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 هيأ بار و دا

 ةنس هع ا تب قدل] هكر أفا ةقلتكو ةللش ف ونملا ىراكشاو ةهنس ىفوألا ىضاقلا نائساو

 ىتامرقلاد# ىناكلو عيرم كلا رح نم ةئم ىقوتملا ئانز وألا هللا ةمهلو ةئاهعسلاو نبغى هبا
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20 

 ةعسن ةديزلاىف هنم هلو ةئامعسلو نيس و نيتنثا 309 ةنس ىفوتملا لا مهيشلا ىَحا نبا

 د اكاز وافسوب ١-1 ناخدزياب ناطل سلا ءاسحا نم نا مل نس نائس هس نم اس نورذعو

 م ةديزلا هذم هلو هاسول نم وهو ةئامعسلاو نيعسل 6/6 دع دعل ىقوتملا َكِم نحل ىر

 ىايكلادجلا نب نجرلادبع ن.دلارونانالومل موظنم ىمراف هه افلز و فسوب زه:- تانا

 تنرؤوا تفهنم. سماك ا وهو سلا 2 رك نم ةئاعامو ليعساو اع مقرب 0 قوتملا

 1 نابعش ىف همناو ناعَح نا كاسمال ىزلاب 4 قود ىواسيغما ىوااا 2 مثلا هجربو

 ىسودرفالو ملاسنب كي 5و ىهقلا ىدودسلو ىعع ن.دلاباهشاو فلاو نيثرلث ١ , مل

 طرشلا ىفوتساو # هانيحصنا ىذلا ضرغلا زجناو هان ررق اهف اس لوقلا ئمتنا دقو ع اضيأ

 جهنم باب لك ىفو # عنقم هيف بلاطلل مولعلان م عون لكىف نا وجرا ام 6 هانط رش ىذلا

 نم تدرواو # عدو برغتدت كاوفو تكن نع هيف ترفس دقو عرنم و هتيغب ىلا |

 5 اعدت نم تدجووأ تددوو ع عرشم فداصتلا ا ّى ىلق اهادرو ملام رداوعلا ْ

 لح و نع هللا ىلاو دي هنورأ اع قل ةيفوأ تانك نع دع هين كيش 2 هيف مالكلا |

 ه ريع عنصلو ا 0 ها ا_ع وفعلاو ههحول 4 0 لوف ق ل َّق ةعارضصلا ليزح |

 نمو نيفئصملاو قيكلا صضعل ىلع مالكلا نم 2 دوا م هوذعو همرك ليمحب ان بهم ناو

 0و ع نالرللاو ةعالخاو 0 قاعشامو دع نايدالا با_دحاو ل عكا كد

 . .٠ ام ا 9 © ِ |

 هلع و ل ءرض و> نع دذ ناد كان انام و د لح و نيعا ةم رح ةدقوملاهران نع انضارعءا |

 تلعام سفن لك دحن مون اه دحن ةريخذو 01 الصبي ايس اعكسا مها نمو انل |

 لهأ نه نيهلا با_عصا ىفان رشحيو هلو لورح , كر اقر رخ ارصخ رخ نم

 | كردل ةريصبلا حشو »© مهلأو هعجب نم هيلا ىتادهام ىلع ىلاعتو هناحس هدمحتو #*: هتعافش |

 لمعو # عفنال دعو # مع ءاعدنم ةغس| لح هدمت نو # مهفو هانعدواام قئاقح

 دربالو 8# هلدخ نم رصتنءالو #* هلمازم بيحلال ىذلا داولا وهف #* عفربل

 منو اني-سح وهو #* نيدقملا لع ملصن الو د نيدصاقلا ةوعد

 ىلعو #* نييبنلا تاخد هيدن ىلع هتالصو * ليكحولا

 موب ىلا اريثك اهلسذ مسو #* نيعججا هبعحو هلآ

 عبط مت دقو#نيملاعلاب ر هتيدحخلا و نيدلا

 ةنس ق .تاطتسملا باتكلا اذه

 ةئاعلث وةرثع ىدحا

 م



 كال 71-7
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 ىطوي_تا هه ةنيعلا تافد ىف ةنيغأ تيقاوبلا ز99- نفلاو نيسحو عبس ٠١ 8ا/ ةئس

 ْ رداقلا درع مشل م 4 تيقاوت 1 رداونلاو بدالاىف هتافل وم تس رهف هر

 ٠6ه ةن_-سب قوتملا 1 5 نيد دعاح ىلا مامالل ل مولعلا تيقاوب 1 0

 ىسدقملا دحاولادنع 25 ىغلاديص د2 ى ال ع ةرخافلا تيقاوُثلا 6-1 ةثامسّدلو سو

 ”ىطويسسال 6: نذا هللااهال رهلوق هيجوت ىف ندالا فورا ىف تيقاوب ره دنس ىفوألا

 بحت قف هركذ ىزو4لا نب جرفلاىبال 2 بطلا تيقاوب رظ- هتاقلؤده تسرهفىف هركذ

 ' نيسجو عبرا 684 ةنساهفلا ىوةلا نزلا دج! نب ريعلةز وج را هه[ تيقاوملا اعىؤفتيقاوب يطع

 دج-انب زيزعلا دبع سال .ةاوملا رع ىف تيقاوب ]- ىرابلا مدقلا ليد لا اهل وةئامتامشوا .

 ١ دهازلا ا نب د# رع ىبال -ه4 ةغالاف تيقاوب رح للا مدقلا هللدجلا # هلوا'

 نم تغرفامل هرخآ ىف لاق ةئاقلث ونيعب راو سجن +46 ةنس قولا بلعت بحاص ىزراطملا ِْ

 | مهي تيقاوب لمح ةرطاقلادنع فيذصتلا فقوو هر تار نبعءلا تروعا ةرهودلا ماظن ا

 ْ ةيطخ كاع هو امي دماذلا نوفي ديومحملا هيدا 3 هلوأ 0 ىزوطلا جرفلاى ال 1

 هركذىمخرسلا فافخشاد.ع نيدجا مشل يأ تبقاوب زهيم- هلاحتراو هلاشنانم ظعاولاىف

 | عاملاد سا نبرع معشلل هه ةلسلملا ثيداحالا ف ةللكملا تيقاويلا #م- قئاقللا بحاص '
 !اهركذ 4 عورفلا تيقاوب رن ةئامعستو نيثالثو تس'وس+ ةنس ىفوثملا ىلا

 | روه_ثلا لئاضفىف هفلا ىنسنلارع نيدلا رت م تيقاوملا تيقاوب رح ةيناخ راناتلا ىف

 قولا ىربملارع نيمهاربا نيدلاناهرب ا ةمواكنم ه4 تيقاوملا تيقاوب ريح مايالاو

 ده راكالا ٌكاقع ناب ىف رهاولاو تنقاويلا له ةئايعتسو نيثالثو نيتننا.”ا# 32-5

 ديلا ع هلوا ةئاهعتتت و' نيعبسو تس اجه ةنس قولا قارعشلا دجنانت باهرا 1 ل

 ١ لها كاقعو ف_ثكلا لها ُكاقعنيب ةقاطملا هيف لواح و كاقعلا ىف هفلا ا نيملاعلابر هلل

 ا نيسجو سو ةعمو 2 م2 روش 00 هقيلاتازوم عرفو ددا هيلا 42 مءاةمم] ملو ر يدل

 ِ بطلا عئاوب -- تقك ةئالث هش ل سد ا غصن ”حا رمت تيفا ويل اضل مْ دئاهعسل و

 | نيعبرأو ةثالث 1 048 ةتنم ف ونملاىتاشلا ىساباتلا ىنغلا دبع مامالا شلل ني بطلا عئادب ىف

 | دحم نبدلا سم قآ نب هللادج- شال مواخنم ىرت م اغازو فسوب زؤ- فالأو ةئامو

 '؟قوؤشم وهو تانآ ةليدتول كلا ا ذتن انو ةريمماو عست 909. ةنس ىفوثملا ىدمح صلختملا

 | الج ددرتىب # ىماخعلاز فسوب كنيدج هلدلها ردقوذ ثورو» #* ليق اكمورلاىف لوبقم

 | انال وم اضا و 7 اهعلزو فسول 0-1 ع ىماب ىمدن_بهنأ لو 5 5-5-0-8

 | ةدزلاىف هنءهل وةئارعست و نيعب زَ 814٠١ ةنس ىفوتألا اشاب لاك ناب فورعملا ناهلس نب دج

 ظ رديدب 2 زوب ىدب كب ىدذب 4# ردورز نالوا جرد 3 جردوب #9 هيف لاق تاكا ةثرلث

 م ا ةنسس قوما قدادشلا لادلا دق نهد هذا ىرت  اخجلز و فسوب زطح
 | يمس مسن 8 3 تود اا ل نا د ةييدلاؤاهم هلو فا 0 . هناي 01



 ههتأ بار يم ---

 ضرآلا عضاو ءايخنالا قاَزرَو ءايسشالا قلاخ هللا هج هلوا ةنس ىقوثملا كولا ا
 كفتالعل عيسس اهنم نف لك قف 0 ذو نونذ ةعيس ىف اباتك عج هلا هيف ركذ خا اوسلا عفا 07

 هفويلاو::تطظلأو تدالاو هذقثلاو ثيداعاو ريسفتلاف نو فلا انا ءاكرزلل ىاخا اعبذتو

 ا درا تعتز 2 وجات قل د5 2] 5 نم غرفو تايعيسلا بتك نم وه 0 تاس

 : ىزطلا قهشلا ني- 50 0 دا مساقلا ىبال هي لوصالا ىف 5 ويم ةئاعمو نيثالث

 ىدوخدنالا ىؤاؤالا هللادبع نب م_سو مامالا - ريسفتلا ىف عيباش زوجح ةهنس قوتملا

 سع ىرود_ةلا ريصت نم هه عيرافتلاو لوصالا ةفرعم ىف عيبا زومح ةننس قوتملا

 ىذلا هتيدملا ## هلوا اباب نيعبراو ةناعث ىلع سصتتع ' كواملا ريس ىف بولقلا عيانب يح
 ةنس ىقوتملا كرفعج ف ورعملا ىلع نب دج-ا رقعج ىبال -) ةغللا عيبا رح خمس لا

 ندا!لاجهركذ ابحر نيفصأل مهي ةمكملا عوبش ا ةئامسجو نيعبراو ا 3

 ندم رفظ نب هتلاد_ب,ع ىبال هه ريسفتلا ىف ةايملا عوبنب رع رفكلا باتك ىف ةحلط نا

 هت] ةاملا عوذب رفح تادلح ىف ةئامسجو نيتسو عبس ه51/ ةنس ىفوتملا ىلقصلا دمت

 قيس ضئئارفلا ق أ عومجلا حرش ع عوبباب [-- هركذ قيس ىلاك ماسح تتارعف

 | ةريس ىف رهاظملا عون رفح ىا ويسا] <[ عورفلا نم ةضورلا ىلع داز امش عوبخ رح |

 1 عوش لوم ةئاعاو عسل هنس ىقوتملا قاقد نب د نب مهارإال مهي رهاظلا كلما

 ١ نيكتكبس نب دو ه6 ةلودلا نيع راتىف ىبع رفح هيناخ راتانلا ىف هركذ <: لزاوناا ظ

 حا هناي اب رهاظلا هتلدجلا 6 هلوا: دنس ىقوتملا رعاشلا ىتتعلا رابط ادبع نب دع سصنلا ىبال |

 !آ ىتغا دقو هيدا فا طلو ةيع قثاقد هيف جرداو ةيهزراولا عئاقوو هن ريس ىف هفنص |

 0 كلم م ح دناق نام كلا ندلاد#< ميشا ممم ةعاج هاراكشم حرش و ةعاقلا طبضب

 ظ ةئامسجو نيسجو سجل ههه هند قوتملا ىنزراوكلا نيسح نب مدأق لضافالا ردصو ظ

 ظ ناحل 6 نى دوخ هلاذنمع ىلا نيدلاديج-و هئدس ىقوأملا ظو_فحم نب ىسيع نيدلا باتو |

 هم حل ىذ ىف ريربت هماو ءالقعلا نيحابرو ءالضفلا نيتاسب هاعم ةنس قوتملا ىرواسينلا

 ةسج غلاط هنا هيف ركذ خلا ضئافلا ىهلا ىلع دوهحملا هللدجلا 26 هلوا ةئامعبسو عست لو
 ةمالعلا هذاتا ىلع هضرع مث ةعفان تادايز عم هيف لو_صخا عجو هحورش نم

 تاجاف هيف نآملا جردب هرما مث نامز كلذ ىلع ىضمو هنسح“اف ىزا ريشلا نيدلابطق

 ةئاهعبس و نب رشع و ىدحاال؟ 1 ةنس كلذ و باتكلا متنا ىلا هظافلا حرش مث نتا نمةلج بتكو

 نب دان فرشلاوبا ةيسرافلاب همجرت وه صرت و رسشلا نمنتملا قب رفت م دعب ةيص ولا غلاب وزيربت

 6 ع هللا حف قشمدلا ىذا دج-ا مدلل انو ف هجرك و هثم قزوملا قاقداناز كنا رفط

 ىلع نيدلا نكر هير رابخالا تيقاوب رت ما وعلا و صا ونا دنعال وبةمنب دا ىفاطي سب الفاحا دج

 تيئاويلا ز8- هي[ راونالا تيقاومىف رارسالا تبقاوب رم ةنس ىفوتملا _ ديهشلا ناقعنا|

 قوما ىرازللا ىساملك#لا ىراصتالا دحا ولادبعزب ىلع مجتلل لاقعلاف وه هي[ ةنيغلا



 <03 هه ءايلا وح

 ةئامسجو نيتسسو ناع ه4 ةنم ىفوأملا ىريطتلا قارولا ىلع نب دعم ىلاعملا ونا ليذو

 ةيلبلا َنيَتِس ىعمملا وهو رخآ دلع اضيا ىلاعثا ورهدلا ةئز هام دلع ىف ىزرخابلا ةيمد

 رسصتخاو هئايعل راو نيعي راو تر - ا قودملا ىرواسنلا رفظملا نب ندسح اهاذو أ

 2 ةيلبلا تاتك فلا سجل ٠٠٠١6 ةنس ىقوتملا ىرصملا رداقلادبع نب نيدلاّقت

 ىبال كال هةيمدلا ىلع وارا نسايم ص ل ّق تار 7 دال هذيه افمصن ص دقو هفصل

 ردن هلا جرسص هي قواتملا عدي 1 ةيعدلا حاشو اوم قهسلا ديز نب ىلع نا

 دوجالا ديلا ٌريؤح ةيناخ راثاتلايف هركذوى هتمالع عضوو رفكلا ظافلا باتك ىف ديشرلا

 0 هتفيلخ بأق لمح عدلا زادوا وع د اهلوا هلاسر , كاوسالا| را م الثا ف

 ىطوبسلا نيدلال الل هي ىطسولا ةال_صلا نيبعت ىف ىطسلا ديلا رمح لا ةدوصقللا

 .صلأ ام لقالوق نيسثع ىلع اهف فاتخا لاق دئامعست و ةريدع ئدحا ةوجإ ةلس را

 ا ا عو ليقو اشعلا ليقو برغملا ليقو رصعلا ليقو رهظلا لبقو

 0 ليقو واول لف ةعاضإ 5 الثخ لْيقَو مصعلاو عجمتلا ليقو اعماشعلاو مجصلاو

 ِ رصعلاو 2 وا ليالا ةرلرص لوقو ىوخلا ليقو را ليقو رطفلا 0 ةالص ليقو

 ع اف ىوا_خذدلا مامالا فاصو رهظلا اما فلولا 0 :فدوتلاو ديد رنا ىلع

 ىركشيلا دحت ني.دجلا ساببعلا ىنال هه تاي ركشيلا ٌزهططح هي] بعاوكلا راسي رشح

 ١ ةظءعوم ىف رايتعالا ىوذ ةظقب لذ ةئاقلثو نيثالثو عبرا "04 ةنس ىقوتملا ىتادمهلا

 | هي نيقيلا ٌري- فاقلاىف ثرم ةديصق هك درعلا لود ز*- ىنالط قال <25 رادتعالا لها
 قدما هللادمع ونا مامالا 2 وهو ىشارفسالل د ماكحالا عياش م اندلا ىبا 0

 | هدابع ىلع بحوا ىذلا هيدا # هلوا ىواسلا ىبعُدلا ىثارفءالا ىكنز نب دمت نا

 ُتاايا او تاعنام 1| 3 قاثااو ف ادايعلا ق لوالا تن نونا ةعبرا ىلع ه[«>ح ا تادايعلا عاونا

 تاب رّقلا لسفلا هم ةيعرمثلا مواعلا ل نآك ١ لاق تاحاراا ق عبارلاو كاع انما ُّق

 | 5 نسحا اهوعقن و اهودر فلخلا مث اهونودو تالكشملا قيقحت ىفاو دهتحا فلسلاو

 | ءاضفا عرسا ةلدا عم ماكحالا رك د ناو تابغرلا روصقل ةممالا لاوقاو ةلذالا اوندَخو

 عباقولا رثك ال ايواح فلمللاو فلسلا ىتشبرط نيب اعماج ارصتتع عججا نا تدرا ماهفالا ىلا
 هلافالخ واهدنع ةف :> ىباةمالع العاج زاحالا قيرط هيفاكلاس لاو> الا وةلد الا نمةذبن هيفرك ذاو

 هللا ة6هالعو امهل او الخ وأ ايه راع كالامو 0 قف ةمالعو هاك دج و هيهذم كالامو

 ةمالعو مهل افالد وا 020 مهلك ةمالعو اهماردجاو ةفينح 0 ةمالعو أوه 50 كلامو

 ىواحاو 2 رحلاو 0 نعمل ل لماشلاو م بدهملاو د هيقركذ اموا بيذهتلا تبحاضص رات

 اذكولو تلق عضو» لكو ر ةضورااو ع زيزعلاو و 0 ط'طيسولاو كح ح ريبكلا
 نس للا نب دجسا نب دلا سمع .ة ةاضقلا ىذداقل و مولعلا عب اند ]قو ا والو ىف“



 هه باب قع "6/4

 ظ يي ءايلا باب ف

 || دم ىبال 4: نآرقلاف ةددشملا تآايلا ز>- هي فيرعتلا ةلصو فيرمصتلا ءاي رتنح
 8 ضرافلانباةيايزم- ةئامعبراو نيثالثو عبس 5؟ا/ةنس ىفوتملا ىبرغملا بلاط ىبانب ىص

 0 ضماولا ىلإ دانو ىطودسلا اهح رش 21 ديبلا قوطي ناعطظالا قاس اهلاوا

 ع فيرا نبا راكداب رم لوصالا نفىف هتافلؤو» تسرهفىف هركذ ضرافلا نبا ساب |

 وألا ىاح را ند نب ليعمسال دلع ف ىسمراف هي اضيا هيف راكداب لزهيطح ىرت بطلاىف |
 لارا ا تتكنم كواملا ةسايسىف 7# همانراكداب ليم ةئالثو نيس ٠ ةنس
 رادقم اهفىتلا ةوهسلا ما ىهو ةيسراف هه عانرايلا برغملاف حئانراب ره كواملاحاصنىف |

 هتاور ءاعسا ثدحلا اف بتكي ىتلا ةحمدلا نا انعش نعو ىنيوزقلا جارسلا لاق ثوعبملا

 نيعلرا ىف <57 ليزتلاريسفت ىف ليوأتلا توقاي ريت تاذب ىع-ت ةعومسملا هيتك ديئاساو

 سه ه6٠ ةئس ىفوامللا ىموطلا .ىلازغلا دع نب د2 دماح ىبا مالسالا ةح مامالل ادلجي

 نب رع صفح ىبال ه4 هتوقاي ]تح ريسافتلا نم هي طارصصلا ةتوفاي ريح ةئامسخو

 0000007 از هكامدجلو نيثالثو عبس .هالال ةَنس قوما ىتتللا قسنلا دجسا نب دخم |
 ظعاوملا ةتوقاب ره هنم للاب تاءوضوملا اهثداحا دنسإ ردقلاو ةءاربلاو بئافرلا |

 ااذشإ تلق ىذلا هيدا # هلوا رصتع ىزو-1لا نن جرفلا ىبال # ةظعومللاو ظ
 ]| ةينزؤ» اهلاوتم ىلع مش ظعاوال جذومتالاك اهلعج ظعولا ىف لوصف وهو طا نيرململا |
 سه 546 ةنس ىفواملا ىننملا 'نيدلاءالع ىناجمرنلا مامالا يي, رمصعلا ىواتف ىف رهدلا ظ
 كلملا دبع روصنم ىنأ مامالل 1 رصعلا لقا نساحمىف ردا م نئابسو نيغبراو ا

 ريخ هللدإلا 6 اهلوا ةئاه؟راو نيثالث ٠*5 ةنس ىفوتملا بيدالا عش ىلاعثلا دحت نبا
 نادج- لآ راعثا نساحم ىف لوالا ماسقا ةعبرا ىلا مسقن هنا مث ا مدا || هب ىدنام ا

 "00019 نا كلا لها راعشا نساحم ىف قاثلا مصمو ماسشلا و مه ريغو مار هشو |

 عبارلاوناثسربطو ناجرج و سرافو لابلا لغا راعشا نساحم ىف ثلاثلاو ةيائدلا 3

 ةعالب اهلك او بدالا بتك نس>| نموهو رمل 0 ناسارخ لها راعشا (

 0 تت

 0 هللاسصت حوتنلا ونا لاق 0 0 دا
 همم دق راكفا راكأ عل هلا راعشا تايا

 هلاك ل كاذلف ا ةرهدعب تئامو اونا

 نب 0-5 0 وبأ ليد 3 * معا 0 2 رعثلا رايخا ق عرابل | نأ 1 الب د اهل 22 دوو م

 هيف اذح باتكب ىلاعثلا ةيني ةئامعبراو نيتسو عبس ؟51/ ةنس ىفوآملا ىزرخابل أ ن ا
 ىنامصالا بناكلا 0 دنع نيدلاداعو رسدصعلا لها ةرصع و رصقلا ةيمد وام ِه هوذدح ْ

 سصقلا ةديرخ هامسو تادلع سثعىف اضيا اهليذ ةئامسمو نيعستو عيس هذال ةن - ىقوتلا

 1|1|]||1111| | |]1»1»ه>1»!1[1'['!»د>1,11,'1'1ظ3دذ>ذ|غغغ2ض2ض1[1[1(1[1[1[1[([1((2221ر6ر|1101001011 ا

 هئامسجلو نيعسل و نينا كادر ةئسىلا 00 ٠+6 0 نمىخو . علا لها هش رج و
 رس 15 7س سس عع تسسلم دم سموو تهم دب تت ككل _ دلع |: دع

 13و



 617 هه ءاهلا 5

 ركبىبا نيد ىسوم ىبال 2 تاوذه ريت ىباصلا لاله نيد نسحلاىبا ةمعنلا شرفل
 ءادفلاق ريذتسملا لالهلا 1 ةئامسوؤسو نينامو ىددا همأ 2 قوتملا ىنامصالا 0

 لاه ةثاماممو نينامثو عبرا 5 ةنس قوتملا مهاربإ ندجا رذىلا ميلا هه ردتسملا

 الاب ديوادخ ماس 3ع هلوأ ىسرأف --1 ما نودامثمو ىبامم 1 هرع رخآىف هيهذأ هنأ 3

 ١ نيعاشلا نشف ءرقو ديزناب ناطلسال ىعاشلا ىلا همظأذ موظنم ىقدو قاهركلا يلد

 0 هنمدوةليلك ةجرتىف 0000 هه هعءان ن وام اًضدلاهمظن ةئامعسل و يس 6وا/ ةئسووتملا

 تباهشب بقلملا مال_بالا لا ص ن ىلع لو د ءاذ ءاشنالاق د ةعأت َ نوبامم قدح ىلع ب

 ا دج ريب هحاوخ 0 6 غل دعو ا 36 ن رذ ودم راونا 2 0 ع 1 0

 0 سح ىط ويسال 4 عماولا عجب حرشىف عماوهلا مهمه ف

 هي ةسدنهلا ع 0 ظ

 . ىلع هءانزه رح كوه ثيح نم مكلل ةضراعلا لوصالا هنم فرعت نيناوقب لع وهو ا

 ةنسق عدم و داوود 0 ام ايلاو ناكو دادغب نم هناونعىف هفلا ىزاينل كرب -- 1 اشان

 6 نذلا فتاوذ ر:- ةمان رفظ هامم داحمىف سصت وهو ةئايعسلو نيعستو نيتللا 7

 / ىدحا 581 ةنس ىفوملا ىشثرقلا ىدادغبلا د نب هللاديع ركبىنا مامالا ايندلا ىلا نبال

 هه داوقلاب ىلملا دباوه ردح كلاساا حرشىف هه ىداوه رح نيتئامو نينامثو

 / كرت م هما سوه رح ىصملا باتكيف هركذ ىرشبتسملا ركبىبا نيدجا نيدمحم

 | مو ةنسف هما ةئامعستو نيثالث ه٠ دنس لوتقملا جات نيرفمإس:لمرلا رف موال

 باش مسا هه رونلا لك ا_ه ضع تاما ةرسثع ةديزلاىف هلو ةئاماعو نيعسنو عسل

 ةئا_عستو ؛نامث وم 1 ىفوآلا يىتاودلا دعها نيد ن.دلالالج انالوم هحرمشو
 قوتملا ىول وما ليعم“ا 2 هحرشو هداز ىعونب فورعمللا حوصننب يعل 2

 ردص ريم نبروصنم نيدلاثايغ لضافلا هحرشو مكملا حاضيا هامس اك 2 2

 ظ قارسشاب 2 زيسغتسماا ثايغاب لوقاف محا دنع هلوا اونا لع اريثك هيف درو قيس دج

 | © ةايهلا الرع دوف تيل هنكل جوزم حرش وهو لا رورغلا لكاود تالظ ىلع رونلا لكايه
 هركذ تام كطلاوف مه ةعماللا ةقربلاو ةعمالا ةّيهلا وح -- ملفا نبا ةايه لس

 ىطويوسلا ركب ىبنانم نجح راادبع نيدلال ال1 هت ةيئسلا ةبهلا ىف ةيلسلا ةمءهلا - ىوبلا

 ْ 72 تائيمهلا | 1 رابخحالاو ران 1 نر هساتقا ةئابعسلو ةرسدع ئدحا و١١1 ةنس قونملا

 | زوريفلا بوب ةعب نبدة نيدلادحم مشل ه1 مار دا دلبلا نا مارغلا عيد أ ىلع ال
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 ه7[ باب قمح : 56

 ب - قاهصالا هللادع نب نسح ىلع ىنال هه هةشادنلاو ةءافيلا 1

 هع قولا ىسلسلا سيردا.انالودل نافع لآ مرات ف ىمراذ ه4 تدشهب

 ”انالا دو وهو ةيافعلا نييالخلا نه ةبام دم نب ىيزنا نامطاسلا ىلا ةبق ركذ

 ةلودلا ىلا ةئا_معستو نينامثو نيتالا 987 ةنس ىقوتمللا ىرتفدلا دهت لضفلاو ا هنأ هليذو

 سم مشلل هه تشرب تشد زههح ةيناقعلا نيطالسلا بيترتىلع هبترو قاع انالوم هيتك

 ةئاس قوتملا ورسد 0 هس ند --14 بكم تدعم 1" ىساويسلا دو ندجا نيدلا

 هه زيخا تفه - ما دوج نيازخ دن اشك ىا #* هلوا ةئامعبسو نيرسشعو سجل 6

 هفلا ىزارلا دجا نيمال دلعىف ىسراف ه5 ملفا تفه زهُح ىدرون كب ىدبعل ىسراف

 دو ةعيسلا ميلاق الا ىلع هدر وكىزار نيما هر اثىف لاقو فلاو ةرشع ٠١٠١ ةنس ىف

 دالبلا فا_صوا ىلع سدصتش ملو اثدحو امبدق امتايعا نم مداد لكفامو ّةدلب هدأ ملقا لك

 مهراثآ عم ءارعشلاو حياشملاو ءازكلاو نمد لا ويك وللا: رك دق ىرخا نود ةشاط وا

 كك قوتلا ىئاملا دج-|نب نج رلاديع ا ىسمراف --1 كنروا تفه . وح مهراعشاو

 مدقلا سرفلا ةغلىف كنروا تفهو هناي وشم نم ةعرس هف عب ةئاعامو نيعسنو ناعم مق

 هن تلاثا لاساو نامالس هصق قاتلا بهذلا ةل_-ساس لوالا ناوخا ةعيسنع ةرابع

 هماند رح عباسلا نوني وليل سداسلا ارو فسوب ساما رارءالا نوه عبارلا رارحالا

 تايم ريكرد هنزخ تفه ناو. دبا كنرذب ني”رد هايفس تفه نا 6# احدتم لاق

 هلو م دبأ كنروا تف. نيمزر هدشىعات دمي دنلب خرج نيرب ناردارب تفه نبا #* دب

 وج ترعع ىاوصف 0 دن يكن | ىديشنرك مرحرد 3ع كنروا تفقه ' نايحاح -- 1 اًضا

 نا هر 5 ىهراف م قرات كئروا تفه 1: دنزب وأ رد نسا ةيفك ردا 3 تأعرس

 شلل فيفللا رحب تافحاْعىف مولظل» ىسراف هي ركب تذه لق- هنم بحناو فوقلا
 هلوا ةثامسّج و نيعستو عبس ةذا/ هنس قوتملا ىهمكلا ديؤألا نين فسوب نيدلالاج ىماظذ

 ةياكحو هءاوجيىف رظنمتفه ىئاه هللادبع انالواو لا # وتزا شو>رون هدد ناهجىا

 فورم ا ناعع نيدوممل ع ركفب تفهمه "- ةطوب مه ةنيصر هدنع نم ةعوض وم ةفيطل

 هداز ىثوا هرهص هلكا مث لمكيمل ةئا_هسنو نيثالثو نامث هم ةنس ىفوتملا ىعمالب
 1 /٠ ٠ ا قولا ى رفدلا دج-انب ىنطصم سعاشلا ىل اعل كو --1 ساحب تفه -

 نا-طاسلا عئاقوىف ىكرت مه ناتساد تفه ]#- راوتكس ةوئغ ركذىف هينك فلاو نامث

 تاكوىا ةئا_معسلو ليعي_س با ٠ ةئس نم 4و 21 فيطل ءاكناب ناودلا باثك ضعغبل

 موظنم ىرت -: ناوخ تفه لو- ا_ثايدمم ريزولاىلا هادهاو ناخ نانيلس ناطلسلا

 هي نيزوماملا نيلضفملا نم ةردانلا تاطقسلاو نيظودطملا نيلفغملا نم ةردابلا تاوفهلا رم

 ( شرفا )



 و ل

 "و6 ه7 ءايلا اح

 ظ هدوجو دهاش هدابعل عر ,هت نأ ادج- د“ اهاوا ةئايعسل و نيج جو امد ةئاسا قولا

 ظ ةياده ريح ىفاشلا ىتالقابلا نب ركب <, ىبال 4 مالكلا ىف نيدشرسملا ةياده يمس جلا
 | هي كوللا ةياده روع ىصرمال هه مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا ايؤرىلا مايهلا قاتشملا
 | ةمئالا ركذىف ةرهملاةياده ريح رشنلا فر وك ذم اذكى ر زعل ةموظنم 0 ةياده ري - بطلا ىف
 | قؤثلا ئطوسلا نيدلا لالخ ةلاسر عت ىنابلا ىلع ىناخلا ةياده قط هه ةرهشملا حقل

 ْ تابآ مظعا ريسفت ىف بتايحالا ةيده صم اماع ه.واح ىف اهركذ ةئابعست و سثع ىدحا 911١ ةئس ْ

 دوجولا فرسش ىذلا هتيدجلا # هلوا ىمركلا ةآريسفتوهو ىدشودلا هتلادبعل ه4 باتكلا

 باوُثلا عفلا ن ممل لمص صيام وتاوماللءارحالا ةيده - باطاللا باطلا فرشا هيلع لزئانع

 : ا شرع ءاوسسل اف ىذلا مزود دلي هلوا ىف هرقلا دج-|نب ىلع ملل هي تاقوالا رمت ىلعو
  نيبلاطلا ةفحتو نيكلاسلا ةيده رذح ىنانرفلا ركب ىلا نب د مشلل هيأ ءاقدصالا

 ىديسط اى ورافلا ىروهطلا ق ةداصلا دج( هحاوخ 3 ل نيدلا ءاجم مثلا ى مراد همت

 ةو٠ ةنس ةخغا ىذىف ناخ دارع ناطاسال اهتك كولسلا لاوحاىف ةلاسر وهو ىدنبُتقلا

 ذاتسالل ه4 بادالاو طورسشلا نم ةولخلل اهف بابحالا ةيده زئح لابس ا
 م4 ةفللاىف ةيده زن فلاو َهئامو نيثالثو ثالث ١ + اهفلا ىولتلا يكتم |١

 2 كو 0 ةيده وح ةئامئامتو نيسج م ةنم هقلا مورلا هيقف حوصت :ناناملا

 هلوا فلا و نيثالثو مي لا ف ىفوالا ىسيوي فورعملا دم نب سيوال 2: نيتبحلا
 تارطنقملاعضوىف ىرت - كولملا ةيده لمح لا تاريملاالاعفال هدابعقفوملا هنيدا دي

 ةيده زف- اياب نيرشع ىلع هةر و ناخ ديزباب ناطلسال هفلا تقملا نانس بتاك نب دمحم

 أ هداز بحاح روعتملا قطصم نب دج ىلومل هي مالسالا طئارش نايف مارا

 حاوموصلاو ةاكرلاو ةالصلا وداقتعالاب قلعتتةعفان ةيكرت ةلاسرفلا وةئاما ١٠٠١ ةنسىفوتملا
 : مشل هيأ مدانلا ةيده وم- عت نيدتهملا ةيده زه*- ةعاخو باول ةسجوةمدقم ىلع اهتر

 نب دحأ ب اهشلا اهحرتشو 0 ع عسل م19 ةهنس قوتملا دهازلا دمع قا دجا

 ىدصه ]همس جئافلا رهزلا هاع“و 0 ةئاعامونبعبراو عبد ةنس دولوملا مالسلادبع نب دم

 ىدهلا زم ما ىف سى راحل 00 8ع متو ه وهو -ه ىرام لات ةمدق1ىراسلا

 ىد>ا ا/61 ةنس ىفوتملا ىلرنااةيزوإلا يق نب ركب ىبا نب د نيدلاس عل هي[ ىوسلا

 ىدنكلادجا نب د.محل هه دادرلاوريلا لهال داشرالاو ىدهلا رمح ةئامعتسو نيسجحو

 ىوحتلا رهزالا ىلا نب ديزم نب دمل # نتعملاو نيعتسملا رابحا ىف :جرملاو ججرهلا ريح

 سه ميرفدلا جرد ريح بيذاكا هيف لق دقو ةئاقلثو نيسثعو سج »6 ةنس ىفوتلا

 نيدلاليصا دي_سال -ه# رازه رازه رمح اراغصا دام رشع ةعبدس ىف ةلخ ىبا نءال

 رسصت+ 4[ شويا مزه زههمح ةئامامش نيناثو ثالث م40 ةنس ىفوتملا ىورهلا هللادبع

 #حرشلا لواو احرعت هحرسش مث شيش نب كالملادبع نب مسوي بواغملاو بتلاغلا ىف

 ةثامامو نيسجسو ني-لثا /ل6» ةنس ةخغاىذ ىف ىفوتو لا لاتنلاب سما .ىذلا هللدجلا



 )باب اس 16ج

 نائع اوفطعل ق رقخلا كلام كلام ىلع ىلاعلا ىمالا درو ةنا مفر ذ لا قيفوتلاو ةمصلا |

 ىبا هيقفال >4 عورفلاىف ةياده رح لا داهملا ناديمو ريسلا راعشم وحن فرطلا فرط |

 نيعبرا و تس 145 ةنس قوتملا تاعقاولا بحاص ىنطانلا رع نب د-غ نب دجا سايعلا

 نن دج-ا سابعلا ىبال 44 ةءارقلا ىف ةياده  زيتح هتاقبط ىف ىراقلا ىلع هركذ ةئامراو |
 ميشال م مالكلاىف ةياده زؤح ةئامعبراو نيثالث 40٠ ةئس دعب ىفوتملا ىودهملا راع

 مث ةئامسهتو نامث 504 دنس ىقواملا ىنتلا ىنوباصلا دمحم نب دجا ركبىبا نيدلارون مامالا

 ةعبراىلع هبتر دقو خلا هركشنو هلالا ىلع هدمحن #* هلوا ةيادبلا هاعم باتكىف هرصتخا

 لواو ميدقلا ناخ ميلس ناطلسلا رمصعىف هللا دع نب مههاربا بارت ونا هحرشو دصا_م

 هيف درواو اموب نيعبراىف ها هنا هيف ركذ لا مالعلا كلملا ركذب مالكلا ةيادب # حرشلا

 ديجلادبع نب د نردلا ءالع مامالا عشلاو لالج ديسلا هحرشو ديد4لا حرششلا تاقيقحن |
 ةئام_سهنو نيسجو نيتثتا 087 ةنس ىفوتملا ملاعلا ءالعلاب فورعملا ىدنقرعسلا ىديعمالا |

 ةئاثلث وةرسشع عبس 117 ةنس ىقوتملا ىفاشاا دج-ا نيريبزلا هللا دبع ىبال هه ةياده رح

 ىطويسلا هرك ذ قهببلا مهاربانبد# ديعسىبا نبد# ديعس ىبال يي ةغالاىف ةياده ري

 مساقلاىلا نب دحح لضفلا ىبا ياشملا نيزل -ه[ناببلا و ىناعملا ىف ةياده رمح ةاحلا تاقيطىف

 0 لاق ةياده ريكس ةئامسجو نيتساو نينثا 65+ ةنس قونملا رزاومللا ىلاقبلا

1 0 ١ 1 

 ! قوتملاى وتلا رفعج نب هللادبع هءوةسرد نءالو ةهنس ىقوتملا ىونزغلا زوريف نب ليلحلا دبعل

 ١ ةنس ىقواملا ىميقلا بلاط ىلا نب ىك دج ىبال - الك ىلع فقولاىف ةياده ٌزقؤح ةنس

 نارقلا ىناعمف ازج نيعب_-ىف ياهلا غولب ىلا ةيادهلا هلو ةئامعبراو نيئالثو جسر ا
 دج-اسابعلا ىبا ميش هه نيلصاولا ةيانو نيدصاقلا ةياده رفح همولع عاون و مركلا

 نيفراعلا رارسا نم رجف ىذلا هتيدلا # هلوا ىنوبلا ىثدرلا فسوب نب ىلع نسالا ىلا نبا

 ةرئادلا عب رب تاقالا ةفرعم ىف ىدتبملا ةياده كس لوصا ةعبرا ىلع هبتر حلا مكحلا عيبانب

 ةهنس قوتملا ححداقلا نب د نب نامع نيىلع ءاقبلاىلا نيدلارو: هي تارطنقملا هيلع ىدلا

 سجن ىلع ىهو بالطلا ةفحصب ةاممملا ىربكلا هتلاسر نم هرصتخا ةئاعامثو ىدحا م5

 نيدلا با_هشث شلل هيأ (ملا ةدعو عتملا ةياده رح اباب شع ةتسو تامدقم

 هقق ىلع لغشي دلع وهو ةئاماكو ةرسثع نامث 814 ةئ_-س ىنوتملا دهازلا_ دحت نب دجلا

 ةنس ىفوتملا ىسامركلا نيسح نب فس ويل ه4 مالكلا لعىف مارملا ةياده رح فوبصتو |

 0000 0| 1| اجلا 2 هلوأ نوف ةسو ةندقع لع نترم حرش هلو جوزم نم وهو
 تاارقلاىف موظنم رصتغ هه بالطلاو ظافملا ةياغو بائرألا ةياده رح خللا ءايشالا نكمت

 < هلوا ةئاقحو نيعبرا و ثالث #54 ةنس ىفوتملا ىواخحتلا ىلع نيدلا ءالع مامالا شل
 ست نبعلا كاس حرش ىف د.رملا ةياده 1 ا ندح ع رك ذلا لززنم دمصلا هلل دجلا

 ك0 ابتتاااا ي ا لا أأأ1*#1#ة5يي

 ىركبلا نسما ىلا نيدلا سمت ميشلل ةلا سر تأ ديلا ليدسلل ديرملا ةتاده ليح قبس
 1 10 ل م مس ب جس يس جلا 377-2-7722222 ا

 ”( قولا )



 "د6مىخ همك ءاهلأ --

 هاعسو ىورهلانيعمب بقلملا د نب هاش كراملا نيدمم هللدبعوبا امالا ميشلا اهتعرتشو تقرلا

 ةيانعلا هيح وتو رابخالا ةضور ىعسص حش اهحورش نمو رانملل هح رش ىف هر ذ م ةياردلا

 جئشلا نيد لضفلاوباو ن.دلحمىف بها نب ل نعل ىبأ ميس ىفو ةياقولا حورش عج

 نيدلا ملصمل ةيشاح هيلعو لا ةعيرمشلا رد د لاق هلوقب اجوزمت اريبك احرش اهحرسش ىلحلا

 ده نب ركناؤبا نيدلا تت ةيادهلا حرش و نيدلا ءالع ىضاقال ةصالااو ةيادهلا ثيداحا

 ىلع نب مههاربا ندلا مج اهحرشو ةئاعامت و نيرثعو عسن دف ةنس ىفوتملا ئنصملا

 رك ذ اذك تادلحم ةسج ىف ةئامعيسو نيسجو ناك ا/6/8 ةن-س ىفوتما ىلا ىسوسرطلا أ

 ا: اي-سش ىلهدلا ىدنهلا هتلادبع ناب: صلخملا نيدلا ديج ميشلا اهحرشو فيرش ىلا نبا

 ١ اناده ىذا هلل دا 3ع اهلوا ةقيلعل لاك ن.الةيادهلا حرش ىلع تاقيلعتلا نمو هاهي لو ان مويس

 ظ تايد م رثكا - 0 نا 1 _ لا زا ا ا

 ( لامكلا نبا ا 8 مالكلا مايعععلا نري 00 ليوطتلا هيف تدماا

 مرا 0 هجر ةهئاذلا هتك وحالا عم هحرشب ةقلعتملا تاضارتعالا هنم تحرخلاف

 ١ لاقتنالا ةعرسب نياوبجلا ءايكزالا بيعرنل اهتفلا بيبللا بيعرت اهترمسو ةلقتسم ةيشاح عومجلا

 ةءالعلا اذه ناف لامكلا نبا ةمالعلا حورج نع ةيادهلا حورش ضيتللت ىلا لا

 هم نع قاع فرص هن كحا عفا دم رلب هرصع ليو عنام لب هرهد د رق نمل

 ىف انيس هئافلؤو» ربشا ىف طيلغتلا و لادجلا كل_سم كلس و .هلافنصم ّدكاىف ىرشلا 8

 نيلمكملا حارسشلا بتم لزن ثيحم ةيافلا ىلا لادلاىف لصاو هيف هتاف ةيادهلا 0
 ْ نيدهتجلا ن م لب نيفنصملا ن م ماظعل 1| ماما # كن مه لعحو نيلفغملا لاهملا نه م ماوعلا ةلازنم

 | قيرطلا اذه لثءىف كولسلا نم ةمالعلا كلذ داس نا رهاظلا و نيدلقملا ند داحألا ةبن

 مهقن و ىزلا بلا طلإ ثحلا نرخ و هم ميلعت ا سد ل قيقحتلا لد هلا نع فارد#الاو

 ةئلا هدام ةمالعلاو د هقن رش هع ْنعو هقم طل ةياده هنأ كشالو ىغلا دئاعم لام 2 مازلا قرط

 هوحوال قداطمو تب فاح تنك ق 0 أمل قةاوم 0200 هكر زعلا 3 ةيهرس و زوخلاه

 مالكلاب كسمت ىذلا دونعل | مصخلا نع متا-ثملا ضءعب لكس هنا نم بابلا اذه ىف ةدراولا

 زو 2 مع هلوه باجاف هيفسلا اذه لاثما مم ع نأ هنوقلاو لدحلا زود له دودرملا

 هعالك تالكشم فك تدرا نكلو سلاب عفدي امير ريرعشلا ناذ سسست قيرط ىاب هعفد

 هفلا دقو ىناثلا ملس ناطلسلا ىلا ءادهاو فلي لاو فلسلا نع مفدنيل همارع تاقلخت لس
 هئداحا ىننللا ىرمصملا ىثرقلا دحت نب رداقلا دبع نيدلا يم عشلا جرو ىكملا مرايىف

 ىليعو ةيادهلا تيداحا ف رعمب ةنائعلا هاعمو ةناهيعبسو ْن سدع و عي امد هنيش غرفو
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 حرشف ةياورلا داشرا هاعمو ىنامرقلا شع ود ىان ايركزنب ىنطصم ندرا طخ ةيادهلا

 قوتملا ىدم آلا ىلع نب ميحرلادبع ىذاسقلا اذكو ةئامئامتو عسل م89١٠ ةنس ىقوتو ةدادهلا ْ

 حرش لقن لا انرودص قئاقح نويع حرشنا هتلادجا * هلوا ةياردلا ةديز هاعس دنس

 دلع يلا تاك لهو روح ةلاديلاناخت ةئادولا لعو ريسن نعقتو ةدايز عم ايلا ىنيعلا

 ىلابنبا قنمىلع ةي-ثاح ىشاوطا نمو لاكنبا ةمالعلا ىلوهأل ةريبك ةعطقىف ديفه حرش

 هللدجلا ع اهلوا ةاكزلا بابىلا ةئامعستو نيعستو نيتنثا 499 ةنس ىفوتلا ىليذلا بحاص

 ىفواملا قثمدلا ىلعنب مهاربا قطادبع نبا ةيادهلا حرشو حلا هلالج بانج قيلي ادج

 دجحاو ىلا بهاذمو ثيدحلاو ناكل هيض حس ةئايعيسو نيعنراو عبرا 9/55 ةئس

 رهاوملا ىف لاق ةئامعبسو نيثالثو نامث /م ةنس ىفوتملا ىثكرزلا نباب فوزعملا نسح نبا

 دكت همالكنا ةنحشلا نإ لاق ىهتا قانغصلا حرش بنا ةياهنلا ىلع احرمش عضو هلا

 ' يغن» جوسلا مالك رصتخم هتدجوف هحرشنم هيلع تفقوام تديتعادقو اباتك امبناب
 لعاىلاعتو هناكس هتلاو قانغصلا ثاحا نم ايش همالكن م هيلع تفقو اهثرا: لو هيلع ةدايز

 ٠؟5ئ94 ةئس قوتملا ىنحملا رداقلادرع نيدجا د# ىبا نيدلا بان حرش ةيادهلا حورس نمو

 ىذثحن ا هداز 2 فورعملا فطصم نيد ندلايحم ىلوملا قلعو ةئامجب“و نيعبراو عست

 قح“ا رهاظلاوبا نيدلا من اذكو ةقيلعت هيلع ةئامعستو نيمو ىدحا ةه١ ةنس ىفوتللا

 دج نيدلا فيس قاعو نيدل«ىف ةثامعبسو ةرشع ىدحاالا١ ةنس ىفوتملا ىننحلا ىلعنبا

 0000 0 07 ||والع ةئامعسلو ةرثع تس 515 ةنس قولا ىنازاتفتلا دعسلا ديقخ

 ةثا ماكو ةرثع تس 4815 ةنس ىقوتلا ىناجرملا دم نيىلع فيرشلا ديسلا حرش

 هيلعو ةناديلا ةلالس ها عمو .ةئايعبس 7٠٠ ةنس دعب ىلص وملا دج نب  مهاربا هرصتخاو

 | مهو ةنس ىقوثملا ىئنملا قا دكت انالوع وعدملا دجلا نيد ندلاب4 ةيئاح

 هامس دا ىف هلئاسم ةنس ىقوملا دجا نىد# نءدلالاك ىلوملا بترو ةئامئامثو نيسجو عسنا

 باتكلا اذه ناكامل هلا هيف ركذو ةيادهلا لئاسم ديرجنىف ةياهلاو ةيادبلا باعصا ةدع

 ريظنتلاب لئالدلا نع ىف اروكذم ةم#لا لئاسملانم ريشكناك نكل هةفلاف فنصام مظعا

 نم هيفام عبج- عمجت هابثثالا ةنظم اهعضاومىف اهداربا مدع بيسب تراصو سايقلاو

 ةيادهلابحاص اهركذ ىذلا عضا وملا ىلا ةراشالا عم ردنامالا لئالدلا نع اهدرحو لئاسملا

 ةرخ الا ىداج-ىف هماعانم غرفو اهلحىف اهلا جاتحلا حورمدلا نم ةريسي اذن درواو

 دج-ا ناطلسلا ىلا ىدهاو باتكلا متدق هراثىف لاق فلاو نيرشعو عبرا 1١74 ةنس

 نيعبسو عبرا الالك ةن-س ىفوملا برقا نباب فورعملا ناثع نيد خو درحو ىناثلا

 نمو بابللا ةيادهلا حورسشش نمو ةيادهلا لئاسم دير ىف ةيامرلاب هاعمو 00 هلابك و

 امدك ةرمصت# ىهو ىرولا رقحا تاكذ اها« ادلوم ىديجلا ىدنق رعسلا ةقلعت اهتاقيلعت

 كولا اف لصو لا ءازعلا موت: علا ءامس نيزىذلا هللدا دع اهل واحتافلا دحح ناطلسلل |
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 ا تول جوايا ا لاو قا

 اقل و اوفو ل ول ا ا طل

 ل0 م تا ابا ]|| 0 | 0000

 التلال

 <61 هه ءاهلا

 لصو ةياهنلا ةيان هاعس ةئامامثو نيعست م٠6 ةنس ىفوتملا ىبلللا ةنكشلا نئاب فورعملا دوم

 ىدربر ادا ىزيربتلا نسح نيدجسا مراكملاوبا عشلاو تادلج سخيف لسغلا لصف رخل ىلاهيف
 جان اذكو ربعلا ليذ ىف قارعلا هلاق ةئاس#بسو نيعبراو تس ا/55 ةنس ىفوتملا عفاشلا

 ىذثحلا ننفسوب نيدلانانسو ةئامناككو نيعبراو عيرا 655 ةنس قوما ىرصملا دج-ا نيدلا

 نيسعوعست ٠١76 ةنس ىفواملا فطصم نيدحم هيخانا هلكمت هلمكيملو ةنس ىفوتملا ىنورلا

 ةئا_معبسو نيرمثءعو نامث ال"*8 ةنس ىفواملا ىررطانب ناقع نيدحم نيدلاس شو فلاو

 ىوتملا هداز ىربكشاطب فورعملا ئطصم نيدجا حرشو ةنس ىفوتملا ىواهدلا دادادخو

 ىسامالا ىلع ىديسن. نو. رلادبع ىل وما قاعو هتجام د ةئامعسنو نيتسو نامث ةدمح 0

 هلئاواىلع ىدنفا ىدع_س ىشاو>.عماج وهو ةئاءستو نيناعكثو ثالث هم+ ةنس ىفوتملا

 كفنصمب فورعملا دهن نيىلع مميشلا حرش حورشلا نهو بدالا بيغرت اهامسو ةقيلعت

 راوناب عرسشلا ملا-عم رون ىذلا هتيدّلا # هلوا ةئثامعامثو نيعبسو سخ ماله ةنس ىفوتملا

 عيبلا باتكىلا دصاقملاىف زجواو ةجاببدلا حرشىف لاطا رصتخم حرش وهو حلا باتكلا

 ةئاتس و نيغستو سج .596 ةنس ىفوتملا رصن نيىلع ندلارون ىرودقلا لع هدباوز بتكو

 هثداحا ةئايعبسو نيتسو نيتنثا 77 ةنس ىفرثملا ليزلا فسوب نيدلالاج ميشا جرخو

 ىلا قيفوتلا ىلع هليدجلا # هلوا ىوا_لا طخم اذك ةيادهلا ثيداحال ةيارلا بصن هامسو

 نيسجو نيتنلا 688 ةنس ىفوتملا ىنالقسعلا رح نبىلع نيدجا مشلا هصخنو لا ةيادهلا

 هركذام بعوتسا يليزلانا هيف ركذو ةيادهلا ثيداحا ينم ىف ةباردلا هاعمو ةئامامتو

 ىكح فاصنالا ريثك وهو باب لكف نيفلا#لا ةلدا ركذ دمعامث راثآلاو ثيداحالا نه

 ىدامتلا دممنب دوعسلاوبا ىلوملا قلعو هيلع لابقالا رثكف ضارتعا ريغنه هدح واف

 دم ىلوملا اذكو عببلا باتكىلع ةرصت ةقيلعت ةئاممستو نينامثو نيتنثا 85 ةنس ىفوتملا

 دم هدازابابو اضيا ةئامعستو نينامثو ىدحا و41 ةنس قوتملا ىلكرب فورعملا ىلعنا

 ىلوملا حرش حورشلا نمو اضنا هيلع قلع ةئامعسنو نيعسنو عبرا 444 ىفوتملا ىنامرقلا

 ايركز ىلوملاو فلاو ةرمشع ثالث ٠١١ ةنس ىفواملا هداز جاب فورعملا دن ملا دبع

 هروما عيججو وه ادو هيدا # هلوا فلاو ىدحا ٠٠١١ دنس ىفوتملا ىتفملا ما ريب نب

 هنم غرفو ةلمكتلادرومامكلا نباح سا اليذ نوكينا ىلع باتكل ارخآىلا ةلاكولا نمبةكو ا

 هللاءاطع ىلوملا اضيا هلاواىلع بتكو ةئاممستو نيعستو عبرا 995 ةنس لوالاعيبر رشف

 دنس فوحملا ان ءداؤ زرك ئراص لوكا دن ىقوتملا قوتزلا مساق ن.ىلعو ةنس ىفوتملا

 نيثالثو نيتاثا م89 ةنس ىفوتملا ىبورلا سيردانب بوقعي هرقو ةئامعستو نيعست ةو»

 ىلع بتك ةئامغست و نيعبرا 44٠ ةئس ىفوتملا اشاب لاكنب نايلس نبدج-ا ىلوملاو ةئامئامثو

 ةيادهلانمةراهطلا لواىلعو عوببلاو حاكتلاضءبو يملا وموصلاو ةكرلاو ةراهطلا باتك

 حرشو ةئامامثو نيعستو ىدحا م1 ةنس ىفوتملا كب رضخنب اشاب فسوب ىلوهلل ةلاسر
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 نيدلحميىف ةمركملا ةكم ليزر ىراقلا ىلع انالوم ةيشاح ريدقلا محث ىلعو قرقعلاو ناقثالا |

 ه44 ةنئ_س قوتملا ىتفملا هداز ىضاش فورعملا دروق 0 جا نيدلاس عش ىوملا هلك ١ مث

 ةنس ىفواملا ىبلخلا دحح نب هاربا ميشا صلخو تاتكلا رخ 1 ىلا ةئامعستو نينامثو نامث

 مامالا ميشالو هيلع تاذخاّؤم هيف هلو دلع ّى ريدقلا مم دءايعسلا و نيسجلو تس

 نيسثعو عسن 459 ةنسىؤوتملا ةيادهلا ىراقب فورعملا ىتاتكلا ىلع نب رمع ندلاجا

 او اهلا ىو ردنا دعا نا رع نيدلا ارش مث ثلا اهحرسثو ةيادهلا ىلع ةقيلعت 0

 ريغص و ميش ونلا هاعم رييكح نيحرش ةثامعب_سو نيعي_سو ثالث ا/لا/ل* ةن_س قوتملا

 قربابلا دو نب د نيدلالكا عشلا كلذكو لد-4لا ةقررط ىلع ءازجا ةتس ىف

 داحا هيف نسحادقو ةيانعلاهاعم نيدلحم ىف ةئامعبسو نينامثو تس ال85 ةنس ىنوتملا ىننملا

 هلواةيمورلا دالبلا ىف ريتعمليلح حرش وهو ىكاكسلا ن.دلاماوق نع ةيادهلاىور دنا ذو

 هراضحت“| ةرسعوةياهنلا باتك هلواىفركذ لا ةيادهلا ةفرعملةياديلا ىف انادهىذلا هيدا

 هنم عمجت ةيادهل اظافلا لح ىف هيلا جاتحام ضعبىف هرمصتخا هناو هيف بانطأ ضعيل سردلاق

 هيلعو ىلاعتو هناح# هتلانوعب هلوصخل ةيانعلا هاععو همذهتو هكقنتىف دهتحاو هريغنمو

 ةئاهعسلاو نيعيراو سبح 446 ةنس قوتملا ىفملا ىسيعن هتلادعس ققحلا ىلومأل ةقيلعت

 .لاقو هلوَش هيلع مالكلا ريمو حرمدلاو لصالا شماوهنم نهج رلادبع ىلوملا هذيملت اهعج

 هعج- ىلا هرمع يطل نيرظانلا زعاف زاجنالا كلسم ثحابملا زكا ريرحنىف 0

 فرصأ نيذلا ةيادهلاو ةيانعلا باتك ةيزيطنطسقب ايضاق راص نيح روك دملا هذيل : دج ومن

 ةيادهلا شماوهنم هقط ءادا هرثنام عمجل هرع ةضتن |راص ثيح اميهتيشحت ىلا هرع رثكأ

 عقد ةقلعتملا تافرصصنتلا ىوس ةلئسم فالآ ةثالثىلع العشم ارش نيدلالك ا هحرشو

 ركذ اذاو ةيادهلا بحاص هنم دارملاذ رج-الاب فنصملا لاق ركذ اذاف ماهوالا عفرو ماجالا

 مهاربا نبدي نيدلاىسءل ةيشاح لك الا حرش ىلعو حراشلا هنم دارملاف رجالاب هلوق

 ءالع حرش حورشلانمو فلاو نيتسو تس ٠١ ةنس ىفواملا ىلا ىرصملا ىروردلا
 هح.رشو هنا_هعبسو نيس و ناع' /هم ةنس ىفوالا ىطالخلا نسحلا نيدحت نىلع نبدلا |

 0000 ريت الو» ةس وذملا نيدراملا ىناكرلا ناب فورعلا نافع نيىلع نيدلاءالع |
 ىفونملا هللادبع نيدلا لام هنبا هحرش لكمت ةيافكلاب ىمتملا ةيادهلا رصتخم هلو هلمكيملو
 ىف ةيادهلا ثيداحا ةفرعم ىف ةيافكلا اضيا نيدلاءالعلو ةئامعبسو نيتسو عست 85 نس

 ' لي.سجو سج 866 ةئس قوتملا ىيعلادجا نيدومن نيدلاردب ىضخاقلا حرش و نيدلع
 ,ةثا_متامثو نيس م٠6 ةئس مرحلا سثعىف هعاو ياللا هاو تادلخىف ةيادهلا ةثامامو |

 ةبراضملا تانك 4 هئاعاع و َةَرمْدَع عيس م11 ةنس رفص يف ٌأدتا نيعستلا نسىف وهو ة اعلا

 عرش مث ةثاعامتو نيثالثو عبس مسحب ةنسىلا لاا ىداحتمث ماحمالا نم لدر هيلع هأ ارقام ظ

 . نبد# نيدجح نيد# نيدلاب# حرم حورمشلا نمو ةفلتحلا غراوتلاىف اباتك حرشو هيف

 (دوخم ) د ع



 ىنالحا ىبوا هللا دبع لوالا ةعيرمشلا ردص نب رمع هع رقلا جان مامالا ميلا جر

 لح تا تنر 8 مم و هللا نم ريصن 6# هلوا ةبادهلا ةيارد قف ةيافكلا ةباه هاع“و

 ردص نن رع هللادبع ونا نامالا كاوف باتك رب رحت متا نامالا باتكر خآىف لاق حلا هنأش

 ميشلا حرشو ا ةسو رست ةئاعسو نليعيسو ثالث "1/8 ةئس نايعش رخآىف ةعيرشلا

 دئايعبس و:ةرشع دل[ ١ ةنس قوتملا تصف ىداقلا جورشلا ْن دج-ا سايعلا ونا مامالا

 م11/ ةنس ىفوالا ىريدلا دم نيداادعس ىضاقلا لك مث هلمكي لو ةياغلا هامم ةدلحم ىف

 جبورسلا هيف كلس تادلحم دتس ىف دّئرملا باب ىلا ناممالا باتك نه 2 و نيتسو عبس

 ىدحا 594١ ةنس ىفوأملا ىزابمللا دم نب رع نيدلال الج مامألا مجيشلا و لقنلا عاستا ىف

 ةيادهلا رخآ ىلا اهلكو ىونو_ةلا دج نب دج اهذخا ةرورشم ةيشاح ةئاقحو نيعستو

 ريما نب 'بتاك ريما 'نيدلاماوق مامالا حّشلا حرش حورشلا نمو ٌكاوفلا ةلمكت اهامسو
 ةياق هامعس تادلع ةثالث ىف ةئامعبسو نيس و نامت ا/68 ةنس ىفوتلا ىلا ىتاقتالا رع

 ىف نم ةئامعبسو نيرسشعو ىدحا /*9 ةئس رصصع ىنم سقلا دق لاق نارقالا ةردانو ناببلا
 لل اقل هيفا اهلئاستو ةقاك كل ةيابلا' تلقف ةنادهلا حرستا نإ 0
 انفرع انا لاق رابكلا باتك ةنادهلا وراغصلا ةلج- نم انا ثلقو فلسلا نع ضحلا لوقنملا

 دقعب نيثاللا تزواح نيح تعرسشف لوصالل كحرش ىف كلاقو كلليق اندهاش ذا كالاح

 ىهتا عمو اظقل ةباذهلا تالكشم لحا نأ طرب ريصطاو :للشولا عفر 3 ردوا

 ةثاهعبس و نرشعو ىدحا ال١ همس 0 .الاعير روش رسشأم ةرهاقلاب هفيل أ محتفاو

 | ىف قشمدب دوحت نأ تا 3 ٠ هرثك او ديه_س ىلا مرصع ىف قارعلا ىف هضعب تعلو

 ةنس نيرثعو اتس حرشلا ةدم عيجج ناكو ةئامعبسو نيعبراو ىدحا ا/١5 ةنس ةدعقلاىذ

 باتنكلا دعاوق ىلع سسا ىذلا هتلدجلا # هلوا ةيافكلا ةيادهلاح ورش نمو ربشا ةعبسو

 نم ايفاكو ةيادهلا ىف ىمتساام حاضياب الفك عومجلا ىهننا نحو لا نيدلاىابم ةنسلاو

 حست ةيافكلا نا ليقو ةيافكلا هتعم لوطالاو .مصخلالا نم طاورشلا قام عيج دوصتسأ

 جرح دقو هل< ىلا رظنيلق ةياقولا فاؤم ةعيرشلا جات دو2 نب ديبع نب دومحمل ةيادهلا

 سج الاله ةنس قوتو ةيائعلا هاععو ىشرقلا دمي ا ,داقلا دمع نيدلا يع رسل هثداحا

 نجلا نب هللا دبع تاكربلا وأ نيدلاظفاح مامالا ميشا ةبادهلا حرشو ةئاىعبس و نيعيسو

 هنا ةنصشلا نبا طخ نم نيدلا قت تاقبط ىفو ةئابعبسو ةرسثع ال١٠ ةنس ىفوثملا سنلا

 ةنس ةيادهلا حرششو دادغب لخد هلا رهاوللا شماوه ىفو ةيادهلا ىلع حرش هل فرعنال

 نب دم نيدلالاك مامالا معشلا ةياددهلا حرشو لعا ىلاعتو هناك هّيئاو ةئايعبس .

 نيتسو ىد-_>| م51 ةنئس ىقوثلا ىقنحلا ءامهلا ناب فورعملا ىثاويسلا دخاولادبع

 مىدو ةنس هادتاريقفلا زحاعلل ريدقلا 2 هاعمو نيدل#م ىف ةلاكولا باتك ىلا هن ةثامئامتو

 جو لع هي مرقم عسل هتءارق دعب هنا رذا ف عورثلا دنع هئامعامتو نيرشغو عسنأ

 (ف) 0



 : هه بار لقمع ا

 ا ناهرب مالسالا جت هد عورفذلا ّق ةياده 0 ريعلاق هر 5 ال ا سي : ىلا هدصت

 ١ حرشو وهو ةئامستعو نيعسل و ا 6 ةراخ ةهنسقوتملا ىف ريل 0 0 ىلا ْن ىلع ندلا

 ١ ريغصلاعماجللو ىرودقلا رصتخل حرشلاك ةقيقملا ىف 0 وحلا ديانا هل لف
 مظعالا مامالا ىعدم ررحي 3 لدولدلاو بالا نن نينامالا مالك رر نأ هنداماو دمح

 | ةعد مقل ةداعلا هذهل ا_فةلاحم هربرت ناكاذاذ امعلدا ند باودلا 0 تدين هليلد طسلط و

 ْ ُّق لاق لاق اذاو ىرودقلاو ريغصلا عماجلا لتعم ح رس نا هتفيظو و نيعامالا ىعدم ىلا

 ١ فيذنصت ىف ىب ةيادهلا تبحاضص نا ىور نيدلالك ا ب لاق دقو ىدرودعلا دارا تاعك

 لفل نا ىف دمتي ناكو الصا رطفنال ةدملا كالت ىف اهلك نك هس رمع تالث ناتكلا

 هنأشىف ليق ىذلا وذو ءا اعلا نين ال ورقم هناتك هةعروو هدهز ةكرب ناكف ددحا دم وص

 تك نم عرشلا ىف اهلبقا وفنصام # تمن دق 0 ةلاك ةيادهلا نا

 د نمو غيز نم كلام ا ةعاهكلا ا ال او دعا وقظفحاف

 ا َّق دعولا ىلع ىرح دقو لاقو ا همالعاو علا ملاعم ىللعا ى ذلا هيدا لع هلوش ادتا

 | 'ىعتا داك نيح هيف تعرشف ىهتنملا ةياقكي هءعمراو احرش اهحرشا نا ئدتبملا ةيادب ادبم

 موسوم رخآ حرش ىلا نانءلا تفرصصف بانطالا نم اذبن هيف تيسذو غارفلا ءاكتا هنع

 لان نع ىلا هتمه تم نم نا ىتح ةياردلا نوتمو ةياورلا نوع نم هف 5 ةبادهلاب

 رغصالاو رصقالا ىلع رصتق هنع تقولا هلحما نمو ريك الاو لوطالا ىلا بعرب فوقولا

 ىلاعتو هناك هّيلاب انيعت_.م ةتحتقاف ىناثا عومي ىلع لما نا ىناوخا ضعب 2

 0 ظفلد حرصي ىرودقلا ةياور تفلاح 0 ريغصل | عماجلا باتريك هيرو ىهتا

 أ ددحو اعدق اهقفلا هب ىنتعا دقو حارشلا امالع هنرخا تاراشخاو تادآإ هلو ريغصلا

 ةرشع ا/١٠ ةنس ىفواملا ىننملا ىف ائنغصلاب فورعملا ىلع نب نيدلاماسح مامالا ديت هح رشف

 هنم غرف ةباهنلا هامسو 00 كاف طق ىط وسلا هركذاه لع هح رش. نموا وهو ةئابعبم و

 لا جردو مولعلا ملا_عم ىلعا ىذلا هللدجلا # هلوا ةثامعبس 7٠6٠ ةن 0

 دجنا نب دو-# حرشلا اذ_ه رصتخا دقو ضئارفلا .لئا_سم هرخ 1 ىف ب تتكو ةلكا مب

 ةنادهلا كباوف ىف ةناعلا ةصالد ةا_عم داع ىف ةئامعب سو نيعيس الال٠ نس قوتملا ىونوقلا

 ةنس قوما ىرادتلا ريرضلا دمت نب 3 0 هحرش نم لوا هه ليقو ريح

 نب + ن.دلاماوق مامالا متلاو وعلا سلا نب ءزح ىقاووهو ةثاعسو نيتسو عيس "11/

 | ىلا ةياردلا با رعم هاعس ةئاهعبسو نيعبراو عست /59 ةنس قولا ئ اكلا ىراخلا دمت

 00 1| سل 3660 ةنس مرج ىرشعو ىدحا ١" ىف هقيلات نم غرفو ةيادهلا حرش

 نا هبتك ناد دعب دارا هنا هيف ركذ خلا ءارضلاو مالظلا قااخ ل وج هلوا ةئاتسو
 لاوقا هيف نيمو حرمشل كعومجملا كلذ نوكيل نيخراشلاو حياشملا ل م دءاوفلا عمج

 حوسثلا نهو مهكسمت هجوو ميدقلاو ا راتخلاو آو مدتلاو كدا واراتشلو متالاو عيتصلا نم ةعبرالادغألا | م رألا ةعلا

 0 ل للا ام
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 ةبءاإ/ 1-2 ءاهلأ م

 دوهلا ةبوجا ىف ىرايخلا ةياده رظذ- عقاوملا ضعب ىف اهمثك هداز هجاوخ ىلوملا ديزياب
 نيسجلو ىدحا الها ةنس ىقوتملا ركيىبانب د# هللدبعىبا ةيزولا مقنبال ست ىراصنلاو

 لوالا نيمسق ىلع هع-قو حلا انبد مالسالا انل ىضر ىذلا هللد_لا # هلوا ةئامعبسو
 ةفرعم ىف بهاذلا ةدءاده م ئرابصالا نع هب و>الاق قاتلا و دوولا نع ةيوجالا ىف

 هاب . 3: ىوتملا ئرابنالا دن نب نجنرلا دبع تاك رلا ىبا نيدلا لامكل يي
 ريهشأا ىلع نيدلا رون 2 2 ىبرألا دقن دنع ىبر ةياده زؤو- ةئامسجو نيعبسو عبس

1 

 ١ اذا قيرطلا كول_ب ةاعكلا ةلاسرلل حرششلاك وهو لا نيملعلا بر هللد#ا # هلوا قتلا

 ىطساولا ىرقملا مراكملاىبا د2 ن دجال ا ةءارّقلاىف قافرلا ةياده 1 قيفرلادحو مل

 لع نب دجنا .لضفلا ىا مي هه ةاك_ثملاو مجاصملا جب رح ىلا ةاورلا هباده ني

 بابلنم هصخن ةئامامامث و نيسجو نينا 668» ةنس ىقوتملا ىنالقسعلا رخ ناب فورعملا

 قداصل هه ىواضببا رييسفت نع رهءال ىوادملا قورافلا ىلا ىوارلا ةياده رقي ردصلا

 نيدلا نع ىضاقل 4 كسانملاف ةعيرالا بهاذملا ةفرعم ىلا كالاسملا دياره 8-00
 قيرط لضفا هيدصاقل حرش ىذلا هللد#ا  هلوا ىفاشلا ةعاج- نب د ردبلا زي زعلادبع

 | ةياده زؤؤس لى هي ليغتلا حشو ليبسلا دياده- ]+ اياب سقع ةتشش لع 000

 | ىرصللا ىوتملا مالسلا ديع نب دع نادجلا تادرما 2 اا مامالا قوقل ىلاطلا

 ١ مهي بجاولانم همزلبال بلاطلا ةياده ردح ةئامعستو نيثالثو ىدحا و١ ةنم وتلا

 | هيف ركذ عا ىكو هيدا # هلوا رصتم ىركيلا دم نب نسلنا ىنا ندلا سك تلا

 | # هلوا بغارلاداشرا هاهسو احوزم احرنش ةراشاب هءاعضا: ضعب هحرشو سلا تاداقلا

  هلوا رمصتت+ ديلا ليبسلل ديرما ةياده هلو لا هبايحا بولق تارمث عنيا ىذلا هندللا

 ىفواملا ىركبلا نيدلا من عشا أ نيبلاطلا ةياده ر- لا هنا_سحا عدب نمل دلا
 هحرششو كولذلا لاود>او ةقبرطلا هو ركحد ةئاعس و هرذع 8 لع / ةئسؤ اديرش

 بوأسا ىلع رمصت# و داشرلا ليدشو دايعلا ةدأ دهن م ا ارخآو الوا' هللدلا 00 هلواو

 ىذلا هللدّْلا دي هل وا ىابتاق فرسثالا كلخال ىننللا ةزج نيرع نب د هفلا ةيادهلا ةيادب

 ىزاؤا نوط نب نيس ىسراف 1-3 لسزلا ىف ةياده 1 لا هدايعو عرشلا راثم عقو

 سفع ةئس ىلع هبترو زيربت هفلا لا ةيفاخ هيلع قال ىذلاريلعلا هللدلا الع هلوا بتاكلا

 نال داع مه بطلا ىف ةياده 88- م دبعلا لودي ةديصق حرش ىف هي ةياده روم اياب

 مثلا اهحرش ةئاممبراو نيسشعو نامث 458 ةنس ىفونملا ميكملا هللادبع نب نيسح ءانيس

 نب روصنم ن..سلا ىبال هيي عورفلا ىف ةياده رح سيفن نب ىلع نيدلاءالع ةمالعلا

 هن ةليانملا عورفلا ىف ةياده 1 ةئاعلثو تس ”ه5 هنس ىقوأملا ىفاشلا ىهمتلا ليعم“ |

 هحرشو ىنصملا هركذ اذك ىلدملا ىدايوطلا ظوفحم باطخلا نب لضافلا مامالا شال

 غلب ةياهللا هاممو ةئاقعو تس 505 ةنس ىفوتملا ىتثمدلا اهلا نب دعسا نيدلاديجو ىضاقلا
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 نب لضف٠ نيدلا ريثا ميشا 7 نيكملا ةياده زو م حامض لايت ادق ]مح دا ةريغعلاو
 ىلع بتره ليم نيم ىهو امرت ةثاهم و ليتس 0-2 0 دودج قا قود |" ىررغالا رع

 هالمح قدح هادا دلع هلوا ىهلالا ىف ثلاثلا ىعببطلا ىف ىتاثلا قطنملاف لوالا ماسقا ثالث

 فاكو لاح رألا ليبس ىلع ناو>الاضعبل اهتيلما ةمكطاو قطنملاف ةلاسر هذهف لاق لا

 حرش ىلع لقشي احرش اهلع ةنس ىفوتملا 0 رخآ ىورهلا دو نب .هداز دنجا انالوم

 00 دش ره ىضاقلا اهحرشو لا ءاثنا و دما ل 0 كومان دع هلوا قطنملا. وتمام

 هيلع ىتكو لا هيدل نم سما ةيادسهلا # حرسثلا لواو ىنيسللا ىدببملا نيدلا نيعم نبا

 ةئاماعو نيعستو ثالث مخ ةنس قولا ةداز هحاو فو رءملا فسوي نب ىطصم ىلا

 روك دملا حرمشللا ىلع 5 اغا و ةفاطلا هزه علا تدصقام لاك هنأ قزاعح)ا رك د هيداخ

 ةقر و ىلع ىتعلاطمىف ىلرهظام بتك ١ تنكو نيدلاىلونب اماي دجا وخا وهو ىبلج ركب وبا
 ةيادهلا لح ةنس ىفوتلا ىنيسللا فيرش نب دمتو قاروالا كالت ,ظن وهو هيلا اهعفرا

 9+ هلوا احرش ةنس ىقوتالاىيع لا ىراخلا اقر كرام ندع 0 كريم احرشو

 ىراللاحالص نب د# نيدلا 0 لوهللو لا ةياروالا لوقعلا تاوذ رطاف هللدج دعب اما

 نب ىموم ىلودالو ريم ىضاق حرش ىلع ةعشاح ء[| معسل نيعبس و عبس ةالال هن قاوملا

 دهن نهللارصصنلو هداز انالود حرش ىلع ةيثاح ىنورلا هدازىطاقب فورعملا دو#نب دهن

 ىوراسابلا نب هللا فطال ةشاح اضيا هيلعو لوقلاب ىهو ريم ىضاق ىلع ةيشاح ىلا

 ىرانفلا ىلع ةي_شثاح نيدلا ءالع نب د ريو ةئامعستو نب ريشثعو عست و59 ةنسس قولا

 و 100 قولا دانا دس لأ نيدلارت ريمالا 0 2 ىحاق حس شن ىلعو ع قوملا

 ا حرش ىلع ةيشاخ دءامعسل و نعل 1 1 ىنافولا ىولغملا 50 ْن 1

 | ه5 5ةنسو اهماو اان سانأ رزوال اك هدا ةدل خت هيما ليكتو بسرىهو هداز

 هلل دا #* هلوا ةنس ىفوآلا ىلا ندلا تطق ةيادهلا حرشو ةئامعستو نيرمثعو عبرا
 هظاسفلا لح لع لعشم ليقف قطنملا ف:لوالا مسقال حرش وهو آلا ةرهازلا مجالا 0

 و59 ىملاسلا نردلا نيعم ةيادهلا حرشو تالوطااىف دحوت ال ةفير 2 ةدايز ع ةينالرتو

 هيف ةيرعال ةحو ىلد ققحو طسلا ةياقك ةيمكطلا ثحامملا هيف طس لوقلاب جوزم حرش

 00| 1 2 ى دود نيدلادعلو 11 توقاللا ريغ نم ءاوذآلا ضيق٠ هلل دا هلوا

 د# نيدلا ميصخأ و 5 راود لك ريدمو رولا روناب مهالا هلوا ريصت# جوزم حمش

 ريسلا بيج يف اهركذ ةبادهلا ىلع ةيشاح ةئامعستو ةرمشع عست 919 ةنس ىفوملا ىتاظنلا
 ه>اوذ ىلوملا ةيشاحو ةياعلاب ىعسم رخآ حرشو ةلودلا نيدا حرش ةيدهلا حورش نمو

 حرشو ىنانعما ني_سح نالوا ةيشاح و نيدلا ملاصا ىرخآ ةيشاحو هداز النم ىلد هدا

 فرطللاديع نب ا ص ةيداح هداز الثم حرش ىلعو ندلان اص هحاوذ اضيا ةيادهلا

 ناطل_دلا م نيدلا حالصل هيثاح و ةئامامو نيسجو كرات را هاك ةنس :ىقوملا ئوذنملا

١ 

 او ا ا و نا وعل  0ل دال ' مف من 1 ل 1 !
 00 1 ٠ أي نيل 3 5,5 1 1١ ١ 1 3" 006

 او ا ا نر نام نانو ب

 "اتاي

 ٠



 31 2 ا أ أ ث#آ#أ آ#آ _ # / ث ثتثت#آ

 5 3 هه 14-3 ءاهاأ ع 2-0

 ىباتك تيمسلاق ل انيملاعلا بر“ هني دا #ننملا ل واو ةئاتسو نيعستو عبس 918/ةنسىف ونملا ىطغقلا

 نايفس نب له هللاد.ع 0 --1 عميسلا تآارقلاىف ىداصه 6-1 ةيادهلاب ال وافت ىداهلا

 هه مالكلاىف ىداه رع ةئامعبرا و ةريثع سجخ 4١6 ةنس ىفوالا ىعلاملا ىناوربقلا
 ا مالك يعقل نح ندخل محفتسلال ىدلا لدتا دع هوا دنع قطبا رع نسامح نا 07

 نيموهو قاحزلا مدار ن باهولادبع نيدلا نع مامالل 1-7 فرصااو وكلاىفىداه م

 قاكلاهاءمو 6 هج سش 3 لان رظانلا ل وةع ا ترم ىذلا هادا دمع هلوا طس وتم

 هرخآىف ركذ نيداعىف ريبك حرش وهو حلا قلاب لع ىذلا مركالا ىلعلا هلل دا # هلوا

 ىدتيملل ىداهلا وح ةئاقسو نيج و عبرا 2-5 وا ىذو دادغم هلم عرذ هنا

 افيثو ثيدح ةئامج هفادروا ىاسلتلا ئزقإلا دمع نب نللا نا نب دي دع اح

 باب ةئامو سثع ىثاىف وهو دينا_سالا فدحب ةقرقللا لها تاكن عئادب و ربا لاسعا نم

 ناطل ار يطع ق اريد راصو اهماع ةاروتلا اخذحح دقو ةيدورلا نم مل_سأ ناكو وقللا

 ىورهلان برع نيدلا معا يأ فيرصتلا ىف ةوراهلا ريح فاقواو عماج هلومدقلا ملس
 ناويدلا بدحاص داول اهفلا ول وصق 0 ىلع انهض ا ههعل ىف انةرص ىذلا هيدا 3 هي وا

 ناودلا نوح ص 2 ندلا م نأ نورايع نردلا ىلوو رو تاود نيدلا ءامع

 لصفلا ةلثءالاىف ثلاثلا لصفلا لاعفالا ةيشاىف ىناثلا لصفلا تاح الطصالا ىف لوآلا لصفلا

 حورش اهلو ةلثمالا ىناعمف سداسلا ىلصفلا دقعلا لح ىف سماخلا لصفلا فدا ىف عبارلا

 ندلا سوش ٌدءالعلا اهحرشو لا قطا دوجو ىلع لد ىذلا.هتيدخلا هك كلوا جرت 0

 ١ ىورهلاىئراقلا ىلغل كي[ تاءوضوملا ثيداحالا'نيسىف تانسلا تايهلا د ا

 هي ةغسلا ةئهلا ىف ةيذسلا ةيهلا رهط هي ةئارلا ةلرقعلا حرش ىف ةينسلا ةيهلا زق#-

 راثسالا كتم زهح ا لعن نكن ملام انتعىذلا هللد#لا # اهلوا ةلاسر ىطويسلان دلال الخل

 خافنملا ناب ريهشلا ةملاعلا نت دعس نب دج-ا سابعلا ىبا نيدلا - هه راوحدلا هوم نع

 و نيرداملا روتس كنه زهطح ةئاقمو نيسكو تس 505 ةنس قوالا بيبطلا قضلا

 راده يو هءاعصاو ةديس نبا درو هلا” ةئيس قاوملا ىديزلا ندا نت ذد# 0 ىبال

 ىطرقلا هللا دبع نب دم نيدلا ناسل بيطمللا نبال ه2 برغملاب ءابدالا جارت ىف تانانكلا
 ناوخألا ةياده لهو عوصسملا ناتك وه و:ةثامعبدو نيعسو تس الالة هس ل ر

 ما-هوا لأ هادف 0 2 قوتملا قا وخلا هللا يعل اياب ميشا و اوصل َّق

 جبار لوب ## اهلوا ةئامامو نيثالث مس ةن_س هفلا ىرزطلانب دم نب د# مامآلا ميشا

 ن ىلع نيزيسح نيدلا قت اهحرشو ىعفاشلا ىرزإلا ند اهحرشو ا فؤر بر وذع

 نيسجو عسل 6 27 افي نصح هرار# 3 حراشلا لاق اثب نوع.سو 70 تاما ددع



 باب ل 1

 هلوق ىف اهنف سماكخا نيمدانلا نم مصاف ىلاعت هلوق ىف ةمئاملا ىف عبارلا هللاالا هليوأت !ءبامو ٠
 هلو5 ىف ستوب ىف عباسلا ق< ىل سيلام ىلاعت هلوق ىف امف سداسلا تاريثنا اوقبتساف ىلاعت |

 فسوب ىف عساتلا قل هلا ىبرو ىا لق ىلاعت هلوق ىف اهف نءاثلا سانلا. زدنا نا ىلاعت

 00 لآ مو لاعت هلرق ى . عرلا ىف رثاعلا هللا ىلا اوعدا ىلبسا ىلاعت هلق قا

 انآ لورق ف نامشل ىف دع قاتلا: اهقاخ ماعنالاو ىلاعت هلوق ىف للا ف سثع ىداحلا |

 تاءزاتلا ىف شع عبارلا رالا باعصا مهنا ىلاعتهلوق ىف رفاغ ىف سشع ثااثلا هللاب كرششنال |

 000 رداسلا رش فلا نم ريخ لاعت هلوق ق ردقلا ىف ضدع سماخلا رمثخف ىلاعت هلوق ىف

 ةيفقو لظذ- هرفغت_ساو ىلاعت هلوق ىف محفل ىف مدع عباسلا معا لكن م ىلاعت هلوق ىف اهف
 نيتللا ه؟؟ ةنس ىفوتملا كي جات نب ىدعس ىلوملا اهاثنا هيأ اشا, ىلع ريزولا فاقوا |

 ةيسراف همان هلو ىبرعلاب ءاشذالا ىف ارهام ناكو ايندلا رداون نم ىهو ةئامعسلو نيرشءو |

 ا دل ارو يح ةنس قوتنا ىونودقلا دح نب دجل دلو .ناطل_سل ىوالملاك ةموظنم |
 ند سارو سرو ريم م ىوونال ه4 جاهملا راصتخا ىف جاهو ر- ىه سه[ ىواتقفلا

 ىناج را ىرخت ىدابا ريس: ١ دعسا نيدلا رعت اهف مظذ مهي ةيافشالا نمز ىف اممتصق تناك

 نيمارو سزودراد ليرشو قو -لا لرغؤط رصاعم ىتاكركلا نيدلارخف وهو ةنس ىفوتملا |
 ىلع ب دححا ندلا ماظن وو ىدتف رع ىخذورعلا ىصنالظنو هديزك تسوا كاشير مل |

 نيتسو عبس هوم ةنس ىفونملا ىدادغبلا ىزوهلا نب ىلع نب نج: رئادبع حرفلا ىبال دام ظ

 ىورهلا ىداعلا دج نب 1 مصاع 0 هم ءاعأ بهدم لأ ىداه ا ةئامسجلو |

 عطاقملا ةفرعم م داسيا 1 ةئامعلراو نت بو ناك ؛ مر,ك هنس" قوما ىفاشلا ا

 هه نيلا.طلا جاهنم ىلا نيبغ' لا ىداه رمح ةيعفاشلا يدك" هت ةيعرمشلا ماكحالا ظ

 قادما د2 نب دجا لضفلا ىنال ه4 وحلا ىف ىداشلا ىداه رمح ىرونلا جاهنمىف قبس |

 اما (املاو ةابشالا بيب رى ةفي ريثلا ىداه زيه ةئامدخو ةرشع نامث ه18 ةنسىؤوتملا

 ع ه2 ىواتفلاىف ىداه رح ملا ىف هيأ ىدابملا حسشىف ىداه ٌره#- فاالاىفمم

 ملا ءاكحالا. لنمو مانالا قلاخ هتلدخلا ه# هلوا ىتلا ؛ارممد نب لئارسا نيدلاديج

 ىد وعملا نيدلا فرسشا هه عورفلا ىف ىداه ٌر#> فورلاب همالا ءاع*ا ىلا هيف راشا

 دج نب دوع_ نم ىلاعملا ىبا نيدلا باعقل عفان م 2 عورفلا ىف ىداه -- ىئزحلا

 هللاديع نب هلل هيه مساقلاونا هح رش ةئامسوجو نيعبس و نع ها ا وبما 2ك وناسيلا

 ( ىطفقلا )

 ىف -4 حارفالادالب ىلا حاورالاىداه ريح هيأ رابخالا حاعصملا رايخالا ىداه لح ظ
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 عع هي( واولا روتح

 ةعب كارد اشاوح .نوددا ءارضللا ةبقلا عفار هللدجلا # اهلواةيشاح ةعيرمشلا ردص
 ةئح رش [ندص د2 ايل وأ كعفاولا ا رخآ ىلا هلوا نم ىهو حيرشتلاب ة دائكم 3 دا

 ندلافرسشثا ةيشاح ةعيرشلا ردص ىلءو لا قابطالا قاروا نم هناحس تايا راونا ده
 هر كيكو ةياعرلا ةياقولا حورمش نمو نيدلا قت اه ل ىلا ىواهرلا احدرق نب يح

 ىلعو رجالاب نملا بتك جوز# وهو ةعيرشلا ردصل ةياقولا حسش ىلعا اريد احر كا
 كلذكاياتكهل تيأرو لا نيدلاىفانهقف ىدذلا هتيدما دج .هلواو طلاب ةعيرسشلا ردخ

 نا ديزباب نب ناحل ناعلس لاطا_سلا ىلا هادهاو ف شاملا هامسو هقلا ةالصلا نأ لل
 قا ميواذملا نص سر 0 ءانريكلاو ةمظعلاب دحوتملا تيدا 1
 ةسردع ةيردم 0 || نو هلمكت مايو ةيانعلا نيعي هيفا طم هذيلَأَت نم مارملا
 هللا ىذلا وهو ءافرتسالاب ىوعتملا وهو ةياقول ماكل نيعم بحاصلو ىهتلا ساىعا
 دم نيباهولاد_.ء احرش اهحورش نمو مح“ وكلا ندلاماسح هبحاص نال ةيم«وكلا
 نيعبسو ثالث ملا/* ةنسىف ناكو رييكو ريغص ناح سث اههو ةفياخلا نءابريهشلا ىروباسيلا

 مجارتلا نسحا ىهو ىدنفا دروب فورعلا 2 ةجحرت ةباقولا مجارت ندو ةئاعامتو
 : فن اقنا اههظنو ريكو ريغص احر امهو ىفاشلا رهاط نيدلازع احرش اهح ورش نمو

 نيتسو عيس مكا/ ديس )ف هين د1 بلا ماخأ وهو ىضاقلا ىلا كالا ىلعوأ ت

 وهو كفنصم حرش اهحورش نمو 9 1 نب دع ناطاسلا مسا هيف ركذو 2

 ةنس ماطسب هفلا جوز“ رييك حرش وهو نيريبك نيدلغ ىدورهاشلا د نب ىلع ميشلا

 نيس م١6 دنس هضي هنا رخآ ىف ركذو هنرداب هضي مث ةثاماعو نيثالثو عبرا 88

 شعماه ىف هداز كب ىنطل ركح ذاضيا ةعرشلا ردص حرش ىلع ةيشاح هلو ةئامئامو

 هح رش ىلع علطا نه راماو ةياقولا حرشال ةياقولا سصتخم حرش هنع روهشثملا نا قئاقثلا

 لاوقألا اك رك د ا ةياقولا ىلع هللد#لا #* اهلوا ةيشاح ةياقولا ىلعىشاوملا نمو ةياقوا

 ىلوملا لاق ةراثو ة-عيرعشلا ردص لاق ةراتو ىشحلا لضافلا لاق لوب ةراث ةفلت ةرابعب

 ىدحا 1+4 ةنس قوتملا ىنالطسقلا. نطصم نيدلا ملصم ىلومللو َلوقأ ىلا نا

 ىطويسال -: لالا برض ىف لسالا عقو رح رهطيام ىلا لاس لوق ىف ةلاسر نئاهعسل و

 ىلا, ىمدح ىبال لبوالك ىف مقولا زه> رداونلا نم هتافلوم 0

 ماتلا قل حرش هلو ةئامماراو نيثالثو عيا شا ةنس ىقوتملا ىرقمأا ىسيقلا ب

 باعصا نم ىرا_صنالا لادخال م خا هدنجو هيدا < نإ را 20

 فوقو ره ةءارقلا نم # 0 1 مق

 ىنرغملا ىسيع نب دمحم هللاد_,ءوبا 2 أ اهءج 4# نآرقلا ىف مالسلاو ةالصلاهيلع ىب 5

 تاريخا اوقيتءاف ةرقرلا ىف لوالا دحا اَهز 1 [بفقو ريدم ةعبس ىشوا 0 ف 7



 هبت[ باب يم 17

 "از نا ةاراتلا ايف كا ةناعشتو نيناعو ىدحا ها ةنماقوملا ىلكرب فورعملا

 ةنااخ ىف ةمالك در ةنال ةئايعستو نيددكو تري 36+ هنم قاوتلا دمع نيدلا يم ىلوملاو

 دل ةلاوا نم اعف بتك ىرانقلا هاش د2 نب ىلح نسج ىلولا ةءثاحو ةعيرشلا 0

 ة.شاحو ةياقولاق ةريغص ةلا_سر هلو ةقاع امو 1 وأ برس 861 ةنضاقوناو محلا

 ىلوااةيشاحو لا قيفوتلاىلو هللدلا #9 اهلواهللاواىلع ىئراتفلا فسوبنب ىلعد# ىلوملا

 فورعلادو# نيدج-ا نيدلاردب ىلوملا ةيشاحو ةنس ىفوتملا مساق بيطاطا نيد نيدلا ىب

 ىعاشلا فسوب نيدلانانس ةيشاحو ةثاممسنو نيعستو نام ةو4 ةنس ىقوتملا هداز ىكاش |

 هداز حش! فورعملا ىوجوقلا نيدلاكلصم ىل وملا بتكو ةلوبة٠ ةيثاح ىهو ةنس ىفوتللا

 بر هلادلا د هلوا احوز# ا هيلع ةئامعستو نيسجو ىدحا ةهه١ ةنس قوتملا

 رفص قف كم عرف ىتح هد قاعتام سرد 0 ره لبق تثك لأ هر ع 5 نيملاعلا

 ديقح د سدح نبدلا فيس لولا ةيساج ىشاوطلان مو ةئايعمسل و نيسثالثو عسل تالا كيا

 ةنس :ىفواآملا هداز نيدلاءاسح ىلوملا ةيشاحو هامش هةر قع ول هنما قوتملا قازاتفتلا 0

 لعن ناظم ةيفاحو ةنش قوما ىععلادجلا ندحم نيدلاظفاح ةيشاجو مولا اهاعس

 ايف ركذ لا مانالا سمان هتلدمللا 6 اهوا ةئامعستو نيسفءو عبراد؟ة ةنس ىفوتملاىنامرقلا

 تس 81 ةنس ىفواملا ىناج رلا د نب ىلع فيرسثلا ديسلا ةيشاحو ناخد.زباب ناطلسلا مسا

 ولالا ةنس ىفوتملا ىلا نباب فورعملا ىلملا مهاب نب د#ت ةيشاحو ةئامامو ةرشع

 عبس ةم/ ةئس ىفواما نجرلادبع نب هاشلع ىلوملا هيلع قلعو ةئامعستو نيعيسو ىدحا

 ىلوملاو فلاو ىدحا ٠٠١١ ةنس ىفوتملا ىفملا مارب نب ايركز ىلوملاو ةئامعسلو نينامعو

 دافحا ند ورح ليوذاو ةثاهعسل و 0 0 قبلك" يسد قولا 5 0 نوسروط ا

 هول دج نيدلا س ِش ف 0 1 تنلاو نيتسو 7-2 ةىرحب ةنم قوتملا قدام دل

 مظنو ىزلاب ةفيطل ةيشاح هيلع ةئاهعمسلو نيج 0 ةنس قوما ىلج برعي فورعملا ظ

 ل ,عمسلاو نيعيسو نيثابا ةب# هن ا قرا 10 ريع فورعملا ىنامرقلا لك نس دج |

 ةفرشلا ىثاوها ندو حجتاسفملاب داوسملا ةعيرشلا ردص اخ ىئتاوذلا ندو ىلا لأ ظ

 ةعب سلا دص ىلع اهقلعنيسالاو ةرشاح و نائس هر 1 فيسول نيدلا ناس لولا 00 ظ

 هتاده ر رون ءازعلا بوأَق رون ىذلا هليدلا ع اهلوا 0051 نبا تاضصا ّرعا نع اق باحا ا

