يفو



 مم )

 دع اوعيجاو ماشلا نم ناروح ضراب ناك ذئا دعم اوقفثاو طلغ لب داش قشر

 اذشهو حالا نم نم هربغو ركاسع ىبا مساقلا وبا ظفاحلا لاق ناروحب يوت هنا

 جعس نبق هنا لاقي فقشمد برقب ةفورعملا ةيرقلا ةزملا م روهشملا ربقلا

 هتلتق؛ نجلا نا لاقي اولات :اهيلا ناروح نم لقت هنا لغو ةدابعإ ىبأ

 *# ىيروهشملا ىن روقيملا هيو ارا

- 
 عا دن وان

 وبا وه بتكلا هذه ٍغ ىركت هضر ةرشعلا دحا صاقو ينأ نب دعس

 ةرهزا قب ؛فانما ىبعا ب بيها اقوول بهو شب نكات وجا اق ا

 ١ :نكلا اايرهزلاب لقي تللااول نزابعك نيام سا بال

 مهنع وشو نوتر ةنجلاب معلص هلا لوس, مهل دهش ىنيذلا ةرشعلا دحا

 9 ةضر :كتاطخلا,«ىيروغ 553 نيذلا يروشلا باككا ةنسلا دحاو ضار

 ةرشع عبس ىبأ وهو ةتس دعب ليقو ةعبرا دعب ادق مساو مهبلا ةفالخلا

 لييس امد فارا نم لواو هللا لهبس ِ# مهسد يمر نم .لوأ وهوا ةنس

 هللا لوسر  مودق لبق ةنيدملا , ىلا جاه نبلوالا ١ نيرجاهلا ماا وهو هللأ

 ةهاشملا راسو َقدنحلاو انناو: اردب, .معب دال لورا عما ده (اكيللا ملل

 باج ناكو !ديدنت ءالب 5 موي يلباو مالسالا سواك: دل "لاقي تاكو اهلك

 وهو ةفوللا لشا نم هبلع بذاكلا لجرلا دع هداعد ة هثيدحو ةوعدلا

 نبكحصلا + روهشم ءايشا ةثالث ْذ هيف هتوعد تببجاو ةدعس وبا

 مسمو يراخلا قفا اًئيدح نوعيسو ناتام معلص هللا لوسر نع هلا كيوب

 مع يوم مشن ع ةيناقي لسمو سمت يراخإلا دركنأو شع ةسح ذك اهفم
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 ( سالع )

 َّناذالا لالي كرتو ةفالخلا دضر ركب وبا لو جف ةَبقب اًنذوم معلص ينلا

 | عفا اذيعا ا ىذوإل ب معلص .دلللا لوسر ا هككسم» يلا ةضزا ركب وا لقت

 ناذالا هوني تثراوتو فسوي نب جالا مايا ٍ تام يح هيق نذوب

 يهنع هلآ يضر باطلا نب رع هلق يذلا لمقو

 0001 وعول لقوا تياق اوّرادوفا' دصإلا ياكصلابطاقعا نيا دعب

 ريا مازحا نب ؛ ةثراخل نبا ١ ماللا .متقو ةلمملا .لادلا مضي ميَلذ نب ةدايع

 نب جرزخلا نب فيرط نب ةبلعت نبا يازلا رسكو ةلمملا ءاحلا تغب ةىزح

 لع اوقفتا يندملا يدعاسلا جررخلا يراصنالا جرزخلا نب بعك نب ةدعاس

 ناكو الك دهاشملا م راصنالا ةيام بحاص ناكو ةدعاس ينب بيقذ ناك هنأ

 ىنللاب اروهشم ناكو مركو ةدايسو ةساير اذ راصنالا ٍة اهيجو اداوج اذ

 نكي مل هنأ اولقنو الو !ديرث ةولم ةذغج معلص ينلا يلا موي لك لمت ناكو

 نب دعس نب سيق الا نولاوتم نودلاوتم نوهطم ةعبرا جرزخلاو سرالا

 ةروهشم ةربثك ةايشا مركلار دوجلا يف هلهالو هلو ءالوش راو ابل نياق ناع

 هنا ةدابع نب دعس نب سيق ِك لاق مع هللا لون نا لووط.تيدجإ قو

 ١ ل102: قلعت ق6 مونيا دداجججسلا» محل هللا :لوسإل هنتر 'ادوذللا كيب قم

 هذع يوم دهانشملا يتاي كهشو ارد دهشوي مل لمقو ارديز ةيقعلا د 0-5 دهش

 لهس ىنب لهسو ةماما وبأو سام َْ هللا ىبعو قاحعاو دكيعسو سيق هوب

 3ك ردد مل ةلسرم دذع اهنباورو خدع يرصملا نسحلاو هامل ند كيكس يورو

 ةرشع يدحا ليقو ةرشع عبرا لمقو ةرشع سجل لبقو ةرشع كس ةنس ينوث



 ( سويس )

 * صدع ثيدح اذه يذمزتلا لاقف مهتعبرا ةجام ىنباو يذمزنلاو دوواد

 ديع لع ضرعق فوع نب نجرلا ديع نيبو هنيب معلص هللا لوسو امخاو

 هجرخا كلامو ككشا ٍة لك هللا كراب لاقف هلامو هلها دفصاني نا نجرلا

 يضر ةياصصلا ةفرعم نر بثالا نباو ّنبلا دبع نياو مبعث وياو ةدنم نبا

 ايا انكي يدع ىب ورع نب عيبرلا نب دعس رخا مهلو * نيعيجا مهنع هللا

 دبع نبأ هركذ هتوخا ماو هما لمقو هذج ما ةيلظنحلا نباب فرعيو ثراحلا

 موي لتق ابجحح نب كلام نب يدع نب عببرلا نب دعس رخا مبلو ربلا

 يي عيبرلا نب ديعس هباوص ميعن ويا لاقو ميعن وبار ةدنم ىنبا هةركذ ةماهلا

 زب نعس كلام كوبا وله«:ةفاوطلا كل بخهملا انس روكشسمااهراطا 1 7

 نايا ايس قولا: يباتلا يحتال ةمفخللا ىرشلا ياكل مهشلا نإ قرا

 نيعباتلا »نم تافامعل "”عمسو» مهنعر ا نواب »ةادبق (امطل اكاا

 نوراه نب ديزيو دايز نب دحاولا ديعو ةناوع وباو ةيعشو يروثلا هذع يور

 ىدحعع + ملسم هل يدم هقيثوت رع اوقغتاو نورخاو

 طيسولا كغ روكذم نذوملا ظرقلا دعس وه ةمتبعملا لاذلاب خداع نب دعس

 غب ظرقلا يلا دعس ةفاضاب وه رساي نب راع يلوم وه حبصلل ناذآلا يف

 سن ضعب ٍة عقبر نغلا اذهب معلا لها دنع هيف فالخ ال اذهو فاقلا

 قبس: اك ظرقلا. .دعش وها اًناو. كلش الي شحاذ ةلطتلاولهوا لقفل اسما

 2 ين ةطرخلا ايذك ناك هنال هب غبدي يذلا ظرقلا يلا تيك ءاجعلا لاق
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01 



6 

 جوزخلا نب سس ثراحلا نب جرزؤخلا سس بعل "نب ذماعت نس يار ءالا كلام فا

 000 لا دنقلا لفلان ببلا هلع تيعتاةا كردي تكف يروا يراضنألا

 ةيلهاللا دل بتاع ١ نكون :ةحازرلا نب هللا !ديفرأل وه. رولا نب: .ترامحلا يي
31 

 كلك دلل لودلرا# تغبوا !دابهتت دخلا مد لثقو ةيناثلار يلوالا ةيقعلا دهش
 هي

 ىنب دعس هاذاث 58 لجرلا كذ اةيمف تق أ 7 نم نبد ه«تقفتي نه

 قيلا بهذاث لاق كريخج غبتالا معلص هللا لوس, يتعب لاق كناش ام عيبرلا

 .تدفناا دق ياو . ةنعط .ةرشع يثا تنعط دق. يا. ربخاو مالسلا يتم ًارقان

 معلص هللا لوسر لتق نا هللا دنع مهل مدع ال مهنا كموق ربخاو يلتاقم

 لبعس وبدأ لاق بعأ سس يبا هيلا بشذ يذلا لجرلا لبق ُض 3 ١ مهفمو
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 هللأ ةيحر لاقت هللا 7 تبخ تام قدح 8 ملَق 0 لاق يردخلا

 هاد ل ب - نص 2 هند 1 6-2

 ايغم هللا هارد مع كذدبق كرد 7 56 ىنهلق ىبتنثا قوق ءاشتب نك حاف
 >> 3 ٍِع

 ا لدرب ةلللاةجيعب نب ازياج نكو .افيقوماناف تنقال نتن قوق ةازاب فاو

 تلاقف معلص هللا لوس, يلا دعس نم اهيتنباب عبيرلا نب دعس ةارما تءاج

 000 0 0 اللا تق عيررلاب نبا, اننا قاف الا الوسام"

 7 اج الا ناضكنتااةلؤإ الام اهل . عدت ل4 املامزنعا اهيعب اؤاون اذيهش

 لاقف اممع يلا معلص هلا لوسر ثعبف ثاربملا ةيا تلزنف كلذ ٍك هلا يضقي

 ' ا هما (طازرلا لكك وهف قوز ابو قلاب امينمل يعلو نياقلفلا) [ةعبل وقنا ءاطعا



 6 ل

 نب ةقارس نايغس وبا وه ةقياسملاو صحلار ةباطتسالا باب اهنم بذهملا
 دودو

 هزه وبل اا وب _فيق, لك كلاضتن وب انزع يدركون نشل

 مضي مشعجو ياصصلا يزاخلا يجلدملا ينانكلا ةئانك نب ةاغم دبع نبا

 مض يرهوجلا يكحو فئاوطلا نم ىوهجلا لوق اذه ةمجعملا نيشلاو ميلا

 ةكاضاافالا لوصر وع ناكل ةاحضلا :يرويشلاب نامل را

 اهضررباجوا نماسعا نبا# دنع يرو اهدحا يراضلا) ىوز اًهيدبكإ لوف ند

 ادبدقلزني ا ناك قارس نبا: ىهك .دنباو ٠ تيسللا لي "تيس ليلا

 ةنيدملا لها: هن :دعيو ةكم## نكس لبقو. ةنيدملاو :ةكط ىببا/فاقللا مَعَ

 ةثيدحو اثغاطلاو ىبتح نم قونصنا بح ةئارعجلاب معلط»ينلا ةنعالسلا

 ثيدحلا ير نبحبدصلا ٍة روهشم ارجاهم معلص يتلا ارو هجورخ كَ

 يرسك يراوس تسبل اذا كب فيك ةقارسل لاق معلص هللا لوسر نأ

 ةسيلاف :ةقارس ادد هتقطنموا»ةكاتو  ايرسك :يزاوسإلا/ةبهو لكما ات

 يرسك ام,يلس يذلا هلل دولا ربكا هللا لقو كبدي عقرا لاقو نيراوسلا

 ري عفرو لحم ينب نم اهيارعأ للام ني ةقارس امهسبلاو زمره با
 نيرشعو ٠ عمرا فس مضار نافغت ةفالخج لوا للا ةقاوش قوت اناددوبع 01

 ي لوالا حجدكصلاو هضر ناأقع دعب يفوت لبقو

 دعس باد

 ددماص ىو و50

 تانملا تاربم 2 بذهملا ذ+ روكذم ةضر ناكل عيبرلا نب دعس

 سقلا يرما نب كنان ىب ريفز يا سس 5ر5 نب عيبرلا ص دعس وش



 ( مسام» )

 ٠ ٠ ١ ةزافلاهنعأ يرافطلا هاوربا دقو. تياق لون حابس وهي اعاوا بهو جاب. كاس

 يزورملا مالك اذه ةنييع نبا باكا رياس اذكو ةحصلا دك ٍيفاشلا

 تيدح خي يفاشلا لاق هيف انآ يتزملا رصتخم 4 داتسالا اذه انا َرَأ ملو

 اذه تباث نب عابس متاح يا نبأ ركذو دانسا الب هركذف اذك ىنرك ما

 ا تبت نبا كور انني ركام نع يوزابةرهوأ يب :الغيلحا وهالاقف

 هللا ديبع نع جبرج نبأ يورو كدزي ينأ نب هللا تيبع نع ثكيز نبأ

 3 11 هاب كياقإت عقاد مرتي اه قلو غاب لفن اةيوماو ياباللا

 ١ | فاديا ىلا نب هللا : ديبع 3 هيوربف ةنبمع نبا اماو رنرك ما

 3 تيياقز وطب ايس وع

 000 للا لحجم رود وك دودو هو ادفملا نعم نبأ ةربس

 0 21ه راةرهلخم نيقالاا لباب نكجو» ةتلقملا ١ مضي؛ ةيرثااونااوه .ةؤاطلا

 لمثو روهشملا وض اذه ةددشم تح" ةانثم 2ي اهدعبو ةدوتغم ةأر مث

 ةريس فارطالا ٍة ركاسع نبا مساقلا ويا ظفاحلا ءاكح عببرلا وبا هتينك

 ةلمرح نب ةكتوع نبا لاقيو دبعم نب ةدحوملا ناكساو ةلمملا ىبسلا تفي

 رضذ نب ةيلعث نب لهذ نب ورع نب كلام نب جبدخ نب ةريس ىب

 0 ا ل ليوا ىبم لدبك د قيد العر ننال تابوت قرر هقول نبا

 ملسم يور ايدك رق ةعست معلص هللا لوسر نعال هلا يور ناد الاوخ

 ا ظرأ ةئراعلا ةفالخ كح قوق ةربس نبا عيورلا دقيا ةفع"يزإا اقدح اهتم

 ىلا ادا 3--ود

 ,نم عضاوم يو سجلا فتيرقت قدك رصتخما ج موكذم كلام نب يا مفي



 ( سبو )

 ىنيناتو تس لهقو ىنيعستو يدحا ليقو ىنيعستو عيرا ةذس ةنيدملاب قوتو

 ةسجخ معلص هللا لوس, نع هل يدر لوالا حصصلاو ىيناتو نامت لهقو

 يرهزلا هنع يور ةعيرا يراخلاو ثيدح دع لسمو يراخلا فغتا ثيداحا

 نع مسمو يراخللا يحبدعص ْخ انيور عربغو ةفيصخ نب ديزيو ديعجلاو

 هلا: لوسر اب تلاقق . معاص: ننلاب:ىلا: يلا ي: تبهذ لاق, كيوم نبا بتاسلا

 ةوبغو رومي تير اضوقو:ةلربلاب | اضطر عسف عجو يخا نبا نا

 ةلجلاب ينعي ةلجلا رز لثم .هبغتك "نبي ههاخ  ترظنف ةنرهظ فلخ تق مث

 ميعملا. نع: نيصصصلا ظيارز قوت ةربنلا متاح الا .جرظتر ةيلا لإ 1

 اًذدح .نيعست» جبرا اقتسر ديوي نم بماتسلا كبار لاك ل ا

 مع هللا لوسر كعدب الا يرصيو يمس هي تنعم ام تذع دق لاقف ًالدتعم

 نبا اناو معلص هللا لوسرم عم يتا يح لاق بداسلا نع يراخبلا حبك يفو

 يلا ناجلغلا عم تجرخ ٍينا ركذا لاق هنع يراخلا حاد ينو نينس عيس

 ئكوبت ةوزغ نم همدقم معلص هللا لوسر ٍقلنل عادولا ةينث

 2 انياحصا نم. .يرورملا: مههازيا .خشلا ركذنيسلا ويسكي كيث يب عاما

 نزملا لاق لاقف ةقيقعلا باب ٍغ رصتخلا ةذ هركذ قزملا, نا بذهلل ءقيلعت
 ه(0-د5

 نب عايس نع ديزي ينأ نب هللا ديبع نع ةنييع ىنبأ نع ييفاشلا نريخا

 035 يس

 ٍنزملا ةياوم هذف ميفاريأ لاق غقيقعلا تبدد ردكذف ضحك عأ نع بشضو

 نع هلوك ٍناّعلاو عاجس نع خربأ ند دللا كديدع نع ةفيمع نبأ أوم اهتاور



 ( مسبم )

 دع اوعوجاو ىنيعباتلا ٍيعبات نم فيالخو ىبعباتلا نم مهربغو نامل

 لاق تقم ىنب دكيعس ىع انيور هةيترم 12 هتدافزو هتلالجو هتمامأ

 هللا يع كلو هيشا ملاس ناكو هد رع دلو هيشا رع نب هللا يع ناك

 يضم نم هبشا دحا نكي مل لاق مامالا سنا نب كلام لقا انيوزو

 وتلا / سبل: اكان ملاس نم ٠ شيعلاوا دصقلاو| ١ ىهزلا: 1/4: ؟نيحلاصلا "نم

 يرهزلا اهلك ديناسالا صصا لاق هيوهار نبا قاحتأ نع انبدرو نيقردب

 00 ١ ندا اميرته قيس ؛فالتخ ةلتسملا خه قو هينا" نع :علاسا |

 لاجرلا نم ايلاع ثيدحلا ربثك ملاس ناك لاق دعس نب دمعت نع اندور

 ليت اهلا دعنا ااقلو ١ ناكاره- قانا (ةقيسما قالا نبا! راتابووو افرر

 مهنايب قيس دقو مهدحا املاس لعل ةنيدملا ءاهقف ةعبسلا ءاهقفلا دع

 نب لضضفلا ميعت اويا .. لاق تيز نبا" ةجراخ :ةهجوت ةح مهيق نالقخالاو

 لا را تفل كاسالاب ازا ةيانم وابعد عت إ ملاسأا يرق يراكنازلا ليكذ

 تي هضر ةنيدملاو يفوت نا ةنس مثيهلا لاقو

 ا كيرسالاب فلنا بخمللا ٠اس نوكذلم ةضربب ياححضلا» تيزي بالا تماس

 0 ١ الو تاع اهييغسأ لاب دورا ل0: بئاسلا اد يزللا زلوم رعفراابلا

 كذذي الا نوفرعيب ال رغلا تا نبا وهو ةدالولا#ثراحلا نب هللا دبع نبا

 هلو ياك بداسلا وداو ىلذهلا لاقير يثيللا لاقيو يدسالا لاقيو يدتآلا

 ةريحهلا ّىم تدلك 00 بداييلا دلو سمتن ثدديع ل شبرق و فلح



 ( بيس )

 3 لاقك كعم ةببلع يشح كرست ريع نةيبطعا ول ليقف ةلسوم خدم ىباطسملا

 كثعطقف رامبو ًءاوللا ثخاف تفرد تعطقف لتاقذ اذا انا نارقلا 0

 ن 0 0 59

 الة الا ا و و دم

 لاق ع اف يقل نوعبز 3 م 37 يف نم 0 يلاعت ةاوق يلا لسرلا

 لاق لتق ليث نالخ لعف اف لاق لتق ليق ةنيذح 9 لعد ام هياعدعال

 قورسم نع ملسمو يراخلا يحبد# يف اندوم مهضر ورع نباو رع نباو ساعت

 ةنيذح يأ يلوم ملاسو هللا دبع ئم ةعبرأ نم نارقلا اورذخ لوقب م ء يذلا

 فل

 هج مهذع هللأ يض| داعم دع يا ميدقت 07 فو بغلاف 3 ذاعمو

 دن مم نس و ن

 رصتخماو بذهللا هسا وكت هضر باطخحلا 7 ع ف هللا ع نب قلاع

 خو .ةيشاللا# ةاكو# قف ا فلك يف هركذف عضاوملا زنكا يف بذهملا يف هبسني ملو

 0 و و ب مو

 يردعلا ىشيرقلا باطخلا نب رع نب هللا تبعا نب ملاس هللا ديعالوبا

 يراصنالا بويا اباو هايا حمس دباعلا دهازلا هيقفلا مامالا يجباتلا يدملا
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 ( رسبب )
 1 - 0 9 9 ن ندءو

 ينأ يوم وفو لقعم سس ملاس وف درب لاقو شخحاف مضو اذف موعت

 يصق نس نانم ديع نب سوسن كيمع نب. ةعبب در رب ةدنع ىنب خدود

 ةدراصتالا 7-0 ينا ةارمأ نيكي هتالوم هةةتعأ ىندرجاهملاو ةداحصلا

 اذذإ

 تي اترك ذاك: كرات يزاضناو يشيرق هل لاقيت كاتبتو ةغيذح وبا هالوتف

 معلص هللا لوسر مودق لبق ةنيدملا يلا ةكم نم رجاه هنا حبصصلا

 ملا قايداحالاوااًنارق مهززتكا» ناك امتالإ ةفيحملاو» نيرجاهللا موج: ناكف

 115 ىلا ريتك هيلع: يثيااعضر,. باطتخلا | نب( العا ؛ناكو- ةزيثك ١ هلضقابفيح

 رع وبا لاق يروش دتلعج ام ايح ملاس ناك ول هتانو لهق يصوا نجح

 0000 ا كلا دبازاب نع ة ضي“ قاك# مدار ءانعموب للا يعج وبلا هع داؤبا

 صغام نب داعم نيبو هنيب معلص هللا لوسر اخاو ةفالخلا ةيلوت هل

 1 ا كل دطلزلا ١ تيقنااعوطاذا# ةايمجا ا تنبت دج وزال قوة ةغي حكت ونا اكو

 نا حبصصلا ٍخ تبتر شيرف يمايا لضفا نم تذاكو تارجاهملا نم

 تلاقف معلص ينلا يلا تئاج ةفيذح يا ةارما ورع نب ليهس تنب ةلهس

 ا 1 ولت ام لعمرا الاجولا :ةليموب علمًا نا دالا ةلوشنرورام

 ١ تب هيعشا| لاق انيش كلذ: نم ةغياؤلح يا سفن. هن نظا قاور اًنيلع

 هتعضرا نأ تلاقف هيلا تعجرف ةظنيذح يبا سفن د ام بهذيو هيلع

 اا هلو كيال كاطع: ةاهشو رع ةفياالتج :: اك لايغفا لاب اما ا كجزيم
 آه -

 ءاول ناكو ادبهش ةماهلا موي لثقو معلص هللا لوسم عم دهاشملا رباسو



 ( رسبو.)

 ةوبنلا ليق يوت ةدحاو هما ةهقلا موب ثعيب لاقف دبز نع لمس معلص

 هديحوتي منهج نم هسنن صلخ هذا اهانعم تابياي لقوذ :نب ةقَرو هاثرف

 نم ةلهج بقانملا باتك م يراخلا حف ىو ناثرالا ةدايع هيافتجاو

 خانشفإلل اةلزيزجولل ..لوقياب:ةدووملا بح قال قار ديما كلر نا ١

 لاق تعزعزت اذان اهذخايف انينترما  كينصتلا انا اينمعم اة ءالجتلا لاب

 0 يح تيش ناونا كيلا: غهتعند !تيشاانا اباسش
 «باعإ اثره 59 ن2

 لعام دنع يوم هريغوا يوما ايار ةقيذحو يه رانا دوسلسا
0-5 

 ,غريغو شعالاو تياث يأ نس بيححو لميهك نس ةالسو كدلاخ يأ أ

 ىابلبق ليقو نيعستو تس ةنس يفوت هتلالجو هقيثوت لع اوقفتاو ىبعباتلا
 هس( د ل و500 3 ن

 حاكفلا كه رايهدلا باب لوا ْث بذهملا م موكذم ةرغ 9 بعك نب كيدز

 + ثيدحلا اذه + روكذم ديزو ةردع نب بعك نب ديز لاق اذكه

 سد دد

 اماو ةرك نب بعك نب ديز وه سيلرو بعك نب دبز هقرط ضعب

 نوعا بعح ىنب كديز وف

 ىنيسلا 8

2 2 - - 

 ويا لاقو ةدنم نيا ةددسد اذكف ةعددر سس كلودع نس 5 هللا. ثدع وبدأ
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 ( سبوع )

 لاقو ةحونغم ةلعرم نيسي ةيعس هوباو موهشم لبوط همالسا ربخو ةنبدملا

 ار ربا ؛اهاكتلاءائيلاج لاغير خوفلاي وهو بيرغ وهو ةمومضم: اهنا: يلقلا

 < ردلا الك و كئاااوضعقاو. ربكااا نؤتلابوا بلا :ةيعا قبان لاق, اوبغم :ربلا: دبع

 نيل دهب ةزاعجلا  ةولص 4 !بذهملا. فن روكذماباطشلا :نب رع نب ديو

 نب يقع تنب نوثلك ما هتجوز نم امهضر باطخلا نب رع نينموملا ربما

 متاح, اناا | نبا لا .مهضروأ معلص هللا: .لوشر:. تن ةمطافا نه. بلاط ايها

  اد< ,الازربعص وهرب! ةدشاو + ةعاش: حب ع ماو «تبز.. قوت لوقولالا ىلا كاف

 الرا كتاف اقوا

 ةرشعلا دحا ديز نب ديعس دلاو يودعلا يشيرفلا ليغ نب ورع نب كيَز

 ركذنسو ليغ نب باطخلا نب 1 ع ىبأ اذه كيزو ةنجلاب مهل دوهشملا

 ه4. ةياعتاو ديز ناك يلاعت هللا ءاش نا ديعس هيبا ةيجرت ب هيسن ماهم

 ةحوبو ميهازيا نيد : بلطتير معلص'! ميهاربا نيد لع ةوينلا لبق 'ةرتغلا

 دع حيذ امم لكاي الو باصتالا دع مهحابذ شيرق دعب بيعبو يلاعت هللا

 ا دفة ينل اةبعفا اعلم اقساراكيبلا+ قاد عبمكلا رسما خ1 اكو يعل

 ديز تيار تلاق امهضر فقيدصلا ركو يأ تنب ءامسأ نعو ميشاربا هب ذاع

 ةدلاو :شيزق لشغمرزاو لوقو ةيعللا ايلا #ةزهظ !دتسم  ليغن. نب ورع نبا

 لوقد ناكو يربغ ميفاريأ وك ولعت قو مكنم حرصا ام هديب كبز 7

 هيتحار كعب ىجسي مث هب كتدبع كيلا هوجولا ٌّبحا معا ول ينا مهللا



 ( سيرس )

 دج هع هللا ىضر نيعستو

0 

 ويحي. .ةزيال :لاظمغر !ةياطحملا -. نب ؛ارعا وال: مضر قاصملا)باطشا» لوي

 ديعلا ةوجوت قس .ةيسن ماعو ليقن .نبااباظخلا لو هزل[ لكولا و ني ا

 ىنيرجاهملا نم وضو رع لليق ساو رع نم 5 ناكو يودعلا يشدرقلا رع

 هللا ,لوشرب عم اهلك ضهاشتلاوب ةيبيدشاو تونا روو اس[ 3 رول

 التقف  يراصنالا يدع: نب نعم ىببو هنيب معلص هللا لوسر :اخأو معلص

 زهش ةيلارسإلا ركب. قا هدالحاا و ةماهلا تفاكررويسيوت ضار

 رهاط اليوط. ناكو. ةرشع يدحا :ةنس ليقو ةرشع. ينت .ةنسا لوالاا | عيب

 انضلا تيه. ام !لاتو ,اديدش:ائرح_ هضم رع هيلع نزح لقرب انو لوطلا

 لاقذ يرد ع 58 مود هضم رع هل لاقو ددز خر اهم دكجا اناو الآ

 ةماهلا موي نيجسملا دار تناكو عردلا اكزتف ديرت ام ةداهشلا نم 56

 لتق يح هغبسب براض مث ودعلا رحن كغ اهب مدقتي لْزي مف ديز عم

 اا حيز القي وع اويسأ ءاطلوب تعيد ول: لوما ملا انهتاكلا نارا

 هل ير, يليق دهشتساو يليق مسا نيتنسحلا يلا ينقيس يا هللا هور

 يدوراد وياو اقيلعت يراخلاو اًثيدح مسم

 وهألسلاب بايادزا هي نخيل ىكذم ضع اوس

 ةيالسا/ سحر طنا: ًالامو اذع قويكاو ,اركشل «ىيطلا نونا رارسأا

 يلا اليقم كوبت ةوزغ د يفوت ةربتك دهاشم» معلص ينلا» عنم هتشو



 ( مس )

 ةلوقا هما |كيؤت الا مهيلع ١ همالسو ' هللا! :تاولص : ءالاجنالا: . نم | بو انيق
 ن- د 2 هد ت2 هلا اضمك 2-2 - 5 - 5 ن ء سا فلس ل

 ود دون نس شامكا نل سا نب

 وأ فبعض ذاق بذاك مسا بتاكل لجسلا ىطك يلاعت هلوق 2 لحسلا

 دبز مربما لعج ةتوم ةرزغ يلا شيلا معلص هللا لوسر زهج انو طلغ

 سس هللا ددعت بيصأ نات بلاط يأ ىب رفع بيصأ ناث لاقو ةدراح ل

 ةرجحهلا نم ناغ ةنس يلوالا يداهج ٍغ مهضر اهب مهتثالث اودهشتسان ةحاور

 ناثيدح معلص ينلا نع ديزل يور مهيلع نوملسملاو معلص ينلا نزحو

 رد 5 نع لسمو يراخلا حبك  انيوم اميضر ةماسا دنيا ةذمع يورو

 ىيقفانملا ضعت نعطو ةيز نب ةماسأ رمأ نبح لاق“ معلص' هللا لوسم نا
 ون

 هللا مياو لدق نم ببدأ راما 3 نوذعطت متنك دقق هتراما اوذنعطيد 3

 حا ,كلفاحتها [خاو لآ! سانلا ب بحأ' نط ناك ناو. ةراصالل ءاقيلخلا ناكاإا

 ىاؤسم هموق يلا بهذ مث ديز بلط يف ءاج نبح لسا ديز كلار ةثراح

 س (ن- و باا(ن -

 ةيبيدحلا ىهشو ةنيدملا نكس ةعرز وبا ليقو ةحاط وبا ليقو نجرلا دبع

 5 هند د مه

 براسلا ةذع يور تالق مسم درغتأو 07 اقفتا 103 نوناهتو

 للا قوواتلا يما «تاقلاججو ا نايباصصلا دالسب وساجمافلاوا قيرياأ وبا



 ( سبر )

 يرااجلا اللاب يمتاهلا  يشورقلا اًيسن يلكلا ةعاضق- نب فاحلا نب يو

 دلللا لوز ةزلونم وهو .ضقنر اةفايزوب نيبغتوا, فانا( ميسلت انس

 هباصا ناك هيح وباو معلص هللا لوسر بح هل لاقيو :هبلاوم رهشا. معلص

 وقح مهيلع, تراغان,اهموق:يوزت, اهي. تجرح هما نألا ةيليهانملا ١و كايد

 عب , ميكخ ارنا, ظاكعيةقولسإلا عيب اوسدقف :اهنيز ناوذتلت ياا ط ن دلا

 ةوبنلا لبق معلص يتلل هتيشوف اهضر دليوخ تنب ةيبدخ هنعل مازح

 هرا ذف ءامطيلاب هيلع يداند معلص يذلا أر ليقو ىنينس نات نبا وهو

 هقتعان معلص ينلل هتيهو مث اهل اهلام نم هيزتشي هل تلاقف ةحبدخل

 زن تحب ديس نب ديو هلا درمدي ءاتكؤ اس اهيضر ل

 نيس ل الا لوس اح وري طبالا اظل روك مهدابال ك0

 يرهزلا نا يح لسا نم لوا نم ناكو اههضر بلاط ينأ نب رفعج نيبو

 ويا مث ةيجدس امالنلامهلؤلا بغ“لاقو ميغا نم لوا ١ هناا ةنع |ةيلورا| قس لاق

 يز ميدقت ىنكلو ىوهشم فالخ ةلمسملا ينو مهضر ديز مث ٍِس مث ركب

 اردبب .تهشوةنيدلل] تلا اةعلصا, دللا» لوشزا عمر ماهو تلطعا عادا اذ

 رتصنم ةنيدنلا هيلا نيضفلا نهرو اكو تيكر مسا دكر يكس تر

 معلص هللا. لوس هجورتوا يروكملا قاتلا نسا تاكو سد

 ييدنمرملا ماسك يعن لا جتورت |عووكلا ا تدلوكنمتلزت ملا ةتالقو

 ؤيزعلا نارقلا خي هتصقو معلص هللا لوسر اهجدزت مث اهقلط» مث اهضر

 بادكا نم معلا مساي نارقلا ٍه لجو زع هللا ركذي ملو كذعلا لاق
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 هل يوم ةروهشم ةريقلا هلاوحاو هضر ناقعل لاملا توب د ناكو معلا يف

 درغتار ةسي لع اهنم اقغتا ًاثيدح نوعستو نانثا معلص هللا لوس, نع

 مهنم ةياصصلا نم تاعاهج هنع يور ثيدحب مسمو ةعبراب يراخإلا

 اا 01 دنع ولا نب :لمسلا ةريرهتروداولا#سناوا سابع نبا ززغا نيل

 مهضر دعس نب لهسو يردخلا ديعس وبأاو فينح نب لهسو كيز نبأ

 2-2 !ناهلنو>» بيشللا نيا مهنم نبعباتلا رايك نم فقيالخ هنع يورو

 1 دوب نير ةطببقا (ناقغا نب ان واباو .دافطم . ياو ماقلالانواسو ااغيا

 لهقو نويسعخو عبرا ةذس ةنيدمللاب يفوت نورخاو دير انبأ ناهلسو ةجراخ

 يدحا ةنس ليقو ىبعيراو سه لبقو ىبعبرأ ةنس ليقو نسج تس ذنس

 000 1 الت ليتوا سوو عدحا ليقو ا قيعئراو ثالقر نتف ليقورا ىعوراو

 َواع نع حجصصلا دهدانساب هذمات م يراخلا يررو نيسجحو سه لمقو

 00 ل لا يااا لوب هاير الا الاب زا اعرب نارا

 كيز نع ةلوقنملا بيارغلا نمو ربثك ملع موبلا نفد ءاؤعلا باهذ اذه

 مدر لكلا لحل( ححصب/ لوقو ناك# هنا كقتس دنع متيكح ام ناكانا قياما

 يقالطلا عقيب ال هنا ةيجحرسلا

 0” ادد تاس ويا وها بحول ازؤطعا يحرك ةقراشللا هناك

 "01 ليا كرفلاا ايكو نيب كحك . نيادانليشلا جافب ليحارش ىبا هاحلاب

 ١ 0007١ هل طعوس نيرا ملل دبيضإلا نويو رساع : نمي نانتكلأل) نقرر تلاغا نب سيقلا
 همه نءد هه( د

 نب بلك ىنب ةدمقر نب تاللا ديز نب ةرذع نب فوع نب ركب نبا



 كد

 نب ديز يلا سلجب ناك امهضر ىنبسحلا نب يلع نا هخرات + يراخإلا

 وع ىيعا ىلا كسو سلاج اًطخختإ مل -«قييقف اهموق للاخت طفتإاو ل

 يهنيد ة هعفني نم يلا لجرلا سلجب امنأ لاقف باط#لا نا

 وبا ليقو ديعس ويا وها بتكلا ءذه: ة نكت ةضو ناطضشلا تباث 1 كي

 نب ددز نب كادصضلا نب تياث نب ديز ةجراخ وبا لبقو نودرلا دبع

 نب فوع ديع نب ورع نبأ ةمجعم لاذيو واولا ناكساو ماللا تفي ناذول

 بتاك بنتاكلا يضرفلا يندملا يراجنلا يراصنالا راجنلا نب كلام نب مفغ

 يدحا ةنيدملا يلا معلص هللا لوس, مدق نبح هرع ناك فصصملاو جولا

 ةرشع تس ًارجاهم ةنيدملا معلص هللا لوسر مودق لبق ظفحو ةنس ةرشع

 وي :معلضأ ينل هرغصتنساو قبقس . تاس تاباث .: نب»:كيولإلاة لوألا الققو 16

 نم اهدعب امو قدنخلا دهشو اهدهشي مل لبقو دكا: ادنهموب كووياركأي

 راجنلا يب ةيار كويت موي مع ينلا هاطعاو معلص هللا لوسر عم دهاشملا

 الأ: لؤنشرل يتلا" تكي: ناو“ تاوقلل اة ا ايلا مدقم نارقلا لاقو

 نب رعو ركود ينال بتكيب ناكو سانلا يلا تالسرملا اضيا هل بتكيو معلص

 كذب هرما غصصملا اوعيج ىيذلا ةثالثلا دحا ناكو اهنفالخ ة باطخلا

 ماشلا مدق نيح هعم ناكو جح اذا هفلختسب رع ناكر اهضر رهو ركب وبا

 اذا هفلختسي انضيا هضر ناقع ناكو كومربلا ميانغ مسق يلوت يذلا وشو

 ناك نورخاو دوراد يا نبا لاق رضي مف مهسب ةماهلا ءوي مرو جح

 نبكتارلا نم ناكو اولاق كيز مكضرفا ثيدحلل ضيارغلاب ةباصصلا معا ديز
21 



 ( ممم )

 امم 5-2

 لوس ال ارقذ 5 يح هللا لوم دنع نك يع اوقفنت : نوقئانملا

 ىدكقدص دق هللا نا لاقو ةيالا معلص هللا

 ن2 ون ون

 وه يجلا 2208 بذهملا ٍخ هركذو رصتخملا ل 0 مسا نب

 باطلا نب رع يلوم يندملا يودعلا يشيرقلا مسا نب كير هي 5

 ةعيبرو ىيباجو سناو ,ع نبا نع يور هللا ءوحر هيقفلا ملاصلا يعباتلا مضر

 نعبر يورو عهضر  نييباصصلا» عوكالا ني ةكسو قعلا رسكب . دبع نبا

 ١ 1 :تاعملا ىملاص»: ياواد نيالا ني اال غول قلومحم ناشم . نيب ءاطعو ايبا

 دمحتر ٍنايتخسلا بويار يراصنالا يمحو يرهزلا منع يور ىعباتلا نم

 نيب لاف قعالا نم .فقئالخو رهمو يروثلاو كلامو .نويعباتلا قاحنا نبا

 ايا الو ارباج حمس ملو رع نبأ نم ملسأ نب دكبز عمس نبعم نبأ

 لوسر ىجسم ب ةقلح مَلسا نب ديزل تناك دعس نب دمك لاقو ةريرش

 سلجم ج انيار دقل مزاح وبا لاقو ثيدحلا ربثك ةقث ناكو معلص هللا

 امو انيديا ِخ اب يساوتلا انيف ةلصخ ندا اهيقف نيعبرا مسا نب ديز

 مزاح ويا ناكو اهعفني ال ثيدح  ىبعزافتم 3 ىبيزامخم هدف تيأر

 تيب مل هذا كيز يدي ىبب 2216 كدز موب دللا يدرب اك مهل لوقب

 اكو كدبش الو ماق اف رقعق ديز ين هاتاث نبغ يبدو يسفنل يضر ادحا

 ةوقلا هيلا رظنلاب ركذاف ديز يلا رظنا نأ معت كنا مهللا لوقي مناخ وبا

 ةفس ةنيدملاب يفوت ةربثك هبقانمو هتاذاحر هتاقالع فيكف كتدابع يلع



 (ربق» 0)

 لتقرأ ىلا ادعقلري لق سراف. دالي العلا 'هضر «بلاظا يبا: ليا, قف سل ىلا

 نخب يعير ازا خبرا سبل نواح عدلان عير اعمو لا قسطا ب

 ىىبسوو ثالث ةنس تام نا يلا ايلع ٍقبو ةفوكلاو ةرصبلا دع هلهتسا

 2 فر عك

 حبابذلاو ديصلا فصن م بذهملا ٍظ روكذم يياتلا مك يأ نب دايز

 حمس هضم نافع نب ناقع يلوم يومالا يشدرقلا مدرم يأ نب دايز وه

 اري. شفا ياو ئاتلا» فاعلا, لقعمال نبوردللافايطو ويكي تالا سأل وادا

 دجا لاق نارهم نب نوهمو يرزجلا ميركا ديع هنع يور هيحاصو كلام

 اذه دايز نع هخعرات يراخبلا يورو ةقث يبات وه هللا ديع نبا

 ىرضاح انار تدحب نا يبكسي ريبج نب ديعس ناكإ لاق

 يقوم ىياذوه ضذقالر رصتخلا وو اتم واصل

 ةسيئا: ويا ! ليقو:/ةزهح وبا« ليقز: :دعش وبا :ليقو ءاحيعيش وبا [ليقو رشاعا ىلا

 بعك نب ةيلعت نب كلام نب ناهنلا نب سبق نب ديز نب مقرأ نب دبز

 ازغ يندملا جرزخلا يراصنالا ةيلعث نب جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نبا

 ديباهتيب ناكوا هحأ موي هز غصتسا: ةروغ ةرهعا كيلو مللقا هزل ا

 لوسم نع هل يدم 7-2 ةوزغ م هعم حاس ةحاور نب هللا دبع رج

 ةنس مسملو ناثيدح يراخللو ةعيرا دع اقفتا اًثيدح نوعبس معلص هللا

 نوت ةفوللا لزن ىبعباتلا نم قيالخرو سابع ىنباو كلام نب سنأ نع يور

 هلو: ىبتسوا ناغا ةنسإ نووعار..هعنتلاا نبد,ىهكب لادا نعت كاس 2

 لوقي هرايخا ا + ملسمو يراخلا يحادع ْْ انيوم ام اهبنم بقانم
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 ( سمن )
 0 امس امص 01 6 درا فاح

 نم ناذالا باب م روكذم هضر ياصصلا ي*ءاىصلا ثراحلا ىب دامز

 قاب ةدلاللو ,لااحلا اب ةميفح رب ةلكرللا اداصلا» خشب كدا لا بوشنم يدها
 انقذ

 ةلع نب برح نبا وه ةادص نا لمقو هريو بيراخلا لاق ىنهلاب ي

 لالي ةيبغل حبصلا ةولص ٍة هرغس هَ هل نذاو معلص ينلا دك دايت مدقو

 نع دايزل يور فعض هيفو اهرمغو يذمزتلاو دوواد يأ ننس م هةيدحو

 ياوجسات اوذسيل هموق يلا مع ينلا هثعبو اولاق ثيداحا ةعبرا معلص ينلا

 نجلا دبع وبا وه ةناضحلا لرا 4 رصتخلا + روحذم تعش نب بدا

 يور نهلا نكس مث ةّكم نكس يناسارحلا نجرلا دبع نب دعس ىب دايز

 اك الا ازا كرر برغل لال ياون ضتسلالابا تباثوار اشور زرعت ف

 هل يروم هقيتون دع اوقفتاو نورخاو ةئيدع نبأآو جبرج يىبأو كلام

 روكا ون رفعؤوبم وص ةاوللا جا يوك جيلا ةيستو للم: داق

 لب تراك هيون غيم! ىباا دارت دلو لاق اقرلاب دوهشلا يااا وحل واقو

 دايز هل لاقيو اذه دابر ماو ةركب يبا مآ ير ماللاو فاكلا تغب ةدلك

 ةبواعم هقحاتساور برح ىنب ردك نايغس يا نب دايز هل لاقيو هيبأ نبا

 لقا ظالور. ةريغلل وبا باير ,«ةينك . يل ! قياوءا نا: بتنادءلاهوربابعبسي يا جبا

 ةيارم الو ةبحص هل تسيلو ردي موي ليقو ةنيدملا يلا معاص يبنلا ةرجه

 هضم باطخلا نب رع هلهتساوا ءاصصغلا ءايطخلا, برعلا ةاهد نم ناكو

 مث هدتاك ناكو هضر يسوم وبا دلعتسا لبق ةرصولا لاعا ضعب رع



 ( سوم )

 وبار اهاكح مقكرركوا قسم اخلاوا:ينيئاوملا نيرداتتلا» نهناهاككو نونا

 كيواوكو عجبا قولا ءايركز غينتتلا آ لاق خيو ع قيلاوملا لاق ءاقملا

 نايركرن لاف يركر لاق نمو نوديركزو ناميرك ز لاق رصق نمو

 نودركرزو نايركم لاق فقخ نمو نوبندمك نويرك مو نايندمك

 مدس ودل ل هلال ا سأ ل - يل اب

 لاق هدر ءايركرم اعد كلانه يلاعت هللا لاق 4 مسا هنا فيس دقو

 اه ا 22-9225 نه ظانطا عض مسعد اك 5 2 2ك سانا مال ص ن ين ا

 وفو ةكمالملا هتدانف ءاعدلا عيمس هانإ ةييط هي ةاكيددل نم يل بش بر

 هلروسشدو ءديمص 2 -نوسص سدو 5ع

 قميابملا يلاعت لاقو تابالا يبعد 201 هللا ّنآ بارحطا 2 ىلصب مداق

 راه نم ون

 يلاعت لاقو تايالا ايه ادن 5 يداق 3 ءايركز كي كير ةجحر ركذ
 2> ٍِع

 د ل0 -نمضصملا نم ون 2822 - 02 هد 2 سام ودنا هم دس لن مدنا هم--

 دل انيعساف نبثراولا ى < تناو ادرف قرذت ال و ةيم يدان نأ ءابركزو

 نعمه ود ن5 02-32- 32 كل همن هان هم

 تاريخلا ِج نوعراسي اوذاك مهنا هجوز هل انحكاصاو يدك 5 اميشوو

 يلاعت هلوق ْغخ هجعلا فلتخاو ىبعشاش اَنل اوناكو اًبقرو ابر انتوعديو

 عيمج يلو هيلا دياع وه ما هلفاو ايركزي صتخمي وه له اوناك مهلا

 ديقب طرت قتلا :قعوا نوراهرلا يضتما نم. ةروشلاب د ضر وك هادئا

 نبحلاصلا ّن نم ٌّّظ سالو يشيع + يبصر ةبركرو يلاغت لاقو ابركرل» لصف

 مخلص ا دلا لوسي عب رفضر. 8 مزه : ياا نع حسم ص وبا هتابقإلا س١

 يراخلا حجدص ٍي معلص هلوقل لئاضغلا نم هذهو اًراجت ةايركرت ناك لاق

 ةدرذ نما ايركز :ناكركراوتلا.لهابلا# هحي لع قمالكرلا كبااهنزا

 تاولص هذدا يدع لثق دعي ابركرن لققو مالسلا امهيلع دوواد نب ناهلس

 يالعا هللار اهيلع همالسو هللا



 ( سوبع )

 0! ردضفا نبا لابتكلالا زال ىعساب قب لال جوبا, سالا »ربل مصب ظيفانبتح لا

 يدسالا ةعزخ نب دسا نب نادود نب منغ نب ةيلعت نب كلام نب ةرضاغ

 باو انيك ىاقعار عا عسر ا ةيلهاجلا ا كردا | قضخملا يكل, | يعباتلا#قوكلا

 مهنم ىنبعباتلا. نم تاعاهج هنع يور ةباصصلا رايك نم نيرخاو دوعسم

 ةنس قوت هتلالجو هقيثوت لع اوقغتاو تباث نب يدعو يذلا, يعشلا

 5 نيرشعو عبسو ةيام ليقو 'ةنس

 اهريغو انزلاو موصلا غ طبسولا  مركت اههض, ةفينح 5 بحاص رق

 يقل .بحلاص .مامالا 'يرضبلا يربنعلا ليذهلا نب رفرع ليذهلا وبا وه

 نامت هلو ةيامو ىنيسعهنو ”ناغ ةنس ينوتو ةيامو رشع ةنس دلو ةفيمح

 مث ثيدح بحاص ناكو ةدايعلا, معلا نيب اعماج ناكو ةنس نوعيراو

 اي ءاعاظقراا فار جاصط» عاد يوزع قاطعا يلع نباكلاقو «ةيارلا ةاديلحا تلاع

 ناك ميعن وبا لاق دم نب مثكار ميهاربا نب ناسحو ميعت وبا هنع

 ةراصإإلا لها” عب ٠ ثيشتف 'هيعا ثاربم 4 ةرصيلا "لحم: انومام وقت اوفر

 نومام ةقث يارلا بحاص رفز نبعم نب يمحب لاق اهنم جورخلا هوعنف

 يي ةرصملاب ينوث ةدييتق ىبا لاك

 يقيكاا عن بذتيلل قتلا وكت بخ وبا :حلسو»ةولع ,ادللا قلص يتلا 38

 ترقواارطعلاب  ةيناغلاو !املاب . يركب اهغرهشا “اغلا نيس“ هنيقولا نيلغو»تغقولا
 نب ين ا

 اهاكح اهنيبنك"و ءابلا حددشنو يركزو يركز ةخعيارلاو ةثتلاثلاو عبسلا م امي



 ( سورس )

 ءانااغعدرتشورلاحلاب . عيفاطا لجرلألراعنلا نيد لاك :اعاوازإ الا سم

 طق .ةراما مهو امو ةعبضلا هيلع“ ىشحل فا فلس, دنكلو الا زييزلا ]ونايف

 عجلص# الل الور يخطو رزغ: نوكيا قلاادالا انش 9 اجرح الو ةيايسلالال

 نكران تيهنخ نيبولا  نيدسلا ويعبر اد. وضمت اتعر لوط وكيد نا

 ةياغلا يزتشا رييزلا ناكو فلا .ييامو فلا فلا ناكف .نيدلا نم هيلع

 نم لاق مث فلا ةياقسو فلا فلاب هللا دبع اهعابف فلا ةيامر نبعبسي

 هنيد ءاضق نم هللا دبع غزف الف ةياغلاب انيناويلف يش اندنع هل ناك

 مجذانإ روهش,مكدبب | ميشا ا .دالاو دلع ا متاويشا انتي مايسشإ ىايزال ل نا

 اخف مصقتلف انتايلف يح نييولا لعمل تاهنوم.الازاميتوا حط

 ثلثلا  عفدو .مهنمد» مسقر بنس , خيرا .يدغم 5 .مدسوملا ,ةسس ةنس لك تفاقب

 هلام علمت لاا واضوايتفلا مطغلا فوم «لكز |تابضاي تلق يبل سا

 لاوحا م .ايور امو: ئراخجلا, .ةياور ظل !ذه. فلا قانموب فلا كلا وس

 57:50:25: أ

 كرت دق لبا موي هضر ربيزلا ناكو ةريثك هيقانمو هذم عردب موقي امو

 ةرصبلا ةيحانب عابسلا يداود هولتقف ةاوغلا نم ةعايج هقحاف فرصناو لاثقلا

 اعبس نينيحربةعب قاكو ةيتالكر .تلللا ةنس نوالا يدا ل تار

 هن: هدعر دالا يضر عقيقسو :اعيزل] لمقر لفشل 5007
 ندو ون 3
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 اهل ب همدان ل



 )سس )

 لاق اضيا يراخجلا ةياور ينو معلص هللا لوسر يلا مهبحال ناك ناو تع

 ةورع نع اضيا يراخبلا ينو ثلث مكربخ هذا نوجعتل ركنا هللاو امأ ناقع

 كعم تشنف دشت الا كومربلا موي ربيزلل اولاق معلص هللا لوس, باستا نا

 لاق محب موه اهبرض ةيرض اهتبب هقتاع لعن نيتبرض هوبرضف مهيلع لمخ

 000 0 00 ناكطاااكاو اهجلا | !تازولضلابب اكن ةفيك تاعك لمخحلا ( تاقكف رلقوزع

 ا دعم القز .ةرراخ مهفونص فش يح مهيلع لج ريبزلا نا يراخلا

 ةدالثب اننيب ريبزلا ميس انا لاق ةورع نب ماشش نع يراخللا حكت يفو

 هنبا يلا ربيزلا يصوا ذاق رهيزلا نب ةورع نب ماشه نع يذمزتلا ينو فالا

 اال ب ياكم دقألا ةايوصغا يؤلم للاقفو ويطل ا ةكابضاي دللا)اةفع

 ظن هلاق اهو نسح ثيدح يذمزتلا لاق هجرف يلا يهتنا يح معلص

 ايراخإلا خا قع تبث ام هيقانم . نمو ربيزلاو .ماشه بي عطقنم,هنال

 هينج ىلا تقف ناعد للا موي يا فقو ال لاق ريبزلا نب هللا دبع نع

 يزتفا ينيدل يه ربكا نم ناو ًامولظم موهلا لتقاس ينارال نا ينب اي لاقف

 يصواو اننيد ضقاو انل ام عب ينب اي لاق مث امي اغنام نهي ننام اقم

 نع تزخ نا ينب اي لوقدو هنيدي ينيصوي لعل هللا دمع لاق ثلثلاب

 ل تبلل تلق | هخ هاراز ام تورد انهي ةةلازف «يالرصر لعتسا دقوا اوين

 صيزلا يلوم اي تلق الا هتيد نم هيرك ٍ تعقو ام هللاوق هللاو لاق كالوم

 الا ارد الو امافيد عدي ملو ريبزلا لتقف لاق هيضقيف هنيد هنع ضقا
 2 نا 2 ماس

 ةغةوآلاب اراذو ةرصولاب ندراذو ةغدبدملاب اراد ةرشع يدحاو غياعلا اهذم ىجيضرا



 ( مسا )

 فوع نب نجلا دمعو كيز نب ديعسو صاقو ين نب تعسو ريبزلاو ةدفطو

 رع لعج يذلا يروشلا :باعصا  ةتسلا دخلا وهو حارجلا لبا: ةديبع اوياو

 ديعر دعسو ريبزلاو ةكاطر ىلعر ناهقتع ميدحا يف ةفالخلا هضم باطخلا نبا

 ضو مهفع وضو معلص هللا لوسر يود ءالوض لاقو مهضرم فوع نب نجلا

 معلص هللا لوسر اخاو ةنيدملا يلا مث ةّشيحلا ضرا يلا هضر ريبزلا رجاشو

 مدق اجف ةكمب ىنيرجاهملا نب ال ىبح دوعسم ىب هللا دبع نيدو هنيب

 ارب 'ةمالسا با. ةؤس ىو !هنيي احا ياضتالاو# نيرجلاهلا بيا انقل ةقْيمل

 قدنشلو اةحنو: مدي وه هلاةؤيبس لباس قلل 109 سلسل

 هللا لوس :عم. اهلك« تهاقشملاو فناطلا ئاصحو ةكنم. تفو: نيكو ةيميدلللاو

 فيغخ ملا لدتعم ةعبر رمسا ناكو رصم متفو كومربلا دهشو معلص

 لوسر بدت لاق هضر رباج نع مسمو يراخلا يحبدع م انيور ةبحللا

 ييتاب نم لاق تارم ثالث ربيزلا بدتنات بازحالا موي. هباكصا'. معلص هللا

 لاق انا رببزلا لاق موقلا ربخ ينبتاي نم لاق انآ ريبزلا لاق موقلا ربك

 لكك نا معلص هللا لوسر لاقف انا رببزلا لاق موقلا ربخج ييتاي نم

 لاق لاقل ببزلا 'نباندللا دبع نعام يوازيلبولا/نوزارطشا اواو

 تقلطنان مهربخ ييتايف ةظيرق يب ياي نم معلص هللا لوسر لاق يا. يل

 نيقاز» قل كاف أ لاقف  هيويا: معلض ..دللا :لوسز“ ىلا خيب تفعل الذ

 لاق فلختسا هل ليق هضر نافع نب نامقتع نا يراخلا حت يفو

 ام مهربخل هذا هدبب يسفن يذلاو اما لاق معن لاق ريبزلا اولاق مهلعلف
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 ) ٠و (

 ككذو عزياوج نسحات معلص هللا لوسم معزاجاو اوؤسات ًاعوج اوناكو مه يني

 ٠ وف فول دقن رعت واد مولا .ااقناوقاكو. ليكملا» نه عال ةدنب

 برعلا تدتراو معلص “هللا لوسر ضيق اذ هموق تاقدص معلص هللا

 اًهادَ همو5 تاقدص  ذخاو مالسالا دع ناتريزلا تبث تاتدصلا تعنمو

 و مهضر تاقدصلا لعن رع مث ركب وبا هرقاف هضم فيدصلا ركب يا يلا

 ١ 10 ةلليزيتنلا» فاتك راهللب بذمللاب فعلا روكلخبم :يدوهملاب اطاَج نيناربثولا

 فالخ الب هايلا رسكو كارلا تغب ربيزلا وه مكاح مكح دع ةعلقلا لها

 علاطم بحاص هيلع اتناول ؤقت نمو هب نوحرصم مهلكو ءاجعلا ىبد

 داو, ولخَو ءايطاجب لاقيراعلاطللا»بحئاتم .لاق+ دما الو وه الز اناظابو. ماؤتالا

 اراب تقل ةعجلا [تابتااؤ بذهملا كح روكذملا نيبزلا نب: نحبلا دبع

 ياريص هنع هللا يضر ماوعلا نب ربيزلا هلقق ارفاك ةظيرق يني موي اطاب نبا

 زكا عيظربإ ةزقحلا اكل ا دضرنا يحفل > ماوعْلا نيك تاولا "معبأ وول

 نيب ىشار لب ؛دليوخ# نب ..ماوغلا نب رييزلا,اهللا ؛دبع؛ويا وه .بتكا. هذه

 معلص هللا لوسم عم تلي يدملا يدسالا يشند, دل يصق ف يرعلا دبع

 ةطسإ مولللا الوش: بلظملا | هبخ تاني يفصل اهض( لئافإلا !ماو, [طصق هن

 نبأ وهو مالسالا ليارا ٍة ابدق هضر ريبزلا مسا ةنيدملا يلا ترجاشو

 ةرشعا ينثا نبا لهقو نبتس نا . نبا ليقو. ةرشع تسا لبقو, ةرشع. سي

 وأ اعبام ناك ليق ليلقي هضر ركي ينا مالسا تعي همالسا ناكو ةنس

 لكيببطامعراارعو وكي :ونا ةنجملاب مهل دوهشملا ةرشعلا دحا وهو ايبا



 ( سعد )

 انياعصا عا مابك نم ناكو ءاحلا متفو ءارلا ناكساب سحرس لبقو ًارعش هيف

 وبان هكا زل 1 در كبلقا بده هلال زالو قتلا قلكو ةترتلو احا

 يتشسرسلا نهاز يع وبا وه رىباسمت خررات ةاظفاحلا يروباسينلا هللا ةيع

 نب ركب يا ىلع نارقلا ارق ناسارخ هرصع خش ثدحلا هيقغلا يرقملا

 يرامثالا نبا ركب ينا دع بدالا سردو يرنورملا تاحتا نا دع هقفتو دهاج

 ست ةذبب رجالا جبر ,رتيشر» خلس |تاعنوالا موب. اجت , اةللا دقو نود

 قلد وقلق: ةلئلسلا- ةييارع ' نمر هةنساا نيعستو حل [وئاباوتقو ةفاقال 0 او

 ًطويذع رخالا نيجوزلا حا دجو اذا مايخلا تيثي لاق هنا يو ةربغو طيسولا

 ال هنأ بهذملا د ىوهشملا, ةعاهيج دنع طياغلا هنم جرخب يذلا وهو

 ياذهي مابخ

 ق,تادفيفلا, سهيدك حوش وك دج همر وياطرملا - نب: ناقويؤلا

 نب ةنكاس ةد>وم اههنيب ءارلاو يازلا رسكي ناقربزلا نشادع قا ولك ةغلوملا

 نعس نبا بعك نب فوع نب ةلديب نب فلخ نب ,سبقلا يرما نب مدي

 دمساو ذل . بقل. ناتربزلاو ا! اولاق  ئيدعسلا | يهقلا, .مينع نب ةانم, اذاوز نبا

 اذكه رِقلا مسا ةغللا ٍة نانريزلاو هنسحل ناقربزلا هل ليق امناو نيصحلا

 لبق امتار نيرخاو يرهوجلا كاكحر تيكسلا نبا لاقو ةربغو يرهوجلا هلقن

 سيلي ناكو:اولاك. .ةترغط: ذا: بوثلا تقوبز . لاق, هتماع ةرتفضلاتاتررلا

 اك مث ةيلهاجلا + ردقلا عفترم ناقريزلا ناكو .نازفغزلاب ةقربؤم. ةماق

 كفو يف معلص يتلا دعب تقر نينسدملا ءارعشلا نم ناكو مالسالا يل اديس
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 ( سعم )

 فد هضم ةدواعم ةدالخ 2 ةئددولاود قود زكا هوتأو يلع هذي ىبأو ددزب

5 

 ةذاكرو سنالقلا ىلع مياهلا نيكرشملا نيبو اننبب ام قرف لوقي معلص ينلا
 ن دو

 ىةئيدملاو رهىع تذيب ةهرس هتارما كقلظ يذلا وه اذه

 3 د ىف دف 0-5

 ريسلا بانك مخاوأ 3 بذههلا َِق رول خم هضم ياحصلا تباث نب عقبووم

 يراجللا يراصنالا راجتلا نس كلام ىنب ورع نب يدع ىب امم ددز نب ورع

 ةنس برغملاب ةقورعملا ةدليلا سليارطا ذع ةيراعم «رمأو رصم نكس يرصهلا

 من

 اليسا | ةقريباك وهز انوا ىزمراو» عبسا غنس“ ةيقيزلفا اهنلقا اوغق ويعبر اون كس

 نم يفوت نم رخاءوهو لوالا حبصصلاو ماشلاب تام لهقر اهب هربقو اهيلع

 هي معاص يفلا نع ثيداحا ىبعباتلا نم ةعاهج هذع يور كافه ةباحصلا

 يازلل تفرح

 ةضورلا ة هركذ وكت هوجولا باعصا انباكصا ةمأ نم يسحرسلا رهاز

 نب رهاز يلع وبأ وه ببعلاب حاكنلا د ىايخلا لوأ د طيسولا + هركذو
 ىنبتحوتتم م مث ةلمرم نبسي سمس يلا بودسذم يسدع نب دجا نب دوك

 انيررو اهطبض ة رىوهشملا وه اذه يرخا نبس مث ةنكاس ةمجعم ءاح مث



 ( سبعا )

 يراخإلا حجت يفو هدج يلا 'هيسنف كلام نب ةعائر ةيف لاقو عوكرلا م

 نم ةعائر ناكو عفار. نب ةعافر .نب' ذاعم' :نع ؛اردب“ ةكململا .هوهش,بابأ افي

 نا ا ام هنبال لوقذ ناكو ةيقعلا لشا ئم عقار ناكو ردب لشا

 ئاردب دهشي مل اعفام نا اذه رهاظف ةبقعلاب اردب تدهش

 2.١ بذيلاو ارصتلا هبل: وكاقلم ب دمع: هللا يضر: واكل ١ لظوتلا قعر

 ةنكاس ميم 5 رسكبو متغي ةلمبم نيسي لاومس نب ةعائر وهو ةعجرلا

 ىنينموملا ما ةيفص لاخ ةظيرق يب نم يندملا يظرقلا ةعانم نب ةعائر لمقو

 يلاومس تنب ةري اهماأ نال اهتع هللا يضر
 ند ودل ود--د5

 ينو قالطلا ٍذ رصنللا ذ روكذم هضر ياصصلا ديزي دبع ىب ةناكر

 يواعدلا ٍك نيهلا رخآو قالطلا لواو ةقباسملا كك بذهملا فو نيهلا

 ديزي ةقباسملا ٍه لاقو باوصلا دع نيربخالا نيعضوملا م هركذ هنك

 ماهوالا نم نماثلا عونلا كة هدواسو ديف كش ال طلغ وهو. ةئاكرا نبا

 يف سبلو نوفلابو فاكللا فيفخ"و ءارلا مضب ةئاكر وهو «يلاعت هللا ءاش نا

 نب ةناكر وهو اهريغر متاح يا ىنباو يراخلا هلاق اذكه دبغ ةناكر ءامسالا

 قنا هيرقلاا ب ,صق نب فانم دبع نب بلطللا نب مشاه نب ديزي دبع

 وهو سانلا تش. "نمل ناكإو ةكلم تقدري لسا قدملاا متي كلا اعزاخلا

 يسدقملا يغلا ديع ظفاحلا لاق معلص ينلا هعرصف معلص ينلا ةعراص يذلا

 هتعراصم كب يور ام امان معلص ينلا ةعراصم ٍة يور ام لثما اذهو

 هذبأ ةذع يور تبدد معلص ينلا نع هلو غل ل الذ 528 اوأ معلص



 ( سوعب )

 00 اا مهريغ

 للا راسل ناب نا سبلعللا ويقع أ ةيساد انغلاق تناول ورا !اروعو ىلك

 ب لكملا ديع نب ةلسم لاقو ىنبطسلف يلا لقتنا مث ناسوب نم ءاجر

 هاجر ءادعالا لع مهب رصنيو مهين ثيغلا لزفيل هللا نا .لاجر ةثالث ةدنك

 "0 الو ككاو اقوا قاع اين ياحي الشال لقا: هوو ربا ةززبلم نبا

 ءاجرل لبق يراخللا لاق ةروهشم ةربثك هيقانمو ماشلا لها ديسو انديسو

 هل مهتكرت يذلا ينيفكي لاقف مهنع دعقي ناكو ناطلسلا قات ال لل ام

 :ةلالخ ا ظغنااوعتجاؤاايضاق ةجزا ناكو:اولاقا لاغتو دتاحجسا ئرملاعلا فز قعر

 ىدللا ههحر ةيامو ةرشع ينث ةذس ينوتو هلعو هسفن يف هلضف مظعو

 دنا ابذهملا ا 4 يوكذم .ىبشلا فو كارلا مضب' يعباتلا ٍفَقَتلا .ديّشر

 ده لع افازاو عااعتطما» فايل

 عضاوم خل بذهملا ذ روكذم امنع هللا يضر يناصصلا عقار نب ٌةَعا

 نبا لالعس وبا كلاما نب عقارا ني. ةعافرا دلجم اوبلا وه ٠ وللا قغض قم

 عم دهش ٍندملا قرؤلا يراصنالا ياو لا ميدقنب فيم نب يماع نوع

 ساق اوم ذأ قتيلا: قروتكاوااا كسار ارهير. .ةبقفلا.معلصر وللا

 يلوالا ىبةيقعلا دكهشو اخف هدوهش ب اوفلتخاو قاع عذار ةوباو اهلك

 0 قيد: قانراشغوا عيا ٠ءامعلص»-دالا + لوس عوف غاقرلا كورلا »ةيفاقلاو

 هللا ىبعو دالخ نب يمحو ثذاعم هذبا هنع يورو ةثالث اهنم يراخلا

 لادتعالا لصف خذ بذهللا ب ةاءةركذو ةوراعم ةقالخ لوا. م قوت دادش ىبا



 ( سوعم )

 سايقلاو؛ يارلاب !فرعي 'ناك .هنال رم لاف كارلا, ةعيبر. دل (لاقيايلللا (نبلجالا

 ىنييباصصلا ديزي ىب نايشلاو كلام نب سنا عمس ليلج عيبا وهو

 نإ ملاسو: حم . قي. .مهئاقلاو) ١ بيسملا )باو :نابح... لب نين ا ظمكر

 يم هنع يور تيالخو 07 راسي يبا ءاطعو ناهلسو هللا دبع

 نب ناهلسو ةفييع ىنياو يامموالاو ثيللاو ةيعشو يروثلاو كاامو يراصنالا

 تيار ام ديعس نب يمحب لاق مهربغو ةعالا نم فيالخو يدرواردلاو لالب

 اينفلا رد .مهسيئرو' ةقؤدملا»| لها تالضعم,!كتاصا واكو )ةقيير قنا لكلا

 دق دنا ةيزنعل 0 هدلت !دحا تينع ول دمح ب مساقلا لاقو

 تام ختم هقفلا . ةرالح تيهذ كلام لاقو اظفاح ةعيبر ناك يدبجلا

 مظعو هتلالجو هقيثوت دع مهربغو ىنبثدحلا نم ءلعلا ففتاو ةعيبر

 يدهضم ةيامو ىبيتالثو تس ةنس ةنيدملاب يفوت مهغلاو معلا هتيترم

 ماذقلا_ وبل وها: بقخلا» يسم ا رصتخا فد روكششاةوبك ل[ لاقل

 قب. .لورج (الاقوؤ, لونج .لاقيوا لدنك ىب. ةويحتب نيدو ويم الا ن0

 ةزملا مضي ٍندرالا لاقيو ييطسلغلا يماشلا يدنللا طوسلا نب فنحالا

 ةدابعر ليج ىب ذاعم نع يور مامالا يعباتلا نونلا ديدشتو لادلاو

 روسملاو رداجو يردخلا ديعس ياو نايفس يا نب ةيراعمو تماصلا 5

 ةياحصلا نم مفربغو عيبرلا نب دوم<و ةماما يتأو يصاعلا نب ورع ىباو

 مهتم ىبعباتلا نم تاعاهج هنع يور ىبعباتلا نم فيالخ نعو مهضو



 ( رسبعع )

 يزيجلا اوداما اذاو يدارملا هد دارملا بهذملا بتك ة فلطا تبيح عبيبيرلا

 اهيف ركذلا اقللا | (ناعضوملا ١ يزيجلا ةيجرتا غنا قيسا دقوا: يربجلاب!اودّيق

 د اسال يرفق يفاشلال ناك ىفاشلا» ةيوارنأ تدارلل ةالاعيو

 نغيرغت زك ناكف نمل ةيوأر تنا يدارلل لاقو اذك ةغصب نوكت تنا مهنم

 ٍقيببلا ىلع نب نيسحلا نب دجحا ركي ويا مامالا ظفاحلا لاق هذع هللا يضر

 انك كارااؤفا يدارملا ناهلس. نب..عيبرلا يفاشلا»بقانما دياتك اوكا

 لوقبف بانك نم تاحخص هقتان اعرف ناقتالاو قدصلا دع ةديدجلا يفاشلا

 اسوأ زاهءافطح يفاشلا» نع يظيويلا" نع ”ائوري'اؤا يفاشلا لاف “ايبف

 يطيويلا لاذ . يعفاشلا بنك ٠عامسلا 'ضرالا ماطقا نم“ ديلا: تشق !لحاورلا

 ارا قير ةنسا عيبزلا جسرقاهيبلا الاه ينم يناثلا ين تيكا: عقيزلا

 لاقف ارش .دللا اهذاز ةكم نارغعزلا دمك نب نسحلا ىلع اوباو وه عقجاو

 هينكو يفاشلا مع ينعي معلا اذه ثين برغملاب اناو قرشملاب تنا ىلع اباي

 ا تلا نا ةييربلا يفرسلا ناكر الط زعم كيرلا ابنا قو

 نب سنود لاقو يلا كيسا ام يفاشلا يل لاف عبيرلا لاقو كتيطال معلا

 لاق عيبرلا لاقر“ عبيرلا ةمدخ دجا يمدح ام يفاشلا لاق يعالا: دبع

 2 اذكلا كلي صاراذبا لنا «لداسملا»: 4 "كافر ءاني. ٠ بعياا دالا) هجن ةغفاشلا

 ىدللا هجر ةروهشم ةربثك عيبرلا بقافمو يطخع

 نجرلا دبع وبا لاقيو نامتع وبا وه رصتخملا د نكت لكلام خبش ةعببر

 رافكفملا ١+ هلؤما مالوما (قهتلابائشيرقلا حرفا نكعرلا هبنعاايا ١ نب ةعيبر



 ( موعس )

 بذهملا + هل ركذ ال هذا معز نم طلغب حرصت اذهو لماشلا بحاص

 يويملا 'وهوب :بهذملاب ؛ةيذهملا « تيصضق, هلعلو ؤعشلا"ةلاسملاا هلا

 عيبرلا وهو رصع فورعم عضوم ةزيجلا يلا بوسنم يازلاو ميلا رسكب

 نع يور يعفاشلا يريجلا يرصملا مهالوم يدرالا دوواد نب ناهلس ىبا

 هللا. :انتعو» زامنملا . اهيعااب“ةولضنلا»ييولوبا بيقو نيا دال مج | فادح

 ناتسجسلا دوراد وبا هنع يدم نيرخاو يسوم نب دساو مكحلا دبع نبأ

 2 قوق ةقق. ناك يقلادغبلا. ٠ بيلا ٠ داك !نورساو“ يراكاتلازللا ف افلالو

 هي ىبتامو ىبسهنو تس نس ةجلا يذ

 النذاهملا“ نس ركت# هللا: دينا ينفاشلا تحاص ايحاوش اهلا لاجل |١

 ةيرا وهو هنع ةياور حر يناشلا باكا زثكا وهو ةضورلاو .طيسوااو

 قاضاك +. قو ناش: تبطل . ني ناهلس ليي ةيشناةزو اءازرف 2

 يئاشلا عمم :همداخر . يفاقلاةبحاص  ندوملا ١ يرضملا» |مقالولط يفارملا

 تا واب سا فق سلا نيحو ٠ ثيللا. نب !بيغشو ابهوانِيلو

 وباو ةعرز ودا ةنع يورو قربغو يلمرلا ديوس نب بوهاو دايز نب نورلا

 ةجام نبا ىلاصا باور يءاستلاو: دوراذ+قباو: مها لا باوةاق ايزاوالا كك

 يواطلاو ناجرجلا دمع نب للملا ديف ميعذ وباو جاسلاو ذادز باو

 لك لوقي عيبرلا تعمس ينيوزقلا حمد نب هللا ديع لاق عربغ فيالخو

 وه": متاخ يا "نبا "لاو. هيلعشما تنل بطو- لبا :ىعيرةزلظعا توصل

 كك ملعاو ىنوتامو 0مل كم ١ 2 يود خلد وذ بيطخلا لاق قودص

 2طآ1



 ( سوعرب )

 ا تال. انالإر هلبشتاب قنوت هعوتق] هج مود: مس اساو اولاع: ةيفاشللا

 اهم ينوتف هتحارج تضقتناو ةوقلا موي كل دهشا انا معلص هللا لوس, هل

 هموق فيرع . ناكو ةنس ىبناغو تس نبا وهو. نيعمسو عبرا ةنس ةنيدملاب

 مسمو يراخللا فغتا اًثيدح نوعيسو ةيناغ معلص هللا لوسم نع هل يور

 نب دومكيو ديزي نب لفات رع ىبأ هلع بيوم م ةدالث ملسلو ةسجح يلع

 دفاجتر ءاطع نيعياتلا نم هنع يورو نويباصصلا ريهظ نب كيساو كببل

 نب عقانو عقار نب ةعائر نب ةيامع هنيا نباو بيهص ىب ءاطعو يعشلاو

 : نورخاو ىاسد نب ناهلسو رببج

 ا يتسلل كايا وتطل ةطيروك جم اردإلا : هير يباتلا وبسس نم عيجلا

 ىالتملا دابعم نب ةربس نب عيبرلا وه ةولصلا باتك لوا ث بذهملا

 دانيا هنع يور اهربغو زيرعلا دبع نب معو هيبا نع يور يباتلا يندملا

 يلجعلا هللا دبع نب دجحا لاق نورخاو يرهزلاو ريزعلا دبعو كلملا ديع

 هو ملسم هل يدرو ةّقث وه

 بذهملا خذ هركذ هلا دين يفاشلا ابحاص يزيجلا ناهلس .نب عييرلا

 نأ يناشلا نع يروم ةناملا تلج غايد 55 م طقق دكداو عضوم ىف

 زثكا ةياور وشو رهطي ال هذا باعكعالا دنع مصالاو لجل اعبت رهطي رعشلا

 نع ي.م هنا تاداهشلا بانك + ةضورلا  هتركذو هنع يفاشلا بادكا

 ين ةنسلا بتكا هذه + دل ركذ الور ناحلالا ة ةارقلا ةفارك يفاشلا

 مهفم بادعالا نم ةعاهج هذع هاكمح ٍناّملا اذهو نيعضؤلا ىنيذش ريغ



 ( رسوما )

 نيديلا وذ هل لاقف ىتعكم نم ٌمسق هاشعلا نتولص يدحا معلص هللا

 دقو مسم وهو ةصقلا رضح ةريره ايآ ناب ةحرصملا ظافلالا هذه هابشاو

 دعب ةرجدهلا نم عبس ةنس ربيع ماع :حلسا امتأ ةريره اا: نا دكت اوعيجا

 ىنيلامشلا وذ وض ىنيديلا اذ نا لوقب يرفزلا ناكو ىنس سمخ مىدب

 قا .باسصا معياتر زي لبق تناك اغولصلا كلا ذتصع سا[ فدل

 اذه نا اوعداو اهلطبي ةولصلا ٍة يسانلا مالك اولاقو اذه دع ةفينح

 حاضيا ب نيتدحملا مالعا بنطا دقو فيس ام باوصلاو خوسنم ثيدحلا

 باتك ه ربلا دبع .نبا رع وبا ظفاحلا اًحاضيا هل مهنسحا نمو اذه

 ةزيغ هركذ,ام' خم هركذ ام ادصاقم,تسخل ةقوااطوللا وش, ةلاوررلا

 دعس .اوقغتاو "نبلا دبع. نبا لاذ. بذهملا حرش , رب طسمر حد رشا

 وذ هل لبق اهنأر علا لاق معا دللاو ةصقلا هذه + طلغ يرهزلا نا

 ديمسي ناك معلص يتلا نا حصصلا 4 تبث لوط هدي د ناك اةنالا نبديلا

 ف نيهيلا (طيشي هتااةلاج ىو لوط دص تيل

 كارلا فرد

 رسكو ةمجملا ءاحلا تغي جبدحو نكت دضر. ياصصلا جبد نب عقار

 نب عفار جبدخ وبا لاقيو عنار وبا لاقيو هللا تبع ويأ وهو. ةلمملا لادلا

 جوزخلا نب ثراحلا نب ةثراح نب مسج نب ديز نب يدع نب عقار نب جيدخ

 هللا لوسر هرغصتسا يدملا قراحلا يسوالا يراصنالا سروالا نب كلام نب ذرع نبا

 5 هم عش 2 3 9 3 نه

 زتكار قدنخلاو ادحا دهشفق دحا مود هةرئتاجأو ددرق مدي موب معلص

 مآ



 ( موع» )

 ليربج ناكو نيحجحصلا كَ هثيدحو لقره يلا هعفديل يوصي ميظع يلإ

 اخر ((ءانلا»قاكجا قف“ قاكولا بجروض قطا معلض»يبنلا |اّؤا ٠ مالسلا/ هيلع

 رصعملاو هيلا رظنت تجرخ الا رصعم فيت مل ماشلا نم 8 اذآ ناك هنا

 دلاخ هنع يرم ثيداحا ةثالث مع ينلا نع يدم ضيا ى.س تغلي يلا

 ايلا كلر ظوربلا ةهشوا عريغرا ا نيعشلاو ' دادنشل "ب : ألا هبعوا ديوب نبا

 يامينع هللا يضع ةيواعم ةفالخ يلا ٍقبو فشمد بنج ةفورعملا ةيرقلا

 ازال زب ديززا ا باعك م باذهل ١ اةشازوكخم اوفاكا اؤعاغلا# تمضلا“ نب :هورم

 نب ديرد وهو ميملا ديدشتر داصلا رسكب ةمصلاو ءارلا فو لادلا مضي

 نب مشج نس ةيزغ 3 ميلا مضي ةءادج ىنب ةدراعم نب ثراحلا نب ةغمدصلا

 2 ن0 - 5و

 ةمجعملا لاذلا فرح
 م نا د نسم و

 هوما بتكلا هذه نم ةولصلا بانك مْ رو خم هضم ياصصلا | ىنيدهلا وذ

 مة

 دلال لس ىبح تيسف' مآ ةولصلا ترصقا هللا لوسر اي لاق يذلا وهو
 سن ع د نم

 نيلامشلا اذ نمل ردب موي لتق يذلا ىلامشلا اذ وه سيلو نيتعكر
“ 

 - د

 انام معلص يبنلا دعي شاع 5 فدل وةوااوخوال موقاولتقار ىاوخ

 دابا ان ركدااب دوس 3 نعتلاو مدع: قخلاتلا نشا مراوخاملا» فور عقح

 نع ملسمو يراخلا ىصحعدع فخ ةولصلا ج وهسلا 2 دهش ةريره ايبا

 لوسرم عم يلصن نحن انيبو معلص هللا لوسر اني يلص لاق ةريرش يأ



 ( مرسو )

 ديذللا اج + يمس ا هنادوبغأ نع ١ نكحو,:ةاتركذ .انم اود بلدات ع

 هئلا» لؤسرا رجلا: نيغو السم مدع ير نولاتم سير اناس

 هال احبسم ىمسو نوياَذك نولاجد نامزلا رخا ِك نوكي لاق معلص

 ثيداحالا تتيث دقو اهتطي يا ةنيدملاو ةكم ؛الا اهلك ضرالا مشع

 نم ام هناو ىنتغلا مظعا نم اهناو هتذتف نم ةذاعتسالاب ممالاي ةدجبدصلا

 لاك: رسل يوعا كاجو. ملا .ىيعلا يوعاؤلطداو |ةوقا راشد د

 رصبي ال كيج ىونلا ةيهاذ نمللاب ةدفاط اهادحا ناتنيعم هانيع ةاجعلا

 هنكك ةيفاط ةبنع اهناك ارجح ةيتان يا زج الي ةيفاط ةيناثلاو 6

 مودر رهشك مودو ةنسك مود اموي نبعبرا ضرالا # ثكمبو اهب رصبي

 دعبتيا هئار موفق ك هينيع نبي: بوتكموءانماياك مايا نياشو ةنمجتل |

 مالسلا هيلع يسيع .ناو ةسلايطلا مهبلع ناهبصا دوهي نم افلا ونول

 تيب برقي ةفورعملا ١ ةدليلا» دل بابي. لاحدلا, :لفقيفا ءامنتلا||[قك لرد

 تاكو ادي ذةريتك ددق خددصلا تيداحالاو اضديأ ي هراخجلا ع اهضعيو

 مسزتبو انوظفحتيل لاجدلا ثيداحا نايبصلا نقلي نا نوبكسي نقلل

 يفقبقوتلا هللابو سانلا اهتراوتيو مهسوفن يف

 ناتروهشم :ناقغل اهستغبوا لادلا رسكي لاقي ضر ياحصلاب ىلللا  ةيكف

 عم دتهشو اجبدق حسا يلكلا ةورف نب ةلاضف نب ةغيلخ نب ,ةيحد وه

 باتكي معلص هللا اوسم هلسراو ردي دعب اهلك ةدهاشم معلص هللا لوسر



 ( مرسم )

 هفالخ ٍدَع هاوس نم قاغتاب اهئالطب ع عطاقلا ليلدلا ماق يلا هلوصا ىلع

 لي الزو لالا ايلا ! جوملا راقك» ةكييح :تفلابملا 1ةلؤقو : ىقعتم |! غانا

 0 12 ل ودان ابر اذن .كلوعؤا ةعيافشلا ةالدادسملا ؟ككتز ةكاولاب هكا“ ف

 خطقي اننا لكلا يبما+هنالا عي دعم نع دهبتتو اذه قع هفالخب . اهيلع

 مكاحلا مكح ضقتنيو دودرم عطاقلا ليلدلا فال دع داهتجالاو هذالطجب

 ازجي داهتجالا بصنم نا يلا ليم مترنخا يذلا اذه, خبشلا لاق هب

 201 دتركذ ا اهفقوم واذلا#ا عوق قودا عونا غتا| وهدا صخشلا (خوكياذا

 لجو زع هللاو ايباكتأ توجب توغ ال بهاذملا نان هدعب امو دوواد 'ىمز

 كلعقلاو |قوزم نب ورعو برش “نب : ناهلس' يرهاظلا دوواد.: عمس "ع معا

 لاك اهوار نبأ .!تاطغا .عمشق روبات "يلا لحزو ١ عهتقيطو' اذ سمو

 ربثل تيدح هبتك ينو اكسان اعرو ادهامم ناكو اهريغو ٍناعمسلاو بيطخلا

 ايركرنو دوواد نب كم ركب وبأ هذبا هنع يور ةزيزع هذع ةياورلا نك

 تيار اف يلصي دوواذ تيار يلماحما هللا دبع وبا لاق نوراو جاسلا

 راقد اورعاايا نع بطال اهووو-» دعضاوت' نلح قل دهبشم اًيلضم

 ' كلا تياياسو 'ديوهاع نباذا فاساا اذه ٠ هزي يرهاظلا» دوراد"بتايأرا لاق

 يهل ةييف باع 1 نب دةدعب الو هليق

 ناباطنا نفر دويوشلاو فن اوك ذو بتكلا ١ هفاه + يلا ؤركقا دكا ودع 1

 هرؤنلا |لجكلاو دهيوملا ةلاَجم يمس باذللا حبسملا وهو. لادلا'! تاي ءاليالا

 نبا يكحو هلطابب هاطغ فحلا لجدو هوم اذا نالف لجد لاقي ةيطغتلاو



 بس

 اذهو اضقلا مهديلقت موجب الو داهتجال هبت, نوغلبي ال مهنا ىوهجلا لاقف

 انياككأ نم يذادغبلا ىوصتم وبا ذاتسالا لقنو عاهجالا يف هب دادتعالا فتي

 نالخب رابتعا ال هذا ىنييعفاشلا نم ةفياطو ةريره ينا نبا ىلع ينأ نع

 ماما لاقو لوصالا ٍذ مهفالخ ربتعيو عورفلا ِك سايقلا ةاغن ياس دوواد

 نم نودعي ال سايقلا يركنم نا فيقحألا لها هيلا بهذ يذلا 53

 ةضاغتسا تبث اهف نوتهايم نودناعم مهنال ةعيرشلا ةلجو ةمالا ءاذع

 رعب صوصنلا يفت الو داهتجالا نع ةرداص ةعيرشلا مظعم د انتازقم

 يف ةياهنلا ٍخ اضيا نيمرحلا ماما ركذو ماوعلاب نوقحتلم ءالوشر اهراشعم

 يفاشلا ناو ةرافكلا ة يرجع" ةيبعملا ةيقرلا نا دوواذ لوق تارافكا باتك

 ول هللا هجر يفاشلا نا يدنعو لاق مث يرج“ ال اهنا عاججالا لقن مضر

 نا دعي حالصلا نبا ورع وبا خبشلا لاقو هاؤعلا نم هدع امل دوواد رضاع

 هنا ركذو يوصنتم ويا ذاتسالا هراقخا يذلا لاق همظعم وأ هتركذ ام مكذ

 رقتسا يذلا اذهر خبشلا لاتو دوواد فالخ ربتعي .هنا بهذملا نم حبصصلا

 نبذل صرعلتملا  ةمالا وفض انسانرفالا : بلش يوصي اك ل ا

 يلماملا, دماح يا خيشلاك ةروهشملا مهتافتصم ِة هدوواد بهذم اودروا

 اوركذ امل هب مهدادتعا ال ولف ميهبشو بطلا يا يضاقلا, يدرواملا يعي

 ةراختسالا دعب هب بيجا يذلاو خبشلا لاق هذه مهتافنصم ٍة هيهذم

 اهف الا عاهجالا د هي كتعير هلوق ربتعي دوواد. نا يلاعت هللاب ةناعتسالاو

 تايثا نا ةعاتثا .نم نويسايقلا هيلع عيجا امو ىلحلا سابقلا هيفافلاخ



 ( مرسب )

 ءاروشاعو ةفرع موص ِذ رصتخملا ف روكذم ةمجتملا نبشلاب و او و هكا

 نب رهشو ادفاجيو ءاطع عمس يكملا روداش نب دوواد ناهلس وبا وه

 نجلا دبع نب دروادو ةنيمع نبأ هنع يوم بيعش نب ورعو بشوح

 يةقث وه نبعم نب يبح لأق راطعلا

 باب ب رصتخملا كه روكذم مهالوم يراصنالا يندملا راقتلا ٍلاَص نب دوواد

 هع يور اهربغي دمح نب مساقلاو هللا ديع نب ملاس نع يور ريعستلا

 ملعا ال ليذفذ- نب دج لاق يدرواردلاو جبرج ىباو ةورع نب ماشه

 3 هب

 وبا رضاظلا لها ماما يذادغيلا مث يناهبصال تالخ نير ىلع رب .دوواد

 هلصا ١ متاقيط م قادا ويا خيشلا لاق ةضورلاو طوسولا  مركت ناهلس

 0000 ندا ميش دلور (تادغبت اشعر, ةقوللاب نكجلومو رز ناهبطا لنوم

 ناضمر رهش هب لوقو ةدعقلا يذ م ىنيتامو نيعيس ةنس ذادغيب ينوثو

 11 روق ا نازي ةدوشاروب باو قانا نع . لعلا نجلا ,ةيزينوشلا»» , قففو

 ناك هذا ليك هلع ..نم لا هدوراوي: ل قع نام كلعترا لات اللقتم ادهأ م

 يفاشلل نيبحلا نم ناكو رضخا ناسليط بحاص ههاعبإ هسلك رضع

 8 اهلا عر ولف مورد وراد 0 قاحنا يأ خبشلا دن

 وبا ذاتسالا لاقخ عاهجالا م هلوق نوربتعب له كجعلا فلتخاو ةروهشم

 دهيشو دوواد ينعي سابقلا ةافذ 4 فقحلا لها فلتخا يندارغسالا قاحتا
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 لاق يلعغثلا لاق كل تنك زك هل“ نوكا كىح' ىفتنكااك لا نوكيا نايل

 ةؤلكمو تولاظ بارع دوواذ 'لياؤسا وثب :تطعا) توااط .كوشتلاالا اكلا "اهلا

 ليارسا وثب عمحع ملو (ويخس عيسو تولاط لثق ىلكد كفو مهسفنا يلع

 فلحلاو توصلا ىنسح ةدوعج ايف ةبحللا ليوط مسجلا ضيبا سارلا طيس

 مق توصلا نسحو ىوبزلا لئاضفلا نم هللا ةاطعا امو لاق بلقلا رهاط

 ريكس اهنم *ةيينع .هايشا ترص ماتثآ١ قم ىكحو ةفؤصا وت 4

 يف ةباصالا ةككحلان باطلا لصقو ةككحلا اهنمو دعم حيستلل ربطلاو لابجلا

 هندي ةوق اممر هنيكغر ككملا ةوق اهنمو ةدهاجلاو ةدايعلا ب ةوقلا اهنمو

 مالسلا هيلع دوواد رع ناك خبراوتلا لها لاق دال ديدحلا ةنالا اهنمو

 هج ملسو هباع هللا ىلص فد نوعبرا اضم دلكم ةدم ةنس دام

 ع( - قنمص وثب ىو و

 ةمركع نع يدع عمغم نافع نس قناه نس در*؟ يلوم يومالا ندملا

 نب يم هقثو نورخاو كلامو قاحتا نب مدع هنع يور اهريغو جرعالاو

 سيخ 00 يود يراخلا هل يور دقو متاح وبأ هفعضو ةرجغو نبكم
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 ( مسمع )

 مايص هللا يلا ماهصلا ٍبحا معلص هللا لوسر لاقن لاق هضم يصاعلا ىبا

 5 ند د05

 11 ارلاالو الضوي, نظ دز مولا موو ناكر  عضواس _ مانيلا هثلق

 09 ىنبحجصصلا ج ةياوم يفو رهدلا فصن موصي ناك ىبحجصصلا م ةباور

 يسوم تأ نع امهيحبد© ع اندورو سانلا ديعا ناك هنان دوراد مايص

 ا كترقلا كعسا .اقازإا يتالارب ول. |معلتم .. هللا لوسرم لاق لافي طلقو

 00 احلا اهياوم حا لطلاب هوواد ل1 زيسازتشا# نم كرامؤما تيتزااجتت

 نع مسمو يراخبلا يصب هَ انيورو ةحرابلا كتارقل عققسا اناو ينتيار

 اكف نارقلا دوواد دعي فخخ دقل لاق معلص هللا لوسم نأ ةريره يأ

 لخا ىفايالا لكاي. الو. ةياود جرشت نا لبق ارقيف 0 نأ هباودي ىماي

 برك يدعم نب مادقملا ى رع يراخلا حدد يفو موبزلا نارقلاب دارلا هيدي

 0( لقاو ىلا قفا ريحا طقالاماعط , نحنا ١ لكأ.ءانم -لاخ,أ معلصإا يننلا انما عقر

 بانك رفح انيززو لكم لع. نق . لقاي ٠ نأك» دوواد هللا ين ناو هدي الع

 داعب ىماا ناك معلص هللا لوسم لاق لاق هضم ءادردلا يا نع يذمزتلا

 حل فليب اعذنا ليلاو اىبخب قم بحو' كبح. لااسا يا: مهللا ا ةؤؤاذ

 لوسم تاكو لاق درابلا ءاملا نمو يلهاو يسفن نم لأ بحا ىبح لعجا مهللا

 نسح ثيدح اذه يذمزتلا لاق رشبلا دبعا ناك لاق ذوواد ركذ اذا مع هللا

 يهلا دووأاد لاق لاق هضم ضايع ىب ليلا ىنع ةايلوالا ةيلح افيو

 |ةنيال الكا ذزواد ءايباديلا) يلاعتسدللا ١ يراد .تقكاالك ب قاملشا اييالا نك



 ( مرسم )

 يملعا هللاو سوسلا رهنب هربقو اولاق همركاو هبعات لايناد اهرسفف
 2 يره ف ه2

 تدع“ ئم ةانقم ٠ .مث ةموسكم ةزعب اشيا نب دوواد ناهلس وبا وه ةربثتك

 وه سيارعلا هبانك م يلعثلا قاحتا وبا لاق ةمجكم نبش مث ةنكاس

 عفاف يع ند نوشدع ند نوللس ىب 22 د زعاد ند كدبيوع نب اهشيإ 0 دووأد

 000 نب فاحتا نب بوقعي نب اذوهي نب صران نب نورصح نب مام نبا

 مس سالم ثا اس سس

 ا 3ع ناهلسو دوواد انبتا قلو يلاعت هللا لاق هيلع يلاعت هللا لضف
 هم و5 هد - ودنمم - -- د نسنص

 مص دسم (ن هس ند و

 يلاعت لاقو تالا مق ف هبف تشقن ذأ 2 3 ناك ذأ ناهلسو
 تاسمح فن 2

 - همس((ق5 ه2 5 22 لن 53- هم (ل اع ع

 ةوواد 5 بام 71 ينلزل اندنع 5203 2 لاذ 7 انرغغق يلاعت لاثو غدالا

 يلاعت لأتو ةيالا كداب سانلا 5 2 را ٍة ةقيلخ كانلعج انا
 دلع 03-5

 مم -- دات عم همدان يمص - نوريدم دا مم 5-0

 ناعت الاوو .هقير ام ابا ا كلملا هللا 7 ٌتولاَج هال لثقو

 سل ناس 5 -_ 5-52 هس زن - نو نم

 نحكبسي عم لاجمل انوع انا 7 هنا ديالا اذ .دوواذا يبقا وكام

 وو همم و -0-, ون 52 2 22 0 22 50 2 مصل سا نص

 ةكحلا هانيتار هلكم هاتددشو باوا هل لك ةروشك ربطلاو قارشالاو يشعلاب
 - «نمك 2 ن2

 8ع(



 ( روس )

 ا نام طر افك ذكر ا وعلر شو هعرصار داللإلا لولي مافل

 ةدط اك (قظرقلااال :يطانغلا (يراعلاب ليلا دنع نيا رخو باو تاير ميعت

 يزاغلاو ربسلا باككا نم اضيا هلاق اذكو ةباصصلا ةفرعم كة ربثالا نبا

 ةارما قو ىنييكلا تاذ بحاص وهو يلكلاو راسي نب قاحتأ نب دمحم

 هربثك ركسا امو فوخلا ةولص ة معلص ينلا نع يوب هللا ميقا ياو

 الام | ةنس .نوعستو ' خيرا: رعو: نرعبإا :ةنسا ةنيدللب  قوتو مارح هايلقن

 دبع ىبا رع وباو نايناهيصالا موهعذ وباو ةدنم ىبأ هلاق ىنس تس الا

 ييلاعت هللا مهجر ربلا

 ةلمملا لادلا فرح

 باتك نم يناثلا بابلا د بذهملا ٍة روكذم هضر يناَصصلا هيوُداَد

 ةمجحم لاذ فلالا دعيو فالخ الي هلوا خ ةلمبم لادي وهو ةبضقالا

 ةحوتغم يو لوالا باوصلاو دبغ يلقلا ركذب ملو ةلمهم ليقو روهإبا دنع
 دا تاع اهم ءادو هكرس تدم يع هاو ريغ هو تعول 5

 يؤيدلا ,نوربفو هيوذاد مهو باذكلا يسنعلا دوسالا اولتق يذلا ةثالثلا دحا

 تي معلص هللا لوس, ةوبح م ىلا ءاعنصي هولتقو حوشكم ب سبقو

 ا ركذوا يضاقلا ابدا باي رحازا .ذ بذهللا | موكذم,:معلص يتلا لاهتاد

 رات ماللا فخ (ابناد“ اهيا هبق الاقي :دئاا نوعا ب بايك بحاض

 تي مايا اقبل اكو ةوينناور ب ةكملا , لجو نع ادللا اءاتلا . ني وهو لمالا



 ( رس )

 عوجرملا كلذ يلا قباسلا وهو ضورعلاو فيرصنتلاو ةغللاو وحنلا نم ةيبرعلا

 لها لاق اعرو ليلخلا ناكر ةببرعلا لها ماما هيوييس خيش وهو هيلا هيف

 للعلا (يلرالبق.- دفعا !امعلص اانيبد دقو دحا زامل ايل لالالا لاا

 دجا نب ليلملا مهنم دحاو لك يمسي ةتس ةاورلاو ءاجلعلا نا ممعار اذه

 قيلخلا ناكوأ اذه نجلا ىبغانويا: مهلوا تيدححلا' مولع اذ مهدت ادت

 ناموا ىبعيلس نسا ةرضيلاب قوت“! مغلا ىلا: اعظقنماانندلا ىف ةللقتت#ا اها

 اكعلا ب ةيناتكب ىوبسني ءاؤعلا مجرور انتك كففصو (ىعيسلا حنا ٠

 لب رفظللا نبا ثبللا »عوج تاعطقم  .تناك لوقيو: كلذ زكفي | مهضعيو ايلا

 وهو ليلخلا يلا اهيسنو صقنو اهيق دارتو ليلخلا بحاص راسي نب رصن

 عرهرالا ذقن ام ربقتو ىيفلا باعك قنا طيلاضم وعلا ازعل اكتر سد

 ثيللا هدع ئم اذه لوقيو طيلاغالا نم ىبعلا نع ةغللا بيذهت يف

 ىيلاعت دللا ءاش نا تاغللا مسق 4 كلذ نم ًاليج ركذاسو
 ساو ىانااثك

 تغب وهو فوخلا ةولص + طبسولا د روكذم جانصنملا ريمج نب تاوخ

 ني نب اناجنلا اب ليجح - لبا تاو وهو واوناب دا ةيسعو يدك ا

 ةيلعت نبا ةلمملا ارلا متنو ةدحوملا ءابلا مضي كربلا وهر سيقلا يرما

 ليقو هللا دبع وبا هتينكو يسوالا يراصنالا سوا نب كلام نب فوع نب ورع نبأ

 حشا وهو يك لبأ ناقبنلا وريغلا اك ذل لافيتك اهنا, لهو كلف لاا

 ميضعب لود + رببج سس هللا كددع هةوخأو وف اردب هش معلص هللا لوسو ناسرف

 برضف هباصأ حرج وأ ضرمل ءارغصلا نم عجر هنا ةيقع نب يسوم لاقو
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 ٍة انالتخا رسفملا يلعثلا قاحتا وبا ركذو رضخلا هنا لاقي هنا هدنسم

 لا هكعد مأ ليلقي هدعد ما مع ليلخلا ميضاريا نمر ع 0ك رضحلا
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 راصبيالا نع بودحاك ردم يبن لاوقالا عوج لع رضحخلاو لاق مث ربثكب

 9دس د

 يب نارقلا حر نعت قاقولا ارا لك الا كؤغا ةللاتا «اوايعرع الا

 مث ةقباسملا كة مث ريجالا نيمضت باب ٍ بذهملا ِة ىوكذم ورع نب سلخ

 وهو ةلمم ىنبس هرخاو فيفختلابو ةمجتملا ءاخلا رسكي وه فذقلا لوا يف

 ' اب قبازا راشو قي ماعاب عمس :يناتلا# يزصبلا»ا يزجملا ورغ# نب نيالخ

 يرو مهنع هللا يضر ةريرض ياو بلاط ينا نب يلع نع يورو ةشياعو

 هةياورو اولاق طق وشو مهربغو يارعالا فوعو ةداققو مانيد نب كلام هنع

 ين عامس ال بانك نم ىلع نع

 ايه ةاهكوساب دب تمورولا اوفس روك نما -ةقيزخلا واننا هيلو ليلا

 ديفارغلاو يديفارغلا يدرنالا دوحا نب ليلخلا نحرلا دبع وبا ةيبرعلا ماما

 وه ناعمسلا لاقو باوصلا وه اذه ةلميم لادبو ءةاهلا رسكو فلا تفي

 را لوو كياوطلا# قل ءاجعلا» كقكوأ كش الا ىيكصا اؤهر -عمججما لاقي

 يدوهرذ لوقي سنوب ناكو هدادع م يرهوجلا لاق ةلمملاب هنا دع ةقياطتم

 للفاا قافع ؛لعي ليلا يور متاح يا نيا لاق دزالا نم نطي كيهارغلاو

 يقع نب رضنلا هذع يور نايتدكسلا هنزل نعو باو قا نع فاح

 ليلخملا ناك قراعملا اقم ةيبتق نبا: لاق ريرج نب بهوو رصن نب ىلعو ةيعمصالاو

 خؤيلعا قي هنلدشمر اليا ةاقو اهوتالج رع .ءهعلا ىطقمكا] ءاّنظع اًقبطل يحد



 ( رسو )

 رص( دع ضقاا|ذلهج ريع هقلخجا نوم ومهما اهاااذانإ|ةيزها لعل سلا

 ليبسلا لاس يذلا معلص ينلا يسوم بحاص وهو سابعلا وبا رضخلا» ةينكو

 : ادع ةمكرك نعش هدر د ة هيلع يلاعت هللا ءانثا دقو هبل ىلإ

 يلاعت هللا ربخان ًاطع اًنْدَل نم هانطعو اندنع نم ةجر هانبتا اندابع نم

 ينب يسوم وض هيك يذلا يسمو تايبوجتالا ىلتب تايبالا يفاب ب هنع

 يراخلا يحد ٌج روهشاملا تياوملا خد ءاج ٍك يلاعت دللا ميلك ليارسا

 هتودنو رضخلا ةويبح كبل اوفلتخاو اهرما نم بيات دع لفشم وهو لسمو
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 ففتم كلذو انرهظا نبب دوجوم يح وه ءكملعلا نم نوزتكالا لاقف

 عامتجالاو هتيور ِغ مهتاياكحو ةفرعملاو حالصلا لهاو ةينوصلا : دنع هبلع

 عطاوتنو :ةفررتشلا+ :عضاوملار ا ىسدوجووا دياوخوا .ةلاوشلو ١ هلك فقس

 نبأ ورع وبا خوشلا لاق ركذي نأ نم رهشاو رصحب نا نم زتكا ربخلا

 مهعم ةماعلاو ىنيملاصلاو ءاجعلا ربهاجج دنع 3 وه هبواتف ة حالصلا

 دع اوغلعساوةيمت وهم لاني نيتدضلا» ضعي فاكتابراطيهر اكان ناك سلا

 وذا لاقو .ىيمدقتللا نم خشلا ريغ فوزتملاهجهياادلا» اظكو لس ملا

 ناكر ااا راائبف مدخلا كيا مل ءاهلوالا بايع هتلاسبرا لا يريشتلا مياقلا

 يذ وه ليقو ف وش ليق دبسفت هم يدرواملا ةاضقلا يضقا لاقو الإ

 حب رخنا. او لظابا وا | تيعض بيرغاكلاثلا» اذهو .ةكملللا ىف هنأ لا

 نب مههاربا لاق يبحب مث الج, لتقي هنا لاجرلا ثيداحا كه مس

 مك "نس لاق اذكو رضحلا وف لجرلا كذ أ لاقب ملسم بدحاص نامكس



 ( سم )
 نو

 ينب مافصا نارسكي يدع نب ربعو ةزخ ناكو دهاشملا نم اهدعي

 لوسر ثتعوس لاق ىنبخصي رساب ىِبا لنق الذ اميهق لئاقب ملو ىبغصو لجلا

 5و 3 3 < هي

 لقق يتح لتاتو هغيس لسف ةيغاملا ةدغلا اماع لتقب لوكب معلص هللا

 ا نإ هيقانه لجإب نمو  نورخاو: ةراعو نبا :هقعا يوراااقيدح |(ووقالثو
 0 ند

 اميورو نبتداهشلا اذ يوسج ناكو نبدجر ةداهشل هتداهش لعج معلص هللا

 ند
 3 ىنيلجر ةداهش تياث نسب ةمرخ

 هي هن ون 2

 هرياظن يف اك امافو ةاخلا رسك عم داضلا ناكسا وجو داضلا رسكو خلا

 هءا(ن د

 0 0 اكول لانا انوبو تاكمر قوز ايلي رصف: مثالا ينصب نبا كله

 + اوغلتخاو كولملا نم هوبا ناكو اولاق حوذ نب ماس نب دشخخرا نبا

 تراصف ءاضيب ةورف دع سلج هنال نورثلالا لاقف رضحلاب هيبقلت بيس

 اذا ناك هنال ليقو تابنلا نم ميشهلا ليقو ضرالا هجر. ةورغلاو ءارضخ

 نع يراخللا حبدص كغ انيوم خقق لوالا باوصلاو هلوح ام رضخا ىّلص
 همن و

 رضخلا يمس امنا لاق معلص ينلا نا هضر ةريرش نا نع هينم نب ماه



 ( رس )

 درج اللا ألا ص يأر الر كلذب بايخ يصوا نبح ةقوكلا رهاظب اونقد

 يلقبار [دهاجي شاعو اعياط رجاشو ايغام مسا ايابخ هللا محر لاق دربق

 (عبسوًاقالث .' عا اكو. العا نستلا | نم رمزا»دلا 0 حيإلا كورال

 ىهوطلغو ةرشع عست ةنس ينوت مهضعب لاقو ةنس

 ةعيدو وبا وه بذهملا حاكن + رىوكذم ماذخ تني ابلاغ كلاو مان

 ياحصلا يدملا يسوالا يراصتالا دلاخ نيا لميقو ةعيدو نب ماذخ

 وى نيتمجكم لاذو ةروسكم ءاض ماذخو

 وه روزلاب ةداهشلا 4 بذهملا ف ريوكذم دضر يناصصلا كتان نب ميرخ

 عرب + كتاف نبا. ءكازلا فو احلا .مضي .ميربعا نان ويلا لاقتو اذا

 نب ورع نب ناقلا مضب بيلقلا نب كتاف ىب ورع“ نم دادش نب مرخالا

 اهدهشيب مل لمقو ادخيو ةربس هوذاو وش دهش يدسالا ةمزخ نب كسا

 ىبيماشلا 4 دودعم وهو نورثكالاو يراخلا لاق هبو لوالا ححضلاو

 تيوس ىب رورعملاو نميأ هنبا هنع يور ةقرلا لزن نبقوللا كغ لبقو

 هج نورخاو ىنبعلا مضي ةليِع نب عيبرلاو

 مارحالا باب لوا. لب بخهللا ها مركتب 'اهتضو ىاتيعلا تباَث 08

 ةراغ نب تياث نب ةعرخ ا ةراج وبا وها تاداهتشلاو :ءاسنلاةرضشعا»وو) حالما

 ةمطخ ني رماع نم نافع ند رماع نب ةدعاس نب ةيلعت نب ةكافلا نبا

 زيمسر قدما ىؤطخلا  نسوالا ١ يراضنالا ١ نسمرالاا: ني دةكلاقتا نذل! مش ١

 0-5 ايو 6 0 انك ادحم دنا لوسر بعم ةيرت ميطس» دعت هسا نات ىلا
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 ( مسسب )

 7 قب 5 نب ميغ ىنب ءافم كيت نب دعس ىب 58 نب ةمرح نبا

 00001 داك و دعم لا راؤلخ نب اوتفتوب بلا ققاللا نيج لاي

 وه. ليقر ةرهر يب فيلح وه ليقو ةكع عيبق ةيلهاجلا ٍة كابس هقحل

 بالكل لزا ةراقزا يتب :ءافلح- نم. فو !ةيعازجلا,ا عاطسا تنم راما ملا ب يلوم

 نم باب ناكو فلخحلا يرهمت ءالولا ! يعارنخ :بسنلا يهع وهق ةرم نبا

 راسل ا (سهانللااناكورا:يلاكتللا .دللا» قبح بعيب نموا مالسالا اهلا ' ىيقياشلا

 باير ركب وبا ةباصصلا نم همالسا رهظا نفر دهان مالسالا

 ا وق عرايا ؛ناكفايراعا ما ظيعسوا ىلكرا لالفو «بوهصز

 راقكلا طعي ملو ربص ايايخ نا يعشلا لاتو مهنوبذعي اوناكف نورخالا امأو

 هلاسو لاق ةرهظ محل بهذ يح فضرلاب 'هرهظ نوقزلي اولعج هولاس ام

 |1131 ايوهظ الا قطناب ىبتموملا نيضا: اي الاقف: ىبكرشملا نمل, اعبي هضوررع

 اهبلع تبحنو مان تدقوا ىقل بابخ لاق لجر رهظ موهلاك تيان ام لاقف

 ىفاششملاو !ادحار امد معلص هللا لوسر عم دهشو يرهظ كدو الا اهافطا اف

 نوثالثو نانثا معلص هللا لوس, نع هل يور معلبص هللا ا جم .هليإت

 قورسمو لفوذ وباو مزاح تا نب سمقو هللا دبع هنيأ هذع يريم تيدحب

 د ني ن1

 رصضاظب ىندد ربق لوأ هريقو هضم يلع غولن ىلا ىنينالثو حبس دس ةفوكلاب

 مث مهتومب باويا د نوذفدي عار شانلا» اكو راكلننم اكوا ناكو ةفوكاا



 ( رسم )

 بحاض: ذيك اهلا. مضنمللا قوسزةلسرار »كمان لق ل ا

 ىلا هدرو ةيزجلا دع هحلاصف معلص هللا لوسر دنع هرضحار هرسان ةمود

 نب بعك ىب ثراحلا يد يلا رشع ةنس معلص هللا لوس, هلسراو هدلي

 ركب وبا هرماو مهموق يلا اوعجرو اولسان مهنم لاجر دعم مدقف جحذم

 دل حاكرب ةماملابا ا دترلاوا+باذكلا هشيم ناضيرع الع ل

 ماشلاو مورلا لاتق كغ ةروهشملا ةهظعلا ىاثالا هلو .ميظعلا رثالا مهلاتق

 لوسر رعش نم رعش هتوسنلق ٍة ناكو فقشمد جخاتفاو قارعلاب سرفلاو

 ادلاخ ترضح اهلو اروصنم لازي الخ هد كريتيو هب رصنتسي معلص هللا

 35 راش عضوم يدب ٍخح امو اهوحن را فحوم ةيام تدهش حقل, لافا ةانولا

 ىبعا تمان الف يفقارف ٍدط توما انا اهو يمر وأ ةنعط وأ ةيرض هيفو

 قوتو اهب ستتم 'اناو : دالا»:الا: هلا ال نم: كيرا ىلع نم | امو ءاقؤملا

 صمحب هتائثرو تناكو نيرشعو يدحا ةنس هضر ثاطخلا نب رع ةفالخ يف

 ةعررت وبا هلاق ةنيدملاب يوت لمقو صح نم ليم وحن لع روهشم هربقو

 اًنزح :نوؤسلاو“ خا هيلع نوحو لوالا '”ممصصلاو, ميحد |نغ قلقللدلا

 + تبتو هللا لببس ب هحالسو هسرق سيح ةائولا هدرضح انو ؟ديدش

 هدتعاو هءاردا سيتحا ادلاخ نا لاق معلص هللا لوسر نأ نبحبصصلا

 يدهنع هللا يضر ةروهشم ةربثك هلياضفو هللا ليبس 4

 وبأ وه رركت هضر ياكضلا ةددتشملا قوف .ةانثملا .هتلاج ترا نيب فالس

 ءلدند نب ترالا ىنب بام ىوك وبأ لمقو دويح وبا لِمقو هللا ددع
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 لدارساو عيكو دنع يرو اهريغو نسحلاو ةمركع عمس يرصبلا يلذهلا حاير

 دو هقبثوت لع اوقفذاو مهربغو نوراض نب تبزيو

 ربسلاو قالطلاو بذهملا ةهطا 4 روكذم هضر يباصصلا دبلولا نب كلاح

 وبا ليقو ناهلس وبا وه اهربغو طيسولا نم فوخلا ةولصو رهلا دحو

 نب موزخم نب ورع نب هللا دبع نب ةربغلا نب ديلولا نب كلاخ ديلولا

 | دللا وردا | يشيرفلا بلاع ني كولا ني. فلعك نيا قوام. نينا ةظقي

 ةيايلو.! الهضم. ىينموملا .ما ةنوهم تا. ثراحلا تني. يرغصلاا ةباَبل هما

 ادق ه3 ةيبيدلا تناكوب ةيببدحلا .دعبا لسا + شامغلا_ ةارمأ قويتلا

 |0000 ب مقلم .كانلاا ماهو ةقوم» ةرؤع هجهشو. قرصا نمر كط نس

 بلغ معلما هللا لوسربب نعادل يوم .انبنحر, ةكما اقوا نيبح :ىهشو ملا

 ىباجو سايع نبا هتع يوم ثيدح كعب لسمو يراخللا قغتا اًئيدح رشع

 يدرو مضر نوهياحصلا لهس ىب ةمامأ وباو برك يدعم ىنب مادقملاو

 رد وتقل اقم ناك اكربقو لفاوا واو : عزام ها . نفي شيق ىرعياتلا»: قم. ةاع

 قدنا دقل لاق هنع يراخبلا حبك كغ تبث ةسايرلاو فرشلاو ةعاجشلاب

 لاق ةيناغ ةدجبفص الا يدي ٍؤ تبث اف فابسا ةعست ةتوم موي يدي يف

 ةيلهاجلا ٍةؤ شيرق لويخ لع مدقملا وه دلاخ ناك ديمو مكب نب رببزلا

 ٍخ نوكيف ليخلا ةنعا معلص هللا لوس, هبلوي مسا نبح نم لزي ملو

 يزعلا يلا معلص هللا لوسم هتعبو اهرق نانا كم هدفا ميو (هتيدقي

 لوس, عم دهشم هل مصي الو هلججت رضمل ًاهظع اتيب تناكو اهمدهف



 (( دروس )

 وق ايلا قواسم ديلا وروسللا فقس تنحيف يح سلا 75

 روهشملا ىلع كلا مضي وهو اهنع هللا يضرم ىينموملا ما رف دلاو

 يى هللا مهنعل دوهيلا ءاس.م نم ناكو افرسك يىكحو

 ةميعملا ءالا فرح ظ

 رابخ ةلمسم خل بذهملا + رىوكذم ةعبسلا ءاهقفلا دحا ديز نب ةجراخ

 كيحرشلا نب تياث نب ديز نب ةجراخ كيز ويا وه فتعلاب ةمالا

 يراصنالا راجتلا نب كانه ف مث نب نوع دمع نب ورع نب ناذول نب كددز

 ءالعلا ماو ديزي هعر اديز هابا عمسو ناقع كردا يباتلا يندملا يراجلا

 نب هللا ديع نب كدزبيو يرفؤلاو هللا ديع نب ملاس هذع يوم ةدراصتالا

 ةعيدوتا لع اوعتاو العلا «قخ اعراي: ساما ناكر نووحتلو فاكر تالا ايا

 رببزلا نب ةورعو تيلثنلا ىنب ديعس ةعيسلا ةيندلا ءأب ةغلا دحا وهو هتلالجو

 نب ةجراخو دوعسم ىب ةيقعو هللا يع ىنب هللا ديبعو دمك نب مساقلاو

 هللا دبع نب ملاس ليقف لاوقا ةثالث عباسلا ينو راسي نب ناهلسو تيز

 نجلا" ىيع“ نب ركياوبا "لبقو: :نيرلاىبعا نبا قس ويا |ليقؤ ا ارغأا لل

 تيب لاقف تيب 4 رعاشلا مهعوج اذه يلعو ماشه نب ثراحلا نبا

 ءجراس املا دعنا يريم تيدكفا#ةءابا فحم نوط 3

 كرا ناهلس ركي وبا كيعس مساق ةورع هللا ديبع مهذخ

 نب دلاخ لضفلا وبا وه رصتخلا ٍة روكذم ءابلا تفي حابر نب كلاخ



 ( رس )

 ناش ام. معلص ينلا , لاق دحاي دهشتسا ىنبح هنا ؛ يزاغلاو خراوتلا

 بنج وهو ةعيهلا كوس تلاقذ هتأ, مأ اولاس خكحململا هتلسغ هذا خاطظذد

 01 د رم ناوشا اسلم دجلا: لوجا :هوعتسا ٠ نانومفلا "نكاميبكوف

 يهفع هللا ىضم ةردحهلا

 رطفلاب طلغلا ةلمسم 4 مايصلا بانك ٍة بذهملا ٍك روكذملا ةلظنح

 يراصتالا يارتا ميدقتب تيم ىبأ ماللا ديدشتو مهملا مشي دلد أ

 ةعدب مو ي ”ره لاو يراصنالا يبيح 00 يدم مهضر جدخ 3 عقارو رده

 و مزح اذ ناكو مسمو يراخللا هل يور ةقث وهو معربغو

 در ككيلاوا رضتخلاب نما ةماسقلا» فن نازوكذ ما: ةصوخت ارح ةصيوح

 وهو ديدشتلا رهشالاو ةناكاس ابفيقخ“ موجو ةراوافوكم ءايلا ديدشت امم

 ذءدذغ نب يدع ىب رماع نب بعل نب دو*سم ىب ةصدود- تيعس ودأ

 ةصيخت هوذاو وه دهش هذع هللا ىضم ياحصلا يدملا قراحلا يسرالا

 ةذع يدور معلص هللا لوس م دعب ةقاشولا رداسو قدنح او ا

 نئم ىنسأ ةصدودح نكت ليكم نس مارحو خدع نأ ىبأو لهس نس دود

 امهمع هللا يضو ةخصيبدغ دب ذعر ةصدود ملساو هلدق ةصيخ مسا صدد



 ( رس )

 ملو ادي تيار يمصالا لاق يراخلا لاق هيلجر !يرخالاو هسارا يدب

 لبقو يازخلا تاحاطلا ةط يلوم وهو ىنيديلا ليوط ىنكل اليوط نكي

 يقيل ليوطلاديجبول ليعد نيصقلاب ديوس :دلا ناعما لك مصل ا

 ي ةياضو نيعوراو ا تالف ةنما تان

 يدسالا سيق نب ديه ناوغص وبا وض ىصتخملا ٍة روكذم سيق نب تيب

 ربزعلا ديع نب رعو دشاجتو ءاطعو سوواط نع يوم جرعالا يكملا مهالوم

 وهو نورخاو نانايغسلاو كلامو قداصلا رفعج هنع يور مهربغو يرشزلاو

 ناكو كرقلاو دايعلا نمو مسمو يراخلا دل يور :نيروهشملا تاقثلا نم

 مهيسحاو مهضرقا دبه ناك نايفس لات هتارق دعب نوعتجب ةّكم لفا

 دكا عىها 2و5 م 5 و ٍّ هل هنفف وخ و معو هحبب ب تب لاج مكمل .قاغا ١١ كف

 . تديمرص و3( 352- ن2

 بانك هه ' بهملاورصتخلا هن روك خم. هضر, ياكضلا/(تنهارلا نب هلاك

 دبع رماع ينأ مسا ليقو ةعيبض نب ةيمأ نب ديرن نب ينص نب وري

 ةيلهاجلا ٍخ فرعي رماع ويا ناكو يندملا يسوالا يراصنالا ورع نبا

 هللا ديعق نيقفانم لولس ىنبا يتأ نب هللا ديعر وش ناكو بهارلاب

 لمقو حست كخديب ارفاك رماع وبأ تامو هرهظب ماع وبأو تاغئفلا ىنطمي

 مهبالضفو ةباحصلا تاداس نم وهف ةلظنح اماو ةرجحهلا نم رشع ةنس

 بتك غ :رهتشا: ال لكذ مل ليق !اهتار. ةكملللا ليسغي» فقورعلا 01



7 00 
 ن و و م22

 ا درك نك فادلشاو :دضرلع طن فراصإلاا كوروا كالا قل ارظناو تيش

 خ انقرغتف رفس م معلص هللا لوس, عم انك لاق هيبا نع اذه ةزج

 ناو مهتم لكش امو عيرهظ اهيلع اوعيج يح يباصا تتاضان اذظ ةليل

 يرملاص ابا دانك معلص ينلا نا هدانساب يررو ربنتل ٍيباصا

 0 0 كلا اميكا اهنا د هللا وككم طم يانكصلا ةةعباتلا ني لج
 مام ال

 هنف نب ةدحوملا ءاملاب ربجك نب ثراحلا نب بعل نب ةعدبر ىنب رباج

 يلذهلا رضم نب سابلا نب ةلردم ني ليذف نس نامه نب ةداط نبأ

 يرلعا هللار نييرصيلا نم هربغ هدغو ةنيدملا لشا نم معلص

 رصتخلا ٍخ يوكذم ليوطلا قوف ةانثملا رسكب ربت لاقير هيرربت سب دبج

 يا نب ديوح ديبع وبا لوقو 5 كيجع وبا و طياملا 3 عمد باد 2

 ديبعو يباتلا يراصنالا ىبح هنع يرم ىبعياتلا نم تاعاهج عمسو كلام

 نباو ناداجلاو ميشهو ةبعشو ةنييع باو يروثلاو كلامو يرهلا هللا

 لوط اريصق ناك هنا ليق فقيالخو ناطقلا ييدكو ةيلع ىنباو كرابملا

 | هيت ليصتع حاملا حتما ناك. ليفة لوؤلللا ا وجيخلا قيقحا ىيدبلا



 ( ماو )

 نلياو (لزرابو ءاردافا دهشو:ةنيدللا «يلااار جاوا معلص هللا! ؛لؤلسر اتعب نع

 هنجتع ,كؤلاب )1! يباذملاوب سلا ”اولياززا ل30 ماكين وضابط

 فيس يلا ةدررس م هّدعي ىنبح> بلطملا ديع نب ةزجل معلص هللا لوسو

 كارنإا لولا لاقك "قاض ,ىبا :هقلاشري قيما [ضرا وم كتل ا

 فصت ع موي دهشتسا +بلطملا ديع نب ثراها نب ةديبعل هدقع

 وح هكر كدت راب يوهشم دريقو هعضوم 59 كنع ىنفدو راغكلا

 يمهنع هللا يضر ةباصصلاو معلص هللا لوسر هيلع
 د0 ند 50 352 ن2

 + بذهملاو رصتخملا ف وكم ضر ياصضلا . يكسألا ورع نب

 ثراحلا نب رعوع نب ورع نب ةزهح دمحي وبا لمقر ملاص وبا وه مايصلا

 نبا ةلموملا ءاحلابو ياز مث ةحوتفم كرب حارمزر نب دعس ىنب وألا نبا

 1 نواس ا د واسنووو» نواس مهننب لايقو- لاوس بلت انالاقاع

 تيداجلا ةعسق. معلا دالا: لوسرا نعد دل قرر زراسالا|ةفراعلا نوار ت10

 هذباو اهضذ ىينموملا ما ةشياع هنع تور اًنيدح هدحك م ملسم يدر

 ىنبتسو يدحا ةذس فوتو عربغو راسد نب ناهلسو ربيزلا نب ةورعو دمك

 تيث رهدلا موصي ناكو ىنيناغ 58 ديو« نسر نيعبسإلا طداظإاا دا

 ييراغلا ؛اغبا يوازقلا انياقطساولا .قاحتا وبا انريتخا  مهنم افا اذه

 هاج انقر عيبرلا/ وبا انك طشم.اانقا اولااميا . نابعس (قباللفيز) (كدرركلا ل

 معلص يفلا لاس ورع نب ةزج نا اهبضر ةشياع نع هيا نع ماشه هد

 2 عال



 ( مام )

 لانو هلام( نباوإ اخيرا نيا عي ا وداجلا, نم“. «ويلظاتج علا قبلا دلو

 يبحب نب يحب لاقو دبر نب داج نم ىنقتا دحا سيل نبعم نب يبح

 يدهم عفا لاثو كبد ند داج نم ظفحا خوبشلا نىم ديلا تدبأم ام

 ومس ندير شع بودآ تسلاج داج لاقو تبرم نب داجتالا نه ملعا ثا ام

 ىبعيسو حسد ةنس ناضمر ره ف ينودو ىبعستو نا ةذس هاك ذيل

 - ن هن افإ 25 9 2

 لاق ةراجتلا ةوكز لوا ة رصتخلا خخ موكذم ساج نب ورع كلاو ساج

 نب رع عمس يعباتلا يندملا يثيللا درع نب ساهح ورع وبا وه يراخلا

 كاع هللا ءاشرإ جلا دنزاةوعرت“ قاتسو ورع اولا دنيا دنع يريدضع باطلا

 ءامسالا نم وهو ةلممملا نيسلابو ميملا فيفخو ةلممملا ءاحلا رسكب ساجو

 دو دارفالا م اهربغو متاح يا 00 يراخإلا كرك ْذ ةدرفملا

 دن دندم نس وى ىو-0-

 ةذع ىضوو ملسو هدلع دللا ىلص هللا لوسر 3 بلطملا كم سس زج

 ماجتلا يب نم غارمأ نم ةراع خل لاقدب هل نباي يل ةراع وبأ هقدنل ةعاضرلا

 تنود ةلاش همأو ةزج بكعب ملو ىلعد هنياب ينك ىلعي وبا هتينك ليقو

 لوسوم مآ بشو ثذب ةننما مع تني قو رش مغ ىنب نائم ديع ىنب ببشاأ

 ماوعلا نب ريبزلا ما بلطملا دبع تنب ةيفص فيقس وهو معلص هللا

 ةيذاثلا ةظنسلا م ةزج مسا ةتراح نب كبرت نبدو هذمب معلص هللا لوسم



 ( رسب )

 فارشابا هذخا نمو هي. هل .كروي سفن ةراخسي . «ذخخا. نق. .ةولحلا درقح

 نم ريخ ايلعلا ديلاو عيشي الو لقأي يذلاك ناكو ديف هل كرابي مل سفن

 ال ابن فحلاب كثعي يذلاو هللا لوسر اي تلقف ميكح لاق يلفسلا ديلا
 اًهكشب وع داو/ دهر ركي اويا: ناكوءابندلا قران تحبايت كحول ٠ لإ

 نا ايا“ ةيظعيلا رع ءاعد مث (ااميشاةنيا لمت عزا | ايلمكا كالمجل) عيل ل

 دقتحلا هيلع نضرعلا/ا»:ميكخ دعب مكدلوشا ىبطسللا ارلشلا انااالاقك لزق

 ادحا ميكح ارززي مف هذخاي نا ايايف ءيفلا اذه نم هل هللا مسق يذلا

 ظلال
 وبا وش بذهملا ةوكز كب ىركت مبكح ىب زهي دلاو ةيراعم 7 ميكح

 فررعم ةقث يباتلا يرصيلا يربشقلا ةديحلا نب ةيراعم نب ميكح زهب

 ي يربرحلاو زهب هنيا هنع يور

 مامالا وهو كيز نب داجح هّنظا ناذالا باب كد بذهملا ٍخ روكذم هاج

 يدزالا مهرد نب كيز نب داج ليعامسا وبا هتلالج دع عيا عرابلا

 نب دمحو ٍناَنبلا اقياث عمس مزاح ىنب ريرج لا يلوم يرصيلا يمضهجلا

 نم تاعاهج هذع يور عربغو نبعباتلا نم فيالخو رانيد نب ورعو نوربس

 يمحو يدهم ىنبار كرابملا ىنباو ةنميع ىنباو يروثلا مهنم جالا مالعا

 يدهم ىنب نجلا ديع نع انيوم فقيالخو نوره نب ديزبو عيكوو ناطقلا

 يازوالاو زاخناب كلامو ةفوكلاب يروثلا ةعيرا مهنامز ِ سانلا غمبا لاق

 ناداجلا اه انا نسحلا نب هللا جيبع لاقو ةرصبلاب ديز نب داجو ماشلاب

 ءآث



 ( سرب )

 نب دكيعس هذع يوم ىنيسعنو عبرا ةذس ةئيدملاب ميكح ينوث ءاجعلا دنع

 ةدياورا هلام نيو يوناو اا ثرادحلا+ نيا لادللا» اهايطو :نييولا رب ةوز قو بيسقملا

 ني تتلو طنش نان, تلظملاو: همضق ٠ نيا اوفضوا: ماكس: نبا ماؤخل

 شرق فارشا نم مبكح ناكو نيربس نب دمدو ءاهلا تفي كهام

 ربعي ةيام نينح موي معلص ينلا هاطعاو مالسالاو ةيلهاجلا د اهضوجوو

 اب كاللالالا خس حتط اللا ةيلهابللا قبح ايش :فؤؤعملا اما عتصإلا هو

 تعب هل ليقف مهرد فلا يام ةيواعمل اهعابق هل ةودنلا راد تناكو

 حو اولاق اهنقب قدصتو يوقتلا الا مراكملا تيهذ لاقف شرق ةمركم

 فيصو ةياع فقور اهادها ةربحلاب اهللج دق ةندب ةيام عمو مالسالا يف

 يدفاو مازح نب ميكح ىنع هللا اقتع اهبف شوقنم ةضفلا قاوطا مهعم

 نينموملا ما كليو تنب ةيبدخ ييا نبا ميكحو اداوج ناكو ةاش فلا

 هليعااىلا يصواوأ ١ هليوتك نب. ماوعلا' "نبا ريتؤلا ١ معا نباو..اهتع بدلا يضر

 نع مسمو يراخللا يصبدع فذ انيوو ةربثك بقانم هلو *ريبزلا نب هللا

 تفصال (تيك# ءايقا . تيارا )هللا :لؤشتم ءاهب تلقإ لاو. ماوح ا! نبا ميكخ

 ريا نم اهيف يل لهف مح, ةلصو ةقاقعو ةقادص نم ةيلهاجلا ة اهب

 2 هللانبل ةدناوقلا#تلعا ذاق وبغت نم ٠ تعلساة ام: دع تافانإلا ا معلصإ وتلا ) لاقف

 ,ربتلا ثنحتلا هلثم مالسالا ٍك تعنص الا ةيلهاجلا ٍك هتعنص 8

 لوس: تلاس لاخ . ميك ؛ نع. اميحجدت . ف انيوزوا ثنحلا ”حفذ“ةانعمو

 لاملا اذه نا ميكح اي لاق مث ناطعات هتلاس مث ناطعات معلص هللا



 ( سم )

 لجر يلا تسلج لاق فيزم نب ديعس نع ىنسح وأ حكت دانساب دواد

 لاقذ يحلكا نرح ىنب مكحلا هل لاقي معلص هللا لوس, نم ةبكص هل

 اتلقف انلخدف ةعست عسات وا ةعبس عباس معلط هللا لوسر يع تدفو

 نشا لغب..اقلب طا“ ىا١ انج رضان نيضالا انا. ة1 هات كامررعلا هلا| اذوب اذ

 اًنكوتتم .ماقق معلصا هللا :الوسنر .عم: ةعجلا :اهيقاناتدهشا مايل! اهبااانقاقاارعلا

 تاكرابم:تابيط ا تانيغخ : تاذك جبدف يقرر هلا اةيفلا ليزا كانك الخ

 نكلو هب مترما الك اولعغت ىنل وا اوقيطت ىل مكنا سانلا اهيا لاق مث

 ع

 ةاتيورر « اقياصا نب :دنم:قش» د (يتنقا,دواذياووا ال5, 13زاكنإلا وقلب

 و هللا هوهحر دواد ينا مالك فذحب * يلصوملا يلعب ينا دنسم ل

 بذهملا, رصتخلا فذ كت يازلاب مارح ىبأ . هاهلابو هاجملا:متغي  ميكح

 يذعلا تيعاانب 5 نب داليوخ نب مازح نب ميكح كلاخ وبأ وه

 ةنس ةكم ٌثاف موي مسا يكملا يدسالا يشيرقلا بالك نب يصق نبا

 3 57 اذا ناكر ىبكرشملا عم ًاردب دهش ناكو ةرجحهلا نم نان

 ليغلا ماع ليق دلو *«ردب موي الينق نوكا نا ٍناجن يذلاو لاق هنيمب

 + ىبتسو ةيلهاجلا ف ةنس ىبتس شاعو رهشالا دع ةنس ةرشع ثالثب

 دبل اهنمدق هقورب تباخأ نيوز! ناس الل ا دحا اذه: هنن هيرو ل كاتم

 نبح نم يأ مالسالا ٍخ ةنس نيتس مهلوقب اذهي دارملا نا ناسح ةيجرت

 دلو: دحا :فرعيأ الون: ةيعلآا فوج كب ميك + جلو ..اولاغإ خاتا اره دا

 فيعضف اهيف كلو هضم بلاط ينأ نب ىلع نا يوم ام اماو ةربغ اهيف



 ( سرع )

 ةليضف اهنم كداوق مالكلا اذه ينو هناذا صصي ال ناذالا يف عيجزنلا كرت

 اذه ةفؤغم امنمو يضاقلا عضاوت اممنمو اذهي هل يضاقلا فصوبد قيهيبلا

 ا اي كلور طبل اهلا ةلاطالا نإ عيحشلا ابيه ةكاوا بررعلاب لوقا

 الا ل ناو لعاو هنيخيللا طوف قياس مالوو رتفإلاادقرا هيلع اوطئاعللا

 انيجضتلب بيذهتلاو ةقتلاو ةياهتلاك ىنييئاسارلا قاعات ل + يضاقلا

 يطسوتم بتك يف يضاقلا فلطا يمو نيسح يضاقلا دارملاث اهوحنو يلازغلا

 بتك ٍة فقلطا يمو يذررورملا ىماح وبا ىضاقلا دارملات نييقارعلا

 عورغلا ِة يكلاملا مامالا ٍنالقاملا ركب وبا يضاقلا دارملان انياككال لوصالا

 هناك ققيؤتشسالا اهب بدحن ؛ بن وا ةلزتعملا كيكاف ا ةكلطأ فمر

 ىنيسح يضاقلا يوت + معا هللاو ثدعاسللا يضاقلا هي دارملا ةلزقعملا ىن

 00 مرسلا نم ىنيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرالا ةليل ءاشعلا ةولص دعب هللا هجر

 هليقو نكس اما دش « يضاقلاانأرغع نموا ةياهيزاو  نياشو. حلتنتا

 ق1 ةيراز شوا ىلص ول: الاخ ادق . ابطؤملا ١ خوتش»ي .ةولقعلا» كتسغي 'اهيةيئايدوتغا

 وبا خشلا هلبق هلاقو هتولص حصت مل هعوشخ بهذي تيح نيثيخالا

 ةبثك بيارغ هلو هركت ىنآل لطبت ال روهشملا حبدصصلاو يرزورملا ديم

 هيدهللا هير ةقرغتم بذهملا حرشو ةضورلا ْؤ اهتركذ

 01 رابط يدا الناقل از دارو ماابي وشل قي املا نزح هربا مكقللا

 ذل "فرعي ال ثيدحلا ليلق وهو يازلا ناكساو ةلمملا احلا تغب نحر



 ا[ وع و

 زمجالا يم دلقنو راكب نب ريبزلاو بييح ىباآو ريم ةديبع وبأ باسنالا

 نير نيستا ,اذهو: :الوكانم . نبا يضنا ويا ىوراكاتملاو .نيماحتتللا اناككلا

 ى ةئلاثلا سذهرب لا باقليم ردن
 1 95د و نمله من تدو دن و ند ون

 ِث هركذ ىمركت انبادصا نم نيسح يضاقلا وهو دمحم ىب نيسدلا

0 

 يرمورملا دمحت نب نيسحلا يلع وبا مامالا وشو طقف يضاقلا اقلطم اربثكو

 اهتيفخ”و : ةيناثلا ءازلا حيدشتر .اقمدعللا .لاذلاب .تذزرم الاواعنا ل او

 دع. .صاوغ. ناشلا .عفترم-  ردقلا. ربثك هوعولا باكا مانباكتار نها وهو

 يرورملا لاقتلا باحعا لجا نم وهر ةقينالا ةداغتسملا عورغلاو ةقيقدلا ناعما

 يف عقي نلكو ةداغتسملا هعورف زثكاو ةدداوف لزجا امو رببكلا فيلعتلا هل

 ةديفملا يواتغلا يضاقللو دماح يا خبشلا فيلعت للذكو .قالتخا ةخسن

 تحاص مهنم, ةعالا نم: تاعامج !ديلع ردقفتو تيدتللا ردة

 انيرر دقو هقيلعتل بيذهتر رصتخم قيقتلا ي اياياتكو بيذهتلاو ةّقتلا

 هل لوقي ناكو ٍفارلا لاق ةديوينلا تيداحالا نم ةريثك ةلهج يضاقلا ع

 دمح نب نيسحلا نب دمح نب ىنسدملا هطيس تعمسو لاق ةمالا ربجخ

 تالطلاب تفلح لاقف لجر هللا هجر يضاقلا انا لوقي نبسح يضاقلا نبا

 لاق مث ,يكبو. ةعاس | هسار (قرطات,«ككقص' مثعلا ىا .ةدقفلا ف دحلا شيلا هنأ

 هقيلعت ٍة ىنيسح يضاقلا لاق كقالط عقي ال لاجرلا توم لعفي اذكه

 اذا هنا ًالوق هض, ييفاشلا نع ٍقهْبيلا دهحا مامالا لقن ناذالا باي يف



 , ( مس )

 ةرشع عبس ةنس لوالا عيبم رهش نم نولخ سيخ سمجلا مود ةنيدملاب

 يباهنابالانعو:اهنعب هللا يضر لضفلاو دوجلا لهاو ءاسنلا تادبس نم تناكو ةيامؤ

 لل ةيرديفي ناهض فاكوللا ١ ةسنروكخلا يدل كيب ناب

 7 لكلا لاا تاوسلاو زا طلعي وهز تييرخ«نبا# بجيل هما دقو اذك

 مساقلا ويا وشو نغلا اذهي معلا لضأ نيب هيف فالخ الو فورعم رىوهشم

 ةفورعملا ةليبقلا سيق ةليدج نم يلدجلا يباتلا ينوكلا ثراحلا نب نبسحلا

 هنع يور مهربغو بطاح ىب ثراحلاو ربشب نب ناهنلاو رع ىنبأ عمس

 عفربتو :ةفاقرتلا يا لب"! يمتفاو اةبعشؤلا/ بياسلا )| نب ا اطعوأ اقراط“ نإ هعش

 اييحلط لوقا نا. :بذقملا طافلا» ة !تفتص نما ليرساتملا ضعي .معرتا حقو

 | 1 كاوا ةبازص ماو طلاق نبق ليما وولاة وبسللاو يذلا

 اذهو اذكه الا نوكت ال سيقلا دبع يلا ةيسنلا نان يدبعلا يللا وا

 لاقت اانمإ ةياوصلا لب+ نقحات  لهجو : رص: طلغ .معازلا اذه هلاك !اهذلا

 تااوربا ليج ةلاوو ااحراطعا هاك !ةكفوا لشق ةليدج ثاكهلل !بحاص

 ارش كلا نكذب اذكو ءاهزبغو قاميلاو, دواذ, ار ىتسا ا ثيقاحلا اذاج

 برعلا ٍة ذعلا لاق سيق .ةليدج يلدجلا نولوقي مهلك لاجرلا -ءاهساو

 ييع وهو نسا نم اهادخا .ةليدج. ةدحاو لك "يمسي لئابق ثالث

 00 1102 ةليدجلالاا يعدل وبا . هلايزللا و داعملاو .ةظئاباب وستايل نسبا

 ركل رباب قسوم سا فوراس ازا. ةليحدلا اود يوظان نس |(ةيقاقلاو) عقب
 نس 0 د



 ( سا )

 طيس هللا يع ويا يمثاهلا بلاط نأ "5 ص يلا هلال مفي قيل

 لها بابش 07 نيسحلا هوخار وهو ةضر هتناحبرو معلص هللا 55

 لو امهضم ىلع نب نسحلا ةيخا.بقانم ة هيقانم نم ةلهج قبس دقو ةنجلا

 نب رببزلا هلاق ةرجحهلا نم عبرا ةنس نابعش نم نولخ سي ىبسحلا

 نسحلا ةدالوو نبسحلاب لجلا نبب نكي مل دمحت نب رفعج لاقو ةربغر راكب

 لاق :.كاق. قرم + نين. نلعب, مله .يذامرتلا .باتكب فيل اتجوز انتشال اج للا

 اًقيسعلا بستإ ' نماندللا محا قست قلل. انار يتم يسحيا هلك روج

 ىلع نع هبق انيورو نسح ثيدح يذمزتلا لاق طابسالا نم طيش قبسح

 مدصلا نيب ام: معلص هللا لوسرب .هنثثا .نسحلا لاق :هضوا ٍتلاطا يالا نبا

 لاق كلذ نم لغسا ناك ام معلص هللا لوسري هيشا ىنبسحلاو سارلا يلا

 قيسح احلا لاقرءبعطم يتحش راكب: نبربقؤلا لاق قتلخر تيدكلايتاؤزالا

 ةولصلا نيتك الضان د ضر: ىبسصلا ناكو .اولاقإ يقام هج نورمعو ابك

 مود لهقو ةعجلا موي هضو لتق اهعيجج ربخلا لاعفار ةقدصلاو جصلاو موصلاو

 دزبقو 'قارعلا: سرا. .قم. ةليركب : ىيتسو» يدتساو ةديشا/اروقاع يلا [اتنيابسللا

 قارملا ؛ هيف اورثكاو اربغك هيلع سانلا قؤسويفب ؛كريقيوا ازرق ملام

 ةذيكسو ةمطانو رغصالا ىلعو ربكالا يلع دالوا هضر ىبسحملالو * هنع هللا يضر
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 ايو عيسي ترش عياهمالا خا مشمس | تيد حاط ورع

2010 



1 

 تيدحلا ضعب احم يع يمبحبل ليقف ةريرش يا نم عامس ىسعلل مصب

 لليل

 اذاينو  نيسعرعلا ليك يشب اعنا لاغاؤةزيره وبا اانتدبحأ الاه ىلا نك

 ؟6
 هبا ]سبل ظابخلا ملاس. لاقخ اةزيره ايا !تعفس :لوقي+نسلا ١ تعوس لاف

 رطم نع انيوم نسحلا ليسارم ىلع ةعررت وباو يتيدملا نبأ ىلع يثار

 !1ياعزا ايار ا نيك وهف زتسالا ب قع ناك اهتاك  هسحلا»اناك لاح: ااا

 اميورو نسحلا نم هباكعاب هبشا معلص يبنلا بصصي مل نمرا مل ةدرب وبا لاقو

 61/اياذالا اهنا امراؤإ ! نتشو كاغلا نسنللا يللا .تغلتخلا لادا سلفا نب عبي رلاأ قع

 نسحلا ناك لأت دعس نب دمح نع انيورو هلبق عمسا مل ام هنم عمسا الا موي

 اهسو البهج احبصن ملعلا ربثك اكسان ادباع ائومام ةقث اهيقف اعيؤر املاع اعماج

 , ةطعو سوواط 5 هيلا سانلا عنجاو ريرس دع هوسلجاف كم مدقو

 اذه لثم ري مل مهضعد لاق وا اولاقف مهتدخ بيعش نب ورعو دهاجو

 ةبقك  ءيقانمو * انياء نم هقنا نسحلا هللا دبغ نب مكي: :لاقو طق

 هضر يعفاشلا هركذ ١م ىنسحلا مكح نمو ةيامو رشع ةنس يفوت ةروهشم

 ١ ترولكا ضنا واع رمال 3 مكروب يلاعت هللا لوق 4 رصتخملا

 يلاعت هلوق م لاقو هدعب ماكحلا هينا متلو قرا طلبا "اللا مهترواشم ىنع

 ينثا نككو اوكله ماكحلا تيارل ةيالا هذه ال ول ةبالا ناهْلس انمفق

 ٍخ رركت .نسحلا نا معار هداهتجاب اذه دع ينثاو هياوصب اذه طك

 ييرصبلا وهف هيف اًقلطم نسحلا ءاج ثيخ هبسني الو بذهملا



 ( مهو )

 ديبا لبق ينوت مسمو يراخإلا دل يور دقيثوت بع اوقفتاو نيرخاتملا نم

 هج سوواط لجقو ملسم

 ىلع, خيل نوهشملا .ماضالا اوه« بذملازارصتخلا زل روكت «يرصإلا لكلا

 يرصيلا يعباتلا راسد نسدلا يىنأ نب ىنسحلا ديعس وبأ ىف ُُك + هتلالج

 ليج يلوم لمهقو تباث نب ديز يلوم مهالوم يراصنالا اهرسكو ءابلا تفي

 ىنيسحلا دلو امرضم نينموملا مأ ةملاس مال ةالوم ةربخ ا ةيطق نبا

 نكييق لعشر غبادما, تجرح طرفا اولاوو غرب اع «.ةفالخا يري ابن ربل

 مكحلاو ةحاصفلا لكت نا نوربف هيلع ىديف اهبدث اهضر ةلس ما هيطعيف

 هلأ هيج نب هيل تار اسف ناو وتاريخ تسر

 بلاط يأ نب يلع يقل هنا ليقو اهيفم عامس هل حصد ملو اضم ةشياعو

 مضاع: :نّبلب شيق ءقزكم ءاياوم ةرمسو, اميناوااؤلع,.نتياررعتشور# تاكو لل نإ

 ةمجتملا نيغلاو ةانثملاب بلغت نب رو راسد نب لقعمو هللا دبع نب بدفجو

 ىنب هللا ىيعو نيصملا نب نارعو يطسالا ةزرج اباو ةرمس نب نجرلا تدعو

 قيالخ عمسو مضر نيبباصصلا ينزملا رع نب دياعو تزج نب رجاو لقعم

 لهضفلا نع اندورو مهربغو ىبعباتلا نم فيالخ هنع يوم ىنبعباتلا مابك نم

 نم نسحلا كردا مك ناسح ىنب ماشه تلاس لاق هللا: هير ضايع !نِا

 قيتالث لاك !نيريس نبا: تلق: نيثالقوإ/ةياضا,بالاك (مغلصا هلآ لوس باكا

 نشا ةياغالت ءاهبف+ انعم, نانلارعتا لارا ةوؤع ءانوزع ملاكا عدل ١ نك ا

 ةرودسلا نم كتانالاإ ١ ارقبو امد يلصي مهنس لجرلا ناكو هللا لو بادع)
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 ( سم )
 نو : :

 ةدببع 5 نارفعؤلا حمس هتاقيط تح هركذ هدو سردب هببنتلا بدحاص

 هدم د

 يفاشلاو يفقتلا#باهؤلا ىبعو:كظعا نب باهولا دبعو اعيكوو ةيلع باو

 يذمزتلاو يءاسنلار دواد وباو يراخلا منع يور نيرخاو ملسم نب نافعو

 ةمرخ باو. يجاسلا . يبحب نب ايركزو ايركز: نب مساقو ةجام ىباو

 لاق ينارفعزلا نع انيور * نورخاو يلماتلا نيسحلاو دعاص ىنباو يوغبلاو

 تلق تنأ' برعلا يأ نم يل لاق يفاشلا دع. ةلاسرلا باتك تارق ان

 ديس تنا لاق ةينارغعزلا اهل لاقي ةيرق نم الا انأ امو بععلا نم انأ ام

 لاقر تاقثلا دحا وه يدابملا نبا لاقو ةقث وه يئاسنلا لاق ةيرقلا هذه

 اوسهلا لاقف انعقجان حم يفاشلا انيلع مدق لوقي ٍنارفعزلا تعمس جاسلا

 نيابح الا اهلك بتكلا: ةتارقف, ديدي: نينا, يراسجو قاسل, قالظنا

 يزورملا تماح ينا يضاقلا نع ٍقهيِملا يورو ةولصلاو ىسانملا وه اهارق

 رهش ْْ ٍنارفعزلا يفوت ةغللا لها نم ٍنارفعزلا ناك لاق انباكتأ نم

ِ 

 ي نيتامو ىيتس ةنس ناضمر

 نب ىسحلا وه ةعجرلا دعو رصتخلا ذل رىمكذم مسم 2 ل

 فاق مث نلا مث ةددشم نون مث ةحوتغم تح“ ةانثع تانك فل حست

 تح امنع يور | مفريغو زيبج» نب. ديعسو .ادهاجفواسوواط اعمر يكل

 وه سيلو انا ءالواضو يهتلا ناهلسو مكحلاو م نب ورعو ليوطلا



 ( سوال )

 نع مسم حفص وا قبو لها هن اديك اويقرا قر زكي اويأ" لاق لاق

 املوا نبلقت مكيف كرات اناو معلص هللا لوسم لاق لاق مقرا نب دي

 ىلغ ثُحخ هي اوكسّساو اللا باثكي اوذخ رونلاو يدهلا هيف هللا تاتك

 معلص هللا لوسم لاق لاق هضم يردخلا تحيعس نا نعو ييب لها هللا

 نسك ثيدتخ لادوأ يكمرتلا ءارر ةنخلا لقا بابه !ذيسا[يستلاوا|سلفملا

 وهو جرخخل ةلبل تاذ معلص ينلا تقرط لاق ديز ىب ماتم نك توف

 لاقت ميكرو لع ىسطو  نسحا اذاذ دهتكم اذه اما تلك طعو اذهل لجاقلا

 ءازز امهيخي نم بحأو اههبحات امربحا ين مهللا نيا انباو يانبا ناذه

 از ةروهشم ةربثك هذع هللا يضر هبقافنمو نسح تيذح لاقو يذمزتلا

 دويحت وبا وه ةعتملا ين رصتخلا ٍ روكذم ةيفنم لا يبا دمد ا دول

 نذملا يمتاهلا يشيرقلا مهضم بلاط ٍنا نب يلع نب دمحم نب نسحلا

 ةابا مينو ىيباصشلا هلأ قع قارياقاو غوتالا و ةطسا لقوا كدانلا

 يلع اوقفتاو نورخاو يرشزلاو رانيد نب ورع هنع يور ىبعباتلا نم ةربغو

 دذللا هوهحر نيبعستو عست ىأ ةيام ةنس وذ مسعو يراخلا هل يور هقيتوت

 يقاشلا بخاض يع ويا يذادعبلا نارفعولا 'ءابضلا نب دمك اقبالا

 برغملا ةولص تقر م يواخلا بحاض لاق ةّجدقلا ةيتاك او دحأ هضم

 يذلا ينارفغزلا بردو ةبغ هلق اذكو ميدقلا ةار, تبثا ينارفعزلا

 تاكا وأ خشلا و خضم يفاشلا كحتسم هذكو هيلا بوسم ذادغمب



 يع

 بلغي ىنل هنا مع ايراقي اذذ ةيواعم يلا وه راسو ماشلا نم ةيواعم هيلا

 7 يني داعم ىلا كسرات كرها تكلا تخير تح ىتفياطلا (ىدحا

 ادحا بلطي ال هنا ىعو هدعب ةفيلخلا دل نوكي نا دع هبلا رمالا ميلست
4 

 نم كلذ ربغو هببا مايا ناك امه ةيشي قارعلار ىناجلار ةنيدملا لها نم

 ةزجتملا ترهظو كلذ دع اكطصاث بلط ام يلا ةديواعم هباجات كعاوقلا

 نيب هب هللا ملصي ديس اذه يبا نأ نسل معلص هلوق ٍة ةيوبنلا

 عمبر رهش نم ىبقي سهل امص ناك ليق ىنجلسملا نم ىنبتوظع 52

 فصخ ل ليقو .رخالا . عير هش 4 لمقو نيعبراو .يدحا .قنس - لوالا

 هللا ,يضر نيسجلا ديجا يلا .يصو .ناكو ةروكذملا ةنسلا نم .يلوالا يداج

 معلص يقلا تيار لاق كربلا نع مسمر يراخللا حصص ٍة اتبور * اههنع

 يراخإلا حصص ينو هيحان هيحا نا مهللا لوقي وهو هقتاع دع نسحلاو

 كل بوعتيرا مدس دعاه دجقيفي و دكت :معليم انهنلا ذلك لاهي ةماسارب نع

 حيصص يفو امجيان اجرا ينا مهلا لوقي مث اممضي مث يرخالا هذخ دع

 نسحلاو ربثملا دع معلص ينلا تعمس لاق ركب يتأ نع اضيا يراخإلا

 نادل 0 يمنا اول لوقو, قوص يديللو: اةرصا سافل م10: رطني ايعيفحلولا

 نع يراخلا يفو ,نيؤسملا نم ىنيتوظع ,نيتيف .نيب هي ملصي هللا لعلو

 يلع نب نسحلا نم معلص ينلاب هيشا دحا نكي مل لاق هضر سنا

 ياتئاحر اه معلص يتلا لاق لاق اهضر ىع ىنبا نع يراخبلا يفو .اهضر

 هضر رع ىبا نع يراخإلا يفو اهيضر ىنبسحلاو ىنسحلا ينعي انددلا نم



 م

 لمار ياو. وعشلا)ا ناتساالي, ةعيبز ةليبملا ءاجحلاب :ياوتملا هل ماو سل

 ةنشاليقوا ئاغمراو -عست ننس, انوقيسا' ةققحملاب بفرق( نووتكا واس

 ديلع. يلصو رورشما هيف :هربقو. عيقبلاب نقدو يسرا يدحا لّيقو بس

 معلص يذلا ا معلص ينلاد ايش هضم نسل ار كو يصاعلا نب كيبعس

 هةرعش ةنزب اقدضقالو قاازفاو درع تلحو هعياس موي ةنع 5-5 نييبجلا

 معلص ينلا دامس يركسعلا نجا وبا لاق كسكلا لها شمانخ!وهو ةضف

 مث ةيلضاجملابةسانرغي, مسالا اذه نكي ملور بلاد يمحتت ابا داق ىيخلا

 سحاب امسا::بجح .لاعت هللابا ا لادا لضغللا ب نع ا!فارعالاو نبا ىك اكبر

 هلا تلق لاح :نيسلشلوا لسخلاو نيني معدص فلا ايي اطر سل

 رسكو هاحلا تغيب نيسحو ىنيسلا ناكساب نسح كاذ لاق ىنهلاب نيذلات

 اولقتو سايعلا نب مثق اهنبآ حم. .سابعلا ةارما لضفلا ما هتعضرا نيسلا

 يلاعت هللا نم ييضتسا نا لوقب ناكر ايشام تاجع يح هضو نسحلا و ..

 قدصتق تارم ثالث هلام يلاعت هللا مساتو هتيب يلا شما ملو هاقلا نا

 نقوم هكا علام نم جرخو ًالعن كسغو لعب اقدضتل ناك يد هغصني

 دلل ةقالخلاو اينذلا كرت نا يلا ؛ةلحو دعرو كاعد اعرو ارك اهل تاكو

 ةفالخلا» يلووباسضع نافع نجا نافع ورصقاب يلا [ىيظرابتللا ىلا 0 ل

 رهش نم تيقب ةرهع, ثالثن قع «لتقا ناكوءاعضر .نعااسلا لتق د

 قبو هايا اوعيات» اوقاك اعلا نيعيزلا نمارشكا هعيابو :نيعيرلا ةنسو اقم

 راس مث كلذ ربغو ناسارخو قارعلاو ىنهلاو زاجلاب ةفيلخ رهشا ةعبس وحن



 (:مهيع )

 ةاوزاا ادهايا , مهللا [ةياورجا فو مع لوريم ١ ىلغيا اهكعنلا نللدقلا ١ خوزوإ ىبكرشللا

 وبا هل لاقيو اولاق ةربثك هتركذ ام ينعم ةدجصصلا ثيداحالاو سدقلا

 فيز, هرعشب رافللا هعيطقتو معلص هللا لوس, ىنع هتلضانمل ماسحلا

 بدتناف مالسالاو ةياصصلا نوجحهي نوكرشملا ناك ةجعلا لاق مهضارعا

 هللا دبعو كلام نب. بعكو تيباث نب ناسح ىاصنالا نم ةثالث مفوجهل

 رتاماو مايالاو عياقولا ٍغ مهناضراعي بعكو ناسح ناكف مهضر ةحاوم نبا

 ناثوالا ةدايعبو رفكلاب مهربعي ةحاور نب هللا ديع ناكو مهيلاتم ناركذيو

 1 تر كيا ووقفد اب اف ديبحاص لوق نم مهبلع نوها هلوق ناكف

 لها رعشا نا دع ب برعلا تعهجا ةديبع وبا لاقو »+ مهيلع كشا هللا ديع

 ندملا لها رعشا نا يلع, فيقث مث سيقلا دبع مث برتو لها ردملا

 را كاع وا (طوزربسرا اهملا ١ ةيزاجل, معلاض»(دهلايا لؤسرم. خلا هوو. .تاتاح

 هللا لوس انديس. نب ميفاربا ةلاخ نبا وه نجلا ديع هنيا مآ يو

 ايفا اديج مع اهينالع لعبتي ةقوا مرقم

 نمحت وبأ وش دركذ رركت امهتع هللا يضرب بلاط اناا 0“ ل

 مشاه ىب كلطلا ديع نب فاتم كيع بلاط ينا نب ىلع نب نسحلا

 تارا علاش ادالا] | وسرت: طيس :ندملاو يمغاهلا «قشيرعلا»  تاقنفا ذيع + ىلا

 نير !ماللتنلا,اهبلع,, نيللاعلا  هاشق. :دينس_ معلا. هللا !!لؤستر تن ةةمظا خر نبأو

 ثيداحا معلص ينلا نع يوم ةرجحهلا نم ثالث ةنس ناضمم فصن

 نسحلا هذيأ مهنم ىبعباتلا ىئم تاعاوج ةذع يورو اهضر ةشباع ةممع تورو



 ( مورس )

 قيداسو ىيعبازاا ثالث ةنسلالاوش تن وترا ةيامو ويقين اكل اتت

 يور. يلاعتباادللا جر :يتامو::ىوعيراو ةخرلا فتنس : قيقا كهل ن1 او

 هؤادا.ياز وتس رش ١ نقسلاا ملاكم . دياتك لولاه يالا ناجل نإ نع

 نع يذارملا عيبرلاو نوما تاياوم نودع ىبمدقتملا يفاشلا .باكع) نا

 ىنيعيجا هللا مهجر يزبجلا عيبرلاو ةلمرح نودقعي ال ام يقاشلا

 بذهملا يف روكذم معلص هللا لوسر رعامش هضر يناصصلا ِتياَث نب ناسح

 لاقيو ديلولا وبا لاقيو نجرلا ديع وبا وه رعشلا زاوجر تاداهشلا يف

 ديز نب ىرع ىنب ءارلاب مارح نب ىذنملا نب تباث نب ناسح ماسحلا وبا

 71 يندملا يراجتلا يراصنالا راجنلا نب كلام نب ورع نب يدع نب ةانم

 ادلاخا/تيئابتاو» ضرحاوب تاكا نب ةدمر# نع ءافيزراا هالك كلاب ةقالرألا

 نم دحاو لك مارح هوبار ىذنملا هوباو تباث هوباو تياث نب ناسح شاع

 اذك مهريغ 4 فرعت ال ةببجي ةفرط هذهر ةنس نيرشعو ةيام ةعبرالا

 قيس عنيت نشبت“ نايلسجلا شاعت فولاذ اب قصالا يمر تاعاجوا ملجت ا

 يف هكراشو نيسيو عبرا ةنس قنيدملاب ينوتو مالسالا م ىنوتسو ةبلهاجلا

 ٍ ةنس ىنيتسو ةيلهاملا ٍخ ةنس ىنيتس شاعف مازح نب ميكح اذه

 اذه ٍخ ثلاث امل فرعي الو نيسعر عيرل ةنس ةنيدملاب ينوتو ,مالسالا

 لوسر ةرجحه ليق ككذو سانلا يف عاشو رشنتتا نيح نم مالسالاب دارملاو

 ةيعسو: نجران اجيع :ةنقا "ناسف ملح هعنر .قينس تطور وكت لل ١

 شا ناسحل لاق .معلص هللا لوسر نك حبصضلا ةغ ,تبتو بيسملا با
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 لدينا

 بكت اذهو ةيصقلا :خف كردب مل يبات امارح ع لير تثيدحلا

 دام ىنبأو يءاسنلاو دواد يفأ خس َِق ظوفح الش ثيدحلاو تيدعحال

 مي معا هللاو ثيدحلا ركذو تلخد هل ةقان نا ءاريلا نع مارح نع نيرخاو

 هبتك ةاور دحا ةقيقح هنع دللا يضر يفاشلا مامالا بحاص ةَلمرَح

 ةلمرح يف صن وا ةلمرح يف لاق مهلوقو ةضورلاو طيسولاو بذهملا يف نكت

 . مساي باتكلا يمسق ةلمرح هذع هلقن يذلا باثكلا مي يفاشلا لاق هانعم

 ا001 كرا نكاسلقلاو . عدقزالاو اًقسلبو ةؤراعللا »ا تارقب لاقي طك !ااراضما ةةوار

 قه نبا ةلمرح صخشا ويا ليقو هللا دبع ويا وهو ابهبشو يرشختزلاو

 ةانثم كني ييجتلا يرصملا داق نب ناي لي هي قو سنا ملا فاح ةاووا

 ا قلدنا( متعوب ليقو . هاقلا رمض يوهشملاو, ةروسكما يسر مث قوق

 هوا بينط" يلا هيسنا وه قاعمسلاا لا“ هلا جم برعلا نم ةقورعم | ةلبيق

 لنجل | ىركشلا ١ ىزاراهينابفت نينرسرغا |:يللر ومو يدع اعلا بقر هاما نعل

 بسنت ةلك اهيو رصم تزف ةليبقلا هذهر لاق ةباسنلا بابحلا نب دجا

 ةوباو بشو ىنباو يفاشلا مهنم ةمالا نم تاعاهج ةلمرح عمس + اهيلا

 ءعدع جاما نب ملسم مهنم ةمالا نم تاعاهج هنع يور مهربغو يبك

 ناهغس نب نسحلاو ةجام ىباو نايزارلا متاح وبأو ةعرز وباو هنم زثكاو

 مادسم زاثكا لال ةيخكبو هقفلاو ثتيدحلل اظفاح اماما ناكو نورخأو

 دلو الوكأم ىبأ لاق رضتخاو طويسدملا 5 نوح ' لا ةذع جالا نبأ



 ) ٠س (

 وني ةمظانر .ةطسا ما. ىاتساوراناوغضال دمام عا خي دلل تركمان

 لوسر انيف. ماق لاك ةفيذح . نع مسمر يراخلا يحبدع  غ انيورا ناهلا

 ةقاسلا د ماعلا لإ هد[ ذ:امناغم اولا ركع انيعر كتر | يا معلص هللا

 قاضفا  ءجع دق : بيست نما, ميستو (هطفملا ندا[ نا تلات وو لل ١

 لجرلا ىكذي اك هركذات هامان هتيسن دق ءيشلا هنم نوكيل هناو ءالواش

 لاق هذع نيدبصصلا ينو هقرع هام اذا مث هنع باغ اذا لجرلا هجو

 رشلا نع هلاسا .تنكو نجلا, نع .معلص, هللا لوس نولاسي لللاقلا |( ناك

 امب معلص هللا لوس, ٍتريخا لاق دنع السم حبك ينو يتردي نا ةفاخم

 ملعال نا هللاو لاق هتع اضيا حسم حبت ينو ةعاسلا موقت نا يلا ناك

 ةريثك هلاوحاو هيقانمو .ةعاسلا نيدو ينيب اهق نياك يه ةنتف لكب سانلا

 ي هنع هللا يضر ةروهشم

 بذهملاو. رصتخلا. نما لحفلا !لوط. بانا هن روكذم,يازلاب الا ءازلابا مارح

 دوعسم ىنب ةصيحم نب دعس نب مأتح ديعس ودأ ليقو دعس وبأ وه

 ثراحلا نب جلاب ةثراح نب ةعدخ نب يدع نب رماع نب بعك نبا

 نبأ مارح لاقيو ةدعاس نب مارح لاقيو يعباتلا ٍندملا ٍتراحلا يراضنالا

 يرهزلا هنع يورو بزاع ىب ءريلأ نع يدم هدج يلا بسني ةصيخ

 ةرشع ثالث ةذس ةنيدملاب يفوت ثيدحلا ليلق ةغث ناك دعس ىنب دمحم لاف

 مارح نع بذهملار رصتخلا 4 عقو هذا معاو ةنس نيعبس نبا وشو ةيامو
 ن - نم <

 يضقف تدسؤاك موق طبادح تلد بزاع نب ءأ ارملل غةان ا لدبي ىبأ
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 1 ل

 امهضم ىبسحلاو نسحلا بقانم + يذمزتلا بانك ينو ترجاهو ةفيذح

 2 كالا اج فلا ةفيدسلا قحانورزنا# ليالسا» لطول دلل تيدط

 قيفطلا اوباوأ يمطخلا ةيزي“ نيا هللا ةبطو ؛بذاتجوأ راعرأقعو رغأ مهتم

 ناكو ةغيذح ىبا ةليدع وبا هذبا مهتم ىبعياتلا نم فيالخ هنع يرو

 نب رج هلأسو هدحر ميلعي نيقفانملا خ معلص هللا لوسر رس بحاص

 لاق وه نم لاق دكحار معذ لاق مهنم دحا يلاع م له هضم باطخلا

 بارخالا ةليل معلص هللا لوسر هلسراو هيلع لد اتاك رع هلزعق ةركذا ال

 يف اذه هثيدحو مهربخب هكاجر مهلصوق موقلا ربخ . هيتأبل هدحو درس

 دنوابغي برحلا ةفيذح رضحو ؛تازجكم ىلع لقشم ليوط موهشم حصصلا

 ناذع تف ناكو ةيأرلا ذخا شيجلا ربما نرقم نب ناهنلا لتق اف

 رج ةالرو نيييصن لزنو ةريزجلا تف دهشو ةفيذح دي دي ىوتيدلاو يرلاو

 ارهوج هيف مه يذلا تيبلا الم اوقف اونَع هباككال هله اوف لانزا لادن هذ

 داعش ةجيبغا يا الثم الاجع يما يللا رج ؛لاقفاادللا "ليبس ' ةنل هلوقفنيل

 ةاوستلا (ربقك ناكو دم يلاعت - دللا» ةعاط ٍ مهلهتساو  ةغيذحو ليج ' نبا

 نتغلا يأ لجر هلاسو اهسحجل رشلاو ىتفلا ثيداحا نع معلص هللا لوسرل

 قرا ةادكرنتلا اهيل! فردت : دلو هوشلاو نيلا# ةكيلع ؛؛ضرعللب امال (ىشا

 هليل قيعيلاو اضرب نافع خلب .!نامتع لقا داغيا نيثالقو :كذم» ةنثللاب انرااقملاب

 سه ةنس ةجلا يذ نم نولخ ةرشع ناقل عجبا موب .نامتع لئقو

 ةنس يلوالا يداهج كه تناك انال ليا ةعقو ةغيذح كردي ملو ىنيثالثو



 ( وو )

 ةايقعاةةلامقا:انهيلو . .ةيالو] قواو: :كوطصلا» .ةقيقدر» شعل :ناكداالاق ١

 لوت مث اهكزتف اهرقتحا اهأر اًذَذ ةفغخي ةدحوم كي مث ةحوتغم قوف

 ذك ةبلصو رييزلا نبا لتقو ىناجلاو ةكم دع هرهقف هضر ربيزلا نبا لاتق

 سانلاب يلصي ناكو نينس ثالث زاجلا كلملا دبع هالوق نيعبسو ثالث ةنس

 اهيلوخر ةنُس .ىرتالثوإ  ثالثر_ نبا وهوا: قارعلا]ب ءالو رمت لمسولا عملوا

 يقعوا اهي: ىقدو طساوبإ قوتو لعق ام لعفو :اهلها.. مطعلوإ ةنس يرشع

 ني ىنبعستو سه ةنس هدوم ناكو ءالا هيلع يرجاو رمق

 دللا دبع ويأ وه بتكلا هذه: ٍة ىكت مضر. ياصصلا  ناهلا نيا ةفيقح

 تلمملا (نيسلا ىاكساو تالا بكي لسح ناملاد وسو جي تالطللا سا

 ميك ةورج ىب ةعيبر نب ىرع ىنب ىباج ىبا ريغصتلاب ليسح لاقيو

 ختغي ضيغي نب سمع ىب ةعيطق نب درام نب ثياحلا نبا ةروسكم

 تح“ نم ةانثم مث ةحوتغم كرب ثيو نبا ىتمسحم مناضر انوش وا

 ةليرملا ىعلاو. نالبع, سيق . نبا دعسان نافطغ /نيا علقم مق ةلكاد

 لهشالا دبع ينب فيلح يسبعلا ناندع نب دعم ىب ىازن 1 رضب...نيل

 بقل وه دعس ىنباو يلكا لافر لسح. بقل ناهلاو اولاق ماصنالا نم

 كلاقي ةنيدملا ىلا, برهذ: ديوك ةيدءامد (فاصار منال ناملا بعلو

 مهو راصنالا فلاح هنال ناهلا هموق هامسف راصنالا نم لهشالا دبع يب

 اعيهج ادهشو معلص هللا لوسر يلا ارجاشو هوبار ةفيذح مسا «ىهلا نم
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 ناهتع ةفالخ ٍذ نايح ينوتو اعساور يمص هل تدلوف بلطملا دبع نبا

 ناتسو ةبدص هل لاقو هجرات قة يراخلا هركذ ناك اضيا ذقنمو هضر

 ي يلاعت هللا ءاش نا ميملا فرح خذ هتجرت

 7 | ذل ن0 هخيللا» سيدع لوا هيب وكام ةينبلا ضعي ا ةاضارأا نان جاك

 نامالس نب بعك نب ليحارش نب ةربمه نب روث ىنب ةاطرآ نب جاجنا

 هيقفلا ىنوللا يذلا عضلا نب كلام نب دعس نب ةثراح نب رماع ىبا

 يعشلاو ًءاطع عمس ىبعباتلا يات نم وهو هقفلاو تيذحلا مْ ةمالا دحأ

 وهو ثاحنا نب دم هنع يور نىنبعباتلا نم مشهربغو ةداتقو يرهزلاو

 نورخأو كرابملا ىنباو ناداهحلاو ةيعشو يروثلاو ىهعمللا نب ىوصتمو يبات

 ةكتوو هب اودئاح ملف روهجلا هفعضو 11 هنا ذع اوقفتاو مجالا قه

 يروعلا ا نعي" نعبر انور د 0عياواب طفلا وبن أ اعراب -ةقاكو» قؤطبلو :ةيعش

 نم جرخب امب فرعا حا ٍقِب اف جاجملاب مكيلع معلا ةيلطل لات هنا

 اندنع جالا لاق ديز نب هاك نعو هم ظفحا تيأع امو لاق دنم هسا,

 جاجما تعمس ميشه لاتو ةرصيلا يضاق ناكو يروثلا نم ثيدحلل رهقا

 طق تمصاخ ام جانا لاقو ةنس ةرشع تس ىبا انار تيتفنسا لوقي

 ىيرلاب يوت نومصتخب موق يلا تسلج الو ادحا

 طوسولاو بذهملاو رصتشملا 2 كرك ْذ رك روهشم ا يَا 50 7 ا

 نب لبقع ينا نب مكحلا نب فسوي نب جاجلا دمحم وبا وهو ةضورلاو



( 1907 ) 

 دوجرتخا :تيخنا/ مموقر دعنا عجم .ملرا هئاي شا لاعب ليات يقتل

 هموق دامأ نبح هللا لوسو مدرم نب يسبيعف بطاح هل لاق هثدلي ئم

 نم تيا ميكح, تن. تفسحااالاك, هللا معقم دعا مهتلع عدرا ملا ةرللك

 ةيطيقلا ةيرام اهنم معلص هللا لوسرل ةيده دعم ثعبر ميكح دنع

 لاش «نيرس هيرو اةيرس ةيرابم نجح انو مرات طا ا

 ام هلصود ئم هعم لسراو ةفيذح ىبا مهج ينال يرخالاو تباث ىبا

 نافع نب نامتع هيلع ىلصو ةنيدملي نيئالث ةنس بطاح يفوت *هنم

 رياجح نع كراضلا كح ع انيورو.ر نسر قيتسو اس ا رع (ماك 6

 لوسر اي.لاقف ايطاح وكشي معلص هللا لوسر يلا ةاج بطاح اديع
 ب

 هنان اهلمحيا الا تيك :معلص,ادللا .لوسم, لاقف ىانلا| يطا قلسديل الا

 هركذ ةيحللا فيخخ مسجلا نسا بطاخا ناكو يي ار هش

 هن دعس ىبأ

 رصتخملا نم. عيبلا خ طرشلا ىابخ باي. كن ىوكذم . ذقتمانب ناَبَح

 درلا ينو طوسولا, رصتخْملا نم ددعلا باتك لداوأ يفر طيسولاو بذهملاو

 لغا ىنبب فالخ الي ءجلا متغير ةدحوملا ءايلاي وضو بذهملا نم بيعلاب

 يال !اذه ,تزركذا اهتاونكفلقوملاو..ءاهتالاو || خرانتاو «تيحعلا لها ند ليلا

 قيس كقو كيما ةيناطلع اذهو ةءاح رسكيف ريتك دقاق قفل -

 ياك نايحو نابح نب يم نب دمحت هنيا نبا ةهجرت 4 هبسن ماع
 ملل د هد هوَ

 ثتراحلا نب نب عيب م ثُفو يرغصلا بْفدز 5 اهدعب امو اد>ا ىكهش



 ( وب )

 لم لنا قاقعلا قاخللا ا كرتماعلا ٠ قيرقلا.ىجنرلا كيلا نب :كراجلا !قخرلب

 , نب هللا دبع يبا ةرجو ملاسو نهرلا تبع نب ةس ينأ نع يوي بيوذ

 يوام ال لاقي دكجا وبا مكاحلا لاق كلي ينأ ىنيأ هنع يدم 5 ع

 ىروهشم وه ىبعم نب يمحب لاق ةرمغ هل

 ةيضقالا لوا ينو نديلا ةلاغت 4 بذهملا هس ىوكذم ٍبرَصم نب ةّتراَح

 اهتتف يلقلا . يكحوا الا رسكو ةمجعملا اذاضلا متقو ميلا مضي: برضمو

 رع عمس يباتلا ينوللا يديعلا برضم نب ةثراح وهو طلغ وشو اضيا

 مهضر مهربغو اراعو يرعشالا يسوم اياو دوعسم نباو الغي :كياسخاوبلابا

 « ةقث وه هدربغو ىنبعم نب يمحب لاق

 قوف ةانثملا كتلاو ةدحوملا ءابلا تغب هضر ياصصلا ا نأ 0 بطاح

 نم ريسلا باتك ينو رصتخلا نم عضاوم #4 روكذم ةنكاس مال اعني

 ورع ةعتلب يا نب بطاح هللا دبع وبا ليقو دمحت وبا وش بذهملا

 نبسلا افي داعس نب كيتعلا نب لهس نب بعص نب ةذس نب ربع نبأ

 كغيلخ يدع نب مخل نب ءازلاب ةليزج نب ةدشار نبا نيعلا ديدشتو

 اكل | نب زيهزر(نباردج ؛ نب دالا ىيبعلا ناكر لايقوا .قاوغلا يلب ازوبزلل

 نامبإلإب هل هللا دهشو ةبي دلو اره دهش هتيانك يداث هيتاكف 53 نيا

 ةلوأ مل ودعوا يودع اوذهتت 8. اونما يذلا .اهيأ' ايي. يلاعت  هلوقإ:4-

 ل حالو ليلقوقفلا, ىلا معلص هلا: لوسر .هلسراو..ةولاقن ادع غيغا اانئؤثا ١ قيتيالا



 ( 1و6 )

 مادقملا ينا نب ىرع لاق هتدامسو ها هدماما لع دج ركفقاو نورخأو

 لاق ىنييينلا ةلالس نم هنا تللع دمحم ىنب رفعج يلا ترظن اذا تنك

 هي ةبامو نمعيراو نات ةنس يفوتو ىبذناغ ةنس رفعج دلو هذرات م يراخلا

 ةلمملا ءاحلا فرح
 ١

 لها ةدامشلا دعب بحول فس[ دشار فر "يافا بطاح نب ترا

 م 00 نبا.'بطاخ لبا ثراغلا ونه ,ةقرشلا! اياب« قولا لزاظطما |! اليل

 يحصببا يشيرقلا مهج نب ةفاذح نب بهو نب بببح نب ريم

 اهمحم .ادراعاو اولها ةربطولا اقص مشيالا لفراي ةيزاد رو كيا تيل

 لع ثراحلا رببزلا نب. هللا تبع لهتسار نسا ثراخحلا ناكو بطاح نبا

 رع وبأو ناك نب رببرلاو يلللا نبأ هلا اذكش ىنبيتسو تس ةنس كتم

 مصصا لوالاو ةشيحلا يلا رجاه هذا قاحتا نبا لاقو مهربغو ربلا يع نبا

 خم جر“ اذه. بطاح .قماثراحلا»:نا !كدنم»! نبا هللا دياز للك

 ع2 ةبايل ايا فلختساو اهدرف ةيايل وباو وه 0 يلا معلص يزنلا

 ينلا هدر يذلا امناو اولاق اذه ِة ةوطلغو امهمهسب اهبل برضو ةنيدملا

 يسوالا يراضنالا ةيما' نب .دببع نب ورع نب :بطاح نيا ثراحلا |مغلص

 ردي دعب الآ ةنيدملا مدقي ملو ةشيحلاب دلو يصيج يشيرقف لوالا اماو

 وبا هاو: نصل تيدفحب اباكهلل قل رو حلا : هقيدملو «علارهالاو ا ض1

  ىنسح دافساب دواد

 جبع وبا وه قراسلا عطق ٍة رصتخملا + روكذم نجلا دبع نب راحل
2158 
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 ( ووع )

 هنا يراخإلا ريغ ٍي ءاج نيحانجلا يذ نبا اي يلع مالسلا لاق رفعج

 نعو اهب ربطي نيحانج هل هللا لعج ةتوم ةوزغ موي هاذي تعطق

 ةزجملا اهينزيطو ,ارغعج تيار ,معلض.هللا + لوسر: لاق. لاخ .اعضر ةزيره نبا

 لاق معلص ينلا نأ تبثر فعض هدانسا ينو يذمرتلا كور ةكيلملا عم

 رفعج ناكو اولاق ةروهشم ةبثك هبقانمو * ٍقّلخو ٍقّدَح تهبشا رفعجل

 بلاطو نفس رشعي. رفعج نم نسا لبقعو ىنبنس رشعب دضر ىلع نم سا

 00 تدير ةمطاز عمار اىنيح رقع دليقع نمار هيلاطوما ةزعل

 هللا يضر تدئساو يع اهجوزت ةيهشاش لوا يو فانم ديع نب مشاه

 اهيل يصر معلط .هللا .لوسر. نمرت كفن 'تدقوتو ا ةنيدملا يلا ترجاشو اهنع

 نيع كمبنا ,نم.ةتالث ارفعج.دالؤا, ناكوا اههمركمأ ناكو ؛اهربق» كل لوتو

 ىنبعهجا مهنع هللا يضر هتوخا نود هللا ديعل بقعلاو نوعو دمحنو هللا

 هضم كلذ ربغ ليقو ةنس نبعبراو يدحا نوت مود رغعمل .ناكذ

 يفو تاقدصلا مسق ٍي رصتخملا ف روكذم دضر قداصلا دمت نب رفعَج

 وه ربجالا نيمضت باب يىفو ع وطتلا ةقدص رجلا  بذهملا ينو تاداهشلا

 نب يلع نب نبسحلا نب يلع نب دمحت نب ,فعج هللا دبع وبأ مامالا

 ني. .مساقلا:!تنب ةررق ما هما قداصلا يدملا ينتاهلا“ مهضر بلاط ايفا

 عئانو دمد نب مساقلاو هيبا نع يور مهضر فيدصلا ركب ينا نب تمد

 نفاحا نب دمحي هنع يور مهربغو يرهزلاو ردكنملا نب دمد#و ءاطعو



 ( اوس )

 نأ مث لوقو. ميرم ةروس هيلع .هتارقو هب هعامجا لوا شن, يضاخفلا) خم

 مدق مث * فورعم روهشم هل يرج ام كلذ ربغو يلاعت هللا دبع يسيع

 كانه مالسالا د لخد نمو نيرجاهملا نم هيد نمو وه ةشيبحلا نم

 ريبخ  معلص هللا لوسر د اومدقف رحبلا ْخ ىتتيقس ِ اوءاجو

 ثيدحو ىبتنيغسلا لها ريغ اهرضحب مل نم مهسي ملو اهنم مهل مهساف

 معلص يبنلا هرما مث ةنيدملا نكس مث *روهشم حبصصلا ٍغ مهتصق

 اهبق ديزو وض دهشتسان ةثراح نب ديرت دعب ةتوم ةورغ شبج لع
 معلص هللا لوسر هتانوي ربخان ةرجحهلا نم نات ةنس يلوالا يداوج

 هل رافغتسالاب نيجسملا رماو هل رفغتساو هتانو لاح ةئيدملا ٍي ربنملا دع

 يراخللا يرو همدقم  فيسلاب ةيرض نيسوخو اععيرا ةدموي هي اودنجوو

 هاندجوق ارفعج انسهلاف ةتوم ةرزغ ٍة تنك لاق رع نبا نع هدبدع 4

 ةياوم فو ةهمرو ةنعط نم ىنيعستو اعضي هدسج ٍغ اندجوو يلتقلا خس

 ِة 2يش اهيف سيل ةيرضو ةنعط نبب نيس هي تددعق اضيا يراخلا

 روهشم ةحارر نب هللا يعور ةثراح نب كير يبس رب قورةاقوب قا

 دللا يضم سدقملا تيب نم ىبتلحرم وحن دع. ماشلا نم ةتوم ضراي

 ظ نييانلا/زيبخ, قاكولاقجذ ضرب ةزيره: يايا نع يراحلا, نع كاسل

 + ناك ام انهطيق اني ةيلقني. ناكر احضر. بلاط, .إقااءنب :رقعك «ىلاسلا

 ام فلعتف اهقشف يش اهيف سيل يلا ةّكعلا جرخل ناك :نا يح هقيب

 نبأ دع مس اذا ناك رع نبا نأ يعشلا نع يراخلا حبد© ينو اهيف

 |0ث



 ( روس )

 ةيلهاجلا ة ناك لاق مرج نع اهيحجدي ينو سانلا يل تصنتسا عادولا

 معلص هللا لوس, يل لاقف ةيئاجلا ةيعللاو ةصلخلا وذ هل لاقي معتخ ثيل

 ةيام ع هيلا ترفنق ةيناهلا ةيعكاو ةصلخلا يذ نم يحرم تنا له

 هل للا انيقات" هدتع اندجو. نايءانلتقو ءاقزفتكد "لضجلا ١ نه اسرانأ, نوبسنو

 لا ريرج ثعب مث مانلاب اهقرخ فقلطنا لاق ةياوم ينو سهحالو انل اعدف
 ل

 نذل ريغ دع علصا هللا |! وسر "كريف (نشنيا قدبرا مكلصا للا لالطو

 هل يرتشا هنا اهتانطتسم نمو ةربثك هبقافمو +: تارم سجل اهلاحرو

 لاقف ةياعبرا يراست اهنا ليختف ريرج اهأرف مهرد ةيائالثب اسرق هلهكو

 لاقف ةياوسيخن يواست اهنا ليخ““ مث معن لاق ةياعبراب اهعببتا اهيحاصل

 مث ةياهبس مث ةيافس يواست اهنا ليخ“ مث معن لا ةياوسمخ اهعيبتا

 هى هذع هللا يضر ةغياعاقو اهازتشان ةياغاع

 د را بشير وبعو نبات ةيعروب بلاط وأد نب عك

 طرشلاو ةيزعتلاو ديعلا ة ربيكتلا باي اهنم بذهملا نم عضاوم ينو رصتخملا

 يمتاهلا بلاط يا نب رفعج هللا دبع وبا وه ةئاضملاو# قالا

 يمدقتم نم ناك داوجلا وبا داوجلا نيترجحهلا وذو ىنيحاَنِجلا وذ رايطلا

 هجر يشاجنلا مالسا بيس هباكتأو وه ناكو ةشبحلا يلا رجاهو مالسالا

 ٍذ مهربما رفعج ناكو هب اردضتعاو كانه رفعجج نوملسملا ففتراو هللا
 0و مس

 دبع كانض دل تدلوقف سيع تنب كامسأ هتجوز هعم ترجاشهو ةرجهلا

 رفعج ةصقو ةشبحلا ضراي مالسالا ٍة دلو دولوم لوا وهو يفعج نب هللا



( 1181 ) 

 دلو ما ةربشعلا دعس نب بعص ثني يف ةليجكو وللا ىيتلمملاب يسجالا

 ينوتو اهسيقرق ايلا لوح“ مث ةفوكلا! ريرج ''لرت ؛اهبلا ا اويسن (نتارلا نبا ماإ

 تيبدح بام معلص هللا لوسم نع هل يور نيبسخنو يدحا نس اهب

 منع يورر ةتسب مسمو ثيدح يراخلا درفناو ةيناغ لعن اهنم اقفتا

 هللا ديبع ةثالثلا هونبو يعشلاو مزاح ينأ نب سيمقو كلام ني سنا

 ينلا دع ريرج مدق ةبيتق نبأ لاق * نورخاو ريرج وني رذنملاو ميشاربأو

 ناكر لاق مساو دعيابف ناضمر رهش غ ةرجحهلا نم رشع ةنس معلص

 ناكو لاق . هنسحلا ةمالا ةذه' فسوي ريرج' .لوقي' هضرا باطلا نبأ

 ادخلو سيبو ا تيعتسإلاةسازإو+ طلعت" تنا#ودزإزفللا ماتس يلا لصي اليوط

 اهيحاونو ةريزجلاب ماقاو ةدواعمو الع لزتعاو حرصا اذا اهلسغبو ليللاب

 نع مسمو يراخلا يحجذك يف انيور +دضم نبسخو عيرا ةنس ينوث يح

 لعغت ال هل تلقف ينمدخب ناكف رفغس م ريرج عم تجرخ لاق سنا

 بعصا ال نأ ثيلا ءايشا معلص هللا لوسرو عنصت ىاصنالا تيار نأ لاقف

 دن انيزرز :اهبلغر- نشنا « نما ريكا: ويرخلا ١ نانو" عمدا دا |2001

 اتيباو ةولصلا ماقا دع معلص هللا ٌلوسم تعياب لاق ريرج نع اميحكجكك

 لوسر ينبجع ام لاق ريرج نع اههبدجت ينو حسم لكك مصنلاو ةوكزلا

 هيلا ثوكش. دقلوا نهجو## مسي لااا, الو“ تالا تقلل |هعلللا| هللا

 هلعجاو هبت مهللا لاقر يردص لع هديب برضق يخل ل تبثا ال نا

 ةح ف معلص يصنلا يل لاق لاق ريرج نع امهيحرت ينو ايدهم اداه



) 19٠ ( 

 لاقف هردجب ملف لاحلا م هوبلطف جرخ مث اهتراماو ةعاسلاو ناسحالاو

 نيحبصصلا خي ثيدحلا اذهو مكنيد مكطعي مكاتا ليربج اذه معلص يينلا

 اذه ردب مودي لاق معلص ينلا نا سايع ىنبا نع يراخلا حبد# يفو

 يضر ةشواع نع يراخلا يفد بره ا ئادا هيلع هسرقف سارب ثخا ليريج

 لستغاو حالسلا عضرو قدنلا نم معلص ينلا عج, امل تلاق اهنع هللا

 مهيلا جرخاف دو داع ام هللاو حالسلا تعضو دق لاقف ليرمج هانا

 معلص ينلا جرخل ةظيرق يب يلا هديب يلشاو انهه لاق نيا يلف لاق

 اعطاس رايغلا يلا ظنا يناك لاق كلام نب سنا نع يراخلا يفو مهيلا

 ف ةظوزق يب يلا معلض ينلا راس نيح ليربج بكوم منغ يب قاقز

 رسكي معطمو بذهملاو رصتخلا خف رركت هضر ياصصلا معطم لي وح

 لفون نب يدع نب معطم نب ريمج يدع وبا لاقيو دمحت وبا وه ىنيعلا

 0 تلا اطر لبق مشل احلل / نلفونلا ا يشورقلا .ىصقا نوامناغما ةيعال وا

 اًميدح نوتس معلص هللا لوسر نع هل يدوم كم جتك موب ملسا ليقو

 يور تيدحب ملسمو ةثلثي يراخلا درفناو ةئس ذع ملسمو يراخللا فغتا

 نب دكببعسو ريجج انيا كدمحبو عفان" هافياو ياحصلا درص ىب ناهلطس ةهنع

 01 ]هيج ذاسشراب نشيرق ءاظعا نم ناك اكيد م زيبزلا لاق قورتكلواا بيشلل

 نأ نيستا عشت ةدم ةبنيتق, نبا :لاقو نيس د عيا ةنس ةنيدملاب

 9 ةبلعت نب رصن نب كلام نب ىباج ىنب هللا دبع نب ردرج



 ( مه )

 دريلا ديدشلا موهلا 1 جولا دببلع لمني هتبار دقلو ةشداع تلاذ لوكد

 ربغب عطقلا مصفلا ةغللا لها لأق افرع دصفتيل هتيبح نار هنع مصفيف

 ناك لاق سابع نبا نع اسيد ىفو دوعي هنا دع يقراغي هانعمو ةئايا

 نيج نافمم دون نوحي امر دوخا) قاكو. .نيلفازاكوكاب ملص لا

 لوسرلف ع ناركلا ةسرأ كجق ناضمم نم خلل لك 3 هاكلد ناكو لبدربج هاقلب

 نبا نع ياخلا حده ينو ةلسملا حبرلا نم ربخلاب دوجا معلص هللا

 امه رثكا انروزت نا كعنمب ام ليربجل معلص هللا لوسم لاق لاق سابع
 همس ل

 * انغل
 ل راش 3 اذ ءدمد

 -:يفامر امد 5170 كي[ ب الا لزغتت امو تلزنف انروزت

 مهجاه : ىأ .مهجحفأ ناسحل .معلص يتلا لاق لق ءاريلا نع يراخلا يفو

 معلص هللا لوسم دوعص ءارسالا ثيدح + نيحجصصلا يفإ كعم لدربجو

 باي ب متفتسيل لدرهج ناو عيسلا تاومسلا يلا مالسلا هيلع ليربجو

 حمم لوقيف كعم نمر لاقيف ليريج لوقيف اذه نم لاقيف كمس لك

 قا, لوزبجخ ايز يصدان اديعر بحأ اذا لجرا رعراذالا|ناسطتسسلاب

 ذللا نا. هامسلا ,.ف :ليربج . يداني مث ليربج مي هيحات انالق دع
 ءاوضرالا اش لويقلا :دقاوعغ ور مكادامتلا انها ميسر انالق بحب

 نام ناكو ةروهشم ةربثك ليربج لضف مظعب ةقلعتملا ةحبصصلا ثيداحالاو

 ةروص ق  ءاجإنيح .ةياحصلااهتاروإ كلكلا عيه, ةروصروقس سلم ل

 الو رغسلا رثا هيلع يري ال رعشلا داوس ديدش بايثلا ضايب ديدش لجو

 مالسالاو نامبالا نع هنوكمسدو ةذورب مضو معلص يذلا لاس دحا هقرعب



 ( م6 )2
 نصح م ل دونم 0-5 قوس (ل -ءس 53د ن نو ود -

 يضرم غشبداع نع تعبلملا تيدح 2 لسمو ل يعد 2 تسثو

 هةخخاف ارح ماغب اةيعت وظو لدربج اج معلص يلا و اهنع خللا

 مث لكذ لثم هل لوقي ةثلاثو ةبناث هطغ مث ارقا لاقف هلسرا مث هطغف

 مركالا كيرو ارقا فلع نم ناسنالا قلخ يذلا كير مساب ارقا لاق

 نبا نع يراخبلا حبدص يو * معي مل ام ناسنالا مع ملقلاب مع يذلا

 هتروص بل ليريج يام ع قل ل دقلو يلاعد هللا لوق م دوعسم

 لوا انا تلاقف يرخا ةلون كام كقلو ىييملا تفالاي. هام دقلو يلاعت هللا

 نم لكيت هتيأم اييطاعل روتاف ريغ اهيلع 526 يلا هتروص يلع مأ

 نع يو حتت ىو ضرالا يلا ءامسلا نيب ام هتقلخ مظع اذاس ءاميلا

- 
 7 ل ن2 0-2 هس سدس

 ةروص يف ةليسو ناك ليريج كلذ امنا تلاقف 5 | نيسوق باق ناكف

 فنا كسف هتروص يف يتلا هتروض ٍك ةرملا هذه ِه هاتا هذاو لاجرلا

 ماشه نب ثراحلا نا ةشياع نع مسمر يراخلا يحبك ينو + هامسلا

 لوس لاقف ىحولا تيتا, تيكا للا لوشر 'ايا:لاقق..معلض. .هللا| لوسر,[لاس

 ينع مضقيف لع كشأ وهو سرا ةلصلص لثم ييتاي انايحا معلص هللا

 انمي ات ايقكيف باحر: تلملا يل لثعي انايحاو الات امااهنغ» تدعو. دقو



 ( ما )

 ةغللا لضا نم اهربغو يرهوجلاو مكحلا بحاصو نب ررسفم ا م تاعاهج لاق

 او اولاق لاو لبي لا :ءاغيضا. -نامسا, كيمو: نيحادا وا لياكيمو لاي

 انتع :هودقتف ةننع ةينايرسلاو الدعس . كلا ا طم  ا

 نا اهدحا نيهجو نم تاطخ هولا يذلا اذه يباغلا ىلع وبا لاق هللا

 مل كذك ناك ول هنا ٍناثلاو يلعت هللا ءامسا كغ نانرعي ال لاو لبا

 هللا حيعك ادبا ًارورجم دكرخا ناكو ةببرعلا هوجو كة مسالا رخا فرصتي

 هلا اب ا ا ا ىلع وبا هلاق يذلا  اذهو

 ة .ىيصصضلا هم تبث. اك نوتلابإ(نسومانلا ل, قاتب (ةيروتمل ك1

 دعلطي يذلا لجرلا رس بحئانح. سومانلا .ةغللاد(لها)الا !كقيللا 0

 ربخ هك 500 ربخلا ربخخ بحاص سومانلا لهقو ةرمأ نطاي ىلع

 دللا لاق مالسلا هيلع ليربج ةيترم مظع دع لدالدلا ترهاظت دقو ىشلا
 عاش 5 .توص 6« 2 ةندع 2 ىدايع فداك 2 م تاكد توست مند د

 اقدصم هللا نذاب كيلق دع هلزت هذان لدربجل اودع ناك نم لق يلاعت

 53د معو - ساس 0 - ن0 د- 2 ود لن سام مان -

 هلسرو هنكمالمو هلل ندع ناك قف 55 يرشدو يدشو هددي نيب اهل
 م

 25-0 3 55 دسم

 بر ليز هاو يلاعت لاقو يرفاكلل ىدع هللا نات لاكبمو لدرججو

 ديدش هع ىلاعت .لاقو  ةةيالا ٌكبلق ع يا خي هيلا هب لزف ىيملاعلا .

 مهنا د نمم

 دقلو يلاعت لاقو مالسلا ةباع ليربج يوقلا ديدشب دارملا تابالا يوقلا

 512غ 20- ا

 روهججا لوق اذه ليريج يام دارملا ةيالا يهتنملا ةرد ةردس دنع يرخا ةلرن هأر

 هنا يلاعت لاق او نبت 0 حافج غداهخس هل ةدرود دع معلص يذلا تأ 3

 - 1 2 5 ََ 2و هلم 2 و وع اذن

 امو نيمأ مد عاطم نيكم ش ةمعلأ يذ دفع وق ٍيذ ث - لوس لوقل

0 



 ( مب )

 تيحو * ةرجتلا ناكم مكنبرال موهلا رصبأ تفك ول رباج لاق ةباهيرأو

 ىدد دنا علو

 , ق«ديق ةرمس نبا دارا اذاو هللا دبع نب رباج وهف بتكلا هذه ين رباج كلظا

 مامالا فقوم باب ٍه بذهملا خي روكذم مضر قاتلا رفخ نب رابك

 هللا ىيع وبا وهو ءار هرخار ةددحوملا ديدشتو مبجلا تغب وه نوماملاو

 نب ميمت نب يدع ىنب ديبع نب ةاسنخ ىنب ةبمأ نب رغص نب رابج

 لاق يندملا ماللاو نيسلا تغب يجسلا يراصتالا ماللا رسكي ةذس نب بعك

 راصتالا نم ىنبعبسلا عم ةبيقعلا رخص نب رابج دهش دعس نب دمح

 دوسالا نب دادقملا نيبو هنيي معلص هللا لوسر اخاو لاق ةاورلا قاغتاب
2 

 ١ ال1 ااهتع ؟ةيقاشلاو قطو“ اًسناو !ارهي قاب: دفشو#فلاو

 اردي دهشو لاق رييخ يلا اًصراخ هثعبي معلص هللا لوس, ناكو معلص

 اي كل ادكز» يقلع اظففب دي هللا: ىؤطو ةفف“ قاقالقو قتلا ”يبأ وفا

 يهدد م حسم هاور بذهملا م ةروكذملا دتصق

 ةولصلا تقاوم ٍة روكذم معلص ىبماعلا بر لوسر ميرللا كلملا ليربج

 ةوكزلا باب لوا يفر ةضورلا نمر امهنم ةيصولا ينو طبسولاو بذهملا نم

 يراجنالا نبا نشاكح تاغل عست هبق ةجلولاو مارحالا ينو بذهملا نم

 ميلا متغب لدربجو اهحفو ميلا رسكب ليرججو لدربج قيلاوجلا نباو

 ليباربجو كاي اهدعب ةزهر فلاب لياربجو ماللا ىيدشتو ةروسكم ةزجو

 ةزغإلا سكب :لمربجو -كايو ءازلا دعب ةزمب ليءربجو 'فلالا دعي 'ىيايب

 اهرسكر مهجلا تغب نيربجو نيربجو ءكرلاو مهجلا تف عم ماللا فيفخ"و
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 ثيدحا تقلا يقوم معلم :دللا لولب ب نعا ةياورلا ؛نيرتكللا هكلا نفذ

 نبتس دع اهنم ملسمو يراخللا ففتا اًثيدح ىبعبراو ثيدح .ةيامسخو

 يورو ىنيرشعو ةتسو ةياع ممسمو نيرشعر ةتسي يراخلا درفناو اًمثيدح

 ةريره ياو ديلولا نب. دلاخر ذاعمو ةديبع ياو يلعو رعو ركب يا نع

 نب دبعس :مهنم ىبعباتلا مآ: نم تاعامج هنعإ يور مهنعا هللا, يع

 نب ىرعو دعجلا ينأ نب ملاسو ٌءاطعو رتقابلا تمحيو ةملس وباو ٍبيسمملا

 هيقانمو + فيالخو يعشلاو رببزلا وباو ردكنملا نب دمحيو دهاعتو رانيد

 57-0 ديع اي هيكر يلاعت هللا دايدات 96 موي هوبا ىهشتسا |ةربثك

 ححص 4 تبثو يرخا ةرم دهشتسان ايندلا يلا عجرا نا لاقف ددرت

 همحرصتسا مكة لجر مما ادحا موو. "يد شلع لاق ناكل 500

 لسم حبت كؤ تبثو هنذا ربغ هتعضو : مويك وه اذاث رهشا ةتس دعب

 نهشا ملو ةوزغ ةرشع عست معلص هللا لوس, عم توزغ لاق رباج نع

 لوسم نع فلخ" مل 5 موي يأ لد اًهف يبا ىنعتم 58 الو امى

 رباج ىنع تعبملا بانك  يراخلا حد2 ينو طق ةوزغ ث معلص هللا

 باج ينوت *ةيقعلا باكا نم يلاخو ياو اذا لاق هضر هللا دبع نبا

 وضو ىبتسو نامت ليقو ىنيعبسو نامت ليقو ىنبعبسو ثالث ةنس ةفيدملاب

 رع رخآ 4 هرصي بهذ ناكو هنع هللا. يضر. ةنس. ىنبعستو حيرا نبا

 انل لاق لا هللا دبع نب ىباج نع لسمو يراخللا يحبخت ِة انيوو

 املا اًمكو ضرالا لشأ ريخ 'مويلا متنا ةيبيدحلا موي معلص هللا لوسر
 حج :



 ( مع )

 ول لاق سامع ىنبا ىنع ءاجو هي درفتي بهذم هاو مهباهقفو ىبعباتلا

 لاق هللا تانك« ىنع ادع مهعسوال ديرت نب رباج لوقي ةرصيلا لها ذخا

 لاقو ىنيعستو ثالث ةنس' ىنود يراخلاو ىلع نب ورعو ليفح ىب دجا

 امرا عيرالا عنسءا معههلا/ا لاو ةباسوا/اتالقا ا ةلشا دعس" ب كاهن
 م دي اص 2 ماعفأا ل12

 ن0 سدو

 ا جا نو" قارا "نب اربخح نب 1 م ا نب ةروس نب رداج

 00 00011 اا ذل هضم !ماف قت جبللا "ج00 نانو

 دا دلا بلان البعا قيقا لبا ةفصخل ب ةمركع ب وصنم ني قراوه

 د دتاسييعل نر يا ل ل ول

 تيد نوعبراو ةتسو ثيدح ةيام معلص' هللا وسم "نع 21 يور اهبضو

 0 نيكل ردم اعمل ةارنألا كيوتل زعل" عاتقر قالا كقعتا

 دعس نب رماعو ربع نب كلملا ديع مهنم ىبعباتلا نم تاعاهج هنع

 ةرمس نس ىباج نع ملسم حبدع + اندوم ىبتسو ثس ةنس يتوث يعشلا

 ةةولص يتلا نم رثكا معلص هللا لوس, عم تولص دقل هللاو لاق

 ران ردت كا لا يضر ياساللا ب ياكل هللا نبع نب رباح

 ىب هللا دبع نب رباج دم وبا ليقو نهرلا دبع وبا ليقو هللا ديع

 كعس ىربا ماللا رسكي ةلس نب داوس ني ىرع ىبأ ءرلاب مارح نب ورع

 ةانثلا "ءاتلابأ ١ ديّزق' نبأ 'ةلمىا' "ىبسلاب ةدراسا نب ”ةسا7 نب قع ' با



 ( موس )

 ىبسوحو عبرا ةنس ليقو ىنعبراو سه ةذس اهب ىنودو اراد اهي انتبأو

 زر“ افيدح !قورشعو ةعبسو: تيدعلا ةياطإر ملغ( هللا لور )نع لا

 نيرو ىبعياتلا رابك : نم .تاعاججإا دنع يدر :تايداحا) ةزيشعا اهنه 1 00

 ىيلع لوقي معلص هللا لوسر تعمس لاق نابوث نع ملسم حبدص خس

 ةجرد اهب هللا كعفر الا ةدج هلل ددحست نأ كنان دوجحسلا ةزثكي

 يب ةدبطخ اهي كنع طحو

 خلا ويا اوه نقحلا "يتسم ةبرصتخلا وكت ىاللل 000 0

 يصجلا يماشلا يحرلا لاقيو ناآلا جاكي يالكلا دايرت نب ديزي نب روث

 ردكنملا نب دمحيو يرهزلاو عفانو تاطع مهنم ىبعباتلا نم تاعاهج عمس

 قدي نباو يروثلا,ر كلامو راسد نب قاحتا نب دم هنع يور نورخاو

 يبحب لاق هبلع ءانثلاو هقيثوت ع اوقغتاو ةمبالا نم فيالخو كرابملا نباو

 لاه تيار نما يبغا وه: عيكر لاو همفس وحتر اان |تيل ا ا

 ىبا وهو ةيامو نبسجنو تالث ةنس سدقملا تيمي تام دعس نب دمحم

 هو ةنس (نبتسو حضب

 مدجلا فرح

 مامالا: زه .اهيعلا ,ةولص, نفس, بذهلل ةسروكذم ايباتلا ديو قدا

 5 نب ورع هنع يرم مهنع هللا يضر يرافغلا ورع نب مكحلاو ى

 هو ] هرمو



 ( زم )

 ا كلو طلعما ناكسلا 3 نب تناثا ةماا# نقيطابتت/لليا قوق نانماو + ىراعللا

 يتفقيفوتلا هللايؤ هيلع هله ام يرذا امو: هيف ةليح
 2| يدان ك2 2-0

 ا” د عتيل بان اهنا وجمل“ ةماروك نيف كلام نأ نب ةبلعت

 بعصم لاق ةظيرق ينب دجسم ماما ٍندملا يظرقلا كلام نب ةبلعت يمسح

 هللا يضر ًارباجو باطخلا نب رع عمسو معلص ينلا ةيلعت يام يرببزلا

 يراصنالا ديعس نب يمحو كلام وبا هنباو يرغزلا هلع يور اجريغي اههنع

 يوراخإلا هل رب
 ١ دلل اوشا تح رطبا 21 نولكدم طقوم قاجصلا لاثأ 000

 ءاثلا فيغذو ةزملا مضي لاثا نب ةماغ وه ةمذلا دقع رخا يفو هيف

 نب دبع نب ةللسم نب ناهذنلا نبا فالخ اليد فورصم وهو ةثاثملا

 يماهلا ٍفنحلا ميجل نب ةفينح نب لودلا نب ةيلعت نب عوبرب نب"ةبلعت

 ايلا! يصور عهاد جوعلطا مق .علضإ مهلا + لورا هربا ب دضانهلا الها /!ةيس

 هو هضر طق ةعاطلا نم جرخ الو ةماهلا لضأ نم تقرفرااوم نم عم دترب ملو

 ولا ايوا الاقل بع ةوباااوه فرك د: يركك , مص مالا ةدوسم قوم قاقؤت

 لاد مث ةنكاس ميج مث ةمومضم ةدحوع ددجح ىب نابوث ىنجرلا ديع

 ةارشلا لضا نم يمتاهلا ردح ىبا لاقدو ةمومضم يلوالا ةرركم ةلمبم

 ايس هراصا ناهلا نم ليقو ريح نم هنا لوقو ىنهلاو ةكم ىنبب عضوم

 اف رغسلاو رضحلا ٍخ هعم لزي ملو هقتعان معلص هللا لوسر هازتشاف



 هولا )

 ٌرما نب ريغز نب كلام نب سامت نب سمق نب تباث دمحم وبا لاقيو

 جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك ىب ةيلعث نب كلام نب سبقلا

 راصذالا بيطخ هل لاقبو مهر تنب دنه 5 يندملا جررخلا يراصنالا

 در نعمب ههاملا رم اهدي اًيورادحا دوش يحلي هللا

 زج, ,تياثن رشم, :معلط ىدللا لوس ء وا سمر حض د تبق مكس ا

 خص .داتشاي .يذمرتلا شذ :تيثر اهلها نم ةئا ربا, ةنجلاب .[الهإ شيق

 ةماهلا موي دهشتسا + سيق نب تباث لجرلا معن لاق معلص هللا لوس نا

 يراغلا باتك د روهشمو ةرشع يدحا ةنس هضر ركب يا ةفالخ ِة

 انياث لج ىلع لاو اهذعان: ةسيعن_ غرد . هيلع ناك دينا للا 1
 فلا

 وقتا نان كايان ةيصور# تيضدأ نا تيرايابتلا كاشي سول لبر اتل
 5دد

 بن هطينمو,: سرد خحافا لجو قاوقإ سمار تلقق نا اوجيشقت نكد

 عودلا زع_ افك دقو هاوط كلو تنم نك هدامحخ كنعو سانفلا ىصقا

 - نا هو

 تمدق اذاف اهذخابلف تعديلف دره ادلادحخ تاف لحم ةمرجلا توفو ةمرب

 اذكو اذك ىيدلا نم ىلع نأ هض, فيدصلا ركب ينال لقف 'ةنيدملا

 اند عوذلا .لايكعبم ادلاع, لجرلاب نانا الظن تبق ا
 ع

 هو اولاق ةطوصو زاجاف دايورب هيض ردو ابا ربخاو فصو ام زغب اهو

 5 ٌّئ

 ملعاو * تضم تياث ربغ هديصو تزمجاف ةمدوم دعد ىدوأ اددحاأ أ ملعت

 ع 0

 نيا تراث وش خءلقلا ةاعسسم دل رىكذملا ايات كَ ىم هدركذ 6 تل

 ثيدحلا بتك هيلع ترهاظتو فاك كعلا هذ يذلا باوصلا وه سبق



 ( م. )

 علا هللا | بتك . الا: ديلع دقلعت_, مث. اربعش ؛مسرفل ,قنبب مسم, كما :نم ام

 0 ل ني سان تبعا حلا ىلاكر : كنيطلخلا وذ ةفيج عيسإ لكم

 ناصما | ناكذ, مهره كلاب اارفاذر  يرتشا هع نا. سنا نع هكيرات ف

 ىف اهسيلب مهرد فلاب ةلح يرتشا اهع نا تياث نعو هيف هياكاب

 اهَع نا نيربس نبا نع ةدانق ىنعو ىدقلا غليل اهتأ جري يلا ةلبللا

 ناكف ةيباوم يفو ةولصلا يلا هيذ جرخب مهرد فلاي ةادم يزتشا يرادلا

 ةولصلا يلا ليللاب اهيق موقد

 ةخةلقولا ءاّثلا فرد

 وه ةاغبلا | لانقب ب .رصتخلا ف نوكذم. :دضر ياحصلا هةر

 "1 ديا هولبلا نالعخلا نب ادع نب :ةيلغت :نبارةقرا قي تاق

 4 اوراق لا عج هنشو ن1 معلض ١ الا تلون, عقل اولك- ههايقللاو

 دعم لتقو ةحلط هلتق ةدرلا لها لاتق ٍك ةرشع يدحا ةنس ةماهلا

 لاقو ةحبلط مسا مث ب ذ هوخاو ةحبلط كرتشا نصح ىنب ةشاكع

 تباث مهربما دجن لبق ةيرس معلص هللا لوس, ثعب رببزلا نب ةورع

 ئروهتجار رصتخلا ٍغ يفاشلا لاق هبو لوالا باوصلاو اهيذ بيصان
 2 - داكلاآ 3 -

 عاطقالا باي خلع بذهلما اهدا رو لاج 5 ضيبأ سس تابج نب تياث

 هن ديعس نب حرق هيخا نبا هنع يورو هيبأ نع يور تاوملا ءامحا م

 2 60 للا
- 

 نورلا دمع وبا وف ريسأا بانك نم مكاح مكح دع م ذخئاقلا لضا لوزن



 ( “و0
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 نب ورع نب يدع نب مخل ىب راغا نب بيبح نب يناه ىب رادلا نبا

 غبر هتنجب :نضك : ةيقرا ايا" ئتكب: .ةذلعز رثخ ,ةيسنف وبل نمقلا كرادلا

 نيازي + مهلاو. ةنه يا مال اذيعال -تقعلاااعاو اهريعرملا هلو

 راخلا دج يلا بوسنم يرادلاث يريذلاو يرادلا ميع' لاقيو ؛هللا ب هب

 يريدلاو مسم حبك حرش م هيف فالخلا تدغوا دقو كلذ ربغ لبقو

 عبس ةذس مسا اييئارتطت ناكو مالسالا ليق هيف نيعتي اع 7 يلا ةيسن

 مسم يرر اًميدح رشع ةيناغ معلص هللا لوس, نع هل يور ةرجحهلا نم

 يور معلص هللآ لوسر نأ حسم حبت يو ةحبصتلا نيدلا ,تيدحااهنم

 اهيف هكراشو ال, هل ةغيرش  ةيقنم هذهو .ةساسللابةصقا يزاخلا | ميغا لف

 ةباصصلا نم ةعاوج هنع يورو مئاصالا نع ىباكالا ةياور 4 لخديو ةبغ

 نبعباتلا نم تاعاهجو مهنع هللا يضم ةريره وباو سنار سابع نبا مهنم

 «ةوءه

 يكببو دجسبو عكري نارقلا نم ةياب حبصا يح ةليل ماق دهجتلا ربثك
 وهو سابلو ا ةميه ::دل : ناكولا ةآلا» تاميسلا .اوحيزجا ( ىفخلا/ تنيك مآ يو

 نم:لوا وهوا هلا" نان لكذ" قس مغر رع ةاعساا نللاتلاو دكر كش د لرأ

 ديع وبا ظافحلا لاو تلق. * ناهبصالا ميعن وبا هلاق حجما ف جرسا

 حور ىلز ربلا دمع نبا رع وباو نايئاهيصالا ميعت وباو ةدفم نبا هللا

 انا“ ىو هل. -لاقفا> نسل اريعش:اقنبأ هدجوق يراذللاهاوعا غبر ل1
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 نبا ليقو ىنيتسو ثالث نبا وشو ينوذ لبقو اههنع هللا يضر ركب يفأ

 نم نبغصلا' باب ؛ نقدو : قشمد برقب ةويرق -ايراد , لوني :ناكو ىبعبس

 01 ا لك نيكو اراقم لوقو اهنكرو نالمبك اةجاجي :ليقو تشمت

 كلا ا لارر طلع وهو قلب هملابا نمد هنأ ن ذولا ةجيوحت قلل تاسنالا, قف

 اذغبتك مدل ديدش مدا ناكو اولاق ربغصلا بابب نفد هنأ موهجلا هيلع

 تاو كلاخ مسا ؛ حا :لاليلو ربلا ةبع نبا لاق: ؛نيضراعلا فيفخ اليوط

 يدضر لالب بقعي ملو ةرغع يلوم هللا دمع نبرع ةالوم يو ةرفع اهمسا

 ا كار كقول فقيل رقوكر اقح هزكيذ ا رركم اةيواعم_ نب ميكح سينومم

 ةيواعم نب ميكح نب زهب هللا ديع وبا وشو ,وزلا ةداهش كة تاداهشلا

 يربشقلا ةنلاس تح“ نم ةانثم كي اهدعبو ةلمملا ءاحلا تغب ةديح بأ

 نوع ىباو يرشزلا هنع يوم ينوا نب ةراررتو هبدا نع يور يرصيلا

 ةيع نيمو رهمو. ناداجلاو يروثلاو نويعيات . مهوا ىهتلا ناهلشو

 ةقث وه موهطار نبعم نب يبيح لاق ةعالا نم فيالخو يراصنالا هللا

 بيطخلا لاق حبك هدج ىنع هيبا نع هداتسا يمح لاقو هي جت

 ثدحر. ةنس نوعستو يدحا اههيتاثو نوبو. يراصنالاو يرهزلا هنع ثدح

 ىةنس نوعستو يدحا وأ ناتنث امهبتاثو نبدو يراصنالاو يونلا دنع

 فوف ةانثملا ءانلا فرح

 هدو أ 2 ةداصإر ا تام 19 2

 نب ديوس ىنب ةجراخ نب سوأ نب ميغ وه هضم يناصصلا يرادلا مدع

 ءءعم٠- د

 ع ند عارذ ني ةمزخ نب دوس لمقو ةهرخ نب داوس لوقو ةمرخ



 ( ا“

 قوفوطي :اؤناكرلا مالسا .زُهظا. نما( لوا *ىموأبةوينلا“' لايهم لكلا ألو

 وبا" ءارعسأا .ةارشلا .يدلوسا نقلا :قيقولاة كم :يطالوم نك ناكر من تل

 اخاو *لجو زغ هلل هقتعاو عسني ليقر عيسي ليقو ٍقاوا سمخج ركب

 نذوب لال ناكو حارجلا نب ةدبيع يأ نيبو ةنيد معلص هللا لوسر

 انبوب مالسالا_ اك. ندا: نما لوا وهو رهو اارهسا كوز« فاارورلا نزلا

 نأ يلا اهي ماقان داهجملل ماشلا يلا بهذ مالسلا هيلع هللا لوسر ينوت

 قوم هضم رهن وذ د هضم فيدصلا 0 يال ند هنا ليقو نوت

 ةمدق 4 نذاو موبلا كلذ نم زثكا كاب ريد لق“ ماشلا وعاد كا بك

 ةباصصلا همم كذ بلط معلص هللا لوسم ربق ةرادزل ةنيدملا يلا اهمذق

 مهنع هللا يضر ةباحصلا نم تاعاهج هنع يور * ناذالا متي ملو نذان

 ّش ةاشأو رع نباو دوعسم ىنباو يلعو ريو فيدصلا ركب وبا مهنم

 برتاع نب ءارلاو يردخلا ديعس وباو رباجو ةرغ نب بعكو تدر

 انديس ركب وبا لوقي هضم رع ناكو نبعباتلا رابك نم تاعاهجو' مهضر
 ا يف

 لاق معلص هللا لوسر نأ مسمر يراخلا يحبدص ث :تبثو اندهس فنعاو

 يراخلا حكم يفو هناك نبذ كيلعت ضل ثغيشف ةلذجملا تالخد لالي

 امنا تنك نأ هض, ركب ىتال لالي لاق“ لاق مزاح قا نب "شيق نع

 ينعدف لجو زع هلل ينتيزنشا امذا تفك ناو يكسمان كسفنل يتيزتشا

 يدحا ليقو نيرشع ةنس فشمدب يفوت ةروهشم هلياضفو *هللا لعو

 نرق ناك لهقو ةنس ىنيتسو عبرا نبا وهو ةرشع ٍناغ ليقو نيرشعو
7 
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 نمانلا ءاداص نئم خلك يراخإلا لاقو رصم يلا اميد5 جوخ اهيش

 و دللا هجم

 وه ندعم ةوكرغ ف .بذهملا ف ىوكذم هضم ياصصلا ثراحلا نب لالب

 0 نبل نب ل عصع نر تزال ند لالي نجنرلاب هيعرربا

 ناكساو ءاهلا مضي ةمذه ىب ىوث نب ةيلعث نبا ةمجملا ءاحلا تغب

 نيابلا نب اةحاط ١ نير دا (نب رع نيب ناقع «ني. ب مطالب نبا .ةمجعللا لاذلا

 00 يم لا ركل نافع هاد قولا نوح يشم

 اا يلسلزللا نسوبلا, دقداو نر نذهب دوليوز ةتووم عما ىلا

 غب ةيليقلا نداعملا معلص ينلا هعطقاو ةرجحهلا نم سج ةنس ةنيزم

 ةرصبلا نكس مث ةكم متق موي ةنيزم ةاول لمح ناكو كبلاو فاقلا

 غيناغ معلص ينلا نع يوم ةئس ىينات نيا وهو ىنيتس ةنس وتو

50002 
 1١

 سدود تاس فاعلا مف 2

 لاقبو نورلا ديع وبأ لاقبو ميركل ثددع وبدأ لاقدبو هللا كددع ودا

 فتيدصلا ركب يتا يلوم يهبتلا يثرقلا يشي ا حاير نب لالي ورع وبأ

 ةريصهلاو مالسالا ميدق هضر لالب ناكو صهج يبل ةالوم ةماهح هما هضر

 ناكو معلص هللا لوس عم اهلك دهاشملاو قدنخلاو ادحأو ادي دهش

 ناكو ردي موي هلتثق الالب نا هللا ردقف باذعلا هيلع عباتيو هبذعي
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 وه سيلو لاق ةقث وه نبعم نب ىبحب لاق هقيثوت ع اوقفتاو يراصنالا

 اهتقد "ايبا  اضش. ناك ١ دعسا نب اما لاما راسو يا ناهس لكلاب

 يدللا هجر ثيدحلا ليلق ناكو معلص ينلا باكتا ةماع كردا

 رهبد لالبو ريكي باي

 وبا وه داوسلا جارخ ٍ# بذهملا ٍخ ىوكذم ماع نبأ ءابلا مضب 34

 سيق نع يور ىبعباتلا يبات نم ينوكلا يلججلا رماع نب ربكب ليعامسا

 نسحلاو عيكدر يروثلا هنع يور نيرخاو يعشلاو يختلاو مزاح يتأ نبا

 ي تغبعض وه روهجلا "لاو | ميعت' واو لاصااَنْبا

 بلاط“ ةعفن : ب رضتحلا "هس ىكلدنم يقال نب. هلا اهبقلا| لب اركي

 لاقيو يجتالا لاقيو مهالوم يموزخملا فسوي وبا لاقيو هللا دبع وبأ وُه

 زسكب دابع نب ةعيبرو ديزي نب بداسلا نع يور يياتلا يدم يرشزلا

 قا هين كنس (ىرعباملا ١ نسر»:تاعاججو ىينباصصلاابءايلا كعمل

 تاعاجس ءهنغ ئرز"تتيدلعو» بيرك نارجر دلل يش قي دال بيلو

 نب ورعو بيبح ىنأ نب ديرتبو نال نب دمحم مهنم رابكلا نم

 نكات لاك“ * ءجعر' هعيتوتا“ دملالج دع اازعنتاو«ظياتكوا (ةيجالا فراك

 دحال يقيني ام نبعم ىبا لاقو حلاص ةقث وض دجا لافو ًءالعلا ئم ناك

 ةنيدملب نكي مل ييدملا نبا ىلع لاقو ثيدحلا كد هقوفي وأ هلضغي نأ

 نب ربكبو يراصنالا يبحو باهش نبا نم معا ىبعباتلا رابك دعب

 كلام هنم عمسي مل هللا دبع نبا دجا لاكو خلتالانباهللاا تبع



 ( ع )