 ةئاملا لئاوا ىف ىفواملا ىثحم نب ىد ميشا ةيشاح ةعيرمدلا ردص ىلع ىشاوألا نمو ا
 ىدجلا اهركصذ ىلامخلا ىموم نب دج ىلوملل ةيشاح ةعيرشلا ردص ىلعو ةركداعلا
 ىلع ىثاواحا نمو ةعيرششلا ردص ىلع ةقيلعت ناك ان ال وع ريهشلا د نب اشاب ىلا, لضافالو

 ىحابريمشلا ىاتوتلا دش+ نيفسوب ةيشاح ةعبربشلا ردص ىلء ىشاواانمو ةعبرسشلا ردص
 م51ةنس اهفيلأت ادا ةلوادتم ةلوبقم ةيئاحىهو ةئامعتو سهل ه٠.© ةنس ىفوتملا ىل
 ىئاوح دف م ردد وهو ةعارعست و نيثملا هيو" 0 اهمتاو هداع امو نيثسو د



 352( 5 واولا ا

 ِح كل لعح ىدلا 000 | دي لن 3 سس 5 اللا نءاىلا نيب وسلم ب :اق وال نيد رش

 حرشانا تدرا لوقب عمجلا حراش ىدلاوو ىخش ناكل اق لا بساكملاو رجاتملا جرا
 تافو هنم تاكل قعد كاهاو دلع ىضقالف ناوالا رخآىف همناو خا هدق عرسشف ةياقولا

 هم 1 ف 0 ا هدملانأ م 3 اذ هم ع 0 اتلب هيلا لوصولاب ترفظ اف

 ردسلا نم ندح دسللا و ةلانولا رت قة 0 ةئايجست هيو ٠ هس دودحف قر

 ةئاماع'و نرشعو عيس ما ةنس ىو الاىداج-ى هيف ا هند ودل اكلوت ىنانموقلا ع

 تحتفا كدمح ١ مهللا * هلوا ةيانعلا هاعمو ةئامامو نيثالثو نيتالا 889 ةنس رفصوف هقحو

 ىجليزلاو ناسبلا ةبانو ةيافكلاو ةيادهلانم هلك هيف هتدرواام لاق حلا تمقتسا كإضفش و

 نيدلاءالع هحرشو اهماسا فور> نم ماقراب اهنملكىلا ترشاو ةعيرمشلا ردصو قاكلاو
 | قوتملا ىدكدلا ناهلسنب مساق ىلوملا هحرشو انغتسالا.هامسو ةنس قوثملا ىمنلبا رظتلا لا

 مامالا هحرش و اششاب لاكنبال باوججا هيف مزفلاو قيبطتلا هامسو ةئاوعست و نيعدس ةالو
 ( يعي رازو_ نيج 7/4 6ةنحش 0 آلآ ىبوبكلا دوء_سمنب هللادب ء قاثلا ةعيستلا 0

 | هد رش ىلع هدهذ 2 ةئاميعب 1 نيعيراو ثالث /28 هئس رؤص ا رخاواىف ةعاو ةئايعبس و

 ١ حرشلا اذهو هحورش عمم ام ةباقنلاب ىمتلا ةياقولا مصتخ هلو هحرشل اهمها راصىتح

 ْ ىلوملا 2 اهعجحاف هيشأ وح نم انبلا لصوام نا نكن فد رعتل ا ىلا هن روش ند جاتحال

 /مقةيأ هئسؤق أمف أدب ىقعلا ةريخشد اهاوم ةئس قونملا ىلج ىحاب فورعملا كدمح نب فس وب

 7 قوما ىابهرقلادع ىلوملا ةرشاكوو نيئس 0 لعل اهعاو ةئاعاعو نيعستو ىددحا

 ١ ةنس ىفواملا كيرمضخ ىلوملانب اشاب بوقعي ىلوملا ةيشاحو ةئاممسلو نيعبراو نيتنئا 7

 . هركذام ٌدكاو ريركلاف زاجيالاعم ةلئساو قئاقد اهيذ دروا ةئاعامثو نيءستو ىدحا م١
 نيدلاماصع قوما ةيشاخو هسرام هلم هىلع ىقحالاك حواتلاو ةيادهأا حورش نه 232

 باتاك ىلا امف لصو ةئامعستو نيعيراو عبرا 944 ةنس ىف و وألا ىنبارةسالا دمحم نب مهاربإ

 ساقلاب اهفلا حلا ةياقو كتادهنم دجوت نماي كدمحن 2غ اهلوا ءانعلادنع ةلوبقم ىهو عيبلا

 ةيشاحو ةئامعستو نيثالثو عبرا 98/4 ةنس رخآ لوالا ثلثلا ماما نم غرفو ناخ هللادببع

 لصو ةثاعستو نيعبسو ثالث ةا/* ىفوتملا ىديجلا هللاديبعنب مهاربا نيدلا جات ىلوملا

 اان ماسر ريزولاعم ةت_صقو لاكنبا ةمالعلا لاوقا اهبف فيزو حا باتك رخآىلا اهف

 نيعيسو ثالث هلل“ ةنس ىفواملا لالجن. حملاص ىلوملا ةيشاحو قئاقثلا ليذىف ةروطسم

 ىفوتملا ىراسكتلا نسحنب هاربا نيدمم نيدلا يم ىلوملاو النلا نيب اهببف اح ةئامعستو

 ' ةيادبلاىف مالسالا ةرطفىلع انلعح ىذلا هللدإا ة اهلوا اهف داحا ةئامعستو ىدحا 8٠1 ةئس

 | حسفل ةيشاحو اهحرشل حراشلا ضرعت.مل ىتلا ةياقولا لئاسمل حرش اهناىلع اهتنك ما

 ىلع ريب نيد#ت ىلوملا ماع ناخدانم نيد# ةراططما ا 8 ا نضر هلا لئاشسملا
0 



 سه باب لم- 34م

 قاتكلا دوجانب زيزعلا دبع ا دم ونا هليذمن ةئاقلث و نيثالثو ناك مس لا لصوو |

 هنامزىلا ةئامامثو تس ٠5 ةنس ىفوتملا ىقارعلا محرلادبع نيدلانيز ظفاملا كببانبا ىلع
 هق ةيفلالا سدت ىف هيفورف- نينسلا ىلع بترم لكلاو لصالانمطسبا ةرخأتملا لوبذلاو |

 عئاقو مع وه هي ىناتسهقلاىف روكذ- ه7 ةضورلا ةيفو ل9- ع ىطويسلا نيدلالالخل

 تدب فالآ ةعستىف ىمتلا ىدوعسملا اهمظذ ىسراف ه5: از ريم نيسح عئاقو ريح مالا

 ازريم نيسلخ همظن ةنس ىفونملا ىعاش ىضايرا موظنم ىسراف ه6: نامزاا عئاقو ريم |

 دفاطلا قاتكالا دجان ناديه دعوا قاتكلا لع ليذمث ةنس ىلا هنم ةنس ىفوتملا ظفاحلا

 ليذمأ ةئامعثراو نينامتو ع 5 0 هذم 0 نبرشع ود | ريغص اليذ ةئاف ىقوتملا أ

 ةئامسج ونينامتو ىدحا 6ه/مأ ةنسىلا ىسد#ما لضفم ن ىلع نسطلاوأ ظفاطاوهو ىقافك الا

 "8 دنس قودملا- ىرذتملا ىوقلا دبع نب مظعلا دبع دمث ونا نيدلا نسز لضفملا نب ىلع ليذمأ

 ةليكتلا ىأ عم هطخ هتار تاداد ةثالد ىف ريبك ليذ وهو 3 ل هزم هداهم و نيسج و تدع

 نعكتام عمجن هيفدعوو ةعاجم اهنم لكىفف لههادق ةروكذملا بتكلانا ركذوةلقنلا تايفول

 كر رخلا نود راادع نبدي نيدجا سايعءلاوبا نيدلا ع 50 ىردنملا لع ليذم مهلامخا ظ

 هنافو نيح ىلا هليذ هلعلو ةئاوسو نيعب_سو عبرا 51 هد ىلا ىرصملامث ىلحلا ىيسملا

 نينسلاق يعافو بءهسد> ىلع كذا لكلاو لوعملا قاك هايس و نيءستو سوح "6.6 ل

 ندجا نسطلاوا نيدلابا-هش فيرذلاىلع ليذو ءايجلا فورح بسدنرت ىلعال روهثلاو

 ليذو ةئاهعيسو نيعيراو مست ا7قيع ةنس نوعءاطلا ةلزان هل تدع ظفاطلا ىطايمدلا كبأ

 ةعيرسشلا رد_ص نبدو# ةعيرشلا ناهرب مامدلل هه ةيادهلا لئاسمق ةياورلا ةناقو م

 0030 دا ناثلا ةعيرشلا ردصدتنت نبال هفنص 'ةدس قوتملا نا ىلوةلا هللادببع لوآلا |
 ءارعلا انا تعا رووشم نيموهو ا ةئنهلا بهاوملا لحا رعلا لعح نأ ادج 8 هلوا

 قلما لدعم ميشلانب دين نيدلانحز ةمالعلا ملا هح ربثف اظذخلاو سيردتلاو ةءارقلاب |

 نوملا هد رشو ىلا_عل هللا ق يفوت هلوصا ةياقولا حرش ىف ةيائعلا نيدلا قيفوت هاعمو رقم |

 7070 ةانولا حقق ةيانعلا هاعمتو ةئاماع م٠٠ ةنس ىوثما دوشالا رع نبىلع ندلاءالع

 تالك_ثم لل لماك ل فاح باتك هلو قيئزا ةسردع هسيردت تقو هفنص هنا قئاقثلا ىف

 ةيادهلاح ورش نم ذوخأم هيفام رثكا قئاقشلا شماوهىف هداز كب ىنطل ىلوملا لاق ةياقولا

 ءا ىلاعتو هناحس هلباو اهدتعي لثاسمو احديفم باتك هنكل ةريثك تافرمصت هيف هلسيلو

 هلا هلواىف هركذ ةنس ىفوتملا كالا ناب فورعملا زيزعلادبع نب فيطالادبع ىلوملا هحرسو
 .٠ ع -

 ”فقلادق ىلا ناكلاقو: د هنازد_ضس ةدوسملاق قب ند رفعح هلال هارق نيح هحرش

 فينصتلا عايض تفخو راشثتنالا لبق اهضي ىتلا ةحدشلا تءاضامل نكل ةياقوال احرش

 امامزىف ىرت اذهلو ىهتنا رخا احرسث تاقاحلالا ضعب عم ا.متدوسم نم ن2كف ب هيلكلاب

 ( سيلو )

 177705 سس عصي

 كل ل ل سس



 ةنم لاوش ىف سربي محفلاىبا ىلاعلا باكرلا ةمدخىف ماشلاىلا رفاس دلاخ نب يح ةجرت

 ظ نك ىلع رصتقاف همانا نع ماكح الا ديت عئاوملا ا ةناعد و نيسج و عسل "ب

 ١ عست 559 ةنس ةرهاقلا ىلا عوجرلاو لاصفنالا لص> مث هلاكا نع رذتعاو هّمحو هتثا

 ' ىتح همامالىدصت مث انمذخاو اهعلاطف الع فوقولا رثا انتكام فداصف ةئاق“و نيتسو

 ىرخالا ىداج نم نء سفعلاو فاعلا نين الا مونمت ها لاقو نال هيلع ناك ىلع ل

 نيعراتو ثالث ا/ 48 ند قوما ىكملا وردا دخلا نيقالاديع نيدلا جان هلذ

 | نسح هليذو هيلع ريث الا نما ل طفتو ناكل> نءا مالك فيز عم هجرت نيثدلث وحب ةئاكع

 ا ل٠ ةند قوتملا قارعلا 0 .>رلادبع نيدلانءز ميشلاو اضيا ةنس ىفواملا كسانبا

 ْ ةنسىوتملا فكرا ندلاردب ميش و ةجرت نيثالث وك ىف مدقتملا ليدلا ليذ ةثاعامثو تس

 ناكل أ 0 0 نا اد وقع ماع“ و اضاهلذ ا 0 نيعستو عبرا //6ج

 هاعمو ةئامعبسو نيدسج ا/5+ ةتنس قواملا ىقاكرلا دجلا نيد نيدلا 5 هرصختخاو

 1 0 قوتملا نمل بحاص ىلع دهاملا كزملا نب سابع لضفاالا كالا | هرسصتخاو نات

 رسصع قوتو ة.سرافلاب ىلد هرالا نيدلار عظا االوم هج رثو ةئامنامتو نيسثعو نيتنثا

 | ريمثلا ىئيطللا دمت نيسيوانب ريبكل ةيسراف ةلاسر تيأرو ةئامعست و نيثالث #3: ةناس
 | ا مدقلا ا مل ناطلسلا نأ اهف 0 2 سلو سد دل ةرخ , 1 ىوتلا هداز ىداَش

 ل لصو ني>و ةيمراقلاب هأ جل رتناكاخ نبال تايؤفولا اصوصخ خيراوتلا عينت لغتشا

 ىلاعت هللاو ىلمدرالا نيدلا رهظاب ريه-ثلا وه روك دملا ثالذ لعلو ناطاسلاتام هفصن

 ةنس ىفوتملا ىلا ثيبح نب رع نب ن_سح نيدلا رون معشلا اضيا هرصصتخا نمو معا

 كلاس قا ناكاح أ تايفو نم نادبلا لها قاعم هاعمو 21 او نيعبدس و عسسل 1/3

 ععارا ىددحو لش رصتخاو مهراثآو وعد اها 2 أرفن نيثالثو ةعييسو نيد اع

 هاعمو فلاو ةئثامو نياسثعو تس 1١١١ ةنس قواملا ىذرفلا دج نب ىنطصم نا

 نايعالا تافو رظهح فلاو ةئامو عبرا ١1٠١5 ةنساو ةعاو هيكل برلا نوع ديرجلا

 ةنس ىفوتملا ىسوسرطلا ىلع نيمهارا نيدلا م ىضاقلل -4: نامعتلا ةفشخ ىلا بهذم نم

 خيرات ىلع ليذ عفار نب نيدلا قث ميش تاق يح ةئامعبسو نب_سجو نام الور

 هليذو ةئا_رهعبسو نيعيسو عبرا 0 لأ هايم و نيثالثو 06 اناس أع نم لأ ذربلا

 ةثاعامو ةرشع تس م١١81 ةئس ىقوثملا قثمدلا ىنايسحلا ىمومنب ىج نيدجا نيدلاقت

 ' مهاربا قح#ا ونا عجو ىراصتالا دج-انب كرايم رمعلاىبال أ خويدشلا تايفو رمح
 ا

 0 هجرى هر ذاك ثان ولا با 1 ا ان هلا فورعءملا هللا دبع نب لرعس نبا

 رجلا ع ند همي 300 ل هللاديع 0 0 اد دنا - ها ايفو وس ىوغللا



 نايعالا تايفو رم © قفولا لع 25 باب 0 ىلع هباونا تداز دقو هيلع ةالصلا |

 > ظ

 ه6 باب ليم ل

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلبصمىف سماخلا اهدححم روماب قلعت. ايف عبارلا اهناكس رابخاىف

 هرصتتخا هنا ركذو مالسلا هيلع هترايز ىف نماثلا اهتيدواىف عباسلا اهرابآىف سداسلا لس

 ىذلا هللدجلا # هلوا اذولا ةصالخ هاعسو هصاخمث ىطصملا راد رابخاب اذولا ءانتقا هءاتكنم

 هنكماام هيف صخخ افولاداع# اريبك اباتك الوا فلا هنا ءاذولا ةصالخىف.ركذو حلا ةباط فرش

 هعاع البق هرمصتخا مث اهحر وم نم دحاأ أم رفظإ مل رومان م هنباءامو اهحيراوتنم هيلع فوقولا

 هرفسق دعم 5 ةلاوكل ير قف كر لصالا قريحاف اقولا ءاقو ىاوس كانككف

 دم هجيرتو ءافولا ةصالخ هامسو قيرطلا قاملاب سصتخلا اذه ريصتخامث ةمركملا ةكم ىلا

 ةسينك مده بوجوق دوهعلا ءاذو رع رابخالا ةصالخ هاعمو ىنورلا نا ا قشاعلا

 أ اا 1 كلا نك كلذ ىف نيك تملام: بشكو سثانكلا لئاَسم ىرحن فس ئافنلا سيفنو دوهلا
 ةئاعامتو نيعيسو عسن ماله ةنس هفلا قشمد ليز ىعفاشلا د نيدحت ندجال وهو

 ىوتملا ىدادغبلا ىزوّلا نيىلع نننج رلادبع ميرفلاىبال هيي ىنطصملا لئاضفىفافو لح

 ا هل-سرا ىن لك ىلع انس مدق ىذلا ندخل ] دع كل وا ةئامسجلو نيعسو عبس هذال ةئس

 1 ايات هك عمجل ملين ةعيقك يع نوط. ال مسو هيلع هللا ىلص هتمانم اقاح ا هناهيق ركذ

 مةزيطلا ر 1 كفررعدلا قله كَ ا ا اذاذ هتادب 0 حرشو 2ةلئ ولعل هيف راش 0

 ١ نءاب فورعملا دمت نيدجا سايعلاىبا نيدلا سعت ىضاقال ندل# ىف هيأ نامزلا ءانبا ا

 00 ْ أرنا ةئاعسو نيناعو ىدحا 581 ةئس تبحر قولا 3 ١) را ىدرلا ناكلخ

 ناكها رك ذ مث خلا ءانقلاو توملاب هدابع ىلع مكحو ءاقبلاب درفت ىذلا هتلادج دعب دع هلوش

 هاوثانم ذحاو نقلا بتك ةعلاطم ىلا دمعف 6 وتو نيءدقتملا رابخا ىلع عالط الاب اعلوم

 معمملا فورح ىلع هدترت ىلا رطضاف ةديدع تادوسم هدنع لصعف باتكىف هد<ملام ةمئالا

 ةباتكلانم ادحا ركذ ملو دجاىلع ميهاربا مدقق ةريهملا هعما لوا ناكرم دقت هيف مالا

 ةزيعكلا تافنصملاب ءافتكا ندشارلا ةعبرالا ءافللظا كاذكو ةريس ةءاجالا نيعباتلانمالو

 سانلا نيب ةرهش هلز٠ لك ركذلب كولملاو ءالعلا لث. ةصوصخم ةشاطىلع هيف سصتشملو

 ردقنا:هدلوهو هتافو تدثاو زا الاعم هيلع فقوامي هلارحانه ىتاو هنع لاؤسلا عبو

 هن قيلبام صخم لك نماحت نه ركذو هفيك# نمؤبالام ظافلالا نم دقو هيسسن عفرو هيلع

 ةهح نم نيخرؤملا ضع هيلع عنش دقو هلمأتم هيدكفتيل ةلاسروا رعشوا ةردانوا ةمركمنم

 قاروا ىف ءابدالاو ءارع_ثلا جارتىف هليوطتو ةري_-سي رطساىف ءاطعلا رابك مارت هراصتخا

 ركذو هيلع ىتش 0 ةد_قعلا لالحناب انوعطم هتجرت لوطنه. نوكي اعرو فئاعصو

 ا زال  سعثلاك ملاعلا ثالذ رامتشا نانه هيلا راشاام هيف اندلإ لجل و هكاضقو' هاراعشا

 | 5043 روهشىف ناك هبترتنا رك ذمثلعا ىلاعتو هناح# هللاو ىعاشلا كلذ راتشا مدعو
 1 | ا الو ةيعرمشلا انا ضقلا لصفىف هناقوا قارغتسا عم ةرهاقلاب ةئاكسو نيسجو عبرا

 ( ةحرت)



 ذفخي م واولا مح

 ١ نيدلاءالع خيشلل رصتتع ه4 رعىبا ةءارق لوصاىلار مثلا لوصو ريح ىهتتا ةلاسراا هذه
 د ودص لعج ىذلا هيدا # هلوا ىفاشلا ىحناطبلا مساق نيدلا ف رش عشلا نب ىلع نمل ىبا

 / ةيصو ر- م لوصالا عبونت حمشىف لوصو رت لا نآرقلا نحل ةيعوا هلاياوا

 | فورعءملا دو# نب دم معلا حرش امنه حورش اهاو هه« ىلاعت هللادهر ةفشحىبا مامالا

 دحوتللا هللدحلا * هلوا ةئايعبسو نينامثو تس االمد5 ةنس ىقوتملا نما نيدلا لكاب

 ظ صرب عمم حرش اهح ورش نهو حاشملا مالكن م كاوُق هيف عجج ا ءاقيلاو دوحولا بوجون

 ١ لزوكريمالا مسا هيف ركذدقو ا داعاو ىلا عدبا ىدذلا راد وع هلوا لاوصألا ةض رت

 ١ اهلو نيدلالكا ىلوملا حرش نه هذخا ءالضفلا ضعبل رخآ حرش اهلو ةسكارلا ءارسعا نه

 ١ ىراقلا ىلعاو خلا نيملاعلابر هللدلا # هلوا لوصالا ةصالخم ىمكملاوهو اضبا حرش

 ١ ةيصولاىف درو ام ىضعب هعج ) تاوءالاو ءايحالل ةيصولا ريح اضيا املع حرش

 | اران انيلهاو انسفنا قئنا انما ىذلا هللدلا  هلوا رباك الا مالكو تاي اآلاو ثيداحالا نم

 ظ ديع نت د4 غئاصلا نال 1-3 رهاظلا لها عفد ىف رهايلا عضو 1 4 عضولا َِ 0 ما

 | ىنال # فااظو زهم- ةئايعيسو نيعيسو عبس اا ةنسم قواملا ىتللا ىد غزرلا نكرل

 | فئاظو زه#ُ- ةئامسجو نينامثو ىدحا ه١ ةنس ىقوتملا ظفاحلا ىبدملازب رع نيد ىسوم

 « لال يبسلا موقاىلاىداهلا هللدلا د هلوا ةنس قوتملا ىبرغملا نيدلا سعشل هه قطنملا
 | نيد وراتساو باونا ةثالف لع لولا قاما ملءىلا ىدتبملا اب ىدتم فئاظو هذهف دعبو

 | فياساطألاب نوحملا فئاظ ولا ىهتسملا رمصتخلا ناكاملو لاق ءاذعلا ضعب هحرشدتو ةقطر

 ١١ نا نع ىلاعت ىذلا هللدمخلا © هلواو خلا ىنابملا ررد ىلع ايوتحمو ىناعملا ررغ ىلع الشم

 ' جوزم هنكل ةينعثلل نيدلا دهس حرصك سصتخ وهوا سوقالاو لوتكلا ا

 مقل هنن قولا والا ىركملا ىلادللا ىلع نب ليضف ىلودلا يي وحلا فئاظو لح

 هه, ةيزعملا بقانملل ةيدغملا فئاظولا رمح ءاملعلاضعب هحرشدقو ةئامعستو نيع.3و ىدحا

 ' كولملا لعج ىذلا هللدلا #* هلوا نوالق نيليلخلا هفلا دج-ا نب ركبىبا نيض رص
 لع 98ه لوصف ىلع امم باب لكل قشي باوبا ةرمثع ىلع هبتر للا نيدلا ةزوح ةياحاداع

 , امي افولا ريم- نيدلا ملصمل 5 رارسالا راهظالا حرشىف رارسالا ىعو ريتن- 6 ظءولا

 | ىدحا 81١ ةنس قوتملا ىدوهعكلا دجنا نيىلع نيدلارونل هه ىطصملا ةرضلح بح

 0 مظعل و سو هراع ىلاعت هللا ىبص ىلا عم بدالا كوالسف بوج ولاهنق 0 ةثايعشل و ةهردّعَع

 غرفهلا هرخآىف لاق لا هنالآ ىلع هللادح دعب اما #* هلوا قطصملاراد رابخلاب اذولا هلو هربق

 ٠ هغلب هم ركمملا ةكفلا لحد مش هس دملاب ةئاعاعو نينامثو تاس كوالا ىداجىف ا

 ْ لاوُشىف ةمركملا كي هج. و روك دملا تاتركلا نم هعض ومىف هقاحاو ىودنلا روهسملا قدرد

 ظ ملح ةنسفاعلا عوج رادع رولا روهسملا اع هن قاحا مث ةثامامتو نيناعو نامث ملح ةئس”

 | كلاثلا اهلئاضفىف ىناثلا دلبلا ءامساىف لوالا باوبا ةينام ىلع هترو ةئاما 0
 مشي تصب حللا



 هه باب ر- <

 وهو ه4: موه اباصو زقيتح ىركا حاف سصع ءارعش نم ىعاشلا راطعلا ىناغلا هجرت
 ً كحك نم وهو ىسلا نايح نال هك عادتإلا ناو عابالا اناص و 1- ةيسسراف را

 مهاربا دحىبا نيدلا ناهرب 2 هه ادتالاو فتولاىف ادتدالا اياصو 2 .ثيداحالا |

 ىلاثلاو لوصالا ىف ا_دحا نيباب ىلع هبنر ةنس قوتملا ىربوللا ىبرلا م 0

 11تايآواروس نآرقلال زنا ىذلا تيدا  هلؤا الصف رمثع ىنثا لوالا ىف 0 عورفل

 ه4 هنا فصو هع ةئايعبسو ةرثع تس م5١ ةنس ناضمر ربشىف هفيلصتمت 0 م

 دبع علل هه ذولا تافآ فدكىف اودلا فصو ريح ةنس ىفواملا ىمدقملا نيدلا ءايضا

 ىف هركذاك ةماخو باوبأ ةعبراو ةمدقم ىلع هبنر ةنس ىفوالا ىناطسلا ئطصم نء نجرلا

 قمممذلا فصولا رهتح لا ءامدلا برحم هللد#خلا 2 هلوا ةبرجلا ةيودالانم ةبحتملا ةيعدالا

 ديرملاقيرط فصو زيت لا ىتكو هتيدجلا # اهلوا نيرخأتملا ضعبل ةلاسر هه مدلل لعف

 سرافلا فصو ٌريؤؤَح ةنس ىف وملا ىكملا ىلع نب دمت بلاط ىنا مرعي هي دي> وتلا ماقم ىلا

 .اضياول زقلاو فيسلا فصو رح ةنس ىقوتملا ىرردلا نابزرلانب دمى هع سرفلاو |

 1 لا هه تارغلا لعفوؤ با ءملا فدو زل مهي تي لاما" ىصرو يح |

 ميلا -هإ ىنم لضاىف ىنألاو لصولا رقتح مالعالاف بطقلا ه 0 هي بييللا دنو |

 عبس ماا/ ةنس والا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نيدغ ندم ا ني لد

 نيجاعملاف رصت هيي تيبطلاو بطلا مص وىف بيلا ىلا ةلصولا رح ةئاعامتو ةرعثع

 هنل وانتو ارارع هكا دع هيف عضأ 1و هيحاصلاق خلا راهقلا دحاولا هلدا 3غ هلوا

 | راسطع 00 موظنم ىسراذ 2 همان تلصو ي- هردق فرشل بيبطلاب هيفآ د ارد

 لودو ز رهزملاىف ىطويسلا هركذ ناهرب نب مح أىال هه لوصالاىلا لوصو رح

 *هل واذمتأ> و لوصف و ةمدقمىلع همر كفنصع ريبشلادهت نب ىلع ع 0 لوصالا ع ىلا |

 ظ ياو لول دلو العلا لوصولا ر#- ملا الوصو لوصالا لعج ىذلا هيدا

 مث باوبا ةريشع ىلع لّعسم نيم وهو ةثامعمتو تس ة.5٠ هنس ىفوتملا سام ركلا نيسح نا

 ضرفلا ىلا لوصولا ره ريجولاب هاعسو باوبا ةيناعوةمدق» ىلع لقشم باتكىف هرمصتخا

 محشلا هيأ لوصالا دعاوقىلا لوصولا ز*:- رم هه بولقلا توق رهاوج نه بولطملا

 ندا لكلا لخ تنرغلا عرشلا لوصا ءانبا قفو نم ادج- هلوا ىزغلا هللادبع نيدمت

 جمني مهلا 2111 ىفاثلاءىوتسالا نيدلا لا لوضآلا ديهي لاونم ىلع هتفلا هيف لاق خلا

 ا ندم ركبىبال -هإ لوصالا ةفرعمىلا لوصو رح ةيفنطلا لوصاىف باستك هلاونم ىلع

 0 ]5- ىزاريشلا قدا ىبالو نيثامو نيعستو عبس /١51 دنس ىفوتملا ىرهاظلا دواد

 ل ىفوتملا ىطويسلا ركب ىلانب نجح راادبع نيدلا لال ةلاسر 6 ىناتلا لوصاب ىتامالا

 هداتعاام رع لاؤدا!لاط دقف دعبو كو 1 0 |. ةئامعسل و رفع ىدحا ولأ
١ | 

 شل م 08 كا |١ ى ه لصاهل له 0 تا و رعد أ||و ما الاو كم علان هيل [نع سائلا

 ( هذه ) 3



 نودورت تكي يب لق هينا يال ضو احل

 نكاح 2 واولا رح

 ىفنوتملا قعبلا دز نيىلع نسحلاىبال دل وهو ىزرخابلل رمصقلا ةيمد دعب هريصع لهز

 كاوفىف حاشو ر»»- هي# باد الاف حاشو ره رسصقلا ةيمد بيترت ىلع هفنصو ةئس

 لا رفاشملاو فشارملاو شرافملا قلاخ هللاناع# 4 هلوا رمصتخ ىطويسا < حاكنلا

 سورعلا ةفحنديف فلا باتك نسحاف حاكنلا نفىف فينصتلا نم اوررك ادق سانلانا هيفركذ

 وهوحاكتلا ءامساىف حاصفالا بات.ك كلذىف تلعام لواف ةددعتم تادوسم هيف تدوسدقو

 ةدوسمت دوس مم ةنيغلا تافصىو ةثيقلا تيقاويلا تاعمم اطوسم فورطالع تاع

 رصتخاف تلاطتساف ةسارك نيس وحن تغلب و حابصلا مءانمو حالملا مسابم اهتيعم ربك

 راث الاو ثيدخلاىف :لوالا نوف ةعبش ىلع هسترك هيرو اهرتع وحن رصتخملا رك

 سداسلا يرشتلاف سمالا راعشالاو عج كاىف عبارا رداونلاىف ثلاثلا ةغالاىف ىناثلا

 ىاعملاف حاشو ري مهي ةعيرشلا ركنمىف ةعيشولا ءاول رمح هايلاىف عباسلا بطلا يف

 ١ سج ال486 ةنس ىفواملا ىلا دوعسم نب هللادمبع ةعيرشلا ردص مامالا هه ناسبلاو

 ىفوملا ىنيعلا نباب فورعملا ركبىلا نب نج-راادبع نيدلانيز هحرشدقو ةئامعب#و نيعبراو

 ىنوبلا هركذ 6[ ؛ىعسملا ءاَوإو اعسالا ىشنو زف ةئامتامنو نيعدشتو ثدلت ا

 ديك أ: ىف للا ىثو زل ىتورلا ةركذ :اهسالاو سي لاما وا واو لولخلا
 نيج و: تسال هدي هن قولا يطا قاكااديع ن ىلع نءدلا قت ميشا --1 ىقنلا

 دم نيدمت نيهللارمصن نيدلا ءايضل هه موظنملا ىلحىف موقرملا ىشولا روح هئايعبسو

 هبتر لا هنابو قطنلا ةليضف ىلع هللادج-ا * هلوا ةنس ىفوتملا ىرزلا ريثالانياب فو رعملا

 لحىف كتلاثلا نآرقلا تانآ لح ىف قاثلا رع_ثلا لحق لوالا لوطن ةثالثو 2

 ' ؤاؤالا و نوصملا ىشولا ريح هيلع لي رباسلا لثملانم عضاومىف ناكو ةيودنلا رابخالا

 هني هلوا رفظملا ثالهلل هفلا د2 نب دجال هت: نونلاو فاكلا نيب ىذلا طخخا معي نونكملا

 مع ةئامس هيف ركذو فورملاو رفجاإع نمكتم وهو آنك ةماك لزالاىف درفتملا هللدملا

 ةيفلالاؤف ىقارعلا هركذ ىلالعلا ديعسىبا ظفاعلل هي عملا ىو ريح انع نيسشعو ةئالثو

 ةفورعملا ةيصولاهلو 6: طارش اباصو رح ه8 وطسرا اياصو رح اياص ولا بع 0

 ظ --1 ىناودحدغلا قلا1 ادع اياصو "- د ةيدروربسلا اناصولا م بطلا بدئرتن

 ىلع مدقو 0 قوتثلملا ىنامصالا انالوم هحاو يللا نام كافر نبلضذ ريا وبا هد رش

 هنا_ةلخأىف ثااثلا مياشملا ةلساساتلا قف اثللا 2 لاو>١ ىف لوالا لوصف ةثالث حرسشلا

 نيثالثو نامث 58 ةنس ىفوتملا ىلع نب نيدلا يح مشل يأ ب ربكالا اباصولا رمح

 4 ةيهذلا سر وغانيف اياص و ريح ريهز نءال 7 توملا دنع ءاذلعلا اياصو رمح ةئاقسو

 دم نيد#ت ركبىبا نيدلانيز مجبل هي ةيسدقلا اياص ولا ز*- ىنوطالفالا سلق اهرسف

 سجس م١٠ ةنس لئاواؤ سدقلاب اهررح ةئاماكو نيثالثو نا ممم ةنس ىقوتملا ىفةوظا

 ىسراف 1 مكمل ناممتا اناصو م ا ىلاعت هللادج دعباما 7 اهاوا ةئاماعو نرشعو

 َََح



 ا باب لح 51

 -نالَع هللدتلا د اهل وا ىوتلا ىفاشلا ةشيددلا بيطخ نب د نت دوك كدتلا ىال

 ةسولو ا اماما ددعو خلا هديح وت موس م ىلع ريدا دلع ح سلا لوا وب ايلات مْ 5

 نيدلا دان مامالا 2 ه8[ ةليضفلا ءافتا ىلا ةليسو ريم كلام نبا ةيفل ال ليذلاكىهو

 مواظنم ىرت هه ةلي-سو ز- قاكسالا ناب فورعملا بتاكلا ناوضر نب لع نب دع

 هتاءونصم تاسفصف مسر ىذلا هلل دحلا # هلوا اباب نيميراو ةعست ىلع لقشم ةيدمحلا
 فيلأت ههه ىلا دللا حالصا ىلا ىتملا ةلي_سو كح ق._دقو ةيدومحلا وهو لا
 هلل دهلا هع هلوا ىلخا بيطخلا مئاه نب دحاولا دبع نب دج نب ماهل رصتخم

 زيزعلادبع نيدلازعل هيه باسملابلاعالا جارخساىف بالطلا ةليسو رفح خلا هدماحم غلباب
 تامدقملا حراش ىطءساوال < رفسلا ةليضفىف رفظلا ةليسو ز*- ةنس ىفوتملا دي 1

 ةليسو رض ىباقاللا ةجارتىف ةديزك بحاص 7 ذ ىسمراذ <: نيفراعلا ةليسو م

 م16 ةنس ىفوتملا متاهلا نباب فورعملا دع نب دج-ا نيدلا باهش 6-2 هه باسحلاىف

 ةمدقم ىلع هبيتريك هبنرو ءاوهلا لع ىف ةنوعملا باتك نم هرصتخا ةكاع او, ءار شع سجل
 ىييدراملالاق لا مكملانداعم هئايلوابولق لعاج هللدلا  هلوش أد 0 0 كراك
 نفلا اذهىف 8 صملا نسحا ند امنال ةل.سولاب هيلعف ةدايزلا دارا نمو عمل 1 +اىف |

 بتاسكلا ةلرسو أ ناللطلا تارا ةأع“و د ,املا طيسب 0 دج نب لج هد سثدوو

 نجحرلا دبع نب فيطالادبع يشل هني ةلبزم طلغال هليسو ]نح سي[ بواقلا ةلسو يح
 نيس و تس 455 ةنس ىفوتملا منان نباب فورعملا ىمد_قملا جرزكلا ىدابعلا دجانبا
 نيب'ريمو مولعلا ماسقا هيفعجج لا اليلد هيلع ةليسولا لعج ىذلا هللدلا *# هلوا ةئامتامثو

 رضخ نب دج نب رع حاصلا ميشال ه7 نيديءتملاة ليسو رح رهاظلا لهاىاموصخانيب واهلها

 ةيافكىلا ظفلاملا ةليسو ريح ديهشلا نيدلارون هدقتعي ناك ىذلاوهو ةنس ىنواملا ىليدرالا

 ةليسو - ىلعبلا ىلبنلا نالسر نيدحم نب ليعاعسا ءادفلاىبا نيدلاداع مظن يوما
 ةايسو روح ىفدانلا فسوي نيميهاربا نب دي نيدلا يحل هه مولعلا ليصحت ىلا مولظملا

 رداصملا نم هيفرك داق ددعو ةنس قولا ىولوملا مسر بتيط د سرفغلاة غلو دصاقملا

 ةيهام نابىف ةلاسر هي ةاجلا ةايسو ٌرقتح فال 1 ةرشع ءامسالا نمو - ةئامو افلا
 ع هلوا ناخ' دمت نب ديزإب ناطلسلاىلا ةليسو هفلاذ دنهلا نم مدقهنا ركذ ءا اعلا ضعيل تلا

 دبع نيدمحل هه باسملاىف بابلالا ةهزن ةليسو ريح ا معلا ءايضب 0 ىذلا 0
 ىذلا هتيدنل 6 هلوا ةعاخو ابا, رسثع دحاو ةمدقم ىلع هئر ىضرفلا ىرهزالا رداقلا
 ةهازال اهلعحو ردا_ةلادبع هبال ةمدقم ىلع فقودلا هيف ركذ ا هلايلوا بولق عج
 ريرخلاو متل ا ىلا ةحات# عاود امم ناريغ هليعم اعاع د 0 نوكت ةنوعملل ل كول

 ةمدقم ىلع همان ريك هبل رو هيلا جاتحأم امقأانا تبيحاف ريرةتلاو و لشت أىلا ةرقتفم دعاوقو

 راعشا هيفعج ه4: رصعلا ةضور حاقلو رصقلاة يهد حاشو ريح ةعاخو ابابرسشع دحاو

 ( لها) 7
 ضروب نارسر مت تي نع هليل 1 ةييقش نو

 / 1 و ا و



 دي نود ييوجرل ١

 0010 ا افا ديد سيو نرخ

 1 تقأ واولا مح

 لئاسم ىلا لوصولا لئاسيو روح ةئايعبس و نيناع و ناع انا كاس قودلا ١ راللا

 ١ بيبطلا مي>رلا دبع نيذلا داع هحرش ةنس ىفوالا ىثكلا مههاربال بطلا ف هي لوصفلا
 مامالل 1 ريسفتلا ق لئاسو م ةئامثي« ونينامو سج 6 ةنس ناضمروف هئم غرفو

 لئاسو رح ةئامعبراو نيتسو ناك 158 ةنس ىققواملا ىدحاولا دجلا نب ىلع نسا ىلا

 لئاسو زح هه طورشلا مع ىف لئاسو رح عاملا بحاص هركذ هي بطلا ىف

 سجل ه٠ه ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىلازغلا دم نب دم دماح ىبا مامالل <: عورفلاىف

 ةيعفاشلانيب ةلوادتملا ةسقخلا بتكلا دحا وهو تادايز عم هطيسبنم صخل وهو ةئامسجو

 د نيدلا ىع نيد نيدلا ى 21 هدح سن دقو هم دع ىوونثلا هر د ام اهملع لوعي ول

 ةتامسجو نيعب را و نامث 658 ةنس قوتو طيحلا ءاععو قاشوتخلا ىرواستلا ىح نيد

 ظ دلا < مشلا ه>رشو ةيعفاشلا رار فدعا ةسردأاق هفقوأو ادلع رشع ةكس

 ْ نثق ةئايعبس و ةرشع ال٠٠ ل قولا ةعقرلا نإب فورعلملا عشت مه ىلع ضي ىلع 5 دجأ

 | ةنس ىفوتلا ىلومثلا دم نب دجلا سابعلاوبا نيدلا ين هحرشو هلمكيملو بلطملا هامس ادلخي
 0 صخ+خورهملا رهاوج هاعمو هصخلل م طم لا ردبلا هاعم تادا*ىف ةئاعبس و نيعبسو عبس الالا/

 رهاو>+ هاو و ةئاعاعو 0 //ال ا قود" ى رعلا رج 8 رع نيدلا حبا سس صرغلتلا اذه

 باحا ةئاعمو نيهرس ”ا/ ٠ 6 قولا ىوخما فسو' 0 ةزوح نيدلا قةودو رهاولا

 يه نب رفعج نءدلا ريهظ هحرش.و تاياغلا ىهتنم هاعمو هيلع تدروا ىتلا تالاكذالا نع

 22 قوما مك اطلاديع نب دج اذك و هئادعمو نيناعو نيالا 7 هنذس قولا ىنءرملا

 | ةرقع تسدالا ل ةاحس :ىودملا ؟ةرصدملا ناسا 12 نارع نذل مثلاو هلمكبو

 ىنا ناو | حس - 1 لكودملا ىلجعلا 50 نس دءعس حوتفلاواو هلمكي ىلو هيايعبس و

 ىفاحدلا ىوجملا قادههلا هللا ليع ْن مهرب وهو ليت مه طيسولا 2 وف هد سش مدلا

 وبا قلعو ةءنغ تكن ىلع لقشم حرش وهو ةئاعامثو نيعبراؤ نيتنثا 69 ةنس ىقوتملا

 هنس قوما ىناللا ىيوزقلا دغ نيد لضفلاوا هحرشو نيثزجىف ةقيلعت لوا عبارلا ىلع

 نبرشعو ىدحا 0971 هئس قوتل | ئلخا هللاديع نب دجأ نيدلا لاك هام نبا ه>سشو

 ةئامسو ونيس و ناك هوم ةنس ىفوتملا 0 ٍءلا ريظاىفا نبيحو ت ادا ةعبراىف ةئاممبسو

 عبرا 552 هنن قوما :ىداقلا ىئرتدملا ىلع ن نجرلا دبع نيدلا دايعل ىثاوح هيلعو

 8١5 ةنس ىفوتملا ىفاشلا نّلملا ىلع نب رع نيدلا جارس هئداحا جرخو ةئاتسو نيرشعو

 نيدلارون هرصت+اودل<ىفوهورابخالا نم طسلاىف امم رايخالا 2ك ةئامامتو عبرا

 هععكام هيف محو ةئامعبمو نرسثعو ىدحا الكا ةئس ىفوتةلاىونسالا ةهللاؤبه نب مهاربا

 ةنس قونملا ىوانملا مهارب 1 نبق <“ نبمهاربا نيدلا ف رش هضئارف رف حرشو ىوونلاو ىفارلا

 0 هنا كلاةعن :ص قف 00 سو دم < أح رش هئاهعبسو ليسو عبس /

 1 م 3 2 ه,دربصإي١ جي



 35 6[ باب رقي كبسات
 ةيلماكلا ماما نباب فورعملا نحل ديع نس د2 ننس دمح نيدلا ل5 مامالا 2 هدح رسش جوز“

 1 نيملاعلا بر هللدجلا 6 هلوا اح وز احرش ةئامنامثو نيعبسو ميرا اهلل اة قولا

١ 

 ةثالث هيلعو ةئامعبسو نينامثو عسل 5 ةنس ىقوتملا ىننلا اغِبواطق نب مساق ميشلا 2

 لوطم فلاو نيثالث ٠١٠ ةنس امرقت ىقوتملا ىلا الثملا نب دج-ا نب مهاربال حورش

 تاققحلا ريراقتلاو تاقحملاا ريراحتلا هعسأ طسوتمو تاقرولا كاوف نم تاقرفنملا عماج هعمأ
 دمت نب دج-ا نيدلا باهش ههظنأ و تاقرولا فرغ ةفرعم ىلا ةاقرلا ةيافك همسأ رصتخمو

 0 3 ديدلا اضيا همظن و ةئامامث و نيعستو ثالث م98 ةنس ى 0 ىعفاشلا ىقوطلا

 ريملا ةيانفوهو فلاو نيناعو سخ ٠١86 ةنس ىفوتملا لصالا ىلا لضفملا نب ميهاربا

 || فسوب نيليلخ نب هللادبع دمت ىبا نيدلا لام هي تارطنقملا عبرب 0 اك ]و

  عدبمو تا وعلا رطاق هتيدحلا 8 هلوا اباب نرشعو ةمدقم ىلع لّعشم دنس ىفوملا ىئيدراملا

 هه قئاثولاىفتاقرو ركع قيدراملاد# نيد يملا هديفح هرمهتخادقو لا تاقولخملا

 اددلا لانا 1غ هل وا لوصف ةردع ىلع لقشم رصتخغ كّرلاو ةسكارخلا نعز طقم لع

 هركذ ىطويسال -ه: تايفولا تاقرو ريح ىتاقلشلانيدلا سعت مشل خلا ناسنالا قا

 نيدلاتابشل هه ةرشثعلا تاارقلا ةمتىف ةرهملا تاقرو رت يراتلاىف هتافلؤم تسرهفىف

 ىنتملا ىنب ةطاسولا #8- ةنس ىقوتملا ىراقلا سابع ناب فورعملا د#ت نب دمت نب دجا

 مور# ةنس قوتملا ىناح رجلا زيزعلا دبع نب ىلع نسا ىبال -: هرعش دقنو هموصخو

 ىدسالا دع نب دمح هي فالخلا ؛ءىف فاصنالا كادسو لح ةئائاثو نيعسنو نيتثا

 رصتخ ه4 لئالدلا قيقحن ىلا لئاسو رح ةئاعامم و نا 68١8 ةنس ىلوالا ىسدقملا

 دومحلا هتيدجلا #* هلوا تارظالملاىف وهو باوبا ةعبراو ةمدقم ىلع لقسم

 نجر ئادبع نيدلا لالخ د لتاو 21 ةفارعم ىلا لئاساو 0-1 ا هب | يعش حودملا 0 أ

 ا0] لل د2 هلوا ةئايعست و دريشع ىذحا و39 ةتش قوتملا ىطويسلا ركب ىفا نبا
 علا هّمحو هقفلا سيرت هرو هفاعضا دازو ئريكعلا لئاوا هيف صخل لا رخآ هل سيلف
 بادعكا لئاضف ىف ىمل الا لئاسو ريح لئاوالا تارضاحم ىف ةموظنه هيفو لاثمآلا و
 لئاسو روح ةنس قوتملا قدنغي فورعملا ققهسبلا مماقنا ىبا نب نسا ىبال عي ىعفاشلا

 ةيواحلارصاقملا نم ةينسلالئاسولا لح 10 ريسفتلا نم بخنم مه نآرقلالئاسم ناببلا
 د07 لع نتاع رصتخح ىلاملا ىلع نسما ىبا ميلا هي[ ةدطويسالا ةدايزلاو عماجلاو
 ريغصلا عهاجلاو ةنسللا دصاقملا نم هرمنا لا نيملاعلا بر هلل دجلا هي هلوا ريغصلا عماجلا
 0 ونيثالثو عبس ه8 ةنس رفصىف هتاورب ءا العلا ضعب زاحاوىطويسلا هيشل هتدايزو

 هي لئاسلا قورفىفلئاسو تحرم 7 لئالدلا ةصالخ ثيداحا جير ىف لئاسو ]تتح
 ةئامعل راو نينام 48٠ ةنس ىونملا ىفاشلا ىمدقملا ةعاج- نب ليغامسأ نب ةمالس ريخلا ىبال
 نب انك رس ن.دلا نيز ميلا هه لوصالا لئا_بسم ىلا لوصولا لثئاسو رمح دلعف
 10 ا هال السل 2177 كارز 1010ا وك ا1:ززا "19197 ورالا ارا ساطاب31117 137 1 1ك اومبك اكس. دا وتم الا اوال تو كازا رطل. 1310 لارا ارا ري ل ا ا وا كا 1 ل 0 لا 422 ل ل ا 1 ا ل 7
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 ها هي و اولا عي

 ا | هعب رط هيف 1 ا ماكحالا راك اناده ىلا ل 3ع هلوا ةئامع ماعو نيعرس و |

0 

1 1 

 هس ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا و سلا و وسل ا د ل يسكن 1 سرا دش ب ميس ظ ممل كيش اح يس اك ا ا ا يم اا ل ل ال ا ا ند عت

 بألا ةدم ا ءاقد لوش دجا مامالا نأ ا15 دوءاضلا فلسا ةقرطو داهتج الاو علا ْق

 ريح وق كاع هلطاتتما زوكجام د ا كلا قدرات دادزت مولعلاال ةمايقلا مون ىلإ

 نيدلا سعت قآ ءاسفلخ نم ىراصح هرقلا محراادبع ممشلا وهو ىرمصملا نبال هه: همان

 ضعب نا لق 6 دوجولا ةدحو 8 ةئاعامثو نيتسو سجل م56 ةنس هفيلأت ند غرفو

 ةئتفلل سانلا نيب اببس تراصف لقنلا ردابتل فلام اهرهاظو لقغلا روط نع ةحراخ تاملكلا

 ةوادع فئاوالانيب ثرود اهرمءاو اضعب سانلا ضعب رفكي اهبسبو ةلّدملا هذه اصوصخ

 اهمهف3ف نو ريثكلا كل اهلك ردك واه ركحن ضغبو اهلباقم د ريو اهلبق اًضغبو

 الوبقم لوبقلاو درلا نوكي الف نيقيلا ىلع اهنماو دارااه قيق<ك نع لزءمو نيمو نظ ىلع

 احلا ىلوملا ةلاسر اهنم تاريزو تافلأت ايفو الوضح دساحتلاو ضغالا 07

 ديع نب رافغلادبع 2 هه ديح والا لها كواس ىف ديحو رح هداز نيدلاردب ةلاسرو

 دانوالاو باطقالا نع هغلبامو هآر نم رابخاو هيعك نم تاباكح ىلع لفشل ىصوقلا ديجملا

 افادت را رغش ةئامعبس و نام ال٠ م ه؛س نوال ىف هفلا داليلا نم ملقا لك

 دل ىف ةنس ىفوتملا ىعفاشاا رع نب دجلا عرش نب سابعلا ىبال - عئادو قمح هلوا

 1 تايذيعب رالا ا 2 اباعدو ريم .- ةلدالا نع ةدر ماكحا ىلع لش ط_س وتم

 ىدخا| 83 ١ هس قوما ىطوخقلا 0 ةلاسر ه5 كددلا لضف ىف كءدولا ريم

 كيدلا لضف ىف ءزج معن وبا ظفاحلا فلا دقف لاق ناورملا ناويد ىف اهركذ ةئامعسلو ةرشع

 مهف ىف للعلا درو ريح ةمتاخ و دصقهو ةمدقم ىلذ اهترو ةدايزو هيفام ةدافالا نم هيفو

 نيسجو تس الهه ةنس ىفوألا ىيسلا ىفاكلا دبع نب ىلع ندلاقت مشل هت لاعلا

 ىبلباتلا نب ىنغلادبع همالعلا ريشلل هي دوروملاركلا ضيفو دورولادرو ٌرقت> ةئايعبسو

 درو ]*- ىلرع نب نيدلاي فراعلل ةيدم#ملا تاولصلاباتك حرش وهو ىباشلا روعثملا

 نيرسدعو تس ١١5 ةنس هنلا قولخشلاىركللا ذاتسالا -6 قاربلا هروث عماللا قارسثالا

 ةئسلا ىف هفلا روكذملا ذاتسالل 5 قرافلا محللا و ا راو هاا وتنام

 دروهلو فلاو نيئالثو ثالثو )مع دنس هفلا ىصصلا درو كلر رش

 فلاو ةئامو نرسثعو نا م ةةاا0 ةنس. هلا رئاسلا رودلا 5 اا

 قولا ىفاشلا يوما هللادبع نب كلملادبع نيدرخلا مامال 5: لو الا ىف تاقرو ريم

 ١ ىلع لشن ةليلق تاقرو هذه هلواىف لاق هنال هب ىمس ةئام عبراو نيعبسو نام ةا/8 ةنس

 نجح رلادبع حاكرفلا نبانيدلاجات هحرشو ه ١ ىدتبملا ام عفش هقفلا]وصا نم لوصف ةفرع

 ههجو لامكب قيلي اك هيب دجلا هي هلوا ارش ةئاقسو نيعست ه٠ ةنس قوثملا ميهاربا نبا

 نيدلالالج عيشلا هحرشو ريغصو ريبك نيحرش ىبفاشلا ىدابعلا مساق نب دجا عيشلاو حلا

 سصقغخ حرش وهو ةئامامثو نيتسو عبرا 5 ةنس ىقوالا ىىفاشلا ىلملا دج نب دي



 ]ا باب ر- ن٠

 ةنس ىقوثملا ىليقعلا ىعشاهلا ىرصملا نجس راادبع نب هللادبع ىلبقع نءا اضيا هرضتتخاو

 اراكلا لاكلا حس قريثملا مهظنلا ردلاب قاسم ةيشاح هءذعو 3 كير 00 نيةسو عسل 1/1

 ريبكلا حرشثلا تيداحا جير ىقريبعلا ل ةنسقوتملا ةودرلا ناب فورعدلملا دجأ نب ني 1

 نيدعنيدلا سعث فنصو ةثامعستو ةريثع ىدحا 911١ ةنس ىفوالا ىطويسلا نيدلالالخل |

 00 || هقف ىف رهظلا اهاس ةقلعت ةئاعاعو نام 6٠8 ةنس ىقوتملا ىمدقملا ىدسالا دم

 | تادلجم ةعبس ىف ءاجف رينملا ردبلا هاهم باتكىف هثرداحا ةئاهامثو عبرا ١5 ةنس ىفوتملا ىلع
 | رد لأ هصلخو قتنملا ءاعمو ءز ىف هاقتلا مث.ةصالملاا هاعسو تادل ةعبرا ىف هصخل مث |

 6 ةنس قوتو ىفارال ريجولا حرش اهنيك ٠ ىتلا ثيداحالا جب رحن ىف هر د 6 ىراتسعلا

 عيش اك هيد قوما ةعاج 0ك نيدلاردب اضا هثداحا 6 ةناعامو نيسج و نيثانا ْ

 ىو للا ليعم“ا نب دج-ا نيدلاباهشو ىثكرزلا هللادبع نب د# نيدلاردبو ةئامعيسو نيتسو ||

 مهاربان بد لف و مامالا ريج ولا حرشو اضا هح رح ةئاعافو ةرعشع سوح ماو 3

 دقو ريجولا حاضيا هأ_عم نيداع َّق ةئاعس و ةرعديع ل١1 ٠ 2 قوتملا ىزداملا ىليهسلا

 نيعيسوىدحا ىا/١ دنس ىفواملا ىلصوملا ةعنم نب د2 نب مح رلادبع نيدلا جاتو هيف نسحا |

 ىف ص م ةعاج هل ىنتعا باتك وهو 'ريحولا رصت ىف اريععتلا هامعو هرصتخا ةئاقسو |

 تملا ىريردلا دهس فورءملا دجلا نبا زيزعلا دبع مامالا ميشا همهظنو ه> رش عم هام ]

 0 ةئايعبس و 0 دل ةنس قون رار رلا لع نب ىسدودو ةئاقسو نيعستو عبس "91/ ةنس |[

 ظ قوتو ريجولا مج ىف زيربالا هاممو ىديزلا د# نب رع نيدلاجارس مامالا هرمصتخاو |
 | هل تفقو ىنافل سلا لاقو هلثل قيسي مل هنا لاق ىذلا وهو ةثاعامتو نينامتو عبس مال ةئس

 أ ديعشلا علاطلا ىو ريج ولا هن روم ناكل أيدت ىلازغلا ناكول ليق دقو جر ليعيش ىلع 1

 ريحو 0-02 نيدقعلا .ر ْ هاوح ّق اذك اهعباوت عم كل نا لعلو لقد ضار ل ىلع تاولصلا ا

 قدمد ليزن ىزاوهالا ميهاربا نب ىلع نب. ن_سملا ىلع ىبال 2 ةيناغلا تا ارقلا ىنأ

 العلا هنفلا ةهئامسدلو نيرشعو عسل 658 ا قوتملا ىسادنالا رب زعلادبع نس ةيمأ ْ

 ىهنملا هنع ىغتساو قدما هن عفت ال تاتك اذه لاقو همحم 0 هضرعف هاشنهاش لضفالا

 نال د ةيفاقلاو م م رقلا ةيفاكلا ةريحولا ليَ ىف 7 نوناقلا نيو "--

 ىف مةئايعبسو نيثالثو عسن 78و هنس ىفوتملا ىننحلا 00 هللادبع نب دج-ا رجاهملا |

 ىلع ةيرغلا تاياكذدلا ىف سصتغع ىلا راو 7 ريحولا لوح ظفحأا ةيافك ||

 ند رصتق راص و هتعلاطم لعيد ىفار | ريب 1 حرسذلا هلا لضو ا ديعلا قَد نءا

1 
 ا

 عسن /ا/ةةنس ىف ع ناولس د 01 ا 00 م

 ( نيعبسو )

 ايلا ١ دز مني أ ديو ح

 دون ضياع 000 00



 18 5: واولا ريح

 عبس ةنس قوتملا ىنملا زءلاىبا 0 ناولس ندلاردص ى خالل عماجلا لئاسلا

 ناهرب نباي فورعملا يلع 000 مف ١! ىبال -ه6: لوصالاىف 'ريجو زيي ةئاقسو نيعبسو
 و. ةنس دودحىف ىفوتملا نا ىيسامركلا نيسحنب فسو: ىلومللو ةنس ىقوتملا ييفاشلا
 ةمدقمف مصخمرصت#لا اذهو لا نيدهتلا هدايعر دقا ىذلاهللدجلا # هلواةئامعسلو تس
 ىقنملا دم نب د نيدلاىضرو لوضفلا ةديزب ىعدملا هنتم نم ينصت وهو كالا
 مه فيرصتلا ىف ر يج ور##م- ىبلكلا د2 نب ماشه بئاسلا نبال هي[ باسنالا ىف ريجو يتم

 نيعبسو عيس هالال هنس قولا ىرابنالا د2 نب نج رادبع تاكربلا ىبا نيدلالام 9

 نب دم ه4: ريبعتلا ىف ريجو رح لا هلال نم ىلواام ىلع هللدجلا # هلوا ةئامسبلو

 ةئس قوتملا ىدحاولا دج نب ىلع نسما ءامالل --1 ريسفتلا 6 ريحو 1 هبوهاش

 | هركذ ىطويسا ه4 ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط ىف يجو ركْم- ةئامعاراو نيتسو نامث "4
 ' ىف ريحو 8- هه طورشلا مع ىف يجو زومح عراتلا نف ىف هتافلؤم تسرهف ىف

 ىناهربلا ط_يلا بحاص دج-ا نب دو#ت ندلاناهرب ةمالعلا مامالل وهو 6 ىوانفلا

 امل لاق لا ىدهتسا هرونو ءدتإا هللادم# # هلوا ىوضرلا طيحلا بحاصل وه ليقو

 سل سس سس ب سس | | | | | لل للمس ا سبايس

 ىلع بترم وهو ريجولا فيذصت ىلا ةيانعلا تفرص طيسولاو طر#لا فيفصت نم تعرف

 ! ىلا زغلادع نب د2 دمأح ىنا مالسالاة يح مامالل م عورفلا ىف ريجو ا ةيادهلا بدنرت

 ا اروما هيف دازو هل طيسولاو طيسالا نم هذخا ةئامسجو سو ه٠ه ةنس قوتملا ىفاشلا

 | ندلارذف مامالا هحرمشف ةعالا هب ىنتعا دقو يفاشلا بهدم ىف ةدع ليلج بات5 وهو

 ١ دوم ءانثلا وا نيدلاجارس ىضاقلاو ةئاقعو تس 1٠5 ةنس ىفوتملا ىزارلا رع نب د

 0 دعاح وبا نيدلاداعو ةئاق“و نيناعو نيتالا 587 هنس قوتملا ىومرالا 0 0 نءا

 وكذملا ىلكلا دو# نب دعسا حوتفلا واو ةئاقعو نامث 508 ةنس قوتملا ليرالا س

 3 عضاو-لا ىلع ملكت طي_سولاو نريجولا تالكشم حرش ىف اباتك فص 0 3

 ىف ,وزقلا د نب 00 مساسقلا وبا مامالاو امهيلع ةطوسبملا بت :كلا نم لقنو امهف

0 

١ 

 ٍ م ىاوس ! ١ بك ع هل-ح- سدت 0 و ْن رع و تر اخرا 1 قوذملا يناشلا ىفارأا

 1 هللاب اك ريع 0 ادرحم زي زعلا اظفل قاللطا نع مهضعل عروت دقو ريجولا باتك ىلع زيزعلا
 >> زيا كير تت ا حل

 هنم رغصا رخآ حرش هلو هلثم بهاذملا ف فنصي مل ىذلا 0 و زيزعلا - لاقف ىلاعت 1

 تس 5517 ةنس ىفوتلا ىووسنلا فرش نب يحن نيدلايحم عشلا ريصتخا دقو رصخاو
 مامالا ميكا نعصتخا :دقاو هب لمت قافاركد هع نم ةضورا باتك ةئاق#و نيعيس و ظ

 هنم غرف زيزعلا حف ةواقن هامسو ريبكلا حرشلا ةنسىفوتلا ىناجتزلا باهولادبع نب مهاربا 1

 | دق هنكل هحرشو ىهفارلا حدم دعب هيف لاق ةئاقسو نرسشعو سجل 576 نس نابعش ىف

 هدرواام باوج عم هراصتخا تدراف لالملا ىلا رظالاب ىغش داكو مالكلا هيف ط_س

 ىفارلا اج ىف هفيفصت ىفاد ناكو ىهتنا هلك_ثا ل> ىلا تاراشالاو تالاؤسلا نم

 ةند



 ا

 | عماجلا ريجولا ريح ىطويسلا نيدلالالذ مهيأ رضالا ةوبن حج رتىف رظنلا هجو ييتح |

 هيأ باب 1: 4

 ريسلاب قاعتام رثكاو حتاصالاو ظعاوملاب ىتاو ةبيرغلا تاغللانع ضرعاو ا لكىف اب |

 اوس ىهو ىلايللانم ةليل سو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىأرف نكماام ةيوننلا

 ل 2 اهم ا ريغينا نيئس ثالث دعب 0 06 ةئاعسو نيسجو نيشا 568 ةئس ةطان رغب

 ءا_يض اهنجو سو هيلع هللاىلص هتعافش دعوو ىلوا الوا همظننا اضا نيئس تس دعب

 نيببتلا ضعب لضف ىذلا هللا #* هلوا دلع ىعرذالا نيدلادعس ميلس نيىلع نيدلا
 | ند نيدلا ةحاضيا اهسهو ةئامعبسو نيثالثو ىدحا 7/1 ةنس ىفوتو لا ضعب ىلع

 هنم ةراشاب الوا هيف هعورش ناكو داجاو هيف نسحا اسيمخت قارولا نب زيزعلادبع

 ىطورشلا دنز نبدجا ديز ىبالو ةنس ىتوثملا ىتزملا ىحن نب ليمعمال هي قياثو زيت

 لوالاباوبا ةعيراىلع ىهو حلا دابعلا صاوخ دشرا ىذلا هللدلا اهلوا ةنس ىقوتملا ىقنملا

 ةزاجولا رؤت- ءايحالا ىف عبارلا فقولاو ةبهلاىف ثلاثلا ةراجالا ف ىناثلا هعيتامو عببلا ىف

 ىفىن ارنم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقىف ىناعملا ةريحو ٌريتَح ركينب ديلولل 4 ةزاحالا ىف

 عبرا 595 ةنس قوتملا ىكملا ىربطلا هتلادبع نيدجا نيدلا بخل د ىناردقق ماما

 نيدلار صان ىضاقلل < ةرفغملا بابسا رست نع ةرفسملا هوحولا رح ةئاعسو نيعستو

 لاق ىروراسينلا مامالا هير رئاظنلاو هوجولا ري- قلبملا نباب فورعملا متادلادبع نيد

 ١ ىزوملا نبا نرخأتلا نمو ا لئاقم مهم نيم دقتملا نم هيف فقص هناعنا ق ىطويسلا

 دولا ثتدرفا دقو سراف نباو ىرضملا دعصلادبع ندمت نسملاواو ىتاغمادلا نباو

 نأ نارقلا كرشت ف نارتألا كغم ةالعم ناتكو

 ظ *© راظنلاو هوجولا بع 3
 | ىلع 3 ركلان م عضاومىف 0 ةدحاو دكا نيف هانعم و ريسفتلا عورف نم وهو

 ١ َّق 0 ةلك لك ظفلف ر م لع ىعم ناكم لك اهم ديراو ةدحاو كرو د>او اعلا

 ظ ريع 0 03 لك ركب فتو ا هكا وه ر حج ا عصوملا ةاووك دلل ةقلكلا ظفل ريظنذ ماك وم

 هنق فدص دقو ىلا- ءملا مسا هوجولاو ظافلالا مسا افا لذ وج لا نهد رخالا ىنعم

 دوجا عجب هناف ور د2 نب ىلعزي نجراادبع جرفلاوبا نيدلالاج معلا مم ةعاجب

 دقو لاق 0 هدارو لاو ءوحولا ٍلعف نيعالا ةهزن هاعم رصتقخم ىف ه وعجم

 (10  انع هحط ىانن ىلعىلا رخآ باتكو سابع نءانع ةم 00 هدف انم تس

 نب حورطم ىورو 0 لضفاا نب سابعلا لضفلا وناو ناهلسن. لتاقم هيف فلاو

 نسا .نيد# ركبواديذ فلاو هيف اباتك هءانع ىزاخلا نوراه هللادبعنع رك اشب نيد#

 عووخا نبا مالك ما ىنوعار لا نب هللا دبع نب ىلع نس | و ا هملأ نب ىلع واو سشاقنلا

 هوجو هيف ركذ ىزولا نب جرفلاى بال  راظنلاو هوجولاىف سضاونلا هوجولا رقيتح |
 كالذْؤ ئ و ةنرص باتك لكوع : 2 هقو لاق اخ راجعا و ظعولا سلعوق عربا تان

 (لئاسمل)
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 ظ

 ا

 ا أ وولا ركع

 ترضح ناراكن قدص هتشاكن ىرت تسباتك هك ىرباب تاعقاوو ىربك الا تيران ةيشاح

 قوتملا ىناحا ىراخملا زي زعل ادبع سر نيدلا ماسح ديهشلا ردصلل --1 ىضاسالا تاعقاو ضف

 داو ىطانال تاعقاولاو ثسألا ىنال لزاوالانبب هيف ع ةئامسولو نيثالثو 0

 نوأملا ريصتقلاو تكلا بترو دئقرعم لهإ ئواتفو لضفلا ند ركنا ى داق

 | تاعقاولاىلا واولاو نويغلا لئاسم ىلا نيعلاب راشاو لزاونلاك باوبالاو ديهشلا مك اذا ىلا

 0 ند ءامألا مشلاىلا هرصنمو دئقرعم ىواتق ىلإ نيسلاو ركب ىلإ ميسا ءايلاو

 | دو# هدرو تاعقاولا بيذمت هلو ليراب ةئاقسو نينامثو عيس "/ ةنس'قواملا عردداكلا

 مهيشلا انضصلاضترو هقفاونو هسئاحام ند لكىلع دازو ىرالا ززءلادبع نىدجا نا

 | 6 رّيسلا تاعقاو رفح نولوطنبا هركذ اذك ىصاخلا دج-انإ فسوب نيدلا جن

 نب رهاطلو ةنس ىفوالا ىنملا ىناولخلا ةمثالا نيدلا سءشل ه5 عورفلا ىف تاعقاو رين

 ىننملا مجتلاب فورعملا د نب ني_-سملو ةنس ىقوتملا ةصالللا بحاص ىراختلا دجا

 قوتملا ناحصاَق فورعملا روضتم نب نيسح نيدلارخت ماماللو سسنلا ندر

 نيدلايحم ىلوملا وهو 5 ىلحهرق تامعقاو ريح ةئامسجو نيعسنو نيتنثا 5597 ةنس

 صاصيلاو همهم لئاسمابف محب ةئايعستو نيتسو سجنه *6.ةنس قولان دلال 0
 وتلا ىنالحا 2 نك نيدجا سايعلاوا وهو دا# ىف 1 ىطانلا تاعقاو ف اضا

 نا نيدومح موظنم ىرت -آ ارذعو قماو ره ةئامعراو نيعبراو تس 5545 ةنس

 بحا_ص نلد ناقلق نم ىديعملو ةئامعمستو نيثالثو نامث ه*م دنس ىقواملا ىمالب فورعملا

 ىرصنعلو ةنئ-س ىفوالا ىريعتلو ةنس ىوتملا ىصصقل مولثنم ىمرافو ةنس قوذملا ةسحلا

 هكر ديس هجرت ا رذعو قماو كن صنغ كاتكو كنعمال 36 روهشم ريغ وهو ها 01

 هدنأ ىتلا ىدليا قوس ىرانو ىلج ىرداق ىضداق هدك دنا دار نسدجح رت نايلس ناطلس

 | سنوي نبا هحرش ةنس ىفوالا ىسدقملا مئاننب فيطالادبع مثل مه بتارماو تاماقملاف

 ا ركب ىلا ندي هللادبع 0 معملا فور> ىلع م ةنربلا ريح حدم ف كانك ةدراو 1--

 ا رو ىفو ةئاعمو نيدسو نينا 3 0 قوتملا ظعاولا ىفاشلا ىدادغبلاديشر نا

 اهلوا هيفاقلا فر> ىلع اهتايا لوا لك هظع

 ءوبتم العلا العا هل ّس ىلع دل ائملاو ضرالا رام ةالص ىلصا

 .ٍ ا /ىةراخ 0 نا_-صضمرهف هي عر ىنحملا ليلخلا ىغلا دبع هللاب فراسعلل رش اهملعو

 بانج ةرايزىلا لوص ولا ةعيرذ هاعمو ا د> الادحا ولا هيدا دع هلوا ةئامافو نيعسل و

 ىف اووثك ادق نيحداملا ىأرامل هنا هضلاق ملسو هيلع ىلاست هللالص لوسرا 00

 تارسشءملاىلا اهونعو ءاد#هلا فورح ىلع كاصَق ارثنو امظن رمسو هيلع هللاىلص هحدم

 ن رشثعو نه ىلع مك ليهم رثولا بحرتو ىلاعت هللاو رولل اوضرعت مو تايد رسثعلاو
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 ىف ليق قرا ملا نيدلاد4 ةيمزراوكلا عئاقولا ىف م وظنم ىم مراق ١-- ىدأب تاعقاو ري و ظ

 نيعباتلاو بالا نايعانم ادحا رداغيالف هراشخا هيلع عقو نمت نامزلا ءابجنو نايعالا |
 ءال والا و ءاملصلا و عاشلاو ءاهقفلاو نيثدحملاو ءارقلاو ل 1 دابضتلاو ءارمالاو كاوكاو ٠

 لك نايعاو ءارآلاو عدبلاو للا باعصاو ءامكملاو ءابطالاو ءارع_ثلاو ءايدالاو ةاحتلاو |
 اتاروا هلسرا ادوجوا هررةاريخ وأ هرم احن حف نم ل 5 -- هرك ذالا نتا واب ريتشانممنف |

 هعج افيلأتوا هعضو اباتكوا اهفرخزو انس ةعديوا اهادا 0 اهادسا ةتسحوا هلعا |

 دادعت ىف ىفاو 1- سيدالاو ترعملل كي  عفتلا داد زاق ريخحإ ١ رثذ وأ رىظل | رعشوا

 ىناولا ٌرؤ- لا 6 باتكره حاشسفا #2 هلوا راصقلا د ميشال رمصتتع ىسراف د: ىفاوقلا |
 نامث 54ه ةنس ىقوتملا ىوغالا ةديس نءاب فورعملا ليءاعسا نيىلع ا 10 لعق

 اظفاح دج-ا نب هللادبع تاكربلاىبا مامالل -ه عورفلاىف ىفاولا ٌريذ- ةئامعبراو نيو

 آي هلوا ريتعم لويقم با_:5 وهو ةئامعبسو ةرشع ال١٠١ ةنس قوتملا ىننلا ىسنلا نيدلا

 لئاسل اعماح اياتك فاوانا ىئارف نا وا ىلا-م رطخم ناكل اق لا هدابع ىلعنم نادل
 ىواتفلا لئا-_سم ضعب ىلع العشم تايفالملا .ظنو رصتخلاىفامل ايواح تادايزلاو نيعماجلا
 قاكلاب هعمرال هحرشل تقفوولو قاولاب هتيعمو تقو عرس ُّق هتمجاو هتفلاذ تاعقاولاو

 ءافلاو رفزل ىازلاو دمحل مملاو فسويىبال نيسلاو ةفينحىبال ءاملاف تامالعلاب هيف تيفتك او |
 ىف ىناعتتالا رك ذو ىناكلا هامسو هحرشمت اناعصا ةياور واولاو كلال فاكلاو ىجفاثلل
 لاف هرصصع رباكانم وهو ةعيرششلا جان هب مع“ ةيادهلا حرشبنا ىونامل هنا ناسبلا ةياغ
 بولساىلع ىفاولا فلاذ ةيادهلا لثم اباتك فنصي ناىق عرشو هاونامم عجرف هناشب قيليال
 قدم رر<# لضاف لماك ماما وهو ةيادهلا حرش هناكف ىفاكلاب هاعمو هحرشمم ةيادهلا
 عبرا 864 ةن_س ىفوتملا ىعملا ءايضلا نيدج-ا نبدي ءاقبلاووا نيدلاءام هحرشو 5

 ه5 هباتاا رمصت*عىف ىفاوٌر#- صن ىتاثلاو طوسبم امدح |نيح رش ةئاعامثو نيدجو

 ىلا هيدا 26 هلوا دنس ىنوتملا ىملبلا.رعنب نامع نيدمحل هيي وحلا ىناو رح ىع
 اا ةلل ى وتلا ىبمامدلا ركب ىنا ندي مامالا يا هحرش خلا لاوحا فيرصت هدب

 كلا هادهاف هب نول وغشم تارك لها نا اكو دنهلا ىلا رفاسامل ةثامتامو نيرششعو نأ

 ا هناس-!ىلع هتيدجلا ه# هلوا ىفاصلا لهنملا هامنو دج-ا نيدلا باهش هللا رصتتسلا دنهلا
 سج م76 ةئس ناضمر رخآ اهلوا ةريسي ةدمىف دنهلا نم روداهده ةريزك ن نمل ري : ناكو لاق

 اهلت ىتلا ةنسلا نم رفصىف هضيو ةروك كلا ةبسل] نم ةحخل اىذ اهرخآو ةئاماتو نرذعو

 هلواهفنصمل 4 ةيفاكلا ,ظنىف ةيفاو رفح م ه2[ ةيفاشلا ةيفاكلا حش ةفاو ل
 ه4 ةيفاكلا سصت# ةنفاو يك ع طسوتملا وهو اهحرشةيفاولا هلو اهرمصتخم هيفا

 -«# سسلا ىباتاعقاو ريح ةئايعست و نيعستو ىدحا 491 ةنس ىفوتملا ى جفملا ىلعنت ليضفلل

 ( ةيشاح )

 محارت هيق عج هو[ عبس و نيمسو عبرا 2-59 ع قوملا ىدفصلا كبانب ل الخ نيدلاح الصل
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 5356 أ واولا 1“

 ىضاق نباب فورعملا لارسا نب دو# ن.دلارد ع )7 فوصتلاف تادراو مَ

 رومانا عا * هلوا سصت وهو ايرقت ةئاعامتو ةرشع نامث 818 ةنس ىوتملا ةيواع“

 هنن دحلا 6 هلوأ ارش نهلآلا :هتبادتبع ريثلا هحرشو لا لاهملا عزا تسيل ةرخآلا

 جوز حرش وهو تالامكلا بلاطل تادراولا فشك هامسوبلا هتسانعو هلايربكب بيدا
 98١ ةنس ىفوتلا هداز نيدلا رود فورعملا فطصم نب د نيدلا يع ريشلا ه>رشو

 ءزللع كولا نأ قئاقحلال رك ذو اريثك فنصملا ىلع هيف ضزرعاو دءايعسل و نينامكثو ىدحا

 ليج ق وف نكسدنا هه: ىح ريح نطابلاو رهاظلا ىللعنيب عجب نم ناك ىبرعلا ىلع نيدلا

 دحاىنا روكذملا ىلوملا هللاقف ىرقلاضعب ةمانم دحاو امو هرازف فيصلا مايا ىف اسينغملا

 تادراوىه ةلاسر هبيح نمطتقس سلجناداراال# ائيشد# يف هبايث مامالا شتففةساجلا تار كنم

 2 وك دما ةحارلا نكو عاجالا فااخنام امف دجوف اهلاروكذملا ىلوملا رظنف نيدلا ردي ميشلا

 | كيلعروكذملا ىلوملا هللاقو كلذ ض ربملو مامالاهفلاخت اهقارحاب هرمماف ةلاسرلا هذهل تناك
 مامالا رظنو رائرا كدعي نم رهظذا مالكلا كلذىف اههاغيب و ريخ اهنم ثال لصحال امئاف اهأا رحاب

 ١ رثك انا هداز كيب طل لاتدقو هتفلاع ىلع امدان هتيبىلا مامالا هجوتف تببىف امنا لاقو

 اكل

 ةثالث هقفلا لوصال عماج باك وهو ليقعنب ىلع ءافولاىبا مامالل < هقفلا لوصاىف

 6+ ةنس ىفوتلا ىناجرملا رفعج نيدحم لضفلاىبال هه: خراتلاف مهذاولا رح تادلجم
 , 8 ةءنصلا ف حذاو رفح ىربطال -#: باشنلاو ىرلاىف مضاولا ريح ةئامعبراو نامث

  جئافم ىصتخف ماو ز- ىديزلا نسما نيدمت ركبىبال هه ةيبرعلا ف حذاو ظح

 5 قولا ىاطلغم نيدلاءزلعل و نيبكلا نمثام نمىفنيبملا خت اولا 1 0 1 ببغلا

 | ا سدردأ نب ل مامالا بقانموف سيفنلا محداولا - ةئاهعيس و نيتسو نينا ملت

 نور ادع ندع نسا ىلا مامالا ميشلا 1 زيزعلا نآرقلا ريسفتىف زيجولا محداولا ,-_

 , ىذلا هيدا ** هلوا ةئامعستا نيسبو فين 566 ةنسىف ىفوالا ىفاشلا قيدصلا ىركبلا

 هرخآىف هدلاو لاق اي ةنس نيرشعو ةينامث هنم غارفلا نيح هنس ناكو لا هباتك زنا

 فيطللادبع نيدلا قؤومل ة_سارك نرشع وك هك ةحنافلا بارعاىف ةدخاولا ريم

 مسا ىو ا ؛ىدتا مظنلا لواىبر كدمحي :# اهلوا اتيب نيرشعو نينثاىف ةيلاد ةديصق

 اهرمصتنخادقو هئابعبس ونيثالثو نيتاثا ال” هنس ىفوتملا ىريعلا رع ْن مها ربا نيدلاناهرب

 ىطرقلا ىعلالا بيبح نيكلملا دبعل مه© نارقلا بارعاىف ةحخاولا لح ةملسنب لضف

 قاؤلا ل ةئامسجسو نينا و نيشا هما ةئس قونتملا ىليدشالا نود رادع نب قا دبع مامالل

0 

 أ ١

 ْ محخاولا يم- اهمجوتىلا ةيفوصلا ضعب ىدصت دق اذهلو عرشلل ةفلاغ اهدرواىتلا تاماكل



 ه6 تادابعلا تم هيتس مةرعو ماشلا لها عض و ىلع هفلاف نامز 1 نادلبلا عاضوا ظ

 تانك وهو انان نامقع لع هنرن نح زاذبع مشل هيي كوالا ةسايسىف كواسلا 424 1

 بحاصلا ةلودلا نيما لازغنب نسا ىبال مه بطلا ىف محاولا مسمنلا لههيح ديفم فيطا |

 ةسج ىلع لئشم تبطلاىف 3م باتك لجا وهو ةئايسو نيعيراو ناع 55/8 هئنس قوتملا |

 7 دلال تلاثلا ةدرتملا ةيودالاف ىاثلا نادالل تالاطلاو ةيعبطلا رومالاف لوالا بتك |

 اذك اهجالعو ةينطابلا ضارمالاىف سماخلا ةرهانظلا تاجالعلاو ءاعجتالا ريبدتف عبارلا

 ةحملا و هيبثتلاحراشىب ويلقلا نبال هيي لوصالا إعىف لوصولا مهنا ري يل ءانالانوعق ا

 هنس قولا ىطويسلا ركبىبا نب نج-رلادبع نيدلال الل سه ةيودتلا ءامسالاف ةيوسلا |

 ىطاشلا ىلءز وربلا مار نا هيأ رمنلا يم ا ه2 قئاقدلا' ريك حرش ىف قئافلا رمنلا يصح هقيالا

 مجفتسا مهللا كدمح ع هلوا ىلا فاسو ندع ناي>ىبال ريسفتلا ق ب رحل نم راملا ظ

 اده ىف مك ارو لاقذ كذم هرصتخا الي وط ردا ناك املهنا هيف 1 خلا محد وتسا كرونلو |

 ١ ه7 بار يح 5

 ضابرلا باّتكن م هصا ما هدابع ىلع مالسو هيدا 3ع هلوا ةئامعسلاو ةهيدع ىدحا

 را م ةمار ةديصقوهو هقفلا نف ىف هنافل وم تدسرهفىف هر 33 ىطوسشسلل 1-5 رملا --

 نم رحلاىف ايار 3 ع هيف هكتو هيلدا حج رذسسملا رظن ددحأ كالذو رحلاىف نكيملام را 0

 ىسراف 4 رهب_بهن لح هحح دنع ترصا_قت فاكتم بارعاو ةطاهب تبرطضا لاوقا |
 05 للثلاو لبلا يح هتنج نم ئولهدلا ورح ر يمال تب فالآ ةعب راف موظنم |

 خلا تادوجوألا عيل هتيلعاف مالا هللدلا  هلوا هداز ىربكثاطا 4 العلا ماسقا

 ضوحدولا دوهللاثيثح ضومن ظف- هه[ نآرقلا بيغ ريسفتىف ن اهظلا دراولاةلن يح
 قيسدقو ةنوك نبال تالثلا للملا نع ثحلاىف ثاححالا مهيقنت ىلع هيفدر 24: دوعلا ثيبخ |

 رينلا ريح ىرقملا ىزاوهالا ىلع ىبال هه ىلع نب هز ةءارق ىف للملا رينلا رفح ءانلاىف

 ةثامسهتو نيعستو عست 095 دنس ىفوتملا ىطلبلا ىسيع نب نامع محن !اىبال هي] ةيرعلاىف ٠

 لينلا + رفملا "ىف هركذ ه4 قاف الاراث 1 )عيف قاوشالا لين ر- ه# تايجن رينلا لع ف

 لزلا :ىذلا هللدلا أ هلوا ىزاخلا دج نيدلا بابش ميشلل هه كازلا لشلاىف بالا

 نب ىدنفا ملاس دهت لضافلا ىلوملل ىرت هيأ داه+لا ساىف داشرلا لين رفح لا ءامءاملا ند ظ
 لئاضفىف نا ىطصم ْن دو ناطلقتلا مينا هموص ىدنفا ىطصم ازريم مالسالا 1

 ١١ه 0 ة+لاىذ رهش ىف هيضدبات ند غارفلا عقو لاق الصف ردع ةعرس ىلع هسرو داهملا ْ

 نب ىلع نيدلا قت مجدل هه الب فطعلاىف العلا لين رح فلاو ةئامو نيعبراو سج

 عورفلاو -ه4) مارملالي زهكح ةئاممسو نيسكو تس 765 ةنس ىفوتملا ىعسلا قاكلادبع |
 فورعم نبرمد-رلا ديعل ةيمامالا تهم ىلع |

 عسشسمسمسللا

 © واولا باب ©

 ةيز وطارق نب 00 ندي ندلا سك مامالاز عشا سه[: بيزا مك كلا ىف بيصلا لإ اولا ]ف ا

 ( اهفلا )

 011000 17 7 ز ز ز زةز ةز ز ز ز ز ز ز ا



 دانكع هامل نوثلا

 و مشيه حرت هدو رءُد 01و 4| # عدس ل سدو 200 5 ا قولا دادغب ىطاقب

 نينامتو ىدحا <” 0 لاوش 00 +اىق هر اصتخاو هصرقت 0 عرف قاردقلا ميه ن ىلع

 ا ترسصق و هو رعم هك نع راضيلا راصبا تاس نمد ناس ع هلوا لوقا لاش وهو ةئاهسو

 ' نيدلاءاهب نب كلم اطع نيدلاءالع ناوند بحاص ةمدخمىلا هلاصتاب محمدق هلا ركذ ا

 را-هظاو ا ىلع د لل 0 ثالث س 0 ٌثد هءأدناو هريعو ةعاللا 44 تانك

 ١ اه ريغب هلغشل ريصقتلاىلا هبدأت ىلو:نم بستو اهزومرر فاشكتناو اهات عالاو اهوا

 | ى طافلالا هذه نوكيل برعلا مالك روثدنم.راسو ىررطلاو ىرعلا تاك دل
 د رع نَء ا سفنلا مدلل 1 اهزارباىفو فاكتو ىعس نع واخ اهرهودح ماظل

 ١ ىلع ةرو_صقم ةيقابلا ةيقيقملا دضاقملاو ةيلاع'ا مهلا ىلوا بلا طم نع ةيلاح امنوكلو
 ا نيع دراوم اماف 5 ,ولعلا كارلا مكلاو ةيوذلا ككافل ل اماو 55 يلم ناضواو زكودم تاناكح

 ظ 8 كدا و اممزالم مزلاف اريثك اريخ قفا لَو اهتوا نم لا كك نيع ىفو ةيفاص

 ظ 0 ل ها طاخإ او ا هنا وىلع ن.دلارفظمو 2 رو-صخم ىنانب ريهالا هيدلو 1

 هصرخت ىلا ناشا 7 همح ريكف لئاسرلاو تباعا بايساأ نم رثب لع الوشم ا اه>ح سف

 ليقو نيندؤملا ريما مالك نه ةعالبلا يعمل نيكلاشلا حايصم هاع*عو لوقا هلو رسقنو هندهف

 هرامخا ن 0 لع لش 0 صئاصخىف ب 1 6 هللا هيفركذ 1 هناهعتل

 ظعاوملافو هنع هللا ىذر هنعلقنام نوحي ناب مرا ف لعحو اباونا هلوب# مهمالك رهاو>و

 ١ ىلاعت هللا ىطرىلع مالك رات ىلع ىوتح باتكب ىدتسنا هولاسو كلذ نمساق مكملاو

 ظ ةثلث ىلع 0 ةمكملاو كتنكلاَو باطاخا هث ا: ىلع رود ةيذلل ىارو باحاف هيع

 ١ دمت نيد نيدلاق تا -# ةثالثلا دجاسملا لضفىف دروامب ةثامدلا م ريح كلذك ماسقا

 تآ ارقلافف ِ ةثامدلا 324 ليضع ةئاعامثو نيعبسو ىدحا ملالا ةنس وثملا ىكملا دهف 0

 ثالثلا تكا 0 0 دكا 2

 ا دنءىهو ةرسذعلا 00 هيلا 2ع مص دارأو اقر زر ساثك ظفح نأ تريك ع ىف

 ظ زرعللالم م نك ذلو ةهازلا ىاتكق هيلع تنهر أ ةعبسلا فرح>الاىف ها>اد ءارقلا قادح

 هلواثالثلا تا ارقلا مم حرش ثاحالا ةصالخ هاعمو هحرشمث هيورو هرب ىلع هتمظن |

 . ىبال 4 ةعالخلا ىلوال ةعاضرلا ممن ريح لا باتكلا هدبعىلع لزنا ىذلا هللدجلا
 . ىضاقلل <: قيثوتلادلعىف قبرطلا م ريح دنس ىفوتللا ىلهابلا رفظملا نبهتلادببع مكحلا

 0 ىدلا هلل دا دع هلوا سصتغ ىشيمدلا هللا رمصن نب ملاسنب نو راادبع دج ىبأ نيدلا داع
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 | فالتخاب ت فاتح رو و تامهلان تا 0 رولا يراك نأ كذ لا ناسنالالع قلاب



 6 باب لم دف
 ب

 <87 ةنس قوالا ىلبرالا نيسللا نيدجا زايكنانب نيدلا سعت دك رعلا و ةناع م ظ

 00 ةيافكلا ةيام م --1 دصفقلا ةعانص ىف دصقلا ةيام مح ةئاقسو نيثالثو عبس

 دمى هيأ دصتقملا ةيافكو دهتلا ةيان د هه نيئدتبملا ةيان لح ىتأي هه ةيادهلا |

 دعسان هللاديع مامالل هموظنم 1 ايقصالا نم حويش حدمىف احلا هيام م دل ولا نا

 مارملا ةياهن زيظح اضن اهحرش هلو ةئايعبسو نيتسو عبس الداب ةدس قوتملا ىلا قابلا
 يع و نيءس و عم // 0 قوما بلاغ نب ىلعل هموظنم 1-7 مايالاو ءافاذخأ ند

 اهلوا اضيا اهحرش هلو

 هب أهعل نم ردح عسونأو ع 2 ىلع هزيدجلا

 ىباشلا ىسلبانلا ىنغلا دبع مامالا ميشال داع ىف هه( دامعلا نبا ةياده حرش دارملا ةيان يظح

 ايدل وذل كادت ء نب تالملا دبع نيمرلخا ماهال هي بهذملا ةياردق بلطملا ةبابن يح
 نادحدم دقو رواسي هعاو ةمركملا كم هعجح ةثامعلراو نيعبس و نع 1 6 قوتملا

 مو هصخل م اداع نيعب را ىلع لوشم هنأ ريعلا نبا لاق هادم ماسالا ىف هيام لاقو ناكلخ ا

 همه ةنس ىفوزملا نورصعىلا نباب فورعملا ىنعلا دن. هللادبع دعسوبا هرصتخاو مني

 | تادا هعيش وهو بلطملا هنا نم تبهذملا ةوهص هاك عاو ةئامسوو نينأاعو سو

 ةباتك بابصسا ىف بولطملا ةيابن لح ىع هي# بدتكملا حرشىف بلطملا ةبان لق

 رهاودلاب ىمسم هته_ضو باتكنم اهترمصتخا لاق لا هرون دوجولا تاعفصإىلع قرعشي |

 هه لوص الا وءىلال وصولا ةياهن له م هت تاماقملا ةياردىف تاماقملا ةياهن لظ-ةللكملا ظ

 هلام 22- ةئايعيسو ةرشع: نلج ال6١ دنس قوتملا ىدنهلا مح رئادبع نيد نيدلاىنصل

 هلوا هنس ىفوتملا ىدادغبلا ىناءاسلا نب ىلع نيدج-ا مامالا حملا ه7 لوصالا لعىلالوصولا ظ

 هحرشو مال_سالارخف لوصاو ماكحالا نم هصخل لا دوجولا بجاواي مهلا كبا دريخلا

 اطل ا ل ردا طلال لعن "كو ةسا قولا قاوضالا دو ”نيدلاس مش ١

 ادا قولا طا قدااشوتلا دك نيدلانسعتو ةئسا قوتملا ىدثهلارع نيدلاجارساو:
 ىلع مساقلا ىبا في رثال وهله هيف سائلا فلتخا ناكلخ نءا لاق © ةغالبلا 44 1 ْ

 2 ما هع ىلاعت هللا ىذر بلاطىلبا ن ىلع مالك نم هعج 2 قوتملا ىخذتنرألا رهاط نبا

 نازيمىف ىهذلا لاق ىمتنا ىلع مالكم سيل هنا ليقدقو ىدادغبلا ىضرلا فيرسشلا هولا

 هللاىذر ىلع نينءؤملا ريماىلع بوذكم هناب مزج ةغالبلا ح6 باك علاط نهو لادتعالا

 00 42و تا غو ركبوا ن ديلا لع طالغاو معرصلا بسلا هيفناق هنع ىلاعت
 اذا نا 22قأ ىبقلا عاشلا/بتاكلا ىنئادللا هتلادبه نن ديقعادبع نيدلا نع هخرش

 ( ىضاش )



 داما 1-3 نونلا ١-1

 ٠ نيىلع وهو رطاشلانب نيدلاءالع مامالا محشلل هي[ لوسلا ةياجن رفح قبس يأ لوصالا .
 ملعتىف ةينمالاو لوساا ةيامن اح ةئايعبسو نيعيسو عبس ا/الا/ ةنس ىفوالا ىافلا مها ربا

 رفظملاىا ندلا سعتل --1 عماجلاو رم 0 عذانصلا ةياهن م ل ةيسورفلالاعا

 ماكحالا ثيداحا ىنعمن ةئاقسو نيسجو عبرا <64 ةنس ىفوتملا ىناا ىزو+لانا طيسافس وب

 بالطلاة بام ا نفلالهادنع ةدوهعملا ةزوهرلا فو راحاب همحر ورصت+ قل قتلاة استك لإ

 رول | ونبي هلوا نوئوةثسو دعاوقو ةمدقم ىلع 00 يول بيطقخا نب دمت 7 باسملا ءىف

 بتكلا ىفهدج وامة ص الخ ىلع 5ث هلا هيف ركذ لا تارثكتلادوح و هددعت بجوال ىذلا دحا وال

 ةلءاقملاو ريطاىف ىناثلا ىناوهلا حوتفلاىف ةدعاق هركذىف لوالا باواىلع هبترو ةروهشملا

 ةقايسلا نفىف لاكشالا ةحا_سهىف سداخلا ربخلا ادعاهف عبارلا بارئلاو تملاىف ثلاستلا

 ندلار خف مامالل هقفلا لوصا نعي هه لوصالا ةياردىف مالكلاىف لوقعلا ةياهن رفح

 د كاكا لواو الصا ننس ءىلع هير :ةئاعتو تس 65 ةهنس قولا ىزارارع 2

 هي رودلا لئاسمقروفلا هيام م ا 0 قحالتو هنالا قباست ىلع هللادح دعباما

 ءديىف ةيامن مح ةئايمدجلو لنج 6٠:6 هنكم قاوتلا لارا نيدمم دماحىبا مامالل

 ١ ىقواملا ىدزالا ةرج- ىباني دعس نب هللا دبعل ىراحال ميما عماج رسصتخ .«ه) هتانو رياخا

 ' املعام ةفرعع اهتيلحنو سوفنلا ةحج هاععو هحرشم ةئاقسو نيعبسو سه كله ةنس

 ١ حرشىف ةيان ريح خلا بولقلا تالا هج تالظ قتر ىقتف ىذلا هللدجلا # هلوااهلو

 / ببرغ ىف ةبابن زفح ىننودتلا نب نيس -ه: ةبامرلا اعف ةيان رفح ىنأي -ه) ةياقولا
 فورعملا د# مركلا ىبازي كرابم تاداعسلا ىا مامالا يشل تادلحم ىهو هير ثيدحلا