 يندملا ماللاو نيسلا تغب يجسلا جرزخلا يراصنالا جرزحلا نب مسج
 هم 0

 نم عبس خدس تكف قبح رم قيودو د 0 ةيقعلا ىهنش

 اهتمس يتلا ةاشلا نم معلص هللا لوسر عم اهلكا تلا ةلكالا نم ةرجحهلا

 05 هاما يح معجو, هقزلز ليو لالا قب تانفزردتا بقا, ةيومبلا
 هما ص (ن و كاس اع (ن

 ةالس يد 5 مك ديس نم لس ينيل معلص هللا لوسوم هد لاق يذلا وو

 ,.يدضور اربلا نب رشي دعملا ضيبالا مكديس لب لاقق نالف اولاق

 روكذم ربشب نب ناهنلا دلاو نبشلا رسكو ءابلا متغب نعس 7 ريو

 نب دعس ىب ربشب ناهنلا وبا وه هربغو ةيبهلا باب م هربغو بذهملا يف

 ثراحلا نب جرزخلا نب بعك ىنب ةيلعت نب كلام نب ديز نب سالخ

 ةيقغلا هش ملاصلا لضاغلا ياصصلا يندملا جررحلا يراصنالا جرزخلا نبا

 ليق معلص هللا لوس, عم اهدعب دهاشملاو قدنخلاو ًادحاو ًارديو ةيناثلا

 ةفالخلاب راصنالا نم هنع هللا يضم فقيدصلا ركب ايا عياب نم لوا هنا

 نم هنارصنا كعب رملا ىبع موي هضم ديلولا نب كلاخ عم دهشتساو

 هنا حبصصلا ٍؤ تبث يذلا وهو ةرجحهلا نم ةرشع ينث ةنس ةماهلا

 تي ثيدحلا كبلع يلصن فيكف هيلع نلصفاا حا انزال هلا لوكا م14 للف

 نس مثأ تح نم .ةانثم كابي ناسي ىبا ىرشلا خفو بلا : مظب ريش

 يراصتالا راسي ىب ربشي وه ايارعلا عبي ٍ رصتخمللا ٍه ىوكذم ةلمبم

 مهربغو جبدخ, نب عقازوب سناو نياج نع يرمن يياتلا ؛قدملا مهالوم :قراحجلا

 يمحو قاحنا نب دمحي مهنم نبعباتلا نم ةعاهج هنع يوم ةياصصلا نم



 هيل

 ةنيدملا يلا معلص دللا لوس, ءاج ام بزاع ىب كربلا نع اضيا يراخبلا

 دك" كل اهلغب 00 يعل ١ كبر ا حبس تارق يتح ارجاهم

 سلس 0و5

 ةذع كللا يضر يلع عم دكهشو رست ظوزغ يسوم ينأ عم املا دهشو

 نافيا ءاريلل ناكو بزاع نب ديبع هوخاو وه ناورهتلاو نيغصو لدجلا

 3 ان هللا يضر كيوسو ديزي
 - ع هم ن - مينمجم 3 ن تمالك

 ناساس وبا لاقيو بيصحلا وبا لاقيو لهس وبا لاقيو هللا تبع وبا وه

 نب برحلا نب هللا دبع نبا ةلمملا ءاحلا مضي بيصحلا نب ةديرب

 رم 145+ ةرلقزلا ١ مق 'ةييدلل !انكس !نودالا ذازنا جاذعشلاوي ذراعا

 دللا يضر ةباصصلا نم ينوت نم رخآ وهر ىنرتسو ىينتثا ةنس اهي ينوتو

 ةعبرار ثيدخ ةيام معلص هللا لوسرب نع هلا يور ناساركأ !مهنع

 مياه حاو يراخلا درفناو تيدح دع لسمو يراخلا ففتا اًئيدح 576

 اهدعي ملسا ليقو اهدهشد ملو مد ليق ةديرب ملسا رشع كحاب ملسمو

 ني ناهلسو هللا دبع ةانيأ هنع يور
 مهم مس ءنمم 53( د0

 صاصقلا بوجو مد بذهملا 2ع رول جم ةضم ياصصلا ءاربلا س رشي

 نافس نب ءاسفخ نب رذتت نب رورعم نب ءاربلا نب رشب وه مسلا ماعطاب
 0- و

 نب ثكعس ىب ماللا سكي ةاطس سس بعل سس منغ نب يذع ديبع نبا

 ا ةلوأ 2 توق ةانملاب ددرد نب ةدماش سا بسلا جتفب دسا سس يلع



 كال

 اةدحوملا ءابلا فرح

 ربشبو رشبو ةديربو ءاربلا باب

 كاوا كتله د ,نكعما اهفعاددلا' يضر ١ قاكصلا "براغ: ني فرجلا

 نم اعلا فياوط دنع ىوهشملا حبصصلا وه اذه كلاب ءارلا فيفختي

 يكحو مهربغو فلتتاو فلتوملاو تاغللاو ءامسالاو خبراتلاو ثيدحلا لها

 لياقربلا ليفطلا ويا لاقيو ورع وبا 'لاقيو را ويا وهر' رصقلا "هيف

 وشل لب كراقلا لبي عتراحلا نب عدم نب « تدق نبا ثراخشلا لبا! ةيزاع

 اسر هقطنل اع اإ ةارخل» .قلاسنالا !!نفكلا ل كلاس .نياورش وا

 دكمحت ركذ وص ماا ور اع راهن كر نوزع ما ليقو ةبيبح يأ تنب

 ةياغالث معلص ينلا نع ءاربلل يور * لسا هنا تاقيطلا م دعس ىبا

 نيرشعو ىبنثتا لع اهنم مَلسمو يراخلا ففتا ثيداحا ةسيخو ثيدح

 ديرتي نب هللا دبع هذع يور عش لسمو رشع ةسمخ يراخلا درغنأو

 نباو يعشلا مهنم ىبعباتلا نم ةعاهجو نايباحصلا ةفيح وباو يمطحلا

 مشهربغو ةمالس ىب راهس لاهنملا وباو دوس ىب ةيواعمو يكيبسلاو يليل يبأ

 مود معلص يبنلا «غصتسا ربيزلا نب بعصم نمز اهب قير ةقوكلا لزن

 الر دليلا واو كازا لحل يراخلا بمص: وه دبور نحل ههحهاشاما /0واو قو

 معلص ينلا عم توزغ لاف ءاربلا نع يراخبلا ينو رحب موي ره ىباو انا
 تف معلا نودعي لان ءاربلا نع اضيا يراخلا يفو ةوزغ ةرشع سجخ

 ةيبيدحلا مود ناوضرلا ةعيب اغلا لعن ىنحنو اف ةكم متذ ناك دقو ةكم
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 نب هرعو نيربس نب. دمع هتكش مهنم نىبعباتلا نم ةءاهج هنع يورو

 شعالاو نوع أو ربخك يا نب يمحو ليوطلا دييجو ةدانتكو يافبد

 نباو يروثلاو كلام ةمبالا مالعاو ىنبعباتلا يبات نم دنع ير, مهربغو

 دعب ناوقفتاو ةقيالخو رهكمو ,ةيلعر نيا. ةيؤرعا قا نياؤ نادال

 نع انيوم * هتدايسو همفو هلع يىوفوو هقيتوتو هظفحو هتمامار هنتلالج

 بحاص يديجلا نع انيورو ءاهقغلا ديل ناكو بوبا قدح لاق ةيعش

 ام لوقي ناكو ىيعياتلا نم ىيناغر ةتس ةنيبع نبا ٍفل لاق ةنببع نبا

 بايش تيد بويأ لاق يرصبلا نسحلا نع انيورو بويا لْثم مهيق تيقل

 دعس نب دمحت نع انيورو نايتقلا تبس بويا لاق ةيارر ينو ةرصبلا لها

 لاو ةحح ًالدع ملعلا ريثك اعماج ثيدحلا ِغ اًنيث ةقث بويا ناك لاق

 اذكر اذك تيد يندب نما نورس نباوضط تلك[ نزولا

 وحرم يع لو ةيفرلا) تحل نيه متاح وبا لاقو بويا تيثلا تيثلا لاق

 دا وتلا امل قم وحار ملقم لاس ال ةقث وهو دلاخ

 وحن هل ينيدملا نبا ىلع نع يراخلا لاقو بويا ةلزنم يهتلا غلبي

 اف تزدخ الأ بريا ثندس دوعن انكاتستعإ سا ىلا ت0

 ليشفا ىدعغ بوذا: نط منع نييماطت لاقوااهتس | ل ا

 ةنس ينوت ةروهشم ةربثك هيقافمو * ةنسلل اعابتا مهذشأو هيي ْنم

 ي هللا ةيحم ةيامو ىنمتالثو يددا
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 يلاعت لاقو 2 هنأ تلك معن ًارياص هادحل انإ تنك" الو هي برضاق

 كي يلاعت لاقو تايالا قيبجْنلاو عون : اميل ً كيلا اًنيَحوأ انا
 >> ٍِِع

 همن ساس ىف 0 سن لعب 3 0 3 . فرم م 2 ماا سك د

 انغشكف هل ةيكسألا ىيجارلا محرأ تناو ىضلا يسم نا ةدم يداث 3

 هضر ةريره يا نع يراضخلا حبك هَ انيررو * ةيالا ِض 75 هب

 ردك رايعاارع هذاد انايرع لستكيب/ بويا منير. ملص هللا لوط( لاق :الاق

 كتينغا ىنكا ملا بويا اي 5 هادانف ديوث + يتحب لعجا بهذ نم

 داليب بوبأ ناكو كتكرب نع ين ينغ ال ىنكاو بر اي يله لاق يرث اهي

 دكجسمو دهشم هيلع يون برقي ةبرق  مهدنع روهشم هربقو ناروح

 هنا نولوقي رجع + مدق اهبق ةيراج نبع هحلاصم دع ةفوقوم ةدرقو

 ةروكذملا اهنا نولوقيو 0 نوبرشبو ىبعلا نم نولستغيو همدق رثا

 نولوقب دهشم هيلعو ةوظع ةرذك طسو هاد رق عطق يو نارقلا يف

 معا هللاو املك عضاوملا لكت ةكرب نودقتعيو انوروزنيو اهبلا تنتسد ناك هنأ

 تول يقال اسال طولا امرا: يجر صلع -ةلازولا نسر اي اعجتلا* كَ

 مضالوم 1 لاقيو يربعلا امنيا مدع يأ ماو مدغ يأ نب بويأ

 عيبي ناك هدربغو ربلا دبع ىبا لاق ءاتلا رسكب ينايتخسلا يرصيلا

 نب ورع عمسو كلام نب سنا يار ٍنايفخسلا هل ليقف ةرصبلاب نايتخسلا

 اياو يدهنلا نامتع اباو يدراطعلا اجر اباو يمرجلا ماللا رسكي ةكس

 هللا بع نب ملاسو نيربس ىباو يرصبلا نسدملاو ديرت نب ىباج امعشلا
 هم دل و 2

 مهربغو ىبعباتلا ىابك نم مهربغو ردكنملا نبار ةكيلم ينا نباو اعفانو
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 ةلئمرلاب“ , يوقو-ةلمرلا»لدقوا :نحقملا تين: نك اوان اكوا مالبللا

 دك فس ىبعيدسو ىبتنتا نبأ وشو ىبتالثو ىنيتنتا كف

 بوياو نهتاو سايأ باب
 ند ادا 0 اهل

 ماكحا باب لوأ ع بذهملا + روكذم ةضم يباصصلا د ثعمع نب سايإ

 يذمزتلاو دوواد وبا هاور ءملا عيب نع يهنلا ثيدح يور يزاخما

 د ملعا هللاو فاضم ربغ ديع نب سابا باوصلاو ءاطخ اهالكو هللا ديع نيآ

 ن2 سنّ وهن ىو ن2

 ىنمبأ وهو ديعلا رببكت "باي لوا م بذهملا ب روكذم ىمبا مآ نب نما

 نب كلام نب سيق ىب ايرجلا ينا نب لالب نب ورع نب ديبع نبا

 ينلا ةنضاح ىنمبأ مأ نب نما وهو جرزخلا نب فوع نب متغ نب ملاس

 ةهشتسا يوهشم , ليلح ناك ومار. دمالا ددرت نيا ةمالللا وول لد

 نيآ هلو معلص ينل, ةرهطم.:لغس منا ١ ناك قاحتا نيا !لاقاب» نيتك مون

 عطق ال نمتا نع اًميدح دفاجحتو ءاطع يوم دقو نمبا نب ء| جاخلا مل لاقب

 1 لا

 قو 'ثغقولا اا ثذملا ١ هن روكذم ١ طرا (ديلك هللا وياسر كا ك1
 مان سَ ده همدان ل ين د نم

 يىكسم نا هدم يدان 93 35 اندمع اوناخاو يلاعت للا لاق تاضدلا
 ِِع

 هاد مد 9 هم © 35 3 - ادم

 انيه.و بارشو درا لستغم اذه كلجري ا باذعو ب بصني دي ناطيشلا
 سامع سا

 2ءنع 032-0520 2 3202 3

 اًمغض كديب ذ نيو بايلألا ا يوك ذو اتم ةجحر مهعم مهلثمو هلها هل
7 
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 نبا لاقر ىييماشلا ِك دودعم يىسالا كاحضلا نب سينا وه اذه

3 
004 

 ب يا ازحلا ىيعألا مبا دوا 7 فكرا ل: نالط اوما ؛ لاقط رتل, هجع

 ةليبقلا 4 رماي ال نا دصقي ناك معلص ينلا نالو هل ىبلقانلا ةزنك

 سوأ 5

 ' ١ نيدتقرا اوسعا| نم فيدل ةيرازاء مصرا ياكشلا 5 00

 نلل اضيا طيسولا م هثيدح ركذو ةعلطلا + بذهملا ين ةركذ ىكتباو

 ”امرالاو فواز نمار ةلسلل » تاوذيع اوتفإ» هور ا انلاؤا لانك وزن

 يلا ل واعبلا بقنا نبا ينك ا لاقو ر فاقت »سلوا بال لسؤلا وهو !راهريغو

 اد نا سنو ناكلا اانا !(لىلواةاولا ب .نانوانمل كلاقبر ها وللا |١ نبا

 هقفاوو دحاو لجرل مسا ةثالثلا ةفغيذح ىنب سواو سوا تأ ني سواو

 هدحسمو فشمد اذه سوا لذ »+ ةثالث مهولعجل مهضعب هقلاخو ةعاهج

 تيدح ةعللا + نيثيد> يور اهي هربقو يلتقلا برد ِ# اهي ةرادو

 يمايصلا 4 اًثيدحو يلع ةولصلا نم اورثكا ثيدحو لسنغاو لسغ نم

 ن3 كارا نمر ارائطلاب اك نىك دس روم ياصصلا تماطلا نب ل

 0 دنا انو نقتذ نب .تماصلا' : نبا« نينوا "ونهو! تبماضلا+ ب ةةلربع وفا

 نا سم الور رخل اال ةنرع اا ب ءورع ني +راؤع. نبل وفعلا نيراقتل فاق جارمن

 . يذلا وهو معلص هللا لوسم عم اهلك. دهاشملاو ارد .دهش  يجيرخلا

 هيت اناقلشابولو كك شان اكو ظفر ن صايع قلبا كلا ١ عتارملا ]قلم نها



 ( با“ )

 بهذ قوام «لاغا/[ سنا :صاخلالال 0م[ دانق وز ئرشا ادع ماعز اعلا يور

 ءاوشالا لضا نم لجرلا ناك لاف كلذ فيك هل ليق معلا فصن موهلا

 ي معلص ينلا نم دعمس نم يلا لاعَت افلق ثيدحلا 4 اتفلاخ اذا

 صاصقلا باد لوا م بذهملا خ روكذم هضر ياصصلا رضنلا 8 م

 فيس هيسذ قاب, مضمض نب رضنلا نب سنا وه ءكضعالاو حورجلا

 يراخلا حكم يفو 5 موي دهشتسا كلام نب سنا هيخا نبا ةوجرت

 لاقف روبات لاتقا  ىلخ ءرمعنلا خيا .ىستاب "يع , باغ, لاح كلان عيبا نلقلا لح

 دللاو لاققف  نيكرشملا ديف. تلتات .لاقق“: لوا. نع تبغا |معلص : هللا لوو

 دحأ موي ناك اًذف عنصا ام هللا نيربل نيكرشملا لاتق هللا يندهشا ل

 ىيلا ًارياو ءالوه عنص امه ىيلا ىذتعا نا مهللا لاقق نوجسملا فشكنا

 لاقف ذاعم نب دعس هليقتسات مدقت مث ىنكرشملا ينعي ءالوش هب ءاج ام

 لذتف لتاقت دحأ نود اهكر هع سنا 5 هلل هذه دكعس يا

 مهسد ةيمر وأ صمرب ةنعط وأ فيسو ةيرض ىيناتو اضعي هب اندجوف
 ينموملا نم ههابشا ينو هبف تلرت ةيالا هذه نا يرن انك سنا لاق دمهم

 هللا لوسر نأ ١ حصاصلا ف تنقيب * ةيلعإ هللا اوذاقلك از اوكادص لاكي

 ىاوبالا هللا لعبا: مسقا ول !نم..دللا, كاجع: قه تا هقح ة لاق معلص

 زن رحت ودق ريس دل قكذم نيكس اناا

 وهو اههجران تفزنعا نان اذه ةارما دع سيئا ايدغاو هثيدح بذهملا

 سيئاو ةردرظ يأو لا ىنب كبر غدا. نئم روهشم ىبحدصلا 2 تيباث



 ( رسب )

 لعبا فسمو قراضلا ١١ عبد قع انيور .* معلضا هللا اوما انجب راالا

 قاض رع اتقاذ اما( يعيب عيلس وما .اذعذ مغلص : يتلا !لخح لاو هضم سنا

 يبن عسانا ول حلق مقا .داغو بودل مكرمو ًاهداقساا فن مكنعس !اوديغا: لاقف

 نأ هللا لوسم اي تلاقف اهتيب لهار مبلس مال اعدف ةيوتكملا ريغ يلصق

 "01 ند ونرسلةءاربعتا كرف او سنا: :نكسداشناكلاو :قةامر بلاغ ةكودارو

 راضنالا تكا نمل ٍناف لاق هل كرابو ادلرو الام هدقررتا مهللا هب اعد .الا

 عضي ةرصبلا جالا مدقم يلا يلصل نفد هنأ ةنيما ينب يتثدحو الام

 ةيام هرع ةرواجي دع كجعلا ففتاو يراخلا ظفل اذه ةيامو نورشعو

 لهقو نيعستو ثالث ةنس يفوت هذا ريوهجلا هيلع يذلا حبدصصلاو ةنس

 سجل لويقو ىنيعستو ىنيتنثا ليقو ىنيعستو يدحا ليقو ىنيعست ةئنس

 ردقادلا ىلع اادنا ضحسلا ب, ذحا:تدقو ١ نيعستو: عيس لدقو ١ قليستو

 تنس نع لقت ام. .امار يرت ا ةباملا قوذ هرهف نينس رشع ةرجهلا

 ردككره نط اعج كاتسلاج .قزكو دود ما ناشف. ةقس !االا» ةنياضو شئار نعال ول

 « هضم سنا رصقيب فاععي كانه عضوم م كانه ىنفدو فصنر خسرف

 حار هنم يب ناكر هيفا امو ىبق مم دنس هب لمح اكشفوا هل“ اكو

 يراصتالا هللا ديع نب د لاق * نيييصملا ةامرلا دحا ناكو ىسملا

 قلل داقاب عادتلبب نطلع يهز, ارحم قا. معلتم هللا لولا ها ولضلا فرج

 تحاو لك يا, يح اوتومب مل ةرصيلا لضا نم ةثالث فراعملا + ةبينق

 نه

 دع كد نب ةفولخو ةركب وبأو كلان سس سنأ هدلص ئم يكذ بام مهخمس



 ( ربو )

 ركذي مل نك سنا ةياور نم نيحجبصصلا ٍغ اذه هقيدحو ,مراوقلاب

 ىاجربغ م روكذم وهو عادولا ةح هنا

 ةرمض نب ضايع نب سنا ةرمض ويا وه رصتخلا ٍغ مركت ضايع 9 9

 ندرخأو اكيرشو ناسيك نب حلاصو مزاح اداو ةعوبرم حمس يندملا يتيللا

 نبأاو ليتح> ىنب دجاو يئاشلاو دتيلولا نب يقي هنع يور ىنيعباتلا نم

 ذليدعتا لعتااوقفتاو ,ةمالا+ نم :قورسارا) هيلو ةميتقما فرمتلا» مالا

 ةيامو ىنيناغ ةنس يفوتو ةيامو عبرا ظنس كلو ملسمو يراخللا هل يءرو

  نميتام ظةنس لبقو

 نب كلام نب سنا ةزه- وبا وه بتكلا هذه د رركت كلام 82-

 نبا ءارلاج مارح نيا ديز نبا نيتمجعملا "نيدانفلا اغي .مضمض نب رضنلا

 ناكساو ةمجتملا نيغلا تفي منغ نب رماع نبا اهضافو لادلا مضي بدنج

 ةثراح نب جرزخلا .نب ورع نب ةيلعت نب راجنلا نب يدع نبا نوذلا

 يمستي ناك معلص هللا لوس, مداخ يرصبلا يراجنلا جرزخلا  يراصنالا

 ناك لعيب وح انا هلاالوس م ءاتح + لكدومل تح ب رت ا

 *نلاعبقر هاللرعاش تابباتخرت هدب الاون وتطويل سلس كا ا

 معلص»ةنيدملاب اذقماقا |ةذم.. قا ينس رع ,معلض جتلارللا

 ىنبتامو ثيدح ينلا يورذ اربثك اًميدح هنع لجر حبدصلا م كذ تيت

 نومكسو ةيناغو ةيام دع اممم مَلسمو يراخلا ففغتا اًميدح ىيناغتو تنسو

 ةياصتصلا زككا ناكو نيعيسو دحاي مسمو ىنيناغر ةثالثب يراخلا درغناو



 ) عوب٠ (

 ميملا رسكو فاقلا تغب ةم# نب ورعو صربالا نبا نبعلا تغب ةديبعو

 دكصق نم لوأ ناكو لات دحاو يصع 0 مهلك سكنلملاو زف اهدعبو

 ةلهلهل لهلهملا هل ليق امئار يدع همسار لهلهملا عياتولا ركذو دياصقلا

 همض سيقلا ءرما معم ةيق نب ورع ناكو هفالقخاو هباطضا وهو هرعش

 هه موولا دالي يلا كاك جرخو هيذأ نسل هيلا ةودأ

 تاداهشلا +. بذهملار رصتخلا + روحذم رفاكلا:تّلصلا د 0

 نب فوع نس ةمدحملا ىبغلا رسكي ةربغ نب ةلقع نس تنوع نج عيب م

 ثعبلاب نمويو ةبلهاجلا ٍخ ديعتي ةيما ناك ينقثلا فيقت وهو يسق

 حاد ٍؤ تبث مسي ملو مالسالا كرداو حبلملا رعشلا هدانثا غ دشنيو

 معاصر هللا ةةلوسر تفدر لاك. هنعيبدللا يضر ديوس: نب: هيرشلا نعش

 معذ ا تلقو ةيش, تلصلا , يل! نب. ةيما.. رعش., نم .كعم»له..لاقف_ اموي

 هتدشنا يح :هيه لاقف انيب هتدشنا مث هيه لاقف اتيب هتدشنان هيه لاق

 هج كر عش 8 ملسي داك دكلق ياو فو ملسول داك مااا عمو كَم دام

 سيتاو سناو ةشيعا باب

 ل ناهقلا دج كفمملا دير دكخم فتحا هللا يضرب و احصلا فشلا

 ميجلا حتفو نونلا ناكسشاو ةرنوملا جني وش حبدصصلا من ةةودح اوكا عامس

 نك مالا تايجإلل اجت ترصلا# ىسح.. دونا ديك واكو ةهكحملا نقلا

 اقفر ةشجنا اي كديور معلص ينلا لاقف لبالا تعرسان عادولا ةج 4



 ( بس )

 ال نا اضيا تبني لوقلا اذه .يعو هلتق ماشلا يلا فقارعلا نم قلاخ

 هي قيفوتلا هللابو مهعم ركذي ال تترملا نان ةباصصلا عم ركذب

 نيمار نامل ءاروسار قتال

 قاع اانا لاغ/ اعقولا» هنن بؤ هب ولكل 0 0 17 سايلا
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 - 53د ء.(ن تلا ت١ سا سل - م( د م

 ٍ> ٍِِع 3 9 ٍِء

 ةروشكللا هوز او لقيم اف ةمابلا م ووطن رعر اركان هد َض

 لاق ءايبذالا بانك + يراخلا جك ينو اهلصو ناوكذ نبا نعو

 سيردا وه سايلا نأ سابع نباو دوعسم: نبا نع ركذبو

 شدرق 8 وره -” ىلا ورع ةضورلاو بذهملا + روكذم نق 08 سابلا

 يلع ةزمللا سكي وشو معلص هللا لوس, بسن ِ هيسن ناهب فبس

 يراينالا نبا هطيض قراشملا ٍك ضايع يضاقلا لاقر رهشالا حبدصصلا

 وش يذلا ساملا نم اهرسكي دتيرد نبا لاقو فيرعتلا مالو ةزملا تغب

 عريغ ال ملاايق -يبلا ؛سايلالا اماو#لاصا كيل لإ) هوك

 ةبطتخلاب»”نصيرعتلاا هل وضعللاب غن روك ذت. كزومملا اشلا ا ليلك رك

 روهشملا رعاشلا وه .بذهملا :بحاص اهدنا: دقو ىيتيبلا' هلا ىشنا

 رجع نب رع نب ثراحلا نب ءاحلا مضي رجع ني سبقلا ىرما اوكا يلهاخلا

 جتفو مهملا مضب عترم نب روث نب ثوغب نب ثراحلا نب ةيواعم نب ورع نبا

 ني ديح أ لاذ * :دتحتعب. ةيؤاعم"نب ةحدشلل ةوف» هانا الكر اذ

 ةقرطو دلاخ لهلهمو لهلجم دعي يدنكلا رح نب سبقلا ريما 6 مالس

2146 



 ( نس )

 1-1 اكو نادنالاوا كارغلا كغ :احبلولا : قبن.ةلابعا حماز ةاهشو :فئاطلا ناصحو

 ناك عرقل عرقالا فقل سارق عرقالا مسا تيرذ نبا لاق * دلاخ ةمدقم

 ماع نب هللا يع هملهتساو مالسالاو ةيلهاجلا م افيرش ناكو هسام يف

 يمهضرم شبجلاو وه ناجزوجلاب بيصان ناسارخ يلا هثعب شيج ىلع

 باي ليبق رصتلا يو ةيزجلا باي ذ بذهلل م موكذم ٍةمود مك

 نب رديكا وه يذادغبلا بيطخحلا لاق ناكل جافو ةزهلا مضب وه ةيزجلا

 اذكه يدنكلا ةيواعم نب ثراحلا نب اب لكبح ااوب ١ كلما( هع

 هنا لاقي رصتخلا ك4 هنع هللا يضر يفاشلا لاقو بيطخلا هتيسن ركذ

 اا 1 اجلا إلا دباقك يا يولزخلا لج 2 ةةاقكراولا_نليطخ لوم

 00 يول لعل يبيلسللا مالكا ذه ايناؤضن دتامتلب ليقوب للا مت

 نا ةباصصلا ةقرعم ٍي اههباتك ٍي قناهبصالا ميعن وباو ةدنم نبأ

 رهل اهبهوق ءاربس ةذح معلص هللا لوسر يلا يدهاو مسا اذه رديكا

 لاق ناحبصصق ةحلاصملا, ةيدهلا اما ربثالا نبا لاق هضم باطخلا ىبإ

 نمو ريسلا لها خيب فالخ الي مسي مل هنا هيف اطلغف مالسالا امأو

 اقف اًيئاصن ردبكا ناكو لاق اشحان هةطخ اطخا دقف مسا هنا لاق

 هصاح !دلاخ نا مث هيق ٍقبو هنصح يلا داع معلص هللا لوسر ةحلاص

 ىرالا ضيققنل + ينعي: ايتلوصقا هك رشم .ادلتقغ : دضر .لقوحصلا كيلاقا نواف

 يلا داعو حسا معلص هللا لوسر لعب مدق امل رديكا نا يرذاليلا ركذو لاف

 راس اذف هليق ام عنمو ىديكا كترا معلص هللا لوسر ينوت ايف ةمود
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 وبا ثعبق معلص :ينلا عيا ىقرازا مب تغشالا “ناموا قمل قلا كو

 مسان هيدب نبب هةورضحان هورسان نجلا يلا دونجلا هنع دللا يضر فيدصلا كب

 يفو هتخأ مهجوزو كد وبا هقلطان كتخا ينجورتو كبرح يقبتسا لاقو

 ةيسداقلاب مث ماشلاي كومربلا ثعشالا دهشو +تعشالا نب دمك ما

 يلع عم نيفص دهشو ةفوللا نكسو دنواهتو الولجو نيادملا, قارعلاب

 يلع هلهتسا ناهقع ناكو لدفجلا ةمودب نيكحلا تبشر هنع هللا يضر

 هللا لوس, نع هل يور *هتنبا جورت يلع نب نسحلا ناكو ناجيبرذا

 هنع يرم اهنم ثيدح دع مسمو يراخإلا قغتا ثيداحا ةعست معلص

 عب ؛اهب.. وتو ةفوللا لون | نورعاو .يعشلاو«لداوبوبازا! مزال قار نيا, يق

 دج ىمعبراو نيتنت ةنس هدعب ليقو ةليل نيعيراب بلاط يأ نب ىلع لتق

 ةشيلع-ننعأ وه .عاضرلا ١ ثاتك هيب روحنا: يلدتملا | نسيفتلا اناءاوكلا لقا

 نب ملفا :لاقيو موهشم حاصلا ٍة هقيدحو' :عاضرلا' نم انغياةللا | ضر

 لاح .!سيعقلا يا. وتحل .!صضشلاو بفعل ةويانا قا واعيوم سلتا نإ

 ب دعت وبا ةعينكاا ةمينلا ءاقطالا ىياعكتلا كلل

 هاوسلا ٠ جارح, يفو .ديغلا: مسق-خ:رصتخملا د يوكتما ياخ :نبا' عرقألا

 عاطقالا باب ه تاوملا ءايحا ينو صحلا ينو تاقدصلا مسق د بذهملا ينو

 دمحن نب لاقع نب سباح نب عرقالا وش تاتدصلا مسق م طيسولا فو

 نب كلاما نب“ .ةلظنحا :ني.كلاما"ىب .:مرادبا نب عشانا لرارشلا ل

 انينحو ةكم تف معلص هللا لوس, عم دهش يهقلا ميغ نب ةانم ديرن
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 ) ٠ن) (

 ندوكارد طرفإلاو بلفار: اتلاغشاو : قوقل ضيدان

 ن1 ا ماسالا تجعل ىكضر م هن :بديريتا وسو لك خم يابضلا 3

 نيذه ربغ يف بتكا هذه + هل ركذ ال يضاقلا يلا يضاقلا بانك ينو

 اههنيد ةةمجعملا نبشلا ناكساو تح“ ةانثملا كابلار ةزملا تغب وه ىبعضوملا

 قار هدصق تيدحو# ةراكم :ةادحوللا هايبو .ةواتكلا افلا «قيبكو يابضلاو

 ميشا ةارمأ ثرو نا نايفس نب كاصضلا يلا بتك معلص ينلا

 لاق مهربغو يءاسنلاو يذمزتلاو دواد وبا داوم اهجورت ةيد نم يابضلا

 اهيسألايتبولكا وبا ١ طفاش ١؛ يورلا» صيغصا ىسح ١ كاياذجا ١يذمزللا

 نبا هركذ يباك وهو ةاطخ ميشا لق ناك لاق سنا نع هدانساب

 يمهنع هللا يضر ةباصصلا كه هبغو ربلا دبع

 1 ا ةامح هاا تدي .ةيحاتوك ذل قاقتسلاا !قئليقا ارب كافل

 نب سيق نب ثعشالا تمحي وبا وه حاكنلا لوا ة طيسولا + هركذو

 نب ثراحلا نب ةعببرم نب يدع نب ةليج نب ةيواعم نب برك يدعم

 ةيراعم نب ربكالا ثراحلا نب ةيواعم نب رغصالا ثراحلا نب ةيواعم

 ةددشملا قوف ةانثملا ءاتلا رسكو ءارلا متافو مبملا مضب عترم نب ىوث نبا

 اننإر ماهنك ا ىمااوفد لبا نوقو:: يدنكلا نيغع. نب روقا نب : ةلوواغم“ نبا

 هللا لوق هنمو اهمك يا ةهنلا دابا دنك هنال ةدنك هل لبق

 2 نب هم ساب نه تي

 معلص ينلا يلا تعشالا كفو *ةونكل هبرل ناسنالا نأ يلاعتو هناحس
 1 ع

 اوسان ابكاع ىنبتس اوناكو ةدنك دفو هل ةرجهلا نم رشع ةنس



 ( رهو )

 ةياجبراو : نيتسوا دخلا عنس قيعاما  'ةالوابم انيعل نساك كات ا

 يب دللا ديم ةيامستونيتالتو تس .ةنساةازهإا قؤتو

 راصسالا وا كاوغلا» لرا؛ قلب دمللا بحر كدت عباد[ هؤرل) ف دوال

 خيو نب .دوسالا نجلا جيغ.وباالاقيو ورع»وياءاوه. تاوخالا١ اتارسإب قو

 ليك ب :نامالسا: نب هيلع وبا كام لكامل يكس ع ير ل

 ديزي نب نحرلا ديع وخا ملاصلا مامالا هيقفلا يباتلا ينوكلا يخنلا

 نب ميهاربا لاخع وهو ' ةقلع ا نم نسا :ناكوب سيق نبا ةقلخاااخباذ

 . هللا يضر باطخلا نب رعو فيدصلا ركب ايا يار +هبقفلا يضتلا ديزي

 هذع يور ةشياعو يسوم يتاو ذاعمو دوعسم ىبأو يلع نع يورو اعهفع

 ميفاربأو ديزي نب ىنوحرلا دبع هوخاو دوسالا نب ىنجرلا دبع هنيا

 اوقفتاو ربحلا لغا نم. ةقث وه.:لبنح .نب ادجلا لاكن * ىورتتلاو قحتلا

 ىب دوسالا ىفاس لاق ةرزهح ينا نومهم نع انيورو هتلالجو هقيتوت يلع

 نيناغ نجرلا دبع هنبا رفاسو اههنيب عمجب مل ةرعو ةجج ىبناغ ديزي

 لك يلصي ناك ىنورلا دبع هنبا نا انيورو اهنيب عمج مل ةريو د

 ماو اًداهتجا هنيب لها ّلقأ هنا نولوقي اوناكو ةعكر ةياعبس موي

 يمهتع هللا يضر !دلجو امظع راص
 ه2 0-0530 2

 مضي وه طيسولاو بذهملا نم سيلغنتلا + روكذم ةنبهج عفبسا

 ئ ءاغلا تفر ءاملا ناكساو نيسلا ختفو ةزمللا
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 ظالما اهقيقود نزرع ا اوقفماو#( ةةيامو + نيعيراو ني نيجي نسوا ليطاقبلا قوت

 0 لسمو يراخلا هل يوم

 هيلو ت1 لوكنت طر كانا: انيانضا قنا يتشوبلا تساعلا محلا نب ليعامسا

 تلازم هيي ياسنالا + فخ“ قاعمسلاب دش وبار هلاك اقالطلاوا -.علشلا لا عيفورلا

 ةنكاس نون اهدعي ةمجعملا نيشلا فو ةدحوملا ءابلا مضي جشوب يلا

 ديا قرا تشو لاقدر .لاو"كفلاب تشوف الاقبف بعت دق لافإ ميجا عت

 ليعامسا حيعس وبا وش اذه لبيعامساو *ةارش نم خسارق عبس طع

 زاك ا ناعمسلا | لا: اخيسن نود ليغامسا نب حاولا ىيع (هساقلا ياا نبا

 ريثك ةقيرطلا يضرم ةربسلا لمهج بهذملاب ةقرعملا نسح معلا ريزغ الضان

 امزمال معلا رشن يف ابغام ربسيلاب اعناذ شيعلا نشخ ركذلا مداد ةدابعلا

 از اكالتا# ىئاسينااب ابل رواج ايدحلا ..ءامياو ءارطألا "10111 تعطلام/ نرخ تتسلل

 طيب قاصقلا يارا و اهيمابو :اهربغو : ةرتازلشلا» تلح قب دهتلو ' نذوملا لص

 ناهيت ىبا ىلع ادا 5 اهدرو نب> ذادغيبو هدريغو دادحلا دجا ىب

 نبا: مساقلا وبا ظفاحلا هنع ثدحو يناعمسلا دعس وبا هنم عمسو ةبمتو
 ل

 فنصو اهيتفم ناكر اهي ينوت يح ةاره نكسو همجكم د ركاسع

2 ِ 

 تشوملا مساقلا يبا هبيأ لاونتم دع ماج ةربسلا يضرم يلاعت هللا ةدايع

 ماما وه يفارلا مساقلا وبا مامالا لاو ةاهقفلاو ةمبالا داضتراف ىظنلا



 ( 0ا/ )

 نينو اقول له :نسصموملا صرح نمار هيلكس صوم لا

 ني .هنعإثدححو ..ةنسا قورشعو ةعستو لمقور ةنس نورشعو ةفام ا

 سخو١ هيام «ليقوا ينس فقم, ةبامءرلشملا |[ةلو مال ىلا

 ةرشع, ناغو ةئام. ايثولا:ةاثو نيبو , هتافوب قببرا,ةبعشإ هلع, ثدحوب ىؤرشعو

 يراضلا : لاق :ىتامو ىيعستر. :ناغ:ةنس ةدعقلاب يذا لواءاشولا, قوق. ةنك

 دهحا لاقو ةيامو. نيعستو عبرا ةنس ةيلع نبأ ينوت يملا نبا لاق

 قي ةبامو رقع كددب كلوو لاق نوعكستو ثالث اس

 2 2 ق3 3

 وه ربطتخملا نم .داوسلا» جارح قة نوكذمإ يياتلابدلاخال ها ![نما ا هالك
 8-0 ع

 ريثث ليقو دعس ليقو زمرهض كلاخ يا نب ليعامس هللا دبع ويا

 نب سناو عولالا نب ةلس يام يعباتلا ينوللا مهالوم ىسجالا يلججلا

 سيق لهاك . ابار ةفيمح :اياو ثيرح نب ورعو ينوا يا نيا حفسو: كلام

 نيعباتلا رابك نم تاعاهج عمسو ةباك مهلو ةمجعملا لاذلاب ةياع نبا

 نب ريبزلاو يعييسلاو يعشلاو يليل نا نباو مزاح نا نب سيق مهنم

 ةيعشو . ةنيمع , :نباو . كروقلاو:.لوغم.. نيرا كلام: مدعاة قلاللو كل

 ناكر .ةفواعم, نيو ناورميتالا» + مالعالا علا نيرااتيانحم كاين 1

 نأ نب ليعامسا ةثالث مالسالا ظافح نايس لاقو نازيمللا يمسي ليعامسا

 سانلا معا وهو يراصنالا ييحبو ناهلس ينا ني ككملا ديعو دلاخ

 ثحح .بيطخلا لاذ, تيدر ةنامالتر اوس هللا صدضتل دا لات اا

 نوخس رشعو بام وقح ام,متانو نمدو مخاض نب ىمدعو مكاجلا هذع
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 عنا يزل رتلد ووفر ايلا هيسسواا نااهفركوح و اكزاادتا (قياؤوفل

 رات نك دكت ةيمح نوبت هنورباا «عهدماا|ىبعباعلا# نه ١ تاعامج لفل

 ديعو نورلا دبعو العلاو بوياو انيس نيا يلا طابق نزلا ديريو

 ينا نبا مهنم مهرايغ نم تاعاهجو ىبعباتلا نم نورخاو نوع ىب هللا

 نم فيالخ هنع يدم نورخاو ةبعشو يروثلاو كلامو جبرج ىباو حجج

 دك لوا ذاجتإا ,ةبغشو د نافيظ: نيا ميهازباو يجو عقبال مهتم :العالا

 نباو هيوضام ىنباو نبعم ىنباو ليثح نب دجار يدهم نب نجحرلا كيعو

 007 ل + ةتطاماو فلغتسو اة عيشة و هدا لج لع ااوقتتاو ) كعيالفكت ينيدملا

  تاشن منغ لاقو نيثدحملا ديس ةياور يفو كاهقفلا ةناحر ةيلع ىبا

 ىلا ليتح نب دج لاتو ةيلع نبا لك هيف مدقت دحا سيلو ثيدحلا

 انومام ةقث ناك نبعم نبا لاقو ةرصيلاب تببثتلا ة يهتنملا ةيلع نبا

 يلوم ميشهاربا نب ليعامسا دعس نب دمحم لاقو داع اعرو السم اقودص

 لهاا قمءاارجاتا هوبا “ناك. ةرخ نسا يدسالا+ ةبطق نب . نورلا "دبع

 هردلإ قاع تنبب ةيلك اهباا جروتقااهتراجتجا ةرصبلا مدقي ناكو ةقوكلا

 ل اتبث ةقث ليعامسا ناكر لات ةلقاع ةليبت ةارما تناكو نابيش يبل

 ىنطوتساو نوراه ةفالخ رخا ٍغ ذادغيب يلوو ةرصملا تاقدص يلو تبدحلا

 هنيا هيلع يلصو كلام نب هللا دبع ىباقم ٍك ىقدو اهب ينوتو ذادغب

 3 ذب كا اع هوبا فيض اون ع ا ىادوب ورع لقب انقل * ميشاربا

 لاق اهيف مسيت هتيار اف نينُس عست هتبككو اهيف ىف هتيا, اف ةنس
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 ١ تقلطناب يول هقلا وهو بلا رظنع اخلقكلرا ؛ شطع نيشلطسا وكنا ١

 اهيلي ضرالا ِ# ليج برقا اغصلا تدجوف ديلا رظنت نا ةيهارك

 ممر ةنحيو اهل ليربج ءادن ة ثيدحلا ماغ ركذو هيلع تماقف

 هلل اتيب انهاه نان ةعيضلا اوذاخ“" ال اهل ليريج لوقو اهنم ءملا ةراثاو

 مهرج ناو هلغا عيضي ال يلاعت هللا ناو هوباو مالغلا اذه هينبي يلاعت

 قييعامسلا :ناوز تدان اهدنع قورفلا فج مهلا نذلما هاا طا مرر

 ةارما .انود# م .كردا باه اتش. :نيحت: مهبنعاو, ةييرعلا »مهتم, ا(لا3ز كح

 حلاطي ليعامسا جوزت ام دعب ميهاربا ءاجخ ليعامسأ ما: هدام وفلل

 غيض. تكشف :ةتارغاب هجر: هدج مخ :ديضيليعافلأا ١خاكو اذهكمو

 لاسف ةدجج لق يرحل قرم ةاجن مث: (هيتلطق اهقالطبب ةرماو نا, اهاصواتا موش

 اهاصواق زبخج تيتاو يلاعت هللا تركشف مهلاح ىنع يرخالا هتارمأ

 لاقو هيلا ماقف ليعامسا جوف ةثلاث ةرم ةاج مت اهكاسماد هرماب نا

 تيدحلا ماغ ركذو تيبلا اذه ءانيب ينرما دق هللا نا ليعامسا اي هل

 ةهجرت ه4 تيفوت يمو رجاه هما لاح نايب قيس دقو «ةبعللا ني يف

 ةيبرتا هل فينو: قاحناا نم نيكل ناك ليعامتلاقل) فيرا ةلكارلا

 ّليعامسا هذا ٍدط نيزتكالا ناو حبذلا م فنالتخالا قاحتا

 دلك دلو سوما لس واخ جسر ةعيو للاوا ةقررخللا ميشاربا ف ليعامسا

 اقام ٠ نب ميهاربا نبوي عانتلا |نوشم وبا مطل ول يحرص كوقملا

 قول 3 لاقدو قنوك نلصأ يرصيلا مهالوم ةهرخ كسا يدسالا مسالم
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 قيال يفق قوت اقام جنا نراك" لاق: ةاميفازا قلاب: نيباا اقر فراك

 نعت لكا3قموا ةماغر ا ناطيش |!لك نم «تاماتلا اهلا (خافكي: اكةيخا اهرتفز

 مهيلع هللا يلص فقاحتار ليعامسا اهب ذوعي ناك اكايا نأ لوقيو ةمال

 ن1 لا لادا طرا عاركالا نبا خس نعاياطلايراصكلا ةوو مشوا ىغيبا

 مكايا نا ليعامسأ ينب اومرا لاقف نولصانتي مسا نم رفذ دع معلص هللا

 لوسر تعمس لاذ دضر عقسالا نب ةلثار نع مسم حبدص ينو *اهماء ناك

 اشيرق ينطصاو لبعامسا كلو نم ةنانك ينطصا هللا نأ لوقي معلص هللا

 ينو + مشاه يي نم ٍنافطصاو مشاه يني شيرق نم ينطصار ةنانك 5

 قيعامتلا ا قصقا ف اليوطلا ثيدحلا امضم سابع نبأ نع يراضلا حج

 هعضرت يو رجاه هماو ليعامساب بهذ معلص ميهاربا ناو مزمزو هماو

 اههعم سيلو ةرببللا ةرجشلا يو ةحود تح“ اهعضوف ةّكم يلا ماشلا نم

 تالا ةفر ولان نيرا ةلزلا .دمللا#» داسوج ٠ ةكعي ميلا انهن اهيقأ قتشادلا

 يا ميهاربا اي ليعامسا م مثدانف ميهاربا عجزا ' مثار هيق .ايارح

 هذاا طلع 12 قدرا سبناا+ هيف (لمبلا عخلارةئداولا اذهب ' اهكرتقإ» لاهو

 اذا تلاق معن لاق اذهي كرما هللا هل تلاقف اهبلا تغتلي الو ارارم كلذ

 ال تيح ةينثلا دنع ناك اذأ يح ميه بأ فلطناث  كعجر مث انعبضب ال

 لاقخ هيدب عفرق تاوعدلا ءالوهي اعد مث تيبلا ه«جوبد ليقتسا هثورد

 ع أ َكَتِيِب دنع عيذ يذ ربع داوب ييرذ م ثنكسأ نأ مي

 ءملا كلذ نم برشتو هعضرت لهعامسا 7 تلعجو * ةبالا ةللطلا» اوهقيل



 ( هرم )

 وبا هلا ىبناغ ةنس ةنيدملاب يفوت *,رع عم ةمداملا رضحو ملسمو يراخلا

 اذهر مكحلا نب ناررم هيلع يلص يراخلا لاو مالس نب مساقلا ديبع

 الزعم ناكو ىبتسو سه ةذس تام مكحلا نب ناورم نال لوالا فلاخب

 عبراو ةيام نبا وهو مسا ينوت خبراتلا ٍك# يراخللا لاق ةنيدملا نع

 يملعا هللار ةنس ةرشع

 ليعامسأ باي

 ينو ةعيرا الآ ةيمحع اهلك كيبنالا ءامسا نأ مدا ةيجرت ٍذ فبس دق

 فيسو ىبعمسا ةيناثلاو نارقلا ءاج اهبو ايرهشا هذه ناتغل ليعافسا

 3 فلالا نكح بتحكي همياظنو ليعاسشتاا إلا مهشأ يا ةوجرت يف

 ابل ردللا  .ياص .!نوسرلا ليل ا ممهاربا, نباتا كيرايقرال لوعامسا

 ظ كذاب يلاعت هللا لاق حاكنلا باتك + بذهملا + هركذ رركت ملسو

 دومْ- م م سا اس سس ني(نملص

 ةيادوتكاكو ايبَت الوسم ناكو دعولا قداص ناك هذ ليعامسا باَتكلا يق

 عقر ذأ 500 ١ ايم هاهنا كر ةوَلَصأب هلشأ

 عيوسلا 2 كنا اَنِم انم ليقت 5 ليعامساو تيبلا 5 تعاوقلا ميهاربا

 2ك ا مدي نمل 1 7 دللاي انمأ اولوق يلاعت لاقو تايالا ميلعلا
 ص 22-306 2 202 2 د ا 0

 9 ا يلاعت هللا لاقو ىيملعلا دك نارع لاو مام لاوذب احق
 َ 2 هقل د ملل سل نا ده ن نبص مسد

 لاقو نيحلاصلا ّن م - ندب 32 مياس سيريال وم لك لفللا اذو

 22-- ِّ نم -2- -2- ييوس

1 



 ( هم )

 ةعنضام+ نع .فشمد. خراتا 4 :انيؤرو * نوزحلو «ةياصصلا .ةئرغما اذه

 فرع الكا كيرا لب .علسألاب ب: وهتم, » معلص اردللا !بالوشر . مادعا ةحتلاق

 تبدح هذع يور مث ىاسد نب نومهم علسالا مسا لاقيو لاق يجرعالا

 هل يارعالا عقسالا نب علسالا وش يمراجلا ركب وبا ظفاحلا لاقو مهتلا

 ىلذ دقو يمرناجحلا مالك اذه * ثيدحلا اذه ربغ هل معن الو ةبخت

 ةيكص هل ينارعالا عقسالا نب علسالا باعيتسالا هياتك ل ربلا دبع نبو

 هل معا الو لاق ىبقفملا يلا نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض مهتلا كك يور

 د روكذملا نا باوصلاو همالك اذه برظن هيفو ثيدحلا اذه ربغ

 هيضنقي هثيدح قاهسو هةياوم ظغل نان ىيرش ىنب علسالا وش بذهملا

 * لعا هللاو هيلع هلج نيعتو لب

 د فو و و سدا ومما بالشاب نار ل داقاول

 تايدلا باتك.نم ةوقزنلا رسك ةلمسم يفو تاوملا ايحا. يو ضارقلا لوا

 رع يلوم ٍندملا يودعلا يشدرقلا دبز وبا لاقيو دكلاخ وبأ وه ةيزجلا ىفو

 نباو خيراتلا ا .يراخإلا هلاخب اذكفب .نملا !ئَسا نما هضم. باطلا نبا

 ديس وله لاو ردنا. بيسملا نب, اخيعس نع ,.نكشاو» نورخاو# متاحوو ا

 ماتا ةرشع يدحا ةنس امنع هللا يضر رع فيدصلا ركب وبا ثعب اولاق

 ا راع تيعصلا ركماابا ما, * هل كرتشاو ا قفل | نياغلل

 حيرت مهفبا هنع يرم مهضر ةصغحو ةريره ابار ةيراعمو رع نباو ؟ًذاعمو

 ذل, يورو. هقيثوت .دع ظافحلا اوقفتاو نورخاو  عفانو: دهن نب مساقلاو
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 0 معلص اكد دمم ىبناقو ةناما.نشاعا لي دنا ربق دنع بق ما

 مم يس و ل 32 هم(

 - ٍِِع

 يراصذالا لهس نب كبر ةحاط يىنأ نب هللا ديع نب ثاحعا يدع وبأ وه

 عمس يبات وهر ةنيدلاب دج اد نكسي ناك نذملا نونلاب: يراجنلا

 كلا !ةقعكرويف ىلإ قبب قيفطلاو يضلاباو !!كلاطا اهب لاا ل ١

 قا قب يهتكو يراصتالا ديعس نب يمد هنع يور ىنبعباتلا نم ىيرخاو

 ةنيبع ىباو نوششجاملا زيزعلا ديعو كلامو يازوالاو نايعيات اهو ربثك

 هل هروهشم» ةةرداحلاوب ةقتو دنارراذع لع اوقغتاو نورخاو ةكس ضسيداجلا ماهو

 بوقعدو هللا كيد مهو اًثيدح مهزتكاو هتوخا رهشا وهو نيد دصلا

 ثيدحلا هيلع مدقي ال كلام ناكر هللا دبع اوني رعو ليعامساو

 يىبئالثو عبرا ةنس لمقو ةبامو ىيثالثر ىنبنتث ةنس ينوت ادحا

 ةزمرلا راقب, مهتلا» هب: بحمل افي روك فلها دع هللا ا يعرل موال ماما

 جرعالا فوع نب كيرش ىنب علسالا وهو ةنكاس ةلمبم هنيسو ماللاو

 بذهملا يف روكذملا هثيدحو هتلحار بحاصو معلص هللا لوسر مداخ يوقلا

 اهلا فلاغم ميقو:: تغيعض؟دانساب | يكهشملا )ا تنت قيس دانسرلا تنل الا

 علسالا هذا نم هتركذ يذلا اذهو ينعملا ضعبر ظفللا ٍغ بذهملا يف

 ةدنم ىبا هللا ديع وبا مهنم نوققسملا افلا هلاق يذلا وه كبش نك



 ( ) 16١

 اد 0 هايف الا اريح انكو اهلي كوت اسر هيدي ناوين سلجوا الرحمان

 اق مهنع دللا

 3 3 -ِ دنا ىف 60 0 52

 تا اولص ىنبممذلا وبأو ينلا 0 يلا ىنجرلا لياخ مهفاربا نس ناد

 2 5 3 ع

 عع ام باب لوأ 2 بذهللا ا رول طم ىبعيجا مهولع تمالسو دللا

 لمدارسا يىد ”ايهنا وبدأ لياخلا مههاربأ نسب تفقاعما بوقعد وبأ وه حاكذلا م

 و ان تاع

 نم اب قاب 0 يلاعت هللا لاق ةروهشم ريشا هلضف م تايالاو

 سا 3قالس عل هس ل( قل دال عماد - دن مه

 عم 2 00 ب و602 222 ند 02 --

 ةولصلا ماقاو تاربخلا لعف مهلا 5 ان, ماد د تيد 5 مهانلعجو

 را ا للاب انما !اولوق. يلاعت ١ لاقو 355 اا زار ١! ءاتيأو
4 

 هسا 3ث( سا لعل ل - دل( ل - 0 - - عَ 58

 هك - 02-0 2 نعوم 0

 مهاتصلخا اذا | راّصبألاو يديالا يلوأ 557 5 3 أ اَنداَبَع 0

 ةعنإ لعلتعاوأا» نايخألا نيفطصملا نك اًندْنع مهناو رادلا 5 ةصلاخب

 ناكو ليعامسا هنا دع نوزتكالاو قاحا مأ 7 وه له حبذلا ىف

 نأ كانه قيسو ميهاربا .ةهجرت غل قبس ا قاحغا نم ربكا :ليعاملا

 وراق ليعاسا ندعي يلو .دناأ ليق.:اهلاوحا» نم. ارط,هانوكذ ور قراها قاطعا أ

 معلص هللا لوسر نا ةريره يأ نع نيحبصصلا ٍة تبثو ةنس ةرشع

 !ةلهب هلع سيلا الات . هلهاقتا.. .مهمركا» الاه شانلاب مك علما اهلا ليف

 نب دللا يذ ىنب هللا يذ نب هللا يبد فدسوبد سانلا مرك اذ لاق كلان

 مدركلا لأق معلص ينلا نع اههضر رع نبا نع نيحجصصلا ينو هللا ليلخ



 ( 1و )

 ةراما معلص هللا لوسر هالوو ةروهشم ةربثك هنع هللا يضر ةماسا بقاتمو

 نورشع هلو معلص هللا لوسر ينوتو ةاوللا هل تقعو هضر رع مهبفو شيمجلا

 ةشياع نعابحجصصلا .ة !تبثوا ةرشع ناغا لابقإا ةرشع عت ليقوأ ةئبل

 قيزوا دايو نباةماسار ' دهاش ' .ينلاوب ف داق "قفا لكذا تلادالونع هللا 7

 ينلا كلذب رسف ضعي نم اهضعب مادقالا هذه نا لاقف ناعجطضم

 دوسا هذول ناك ةماسا نا معلص هرورس بيس علا لاق هيجان معلص

 نغاببلا: !ىببا قيقو ضببااربصق ديو وبا "تاكو هما ىلا ١ جرح هليؤظا اكو

 هلو كلذ هللا عقدق ءاذيالاو ةطياغملا تصق ىنيقفانملا ضعب ناكو داوسلاو

 يلا لجو . يرقلا“ يداوب ليقو ةنيدملاب هع هللا يضر ةماسا يوت +دجلا

 ليقو ىنبيسعو , نامت وأ حست ةدس ليقو نبسعخو عبرا ةنس ةنيدملا

 عبرا ةنس حبصصلا هبغو ربلا ديع نبا لاق ليلقب ىلع دعب نيعبرا ةنس

 تناك: اهنا ةماسا» تقي ةمطافأ !ةييرت ا فعاد كاواميا و "* نادبلا

 يداوب هل ةيرقب يفوت ةماسا 'ناو فقشمد برقب ةقورعملا ةيرقلا .ةزملا نكست

 اهب ةهتم لرت مف ةمطاف اهل لاقي ةرملا ٍك هل اًننب فلخو يرقلا

 اهدعقاو اهل ماقف هيلع تلخدف زبرعلا دبع نب رم يلو نأ يلا

 ؟اهلجو اهزهجل ىضا يلمح“ تلاق ةمطان اي كجاوح لاقو هناكم

 نب يع ذع ئماساأ كني ذمطات تلخد لات يا رنوالأ نع هذافسادو

 اهيلا يشمو رع اهل ماقف اهدي ىكسمن اهل ةالوم اهعمو رزيرعلا دبع

 اهسلحا يح ىشمو اهبايث م هادب وأ اهدي + هدب لعج يح



 ( عم )

 اا عر اسال اينجل ااا اولا اةلللا ميو البق قلل يللا .ةراشأا قلع معتعل

 كلر هن اورد ١ لسادلا راق: علاق اوي لال /ليفاعلا يسعنا ولا. اك

 قال ةساسإل لقا يزاضإلا» يضع قوت * مكيملاش قالا هقاذ هذه: كيضوأو 'حسشلا

 ناك انيك ملال لوعيف «يعارإفب !!(هملاوبا جحا اك هعيش يلا لوسر

 زك دكر مفلصاينلا ١ قاما لا 'اضيا فلا ةياوزا فلي لاق . اكوا اهيبحأ

 اها مهللا لوقي مث امض مث يرخالا هذنخ دع نسحلا دعقيو هذدخ

 مها اشيرق نا اهنع هللا يضر ةشياع نع لسمو يراخلا يفو «اممجسرات

 بح ديز نب ةماسا الا هيلع يزتيب نم'اولاقف ةيموزخلا ةكملا ناش

 اوي رع .ىباارظن. لات مانيدأ نيا ورع نع يراخلا» يو :معلص هللا: لوسر '

 اد فير ]راق افاق ا قم اورظنا (لاقف هكا اب ةيايك تكنو لكنا

 نب دمح اذه ىنيحرلا دبع اياب اذه فرعت اما ناسنا هل لاف يديبع

 ل1 راهو الاعر مقل طرالا افح مسار رع“ قا "اطاطملا ةيواوب .ةقئاغلا

 نا معلص ينلا دارا تلاق ةشياع نع يذمرتلا باتك يو * هبحال معلص

 هبحا نات هببحا ةشياع اي لاقف لعفا ينعد ثلقف ةماسا طاخ يحكي

 رع يلوم ملسا ىع اضيا يذمزتلا + انيورو نسح ثيدح يذمزتلا لاق

 رج نبالا ضرفو ةياسيبو فالا ةثالث ةماسال ضرف هنع هللا يضر رغ نا

 ياا ابحا ناك :اديز“ نال لاق يع ةماسا تلضف: مل. لاقف فالا ةثالث

 كنم معلص هللا لوسر يلا بحا ةماسا ناكو كيبا نم معلص هللا لوسر

 نى نسح ثيدح يذمرتلا لاق يح دع. معلص هللا لوسر بح ترّثان



 ( وعاب )

 «دح» ناو لاقوة رابس. نجح : همحا [تنباو اروبا !١ يرابسلا  متلللالا 00 ١

 خفر بحوادنا/ هبيارغإ ,نموب * قيتامو)|نيتسرا ناغ | ةنسير/ نوت ا

 ادحا معن الو هنع هيواتف 4 لافقلا هاكح مارحالا ةريبكت ة ىيديلا

 يويرهاظلا ديراد الآ هيلع هقفار ءاجعلا نم

 نملساو ا علشاو 1 مهناكغار: ناسا( ااا

 هللا لوس يلوم وه بذهملاو رصتخملا يه رركت ياصصلا ديز ىب د

 وبا ليقو دمحت وبا هيح نباو ديو هتالوم ىنباو ةالوم ىنباو معلص

 نب ةثراح نب ديز نب ةماسا ةجراخ وبا ليقو ديري وبا ليقو تدرن

 سيقلا يرما نب ديزي لهقو ديرت نب يرعلا دبع نب بعك نب لبخرتش

 ناجنلا] ني سيقلا اعزما:: خرب اهو دبع نب ءارشاما نب مرقم

 نب تاللا دي: نب ةرذع نب ةنانك نب فوع ديع نب نارع ىبا

 قلكلا يماضخ نينا فرافا انين قريت ناديك شلة

 اهتميرتا نبا اهناهد جابيمو ااهنسا الا يشرب هكون
 ةيناغو ةيام معلص هللا لوس, نع ةماسالا يوم د يلاعت هللا اش نا

 يراخإلا درفناو ةسيخ دع اهتم مسمر يراكللا ففتا اثيدح نورشعو

 رابك نم تاعاهج مث سابع نبا هنع يور نيثيدح مسمر نيثيدحب

 امنع هللا يضر رع نبا نع مسمر يراخلا يحبتص م انيورو ىبعياتلا

 ضعي نعطق دير نب ةماسا مهيلع رماو اثعب معلص هللا لوس, ثعي لاق

 دقف هتراما ٍج اونعطت نا معلص هللا لوسر لاقف هتراما ِ# سانلا
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 ( ربعب )
 و

 ليق هل يرءر اهب تارثاكتم الهج فشمد خبرات م انيور * هللا هيدر

 يودهللا هيدر تاحلاصلا تامانملا نم اهدعيو هتانو

 5-22 ىف 06 02

 ةوجولا بادعا انياككا ىم قوراصلا نسحلا وبدأ هوي سس دجا

 ف ناكملابإااباقك# قلق + عتطانثللا با بابل لياؤاز هت هضورلا فس راكم

 الاإ مك 8. :ةجوزلا مآ نا ةضورلا ة نع هتيكح: ام: نوياضلا. .تيارغ

 اي روهشللا باوضلاوا .دوافرتم + ذاشا اذا هسكتكا ةحئوولاب»:لوسهلاج

 يدقعلا سفني

 اا كرا صقل طن و وكتتما يزازلاراواطدملا بهشازا قب ؤتستما: نب هللا

 يدجلا ميفاربا نب ككملا دبعو لجأ يوئاوظفلا نع يور نفرلاو فلسلا

 ىقودص وه لاقو متاح وباو ةعرز وباو قاكنأ نب يسوم هذع يور

 ب كي فلعل وقت يرايللا دزتعلا سلا ب وباج باول نبا راهسلا بالحمل

 يرضاطصالاو ناربخ نبا هلاق اك اهربغ نود ةعمجلل ناذالا بجرا هوجولا

 ادهرتو ايداو اًذع هدلي ِ# ثّيدحلا لها مامأ ناك هنا بيطخلا ركذ

 ناهتع نب نادبع عمس يزورملا ك كرايمللا نب هللا يعي ساقد ناكو اعموو

 نم مشربغو هيوشام نب فحتاو برح ىنب ناهلسو مسم نب نافعو

 ذادغي دروو ىنييئاسارحلا ةماعو يراخلا هنع يور لسمو يراخلا خويش

 ينطقرادلا لاقو + دعاص نبار ةيجان نبا اهلشأ نم هنع يورق اهب ثاححو

 2 ورش اجمل يح .اهلثك امنوا (كغنصو: رضمو..انآشلا)/ايلا»جابضا يا قلك

 سايعلا ايا عمس هنا هللا دبع وبا مكاحلا ركذو :ثيدحلا ٍك ةقث وهو



 ( 1م )

 يأ لاقو لاق هأرقر رهاط نب هللا دبع ىلا هباتك لخدا ال هيوهار

 دفع, هوتسنفإ ىشلا ؛انيرتغا1اعروزولاق ,.ترفازرعطق يدع نكي مل

 نع ةولض# رس ا: طع .ايلطماا كنار انمي تسطير اقوول تا

 نكشللا نب (ىئسملا نع دنمر) شلل: اعايقل ةكليدنرااوز حل

 تدقق لين نب صحت وس كاع داق دف ول احول ا

 فرعي. نع ااانغيةتحا مال: لاقو: قم :عاتملا نغداطجاو) لك هلع تيم

 ةدايع كلو نم ثرحلا نب مبهاربا لاقو *ةنس بحاص هنا معان لبتح

 قلب طنطا فم لينح ب هج ,برضأ ىبح نواحلا لوقت ليش ليك

 لاقو + ةايبنالا ماقم ماق دجا نا هيلع يوقا ال لاقف ملكت ال تلكتر تق

 مسحب نأ رمأ لكوتملا نا ينغلي لوقي ةعرز ايا تعمس متاح ينأ نبا

 ماقم غليف ليتح نب دهجا دع ةولصلل هيق سانلا فقو يذلا عضوملا

 ليتح نب دجا ةاثر موي مسا ٍناكرولا لاقو لاق فلا ةيامسخو فلا يفلا

 سانجا ةعبرا نيد متاملا عقور سوجماو يراصنتلاو دوهيلا نم اغلا نورشع

 هيقانمو حر لينح نب دجا لاوحاو +سوجّاو يراصنلاو دوهيلاو نيؤسملا

 باتكلا اذه ٍخ يدوصقمو ةعاهج اهيق فص دقو رص نا نم رثكا

 عبرا ةنس لوالا عبير رهش هب هللا هجر دلو +دصاقملا قارطا يلا ةراشالا

 لوالا عبيبر رهش نم رشع ناثلا ةعّجا موي ةود ينوتو ةيامو نبنسو

 هد كريتب نورعم روهشم هربقو ذادغبب ىنفدو ىبتامو نبعيرأو يددحا ذس
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 ( روعبع )

 بقانم م اياوبا ليدعتلاو حرجلا هباتك + متاح يا نبا ركذو

 نورلا دبع نع اهنم هلاوحا سياخن نم لهج اهيق حمر ليفح> نب دجا

 ديبع ٍييا نعو يروثلا نايفس ثيدحب سانلا ملعا دجا لاق يدهم حل

 نبأ ىلعو هيف مههقفا وهو لبتح نب دهحا ةعبرا يلا معلا يهنتا لاق

 نب ركب ياو هل مربتكا وهو نبعم نب يبحبو هد مىملعا وهو ييدملا

 ىلعو لينح نب دجا نع متاح وبا لالش هلي وطول راوتمو وعيب هابل

 وبا لاقو هقفا دجحا ناكو ىبيراقتم ظفحلا ٍغ اناك لاقف ينيدملا نبا

 ريكا! دنإ !كيارنا انو (لبدخ لب دعنا نم عجا ادد عما ءافام مرو

 دجا ينعي يغلا اذه شاع نا لاق ليهج نب مثيهلا نعو ايندلا

 ركل يتلا ال سلا قدا ايبا لاقو ناو لفل دعت هج ىوكسف

 ِدع دج ينقفاو اذا دقانلا ها نب ءرِع لاقو لينح نب دجأ نم

 زير دكا ئه لقعاا تيار دم :يفاشلاب لاقو ؛ يغلامعإب نم,ب كاوا الزز/ ثيوويح

 لينح نب دجا نأك متاح ويا .لاقو يوتاهلا دواد نب ناهلسو ليند

 نبا دجحا. نب ملاص لاقو .+ ههقسو ثيدحلا حبت ةقرعع: مهفلا : عراب

 نفادحا هذ تقفنا الجار نهنم اثلث ججحح سج تحج يا لاق ليتح

 ا دولا فينك ذا نانو ضوتشا نطقت لانو تيار دمع نق فرقد غيت

 لاق رغ وا بنع وا ربخب اهلكايف ةضطب يزنشي نا الا ةيكاغلا نم

 ىنب بنحا ةبتاكم نع يا كسمأاو لاق لخلاب مدتاي ن اك الام اربثكو



 وعش )

 نب تيربو يدهم ىنباو ديلولا وباو مدا نب يدعو قارترلا ديع هذش

 ةعرز وباو يلهذلاو دوواد وباو لسمو يراخلاو ييدملا نبا يلعو نوراش

 ئداطلاب قناه. نب دمحم ليءادجللا ازكي وبار: يرخلا) غايهازباو يشم ةلاؤر كرارلا

 متاج وبار يناغاصلا فحتا 'نب حمو ايندلا ينا نباو يوغيلاو مرثالا

 فحنا نب لينحو نوراه نب يسومو بيراوحلا ينا نب دهاو يزارلا

 ديحلا دبع نب لكملا ديعو رعاشلا نب جاجو يمرادلا ديعس نب ناقعو

 نم انيورت:* فقيالخوا ةلبينق لب. توقعدو ! ىسلدنآلا : حلخعلا نبا يقيل وال

 جيبغ ابا جيا دلشم ري ملا /ةثلق تيار. لاب ايرعملا خيا ربا لعأ اقر

 هةهبش ام ثراحلا نب رشبو حورلا 5 خخني ليج الا هتلثم ام مساقلا

 رع هللا ناك لينح نب دجاو ًالقع همدق يلا هنإق نم نع لجرب الآ

 ام..:لاقو هس يا (لع اقيوزو كلص الكا ما ىيلوالا لغلق وقل ارك

 دجا ينعي قرشملاب باش الآ اهنيد رما مالا هذه دع ظفح اًذحا معا

 نب دجا يذيس يل لاق لاق ييدملا نبا ىلع نع اندءرو + ليذح نيا

 انك الاه لامع نب :منيهازلا-' نع اقيزرو: !باتكا ىم»:الاار كحك بز لسزدمل

 لاق هيتكذ نا اندرا اذان هنقتنو هظفحنو ثيدحلا ركذيف دجا سلا

 لاق ليهج نب مثيهلا نع انيورو باتكلاب يحبو بثبف يش ظفحا باتكلا

 نع انيورو * لينح نب دجا رع م تينو يرع نم صقن هنأ تددو

 ترزح لينح نب دجا نم ظغفحأ خباشملا ئم تيا, ام لاق ةعررت يأ

 +هيلق رهظ نع هظغحجب ناك كلذ لك ًالدعر ًالج رشع ينثا هبتك



 ( رنعس

 75 انوتاءادع قالف اب ااةالخإ باعللايحاا اف هتتكاا“قم لوا وهوا هيعك

 تاق ةنديجتي ىنلإو يتلق: ةلس لبق ااهبا ب نقذو هاو دقلاو دنع هالك لو

 ليقو ةرشع عست ةنس ليقو حبصصلا وه اذهو ناهيصالا ميعن وبا لاق

 ل ل سكاكا وبتنت. لبقو | اكيرشعز» ىيتنتا (ةنس, .طيقو) قئالشعاب ةنس

 2 لاا نفارلا/ 1( نقيبا + خاكون رع. ةفالخ اان ظالم دونا نوثكالاو قبلا, | هج

 ىةاوثم ةنجلا لعجو داضراو هنع دللا يضر افيحن اريصق دبيش ربغي ال

 دهحأ باد

 ةضورلاو طيسولاو بذهملا 4 يركت هنع هللا يضر مامالا لينح ىب ا

 روقوو هظفحو هتداشزو هعروو هتماماو هتلالج دع عهملا .عرابلا مامالا وه

 * حسا نب لالش نب لينح نب دم<# نب دجا هللا ديع وبأ هتدايسو هلع

 ا ١ كارا لادنلاا ةنيعا قانا قانثلاب :!(نايحم يورعلاا 1 دبع لب قسد نونا

 ةياكع نب ةيلعث نب لهذ ىب نابيش نب نرنام نب طساق نب فوع

 ءاهلا سكي بنه ىب طساق نب لدأو نب ركب نب يلع نب بعص نبا

 يعد ىنب ةلمملا داصلاو ءافلاب يصفا نب ةدحوم اهدعبو نونلا ناكساو

 نابيشلا ناتدع نب دعم نب مازن نب ةعييم نب دسا نب ةليدج با

 ا ةليورب العلل و م نمور علل )ا هيع دولا هفمامملا | مقلع ىزززإإل

 هال عاقل اوا ا ناقلاو عني دملاو ,.ةكتم السمار امج قوت قلائل ناك النو

 ناطقلا يبحر دعس نب ميهارباو ةنيبع نب نايفس عمس ةريزلاو ١ ةرصولاو



(2 ) 

 مودقلاب: نتتخا هنال للذي يمس ليق دقف راجنلا اماو. ةدحوملا 'ناكساو

 هللا يضر ينأ دهش *هتحن يأ هرجتخ مودقلاب لحجر هجو برض ليقو

 اردي دهشو مهنع هللا يضر راصنالا نم ىنيعبسلا كغ ةبناثلا .ةبقعلا هنع

 محلص هللا لوسر نع هل يور معلص هللا لوسر خم دفشاشملا نم اهربغو

 خثالث دع ملسمو يراخلا ففتا اثيدح نوتسو ةعبراو ثيدح ةيام

 مهنم ةباحصلا نم ةعاهج هنع يور ةعيسي ملسمو ةثالثب يراخلا درفناو

 دنيا نيعباتلا نمو نورخار يرعشالا يسوم وباو سابع باو بوبا وبا

 دبعو دوسالا نب نورلا ىيعو شيبح ىب درو هدفك ب جيومأو ليطلب

 نبأ نع ملسمو يراخللا يصدم م تيت + نورخاو يلهل نا نب نجرلا
 - دسم قى ن

 يذلا يكب مل. .ةروس: بعك ني. يا لع ارق .معلص, هللا .لوشزا نار شايع
 يو كيلع ارقا نا لجر زع هللا نما لاقو باتكلا له ا

 تخمرتلا تعكر قو ىلنلا نم: هحار اوبك ىكراشما مر قش ميت

 خسضلل) نورا بعحي نيالا يمارمادو د مي صسلا ادد ل

 ِي نع لوقي معلص هللا لوسر تعمس لاق يصاعلا نب ورع نب هللا دبع ع

 ةقبذيخ يلا: يوما :ملاسوب دوعسم :ني اال (هيعالا ورا (ن6:ق]رلا لاا
 لوقيب ضر. لع قاكو : مهتعمملا انضر بحر نياييلوا ارجع هاك

 هللا لوسر باكعا ئم ًءاضقلا باعت ناك قورسم لاقو نطل هقومل

 نب يأ ةنيدملا مدق نبح معلص هللا لوسرل بنتك نم لوا يدقاولا نع



 ) ٠م (

 يع وعادل واج صس رضا نان اس كلور | نارق وو اجرك يافا »دق

 يو اناو اطخا هذا نولوقي مهنال رببكا هذبرات ه يراخلا هركذي ملو

 لقوا زينا تابعا اجبا» مالك .:1ذهالا دللا ٠ بغا دمناو مازحا ملا نب يايا

 ويقل دنرزالا اجا قنا وره .اغاءءاظنتلا: راع بلا يا اللات قمرنا متاكلا يا: (نبا

 هنا ركذو ةلبع نب ميفاربا هاور اذك مازح ما نبا ورع ىب هللا

 ىتنسم # ةعرز وبا هلخدا كلذ لوقي يدلاو تعمسو هنم عحمسو ةأر

 العا هللاو ىيرصيلا
 و.( ضد

 للا ءاازه كقيللا وو وضتشلاو + روكف, دحر كراقلا ىيشلا ثعكنبابأ

 نب كلام نب ورع نب ةيواعم نب ديري نب ديمع نب سيق نب بعك

 نب ورع نب ةبلعت نب دللا ميت  ليقو -تاللا . ميت ماجنلا مساو ماجنلا

 يأ لهقو ندملا يراعملا نونلاب يراجنلا يجرزخلا يراصنالا ربكالا جررخلا

 اذ لنك ةيملا وإلا, اهااكتلا اعبفك دل سبق“ قيدوجنللا+ نبا اتعك ابا

 يضر باطخلا نب رع اهي هاتك ليفطلا وبا ةيناثلار معلص هللا لوسر

 تاويل هللا اقلب. منقي + .ةليئؤسلاب امل« لوا «قيفلفلا ا مشياج ايلا دمع الاقلا

 نب ىرع نب يدع ىنب ةاذم كير نب ورع نب ءرلاي مارح نب دوسالا

 + مارح نب دوسالا نب لهش نب ديرت ةحلط يا هع يو ىاجنلا نب كلام
 3 ل

 نب ةثلثملاو ءاحلاب ةثراح انيأ اهو ىاصنالا عاهج وه جرزخلاو سوالاو

 ىكيسالا نس نزام نب سدقلا يرمأ نب ةتماح سس يماع نب 6 نب ةيلعت



 ( رنسو )

 ةروسكم ءار مث اغلا اهبلقب اهفيفخ“ رتوجب ةنكاس زج ميملا دعب يراملا

 نيم .:مايللا فلاب اهمفتر شو (نييلاج ةفالرحمم ةقربا قيرام لها« لمسة لدسلا

 معلص ينلا دع ضيبا دقو ىعس ىبا لاق *يلاعت هللا اش نا تاغللا

 هدالرا دنع هثيدح عادولا ةح ٍخ ةكع هيقل لب لاقيو لاق ةنيدملا يلا

 را اوبال 7 ملم عاطقا اهدحا نيثيدح بذهملا ب هل ركذ

 دوواد- وبأ تاور لارالا يه ال ثيدح رخالاو ةجام ىباو يذمزتلاو

 تي دربغ ضوييبا نومسي ةعاوج ةباصصلا قد

 نىبا . باب

 تيقوتلأ كرت ثيدح يوار هنع هللا يضر يراصنالا ياصصلا ةراع 3 5

 نبعلا ةروسكم وهر فخلا مسم ل بذهملا ةروكذم ,فخحلا حسم يف

 نم. : نوؤساو ' الوكانم.زا نيا" ءؤصت اولا اهوا هيو: نمل ريسكالو ءاباتلم ام او

 وبا ظافحلا مهنم اعبهج مضلاو رسللا هيف ةعاهج يكحو ناشلا اذه ةمبا

 يسدقملا ينغلا دبع دمحم وبار ٍقهيبلا ركب وباو ربلا دبع نبا رع

 ؛زبلا هةبع (نربا ال: نتكاواةرهشا نسللا لاق ىيوجولا يكافنل اوما نورا

 هربغ رسللاب ةراع كامسالا # سبل هنا ٍلع اوقغتاو مضلا ٍلطرثكالا لاقف

 هللا ةيردنلا انج حلب ”ابناباانعلا ا ةفرتع نو 5-2 متاجس يل قيل ةالاق

 ينلا عم يىّلص هنا وهو دحار ثيدح هلو اولات رصم نكسو نيبندملا

 صسما لاق فخلا دعي ىسملا نع هلاسف ىيتليقلا يلا هتيب ِكخ معلص
 03 030 ع

 ركناو برطغم فيعض ثيدح هنا دع ظافحلا ففتاو ثيدحلا توش ام
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 ( نسم )

 هلاك يذلا اذهو يمجتالب هوهبشق برعلا مالك 4 ةربظن ةلقل اهيرع

 يدحاولا »الاغا! !سيليا :الا,..هلكإ قزرصم هناثإ ليعتا كباقي لطي اريرج- نيا

 ةمجعلل فرضلا عنم هنا لعن ىيودتلا عاهجال ع لطييلا طنا ناتكالا»

 دهاجيبو سوواط نع يررخ ةكرالمللا نم هنا م اوفلتخاو لاق ةفرعملاو

 يضع الذ ليزارع دمسأ ناكو ةكيالملا نم ناك هنأ سابع نبا نع

 هادم ليالات 1 ةييبوا سيلا |ةامنؤب !ديزك»ب اناطيش# هلعجو# هللا فنغلا هللا

 يراجتالا ىنباو 00 هرافخاو ريرج نباو جررج ىباو ةداتقو بهسملا نباو

 ديعو دل لاقو نجلا مهل لاقي ةكيالملا نم ةفياط يا يي 5
2 

 ةكيالملا تعاظان هوخشلاب 55 سيلباو ةكيالملا نأ مهدنع ينعملاو عطقنم

 ربغ نأ لقني مل هنال ةكيالملا نم هنا حيصصلار سيلبا يصعو مهلك

 سنج نم نوكي نا ًءانثتسالا م لصالاو دودحسلاو رمأ ةكرالملا

 ةتبوقع ك ةدايزق نيدلا موب يلا هراظنا اماو * معا هللاو هنم ينثتسملا

 يربخلا ةئاخو فطللا ميركلا هللا داعي وت ام هيلع ربثكتو

 ضيهباأ باي

 بذهملاو رصتخلا يف يوكذم هنع هللا يضر ياصصلا لاح ال غل

 وهو ميهلا ديدشتو ةلممملا ءاحلا تفي لاهو تاوملا ءايحا م طريسولاو

 يناميشلا ماللا مصب نابحل يذ نب دذرم نس لاج نب ضيبا كدبيعس وبدأ



 ( نسا )

 ناشلا اذهب هل ةفرعم ال نم  ضعب تيار دقو يمدالا رعش سجنت نع

 اذهو يدليلا نع ةياكحلا هذهب درغتلا يلا هيسنيو يلارغلا لع ركني

 نزلا نع يدلبلا نع يلارغلا ليق ةعاهج اهاكح ةروهشم اهناق بجم

 دلي يلا بوسنم ماللاو

 وه ةضورلا ذم هركذ رركت ىفنصملا انباككا نم يذورملا ميفاربا

 يلا بوسنم ةمجكم لاذ مث ةنكاس واوو ةددشملا ةارلا مضو ميملا 7

 - هادم

 مامالا وهو ناسارخج ةنيدم ذورلا ا

 سيلبا باب

 ةريغو يرهوجلا لات راوقالا باب ة بذهملا ف مكذم: هللا ودع سلبا

 مهل لاقي ةغياط نم ةكمالملا ئم' هنا اة ةجعلا فثغلعشاو ا وبأ هتينك

 نم هنا :حصلاو  يمجع ما: يرعا مسأ هنأ. يو. ةكمالملا نم, يلا ماإا نيل

 لها. رثكا لاك يدحاولا نسحلا وبا مامالا لا يمع هنار ةكيالملا

 السبل يا .يلاعت ..اذللا اة نم سلتا :عتال .سيلبا قس اربتشعتلاو | ةعللا

 لاقو لاق فتشم يرع وه اذه ىلعو لاق سيالا نيزملا بينكملا سليملاو

 اقتشم تناك ول هال 1 ا نوكي ىأ موج ال. يرايتالا ١ نيا

 فرصنا د 1 5 اًبيَرع ناك اذا بفضتاا ذا كار اقزسصل
 ٍِء

 2 ناو. ف فرص مل اهثأ 0 نبأ لاقو * اهتم سيل يمجتلاو يمخ
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 ( نسب )

 نم الو نيربس نباو نسلا الو لاق :نيربس نبار نسلا الو ليق هقفا وأ

 حلاص نب ده نع اني.رو ماشلا الو زاخلا الو ةفوكلا الو ةرصبلا لها

 دقو معلص يبنلا باكا نم دحا نع يذنلا ثدى مل لاق يلجتلا

 قربص يخنلا ناك لاك شالا نع انيورو ةشياع يأرو ةعاهيج مهتم كردا

 يلجعلا لاقو مالسالا لشا مالعا نم مع يختلا ةعرز وبا لاقو ثيدحلا

 ىنبعستو تس ةنس يفوث فّلكتلا ليلق ايقوتم اهيقذ احلاص يذلا ناك

 تي ةنس نيسعهحنو نا نبا يراخإلا لاقو ةنس نيعيراو عست نبا وهو

 مارا افا انريؤق فورا ويح روكاقم هانباكتا» نم «كشوي أب مههاربا

 وبا وه رطساي

 تلد رزة يونا 1 فاكئان دولا, قفا نوكاحسم سام موب ميهاربا

 اسنا عمس ليلج يبات ةكم لها ضعبل الوم ةكم نكس

 وذاا|هنطلا ير بيسملا ا نب تيعسو  اسوواط :نيعباتلا زابك. نم. ةلعاهج خوفو

 اوةغتاو نورخاو ةنيبع نباو يروثلاو جررج ىنباو يعباتلا ينايتضسلا بويا

 لاق مهقدصاو سانلا فثوا نم ناك ةنيبع ىبا لاق نومام ةقث هنا دع

 كاتب راكااهر قم رسم + نب .ميطازلا قربا“ لاق نايفس' انثقح. يدب

 لك عوييلبلا نيا بلغلؤمال «اعيدللا ٠ نيا !:قف نع 'هراملا لاهر ' هلق: هالاز

 ماا لت باقزو ىقلقو عسا عزم . قله انبورق ا يروح - هلأ اقياحصا| نقب

 خف 2 هل ركذ 9 ةينالا باب 1 طيسولا ُّي يول ذم يدلبلا ميفار 1

 عجر دذا يعفاشلا نع قرا ن ع هنبأم كو عضوا انه  ةسيألا فيرا



 (1م6 0

 ناطقلا يي لاق هخجرات ٍخ يراخلا لاق * بذكلاب هنومهتيو' ىدقلا

 متاح يا نبا يكحو بذكلاب همبتت انكو لاق سانلاو كرابملا نبا هكرت

 ىباو ناطقلاو ةنيمع ىباو كرابملا نباو عيكوو كلام نع هفيفوتو هدرج

 ال ىلا لاق مهربغو ةعرز ينا» متاح ينار نبعم ىنباو دهحاو ييدملا

 ئخايو اهل لصا ال ةركنم ثيداحا يرري هنال سانلا دكرت هثيدح بتكت

 ارح هنع اوبتكت ال عيكو لاقر هبتك كه اهعضي سافلا ثيداحا

 زضفلاب نب رشبا ١ لاقو .تيدحلا) كوزتم., تاذك وهاد نرعم للا لاو

 يباّذك وه اولاق مهلكف هنع ةنيدملا ءاهقف تلاس
000 
 نب لهذ نب ةعيبر نب ورع نب دوسالا نب سيق نب تبزي نب مهفاربا

 نارع وبا ةفوكلا لها هيقف ينوكلا ٍيخضنلا عذتلا نب كلام نب دعس

 مك ١ ضوقلا: لها ا( ثاريم ربل« بذملل »دولا :دركذمارررتوتسملا, ملينا زالت
 تحنا سيق نب ديرب تنب ةكيلم 51 ةدوتدلا دل + تاداهشلا

 ملو اهنع هللا يضر ةشياع يلع لخد ليلج يبات وشو ديرب نب دوسالا

 ةمقلع مهنم ىبعياتلا راب نم تاعاهج عمسر عامس اهنم هل تيثي

 ديع ىنب ةديبع وبار قورسمو ديزي اغبا نهرلا دبعو دوسالا ةالاخو

 نب بيبحو ييبسلا مهنم ىبعباتلا نم تاعاهج دنع يور مهربغو هللا

 نأ نب داجو نوع ىنباو شمالاو مكحلاو برح نب كامسو تباث يفا

 + هقفلا + هتعاربو هتلالجو هقيثوت دع اوعيجاو ةغينح يا خش  ناهلس

 هنم معا ًادحا كرت ام خلا ينوت ىنبح لاق هذا يعشلا نع انيور



 0س )

 عاقعلا» جاتك اهب ورصتخلا» ف نوكذم .يقاشلا خش دعس 9 هَ

 نب ميهاربا نب دعس ىنب ميشاربا فقحتا ويأ وه لاضفالاو دوملا باب

 هيست ماغو ذادغي نكسر يندملا يرهرلا يشيرقلا فوع نب نجلا دبع

 نقولا ةزرظيللا ةزضعلا:ءىدلا»:وعا نب :١ نجلا هيغا هبباا دجا ةيجرتء اهب

 ةورع نب ماشفو يرهرلاو دايآ حمس ىبعباتلا يبات نم وه د مهنع هللا

 زخرعش مالعالا نم تاءاهج هذع ي.م زمبالا نم ىنيرخأاو فحنا نب دمحو

 يسومو هللا تيع نب ثهاو دعسو بوقعي هافباو يدهم ىباو تثيللاو

 ديلولا وباو دوواذ وباو بشو ىنباو نوراش نب تيربو ليعامسا نبا

 تايدللا ربتك ةقتاوهو ؛كقيالخو: .لينحا نب. ىيناو .ينعقلاو . نايسلايظلا

 يراها دادلابتيبو اهي لوو. ,تاوغب 1 لطوتسار 1 مشموب: يراخلا/ردلإ كور

 سج ىبأ وهو ةدامو ىنيناغتو عبرا ليقو تلث ةنس اهب ينوتو ديقرلا

 نس ديزي هنع تدد بيطخلا لاق ىنبيتلا باب رباقع ىنفدو ةنس ىنيعست
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 منع انزتاو بام امهتانو جدو ماجس نب ىنبسم او داهلا نسب هللا كدع

- 
 7 2 20 2 40001 ت6 تل ل
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 ىنب ميشا ام ل لاقبو ناعمس يبعب يا مسأ 5 مسا يب 4 وم قدم وف

 يرد ناأك هنار هحرجو هغيعضت دع علا فغتاو مدا نب يمدو هللا



 ( »سس )

 قدصتو راكب نبرببزلا لاق ةعباس موي هرعش فلحو اديع هل بشوق معلص

 ةنيدملاب نيق ةارما فيس ما يلا دعفد مث دامسو هنفدو ةضف درعش ةنزب

 ةيرام اوغرغي نا اومحاو هعضري وق راصنالا تسفانت ربيزلا لاق هعضرتل

 معلص هللا لوسر عم انلخد لاق سنا نع يراخلا حدك ينو + معلص يذلا

 لوسر ذخان هتعضرم جوز يأ ميهاربال ارب ناكو نيقلا فيس يبا دع

 دوجب ميفارباو كلذ دعب هيلع انلخد مث همثو هلبقف ميهاربا معلص هللا

 نب نجرلا ديع هل لاقف ناقرذت معلص هللا لوسر انبع تلعج هسفنب

 يرخاب اهعيتا مث ةجر اهنا فوع ىبا اي لاقف هللا لوسر اب تناو فوع

 انا, انير يضري ام الا لوقنذ الو نزحب بلقلاو عمدت ىنيعلا نا لاقف

 ةيق هيلع روهشم هربقو عيقبلا ٍخ ىفدو نونرزحم ميهاربا اي كقارفب

 روههج لوق اذه تاربيكت عبرا ربكو معلص هللا لوسم هيلع .يلصو

 امنع هللا يضر ةشياع نع هدافساب فحتا نبا يدرو حبصصلا وهو ءماعلا

 عوجا دقف طلغ اذه ربلا دبع نبا لاق هيلع لص مل مع ينلا نا

 ضيفتسم لع وهو اولهتسا اذا لافطالا ٍدط ةولصلا دع كاملعلا ربهاج

 يف لرتر ميشاربا لسغ سابع نب لضفلا نا ليق فلخلا, فلسلا +

 نيل زبفش يلع. نيلاجإا معلصر هللا! لوسي لكم نو فاس لفك ريق

 نع“ يري انه, اانا كلل ميلعت تر يق زءاذرإ ضر ماض[ ساي بلك

 عالكلا لعين ةراسجر,. قطايف, ابنتك ناكآ, ميهازللا ناكر, كيمدتمل

 يي ناعتسملا هللاو تالرلا نم ميظع لط موجهر ةفزاجتو تاهيغملا



 ( نس )

 وه تلق نموملا لطي فيفخ“ وهو نوحلاصلا للذكو ةئاجخ حسو مهيلع

 يف اضيا خبراتلا ينو * فيقوتلا هللاب» نييقاملا قح هد ةجرو فيخخ"

 ليعامسا ما ةيجرجلا لاقيو ةيطبقلا دملاب رجا لاقيو رجاف لاق ىجاه ةهجرت

 ةراسل :اهيهوف كيلعي برقي رجلا نبع نكسي ناك يذلا مابجلل تناك

 نوعست اهلو ةنس نورشع ليعامسأ اهنبالو تيفوت اهناو ميفاريال اهتبضوق

 ما اهنا ميهاريا ةارما ةراس ظيجرت ينو رجلا ٍ# ليعامسا اهنقدخ ةنس

 عبسو ةيام اهلو تيفوت اهنا ىبملاعلا ءاسن نسحا نم تناك اهناو فحتا

 يفو ءاروطنق اهل لاقي نييناعنكلا نم ةارمأ مبهاربا جوزتف ةنس نورشعو

 مهيلع مهظاربا دلو ربكا ليعامسا ناكو «ةاروطنق وتب كرتلا ثيدحلا

 0 ةالصلا

 # بذهملا م مىوكذم معلص هللا لوس دمك مساقلا 518 ب مهفاربأ

 ةرجحصهلا نم نات ةنس حلا يذ ٍغ هتدلو ةبطبقلا ةيرام هما ةيرعتلا

 وأ رشع ةعيس هلو يوت هنا يراخلا صخب م تبث رشع ةنس ىفوتو

 موي نوت كبغو يدقاولا لاف كشلا لطي تبث اذكه. ارهش رشع ةينات

 يراخإلا م تيثو رشع ةفس لروالا عبير رهش نم نولخ يشعل كثلتلا

 معلص هللا لوسر لاق ميشاربا يفوت ام هذا برئاع نب ءار لا ةياو, نم اضيا

 داضلا رسكر ميملا مضب اهرهشا نيهجوب كانطيض ةنجلا 4 اعضرم هل نا

 هقلياق تناكو .اربثكا هتدالوي' معلص هللا لوس رسو ١ + امتفي . يناثلاو

 ينلا هب عفار وبا رشبف عفار ينا ةارما معلص هللا لوس, ةالوم ءاؤس



 ( نس )

 ميشاربا ةراجع“ ناو نافيضلا ابا يكي ناك هنا ةمركع نعو نافيضلا

 هللا لاق هادي قلطتنل' هقاثر الا هنم ليت مل مانلا ناو بلا ِك تناك

 ككذ# هينا حذزب ىانلا ناو ميهاربا: قع ١ انمالشو ادري اقولك راثإ الي «الاقأت

 خياع لبربج ناو عاررن اهب جضني مق بغللأو قرشملا لها ذع تقولا

 لاقف ةجاح كلا ميشارزا اي لاقف ءاوهلا ك4 فلا نيح هب مم مالسلا

 تناك لاغبلا نا' هضم بلاط يا نب ىلع نع هيقو #+القأ كيلا اما

 اهبلع اعدم ميشاريا ىافل بطحلا لقث 4 باوذلا عرسا تناكو لسافتت

 تاجكي بر ميشاربا ىلتيا ذا, يرصيلا نسحلا نعر السن هللا عطقف

 ارباص «دجوف ممقلاي هالثيا مث ارياص هدجوق بكوللاب هالتبا لاق هات

 مث ارياص هةجوف مانلاب ' هالتبا مث ارياص هدجوف سمشلاب هالتيا مث

 ليعامسار ميضاربا نأ دضاجحي نعو +ارياص هدجوذ هنبا جذي هالتبا

 مهماركا ىيمركما مييشاربا فيض ىلاعت: هدا: لوقا فسار ىيعالس ره

 نعو + سانلا ربا نم ناك هنا عوقرم ثيدح قو هسفنب مهمدخ هنا

 يف ىلم هاتا هنأ معلص ميهاربا ةانو ببس نا ندرخاو ىابحالا بعك

 هتيحل ع هياغلو هماعط ليسيو لكاي ناكف هفبضف رببك خش ةروص

 يذلا ربكلا تغلب لاق اذه ام هللا ديع اي ميشاربا هل لاقف هردصو

 ميفاربالو ةنس انيام لاق كيلع اتا مكو لاق اذكه هيداص نوكي

 فرم الب .تاق::لاحلا اذه. ىلا زيضب .المل, ةويحلا هركفإ#ةنلمإ اياك ةايلؤلو

 هللا يلص ناهلسو دووادو ميهشاربا ينوت لاق يرجحهلا النسل. :يلإلا قَعَو
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 ( عم )

 ةفايزوا قشمد  خرات 4 انيورو اراقو ندر برن اي لاقف ميهاربام زاقر

 ةياور انل لعجو انيلع ميركلا دللا نم دقو هرافظا ٌمقو دحتسا نم لواو

 غل كذب انيلع نم ا معلص ميهاربا .هليلخب اقلعتم .اببسو ةلصتم

 كيع كمحت وبا مامالا انربخأ + معلص كمحت هيغصو هليلخو هييبح

 هللا يضر يسدقملا ةمادق نب دوهأ نب دمحم رع يا مامالا نب ىنورلا

 وبأ يضاقلا انا يعوركلا تغلا وبا انا دمئربط نبا صغخ ويا انيخا. هتع

 يسبع وبا انا ٍيتويحلا سايعلا وبا اذا يحارجلا نبا دمحم انا رماع

 نك ككاولا+ ةبعب انثب رايس .انث داؤرت !يا١٠نب هللا .ديع انث. يذمرتلا

 هيبا نع نجلا ديع نب مساقلا نع فحتا نب نجلا جديع نع دايرت

 يرسا ةليل ميهاربا تيقل معلص هللا لوس, لاق لاق هضم دوعسم نبا نع

 ةيزنلا ةييط ةنملا نا مهربخاو مالسلا ينم كتما ارقا دمحم اي لاقف ين

 ةزلا الا ذلا طراز ىلا اددلا١ ناك انهسازغ ا نلو !ناعيت ااهناوا اللا اةيذغ

 تشمد خبرات م انيورو * نسح تيدح اذه يذمزتلا لاق ربكا هللاو

 دلو لاق امهنع هللا يضر سايع نبا نع ركاسع ىبا مساقلا ينا ظفاحلل

 يف اذك ظفاحلا لاق ةررب اهل لاقي ةيرقب فشمد ةطوغب معلص ميهاربا

 بسن امناو قارعلاب ليا ميلقا نم اًثوكي دلو هذا حبصصلار ةياررلا هذه

 خيراتلا يفو + معلص طولل اًثيغم ءاج ذا هيف ىّلص هنال ماقملا اذه هيلا

 انزهبلا لفعو .اًنون اااهميا+ .ميهازإلاب ما. ناو ١ اتارجت اذهل نبك اك اعز هنا
 نو

 ايا ىعدب ناك هذاو ياغلا 1 هاقلا مث يذم حدس لك هيب مدح دوروت أد



 ( سو )

 نبا وضو مع ينلا ميهاربا نتتخا معلص هللا لوس, لاق لاق هنع هللا

 ٍغ هكفونسو ديدشتلاو فيغختلاب مودقلا يور مودقلاب ةنس ىبنامغ

 نع اهيحبحع ٍغ انيوم * يلاعت هللا ءاش' نا 'تاغللا مسق نأ ادعضوم

 اسكي فيالخلا لوا لاق معلص هللا لوس, نا امهبنع هللا يضم سابع نبا

 لاق لاق ةريره يا نع مسم حبت ٍ انيورو مع ميهاربا ةهقلا موي

 قا غلد:ههلوا ا هيشا“ اهاؤ !ميهازبا تيار طين كرشأ اليكي شفع ن0 نر

 ةيربلا ربخ اي معلص ينل لات الج, نأ سنا نع اضيا ملسم حجت
 لضفا معلص ينلاف الاو عضاوتلا ىلع لومحي اذهو ميشاربا كأذ لاف

 لاق سابع ,نبا نع يراخلا جك ينو + مدأ كلو دبس انا هلوقل فلخلا

 يفو ليكولا معنو هللا يبسح ىلنلا ٍك يقلا نبح ميهاربا لوق رخا ناك

 يف ٍقلا نبح ميهاربا اهلات ليكولا معنو هللا انبسح لاق يراخلا ةياور

 ءارسالا ةليل نع ربخا معلص هللا لوسم نا نيدجصصلا يف *رانلا

 ةياوع ينو ةسداسلا ءامسلا كَ ميهاربا يارو تاؤمسلا ق' ءايبنالا هقيوزو

 ةرمس نع يراخإلا .حبكص يو موهملا تيبلا يلا هرهظ ادنسم ةعزاشلا كن

 ٍناتا مسو هيلع هللا يلص هللا لوسرم لاق لاق هنع هللا يضر بدنج ىبا

 + مهفاربا هذاو الوط هسام يرا داكا ال ليوط لجر ىلع انيتاث نانثا ةليللا

 مايهاربا ناكاالاو, هللا هيعرا بيس ني. هيئتس» نعل كلاما ماطألا و اطؤنما قلاااوزإ

 ضق سانلا لواو ىنتتخا سانلا لواو فيشلا فيض سائلا لوا معلص ينلا

 يلاعتو كرابت هللا لاقف اذه ام بم اي لاقف بيشلا يام سانلا لواو هيراش
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 ( سم )
 مس ماس 3 -ء(

 ٍ د ميقتسم طارص ل ءادشو ءايقجا ديال اركاش ىبكرشملا
 نوؤنمم

 2 - ٍِِع سي [سس - -

 تن مه 1 م منص ودل 2--- -ل ةادم

 ميخارب أ انيتا قلو يلاعت لاقو ىنيلاصلا ىل ةرخالا : هذاو ةنسح  ايزدلا

 7 دع تاد3ك و5 ن0 م ن ر نو

 3 58-5 5 ذأو لاعت لانؤب نيلاعر ادب انك و ليك نمر هدبقو
-- -- - 

 دل انشد لاعقي .لاكو اماما سام فعا ل دارا نيم الكب
 5 02 ف 02ه 2- - يودي مم م( ع ع ع - 22 - هسا سال

 امذدلا يف 5, هرجأ دكانيثاو 3 ةودنلا 5 ٍ افنلعجو بوقعدو فاحكتإ
 ٍِِع

0 8 َ 5 0 : 
 تام اوأ مي ميفاريا ل 5 : لاقو قيفاضلا 5 ةرخألا ِ هنأو

522 0 

 ملا(لس (لن عد

 : ميار 3 هلم نع 52 نمو يلاعد لاقو و يذلا ميشا, بو يلاعت لاقو

 كارلا متفو قوف نم ةانثع حوات وهو مرنا نب 8 داآ ليعامسسا) ودآ وهو

 ناروهشم ىنالوقلاو هسكع ليقو بقل حراتو مسا مررنا ليق ةلمعرم ءاحبو

 ا هدا هور ةييحت ]راضين زكا دق" ةيلتحم “هدا بلا ندد قار

 خل هناحبس ريخا اك افك هيلع يلاعت .دللا لزنا هيلا ةرورضلا مدعلو

 ناسل هل لعجو فياكت رشع تناك خبراونلا لضا لاق * 8 هبانك

 ذل ا يو ةازوباملا نم ست سيلعب قيل اقبل ىمرسإلا رش. قادص

 يلاعتو هناحبس كلذ متخو هتيرذ نم ءيبنالا زثكا لعج نابو 9-5

 ةمولعم هلاوحا نامب ٍ ةميركلا تايالاو سو هيلع هللا يلص دمحم انيينب

 لبق ماشلا يلا قارعلا نم ملسو هيلع هللا يلص رجاه * اهضعب يلا ترشا

 ضرالا ٍك ىقدو ةنس نتءام ليقر ةنس ىنيعيسو سو ةيام هرع غلي

 سدقملا تيب نيبو اهنيب ليلخلاو ةفورعلا ةدلبلاب فورعم هريقو ةسدقملا



 ( نسا )

 ذة اهيايرقو. لاق يربكعلا هللا دبع نب ىبسحلا | نيبذللا "دبع كقلا

 * ةعارب ليقو مهارب نيرخا ىنعو موق دنع هرايا دعيجو لاق ذاونشلا

 2اكجلا نم فلالا ىنذحع' ةذدبتك نس سم نس دللا ددع دجمد وبأ لاقو

 كرت امك اهل ًالاقثتسا ليبرساو فحتار ليعمساو ميهربا وحن ةيمجمالا

 ام. امان ةلجتسملا ةيمعالا ءامسالا :رياسوب نوزهو نولس ككذبكوا لاق اهتنرط

 الئئتسم, ناك ناو /دووادإ نمر: فت الوأ الهنمر كيش هني "ابتلاع ن7
 ين

 ةقكلازب بغا اضيا:فلالا .تندح !ولك ؟,لوواولا | هحا نم فاقك فذ

 ماللار فلالا هلخديو هلاهتسا زثك امر فلالا فذح رجب مل تماحو

 لوقت فلالا تبثا اهتفذح نان ماللاو فلالا عم فلا ربغب بتكي

 نارع نم فلالا فذحت' الو برحب هبتشد ال. توابل لاني للا ىلإ

 ةْمك طرشب مهوحتو ناهفقسو ناقعو ناورم كب اهتايثاو اهفذح زوجو

 مدن مص 5 - 5 -

 ِ د + محن 5 اولص نجرل ليز مدخلي بنكلا هذه > عمالس. حيلع ىللا تا : || ءادخ مم ادا

 ميهاربا نأ يلاعت لاتو اليلح ميهاريا هللا ذخ"او يلعت هللا لاق اهلك
 - ىور_- (نب ده 2 - سم 2 52- - 5 3 52 -

 نم كي ملو افينح هلل اتناق ةمأ ناك ميشاربأ نأ يلاعت لاقو اليلخ
- 



 ( نسب )

 دللا لوسم عم ٍقتلب ربيكلا يتبانلا يدملا يومالا يشيرقلا فانم دبع

 ءانرإا كلت ايوا بددجا# تنبيؤرع: ما اور كالا يطفو معلص

 نم تيالخو ربرتعلا دكدع نب ىو يرهرتلا هلع يوم تياث نسب دير.