 بيرعو ىورهلا نيم رغلانم هذ>ا ةثاقسو تس ٠07 ةنس ىقوتملا ىرزطلا ريثالا ناب |

 25 كرم الا و لولا ءازتلا - فورح للع هدرو قابصالا ىيوهوا تل

 ىمومىبأ تاك قا ىلعو ةروللاب ءاه ىورهلا باك قامىلع لدحو ثلاثلاب 0 اشاو

 بد ىع ف هليصقت مدقو امهفام 0 ةمزلع ريغ ند 20 هل عح أمه ريغ ند هفاضاامو اك

 | 035 ىبا ندو# نيدلا ىف _ص هليد 3 ا هدما_ ع ههعت ىلع هللادج-ا ع هلوأ تورللا

 ىوفصلا دمتن, ىديع هرصتخاو ةئامعبسو نيرسثعو ثالث ال١ ةنس ىقواملا ىومرألا

 نيدلال الج هرصنخاو همح فصننم بيرقىف ةئامعستو نيسو ثالث ة.ه* ةنس قوتما

 ميشلا هرصتخاو بيرغلا ةبامن ىلع بينذتلاو ليذتلا هلو ريشلا ردلا ءاعسشو طر

 مامالا شلل هيأ ةللانللا عورفىف ةيامن ز5- قتملاب ريهشلا ىدنهلا نيدلاءاسح نب ىلع

 ىف ةيامن ري ىثوطرطلل ةيكلاملا عورفىفو ىلاىغلا نيزر نب نجرادبع نيدلا فرش

 ١ ىاشاقلهفلا ةنس ىفوتملا ىئنلا ظعاولا برع النع فورعملا رع ندي ملا 6[ عورفلا

 * هلوا ىروا_سلا ىلاعثلا كلملادبع روصنهىلا بردالل 8 ةبافكلا ىف ةيان لح

 باويا ةعي_سولع هرو ةئامبرا 40٠ ةنس روباسيفب هفلا ملا كتمعذ ركش ىلع مهللا كنوع



 أ باب يح 1

 ىسدنالا فدو نيد نايحىبا نيدلاريثا 2 5 باىعالاو فيرصتلاف بارغالا 0

[ 

 ىف مادقالا ةيابن زيت اهلمكي مو ةزوجرا وهو ةئامعبمو نيعبراو سجن ٠/40 ةنس ىفونملا
 نيعبراو عيس ه5ا/ ةنس ىفواملا ىناتسربشلا م ركلادبع نيد#ت مهفلا ىبال ه7 مالكلا ء

 لئاسم عيب ىلع ليس ةدعاق نبدء هةلعج و لاقط !نيركاشلادج يدا ع هل وا ةئامسوو

 لاو ىتاسلتلا قوزرم نبال قطاملاف وهو --1 للا حرشىف لمالا ةيان رح مالكلا

 نيعبراو عسسل 559 ةن_س ىوتملا ى 0 وللا رومات نيد هللادبعىبا نىدلا لضفا ةمالعلل

 نم ءازعلا داكن 0 3 هماكحاو لا دعاوق 1 ضد 3 0 00 لاق ةثاعس و

 خلا لقعلا ىوذ لضف ىذلا 5 دع هل وا 11 0 ءامأو ايو اح رش ا دلما

 77 ةمد قوملا ئزارارع ند ندلارك مامالل 5 نانباا دعىف زاحالا ةيامن ريح

 رهاهلادبع مامالانا هيف ركذ لا تاثدلا ةاثم نع هزملا هللدلا # هلوا ةئاقسو تس

 هضاَح نع فشكلاىف غلابو هنيهاربو هج بترو هنيناوقو علا اذه لوصا جرس

 َ 3 نم اي 0 ةعالباا رارساب نادلاو زاحم الا لئالدب ايهرحا بقل نواكتك- ْهَض فزصو

 اممنم تطقتلا# باوبالإو لوصفلا بيرت ةياعر لك ا هنكل امءريغىف دحوبالام دعاوقلا

 ظ , - وكلا 5 ا دجملا ةيامم - نيتلج-و ةمدقم ىلع هتلن رو اك كا وق دذقاعم

 0 0 مث حلا ةيربلا ىدبم هللا ساب تنعي ع اهل وا ىدنيثقنلا ىري_ببشلا مداربا لضافلا

 ناببلاةياهن ريح ةئام“-ت و٠٠ ةْبس مر ةرغيىف اهيظن لا ايفو هلالاب ادج ادجلا د هلوا

 ىفاكلا ناببلاىبا نبني لا نيليعاعمانب افاعملا نيدلالاج دحىبال ك/ نارالا رست

 هه نامزلاّد يارد ناب ءلاةباهن زهح تادلم ةتسىف ةئاعسو نيثالث 5٠ ةنس قوتملا ىلصوملا

 ةباهن وح ه هفايعبس وه تن ”سجو ىدحا 07كلمأا ةنس قوتملا ىرصمقلا دع ا

 و هيادهلاةناردؤو ةباقكلاة يا امن اق ناماد 8 ةيلدطا و ةيفنعلل ةيادهلاح رش ىف هي ت١  ناسلا

 دبع نيدلا لامكل ري_ةتلاىف -: ليززنتلا رارساىف ليمأتلا ةيابن رح اضبا هحرش عم 0
 | ةناع ]هس ةئاقمو نيدو ىدحا ه١5 ةنس قوتملا ىناكلمزلا ناب فورعملا مركلا

 ةئاعاعو نيعيسو ىدحا ملالا ةنس ىقوتملا ىكملا دهف نيدمح نيدلا قتل هي بدرقتلا

 شلل هيأ ةفرشلا ةب--للا بلطف ةشرظلا ةبترلا ةيامن ريتتح 6 قيفوتلا ةياج --
 ْ 0 ىلع ىهو جلا رعت ىلع ا ع هوا ىود_علا هللا دبع نب را ن.نة را دبع

 ا ىزرتنا ريصن نب نجح رلادبع نيدلال الح مامالا معا هي ةيسللا باطق ةبعرلا ةءاهن اح

 [”ةنيكباو ممناام ىلع هلادجلا د اهلوا لوصف اهئانثاىف و اياب نيعب راىلع اهتر هلا احلا

 | -تيإ لوطاو ةيسورفلا لامتاىف لوسلا ةياجن ريح ىناثلاوه لوالا لعل تلق خلا مركا اش
 | طيس قورءملاد# نب مهاربا ن.دلاناهربل هت لوصالا ةئسلا ةيؤرف 0 ةياهم اق

 | حاهنم حرشىف لوسلا ةيامن رفح ةئاماعو ا 1 1 42 دنس قوملا ىمحلانا



 11 هه نوذلا ريح

 ظ 1 هلذو 0 0 5 0 رايخا نم هصخخ ةئامعستو ناسخ ثالث م

 ا ةءارقل | م نافت ةيام 1 ا ءاقيلاب ا ا 5 ىذلا هزيدلا 00 هلوا راعشالان م 33

 ظ نايهو نيدج-ا ن.باهواادبع نيدلا نيمال 1-3 | نازواق راصت هج هيام ا

 ١ هت بطلاىف راصتخالا ةيان رح ةثامعبسو نيتسو نام /58 ةنس ىفوالا ىئطا قسم ل

 ا داعى 1 راصتخالا هيا ل قاهصالا بيبطلا نو رلادبع نس دج هرب ودتم نس 17

 5٠< ةنش قوتملا مالسلادبع نب زعلا دبع نيدلا نع 8 هرصتخا ةيفاشلا حو رش نم د (

 ' ىفوتملا نايح نيرا هه بدالا ةيامن روح ةيالا راصتخاىف ةياغلا هاعمو ةئاقحو نيت]

 ' جدلا و هلوا سصتخ سي كالفالا رارساىف كاردألا ةيارت زضنس ةكاسو ل
  رفظملا كامل هفلا ىسزافلا ركب ىلا نيدمحلل الا هعنص بئارغ قش ند ا

 ا توببلاىف ثلاثلا تاروذ#لاىف ىناثلا ةياكلا رومالا لوالا دصاقم ة:الث ىلع هت 6 |

 ' نب دو نيدلا بطق ةمالعال دلعف ةئيهلاف ه4 كالفالا ةياردىف كاردالا ةيابن
 تاوعشلا طاف هللادج- دعباما 94 هلوا ةئامعبسو ةرمذع ال١٠ ةنس قوتملا ىزاريثلا دوعسأ|

 ةثلاثلا مارجالا ةئهىف ةيناثلا ةمدقملا ف ىلوالا تالاقم عبرا ىلع هبتر لا نيضرالا قو

 ضاىعالاو كاردالا ةيابن لقيفح اشاب نانسل ةيشاح هيلغو 1 رجالا ريداقمىف ةعبارلا ضرالا)

 انيك نصح ةسورد#* نطاقلا ىلص وما ىريعالا سان 0 دوادل هه تايطذ ا رقالا نأ

 هنم غرو ىنواالا لش 00 بابش لداعال هقلا ريك دلغوهو نيتلودلا بيطب فورعل

 ١ سي برعلا راعشاىف ثدالا ةياهن رح ةئامعبسو نبرششعو تس ا/75 ةنس ةحلاىذ لأب

 ١ نرالا يان - يأ بطلاىف ه4 بدالا ةياهن لح ةراتخم ةديصق فلا ىلع لقشأ
 . ىربونلا باهولادبع نب دجا نيدلا بابشل ادلم نيثالث ىف ريبك حران 4[ بدالا نونفرإ
 نوالق ندحم رصانلا كلما نهزىف هفلا ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا © دنس ىقوتملا دكا

 ١ تدرواامولاق ا اهقدو فاؤمو نال * ىذنمو اهقنر قئافو ءاع“ !امفار ديل دا د هلوأإ

 راثثالاو ءاعسلا3 لوألا نون ةسج ىلع هنو هيلا ليم سوفنلانأ ىتظ ىلع بلغالا هنأ ا

 ' هقاعت امو ناسنالاىف ىناثلا ماسقا ةسج ىلع لقشي و ىلفسلا ملاعلاو ضرالاو ةيولعلا

 تابنلاىف عبارلا ماسقا ةسخ ىلع لقشبو تماصلا ناويملا ىف ثلاثلا ماسقا ةسبن ىلع لقشن]

 ' ىلع لقشيو ميراتلاف سماملا بطلا عاونإنم سماخ مسّقب هليذو ماسقا ةعبراىلع ليش
 دي هلوا طسوتم دا< وهو --1 برعلا باستا ةفرعمف بدالا ةيامن 1 ماسقا ةسْفأ,

 نب دجلا سابعلاىبا مامالل لا مثالا راس هيلع تفايتت انكر برعلل لع ىذلا تيدجلاب

 دوما ىال هفلا ةئاماكثو نيسثشعو ىدحا م١0 ةنس ىفوتملا ةباسنلا ىدنشقلقلا هللادبلا
 هلعجو مهلا فو رح ىلع ةلمبقلك بترو ةيبرغلاو ةيقرعثلا دالبلاب نابرعلا ريما دشار نيرأإ|
  ةياهن رين هدلاوا نالا القزم مضوادلا هيف ركذو ةمتاخو لوصف ةسهخو ةمدقم لاو
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 َ اةاقل] مامالا هرصن ل وقلا 5 و لاق 0 ا 7 1 01 ارا رو ني

 ةكٌشلا رون رح هخناشم نع هاكحو ىلهسلا مساقلاوبا اضيا هراتخا و هري_سفت ىف

 ءافلؤم تسرهفىف اهركذ ىطويسال ةلاسر هيف ةدراولا رابخالاىف ءزج ه# قدعلاىف

 |وا ةنس ىفوتملا ىسدقملا متاف نب ىلع شلل هيأ ةعزحا رهظ ةعمشلا رون زجح ثيدملا نفىف
 اخو باوبا ثالثو ةمدقم ىلع هنر لا ىلصملا ةمزالع ىلصملا عا ىذلا هللدلا

 1 اهلا ىرفملا ىلع نب مهاربا قمم ىنال ءزحىف 7 فراظاا رونو فرطلا رون 1

 4[ نيلوصفلاعماج حالتاىف نيعلا رون رفح ةئامعبراو نيسخو ثالث #40 ةنس ىفوتلا
 ا نيسح نيدلا لاج شال تاقرملا !عىف هي[ نيعبرلا ىلع اع لمعلا ىف نيعلا رون ريح مم

 متع ه4 نويعلا رون لح ةئايعستو نيس و 0 96 ةئدس: ةفلا نصا لع

 ناسكلا لع ىف <46: نونفلا عماجو نويعلارون رفح هل ىلا اعف وهو نع رثالا نويع
 ا جم احرلا ىبا زيزعلا هدلول هفلا للا رهاوز 0 اهح ءا سلا طاذ سجل كلوا
 للان مو ىزارلاو سودبروة_سموهد و سوئيلاح مالك نم هيف عدوا تالاقم رشع ىلع |

 5 شبا نآس !ىف شيغلا رون رم هر هياأ حطو ىوارهزلاو رهز نباو نوناقلاو

 |0000 000010 046 دنع قوتملا لسادنالا فسوب نب د نايح ىبا ندلا ريثا, ميشلل |

 ءا هي[ عماجلا ىف هب لمعي اه عماللارولارتح هتافلؤد نم لمكي مل ام 4 و ةئاهعبس و

 راهربلاو عماللا رونلا رك 1 رالا ةنح ق هدرا ضخ 0 ءاا نبال ىومالا

 وتلا ىزلا سرتكب نيدلا ,متا طوسبم ىواسطلا دئاقع حرش وهو 8: عطاسلا |

 امسالا ىف هيك عماجلا 57 عماللا رونلا تح ةئاقسو نيسجو نيتلثا ه9 ةنس

 رج رلادبع تاكربلا ىلال - ملاصلا فاسلا داقتعاىف من اللا رونلا خد ىتويلا هركذ |

 3 اصلا رون رح ةئامسؤجو نيعيسو عيس هالال ةئس 00 ىوهللا ىرابنالا د2 نا

 ” 1085 ةلس قوثلا ىوشلا قاكلادبع نن ىلع ْن ريشا هيأ مع واررلا ةالص |

 اا ال111 راخاف سيتقملا رونلا ع سيك د ]ه- ةئابعبسو نيدسجو |

 اهلوا ةلاسر ىددحلا مسالا لضفىف ىدتهملا رون ]20- قبس سبتقملا رصتخم وهو |
 رويع حرشىف ساربنلارون 8 ىروفصلا باهولا دبعل لا دمحم اناده ىذلا هللدلا

 كلا رون ز5- ىواسطلا اقع # نيدلا لوصاىف نيقيلا رون ريح سم ه5: رثالا
 ؤواملاىناسلتلا ىسلاد جا ندبغ ةلاديغا ميشا 4 نيقتملا هللاءايلوا ثيدح ح رشف

 الدبلاو ءابهتلاو ءابقتلاك تاماقملا لاجر ىلع هيف ماكت ةئامعبسو نيعبراو نيتثثا 745 ةنس
 وا عسا يي ةءارقلاىف ةينونلا ة- ع ب لا سطل رت 0 ون 12-
 هك[ لبللاو ىراهنلا بع ٌريمح ىولا ىعاقفلا ليعاعسا نيد نيلليعامسا مشا 1

 ردلا نيز شلل نعر ريغب ماظن يق[ عبسلا تآارقلا ىف عما تاياجن رقت ريسفتلا لع عورف نم
 ءاغو ظاعتالا 0 هل ةيايعساو نيزاكو نام ال6 ةنَس تا طلملا د2 نباح رس

 لاا ل دهام ١ هلال 1 :111٠

 5 ( دابتعالا /

5 



 1 2 نوالا وح

 نع نيباتك تفنصو لاق لزاوتلا نم مهل عقو اعف رظنال اومَقو مناف هللادمع نب دج رفعج ٌْ

 ا اناعهصأ ليواقا ند نويعلاىف تدرواو لزاوتلا رح الاو لئاضملا نووع نق مهلي واقا

 ليواقانه ايشو حتياشملا ليواقا نه لزاونلافو بتنكلا ىف منع ةياور مهنع لص وام
 قحلاديعىبالو داهتحالا قيرط هيف رظانلا ىلع لهسيل باتكلاىف منع ةياورال نيذلا اءاصصا
 العملا نيالو دل<ىف رداون ةئامعبسو نيعبراو عبرا 5 ةنس ىفونملا ىلا ىلع نب مهاربإ

 ١ كاوف ىف حا_ثولاب ىعمملا باتكلا صنم ودو ه4 كدئااىف كدالا سضاون لهفهح كلذك
 نب مودم ازريه فيرمشاا ه7 ضفاورلا لع ضتاون ٌرْ* ىطويسال امهلكلعلو حاكتنلا

 سجن :ةهم ةنس دودح قف قولا قاحرملا فيرنشلا ديدتلا ةيرد ند قالا
 ١ ديسلا هرصتخاو هصب#تو ضفاورلا بهذم فيرزت هيف ركذ ةفرسثملا ةكم ةئامعسلاو نيعستو

 'ةئامو فلاو نيثالث 1985 ةنس قوتملا ةنيط ليزن ىدركلا ىحتزرلا لود 0

 ريسفت ىلع ةيشاح -ه راكفالا دراودو راكبالا دهاوت ر#*- هه نوطالفاسيماون ريم

 ىقوباصلا باهولاديعل ىسراف هييإ سورخ ىاون ري> ترم ىطويسال ىواضدبلا ىذاقلا

 بولقلا راونا رون ر#- هذيلت عم سراره» ميكملا ةبواحخىف ةلاسر 6: راصبالارون ريم

 ه6 فراوعلا رارسا ريسو فراعملاراونارون هي تناىوعلطااىف هي بويغلارارسا رسو

 | ه4 ةئيهلاىف مالا رون رح اهخرش مث ىلالنرسشا ةمد-ةم هه حاضيالا رون رح

 ١ لوصا ىلع لقش لا دويعملا و دوحولا بحاو دجلا 6 هلوا هداز كلل ريصتخم نيم

 ١ نيدلا قتلضفلا ىبال 2: عطاقلا ناهربلا ىذ ةريس نم عطاسلا رهايلا روثلا روح ةاصفم

 ةريسلا وهو ةئامامث ونيعبس وىدحا ملا/١ ةنس ىفوالا ىىفاشلا ىكملا دهف نب دع نب دع

 دبع نب دمت نب دمت نساحلا ىبال لوصالا هي ةدخأا حاضباو ةحغأ رون ريح ةيودنلا

 ةئامسجلو نيعبسو نيتاثا ه/؟ ةن_س ىفولا ىىفاثلا حفلا نب, فورعملا ىرةملاوهو

 حلاص دج نب نسح نب ىلع نب مهاربال هي[ عيرلا هقيدح رونو عيدبلا ةقدح رو 1

 ناببلا حرص ناش دش ىذلا هلل دجلا # هلوا ةئامعستو سجن ة.6 ةنس ىفوزملا ىهعنكلا

 قوتملا ىطوي_بلاركب ىبا نب نجراادبع نيدلا لال ةموظنم هه ةقيدللا رون رمح حلا

 فال ارون ]ز©مرثن و هرعش ناوبدو همظن نم ابذ عجب ةئامعسلو ةرشع ىدحا 911 ةنس

 رفاسلار ونلا ]2 - سم ىذ آلا ض ورلا مص: ىف ض ورلا رون لن م سه فاطةنالا بتم ىف

 ١٠١4 ةنس قوتملا ىدنهلاسو رديعلا ميشلا نب رداقلادبع شلل -ه# رشاعلا نرقلا رابخا ىف

 ١ -## ىرسمالا يآ ريسفتىف ىرسلا رون ري هي) نيكلالارون ردح فلاو نيثالثو ناك

 | ةثاق”ونيتسوسه» 556 ةئس قولا قشمدلا ليعمسأ نب ن+رادبع ةماش ىبا مامالا 0

 عقو تاومعلا ل سدة تن ل مرابسلاو ةالصلا هيلع ىنلاب ءاريسالا 3 هيف راتخا
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 هه باب قيوح 0

 | وباو ل قوتملا ىراصنالا نس وأ نب كل. عرس ََ 0 وبا مهم 2 ذأ ى ودع ةيهقفلاو هب رغلا

 ' نيدجاسايعلا ىبا ةياور وهو ةنسىوتما ىوغللا ىنارعالا ن ماب فورعملا دايز نن هللادسع

 قاريسلا دخت نب ن.سح ديعس 0 ا هيلعو للامم 3 لولا لأ سنو»و ىوحتلا يمحي

 نرشعو ع 4م 0 دودح قةباستلا 0-5 ْن ندد دمخ وأ درو 0 قوتملا ىوحنلا

 ٌ هيلع 0 قوتملا بلع بحاص دح>اولا ليغ 3و لدي 0 وأ فهو قارريشلا در ةئامعلراو

 | حثت الث نيثامو نيسبخو تس 755 ةنس ىفوتملا ىنايشلا دار نب قحمأ ورم وباو ادر
 ةئاثلثو نيعبس و سو ماب 0 و ِى رصين 00 2-2 اع معلوبأ هدرو ه لع د رلاق

 ىوملا ءارقلا دايز نب 2 0 0000 فورعملل ءملا 5 دج ىلع وأ 6

 هللا دبع نب نسح ىلعوباو 2 00 00 ع 00 2 ىريملا نبا

 0 خمقم 7 قوتملا 2 علا هللا رك 2 نب نسح لوله واو 0 قوحملا قاهيصالا

 رداوتىف اك د قولا ىناغصلا د نبنسح ندلاىذر مامالا فنص و ةئاعلث ونيعستو

 عججو اضيا اياتك فنص نيّتامو نامث 57٠١ ةنس ىفوثملا ةفوكلا ىذاق زعم نب 0 ةغللا

 اك 11 ىلكالا رزعلا دبع نب هللادبع. هحرشو ضيا اباتك دئس قوتملا ىراقلا قلعوبا |
 دك 0 قوتملا ىشرتلا ْن هؤملا كم ع ندجا هرصتخاو 4 ةثامعت را و نينامثو 5 ال ظ

 رمصن ثيللاوبا مامالا فنص و ةئاقسو ةرشع عت ةنس ىقوتو ةيهقف رداوت ىد_ةرعلا

 ن0 رز 32 ماماللو ةضالخلا ءاممو ةئدس ىفوثلا ىدرلا ندح نيرهظم هزيضتخلاو

 يد | 71 هلك قوتلا ىواعطلا دج نت دج-ا رتعج ىنالو رداوت ةنس ىفوتملا ىتابيثلا

 ىضاقلاءاكح هقرو فلا وحنىف نآرقلاىف رداون هلو ءازحا ةرشعىف رداون ةئاكلثونيرشعو |

 مهم عورفلا ىف رداو ةعاج فنصو ءزح نيرشع و في ىف تاناكملا هلو هلك ١ىق ضايع

 هللادببع نب ماشهو ةعامس نباو متسر نباو رمبو ةنس ىفوتملا ىننملا ىختبلا عاش نب دمت |

 ناطقلا مساقلا ىلا نب دعس رصنوا مامالا ميشلاو نيّامو ىدحا ٠١١ ةنس ىفوتملا ىنزلملا

 نب دمي هللا دبع ىبا متلو عورفلاىف ههظعم لعح رصتخم فلاته هنن وتلا قدما

 دك رداون وح نيئامو نيتسو نيتنثا 579 ةنس ىفوالا نيقارعلا يقف ىحشلا عامل

 نيدمح باعصا نم د# نع ىربطلا ديزب نب ىلعو ىبزرا وذ ١ نب دي ةياور ديشر نب -

 هي[ العمارداون زؤ- ديردنباو ةنس ىفوملا ىععصالا بيرق نب كلملادبع ديعسىلاو نسسملا |
 ميهاربانب دم نب سن ثيللا ىبا مامالل -[ عورفلا ىف لزاو ريح ةيناخراتاتلا ىف هركذ

 فتلا ةعلا موب هلالما نم غرف ةئاثلثو نيعبسو تس ال4 .ةنس قوتملا ىنملا ىدنقرعسلا

 ىصختال 2 وتيعل ىلع درر دا وبي هلوا َنءائَلت ونيعيسو تس 1 هل 1 اج

 ةمىلم نب دمحم و ىزارلا لتاقم نب د#و ىحلشلا عاج نب .٠ د2 مالك ند عج هنا هنف 6 مي

 ىبا هيقفلاو ىسرافلا دج-ا نب ىلع و ىفاكسالا 00 عالس نب دو يم نب 0 ظ

 ( رفعج )



 "116 4 نونا 0

 نيدو# مسا ةلاىلا هللار راح ةمالعلا م اكلا غب ول 3-- هيؤ هحدلمو 0 ناطملس

 قفو ا ع نيدلا دب وه ه>ح رن هدام اعجلاو 00 نع 6 ب 0 قوتملا قفرغحد] 2

 ' هنم غرفو ىونقلا رافغلا دبع نيديزب وبا هحرشو ةئاقسو نيعبرا 54٠ ةنس ىف ايح ناكو
 ةشدملاب مرا عش ء .هنملاد# ىلو لاو ةئامعست و نينامثو ثالث 68+ ةنس رخآلا عبر رهشىف

 حرش وهو غباوسلا منلاءاعمو تر مل هل را هح ردو 6 قوما ةرونلا

 | بقا_:هق رايخالا رداوت ل 1 | ةفافز بوأق )| ملاغم هيلا رس ال رخل هلوا 060

 ا بدير ل ه]د>ح ءدار 0 فورءملا قطصم ندجا و داء ىف 1-5 رايخالا

 ىناقسردنالا دحح ىبال ةباوصلا ريس تاب لواىف ركذو تاونا ةثالث فرح لك نأ فورملا
 تا را نك رات لاجر ثلاثلاىؤفو ناكلخ نبال نايعالا تايفو لاجر ىناثلاىفو
 نتف فام د هفارلد از ا وبالاىف مجارتلا نم ريثك هيف عقوهنكل اهنم لك راصتخاب

 لوصالا رداون رت ةنس ىفوتملا ىرهوملا كاطادبعا 2: رابخالا رداون ريم ةئالثلا

 ىف لوصالا رداون رد ىنلا قوسائرمللا فسوب نيدمت ركبىنا مامالل يأ عورفلا ىف

 ىذمزتلا ممكملا نذؤملا ريشنب نسح نيىلع نبدي هللادبعىبال هه لوسرلا رابخا ةفرعم

 ىفوة:!ىطويسلا نيدلالال+ كاوز هيلعو نيّثامو نيسحو سه ؟هه دنس اديهش ىفونملا
 وهو سثع ىثاالا لضا ةئاسثلث ىدمرتلا ركددقو هئا_مسن وة يراها ا

 بدنيلالو ىنع لقليلاةرح تعضوام لاقهنا ىور نيد>وملا ناتسن و نيفراعلا ةولسب بقلملا

 يسال لوشام قدص حوأب هفداصت قو هب ىلستا ىتةو ىلع دتشا اذاناك نكلو هنم ”ىثىلا

 دقو لصا ىتامو نوناميو نام 7588 ىهو ادترتالو ةيطخ مده مل ثيدح تايد اذهىف

 ا لاقاذك ىدرلاب ىدوطلا ف ركدلا ةثرو تعكف دوحوم وهو نوثسو ءايل لوصالان ا ليق

 --1 باىعالا رد ون ا 0 م ردق ىلع 0 هلو تابثكلا اذه تس رهف ىريشقلا

 ىلا _ عب فورععملا ىقطصأ و مكمل رداون 1 ىععدالا بد رقنب كلملا ديع ليه _سىف ال

 ىرغصلا ةيمورلاب ايرتفد هنوكلاح ةئامعستو نيعستو عبس حال ةنس هفلا ىرتفدلا ىدنفا
 أ للا بهذ. نا ام زاوساو ةيك ربلاب رداوت ثثدس اهلعحو هع لا مولعلا ند قم أمف عجو

 موظنم 26 هت با.شلا رداون رح ةزئاح كالذ ناخب داع راك هاطعأف هدو ةراماب زاخلا

 | -ه ةالصلارداونز#-ىناثلاهناودوهوةئامحسأوتسو٠"ةنسىفوتلارزولا ىقاوثلا ريشيل ع ريل

 ىناببشلا نسملانبدمحل هي[ مايصلا رداون فم ىناللا ىنوساغرملا فسوب نيدحر كب ىبا مامالل
 قدما نس نينط هك ءاهكدلحأ و هم سرراقلا رداون 3 ةيف'علل و ىواتفلا رداوت --

 2 ىلاعملا رداون رهطح ةئامعبسو ةرشءىدحا ا/١1 ةنس ىفولا ىراصنالا مركم نب دمي

 رداولا ٌرهمم- ه6 العملا رداون ره#ع دئاوخ ريم هركذ يعقايلا دعسا نب هللادبع مامالل

 ْ رداوالا نم ادن ل 001 قود ىرعخ "ا ايز نب نوران 5 أ ةديفملا



 هجلراو ع دننأم ىف ناك 0 يع هقيلا : حراتو 3 4ك معبسلا و نيعار ١ ةيكه 0 00 ا ل ب ْ

 هح رش دقو نايح ىبال --1 ناشطات ا 1 ةهرلاو رو ا كم 4 0 ةيفاش )او

 ندع ندلا لكلا محلل 0 1-0 ةفيشح ىلا تهدم 6 5 ةقب رظاا تكنلا رض ظ

 ا ,حاىق ةيرصعلا تكلا 0-1 6 احو تت _-صقم و ةمدّقم ىلع لئيشم وهو مهعاما ظ

 2 مقح هجم قولا هيقفلا 1 نسااىلا نب نب ة راع ده ىلإ نيدلاو كك 1-3 ها رسضملا»

 6 باب 1 <15

 اا ا لا لا يلا كيل نايشودج # هلوا ىترا يوملا
 لاك ناب فورعملا ناولس نيدجا لوم و ةتاهعمتلو نيثالثو سج 006 هئسق ا

 0 قوما 00 ىتلاب فورعملا 5- نبدمخ مي هجحرتو 0 ىفملا يركز نب ىّغ لولا

 1 لع تايعي دم | و كلا نامزلا ةردانو ناهّلا ةهز هاعمو ىرزرلاب فلاو تلاد ١٠ و١ و.“

 نحرادبع نيدلا لالخ ىهو ؛ هركذ دقو ىزو1انبا تاءوضوم ىا هه تاموضوملا

 "كلا ]ع تكن هلو ةئاهعست و ةرشف 0 هل 2 لا وللا رك فانا

 عابتاىلا اناده ىذلا هتيدلا 6# هلوا ةئامعبسو نينامثو تس ال45 ةنس ىفوتملا 0 دو#

 بهذمىف ةيفنمللا دانقتعا ىوقت ةلاسر بتكانا , سانلا ضعب هيلا راشا لا ةيفنملا ةلملا

 0 ذو فرطلا ههار و ةيفاشلاو ةيفاكل او ةيفلالا ىلع 6 0 ةتاهسولو نيةسو

 همعن ىلع هللادج- دعبام|#غهلوأ را نفى هنافاؤوو تسرهفىف هركذ ىطومسلل د تهذلا

 ناضهر ّق ةيركملا كى هعاو ةيفلرال ه>-رش دصاقد لأ هف راشا هنأ هيفرك ذ ا ةيفاكلا |

 حالصلانءال 1-7 ثيداحا مولع ثان لَك ا م هتاعامو ليعسشو سج مو 0

 ه6 لدلا معىف دل 0 ةلس قودلا ىوكلا قامزا هي زاعالاف تكن رح قبس

 ةحرش ةئامعبراو نيعيسسو تس 4٠5 ةنس ىقواملا ىزا ري_ثلا ىلعنب مهغاربا ق<#اىبال

 هيذهو ةئامامتو نبسشثعو تس م55 ةئ_س ىفوالا قارعلا محراادبع نيدجا ةعززوا

 ىلع بيقثلانبا تكن نيباهف عجج ةثالثلا تارصت#|ىلع روكذملا ةعرز ىبالو 6

 ناهدلان. كرايهنن بيع_س د ىبال كه تكت هع نقلملا نبال ىواملا 2 و جاهلا

 تارصتت#اىلع عماوالا تكلا ر- ةئامسجو نيتسو نا ه18 ةنس ىفوتملا ىودتلا

 تكن ر- لوصالا نؤىف هتافلؤم تسرهفىف هركذ ىطويسال -24 عماوطجا عوجو جامنملاو
 ما لا دلخ مي ةيعلا تاناكللاىف ةبرطاا تكنلا ٌريطع ه4 سلا |

 خا هباحا بوأق 1و ىذلا 550 ع هلوا ىرفلفملا ىد ومن فرس نب ل نب هأشبإ نع

 ةااو 1ك ركاذ نوساو ثعلك هنو بابالو لصف ىلع ةثرمال ةلدس تاناكخ وهو

 001 طا رأل في ريستلاو نويعلاو تكللا ريح دق فيلأتلاو ىدنفا دو مسا

 ال لا دك اطعاولا هك ذ ةئامعاراو نيس 25٠ دنس قولا ىذرواملا ىرضبلاد#

 ىضيْشب صاخملا ىدنهلا كرابمنب ضيفلا ىلا معْشلل موظنم ىسراف 4: نمرو لن #-
 ربك الادغ نيدلا لالح ناطللا ريصعىف همظن قوشعمو قشاء ةصقىف وهو ةنس ىفوثملا



 اسيل” ص ل ضف فصلا نيو »كاي بسبع

 و ه6 نوذلا ريم

 ةقاضر :قورفملا لع ىلومل ه4 لئاسلا تاو ىف كاسل 22 م ا
 اهعج ىتلا ةيادهلا ىراق ىوا:ف هيف عج فلاو نيثالثو عسا ١١ عفت ةنلس قولا

 ْ أهعج لا ىهلالا ىواتو و هدلو اهعج ىلإ ىرتعملا م نبا وا مامهلا نبا

 ىلاعلادبع نب نيدلا نيمإ ىواتفو ىتاذولا نيدلا سعش ىواتفو نايرهو نبا ىواتفو هذين

 ندلا نيا نبا ىواتؤو قوناحلا ندلا حارس ىواتقو ىزغلا هللأ ديع ندع ىواتقو

 ىذلاهلدلا ع هلوا ىذدنقا ىح هاا كفارئاذدو ىلب ثلا نبا ىواتفو رغدلا ع ىواتقو

 | هي يىهذلا فئاكص ىلع بسذلا قيقح شقر ناخ ىل ىلعل همظن ىلازغل موظنم ىسراف

 فلاو نيعبراو عبرا ٠١554 ةنِس قوتملا ىراصتالا جررا ىهنغلا رن ندجا ميشا

 ' نب ميهاربال ىكرت 6 رارسالا نرخ رحب ىف لايتلا شقن هح ىراصتالا دجحا ةلثل 56

 هلباق مهاىوذ بولق حئافص لعج ىذلا هللد+لا : هلوا هصوصفنه هرمصتخا ىبرعنبا
 ل د /

 ا ىولوأا للم 2-1 اء*إ ميخللو لا كا ع 2-02 الا اانال ود ددح سشو مكللا س وصف سشقنل

 ل نيورمعل ه8 بطلا صقن 6-١ 0 ةديز هاو ةيكرلاب حرش ةنس ىقوالا

 ا 00 ىناهمص الا بييطلا نوحارلا 5 ندا ةبودتم ند 00 ةيلعو هع قوتملا اظحاملا

 ه6 مارحالا ةريبكت ريغ ىف نيدبلا عفر بابها مدع ىف ماربالاو ضقنلا رقت ةنسس

 1 طقنلا | ىرهافلا مزح نيدجا نال دجى با 2 1-3 س ورعلا طقن لهي

 0 قولا ىاوألا ل اعلا نبد# كه رخل رس هم ظاطخ ىعل د ططأخا نم لكشاام

 | نيملا دج ندي نيدلا ظفادل هلافر --1 علا ةطقن م كراك ماع »ىلع هيف هب

 / ىف ةزوجرا ه4 للعلا عفنو للغلا عقن ليم ةئامحستو نينو عبس ههال ةنس ىفوتلا
 هرج ىلا: رعذنلا ادا ىذلا هتيدّا دي هلوا بتاكلا مثالا نباب ريمثلا لضفمز دجامل بطلا

 | ديع ةمزلعلا 2 د رفز ىلا وقا نم هن ا رردلا دوقع حرش رويصلا دوعت م

 رس مح م بحاملانب ع ح رشف دودرلاَو دوقلا 1 ىتاشللا ى هلياثلا ىئغلا

 ١ كذا لع نب ىفاكلا دبع ن 12 اعلا مثلا أ ةعيدولا ماكحاىت ةعيدبلا لوقنلا ريح

 "هلام هت ةقفنلا ةلئسمىف ةقرسثملا لوقنلا زك ةئاهعبسو نيدو تس الهو ةنس قولا

 هفنص ىبسلانءدلا قتل هيأ ةقرسثملا لوقنلا رفح هيواحىف اهركذ ىطويسلا نئدلا لالخ

 ١ علاطملا هاعسو هعجمث ةقرشملا ثحابملا هاممو هصخمت دالوالا دالواودال والا ىلع فةولاىف

 ١ دبعنب نجراادرعل 6: ةنيعلا عب مكح اهنم دافتسملا ةنيعملا ةيذعلا لوقتلا رح ةقرمثملا

 ىيوزقلا رافغلادبع نيدحت نيدج-ال ىسراذ هه نا_تةسراك ريح ما 00 مك ىف

 0 نيعم نا_:دراكد نفوزعملاوو هو 0 قو هلا قيئار 5 ندا هي قوت ل ىرافغلا



 6 باب ليو- د

 رك ذ انيلع بجوا ىذلا اذهذ ىردنملاو ىووألاو قهربلا كلذ نييدقو ةفيعضلا ثيداحالاب

 ضعب ىف نعطال اييس راصو نيج را 0 دانسا ريع نم ةياردلا ةيوقتىف ةلح ثيداحالا

 انوهشم ل ربع احرش هيلع نا تيدصت نوتملا زجوا نم ةياقثئلا باتك ناكاللو هثداحا |

 ةكع فلاو ثالث ٠٠١١ ةن'س هنم غرفو فالتخالاو عاجالاو ةنسلاو باّتدكلا نم ةلدالاب

 2 قوتلا ىوغللا ىتأل 0 رك ةدياع ىبال --1 قدزرفلاو رب رج ضاعن م ةمركملا

 نيعبراوسج 7460 نس ىفوالا ىدادغبلا بيبح نب د2 رفعح ىبالو نيتامو ةرمثع ىلا

 لوالا ثحابم ةتس ىلع هدر ورسخ ىلوملل - راظنالا درىف راكفالا دقن ]- نيدامو ظ

 سداسلا ةغالبلا ف سءاخلا لوصالاىف عبارلا هقفلاىف ثلاثلا ةودنلا رابخا ىفىناثلا ةيعشلاىف |

 حارس اهلع قلعو ىتد ةلثما نم ةلاسر 1 )| نيدلا ءالع نا هيف ركذو قطنملاىف |

 باحا مش ىملا اولوا امضترب ةبوجاب ثحايملا نع باحاف ةيوجالا ىلع ةيوشم ةقيلعت نسدلا |

 ةكاحلا لواو لا ىدصتلل ا ل ىلا سلا هلا يرسخ لوما هن باجاام لدم

 ىزارلا مامالل وه لبق ه6: ليزتلا دقن رفح ا لوقا بيجالاق ثحابلا لاق هلوش 5

 ١ دقن لقي لع سما هتحاب د حرش ىلع ةيشاح هي ىلع ىديس نءا ىلع ىلا دقنلا وح ظ

1 

 ] كا ا امخريغو ةياملا نيمرأا ماماو بدهملاق ق<+اوا مامالا 0 دلو

 )007 |0012 نادجلا ئدلا نعش مشلل ىيكلا ةروس' ريسفنىف قرت 4: رطاخلا

 عبرا ٠١515 ةنمس بحر ىف ناخ د ناطلسال ةيده هفلا نورشعلاو ىداحلا همنا هلا هيف |

 صم دق و ىتاولاب فورعملا ماكحالا الا ررد ىلع ةي_شاح 6# رردلا دقن 1 لاو قيتدو

 ىهو ابان نبرشع 0 نع 6 رفعج نب ةمادقل 1-3 عيديلا ىف رعشلا دقن قع ْ

 نب سفعلا هيش وريعلا ناو وه 2112 قفا وساع كالذ 1 قايطلاو ةغلابلا وهييشتلا |

 حرش ىف ةءانصلا 21 ا فدوت نب فيطالا دمع هح رش دوو هتلاسرى ةمادق هند رفنأ مع ظ

 فسوب نب دمت هللا دبع ىبال < رءعثلادقن رح ةمادق نع مالظلا فك هلو ةمادقدقن |

 0 قاكس لا بنطقلا هللاد.ع ْئ ل هناي ديو كروت ه0 ةنسا قولا ىباطرفكلا ظ

 اهلوا ةموظنم - هقفلا دقن ر#» باشا نيالو ةنس

 مارطلاو لزلطلا نانل دع مالغالا لعاح هللا دمخا
 زر هدقع 00 43 دال رح وملا ناد هه دقن لاق مث ظ

 هاد دوأ و نا دع هما ىذ ى ما دقن هرخآىلاقو |

 ا جاطلان, برمز ىنطصم ةينيطنطسقلاب ىضاقلا ىلوولل ه6 ناسالا دقع و ناسللادقن ريم

 ْ ىدلا اهليدجلا 3 هلوا ت أ رعم ف باث 0 ةئاموأ كمل 5 قولا ىكاطنالا نسح

 ءاعماأو ند لأ و ةنداحلا تاب رعم أمق 5 4 0 لاق ا 1 اعمل ف

 ندبسسح َّك 12 -2-- رفعح - 2 0 كا لعن شح خ ٌ ١ نادلتلاو ةلحالا



 31١ هيأ نوذلا لح

 ١ ىناللا ىيعلا نباب فورعملا ل ىنا نب نجح رااديع دمت ونا نيدلا نيز ميلا اهحرشو ما

 ردصلا' َدياَقن ريغوه ليق دقو دحاولاديعىلوملاو ةئامئامثو نيعستو ثالث مو ةنس ىفوتملا

 نائضات ىوانف نم ةيادهلا يعىف ةياقتلا باتك وهو لبق اضيا ةديعلا ةياقتلا هذهل لاشو
 لءحىذلا هيدا # هلوا ىناثلا دارم ناطلسلا ىلا هادهاو ده نب دجاولادبع هحرشو

 ىلع لقش» تارايتخالاب موسو» هيف سصتخ عجبيف تبغر لاق لا نيملاعلا ةيادهل اذع اعلا
 ىداجب رخاواىف هنم غرفو اهثارغ لئاسملا نم هيف ىذلا ةياقنلا باتك نعكتي و تامهملا

 وهو كفنصع فورعملا د# نب ىلع نيدلا ءالع هحرشو ةناعامو تما كش نر

 | سج را قوتو ا ةعبرمشلا قئاقح ا ىدلا هللاد_هلا 3 هلوا 0 حرش

 (,نيعبسو عست ملال ةنس ىفوتملا ىتنملا اغيولطق نب مساق عدلا هحرشو ةلئامتامثو نيعبساَو

 ةئامامو نيسج-و ىدحا 561١ ةنس ةحا ىذيىف هعاو اديفم احرش هحرش ىمورلا سائلا

 ١ ىناسار لا د2 ندلا سك لولو ا مال_سالا رائم هتفأر ارانأ ىذلا هللدلا لع هلوا

 ه9 ةنس دود ىف ىفوآللا رهنلا ءاروام عيجبو اهب ىوتفلا عجرمو ارا ليزر ىتاتسهقلا
 مظع عفنل اري ريثك ازهر و ةراشا اهقداو اعش حورشلا مظعا وهو ةئايعسلاو ئيتدو نيالا

 هنا ليقو ةئامعستو نيعبراو ىدحا 941١ ةنس هفيلأت نم غرف زومرلا عماج هام<و عقولا
 لوقلاب ةيشاح ىباتسهقلا حرش ىلعو اراب ةئارعستاو نيسج 45٠ ةنس دودح ىف تام

 ةذهالت نم نك هلا ىتاتسهقلا ق>ىف نيدلا ماصع ىلوملا لاقو ىوسربلا ىهلالا نبا ال وملل

 سايلاو بط لا نيد عماح ل | ءللا بطاع وهف قيفدو 2 2و دف ريع نم ه٠ فيعضلاو

 نب هللادب عن ر ,اكملا نأ حرش ةياقتل | حو رش تك هو ضف اورلا مذىف ضراوءلاوهو لدنلاف

 "نك لو هامرو تدحلا لالد نك اك مهيادا الو مهلاءا نمال ىورهلا مالسالا عش

 ظ ميدتلاو نيملاو علا نيد اذه نوح رم مم هنأ هك هنأ رقانيد هرعدو هقفلاب فرعي

 | نيدلا ماك>ا| انل عرش ن :رمأن ءةازيخ و هلوا ةءايعسلت و 0 ةبء 0 بحرفف دمنا لو

 نا مقبل 2 قود يالا 2 نس نجرلا دع ندلا رون انالوم هح سدو ا ميوقلا

ن ةيانعلا | باب مت هد و رعد ْن مو ىم.«رافلاب 1 احوز* 1 ةئامامو نيع-سلو
 ا حس

 ىلع ن نءدلا رون 0 وهو ا ءادنالا هثرو ءالعلا لعج ىذذلا هللدلا| ع هلوا باق | تاك 5

 ئء اع نا هيف ركذ فلاو ةهرسنع عبرا ٠ 56 0 قوتملا ىورهلااىراقلا له ناطماس نبا

 | كاملا 2 لسرمل ١ لوب .3ق ا || اوعبنا ممن كالذو 000 ند 5 أمان وك

 نمزق كاع ا سار هللا راكذا مهم دحان ع تان مو 3 هنأ امصلا ددأ هني لويق ىلع عاجلا م

 دقف ةهساقلاو ى ارا رامشعءاو ةئ_سلا ةفلاخم ىلا ان .ادكا بسدعذ نذأ هنع هللا ىكر ىعفاش /|

 اناعكا 80070 3 كلذ ربعوا ب ظَم ا هح>و نم ىك ناد لق رلا ىعئاش || درو كلا

 ىذارلار ؟ىلاو 3 ءرودقلاو ىواحط كا ثحلأو ةن ةندلا كف دلال 122 ني



 أ باب #- 1
 - ع 0

 ريبكلا رفاغلا دمحت هلوا روكشلادبع اهحرششو ةئامعبمو نيعبراو عسن 49 ةنس قولا

 احرسنيدلانيزا 2: راعالا ةدابز عنمىف راغالا ةدانا ةسفن اهو 1 ردقلا رئاسلا كلملا

 نيدراو ١) رايخا عقد هلو هاا نينامثو نا راو ةنس ,ى ودملا فيد راملا ىطلملا د# نبأ

 ثيداحا نب ما ىف ىودملا ةدقن روع ةئاملا عجفف ةئفلا عفن هلو نيدر اعدراحلا عج ىف ْ
 نيتبا /م5؟ هنس ىقوتاا ىعفاشلا ىلصوملا دي نيىلع مهردلا نب نيدلاجاتل هيأ ىودعلا ْ

 رطاشلا نبال هيأ مالسالا تيقاومل مانلا عب رلاب لمملاىف ماعلا عفنلا ريح ةثاممبمو نيمو ْ
 دل ىهو ةئامعبمو نيعبسو عبس الاب ةنس قوتملا تقؤملا لم نب مهاربا ن ىلع ندا مح

 ناهربلاح وضوو دخاملاب رقو دصقم أ ةلوهسا قاف ا عيجج ف ل لا عالا عيججا جير ! اهعضو ا

 0 00031 20 ىذلا كندا © اهلوأ باب ىأمو ةعاخو ةمدقمىلع ةريك ةلاسرىهو
 باوّلاو ةلتملا قيرط ىلع ه ربع ىلا ةيسنلاب ط وسام باتك وهو ا نيملاعلا نم 429 و نم م

 دوجلا ردصلال ل تاقفثلا م باب 0 ةهدقم ىلع نإ عشسم ةمان ةلاسر كهف رصتخا مث

 ع ,هولانم ىرهوجال عقواهث مىسلاذوفن ف 4 سوفنلا اع هي هي بالطلا لفن رم

 سميفن يصح فاقلا ف مدقو دبعلا ل وش وع ا ا مالا مف : رو رسل

 ىدادغيلا رهاط نب رها-ةلادب ع روص“ 0 1ك 2 نا ا رقلا قلخ ىف 0 --1 ىزو+لان |

 حيرفلا ل 7 ترد ّق لفنلا ىف ُ 0 ةنايعلرا و نارشعو عسل 55 هي 1 |

 1-7 ريحولا حس سصت# زيزعلا ةواقن ىدادغتيلا ىزوذلا ْن ىلع نب نود رلاديع 0

 نجراادبع نيدلا لال اهلئاسم ةديز عم ءالع سشع ةعيراف سصتخع هه ةياقن ز» 0

 ماها هاعمو هحرش 3 نئابعست و ةرشع ىدحا 9١١ ةن_س ىقوتملا ىطومسلا ر 5 ا

 | مشلا ءاظندقو ةئاعامثو نيعبسو ثالث مال ةنس لوالا عير ثلاث هفيلأت نم غرف ةياردلا
 زجراار حيف ريسفتلا نف ةئامعست ونيتسو ثالث ه+# ةنس ىفوتملا ىكملا ىمزمزلا زيزعلا دبع |
 هلل دجلا *# هلوا ريسفتلا لع ىلا ريسيتلا متم هاع# ىوالبطلا طيس روصنمل حرش مظنلا ىلعو ظ
 ةئامعست و نينامثو عست 485 ةنس لاوشىف همتا خلا لالجالاو مار اركالا نام لاعتملا ير 0 ظ
 هو. ةن_س ىفوألا ىرصملا ىطاباسأا قا دبع ني دج كي دجا نيدلا باهش هبظنو |

 ك1 0162 و 2 كا ع نا لا "سلا ركلا هللدجلا رع دل وإ الع عع ةنامع ناصف“ مولع ةعيبرإ ذاز تئامعست و نيعست |
 حرسشل اعبدتم ه>ح رش ّ * موألعلا ةياقن ظني مووهفلا ةصور ناعم ا نملا 0 لضفلا عساولا

 ضورعلاو ثايب | هتادابزو مؤهفلا ةضور حسشل موسيقلا :ىئ اكل 2 هاعمو لقا ا

 3 بحر ىف حرفلا ضيا 10 عرفدقو اب أس رعت تيب ةئامسجو فلا قطن ماو قاوقلاو ْ

 ةعيرشلار ردص مامالا مثلا هه ةياقولا مصتغخ ةياعن 2 ةئايعسل و نينامثو نينا ىلا |

 غلابو د داحا دقو 0 -_- و نيعب راو سجس 7,756 2 أك ساد قوت أ ىناحا دوع_سم نس هللا دبع ا

 نيتانإ راما 2 د ىفونملا ىبمثلا دج نب دج سايعلاوبا نيدلا قس :ش سلا اهح-رسشو اهزاحبا َّق |

 ةياردلاو ةيادهلا هل دْلا 6 هلوا ةيآسقنلا حرتق ةياردلالاو هآه“و ةئامامتو نيعبسو ١

0 



 6-1 هه نونلا

 د.حوتلاو اهماسقاو ةونفلاو ةبالولاو جولاىفالاوقأ هلواىف 0 ةناعامو نينامتو ىدحا

 عاوناو جاردت_سالاو ةماركلاو ةروعلانني قرقلاو ةيالولا نارا فاح إو هسبإ

 هدصاقم امفنيب ةيسراف ةقيلعت هيلع ىراللا روفغلادبع انالوم هذيلت قلع مث ةماركحلا

 ةتس ىقوتملا ىوسربلا ىهالب فورقملا ناثمم نيدو هوت ةشتلا : 2
 نيده اشملا حوتف هامسو ريبغتالب فرصت ريغنم ةيكزلاب ةئا_معسلو نيثالثو نامث هم

 ةنس ىوتو ةبحلا ماسن هامسو ريزولا ىناونلا ريشيلع ريم هجرتو نيدهاجملا بولق حيورل

 مي هناسأ.تغلبو الحبر ةئاعسو ردع ةعست 215 تغلف ةلاجر عمجو اهعستو تس 405

 ٠٠٠١ ةنس ةكع ىفوتلا ىدنبشقتلا ىناعلا ايرك ز نيدلا جات حشلا هءرعو نيثالثو اعبرا

 يشل م ةيراسسشلا تايبا حسشىف ةيسدقلا تاسفنلا ز- هيأ ريبعلا تاسفن ]وح

 | ةيكسملا تاسفقنلا هوس ةئامعستو نيثالثو تس ةه*< ةنس ىقواملا ىوجلا ةيطعنب ناولع

 ١ يحن هللاءاطع ىلوهلل موظنم ىرت هه راهزالا دسقن رح هي ةيكتسلا ةركذتلاف
 ةسج نم فلاو نيعبراو عبرا ٠١44 ةئس قولا ناطخ ضلخملا هداز ىعونب فورعملا

 مم ىلع رارسالا ةلحرو راصمالا ةعقن ح ىتاظنلا ركب تفهنع اهيف باجأ ةموظنملا
 ىفوتلا ىسدقملا نجرلادبعنب فيطالادبع عشلل ةّئار ةموظنم 4: راونالا دهشمىللا راتخلا |

 ١ ندلاباهش هللالضف نءال -: ضورلا دقن زهيح ةئامعافثو نيسكلو تس 865 ةنس

 ١ 2 ةيسابعلا ةسقنلا وس ةئابعبسو نيعبراو عست 7/45 ةنس ىفواملا ىرمعلا ىبحن نيدجلا
 نعفنلا وس ةئاهعبسو نيسجنو عبرا 784 ةنس ىفوتملا قلاملا ىراصن الاد نبدمح

 ١ ىزاريشلاىدابازوريفلا بوقعي نيد رهاطىبا ندلاد ل مهي" ةيريلاريخ دلومؤ ب ريثعلا

 ىلاعت هللا بص لودسإلا حدم ق لوبقلا دع 1 ةناعاعو ةرذع مي مأا/ كد قوتلا

 نيعبراو ثالث 1١5 ةنس ىفوثملا ىتاشلا ىسلبانلا ىنغلادبع خاشملا مشل | سو هيلع
 ١ هيفا وق عيجج و ادب نوسج هزم ةديصق لك ىجتملا فورح بدنرت ىلع ناود وهو فلاو ةثامو

 ةقلا و ةي_سدقلا ةسفنلا هيتس ىذالا ةفحت ىف ىمهدآلا دجلا ديدسلا 05

 نيدحنيدلاس عش همجي هع ةيكلا ةيوجالاو ةيكسملا ةعقنلا زي ىنوبلاهركذ ديني ةيكسملا

 ىلع لّكشم وهو هلو_ضوف لاق ةئامعستو نيتنثا 4٠07 ةئس ىفوثملا ىواح#لا نج رادبع

 ةدعق امنع باحاذ 5 ريهظ نب نا_هربلاىلا اهودقر هربعو هقفلا ل نيثالثو ةعب را

 أ دبع نيدلا لال هي: ةيكملا ةفحتلاو ةيكملا ةعقنلا ٌرظطح اف هعسو غرفاد#و سارا

 رف هيفو فرسثلا ناونع طم ىلع دحاو مون ىف كم هفلا ىط ويسلا ركب ىبأ نب دكر

 نلي:سو ةثددسو ةئامؤ ءارق ا عج رملا "ا هللادج- ا 00 هلوا صضوىرعو ىناعمو ميشا

 نوسة ت1 ىناعملا ةيقن م ةئامامو نيتسو عسل 3 0 بحرف هممادقو ارطس

 حيراوتلا نم اهعج ةرورشم تاناكح هيفركذ ىلالللا دمحم ه4 رااطا ةقزو رطاذلا

 ىدرولا نب رهظم نرع صفح“ ىبال ةهموظنم وتلا هد ةيدرولا زئفناا 6-1 ىابيس ريما
 2-2 ا 0+ ا كسا سعال 4 بلال اح 7ع طولا

 (ى) 070(



 ا

 نءارابخاؤ بيطلا معن لههمح لا لالا حرستا لابلا حشر د هلوا ةئايعست و: نيعبسو ثالث ا

 ىدحا 1٠١54١ ةنس' ىفوتملا بيدالا ىباسلتلا ىرقملادجا ندغ ندجا 2 هه باطما

 مالكلا سافن ليَ ةئا_هعبسو عيس الءا/ ةنس نات خكمرق هقلع رصتع ةثابعيسو ةرمضع |

 011 يرو لا داو ناجل نيازلا ىع رز ةيسسرافلاب ءاشنالا ب هي حالقالا: سارعو |
 نيدجا رفعج ىبال وكلا هه ىتاعملا سا ع فصوق لولا سافل ع تاشخلخاب ا

 دقو رودصلا ةثنن زط- دار همالغل :ةعضو ةنس قوما ىمتلا ظفاحلا دجلا نيدمحو |

 مم ةندسؤق ريشيلع ريهالا رزولا سابعا هيشكو موقلا بع صضعز نمو لم روك .ذملا

 ه5[ باب لح 1-7

 3 تل ةيايرعبساو نيرشعو نامي لا 19 ىلا ىوهتلا ىقلاملا ىالكلا نسح

 ا د ندلالا ساس زف لاللا :نيئاغ تصر هامسو“ رفعج وفا ةحجرتق ىطويسلا |
 ٠ ١ رجب 2 قولا راع دو نيدو# ىاده مديل ةفالرعلا نامل نع ريانفت ٌْ

 سم بيذالا مامالا معشلل ه6 حدملا سئارعو ملا سئافن رح. فلاو نيثالثو ناسك

 ناويدوهو ةئايعبس و نينامث ال١٠8 ةنس قرا ىلاملا ئسادنالا ئداوهلا رباح ند نيدلا

 انفرش ىذلا هللدلا # هلوا سو هيلع ىلاعت هللا لص ىننلا حدمف دك ءاسملا ف ورح لف

 ةثفن ت- تاءوضوملا ىف هركذ 2: تيقاوملا ٍلعف تيقاورلا سفافن رقي حلا محلا سئاقنب ظ

 قوحلسلا| لرغط اللا 2 دلاخ نب ناورشونا نيدلا فرش ريزولل 1-57 رودضملا ظ

 هل/+ ةنس ىفوتملا ىونوقلا دحن. قح#“ا نيد نيدلا ردص مشل رمت ده روكشلا

 نبا لاوحاىف ريبك خراث وهو بيطلا ممتن هاع«مث بيطلا فرعالوا هاعس فلاو نيعبراو
 ةطوسبم ةعحوم ابشابواو اهيطالسو اهءاكحو سلدلالا دالب لاوحاو ريزولا بيطخلا
 مقن لبس هنا ةلوم تسرهفىف هركذ ىطويسلا) 2: بيطخلا ةلئسانم بيطلا مفن وس

 " ىملدنالا ىرقملاد2 نبدجلا سابعلاىبا مامالا مشل هيأ بيطرلا سادنالا نصغىف بيطلا

 نيدمم نيدلاس ع نيدلارصان نال هي .زابخالا تالسل_سم نم رايخالا تاحشتن زم

 راهزالا تاذفن م ةئامامتو نيعبراو نيثلبا /5 0 قوثلا ىوجا ىسقلا هللادع

 ىىواتملا 3 ةيرهزالا تارسقنلا - ىعفايلا دعسأ نب هللا دع مامالل 8-3 راونالا تاج و

 نيسجلو ثالث وهمه ةنس ىفوثملا ىنلا نولوط نيىلع ندع نيدلا ربك هه ةيوعلا

 ' دمي ةيهلالا تازيقنلا آهو- سيراركىف ىروغاشلا ناهربلا ةذاتسا ىواتفنم اهعجب ةئاهعمشلو
 41 0011 ليصل يدنا وع هلواةنس قولا. ىونوقلا قحبا نيد# نيدلاردص محل

 1 هتجل ر نم تادفن كرهد مايا ق مكبرانا لاق هنا مالسلاو ةالصل هيلع ىنلا نع درو لف لعل و

 تارضح نم سذالا تا_عفن زؤح ا اهتامج اهركذا اناو :ثيدحلا اهل اوض رعتفالا

 51 هئس قىوتملا ىاملا دجان نجرلاد.ع نيداارو مرا داع ىف ىدراف د س دّقلا

 ىف ىراصنالا هللادبع مالسالا عش هالما ةيفوصلا تاقبطىف ىميسلا يئسلا باتكنا هلؤاىف

 ىلوملا هذخا مث دقلا سرفلا ناسلب هءاهحانم لحر هعمجل تاقاحلا مض عم :هتبعص و هتسلاجم ١

 (ىدحا)



 1 / مهي نونلا و

 --1 ةعبرشلاةرمصنىف ةعرذلا خيعنلا 1 ةئاعاعأو نيتسو عبس مكال هنس قولا ىرذدلالا

 نيدج-ا نيدلا بابشل سيق ةلماكلا ةرسثعلاىف ةلءاشلا ةمعنلا اح قيس صوصفلا درفف
 هه هللا ةمعل زو ةئاممتسو نيعيس و تس الالث ةنس ىفوتملا ىناساتلا ةلح ىبا نب ىحن

 ةي«ةيةتسىفونملاىورلا#رابمنيدجلان هتلاةمعندفلا ةكرتلا ةجزملابتكلا سوهو سر
 حاحصو دصاقملاةل.سوو هللا فطلةمئاقو مهتلام ونقا تاغل هيف عجب هعسابداهم وةئامعست ونيتس و عست

 ةقتشملا وةدماجلاءامسالا فثلاثلا س رفلادعا وق ىفىناثلا رداصملا فلوالاماسقا ثالث ىلع هبترو معتلا

 وطسرال -ناويللات وءذ لح ةموهحلا مث ةروسكملا مث ةحوتفملا مدقو مونقالابيترتك

 ةبغت ريح ريسفتلاب قلعتم دصاقلا داشرا بحاصل #4 رخازلا رحلا نم ٌرراطلا بغن لين
 ٠+ ةنس ىفوتملا ىدروروسلا دم نب ربع نيدلا بابش مشا 6: نآرقلا ريسفتف ناببلا

 نب زكب ىلا نب ىلع قفوءال 8: عورفلا ف ماكحالا سئافن ره ةئاق“«و نيثالثو نيتثا

 ه# قاشعلا رثامىف قالغالا سئافن رح قزرالا نباب فورعملا ىعفاشلا ىتاعلا ةفيلخ

 ستان زيوس هيأ راكمالا سئافن يح ةنس 00 ةماج ىلع نسما ىبا مامالا حّشلل
 ىفوتملا ىرصملا ىنالطسقلا دج نب دج-ا سابعلا ىبا مشل هه سابالاو ةبصلاىف سافنالا

 م دعت نم. تلا مرش ىف ضيصنتلا سئاف 25- 0 نيرضشعو ثالث ةآ

 ه0 ةنس ىفوتملا ىدزالا ريزولا رفاظ نب ىلع نيدلا لا هه ةريخذلا سئافن ريح

 د نب نسل هه[ سثبلا ريخ لئاضفىف رردلا سئافن 1:- ةئامعستو نيريثعو ثالث

 باسنالا تاقيطىف هركذ ةئامعبسو نيتسو تس + ةنس ىقوتملا ىلللا باسنلا سلا
 2[ رصانلا كللملا سلا_ رصانعلا سئافن رف- هيي لئاسرلا سئافن رقع 0

 ىيصتنلا نوط نب دمحم دعاوق و ةمدقم ىلع لقشم بات5وه و نبيدلا حالصص ىن

 ىلع هدرو هفلاذ هفيلاتب هيلا راشا هلا 0 ةئاوعسو ني_-سجو نيتلنا تالا 0

 قال_خالاىف ىلوالا ةدعا_ةلا هنم بولطملا ضرغلا ىف ةمدقملا دعاوق عبراو ةمدقم

 سئافن ز9- بولاطملا .ةلمكتىف ةءبازلاو طورنشلا ىف ةثلابثلا و ةنطلشلا ف اننا

 سنافن ريح لمالا نيددلا نع مامالا م اننا ةرد ةضرا_ءمىف ةموظ:م 4# نوبيعلا

 افيلأتأ ع نف لكى فلا هنا 2 يسران هيلا نورا سا عىف نونفلا

 ففلاق الع نيرسشعو ةئام غل تا عم لزب ِظ د>او فيلأتىف اهعج اهعم#نأ داراو

 ىناثلا مدقو رخاوالا 3 ىاثلاو لئاوالا مولعىف لوالا نيع-ت ىلء هبترو باتكلا اذه

 سنافن رمح تالاقم سّ هلواىفو تالاقم عستيف وهو مالسالال ها مولعىلع .هلاقشال

 ةرشع سجل 5١6 ةئس ىفوثملا ىدنق رعسلا ىرديمعلا دع نيد دماحىبال هيأ لدا

 ىبوالا ىفاشلا ليلخنب دج هرصصتخا نفلا اذه ىف ةطسوتملا بتكلانم وهو ةئام“و

 سئافنلا زك سئافنلا رم هاعمو ةئامسو نيثالثو عبس عاب ةنس ىقوتملا قدم ىضاقلا

 ,/١٠ةنس ىفواملا ىبفاشلا ىرصصملا دمت نيدج-ا ةعفرلا نب نيدلا محل هي سثانكلا مدهىف



 س2 باب ر- 4.

 قمذي ةرخ آلا ىذاج-ىف هفلا ةئامعبس ونب رششعو نامث 08: ةئلس ىف ونملا ىنْلا قيدراملا

 كولسلا ظن ريح ةموظنم اهلك ب اونا ةرمثع ىلع هبترو لا دحالا ىلعلا 0-0 6 هلوا

 مثلا ةئاءامث و تس م5٠ ةنس ىلا ةرجتملا نم رصتخم ه7 كولملاو ءافلخلا خجراوتف

 ةئاعامتو نيعبراو ثالث م68 ةن_-س ىفوالا ىلا ىتاطسبلا دجلا نب ىلع نب نجرلادبع

 ىسادنالا ىمخللا ةنابللا نب ىديع ند 000 7 كولملا ظعَو ىف كولسلا مظن زقم-

 ءالعلا ىبال لرسالا رك هيب هه روسأا ماظن يح ةثامسجو عيس 67 هن ع عاقلا

 نايقعلا مظن م ةناهعتراو نيعيراو عسل 259 هندس قوتملا ئرعملا هللا دبع نب نحل

 ةئامعس و ةئثع ىدحا 91١١ ةنس قولا ىطويسلا نيدلال الز هه نايعالا نايعاىف

 ىلحلا عامشلا دج. نب رع نيدلا نيز محلا عت قئاقرلاو دهزلاىف قافلا مظنلا ١

 كلسىف كارفلا ظن ريذ- باتك نم هبكنا ةئامعستو نيثالثو تس هم ةنس ىونلا

 ىربمإلا د_# ىبا نيدلا جاتل هه ضفارفلا مظن ٌرقتتَح قبس هي اقعلا عج حرش

 ةيئامه 484 هئاببا و ىلاللا مظذ هاعس لا الدنم عوضت دج ىلعلا برا # اهلوا ةيزمه

 نب دجا سايعلا نا نيدلا س متل هه كدب ١١ ٌرنىف ديرقلا م ظنلا ع ةئاممعلراو نوناعو

 1-7 هقفلا مظذ - ةئاع»و نيثالثو عبس 591/ ةئلس 0 ىودت ل نيسملا

 نب دم نيدلا لاج+ مثل هي داوقلا مظن ]*- ةن_س ىفواملا ىننللا ىتسودنزلا مامالل

 اوفو طباوض وهو ةئاتسو نيعبسو نينثثا 509 ةن-س ىفواملا ىوتلا كلام ن هللادبع

 ىلع نب علا درعل كبارفلا عج و كارلا ماظن ريح دحاو ىور ىلع تسيل ةموظنم

 , ةفرعميف ةدالقلا ظن رؤ#- ةيد.رتاملاو ةرعاالا نيب ةلئس٠ نيعبرا هيف ركذ هداز ميش

 عبس ١1ا/ ةنس هقلا ىتولخلا ىركبلا ذاتسالل هه[ ةداج-لا ىلع ديرما سالجا ةيفيك

 نيدلا بارش معشلل هي# ةع.لا ىلع ةدئازلا تالثلا تآارقلا مظن ]يح فلاو ةئامو نيثالثو

 تانلزرقلا مظن هلو ةئامئاعثو نيعبراو عبرا 855 دنس ىفوالا ىسدقملا ىلهرلا نيسح نب دجا

 م لادبالا ىف لاآللا ,ظن رذح ظحا_جال 6 نآرقلا ظن لح ةرسدعلا ىلع ةدئازلا

 هركذ ةئامعست و نيتنلا ة٠* ةنس ىفوالا ىواحمدلا نجرلاديع نب دم نيدلا سم شلل

 مظن رح ةرمصتتع ةلاسر 2 ىلالهلا عب 0 00 لررللا مظن زقؤتح ةنسملا هدصاقمىف

 ' هي نيعبرالا تاب الاىف نييملا مظنلا م ناقل ا ىبال 6 ةيفنللا عورفىف ىئايملا

 ْ فااوزبث الثو عست ١ ١و نس ا 3 فو رعملا ىهاشب صخلتملا ري ندم رت

 ركذ ىلا نيسح نب دجا نب دمحل 2: ماركلا ءافلخللا ركذيىف مالكلا روثنه مظن لو ظ
 صيخلت دهاود ىلع حاشولا ظذ لح دجا هللارماب رهاضظلا ةفالخ ىلا ركب ىبا نم هيف

 ١ 8 هلوا رص ىسابعلا دواد نب نسح نبدج-انب نو رلاديع نب محرلا دع وجشلل هيأ حاتفملا

 ةئامعشتو نيعبراو سب 446 ةندس ةرخآلا ىداجم ىف هما لا نانملا ىلعلا هلل دا

 ناب فورعملا د# نب دعس نيدلا دعسل ةعيدب اوف اف ةليوط ةموظنم ههي] ةينامعل ريض |

1 0 



 "6٠ه هيأ نوذلا لح

 ىفواملا ىىصخلا ىسوم نب ضايع ىضاقا 2: ناذالا مزج ةكص ىلع ناهربلا مظن ز:-

 نيدلاديهرت سدت ه4: ناببلا عف نامْلا ظن 1- ةئامسجو نيعيراو عبرا 045 نسا

 لا دشراو' ممناو دجوا ىذلا هللدجلا 6 هلوا قرافلا دوعسنب ليعامسا نيرع صفخىنا

 نيدلا مراص حشا تادلحم ةثالث نايعنلا انماما تاكصا تاقبطفف نانا اذذ ]2

 عفر ىذلا هللدلا ** هلوا ةئاعامتو عست م5١ ةنس 05 :لا قاقد ندحت نريد

 7 هءاعصا 0 اسم (اعراز# ىاثإ قو م خا تقأذ هىق لوالا يك ا مالعالا اعلا تانقك ُْظ

 الا رفعج ىنأ نيد لضتلاىبال 1-3 نانا م آذر 0 ةيضملا ردها ولا 5 نع ا 0

 مظن ريح ىرهزالا هنع ىور ةئاقلثو نيرمثعو عست 505 ةنس ىفوتملا ىورهلا ىرذملا
 ظ 251 تنم ةل5٠ ةنس قوما :ىقاونب نمل ريوولا ريششتلع نبل ىرت 2 اللا

 هأشنإ نع نب رهاط ماهالا مشا امناوالتخاو ىئ ل آنه ةعرو ةراصق د رهاو الا ماظن ع

 عل 1-3 علا دع ىف ر ,دلا ماظل 0-0 هو[ يعيسأو نينامثو ا ؟بى 4 قولا قاهصالا

 هسئكلا زوالا راع - 0 نيثالثو نتا 0 هنت .قاوتملا ىواوملا ليعاع# ا نبا
2 

 ىقوتملا قارعلا ل نب مح راديع نيدلا نيز مامالا ميلا اهمظن هي ةركزلا ريسلاىف

 ْ اه[ نر وسلا ور الا هشأنق ورذلا مظن ر- تيب تقلا ةئاعاسم#او تل معا هال

 | نينامث ون يو 61 كيك قودل ا عاب متهنرإ نيدلا ناهرب مامالا مشل ريدا |

 / لوقعلا هيف ريختتام نآرقلا راسا نه هيف عج دحا هيلا هقيسسيمل باتك وهو ةئامئامنو

 ظ هؤادتاناكو ةئاعامتو نينامثو سب م88 ةنس نابعش عباس هنم غرف هلا 2-00

 ظ هق تلعوت امدعب ىلا لاق ةئس هرشع عبرا كتف ةئامامثو نيتس ئدحا م١5 ةنس نابعشق

 هكس نس هفصوق ءراكسدلا علا 26 هزرصل 0 بدر 3 نأ تلص وأو هنأ مه ل تفاعلا

 ا مو ني هس كلذ سالا لاطو عئاقولا || كب ممل كنرتتك كام رول | عاوناو ليطابالاو قدور تكلل

 تفاص مث رودلا دصاقم' ىلع فازنالا ىف نطتلا عاصم ىباتك كلذ تيس َتْفْنصَو بازل

 ىتح ةءانالاو ربصلاقزرو ىلاعت هللا تدثو ةمدقلا بتكلا نم لقنلا مكحىف ةعدقلا لاوقالا

 هبض رح وز<+نهر,هلاطو ىلا احراش روكذلا فائكلا اهتذام تلكدقو) كلا لا اذه 55

 ظن 7-0 ضعبب اهضعب 7 طابترا ناب هدو_صقم لج نال امل باتكب هل ارسم عواقم

 ىطوي_سلا ركب ىلا نب نج رلا دبع نيدلا لال ثيد_هلاىف ديفلا <[ رثالا !ءىف رردلا

 اف ركذ لا دئتسا هي 0 ىدج هيلا 6 اهلاوا ةئاؤعست ربة رع ىانحا ها هلل قرا

 رمل واهس اطيس اح رش اهحرش مث ىتادايز نم وهف رجالاب هي رفلالا هدهىف بقت اه عيجج 530

 د_# نب روصتو ةمالعلا ميلا 0 ىلا معى رردلا م اظذ قيم مب مو رخياذسلا

 ا

 ءايشابف م او.صنق كفو 3 لطفا ةعاجىف كس عاد بد هوصر ماكحاو 4 "أعم ةرازعو ظ

 ف رعم َّق ردلا ماظن مح ا هدام 2 عاش 1 علطا ىذلا هلا - ا دع هأ وا ىواحرالا

 ىحن نب سن ردالا سس دوا ندلا 2 ققحلا مدلل ةموظن'م هه ,هلاو سهشنلا كواكخم



 هي[ باب ريح 6 جيو

 ىناساىف رولبلا ماظن رم هفيلأتل حيران مسالاو ىديع مكلل ىرت ه2: ةيودالا ماظن ريم

 دقلا ضع داع“ نآوتلعا ناوتذ ةركذ قويا دلال الخل ءزج مه رونسلا |
 ىسراف حيراوتلا ماظن ريح ىردبلادح نيدجا ن. ىلع نسالاىنال م موهفملا

 ةئاعس ونينامتو عبرا 545 ةنس ىقواللا ىواضنبلا رعنب هللادبع 1 كان“ ياكل 0

 ركذف' لوذلا ركذ مث ءافلخلاو ءايننالا هيف ركذ حلا ءانربكلا و ةمظعلا ىذ هتيدجلا 6 هلوا

 ةيكفل_ىلاو ةيقوسلاو ةلايدلاو ةيونزغلاو ةيناماسلاو ةيرافصلا مث 0 0

 قوتملا ىعبرلا مهارانب ىسيعل هه ةغللاىف بيرغلا ماظن زه- ةيلوغملاو ةيهزراوخلاو

 وللا ع و اهلع رض او راغشالا تاغلرك ذ هيف درفا ةئامعبراو نينامث 4٠08 دنس

 دحوم هيلدحلا # هلوا رهاقلا هتلادبعزب فسو ندلالا ءاغلا ماظننم ءاغلبلا ةفحب
 دجانب كرامملا نيدلا ترعب د مام ىلاو ىلت 390 ناويد حرش ىف ماظخ لأ 1 6 ءامس هلا كلا

 ماظن ر- تادلع ةرذع ةئاعسو نيثالثو عبس ”81/ ةنس ىقوتملا ىلبرالا دوو “ا

 0 دل وتلا ىاطلا ىل 13| ناولس نب نيويح نردلا فشل هك ديلا وما ماكحا| ىف 35 لإ

 ءامساىف دالا ماظن زيع داعىف اهح دال هلابك أ هزوحرا ةئابتسو نينا |

 ةرشع ىدحا ةأؤأ ا قاودملا ىطو« ل ركب ان نور اادمع نيدلال ال --1 كل

 :رصضعلا نانعاق ا رك مس 00 هقيلا تف قىور ,يلا لهسوبا هل 1 لاق هنأ م« 0 ا

 2 0 اع كلتق مسا دءاولت قرع هدل ولو مسأ كا دسرل] هيف عو# ىلع اهو دو

 تأ
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 نال نو هلل هلبد نم تطقتلاو 38 وم 7 هنا مسحت اهنم 0 هدحألإ 2 5 تعبت دقو دا

 5 ىئاظن 0-1 4 كلر ال ماظن هم ع 8 . امدر داو ىر»- خا 0-0 ةئام 0 شكا هنولاح |
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 تى هه نونلا مح

 ] اهحرش ىف ديحوتلا ةرهوجن جاىسملا هنديقعىف هيلع هيبلتلاو هرك ذل ضرعت هلا هقرك ذ فااو

 ىهوزلا لوقعلا بهاو هللدبللا # اهلوا ةلاسر بتككف هدارفنا هولأسف ديرما ةدمعب ىمملا
 أ ع ىراصنلا مادخم“ا عنمىف بابلالاىلوا ةهدت اس ةماخو لوصف ةدعو ةمدقمىلع

 ٍْ ىطويسلا هريصتخاو ةيمالسالا تاراصتنالا مىضعب هاعمو ةنس ىفوتلا ىونسالا نيدلا لا

 | ه6 نانويلا قطنم ىلع درلا ىف نام الا! لها ةدصن زب ةدصنلا ديرجن ىف ةحرقلا دهج هاعمو
 أ| ىسيع نييح نيرصنل 4: ةيئارصنلا ةلملا ةدصف ىف ديناهالا ةكصنلا زذح ةيع نبل
 | لوالا لوصف ةعبراىلع ةلقشم ىهو حلا مالسالا نيد لضف ىدلا هدا # هلوا ىدتهملا
 ةالصلا هلع ميما تارحممىف ثلاثلا مهمالك ضقانتىف ىناثلا ممههاذمو ىراصنلا داقتعاىف

 ئ هنديااع نوهصنلا - إسو هيلع ىلاعت هللاىلص دح ةونىلع لئثالدلاق عبارلا مالسلاو

 0 5 م هنا ةنس ىقوألا ىرصملا ىلع نيد نب دجلا باهشال < ةحرقلا

 أ سفنلا كاله ًاشنم هيفركذ لا هتعاطل هدابعنم هاشنم قفوم هللدّلا  هلوا ةئاهعستو
 أ ىفوتملا ىطلملا دن ب اح رس نيدلانيزا هه ىغلا ةعضفىف ىرا ةحصن زو هببسو
 أ صلختملا دج نب ىنطصلل 4 نيطال_ لا ةححصن لهطح ةئابعبسو نينامثو نامث ل84 ةنس
 | ىلاعت هللادصخ نمل ةيفاكلا ةىصنلا اوس مهي ءالقعلا ةحصن ز»ح ىرتفدلا ىلاعب
 | موو ةنس ىفوالا فوصلا ىبرغملا قورزب ريهشلا دجلا نيدلا با_هش مشلل 6 ةيفاعلاب
 | حارسا 7 قطنملا بح ىلآ ان قفكملا مسملا ةعصن زههع ةئامئامثكو نيعستو عست
 ىبا مامالل ىسراف 4# كولملا ةحصن زل قرششملا لوقلاىف ىطويسلا هركذ ىنيوزقلا
 لقنىف كوبلا ريثلا هاعسو ةيرعلاىلا ةيسرافلانم مضعب هلقنو ىلازغلا دع نبد#ت دماح
 نتويصن لهب ةيك رلاب ضعي هجرتو لا هلاضفاو هماعنا ىلع هللدلا * هلوا كولملا ةوصن
 بتك اك ناخ ناهلس ناطاسال هدتك ىنيوزقلا هاش مكمل رصتخع بطلاىف ىسراف هه همان

 نيرشعو عسل هر 8 ةنسىإ هنم غرف و ةماخو دوصقمو ةمدقمىلع هبرو 00 وطسرا

 ةنس ىقوتملا ىملدنالا فسوب نيد نايحىبا نيدلا ريثا يشل هيأ داضن روتمح ةئاهعست
 6# مامالا محدن ىف مالكلا ميدل ]هم- ه>ويشو هتاحرو هلاغتشاو هلاح لوانم هيفرك ذ

 ةماركلاو لضفلا دز ىلع هلام هتلادج-ا # هلوا ةمتاخو باوبا ةثالثو ةمدقم ىلع مصتخ

 لمتياهاما :ئاردنا هفرك ه.ىفايشلا قوما علل 2 2 0 نبدجا سابعلا ىبال لا

 هه ضيرفلا ةرمصنىف ضاىعالا ةرضن. قم روصت وه هيلع ركنا ةركنم ءاسشلا كال

 ىمقلعلا نيد رززوال هفلا ةن-س ىفوثملا ىنيسمللا ىولعلا يحننب لضفلا نءرفاظم ىلعىبال

 امو هلامعتسا ىعاثال زو<اهف ىناثلا ءارعشلا فصويىف لوالا لوصف ةسين ىلع هبترو
 ( نا بجاه سماها مذو هب حدمام فشكىف عبارلا هعفانمو رعشلا لضفيىف ثلاثلا زوج

 هلوا ةئاقسو نيعبراو نياللا 5557 ةنس ةرخ ًالاىداج رهشىف هاو هنن صاشلا هاقومإ

 دك عصا و ضايزراو الا ا ها ف ةرضنلا لمح ا ةرهاقلا هتاآ ةرهابلا هللدحلا ظ



 مثلا هحرش حلا مهلا تارقتسع نابا ىذلا هيدا دلي هلوا ةئاقس و نيعبسو ثالث كال“ دنس |

 ل2 نس - نيدلا 0 7 ةّرقلا ةرصع , 5 ا ةرصن 1 تح نسملا 55 ا

 ةيقو جلس سلا 0 .>|ىف ةقلا 2م 0 و نيع_دسلو 0 هقةبإ/ 2 ماس هل ىقونملا 0 تئاكلا

 روف ىلا دلاخ نب ناورشولا تاك هلق نك كربلا روهظو امل ود ر .اكاو 0 4

 فصلنا ا هنامز ىلع رمضقا هناو روصعلاق هلاك نورقلا نع ”ىنملا رودصلا ناقد

 اع لصور مهتادْتب أدبو ريزولا كلملا دعا باوصلاو قدصلا هيف دقعا اياتك فلاف
 ةرمصن ز:- ة رم.” ةرمصنلا ةديزهل ونايعالا ثي دح ندد ص عىف هنبامام هليذممن او سونا باتك ا

 ىلحلا النملا نيج نب مههاربا ميشا هلاك دي ىلبنلحا نب د ىض رلا ريصعل يشل ىلع ىذرلا

 ندم تباثىبانبدلا سعتل 1 ةلللا نصت وح لاش فلاونيثالث ٠١٠ ةنسدعب قاودملا

 نب ئطصمل هه همانت رصن ز»- مظعتلا وديح وتلا نبي عما تانك ق هاك د ىلطذلا كالملادع

 ىفو:لاىونوقلا كما نب د نب دلا ردص ميشلل تي صوصخلا روطلا قيقح ف صوصن يح

 ّح
 م6 ةنس ىفواملا قئزالا نيدلال ضف نيد نيدلا يح عشلاو ةنس ىفوتملا ةفيلخ ديزباب |

 نايف مسق قست لع هيرو قرفوتلا ههزنو قيقحلا ةديز هاعنو ةئاعاعأو نيناعو سخ ||

 قالخا ضعبو لاعالا متاتتو حتاصنلاو فراعملا نايبيف مسقو ةيلكلا دعاوقلاو قئاقملا |

 نا ص الاو بواقال تكلا هتلدلا هلوا ىف دك ىبولا نيدلا بطق نيد#رببلو نيلماكلا

 نيدلا ملصم ميثللو 0 ليسجو ثس /65ب 3 بحر لكا واق هيف عورذشلا قفتا (غ العا

 هحرشدقو ةئا_يعس و نينامتو ىدحا ةىلآ هك قوت ا هداز 0 فورعملا ىطصم ٍ

 ىلا لوصولاب رورسلا رارسا هاعمو اجوزم احرش ىزيربتلا ناهلسنب قدمانب مهاربا |
 اضيا ىرانفلا ققحلا, هحرشو لا هتافصو هللامساو هتاذىف هللد#لا # هلوا رونلا نيع |

 قولا نيسح نيدج-ا ركبوبا مامالا اهعج تادلحم ةريدعىف © ىناشلا صوصن ز#- |

 قوتملا ىنابورلاليءمسانيدحاولاديع نساحملاوءاو ةئامعبراو نيسجحو نامث 4ه8 ةنس ىقونملا ١

 اال واذنم ىمراد -*4 نايبتلا: بيشو ناشتفلا بيضن”ل#ت- ةئامسو نيتثثا ه0 ةنس |
 000 |١ ىوتلا لعلا هدا هلوا ةنس قوتملا عاشلا ىوللا نمؤملادبع نيزسح نيدلا ||

 نيدلاناهرب مثلا 7 بازرلا لك نع تايحالا زوصت 1 اب نيسج-و ةئاغلت ىف وهو

 ىذلا هيدا # هلوا رصتتخم ةئامعست و... ةنن ىفوتملا قثمدلا جاانلا دجحنب مهاربا
 ةل_سر -هي# باجتلا ورف سبلىف بابحالا ةكصن مح لا ىدهمت هقلخ ”ىث لكى طعا

 ليعيسسو تس ا راك همس قوما ىناشلا نولي ىذاقنب هللا دبع نيد نءدلا م مثلا ْ

 سي هوحنو باكا ورفنا اذ ركذ ملا باوصلاىلا ىداهلا هيدا  اهلوا ةئامتامتو

 نيعبراو ىدحا ٠١4١ ةنس ىفواملا ىناقالا ميهاربا عشا هي ناخدلا بائتجاب نا ا

 (فلاو)

 وانا ا تنل



 م١ عي نونلا ري

 ايحناكو باوبالا ريثك وهو 2 ثيدح فلا داربا ىلع ارصتقم هعمج دعو ناك ئذلا

 ديهشلا ”ندضلا اهنيلأت.توساللا تاعقاولا نئايتم نم نيف ىلضالا | ىراش قو[ نر

 | روصنمن.نسملا ىلعو.ا نيدلارخثدهازلا مامالاىدارخ ىّضاقلا لاق لوقا انك و نيدلا ماسح

 أ ىلع نب نسا ىلعونا نيدلا ريهظ مامالا ىدارذ ىلاخ مامالا لاق لوقا الكو ىدنجزوألا

 ١ لوتقملا قبرفالا بيبطلا مهاربا نب دج-ا رازلا نبال -ه#: راربالا ماصن رفح ىنانيغرملا

 ١ فورعءملا ىثاكلا ىلع نيدلا نيزن ىسراذ 4 دالوالا عااصن رح ةئامعلرا خ٠٠ ةنس

 || نيما مردارب حدع دالوا حتاصت باتك دوي نوزف رباكا حادقو دراد ناور ىرعش هتخاف

 ١ مءاقلاو بال  راغصلا عااصن رفح »ع ةديركلاىف اذك تموا:تأشن٠زا هللا ضن نددلا
 أ معاصنلا هلو ةئامسجو نيثالثو نامث ه*8 ةنس قوتملا ىرشزلا رع نب دو# هللاراج

 | هتلادبع نبهللاةبهساقلا ىلا نيدلا ءابما 4 ةضفرلا عئاضفىف ةضّرفملا عئاصنلا 1- رابكلا

 | تمعو اقلخ ه.ىلاعت هللا ملصاو ةئسلا ةزعمىف ماقف ضفاورلاب ةنوك#» ىهو انساب ايضاق

 | نب فسوب نيدلا ماوقل ىمراف هه كولملا آاصن ردح ىلاعت هللا ءامخ هلتش: ضفاورلا

 ١ ىفودتملا ىوتلا ةيطع نب ناولع شلل هي[ ةغالا كواملل ةمهملا عااضنلا رفح ننسح

 30/1 ىلإ: هع ةنادهلا ا ةنارلا بص "-- هكا ع سلاو نيث الث و كحد: 710

 || 044 ةنس ىقوتملا قهبلا ىلع نب دوعسم نامزلا رف نساخلا ىبال هي ردصملا صن.
 هل 5 "هدو مآ - 6-3 سس ١ بها ز 4 2

 تايح 2 صن 6 يئس هه هءبتلا رص ى ه.ةفلا 2 0 ةئامسوجلو نيءبراو عبرا

 ا ادهو اراد دل رردو رابخالا 0 تانك: ند هرصتخا 0 ف تيقاويلاو كك تف داو

 || ربا باصن م راتلا ف 2: نايعالا باضن زف ةئامسجو نيتسبو عسن 019 ةنسيف

 1 عورفلاىف هن عئارذلا تاصن -- ةئاعمو نيثالثو 2 دا 2 ود يدار نبا

 | ركب ىلا نب دوعسم رصن ىبال تيب ىتئامؤ ةمواظ:٠ ةغالاف <: نايبلا باصت لقجح

 | دس ةظلفلا هيلو ا ده ةةلمإو ةطست ذك ىهاارقلا كيضالا نفح نس
 هه ىواتذلا باصن م ىورهلا ماسح نب لاج- نب لكىسرافلاب هحرش و ىناح را فيرسثلا

 1 نعمل بحاص ك2 نب لد لاعلا ند 1 ءاهقذلا باص - ةياح راناتلاف هر تا

 | اهرك ذا ةلثسم لك هيف لاقو ىواتفلا ةصالخ ىلا هءاتك هنم رصتخا ةئامسجو نيغيراو

 | ٠١55 ةنس قوتملا ظعاولا هداز ىّداَش فورعملا ىنطصم نب دع ميلا هت باعمالاو

 قءاوصلا نم هر بحنأشايلزقلا ريكت لوالا] وصف ةعب راىلع هدو فلاو نيعبراو عبرا :

 واثاا ةرسصن 6-1 ا لد_هءلا سوم هفطأب علطا ىذلا هلل ندا دل هلوا م مو ةقرحلا

 ىبا نيدلا ناهرب ميلا رصتع ىدراذ : قاحا ةرمصن ز- م مق رئاسلا.لثملا ىلع

 فر ك1



 هي[ باب رج 1

 ةيمالح رش ىف علا 00 زوم ةرهاقلاب ةئامامثو نيعستو نينا /مق؟ 2 مردلا عبار نينالا

 ةلا_سبر نيش رمشلا نيوالا ءايحا ى نيفنناا ني_لعلا رعت زيمح قيس ههه رجعلا

 ريا ىلا نيدلا سمش ميشلل نب دلحم ىف - رشعلا تآارقلا ىف شن زذ-) ىطويسلل |
 خا ساو ههراك نارقلا لزناىذلاإ كل 2 هلوا ةننس :قوتملا ئروطا د نب دمع

 هرصتخاو ا 5 قوسإ مل هر قرط عج عمال وشو بي رقتلا هاعمو هرصتخا 3 ا

 ا الان اكو نيثالثو ثالث م دنس قوثملا ةنعتلا ن دمح ن د لضقلاوا ىضاقلا اضبا

 ظ
 ا ركذال نآرقلا رسب ىذلا هللد_لا # هلوا فصنلا وحن ىف فلاو ةئامو نيسجو

 ا بق ءاوالا سثن زي تاونأ لع بترع ىتكردلا 4# ىل اللا رين ريح

 ةيوتحم ةلامر فيلأت دارا هلا هيف ركذ خلا رارسالا رهظا ىذلا' هللدحلا'# هلوا مصنع

 ةمدقمو لوصف ةعسن ىلع ةلغشم'ىهو هقحاول و هقباو_بآ] دصفلا نم دصقلا ناب ىلع |
 ةيلاغلا نساحلا رسشن مملاىف سم رئادلا كلفلاىئطو رئاسلا لثملا "سن له ةمناخو |

 سن لع افنآ روكذملا ىبفايلا مامالل هي: ةيلاعلا تاماقملا ىلوا ئاكملا لضف ىف

 نيعستو ثالث هو# ةنس ىفوتملا ىنائيغرملاركب ىلا نيىلع نيدلا ناهرب مامالل سي بهاذملا

 ىلا دح نب احن رس ندلا نيزا ه5: مرحلا ريثع ىفام ىطل مركملا رشن لح ةئامسهنو
 | مامالا شلل هيأ ةجلرلا ركذي ةمعنلا رششذ زهفح ةئامعبمو نينامثو نامث /88 ةنس ىقوتملا

 نيعب راونيثتلا 457 ةنس ىفوتاملا ظفاحلا قشمدلا نيدلا رصان نب هللادبع نب دم هللادبع ىبا |

 دمحل هه راطقالا بئاعىف راهزالا ق_ثن زهو- ىراخلا ماتلن هفلا ريصتخمو ةئامئامو

 كارا بحما و هعمسأم برعا هيف ركذو مالا حيراوت نه هدخا ةنس ىفواملا ىلا سابا نبا

 ا | 11] اك ولم نم اريسي افرط رك ذو ايف ءابكمللا تعنصامو اهلاعاو ضم بئامم نم

 ةئيهلا لع و كالفلا رابخا نم ريسي فرط ركذب هيف أدتاو مارهالا و ليثلا رابخا
 عبرا "84 ةنس ىقواللا جواتلا ىضاقلا ىلع نب نسم ىلع ىب ال هر ةرضاحلا ناوثن زههح

 ضوع نب دم نب رمع مامالاوعشلل ىواتفلا ىف هير باستحالا باصن ٌركي»م- ةئاغلثو نينامث و

 ةعبرا ىلع لْمشِب وهو خلا بيقرلا بيسحلا هلل دا # هلوا ةنس ىفوتملا [ىنملا ىتاشلا
 ةريتعم ةريثك بتك نه ةيسللا بصنم بسح ىلا ة.سنلاب تصتخا لئاسم هيفو اباب نيتسو

 مامال سي رايخالا ركذتل رابخالا با_صن ري عورفلا ف 6 رابخالا باصن م

 هلل دما 6 هلوا دنس ىوتملا ىثوالا دمت نب ناقع نب ىلع دمت ىبا نيدلا جارس نيهراا
 ءالعلاةضورو مت ىذيزلاعماجو تب ةيئتلاو ق١ ةمالعب عانقالانم هلقن خلا نيماعلا بر