 الو تيدحب ملعا ادحا تيامعام بيعش نب ىرع لاق * مهربغو ىبعباتلا

 ةرشع ةنيدملا ءاهقف ناك ديعس نب يبحب لاقو نامتع نب نابا نم هقف

 ديبعو ةورعو ملاسو مساقلاو نجرلا ديع نب ةلس وباو ُبيسملا نبا كيس

 ةجراخو نامتع نب ناباو بيوذ نب ةصييقر ةيتع نب هللا دبع نب هللا

 ةتيدملاب , وت ةقت هنا/ دع هاجعلا فغتاو* «راسم نب ناهلسو ديرت نبا

 0 يسارا زوما الكلاب ناب ءانرتع علك خ61 قغاو + عيل موا ناسي نس

 فلالاو لضا ةزملا لاق هةقرص ىنف هفرص نوققار نورثكالا هيلع يذلا

 لاكفا نسكحكع هقرص عفم نمو اه ياظنو ثتاذعو لارغك لاعف هنزوو ةدياز

 ققفلا «نرنولا "افرض هالق“ لعفا هيرو دا“ م: 3ىي ٠ فلالاو "ةكياز“ رجلا

 يللا هجر ملسم جدع حرش لياوأ م هقيقح مالكلا تاطسي كقو

0 0 

 اهزهشا ثاغل .هيفو نمجعا .مسا ميهاربا نا ' مدا ةججرت قل كقبس دق

 ةسماخلاو ةعيالار ةثلاثلاو عيسلا كة امهب 3 ماهاربا ةيناثلاو ميهاربا

 نب رع صفح وبا مامالا نضاكح اهمضو اهكفر ءهلا رسكب مهربا

 نع ناسللا فيقثت هباتك 4 يوغللا يوحنلا يلقصلا يكم نب فلخ

 ودأ مامالا مهتم تاعاهج اضيا مضلاو رسكلا يكحو برعلا نع ءارغلا



 نسم )

 راصق لقتنا مث اًنيط لعج بارت نم هقلخ دنا لجو نع هللا انجعان

 اءايخأ لجو ىنع هللا لوق 4 يلعثلا فحتا وبا مامالا لاق + هللا هجر

 لاحم طا ءامكشلا لاغ نبط نما قتلك مانا قيد ييستك الاغا شلل لا
- 

 اهدحا هجوا نم اهنم لضفنا :ىبطلا نال ىطلا دعم مانلا هليضغت ين هللا
2 

 نيصلاو ةايجلاو ةقانالاو محلاو ماقولاو نوكسلاو ةئارترلا نبطلا رهوج نم نا

 ةيادهلاو ءايتجالاو ةرفغملا هثرراف هعرصتو هعضاوتر مدا ةبوت بيس كلذو

 بيس ككذو بارطضالاو عافترالا» ةدحلاو نشبطلاو ةفخلا ىانلا يشوجو

 اهبارت ناي ةقوصوم ةنجلا نا ٍناثلاو كالهلاو ةنعللا هثروات سيلبا ىايكتسا

 خطلا فالحب: اياذغعلا بيس: اهنا اكلاقلا ؟اراث لمي“ خا( زهعت عدوا كحل

 بارتلا وهو ناكم يلا ةجاقح“ يو .مانلا نع يغتسم بطلا نا“ عبارلا

 ي فيفوتلا هللابو اهقيرفت بيس يو ءابشالا عيج ببس ىنيطلا نا سماخلا

 ميسن ماهو يومالا يشيرقلا ريرعلا دبع نب رع نب ريزعلا دبع نب محا

 اًمِجام:3 ءاش: ناك« ءينلا امسك قع :ثذهلأ اذا وكذأم هدا ةيبرتاؤمم

 يعكسنو بات مث يدهملا ةفيلخلا ةباح م ذادغيب ناكو
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 ديعس وبأ وه مرح حاكن صخخلا د يوأ ثم نام لك تايإ

 سس سمن كدع سس ةدمأ سس صاعلا يأ ىند نافع نس قاقع نب نايأ



 )سمع )

 يضر ةشياع نع ليوط ثيدح م فقشمد خبرات ِّ# انبورو عوقرم

 هيشا انا لوقي مسو هيلع هللا يلص هللا لوس, ناك تلاق اهنع هللا

 ىف سانلا ميشا معلص ميفاريأ يأ. تاكو ماليسلا هيلع مدا ياي سافلا

 دهحا نب يلع نسحلا وبا مامالا لاقف همسا قاقتشا امار ياقلخو اقلخ

 مل نا قل رقاب مدا :نقفيان اعدل مالا قعر ساعت" قنا نلف  ىدحاولا

 لها لاق جاجرلا لاق جاجرلا هاكح اهبف ةغللا لها هلاق اذكه لاق ضرال

 ضرالا ميذاو بارت نم فلخ هنال ضرالا ميدآ نم تتنجش مدا ةغللا

 حب رطحا ةلكاوا ةلظو# دضايبلا معا كش ل يمثلان ١ صنلا لإ اقور لاف. ناههجو

 هاقبلا وبا لاف «هل قاقتشا ال يمجعلان الو يرع مسا مدا ناب مهنم

 فتشم هذال لعفلا ءا يهو ةزه نم ةلدبم هيف فلالاو لعفا هنو مذ

 تعي ًالعان دلصا نوكي نا زوجب الو لاق :ةمدالا نما وأ ضرالا ميدا نم

 عنمب ال هدحو فيرعتلاو مئاخو ملاعك فرصنال لكذك ناك ول ذا ىبعلا

 روصنم ويا مامالا لاقو * اقيلا يأ مالك اذه يمجعي وه سيلو فرصلا

 هايل هئازا دياتك اب :يقيلاوحلا ةدمخلاب نب همك ني ماجنلا لي تواقوتم

 فدتاو ليعامساو ميهاريا وحن ةيمجعا اهلك مالسلاو ةولصلا مهيلع كبينالا

 هللا تاولص !دمكتو السل كار مدا ةعبرا الا كوكو سيرداو ساملاو

 اهق تابالا تفلتخا جاجرلا فحضا وبا لاق + نيعيجا مهيلع همالسو

 عضوم ينو بارت نم يلاعت هللا عقلخ عضوم يضف مذا تلم هب يدي

 لاق لاصلص نم حضوم كو نوذسم ءاج نم حضوم قو براك نبط نم



 ( نيس )

 ٍ .ناحتويس نايباك ثذقتمو نابحو هقفلاو ثيدحلا ربثك ناكو قغي

 نيرشعو دحا ةنس ةنيدملاو دمحم ىفوت يلاعت هللا ءاش نا نابح ةيجرت

 ايدك + ملسمو يراخلا هل يرر ةذس نيعبسو عبرا نبا وهو ةيامو

 ن ةقث ناك نوقايلاو متاح وباو نبعم نب يم لاق

 اخيعس وبا ٠ مامألا وه" :ةضررلا: هلل هرركت ٠ يازغلا, بحال, "ني! اذهك

 يار يلارغلا لع هقفت ديهشلا يروباسينلا ىوصنم يا نب يبيح نب دمحم

 دفرلاو هقفلا # اعراب اماما ناكو اهربغو يناوخلا دمحم نب دجحا مفظملا

 رماطقالا نم سانلا هيلا "لحم + ةالا نم( فيالخا ديلا ادقفتو. "غّرولاو

 اديهش روباسين دك اولوتسا امل غلا هتلنق ةمبا ارراصق  قيالخ اهيا جرخو

 هج ةدامسجخخو نبعبراو نا ةنس ناضمر رهش كب

 مذا ةمسأ نم بلاي * فلالا فرح

 خطاوماء لس بذهللاب يح روم همر ديلع# ميلان ودمللا فاقول ١

 دجتاو هديب هللا هقلخ دمدم وبا لاقبو رشبلا ويا هتيتك ضيارغلا اهنم

 ءامسالا عيجج دّطعو هتيرذ مكر دافطصاو هتتج هنكساو هتكئالم هل

 دلست نم لعجو نيبرقملا ةكمالملا معي مل ام هّعو كايبنالا لوا هلعجو

 مدا ٍطصا هللا نأ يلاعت هللا لاق + ىنيقيدصلاو ةايلوالاو ىبلسرملاو .ءايبنالا
 ذيل

 مد ءنةنسص

 حبدع غ تيثو * ةيالا اَهَلُك ءامسالا مدأ محو يلاعت لاقر ةبالا اًحونو

 رهتشاو ةعلبا موي هقلخ يلاعت هللا نا لاق معلص هللا لوسم نع ملسم

 تيدح  هانعم انيورو ةنس فلا شاع هنا خبراوتلاو ثيدحلا بتك
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 ل ا اب تلقف مانملا ٍي سو هيلع هللا يلص ينلا تيارف تيفغا معلص

 يثيد> ففاو ام بتكا لاقف كلام يار تلقف ال لاقف ةفيتح يا يار بتكإ

 يفاظلا قار الوقت .لاقو :نابضغلا» دجش هسارزاطاطق يفاشلا ايار بتك١ تلق

 مررت قلب ترخ داش تس معلا م (نمالعا غ2

 0 ا ادع نط ةيحعلا فوغ *هداشلا 1 تبكاي كيتو وشممو لاء انلزلا

 نسحا ئم ناكو اضيي هةيحل تناكو نيثامو نيعستو عبرا ةنس دنقروسي

 ام اهنم اهلدالد هلرهظ بهذلل ةفلاخت ةبيرغ تارايتخا هلو ةروص سانلا

 ناب ديلع ةانيشالا |ةيصولا ةحص يفح .ةقكو لاق دنا: ةضورلا| فنا عتعا كبكح

 اذك هيف ام دهاشلا معي مل نار يقيصو هيف امو يطخ بانتكلا اذه

 ها هنع يدابعلا نسحلا وبا يكحو وقول ىبمرجلا ماما هذع هلقت

 ورع ا ةانيالا# نما ويا الإ قنا( روهشملاوب «ةداهتوا للي ناباتكلا فكم

  ي معا هللاو هب دوهشملا ىيدهاشلا

 باب 4 رصتخلا ٍذ ,يوكذم ذقنم نب نابح نب يب نب دمك
 رجلا ينو طرشلا رامخ م بذهملا ينو اهيق ةولصلا نع يهن يلا تاعاسلا

 نبا ءاذعلا كافثاب ءاحلا تغب نابح نب يبحب نب دمحم هللا ديغوبا وه

 نون مث ةمجملا ءاخحلا تفي ءاسنخ نب ىرع لدب ةيطع لاقير ورع نب ذقنم

 راجنلا نب نزام ىب منغ نب ورع نبا ةمجعملا لاذلاب لوذيم ىبا ةنكاس

 دعو اسنا عمس روهشم يبات“ يندملا ٍنراملا ميجلاب يراجنلا- يراصنالا

 ناك معلم هللا لؤسم | دجتشم+ يي .ةقلحإا دل ١تقاكو نابع ني . عساو



 ( نس )

 فيكف سانلا هقفا نم ناك ةماسقلا باتك الا رصن نب دمك فئنصي مل

 رصت نب دمحم ناك لاق مكحلا دبع نب دمحت نعو اهاوس ايتك فنص دقو

 تيام ام لاق فحنا نب دهسا ركب يا نعو ناسارخج فيكف اماما رصمب اندنع

 اال اتوب الغ هع زر قطيسم: وطور بنيك درا ١
 يعي ثيحب ربسي مد لع لومح اذه تلق كركي ملو ههجو طل مدلا

 انريخا ناتسرحلا انربخا يرابنالا دمحن ويا ٍنربخا د« ةولصلا لطبي الو هنع

 دجا لضفلا وبا انربخا يسدقملا رصن مٌثغلا وبا انريخا هللا رصن متغلا وبا

 روصنم ايا تعمس لوقي قارغلا ورع ايا يدج ,تعمس لاق. نارغلا دمحم .نبا

 ةهش لب ناتس اهيلولاايأ :تاتسالل) عدس لؤقي اداقجح ضاادفلا با نيرنن

 يرئورلا رصن نب دمح لخد لوقي ىمعليلا لضفلا ابا تعمس لوقي يشيرقلا

 ٍ غلباو هلجككو هل ماقق ناسارخ يلاو دهحا نب ليعامسا دعم هللا هجر

 هل لاقف كلذ دع دجا نب فاحتنا هوخا هيتاع جرخ اًذف هلالجاو هميظعت

 نا مث ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر رابخال الالجا دل تق اما ليعامسا

 يرابخال رصن نب دهط تق هل لاقف مانملا ٍخ معلص هللا لوسر يأر ليعامسا

 ناحنا كيخا لكم بشذو هل كلالجال كيني ككمو كلكم تبث مرج ال

 زثكا هينبو لمعامسا لكم ٍقيف رصن نب دمحم هفانكتسال هيني ككمو

 نع ةهقفلا تاقيط م قانا وبا خبشلا ركذو + ةنس نيرتشعو ةيام نم

 اقكاتطمو الوق تعمسو ةنس ىيرشعو اعضي ثيدحلا تيتك لاق رصن نب دمحم

 هللا لوسر دجسم ة دعاق اذا انيبق يفاشلا ٍك يار نسح يل نكي ملو
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 بحرم بلس ةؤسم .نب دمحم يطعا. معلص ينلا نأ ربسلا باتك لوا

 نب دم نا ليق ربثالا نبا لاق هلئاق هذا دع ليلد اذهو ربمخ مود

 ربسلا لها زتكا هيلع يذلا حجصصلاو لات بحرم لتأق وه ةؤسم

 دك تقود نيس و عي صلع رع دن دلؤمتا اندخ اقل تحتار

 دولا اد روحي دوحولا ا باصا اهنا نع دوظنا موا ىو

 لطم قا رطشت باد م قادصلا بانك فو تيب 0-7

 دا افضل اهمال غلا ان عراقلاززلا ماسالا دوه :درسكم , .ايلحب ١ اهقاحصا»# قم
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 هللا دبع وبا يرنورملا ىصن نب دمد# لاق ببامم لا نع ذادغي خبرات

 ,وئاشبني  اشنوبذادغبي دلو ةثبا .بتكلاو ةربثكلا تيناصتلا بحاص: هيقفلا

 نع ثيدحلا يور ماكحالا ٍ# مهدعب نئمو ةباصصلا فالتخاب سانلا

 سا سال ل

 ةمادق ياو هدوشام نب فحدتاو يمدح نب يمدو لضفلا نب ةقدصو نادبع

 عيهازباو يثملا نباو ماشي نب: دمحو ةدحوملاب ةلاخ.. نب ةيدهو ,يسخرسلا

 يررو رصمو ماشلاو ىناجلاو قارعلاو ناسارخ لها نم مهربغر ىذنملا نبا

 دمحير نابللا ني رفعج ني ناقتعو يكليلا ىلع وبار ليعامسا هنبا هنع

 لاق رصن نب دمحت نع بيطخلا ير, مث مهربغي مرخالا نب بوقعي ىبا

 ن 3 3

 ول لوقد يفرمصلا ركب ايا ثتعميي لا5 ىشاشلا لاغقلا نع يوم مت ادرنورم



 ( زا 0

 معلص هللا لوس, دعب اذحا يرا ام لاق ميهاربا نب دعس نع حجصصلا

 تلق لوط هيف ثيدحب يرهرلا يثدح كلام لاقر يرهرلا عيج ام عيج

 داهية نكفإا فتكا تلقب ةلاقفاإلاىيلع.. دافي ادا بك كو

 لفرشعو عيرا :ةنس ناضفر رهش قملا تلح“ ةرشغي عبسلا'املقلا|ةلئل قوت

 لاقي ماشلا فارطاي هل ةيرقي فدو ةنس نيعبسو ىبتنثا نبا وشو ةيامو

 ةكوتغم ةدختوم كاببو: ىبتمجحما«ةنكاس ١ ىبغو .ةطوتخطا) قضم ١هبعش الل

 يةففخم ةحوتغم ةلممم لاد مث

 زللا اذ رخل وب ركع يصدم | صوتا قلك 6100

 نجرلا دبع وبا لاقيو هللا تيع وبا وش ضيارفلا ٍك بذهملا ٍ هركذو

 ىنب يدع ىنب دكلاخ نب ةللس نب ةلسم نب دمدم دكيعس ويابيلاكفو

 سرالا نب كلام نب ورع نب جرزتخلا نب ثراحلا نب ةثراح نب ةعدج

 اهلك دهاششملاو اردد معلص هللا لوسر عم دهش ندملا قراحلا يراصنالا

 ةعايج هنع يور كوبت ةررتغ م ةنيدملا ىلع معلص ينلا هفلختسا ليقو

 نب. لهسو قمرعع :نب: نواسحلاو يخلو للا ديع :نباورداط 1ةناكشل

 ماقاو ةنتغلا لرتعا ىيعباتلا نم تاعاهجو مهنع هللا يضر ةقيخ ينا

 ىبعبراو عيس لمقو ىعبرار ثلث ةنس مغص م ةنيدملاب فوتو ةةيرلاب

 دمحن ةيقع نب يسومو فحتا نب دمحم لاق * نيعيسو عست نبأ وشو

 ربلا دبع نبا١ لاق نييك. يدوهبلا ايحرم  لتق. يذلا, وفا ةقشسْم نبا

 ِة ٍنرملا رصقخم + يعفاشلا لاقو بلاط نا نب ىلع هلتاق نا ححصلا
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 اللا كالا لاةاوعنم اناعارتكا الور هياهشري قيانو نما ١ عمل ازيطقا دلك

 مهي سيل تارغلا نبا دجا لاقو تيدح ٍيفلا وكن يرهرلل ينيدملا نبا

 وافل لك تاو: لدنح >> نب راها ١ لدور + قر هزلا# قمر !دنسام دوج

 يا نبا ركب ويا لاقو ههيا نع ملاس نع يرهزلا اقلطم كيناسالا صا

 . يلع لاقو يلع نع هيبا نع نيسحلا نب ىلع نع يرهزلا اهككا ةييش

 ةديبع نع نيربس نب دمحم اهكعا اهريغثو سالقلا ورعو يئيدملا نبا

 نع يكلا# ميهارزا ١ نعزي قعالا  اهكحا : ىبعم نب .يمص ا لاقؤ لع دنع

 رع نبا نع عقان نع كلام اهعككا يراخللا لاقو دوعسم ىبا نع ةقلع

 كلام نع يفاشلا اهححا يهقلا رهاقلا يع ىوصخم وبا لاق اذه يىلعف

 باككا لجا يعذاشلا نا ٍدع ثيدحلا لها عاهجال رع نبا نع عفان نع

 لع اهحصا هنأ دانسال مريب ال هنا ىاتخلاو نبعيجا مهنع هللا يضر كلام

 ىنذسلا تيهذ يرهرلا ال ول هللا هجم ىعفاشلا لاقو د كلذ رسعل قالطالا

 لاقو رصحب نا نم رثكا هظفح دعو هيلع كانثلاو هيقانمو * ةنيدملا نم

 قل قبآ” نع, نعم» نع. رخنللاا نب. ميهاردا .ىل لاك جراعلا ع :يراضلا

 نم ةياهن ِغ دانسا اذهو ةليل ىنيناغ 4 نارقلا ذخا هنا يرفرزلا

 حبدصلا هدانساير ةليل نيناغ ٍ نارقلا ظفح يرهرلا نا هانعمو ةحصلا

 ىنسحلا الو هل ليقف يرهزلا نم معا تيام ام لاف ٍناينخضسلا بويا نع

 اص (نبا؛هللا دبع .انل لاقو: يراضلا لاف :يرهزلا نم .معا تيام ام لاق

 هدانساب» يناخخ اببش يظفح تعدوتسا ام لاق يرضزلا نع ثيللا انثدح



 و
 (- 5 ن نبه دن 1 هلا ل

 هللا ديع نب باهش نب دالا دبع نب هلل ديبع نب مسم نب دمك

 هه د

 ركب وبا يول نب بعك نب ةرم نب بالك نب ةرهرت نب ثراحلا نبا

 يرهزلا ةراق نولوقيو 10 ماشلا نكس يندملا يرهزلا يشيرقلا

 ييؤهملاو .رصتقملا هع مكقا يقو ءدج» دج يلا اهقؤبسني ايس! نْيإ قرا

 ميال حس(! نب :قهشو, كلام: رباب سنا عشر يشل يباع ئه لقط اذ

 رسكب ذابع نب ةءيبرو رضرنا نب نوحرلا دبعو ةلبوج ابا اييبشو ديري نبا

 ريغص ىب ةيلعت نب هللا دبعو عيبرلا نب دومحير ايلا فينختو ىبعلا

 قرت د نيا ويش قير“ دعا يطا داب اوخ فيو اقوم ماع نب هللا دبعو

 نبا يارو ةباكص مهلك ءالوهو ةبخص دل يلب نم الجرو ليغطلا اباو

 راها نه كيال. دنع . كورا: مهعماو ' نيعباتلا ابكي قاسي علوا و

 دانسالاب انبوم + هةويش نمو ىوعباتلا عابتا نمو مهراغصو ىيعبانلا

 يرهزلا نم ثبدلا صنا تيام ام لاق ىمانيد نب ورع نع حبصصلا

 ريئاذدلا“ تناك. نأا هنم هدنع نوها . مهردلاو' :راقيذلا ؛1دخلا»:تيإزب ان

 تلق لاق ميهاربا نب دعس نب ميشاربا نع انيررو رعبلا ةلزنع هدفع مهاردلاو

 نم اهيناي الو اهررودص نم سلاجلا ناي ناك لاق يرهزلا مكقان اهب ينال

 يفءالو كلاس الا كيك دولا دا اباه سمكا ع عاسدو انس

 الو هلاس الا اباش اهيق ٍفِمِد الخ ىاصنالا ميد نم مادلا تاي مث هلاس الا

 الا ةلهك الو اهلاس الأ !موع الو هلاس الآ يف الو هلاس الآ الهك

 تيارا راما لاك : دعس ! :قي> شيلا قعااعيورو لاخلا تايرس ل راع حبر
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 دبع ىنب ةلس ابا حمس ىبعباتلا يبات نم وهو ىنسحلا وبا هتينك نا

 ةنعا ايوا نيرخاو :ةاباو' رقالا دبعو هللا هبغ نيا ملاشو اعفانو نجرلا

 هللا دبعو نوراه ىنب ديزيو ناطقلا يمحو ةيعشر نانايغسلاو كلام

 لاقؤا اص لج, ونه ناطقلا يبيح لاك فيالحو ليمت نبا رضنلاو ربت نبا

 نى ةيامو نبعبراو سي ةذس يقوث ىلع نب ىرع

 تارا ةفاقلال) غن ولها بجهتلاو ب ليصتحملا فضا مركت يظرعلا بعل اب

 دوهيلا .نم ةقورعملا ةفياطلا ةظيرف 35 ينيب يلا بوسنم ةمجتملا ءاظلايو ءارلا

 بعك .نب حمس ةزج وبا وهر مهتماو نيعباتلا مايك نم ليلج يبات وهو

 نيا ةانثملاب نايح نب بعك نب دمع دعس: نب :دمح لاقو ميلس نبا

 نكس ةظديرق يس نم هودا ناكو سوالا ءافلح نم ندأملا كسا ني ميلس

 ةويح كلو هنأ ينغلب ةبيتق لاق ةنيدملا يلا داع مث ةفوكلا دمدع

 عمس لمقو ةيدواعمو م قي داذيروا ابعت للا عمدت معلص هللا لوسو

 يذ ياو سناو هللا يع نب مباج نع يدرو ىع نبأ يارو دوعسم نبأ

 ةردع نبا بعكو يمطخلا ديزي نب هللا هبعو ةربغماو ءاربلاو ةريره ياو

 مهراغصو ىبعباتلا ابك نم تاعاهج هنع يررو مهنع هللا يضر نييباصصلا

 فيالخو ملسا نب ديزو ردكنملا نب دمر ا وباو ماغيد نب ورع مهقم

 اعروا اتيوحلا نيتك ًالاع ,ةقث ناك ىعس, نيا: لاق ؛!/ * ةقث» هنا. لغم اوقفتاو

 ورع لاقو ةيامو نامت. ظنس يوت يذمرتلاو ةبيش يا نباو ميعن وبا لاق



( 16 ) 

 نب دمحن لاقيو ىلع نب دمحتي ناقيو ةيغنملا نبا اذه ديل لاقي لصف

 نا طرتشي اذه يلعف اعيهج هماو هيبا يلا بسنيف ةيفنحلا نبا يلع

 دنال محي بارعا ءهبارعا نوكيو فلالاب ةيفنحلا نبا بتكيو 2 5

 هللا ديع اهنم كنج يف اهتدرفأ دقو رياظن اذهلو ىلعل ال ديط فصو

 كارا ندا هضي مما ةنيحت ضير كام 0 وسل ا نبا

 ايدكس قلع نيا قفا ند نبعاسساورسسا دزاير

 ديلا بشتقي دوسالا معانيتو ,مرع/(ييقحلا دوا دوسالا»نياءورغا نك ذاذدللو

 نب دمحم هلثمو ميشاربا وش هدوضارف هيوضام نبا ميضاردا نب فدعاو

 ياكذك نورخاو ديزي وه ةجام ننسلا بحاص ةجام نبا ديزي

 لكلا جبع نوفا وه بذهملاو نرضتخملا رعت سل سوس تل ب

 ديرت نب مزح نب ورع نب دمحم مساقلا وبا لاقيو ناهلس وبا لاقبو

 دبع ىنب ورع نب ةمجحم لاذيو واولا ناكساو ماللا تغب ناذول نبا

 ةويح هك دلو يندملا نونلاي يراجنلا يراصنالا راجنلا نب كلام نب منغ

 نم وهو :معلص هللا .لوشرل اهبلع' لماع  دوباو. نارتو, معلص هللا لوي

 دنيا هذع يوم هيبأو يصاعلا نب ورعو باطخلا نب رع نع يور ىنيعباقلا مايك

 لثق ذادغيبو ةنيدملاب بقع هل تيدحلا ليلق ةقث ناك دعس نبا لاق ركي وبا

 م ىيطسملا يحلاص ىما الضاثااهيقف واكو نبتسو:تلهادتسلا نية روت
 2 فن

20 
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 نب ةبلعت نب ملسم نب سيق نب مرفعج تنب ةلوخ ف ةفبنح ىو

 ليش ير اقم هنت .ةينكأ ..ةةغينسا نب»الودلا نبا ةبلعما لبا عوير

 متاح يا نبا لاقو رع ةفالخ نم اتيقو ىبتنسل دلو هللا ىبع وبا لاقبو

 ناهقتع عمسو باطخلا نب رع ىلع لخد ىبعياتلا امك نم وهو نقب ثلثل

 نوعءو ميهارباو هللا تيعو نسحلا هونب هذع يرر مهنع هللا يضر هاباو

 نا هللا روت ايناتلق الالاف هيي نع انما اهوور ١ دق ىعياتلا قل“ اكافاجبو

 دج لاق معن لاق كتينكي ةينكأو ىكوساد داليدا كدعي هدولوم يل دلو

 مهتينك هل صخر اذمحم نومسي ةثلث ظفاحلا مامالا يليقعلا هللا يع نبا

 ديبع نب ةحاط نب دمحتو ىلع نب دمعو ركي ينا نب دمحم مساقلا ياي

 كنسا ادحا ملعت ال ظفاحلا دينملا نب هللا دبع ند ميشاربا لاقو هللا

 نمت كنسا ام صصا الو رثكا حسو هيلع هللا يلص يتلا نع ىلع نع

 دمحن تام هذع تاباور ِ# ميعن وباو ىلع نب ورع لاق د ةيفنحلا نبا

 تام ميعن وبا لاق يراخلا لاقو ةيامو ةرشع عبرا ةنس ةيغنحلا نبا

 ينيادملا لاقو ىنيناغو يدحا نس ربكب ند يمدح لاقو ىبنات ةنس

 مثبهلا نع. فحنا ينا خبشلل ءكهقفلا تاقيط ينو ىنيناقو ثلث ةنس

 نأ زج كراخلا ضراتا را” نيغبسو اعايهينا ااا تلقم هس كذاك لقبا

 قا انعم . م نييرلا ١ بانا لثق ' نيح.:انكسن 'انيلظق, لاق «ءاحلاب!!!ةرج

 ففاوذ اذهو نوت مث مابأ ةثلث تكف ةيفغنحلا نبا دمح عم ةنبدملا

 و نيننثا :ةفس لمقو نيعبسو ثلث :ةنس لتق رببرلا نبا نان .مثيهلا لوق
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 ئيةيامو نجعبراو

 ينور قلاب منح هللا يضر بلاط: يا نب يع“ نب اهيسجلا نيا قعر اد هلك

 يأ ملعلا رقب هنال للذب يمس رقايلاب فورعملا رفعج ويا يندملا يمقاهلا

 نب قعد نب قتشح , رتنو. هللا: بعت ما اهيماو _.همقسح ا( طعإلا هليظا اهتم صل

 ىو (عوطتلا...ةقحص هل .ثذهنا فم هركذوب مطعما اب ررككل كال اذ

 عمجم عراب ماما ليلج يبات وهو ناسلا عيدنا وزب رسل ناك اجلا

 خمسو . اسناو ازياج عمس:* :مهتطاو ا ةقيدملا ءاهقف ذوقكم تلال اك

 دنع يور اهربغر ةيفنحلا نباو بيسملا نباك نبعباتلا ىلجك نم تاعاهج

 وشو جروعالاو ىانيد نب ورجو حايم يتا نب ءكاطعو يعيبسلا فحتا وبا

 يورو: ةيالا ماكو قيغياتلا| نضج نورا اةقيالتخم ,ةغيبزو رش لاو اتم حب

 يمحب لاقو ةيامو ةرشع عبرا ةنس يفوت يرببرلا لاق * لسمو يراخلا هل

 ثلث ىبا وهو ةرشع عبس ةنس ينيادملا لاقو ةرشع نامت ةنس نبعم ىبا

 ةذدأ نع يراخلا خبرات يفو نيعيسو تلق نبا يدقاولا لاقو ةنس ىبةسو

 يدللا هج ةنس نيسينو نامت نبا وشو يفوت هنأ رفعج |

 يعفاشلا مامالا مع يفاشلا يلطملا يشيرقلا عفاش نب ص 00

 ءاسنلا ةرشع يفاشلا هذع يوم يعفاشلا ةوجرت #2 هيسن قاب مدقت

 نى بياسلا نب ىلع نب هللا دبع هذع يدم ذقت ع لاقو

 امين ود ن ومد د

 يبس ّىم ةلوخ اههساو ةيغتملا ىبأو 0 بلاط 5 7 يلع نب دمحن

1 



 ( نا“

 ينا نعر يسأر ِ# ةرعش لك تماق دقلف هعد يدهملا لاقف ىملعلا برل

 08 ير قولا قذعلا ب ىبا :اناوا: رفعجا وبا ١ كح ةليسرا تحج, لاق! ميعت

 دعم ه:دعقات بيوذ يأ نبا اعدق سنا نب كلامو بيوذ نأ نبا هةعمو

 ةمطات نب ىنسحلا نب دير نب نسحلا م لوقت ام لاقف ةودنلا ملذد يل

 كو لاقفو اتلثا وا :ىبترتفااوا) لوقت .انملا اقف لدعلا ب يركيل :هنا؛لاقف
. 0 

 د ل رفغعج ويا هل لاقف هتيحأب عيبرلا ذخات ميال ىنا ةينبلا هذه

 عيجا ليللا يلصي بيوذ ينا' نبا ناكر مانيد ةياقلتب هل رمار انخلا نبا

 بيطخلا ركذو *داهتجا كيم هيف ناك ام ادع موقت ةهقلا ن ٠أ دل

 «خخخاي ال هناو ءافلخلا ىلع «ءاكناو قحلاب هلوقو هيقاتم نم الهج هديناساي

 ني هللا هجر كلذ ة هرصع ءاجع دعي هريغو ميال ةمول هللا

 زل ةالكلاب راهو بحجم طب درك ذو سنا دعب كت الغي وب همك

 ةيتع نب ديلولا تنو ةمطاث يلوم ٍتدملا نالخ نب دمح هللا ديع ودا

 معلص هللا لوس, دجسم غ ةقلح هلو ادباع اهيقف اماما ناك ةعيرم نبا

 اسنا حمس ميعت وبا لاق ربغص يبات وهو فورعم بهذم هلو يفيو

 ةمركعو هوبا مهنم نبعباتلا نم فيالخو ئيباصصلا ليفطلا اباو

 دبع مهنم ةمبالا ربك. نم تاعاهج هنع . يورو يربقملا ديعسو عفاتو

 بلو ةطروتنازم 'ثييللاو «نمنا) ليلا كلاتمو .رهعملا» قي الروشتمو برجا« نبا عقلا
 سان

 فيالخر سيردا نب هللا دمعو ناطقلاو ةيعشو حبرش نب ةويحر ةنبيع
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 ردن ه نِ ون و تدل د

 نب ماشه بيوذ يآ نب ثراحلا نب ةربغملا نب نورلا تدع نبا دمحت

 جب كلانما, ىبااصت» نم دلع نب سبق ىا نب هللا دبع“ نب ةبعش

 بلاغ نب يول نب رماع نب نيتلمملا ىنبسلا ناكساو احلا رسكي لسح

 رنا بكف بدوذ يلا لبا فورا ايمن كراش وما اكساملا نان

 نيرخأو يرجقملا ىيعسو ةمركعو اعفان خمس نيعباتلا يبات نم وهو رصتخملا

 رجس (مهتلا نيغيلقلا يبات رابكلا ةمالا نم .تاعاهج هذع :يور ىبعباتلا نم

 هتماما يلع اوقفتار فيالخو كْابملا نباو ناطقلا يبو عيكوو يروثلاو

 لينح ىنب دجا لاق هايد 4 ملسمو يراخلا هل يور هتلالجو

 هدالئن لكل لها ىدحال قيق !بيسملا نب ديعباب عيشي اهمال ولا ليلا ناك

 نم ُُك نوعم نب يمك لاق ايدي خت ناكو اهربغي الو ال لا هكلثم

 ينتان ام يعفانشلا لاقو يضايبلا رباج ايأ الأ ةقث بيوذ يا نبا دنع يرو

 دلو *بيوذ ينأ نباو دعس نب ثيللا ىلع تغسا ام هيلع تغساف دحا

 قوتف ةنيدللا ديري: عجم مث اهب ثدخ ذاذغي يذهملا همدقار+ ىيناغ نس

 يفي ناكو ةنس ىبعبسو عست نبا وهو ةيامو نيسهنو عست ةنس ةفوكلاب

 ناكو لاق دذادغب خبرات م ةسيفن ةيجرت بيطملا هل ركذ + ةنيدملاب

 ناك يربيرلا بعصم لاق ركنملا نع ايفان فررعملاب ًآرما اعرو احلاص ةقث

 يدهملا صح ا لاق مساقلا نب ىمحم نعو ةنيدملا هيقق بيوذ يا نبا

 بيوذ يا نبا الا ماق الأ حا فيي ملف معلص ينلا دجحسم لد

 سانلا موقي اما لاقف ىبنموملا ربما اذه مق ريقرت نب بيسملا هل لاقف
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 نب كمحن وف ىبتلقلا ثيدح ْه رصتخلا ؤذ روكذم داَيع نب دمك

2 

 دبع نب ةدحوملا ايلا تياع نب ةبما نب ةعانم نب ىفعح ىنب دابع

 رد نبل حبل نمت قاباح | نكللا ب يضورتملا .قشيارعلا )| عوض( نيا رعبا لجامدللا

 تال ا دع وا مافزوفو (ليضاعلا+ نيا ورخأ الياور .ارياكو 4 رد رشا اداو

 م مسمو يراخلا هل يدر اهربغو ةبيش نب رببج نب ديلا دعو

 ىتثيدحلا ليلق ةقث ناك دعس ىبا لاق اهيدجد#

 "ا لا اةكيمعتا ىلا لي اقراخملا ىناا نيلرلا جبع نب دللا ةيقاا ني ادم

 ةاكرت ك4 رصتخلا + موكذم ىنجرلا دبع وبا يندملا نونلاب يراجنلا

 نب فحما نب دمع هنع ي.رم ديبعس يأ ىع هيبدأ نع يور ةراجتلا

2 
 اى5ن 5225

 ةراجع" 2 رصتخما ٍِ موكذم هذع هللا يضر كييحلفلا ركب يأ نب دمك

 ركب يأ نب تمحي مساقلا وبا وش جحلاب مارحالا ندين و يصولا

 نروح ديلا يضاشلا نانا وبا ا هوب تاق, ملست [ماغ (ياهسو قاغعاانياانغللا  هلبع

 يذ نم ىبقب لايلل عادولا ةّح ماع ةفيلحلا يذيب اذه دمع دلو

 ينوتو» عادولا. ةّح معلص ينلا عم رضحو ةرجحهلا نم رشع ةنس ةدعقلا

 ءامسا هماو هيبأ نع يدم * فصنو ىهشأ خذلت وحن هلو معلص هللا لوسم

 نوفلتخب ءافعضلا باتك ة يراخإلا لاق مساقلا هنبا هنع يور سيع تني

 هجم ىبتلتو نا ةنس رصع لقق ةجام ىنباو. يءاسفلا هل يروم هثيدح

 ياربثك اهنع هللا يضر ةشياع هيلع تنرحو هللا
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 ديع رمغ مهنم فيي ملو ةيبرع هل ةجورت ةدحاو ئارما نم ادلو نوثلت

 ديع تام اف مهرد فلا ىتلت اذه دنيأ هنع يىضقو دمحم ىنب هللا

 ةرضبلاب قلت (نيريس نياااخاب لعتالوقفتاو, مهزدر ةياعلخ اذنك مابك ل

 نسحلا تام ديز نب داجح لاق موي ةيام نسخلا دعي ةيامو رشع ةنس

 نينضنم_ [عسنل ؛ نيربس نيا :تامو تقلع تيلصو)ةداموا رضع عنس

 اهريمثو سالقلا ىلع نب 0 ينقل : نيا: عنان لاق 1 رس هن كازا

 ينو مهفع هللا يضر يلع نع ةديبع نع نيربس نب دم ديناسالا ميصأ

 سم ني .دمح  يزهزلا ةهيرت اة ايمزق هطشنسو» تالا علسللا هوك

  تيفوتلا هللابو يلاعت هللا اش نا

 تاياطس م بذهاب ىكذم سلا مايرعا نية يو

 ةكط ني دمحم مساقلا وبا وه ٍخبلا لها لاتق يف مث صاصقلا ءافيتسا

 لاق هيبا ةجحرت ٍغ هبسن ماعو يندملا يجتلا يشيرقلا هللا ديبعا نبا

 معلص ينلا مسم يضرم ةنروةوكل معلص ينلا كردا متاح يتا ىبا

 نجلا هبعو ميقاربا نبا هنع يور: مساقلا ابا دثكو اذه ةامببرب هسارو

 ناكو هدوجم ةرثكل لاذب يمس داجسلا اذه دهط لاقبو + يلهل فا" نبا

 ناكو اهنع هللا يضر ةشياع عم لبا ةعقو ريضحو احلاص !دباع !دهام

 ةعوممانلا نم هيلق غارق نم مع امل هلتق نع يىهن هنع هللا يضم 5

 ةذس يلوالا يداهجج 5 ةعقو ْ موهلا كلذ ناسنا هلتقف اهوحنو

 هان



 ( ١٠م )

 فتعذ فولا ىلع هيتاكف كلام نب سنال الوم ىنيربس ناكو لاق ه*ةقو

 ىنكو تباث نب هديز دع انلخدت انصح لات دمح ىنعو ي ةباتكلاب

 مال اذهو مال ناذهو مال ناذهر مال ناذه لاقف نيربس دلو ةعبس

 البر تيا رااام :لاغإ/ يلجلا»:قروطأ(نعو ةمال ءاخا !هايعماا ناك أظخا اف

 ديع نعو ىنيريبس نب كمحن نم ههقذ ِْ# عروا الو هعرو ِْ# هقفا

 3 ا ىلا نتليح اللاثلاواو اسيا قب ١ خسم ١ قجلدللا طبخ نبااذعلا

 تت اذا5, كلها ىلا كهذانا لوللا ناك اذا ناجحتسلا هل لاق ؛نجسلا

 ناكو بياعدلا لاق * ناطلسلا ةناميد ذدط ىكنيعا ال هللاو ال لاقت لاعتف

 ال 1 1 كناكلازو نح هوهاننلاابوو دل ميرغل ديك وبدا نفع قبح

 قرم # كجوف مهرد فلا نعبراب اتيرت يزتشا هنا نيريس نبأ سبح

 لوقو تاكو هلك :تيرلا» بصف. ةصعلا م. تناك ةراغلا !لاقق“ ةراخ ةفم
0 

 هذا نورد اوناكو هد تدقوع ييسحأ اكطدمب ىبتلت ئم < ىدنند 3 تريع

 سافلا اجرا نم نو ديد ىبأ 56 ندع 5 نءو بو يلقباف رقغلاب ردع

 انك لاخ .ناسح نب ماشه نعو هسفف يلع امرا مهدشار ةمالا هذهل

 راهنلاب هكدعو ليللاب هاكب عمسن انكف ىادلا كه نيريس نبا عم الوزن

 يلع العدا فيلعب يقعشا اهارج الوكاد اىعيإو ساوربا قم زب اازدلا رو

 ةدليلا ذهب نكي مل لاق يبلأ نامتع نعو معا اناو امارح ههطا ال

 نب مس نبال دلو غدد ىنبأ لان ندروس نب لمد نم ءاصضقلاو معا دحا



 ( ىدب)

 تاهما ئم ادلو نورشعو ةثالث نيريسل كلو دقو لاق ةرع اباآ يكب

 يمت لاق رع. نبا عمسو تباث نب :ديرت يلع نيربس نب دمحم لخد ةالوا

 حمس هنآ توما نع ذادعيب خيرات او: ادحاو اتيازح هنا حملا عا ل

 اياو يلججلا هللا دبع ني' بدنج اضرأ حمسو ىنبتيدح رح نول اا قل

 ناهلسو متاح نب يدعو نيصح نب نارعو ريبملا نب هللا ديعو ةريره

 قيعباتلا نما عمو |ةباحص مهلك :دارهوإ ةدراصنالا"ةيطع غلب مساع نا

 ةابع-:نب :سيقو  اصرمو .ىاهنو, :نب !مسمو|ياجسلا غلا, عاني | ةدريع

 ديجو اديعم هاخاو مثمخ نب عيبرلاو ةمتلعو ايلا فيفخ"ر ىنبعلا مضي

 ةصخح هتخاو ةركب يا نب نجلا ديعو يربجلا نوحملا دبع نبا

 لاو سابعا نبا. نيرانم ا با ضمت: مل النجا يرده لاي ١

 ةيام معلص هللا لوس باككا نم يرصبلا نسحلا كردا ناسح ىب ماشه

 نيريس' بأ" مخ يراضلا لاقو» هته ىرتلك ئيريش نيا كرماو يرحل

 ةفالخ نم انيقي ىنتنسل كلو تياث نب ددرت عمسو هعوسف ربييزلا نبا نمر

 مهنم ىيباتلا نم تاعاهج دنع يورو سنا هيخا نم ريكا وهو ناقع

 لاق * مهربغ نمو مهنم فيالخو يمتلا ناهلسو ةداتقو بوياو يعشلا

 نبا ديم لاقو هنورخ لها تيدحلاب ب .تدحنيربسا نبا تاك تت ل

 ماشه لاقر اًعرو معلا ريثك اماما اهيقف اعيفر ايلاع انومام ةقث ناك دعس

 بوطخلا لاقو نيربس نب دمع تكردا نم قدصا نفح قرابه قا

 ِ عرولاب ندروكذملا ءاهقفلا حا ىبربس 5 ناك ذادغي خبرات دوف
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 تاقيطلا 4 فحتا وبا خبشلا لاقر + تاقيطي فسود يا قوف لأت ةفينح

 فسوي يأ ىلع هقفت مث نبتنس ةفيتح نا سلج نسحلا نب دمت رضح

 ادحا تثيام ام يعفاشلا لاق ةفينح نا رشنو ةربثكللا بتكلا فتصو

 ىنسحملا نب دمحم الا ةهاركلا ههجو  تنيبت الا رظن اهيف كما اهافنب

 ابتك هنم بلط دقو دمح يلا يعفاشلا بنتك لاق عيبرلا يورو لاق

 رعش  هنع اهرخان اهكسني

 دلتبق ما يأ دق 0000 دقن ب نقن نذيق ىت مل نم لق

 هلعل هلشال هلذبي هّلعل هلها هوعنع نأ هلها يهني للعلا

 ني يلاعت هللا امبجحم هتقو نم بتكلا هلا تعيق

 ربسفتلا يف مامالا يباتلا يرصبلا ركب وبا مهالوم يراصنالا نوربس 00

 كرك مرات عرولاو كضرلا مدقملاو ايورلا ربعو هقفلاو تثيدحلاو

 ةمركو ةصخحو يمحو سنار دبعمو دمك ةنس ىيربس دالواو رصتخملا

 كلام نو سنا نع سنا نع يمد نع دمحم يورو * تاقث ةاوم مهلكو

 ضعي ىنع مهضعب يور ةوخا ةثلث مهنولآ تانرطتسملا نم اذهو اًميدح

 هيتاك كلام نب سنا يلوم وهو رغلا نبع يس نم نيربس مهوبا ناكو

 فراعملا ٍذ ةييتق نبا لاق د« فتعو اهادان مهرد فلا نيرشع ىلع

 هللا يضر .فيدصلا ركب ينال ةالوم ةبغص اهمسا نيربس نبا مآ تذاك

 اهكالما رضحو اهل نوعدر معلص ينلا جاررتا نم ثلث اهبيط هنع
 نت ع

 نك هس اك نوفموبد مضو وعدبد بعل نب يأ مهفم ناد 0 ةيناع
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 نيا بمحل ىح اًحور فخأ اًنيمس تيام ام لاق يعفاشلا نع هداذسابو

 هتغلب لزن نارقلا ناك ارقي تيار اذا تنك دنم صصقا تدار امو نسحلا

 تباو. اها لاق ١ هنعر نسحلارا ني: دمح: "قنعاالقغا (تياراص لاق كنك

 نسحلا نب :ىهنع ناك لاق :هنعوا)ىسنللا . نيب هقك ا قطا اك ذا' طق ندد

 عوق وم داو, انوحلاو موقد ا( الواتم جارك فلك ةلسملا فوكو

 نك تلو لاق معو“ بلغت: يلا وع “ىلا نو هات ا

 تبتك» لاق“:نيعم نب ىمح :نعو ابتك يك كرقو (خلسللا نب نع

 تاتكي ,:قعا !تيار ام: ديبع, ىلا نعوب ئسحلا اوما ف ربعصلا فرك

 نما نينأ :مامالل تلق لاق يرخلا:ميهاربا نعو  نشخلا/ نب ادم نم ذلا

 دمحم كو ع نسما: نب ددحف جتك | نم لاق ةقيقخلا (قداسللا كك

 كاوحا ىم :ةظاح يولاست ال هلهالا نشل نبا ددكر لاح لاك تك

 يمل لقا هنا يليكو نم هيلا نوجاتحب ام اوذخو يلق اولغشت ايندلا

 دواد ياو ىلع نب ىعو نيعم نب يدب نع هداغسايو دب يلقل غيفاو

 بلعت يمك ىنب دجا ىنع هدانسابو تيدحلا ةياوم م هغيبعضت مهربغو

 بضذ ديشرلا لاقق دحاو موي ىنس4لا نب دمحيو يءاسللا قوت لاق

 ديومحن نع اجم يتا نبأ نع هدانساير يرلاب اتامو ةقفلاو ةغللا موهلا

 عانملا "نسل نيااويضص» تيارا ءالاطو ناديا ايس صم اا

 ءاعو ىلعجا مل نا ينم يل لاق لاق ترص ام يلا هللا دبع اياب تلقف

 وبأ تلق ٍقوق لاق فسود وبا لعف ام تلق ىيذعا نا كيرا اذاو معلل
0 
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 لاب تايب نموا فرلاجا تاه“ عايش اس لا كرعس قلل "هع ياسو ةأعفلا

 ةردزجلا نم دمحم لصا ناك يدقاولا بذاك دعس نب دمك لاقو بيطخلا

 نيتنتا ,ةنش دمع اهب | هلوق. 'اطساوا مدقق ماشلا كنج نم. هوبا ناكو

 للرد نافارا ديوا ! تيدا بلطوأ وخلا #:شموت ةالسو ا نيقلتو

 هيف مكقتو هب فرعو هيلع بلغق يأللا ِك رظنو هنم عمسو ةقينح ابا

 يارلاو تيدحلا 2 اوءعمسو سافلا هيلا 0-5 اهلرفف 20 مدقو

 ذادغب مدقف هلرع مث اهتاضق هالوف اهيف ديشرلا نوراهو ةقرلا يلا جرخو

 يرلاب تاف دعم جرخب هرما يلوالا ةجرخلا يرلا يلا نوراش جرخ اف

 بيطخلا يوم مث * ةنس نيسيخو نات نبا وشو ةيامو ىبناغو عست ةئنس

 تقفنا مهرد فلا ىنيثلث يا كرت لاق نسحلا نب دمحت نع هدانساي

 دقفلار ثيدحلا ىلع اغلا مشع ةسجر ةغللاو وحنلا ىلع اقلا رشع ةسي

 لكلام باي يلع تا نسلا نب دمحم لاق لاق يعفاشلا نع هدانسايو

 ديوب نم كانا طغت خيالاااذناا ١٠لؤقياا عامزاتلا# 1 ةطكتتوت"ىبنتسا كلك

 ىشلا [ليادلأر .زةكر# دلزنما :القما» كلام ٠ع !مهتش اذا اكو! تيقجإل

 ناار ليلا ةذلا 'هاليكتفلا كلاط ربك نا تاداح٠ اذاوأ ١ عضوملا ١ هيلع" كيفي

 مكتثدح اذا مكنم هباعا يلع ةانث ءوسا اجحا معا ام لاقف سانلا

 نوثأت امثأ مكباككا نع مكنثدح اذاو عضوملا ىلع متألم كلام ىع

 عاكف عوقب ياخ لك هاجت نب !لايغامفا لاا ةحاتتاووأي' ا يق راعتتم

 كوس نرش ع نبأ وظو وكلا ل كا هيم 2 ساجد ىنوبحلا نب دوح



 0 مرست )

 دبع اهنبا: يلم“ سيع: تنيا فجل ععضر اولا لهظ وظل هشبل

 روكذملا هثيدحو ج#عاتام يقتح كذذ ىلع نالصاوتي اناكو رفعج ىب هللا

 َفدلا مارحلاو لالحلا نيب ام لضف لاف معلص هللا لوس, نا ةهلولا د

 « ةجام نبار يءاسنلاو عبدك نسح تّيدح لاقو يذمرتلا هاوم توصلاو

 ٍفقثلا نوع وباو برح .نب كامشو ميجلاو .ةدحوملاب . جلب نبا اةتع يور

 نس ةكمب ىنوتو ناورهنلا, نيفصو لمملا هنع هللا "يضر يع عم دهش

 لوالو ىناغو تس ةغنس . ةفوكلاب ينوت ميهعذ وبا لاقو ىنبعبسو عبرا

 يدنع هللا يضر رهشا

 1 هحنا حوا [هدقا هالاب ضر ةفينتس واب نضام نزولا م ا

 قالطلاو كرشملا حاكنو ةلاوحلاو نبعيابتملا نالتخا د هركذف رصتخلا

 ةضورلا 4 هركذو اهربغو ةباتكلاو ءالولاو ةفاقلاو تاداهشلاو جارحلاو

 نابيقلا ,دقرق نيا ىسحلا نيا دهنصتا هللا .ديعااؤياب, ماقال وش عفارم للا

 ىسحلا نب دمك لصا ذادغي خبرات م يذادغبلا بيطخلا لاق د مهالوم

 دمحم دل كلوق قارعلا كوبا مدق اتسرح امست ظيرق لها نم ٍقشمد

 نب رعسمو ةفينح يا نم اهي ثيدحلا عمسو ةفوكلاب اهداف

 اغا: بعكو , الاد. .الوغم) نيا كلاضو رذرب ندا رعولا تروشلا ١ ناد

 ياو ناع :نيازيكبر لاص. نيرا ةعيمرو يعارتوالاو 1نيفزدل ١ انك

 ناهلس وباو يعفاشلا دنع يورو اهي ثدحو ذادغي نكسر :فسو#
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 ملو هراد ِك# ىبنثالا موي ةوكض ىفدو ةياقلثر رشع ةنس لاوتشأا رهن

 د دو نام كاز خب دبل دلما, وشامل ةاولللالا واكو اامبيإغ نبع

 ةمدالا يلا رمسأ ناكو ىقيامو نيرشعو سه ةذس لوا وأ عبرا ةئس ىخا

 دحا هي نذوي ملو ناسللا حجبصق ةماقلا يدم مسجلا فيحت نبعأ

 ةدع ريق ىلع ىلصو يلاعت هللا الا اذدع مهيصحب ال ام هيلع عقجاو

 را رات ون بدالاو- نيدلا لضا نم اريتكا :نتلغ+ عراروأا اراقنوب اليل نوهش

 لاق .هتيترت» غل «غلباو  ديرد نبا. داجا (ذقلو. اهربقو .تيرح؛ نباو يارعالا

 ريرج نبا درغت حرشلا نم ةاكرلا باتك لوا اهنم عضاوم م يفارلا

 يعفاشلا باككا تاقيط نم ادودعم ناك ناو انيشذم ِه اهجو تعب ال

 ءاهقفلا ٍة يدايعلا مصاع وبا هركذ تلق * نيعيجا مهنع هللا يضر

 يدارلا عيبرلا نع يعقاشلا هقف خخار اندلع دارفا نم وه لاقو ةرعفاتتلا

 ي نارفعزلا ىنسحلاو

 و2-ودو

 مهنع هللا يضر ةيباصصلاو ياصصلا نب ياحصلا بطاح ني

 ميهاربا وبا لاقيو مساقلا وبا وه. ةقرسلاو. ةهلولا د بذملا + ىكذم

 0 ل ليف 1 تايبشم ند ارعش وشر اغلا نير بطاح نب: اهيح

 1 1 نكي ةبطاخب للجي .ارما ٠ دمارا قوكللب نصتكار) يقف تلازبوحل او

 نا |رماع ليني, نم ةمزماعلا .قيشوزقلا ,سيقا نيءادللاب اهبعب اني (مهملاب

 لس هلم ازا راظر امس لفقر ةدر دوج ..اهنشار لايكو ا اهرحاهر تاما راهول

 رجاه هإيا نا ليقو ةرجتهلا ٍخ ةشبحلا ضراب كلو ادم مالسالا 4
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 ىنذسلاب اماع نارقلا ماكحا ٍغ اهيقف يناعملاب اربصب تاارقلاب :انراع .يلاعت

 ىنيعباتلاو ةباصصلا لاوقاي اًبءاع اهخوسنفمو اهتتانو اههقسو اهدجكك اهقرطو

 باتك هلو مهرايخاو سانلا ماياي انراع ماكحالا د مهدعب ىف

 بانكو هلثم .دحا فنصي مل ريسفتلا ٍخ باتكو روهشملا خبواتلا

 دقفلا لوصا 4 هلو هني مل هنكك دانعم كه هاوس يل مل ىاثالا بيذهت

 تعسر تيطخلا الان: | + منعا: تظفحت لداسع | هزغتوا ةربتكا بك ادع

 ىبعبرأ تحرم ردرج نب ديد نأ ىكحع ماسويبلا هللا كددع ىنب يلع

 دياككال لاق هنا هنع انيررر هانعم اذه امالك وأ ابْتك اذه نكي مل

 فلا نوثلث لاق هردق نوكي مك اولاق نارقلا ربسفتل نوطشنت له

 فالا ةثلخاوا ف «رضتخات هماغ ليق راعالا يني اهااذه اولاقق 20

 قي همي لانو ةعربسقتلا ارصقسل ام وص ءزصتتتاف»ممبلا اكتم اهلل

 ردجرج نب ديدعح نم ملعا' نغرالا ميا ثح“ معا ام كو خ ع قاع

 خابت حهخسأ تاارغلا فس سانلا مامأ دفاكع نيا ركب ايا نأ اندورو

 نسحب رشي ١ قلحلا لاعت هللا نا تننظ.ام !الاعف ريحت نادم ةكارقل

 لاق لماك نبا دهحا يبا يضاقلا نع بيطخلا يورو ةعارقلا هذه ارقي

 6 5( 2 ااا 1 ادق ابن 2 اًمقي ا (يطوبل ”ىقنالا  ةلبلا بغلا» ؛ةقو يطا هوما نيوبص انعج اولا 037
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 عم ىبنقتملا تابثالا ىحا اذه ناغاصلا ناك يذادغبلا بيطخلا تباث

 ليضع هول عياو لا. للا استار ,.ةنسلاهن ناهتشاو ا! وخلا »ا عيال

 ماشلاو ةكمو ةنيدملاو ةفوكلاو ةرصيلاو ذادغي لها نع بنكو معلا

 نبا ءيشي ٍناغاصلا ناك لاق يناقاخلا محارم ينا نع يغلبو لاق ىصمو

 خباشم هجو وهو ةقثلا قوقر ةقث وه يطقرادلا لاق هتقو ة ىنبعم

 يدللا هجم ىتيامو ىنبعبس ةنس ينوت ذادغي

 دلل ةلخ كمت اانياعا“] نمت ماضالا ١ ةفعرملا ! نبأ قات 17

 يرهشا هي وهف يلاعت هللا ءاش نأ كنيالا عون كاتو
 هس 2ىثنلن ىذا دو

 عاوذا # عرايلا مامالا وش ةضورلا م هركذ رركت درج نب دود

 يربطلا بلاغ نب ربثك نب ددزب نب مرج نب دمع رفعج وبا مولعلا

 دجاو براوشلا ينا نب ككملا تبيع عمس يءاسنلاو يذمزتلا ةقيط 4 وهو

 كييك او عاجت قو: مديلولاو ا يرارلا ١ هيعحلا لبان داهطو اوغبلا «غيتم» خلا

 ند ورعو جشالا ديعس اياو ةودلا ميفاريأ نب بوقعيو العلا نب دمحم

 مسمو يراخللا خوش نم مهربغو ىاسد نب دمدو ىذا نب دمحكو يلع

 نب دلخيو يعناشلا هللا يع نب دمر لماك نين دجا مدع تاحو

 خبرات ة يذادغبلا ببطخلا ركي ويا ظفناحلا لاف * فقيالخو رفعج

 ءاجلعلا ةمبا دحا ناكو ينوت يح اهب ماقاو ذادغي يربطلا نطوتسا ذادغب

 مولعلا نم عوج دق ناكو هلضفو هتفرعل هبأر يلا عجربو هلوقب مكب

 اللا باتكل اظناح ناكو هرصع لضا نم دحا هيف هكراشيب مل ام
[ 
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 ناعسسلا درادازولبا لاو ال+ عمتالاواةةظافما» وس اكسال لل

 اههفررامدقم|(رجتلا .عيفما ثيححلا) ين رامامازل ناكر رققت وهى

 نبةبامو نو*+سو تلت كف دبب ةرخالا يداهج اقاوع سوس طب يود لاحم

 دون ىو تنا-د

 ركب وبأ ديد نب تاحلا نب ليتك لاقدو رثعج ىنب قات نس لويد

 ىنعلا فتبيئادكلو ناغصلا لاقدو ةمدتملا ىبغلاو ةلمملا داصلاو ناعاصلا

 دوسالاو فاقلار ىنبعلا تفي يدقعلا رماع ابأ عمس ةمدالا مابك نم وشر

 مساقلا نب مضاف , صخلا ايأو ادار حونذ ايآو يماع 35 كيكسو ماع سأ

َ 0 2 

 نو 6002 3 0-5

 كدعو لج هدم اياو ناهلا اياو دبمبع نب يلعدو نبحكد نب لضفلا مهعذ

 غنم: صخب رعيرومل يدع ورمل ةعالا )نما تمالت زواطع ند ا

 سايعلا وباو يلماحملا ليعامسا نب نيسحلاو ةعزتش نياوا قزملاو ةجاض», نباو

 083 ع --

 اوقفتاو مهربغ 'فئالوا ةائوبهنغا [ثدحن.ىما تعا, وتهو |يراطتالا || مج

 نس يلع نب دوا ركب وبأ ظفاحلا مامالا لاق 777 ذود هذأ دع
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 ( هم )
 تاو نا

 ف رعلا اهلاغا قب تا ا يح نفك م1 كالت شيدطانعلا وللا

 فاكتعالا لوا د ٍنرملا رصتخي 4 روكذم هللا دبع وبا يدملا يجتلا

 تاعاهجلا عمسو : مهنعا هللا . يضم اسناو رع. نيا  عمس .ليلج يبات وهز

 مههازباو ا لجرلا دبع: نبا ةلس وبار. صاقو نب ةمقلع, مهتما نيعباتلا نم

 ا كاوا رافع كنب كاطعو ازيرا + نبا :ةورعزا حيسحلا نيرادلا اطيع اهنا

 يمحو يراصتالا تيعس ىب يمبح مهنم ىنيعباتلا نم تاعاهج هنع يدم

 دمحيو يرهزلاو داهلا ني وأ نب هللا ديع نب هيزبو ربثك تأ نبا

 سمو يراخجلا هل يرم قافتالاب ةقث وشو نورخاو نالحع باو فحتا نبا

 ربغ هنع هوري مل تاينلاب لاعالا امنا ثيدح يرام وهو اميحبتص خل

 لاق ه#+اذه دم ربغ صاقو نب ةمقلع نع ةورد ملو يراصتالا يدب

 ينوت ثيدحلا ربثك ميهاربا نب تمحي ناك يدقاولا بتاك دعس نب دمحم

 نقولا يدخل عبس ظانع لي (ةغيرخم لاو :ةنيدللاو  ةيانمو#ندرشخا اققيم

 ّياىبعيجا مهنع هللا يضرم ىيلوالا نيرجاملا نم ثراحلا 8-5 ناكو

 ل كنا يورط ديانا هيمان لي سمول قو مارا نبدي

 يذادغي وه دايل ضاح عيد باي  ٍقرملا رصتخ رول ثم ءارلاو

 نب يلءالا دبع لطم اباو يماهلا سنود نب ىري عمس سوسرط نكس

 1 ع كرون ورك فيالخو راك ليا تاشهوبلاض, قابان ااوغضو |لهسم

 قاجرجملا ديح نب كلملا ديع منيع ودآو يرئارلا سدرذا نب دمحم متاح

 نب ربع نب دجأ نسحلا وبار يندارفسالا قحتا نيب بوقعي ةناوع ؤباو



 ( وام )
 ل

 ريسفغنلا باتك فينصت يب ركب ىندكو و هاقق يلع اقلتسا ةقيأرو

 اياب هل تلقف تيدحلا جارخا ةرثك يف موهلا كلذ يف هسفن بعتا ناكو

 مقيما تلعح نم طع: لغ نيغبا انيظ تينا ماا ازوتعاوكتسيم د10

 تيشح رغث اذهو مويلا اذه ٍة انسفنا انيعتا لاقف ءاقلتسالا اذه

 لككذ  ةبها ةنعلر:سيرتسا“ نا»تنيجتحا» رجعلا نا اونج توفل تاك ن١

 ىلع تلمهشا ناو ةياكحلا هذهف : * كارح اني ناك ودع انصقاغ ناف

 *بملعل:ريقبا ايش تيدإن اس هلرخ" نع" ا هيت امه مزال

 اهيلا ترشا هثالحو هلئامت رردو هتافصو هيقانم نويع نم فرحا هذهف

 نع اهجورخل يصقتست ال هيقانمو تاكئاولا تانررعملا نم اهنوكك تاراشا

 ةياورو ليصخغلا م داهتجاو ةياردو ظغفح يلا ةحسقتم يهو يصح" كآ

 لاوحاو نائرعو ىنكمتو ناقتاو فيقع ةداهرتو عروو ةداناو كسنو

 نم هيلا ترشا ام كلذ صضويو * تامركملا عاونا نم اهربغو تاماركو

 ىنينقتملاو داقنلاو ظافحلا»و نيدلاو عرولاو لضفلا يلوا نيطسملا مالعا لاوقا

 نوظفاحيو . اهنوررحبو : اهنولماتي "لي تارايعلا كل ١ [اوفزرتاج الا نزاللا

 ةرصصخم ريغ هتركذ ام وكنب مهليواتاو تاظفاحلا دشا اهتنايص ىلع

 عججو هاضرار هنع هللا يضر رصيتسلل ةياغفك غلبا هيلا ترشا ام و

 يع : ءامجو: ءكافطضإب نم. عما دتمارك ماد, قي ةافبابحلا عيججوا ةقييوا فيي

 ئدايحلا غليا هلضق نم هايحو ءارجلا لمكا نبجسملا رياس ى
 وأن ود -د5

 بعك ىب ماع س رم نس ىلاخ نس ثراحلا ىب , ميهاربأ نب دمك
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 ( وب )
 نب ءاع د د

 جخأو فنصا يتك عم ىنبنس سه ةرصبلاب تقا لوقب يراخلا تعمس

 نا اوكرا ناو قراخلا“ لاذ ةرطبلا . يلا الكم؛ نم جرار نس لك هل

 ىنا خبشلا نع يتغليو * تاغنضصملا هذه ٍي ىبجسلل يلاعت لا كابي

 ”مرغلا نع يراخلا حجم يوم نم ل وهو انياكذكا نم يرئورملا دير

 سردت الو هقفلا سردت يم يلا يل لاقف مانملا ف معلص ينلا تيأع لاق

 لميعامسأ نب دمك عماج لاق هللا لوسم اب كراتك امو تلق يناتك

 لاق اك وا يراخبلا

 فالا ةعيس ةدنسملا ثيداخالا نم يراخلا حك م ام ةلهج لصف

 ةركملا فذحعو ةرركملا ثيداحالاب اًثيدح نوعيسو ةسخو ناتيامو

 حدك حرش لوأ د ةرصتدي ةلصفم اهتركذ دقو فالآ ةعبرا وحن

 امو ملعلل ههيظعتو هعروو يراخلا لاوحا نم ةلهج هيف تركذو يراخلا

 تزل[ ل ةسازلا (ةفقحملا3 متقاقار ةلوان نايبحر ١ مك قر تلق

 نع ىخأ عضوم م يدري مث عضوم هه دحاو نع هثيدح ةددانو

 « لاذ ربغو هيف يذلا فيلعتلا 'نايبو هنع نبلجر ىأ لجو

 يراخإلا ناك لاق يراخللا قارو متاح ينا 'نب دمدغ نع انيوم لصف

 ارا تنكف انايحا ظيقلا ٍؤ الا تيب انعيج رفس + دعم تنك اذا

 ثخاب رم لك ع رم ندرشع يلا رم ظرشع سنع .هتليبلا قم مود

 عضي مث اهلعي ثيداحا جرخب مث جرسيو هدم امان كرويف ةحادقلا
 هن ع



 ( هم )

 بيس اماو ا :* اهثيداحاب لجلا .بوجور ئيباتكا ,نيذه ةكك' لع ةمالا

 لاك لاق يغسنلا لقعم نب ميشاربا نع انيورف هفيلات :ةيفيكو هفينصت

 انياككا ضعب امل لاقف هبوضام نب فدا دنع تنك هللا هجم يراخلا

 كذ عقوذ معلص هللا لوس, ننسل حبصصلا م ارصتخم اياك متعيج ول

 يراخللا نع تاهج نم انيورو »+ باتكا اذه عهج خخ تذخاو يلق

 نتج دي درسا | ةرقع تسلب محصلا,, باكر !تغتص,_ لات للا

 تباع لاق هع امدورو دللا دو يدب ذجح هتلعجو ثيدح فلا :زباهتس

 تلج يذلا رهن بدكلا هنع انذت تن لاتقل ل

 الا عماجلا باتك ٍة تلخدا ام لاق هنع انيؤرو جحطصلا جارخا دع

 لاق يريرغلا نع انيورو * لوقلا لاصط حاصصلا نم تكرتو مص ام

 ليق تلستغا..الا .انيده فلا :باتحخ هلا تعضواراطر راحل 5

 تعس# لاذ, ماع نم سودقلا, جبع نح. اننورد نيتتكري تدلل

 يلا: ربق ..ىبب , ةعماج. مارت .يراخإلا لوح, نولوقي. خباشملا نم ةدع

 وبدا مهنم نورخا لاتو نبتعك, ةيجرت لكك يلصي ناكو هريغمو معلص

 ةرضبلاب لهقو 500 اءاخي هفنص يسدقملا رفاط ني دمحم .لضفلا

 نادلبلا .2خذه!نم ةدلي لكاش كققصي ناك غنا ءاتغمو كك اذه ل

 دبع وبأ مكاحلا لاق د قبس اك ةنس ةرشع تس هفينصت ب هذان

 لاقر لعاب مح هللا جبع اويا بانتدح ..ليعافسا ةورع ودا ائنطل اذا



 ( هع )

 انمدق :نقو كلذ ربغ فقيالخ هنع :يور دقو يريغ هيوري دحا قي اف

 32 يكااتعا | ىرذكلاي اغلا :قيرقع نم كا اةسجا رهك ىا#فا

 دنا نيرا اقلط ىلا |اوبا + ماطالا + مالخلا 0 ةمئالا 'نم“:اغنغ

 متاح وياو يءاسنلا نجرلا ىيع وباو يذمزتلا يسيع وباو حبصصلا

 اصر مامالا يرصلا فحتا نب ميهاربا فحتا وبار نادرتارلا ةعممت وبأو

 0 هيك ؛اوبج يبو ةعرشاا نبا ركب وياو) ظفاحلا روج ديوان

 01 يحاور( طاقحلا مدا“ هالوه+ لكو "أ خياستا+ هللا هابع# نبأ اكمو اها

 ىبسحلا يراخلا نع ذادغيب تداوم را ببيط#لا لاق مهرمتو ظافحلا

 د يلماحلا ليعاوسا نبأ

 0 ل ا ةليعاو# :كدشبو | هزت غو رعتو يراخلا حبكص مسا ٍذ لصق

 ىتسللا عماجلا هللا هجم يراخلا ةفلؤم ا 2 3 ارنيلاكو عوج

 دلك اماو همايار ةننسو معلص هللا لوسر روما نم رصتخلا حبدصلا

 ىلع ةجعلا ففتاو درجلا حبصصلا هل فنص فذصم لوأ 7 ءهاجعلا لاقف

 نأ يلع ,وهللا ففثار لسمو يراخلا ابد ةفنصملا بتكلا صصا نا

 ىلع وبا ظفاحلا لاقو * دباوف اهرتكاو اًحجدك امتعا يراخلا حبضص

 كلذ ءاجعلا ركناو صا ملسم حبدص برغملا ءاذلع ضعبو يروباسينلا

 ركب وبا ظفاحلا مامالا يدق دقو يراخلا حبك حبجرت باوصلاو مهيلع

 اسم حبدع ىلع يراخلا حج حبجرت لخدملا هراتك يليعامسالا

 ع

 تعويجاو يراخلا بانك بنكلا هذه دوجا يءاسنلا لاقو هلمالد ركذو



 ( وس )

 نس دمكو مراعو ىسلاياعلا ديلولا وىدأو 33 نس ناهلسو ةرعرع نيا

 صقخح نب ثبيعكسو داذ نب دلاخو عمبملا نب نس او نايا نب ليعامسأو

 و

 ودأو ةيقع سس غصدمنقو ةورعو صقخد سس دركو ةذمدتملاد مانغ نب فاطو

 ريحب نس هللا ديع نب ىيمدجو 2 نب رهك نب كدكدعسو 7 5

 نارصلا ديرب نب دجاو ٍنارحلا لكملا دبع نب دجا ةردزجلابو مهنارقأو

 مكاحلا لاق + مهنارقاو ٍقرلا هللا دبع نب ليعامسار فلخ نب ورعو

 ةروكذملا دالبلا هذه يلا هللا هجم يراخلا لحم دقف هللا دبع وبا

 تيمس امئاو لاق اهكباشم ىلع اهنم ةنيدم لك ك ماقاو معلا بلظ

 هلئابو صافشاب اع. لع مبا لدقسل (ىموقتلا نمااةعاجا ةيكإكا 7

 يراخإلا لحم لاق هللا هج, يذادغبلا بيطخلا نع انيورو * فيذوتلا

 ندمو لايجلاو مول مارت كدَحَو راصمالا دلو يلا يلاعت هللا ةهوحم

 فلا نع تبتك لوقي يراخلا تعمس لاق ناطقلا دمحم نب رفعج نع

 لج فلا نوعبس يراخلا نم حجصصلا عمس لاق يريرغلا نع انيوو دقو



0 

 روباسين خيرات #4 هللا ديع وبا مكاحلا لاقق هةوبش اماث د هتيانع

 دمحي نيب ىجا دكيلولا ويا ةكمب يلاعت هللا هجم يراخلا هذم عمس 2

 ركب وباو“ غياصلا ملاس نب ليعامساو يرقملا ديري نب هللا ديعو ٍقيرنالا

 يمارخلا مذنملا نب مههاربا ةنيدملابو مهنارقاو يديملا ربيرلا نب هللا ديع

 دلل اهيبع ني دمسع تياث وبار“ ةرهس نب ١ ميهارباو هللا تبعا نبأ فرططمو

 فسود نب لوح ماشلابو مهنارقاو يسدوالا هللا ديع ىنب رنيزعلا دبعو

 ناهلا وياو سايا يأ ىنب مدآو موه بأ نيأا بكا ىصخ وبأو ٍنابرغلا

 مالس نب دم اراضبو مهنارقإو حرش نب ةويحو عفان نب مكحلا

 1 ت11 تجتالا نتا عوزاهر ايدمتتللااادلعع ١ ليامدللا هيعو يدتكابلا

 ل1 تاز لكاقواب نب : دمحم ناديعو «فيقش, نبا: سيبملا ا نين: لف: وزو

 ىنسحلاو نايا نب دمحيو رشي نب يبحجو ميفاربا نب يكم خلببو

 نجا ةارهبو اهي زتكا دقو مهنارقار ةيينقو يسوم نب يبحو عاج نبا

 فحار مكحلا نب رشبو يم نب يم ىوباسيئنيو يفنحلا ديلولا يأ نبا

 يرلابو مهتارقاو يلهذلا يمحب نب دمحيو عفاو نب دمعو هيوشا, نبا

 جيرسو فياس نب دمدعو عايطلا يسوع نب دمع ذادغييدو يسوم ىنب ميفاربا

 ناس طشاوبو مهنارقاو ليتح نب دهاو ناهنلا نبا مييجلاو ةلمملا نبسلاب

 مهنارقار ناميلس نب هللا دبع نب ديعسو هللا ديع نب ناسحو ناسح ىبا

 جتني د نب لددو يسمع نب ناوغصو ليبنلا مصاع وبدأ ةرصيلابو

 اراب ماما نذل ناغعو) ةراغأا نيني ارحم و ههسلولا !اهالتللل + كليم .ءاخحلا
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 هيف بدع .الوألصفلا وبا. لاق ايرعو..اقرشيا خاشللو |اهمدالا,.اقيعيا حبا 11
 دو ني

 ناوفنع 4 مهسفنا يلع هومدقر همدق يلع اوعوجات ةبطاق خباشملا نافذ

 اقيور وأ + ناشلا اذهان حد رهعرااعربك نعال اطتاي ةيئتشا لل

 اهديدشتب ليقو صصالا يلع ماللا فيغختي :مالس نب يمد نب ميفاريا نع

 يرصملا ميرم ينأ نب ديعس لثم ثيدحلا باككا نم توترلا نا لاق

 نشيرأ يلا نب «ليعامساو. :لاهنما نم: ياجلر# يديجلر [هلك 0

 نب دم<و ةنييد نبا بحاص نوهم نب دمحو لالخلا ىنسحلاو يرعلاو

 افلا يسوم ىنب ميشاربار يمارخلا ىخنملا نب مههارباو جفشالاو ءالعلا

 رظنلا كه مهسفنا ىلع هل نوضقيو ليعامسا نب دمح نوباهي اوناك مهلك

 دبع ويأ مكاحلا ركذو ةبمثو يتارعالا نبا هلاق ءاسورلا توتولا تلق ةفرعملاو

 *لقنلا لها نيب فالخ الب ثيدحلا لها ماما وه لاقف يراخبلا هللا

 معلا اذه كي مدقتلاو لحما عافتراب هللا هج يراضإلا فصر نا: معاو

 كيو نامزالا نم مدقتو رات اهف : هيلع. قفتم  نارقالاو لئامالا قع

 نورنربملا مالعالا هويش هبقانم رشنو هيلع ينثا نم مظعم نا هاضق

 ي نونقتملا قاذحلاو

 نيديفتمهكلار ديلا | ىغنملاو منعا (يؤسالاو هعوبه لقعيالا ةراشاللا هلل زك

 نم ةعاهيج ىلع هدا ا كلر ال ا عساو بابلا اذه * هنم

 مظعو هتياوم ةرماو هنلحر عافشلا يلع كدي 07 كليو . مهلقا لك
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 ةدقب نأ تدذو  يراخإلا حش وهوا يلمالا داجا نيدللا ديعإ نع .اقيوزو

 نع ظفاحلا بوقعي نب دمح نع انيورو ليعامسأ نب نمحت يدص

 يصلا 7 لانو يراخلا يدي ىبب جالا نب ملسم تيام لاق هديأ

 تصعيب ال يراخإلا .لاخ..هنا: جالا نب :مسمي مامالا# نع. انيوزو .ممغلا

 اال كالا تورش كنتم | اةددلا دنيا سئل نازاهاوشاوا مساج الا

 )00 دا كا نودتحا ني دعا قع دانسات, وباسشت كراق قلدنا

 "0 1 ليقلا قعد لاتراهينبع ني :لدقفي كراضلا لا ع جاخلا نبا

 ا دلع دب تيدا | بيبط زانورب يتوكل مخ حيسو ىيذاتسالا ذات

 يراخلا فلخ نودعب ةرصملا لشأ ناك لاق ليعامسأ نب دشاح نع

 و

 د هوسلجبو هسفن ىلع هويلغي يح باش. وهو ثيدحلا بلط

 ذأ يراخجلا ناكو هنع بتكي نم مهرتكا فول هيلع عجبو فيرطلا

 مح ىنع انيتك لاق يالا ركب ينأ نع انيورو هع عج ا قيابام كا

 2 يو هي باعوب قافرغلا يسود !قتا دمحم, تاوزلب لع: ليعامبلاا | نيأ

 ذادغيب سلجب يراخإلا ناك لاق ةردج دمحم -نب ملاص ظفاحلا نع انيورو

 ٠0 اندرو ااذلا . نيزشعا نمر وكلا هسلج مس ععجو) هلا يلقسا | تانكو

 كل تجاوب يلعشم :ةئلثر يراخلل ناك, لاق, مصاع (١ نيزوغسومر نب دمحم
 فيتا, نيب, دمحم ةمدالا مامأ١ نع: انيورو اغلا نيرشع نما رثكا_هسلج

 يلص هللا لوسم ثيدحب ملعا ءامسلا ميدا تحن“ تيارء ام لاق ةعرخ نبا

 لضغلا وبا ظفاحلا لاق يراخإلا ليعامسا نب دمحي نم ملسو هيلع هللا
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 مانمالا نعت اقيؤيتو 1٠ + دمبتاف: اساطالاولعجش« قل لقال ماض «اقيكالال) دا

 ىنبمرحلاب ءالعلا تيار. لاق يمرادلا نورلا دبع نب هللا ديع تدمع فا

 يراخجلا هللا دبع ينأ نم عهجا مهيف تيار اف قارعلاو ماشلاو ئاخملاو

 زاجناو ماشلاو ةرصيلا تلحم لأي رصنلا ني دومحت لهس يا ىنع انيورو

 مهسفنا يلع ولف يراخضلا ى كذ يرج دج كف اهءالع تيا و ةفوكلاو

 قلاب عزم ايا ةثالغ «٠ ناسارع تجرح لاق نجع و لكك انيورو

 مهللعا يدنع يراخلاو لاق تنقرفسي يمراذلاو اراخي ليعامسأ نب تمحو

 نب دم تيام لاق شجالا تماح يا نع ايو »+ مهميقاو مهرصبأاو

 يراضلا خش يعي يلهذلا يبص نب دمحو ةزانج كك يراخلا ليغامسا

 اهيف رم كراالاو: تيدخلا للغو ئلكاو ءاهمالا  نعا لاشي رواش لاما

 ملا هضاب ةاضاسا قع اميورو احا هللا ره اؤخ اركي هفاخد كلش

 اسلاج ةيوهار نب هقحا 'تيلمااات ”ليعالا نبا« ةمقفللا نخل" مكر

 ا ليعءامسأ نب دمح هيلع كفاك دعم ليعامس نب ثمدتو ميرسلا ىلع

 اويتكا' تيدحلا تاما رشعم اي فحا لاقو مح لوق يلا فحتا عجرف

 نانلا“ جاتاخال  قرصقلا :نسحلا “نمزم هلا ناك ول ؟ةفاقير باقل !ةيفلا نع

 نافخحلا يصن نب دجا ورع يا نع انيورزو ههيقو ثيدحلاب هتفرعل هيلا

 را مل يذلا ملاعلا يقنلا قتلا يراخإلا ليعامسا نب دم يتثدح لاق

 ناسارخج الو قارغلاب يا“ مل لاو يوتا : يسمع :ي٠ ع راغيورألا اءلغلا

 ليعاوسأ نب دكوحكن نم :لعا ديئاسالا لذ عمو خبراقلاو للعلا يعم دع

11 



 ( منها )

 كر ليفامما لب هاما قفط, قطار تجعل: انما#لأت ١ ليغ وزن هع

 تمحو يرئارلا ةعررت وبا ناسارخ لها نم ةعبرا يلا ظفحلا ىهتنا لاق

 يمرادلا يعي يدنقرمسلا نجلا دبع نب هللا دبعو يراخبلا ليعامسا نبا

 هال ني اديح نب !لاتم. قفا قالا ظفاملا» خو نيدلغلا قات نبا سللاو

 ثيدحلاب مهلعا لاق هنعو يراخلا نم مهفا ينام تراني انما لاق

 راشي نب دمحت نعو اًثيدح مهزنكا وهو ةعمرن وبا مهظفحار يراخلا

 نس ملسمو يرلاو ةعمررت وبا ةعبرا اهندلا ظاقح لاق مسمو يراخلا خش

 نب دمحو دنقرعسي يمرادلا نوحرلا دبع نب هللا دبعو ىوباسينب جاجا

 هنعو يراخللا لثم ةرصبلا ينعي انيلع مدق ام لاق هنعو اراخب لمعامسا

 هنا هنعو ءكاهقفلا كيس مولا لعد ةرصبلا يراخلا لخح نبح لاق هنا

 ني ابحرم لاقو هقئاعر هديب ثخان هيلا ماق ةرصيلا يراخلا مدق نيح

 تعمس لاق فلخ نب دهحا نب فد#| نع اندورو نينس ذنم هب كفا

 نبا ىلع حتع الأ حا نع يسفن ترغاصت ام لوقي ةرم ربغ يراخلا

 وه هلو اورذ لاقف اذه يراخللا لوق ييدملا نبا يلعل ركذف ييدملا

 كم اولا بعت نبا دلل. اقنيح» نيلااومفعتت ىلا .اهوورو اسفه لقمر قازعا اه

 ورع نع اميورو ليءامسأ نب دمحم لثم انيام ام الا ةببش يا ىبا

 انيوأزوب تيدا سي يراخإلا . هفرعي الا ثيدحس لاه سالقلاا يلع نبا

 ىلا: راشاوب اذنه نم. رضا اهات تياوتءاس+ لاما بزكعجلا ارك نقي 5

 دمدف لاق نوفلا حتي يدنيسابا دوك نب هللا دديع نع امدورو يراخلا



 ( ملال )

 هجم يراخلا نأ يلع اوقفتاو مالسا ءالر ينعجلا نامب يلوم هنال !يفعج

 ديع ةليل ءاشعلا ةولص دنع تيسلا البل ينوت هناو ةبامو ىبعستو عيرا

 نسحلا نع هجوا نم انيورو * دنقمس نم نبذرق ىلع ةيرق كنتي

 في يراخلا ليعامبا نينا دمع (تيإع هلاق هيتاشي[ ناس سلا و

 يثاب راينا, نوقع نتا ةبت: هذاهو:,ليضقلاو الو لدولطلاوا نسما

 انيور تاروبشملا تابذهملا اهديناساب يدنع يو تاراشالا برقاب اهبلا

 هللا اعلا نا اوجرا لاقر ءاوس يدنع ماذلاو حداملا اما لاق هنا هنع

 قمرا تفلو فعم تيرتشل هاكر لقوا دا :ىيقفاوولا هنا 007“

 تنك لاقذ ربحلاو قولا نع 007 0 اذ تعو الو مهردي دحا

 كينود نم هم دللا ةبعروللا نها اموزو بد ناضل انزل ا ا

 ٍخ مسو هيلع هللا يلص ينلا تيا, لاق يراخلا حبذص ةياوم ي يريرغلا

 دفزقا ال اقفر هرالاب ليعاملا لي دهب هوز تلقف جيركو 2

 ليعامبا نب اجيحه للا :جيعاانا: تواريملاق يرورغلا)اعا اتمورو مالطا كب

 ينلاو ملسو هيلع هللا يلص ينلا فلخ مونلا ٍك هللا هجر يراخلا

 ىعو عضوملا كآذ سه مدق:ئراضلا) عضو !دهدق+ عقرراشكا جشع بلح

 ظفحا لوقي  يراخلا ليعامسا نب دمحي تعمس لاق هيردجح نب دمح

 مامالا ند انددرعو حبت ربع تبدح فلا يدامو حبات تددح فلا خدام



 ( م4 )

 يعفاشلا تركذو مانملا ٍخ حلاص نب هللا دبع تيا, مصالا سابعلا

 ىهنم ريكا مث سيل لاقو ءامسلا ودعت هديب هللا دبع ىماشاف

 هيف ناك ناو وهو هللا دحر يعفاشلا ةهجرتب فلعتي ام رخا اذه لصق

 35 رصتقخم وهف ماصتخالا ىلع ينيملا باتكلا اذه يلا ةيسنلاب لوط

 ندرخا ةملاو هبباع ىبم دقتملا نم هربغو, قهيدلا رك ام يلا ةيسنلاب

 د0 هيلا كعلظلاب يلا" هلاوكلا نما عطعتلا“ ام": ةيئلتشلابو ديكاتم "وي

 هتركذ ام ةهبن ىلاو ءاؤعلا بتك ل ةقرغتم بقانملا بتك ربغ

 ديزل جوا ةءاؤتمو لن مركاو هاضراو هنع هللا يضرف هتفذخ ام ىلع

 نال ك1 راولاديلاا ىانسشياب !!قسفنو ا طتمارك لادا اول ابابا لكل بيزو

 ي هتبحم لشا نم انإو بحأ نم عم ءملاو هترمرت م نرشحو هئابست

 ميهاريا نب ليعامسأ نب دم هللا دبع وبا وض حاصصلا بحاص مامالا

 لأد مث خنكاس <أم مث ةدوتغم ةدحوم ًتكادب ةدرتد رب 1 ةريغلمأ نم!

 اذكه كه مث ةدحوم كاب مث ةنكاس يأ مم مث ةروسكم ةلموم

 ةيبرعلاب هانعمو ةيراخلاب وه لاقو الوكام ىبا رصن وبا ربمالا هديق

 تباث نب ىلع نب دجا ركب ينا ظفاحلا بيطخلا نع انيورو عارزلا

 دب ىلع مسا ةربغملا هنباو لاق اهيلع تام يسوجم ةيرتدرب لاق يذادغبلا

 دمد# هللا دبع وبا وه اذه نامبو اراخج يلاو نعل ا ناهلا

 يراخإلل ليق امئاو يراخلا خش نونلا تفي يدنسملا نامب نب رفعج ىبا



 ) 7و0 (

 ىليعي لسدو#الا .مالسالا دالب 1نم هلي ببي عل اكايورب تقمص كآن للا

 وهو مارحلا تيحسملا خل سافلا يرقي يعفاشلا تيا, ةلمرح لاقو هيق

 يكبن نا اندرا اذا انك ىصن نب رتب لافر ةنس ةرشع ثلث ىبا

 مهيحع رثكيو اوطقاست يح ةارقلا تغتسا ةانيتا اذاو يعئاشلا يلا افق

 عببرلا لاقو * هتوص نسل ةارقلا نع ىسما كلذ يا, اذان ءاكيلاب

 امك قا 55 لاقو صقنيو ددرد ع 0 نامجالا لوقب يعفاششلا كعوس

 نعإ تيا ام انووللا لافور" منور هيلع: ملآ ا ىلص اددلا لوب لع ةرلسدا

 نسل يعذاشلا هيكود مام تح قع معلص يفلل بجود نم ٌءاملعلا

 نا ميدقلا خ ؛يعئاشلا لاقر :مسو هيلع هللا .ىلصأ هللا ,لوسرب ةركذ

 لود نك لوسولا لاق لجرلا ةوكما نا هركرب لوب ىعئاشلا تعمس

 تعمس ةلمرح لاقو هل اهظعن ملسو هيباع هللا يلص هللا لوسم لأق

 مك تحاف ٍنرملا لاقو ةيوك ىصان ذادغيب تلعن لوقي يعفاششلا

 نب دم ظفاحلا مامالا لاقر د#هنع هللا يضم يعفاشلا تام ةليل

 تلقف مانملا 4 هتقياع يرئارلا ةعمرت وبا تام اهل ءارلاي كراو نب ملسم

 ديعا ياي ةرقملا  لاقتزب ماكشاا مابخلا لالا لاك نيكي هردالا ل

 ثلاثلاو يعفاشلا يناثلاو كلام لوالا هللا تيع ياو هللا دبع يتاو هللا

 يفلا تيار يمتاهلا بوقعي نب حمد هللا يع وبا لاقر لينح نب دجأ

 وبا لاقوة قتلا لها نموا ةنيللا اي :يعئاشلا اقم مانيلا يللا فاح



 ( م )

 لفلان اع يفكك لاو ارو داو يون فلا ورب (ويرغلا 39|3أو طذاي بهما كلو

 داق ةيج اك وعهوب و عزل الاد مح اييهم هقلخ نسح عم

 لهل ةبيه يلا رظني يعقاشلاو برشا نا ثارتجأ ام :هالاو

 تعمس عيمرلا لاق .ددللا مهر يعفاشلاا لاوحا نم روثنم د لصف

 يطح لبق مانملا ٍخ مسو هيلع هللا يلص هللا لوسم تيا, لوقي يفاشلا

 نس تلقينا !عم- لادءبدللا "لور .ايااكيبلا«تلقف دالغ ايا ل»لاقف

 نال لع مقيرن نماارماث يف« تفخ ا هلم تؤندقا اهم ندا 3 كنغر

 در د ترقب نا كفا ام كف هلو كراج عن وافر: اطعم الو

 لاق دهارلا يرونيدلا دجا نب ىلع نسحلا ينا نعو رعش الو لاذ دعي

 ا 11 دا 1ك راقوقب للا لوسزرل ؛ا تلف نمانملا ب فلن نعلم تلا اكل

 ريا دي كاالذعا ةّقي ةحاالاقخ دعا لاا ضو بلاطا اها نب لقاللا

 يفاشلا لاق. مث ةنلا باي غلبيو دشربف هيهذمب لجيل يعفاشلا انه

 طق ادحا ترظان ام يعفاشلا لاقو + بكاوكلا ىنبب ىدبلاك ءاجعلا نيب

 وبا لاقو ةحجصنلا ىلع الا طق اذحا ترظان ام ةياوو يفو ةيلغلا يلع

 متوص عفرف طق ادحا رظان ينا تعمس ام يفاشلا نبا دمحم نامتع

 مشتا فرصنا اذا ناكو يما ال ام ىعفاشلا نم تيار عيبرلا لاقو

 ثخخادو ناتيرضم هدو ةداسو يلع و ةربصق ةرافخم هل تعضوو هباذري

 مانملا هل تيرا لوقي يفاشلا تعمس عبيرلا لاقو بتكيو لازب الف ملقلا
 ع 053 2 مم اش



 نع

 ءاش نا هتيجرت ه هبئانم ياتسو يطيوبلا هتفيلخو هتقلح كي دعاقلا

 قبح: نباابكنيو يوحي وبا وضو هللا

 ةغصي ةراتو انحلاب هتيحجل بضخب هنع هللا يضرم يعفاشلا ناك لصف

 ىيضراغلا .فيقخ .مجولا مل ليلق ويدخل قياسا ةليوطا كاكرااةنيعلل اهلين

 تقو فو ةناق انحلاب ةتيحل .بضخب مدا  بصقلا لوط !فنعلا لوط

 نسحإ هجاولا ' نسحا | لقعلا ,:ميظعا تومنلا :!نسحا/ توصلا ١١ قستخا ةرغضو

 ماقسالا ربثك ناكو هغنا غلي هناسل جرخا اذا اًحبصف ابيهم فلخلا

 لكف قاسلاو ئدغلا,ر دضعلا مظع وه يعمصالا لاق بصقلا لدوط مهلوقو

 ةيناقلاو اهليطتسم' امقيقر يا نيدحلا ليانس ١ مهلوقو: ةيصق اهنا“, مظع

 اًذخا تيار اضاءلعالا :دياغا نب: سنوي فاو ءاةرمجحلا مديدخا ها 1

 لاعت !مللإب فل معز دالاو. اذنه: بيسر يفاشلابب يقل اضرالعلللاب

 ثيدحلا ِك ملسو هبلع هللا يلص هلوقل ءايلوالا ةلماعع ملم اوم

 لاقو الا لثمالا مث الب كنا ءامهمتالا رشاعم نكح حبدصلا

 ناك اف لكي زرلا ايي, فلما نسحب طكتولا نسحب ضقاشلا نق را

 همظعيو يعذاشلا لحب مهلك ءارمالاو ءالبنلاو ءاهقفلا نم هتقو 4 رص

 دالا افك. دغابحا شعت. نسم, قل متكيو: هيبانل ىخا انيمتتم 0107

 ةسلجم فخ نديلع ذا خاكوب انزصت 7 ةسلسح تاكو سئ فا قا ل

 ناك يقح يمرلاو بطلاب ةمات ةقرعم اذ ناكو هنغ يهن مالكلا

 مهسرفأو سافلا عجتنا يعفاشلا كو عمجرلا لاق ذر شع نم ةرشع يببيصبد
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 كل

 ئه ام لاك سانلاب ةلزانلا ةييصملا هذه يت ام موثأ اياه لاقف لجب

 اهولاقوا ميظعلا هللا ناحبس لاقف يعذاشلا نم هقفا يروثلا نولوقي لاف

 اناجو هنودو يعخنلا ميهاربا نم هقفا يعفاشلا لوقن نحن لاق معن لاق

 ينرغلا عماجلا ينو ذادغي يعفاشلا مدق يرحلا ميهاربا لاتو يروثلاب اذه

 الا اهتم تيثي مل ةعمجلا ٍخ ناك الف يألا باعتال ةقلح نورشع

 ىلع لايع ثيدحلا باعا ءالعلا نب لاله لاقو عبرا وا فلح ثلث

 فرطلا دارا نم جبرس ىبا سابعلا وبا لاقو لاغقالا مهل تف يعفاشلا

 ظحاجلا لاقو زنتعلا نبا رعشر ورمع يا ةارقو يعفاشلا بهذ هيلعف

 ناك يعفاشلا نم ايلات ىنسحا مل ملف ةعباتملا اوه بتك ف ترظن

 رعتش 2 هيوطغن دشناو مظني هان

 ءامسلا ,عوجت شربل, لثما, ءاذعلا قة , يعفاشلا 'لثم

 اهقو ةروصعع ربغ هحدم م فلسلا لاوقاو ةروهشم ةربثتك تاجبا يو

 اج ,صيتسملل ةباخك غلبا هن ركذ

 قارعلاو رضمو نهلاو مماجلا ءاطع نم .مهنع يعفاشلا يوم .نهق لصف

 نالفو نالفو نايفس ةكم لها نم مهنم ينطقرادلا لاق * ناسارخو

 قهيبلا مهعيجو نورخاو هللا دبع وبا مكاحلا مهركذر مهركذ يح

 قيال: !ةيلع .:اونهققتوا نم: اوغمس : نمذلا : هباحعا ١ نما .ارركذ : ذك ذكرو

 يديمح لاو رود ياو ليتح نب دجاك مهربغو ةمدالا مالعا نم ىنيقورعم

 نوكي نا يصو يعناشلا ةانولا ترضح امد مهربغو: ٍنرملاو يطدوبلاو



 ك0

 يعناشلا نع مهفن انك ول. ينزملا لاقو ايندلا لجر ننوك#ل يقب هل يقف

 يعئاشلا ىلع بهذي ناك ملع ياو معلا فونصب مكانيتال هلاق اذك

 متيم ول عبيرلا لاقو + توملا دلجاعو انصقف مهفن نكن مل نكلو

 لقوا هبتك نم. ربكا. دئاسل هللاو ناك هبتك ه«ذه..اانم, متلقلا, يعقاشلا

 دي ملكت . الكا بتكا: .بتاكلت' لاقز انيتاك يل بت, دق ينأ ناك ةلمرح

 اجارس هنع هللا يضر يعفاشلا ناك يرهاظلا يلع نب دواذ لاقر يعفاشلا

 اًجاحححم ىاص .هناهم“ نم <يشب 'فلعت نموا ماسالا: ةلقنوا لاثالا اقلط

 ىماثاو تسلل دعوجو 57 باتكل هظخح يعذاشلا لياضق نمو دوأاد لاق

 نم هنشكو ياللا ىلع للذ همبدقتو باطخلا ماسقاو هتقرعمو ةباصصلا

 هغمدخ مهلظاي يلع هي فذقر مهقويرت نم هلطبا امو نيفلاخما ةيوغ

 يح هتقرعم هقلاخ فيفوتو» هل لهس يذلاو فحلا نم ىبب ام مث

 نم ام. مث نيغلاخلا اورظانو بتكلا اوغلاو. ريب نكي مل نم هب لاطتسا

 مش نم هاثو امو هيف ينادي ال يذلا دقطنم نم هيلع هب يلاعت هللا

 هديسنو ةعروو هتربس لبيهجو هدوجو هتحامسو نوحأفملا مه يعلو هس

 ىلع نما هرصع #4 ناك اذحا تع امو لاق نا يلا مالكلا قاس مث

 معو خلا نم رهظاو لطابلا نم عفو فحلا نم. مشن امل هنم مالسالا

 عهججرو لاذ عيهج هل هللا ركشو هيلع هناوضرو. هللا ههحم ربخلا' نم

 عم هتنج هَ هنيبر هدايع نم نيحلاصلاو معلص دمت انيبث نيبو“ اننوب

 1 د كل | لات 2 هنن رهتطغ ا يخ  قل قنع تنك هياط +١ نفعا انقل هلل تسلا
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 ( م )

 لضاو ثيدحلا لضا نم فذص لكو ىظنلاو هقفلاب قارعلا قاذح ناك

 ناكو. عببرلا لاق يعفاشلا ٠ لثم ءاورج مل .مهثا  خولوقي ماظنلاو  ةيبرعلا

 اولا ىافاعتاب مبشي ٠ انيجا 1! تنياعي اماناالاو |شانلا: :كيازلء اقع لوغي ياعيوجلا

 لكي نهرا رزاانادنع+ : قاح يعفاشلا/ نا :بدللاو جعل! قم: تعفصا فس! ةيزاقي

 يطيوبلا يرا تنك ام ةرثك نمو عيبرلا لاق عرولا يلا بسني هقيا نم

 لك يعفاشلا ناك دق بوقعي اباي هل تلق هتاث امو ىعئاشلا ىلع فسأي

 11 كل اهييملا ةيييبلا [هيحش» كارلا تيكطتؤلا ديفا نط كلتالو يق

 هعضاوتودتولوإ يغفاشلا تيار دق: يل ؛لاقف اهيرخ :تقك اما لقا نع اةلاشت

 تيار. .اهاقول قبيله« نق عشقللاك .:انأو !الا«طق ١ كغ !فلخا موج لا اذالاو

 تيم دقو هنوباهي اونا فيح يعفاشلا نمرت يف ناك نم ّلكو ٌممره نبا

 يعفاشلا لثم تيام ام مكحلا تيع نب دمحم لاقو +بهل ىنبطالسلا ةييه

 سانلا لاوقا عمج هذال هيقغي اندنع نالق سيل دمحم لاقو هلثم يرا الو

 وأ باتك نم ًالصا طبنتسي يذلا لاق هيقغلا نف ليق اهضعب راتكو

 نف ليق بعش ةيام لصالا كلذ نم بعشي مث هيلا قبيسي مل ةّدس

 ]اصول رقيب وغتا ايفاراارلا 5 لاقو سيردا نب دمحن لاق اذه ىلع يوقي

 مهب | مكلض»- ناك+ نا..اللسر» تدار . لاق“ ةكمب !تيقل نها! هذ ليف مدق اق

 سندا ني دمح وهو. مكر ذح ؛ارذلعو ,اوبهانك,. مدشلغم ناك. قناون اول

 ام لاقو اهندلا لها لقع فصن يعفاشلا عم يسيرمللا لاقو يعفاشلا
 ه2

 ةكم تيار لاقو يعئاشلا نم رهما تدار ام لاقو يعفاشلا نم لقعا تيار



 ( او )

 يك اهات استكر كلا ناو انايا يعفاشلا ميلعتب الا ننسلا رمثكا

 تيام امو يعفاشلا نم هانعمس يح عاهجالاو ةنسلاو باتكلا ام يردت

 الو هنم صصخا تيام امر هسفن لثم يعفاشلا يار الو. يعفاشلا لثم

 يعفاشلا 558 نم لينا طق اسلجي تيا ام اضيأ يسيباركلا لاقو فرعا

 رابك هيتأي ناكو رعشلا لهاو هقفلا لهاو ثيدحلا لها هرفخك ناك

 يكملا يديجلا ركب وبا لاقو *هنم ملكتي لكف رعشلاو ةغللا ئشا

 تجرخ يح هتمرلف يعئاشلا مرلا ذك نحو لبنح نب دجا يل لاق

 نست الو يالا لها ىلع در نأ ديرن انك يديجلا لاقو رصم يلا هعم

 يدفاشلا هذامز ًءاملع ديس يديجحلا لاقو انل جحتافف ي ءذاشلا انتاج يد

 ءاهقفلا ديس انثدح لوقي يعفاشلا ركذ هدنع يرج اذا يديجلا ن

 ةلبسملا انا لع الع قدي ا يعفاشلا ناك يديملا لاقو يعفاشلا

 خويش دحا يلبالا يعش لبتاوراه .لاقو راني هلق «ءيلبضا» اهكناز لؤي

 يعفاشلا تسلاج حلاص نب دجال ليقو يعفاشلا ثم تيامام هدد ٍة حسم

 انفرع ام يرصملا ديعم نب يلع لاقو هتسلاجي + رصقا تنك هللا ناحبس لاقف

 نب كلملا دبع اهبو رصم يعفاشلا مدق ينرملا لاقر يعفاشلا انتاج يح ثيدحلا

 بهذق رعشلاو ةيدرعلاة# هرصع لضا ةمالع ناكو يرمماغمللا بحاص يودخلا ماشهف

 5 5 مث يفاشلا لثم فلخ هللا نأ تنئظ ام لاق مث يفاشلا يلا

 يعفاشلا محق انقرع ام يطيوبلا لاق عيبرلا لاق» + ةغللا ٍة ةّح يعفاشلا
 و

 ككذ هذصن نويبدح ام فكصوي هنوكصدو هنركذي قارعلا لضا تيار قيد
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 ىجحا لاقو يعفاشلاب هللا هتف يتح هلها ىلع ًالفق دقفلا ناك دجا

 لاق يعفاشلا بتك تيتك رصم نم مدق نيح همار نب مسم ني دمحم

 15 اهي ةيغيصا# ىم يعفاشلا انيلع مدق امل دج لاقو تطرف لاق ال

 يعفاشلا انيام يح ةفينح يبا باحعال انتيفقا تناك لاقو اضيبلا ةجحخملا

 هيلع هللا يلص هلوسر ةنسو لجو رع هللا باتك ة سانلا هقنا ن ءاكق

 يعئاشلا بنتك نم تيدحلا بحاص عبشي ال وا ينغتسي ال لاقو ملسو

 معاص هللا لوسم ثيداحا ناعم نوقرعي ثيدحلا باكعا ناك ام لاقو

 ملكتي امو ءاطعلا ماما يعفاشلا هيوهام نب فحتا لاقو * مهل اهنيبف

 لا ثيعتا اهيبع ران !لاوو :اهملم»+ ءاظفو لكلا . يعفاشلاولا.الا :(كارلاب+ كلا

 الا اكل نم ايار للا الزر رضا ,الوأ "رولا :فيإ  لقعا ادخار: كياربز نم, الم

 لاتو اهيتكيل يعي يعفاشلا بتك فذخان ديبع وبا نتاج عيبرلا لاقو

 عالادولا كليف الاوز" يغاشلا# مل رقع لحس تيارجاسلا عكا قب بع

 اطايفتسا ىنسحا الجم تيا, امو يىعفاشلا لثم تياء ام مكحلا دبع

 يسيياركلا نيسحو هيوضام نب فحتاو انا تنك ىوث وبا لاقو هنم

 يار الو لاق يعفاشلا انيار يح انتعدب انكرت ام ىييقارعلا نم ةعاهجو

 تيا, ام ةهجدقلا يعفاشلا بنك يوار ينارفعرلا لاقو هسكخذ لّثم وه

 نحل هتيام امو هنم معا الو ٍقتا الو مركا الو لضفا يعفاشلا لثم

 يعفاشالو الا ةربكي دحا لج امر هفرعيف رعش لك نم هيلع ارقي ناكو طق

 طابنتسا انمبف ام :يسدياركلا لاقو ارحب الآ يعئاشلا "ناك ام ةّنم هيلع
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 هيلع هللا يىلص ينلا ةئسد اًدخا شا الو ءاطخ لقا معلا كه ملكت

 نم دقإ يناقلا نع لبس هقر, لح نو هجا/اذاتور فضال ا

 انيلع مدق يح مهيتك انبتكو موقلا مالك انّكعت انك دقل انيلع دي هللا

 مايالا هانسلاج دقو دبغ نم معا هنا انزع همالك انعمس الف يعفاشلا

 ام نارغعرلا لاقو هيلع هللا ةجر ريخ لك الا دنم انيار اف يلاهللاو

 لاقو هيف ليف> نيب دهجحا تدجو الا اسلجحي طق يفاشلا يلا تبهذ

 ديناج يلا يشمب يبا راسف هراج يعفاشلا بكر ليتح نب دجا نب ماض

 ثعبف كذ خ يا يلا ثعيف نبعم نب يم كذ غلبف هركاذي وهو

 دا كلا اويخ ناكل رامجلا_قمارحالار بناحلا مين تدك ون اضن ل

 متماع ىلا دلك نورت | يذلا اذنه, ليتح قير محتال الق ارةاذرت اني نيكل

 دلل رعماو الا .ةقببا ىيتالث لات نا ةتسودعير لام ترام قفار ا

 نقولص ٍه يفاشلل وعدال نأ ليضفلا ربغ ةياوو يفو هل رفغتساو ا

 يفاشلا سيردا نب محو يدلاولو يل رفغا مهللا لوقا ةنس نبعيرا نم

 ملعا ام ةيا.م يفو هنم معلص دللا لوس, تيدحل عبتا مهيف ناك اف

 دجا لاقو يفاشلا نم يفاشلا نمر: كة مالسالا يع ةنم مظعا ادحا

 اظرف لاهو ةةنم عقيع هب يفاشلار ةلايراكتو, ةريصن ودنا سس

 ثوخ ناقلا جزع :سلاب :طديح نوااوجاو (ةلكعواشلا قست

 لاقو يفاشلا دنع سلجو توفي ال كاذو توغي اذه لاقف ةنييع ىبا

 لاقو هلثم كانمع ىق مل الجم كيرا يح لاعت هدوهام نب فصال دهخا



 ( ان )

 مدقملا يدرم نب نجرلا ىبع ديعس وبا لاقو هنم هقفا وأ لقعا تيار

 ناكر يعفاشلا ةلاسم دتتاج ىنبح هقفلاو ثيدحلا مع ِك هرصع ِة

 ْن ًاليؤج ةاتث هيلعا ينثان ةلاسلا .باتك فّنصي نا' ىعفاشلا نم بلط

 + يعفاشلل وعدا الآ ةرلص ىلصا ام لاقو اريثك اياجيا ةلاسرلاب بحتاو

 ديشرلا نوره دنع نم جرخ ىنبح يعفاشلا يلا يضاقلا فسوي وبا ثعبو

 نامزلا اذه ٍغ فّصي نم يلوا كناث بتكلا فنص لوقير مالسلا هنرقي

 لنا قهر اذا مظعي | عسملا» نبا حار تريل[ لضا يزتازلا قاس وبار لاقو

 دخا وهو يلمرلا تيوس نب بويا لاقو هللا هجر يعفاشلل ههظعت معلا

 نإ | تدك اطر هيب: ةزقنغ. .قوحاان»: وتواشلا»البعلا انقرإلا يفاطلا» وايش

 ام بواسع لبا نيج دالاق» يطبوملا» لاقو يعفاشلا لثما يرا: يح .شيعا

 امذا لاقو ىيصم مدق يعفاشلل ةبحا ديدش ناكر .يعفاشلا لثم تدار

 هال ل ال137 تيدا الخا لوب اديك ناو ارم سفاشلاب نع لالا تيج

 ىلا ع ا قةين ركنا نعم ؤوب بح راهو هوفحلاا الاف عفاشلاب اعرفك كرفت

 كم طوبا نب ةقيتق لاقو عيبا انحاز اعقأ عفاشلاب بط بدك
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 معا اًدحا تياء ام يرييزلا هللا ديع نب بعصم لاقو *اهنم سيكا

 تةاج اذا هللا هجم لينح نب ههحا لاقر يعفاشلا نم سانلا ماياي

 ام اضيا دجحا لاقو ىعفابشلا لوقب اهيف تفاف ىثأ اهيف سيل ةلسملا
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 يود 3 يلا ةئذبدلماب تيا مث رب سب مايا د ااعلع هنارق قدح قف

 هيلع هتارقف ةياوم ينو ىنهلا يلا هجورخ ركذ مث دنع هللا يضرم كلام

 هناكو 1 ةةقعات .ااذلا» تيدا اذيعا . دقاد لش اةع يل لاق ارو

 نبا اناو هتيتا ةيارزرلا هذه ينو اًيضاق نوكت نا بجب تنا لاقف هبا

 تثيدح هيلع يرق دقو ةنييع نب نايفس هكش لاقو » ةنس ةرشع ثلث

 نا نايغس لاقف يفاشلا تام دق ليقف يفاشلا يلع يشغف تفلاقرلا ف

 نبا يبمد# نب كدهحأ لاقو هنامرت لشضا لضفا تان دقخ تام دق ناك

 ئى اح اذا ةدديبع قل اك 8و ىعو يا ثعويي يفاشلا ثنو

 نبا, :نعا :لاقو اذه: اولش + (لاقو: يفاشلا يلا تفقلاا .ايتفلاو»ز كلقشنا) لج

 يرفع ةكديبع أ تاكو ندع قكأ لخذع هذق رع ام ىودئاشلا قاما يىيدلملا

 قايفس ؛ىنع لكشا+ اًثيدح .ةنييع ؛نب !قابعس ' ةرض يعفاشلا»رسقؤا ا دلككو

 يديجلا لاق تحاول كنس اقلط ام لرص هالزبا كا متو نكس [ضلا

 علاق نجا ةيغشر ءاجلادك لبا لايسوب ةنبيع# نبا نانعشلا اء جانا 597

 نم هنوذرعدو يعناشلا نوكضر: ةكف خومشو ميزعلا دبع نب دبا دمعو

 هل فرعذ مل نولوقير ةنايصلاو لقعلاو ءاكذلاب مهدنع امدقم ةرغص

 هللاو دق يعفاشلل لوقي دلاخ نب ملسم تعمس يديجلا لاقو + ةوبص

 نيعسنب» يمن :لاقو' ةنس» ةرشح. نيد :'لبا»  لفانشلاواناعقعلا ن1[

 نم ٍتولص ٍغ يعفاشلل هللا وعدا.انا هنامرت ِك# ىيثدحملا ماما ناطقلا

 ام يدذاشلل ةلاسرلا نك ةبباع ضرع نيح ناطقلا لاقو يدس عبرا
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 ( “ع )

 ىنم ىعماأ عيب اي لاقق لجر هل دعكاصات هملعذ عسش عطقنات يفانشلا

 لاقو هيلا اهعفدا لاف ربئاند ةعبس تلق مك لاق معن تلق يش اننقفن

 ةيراجلا يرتشيا ناك افك مهاختاو سانلا دوجا نم يفاشلا .ناك دعس وبا

 نقف متبيحا ام اوبشت انل لوقيو ءاولملا لفعتو خبطت يلا عانصلا

 يلعا انياععا ضعي لوقت نو ةايرخإ ادا امج الا جسقول يرن فيش

 لاكن الذل اايماشلاا ذاع ؟عيورلاا لاقو اهرمأت نت انكوأ اذكو اذك قبلا

 ” ال ما ط ءافوادابمكو لذاشنلا انمار اينجل موسوس راموس طيش! ناسا

 3 ةذع يضرو

 مدقتلاب .يفاشلل مهدعب نف نيمدقتملا مالسالا ةمدأ ةداهش ٍغ لصق

 ”مهفصوو ذل مهباعد ليهجو هيلع مهباتث نسحر هي هل مهقارتعاو معلا غن

 0 اا يت داعب تقلا" ةيفؤبا ةعديجا :لةلخلاو دريل تافصلالا8

 رار ل ايلعلا اه هيلا ازا الاون امن الع اهنا هيبتا اهله فريقا ال11 رك

 يضر سنا نب كلام هضيش دل لاق - * اراصتحا اهقذحن. كك ةروهشم

 ةاطتللاو ةيفطتل اله امون" يلق 'يلع  يقلا: ادق: لجو نع.هللا نا تفاعلا

 تاكو ةعاس يلا رظن يمالك عمسف كلام : يلا تلخر امل يعفاشلا لاقو

 للا ولا همخ اب لاعد اةيفجرا كدا يقي اناا ار اععر .ةلااارع تلال

 ادع ناك اذا لاقف ةماركو معن تلقف ناش دل نوكيس هناق يصاعملا

 1 الاخ ال رفا اطم اوما ةكوعما اطيدن ككفازقما السك دبع

 اي ذر لوقي ٍنارغاو نآرق هتبجعا عطقا نا تدراو اللام تبيهت اذكف



 ( ديس

 7 عي 28 ىقلخ يلاعت هللا نأ لاقق يذصواأ ل هل لاقو موللا يلا

 اغار ناك 'هيلعي. اغصا' نمو 'ايكاخنرئءاص,,دهذاوزا حمس ومالا ككل 1

 ءاجعلا١ سلط روض ءايثا- لذلا, ىم .لاقؤ#ايداه !كاكا هلعقبا افعال نمو

 فيرشلا للذتو لطس الب مالا لوحدو ةعطق الب رسجلا ىوبعو ةخسن الب

 ة/ادنو اييشراهلام نم الانيا هارت جرا :نتةوو يهد مسا ةدنا ان

 رقتفي ملو ءاضقلا يلو نم لاقو كرحت ال ةيلغ هتارادم ناف فقمحالا

 لاقر هي هفاسي هيفس هعم نوكي نا هيقفلا ىلع سا ع لا سل رب

 نم يلا اهعنطصاق لجو رنع هللا يفتي نم يلا ةعينصلا ىتاطخا اذا

 يراعلا يقتب

 دم>ر يعفاشلا ءاخم نأ معا * هاخم يف تالوقنملا نم فرحا ٍغ لصف

 ةطلاخش وا معي سنا ندا دل .ىم هيف ككشت ال يح رهتشا اه هللا

 نم هللا هجر يفاشلا مدق يديجلا لاف اًرحا ٠ دقنم,روتنا نيكون |سارتلا

 ناكف ةكم نم. اجراخ هابحخخ باضق: مانيد فال ةرشعب ةكم ايلا ءاعنص

 يعفاشلا ناك داوس ىي ورع لاقر اهلك اهقرف يح حري اف دوما انسانا

 رصم يفاشلا مدق يطيوبلا لاقو ماعطلا, مهردلاو رانيدلاي سانلا ءاذتا

 لاقو سانلا ىبب اهمسقيف يشولاو باهثلا مرنزب ديلا لسرت ةدبيرت تناكو
 دطوس طقسف ىنيدادحلا قوس ىلع رق مامح ىلع ايكام يعفاشلا ناك عيبرلا

 هيلا عقدا همالغل لاقف هايا هلراثو هفكيب هصسق ناسنا بثوف هدي نم

 عم امود 37 لاق ةعست وأ ةعيس تذاكا يردا اف كعم يلا ريئاندلا
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 0001علي طع مدا درا عبقفا واعيد تعقل رمح

 #2 دفرم نمو يدرلا نم ملس هنيد ىلع ففشا نمو اين هللا قدص

 ايندلا كَ نك لاقو ادغ يلاعت هللا باوث نم يري ا هانيع ترق ايندلا

 ادع كنا | ةكروما :عيمج ىلا مللا ةقوصاو | ابغا ةرجإلا قو اذهاز

 مذ يم ناهالا لملكا دقف لاص+ ثلث هيف ناك قع اناَعَد ىبجافلا عم

 هللا هردح يلع ظفاحو متع يهتناو ىكنملا نع ىهنو هي مقياو فورعملاب

 قدام ايجحلا |. نا سنا اين رفق وو: نعطعو هللا ١ هيلا امل علا لانو: لات

 ١ 1و دارو اهنياناو ياض هر راو راهن هن دام رن اقاي

 اهيف اسعالاو ماسعا اهيف ىاثكالا فوحصم رقفلا يلا اهانغو فوقوم ةقرفلا

 هل 1 اراد شب طورطيعبم ا الوحامللا# قرمزي ١ نطراو' هللا لل 2 فاتا لاهو

 عا دا ويلا اويل سادس وسار عر اوما وان[ راك دفا

 هللا الويس قا [ىتوف» ىلا: فيدخ ”[نبللا ثيدحت: اجرا !لاقو 2 5

 57 ملسم ل يلا عقد ةوقلا م ناك اذا لاق ملسو هيبلع هللا يلص

 مدفع 4 ميسم تاور ىمانلا نم كءاحف اذه ملسم اب ليقو ٍنارصذ وأ

 ةبسكم مهنع ضايقنالاو ءوسلا كانرقل غيلجم سانلا يلا طاسبنالا لاقو

 انقل وق اجا مركلاءانم لاق لظسلفنللاو 'ىهلقنتلا قبب نكفا «ةراؤقلل

 كيعل ًءاثو ال لاقو هماركا ؤ تدم ام ىلدقع هجنع يردق نم عضتا الا

 ع اعلا فاخب ال نم ةبحع لاقو لذن دنع ةعينص .الو ميم ىكش ال

 بسنتق ماهللا رشاعت الو ارك شعت سانلا .مارك ىشاع لاقو ةهقلا موي
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 مهنم اف مهجوزت 4 مهلاوحا نع اوجوزت نيذلا ٍناوخا لسا ةنس نبعبرا تقا

 نأ الادواطنا راهم يلا تساخلا نم كيخاب“ سليل لاعوا اراكتاا يا رلاؤما لاك كلل

 ةمالغ .قع' لانو“ دلما رفق دللحا كسوا هللعا البق" ذيل ةوتما ملل اذان

 ةيدع لدعي رورس سيل لاقو اًقيدص هقيدص فيدصل نوكي نا فقيدصلا

 دع ادانعا ىينخا قح اهب ضقت ال .لادو» ع هتازد ل دعب اا ملغااالو ناوكألا

 قربا نم انلاقو كمر عيلع « نولي وم اخ كجختم ' اناذاطتلا هلا ناوي ت11

 اذا نمو ااكبأ من كك مث نم' لاقو 'كقلظا 'ذقفا كافج !نموأاكقنوااةقن
 5 5د-

 اا

 س؛اءاخأ :ظفوا قلم اذاقو قفاعتملا !(ةمفلا هوما ازهاكنا (لْسيكلا (0]
5--- 

 مسفنب ماس نم لاقو هئاشو دصضق دقف ةينالع هظعو نمو هنارزؤ هصصن

 قاقو :رارحالا !(يلججا ةوتفلا لاقو: طنجق هيلا 'علاعت'“ هللا اةدر «يواشكا) اننا (قرك

 نم ريكتلاو .ماركلا قالخا نم عضاوتلا لاقر هزتس. كتقه لظاجي نيت نه

 عنرا لاقو ةحارلا ثروت ةعانقلاو ةيحلا ثروي عضاوتلا لاقو ماها ميش

 لاقو هلضفا يرياال.. لم الضفا مهرتكاو هردق' يرياالا ف مدقا' سلقلا

 هديب  ةربخلا تناك هرس ديلا تلاد ما لاقو اههاب ذنبا جباوحلا ترثك اذا

 تيق الا: الجرب ءاظغلا نم كققءانمالاقو ؛تارردا هكا كاعيت 101

 تنصل حيض قف مفعضااىاشتالا اهلنا ام« ىياارلاكزا هيد الكل رح 7

 تبعك نب يال لم لاق اقوا: *ايلاغت للا خم اةماقتسالا لانا القت

 ىناسل لعجع“ الو مهاوقت مدق ىلع ناوخالا خاو لاقف يطع هنع هللا يضر



 (م)

 [ للا ةويشلا ةدشاهتيلعتوم ااقوو ةماعتسالا لانا بست نم. تعشلا ديت

 ريخ لاقو عوضخلا هنع لام عانقلاب يضم نمو اهلهال ةيدويعلا هتمرل

 لالخلا بسحوإ اذالا بكر. سفنلا, ءانغ لاصخ سيخ غ ةرخالاو: اهندلا

 دفزلاب كيلع عيبرلل لاقو لاح لك ىلع لجو نع هللا ةقثلار يوقتلا سبلو

 دللا تفي نا ّبحا نم لاقو ناودعلا اهرضار يوقتلا رياخذلا .عفنا لاقو

 نوكييو يصاعملا بانتجاو هينعي ال اهق مالكلا كرتب هيلعف هروني وأ هيلق

 ةولخلاب هيلع ةياوم ىفو لمع نم يلاعت هللا نيبو هوب اهذ 00 هل

 مهعم سيل ىنيذلا معلا لها 0 ءاهغسلا ةطلاخم كرتو لكالا ةلقو

 تمجلكت اذا ىنان ىيتعي ال اهف لكنت الري عيد رنات لاقو تل ال كان

 ا دلال وعلا دايح .قيااستوبل لاقرا اهل ملوز تتكلم( ةلكلاب

 دلل كندر هككمعا/ ضلختات :ليمش )الق مهلك سافلا يضرت نا يلع دهجلا

 ال ”يشب لجو يصل وأا(لاكو .نوصلخلا الا _ايرلار فعول لاقؤري لجو مرتغ

 باردلا ةنسانئتلو نم. ادا نانلا :ةسانسا لاقو مداها ىلا: فدص نيلفلاا رقع

 بر“ ن ول لاكو مو 5 نم و 000 ا تع لإ اانا يور وفر ات ديورتسا نر و ل نا
- 

 ءو

 تين رعشلا لوكدا نم موهلا تنآ راعلو هئيرش *ال 0 صقني درابلا ءاملا

 ىكشنلاو عضاوتلاو ءاضسلاو فقلخلا نسح ناكرا ةعيرا ةورملل , لاقو مل

 تهجب هه تاوملا !باحصا لاقو اهينعي ال امع .خراوجلا ةفع ةورلا .لاقو

 الإ لاقو نيانلايإ ىلا نسحجلف ريجلاب بدل . هللا, يققيإ نأ: بحا: نمر.لاقو

 لاقو ةنامرلاو ةنايصلاو ةنامالاو ةنايدلاب عبراي الا ايندلا  لجرلا لمكب



 (ب هت )

 لاقو ماكاو عرولا, .ملعلا' ةيرع !!لاقؤلا نسفنلاا مرتك !مهلاهبو كلشلا مطحن

 اهذ مهدهرنو هي هللا مقدهرت اهق مهتيغم نم حقا ءاجلعلاب 1 ال

 ركف كعلا رقف لاقو عفن ام معلا ظفح ام معلا سيل لاتو هيذ مهب

 ثرويو بذقلا يسقي معلا 4 كاملا لاقو ىلرطضا قف لاهجلا رقفو رايتتخا

 ينل ناسنالا نا رصعلاو ةروسلا هذه نع ةلفغ م سانلا لاقو نياعضلا

 ند

 يلصو ناثلاو بتكي لوالا ثلثلا كرجا ةثلث ةليللا امج نق ناكو 2*رسخ

 ماني نكي مف يلايل يفاشلا لزنم غ تمن خيبرلا لاقو. ماني تلاثلاو ةيف

 رع قلع تعيس“ الو“ تايار اصب بطح قيد ملا لاؤو طرطلب لاا ليلا نه

 قاقو هه“ نارقلاو .اتونع :نتسحا“ الو: عرتوا الو علل «يفآل تاكا قفاشلا

 يعئاشلا تعمس ةلمرح لاقو ةةخ موي لك م متخ يفاشلا ناك يديجلا

 لاقو طق ينودمحب الو هيلع رجوا سانلا هعي مع لك نا تددو لوقو

 لك هيف هللا عيج دق هللا هجر يفاشلا ناك هللا هجر لينخ نب دجا

 ٠ تيذك ام لاقو فقو ال فحلا عم فوقولا فرظلا ٍيفاشلا لاقو سيخ

 + ذعطا ٌلسغ تكرت ام لاقو اًيذاك الو اقداص هللاب ثغلح الو ظق

 ةعبش الا ةنس ةرشع تس "خنس تعبش ام لاقو ةربغ الو رقس الو درب

 يوقنلا كزعب مل نم لاقو ذنس نيرشع نم ةداوم ينو يعءاس نم اهتحرط

 ةدوقع ايندلا لوضف بلط لاقو طق رقفلا نم تعزف ام لاقو هل نع الف

 كاسما نمذت كل ام يناشلل ليقو :+دذيدؤتلا لها اهي هللا بقاع

 نم لاقو اهندلا ٍخ ينعي رذاشم نا ركذال لاقف فيعضب تسلو اصعلا



 ( 4م )
52 

 ديل دارقتسالاب يغض :ةزوهظم | ةريفحت * ازوقما هديك ةعص اة دقع لقت

 تالتخالا م هياتك لورا يف يجاسلا لاق «اعداص اًناهربو اعطاق ًاليلد كلذ

 اذه. ادعت |فلخحلا نا :تددوإ لوقي' يفاشلا: .تعمس ':لوقي.. عبيرلا ١ تعمش

 ودك الذل يئراع الإ دانشا:ذهقإ فرخ جهنم, يلا «كشتنواال ١ نا: قعيمعلا

 ىلع قحلا هللا رهظي نأ اذحا ترظان اذا تددو هللا هج, يفاشلا لاقو

 ' دلل دعا دتغلابس كلذ سوا و ةروهشم  .ةزيتك زا دله يباظنو# هودي

 كلذو نيطسملاو معلص هلوسرو هباتكو يلاعت هلل هتحبصنو ىنبطعتملا ىلع

 هلاوحا نم هتركذ يذلا اذهر مغلص نبلسملا ديس. نع مص اك نيدلا وه

 هيلع فقي مل نم هفرعيل هيلا ةراشالاب ساب الف اروهشم هلك ناك ناو

 هجر لاق ةمالك ليزجو هنع هللا يضم يناشلا مكح ناو دارن وب ام

 ةالعق رايندلا+ دارا: قم»ب لاقو .:ةلفاثلا  ةولنم "نم ليغقا! لعلا .بلط  اذألا

 2 تيشب يلاعت هللا يلا برقت ام لاقو معلاب هيلعف ةرخالا دارا نمو معلاب

 نم الا معلا 4ك .ضفا ام.لاقو معلا بلط نم لضفا ضيلرفلا دعي

 بلطو ال لاتو ىلع ,سعيف ساطرقلا بلطا يتنك دقلو ةّلقلا ٍخ هيلط

 | لل هادي ويدصي قب علك, ققلم ,سفنلا ا عور انكملاب للعلا دا ةعايدكلا

 00 موك لاعب لنا رسلا ل ممارس لل ويدوم هيما يمس

 فكقدياف اهلغ بلط نم لاقو هقفنلا يلا لييس الق تسار اذاث سارت

 الكب ليا طيف ليج وردا العلا يلو سم ةلاووكاقلا ةميفد يعي هديب

 مهنوياحو 5: 7 5 2 ند عياجحو تيقوتلا .ءاملغلا :ةنيرنا لاقو .ةفرعم الو ققادص هذنيو كتيب



 ( نا )

 ةغص هذهو لاق مهربغو ىاثالا لهاو ءارقلار كارمالو ماكحلا سلاجم د

 خود يذلا لضفالا شيرق ملاع وهف لاق يفاشلا ريغ دحا ِث اهجلعي ال

 هقياوم دعب يقهوبلا لاق يب دعاوقلا تهمو عورغلاو لوصالا حرشو معلا

 دج ريخلا لياوا مْ لينح نب دهجا بهذ اذه يلاو ميعن يا مالك

 فيسي مل يتلا عورفلار لوصالا ِ هللا دج, يعفاشلا تافنصم كلذ نمو

 رشع' ةسيخلا وحنا ةن مال4 ةروهشم  ةربثك ١ يهو انستنو ةرتكال اهلا

 عببرلا رصتختو ديرصتخمو ربغصلاو رببكلا ينملا يتماجو روهشم. وهو ادلج

 ةديدجلا ةلاسرلاو ميدقلا وهو جما باتكو ةلمرح باتكو يطيوبجلاو

 ِ# يقهيبلا اهعهج دقو فورعم وه ام كلذ ربغو المالاو يلامالاو ةمدقلاو

 نمسح وبا مامالا يضاقلا لاق #« يفاشلا بقانم 4 هباتك نم باب

 هللا هجم يفاشلا نا ليق هقيلعت ةبطخ 4 يرنوملا تمد نب نسحلا

 كلذ ريو ايمالاوب :دقفلاو اويسفتلاا هكا( اباتكلا معاتشلكو هنا

 يا تغلاخما هنو. انققاوام ديفا يراعي ةلطا| اهتعلاط ع كرش ياكل

 ةموهغم دلوصا ىلع ةجرخمو: هصوصنل حورش يه يلا: هبادصا بنك اماو

 اهدياوع ةرثكو اهدئاوف مظع عم يلاعت هللا الا اهرصحب الف هدعاوق نم

 ينارغسالا دماح يا خبشلا فيلعتك اهمظنو اهييترت نسحو اهمجح ربكو

 ةياهتو يواحلا بحاص يدرواماو يريطلا بيطلا يا يضاقلا هيبحاصو

 ةرارغب حرصم اذه لكو فورعم وه ام اهربثو نيمرحلا مامال بلطملا

 دقو ةذدوط نومحو تلد ذكعو ةيبق ةعاربو دنعالبو نمالكدك 'ةلارجو داع
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 ( بس )

 لزوج ىلا رانا فاعلا دلل! يش ل اهنا دقن صيصيلا لملم

 ماوعلا» صاوخلا كرتشا امن هتان هتعاريو هلقع لاكر هتعاجتو هواخت امأو

 ذ
 ردد -

 موس نيد + ”ءاج امااكلذا نمو: قرط ١ نه يوزم !١ بقاثلا

 نذ كادللو |! نوم ذقتملا :ةايحلا اوجاع (ضرالا» قابطاا هلع :شوزق ملاع نا

 يضر ةباحصلا نع لقني مل هناب هل اولدتساو هللا دج يعفاشلا ىلع

 عيافولا ىلع ةروصقم ةاقيؤاتف تناك ذأ ةدودعم 527 الا مهتع هللا

 ىلا | ةفورصمأ "! مهنك :تناكو حقي مل !امع. لاوسلا نح' خوهني اوناك الب

 ملف ةدابعلاو سوفنلا ةدهاج يلو مالسالا ةذك ءالعال رافكلا داهج

 مهدعي ةاج نم امو * اوفنصي مل نوعباتلا للذكو فينصتلل اوغرفتي

 يعفاشلا ليق ةفصلا هذهب فصتي 1 رق مهيف نكي مف بتكلا كش

 قالتقلاا ب روسنا :هيامشكا#لؤانا هلا: حاشا ”لاقوادولع املا #كقعر» »الز

 ناك ناو مهيلع هتمدقو ءاهقفلا عيهج لبق يعفاشلاب تادب امنا ءامعلا

 لاق سو هيلع هللا يلص هللا لوسم ناف ةئسلل اعابتا هتم مدقا مهيف

 ىلملا تبع ميعن وبا مامالا لاقو + شيرق نم اوذعتو اًشيرق اومدق

 ب يدارملا ناهلس نب عينرلا بحاص يذابارتسالا يدع ىنب دمحن نبا

 لجر هب دارملا نا مع ريطا رظانلا هلمات اذا هنيب ةمالع ثيدحلا اذه

 بتكو دالبلا 4 رشتنار هلع رهظ شيرق نم ةمالا هذه ءاطع نم

 هليواقا اورجاو مهسلاجن ش# نابشلاو خباشملا هسردو فحاصملا بتكي اك



 ( نم )

 2 1 5-2 0 ىع
 ثتيحخا طضؤح نم اكو هي مخ سس ندا سس ليد ركب يبا ودالا

 يفاشلا اهعدوي مل ةحبدع ةنس له ليس هذا ةبلاغلا ةيلغلاو ةنسلا ةقرعمو

 ةطاحالا نوح دللا هجم ىعئاشلا طانداق اذف عمو ال لات هرثك
<6 

 ثيدحلاد لعلاب 2 ئم هجوأ ئم هنع تناث وف ام لاغف رسما ىلع ةعدتم

 ميج انباححا لثتما دقو حرصلا تباثلا صنلل فلاخملا هلوق كرتو جبصصلا

 52 ع 00

 اذا ا بيودنلا لاسمح ةروهشم ةربثك لداسم اهي اولهعو هلدبصو هللا

 5 ن 03 5

 رنكفوا دقو نامزتالا هذه ذ هي فصتيب نم لق طرش اذهل ىللو

 ةديسرلا .ثيداحالاب .هكسع كلذ نمو. »ا بذيل, حرش ا ةماظقما هي

 ينتعا ءاهقفلا نم ادحا ملعا الو ةفيعضلار ةيهاولا مابخضالا نع دضارعاو
 ع

 هذم ايدرق الو هدانمعاك حجدصلاو فيعضلا بد رييهلاب جاجتحالا ل

 انباككأ رٌّمكا ناك ناو هيتك ٍه يلج مضاو اذهو هنع هللا يضرف

 طايتحالاب هللا هجر هذا كلذ نم, *اذه م هتقيرط اوكلسي مل

 نس ع

 هداهتجا ةدش كلذ نمو * فورعم وهاا“ اهريغو تادابعلا لداسم

 هتربسو هةلخ نم !ذهو ةداهزلا .اخسلاو عرولا قيرط كولسو ةدابعلا

 يضر ناك فوسع .ملاظ نأ لهاج الا هيف يراقي الو فوزعم ىوهشم

 دنع هتقرعع عوطقم اذهو ىيدلا ةنانم نم .ىلعالا لاب هنع هللا

 يي ىبفلاكار ىيقفاوملا
1 



 ( كوع )

 * علضفو ةعرو م نسانلا فلتخ 5 نمو هلفاو ثيدحلا باكعا ماعا لوق

 مولعلا عاونا نم يلاعت* هللا هنكم هللا هجر يعفاشلا نأ كلذ نمو

 ةمورجتب فقرتعاو نونغلا باككاو فئاوطلا نم نورظانملا هيدل رع يح

 ' ىلع ةلهشملا ةروهشملا ةربثكلا لفاحلا ٍ نوفلاخاو نوقفاوملا نعذاو

 ينكر دينك! ةفوجوم | تارظطانملا "هذهو" ناذلبلا ١ هنااا رضع زاةفا

 نم يعفاشلل مالا باتك ينو ىيرخاتملاو نبمدقتملا دنع ةفورعم ءجلعلا

 تا ناهسسملا هقاوقلاو .تاليلخلا» سياغتلاو !بياعقلا نملجج كا رظانللا خه

 قدصو فصناو اهيلع فقو نم لك عطقب هيف ةعقار ةرظانم نم مكو

 نيرتربملا ةمدالا رصغ ه4 ركصت هنا كلذ نمو .*اهيلا قيسي مل هنا

 ملسم دلاخ وبا هكش كذب هرما دقو فينصتلاو سيردتلاو ءقفالل

 هللا دبع اباب تفا هل لاقو اهيتفمو ةكم لها ماما يجضرلا كلاخ ىبا

 ةنس ةرشع شح كاذ ذأ يعفاشلل 'ناكو يتغت نأ لآ نأ ا هللاو دقف

 . دجر يعناشلا نع ذخاو ةروهشم ةربثك اذه 4 هرصع لها ليزاقاو

 رح رطلا اكاد :داملقلابب رقوعالا عما ققاوتملا | نيش :هيكاب للا -.دالأ

 ذل روهشم هلك اذهر هتبترم ولعو هنلالج مظعل ةصرصلا ةلالدلا

 كا رتلا ةرمن اكطس ماهتجاا | ةدش.' كلف نيماؤ)» +٠٠ افربعوا ديهادلا# كنك

 فقيقحتلاو ناقتالا عم ةلدالا فارطا نيب هبهذم ٍه هعيجو ةنسلا عابتاو

 رصاتي قارعلا مدق ىبح بقل يح فيقدتلاو يناعملا يلع مانلا صوغلاو

 يختم ىلع ىبيناسارحلا ءاهقفلاو نبمدقتملا ءاعلا فرع ِة بلغ ثيدحلا



 ( ب )

 خمو هتحاصفو هتغالب عم ةنس نيرشع ةيورعلا كه لغتسا دقف مهوحنو

 ديع لاق * ةنسلاو باتكلا فرعي اهبر رصعلاو ٌرادلاو ناسللا يترع هذا

 ةغللا ٍك هرصع ِك رصم لها ماما يرئاغلا بحاص ماشه ىب ىلملا

 تغب ةغللا نم ءيش 4 كش اذا ناكو ةغللا كل هك  يفاشلا زكنلاو

 علال نحب خوي. لع ايعداشلا» اك هيب اوبأا لاقو | تح اهلا يناضل ١

 قالا نافعا وبا لاقرب قعللايفاغلا)ا نع, اوه ةفاكوط اايااجللا 7

 ىيلذهلا راعشا تصخ يبصالا لاقو وخلا كن ةجح اندتع يفاشلا

 نب دم لاتو سيردا نب دمك هل لاقي ةكع نشيرق نم باشا قع

 نونجم معاش ةناقلثل يورا لوقي يفاشلا تعمس مكحلا ديعا نب هللا دبع

 بعصم يمع نم اهماياو اهعياقوو ليد رعش تذخا راكب ىب رببرلا .لاقو

 زمر ربتكا اذه ةلعاةا غلا( لوواداو اطيح ةيكاشلا اقل م لاقو

 يفلاخي لطابلا ىلع فحلاب هذذقو هنييبتر نذسلا ناعم ىلع مهادا هقيقوتب

 دع هتملك ترهطو ىنبلماخ اوناك نا تعب مهشعنف مهمومو ىننسلا

 + نيعضاخ اهل مهقاتعا تّلظ يح نيهاربلا تاكفاوب مهغمدو نيفلاخلا عيجج

 ناسليف اموي ثيدحلا باكا ملكت نا هللا هير نسحلا نب دمك لاق

 ناك ينارقعإلا دمحم نب نسحلا لاقو هيتك نم عضو اهل 89 يعذاشلا

 لينح نب دجا لاقو اوظقيتف يعفاشلا مهظقيان ادوقم ثيدحلا باكعا
 ل < - نس 3

 اذ هذم هتبقم يعفاشللو الا اهَق الو ةرمدع هدب سم ددحا ام
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 فراح ةباي يع. طخ ىقوا القوي ناهلس ١ نب :عيبرلا »تعا لوقي .ئذاذغبلا

 7 حو رو هللا محب [عيرعلا ب به ميلا .ةلخإ, ةئامعتسك

 دنع هللا يضر هذا ملعا + يفاشلا لاوحا نم ةلهج صيخلت ٍخ لصق

 ميركلا هللا دعيج امل يتسالا ماقملاو يلعالا لحلب نسالا عاوذا نم ناك

 مان كلل عاونا 'نماديلغ هلهسوا تاغصلا لزوج قمل اوقفوو .تاربشلا اقم.

 هللا لوسرو وه هعاقجاو رهايلا رصتعلاو هاطلا بسنلا فرش كلذ ىف

 ئمو بسملا ةياهنو فرشلا ةياغ ىلذو بسنلا 4 ملسو هيلع هللا يىلص

 ال1 لو ا ةكل انتا ةسبدقللا«لغرالاب هلو: 'هئاذيءاشنملاو : تاؤملا فرق كلذ

 رظنف تصقنو ماكحالا تررقر تفلصو بتكلا تدهم نا دعب ءاج هنا

 يدل نختم ظانوبب يرتربملا» ةمدالا نس ةنعاو نيمدقتتل ةيمادم

 ةعماج ةقيرط اهنم صخلف اهريخو اهققحو اهريسو مهبهاذم تخنق

 عقو ال ىلذ ضعب يلع رصتقي ملو سايقلاو عاهجالو ةنسلاو باتكلل

 هتعاربو هته ولعو هتوق لاك عم حبقنتلاو ليمكتلاو رايتخالل غرفتو هربغل

 ب رتربملا وهو عالطضا كشا اهنم هعالطضاو لوبقلا عاونا عييج

0 

 دحا هقيسي ملف باطخلا ميساقت نم اهربغي ماعلاو صاخلار نيبملاو لجلاو

 الو فالتخا الب هقفلا لوصا فص نم لوا هنال بابلا اذه متف يلا

 برعلا غل كن جلا مامالا وهو ضعب يلا اهضعب درو معلص هلوسر ةنسو



1 ) 

 هقفلاو ثيدحلا لها نم يايخالا ةمدالاو مابكلاو ىلغصلا دنم ةداغتسالل

 اوكسغو هيهذم يلا اهيلع اوذاك بهاذم نع مهنم ربثك عجرو مهرهغو

 نعا نضالا»(مهنم ربقك ( كرتو ٠٠ةهمالا ١ نماجاتتءالختوإ ا رول يبكي ١

 نودجب ال ام هدنع اوام نبح يفاشلا يلا مهعاطقنال ةمجالا مابكو مهخويش

 نساعطاو ةرهايلا مولعلا كلت ٍ مهلو هل ميركلا هللا كرابو دبغ دنع

 ال يلا همعن ىيباس ىلعو كلذ ىلع دجلا هللو ةرئاكتملا تاربخلاو ةرهاظنملا

 دنع هيوريو ةّجا باتك يمسملا ميدقلا هباتك قارعلا 4 فتصو + يصح

 رود وبار ليتح نب دهحا مهو ىنييقارعلا هباخكا ىيلمك ىنم ةعيرأ

 مج يفاشلا جرخ مث + ٍنارفعزلا ةياوم هل مهنقتار يسيباركلاو ينارغعرلاو

 ني علم رمللا ا راو ول ىبعستو :عست !ةةندل ارفف أذل اناا

 ةنس عيبرلا لاقو ةبامو نيعستو عست ةنس رصم يفاشلا مدق يبيح

 ةهدقك 92 نيقياورلا نيب 6-0 55 دس خا ع مدق هلعلو نبتءام

 ماشلا نم سانلا هدصقو نادلبلا ِك ةركذ ماسر يصح اهلك ةديدجلا .

 عامسو هنع ةياررلاو هيلع هقفتلل ماطقالاو . جاوتلا رياسو قارعلاو هلأ

 ان :اًينخ :ركفاو: مهربغؤهرضم رفا وداسو: مقسما نم 3

 باتكر:ةيرجلا باتكو ةماسقلا باتكواذقفلا,لزلما  اهنكب اهلا كنب

 ىب هللا حيع نب دمحن ىنيسحلا ويا مامالا لاق اهريغو ٍقبلا لها :لاتق

 يلع نب دجا ورع ابا تعمس يناشلا بقانم هباتك ْْ# يورئارلا رفعج
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 قارعلا يلف لحرب مق.اةقررعما ةريثلا«ءايبشا .ةلينقلا كقنارطلاوأ: ةنسلا . عت ساتلا

 ثيدحلا ملع رشذو دبغو نسحلا نب دمك رظانو ملعلاب لاغتشالا 3

 ًالمإ اديازتا ديارتر ١ هلضفو: هكذا. عاشو ةنسلايصنو هلها  بهذم ماقاو

 درطع كِل تيدحلا لها ماما يدهم نس ىنورلا دبع هنم بلطو عاقبلا

 4 ىباا محو ىعإلا .ةيعلا اكوا ةقفلا» لوطا ةيحواباتكا ا فقصو_ نا

 ناكو اهدعي نمر اهرصع لها كلذكو ةلاسلا باتكب نابجعي ناطقلا

 كن ىبعيجا ١ مهنع هللأ# يضم يفاشلل ناوعدي لينح نب دجحاو ناطقلا

 ( ا د0ا). اهمالقو تسلا رصتو) !نمدلا#ةمافاببدماعشاب نشاءابإرب انلوباموت ولع

 ٍخ فلسلا لاوقاو #*هتلاس, ناسحتسا ىلع سانلا عهجار اهنم ماكحالا

 ا قماام هرمز ةءامس ةلاشللا زي تارق ا يرزلا لاو !ءاهديناساب :ةروهشم : كلذ

 ةلاسلا يق رظنا انا امضي ينلا لاقو ةديدج ةددان اهنم تدفغتساو الا

 21 2 تدهس الا ةرطب اهبح كرطفا واذ هما بات اهيل ىانايسوتوا

 قارعلا ٍة هللا هجر .يفاشلا ةلالج ترهتشا اف * هتفرع ىنكا مل

 هي فرتعاو نوغلاخلاو نوقفاوملا هلضغي ىعذاو قانالا م دركذ ىماسو

 مهدنع ترقتساو هتبترم ىومالا ةالررو فئالخلا دنع تمظعو نوعهجا ةاهلعلا

 ام مهريغو قارعلا لها هتارظانم 4 هلضف نم رهظو هتماماو هتلالج

 فرعي مل ام لوصالا تامبمو دعماوقلا نامي نم ىهظار كاوسل رهظي مل

 ناكفا لياسملا نم. يصخب ال اهم ةربثك ٠ نطاوم هب صقماو داذع. ى

 هيلع فكع يسالا ماقملاو يلعالا للاب دادسلاو باوصلا نم اهيف هباوج



 ( هد )

 رش تدي نعفاعلا رقعم او ةرادلا# هغلخر دل ةباد يع اموي ريسي

 لقمه ١ ةقورتلا . بهذي. اك شسومل لادا امك وطول, نتا هلقإلا د ١

 يجنرلا دلاخ نب ملسم ةسلاجي حصقف كلذ هزهف هقفلا نم تنا نيا اذه

 نعو * هللا هجر اًكلام ملف ةنيدملا ينعي انيلع مدق مث ةكم ىتغم

 نم توص. اذان( نعد ةيقع( تايقر اة راوعشلا_ ف ارظتا تنك ل ارك

 وحكنلا بلطا تجرخ يئاشلا لاق لاق يديمحلا نعو هقفلاب كيلع ينلخ

 تلق تنا نبأ نم يف اب لاقف يجرلا دلاخ خب ملسم ينيقلف بدالاو

 ةليبق يا نم لاق فيلا بعش تلق لكرنم نيا لاق كيما :لشلال ان

 ايندلا يه هللا ىفرش دقل خب خب لاقف فاتم دبع نم تلق تنا

 دج تكد ا ىلا |ناكتتب مقفل فيا اذن تميف تلج ءالا

 نب طم: لع هدم لصسو ىققلا الملا مجرب فاشل اهلا ل

 !دصاحر ةنيدملاب ىلا لكرلو ل صح اها مكس ةمسأ نشا كري ىلا

 ةرديشم دلك رب هنح هللا اضم سفلي كلامانوالا هيحر افا سا ا

 رخو دييستل ىلماغورادالا ده كلاس دس رك راوتر ا

 ةقينعاد) اظفح كلامي قع اطول ازقو ام راتقسإللا وه ارت ا

 لاقف اكلام مرئالو هتارق نم هياجعال ةارقلا نم هديزتسي كلام ناكف هتارق

 يلاعت هللا نا هل لاف هنأ ةياو ينو ناش لل نوكيس هنان هللا فتا هل

 نأ نيح يفاشلل ناكو * ةيصعملاب دفطت الف ارون كبلق يلع ٍِفلا دف
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 عولعاب لا # ةتقنلا يلهو :ةناعو ىلا ةنسدلز 5-0 نعال ةوياواحت

 ةفينح وبا هيق يفوت يذلا مويلا هثأ لدقو هلاك مل ةييبح وبا اوف

 يعفاشلا نا وهلا هيلع يذلا 'مومشملا مث . * مىويلا تيثي ملو نقهيبلا لاك

 اههق هللل كباب يتلا: ةسدقملا نضرالا نم :اهنو.. نالقسعبا لوقو دعو كلو

 وهو ةكم يلا لج مث سدقملا تيب نم ىتلحرم نم وحن يلع اهيناف

 ال1 ليسنر را نبا وهو: نيتاامإ خيرا دنس رصعاووتو 1 قيعنتم البا

 هدنع انا, برغملا دعب علا ةليل هللا هجم يعفاشلا ينوت عيبزلا لاق

 ىيتءامو عبرأ ةنس بجرم نم مود رخل ةعجبا مود ىصعلا دعي ىنقدو

 وه ام مارتحالا قنمااقنوا قيما, قم د ذؤلع ىصمب يلاعت هللا ههحم هريقو

 معلص مدأ نا مونلا ٍك تيا, عيبرلا لاك ه# مامالا كلذ بصنم فيال

 يلاعت هللا ّنال ضرالا لها ملعا توم اذه ليقف كلذ نع تلاسف تام

 كرو هللآأ دهر يعفاشلا تاغ اريسي الا ناك اف اهلك ةامسالا | مدا مّلع

 سانلا نرحو معلص ينلا تام ةليللا لوقي الدان يعفاشلا تام ةليلا هريغ

 0-5 مهتيزم يراوج ا يذلا .نرخلا هتوك

 راك يفر قيع الق هلع الما رج قت ااهتينا هضإت :يعفاشلا يفد

 اهوحنو ماظعلا ث هديفتسي ام بتكيو ءاجعلا سلاجج دابص ل 1

 للا اذيعا نيا بهضلا ( نع ' اراب اهتم. الإ تكلا ةزؤلا! "نع" بكل

 ناك هنا هيف هذا ببس ناكو لاق هقفلا ٍج ذخا مث بدالاو برعلا



 ( ها“ )

 لدغفا هلا ةحجدسلا :تيواحأالاترهاظت ىقوأ ايد ما 'دماو .ككيارلطلا لح

 فو مهربغو برعلا لدابق عيهج ىلع مهليضغت' ىلع عاججالا دقعناو شيرق

 ملسم حبدك ينو شيرق نم ةمدالا لاق معلص هللا لوس, نع نبردجصصلا

 شيرغل . عيت سانلا ؛اام ' ملص هلا "ادوسر قا اةنع افلا [ليعرلا ماجا د

 ةضبامهزايع :نداعم لئاقلا#لاف معلم دلا:اءالوسر ا ناو لتلزو يظل

 ةلثار نع اضيأ ملسم حبك ينو اوهقف اذا مالسالا ٍخ مهرايخ ةيلهاجلا

 نا لوقي» حسو مهلعا هللا .يلصاادللا ١ قوس [تعمسا لا طضرا شالا نبا

 نم ينطضاو اةنانك قم اظرف "يفطضاوأ ليعامسا هلو : نملاةئانك يطا الأ

 رببج نع يراخلا حك ينو مشاه يب نم نافطصاو مشاه يد شورف

 مشاه ونبو بلطملا وتب امذا معلصا هللا لوس, لاك لا5 تضر معظم نبا

 لاق هضم كلام نب سنا نع يذمزتلا باتك حدك ينو * دحاو يش

 نأ شانلا“ هيرب .”نعرالا ١ قت اذهل حسا ىرمالا (١ علص »ا هنزل الوم 0

 لجرلا لوقي نامرت سانلا ىلع نيتايل مهعفرب نا الآ هللا يناير مهوعضي

 يدرو يذم لا ةيدرما تناك ا تيا ادو ايدرتا تنك يقول اي

 ةمره يأ نع اضيأ يذمرتلا ىفو عصا اندفع وضو سنأ ىنع ًانوكويم

 ىاصنالا غي ءاضقلاو شيرق ِك ىلملا لاق معلص ينلا نع هنع هللا يضر

 يررو يذمرتلا لاق ىنهلا ينعي دزالا ٍ# ةنامالاو ةشيحلا م ناذالاو

 نى صصأ وضو ةريرض يأ نع ارق

 روما ' نم“ تبت ركذو ..ةتارلوا« هللا همك نعفاشلا ١ اةلوشا/ للا لل
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 هيلع هللا تاولص نيرخالاو نيلوالا ربخو ىلاعلا بر بيبح ملسو

 معنو هللا يسحو ىيحلاصلا رياسو لك لاو 'نييبتلا رياس لعو عمالسو

 3 ليكولا

 هللا دبع وبأ وش هنع هللا يضر امماما

 ٍِش 1 فن يللا ل

 سيك نب دم

 0 لج خب ديبخلا اوب» كفانا! اني عفاش لاا هش ةلاوج (نتقكلا يأ

 يعفاشلا يبلطملا يشيرقلا يصق نب فانم ديع'نب بلطملا نب مشاه نبا

 هعم يقتلي ملسو هيلع هللا يلص هللا لوس, مع نبا ىكملا يماجملا

 دحا ةايضملا|انفاهياكتلا دلال ميزحم تاملغلا١ ثكا* ادق ناتنما ة يكاد

 داماس هوك ناح لاو. قيلادعتللا نط ةلاوطلإ يماغلا ءاييقاقم

 ' يجالاوإ يطقرادلا4 : نورضاتملا امار نيمدقتملا نم الو يجاتنلاو

 نوصحب ال قيالخو يسدقملا ىصنو قموبلاو داَبَع نب بحاصلاو يرارلاو
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 وهو يقهيبلا باتك اميثاو اممسحا نمو ةروهشم هيقانم مهينكف

 مظعم امين بعوتسا نق لك نم سيافن يع نالقشم نامخف نادل

 اذه انباتكو ةحرصلا لئالدلاو ةدبصصلا ديئاسالاب هيقاتمو هلاوحا

 رصتقان راثكالاو ليوطتلاب طسبلا هي فيلي الف ماصتخالا ىلع يدم

 لكك يلا قم او: دساقاملا+ "كلب لل خيب هلا, ةرالشالا +« ىعنا مدلل ءانقنإا نإ يقم

 اقر دياط او تكاركم :ددلاب,...اًميععستم انو قاف اهمال وو ا تايلحللا١ كيلك يم



2 

 باوصلاو كلذ فكم ىبمرحجلا ماما دلاو يبو لا ليد ودا خجلا لاقو

 رصصي ال برضلا اذه نأ ملعاو #»ملعا كللار ىوهجلا عطق ةبو لوالا

 تي هاوس ام يلع هانركذ اج انمق ىللو

 ركذ نوققحلا لاق نيمرحلا ماما لاق اهدحا ىنيمالكب لصفلا متخنلو

 7 0 الا هذاك هدف 5 ال طدخ صياصخلا 0006 م :نذلخلا

 ادب دين ال اهذ فالخلا يرجب امثاو هيلا ةجاحلا سغ نجان مكح

 ةصاخلا ماكحالاو اهل لاجم ال ةسيقالا نان هيف مكح تايثا نم

 نم بدغلا يلع موجدحش تدبو فالخلاب ددبق ضم ال امو صوصخلا اهيف عئدت

 وهو هب (سايربال انياصصا رياس قانون لات ىبفقناا رمل, متاليطباصتملا د

 باوصلاو بادعالا مالك اذه * العلا ةدامم نمل حبدصلا

 اديعي نكو مل هيوجوب ليق ولو هبايحكساي لب كلذ ىناوجب مرجلا

 خي اتياث صياصخلا ضعب لهاج يأ اجر هثال غاوجا هنم عني مل نا

 ةكراشم الو فرعتل اهنايب بجوف يساتلا لصاب اذخا هب لهف حدصضلا

 صياصخلا كانثأ ك4 عقي ام اما, :* هذه نم مظعا ةدان يار اهيف

 د نولوقي اك هيلع وه ام ىلع ءىشلا فقيقختو  ةلدالا : ةقرعمو !بردتلل

 ام“ نشا. .1ذهفا اكيفوقلا لابو: كلذآ نسوا قدس قبال كرت ول ١

 هيلع هللا ىلص هللا لوس, ةيجزني ةقلعتمللا نويعلا ذبن نم هتبختنا



 ( هع )

 اوفلتخاو نوذجلا فالخ ضرم هنال اغالا مهيلع متوجبو ايدنالا ىلع نونجلا

 رهظلا دعب ناتعكرم معلص دتاتو * هعانتما رهشالاو مالثحالا ماوج ع

 ةمرمالملا ذهب هصاصتخا يذو رصعلا دعي اميبلع بظاوو رصعلا دعي اجاضقف

 يىلص لاقو دج صاصتخالا اهرهشاو امعضا انباككال ناهجو ةموادملاو

 ياب 5 راوج يقو يينكي ًاوفكنتا لو يمساب اومست ملسو هيلع هللا

 11 معلا لاقت« اه راك دلالال تبانيك - ايو ظضوزلا قي .ةيتوا !اقالمج  مساقلا

 هتما نا كانعم ليق يسنو يبس الآ ةهقلا موي عطقنم بسنو ببس

 عفتني لهقو مهيلا بسنتد ال ءيبنالا رياس مماو ةهقلا موي هيلا نويسند

 قلو انيانصا/(ا5. 6: تالسفالا» زياتزبا .ختني الواط طيلا ب بستنالاج دلممؤي

 صاقلا نبأ لاق رظن انرلا ينو هولأت اذك رفك هترضحب انرم وأ ناهتسا

 قلت دنع ايندلا نع ةخوي معلص دنا صياصخلا نمو يرنورملا لاغقلاو

 ماتملا ع ها نم نا هنمو * اهربغ الو ةولصلا دنع طقسي الو جولا

 حلل هلع ال. نكو هقؤوصي تمي + ال *خراطيبقلا نات اح كأم دقق

 خل رقتسا ام فلاخ نا ماكحالاب فلعتي اهق مانملا هك هنم يءارلا

 20 ىلا هك كشلل ال يءارلا طبض مدعل عرشلا

 موحل لكأي ال ضرالا نأ اهنمو * هفالخب ميانلاو فلكم طباض نم

 ايَذك نا ملسو هبلع هللا يلص هلو اهنمو روهشملا ثيدحلل ءايبنالا

 نم هيلع بذكلا هتف مهربغو انباعكا لاق دحا يلع بذكك سيل يلع

 اهب رفكي ال ريابكلا رياسك وهف الو رفك دهنملا هلكسا نان ريابكلا



 ( ةرغ

 انياكعا .تلتتعاو,. لوتملا: دعس والاد : ةقياعو دجحتش ١ةجلورتا, للكتاو

 متاخ ملسو هيلع هللا يلص هنا حاكنلا ربغ ٍغ هنمو دولضفا انتوا

 نورقلا ربخ هباعكاو ممالا لضفا هتماو نبعيجا فئالخلا ربخو ىييبنلا

 عميد ةكعانو نير هتعيرشو ةلالض ىلع عامجالا نم ةموصعم نشا

 يلع ةح وهو ليدينلاو فيرخلا نع ظوفع رجكم هباتكو عيبا مثلا

 ةرهسم بعرلاو رصنو تضقنا ءاممذالا رياس تادجكمو هتائو دعب سانلا

 ةعافشلا يطعاو ميانغلا هل تلحاو اروهطو اًدجسم ضرالا هل تلعجو رهش

 بفشنت نم لواو . مدا جلو تيس وهو ةقاكبرب نمانلا ريل. لسزاوإ طوقا لقال

 رثكلا وهو ةنملا . باي عرقي نم :لراو. عفشما واو (عئاش لؤاز والا هن

 فوفصك ةولصلا يف هتما فوغصو ملكلا حماوج يطعاو ًاعبت كايبنالا

 * ءمادق نم 0 اك هرهظ ءارو نم يربو هيلق ماني ال قيل ةكئالملا

 تارجلا ءارو نم هيداني نا الو هتوص قوق هتوص عفري نأ دحال لحب الو

 +ادللا لوسرءاه ادللا يناااج .لوقي لب ىمخ اي. لوقيف همسات هيحانها اناءالو

 ولو هتاكربو هللا ةجرو ينلا اهيا كيلع مالسلا دلوقب يلصملا هبطاخو

 دبيبع نأ هاعد اذا يّلصلل ؛مرليو هتولص تلطي هريغ, ايمذا بظاخ
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 ناكو اهب كربتي همدو هلود ناكو ىهتولص لطبي الو ةولصلا يف وهو

 ةراهط يف ,انياحصا فلتخاو  ةمالا :رغش ةساجنب' انلكخ . ناوا ارفاظ رش

 نم هريغ فالخب هل الالج ةيدهلا تناكو * تالضفلا رياسو هلودوا همذ



 ( هن

 ةظركولا و ماكنا و اصودعا كاذوفاهنط ووك قو انستا تافوعو ناتساؤلل

 نهتانب ميرحتو ةولخلاو رظنلا هن ال نهقوقع ميرحتو .نهتعاطو نهمازتحا

 ا 1 كابا لاهرابا هنرز نالوا ب تاوتغا و ةيوتاظو ف 65الف مون هتاودنلا

 لآ ا 1 ووملا (تالاسم اء لاوشلا |( عهتاوخاوؤين تاؤساا قوإ ىقتموملا#: فاحشو

 يت ابالغ ةقرومملا مساو نهتاني يلع ةوخالا مسا قلطي انباككا ضعب

 لضو # ٍنرملا رصتخم هَ هللا همحر يفاشلا صن رهاظ اذهو نهتاوخاو

 ا ال هبال ا كعا نانراططالا من اهحوزاا عنخ, .تانموملا |: تاهما حك

 ًءاني اهنع هللا يضر ةشدياع نع لوقنملا وضو + تانموملا نود ىنموملا

 *لاجرلا ربمض م نلخدي ال ءاسنلا نا لوصالا لشال ىاتخحلا بهذملا ىلع

 ىبفمولا وبأ ملسو هبباع هللا يلص يذلا لاقدو انياكعك ئم يوغملا لاقو

 يلاعت هلوقل كلذ لاقي ال هذا انيباكأ ضعب نع يدحاولا لقنو تانموملاو

 دنع هللا يضر .يفاشلا صنو لاق“ * مكلاجر 35 بوح 110

 مللاجر نم دحا سيل ةيالا ينعمو لاق ةمرحلا 4 مهوبا يا هرئاوج يلع

 ينلا نا بو دواد نا ننس م حجحصلا ثيدحلا يفو د هبلص كلو

 ال نا م ليقو ةقفشلا ْج ليق دلاولا لثم ملكك انا امنا لاق معلص

 3 ولا راق تزاوقلا 9يزنن[ نم اا هيلا ىوحياعسلا ١ انت ىف دملا وللي. قمأ قاومكتسل

 حرش نم ةباطتسالا باتك يق هلك كلذ تكوا دقو هبغو هلك كلذ 4 ليقو

 نهباقغو نهباوث':لعجو اءاسنلا مياس قع ةداسن لّيضغت هتمو | دو بذهما
 2ع



 (:ف»)

 راصحتا مصالار مصالا يلع ةيهلا ظغلب هحاكن داقعنا هذمو معلص هل

 بج ال ةبهلا ظفلي. هداكن دقع اذاو صخب ال ليقو ثلثلا ٍة هقالط

 يلو الي هداكن داقعنا هنمو + هبغ فالخ لودهلاب الو دقعلاب رهم

 حاكن م بغرب اذاو عيجلا م حبصصلا يلع مارحالا لاح ينو دوهش الو

 يفو ءاهتيطخ دبغ يلع مرو حبدصلا يلع ةباجالا اهمرل ةيلخ ةارما

 نوكيف بجب ال يرضطصالا لاق ناهجو هناماو هجاورتأ نيد مسقلا بوجو

 زخكا بادكالا ينبو ه+«اهنم سيلف بج نورخالا لاقو صياصخلا نم

 وه له معلص هحاكن نا وضو مهدنع لصا يلع اهرياظنو لباسملا هذش

 اهقتع لعجو اهجورتتو ةينص فتعاو + يرستلا< ما انقح د حاكنلاك

 لمقو هربغ فنالخ ةنولا همرلذ اهصكنيب نا طرشو اهققعا ليقف اهقادص

 ضوع الب اهقتعا ليقر وبغ فالخب كلذ صصو انادص فتعلا سفن لعج

 باعالا ركذو + صا اذهو دعب اهف الو لاحلا ية ال رهم الي اهجوزتتو

 صتخأ ام عبارلا برغلا هامه دج ةربثك ءايشا اعونلا. اذه اقع

 دجاورتأ نأ هنف * ماركالاو لداضغلا نم: ملسو .ةيلع. هللا يلصا هي

 هجوأ ةويحلا 4 اهقراث نهفو ادبا دربغ ىلع تامر ىهنع ينوت ياللا

 لاق هيو نآرقلا ماكحا ٍغ هللا هجر يفاشلا صن وهو اهعرحن“ اهتعا
 نافدو ت2 35 5 2

 لس. ناثلاو... :*.مهتاهمأ ١ هجاورتاو. يلاعت :هلوقل ةرهره» ايلا: ندا قع اونا 3#

 اهقراغي ما فه ميرحكتلاب انلق اذان طقف اهي لخد يلا مرح ثلاثلاو
 32 ني

 ىنبةموملا تاهما هجاورنأ نا هممو * ناهجو لوخدلا تعب اهربغ وأ ةانود
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 ( مغ

 راتخملا كلذل لاقير اهربغر ةيراج نم ةمسقلا لبق ةونغلا نم ةراتتك

 ةونغلاو لادا ١ سجلا فيلا ةعسو .٠ .٠» هيايافص اهعيجو !ةيفضلار فضلا

 ةعاس اهيق لاتقلا ةحاباو مارحا الب ةّكم لوعدو فلا ساهلا ةعيراو
 مكحبو + نالخ هربغ ينو هملعي يضقيب نأ كو + حفلا موي اهلخد

 يدتكو هل دهشد نم ةداهش ليقبر هدلوو هسكنل دذهشيو هدلوو هسفنل

 انياكا ضعي ركذو اعيحظضم مونلاب هءوضو ضقنني الو هسفنل تاوملا

 ةحآبا ( يو“ . */ضاقتنالا :رنوهشملاو ىبهجو  ةعملا سي: .هءونضو :ضاقتنا وح

 نبا سايعلا وبا لاق انباكتال ناهجو ةيانحلا عم دجسملا + هثتكم

 نيمرحلا ماما طّلغو حابي ال هربغو لافقلا لاقو حابي صيخلتلا ٍة صاقلا

 للم تيدحب ةحابالل 5 دقو ةحابالا م صيخلتلا بحاص هربغو

 9 ل الزام رايي :ملعو :ةيلغ ؟دالا لص (يبلا اذا. اديغتسم يل انزع

 سلا ةايمكل ري دمرتلا لاو + كويعوا ب هربخ هحيمللا اها اهي كنف

 باجبو موهجلا دنع فيعض ةيطع ناب ثيدحلا اذه ىلع ضرتعي دقو

 حيباو + هنسح هاضتقا اب دضتعا هلعلو نسح هناب مكح يذمزتلا ناب

 معلص وه جاتحا اذا امهيلا جاتا امللام نم بارشلاو ماعطلا ذخا دل

 * معلص هتيحهم ةنايصو معلص هل لذيلا اههبيحاص يلع بجو امهلا

 هذه مظعم نا ملعاو «مهسفنأ نم نينموملاب لوا يِنلأ يلعت هللا لاق

 عونلا هي ملعا هللاو دل خم امله تناك | (غو او معلص اهلعغب مل ةاحامملا

 ةدابرلا راوج حبصصلاو ةوسز عست ةحابا هنق + حاكنلاب 5 ناثلا



 ( هو )

 قالا لة او ودعلا يقلي يح اهعرنتب نا هتمال 5 اذا هيلع مرتكب

 ىلع اًعيرفت انياكصأ ضعب لاقو هعرست انباخكا دنع حجصصلاو اهوركم

 اكو: 1*:كغيعضا اذهو ةماعا “تضزلا عوطتابق عرش ا قاك11لجاه] اذ

 مرحو اهندلا ةرهرت نم سانلا هب عتم ام يلا نبعلا ثم هيلع مرحب

 لتق» نم حابم يلا: اهرببغن وا دياؤا ساري: داقالا يو. ىيعألاةناننب هيلع

 2 *.اكو «لاحلا خد رعشدو رهظب ام فنالخ يلع اقوح 5 برض وأ
 ىن

 21 وانطإ# !نذاوو ن0: فاززدال يك يلغز صام قتال وك هك امج 5 د نن

 دال مآ ةواصلا هيلع مرتك ناك له انيادعا فلتخءاو هيلع ةولصلا

 يناثلا مسقلا * دنع نم هنيد فوتو هيلع يلصي ناكو كلذ خسن ,

 دعرست" انياعصا دنع حبصصلاو هحاكن تقرك نم كاسما هنغ حاكنلا

 دنع سصالاو ةيباتكلا حاكن نمو *  امركت اهقرافي ال ناك مهضعب !لاقَو

 يرتامصالا ديعس وباو جبرس نبا: لاق ديو هيلع امر ناك دنا: انياككإ

 * مارحب سيل يرتورملا فحتا وبا لاقو + يذورورمملا تماح ويا يضاقلاو

 ىنلل ةسملا ةمالا حاكنو ةبياتللا ةمالاب يرستلا د ناهجولا يرجو

 اماو ميرحتلا ةسملا ةمالا حاكن ينو لحلا ةيباتللاب يرستلا ِ مصالا

 يطاثحلا درطو هيلع امرحم ناك اهحاكن ناب ىوهلا عطقف ةيباتكلا ةمالا

 يدباتكلا اذهي ةقيال اهارا ال تاعيرغت انه باكعالا عرفو د نيهجولا

 ناعون بيغ نود معلص هل حجبا امو تاحايملار تافيفختلا ثلاثلا برضلا

 ام ءافطصاو موصلا 4 لاصولا هنف + حاكنلاب فلعتي ال اهدحا
6 



 ( عم )
 نص

 * غيلع 5 ايي دهياعب فود هدص در روك كو تلات هو حج ل

 ءكضق هنمو فعضلا ىلع اودارنو ورمل تاو ىدعلا هذ رباصم 0 ةهذمو

 ال انيك هبيضتي ناك ليقو ةافو فلك مل نيد هيلعو تام نم . نيد

 معلص هيلع بح لبقو + انلكأو ناك هنا انياككأ دنع مصالاو ارو

 |0000 تعدل ضيعاز قيس بدا" كيبلا لوقي : نا مبكو ايش ماو اقل

 ' لادم ىينلاست نيب" ةيلعر هجروا |(هناد :ىاكتلا .ذح . يشل اذه

 اكل للا استرو يرحتلا ا ةلفوب ناك باسم صعتز داخل ةرايتشفاو

 لديتلاو ىهيلع جورتلا هيلع . مرخ ةرخالا : رادلاو : هنزتخا -ىهربخ !املق

 ةاسنلا كل ص ال يلاعت هللا لاق 555 نيس قع وكل ةءافاكم نهي

 نب ن 2002 س 2 ت22 02 22 5027

 لوسرل ةنملا نوكتل خسن مث * جاورنأ نم نهي لديت نأ الو دعب نم

 انا لاعت هللا  لاقف . نهيلع .جورتلا كرت : ملسو. هيلع. هللا نلض هللا
04 

 229512 واع -

 لفض انياككا فلمثخاو »ب والا ىنفروجأ تيتلا ١: ياللا قي كل انااا

 هيلع تامرلا نم هب صنخا ام يناثلا برضلا دي قالطلا درج ربغ

 حاكنلا ربغ  اهدحا نامسق وهو . + رثكا هبانتجا 4 رجالا نوكيل

 امكعا يفاشلل نالوق عوطتلا ةقدص يفو ةوكرلا هنمو .طخلاو رعشلا هنف

 تناكف ثاركلاو لصبلاو موثلا لكاو اهكنم لكالا اماو هيلع ةمرحت تناك اهنا

 ناكو * تامر انياععا ضعب لاقو حصالا م ةمرد ربغ هنأ ةاضوركم



 ( عاب )

 نالو هتكرت ام ىلع اهيبنت هتركذ اهفو اهب فلعتي امو ءكامسالا نويع

 ٍخ معلص هللا لوسر لاوحا ضعب ريدصتي بائكا في رشت يدوصقم

 لاوحاب .رمحص بانك فرقو الا فيك ديلا اللو كلذ. لصخ ققو اذلوا

 ماماو نييبنلا متاخر ملاعلا ةربخ يتجلا بيبحلاو معلص ينطصملا لوسرلا

 انتو ًالضف هدارتو معلص ةجرلا ينو ةمالا يداه ىلسرملا ديسو ىبقتملا

 ياوللعلا + قرب هللا دينا ادد

 ماكخالا 4 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسي نسناس ل ص

 باتك لوا خذ هئوركذي انباككا ةداعو سيفن لصق اذهو باشربغو

 2 ااهتعيج دقو انهربغ :قم' لثكا :حاكنلا ب .معلصادصياصخغ ب نال, حاكفلا

 ىلا هيف ربشان اهطسي لهب ال .باتكلا !ذهر دجلا هللو اصقتسم ةضورلا

 معلص هصياصخ انباحضا لاق * يلاعت هللا ءاش نأ ةرصتخي اهدصاقم

 تابستاولا, نم. ملسو: ديلع مالا قفص اغيب ستحل امر قالا !يرشا اقع

 يلا نوبزقتملا بزقتي ملق يلاعلا تاجردلاو يلرلا. ةدايرت ةةيف. ةتكشللاو اولاق

 * يصصلا .ثيدحلا هيب حرص اك مهيلع .ضرتفا ام ءادا لثمب يلاعت هللا

 باوث يلع حيرتي .ضرفلا باوث نأ انباكا ضعب نع ىنيمرحلا .مامأ لقنو

 يصضلا ةولص برشلا اذه نف ثيدحب هيق اوسناتساو .ةجرد .ىبعبسي لغنلا

 انباككا دنع صيصصلار * ةرواشللاو كاوسلاو دجحهتلاو زتولاو ةيعفالا دنمو

 دجهتلا ربغ رتولا نا انياعكا دنع مصصالاو نتس لهقو هيلع تابجاو اهنا

 فقح ٍة خسن اك معلص هّقح ه هيوجو خسن دجصهتلا نا حصصلاو



 ( مب )

 دلي ءادهات رتارل امان .؛ *.نونلاو  كفيدخلا ليقو. ةمجملاب , ليقو ؛ ةلعملا

 ضيارخ هيلع هياثان اريلا ينا نب ةعيبم هل هدادها فيدكللاو سقوقملا

 «رلليدلا الغلا سرك مل ناكوألا [قهاخجلا .اوراغا قب ةورفإ نمل هاههات ميراغلاو

 * عابد ةدجو مث لجرل رع هبضو مث ركل هيشو مث يرادلا مدع هل دادفا

 !هيكب ! نيقلطملا ىيلادلا مضي كلد. متلغي .ملسولا عبط هللا :يلص/ غل :ناكو

 ضحي (ناكو اهنانسا تيهذو تربك ئح. معلص «دعب. تشاو. يافشالا خب

 ايل اهنا قرظ قف تشطح اطراح اذن ' اهنورو .عبنيب  كتاموناويغقلا اه

 ناكو .ي جراوخلا هتفالخ غ# هضم بلاط يبا ني ىلع اهيلع لتاقا يح

 نع' ايو !ذكه اوصقلاو اعدجلا اضيا. اهل لاقبو .ايضعلا هتقاث :معلض هل

 هلاك !ذكو ةدحاو ةقانل ةثلثلا ءامسالا هذه نا يهتلا ميشاربا نب دم

 هل لل | ىكيقتا رص زبغع هلل لاعوا ماكل ل: ناكإلا اد تلت نهيزيقو وع

 ٍك هظيلغت يلع اوقفتاو ةمجعملا نيغلاب ضايع يضاقلا هركذو افلا متفو

 ةصقل نورشع تقوا ٍذ -هل ناكو. ا+ عادولا ةجح خذ نبفع تام كلذ

 رانا راما از | اهنف فارسا اةظعيسو لاسلوقا,ةقلتو  حامرا |ةثلثو اتق اةئانمو

 اخ رت ناع 0 د هموم اال ررلا» ايفا يظارا طذلا وهرا نيتدل اكو

 يورو ضيمبا ءاولو .ةرمذ نم ةعبرم ءادوس ةيارو بشخ نم ظيلغ حدقو

 اللا عدلا ىدسور .ميلخ هللا ”نلضر دالا كوشي لاوخأ : ىلا ميغاورر ا ةولبل

 الو ةروصحم ريغ معلص هراثا نم ىملعلا ىلع هضانا امو هب هللا همركا

 قلل نين الا: ةزاضاللا ا عوضرما "باتكلا هذه امسلالا اهوامما لكم



 عم (

 طودقل كلذ ولاس نبد ىطملا لورنخي اعدو »« اقررلاد كيسالا نلذكن هرالك

 ةعلبا لا ازرططو .لابخلا“ لاثما باكا ءاثح ةعاق كجيلا ا اقفنا كيووكو اذا
 6 7 ل 0 تت 517

 ه3 60ه

 دبس ااميل»هللا .كرابي ناز جيلسإ ما اةذتا مالو: عشلط !(قال "اغدواوللا# نيليتلا

 ل وبا بهذق ةيادهلاب هذع هللا يضر ةريره ينا مال اعدو +بءاملع مهلك

 تحاك تن سيك 0 اعدر +« تمسا دقو لستغت اهدجوق ةريره

 باوبا :اهس .يئاستلا»ءاور كرع ان/ترع كارما + ملعت' الق ةطلا/ قوطي اة

 تغاش لاقو بارت نم ةضيقب ننح 9 ىاكلا يمرو تاو

 قام ةيامر عا عرتخرا )ا طبات "عينيا تالتئماو يلاعت هللا مهمزهف هدوجولا

 يضعوا مهسور قع بازتلا#عضوتا .اهوركتال ذب العتاد طع

 278 ملو

 بدكسلا كلما سرف لوا, سارقا « ملشو, هيلع ا هللا نيلصرا لقا ماك ,االوقل

 فلط ًالجحن رغا ناكو ةدحوملا ابلابو فاكلا ناكسار ةلمملا بسلا فب

 يذلا دوهو :ةجضقاربادلا ١ لاقي نينا ١ قيرفو طيدعا ارغ سرق هدر وفر لا

 قالا زعكلا نور بكرا م دل :لاقي . محا :نمرقو: ةلقيلبلف فقاص كيإلال

 ب دو

 ند

 نيمارتبو ماللا رسكي ينازل سارفا ةثلَث ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسرل

 ءاملا تفر ماللا مضي فيحللاو كلا رسكو ةمجتملا ءاظلا تفي برظلاو



 ( وعم )

 هدا نيا وخر :ةلاكلانو ,ةفاحق يللي هنيطعطو اع "لانتاج

 01 ةإلا ياو تبا قع مااانلا »ارش اود «ةنارازلا هيدا ءالاتق ٠ لماع

 ن1 تكا لالا نحل اوان | تاع هلا قفل هقالاو |( نيلاالا قم: هلال تعم

 اهعم ةنيعظ كانه ناف خاخ ةضور يلا اوبهذا دادقملاو ربيزلاو يلعل

 نحل ةياه, ينال لاقوا؛اهصاقعا/ق م, هتجرخا مث. تركنا ةافودبجوفا,باَتَك

 نكعرسا ادي نكاوطا هجاورنال لاقو داعق دوعيس هنا ملا ناطيشلا قرس

 مالسالا يع تنا مالس نب هللا دبعل لاتو + كذك ىناكف ي اا

 هدلوو هلام ززكو ناب سنال ملسو هيلع هللا ا اعّذَو 5 قى

 و 20 نكي ملو ةنس ل قوق نتاع كلذ ماكنا هرعاا لوط

 لي ةعرأ ةلاطا هيلطملا وكاذلا| هدالوا“ قم نقدوا قلم الام نتكا ماضنالا

 يراكإلا عوض اهنا دي عاصم !ذلهو- مقاتعا يؤسا, ناحل عودق'ةؤبق تبا

 لهج يناي وأ باطخلا نب رهيب مالسالا هللا عي نأ معلص اعدو * ةربغو

 د هسرف غو تمطئرات كلام نب ةقارس ىلع اعدو +« هضم رهيب هللا ةرعات

 ١ زييافحلاا ةلاقول نامالاو هاداقع !اهيفزنانوعاوللا تحئاسوال شمالا دوت هلك

 الو ارح دب نكي ملف دربلاو رحلا هنع هللا بهذي نا يلعل اعدو
 5 - ع ن2 و -

 ملف أدرد دو 24 ا يبارحالا ربع ناب 0 خاب غخادبذمل اعدو * ادري

 د

 نان :نيذلا ادب (فالاا ههقفي نأ سابع نبال اعدوالا+ عجب يحي هدجي

 نق« ايرخلل ريق ةدلادج اطلس, نا" بهل, يا(: ليلا هلل وها ءاغاو: . كلقاك



 ( عرس )

 ام دتما ىلع تفي هنابو كلذك ناكف مهنم مارح مأ ناو رجلا :نورغي

 هتما اهقغني يرسك لونك نابو اهيراغمو ضرالا قراشم نم كل قوت

 ةرهرت:نم مهيلع تغيب ام هتما ىلع فاخب هنايو لجو رع هللا ليبس 4

 رووا كلاصاا نب ةقارس نايواانلال كتي . ةورلاوبا سراخ |ىنااخ علال اذ

 ىنيةجلظع كيف ىنبد هي هللا ملصي ىلع نب نسحلا نابو يرْشك يراوسب

 مضدو ماوقا هب عفتني يح ىشدعي صاقو ينأ نب دعس نابو نيطسملا نم

 هلا نابو ةشيملاب وهو اذه مكمود تام يتاجألا نابو غول هد

 هن كرتلا”نؤلداقبا| نيطسملا نابو' نملاج اوهر هذهامكتليلا لتك» قيللإلا

 قارعلاو ماشلاو مكهلع تغت ىنهلا نابو فونالا فلذ هوجولا 'ضارع نوعالا

 انتنيو .نملاب#ادنجواماشلاب 1جتجي#دادجا :ةتلقإلا نيدتكا يدلل نإ

 اهلشاي اوصوتسان طاربقلا اهيف ركذي اضرا رصم نوكغي مهنابو قارعلاب

 ذاذما ان مكيلع .مدقي قرقلا اسيوا نابو. اجروإ ةمذ مهلا ناك اربح

 ىلع ' كلذكأ! مدقق. مهرذ يدق الا اهنم يربف. صرؤا اها ناك, ىلا لش

 راضتالا كابو حووخخيم  سلنلا ايوا اعلا هاشم ول[ ةنك ل

 ا 20

 د لوطت تياذ نس عفدوم نا ةيوخلا تالا هللا 520 اذه اولوقب

 قرئاقتاس ةيملا كه نايو ةيغاملا ةدفلا هلتقي رساب نب ماع نابو ةويحلا

 اذه هابشاو اجلا ضراب مان جركتس هنابو .لاتق مهنيي . نوكوس هذابو

 لاقرا, . * ةياجا ةعفاو ملسو | هيلغ هللا ١ يلص ا ركذ اك, اهلك«! تعقوذ
2 



52 

 عل دنلا دعتل عاملا سلع ىيشالو !اهيبالو اال( ظقويلا» لاغربافا ختام

 ياذك تلعف الآ هلعفا مل

 تارهاظتم مالعار تارهاظ تارجكم ملسو هبلع هللا يلص هللا لوسرل لصق

 ةرهاجلا ةلالدلار ةرهاظلا ةرجعملا :نآرقلا اهتف + تاروهشم يو انولا غلبي

 ديبج ميكح ف 3 رنت هغلخ نم الو هيدي نبي .ئم لطابلا 7 ال

 ”ةرقلل | ةروشو ةوتاما نا .ىهايغأو راصعالا مصقأ ٍة ةاغلبلا رسعا يذلا
 ل

 سنالا جعل نبل لق يلاعت هللا لاقذننا * فشلا عيمجع اوناعتسا ولو
-- 

 ن 5ث ون -5- 0 0 د ع 0 - 2م

 مهضعي ناك ولو هج توتال نارقلا اذه لع ان 39 د نجاد

 م دام سم - 2

 مهر 5 2 عم كلذ ملسو هيلع هللا يلص مهادَحَتَف * اهظ اعل

 ال

 الف هرب تارجتملا امأو ياذشه انمود يلا مهتوأدع 2كنشو مهتحاصقو

 ركذا نكلو ةديارتم ةددجتمو ادج ةبثك اهنال اذبا افمصح نكمب

 ماعطلاو ءالا ربثكتو هعياصأ نود نم ءاملا عبذو هلأ تاقشناك زلقما اهغم

 ةمومسملا عارذلا ميلكتو رجا ميلستو عذجلا نينحو ماعطلا حبيستو

 اكو يلع ىوع ا هلغتو كلذ دعد فرعت نكت ملف اهناكم يلا كب 2

 ون و ن -

 2 تاردق كيتع نب دللا ددع لجو ةدحسمو هةءاس نم يريق دمرأ

 ا.دعد مق نالق عرصم اذه ردد مود ىبل رشا عواصم :رامخأو لاح

 هع ع هب هم نو

 دما ئم ةغناط ناب هرايدخأو فاخ نب يأ اند هرابخأو مهعراصم



 ( نك )

 مقصلاو وفعلا يلع تحبو فنعلا نع يهتنيو هيلع تحبو فقرلاب رمابو

 دئاشا يو هلعتتو. هلجزتو ا هروهط 4 ىونلا بحبو قالخالا مباكمو

 عجصطضاو ماث اذاو + يذا نم ناك امو هئالخل يرسدلا هدي تناكو هلك

 ملح سلجي هسلجي ناكو «ةلبقلا ليقتسم نمالا هينج ىلع عجطضا

 قيذوو .الواا تاوصالا' ءيف! عرق الو اقنيكسو -ليضو:!ةقابصوا) اةفاذطلو اهو

 نوعضاوتيو يوقنلاب هيف نوفطاعتي * ءاسنلا هيف ركذي ال يا مرحلا هيف

 نوجرخجو بيرغلا نوظفحبر جاتا نورتويو ماغصلا محريو يابكلا رقودو

 0 مود كى مدرك مركدو هداكعا 2511 تا * ربا يلع غدا

 ةعيشسلاب ربط الو اهسفاتنم, الواءاشكلا: . نكي ٠ ملواد عياضتاراقتكيو ا لق د

 500000 ةارما الو امذاخ برضو ملر صغصيو اوفعي لب لا

 انه ةلهرشمل برامحلابألا قيراما ويب ويست راما ويضم ل

 عقلا ةقز# ةرؤلهشم“ كصلا» قااعتركذ ام. لكيامالدرزاالا + اهآ1 لالمأا ل

 ملع هاثاو ميشلا نساحبو قالخالا لاك معلص هل يلاعتو هناحبس هللا

 بدلا لورق كوالا يما واهو قوفلاو!ناطصلا »ديك ايما لد كج ا

 قع هراقتناوا قيملاعلا نم. ادا: تويب»:مل._ انما ءاتاورا ريشلا | ىم نعل ملكا الو

 تبث + نيدلا موي يلا ةمئاد هيلع هللا تاولص ىنيرخالاو نيلوالا عي

 اتانيد. تدهس املا دمع دفلا» يضراإ كالطإر لكرن نبنإ عير. 8
 نب هدم ياكل" َس 5

 1س



 ( م٠ )

 ةيدهلا لكاب ناكو ان هتووي نم تدب ل نقول ال نارهشلاو رهشلا آف

 دوعيو بوثلا عقرير لعنلا فصخبو ةيدهلا ىلع يىناكيو ةقدصلا لكأي ال

 مكة حم را قلبنا قيقق ازا ىلع نم هاعد نم بيجو  ضيرملا

 قرا تاقؤا ف يكتاو اعبزتم ةراتو اصفرقلا ةراثت دغقي ناكو *اّدحا

 تلثلا هعباصاب لكاي ناكو ديديب اًيبتح اهرثكأ ة وأ تاقرالا نم ريثك

 عماوجب ملكتوو داق رواش تلج ر !ءامدايد ا ضارهنت قفا شفتو نيس

 ملك دليل ةكدمر نايل داهعو ءائببا دفالكو باههعتن اقلك ةلالا د ةيئيوج )لا

 بكرو *  يلاعت هللا ركذ يلع الأ موقي الو دعقي الو ةجاح ربغ 5

 الو مله يلعو ةقان يع هفلخ دعم فدرأو ةلغبلاو ىاجلاو ريعبلاو سرفلا

 يل ءااواكوانا عودا نم. رجلا, ا ههطنبا ىلع بصعو.|ةهلخلا شعت اذحا "غالي

 للكس قو اخفي, ةؤيفطتلا عازر نم مشازقوا اع قيبواط . كابللاةههاؤر اوه

 اهلك نك الاذى كل حاتاغم' :ياعت افإلا ةاظعا»طقو لهل اةينخلا) يتبادل

 ركل اخ عدل ويحك ياو اهيدغت هردالا» نامه وئام ساو انف

 *!ٍتاينالا يو. «ةذجاوذ :تدب يح تاقرا ذم كدو :مسبتلا ةكدف لَ

 رذع لبقدو اًقح الا لوقي الو حرمو ةمدركلا جيرلا كح لا بتتو
 هب 35 *ث 3502 ن كد 3 2

 عاييفنا نم لوسو 6ك ا ل يلاعت دللا ةؤذصو 34 ناكو * هيلا موقعا

 5 20 طا غ دوم ن 5 ند د 5 - 2 - 3 0

 لاقو * ميدو توم م ةووطلاب مكولع ديا 3 م هيلع جزع

032 35 

 امضي رعت هةدتاعم تناكو هن مهل ن 7-0 ما | مهما لو يلاعت
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 ةظيرق يبو قدنحلاو دحاو' محي عست 4 الا لتاقيا ملو اولاخا | ا اهعوقو

 نم ' لق يع :لذيهو . فياطلاو. .ندحي# ةكم سنو ييسر (فلظيمللا حد

 ربضنلا ١ يوو اةباغلا_ يو. يرقلا .تداوبا لقات لاقر :ةردغبا كنا تحت لأ

 ١ يلعأ هللأو

 دولاب ناكو ١ نسانلا# ذوجآ# ملقبو# يلعب. هلا .«ىلصرت/ ناكر اطفالك هي ل

 مهتيلار, اقلعوااعلخ# شاقلا سلك قاكو  ده* ناطلإب ديلا كبارا
 عم( 53

 مهلعار مهعجتاو ةرشع مهنسحاو احح مهلمكاو اكبر مهييطاو افك

 ةيضعم امنا هازل مقتني الو هسفنل بضغي الو ةيشحت هلل مفحشاو هللاب

 هيضغل موتي الو بضغي ةييع وبول عاقل كاسر تكهتتا اذا

 غلارقلا“ هعلخخ ىاكر 'خااو درعا ديصغالاذاواا: انقلاب راعني يحال

 ةفعضلل هحانج ضفخبو هلها ةجاح يضقي اعضاوت سانلا رزفكا ناكو

 هي ا نتافلا هاا .ناكوبساشلا»راظلا وكر دار دل راق عك يضل

 م هدنع فيعضلاو يوقلاو ديعيلاو بود رقلأو اهردخ + ءرذعلا نم

 الر +دهكرت الاو هلكا هاهتشا نا طق ًانماعط باع امو. هءاوسا قحلا
 3 ع 2 نب ع

 3ك حايمم نم عفت الو رسب ام لكاجو ناوخ يلع الو ابكتم لكاد

 مادالا مع لاو + نيطقيلا وهو ابدلا هيجحيو د لسعلاو ةاولحلا بحب

 بحا ناكو ماعطلا رياس يلع ديرثلا لضغك ءاسنلا يع ةشياع لضفر لحلا

 هلاك لص دهلا وسر + جرفتلا ضر وره ويا قامو داع للان سلا

 كو مدعلل يعد ريعقلا لريجدخ ئم عبشب ملو اهندلا نم ملسو ةبباع



) 

 مكحلاو ةقدصلا نيبو ورع نيب ايلخو اذسان ناع يلكم يلا يصاعلا نبا

 * ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر يفوت يح مهدنع لزي ملق مهنيب اه

 تملا |نعبا نب. .ةذوهاا/ لاو ةماملاباولا“ !يولعلا ىرع اب ”طيلس الطراد

 دك الا اروح اال نبال ترافل ىلا: «ىداساللا ا( بقوا نيب |. عاب ليبثباو

 © اكلالا !(همورتملا قيما, ىلا سارح اهمال سراونل د« مالشلا» را... نمر الملا

 دلل يدنا ىراسغاا علف نقمللاو لان مص او العلا ولزوم: وربما

 اي المرا دامو, يرعشالااينوس)ا الاانا لماراوزلا : "ا طساءا توضح: يرحل

 ديحولات ا! ملاا, لاغلاو ةماعلا سان ماللالا ياي وينعاد ىبإلاةةلويتويلا

 والات

 وباو «ةنيحلاب موتكم م١1 :لباو .لالبا ينذوملا, نم غياب معلض اهلا لصف

 نأ مهججارت 4 مهلاوحا نايب قايسر ابقي ظرقلا دعسو ةكع ةررذح

 ب ىلاعت هللا ءاش

 عبرا رقع ١ ملسو هيلع هللا يلص يتلا نا نيحصصصلا ٍة تيث لصف

 ةنس اهيف سانلا عدو يلا عادولا ة الا يحب ملو ةرصهلا دعب رع

 ودل اديها ةوررغرا لور شع اسهم ١ معلب ١ هفلفن اغا, .عركضملا !نمارشع

 مهربغو رشنعم ياو فحما نب دمر. ةيقع نب يسوم لوق وهو روهشملا

 ١ دلل (هايفانوتابب لقوا خب ةعو هقول ومحو راعملاو ويسلم

 نورشعو عبس هسفنب معلص هتاوزغ نا يلع قافتالا تاقيطلا 4 دعس ىبا



 ( مبدا )

 يضر حمسلا وباو ةلمس ما لوم ىجاهمو جرعالا فوع ىب كيرش ىبا

 0 مهخع دللا

 مساقلا وبا ظفاحلا مهركذ * ملسو هيلع هللا يلص هياتك كه لصق

 تغكأ بر كاد ناكزلاو يلعو ناهتعو باطخلا نب معو فيدصلا ركب وبا

 1 مقالأو ةلسم نب دمعو نيبفس يأ نب ةدواعمو تفاقم دينو

 نييتياثو :ديغش نيب ةلاك وحاز /نماعلا .نييميسسار وب كلما ت0

 ديعو مقرالا نب هللا دبعو ديلولا نب دلاخو عيدرلا نب ةلظنحو سهق

 ليشلاو. قيعش نب ةريغلاوةبتع :نم .الغلاو دير كك نب طم ا

 كيرع ةداتص مهزنكا ناكو اول + ةنسح نب لويحرش هدبغ دارو

 ري مهنع هللا يضر ةيواعمو :تياث نبأ

 ئرمصلا بما نب ورع ملمووبديلع هللا ىلص لسرار  اس ا

 نع لرتتو هينيع دعب هعضوو معلص هللا لوس, باتك فذخان يتاجنلا يلا

 نسحو بلاط يا نب رفعج هرضح نيح ملسأ مث ضرالا ىلع سنجل هريرس

 لفرع لا !باتحي ىلكلا ةفيلخ | نيرقيحح معلص) لسراب )سا

 بطاحر سراف كلم يرسك يلا يمسلا ةفاذح ىب هللا دبعو' مورلا ميظع

 اربع لاقف. رصموا ةيرددكشالا كلام شقا ىلا تحلل ةحتلل نأ ل

 ةيطبقلا ةيرام ملسو هيلع دللا يلص هللا لوسرل يدهاو مسد نا بواقو

 درع لسرار * تباث نب ناسحل معلص هللا لوسر اهيضوذ نيريش اهتخاو



 ( فلا

 نب لالف دج ديرتو معلص يتلا لقث ىلع ناك اعكفي ليقو ىفاكلا

 ناورم نأ ناوكذ وأ نارهم وأ ناسوك ىأ نامبطو ةدوبعو تيرن نب ىاسد

 بوسع وبأو نبذحو ةربمض وبأو ماشفو دقاو وباو تقارو يطبقلا ىوبامو

 كلنا ا اب نقلوا يياانلا ب واجسرا اةياتاو ع ذينح باو. جلا ءيناو

 ل11 دعو اهريمخ ياا لب اويفضو حيل اليا جنبا ةهنج رتو»ا كانو يقياشن]

 يطس ءامالا نمو امي وبار ةلمثا وداو نادروو لوبنو عئانو ملسأ نبأ

 د مابا مآ يو ءابلا 0 نما ماو عفار مأ نيسلا تغب

 ةيرامو ةريمض ماو ةناكبوإو 7-1 0 ةرضجخو كيعس :تنذي ةنوهبمو

 د رك دزامملا ةلولفا نمازربتكو" دو قمابع ساواءاهتسخاو اهرالدزبشو

 دل ملعاو الاجتاهلا ءايش ناد مهجارتدا ظن نعهلاوحا ناين | جامو لبنك

 ناكا لن, معلص . ينلا .دحاو .تقو ف نيدوجوم .اونوكو مل, يلاوملا ةالوه
 سا

 ب مله واطالإو شقر دس ينسب نقلت لك

 دنهو كلام نب سنأ مهنم ملسو هيلع هللا قلص ديوس جة 1

 لع ا اكول خ يلاسإلا ب بعكا» نيس اعيش رولا ,تاوقاسالا غراب ةانيا ا ءاجباو

 500 سلج اذاو اقايأ ا مأق اذا ا بداص دوعسم ىب هللا

 بحاض ينهجلا ماع نب ةبقع ناكو * موقد يح هيعارذ 4 اهلعجو

 كاين خيلالم .عسومن ةؤملا + كالبو :راقلملا ١ فس اذه مادوقلا| معاصر هقلغب

 لاقيو يناجنلا يتا نب ةدحوملا ءابلاب ربخت لاقيو رمكت وذو فيدصلا

 ١ لل كراقغلا رح ادناف يكبر الا قمرا قمل يارس ا ويكيال نشحا .جبا
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 نب رميرلا مأ يو ترجاشو تيساةعتخم تف ملسو هيلع هللا يلص ةتاعو

 ةرجج تا يو امض, باطخلا نب رع ةفالخ 4 ةئيدملاب تيفوت ماوعلا

 اهتصقر..ارخبقلا ةررع "ابواب تارا: ىلا ةافرا: تلادنإ 'اهناو زيف مك يلا

 ياضيبلا يو ميكح ماو ةهماو 00 ةردو .ةروهشم

 مقا ةدوس لك, ةجيدتح + نملوا" ملسؤا# هيلع +. داللا .١ يلذظط) هاو مقل لآل

 ةيريوجو ةنوومو شح تنب بنيرزو ةلس ماو ةبيبح ماو ةصغح مث ةشياع
 ع نب نب هب
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 كب. زج رق الو“ اهرب. ضد ةويح ٠ لحد جو ديو غللو قهنعاب عوق هج اخ

 فالتخالا ةرثلك نهانكرتف هتايح ٍهغ معلص نقرات يئاللا ماو ةشيافزبغ

 وعي كنب. قيقو خفر تنب -ةناكو )وج ةمراطار ناشي شاالله ال11 117

 37 ما ةرشع سه معلص ينلا جورتت لاق ةداتق نع انيوم * اهقنعا مث

 ب عست ١ نعأ وتو: ةرشع يدحا ىبب عوجو ةرشع ثلتب لخدق

 ليدارش نب ةثراح نب ديرت مهتم ملسو هبلع هللا ىلص هيلاوم ٍك لصف

 مينا خاكساوالادلاو -ةداحوملا ضو هدج# نيا قابوقو املس ازنل ١ كلالا

 وبأر نوهمو ريصقو -- ماذايو 5 ىهش مياس ةقماو بك وبأو

 ملاصو نونلاو ةزعلا تفي ةسناو يملس وباو ديبع ةيفضصلول زمرشو ةركي

 انيغ لوقو *.لسأ هاو“ حفار ولياوك يويرادلو دوللاوت ةدمتؤللاو !١الل و
 5 و

 ل 03

 21 ١



 ( سوع )

 لمي ةحآنيأ عيرلا» معلصر ذل قلكواب * لشعب ةيناغىأ# ازهش يشعر ةعبل

 ٠ يل ر ق1 برظلا ا دبش لبا فعلا ايدبع !نب كورلا بيلا فاعلا ويا ؛اهجيرت

 بلاط يا نب يلع اهجورتت نوطانو -* دليوخ تني ةلاف ةلنمأو 1

 ةزكإا كدت ءاخاقغأا نب: نامغع او جنوزنتا, موتلك» مولا ةيقووار ٠ * امنع هللا ,يضو

 يقرا تالكوتا ١١ **:نيرونلا اذ اليس“ اذولو» هدتخا,اقيقوتو. . موثلكإب ما: مق

 هل ييوتلك مابا تايفوتوز ةربكملا |! قتمب ليتنتا, ةنس+ قاما هسا ارحبا قود

 نوفيلاو فالخ الي عيرا تانيلف * ةرجحهلا ئم حست ةنس نايعش

 مث ةوبق م مث بند م مث مساقلا 3 77 نه ادا ب حبدصلا ىلع زينل

 موثلك ما نم نسا مالسلا اهيلغ ةمطاف نأ ءاجو د« ةمطاث مث موثلك ما

 مث * ظناحلا دايك وبا مرح نب ديعس نب دجأ نب يلع كلذ ركذ

 ةجدح نم مهلكو ةنيدملاب ميفاريا مث ةكم هللا دبع مالسالا

 ةمطات الا هليق اوقوت مهلكر د«ةيطيقلا ةيرام نم هذان مهفاربا الا

 ىرهشالا صصالا يع رهشا ةتس هدعب تشاع اهنا

 نبكا وهوا ثراحلا مهدحا يشع دحا ملسو هبلع' هللا .يلص هماعأ: لصق

 اياز, سئامغلاو : ةزجو نيبزلاو ! مّقو + ينكوا ناك هيو :بلطملا .ديعا .دالوا

 ميج امث ةحوتغم ةلمهم كح دك واع هييع لقيعم ١ اي ترا

 مهرغصأ ةزج- ناكو سايعلاو ةزج مهنم ملسا اديس را غزا ديك

 يلي ناكر نسلا 8 هنم بيرق سابعلا مث معاص هللا لوسو عيضر هذال نس

 و نينس ثلثي معلص هللا لوسر نم انا وبلا ناك بلطملا دبع هيبأ دعب مريت



 4ع

 17+ دب :هتيضقلاكا ةسلا"'نيلأ' مدقتلا ا نم+فيقزلا ارعشلابباهاب اهو هيلا 12 نذل

 * ىلا ١ :ببظلاو . ةوقب !' يشع :يا ؟ببصا ذيب طخضو# امذاك: علقت يشل

 لهو حوزصلا" قس ؛:يزج راك ا ههلشوا# لاك. '.داتلا .قلؤلالقلاك نزعه لال

 يلاعاو ”قيعارشلاو نيبكنملا | رعشأ مدضلاو + نطيلا/ءاونش, مخلا| حيلتغ» ندا

 امقش ليوط يا ىبنيعلا لكشا ةحالا بحر, ىنيدنرلا ليوط ىدصلا

 زك ةوبنلا متاخ يفتك نيب * بقعلا محل لياق يا ىنيبقعلا سوهنم
 ند نب ه2

 نودجو ضرالا هل يوطت امذاك يشم اذا ناكو * ةماجلا ةضيبكو ةلخا

 ني ع

 ناكو هقرف مث هسار رعش لدسي ناكر »+ ثزنكم ربغ وهو هقاحل ب

 8 5 3 3 0 مل( د هسه د د 5352-3

 ةريملاو ضايبلاو صيقلا هيلا بابثلا بحا ناكر * مونلا دنع فارطا
 نب 9 نو 59

 نر 0 ءد د

 نيرفعا نوبوت تقو يد ءادرو !مارمأو رجح ةلاح تقو 3 7 خسرلا

 ءادوس ماع تقود يو ءامق تقو ىو لهقكلا ةدريض ةدجح تقو قد

 2 < ن 2
 ةاسك يا رعش نم دوسأ اطرم تقفو ينو هينتك نود اهفرط ياو

 دو

 ي لعفلاو فخلاو متاخلا سيلو

 دلو يحد ن 5 ةبو مساقلا نوني 3ث ملسو هيلع هللا يلص هل لصق

 * لوالا صيصصلاو هللا دبع ربغ رهاطلاو بيطلا ليقو ةوبنلا دعب كلو

7 3 
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 فاح -َ

 ةمود م فرعد نك قدح لدمج راف 1 هيا يبدع 0 ىمو ةباهاجلا
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 ىنخاز علب امانا ١ ذي تر اهظارب ]د هاخسمو - .دتقانما, "نام اناؤةاهانتلا املا نومالأل
 هد

 ه1 كلا علل يس ماشلاب رول نيالاطرا والا مقاوم رسب انساه رقع
 سس 2-0

 ىيهلاعلا كوس اذه لاقو لبيد ثخاو ءاش هدذصو هقرعذ بشهارلا اربح

 وا نق(باولاغ 'ىيملاعلل, جحا هللا ١ تعبي ١ اذه ىبفلاغلا+ بر لوسم اذه

 الا رجع الو ةرجت فيي مل ةيقعلا نم متليذا نب> مكنا لاق اذكذ تاع

 ١ ا فلاط انا لاسووفت *.انينت فلي ءهنكلا_ ناو وينلا الا: دهطنو الوالى ااميوظف
 د25

 عم ماشلا يلا ايناث معلص جرخ مث ددهدرق دوهيلا نم انونتإ هرب

 نبأ سم دس (ن ل

 اهجررتتو نايليبق اهل ةراجع" مك اهنعااادللا ىضر ةجعدخ مال كا ممم جمد

 د < د5 0

 هللا يضر فيدصلا ركب وبأ هعم جرخ 0 ةيزفتلارلا ورش رح اوي

 قيل هللا لقيم هديل لوزا اغلب ملغ قربمشتا نوديم اغا كفوري اال ال وتطازر اوقع

 مالسا دل معي الو ىفاك وهو يثيللا طقيرالا

 نيابلا ليوطلاب سيل معلص ناك د ملسو هيلع هللا يلص هتفص ة لصف

 طيسلا الو ططقلا تعجلا الو مدالا الو فهمالا ضببالا الو ربصقلاب الو

 0 بيل اسم ناكوند عاهة رق تواضطلا اهللاردفمب انالابإ د اووقا

 ىو هينذا يمكت يلا تقر يو هيبكنم يلا رعش هل ىبكنملا ىب ام

 مخك عب : 5 نر 2 و ا الا ولاا هت فيلا تكلم رانك للضر وذ نقإو



 ( رسما

 * ليغ اوه قوت ةنلا تبقو. الا دعس نيا امك دققاكو يفذقارلا نط

 ديد 0 ىبنس تس لهقو ىبنس نا هلو بلطللا ديع 97 تامو

 تنم. :ملو..علطو, هيلعب مللا]يلاصب هللا لوس, ملا تماسؤرإا هانيلاك نال

 ثا + ةنيدملاو كفو ملا ناك ماريحم تك م يول

 * موبو نيعبرأ لمقر ةنس نيعيرا نبأ: وشو زق سانا هلا, ةلربخر. وعل

 ةرشع سجن لوقو ارشع لمقو ةذس 55 تلث ةوينلا دعي بع ماقأو

 ةنيدملا مدقو. فالخ الي  نينس مشع. اهي. ماقاثا ةنيدملا' يلا جاه مث

 اذيو مكانا لاح ااربع لوالا عيمر رهشر نه. تان ةوهجع اقف

 نيتليلل ءاعبرالا موي ةنوهم تيب 4 مالسلا هيلع هللا لوسرد عجولا

 دج رغص ره نم انيقكب

 بهل جا ..ةالؤم !ةتلفملا مصيب هجرت ملسر ةيلعيمللا ناصح ا ا

 ةيدعسلا ثراحلا نيح هللا دبع 23 يأ تنب ةولح هتعضرا مث اًمايأ

 «رهش م يصلا بابش مويلا بشو ناك تلاق اهنا اهنع يورو

 5 بلاط وبا هع مث بلطملا دبع هذج هلنكف اهني معلص ًامقذو

 ملو طق هرع ب مهل امنص مظعي مف ةيلهاجلا سند نم لجو رع هللا

 عنتوف كلذل هنوبلطي اوذاكو مهرغك دهاشم نم ادهشم ىضحب
 ىو

 معلص يذلا نأ هضم يلع نع ثيدحلا يفو هج كلذ نم هللا ةوصعيو
- 

 و5 و < 2 5

 يذلا 8-0 فرعأ تلرغ امو طق 5 تبرش امو طق اهذص تددع آم لاق

 سند نم هآري نأ هب يلعت هللا فطل نم اذهو دءرنك. هيلع مه



 ( مس

 دنسا نوتسر>ثالثر مهنعر .ةللا ١ ىضرم ةشراعرا قعود رهو ركو  ىاا لم

 ينلا دلو لاقي هللا دبع يأ مكاحلا خبش وهو دجا وبا مكاحلا لاق

 ةكم نم رجاهو ىنبنثالا موي ايدو نيتثالا موي ملسو هيلع هللا يلص

 هنأ يورو د ىبتثالا مود زق نونجلا عموم: ةنيدطاا/لغخزا ىبققالا نفي
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 2 لورا ةيلع هللا !يلصادوفكو. ف, ورسما اانوتخت ١ دلواب ماليسلا, دياع

 ي ىبحكحصلا ل1 كلذ تى ماع اكو صدك اعمق نسببأ ضوب باوذا 2

 هناغكا ٍة ملسو هيلع هللا .يلص ينلا جردأ املو دجا وبا مكاحلا لاق

 ا راو طوني ةعماسل ماكو لاقدر تلا اي اركي ا سايقلاواعبا| هككط

 هوخل .اننخ ملسو هيلع هللا يلص هيلع يدو دعللا  نفدو مهعم لوح

 معلص هربق لعجو بازتلا اولاها مث + تانبل عست اهنا لاقي بلا

 الو هربق 4 ةربخلا لرن لاقيو لاق 2 * اشر ةملا هيلع. نشير ًاصطسم

 زي مصي

 دللالا نللخ- غلا لورا حلاو. اللا: ذيع , تانفا, لاقوز ادا وبأ مكاخلاللات

 ةعستا ليقو ؟رهش .نورشعو '"ةيناغ ..مالسلا ,ةيلع..هللا.لوسرلو علسوا دلع

 ةنيدملاب ينوتو لهح وضو تام ليقو نارهش ليقو ىهشا ةعبس لوقو رهشا



 ( هنو )

 هورولا هج نماالا اهصخابلخ, ملقو: ديلح هللا يلصو يللا ءاهسأاا اأو اهرق

 اهركذ مث اهسا نبتسو ةعبرا اهنم تيعوف ةيبنلا ءامسالا ةغيصب رهاظلا

 ماري لا ةهلا» هذه بارواب هزل ال اهب11 م3 :باجاور بتقوديزا ديني 35 راع

 هزم ماا( انام حبلا امنا هيهو 59 5 ملسو هيلع هللا يلص ينلا

 هللا لوس, كلوو + بلاغ نب يول نب بعك ىب مم نب بالك نبأ

 مكاحلا لاق ةنس نيثالثب هدعب ليقو ليغلا ماع ملسو ةبلغا هللا ,ىلص

 ظفاحلا دارم ىبتس رشعب , هدعب ليقو ةنس ىنيعبراب هدعب ليقو دج وبا

 ماع هنأ يوهشملا حصصلاو فقشمد خبرات ذ ركاسع نبا مساقلا وبا

 طابخ ني ةفيلخو يراخيلا خش يمارخحلا ىذتلا نب. ميهاردا لقنو ”ليغلا

 00000 ىبنثالا موي دلو مذا ىلع اوقفتاو + ةيلع عاهجالا نورخأو

 يناثلا“ ما رشاعلا مآ نماثلا ما يناثلا مويلا قنا وه !لها::اوقلتتاوأ لوالل

 ينثل ىبتثالا موي اكن معلص فوتو + ةروهشم لاوقا ةعبرا هذهف رشع

 ةرجصهلا' نم. ةرشع/ يذحا ,ةنسا لوالا عيبر هش "نم. تلخح ةليل ةرشع

 سيمشلا تلارت ىبح اثالقلا موي ىنفدو فيس اك خبيراتلا كدتبا اهنمو

 ليقو نسب نوتسو» ثلا .دلوا السلا“ ديلعالا نوت, كغوراللا هليل ليو

 لاوقالا تتاج دقو رهشأو صا ' لوالاو نوتس لوقو ةنس نوتسو سيخ

 ىبتس يور, نم نأ“ تاياررلا ىبب عجبا ةاملعلا لان .حطصضلا اهل ةثلثلا

 ةاثؤلاو حلولا قت !اذه ةخيتسإلا ءالطج اهنوزت نسا روس واح كاوا 00

 حبدصلا اذكرو نوتسو ثالث حبدصلاو اهدعي مل ىنبتسو اًملث يوم نمو



 ( مم )

 قف يطقوا 1* معو :اةهش هز صصضي الو ةملعلا لاق 0 * فالتخا تشا

 هيرو طق جنس ءقايقرل لسو قرم نسلللاو دحا وال جيلا | يواؤلا اناقلإ

 ا ورا ىلإ امهيلع هللا تام وز ربع اخو شاقل اوبا ةويشملا: كلا

 لع. مساقلا وبأ ظفاحلا مامالا اهيذ درفا ةربثتك ءامسا' معلص هللا لوسرلو

 يللا افورعللاب يتشتمدلاب .ىعفاشلا هللا دبغا بني فلل, اةبه ني“ نشا ىلا

 د كلا دانا ديفا[ كتل فضحت كراحإ هلل اووشللا دهرا كاد

 بقاعلاو رشاملاو جاو دم اهنم اهريغ ة اهيفابو ىيدجدصلا ة اهضعب

 محالملا ين ةياوم ينو ةةمحلملا ينو ةجرلا ينو ءايبنالا متاخو' جاملاو ٍققملاو

 ركب وبا ظفاحلا مامالا لاك #هللا كيعو سيو هطو حتافلاو ةبوتلا ينو

 ل 1 اهقإل ءافلعلاب قمح هارئابضلا : دهر ةةهيبلا الخلا نوح نسما نبا دكت

 ا للدليل هيل اةفاش ايما ايبث درسا نخارعلاب ا فخ لاجتو ارح كلا

 ادضابقو , جنرال ةجلر نامل عجول |[ كاذيمو ..اهيضربا اورو. اريقط :اجازليول حذار زاذانلا

 هللا يلص هللا لوسر لاق لاق امينع هللا يضر سابع نبأ نعو- #معلض

 هيحلا ةارؤتلا اهو دجال ليجالا» نوي. جهصلا نآرقلا| دعا يوما: ملسو: هيلع

 ه0 ضررا تلق 308 راق كد وشما دايعأ نون زاخر تاكلي اقياو

 ب كلاايشامالا الاف + نعش اهيلع“ :دمنالا مهقالطاف# ةافضص ! تاروك قل

 يذامزتلا حرش ة يذوحالا هباتك ب يكلاملا يرعلا نبا ركب وبا يظاقلا

 علسو|اهيلع هللا :يلط .ينللو مسا تلا لجو نع هلل ةيفوطلا !ضعب' لأك

 ربقح ددعلا اذهف لجو نع هللا ةامسا امان يرعلا نبا لاق د مسا فلا



 ( ساب )

 ناقعو ديلو لآ ند كلاخ رجاش اهيذو اضيا ةيضقلا ةرعو ءاضقلا 3 اضيا

 مهتتالت اوكسأو اوداطصاو 5 سس 5 اواللق ةيعللا نداس ةخةداط ىبا

 و5 دو 0 "1 م

 رثعج مدقو لهلد 250 د م 5 ًءاجو ةدكصو ةذوومو دبس مأ جورزنتو

 -ء غو

 لوسر تنِي بتيرت تيفونو ميشاربا تلوو ناضمر ةكم حتفو لسالسلا

 رعسلا الغ اهيقو فئاطلاو نيتح ةوزغ اهيفو ملسو هيلع هللا يلص هللا

 كوبت ةوزغ اهيف ةعساتلا * هللا وه رعسملا دلوقب مهباجان انل رعس اولاقف

 يضر يتلجفلاو. موثلك ما تيقوتو سانلاي هنع هللا يضم كي وبا صحو

 هبلع هللا يلص هللا لوسم صح اهيذ ةرشاعلا + دوفولا تعباتتو اههنع هللا

 6 5 2 صن 2 لآ تقلا علال رفدافتل

 2 ج

 انة ببا ةناجولل ميركلا هللا انيعتسم باتكلا دوصقم ٍة عرشا نبح اذهو

 بها ملا يلا دوعأ مث 3 فرشنل ديت ةويبأ ّئم مث معلص ديك 10

 ل

 س و

 نب يصق سس فائم * نبع سس مشاه سس كرظنلا كمع نس هللا دمع نبأ

 س 2و

 ضنا نب كلام ىنب ريق نب ٠ , تلاع نب يول نب أ نب 78 نس بالك

 كفل سس مارت مد نب رقم نب سابلا نس ةكردم نب ةممخ نس ذزنحك أ

 هيف فلتخف مدا يلا هدعب ام اماو مالا عاهجا انه يلا * ناندع ىبا
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 نب اوه رمح ةعبساو ا( هع, هنا دعو ةيعالاوإ قزح ةلطعلا تلرغكا/ هيف

 ةكدسا دضرخ اهيقو هرهش نانو (موصيضرف !اهيفؤاب قايعش. خب ةرصفلا

 اور نيا ييناهنم لاو اذؤ قاض كس رحب ةورتقا ثدذا . اهيفو,|رظلا

 تيسلا موب دحأ ةوزغ اهنمالب اطر حار رق ابغي هقلاقلا رب ةيطات و لورق

 ربضنلا ةوزغ اهبفو ةدعقلا يذ لالهل يرغصلا محب ةوزغ مث لاوش نم عباسلا

 قلوو. موقلك ما ناتع جوزتر ةصفح .اهبق ' جورتتو دخآ .دعب مثلا تمحو

 متلا, لزتو ةولصلاا ترصقر ةلس ما جورت اهبذ ةعبارلا . * دع. ني نسحلا

 عبرا ةنس هذا حطصصلاو سه ذةنس م قدنخلا ليقو قدنخلا ةورغ اهبقو

 يلص. ينلا دعي تضرع لاق امنع هللا يضر رع نبا نع نيدبصصلا ينف

 كاكا ناك ملعب هنسإ ةرشعأ خبرا ((ىبلا اذار. دست موي ملسو ةنلعا اللا

 ادحأ نأ اوعمجا دقو ٍنرماجاف ةنس ةرشع سجخ ىبا اناو قدنخلا موب هبلع

 ةنيلتخ ةتبدملا بارحالا .ماصح ناكرا بازتحالاو قدنخلا اهل لاعبو ةثلاثلا م

 ليقو, .* ادونجو احر مهبلع. لسراو: لجو رع هللا مهمره..مث ًاموي رشع

 ةولص لواوضو د سع ةنس م اهنا ا اهيق عاترلا تاذ ةارغ نا

 ةلازغ اهيف ةسماخلا . * مهنع هللا يضر ةنوعم ربجب ءارقلا لتق اهبقر فوخلا

 ةعببو ةيببدحلا ءازغ اهبذ ةخسذاسلا دي باخلا لرنذو ذاظب مذ ردو لدنحلا مود

 ةعباسلا « *ماهظلا لرنر سمشلا تغسكو فلطصملا يب ةوزغو ناوضرلا

 اهل لاقيو ءاضقلاو كم لفا عم حلصلا وفد ةخذدهلاو بخ مع اهيف



 رس

 ع يرمجملا يرربلا ىب مساقلا يا نع هدلاو نع رع يا نع ذثلثلا اندنوبش

 نيب كلملا دبع يلاعملا يا, نع ينارهلا:ابلكا دع نب دمحم نب دعنا نشخلا قا

 ينأ هدلاو .نع نيمرحلا مامأ فسوب ني هللا دبع ني فسوب نب هللا دبع

 لاغقلا .دجحا نبا دللا دبع' نب دجا نب هللا ديع ركبا يأ ىنعا دمك

 دجا نب دمد دير يأ نع ناسارخ ةقيرط مامأ وهو ريغصلا يرورملا

 رش. نيا نعل يرو رفلا ب: ىحسأ ايلا نعاوعروزملا اههحلا كوتا فيك

 مهنم تاعاهج دع مالس نسحلا ويا مامالا انخيش هقفتو د»* فيس اك

 دي قباسلا هقيرطي يرزيلا نبأ دع يناهاملا هقفتو ناهاملا 55 وبدأ مامالا

 ةغاهجا (نعا ةغل,كالوه: نم ا ذخاو لك. !ىاءةولعمو. ةلسلسلا) (ةمتخما |

 تركذو دحاو لك خوبش نم دحاو نايبو ماصتخالا تدرا ىنكل تاعاهج لب

 باتللا# اا ذه... :مههجازتو. .خهلاوحاو ! مهكتراسو دنا مهرهشاو مولع

 + مهزتكال ركذ ال هناث نيرخاتملا انخويش الا يلاغت هللا اناش نا

 يفقبفوتلا هللايو تاقيطلا باتك د مهتركذ دقو اذه

 كم. نم. مكلص“بدللا لوم ةرصه نم مالسالا_ به. خراقلا, افنيا | لصف

 باطلا” ىجارع ةيضيلاو + حرا ىم. لارا هيلع يكتم, اكو قمرا ١

 نابي يل فرحا هذهر 2 * ةرجحهلا نم ةرشع حبس ةنس هنع هللا يضر'

 لوسم ةانو يلا ةرجحهلا ينس نم ةنس لك كغ ةروهشملا ىومالا نم ةلهج

 يلرالا نينس رشع يو * نينسلا ببترت طع ملسو هيلع هللا يلص هللا
 , هما 3- 5و

 نجد اخاو هنكاسمو ل كييم ملسو هيلع تالا ىاص ينلا ىد اهيو
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 خجشلا هقفتو يرئاربشلا فحتا يا خشلا يلع قراغلا هقفتو ٍقراغلا ىلع يا

 وبا هقفتو يربطلا هللا دبع نب رهاط بيبطلا يا يضاقلا ىلع فحتا وبا

 هقغتر يسجرساملا للصم نب لهس ند يلع نب دمحم نسحلا ينا يع ببطلا

 يلع قحتا وبا هقغتو يرتررملا دهحأ نب ميهاريآ فدا يا ىلع ىسجرساملا

 نامتع" مساقلا يا ىلع جبرس نبا هقفتر جبرس نب رع نو دجا سايعلا ين

 قرح نيااليعامساا ميغازبا يار ىلع يطافذالا .هقفتو. 'يظامنالا اشي نبأ

 يضر يعفاشلا .سيردا نب دمحم هللا دبع يا ىلع ٍنرملأ هقغتو ٍنزملا

 سنا نب كلام هللا ديع وبا مهنم تاعاهج يلع يعفاشلا هقفتو هنع هللا

 اهالك رع نيا نع عفان ىلعو سنا نع ةعيبم ىلع كلامو ةئيدملا مامأ

 "الو حمر قكفاشللوب ناثلا+ عيشلا) »يأ د ملشو ديل اللا يطح ابننا ل
 همه نعود

 هللا يضر يف ىنبأو ىع نبأ نع مانيد نب ىرع نع ةئييع ىب نابكس

 نب ملسم دلاخ وبا هنع هللا يضم يعفاشلل ثلاثلا خبشلاو 2 * مهنع

 كلملا دبع دبلولا ينا يلع ملسم هقفتو اهلها ماما, ةكم يفم دلاج

 نب ءاطع دمحم يأ ىلع جرج ىبأ دقفتو جرج ند نرعلا ديع ىبا

 ةخاو سابع ىب هللا ديع سايعلا يا يلع ءاطع هقفتر حاير يا ملسا

 ا هيو ع ااا سلو دبدخ طداااجويربا بلا .!لويقرل »قال نام 11

 لوسر نع مهنع هللا يضرم ةياصصلا نم تاعاهجو تباث نب تنرنو يلعو

 ني ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهذخار »+ نيروكذملا انخويش نع اهتدخان ةبئاسارخلا انياكا ةقبرط امأو



 ( ديوس )

 ميركلا هي, نيبو هنبي ةلصولا, ناسنالا لهج حقب ال فبكو ىلاعلا

 مهيلع ءانثلاو مهرثام ركذو مهربر مهل هاعدلاب ىومأم هذا عم باقولا

 خينيحو  ملسوأ هيلع هللا يلص هللا لوسر ىلا يم مهركذاذ .* مهركشو

 يابيرق ٍقبرطو يف اهعاقجاب هقبرط هدعبر.انرصع 4 ناك نم فرعب
 تاعاهج نع اًقيلعتر اًحرشو اعامسر [اكجصصتو ارق هقفلا تذخان انآ امان

 مظعر هتدابع ةرثكو هعروو هدهرنر هملع يلع ففتملا مامالا يضبش مهلوا

 نافع نب دهحا نب فضا ميهاربا وبا هلاكشا ىلع كلذ كد هزبعو هلضف

 رباس نيدو هنييو يبي عيجو هاضراو هنع هللا يضر, يسدقملا مث ينرغملا

 ديع دمح وبا انخكش مث * كافطصا نم عم هتمأرك ىلذ ْ# انبابحا

 55 مث يسقللا يدوم نيا ميهاربإ:ىوب دهم نا كوت نق نذل

 مير هتقو ٍة فقشمد يتغم ىقنملا عرولا كباعلا دهازلا فراعلا مامالا

 جاغي يعيرلا بلاغ ينا نب دعسا ند رع صفح وبا انخش مث * هللا

 ىالس نسحلا ويا انخيش :مث . * دنع هللا , يضر ىنقنملا مامالا يليرالا كالا

 هتلالجو .هتماما ىلع عمجلا قشمدلا مث يلحلا مث يلبرالا نسحلا ىبا

 يهنع دللا يضر جاونلا ذهب «رصع لها يلع بفذملا ملع ٍخ همدقتو

 دبع نب ناقع ىرع يلا مامالا مهكش يلع نولوالا ةثالثلا انخوبش هقفتو

 دقغت و هدلاو ىلع وه هقفتو * حالصلا ىباه .فررعلا 'ناقع. ني: نودرلا

 ةبه نب دمحم ىنب هللا دبع دبعس يا ىلع نيبقارعلا ةقيرط ٍه هدلاو

 يضاقلا يلع ديعس وبا هقغتو دع ىلصوملا نورصع أرضا قعر هللا
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 ظفح يفر ةرهاظ لئاضف مهسفنإ ٍك مهلق اذه عمو يدل متها الو

 لارتت ال لاق مالسلا هيلع ينلا نأ نيحجصصلا ٍنف ةرهاي تابا ملعلا

 2 1 ةحلو نع انالذعلا مهرضإانال ١ نقحلابا ع ١ قبر طاط ١ جما ”نما ةفئأظ

 ينلا مها اعد دقو ملعلا ةلج مهنا ىلع مهروههج وأ كملعلا ةلهجو

 اهادات اهاعوذ يتئاقم حمس اما هللا رَصت لاقف ملسو هبلع هللا يلص

 ملسو هبلع هللا يلص لاقف منع غيلبتلاب مهرماث ًالودع مهلعجو اهعمس اك

 نم ملعلا اذه لمح رخالا ثبدحلا ينو بباغلا مكنم دهاشلا غلببا

 را هيبطيملا فواكناو ىيلاغلا فير“ هنع نوفنب هلودع فلخ ّلك

 زري مقا ةكابشُبا ملليو ةيدعا,مللا»١يط ادنم راهكلا 1١ذيهو ٠ + قيلطاتللا

 لودعلا نم اقل مرصع لك يف هل ففوب يلاعت هللا نار هيلقان ةلادعو

 ةلادعب حبرصت اذهو عبضي الف هدعب امر فيرحلا هنع نوفنبو هنولمك

 ةوبنلا مالعا نم اذهو دجلا هللو عقو اذكفو رصع لك كغ هيلماح

 ثبدحلا نان ملعلا نم 3 فرعي قاسفلا ضعب نوك اذه عم غب الو

 "دع افرق هنممرش وراني تقوراطك دود اني وك دراطمابكا

 نب ملغ هللاو

 يفاشلا يلا مهتم هيلع هللا ةجحر يفاشلا باعصال هقفتلا ةلسلس يف لصف

 تابولطملا نم اذهر #ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر يلا مث هللا هجم