 نساحنا|نويعو طب ىسوطلا تاقبطو صب ىراخلا محم وي شب رابخالا باهشو رب
 مب ةريره ىبا دنسمو لب تاؤاؤالاو ك بابخالا رنكو في را_خالا سودرفو عب

 ( فتلاو)



 انيسصيشيولا ل رس 7

 253 5 1 ل رس

 نحل وس هترطف ا هدو و سماو ناش الا 12 راكب 1 0 كلا ناسنالا 1

 دوع_سم نيديعس نيدجلا نيد لماكلا ميلا د دو لاح نع رايخالاىف دوجولا

 مهلع ءاسالا نم هنامزملا ملاعلا ءادت|نم هيف ركذ ىلا ةليةعنباب روهثملا رهاطلاب بقلملا

 تاك لاقاو داعلا لاو 5 د هادا او رالا ريهاشمو نيطالسلاو كواملاو ءافلخلتاو مالسلا

 بسن رف فلاو ةئامو نيرشعو ثالث +١١ ةنس ىلوالا , داجم ربشىف هفيلأت نم غارفلا

 ىب ونابعش نب بسنهلو ةنس قوبملا ىاهضالا نينح نع يرفلاو ال ها 0 َ

 ورا دربملا ديزت نيدحم سايعلاىبال 2 ناطستو ناندغ بسن زيهع نالك وا

 1 ناود 7 ايصلا ماتت نم ب ايلا هلل 12و نا نينامكو سج 786 ةئس 0 ٌْ

 تانآىف ةيحئافلا تاىسنلا 1و ا نامث 854 ةنس ىفوثملا عاملا ىلا دج-ا نبا

 نيت_سو نيثللا 75007 ةنس قولا ىلص وما دمي ن ىلع مهردلا نب نيدلا جانل م ةحافلا

 ىباذ < حورلا مسن ٌر*- ةيسرافلاب ةم 0 ةغل 300 بايحالا مسن صح ةئايعبسو

 | ىبال © ةظعوملاف ضايرلا ١ رو- .راعلا نبا هركذ فافقلا لماكنب كراسبم

 | بذالا نوناق بحاض ركذ ده 00 رولا م ]- ىزوالا نب جرفلا

 ١ سصتخم وهو ىزوملا نب ىلع نب نج.رلا دبع جرفلا ىلا عشا هي ركملا مدس رح

 مسن ر> بدالا بتك نم أ ر لا مس ريح الصف نب رثع ىلع ةظعوملاف

 ةدام ىلع عيدبلانم عاونا ةلج هيف روك ذم الصف نيثالث ىلع رصتخ 8: ابصلا ىبا

 / عستالا/9 ةنس قوتملا ىلحلا بيبح نبنسح نيرع نب نسح نيد# نيدلاردب وهو هفلؤ»

 بيطلا ميسنلا لا بدالالهاماقم ىلعا ىذلا هللادج- دعباما 6 هلوا ةئامعبسو نيعبسو

 فلاوةرمثع ٠١٠١ ةنس هفلا قثمدلا روفرذ نننج راادبع ندم هه بيطلاىبا ة+ رف

 نبد#ت هللادبع ىبا نيدلا ىحم ْعّشلل تاحش وملاىف هه رهزلا تاسقن و رصسلا تاوسن لوس

 ردن. زم :ةئامعست و نيثالثونيتنثا ه9 ةنس ىقوتملا ىداهلاب نيهشلا ىدوسلا د 07

 ىتزمزلا دحح نب جبرفلا ىلا نب ةفيلخ 0 س6 سابعلا ةياقسو مزعزلا لئاضفىف سافنالا

 ىذلا .هللد_هلا “4 هلوا ففلاو نيتسو .فين ٠١5٠ ةنس لوتقملا ىفاشلا ىكملا ىواضنلا

 فصووف ةلاسر 4: ماشلا لئاضفىف مازلا سشن رقؤح ا هايملا رئاس ىلع مزعز فرش
 دعسأ نب هتلادبع مامالل هن ناوخالانم هللاىف نيباعمللا لضفىف ناحرلا يشن يح ماشلا

 فورعملا نيدلا باه ىضاقلل دايزلا ىف ةيسراف ةلاسر 4# بيطلا سثن ٌريم> ىفانلا

 نجح رلا دبع نب دمج غئاصلا نبال 4: ريضلاعضوم رهاشظلا ةماقاىف ريبعلا شن ركن ةيرهلاب

 مهلا ىبا نب ني هي ريبعلا 0 قي هنابكتم و نيءيسو تس الا هيا قوتملا قمل

 انابش مونلاو اسابل ليللا لعج ىذلا هلل دا #* هلوا يذفاثلا ىمدقملا دمت نب دواد نبا
 يبربربنرربربشظشظش سا سس سس سسييييبييببييبييإيإي اتت ساس

 ةدموق دا فوردح 0 همر مْ نيريعملا تاقبطو ريبعتلاو مانملا لاودحا هلواىف 1 د ما

 مون ةيشع اهرحآو ةئامئامث و نيعست و ىدحا م١ نس ةخغا ىذ ريثع ثلاث اهلوا ةريس
 ك0 ا ا و



 1 ل د مب فورعلا ا نب قدهسالا سه سفنلا |
 ل ىلعل م س وبعلا كودم ّق سوفا 6 ةهاز 1 سر وغاّتسفل - ص وخلا فيلأتىف :

 حدملا ىف لوالا نيرط-ش ىلع وهو حا مم الا هللدجلا # هلوا دنس ىقؤتملا ىواغشتلا نودوس أ

 سوفنلاةهزن زه*#- رظانلاة رق هاهم فيل 3 هلز نم ةدع ريم تايلزهلاىف ىناثلا تايد,لاو ١

 م٠6 ةنسىلا ةئامعبسو نيناكو عبرا 7/5 ةَنس نم نامزلا ا ون نم دام نادالاو |

 نا # هلوا ىننملا ىدنفا نيدلابحم مالسالا خش ةمالعال هير بابحالل بحلا تالسارمو |

 050 هذ قولا ىنلا ىلحلا ةنعلا نب دمت دلولاىبا نب دم لضفلاى ا نيدلا بحم ||

 ٍلعىف رظاسأمللا ضورب ىمملا هيا ميراتل حرششلاك هلعج ريبك رات وهو ةئامئامثو نيعست |

 غلابو نظانملا ضور فلاو باجاف هنع هلآس هب ةيلط نضعينا كلذو رخاوالاو لئاوالا |

 قاتلا هدالواو مد ىقاخىف لوالا ىلصفلا لوصف ة كد 5 0 لاول نيعا ريصم لع ضورلك 1

 نولانلا عارصملاو كو لاعت هللا ىبص د روهظب هرددنللا رومالاق كلاثلا مثالا تاقبط ىف ,ش

 ةنسح تادايز دازو عساتلا نرقلا لابقتسانم هيلع ليذو يعل فورح لع اهتزو نايعالا |

 نيدلا لا هي[ رئاظنلا ضايرىف رظاونلا ةهزن رهو ىلا نبا حيراتىف اذك نينسلا ىلع |

 علا طم ىف هركذ ةئامعبس و نيعبسو نيالا ا/لا/” ةنس ىقوتملا ىونسالا نسللا نيسحرلادبع |

 ضع ةعو# --1 0 ١١ ةهار ١-1 ريظنلا مدع سبع ليلج م4 باتك وهو قئاقدلا |

 قولا ىدادغبلادغ راهن نيندلاب ل مهيأ ىرقلاءا رابخاىف 01 ههزن اعي- ءالضفلا ْ

 نيدلارد نب 1 تأ ري_سفتلا ىف ليزعتلا ليز را ةئامعسل و نيعيراو ثالث 550 ةنس ْ

 | نلزلللا رسفتك رصتعغ وهو فلاو ىدحا ٠٠١١ ةنس ىنوالا ؤئنألا ىراصتعتالا ئىثثملا |

 ظ نيتلثا ةم9 ةنس نيءعب رلا رخآىف ىوبنلا مرا ةحشع هئمايمنه فرعثتف ناح ملسنب دارم |

 | ىلعرصتةاهنا هيف ركذ لا باتكلا هدبع ىلع لزنا ىذلا هتلدلا # هلوا ةئامعسلو نينامثو |

 ١ بحنانب ىلعا حيراتلا ف -[ ءامالا و رارحالا نم ءافل + اءاسن رقيحح مصام ىوار صفح ةءارق ْ

 | 6 ةبحلا ملاسن ٌرط- ةئاتسو نيغب_سو عبرا 50/54 ةنس ىفوتملا خرؤملا ىدادغبلا |

 هه باب داب هةر

 سوفنلا ةهزن قع سصع عئاقولاهيق ر 5 ىرهوّلا بيطخلا دواد ن.ىلعل ةثاعاعو نيسج

 تاللسساسع ضعب قاروالا هذهق تدب 3 تدصو دو لاق ا مالقالا 4م رف هبقطنام ىلح ا

 ةاضقلاىب طاق د رظاننا|ض ورق رظاونلاةهز 20 تارثالا ضعبل اهتديق ةيوجاو اتاسرا

 دسافمو للخ كاك ىلع بدت صقنو دازو ةدوسم ْن * ىه هلق لوالا هلقان نا ريغ زاح الا ىف

 هلعحو با_تكلا اذه فلاف عمان لع نك يذلا ايقبا قامرقلا نددلا نعش يشل ناكو

 تايفوو ةمرغلا ثداوملانم لصحام ةقبط لك ركذف نورقلا بس تاقبط عسل ىلع

 : 3 6 4 , 4 5 1ع

 ناطملل_بلاب انونعم راصكار ةئايعس و نيناكو ىدحا ومل١ ةنس ناضمر لمتسم ىق هيفاد

 اال 45 هم قولا اون لا ا نا مع 2 ىر

 ( لعج )



 هول ه5 نونلا ل

 جرفلا بال < ناسملا لاودلا تانيغلاو تائيقلا رابخاىف نايعالاو كولملا ةهزن ٌرنح
 هللا دمح # هلوا ةئاقلثو نيسكلو تس «ه هنس ىفوتملا بتاكلا ىناومصالا نيسللا نب ىلع

 / تائيفلا رابخاو ةنصحتسم فئاطل ىلع لقشموهو حلا هئادتنا دنع لوق لك متتقا هيلع ءانثلاو
 ْ نيدلادامعل هت رصدانلا كلملا ةريسىف رظالا ةهزن ره نهلاو-ا حرشو نهتددحو نم دق

 | سثع ةسجل وح ىف ةئايعبسو نيدجلو عمت اله9 هلس ىوملا يحن ميشلان دج نب ىس وه

 رظانلاةهزت زح ةئامعبمو نيسّكو سج دن_س ىلا هيف ىهتاو روصتملا ةلودن ٌأدنا ادلع

 ا :ىفوتملا ىعاشلا راظعلانءاب :فورقملا ئرنتدلا دج نبا دج سابعلاو ال رانا نا

 ةلاسر 4 رئادلالضف طوطخ عضو ىف رظانلاةهزن رح ةئامعبسو نيعستو عبرا اله4 ةنس

 ةهزا زن لا فيرولا هءاعتا لب ةطرسلادما ىذلا هيدا 4# اهلوا قوصلادخم نئدمح

 نسحلاىبا ندلارخفل مه رظانلاةهزن لهفح ىناهصالا متس ر نب رهاز عاصم ىبال -) رظانلا

 لءلانم رظان'ا ههزت رهط ةئاعسو نيرشعو تس 505 ةنس قواملا .نكرلا شوك نب ىلع

 , هه رضاخلا َديْعِبو رظانلا ةهزن ل#- داشرالاىؤفروكذملا ىدوبللا نينيدلا رخل يأ رئاسلا

 هللدجلا # هلوا ةقئار راعشانم عيطاقم ةدعىلع باب لكى وتح اياب نيعبرا ىلع لقشي عوج

 نيد ةدباعلان ال ه5 ماسلا ةفحت ورظالا ةهزت ٌل#> حلا ناببلاهلعو ناسنالا قلخ ىذلا

 ةيورملارانالاو رابيخالا ىف نيرظانلا ةدزن ٌريههذح ىمراف ه4 نيرطالا ةهزن زؤنح 3

 يظن وهو باك ركلا 00 مامالا زيزعلادبع نيدلا ىت ميشال مهيأ نيااصلا و ءايننالا ن

 ؤ

 , وحلا رمق دعب ا م رات ىف | رظانلا ةهز ره> عابرا ةعب راىلع 20

1 

 را اسس سس

 08 9 ودملا ىرهزالا ىسدقملا ىلنملا فيدول 502 0 ناعع لااا نيطاللاو ءاسعالا نم

 املع نم لكو قالا نيد 00 هلوارمصهىضاقهدازىمزءلهفلاو فلا ونيثالثو تدر, ١ دوو ل

 ههزن ]وح م ءامدنلا ةهزن لقطع همانح رف ىف ىلا هركذ ىل العا سه هان ةه زر ليضع لا ناف

 مهيأ راهلاو ليالالاعاىف راظنلا ةهزن زع رداونلا تسرهفىف هركذ ىطويسال <« مدنلا

 يرتعا ع هلوا قايشتللا ىرهزالا 2 د نب فيسات ن دوما سايعلا ىنا نيدلا تايشل

 تاقيملا نم فرط ىلع ابوتحم ملا رع جارسال هفلا هلا ركذ طا هردقف ىث لك قالخ ىذلا

 راظنلاةهزن رهض- افن آلم 6 ركفلا ةبحت معضوتىف رظنلا ةهزن زهفح لوصف ةعبرا همم و

 نم قفو ىذلا هللدجلا ة* هلوا ىركبلا نسما ىنا 0 سمشا أ رف_ىلانم عو>رلا يف

 تقوملا ىئافولا زيزعلادرع نيدلا زعل [ ريقلاو سعثلاب لمعلا ىف رظنلا ةهزن لح لا ركل

 ء لا تاريالا بك اوكلاب اهنيزو تاوءكلا قلخ ىذلا هللدلا # هلوا ىديؤملا عماجلاب

 انه يصةخل و.ترخلا عبرلاب ليعلا ف دش و' ةلاشر وهو دعاك و راباب ناسثعو ةسجلو ةمدقم

 سه ريللاو ءاشنالا نيب قرفلاىف رظنلاةهزن هينع لا هانج قبلي ادج هيدا  هلوا مهضعب

 نيح 0 00 ثالث م28 ةن_سىف امتكىراذلا د#ت نب ىلع ندلا ءالعل ةلاسر

1 

 5 0 >4 : ا ْق قع 6 هنافقلا ةلج هادا هلوق ا ملأ م ةيح املا تءقو



 م باب يح 2ك

 كرادتملا نم ةفاقلاو لءاكلا رع اب نيعست ىف ةديصق ىفو ا لاعتملا هتلدا ع هلوا

 ناهذالا ذيذشنىف هعمملا ةهازنا لح ههه بوركلا ةهزر لهطح لئاضفلا تاتغال ةعماج

 دعاوقلانا ركذو هصاوخو هلوصف محخواو هسانحا عون ساسالا دي_ثم هلعج هاو

 ْ 0 هلاسر عينا هيلا راشاو هن رسطلا ءارمهالا نم كيب ىطدصم مو>رملانب ىلح شيورد

 0ك طلال تلا ذخا فيك هه :ءداراام ع اباتك ررتف احاتفم امناعم باوبا قلغتسمل

 0 تاك ىلع الك هيف نكيملو باوجوأةلكم لكم هلقع ىوق قام ىلع هيف مصتقاو ةفسافلاو

 | --1 لهأملا دش لرمو لماما ةهزت م ةمتاخو باونا ةباعو ةمدقم ىلع هدارو هريغل

 ظ لقشا وهو ارمثب ءاملانم قلخ ىذلا هللد# ا 6 هلوا انظ ىطويسلل هلعلو حاكتلا لئاضفىف

 نب نيدلا سدا: 5: رجافلا قفانملا مّكو رك اذل اركفنملا ةهزن ز»- لوصف ةعستىلع

 "اا هعتش ودا ىداتج نه هيدر نم عرف هرءش ناويد وهو ىربيرلا قثارلانب ناسح

 ١ هك[ سلاجلا ةهزئزهيح خلا قابطلا مبسلا ديش ىذلا هللدألا هلوا ةئامعستو نيتسو ىدحا

 ةد.ء_صق هرخآىف در واو ا نا هقل ود هعجأبأب سدع ةعرس ىلع ةيسرافلا تاعطقملاؤ

 نابع نب نجر لادبع نس مالك اادبع 39 ند رادع ب ساانخلا ةهار 1 هج ددوف

 ةلاوا دلخ (ىنطارقثلا د م هت رجالا ةهزن ره دنس قولا ىعفاشلا ىروغصلا

 ادا نا كح فدل 1-3 قافالا [ةانح اق قاكتسملا هعزب - فرريعم دج هذ_جا

 ٠ ملاق الا ىلع هدرو هاعتانم وهو هءاقص بحاص ىارفلا راحرل مص ىلةصلا كرف

 : دك محمرفلاو ليملاب تاقاسملا ركذو ةيقوتسم كلاملاو دالبلا فاصوا هيف درواو ةعبسلا ١

 6000 30| فورعلاو ةسداسلا ةئاملا فصتنمىف باتكلا اذهلدفلأت ناكو لاوحالا ركذمل

 !ز ليمان افا هلأ د ىبا مامالا مخل 1 نيعاقنما ةضورو نيعيطملا همه رن 1 موكعل

 نيعي -س ىلع دي ار  ةكاعم و ؛نيدراو 0 قوتملا ىلص وم ا نائسلاىبا نسا نع نيسان

 0 ا اهلكاهركذو ا ريعو ءدلطكألا راسل ماكح الاو ةراهطلا ماكحاو نايل لئاضذفىف ايان
-_ 

 | ىف ىهاسلا ركفملا ةهزن زهد هي لوئسلملا ةيغب و لوقعملا ةهزن رقت*> ثيداح الاب
 نيتس 585 ة'اس ىقوتملا ىدخرسلا دحح نيدج-ا سابعلا ىبال 5 ةمدانملاو انغلاو نيينغملا |

 ةيمطافلا ه2 نياودلا راب اق نيتلقملا ةهزن رم دضتعلل هفئص نيتامو نينامتو |

 ( ةهزن )

 ىرامالا ىفاشلا ىثرقلا د# نب نابعش ديعسىبا مامالا عشا ظذ سه[ ماركا تيبلاو ةييط

 ا دل ملا أ ناعك ١ 22 هع قوتملا ردا ىااطتالا دواد مهلا هه ه> حالا ليدعتو

 اد.دمو ةيهلالا ةيكحلا رع هيف 0 ا ةىعاص مارجالا هابح هل تدع“ نم ناو 3ع هلوا ا

 ' ةعانصلا هذه ةقاش اهف لصا_تسا ىتلا ةركذتلا اهلحا ماكحالا ةررحم بتكىف لئالدلاو

 1 1 يح م زعق تبييطلا هيلا جاطتحي ]علك هللا مضمأ تاذلاب ادو_صقم بطلا امو لعحو :

 . انالوم الع فقونا قفتاف هفيئاصتل ةماخ اهلع جنا بتكلا اوفىلع لَمُشَت ةعماج ةهززلا



 6هةم هه نوثلا 1-0

 أ ءريثانلا سايعلاوا فلا دوسلاو ضيبلا لئاضفىف نالجر عزانت هحراثىف ىرذ هلأ لاق

 | ىف نويعلا ةهزن روح لا عماج فيطل باستك اذهو ضببلا ىلع دوسلا ليضفتىف ةلاسر

 | ىفوتملا نعلا بحاص دهاجلا كلملان, سايع لضفالا كامل هه نورقلاو فئاوطلا ةفرعم

 | نب هللادبع محانغلا ىلال ه4: نيقاتثملا نويع ةهزن ]همح ةئامعبم و نيعبسو ناك الال+ ةنس

 | ثولقلا هفحمنو رطاؤنلا نويعلا ةهزن.ز9- نسنلا نتكنم وهو ةنس قوتلا ىلا ١
 || ةئايعبسو نيتسو نامث ا/لد> ةنس قوتملا يعل ىفايلا دعسان هللادبع مامالل ده[ رطاوللاو
 أ رصم ةضور ىنعي ههه ةضوراالئاضفىف ةضيغلا ةهزن ه*- نيحايرلا ضورنم هرصتخا

 | نال امحالك -: ةدشرملا رصتخيف ةهزن 1+ ىط وسلا هركذاكهاش فيصو نال هلعاو

١ 
 أ

| 

1 
 ظ
| 
 ظ

 ْ ىقشمدلا حرشو ةيفاكلا حراش_ىدنهلا حرش و ىلبن انا حورش اهي حو رش اهلو مئاهلا

 || ىذرلا سيق نباب ريهشلا ده نيد ميشلا حرشو عمم اذك ىلبنملانبا ريغوهو ىبلخلا حشو
 | ىذلا هللد_هلا # هلوا و هريغو رح نبال تاضيرعت هيلعو امج رردلاك ريبك حرش وهو
 ةهزن 5- مدام ىوار صفح ةءارقىلع هرصنقا هنا هيفرك ذ خلا باتككلا هديعىلع لزنا

 5 ا ةفينملا مالع الاب ماظنلا لعج ىذلا هيدا دع هلوا -5 ةالولا ةرمصن و ةاضقلا

 أ ىعدملا ىوعدل اعنر:نوكيايف ىناثلا الامو ىوعانلا دمصل طرتشماهف لوآلا تاو 0
 ظ ههزت 0-1 ىخاعلا ىلا ىداقلا ىتاتكق عبارلا الامو رضاخلاىف وح نوكياعت تيلاثلا الامو

 | دمحلبكا وكلاو كالفالاو تايرصنعلاو كلاهللاو ىذارالا حرشىف ىسراف 45 بولقلا

 رو-- ند هد> ا ةياعجدس و نيس 66 4 قوما ىئييوزقلا قوتسلا 5-5 نبركي ىبانبا

 ا تالاقم ثاللثو ةحناف ىلع هدرو هريعو هما ناهحو كاملا كالاسمو ناستلاو مللاقالا

 1 ملاقالاو نو كلا عبرلا ُّق ةحاسدو رصانعلاو كالفالاق ةمدقم ةحافلا 9 دو ةعاخو

 | وهو تئاخملاق ةقاختاو نادليلاىف ةثلاثلاو ناسمالا ىف ةباثلاو ديلاولا ل 0 0
 ١ بثا ع رهظاو لوقعلا ريحأم ملاعلا بنام نم هك هناذ ةعماج ةليضف ىلعلد تاك"

 | ىلع نبدجا رحنب ظفا_كلل سه بولقلا نم ةلدبملا بولقلا ةهزن رفح ءايشالا صاوخ

 | جرفلاى بال د بوأقلا ةهاز 81- ةئاعامو نيسجو نيش | م6" ةئس قولا ىب الة سعلا|

 | وهو راونالا ةحمب ىعسملا ىسرافلا باتكنم هلقن ةنس ىفوتملا دوادنب نائل مامالا مثلا

 ريساةنلا نم ه6: بولقلا ةهزن لح 11 ةيربلا قلاخ هللدلا # هلوا اسلم نيعبسىلع

 ةفحتو باتكلا ةهزن زد هي ةيعدالا نم تارا_:41ى ةيعاولا بوملقلا ةهز' ليم

 بترو نرا قلوب هفلا ةن-- ىفوتملا ىرفظملا ىبوذلا نمؤملادبع نب نسل -هإ تابلالا

 ىف ىناثلا ةيآ ةئام ىهو ليسارملاف بتنكت ىتلا ةينارقلا تاب آلاىف لوالا ماسقا ةعب راع

 ىبرع تدب ةئامىف عبارلا راكالاو نيدارا ءافلخلا مالكنم ةلك ةئامى ثلاثلا ثيدح ةئام

 حدم ىف ماركلا ةه --- و ثددلاىف ماركلا ةهار )--- ئئمراف ته ةثامم ةجرتم
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 | لاعل نامزل ةهزن زظفح -ه بيرا ةحزت تس 4 ضايرلا ةهزت هوس مايالاو

 ةيعرشلا مالا مك ةيهزلا ةهزن 1 ىفاشلا ىباطل 0 هلا دبع نيدم بي :دالا

 حا ةعانقلا يعن نم حمام ىلع دج-ا هللاهلوا رصت ىوانملا فؤرلادبع عشا م ةيبطلاو ظ
 ةهزا »- فلاو عسل ٠ 5١٠ج ةئس لوالاعم ريف هررحو ةماحو نيباتكو ةمدقم ىلع هر ظ

 ىدحا 1 ةئنس ىفوتملا عفاشلا هيقفلا فسوب بوقعيىباىطبوبلا نيدلا لاجزعشال هييإ ةيهزلا

 نينيدسح نب نسل هت ةيرصملا كولملاو ءافلخنا رابخاىف ةينسلا ةهازلا ز- نيّثامو نيثالثو |

 قلاخ هللدخلا »# هل واةثامامت و نيثالث و نيتنتا 88 ةنسدولوملا نا ىنواوطلانءاب فورعءملادجا ا

 ىلا هوضناق فرشثالاىلا ريصم كالمنهو ءافلخلا هيفركذ رصتتغ وهو خا رلايحمو مالا

 سمعم كومه مث افلخظاو سو هيلعىلاعت هللاىلص ىننلاريسالوا كد ةئايعسلاو عست .٠9 ةنس |[

 دواد نيىلع د.يسلانب روصلا ريع هجرت مث ىايتباق نيد رصانلا هنامز ناطلسو هريصعمىلا

 ةئايعست و نيعبراو عبس 4537 ةنسملا ماكل انم سدانلا دعبام لصالاىلا مضو هيكرلاب |

 لاسراب قلنا ىلعنم ىذلا هللدتلا # هلوا رمصمب هرصعولاو اشاب دواد ريزولاىا هادهاو |

 |0001 است رش ه4 نيعارا ةنحتو نيلاطلا ةهزت لح لا كولملاو لسراا |
 018 ةنس ىفوتملا ىناديملا دمت نيدج-ا لضفلاىنال ير فرصلا دعىف فرطلا ةهزن زيتح |

 ةمدقمىف لوالا باونا ةرسدعىلع هبتر لا هللال !ىلع هللدجلا # هلوا ةئامسّو ةرشع نام

 ّق سماح عاونالا باقلاىف عبارلا لاعفالا ةشاىف تكااثلا ءاع*ألا ةشاق قالا فديرصضتلا

 ١ عساتلالادالاو باآقلاىف نماثلا ةدايزلاو فدمحلاىف عباسلا لعافلا ف سداسلا رداصملا ةشا

 تافل وم ةلج نم دودعم 2 اسراب هءحاوخ دناساىقو هد لح ْق رداعلا ِ زمهلا ماكحا ىف ظ

 رسصتغع مهي نيلعغا_علا لصوتو نيفراعلا ةهزن ٌر- ىربكعلا نيسحلان , هتلادبع ءاق ءلاىبا
 مالسلا دبع نب رداقلادبعنب دج نب مالساادبع ميشا كالذ 1 لهرلا و ءاعمالاو را

 طبيخ طيخو ا_ث>افذ اطلخ طلخ و راعشالاو ةيعدالا هيف ركذ ىندملا يفاشلا ليلثلا
 نم نيفرا_علا ةهزن زيؤنَح ةئامعسنو ىدحا 4٠1١ ةنس ىلوالا ىداج ىف هنم غرفو او: |
 نسملاىبا نبرع صفحىبال سو هيلع ىلاعت هللاىلص انيدنىلا مدآنم -ه نيمدقتملا حيراوت |

 ملل هي نيقثاعلا ةهزن ز5- نييلاطلا دشرم هنا ليقو ىعفاشلا ىراصنالا دج نيىلع |
 لثاوالا ةفرعمإف با لالاو لوقعلا ةهزن ز- ةنس ىقوتملا بو طخخا ىركلا نيدلاناهرب 0

 ةدوو قبس ىذلا هتلدجلا # هلوا ىعلا ىدنإاىلع نيدج-ا نيىلعل سيت باسبّسالاو |
 كلل هفلا هئامعيسو ةرشثشع عبر زا ال14 ةئدس انج روق هنم عر د ا تايسالاو نما

 ليضفتلا فرملا ةهزن زوم- ىش نونفىف ريبك دل ىسراف 7 ىنالعلا ةهزت رهس روصنملا |
10 
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 هفؤبخ عي نونلا 1-0-0

 عسلا ٠١ 5 دش دوما قاكد نيد نيمهاربا نب نينبلا ىلع تتح وهو © مالسالا

 دن هللاديع ءاقبلا ىبال را --1 ماشلا نساحم لئاضفىف مانالا م 1 ةئاماعو

 ىلءندمحل 5 سلجلا ةضورو سفنالا ةهزن رفح ىعفاشلا قثمدلا ىرتصملا ىردلا |
 | مالكنم ماوعلا هلمعتساام ركذىف هفلا لا رئاعشلا نكت اع ملاعلا هللدّلا #* هلوا قارعلا

 ١ ةصقلاو هل ماوعلا فين هجوو لثملان. هلامعتسا زوج انو هتقيقح اوفرعب ملو برعلا
 بيرت ىلع هيرو رافسلانب نسما نيريصت مساقلاىبا حاملاب كلذو لثملا امف درو ىلا

 نيدلا ناهرب معشلل ةموظنم -## ةسقعلا ةمئالا ةءارقىف ةرربلا ةهزن زح ملا فورح

 لا ريصبلا ةهزن ؤطح ةئامعبسو نيثالثو نيتلثا 78” ةنس ىفوتملا ىربعلا رع نب مههاربا

 ىدغ ديال م رك داو ا هيلا راوتىف رجلا ىلع رمتااةهزن 6-1 3 -- 1 ريقغلاداز

 ةهزن لهم ةئامامثو عست 6١09 دنس تامو هنامزىلا قلخللا لوازم هيفأ ادن عرش ارش

 ةهزن ل8:- ىتاشثلا ىتارمعلا بجر مشلا ةمالعإ ه4 ةعاسلا رابخا ىف ةعاطلا لها

 ةردانو ناههلاةهزت رح رداوتلا تسرهفىف هركذ ىطويسال هه ءاسناا راعدا ىف ءاسلخلا

 قطب ة ائمملا هل آلا ةمتص د فيكى قئادملا ةهز اح 0 هيأ ناتسراكن ةج-رتىف نامزلا

 معوقتام لصحي هلأ ىهو ةنس ىفوتملا ىثاكلا دوعسم نيديشج نبدلا ثايغا -ههإ قطانملا

 | ابقلعتافو فودكلاو فوسلتاو اهعوجرو نضرالانءاجداسباو اهضو ل ا
 | تعرخا ام اضيا ىهو تالاصتالا حداب ةاعسملا َهإ آلا لع اه.تقحلاو فنصملالاق هتاءرخم نه

 ظ هي باسملا ةهزن رفح تاقاحلا سثءىف ليذلا ليبس ىلع ةلاسر ام قالا اهنم غرف املو

 ل6 هر الا لع ىف دشراانم هصخخ دنس ىفوتملا ماهلا دمت نيدج-ا نيدلا باهش ميشال

 | دقو ةنس ىقوتملا هلقع ريمأن ءاب فورءملادمت نيمهاربال ةقيلعت هيلعو ةمتاخو نيبابو ةمدقم

 | ةمتاحءرخآىف قحلاو اح وزع اجرتش ىفاشلا ىوريبلا سايعلاوا ندلا تا ريا دحر

 ن.ىلع نب رع هيقفلل ه2 راظنلا سناو راضملا ةهز' لح لدملاب تاحمسانملا لمعب قلعتت

 ع ىلع ديج فنصم وهو ةئامعبسو ثالث 7٠:8 دنس قوتملا ينللا ىولغلا ركىنا

 مامالل لا ىعادلا بينما قفوملا هتيدجلا د هلوا رصتخم 4 ظافللا ةهزن لقشح تادلحم

 ىدرويالا دج-ا نيدمم رفظملاا بيذاللو ىنامصالا قيدملارع نيركبىبا نيدمت ىم وقل
 0 لطافخلا ةهز هأع“ فيطل 0 ةتامسجلو 0 ةوءا/ 0 قوتلا ىفاشلا ىواعملا

 ميشلل ىناليكلا ىنعي ه2[ ردا_قةلادبع عشلا ةجرت ىف رئافلا رطاخلا ةهزن ريؤل> ىعبسلانبا
 فلااز ةزسئعغ عبرا ٠١١5 ةن-.س ىقوالا ىكملا نْلا ىراقلا دمحم ناطل_س نب ىلع الملا

 ىرغت نب فسوب نيدلا لا مه عراتلا ىف ىأرلا ةهزن زق*ذح -4 رطاوللا ةهزن ريح

 ف 0( ا
 ري

 | خرؤم ا ساب انب 1 1 مكملاو نيا علاق مثالا ةهار م ايان سدع ىئنا ىلع لئشم

 0 2 ران مانالا 3 ةهز - 3 معسل و نورسدعو عبس ةىسا/ هن:سو اب اى ناكو هحن راثىف ع
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 سه[ باب ل هيب

 0000 حلل د الاخر ره اها اراو نيرشعو نيتنا 400 ةنس قا
 0 1 ةسس قولا ىااطنالا واذ 2 ه4 نادبالا حالصاىف ناهذالا ةهزن زك

 ةماخو لوصف ةعبسو ةمدقم ىلع هر خلا مارجالا هايج هلتدحم“ نماي # هلوا فلاو نامث

 بوقعي نيدمت رهاظيىبا نيدلادم معشلل دلع يَ نا_مصا حيراتىف ناهذالا ةهزن رقع

 ىسراف هه: حاورالا ةهزن زريؤح ةئاعامثو ةرشع عبس م11 ةنس ىفوتملا ىدابا زو ريفلا

 ةرشع ىدحا ال١1 ةنس هفلا ىزوفلا ىئيسح ريماب فورعملا د2 نا نيسح تاداسلا رف
3 

 ش مكاو 0 وع 2 اوآ م نسور وح شقيفوت د هلو | موظنمو 0و 2-0 هئا_معيسو

 ١ عيشلل ءاكحلا رات -إ حارفالا ةضورو حاور ,الا ةهزت لس لا زاغآ مدرك شما

 0 نيرخأتلاو نيمدقتملا نه ةجلرب هرشع ىدحاو ةئام ىلع لئشم وه و عزوز رودلا نينا يع

 ةدطبعو حاورالا ةهز ع ا و مدقلا هلادإللا »ع هلوا نييرمصيلاو نيئانوبلا

 1| عست مالو ةنس ىفوتملا ىننللا ىصقاكلا ناهلس نيدحم هتلادبعىبا مامالا نعيشلل هيأ حابشالا
 آلا هتايلجت راح ىف تقرغ ىنذلا هللدلا # اهلوا فوصتلاىف ةقرو ةئامامثو نيعبسو

 حرش ىفو حاشملا ضعبل ةلكشملا تابالا ضعب حرشىف ةلاسر ه4 رارسالا ةهزن ٌرطح

 ]| ةحزن ز- ا مالسالل اناده ىذلا هللا  اهلوا 0 اال نرللا :ىاسمالا

 3 بساحلا لم ارسالا ىبرغملا سايع نا ى وح نس لوس هد تن ايحال /[ 2 تاعم باجحسالا

 ا نين دملل هجر لعح ىدلا 0 | وني هلوا هنأ مسوي و نيعبس و تس 01 2 قوتللا

 هرق نب دمخ محتل ىبال هفلا 2 رارعسأ نم اذمو بطلاو بدالاو لزهلاو دولا هيف 6

 هوجولا ع ْق رظاونلا نيعالا هه زرت -- لعو م نيثزح دععقو قنزالا ندا

 رصتخ ىزوملا نب دع نب نج رلادبع جرفلاىبا نيدلا لاج مامالا مشل هي تاكطلاو

 انا نوسّو ةتس وهو بغءارلاك فورملا بيئرت ىلع نآرقلا تادرفم ىناعم هيف عج

 تاقبطىف الالا ةهزن ريف ثيدحلاىف هه بابلالا ةهزرن لح هقإ راكفالا ةهزن رفح

 نيعيسسو عبس ةربخل- نات قوتلا راس أ 2-1 ا نجح رادع تاكربلا ىنال د ايدالا

 ىبرغملا دحاولا ديعنب زي زعلا دبع مشل ه5 باس 1 بابلالا ةهزن رح ةئامسجو

 1: باي ,لال اة هزت - ةئاهعست و نيس و عبرا ة ا قو 210 ىرقملا ىتلاملا قىدملا ى ل

 "| ىلع لّشم حلا ناسنالا عبط لع ىذلا هللدإلا ه6 هلوا ريصتخم هه[ باتكلاىف دجوب الاهث
 هللاديع نب د2 جالا نءاةل --1 باد لا ندا 2-3 [ ل هده زن 1 باوبأ او ةهمد_قم

 'مدعىف ظاملالا ةهز يس ةئاقسو نيعبراو ىدحا 54١ ةنس قوتملا ىطرقلا ىو

 ةنس ىفوتملا هداز ىريكشاطب فورعملا ىطصمنب دج-ا ىلوهلل ةلاسر أ ظافلالا عضو

 موب قام آلا ةهزن ٌزهؤ#ح ا هلهاو هيلول دحلا دعباما # اهلوا ةئاهعستو نيتسو ناك

 ]|| ىمراف ىتسطلا دح نيد# لضفلاىبال محتلاو مزعتلا ف هي قالتلاو ناوخالا عاما

 لقسم )

--- 070110272 0000 
 كلاما . : : 000



 هذي 1-3 ناودلا ١-0

 ١ هر - فاصنالا ىف روك ذملا ىدادغبلا نيدلاقفوا 4 ةراللا ضارمالا ةصالخ ىف

 هرقل نا_ةسلكك ىسراف هي ناتسل لس ءركذ قبس دم ةسلاخلا ناتك نم ةسئارلا

 نكل ةئا_معسنو نيعيس ةلل٠ ةنس ىفونملا ىعاشلا ىنورلا حبارسلا نباب فورءملادمم ىنضُم

 نبدج-! ةيوكسم نب ىلعىبال هي ديرفلا دن لح ىرتدنا هترك ذنىف ىلج قشاع هركذ

 بيبحو بيئكلا مدن زيت ةثامعإراو نيسمعو ىدحا 1+4 ةنش ىفوتملا توقكي 00

 نيعبسو سج ماه ةنم ىفواملا ىعاشلا ىزاخلا نيد نيدجلا نيدلا باشل هه بيبللا

 لع ىرغكلا غو :تيطا كا تاكلا مسانا ناذتمالا ىف ىواحتلا ركذ تلق ةئامئامثو

 مه[ ىعسلا نيعنايو امسالا سرت رح ىبتنا تملا فورح ىلع بترم وهو عيطاقم ىلع
 لاب مامالا شلل ه# بوبا قيرح ىلع لادلاو بولقلا سجرت ز9- ىنوبلا هركذ
 لز رح خلا رداقلا ميكملا هللدجلا * هلوا ىزو4لانب ىلع نيزج رادع حجيرفلاىبا نيدلا

 | ىلاطلا ىتيركردلا دوم نيد نيدو# ديلا هه« نيلسرملا ديس ثيداحا ىف نأ راشا|

 مامالل 6 ناطوالاىلا عوززنلا ريهتح ةئابعسلو ةرسثء ىدحا 91١ ةئس ىفوتملا ىثرقلا

 لوز اح ةئامسجو نيث-سو نيتللا ه1 ةتس ىقوتملا ىناومهلا د# نب مركلادبع دعس ىلأ

 رداونلاو.بدالا تسرهفىف هركذ ىطويسلا يي همعتلا ترحلاو ه0
 ا 6 ثيغلا لوزنإع © 00

 لوزن ر*- رطملا]وزن ىلع قربلاو باحأو حايرلالاو>اب لالدتسالا ةيفيكنع ثحابوهو

 / ”#) رايخالا بقانمىف راربالا ةهزن رؤؤ- ترم دقو مهلا يمال حرش ىلع ةيشاح هيت ثيغلا

 دج سا_.ىلاىبا ميشلا تقانمق راربالا ةهزل ع مصتغ هءاعصاو ةفشح ىبإ بقانم ىنعي

 ا نيرشعو نبتلا 957 ةنس قوتملا ىرصملا ىتالطسقلا دع ن دجا سابعلا ىب ال رادحا

 | ىنلا ةريس ف رايخالا ةبكلو راربالا ةهار 1 ةفارقلاب هةوعشسم هتاالو نيح هفلأ ةئايعستو

 ةهار م ىباتعلا سايعلاىبال 1-3 راعشالا نازواقف راصي الاةه ار 0 ىسراف 1-7 راتلا

 ةرثعلا لئاضفىف هركذ ىزارلا ىلئاضفلا دي نيد هتلادبعىال هي ثيدا|اىف راصبالا

 عبرا 174 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا بلا نيىلع ىعاسلا نبا معشلل يأ راصبالا ةهزن رم

 تاكك دنا ىريمدلا لاق ب راصمالا كوام رابخاق راصنالا ةهارأ -- ةناهسو نيعبس و

 ىقلا نجا ن دجحأ نيدلا نو د تايحالا ههزن 1 هؤازصم لعاالو رادقملا ٍمظع

 ةريثك ءايشلا ةروصتب نييك دلعىف ةئامامو نيعستو ناع' مو ةن_س ىفوثلا ىننللا ىدينزلا

 ةلا-سر --1 نالخا ةفكو ناوخالا ةهار !-- تاباكحو رداونو راع-شا نم بدالاىف

 | ةهزت 0-1 هنول_بمو قاوذلا بحاص ىف اهلع ا نيملاعلا بر دب دا 27 اهلوا ىطويسال

 88 هيليو ىراصتالا ىيطلا نيدلا ءراقل و را.لا ىوقلا مدقو امدلا ءادتاىف رايخالا

 | ةيكرتلاب ةتجلرتو خلا مدعلانم تاقوللا دجوا ىذلا هللدإلا 6 هلوا هئاعو لبلاك دك

 ظ قولا ريزولا ىبالا نيسطا نيروصنم ديعسىب ال مهيأ بدالا ةهزن اقيح حرسفلاىف نتملاك

 0 معتمد



 )باب ريح 6

 اكعاو تنك انفو مهد لاق فلاو نيثلث 5 ناوع ناطملسل ا ىلا هادهاو ةلود نينامت و

 دع هلوأ ةوبرلا 3 ىق-شمدلا قوصلا ىراصنالا بلاطىلا ندي هللاديعىلإ نيدلا سع

 نيدلاباهش ظفاحأل ثيدملا مولعىف نيتم نتم ه6: رثالا لها ملطصمىف ركفلا ةبخ زقيمح
 0000 د فر ةتاعاموأ نيسجو نيدنا م69 ةنس قوتملا قالقسعلا رخ نبىلع نيدجلا

 ىراقلا ىورهلاد# ناطلس نيىلع حزمشلا حرشو اضنا هلركفلا ةبحت عض قى اعلا هه

 'ا] 6 ترش لع رثالا لها تاىططصم 0 فلاو ةرسثع عبرا ٠١١5 ةنس قوتللا

 ىدادملا ىوانملا فؤرادرعي وعدملاد# مشل ا مسا حرششلا حرشو

 قاس دل الها لثح ىذلا هيلدا هع هلوا فلاو نيثالثو ىدحا ٠١1 ةنس ىقوتملا

 هرثك |تدوسف ةمضاا حرس ىلع اح ريش عضانأ ارارص فلعل د5 لاق ا مدقلاو ثيدحلا

 ا سشانلانعام تزرباو هلدوس ا تضيق لاح هضاشو هماعأ نود لاح مث

 مردلا ءاسمنا >7 حرشلا 22 ا لو لاقو كئي أ هجر الوا در وأو اة ا هيلا |

 | 5 م 5 ارت 000 027 نرثعو عبرا ١ هع 00 خلا

 | ا -و و احوزه احرش هم قول يملا 00 عر 0 ىلوملا 2 رو

 ٠ 2 ١ 00 قوتلا ىتاقللا م فار 1 22 ةيشاح هيلعو رك 2 ل4 ل 2 وتؤق رظنلا ناعما

 ةئاماعو صدع عبرا م 2 0 اود هدم عر ع 1 اضا اهمظنو فلاو نيعبرأ

 هيلعو درعلا مظن حرش ها لاعلا ءاعو دجا نيدلا تت هداو مظنلا ازه حرش من ظ

 ةبذ لوح ةئاتسو نيعستو عبس 59ا/ ةنس ىفونملا يفاشلا ى وهلا ملاس نيد# لصا ونال

 ىوطلا د نيدجا نيدلا باهش 1 ةرعلا مظذو ىناملا اي ولطقنب مساق مشلل ةقيلعت

 ع هلوأ ىواليطلا 21 طيس رودنم اهمظنو ةئاعامو نيءستو ترك /ةر خل 2ع ىقوتملا

 | نيدلانا هرب ىخاقلا اهمظنو فلاو ةرشع ٠٠١٠١ ةنس همتاو 2ا ننسلا رع ىذلا هادا

 د قطاملا ىف ركفلاة بح 1 ةئارعست به 0 دود>ىف قوتملا ىسدقملا ق<اىبا نبدي

 ىطايمدلا دج-ا شا لضافلا ملاعلل ءاعسالاو فورا حرش ىف -[ لئاسولاةغلبو لئاسرلا
 ا ةثالذد ىلع بذ مح كادت قرط ىلع 0 ةيفاكلاك صنت 1-5 باىعالا ع 1 ا

 | دمحل ندلعف ىرت هه: حراوتلا بحت رح ملا هتردق رهاظلا هللدملا 2 هلوا باواا

 ١ هتفعساو هتهركافددلو ةطساون ىنرازو هفيلأتعم هفلؤممدق ناىلا رهدلانم ةهرب هليصحتيف

 اا ذاك ىدنع كر ال2 ىوتلانبأل قئاقشلا ليذ لثم تتكلا رداوننم ىدقسا امب

 1 0 كد نع ! إف ريسب قاطلاو ريثك ت تاوف عم ىنا :لا ترا م جرم هنا تيأر

 « شلل دلجم -هيإ رحلاو ربلا بئاعىف رهدلا ةبحت ريح ءارتنانم ريخ ىديعملا عع ليبق نم

 '00 الا اخ ناكك ناونا ةعيش ىلع وهو ا .ضرالاو تاوعلاقلخ ىذلا هللدجلا
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 هم ةيسدقلا ةلحرلاىف ةيسنالا ةالا زد: فلاو ةئامو نيعبراو نامث 1١44 دنس اهقلا

 ةئايعبمو نيتسو نيتلثا 7 ةنس ىفوتملا ةتابن نيد# نبدح ن.دلالاج ريع

 . ةبنن يزوجلانب نسا ع ميلا الا 3 باخ معنا بخ لح 3 هئاع 6 نيعبس و

 14 هيأ نوالا زههح

 يي ودغلا ع ٍ

 | ةيطبالا اهنم ةريثك هيف ةفلؤملا بتكلاو روهثم هناذ ف؛رعتلانع نغتسم هعوضومو هفن رعت

 ججزوعالاو كلاسملا محض واو حاتققالاو تاراشالاو ىطعمنبا ةيفلاو كلام نبا ةيفلاو

 بايسالاقثواو ةيرهزالاو وكلا لوصاو داشرالاو ةيبرعلا رارساو ديلقالاو حابصالاو

 0 معيض وتلاو ريبكلاو باعالا طينسو ناهزريلاو ترضلا فاشتراو كلا 07

 نييرعو ةفاشلا ةقحتلا وا دلاخ ميشلا مم صتو بالطلا ةفحنو ُساوفلا ليهستو لوصقلا

 ١ صن صخو جاجزلا لجو ةيداهلا لاو ريغصلا عماجلاو لاو ةيفاولا ةفحلاو بالطلا
 ةحامدلا حسشو بهذلا روذشو دراوشلا طبرو روتسملا عفرو فئاطالا ةنازخو ودا

 عملا دوتعو دوةءلاو ةدافالا ناونعو ظفاحلا ةدعو لماوعلاو حابصملا حرشو ءوضلاو

 ١ ةيافك ءةيافكلاو ةيفاكلا وادنلا رطقو بارعالا دعاوقو رخافلاو لوصفلاو ةيفحلا ةرغلاو

 |. ىمرلملاو ىلملا |[ لضفملا زو طع وتملاو ترقلا نو ممللا و بالاو بايلالا بلوأبابالاو مالغلا

 | ةدشرمو بالطلا لصومو ىرغصلاىنغمو برعملاو ىسدع نيىلعةمدقمو ىلوزحلا ةمدقمو

 كلا_ملا دصقمو حلاو داشباب نا ةمدقمو ديشتسملاو حابصملاو لوصحلاو بالالا

 | كلذريغو ةيادهلاو ةيفاولاو فورا ىناعمو بارعالاةفرعمو ةاكشملاو ذيلاقملاو ٌلكرْلاَو

 هو. ةنع قوتملا تيدالا قادتملا دوحا' ندع دعي اتا ريم ةفورعملا بتكلا نم

 نس عركلاددب ء مساقلاىبا ذاتسالا مالكن م -ه بواقلا وم رفح ةئامسجو نيثالثو عسل

 | 1-3 ايد | وهلا 1 ا اهلها نيكل عدو ما ئللا هادا دنع هلوا ىريثقلا 1

 وهقلا ليس ةئاقلثو نيرسثع م»٠ ةنس ىفوتملا ىودتلا طابخلا نيدجلا نيد ركبىبا يشل

 دجا 0 4 ىغذي قناع ىغتباا وحلا - روكذملا ركبوا مشل هيأ مارلملا

 ةفرعم ىف راخذلا سرح زر ةئاعا مو نيسثدعو نيتللا 5 ةنس ىفوتملا ىزعلا هللادبع نبا

 دعاس نب ىهاربا نيدمحم لا هلا_ضفا افك هتيدلا # اهلوا ةفيطل ةلاسر 4: رهاوجلا

 صخخ ةئاممبمو نيعبراو مست 74 ةنس ىفوتملا ىنافك الانباب فورعملا ىراحجتسلا ىراصنالا

 اهتافصو اهفانصاو ةسيفنلا :رهاوإلا ركذىف ءامكطلانم نيمدقملاو نرشانلا ملا

 مهاربا نبدي نيدلاس م ماماللو اهعفانمو اهصاوخو ةروهشملا ايو ةفورعملا ات داعمو

 د2 رهاطىبا نيدلادع مشلل سهيإ فئارشلا تكنلاف فئارانلا بي زؤ- ىدفصلا

 نيد# همظن ةئامامتو ةرشع عبس م ا/ ةئس ىفوأملا ىزاريشلا ىداباز و ريفلا بوقعي نبا

 "ا ما/ل؟ ةنس ىفوتملا دجا سايءلاوبا نيدلا قث هلا ةموظنملا حرشو ةنس ىفوتملا ىف ثلا

 ( لئاسرا )



 هه باب 1 هرابر#ب

 ةرهازلا موتنا مح ةئاعامتو نيعيسو عبس مالا ةنس هضيدت متاو ةئاماامثو نيعبسو ىدحا

 وهو اغيلي ىقيسلا عماج تقوملا ىليلخلا دمحم نب دمحل سه ةررادو ىرم نيغب بيحملا ىف
 ىبال هه ةرئاوتملا ةعيسلاقف ةرهازلا مولا - اناب نيرشعو ة ىلع لئشم م

 ةئامعبسو نينامثو ىدحا ا/لم١ ةنس قوتملا يعفاشلا ىركللا ىسمدقملا نايلس نيد هللادبع |

 ا اراب و ةرهازلا موكلا قع ةئارعبشاو نيسجو تنم الو ةنش هفلأت نم غرف

 ىرهاظلا ىدر ىرغل نإ فدوت نماحملا ىبأ نيدلا لاج ريمال] تاداعو 1 ةرهاقلاو

 مالسالا دبا ىذلا هلل دا آ# هلوا ةئامئاعثو نيعبسو عبرا 5 هكم قودملا 1 خروم

 ريبك ثيرات اذهو ةيفرشالا ةلودلاىلا صاعلا نب ورع ةيالون هيف أدب لا مانالاديس ثعبم

 نيطظ السلا نم سه دو نم 0 هئامز ل ىرمعلا هلا نم هيف 1 نينسلا ىلع بذله ا

 انمح الاجا عئاةولاو فارطالا وله ركذو ةلاصا اطوسبم اركذ ةنس لكف باونلاو |
 ةطوسم ةرابعب هناصقنو لدتا ةدانزىلا را كولملاو ءانعلاو نايعالا نم قو نم نكاد

 0000 ارا رك سب ضاق دتيح وهو ةيكرللاب ةجزيي نأ انقلب لاك نب ناعلس نب دهلا
 . 0 .٠ 0 .٠ 9 6 9 أ

 قدرطلاىف ةناطلجلا ىلع هرط نع ل هدا ز ىح#اب فورعملا نسح لوألا هصد و ازح هل رند |

 000 . هالاتك وكلا ءاعمو هاتك تننصلا صخنو: هماع ىلا اذكه هلق سعاو هيغاف

 ىدتفاو هلو_صقو هد 1 لع هريغ 0 نأ نعم 3 هرصت>ا هنأ رك ةرهازلا

 ءالينلاربسب مالسالا ا 0 ىهدلا نافذ ىزيرقملاو ىهذلاك ءازعلا ف ةعامج كلذىف

 دب رملا و 0-1 نابع تادءفو للا ةراشالاب ريعلا سصتا مث ريعلاب ءرلتا| ريس رصتخا مْ

 0000021 قاوملا ىلحلا ىلشحلا نب ميهاربا نب دسم نيدلا ىذر مه ديرملا ءو-حرو

 را سوط ةهمح ّق تاررهظ ةلع رونا نأ 3 هلوا 0 ةئامعستو ليدعيرس و ىدحا

 قلطي راص دق هرصعيف مها نا الا ,هركذي ةجزلا ىحنرت ةفئاط :ةيفوصلا نا ركذ حلا

 ةرّدعو 0 1ع هدرو هةياندلا ع 5و لوالل دف ةملاطو 2 نيت رفأ ىلع

 ىناثلاىق و دان نع مهب رت لولا بابيلا ىفو مهلاح كاوق ةمدقملاق 6 ةعاخو باو

 " مهوب أم منع داراؤام لب وأت عبارلا ىو نولملا ع مهوب رت تلاد منع دروام ليوات

 در وام لد 3 نماثلا3َو 2 ملاذ مه رب عباسلا و ةحايالا نع معز سماخاىفو لواحلا

 نيسجو عب رأ 66: 00 نايعش 2 ةسو ىف هنم عرفو هداقتعا توك ايف ةعاطلاو هيف مع

 اةا0 ا( ])] ) هاو ةبوداى رهاوظلا برد روم كيب ردتكسا ىلا ةادهاو ٌدامعستو

 | قورعملا ركب ىنانب يح نيدج-ا سابعلا ىنال ه8 رحخلا ةدعا ىف ردضلا زهتح محلاىف م

 دكافو نيداثو نيلشا ؟؟* هن اهقلا ىركبلا ذات_بالل هي ةيرصملا ةلحرلا ىف

 مورلا دالي ىلا ةيناثلا ةل>رلاق موركلا فوطق ةيادلا ةيلاعلا ةلحرلا اًضا هل و فلأ و

 ١

 ( اهنلا )



 رك دو مارح امتاذ اهلا ا داقتعانا اعلا ضعب لاقط امومدم مولا ىلا ةقيقح 000

 / ناذ رع هدنع ريفثتلاو هيف نعطلاىف بنطا ةيزوملا ميقنبا نا تاداعسلا حاتفده بحاص

 را لدتسيف ةيلفسلا ثدا ودلل ايابسا ةيولعلا مارجالا ضعب نوكتنا زوجال مل -ه: لق

 ١ ضءبىلع جرب ىلا جرب نم امتالاقتناو اهرظا_نم تافالتخاو مولا تاكرح ةيفيكنم لقاسعلا
 اهعوق وليق ةلعلا ثودح ىا ضدنلا تاكرح ةيقيك لدا بدييطلاك اهعوق و لبق ثداواا

 ' نكل اهضعبل اببس ثداوملا ضعب نوكي نا ةداعلا ءارحا قيرط ىلع نكم 4: لاش رح

 اما اععمالو القع الو اسجل ةسودلل اللغو ةداعلا باشا بك اوكلا نوت ل 0

 اتايلكو كردتال اهتايث زج ءاهكملا ضعب لاقاو ةيقتسع تسيل مهم ماكحا رثك انا رهاظف اسح

 ةيولعلا مارحالانا اولاق ثيح ةضقات» مهلوصاو نييءاكحالا للعناف القع اما و ققحنال

 ' ةرارحو هتسودو لخز ةدورب اولاقمث ةصاخ ةيعيبط ىه لب سدانعلان» ةبكرع تسل

 ' | عونملب مومذم وهف امرش اماو كلذريغو بكا وكلا ىلا ةعيبطلا اودنثاف هتتوطرو ىّرشملا

 لزنا ام رفك دقف هقدصف ام<*وا افارعوا موحتلاب انهاكىنانم مالسلا و ةالصلا هيلع لاق اك

 ' ةورعلاىف ةلودلا ءالع معشلا هركذ مةئالثلا هذه ىهنلاىف ةغلابملا ببسو ثيدالا دم ىلع

 | ةفرعمو ميوقتلا مر ةفرعم ىلوالا تاقبط عبرا موهتلا رع ىوسنلا دجإ نب ىلع لاقو قثولا

 بك اوكلا عئايط ةفرعمو مولا اع ىلا لخدملا ةفرعم ةيناثلاو بكري وه اه-> بالرطسالا

 ةفرعم ةعبارااو ميوقتلاو زلال عو مولا لاعا باسح ةفرعم ةثلاثلاو اهتاجازمو جوربلاو

 ىلع مالا مهتما وهف كلذ روصت نمو مولا لاعا ةعص ىلع ةيسدنهلا نيهاربلاو ةّئيهلا

 غلب نم موسم ليلقو نيلوالا ني:ةبطلا ىلع ميلا 0 سصتقادق اكن لها كا قيقحتلا

 عرابلاو داشراو راوداو شاقواو ماك>الا مم ةريثك هيف ةفيضاملا نيتك ةيلاقلا| ةقيطلا

 تانارقلاوجبارسلاو كلفلاج ردو ريغصلا عماجلا مهفت ونيمحتلا تاجبنتو لب واحت و عرابلا سصتتعو

 مودا رو كاذ ريغو رصقلا لئاسمو عرش نبا عويو لوصالا لم و مالكلا فئاطلو

 ١ تقوملا ىتاذولا دمحم نب زيزءلادبع نيدلانع ميلا  تارطنقملا عيرب لمءلاىف تارهازلا

 آلا نيملاعلا بر هتيدملا :# هلوا ةثاعامو نيعبسو تس ملال ةنس ىفوتملا ىديؤملا عماجلاب

 قل قلاسر نيد هي 2 تارطنقملا 4 7 لمعلا ىف ثنا رككددللا رردلاب هاعمو هصخ مث

 نبرشعو ةسولو ةهمدقم ىلع هدارو امهلع دازو ىئيدراملا هللاديع نيدلا لاج-و ىدلملا 5-7

 فسوننيدلا لال مه ةرهاقلاو صم ةاضق رابخا صيخت» ةرهازلا مولا رمح كا اياب
 د هلوا دلحم ةئاعامو نيسثعو نامث 858 ةنس قوتملا قنا رح نبا طبس نيهاش نا

 راو نصح عل ل م 0 0 22 ف هآ ضعت هنق دح يف هد ردألا مفر ملاط هلا هيف كذ لش: هلاضقا كار 0

 0 كير ىه رد هلالخا املمو اهضعبف هفاحاو محازللا ضع ىف هداهسأ اهم عضاومىف

 ْ شما وهلاب كاذقملاذ هك و هرب رح لبق تامهنا ةهيدس و راض اهلها مارت ضعب و هتالو

 ا رالا ةمد هر رخو هصرخت نم عرفو ليدلا كالذ مص 2 مازتلا 50 صخخل مث هليدو



 ير باب - 6

 رابخا حرش ىف حاج م لا ت ١ _ىلكلا ماسضل لهح ىلا 2[ للا د هلوا 0 |

 0 دعي 3ع هلوا 3 لاق قرمنلا ريغ وهوا" دقو ىراخلا 2 هه 00 كاكا |

 ا 0 ساشم نع اهتنخا ىراعلا يمص باتك دانسال اًقبرط نوسسخ هذه هدئاسا
 ةئامسج ونيتسو سج 6 ةنس ىفوتأملا ىلقصلا دجا نب د رفظ نب هللا دبع ىبال -- 1 ءانالا

 دق 0 فلا دحن هس هتاماقه نم لعوب ل 0 معلا ةباجالا ىف ح ملا ةعيوس
 نب مساق ع ا تادحعدلاىف وهساا نام ىف تادحيملا ريم- قبس ةغالاف 0 اصلا

 7 كسلا ف تايد - ةئاعامو نيعبسو عسل 0 قوتملا ىنالحا اغيب ولطق

 لي هلوا ةئامسجلو عبس ه٠ال ةنم قوتملا ىدرويالا دجا نب دج رهطملا ىنال تدب فلق ظ

 # هلوا ىدند ا ناي نن رع ندجا نيدلا فرش هحرش قل يهلا هيف فرصتام قح-ا نا
 هي تقانملا فرنثا ىف بقاشلا مجمل لم- طا هين ىلع ايلصنو ىلاعت هللا دماح

 . نيعم_-سو عست يلا هاش  قاودملا ىيفاشلا ى يلا بيبح نب رع نب نسح نيدلا ند ظ

 نارا م ا ددجلا ىلولا هللدجلا ا“ هلوا ريصتع الصف نيثالثىلع هر ةئامعتس و
 ةنس ىفوثملا ىنا_دلا دجح نب دجا ةلودلا ءالع مراكملا ىبا ميشلل هه ن 121 ثواب واتا
 سابعلا ىبال هه[ مهلا ل1 دما ماك نم محلا ]ب ةئامعبسو نيريثعو تساالا6 |

 قورزاكلا دوعسم نيدحح نب ديعس ديعس وبا هحرش ةنس ىقوتملا ىثيلقالا دعم نب دج

 ىريمدا 4: جاهملا حسش ىفجاهولا ميلا فؤ- ةئامعبسو نيسمت-و نامث له8 ةنس ىفوتملا
 ىفوتملا ىريشقلا نزاوه نب ميركلا ديع مساقلا ىبا مامالل ةلاسر هه بولقلا محن ٌرقم- |
 رست ةتاكراو نيتسو سج 3 ا 0

 ] « موحلا اع وف ْ
 ىهو ةيكلفلا تالكشتلاب داسفلاو نوكلا ثداوح ىلع لالدتسسالا هءفرعي لع وهو |
 || كلذ 2 عيرلاو سيدستلاو ثيلثتااو ةلباقلاو ةنراقماك بك اوكلاو كالفالا عاضوا ا
 ىف تايباسااما تايمهوو تايعيبطو تايباسح ماسقا ةدالثىلا معقب قالطالا دنع وهو ْ

 ةيكلتْلا حوربلا و سمثلا لاقتناب لالدتسالا< تايعببطلااماو امرش اهب لمعبدق اهلعىف ةينيقب |
 تايمحولا اماو اضيا امرش ةدودرع تسيلف لادتعالاو دربلاو راك لوصفلا ريبغت ىلع 0
 وا مومعلا قيبرطب تك ]وكلا تالاصتانم اهزّشو اهريخ ةيلفسلا ثداوا ىلع لالدتسالاك ا

 ةالصلا هيلع لاق ام اعرمث ةدودرم ىه كلذلو ىرش لصا ىلإ اهل دانتسا ]لف صوصخلا |
 اوهتنا مث رحلاو ربلاف هنودترتام 000 لاقو اوكسماف مولا ركذاذا مالسلاو
 اهنا دقتعا نا اذه اولاق نكل رفك دقف موهتلاب نمآنم ماللاو ةالصلا هيلع لاقو ثيدحلا |
 قيقلحا رثؤملا نا م عملا دقتعا ذا ىلاعت هللادجر ىيعفاشلا مامالا لاقو , ماعلا ريبدت ىف ةلقتسم ا

 اهعاضواو اكرم لاوحالا عوقوب ةيراج ىلاعتو هناح# هتداع ن نكل ىلاعتو هناكس 0 'ٍ
 ”000| راب اذه لعو ىركلا هناقبطىق ىرسلا هزكذ اذك ىدتع سابالف كلذىف ةدووملا |
 2-22 2323-22 22 ووو ووو ووو سس سسعسسم



 6/6 يآ نوالا رح

 نب ركع 07؟ب؟ ٠ 3 86 ل هد واع ناب فورعملا ىواما 0 نس دوم نيدلا رد

 ىتائبلا دح نب دج-ا سايعلا ىلا ميلا لاو>ا رشن ىف ميت رهزلاو رولا رت

 / ىفوتملا ىدمآلا رب نب نسل هه: موظنملا رثن مح هي[ ىل اللا زن ريح ةئامعبم و

 | نطق هدرولارن 1 ءز>ىف 0 قولا ىربرالا هللا ديع دم وبا هذيل هعج ىليبشالا

 | نم هتافلؤم تاسرهف ىف هرك ذ :ىطويسلا ته نانكشللا ىف نانكلا تن ريكس فك ا
 ةاحج جيراتلا ف هلافل وم تاس رهف د ناعالا تايفوىف نايمهلا 0 هلو رداونلا

 ىقطصم ىلوملاوهو ما ضرعلاو رهوذا نع ةررملا هيدا 00 اهلوأ باوا ةثالثو ةهمدقم

 ىهلالاهتلادبع مشل ةلاسر هي حابشالا سند نم حاورالا ةاحن 1»>- ىنيدلالا دم ريب نبا
 خلا هتايريكب بححلا هيدا # اهلوا ةئامئامثو نيعتو تس مح ةنس ىوتملا ىواعتلا

 ىداجب ىف همتا خلا نيملاعلا بر هتيدلا  هلواىناليسلادبع نيركب ىبال داروالاو ةيعدالاىف

 ةاحن ل ابا, نيتسو ةعبرا ىلع هبترو ةئاح_سْ و نيعبرا و نيتنا 05 ةنس ىلوآلا |

 | ىلع ةرصتخم ةلاسروهو ىدنفا ناتسزل ءابيكلاو مهي بابلالا ىوذ دقو تالا

 ' ىسراف ه4 نركاذلا تاجن زطح ىمرافلاوىبرعلا ناسللاب تاجتمم خياشملا تالك اف عج

 | اء رادكسالا ىذدتما دو ميشلل ةلاسر هي قدرفتلاو عمجا ىف قبرغلا ةاح 1 هي لالضلا ظ

 ١ ظافلا نم ةاحن رح مهي ةازغلا ةان رح فلا و نيثالثو نان ٠١8 ةنس ىوتملا |

 ١ نيماعلابر هللدتلا ه6 هلوا صتخع ىئنحا ىركلا ىديع نب ناعلس نب ءاشيرعل هيأ رفكلا ظ ١

 ءانشلاو هللا لج لعلو هلوأ [ئرنس نال ع هه ةاحن م ابان سكدع هير ىلع همر ا

 هك ملاقالا ممكل حاس ىذلا ىمخرسلا ىثراسملا دم هحرش دقو ملا هيلع

 ءافشلا تانيا كعل رق ق ىف ع هفماصت نم ناكو د "ل هام رحدالو هسملا

 رصت#لاك ةريهلاوةيلكلا داصرالا ىفاضنا باتك هلوىطس#لا ةفرعمىلا ليبكلادحو هققحو

 هاش نم سصتداف م اهيدش اش قبط امترالاف هل دج مل اخو هرودصقف راشا أك هتافئصم

 قارعلا دج-ا نيد مساقلا ىلا مشل هه ةايحلا نيعب لاصتالاو ةاحلا 1- هه نيفلكملا

 ىف (7)

 ١ ىتاجروجلا د2 نب دحاولادبع دبع ىلا ميشال ةاوعلا 32و ةهارتلاف ىرزو را

 | ةفئنصم لدم نا هندامنم ناك ذا هفياصت ءاذتقا ىلع اصي رح م كلا ةمدخ ىف ناك هلا هيو نكد

 ْ ناَتك شرا ميشلا تافئصم نم هدنع ناكو هئفاع قئاوعل هلق تايضابرلا داربال عرفت مو

 | هدرو:نا ا تايهلالاو تايعسطلاو قطاملانم هيف دروا هلاو نيكل اعلا تاك

 | هق ىع نم ىذذلا ردقلا 3 لع ةسدنهلا نم هيف را سديلقا نم 0 ةسادنملا لوصاىف

 | ميل باتكلا اًدهىلا ةلاسرلا هذه فيض نا ىأرو قبسوملاو رصتخحلا ناك 0

 ا ةاح 7-1 هيلا اهفاضاو قيس وملا هقرعم | دش ربام اهعدواو ةلاسر قيط امترالاىف

 | حاجي ١-1 خا هراويبا فئاطلب نيفراعلا صخ ىدذلا ا 20 كلوا بستكلا بحاص.

 | ةيايعبس و ءريمح ربو. ةئدل قوثلل قانغصلا ىلع نب نيسح ندلا ماس جت فيرصتلاىف



 هن باب رح لك
 ده حسو بموو معتم اس 5

 مهاربا ميْشلل رسثالا ىلع ةلادلا تايالا عيج ىف هإ رظنلا ةيحكو ركفلا ةنن لوس اياب رشع

 ١ 1 0 لم ءمأ ىلوما أ ايافرأ و ةسار 5 حم ىئنا هدم امد ل را 01 || فوم

 باتك هيف رتاس لا ءالعلا مه رانا ىذلا هلل 00 كاوا ةسارك نوتالثو ةعفت هنم قاللا

 نال 0 2 5 ل قل تا( لال صغبرو ئط وشلل ةرفاسلا رودنلا

 ىبال ه4[ بالقلا راش رح ىنأي سه ركفلا ةبحت ح رشف رظنلا ةدعنن رؤح اشان لاك
 نيثالثو نامث هم ةنس ىفوذملا دتعملا نباب فورعملا ىنئارفسالا ظعاولا لضفلا نب دح حوتفلا |

 ىمويفال -[ ناجحا رن زؤتح ةنس ىفوتملا ىهلخا 7 و 1 راثن روتح ةئامسجو |
 سصتخم وهو -] نجلا حف نم ماظنملا نا 21 ريمح اضا هل ثلا ظفل هصتعو
 دبع هلوا ةناعامو نينامأو نيتنتا رار ةنش قوتا | هللا دبع نب نيدلا دان 01 ساو رو ناريسفت

 نوحرلا هذ ىباتك متت 0 الف لاق لا سانلل تجرخا ةما يمت نآرقلا لزنم هللدلا |

 ءالعو ةاحصلل هيف تعج ىنال هدارفنا ىلع عحمملا ىريسفت صخلا نا ناو>الا ضعب قدلصق ظ
 تن 1ث 0000و يقر بارما مل نعامو مارق نيرسفملاو تآ ارقلا

 راثملاربلا ررد رثن رجح اهتسقنو اهتيقتناف نامللا رثن نم نشح ارثن تاع اهتنتخو تارم
 ىفوتملا ىطلملا دحح نب اح رس ندلا نيز ل ءش ناوند < رانملا ىلع ر ملا كرد

 مامالا مشل 3 رشبلا ريخ ثيداحاىف رردلا رن 5 ةئامعبسو نينامثو نامث المح ةتس |

 هيلع قفتا اع أدب لا ءاقبلاب درفنملا هللدحلا # هلوا ةنس ىفوتلا جواتلا دحح نب دوج
 ظافلالا ىنعم ناب دازو هئدح لوا ىباعص لك مسا 0 و عبرالا ننسلاىف امي مث ناكشلا
 رهظىف لوالا تدجو دوو دحاولا ديعنب ىنغلادبع د2 ىبا نيدلا تل وه ليقو ةياهلانم |

 ا ارلآو 17 لاق دناسالا فودخم رصتخ باتك وهف ةلابو اهلواىف ىتاثلاو ةحدألا
 رردلا رثن 9غ اضبا هلثم ىثكرزلا فاصو معلا فورح ىلع اكد عال نادت 2

 تادلحم ةعبسىف َدئس قوتملا ريزولا ىبونالا نيسملا نيروص:٠ ديعسىبال -هق) تارضاخحلا ىف

 خلا انلاعاو انلاوقا محفتست هللادمحم ** هلوا هلثم عمج مل باوبا ةدع ىلع ةغيلب بطخم اهلك
 لوالا باو.ا ةسهل هيف لوالا لوصف ةعبرا ىلع هبترو بدآلا ةهزن هباتك نم هرصتخا

 لقشي وىناثلا اهلا بتاكلا ججاتح تالك اشد تاهءاشتم ىلاعت هللا باتك نه تاب 1 0 لس

 -نم تكن ىلع لقشي ثلاثلا ووصف هَ زحوم ىهو سم و هيلع هللا ىبص هللا لوسر ظافلا) ىلع ظ

 سمامخلا ىهنع هللا ىطر الولف لك ل 0 عبارلا ههجو هللامرك ىلع مالك

 لزهلاو دخلا نم باوبا سثع ىلع ىناثلا لصفلاو مشاه ىنب 0 مرا نحت ىلع لعل ١

 4 ةارقلا ىف رردلا رثن ري اباب مدع ىدحا ىلع عبارلاو اياب نيسثع ىلع ثلاثلاو
 ةئاتسو نيعبراو ثالث 55 ةنس ىفوتملا ىواخحارعصلا ديع نب دمت نيدلا لع مامالا ميل
 نيعب رالاّناوذ حرشىف ةيونملانيعب رملا كارف رثن رح م هي روذشلا ىلع روهزلا رثن ٌرقتنح

 مثلا هي تادراولاو فوصتلا ف بواقلا رثن ٌريذ- تاينيعبرالا ف قبس ه6: ةيوسبنلا
 7 مج كدمات هه

 دة. هبي ٠ /, ياوببع 7 72 '

 5 كا 9 5 1 مووت ينرفلا صظ0111 د دم دي ا ا 1 3 39 3
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 ةر - نوذلا

 نات ١-1 م هك هنمدو ةل. 1-1 مظنىف لعمل مئات رِظ يم لودضا ا لع لوقعلا

 ودلال لعىف هه ركفلا نات ع 07 هللادبع نب ضدبال ه8 رخغلا لاو-|ىف ركفلا

 ' ىفوتملا ىدلدنالا ىليهسلا ىمعثللا دجلانب هللادبع نب نجرلادبع مسالا ىبا مامالا مجشلل

 | بارعالانا هيف نا خلا انمالك متقن ان ع هلوأ د هس و نيناعو ىدحا همأ 00

 جات ريحه يلا سفنلا بولق ليل للاباتك باونا تنترتىلع هدرف تاتكلا مولع لا 0

 فلاوعبس ١٠٠ا/ ةنس ىفوتملا ىو صلدتللا ىلع نب يح ىلوهلل ريصتخم ىرت هه: نونفلا

 قاراارات# ىف منار لا مات - رداونو لئاسم ضعب عم مولعلا نم ءالع سشع ىنثا 6

 ةناعسو و نيعيسو ثالث ال“ ةنس قوتملا ىعءلدنالا ىسموم نءىلع ديعس نال 0 حتادملاو

 ىلع ناسملا فد قع هه رردلا ىثاوحىف راخألا مات رمح هيلع لقشاامىلع لددقو

 ةصلاخ بحاص هركذا ىطسولا ركبىبا دهازلا مامالا ميشال هه نامعتلا ةفينحىبا بهذم

 4511 ةنش قوذملا دعما نيسلا ن ىلع مامالا مشل 1 ئواتنلا وف ف - قئاقللا

 ىلا ىلعلا هركذ ىونزغلا فيئاصتنمو اغبولطقنب مداق هركذ ةئامعبراو نيتسو ىدحا

 شماوهىفو قالطلا باتكىف ةنحشلا نبا هركذ ىئاترقلا فرئاصتنمو ءايضوالا بادآ ىف

 , زومر هيفو فتن ىننللا جارعدلا نيسح نب مساق نيدلا فرش مامالا حشا رهاوجلا
 ش ئفاشلاو م كلامو ف فييوت ىاو حج دو ص هءاعصا ةمالعو ة ةفين> ىلا ةمداعق

 ىو ع هللادبع ىلاو ىتب ىتسلا ناكعو ث روث ىباو ن نايقسو ز رفزو ىع ىازوألاو

 ىقوتملا ىدنكلا نساأنء ديز 2ع جاتلل ةيحد نءا نم ةريدللا فئان حرصم محتل ضع

 فن لوس ئدنهلا ءراضصلاى .هفيلأت بيس قبسسدقو ةئاقسو ةروع ك1

 7٠١٠ ةنس ىفوتملا ىصرقلا ىتويفلا ىموه نب دجلا ةصارق نب نيدلا زل © ةرمضاخحلا

 ىنالقسعلاىناتكلا دجلا نيدممل ه7 ةلوطلا ةيعللا ىف ةليضفلا فتن ل ةئامعبسو ىدحا

 نيدلاردصب اف ضر 0 نيريثعو سجل /؟١ ةنس ىققوتملا ىبويلقلا نباب فورعملا

 نبا هركذ دعس ىلا ار زوالا هيي «فراحلاو كنايلا زيد هال لوطل هيعاديو ىكلاملا ناهس
 ميشلا ذيلت ىناملا ىتاقيملا ىلعل 2 راهنلاو ليالا لا-عا ىف راكفالا ةعنن يح ناكلخ

 مشل هيأ رابنلاو لبللا لاعاىف راكفالا ةحتن رو رهزالاب تقوملا ىئابطلا نجح رادبع

 ظ كواسلاة منن زهسس رفدلا ىف ادك ىمناوقةلاب فورعملا ىدركلارع نبقيدص نير نيد مامالا

 -[ سلا قيقحتيف معلا ةوهتا لن- سه تادابعلا ةلن وح سوني كواملا ةدصن ةجرتىف

 | لا مالسالا لهال قئالعلا مالكلا لسا :* اهلوا هداز كب ىفطل نب دمحم ىضاقال ةلاسسر

 ىطويسلا ركب ىلانب نجر اادبع نيدلال الز ةلاسر 4 رك ذلاب رهجلاىف ركتفلا ةوعلا /-

 جالعيف ركفلا ةيعنن لوح امان ه.واحىف اهركذ ةئامعستو ةريثءىدحا و19 ةئس ىفوتملا
 ورع ىبا نيدلا لاج ىضاقلا نب دج-ا سابعلا ىبا نيدلا متن ىضاقال 4: رمصبلا ضارما

 ةعبسىهو لا هتمكمل ءاودلاو ءادلاقلخ ىذلا هللدلا 4*9 هلوا ةنس ىفوتملا ىسيقلا ناثع



 7 باب 1م هربا

 مظعالا سومالا م سوماقلا نم 0 ةغالاق وهو كل ىورهلا ىراقلا لن نبا

 نيعبرا ىلع وهو ىواكلا مهاربإ نب م ركلا دبع نيدلا بطق مثلا ه6 مدؤالا سوماقلاو

 م[ لالضلانع ىهانلا رح لا هلاضفاىلع هللادج دعباما # هلوا ىلمالا نيدلاءابب خيشنل

 الا - ةيايس ىق ودملا ىعاشلا قناديهلا ىريصل ةموظنم ىمراف 7 مارمو ديهاأت 1

 ةنس ىفوتملا ىنالقسعلا رح ن.ىلع نيدج-ا لضفلاىبا ظفاحلا مثل هه هيعكلاىف هينالا

 نبا نيدلاجا_: < رظانملاو ىلارلاىف رظانلا ابن رهؤح ةئاماكثو نيسجو نيتنثا 1 ظ

 © تاتانلا ع 8ه ةئامعبسو نيتسو نيتاثا /50 ةنس ىفوتملا ىلصوملا دع نيىلع مهردلا |

 كرايملا ىفوتسملا نال ليرا حران وهو ه6 لئثامالا نه هدرو امم لفاملا دلبلا ةهابن ريت ظ

 قلعتاهف كا اننا ذينلا 0 ةئاعسو نثالثو 0 كالا هةر قوتلا ليرألا حلا دجنانب ا

 تس 95 ةنس قوثملا ىلحلا عامثلا دود نيرع ندلانز ميلا هه ةكاظنا ركذ |

 يحب نيسملاىبا زاببلا نبال هه ةيئاغلا تآ ارقلاىف ةيمانلا ذدناا يح ةئامعستو نيثالتو |

 ةددنلا رس ةتافرإو نيعسو تم 455 ةتساقواملا ئمرملا ىدادنالا ىئرقملا مهاربا نبا ظ

 ىعفانشلا ىوامربلا مادلادبع ندم نيدلا سعشل ةمدقم هيأ ةياصالا دعاوقلاىف .ةيكزلا |

 ةيفلا اهمظنمت ليلدلاو فالحلا نع ةيلاخ اهعجب ةئامئامثو نيثالثو ىدحا م١ ةنس ىفوتملا

 دبع نبدح نسةلاىلا نيداا سمش مشل هيأ نابعش لئاضفىف ةذبن رظ#- اضيا اهحرشو

 دحنب نجرلادبع اهحرشو ةئامعستو نيدو عبرا هه: ةنس ىفوتملا ىركبلانب نجلا

 ااا رانا نقالثو ىدحا ٠٠١831 ةنس قوتملا ىرصملا ىدادحلا ىوانملا نئا

 (0000 000 ةحدنإا ظفاسلل هك[ سابع لآ رات ساربللا قفط لا قكو ىلاعت
 |7١ نيدلا ريهظل 5 ىتفملا ساربن رح ةئثا_ةسو نيثالثو ثالث مع ةن_س ىفوتملا ىملدنالا

 ” |١ هي[ كازا لبنلا نم كارلا للدلا رمح ةئامعب# م١٠ دنس دعب ىفوتما ىنورزاكلا دجا نيىلع

 رالي او رج مرو ةنطس قوتملا ىرعاشلا ىزاخ ادخن. دجا نيدلاتاجشل

 ىريبزلا دج-انب ريبزلا هللادبع ىبال 2: هيدن زظن- ع سه هينتلا راصتخاىف هيدن لح

 ميشا 6# راربالاو نيب رقملاىف راكذالا مئات زههح ةئاقلثو ةرششع عبس 11#/ ةنس ىقوتملا |

 داروالاف رسصت# ةئاعسو نيثالثو نام 8*5 دنس قوتملا ىلرع نب ىلع نيد# نيدلا يح

 قبس 4#: رانملا حرشىف راكفالا متاتن و للا نيملاعلابر هتيدخلا # هلوا راكذالاو

 الالا/ ةنس ىفوتملا ىننلا ىدممزلا نه رلادبع نيد# غئاصلان بال 6: راكفالا تان مس
 فورعلاىرسيندلا د نيدجلا سايعلاىبال ه# راكفالا مئات رقؤذح ةئامعبسو نيعبسو عبس

 حرش ىف 2, ةيعملالا مئا_تناا همس ةئا_,عبسو نيعبراو عسن 759 ةنس ىفونملا راطعلا نباب

 ةيلحن وراظنالا متاتن رت ءابلاىفهركذ قبس ىعيشلا ىلا نيدلا ئصن 6( ةيعيدبلا ةيفاكلا

 متات روح ةنس ىفواملا ىعلاملا دحاولادبع نب زيزعلا دبع معْشلل لدا ىف أ راكفالا
6 

 70[ لوتعلا )

00 

 "انتر مضض فن انهقهينن اج ب

 > نين ف كيكو



 هما 6 نونلا اح

 1 ىنوتملا ىيمتنا رهاطنب رهاقل | كيع لع ا 2 قوما م الس نب مساق ةددبعو»او

 ىدحا ا 1 قدما ىطوم دلل ندلال الج ميش و ع راو نيرشعو عسل 9

 ئزرشملا :ضيففملا ىلعنب سصننب ةمالسنب هللا هبه مساقلاوبا مامالا مشلاو ةئايعست و ةرمثع

 ظ 0 م 1| نباو نيسحلاواو ةئامح ا هردع ٠ 0 قوما ىدادغيلا ىوهملا

  ةئاعامتو عبرا 2١04 ةنس ىفوملا ىيفاشلا نقلملا نيىلع نيرع جارسال -ه كساسنلا مال

 ناك در 3 ىرصملا دم نيرع ىروكسرافلا ملاعاا <: ليال ةئثان رح

 مال .سلا هلع ل2 أيدت ةلاسرىو باوبا ةثالث ىلع كلاضر --1 ا 1 فلاو ةرشع

 | "6 0 قولا قر نا ةكربلا اهفلا ىدهازلا دو#نب رات نيدلا جا هنازدعمو

 | نيدو# ءانتلا ىلإ ندلا م 1-7 قطنلاق نيعلا ةرظان 1 ةئاوسو نيسجو ناع

 نيعسش و ةمدقم ىلع هير ةئامعيبسو نيعي راو عسسل 7٠ئو ةنس قوتملا ىنامصالا نوح رادع

 نيعلا ةريضان هادعتو ةئامعبسو نيعينتو نس ويم ةنس ىوتملا ىكلالا © ن0

 / انالوا 5: رواخنمو رظان رف- هلا#مسو نيعيسو عست الالد ةنس لاوشيىف هنم غرفو
 ىتسد شب ىتسه هلجارب ارت #8 ىتسه ناويد هسوت مانىهز * هلوا هنايوّش٠نم ىدحو

 تأدب اير ةئار ىطاشلا مساقلاىبا مثلا هيأ رولا تابآ دادعاىف رهزلا ةمظان لوح

 رسصتخع حرش ىف عفان لح نانا دن وكلا عبس اهتابا ددعو آلا رهزلا ةمظان هللادمح
 فدو ندمت مساقلاىل نردلا مدان مامال يشل 1 عو رفلا ىف عفان ا 4 ىرودقلا

 ىف هقيلعت 0 ةئاتس و نيسهسو تس 605 ةئن قالا ياللا ىالتقرتلا قدما : نسا

 ه. نوتربت رصتخم وهو ةئاقدو نيسخو سج ههه ةنس لوالاعيرنم ريخالا فصنلا

 اباتك هقفلاف مكل غوسانا ىنوقلاس لاق خلا دبالا دما ادج نيماعلابر هتيدلا # هلوا
 معلا هحرش مفانلا هقفلا هتيععو ةياورلا مب*# ةياردلا ىرظن باتك-ىف هللا ت رعساف اعئان

 دئا_رعبطو هر دلال هش فاول ىنسنلا ندلاظفاح دجان هللا دبع تاكربلا وا مامالا

 عقوام 0 لاق لا هءايلوا دبا ىذلا هتلدّلا # هلوا ىنصملا وه ليو ىئصتسملا هامسو

 ذاستنالا ركذنم هيف عقوامو ىردركلا ةمالا سمك مهيشلا هب دارما» ةمالعلا ركذ نم هيف

 هلكو ىدخ سلا طو_بيم دارملا» طوسإملا ركذ نم هيف عقوامو ندلاديج انالوم هب دارملاو

 ىلع ىدابلل ىداهلا باتكةئ_س ىفوثملا دو# نب ركبىبالو حاضبالاو طوسبلا نه لوقنم

 ناطلس 0 د2 نيدل|لالج ندجلا نيدلاءام دهيظلو ددو رد نوار عقانلا كاكا

 لوقلا ىردركلا ةذمالت ضع هج رشو ةئا_هعبسو ةريثع ىنثا لا[ هن قرا ا

 نب يحننب ند رفع> مم ةيمامالا بهذمىلع < مئارمشلا سصتغىف عفان 3:3

 د# هلوا ةئاّعسو نيعيسو تس كال5 ةئس رخ 2 عب رنه نيردعو ثالث ىف ىنوتلا ةديعس

 ا ىلع نيدلاءالعل 0 هب عفان 1 ا نيداعلا ةدامع رويظعو كت رعص ىدلا هثيدجلا

 أ 5 5

 | ىلعل ا س ومانلا 1 هراهعيسو نيسجو 5 م 769 3 فول كا ادا نتا ع نءا



 1 ميشلاو ىكملا ىىزمزلا زيزعلا دبع نيدلا نع عشلاو ىسابعلا محرلادبع ديلا ظ

 هاا ةنس ىوتللا ىلا مهاربانب دج نيدلا سرع م اهحرشو ىضاقلا ىرصملا دع |

 ىنكو هللدملا # هلوا ىلا ىلرنللا نيد# نيدلا سم اهحرشو ةئامعستو نيعبسو ىدحا
 نع زدمتلاب نوفزيعم لكلاو اهسهتنم ىهنمو ىدوعسلا موظنملا ىلع ىدوعلا روثنملا هاعس خلا

 ىناعملا ةيرع ىرخا كاصق هلو امتحاصف ةورذ ىلا قرتلاو اهتغالب ةبتر ىلا لوصولا |

 ىنابملا ةيصق

 ه5 باب قمح 3

 ل نب دوعسلا ىلا مالسالا 3-2 لوما 1-5 ةيعم 1 ةئاعم و عسل "وه 3 قوتملا

 اهلوا ةئامعست و نيناعثو نيتنثا ه8 ةنس ىفوتملا ىدامعلا |
 مارعو ةعول اهاوه ريغو دلع مارح و بلطم يس لعل

 مهن ءابدالا نم ةعاج اهضراعو ناب رعلا اهتلوادنو تاكا م تراس ةهروه-ذده ةلرص# ىفو

 * نوذلا باب ف

 مكحلا ىف اضف ردع ثا لع لعشمدلخ مه 1قالخالاو ةرضاهلا نذىف قافالاةردان ره |

 تادو>وملا قلخ ىنذلا هيدا  هلوا ىسرافو ىبرعرثنلاو مظنلاب لزهلاو داو حتاصنلاو

 هى" ةنس ىفوتملا قنع فورعملا ىلاب نيىلع ىلوملل 2: نعلا م راتىف نمزلاةردان لمح 1

 ىلاعي صلخمل ارجل نب هاطصا موظنم ىرت ه4 براح لا ردان ليس ةئامعستو نيعستو نيتثثا |

 سدقلا ران 1 دزيإب هيخا عم ملم ناطمللسلا برح هيف ماظن فااو نام ١٠٠م ةنس قوتملا |

 ىفاشلا حاكرفلا ىرازفلا مهاربانب نجح رلادبع نيدلا جات مامالا معشلل سي سلغلا تاذب |

 ااآ ا ددلا حاشملا لاوحا ف رصتع ةهئاقسو نيعست 56+ ةنس قوتملا ماشلا ىتفم

 قولا ىاثلا ىريعتل مواننم ىمزاذ هي[ زاينوزان لف- غلا ههجو لامكب قيلياك هتلدجلا |
 م[ هخوسذمو ثيدحلا حءان لح © ثيدمحلا مانع 8 « حوسنملاو مسسانلا اع 8ه ةنس

 نيعيرا 75٠ ةتد قولا ىوحلا ىطرقلا عيصا نبمساق دعونا مم ريثك عج هيف فلا |

 ةنس قوتنا ناسيك نا باعصا دحا ىنابيثلا دعب فورعملا نامع نيد ركيوباو ةئاثلثو |

 سام اد نب دج رفعجوباو ةئاثلث و ةرقع نامث 18 ةنس ىفوثملا ئرابنالا قح#ما نيدجاو ظ

 قاردلا ىاديعلا ىئزاللا ىسوم نب دم ركيوناو ةئاعلث و نيثالثو نامت "*م ةنس قوتملا ىوحعتلا ظ

 ةرثع 4٠١ ةنس ىفواملا ىوحلا ةمالسن هللاةبه مساقلاوباو ةئامسهت و نينامثو عبرا 884 ةتس

 دق وةئاعلث و نينامكو سج ١/6 ةنس ىفوتملا ظعاولا ىدادغبلانيهاش نيرع صفحواو ةثامعراو ظ

 عبرا هن 7/54 ىقوتو دلغىف قط ادبع نباب فورعملا ىلع نبىهاربا نيهاش نبا باتك رصتخا |

 ندم فلاو باتكميف ةنس ىفوتملاىريثقلا نزاوه نيىركلادبع ماماللو ةئامعبسو نيعبراو |

 #دخ وسلم ونآ رقلا حسان ياضيااباتكهيف ةئاقلثو نب سثعو نيثنثا 55# ةنسىفوتملا ىنامص الا رح

 دم ركيوباو , رباحلا رفعجوباو ىرقملا ىسيقلا بلاط ىنانب ىكم مم اضيا ةعاجج هيف فلا

 0 ملا دوك واو ةئاتجنو نيعيراو"ثالث 55+ ةئنب قوتمللا ىننعنب هللادبع نءا

 (و)
 30 2س 252525252525252 222255252522522 522 يا



 6/3 هج مملا 1-0

 ةئامئامتو نيعبراو ىدحا م41 قوما ىمحتلاو طمس ىلخلا ل نب مهاربا نيدلا

 هنلدلا 3ع 1 لواو اضا هل ناريملا ربر# و نا يملا قا فورعملا 0 2-0 سالو

 دعت تدرا تنك دقو نازيملا باتك هيلع تفقوام عججانهو لاق 88 نادل لك هولا

 5 م 00 عسل الا هلججب رخا نم م ءاعمإ هئم فذدحانا تبا رف ىلع لاطف ههحو ىلع

 راصتقالاو راصت+الا اهمهدحا ناتدناف كلذ نم 0 لامكلا 0 سلاف دهيم تي

 تاقح لعمل مارتلا نم هندزاف ةريثك ةلج هيف تدزو باتكلا رخآىف مهءاعم تعج دقو

 ةاورلانم ريتكلاو ناري ا ىلع ءزلما هلءح قاارعلا مس داع ىلع تفقوم ءارهقوفوا هتلابق

 ةئساقوتملا نزولا ىناوثلا ريشيلعريل ىرت كي: نازوالا ناريس زي سا ل
 نمسح جاملا نب 5 نب ده ىلومأل هي فيرصتلا نايم رح ةئاهعسلو تس

 نب ىلع سودبع ننال 4: رعشلا نازيم ره ةئايعستو ةريثع ىدحا 91١ ةنس ىفوثملا

 مداقمو نيدّتحلا ةمئالالاوقا عيل ةلخدملا ةينارعشلا نازريملا رح ةنس ىفوتلا فوكلاد

 ثالث ةو/* ةنس ىفوتملا ىنارعشلا دجا نب باهولاديع ميلا مه ةيدمحلا ةعيرشلاىف

 ىيريدلا زيزعلادبع ىديسل 2: ىنللا نعللا ةفرعمىف ىفولا نازريملا ٌرظح ةئامعسلو نيعبسو

 ىرابنالا نينيدلا لانتكب فورئملادبح نينوسرادبع تاكرلابال ه0 000
 0 زابلا نس نيسكحا نيدجا ندلا سم هحسث ةئامسوجو نيعيسو عبس هالاب ةئس قولا ىوعتلا

 ١ هي[ حراتلا ف لمعلا نايم ٌريؤطح ةئاقسو نيثالثو عبس +*ال ةنس ىفوتملا ىوتكلا لبرالا

 ١ ددع ىلع هيف رصتقا ةثاممهراو نيدو تس ه5 ةنس ىقوآلا ىناوريقلا قيشر نبنسح

 | ىلازغلا دم نيدجم دماحىبا مالسالاةح مامالل هه لمعلا نانريم ٌلهم- كواملا لود نم مايالا

 ظ نيدلا لال هي ةروسلا نا ةلدعملا نازيم قه ةئامسجكو سج ه٠ه ةنس ىقوتملا

 ناريم 1 ةئايعست و ةهرمدنع ىددا ان 0 قود ىطوف ولا ركنا نب ند رااديع

 ظ مع ىف صوصنلا نازريم رقف- ةيناخراناتلاىف روكذم هحرشو هه: ةيفنملا عورفلاف
 ةئامئامثو نيس و سج مهه ةنس ىفوتملا ىنيعلا دجا نيدو# نيدلاردبل 5 ضورعلا

 قيدصتالاو روصتلا قيفوت ىلع هللدلا ة# هلوا يصت# هيي قطنملاىف رظنلا نازيم يح

 ةئاعامو ليعيبس و عسل //3ب 0 ىنوتلا ىنزلحا اعِيولطق نب مساق مامالا مهلا لح سد ا

 وف هد رشو ا انرودص حرش ىذلا هللدجلا هلوا جوز حسن نايملا موقت ىوعبسملا

 ركب ىلا ماماللو لاقو ليعاع“ا 2 لا ناباهق حرسد ىضاشاا نولؤط نال ةلاسر 4 مجذلا

 ىلع لد ىذلا ديد “يع هلوا ميج هل نيّشر ملا مالك هيف ف عج عيد فيلل كالذوؤ ىبرعلا نبا

 ىلا ليغاعما ع نيد# فريصلاىبانءال 1 يل ملا لها 0 اضفىق نوم“ 6 خلا ىدهلا قرط

 ْ نووي حيرصتلا نووي“ ١ 3 تاقي 1 ٍِ 9 0 1 مجالا صامل حرسش ىف سس دنمللم -
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 | لوقاب همالك نوح هتذزامو ليذلا نم هناىلا ةراظا اذ ةروص يلع تلعف كيرلا 0



 ه7 باب قف تال

 ىتكلاملا ىندملا ىبرغملا دحاولادبع نب زيزعلادبع ميشا --1 1 وصولل كلاسلا عيهم 3 ظ

 باستكالا نمايه ردح نيدلالوصاىف ةموظنمىهو ةثاهعست ونيتسو عبرا 954 ةنس ىفوتملا |

 نب كلملا دبع ديعس ىبال هي برعلا هايم رفح ظعاولا نيسعلل ههبي] باستحالا دعاوقىف
 ىنواملا ىطويسلا نيدلا لال 2: ن ارقلا دها وشف ناسرفلا ناذيم زعيوح ىعصالا بيرق
 نيدلا سعج مشل ل ناسرقلا ناديم 1 أريس هنم 0 ةرسثع ىدحا و١1 ةنس

 ةسج ىف سفن باتكوهو ةئامعبسو نيعبس 7/٠١ ةئس ىقوتملا يقاشلا ىزغلا فلخ نب دم |

 دج انبدمت نيدلاردب ىضاقلا هريصتخاو ىعسلاو ةعفرلانباو ىبفارلا ثاحا هيفعج تادلجت
 ةقيرطلالاو>ا نايم رن ةئايعبس ونينامثو تس ال85 ةنس ىفوتملا يفاشلا تلصلا ىراكملا ظ

 بدالان ار يم ؤ- ةيسرافةلاسر هنس ىف وتملا ىريعتلاد زب ىبا ني دم نيدلا قفومل © فوصتلاىف |

 00002 قولا 2و ارفسالا هاثي ع نرمهارإ نال ل دف نيو رخو فرص ١
 لضافلا نع لبق ءالضفلا نم ضعب هحرشمن 12 نانملا ا هلوا ةئامعسنو نيعبراوثالث |

 ا هئاعم ليمحي هللادمحت حرمشلا لواو ةنس ىف مورلاىلا مداقلاوه هلعلو دمت ىدنكشاتلا

 ىلعل هي ةماركلاو برقلا لهال ةماقتسالا نازيم لح نازريملا حرشيىف ناببلا ةلاحم هام“و |

 4 لوقعلا م ات ىف لوصالان ايم رح روبشملا ىلازغلاريعوهو ةنس ىفوتملا ىلازغلا د نبا

 ىنملا ىدةرعدا دجلا نيدمم ركيىبا رظنلا سمش نيدلا ءالع مامالا شلل هقفلا لوصاىف
 دقن ىف لادتعالا نايم ريم لا لالا و .ةزءلاىذ هللدحلا  هلوا ةنس ىفوتملا ىلوصالا

 ةنس ىفوتملا ظفاحلا ىهذلا دج-ا نب د#ت هتلادبعىبا نيدلا سعثل نيدلخ ىف 5 لاجرلا |

 باك وهو خلا ريبكلا ىلعلا لدعلا مكمل هلدجلا دي هلوا ةئامعبسو نبعب راو نامث

 ةاورلانم ةنسح تادايز هيلع دازو ىنغملا هءاتك دعب هفلا ىوننلا معلا ةلدن حاضياىف ليلج ظ

 ءاب آلاف ىتح م علا فور> ىلع هيثرو ىدعنبال لءاكلاىلع ليذملا باتكلاىف نيروكذملا |

 اننا مهزومرب ةتسلا ةمئالانم هءاتكىف هلجرخانع لجرلا مسا ىلع نعرو هلوانت برقيل ظ
 بتك ىفامن نيلب رك ذ هلنم دحا مسا فذدحملو نيل ىنداب هتلالجو هنن عم هيف ملكت نم مضو

 مهطقسا هناف ةباعلانم اههريغو ىدعنباو ىراخلاىف ناكامالا هيلع بقعت نا,زم اوخ ةمالا |
 فاصنالا لعف هركذ ناذ مالسالا ىف ,متلالل عورفلا ىف نيعودلا ةغالا ركذيال اذكو تلال |
 عضولاب نيبمتملا ىلعمث نيدمتملا ريغلا نيعاضولا نيباذكلا ركذ ىلع اذه هبادك ىوتحا دقف |

 ىلع دقعي ل نيذلا ىكلهاا نيكوزمملا ىلع مث ثيدحلاىفال تسهل ىف نيباذكلا ,ىلعمت ريوزتلابوا
 مهل نيذلا مهظفح لبق نم ءافعضلا ىلع.مث نهوو ةقر هنيدى نيذلا ظافحلا ىلع متءاور
 00 نيقداصلا ىلعمث رابتعالاو دهاوشلا ىف هوورزنا مهثيدح لبةبدناف ماهواو طلع
 مهف نيذلا ةاقثلا ىلع مث نيل 1 هريثك قلخ ىلع مث تابثالا ةبتر اروغلس ملو نيل 0 7

 ديللاف هريسو ىوارلا نوض نم د.الهنا مولعملا نمش همالك ىلا تفتلي ل نم 06 و

 ناهرب ظفاحلا هليذو اءا هللاو لاق انك ةنلس ةئالللا سأروه رساشلاو و مداقتملا نيب. لصافلا

 ( نيدلا ) 5



 ةاث/ أ 3 1.