 هب حبقتو اهتفرعم هبقفلاو هقفتلل يغبنت يلا تالبلجلا سيافنلا, تامملا

 بر نيبو هنيب ةلصور ىنبدلا ِه ءابا ملعلا 4 هحوبش ىان اهتلاهج



 م

 هنعو + دوسالاو ةمقلعو دبعس لاقف دوسالاو ةمقلع هل لبقف بيسملا ىبا

 هنعو *  مرتاح يا نب سيبقو يدهنلا نامتع ىنا لثم مهيك ملعا ال

 رهاظ ة  مهلضفا دارا هلعلو قررسمو ةمقلعو ناهتع وياو سبق مهلضفا

 فيغخ ىب هللا يع وبا لاقو دو نيعباتلا ريخ سيواف الاو عرشلا مولع

 سبوأ ةذوللا لضاو بيسملا نبا ىبعباتلا لضنا نولوقب ةنيدملا لها دهارلا

 ةنبدلا ءاهقف ةعيسلا ءاهقفلا نيعباتلا ءالضف نم. دج نسحلا ةرصيلا لهاو

 ىِد هللا ديبعو دمحم نب مساقلاو ربب رثلا ند ةورعو بيسملا ند ديعس

 ذا راسم نوب اهله هب نيدعش اتوا دوس رج سلل ا ا

 وا( فوعا نب !ىونزرلا | دبع . ني «ةملشااوباذؤه" لنا (ناوقألا 105 علما

 نب تش ن ىنوجرلا ديع ند محب ودأ وأ باطخلا د هللا دمع ند ملاس

 خل مايخلا باب د بذهملا بحاص مهراكذ دقو ماشه نب ثراحلا ىِا

 ي يلاعت هللا ءاش نا مههجارت م مهدكونسو حاكنلا

 506 ال نككو ةلكلا ٍخ لضف مهلف مهدعي نمو نيعياتلا اوعيات امأو

 حبدع ٍ هنع هللا يضم سنا ثبدحل مهليق نم ةلكلا تبح نم

 يذلار:اللب ماع" نم#اما لاغاملسو هيلع هللا يلضالاهتلا لوسي نا تاكل

 هللا يضم يملسالا سادرم نع اضيا يراخلا حدد يفو هنم ش دعي

 لوالا ؛نوملاصلا١ بهذي : ملسو ؛هبلغا هللا, يلص؛.هللا لوس لاق لاق هقع

 لاقي * ةلاي هللا مهبلايب ال رقلار ربعشلا ةلفصك ةلافح ٍقبيبو لوالان
1 - - <2 5 
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 هيرو د 21 مام - 1-0 ١ تالا |( 7 6
 يذادغملا روصخم ودا مامالأ لاق و ةيالا ةريحشلا تح" كنوعيابي ب

 لضا مث ةرشعلا ماغ مث ةعيرالا ةافلخلا مهلضنا نأ يلع نوعمج انباخكا

 مهلضفا نا يلع ةنسلا لها عهجاو + ناوضرلا ةعبب مث دحأ مث ردي

 هللا يضر يلع ىلع ناقع مهروههج مدقو رع مث ركب وبا قالطالا ىلع

 ناقع يلع انكي ترك ا سلا مدقو ياطخلا لاق مهنع

 كل اة نافعا بوق قيشلا لوقو: يصشلاو هع رص نا لال

 امالسا مهلواو د بتارملاب فرعاو ملعا مهو هومدقو ةفالخلل ةباصصلا

 امهبأ  اوفلتخار حصصلا وه اذه ركب وبار كلبوخ تني ةيعدخ

 قوت هنع هللا يضر ةلثاو نب ىماع ليفطلا ويا ةاثر مهرخاو * قيسا

 ةياصصلا مآ هنا ىلع اوقفتاو كاملغلا : قافداي ةرجحهلا نم. ةبام ةنس

 هي ةائو مهنع هللا يضر

 سج مه يروياسينلا ظفاحلا هللا دبع وبا مكاحلا لاقف مهيتارم اًمأو

 ني سبق مهنم ةباصصلا نم ةرشعلا اوكردا ىنبذلا مهلوأ ةقبط ةرشع

 ليقو دحا اذه ذل هكراشب ملو مهنع يورو ةرشعلا عمس مهاح يا

 يلض هللا لوسر ةوبح كن اردلو نبذلا مهبلبو نجلا دبع عمسب مل

 حبكم يفو قى مهتاقبط ركذ مث ةباصصلا دالرا نم ملسو هيلع هللا

 01 ركلة نشيوأ نب داع, مللوب ديلع دلل يلص دلل ونعني ملم

 كيعس ىنبعباتلا لضفا ليد ند دجا لاقو * دنع هللا ىض| ىنبيعباتلا ربخ



/ 6 ( 

 يلا يلص نم مض عرورلو ةنيشقلا ند كيعس لاقف ةكبالا ع ىنيقياسلاو

 يظرقلا بعك ىب دم لاقو ناوضرلا ةعبب لها يعشلا لاقر ىبتلبقلا

 - يمص مي ى

 2 يذلا هللا لوس 5-5 يلاعت دللا لاقو هج رحب لفا مض 2اظعو

52 - 
 - عال سلا ه0 عدو دك و نق دش و نلل هلو ني دنرق اكسس ب

 نم المضق نوخكتمب ادد اعكر مهارت مهفيب اهم ياسغس 1 يلع 2| كدت

 ىلا اص َِِ ن ن 35 ن3 2 11

 - هم (ن لانس ل ودي .نلمصص ل ود ومد - 0 2 2 0

 نع نوهفتو نوم 0 سال ير 6 منك يلاعت 55

 2 تدع من - نووم

 نبدحجدصلا يلو يجاطسو ما مكانلعج كلذكو يلاعت لاقو ب ركفهملا

 ملسو هبلع هللا يلص هللا لوس, لاق لاق هضم ىنيصحلا نب نآرع نع

 ذلوق مصصلا قود *مهتولب يذلا مهب مهنولب)انذلال مقا يقام *

 دما غلب ام ابهذ جحا لثمإ(مكداحا كفنان :لسإلا هيلع, دالا ١ خاض

 دللا يضر ةباصصلا لضف يف ثبداحالار * دفصت يأ دقبصت الو مهدحا

 مهلئاضف اماو ياجربغر نيحبصصلا 4 ةروهشم ةبثك فالطالا يلع مهنع

 خذ ركذنسو رصخ“ نأ نم رثكان صاختالو ةفداطل صوصخلا

 ةباسصلا»: ام 'ةيرم ال + نمق“ دو ريلاغت:ادللا شااء الولا هزم حكت

 2ةجلاب ملسو هيلع هللا يلص ينلا مهل دهش نبذلا ةرشعلا مهنع هللا يو

 صاقو نا ني دعسو ربيزلاو ةداطو يلعو ناقعو رمعو ركب وبا مهو

 هللا يضر فوع نب نجرلا ديعو حارجلا نبأ ةدبيع وباو دبر نب دبعسو

 ةعيج .لغاو“ ةبئاثلاو أ :لرالاا , ىيتبقعلاو +. دحاو يدي لهأا مهفمو اهو ْمُهَمَح

 ىبذموهلا نع هللا يضر 5 يلاعت هللا لاق + ةرجحشلا تدع" ناوضرلا
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 + نانسرحلا يطوغلا ٍةشمدلا يماشلا ىا ناتسرحلا يطوغلا نولوقبف ةروكلا يلا

 ىنبذس عبرا كلي ل اختل ماقا اذا دبغو كرابملا نب هللا دبع لاق

 ملسو هيلع هللا يلص هلوقل ار اشعل ىلا ولست بدا اقنلا وست

 وشو فلح يلوم وأ ةقاتع يلوم ناك ءاوسو مهسفنا نم موقلا يلاوم

 ةددتلا ب قمر حازب دب : لعد لسا ١ مناب# مالشا قلوم اذان ةرصاتمو_وتخالا

 ٠ دتلويجب ىلع ,مداذنجا ضعيي لسا يي يلوم مامالا يراخجلاك

 يلا 38 انت اهي لاعت_ مدلا داق تارت ترا هدو لسو قيبفعجلا

 هللا لوسر يلوم نارقش يلوم يمشاهلا بابح يناك اهالوم يلوم ةليبقلا

 :ج ملسو هيلع هللا يلص

 ةباصصلا بتارم. مهلضف ناببر يعباتلا» يناصصلا ةقيقح + لصف

 بهذم وشو امهككا نابهذم هيفف ياصصلا امأ دي مهعابتاو ىبعباتلاو

 يأ ملسم لك هذا مهربغو ءاهقفلا نم ةعاهجو نبثدسملا رباسو يراخإلا

 ٍقاّثلاو «.٠ هطلاخبو هسلاجب مل. ناو ةعاس ولو ملسو ةيلع هللا 'يلصا يلا

 فرعلا يضتقم اذهو هتسلاجي طزنشب هذا لوصالا لها زثكا بهذم وهو

 هللا هجر ٍنالقابلا ركب وبا مامالا هلاف !ذكهو ةغللا يضتق فتقم كاذر

 ايبا كنيزعشلا نام دمنا, نايف ديم دلع اةررقل ا عكياعلا 95 007
 ١ وّوؤوسم -

 نم د نولوالا نوقباسلاو يلاعت هللا لاق * ايباحك سلاح يذلا 5 ٍناّلاو

 اذ د2 6 960- 32225 نو ور ص -- -(025نبهد- ء - دام

 اوضرو مهنع دللا يضر ناسحاب مهوعبتا ن يذلا و ياصن الاو ندب رجاهملا

- 
 مس ود عنه --كب عي رص 6092 3-2222 ند

 داملا م اوفلتخاو + ةبالا راهنالا اهنا يرجح تانج مهل كعاو هذع



0 )0 

 لوالا يف نكت مل ةدداث يناثلا م لصحبل صاخلا مث ماغلا بسنلا

 هنوك نم مرلب ال هنال يمتاهلا يشبرقلا نالق نب نالف ًالثم نولوقبف

2 50 : 5 2 
 دع ايشب رق د وك ايوتاش كد وك نم ١ أد ةذاث ثينيح ٍناَملا 5 ةكىحداف

 رع

 ًٍّ 2 باوجلا: يهتاهلا يلع :اورصتقب لب يشبرقلا اوركذب ال نأ يبنبف , لبق نان

 ةافحلا اذه رهظبو اينشيرق يمتاهلا نوك سانلا ضعب يلع نخب دق هنا

 ؟,رصتقا ولو يلهشالا يراصنالا لاقبف ىاصنالا نم لهشالاك ةيغخلا نوطيلا

 ال ما راصنالا نم يلهشالا نا سانلا نم ربثك فرعب مل يلهشالا يع

 51 2 2 َ م 5 ص و ىكقو مهولا 'اذه عفدل صاخلا مث ماعلا !ار,كذفن + ههيشا ام اذك

 مهنا مث *ليلق اذهر ماعلا يلع نورصتقب دقو صاخلا يع نورصتقب

 لوالا اومدق اههبلا يبست اذاو + اهدحا ىلع نورصتقي دقو امهبلا .ايلاث

 نه. ناك اذاو *1١ يشمحلا١ مث :يكللا# قسحالاو ,يشمدللا كلا ارئاكي
 ع

 وه نم خذ نولوقبف لدابقلا د قيس امك معا اهنال ةدلبلا نومدقب

 تقعد! موكا نم زك ةاهبولا ةطوعلا يرق نس ةبرعا اولا لك

 ٍقشمدلا يماشلا نالف هلثم خذ نولوقب دقو يناتسرحلا ٍقشمدلا نالف

4 



 كك

 في رعتلا لييس ىلع كلو هركذ ماوج يلع ءامذعلا قففتاو رو هشركي م

 يدعو ما مهنا لاثألا ىف نيروكذملا ءالوهك .كلذب الأ هذرعب ال نط

 الا 1 بقللابأ هيبقلات# ماوشب لع ارقغتاو ١١ * باقلالاب“الا' ١ لانا

 بارت ٍقتاو هذع هللا يضر فيدصلا ركحب يأ بكل تينعك هفركب

 تلد غن

 بكل قرسو ىو ند قايرخلا بقل ىنيديلا يذو بلاط يا ند يلع بقل

 نب 03 ع 5

 يذلا مهبقل مهنع هللا ىضم نويباكت ءالوهق يوهجلا كسا ىند بايملا

 ةدكلاا مزعل «اهنوركاباوناكر " باقلآلا ذاهب“. مليشو هيلع دلل" قلص

 مهريغو ءاملعلا نم لضفلا لها يكن نا انل بكسبو ملسم لكك

 7 انا رغد 15 تيوب ردوا الرا "رضا نيكولا ةل كيفما

 ءانكمااةدالزأ, ريكا سة الجم لانش ملاموءيلعا هللا يلص قتلا علا وبك

 روجر دل دلو ال نم ةينكت موجو هدالوأ ربغب هتينكت موحو #+هي

 يلص هللا و ناك امك لفطلا ةبنكتو هل دلوي مل نم ةبنكت

 ١] ديبكا وصولا ب هاعسا# لهما مازجما ودار وقر حلا هلع لأا

 رهتشا يذلا رفاكلا يكبو - * ةنالف ماو نالف ماب ةارلاو ةئالق ياي

 ينكنتلا ماوج يفو * مهربغو لاغم ياو بلاط ياو بهل ياك هتبنكب

 ري اناو ةضورلاو ماكذالا باتك يف هتكضوا ءاملعلل فالخ مساقلا يناب

 لجرلا اويسني نا باسنالاو ءامسالا يف نيفنصملا قاّدحلا ةمدالا ةداع لصق
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 هللا يلص هللا لوس لاق لاق اهينع هللا يضر رع نبا نع ملسما جتك

 ننس يفو نجرلا ديعو هللا ديع هللا يلا مكنامسا بحا نا ملسو هيلع

 لاق هنع هللا يضر يناصصلا يمشجلا بهرام ص

 ءامسالا بحار: ءايبثالا ءامساي اومس ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق

 برح اهحيقأو ماهو ؛ثراحأ اهقدضار :نوجرلا تيعو دإلآا :تبع,اهللا لإ

 لاف. لاحت دنع هللا "يفرم بحتجا نوب همس نق منسم يدش ا

 الو احاير الو اراسب كمالغ نيدست ال ملسو دبلع هللا يلصا هللا لوسر

 ياسو يال لوقبذ نوكب الف وه مم لوقت كنان حلفا الو اه

 هللا يضر ةريره يأ نع نيكجدصلا ينف ىنسح يلا حببقلا مسالا ريبغت

 دللا كرشر .اهاملبع اهسن :(يكركب ليقحا ةياماساا أك تي 0

 يا: تدي .بنب منع (ملسم حبب: ورا ” تنير ملسوب لعل

 , هبلع .هللاا] ىلط زيغللا :لوسر لاقف, ةري : تبمس .تلاه» اهنغب هللا ىلغر ةميلس

 7 اهمساو شك تني بني هيلع تلخدو تلاق بني اهو ملسو

 ملسم :حبدع يفو # بنبرت ملسو هيلع هللا يلص هللا :لوسر :اهامشق

 اهامسق ةبصاع اهمسا ناك رجل نبا نا :اهبنع هللا يضم رع نيا نع

 اب ناسنالا بيقلت مرحبر يةليهج ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر

 جرعالاو عرقالاو مصالاو يهالاو مجالا, شمالا دل ةغص ناك ءاوس هفركب

 ممثالاو زاشالاو سطفالاو قرومنالاو بدحالاو رفصالاو جتالاو لوحالاو صربالاو

 ند < 3 نو



 ( وع )

 يلاعت ' هللا لاق دقو هتيترم ىنع هدربغ عفرب الو هتجرد نع ةلالجلا يف

 ه1 ا عا دمام كا قة تبقو * ميلع مع ّى ل قوق

 مكنم يئيليل ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسم لاق لاق هذع هللا يضر

 ا ةقراعاا عر +٠ «اقلق  مهتوللب :نيذلال املك ناهتلاو "الالخلا اولزأ

 ساقللا التت جلا 'ملسو 'اعيلعا للا لص. اللا ١ لوشر ١ انرما٠' تلاد ااهنع

 خص ثبدحاوه ثبدحلا مولع يف هللا دبع وبا مكاحلا لاق مهلزانم

 كيتو اانتمتلا مهنا اةاهنموا "اي لشرم قا يلا عقتس او اىاراذ ويا راقاو

 21 اروع اردغاااف كلانا كلا :ىلاضلم و انتلح اطهساولا انك ا نرةلاؤلا#

 + مهتقرعم لمهت ناو مهلهجت نا انب حبقبف انيلع دوعأ وه اهف انل

 تضراعت اذا مهعرواو مهملعا لوقب حجزتلا, لجلا نوكب نا اهنمو

 مهتافنصم نابب اهتمو * بذهملا حرش 55 يف هتدوأ ام ىلع مهلاوقا

 اجرا كلذ "وو ٠ + اهبتازم ؟ىلعا 'هيبزتلاوا اهمدعو ا ةلالكا جم اهل" انو

 ناخ امم هريذحب اهنم هدقعب ام هل فيرعتو اهليصح“' يلا بلاطلل

 فق يقوتلا هللايو كلذ ريغو هب مارتغالا نم

 هذه يف تعيج دقر # باقلالو ينكلار ءامسالو ةبمستلاب فلعتي لصن

 لاول هاش: نا ااته ريا انار يلكذالا باتك يف ةسبخذ الب ماسقألا

 يضر ةادردلا يا تبدحل مسالا نبسحت بحسب "كلذ نوبع نم ذين

 مود نوعدت مكنا ملسو هيلع هللا يلص هللا لوس لاق لاق هنع هللا

 ني ع

 يو دب كبح دافساو دواد وبأ كأوم مكوءامسا اونسحاف مكدامساب ةوقلا



 ا

 ده ممد بغ ذو كنيع دكر ركن ام يلاعت هللا ءاشدتلا كلك لك يذ يزخسو

 باتآلا اذ 3 3 اوجراو 2 ُك نم ءاماعلا بند ةعجأ رم يذ

 ىدبذ لخدب ينلأ مولعلا عاونا نم ةنارخ دوصقم هيحاصل لصح هنآ

 ةناعالاو ةيافكاو فقيقفوتلا يروما نم هربغ و كلذ يف يدادقساو

 ةلاسا ميكحلا .باونلا فبطللا باهولا :منركلا بدلا "نط ةباوحيلاو ةنابشل

 فب اكاد“ اهل [ةيادهلاو (تاعاطلا“ (غاوتا ١ ربسيتو [كابتلا# سنش نإ

 لعفي ناو تاغلاخلا يف هيب يسفن تملظ ام ةرفغمو تاطا يح دايدؤا

 ناو تاملسملار نيملسملا :رباسو اتيابحاو انيلهاو يتاشمو :يدلاوي كلذ

 ىلذ يف انتيب عمدجو هتعاط ماودو هتيحر هاضري نعججا انيلع دوج

 باتكلا اذهب ىنبعيجا انعفنب نأو تارسملا عاونا نم كلذ ريغو هتمارك
0 

00 

 انيلخ هير نمو | انل: هبه ذام اانم ..عرنب ال: راو تاووتولا) املا

 امان قنتف :كلذازئم ابيه نجر ال ار اك تا
 كح

 يلع 2 هللاب تويضعا تايطعلا ليج تاوعدلا عبوس هذا تافلاخلا 7

 الو لوح الو ليكولا معنر هللا يسح هللاب الآ ةوق ال هللا ءاش ام هللا

 نوكت الوصف باتكلا لوا يف مدقاو *ميظعلا يلعلا هللاب الأ ةوق

 0 دعاوق ةهلاصحط

 يناوق مهيتارمو مهلأوقاو مهلاوحاو لاجرلا ءامسأ ةفرعل نأ ملعا لصق

 ساعلا سيتقبو مهباداب بداتيف مهلاوحار مهبقانم ةفرعم اهنم ةربثك

 اعلي ,لصقي ءالو. مهثونانم نولزنيفمهرافصعاوب منهجنا هيت



0 

 الأ دنتكا ب ناي# ع ةل»ر كد اديها جلنخلا ١ يدا مسق يقو رطفلا ةاكرت

 هذه يف دل ركذ ال ياصصلا لاج ىي ضيدار اهبذ رركتف ةضورلا يف

 مانكلا يدا يعاكلار !بذهملا/ "اني تاوقلاءابحا © يف لاا ةتسلا' بنكلا

 تالتخالا ناىبوب نيتظفلب نيعضوم يف مسالا رركت اذاو اذه هابشاو

 ذاهملا ا ىلرشلاا جرش وبا القم' تلقف هني هلطكعا را ىلخلتتك سْبلو
 هن 35 - ١

 باو 3 رىكذملا يمعللا حب ممتن وبأ وف صاصقلا ديد بع ام بايد 3

 11 ىلا دلل ىيعو (ضصاضقلا ىلع" وفعلا" باي ف مث صاصقلا ءكفبتسا

 لواو ءاقستسالا ةولصو كضولا ةفص يف بذهملا يف روكذملا يراصنالا

 لاك ملا دبر ادللا يع ليعاوفو "دكار اوف قالطلا 0 كتبلا ناو

 + اذكو اذك نم اههنبب قرفلاو طيسولاو بذهملا نم ناذالا باي يق

 ىيلاعلا برم اضم ةءاجم ىبيلاطلل حاضيالاو ربسيتلا هلك اذهب يدارمو

 نيعلا نوع يف هللاو لا ملسر هيلع هللا يلص هللا لوس, نأ نص دقف

 ةيجرت رخاأ يف هللا ءاش نا ركذاو * هبخا نوع هَ دبعلا ناك ام

 ادلع ةولوع»ا ناك ءاؤس دنع ةقيرقت!لداسم امبالا" ءاهقفإ م هالو لك

 0 ذا مكاو حوسالاوزا مكالا) دلؤق. .ىاآو ئباوا هوجو وا حااحتاو

 ةينآلاو مسالا نايب مهربغو ةياحصلا مجارت نم دوصقملا, »+ حوجرلا

 مضنبو هرابخا نوبعو هيقانم نم هسيفنو ةانولاو كلوملاو دليلاو بسنلاو

 د اذه يل ناو كفنَش امو هبلع ن1 نم يلع نذزأ انراككا ءاهقق 1

 قافربثتك وا باععالل ةفلاخلا ليلق هنأر ال ما نقعي هنأو ال ما سيفن هغينصت
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 عضاوم كعبمأ هبرقب د ةذيدملا لفا تاقيم ةفيلصلا يىذك اهخم هديقشب

 ريش ربغ 7 ةاهسم ّ ةرركذملا رجحشو * اا ىف دهبشت

 اهيبادعا مايا نومبعو سيافتلل هعوجاو 01 6 نكن يلاعت نللا ءاش 3

 نا باتكلا اذه ف كلسا مث * حاضبا غلبا» فيقع“ لمكا اهققحان

 ناك. ام قو فينصتلا :تاداجتسم نم ةنسدكتسما ةقبرط .لاعت هللا اه
 و - ح دي <عاس

 هتحرش عضوملا فورعم ىأ اربثك ارركت ارركتم ظافلالاو ءامسالا نم هيف

 ىنيهقفتملا ضعد ىلع ةعضوم ينك 0 امو ايلا ةعضوم نابي ربغ ىم

 ني

 دا اذك ثايب ىف/(ثذهملاب ي هلوق ًالثم# لقانا عضوم تنبإ ط
 نس ع ع هن

 بذهملا ١ : هركذ. ىاركلا. .هلاثم , هدافثا اؤا ىرخاوا وا هلماوأا نأ, ةلزأ يف

 فيخخ"و فاكا مضي وهو ةيذالا يف ملسلا لصف ىف ملسلا باي ي 3

 71 ذ اهركذ خاخ ةضورو هحرش رخا يلا ءارلا هركذ ةخامبو ربسلا باتك
 ِي

 صخخشلا ناك نأ صاخقالا ءامسا اذكرو * كلذ هابشاو ثترملا ٍلتقي

 وأ 06 دم ىكب مل نأو عضوم يلا هغيضا ال جيرس ىياو ٍنزملاك 0

 لكم 58 الثم لوقان هعضوم تنبب ةثلث ىأ ىنبعضوم يف رركت

 امهل ركذ الو سهلا مسق باب يف بذهملا يف اهركذ نيحبصصلا ايحاص

 ةءارق يف ةولصلا ةغص يف يراخلا طبسولا يف ركذو انه الآ بذهملا يف

 نيذه يف الا يباتللا نيذها يف ال ركذلال ميحرلا, جلا هللا مسي

 رخأآ يف بذهملا يف همكذ دواد وبار ةضورلا يف اهركذ رركتو ىبعضوملا

25 
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 ظلك هل لاف تافنصملا»بتثلا + غبور كيدز تارغلا"وستك :ي الاعب

 هللا ءانش نا تارصتخملا تارايعلا صضواب ةيقبقحلا لباسملاو ةبظغفللا

 اهعماجيو ةيهقفلا ظافلالا دودح نم يلاعت هللا ٍءاَش نا هبف طيضاو يلاعت

 ةقيقح طبضك تابانعلا لها نم 'ردانلا ىلع الا هقيقح“ بعصي ام

 ةعماجلا ظافلالب فلعتي امو اهنيي قرفلاو ةقدصلاو ةبدهلاو ةيهلا

 ماكجالا كلتو اذكر !ذك مكح ةبام وسن هي فلعتي عاجلا انلوقك

 اهمظعم فلعتيو ماكحا ةعيس الا ةءملا ريد يف يطولاب فلعتب اهلك

 بييغتب فلعتب اهلك ماكحالا نار ةههبلا يطوو لجرلا ريد يف يطولاب

 نا هدعضوم يف هركذن ليصغت اهعوطقم يفو ركذلا مبلس نم ةئشحلا

 الا لعفلا رثا طقسب وه اذكو هاركالا ةقبقح كلذ نمو * يلاعت هللا ءاش

 دكا هكمالا لك ٠ كلذأ نو( انكاو ذاك اهو مس فو حولا

 اذكر ذك هد دالبلا لم هربغ فلاكو اذكراااذك ةهجا لك نم

 كلتو اذكر اذك يو ماكحا هيب فلعتب ضبحلا كلذ نمو + امكح

 مارح اهلك ةتبملاو «اذكر اذك الا سافنلاب فلعتب اهلك ماكحالا

 ةرصصخم ربغ ةلثمالا هذه هايشار هندسي نكحيووخ ذل نك

 ءاش نأ مضوا كلذكو ياهعضاوم ىف يلاعت هللا اش نا اهازتسو

 ناك" !كنظا ال اما" اهظيضو  اهدودخو | عضاوملا +. نافيا نم لافت, هللا
 نن د5 ن بن 7 8 1 -

 ام يلع هيئأو * ىذ جو كل بعدد الأ عضوملا اذه ريع يف اهعومك

 ٍِء
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 باتكو يدحلاولا ظيسيلا«!نارقلا نيسغت كقك نئورام *ايواغلاو تاكا

 ” :غنصملا بتآلا نمو * تاغللل ةعماجلا ريسافتلا نم اهريغر لزتعملا نامرلا

 مالس ند مساقلا ديمع قال فئنصملا بيب خآ ذخغللا تادرغم نم عاونا ٌّى

 ىحل إب ةفلصملاةبتكلا» نمو ١١١ حيصقلا توتو »قرامتالا |[

 تيدبملا يور . ىلوي ٠ * ةروهسمر ةريتكذاهور لفرتتلتللاو نقلل ماوعلا

 حرش ِق هل مالعالاو دواذ حا, نفس حرمت يق ياطخلل ىلا ملاعمك

 قيد: :يراخولا رقو ءاطوملا سرس روج انيلا يبس تل ليلا لا

 قراشملا, ضايع يضاقلل ل عرش ..قرعلا ا( ىبال  ىقملزللا ع لاطي

 مالكلاو لوصالاو هقفلا بنك نمو * اهربغو لوقرق نبال راونالا علاطمو هل

 فيفوتلاو قزرلا, رحسلاو ةماركاو ةرجتملاو يتنلاو لقعلا ةقيقح نايبك

 ربغو ءادبلار مسملاو ملاعملاو رادقالاو لاجالاو دوجولاو مالللاو .نالذخلاو

 بتك !/نمو.:: *.مالكلاو# لوصالا| !ةثتك : ,ين الا انعتم : دخوي ةالالع ذ١

 فلتوملاو يناذءلا رتفلا' يال قاقتشالاو يركبلا دبيع يا باتكك ىكامالا .

 يلاعتا ادالا: ءاش. نأ .يرتسوا.,, ئاهربغف ا يمزاكل# نكامالا اا لتكلا

 اهربغ اذكر اهتطاوم يف اهلك اهبلا اناضم بتكلا هذه نم هلقنا ام

 ني يلاعت هللا ءاش نا كنبع هي رقتو كازتس امه هكذا مل اهم

 ءامسالا نم هبف عنج باتكا اذه نا يلاعت هللا لضف نم اوجراو

 عفتني تارثكتسم لهج تاداجتسملا ناعما, تايللكا طياوضلاو . تاغللاو
 !ء
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 تاك ىلا نيالا ليدعتلاوب .عرتملا ند + اعلعش يدقاولا «مكشتل قاكت نا
005 

 مكاصلل ىوباسين خراتو ءحلا سكب نابح ىنب متاح ينال تاقثلاو

 فضشعمد خراتو ناذ# خراتو بيطخلل ذادغي خبراتو هللا دبع يبا

 + رابكللا خبراوتلا بتك نم اهربغو ركاسع ىبا مساقلا يا ظفاصلل

 اللا لحلو نزلا ديعإ بالا باعبتسالاك  ةياكصلا اعدل تك !١ قفز

 الا نح نفرا ١ + اهويقو ليقالا» يار, سوما يلوي مدعت ياو هدف

 ديعو يطقرادلل فلنذملاو فلتوملاك ٍءامسالا طبض بنك نمو ه#بربسلاو

 اك 1 فريك الزكام نيازب ةذاؤقبلا تيظخلا)ب هنغسا يراطقلا

 فحعا ينا خجشلا تاقبطو يدايعلا مصاع يا تاقيطك ءاهقفلا تاقبط

 اهبيذهتإ ف تعرش دقو تاعطقم. يو حالصلا نبا ورع يا خشلا تاقبطو

 يف هفع يتغيب الو هنم بير5 الو هلم تغيصي مل سيفن وضو اًهيبترتو

 عهجاو هلهج يعفاشلا بهذم يلا بستتملاب حبقبو دبغ ءاهقفلا ةفرعم

 اور دحر دقنلا» بتكو:تيدعلا بعك (تاباوإ قفا انويعالادبق

 بنك ىمو هربغيو ناعمسلا ىعس يتال باسنالا" باسنالا نمو دباهربغتو

 ا 0 ايه لاركشبب نارا فذادكلا بيطخلا : تاعك تاييرسلا

 رصتخم ظافلا حرش باتكو يرهمآلل ةغللا ببذهت نم ايهم ا تقلا

 نيبال لهلاو ديرد ىبال ةرهججاو ىارتلا حماجو ةغللا يف مكحملاو ينرحلا

 بتد قو خللا 3 ةروهشملا بنآلا نم اشربغو يرهوجلا حاكتو سراف

 ةيبتق ىنباو ديبع يأ هيحاصو ةديبع ينا بيرغك ثيدحلا بيرغ



 يا

 تهبنز دطظفلا لع انناز “يد دارازرلا “صعب تاكد انروم؟«دبارالل اذ

 امناو «يىلصالا هعضوم يف هتركذ دقو دبارت ينالغلا فرحلا نا يلع

 فرغب هال ما ىبهقفتملا "نعطي "هعلاظب + قا تاتكلا ذهل الا اذه لكك

 اهفررح نأ ًامشوتم ىلصالا اهلك ريغ يف ةظفللا علاط امير فيرصتلا

 تدرات '* يرخا ةئظم اهل ملعب الو كانه اهدجب الف لوصا اهلك

 اهنم نكمتو هتعفنم تلهس ام تافنصملا ريخ ناف مهيلع لبهستلا

 عضاوملا' مسا: فرحا لك رخعا يف :يلاعت :هللا 'ءاش: نا ةركذاو | صل 3ك

 يف كاملعلا ةداع ىلع كبازلا فرحلا ربتعار فورحلا كلت نم اهلوا ِهِقلا

 برقا لوالا اهفرح يف اهركذر ةلبلق اهنال نكامالاو صاخقالا ءامسا

 نكاققالا لاوس نحن لاحم اذللا ذاق“ حا :ظيضاوتاب !* ديلا" نينيقفتملا لول لآ

 فيفختلاو تاكرحلاب هديبقتي طيض يلا جاتك ام لك عضاوملاو تاغللاو

 ىههيشا امو ةمجحعملا ىبغلا وا ةلمهملا ىبعلاب فرحلا اذه ناو دبدشتلاو

 :ةديقعملا طقاطنم' قيل ايخمه امع اا ىلاعم ىلا ياس انكر ضد

 ديلدات يلا ابلاغ هفيضا ال !روهشم . ناك اف" + غيف قيقحتلا| لها ِبَتَكَو

 ي هلقان ىأ هلباق يلا هتفضا اًبيرغ ناك امو * هيلا ةجاحلا مدعو مهترثك

 ةمدالا» فتحا نما ١ علقم تاهئاكفا نارا انوا سقس 0! دج

 ءاملعلا عبهج دنع ىيدقعملاو كلذ يف ةمامالاب نيروهشملا مالعالا ظاقحملا :

 بايشب فورعملا طايخ ىب ةفيلخو ةقبخ يأ ىنباو يراخلا خراتك

 ةقث وهو يدقاولا بتاك دعس ني كّيح ربغضلا تاقبطلاو رببللا تاقبطلاو



 م

 ا هر تازللو# [ءايلاودب ةرمعلل دو يلكرشتا ناناز اممنال نومح يوانلا

 فورخ ا عبهج يف نانثا اكزتشا ناد و يرخأ ءاي ع عبارو داض ضيبأ

 ميشاربا يلع ىرتآ نب ميهاربا مدقات ءابالي تمدق ميهارباو ميهارياك

 ند ميشارباو هأ نب ميهاربا ىلع ميشاردا ني ميضأرباو ميضاربا ىبأ

 | 11 110 عشاو امها ايوتسا نان  يمهدأ نب ميهاربا ىلع دجا

 ىب ميشأر با مدقان دلال فيكقا وكلا نب ميشفارداو جا نب ميهارباك

 يف ابوقسا نات ذزخليعامسأ نب دهحأ ىب ميضاردا ىلع ميضاربا ني تجا

 خبهي يف لاثملا .اذه يلع مث .هدج مث دملا . ايآ تربتعا اضِنا دل

 كدا ةلضالاز تكلا يدر تما :كلذكو# هذه ةابلا ةرحا لأ فورخا

 ةيجرتو فصتا يا ةوجرت يلع ميهاربا يا ةيجرت مدقان اهوحنو ليابقلاو

 ةقينح يد ىلع ميم يئبو شالا يلع يكمصالاو يامنوالا يلع يطامهنالأ

 ةونخالا اذكو ةببتللا نبا ىلع .موتكم .مأ ىبا كانبالا يف كلذكو

 نع هبدآأ نع ميكح ىنب زهب اذكو ةجورلاو جورلا اذكو مشربغو

 نب ةدلط اذكو هذج ىع هببأ نع فرصم نب ةصلط ىلع

 وج نع هببأ نع بيعش نب ورع يلغ 7 نع هببأ نع فرصم

 اللب لحجز قازامعو تر. :بيترت# نعت اهركذداج ب طتلاقلا تاويل اكواب

 راسل علما. فب لاعت هللا واش نا( استلاوبزو 1 كلذ: عييح لشن, لكفاو

 فرحلا ةاعارم نم فيس ام بسح يلع مجحعملا فورح يلع اضيا اهبتراف

 الو ةيلضالا فورا اريقعم لا 7 امدقم اهدعي امو ِناّثلاو لوالا
-_ 
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 ند موخكحم مأ ىنداكو 000 ىبأو ببذ يبا ىنبأو يليل ينأ ىنجدأو

 مابع "صم طايع مو ءاهبتعاو كهنغأ ثلا !ىلصرت ةهياعا'ىوه اكءاا اللا

 سداسلا 500 نع هيبأ ند نالق هيق لبق ام سماخلا + اه ريداظنو

 صضء-"-دو خطو لجرك تاههميهلا عياسلا *:ةالك ةجورتو ئدالقف جور

 امازا٠ ياطلغ «تاستالاو+ ءامسالا نم“ عقوام ١ نفاقلا ]1 ب هوكتوا ايليا

 نع ةنالق بتللا هذه يف سبلت سماخلا عوتلا نهنما طقسيو .لاجإلا

 ةدوجوم عاوذالا يقابو + ايوبك نع اهيبا نع وأ 5-50 نع اي

 بتراو هى يلاعت هللا ءاش نأ ًاآصضوم هعضوم يف هتركذ ام لك يزنسو

 اهك دمحم همسأ نمي هبق ادبا نك مجعملا فررح ىلع كلذ عيهج

 مسأ فردتنل مهفع هللا يضو ددعي اهلعلا, يراخلا هللا ديع وبدأ لعق

 كسمتعاو ٠ ياهرخأ يلا :ميجلا: .مث ءاثلا :مث كنلا مثا1ءابلا|ىتب ةرمهلا

 نم لك مسا هيذ ركذا مث ةرمهلا فرح لوقان لوالا فرحلا مسالا يف

 مادقاف ا: لرالات . لوألا هيف تقلالا تغب نما مهتما اامدقماب تقلا ١ هقالا اي

 ةرج مدآ ةره دعي نكل ةرج امهّلوا نا يف كزنشا امهنال ميهربا ىلع مدا

 كلذك مث *ءابلا يع ةمذقم ةرمهلاو ءاب مبهاربا ةزه :ىعبو يرخا

 لاهح نب ضيبا مدقان فررحلا يتاب يف كلذ ريقعار مسالا فورح يقام يف
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 مضاو تاغللا نم هبلا جاتك ام عمجم“ ةّنسلا بتكلا هذه نات * هللا

 2112 | ءافتتالا  معبلا اهب قبل“ امك .ةنبلا', عاتكم  .انلاا الججا»ب اهبعأاءالم ايلا

 ةبعرشلا تاحالطصالاو ةيرعلا, ةيمجعلا ةيبرعلا تاغللا يلاعت هللا اش

 ءامسأ نم بتكلا هذه يف ام تاغللا يلا مضآو دو ةيهقفلا ظافلالاو

 بتكلا هذه ين ركذ هل نم مهربغو نجلاو ةكبالملا, ءاسنلاو لاجرلا
 >2 0 ىو نأ تن د

 تصصخو  قارجات وأ ناك كك
5 2 

 36 اطلاع «ايلسمل هنرزقؤل ةياذد

 انياككأ نيب ةروهشم اهنم يلوا ةسولا نال فينصتلاب بتكا هذه

 كلر حلل ةرولوشم ةراصمالا »لك قف قياس يو.لراذقا هكا اهنولزادتب

 دقو قاهيعوتسب دبقم فينصت مدع عم ىاطقالا لك يف نيددتبملاو

 ركنا اهنم ربثك يفو تانوقسم ريغ تافنصم اهدارفا يف ةعاهج لغنص

 ال7 زو اا فاد لاعلاسبرذنلاا وا[ ةداعاللا ١ بطتنمي كيما تبطتطتإ

 تايفاصلا بولقلا يغشي نا باتكلا اذه مت نأ ميركا هللا لضف نم

 احدنا تاححملا .نبعالا ةالعو

 امان دج تاغللا يف يناثلا ءامسالا يف لوالا ىيوسق يلع باثكلا بترو

 ةيناتف لوالا امات + ثانالا يف يناثلاو روكذلا يف لوالا نابرضف. ةامسالا

 فعتاو ليعءامسار ميهربار دمصمك ةحجصصلا ءامسالا يف لوالا عاونا

 ل ربا, كيا: ياو وسلاغلا.١ يناكالانللا+ يف اياثلا ١١ +ءاههجشو ةزفونإو

 يطبوبلار يارتوالاو يرهزلاك ليابقلاو باقلالاو باسنالا ثلاثلا *اهرباظتو
- 

 هبذ لبق ام عبارلا »+ معتخو ةعارخو شب اكو مضالاو شعالاكو قرخلاو



 ) ادد ل

 مهنفرعمو مادو | مهتحاصف عم مهنع خللا يضو ةباحصلا ئم م

 د5 ن 2 ن

 ايم. املاك ىلاراةغللا "قم ماهمكتسالا اودارأ ا اماهظننسا خغللاب

 نب ن دن ل 3

 5-5 من 00

 ب تاعياتشلا تانورعما ئم وه ام تاغللاو ماعشالا نم نوطقح مهنع هللا

 يف مهطيرغتل اهدالرآ امهنع هللا يضر هنباو باطخلا نب معو برضا ااًماو

 لوقنملا ا اماو..: + :ةيلخلا تاماولا تالوقتملا |[ىمق,  ةببرعلا 12
 6-0 ند سل يو ند ن ند

 نا نم رهشاو رصحب نا نم رْثكا وهف كلذ يف مهدعب نم ىبعباتلا

 ملعت يلع داك هللا ةهحم يعفاشلا اممالسا دانت انا
- 

 د
 م 9

 رددب

 ةذجاح الو هل الح مظعو هدصخم يضتقم وجد ةتلامسم لوأ ٌِق ةيبرعلا

 اهنلا , هاعدلا ىلع: ىوغمج, ةملعلا“. .*اهبلعب تضلوا «ضللظاللبلا

 اوقختاو,: تابالؤلا , ةةكضلا ىصاقلاو ومظعالا/ماضإلاد ا(هتانماذ ا لف

 اهم ناك 7 ئتاياغكا ضورف نم اهميلعتو اقيلعت ل يع

 نع لكما نار تدرلا ١ مصورين لضاي اهتلالو مناد

 هتركذ ام ضعب 0 . ( اهليضفاب نععي كاكا نكمل قرط
- 

 لقا "نفي. قبعم الا نم.ااةغللا  ةفرعم» ىف دغاشلاو ١ ةياقكلا لشي 5 ين

 لوطلا وذ ميحرلا فررلا ميركلا هللا ءاش نا عيجاف و ةبانعلا

 يأ رصتخم يف ةدوجوللا ظاقلالا يف اباتك نانتمالاو لضفلاو , ناسخالاو

 باتكك)+ ونهو. !١*ةضورلاو نيجولاو:(ظيسولاو,ديينتلاو بذقللو اهنرتلا مس ١

 دمحم يفارلا مساقلا ينا مامالل ريجولا حرش نم هترصتخا يذلا
284 



 عب 5 0 فن ِِء 0

 دود نو نى 5

 هباتك لرنملا تاغللا يرام يلع بروعلا كل لضغم تاقطانلا ىسلالا

 د 2 همم( نب -

 هلوكاو دهحجلا غليا هدجا اهناكم عافتماو اهلحي مظعل افيرعتو

 نرلا ١ ميلا فيظللا هللا "الأ .هلا ال نا حهشار .دلمشار .ةاكرناو

 2 ىحلاصلا» راسو لك ادلاوا ١ قب رفلاا لاش لك ملك لع

 الأ اماقللاو -. .يعالا لخطاب تناك امل 'برغلا ةغل نان تعب اما
 5 3 ببي 52 5 د 5

 مركاو نيرخالاو ىبلوالا ريحخ ذسو ىيملاعلا بوم باذك ترعي اهبو

 الار ١ نيببنلا رياس قعو هيلع هللا تاولصا '  نيقحاللاو نيقياساا

 تابكارلا سفئالاو رباصبلا اولرا ىهتجا ىبدلا موب يلا ٍناسداب مهل

 ظفحب اهناقتا نم ىنكمتلاو اهب ءانتعالا يف تايلاعلا ةبذهملا ممهلاو
 ند ن 3



 اصسوا سلا



 [ ءارمرع

 0135 ةطرعا”رعم ند( 116 لرد

 لعو كعطمتعا

 قةطت ”ثةلمتسزد لكودطرح كا - هلك وتكل

 الوعط طقصلدءاس أ[: عءاطعس (0 عال عد

5_0 

 1ع. 7 أ

 (:ناانصمعسو

 أد ؟ءمامعم لعع طزعإئءمتءارم ءدعس اظسعاطلطق 0111118

.1349 



 قحتك لعد ةحزعماعت ظوصلع لعع ةططقسلامدععت لع 1[ةدنعا. 6ءوعااوءاقألا
 لع 1[ :دءددعاطمأ أ عت جدن 601041



 1١ نردوج م".

 ل له اعطعم لعف ةلوحعدحكا هزل هر هكلعأ هتتفطتوءدعم (1ة-

 [ءاررسأورر طعدمرسلعنع مءاسلأءعم ؟ءعاممدأب لثتع لسع مد ةعلسعات 5ءااتح

 1هرع ]طص ءا- ةخئاقع, عاعطع نسف نتعاطل كطقلتعت 15غ 1): لثع ةصح

 لعرتع روع مع لمععملدءطضصلا 0ع5د طوعطعاقل ءلحطتس ءا- 5دزاأت

 لع ع رص ةعلسعسس 25؟ءاتصلت هس عدأعرر لوطعع هةعطضعم , تعا ءاعطأ

 رت عار ةعاتع ععلعقس واع" ةتتكتاتع هتك )عمع قاع“ عتر 02 هلع

 سمعا [ملمعات (نطقللو الع. 2912 رس دتق لع ظاقاتأءعنت طعذامسلب

 نىعاعطع ممعا لمعت ةهتتعاط 085 اطعطعب عود 8مل علمت طدلأ ةداطتعال

 [ةهرب 2). ]آو ةءطعتسا لمطعت» اععلتط عمودعر' ا يناتمأ ها ةعللتر 5

 هزعب كعمل ةزع زص لع ظوعتسمل ظتطاتماطعلع 3) همعا ؟0طعت ل عاد

 اذار طعز لع ةطاذكدسسع لع» همعطلماععسلعم ظرووممطتع هتعاطأ طقأ

 طعرستاوا مععلعب لضمصصعات.  طلزعوع 1زمأ ؟كعاسعطع ةهنتف لعد الادعطب

 1) اللوعا 1005ء)1 (م1/[مر |اعدتع. طئطاتم ود“. اللد. 2609 زذأ لعع لانا

 ل1 ءوورم 81و همطتع نيبلاطلا خفخ 0. 1١ ,,6ءوءطعمسلع نع لذع كامل2062
 11لعوو زوأ جومعاعراعأ لص دعلصعا" ةصعفطع جان طغعضعاطاععضتر ءلضتطقأ]ل عا

 اللوسعر 1ءاعطعأ" ةصقادلا خ4لاقع دمصعأ انطعسدلا 1ططص ءا- خلاقس !هتتاعأر ن0

 لوصص للع ةطاذمدسصعددعتأر لتع دتعاطأ زن 085 لوطتخ 770 [جلاعد اطءهططتر 0

 آطد ءا- خاشع دءامر ذص ل. 724 (1324) ععوام»طعص» 151: ؟1ءالعزعاتا زكا

 707 جم 1عوعم. 1ءرتوءواطع اعاطاعع امدصصأ ةهتتعا زن الس 8836 701

 2) 12ن5و وزع >0 طعزمعا“ عهددعاد 8تلعتانصع ,1١01 ععالأ ؟؟0هطآ لونت

 اند طعاتاتمان, 0955 ءا-5نزنل] دعاطوأ طعأ لعع قةسكقطلطسمسع ةعلمعع معايا عن
 رص لعرع دساعم تي معمم عملعم 6ءوءدتعطاع روم ةمعوماعم مع 8لمعةمطتع

 لعو اللوك هكلز متعاطأ ءكةطصأر 5020عرثت صان“ اضع 8لمعضمرطتع 0ع5 ظانلح

 اعزمن ىنيقلبلا خمجرتر 5ةاطتضونل هلل لمعط زد لع قتتكتانعع ةاتك ءا- الطقح

 طقطت» '1!ةطوعفأا نا- [0180ط طعأز لعس آعطعم» 0ع5 اللوكاكدتكأ (]1ةو5. ظل

 3 هدعاب ءامع هماعاطع ةءارسا ؟ءرتاممذأ تان طقط عاتب

 3) (مىة, ظئطا. ةسضوط. آنك. "مرض. آآ1. ممع. 168. عنوعاطع طعضعتتكا

 جفا "هدد. 1. ممع. 409 , لوقذ ةزعات جس مءاتلسودو لعع هلع اا 1146

 هزمعرع ةءطسألا لعد لوك هنتر, لسع دعاس عاا ؟هر ةعلصعس آطعطعلتل ال001 كنت

 عج ءلعطصتمو هةعلمع" 5ءضلاعص 100.
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 ضتعااعس هنعحستسعل ععداعللار دعلعطع ذض ؟ءيوعطتعل دعس طلموزعةع

 ماتكءطعس هصل طلوامتئدءطعم 11١ ساعد صاطقلاعي ةزصلر لععع 1/ نع

 !مهوعرع ةقستسالتعا لعصعم نعومساتسعات عع 1١١ ءعاع لعم الطن ءا- 'خلاقت'

 طعمتاكاعصر نسم زملعست لعع ءةسع 0 عوعقر لع ةنلعاطع ]ة82عقر 8

 زا ءعطعص لمع عنان نلتعداع ةعطتعسر لمعمتتم هاتفك ةطلاعر 1

 دمعات لع يكتكدستس عدداعاا ندع لتعدع» لاواتدعم ععحكتوو اععلص 1886-

 ةعرر أ[ ءطع» انتصفافسمل جتف لغم اطعطغعت لعق لوك محكت [ءاطاعا١ اكد

 رسل ةطغعرع مقاطتع ةعتصر, طتع» لثع آلآ ساعع ععدمتعا» هنن طعجعتعطع

 معمر, ؟ءاعاذع لهم 81حاععمل مات ننقمعنعر» قعطعأأا ععاتعاءعرمأ طقطعتت

 رتل جتتك لعصعب لعر» مروطتوءاع "1" عحا دجمعاداعدف مهعا لعرع 1' رت

 عاعزءاسد ع معا ء»ءرع [!طةصلععطعلاعد طغعلوع[نعأ 1زذأ: هو هزل [مهاح

 2612106 هزعطعرل :

 1. ةيفوصلا ةداسلا مجارذ ىف ةيردلا بكاوللا باتك 0. 1. ,,035 ظانعأ)

 لع عاقصتعملعرب ماععدع انطع» لتع آبعطعءوفط عوءارتعلطاتت يع لعل“

 [[نحععر لع مسمى حمص لطسطقسسعا ءاس115008301 ءا-]1فنمأ ل.

 هاند الآسمزد ىطنا- (نطسكعتط +), مع مال عاعطعس كاملا هس النا

 رد 0طععةعجح ماعم , كك عاعطع» لعد ظعتصسمسعا لط0ل الغم انطق:

 رع زذأ مع لعع زانصععععر ةعمطتوءطعس 5ءارضسأامأعالع» نصل ءعمأ د

 ل. 1031 0. 1. (1621 (طضر ععوام»طعط.  هءلي آ1' اع ءةداطقلا

 لزع اعط ءدفط ءوعامءعاطانصععب هن 518 طعمتطساعات ي5داتاتعتت طلق هتتأ'

 هعزصع علا, لتع ص زعلعس لوطعطسملعرعأ عوام ضطعسعت ةلمطقمطء-

 اندعاط ععمسلصعأر, نصل زذأ زص ل. 1024 (1615) ؟مهالع1لعأا. 8ع

 ممامأ سلع لمع قمسمتعع ذم اسمو طعاععسس اع ادعسصمامت" لعد“

 اءهندعساز ءطعر [[هآطتطاتماطعاع همن آاعرر جنك [[حصحصسع»- [”نت"عقاقللف

 [[ةهدملعءطس أ[ رح كهدسصسا سمع (00عج الرع. 2836. اطلعرع ١ ءععامددع» !انعاع

 لحسم همعا معمم لادعاراعمع طتصمنر, 1؟ءاعرع» همعات 427 انعطءضق-

 طعوعاز معاطاسمععد عداطتعاا 2.

 1 هلع آطص هلع ظعصت (طمفأا. الو1. لمعسا, 81ه5ءاطامقتلك 006. 7

 منير امتطط ءالرنطقط ممم. 253. لقكادبا[ علم, (66081ةماتتع مهل 11100

 مدع, 5

 2 5. كسلوعاا (هال/م 7. 529. انطعع ةهصلعتع 5ءدتلاعص 0ءووءاطعت

 ١ معا, (ةاهلمع, ظزطا. هلل, '1"هس.ا1. م. 6.



- 
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 2. خيعفاشلا تاقبط باتك 0. ). ,ى,لهه اسعار لعا» (ن|خمدعت 0ع“

 مناقل ا عمن مص "هلت ءلع ط”«نعص ةطس ظعاحخ 161 ىءابماراور, عدا.

 اص ل. 550 (1446). اكتمع ععدمت عع ةكسعدطع انطعت» 01 ةدعد اا هاك

 ةملعأ هزعاط زص لعع اذومسءلع عم رصعتسعالس طظاعطع انطعع لتع ةعود

 لعورصتعم 0عرع 4مدطعر». 17ع ”["ععجا نطعع لمع اطعطعس لعد لاوككوتات

 زدأ ممعاح لعرع ؟؟ءمعاعزءطسسصف لع طفعتلعب نتك طفل ةدعص !ط[ةتتلع

 هءارسأأ عد هن ©هأطقر (هلعرع ال“ 274, نصل من آاةقر (00عجع الا“

 8601, 9269 عط عزل.

 3. كارثالا خلود ىف كالسالا ةرد باتك 0. 1: ,,016 1621م 06 8"1-

 لعمر انطع» لمف ظعتعاط لعع نعاعم , مص ظعلع هل الأس [[ةكدض

 ]قعر 0دقت“ 187 1105/6 هتك ىلعمرم, ععدأ. ص ل. 769 (1876 )ب

 نطور سءاعاعس (ةما"ءعروغر»ء از ةللع ةدعطسءطاعمسر لتع رع لص لنع-

 همر» آ[[عملكع نطع» ةزعط هعاطوأ عتعطأر مانكدصس عن فعءقاعألال طق

 ][جوعوعاطع زوأ مع لس"ء[ععطعمسلو ذص ععععتساع» ا؟كموو ةعقعاسع-

 طعمع (نطسمصتلع انطوع لتع ص لعد لوطتخعم 645 طلق 776 ؟عرتامعطعل

 معر طعماتطمساعم طعمووصعست , نصل هر ةعلصعتل تماطصع '!ةطتع طلق

 عل لوطسع 8501 10" ععدعامإا. انزع للاوصعت ةلضل طخ 219 ءااعم

 "معزا ع لعع 0 «ن عما هلتم هةسصسأانءعا لعع [عئطع صمعا جتتلعءااتطلا.

 ]رعد نصاعم ععععطءمعم "1عرلمع انطعع لحق طعطعم لعق اكلةككمتكلت

 [زمععرب مكمن [[هسلمءطصلأعمر, لتع هب اطعولعمر (000عجع اللا 7

 (425), سص0 لتع مدح طوضمر, (ه0عرع لل 6055, هس (ضنضلعز الع

 لماع [طدصلمءطسلأا هصل قمجعامسع '[طعزاع لعد آ1' ياععم هس ذص لع“

 [0ل14ندصتكءطعمس ظتطاتماطعاع (نه0عجع لا“. 539. 51-749 ندا 04

 ١١ ك1. !!ملوعأرأ (نارسأ/م ط1.

 4. نانثمل ةارم باتك 0. 1. ,,اانةأاءمكمتءيع]', 02 ةطاح ل11

 طمستسعل ةطلحاتمط طظعص ىخعول ءا- لق/ق'غ ءا- لعصعتتل, 1621 (5©-

 هعاراععاباع لول" جنك لعمص كاحصسع [ائسزمتع, زر لعسعمر 1 ؟لاعاعتل

 نوع لعرص لوطعخع 700 0. 11. ععطمببءد ركت*0ع, هان 8[عاعلعم نسل 016-

 لتصسحه اعطا[ع مصل رص ل. 7685 (1366) هاهسط. طنعم ال ثنلع زدا

 1) 1زلزوامزرتع لمع كسلامسك ةلحسامسلك مقنع ةلملطتتأ. "ائمرسع آ. ل. 2. خر

700. 04, 
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 ةزمع (نايئمصتاع عم لكاهسس طلع هس ل. 650 (1350), طعووضل عنو

 نقطع طعصتطساع 81ةصسصعت» , نحمل مان [”هتتكر (000. الل“. 644, نصل كان

 ©عام»ل , ظزطاتماط. 8001 عزدض. (00. لل. 625, ءعطقلاعت. كاتس كتنك-

 ع لدتحاند ه2 4طن 4ةطلمتلمط [آسدعتنم طعس ةطل ءا - [طقسمتت

 ء]- خطلوأ لدعالا زو6 زم 0ع» ظزطاتماط. 800]. 000. الل. 672 نسم

 لزثندءرع 3خرسددتع زذأ همءطسماك جطقععاكتتسسأ هد ةطان 7دلكمتتزد لوطزد

 رءرر ىخطنت ظعاحع ءا- ةستت نساع» لع 11161: ىف نامزلا لابرغ باتك

 نامعالا تايفو 0. 1.١ ,,035 مزعط 0ع» عزا, انطع» لذ6 100عوأقلاع طع

 2 متطصاع» 01ةصصعت» , نصل طصلعأ ةزعط تان هعفر يدنمما16ةمدعاتأا 1.

 6023. ممو5ه]طآ جتك لع 0كعتصقلر هلك جتتعط ةتتف 0ع جانلعأتأ

 يو ةطصاعم قةطاعتنعمسدع طقطع زعط سع (همزع لع امون ةراطتع 9

 روحك هتك 60ه مدزرع ععطقطأر )علمعاط تتتخ 01غ جنتك لعد لماع عال

 ةطلضتعاععم ]دهدعمر, له لتع هكعتاع مطل هنع ةساط عاطسمتع ءادتععت

 هسلعسأ]ئءطعب ماعالعم زد لزعضعت» رمل ةعطتع عاتأ ها ةاهاأعا> اقترب

 مطعم ىعزاع» اععزمع معسع طدله ءداطتعلأ.

 5. ماشلا قشمد لياضف ىف مانالا ةفحت باتك 0. 1١ ,,66ةءاطعدلا

 جرح لتع 8[عمدعطعسر انطع لتع ؟'هرعيتاتعع ؟هدد ][)ةتصقفءاتق ل 5171 عطر

 عا 6هاأطه 000. لل“. 3389, هد لعسص ىءاعتعاط 12ثءانعءانا هلع 0

 مءا]-80."ه«منز, ؟؟ ءاعاطعت» لهم لتع ل1ععاك نعلن عا عاام لتعدع» ياهلا

 طعوعامعتطأر دمه ةعط ةستععد ص لع يعءئادعاسلا نع نما ءأح

 ءدعصملع ظمللعتسلع ؟ه2 135342 طئاععأطعتلا طقطع. ])و5 نعناع (نةح

 مزاعا طقصلعلا >ه لعب تب 18ةيسقفعاتق عوام »طعسعم طغعضاتطساءات

 مممومصعب ن0 لفضم ةاعطأ جس ك5ءالطتخدع لثع زسصص ةعمطتو ءدعم '!'عداع

 هطويعلسعاكأ عم اسسعتمع اللماتم انطعرع ء1-الوكمحكل. عع (00عدع زدأن

 ذص ل. 1131 (1715) ععوعطتصءطعتو ننال لع ١ ءماوددعع ةعطغتصسا

 هسعا هتعطأ تعا ؟ماتطعت» ععاعطأ د طقط عال.

 6. بهذملا هلك تاقبط ىف بعذملا ىقعلا باتك 0. 1. ,,لثو ع01-
 لعدع 1كعانعر انطعع لع آكلمددعم عع '[عقعع» لع» طرعطعع 2)*, هد

 1١ ل. ط. انطعع لثع ؟هعاتعان ءطكاأع» 5ءطققثانئءطعن ©6ءاعطتساعت. 1عط
 جاعاع لتعدع ا]نعووتتأا لعد آ.عولعمع» (نهلعجعع لع لعق 8001ءادصتوءطعت انتل

 طعن 1105 ناف (1ءمالم آلآ. 8201 ةلمج ؟0هاخ , ؟ءاعالعم اطعاوقع» 1ناغ0عم: نط عا

 للعم آكلوددعم لع عدصتعل» 5ءاكأع
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 قات [[دأ5 0مددع ظعص ىلأ 5كزعقلععا هل ط©خص ءا- ةكسمؤتتل انف (0ة-

 طتسورب ممعا ةعلمعس مانعا دتع لعسص (ءمسصسقأت!ءعرع قةطاتتح][آدفدست

 ءا- ةآداوعاتم, عع ةطسلتعاط #15 ءا 11لمعزت» هلع الطن قةطاناح

 ![[دددنبت ءا- للوطحكت ععسفسسأر ععقأ. ط0 ل. 8504 (1401) هات 128ج

 سصمفعاتتف 1 ). ال1ءعوعد آ[' سلع اصلعأ ةزعاط ص لع ظزطاتماطعاع هان طعون

 لعرب (000. الك. 17585 (5832) هس زد لع 8001ةةوصتعءطعم ظزطات ها آت

 000. الرع. 129 زد 25 ءزاعد !طغعتاع لعق (نجام]لمعذر 560 لعع آمطقلا

 ءطعرمم 1516 طغت 1ط[دلوءاطت (نطقلاو الل 2110 ةهصععععطعت 10

 []»ءرع ؟ ءس[ممدع» عتعطأ لهسم لاوعاسأءاأ هد 1700 ععووصعت عال

 مءام از 5ءاطعب» 5ءاكلعر زذأ ةطعع انطع» ء]1- لادححدتكأا ةعطتع انتر

 رمزا ع جنك ةصع جسما اخطات ءطع 1زهوعدمطتع 0عددعاطعت 7 عامأر

 لزم هم ص ةءزصعست (هرصسعماقتخع تا 0عددعت 11 راكع دينلا تعوعن

 طعم طقطعر ءاعطع» ءطعصكمللف ص لع» 8001ةةدص. ظزطاتماطعاع 0

 اا. 241 سطقلاعل 15

 7. ةرهاقلاو رصم رابخا ىف ةرضاغ ىسح باتك 0. 1. ,,016 2266-

 معاسع انساععاملامدع انطعرع لنع (عءعوعطتعطاع مهد 01151 نتا ('ة-

 طئسمن رمد قطا -1"هلطل ةكطل ءا-اظمطسممس 12ءعابءاف]  ءلح])ا» ءا-

 ىلزنراق, ععدأ. ص ل. 911 (1505) 2). اطد لعس , لهتنهتتك ءتااعطت

 امد مانعاكع هزص0ل لثع 6ةأاتسعع» 1ظ[دصلفم عطار ءاص (؟عدعاطعساع 11د

 مدعرم-آطنععداملا هر لتع هان (هأطه (00. الن. 2055 ن0 251 1”هتتتف عار

 000. لل“. 649 صل 51[. (ءةحسمتل 0عو ظعمو اللع 107, طدلأ اقتل

 لعرع ءمعاتعطعمر ؟هطغعأ ةزعا 120655 اعءعتصع ؟عدعصا]ل اعط 11 ءطان 6

 اهتمسأعب ععاسسلعد طقطعمر عاعطع ةقعتست ءناوعت دقاطتم 8681 ة-

 همرر مقنع. اطلاع آل ءمواعزءرسمع لت عوععب مم 16 لع هطعت ععرقتسملع

 مرر طوصادعر» [[دصلفءابتلا عم ععلفسلكع زعط لع (اناع معتسعم 5ءاراتج

 1همور 06و املس طع ]كسل ؟مص 5ءطالقد عمر نصاع» ععاقلال ععال

 الئ عاسسع لعد ملص 1[ ءزسما10, ؟عاعطع» ظعتلعم ذعط طتعحستا

 ةالعدااتعاط دمدعتسعم دععطتصلاءطفاعم طهصلع ةطقامأاع.

 3سودعر» لتعدعم امم رست ممعاط مع لعطعرمطعدعط علطاتسو م

 1) ؟عععال. رمعتمع 5ءاسلا انطعع لتع قعملعستعم لعن قعوطعت الل“

 2) ا7عمعآ. رم. 6ةوعطاءطاع لعمع معمط. ةعماع. الل
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 راولك هلللا ؟هدن, هتك هاد لعسعسا 5 ]"نضاععاممسفع لعف الطصض (ناهالتاكقللر

 ىعاعارع [اطع ال٠. ("ءععروإبتا/ لتع (نأع ععطقطأ طقأ ااننع دصتعاط هن

 لعرع 0حامسلع» [لطمصلفعطسلا هن ءممتععمت ملاعتم اطعئاو دا لتعوو

 ![دررلدعاسلا هم هعطاععااأ ععدعاطكعطعدسر لهفذ يف طغت همسعطعتت

 الل نرماعحم هتعطأ مق عاتعا اذار ملع هن ءدامتال عم, اطغتاو طلعاعأ ةنع

 لنصضءطقتتك متعاطاف معسعم لمع, 1تعدوطملط زعط سصتعط طغععستتنعا طقطعر

 ةزمع ءزصمت عع ظعصعساستدفع هنآ لع» [ه]ععصلعم كعئافع زد لعل لماع

 امر ق4حرسس عرضاسند ع لمت"هتنق تان ءراص عاود عر - 10د 1!" عدا جانق ءادكا-

 ممم (ءوعاتعطتعر لص طلمسوم/ عع ممععتس. (نهلهلمع. مهع. 170, نصل

 هاند ها - كيلي ئ !هطوعقل اح 1!1هالة5لطر (طاهدد. 8ك 3 طهطع زعط

 متعاأا 11 علعع ةطلضتعاععت 1255

 ق4صحاماأ مسح لتعمع ماتعاتع ةصمعاس هان اتطعةءامعلر 0>2طعت

 سدوصعطعم لمعت نصل تعحسما رتعلععطملا دصل طعتمع مءءطلع اتطعس

 هزعالا عع ممسصسعم ةعتم ؟؟11لعب طقطع زعاط عد ؟0هععرم عع ةلاع ااوعاطع

 منعاراعرب عن لسع ايممتستس عارطقلل 2620612 2122:6411 211 171*عااتل 4 الب

 ىمطعت زعاط محتعا لمعط محق عاتعطسأ ععسمتت ةهنح لعد ةيخمطتةءاطعت !'عدعا

 معامل عمص طقطعر نصل تمسصعسأانعاط ةزصل لنع ظصعأاع نسل آ'وةأعا-

 انس وعرب ءاحلل هك هتك 5 ةص لعب كنملامس 5 نر"التعط اتطءنا" هممت. ]0 عاد

 ممعات طقطع زعط هسعوأ انطعر» 0و5 ابعطعتب انتل لفتت انطعت للع

 معرض عد لعد للدجحمححكت ععطقسل عا, نسم هقطععمل لتعدع طغعالعم

 قةطودعطمتااع دلك مع ؟كهرعولع هب رصعتسع»» ةندموطو ع5 بيذيت

 ءاهسالا طعاسمعاطاعأ ممكعخلعم طقدصعسر !؟ه]عأ ذص ةمعسس لتااعص قطع

 هعاصتااع لص ادعطاعمع من 0عموءاطعت, 1ءاعطغع» لتع رتعطاتوماعس

 ا١وسوصاعمس لعمع طعتلعس طعصستماعي 1[[دملدعطسلا عدي آ' عنان عددعز"اتس ععات

 نمل ءاصنعع ىمصسعساتس ععب ءماطقلاب



 4. آلءطع» لحق ارعطعوب لعفع اوك وتككل

 قطن تداعمسزد لوطرو ظعص كعءامتمأ ظعص ة1ز"ه 2) ظعص [[ةكوض

 ظعر [طسدعتس عب 8آسطقسسعل عي وعءطسسلتو ظعص [اتجقس 2) ةاح

 لتعةست عاد [[دمعقسأ ءادللل وح مجحت 3) ءا- ط©طئسممءاطاك ,  ععطم_ عد زد

 1) طلع ةسوودمر"جعاع لتعود ةلوصعملم ددتاضا نوعان علعس ةصععوعط ولت :

 ظيوءور ,  (ة(10ع. ظزطا. 8001. ""هرس. 11. مدع. 551 تلا زطص 81ه 1ةدعصر

 ىعز] لتعع لزع ءاممتعع 1هرنت دعلر :ءاعطع لعل“ جاتك 315 2012612 210-

 رمسسس 0لهطاعاعز ر/1ةوع) رص 1[جلدعطت (طقماكمل5 !عدعتع طلطات مع“ مدرس. [1!

 مدع. 109 طقمأر ةطصسعطعتماتعاط هتك لعد تنصل ضعت“ هعتمعا“ [1ةضلح

 هعاصتلأعسر ةآدتعد ؟هعماتستسا, مصل ىو ةعاضسوتطأا ةسسعط 1هبسملنعت" , 5مل

 (هاه16مع. موه. 170 لنعوعد اكدصعصت لزع 1ط[هصلوعءطسلا لعو 1طض ءان 1طن

 امءاتسر 10 5 ءاعطعع لزع ؟؟هعولط ءعمعزءطستانتت عع ةنكوعتمأ ةمقتسضتعاط ؟هاطمدتح

 مدعم, طقأ ءلص 1[كعورعو نصاعت» ةلنصر ةلكم 8115 120 هنأ ل1 عوعاطع ةتاكدمتةح

 هادم هةءطعتما طعأ ءا- لوظت لتع 5ءطععتطدتا ارم طلصقان0عانأ علل.

 ه2 ءا- كازا طعأا [مسملععا» ه. مه. 0. ؟ءوءامأ للع لصعا اعاماعد لوح

 ردعم: آكطمتسفمس (ةصقامأا [ندقسز ظعص 81طنطمستسصع0ل ظعص آوعطاسس هز طعأ [طن
 [1هطقط زد لع وسع ةططقتسا>7 ؟0 اذ لعل 6ع2210816 31156 255

 3) اتطوع لثع ةءدمعزطولا لعد هطقعاوزاعاعم اآدرصعاتف ىواونلا دكار 00“
 ىووذلا هطصع اكان كعطأ عد ؟ءوءارتعلعمع ةصقتءاتعمر لتع اعاماعتتع ةذأ لذع
 ضتعابات عرعر تعدت موض 02 لعتع اهدنص ىون 0061 اون دطلأ 50 8ع. اكن

 انآ ةهسكععطأر 15هرئانطءرع '1جلوعط ءلحطتس ءا-لعصعسمسا 112 ةعلضعا مراح

 عءاجتمع ما [1طد (طقلاانلعوصت5 آم عمد عدءاطصعاطاتم عمم, ظلطا. 82001. 21210.

 "هرم. 11. 000. 120, صد آرعطعب لعد لادن هن»ا 101ععملع ظعصعت:لكانتع 2 عطخ:

 لاسعا نم اون خيرقي "ا خخس ةرايولا نم هدوعو سدقلا نم ه«عوجر دعب تامو

 فلالاب رخال لعم ىتقالت ره سا لك ند ىوون اك متل خيسنلاو ناروك نالوذل

 ىوتفو ىوجر ط١ هد انك ىوون لوقنف انفو ار املوقك وأو ةبسنلا قف تلقن.

 12هوو زم0لعوو لنع 5ءععزطوأ سمتأ اكاتكر لتع همم طقستع اص [طامصلكءاطضلاعم

 ؟معمسستأ, ؟ءاناععطولا دعلر زم ظيعرر ه. 8. 0. م. 42 عامتطأر لعل

 اطعتا5 لولسسءا 10عماععأرب لققو آطد قمءامططو ةتتكلانءاتاتنعا» طعسصعت:لعأا,
 055 آاك11 طعزط ءطملا عد 1: علعس ]نطلع اهنابتأ زوجكو ر اطعتاو هممعط طعومصدح

 لعرتو 020ه*ءطر لهق5ذ طعز طاءطاعسط طق آءئوسفقم5و نضل ؟0انعاتعط طم
 ]عزم لزع ةزاطع همه هطصع قةسيكدفطسع ]منع ععط7:ةتتعاأا ة511ل, دعاطوأ 19 علان

 0و5 ]18111 متعاطأ ععوعطبتعطعرر لذأر 1551م ةانوذعل“ لعض انه2أ161 101120101110

 6 ءللزءاطاعس ةسعا لعرع ععععتساع 1غ عا طعت 1[[جلةعءطأ (طقأاو اال. 3468 زعلت عزوأ.
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 لع دصئاا] عمود يكعاصأا لعد ل1هردهتف 01نطقتض"ةنص نص لوطتع لع [[ز-

 لدعاسم 081 (0ءامطعع 1283) دن لمحور معس طه[ ع هن”للتعأت

 ورد [ديصفمءاتك زص (عطتعأع مرد ءا - ادذءطهتاقس زن 0ع 2عووتتست

 [[جيتسقملب انعام طلع» جبل لص ع*0هنوع» يات عا عت ععصلطعلا انتل 17 عل

 طمموعمطعتاب معلعطصعأع علعط ةطغعتع ةعطمب طغعتسص تواعم انمتع»كعاطأع

 لنسعات كعمودع لعمط ءعلعع جتتفر ه0 لهفذر جععتت 220عع اكطقطعءات

 رس مقاطتععمس ةهالاعص سلا زطصعت هان ةرتعاعسر, لع 7 عاسعتل [مااع

 انزع[ مصل صد (هرعؤص امه. مممعدرع زص ءةمعص طهلعتر 17560 زطط ةعللل

 اواعع هصاعسععطت» دعانا طقاتعي عدط صدق طن طغتسم اكتصع انتل ال ةناكمتتأ

 صنع هاصع لعرر ((هّمص. خلك ع ةزعطعب لقطع هلأ 98ه ةمأل زن ةعلح

 مع اكان عحد ط[دسمع زر لعع ةدعاطأا 0عم 27. 8ظمسملطقسر لعع ةاوعطأ

 ءا- (هلض لص طعالع» 5ءطعتم ععدعطعم ةعتسي لعع رود لع 1"ةستلاع

 هنآ ةعلسع اتتسلاتوعع 18ءعمانطساطعلا ععلعساعأ صناع. ]ط)ه قطعت ةعلع

 معرس آادلع» لثع ا1ز[61 ؟ءطلاعمر دس نع ةعلصع ؟ءئاعخع ةقسفطتا-

 لتصع ةمرعععم تان ][مصصعلتر 50 1ىكن10ع ع عي ؟1عالعتعطل دلع عا

 ععاطرن معطل طقطعمر دحععصص هتعطا لع 5ءالعتعا لقفتس طع لاتقاتل ءاح

 72ءماتعوعات, لعع ذطص ]طعمصعب !ععصاع نصل ةعتطع كتاعت ف4ساق عع

 طعس عسا ع, ةعلصعاب آطعاتعع» جتك طع طغعقمتلعرت5 ةريلطط عااعذوتت 26-

 سصمعأطلأ طقافعر 0هعوسل هدعلنص الداعر, هله ع لتعف عالمطتخ, ةعلطقأ

 عا» جتك ذطص ةعابنعاعر, طلع هع لعيب (هقس عمصم ةطوماعتسا طقاأع

 4سعال مرر مع ةلعععي 5ءزاع ركتسضلع لع زدصفعع للوككوتكأا

 ةعرسعسم 58155 عمف عامل اان ءاعم ]كز[ك عع حصتتسا عا نصل نتاع ةاتناسأ. يان

 ]ردصقنعدد [1عطاع همقصلتعا زد "مص ع للجسم الل دصعمم اكدهتذ ظعت

 قةطلحالهط ءاحللاووتطت ءا- ل1 هس ةلعمدعطن, ءاعطع» طتصاعع» لعس طماع

 ءا- طوءطقطتو ءنصع سلع طقاذعز لنعدع» لاعمصسب ءاسقأ همعا الة

 نحل ةدط طتعع لعص لوطتقي هلك ع همعا د اكصقطع 558, 1120 8

 نع عماع ةسادععم هر ةطسس طعصعاءهط عر "علعاع ع طع هاتر ةلعأت

 لعسص كاسلتسم 0ع5 (هءعقصم د0 لعد آ[ز5دءدفعءابل اعد هان 1510200

 لوطزد طعددعاطاع دطص ههعططع» ة[العرعع رسل ركتتلع هج ذططت 12 0

 مطتام1معتدءطعس نصل 00 عصمأتدءطعد 1؟1زددودمءطقلاعي ءةمععااتاتأ

 ءا-ط©ةدطقطأ ةيقطلاب 0لهقد هع تطس طغت مع» ا عديل همذاتتع هتك عت

 مزعا1ع ءدالجكدعمر مهعططع» هيف قطع طغعععتت طقطعر لطت 5ءانمططو
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 بسن ةلععع طقاذعم لتعك نع ةعطع نسمح ملطخة ءارعتساتعطر ةصلعتت 5ع

 هممعر, عي هعز نسصقعاتعاط تعزرعوعمر لقق5ذ ءا- للوككوتكأ ةعاصعلل

 آل هطااطقأعر» ا ءءوصاحمعدنسع ععطغعب اطمصصأع , ةعلصع (عوللللا1 14 ©6©-

 عمر زطص 50 ةعطتع م ةضلعتت , لهفد ع تطص ءةصالمفدعس طقااعري نسل

 مورد 5ءزاعرب 0ع5 آ؟ هطلاطقاعرنو هع عد هصسصقعاتعا كعك مدعم, ءاضعلل

 ل1دسدس 116 ا - للوكك و ككأ 11 11858

 ]سد لوطعع 049 رحسسلع ع كمي ةعلسعسس آجاعت ممعاط ط0 ةتتقم-

 ند هتك لتع 4عولعستع 8ع ةطنم ععطعمعاطأز ع عمال انضاعت' لعن

 4ءولعسستعس هر ]دسفمعند يععملع لن عوعع 1مماتأنا ععحكفطلا طقع

 طعم, دكعتا عي حمس معس [كجتلتسمسس ئطوتنأ هع. قةسكمعد ؟0ا11ع

 هم 08[ةلتعتسع» ركعملعدر اطمسلأاع ةزعط لعدعوطملط كم معلن لمتقءالعف

 ظسعاتر (ةصمت, 00 ظطصع ةهضر 0هفدعاطع طحتأ 1ع هن عانت عال

 جللعتس ءد ةدهأع ذطسس معا متعاطل عصر ن0 ع طئوعطاع معطل ءانع

 ؟["معبع طلسر 1500 ع عم اعزصع طدكأ عض ةعطعلاعت طقاأأع. ات

 لمعارأع مص انطعرع ةعتصع ارمعع مءلللتعال صمعطر نصل عي رصمتخلع طن

 ]لمع , لهمد ةعلمع اتسلسكأ هد لعع 8عوعطقلا عسصسع سلا لعد 01علن

 نم طعصستط» عب همماعزعاط ؟عماودسلاع ع لعددطقلط لعد (ةضمات 181-

 0عرع نطل مصللع ةزعاط دصتأ ةعمعسأع» ]كسلا نضع ااتقأ ماتت 5أا-

 لتس لعع» [طعم]معنع. دعوا اععداع ع لمع 1[جتماككء راع انطعت“

 لود هعاققثاتدءطع 1ععاتأ ديبنتلا ,ىلتع [ةتصاتسأعاثاتللع , 1701 قطان

 [هدمع 1طعوطتس ءا- 8ءطتسةعر ذص ىتع» نسل دعس طقلطعت 010هدقأع

 جانقرءعرلتعر ن0 لمصم زد لعس انطسععد '!"طعتاع لعد لوطععو لعد

 وزعماعم ”[طعتا لعم ءعطعدمم طغعضتطساعم نصل 1؟1عءطاتعع» 11 ناكعف

 بذهلا ,,035 آ؟هزاعوم»لمعاع, هر لعصدءاطعت» آ' ءناهمذعتث, انت

 هرع (سعط لتع ىزملتعم رستأ ةماعطعسس كزاعر» نضل ]آ"|عاوؤر لهقق ع زن

 لعم دحرعأت لوطخعمر دعاعطع ع لص لعمعع ةعولعستع هنطتضةعطاعر

 مهعا ةعزمع»» وععدعم 3سددمفع هلعاط هتعطأ عد اخسطع ععاعوأ طقاتعت

 ]٠و هع زم0عم5د جحسمدع» لع كاتمعصلتسسسب ؟؟عاعطعو تعلن لع قعود

 لعرصتع ععممدىر لسصضعطقسد ريتعطلك هت ةعصعس انصاعتطملاع طقهالعي 0

 انا[ ةعلصع دحمطسدءطعتملت عا هطصعطتمس ةعطمس ةعاطخو ةعالتءالع (هدفاتح

 اناتمس طعنت محمد ععاطملاع طالععع دسم انطعنصقمدز ععع ععلواتنوع» قمع

 امعصعتتسع نص كن رسعطع, دلل هي معلعاعس ةلعط طغت ا كنق
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 [مانط لزع ممدسعم كمعع ععقعطكتو ةعااعت ((ءدبصلطعلا , 0 تعوعات

 عزم لم_*عط قتااعععد ا١'ةفعطعس حتا اطماتعسس 11'وددع» هن ةاقسضععم

.5161 

 انواع هعلصعم طعطععحم ؟انطلاع ءرع عزعط هس دمعتفأعت هات لع

 ممارعزءار ءا- اكعسقا اكطمع طنص ععجم ععم , طغت لعوب عع عانعموأ 5ءطتصل

 اعز هان ةصاعسممءعانتخعرر ن0 هتان ءعيصعرلطخعت طغععدست نصل 7؟عاعاطعت“

 معزررع 1"هماكءطساتع طع صلعسأع بنص ذطص ىو انعط ععركدصتر 5

 ءمتاسص ععقامأ1 ءاعب لتع ععطقطاعمب ١١ هرتاعوسس ععرت طغت ذطس هان "ع ءاتصعات.

 لس لوطتخع 6051 رصمعأاتاع ءا- للوككدزكأا ذص 8عوعاعلاسدع4 ةهعلطعق

 الواعرعو ردلأ ءةزدع» يعمددعب (نةهعمكدسع لتع طز]ععم»ءلدعب ةزع طعوعطعم

 اص ةضافمسعع 0لعم آ[هلقعطقط هسك نصل عمون عئااعم زص ]11علتسم ءاككو

 ةهنلعضطملا ل1هدهاعز حعوص لع '!دعع ةضصر ل هلع لاوحكو ؟عيناتعم-

 ةعرتر طقاأع هع مصسصاعط*هعاطغعت ]!”ةعطغعرع طلق هن لعت 1*ءدالمفع هبل

 لعد خةعولم هس 9. اننا 1005[11ءانقب ةطغع رصقفس طقضاع ذطص متعة 3

 ان نك

 رلوعا هعلمع» [ظننعاءلوعطع» ععاماع ع ىععتسع ماسلاتعم [1هدنا نسل

 ؟هرككك ولا ع لمعدسأ ةللاع ةعتصع يعلأر 50 لهقذد ع ادع نصل الادعطلأ

 هنعارأ معد ةسععمطاتعاع ؟؟عمامر»ب م ع متعطأا ملأ 11155 ءعمفءطملا-

 انعطعم 6عءوعمفافصلعم عزعاط طعفعطقلاتعا طقانعر هةعاطقأ هدأ لع

 ال١ ءينع معوعاتسع هلعرع ]ه5 رع ص (ءاطع. لك ةقذ لعن 0

 "دع درس ةةصصصملر مهعات لعسص اعاماعم 4ةطغعسلععطءأاعر نضل انقصلخ

 هع ءامصصقلر عض لع لآمرععب كنوتناع. طظعفمسلعرت5 ؟نطلاع ءل'

 هامان مرد لعص كاسلتسمس عع '!سملئانمدعات 22420 عع انئ0 ]ه5 3

 لحصستطء» طقصلعاصلع 13 عمزع لامللا طعم[عءاسص هن 4ةطل ءاد- 6ةصنم

 1١ ةطن ة8[نطمسسعل ىطل كا مةستن ظعص ةطل ءا- ١١ ةلطتل ظعص خلال عم

 كرس“ 8عد 18قل' "دلك ءلح طقم ءاد ة[هعلتدأ ءا- طدءطمسق اا, لسع“ لعل

 طعمتطصس أ ءواعس 1ظ[صحصطحلا 1 ةءطعم '1[201"'1هدعآءاجر"عتع دعاصعل* علا ت11 آل 2856105

 عمط. زن ل. 541 ,)١146( ععدا. حس 13. ظفطت' 1. 600 (19. للم. 1203) اص

 1115م, زد( لع ؟عم[ممدع» رسما عععرع 171 ناعع نطعت» '[!'مةهلئانمدعطت , لفلان علت

 لاجرلا داهسأ ىف لامكلا 0. 1. ىلنع 1011 نلنهعر انطعت“ لذع كوسعت لعل 18-
 لأن مدد -1[ةصصع“ نن0 ماكحالا ةدع ل. 1. ,ىلتع ةااناقع 0ع 1[ ن5 عاد ع10112-

 عمم زد لع 8مل1. ظئطا. ©0600. الر» 204. 1 ننول. 1ملوعألت (1رسأ]©« اللا“
 5300 مدنأ لعص ىلل. ج0 0جاهلمع. ظنطا. 8001. 'ا"مرس. آ]!. مدع. 572, >0 لنع
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 طعز فخطسا- ظوعف (نطقلتل ءا- ا8جطماسكأ ار نسل لنع '1'ءملتأزم 258هلتتنلتح

 ا]سسععررب لعج 8!طهماتسص نصل ءا- ظوعطقس طعنت ثطات آكطقمع ءاد ل1طنح

 "قلن زر جنعط للع نطضععس ععمودعم !عملئ[خهدمد عمانع ل0عع قطان

 اطهحكنلر ءا- 'اةعصنلت, ءا- لدزودةتر, اططص 21ة0ىءطم نصل ءاحل])ة"دعماشت

 حقرعاع هع طعت ءعممءطتعل دعم طعطععم, هله رعاعطع ءا- اخهلطت اطط

 ءا-ظسسطقمسب نصل لعع مءاعتعا ةطل ءاخمتع ءا[اهسمتكت ععسمتا

 ىمملعم. ائلزع اآمداتاسامدعس طقسأع ءرع طغت لعصص (نةلت قةطتتا !”هال

 ءا -'[!جللتوأ هصل لثع اطعم1معزدءارع» ؟هعاعوسصععت طغت ىةطل ءاح

 [مطصسمس طظعص ظلدطر ءا- ]ع عسصقل كعالاقع نصل لطم ءلحلطللتس (0دهن

 ءا-آ[عطزات 3زر ةسعط اه5 ع طعت لعسد (عدسصقاتلعع» الطن ل1ةلتاع ةسف

 مرج لعددعب ظاتعط عسير انتل ةهتفدعت»  ةملععت 11 لعن طمعا طعن

 0عرعو لثع طعتلعي 15 ياكعب زد رعاعطعم لتع طعزلعم 5عاكاعمطقس اعل"

 ءا-كءاقألت هسا ةطسسعل اطن 1[[جمطول نساعت» لعد '!1[عا نسم ما

 سيرو زطع مرداعس ءصاحكت ءاععلا طقطعمر هلك ةماعطع ععضففمأار 1 ءاح

 ءطع ص لعص ا! هرعاعوسم ععب ناملقتسا ركسضلعم. طمع يكعلأ امصع طقضأع

 رع اةعازعا ءا] ١ هرعاعدمصععم طغعأ ةعاصعم اعطععخم: ةهككعت انطعع لتع

 امال فصسصع عد ظاسعاعع طيسولا 71ءلقي» 4)ر, مع انطعتع لهك هطعسم

 ععروم أع (نمروءروبوميوع, ءلصع انطعت» لتع ال ءمعلصتعتسم لعد '!"هلن-

 انمرركدمسسا نم يعرب عم ئطسعاتس نصل ءا- 8ظوعطقتستب لمع انطع» لنع

 عورسسصلسمع 0عع 01طهعاتس طعوم د لعرور ءةامع انطعت» عمللا [نرانامانو عد

 لطم طوعطتصسمت 5زر لمع انطعرب قطنملا سالصأ رووا" عام ىعسسمروتع لعق

 لوطعضكمدطل 896 زد 600 جرو ؟ءةيئطودودعتنض اذا. 1 هطمعلا ءاحآلمإ]ة0], (0155.

16 ,211 

 1 العوام دع. كعءابستلا نطعع لتف ةعءعولعستعم لعع قيروطعس ةلرا 4 9

 2| [طعوطتسم ظعص ]5و ءاحلإنعةل1 كك فخصللانن1 دامت“ مان 81151“ انت ل.

 3) طلنعوع لصعأ نصل لعم هطعم عوئةطصاعي ءالكعسفا اذطقع تعضاتأ تاح

 اللونتتةحتث1 كعاطوأ , 5810و" هد]. 101 ءانمر». مودع. 23, هاك ةعلصع ؟0:انعاتعاطواعات

 عاى عرعر لسععا معاعطع ع لتع تعطاتعع آاعاطخع لعع 5ءارقاللا نط عرضا مصعد

 طفطع. نموا. ةنطعع ىزع سس. ةءدبسلا انطعع لتع ةعول. ل. ةرعوط. الا. 3

10 
 4 طوف رستئاالععع مقساتعا وص لعم لععت 171 تئاععم لعع خطي طقسنتل

 ه] - 6ةهتمفلت انطعع لمع ةةسطمستس علجستمءاع طقعانأب

 ذ) خطسا- !"حاط 0(طصفص لار» 12ععابتسا , ءام طعضتطساعل" 6س مال اعلا
/ 

 سس ]ةرءءلقرخع» لمع ةلاعرحت ططزعطاع“ , عامي زرص ل. 392 (1002) هي هه
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 آطم ءا- قزاعلكلا زر, ءزصع انطعع لنع (ممصسمأتلع, ءاصع انطع» لذع آن

 داناساتمصعمسر ال0 صاحت علع» لتع 12:اة1م/)6م لعد ةطست اذطقع ءا-85ءطتع

 "قرأ 00عر» بخنمللا 21ءءامم 0ع5و 1!"دعاطخ ءهلحللتم ءاحظقعأ ءسلكلقتا

 ركل عر مع انطعع لتع ةاوسصعسم لع '[سدلئاةمصدمسع» نصل اضع انطعت

 لزع اطوعصدهأت اع, نصل اص حللعم ةعطضعط ع لتع طمالقسسمع ةعاكك]ل عد

 ممم ماعالعج تصل لتع ععسمتتع ةسودمر:ةعاطع ةسمعاسع» آ11' نرماعرت

 هور عاقلان 4 8ع

 مم عراعطاع هع ةععطق لوطععر لحصت اططق هل هج هان ةعاتلا-

 ماعاامحح مصل تالعصااتعاط هع طهطعمص نصل از علعنت آالوعاعقعع هان

 طحلف عصر لهصعطءد معاجاع ع جطعتع ةعتصسع كاسلتعت نطقط]ةكذزع 10د"

 نمل ةسعطأع لتع [عتمعععد انتصاعأةءارتعلع ذص لعسم طعطععت لعت» اطعم

 امعجع هصل 1[ ععاراسز515د عدم ءاطملا ةزعا ]كلمت» هان ةئ8ع161 1110 5

 العر 111 عردمسنعاعم لع 6ءاعاطساعب ءاسعب قلنا عع هات التت عاتز ةانح

 عاعزعا طعمطوعطأعأع عع ىلع ةعاطوأ ععسحتتب انت ةعلص [1عل» 502 ةلح

 اعد 5ءاامعاععم مم معصتععم, ةملعس عع ةزعط هد لزعلعس 5ءطضاأأع

 [ععطسسصع ةطاعجأعت لعدص رع ررورع ءطعصقم هتك عطاتع زد ةللعات

 معزمعب آاآودودمءاطملأءعدب هلك ععوزووعمطقلا ص ةعلسعات [[هنت لأن

 طظعزت ةعلصع ["هرتوعطنتصععب انطع» لتع '1دلئاتمدعات 5هن* ع5 زطس دلعطأ

 طامدو لدتضتسم تان اطسصر 516 جهتتقالع2ل) 4 ها اععدعتر 5020عاث05 ال

 ]دوك طلع» ععمفس داع آ71' تاع زذأ لص عئدوسس مات 5ءطع5. ال ثنوا. لط» (هل/أ-

 7019, 111. الل. 3.

 1) قطان لوكانأ لوعتط طظعصح آهطقعر ععد. لة: ءادكت طن, لح طعتضتطساعا

 ططتام1 مع نصل آةعطعع» لعع كةطصع لعد (نطقماتكعم ءالالآساقكك ءاكلكلار 152 ءألت

 ةلماطقمعع» ىلتثا5 نصل ؟ةعاط ءنلنعأع لعودعد ظععطاع هتتك لع 1'هدتتا4 لت

 (©طحاتكتب نصل هلك زطص ءادالآ] سامح» ءائلكتا ءمفأ ؟["ةعاعر هل هع لتع 5ةانصع قةللر

 ءا-]آجددصس ن0 ءا-]5ندنمر, هلع ةعتزدع 5ةطمعر لنع طءلسععم ءاحالطن اهم ن0

 ءادلآمحك ةززأل, !زعطعع طقطعري بصل ع ىلع لص ءاص لمط لع طعالعت ءاتقاعتظعت

 دانك[ مدد, دسم هع هتك 8عاعطال لعد (طملتلعم دتعلع"ععتته1"[لت ن0 60
 هسا سءاعس , لومد هع هدعات 1[ددبدع ععابضم ععس 7:0لعد دصتتققأع 010 هس [هاح

 عمملع» 1ةعع مامتنط. طزنعع ععدعطقط ةذض ل. 244 (858). طلع ررآل ءتطفق-

 ةوضتسو لعع 8علع" زدأ عأنص دعت ععونطقاماعك (نهرصحعدلتاتنس لعام 1'ةطلح

 هدعم 6ممسسمأتلع, د:ءاعطعع طقستع ملك 5ءاساطسعا طغعصتنلتأ 1506 انهم
 رمد مزماعم زص هس علام" عد هافانا مدا زد. انوا. طر (ملافلم. الل[. الا

 837.2 11ه0لوءات (00ه1]م الط.
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 ةنعااع ةسعط لتع دحمطععت هر لعد !هلفعطعس هان نتاع ةءطعأل الب

 لذع لوعم ؟هعاعمدس علعب ةعالعدعت قةسنلضتعادع هن طعمعاأعت انتل

 لذع مسدلعاتدءعطع قمح عماسمع لقهحمت عن رصفعطعست ذض لعت مه-

 هاعسعا» نص0 طاعاتسعي لع 180 عصأتلعي 5016 زح لعب قىتتنقدزااتح

 ءلعم لعع 6ءاقطستءعم هس لدعطلم]ععع لعد 1عممطعأعي امصصأع ال

 لزع نطءمعتصماتسس عصلعب نضل لتع ةطخك ءاعطعسم لعد ال1 عزستصععات 0ع

 6ءاعارسأعم نسل !1ه1]عأم لمحعم لعص طع ةطسضاعدأعب ١١ هدتعقسن ععاتتب

 ك0 زك جلاع هعلصع /ءعزأ لعيد 8عدعطقلا كسععات طنلاأ لع ؟عل-

 هعات ءلعدعم 7/5 ءاععرب 0ع آآزةدءوفءطملاعب عع لسعأي انتل 11عالنل

 زلط ه1 لع طلدصل مس كعءطغعتطءب ءنوصتنلعأ ن0 هل عوطصت عءان-

 عع قمل دكدس ممعءاطاع عد تطس 160 اطنصر 0085 ةعتصع اكعقلاع هتعطأ

 ىعزاع» معزءااعم ب . عع 1ععاع لمهصسم لتع 1"علعم هتعلعس نصل ةماتدعأات

 ل1 ع 11 هما ع:

 11 وص لتعدع '"طعقصع دتعطأ هك عوضاع» العطع !!ئعودأ

 (ط مدعتسع» ]١طءعصسأطر 50 151[ هزع انتتقماقأ 2عا51 عال

 ]7و ءاد لل ةحح محك هنآك زسلتدعطع ننعم نصل لتع قصصعاطسلتءادح

 اءعزامد لعد آرعطعمم لمصعطقستم اعتسعت 1١ ضال ا[ععاعر 50 0855 ال

 1. 8. هتعسمالم صك 82م0 عتسع نصل دتع ءاككدم هز لعيب ![مةاطقت' عد

 [”ستعاراعب حكمرت ][جصفمءاتك ععج2موقر 50 طمأ عع ملعط 1؟ةطعسعط عاصلتعا

 هسعا طلع هس مزعطعسل ع ةعلصع» ادتماعمم نص ادع ةالعصاانءطع

 3س[ عءاطسصمع طعححمرعط عد دند0 ع عطتعاا مع ةماعطع نما ذص ل

 6605 (1269), ذصاعتس عع مص لتع 8زعللع 0ع5 ءطعصد ؟:عذامعط ءدعل

 قات كءقسو جلف 0 ءماعطعع» هس لثع قعملعستم ة4قعطتخمللم طعتشاتح

 [عد رس لعب حللعتس هدد لعد ردتأ لتعدع» 8اعالع ؟ععطسسل دعت ((-

 طفلتع ممطتس هع متعطتو, ةمصلعتم طععمتتعام ةزعط سصتا لعص 15 ءةدتع

 ععرلر 1585 زطسس ةعتص الداعر ةعاطتعاعءعد امصصاعي له عع ةزعط 505 هطل

 ص ظسددعص, هلك ةسعط ذص ةعلمع» [لعتلسمع نضل طقتشماتعطعت طنسح

 معاططسسع ةسك' لمع مماطتح عملاتعداع طعفعاط»ةصاكتعر نصل ةلعط هتعطأ

 ماعز“ ماطعأع. 1صلعمس هع مسك لنعمع ا[ ندع مع عقيستاتعا انصقط-

 طقصعتعع ىيز(ئاطسمع قمصفطس نصل لسع ةعتسع ةنتكععمءاعطسعاعم

 [ععدصاستددع نصل قمع ة[1عدعع ةءعرقاوطوعع» 11 ينانع ءعطعصفم ةعاتخ

 وتتع لسرعط ةعتسع طمطع اد ععمل نصل (نطمسمعاع»[عدات ءاعتا ةعلس آن
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 مزعل اقهاتعط علاع» ةنيقطت*ءلاعاعر لسلام هع هه رك ووععنر طدلأ ععج

 ىمطصساع» 0عمطعتأا نصل !"«ءعزمدشا طن عاعتا هعاطقأ لعص كماأمنن قزح

 ورعد هراععوعب ما "ماعم ن0 هلتعطأ دنع انطعتع ةعلسع ائاصععألع د

 لأ 4موععاموعرطعزاعد» كجم عمأم 8عقعطختس ءز"لع هت ؟انطخعتتب 5020من

 ععموجلعوات هزعاط من 1ءاععنتر دعاطعت ةسام"لعنتس عع 0126"1 مان

 | ل5

 هلال هككمحكحتأ ةامصل مقسانعا طصلأ اتلطوتع,ر لعري م ةعطع طمعال

 هعااعاعر ركعزا ع ىزعط لعع 5دعطع لع» 8لسكاتسعات ةسصفاتتتتر ذل

 طقس ىعص 18صعاز ل عع[فمعا نصل ؟عء[امفدأع تصاعتخ هلع عب ءادع لكزدح

 عمطعر دحمسم ١ عزعاط 0لعم طغعلضتعاكعم ا هللكعد ةصصقطتس انتل 01

 4طوعطملا نس ع 0عد يءاصتعم ؟؟ءعامس ماع. الزعدع اهنا عاطمسع 56

 عماءزعال كه ءزمع» كعمددعم قةسعفطال اناعصمم دلتا نضاعنوءاتت"أ عد

 طعم, ن0 ءالللوحكدحر] 1ععاع ةزع زص لص م5ءطغعتطعا> التر 7؟عاح

 ءارعد ع مص للعم 5ءاماجمعتداع» است 8علع ءلطتم طئاطعوع معطع

 اعامع رصنأ لع ظزااعر هلع لع م5سلاأعس من انطع"0عاعطعلت. 1015عق

 ممارمعزاط عر !دنناعأع ءاككو 101ععرتل عرطتقمو عال :

 آس كورصعب (1[0غ5 لعق طوضمصط عضم ععضر 0عو ةعطمتتس عضسلعتإ

 ,ىللع» ططزعمعم» (0هأ[غ مد لوطترو ءادلل هك دتا العطا لعد 1" علعتتب

 لوم اعطوضس عد ن0 لعد 5عوععرب 660[[غع5 نطعع» لعد [[عحضت نصل 11 هالح

 اطقاع», لعم هطععواعم ايست عل ءلحاططتمسا هحنعع 60116 لع ءةعطقط اع

 اسد كداعاد آ1' هزطلاطحتعم ءي»عءامعس هللاع ةعلصع طماطم ععات از 01ة3ءعطت

 نمل زعمعس طنعطعم ءعاتللعم نمل ذطص زص ةللعب ةعلسعم '١ عارقلاطتة5علل

 همممعم!* ىو رهتعل طقعطقأعم 015 جانت اك عرساستسو5 ععاقتعأا ةعلتلر

 لممد لثع زةةصككهطسعر» هرج كردتعس زص ل1عودعدد لوطعخع ةزعا لذض ةعطتع

 عملسن ءاكاع» اطردعع نصل ععمودع» الماط طغعاسلعم 1؟ءيعد المصوععأ

 حرت ظعععم ن0 لدعدن5 ءماذأمصلاعمعسس .011555؟ةعاطقر 1 طعاتتاتلت قر

 اكمام[ عءطعد نصل ةصلعععم اند عا عادا[ قلا عن. ]طع ؟15ةأر 716 ةعطتخ 9

 ؟سوالع نم يضع ن0 ةعزوعس [[عناع لعد 1قهاطعق نصل '1'"هنأعغم طع0لقتل ز

 لعد طعداعم [سموأ وتل عي [معزاتعاط زم لع [عاتوتمم ظصلعات. الاسس

 طقطعم لتع طزعمع» 0ع 1عاتعتمسر للتع ءى سدتا لع 5ةنلاقت ةانلح

 ضعطاتع تسل مطل معتسعمر, هس ئطس نص 5ءاسولطع» ععععاا عار

 رىمرتس هلع زطص للعم 5ورعع نع هعلصع [؟ناعراطقسعات ةنتلق 1[
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 اعيعرد ن0 هزه دعلصع» (هملع تصراعاطلعطب هي ىملل لمعت طعتم

 امركم انعععم, ةمملععب نم طعقءطعألعدعت» اضقاط انتل ةلتع ]نع

 رس عرممم اان لتع طمطعم طظقاطعي نصل ذعاط 501116 لعص 1ةدتن' علت

 6066 ضطملاعإ ةودعطعمس , لتعف م5ءارسءزطعم لعرض 5نلتفصب لعتت ©660أا

 ماعاد اا'هزطلااطحتعم ءهضسعلععإ هب ةنطعح*ةلعطع نصل 0لهطعأ لمعهتنأ

 طخصسعم0عماعس , دلع هع لسععا لتع 6هه0ع ععععس لتع انصاعتضاطمن علل

 هلع ةنصعم مءطقات طعأ ©6056 هدصتصاعر ااننخ لعد "همر 20 66

 ممعاع لحك ©6ناع نصل 1ةدعر روف هزع ععاطقت طقأ , 18110 2ءععمل

 ىقساتع ةصسلعس 1, نص "دعب >هرج لع لدن 105 ءطعتل 11385[,

 رع [اند* زطس لس 1ةلاع» 1"عمع ![1 مع.

 ,[نزموعو مءعرخءعاطعم ةعضلعم لتع ”اناأعصمم جلف علك علو طعن“

 [معدعرر ةصسطقمس عاتعاطلععزا نص هلك عكناعس طماط !اننع لعد ماملاقتت, 601[

 ماقضاعع معلصع ظعفعا ام ععإ نصل ةنعاط !1عقا هى امطر لقفوعلطع لع

 مرماامس جان نطعص*ءزعاعم , نصل طع هعز0ل كعطعأاعي نص 01عةعان آد

 ىعلد هدضع» قةمطقم عاتعااعء عزاب طع طقطأ اععزسع اظصافعاطتتل ل1 كتطعر (0ق-

 رسصتأ هان نوعرتس, ن0 ]طعزصعت ١01 0116 عتنلانفعرب نصل, 0هق5 التت

 عءو ملعال طقافعأا اطسص اةصصعص, نحل ةطنع 7 عنلعأ لمضتطع» طعن عا

 وملعب هس 1دععر له علع» 5ءطقامعر همعط اكتصسلع» هاتاكعات )ب

 درس 1!دععر 05ه 0ع» الآدصص 0١ه ظعسلعت», الطساأع', اةاعتع, هات

 مصل لكصلعست التعاأار لعدم زعلعت» تصاعع ةطصعت طقأ ةض لعسعتل

 "نجع ءاحكهم, كهف طن ععضاتم اما 5). 1طع ةطعع» انعطأ 6011 امطإ

 لمع ©6ساعر طع دهتسمءاطا هي حكمرج [[عنمعي نضل ةاععطا ةطص كاع

 ممعاب لتعو زهأ عصف لعرع طقءطقأاعب (نأع نض0 صك 0ع ؟0اغ4-

 [زكدماعم 15 ءاععر زطتع هعزل طغعضعتاد لعودعم دكاتتخلتع طعاظسل عصب انتم

 606 طحأ هو بكنعا مهععاطعتاا نتل لهك 15١ كسع قةتنق عز اال 8

 ور ©6066. 11 جحطع» ةنسءطاغعصر 0همذ للتع مدعطع دس اكصلع اصح

 رسم" ةعطوو ةتععر» علعر معرس دتعطل لقلت ععدمضعأ حكتنلب ذطصعتل

 مان طعال عر. 660116 ةمسعطأ: ةزعطعا لتع عمان ءدااتسءطاتع ةلصلر 5؟عادلن

 هزع ور كمعرر !اسنعطتالع لعد كدافسم طعضتعاكأ 5؟ع"لعصب 016 15ل-

 1] 00ه, مامانع ةر 8. 2) كان1:6 206, 3) 5ان"ع 80, 4
3 
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 لعرب عضمسصعت"ا نصل لعسهستصعت> جانن* [ةةصسفزءاطأ 1). انمل 1؟1علعضمت

 هررتعطأ ع: انمل دفع زطتخ (نأعع اطسار لهفف 1علقق (هأأ 2.

 ىصقستساانعطفع انماعس م ءلعطصعاع حسي معصم عباعم طعاما

 نمل ركعمس زلط زطععم آآدصفعاب ععرشطسار مم دحعضلعأ زطعع ءةسعم

 امارس هر 60ه صرحافص عصر لعدص 60أ1 15[ دصتا لعصعسر لتع ام

 [نسءاراعس نصل (نتعد اطتتقن

 آس علع ععت رصتأ يعط نصل لثع (ههلع (60هاأعد نصل ةعتس 5ءوعدل"

 ىلاذ لع كدلتحس لنعدع طعتلعم 5ءطععتطعي ءعدماتسعر ءةساكلقساع

 ه١ هزعا لمععععمب نصا عدط لوخحسأل دع طقتسأف نضل ؟ععاعأم ع2لع

 ق4ساحكمسأ, 00ه" عا لثع (ءدوتشاطع» ةقسصسالت ءادع» انصاعع ءزءاصعت

 معرس معطسصعسياتعا طعضتطتسا ؟نعلعمر نصل ءاع الا وو وحكأا هع ءلعضاع

 لوعمتنأا زص ةمعع معمعب ١ هركاءاطسدوع ]"012عملعق :

 صد ةدسعم (660هاغ غ5 لعع طوضمطععمت عع, لعد ةعطوضت عملعصإ

 ى6عءامطأ هعز ©هأأ, لع» [[عنع لعع ا1' ءالمللف! تصل 601165 5ع

 ععرت انطعر» نسفعنم [[ عض 01طنطمستسس عل نصل انطعت» معلسع !"ةستلتع انتل

 ععزررع قمطمطقم عءاعإ

 ىالمرر لعسصس طزعسع» 6هأن عد ةاسطزأ ءهلحاللال» ءاحللا هك تالا

 ىالاع طزعدع» لع 1[عاتجمم طقطعي طعاعهسصأات عاد هس لعد ماجلح

 امرح (6066 هاقساكع ةعلصع 18عوعاتشا# عإ ) نص مءاسءعلتطعد ءضامفدعت

 د01 لمعدسأا مع قماحكم"ا عاملا عد, عاعطع نصك طحت 1 ءاتاتطاتلكفر

 ىصدعدأ نصل ممرعوع ءضاشلاا طقأر اتصل 511 ةزت0 0ع قةسقتعالر, 5

 لنك, 1535 زرص لع قسمنا تطعم لعد طغعئلات يعد لس عع ععقوقتأ اقأر

 ملأ لعص انعطععب لع ظعاتعتم» ةذص 1110ءممتتعا ةاعطغع. الاتس

 اهأ ةطعع 6هأ16 ؟>ةعمصلصعأر لهمذ هد لعب ]اتعطاعتاتر 1عاتتل 9

 مناطنع هعزر لتع ["عزع [8علع مامئالظس لعد همالعر ةصلعسس ل١ ممسعطأ :

 آنسل هأ6 طقأ لعد ظابصل 0ع رتععال 2282عا201221261, 06261 85

 طمعا ععوععطعب تل عر لفتستا ةزع عد تاكلقتنعم ن0 طتعطل ؟عزنح

 طعمعععم دمالاعص 3). لكد انععا نضع هلكم زعامأ ءسع 0عساان ءادع اير

 ااقصتسع هط ن0 5ءاكل ءاععرب 1ك نصف دتغعطأ ؟عقاهأأ أت

 60166 همس عطأ : طزنع مءطخحح عع نصل ]تدسلكعات 20 01ةز ءعداح

 1) مانتتع 7,2 0 2) تاسع 2, 3] 51016 ةر 184.
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 ععمرب 1 ءاعطع هلعطأك طقطعلر زهق هزع هنت عمنلعم طقصصأعلل , 18:عان

 هانسل1 ىعرر ةزعط متعاأ ( لهلتتععأا لقعذ هلع هس لع طغعتاتععب اك عوع

 منعا 'اطعتا هعطسعملر كعصص هزغع ةزعاط طغت ©60هأأ انتل ةعلطعتلل 66-

 ةد0ل عر ةضادءاطسإ ل ععتب لتع 1ععاتد ءطقأ دعب طقطعات اععتسف آرت

 مالت ءاطاسصع لمعت, ن0 6016 زكا همعطقت ءطاتع نصل طمضصطع» ع 1.

 آلآ ندد ذص لع ةصاك مرا ععدوعأ لل, لعع طعتلتعع اكسعع هعت

 منعا للتع طعدمررلع»ع خسلعمطعم لعع 50ه]1لهتعسر 50 156 للعغو دع

 موعاع, لعمععور طصادءاطعتلمصع زل“ نسف متعأطأ ةطلتت3885612 1011 عات

 ةطعع لع طعتاتوع ]؟سعع زدأ عسع ا ءضاط عزلتعجسس ع 150 ععقعطسعأط ءاتب

 رىكعررس جلد لعع مدنلكمس اان هزعاط عار طعدمرلعخعد [!ععع تساعضطقلاب

 ىعاعارعو ةعلصعم طغعفاتسساعر انصاعءاطملا جتتك لع 5ءاقا ]عمم ءا'

 طعاعقسعر رع هي ةعلص ةمالأعر هم ![فمصصاعم لنع انطتوعس انا عاخ-

 اطمصعت تع زطع ءلععسعد» اكمال ةممععس نضل !انع لقهك اائةطل لعد

 مكماأمسف انت لع "[ضنممعتر انه ةانعا لعس ق4عانععاعسأعت نصل

 آمل ءعءاععرب دقرعخع ععام] عم. لطعرع اك عودلتعدمأ لعد "[كنموو ءات

 نتصل ةطغعع لسعات لثع زعمعم» هطاتعععملعم ((عدعاقلاع جتلف علام ع عاتب

 نسل عد زدأ زطصعم متعالأ ععقامأأا عار مد لعت انصاع_“اطقطعال لاق

 سا معاسعمر, 50 ]حضعع لعع ة5[مهاعدعطماتت# طمعا انطعع ععستتسماعق

 6610, 006م 11" ساطعءعوععمعأافسلعر هلعم 1 عععسلع 6ضتصلفأتنعاعع 00عا

 ةهملعرعع طزمعع هبي عنان ععب طقأ. لص لنعدع» قةسفتعاا ةاتسصسسعال

 لع ”اناعصم5 لعرع ل81 هعاتسعم ذص لعم كاقلتعتت لعم مسلافسف انطع التر

 نصل لع» 85[جهاددعطماأتب زكأ 6هأ6 آمطإ همعات مطل طعقاعلاك, نهم

 ©6066 مممعع زطص لسع ةعلمع» 5ءوعس ممعا ةصتصعت' ةطعأتل“ ةانح

 معاسعم ]1هقدعمب د0 اوصعع لع كمللمس ]عطار لعتص دكا لهق طق ءاطقأع

 ©انعاع سس 11هكا1ر لتع 8ءاعدانجيسع هعزسع» [[عسوءطقلا نضل لعد

 عزعو نطلع لزع 1"ءعزملع لع [عاتنعتمس» حكاتنصسععءعطعس. ةطعع لعع معو

 ةاعطأ مس طغت 6هأغ, نصل هع ؟عاعتطا ةعلصع [!انلالع زد اكضعوع

 نسل ةهرلع» عر [تماعر"معامستسا يعزل الاتل', 11عا211 181 عا عرتت عال, 3

 نتع هعزمع» طعلش" عدم نصل زك لعص آلوعطتالع لعق ["*مممطعاأع

 رهمعانام أ جعلت.