 غزدح نال د نكسلا م يد قط * ئشب طلو ةئامعست و نليعبسو نيالا ةرلرع 0

 ئوتسالا د 0 نيدلا لالج 0 1 عورفلاىف ةضورلا ىلع تامه رم

 نب ةزج- نيدلا زرع فيرمشلل تاع املعو ةثامعبسو نيعبسو ني:لنا ا/ا/؟ ةنسىفوتمللا يفاشلا

 تابقعت اهيلعو ةئاعاعو نيعيس و عبرا م 1 قوتملا ىفاشلا ىيسحلا 0 دجا

 ١ ىلع قيلعتلا اهامس ةئاعامثو نامث 8١8 ةنم ىقوتملا ىمهفقالا دامعلا نع دجلا بابشلا مثلا

 لصالا 1 رو هنأ هلوق 2 روصلنلا داسفو مهلا ءاودسل همسل و هلءا . ند اهمق 1 تايهللا

 | ىونسالا نود هيلا اوتفالي ملو احذاس مالكلا دروا لاقف مهضعب هنع رذتعاو هفنصم ىلع

 ا ظفاملا ىقارعلا نيسملا 0 00 نءدلا تَ امذع كوردتتاو قي معاو لحا م

 نب 51 15 0 0 0 و نينامثو 5 ؟7ي/ارع 8 قولا ئردالا نادج

1 

 الع ةثاماعو سج م6٠ ةنس قولا ىيقلبلا نالسر نب رع ندلا حارس ييشلا بتكو

 ا 6 قار علا ميحرلا كيع نب دج-ا هع رذوا اهرصتخاو تادههملا درب تالملا |هاوس ىثاوح

 ليكولا نبا اهرصت ة>او ةثاهعبم و نب ريشعو تس ا/55 ةنس ىفوتو ىييقلبلا ىثاوخ ةفاضا

 نامعنيفرسشزلوعشلا اهحرشو ةئامعبسو نيعستو ىدحا ا/لو١ دنس ىفواللا ىموم نب دجا

 مشلا اضيا اهرصتخاو علا ةنيدم هامس ةئامعبسو نيعست و عسن الدو ةنس ىفوتملا ىزغلا

 ميشلاو ةئامعبم و نيعستو نيتنثا 7907 :ةنس ىوتملا ىدخ ر صلا هللا دبغأ نب دَخ نذلا نا“
 ١ اهصخ ةئامعامخو نيرثعو نيتلثا 8؟؟ ةن_س قوثملا ىزغلا هللادبع ندجلا نيدلا باهش

 | م8 ةنس ىفواملا ىعفاشلا ىئضحلا دنت ركب ىلا ندلاة دل تامهملا صرخت و 2 اصرخ

 . ةبهش نب دجا نب ركب ىلا نيدلا قت ىضاقلل تكن تامهلا ىلعو ةثام نامثو نيسشعو عسن

 نءدلا حج رسما ميكا تائهملا تايهمو ةئاعامم و نيسج و ىدحا /مهأ 2 ىنوتملا ىدمدلا

 | مصتحا ةثاماعأو نينامث و عيس ملال ةنس ىونملا يفملب فورعملا ملا دم نب رع صفح ىبأ

 ظ عم تاشحايم عم ةصاخ ةضاورلاب قلعتام ىلع هيف رصتقا انسح اراصتخا تامهملا اهيف

 ١ تامهم زر تامهملا نم عضاوم ىلع تادراولا تاتيكتتلا هيفو ريثك كاردتساو ىونسالا

 ١ نيدلا سعت ىلوملا اهعج- س6 ةيفنملا عورف ىف تاممم رهت+ح- ىوغربلا همت تاداسبعلا يف

 ملا هدع دقو» ةئارعسل و نيعبرا 6,6 + قد قونملا اشان لاك نباب فورعملا نا َُ دج

 ةرخ يي كوذاصلا ىف ةا_ضقلا تامهم ةزسع تالوادملا تايهاولا ةلد نا
 | هعد رشلا ةمدد ف رمد نو رولا د هلوا هءاخو باو ةرسديع و ةمدقم ىلع ىراصحهرقلا

 ١ تالمهلا زهيم ةنلرطلا لاوحاىف لوصف ىلع رصتخم 4 نيلصاولا تاممم ره لا

 ظ 2 مارا دلبلا: ىلا مارغلا جيم 1»- نوناقلا تايلك حرش مه تايلكلا باك نم

 ا ا اع عل ما / ١ عل قوت :ماىدابا زو ريفلا 53 3 5- رهاط ىبا نا يشل

 ش هقفنا باوا ىلع | يعيس و نيس و نيلا 0” 2 ىقوتملا ىف هلاك 2 هللا دمع َُق 2



 ه] باب نانح ه1

 ىلع ىبال دئاوق هيلعو ؛ اًضيا هحربش ةثاتش ىهإ؛ دنس قوتملا لمتلا ذوع نب دعسا حوتفلا

 ىفواملا ىربطلا هللادبع نب دجلا بحم عشلا هرصتخاو ةنس ىفوتملا قرافلا ميداربا نب نسح

 ىسيع نب ديا دسدعو بهذملا زارطلا هاع“ نيدلحىف ةناعس و نيعستو تارا. اقر ةحمس

 اضيا هربصتخا ةئادتسو نيسجو نيتنثا 507 :ةئس ىفوتملا ملكتملا ىزيربتلا ىهاشاو سما

 ةئامسوو نيسك وىدحا هه١ ةنس ىفوتللا ىعنصلا ىح نب هللا دبع ملثيهلا ىلا نبا فنصو

 6٠5 ةنس ىقوتملا نقلملا ناب فورعملا ىلع نب رع نيدلا حارس حرخو هتازاّحاىف اباتك

 نينامثو ثالث هم* ةنس ىفوتملا ىىزاملا ىسوم نب دم ركب وباو هثداحا ةثاعامتو عبرا

 ىفاثلا ىطولفنملا نيعملا ناب فورعملا معامل دبع نب'دم#ملا و هئداحا ىلع ملكت لا تو

 ىلع مالكلاىف بهذملا زارط :هاعم تاتك ةئامعبمو نيعراو ىدحا ا/١4 ةنس قوتملا

 ىلع بذهملا كاوزف ىفاكلا باتك ىطويسلا نبدلا لالج عْشلا فاصو بذهملا ثيداحا

 ةنس ىفوتو اوف ةيلع ىعفاشلا دع نب هللادبع نورصع ىبا نب دعس وبا قلعو ىفاولا

 قوتملا نور مصع ىبا ن نجح راادبع نب بوقعي هديفح عجو ةئامسسو نينامو سج 6

 يأ ريثقلا تآارقلاف بذهم ]و- .بذهملا ىلع لئاسم ةئاقسو نيتسو سجل 556 ةنس

 عسسل 5949 ةئس ىقوتملا ىدادغبلا طايخنا ىلع نب دج نب دج دهازلا مامالا روصنم ىنال

 5[ بذه» زه»- ىلدملا مملادبع نب دجا ةيع نبال 5 بذه٠ ز- ةئاممبراونيعستو

 ركب ىبا نيدلا سمث عيشلل هيي بذهم زذح ىومتلا ىلصوملا نج نب نافع متفلا ىبال
 بذوهم زم ةئاي*:«و نيسك وىدحا اله١ ةنس ىوتملا قشمدلا ةيزوملا مق نيب فورعملا

 ةرمثع ىدجا 41١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لال هقإ برعملا نم نارقلا ىف عقو امن

 هي وهلاىف بذهم هس نيثالثلاو نماثلا عونلاىف هنم صخنو هناقتاىف هركذ ةئامعستو

 ةئاقلثو نيسشع ٠+ ةنس ىقوتملا ىوحتلا ناسيك ناب فورعملا دجا نب دم نسسحلا ىبال

 ره لقط ةئابعبسو نينامثو عبس ا/87/ ةنس ىفوتملا ىرون.دلا رفعج نب دج-ا ىلع ىبالو

 || نوتسو نامث لا # تردقو توبن هكتادب زيزع ىا 4 هلوا صتخم ىسراف -24: زورفا

 | ا ىزشم رهم ]24- نعاشلا ىلاعل موظنم ىرت -4 هامورهم رح تيب ةئامعبراو
 ةئس لاودنم رشعىف همظن ةنس ىفوثملا ىزيربتلا راطعلا دج-ا نب دع ميشلل موظنم ىسراف

 #* هلوا انس نورسشعو ةئاموفالآ ةسْل ٠١+01 هلادا ددعو ةئابعبس ونيعبسو نام 78

 زرزءلادبع نب ىلع هجرت لا  قشع متاخ شقن تسه شمان هك 6# قشع ملام هاشداب مانب

 ىفرعي صلخلاهد2 رب ىلوملاو ةئامعستو نامث 58٠ ةنس ىفوتملا دلو ما نباب فورعملا
 مث مي او تيب ةئا_هسهنو فلا وك ىف ىناثلا ملس ماطل سال ةيكرتلا ىلا هلقن ةنس ىفوتللا
 تابا هنم ةديزلا ىف امهكو فلاو نيثالثو عسل ةنس ىفوتملا ىتلاخ ىلوملا هنبا هلك ا

 هو ىفوذملا ىلاعي صاختملا ىزرفدلا دج نب ىطصأ مواظنم ىر -- 1 افوو 06 1 ْ

 ىونملا ىنتثربلا ىزفدلا نيما طصم اضيا همظنو تيب فالآ ةعبس ىف فلاو نامث | ٠٠١8
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 سس اااتت7تتاتاتتاتات7ُْتاساسسللالممتا ياس 7 ب ست ا ب ل 7:

 ١- 1ه7 ممل 5

 ىر -# قاشعلا سنؤم ري ةنس ىفواملا ىوثزةلا زوريف نب ليلطلادبعل ع نازدالا

 وهو ةنس ىفوالا ىعرقلا ىعاشلا ديجلا دبعل اًاز عم مالسلا هيلع فسوب ةصقىف موظنم

 روصنم ىبال - تارضاحلاىف ديحولا سنؤ» ٌريذ- بالا اذه ىف فا:صام فرظا نم

 ءامساىف داهم 9- ةئامعبراو نيسشعو عست 559 ةنس ىفوتملا ىلاعثلا دم نب كللادبع

 ىسوم نب ىلع مساقلا ىلا مامالا عْشال هبي تاياغلا مهو تاوعدلا سهم ؤح هه[ دالبلا

 رباح ىسومىبا 2 6 سوفنلا ممم زوج ىمطافلا ىولعلا ىمواطلا دمتن رفعجنا

 مهي ديح وتلا ةسيم ا ةئامو نيتس ١1١ ةنس ىقوتملا ءاييكلا بع 3 ىموسرطلا نايح نبا

 هه[ ءايشالا بترمىف ءامسالا بذهم ٌره»»> مايذلل ارصاعم ناكو ىرلاب كلملا ةلودلا ءالعل

 *# هلوا دلع ىتايشلا ىزيعسلا_ ىحزلا ىذاقلا روصنمن دو نت رع نب دونك كلو

 بابشلاو ءامسالاو ىباسالانم داوملا هيف طقتلا لا هتردّش قئالخا قلخ ىذلا هللدجلا

 هس جمد

 بيرعو قطنملا حالصاو ةضورلاو نآرقلا ناجرتو ىتاسالا 'رثكو ةغلبلاو ىديعسلا

 بدها ره هت بطلاىف بذهد رف ةيسرافلاب ه-رشو كلذ ريغو ةغللا روتسدو فنصملا

 64417 ةنس ىفواملا ىئاشلا ىراخلا تباث نب هللادبع نىدج-ا رصنوا مامالل 4 ضئارفلاىف

 جا هه: عورفلا ف بذهم رع ةرابعلا لبس وه حالصلا نبا لاق ةئامراو نيعبراو عبس

 نيعباسس و بس 0/3 ةدنع ىوالا يعفاشلا هيقفلا ىزاريشلا دس نب مهاربا قدهب|ىبا مامالا

 2 . يآ - ٠ 3 اذ 500 هن ص .

 عن 255 هيام قادم غرذو ةئالراو نيسوجو سج 466 هس هعينصلت ىف | ؟ةئابعب رادوإ

 هلاقام ىلع دح رش نم لواف ةيعفاشلا ءاهقف ناشي تعا ردقلا ليلح باتكوهو ةئامعإ را و نيتسو

 ةئامسهتو نيعستو تس ه5 ةنس ىفوت لا ىعفاشلا قارعلا روصنم نيريهاربا قك*اونا ىهفايلا

 نبا نامعو رونا نيدلا ءايض مامالا مهيشلا حارسشلانم ىناثلاو ةطسوتم ءازجا ةرسفع ىف

 هنكل ادلحم نبرسثعنم بيرقىف ةئاقسو نيئثتثا 50*” ةنس ىوتملا ىتاراملا ىنايذهلا ىديع

 ثلاثلاو ءاهقفلاو ءالعلا بهذ ءاصقتسالا هاعسو ةدابشلا باتك ىلا هيف لصو لب هلمكبمل
 قبسا امينا معي ملو دحاو ريصعفف امهو ةنس ىفواملا بر ضملا دمت نب ليعمسأ مجبذلاوبا

 ةنئس ىفوثملا ىوونلا فرش نب يح ايركز ونا نيدلا يم مامالا مشل عبارلاو حرمشلاب

 ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيدلا قن هذخامث ابرلا باب ىلا هيف غلب ةئامت«ونيعبسو تس
 اذه لسا هريغ هاو قضالا فاو )ف هلكاو ةئامعبسو نيسجو تس ا/ه5 هنس ىفوتملا
 فورعملا هللا ةبه نب ليعم“أ نيدلا داع هب رغ حرش و ىبرضحلاو ىقارعلا ىوس حرشلا

 نيثالث 58٠ ةنس ىفوالا ىهلا لاطب نىدج-ا نب دمتو ىنغملا هامسو ةنس ىفوألا شيطاب نباب

 نيدلا ءايض مامالا يْشلا هتالكشم حشو بذهملا ببرغ حرش ىف بذعتسملا هاممو ةئاقسو

 هللادبعونا هيقفلا مامالا معشلاظافلالا تالكشه نم هيفامحرشو ىلي+ ام ركلا دبع نيزيزعلادبع

 هللدتلا ## هلوا بذهملا دهاوش نم برغتسملا ظفللا هامسو ىهفاشلا ىلع ىلا نب ىلع نب د
 واو هتالكشم حرش ةنس ىقوثملا ىرزلا دحت نب رع مساقلاوباو لا ءاطعلا نم متمام ىلع



 مه باب ]8- ها

 تايقفوهّر##- ظءاوم ةدع اهنم لكىفو مايصلاىف عباسلا هريغو عرمشلا لهاىف سداسلا ةفلتخلا

 روفو» رم نيتامو نيسخو تس 765 ةنس ىفواملاىدسالا راكب نب ريبزال 4 ثيدحلاىف

 مامالا فقوم ر##- ىدلدنالا فدو نب دم نا_حىبال هو روفصع نا ماكحا رب رحنفف

 ةئامعبراو نيثالثو نام 48 دنس ىفوتملا نيولا فسو:نب هتناذبع دم ىبال هي مومأملاو

 نع هيف باجا ةنس ىفوأملا ىكنسملا نسما ىلإ مشلل هيي هاج فقوهىف ةامرلا فقوم رن

 نب دوعسلاىبا مالسالا عش ىلوهلل ةلاسر < لوقنملا فةوىف لوقعلا فقوم ريح لاؤس

 ىنا_ه-ىلا دلوملا] ز5- لا باوصلا ,هلمو دجلا قحسم هللدجلا .اهلوا ىدامتلا دم

 ةئاق“و نيثالثو نا 4*5 ةنس ىقولا ىنرع نب ىلع نيدمت نيدلا يم ميشا 4 قاحورلاو |

 ةنس دعب ىفوتملا ىوسرلا ناهلسل مواظنه ىرت هي مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا دلوم رقم

 عماجل اماما راصو هسروب نطق هتافو دعبو ديزبانمربدلي ناطلسالاماما ناكو ةثافاع م٠

 دحاو ريغ همظن دقو ةيمورلا دالبلا ىف عماجملاو سلاجلاىف ىلت ىذلا وهو روكدملا ناطلسلا

 نيدلا سم ىنآ معشلا نبا همظن نمو رهتشي ملو هاوس دحا مظنىلا تفنليمل نككل ءاوعشلا نم

 0 3ر11 ىرقلا نجح لوملاو ىناحورلا دروملاو ناعما دلوملاةلو ةنس قولا هللادج |
 ل ميشا و ةنم ىفوالا ظعاولا ىبرعلا ةزج نير عشلاو ةئامعستو نيعستو عبرا 8

 فلا نم ةعاجب عماللا ءوضلاىف ى واكسلا زتفاخلا ركذدقو ىساويسلا دح نب دجنا نيدلا |

 0 ا عماج هيف هل ىقدمدلا نيدلا رسدان نب ظفاللا مو مالسااو ةدراصلا هيلع ىنلا داومىف

 ٍ ظفللاو ا ىرايلا داومىف ىداصلا دلوملاو تاداع ةئداث ىق راح ىنلا دالومىف

 )ذأ 07 77017 6207709
 ا فيرشلا دلوملب فيرعتلا امنمو هليبق ىذلا نه سصخا وهو قالا ريخ داومىف قئارلا 5

 ْ ظفالا هرصتخغ و نبدلعىف مظنملا ردلاو ىرردلل تيرا دل وما فيرعتلا فى سصتخو

 7” | ةدع ىزارينشلا ىحالا نيدلا فيفع ديسلا معلا عججو ناع ندع يشل اههالك ليا

 1 0 رارك ىف ادلوم لع ىدحانلا دجح ناهربلاو ءزج هيف عج ىلقندلا ركبوبا رذشلاو ديلاوم
 ١ 1 5 : نس م .٠ .٠

 فورعملا ىطايمدلا سعثلاو ىنطصملا داوم ىف كو سد هللا ع“ 49 هلءاقصلا ونا ناهربلاو

 اضا 2 هؤ لغ ىواجسلا ةمرراعلا| مت و ار دل وما ىف هل تارعلا نيدلا نيز ظفاللاو تثني

 من46 دنس ىفوآلا ىفاشلا ىرصملا ىنانكلا دج نب دع هه دادملانبا تادلوم رح

 ىركلاىسومنب مهاربا نيدلاناهرب هحرش رمصتخم عورفلافوهو ةئام 1 و نيعبراو سجل

 نجرلادبع حيرفلا ىنا يذلا نحر اظفاعلل و ةئاعامو نيمجو ترك / 6 قوتملا ىفاشلا

 لئاضف ف سلاح هلعج فاؤم ةئايعبمو نيعستو سه /و6 ةنس ىفوتملا ىلبنللا بجر نبا

 سنؤم رويم- 2, راربالا سذؤم رمح ا رطقلا فان ١ “ئىثنم نيني رب كا روهتشلا |

 1 0000| |ء1 زا ةروحرا لع سوقافلا فون ناقربلاو اظن ادلوملع ىطاننسلا نما

 | دحت نيدلا سعت نب ىناببلا هللادبع ندلا باهش هحاوملل ىسراف رعش ناورد - بابحالا

 .بهدمو نا سلوم مح ةثا_يعست و نبسعو نيتثئا هاا قوتملا ديراو م ا

 ( نازحالا )



 نايس 5[ ملا ري

 1 3 ناكل بتعي_صضو ونا وذو بتعرجد قا 0-5 ريكب نسا ا ىحغ ص ىك

 مدقتىو ريكي نتا ًأطومىفمت ى أطوم ىفالا لاهعتسالا فعض مث بهونا اطومو ئىرهألا
 ةالصلابقعينا وهو جبال بيترت اف دجوام ثكاو حفلا ىف فالتخا اهريخأتو تاوالا
 يعن ونا ىورو كلذ دعب تفلتخا مث محا ىلا مسذلا تقفتا مث مايصلا مث ةاكزلا مث زئانجلاب

 لمحو ةبءكلاىف أطوملا قلعبناىف ديشرلا نوراه ىنرواش لاقهنا سنانب كلامنع ةيلخا ىف

 دعسنبا ىورو هللادبعابااب ىلاعت هللاك فو لاقف بيصد لكو نادليلا ىف اوقرفغتو عورفلاىف '

 هذه كنتكب ىمآنا ىلع تمزعدق ىللاق روصنملا مح امللاق سذا نبكلام نع تاسقبطلا ف

 اولمعي نا ,هرسمآو حم اهنم نيإسلا راصمانم صم لكلا ثعبا مث محدذنف ابن ردغص و قل
 ١ ليواقا معلا تقبسدق سانلا ناف اذه لعفتال نينمؤالا ريمااب تلَقف هريغ ىلا هودعتالو اهف اب
 ١ راتخاامو سانلاعدف هءاونادو مهلا قٌقيساع موق لكذخاو تاباوراوورو ثنداحا اوهعسو
 ١ ري نيثدحلا ةعاخ كلام ايظا ىنعا هحرشو ناجلا دوقعف اذك ممسفنال م دلب لكل ها

 | ١3١77 ةنس ىقواملا ىعلالا ىرصملا ىناقرزلا ناولع نب دوحا نب فسوبنإ قايلاديع نبا

 ٍ ىنلا دلو ماركلا دعوم 0-1 تادلح ةثالث ىف اطيس احرش فلاو ةئامو نبسثعو نيلي 0

 3| يعي و نيت دلك و نينا

 3 ةظعوملا ع ِس

 ىركذلانأف ركذو لجو نع هلوش اهلا ايودنم ظعاؤملا تناكال بحمتملاو ىزوذلا نبا لآق

 ءاودانالو هوك كلا ساتلا اودهاعت هلا عل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا لوقو نينمؤملا عقم

 ليدل امتك نفلا ادهىف تفلا ةجلاعم ىلا ندبلا ضارسعا جاتحت اي ةي ودا ىلا رقتفت بواقلا

 « ةفرخزوا ظفل نيس ريغنم ريسيلاب ظعاوملا نه نوعنتقت فلسلا ناكو هءورفو هلوصأ ىلع

 ثان تالدكتو لا كرمت ام لع هريعو امنع هّللائدر ىلعن. نيد ظعاوم لما ولو قل

 وحراو هت سايقوا ةن2 سايق ةيكسىف ةضوافم ريغنم نورظانتب نامزلا يدق ىف ءاهقفلا |

 نع هتذذا ام كلذكو لئاوالا ةاضسع نع حي رحال ىتاسالاو طافلالا ند هتذخا ام نوت نأ

 ١ عج ةباثعالا كاذامو زاولا نوناقنع جرخال ظعو عيت وا اظفل نيسحت نم نيروك ذل ءالع

 | هللاىضر رع عمجو هنع هللاىضر نافع هب ىئثو هنع هللاوضر ركب ونا هبأدتبا ىذلا نآرقلا
 ١ اهنوكل مانت ال هذه لثمو صن ا ئرادلا مقل نذاو ناضمر ربشف هتءارق ىلع سائلا هَنَع

 ديفتسي خانم كدعدب صصقلا نسملا لاقو عورشملا لصا نع ةجراك تسياذا تعدتا

 ' بترع هه نيظعاولا ةظعوم رق ه4 ةن_سملا ةظءوملا يتح ىبتنا باسل ةوعدو |

 | ال مالبال لة انيلع معنا ىذلا هللدلا ## هلوا قزرالا ئدلا ىلول. بتك ةعب_س ىلع

 ةظعوملاف سالما عوببلا ىف عبارلا اضبارعلا ف ثااثلا ةالصلا ىف ىناثلا رعلاف لوالا باتبكلا



 6 باب هاا

 ىف اجر امدح اهنهنا كلذنم:غلباو .درلانسحا اهنع درو دج-ا دنسهىف ىهو تاموضوملا

 اذه ىلع م 7 ثيح ىزوهلا نبانم ةديدش ةلفع هذه مال_سالا ميش لاق ىت ٍجح يس 2

 ندلالالج عبتتد و تاءوضوملا ىلع تابقعت فيلأت ىف رح نبا عرشدقو عض كولا, ثيداا

 2 كردتسملاوةعبرالا ننسلاىف وهاماهمةعوضوع تسل ثيداحالا نم ةلج ىطوبسلا

 هاعس تابقعنو تادايز عم باتكىف اضيا اهصخخنو تاءوضوملا ىلع تاعيدبلا تكنلا هاوس

 بهون هللادبع دمخىبال هه ريغصلا أطوملا يه ةعوضوملا رابخالاف ةعونصملا ىلآآللا
 مامالل ع ثيدملاىف أطوم رح ةئامو نيعستو عبس 19ل/ ةنس ىقوملا ىرصملا ىعلاملا

 ةئامونيعبسو عسن ١0/9 ةنسىفواملا ةرجهلا راد ماما ىندملا ىصصالا ى ريا سنانب كلام

 ةنس ىقوتملا ىمويلطبلا ىولا د2 نب هللادبع د# وبا هحرش كرايم يدق باتك وهو

 هنس قوتملا ىكلاملا بييحن. كلملاددع نب ناورم واو ةئامسّهو نيرشعو ىدحا ه١

 هاعمو ىطوي_ىلا ركب ىبانب نجرادبع نيدلالالج ميشلاو نيتامو نيثالثو عسن ؟مو

 ل ا دال] 22و كلام مامالا ًاطاوم لع كالاوخلا: ريونت هلو_أطوملا يرش: قاتلطغملا فشكا
 000 1 ظراو اطوملا لاحرى اطبملا فاعساب ىعنملا وهو رخآ تاتكهلو انضنا:ناتكا|

 أ اباتك ئطرقلا هللادبعنب فسوب ربلادبع نيرعوبا ظفاحلا فئصو ةئاهعستو ةرشع ىدحا

 : قام د.هتلا تاك هلو هئارعل راو نياسو ترو 2 2 قوتو اطوملا تيد ًاطغتلا هاعم

 هرمصتخا وه ريظن رعاالو ثيدخلاو هقفلاىف باتكوهو مزح نيالاقديناسالا و ىناعملا نه اطوملا |

 نيعبسو عبرا 5,7 هد قولا ئانلا فاخن ناولس ديلولاوبا هرصتخاو دك هاع»و ا

 اضيا ءاقتلا ةنس ىفواللا ىلا عاملا دجلا نرمع نيدلانيز معشلاو ىقّنملا هامس ةئامعإراو |

 / ,مامالا ا حرش و كار ا ا 1و ةئاميعبس و نينامثو عب رأ ع 0 قوتملا

 | ةئامسّ ونيعبراو تس ه3 ةنس ىفوتملا ىبرغملا ىبرغلا نيدمم ركب وبا ظفاملا ىضاقلا كلام

 | هرخآ وهو مالسالا عئارشىف فلا باتك لوا اذه هيف ركبوبا ىضاقلالاق سبقلا هاعمو

 ا لوصا مظعم ىلع هر هدو عورفال لوصالا ديه ىلبع هللاهج-ر كالام هانذا هادم فلؤيمل 1

 دج نبدج ناهملسوا ىباطملا مامالا هبناو هعورفو هللا_سمىف اهلا عحرب ىتلا هقفلا

 ل نبدخ ن ىلع نساوا ه_صخلو ةئاعلث و نيناكو نامث ممم ل قوتملا ىبسلا ا

 ةاثنألا لصف اندح نيرثعو ةئامسج ىلع لقشم أطوملا صخشم روهشملا وهو ىبباقلا

 | نونحح“ ديعسىبا ةياورنم ىرمصملا مساقلا نب نج د ء هللاديعىبا ةياور ىلع رصنقاو
 | صاصتخالاب زاتما مساقلا نبانال ميدقتلاب تاياورلا رثآ ىدنع ىهو لاق هع ديعس نبا

 | عرولاو معلاو مهفلانم هيف ناكام عم هتعباتم تايانعلا نسحو اهلوط عم كلام ةبعصيف

 ْ ىف ةالا نيحنب د« نب ىساقلاوبا لاق ا كلام ريغنع لقتلا ىف رثكتلا نم هتمال_سو
 00 ا | ار لسلل وسواها مانع رقع دحا . كلام ءنعتةفورعملا  تاطومللا

 ( يح )

 انيس د6 تت رشننفف فيس ]شلي يس رش اا 22227"

 دارج كايين يي ا عر ىنوروويجسلل_يينتا»: وت هس ل
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 هالا 5 ىملا زي
 هس سس دهس ج حسا

 قبدصلا دعسأ نب لع نيدلال الج لوملاو 0 قئادح ىف راونالا قثادح هاعمو انزع نيس

 حذوعا هاع* ومولعلاند ةرششع هيف دروا اباتك فلا ةئامعست ونام ه٠ 4, ةنسى وتملاىناودلا

 درواو مولعلانم افرط هحناوفىف رك ذو اضيا اباتك فلا ىتاتسبلا دن نج-رلادبء عشلاو

 مولعلا ماسقأ اق 1: مع 2 رادقم تع 2 نامزلان اذ اهععسل ل بئاحعو بنا ع هيف

 فلا ةئايعست و. + دنس لوتقملا قاقوتلا ننح نب هللافاظل ىلولأو ةيردلاو 200
 نمااذبن مج لا ضاىغالاو للعلا نع هلاعفا هزملا هللدللا د هلوا اباتك دب زباب ناطلسال

 نوبل كلاقمر امفو ةيهلالا بلاطملا ءا_ وو هح رش مش ن1 وهو هباتك قى مولعلا

 ىطويسلاركب ىبانب نوحرلادبع نيدلا لالج حشلل وةنس ىفوتملا مساق بيطخ نبد# نيدلا يم

 بأ 1ك قوتو ةياردلا ماتا هاعسو ه> سن ةياقثلا هاعسو ع صفع ةعيرا هيق هج باثك

 مولعلا عاونا نم اع نيسج- و ةهيراك ه3 دروأ ىامعلادجا ناكل اباتك عج فلاو نيثالثو

 ةفاسو هس داق و ةنعم و ةمدقم ىلع هدرو ةيناخ لحد ةباقاذلا دناودلا هاعم وةياقثلاو ةيلقعلا

 مولعلاىف بالقلاو روسقت و معلا ةيهامىف همدقألا نايل سلا شدج بدي رت و ىلع باأقو

 ا_ اع نيثالت ايم دروادقو ةياقعلا مولعلاىف ةرسملاو ةيدالا مولعلاىف ةنعلاو ةيعرشلا

 باسح ىلع دج ددعل اقفاوم نوكل ددعلا الذ ىلع رصنتقا اماو كولملا تاكا عى ةقفاسلاو

 هيف درو ااوظع اياتك هدازىريكشاطب ف ورعملا فطصم نب دج نيدلا ماصع ىلوملا عج دقو دما

 هةص الخف لوالا نب رط ىلع هلعح و ةدايسلا حابصمو ةداقسلا| حاتفم هاعدو ع ذناام د 3

 ةيهلا ماسقأ ةثؤلث هنمكو مولعلا دادعت ىف ىاثلاو نيبلاطلل هيصو َسْسَء ةيامم هيف 8 علا

 دئارعسل و نيكس و عيَس هيلة نس قوتو مولعلا لك هرم قالخالابع لع>و ةيلعو ةيداقتعاو

 ىفوتو ريبك دلغىف فرسصتو تاقاللا ضعبب ةيكزتلاىلاهلّدن دمت نيدلا لاك ىلوملا هبا نامت

 ىهو تاداحت ةعبراىف ىريكلا تاموضوملا -- فلاو نيثالثو نيالا ١ رس

 هلواىف ركذ لا ادج ,يلعتلا ىلع رتيذخلا هي هلوا'تاماوقرملا ثيبداحألا نم كاع 0

 داقتناب ةيصولاىف كلاشلا ىلع ل ثددحىف كالا ثذكلا مذق لوالا باودا ةعيرأ

 دوصقملا هح نم بتتكلا نات نون وهو باتكلا اذه هيلع لَقشا |يف عبارلا لاحرلا

 هوللةئس قوتملا ىدادغيلا ىزوهلا ناب فورعملا ىلعن. نجح راادبع جرفلاىلا 2 وهو

 َّق هعم نمو حال_صلانا صندقو عوضود ثب د لك هيف 0 ةئانمسجو نكس م

 ثداعاحا هبق دروا هنا تامو_ضوملا هءاتكىف هيلع ص ريعم ىزوملا ناىلع ثيدحا مولع

 ةدحص وا ةنمح نوكت اعرو طقف ةفيعض ىهلب ةعوضو# تسيلو اهعضوب ,كحو ةريثك

 هتيفلا ىف لاقو

 جرفلاابا ىتبعا فعضلا قلطمل ## جرخوا هيف عماجلا رثك او ١

 ىف ىزولانا اهدروا ىلا ثدداح الا نم ةلج دجأ ك.سسم نع بهذدلا ىف م نبا دروادقو

 كل يبس سس يس يي ل يي ا ن يسيسسسسلاابببِببب-سسبسللما



 ا

 أ

 هن باب وح ه٠

 | هحاوخو ةمق رمش هيق هل ناذ نمؤملا ديعل ىلوط كب هلراص ند نقلا اذه لاحز ندو رداعم

 هه ءارعشلا ءام*اىق حم وم رح ةديدع بتك هيف هلىغارملا ظفاحلا ىيع نب رداقلا دبع

 ةئاعلث ونيعبراو سوح ئوو 2 ىقوتملا بلملعت م الغي فورعملا دحا ولادبع ب ل2 رع ىلا

 سابعلا ىبال هي[ ةيودنلا تاحشوملا ردح ىم يي[ ةيبجاملا ةيفاكلا حسشىف وم رح

 ةئامعبسو نيدسعل و عبرا 0 0 قاوتملا ىرسيدلا راطعلا ناب فورعملا ةاح نب دج ا

 دئسا وتلا ىطويسلا ركب ىبا نت نجحرلا دبع نيدلا لال هه وحلاؤ ةكشوم

 ىلا. بتالطلا لضوم زيه هتافلوم تسرهف ىف اهركذ ةئامعست و ةرششع ىدحا ه١

 حدو 0-1 1 --1 لصفملا ح رشف لص وم قمح فلالاىف م هج بارعالا دعاوق

 اهفلا طا ةراودلا كالفالا ةراداب دحوت ىدلا هب دنا * اهلوا اباب نيسشع و

 ه4 ليسلا عد وم رك- اهلبسا و هوجولا برقا اهبف دروا هنا رك ذ نا ديزيإب ناطلسل ظ
 محتوم رح قبس 4 ىسملا هللا ءاعمأ ءرش ىف قيرطلا محذوم ]8- عورفلا ىف

 هي تاماقملا حسشىف محذوم زهم- ةئامسجلو نيثالثو سج ه*ه دنس ىونملا ةنسلا ماوق |

 نيناعو عبس مترك هدم قونملا ىدسالا للمخ نب هللا دييعل 1-3 ضورعلا ىف حتوم م 0 ا

 ذاوشلا ىف ىربعجلا هركذ ناو_ضر نبال ه8: ةرشعلا ءارقلاف حذوم رح ةئاثلثو
 522 ىقوتملا ىرقملا ىادلا كيعس نب ناعكعو رعىبال د ةلامالاو ملاىف محد وم م د

 ىعفاشلا ىريشقلا رصنى ال د عورفلا قف حتوم 0-1 هنا زازق نيعيراو عبرا |

 ىدادغيلا نو ريخ نب كاللادبع نيدمت رو_صنمىبال هت ةرسفعلا تآ ارقلاىف حدو --

 نيىلع نيرصن هتلادبع ىبا ماماللو ةئا_هسجو نيثالثو عست همو ةنس قوتمللا سايدلا

 0000 ير طنا نكل تلق ةئامسو و نيتسو نينا ه5 ةنسى هعا ىزازريدشلا دم

 ىمتا نامثلا تاارقلاىف اعجوم ىناثلو سئعلا تآارقلاؤ احاتئفه لوالل ءارقلا تاقبط

 ىقوتملا ىبصوملا شاقنلاب فورعملا ندح نبدهت ركبىبال -ه]إ نآرقلا ىناعمىف حتوم رم
 ىرابنالا مساق نيد ركبىال هه وكلا ىف مضوم ريح ةئاقلثو نيسحو ودحا "01

 قوتملا ىدِيزلا نسح نيد ركب ىبالو ةئاعلث و نيرشعو ناع 2( ةننف قاوم لا ىوحتلا

 ةكاهتلاو]و نيثالث ٠+2 هنس ىوالا قوما مهارانب ىلعلو َهءاَمْلُمو نينامث "م١٠ دنس اس رقت

 2[ هاببلا ةيوداىف هايتثالا ةعضوم رح ىودزبلا لوصا حورش نم هه حذو ريح
 ىمادلا نسما نيد ىلعىبال هت مح وم ]#- بولطملا ضرغلاق روك ذملا ةعفرلا نبال

 اهف عج ةلاسر ىهو ةئالثو نينامثو نامث 8886 ةن_س قوتملا ىدادغبلا ىوغللا بتاكلا |
 تاعوضوم 0 ةشازك سثع كك هرعش بوديعو هاف رسم رهظاو ىذتملا نيب و هما ىرجام |

 هيف دروا ابا_ت5ىفلا ىزارلارع نيدمت نيدلارذف مامالا ىنم ةعاجب بف فلا # مولعلا |

 ( نيتس )
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 اًنإاوك قيوكت ىلا ةيمؤآلا“ .هييععلا نوكي> عشك ةقالكو 0 وا ةمغنم اهتارقن ن م

 ما ىف اسوسحم ردق اذاف نامزاثبال دحاو توص اهئاب رضنوبا مجشلا اهفرعو طقف ةيغنم

 توصلاو ثححلل لخدمالف هرغصل ردقلا سوسحم ريغ نوكي دق نامزلاو دجوب هيف ىذلا

 نيكرحمم نيفرحنبي عشب نامزوف ةسوسحلا ةبترملا لقا اوردق موقلاو همن ىعنيال هنف ثباللا

 مثنلا لاوحا نع لوالا ثححلا نيئث ىلع لقي هنا انل رهظف لادتعالا ليبس ىلع نيظوفلم

 ضرغلا و ةياغلا و عاقبالا لع ىتاثلاو فيلأتلا لع ىف لوالاف ةنمزالا نع ىتاثلا ثحلاو

 تدئر لقثلاو ةدملا ةفلت# ماغنا مهفرعىف وهو نالالا فيلأت ةيفيك ةفرعم لوصح هنم

 ىلعو اذلم اكيرحن سفنال ةكرحم ناعم ىلع ةلاد ظافلا ا. تنرقو لاقن دقو امالم ارت

 ظاقلا ام 'تئرقو وهو ثلاثلا تيرعتلا فالخم ان ناوكي :ءارقلاوو ءانطللا اهب كدا
 هحو نم موع ثلاثلاو ىناثلا نيبو ثلاثلاو ىناثلا نم معا لوالاف ةنمزالا ةفورظم ةموظنم

 مالسلا هيلع ناهلس ةذمالتنم سروغ ايف الوا نفلا اذه عضاو نا ىلع روها قفتا دقو

 ىنالفلا رحلا ليإتب ىلا بهذاو خ هل لوقب اصخش نا) ةيلاوتم مايا ةثالث مانملاىفىأر.ناكو

 اهنا لعو هيف ادحارب لف هيلا ىلايالا نم ةليل لك دع نم بهذف امىغ اع كانه لصحو

 ىلع قراطملاب نودرضضي نب دادحلا نم مج كانه ناكو سكعناف اذج ذخؤب ام تسيل ايؤر

 ركفت هدصق ام,ه!ليصختالو تاوبصالا نب تبابساتم:عاونا دصقو عنجو مث لدقلا 0ل1
 روماىف قاخلابيغرتو ديحوتلا ىف ارعشدشناو امتاربااماع دشو هل ؟عنص ىماهلا ضيفو ريثك

 ءامكملا نيب' ةزرعم .ةإ آلا كلت تراضو:امندلا نع قئاللبا ند ريثك كلذ نص ضاق ةرخ لا

 حاورالا ىوأم ىلا الصاو هرهوج ءافصب ةضايرلاىف اغلاب اققحم اهكح راص ةليلق دم دعبو

 تنكمتو ةيكلفلا تاكرملانم ةيهب تانالاو ةيهش تامغث ععساىنا لوقب ناكو تاومسلا ةعسو

 مهتاءرخع ءامكحلا هدعب فاضاو معلا اذه دعاوق عضوف ىريعطو ىلابخف تامغنلا كلت

 وهو نونغرالا عضوف وطسرا ركفتف سيلاططسرا ىلا ةبوثلا تمتنا نا ىلا هعضوام ىلا

 بكريو ضب ىلا اهضعب مضإ سيماوجلا دولج نم رابك قاقز ةثالثنم لمعت نيبنانوبلا ةلآ
 ىلع ان اهل بن انآ قاقزلا عطس ىلع بكي ماودبا نيك ىز طييص و الا ل ١

 حاورالا سينأت نفلا اذه دعاوق جارختسأ نم ,ىهضرغ ناكو لمعتسملا لامعتسا بيسح

 عامتساب انف رهظيدق سفنلا ناذ برطلاو وهالا درحال سدقلا ملا ىلا ةقطانلا سوفنلاو

 ملاعلاةرواحمو ةيلانولا :سوفنلا ةيحاص» ركذتف طسب تامغنلا سانتو فيلأتلا نسح ةطساو
 روث ىف ةمهلادملا ماسسجالا ىف ةقيرغلا سفنلا اهنا ىتحرا وهو ءادنلا اذه عمتو ىولعلا

 (ف) دفق

 كيلمدنع قدص دعةقمىف ةيسدقلا نك امالاو ةيئارونلا رتاخذلاو ةيئاح ورلا لوقعلا ىلا عبطلا
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 هن باب زيمح 0

 ىمسملا هاتكىلا نيكل 0 هءاعص للذي لآ دارا هنأ هيق 10 خا 3 ز>وم نم عريخا

 اللا ءارزو نم اماينايلسل ديت هئرداب ءاقشلا: زاد بيبطلا لاك نب دج-آلرلاب رحوملا
 ىذلا ةتلدجلا ع هلوا ىغملا زجوملا حورشش نمو ءايطالا سير نانس النم سصعيف نايلس

 ىزاريشلا بطقلا حرش نم هيف ركذ جوزم حرش وهو لا ةيلقع رهاوج هتردقب عدلا
 هللا دبع نب نيسح ىلع ىلا سيرا مجشلل 7 قطنملا ف ريبكلا زجوملا رح نوناقلل
 ةئامعبرا و نيسثعو نامث 578 ةنس ىفوتو اضيا هيف ريغصلازجوملا هلو ءانيس نءاب فورعملا

 <45 ةنس ىفوتملا ىرصصملا ىجن وكلا روامان نب دك نيدلا لضفال هي اضيا هيفزح وم رح

 هيلع الما لوصف ىلع هبترو هلناوخا ضعبل هصخل رصصتخم وهو ةئاّممو نيعبراو تس |

 لاو و نع اى هئنس قوكو اح رش قطنملا دواد نب ىنيع ىدبع نددلا فيس

 دلوم ىف ىداصلا دروملا ري" ىراقلا ىلع - ىودنلا دلوملا ىف ىورلا درولل رمح

 نيننَأ 857 نس قوثملا قشمدلا نيدلا رصان نب دج نيدلا سعثل ةساركىف هه ىداهلا |

 نبال رصتتع -هيإ ناثدع هلو ديس د2 ضوح ىلا نامل[ كروم - ةئاعاممو نيعب راو

 ةجرتو هحرشب ةيفنللا ةاضقلاىضاق لبق نم ارومأم راص مث ددحالا حرشب ةدعلا سيسأت

 أ

 | دروملا ري 1ا هتقرعمضايحنم هم قسىذلا هيدا # هلوا ةنسىفوتملاىماشلانولوط |

 اا الادلاو ثلثتا دما ىلع درا لالزلا بذعلا دروملا زؤَح هي قئارلا بذعلا |

 هيف عجج لا انبد مالسالا انل, ىذر ىذلا هلل دخلا # هلوا ىرهوجلا ىمدالا نب دج ععشل

 ريمالل داع ىف ةفاللخاو ةنطل_سلاىلو نيف ةفاطالا دروم ٌريئتح م هه ىنغلا دبع |

 // هئدع ىقوتملا سد حروم ىرهاظلا ىدرب ىزغل نب فسوب نسال ىبا نيدلا لاج

 3 ع ديزم ريغنم نيطالسلاو ءافلخلا ركذ ىلع هيف سصنقا ةئامئامثو نيعبسو عبرا

 ةفيلخ ىلا نيدشاراا ءافلخلا نم ءادتإ 5 هتافوو مال_سلاو درت | هيلع ل أن دمس دلوم

 ةلودلا لوا نم رمصم كولم ركذ مث نيبدبعلا ركذ مث ةزج- ىلاعت هللارماب متاقلا هنقو
 نوزوم ريح ةيناقعلا ةاودلا نم رمصم حتاف ىلا 4 قحلا مث ةيسكرجلا ةاودلاى لا ةيبودالا

 ىوتملا ىنايمركلا ماسح نب ميهاربا لضافلا ميشا جوغاسيا ,طنىف ةيئان 6 نآزيملا |

 ماو ا الا نوع عر كىذلا هللدجلا دبي هلواو اهحرش مث 3 ةركقعج تسد 1١5 هسا

 فلاو عسل 8٠٠٠ه ةنسو هحرش

 قاتلا تح نم مثلا لاوحا نع هيف ثححب ىضاير لع ىتبسوملا ةرصقلا بحا_ص لاق

 ةفرعم لصحفل همدعو نزولا ثيح نه تارقثلا نيب 0 يمول ا لاح و قاتعلاو

 همالك ىلع تديز تارقنلا نيب ةظفل نا الا هءاقشىف مشب هلاقام اذه ندللا فيلات ةيفيك

 ااا” 7ا

 لأ 1 ىلع عدلا ل تارقثلا نم لصاحملا عنلا ةَف رعم ىا بيد هتراسعو
- ( - 3 

 (نوكت )
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 6/ أ ملا لع

 ١ هم تآارقلاىف زحوم رح حال_صلانبانع العن ىكسسلا هركذ 1 انضا 22

  ةئامعراو نيثالثو عبس 500 ةنس ىفوتو نآزجوهو ىرقملا ىسيقلا بلاطىبا نبى دوال

 ةئامعبراو. نيعيراو تس 555 ةنس .قوثملا ذات . دا مهاربا نيىلع نب نسما قراوهاللو

 ظ - ىرابالا دم نب نجرلادبع تاكرباا ىبا نيدلا 0 6, ىفاوقلاىف زحوم رت
 وم ا ههعت نم ىحام ىلع مزيدا دنع هلوا ةئا مسج و نيعيسو عبس ةاباب هند

 1 لا فورعملا ىتامركلا هللاد_,ع نب دمحل أ موهتلاىف زحوم زح هي مالكلا ىف

 حجارسل انياب فورععملا ل نيدمحلو ميمو ةئاثلثو نب رس دعو عسل م 8ب 0 لعل ىفوتلا

 ظ قولا طابقا ناب فقورعملا دجنأ نب د2 غال و هرسشع تس 11 0 قوتلا ىوهعللا

 د2 هللادع ىف أ مامالل ا ءادتالاو فقولاىف زرحوم 1 دئاقلت و نيثالث مبا 0 ٠

 عيصالا ىلا نب اج عبرا تاس طاق 1-7 ديفملا زجوملا 1 ىربعللا 2 ىدنواجسلا

 .ىثرقلا مرا ىل ن ىلع ني.دلا ءزاع ةمالعلا مامالأ مشل ا بطلا هيف نوناقلا ز> وم 0"

 لواآلا نونف ةعبرا ىلع هير ةئاعسو نينامتو عميس ىالا/ ةنش قوتملا سيفقنلا نءاب فورعملا

 ةديفللا ةينعالاو هنود 13 ىاحتلا ىلك لوش ةيلهعلاو ديلعلا بطلا ءازجا دعاوق ىف

 سا رى وهتخملا تاعارمع هيف مريلاو اهتاكاعم و | مامالعو امايساو وضع نود وضعل

 ريخ وهو ديف ريسعم تابت 35و اهريعو كاع ارفعسالا نيناوق ندو ةيدعالا» تاحلاعملا

 ضال حلا ص امهالا ىف عبارلا وضع نود وضعب هص* | ضارمالاىف تلاقتلا هك لا

 حجب امند ةعانصلاىف ل 1 ةروصلاىف ز>حود وهذا تالوطملاو تارصت# لا نم ا

 لوصال عماج ةسزتلا دعاوتقلاو .ةيلكلا نيناوقلل لماش ةسيفلا ئاخذا واع ةارذإ
 ا قوتو هول لح هاعمو ىاوعكإلا 5- نب لن نيد || لاج هع اعلاو ةيلمعلا لئاجلا

 ١ ضوع نب سيفنلا مامالا ميشلاوهو ه>حورش دوحا هنال ريتعموهو ىسفنلا هحرشو ةذس

 ' ةدلبب ةئامئمثو نيعب راو ىدحا 441 ةئس ةخغاىذ ةغىف فيلأتلا مث هرخآىف لاقو ىتامركلا

 ١ ةيشاح هيلعو نامركب باتكلا عّضاوم نم ريثك ىلع ىثاوح تيلما تنكدقو دنقر#

 هحرشو ةئامعسلو نيعبسو ىدحا هللا دنس ىفوتملا ىلا هاربا نب دج-ا نيدلاسرغل

 0 نيعست 59٠ ةئس قوذلا بيبطلا ىديوسلا ميلا 2 نب: مهاربا قمء*اوا ١, ميشلا

 ١ نيتسوعست م55 ةنس قلل عا وزن فورد ناقل عش نب نيدلا ملصم نتلا لاهلك

 | هللدجحلا هي هلوا اديفم احرش هحرش ةنس قوتملا 00 < الاد نب باهش مشلاو ةئاعاعو

 ْ ةفيطل تاكنو 3 ةشن رمش ثاخحنا مض عم ه>حرش هلأ كف جوز“ حرش وهو ا هلاون ىلع

 ان ونعم ةعانضلاهذه بالط نم دحا دنع عم ملام هدنع عجج هلاو اهتفرعم نم بيبطلل ديال

 نم هيف عج قورزاكلا ىديدسلا حرش هحورش ندو ىرفظملا دو# هاش ناطلسلا ماب

 نيدو ءابطالا سمرا نيدلحميف طوسبه حرشوهو رمتملا هحورش نهو هحورشو نوناقلا
 ىذلا ميكملا هلل دجلا # هلوا ةئامتامثو ةريشع 8٠١ ةنس دولوملا ىئنللا ىطاشمالا دجا ||



 ه7 بار لو ه5

 بهاوملا ٌريؤ- فاقلاىف قبس ةعيرشلا دعاوق حرش وهو هي ةيدمحلا ةقرطلا ىعلاسل |

 نيدلانيز معشلل م[ ديكملا بهاوملا رح ىم هيأ ةنيجارسلا ضئارفلا حرشف ةيكملا

 بيجلا بهاوم رؤي ةئابعستو نيثالثو تس هج دنس ىقوتملا ىلحلا عامشلا دجلا نب رم ْ

 قشمدلا ىودعلا ىلع نيدجا حاحجلاى ف دا ماشلا 00 ةزرود>ر 1 7 تلب لاب ص. ةتام ملظن

 نيثالث ىف 00 بيبملا بهاوم حرشب بيرقلا 0 هاو هحرشم هرم 0 0

 م سس ثا بهاوم 1 ىطو.ملا ميلا بدبللا حزوتا مظل ةموظنط | هذهو ةضارك

 ٠٠١4 ةنس ىقوتملا ىثاترثلا ببطخلا هللادبع ند ماعلا شلل ةيفنللا هقفىف 5 نارقالا

 كباوم 0-1 اهرداونو كات هبملا بئاىع هنق 3و هنزو>را ىلع حرش وهو فلاو عبرأ

 ىفوالا ىلبنللا ىفوطلا ىوقلادبع نب نايلس نبدلا من ميشلا 5 سقلا ءم ارعشىف سيلخلا

 . فرح نم فلتلا ل<ىف هليصفت م هت فاتحلاو فلتؤملا رح ةئابعبسو ةرشع ال١٠ ةنس

 باعيتسالا ىف ريلادبع نبا هركذ ةبا_سنلا ىناح رجال هي باسنالا ىف قثوملا رح محلا

 اعلا مالسلا دبع نيدمع نيدلالاج ىشثاقال --1 ماحرالا ةلص نم مالسلاراد بج وق 1

 تابحوم لح هل 4 | يس 0 2046 1 قولا نيلماعلا ءارعلا هم ناو ديرب ىضخاقلا

 بر هلادّلا ومي هلوا سصتخم ىناحا اغبولطق نب مساق ميلا --1 ةيفنخلا عورفىف ماكحالا |

 نا مث ىلبنح مكاح بجوملاب هيف ركحو اراقع نهر لجر نع لئس هلا هيف ركذ لا نيملاغلا |
 و نهارلانا م قبح م 5 ةماقرلاو فقولا بح وع مكحو نوهر ا راقعلا فقو نهارلا |

 هيهذم نا ىلع ءانب عببلا زاوجو فقولا لاطباب كما ىل للا كاملا دصقو هعابو نهرلا |

 2 نوهرملا قو ناب باحاذ همْح ب 3 1 نهرلاق نهارلا فرصت ةدك

 سلحم كلذل دقع مث ربتعي مل لعف ناو لاظبالاب فولل ضوعت نا ىلسعأ سيلو لظاب عدبلاو

 تابجوم لح بجاوملاب هلق مكح |يف اياتك فلاف هءاو+ج ىف مالكلا ىرحو ةعاج هيف عفجاو |

 نياب ريبشلا دج نب ركب ىلا ْن دجا سارعلاىبا نيدلا ةتاععل 1 ةرفغملا مانعو هجارلا

 ةلافاعو نيرثعو ىدحا 81١ ةنس قوتملا ىفاشلا ىدي لا ىيمتلا قوصلا.ىشثرقلا دادرلا

 زجوللا ز:- مخ دلجيىف ادج نسح باتك وهو خلا باجا ىعداذا ىذلا هللدلا ٍة# هلوا |

 مع ةنس قوتملا يفاشلا ىلمللا ىدسالا عفار نبفسو دادش نال عورفلاىف رهايلا |

 حرش ىف زجوم ]ف ةئاسمسجلو نيعبس ه١٠/1 ةنس قوتملا ىساركلا نيدعسا رفظملاىا

 كملل هفلا ىناريصتلا بلاغ نبينا ىبال ه4 بطلاىف زجوم رس ىنأي 4 :ريجولا

 ع ىلع ىللقش وهو ةئامسجلو نيعستو عسل هوو ةنس ىفوتملا فسوب نيدلا حالص رصانلا

 نسملاىبالو ةنئم قوتملا ىننملا ىنامرفلا 00 نب بييلح هد عورفلاىف زد وم 0 لعو

 ) اص زريعا

 موصخلا عم ةجاحملا ىلع لقشم رصت#لا بيئرتىلع هر ىبفاثلا ىزولا ني_سملا نب ىلع
 يس ا ا 3 313 ا ا ك0 :١ ١ :2909810960َلتللت888إ89إ8للل86ة21010215101252595ت>ث>21© 025[> ة[ 0 0-[9-[ه[ه[ه[ه[ه0920201010101010101021212020102025077-ك +060 11
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 هدو هيأ ىملا زد

 مامالا عم مايقلاو عوكرلانيب ددّرن عوكرلا ةريبكت دلوع ا رك ذت لو نيلك ريخ الأ دوشتلل

 مامالا عوكر دنع ةدقلارك دف دوما نع هسأرعفر اذا ةودقلا نع ىهاسلاك نا رقلا هنع طقسبل

 , رق مامالا عكر ىتح ةحنافلا ةءارق نع ىهسنك ماهالا فلخ ىج_سلاو ةحئافلا ةءارق نيبو

 تسيل اهصوصخ ةلئسملا هذهو ادرفنم ةالصلامتاو ةقرافملا ىونف ”ىش هيف هدنع مجري

 معلب ةيندللا بهاوملا لد- بهاوملا لاكاىف اهنم عجارلا حذ واو باحسالا مالك ىف ةلوقتم

 د# ن دج سايعلاىبا نيدلا بابش مامالا حا دلحيىف ةيودنلا ةريسلاف 5 ةيدمحلا

 ردقلا ليلج باتك وهو ةئابعسلو نيرشءو ثالث ه0 ةنس ىفواملا ىرصملا ىنالطسقلا

 قبسب هين ىلاعتهللا فيرعشتىف لوالا دصاقم ةرسشع ىلع هبتر هبابىف ريظن هلسيل عفنلا 1

 | هيلع هتافوىلا نيئسلاىلع بترم هابارسو هيزاغمو هعاضرو هدالوو هبسن ةراهطو هلو

 أ قاعتمتيادم اف ثلاثلا همدخ.و ةماعاو هحاوزاو هدالواو كامساىف ىاثلا هل 100
 ١ صئاصخف سمالا هصئاصخو هتاز*ىف عبارلا لوصف ةثالث هيفو هتقلخ لاك نم هل

 هتتس عابتاو هتبحم بوجويف عباسلا هركذ ةعفرىف ليزتلاى1نم درو اهث سداسلا جارعملا

 ١ ىلاءتو هناعس همامتاىف رشاعلا هتادابع قئاقحنه ةفيطلىف عساتلا ايؤرااريبعتو هبطىف نماثلا

 م4 ةنس لاوشىف هديوستْنم تغرفو لاق لوصف ةئالث هيفو هيلا هتلقنو هتافون هيلع هتيعل
 هه ىع زويم- ةثاماعو نيعستو عست 5 ةنس نابعشىف ةضسان نمو ةئامامأو نيعستو ناع

 لقنلا باساب و »اينما نعسلاو هتك ن م قرسدا عازرو هصقش ناك ىطويسلا ندلا لالخ نأ

 هنا لاقف امدم ناس همزلاف ىراصنالا ايركز مالسالا ع ىد. نيب كلذ. هيلع ىعداو هيلا

 | هنكلو هنع هلقندلا اعنل هتافلؤم ىاىف هركذهلا انل ركذيلف تافلؤ» ةدعدلو قويسلا نع لقن

 | ,عشلا نامث هنع ىطويسلا لقن لوقينا هيلع بجاولا ناكو هلق ىتافلؤدف كلذ ا

 سانلا نع الرريعم ىط ويسلا ناكو ةضورلا ىلا ةرهاقلا نم ىّثذ هرطاخ ىفامةلازا دصق ىتالطسقلا

 | بيطيل ايفاح كنلا تّنح ىتالط_ىقلاانا لاقف ثنا نم هلليقف هقدو هلاب ىلا لصوف اهب

 ١ ىعاشلا قابلا دبع لضافلا ىلوملا همجرت دقو بابلا هلم#ي ملو باط دق هللاقف كرطاخ

 ١ بهاولاىلعو فلاو نام ١٠٠م ةنس ىقوتو نيقيلا ملاعم هاعمو ةجرت نسد:ا رورشملا ورلا

 ١ فلاو ةرشع عبرا ٠١١4 نس ىفوتملا روهشملا ىكملا ىراقلا ىلع نيدلا رون انالو ةيشاح

 / نيعبسو عسن 1٠١1/9 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىرصملا ىنوهملادع نب ميهاربا خيشلا ةمالعللو
 ١ فسو:نب قابلادبع نيدع نيثدحلا ةمتاخ ةمالعلا ىلوملا بهاوملا حرشو اضيا ةيشاح فلاو

 ا ارش فلاو ةثامو نيرمهعو نيشنا ١١9 ةنس قوتلا ىلاخملا ىقملا ا

 ' ىلاعت هللاىلص ىناصملا ليامت ىف ةيورملا ثيداحالا نك | عجج تادلع ةعبراىف الفاح

 | ءايضلاىا مثلو ةعساو ةجر هجرو اريخ هللا هازج ةفررسثلا هنافصو هريسو سو ِةَرَلع

 ةسولىف بهاوملاىلع ةيشاح فلاو نيناعأ و عبس ١٠١ملا/ ةنس ىنوتملا ىدلما ربشلا ىلع ني ىلع

 ةيعرشلا دعاوقلا ىلع ةيندالا بهاوملا ريح ريسلا ةصالخىف نيمالا اهاقن ماه تادلح



 رباصبلا تيقاوم ري 6# تيقاوملا ع 0 ةكاشنوا نيناعت ١ ةنس قوتملا فس ون ندجا |

 ه8: تيبلا لها ديلاوم رح ىنوبلا ىلع نبدج-ا سابعلا ىبا ميشال سيإ رئارسلا فئاطلو |

 رو دفمل دكا كلا ديلاوملا زضح هنن قووتملا ولا هتياديعت ندجلا تاشللا ننال

 هت[ باب ي- 2

 ةنس ىفوثملا ىيصعللو رششعم ىبال هه مولا ماكحا ىف اهليو#و ديلوملا ز8:- ىدنهلا

 000 ال دكا اك دألا هاوم ظن مك تلا ىغم حرش بيدألا كهاوم ع
 ىف قالخلا بهاوم ره»- ةن_س هفلا ىداريلا نيدلانيعأ رفظم لاوحاىف ىسراذ <: ىهلا

 ةئامعست و نيتسو عبرا 4 ةنسىعيقوتلا لالجنب ىطصمل دلخ ىرت هي[ قالخالا بتارع

 ةينابرلا بهاوملا ٌرهههح ىنسملا هللاءاعنا حرش هتمدقمىفو ةمتاخو اباب نيسهو ةسخ ىلع هر

 هللادج 6 اهلوا قفولاىف ةلاسر ىومرالا شيعي هللا دبعىا يشل د ا ار لا

 نجحرلا بهاوم رن نيل ودج هل عضوو ثاثلا بيترتو ريبدتلا ايف ركذ لا هلامكب قيلياك
 نيشننا 455 ةنس ىقوتملا ةرهاقلا ليزن ىسدلبارطلا ىمومنب مهاربال س47 نامعنلا بهذمىف

 هتعيرش مكحا ىذلا هادا # هلواناهربلا هاعمو اهحر شم ةخغاىذىف ةئامعتو نيرسثعو

 ةدعاقلا و< ىلع باتكلا !ذه تفنص دقولاق لإ هقفلا بهاو هللدجلا نآملا لواو ءارغلا

 ةروع كك ند را بهاوم 1 نيداءىقوهو 0 ع بحاص اهعرحا ىلا

 سمت ةئاهعس و ةريثع عبس ةا/ ةنس ىقوتألا ىبرغملا نوي* نيىلع مشل ه7 ناطشلا |

 ءاسالاىف !ىنويلا هركذ هه نحل رلا اناطعو بهاوم ريح هلها وهاك هيدا 6 هلوا

 مساسقلاىبا مامالا نب نسللاىبا مامالل يأ ةفيتحىبا بقاتمىف ةفرسشلا بهاوملا -

 باواةريثعو ةمدقمىلع هدرو ةثامسجو نيسجو تس هه ةنس هفلا ةئس قوتملا قهببلا

 000 ارا ترداسالاف قاثلا ةبسنو لوالا بابلا هعساو هتينكىف ةمدقملا ةعاجو

 ىف سداسلا هتنطفو هلاكدىف سماخلا هتدالوف عبارلا مهنم عمم نيذلا ةبامكاة كلاثلا

 لئاسملا ىف نماثلا هنامز ءاذع نيب وهنيب ةيهقفلا تاعقاولا ىف عباسلا ءافلخلا نيبو هنيب ةضراعملا

 هيعدو هليص#ق رشاعلا هبسكو هدهزىف عسانلا ةفيطل ةبوجاب اهنع باجا ىِتلا تالكتملا
 0 ىسرافلاب ىلهأب فورعملا تاهش نب د نس فيسوب هجرت هيهدع ءادتقالا ىف ةعاشاو ا

 ٍدنعهل وا نامعتلا تقانم ناطلسلا ةفحت هاعمو ةتامئامثو نيثالثو عسن 885 ةنس لاو ىف خر

 هه[ ةيوفصلا ثيراوملا ف ةيدعكلا هاوملار-ناممنلا ناس هسن ةنس.ىحا ىذلا هيدا
 بهاوملا ريح ةئايعبس و نيسهلو تسال هه ةنس ىقوتملا ىكدسلا قاكلا دبع نب ىلعن.دلا قَد مثلا

 ىلع ةيصقلا بهاوملا لوح ءاتلا ىف قبسدقو ظعاولا نيسح ري_سفت وهو 6# ةيلعلا

 لغتشملا قوبسملا ىف حاتفلا مركلا بهاوم ريح هركح ذ قبس <: ةيدمحلاةقبرطلا

 ىدحا 83١ ةنس ىقوالا ىدووهعلا هللادبع نب ىلع نيدلازون ميلا سا ماتةتس الاب

 ىهو هل تعقو ةلّكسم هيف محض واو بهاوملا لاا ها_ع“و هليذ مث ةئامجسنو ةرمثع

 غرفت واهنم غرف هلا ةعبارلا مايقل ريبكتلا دنع نظف موقلا رخؤم ءاشعلاىق مامالاب ىدنقا هلا

 ( دهشتا )
 0 للا م تل ل اي م م اا ا ا شميل 7184252450260 2121241425442535ل5لل3لللاةه5هتده59ؤ95492ا155ُُلل17
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 + 1 ممملا ع

 ةدرقم هيشاح بتكن اكو 2 قوتملا نهمح نب فدسوب نيدلاماوقو 00 قوتملا ىيوزغلا ا

 نم

 0 تو سنع اق اهمناو هتيطخ ىف زكا دن لعب اشاب لاكنءا ىلو م ا ىلع اهطىعو ما

 ةنس قوتملا ىوسماسلا نيصلاد ع نينسحب ىلؤملا تتكو ةثامثسلو 2:26 كلا

 هلاضفا افك هيدا دع اهل وا ةعاحو نيلصفو ةمدقمىلع اهترف ةيسللا طالغالا ثحم

 فقاوملا حرش ىلع قلع لالجنب حلاص ىلوملاو هتايهلاىلع ةثاعامو نيعستو ىدحا مو

 ةنس ىفوتملا ريما ىلجاصن: نجراادبع ىلوملاو ةئامعمتو نيعبسو ثالث وال“ ةنس وتو

 قوتو هتاوب ىلع بتك ىتسامركلا نيسح نب فسو ىلوملاو ةئامعست و نيناكثو نيتلثا 47

 م55 ةنس قوتو فقاوملا حرش ىلع ةيشاح ىطاسبلا دجلا نيد# ندلا سع# ىضاقللو ةنس

 ىقاورشلا دوعسم لضافلاقلعو ةقيلعت ىنورزاكلا لضفلاىبالو ةثاماكو نيعبراو نيتثنا

 ىلغو باتكيف هثرداحا ئطويسلا جرخو ةلوبقم ةيشاخ ديسلل فقاوملا حرش كالا

 انيلعنه ىذلا هتيدلا #* اهلوا ىنيوزقلا لوالا دبع نيدجا انالومل ىثاو> ةماعلا رومالا

 مالكلا فيرعت ىلعو ةئامعستو نيسجو عبرا 05 ةنس بحروف غرفو حلا مالكلا ربرحب

 ' للا هلالج فقاوم ىشاوحىف فقوزنماي # اهلوا ىناودلا دعسا نيد نءدلالال ةلاسر

 | اهنمديال ىشاوح هذهف غلا برالك هيلانمل دخلا وقت دعباما * اهلوا ةيشاح ىشاولحانهو

 ١ نسحلاب اهانفلا نحن اهرخآىف لاقو بدالا تالمكت اهتئرات تيمس اعناو بلط هلنم لكل

 نيدلانانسل ةيشاح ديسلا حرسشىلعو نيملاعلابر هللدلاب اهانخرامت نيملاعلانب عفنلاو
 ارك د6 ةييساخ هلزرضخ نب فسوب اشاب ناس ىلوماو ىزيربتلا ناس ىمإ فورعملا فسول

 حرش ةيشاحىف ىنأي نسا ريرقتلاو لاقو راهنلا فصن ةرئاد هركذ ثحىف ةئيهلا ةشاح ف
 ةلاسر ةئامعسنو ىدحا و1٠ ةنس ىفوتملا ىنالطسقلا ىئطصم نيدلاملصم ىلومألو فقاوملا

 | دروب ناك هنا ىتح ديسلا ىلع رد ةلثسا درواو رهاوطا ثحايم ىلع ابنك ىلا ىديس

 ١ عيفر ديسلانال ةلئسالا كلت باحنانم دال هلاولاقو هباعصا هدصنف رطسىف نيثالثوا نيلاؤس

 نيدلارون انالوم بتكو هنع اوناحاام اهنم طقساو ةلئسالاكلت اوعلاط؛نا ةبلطلا نذاف ناشلا

 تالاكشانع ةبوجا ةئامعستو نيثالثو عبرا 984 ةنس ىقوتملا رزك ىراصب روهشملا فسوب

 عبرا 864 ةنس ىفوتملا فيطللادبع نب هاش رضخ انالومل ةقيلعت ديسلا حرش ىلعو ىديلا

 نيثالثلا سثع ىف فوت مللا ىورهلارد_ح ىلوملا ققحلا فقاوملا حرشو ةئامامثو نيسجو

 ىهو ىزاريثلا ناحاز ريم ققحلا ديسلل ةيشاح فقاوملا حش ىلعو لوقا لاّشب ةئامامثو

 ١ حرش ىلعو ضارعالاىف ثلاثلا فقولانم ذىلعو ةماعلا رومالا ىف ىناثلا فقوملا مامتىلا

 | اديفم احرش ىرافلا ن.دلا نعش هحرشو رهاوطا هاممو فقاوملا فنصملا هرصتخاو

 ىشوكلل <44: تا ارةلاىف تيقاوم هت فقاوملا حرش ةيشاحىف ىرانفلا نسا هرك ذاك



 هو باب مح 0

 همشاح هيلع قلع ىرانفلا هاش لع نس ىبلج 0 6 م : هج فشكو هتاقلغم

 هحاوخ ىلوملانم راعتسا هنا اهيف 40 ةئامئامت و نينامثو تس 885 ةنس ىفوتو ةديفم ةفيطل

 هتبلط نيب هقرفو هازجف هراكفا راكباب اولمم ناكو هيشاوحو فقاوملا حرش باتك هداز

 هركحذ اذك هيشاو> ىلا اهعضو ادغ هل اهلسرا مت ةدحاو ةليلىف اهلك ةعشلا اوكف

 فنانا ناب فورعملا هللا ما نب ىلع ىلوملا قلعو قا ءاقشلا شماوهق هداز بىع

 لوملا بتكو ةئامعستو نيعمس و عسل هال ةنس ىفوتو هقيلعت اهماع هيشاملا هذه ىلع

 نيعبرا 44٠ دنس قوت و فتاوملا حرش ىلع ىشاوح لاك نب ناهلس نب دجا
 ىلع لّوْش' هنكل ارصتع احرش بتكح ىسوطلا ىلع ندلا ءالع ىلوملاو ةئامعستو

 فورعملا ليعمسأ ىلوملا هيلع قلعو ةئامامثو نينامثو عيس 8/ا/ ةنس ىنونو ةريثك ثاحا

 ماياىف اهقلع هنا اهيفرك ذ خلا باوبالاحفماب مهللا كدمحن اهلوا هقيلعت ةنس ىفوتملا لاك هرب
 ىفنطصم ىلوملاو بدا تالمككت اهحنرات ءاجف ناُعلا سرادملا ىدحاىف ديزباب ناطلسلا ةلود

 اهتك .ةقيلعت هل ةئامامثو نيعستو ثالث 89+ ةنس ىفوتملا هداز هجاو< فورمملا فسوبنب

 ناكو ىلا هديو هالجر تلتخادقو هسوربب اتفم ناكنيح ناخ ديزباب ناطلسلا هرماامل
 فقاوملا حرش ىلع ىبالكن الاقو الوا رذتعا هنا قا_ةشلاىف ركذو ىرسيلا هديب 000
 اهضيبا تصانا حيولتلاىلع ةدوسم ىلناو هتيشاحىف هجرداو ىبلج نسح ىلوملا هذخا
 نا ردّقبالو هيف رظن.و ةداسولا ق وف فقاوملا حرش هل نوعضي اوناكو هتك ايناث هرمااملو

 ضاببلا ىلا اهجرخا مث ةدوسم تيقبفتاخ دوجولا ثحابم ءانثاىلا غلبف رخآ باتكىف رظن
 رخآ عقو هنا تايقافتالا بئارغنمو اضيا ىفوت اهضِسن متا الث هتذمالت نم نيدلاءاهب انالوم
 ىتاقوتلانسحنب هللا فطل ىلوملا بتكو بولطملاو دوصقملا مت ال هلك ىثاوالل كلتنم ةلك
 راظنلا اهنم بومعتو تاقيقحنو 2 اهف دروا ةقيلعت 0 00 ه.. ٠ ةنس لوتقملا

 عون ىلع ضافا نماي مهللا كنا_عس دب اهلوا ديؤا| نبال ةقيلعت فقاوملا حرش لثاوا ىلعو

 نيرعشعو عست 978 ةنس ىفوتملا ىرانغلا 00 هاشدمم ىلوملاو لا مولعلا عاونا ناسنالا
 قوتو فقاوملا حب سن نمع عضاوم ضعب ىلع بت 5ك جي اظفاح 6 ند ىلوملاو دئاهعسل و

 هلباوا ىلع بتك بيطكخا نبيدمن نيدلا يح نول ةهئا_م هسلاو نيسجو عبس 6617

 هتايكلف ىلع بتك مهاربا نيدج-ا نبدلا سرغ مشل او ةئامعسو ىدحا و01 ةنس قوتو

 نيتس 85٠ ةئس ىفوثملا ىهتلاىلع ىديس للوملاو ةئامعسنو نيعبسو ىدحإ و١/1 ةنس ىفوتو
 دج ناطلسلا ةنطلس لئاواىف ىفوتو هتايهلاىلع بتك ىناورسشلا هللاتف ىلوملاو ةئاعامثو
 نيرشعو ثس 97 ةنس ىفوتو هلئاواىلع بتك نجرلادبعنب نيسح نيدلا 0 حافلا
 ةثامعست ونيعيسو عست هلال. ةنس ىفوتملا ىراللا حالص نب د نيدلاملصم ىلوملاوةئامعتو
 ىراص نيدهمت ىلوملاو ريبخ ملكشم لك فص ونع لج ىذلا هتيدلا # اهلوا ةقيلعت بتك
 يك فورعملا كرائنم نيدو ةئامعست و نيعست ةرهو 22 قوتو هزباوا ىلع را

 ( هاش )
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 هكأ 6 مملا ع

 ا ةركفلا ءاوم ف ةيادهلا ع علطا ىدلا هللدخلا لع هلوا مال_سلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 ىيقلبلا رع نب نجراادبع ىضاقلا نيدلا لال هي[ مومتلا عقاوم نه مولعلا عقاوم رم

 رومأ م ىلع هلهحو نآرقلا مولع َّق هدوزص ةئاعامو نبرشعو عبرا "5 0 ىنوتملا

 ثلاثلا عاونا ةتس وهو دنسلا ىف ىناثلااءون سثع انثا هيفو هتاقواو لوئزنلا نطاوم ىف لوألا

 ا ماك> الاب ةقلعتملا ىاعملا ف سماخا عاونا ةعيرس هيفو طافلالا ىف عبارلا عاونا ل هيفو ءادالا ىف

 ىطويسلاهرك ذ دقو عاونا ةسّج هيفو ظافلالاب ةقلعتملا ىناعلاف سداسلا امونرسشع ةعبرا هيفو

 ١ نيىلعنيدمت نيدلا يح شلل قي مولعلا ورارسالا لها علاطمو م وجا عفا ومقيم ناقتالا ىف

 | 5 6 نع ىغيهنالاق وت اح و مآ نمنيعض ومقدر ذةئاعس و نب الث ونامت كراس ليما سىف واملا ىلع

 | ةياغل اقىلوالا بنتا مه هد ىلع هن لام ويقلا ىملا دزادلا 9 هلوأ هيلا ات لا لب

 لعىلا لصوللا لمتلاىهو ةيالولا ىف ةثلاثلا قرقحلا اعوهو ةيادهلاىف ةيناثلا قيفوتلاوهو
 ١ ةفرعملاىلا كن كم دي راارثع اكو هدي ا ميلا ماقم بلاطلل موش باتكوهلاقو قيدصلا

 اذهىف انقيسامو لوالا بايلا لاق و راودالا بتنا م ةقرعم هيف 1 و هاثوا ل نأ

 ١ سج ةوه ةئاس ةيرملا ناضمرى امون: سكع دجاف هيك لد هديرنل قيرطلا

 ١ رارساو قيرطلا اذه ىف لامالا تان ىلع علطا دقف هيف علاط نمو ةئامسهتو نيعستو ظ

 هافك هب قلت اذاو هققحت اذا كلاسلا ىلع ةروض نوكن ةمارك لك دف لات ه5 ايار لإ

 ةرضاحم بحاص هددىلع معشلل هه ةرخافلا فئاطالاو ةرخ آلا فقاوم ري - دشرملا نع

 هرك ذاك ةرخ آلا فةاوم ددع ىلع افتوم نيس ىلع هنتر فيطل با.:كاوهو لئاوألا

 سابعلا ىبا شال ريصتتع هيأ تاضايرلا رارساىف تاياغلا فقاود رح هل زومرلا لحيف

 قئاقحنع رارسالاراتسا بح عفر ىذلا هتلدجلا  هلوا ةنس ىفوثلا ىثرقلا ىنوبلا دجا

 تاضايرلا راوطا بترو اهرارسا بيئرتو تاضايرلا ةيفيك هيف نيب لا نيبرقملا رئاصب
 نيفراعلا تاضاير ثلاثلا نيديرما تاضاير ىناثلا نيكلاسلا تاضاير لوالاماسقا ةثالثىلع

 ىرعتلا ننكلا ا راظ لع ن7 مشااود و ىزغنا هه فوصتلاف فقاوم رح
 ناولس نيدلا فيفع ىناس الا حرش هيلعو ةئاعلثو نيسجو عبرا ممع ةنس وتلا قوصلا

 لوقلاب حرش وهو ةئاقمو نيعست 59٠ ةنس ىفودملا فوصلا بددالا هللادبع نب ىلع نبا

 ءالضفلا هب ىنتعا ناشلا عيفر ردقلا ليلج باتةكوهو هدنباد> ريزو نيدلا ثايغل هفلا

 نم لعن اذك دق ريس ةقاعاعو عبس ه.هال ةنس لاوس لئاواىث هئم غرف هخ ورش نوداوهو

 ةثاهعبس و نينامثو هس انما 007 قولا قام ركلا فسوتنب له نيدلا س - هحرشو هطخ

 | لخ مهم لك قطر رعت ا 5 يل ىلع بأم كفل كيس قوت :ا ىرورل نيدلا تسوأ

 دج( اهياج تمص جد كرا

 | فؤاوم 1- نعلا فئاوم سس ءادش ا ىلا هيف ل صو خا نيملاعلابر هيدجلا 3 هلوا دلع ىف

 ا قوما ىذاقلا ىلا لكل نب نو رلادبع نيدلاد ضع ةمالعال -- 1 مالكلا لع

 | ةثامامجو ةرصغ تس م١ ةنس ىفوثملا ىنارلسا دم ىلع كيرتشلا 300



 أ باب جس ت5
 -- و -

 كدا 3 نس لضفلا ا عل قداح الا هطوقنم ربع ةلاحسر - ككل دراوم 1

 ىوفصلا نيدلاعيفر ىنصديسالو ىنورزاكلا لضفلا ىلا ب طلخا ديت 0 لد ىدنهلا

 + اهلوا ةهعلا فورملا ن رك ايي ل 1 فاس دع قولا صلختملا

 ادروم نيس وثالث ىلع ىهو طادماملاو الوا دووحلاوهو دعاصلا ءالكلا م 1 0
 ق وتملا ئدمألا رقي نب نيس رعشلا ف ىزخحلاو مات ىلا - نيماطلا نيب ةنزاوملا رهن

 ىبال ه4[ عيطاقملا لصاوم ٌرتح 7 مساوملا يع 9 ةئاقلثو نيعبسو ىدحا مالا ةنس

 ةثامعيسو ليعي_سو ثس اا“ 5 قوتملا هفاكململا ةلح أ نب يح نب دجا ساعلا

 ىذلا هلل دا 6 اهلوا ةلاسر 4 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلع ةالصلا نطاوم رمح
 ةنسىفوتملا ىفاشلا ىرضرخلا دع نب دم ندلا بطق ىضاقال خا نيملاعلا ىلع ادهن ىنطصأ |

 2 ةليلكلا ظعءاوملا ة2- انطوم نيسهو ةسج هيف رك ذ ةئاماعو نيعستو عبرا 5

 عست 554 ةنس ىفوثملا ىرعملا هللا درع نب دج ءالعلا ىبال هه ةينسلا ظعاوملاو لص
 خا مهفو فىع ىذلا هلل دخلا ع هلوا ا ةرسع سج وهو ةثامعيراو نيعبراو أ

 دج-ا نيدلا قت مثل سصم حيراوت نم -ه# راثالاو ططخلا ركذب راتعالاو ظعاوملا رمح |
 00 تادلع ةعبراوف ةئاماع و نبعبراو سجل 6 0 قولا خروملا ىزير ةمأ ىلع نبا |

 نكد : ف ةطلتخم اهتدجو رصم رابخانع تصح ه1 ل اكس لاؤخاو ىصم راخا ه

 دنع رهظت ىرحخا للعل ءاعمإلا ىلع و 2 1 ثقو طريض مد.عأ ني: سلا ىلع ل

000 027 
 دادابام لع ايم لصف لك ىوتحاف راث لاو ططقنا ركذ ىلع هيترف هسقصت

١ 

 00 17 لع لكشت قاثلا اهحارخلو صدم ضرا رايخا ىلع لقشت لوالا .ءازجا ةعّيس

 ةرهاقلا رابخا ىلع لمس عبارلا مصهطاطسف رابخا ىلع لقشا ثلاثلا اهلها سانحاو اهندم

 اهكولمولبلا ةعلق ركذىف سداسا|لاو>الانم ةرهاقلا ىف عقوام رك ذ ىلع لقش! سماخلا
 ةمعالا تاقئفاوم م هتجل رت هل وىهتا ره تارح امنع هد ىلا بايسالا 0 ّق عباسلا

 قشمدلا ىمدقملا دحاولادبع نب دجممتلا دبع ىلا نءدلا ءايض انذاعا هت ظافللا ةسخا

 ناوشلا اهلع قفتا ثيداحا ةينامث امتدعو ةئاقسو نيعبراو ثالث 1 ةنس ىفوتملا ىلنحلا

 نب ىلع مساقلا ىلا ظفاعلل هت ثيدللاىف تاقفاوملا رح ىناسنلاو ىدهرئلاو دواد وناو

 ا كل .نب دب ءلو 0 نب مس ءاقأ أ ىبنال هه تاقفاوم خ قكمدلا ر 1 ع

 تينا لها نيب ةقفاوأا م سدا ىلدحلا ةهعادق 0 نسح عن نأ لس نيدلا قل

 ةبوحنز ن ىلع نب ليععسا ديعس ىلأ انفال روح الا ىف قيرف ل اك هاور امو 1 ةباصلاو

 وأ هللاراج ةمزلعلا هرصتخا ةنامعلراو نيءبراو سو 5228 3 داس هلل 2 ناعسلا ىزازا

 دياسالا فذح ةئامسجو نثرت دو ناغع ه7 ب ل قو | قرف لا 0 3 6 ماعلا

 1 لوسرااب فوت لوقعلا ةقفاوم 6-1 رابخالا صوص ىلع س٠2 ةأو ذا ككاو

 اف 0 وشو 1 ا ىدهملا كلاءعس 0 رح هللا دبع ىبا نيدلا هيدن مامالا مشل

 ( ىنلا )
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 668 هه ملا لمح

 لضفلا مظع هلادخلا 00 هلواىلصملا : 4 م حرش ىف 0-9 2 هدعل و ىل#لا 3 .اد هاعمو حرسشلاب

 ١

 0 هلوا ىلا مح نود اجوز. احرشش نايل سنن رع هحرشو ام هنهربكا وهو ها

 | هرقل حرش هلو فلاو نيعيس و سس ١ ١ا/و ةنسىف هاو هفلا ا نيدلادامم ةالضصلا لعاح

 ديعس ىبانب فسوب مامالا عشا أ ةيفنللا عورفيف ىتفملا ةينم ز5- ىتاخوراصلا يح

 نع ةّئرع تاعقاولا رداون هيف صخلل ملا قلاخلا ىنغاا دحاولا هللدلا 6 هلوا ىناتستلا

 متل ىرغصلا ىواتفلا ىأر هناركذو لئالدلا

 جارسىواتفنم اهلامضو ةفاسمل |نصق تانالتخالاو تاناورلا كاوزو تال دا

 هيلع رّيعملا وهام امنم هيف بتكو ىجاملا نءدلا

 زانحم الا ىلا ةمهلا فرصو بتكلا رثكاىف دحولالام تاعشاواان# رداو ند ا

 ١ نينلا فرح ةمالعب اهزيمو ةيحارسلا ىواتفلا سين ىعارو لالخ اريغنم ظافلالا ف

 0 نب ديلا ديعل م هه نيظعاو ]| ةيم 1 م كسانلا ةينم -

 ا قلاخ هلل دا ع هلوادئا م لياسو ترو نكع 2 كود1 2 لئاواق هفأأ ىورقنالا

 قاهبضالا ىنيدملارع ندم ىموهىلأ ظفاعللاة رب رذ ىنانع 1-7 حلاص هع*أ نم 1-لا مشلا

 | 0 خ اضيا 000 ىلانع ءاطع دعما نم هلو ةئامسّولو نينامتو ىدحا همأ ةئس ىفوتأ

 نيعب هلل و 00 /لا/ 8. هك 0 8 0 نس 0 2 50 2 |

 | نيدلا 1 0 0 ّق 0 0 4 بلاطلا ىئنم 000 نيس و نيتللا

 ظ نا و ةسثع قنحا 0 ل قولا ىطوت يل ل ىبا قي نوحرلا ديع

 | 575 ةنس يفوالا ئرتلا شمكب نب لع نسل ىبا نيدلارتقلا دين وانا 0

 نيسطاوا هعج هه ىداشلا بهدم ىلع عورف هلا ىف ريئم 1 ةئاوسو نيك ةعو تس

 تبهذم ىلع هعج هلا هيف رد مهماما و ةعي_شلا ةمالع ىرب_طلا يسوم نب قا

 ةلا_سر ه8[ ةرينملا ريح ,هلفاساو ممم رصاعمو هدالوا نعو هنعذ وخ امها ىدافلا

 مه تاذخا و مزح لا همالعاو معلا ماعم ىلعا ىذلا هللدلا 94 اهلوا فوصتلاو ةظعوملاىف

 اوفا رباصإلا دراوم ره ىسوطلا ريتا اهتبوجاو ىوونوقلا نيدلارددص مشا

 ىدنفا يلب فورعملا ملحلا دبع نب نيسح نب مياس دم ىلوما لضافا مه رارعغاا

 برملاراعشاىفةدراولا راريضاا ىف باتكوهو فاو ةئامو نيثالثو ناك ١18

 دراوم ره حلا غباسلا ديزاا هعتع و غئاسسلا ميعتلا هدع ادج #* ةلوا ةيراعلا

 ىوذ دراوم ر*- بتاكلا باهولا ديع نب فلخ نب ىلع ن_سملا ىبال هه ناببلا

 فرعتملا هتيدخلا 6# هلواىووئوقلا ةمالعا كني صالخالا ةروس دصاقم لاس اشخ |١

ِ 

  ىقوتملا ىنانم“لا ةلودلا ءالع يشل ه6 دراوشلا دراوم رح خلا بولقلا عبط هتيدحاب

 0 -4 ناب> نبا 3 نا“ دراوه 2 ةئامعيسو نيثالا» و تسلا دن



 0 ميظعنلا هحوىف اهنم ريثك ا لئاسملا نم للا 56 طاقتالا هل عقوام باد كقفصضملا !ِ

 ا 2 ردق٠و 0 8 رو_صم لادا يح هلوأ داش م مزرأ و> نب نائلنا لع محفل د

 لوادتم فو رعم 11 و خو ىرغشاكلا ندلاددسل د ىدتمملا ةينعو ىصملا كي م 0

 نم هعوقو رثكام تطقتلالات ندل<ىف اطيسب اح رش حالا ريما نبا هحرشدقو ةيفنطلانيب |

 هي باب مح 33

 00 ردتلا لبكلا رح هتقلؤد تسرهفف هركذ ةتاماقعزم ىطوشال ه4 فئاطقلاو ةفانتكلا
 ْ راربالا ةينم رح ةنس ىفوتملا ىعفايلا دعسانب هتلادبع مامالل هي م 0 هنشلا حقق