1 5018 9, 0 
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 ,ى,ططزعدع هنآ لنع ظعاتعتم» ععداشاماعد انناطعتاع انتحل هل]1عقر, 9

 نع [سنطع» نصل زعامأا ععدعطسعطءر طقطعمر 151 لص عاتاع» اهمال

 لعد ركتع هنت ءطاتع ءعاطعتا عد نصل 100ه ءا كك ((0أ1 هان لنعدعل

 عامسط حر لعرب دكتع طئااعسر لمهفف ع بصف لتعدعم (اهسطعم ةنطملاعب

 طزك نسمعخع 11 ةنصفعطع ءض[انلاا ةزد0. طع مدلافتت 7155 ةتتعأتب

 لهمو هي م كناعع ظفاط نع لطص نصل ةعلصع انصاعساطممسعا> اقارب

 خم]1 لموسم لسع ءطقتتم اعتصم آئهحتسا ازعععصسر نصل 51 ةعءاطغعتطءان

 لزعع لعرس ىدبلاحمس طامددر زعل دكلتع ؟تددعسر لةهقذ ع لتع ظعاتعلوان

 هعابلعإ, لعمص ظعلدمتعام لعد [”"ممطعأاعي ذص لع مورععع ااننخ 8

 ااكواطا هعزمع» آنصاعساطمسع معافا“ عطا انت لهك آلودتطتا0 8

 ممووطعأعم طمعءطعءطقامأب نص لعلع» ةطعع, م ءاعطع» لعص ظدتلاقت

 عا مماطعم دحتلا , دحتسلأ دصلا لعصر مق ركتع ةعاععتطعمر انطءنعاضح

511 

 ,ى ال هر 1معوع» زص لعع ةصاكك مرت ععددفأا ذأ, لقفذ دصتع لتعأ

 لنزع انمعاقسطت ععرح نص طامصلع هتخععم لف طعاقماتعأ انتل عدر 50 اعوح

 عمرب تر 1816 لزم [تانطعععم زكامستاتدءطعم [[ةعدعطعت لتع ظفعاتاع

 عاقسمت عيد نسل (نهعوسامتس لتىعد انطعع لذع 1110 عوةمعصفات علععتا لعد

 انمعاةسمز ععد يعتساطعتلا طقطغعت , نسل ة؟ءاعطغ» انتوةدعطع كلغ لتع

 1110 كمعمدان عاععزا لعع انمعاشسطتععسر لتع دتعطاق 1011 11118161

 ا عانعم» عامسطءح , يقع عاطعت ةمالعت؟

 ,ىطلع ائزسع عانت ءاطاعحتسمع لع انما عساطقسعالب 16عقععات 11115165 عاتح

 امد آداطعم, سصل لع اةنممءاشعا ا عدنصع ءقستوعت» .اناعرتق 5 ةتلقتع

 مععر0, كم ةزمل رحتع لمضس هتعطل طعقم»عقأر 1 عوعس لع (ءءعاج

 انوياععتأ سس 1[: ءزدادعتا لعم مرملتمسفر ن0 38 [انع ظتسفتعاطا طقطعءات

 لزم حسصعم 31هدانسعمس, دككعوص هزغ قسعص ظفاط ءناطعتاعسر 15:0-

 لمسءا هزع لع كنلتحس نصل ةزعط هدي هاتاتعت عامتسطءات 7 هزع طقطعءال

 زععص [تماطعتا لمساتط عع, نصل 16 ]!طقردصاعا 516 طغقات"هلا 5650 عالر

 هعاطوأ ركعمص لدعم د آوت اةعع7  ا١أآهه ةهطعع تعط ةعاطقأ

 طعاصللاب دم ةءطملعأ محتع لتع 1نسكعاطا ءاعنسع هتعطأب نصل اعط سقعطع

 متع مهتعطأ دعا لمعمسكز هسعا دما1 هلع مدتعا هتعطأ ةططقلاعتر لعل

 كسلاحس قمعم عماعم آماط مح ةضاطعتاعمر لع ذعا عافاتطعير 8

 هع معتسع ن0 ةهدلعسء» طالتعالأ دار نصل 85 هد 0ع االلعطأ 2ع-
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 طماعمس ركتسل, 151 عنا هصل ؟؟ءملتعسمااتعال 70 60116 لع طق ءطغأعلت

 ززعوع ١1 ء[ زكأ مسخ لهك آ١' ساسعمع, ةطغعتع زعمع 11١ ءل1 زها لعدن

 [عواع 11" هطصفتامر زذعاط ؟ءعماسمتتع دصعتسع 5دعاع 606 حصر لعدت 6011

 اععرتأ ةعزصع ا ءععطغعع, نصل لع (ءعووصلأاع ©60هأ[ عم طقأ انطق ]عد

 (هااعسر لهقد رحتع لتع ا! ةطعطعتأ "علعمر 50 حكتع ةانعا ةعلص 2 0-

 عع, 010 لهفذ زكا زض آل ءعاعوتتعتر جدن[ 66011 طعتمعم 1ان*ءاتأ عتتب

 لعرع دصق طعفامملكعد كنلا. اا انعاعم نساع» للعم انصدفاقسلعت عت

 مملأمط نم 5مم زطس 1انع لتعدعم ن0 زعمعق انعطعب هد الانام عن

 ردأ 20 لهما طعئا"مععم اعمر ةعلص آأ'هطل مان طعاعدأت ععدن 204

 هعزم م4ةصلعماوعم طاعتطعم طلع زم [ععصع يءلاعم ن0( هكتتع ؟ةطععات

 رس وردلتعدع تصل ١ طعام علتعأا ملغم هن '!'ةقعر له لثع 5ءعاع

 لع 6نأع, 5 ءاعالع5د هزع ععاطقس طقأر ععوععدتك سنع اصلعأ 1!

 رتل هه لمصص انطعع لتع آ؟ةححدلطسع لعع طقصلع» لسع لعد

 كناأمرد ؟عدوفعأ زكا, نسل انطع» ةعلصع [هعاحج ةطتغعتلفع ]آ"انطتساتتع 5

 طعزات سيرد ]1س عععدر لتع طسمط ءثتصع 0ع» 1"ءواسصفععات ان00 انض0]161-

 ءارسصع لعر» !"عزملعر مم مععاطقنا 0ل1غع3 ©0هأأغ طمطإ! هن لعت للعمل

 مدعتس طعاعجسماعم اطزمععس , لعععم اكتصلع نساعع [[هطفت دنت الزع-

 4عحح عاعزعاط ةهنمععلعطصأ نصل ذص ةللعي 6ءوعسلعم لعتع ائ"لع عزت

 طخءزامأ زداب 0عودطملط هعز 6هأ6 ععامطأ! نصل لعع طمطن لقلت" خل

 كعرس عسلاحس جتلطءححمطتسا طتخ عانس '!دعع لع ةساعسكاعاتتتت عر 0

 لعلع مءععاع لحك 6نأتعر ؟عاعطع5د هزع ععاطقس طقأر كعوعمككة مانع

 ةملعأ. الع هطعرع طقطعب اععاسع طظصادءطسللت عصف طغت (هأآأ لع

 طقعءطعأعمر ككئعم رحت لعدم هصف هطاتعععملع اكتصفطساصف انامل

111 

 ىطرعلع دعز رصتأ عتعطر سنصل 601165 ]1عططخمعمت انتل 5ءوعتلا"

 [م10 لمعمتتك هدصلأع عع مص ظزطمتخس,ر هلك ع لثع [”"هكتضت عا 01

 ]وصمم ءانف طعفعامعم اتعمدر [هاععسلعف 5عءاطضعتط ءال :

 آد خدصدعرب 6011م5 لعد طمضمط عل عع , لعف ةعطوضتتعت0لعتت!

 يما ةمس عاطل: 1طعصقطسع ! لعدم اضصفطستمسع نتتامأ لع (هلقانس

 طنيعم 2). اتم هع ةمتعطل: السل هزعطعإ ©0116 طقأ سصنأ لعتعتلر

 1 5116 0 2) 8ننع 51, 5
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 ىمماعطعم لثع 5ءارصلأ ععوعطعد زدأر لص ظاتسلستو5 ععقءاتأ0ةةعاتب

 لوفد هزع هزع لعد 31[ءعممعءعطعم طغعامسسأ طممهعطعت ن0 دتعاطأ 87ءان

 معسلات طعم 1). اآند0 م ةمصعطأ: 11ءالعأ ممصلع» ذض 0ع (66-

 ممعاران علععتأ ١ نصل 1”«ةتدصصتعاء عزا, ةطغع» طعاما يعط دتعطل ةض عال

 منصسلع نصل آم عع»ءعءاراتءاععلا 2). 60© هأ6 طقأ هي لعم لهوععت 01"1-

 ععارعرم منع طالاتعاا ععسمعااب لهمد هلع لعم 5سللعس انتل 0855 الهالك

 لعرع 31نعاتسعس ءةحصفطصعم , 7816 0ع (ءددصضلاع 60[[ع5 طض ضعت

 هسماط عمات دءطعس '1عملئاتنم» ددعأن طزع [عانعتمرد زذأ لتع 01ةطتحتتتت# 0

 60ه[, جد ةعلص ظصعاط نضل هد لثع ط[صمضصع ن0 085 آلمالع 0ع“

 حممانسصعل 5). لكزدمع 8كدطسسسع هن لعد كسدلاقس ( 6هأأ 10" ةر

 لوفد زطس ©6ءطمر"كدبس لت عدعرر هلع, نصل محعاتخع ةعلص قةسفع

 طعم! ) زدأب لهند ع لتع [لعطاأع» ؟مرع ةزعط ةعوءطعتسعا ]1ةقمعر 77 اتت

 هزم جعوعرب لزم (عءدعارع لعق [كامس ؟ءس[دطخعت. 606 طقهأ لتع

 مموروع [نع لثع آنماعساطمسعس انتل ق4ضسحعات ن0 01 اي عاعطأ ءالاتلل

 زارمعرع كلما هع ظ[ان ءاطأ ععسصسمعطلاب عع ةمسعطأ: 18ءزاع ةهتتق لعاضع

 كان ععا نطعرع لثع (اةسطتععص ؟): تصل زذص ءلصع»» مامأط عنا ةءطعلل

 ”1[””ةلئانمرح طعتددأ ع5: ,ىللعالعأ تسل تساعضدأاتنامعأ ةنتنع خضصعات“ : انت

 0لعرم طعممطعأ ةمتعطل: ىرال' نع كصعس اقسطت ععص اضع لع 50 عرت

 لزعوعرع 18 ءل6 انصلعس, لعسص اتساع" 066 ءاصع لع 850ععد لعق

 3س[ عمدا ءاسم عدامععم , نصل 606 طئلكلا ةعلسصعس ا ةئعطعع», 50 اهصعع

 لزعومرع ةءعلصعسم ظصتلع» طئالأر“ تسل لص ةتتلعستول ةررضعأطلا تع

 ىلا وع هساع» ردمعتسعس آئنالكع زتععصل كم خرصأ ؟ءمنةلاعأ نصل 15

 مسا عموعب ةزعر ععوعرب لعرب معل ةنعا 60أ1 طقضأر انت0 77ل* ]كرك

 طوضصعم حتا زطصعص طقأر ملأ لع متقع هنتعا 60هأ1 [ضطوضتتعات قع

1 51016 2, 4 2( 51016 5,0“ 

 3) الوعاب لعس [آملعحع دي لغم '[ملئانمدق - ةوسساسم وعد لعد ظمءاطقتس

 نسل 3آيكاتسمر هم ءا-[كآهددص ظعص ة11نطفسسعل ظعت ءاحآطاهموض ءاتمدعفملتر

 رن لعع طلعدزععم طقصتعا. انتصتات. ظزطاتماطعاع (00. ةخسوط. الد 30, ةاعطل لنع

 هسوععاتتطساع 1ءدلتاتمص ذص لعرع ةدصصتلاممع لعد ]8[تئاتنسر لذأ 50ه "!ةستنم

 ها-] 3س نط ءءء ءاعرما 000 !ددنأعأ ؟5!!0أاقص ل14 : خكصنلا ىيدلا خئكصنلا ىيدحلا

 نيملسملا خبالو هبانلتو ةلوس أو هلل لاق هللا لوسر اب ىل أولاق خكصنلا ىيدلا

 4) 8ان16 1ةر « قتماعو
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 طعص زر” سم0 هع ةمصعاطأا ؟عدع»: لكم لعلع» حمص ةنعط زذأا تم

 لتس دسم زعلعم [انا زكأ ؟همصاطعمناانعاط نع ءعلصع 1[عع»لعز” تصل

 لعل عت همس عطأ ع: ,قزعالع لثع ©6ءمءءارتعب دل ءاسوطلعم العد

 هئامعت هس [ععطاعمس لعع 1مطفسم عنو معاعطع عععععال تصل ذص زاطع

 مم انماط عتاع دصل ععوعم زاطعع ةصععط قع عم نصل [تصا عن ععط نعم 3

 ىمماأ طقأ نصف نصل لتع انطعوععم 11هكانسعم ععععومعأا لسع

 لعد كدلتفس ( ها ماقسكع ةعلمع 8عفعطتتتمءعع ! زر صلع ع تا ةانانت

 معاسأتع لعع ظعاتعتود نسل هع ؟' ياطعت0توصسع لع» 11ظهعاتسعت طق

 هزعار ةعطعطءعد !جعدعسر لسععاط ةطص لثع 1”ءتسلع دبل هللعم 5ءناعن

 سساعحكح مرعد مصل ذص طسضسع» يعتا لتع طعاعمسساعب 1ةرعمط حض عع

 ععسمعالل طقأر ةصلعمسب عع لتع 1تسعطأ حمر ذطسس تس لتع [[ةعمعصم عر

 ["عاملع لع 1عاتعتمس صل لع انطسوععم 18 عطعاا عد هم201 عر, طل

 سل اطعتأع ةذطسص مساع هس عحر لتع "[معدامدعد نسل ة4طاساتسمت علت

 لمع معلم مءطخع سلاف ععلعس ناطتعا مصل ذطص لسععا ةعتمع ]1111

 (صه0لع نصل آ؟ هزلاطمأ نصاعسدأتناهأ طهأ. ©عءامطأ هعز ©0هأ1 نتن لزم

 هعرب 0عسالز ءطعم ظعححعتو ةعلصع» (صهلع نصل لنعدع 81هدعع مدد

 المطلق طمتعم! دسم ححكتع طئالعم 60ه[ لعد ءعطقطءصعلر لهق5 هزع

 سمك 20 لعب 01طدماتسعس 1ععدع» ممنمععم ها لطعتا 1 ءعلعم تنل

 هس [1عزا نصل 5ءوععرب ةزعط مدعطتع. خسعاإ

 رومان طقأ نسف لعب ]طةصلع (اننع ةعلصع (صقهلع عع طالت ءطلأ عع

 رضمعاأ تصل لعر طدملطوتنعت ءلدع ؟' ةصعاطسضتسمع 0عوءاطعرر عرس

 طعزددعمر, ةصلعمسس عع ةممعطلت ى,اآأ' ةحص طع لقملعطمت» ةعئلر عام

 زنا ععحكتمو ممعار ممعطت» نع عنعط اطسص 35).© كنس طقأ ةطغعت» لثع

 الآ سداتس عد عععرب عع مح طع 6ءطلعأ ةتاععمأءالاعد 11 هعطغع رمدعاا-

 1) ا1عوعم لع اتطومعزمماتس سامو دصتأ لعس 1هلعع لعد 5دعقصتأر ة5ئ0-

 ممعات لنعدع ["جلئاتم» هم لعرع 'ةتكدءطم انطعرن1عاعرا زذار طقطع زعط لتنع

 [رعومر"أ لعو ءامهتععم آرنعو لعدعت» (000عجع 701ععرمويعدر 25ةطتععمل ةلاع انطاطتعمو

 قفشاف مهباع (قفش نمو طماط عد. دن 34

 2) ]م لنءوو» محمص ةطلمالمط ظعص ةسع انط عنان عاعضاعم 120زانمد طقأ

 لعمر [ملعرع لعد 5كدعقماأ همعاط لعم 11 هرهاعم رعت [1ععااعت لعو لةعطوبخم عنو"

 سمعان لعص 2نكدأ2: نيم هيدي انلكف 0. ٠١ رىسقسالعط ةءعلمع طعالعد [[ةضساو

 عزضل م"ععطاأق” 0. ط. جان طعالعم 5ءااعالل
 3| ةانا"ع 14
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 ةمعارع» مءطولعس طعاما عر 1هحه2 هلع لعرب (ضنصل دتعانل علطح

 ةعارعم , ن0 عي ححلسا هد ئطصعب 2ع[لم0عضأر 735 هلع دتعاتا هان

 1ءزداعس ةعطتللز ع ةزصم0بت لعمص لنعدع ١1 جعاع زها متمعا لعتت ءةسقاتنسم

 ردتععم انماطعتلع لعع مسفاتستق ءطعي (ءاعاساعت دتعطأ ةعافتتطار ةملدح

 لعند ركع ءاككمف زص [طاقصلعاب طقأر 0ع زهأ لع ظعفتاد عع انتل ءاض

 زكزصعصلا' لممعتس زدأ دهتعاطأ ععدامأاعأ نمل لسع طعتمانسع اطقتتصس ةطت

 متعطأ ةصطع[مطلعم 5عئلعت. ]ك5 زكا 120435 ةتتك لع طاقط عل ععص

 [ءعطعرد لعد يسدلتفحسم طئصلقم عاتعا» طعاععصسملأ , لهفف ع صمت دمعات لع

 آكععاطتع هل معم[كدطععم طغاتعطأب عع مصمقمع هلكم ءيمع ١ ععاتنطتتع 08-

 نع طعون ععد مصل لعصمستل ةهصفاعاا عد, 0ع منع اعزوأاعأ. اندفع

 ظزاأع زها, لزع 01عدمءطعب جهر> لتعدع» ا١ةعطع هد طغا"ءاعت نسل

 هزم عدصتت ما ءرالهددعمت 56 طغعاععتع ةزع , لمصمم 510 لتعط 60أ

 دمر ةللعم اتصمصصعطسلت ءالط ءزاعد طع" ءزعت. ظد ةنصل زد قضحع نسل

 نصاع» ذطصعم 1[1'هتدعمر طتس[اتعع, انسعاتن ءاءلتعطعر مءاحوهعطع ندم

 [كسصصسعب لنعمع عمالكأ لت تساعنفانامعمب ةطصعس طغاطعم انتل ؟هطلح

 طتصب هزع ةزسل لتع ظعوعماسع» 0عو ععوعومعاعب 5؟1ع3قر 01

 ىوعططمخ عي لع طغتاتععب ظعممطعأعمب 0عععب آ1أ1'هطستصوععاب هأغ ةدصع

 طمطعم, هزع طعلشس[عم لعع يءاسامعو ص سعات[ ةهعابع» 1اذسقتعاأب نصل

 ىنعرررب لع كملامس عقطع لتع ةلماطر, عاعطع لتع طعتشع طعاضما] عد

 طمأ, رحكانسلع هعتصع ظعاستطصتد5 انطعع هذع ععمد5و ةءعلصر ل ن0

 هزع هنمععمطانءالتعال طعا"عزعم نصل متعطأ ]اةصعع» مساع 1858

 لعلمعا ع ةع[اقطتت دتعطتر ذص [ءاعطع» طمعع ةزع ةزعط طغعاتساءات.

 ق4طع» طعن ©6هأغ! طناك لعد 8ظدعاتسعمس , هم 5110 لذع 6هأأ طعالعالب

 همز زطصعم عمقلتع, دم رصتعل لثع 6هأغ عمقلتع ةعتصر طعدءطلعتست#ع

 لنزع ]مال دددتسع لعع "اسهممعس, طعومر» لعع 8عويعس ساتأأا نسم

 زارع ؟هرتكفاطع هب لكملع ععطعمإ طلع رصعتذاعي حمس زطصعت 0

 لزئدع 6سكسلفأنعاعع حمص زطععم ؟؟هعافطععم ععععطأا نصل عق زكا ذطخ
 عم دتعات ممم عاتعا , ]1كهسبتط علم همنا عععس ر له هلع ؟ة101:عات

 ععوعمصععص هزئ0.  آ؟؟عدص مست 0ع 5دللدت 28014 56قعتت 816 اقأر

 نتصل هع لعع 1”نعطتاأع لعد 6ءعدوسلتعم 6هأأع5د اطعئاطملاوع 7؟6لعد

 نع لعد, ءاعطع» عدقلتع زهأ ععيعصم ةعلص آئهالع بسم ذطسص طنللا

 عموم ةعزمع 1"عةملعر لعدد 60116 ةمتعطأ: ,رآآ' هدب لطع 6016 طغاح
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 عار رتل هع ةنعط طعاكلعم 1)“* ؛ زم م"عزءطعس ة1ههمدع تسل ةط”نس 0ع

 ]طوصلع هعزصع» انماعسطمسعات هب 1طعتا 1 عملعتر دعلص طظعلعطل دتعلن

 ععووورعأ ةءعلصر نطل للعود 6نأع, ؟عءاعرعم نع هصاعنمتستمأ , 10

 6016 هءومعمس. آس فمع اتطععات ءاعحتسع مرد لعص 6ءددصلاعب ها

 امو طعلتووأ ه5: ,,آ[1' ع ءيمعر كتاعي !؟1اكدصلعأا قطعا, عقلا لعص

 ماس لمكان نصل لعد آمطعس 0عودعم, 0ع لفصقعات طقفصلعلا طلق عانت

 "دعم لع 4س عموأءطسمع , ن0 7ع قعر ةعالءءطاعم 11 ةملعا

 نط, ىطقلا لع مارعدكع لهلانع نصل 0ع يىاعملكع 0عددعسب عع 0ه-

 ممعا طقصلعءأأ طلتك عدس '!ةعع لعع ىخس[عمداءطسمفع 2). 11 طئااعن

 جطعع 60115 لعص عفط ءمعسر لهقذ ع لعد مددلاحتت ةانك عافت 11' ع

 ععرم يضطملاع, 0عععر ق4ضصلعسلععم طلع هس '!دعع لعن 3س عنوأ عاتتص#

 ؟معطاعتطءرر 510, ن0 08م5 هم زطصس طع وطبع ؟6هدع ةعاطاعءااعم

 آل ءوعر. طلعم زد( نصودعر» كناعرع ظقاطر لعص دعتد» لعصت 5ةنلأمتن

 ععاتت1 ل14 هت هعتم عامنطعم , ن0 ل8 طمالعم» لسع لتع 6هه0ع

 606665, 0855 ع زاطصس عب قسصفطسع 0عووعاطءب ععد عاعأ دحهعطعا 1.

 ىلا علع دعت رصتأ ثنعاط ن0 60هأ[غ غ5 اظعطحضمعم انن0 5ءوععصإ''

 21عاما, ل5 لع كدلادت طعداتسسأا طقاأع, 0ه55 ص 6ءاعطساعت“

 زرت هتعالأ مدعات» هلع زص سعر ةكعولعسمتع ةمععقاعالا ؟؟ععلعت همالع 3

 هعررسعط ع نط همعاط 101ععرلعم 811:

 ىلس كوصعمب 60اأ ثور 0ع5 طوضصط عمت ععمي لعد ةعطقضمعدلعا

 ,ىللزع طزعمم» لع ظعاتنعتمم اعطععتر لهقذ (0هأ6 لعع طقعاطقاع

 طعزمطلعم طقطعر ةنصفسلع» هان نصاعذاتناد عد ذص 66ءعاات علكعتا نسل

 [”مقسصسستعاععتأاب لع ؟؟0ىعيعوعارأعم ةمككمهطل, هلك ةنعطت لهق آلوللك 0ع

.8 ,47 51016 (1 
 2) طور 1ملعع لعد 5دعيقمز عزعطا لنعدم مص طوعطممتم ظعت قطلقااقل
 : 0 انطوان ناعم 1مهلئ نمد ؟15]0(ةصلن معا 50 : هلف ةنسح خنس مالسالا ف ىس نم
 نس نمو 2ىتن خروجا نم صقني نأ ريغ نم هدعب نم اهب للبع نم ىجاو هرجا

٠. 
 5 ٠ د 177 . .-. 7

 نأ مسمع نم هلعي نم انحهيب لع نم رزوو ةرزو باع ناك كيديديب كد مماليسالا ى

 «ء3ىت مثرازوأ نم صقخب

 3) طلع معتواعم ق4عولعستعم منعم 800 ![؟سك ها ءتوت عال ععواز اع نصل
 هز عووتوو دنع ةمقضتعط لماتتاب ؟5عووطقلط لتع اعطقخع“ هنعاقاعتف هل 11ع11-
 موعود 1مفاناسأعم جنعاعتعط ةهمععفأعااا مح 8 عئلعم ةدعاطاعلر انته 18011 11ءأدح

 معرتعم لزع 8زماكتتساا م تان 155 لل
44 
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 3ةلممانسصعس مان ةسصفطسعم , لثع ابعاتخعر لعع آ11/ ةةععت ةدساتت عطتتعللر

 لزم ؟0هءاسأ وعد لع ظ؟عاتعتما نصل لثع اطتصقطسس عع لع لاطيفانح

 دعم مان طعاما وعصر هن ةعااسسع لع [[ءئاتعاطتنسعا" 011643 ةطقاتح

 طماذعص, لتع آعاتنونممعععط» ةسعطع جن ةعاطلعطتر لتع (عءاعطتخاعال ان

 مزرسعرر 120 زطصعت جان [م]ععص. النص طقطعب لع (عءاعطتساعد اص اكن

 [مطصتصمع ععط»ةعاتأر عيد عز طغعقعءاط]هددعم , لهق5ذ لثتع ظعفاتسممسس فعلت

 نطور زعم ماتم عملتعم ؟ععقصلعت"ا نصل زطصعب ةدتعع زطصع» ةعوع

 لعرمتعس» صامم وعيب علف ةمالغ عد.  مزع رعتتسلعي طتعتلت*عط لح

 مع هعءاطلاتسسع آطردعع عععماطعس نصل لسمعا» ل3عوع ظعقعءاطتخةسلكاتل ع

 ومار ؟ءماعامأ رم ععلعمب هع هزصل لنعاتعر طقطعتب آا"ةستلتع انتل ي

 عزعطا نساع» زطصعم 1عوصصصعر لثع ةزعاط ©6016 نصل لعد 111ةدعدج

 هءام[ عد ععحجعزطاأ طقطعت». 18" ةحص تضاعفت ةطصعتل ةاتلعع علب

 ىعاعطع متعطأ ةسعم ةماعطعس اسك بكلامصععات , هلك ةلعت"عب 50 ةزطمل

 وزع 0هعءار 6ءاعطعسأع نصل للعم 11[1ةدعمف ءاملاعد ءنععطعر انتنئ0 عاج

 طف ماسكع م 6ءاعطماع» ءةمصعاطسعي 1ءاعاطع آل وريانعع ع طعفتأا# ع

 زوأ متعطأ هم ]1عزعاطأ همن عائعدسعمت ©0116 لع طقعطقأع طغععاتسسسسا

 0ممانطءعع دصل هعتمع ظمادءطعتلمصع عتعطأا دطصعص لعص ظاقاتر لع

 هزع نساع»» لعد نطعويعس ءةمصعاطسعتت.  مزع ةزئ0 لع اظعطعد لع

 عزان ئعي طعممط ءاعصر, لعصس لنع ظدسععا طقطعت نطعتع هع لتع انانمعا

 هاندععط»ءزاعأ دصل ؟انع كذع هس ا ءعويعطسسع 0ع ةانسلعت ععطعاعالب

 هعاطوأ نبع لزع 1!”دءطع ص 11 ةعدعع, نصل هي ععمتعسأا ءاتتخعتخ 110-

 طعتأر لزعوع (ناجهدع مص آابعبشعمس ذص لكطععت تان طقاأ عاد, زطصعتت انح

 مو دب اطسصر زطصسعم هب طغاقعتر, [نصمهسس عطتسلت ءطلطعتأعت >0 طلت

 مطوتتس علف ن0 لهخحسأك طعلقعطأ جان ةعلتصب اطصسعت آلآئ هطلاطقأعات ان

 مرو عزدعر. 8 عدسص ص عامعت ةهناط عمات ةءالع» "1201102 هةدعأ 0ع» مو

 معان 0 ©66هأأ! روعع تساع» معتسعمسا آلمالعع زخعيعدتل كس ةسأ 7ع

 رولا عا سطل عاناتع ععوععس هزع زذأر جعوعس لعد هعأ 71ة0ع» عاناتو"'

 آند0 ةطات 15و ءا- 'ةسصتل1 ةطععضات ءعاععأ همعا هعلصعم 6و9 ةطعقاتقلل-

 معجم, 0855 ةطت 5350 ءا-انطسل" لعد 5ا101ع20611 211 5ع

 ما1عوأاع : ,,طهدوأ عدعط لعد ظعاعطتل لعد 6ءعووصلأعص 60665 هس آ[[عنل

 ععمعلعطعسب دحكعسس عع همم عطل: ل1قمصعتع» 75 ع»لعت جات ءةاتعأط اعمصحطل ءالب

 لذ ةهدعط ذص لعمم ظععطأ هصاعمكعطتعم ملاعم, لعصعس اطسعأ ؟ئهطلن
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 ,ىالسعع» (عوسعاط ععطتق دبس لهطتس , 0055 زد 8عمسم ةانآ 0156

 (نامددع حمر طعداعس هنعطأم ؟عقصلعما ععلع هصل ذطعع ظزالع لعسص

 د1اعوجمعاعاعم [؟انعكأعدطقاتعع ععدعطس هع. ]طم لعر» '!""ة0ن[10055هدطتتتح

 اسمع لعد ظمعطقتست ىاعطأ,ر لهفذد لع ©6ءدوصلاع 60هاأعدو عددا

 طمهطع: ىر,اا'هزلا ةطغ عنعط همعا مرن ةتعر قسنعت طغاكعت نسل

 آل هاااطأعت ءعرسعلدعرب !]مجددعص 7"  قسعأط زدأ هد رمطل طغعامسسأب

 ركود 06 11 ءوزع 8ت0لطقسص ءاحلآسألع هصاككمساعاع, هلك لعع كسلاقن

 نصحك الن ع لمستطعرع دحكتعلعب لهعد ءع مم حتعا 6ءال عسص 8عفافعم لعد

 مام نعدلعب ةتعجعوعطعت طقطعر هع ممعاع مقسلتعط: ,آعط طقطع

 لزرع لولسعءط عزص 1[1ععع ءعمعطتعأا, لعودعم طالعتاع همتعطأ ذص لنع

 زرسمععم لعمععمب " هع طئالتعاع حاكلمسم له, ككمك هع ععاطمقم طقاأعب

 نصل نصاعسدأاتنامأاع ةطص 0م

 ىامأأ لعع ةعطفطءدع طعوعاشعاعنع يسع طلمطعتأ ذصصعت"لمتع حتا

 ععزسعرت» 5ءوعرب نهم !جكذدع ةنعاط ءئلعضر ةذطقت ععطم7ةوتت جال ة5علللإ

 6ءامطأ هعز 6هأذ[غ, لعم [[عرت» لعع ١١ ءالدللك! نصل لعزل نصل 1"معد

 لعرد ةنطعع» تسمعني [[عحصت لطسطحسسعلر, ةعلصع 1دستلتع ن0 هعلطع

 قةسافس عع!"

 م4لالاع لتعدع ا! هموأءالسص ععر [ستعاطاعاعي هتعطاأك, نضع هلك لع

 كماامس ظاطحعو صمعا 5ع عت امص, انا 9عيعد 016 '!'داهعتل ا

 ["ع1لع هت علعاطعم , طعمعطاع رع لتع 1"ءاككو5 لعع اناعصقم تاب

 ىمرصمعأا» عد دطسس ءضامتتطأا هنعر 6م ةعلسع» انراتعساطمضعت ا

 هان 1هلععمر, نست لقصلا لعرب اكتتا عع ععععم ةعلسع 1" ءعزص0لع عن !؟ان11

 طزع هوم معءطعم ظععاطاووععاعطسعم 1ءاوعستعي ىلعط هتعطتر 01ةوءاط عد

 ءاعدتمللك هدد نساع»ةعاعطصعم , 1س0عد5د هتك لزع لادعطلعةععر هط اععتع

 معرع مص زطصعب رمعطت» !اعطلع,ر ءعطتعاا لعع مديللحس منع قصات:

 جال عملتسعد! لع مءعطعتعاط ةآطسطزأ ءلللز» ءالللوكوككل. ]م ىو

 ذا هلفم هج ةزعط طعوعطعت لعصر نصل هلك ع ءةعوعطتعم , 100عاع ال

 داس هدر ةعزمعم للدصعس تصاعع لتع لع انطسععم !ط!ععاافععاعطساءد

 س١1 هعامعر : مالعتم هع رعزععسامع ةلعطر انتل انت 0ع (ان20 ةعزح

 معرح 11 ءنعمرمسع معاسممأر عمط هن منع ةصلاكمتا: ,آعط 555

 ممعطب لحدود لح زر لعد ]1نزعمفاعم لعد لظصتع ظمضلمءلقع ةامصلعقأ

 نسل تورع لملم آ؟ءعصرقععم طقاتعمأت حاكلمست اذا لت" 601 عصقلأ؟
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 مورتعدعي نسل طقأ لتعط هس [[ةتوعطعع ةناتمطعم. السم طقدع

 زكطر لهقذ لس اهندعسل ل1طةسضلتسلاععم طغت لطع طقطعةأر ؟هد لعتعات

 زعلع» كمعم عمالعمعم 6ةضعأ 1) امهقعأر نصل لهقه5 لم ه5[ عاطتتسلعالا

 ةللمحتسمعس طغعقمئاوعداب ةةسسااتعا دصتأ هللعد محق عاتعطعس 5ءاستنعاك

 هوعارعرب ؟؟6ةعطعم.  آ1' هحص ل جلاعم ل1عوعق زكتسوأ ةهتتقععوععطعت طق

 طعمي هم لهقو لعزمعم 8آهصاتسلكعس دسع ة0العمع ماصعاكع ةصقاملا 0ع

 عمالعمعسم 6نسعار نصل لعم ملكلمكحتسسعا داع زطعع [آكلعتلعع هطصع

 مءعطسسعاع نطعم طاعتطعس , لحسسص ة11]1 هسيعط دعط لهلنع عانس عاتب

 لعد لس لعص انصساعسطمسعس مع ةطعدطع ةنتكعنا عععم لتس عقأ"

 مسا[ ععطر»معاأ انطعع لتعدع الوراع جءعححتعم ذطص ظلطمتتو ةاتف

 ]وسممءعانف, هرعمانأ ةنعا ءاحلل وكمحست همعاعتعا همعط ةعاسعتتت د

 طوصاومرخاع محو طععمطر هتك لتع ؟؟هواعلاطسم عي لعع (6ءاعطساعالر

 لوو هع همم لع ةممعدعطعدس ماعم ععاعطساءداعتم تسل 1[مةددصسصقأ علل

 همام زطصعم ةعتر ممعاط ؟ءاعطغس ةتغعط ةملععع تعطاعمج ؟؟انضل عال

 ىكمالام [«عزاتعال لعم كنلتحس دطس لنع 1شعالععطع ععقامأأاعاتر هلع هطغت

 مدطس لتعدع 1ةكمسطستدد هتعاطأ هسب 5مردلعند ياكل ق ساعي 0055 ه١ آ12ةح
 ممععمد مهتعاطأ 5علع» طعامءاعم ة؟نلع, هم ادصعع ظزطوعو لمص

 مموج مناع.  طرعدع» ةامعط لقصص لهقعاطوأ معصم الآمصقأ مقعططعال

 ]7روررصعرنامدعد لعد 27. الطهطقستس 676 (830. لنصت 1276)ر 176-

 دزوعع "!"دعع ممعاط عم اختتءالكعطمع هد ةعلسعتت 516ععقماتقع 9ءوقعط

 لع "1هامععم 2

 آتماع»لعد5د طقاتع ءاسل دححدحكت لسع ظعتدع ةهسسوعاتنعاعطر هتك

 ىيواعارعرع عع لعضسعدل ع , 11عطعوص نسل ةملععع طغعتاتعع 0غ ولقع

 هاتسصحم طعوس عطأعر نصل ع عموجقطصأ ةعاطوأ 35زر 09855 ءاع جت 6هطع

 لعد خطت ”0طعزلو اآطص ءا-ا]نوءامسةفط م ءئااع, ؟عاعطعت» طع ل. 8

 عم [[1ل5ءطرخد هم لعر» خةسصسصمتتسا]ةءالعرت عدا ععقامر» طع انتل طغت

 لعرر وعام 'ةسصزد زذص لع ظطعمع مرد ظءعلمقسص طغععلتفأ 5؟ة

 از ال نسعا. سمعي طزعاتممصمتسع 0ع5 ممرسك 0ع5 ؟ةاعصعساك نعم اعق

 مى102طعء5ر م.
 2١ 5. 3[مع"ةهأ, طتقامارتع لعد 5نللحصك ة[هس]مانلكو مو" 0ههاضن عصفت". 1.1

 آا> 2. م55.141
 3| 8زموعدمطتعما طلعاتما015, 034. 48.
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 لوعا ةعلصع» [ظتعاكعلععط» اعطاع عع صمعاط مع اكنتع كعتأ مان ][)ة-

 ردمفعتم آس انصعحسعع صحتأ ةعلصعست اعطتخع» نصل 1”ععنصلعر لع

 ممل عم معطعتعا لومتسري دصتأ لعص هع ععسعتسدءطقلاانعطع ماسلتنعم

 امعط. ملك ةطعع لنعدع» طعصععاعءعد مممعطأعر لهفق ةعلص 6 عءواتضل

 طعئادددمامسل اةعلتعال طعلعملءلت ءطعع دححكتسلع, تكعاط ع ئطسر لتع

 ععانعطعمعصم ظانعطع» دسسانعاع من فعطعت نضل ةعتمع 1"حستلتع زم

 لوححو هان طعدمعطعم. اع اطقأ لتعد نص ةاهنط لمدخأ طقلل هقعطع

 طعرع هس 24. آهلدعطمط 666 (20. ]عععويدصطعب 1222). معلن 6ةط

 عا وحكم رتسا مص لعب 81طهطفسس علمسعتنت طلق هتك لعم طغعساتء ود

 دع 16 0و5 سعد [![عئانميعم طعدسعطل 3).

 211ءارمعرخع طقطعس ممعا ةعلصعسب !00لع ةعلصع ال ءةملتعسماع نسل

 1 نععرلعب ص 6ءلتعاطتعب ععاعتعماب ركتع اطن مدفتنم ©؟) هسسك [0]ععملع

 177 ءلوع :

 الزع هزرل معتامع ق4سوععم ةعطخعر» 02 انط عداد" ةدد عضل عاد

 '1"اررسقط علل ر

 انم0 لن عودعد لمحمد انطعخ دنع لتع ةزعط ءعوهتعمدعسلعس هقعاألا تدع

 اا هالكعمإ

 تطوع لعد ةكءطعتعمط ة1نطزن ءلح تمر لعم ةهسعععت ءاعطصعأعلاب

 "ورسم عللر

 زرعررد ةطسعع» نصل انعزاعع, لع ةللع انععسلعم زد ةزعط ؟عععتمأعز

 الطور لعد صاطقلاةدصعم, 0ع ةزعاط طعفاءطاعب ععطمعوومت عع

 ععال 011 هان ةعالب

 آتطورع لعص ععاعاطساءمر لع ©6هانعد 11؟هطلععإدلاعم من ءةنوانوط عن

 همعطأع, لعصط اطقأت ىلع

 3) ل. آر. ظسواعط هلأ, اخهكتعأاد زص قمودتحر موقع. 283: للمره. "طلق ا

 اطعم متصعتمما مالمعع دس اطع طزماحسر ةهصل 5:25 !هدرخسعتتاإت 2 امدنط هآ طقاأ

 جر طمس رص هسعيصل ورح عمعع. طعم جيعع 2 منسطعلع 01 طانتلصع0 ماتلكدأع

 ل ءالتسعور هضم اطع معصمتس5 01 دمصع مانطاتع علز[ل معو. - - "طع "نسف

 ممومعرحع طع (هدصصط ه2 جه ممصام» طاتضعمل طغعتضعر ءولاع0 الآعطإ ءهللوض ا

/ 177 
 4) ماسعل ظعص 8ظهطحسبم 0 آططط موقلكر (ةاقلئقر 5مقولم) 181" 0من

 نولطأ ن0 طرعو[موودمد» 0 17ج همعاتق 10 ةامتتط طض ل. 723 (6.)1323 8. رص

 معسل نطع» لزع ةعوءلعصدتمت لعع 4ةدمطع“ اا“ 45
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 6 ةعركردو! رع زلككوع لعرع دمت وع هعلسع» علا, ؟0]!اعمدططتح عال ,

 زكر طماأم هعزصع5 ©]1عزعطعم صتعطأر اععلتد ةطسللءطعلع هاتان طحلأ زالت

 رد للعم ا 01ه

 ]تيرع ركتوس» سدتأ !هععمسلا, 4ةلعأ نصل طمطعت» آلا انضلع ةطفعأاطهتل ب

 رءفطعم تطوع ىعزمعم (0ءةنءاطعس نصل زعلعم ةطسصلت دعس

 لذر» طتعدد لع 01عدرفءطعال دراتتخ 585 "ععال 151 اطتتلل

 تمل طنعلا ةزع حط حمد انممععطأ نصل 06د اكنأأ ع

 ركع ععمءطررسقطللاع لتع اع لتعوع»ع 1[ عا نصل طماآلأع هتنأ

 هعززع (0أأر

 [ا«مرع زطنص صاتص داماأ لع ا ءموةمعات ءطلععتا لع ةتعع 5ءانواععلا مان

 '[عزأ 5 ع"لعات [ةققأ.

 حاسم اققمذأ ذطص لع» لظس»طوتضمعا» زض ةعلضعالتل 912631 156

 110 عار

 تمل زطص لمسم جان لعص ءعطقطءمفأاعم 11 هطصفتأا# ع كعاقت عال

 روعارل عد 1طد 1طمطتط زص لع ]هن76"1 آارعط ءررقط ون:

 لعو لوح وحكت لنعغعوع ا دع جتكععممستسعا طقاأعر ةعاجراع ع ةعلطرأ

 دمعا مككعأ طتصعاتر 7عاعافع اة عال :

 ىوعا ةلسطزأ ؟هل-اطلزد و طتصعدصعع زد لهو ل1ةو»ع 0ع» اائزو-

 ةعمفءطملأاب لع مارعمسب لع ها[ عدم "ءطغ, لع ظوتتست 0ع“

 1[ عرسال ددع عاصم ءاعد عأن

 ( ©66هأ1! زلتع ؟عاع '["طعقصعت 10[1ةدعصر هلك 0ع ععاعط»اع اللوح

 روك هج هعتسعات اعاسئامطل ةعاتعلإ

 آد م عاعاعسم ى4سفعاعم ءادلللوحكدحكأ طغت للعم دةمقاعتعات اه

 عملجأ هصاعع ةملعخعد 01[1ععدلع5د 8علومتعا. لص 0ع ق4قعاطتسمللف 581

 هم ”1[عممتعاط , ؟؟عاعطع» مص لعسص ياتلاع» 0عموءاطعي ءا- 81ةلئاع ءاح

 قةمعطتسدل طعسعنطساعر لعددعب للوضع لهعمتتأك ععداتعاكا ؟ةعر اتصل

 هالوك وحكت ما[ ععامع مسك لعسمءاطعم مان دئامعتر, عدت هل آ016-

 همصععت طلعلا“. مقلع محتص 0ع طغععتطساع 5ءاعتعط '!هلك ؟لحالتم

 ىلاآ ءا-كدطاكت ص ل. 742 (1341) هلك 2مماعودم»» هن 0ع» ققعاطتةح

 اله ةهمععواعللا ككدضلعر ةاهسل هع ءاصعو لدعطأق جتتك انطت ةاتأك 40

 '[عممزعاط» ةعزس (©ءطعأ عن ؟عمسعطتعت نضل هونك ؟عطاومذأع عال

 اهاوعدلع ا هععع
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 آس لع "ا سولئاتهددع-كءاساع ةعوعاطتعس مدل لق !!نعاطاتععم اظئالب

 خا لعصسص '1!"عممتعط لما طعتعتا زعا ددتعط انهنعتضتا 21 0ع ز

 ؟مزعا1عزعطأا لهمد زعط دصلأ معتسعمست (عوزعطاع مع ماعللع طع

 ماتطلع

 11 ةاعالع عم 1"هم5د ءادلللوحكمحكتو طعضتطتسا طق

 اتساع هعزوعم م5ءتتاعد ركدععب لنع ؟0انعات ءطقاعال :

 1. ةطا - [[دددس ىلذ ظعص آطرءةطنس عت 12ة500 خله ءلحالتس

 ال١ ءا-: ل(, ععط. هن 1!"عواع لعع طععيسلت كاعد 1ةفاعت لعد كم

 سصحلطحس 654 ( 1256, هع لععلددزع لوطعع اهصعر هدد ل. 694 هنتر

 آرعاسع» جرح لع» كنس كءاعم '1سدلئان هدف - مءطتناع انتل طتعلا ةهننعط ةد

 لع (ندزه زص لع ة[هدعطعع اآ/هعاعووص عم. لع كول هدد مءاطلقعع

 ععرتاتطتسا نق اناغ لهعمس انطعع هككمسمتع لوطتبعي طلق عع تس ااناح1110-

 لوعالع 724 (12عع. 1324) ةاوتطب. - قةتوووع» لعع ص لعصر آله

 روسنا هم ةطصاعمس ظلم ععممطتع لعد للوككوككت هعاطسعا ع قسع قط

 طمسللسمع انطعع لمع ١ يسلتعسماانعاطع ءقةسعد طعتلتععس اكس عععد نسل

 متسع ,,8عععأ5سلصسصع" 0عم (هرسصسصعماهتعذ ع5 1!"ةلك ءهلحالتس لآطسطقست

 مجمل آططصس طولتع ء1- 10 انطعع لهك عيعمددع !سهلئاتمدف5 ناك ل6

 مانام ع لعرع اظصادعطعت لسصع عم“ لعم [[دصسطولتاع» .5ءطعتءات "هلك ءلح

 طنس ةىلطل ءا-همأ ءا-71ةعلتسأ, ععمأ. ص ل. 600 ( 1208, 50211 ا

 لود 1[ ءعوعمأ ]1 ءطعأع حسك ل - خطو محكتم (هدحسعتت امنع هان 01 هفاتسه

 "ملئ (ن:مصعددسحسسا سنع ءصااعطصاع. لله 11جلدعطت (نطقلاو لا. 0

 طزعمممم متعطأك ءةىحقطصتأر 50 هعامع زعاط آطصع معءاطمططو 5 اا هدماع

 !1عا 61“ : مرسست نم ةسيماع دأزو دبعلا قيقد ىبأ مرش لذا ةديعلا جره هل

 ءداهمل لضف يف فنصمو ماكحالا ةديع ماكحا دهاهسو ىوونلل ماسم

 0. ]2ن» مءطعتءط ىطس 7دلمسزو لوطزو ظعص ةطصعل ءا-مءطقع

 الر 60ج عوز عزوم لعرع معانا عر“ لعد كدككمكلا ععرقتلار 85قأ

 ز1 ل. 700 (1300), ةءار#توط تامهملا لياسملا نويعو تاروتنملا ل.

 ىدعما نعناع 8عصععاهس وعم نصل قس مطل ت1 عاباتوع» 1مدفعمس طمع

 لعرر بع لزع ععزاع [1ة][6ع 0زعوعم 'ا؟ةاعاذ هدد لع طظاتعطع ةعلح

 رعو ]رعزرمعرو 1ع. 26 ءصااعطساع. ا" عمول. (هامامع. طنطا. 2001.

 هرم. 11. م38.

 8. كم7نم ظءرح ةطل ءا-آظماطسمس امام ظعص قةطلماادط ةصتل ةلح
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 ادثصح ذرب [لءءارفمرور يعط لس ل. 645 (1247ز, نص معاتنلع» لعف لوح

 روكا نصل اطس ءامذتوب ركسعلع 1[عمعاعسأ هنت تعط ءا'عات 4عو06-

 ردتعتت مان ]0 دصقفءاتق 1120 لمست 1عو[عددمت» هج لع» 5ءاطقستم 1آ12ةءاتقكك-

 ىقصتم هس ل. 616 (1316) طتع هدي دعتسعت 10064 صد 5ءاطق طقس

22017071326 

 4. قةطسا- [[جد005ءطقلدعا لسمك عر خطل ءالظمطسمتت 8عان

 لومماتأ طوعطعسقل ءهلحالت» ءا-71ةمد: ءا-(نن0له1 ءالكعاطأ ءللآلملعطأر

 ععط. ص آكمطت' 11. 654 ( خررتا 1256) طعت 1[1ةلعط انتل ة20ععات هان

 للتدددر, عةمعسص ]ل01 ص لعرع لقطع هج 1ةتققءاتكر ةلالهنط ةزعأت

 عام ككمصصسصمأازدءاطع ]كعدصاستددعر امعط لهق كانلتسس 0ع '1"ة0ز-

 المدعم طلع جس هسه عدأعب لوطعع نع ةزعطر انط0 طعووط ةلعط

 لحم جنتك [عزدعم, 170 هجعوعرب> [ةهنتقعر0 ©6عءاعطعأع ةعلصع آطبعاتت عت

 وسعر. ]رع هع جلكلحصس 231/2 لوطتع ةعواع» طعطخعل» هنن 0ع

 '[مدلئانمردع - 5ء[صلع مق4ةقعءاتخدللف جات ]لةطصدمعاتك 1120 ةاقتاط ةتن' 12.

 مولع 742 ( 22. لادات 1341). لظرع ؟ءع[ممدأع ]سلتععو هان لعد '!"هح

 لئانمدع - كوسا ععم , 11005 عء]ت (نمما/م لا. 566, انتا كقطع ؟7عاث-

 ]عووعرع 34ندعدطعم 0ع5 كهددعتب 1١ ةماعع5د ةطعتع '1ضدهلئانهددعات انت

 '؟["سدل0نزمدم - [ععمصع» >0 لعص ةهطغعت ععصفتطسأاعات ة4طل ءاع 6ةعتر

 16م لعد 11161 لايكلا بيذيتر مءاعطع همهعططع» ةعتص 5ءاتتلعت

 ه][-2طمطمطت زد ةدعد ةتندتانم طةعاباع لامألا بيذيت رصتخ# هدد 7161-

 ءدعسس ةزعط ص طعتا هد 6هأطه (000. لل“. 271, لص ه20عءا“

 0ع 8001زةصتئعءطعمس ظزطاتماطعاع ((00. لا“. 554 طعاتسلعأ ل ). لمس

 لوعأت (نا,مآ/م آ1-0. 3652.  قةسعا طعدم»عأع هع ءصع ظعتصفءطتأا

 0عو ورب ءالال وحج دكت طتصاعساهعدعدعاب 1١ ساكعو انطعع 016 ][؟1هقدعم

 0ع 8ءدمظثاندءاعم 1[ ععطاسععاعطسا عت. 1 ملععأت اناسأمم اك“. 900,

 ا ننوال. 21مم, '!'ةهطوع. ءاحآ1ل011. (ناهمد. ككل 5.

 5. 1]نطوسسعا ظعرح خطت عاد عت [1طةطنس ظعت قةطل ءا-

 ظمطسمس 18د 1آهطحسسعا عرس [دسصلفم 5ءاهسم ةل-اطلا» #16 ءاح

 رام, يعط. دصق ل. 662 (1268رر, ص مءارتتلاع» لعق لادحكدتكأ انتل

 ع5 ةءاروسوغع هل-طتص ىطسصعل ءا-ل!طدعلتمأ, جمع هقعطعتسةت0ع» (نةلن

 1 آس لعس (هتهامع. ظزطا. 8001. هدد. ]11. مودع. 594 ]151 انطوولا ءاح

 ل1171 ةصقاوأأ ىل]2207عال1 711
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 مد الاسمر "1جعدطمامو نضل 11جلعطر نصل اءعطغع لمص طمعا 1820-

 ردومعانف جامسضنعاعر 0 ع طرعو[ععدمر» حصص لعع 5ءالقستم 8عععؤستم

 ركل ع نسل ص ططسلع(اندلح 645 ( ةمدتل 1345) ععدام» طعم اذا

 6. !طدةءاهطتتا ءاحاكتسلأ نسل

 6. ]2ع (501 لآطسطزأ ءلحالتو ءاحالوسأ هدأ هطعت تعتقتلال |.

 [لتعر» دمقععم دنت ةعمأ لتع زد آل ورلتمر"ا طعم عاءاطصعاعل ةتكفع

 طزوعطعم 1ءعاع زطعع كزءعالع ةصسلعمب ةزدلعس لمسس ةنتعاط لثع 5ءارضا

 مر لعد اللوك محكأ ععدمسسمأ لغم , انطع» عاعطع لع مككتعتاع

 ق4طوعطسلاا طمتل علا.

 باشك نم
 خيفوصلا ةداسلا مجارد ىف ةيردلا بكاوالا

 قواشملا فوولا:سبعروعدملا نيح

 مايصلا ىف كينج ماخفلا داو لا ةردان مالسالا ميش ىوونلا فرد نب ىمكإ

 انيس ىيحي ناك نينفوللا هداسبع قاع هللا هع نيرخاسملا اخ ماسيقلاو
 اتعنور هنيد ريص اذأ امنا كلر لافف ارم ارودع# سفنلا ىلع اننبقوا اروصخو

 يف رباسصلاو خءاقلو تسلا لهأ نم ففلشلا ةعباتمو ةعانقلاو دعولا هل ا ويعم

 مودعلا ع اردنا ننفتلا عم عم اذه ةءاط ريغ ىف ةءاس فرعي 3 7 لعأ عاوذا

 وتس ىف كشنو كدا كاس مر ق تل ءاربغو ةغلو رد اًنتيححو 0

 بعللا لع هنوفركي نايبصلا 0 رون ىريب راض زييمتلا نينس غلب او ةناهصو
 ةلءئسكارلا-ىف ديرغما مالا يبيع. نيب سيق عمسار اص وشم دب يو .راكو نم برهيق
 رن دللزل ىارق, يوبعي رف تاما 7 فق ا ناكو ةيبادمل باب رهاظب ناكد
 ىوومنلا ناكو ملعلاو نارقلا ظفح ىلع هدو خياسكلا هيف سرغتف ىص وهو

 لاحلإب هلتف هنأ ىهذلا ركذو قيرطلا همع طخاو هعم بدانيو هروزب كلذ سعب

 ىووسنلا نم عقيب نأ يعم لاقو هرهغو ةبهش ىبأ كلذ دييتساوب مدن مث رمال

 5 < ىوونلا لقم لفف نوبل نم دكعبيو هلثغي ىنح هيلع نيوبلا ريغت بجوي ام

 حو تام ىنح ةيحاورلا ةسردللاب رمتساو (قشمد مدق ةنس نيرشع وك غلب

 الماشتي 9 ناكف فيذندصتلل بصخقناو انسرد شع ىئتا موي ّك ىرقب ع ناكو نيترم

 لب 2 ملقلا ع عضوف رجايو لقا لكت ىنيح بيكفو ليبللا

 تاس 5 «5 هاء

 عوبضم عمد وهذ ىمهلطس مَع كَ خدامص ىو عمدلا اذه ناك يل

0 
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 هن ةتس تام نيسمقل عولب لبق ةينلا هيلع تاج ىذا اذه ىلقا رمتاساو

 3 ىوخب ىفذو

 باشك نم
 ةخبهش نبال ةيعناشلا تاقبط

 ىوونلا يدل ىبيح هللا ىو ةمالعلا

 ناسي ةاسعمج نب لايك نب نيسح ىب ىسح ىب ىرم نب افرد نب ىمتج

 وسبا نيدلا ىيح مالسالا يش مالعالا حا دعاولا ظنفاأل هيقفلا مازح

 مره ىف دلو ىقشمدلا اهتابتا زوججو فلالا فذح ىوونلا ىمارأل ءايركز

 ىل لاق راطعلا ىبأ لق ءمالتحالا رهان دىقو متخو هدلبب نارقلا أرق "| نس

 عسن ةنس قشمد ىلآ ىدلاو ىامدق ةنس ةرشع عسن ىل ناك املف ميشلا

 ىلا ىنج عضأ م نينتنس وكأ تيقبو ةيحاورلا ةسردلا تنكسف نيعبراو

 عبرا وك ىف هيبنتلا تظفحو ريغ ال ةسردلملا ةيارج اهيفذ قوق ناكو ضرالا

 وم لسغلا بح تارق امل لقا وأ نيرهش نم رتكا تيقتو لق نغصنو رهشا

 ءاسلاب مدكتسا تنكو نطبلا ةرقرق كلذ نأ دقتعا يرغلا ىف فشل جالي

 تعلعجو : :نلسلا قابا بذيهملا عب ,١ اسظفح تارقو .لاقن ئطب' قف اسيملك در بلا

 هيحاو ىف بجتاف هتمزالو غلا عك نيحلا لامك انخجش ىلع مكاو ىرشا
 عم تاجا نيسمخو ىدحا ةنس تناك املق هننعامج رةكال 0 ىلعدو

 نم او ةنيدملاب اسنقات بجر لوا نم انليحر ناكو ةعاجل ةقفر تناكو ىدلاو

 ىلا هقرافت ماف - هنذخا ئون نم انهجوت ام لاق هكلاَو ركذو فصنو رهش

 رشع ىنتقأ موي لك ارقي ناك هنأ مايشلا ىل ركذو لق «ءطق واني رثو ةفرع مود

 بذيلا ق -- دو طيسولا ىف نييسر د اكحصتو حوش مياشملا ىلع اسر د

 ىنج قبلي عع فللا قناع ردو ملسم :خ مف قاس ردو نيكحصلا نيب عل ىف 58 ردو

 لوصاأ:ق 5 ءردو فيرصنلا ىف اني ردو تيكحسلا 5 قطنلا ح المصأ ٌْ 5 ردو

 ةاضيعالا هس ردو نيدلا ,خفل بخانملا ىف قادس ىنال تيا قرات هقفلا

 رش نم اهب قلعتي ام عيمج قلعا حام ياو لوصأ ىف. اسردو لاجل

 ماعب لاغتشالا ىل رطخو ىتقو ىف ىل هللا كرابو ذغل طبضو ةرابع حوضوو لكشتم

 قل ع ماظاف هيف لاغتشالا ىلع تموعو كيف نوناقلا يفاطكا تعيرتشاف تظلا

 ىلع ليخد ىيأ نمو ىرمأ ىف تركفف ءىشب لاغنشالا ىلع ردقا ال اًمايأ تامقدو

 راسنتساف نادل ىف نوناقلا تعبف بطلاب ىلاغتشا هييس نأ هللأ ىنمهلا ليخادلا

 طظافخا نم ةءامج نع ثيدألل ملع فخاو ريثلتا ثيحشمل عمم ىقو ءىاق
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 نعطنم حشو ى سلبانلا دلاخ هاقبلا نأ ىلع ىغلا ىبعل لاملتا بانك ارقف

 نأ ىضاقلا نع «ففلا لودصأ ذخأاو ىداو 51 قاح#ا لأ لح ىراخإلا مرمظعمو

 نكد كك لكلدع يدنا سهو ىنرغألأ قحا لامت هك ىلع هقفتاو ىسيلفتلا خفلا

 ىلبر 9 رالس ع نيدلا لامكو ىلبر الإ كعسأ نب رع خيحلا) زعو ىسدقملا جون ىبأ

 رع رع ىضاقلا لاق «عابشأ ةضع قلعو هفيناصت نم 0ك كلام اع أرقو
 نبأ ى

 اكل قاع“ ى : تاكل 0 هكجشو ىوونلا ى ٍءريشقلا كر دأ ول عيا ل ىبأ نيحلا

 ماعلا نم امهيف ع ع اي لاسرلا ىعي اميكاشم هدكذ ىاامهبلع مدد

 راحطعلا نبأ لاقو «دفيناصت دنع ولحج خلجأاب فطلاو ع عرولاو كعولاو لعلاو

 نم ةفيظو ىف الأ » :زاتنهف الو: هليل ى 9 انقو هل عيضي ١ ناك هنا انخش ىل ,حنذ

 اذه ىلع ىقب هناو علاطي وأ ( رم (قيرطلا ىف هباهذ ىف ىتح ملعلاب لاغتشالا

 ام عم تاي ا جصنلاو لاغتشالاو فينصتلاب لغتشا رق نينس تسس

 نم ٍجورسدل ىلع صرخلو هقفلا قياقدي لعلاو هسفنل ةدعاسجملا نم هيلع وه

 مسفن بساك' بياوشلا نم ايتيفصتو بولقلا لاعال ةيقارلاو ءاملعلا فالخ

 هتووشوا هلثع ى اعلام: هتونفو هملع ق افق ناكو ةوطخل كعب ةوادكل ىلع

 هظافلا بيرغو هميقسو مهككع نم ةعاولاب قرع معلص دللا لوسر تيد اظفناح
 نيعباتلاو ةباحصلا لاوقاو هلوصاو هدعاوقو بعهذملل اظفاح هيقذ طابشاو

 ىف اهلك هتاقوأ فريح لق فلسلا ةقيرط كلذ ىف اًنئاس هقافوو هاملعلا فالتخاو

 ءاسضع عي ٌهلكا الا ةليللاو: مويلا ىق لكاب ل ناكو ملعلاب لعلاو ملعلا عاونا

 رأد جوزت ريو كسلا ىنع ةدحاو ةبرش الا برش الو 0

 رثو قوست نا ئلا نيتسو سمخ ةنس ةماش نا توم دعب ةيفرشألا تيد

 راسطعلا ىبأ هذيملت اهدرفأ ةليوط هتمجرتو اهمولعم نم 000

 نفدو 44 ةنس بجر ىف ليلخلو سدقلا راز ام دعب ىون كلبب تام فيندصتلاب

 لقو ابرلا ءافتا ىلا هيف لصو تملا حرشو جاهفملاو خضورلا هغيناصت نمو ءاهب

 حرش ىف ياهنملاو عومجا هاسهس طلغ وهو ةارصملا باب ىلا هيف لصو ىدذلا

 كئسانملا ىف حاضيالا باتكو نيخاصلا ضاير باتكو راكذالا بانكو ملسم

 هيف صخ تيد ىف ةصالخلو رخا ىكسانم عبرا هلو كسانللا ىف زاسجبالاو

 باتكو ثيحألل ملع ىف داشرالا بانتكو بذهملا حرش ىف ةروكذللا ثيداحالا

 نارقلا ةلك بادا قف ناييتلا بانتكو داشرالا يصخخم ىف ,يسيئلاو بيرقتلا

 ىسحلو كو 3

 هنلج ى اةيبننلا :نيكذو هيبنعلا:طاغلا ىف ريركتلا باتكو تابابلا اكو
 مم ىلع قانمزئعالا ييفب الو 9257 امم لبأو أ نم اهو هي عج ادحذ 8 ةدعلاو
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 نبأ اندرات 'ر دقو ىواقفلاو ةروهشلا بنكلل ةفلاذكلا تاكحصتلا نم اهيبذ

 ام بلاغ هيذ ركن رفاسملا ةالص ءانذا ىلا ةبذ لصو 0. راطعلا

 ةرتك ىف قيقكالا نم بدو وتو راكد تامهمو ماكحالا نم تيما

 ندبلا ةراهط هانثا ىلا هيف لصو دقو انالخ هين ركذي ر هنا الا ماكحالا

 حوش

 هيبنتلا بلاط ةفح هامس ةالصلا ىلا هيف لصو هيبننلا ىف لوطم حرشو بوثلاو

 ديف لصو يقنتلا ها_مسف طيسولا ىلع حرشو نيدلج# ىف طيسولا ىلع تكنو

 فنص ام رخاوأ نم نيج باتك وهو ىونسالا لاق ةالصلا طورش. بانك ىلا

 عورف رهغ عورفل كبذ ضرعتي رثو طيسولا مالكب :قاعتم عاونأ ىلع ليتم :لعج

 داسمقفلا تاسفبطو 0 ةاهيبالا تودنت 5 خعطق 0 6

 ف خوتأو 0 لعال لال تحب غو يس 3 + فينصتو لما

 ريثك وهو تاغللاو ىناسعملاو ءامسالا نم ةضورلا ىف عقو ام ىلا تاراشالا دامس

 اسيل نافينصت هيلا نييسنو ئونسالا لاق «ةالصلا ءانثا ىلا همف لصو ةديافلا

 ىلع طيلاغا ىناتلاو ةياغلا راصتخا ىف ةياهنلا ىهشي فيطل رصتخت اهدحا هل

 7 00-2 ايهصضعيبو :بيقف اهضعب اول 0 ىلع بو يلا

 000 ةهفيناصنت دع نيح هذيمان راعلا ف ل مث ان

 باتك نم
 كارثالا خلود ىف كالسالا ةرد

 ىلخل ببديح نبأ نسخ ل نيدبلاأ ردبل

 افودن م ْن د ىيعا ءابركز زوبأ نى ددلا ىو مالسالا خيش قود اهمفو حتر“ فس

 رهكا ى عفاشلا ىواوذلا مدأؤتح ع ناقتي نب سوبا وسبا ِدأ

 ناك 207 حاب نع ىتح عرو فشقتم ليا ٍقفوتيو ىرجج ليس ققدتي

 8-5 قشمدب ماقأ هدعزو موو هريص ىف أكف دج جيسفو هرصع 0

 مالعأو ةروهشم 9 رابخاو قيقكتلاو ريركالاو طبضلا ىف غلابو مب
 . ١

 ضدي نعبر و كب نع اهب نىذدو ىونب هناثو تدذاكو فر وشم قافالا 3 ىبقانم

 نبأ ديا سابعلا وبأ ى ددلا م ةاضقلا ىضاق لوقي هيفو «دنكرد هللا هدمغت
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 ةللبدع5 نم ىفاشلا ععريطص

 لكم او تعطل عوسم للاب نيس فقس

 لسطا صمدعلا» تاؤافسسملا( انو هاهو

 لبيان صفتلا واخ ىئديلاو ىدعلا برو

 كد صاسج هللا ةعاط ىف كفار ىلع

 لك ماج ءااللا ىسضر ىينيبي ماع ىداع

 الد تكخش نامسلا ف ورشه ناك دعه
 لحخ اح مسكم ل وأ ردكطت مرهددع

 ددوسسو للسيتو لصف اذ ناك دقل

 لكم اتم لطف تت 2 ىاوراشرملو نسع اسم

 اممآ ساكتمل فويعلئابي ناك نحمد

 كالا وسجر سب دهانجينتد نسع 5

 ل انو تاللطح اع نع ه«ضوعف

 هدباخ راذ ىف ىكجحر سلا هانكس

 لزان ملا لكحل تبت ةنصع ابو

 ةظداتللا لاح هيف تلقو

 ىَوَذ دق فراعملا رج ىقتلا بوبسعُي ملعلا ربك نيدلا ىيح دعب نم
 © ىوستلا ىواونلا ربل سلجم نم ..اسند امل ىرج عمد رك هلل

 نانكل ظأرم بانك نم

 ىفالا ليعسأ نب هللأ كبع كيح# ىنأ مامالل

 تدل مانالا ىتفم مالسالا يش مامالا هيقفلا ون (4,0) ةروكذملا ةنسلا ىفو
 هبّدهمو بعهذللا روح ديعملا برقملا ديفملا ربل بيجتلا قفوملا ققل ىتفنلملا
 ىلولا لضافلا ققحل لماعلا ماعلا داقرلا نيعرولا دابعلا دحا هنيزمو هطباضو

 ةديفملا فيذناصتلاو ةديجل ةريسلاو ةديدعلا نسال وذ ريهشلا ديسلا ريبخل

 رسياس ىف هلياضف ترهتشاو نابكرلا هنساكم تراسو نارقالا عيمج قاف ىذلا
 دهتعمو ةئسلا رصان تاماقملا العا ىف ىقتراو تامارللا هنم تدعوشو نادلبلا

 حرمو تاسغللاو ءاسممالا بيطهتو كسانملاو جاهنملاو ةضورلا فلوم ىفاشلا
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 ريسيتلاو بيرققلا باتكو داشرالا بانكو نايبقلا بانتكو بذهملا حرتو ماسم

 تاقيلطلا لعاو نيخرولا ضعب لاق +« تاكربلاو عفنلا هب ميظو تاهذأ رياس ىف

 (نقوشمد مدقو مرش نم طسوالا رىيشعلا 3 ةيامتسو نيتالتو ىدحا ةذس ىو

 بذسهلا عبر ظفحو فصنو رهشأ ةعبرأ ىف هيبنغلا اوقف نيعبراو عسن ةنس ىف

 ىف ارقد ناكو ضرالا ىلع هينج عضي ال نيننس نم بيرق تكمو ةئسلا مقفي ىف

 طيسولاو بذهملا ف احكحاصتو احرش ئياشملا ىلع اسرد رشع ىتا موهلا

 طيسولا ى' هل ناكو هوهسي :هيلوطالا ىف رخآ باتكو مققلا لوصا ىف ييكاتللو

 نوناقلا تيرتشاف بطلاب لاغتشالا ىلع ةذم تمرع لق هنأ هنع اوكحو ناسرد

 نوناقلا نم وه !ذاف تركفتف ءىشب لغتشا ال امابأا تيييقبو. (ضلق ىلع سلطات

 ىف لكاب لو قشمد هكاوذ نم لكاب لو رمال ليحمل ناكو اولاف ءلاألا ىف هقعيف

 تسقو ةيرش ىوس برشي الو ءاشعلا دعب ةدحاو :ظح ىوس ةلجللاو رموهلا

 ةنوشخ ىلع ًارباص فينضتلاو ةوالتلاو ةدابعلا ىف رهسلا ريتك ناكو ركسلا

 8 هلووسن ناكو دءدعب و هنامز 8 لحا ع انندغلبم مث ىذلا عرولاو شيعلا

 ىلع اهي لوزخلا رانخا اهنا ةذأ لكدحأو ومْغ نم اكنسعبمو تنم 3 ةيداورلا سرد أ

 نيسمد نس ىف ه«يبنتلا ظفحو اولاف «هراجتلا صضعب ءامي نم م أ اهلخأ اهريغ

 نيبدح نم م هنا هدلاو ركذو نيسمخو ىدحا ةذس هيبأ عم ححو >بامتسو

 اراهنو ليل لاغنتنتالا مزلو ءوكحاضت و ةوات اف ةفرع مود ىلأ هدلب نم هجورخ

 ىراخرلا جبع عجمو ننرغملا هاما ند قدعااو لاحل) حش مانم عامجو ىو

 حرشو ىنطقرادلاو ةجام نباو ىءاسنلاو ىذدمرتلاو دوأد نأ ىنسو ملسمعو

 ميلع ذخاو ذ تح ءايشأو يأ ممامالاو ىفاشلا مامالا ىو ةيبننلا

 نم ظاسقتلاو ءاهقفلا ذأ نم ةءامج هنع ىورو كلاخ نيؤلا نع تيدشل
 نيبحلا ىيح ىضاقلاو ىزملا ياجكا وبا خيشلاو راطعلا نبا نيدلا ءالع مامالا
 هبات نابعأ نم ىقب نم رخآ وهو بيقنلا ىبا نيدلا سمش مامالو يردلا
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 26 958 116 9 ع نيدلا ع مايشلا ناكو اولاق «نيبعبرالا تعمم

 ىف اسار نابكرلا هب تراس لق امم كلذ ريغو ةغللاو هقفلاو تيد ملع ةفرعم

 :«جاوي ركذملا نع ىهفلاو فورعم اب رمالا ف لتلا ميدع عرولاا ىف ةودق دولا

 هيضغأ ىح ىفاظلا كلملا ىلع ىنأ ىقلو ,ةكاب ءدصيو كلذب كولملاو ءارمالا
 62 لو 97 5و 0 95 - 3 - 58

 ءدنم عرفا انا ٍلوقد ناك ىتح همظعو هنم لبق مث هرش دللا هقوف شطبلا هب و

 ضار كنع هللاو هلأ نع اسيضار رمسيلاب انعفتاق سانلا نيب هل هبوب 2 ناكو أو ولاق

 ُ انني و تيدا راد خشم ىو هتقاتاو ظل معطمو 006 3 ةخياغلا ذأ انوش

 نبا تيأ رو تلق هدوبأ هيلا هد تعبي ام ليلقلاب ع تكف ل ايي اهمولعم نم

 00 هنساح. هلياضت نم ةكيدع ءايشأ هبذ 0007 هيقانم ىف دوج راطعل

 خيباشملا ضعبب ىدتقي ناك هذأ رويشللا نمو «ددعب ءاملعلا نم كحال فرعب

 نيزملا نيساي ريبللا ىلولا ريبخل هللاب فراعلا ريهشلا ديشلا ومو ةيفوصلا نم

 راشا هنا نييعفاشلا ءاملعلا ضعب قربخاو هتراشأ لبقبو هسلاججكو دعم بذاتيو

 نا 8 مل 5 رايزو ظراسعت سما بنالا نم هدنع ام 3 ل للقيد هتوم لبق :بطلع

 نويسعدسو تس ءذسس بحجر نم نيرشعلاو عباولا قى غدنع تام مم كلذ لعفت

 هيلع هللا ةذجر ضيب تارعش هني ىو ةيامتسو

 باشك نم
 ماسلا (نقشمد ل رمباضف ق3 مانالا زود

 قوي دك ىيدلا لدلجح مامالا ئيجيشلل

 فانظلا نكملاا دنم فاتح .٠ ناك ىتح و هاب راقوو بف بلع تناك ىو ,ونلأ ني متيشلا

 عبق لبقو ب“ خدمي قود خيفردالا هادا راد خعاق 8 نكسو سو لعد

 و وبصا اه] طسب ىلع ىنعم فيطل تيويدلب رأد فو

 قواونلا مدق دسم ًاناكم تمام تك ا 0 كام

 نم برهد وتو تعللا ىلع مدهيد اج 0 نيذس رشع 75 وو

 هلعجو هبح ىلق ىف عقوف هلال كلن ىف نارقلا ارقي وهو دل ماعاركال ىكببو
 هل تلقو هب هتيصوف نارقلا مغ أ تلا الو ع عيبلاب لغتشي لع راكد ىف ةهوبأ

 متم ىل لاقف د نسافلا عقتتلو مدعزأو ةذامز ملعأ نوكي نأ وجرأ ىبصلا ذو

 نأ ىلا ءياع ءودأ صرخ خيدال كلذ كب كلذ هللا ىقطنا انا تناقذ تدنأ
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 2 مالمحالا رهان هقو نارقلا هتفح

 باتك نم
 بهذملا ل تاقيط ىف بعهذملا كقعلا

 : نقلطأ ع نبباب يبطل ىراصنالا ىئ ددلا جأرمس وممع صفح حن أ خيشلل

 و ىف ةضضوم هلاوحا تروكذ ىوونلا ىسح ىب ىرم نب فرش نب ىيدك

 © 1 خةنس ىون هدلبب تام هنم اهعجارف جاهذملا

 بانك نم

 ةرهاقلاو تك عدلا رابخا 5 ضال وح

 نادم يحلا لالخ

 فاظلا كلملا ىلا ىنعي) هبلا تايناكملا تكي ىوونلا نيحلا ىبيح خيشلا ناكو

 َكَْصَو راطعلا ى .بأ قدحلا ءالع ميشلا لاق نيملسملا رومأ 8 هيظعبو ((سربمب

 خلاز أ خيعرلا ىف لدعلا نوضن سربمب و .هاظلا نا ةقرو ىنيدلا ىبيحن ني نميشلا

 نيا ردب و يمالا ىلا اهينك ةقرو ىف اهعضوو ةءامج اهيبذ دعم بتكو نيالا

 نك جرلا هللا مسب اهتروصو ن اطلسلا ىلا ةاملعلا ةقرو لاصيإاب رادنز كل كئكيبلبب

 دوما ع هناكردو هفيرو ىلاعت هللا ل ىوونلا ىبهيدع) هللا دكيع نم موبح لأ

 تانسحلاب هالاونو تاريخل هل ميرالا هللا م'دا نيدلا ردب ةارمالا كلم ىسحلا
 ىهنيو «نيبمأ هلاوحا ع عيمج ىف هل كرابو هلامأ لك مل وذأو ةرخالا ىصقأ نم دغلبو

 لاح فعضو شيع نقيض ىف ةنسلا هذه ىف ماشنلا للعأ نأ ةفيرشلا مولعلا ىلأ

 رمغو ىتاوملا كالهو تاسينلاو تالغلا ةلقو راعسالا ءالغو راطمالا لق ببسب
 ناف هتكلصم ىف هتكاصنو ةيعرلا ىلع ةقفشلا بك هنأ نوملعت ممكنا. نكلد

 ًاباتك هل نوبل ناطلسلل نوكتانلا عاشلا ةمدخ بنتك دقو ةجصنلا نيدلا
 خلص خكصن وه 001 عبق 0 د قشرلاو هتيعر 0 + رظنلا هركذي

 اب ةيعرلا نم قفرلاب ةراشالا نم هدنع ملكتيو تاريخل هل هللا مادا ناطلسلا

 اًرضح# ريخ نم تلع ام سفن لك كج موي ىلاعت هللا دنع هل ارخدم هدجج

 ءهسفن هللا مكرذعكو !قيعي !ىمأ كةبلو اهنمب نأ وأ دود ءوس نم تلم امو

 بجيف هراسصنا هللا زعا ناساطلسلل ةكصنو ةتاما املعلا هلسرا باتللا !ذعو

 ةنامالا هذه نع نولومسم متناو هراصنا ىلاعت هللا رعاأ ناطلسلل هلاصيا مكيلع
 ىلاعن هللا دنع اهنع يصقتلا انوا الو اهنع رىخانلا ل رذع و

 هيبأو هماو هيخا نم ءرطلا رفد مود نوني الو لام عففي ا مود انونع نولاستو



41 

 ىلاعت هللا ديك متناو هينغي ناش ذيموي قهنم ءرمأ للتو دهينبو هقبحاصو

 لسصضسفاو تاريشل 2١ نم !اذهو هيلا نوعراستو هيلع نوصرخكو ريخل نوب
 ىلاعت هللا نم لضف وعو مكبيلا ىلاعت هللا هقاسو هل متلعا دقو تاءاطلا

 هللا لق هب قفرلا ىف رظنلا لعجج ل نأ ةحش رمالا دادي نأ نوفياسخ نكاو

 نورصبم م اذاف اوركذت ناطيشلا نم فيط مهسم اذا اوقنا ىيذلا نأ ىلاعت

 نورظتنم نوبتاللا ةعاجلو ميلع هب دللا ناف ريخ نم اولعفت امو ىلاعت هللا لاقو

 نييذلاو اوقنا نيذلا عم كلا نأ هللا دنع مكرجاف اذه متلعف اذاذ اذه ةرمت

 ! ءهتاكربو هللا ةحرو مكيلع مالسلاو نونسح مث

 افينع اذر امهباوج درف ناطلسلا امييلع فقوأ هيلا نانقرولا تلصو املف

 كىلذل ًاباوج هنع هللا ىضر بتكف نيبتاكلا ةعاجل طاوخ تدكننف الوم

 ديمح# انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دلل ميحرلا نجلا هللا مسب

 عرستملا خمدخ نأ ىهني ىوونلا ىيدلا ىبهيح هللا دبع نم هبكتو هلا ىلعو

 راكنالاب باول ءاجن هراصنا ىلاعت هللا رعا ناطلسلا غلب ام نوبتكي اوناك

 مكح فالخ ىلع باول ىف ركذ داهلل نأ هنم انمهنو كيدبتلاو خيبوتلاو

 اسهيلا ةجالل ىنع ماكل ىنع مالكلا حاضيأ ىلاعت هللا بجوا دقو عرشلا

 الو سانال هننيبيل باستكلا اوتو نيذلا قاثيم هللا فخا ذاو ىلاعت لاقف

 سيل ىلاعت لقو توكسلا انيلع م حو ةذاجب ذيناإلح انيلع بجوذ_ هنومتكي

 اذا رح نوقفني ام نودلجج ال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو هافعضلا ىلع

 ىف كنو « ميحر روفغ هللاو ليبس نم نينسخ ىلع ام دلوسرو هلل اوكصن

 ضرف داسهللل ناكو هعدن مث رمأ اذهو دانجالاب اصنخم سيل داهدمل نأ باول

 لاما تيب نم ةمولعم زايخا هلو اصوصخ#م !دانجا هل ناطلسلا ررف !ذاف ةيافك

 نم ثريغو دانجالاو ناطلسلا ملاصمو حاصل ةيعرلا قاب عرفت عقاولا وه امك

 ليباقم دانجالا داهجن هيلا مهلك سانلا انج امن ا ريغو عيانصلاو ةعارؤلا

 لاملا تيب ىف ماد ام 2ىت ةيعرلا نم خوي نا مهل لص الو هل ةررقملا زابخالاب

 ىف نيملسملا ءاملع ءالوشضو كلذ ريغ وأ عايض وأ ضرا وأ عانم وأ دقن نم ةىنن

 هللا كمك لاما تيبو اذه ىلع نوقفتم هراصنا ىلاعت هللا رعا ناطلسلا دالب

 ناسظلسلا ةايح ىف ةكربو اريخو ةعسو ةراسع ىلاعت دللا هداز روعم ىلاعن

 امو نيدلا ءادعا ىلع روهظلاو ديدشتلاو قيفوتلاو ةداعسلا لاجب هنذورقملا

 عابتاو ىلاعت دللا ىلا راقتفالب هريغو داهل-م ل ىف ناعتسي امتأو دللا دنع نم الآ مصنلا

 ةكصنلا وه ايناثو الوأ هانيتك ام عيمجو عرشلا ماكحا همول امو مع ىذلا راثا

6 
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 ىند انكويلَع ماودلأ نى يلاعت دللا لامسنو اهب ى انهت لن نيدنو اهل ؤقزنعز نأ

 مو باع مالي انكم اهمف سيأو خيعرللو ل ختادصن اهنذأ ميلعب . ناطلسلاو داقان

 معاص 4 ىلا قالخا ةخعياتمو ع عرشلا بحاإ ىذا ا-ئضملعل 0 ناطاسلل اذ بذكذ

 ناسطلسال 1 لك رمع ىنذلا رانال دما ركأو يلع :قفشلاو يع رلاب (قفورلا ف

 6 تنندز اننوك نم باولل 8 مكذ امأو دانينك ىذلا اذه ىلع (قفاوم

 4< لاو مالسالا كولم لوق ساقي فيكف دالبلا ىف اوذاك ام فيك رافكلا

 تيس ودقتعي ال 2و رافكلا ةاغط رمكذنذ انك رع ءىتن تايداز افكلا ةاغطب ن أرقلاو

 سياف ءاملعلا ةقفداط كيدهتو اننكجصن بيسي يع ملأ ديدين امأو اننيبد نم

 نيدكائلا نيملسلا ءافعضلت :ليح ىأو هيحو ناطلسلا لدع نم وج م اوف

 مالي ام هيف ناك ول دب نوذخاوب فيكو هب مل مرلع و لو ناطلسا ةكصن

 نم كلذ ىنعنجي الو هنم محا او ديدينلا ىلرضي دف ىسفن ىف انا امأو هيلع

 ىلع برت امو ىريغ ىلعو ىلع بجاو اذه نأ ىقتعا ىلف ناطلسلا ةكصن
 اذ رخال نأو عانام ايندلا هذه اما ىلاعت هللا لنع نم ةدايزو مريخ وهف بجاولا

 هللا 0 انرمهأ ىلقو 0 ومبعب دلل نأ هللا 0 2 عدم فالح
30 

 وا 2ك نك ا 55 + هعفنب 5 06 الك 3 <

 ني موي وسفن ناو هلع ق ديرنالكو مايدأ 5 ىلع هركذ ىقبيو هل تاريذل

 دالبلا نالدلسلا ديهغ نم ركتذ ام اماو ارض ياخ نم تلدع ام سفن الك
 ةعياشلا رومالا نم هللا دمك اذهف ءادعالا رهقو نوصل وتفو داهملل هتمادأو

 باوذو دل هللف ضرالا راطقا ىق تراطو ةماعلاو ةصاخل اهب ملعلا ىف كرتشا كلل

 ارض ريخ نم تلع ام لك دجت موي ةمايقلا موآي ىلا ناطلسلل ,يخىم كلذ
 مكيلعو انيلع ةبجاولا ةخدكصنلا هذه انكرت اذا ىلاعت هلا دنع انل ذ+ الو

 نسجرلا هللا مسب :قشمد كالما ىلع طيتحا ابن رهاظلا كلملا ىلا بتكو

 | ىلاعذ هللا لاقو نينموم ا عفنت ئرحنلا ناف ردنو ىلاعت للا لاق ميحرلا

 ىف نيملسملا زماع ةكاصنو هراسصنأ ىلاسعت هللا زعأ : ناطلمللا ةكجاصن 00

 أو هبانكو كلذ ةكصنلا نيدحلا لاق ةكنأ معلبص هللا لوسر نع م عحدصلا كيا

 هتمارك هالواو هقعاطل ىلاعت هللا هقفو ناطلسلا ةكصن نمو عقاتماعو نيملسملا
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 00 اعنا هللا بجواو مالسالا ىعاوق فالخ ىلع ترج اذا ماكلمل هيلا ئهني دنا

 صضفخاو ىلاعت هللا لق هع ررضلا ةلازآو ةفعضلاب مامتعالاو ةيعرلا ىلع >قفشلا

 لاقو مكدافعضب نوقزرتو نورصنن امأ يحكصلا ثيدحخل ىفو نينموملل كحانج

 نم ةبرك هنع هللا فشك ايندلا برك نم ةبريك مالسم ىع فشك نم معلسص

 ميعادبص لاقو هيخأ نوع ىف دكيعلا ناك ام ديعلا نوع ىف دللاو خمايقلا موي برك

 هللا ققشاف ع قش نمو هب للا قفراف هب قفرف ايش ىتمأ رمأ نم ىلو نم

 0 نأ معلص لاقو هتيعر ىع لومسم عار لكو عار مكلك معلص لاقو هيلع
 ل تاهو هكح اع نولدعمب ندخل نجلا: نع ىدرون نك روبات, ل
 نيقف هراسصنا ىلاعت دللا زعا ناطلسلاب نيملسملا رياس ىلعو انيلع هللا معنا لتقو
 فياوطلا عيمج نم ءادعالا هل لذاو نيملسملا ىع بذلاو :ىيدلا ةرصنل ,حماقا
 بولقلا ىف هنم بعرلا عقوأو ةريسملا ةدلا ىف ةرويشلا تاحوتفلا هيلع فو

 غيولا لحما هغيسب عقو داسيعلاو دالبلا هل دهمو نيدراملا رياسو ىيحلا ءادعا

 ةرهاظنتلا معنلا هذه ىلع دلل هللذ ةداعسلاو فطللاو ةناعالب هدماو داسفلاو

 ريخ ىف اهتدايزو نيملسمللو انل اهماود ميرالا دللا لاسنو ةرئاكنملا تاريمذلو

 لاقن نيركاشلل ةدايزلا لعوو هعذن ركش ىلاعت هللا بجوا دقو <نيمأ ةيفاعو

 كع طوخ هذعم بيسي نوملسملا ىخ كفو مخحندبز :ل م كش نببلو ىلاعت

 عمزاي ال تابثا قنم بلطو اهنع ريبعتلا نكمي الررضلا نم عاونا مكالما
 وهف ؟ىت هدي ىف نم لب نيملسملا ءاملع نم كحا دنع لت ال ةطوقمل هذيف

 ناطلسلا ةريس نم رهثشا دقو تابتاب فلكي الو هيلع ضارتعالا للك ا هكلم

 قالطا لوستسملاو هب ل نم ىلواوهف هباوت ىصويف عرشلاب لمعلا بد هنا

 1 نم ىلاسعت هللا كقلطا ماقلطاف معيمج نع ياوفالاو ةطوشل هذ نم سانلا
 نيو نوحناصلاو 0 نيكاسملاو لمارالاو مانيالا ميفو ءافعض علف هوركم
 هللا تاولص,ءايبنالا ,ناريج كرابملا ماشلا ناكحس 8و قزرتو :ثاغنو رصنت
 ان ناسسطلسلا ىار 0 تاهج نم تامرح لف مثرابد ناكسو يلع همالسو

 جاخوي لو لال ىف مهقلطاو مهبلع هنزح كتشال كيادشلا نم سانلا قحلي

 قفرأو هللا كتقغي نيملسملا ثغا هللابف اهتيج ىلع رومالا هيلا ىهننت ال ىللو

 تكا ناو مهتالغ فلتو رومالا عوقو لبق يارفالا مهل لجتو كب دللا قفري مهب
 تحيهذ كقو ءاردش بنك ليصخ مهنكمج ٍّ مهفالسإ ى ء كالمالا هذفم ا

 هغماب قفر ىل معلم هللا لوسر اعد هل ليصح معي نالجاسلا قفر أذاو مهبتك

 نم هل رفاونيو مكردصني هللا اورصغت نأ ىلاعت هللا لاق لقت هدادعأ , نع ةردعذو
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 نم هددصقي ام عيمج ىف هل كرابدو تاكربلا هنكلم يف رعظنتو تاوعدلا هنيع د

 هلسف ةنسح ةئنس نس نم لاق هنا معلص هللا لوسر ىع ثتيدحلمل ىفو تاريخ

 رزوو اهرزو هيلعذ ةييس نس ىس نمو ةمايقلا موي ىلا اهب لع نم رجاو اهرجأ

 ننسلا ىلا ناطلسلا قفوي نأ ميرللا هللا لسنو ةمايقلا موي ىلا اهب ليغ نم

 هذهف ةيبسلا ىنسلا نم هيمحو ةمايقلا موي ىلا اهب كني دلا ةنسلمل

 لوبقلا اهيف همهلي نأ دللا لضف نم وجرنو ناطلسلل انيلع خبجاولا انتكصن

 ءهتاكربو هللا ةحرو مكيلع مالسلاو

 مسي ةدحاو ةسردم نم رثكا ىف ًالزنم نوكي ال هيقفلا ناب مسر اذ هيلا بنتكو
 ربلا ىلع نواعتلاب رمأ ىلاعت دللا نأ نوهني عرشلا ةمدخ ميحرلا نجرلا هللا

 عيلبتو كيهعلا ءاملعلا ىلع طخاو نيملسملا ةماعو رومالا ةالو ةكصنو ىوقنتلاو

 رياعش ماظعأو هللا تامرح ميظعنذ ىلع ثححو نيملسملا ةككانمو نيدلا ماكحا

 أوريغد ناب مهفدح ىف مسر هنأ ءاعقفلا علب دقو مهعابيتاو داملعلا ماركأو نيدلا

 أوروصضتو مهلاوحإ كلذلب تدكنتف مهسرادم ضعب نع اوعطقيو مهفياظو نع

 نولغتشملاو نوحلاصلا مهيينو لايع مهأو نوجانفح# و مهميلع ع اذيب

 ملعلا ىلا نوبستنم مهف ثريغ بئارم نوقحلي ال ةفياط مهيف ناك ناو مولعلاب
 مهيلع ىلاعت هللا انتو مهلضفو ملعلا لما بئارم ىفخ الو هيف نوكراشيو

 ناف مهيلع همالسو دللا تاولص ءاسيينالا ةترو مهناو ريغ ىلع مهتبترم هنامبو

 ىف تول ىتح مهل رفغتسنتو مهل مهناحاجا عضت مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكيالملا
 مهتضاعمو مهيلا ناسحالاو ةفياطلا هذع ماركا ىلاعلا بانجلاب قياللاو هاما
 ماسم بحت ىف تبت دقف مهب قفرلا نم هيف اب رظنلاو مهنع تاضوركملا عضدو

 هب قفراف مهب قفرف ايش ىتما روما نم ىلو نم مهللا لاق دنا مع هللا لوسر نع
 لوقب ناك هنأ ةضر ىردذل ديعس نأ ىع هدانساب ىذمرزنلا ىسيع وبدأ ىورو

 الاجر نأ لاق مع هللا لوسر نأ معلص هللا لوسر ةيصوب ايدرم ملعلا ةبلطل

 ةفياطلا هذه ىلع ريغي ال نأ لوسملاو اًريخ مهب اوصوتسان نويقفتي مكنونآب
 نأ ىراخلا ميك ىف تبت دقو ةرهاقلا ةلودلا هذهل مهنوعد بلجتسيو ةىن

 اب مولعلا تطاحا دقو مكسافعصب الا نوقزرتو نورصنت لاق معلص هللا لوسر
 ىف ةريتللا لاومالا هفرص ناطلسلا هيلع كنا نيح كلملأ ماظن ريزولا هد باجأ

 بودصخساف راحخ“الاب مهماهس درذ ال أدنج اهب كل تا لاقذ ملعلا بلط ةيج

 حتنءاط ىلأ ةعراسملاو هتاضرم اعاد بانذل (قفوي ميرال ١ هللاو هيلع هدعاسو هلعف

 ءملسو هبدو هلآو كبد انديس ىلع هللا ىصو نيملاعلا بر هلل دخلو
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 و.دعلا لاق ىلع ىد ردحذ تسيل ةيعرلا نم لام 0 دل ف 00 داملعلا وع

 ميشلا ىقب معذ ليقف دحا ىقب لع لاقف كلذب ماشلا هاهقن هل بنكذ

 لقف عنتماف ءاهقفلا عم كطخ بتكا لاقف رضح عيلطف ىوونلا نيدلا ىيح

 سبلو راحة دنب ريمالل قوأا 0 تنكح ىكذنأ فرعأ انأ لاقذ ككعانتمأ بايديب م

 1 35 ١

 لك كول فلأ كدنع نأ تاعممو ا كام كلعجو نكيملع هللا نم م لام ككل

 تفقفذأ !ناف ىذا نم قح ةيراج كما كدنعو بهذ نم خةصاخ دل كولش

 راودل تيقبو صياوشل ىع الدب فوسصلا دونبلاب ىكيبلاغ تيفقبو هلك كلذ

 همالك نم رهاظلا بضغف ةيعرلا نم لاسملا خاب ىكنيتفا ىلذل نود نهبايتب

 لاك ىون ىلا جرخو ةعاطلاو عمسلا لاقن قشمد ىنعي ىدلب نم جرحا لاقو

 قشمد ىلا هدعان هب ىدتقي نمو انءاحلصو انداملع رابك نم اذه نأ ءاهقفلا

 رهش دعب رهاظلا تاف اهب رهاظلاو اهلخدا لاقو ءيبشلا عذتماف ةعوجرب مسرف

 8 ىشمدب خيامتسو نيعبسو تحس ةخفس موك ىرشع عباس نيييخل مود

 ©. 1نءوطع»م» لثع 5ءكسلاعس لعف اكد حت

 عمممعطعي هتعطأ لتع 8زمودجطعسم دعطمس 50ه لعع نسععس أد

 مدعم "[طقاتواععتأ نصل لعصسص نطعمكعطءدعري ]1عاودعر ؟عءاعطعم ءاح
 راجح مححت هك ةعزصع ماسلتعم يحمس لأعر دم روتانساعم ةعلسع ةءاطبلل
 امد لمحمد 7عدعدتمد ععطعمر ةصلعسس عر نق ععمعأاعأ لع دانت ءالت
 ىلاو» ىمص ةنصك نسل رتعستم لوطععم هععلعطاع, قمع طعالعنأاعصلع
 [جمزطع دعا ةعطقاوطومءعرع 1[ عاعع طتصاعنلممدعي طمأ. آل بنس كسلعع
 همسكحما1ءدلعأ ععطاتعطءد ةزصلر دم ةزصل لمععععب منعا علم 8011 ةلعاتلج
 ازعل طولعم أ ءصلعس آتسصلحصعع هصل لتع ممعتواعس ]اهقدعي ةهضطقلا ع6
 نسل يماتصللتءع 1”هعوءطسمععم ؟0هعهسكدءامعت. طف ةءطعتسأر 8
 ةمزوع 5ءارتشلعر» ةطصس ءل- خلاق ةزعا لمع آل ءملتعمماأ هكعمرنطعت طقطعر
 ةمزدعم اناممويتدءطعب معاطاقمد هع هركلصعمس ن0 طغت ةانفتات8عطعالر
 نموت عماممد دروزعل لتعم طعن قمتوفعم آ١1' كغم طعفاتسسا هرثاكفطنأ

 نرسل طعز ىوعز 5صلاعمر, دعاعطع حمس ءقمتوععس لع ١
 ءمعسموعءارسءطعد عملعمب دكتسل حمص ءالظكسعتكت هس مءالسكمع لعد
 مروطزوءارعم 1'عجاعد جنك ةطن ىءطمططو هلك قم (نسل لع انمقعأاع
 رمزا عمزئعرل ععصمعطل, لقهفذ ةزع ص لعس ا ضمعلعاستوق ةعلضعا
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 ال نسلععر مءاعطعم ]طصس ءا-خلاقم ص ةعلسع" طاق ةرطتع ععقعاطفات

 طمطعر صتعطأ ؟هعامصسصعم. اكاد لتع 11ةللاع هةعلصع» مءاسلاعت

 نسل لمستساع» لتع ىتعطاتعكاعدر ةتصل ذص لعم اظسسس'ممةتمءطعس ااطاتم-

 قماععم ممعاح ؟مرطمسلعصر نصل له طغت ممعاسء»عد زض لعص [اهصلح

 همس عد لتع نعدمعستس عاتنعطع انصاعةءطضلار ؟ءاعطع لتع علا لعد

 م4طاةمدنسم هسفتعطأار كطقلاعت زكأر طغت ةهصلععد ةننق (ناهلعضت انس

 ةمررفان عد 1ظعصععاهسععد» ةزعط 1"ه]ععحتصععم .انطعع لتع اكمسضاقأ

 سحعارعي ]هعدعص, 5م طقطع زعاط طتععدسأ طغت لع مقعاطلم]ععملعت

 قسمرسلصسسمم متعع [نتعامتءاأ ععدممسسعدر ةمريقأ ةطغعع لتع 11 ناكع

 ىممكوس لمح ةطصطقلاو انكدسسم عت ععدا علما.

 1. هيبنتلا تكن 0. 1. ,ةءطوركزدصستعع ظعسعساكتت عع انطع

 لود ا! ناع لع ]طرا عرووفب طع سعات ظقصلعر انتل

 2 مجاحصت ىف ةحمعلا 0. 1. ع, ل16 5076 مانت 1عض عطلات

 عنصسع 0ع» ]1و ءر»وك“ طع ءلمعتس [[1علاغع. للزع5و دععت ةعلمع

 طعزلعم واعد ك5ءدسكعمر 1ءاعاطع .عع ؟ءضاممدأعر دقهعطلعات عار

 نتتع هطعصس طعصعتءار لمع [[آدتتماحك ءراع لع 5 ءطقلت اند ءطعم "طعما ممتع

 سم0 لمصمم“ لعمق رب لنع طر واءعر»وو“ هرج قلت اكطقع ءامءطتع

 مممز لس*ءامامن لتس طماأع. اك مللاع لهم ءامتعع [!"ءاباع» لعق ال عن

 اجووعرو ؟عطعدوععم, طعم ص لعتت» ةماعطعر, لتع ةلعط هتك لتع رتعطاعت-

 انعطع اكمام ءاعزلسدع طعمتعطعم, ه0ع» قصفت عااعصسي لص 0لعطعال ءل' 0

 لع كعطقق زاندءاطعرب ارعطعع ةطخوءزعطا“. اعل. [[جهلفعطت (نطقللو '!'. آل

 م. 433 م. 4360. 1سلعد5و طعيصعساكا ل©طص كءطمططور لهفذ عي دتعطأ

 مناطتع هعتر لتعدع 8عمعطات عدد ععات ةهطخماتتعاطتت عال, 59111 516 81-

 لعمءر طعاعجسساعم 1انعطعسم 110ععوم«ةعطعتر ان0ص0ل ق4طت ق4طلدللقل

 قطط حستص عل طعم ىخطل ءا-كدستل ((هأط ءلحاطلتس ءاحكتسطقأتب ععقأ. انت
 ل. 722 (18322), طقأ هصنع» لعس 16 ةب4ينتلا جكصنت ىلع تاكاردتسأ

 1م وودءعرتس عع لدم طغضوتندععوفا عن. - [تععمس ةعطلتعووأ ةلعط

 8. هيبنتلا طظافلا نرش ىف ريركلا 0. 1. ملذع ععدمسع 1هنعطقتءانأر

 مع اكسءلفسمسع لع [1' نماع» لعرع ربنا ءعروو “ب هلع دهعط [1هلمعطت

 (طداأو 13. 24956 دنا لعيص 7011ةرد "11161: ةيبن بلاط ىلآ هيبنتلا ريرك

 0. 1. ملزم ععدحستع طسصعطمتءالا 0ع طرا ءسو [اننع ةللع ةعطلع

 طوع عامل معدلع“, نص رصقموزوع» 0هدضطمسل, ؟تمرتم لذع دةعاطاتك-
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 .عاعص 4ةسكلستعاعع لزعصعم» ,1اةضصسماءتنصع“ عالقسا ؟ءنلعطب ه0 [ةققر

 رع لع» ال ءمامكدع» زد لعع آالورصععلع ةددعأر لتعوعم ظسعط ةسعط

 طعلس اطعدعم 0ع ردعتذأعي ةهنلعع عي ععنددعععم اطغم]وعتمعءانعس انتحل

 لاسكاتودءطعب 1[' عاعع طغعصتما ءععلعت ايصص. طنع اوال عجلات ع

 ل1 عوعرع مءطسلا ةساكماعأع عوأ ذصص طنل- (ه له 671 (لسصتن 1263

 سم0 نص ظدعسمام» طعاتصلعأا ةزعط د ظيضقاتكءاطعم لآهمعاتسص (00

 م4رسط. الاس. 254 ( 7253 ظنعطر). طعم مءاعتل "لمد ءلللام [[ سقف

 اعد ةطسعل ءاطسدعتست, ععقاب لص ل. 500 (1459), طقااع ةصع

 رد عرعاكتد عت لقعات طعون 5 2عومعطءرن. - ا نوءارتعلاعرر لقكم> اذا

 4. هديبنتلا بلاط خفح 0. 1. ,6ءوءارعس]اع نع لعد, 1ءاعاعل"

 لذع رب طرود عمو“ ةاسلتسا“ , علط ةنتكااتطتسا_ ءطعت“ (0 هدد عامل“ هان

 لرعوعرس 11 ءعاعع, دسعاعطع» ةصلعود متع طلق هان لع ةطوعطصتااع

 انطعر» لهه 6ءطعأ جا15ععورنط ءااعأ 5531“.

 5: ١ لتكفلا لقا مايقلا بايكتسا ىف 0. 1. نطو 016م 5ءطتعاءلاءطح

 اععزار هم جممععدعطعم عد ال1ةصسصعخت ةتلماتماءطعن 4<: طغت 1[1دلةعانت

 ©دللم 2م. 2920 زد 0ع» '[ل1غ] ىوذل مايقلاب ماركالا ف صيخرتلا

 مالسالا لما نم ةيزئاو لضفلا نسل زد لع عقلا ءدعد [[ةسلقعاطلا كان

 طوصو (00. لس. 1562, >6 زد لع (هاملمع قسسمانتت زن ءا-لهح

 وقتا مان ]ودعت زدأر !هنياعأ هذ ميركتلا لعال مايقلا ىف خلاسر

 ماتحالاو. وعطر 0عم انماعمةءارضأا 151 لتعدع قططقسلاسدع مهدد

 ةطعرلم لعج 22. ]وعاسمسفلف 1. 065 (17. 1"عطض 1266) طععملاعا

 سس ص لعمصمءاطعد لوطتعع ةآ1هصامع5 لعيب 2. اننلح(نه له (24. لفاتز

 ةالعما]ئءاد طءاعسمأ ععصمعاتا: موي رخآ هعمج نم تاغرف ل خمشلا لق
 ال0 را نييسسو سمخ نسا والا ىدامج+ نتلبةريوهعلاوب ناتلا تسلا
 ةهنع كلا افع ىوونلا ىويك هفنصم دينك ىلامز لعمال بانلا اذع ةياور ترجاأ

 «ةزاجالاب طظفليو ةيامتسو نيتسو سمخ نس ةدعقلا ىذ نم ىناثلا ءاتلتلا مود

 6في قالملا ةلج تاجا نايبتلا 0. 1. م اخعاقساعحمس ع لع [عوعام

 ار لزعر معاعطع لعد (0هعقص اهصعم“. ]طزعدع مءاستلا زكا ص لع
 (00عيرع لعرع 185بيستما ظزطاتنماطعاع الر 1420 ءصاطقلاعمب ةطغعتخ هتغعطأم
 وتتم (هعزرت "مدس. آ. م. 510 مصوعتعطأب كد (نهرصيص علت اهل“ هالك (001:ةللر
 ةورحلعرحت هزغع طمصضلعلا انطعرع لمه ؟؟ءعلتعسئالتعطعر لعد ('هزتؤلت هان
 ]ووعد نصل هس اععمعمر انطعع لذع ؟كوسانعع لعدوعاطعمر عاعطأا اخ
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 ععاصم اان لعص اعاطصءع» تصل معءاتتاع» نطعع» لمف 81ةصماتععتر 9

 4و عطس عزطعم مصل لتع [ذععطاععطءاطاتسع لعق (هعؤقص ان. 0لعرخعل. زدت

 ,عاس (ةهمتاعاس. 1ص للعم "هال عع ممعطاع لعع ١ يمادددع» ةعاطقأ

 لور“ حاتك معرب ةسمتاتم نناعع» لع "اة عا

 6.  نايبتلا رامخت 0. 1٠.١ م قةسووكدطل هتتك لعل 111 / "1000 4 ب

 ها انعو للعم (00. لل“. 1525 (متعطأ ص لعسصس ععلضصتعاعاعم (نهاهل10ععزب

 ىءاعارعد» لعع مءعطعتعا 0آطسطقسسعل ءا-]لوعطت زصع 1 ءرعوزوعطع انطعل-

 هءعاراع. ال ونوال. 1هلععا# (نرمآ/م الا. 5

 8. كسانملا ق اضيالا 0.1. م1اةسكاشسضمسم عع 0ماعنععطعةسعاطع“.

 انطورع لتزعدع» (6ءوععصفامسل طماع 0(طسصقس آطن ءانكولقطر ععدا. دس

 ل. 043 (1245),ر لص آ1' ننلاع ععوعاسءعطعس , جتتذ 78؟ءاءطغعسس ءاحللاوح

 التوكل لدق تك عطات عدأع جهسددمع 1زم0لعس هع لثع 18679 ءادداعاا من 77ععع

 از عوور ع دصمعطتع لمست قكدتعع قيعمع جانكقتسع انتل اطعتلاع 8

 6ةصستع ص معطل (ةمتاعار لتع ظععرلتوجيسع هىاماعاع طة 1ة0ئءانقط

 667 (01ةن+» 1269). للدع ءل-التد خلت ءادكدسصطسلت, ةعقأ. ص ل

 912 (1506), طقأ لمان ءةسعس (نهرسسصعل ادن ععوعاطس ءطعات. ا نعل

 11 ادعت انامآإم .11١

 0. كسانملا ىف راججالا 0. 1١ ماسسسوع اسلكلةسع لع (0م1عع-

 امم عا ع“, 0

 183-0. آلزع» جرلعع 5ءارسأأعي انطع» لن عدعت (6ععتفأة ت0

 عا لعدعس عال ءاعاأ لتع رص اظدعدسمأل (00. الل. 1245, 5 ععطقالأ :

 ]7ع اعوعتطاتعر سمك طداتلت عد 8طسطقستس علدتدع زد 01ةعءءوضم زاتط عع

 عع وسع لعطعمسأر ةصلعست لعم للدصدع قةلصتتت 1؟ةطعقعءاءاضاتعاط ءاح

 ولك ةككلا 11 1عدعات 15

 14. رايخالا راعشو راربالا ةيلح 0. 1. ىلع" 5ءاطستنعاع 0 عد

 ممعاراعم ند0 لمع آكلعزل لعرع آا"عمصصعت 4, 356 6عءطغعأع طغت هلاعم

 (6ءوعافلا عد لعد 01عددعطعس هد 3810مععمف اكنط ط5 4ةطعتلف ةمقأر

 عع ةارصاتعءا» ىوونلا راكذا 0. 1: , ظءاسدعطاسسععت 05 وحكة ككتأ “4 عمد

 مدس, ععدعا عطعم ذص ل. 0667 (1265). ا" نول. [ملاوعاا#ا 0

 رى. 305. 1472. 4620. 11ةصلدعطسأا اعد ةزصل زد 0ع ظزطاتماطع]ع هان

 6هأطق 000. لس. 101 تنصل دست 1ظدعنسقل (000. لا“. 1089. 6

 ن. 47. عع 6هاطمتوءاطع نصل لعرع نواف اظكةءهتسقأ (00ع>2 ةاتستح
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 سعر لص لعع لوطععمدطل 667 ماك علا لعع ق4طاؤعحتسف# انطعان علل

 لهجعوجعد طقأ (0ه0لعج الل. 1146 لحع ])دانتتت 110 .25 ٠001

 060. - 1زكةمعربت ةتندماتك هتك 01 عدعي 8عادعاطاسس علت ٠011 182ةءادع-

 ذا «ل-طتسم ءا-8هزسأت راكذالا راكذا كداطقلا دان طوع لع (هلعر 1[.

 304 : نول. ]1ملودعءأرت (1,مآ/4 111. 362: ءتد ةتلعضعل" ةتتفراتل 01

 مطل ءا- اك حطسمس طظعص 0طنطمسسع0 ءا-قعطمت" ءاللاندرت ءاحالامستلت

 ىليفملل راكذالا راصتخا باتكو ززس 1. 1173 (1764) ععدءاطس ءطعتر زكا

 من طعولعم (000. ل“. 1526 (متعاطت ذص لع ععلضت ءءاعص (0ةأه10<).

 1100و ءت (عسالم ا. 4620 صك قطصسأ طمعط دعت قةتلوات# 10

 لعرم مءدظت اعد .ك5ءارعتعا 5ءاطتطقط ءهلحط©تمص ىطسسعل 8عص ءاحآآسععتس

 ةادلكحسلت , ععمأ. ذص ل. 544 (1440) , مصل تسع ءةموزمءعطع اتطع-

 هعاجاتصع لعرع عا دعطانبصععس هز قمع اتسطءعاعهصصاعت رص ل. 6

 ( 1374) اعز" ولند 2 عوعطعال

 15. برح 0.1. معاد 6ءطءعا“<. اظزطا. 8001ةلدص. (ةاهامع.