 1 ال1 هم ب ىرام صح هرقلا مح راادبع مشلل ةظعوماىف ىرت هي رايخلالا ةينغو
 ٠ /الةثةنس ىفوتما ىننملا اغِب واطق ن مساق ميلا ىليزال ةياذهلا ثيداحا جير 2ث ن 1 تافاوق

 ىلع نيدلا تت معشلل هي ثراولا نيد مكحنع.ثحابلا ةينم ريح ةئامئامثو نيعبسو عسن

 ْ ةيغب ونيكلاسلا ةينم لوح ةئامعبسو نيسهو تس اله ةنس ىقواللا ىعبسلا قاكلادبع نبا

 ادهلاعفاوهتافصو هتاذب دحوتملا هيدا هلوا دلحم 5[ نيعبرالا ثيدح حرشيف نيفراعلا

 1 دم حش --1 لوسرلا تاوعدق لودسلا ةينم أ هج لوصف ىلع اهم ثيدح لك ليش

 ةئاعافو ةرشع عبس ما1/ةنس ىقوتملا ىزاريشلا ىدابازو ريفلا بوقعب 0 نءدلا

 فورعملا طصم ن.دج-ا ىلوهلل هايلا لع بناتك م: ناوسذلا ةزرشاعمىف نايشلا ةينم لح

 ناسنالا قلخ ىذلا هللدلا  هلوا ةئامعستو نيتسو عبس ةكا/ ةنس ىفوتملا هداز ى ا

 ةقرطو عرشلا ةقرطىلع اهقرطو بلاطم ةعبراو ةمدقمىلع هبتر لا نيط نم ةلالسنم نم

 ىبوراد# نيدو ىلوهدل ند صلا ةينم ريح بطلا ةقرطو عبطلا ةقيرطو لقعلا

 ا || ]لا ةيم لنص دءامعستو نيئالثو ىدحا هس ةتس قوتملا ىلج مريع ريهشلا
 روصنم ىبانب عيدب نيدلا رمل ههيرءاهقفلا ةينم 1س ست نآرقلا ةينم ٌرت»- مه بلاطملا
 د> والام هيف موج هناف طيح رح 0 رك ذواهنم هباتك ةينقلا بحاص هذيلت ذخا ىننملا قارعلا
 دج-ا رصنولا مشل مهي تآ ارقلاىف ةينم ةعبح ةينلا ةينق هاععو اهابل ىصقتساف هربعف

 أ ةينغونيملكتملا دال - نيدلاس مثل مهي بيذلا حرشىف بيبللا ةينم ]وح

 ىباىلا هادهاو ملكتم : ةثام مالك نم هطقتلا ديشرلا ليل ادبع نيدع ندمحل نيريعتملا

 017 ةركقو لل ناطاج ىعلا اذه عضاوملا نم ريثك ىف هارت كاف هيف فيصرنلا نسح

 بحهملاولوقا طا نيديعلاو 01 ةالص ثحابك ىدتبملا ىلع مهما امم ريثكنغ هولدن رظنىدتبلا

 مها 2 مشلانام ىك م ربع انوكس اتكسو فاّؤملا رك ذل اضرعت ىل نيلضافلا نيحراشلانا

 هآ قلتو سا_لا هيلع ليّقاف ىلقملا ةينغ هاعم دلحتىف ا ريبكا_ءماج احرش فلا ىلخلا دنا
 نيلاطا) اليهست هرصتخا مث للا نيدلاداع ةالصلا لعاج تبعا  هلوا لوبقلاب ءالضفلا
 دجنبدح جاح ريما نباب ريهشلا مامالا حرشاماو ةءابعسل و نيسجو تس 865 دنس قوتو

 ملا! ورح حو رشملاب مملاف رح مسر هناذ ةئاعامو نيعبسو عست را قوتملا ىف نا

 ( ةفانكلا )



 6 6ها/ - مملا ,-

 يلا تعا ىلع د رلاىف برغملا يملا بس ىنوكسلا ليلخ نيد نبرمعل هيي قطنملا لها

 جرت مل هفيلأت رثك او ةنس ىفوتملا ىراصنالا جبرزللا ىرزملا دجلانب ميهاربا قدما ىبال

 ب 7 دج وتلا كا ديفملا حمتملا يح ةاحضلا تاقبطف ىطويسلا هركذ هطخ ةقدلا

 ظ قود ىفاشلا ىكاعملا ىراصنالا 506 دبع نب دحاولادبع ندلالاك ةءالعلا ىناكلمزلا

 مدخلا را ديرأاو مشلا مزاياهف ديفملا جملا ريح ةئاعسو ني_سجو ىدحا 61 ةئس

 | لصولا محلا 1 ةئاقسو نيعيسو ثالث "07 ةنس ىفوملا يعفاشلا ىرفاغملا ناعلس نيدجت

 0 ىقداصلا نيسان. ىنطصمل ةيدنيشقتلا ةقرطلا ىف ةلاسر هج جمالا قيرطلاىلا

 نيع_ستو ىدحا 491١ ةنس هعم رواجو محامل قداصلا دمحا هجاوخ هش ةراشغاب اهتك

 قلخ ىذلا هللدجلا * اهلوا ةيعكلا ها ةئايعسلو نيمستو نيتلثا 997 ةنسو ةئامعستو

 ليصفتىلع اضيا لقشتو هتلاحمنم هسيتقا ام كاوف بتكف طا هتفرعمو هتدابعل قالا

 لهنما رن هه ةيدمحلا ةرعسالا لاو ةيئابرلا ةيبهولا حلا ]- هتقلرط ةلسلسو هيسن

 ةالصلاىف عيدبلا لهنملا ٌريذح يع ) افثلا ظافلانه هيلا ةحاملا سمتام حسشىف ىئدالا

 5 8 ىواملا نو رلادبع نيد ريخللاىبا مامالا مثلا مق[ عيفشلا تيبلعا لع

 ىراخا - ا عماذللا ح رش ىف قيس 6# ىرابلا مم و ىراذلا لبننا رفح ةئامعست و نيتذثا |[

 هلا مهاربا نيد نيدلاردب مامالا ميش مه ىودلا ثيدلاىف ىورلا لبملا رفح ظ

 ١ دخلا 0 رضصتيع ةئايعبس و نيثالثو ثالث 0ض+غ دنس ىتوملا ىفاشلا قنا ل1

 ظ هيرو هيلع أ زو حالصلا نال تن مولع هيف صك خلا راموس ا ملاعم 1 2 ىذلا ظ

 آ دكيسلا ف نا ماسقأاو تافبرعثلا ىفهو روما ةسجح ىلع ال سم ءاش فقارطأ ةعيراو همدقم ىلع |

 ةنس قوتملا ةعاج نب ا نيدلا نع هحرش ثيدحلا لمع ةيفلش لاحرلا ءامساو

 ليعمل 1 وحنلاف --1 ىقاولا حرش ىف قايصلا ليلا 1 ا هدانعىلد همال_سو هلل

 ظ ريمالل تادا# ةةالثؤ فورا اىلع نايعالا مجارى 2 ىاولا دعب ىفوتسملاو ىفاصلا

 ْ 00 قوتملا هررصع حرؤم ىرهاظلا ىدرب ىرغلنب فموي نءاحلاى ا نيدلالاج ريبكلا

 ا هئس نم بوبأ حلاصلا كاللملا ةج رت ىف 1 مج راثلا اذه 0 ةناعامو نيعبس و عبرا ىلا

 لع هل وا هنام زى قاكرلا كما زعاا ند انك دك لأ ةنودلا لئاوان م ةناعسو نيس 6٠"

 مث فورا بيئرت ىلا داع مث روكذملا زعملا ةجرنب هيف محفتساو لا روهدلا ربدم هلل دا

 نادال خلا هلل دا د هلوا ىفاصلا لمملا ىلع ىقاشلا ليلدلا هاعمو ريغص دلي ىف هسصتخا

 ١ ىلا هلوان مدس رت ىلع هنتر وةجاس دلاك ىفاصلا لمتملاب ىمعسملا انراتل هتلمج لاق ما هنالا هيلع

 رظانلان وكيل ادج جارملا هيفقترسستخاو ةدحاو ةجرنب روك ذملا حرانلا نعل الوهو هرخا

 ىرصملا 0 نس مه براالها.دورول بدعلا لهما - ا ةريصإ ىلع كالذؤ

 ىف فئاطالا لم رقت ىلص وم لا ىنامعلا ىّمرقلا دن نابعشل ةلاسر اضيا وهو ةنم ىفوتلا



 ه7 باب 2- 605

 تاوعدلا سا هه 1 و لادلا 2 - ىطويسلا ةياعن ىفاك ريسفتلا ب مظنل حرم# وفطو |

 ضئارلا 22 ١-1 ىولعلا ىسواطلا ىدوعم س ىلع مساقلا ىبال 1-3 تانانعلا حمو ا

 ىسراف --1 داشرلا 54 1 ا نيعتست هنو ا 3 هلوأ اهحرش 3 ةثاعامو نيثالثو ا

 نيةسو عبرا 1 قمل دجانب هللاركش ىلوملا هفلا ابان ردع ىثا ىلع بذ مه 0

 طئارسشلا ىف ثلاثلا هطئارش ىف ىتاثلا ديحوتلا ىف لوالا بايلا متافلا دع ناطلسال ةئامئامثو ١
 موصلا ىف عباسلا امتابحاوو اهضلارف ّق سداسلا امتفص ىف سماخلا ةالصلاق عبارلا ناو |

 سثع ىداحلا ةرمعلاو ملا ىف سشاعلا هثايلوا ىف عساتلا ىلاعتو هناك هللا ءامسا ىف نماثلا

 نيدلا نيز شلل م فوصتلا ىف دارا يهم رمح حيراوتلا ف سقع ىناثلا نيعباتلا ىف |

 كفر لأ تلا تلا 522 0-1 ىب رعو ىمراف باطخملاا لفعل ردع وهو فاو

 تلا دلا ىفاشلا قصرملا ليلخ نن لع نسما ىلا نيدلارو مشل هيأ كلامملا |

 ةلئشم دي ريثقلا ةلاسرلا تناكاإف لاق خلا هتفرعم هتفرعم ىلعلد ىذلا هللدلا هع هلوا ةنس |

 جهنم له- اهنم دصا_ةلا صخلا نا ناو_خالا ضعب ىئلأس هينابمو كولسلا دصاقم ىلع
 كل## هلوا ىلا ىبدكبارطلا دحح نيدلا سم هللادبع ىبال يأ كسانملا ةعرشو كللاسلا |

 كلاسلا سمنم زس اباب نيرششءو ةعبس ىلع هبترو لا سانال ةباثم تيبلا لعج نم اي دخلا |

 مالكلا 5 تكازاملا 2-5 1 نايح 0 نءزج 2 --1 كلام نبا ةيفلا ىلع مالكلا ّى |

 ىيدقلا يملا رمح قس دقو ىعثلا رش نب دج-ا نيدلا قلوهو 6: كالام نءا ةيفلا ىلع

 ١ ىودنلا بطلا ّق ىورلا كدعلاو ءرودسسلا يملا م د دب رم ا ةيافك حرش ف 1--

 رام كانه اهلا مضو ثداحالا هيف عجل نيرك اشلا دج هتيدجلا # هلوا ىطويسال دلحم

 8[ باتكلا لها باتكتسا عق ىف باوصلا ممنم سا زجوملا بيترت هبترو عيطاقملاو

 دق ىراصتلاو دوهلا ىأر امل هلا ركذ ا مالسالاب اننعا ىذلا هتلدلا 6 اهلوا ةلاسر |
 حمم اس باوبا ةينامث ىلعاهفلؤم اهبترو اريكذتاهمتك داسفلا اف اورثكاو دالبلا ىف اون |

 هي قدا ولا ماكحا ىف قئارلا للا و قافلا يملا قو 1 بال رطسالا لع ّق باللطلا

 منقي هدم# ىذلا هللدلا دي هلوا ىتاسلتلا ىعلاملا د# نب يي نب دجا ةيقفلا 2

 ع نيدلا ماسح ميسا م لامعا 52 1 5 قوتملا ىوحلا 0 نائع ممفلا

 قاعتدعاوق ىف ميوقلا سما زو ىذه زلا يكملا ىلع نب دع ميشال هيا سم زقتطح ىدنهلا

 نيعبسو عبسالالالذ سى وتلا نا نو رلادبع نيد غدامصلا نب نيدلا سعشل هوز م ركلا نآرقلاب

 ىقردأا ىنارعشلا دج ان: باهولاديع ميشا هي نيف راعلا قالخا ىف نيبملا سما 1 ةئابعبم و

 ىفنيبملا جمتملا زيوس نيدهتجلا ةلدا نايبىف نيبملا حملا هلو ةئامعسلو نيعبسو تس وال ةنس
 0001 لع ضارعألا ققسنملا يملا ]يمس سمي دررما حمم قمح ىتاهك افال هه ثيداحا
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 666 --1 مملا -

 يدا عسسل

 ىضاقلاو ناودلا بحاص نددلاس م رزولا ىلاهادها حلامالسالا ملاعم ىلعأ ىذلا دل دخلا

 هحرشو ةئامعستو نيرشعو تنن 975 .ةنسا ىوتملا ىذاثلا ئراصنالا د2 ن انركا

 همتاو ةئامتامثو نيعبسو عبرا مل4 ةنس ىفوتو هامكي ملو ىونسالا نسح نب د ممشلا

 419 ةنس ىفواملا ةعاجم نب ركب ىلأ نيد# ىضاقلل ةيشاح ىونسالا د# حرش ىلعو هوخا

 نيدلا 0 مل همظنو ىدر, راخلا وىزغلا حرش ىلع ةيشاح اضيا هلو ةثاعامتو ةرشع عسل

 هيظنو ةئاعامثو تس م5١٠6 ةنس ىفوتو اضيا هثداحا جرخو قارعلا نيسح نب ميحرلا دبع

 ١ هحرشو ةئام<سو نيعبسو عسسل ا/ا/9 ةئس ىنوتاما ىعرزلا دوهرف نب ناثع نب دم اضيا

 ىيوزقلا رهاسط ؛نب د مامالا هحزشو ةنس ىفوتملا ىزن ريالا قارسلا ند نانو

 ىفوتملا ىلا نيدلانيز مامالا معْشلاو لوصالا جاهنمىلا لوقعلا جارس هاعسو ةنس ىفوتملا

 ريزولا نيدلاس مل هادهاو حلا كلالح لامكب كسا 6 هلوا رارسالا حاضيا هاعمو ةنس

 نيردعو تاس م55 ةئس ىثوتملا قارعلا مح رلاديع نب دجا ةعرز 3 تك

 ىّتالا نيدلادع ةمالعلل حرش هحورشش نمو لوصالا جاهنم ىف امل ريرحلا اهاعم ةئامناعثو

 مهلا كناحس هي هلوا لوقلاب سصت# وهو لوصالا جاهنم حرش ىلا لوصولا جارعم هام

 هتبطخ يف هحدمو ىيوزتلا هللال ضف نب دجانىدلابطق ىذاقال هفلا لا دوجولا بجاواب

 نيدلا سعت هحرشو ىلبب درالاىنغلادبع هحرشو ةلافلالا لح نع زواحنال نا هيف طرعشو

 هللاءاطع نب نو راادبعل لوقا لاق ح رس ه> و رش نمو قامصالا دو ب 5- هللادبع ونا

 هحرشو لا دوجولا ءوضب تايهاملا ءاضا ىذلاهتيدملا # هلوا ىلبدرالا معّشب رهتثملا

 مل/5 ةنس ىفوتملا ةيلماكلا ماماب فورعملا يفا-شلا نجرلادبع نب د نب د# ندلالك

 ١ هخويش نم امهل ضرقو سانلا امهلوادت سصتخو لوطم نيحرش ةئامئامثو نيعبسو عبرا

 نب نجح رلادبع جرفلا ىبا ميشا هي رطفلا ةنجو راخنلا ةحابنم ]ري- مامهلا نباو ىاياقلا

 ١ سي" نيلصالا مرونم 0 هئامسوو نيعست و عبس هول ةنس ىفوتملاىدادغبلاىزوهلا نب ىلع

 ظ دقو ةئاعامتو 00 م6٠ ةئس ىفوتلا ىئيقلبلا نواس نع نيدلا جا رسل نيدلا لوصا ىف

 ١ لئاسم هيف صخل دقو لا هتاذ دوجو بجو نمل دخلا * هلوا هقفلا لوصا فصن ىلا غلب

 6 لوصالا مهنم هع ةعاجب نبا هحرشو هقفلا لوصا ٍلعو نيدلالوصا ىنعا نييلعلا

 ةنس ىقوتملا ىكلاملا ىتدملا ىسانكملا ىبرغملا دحا ولادبع نب زيزءلا دبع مشل نيدلا لوصا ىف

 اهركذ الع نيسشعو ةيئامثىف ىتش تاموظنم هلو ةموظنم وهو ةئامعسلو نيتسو عبرا 5

 هئمامج ريكا هنكل زج وملاك بطلا ىف 4# ءابحألا ءافشو ءابطالا يمن زق#- بلح نايعا ىف
 تااصقةدشا نضانع ”ئدلبماب لود وق 164] وأ ىلحا ديحولاب ريه_ثلا مساق نب جيح ميشلا

 ١ يهنم قيس م[ بابلالا مهتم قع ةماخو ملاعت ةعبسو ةمدقم ىلع هبتر لا ناكرالا

 سيخ نباب فورعملا ىعكلا صن نب نيسحدلادبعىبال هير ديح وتلا مهنم لذؤ- هي[ ةغالبلا
 | ريفللا لع ىلا ريسيتلا محنم ]فمع ةئامسجو نيسجو نيتنثا ه6؟ دنس ىفوثملا ىفاشلا



 مه باب 0-1 ههغ

 ىف ٠

 ل

 ١ لصاملاو ىومردلل لصاخلا ند 0 1 ا كيلا نإ 0 ىونسالا لاق ىسطلا عطقلاب

 ايلاغ مع جرد 2 نيياتك ْن م ىدارئسأ لوضصخا وارد فلل لوصحلا ن ١٠م دوزصوم هد ا

 نومقصلا يمته 3 د 3 0 لأ 8 3 رّيعملا قال او ىل ازغلل ىصتسملا ا ©تدحا ْ

 ىزيربتلا نسسح نب دج مراكملا وبا نيدلا 1 مامالا ميشلا هحرمشف هنأآشب ءالعلا
 هلوا حجاهولا  جارسلاب ىاوم 2ث[ يعيس و نيعب را و تيا 00 1 ىقوتملا ىدري,راخلا

 هحرشو امام نملا 3 َ 0 7 حرش وهو لا ضرألا ق لح 0 0 دجلا

 بحاص ىو 0 0 يح راادبع ل مامالا هح> مشو 0 0

 هنامز لها رثكا نأ ةيف ركذ لا هتعيرش لوصا دهم ىذلا هللدجلا # هلوا تامهملا

 رومأ ىلع أمنم هد سف ظفالا باعث م مخ | ريغص هنوكل ىواضضسال حجاهنملا ىلع اورصصتقا 0

 ططغلا نم هيف عقوام ىلع هيلا ىاثلا امنع باوجال ىلا هلئسالا نم هيلع دربام 1 ١

 انيهذم عورف نم ةدعاقلا هلاك ك5 عبارلا هصوصع ىعفاشلابهذم نيت ثلاثلا لقنلا ىف

 بجاملا نباوا ىد_ًالاوا مامالا اف فنصملا فلاخ ىتلا عضاوملا ىلع هيبذتلا سماخلا
 نيعبسو نيتثثا ا/لا/؟ نس ىقوتو ةيلصالا عورفلا نم بجاملا نباو مامالا هركذام سداسلا

 حس ىلعو هلك ١ هوخا نيدلالاججو جاهنلا حرش ىف عرش ادهت هاخا نا لاقبو ةئامعبمو

 /قإ ٠ 0 قف وتملا :قلملا ل2 َّ 2 تاكا قسلا| ىبا نيدلارد ى طاقلل ةيساح ودم ْ

 نب هللادبع ىذاقلا هد سدو 0 ند نسحا ىررد ىوا سلا لاقدقو ةثاعامو نيعست ا

 0 ندلاثايعو هئامعيسو نيعبراو كرات 72 هند قونملا ىناحا ىزيربتلا ىلددبعلا دع

 نب دمت نيدلاس مش معشلاو ةئامعبسو ةرسشع نامث 18 ةنس ىقوتملا ىطساولا دمت نإ

 ةرسثع ىدحا ال١1 ةنس ىفوتو نسلا ربك هتبطخ ىف رذتعاو ىعفاشلا ىرزالا فسو» |

 اىدحا ا/نالا دنس ىوتملا ىبسلا ىلع نب باهولادبع نيدلاجا مامالا خبشلاو ةئامعبسو |
 اضيا هثداحا حرش هلو نقلملا نب ىلع نب رع نيدلاجات مامالا مشل و ةئامعبسو نيعبسو |

 جرفلا ىلا نب دمحم نب حرف نيدلارون ميشلاو ةئامامتو عبرا 8١54 ةنس ىفوتو ءز> ىف ا
 نيسح ننن دج نيدلا ناهس مشلاو هكا و نيعبراو عمسل ,/56ب كس قوتنملا ىلد درالا

 نب ىلع ن.دلارونل ةيشاح هيذعو ةئاعافو نيعيراو عبرا 01 0 قوتلا ىعئاشلا ىلمرلا

 هللا ديع ْن دجا ندلا بت اهُشو ةئامو نيناكو عيدم اما 0 قوتملا ىساما ريشلا ىلع

 ادع نيدلاناهرب ديسلاو ةئاعامو 0 أ را ا هي ف 1 2 ع 1 ظ

 ماب ل

 بح
 همكم سما رمحصت و

 ظ تمد
 ْ رع 0 د جابتم ىعتاا اذه امان 0 لاق 3 ارا , ةبطعأإ لدم
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 ١ هم د9 عدسلال
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 ةو+ هي مما لس

 | دماح ىبال ىرعي ىذلا ةيوسلاو ملا تانك انكنأ 1 تدك مشا اذه تافيضصت 50

 5 مكح هلو ريغصلا نونضملا سانلا هيععثو اضيا

 ٌْ ىلا ةاباف ىهو ةايمل اوهل * هنا انوم توملا اونظنال

 ظ انمآ اونأتو ىلا [وركشن 6 جار فر تلات
 ْ انا متنا مكنا ىداقتعا و * وغالي ا

 | نيدلا مي 6# ةيفناا بهذمىلع جارنم رفح سصتخغع ىسراف ه2 نيقشاعلا جاهنم لح

 | ةئامعبس و نيثالثو عبرا 74 ةنس قوتملا هامح ىضاقلا ىلطلا ميدعلا نب دم نب رع

 | ىواسحطلا يقدصت نانا و رغضلا عماسملا نيب هيف عج عورفو لوصا ىلع لهشم وهو

 دجا نب دمحم نب رمع هيأ ىواتفلا جابنم لمح ناب محنواو ظفل ز>واب ىرودقلاو

 | ةمان ةقررط هه ءارقفلا جام ريح ةئامسجو نيعيسو تس هال5 ةنس قوتملا ىراصنالا

 نيعبسو تس هال" ةنس ىفواملا ىورقنالا دجلا نب ليعامسا نيدلا خوسر خعشال ةيولوملا

 | ماسقا ةثالث هلعحو ةيكريلاب فلاو نيثالثو عب عبرا ١ 6 هجرت دقو ةئامسجو

 | مرات ىف .لئقو كولسلا تتار قدتلاشلا ةعئرتتلا راسا ف 1 ةشرطلا ىف لوالا

 ١ ةيئيدلا .مولعلا انلع ىذلا هتلدخلا #2 هلوا ىغارج نشور كعماج ىدو 1

 | ه4 لوصالاىف جابنم ريح قارولا نبال -ه# ليخلاىف ركفلا جبابنم وح لا ةيويئدلاو
 | ةئامسّو نيثالثو نام هم ةنس ىفوتملا ىسشخزلا رع نب دوت هللا راج ةمالعلل

 ١ *هلوارمصة+ىناكلمزلا دجلا نب د نيدلا لاك ىضاقلل 4: جاليالا تاقلعت ىف جاهنم لقضح

 ١ مابلا ىف اياتك فنصي نا هلأس مدآتلا ضعب نا ركذ خللا اثات قلخلا تننا ىذلا هللدجلا

 رارساىف لوالا ءزلاذ باونا ةدع ىلع | يعم لكل عسي نيثزحو ةمدقم ىلع هبرو هفلاف

 ىلع نيد# هللادب ,عىبا مش ا رمت ه7 ةدايعلا ىنج اهم رهن - ءاسذلارارمسسا ف ىناثل اءزك اولاحرلا]

 دج ناطلسلا عماج بيطاند, ول !اىف ةموظنم .6ىراقلا جاهم ىفوصلاىذمزلا يكمل

 فورءملا ىلعزي نج-رلادبع جرفلا ىبال هه نيدصاقلا جاهنم مح ةيكزلاب اهحرش مناخ

 ةيهاولا ثيداحالا هنم فذح هنكل ءايحالا بول سا ىلع وهو ةنس ىفوتملا ىزولا نبأ

 جارعم و نيركذملا جابنم زي هي لعتملا جاهنم رقعح اهل لصاال ىتلا ةيفوصلا بهاذمو

 ١ هتحابدنم مهشنو ةنس قوت :1ا ىضرفلا ىلع نبنيسح نب مههاربال ةطعوااىن نيرذحلا

 جاهنم يح ةمش هيفو هفيلأت حر ران هلعاو 3 ةناعاع و نينامث ٠١// ةنس قوت 2 اظعاو ناك هلا

 هه نيظعاولا جابنم رت ىه ىدنواهدلا ضئارف حرش ىف هه جارسلا ءوضىف بذتللا
 ىدادغبلا ىلع نب نوم رلا دبع حجرفلا ىبال هه لوصالا ع ىلا نوكدشفأاتلا 3ك 'م

 ١ لوصولا جاهم وح ةئامسجلو نيعست و عيس ه1/ قوثملا ىلا نا ىزوملا نءاب فورعملا

 ىفوتملا ىواضيبلا رع نا هتلادبع نيدلا رصان مامالا ىذاقلل رمصتخغع لوصالا !ع ىلا

 00 #* هلوا بةك ةعبسو ةمدقم ىلع تا وهو ةئاق«و نينامثو نسل 5/6 ةئس



 س5[ باب ز- دف

 3 هاععو هد رش م تالطلا 22 هاعمو الوا هرمصت+>ا ورع حس وهو ا هلا_رطقأ

 حورش نمو لا اذهل اناده ىذلا هللد+لا * رصتخالواوبالطلا سيم حرش ىف باهولا

 مثل اهممالك نيداعىف جاتحلا ةياد 7 جاتحلا داسرأ اههرحأ نارييك ناح رش جامتملا

 قوتملا ىفاشلا هيقفلا ىدسالا ةرهش نباب فورعملا ركب ىبا نب دمت لضفلا ىنا نيدلاردب

 ىضاق نب هللاديع نب د# لضفلاوبا نيدلا مب هحرش و ةئامامتو نيعيسو عبرا 874 ةئس

 نييلاطلا جاهم لا ني.عارلا ىداه هاعمو 2 ماعأو نيعرس و تم ما د قوتملا نولحم ْ

 ىدلا هيدا ع هلواص هنو دازو ه. قدا هنأ هيضرك ذ ةئاعا انو نياس/ل“ ل هدم عرفو

 ارمصةةواطسسوتمو [يص وت هيلع لع دقو لوطم جاهلا 2 هلو ا - نكنملام انزع

 ىلع هيف ايشام ةعجارماىف ةلوعم هلعج ريرتلاو جاهلا ىلع ةضورلا كلاوز ىف جاتا هامسو

 ّن ركبونا نيدلا قت مهيشلا هحرشو ضيس مل هنكل ةسارك ةئامعبرا وك ىف جاهلا لئاسم

 ةئامئامتو نيسجو ىدحا /مهةأ 2 قوتلا 2 قوك دما دلاو وهو ةيهش ىخاق س دجأ ا

 قدملا ئعارملا ا أ نب 00 جتتلاوبا مامالاو ق3 يدلا در ىًاق نبا نيدلا ءاجم مشلاو 0

 وهو ىوونلا جاهنم حرشاف ولا عرنملا ناعم ةئاكامو نينا 1 0 ىقوتملا ىفاشلا

 ةماعلا اضيا هحرشو ا م مح يهلا 2 نب ىلع تت دجا كا هدر شو تادلع تا

 ىلع اضيا ةيشاح هلو ىلحلا حرش ىلع هطماك ىدانزلا مجتلا و ىئدرشلا سيطمللاو لمرلا

 جاهم 1 ىورصللا نيدلا بج ميلا جاهتملا قضم حرشو مالسالا متل يملا حرش أ

 سج ه6٠ ةتسس قوثملا ىلازغلا دمم نب دي دماح ىلا مالسالا ةح مامزلل 1 نيداعلا

 ةقلاتلا ةيوتلا ةيناثلا علا ةبقع كول تايقع عبس ىلع همر هلت 0 وه ليدو ةثامسجسو ْ

 وهو ركل و ا ةعباسلا حداوقلا هةشدانلا ثعاوبلا 10 00 ةعبارلأ قئاوعلا |

 داولا ريكملا كلملا هتيدلا * هلوا ايندلانع ضرعاو ةرخ آلا دارا نمل عفان فيطل باتك

 مولعلا ءايحاك امتك لعوالع ن ٠م ددعلا 4 ملا جات امو ةرخ ل قد رط عظق ىف انفنص لاق 3 ْ

 نيملاعلا بر مالك نم هفأ مالك اعاف اهونئ_سح ا و ىلاعنو دراكس هللا ىلا ةبرقلاو

 نا لاعتو هناحس هلا قلخ ةفاك ىلا رظنلا لاخلا ىضتقا و نيلوالا ريطاسا 1 0

 ىنعلطاو 0 عافتالا هنءار هن لص و عال حالا هيلع عن تح 21 بصل ىقتفوب |

 تمدقت ىلا بتكلا ىف هركذا مل ابع ابيترت ىنمهلاو كلذ رارسا ىلع همرك و هلضف

 تادابعلا لئاسم هب قألاو ىرلا ىلا ىناهن فورعملا هللادبع نب سايلا هلقن دقو ىهتا

 ءزح ىف جاهملا رصتخا مث ريغصو ريبك نيحرسش ىءمنطالبلا نيدلا سعش هحرش و سما
 ةسعاسمىف تيأرو خلا هدابعنم ءاش نم قذو ىذلا هلل دخلا # هلوا نيبلاطلا ةيغب هاعسو |

 7 ]1 لود ارا اهكح اللج ناكرفسملا ىلع نسحلا ابا ممشلا نا. لاق هنا ربكالا مشا ظ

 امناو هلسيلو ىل ازغلا 0 ىنال ئ زعل ىدلا نيدياعلا جاهنم اهنم فداصت هل ةثلسل ا 4

 ( وه )
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 ةهأ 5 ملا اح

 ىونسالا نسح نب ميحرلادبع نيدلالاج عشلا هحرشو معيض وتلا هامم نيدلخىف اهرغصاو

 ةنس قوتو دلغىف ةعطق وهو جاهملاىلع تادانز ءوضو قورفلا هاعمو ةاقاسملاىلا هف غلب

 حرسشلا كلذ عض ورلا هللادبع نيد نيدلاردب مثلا لكاو ةئامعبسو نيعبسو نيتلا د

 ةعطق حرش و جاببدلاب ىم* رخآ حرش هل ليقو ةئامعبسو نيعستو عبرا /45 ةنس ىفوتو

 احرش ةئامعبسو نيعبرا و عسسل 759 ةنس قولا ىلءدرالا ده نب جرف نيدلا رون هنم

 ريظن هلام رردلاىف رجح نءا لاق تادلحم ةتس ىف عوببلا عبر ءانثا ىلا هيف لصو الفاح

 لك ١ حجاابنملا مي هامسو قيقلبلا نالسر نب رع نيدلا جارس هحرشو ىهتنا قيقحتلاف

 لالح هداوأو ةئامامتو سج مهء٠ه 10 قوت و حاكنلا عبر ىلا لصوو ريخالا عبرلا 2هعْم

 ةئامامثو نيرشعو عبرا 884 ةنسس ىفوت و مثت ملو لصالا ىلع تكن نجلا دبع نيدلا |
 اريغصو اطسوتمو تادلعرسشع وك ىف اطيسب احرش ىرقملا ناثع نب فرش مثلا هحرشو

 ةئامعبسو نيعستو عست 655 ةنس ىقوتو راوثالا بات نم ةبرغ اوف هيف ركذ نيدلحىف

 قوتو جاهالا هام تادل ةعبرا ىف احرش ىنيبيصالا رع نب دم نيدلا لالج ميْثلاقلعو

 نباب فورءملادنب دم تاكربلاونا نيدلا ردب ميشلاو ةئايعسلو نرثعو ىدحا و1 ةنس

 نيدلالالج ميشلا هحرشو جاتحلا جاهتبا هاعس اههدحا نيحرش هحرش ىزغلا نيدلاىضر
 ةنس قوتو جاهملا لكشم .باىعاىف جالا ةرد هاهو ىطويسلا ركب ىا نب ند رئاذبع

 | ىضاقلا هحرشو متيملو حاهتبالا هاممو اضيا همظنو ةئامعسو ةريثع ىدحا ولأ

 | ريثا مشل هرمصتخاو ةئا_عس و ن ريثعو تس 57 ةنس ىفوتملا ىراصنالا دخل ا

 1٠ه ةنس قوتو جانا راصتخاىف حجاهولا هاعمو ىيلدتالا فسو نيد نايحوتا نيدلا

 | الالك ةنس قوثملا ىلصوملا جركلا دبع نيدجت نيدلانيعش ةمانو ةئاهعبسو نيكلزاو شح
 | دمحم مامالا ميشلا هحرسشو جاهالا ةثائاداممو هضئارف لجر حرشو ةئامعبسو نيعبسو عبرا

 هزه ةعطق حرشو ادلغ مشع ةعبرا وهو حاوملا ركلا هاممو ىنيدراملا رابالا نيدلارخت نبا

 ةثاماعو نيعبسوسج ملا/ه ةنم ىفواملا ىيسحلا دعني باهولادبع سصنوبا نيدلاجان حشا

 جاهملا مظنو ةئامئامثو عسن م89 ةنس ىفواملا نصطلاد# نيركبونا نردلا قت جامنلا حسشو
 ه>ورنمو ةئامامو نيع_ستو ثالث 89* ةنس ىفوالا جوطلا دع نيدجا ندلا باهش

 مالسالا لها ةنتىف هركذ نيرخأتلانم وهو ىبفاشلا ىكملا ىنومأملا ميها ربا ميشلا حرش

 دج نيدلا لاك عشا ه- رش نمو ٌساوف هيف عج افيطل احرشش ىرصملا دج-ا نيدم هحرشو

 مهنا هاعس تادلخ ةعبراىف ةئامامثو نامث 8٠١8 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىريددلا !ىسوه نبا

 نه هيف هزرط اعاص وصخ ه.عافتنالا مانع وامهريغ و ىواسالا و ىكبسلا حرش نمدصخل جاهولا

 ىهتناف ىونسالا هش ةعطق ىلع ءانب ةاقاسملانم هادناو ةعيدبلا تكتملاو تامئاخلاو تاقتلا

 حرشو ايناث هحرش فئاتسا مث ةئامعبسو نيناهثو تس ا/85 ةنس رخآلا عيرفف اهنلا
 ىلع هلل دا 6 هلوا ىراصنالا دمت نب ايركز يحول نيدلا نيز مامالا مل هرسصن#



 كا ا ب بت ل01

| 

 همت باي هوو

 ىنوالا ىطويسلا نجرلا دبع نيدلا لالج مشل ثيدملا نفىف ه6: ةنملا حاتفمو ةنسلا

 هه حالصلا جاهنم زؤح #[ ةعيرشلا جاهنم حتر لو ةئامعستو ةرشعىدحا ه1 ةنس

 ىيسحلا دعسا ىلع دج ىبال ه6 باوصلا جاهنم ريؤَح ةيمامالا بهذم ىلع عورفلايف

 عو رفف رر#لا رصتخم وهو هه نيبلاطلا جاهنم ز- ةئامسجو نينا هم ةنس ىفوتملا

 تس 38 هس قوتملا ىفاشلا ىووللا فرش نب يه ايركز نب نيدلا يح مامالل ةيعفاشلا

 لاق دادعالاب ءاصحالا نع هبعل تلج ىدلا داوللا ربلا هللدلا دع هلوا ةئاّتسو نيعي_سو
 بهذملا قيقك ىف ةدع ٌباوفلا ريثك ررحلا رصصتخع نه ناو فيذصتلا نم اناكصا رثكا دق

 لهارتك | اعف نعربك همح ىف نكل بادحصالا راظعم ريكو ىلع صن نأ 0 مارنلا دوو

 لاقو هئافرصت ركذ مث سئافنلانم هيلا هعضأ ام عم فصنوحنىف هراصتخا تيأرف رصعلا

 ماكحالا نم أيش هنم ذخا ال ىلاذ ررححلل حسشلا ىنعم ىف نوكينا اذه مت ناوحراو هرخآىف

 000 15 ىو ىهنا ريصتخحلا اذه قئاقدل حرسقلا ةروص ىلع ءزج تعج دقو الصا

 قاكلادبع نىلع نيدلا قت ملا هحرشف ةيعفاشلانم ةعاج هلاثب ىنتعا نب لوادتم

 نيسهو تس ا/ه ةنس ىفوتو جاهدالا هاعمو قالطلاىلا لصو لب هلمكب ملو ىكسلا
 هحرشو ةئامعبسو نيعبسو ثالث الا/ل* ةنس ىق ومما دححا نيدلا ءام هنبا هلكو ةئامعيسو

 نب د نيدلا لالج مشلا و ةئامعيسو نيسين ثالث 6٠/ ةئس ىفوتملا ىتايلعلا ىلع نب دمت

 اذه لاق خلا هماعنا ىلع هلل دجلا هلوا ةئامتامثو نيتسو عبرا 855 ةنس ىفوتملا ىليلا دجا

 هجو ىلع هدارم نيسو هظافلا لحن حرش ند هقفلا جاهتا نيمهفتملا ةحاح هيلا تعدام

 نب دج-ا نيدلا باهث هحرشو ليلعتلاو ليلدلل واح ليوطتلاو و_ثاحا نع لاخ فيطل

 دقو توق امهدح ا مسا ني> نش ةئامعبسو نيناثو ثالث /8* ةنس قوتملا ىرزالا نادج

 جابتحالا حالس هلو ةثاعامت ونام 8٠١8 ةنس ىفوتملا ىزغلا دع نيد نيدلا 0س و تلا

 حفلا هحرشو بيقنلا نب نيدلا بابل تكت هيلع و ةذغلا رخ ًآالاو جاهلا نع بذلا ىف

 جارسو هلوطي ملو ةئامعبس و نيعبرا 74٠ ىنوتملا تواكنزلا ليعمسأ نب ركب وبا نيدلادحجي

 تاراشالا هاعمو هحرش ةئامامتو عبرا م5١٠8 ةنسىوتملا ىفاشلا نقلملا ننىلع نب رع نيدلا

 هلوءزجىف هباواىلع ةغلبلاو جباهملا ةفحت هلو تاغللاوىناعملاو ءاعمألا نم جاهنملا ىف عقوامولا

 ثاذكو تادلحم ةثالث ىف جاتحلا ةدع هلو هبلاذ قّرحا ادلع نيثالث وك ىف عماولا عماج

 ءوضقف اذك اضيا دلع ىف روهيصعل و تاراشالاب ىعسللا وهو داع ىف هناغل هلو ةدلعىف ةلادعلا

 نينامث و عبس 841 ةنس ىوتملا ىرعلا دج نب رع نيدلا جازم ميلا درفاو ىواخيلا

 حرش داوز ىلا جاتحلا بي 0 ىمسو نّلملا نبال ةلاجعلاو ةدمعلا شاوز ٌةئاعامتو

 00 دامعلا نن دج-او ةلاجعلا ئاوز ىف ةدافصلا ىناثلاو جاهلا ىلع نلقملا نبا

 الص ىلا ةعطق اهربك ١ ن م دحو حورش ةدع هيلع هل ةئاعام و نام م48١٠ ةنس:قوتملا

 نارالارملا هاعم و تهذملا حس نم دارسالا ةراقيك | م 43 كالخأ تادلع 2 2 ةعمج أ ا
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 64 6[ ىلا لك

 ةنايالا ا(_هاعم و ةئا_عسو نيعبرا و تدساأا 5 00 قولا راطببلا نب فورعملا ىقلاملا

 ندروكص ح فرطأب ماقا ىذلا هّنل دا اهل وا ماهوالاو لاما نم جاهتملا ىف اع مالعالاو

 قثمدي جرا مساقلا ىلا ديدسلا عشلا نب دجلا قفوملا عشلا هيلع اهارق

 بطلا نونف تناكاملو لاق لا بئاحتلاو صاوالا عدبا نأ ادج-  اهاوا هل مث مهضعبلو

 ىبا لثم كلذ ماكحا ررح نمرا ملو ام قلعت امو تادرفملاب معلا اهلحا نم ناكو ةريثتك

 ضاربعا نا كلذ قدك لوهجلا لمه نا طرش هكا داحاو هحاممىف ققح هلاف ةلز>

 وا مسا ىلع هيبنتوا درفم لاث| نم ةريزغلا هّئاوف بنجىف ةريسب ءايشا هناف من ءايبغالا

 سه[ ريبعتلا جامي خللا هتافام تعج وىلاعت هللا ترحم“اف نزوردقوالديوا ةضهوا ةعفنم

 نيدينيدلا ع مثلا س6 ةءارقلاف فيقوتلا جاهنم ريح ةنس ىفوثملا ىناهبصالا دلاخلا

 جاهنم 10- سم سه ىلوزملا نوناقلا حس ىف ىلا جاهنملا ريح ريبكلا ىواخسلا رعصلا دبع

 ناكدلا جاهنم رين ةنسىؤوتملا ىفسذلا دحح نب رع صفح ىبال هه ةيفنملا عورفىف ةياردلا

 قذاحلا شال ملا اقوبسم نوكيف ةيادب ىذب سيل ىذلا هللدتلا #* هلوا دلع هه بطلا ىف
 ةرهاقلاب ىنوراهلا ىلبارسالا راطعلا نيهوكلاب فورعملا ظافح ني رصن ىبا نب ىنملا ىبا
 اهف فاك ضاىغالل عماج هنا هيفرك ذو ةئاقسو نيسخو نامث 564 ةئس هدلواو هسفنل هعج

 داشرالاك ةراتخع تايناذابرقا ةدع نه ريغوىناتسراملار وتسدلا نم هعج هريغ ىلا ةبسنلاب هيلا جاتك

 وهو: ناعالابعشىف ىميلعل نب دلا جاهم ردح تاذريغو ذيلتلان انيذابرقاو اهنلاو ىكملاو
 ةئامعبراو ثالثؤ٠*ةنئس ىفوتلا ىفاشلا ىناح رولا يلا نسا نب نيسح هللا دبعوبا مامالا ميشا

 ١ لوصاي قلعت امن اهريغوةيهقف لئاسمو ةريثكماكحا هيف تادلع ةثالثوح ىفليلج باتكوهو

 ىضاقلا هرصتخاو ةيعش نيعبسو اًضعب ناعالل نا ىلع اياب نيعيسو ةعبس ىلع هبتر نامالا

 | نيرشعو عست ا/؟ ةئس ىفوثملا ىونوقلا ىزيربتلا ليعمسأ نب ىلو نسحلا وبا نيدلا ءالع

 هحرشو ه:. ةثامعسللا دعب قوتملا ىفاشلا قومشالا له نداارو دات ا

 ىوذ جاهنم ره ةئامعست و نيعبسو عبس هالا/ ةنس ىفوتملا ىئيبرسشلا بيطخلا نيدلا سم“

 ىلازغلل ليقو دج-ا نب هللا ركشل 4: داشرلا جابنم رح هي[ برعلا ةغلىف بسلا

 نيتنثا 5١٠؟ ةنس ىفوتملا ىولوملا ىورقنالا ليعام-ا محلل هه نيكلا_ىلا جاهنم رفح

 لضافانم ىلا رهطملا نبال هت ةماركلا جارعم ىلا ةمالسلا جاهنم يح- فااو نيعبراو

 | ىطلملا دحم نياح رس نيدلا نيزل در هيلعو ةنئسلا ]لها ىلع نعاطم ه5 را

 ١ نياىنعي قيسفلا دصر رهاظملا قيتفلا دس هاع“ ةئامعبمو نينامثو نام الث ةنس ىفوتملا

 مالك ضقن ىف ةيودنلا ةنسلا جام ريح خراسلاف 4# كولسلا جاهنم رفح زهطملا

 7م ةنس ىف وتملا ىلبنألا دع نب مالطا دبع نب دج-ا نيدلا قث مثلا هدي ةيردقلاو ةعشلا

 داحا دق هتأر ىسلا قالا لاق ةماقتسالا جاهنم بواسا ىلع هفلا ةئامعبسو نيرمشعو ناك
 ظ جاهنم لمح ىرابلا تاذب ةمئاق اهناو اهل لوا ال ثداو> داقتعاب حرص نكل هيلع درااىف ظ



 هه باب 1 كل

 ةثالث ىهو سم 5 عماوجلا عجب تالاؤ_س ىلع عناوملاعنم ريح هتاماقم عم تسرهفلا

 دعاوق سسا ىذلا هللدجلا # هلوا اهنع باجأف هنتم ىلع مضعب اهدروا الاؤس نوثالثو

 نب نجح رلادببع جرفلا 2 هه شعنملا رح ىنا رع ال 00 عن اوما عنم 1 ا هيد

 0 1 وملا ىف فييرظلا مهقنملا قس ىنص 0 ةجرخل ]هم- ىزوحلا |
 ىوريتلادهم ىلوهلل ه4 ىناعملاف ةحورمشملا تاذقتنملا 35 زنداوالا تنسف 816 ككد

 ديرد نبال نحالملاهبشي وهو ةئاقلثو نيسثعو ىدحا 0١" ةنس ىفوتمللا ىثيعي فورعملا
 قسدتلا ناثع نب زيزعلادبع دحح ىبا ىضاقال 8: لدللا لئاسم ىف لازلانم ذقنملا ريح

 ىف ةئامسجو نيثالثو ثالث ه* ةنس ىفوتملا ىنسنلاب فورعملا ىلضفلا ىراخلا ىنحلا

 دجم نب دمم دماح ىبا مامالل -: لاوحالا نع مصفملاو لال_ضاانع ذقنملا رح دل

 ةلاسر لك هدمح مافي ىدلا هيلدا وع هلوا ةئامشجلو :سج ه6٠ ةنسن قوثملا ىلازغلا

 ذقنملا 18- اهراوغاو بهاذملاو اهرارساو مولعلا ةيان هيف ثب رمصتخم وهو لا ةلاقمو

 * هلوا بيبطلا كرابملازب بلعت ىبا نب نسل هه: ةكلهملا موه ا راضم عفدىف ةكلهلا نم
 ثالث ىلع هدرو تاكربلاىبا نب لضفملل هفلا هنا هيف ركذ ا ةيفيك الب دحاولا هللدجلا

 نبا با_هولادبع نيدلانع زجشلا و فيرصتلاو وحلاىف ىداهلاننم ٌر»- تالاقم

 ةنم زي ةئاقسو نيسخو عبرا 5885 ةنسيىف ايح ناكو ناكزلا ىخزرملا مههاربا

 هيلع هبتشيال ىذلا هللدخلا # هلوا قينزالا نيدلابطق نب دم مشل م تاوعدلا

 بدالا جاهنم 0 هه[ جاانب عسم حرشل جاهتبالا جاهنم ري- لا تا قددلا فراخ

 هفلا طا داد كاليبس ىلا ىدايلا ةيدحلا #* هلوا رمصتتع دو مشا هي فيرصتلايف

 مشل هه: ةمامالاتاثاىف ةماقتسالاجاهنم - باولا ةعيس ىلع هرو فيطللادبع هدلول

 7ك ةنس ىقوتملا ىىيشلا ىلا رهطم نب فسون نب نسح روصنم ىبا نيدلالاج ةضفارلا

 هحوتب فيك ردن ملو لوقنملاو لوقعملاىف هيف طبخدقو ريك لاق ةئامعبسو نب سثعو تس

 0 تادلىق ةيعا نس دج سارعا اونا مقا ذو هءلعدرلل داو ةماقتسالا نع حجرخذا

 . ةباصالا لها انمي هي[ لابقالا جاهم زي ةنسلا جاهتمءاعس لفاح باتكوه و ةنسح ءايشأب اف

 مشل هيأ ةيردقلا ىلعدرلا ىف ةنسلا لها جاهنم رح ىزوجلا نب جرفلا ىبال هه ةباككلاة يمص ىف

 ىلعف ءاغلبلا جاهنم فففح ةئامعبراو نيناكثو عست ةم9ةنسىفوتملا ناعما دج نب روصنم مامالا

 تاقبطلا تحمل ىف عقو تلق ةنس ىوتملا نحاطرقلا د2 نب مزال ه6 ناسبلاو ةغالبلا

 6 ناسنالا هلمعتسي اق ناببلا جاهنم ريح هللادنع زعلاو ءاغلبلا جارس هنا ةيطويسلا

 قوتملا بيبطلا بتاكلاىديع نب يح نبال فورا ىلع بتممةبكرملاو ةدرفملا ةيودالا نم

 ةيدعالاو ةيرش الاوةيودالا عيجج رك ذ هنهج بافاسا رمصن ناكوةئامعب راونيعسن و ثلث 5 لست |(

 هل ترهظ ىذلا هتيدجلا و هلوا علا فورا ىلع هيثرو طيلاخ ود رفمو طيسبو بكس لكو |

 دج ا كر هللاديع ىلضافلا ميشا هةيلعت هيلعو ما هتاعدتبم بنا ىع ثرومو هتاووزيصم علا كن |

 ) قلاملا
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 0/ 5 ممملا رح

 ىف رشاعلا ىفاشلا لوق ىف عسانلا رفز لوق ىف نماثلا مهنم دحاو لك لوق ىف عباسلا د عم
 ةئاعس وناعلا اهتاما ددعو ةئامسو و عبرا ه6 ةئس رفص ىف تيسلا موب ىف اها الام لوق

 ىسنلا دج 3و هللا دبع نيدلاظفاح تاكربلا:ىبال حسش ات ةريثك حورش اهلو نوةسو

 ىمسملا وورش ر>اىف 1 م ىنصملا هاعمو هس حلا 3 ىصتسالا هام أظيس ا هلعح

 ىنصتسملا وهو هلالماو عفانلا عج نم تغرف امل لاق لا ةمعن تمت نم دما #* هلوا ىئنصملا

 امح رشف قئاقدلا ىلع الشم اح رش ةموظنملل عجا | قاودا كاع مر نوتعملا نم

 ىلصوملا دج نب مهاربا قدما ىبالو ةئامعبمو ةرششع ال١٠ ةنس ىفوتو ىصملا هتيمسو

 قطملا ىوتلا نايس نب مهاربا نيدلا ىطضراو ةئاقسو نيسجو نيثلثا 56٠ ةنس ىفوتملا

 ب دو سس 5و دماحلا ىلالَو نيداحخ ىف حرش هءايعتس و نيثالثو نينا ياب# 0 قولا

 نيس عيسس ند رك ١ هعج ىف ثكم قئاقحلا هاعم حرش ىحمتشفالا ىولوملا ىراخلا دواد

 ىدحا كالا ةنس ىفوتو ىراخ: ةثاقعو نيتسو تس 555 ةنس نم ىحخالا ديع مون هماو

 قئاقح هتيعم لاق لا هلافص ىف دحاولا هتاذ.دحالا هللدلا # هلوا ةئاق“و نيعبسو

 هرقلا مساقلا ىلا نب باطخ ىلوملاوهاو>امع ىدمو هاو ىلءالاد مسالا نوكيف ةموظنلا

 ركذ خلا ءايربكلاو ةمظعلاب درفنملا هللدلا * هلوا ةنس ىفوتو نيدلع ىف هحرش ىراصح

 نا 00 اك ةئاوعبس و هرسشع 50 ؟اا/ 0 رهص ف كذم عرفو قشمد هح رس هنأ هيف

 ماعلا ءالعلاب فورعملا ىدتقرعتلا ىدنعمالا ديطادبع نب دع نيدلاءالع 35 لو نا
 ىدعسلا مامالادخ رو ةئامسو نيسهو نيتنثاه6* ةنس ىفوتو لئاسملا يضح هام حرش

 ةنس قوتو رابخالا قّدند نم راكلا ىقتلم هاممو ىديدسلا دوت نب د رخافملا واو

 زيزعلادبع هدالوا طسوا هنم سما هلا هيف ركذ خا رتاوتملا همرك عئادب ىلع هدج-ا :* هلوا

 ىزوخلا نبا هرك ذزجوم اب هاع# حرش ىلع نب دهم نب ىلع نسا ىبالو باح اف هحرش) نا

 هللدتلا # هلوا فلتحلاو ةياردلان وع ةموظنملا حورش نمو ناكاق مامالا هحرشو

 قيقحلااهح و رش نمو ىدنةرم“لا ملا نيدلاءالع مامالا ميشا وهو لا سدقملا هتاذب درفتملا

 ىقئطلا ىدادحادهت ركبوا مامالاعشلا ةموظنملاحرششو اضيا كفنصم انالوم اهحرشو

 ةموظنم :بتك ىرصيقلا نسل ادبعو ريك دلعىف وهوريثتسملا روالاءاكت كلا قلل

 قوتلا ىنوالاناكع ن. ىلع اهحرشو هيضملا رهاوللا اهحورش نهو اهف داحا هقفلاق

 نيدلابحم ىضا_ةلا اهريصتخاو ةياهتلاءاصقت_سا هرصتخو ةياورلا فلت هاعمو ةئس

 فلاو ةئاماثو نيعست م٠ ةنس ىفوتملا ىننلا ىلا ةنحشلا نب د نب دج ديلولاوبا

 ركب ىبا جارسال ه4: عورذلاف ةيلماهلا ةموظنملا زظطح دجسا مامالابهذم ةذايز ن١
 دودح ىف ىفواملا ىفنلا ىدادحلا ىلع نب ركبونا هذيلت اهحرش ىنيلا قنلا لماهلاىلع نب
 نيدلالالل  نارودلا نع ناروثلاعنم رم- نيريسك نيدل ىف ةثامئامث م١6 ةئس

 ق اهركذ ةئايعست و ةرثع ىدحا,روا١ هن-س قوتملا ىطاو رسال ىبا ن نج ٌراَدبَع
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 تأ باب 1س 245

 ديهلوا اهم فصنلا ردو نو تءاح و ىنعملا ريغت ريع نع اغفللا راصتخاب 0 هنأ لررصق دوحو

 7 قوتملا ىسدقملا ما ن ىلع خا اهحرشو ا هديؤمو فرقلا عرشلا عفار هلي دا

 دحاولاد_.عل د بالرطسالا ْق ةموظام 1 ا نا ةيصشلا نبا حرش م

 نأكو قئاقشلا بحا_ص لاق هلاثغمناكو ىرانفلا هاش د< ظفح لجال اهمظن دح ن ا

 نب مساق ل اهح رش ىزولا نبال )7 ثي دا ىف ةموظنم ريح اغيل 1 ا

 لك نم هبف عج نيدلحم ىف ةئامتامثو نيعبسو عست مله ةنس ىفوتملا ىننملا اغبولطق |
 ةراشا ىتناخ درز هنا لوقب ناكو ليلقلا ,ظنلا اذهل احرش نوكي نا نع جرخ ىتح عون |
 هه ةملكلا ىف ٌكاوزلا فورح ىف ةموظنم ر:- هلمكُي ملو هدنعام لكعج.هلا ىلا |

 هحرش مثءرع هللا حث لصالا ىلا نيسح نب قطصم بيدالا لضافلا ىلوملا مولظم نبال |

 اهحرش خلا ىلاعلا ريدقلا هللدجلا د اهلوا ىبرغملا نبال نيت ديلا باسح ىف ةموظنم 1نح |

 ىف ةموظنم رهلف- حلا نيملاعلا بر هللا * اهلوا ىفوصلا نابعش نب ىلع نب رداقلادبع |
 ىهوتايأ ةسجه ىفلاوقالا اف عج ىذا ةنكشلا نب دمت نب دمحل هي ىطسولا ةالصلا

 اضيا ريلادبع هنبالو ةئامتامتو نيعست م٠5 ةنس ىقوت و اباتك هلعجو اهحرش مث ةينيع ةديصق ا

 ىرصقلا ى موه نب مح رصن ىبال ه6 ضورعلا ىف ةموظنم رم- قرفلاىف ةئيبع ةموظنم ْ

 فخ نب اهلا ىبا شال هي[ كاقعلا ىف ةموظنم رهفح ةئاقسو نيتسو ثالث #57 ةنس ىفوتلا

 تبي فلا ىلع ديزت ىهو اهحرش مث ةئاعامثو نيعبراو عست 85 ةن-س دولوملا ىرصملا

 ةموظنم رو هيلع ءاشاا ىف غلابو ىحيئاكلا مامالا نتملا ظرقو ءوضلا ىف ىواعدلا اهركذ

 ال٠٠ ةنس ىقوملا ىزن ربتلا فرش نب نسح هللادبع ىلا نيدلا ماس 6 ةيفنخلا عورف ف

 ةموظنم زي رهضعب اهحرشو ا الؤةىهظن هللا ما تدب دع اهلوا الو[ هعيش و نيعي دس و فين )|

 ةئايعبسو نيثالثو نيتنثاال#؟ هنس ىفوتملا ىموسرطلا ىلع نن مهاربا نيدلا - سه, عورفلاف

 ذخأم ىهو ةيئسلا ةردلا هاعسو اهحرش مث ةيهقفلا ةيردبلااوفلاب اهامس تيب فلا ىف ىهو أ
 دج نب الوسر نيدلا ال1 هه اضيا هيف ةموظنم ريح هرك ذاك نابهو نبا ةموظنم

 ثالث امو* ةنس ىقوتو تادلع ةعبرا ىف اهحرش مث ىوتفلا نه هبسانام اف عج ىنادتلا |
 00 ز]| درع نإ دج ن دمحل يأ بودقعي ةءارق ىف ةمواخنم رح ةئامعتسو نيعستو |

 ف ىشلا ءوضولا ىف ةموظنم زك ةئامئاعثو ثالث م98 ةنس ىفوتملا ىكلاملا ىسنوتلا
 هدلو اهحرش مث ىقتارعلا نيسح نب محرلادبع نيدلانيز ع اهبظن ءوضو نوعبرا ىهو |

 أ فالحلا ىف ئسنلا ةموظنم زن ا هللادجدعب اما#هلوا ةعرزوءادج-!نيدلاىلو ىذاقلا

 اهلوا ةثامسجلو نيثالثو عبس هال ةنس ىقوتملا ىسألا دج-ا نب دمت نب رم صفح وناوهو |
 دا ىلو هتيداو * دبع لكبر هلالا مساب ظ
 لوقىف ثلاثلا فسوب ىنا لوق ىف ىتاثلا مامالا لو ىف لوالا باوبا ةرششع ىلع اهبنر ا ْ

 فسوي ىنا لوقىف سداسلا د عم هلوةىف سماخلا فسوب ىبا عم مامألا لوق ىف عبارلا دمخ ْ
 .كقا ت7 6:77-181ةمل7 2-3: ١ ست“ 0 0 ا ا فت ا ا ا ا ا ار ريس ري ي؟لابللب ببر رب ب ببال ريب ب ب ببببببسُسس دريم
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 6غ هنأ ملا لس 00
 ل لا 3

 ْ فاسو نيد نايحىا نيدلاريثا 2 د سرقلا ناشلق س راخأ ىقطنم 1 كالذ ريعو

 ىسراف --1 نيحايرلا ىقاطنم ص نانو نيعبراو سج 7/56 1 قوتملا 0

 هيّظان هفلا ةئاقسو نيتس 55٠ هلاياددعو ا 36 نيمزو نأ أ دنوادخ ع هلؤا موظنم

 دهس نب مهاربا ندلاما_صع هد سن 1-3 ةعبرمثلا ىقطنم 1 0 هناا او نيثالث /ار# ع

 ن رع نيدل|نيزل فوضتلاىف --1 ريثخا ةداراب ريطلا قطذم 1 ايسراف اوي كرس قولا

 ميل اضا 4 موافام ىمراقو نوايعبعاو نيعبراو عسسل ١/689 ها قوتلا درو نبرفظم

 ءامدتساب هفلا عش ىلوملا هحرش سدسملالمر تافحاْنعىف وهو ةنس قوتملا ىتادمهلا راطع

 ريطلا قطنم تاراتخاو فلاو سو ٠١٠١همه هيَ قوتملا ا ىحقن راب فورعلملا امنا ندي

 تيكسلانءالو لا ارئلابنآ ناجزا كابدج # هلواهنم بذعنا رصتخع ىنادمهلا ىلع ديرسلا مشل
 عبس الالا/ ةنس ىفوتملا ىناسلتلا ةلخ ىبانب يح نيدج-ا باشا هه ريطلا قطنم لح

 3ع هلوا رهاط ميش نب ىدوأ فوصتلاق ىر 1-7 بيغلا قطنم م هدا مس نيعيسو

 مهيأ ريبكلا قطنملا -- نان سدع ةثالث ىلع همر 2 دلي دودخاب 2اس دودعم ا نك س وعش '

ْ 
 ا
 ا
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 ىسراف -: راضصبالا رظنم 9:2 هيف ةطوسملا بةكلا نم وهو ىزارلا نيدلارذف مامالل

 لاقورصالا عف رف رج نءااهر 5 1 لاين ادنباةموظنم م ناس ىضاقلا م واخ: م

 1 ىلو شالا نيدلاب ارش هه حرذ نبا ةمولظن م اي- ان مصعملا ا .اعصا ضعي املع .ليذدقو

 نع اهحرش لا لضعم كيف ءاحرلاو ميم ىبا رع # اهلوا اتيب نيثالثىف ةيمال قي للا

 ناحرشهلو ةئامئامثو تس م5١ ةنس ىفوتو حرتلا لاوز هامسو ةعاجت نيدج-ا نيدمت نيدلا

 غهلوا ىفارقلا نجرلادبع نييحن اهحرشو لا ناسنالاعون لك ىذلا 0 * هلوا هريغ

 وهو 4: ةيفنملا عورفىف نابهو نبا ةموظنم ري حلا ةينلا متت لبق ىذلا هللدجلا

 ةدي_صق ىهو ةئاممبسو نيتسو نام /38 ةنس ىفوتملا ىشمدلا دجانب ني 2 ظ

 ديح ظن ىهو لئاسملا بئارغ اهنع آلا ردجا دجلاب اًمادب # اهلوا ليوطلا رحنم ةمار

 اهترو اباتك نيثالثو ةتسنم اهذخا كارفلا مظنو كارمثلا ديق اهاعم تان ةئابعنا راى 00

 صانو كارسثلا دق لصاىف دالقلا دقع 0 نيدلعىف اهحرش مث ةيادهلا بدترت ىلع ْ

 نيسج-و ىدحا م١ ةنس قوثملا ىرهاقلا تارغلانب دن ميحرلا دبع نيدلا نع ىذاقلا

 ىلا ةنهثلانءاب فورعملا د#نب ربلادبع ةاضقلا ىضذاق اهحرش مث حرسشلا اذه ةئامامثو

 بنطاف:صملانا هيف ركذ لوبقم حرش وهو ةئامعسلو نيسثءو ىدحا و١1 ةنس ىفوثملا

 ١ ةمرغ اءورذ ه.قطاو هلمهاام ديق داز نكل هيلا ضرعتمل هناو لئاسملا هيجوت هحرشىف

 كارسشلا ديق ليمكش كاوفلا دقع ليصفت هاعسو هنم مجذوب هنايا ضعب نم همهف سسعام ريغو

 ىداجنب رخآىف هءذه مث ةئاعامتو نيناعو سجل ,مخ6 ةنس ناضمر ربش دعب هفينصت نم غرفو

 ىضاسقلا مظنب قوبسم نابهو نبانا هيفلاقو ةئاعامثو نيعسنو لمْ م6 ةنس مالا

 هنوم دعب هب رفظو هريغاالو هلال هب محساإف هتايحىف هنم هيلطي ناكو ىموسرطلا نيدلا من

5 0 



 : هن باب لقيم 0
 1 ضل لس يييّبيإييبإبببِب7ببب؟؟”؟؟ت7979(©؟(ب0بببببب7بب97ا9777ا) 22ج

 00 0 92 4 8-0 0 01 م و 0000 1 0 بنذ 0 ظ

 ندهو 1 1 هللا ن 1 ديؤملا هنع ىغئساو اولاق معلا ن هج كيم داسفلاو اهنتاعو مولعلا |

 0 هير هذه جاتحالا نك 15 سها ت تلقناف "-- اهمهادعن 0ك ملا جات هو ىرو رض ْ

 ىلع لخداام :هيقاعن نأ كلو ىسايعلا نومأملا نع لفغي ىلاعت هللا نظاام لوشناك هنأ ىلبنحلا ظ

 دعاوقلاو ةامتلا ةريغو ةيسعشلو قئاقدلا عماجو ركفلا ريسنو كاوفلا رحو جيوغاسيا |
 ركفلا ةبكو نيعلا رظانو راكفالا رايعمو رظنلا كحمو علا-طملاو راكفالا عماولو يللا |

 فصنملا 3 دال سدردأ كر 0 تسل ا 8 هنامسجسو نينامثو ظ

 ١ | تو عيسس 960 ةنس دعب ىقوتاملا نسح نيىلع لفلا عار كل ه4 ةدر#لا ةغللاف

 1 هاد ىرحلا ١5١١© ةنس قوثملا ئزارأ /| ايركز ندمت مه بطلاىف ىروسص 0

 بحا_ص ىسوخ لا صايع ن ىلع لوقىلع ةيعيبطلا رومالا 0 نك دنع هيف لفغ ةئاعلتو

 روصغم ريم لل هفلأ لوصف ةلاقم لكفو تاالاقم سشع ىلع لئشم باك وهو ةعائصلا لماآك

 ظ 3 قطنملا اع 3

 00 7 كلا وةيروصتلا تالوهحلا تاستك ا ةيفيك هنم رعت مءوهو اضيا نازيملازع ىمو
 || ضرعلاوهيف عفنل وا لوهجلا ىلا لاصيالا ثيحنم ةيناثلا تال وةعملا هعوض ومواجتام وطعم نم

 قطذاملا ةداعسلا حاتفمىف لاق اًذكه قطنملاىف ةطوسبلا كتكلا نه نات رهاط هتعفنمو هنم
 ىبارافلا رصنوا هاعس فعضلاو ةوقلاو مةسلاو ةصا !!ىف مولعلا عيجب ىلع 58 هول

 " || تاذلاب ادوصقمال ةيلمملاو ةيرظنلا ةيبسكلا مولعلا ليصحتىف ةلآ هن 0 را سر
 " || قطنملالها نارحلا هريبسفتىف نايحوبا ىكحو مولعلا مداخم ءانيسنبا سيئرلا مشلا هاعم
 ا! ضعب ناّئيح ءاهقفلا ةلوض نع ازرح لعفملاب قطنملا نع نوربعي اوناك ىدلدنالا هريزج
 : لك ليدصا| هنا عم ىهنم انا ةقخ هاري تاق ىاسملا نع انادك هيد ىريشت نا دروا ءارزولا
 ىورىبح الصا مراعلاىف هلةقثالف قطنملا فرعي ملنم ىلازغلالاق ىهتنا نهذ لك ميوقنو مع
 نوعلا مذ قطنملا انيسنب ىلعوبا مشلالاق نيع ضرف مهض+نعو ةيافك ضرفهنا مهضءبنع
 .ةوادع هيلع علطا الو همهش ملنم هتعفنم دحو علا اذه ضفردقو اهلك م ولعلا كاردا ىلع

 ريرعااو را_متءالل عوض وم هنا عم تانمتلا شوش هنأ مهول اعر سائلا ضعبو ليخال

 لعلا اذهب لغتسشانم ةعيرسشلا مهب دؤتمل نيذلا راغالا ءاببغالان ف نا مهوتلا اذه بيسو
 ْ ٌ 00 هشريطل ةياهرب ا لكم ا ُُظ اهلهابو ام فس مولعلا صعب 8 0 ا

 وها او 4 لاغت 31 منع لقشم 1 هللامهج-ر 3 هقينح ىباو ىعفاش 7 كالاك م ىدعم 39 لد. الأ

 ةيع ن.انع لهقنو مالسالا مواعىف اهلذداو 10 ىلع ء اعلا عنشدقو ةقسلفلا مولعلا نم

 مهتفشملو نوقتسملا مهرطفو نوعلسلا م4 البجيف زوكرضم كالذنا ه5: هاو لقق-دمالا هذه

 اك ةريدك قطنملاق ةفن_صملا تعلو ودا رعىف 5 د تاور كسلا و تارايعلاالا

 َع (ريغو )



 قع سه ىلا لح

 نيدلا لال ةلاسر 4: ةحسلاىف ةصملا يح اشاب دارمل ءابطالا ضعب اهفلا خلا دوجوم لك

 ىلع لاؤسلا لاط دقف لاق ةئاممسلو ةرشع'ىدحا 51١ ةنس قوتملا ىطوسلا نجح راديع

 ١ قلع اهف ةحهأأ ز5- اهماَغ هءواحىف اهدروا دقو اهتعمجف َةن_لاىف لصا اهل له ةحسلا

 نيسو نيتنثا 86” ةنس ىنالقسعلا ىلع نيدج-.ارعح نءال هيأ ةدصلا ىلع لوقلاه» ىفاشلا

 | ىثوالا لاح رلادجا نب د# نيدلا سعش ىربشقالل -4) رئازلا دصاقلا فم رم ةئاعامتو

 | دم ندم يق ةفوصلاح الطصا ىف طالاخالا ًاثنم زظدح ةئامعبسو نيثالثو عسنت م4 ةنس

 ًاشنم لح ةئامامثو نيتسو ثالث م8 ةنس ىفوتملا ىبوبالا ىبلخلا عامشلا نباب فورعملا

 | فلاو نام ١٠٠م ةنس قوتملا ىنورلا ىاشلادج-ا نب ئطصم ىلاعل ىرت هه ءاشنالا

 / عج ةنس ىوتلا هداز ىجنوأ7 فورعملا ىهاشلا د# نب دمحلو لوصأ ةسجخ ىلع هلصا

 ١ نمر لحر ساقلاب ةعازك نيثالث وك قوخو بدناكملانم فارطالاك ولمل هنامزىف بتكام هيف

 راطعلا نباب فورءملاد# نب دمحا سايعلاى ال هج ةعالطا أثنم رهح ىلع هللاّغب ةاضقلا
 ١ غيزلا ماكحا ىف ةلاسرلا ًاآشنم لوح ةئامعبسو نيسجو عبرا /ه5 ةنس ىنواملا ىرسيندلا

 ١ ةئامسكو سه ةنس ىفوتملا ىلازغلا د2 نب دمحم دماح ىبا مالسالاة <> مامالل عي ةلالضلاو

 | ةئامعبراوىدحا ؛٠ ١ةنسىفواملاىصجلا دجا نيس رافل هه ناقلاتآأ رقلا ف تآأ رقلا أ ثنم زئيح

 ىسنلا ني دلا اهرب مامالل هي[ فالخا اع ىف رظنلا أ ثن ط-ةغالا نكى هركذ هيك ةغالاًاشنم لح
 د#ت نيدلا لك ازعشلاد- رش حلانيملاعا بر هللدحلا #هلواةئاق“و نينامثو عبرا 585 ةنسىفوتملا

 | ةركفلا بهاو هللدلا # هلوا ةئا_هعبسو نيناعثو تس ا/85 ةنس ىفوتملا ىتربابلا دوم نبا

 راهصمى رك 222 اصملا مامالا د 2 فقل رك معا ريغص باتك وهو لاق ما

 | الو هنالكشم لح ىلع للاطلا نيعبام هيلع تلت ىبايش ناوفنعىف تنيك و6 راق انما

 ١ لقشتةمدقم تامدقم هيف تعرسشف عايضلا نعهلاظفح رسصتىف كلذ قلعانا تدرا نسلا ربك
 ظ ىحات نبرفعج ىهنم ءالعلاو ءارعشلانم ةعال ىرت هيأ تأشنم زن معلا اذه فيرعتىلع

 | ةنس ىونملا ىعمالب فورعملا نامع نيدو#و ةنس ىفواملا ىدعس هوخاو دنس قولا كن

 | نيعبرا 450 ةنس ىفوتملا اشاب لاكن ناعلسن. دج-ا ىلوملاو ةئامعستو نيثالثو نامث م

 ١ نب ميركلا دبع ىلوملاو ةنس ىفوثملا ىتانا نبا, فورعملا هللاما نيىلع ىلوملاو ةئايعمستو

 ' نب ىنطصم ىلوملاو رهتشاو ريتعاف امنودو هبدتاكم ىتعصع ىلوملا هدعب عجو هطلغب ىذاقلا

 | ىلوماو فلاو نيعبرا ٠١5٠ ةنس قوتو هتايحىف هيثر قلاح هداز ىنزعب فورءملا دمحم ري ْ

 | 'ةندس ىفوتملا ىسيون صلختملا دحنب سواو ةنس ىفوتملا ىردان فورعملا ئغلادبع ند ا

 نيدلارصان ديسلا مامالل ه4 ةيفنللا عورفيىف روثنملا لؤح فلاو نيئثالثو عبس |٠٠

 | ع ه4 صخاملا حرش صصنم رح ةنس ىفواملا ىلا ىدنقر عملا فسوب نب مساقلاىبا

 ماسلا عيك. ونب ىلع نب نسسح دج ىبال 2 ىنتملا تاقرسىلع تالالدلاف فصنملا ريم

 ىف مظعي هجوا ةرشثع اهنمو اهجو نيرسشع اهلعج ةئاملث و نيعسنو ثالث "وم هتس قولا
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 | ىباثلا تأادلا بتر ق لوالا لودا ةعبرا ىلع همر ةعاقأ ىلع هح رشا ةجاس دلاك ةمدقم

 حرش ىف ىنملا ىهتنم ريح ناسنالا 0 عبارلا لاثملا ع ىف ثلاثلا حاورالا ةمىع ىف

 ةروس ريسفت رخاوا ىف هركد اك ليززنتلا راونا ىق روكذملا ىواضببلل هه ىئسملا هللا ءامسا |
 ' ايحا ىذلا هتيدجلا # هلوا رصتخم ىزو-لا نب جرفلا ىبال - روثنملا رح رشملا

 00| التل 1 رهو د تايلا روثنم رح ةلسم ظعاوم ىهو لا تانتلا تاوما |
 لوالا ةيمكملا تاملكلا ىف باوبا ةينامث ىلع رصصتخم هيي] ركملا روثنم يح ءالا ىف ع |

 سفنلا بادآ ىف عبارلا ناسالا بادآ ىف ثااثلا ةدابعلاو دهزلا ىف ىناثلا لقعلاو علا ىف

 ىف نماثلا ةسايسلا نسح ىف عباسلا ةريسلا نسح ىف سداسلا قالخالا مراكم ىف 00

 تاكربلا ىبا نيدلالاك مامالا عّشلا ءالما نم هي اولا روثنم ريح ةغالبلا
 ةريثك لئاسم هدفو ةئامسجلو ناس و قس هاا ةئس قوتملا ىراينالا دي ْن 0

 هللادبع نب دجا نيدلاب ل هي روصنملا كلمال روثن» ريح ا هللادج دعب اما # هلوا | ظ

 ىءابلا موظنملا رودنم ريح ةئاكسو نيعستو عبرا 15 2 ع ومما  ىفاسلا ىربطلا |

 ظ 2 تامهملا لئاسملا ويعو تاروتنملا ريع ةنس ىفواملاىنادمهلا ىلع نئدمم مامالا مشل

 ْ م روم- ةئاتحو نيعبسو تس 1/5 ةنس ىفوملا ىوونلا فرش نب يح ايركز ىلا كلا

 | باتك وهو ىلا هد ىدتاام لجاوب اطالا هن مح ظيأم ىلوا نا هلوا - ةدرفملا ةيودالا ىف

 نب-لايمحع ميشلل هيأ نيبلاطلادشرمو نيبرقملا دحمم رح ةيودالا ءاعما ىف لودحم سصتخم |

 ا 0000و نآويا ةعبس لع هلعج ]لا لات هتلادج- دعب اما  هلوا ىرزللا نن دمت |
 [| اماع هيواح ىف اهركذ ىطويسلا نيدلا لال ةلاسر 4 ىلولا روطت ىف ىلتنملا رح |

 هقفلا حرشل رهزالا منملا هس هتضشم ىف هركذ اي ىلط ويس هيج رملا ىف رنا لح |
 ججسلاب ىرابلا مجم فكس سراف نبال يي ةئافولاةداسلا بقانم ىفةيهلالا منا رتيجس سي ربك الا

 هية ناثعلا ةلودلا ىف ةيناحورلا متللا ز- سلا ىفرم سيك[ ىراذلا حرس ىف ىراجيلا ميقلا ٠
 ةئطلس ىلا هيف لصو ىرصملا قيدصلا ىركبلا رورمسلا ىلا نب دم ميشلل ريغص خرات |

 هي ةباوعسلا مم ]يس ةيناجح را محلا ىلع ةينابرلا فئاطالاب هاعمو هليذمم ىناثلا نامع ناطلسلا |

 سانلا ديس نبال ) حدملا ع م هوس ءاتلا ىف ىع ه# عيدبلا 2 : حرمو عللا م خ١

 0 حًئادملاهيف عج ةئايعبس و نيثالثو عبرا ب*غ*4 ةنس ىقوتملا ىلدنالادمخ نب دي نيدلاهف 0

 ىرشي ةاعسملا هل ىتلا حنادملاو مل-_سو هيلع هللاىلص لو-.-رلا نوعباتلاو باحصالا ام حدم |

 هه ةنسلاب سييلتلا ىف ةنملا حم رح ىم سي ىرقلاءا حسش ىف ةيكملا معلا زهوح- سمدقوسيللا

 ةئايعبس و نيعب راو عسن ال19 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىرخ رع نب 3 د نار تادلحم ةث_-دىف

 ىفوتملا ىطلملاد# نب امرس نيدلا نيزل 4 ةيدرولا ةسفنلا نم ةبحرسلا ةحنلا قوس

 ةملا ديس م هيأ كواملاةفحت حرش ىف كولسلا د مم روح ةئامعبس و نيئامثو نام /8 دنس

 دج وما هلزدجلا دي اهلوا ةقاخو لوصفو باوأ ةسدج و ةمدقم ىلع ةلاسر هه ةلاززفح ىف

 ( لك)



 000000010101011 ملء

 هم ذخ تسافر 7س يسرا تس لآ ن  ةداووش

 64 مق ملا ل

 اةاننقت هبا ركذ لا ءانثااو دخلا لها اي مهللا كدج-ا * اهلوا لضفالا نبا ةيشاح ىهتنن

 عبس 8/7 ةنس قوتملا ىدوطلا ىلع نيدلاءالع ةيشاحو ناخ دحت ناطلسلا ىلا اهادهاو

 ىلوملا ىلع تأرق لاق هنا ةدلاو نع قُئاقثلا بحاص ركذ دنقرع# ةئامامثو نينامثو
 ةياذلا '”صاولا ثحح“ ىلا انغلب الو فيرمشلا ديسلا رصتخا حرش ىثاوح هداز هحاوخ

 نا انردقامو تاضاريعالا كلت ىلوملا ررق ديسلا ىلع تاضارعا كانه هل هنا عم انكو

 ةايللا ف فيرشلا ناكحول ىتلا تاضازنعالا نم هذهو لوقا لاق مث اهتوقل اهملع ملكت

 ىلودملل ةيشاح ديسلا ةي_شاح ىلعو ةثحابم الب لو -بقلا ةياز فقوت الب اهلبه امتضريعاو

 نب دج-ا ىلومال ةيشاحو ةئامعسلو ىدحا ة١٠ ةنس ىفوتملا ىنالطسقلا ىنطصم نيدلا للصم

 نامث ٠مل ةنس ىقوتملا ىنيسحلا نيدلا]_ضفا نب نيدلاديج ىلومال ةيشاحو ىلايْلا ىسوم

 مه1 ةنس ىفوالا كي ضخ نب اشاب بوقعي ىلوملل ةيشاحوةلوادتم ةلوبقم ىهو ةئامعسل و
 ةيشاح دضءلا حرش 0 و قئاقثلا ةيشلح ىف هداز برع اهرك 3 ةثاعامو نيد ا

 ئعسستو ثالث ةيش قوتملا:ىئئاشلا“ ةيركقلا .كيطخ نان ا

 ةنس ىقوتملا ىنالا ىناورمثلا نيدلاباهش نب دحم نيدلا سل ةيشاح دضعلا ىلعو ةئامنامثو

 اهقاع ىلي درالا نيسح لضافال ةقيلعت دضعلا حرش ىلعو ةثامامثو نيعسو نيتلثا 3

 ا مره 7 قوما ور ىلوملاو تايقطنملا ا ل ةيفرشلا ةيشاحلا ىلعو حرثلا ىلع

 دوا نمسداقلا ىلا نب 50 ندا مل رصتملاح شو ةقيلعل ةئاقاعاو نيناعو سجس

 1 كسلا ماقن نامحا لع ةناوروتصم مك ا ىذلا هللدلا * هلوا ىناهصالا

 قا لودلا يهدم يسع ردا كاكا امهالكوح رشلابحرشلاو لصالاب نملا بة5 رصتخلا
 | نإ 0 قوما 0 0 ىبا ْن 0 8 ك0 ىبا نيدلا ف 1 اضا و لوصالا

 ا َ فمدوب رفظملا ىنال د لوسرلا 5 ريس َّق لوطا ىهمشف يح 3 و نيثالثو ىدحا

 باطلا ىهتن٠ لؤح ةئاقحو نيدو عب رأ +62 هيد قوما ىراوطا نا طبس ىلعوازق

 ا عيطاقملا الخ ةدرصق فلا ند ا لع لئشي تاتكوذو نوع“ نس هم ب رعلا راعشا ّق

 ا طء.سولا تالاكشا ن ع كن ؛وجالا قف --1 تاناغلا | ىهمتو 1 تب فلا نوعبرا ه.فام ةدعو

 ْ ىب و عورفلا ىف ىهشم م رم لو_صالا َّق --1 ىغملا مرش يف ه ىهدشم أ قاب

 ا برعاو هلق ءامشأ هيلع دازو جاهلا نم لوقنم وهو ىوغللا ىمربلا ملك كك ن2 ىلاعملا

 سه رسشعلا تآ ارقلاىف ىهتنم ليقمح ةئاقلثو نيعستو عبس 89ل/ ةئس هفنص هئارك ذأ ةياتزت ف

 عم ملام هدف مج ةئامعب راو ناع 4 رة قوما 0 ذك رذعج نب دمخ لضفلا 0

 نزاوه نب مركلاديع مساقلا نإ ايسر 0 21 57 0000 1 هلق

 نيثدحلا تاقلا 4 . 9 م لاحرلا ف رغم ِه كلا ىوهدنم -- سد“ :عوهو ىريثقلا

 برأ ىهسم و كر ادملا ىهينم ع كيس رد 0 ىعلفلا نيسح تس ىلع لضفلا ىنال

 جو 3 قل هيدقل دا « هلوا ناو لا ديه 0 2 - 30 مفر ل١
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 نبدا ىف ىضفارلا ىلا فدسوب نب نمسح نب رويطم نب نيدلالاج هح> مشو ةناوعبسو نيعبراو |

 7-2 قوتو ريثك لقن ىلع لئشم هناف 4نب ارو ريثك نبا لاق لوصحملاو ماك>الا ةقرط ىلع

 نيّدسو عنب كتب 00 قوتملا ىدنطا قيما نب ليلخ و ةءاعام ه5 :صدخحا مدلل ةنلس

 ىسرافلا ركب ىبا نب دحو ةئامامو سّج م٠ 0 قوتماىعلاملا هللا دبع نب مارمو ةياهعيسو

 دلك فوتملا ىرصملا ىد ركلا ثلملا ديعنب ناقعو ةئاقسو نيرشعو ممدسنل < ؟ةةنس ىققودأا
 سج ٠/5 ه ةنسىف وتملا ىلص وما نيسملا نب ىلع نيسملاوبانيدلا نزوةئامعبس ونيثالثو نامث عج

 قوتو هنم اضعب ىعفاشلا ىلع نب دج ديعلا قيفد ن ندلا قث حرشو ةثاهعيس و نيسجو

 قوتملا عغارملا مال_لا دنع نب لولاديع ن نوراه هحرشو ةئامعبسو نينا ا/لء* ةنس |

 ىهفاشلا ىلمرلا نيسملا نب دج ١ نيدلاباهش يشلادح رشو ةئامعبسو نيتسو عبرا 74 ةنس |

 نب 111 ىبا نب دع نيدلا زعل ا هيلعو ةئامامتو نيعبراو عبرا 8655 ة'س ىقوتملا

 نيدج-ا لضفلاو با نيدلا باهش حل حرخو ةئامامو ةسثع عست 819 ةنس ىقوتملا ةعاج

 ني-خو نيتلا ٠55 ةنس ىقوتو نيدلعىف هؤالما عقوو هئداحاىنالقسعلا رخ نب ىلع |

 ىسدقملا 00 دبع ناب 0 دج-ا نب دمحن مالك اضيا هثداحا ىلعو ةثام نامثو

 0-3 مها ربا نيدلا ناهرب 00 هريصت>+او ةئامعي لس و نيءيسو عبرا ا م قاوتملا

 كا 006 نيد الثو نيتبا 7 قوتو سد | راصتخحاق ريتعملا 00 هاعمو ىريعلا

 قولا ىف كلا رع نب 0 0 ا سده“ كك ماظل و كحل سدوم ا 02 0

 ميشلا نب دع ءانثلا وبا ندلا بح هج م نعو 0 و نب رع و عبرا 06 0

 ةثامعيسو نيسج و 16 يقرا مدح قوتلا ىفاشلا ىرهاعل | مث ىونوقلا ىلع نيدلا ءالع

 نيعح هما علا] نالوا ةيد تاح نسق ىلع و هحاو رش نسا نم وهو نيثرح ىف

 لص واعمل لصوو ديونصأ ءالع ند وهو ةئامعسل ونيس ة6ه»ه 0 قو ليمدرالا

 ىهو هلباوا ىلع ندلارد_ص ريد ةشاح اهم ىشثاوح دضعلا حرش ىلعو فيرشثلا هيلا |

 نيدلا لضفا نب ديج انالوم ةيشاحو لا قيقحن هلو دارا نا لاق # اهلوا لوقا لاَس |

 00 لو تانكلا هدبع ىلع لوا قبلا كلدخلا دع اهلوا لا ىضتقملا ىف ءانثلا هلوق ىلا |

 ' ىصخت# هلوق ىلا بيطقخا نباب فورعملا ىلوملا ةيشاحو ناخ ديزياب ناطلسلا مساب اهتك حلا |

 ناكب انالوم نياشاب ىلاب انالوم ةيشاحو لا دولا ضيفمابو دوجولا بجاواي # اهلوا

 ىهو خلا اناث هيلع راصتةالاو هلوق ا اهلوا ىتاودلا نيدلا لالج ةمالعلا ةيشاجو ءزج |

 هيلدا 3 اهلوا بولطملا مجلي ىرغصلا 2 هل ود لا برع انا و1 ةيشاحو قا 008 أ ةشييدح

 الآ ( مط امان ىلا ذيل ىوماتلا دوصلادبع  نن ند انالوم ةيشاحو لا ب

: 

01110 1-77 



 6128 هد مملا م

 | هيف ركذو ةئامعبسو نيناهثو تس الد5 ةنس وتو حورش ةرشع ىلع التشم راصق ةثالث

 ' هقفلالوصا معىف ةيناهربلا فشاوكلاب ىمسملا فقاوملا حرش نم هغارف دعب هب لغتشا هلا

 مزالموهذا نيدل ادضع هذاتسا حرش هحورش ريخو ىهتنملا رصتخ بتكلا ريخ نا ركذو

 نوكينال اقسم امو هءاتك راص ىتح هقئ اقل اققدم هقئاقدل اققحعم هصوصن ريسفت ىلع

 اهرهشا ىرحا ةرششع حورشلا نم هيلا مقو دق هلاو ابوضوم نيعلاو الوع سأراا ىلع

 ديسلاو ىزاريشلا نيذلا بطق مثلا ىلوملا مهو ءالضفلا رباكا ىلا ةبوسنملا ةرايسلا ةعبسلا

 ىناهبصالا نيدلا سعش و ىجنُخلا نيدلا نيزإو ىبلحلا نيدلا لاج حيّشلاو ىلصوملا نيدلانكر
 هناو دضعلا حرش عم روكذملا حرسشلا أرق هناو ىببطخلا نيدلاس مشو ىزستلا نيدلاردبو
 هص وت ىلا هركف اياطم هحوف اهلحىلا هظافلا جات اليصا الصا ناك اعرف لعجناو

 قفاو اذ ةثالثلاىفام لقن امر لب ةعبسلا ىف اع ةدايز هل ألم ثاحالا ىدس ف هابا العاح

 حرشلا كلذ العاج همالك ادقانو هلئاق ىلع ادار هيلا راشا هفلاخ امو هليبس ىلخ ذاتسالا

 زيكلو تاثحابملا لاحم عبسوتو تارظاسنملا ةداف ريثكت هضرغو بادتكلا اهد< حرش

 حارمشلا ءام“أىف ىىتكاو ليصحلا ف ىومرالا ىضاقلا هركذام رثكا هيف ركذو رطاوخلا

 ن.دلاءايض مامالا هحرسشو نيحراشلاىفووا ليقب نيقابلاىرخالا ةثالثلاىف ورمتشا اع ةعيسلا |

 باقردلق ىذلا هلل دخلا * هلوا زونكلا رهظدو زومرلا فشاك هامسو ىسوطلا زيزعلا دبع

 هنس ىفواملا ىعبسلا ىلع نب باهولادبع نيدلا جان معشلاو ةنس ىفوتو هباطخ ٌكالقب دابعلا

 هياعو بجاملا نبا رصت حرش نع بجاملا عفر هامسو ةئامعبمو نيعبسو ىدحا لالا

 هحرشو ةئامامثو ةرشع عست 19 ةنس ىفوتملا ةءاجنب ركب ىلا نبد#نيدلازعلو ةيشاح

 هحرشو ةئامعبسو نيعبس وثالث الال* ةنس ىقوتو اطيسب احس ىكسلاد جا نيدلا ءام هوا

 نيدلال اك هحرشو ةئامعبس و نيس ال٠١6 ةن_س ىفوتملا ىزارلا يحن نب ليعامسا نيدلادم

 نبا سصتخم حرشي ىف بلاطلا ىفاكلا هامسو ىمابارطلا مماسنلا نباب فورعملا دمت

 عبس ا/1١/ ةئس ىقوتملا ىداباريسالا ىولعلا د نب نسح نيدلا نكر ديسلاو بجاحلا " 6١ة ة 0-770

 ارق رفظملا كاملا ناطلسلا مسا هلواىف ركذ لمالاو لاؤسلا سصتخم حسشىف لقعلاو دقعلا

 5 ا كود ىذاج قى هعجس نم عرفو قمزالا ىزاغلا نيدلا مج ديعسلا ل 5

 22 رول وح هيد تاو
 نصح رل) ديساع ني دوج ندلا ست ءاك لاو هانا ميشلا هحرشو ةئا_ةسو نينامثو عبرا

 ١ ناطلس مالسا| درع نب زعلا هد رس و ةئامعيسو نيعيراو عسل 7ئةب ةنس قوتملا ىنامصالا

 | دمحم نب دمه هيلع قلعو ةثاقعو نيتس 55+ ةنّس قوتملا مالسالا مشب فورعملا العلا

 مثلا هح مشو ةئثاماع و ناع م١م ةنس ىفوتو معيض وتلا اهاعمو ةقيلعت ىسدقلا قداس

 نمو. ةنس ىفوالا ىعفاشلا ىرازفلا حاكرفلا ن نجح رلا دبعنب مهاربا نيدلا ناهرب مامالا

 سج ,/6 © ا قوتملا ىلاخلالا رفاظم نب 0 ن.دلا 07 ةئامعيسو ْن سدعو عسل



 هه باب يح ١/6

 درفنملا هلل دا #هلوا ةئامس و نيثالثو ثالثه#ع ةنسىفوتملا ءاكتما قرا نيسحلا دجلا نبا

 ىف ةيناثلا كالفالا بكرت ناب ىف ىلوالا تالاقم ثالثىلع بترم وهو خلا عادبالاو قلخلاب

 نزاخلارفعج ىبالثم نيرخأتملانم ةعاجبنا هيف ركذو عيراوتلا ركذىف ةثلاثلا ضرالا ةئيه

 هناريع ناببلا اذه غلابو راودلاب روصتام بس>ىلع كالفالا بكرت اونيب امهر يغو مثيهلا نبا

 ىهتنم رم- هيلا جا_ة<امرثك ا ىلعالقشم اياتكتععمجت ةئرهلا لعنم وه نم ريثك ىلع ضزعا

 مجتلا هي[ ل داو لوصالا ىلع ىؤفلمالا ولاؤسلا ىهتنه رح ج وتفلا نيدلا ىتتل هبي, تادارالا

 تس 555 ةنس قولا ىكلاملا بجاملا نباب فورءملا رع نب ناعع ورع ىبانيدلا لا مامالا

 رصتعو نيدنملا سوت“ كل وادعللا وعملا وهو هرمصتخا 2 ال6 هوزص هادو نيعبراو ا

 راصتخالاو زاحالاىلا اهليمو راثك الان عرم# اروصق تيارا هلا لة حاحا ن١

 ةلدالاو ىداملاو كلا ع هددحو ىلع 4 ضسصتخا مْ هقفلا لوصأ ّق ا[ تفص |

ٌ | 
 هزاحا ةباغل هنقىف 0 هعزس ىق سد نع م وهو يا ماسلا دام>الاو هيما

 00 اا 2 دو ءالعتلا هلاثب ىتعاو زاغألا ىاجت هدارأ نسحبو زاغلالا ىهانضي |
 تو لنج دول هلوا هيا يعيس و ةرشع ال١٠ م قونملا ىزاريثلا دوعسم نب دو ندلا

 تفنص هلو راشا هيلاو هيف ىدم آلا ماكحالا بيترت رصتخا هنا لاق خلا ركذ هل ميسا ام ١

 هريصتخا مْ هلوش راشا هيلاو عبرلا ند أس رق هنم فذح ناب ىهتنملا يصتخا 3 ا

 هس قوثلا ىكالا دج نب نجرلا ديع ندلا دضع ةمالعاا ه>رشو ها عبدب هجو ىلع

 بلاققق هعرفاو هفشضصت ىنتعا ا مانالأريىذلا هيدا ع هلوا ةئاهيعيس ونيسجو تكدس ٠01

 غرفو ةهلس ةقيلسو ةصخج ةحرق هل ناك نمل الا هيطاعت منيا و لاا ةلخ هسنلاو لامكلا: |

 ىرهالا دج ندلا فدس ماهالل هسا هيلعو هئايكبسو نيثالثو 2 را 00 د 1 نم :

 ناحاز ريم انال ول اضا ةنساح هيلعو ا ماكح الا عرش ىذلا هزي دا 3ع اهلوا 0 قوتملا د

 لوصوال انةفو ىدلا هللدلا و هلوا ةئامعبسو نيعستو ىدحا الذ ةنس قوتلا ىنازاتقللا |

 ندهو تارفلا ىر<# لوصألا بتك نم ىرك رطبا نا لاق ا ةعيرشلا لوصا ىهدنم ذل ْ

 00000107 7 تارك لا دقعلا نع ةطساؤلاو ىضخلا نم ةردلا لثم ةييكحلا بتكلا
 ةاملح ا نبع نيد حباجالا رحصلا نم تارقلا بذعلاىرح حو رمثنلا ند ىرك وهو نيداادضع محلا

 ده نب ىلع فيرمثللا دسلا هحرش ولا هن أذن وأ هيزاو ام عمت مو نيلوالا د هلمرب مل

 ماكحالا دايم "ل ماهفالا داص مه هاعم وةئاعس ونينامتو ىدحا < كل قوما ىواضبلا ظ

 ناملا نيب هيف قرفال جوز# حرش وهو ا قُل جمأنم نأ ديف ىذلا متيدلا 6 هلوا 0

 نب د نيدلا كا مامالا معشلا اضيا هحرشو لقتسم فيلأتك وه لب الصا ”ىشب حرسشلاو

 هءاعمو اضيا تادا## ةثالثف ةئامعبسو نينامثو تس ال85 ةنس ىقوتملا قنا ىتربابلا دو#

 ةيفملاا هد و رش نم 0 ةرووشملا ةعيسلا هد و رش نم لقنلا راتخحا 4 دودرلاو دوقنلا

 ( ةثالث)

 ا 1 + ننرعةفسن ل اسف مي د .تناع نبع سل



 ظ

 هرسا/ هك ىلا ل-

 ىرتملا ىميقلا بلاط ىنازنب ىسد ىبال م رابخالا ىف قنملا 8 ةعطق هنم بتكلب

 قدنم زي دوراخلا نال | ثيدحلاق قمنم ري ةئامعلراو نيثالثو عب ا 00 قوتلا

 ىلبنملا لبملا ىضاقنب نسملا نيدجلا ساسبعلاونا حرمشو نيدلادع ميشال هي ثيدحلا ىف
 | تكا حرش مامعلا رطق هاعمو هل وا نم ةعطق ةئايعتسو نيورس و ىددا بكا 0 قولا

 دوعسم نيد نيدلا ديعس مامالل ىسراف 2: ىقطصملا ىتلادل وم ريسوف قتنم رح ماكحالا

 لوانم ناكح اهف لوالا| مسقلا ةمئاخو ماسقا ةعبراىلع هبتر ةنس قولا ىنورزاكلا

 0 هقو هن وس ىلا هتدالو لوانم ناك اهف نقاثلا باودا ةيناع هيقو هد نامزىلا هرو قاخ

 مث عبارلا باوبا ةعست هيفو ةمركملا ةكع هتماقا ةدم هتوبننم ناك اهث ثلاثلا باودا ةعست

 ىنلا ظعن ىلادوعب لكلاو "حس * عاوناىف "1 اًكاو اب ابان ضد ددحا هيفو هنر 0 هس ود نآك

 ظ 00 لصالا هجارتو ندلا فدنع 0 ما ثدحلا هدلو هلرعدقو و 0 هللا ىبص

 / عورفىف قتن» ز5- فلاو نيتسو نامث ٠١54 دنس ىفواملا هداز ىبلجدرق نب زيزعلادبع
 ١ عبرا 584 ةنس اديهش لوتقملا دج نيدح ندمت لضفلاىلا ديهشلا م الل أ ةيفنملا

 ١ ضعب لاق اذك راصعالا هذه ىف قنا دجوءالو بهذملانم رداون هيفو ةئاثلثو نيثالثو

 ظ 00 باتك تيقتا ىتح رداونلاو ىلامالا لثم فاؤم ةئاعلثىف ترظن مك اذا لاقو ءالعلا

 رح ةلانع اين تلار 7 نم ءازح - ادهكارتالا ههح نهو رك لثقلا ةندع لقا نيد هفلؤم لاقو

 لارا هنأ كلذ تاس ناكل ووسع ىلإ هيلع ا - هود كرو نزاع 3 ىو ماعلاو

 مل هلاقو هماتىف اد ىأرف اهرركم فذحو انهسنح تاليوطتو تارركم دك تكف

 بضخ اريهشن اوما تت 0 نرحل 2ك ىلاسك ءاهقفلان ال لاقف ىئتكي. اذه تلعف

 | نيترو س أر ىلع هولوح ىّجتَح كارتالاب ىلتاذ ىش 17 ىلاعت هللا كءعطق لاقو ل

 ظ نيعبراو عبرا 292 2 قوتملا قثمدلا قطادمع نياب ف و رعملا ىلع نب مهاربالو نيفصت عطقف

 وهو فاقلاو نوئلاب نيدلا قث تاقبطىف هركذ نكل نيغلاو ءابلاب ىنةبلاوه ليقو ةئاهعبسو

 نبدج-ا نيدلا لامكل ه4: ةيعفاشلا عورفىف قتنم ريم عئاقولا رداونو لئاسملا عورفيف

 ْ ثيدملاق و لد ةللا_تكلحلا عورف قو ةناهعيس و نيس و 0 7 ةا/ 20 قوما قانيشلا 0

 ىيطلا ركذدقو ىلنملا ىيمتلا مهاربا عشللو ىعلالا فاخنب ناعلم ىجابلا ديلولاىبال

 ىف قانم ز6- هقفلا بيئرتىلع بترم باتك هناو هلهنا ةاكثملا حس نم عيبلا باتكىف

 ١ ىعفارال ريبكلا حرشلا ثيداحا جي رخنىف رينملا ردبلا صتتع ىهو ه8 ةصالحلا رصتخم

 ةئاعامو عجرأ م6١ ةنس ىفوأملا نقلملانباب فورعملا ىلع نيرع نيدلا جارسسل اب آلك

 ١ مهاربا دعاوشب ىمنملا هي ىوختلا م ناوبدىف قنملا 0- مهيأ عوفرملا ىقتنم لقيم

 كنا عبس لادا و عسل 1/84 0 قوت هلل ىلحلا بيرج نر نب نسح نيدلاردب مثل

 | 1 لاعالا# | د رح حش ف لاعالا ىهدنم ع 0 1 دقتعملا حرش كقستلل| "-

 دع 1 0 00 ا 2 يك ا نول نا نيدلا لالخ



 هه باب وس 6

 هللد_لا # هلوا لوطم رخآ حرش هلو عفان رصتخم حرش وهو ةئاعبسو ةريدع

 ىفوثملا ىنملا ىنيدراملا نيدلاءالعنافع نبىلعل هي ثيدحلاؤ بنم 12:- ا نيلاعلابر

 ىثوتملا ىعذاشلا ىونسالا هللاةبه نب مهارإ نيدلارون هحرش ةئامعبسو نيس اله٠ ةنس |

 نايلس روصنم ىبال هه بطلاىف صنم هوس ةئا_عبسو نيسثعو ىدحا ا/؟1 ةئس

 قوتملا ةاحضلا:كزع بقلملا ىفاص نب نسح رازنىبال هي يضنم هس ىف وكلا ظافح نا
 1 ناسبلاو ىناعملاىف نييبتلا رمصت# ىف سم نه ةكامسو نيتشاو ناك 6 هس

 قولا ىزو+لان ىلعزت نجراادبع ج رفلاىبا نيدلالاجل دلحم © بونلاف ىكم لوح

 وهو حلا هاضر قفاوب ادج هالوا امىلع هللدخلا # هلوا ةئامسجو نيعستو عبس ه91/ ةنس

 مالكلل هتعضو ىذلاوه باتكلا اذهلاقو هتافلؤمنم امتك هيف ركذ ةظعوملاف عماج باتك

 "|| ام ةشساللا تاي آلا ضعب ركذا تلمها ناف ةبون اد اديلخ هنالك ستات لع تانآلا لع

 ' | ىيمحالا ديعس ندجا ركبىبال ههإ ينم زجج ةبوت ةئام اهتلك ادقو اهنع اهتخا بونتل
 || قشمدلا نابتقنب ىلعنب نابتف نيدلا باهشل هي[ بذتنم لهؤح مظنلا ردلابجاص هركذ
 "| دنسمنم ىضرملا بختملا رؤس ةئاقسو ةرشءسّ 518 ةنس ىفوثملا ىروغاشلاب فورعملا

 71| ىونوقلا دج نب دومحمل همي فاصحخلاو لاله ىنتو بنم ردح مم مه ىفاشلا

 7| هي 1رملاو يوتملا دلع وهو ةئايعبسو نيعبسالا/٠ ةنس ىفوتملا حجارسسلا نباب فورعملا |

 ةئالثو عبس ©ها/ ةنس دعب ىفواللا لكلا عاركب فورعملا قسح نيىلعل رصتخم ةغالاىف

 تابيحتملا زفه هنان نيدج نبدجم نيدلالاج عشلل يي ةبوبنلا حنادملانم ةيدهلا بختم وح
 ىقوتملا ىطفقلا فسوب نيىلع نيدلا لاب ريزولل - ءابطالاو ءامكملا خعيراتىف تاطقتلملا |

 لاق لا لجو لقام ملاءو لكلا قلاخ هتيدجلا # هلوا ةئاقسو نيعبراو تس 545 ةنس

 رابخالا عزرينم زؤ- لا ىنامزولا ءامكحلانم هركذ رهتشا نه ركذ ىلع هللادبأت تمنع

 درناهو ناع مرا ةنس قوثملا ىماطا سلا ندي ىلعىال هي راعشالا عويطمو

 6 مطقملا نكسنم دابخاىف مظننملا ريح ىنج نبال أ وكلا فصتنملا ر- ةئالثو
 حيرفلاىبال هه مالا رات مظالم ري- ىلءالادبع نب سنوي ةجرتىف ناكلخ نبا هركذ

 هيف ركذ ةئامسهلو نيعستو عبس هحا/ ةنس ىفواملا ىدادغبلا ىزو+لانب ىلعزي نج راادبع

 حراتوهو ىنسلا بيدترتىلع *ىئذتسملا ةفالخىلا اهنمم ةيودنلا ةرضااىلا ملاعلا ءادتبا نم
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 "|| ءالع نيىلع عشلا هرصتخا دقو نايعالاو كولملا حارتو ةيئيدملا ٌناوفلا نم ذين هيف ريبك
 1 ةريثك ماهوا هيفو قاما ن ىلع ىلوملا لاق تاداع ةثالثىف كفنصمم ريمشلا دي ندلا

 ' | ةلدجلا 4 رصتتلا لواو هطخ ةهسش ىلع شماهىف امضعبىلا ترشا ةحيّرص طالغاو
 هم طقساو هن ردا ةئاماعكو ليعيس /ءاإ/ ٠ د هفلأ 2 ارارسا خيراتلا لعىف عدوأ ىذلا

 نب نيدلاد4 يأ ماكحالاىف قئناا ز- مزللملا طقتلمو مظنملا سمت هاو كئاوزلا ظ

 هلهكيلو ةئاعامو عبرا 6٠١ ؛ةنس ىفوثملا ىفاشلا نّلملا نيىلع نيرع جارسسلا: هحرش ةمع

 ( لب )



ِْ 

 هنن قف سه ملا كح

 ه4[ بولقلا تاهنم »>> داعبملامويل دادعتسالا ىلع تاهسنم هذهلاق لا نيملاعلابر هللدبخلا

 ىذلا هللدجلا ؟ هلوا ديزباب ناطلسا هفلا فوصتلا ف رصتخم وهو دحح نب نيسح ع

 ءام“اىفىنبملا ريؤح ةئاهعساو ةرمثع عبس هال ةنس ىفوتو حلا ةموحرملا هما صاوخ ىحنا

 لمتم زههس ةنس ىفوتملا ىوغللا دجا سراف نءال © مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 صناقنا هل لاش و هنامز ىف دنهلا كوله ضعبل هفلا بيبطلا ىدنهلا قاناشل 2 رهوطلا

 ىموطلا ىلازغلا دم نب دم دماح ىبا مامالل ه8: لدحلا معىف لمنم هس ىدنهلا

 ىمراف 2( زغالاو امعملا ىف زرطملا للملا بتم زهو- ةئامسكلو سج ه٠ه ةنس قوتملا

 مث الوا لالا فاا ةئامامكو نيرسشعو نامث 288 ةنس ىفواملا ىداريلا ىلع نيدلاف زل

 نب ركب, ىبا عشلا سصتخم ده ناسشنالا ف ىوتفلا تتم زين ناعكلا ان

 ه7 سرفلا بختم زح ةئامعبسو نيسهحو نيتاثا /6؟ ةنس ىفوثملا ىديزلا نيعد نب دجا

 نيتم زوو راعشالاب ةغل لكى كيقتساو ىرطاخلا رصت قا را مجفلا وبا اهعج هع

 ىراقلا ىلع هركذ ةئامعي_سو ثالث *7٠0 ةنس ىفوتملا ىلا ىولعلاىلع نب رمعل نوثفلا

 نيدلا ماس ه8 بهذملا لوص | ىف يمن و قبس ه4 ن ودج- نبا ةركذت من ونفلا بكنم ]يح
 ىلع هللادج- دعباما دي هلوا ةئاقسو نيعي راو عبرا 54 4 ةنسىف واما تيكيسخ الا ر عنب دك نب دجت

 ىلاللا دسسنم رئاظنلاو ضوقنلا لخادت»ه لوصفلا ريبمو لوضفلا فوذحم وهو لا هلاون

 اعتو هلعتىف سائلا كالاهتق رهاؤطاو

 لعج ىذلا هيدا هلوا ةثا_معبمو ةرمثع ىدحا الا١ ةنس دعب ىفوتملا قانغصلا ىلع نبا

 ليسح نيدلا ماسح هدر شو د ريس و 3 دحاو نييك هع

 خ٠6 كس رفص ىف هدهذمو فاؤملا نوم ف ءالمادقو ىفاولا ىاوعس ا الوصأ عنشلا نيناو5

 ىلع ةلئسالا نم هتركذاخ هلج كاوفلاو حورشلا مع نه ىدنع قفتا دقلاق ةئاقسو نيعسن

 دبع هحرشو باتكلا بحاصنم وهف باطآاىلع هتركذامو لوقنملا نم وهف لوعفملا ءان

 ىذلا هللدملا هلوا ةئامعبسو نيثالث 7 .ةنس ىفوتو قيقحتلا ءامسو ىراخلا دج-انب زيزعلا

 بيذهتلا نس ةرصتخلا فيئاضتلا رئاس قاف روكذملا رصتخلا ناركذ لا ماللسالا ايد لهم

 نم هعارف دعب هحرشف راصتقالا لك لوصالاىلع هيف سدنقا هنا دب ثيكرتلا ةنادتمو

 دج نيدلارذف هعند نملا اذه ىوزو ىودزبلا لوصا حرش وهو رارسالا فدك ءالما

 ىدنقر ملا ديسلا تاضاريعا قيقحتلاىلعو فاصملانع وهو ىغرعاملا سايلا نب دج نبأ

 لا هدعاوق دهمو مالسالا ءانن ديش .ىذلا هللدجلا 6 هلوا دلعىف ءالعلا ضعب اهنع باحآ

 ىملا هللدحلا هلوا نييبتلا هاو ىئنملا ىناقنالا رع ريمانب بئاكريما نيدلاءاوق هحرشو

 ةئامعبمو ةرسثع غبس ال17١ ةنس ىف رسب هنم غرفو لا مونالو ةنس هذخأتأل ىذلا مويقلا
 ةنس قوتملا ىنلكرلا ناعع نب دجا هيلع قاعو ةئاممبمو نيسجو نام الهم ةنس ىقوثو

 قوتلا ىفنلا دج-ا نب هللاديع نيدلا ظفاح مامالا هد سدو هيا يعبس و نيعبراو عبرا ١

 د اا ا جس جا ا 1 ل تح ا رطل د سس هت دع دم جب جسور مجمل ا عم تدهس دتا م سدح

| 
| 
| 
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 هيأ باب يح + ع

 0 و ةمدقم 5 1 0 نح 0 مشا نب 10 0 فوصتلا ىف صتخم

 ىسراف 4[ داعبملا ىلا دابعلا هانم ريت لا ىدتبا كممساب هابراب براي 4 هلوا ةمتاخو اباب

 ىدحا 591١ ةنس ىوتملا قوصلا ىتارثلا ديعسب فورعملا دجا نب دع ندلا دعس ميلا

 نمباوا ةثالث ىلع لّئشت ىلوالا ةدعاقلا دعاوق ة0الث ىلع بترع ىهو ةئاّمسو نيعست و

 اا[ و5 لع نيلغشم نيباب ىلع لقشت هثلاثلاو مالسالا ناكرا ةسج ىلع. ةيناثلاو ُسشاقعلا
 يي ل ممبببيمنيييااللاس7ا

 جرادم هاعمو لدا سديردا كي نخ لضفلا ولأ هج-ارثو ةيفوصلا بلاطملاو كبولنتلا

 طاوطولا هاربا نب د# نيدلالاج ميل مهي ربعلا عهابمو ركفلا هانم له داقتعالا

 ا ةيكحلاو قطن ما َْق ممانم م هي ايعبس و هرصسشسع 1 ارح 4 ديب 3 قارولا ىب ىلا

 هوا يعيس و نينامو نيتانا ا 10 قون هلأ ىوس-مرالا 2 ىلا 5 دو# ننلا ىارسل

 تاراشالا ىف روكذملا ىدوبالا نيدلا ل هه ةيمكلا مولعلا ىف ةيسدقلا مهانملا رقم

 ىبال هي[ متارقلا محانم ذ- ىوذلا سمثلل هي هيخرلا مهابلاو هيهزلا مهانملا

 ' كلو ىدحا الكا ةنس قوالا ىدمالا ندلاف يسب فورعملا ركب ىلا نب ىلع نسحلا

 دعي ةيادهلا ماتم 2- هركذ م 5 ةيفاشلا حرش ىف ةيفاكلا محانملا ل- ةئامعيسو

 5 ع قوتملا ىعفاشلا قالطسقلا بيطقخا ل سس دج سانعلا أ ندلا باهش ميلا

 لهانم 1 ا 0 د ةيفاكلا لحد َق ةيفاصلا لهانما م ةئاهعسلت و نيرشعو تثزلات

 ] يارا راتخم ىف حتارقلا متانم ريف هركح ذل -# افذلا ثيداحا جير ىفافصلا

 ناهرب مامالا عشا هي) متابذلاو ديصلا بلاطل مئانملا ٌرذح ديعس ىبال هه مجئادملاو

 ١ وهو ندا ساو نبرشعو عسن ا م قوتملا قرارقلا نجح رادع نب مههاربا نيدلا

 | رع نب يحل 2: برعلا مالك فيرصصت ىف بدالا عينم ري لوصف ةعبس ىلع بتر

 ' ىعل د ةمامهلا دارو ل صاوخ نام ىف زاغعدا جرمم 1 برعلا لاج نم هنا

 || اضيا هركذ ءاعمالا ف 7 لوصولا عركمو لرصالا عينم 1- ىنوبلا هركذ هاعسالا

 || قوتملا ىجقاكلا نالس نب دهن نيدلا مشل سه رثالا لع ىف رردلا عبنم ر#- ىتوبلا

 أ هي ةماحورلا قئاقطأ دروهو ةيانرلا مولعلا جرب 6-1 ةئاعاعو نيعيس و عسل ملالقب هنس

  رصتخ -- 1 دعاوقلاو طباوضلا بدن رق دءاوقلا 0 00 قوم هلا هر 5 اضيا ء اءمالا ىف

 عدم مس 1 38 رفلا نوع ىق كا وقلا مي م ىطاوويسلا كك ىبا كَ نجرلا دبع ملا

 | عسل را ع عانقلا دك دع هفلا هنا هفل وم 0 0 وهو 7 كفي علاق

 . ىذلا هللدجلا 6 هلوا جوز حرش هلو خلا دا قاقحسا هل نا ادج- * هلوا عئارسشلاب

 ىلع تاهنم - هر ا 1 3 حرسش ىف ميتم 6-1 لا دايعلا لاعقأ رداصم فرد

 ' را د2 نب دجا ةنضقلا نزل سصتخم دي# دادولاو محدنلل داعيملا مويل دادعتسالا

 يي ب بي يصيببصبيبيسساانسللمب



 مري 1 ممملا 1-0

 رواخو ىنضصكلا فسو ن دم هلادبع ىال بلاط ىلا نب لح ماقالا فام و
 روغثلا اهفو ىطويسا هه: اهنع هللاىطر ارهزلا همطاف بقانم ٌلقي*َ- مولظنم ىسراف همان

 ةعماللا ىل آللا اهيف هي ىبرع نب نيدلايحم بقانم ره ةمطاف ةذيسلا بقانم ىف ةعمابلا

 بقانم ٌريذ- ىزولا نب جرفلا ىبال ه8 ىججركلا فورعم بقانم رح ىغلا هيبنتو

 ىررفدلا ئطصمل رص” ىرت 8: ناروزه بقانم ردح تاحشرلا اهيف هيأ ةيدنيم للا

 لحجر ةئاملث نم رثكا اهيف عجب فلاو نامث ٠٠١8 ةنس ىفوتملا ىعاشلا ىلاعب فورعملا

 نب ركب ىلا نب دجلا مشل هيأ ىبفايلا بقانم ريح نيدلحلاو نيشاقنلاو نيطاطاخا نم

 دعسا ن دبع بقانم ى دشرالا كلسملا'اهاعم .ىزوملا ىلسلا ىرقلا ةقالشا 02

 ىبسلا نيدلا قت مهيتلا الع تفقو الو دج-ا دماح ىبا نيدلاءاب مشل هه تاضقانم يح

 ةيفنلا كدا

 كبسلاب صلخا زيرب الاك هقفلاىفو #* ما لاثما لعلا ىف دماح وبا

 ىكبس مهئلاثو ىس را مهئاثو * ةوشن نيءارفسا نم مهلواف

 كلذ نافرلأت اضيا امهل ناكو ىلازغلا ىسوطلابو ق<“#ا وبا ىئيارفسالاب هدارح نا رهاظلاو

 ىاتفلا ىزازبلا نيسملا نب دج-ا نيسملا ىبا عشللو هفيلأت ىف دماح وبا امهل ضرعت
 رصملا هنو_كضمو تاضقانملا باتك ةئامعبراو نيعبراو نامث 458 ةئنس قوتملا يفاشلا

 فانصاىف -ه# ةحتافملاو هك اذملا ل8:- صاقلا نبا صيخلت عوضوم هبشي وهو ءانثتسالاو
 “مس دنس ىقوتملا ىناتسكرتلا دجلا نب هتلاةيه نيدلاعابحش ميشلل هيي[ لانملا لمح عامجلا
 رمع نب ىلع نسملا ىبا شلل هت تامانم رؤ- رداقلادبع هركذ ةئامعبسو نيثالثو ثالث

 قالخالا مهابم ىف ةياسلا قالخالا هانم م- حاشملا تامانم اهذ عج ىلذاشلا ىشوقلا

 ةمدقملا ةمماخو نيدصقمو ةمدقم ىلع هيتر ىهك افلا رداقلادبرع ميشال دلحم ىف هي ةينسلا

 فورملا ىلع ت:ره وهو ةَديْا قالتخالا ىف لوالا دصقملاو هلع فرقرلا 0000

 ىلا هت هلللا ىلا ةبرقملا قرطلا لوصا ىف ةعاخلاو اهحالعو ةعمدلا قالخألا ىف ىاثلاو

 مهانم ري - ىتاطسبلاا 6 مالقالا جهان ىف مالعالا هانم ]- موقلا مالك ىف ةدوصقملا

 دمت نب نجر لادبع معْشلل هي ل_سوتلا هانم ردح ةيفنللا ضعبل عورفلا ىف هيأ ةمالا

 ةفيطا نيعبراو ةتس ىلع هير ةثامامثو نيس و نام موح ةنس ىنوثلا# نمل ىاطسلا

 ارساهنم ةفيطل لكىف ركذو لا نيحنافلاريخ تناو قلاب انموق نيبو انثي مما انمر #8 هلوا

 ىراختلا د ديسال ىسراف 2: نيبلاطلا مهانم ريح ةياكحو ةتكذ هبقع دروا مئاموتكم
 ىناثلا دا_ةتعالا ىف لوالا بابلا تاتكلا ديهعت ىف ةمدقملا باوا ةرشعو ةمدقم ىلع همر

 سما ديرملل ظاعالاو هيبنتلا ىف عبارلا بداآلا ةفرعمو نطابلا ىعا ىف ثلاثلا ىوقتلا ىف

 ةبؤرلا تابثا ىف نماثلا ةخشملاو ةفرعملا ىف عياسلا ركذلا طْدارسث ىف سداسلا ةردصلا بادآىف

 ا سس ص بسسس 3133 سس ا سس يال جل ل سيل

 كلاسمو نييلاطلا م 6-1 لمعلاو نعل ّق ساعلا ةلالضلاو ةيادهلا قف عساتلا ةدهاشملاو 3 ش
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 ةنس دعب ىقوتملا ةعرمشلا حراش ىشخم نب ىح 2-8 ىّزلاب رثئو مظن -هإ هدد ئطصم

 هكا 07 قولا ادلوم ىراصة#ث الا ىسيع --1 نيدلادم مشلا تبقانم م | عدس "وو

 --1 نيفشاكلاب تام ونيفراعلا بقانم 1 ةبقنم نوسجو ةئامىهو ةئامعسن ونيتسو عع

 عج ىلا فراعب ىمتملا مورا نيدلا لالج يلا نبا هيلاراشا ةتسىفوتملا ىالفال ادج-ال ىسراف

 اضا عج و د[ يجيتسا و ليعيس اا 0 اهم عرف و هنأ تبقاتم نم هءاعحا ندهو هنم هععسأم |

 نيعستو نامث 894 ةنس ىفوتو اباتك هيقانم ىتالا دج نب نجرلادبع نيدلارون انالوم

 ىوتو هبقانمىف ايسراف اباتك اضيا ىتادهلا ىتوءاصلا با_هولا دبع جدلا فنصو ةئامئاعثو

 بقانم وح ةئامعست ونيعست و نامث 49/8 ةنسق ىزرلاب ىولوملا دوحشدورد هجرت ةنس

 ىربطلا هللادبع نب دج-ا نيدلا بل مهيأ اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشثام نينمؤملا ما ترضح

 ءاوكلص هرم داعلا بقائم 0-1 نيفلا طمملاوهو ةناحسو نيعسلو تراك 0 قس قولا

 فلا ىذلا هلل دلا 2 اهلوا ىفوصلاىف ريصلا كراملا نب نيسح ىلع ىبال 2 دالبلا لها

 هللالوسر مي باطملادبع نبسابعلا تقانم ٌرقي#- ةوفصلا ةوفصنم اهنا لا هدابع بولق
 ةدمع اهنمو ساعلا تبقائم ىف سائلا اهنم ةاريثك يك اف ىفو د سو هيلع هللا ىبص ا

 مثى هلا فسوبنب ه زج مساقلا وبامثرفظملا نب نيسحلا ودامث ايندلا ىبا نركب وبا اهيف فتص و سانلا

 مامالاعيشلا وهو هي[ س و ردع بقانم »حنا سلا رهاط وبامثىدنق ر عدلا دجا نبل رعمس ا ساقل ا وبا

 هه[ ىتاليكلا رداقلا دبع رعشلا يقانم ريح قرب ريهشلا رعنب ده ميشلل ركب ىبا نيىلعنيدلارون

 00 لالا ناردعو تس الا < ةنم قوتملا لتنالا ىينويلادح نب ىسوم نيدلا بطقل

 حشلا ةوجرتف رصتخا دق:هلا ىأر ىزوجلا نبال نامزلا آم خيرات رسصتخا امل هلا اف
 رخافلا نسا اهفو لا لج و نع هللدج- دعب اما # اهلوا ةديدع بتكنم الع دازو اهدرفاف

 ىفوتملا دمت نب دج-ا ىنالطسقلا رهاظلا ضورلاو ةثامعبسو نيتسو نام /18ةنسىفوتملا ىعفاعلل

 رهازلا ضورلاو سوماقلا بحاصل رظانلا ةضورو ةئامعسو نرمثعو ثلث 85 ةنس

 ىرصملا جونط_كلا ىرقملا نسحلا وبا عشا عجو ةرخاسفلا رردلاو رهاوجلا القو |

 قونملا فاسول نيدلا نانس نب دم ىيرت د ءالعلا ىقانم 1 تادلح ةئالث هيفانمو هرامخاىف ْ

 7 هنع ىلاعت هللاىذر باطلا نب رع بكام 1 دئا معسل و نينامثو عسل ةببق 2

 ىلنطا ىزو-ُلأ ننس جرفلا ىبالو ةهميعلا ةباولا ةيعل بةاأثم نكد اهزكذ ءاوعلا ضعبل

 نب رع بقانم هلو لا رشبلا هتردقب رمثن ىذلا هللا # هلوا اباب نينا ىلع دل ىف

 ىبا نب ىلع بقانم ريح سه[ مولعلا بقانم ريس دلخ ىف هنع ىلاعت هللاىضر زيزعلا دبع
 ىبالو ةرشعلا لئا_ضف ىف اهركذ لينح نب دج-ا مامالل هي هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط
 بيعش نب دجا نج- رلادبع نب هللادع ىالو ةنس ىوألا ىنزراوكلا دج-ا نب ققوم ديؤملا

 اا1 9 لتحت نأ نع ةياورا هيفرثتكا دقو ةئاقلثو ثالث ”.» دنس ىفوثملا ظفاللا ىتاسنلا
 ىلاعت هلئا مهل دج نا داراف هنع ىلاءت هللا ىذر ىلع نع نيذرهثملا دحوذ قشمد لخد هلا

 ةيافك ديفو ةنس قوتملا ىمحتلا دج-ا نب دج نيدلاظفاطو ىعلاملا هيقفلا ىلاعملا ىنالو اذهب |
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 ها 7 مما 1-0

 دوعسم ن.ىسع حورلاىالو ةئاعلثو هرسشع ما. 0 ىفوتملا يصل 0 ل ناوم

 ن.دلال الو اضا يفاشلا بقاذم هلو ةئايعب 0 نيعب مسدس و عبرا 113 0 ىوتملا ىفاشلا

 6 : الإ ٠ ند ةئاملا مامالا بقانم 1 كلام مامالا بقاع كن ارالا نيب ارث ناعم بات 5 ىطوتسلا

 ةئامعبس و نيتسو نامث 7/54 ةنس ىفوتملا ىنعلا ىيفايلا دعسا نيهللادبع مامالل 5: ةيرعشالا

 قوتملا ىف ا ىلحلا مساق حاملا نيدلانءز نب مهاربال 1-3 هسورب ناطلس ريدأ بقانم م

 | نيدومل --1 ىرَقلا سد وأ بقانم 1 ا هنالوإ باح ىئفقو ىذلا ا! دعا اهلوا كيءدتت

 ىئالا ةمثالا بقانم ركب ةئاهعس و نيثالثو ناعث ه*م نس ىفوثملا ىوسرلا يماللا ناٌعَع

 سقنلا 0 اهفو ةئاوسو نبذ رل5 مو هه قوما ى يللا دي تت يد كَ ند 7 0

 ملاعملا ناو ىقعلا راحدلاو لل باله لاو ل هلا | بات 5و ردع ى فلا ةعالا تبقامىف

 ١ --1 ةعالا بقائم م راصتخالا ةياف ئعفاومو' عضعيل د هع 0 ع ؟ الات قانم 0

 لقاح تاك وكو ةئامعت راو ثالث 4+ ة- قوتلا لاما ىنالقبا نء ركب ىبا ىذاقلل

 عي ىناطسلادب نى مجشلا بقانم 1 مهل ر روت كا ىلع نوروجأ مهلك هب اصلا ل هيف ليد

 سابعلا نب دمت هللا ددعىجال 1-7 ساي ا ئب بقاثم 6-1 ىسراقف بأ :ةكوهو 0 ده نب فس ويل

 ىدم هازلا روشم ل ناكو 7 ل و ةرشع ترا عا 0 و ىوحلا ىديريلا

 تاتا نيعستو ىدحا 07/تيأ هك قوما 2 كسلا فورعملا هه نيدلا ءأم بقاتم ١-0

 ندا ىب ال تادلحم 31 الثىف هه كعل را ءافلتنا بقا م 1 ةيسرافلاب هءاعكصا ضعي اهعج

 0 نيعب ماسدعب 8 عبرا 00 ا ىئوتملا ىعاس || نإب راووهدملا ضدادت غلا بدلا نب ىلع

 رهاط قا ىسراف هه ءارعشلا بقانم لح ىساويسلا دع نب دج-ا نيدلا س ِِ ميسا

 ىقوتملا ىلدناحا هللادبع ْن مها ربا د ةمادق نب ١! قاتم م ةنم ىقوتاا ىتوناملا

 دجا سايعلا ىبا ميشلا بقاننم لهي زابللا نال دل ةئاتحو نيتس و تس 551

 نيرسثع و ثالث و0 ةئس ىوتلا ىنالقسءلا دغ نب دج ندلا تايش ع 1 راركا

 ميش بقانم ريح راربالا ةهزن هاو تارفلاب ىدهازلا ةعْشم ىلوت ىذلاوهو ةئامعستو

 0 0 0 دج-ا نب نجرلاد_ع نيدلارون انالوا عاطل هللادبع ه6 مالسالا

 فيرعشلا ديسا هه ىدنبشقتلا نيدلا ءاهب مثلا بقانم رض ةئاعامتو نيعستو نامث 94

 بقانم ر*ُح ةرصت ةلاسر ةئاعامكو ةريثع تس 819 ةنس ىفوتملا ىناح را دمت نب ىلع

 فرصم هللد+لا * هلوا ريصت ىتيدراملا مث ىطلملا د# نب احن رس هه نيدلانيز ميشلا

 ىدنفانابعش معشلا بقانم يمس ةئامعبس و نينامث ونام /ى ةنس ىفوتملا لا روهشلاو مايالا

 امترو ناخ دما ناطلسسال اهبتك هلافلخ نم ىداؤفلا رع مشل ىرت هي[ ىنومطسقلا

 ميشلا بقانم ريع ةوفصلا ةوفص اهعسأ هي[ ىنصلا ْعّشلا بقانم #- باوبا ةسجن ىلع

 عيسال ا/ ةنس ىفوتملا ىدنلا ىعلاملا ىسوم نب قح#أ نن ليلخ مشلل ه5 ىفوتملا هللادبع

 هتفيلخو ىدسبع مشل بقانم ١ هذيلت دك و تبحا_ص وذو دكا يعش و نيةسو



 سم باب ]يل عال

 ك0 لا 1 را ءانألو ماملل ضردت ىذلا "ىلا ىناحركلا لع ذرات
 0 342 1 قوتو هيهذم 2 هيقانم ق فق:ضم ىيوكلا هللا دبع نا

 0ك 2 ثلا ىورملا دجا نب لاعتا تارثلاآ ن.دد# ىبالو ةئامعإراو

 6٠6 ةنس ىفوثملا ىتادم#لا نيسللا نب نسملا ىلع ىنالو ةئامعبراو ةرمثع عبرا 415 ةنس

 00 ةعقرإ هلش قوذلا ىعلا ىارمتلا ملاس نب ريللا ىلا نب يحن ايزكز ىتالو ةئامعبراو سج

 | 0 فردا ىروراسيلا ك اطاب فورعملا للادبع نب دع .هللادبع ىبالو ةئامسجو نيسجو

 494 ةئس ىفوتللا ىضاقلا ىناجرلا فسوب نب هللادبع دم ىبالو ةئامعبراو سجل 6

 نيرعشعو عبس 1 ةنس ىقوتملا ىزارلا متاح ىلا نب نجرلادنعلو ةئامعب راو نينامثو عست

 ةنس ىقوتلا ىدادغبلا راخلا ناب فورعملا دو2 نب دجم نيدلا بح هللادبع ىبالو ةئاقلثو

 ىرارا رع ن دم ن.دلارخف ماماللو لفاح باتك وهو ةئاقس و نيعبراو ثالث 55+

 00| ف امالل قااحأل ىذلا تلدحلا 26 هلوا باتك ةئاقعو تس <+5 ةنس قوت
 ةنس ىفوتملا ىنالقدعلا رح نئاب فورعملا ىلع نب دج-ا لضفلا ىبا ماماللو ماسقا ةعبرا ىلع

 لا ةياده ءاعسلا موج لعج ىذلا هللدخلا # هلوا باتك ةئامئامثو نيسجو نيتنثا 67
 ماما كلذ عج هتلع نم لواف ركذلاب ,هؤافيتسا رسعتب نم كلذىف في لالا" ينم دقو

 ١ دوا مث ىجحس ولا مههاربا نب دن ل ونا هالتو ىنامدالا ىلع نب دواد رهاظلا لها

 هناف هللادبع نيد هللادبعؤبا مك الا مث 3 رصعلا كالذ نم ةعاسج 3 متاح كل نب نج راادب ِِء

 نبادجا ركبوبا ظفاحلا مهالت مث بارقلا ىربالا نيسااوبا ظفاحلا مث الفاح بات 0 عج

 ليذ مث مذ دلح ىف 0 ٍجح اهلع دازو بتكلا نم هدف عقوام عمجت قهيبلا نيسحلا

 ١ كلذ فلا نمو هلاوحاىف ىناثلاو هثداحاىف لوالا نيباب ىلع رح نءا هيثرو اليذ هيلع
 هاو ةنس ىفوتملا قشمدلا ريثك ناب فورعملا رع نب ليهعسا ءادفلا ونا نيدلا داع مامالا

 7854 دنس ىقوثملا ىتادمملا هاكج نب نيسحللو سيردا نب مامالا بقانَم ىق سيفنلا محاولا

 ىربعللا رعنب مهاربا نيدلان اهرب مامالا ميشا اذكو هيقاتمو باتك ةئامعتسو نيعرشو عبرا

 00 هدا نيركب ىبا نيدلا ق'ىضاقالو ةئامعبسو نيثالثو عبس الءال ةنس ىفوتملا

 هتأرامو موتك ىف اضيا ةعاج هيقانم انك 5 نقاو ةئاغامو نيس و ىدحا موا ةئس قوتملا

 ةمولع خّرشىف ىلاشاا هلاوحا حرشىف لوالا ماسقا ةعبرا ىلع بترع باتك هبقانمىف

 عبس هذال ةنسيىف هفلؤم هفلا هنع ةبوجالا نم عبارلا هبهدم مجرتىف ثلاشثاا هلب اضفو

 ىزارلا مامالل هنا نظاو لا وهالا ءايشالل قلاخالىذلا هتلد+لا # هلوا ةئامسجو نيعستو
 هيقانمف باتنك ةئامعبراو نيعست 49٠ ةنس ىوتملا ىسدقلا مهاربا نب رصن 1 0 ْ

 |١١" هقانم ف فيل اتلا نا بهذملا دقعلاىف نّقلملا نبا لاقو ءايحالاىف ىلازغلا مامالا ه 5
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 ةنس ىفوتو قفملا ةمنم هرخآىف ىناد.وسلا ديعسْنب نسون ئدلا سعت اهركذو ةئامعبراو

 نينا /94.5 ةنس قوتو كل سصتخ ىف اه ل قاغوالا ىسيعنب ليعع* أ ندلاف رشو

 دج ءاقيلا وباو دنسملا هاتكل وا ىناهرك ز ىخلبلا ورسخ ندمت هللادبع وناوةئامنامثو نيعستو

 مولعلاةنيفس بحاصاهركذو ةنس ىفوتو دنسملا صم ىفاهرك ذ ىكملا ىشرتلا ءايضلا ىنا نا

 نيطالسلاو كولملل قفوأ هناو هةعيضصم ىف اياناهل دقع ى وام رسل هللا دمع سس دج رفذعج واو

 نب ىلع نب ناك 2 قوتو همم لوم لوأ َْق اهركذ ىونزغلا نهي نب دج سابعلا وبأو

 هتاقبطلوا ىف ىيمتلا نبدلا تت اهركذو حاكنلا مولعل حاضبالا ىف اهركذ ىزاريشلا دمت |
 ىف ىوو_ثلا نيدلايحم مامالا اهركذو ةنس ىفوتو اضيا هتاقبط ىف ىزاربشلا قحسا وناوا

 ةذنح فوتو 6 واتفلا رخآ ىف اهركذ ديهشلا نيدلاماسح مامالاو ءاعمالا بيذهت

 ساك نباو مهبتك ىف نيخ رؤأ ا رك !اهركذو نايعالا تافوق ناككح نبا اهركذو

 هامس اياتك فلا ىطوبتستلا نيدلالالخو نامعتلا بقاتم ىف ناطلسلا ةقحت هاعم نات كلا

 قارعشلاو ةئاعستو ةرشثع ىدحا 91١ نس ىفوتو ةفشح ىلا بقانم ةفيصلا ضي

 ليزن ىللاصلا ىشمدلا فسوب نب دن هللادبع ىبا مامالا ميشللو نازريملا لوا ىف اهركذ

 ةثرو ءالعلا لغحتي ىذلا ديردلا # هلوا هقانم ىف تاتك ةنس قولا ةرشاقلا 00

 روك ذم باتك ةئامعسنو نيئالثو نامث هم ةنس رخاوا ىف عاش دف هنا هيف رك ذ خلا ءايننالا

 ةمدقم ىلع هبترو هللاضف باتكلا اذه ىف ركذف ,ظعالا مامالا قح ىف قال ريغ وهام هبف

 دوقع هاممو نورشعو ةتس باو.الا ةدعو لوصف تس ةمدقملا ىف ركذو ةعاخو باوباو

 ةر* قب ةئس رخ ًالاعير رخاواىف هفيلأت نم تعرف لاقو نامعنلا ةفينح ىلا بقانم ّق نا ]

 هيقفلا عجو هيقانم ىف باتك ىروباسيالا يح نب ايركز يي ىبالو ةئامعستو نيثالثو عست

 نيسخو عبس "هال دنس ىفوتو هللاضف ىف اباتك ىرواسينلا ىبعشلا دج-ا نب د#ت دجاوبا

 هام“ نورثعلا هفيلأت وهو موظنم ىرتىساويسلا دن نب دج-ا نيدلاس هش شالو ةئافلثو

 هرخآى ركذ طل اثإ فر مذع واد # هلوا ضايفلا ماغ بوص نم ضايحلا تناك

 هيلع نيعنشملا در( ةئابالا ابف ةفلؤملا بتكلا نمو فلاو ىدحا 3 ٠001١

 روبزي هلَوَم نا 6 هلوا ديعس ىلا مشل ىسراف 4 مظعالا ماهالا بقانم 6

 افيلصت سشع ةثالث اف ليق 6 هنع هللاىضر ىعفاشلا مامالا بقانم ف لا عيقوتو ميت

 تناك رع غتاسصلا نبا لاق قشمد ليزن ىزارلا هللادبع نب دع نيسللا ىبال باتنك اهنم

 ىعاضقلا ةمالس نب دم هتلادبع ىبالو ةئاقلثو نيعبراو عبس 841 ةنس فوتو لفاح ليلج

 8 ةنسىفوتملا ىربالا ىناتسجمملا نيسملا ىبالو ةئامعلراو نيسبجحو عبرا 404 ةنس ىفوتملا

 قوثألا بهذملا بحاص ىرهاظلا ىنامصألا ىلع نب دواد ماماللو ةئاقلثو نيتسو ثالث

 روصنم ىبالو ةئس وتلا ناطقلا ركاش نب ىرالا هللادبع ىبالو نيتامو نيعبسو دنس

 ص سصتخم :ةثامعبراو ن.رمشعو عسل 69 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا رهاط نب رهاقلادبع

 210700 سس سو 1 ا يجا 110  ا ا 0030 70707000972 70 0 24 1 7 000 12 120 017 تا ل. تن طا ا 00000700005 و دحأ
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 ا بار يب هر

 هبتر ابناتكح فاا ىنزراوللا ىعلملا دجانب نيدلاقفوم مامالاو ةنس ىفوتو هخراتىف

 رداقلا دبع نيدلا يحم ميشلاو ة ةئامسولو نيت-سو نام ه58 ةنس ىفوتو انا نر ىلع

 بقانم ىف ناتسبلا هام“ ادلحم فلا ةيشملا رهاوللا بح اص ىثرقلا ءافولا ىلا نبا |

 ىسخزلارع نيدو مساقلاوبا هللاراح ةمالعلا وهنم اذن هرهاوج لواىق ركذو نامعنلا

 نيثآلثو ناغ. هم ةنس ىوتو نامعتلا بقانم ىف نامعألا قئاقش هامس انانكح فاا

 ||| او ران ألا فشك هانم اذلع فلا ىراذبا د2 نب هللادبع مامالاو َةئامْسْجو
 خرؤملا ميشلاو ةنس ىفوآملا ىناديغرملا نيدلا ريهظ مامالا دك و ةلئسم ةثامعبرا ىلع لّتش ناك

 هيف ركذو هريغ ىلع هبهذم جر رت ىف اباتك فلا ىدادغبلا ىلعوا زو نب فسوب رفظملا نبا

 في ىلع الوشم ءاف هفلاح نم ىلع درلا ركذو هنلدا ظفحاو هل طوح! ناكهدلق نم نا

 ندلحت ىف راصمالا ةمئا ءامال راصتالا ب كت اا فئصو هيف ريظذ هل سيل اياب نيثالثو

 نب نيسح هللادبع وبا مامالا ل فنصو هتموظنم لوا ىف نابهو نبا هركذ اذك نب ريبك

 475 ةنس ىفوتو ةئامعبراو عبرا 4*5 ةنس ناضمر ىف هنم غرف هبقانم ىف اياتك يريضلا ىلع |

 نام هم ةئ_س ىفوتملا ىناخلا تلصلا نب دجلا سا_ب,ءلا وباو ةثامتعثراو نيسشعو تس

 عم هدام وه ام دادغب حران ىف بيطاللا هفعض دقو ةياغلا ىلا هيف بئطا اياك ملا ةئاولت و دا

 ' عيس ا/؟ا/ دنس ىقوملا ىزازيلاب فورعملا ىردركلا د# نب دمت مامالا فلاو ةيفنحلا ظ

 اننرمثع ىدحاو ةمدقم ىلع همر كياوغلل عماج فيطل بقاتملا ْق اناتك ةئامامتو نيرشعو ٠

 بقائم قثلاثلا دمت بقانم ىف ىتاثلاءامالا بقانم ىف لوالا بابلانيعباتلاو ةبادك لا ىف ةمدقملا |

 عباسلا ىاسطلا دواد ىف سداسلا رفز ىف سماخلاا كرايملا نب هللادبع ىف عبارلا فسوب ىبا ا

 نسسلحاىف سثاعلا ايرك ز نب يمي ىف عساتلا ثايع نب صفح ىف نداثلا حارجلا نب عيكو ىف |

 01 نم هريعو مورلا ىف مهل لوادتم روهثم وهو هباعصاة يش ىف رشع ىداحلا دايز نبا

 ىرلاب جرتو ىتاثلا داره ناطلسال ىبلخلا رع نب د ىردركلا بقانه محرت دفو دالبلا |

 نامت ١٠١٠م8 ةنس ىف دادغس ىفملا ىونردالا نسح جاحلا نب نيسح انالوم ىزاربلا بقائم |

 دعا دج 0 د كب هللا دمع 55 وبا عجو ريزولا اشان نهسح نم ةيعرب فلاو

 ةفلؤلا 2 نمو هع ىاوز: نمو هرامخاو هزباضق َّق اياتك ماوعلا ىلإ نباب فورعملا

 ق ناطلسلا 0 هثتجلراو ةفدنح ىلإ تبةانم ىف ةفرمثلا بهاوملا مظعالا مامالا بقامسم قف ا

 60 ىقوتو ئركلا 1 هد رش لوا هيقانم 0 ىرودقلا دج نيسطلاوبا

 هاتكىف اهركذ قانغسملا ل ىوتزغلا نوح رادع 0 مامالاو ةئامعل راو نبرعدلع و ناع

 قوتو رردلا هباتك رخاىف هيقاعم + كم عدس لا نايلس نيدجاو 2 قوتو راونالا عماج

 ءعّسلا

 (و)

 2 مامالا مهم مظع عمجت اهرخاواو ممتك لئاواىف هيقانم 2 نيدلااماو نايعنلا تقام |

 3 "م . الالب

 1 قوتو تاروخملا هءاتك لواىف اهركذ ىروراملل 1 قوصلا رع نب فاسوب نيدلا, او 0

 ١ ؤ نيَتسو نيتنثا 550 ةنس ىفوتو افتنالا هءاتكىف اهركذ ربلادبع نيرعوبامامالا حّشلاو ةنس



 61 هك ىلا لح
 .اكهح ةزدج < تق لك

 0 هنأ هبف 2 هرصتخا دقو د :ريشقلا ه نا زرط ىلع وهو 5 1 نيس و

 تدرك دارج هل ةيلطاو لس تاقبطك نيللاصلارا حا نم ءايعلا هعجامو هدام ووش

 د 0ع ل بقانم -- ا ةماعلا فد عما عمجت ةيريشقلا ةلا_سرلاو 00

 ةئامعسلو ةرشع عبس ه11/ ةنس ىفوالا بر غملان وهم نب ىلع ديسلا نيدلا يح ربكالا ميشا وهو

 ا ةئايعسلاو ةرشع ىدحاأ ا قوش اًضيا ىطوي.سللو ىل هع نبا هلارنت ىف ىغلا هدا هاعمو

 هدرواىذلا نع هيف باجاو ىبرعنبا ريفكتىف ىغلا هيبنت هاعمو ىبلللا ده نب هاربا يشل

 نب دلا> 2 بوبا ىبا بقانم ريح ةئامعسلو نيسجلو تس 965 ةنس ىقوتو ىطويسلا
 ةعقبلاب همنا ردن نيح اهعج نيسردملا نم دحاوا ىفو هنع ىل عل هللأ ىكر ىراصنتالا كرز

 ظ هللا كدمع 9 هو 4 ىلاعت هللا ىكر قيدصلا ا د بقانم -- ةروك ملا

 ١ ندحلادبعنبال عافرلادجا نب ههيإ سابعلا ىلا بقان» لح ةرسدعلا لئاضف ىف هركذ اي د
 / نيدلا ناهرب مجشال 0 ريصبلا سابعلا ىلا بقانم ريح ةنس قولا ىطساولا

 جارسلا كك وضهو ةئاعاع 6 نينا /ل٠ء*؟ 20 قوتملا ىمانالا نم نب مهارإا

 ١ نس دم هي : شاثرقلا ثيغلا ىلا بقانم لح ”نيصرلا سايعلا فا نا ا

 | بابحالا بقانم رح فلاو نيريثع ٠١٠١ ةئنس ىقوامللا ىبرغملا ىملبارطلا نابعش

 هنس ىقوتملا ىفاش || ىيسالا كا 3 دلال مع نب ندع د نب دمت --1 بايل الا ىلوا بتأ مو

 ا سل قار

 | تقانمىلا نيقاتثملا ةوحت ,ءاعع و1 حا ءاملاو ةمظعلاب دحوتملا هتلدخلا ة# هلوا ىروشقالا ةفيلخ

 ( سه ءابطالا بقانم رح ركا_سع نبال ه4 ةيرغشالا بقانملا ردح نيعباشتلاو ةباصلا
 ظ ةعاجلامف مورس 3 ليثح نيد نيدجا مامالا تقام 0 5 قوتملا ليريج نب هللا ددسعل

 دن. دجال ةيكرتلاب 4 هلا + و تاق ,ط ىلع بن مه داع وهو ةئاهعبس و نيعيس و تاس ؟ل/5

 ١ ىفوتو دلعىف ىزوملا نياب فورءملا ىلعنب نجرلادبع جرفلاوبا مامالا ميشا مهنم اضيأ
 16/ ةنس ىفوتملا قهبلا ىلعنب نيسحلا نيدج-ا مامالاو ةئثامسجو نيعسنو عبس 61 ةئش

 5/١ ةنس ىفوتملا ىراصنالا ىورهلا د2 نب هللادبع مالسالا مشو ةئامعبراو نيسجو نامت

 ١ سه: هنع هللاىضر نامعتلا ةفينحىبا ,ظعالا مامالا بقانم #8 ةثامعبراو نينامثو ىدحا

 الا كالذ لصح الو هدلق ىذلا همامالاح فرعينا ماما داقم لكل ىتش بقانملا باعحا لاق ٠

 : ' دمس| ةفرعمنم دال هنامث هلاوا ةعصو هلاوحاىف هتريسو هُلاضفو هلياعثو هبقانم ةفرعم || '

ْ 
 ىفادتك بهادملا ءاؤزع ٠ نك لك فلاذ همر دو هءاعصأ 4ق رعم مخ هدأبو هرمصع و هيسدو متلك ش

 نبدجا رفعج ىلا مامالا كفنلاب اهنماشك اذه مهمامال ةيفالحا نم ةهعاج فاصو هماما بقانم ْ

 نايقعلاو رردلا دوقع 1 هاعمو هرمصتخا مث ناحرملا دوقع نواعم دلي ىف ىواسطلا ل

 ْ هقيشح ىنأ مامالا بقاس:مىف ةقينملا ةيلاعلا ةضورلا فلا 3 نال ةفينح ىلا بقأس :مق

 ظ أ اه ركذاك ء 2 نر شع ىف اياتك فلا ىبعشلاب اب فورعملا دولا نين مامالا عشنا



 6 باب وح ه5

 هاشنها_ش نب مح ناملا ةآرع رصتغ نه هيف عججو فلاو 00 ١ ١ ء6 هيكل ىاتمد

 5 نانا نان و هع وشنو ديؤملا كاللول هرصتخمو هيوادر 3 نال كالامملا ثالسهو ناويّا اةايحو ظ

 هاش مزراولل بطلاةديزو بئاهتلا ةديرخو ىفوتسمابولقلا ةهزنو رهدلا ةفحتو ىنيوزقلل |

 ةثد#ملارومالاو ةددحتملا نكاما نم هتحايسوف هدهاشامو هآرام هيف هركذ ةريثك ماهوا هفو

 داليلا ريغت ناف مهش رعت و مهني ودن دعب هعمرو ةععأ كامو نيمدقملا تيك اع تلخ كا

 ولو ىف رثلا ىذاخلا ةنع ىغتسيالو ددحلا نابلا ىلا رقتقم تباث سما ايست انيح اهاعسأو |

 ةيولعلاملاوعلاىفلوالابابلا بجاولا تايثاىف ةفحئافلا ةعاخ ونيبابو ةحكاف ىلع ب:سمباتك

 سفع ةينامث هيفو ةيلفسلا ملاوعلاىف ىناثلا بابلاو رظانم رقع انثا هيفو ةيلفسلا ضعبو

 0003 لآ تس 1١45 ةتس ناضفرؤب هماو تاتكلاو نامزلا متخىف ةمئاللاو رظانم |

 "تا طاف تي انانرح ليصافتو ةثالثلا ديلاوملاو تايكرماو طاسبلا رك ذ ىلع اليشم |

 الا قرددلاو قدعلاو ىنرات فاتك وهو ته ةسئلا تارظانم ]تح دي#] ناسنالا |
 ةراطانمزتف- هي[ لوصالا ف تارظانم ]يح هللا ىلاعلا ةير ماظن بتر ىذلا هللدجلا  هلوا
 ةلظانمو نيهرخلا ةرطانم رفع ىليفطلا فسوي نساحلا ىبال © ضفاورلاو ةنسلا لها ٠

 ا طخ قلوم ىراضنالا 00 فسوب نب ىلع نيدلارون مامالا شلل هي نيلخلا

 هلو ىمتلا دوعسم هجاول هه ريعلاو نمثلا ةرظانم لقؤُح لا ىنلضف ىذلا هلل دجلا

 ني_سح نب د الو ىسراف. 5: سكرنو لك ن-ثلك رظانم روح لقلاو فيسلا ةرظانم |

 هيه سلا ءامسالا عفانم ريم- هيأ راصحالا مفانم قيس ةئامعست ونيعبس هلال٠ ةنس اهبتك |

 عفانم زقيمح ةئاتحو عست ١ ةةنس ىفوآملا ججابدلا دعس نب دمحل ب6 ناويملا ءاضعا عقانم رمح |

 نجح. رلادبع مساقلاوبا رهاملا مشلا قداصوا نبا هحرشدقو بيبطلاس ويلا مهيأ ءاضعالا |

 نيثالثونيتنثا 5** ةنس ماشلا ىلا معلا دالب نم ارجان' ىتا نيح بيبطلا قداص نب ىلع نبا

 (ادكلاو كلن الا نويعقف اذك هنم ةحق روكذه وه اك حرش هلليق نكي ملو ةئاقمو

 ماهم دعب رجا عفانم روح فاصنالاىف روكذملا ىدادغبلا فوسايفلا نيدلاقةوم لصالا

 دق ركذ رصتغع با-:ةكوهو ةثامو نيتس ١١١ ةنس ىوتملا نايح نب رباك تأ هريدن

 نيملاعلا بر هيدا * هلوا رمصتتع 2 ناويللا عفانم رييتح ةعنصلا نم ةريثك ارارسا
 حرش ىف و ىتأي < عفانلا حرش ىف عفانم ره طارقبا مه[ تابوطرلا عفاسنم زيتح ا
 نيدلا يم ميشلاو 22 ىيحتلل و ىفاشلا مامالل -ِه ن ا رقلا عفانم - صناعر اهلاكأ

 ا ندا دع هلوا دنس ىفوتملا ىتوبلا ىثرقلا ناورم نب ق<*أ نب ىلع نب ميحراادبع ظ
 تاب الازم هب صوصخم وهام نما لكل عدا ا مي اظعلا هءاتك ةفيعضلا انتنسلا ىلع ىرجا

 قداصلادغ نب رةعح ماهالا ن * ع ىو م سم 7 هقو تاداورإ !| بار 7 نع 2 3 اامو

 نساحمو راربالا بقانم رح ىنادن شيوردل بطلا ىف ىرت 6#[ ساسنلا عفانم ين-»
 هللا درع ىبا مالسالا حبات مامالا مشل ىلا هلال !نم 2 مذا ام ىلع رادع ع هلوا --1 رايخالا

 ( نيسح )



 هو يك ملا لح

 ىناثلاو مل ملا نانا ماعم اهر|لةيزرلت ىحو ةيراكلا 100 3 مش ىلا ه4 ناس ا

 ا 5 سائلا اماق ماركا تيبلا لعج ىذلا هب هلا هلوا ئرتتلاششلاو نوثلا

 ' مرهلا بيطخ ىنالقسعلاليلخ نب نايلس سجيأ هيقفلا كسانم رظطح ىناكرلا -هي) نيدلا 0

 ' ةلاسر هلو ةئامعستو نيعستو ىدحا ه١ ةنس ناضهر ربشىف اهب هعاو اياب نيرمشع ىلع
 ١ ىدروربسلا ده نب رع 8 نيدلا باهش ميشا كسانم ز- رغلا نع محا ىف كك

 ١ كسانم ره بوقعي 5 ىراص كسانم زم- ةئاقسو نيثالث و نيالا 58” ةنس ىققوتللا

 ١ ىالا/ ةنس ىتواأملا رمصع ةاضقلا ىضاق ىلا بيهوزعلا ىلا نب نايلس هت نيدلاردص

 ' دم نب نسح نيدلا ىضر مامالا وهو 4 قناغصلا كسانم ٌرؤطح ةئاقسو نيعبسو عبس

 ظ لوطم تانك ىهاو ةئامعبس و ني_سجو نام الهم ةنس ىقوتملا ىناخحا ىسوسرطلا ىلع

 ظ نيثالت وىدحا 761 ديس قروزللا ىذا ىدنجلا نايلي ن. ىلع 1-7 نيدلا ءاغ كسانم 1-6

 ا ىلماعلا هللا دبع 0 دجا نيدلا باهُش وفو د ىرزغلا تل 1 اهيف داحا هنا

 . ىدنهلا ىتاو رهئلادمت نيدلا ءالع نب دجسا نب دم هي[ نيدلا بطق كسانم رقؤح ىجفاشلا
 | حجاتحام 10 عماج كات باتك وهو دئامعست و نيعسل و ىدحأ تاحاملا 0 ىنوتملا ىتملا

 كلتإَتُم 1 0 هلم الأس رق تل كاملا ند 3 أ ةيعدا درفا دقو تالذل لماش جاطلا هيلا

 روصخم 3 0 --1 كلاش اك م 0 كلتا ىعسملا باتكلاوهو د 00 لا

 ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىلحلا دج نب دحح نيدلا لال> : ع وهو ه5: ىلا كسانم رض

 ا ىقوتملا 2رقملا ىرم أ ساق َ م روصغم كلش 1 ةرامعيس و نيمو نيتلنا 0

 نبرفعجىبال 1 هم وظنم كش ايه 1 خا مالس الا ناكرأ د>أ يبا لعاح هلل دخلا اهلوا

 --1 ىانتلا كنا ومع ةكامسول ه6 4 ةنيا قوما يراخا جارسسلا نءاب فورعملا دج-ا

 ىلع اهفلا ةئائلت و نينا 5 ةنسقوتملا ظذنااا تيعش نك دجحا نورا دبعوبأ مامالاوهو

 م ىو ونلا كسانم "- 1 وبا مامالاوهو 1-3 شاقنلا كلا -- ىفاشلا بهذم

 نيعيسو تس "ا/5 ةئس قوتملا ىعفاشلا قف لت نب يَ ايت وا نيدلا ىحم ميشااوهو

 وهو ماكملاو ةاضقلانيعمو ماكحالا طانم رين ىرغص و ىطسوو ىربك ة:الثىهو ةئاق“مو

 لفاحدلعوهو مارمب نب دم نيهللادبع ركبوبا معشلاوهو 6 مارب نبا طورمشب روبشملا
 لع © ىلبجال يإ ةيهلالا رظانملا لقط ةئاعتامو نيتسو نيتنثا مك+ ةنس هفيلأت نم غرف
 ورعملا ين اليكل ادت ميشلا نيد ومحل ريصت# ىمراذ هه ءاشنالا رظانمزه»- © ءاشنالا رظانم

 ةهاماريزو ناكو, 0 | وعورلا ءالعللا ل :يلا٠ نم هن امم | لص ّْن ,كو مظع لامو هور ا ناكواس دلا

 | ةدلب ماقا نيح هفلا قُداعلاب ريهشلا ديزباب نب رع نب دمحل ىرت هه ملاوعلا رظانم ريت

 ا 5 4 ححاصو هدعقانلا كن ا و هوهغو ةماخ ونيت !اقمو ة هم لوم 2 همر ناهد هجاوحن



 ه5 باب مس 67ج

 ةمركملاةكمب رواجاملهنا افرك ذنابعشنب مركمنب دج سه: روصنمىبا كسانم ل هي: املا

 كلاثلا ع كسانمىف ىناثلا هبادآو رفسلا ننسىف لوالا ماسقا ةثالثىلع اهترو اهفلا اثلاث

 نبا كسانم ٌزؤيس ةئامعستو نيعبسو سجس ةاله ةنس اهنم غرفو اهتهاركو ةرواحلا ةليضفىف

 ةئاعامكو نيسجو نيتلثا 869 ةنم ىقوتملا يعفاشلا ىنالقسعلا ىلعزب دج-ا وهو. ه5 رح

 نجحرلا دبع. نامعو رعىبا هيأ حال_صلا نبال كسانم رح حجباهملا كسانم حرش هلو

 اا (دتسل ةئاقشو نعبراو ثالث #54 ةنس وتو طوسبم فيلأت وهو ئروزربشلا

 اا ادددو ىذحا 61 ةتس قوتملا لصوملا شاقنلا نسا نيدَمح ركب ىنال

 ةئاقسونيعبراو ثالث #54 ةنس ىفوتلا ىواخسلادج نب ىلع نسلاىبال هي كسانم روح

 6*عةنس ىقوتملا ىعلالا ىورهلا دج-ا نيدبع رزىبال ه6 كسانم ري تادلحم ةعيراىف |

 ةن_-س ىفوتملا ىميقلا بلاطىبا نبى دحىبال هه كسانم ريح ةئامعإراو نيثالثو عبرا

 نيثامو نيثالثو عبرا 5 ةنس ىقوتملا ىرونا_ىستلا برح نيدج-ال هي كسانم ٌرهنح

 حراش ىزارلا نيدج-ا اهحرش دقو 0 :سح نيد مامالل هه كسانم رح |

 ىلع 5: ندلاناهرب كسانم ريح هح رشف 3 كاكا ل 1

 ا لاسم 2 ةئامستو نيعستو ثالث هو* ةنس ىقوثملا ىناسيعرملا ر ب ىبانءا ظ

 ىقوتملا تباجلا دجانب نجراادبع نيدلارون وهو أ ىماخلا كسانم ٌريهتح ىتشبروتلا |
 مههاربا نيدلاناهرب وهو هي ىربعملا كسانم ]م ةئامبراو نيعستو نامث 554 ةنس

 جير رج نبال ه# ملا كام لح ةئامعبسو نيثالثو نيتلثا 788 ةنس ىفوتملا رعنبا
 ةنس ىقواللا جبان_سلا نيسالا نيد نءدلالاج ميشا وهو 4: ىريصللا كسانم رقه

 كسانم ري- ةنس ىنوتملا ىسوالاد# نيد# رهاطونا وهو < ىدلاخلا كسان. ريح

 قحما نب ه4 ليلخ كسانم رح ىتامركلل كلاسملا رصنتع وهو ه4 ىدنجملا

 دهم هي هاوخ كلام ره ةثامعيسو نيتسو عيدس الثال ةنس ىفوالا ىدنحلا

 لع دْلا ليكحا دّيردجلا ا اهلوا هه ىدنسلا هللا ةجر كسانم رح اسراب
 ا | ولا دج ناطلس نب ىلع نيذلاروت اهحرش حلا مالسالل اناده ام
 نم غرفو طسوتللا كسنملا ىف طستقملا كلسملا هامعسو ا ةجحا مضو ىذلا هلل دجلا

 00 لل لرلا ترش رغم كدنه هلو فلاو ةزمشعىثا ٠١١١ ةنس ةخحاىذىف هحرش

 ةعكلا لعج ىذلا هتندلا # هلوا نيتساركى وهو كلاسملا ةياهن ىف كلاسلا ةيادب هاعمو

 وهو < قارفعزلا كسانم ز> فلاو ةريثع ٠١٠١ ةنسى هررح خا مارأا تديبلا

 كسانم زيي ايدل ةرشع عيس ه١ا/ ةنس ىقوتملا ىعفاشلا قوزرم نب د نسحلا وبا

 ه6 ىروغاشلا كسانم رح ىنورزاكلا هه نيدلا ديعس كسانم زووم هه جورسلا

 ةلاقتألاو ةرشع تس 915 ةنس ىفوتملا تلا ىرطلا دمت نب هاربا قحسأ ونا ريشلا وهو

 كسانع كانم يحس لمان د نددحا 7 :نتدلاس مث كسانم ريح ربتعم ديفم باتك وهو
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 هاب --1 ملا 1-6

 قاس ىتح ةنبائتماهظ افلاو ةفلتتع تناك محهنلا نا ىناشاكلا ركذو خا وهالا هفرعبالام

 ل قاف فاتك ودا لاق 2-1 ةزاحاب ةعشوم فزصملا ىلع ةءو رقم نول ردقلا هيلا

 ةنس قولا ىسوظطلا ىتاكداتبلا د نيدلا سش ىلوملا هحرشو ةشرطلا هذه ىف فنصام

 0 0 5 قى نييرغملا ملست ها_عم ةيسراقلاب حوز# حس وهو ةئاعامو نيعستو ىدحا ملأ

 تس سل

 ةئامعيس ونيعير راو ثالث و/ 49 ةنس قومملا ى :زكردلا د# نب دو# هحرشو نيرباسلا لزانم

1 7950-7-7 
 هئاهعيسو ةرثشع ىدحا الأ١ هئس 0 طساولا مهاربا نيدج-الو 0 لارتت ةاعش

 بهاد مب قولا ىق ةسمدلاة زوخذلا مق نبأ ٠ فورعملا ر 5 أ ب 5 نيدلا س كلو عفان حس

 هلع قلعاو ط ودم حوشوقنو نيكلاسلا جب رادم هاهم حرش ةئاهعبسو نيسهلو ىدحا دممتلا

 ١ 0 ل جاراو دداهعب 0 نيعب ر | او 0 7 0 قوتملا ىذثيفلا 01 و لع رهاط وأ

 < هم ريااب 0 2 لاو نينامو ىدحا ةىللذ 0 قولا نيدلاروت ناب فورءملا نيدلا حصم

 ةيلعلا لزاسملا ف هيفللا تاراشألا هتمو ةيقكمدلا افون تنب ةشئاو ةحسلا ايا

 هللا دمع نب ىلع نب ناع عطس

 نب 5 ندلا رصان دهازلا ميشلا صاب ةئاعسو نيعست 59.0 هنس قوثملا قوصلا قناساتلا
 ل د نيفرا_علا لزانم 1 ا دجلاب انحور ىذلا هلا دل قي هلوا حرش وهو جيف ظ ١

 مامالا مجشلا اضياهحرشو قاسلتلا غلا دع مامآلا ميشلا دطحاركو

 / ىلع هبار فلاو نيعبراو عست ٠١55 ةنس ىفوتملا مرح نب ديجلادبع ىساويسلا نادل نوقع

 ١ ايدلا ىف ثلاثلاو ىلاعتو هناحس هللا ةفرعم ىف ىناثلا وسفنلا ةقرعم ىف لوألا لزانم ةعبرا

 | سي برعلا لزانم لوح فلاو تس ٠٠١5 ةنس لوالاعير ىف هقلادقو رش 11
 | نيتنلا ه1؟ ةنس ىقوتملا ىننْلا ىنزراوخلا ىلاتبلا مساقلا ىبا نبدي حياشملا نيز لضفلا ىبال

 | هيأ ىناعملا لزانم ردح © رمقلا لزانم ع 5 نارقلا لزانم مح ةئامسجن-و نيتسو

 دش نب دم نب د ثإ حاملا ريما نبا كسانم ٌرهتح # روسلاو تايآلا تابسانم ع 2

 عماذلا ناسبلا لزانم ئعاد ةاكعت و ةعاعنامو نيعبسو عست ماله ةنس ىفوتملا ىناخلا ىلحلا

 ةئامتام ونيعبسو تس ملال ةنس فيرشلا سدقلا بهما طسوم كلسنم وهو لارا ل

 يعفاشلا قشمدلا ىوجلاد# نيدلاردب نيزيزعلا دبع نيدلازع هي ةعاجب نبا كسانم ليم

 كسانمرو#- كالاسلاة ياده هاعمةعبرالا بهاذملا ىلع وهو ةئامعبس و نيتس و عبسالاا/ ةنسىفوتلا | ٠

 ىفاشلا ىئرضملا ىوزخا دج ن مهاربا نيدلاردب ىطاقلا وهو < باشالا نبا ظ

 سابعلاوناوهو 6 ىلبشلا نبا كسانم مح ةئايعبسو نيعب سو سج الاله ةنس ىقوتملا ش

 آلا باعصلا رومالا لهسم هللدلا # هلوا سصتخم ىنملا سنون نب دجلا ندا تاهش ْش

 | ماشلا ىتف» ىنذملا 0 3 داع نب دم نب نج- رادع هي دامعلازبا كْسانَم ل |

 | ريس ن مآ كدي 6# هلواد نم عاطت هبملا هام# فلاو نيسْحو ىدحا ٠١6١ ةهئس ىقوتملا

 وهو -4 ىب را قدم 0 كيل عبرا ٠١١43 :سريح نيحاهعججلا جاخلا

 نب هللادبع كلا كسانم 1 نيامو نا سج ؟مهدنسفوالاىدادشلا تل مهاربأ ظ

 ش

 ظ
 ٍآ
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 دج ب د 1
 |1019| تانغ دق لكن خلا ءاضنللا ةبفشملا لوضأ ىلا ىذلا تيدا © هلو احورع
 | 1] مدح تو رش ركو ىدامعلا دجتنب دوعسلاىبا ىلوهلل ةلاسر ىهو راثملا لئاؤآف

 | حرشو فلاو نيعبراو عسسل ١26 ١ ةنش قولا ىفلويلسلا 0 رارسالا ٍةَدنَز

 ميهاربا ناطلسلاىلا ءادهاو ىناويدلا بتاكلا دوي نب ىسيع ىرلاب ثلاثلا نكرلانم رانملا |

 ةلملا انل عرش ىذلا هللدجلا # هلوا لوصالا نوصغ رانملانم ةرمصتخلا ن ا 2

 ةخل |ىذىف هما انرمصع ءاطعنمايساماب ىتفملا ىسامالا دجح نيرضخ لضافلا ملاعل وهو لا

 دع هلوا ةودتحالا نوصع جي هاعمو احوزم هح رش من فلاو نيدسو نيتننا 3 0

 اضيا هه ثيدااىف راونالا رانم رفح حلا ءارغلا ةعيرمشلا ان لعح ىذلا هللدلا

 ىقثمدلا ىلقلا ليلخن. هللادبع ميلا نيدلا لوصاىف 4# ىدهلا لبس رانم ٌرق- ىدهلا

 ةقركلا هنن سلو ىعاقيلا هنع ذخا ةئاعامتو نيرششعو نامث 878 ةنسىف ايح ناو ىفاشلا

 لضفلا ىبال هي حرامملا لزانم ه#ُح قبس قئافلا باتك حرش وهو هه[: قئافاا رانملا رمح

 هيف هل مدقو سدقلا مف ىف فسوب نيدلاحالص رصانلا كلملل هفلا ىنابلخلا رعنب ملادبع ظ
 مامالا 2 هه لالجالا لزانم لح م هه عراشملا حرش ىف عزانم رح ةبيجع تاحدم |

 نيعب راو تار د 0 قولا ىرقملا ىوا_يشلا ركض نبدي ن ىلع نيدلاع

 بيقثلا نيرواشن نسح نيدلا رصانل ت0 ايلا ةرانمو بايحالا لز 2 1 ةئاوعسو

 هرمصع ءاندأ نيبو هناي ىرحام أهف 5 نيدل+قىهوةثاقمو 00 و 0 "ال 4 :سىف ودل 0

 نينا علس ٠ نيدو نيدلاباهشل ها بايلالا ةرائمو بايحالا ل انم يو تار واحلا

 يفكر هرك ذةئامعبسو نب يشعو سج 6 هتسقوتملاءاشنالا 2 أ

 ٠ ٠دنس ىقوتملا ىورهلا ركبىلإ ن ىلع يملا سه ض رعلاو لوطلات اذ ضرالا لزانه رمح

 لزانم قط هتحايسىف هيلا ىلصوو هيلع ردقام هيف بعوتساو ا هياراشاو ل 4اس

 راطعلا نب د نيدلا سمش نبت نيدلاب م عشا هي 2 لزانم 1م هه داهتحالا لها |

 هللدا # هلوا >2: نيراسلا لزانم روح لا قيرطلا ءاوس ىلا اناده ىذلا هيدا 6 هلوا

 اا لإ ىراضتالا ليعتسا ن دع ن هتلادبع مالسالا ميش وهو خلا دحالا دحاولا

 هب رغلاق هلوذد ةياثلا ريسلا 6 1 1 و ترام 01 اهعمجك تاماقألا ان هيق 31

 نيبغارلان ٠ ةعاج هلأس نيح هفلا ديحوتلا نيع ىلا ةيذاملا ةدهاشملا ىلع هلوصح ةثلاثلا

 7: اي 00 ة ز ز ز ز >7 زةزةزةزة2ة2ةزةزةزةزةزةزةزذز> ز ز>ز ز زةزةزةز ز ]| ]|]ز]|]|ز|]|]|]ز]|]| ]|0000 174 ؛ رب ةهزّز

 1 202 ١

 "|| اباوباو الوصف مهل هرو باجاف ةاره لها نم قاحا ىلا نير ءاسلا لزانم ىلع فوقولا ىف

 (ش ةعامجج هحرش دقو تالاقم ةرسشعىلع ىوت< اهم لك ماسقا ةسثع ىلع ةموسقم ةئام هلعحو

 دم نيدلاثايغل ةثامعبسو نيثالث 7٠ ةهنس قولا ىثاكلا قازرتادبع نبدلا لائاعشلا من
 ةفرعت نيفراعلا صخ ىذلا هتيدجلا د هلوا لا هاط نب دك نب دمي 2 ان

 ( الام ) 711

 نا



 هاا دق ملا ع

 ا ماهر هنس ىقوتملا ى احلا تيىح نباب فورعلا نسح نب رهاط زءلاوا نيدلانيز هرصتخاو

 ىذا غب ؛ وأطق نب 3 اق رصتخلا اذه حرشو ما نيملاعلا بر لادا 3 هلوا ةئاعاعو نع

 ٍ "تاو هحرشو هلدو>- رش ىرخ ملأ كيلعنب ناعح هلع 5 رقامل هلا هيف رك احوزم ا

 هوجو نآرقلا لازنماب دخلا كال دلع ملا 0 را هديز ناعم و ىد اويسلاممث ليرد نيدجا

 | ةئامعساو نيعبسو عبرا ها/5 ةنس نايعشىف همتاو اشايد# ريزولا هيف ركذمث خلا زاجعالا

 ىهو كلما نال رااملا حرش ىلع كلللا راوناب ةاعسم ةيشاح كالملانا حرش ىلع و ساويسب

 | هح> رشو ةئا_معسلو نيءبسو ىدحا ىلإ 9ءد قوتملا ىلحلا مهارا نيد ىلينلا نءال

 ١ ةيظفاحلا رانملا شاوف حرشب ةيسعتلا ةيايغلا ٌلاوفلا هاعنو ىراصح هحوقلادح نيدلا سعش

 ميشلا ه> سو ىدنقر وسلا ه>- شو نائسد رق ه> سو راك هرقن هح سو ملاع ريم ه> سو

 هلوا لوعقلا رادم هاعسو نيءع بقلملا ىورهلا دم نب هاش كرابم نيدمت هللادبعوبا مامالا

 ١ ىناقتالاو ىدنللا حرش نع هيفلقن حلا ةيادهلا راوناب عرسشلا رانم رانا ىذلا هللدجلا

 10 قوما نزمقلا نيد ندع لضفلاو ا ىخذاقلا هرصتخاو روالاب ىلا حرسشلاو

 ا د نب نيسملا ندي 00 ه>حرشو رانملا ربو هاعمو ةئثاعامتو نيعست /م٠3

 01 ا ماكحالاو عئارسشلا عض ون در در 3 دجلا ع هلوا راكفالا ةدرز هاع"و ىداباشونلا

 | حرسفذلا هد ورش نمو نفلا ىدايمقف 0 همدقم هش مدقو ةريثك حو رش نه هدعج هنا هيف

 0 هلادلا دنع هلوا جوز حرش وهو شيا شحكن كلمادبع نب فسويل راملانءزب ىعسملا

 ' ىف ةئامامتو نيعبراو نيتلثا 865 ةنس ةيورلامو قح ا ناقرفلاو باتكلا لزنا ىذلا

 حورشلان مو ىناتتلا تاس نءا حجامنم حورشلان مو قاثلا ىناوعلا 0 داع ناطلقلا سمع

 قارسفألا هاش. وسخ نب لامعا نت ىدنع مامالا يشل راؤنالا َةءاَّضآ ةلمكتف راكشلا ||

 ىلع الع سم راونالا ةءاننض|] تيارامللاق ا ناكضصعالاو روهدلا كم ادج ادا 3 هلوا

 ْ أم لضقا نا ددر نم ضع يلا هلج-او مالكلا رصتخا دق د لوقعملاو لوقنملا

 ظ عبس الا/ ةنس دودحىف قوتو ا ىرصانلا ىراداودلا نيدلا مفيسل ةفحم هتلعحو هلجا

 ١ حرش وهو لا نيدهتحلا ةجرد معفار هللدلا #* هلوا ىنيسللا نيسملا نبدو# نيدمحمل

 0 امهلطفح قهسال ىزامخلا حرش و ا حرشن ا دقت 5 كاللان | حرك زج وم مجوز

 ةئامامسو نحسو و عود م / 84 ةخعاذوف هد كو عرفو نايبتلا هايس امّتث>ايم 5

 / فورعملا ىرهاقلامث ىننملا هيقفلا ىبورلا دجلانب نيدلال الج لضافلا حرش هحورشنمو

 دهع ءانثامف نيس>نب دجتنب ىلعلادبع هحرشو خلا انالواام ىلع هللادمحت 2 هلوا راثملا

 ن ىلع ٌّ؟ ضاإ رانملا ص .هتحاو ىكزالا 1 هللا ديبع هق 00 ردويح نس ليفت ةأأش ٌةَرِف

 ظ احرش هحرشمث لا ءارغلا ةعيرمشلا رانم ديشب هن ديلا # هلوا لوصالا ساسا هامسو دم

 ف 0(



 6[ باب قمح دع

 دجانب هللادبه نيدلاعا_يث ميشللو راسملا راصتخاىف رارسالا سدقب ىعسلا هرصتخم

 نيثالثو ثالث الم ةنس ىفوتو راملا حرش ىف رارسالا ةرصبن هاعم حرش ىنا_:سكزللا

 تس 785 ةنس ىفواملا ىتخلا ىترابلا نيدو نيد نيدلالكا ميسا دد رش و ةئامعبش و
 لا ةقراخلا تايآلاب مكمللا عئادب رهظم هللدّلا ا هلوا راوثالا هاعسو ءا_,عبسو نينامثو

 راونالا سابتقا هامسو ىطارتخلا ىرقتعلا ىراموةنب فدو ندلالاج مميشلا د تانك

 .ةنتلا م هذخادقو ةئا._,عبسو نيسّكو نيتلثا /67 ةنس مرعىف هنم غرفو رانا حسشيف ظ

 رود_ص حرش ىنذلا هللدّلا # هلوا همذمتىف غلابو ةيمعتملا هدئاوفو هيشاوح عم ىنغملاو

 رارسالا عماج هامسو ةنس ىفوتملا ىناكلا دجا نيد نبدمم نيدلاماوق هحرشو 1 ءالعلا

 9 " ١ هده يدا  ةظوا

 كاوفنم اهتطقتلا اوف هذه هرخاىف لاق خلا نيدلاملا_هم ءالعلاب دا ىذلا هللدلا * هلوا

 ١ © حسه نى

 مهبعاف ماشلا ءالعىلع هضرع يا دصقا هنامث هكرتو الفاح اح رمش دوس ىميرقلا لاكنبا

 سماسخلا اثالثلامون هنم غرفو لوقلاب حشوهو زاخلا قيرطىف هضيبف هضست اوبلطو

 صاوخ فرس ىذلا مزيدا 0 هلوأ ةئاهعيسو نيسج ونيتانأ ,/6م 2 نايعش نم نيسشعلاو

 ىرمصملا يجن نب ندلازز ةمزاعلا هدءلسنو ه> ور نسحا راصف ا ةيادهلاب نانناألا عون ا

 قيلعتب الوا ىم-للا حرششلا اذه فيلا تنم غارفلا عقو لاقو ةئامعسنو نيعبس هيا٠ ةنس ىفوتلا ]

 اف سيف 007 21 فهي يلح ف

 عباريف رافغلا محب هالكلا ني ةراقأب دعنا هيلع رقتسلا ئدلاوهو رامملا لوصا ىلع راؤثالا

 000000 1 0 2| ةسج هقيلأت ةده تناكو ةئامعستو نيتسو سه و56 ةئس لاوش

 ىمسملا رانملا مصت# هلو ايلااهزواجامل ىتاف ريرتتلاو ريرقتلاو ميولتلاو ميص وتلا عجا ريلف
 نيريشع 7٠١ ةنس دودحىف ىفوتملا ىراصح هرقلا مساقلاىبا نبال باطللاو لوصالا بلب |
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 ١ ةلس قوتملا قاتلا فسوبنت دجانب الوسر نيدلالالكسو ةئامعبسو 22( | 0000
 | حرش ىنيعلا ناب فورعملا 0101 نح رادع ندلانز ميشللو درفم حرش ةئامعبسو

 ثالث مهع ةنس ىفوتو ةثاعامو نيتسو نام م54 ةنس لاوشوف هنم غرف ريحو جوز ||
 نينامثوعبس همام ةنس ىفوتملا ريما ىلجاص نا نج را دبع ىلوملا هحرشو ةئاماعو نيعستو ||

 | داللا ن فيطللادبع ىلوملاو ةئس ىقوتملا ازريم نيس ريزولا نيسح نيدلالاكو ةئامعستو '

 | هياعو سانلانيب لوادتم روه-تم حرش وهو لا دحالا ىملاهّللا # هلوا ةنس ىوتملا

 ةثامامثو نيعبسو عسل مالو ةنس ىفوتملا ىننحلا اغبولطقن مساق مشل ةيشاح اهنم ىشاوح ظ |]

 | نبىلع ريينب ىنطصم ىلوهلل ةيشاحو ةنس ىفواملا ىواهرلا يح نيدلاف رش مشل ةيشاحو

 ةئسىؤوتملا هداز رعي فرعملا دم +٠١4 قرعلا ةيشا لعو فلآ نيعبزا | 000007

 (ىاامألا نسل ةمشاحو فلاو ةئامو نيثالث ١١٠١ ةنسدعب امرقت ىفوتملا جرعالا يحمل

 ن.دلار خف راذملا مظندقو ةءابعسلاو ني:سو ىدحا 5 قرروا ماسوم هج وقت فورعملا

 ةئا_معبس و نيسجو سج 8 6 هتذنم نك ودك ىتاديهلا مييصفلا نباب فو رعءملا ىلع نيدجا

 ) هريصتخاو )



 ةرقب هت ملا يح

 عبرا 04 ةنس ىفوتللا ىومتلا ىاذيغلا دج نت نيسح د ىال اهوا ءاعماو قارا

 ىسرافلانايبل نن نايعب ريبثلا ىلعل فسم ةكاهمو فصتنملا دكا روح ةئائلث ونيثالثو

 1 م متع ع ا هرون لالظب يمصحا ىذلاهليدجلا هع هلوان لاوعأالا ىلا اهلها 1

 | نيتمو عست 519 ةئنس قوتملا ليبشالا ىبرضألا نمؤد ن ىلع روذفصع نال فيرصتلاىف

 ٌْ نايحوبا نك وهلا باتك نم كا هلا م واح يق هيف تاطس وتملالثما وهو ةياعس و

 ةنم ىفواملا ىنالق_بعلا ىلع نب دحا رجح نبال هي عتقملا كسن.ىف عتملا رح هقراشال

 خلا ماركا تيبلا ةبعكلا لعج ىذلا هللدْا #* هلوا دلحم ةئاعامثو نيسجتو نيثلثا م67

 | قوتلاىركسعلا هللاديع 0 نسلحأ لاله ل د ةاضقلاىلا ءافلشا نم مكتحا ند 1

 بيبح نيد رفعج ىبال ه4 هتوعد تبحسأ نه لمح ةئاقلثو نيعستو سه 856 دنس

 اولغ نمو اوطسقا نم ريح ةئامعبراو نيعبيراو سج- 54:8 ةئس ىقوتلا ىوحختلا ىدادغلا

 سج الهه ةنم ىفوتلا ىعسلا ىفاكلادبع نيىلع نيدلا قت ححشال هي لوب نم مكح ىف

 ف رع نم م ام'دلا أ نال 1-3 هارد تود لعل صاع م 1- هئااعيش و نيس و

 نياسو نيش يد قوتملا ىئنحا ير مججاذ نب ىاطاغم نيدلاءالعل -- 1 ىلاعت هللاب

 | 'ىزارا:ىوواهاشلا نيد ركفا نيدلا م 2 ه6 نب رااسلا تارانم ريح ةئاهعبسو

 ١ ضعبهنم سقلا هلا هيف ركذ لا هتاذف دحوتلا هتلدجلا # هلوا ةيادن فورعملا ةئس ىفوتملا

 ا_لزاننل اعماج نيكلاسلا تاماركل الماش: نيفراغلإ تاهاقم حرش قف فانا تسلا الا

 أ هنكلو داعلا داصرع تاتك ةنسنيثالثو فش اذه ليت فاصدق تقال 000000
 هلعجو ةيرعلاب افلؤه اذه نوكينا تدراف ةيرعلال ها هداوذنم مرحدقو ةيمحتلاب فاه

 ' جاهنمو ءاضتقالا رانم ريح باوبا ةرششع تاماقهلل مضوو ةعاخو ةحاف ىلع
 ةئامسجو نيسكو سج ههه ةئس ىقوتمللا ىديزلا ىح نيد هللاذبع 2 هي ءافتقالا

 فو رعملا دج | نب هللاديع تاكربلاىلا مامالا م هقفلا لوصافى د راونالا اح 1

 عفان سعت عماج نيتم نتم وهو ةثا_بسو ةرشع ا/١٠ ةن_س قوثملا ىئسنلا نيدلاظفاح

 همحح رغص ههنكلال وانتاج رقاو الوادت اهرثك اةطويضملا هتارمصت#*ةطوسملا هتك نيباهث وهو
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 | ديقعتلا عون نموا الاده عمو قئاقدلادوةن هيف عدوا نك و قئاقملا ررديطيخ رك همظنةزاحوو

 هرب رح نسحا و لوصؤلات م موسوملاهرصتخوىراصئالا ىفاكلاهزردف ليوطتلاووشلاو

 رارسالا فشكي هام“ حرت فئصملاو ميقنتلا 8 معيض ونلا ةدايزب بدترتو ماظن غلبا ىلع هبترو

 نيدلادعس لوقلاب هحرسشف اضيا ءالعلا هناشب ىنتعاو لا ةرهابلا ةخلاىذ هتلدخلا ؛ هلوا

 ىدحا مه١ ةنس قوتو راثملا لوصا ةءاضاىف راونالا ةضافا هام“و ىواهدلا لئاضفلاوا

 و رلا نيدلا صان هحرسشو لا مالسالا ملاعم انمهلا ىذلا هللدجلا دي هلوا ةئامئامثو نيعستو

 | هلو ةئا_هعبسو نيثسو عبرا 0715 ةئس قوتملا قثمدلا ىونوقلا زيزءلادبع نىدج-ا ندم
 ا 1 3 2 : 0 .٠ 03 ٠



 ديمالسالا قرفلا ديدعت هيلع نتن نوناقيف ةيناثلا ةاج علا لها ماسقا ناببىف ىلوالا تامدقم
 مالسالا ىف تعقو ةهسش لواىق ةعيارلا أهردصم نمو ةفيلمللا ىف تعقو ةعش لواىف ةثلاثلا

 رظنلا زوحال تاحوتفلاف ىنرع نينيدلاىكم ربك الا مهشلالاقو باتكلا كيرى ةيمللا

 ةج وىانم فرعيل اف رظايف فدكلا بحاص اماو نيرصاقلانم دحال ل مثلا و للملا تتكيف

 ارمصتم ىذت رما يح نب دج.| فنصو داقت ةعالا ىف متقفا وم نم 5 هآوهو ريغال هلاوقا تعرفت

 ةجرتو ةيديزلا ىه ةيحانلا ةقرفلا نا همق 0 ةيديز لأ بهذم ىلع اضيا لضلاو للملا هاوس

 7٠ ١٠ ةنس ىفوتملا ىف د ىرصملا ىورلا ىنطصم نس ىدذف ذأ 3 0 مس ررسشال لحتلاو للملا

 ملقا لكل ىطعاو 3 ةعبسلا ملاقالا بسحب علا لهانم مسق سانلا نمو لاق فلأو نيعبس |

 بس [يوسق نم مهم و مط ناولالا اعاع لكَذ قى || شفت كو 9 ف راتحلا نم هاند أ

 6 ادا ٠ نم هقح الك لك ]2 رقوو لاتشلاو توطلاو ثرغلاو:قرشلا ةعير رد راطقالا

 مهتلاو برعلا ةعبرأ متالاراع 3 لاَقؤ مثالا تا هدم |يوسق قرم مت و عا مو عئابطلا

 دحاَو تبهذم ىلع نايراقت دنهلاو برعلا نأ 7 ةما ةهأ ادب جواز مث 3 دنهلاو مورلاو ا

 كانا ورلا لامعتساو تايمكلاو تايفيكلا ماكحاي مكملاو ءايشالا صاوخ ىلا مهليم رثكاو
 ماكحاب مكملاو كاش الأ عئابط ل مهليد رثك او دحاو بهدم ىلع نابر ل 2 معلاو مور رو

 ! ماتلاو ءارالا باسو | يوسف نم مهعمو 0 رومهالا لأ عدس و تا ل تايف ةيكلا ا

 نيناوق ىلع ةيقراسللا ا ددعتىف قرط تالاقملا باعحال اضرا لاقو هيف انضرع كلذو |

 د للك دل 20 مواعملا ن هو 0 حاو حاتم ىلع نيف 4 نيف رم تدح وام ىلاق ةفاع |

 1 ا نم د,الف نصل لو نع تالاقملا جر داكتو دلاقملا بدحاص ادعام 0 هريغ 0 ريع |

 ]| ةلاقم بحاص هيحاص دعيو ربعي افالتخا اف فالتخالا نوكي لوصا ىه لئاسمل طباض

 || فالتخالا نوكي لوصا ىه لئاسم طباض نم د.الف رمصالا دح نع تالاقملا جرخت داكتف |

 || دعاوق عبراىف ا مترصح ىتح تدهتجاف ةلاقم بحاص هبحاص دعي و ربتعي انالتخا اهض

 0  ةيافصلاو ةيردقلا ىفو ضعب ىف اهضعب لخا دب نأ كعل رايكلا لوصالا ىف امتلعحو

 7 : هيف لدعلاو ردقلا ىناثلاو هلع ليه ءامو كادت هلل بحدكامو اهيف ديح وثلاو تام 2| |