 لسهدس. [1. ال 53, 3

 16. نيبئاطلا جاهنم 11 ةلىعإو ء-افان[ةنم 0.1.١ ج0عع هالعدع

 العوم منع لزع خماملت"عرلعم “<.  ف4طسسل-(هدانص ىخطل ءالك عانس 8ع

 ةطسطحسسس ع0 ءل-6*/780, لس طغعضتطساع» ةعاقأ ل اندعطع» 1[ عاام ععع

 1ءاساعر, ععقا. زر ل. 623 (1226) د (ةمككتمي طقاأمع كدا 9

 آل ءعرماع ةطع» جللع '"طعتاع لع 8ععطأد 5155 ءممءاطقلا ععقءاطتسعءط ةد

 ه0 0ةهووعاطو ررك رصتخم 0. 1.١ ,قسعحملل لعد ةورضعلةلاتع اتساع
 همعطاءعد4“ ععسوسمأز 0نعوعو طعمعطامع ءالاللوحكمتكأ اضاع" هطلععس

 لأ ع1 ذر تم ظععطأم ءمرصم عملت , 1؟ءاعطعو ععقووععع ظعصاتطساطعتا

 يامسمأ طهأ هلك 05 0 وعتسمل. ]كدا زها ذص لعع 8001ةامستفءاطعت طلع

 طاتماطعاع 000. 1[. 284, هس 6هأطقه 000. لا 20 ان. 104, هان 28ة-

 متو 000. ال“. 581, من [[حسطاتصخع (000. الاخ. 69 0. 60 انس تان طبعإتل

 لعرب 000. 2م. 1600 ممتعا زص لعص ععلضتءءاعت (نةهاهلمعز.

 مط لوطزد 7داكعسزد طظعص 1طيطقسسع0 تعلم ءهللطتس ءاحخسمةت
 طفأنع لعد ائمة لوعءط اذص معد قةسنمانف ععطاةعابان بالطلا مهنم

 0. 1. لهم هزلعرع آ[11عمع نع لثع ماسالعصتعس “4, نت0 ةعطصعلط لقت

 تعدو ص ل. 757 (1356) سعت (هرستصعات اه": مرشب باعولا معاذ

 بالطلا مهنم 0. 1. نال 06و 18 6وعار راععرو تأ لع ('ةهصدع

27 
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 ردحعرامع ع همن لع ةهالمعب ال عع انع لنع ماساعساعات “<, 19:ءاعاطعت» هان

 (مهاطن (000. لع. 22 مصل زد ظضاتمخءارعس ال1طهععاتس (000. الل. 57

 ن0. 2585 ءعطماأ عر زذا. قةملعسع (نهددسعمس امتنع عزم هد ل1طتطقتتج

 عل طظعص ةطلقللمط ظولع علحاللتس الطن ظعطقلت» ءاح/ءسضاععوعاتر 2عقان

 نص ل. 594 (18392), زد لع ظقصلعمب ظنطا. 8001. (00. اا“. 9.

 190. 281. 198: - حمم ةطات ةطنطقستس عال 4طل ءاداظمطتسص علت

 ءا-[[ةعوص ءل-لكصمححت, ععمان ص ل. 772 (18370), تضتعع لع 'اةاعأ:

 جاهمملا مرش ىف جان ىاكك 0. 1٠١ .اآه5 لعد ععرتنم[, 0ع صعق (نهردح

 ردعصامسد عسس ل1 سطقلمعا طءعلهرنأ “4: - ورد لآ هطمسس علا عت [!"دعانت

 ةل-الت» ءاحخططقم» ءاحتاقسلتست, نصاعخ لعس 'اناعا: حرش ىف حاولا رجلا

 جاهنملا 0. ٠١ ملمك مموعملع 01عو», م (نهرصص عناق" تنس الانمع

 اقلدعط«, ظنطا. ظملال. (00. الس 219: - دحوم ةآهطمسسعا عاد

 للسدد طظعر ادد اعدقل ءلحاللتس ءا-])دحستنتر لعد آ١' ءعامموع» 3

 عمموودع» 70010 عزةءاطعرر 11 ضاععور ععقان ص ل. 508 ( 1405), نطاعت

 لعدد ا آ : جاهفملا حرمت 8 جاهولا مجلا 0.1. لع اعدعطتعتلع ماعرتب

 ءزرح (هدصحص عصام عن للنص قلدعط“, لص ؟لعع ظقصسلعم , هز 0[عدعات

 لعم 5ك تاع نصل ؟تععتع زد لعرع 8001ءعزمص. ظاطا. (00. ال. 229 0.

 0024:  دمرر ق4لطسعل طعص [ططامصلقم ظعص فةطسعل يءارتطقط ءلح

 طتص ءا-خلطرخمهتر ععواب ص ل. 7938 (1391)ر طعاتاعلاا:: ف جان توق

 جاهنملا حرش 0.1. ملمطسسع ان لعد, 0ع سعف (نمرصتسعات [ة1085 هان

 ةلنصطقلدعا طعاما“, زد معطص ظقصسلعم , ؟هد لعصعت 0ع جعطاع ص

 0ع 8001. طنطا. ((00. ال. 215, عا. !]لملوعأب# (نارسأ/م الان. 9637: ب

 0عوعاطع ؟ءم[معدأاع معمم ععنودعععرر (هدحسص ءرأوت» ةينغلا ل. 1. م01

 (6ةدانوو“ , 006» ٍاهنملا نع بذلا ىف (يايتحالا) ياجتخالا مالسا 0. 1

 ملنع ا1'دالع لع 8عوع ءزوالنطسسفع, هع ا سارعتلل كصع 0عق لطنضح

 طقلععا 4, لماوععأبت (نرسا/م الا. 6195 - زعمعب ع"ةودوعت"عج طاتقعأطأع

 ق4اسا-!"طحسم ة1طدطصسل عض ةطسعل لسع ءلحالتس ءاحآآدتطمتكل, أن

 زس ل. 534 (1430)ر ذص كمعم قةسنفدات ع: توقلا بابل 0. 1. :,ل1هناك

 لعم حوطسسمسوع “4, 00ع» مهعات آطص 5ءانماطو : جاهنملا حرش ىلا جانا خنذاعأ

 0. 1١ .لزع 1[نللكع نع لعصر لع ءةسعع (نمهرسست عت[ هلك جانت .الانطح

 طقلععات طعلوهسأ“ ب - حمص ىةطت ة1طنطمستت عل 1"ءععتط طع ال1طنطقتت

 مدعل كدع ءلحاتتم ءاحخسلامطنات, ععما. ذص ل. 749 (1345زر هان ءالتح
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 ةععامعم عمقددعنعدم مان عاعس لعع ةكصطقلعءطب ص ةععطع ظفسلاعمجب

 رمد ىةطسا-[[جددص ىلن 88د خذطل ءكل]آقلت 101: مل ما[

 ع6مدا١ طل 1. 750 (1355) جاهنملا حرش ىف اهيالا ل. 1١ ءلذع 1ةصاساتس

 لسع“ , ءاص (نهدحسصعسامع نص 01ذسطقلععط , ص معطل 8قصلعمت , نمد

 لعمعم لع م ءزاع هن 6هأطق (000. آس 176: - روض خط؟طنن ةطلل

 ةللقط ةلمطحسسعل طوعاعافا ءلطتم ءادالآدطحلال ءاخصدقمس د (وسصع

 مدعماأممع ص ل. 500 ( 1456) ؟ءضامعفأب زص لعع 18001. ظتطا. ©ةاهلمع

 المرن. 11. الع. 89: - جونز ]مري ماد]1/1معءابت» (هتعطع لوف ؟؟ورع

 201): جاهنملا هيجونت ىلأ جامل لاح 0.1. 0ع هنللع هعدوسصسءاا

 ظعلمسأ 1نع لعصر, لع ةنعط هس !1تصطقلوءط رك ءرلعمس رصانفف“, زد

 سركعأ 1طعئاعم هن ["ةعك (00. لع 352 , دعوا 0ع كيم. موس

 دامرس. هع 1 1. م. 168: لعم ععزاع '!"انعتا ذص 1ضاتكءاطعم 815 ءانط

 060. الل“. 255 نصل ذص لع 8001كوص. ظزطا. (00. الس 241 1):

 06روعاطع هعاس عا جتتعا نكامالاو ءاممالا نم جاهنملا ف عقو ام ىلا تاراشالا

 تاغللاو 0. 1٠١ مال دعطك ءاودص عع انطع» لثع صد ا1ةنسطقلدعاط ؟20آعمدت-

 * صمم لغم ظععمصعس- نسل 0تاعصفعسعت انه0 ]كنصفأمتتقل"ات عامر كان

 هاو (00. اة. 21. ]1ملوعإت (ن,مل/م ال. ؟48. - خطنا-]آكط لكم

 طعم 0اطسقم ىذءابم”هإ ءلحالا» ءا-اممهدعت, ععدا آس ل. 6983 (1891)ب

 هعارسعال معرب ععمددعرب (نهرصس ءعمدامت» مس الطتسطقلمعط زد معطص 88قسم

 لعد ستصل ءةمعس اعلعاسعم زطض م56 ظقصلعاتل , 15هرتتل هل“ أع 86-

 لمقصوعاأع اططدمداءاسصع لعرع ةضفتعطاعد لعع ىخلطسمتأ كدطب زعسعت

 عمةووعععرب طقماتع ةطلملامط طظعص لطنطقستس عل ءاح1'ءاسقست , ععقاب زر

 ل. 815 (1412), زص معد ةتسممتنمع ععطتنةعاطأا نضل نمعاط خلع

 معتم عد نطعمع لعد ةلتسطقلمعا ؟ءعامعدأر لتع ةطع» وعم زارت'ع»

 هلععصاطتتسلت ءاطعم معءعامعزطمتسا نصل هان ععمودع» ]نع متعالا طعم

 امصسأ ععححمرخلعرب عزل. - كت ءاصعس (هروسعسأامل"ع لعم 5ءدعتعا

 ]ناطر دست عل ظعررد ىتخطصعل كعءاتاقط ءهلحلتو ءاد-ظدملأأ هءاض عا لعمر"

 مءرعزءار ىلز لس هلحاللاد ءا 85ءطمط»“مسولععز ىقابح ل. 1 ..1مضل

 1) طزع [ءاماععع طمصلمءطسلا طما لعص لئئاعا ةديلا , تنعاعنع" ممهعات 1[1ة-

 لوعارز (طمل]او الر. 5352 لعرر (؟هردننص عتامت" ع نطعت' لعضو ةآزنتطة 05 لعع 86[1زع

 لطقللا ةدععط نانا
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 عامووعم“ 8 ءاعطع هن 6هأطق لعع (هلعج الع. 23 ةصاطقلاب ح دسم

 4طن قمطلحلامط 01هطمستسعال ظعصم 81طنطقسسعل طعن خ4طل ءا-]لك عماس

 معءاجسم ءلحاططتم ءاحلولت اطص ءاحلا مسكنات, ععقان اصل. 774 (1362)ب

 طحأ لعد للنسطقلمعات زد آل وع ععطت»ةعاأت

 17. نيخاصلا صاير 0. 1. :لذو 6ةاوس لعم 1[ءئلتوهعت“, هلع

 205 ]عطءومطءوءا معلطاتسععت» 0عروءاطعت هقعط ةتاطعساتدءطعات '!"هح

 لئن مدعسر هلك ل1طنماع» هع 1م ععاوتسمع ضعف عماامءاتنععب اعط ءانقر

 ص [مسفلطمس 6760 ( خد“. 1272 طععملت عا. عع ةءطق؟ أعد 8 ءدعتعا

 31 سطحسسسعل طظعصت ىلت ظعص 01هطمسسعال قلتقتت جاتك 81ءاعائق , ةعقأن

 ص ل. 1057 (164), طقأ ضعت 20852 (هزتئ111ع81[11 08211 86-

 ةءرضسعطءت. 1 طملععات (نرمأ]م الا.

 [8. اتيدح نوعبرالا 0. 1. م, از نونزع '!سدلئاتنمصعت“, ؟؟ءاعطع

 لنزع 6”نصلالعطععم لعد 1كلمس ةياطقلتعد , طقضلمءسلأاتعاطت مات [”ةتتق

 000. 3. 355. مىةسود 0عم 01عدعع زمرد (نهرجس عر هن'عت انطعل 016>

 هعو اا لع رى عاعطع 1[دلمعطت (نطهلاو الرع 48327 ان. 6507 دعصسأب اةأ

 نصف اعزمع» عملاء, 0دععععب طغعقلأام عرب 551 0لعأ ه0 ةانطاعل"

 لعد [[طهسلمءاسأل اعد هددت (هأطق لل. 24. 25 0. 660

 19. كثيدحذمل لوصأ ىف داشرالا 0. 1. ,,لذو 1نعاطاةءادتتانل“ 11 06

 ةمسلاءاسعد لع» ”اعدفتانمدعك , لنص ةسعتنع هند لعب تيد مولع

 م 1ة01[هدفككددعممءامألأ عب“ لع5 الط ءاحظولقط. ال ءمواب 8ملدعإ#

 مالم الك. 515. 1آ. طا. 2لةااءع» ؟ةحسسأط عار 08853 0ع (000عتع

 الر. 17 هان 6هاطق ل1غووو آ1' ةعلع ةتتطقلاع.

 20 ريذنلا رىيشمبلا خس ةخفرعأ رمسينلاو بيرقتنا 0.1. م06 دقح

 طععع ن0 ]1عزعطاعرتع 17١ عع دسع لعدصامتو5و لعع 12011102612 8

 [لعزا ءماكتتنس ل عر لعر (عدوصلأعات « , ءلص (نمدح ءاتلتاناتظ 063 011

 ظوعطعمر ص 1ظةنيسمال (000. ال. 1406, 3 بسم ؟ءضسصتنتطلاءاط 111 0ع

 1[مهل1عزدس. ظزطا. (000. ١١ .2 ,345 .3٠ وا. 11هلععأبا (نارمأإم ال1“.

 3468, 0 ل1غ (هررحسعا اهم" عد ععيردقساتأا 15:ع"0 عاتب انت( ا 5290

 21. ملسم يرش ىف جاهنملا 0. 1. :06م هالعمم 11 ءعر لص (نهدصح

 ددحعرأمع هن 01طهقاتس و '1"هلئانهصفددسستاانص ع“, 0عووعب واع '!طعتل

 زرت ظوعسسما (00. اا. 0.

 22. ىراخلا ةعطق مرش 0. 1. ع (هرصص عالة“ 211 عالق عا عال
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 ماعالعم لعع '1مملئاتمدعددسسانمع ءا-80ءطقضسو“ كمر ءادلللهكك هكا

 ععاطوأ زص دعلمعس طلطموعدمط. 11 نما عنا. 8. 778 7. 9 ىراخلا ةيشاح

 0. ٠١ م ظقصض ل عامددعب مان 80 ءاقع“ تيعررقتتتلا»

 23. عورفلا ىف ةضورلا 0. 1. لع ]سكاعدسعسر انطوعل" لع ءاسح

 عءامعمس '!طعتلاع عمات ععاطاووكمدعمم ءطقلا“ ذص ل. 660 (1261) ةطع

 ععامددأ. ,طلعد زذأ لمه ظسعطب 1؟ءاعطعم زعاط هنتق 0عم ط[صقسص قطان

 (نةدلس ءادلقللت (هددصسصعسأمتخ مان لعس رب 3ةطرتحد “< هنتكععت م ععت طقطعت

 هوعأ ءا-الل وح حكت زد لعع ١ هععلع هدب ععلسعس طاقمعةجط. 11 ةتاعتنأط

 م. 8. 1165عم قةطرتلود ريجملا طمأن لعر طغعضتطساع» فطن [اًةسنل

 31]نطقسسس عل ءاح6ةججقلت من ؟' ءع[ممدع» نصل لعمع» (نهروسص عمات"

 لعد [قلقت ةنطسأ لعص طعدمد 0 ءعود "1111 زيزعلا عف 0.1. مل ةالطسوع

 لعو المر معءاا] ءطعد 4.  [[دصلافعءاسأ[ ا عت لعد مآاتمأ عدت أعتق« ةلتل هان

 موسم 000. 3. 523 نسل لع 2. 3. 4. 0. 5. "طعنا ذزص 0ع“ 2001

 ظزط]. (00. للم. 225. 216. 218. 242 0. 258 ءارط (0027 010

 0عووع]طءرد نساع» لعد "111م1 ضورلا 0. 1. ىلع 6ةدتاعس“, 701 15-

 سصدنأا ظعرح 01طتطمسسع0ل مءامتمأ ءهلللت» ءالءيمعمل, ععوأ. ص ل

 887, زوأ هد 6هاطقه 000. لل“. 177, نول. ظهلععأبا (نمأإم الا

 6590: لص ةسلعععد رمد ءافماشمت زص 0ع» 8001. ظتطل. (000. لا“

 195. 1«زمنعع جنلعخع مصل مع ادمعع طعتطع هد (نهزحتت عدته

 اهمعرر معسل 11جلوعاطت (نطملاو لع. 6666, عن لعسعس همعاط انتاعت

 رك. 4671 لعرع (هدحسعمسامرع لعد 8علع ءلحطتس 8طسطقستستع0 8ع

 قمطلحالوط ظءاقلت» ءايوماععدعاطت (|ءطاع مص 645 طلع 794), طئصح

 عاناعمسسسمأاب نصاع» لعس 11161 ةضورلاو ىيفارلا مداخ 0. 1. ىلع" طلعسعت“
 لعو 8ظقلتن نصل ع5 ة]سداعمنا عمم“, ذص 14 '!"طعئاعمسر هد 0لعصعات
 وتم ص لعع 8001. ظزطا. 000. الس 189. 190. 281 ان. 206 د

 طلاع ة
 24. بينذتلا رصتخم ىف بخكانملا 0.1. قسد هطا ةاتك لع ةطد
 عمات ماعم 4صسطمسعع“< لعد ]قات دان لع هطعس ءةطصاعت مقط

 مزوو4< 06و 6ةتتةلأ
 95. ىواقغلا 0. 1. 1 عءاراو[ قلاع“ مع ععقودعتع موسما

 هارصع طعوازررساءعم طامصب هعتص 5ءطاناعع لطص ءا-' ةلاقع هنلصعاع ه6
 موعا لع عزطع لعرع 8[1ععاراداناعل, دصاعع عاعطع ةمزع ععطقل علل
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 اذ موا. 7لهاععارت (نمالم ل١. 55860.  لضمع 11هسلفعطسلا زها كان

 (هااذه (00. اظل. 4

 20. ةمهلا لياسلا نويع 0.1. م خسدركدطل 11 عاطات عع 1مم معلب

 هنمع [لعتسع" ع محصصلتصم ةماعطعم [!"ةللعر زم 1”"دععب نصل ةضاكك 0ز"-

 امم, عطعصأملل# مرد آطص ءا- خلاق ععمسلصعأت 781. هلع

 حرب 5488 سن. 65650: زم اءاماععع» ماعالع ةاعطل حور ةصقاقأل نومع

 د لعصت "اتأعال نصل لهلنع طغت اطص 5ءاماططو سور نصل ءطغعصفم زد

 لعرص 'اثاعإ سعر [طمصلععطسلا لعع ظملل. طظزطا. (00. لس 105, 3,

 ىمامانع جطع» لس آل اع معم ةعلمع» معاطتتلع» صاطقلام ا ودول

 (؟داهلمع. طظزطا. ظملل. "هدد. آل. م34. 7.

 27. تامهبملا ءامسالا نايب ىلا تاراشالا 0. 1. رى 13« ءزوانلل

 عا لظيءاقن اعتصم نمط ءاومست اع لل ةصعم 4 ؛: هزغع ةداطقلاعد لا ةعاطمأ ءالج

 امر ةنطع» رركعدتم طعاعمساع تطعن عاععو» لع ”[اههلئاتمدعس ص ةلح

 مهط ءاندعطع» 0علسصتصع. 1لهلععأت (نمالم الا. 751. 11 هطلكءاضا

 هر ذسص 1ةعسسمأل (ن00. الل. 1406 ان. 1592. 167 ه5عءابماب»ع تكتعطأ

 لعم 'اكاعا ؟هالعاشصلتععع نصل طعقاتستساعرخ: ةضورلا ىف عقو ام ىلا تاراشالا

 تاغللاو ىلاعماو ءاهسالا نم 0. 1. ما هعطتل ءاداند يعتد انطع» 0ع دس عالب

 ى4سحل سان عاعع نصل [1علعصسممساعم , 7 عاعطع ذص لعدد ,ااتقاعما عنك ؟01-

 اعمرصسص عض “4, ن0 معصصأ عي عءزص ةعطتع ماتاواتعطعو ظانعطر له5 ةطعغ»

 نانرع طلق هجن لع (نةمتئاعا ؟مس (6ءطعاع معلعطع. 11ئعدمعأال 6

 هو ءزرر [1عوتمإاع» هس ظدعطقءاناوععت ءاحككو زص 0ع 11 ءادع 16

 ى. 42 صم اعةدصأع لمست 11 016عدع5 آ11' ءعاع عمصت انط ع 9622118:عان

 ةعزلر 50 لهقذ 0عع هد 11ملععأت (نرمازم ال1. 11344 تت ةططأع

 41152114 ج05 0عر» تامهبم 0عو آطد 8وقعطلتتتكةل دمعات 7ع" ةءاطت ءلعلت

 لةككمزر ةعار 2155[.

 286 جاهفملا قياقد 0. 1.١ ملنع 1"عمطعتاعد لعج 71ه ةلععأر “ب

 هزم ةطصلتءارعد 1[1ععتماع» دبس 0طن صطقلعءط 571م لمع 60ه جنس

“1/7/0711 

 090. ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا ىسأ رصتخم 0. 1. رى 41152118

 لعد ,طقرك عر لعد ا!؟دللعمك انطعع» لتع ا[عدصاصتق5 لعع (ءاقطتعاعلل «ر

 نمور ءا-ططمطمطأ, '!ةطدعقأ ءا-]115ةلطر (1دمد. 8ك 8 هتتاوءاانطتا.

 [اماعرع لعص ,آقر عر لعد آ1'ه1لعو“ زدأ لمه ظسعطلعع لطم ءهللللات
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 لطم كحخاطتس ؟ةدامسلعمب دكمرتس تع لادعطعت داعم انطعع 7500 7عزاع

 عمسمد دع لعف [مممطعأاعم ععددسصتسعلا طقااع. ١ ول. 11ملععات سام

 ال 637, معاعطعم ةصلعدد لتعععم ةسددمع هتعطا حعقطماب هنا لعد

 ةطعع ءا- ل هج محكت ةعلطوأا ذم ىعلمعس طلو مما. آ0 ةماععطت عام 5 8

 اءاماع يعناع هد عج ولععس ةءدعتسات

 90. طباوضلاو لوصالا 0. 1١ ,6تسلدفامع نصل 1عوععاس“ مقسم

 انما 1انس لتعر ءلاعطع لتع طموسصماتاع نصل لدسعمنلعصم ةاتتلتعءلت

 /1لوعأت (نرمأ/م 11. 0

 31 عومجلا 0.1١ رع لزغ كوسساسم عكر لح هدو عاتاقل“ تان لع

 عرمد5ء1 له كاتدءطع» 1١ ساعع بخهلا ,,لمك 11 هاطلععمملمعاو“ لعد

 4اتت 1ذطمع ءاحهءطتسمتت ب لعر» (هدحسصعساه» "عزعاطأ طلع هات لعد ('ة-

 مئتعإ انطعع لعم 11 تعطع» دصل ءادللل وحك وذحت 5ع ءزذأ جتك ذطص دعا

 رصفلمف كس ةعلصعس طاموععمجط. 11: نس[ععطتعطعر . 8. 5. 733 ]عاام

 هعالافإ 01516.09, 6

 832. تيدخل ىف ةصالخل 0. 5. ,, ةسورءوطل روس 1ه0ن:هدعم 1

 نىءاعارع زد لعدد ؟0114عرت (نهرصتص عااد" ع 5701120 ا

 03. قمقحلا 0.1. ,,للع ظءفوتاتساسسع “< ءسصاطقلا لعص 2ةوو-

 اعد اطعزا لعع ذص لع ؟هعععمس .(نمددصص عضامتبع تقع عدوت'0 ءابعتعات

 4مصوزعطاعص ن0 معلعطأ طلع هن لعد (نةجتاعا انطعتع لهك ©6عءعطعأ هديك

 [آعزدعت. 1!هلععأت انلمآإم اكد. 0

 034. ماكحالا تاميم 0. 1١ ,, آازءاطاتعع اظصادءاعت لهصععم “: هلع

 داطقلاعد ءاكككو لنعدعاطع 4صعمطل 1 ,ىلتع 8عوعضأاتس004 دانتخ' 5

 لمصمم لثع ةطخح ءزءاعس لعد 01عزصستصععت دتعاطأا ةهنعفعععطءرت ةزضل.

 ارنع طعالعم 'انانعاأ مرد لا“. 32 ان. 34, ؟ءاعطع هله ع5عز 76ه ءطتعع

 لعررعمب آ11' ءعاععم ةيحععطةدتع مص الطن كءطمططو ةنسفلضانعالتعا عد

 امعدصأ 1 ءعرعلعم, ةعطغعتسعت طغت 1ملععات (رما/م اك. 4742 ذد هت

 رع جانكدتسات ع ععا[لامودودعز> مان 2]56: ىنسلا تامهم ىف ماكحالا ةصالخ

 مالسالا حعاوقو 0. 1١ ,ىقسوزكمطأل هدد ائصاعءاعأ لمص وعن انطعل' لنع عانس

 انعداعس "[مدلئاتدصدعس نصل لتع (ضتسللعطتخعد لعف [ةلامصك

 80. ءاهقفلا تاقبط 0. 1.١ رى, لزم ((ادهودعم» 0ع معامل اند ءطعل

 1[ععاراهععاعط اعدك لص ق4سدماتع هاك لع آأ' ءعاتع لعف اطت ءا

 كولقطر مراسم طعدمس لعن لتع معدتوع طعاطممساعم 81ةصصعا" هانا
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 ععاتناسا ركونعمب ءاحل ةككمححت طقاأتع لمتسمر لع هع م5. 25 0عق طتو-

 عمم. اا نرتاععط ات عاطعد ةمعأر, ةهسعط لهع طرعطعب ةعلصعت» آنعاتت*ع» طفج

 معارض عطعلر ةمصفأ ةطغعتع صانع ةعاطتع 5عدت# طلستاتععقعاتمأ انتل هاتف

 لعرر لمستطعرع طتصاعت“]هعدعمعب 1ةرزعععي طغعدم»عاع 1]ةءطعسقال ءلح

 زرت ءا- الندب مع طظعتصمءطساا. 1هلوعات (نساإم ااه. 00

 ءا-!»١اء مامات, '!'هطوعقلا ءا-[[1[0. (ناهمد. كذآ 5.

 30. اطيسولا ىلع تكن 0.1. ., 5ءطمس[كزسمأ عع 1 عمد عضل كن عال

 نطءرع لهم سدئاا1 عرخع 1١ ناع“ لعد خطب [اةستنا ءا-ةتدقلت انطع 9

 ل1 نطمسس علمصتععطع طظععطأر زص جعن قص علل

 تا

 ,لهق سنئاال1 عع آ١' سناك“ لعد 6هتسقلت, ءتسع ةعلمع» اعاماعم 5ءاطسلاعم

 نصل مسع طلع هان لعص (ةهزاعا ةنطغعع لع ا هرحوءاسألا عد طغعتس (66-

 طعأ جا15؟عوتنط ءلاعأن

 308. هاقستسالا ف فينصت 0.1. ,قخططحسلاستع انطع 085 1111«-

 اعد لعد ظعوععمسمم“ (ه0ع» ,,اتنطع» لثع آلآ عمد ءعودعطل“).

 39. ميانغلا ةمسق ىف 0.1. ,ىتطع» لنع ١ ساطعتاسسع لع عنا“

 30. مقنتلا 0. 1١ ,ىلتع طصاطتنلطسع“ ءلص (نهدصصعمامت“ ةنطعت'

 40. نيفراعلا ناتسب 0. 1. ررطمأاتك طمأن ءمرتانلل عزلة ألك

 زعمرصسأ ص طغت ,ملوع]ت (ن,ما/م .1١ 1519 ملك تسع 5ءاسضلأا 3

 وكت هككتأ 01, هاطصع هقطعتنع ةسصعوطع لعد ]نطق[ 5.

 41. ديأارلا ةيغبو كلاولا فتح 0. 1١ ,, لمررانتت» موال ءأ 0ع3106-

 سس ؟61عصاتم “ دهلسل هد طملععأت (نبمآ/م الل. 2656 قمع

 روك دتكا طعزععاععأر هطصع طغعواتسساءعرخ ع 8عععلعطساتتس# هط هي 0ع

 نسمع عع هعز 020 هطصع هقطععع قةطصسعمطع 0عع طصطقلا ع8.

 42. تاغللاو ءامسالا بيذين 0. 1. ,,لزو عداع قسم»لصضتنتتم 0

 رىدسصعب نصل 11 ةماعع“ك ءانص هلل ععسعتسعد ةدصعسع نصل 5ةعطع]اع-

 عزداعر» انطع» ةععطع ععمودع اطعم ]0 عتدعاط -زسسماتمءطع آ١' هاععز لعدم

 هز00: 1) ىلا رصتخت لهم (هددم ءعرلتسسس 0ع 5ءاطق# ة اتكءطعم آعاسعت

 دمر ق4قطسب [طعوطتس آاكطقع ءاحللاسع عمت, لسع 5ءاتنلع» 0عو 85ءطقلتب

 ععوأ. زطص ل. 204 (8575) زص 015. ١ نوعان 75م ها! جمنا# 11

 رم. 92, 2) بذهملا ,,له5 11هطلععم»لمعاع“ ن0 3) ديبنتلا , لنع

 رسما ءرثمصمع “ وص مطن [1ةطقع ءا!-5ءطتعة21.. 4) طيسولا ,, 8

 0111 ؟عع“ لع لععز 1١ ءعائع لعد خطت 1[ةسنل ءا- 6ةعمؤلت نسل



 تباع -
 ن0(

 5) 06و5دءر> ريجولا ,,خطعتوو“ 6ز) ةضورلا ,ىلعم ادنداعمتاعت“ 8

 روحك هحكتأ هعاطوأ: ه. هطعد لس 23. - طوع 11 تنلع ءعساقللا ا 21أ

 [لدسمأأط عزاعب عع عوأاع داطقلا لتع ءعمومرر عدلا صعد, 0ع جتتل

 لذ1غ اطعم ]هعتدعط -زدسمأتدءاطعد قةسملستنعاعع هعطقأ لعد ععممءةمطتع

 ةعارعرب ككدصعمر دمعات لعرب ةعوطتوءطعم آاذضسعاب ععمضلسعأ. اطلع

 [رممومجدعمللل حسصعس هزصل زم لتع نع لزع لآ]ةسصعت» انضم لنع ان 01

 [ككدسعب ععدعاطت ءلعم مصل د زعلع» ؟وص لتعدعي طعالعم قطقعاطستأال

 امر معماقلاا ؟علع» ص ةهعطل اتساع" مطاط عتاطسنس فعلن هز طلزع ءاععصال

 انعارعم كدسصع ذص هلطقط ءاتقءادع» 0ملصسصعر دتتنت' 0855 01غ الطن

 طدستصعلع 0ععدعاتأا ةزصل هضاع» لتعععي ده1علعع لعع [نورطعأب

 لحسم لعرع 5ءءاعمفاتلاع» آطدطقستسعا ءاكءطقلت1 نصل لعع '!ههلت-

 انمددددسستسا ع١ 8طمطقسس عل ءا]- 80هعءارقس لع سضواعت ماعالعس لد

 معاسسعم.  ط) طلع دحتأ ربأ ىطنر الداعم (ص 25 ءاعد قطوعاطستأاع

 رست مأ انصر 0طن عع), هنكدسس عرف ءدءاماعج وتسع. عز طلع هد

 [”محسناتعم هم 5[ةلغعص هطععاءئاعاعم نسل لثع ظعتصحتسعم. 0 اطلاع

 سدت ىبأ آطدر 5هطصر ورخآ ق4عاسر ظصسلع» ن. لعنول. (ذطص 2. ةط-

 هعارتلاا دطملأ تنب ظزسأر 1هءاداءرم, تخأ 0ءطأر 5ع عواعا“) 1ع

 طسصلعمعم. عر طعمووصعم, معاطف حمص زطععم كلا عخت ان( 088"61-
 هزئئد ”1[مدلئاتمدعم انطعساعمرسسعم طقطعم. 1) مماعطعر لتع مقعأت
 زاسومس 1ظ؟طعععمماطل طعصمتمسأا هزد0. عز آتمطءواتنستساع الادسعللم 111:
 هز ةطدصسر ص طلعااوعر - ءزمع طعون طر 1"ءطلاعطملاع قسعفس

 طعرد انطعرع 12 ءرتسورن

 رزعودع نسف ءاككمف نسط ءمعس ةعاعتمعر0ع كصاط ءزاانتتع 15م6
 لع ؟ءماؤودم» رقطاعمر 61 ع معلم ظانعات هان ءاضعس 1[ ععلقأعت'
 نطورع لع هععاف ععجمسساعم آلا ناعم طغعفاتستساع نصل لقطع“ لذع
 رادرسعت زح 0عرع 1"هرصص طغعتطءاطملاعري رصتتقدأعر 1514 ةمزغ اذض 01 عةعض
 آ11ةرماععم م]لعمرستسعات , لهستل, 1عدص .كعصتمقتت0 لهم 2. آث. ةانأ
 هزدعس ق4طد 1[ةرصن0 داقدداب نصل 0هضاتطع» لعد اوك تكأ همعاطقءاطلفس
 عمم ت11, ع تطس عاعتعط ص لعص ق4طقعاستااع انطعع لتع سنا خلان
 عاسدستم عد ععدءاجاعرج اككميسعم ؟ج20عج ايسر ةهطقع 0عووعت ةاقعضال
 !ئعاعب 1[ديسعب من 88لمدعمر لعتص 0عع ؟' ءعاومدع» طعصعتاتا طغت
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 لعلعس همسعمب لص زتعاعطعسمس لعع ةععطق ظاتعطعم نضل تذض اعلن عت

 (؟ةرزاعا لعموءعاطع >0 ءلكمصصسا.

 اكأمع م ءزاعع, ملعسلتعط انطعسأانعدتعع نصل ةسعاط صتتع ةاعال عع

 ىعزم لسصءدعءانطساع لظكصاط عئاسمع طعداعاأ لمسمر 0هعف طتعت» هسصم

 03 عاعزءاصحستعع ظععومصعب هلع جسعاط ةماعطع, عاعطع ذص لعرب

 هاماطمط ءاندعطعم [عئطعأماعع لتعطا طئصتع» ةسمهصلع» ةاعطغس, لهلس*ءاذ

 رح أد (همااعال ؟ءععءعلصتعا ةنصلر لهمذ ةطصعس دع ععرس ءعامقءطقلاع

 انعطع اتطعموءطضلا يععوطعم دأب 2. 8. 5. 656 ركب ىأ بابر 0 لنع

 قطع ظعاح طنصاع» ممصلعم ؟0]ععسرب 00عم» 8. 165 رهبو لالبو ريكب بابز

 لو طعتلع [مصلمءطسإلأ عد زص لزعدع» قسم »علصتتفع ععضقات انط ءععلض

 ةانسسعال , 50 مهتتتمدأع ةزع طعتزطعطملاعت 760 عال

 ايد ةزصل هس لنعدعمم 11' ياعع زص ظسعمرو هتكعأ [!ةسلفعطتا-

 امر ةعطقلا عصر مس لعضدعت لثع ءئصع (م) ةلتق لع ائاةعطلقف5دع ف

 [لسما“ ل. 8. اكقطلعم زم ل. 1504 ذص لتع طتعمتوع_طقدتعاتعطع اتدت

 مءعموزاقائ-طظزطات ماطعاع انطءعععوعدسععس 1ك[: هع ءةصاطقلا حتت عت عن

 هزعد [[دسماتطعتا دسك 451 مءلاعد ةعاطسمل 1[”هانم' دستأ طععئاعس طقشلع

 رد !لعزمع» ةطغعع لعسأ از عع را عوعطتع ءاضلكأر د ةعاتعب ؟عطلعس لتع

 01 هات ةءاعس 1ظهصلكتع نصل طقتلتع ةزص0ل لثع ؟'هءعولم ءزعطعت طعاوعع

 انجاب, لعوماأ متعاطتأ ةصصع» تعطلتعر 50 لهقو هةموو كدتعع !1”عطع

 اءرع زرر ةكدسصعم ةااغرع 7160عم]ءعطععتتب م. 2. ةعطتع طقتتلل# منسقا 2311-

 هان16 مسعلا 006م مساقلا ردنا لعرس صله ءملع. 1؟؟عدص ةءطمس كصع

 ةماعطع ظعمعز ءطصتصسع 0عع !ءامأاعم 8تعامأةطعس هلق ؟:0ءوللامو ات للع-

 هعرت ن0 ةطصلتعءاعرب للوسعال , 1 تَلَشْلا لهس 611116 [ةقوأر

 لوهد لعرع ق4ةطوعءاطعزطع» ءلص '!"انعاكع عع عدعتت هعلر 50 17110 قلت

 سمعا ممعاع لسعات لتع انتعاكتدءطع قصسعتلكدتت ع 211 5. نذر 12 (0ة7*-

 هسك ععااشطساب نصل رع معسمأ ةزعط ءاسصقأ هس مءاناسددع لع» اظقصل

 طعصععاءند ع تا 5. هال ىعرل هدد ىلع - طلو ةملعع [[ةسلفءاسلا
 (6) زم 06م ظزطاتنماطعاع دن آعولعم 000. لس. 357 (1870) زم
 ["مازو 4855 مءلاعصر, 60م2 لعمعت> 308 حسك لعب ءنوأعد [[1ةهتتمااطعأل

 امص عل, زدأ مهن زهد "ءاعطلتءط 20هدعب يانععت, ةطغع 0لمعطات ةعات

 ءرع ععوعاس ءطعم , 50 لهمذ عد ستان ع* ةعاطخط ءل* هات 1:161ةءطعأ-

 لعد ز5ؤأ, مان 5؟ءاعادع» كعلاع لتع لتداماتك ءاطعس صلع 5ع 01 عالب
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 له هزع هلأ رعئأ هر لعد آ؟'ةرماعم ةطقاعطعس: حسعط !؟عطلأ لقكتمل

 ءامع متعانأ تسطعاسةعاباات لع ةمعمطل عمصت, هصل ود آو عولج عاعطعتت

 كسلعأ هنعا طحسص ضع يرن“. لعلمعاط زذا لعع عمصتع (هلعج طلق

 هان اكملع معوتلتعأا نمل لعع ('هم"ءءامرع طقأ طغت 12ن*ءانل ءدعد ءاككو

 دالع مزعرع طلع مععطفق كءعلاعس مص ظمضلاع لسععا لتع اآ؟وماع عاب

 ءلياقم حمععصعساءأر رحكلع دكعلأ ع رصتا لع 18عكتئأزود ععاومرحص عال

 رتل ن20 طغت ]1"ءطاععم, لتع عع متعطأ هب تعم عودت عاصم ناعر

 طهأ رع هس طظقصضلع زد ط 0. ١] طلغ زعلوعوءاركعطعن. طءع قطط

 هعارضءعزط عع روع قةطلمللفط ظعص لسكن عب 'قةططقم ءاحاوتتت, 1 ءاح

 ءارعرع ةعلصع 4ةعطعأأ حس 28. 1آ1هلععطقط 514 (14. للم. 1411)

 ل كل

 طزعدمع طعزلعم 11دسلعءاساأعم ةتصل حمص لع 11ععمانسععطعت“

 سنا ممم لع مواز ءاعمب هطعأ ءعع ةزعا طععون ده ععقاعللاا طقاب 3

 لزع آدماحسأتعس دمح هصجعس معطتع تمطع0لعناعصل نضل طغعتلع ءاككو

 نمور عاعزعطعع 6نأع ةنسلر ةصلعس طتعع لعع سعر لمزعأ لع“ ةصح

 لعرعع ءلزمع طعدودمعع آاعدوسأ لهضطتءعاعأ. سس ص عةسع» [اتسقتعاأ

 دق ءاراع لمع 6ةأاتنصعع» ظحعسمام هلعط لع (توتسملاءداع ءالكوف

 معا مقطععمر هلك لمع آنعولعمع“. لامن طغعسضعساما هقسلتعا ٌلض

 لعرم 11' ءرعاكع ( مط ععدعطعب دمر لعم 1ءعهمصعسر 65 18 ءاعطعات انالل'

 لعرع الوصف ن0 لمع (نزاهأ هصععععطعم زمأر انطعع لتع ةطعع لعد

 17 ءعم[مووعر»ع ععزتود ءاككدف ها ةمهععت 1؟؟انمذاعر) هس ؟؟عرتمءات علعسعسل

 م(ءالعج ءنسع معسلتعط طءعلعساءدلع ىمعمطال ةهمععامس ععدعت» نت

 منعاأ ؟مالعملعاع» ةساتلكعار ةدنعاط طنص نسل 15؟1علع» ]لاشعاكعت لس

 "عرعر حم ءادلللوحهحوأ ممعط ءانكدك طئمتسلاععت كم0الاع. مس
 ةماعارعم 5(ءالعم زكا زص لعسص ©6نااتسوعع» (0ه0عجد زصصعل“ نت 16عد
 رممر» ]خمس هد قمع طلتك لععت يعلاعم ععاممدعم نسل ععععستط عا
 هر 1ظ8مملع لزع 8ءعصمعر_“اهتسمع ععسمعطأر 0هق5 عي زس لعس اكيزنعتتع
 مامععر ةتتك م ءاعطعسم لع قطقعطمءلطع» ءمرششاعر ,عطعت م0 185ر
 عع ةاسلتءاح دحتا لعد 11 هاعتت خسنلا ىف دجو اذك 006م بجو اذك

 حسنا 8 اضايب : هلعرن رتع 8. 8505 نساعد: زه هبك' 0عاباعأ 50881“ هتلر

 لوقو هم معزوم [ةععمماوعع ؟مءعمويلاتعطعمرب انطعسدلا ةطعع لنعقعاط د
 قةسفاوددسس عمم ععاملعم طقطع , ه. 13. هان 8.136 عيمج ىف أليكم
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 ةدوجوملا مسفلا 55-711: 7 نهيب ملعأ ١ مسنلا عيمج َّق اذكم , 71

 516 اهلك دعا ىف اذكر هان 5:6 02 رس ملعذ الو ا خسنلا قالك

 قا ةماعاع 00 قانا عار لت ص لعسص 16 00-

 لعدع دتعطت ةزعطأطو» ةتصلب ةصلعمست طلع لعت» "عدا هطصقع 72515عءات عاتح

 محسن 10ه" لةسلأر, 1ك١1 زد لعد ععلضت ءاكعت !ععاع لهلستنعط طلت عقد

 لعنأعأر لهقذ ةهنص م5عارلاتمدع لمع ]ها ع"مانس ءازودكدءاعطعات 77622 ع-

.15 1385611 

 [كزذدع حجتلع»ع موءطغعتساتتعر, هتك 0164 ة؟1 طمعا 3

 هسا عساك مدس ددهعطعات طتتتقدعت, 151 لتعر لهق5د ءاستنعع 0116 آلة

 علوان عع هانأك همقاعع 00ع» ؟0ه:طعمععطعت لع قةعاتاكعا 70:!ءمدتح

 دعم, لتع ةزعط 0معط هتعاطأ صلعت 00ع» هتعطأ ةهتقععمتنط ءااعأ 1؟ات1-

 لعل ه2. 2. 5. 100 كل. 5 تسل هتك معا ةساتاكعإا ةعرج ىبأ عرس

 لعوعم, عر ةطعع متعاطأ ؟هعطقضلعب زدأر ؟عععا. لمعاتطء» '!ةطوعفأ

 ءا-[1ه1ةلطر ((1ةدد. ل 69: ءطعرد م0 1ءاطلا هد مقةساناطعإ دقرم وبار

 نانأآ ؟؟ءاعطعم 5. 544 7. 16 طتنصععول مدعي زد. اوعط 5.858 7. 1

 مالم ءاحلل وك دحك] لقد طنعطعم 0عو ظاتكك عزان طعوعطععتطعد انتل ا“

 عزدأ صاع لتعوعسص اللوصعاب 5. 705 هتك 085 (نةمتاعأ انطع' لع

 ءليعمألت طع لدصعم جتضنعاعب لع محتتقدأع هلق انتاعت“ لكاتقاتل ؟01-

 [مصصصعسمر, 1585 ةطغع صتعاأ لعر» آملا زد[.  ؟ءعول. انطعع طخ

 نما عمرو 11. 3545. طلعو دات“ ءعاكأ ةزعط ةتعاط ةتتك 0ع 25عزد

 امم, هم"معاطلت ءدعد '1ططغتلب هد دططقتل 5. 8. 035 ؟6ععطعاتق ةاتعأتأب

 دك همعط م5. 127 تك. 2 لمسضسم 7ءلاع» ةتقعع[اتطتتا ةعلط ةمآل

 ]ندع عوععرب اعمرصسصعال ةتعط متعطءرخ ع !نقأ 7ةعااتعطع 1116لعر-

 طماسم يعاب ؟؟0ه1:, 1 ءاعطفع لع ا ع[ومدعر» طغت قرع" ععرقتتعا'عات آنا11*ءادح

 ةزعالأ مععجزو5 ؟ءحسصتعلعب طقطعات 1؟ن0عر 2. 18. 5. هكا, 15-8

 ؟ممعانعاطعم دصتأ 5. اخت 145-10 هد 16-10 ع ه8" 16 طق

 هن 3: اال, 17 7 "ه5 8: رداد, 5 ت2 هنا, 15 ملا 5 ع ثكرن 9

 نسل عدصت لتعطأ طتصاعت» ءسمتتلعا* 5. ا 7ك. 4 انتل 8

 4116و 01عوع5 51153121261181011211611 1110 211 لع ةطسدحطتع

 طءمععءااتعءعدر لهقذ 01غعدع5 ا[ عماع هدب لعص اعاماعب ف4عطعءزأعتت 8

 راو هجرت ععطقتا ع نحل هع هح لفع اتطءعمتعط ءئانبسع اصل 16

 0عووعاط عرج لسععاط للعم 1و0 ؟عمطتسلاعتلا 1510,
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 ن0. ٠ ىطعووعحتس ععمو ؟ةسمستعس نسل قصي عسا نضع عم

 21 لعدد ءاهسالا بيذيت باتك.

 ]1م طعوأ ر1ءوعاع» طهأ ةزعاط لعع لآهنطع انا ع20ععاتر 8

 عمصتع ظسعاط زصع» ]طساتدءطعم 12ه ءطقتعاأا هن تسال ناعم انتم

 ردت نم ا! معزعطستوو لعع ذطسص دقاطتع ةعاعتسءعملعت 1 نط عووع-

 ممصعع دحئاس أ طعتاعم , نصل لعمال ذعار ةعاطوأ طغت دم ءطسقلل وعل“

 ؟نموياعزءاسمس ع لعد ععلست ءاءاعب 1" ءعداعد رستأ لعد 11هم0فءاسأأ عد

 دع ةمعدطا مص صدع ءطاععم طعس ءعاكأ نصل ءقضتعع !عزعاتأ هتان

 ءماعدسعملع ؟؟ءعوءرعم لع [آدملمءطعلأعيب هيلع عاسسلع طقطعب 0

 +عملمسلععي لتع 0ءدصادلتكأعص 0هعا لثع ؟؟ نط عووعكتسع 0ع» انعاعت

 [زعوععرلعد 1*ءاع» (ءاحكح رصتأ قسكمفطسع مج اص طوق ادعت

 زد لعد ععدعم]ه عتدءطعم طظعتطعمب 0 ممعتسع ععمعم]0عتدءطعم مانت

 لزءرت ردت مع 8ع ءطاتعسسع هدكاتطساءدبز زعدعس ععزوسلاعد لكس

 لعمر. 1 عط طقطع عد لعووطقلط هتعطت ااننع دةاطتنع ععاملاعدر ]6ع0عق-

 رصوأ ةعلصسعب اوسع اخ 262212, 5020105 دات 08 تان 8عمعاعط

 راتسم 0عووعاطءرد د ر" طعلوعمعءامأب ز0 زعات طعومدلعو طف هدانعل

 طعرر 1هآل[عر 0هق5و عد ةزعاب نحن قع ؟' ععطعددعيجتسم 0ع» طعودتنا

 لعر» [[مس0لودءطسكأعم طقصلاع, نصل لتعم اتتللأا ؟هةةنعاتعط لنع ؟0ءعوع

 ازدداتنمسر قطتنعمل نصاعتم لعتع تعطل نسطعلعاماعسلعت ةصعحلل هد

 ؟مءةلعمر, ةمعاعطع زعاط ةعاطقأ دنس طعفدءععم ١ ينواشقملستو5 طئطقاتح
 عمدعاممر 1اننع هقاطتع طتعاار دزعط اديس لسع هلك ؟ءعاعطلا ععاطسس
 لعرر ©وأ2 - قةسع 0ع >ءةيتاطقلاستددرسة موزع دنع عععاس عع ةستمطل
 بور ؟دسوسأعري لع طغعزلعس 11ج لفعءطسلا عد طقطع زعط دانت لأع ة1عا
 نوءدوم ةمععكتطسا, ذص قةصلدصعع لعد ظدعاطعم هنسقفل ةملعطعر 0ع
 معرس ذعاط زعامأ لعم ا؟؟هريواتع 0١ لعم ذم لعد 1! عع ةتتلوعرمتستت ع
 ممر قمسقخسسعا منءطاعر له عد متاتأمد زذأر هالعدطوتبخع مءاخعتط-
 مزاعم هلع وتلا ]هنساتنءطع م5ءاطععتطرو عزدعر ةسعسم عرنلععاتز هان 0ع

 ]هاي[ ور" هرح "ءعاطقع عا 2. 13. ةولص 006م ةالصرثالق 006م ثلتثر يلوسر اب
 وبتع زسصع» زص 000. « 00 لوسري ركتع ص م ان. لعانر نصل ةعلطقأ
 هماعطو ؟؟ةموءعطت ءلعمط اعمر طغت لعمعس هتك ةت0لعخعت 5ءاسلاعتلب
 تع ( هدم, 1!]مهمعمر, كطا/ علم, لط» (ملا مشن, لتع عاطلتطع
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 1 عدوا نصمت ءزاعاطملا ةينصتااعلا رععملعم اططمسصتعر طقطع ةعاط ننانوع

 «”نعاكدزءطانفأا 26ءاوقم عاتب

 مءزام 3 2ءزامع 58 م ميلعت 72. 13 ) دتركن امك 7. 14 6
 ت2 طراساسلا 02 ب +,!هاذاذ اع

 لانآ لاعلا 0 0717 جوش نم حرش نم 5. 5 7. 160 ]1عو كعب نم

 101:88 ةفيطللا نس 71419317 كفلطما نبا
 ةيبنلا 1. ةنيبلا - 80, 3 1ع ىنبور رو1ءطعو عممه0ع ذص 76

 دانك لآطسطحسسعل نااعرع ؟مرعكمسسصأر ؟؟ نما 5. 549 2.5.06: 4

 7. 16, طهأ 11. طعوان طاعنوعابع» رمطل مهقدعسلع» طلعت" 3 71

 اعوعرب ؟0"ععدعاطلم ععم سدت لعع طظعسعسادتدف : [ا؟معزاتعا طقأ 0 1

 ام م"ممطعأمس [ععتاأ هتعطار ةطعرع ةواعصف معطل ةءطماط ابنت هاد

 ابن جتتكر انصل لقص زكا لمك آلالوعأ هجلاعضلتسعو5 عاتأ ةضفطتوعطر ةء لع

 انميف لفل ل15. اندتا. [امل. مده. 159 ه0 مان“. ]1. 248 دق ليقو

 ص ذو هيلا ىحوار 760 035 آ1'هرتا د0 ردنا ةعلصعا طعدءومرعزعطعال 7ةالح

 ةمارعم كاز نصل عدضق ءطعضقم طغت قةطسا ةاستتلر 015. ]21عق3ل. ةتتعاط

 ىذو.. 2.18 ]نا ىلوخ تح 88, 8 ]ب ةقرفي 20,1216 ازارزلو انتل هالك
 نيرفعأ 6 نيرضخا. - 35, 15 5 رصمقو 2. 17 1. كون راسو كي. 9

 |. دوسأاو 836, 2 م ديبعو كل. 6 ةليتا 6 هلبذ 2.8 م دعس, «

 ىرصحو 72. 9 حارس 0 عادش ل 38, 3 ىولعلا 6 ىرماعلا 7. 192 0

 لت 0 جبصلا 2 نذأ فاحملا ع ل نب ديزي وه سماخ نذوم هلو تدق

 دجا مامالا دنسم ىفو ةعيرالا ىنسلا ىف هتيدحو ار .ضاح لالي نكي مو رفس ىف

 دباب ف ييشلا هركذو - . 14-13 ]168 ممتعا ع 07

 اكرر" اج 27. 17 2هقد لثع [0ءهاتدداتمم لعد 000. « زم لخل هد

 ؟ءعمعودعست هعتر ذأ جن عما ءطقأعتت هان ءوعطقلت ةالق (001101و

 آعمورسم و“. 1. 1. 5. 264, 23. 2. 18 ةاشلا م ءاسنلا 40, 14 7" دكحح

 41, 5 نيذوي ) نبوت 46, 12 1. دطميلغت 47, 1 6 هيبنت, « نأ 49

 كا ا[ ار ىلا هيامشلا 2 14 ىضنقأ 7. 18 ل" تاحابذلا

 51, 18 27 ايتتتح 5 52, :19:1. ق هطصم 163601017959 2ك, 185 1

 الالح نان, 5 1. عبتت

 م. 58 2. 17 ر ةمامالو 58, 17 6 هم آقصلع ىرغوتخل لاق

 برعم ىسراف ةيباخل ف بابل 61, 19 دا م نادح 68, 1 ) لغتشا
 7. 14 ]1. ترهظو 2. 19 1. ةنم 65, 16 ]. ةداعرلاو 66, 17 1. ةنمب
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 069, 14 1” ةحرخت 65, 16 1. ةّلذب 2.218 7 نكي الو 69, 9 همعط
 ئفاشلا +7" نم 006م ادحأ+ 70,28 1. ضغبو 18-2212 رك نقعأل
 "00 اان 1015 قطع 032 111 يفرش 1917-797 نلاغل
 2. 15 !. اخسأ 679, 18 ]1 لجأ 80, 16 7 هه 009 ىلف 0757

 1! اع 81 2 لع. 17" نع 40-2 1.1 ةيوغا 2: 37-48 هك 50)

 "00 ةدحدحل 89:19 ]رماد 20 4811 ةيواز98, 11 ءاهنم 5 هدم
 "7 0 اضيتس لعل 07, 5137 نمد ومر ف ارمأ نمر 98, 416 نعس
 100, 5 طع ةساتلعلار مسك معاعطعم عكتعمععم دكتضلر اهددسأ

 متعطأ ؟0هعر ؟ءععا. 1هط. هل-101. ((]1ةوو. لا 79. 102, 5 ام 1" نم

 2. 2 6 ةتيترم 103, 3 ' لضفأ 2. 11 1. حاول 6 حارإل 4

 4 ]. سلاجو 107, 4 بدنج م بيبح 108, 14 8" ةارزأ 8 آرزا

 109, 5 ©« نيقب عبسل 110779 دراجلا 6 رابثخلا 2214 لايللا ©

 00007070 انس ناس 100577717 ةايللو 2.81 ةعضتو

 07017 ا 131211 ل 24 عر 1
 7 1 نانرذت 134, 11 5 هن 108806: تام هريغ لاقو ىدقاولا لوق اذه

 ةيامو رشع ةذس هداوم ةنس نيعبسو ثالث نبأ وهو 136, 7” عسن « عبس

 2. 5 62م1. 1مم. هل-ل101. ((1988. 2. 59. 138, 5 1. ليزارع رز"

 76م1. 5ردمإ»» 140, 9 كيزي م دكيز طودوء. 143, 15 1. دنقتنو

 هارصع '!عوعطلتل. 146, 3 ةطسعل ءا-تةطقستر لس ةعطقلا ]اذ ءاطعت"

 [ععءارتةععاعطسا عر دامعط تتصف لقطتع 310. 2. 8 ىزارلا 6 ىزورللا, زعطت

 طقطو زعدعو ؟0"ععيمم معد ر 1؟6ز] لفتت ىلظنتل طعودع» هن مهقدعت

 عءعاتعم, له طمعا لعد آنمطقط ةلظنح لع» ائلدسع معو '!اطم»عو

 هلع" ءزمعرم كارئهمدع ١02 ءلا-آ]خ91 ىرلا برد 15. 147, 9 1. ليحارش

 72001 ثراأ 6 مكعطاتع تامل: لزو ععمعم]0عتدءطع اظعزطع زدأ سنا

 0ع 8. 260 صتعطأ انطءءزسكاتستص ع0. 152, 12 ضارقلا ي ضيأرفلا

 150, 11 1. تتاو 159, 18 116 ةتتووم:ةعطع عفيسأ (ة110115ر

 م. 1085 زوؤأ 0عم ععججقطمسلت طع ظئالسصع لع سعال اطنوعم 10-

 رستستاتلو ياكم نععطعم 0ع. 161, 7 ظعت لع آهعملتداتمت ذض ©

 تنبأ ع زدأ 11ةطسفءاعتسلت ءاط وون 211 12ووررر ل" هقنبا خيو 102

 1. ةمود ؟همع1. لمعسا, ]05[8ءطاتثتاعر رم. امك 2. 12 ل ءاريس 168

 3 ]. ساينا ]م مع آمصلط ءسصسععاسددع زد م طعالمعأ عد لع قطع
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 عمار" عزطعر لمفد لعع ١ سادمدعع هتف اتسم عاطاعديسلتعلا لعب طغتل. مانع

 ردنا هومز [تمعاقسطت يعم لص مع اتطوسوءسلا همفدسصتس عم ععقاعالا

 ادذادو : نم نيلجرلا عم لحل كلذ ىف مع سايلا داريا ىف مامالا ىهس دقو لوقا

 بأد وه امك فيرشلا ههساب بابلا ردصتو ,كذلاب هدرفت ىلوالا ناكو ةرفللا

 ىهيرخل ميشلل عفاف هتسرهفو فينصتلا يمانرب ىع جراخ وهو نيبفنصملا . 5

 1. سايلا 2. 16 1. ىلهامل :164, 20 كصق ه6 1هوعطلآ] 8

 1 تلضلا, © كتلصلا' 2. 310-9 80م6 عير نأ نب هللآ قبعا 20 10
 6 هتابقا ١ 106, 17 ودع “75و ار 0 ا
 ةقررا 2.7 17" مكقم 27.11 عبس م عست 168, 18 1 | اكخأو
 168, 1 1" ريوع زذأ فوع هان اعود ن0 12 06 ؟26210ع1م ةعا-

 رعد 180065 5. 380 ماس هان هامعاءاعسر لست ةاتسطلل 016 2312

 [عزطع رصنأ 062 دعس ىبأ تاقبط (000. (0أطهط. ؟ع811 انطء1'ءأالر

 لعرجت لن" عار مغاس عما لتع اطاصتع زص ءاسعت> 32067 عاد /5عأ4 انط عال.

 169, 5 تارفلا 4 ثارولا 173, 19 1. كيزت نب ةدراس 116 1854, 5:

 174, 16١ ]ص لعص [[دسصطاتخعع» (00عع ع5 8هعطقتل 15 نب دي

 راسي 706ةلئوزسا. 175, #19 7 هلضفي 177, 15 1. فشخ 178, 5 1
 افيح 2. 8 ةيواعم هطصع 1ءوءطل10. 179, 1 راما ائعو ةراغر 16

 5.368. 27.6 عيس ) عست, هماعر 85. 97, 7 ردنا 0عع5ءاطعت ةط

 ىممنءاام ف. 7. 13 ]. دحيتلا 180, 1 رز هقلعي 7.9 ن. 10 6 مرظأ

 7.16 1. لايت روت 85. 188, 17 ان. 278, 7. 184, 7 طوووو» ةءاوس
 186:4 1. موماملاو“ 2. 18 1. كلملا - 1896 10:فرصتي 189 3
 هنيبج 190, 4 7 61هتعأ اذخآ 211 1عدعرر, ععوععس طع10لع 11220-

 ةءعارسأ مح نصل عيعععرب لعت [20عج2 0ع5 كموقو# مدح 0ع '201110115'1-

 ةورسسامم ع لعد ظوعطمتت ه0 الطهداتسر زذص 5عاعاطعست !ءاماعنعت طغت

 لع 5ءانئعدطعلا 0عرع ؟؟هءولط عوعلعطصتسع لع طتعع ؟0هلعومنتت ع0

 ؟نهدلتودانمس ثخأ د ىم رصعام 6ةوتعاك“طقطوم دصقءانلع 192,

 12 ةامعزءاطع ىب 215ءادع» بلاط ن0 دبع 194, 11 7" ديوخأ

 7.12 ىدحا م هرد 183206 نينتا 190, 6 1. ةقرسلا 2.8 6 6ءو-

 ومر للخلا , تع 8. 102, 16. 196, 15 دج 5 ديح 197,677

 |. هنمأم 2.11 مسلمل 5 هجولا 200, 7 7 لدا. وو. 1. بازحالا 7681
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 5: 26,193. 12-251 3”. لسا ءلن كوس. 1 هدسما متنا 104.114

 ١! ةعدج# هالودوو 222, 183.305, 11. 202, 12 5. ةيسن 203,6
 6 ةهدس 115206: امهنم لك اشاع ميكح نعو ناسح نع هللا هكر تيشلا لوق

 83 هللإ هكر رجلا كيع نبأ و .حن تلق تلان امهل فرعي الو خنس نيرشعو خبام

 سهمق ىأ نب ىز ١] كيع نب بطيوح نم | 0 © بيبغ خءامد باعينتسالا هبانك

 ىف ةنيدلاب تامو ةنس نيتس مالسالا ىفو ةنس نيتس ةيلعاذدل ىف شاع هنا لاق

 ىف شاع لق فوع ىب را هنمو ةنس ىيرشعو ةيام نبا وهو ةيواعم ةراما رخآ

 ال ا وباي نب هيعسا دمواةدس نييسا م السالا زل ة نس تس ةيلعادل
 008 2 نلت نوفل, نقال قلل فس ندع اعالطنا نم ىورملا
 © ىبلخلا فسوي نب دمك كلذ لق لفون نبأ مهلتم
 طوضتساع» مري ءةسعع ةضلع عرب 110: ةيام شع ىضاقلا ميرش مهنمو

 خنس نيعبسو سمخ اهنم ءاضقلا ىلوو ةنس ىيرشعو كل. 19 ممر ممعأت

 لعرد 10062 065 ىمو071: كعم ليربجو قجاه وا تجمعا 209, 1

 ىراوتملا م اروخحلا 2. 14 « طوووع» كسجو 206, 1 1. ايراقي 2. 2
 ١ ١ ىدحا ! ن0 لدتا, 218 ةيلخلل .]ز6و- ةفالخلا_ 20, : 91" [ىشبا

 هطسم 1ةوءطلن0. 7. 11 1. ةيفنخلا ىبأ 210, 7 لهق هنفام نم 1"
 وع 9819311 27 دخاسنا 2.2 4 لوقي ]16و لاقب 214 6 طءووء

 فصوب 215, 3 " عباس 217, 1 ]1. فارساب 2. 9 ةيواعم هطع
 1«وهطدلز1. 218, 17 ]1. قيقش 220, 4 ر# ءاملظ 223, 1 ئب

 ل لزم ؟0هءهلزدداتمس زرص ©0600. «: طعقوع» مقعأال 5. 6 4 00د“

2 

0 

 ويلك زعرعم زر 1م ع“ 8ءللطقككت مات مانع اب 10012

 تقلا 1168 ةبتع نب :«024 05 1 2 0 0 7. 1

 6 طوقوووب رص  ركذت.. 72.181. لاجدلا ! 230,7 1. رساب . 4
 ]. ءاملعلا 238, 1 1. ايرر 2836, 12 نيعبس دمعط ظطصس (طهللتلك انآ
 حب 222 نر ]طس ةءمططور (]هددعم لع 8ةءطقلزاعدز 4. 0 نيعست
 997 2-11 نوبل اطزو زوهنمد [هاطلا زر م:  داينجالا ةبتر 2.41
 باشا ١١ 289, 105: 17 زئسرتتو 240, 7 ؟عءرمعا. [[ةيسفكفر, م88. 04 غن.
 300 243,006 اعلا ىذ ؟ممعا. ةطس (طهللتلك 11. طا 0
 1-2491 ردب نوعا لعد (ةسصنع ن0 آبمطقط) « ردب 200, 6
 ل (215 يضطاب وب 64+79 اهطبا 2.12 1:قينزلا + 1071-2517! ةعبر
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 052, 1-17. هللا لقاح هيك ١ 258, 7 "1: !انفاويلف 0 35204719119١

 نادوخ نب كلف نب تلعت ' 18: 14/1. كتيشتما 2551101[

 19 1«. ) طعووعر» نيقئانملا لوقب 262, 10 ]. اونعطت 2683, 9 ]. ,رهاظ

 2642 011-8 ملا جوز 1-1 نسق 269: 915
 تفتم" 1070:0201 * 2[ نع قر 1007251“ حيل حالا 1 زعالا نود

 5 340. 7 14 ر" نوغيب 2724, 15 اطلع طعام ءعالعد0لع '!ةل0ن ل 0انب

 مورد 11 ةنآ] عد 1[1نلععطت» انطعض ل عاعتأر ]وتتلعأ هدتك لع يةيسصصلاتل 8

 ع+ 31نداتسد همعار لع آ1هلعدج 0ع5د 5ةهعقصت : لوقي ام ىلا اوعمسأ مك كيس

 ةناسدع نب كعس 5 ىنعبب قى 7 رمغأا هللاو هنم ربغأ انأو روبغل ذأ 249,

 1 6 هحايصب 282, 4 ]. كفو 2883, 18 م طءعووءور» هل لاقبو 285, 5

 ر7 هل لاقي 286, 10 ]. هللا دبع ىب نأ 287, 10 77 7681.352, 5
 تالق سانلا نك 288, 6 ةعوبتملا هطصع 1عوءطلنل. 289, 6 ىعشلا

 م ىيييبسلاو 291, 12 5 لخآ هوتعن ؟ةوءاطتعلعدع 0اعر معا. لمح

 هيا, 01هدءاطاهتتلك مهع. 60 ن. 417. 292, 4 ]. ىنزمغي 298, 1 06

 0111 132106: لاق دننس ىف ةجام . نبا كرك ذ اذكم لقوق ىب نام عذ دهسأ لبقو

 هللا هجر ئلخلا تفسوي قبادمحت كىلات 12.17 !قال ال نكأ800) 15 آل

 لعد آ[ملعع لعد 5ةعقست: ىلع تلغت 72. 10 ]!. مكلك 72.17 طد لعس

 ]102 بعو ىل رفغأ بر

 8301761. ًالالج 307:8: ؤبكاو. ز هبتكاإي) 3407 1

 بعص - 2111411.1. .ةقطيمو» 842, 4117 علتقلا 3ف,للل
 [ة206 ئايورلا: ممصهعأ 110 همعط ءلص (ةلطن معارس عزا ءمل ةطصأ

 دوس لمعنا. 01هدءطامسلع م. 419. 7. 8 كنداعم نه ثسيعم , ((8110115ر

 هب 0 قايوكتب ثيم 310, 5 6 طعووع“ هدحو ش5 ةدا وي

 !. مكاَهنأ 319, 4 1. ثيش 320, 10 معي © رعم 2013 68!
 5. 195, 7 م ةقاذح, ءطوددم ذنس آهنطقط نصل طعن كني, آهطط

 ءا-[سطقط, مهمه. 77: لعع (ةصتخ طعدصأ طعنلع آا"هرحصعم. 323, 3

 الطمع لتع ق4طاعتاسد ع 0ع 1"هرص ىلامملا مرد ىمملا همها ءا- للا وككةككت

 زر لعد 21ءئاعال هدمه عالت كد عاد '[طعزام 0ع5 '[!هطلطتط : ميلقالا ىميلأ

 ند هب ريغ نم فيفختلاب ناسيو ىنع لجر اسهيلا ةيسنلا ىف لاقيو فورعملا
 هاسيلا ديدشتب ىلاع هللا هكر هيوبيس ىكحو ناعمتك الف اسهنم لدب فئالا
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 خلا ى ول هلك اذه ركذ ةيوييس ةياكح ا ىلع نوناهو ةيناهو نوينج موقو

 00 15 ةتتفادأا عقار طقطعات سبع اططعرد [[ةطقط ص لعس

 اهفلتومو ليابقلا فلتخت بانح م. ". نمل ءادكدس ةسن ص لع آسطقط

 عفاد نسل لذع (ءعدعدامونع زدأ همهعط ها ؟01[ةاخس لل: ىب ماب

 ند كدويحت نسب ناويخ ىب دكشاح نب كا نب كلم ىب عفأد نم ل

 ناحغ, رود ةلمطحسسعل طعم [[هطتط هم سعات عمود ماعاتلعم لقطتم
 هولا عار لقهمد ع هتدءاطعي تشاح ندا ناوبخ همعاط ءادعرر مشج

 ءاموءطتعطا. 326, 5 ناميلس زر 6 متت علا از ميلس 9322, 9 ريسالا

 | ديلان ايفع 1 نيعف 00 نطل اًيبعَأو 3381, 5 رل ةياقسلاو

 هوا. ل1" 0وعم 0: 0]مىعم»و, ةلاع 5ءطتا0ل عحنصع لعد هاطسح. آخ عاعاتقر

 انطورو. مس ظفععاك. الط. 2. 5. 102. 1161, 81هطهسسعل. 5.4

 333, 15 6 ظقمصلطءص عنكم ع: مأ لولس نأ ىلا ةريغو قح“أ نبأ بهذو

 ديحت ىب مع كلذ لق ملعا هللاو باسنالا قابك ىيونن الب ارقي طكينيحن لل

 ىنيدرالا 72. 18 ]. همن 3835, 9 6 نوعستقو ع 7. 12 /) عبس

 نامت وأ 387, 2 با ىءرعع]. (نةرصتتقر 5. .٠١ بأر انا ذا م بابر 6

 (ةورطتتور م. 7 شح 72. 3 1. ريبك 716 85.420, 19. 342,15 ١

 1 01 ولسا 17 ليملتلا 84871311 كالع 135360

 ةعبسي 12. 14 7" ترهان 357, 6 ]. ىجبات 2. #1 رجاهو 358, 9

 ل 169566 اناكم نيرا سيلو 859, 18:1. هبلغت 2.15 طخ - 569
 17 ؟عءالعزعطأ زها هتئعطعس لعس طعتلعم ءعداعم ةدسعم اس لتاع
 اهم, ءاكو ورمعر ةهيقوعاةللعم, معلا لالغ ممعاط لع قارطقطعأ صدأ

 12 ممئاعم همقاعع [ما]ععم رساتمداع. 3604, 5 رصمس اةسلعأ ةتتعط عمه
 10 عمم ؟00واتوزا. 366, 7 رز بلطأ, تو 368, 9, نما تاماشلا ىف
 807,9 ]. هنم 7.12 م مزسمأ] قرشملا 2.14 1. قلعتن 369, 4
 |. ءاقلبلا 370, 9 1. اهعلخ اهرب لع 4طوءارمءلطو» دينا زدأا اهاح

 عمرلع» ا؟لعرتذ هع لعبت مصل لعف (0هلعرع م ععقعابسأ ءطعال
 ا!كبا اًطوملا ىريع لوط ىهجوو ادا لعن بارت تنك ىنتيل اب

 372, 14 عر ('ةردتن5 طهأ ىفلأ مجاح دبِمَط وبآ 374, 5 6106
 لوو هموأع ىف 7.5 1. روكذم 3975,6--5 ةامأا لتعووع لضعأ عال
 1ءرر هاعاطأ زص م !م]جعملعج هنت طقمنلع: دبع نب قل كيع دلمد* وبا)
 نسقتملا ىلكاملا ةياجحع ليزذ ىليبشالا ىدزالا هبر ىبع ىب هللا بع نب (ىمولا
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 بيرغلاو تيدا ىف ةريثك فيناصن هل تحلا ىوغللا بيدالا نوصمللا عرولا

 ىف طسوالا هبانك' اسههنمو هريغو كد ١ 8 سل مريمظنلاو باسنالاو للعلاو

 كتياجلا نافكحلا ايفل علما اوهز ا 7 هناي ىقتنملا ماكحالا
 ع+ ىف بانكو هتيداحا نم ميك يصلا ىف ىرغصلا ماكحالاو تاداج# ىربللا

 عمج أنلك نيرشع ىف رب بلل عماجل باتللاو ملسمو ىراخإلا نيكحصلا نيب

 هيف عمج بانكو كورتملا ف اولا الا اينعلط# ه+ذلأ تييدلح نم هيلا عقو ام ديف

 بانكو تاداج“ نس وح ىف اهللع نيبو ةلتعملا ثيداحالا نم هيلا عقو ام
 وتلا باتكوا ليللاردابقو قلكاهتلا باسمك ندطسملا تيكحي ل اولا
 يف اهلخدا قيافرلا ىف باتكو كيلولا نيقلت باتكو توملا ركذو ةبقاعلا باتكو
 ةباحصلا باسنا ةفرعم ىف راونالا سابتقا بانك هيف رصتخا بانكو هفيلاوت
 نارمقلا ىف درو ام هيف نش باتكو ىطاترلا لمح ىنأ فيلات راثالا ةاورو

 ديبع ىنال ثيدحشلو نارقلا ىيرغ بانك هب قاض ةغللا بيدغ نم ثيدشملو

 ىلع دعرلا ىف هراعتشأا نم كلو [ىلجم تبر ق3 ريبك باتك وهو ىورهنأ

 مساقلا و 0 ىنيعرلا جايرس #0 ودأ بيطخل هزاجأ كلذ ريغو مجكما فورح

 وداو ىدزالا ديزي نب زيزعلا دبع ,ركبوبأو 27 ميك نب نوورلا دبع

 رهاطلا 5 و فعج وبدأو 0 نم ةيرق ةرعم نم ىرعم ا هللا لبع دمد

 ىطقنلا كود نب نك جرلا كبع مساقلا وبدأو سابلا نأ نب دم وبأو ىفلسلا

 قا وبأو ىموزخأ شيعي ىب ىسم نب قراض نسل وباو زروت ناكس نم

 ءةياجب هدا خنس هللا دحر ىقوتو ىليبشالا شيبح ىب دحأ ٠ نو]. 1"هطوعقا

 ءا-]105116 (ناددد. طكلالب 4

 9.8777 2 دييحصوبا «نيزوبأا 384,111. عبتم, 386/0 ١)

 عيضإلا 2: 701.:نجتب 2887:1170. نيوغلاب ا 7 هيكل 1: ىف

 ةيناج م« ةيمالا 388, 2 ىدع ]. رْذع 2.3 1. ةيجان رنتع طعأ لم6هل/,
 81موءارامساع م. 169. (نمسحنم ان:0 لل 71م1. م." 390, 17 1

 ةءافللا 391, 19 ]. ٍيرهَب 8393, 11 65 طوووو» غبصالا 395, 4 1
 موقت 7. 10 ]. ءافعض 401, 18 ]. هضفخو 403, 6 (0006> 6 طهأ

 هدد 112206 101عع20عو : رساب ىب راع هلثق ليقو نادع نم لجر هلنق ليق
 ريد ىذا ناحل جطدصلا نب روح هلق ليقو ةفينح ىنتب نم ليجر هلم ليقو

 تدك عفان لاقو حاسدتولا اذ هيبأ سمع فيس ةيلس ةعبدر نب خيلعت نب دللا

 محيا هللا كبع ىلا هب ثعبف هفيس ةيوعم ىرهشاف نيفص موب مع نب هللا كيبع

 تدق معذ لاق هل ناك ىذلا ردع فيس وف عفاشل تماقذ ءاهمبأ تاب ةيريوج تنلاق
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 هللا ديبع نأ نسل ىعو اًجرد نيعبرا هلعن ىف اودجو اولاق هنيلح تناك اسذ

 ىلع هيشخ ىلع ىل . املف نامثع دنع افعو 0 ١ دعب نازم رهلا لشق مع ىب

 أ نع نع ىب ليد نب ماشا ىف عو نيفصب ل انقذ ةيواعم للا كَ يف كسفن

 7 53 كوز كر مج هبلع 3 ىب هللا ديدع اذع يعصي ىلعل لبق لق

 تناكو «هروقفصع مد همد اهناف هوعد 17 لاقف انيقلا اذأ 17 ا ملعببس لوغب

 ءاسفلابو ةلمهملا داصلا سكب نيفصو نيقالثو عبس ةنس لوالا عيبر ىف نيفص

 ناسهجو اهبارعا ىفو سلابو ةقرلا نيب فورعم ةارفلا برقب عضوم اةدكةملأ

 ةمالسلا عمجك ةحوتفم نونلا كرثو نونلا ليق ام ىلع بارعالا ارجا اههدحا
 نوخلا لعج نأ ىلاتلاو نوفصلا تدسيلو نيفص ترده ليبأو و هذآ لاذ اكح

 تررمو نييفص تيارو نيفص هذه لاقيف اهلاح ىلع ءابلا رقذو باوعالا فرح

 نيدربيو نيطسلفو ىنيرسنقح اههابشا ىف ناهجولاو تاغللا كلذكو نيفصب

 ركذو ةنسب نيفص ليش نيتالثو تحس ةنس ىلوالا ىدامج يف لإ ةعقو تناكو

 لكلب ريا نأ ةيبمأ ىب ىلعي ةمجرت ىف ةباحصلا ةذرعم هبانح ىف ريثالا نبأ

 ع لكل مود اهضر خشياع هياع تدذاك ىذلا

 وبا لق معلبج هللا لوسر ديع ىلع كلو ىسمع

 « قناسرفو عناعجل نمو 8 00 نم ناكو دنم ا الو هنع ةياور 403

 اجو
 /هازواجو 405, 6 آس 000. « داع هس طظقسلع !ماععدلع ظعرضعال-

 ادنسع نه 0ع آكدصل لعد 4طوءارمءزطورو : ةفالخل ةقيقح ىلا ةراشا ديفو

 قافو ةّدملا قافتا ىفو فالخ الب معلص هللا لوسر هالو ابانع نال ةيقيدصلا

 لي ا 5 « ظقيتتو نقين م جفاف معلص هدعب ترهظ خييظع ةرجكمو خيو

 هللا هجر 406, 2 ةصفح ]. ةفصخ 407, 10 1. ةيضقالاو ةس '1"عوعانح

 010, عءاعطعو زص 000. « ععدواسأا دان ءطعصقم 5. 5052, 1. 405ر

 10 1. بيرج >76ع]. 8.555, 8. 409, 1 ءاضمب 6 اضايب 65561.

 410, 11 ةانطور» بكوك شح نوعا. لممسا, !81هدطامتتلع مهعي. 5.

 111,718 ]بح 412,16 لؤشر 1: ةلشرأ 418, 2 1: اهيرقت 4
 12 ]1. لصف 416, 17 ]. تليقاو  تنمأ 418, 17 ]. أوهبب 419,

 1 طلعع هه؟هطآر هلك 5. 362, 18. 373, 14. ان. 481, 18 اذا طض

 0600. 6 نيباكبلا بوءملتوز"ا , نصل مصع ءسصقأ 5. 296, 4 06 در

 9-5 ٍدأ رمع ىب هلأ كيبع 2
 و

1 

 16 5 طعوودع“ ىورار هلك 5همءعرنامألال 6 أر 404, 19 « هزو

 ىئءاعاطعد لمع معطاتوع اذار ؟ءمعا. راعنئعرع ىو 8عئلطقتاا تان مانت
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 9093 ه1 بش نا وصرع نرد تسرلو لوح يروم ىل »هم قلد
 ععارنعزطءرع لعع (ث0ه0. م طعصضعناكا هيض اخمسلع: نبا ياجكا هانق نم رخآ

 ريبج 423, 5 ]1. ةظيرف 426, 11 1. هعفشتو 429, 9 !. ىنغت 2. 1

 ٠١ ىنتيفع ؟هموأ. 8. 504, 6. . 430, 12 11. ةمطلقما هجر رْفأوُأ هان
 امدعردن: نسل زعاب ةمالاع (نعطعت7 422, 18 الوز“ ىور اقأ ©1121

 هءالعطعد: همبأ نع ىور 438, 9 رب دملع طغعيضعتلتا (00. 5 هند

 [مصلعر ءلنصع طءودوع»ع ليعدورتا ةعإ هلقع . 12 طلصاعر» عقهبشأو

 سقواناع 71. دب ةفامم. 433, 17 1. غلبتل 2.19 1. قكصت 488
 13 1. ىربف 489, 6 ]نعت طعسعتلكا 2. 1ع !ءذع مكركذأ هلق

 ["نماوءاجنسمع لعع اآ١' وماع لعم عومرطعاأاعم: ىزعط طعلودع ةنعاط (هأع

 6و مب معلفعماوءعد طتصفت ءطالتعط مهعلصع» !ا؟مصتاتع“. ظعطتعااع ردح

 عيكذا طعأر 50 1ع ركن جاك 1عوعرد ن0 لقصص دعمب ماهأأ ىنمب

 داك 1ظيقطلسمصع: م عع (2عالز طلعمم ملع“ ان. ع. 10. 1185 ةطعا“ 186-

 متوعر» مهقدعرسل ةعطغعتسات 440, 10 طعما 20. طقأ لتع كاعالعت ةصح

 ععرس عاتب زض 0 عتعل و سلا 1ءوعطلتل ععلصتعاكأ زوار كملانع عا و

 عا اعوعد ؟0ةءطاقعأ: 5. 426, 3 هن. 4 ( نول. 5. 426, «ز)ز 45

 3: 474, 3: 479, 6: 501, 12: زعط ؟كان"06 01656

 نمط علتصمعأ ةصصعطسعم , دككعمص نتعطأ ذص لعن رصعتذأعي لن ع5دع» ماعاح

 امر زد 000. « لهم 1ءعدعطلتل تماءلنعاط ععمعطص عطعسم 8ةسع. كن. 9

 |. هناب 441, 8 عبس ةليل م ثلتل 7.2 16 ]. لضف 445, 18 عبس
 1) عست 4050, 9 1. ىصقتست . 10 !1. نيح هاتستف و ؟ها 12-1

 457,5 :لعضا 1 :لضفا ١ 20012 1: رجافلا .'45910 هيك ادل كلل
 72. 19 ىلا 7 ىل 2 460, 21. نفك ١ 2:8 .ىنيشعو ؟داكللاو اها لكلَو
 رشع 461, 5 1. نوبلا باب 2. 11 4. ) مصاع تنب ةليمج 7628.

 ةهطعع 5. 328, 12. 2. 13 .لوعط 85. 385, ” هم 061 وبدلا ه0-

 طءدفسساع 4مل ءا-ظمطسمس متعطأ ص ىهطسر كهرنلعضت سس طظصلععأ

 لعو 0مم: >عمعا. ةنعاط ('م»ع دنصاعلل ريجج 463, 9 « ةطبار

 طعودمع, 05 ظبر !طعزصف ةضوطتوءاطع !1!1نصسعأا ذأ. 2. 19 1. نأ ىب

 اعلا 4605, 6 كيل. مكملعا جتا لعع 8ظءصعتسمع: رخاللمس اهتم
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 دز عاتأ مكملع ]عوعررز لع ملع /ع]بر»مر» مز0 دتعاأا اانرخ ملعأ معرب علب

 ةءاباةوءر» ععا»دسعاأات لوطعم هنعط 5. 521, 16 دملعي زم هملعي 0

 عملو لعاص 151.4 ]طد 0ع !ءاراعععد ىاعلاع طقأ ذهل عدد 601 4

 0و5 1"ءدءطل10. 466, 6 1. ةناطبو 2 9 ىوذ ]! وذ 7 18 ]

 هنشخا 467, 1 771. ةفالخلاب 468, 10 ]15 000. « ءاعاطأ هد لع

 قاوشفلاو
 ةعيوس كرتت رق بلخ اهنال ىقولا نم نيتبْلَحْلا نيب ام اسهكتقو ءافلا مضب

 ةدايعلا تنيدحلا 0 قاَوف الأ هدنع ماقا ام لاقي بلح" را دكعلا ليعمل اهعض رب

 هةقان قاوف ركق 469, 7 7“ ءانبا" 729 6 تحج 7” ثردخأ 4620

 1 ادع ناز اهنا هرم ةايجولاو كجم نيرك ا ننلا ذجن: 1
 5 لا 2 1 اك 2710 ا 4057 141 ىعلا
 7. 17 1. ةبقعلا 474, 4 ثياع م دلاخ, انداع» 5. 831, 19 بيبح

 و 10و از ليفر ١" 4767310 © 215 1 لوحالا نموا. 15
 طدعقأ ءا-1101. ((1هنو. 11, 46. 478, 13 ]. خباتك 7. 19 1. صيصع

 481, 18 1. هتوخاو 484, 11 1. ةيشْبَح دهعا لل» 1هطزط, مهي. 8
 485, 10 ثعن 7" كبعت 486, 12 ]. هبلكو 5سعو 16, 108. 487, 3

 /" اهبرشت 2.0 ةسدادأا ءابق 78111 77. ءاَّبق 1656 6 0

 جالعزس» جتعط زعمعم زدأ تعطاتع ن0 ةمعمت» طععودع» 5 ءامر ]1 عررعب»و

 [لمدل لعد ةطوعط»ءعزطععو ؟هاععدلع عود ععاسع هس آمن لع :

 نص 2 عزاعد ظمصلع لعع 0كعصاملتم, مهع 191 داعالاع لثع قصفتعطا

 حاتأ, 085و 01 عوعم لاوصسصع زر لع ؟عوعات ءلعصعب 1"هركصعتت زدت (( عد

 طرخداتعأاب معك عوعرت هعلط تاتقدع, هقتطلتعأت : ِءاَمَقَر دابق ر اق 11110 يف

 نسل زعاج اعهيحسص لتعم دانت لاء 2171 /ءعانعر15ةدع طعفاقأ ععصر ءلضح

 مدهأ لسع ءا-لدككدحكلو ق4صسعمطعم زصص 25ءناعر 1طعزاع هعلصسعد

 بيذهت, 770 6م م7]0عزط[: فاقلا مصب وم :باطتسالا باب ىف روكذم ءابق

 اظروهشم ا خكاصفلا خغللا هذه فوردعم نوم ركنلم وىغو َكَملابَو ءابلا فيفختاو

 نع علاطملا ف اهاكح مضقلا كو ىرخا ةغل هيف هريغو علاطملا بحاص ىكحو
 روهتلا هلق ىذلا وهو لوالا رانخناو فرصلا كرتو ثيئاننلا كو ىرخاو ليلخل
 كاقلا ديبع نأ . نعو ىركبلا لبيع لأ ى ع علاطملا بحاص هلقنو 1055 812-

 لعرعع يعن عتود زذأ لهم 0ع5 ءطعص 1 قا (0طعأل ءا-طظ عار

 ىىمءاعاطع» زص دعلسعس ععم مجم ودءطعم آانععتعمرر» ةمهات ةهلوأ مصب ءاَمَق
 و 6 . . تس 0 1 ١

 خةردعب الو مندوب نم نمو خذ ردعدو «,تحدب نم برعلا نم لاعذ ثزإ ىلع دوم
 ه-
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 نبأ لاق خئددلملاب رخآ ءابقو ةرصبلا نم خحم قرط 3 عضوم ناعضوم اسيو

 هذرص ىف ىرغبزلا

 ليشالا كبع ىف لجعلاو ريختسأو اهكرب ءامقب تكح نيح

 ءايق يحق رصقلاب 5200 خاخ ةقوبب 9 ,م اهلو .صوخحالا لاقو

 ليالحلا قف تبات ىب مساقو ثينانلاو يكول باتك ىف ىرابذالا ىبأ لاقو

 ادشناو روصقم ابق تءاج قو الاف
 دَغْرَص ةبال َليَشَل نلبقألو اضراوعو ابق مكنيغب الف

 ومو نون اهدعب فاقلا تفب ىنق وم امنا تيبلا قف ىذلا نال امهنم و اذضو

 < نابيبذ ىنب رابد نم لبج

 ١١ نول. لمع(, 01ه5ءاامتتلع مدع. 49. 128 نسال 218. 413 1

 ةيأر 40 ةيبيدحلا 495, 18 هاما[ ًالدع طقأ 6 10 دع

 06و 5ةعقمدت ًاطسقم 21 هليقي 490, 15 ]. هءارزوو . 9

 نيسيعلا ]. 5 بعل 409, 4 77 نيببطتم 7. 15 1نر» ةنوج زوأ نوعا

 لعرد» ًآانمطقط ةيوج 21 ]1عوعر> 120 لهك >0! عععطعملع ع 27

 ما عز عال ع

 5! 5007 611 10 م... ١ تع 1١ نوف سمعاكلاو ياك

 ىنكي طلو عسنسص .5ءطانو5د داعطأ طاناخ زز2 © 020 لعل ىلا  ةيشقاح

 طعم عزءطصعأ لعع قةطوعطنععتط عع, لهمد ع لتع ا1'هراع وص اضمضسلع

 اص لعص 1"عدجا جيلصفطسر 0ةطغع» لع 1"ءااع» ذص لعسس ظتعطعساتاعأ

 هك. 15, ؟ءاعطعت» مقهعاط [!جلمعطت (نطقلاور ل. 3095 زد ىف مهبأ اميف

 نارقلا اد ؟همطوودوس ذو. 501, 7 !. تعأ 502 ]. نيدانجا 4
 8 اطمح قةضوطتةءطعم 15 زورمق لأ1غ عع ةاطسلتعطع خسكدم”ةمعطع. 506

 9 دعا 70. 5011 ةيريبج ماد 182ةدتساتاتا هد ةيراج اععلد '1'عوءاح

 010 طهطعس, معاعطع» زعلمعال زص م طتعع نسل ةض لع ةهساتلععا

 5. 831 #1. لمولزسه] ععوءطصءطود ذا. 2. 19 ىلاجرلل ) ىلجرولل

 509, 19 ىزحاو م. 6:ىرحاو 1. ىرتحاو 510,1 1. :تنرقو: 511
 16 1. اجهادحا 72. 18 ةيار طءوووع» هطصع 1[[هضقق. 512, 8 لجأ,

 سمعا 06 كمعب , 6مم. هل“ 1. 1. 6. 1127. 513, 11 1. ديوخا

 72. 15 نابر 6 باير, ءطعمدم طن آبمطقط ه5. 8. سوار طعن اطض (طقلاتلك

 .١ الس 104 بابر 5135, 7 1. ىنرزعي ؟هعاح 5انعع نر, 15: 7, 150.
 2. 13 ةمدخ 7 همدخإ 510, 1 فيفع ) طوووع» منغ ل2 13 !
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 يع هاك هنا 11011. 7151 0 0519, 1 12 ©« طع-

 دعما لق ة4طووطسءطع» دس اخمسلع ثيدح ىف معلص هلاق ام امأ لوقأ

 شيرق ىلا ةيسنلاب كلذ امهتلود ضارقنال مامالا دنع ثيدذل ببسو صارقنالا
 ىف ةيوبنلا ةرضلمل ىلا ةبسنلاب ركذ ام ّئقيقلمل ببسلا اًماو ميهبولقل افيلات

 ىبغلا نعاد روكذملا لقره نأ ةيرصيقلا ةلودلا ضارقنا بيس ىف ليق ةيشاخل

 ًاقاقن فلاخن عوف هكلع لخو هادو هبتاك نيح مالسالاب هذدعو فلاخو معلص

 بدالا ءاسا هنا ىرسك ةلود ضارفقنأ بيس امأاو ءىكلم ضرقناف ةنهادمو

 دكلم هللا قزم هلوقب هيلع مع هللا لوسر دف معلص هللا لوسر بانك قزمو
 ىعرخل هدد: ىلع. ءبلسناو ةميقلا موي ىلا قوما 2.14 1: اهريغا 510

 10 م طرق 7. 11 همد5أ طءوووو» ةمنه 7. 6 هملعي 5. 21 5

 365/1107 ١ 522)) 4 وسعي -11وتبتي 8--:701905 1518286 :١١12
 ردم قعح اك 181 8ع غ9: ل119 ::152 4 جس. 1181: غ5

 10 اسمو م اعيسو 7. 13 ©« حنت» 8206[1 :

 مص ئيسلا نيرقلا هدسفي درملا اذكف هذج كاذ ءرملا ةياغ ناك اذاو
 هال اي كنا: 11-506712: قييم :١21471 ارابحالل 7

 اق 5و1 1411 1فرحو 7 580) 1801 ركقوا + ووورفو لذ م
 نمأ 534, 2 1201 لجر ه6أ26 هنيعب 7. 4 كلام مكخلاف 0606

 كلام مَكَح 2. 17 ةاهأأ 005 هام نولياق ر نولبق 5935, 6

 كن" 30, 8. 544, 13 ©هسع مدع. 1018 ةراره 546, 19 ناميلس
 م ميلس 548, 18 ]. ةملس 550, 18 1. آليمج 551, 8 ]. اعراصتخاو
 72. 12 ]. ترصتقأ 552, 1 1. خيضقالا هطصع 1عوءط010 كل. 3 ةرقرق
 6 ةورف د ةجرج 6 محرج 558, 6 ابرلا « انزلا 2.10 دعب 1. نع
 581401 591: 'يَيولا 15539705 1 -لكتلنا 1558118 11 ىفلا 1
 كبرت 560, 2 76ع]1. 806 16, 121. 561, 8 1. ابحرم 2

 1. ةجارمو 563, 1 70. طهصعتاكا لتع اة ءلعطماسسع ع7 نكلو

 راصنالا  اوملسا جننو 06م ؟0هتوود تعلام هلق !ءطلعنطقلاا كلل 8 ل

 ميَدَح 504, 18 ةينامتو م ةتلتو 505, 2 ممعا هيلا 81 0ععطماع

 نسلمل 566, 15 !. ايناج 567,7 دوعار لقعم ةءارع نانس نب 569,
 ويف[: اريف 12.8 ارهنلا 1: رمتلا ١7 9 ,١570 غقن . 571,5 1: ىطاخألا
 000187 2 هحعجار ١ 574, 041 ةوشخأ 575, 2 كبعم 4 دليعس

0 
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 11 مرن م/ءعر, ال ةلكلت م. 65 دبعم 577, 4 « هرج 1ق206 تاحوتف ىفو

 لوزن دنع هدولح ىف تام ىذلا وه لوالا سفوقم مهنع هللا ىضر ةباسكصلا

 ىذذلا ىدعاأ ىذلا ومو معلص ىنلا ىف داقتعا دل ناكو رصم حر ةباحصلا

 ىف هلماعو هضر ىصانعلا نب ورعت هكلم ميلست ىلا لامو ةباحصلا لتاق ام معلص

 ىهسي اسضيا هدلوو هيقاس دي ىلع هممو رفاللا هدلو كلذ ىلع علطاف وسلا

 تام هنا مسالاف هوبأ امأو ارفك تام ىذلا ةيردنكسا بحاص وهو سقوقم
 هباتك ىف ىدقاولا هركن هللا هجر ةباكصلا نم هّدع نم هع كلذلو اًنموم

 581 17 ىلذب ]. كاذب 582, 11 1. ءالجا 7.219 ]. هقيقوت 588,

 1511. قيفتااي 588, 1. ةكلمب .598ر( 91و ةليتك, 2. 20 ] ضرط
 10 ظيغملا 7و. [[هسقمدب هل. 1"ءيرامو. مدع 436 12. 595, 6

 ١! مويل 609, 8 1. ىَتَرَقاَبِب كلب 06ز0 ها-8 هلت دمها لوستطو» ذل
 هعاررعم» ؟60ع7ةرط. آبع21201 عضوم ريصقم نيتلمعملا لادلاو ءارلاب ىدرقاب

 ىدوللا مسر ىف رركذنف ةريوجلاب : دسم ذص لزعععس قتجاتلكعا طعتووأ قة

 ريسفتلا ىف درو !ذك ةريرجلاب وا لصوملاب لبج ليزنتلا ىف رروكذملا ىدودل

 ةريزدل ضرأ نم ىدرقايب وه ليمقو 01: 15ع]ب طدأ ملا عئ055ءم 117ةطن

 هعارعتسا 1 ءطلططعزأ ل1م فطاعتاسمع 0عو 8دسصعتد هد لعرب اكدت" عض

 يرجح هرج نقر, 2 نعل ني ىيق19, 6 لماداكت( طك را

 بدزص ةدح ج11ةععداعألا, تساع» ؟؟ يح ءزودسع هتك 1ظ:اهرع]ب. قسمت. ]

 41. 2. 5 1. هركب 2.6 5نعو 37, 120. 603, 4 5دهعي 21, 49
 37, 122-114: 20, 38-267. 2: 19 1. ملكت هونههل. 605 ر
 1::18انيميم 610, 16 لب ةبقعو 641,14 لجفو ]!!ةليقو.. 614 0
 0مم ةَقرو 618, 11 ميحدو م ماحو 619, 9 ةيصعلا 1. ةيضقلا
 وموال 8. 27,1 620710 1, فيل 622: 18 امثيهلا | «؛ ميشهلا
 623: 11 8 ععب 1,9, قيد قر 83ه 19, هدد ةران1فه ح18 كلر علا

 624/3 رييخلا 1: نجا 20/121 يعلق و: 10891 1 2داجظا منا
 ميلس م ملسم, (حريرتتك جرئهط. ملسر ('عرصاتو انتت'ع. ملسأ 629, 3 1

 نصوم عي قباو 112:16 1:0: نينرقك» 7. كل: ةيبخ) 3م: كارنللا

 (ناهللت اع. 111. خلع. 801. 680,6 رك طعز0ع 81516 هطصع 1'عوءطح

 ةنه 831,1 17 قوق لا2:0 0: اوَعْشَقَت 225 انا لل 7
 2. 19 ]. تييتشا 6832, 2 ءاج ر اي 7. 10 ددعط هلثم 66



25 

 طنصقاب هلتم وه ىار الو 7.16 ]. انبناص 683, 7 6 ىرشف 2 633, 8
 !. ىراصتالا 6030, 15 1. ةقعاص 689, 2 1. قانير 0ةرسانق باحست

 هاطصع !"هوعطلت0ل. 2. 9 1. ةذيوار 640, 10 1 ميك /" معا. كاع

 12,50. 11*عن/ا, ظزطاتخءطع طعععملعد لع لآهدءاصقمم ع“. 5.116.

 1].2:15. صيمخ 641, 17 1. تفل وأ 644, 3 مزاح م متاح 6
 1! ةرقلاك 646,2 6 ىشتتحو ,6نسانحاو ماهية. !ةذاهرلاو اع
 6 نيضاوملاو 7 نيبطاومللا 648, 4 7 ةرواخل 649, 5 ]. نبأ اهراخف
 2:10 1. اهراحن 2650, 1 1. قاحسا وبا َقلْطَأ 658, 16 1. هبورح

 656, 10 ]7 هلحاس ركتع ةطصلتعط 5. 686, 11 هيناج 657, 18

 خفقو 7.2 17 نيح م طوووعهر» ىنح ر/ نول. 1!”؟ءتانع ال1هطهسسعلر

 8. 177. قس. 267. 658, 10 1. دِبَنِب نصل ىفخي 660, 4 انكف
 !! انكف 472:8: 8رنسفا 9, 40. 664, 123" ! ذره سبت بصق 15 أخ

 لعرس (00عدع لعع 8معاطقست هن آرعاروتأوع الس 150 رب ب تيبصق لال
 اعوعد. 662, # آم لع طآسلعع لعد 5دعمست ةاعطأ مهعا نيقبي همعلل

 دحسللا ىق 1120 باب ه9 باب: 1/1. ةءاراقعا ,٠701 كس الأ باب نيقبذ

 الا ساق تنل ا)لنبفا نهانا »هود, اطير. نقجلار 2[ 14
 اكل 5 ذم 0كموماتكو» 86لعداسد#. 664, 10 ]. اقنخ هب دقنخ 6060,

 10 ]. قيقش 1هطوعقا ه-[101: (اههد. ال, 15. 676, 7 ل” دهقتلا
 688, 13 ةخملسم ]. ةملس 678, 19 م طوووع» رشالا, لمعط ةعطعتلا
 د5 1ةان[ لعم ىرساتاععاو ةهرنعط همصقأ رم ععاعطلا هن طقطعتر لعاتلل
 جانو رشال ناكاقس ةزعا لذع ايعووسا سيال زلت (نم1115 8. 37 بلعت

 679, 8 1: وبَأ 682, 7 1. ةروسكم 083, .13 1. رشع ةعضب ىف توقت
 سناك انوي 218 1: مرج ::686) .3عزج 1. هرمجم 687

 لبق طزو رمبزلا [ءاطلا ذه 6: 781. 120ه زعازمر. لعد ممصتق 3

10 

 نةامسعمسأاف كف امو قيمطوم. ري 172. 690, 12 |. تضرَم 706
 1! انيغلا طقم 160414: 692/17 1. ظلغو“ 693, 2 1. كابغ قَّشُي
 وع زخم (ماازطج 4للتئامس. (نهمالععأ. آ. مهع. 55 ه0 "5, 19: لا
 موموا. 21م": هل. لع كمعر. م. 126. ةسوطط. موكل. هل. 10د

 مو. 1. 11. مده. 053. 6094, 13 حلصم م جلفم

 8: 700, 8 ريع 1: مَع 301,12, 17 هيري+ 302:4 قفورل فأر



 6ظ60

 704, 15 7 سهعآر يحسملا همارو !دحا 605, 10 7 خلصلاو هط©صع

 010. 706,26 « طوووهر» طّلسي 707, 2 177 ملت ابأ الا 2.26 1: ثالث
 2.19 1:.اوبرلا "١ +هروا. .مايعع 2,270 1و. 2. 28 قئاان نع

 18: 1. ناتسحسلا 710,42:141بذوير م1411! اللا
 ليضفت 710: 6: 1. لح 2013ري10ي1ىنتيدخل )كيبل زر اناا

 715/40 ]..اوبأ اللف, 91 رصف ا يدد و هيدستكاا دور
 ىكذأ 821, 0 7 ]1. ىسقت زر 0ع دعانع"عان 860انأات5 1 نوت:

 لوطعت» 05 عع ةطساتعاع اةنالك. تواسف '[!ءةت عا علا, ىلتواسق (ةنن-

 مو. 726, 31. نبأ 728, 5 !. كّكعَب 780, 2 ىوسنلا © ىرتستلا
 20:8 نفعلا11. وفعلا ١ 781418 نسما سمك 584/02 1
 ىاعولا , 0111 آطصس (طمللتلك. 1. الا. 306 ىجاجنلا ةاعطأم 636

 4 « طوووو» اهنم 740, 5 1. تيربللا رعك 741, 2 لزغي شو لوي 17

 كرنب نو َلوَأ 742, 15 ]. ةلئسم 743, 16 ]. دحاأ 7 ع1. 8. 250
 12, 744, 71. بكت 7451111: نورشعو 1467118 رثعغالا يولجساك
 هعاررع هيوعارو هيوطفنو '148, 1 م اضع: لماع" ذص 1051: 66041.

 1. 1. م. 339 ةعطتبعاطأا اع هجما 2!!ة1161عم ؟1عالعتعطلا ناعر نعل

 ىاةءزجءا , [1دصلطاتعا عع مم»ععصل. 81طنسماكهتلع. 5. 4. 7. 13 1

 قيوم كان لمرولا اًملسُأ زرت ]سم ءانهأز. 58, 19 1. ليقو ةكمم قوت

 ةقرتلاب 760/111 قيرتكالاو 21016 1بيكت ممل ا
 ئسيق 7627 10 7!لطبت 2.1217 نسل هطمفااو 36441
 رابللا ثيحلمل ةمما 765, 10 1. خفب 767, 12 1. ىقارقعولا 768, 8
 1:«دليلا. 569,58 1. ةنايب 5:09 1” هطخت ١ 2:78 11لاكتو 1"

 وجدطر ءنا[سدءطعم لمد 6ءاتقسلع دصطءعستاأءاتع» طعم ص لع 1112.

 لكساط آآ1, 14. 711معبع, طتطا. عملك ةتاععطاتعطب انطاعلل ال5512. 7. 2

 1. ظالغلا ن0 فالا 7, 18 نعل. قسط. 001 ءاط. هلم 6

 1. 11. م. 5260, 3. 102, 70 ةسنل ةسفامأأا قلطتستل“ تان 1عوعت 15

 آل 6 رحتعل طئعرمات هنع 18206 طورت 211: ةعيذ باصأ دنأ هتصق بيسو

 ذفنف اليل ريع اهنع ىمرف ىطخ داكي ال !اديج“ اًيمار ناكو اسوق اهنم فختاف
 عطق ليقو سوقلا رسكف بصي ره هنا نظف ارا ىوراف مح ىف غقوو دنم مهسلا

 هب برضق مدخخ الود ريعلا ىأر حبصأ املف اطخا كق هنأ هنم انظ هعبصأ



 )ظ2

 سيق نب براص ههسا سللا لاقف كازو «رقغو ةياهنلا يف ميثالا ىبأ هلاق لثمل

 لف ةمادنلا ىف لثما هب برضي ريك نم نطب عسللا ىنب وأ ةعسك ىنب نم

 سيل هلوق ىف مضلاب ةعسلتاو «رخود طقس عسكاو كيلاب ريدلا برض عسللاو

 < قيقرلا ليقو ريل ةقدص ةعسللا ف 775, 14 ]. ةمأ ؟6معا. 710/6-
 6886, نط ع5. 702 لمو.٠ م. 17ه". 8. 13. 15, 1 1. ةبكع

 2. 10 6 طوووعرم ءارللو 778, 2 طوعا كس [؟ةيععطعب زمأ طلعت“

 011596198861: نم زوشنلا ىف هيما ىنب عجتا ىزعلا اكيعأ لج كيب 0

 ءبذهملا 781, 18 ]. عْبَت 3784, 5 !. روكذم 785, 6 1. رجاع
 20118 111قبا# 786 19 1 ريش ١ *80) 191. !تاياداحملاللا 788,6

 1. اطبض 690, 2 1. بذهملا نم ناذالا باب 791, * 7 هحرجج 83,

 19 ةخراخ 1. ةجراخ 793, 12 1 تاهبتشملا 2.15 ديزي « ديز
 796, 3 #8 1 هلك 1ةهلطومرو هتَلورَح ىنعُت ال َعَرَخْلا نأ 0. 1. ,طوسر
 لءعودعرر ل[طناأنع» هتف ءللعععرت ©6ءوعاط]ل ءءطاع ذأ هلك ةعتص ؟؟ةلعض طغاس

 رعد ملتعاأت هعلصع دست عاتعطعس 0طعتسع“, دقسلتعال تان كنةود ءءء

 قمصوعطعس 3. 0عموعلر معلا مس لنع ؟ةاعضاتعطعت 0طعزسسع ةموعلا

 للعدو 6مم ععتم 798, 5 ]1 ثاغب ءطءرقم 8. 501, 15, 6 7١0

 ماعالمع ؟علعسطملا زد. 1" !١ نواب /"ءوامور خعوط. مائمزعتنط. '1'

 م. 204. 10م. 187. 800, 12 ]. دعس ديعس نأ 802, 5 ]1. تش
 804, 3 17 عزان « حارس ىف ريب ىلا عزاب 2. 12 7 هداقتناب 806, 0
 ان. 11 1. فخأو 808, 1 م هس امسلع: ع نع ءارلا نوكسب ىكرعلا

 ىبلخلا فسوي نب دمحم هلق تيكسلا نبا نع كيركابو مكب 111 5

 ررسسطط ءاحلسطقط ةسلعأ ةزعا اص ةماعطع» ةساتاععا هتعطأر ان2؟عوعا

 [6أ طتعرع نصل 5. 8301, 5 حسبك ءهل- كوس ةمتو ةسفقط 71591 معد

 7010. 7. 4 1. ىنأربطلا 2.9 1. تاطصا 809, ” 1. ثرتال 72. 57

 1١ براش الأ 810, 3 وهو ر اذهو 2. 16 وع هطسءو 813, 6

 / نوعبسو ةعبس, ه]رعرر 5. 489, 1 نونسو ةعبس 5815, 10 1" دمعات

 خفيذح معزعزرأ ةفيذكح حندوععامللع هان ةعللل. 516, 13 6 كشر

 8177 نقو 1. عقو 09 ]1. هلوفق 819, 18 ]. ةيشاح 84,

 0 دقت 227: 18 1. اهصلخ 825, 4 1. ئقتاث ' 826,261: ايِجورت
 58259 عورخ : ممروزدعاب ريجادمب, كاع طغت 17" عزلامو ةاخ ال ءاثط قد
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 هورم لوا 828 ر) 9 قير“ نمي 829 ل0 37 1. ةحوتنلا»0] ل1 اتردالا

 اهقالط لع عقستلا ءار (ءعوعطت ءلعسعس : عل. لتع ؟هضاعاجأع نسل 166

 2وءزاع, نحل 72هعّر, ططزعا. لع هدمطدك 0ع5د >ةاعصعسأا5 عي ]عد ةعوع

 مءوربمن 26: 8331, 1,1. ماظلاو 884,197 لق هطسقر و 336

 7 1. ةضاحتسم . 27. 14 1. شحوتسا ١ 888, 19 طووو6» بعشلا 62م1.
 لمعت, ة[آهدوءطلمتتلع م. 274. 1”. فلازم كسل. ]. نا 44 1 ب
 [1ءنار ال1هطقسسعل. 85.6608 !ع. 8589, 5 رهاظلا 1. راهظلا 7 معمول

 1861010161, هان كانتلع 55, 1. 11'ءنا, الآه. 5. 4 840 191

 |. بهذنو ن0 لعجتف 841,8 1. تربص 842,18 نن 848, 17 ]7
 1 ,اعاتص: :هطهم»1ةوءطلزو. .. :قدقب 15 1: يبضنف 040 ايي

 545, 4 ل” لثع 6«ةمسسماتاع ؟ءءامسوأ هذع ىملس ىنع 849, 7 مخ

 ىراخإلا م ماسم 2. 8 فلا 6 جرد 1220© ةباوص اغلا 7ك. 17 1

 ةفيلبخ . 850, 7 ى,]' نم 2 855ر 15,1. اهكتفيخ 857, 711 يدخر
 72.9 رك ركذن 89359, 7 هاد ةرمخ ا5ؤأ ذص 6 هس ظمسلعو طعسعتاكأ :

 لق ميقلتلا ىف ىزوأل نبا هركذ حرا ميعربا هركذ ءابلابو ميجلاب ةربج لاقيو
 ىلخلا فس نب يبيح ىلن 860, 44 1.:ىبلعتا 861863

 865, 4 1. خقيقعلا 5607, 10 له طتعع نصل 5. 8783 منعطلا مالم ءا ت6

 ااكورماع اعةدصاع مهعاط ل ملعاأ مطل نك ةيبأ ععاعوعرب 88:

 لعدن 1ه0ع5و ظصلع زعط عطعس اص لذ ك0 يأ كك 17 ءقت عدد لآ هس ةاقا

 808, 10 رقرسو 28, 2٠ 809711 1 كانجيوإا) 8707 6 ضخ

95002 20011 
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