 اذاق ةمامالاو ةلاسرلاو لقعلاو معبسلا عبارلاو ماكحالاو ءاعمالاو ديعولاو دعولا تلاثلا:و ظ

 هتعاج-و ايهدد هتلاقم انددع دعاوقلا هده م ةلاقع ةمالا ةسعانم دحاو دارفنا اندحو

 بصعت ريغ نم مهتكى هدجوام ىلع ةقرف لك بهذه دروا نا ىسفن 7 0

 2 قكحال ناك ناو هلطاب نم. هقح نيعاو هدساف نم روج نيبا نا نود ماع عينشتالو م ل

 1 االوا اهمظن موذننم نئرت هي] ةمهلم ]2و لطابلا تادمن و قا تاحل ةيكزلا ماهفالا ىلع

 ١ اهعاو : اهنم نسحا تراصف 000 هصاع امنامزىف سعاش اهليصاو اهريع م نيدلا ح الص

 5 ”ةريزج ونعلا بئاعىف ه4: كالاسملاو كلاما ٌريؤذح فااونيعبراو سجس ٠١46 ةنس

 حرا



 تينا رو د دج

  441777077700071 |0019“0ه١”)))ظ)

 نير نسعمت نب

 ' يتب دحر ب: داو طال 112 7 نامي لرجل 2101 اوان دكا“ 2 0015170555 0 ا لج 01010 0 ل لا 222 1 ل ص سس

 ها هيأ ىلا مح

 بر هيدا ع هلوا ةكايعبسو نيسجحو سج 76ه 0 ناضمروؤ ناتساك ةندع هفيل ات ند

 ١ ديسلا هحرشو ناضمر ريما ةنازان هفلا هنا هيف ركذ خلا نيضرالاو تاوم“كا رطاف نيملاعلا

 ظ ا دع الب تاويسلا قاس رب دأب مهلا كناحس ه6 هلوا ةنس ىفوالا ىناح را ىلع فيرمشلا

 ْ ىلعو قئاقشلا بحاص 1 اذنك انس هرب .رووشملا فيسوب نندلا نام كولا هحرشو

 ' ىلومللانب فسوب اشاب نانس ىلوملل ةيشاحو ىناورسشلا هللاحف هذيلت ةيشاح هداز ىضاق حرش

 . ناطلسلا ةراشاب اهبتك ةئاعامثو نيهستوىدحا م١ ةنس ىفوثملا نيدلالالج نب كب سضخ

 ' هحورش نمو ا براغملاوقراشملا بر هللدلا #* اهلواىدنجربال ةيشاحو دارم نب ده
1| 

 هد و رش نمو ىباثلا نيدلاردبو دحاملا دبع لز!صحلا حرش نيو ا راظنلل أريةعم ءائسلا

 ضرداَو تاوممكاق اخ ىذلا هلل دا غهل واح وز# اح رش بيبطلامام# ريمشلا بلاط ىنانب دم

 ١ ىبال ةحاسملا ىف ه6 فاطلم ريح ةئامامو ةرمثع ثالث م١١ هنس لاوشىف هلم غرف ا

 ةعيراق ظءاوملاقف رصتخ --1 ليسا قلم م ةماقع ىلا ناب فو رءملا د2 نب نسح له

 عست 449 ةنس ىفوتملا جوثتلا ىرعملا هللا دبع نب دجحا ءالعلا ىبال فوركاىلع ا

 ىنوتملا ىربكعلا نيسح نب هللادبع ءاقبلا ىلال لدا ىف 2 ]م- ةئامعاراو نيعبراو

 ىزورملا دم نب دهس نب دمحل ههه بدالا كلل» رفح ةئاقسو ةرمثع تس 5١5 ةندس

 هج ىلع قس مالكلا ف هج توكلم زيوس ةئاتسو مست 0<. ةلسس | 20١
 ١ م ةعاجباهيف فاص لحضأا وللملا زن- هت[ عنقملا رح عنقملا بحاص هرك ذ بطلا ىف

 | و ةئاييعلارا و نيرمدعا عسل 159 ةئس ىفوتملا ىدادغبلا رهاط نب رهاقاادب» روصنم وبا

 | ىنالقايلا بيبطلا نب دع ركب وبا ىذاقلا و ةنس ىفوتملا ىئارفسالا د نب رهاط رفظلاونا
 ىرهاظلا م ناب ف ورعملا ند نب ىلع د_.جخ وباو ةئامعراو تر 2 0 قوتملا

 ربشانم اذه هءاتك تاقبطلاىف ىببسلا جاتلا لاق .ةئامعبراو نيدو تس 5605 ةنس قوتملا

 ةنسلا لهاب ءاردزالا نم هيف ١1 هيف رظنلا نع نوهنب اناعكا نم نوققحلا حرب امو تدل

 أ اماو ىهتنا ةعدبلا نا هتلسل 7-0201 ىرعشالا نسحلاىا ىلع بصعتلاق هق ط رفا دقو

 ةئامسو نيعبرا و نامث ه4 ةنس ىفوالا ىناتسربشلا مركلا دبع نب دم مامآلا مهفااوبا

 هللا ئقفو امل لاق ا نيرك اكلادج هلل دهلا 9 هلوا ىهتنا ماظن هلسيل ددبم هلا الا هنم

 رص”غىف كلذ عجا نا تدرا لللاو تانايدلا بابرا نه للعلا لها تالاقم ةعلاطمل ىلاعت
 ' س+خ مدقا دو_صقملاف ضوكلا ليقو نولمتملا هلتناو نوئيدتملا هب نيدتام عج ىوت<

 ' ازريم كيب غولال ةئامئامثو ةرششعس+خ 416 ةنسيف هن غرفو ىبورلا هدازىضاش فورعملا
 ' غرفو ةنس ىفوتلا ىناكرتلا نيدلا لاكو ةنس ىفواملا ىديبعلا هلال ضف هحرشو نس ىفوتو

 ١ قلخ ىذلا هللدلا #* هلوا ىزراوألا ىدهشملا ديشر نب نيسح نب د حرش ةجوزم



 مه باب ين ةأد

 ؟7ةرأ 3 قوتو اضا اه رشم ىد ود نب دجا ليك ولا ناو ةثاعامو نيعيراو كتّشس ([ ظ

 ةنس ىفوتملا ىرصصملا احرس نب دم نب احرس عشلا اهحرشو ةئامعبسو نيعستو ىدحا

 غئاصلا عابس نب نسح نب دم اهحرشو تارعالا نوم هاعمو ةئامامثو نينامثو ناك 84

 هللا دبع اهحرسشو ةئامجبسو نيرمدعو نيتنثا 75١ ةنس ىفوتو لا هنيعتساو هللدلا # هلوا

 نيعبراو عبس 4ا/ هيو د22 25 دم غرفو ىلدنهلا ىمدقملا ىوادرما ىميع نب دج نا

 7٠ ةنس ىفوتملا نسملا نيد نيدلا سعت غئاصلا نبال 6[ اضيا هيف ةملم زوس ةئاعامبو

 ىفوتلا ىملدنالا فسوب نب دي نايحىبا معشلل وصلا ىف هيأ ةملم 9س ةئابعبسو نيرشع

 ماشه نباب فورعملا دمت نب هتلادبع نيدلالاخل اهحرمشو ةئامعبسو نيعبراو سجس 1/4 ةنس
 000 ا ندع نأ ديم ]هس ةئايغتسو نيتسو ىدخا 71 ةنش ىقوتملا لستملا ىوختلا

 اهلوا ةيمال ةموظنم امهنع ىلاعت هّللاىذر نيسألاو نساحا عم بقع نب يحن

 0 ار اناس 22 لاح تيغا رومالا نم تنأز

 لضاسفلا اهحرش ىبيلفتلا د نب شبح ل_ضفلا ىبا. عيشلل -هيي] لايئاد ةمجلم رح لا

 ىبال لدا ىف 4 صم زا: ريسفتلا ىف 2: صخلم ز:- ىسوسلا نوراه نب هللادبع
 4 صخلم ]هوس ةئامعل راو نيعبس 4٠07١ ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىزا ريشلا لعن. مهاربا قدا
 4٠ هنس ىقوتملا ىعلاملا ىرفاغملا ىسباقلا فلخ نب د ن. ىلع نسملا ىلال ثيدحلا ىف

 ىئاادلاو رم وبا لاق اطوملاىف لام ثيدح نم هدانسا هب لصتاام هيف عجن ةئامعبراو ثالث
 ااا راها ل اريثك ادج هيدا 6# هلوا اثدح نورشعو ثيدح ةئامسّ- وهو

 ةسج ىفاشلا ىباوللا دحنب دج نب دع نيدلاباهش ىضاقلا حرشو لا منا هنام ىلع

 دزعنع ناباو هيف داحا دقلو ةئاقسو نيعستو ثالث 598 ةنس فوتو هلوا نم اثدح رشع

 ن.دلارخت مامالل قطنملاو ةمكللا ىف ه4 صخلم وح ىعسلا هركذ كل ضف ةرازغو ع

 ىتاكلا ئيوزةلارعنب ىلع نسا اوباهحرشو ةئاق*وتس <٠:"<ةنسىفوتملاىزارلا رع نب دع

 نب نيدلا محن هرصتخا و صصنملاهاعسو اط وسم اح رش ةئاقس ونيعبسو سخ "17هةنس ىفونملا

 روك دما ىدوبللا نيدلا سء©هح رش وىروعالا ةديفم ىثاوح هيلع وتاراشالا فر وكذملاىدوبللا

 دعا ندو# ناهربا|ىضاقلانندج-ال ريصةءىواتفلا ىف هه صخم خسربتءلا ىأرلا ىف
 ضرالا ثري ىذلاهلل د اهل وا ضئارفلا ىف 5 صخل» عع هداز ىوج هركذىدنجتعا |

 دج-ا نب د# ديعس ىنال ةيعفاشلا عورفىف 4 صخم زهح نامع نب نسل لا الع نمو

 نب هتلادببعل وخلاف هي[ صخلم هوس ةئاتسو عبرا 504 ةنس ىقوتملا ىراضلا ىضاقلا |

 تالا داع ناع درا ةندس قوتملا ىومالا ليبشالا ىناقعلا عيبرلا ىبا نب دج ظ

 وهو ةئد قوتملا ىزراوللا ىيمغملا دع نب دومحل ةطيسلا ةئهلا ىف هه صم وح |

 ا ١1 ف لوألا ةلامملاو ماجالا ءاسقا ىف ةمدقملانيتلاقمو ةمدقم ىلع تتم روبشم ص |
 دو#© نب ىسوم هحرش خلا هلاضفا ىنك هللدخلا * هلوا ةيلفسلا طئاسبلاىف ةيناثلاو ةيولعلا |

 2ايام



 هزم أ ملا ز-

 ريسفتلا ىف -ع ملاعملا طقتلم زن ةئاقلثو نيرسشعو عست 559 ةنس ىفوتملا ىورهلا

 ىقوتملا ىطويسلا ركب ىبا نب نجرلادبع نيدلالاللل 4 ةنماكلا رردلا نم طقتتلم لح

 ةيسلدنالا سو رعلا ىلح ند 4: كلسلا نم طقتلملا رؤ- ةئابعست وةرشعىدحا و١11 ةنس

 نيعيسو ثالث 5ا/* ةن_س ىفوتملا ىسادنالا ىنرغملا ديعس نب ىسوم نب ىلع نيدلارونل

 ا | ىبا رظنلا ماس مامالا 2 م4 تاعئاولا لئا_سملا ند تاطقتلملا ريح ةئامسو

 0 زوي ةئامسجلو نيعست و عست هوو ةنس ىققوتملا 50 دع نب عام نيدوءسم

 هه ماكحالا سانتلا دنع ماكللا الم 2-19 يع ىرودقلا صتخم حرشىف 2 ناوخالا |

 ىعفاشلا ىلا ىدسالا دادش نباب فورعملا عفار نيفسوب نيدلاءاجب زعلا ىبال نب دلحم ىف

 عي ةازغلاو ةءارقلا لضف ىف ةافعلا الم رويم- ةئاعسو نيثالثو نيتللا 5» ةنس قوتملا

 9.68 ةئِس قوتملا قدمدلا نول وط نب دمت نيدلا سعت مشا ا هلاون ىلع هللدحلا 6 هلوا

 نيرشعو عمل هاله ةيدس نم وذو ةلبادم تحف نيح هتبتك لاق هنأ عسل و نيسج- و تل

 رص ىدادغبلا دم نب مناذ د ىنال ه5 تانيبلا ضراعت دنع ةاضقلا الم يمس ةئاهعسنو

 ةاضقلا نم هناوخا ضعبل هعج هنا هيف ركذ لا همالك ند ىوقا ةحال نم ناجح“ غ هلوا

 ململا بس دجا نب هتلاديبع لضفلا ىباريهالل 6: رهاوجلا مجسو راو 1 --

 هأ ه هيدس قى وذم ىلتصلا عاطقلا نيابريهشلا رفعج نب ىلع مساقلا ىنال هه ةب رصصعلا

 ٌْ َُط 12- ىزو-لا نب جرفلا ىبال ةد.اظعوملا ىف ملم ةئانسحو د60

 ةئامسوجو نب راع و ناع 637 /ب 2 لا ىريظألا ىلع س لوعس ىل املا 2 -- 1 للا

 ١ ليقوهللادبع مساقلا ىبال هي: حلالا ملم نس ارثنو امظن سانا نم هريغا عقوام هيف عج

 هللاد_,ع ىبا ميشال هي[ رداونلا ملم ز8- ىعاشلا ايهام نباب فورعملا د نب قابلادبع

 زيزعلا دبع د ىبا نيدلا نع ميشال سي داقتعالا ةحلم لح ةصالطا بحاص هركذ بتاكلا
 ةرعلاىذ هللدنلا هي هلوا ةئاقسو نيتس 5٠ ةئسش قوتملا قشمدلا لسلا ل00

 ىربرا ىلع نب مساق دع ىنال وهلا ىف ٌةدوظنم ه7 بارعالا ةحلم مح هلا لالخلاو

 اهلوا ةئامسجعو ةرشع تس 6١ هش قرالا

 لوما دب د لوطلا ىذ دمحم لوقلا حاتتفا دعب نم لوقا

 نيعبراو عبرا 845 ةنس ىفوتملا فاشلا ىلمرلا نيس>حنب دج-ا نيدلاباهش معشلا اهحرش لا
 جوز حرش وهوسيورارك ةثالثىؤف ىطويسلا ركب ىلاز, نج-رلادبع نيدلالالحو ةئامامثو

 فورعءملاد#نب ده نيدلاردب اهح رش واهح رش اضياىربردعلل واتبب نب سثعو ةئام فاه رص” خا مث

 كرابملا نب دجا سايعلاوباو ةثاق#سو نيناعثو تس 58 ةنس ىفوتملا قشمدلا كالام نءاب

 قويا 7 ىلا نب فيطالا دبع نيدلاحبارسو ةئاةسو نيتسو عبرا 514 ةنس ىقوتملا قولا

 | 7*هدنس ناضمر ىف هنم غرف و قالادبع نب هللادبع نساحا وباو ةئاءامثو نيتلثا 68٠١ ةئس

 ةنس وتلا ىدرولا نب رفطم نب رع ندلانز اهظل اهريصتخاو ةئامعبسو نيثالثو سج
 هدم دمع سس وح ببر ب مده ردم وجو هيوم جوس - و صم
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 هاع«وأفلاو نينامثو نامث ٠١84 ةئس ىقوتملا قشمدلا ىنكصملا نيدلاءالعب بقلملا ل

 ةنسىوتملاب لح روهشملا روخ ميشلان. رعنبا ىئطصم ىلوملاهحرشو ققالملا حرش ىف ىق

 ١٠١ "ه2 ةوتلا لح ادع دعدس ١! ةينيط:طسقلاب ىذاقلاىلوم لاو فلا ونيعست و ثلث ٠١ ة*

 ا ادمن الوسرو للخ يلو ىبلحلا ديسلاباروهشماح رش فلاوةئامو عبرا
 #9 هلوا رمنالا كاوذ حاضياورحالا كارف راهظا هاعس نيدلح ىف طوسبملا حرش ىباج هالا

 هنس دودح ىف ىفوتلا ىونردالا ىتدحولا ناقع ميتلاو 5 ناثملا بهاولا 3 ركلا ١ هللدلا

 هح رش قدنملاب ىععم حرش قتلملاو طسلاةياغ ط وسامح رش اب رقت 7ىفلاو ةثامو نيثالث ١١٠

 د رميشلا هكسانم حرشو لا نيمللاعلابر هتلد#لا  هلوا هنم ذخا نم ىلاوزعلاو لوقتلاب

 نبىلع ىلوهللو فلاو نيناكثو عبس ٠١78 ةنس ىفوتملا ىندملا هداز ىَصاَعن فورعملا حلاص

 نيدلا فرش ىف قنلارون هاععو جوزم حرش قبرظب ريهشلادجلا عشلا نب ىقابلادبع عبشلا

 ندلاىف هقف ىذلا هيدا  هلوا فلاو ةئامو ناك ١١١8 ةنس مرحم ىف همتا قتلملا حرش

 اطوسبم احرش نوروطب روهشملا ديفللا ىدنفا د# ىلوملا هحرسو لا اريخ هن دارا نم

 <67 ةئس ىقوتملا ىتارحلا ةيعت نب هللادبع نب مالسلادبع ميل هي ماكحالا قلم يح

 ىالم زف ثيداحالاب للدم هقفلا باوبا ىلع بتسع باتك وهو ةئا_عسو نيسجو نيتننا |

 سابعلاونا هحرمششو ةنس ىفوالا ىونوقلا د# نب دمحم نيدلاس مشا عورفلا ىف <[ راحا

 ةئايعبس و نيتسو عبس ١ قوتو قلرملا هاعم و قشمد راكسعي ىذداقلا مهاربإ ْن دج

 نيدلاقت هركذ ىننللا ىديرمثلا ىنزوزاا دمحم اضيا عورفلا ىف هي[ راحلا قتتلم رمح

 رفافغملا ىلا نيدلا حان نب د نب دوم نب دم مامالا مجشلل ه8 راخلا تلم رح

 نيدلا س عش ميشلل يأ نيوعشلا مالك نيب عا ىف نيرا قلم - : ىزوزلا ئديرمتلا

 ىف نيرحبلا قتلم زع ةئاعسو نيعبس 5ا/٠ ةنس ىقوتملا ىمقلعلا نجح رلاادبع نب د

 نيعبسو سج ملاله ةن-س ىفوتملا كفنصع فورعملا د# نب ىلع نيدلاءالع 2 رسفتلا

 ةديصقلا حرش ىف باتكلا اذه ىلع ةيوهغلا دعاوقلا تاقيقحت ليحام ريثكو ةئامنامتو

 هي[ حاوعلا رانتذم قمتلملاو ىره وللا حامص طقتلم رح لمكم ريسقت هناب حرصو ةدربلا

 خلا هيلا هدابع برقا هدج-ام لكب هللدلا # ةلوا ىلكرالا ىنامرقلا فسوب نب د ريبا
 قيسللا ف سو نب دهن مسالا ىبا نيدلارسدان مامؤلل هه ةدفنللا ىواتفلا ىف طقتلم 1

 رخاوا ىف هعج- مت ىواتفلا ل اموهو ةئامست-و نيمو تس هه ةنس ىقونملا ىدنق ر عملا

 دو2 نيدلالالج دهازلا مامالا عشلا هند مث ةئامسجلو نيعبراو عست 049 ةنس نابعش

 ىف هنع ناصقنالو هيلع ةدايز ريع نم ىئنشوزسالا دجا نب نيسللا نيدلادع مميشلا نبا

 ةرتشع تس "515 ةنس رفص قام امت هالماوذنش ويسار ةئاّوسو ثلث 10 دنس نايعُد لئثاوا

 رافصلا مساقلا ىنالو ريبكلا حرسشلا ىفىبللا هركذ عام ىبا مامالا ديسالو دنقرع-! ةئاقسو
1! | 

 ( فورهلا ) 0
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 ها أ ملا

 تادلع ل نوف ىلع ال سم ءاق هيقلو كح 0 هيع كا نم هيف ل د ةئايعبسو

 / ةنس ىفوتملا ىبلحلا د نب ميهاربا مامالا عيشلل هقإ ةيفنملا عورفف رحالا قتله ليف
 ظ ةياقولاو "كلا راتخأو ىرودقلا لاسم ىلع الة شم هلعح دا معسلاو نيسجو ترس 65

 0 مدقو ةيادهلا ن ٠م ةذدو عمجلا لئاسم ن 9 هيلا جاتحام ضعب كم هلا فاضاو ةلهس ةرابعب

 ١ ىث كرت مدعىفو ىوقالاو حد الا ىلع هساتلاف دهتحاو هريع رخاو 3 حرالا وهام ميول

 ظ ىاقالا فشلا نيب هلوبةىلع عقوو قاف الاف هتيص غلب اذهلو ةعبرالا بتكلا لئاس» ن

 ظ نيسشعو ثالث 45 ةنس بحر سثع ثلاث اثالثلا موو نم نيتالصلانيب هضسن مثدقو 1

 | هيف درواةئابعستو نيتسو عبس ةكا/ ةتسىؤوتملا ى اا ىلع جالا هدأت هجرت و هياكل

 فورعملا ىورشتلا نغ لولا هحرشو ةءبرالا نوتملا حورش ىلع حورااو 0

 :٠ نه ىسنملا نباب فورعملا دم نبد-#و فلاو ةرشع تس ٠١١5 ةهنس قولا ىثنف

 ةئايعسل و نيناعو عبس ة4ا/ ةنس ةرخ هلا ىداج ىف ىفوتو عسيبلا بات 5 قمد اشم

 عرش ىذلا هلل دا #* هلوا ىسنبلا ذيلت ىرداقلا ىناقابلا ىلع نيدلارون مشا هحرشو

 اهعفناو ةدئاف اهعاو اهعججاو بهذملا نوتم لج ارحالا تلم ناكامل لاقو لا ماكحالا

 ةنس قوتملا ىبفنملا دع مالسالا مع هرهد كيرف رم هيلع بنت 5 نا دعي دح 01 1

 كلذ هند ىبلطو هيلع نملا ىتءارقب كلذىف بيسلا 00 و ةئامعستو نينامثو عبس ةمال

 لضافالا نم ىلع نيددرنملا ضعب هحرش ىند بلط دقو هلوش ةحابدلا ىلا ناقااكا

 ىلا لوالا نم هيلع تأرقف ريقفاا الا دحا هيلع نئملا اذه أرقي ملو معلا ليصدمب نيلغتسشملا
 | مث اهلا عوببلا نم بتكو ةيؤرلا رايخ ىلا ايناث تأرف مث كانه هتناتك تهتنا و تاقفنلا

 ةئارعستو نيعستة و٠ ةنس لك 00 | اذه ق تعرستلا دمج امدعب فوتو هاىلا ر ةأس

 | لكس ثراث هيف (ةنف يلا بيس .ةريثك مايا ىف ةباتك الب ةدلا 2000 ف 02

 ىرع* هاممو كلذ ريغو اهحورشو 0 بنتك نم هيف تعجن دقو دئامعست و

 | تادلخغ ةعبراىف ىساويسلا.ىدنفا ليغاعتا حرش .هح ورش نمو رضالا 000 ١

 نيدلارصان نب نيدلا ءال_ع مامالا ف حرشو فااو نيءبراو نامت ٠١448 ةئس ىفوتو

 ضئارف ىلع رمنالا بكس هاعمو هضئارف ةنس ىفوثملا ىلا قشمدلا ةيما ىنب عماج مامالا

 ةرخالاىداج ربشىف همئاو حلا مانالا عيج ىلع ماجاب ىضةىذلا هللدخلا هلوا ر مالا ققئام

 ىلا قبدصلا دوعسلا ىنا نب دج-ا نب د هاش هحرشو ةئابعستاو نيه هيه.. ةلس

 ىتبتم هامسو لا ةعيرمشلا ءاسص#م هتادع نيز ىذلا هتلدخلا #4 هلوا اج وزم احرش ىزرسانملا

 ةمالعلا ىلوملا هحرش و فلاو نيسهنو نيتتثا ”٠١6 ةئس هفلا رحالا قتلم حسشىف رمنالا

 هدا رسب وعدملا نإ_يلس نب كا مثلا نب نجح رلا دبع ةيمورلا رك ا_سععلاب ةاضقلا ىضاق

 رحالا تلم حرس ىف نا عمت“ هاعمو اطرسب امنرلش فلاونيءيس ونام ١١ 4 ىفوتملا

 ىلعنب لج ةمالعلا 0 تا تاعسووص ١ ءابا/ 0 ف ماا ماممالا عقو لاق |

 كتيب ير 8 200 -

 ف 2



 ه7 باب 1س ها”

 رازساىف رظناو لانتعءالا ىف ةيرباخلا قرطلا ىناواو لاغتشالاىف ريصلا خلاءا ةنس ةرسشع

 "كال2 اغا ئذذلا 'لضافلا ميكحلا مثلا ةمدخ ىلا لصو هنا ركذ مث تالاحسالاو 8

 ءوكشلا ىلع دروب ةديدع ارارم معلا اذه نع ىئلق نا دارا هنا مسقا ىلاغت هتلابو لاق مث

 حرش ىف باطلا ةياهنب ىمسللا اذه انبا_ةكتعضوف خلا ةبادهلا دعب لال_ضالا ثالذب ىلديرب

 00١ دو ةدطوم :ناوصلا' لع هزك ءاتضاخ و تاتكلا اذه نم ىلع انعلطا ا1:اال بشكملا

 ةعاحو تالاقهؤ ةمدقمرفس لكل انلعج ورافسا ةثالث ىلع هاننترو هفنصموهنم معن ملو اظفل

 زهظىف تيأرو هل ةجرت ىلع فقاملو هما خا بسةكملا بحاص نا رخآ عضومىف لاقو

 صفح ىبال .-: ىبنلاو ىمالاىف ىنتكم ريهح قارعلا مساقلا ىبا ةمالع خشال هنا ةدهس

 ىلا ظفاخلا* ماهالل هي ءادتالاو فقولاىف ىتكملا ز»- ةنس ىفواملا ىههلا نامع نب رمم
 طساو*م كانك وهن و ةئايعل راو نيعبراو عبرا 0 0 قوما عادلا ل عسب نب ناععورع

 رتاوت اهأ رركملا لح ةنس ىفواملا باطخلا دمت ْنب هللادبعاوحخلاىف هيأ راكم زينح نسح
 روهشااىرقملا ىراضنالا للم نم مساق ل 0 نيدلا جار. د را عيسلا تاارقلا نم

 فئصو هئسحم“او عبسلا تا ارقلاىف الوا اذه فاا هنا ةرهازلا رودبلا ىف ركذ راشنلاب

 فكم زح ا ةقلخ ريخ د ىلع 0 راو هدا نحال دلل دع كلوا اياك اذ
 ىدادغبلا بيطخلل هه :لم#م ناس ىف ليكم ]مح ندلا ئص ميلا فقانهىف هه بولقلا

 لئاواىؤ قاتسهقلا 0 ىدنؤ رولا هيقفلل عورفلا ىو هم 1-5 لصفملا حرش ىف ل 3 م

 تاس رهف قف ةرعذ ءزح ىق ىط ويسأل 1-3 قاونلا د هج ر ْق نا 1 ةيهاركلا

 .6ىندملاو ىتملا ٍ 3 هركذ قيس دعي نوناقلا سصتتعىف 0 روح ميراتلاىف هنافلؤم

 ريسفتلا ع عورف 0

 1 هه[ ةحالملا لع 9

 "فوتو رخلاىف اهئارجا ةيفيكو ءاهتنالا بيرت ةيفيكو نفسلا ةعنص ةيفيكنع ثحاب إءوهو
 ا 4 رعمو لا الأ و مايالا تاضاش ف هقرعم و ميلاف ذ الابو كا راخلا تروعت د رعم ىلع

 نموا ل كيس ل هاازعو ا ا همه نمواهر ط# ربع واه رطةوانا> رواهفصاوعو حاب رلا

 نيعسنو عبس 51 ةنس ىفوتملا ىنورزاكلا د2 نب ىلع نيدلا رّبهظ عما 6 ةحالفلاف
 3 0 ىطويسلانيدلا لالك د ندحاشملا ىنعم ف 0 الملا 1 3 جحا رلملا 0 0 ةئاعمو

 - ك] ماصتعالا و ذالملا رهف ىرتهفيلخ ناوضرل هه نيقتملاذالم ريح هنافل وم 00

 | فسوب ثدي هكا ةوعشلل 1-7 ةفيطلالا 7 0 2 ةفبرمشلا أ ةالملا م نا 0 نا دريل

 أ نونفىف هه لب والا ءاالم 1 كد تفوتو هيفوص ت 0 ىلع ال ىهو ةيقشمدلا

 هيف صخل دنس ىفواملا ىطانرغلا ريبزلا نب مهاربا نب دج-ا رفعج ىبا مامالا حيل ريسفتلا

 0 ىلا ةل_حرلاى هنغلا لوطب عج ا ف هيبعلا 00 0 هيلع دازو ىكصحلا تاعك

 1 1 00 ىدحاأ نبك 3 قولا ى ثلا رع نب دمخ ديشر نب نيدلا بحت ا هدبطو

 ) ةرايعيمو 0



 ه4 سه[ ىلا ف

 مميت ' يا فالق الا ناك قط كل ىلع لاقمت لا قفوولع ىذلا هللدلا دنع هلوا

 ةليلخ كاوفىلع القثم الع هتصخخ هرخاىف لاقو فالخلانم ع:ةملاىف قفوملا ميشا هقلطااه

 ل-ضفلا:ىنانب مهلا ىبا نبدمم نبدلا س مش ميشللو طسوت٠ داعىف وهو اذكاهنمو اذكابنه

 هي ماقملا باوبا ىلع علطملا ريح ةئاهعبسو عست ال٠ ةنس ىفوتملا ىل للا ىوختلا ىلعبلا

 ال ةيمصتخا ةراليقل ةيثك عورفىلع لتشم داعى 8 ةعفاشلا عورفىف عنتملا رح

 ىف ه4 عنقملا ليم ةئامعبراو ةريثع سج 4١6 ةنس ىقوالا ىلماحلا دمت نيدج-ا نسما

 سي[ عنقملا زيه ةئاغلث و نيرشع 8٠١ ةنس ىفوتملا ىودكلا طايطادجا نيدمت ركبىبال وحلا

 هاو ضرا لكرع جرخف اماست نادخلا # اهلوا ةلاسر وهو ىبرعنب نيدلا يح يشل

 هه تال وةم-ةضمان تارابعو ةلئاه ظافلا ته رسماو الاجما ريسك الالعىلا اهفراشا حلا

 'ةيمورلا نم قحسانب نينح اهلقن مكحلا سيلاططسرال سايروقيطاق ةينانويلاب ىهو قطنملاف

 نةطمضاو_ىنانويلا سوبرفرف ممم برعلاو نانويلانم ةءامججاهسسمفو اهحرشو ةيبرعلاىلا

 سوينوماو ىردتكمالا قيرطبو ىوحتلا يو ىورهلا سيللاو ىناردتك_سالا ىتورلا

 هف_-الفنمو نواثو سوياقن_سو ىناثويلا سطسرف واثو ىئورلا سويط_سماثو ىبورلا
 عفقملانب نم ةعاج عماوجو تارصت# اهلو ىتم سكب وباو ىبارافلا سصنوبا نيلسملا

 رابيخالا رداونىف اذك ىزارلاو بيبطلا نيدج-او نينحنب قدماو ىدنكلاو ىرهم نباو

 هه سارب:لا سارةم رح هنس ىفوثملاىرازفلا بي>نب مهارءال هي لاوزال سايقملا رمح

 ةئامعبس و نيعبسو عسل 178 ةئس قوجلا ىلحلا بيبح نب رع نب نس> نيدلاردب مرتب

 ىيناقلا تباث نبرع مماقلا ىبالودلا وف أ ديقملا ريت اينو اهظن معلا فورح ىلعوهو

 نءالو ايندلاىبانبال هت قالخالام راكم ٌرهؤُح ةئامءاراو نيعبراو نيئدنا 557 ةنس ىقوتملا

 تملا يلعت بحاص هركذ اذك ىروباسينلا نيدلاىضرلو ىمراف ب الو ىطقارغلا) لدا

 7 ملا نبا هركذ اك غابصلا نب دحاولا دبع نب دمت نب دم نب دجا رو_صنم ىبالو
 نيثالثو تس ا/”5 ةنس ىفوتلاىنانعدا د نب دج-ا ةلودلا ءالعص ميشا هه تافشاكم زم

 عسن 408 ةنس ىفواملا دمت نب دخل ه4: رظانلا ةبقاعو رطاخلا ةبتاكم رظمح ةئامعبسو

 . 4: ناطيشلا اكم لح غابصلا دهاولادبعنبد2نبدج-ا روصنم ىبالو ةئامعب«ونيعبراو

 اياب سدع ددحاو ا هءاوناو ربك ذنلاو ظعولا ُّق و بوأقلا ةنشاكم قح ايندلا ىبا نال

 # هلوا ىدللا ىلع نب سعد مامالا رعشلا حرش سه[ بهذلا ةعانصف بسنكم قيم
 ١ لئاوالامولع تالكشم لح انل رسبت دق لاق لا تالولعملاو للعلا نع ىلامد ىذلا هلل دجلا
 مزغلا قاس نع ريعتنلاو بلطلا قيرط كواس”دعب ةيف_سلفلا ةعانصلاو ةيهلالا ةمكحلا ىفا

 زوكلا راطتاىف مالعالا ياكملا ىلا ةرجهلاو ,سوردلا ةررك ىلع ةببظاوملاو داهتحالاو

 فارطاو ةيرصملا رايدلاو برغملا دودح ىلا مورلا فارطاو قارعلا دودح نم نادلبلاو
 عبس ىلع ديزت ةدم ةلاضلا بلطا هوجولا مثصتاو دالبلا بودا اناو ماشلاو زاخملاو نمملا |[



 هه بار مح نذل

 وغلبالو هرابغ اوةشاف ءارعشلا نم ةعاججابف هضراءدقو ةغلابلا مكحلاو ةنسللا ظعاوملاو

 ىلا اثدحو اعدق ءالعلا بدّتادقو ءارعشلا ٍرعاو ءاعلا رعدا بدالال ها دنع وه هرايضم

 فئاطلهيف عدواو اطسوتم اهحرمشف لقملا رصتلاو لوطملا بهسملا مهنف هتروصقم حرش

 اًضرا اهح رمش زازقلا فورعملا دجا ندم هللادبعوا ماهالاو بدالا نم اياوناو يعلا

 هئاهلث ونيعبس 0٠١* دنس ىفوتملا ىوحتلا دجلانب نيسح هبولاخ نبا اهحرش نمو ةنس ىفوتو
 غئاصلانبا اهتحرسشو ةئاملثو نيتسو نامث ”4 ةنس ىقوتملا ىفا ريسلا هللادبعزب نيسحو

 ىف ةئاهعبسو نيرشع 7٠٠ ةنس ىفوتملا قثمدلا ىتاذ+لا ركب ىلانب عابسنب نسا نبد#ت

 14 ةنس ىف وللا ىودتلا ىف زا ىيصنلا كرايم نيدج-ا سايعلاوا نيدلا ق3 اهحرشو نيدلي

 ةنس قوتملا ىزب ربتلا بيطخلاا نباب فورعملا ىلعزب يحي ايركز وباو ةئثا_ة<و نيتسو عبرا
 ميكملا رعنب هللادبع نيدلاقؤوم اهسجو رصتع حرش وهو ةئامسهنو نيالا م

 ةروصقملا حشو "ىف ةيطوشل ١! ةدالقلا هاعمو ةئاهعبسو نيعبسو عيسالا/١/ ةنس قوأملا ىراصنالا 0

 اهحرشو ةئاّوسو نيس 56٠ ةنس ىفوتملاىناغصلا دعن نسح مامالا اهحرسشو ةيديردلا

 فلاو نرشعو سج ٠١6 ةن_س دعب ىقوتلا ىوا_عملا كسمنب دجانب نج.رلادبع

 مدق ىذلا هللد_ّلا 6# هلوا ىزوللان. ىلع نب نج-رلا دبع جرفلاىبال 2: قلقملا ٌرطَ-

 هه عنقملا رح * بواقلا ع 8 تاشوُحو تاييهرت هيفركذ لا بيذعتلا ىلع راذنالا

 معمم ةنس ىفوتملا ىولا ساخلاد2 ندجا رقعجىبال نيفوكلاو نييرصيلا فالتخاىف

 ةعست اهتابا ددع ةيمال ةدي_صق ةلباقملاو ربلا ىف هه عنتم رح ةئاقلثو نيثالثو نامث

 اهحرشمث متاهلانباب ىفوتملا قارعلا ىلع. دابعلا نيدمت نيدو-ا نيدلاباهشل اتبب نوسجو
 هه فمما ميرو عنقلا رح ةئامئامثو ةرثع سجن م18 ةنس ىفوتو معسل هاهو |
 رصتخم وهو ةئامع!ارإو نيعبراو عيرا 445 ةنس ىفوألا ىتادلا ديه_سنب نامعو رعىبال |

 موسع نم هاشم نم هعععام هيف ركذ لا هاضترا ىذلا هند. انصخ ىذلا هللدخلا  هلوا

 عم فحا_صملا موسر ةفرعمىف وهو لا هيف فلتلاو هيلع قفتملا راصمالا فحاضم طخ

 هللا ا هلوا راصتخالاو زاحيالا هجو ىلع اهطبض.ماكحاو اهطقن ةيفيكق لوقلا ناب

 رفعج ىبال هه طورشلا ٍرعىف عقم لههمح رصتخ هللذمم للا لازملا هاتكي انمرك | ىذلا

 عنقملا ليم ةئامعبرإو ني-_لجو عسن 165 ةنس قولا ىلطيلطلا ىفدصلا ثيغم نب دج

 ةنس ىفوتملا ىفاكلا نةلملان اب فورعملاىلع نيرع نيدلاجبارسل هي ثيدملا مولعىف

 ىلا عاونالانم امن لصو سماك ةركذتلا هاعم ارصتخع هنم بضتقامث ةئامتامثو عبرا

 ىفمنقملا زيفوح حلالاعالا يع ىلع ىلاعت هتلادجا # هلوا اريغصاح رش اهحرشمث اءوننينامت
 نيرشع 57١ ةنس ؟ىفوألا ىلدحلا ةمادقنب هللادبع نيدلا قفوا هه ةيلشإلا عورف

 نيتنا 586 ةنس- ىقوتملا ىلبتْللا دجلا نيده نب نو راادبع يشل ه>رش دقو ةئثا_عسو ظذ10011111011101001311010101111زا ا ]زازا ز]|]|]|]|]|]| | ]| | 00000097-77-1007 |

 عاقملا ماكحا ريرحت ىف عبشملا مهيقنتلا هامس اياتك نيدلاع الع ىذاقلا فنصو ةئاّق“و نيياكو

 ( هلوا )
 نما ع نلين



 واظنالا ناعمابن ىهبملا: هج رئش ىف ئظ ري كو رعملا .خع رب. .نادح ى وما ميزجو هريغا ليقو

 ركذو ققدو هيف قيقح فيطلحرشوهو ةئامعستو نينامثو ىدحا 541 ةنس ىفوتو لوالاب
 رثك او لاق ةئا_عسنو نيكو نيتلثا 567.3: ىف ةنن نورنثعو ثالث هنسو هدؤس هنا

 هجارشو لبا ادودنوو لكنها ولا , هيدا: دي كلوا"راختاا ريخ نه يرطب ةأشلنم يو
 ةنس ىقوتو رهاوملا دوقع هاع“و هنواع# ناب فورعملا لّرارسا نب دو# :نيدلاردب عشنا

 هعاو طو.ء_ضملا ةاعقن و كالاإ دع نب فسوب اًضلا هحرسشو ةئاعاعأو نيسثعو ترق را

 ىبانب هللادبع نيدمم ركيوبا نيدلانيزو ةئامامثو نيثالثو عست , 889 ةنس بجر رهشيف

 د« نب دج-او ىعاش ىئانثو زوقكيدو ةئاعامثو نيعستو ثالث #89 ةنس ىفوتملا ىنيعلا ركب

 ىلاعتملا هللدتلا ه6 هلاؤا بولطلا .ءاغمو ءاملهلا ضعب .هخرشو ةنش قوتو. ىلا | ىو دلل

 حرش وهو بابللاب ىملا الوسرنب مهاربا حرش هحورشنمو لا ةفجارالا رابخانع

 رابلا حرش هحورشن مولا انداؤف لوح ىذلا هدا # هلوا بولطملان٠ رثكا جوز

 | دوقنملا ردلا هاعس لا ناسنالا عون راتخا ىذلا هدد # هلوا:ىرام رمسلا, لوهعما نب ندج

 ا 3 - م 0 . - 5 0 .٠
 ا ح وزع 0 وهظو دوقنملا هح و رمد نمو حا ىئيقدلا معلل فرا_ىملا هوج قى ان ولف ف رمص

 ١ ىرذلا نيو ةع ول واب هئاديعشو ما دمع ا مرت ىتوأملا لايئادنب ليا> نيد هحرشو ظ

 | بوبنا بحاص ىسامالا رفعج نبدمت اءالومل وهو خلا انبولق فرص دلاثال مهلا # هلوا

 عودت دوصقم م فلاو نيس و ىدحا ١٠١هأ ب هعاو صرتلا رمت ىفاو ةعالبلا

 بعكِلا لصف قو فاكلافف 0 ا دودو روصقأالا م 5 ةدر# ماكحا وهو

 ىذا دجأ نبد# نبدهن هللاد.ع بأ كفا شل [ م2 1-3 مزاح نا ةروصقم م

 ىل2#ادجا نيدمت ندلال الج ميلا اهحرشو هئايمعيسو نيتس ال٠5 ةننشا قودملا للا

 --1 كرد نبا ةرو_صق# 1 ةئامامو نياسو عبرا 00 هلا قونو هلمكيملو ىعفاشلا |

 نيرثعو ىئردحا سو ةنيبس قروتلا كربصللا ىوكألا كونا نساطا ندي ركبوا رهو ظ

 ةرصصبلاىلا قؤبشتنو سراقىلا عريسم فصنو لماكيم ان حم ةديددصت كر نك

 اهلوا ام هناوخاو

 ا
 جداا لايذا م 2 ةرط 2 هن وأ كا ا زا اما

/ 

 ىئتعاو ءارعشلا نم ةعاج اق هضراءدقو ناَتِاَمَو نورعؤعو هع دال ” 33 اماما ددعو ظ

 دج-ا نيدمن هللاديع ىلا ه.قفلا حرش اهطساو اهح ورش دو>او نو ريثك قاخ اه سقت /

 هأع“دوو ةئامسومو نيس و عم حما/ ل روح ناكو ىمم تل ماده نإ فورعملا بسلا ظ

 100000 لا هللال ىلع هللادج دعباما * هلوا ةروصقملا حسشىف ةروصخلا كاوفلا

 ١

 لدو اهظافلا ةلوهسا مهماقخاو مهيانع ديردنا ةروصقم لا اوذرصدق بدالا لها نم

 | ردانلا ريلخاو جايتشلا لئلا م اهنعحكاملو رو_صقمللا نه كاكا و24 لع اهلاقشاو اهضا معا



 هن باب 12و ه٠

 0 تيرا لسا هيفي ىونملا ىنليتالا ةيسون نب دج نايح يال بيرقلاب

 داو دجا مهللا كل #* هلوا امج ةيفاكلاك وهو بيردتلا هاعمو رصتلا اذه حرمت 3

 ْنَع ةيراع ظفللا تارصتخم اماكحا هنم تررحو هسّيافن برقملا ند تعج هيف لاق خلا

 عيرو ىف ءاحو لمهاام ىلع كاردتسا الو هدودح نهو امل حالصا ربع نم لاثملاو ليلعتلا

 ميودقتلا اع ىف >5 بلاطملا برقم زه- ةثا_مبسو سج الاه هنس ف هنم غرفو هلصا |

 اهاوا ةءوظنم جاملا نب هلادبع نب 0 تقؤملا حالصلا ىبا لضافال مجحتلاو

 عساولا ميكملا براادحاولا #8 عئاصلا عيدبلا هلل دا

 ا رضتع وهو تاراشالا ف ه4 امءالا دصتملا رح ريبعتلا ىف -22: ايؤرلا طمرم ٌريطح لا
 ْ حرس ىفئسالا دصقملا زعم خلا دا سفن وهو هلل دا دع هلوا ىبرع نب نيدلا يم مثلا

 ل 06 ةس قوما للازغلا نك نب د دماح ىبا مالسالا د مامالل ه4 ىنسلا هللا ءاععا
 (ال1 11 لر دف هعيرا هفو تامدقملاو ,قداوسلا ىف لوالا نونق.ةثالخ ىلع هر ةئامسجمو

 ا يكل هدو تالفكلاو: قحاوالا ىف ءكبلاثلا ل ع هةر تاياملارو دضاقملا ق

 ظ نيدلا رس

 هك ىصتالا دصقملا زر ةئامامكو نيتسو عبس م8/ 1 ١ ثيطخلا مهاربا ن دع

 | ىلودلل ةججرت لا :نيماعلا بر هللدخلا 46 ةلوا نس ىفوتملا ىئسذلا دمح نب زعل فوصتالا ق

| 

 ظ

 ْ 7-5 ل دقو ةئاعامو نيعب راو 0 6 0 قولا ىز راوخا نيسدح ندلال5ك

 ثدرصتخا دقو لا هتدعصو هيلاعت دحوتملا هتيظعو هللايربكبدرفنالاهللدلا #2 هلوا

 0 لاخللانم ولذا مدع عم ةحاصفلاو ةغاللا ىف لضفلاب ريسلا 'بيبح بحاص ىبزراوملا

 ْ ريعا ككلكعت ىو هنادج هللاو ئصقالا د_صقملاب ةا_ععم هجر هل نا دو هناناكح صضعل قف

 ١ ىل املا دصقملا ريح ىلا ىدادغبلا دينها فراعلا حشلل هت, ىلاعت هللا ىلا دصقملا يف-

 ا وهو 67 لياخلا لع ىف ليلا دصقملا ريح ىركلانيدلا لال مه ىلامالا ءدب حرش ق

 | ىبا مامالا هيأ 0 ع ىف فالحل دصقم 8*- ضورعلا ف تجاطلا نءا ةديصق ميسا

 ظ د عيفرلا دصقالا زيف ةثا_.سجو سج ه٠ه ةنس قوتملا ىلازغلا د2 نب دم دماح

 ٌ نيدلا جال وحلا ّق مد دصتم 0-1 1-5 ىلازغلا مامالا هجرت ىف ىلاعلا دصعقملا 1 ا

 ةئاماعو نيمءسل و ىدحل /مةأ 0 قوتو كف كرد كلما ءادهأ ىولهدلا 85- نس 3و

 د بارع الالعىف بايلالاىوذ دو.هةم م - قبس 6 ع طعم ٠ نر م اادصقملا لحم

 هللا دج-ر هقدنح ىلا به دم ىف رصتخم لمادا ليوا اى د كالاسملا دصقم مح

0 
 ا ةء ع م17 2 قوما ىدابا زوريفلا باووقعل 0 رهاطىلا نب ,دلاد# مشل داع

 ةئاهسيس و نينا وتس و :1ا ىفا كطادو#نب د نيدلا لكا ميشال هيأ م الكلا ىف دصق ريح ظ

 يح يكتمل هك اءمالا دصاق# قل املا نصف 1-- فلاو ا تك أ 1 <

 ىظعالا مامالل ليقف هفاؤمىف فلتخادقو فبرصتلاىف دوصقملا ٌريه*ح قورزب ريمثلا
 دسم ا ل

 0 قولا رفعج نب ىلونب لَ 1 د ماا ماكحا 4ق رعد ما. | را لح هن 3 ةناعامو ظ

 ) ليقو



 6. ه5 ىلا طع
 سة تتتتالااا7لا

 اهحرشو ةئامئامثو نيثالثو ثالث مس# ةنس ىفوالا ىعفاشلا ىرزجلا دمت نب دج مشل

 نحر اادبع نب دمت غئاصلان ال 2# ةمدقالا ظافلالا رس ىف ةمدقم ريح دج-ا ركب ونا هبا
 ةيسرافلاب هه فرصلا ىف ةمدقم ري ةئامعبسو نيعيسو تس ا/لال5 ةنس ىفواملا ىنحلا

 عورفىف 2 ةمدقم رح ةئافامو ةرثعتس 815 ةنس ىفوتملا ىناج رخلا فيرش»ا ديسلل

 ىرود_ةلا فصت :نم و ! هو ممم قولا ىناخلا ةزج نب نودج- بيطلا ىبال ةيقئطا

 نام 508 ةنس بلح ةعقو لوتقملا ةلودلا نيما نباب فورعملا دج-ا نب نسح اهحرش

 فورعءملاد# نب د# نيدلاردبل ه5 قطنملا ىف ةمدقم ره*ح انسح احرش ةئاقمو نيسجو

 نال ه# ودا ىف ةمدقم له ةئاقسو نيعيسو نيتثثا "7/9 ةنس ىفوتملا ىوحتلا كلام نااب

 0 هثاهعيراونيتسو عسل 5ةةنس قوتملا ىولا دجا نب رهاط نسا ىبا دا

 نسحلاىبالو ةثامسج ونيسلو سج ههه ةنس ىقوتملا ىدمءزلا يح نب دم هتنادبع ىبالو

 نجح راادبع ةءاش ىبالو ةئثالثو نيعستو سخ موه ةنس ىفوتملا ىوغللا سراف نب دجا

 مهاربإ نب ىلاعلو ةئثاق*و نيتسو سج 56 ةن-س ىفوتملا ىشمدلا ىرقملا ليععتا نبا

 ليسا نب رع نيدلاديثراو ةثامسجو نينامو ىدحا هما ةنس قوالا ىتنخا ىونزغلا

 وكلا ىف ةمدق» ىزرطمالوةئاقسو نينامثو عست 585 ةئنس ىقوتو اضيا هيف ناتمدقم قراعلا

 حرش ىف ةيئيسلا ةلاسرلا هامسو تاراشآلا ىف ر وك دملا ىدوبللا نب نيدلا مج ايدو اا

 م١٠ دنس ىفوتملا قينزالا مث ىديكنلا د# هي نيدلابطق ةمدقم يم- ةيزرطملا ةمدقملا

 مشا وتلا ىف هع ةيفاكلاةمدقملا رح تادابعلاىف ةيكرت ىهو ةئاعامثو نيسشعو ىدحا

 هيمال ةئسىف اهح رش مش ةئايعس و نيج ةهه٠ ةنس اهفلا ىصملا ىلع نب نيسح نيدلا لاج

 اهازع 4 ةزرطملاب ةروهثملا ةمدقملا رمح ةيفاشلا ةمهفملا هاعمو ةئامعسلاو نيسجو عبس

 اهفلؤم لب هلت سيل اهنا ىهذلا ظفاحلا لاقو برغملا بحاص ىلا ةاحملا تاقبط ىف ىطويسلا

 165 ةنس ىقوتملا ىزرطملا ىيلسلا حلاص نب ىلع نب دج نب هللادبع ونا وهو ميدق قشمد

 ىنارعشلا باهولادبع مشا هي ةيرعلا لع ىف هب وحنلاةمدقملا لح ةئامعبراو نيسيهكلو تس

 ىناللا ىمنغلا دجلا نيدلاباهد اهحرش دقو ةئامعسلو نيعيسو ثالث هال“ ةنس ىفوتملا

 نيتنتا ٠١55 ةن_س مرحم ىف هعاو احو زم احرش فلاو نيعبراو عبرا ٠١55 ةنس ىفوتلا

 ىف ةمدقم رمح باشالا نبا اهحرش وهلا ىف 4: ةيريزولا ةمدقملا ردح فلاو نيعبراو

 نيناكثو سه 786 ةئس ىفواملا ىودتلا دربلابفورعملا ديزب نب دم سابعلا ىبال هه( وحلا

 ثالث 55 ةئس ىفواملا ىىرمضملا نمؤم نب ىلع روفصع نءالواضبا هلاهحرشو نيتاهو

 ناعع نب دج-ا نيدلاججان مامالا جشلا قلع و مب ملو اضيا حرش اهيلع هلوةئاقتسو نيتسو

 هئامعبمو نيعبراو عبرا 5 ةنس ىقوتو حرشلا اده ىلع ةفيطا ةقيلعت ىنملا ىناكزللا نا

 نامث 594 ةنس ىفواملا ىلطلا ساكلا نب ميهاربا نب دمحم هللادبع ىبا نيدلاءاهب ميلا و

 ىعمملا وهو وتلا ىف 4 برقملا رصتخم رمح ءالما هبتكاضيا حرش ةئاقسو نيعسنو



 سه باب رح دك

 دقو ىهتنا تال وادتملا نم فاّؤم ةئام نعةينغم ةيربلا اعلا حاد ةيرورض لئاسمىلع دعم |

 ْ قولا اةسهقلا رد نيدلا سع“ انالوم اهحرشو نئملاب ناح 20 0 امههو امءاكت يار

 هقفلا ةدعاق عفر ىذلا هيدا ع هلوأ احوز“ حر دماهعدست و نيسجل 96٠6 ةنس دودحق

 رهتلا ءارو اهقترهجتغادقو لاقىناديكلا لضافلاب نوهشملا ىدذلا هللا فطل ىل وم اىلا امسنو ا ظ

 ٠ 76١ه ةهنس قوتنا ىراصحقالا قاكلا نسدح اهحورش نمو راهنلا ةعبار ّق سكت رايخا 1

 ناعالاب انب ولف ضحم ىذلاهللدجلا #* هلوا جوزمت حرش وهو فلإو نيسشعو سجل |

 ىدنفا جاح مهيشلا وهو هتذتاسا ضعب نع القان لاك نبال اهنا هيف ركذو لا تاداقتعالاو

 هاوتفلا انيماو ةشردملا كديعم نآكو ةهرذدع تس ه1س ندرك دلت ناكو 27 هر فو رعملا

 نيعبسو نامث 9/8 ةنسحرسلامتاو ةثاملا زواج دقو ةئامعسلو نيناثو ثالثوم## ةنس ىقوتو

 قرشتتسالا هللادبع نب شرب وكتم عاجمت ىبا نيدلا لاج يشلل ىرخاةمدقم اهيفو ةئامعسلو |

 ركذ خلا دقلا دحاولا هيدا # اهلوا ةئاتسو نيسّجو نيتنثا 587 ةنس ىفوتملا ىننطلا |
 ةريخذل لجاعلا ةمدقم تح لا سهلا تادابعلاو دي>وتلا نم دبعلاىلع ضرف وهام اهيف |

 عورف ىف ةيونزغلا ةمدقملا رح ىعفاشلا ىو لذابلا دراد نت دع شال ميإ لجالا

 د# نب دجا مامالا ميل ىهو ا هتمعن دالبلا ع ىدلا هادا دي اهل وا 2 هيفنملا 'ّ

 ىف عفان رص فيلأت ىهو ةئامسهو نيعسنو ثالث هم# ةنس ىفوتمللا ىننللا ىوتزغلا |

 0017 | الاو ىبلاو تاججاولاو نضئارفلا هيف رك ذريثك هلعوريغص همح تاذابعلا
 ةفينح ىبأ مامالا بقا_:ه ىف لو_صف ةعبرا هيفو رعلا بلط ىف لوآلا باوبا ةينان ىلع

 هفو ءاجتسالا لضف ىف ىناثلا ردقتلا ىفو هايملا ىفو ديحوتلاب قلعت اهثو ىلاعت هللادجر

 ءلاوسلا ق ثلاثل ءاريتسالا وءامعتسالانبب قرفلا ىف وةأرملاءاريتساىفو ءاردصلا ةيفيكى لوصف: ةسْخ

 ةتس هيفو ةبوتكملا ةالصلا لضف ىف سماخلا لوصف ةتس هيفو ءوضولا لضف ىف عبارلا

 لمعلا ىفنماثلا ناضمر رهش لضف ىف عباسلان الصف هيف وةاكزلا لضف ف سدايلا الصقر شع

 هب وذعملاءايض هاعس و ىننللا ىشرقلاءايضلا نب دج-انب دم ءاققيلاوبا مامالا شل اهحرش دقو علاب

 اهيلع تعضوف لورقلاب ءالعلا هاقلت عفان رصتخم فلؤم اهنا هيف لاقو ةيونزغلا ةمدقملا ىلع

 ةئاماعو نيسجو عيرأ 884 ةلس ىوتو ىلدم اهعانق فدك ىلوق ادحا دجا مل ىتالاح رش

 نه ىهو © راظالاو فالكاو لدا ىف ةءمدقم روح هيأ ريبعتلا ىف ةمدقم يؤ

 ةئاتحو نينامثو عبرا 855 ةنس ىفواملا ىنسذلادهت نب دم نيدلاناهربل هيف تارمصتخلا

 بحاص ىدنقرعكا دج نيدلا سعشل امسح|ح ورش اهيلعو لا نيلاعلابر هللدجلا # اهلوا

 عجب هنم سلا هنا هيف ركذ لا هتردش عدبا ىذلا بجاولا هللدلا # هلوا فئاجعلا

 ثراحا ىبا ةنازخ كم هل_هحو رظنلا حاتم هاعمو باحاف اهدحرش ند راع هلطلا نم ا

 ةئاعسو نيعسذ "3. 0 تبحر ّق 06 غرفو نيدرام بحاص قئرالا ندا هرق ْ

 ه5 ثيدللا ىف ةمدقم ريح ةيناهربلا ةمدقملا ىف الوا ركذ دقو اضيا فنصملا اهحرشو

0 
 سس ا--بيججملاب بييييي  ييييييييييييييييييييبببييبيييبيسبيييجيييييييمبييييييييييييييييييييييجييييح ب سسس##سس جس 7#( س7 ببسس7ت _



 5 قل ىسملا ل

 ىاوم و 0 نيورس و نينا دا 1 0 هلأ ىوحتلا هللا دم ع 3 له كلامنا 0

 نوناقلا ب ١ لاق ا و4 :معن ىلع هللادجأ 2 هلوأ ىلوزلا نوناقلا 2 حلا ججاهتملا

 ريتك هن 3 0 اريغض ناك ناو ىلوزألا ىسوم هىبأ ىسيع لضافلا مامالا ميشلل ولا

 تاحكنال ن دنم ب رعلا مالك ب ىلع وطنم مالا بايل ىلع لوشم مهفلا ىلع ص سم معلا

| 

 مهنكل هظفح ىلا نيلئام انريصع لها رثك | تيارو وتلا حورش رثك ١ انعالخ ىتلا ةدزعلا

 لا قاعتام هيفسيلو قطنم هرثك ١ ناوا قطنم هنا هنررضعب نظىتح همهفنع نوزحتب

 35 هحرش ىلع تلبقاف هظاسفلا عباتن م ترثك ا تنكذقو هلؤاق وزن: لتتف جرم ةاقلا

 ةئا_,عبسو نيثالثو ثالث 0مل 2 ق ولما نادال >ىلاملا7ناخعلا نبىلع نبد# اهحرشو |

 5 قولا ىوهلا ليبشالا ىرضملا نمؤم نيىلع روف-صع نا مامالا اهحرشو

 قلاملا ىراصنالاىلع نيد ريغصلا نيبواثلا هديل دلك و هلمكيملو ةئاقسو نيتسو عسل ١

 ةنض قوتملا ىبرغلا نوميم نءىلع ديسلا اهح ردو ةئاقسو نيعرس 1/٠١" ةنس دود>ىف قولا

 يح رتساو هما ولا ارد راما يعل نيدلانعاضيا اهخرشو ةثامم هللو ةردع عبس 17

 زابمللان: نيسح نيدج-ا سايعلاونا نيدلا سمو 0 رفعجن. مهاربا نيدلاىضر ع

 ىذلا هللدلا # هلوا جوزم حرش اهحورش نمو ةئاقسو نيثالثو عست 5*5 ةئس ىفوثملا

 للا أرق نيح ير ةمدقم ىل و زألا ىنيع ىمومىبا ماماللو ا هنأت 5 محق

 0 007 اهف ىرجو هلاجاف ةبلطلا ضعب اهنع هلاس لئاسحىف ىهو ىربلا نباىلع

 انلا اهاقلتف ضماغ مالك اهفو ةمدقملاك تءاعف ةدرذم ىلوزأا اهقلع ا 00 و حل

 ا نبا ىتاك امروتال لوس كفينصت نم ىهله اهنع 1 ذا ناكو هدنم اهودافتساو يع

 ,#اهلواىواخلا مامالا حشوهو ىوانملا نيدلاباهشل وهلا ىف هي ةيوانللا ةمدقملا لمح

 ملالؤي ةنس قولا ىفاشلا ئطابمدلا دعو ىذ قرتألا مميشلا اهحرش لا هتلابالا قفوتامو

 نم غرذو خ 11 مالكلا 0 انوناق وهلا لعح ىذلا هيدا دي هلوا تلا اعو نيعبسو عسل

 هي نيم 0 ءملا ىف نيدلا 2 ويم ةئامب اكو نيسجو تس مه ةنسةدعقل اىذىف هحرش

 ةلث_سم نوتسلا ىهو 6 دهازلا ةمدقم لمح دب 5و علا ىواتق بحا_صل ىمراف بات 5

 اه> رش دقو ةئام 1 سثع ناك مام ةنس قوتمللا دهازلادجا 6 ةيعفاشلا نيب رمل

 ها ةنس قوت وةثامامو نيعبراو نيثاثا 857 ةئس دولوملا 5 ادع نيد# نبدجا باهشلا

 هي ةماملا فوخىف ةملا_سلا ةمدقملا قفح دياعلا ه 0 ل هاو ةئابعستو نيثالثو ىدحا

 ١ نيدمحم ندلا سعت اهنا ليقف اهفلؤمىف فلتخا دقو ه5( ةالصلا ةمدقم ريح ىراقلا ىلعل

 قف هل داو 2 اطب فورعملادج ا ىلوملا اهحراش هبحرسصاع عيت وهو ىراتقلا"ةاّرد

 ةنلاث ةالصصلا لدح ئذلا ندا و د ىذلآ هح رش ةئايعست ”و:نيتساو ناك

 0 0 ديس ,قونملا يراخ ا درس مهاربأ | ضأ اهحرشو لا نامالل

 .اهرغص ةياهن عم اهناف ءالعلا نم داو ريغ اهحرشدق لاقو ىتآديكلا لضافلاب يمول , ءاط نم داو ريغ اه رشدف لاقو ىناديكلا لضافلا ا

 فز 200*  (ل)  ككل ا

1 ١ 



 سه باب يح 0.4

 اكوا نيناثو نيثالثو ثالث م*# ةنس ىفوتل' ىئاشلا ىرزحلا دح نيد ا ةماوظنم

 ىفادتلا ىرزلا نيد دع عماس بر وقح تار لوقب

 بتك وةمدقملا حرمشا ةمهتملا ىشاوحلا هاعم احرش ةتس ىفواملا دجا ركيونا هبا اهحرشو خلا

 000 ]و حرش لع ةيشاح ةئايعدلو يدعو تم 851 ةاس قولا ىراصتالا اي ركز جشلا

 ]| مالسالا عش ح سقي فرعي سانلا ىدباىف لوادتم روهشد وهوةمهفملا ىثاولا هاعم فنصملا ظ

 دوقعلا ها“ احرش بهاوما بحاص ىتالطسقلا دمت نيدجا ساعلاوبا عشلا اهحرشو |

 | ىضر ماو ةئامعستو نيرشعو ثالث 478 دنس ىفوتو ةيرزملا ةدقملا حرشوىف ةيئسلا |

 ةئايعسل ,نيعيسو ىدحا ةالا ةنس قوتملا ىلنلانءاب ف ورعملا ىلحلا مهارا ند نيدلا ظ

 00007 لالا يذلا للدحلا هلوا ةيرزاخإ ةمدقلا حرش ىف يملا دباوقلا ءاعت حرش
 ١١" حورتلانمو ةئامعستو نيعبراو ىدحا 44١ ةنس رفصيف هنم غرف لصفم حرش وهو لا ظ

 || هحرشمث امام تيبلا بتك لا هلهاو نآرقلا لعج ىذلا هللدلا # هلوا حرش اهلع ىتلا

 01| عبس هال ةنس قوتملا ءافشلا حراش ىجدلادح نيدح نيدلاس عش عيشلا اهحرشو لوقلاب |
 ١ قوما هداز ىربكشتاطب فورعملا ئطصم نيدج-ا نيدلاماصع ىلوملاو ةئامعستو نيعيراو |

 ]| املع عضو ىدنفا ردوقب فورعملا رع نيدمت ميشلا و ةئاهمستو نيتسو نات 554 ةئس |

 ) ]| عادلادبع ندلانز ملا اهحرشو ةئامعسنو نيعستو تس ه9 ةنس ىفوتو ايكرت احرش

 هد رش متالوا ملأ بشك ةئامنامق نيكس مل فو ىفاشلا ىرهزألا ىديدملا ىلع نءا

 0 قوتملا ىرهزالا هللا درع ندلاخ ميشا انضيا اه رشو جوز“ ح رش اكا اماع هلو

 ركذحلا بانكلا هدبعىلع لزنا ىذلا هللدخلا # هلوا احوزم احرش ةئامععستو سجن ةءو

 ىهو وعلا د ةيلوزاا 20 1 ىرهزالا مادلادبع ل اهاك تلت هل هيف |

 ةنس قوذملا ىوتكلا ىربربلا ىلوزلا زيزعلا ديع نن ىددع ىسومونا اهفنص نوناقلاب اعلا |

 عم زاحالا ةلاغق ىهو تيناتخعلاب امف ىتاو امهف برعاو ةئاقمو نيعبسو عي "لال

 نم نا لانو ءالضفا| نم ةعاج اهحرشو اهاثمىلا قيس مل ودل انم ريثك ءىشىلع لاقشالا |

 عضونه مهنمو ولا نع نت مهاربا قحاوا مثلا هفلاليقو وهتلاىف ىلامالا اهحورش

 مهماهفا روصقب ن رف داما تكا و ءاعلبلا" لضافالا اية مهفنالف اذه عمو ةلثما اهل |

 اال اك فرعا انآ دقألا ضعب لاقو تاراشاو زومرااهئاف اهتم اهقلؤم داع كازدانع |
 قطنم ىه امنا وح ىه سيل مىىضعب لاقو ناك تافاوؤ ادك وخلا تق عاالن ا ءوايلو |

 انا ول هلا ىدرالا دع ن نع لغؤاا مهشلا اهحرش نمو اهشراعت ةبارغو اهيناعم ةقدل

 ىفو اولاق هئا_ةسو نيعبراو سجن 54ه ةئس ىفوتو ريغصو ريبك ناحرش هل ناف ىليبشالا

 اهحرشو ةئامعبسو نيالا 7/١ ذنس ىفوالاقااملارونلا دبعنب دج-ا اهحرشو قالعا اهمهدحا |

 ندعسو ةئاتم ونيتسو ىدحا 551 ةنس قولا ىسمادنالا قروالا دج-انن مساقلا نيدلاإع ظ

 0 ا يكلراو سجل 546 ةيدس دعب قولا وغلا ىانبلا ىتلذنالا ئماذملا دجا

 ( اهحرشو )

" 
" 

1 
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 03 م ملا ل
 ا للا ىفاشلا نسح يلا اضنأأ هله وار ا مظأ دقو 1 0 ل هع اناا لح 70

 ١ * هلوا ةنس ىقوالا ىرووشلاب ريمشلا

 الوا مخلا ىف هللا حدب تاد دعا اليم !اويفع ىنازرا لك لود

 هفحملاب هتيم باتك اذهلاق ا تاجردلا عمفار هللد+لا # حرمشلا لواو ماظنلا حرش مث لا ' ١

 اتيب رعثع ةعسلو ناثام ىهو ةيدورحالا ماظن ف دب راعلا ةأه+ ملا تم موظنم ىلع هتعضو ةيولا ظ

 م تداآلا ةمدقم م ةئايعللو ىدحا ةيونأ هتدش ةياقلاا ىذا 5 هقلا 5 عرفو | ْ

 همم ةنسس وتلا ىتزراوكلا ىرشحيزلا رع نب دو يماقلا ىلا تارا هيدا |
 ماسقا ةسج ىلع اهلعجو هاش مرزاو+ نب زستا رفظملا ىبال اهفلا ةئامسهو نيثالثو نامث | '

 نسسماسخلا ءاعمالا فرصتىف عبارلا فورااىف ثلاثلا لاعفالا ىف ىناثلا ءامسالاىف لوآلا | '

 هجاو# رورشملا ىراصحل ز وكلا نيدلا ريخ نيدج-ا ىلوملا ةيكّرلاب اهجحرتو لاعفالا ف رصتىف | '

 ةمدقم ةجرتىف برالاىصقاب هامموفلاو ةثامو نيرشع ١١١٠١ ةنس ىثوثللا ىدنفا قصسأ

 م ةيرعلا لعىفةبرهزالا ةيدقملا ّر> ادج ربتعمو ماوعلاو ءانعلانيب لوبقموهو بدالا |
 نيبولاحالطص اىفمالكلا اهلوا ةئامعستو رية. هةنسىف واللا ىره زالاهتلا دبع نب دلاخ مهلا ٠

 حرشلا اذهىلءعو ح 0 او>الا ميج ىلع هليدمملا »*# حرششلال واو |هح رش من الا ام ةرايع ٍ

 ع اهل وا فااو ةرسثع عسل ١ +اق مرش قولا اودع ليعاممأ نب 9 ىبا ةمالعلل ةيشاح 1

 دخلا #* هلواو ةيرهزالا ظآفلا لحىف ةيرهو1ا دوقعلا هاعم دلحميف اجوز# 3 احرش

 00 د داما ةمدقملا 0 2اس و نيعيسو 3 0 0 ىقوتو 0

 اهلوأ هبارعسو نيناعو عبرا "5 4 قوما ىنءلاد# نبدي لئاضفلاىلا نيدلاناه ربا |

 ىدنق رودلا 0 نكن اهحرش لوصفىلع دعم ةرصنتغ ىهو خلا نيملاعلابر هللدلا

 خلا هامم ءاضا ىذلا هللدلا »# هلوا لودعفلا كرام اه-حورش ندو فئوكلا ياش

 ىروخابلا د2نب نجرلادبع ديزىبا دهازلا ميل تاقيملاىف هت ةينونلا ةمدقملا ريح

 ةههطلاىف همدقم هلو ترافل و لوصفلا امه نيدو دعا يعلو نيعست و عسل ة؟كلهب ةنمق اهفلا

 هي ىبراحا هم دعم -- ىلا ءاء_ض يرعقلا لوح لا هلل دخل | 36 اهلوأ اياب اع ع كتل

 نبسامو نرشعو سجل 7؟6 ةنس قوثملا ىرصبلا ئحرذلا قم“ان حلاص نير وهو

 | ىواليطلا طيس رودسعأم نردلا ناد ا-ضيا حرمشلا اذه 0 ا لاح لك ىلع ررادشا

 0 00 ا ةبقيقب 0 لا وحش هدم 3 60 أ قا اما لام 0

 ا 0 قوما ىودللا قارولا ناب فورعملا هللاد.يع نبد# ن 4 باو اهد رش ولا ىفهو ْ

 ا كيوخلا معو ا ةيرزاا هفالمملا 1 ةيادهلاب ها بك ةماعلا و نينا ندحللا 00



 )1 باب اح 6.0

 اهفلاىدتسملل ةعفان همدهم ىفهو ةيانوعبس و ْن رمدعو تر 70 ا ىقوتو ةئاعم و نينامثو

 قدا ىنأ حرش متم ةريثك حورش اهلو ىعارلا هللاد.ع وبا حراشلا لاق اذك ةمركملا ةكمب |

 ةئاهعسلو ةرمثع تس 915 ةنس ىفوثملا ىروغاشلا نيدلا ناهربب فورءملاد# نب هاربا

 ىلءنب مهارباو ةئاعام و نيثالثو تس م ةنسىف واملاىتواوطلا نيمح نب نسح اهحرسشنعو

 ةئامامثو عبس هند ودل دوك لع نب نجح رلادبع ديزوباو ىوحعتلا قد“ اىبا نبا

 /60 ةنس قوتللا ىرتملا ىو ىنادنالا ىعارلاب فورعملا ىعلاملا د نب دم هللادبعوناو

 ةيم وهفملاب لقتسملا ماع للا نررعلا ناسا لحي ىدلا للدخل 0 هلوا ةئاماعو نيس و ترم

 ' | دنس وتلا ىفاثلا ىرهزالا هللادبع نب ادلا> عشلا اهحرشو ةيمورجالا ظافلا حرش

 هراتك هلو هلاقأم رخآ هل ئىرقر لا نسامع ميشلا همأع ىناج ىهتنملا هيلا جاتحالو ىدنيملا

 ميشلا حسن ىلعو خلا مثلا امىلع دل د | دع هل وأ ةيمورحالا تارعاقق 0
 ْ ىرهزالا تا

 1 ةيشاح ىهو فااو ةرسّدع عمل [١١ 3 قوتملا ةفاودشلا ل ءلع ني ركب 4 ةمزلعا هيشاح

 7 حرش ىلع لاوقالا سدا هق عج لوطم ةيمورج الاىلع حرش هلو دافاو اف ذا لوقلاب

 ِ 1١55 ةنس قوتملا ىبووأَقْلا مرا 377 دج 0 دج- ا ةمرزلعالو ةيضاح ىرهز 2 تلا ميشا |

 3 | فلاو نب سثعو فيد ٠١٠٠١ ةنس قولا ىلشلا دمح نيدج-ا ةمالعاإو فلاو نيدو عسل

 ىسمدقلاىلوزا مهاربا نيدلا ناهرب اهبظنو دلع نيدلا نيعت هدل ول ايهج اضر ةيشاح اهلع

 نيدجاندلا تاهش ميشلا اهحرشو ةئاهعسل و نيتس 55 قوبو ةياه را ةردلا هاع“و ْ

: 
 ىدي#ملا روصنم نب ىلع 0 كا نيدلا تابش اهحرشو ىراصنالا ىلهرلا 5 ْن دحلا |

 د# نيد اهحرشو لا هنايفصا بواق هو تح ىذلا هللدحلا # هلوا ىتاغلاب فو رعملا

 ىدحا و١ ةنس قوتملا مالا دبع نب دح نب دجا اهحرشو ىودتلا ىنيسحلا ىلع نا

 | ]وا هوردالا ظافلا ل-ىفكةيرعلا ةيدقلاب هام ايهدحا .نيح-رشب ةئاهعست و نيثالثو
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 ثلا هللدجلا  هلوا حسش اهحورش نمو ةيدورجالا ظافلا لحيىف ةيضملا رهاويلاب هاعم

 طومان ء ا وهو دانيا ىعلاملا ىلع نب 2 ن_..حلاوا اه>رشو ا م العلا ظ

 عتق ثريحو ىرجوالا يدل ع وهف قكاتشم صعل اهيلف ثرحو قرر ورسلا نيدلارو

 ظافاالال>ىف ةيعوضا| بكاوكلا اهح ورش نمو ىطويسلا نيدلا لالج وهف انكاشم ضعب

 1 هلوا اهحرش ىسدقملا ىوالطا 0 نبد مزعلا ونا نيدلاروع 2 اهحرشو ةيمورجالا

 | ىبا نب ىلع نب ميهاربا نب دي مثلا اهحرشو لا قلاب يع ىذلا م لإ لعلا دا دع

 حرش ىف ةيندسلا رداوهلاب ىمملا حرمشلا اهح ورش نمو ماههلا نا ٌةذءالت نم ىسدقملا افصلا
 ىبا ميرشلا نب ديبعب وعدملا هللا دبع نب د ىلا ىوحلا هيقفلا م ةيهورحالا 1 2

 هيدا رملاق 2 كلف يح ةيضملا رودلابى يمل العم واملا هد رش ىق لاقو طسوتمو ريبك نيح رش

 تيدا 3ع هلوأ ةيمو رجالا حرش ىف ةيلسلا رهاولا أعم ىساقلا هللا دسع 1 لو نب لضفلا

 000( ىذلا)



 ةدشل# تح ا ---
 دفن ى زكا ع واخلا 3 دن ْن ىت# ئدلاداغ مافالا 2 هاعطل ٌةءدقملا كاوقل رسطاحلا

 ةنس مرحمىف هفيلأت نم غرف ولا ب تاعألا ما نآرقلا لزرتا ىذلا هيدا دع هلوا

 نيقلحم اننامز'لها نم ةيرعلا لعب قاعتنم رثكا تيار لاقو: ةئايعتم و ةزيععت ىدحبا الا

 همالك نال اهحرشو ةمدقملا اعف هتافنصم نسحا ناكو دجا نب رهاط مّشلا بتك ىلع

 بيرقتلاب قثاللا سنلا نع دعب هيقعتلا نع ديرط ةمدقملا حرش نا الخ ليوط اه ريغىف

 لا بيرقثلا ىلا ةيانعلا انمف فردا ةركاذم اي لما نا ىلاعت هللا ةراخسا دعب تير

 ريللاو أه-تبا| ناوندو ربغلا تاتكب فلؤالا اهامس هن راتلاؤ ه4( نودلخ نءا ةمدقم

 نبا ةمدقم ريف هاواو هلوصقن الو_دصو. نيعلاف ع دقو رربلاو رمتلاو برعلا ماياىف

 عيس ه7 1 ىرتلا دج-ا نب هللا دبع تالت نبا اهخعرش وهلاىف 1-3 ةريبه

 ءاواتق ضءبىف دوع.لا ونا اهركذ هه ىراخلا صفح ىبا ةمدقم 1- ةئامسجو نيدسو

 | ةالصلاىف اهفلا قنملا ىدنقرعملا دهم نب رضت مامالا مشلاود ه4 ثلا ىبا ةمدقم لح

 ا نودلا وذ هع رش اهداوف متلو اهتاكر مامالا نسب يف ترعشا لق ةمدقم ىذفو

 ١ ىناطصم نيدلا جصصم جاو 1 هناك ناو عبس االا/ ةئس قؤتملا فايع لاو يلا

 هن زاةئاعاعو عكست م ة”ةنلما قوت د وذل هاه وا قاد 000 . ايركز نبا

 2 رف سم أ هم 3 لحر 0 حس هنا ىنارهدلا 0 ا نيملاعلا بتر 0 2

 هرقكب اونا مالسلا هيلع ليلخلا ديسلا ماقعىف حدت هيذ مالك ضعي هل شدف ةدسملا ضعب |

 اههروت_ ديال و ريفلاو نيعثلا ليقتساال ثادحالا تاب هلوةك كالذو ايراغ 0

 لواحم 0 هلنا ندلا قت . 2 00 ره كلعل ناك ماللفخملا هج لع مهازإ 9 ىا

 فا_سوب نب كك نب نونا ايات و هادو ىلع لاد ندح لوبقم |. 1 رصتخو

 ىلا ىلعلا ل_بةه نب ليلخ اهحرشو اضيا ىلملا جالا ريما نبا اهجرخو ىوامربلا

 ندح اه>ح رو ةثايعت# و نيعيس و عمد 7/4 هس 6 ىذاجلاف هذه عرفو اعفان اذ نعت

 530 تم“ نب ل در اع دلو ةئاعاع و نس د راك 10 قوثملا نيولوطلا ني .هيبح نا

 لوقلاب ديفم حرش وهو هللاديع هدل وأ همس قوتلا ىواح- كلا ناعع ن دو ن ناعع

 هءايل وأ 5 يدا هلل ليدل دع هلوأ اماق:ثمو ددأ فورد حرش اليذ هرخآ ىف 07

 نب باهولادبع |ييلخاو ةمدقملا حرش ىف ةمدقتلا تناك داعم و ا مالا عاوناب ةلحاعلا ىف

 2 راصن الا ىنائعلار 5 ىبا ب هاشب نع ند# هد ىبأ نب مهار ١. نب هللا دبع 2 2

 56 اللا مانذ ىف نلخعملا ملا ماتو رد نم 1 و ىدذ 6 ب٠ ١ 0 ىنواملا ىف

 هلوأ ةمدقما

0 00000 
 اناا مانعملا ىلإ داحأ و 2 انديه اطير هللا ميد

 جءاممصلا دواد نب د نب دمت هللا دبع ىبال و لاى م ةيمورحالا ةدقم 8- ا

 نيتلنا "ا 3 220077 3 ع ككاو قوصلا رقفلا ربربلا ةغلب 5 عم و م نبأ فويرفلا

 حا



 عرف ا ةلعم و هيدزو هنرصتحاو هاتان رق يعمل ىلع هنري ملوأرقس رع ةعبرا َّق دافاو ا

 ذاَرو روك دبملا يراسل ق ىمقافسلا هيلع 0 ةئامعيمو نيثالثو نيتةنا 9200 |

 6 باب ري 6.6

 موا ةنسىفونملا قرافلا ديعس نيديعس ىساقلا وبا هللاوا تالكشم ىلع قلعو ةئاملثو نينامعو

 ىفواملا ىو#لا هللاد بع نب توقايل -: بسنلا ف بضتقملا ريح ةئاقلثو نيعستو ىدحا

 هه برعلا مالك نه بضتقملا زه- برعلاباسنا هيف رك ذ ةئاعسو نيثالثو تس 585 ةئس

 ' | نيىلع نسملا ىبالو شنداب نبالو ىوهتلا ىلصوملا ىنج نب ناثع محفلا ىبال نيعلا لتعم ىف

 7 | ىضتقملا يح ةئام سهو نيسقعو نامث ؟68 ةنس قوتو هحرش ىومتلا ىطانرغلا دجا
2 ِ 7 5 0 0 - - ّ 1 7 

 نيذاما رابحأ لو رك دن سعد وهو كيس رمل ىلا روصنأ ب ىدد ند رايخا ند

 ستقملا رونو بهذلا ب ورمو ىرباعلا نه هذخا لا ءاقبااب درفنملا هتلدجلا # هلوا مالا نم

 3 لاذع نع نيشح ىلع ىبإ نسوزلا مثلا 5[ ةعبسلا ريكلا تايضتقم ]28- كلذ ريغو

 2 ىناطصملا لئاضف رك ذ ىف ىناقملا ريح ةئامعبسو نيرشعو نامث /؟م ةنس ىقوتملا ءانيس

 عيسسل ا هد ىونملا هلص وملا بيحس نب رع نا نسح ن.دلاردب 3 راقتفالا هما ليقو

 رون سمم 1 ثيل

 نجح رئادبعة ماش وبا مامالا جشلادح رش سي ىنطصملا ةعنم ىف ىنتقملا زف>- ةئامعبسو نيتسو
 مه فنحالا للدقم زهتم> ةئاعمو نيةتسو سخ 556 ةنس ىفودتما قثمدلا ليععتا نا

 فورعملا نامَع نب نوح موظنم ىرت -) هنع ىلاعت هّدلاىذر نيسحلا مامالا لّمقم ١-1

 ناذع لتقم ردح ثيدحلا ءازجا نم ءزح وهو ىدادغبلا مساقلا ىبالو ةنس ىقوتملا ىعمالب

 1١" ةنس ىقوتملا ىرمصبلا ىنثملا نب رمعم ةديبع ىبال 6 هنع ىلاعت هللاىذر نافع نا

 ناعح نادجا ندم نقلا ربع داع 8 درس ىف ىننقملا ع ننام ردع ىدحا

 لاق لأ كاملاف كيرش هل نكي ملو ادلو ذحمي مل ىذلا هللدجلا # هلوا ةنس ىفوتملا ىهذلا

 دازف ماذا ءاجمث ىتاسناا ب'تكاهاوطاو اهلجا نهو ةريثك ءايثا ىنكلا ند ظافملا عج

 ْ مع داع 6 ا دامت> 1| داوم 35 ذاك ل يقم - ا 2 ءز>ح 5

 أ هه تام دم قمح هيا عسل و نيعيس و ثالث هيرب ةنسىقوتملا ىارعشلا دج | نب ب اهول ادب ع وهلا

 أهنف لاق ىووتلا ديك حرا ّق ةموظنم

 ةيفاقلا ضورعلا فرصصلاو وهلا ىف #* هيفاك تامدقم هذهو

 ولا ىف هيأ داشباب نياذمدقم ص ةئاعام ونيعيرا 66٠ هنشق اها واهتابب اد دع ىلا هعساب راشاو

 سايقلابط,ذةسم بع وتلا ن'لاقةئاميراونيتسوعست :5.ةنسىفوتللاى وهتلادجانبرهاطعشلاوهو

 | هناطخ نم مالكلا باوص ةفرهمدنم ضرغلاو ميصقتامالكلا ل اعتدل] :باتك نم ءارقتسالاو

 | .لءاعلاو مزخلاورللاو بصنلاو مفرلاو فراحاو لعفاا ورسسالا ءايشا ةرسشع دف رعمهنمرهالا و

 | ىقو_تلا ىدادغباا فسوي نب فيطالا دبع نيدلا قفو» ميلا اهحرش طخلاو عبانلاو

 ١ ه1 ةن_س ىقوتمللا ىلقصلا قيتع نب نجرلا دبع ميشلاو ةثاقسو نب شعو عسل 8 ةئس



 4 --1 : نأ
 1 هه جروب امص وم ةتعتحساللا 0 سس 525 بلال

 --1 1 سما تاماقملا م دنا مسجلو مالت را همر وهل قولا 0100 نيدو 7

 نا ض»زق ا بديطلا ىرصمأا ا ل ىر اه سس كر دهب كك يد اعلا ىال

 اهنم ريخ رييهتنا تاما ملل ةيرزالا تافاكقلاو ةداحالا براقالو داحاام ىدف_صلا لاقو |

 ىفوتملا ىناتدهةاا نيس انب ؛لاج نينيس> نيدلاماظنل ىثاو>اهطعو ةنسقوتملا ئسنلا ىئياقلا

 ١ نب دمحل 2: ةيحورلاب ةروهشملا تاماقملا ]هه ةيحورلا ةديصقلا حرش ىف اهركذ ةنع

 ظ لقرصلا ان هللا زمصل نب دللعس ىدت :علاىلا خل أ ةيور ١ 1تاماقملا م ىلا ضايع

 ا ةرامصلا 3 عدلا ا ةهماقم 1 ىرركحا تاما ددعب ةماقم نو 0-1 ىهو ىرزلا

 ةماثم زي مصلاىا ةءاجالا ق 20 ىعتت عق] ةماقم رح ىركلا نءاقنع ىف ىدنهلا

 ْ >1 ا 2 وح ل لو نقلا ةماقعو ةيدرطلا ةماقملا هلو هيايعبسرو نيء.سو مزق

 ىلا طسوالا ش 2 5 د ندي »ع دب نسا ىالودتلا ْق 1 سس اوم ق- ىدرو رهسال

 ظ تادلع رع ء ىف 5 لوقنملا لوبقم /- نينامو نبيرسثعو ىدحأ 5١" ةئلس قوما

 0 عج ةئايعبسو نيعبراو ىدحا ال١5 هس قولا ىدادغيلا ىعشلا د# نءا ىلع ن.دلاءالعل

 | باوبالا ىلع هدرو كيل 2 هيف عمح اذ ىنطف رادلاو اطوملاو ةتدلاو لجأ ا نم هيف

 دامعلا نال تاداع سشع هج ل ءازع مرات ف سدتقم 1 كل كا قبو 0 نبا هلاَق

 سقما مهصع لاق ودنالا ىلع رودلا ىلع روكلا ١ هنأت 1 0 0 كت قولا ىسادنالا

 ناسد ناو ىبال ل ليقو قانزرألا ىد ود نب نارع 3 لج هللاد.ع ىبا اضةالا مامالا ع

 هللا د.ع ىال سدنقملا ةودح هرم - ةئامعنراو نءاسو عمل 0 5 ىقوتملا فاخ نإ

 روناضنا هصتغو ةئامعبراو نينامث ونام 588 ةئس قوتملا ىلا دكا حوت نب د*

 اهيق داحا توقاب لاق ىريرأا لاونم ىلع اهيف جد ةئامسهو نيناعأو مح ه9 هع

 ناب ىف بزّقملا ريح ىبرعلا نب ركب ىبا مامالل 4: تآ ارقلا ىف سباقاا ل سدنقملا

 رح نباب فورعملا ىلع نب دولا لدضفلا ىبا نيدلاباهش معشلل ثيدملا ىف هي## برطضملا |!
 1 علما عماو_ج ىف حّرقملا ري»- ةئامامتو نيءبخو نيتللا 2869 ةنس ىفوتملا ىنالقسعلا

 نيد# روصنم ىلا ملا لدملا ىف مطصملا ىف حفلا زيه درفلا دقعلا وهو دلحم ىف

 نب رفظفم نيدلاّنأ هحرشو ةئامسجو نيئسو عيس 6ه51/ ةئس قولا ىفاشلا ىورباا دع

 ىف صنقملا رح حزيقملا ىقتلالا هل لاقشو اظفاح هلوكل حرتقملاب فورعملا ىميدملا هللادبع

 ىف حاضبالا حرش ىف < دصنقاا ريت ةءاجم نب نيدلا ردبا هي صصقلا ريركت اوف

 ىبال -44 باطلا ف بضدلا ريح م ةضورلا رص ىف ه4 رصنقم + م ومقلا
 ١ نب دع هللادبع ىبال -ه اضبا اهيف بضتقملا روح بضهأملا ىف هركذ اك ىزودلا نب حجبرفلا

 | عبرا كم4 هدول قاعرلا سك نا كل هر ىوشلا زا كيال ١



 ّ معبأ باب ع 4

 ا 0 نامت ق ل لو ح ورش و هلنا ليقدقو ىدروجلا ىسقلا ل كمع ب هك ا

 ا هةمدعت حرش لكنع قع ك6 راصف اهحردتساآلا ةديرفالو اهج رسال 3 اهد و رش ا

 ١ لواوهيفهركذاك اريثك أيش ىمدّغلا مرش نم ذخادقو اهظافلا نم ظفاىف هاوسىلا جاتحنالو

 ١ ىناثلاهحرش لواو لا ةنسلالا محدفقاب هكالا هده ضصخا ىذلا هنيدلا دلي ىتيرشلل 1 ا

 ,اوتاغللا سبب نع حرش ىلع هيف رصتقا دقو ك١ هذ نكن مام انلع ىدلا هيرد1ا دي طسو:ملا ا

 50 مااهح شب ناد ل امس لها هاهم 3 ىذا كد لالا
 م مش || اهحرشو احوزم ادر احرشش اهحرشف ةيربرب ىهتغل ذا ةرابعلا ند نكمياه |

211000767" 

 0107 ا

 . نيدلارغفزعشلا و ةئامعبمو رشعالا١٠ ةنس ىفوتملا ىلنإلا ىفوطلا ىوقلادبعنب ناهلسنيدلا ا
 ناعالمم ةنس ىقوتو اهنم ةعطق حرش بحاصلا نباب فورعءملا ىرصملا دمت نب دمت نبدجا ا

 نيعبراه 5٠ ةنس دعب ىقواملا ىوغالا ىلداتلا يي نفسو اهحرش و ةئامعبسو نيناكو |

 0030000 را اه قلو تاماثملا ةيارد ىف تاماملا هبات ءاعنو ةئاماسجلاو
 | رد ىذلا هلت لإ هلوا را اهدعا رش ىلع دحا دقو ةنس قروش ى طاقلا ىزارلارفاغ 1

 ا 0000002 20 قوما ىافتكلا لع نب دمي نب دوءسلاونا اهيلع بتكو لا هدي 2
 ةماقملا ىلا لصو و ءزج نيتسا بن :كو اهحرشىف عرش هاف ىءاوتل ١ ىبرءلادع روش حرشل 0

 هام 2 نيسثعلاو كعمل ارلادعمب ند مرو لاا دوءسلا وا 2 6 تا نيرسشثعلاو ةعلأ للا ا

 اة ةفنقلا لاتاطلابلالا ني حروب

 هما 3 ثكملا ب 6 ناو تا امل ةعف مي دعوو ةئايعسلو نياسو هكا 6 0 ّق |

 سس دج نيدلا باه ميلا ىذب رعشلل ةتاامامعملا حرش رصتخغو رجالا دادملاب ا لالخ |

 0000007 الع لع لي دئاعامكو نيعيمو سج ملل هنس قولا ىزاجا دمت |

 رفظم نيدلانيز مامالا نب دع نيدلا دعس نب رفظم ىلاعملا ىبأ 0 ىاعملا ررع اهحورش ْ

 بتره حرش اه> ورش نمو ا مسنلا ىثنمو ملا ءئدبم هيدا * هلوا نام زور نا ْ

 هعبتا مث الصفم الوا اهحرش هلا هيف ركذ خلا هدحو هللد+لا 4*3 هلوا فورملا ىلع همرغ ا

 ىوحلا باشملا نباب فورعملا دجا نب هللادبع دمت ىبا عيشللو صملا فورح ىلع اةوسند |
 ىرب نبال رصتناو هتاماقم ىف ىربرملا ىلع در ةئامستو نيتسو عبس 05107 ةنس ىفوتللا 0

 000003 ق ارك حرش اهحورش نموا هيجوتسمو داق حسم هتيدتلا  هلوا ||

 نيعبسو عبرا 1/5 ةنس ىفوذللا ع ا م١ نت حا نإ لع ندلا جان ميشا ادلع ١

 نب ميهاربا نب رافغلاد بع 0 "ا نادال 7 حرش اهحورش نءو ةثاقحو |

 هيلدا د هلوا دل ىف جوز# حرش وهو ىفاثلا ىديزلا ىولعلا هلياديع نب ليعععا ْ

 نيدلا بذهمل تاماقملا حرش ا تامعقلا تكلا اح و ريق نمو َّح اءايدالا تاماقم عقر ى ىدلا |

 # هلوا لوقا لاقب رصتتع حرش وهو ىتولخلا تداث ردع مرن نسللا نب ىلع نسا ىبا |

 مساقلا ىلا هللا راج ةمالعل هه تاماقم 1 اهبرغ هيف حرش لا ركشينا قلخلا هللدلا |



 ءا/ يق ملا لح

 اهحرشو ةثامسوو نيتسو ىدحا ه1 ةتس قوتو ىررالا اهفنؤ٠ ىلع اهارقو ىلحا

 ني_سج ه١٠6 ةن-س ىقوتملا ا ةد.ج ناب فورعملا هللاد.ءوبأ وهو ديك ن ىلع ند

 هكهذنس ىقوتملا ىعلاملا ىلقصلا ىكملا د نب هللاديع نيدمت رفظنبا اهحرشو ةئامستلو

 ونا اضيا اهحرشو بيرغلا نم تاماقملا ىفامىلع بيقثتلا هاعمو ةئامدجو نيتسو سخ

 ةئامسجو نيتسو عبس ه117/ ةنس ىنوثملا ىثالا ميكح ناب فورعملا دعسا نيد رفظملا

 دم ركبوباو ةئامسجتو نيعستو ناك ةومدش قولا" ىتاذلا تدون ندوا نك

 مي ف ورحم ىوتلا َن سلا نيىلعو ةنس ىقوذملا ىطرقلا ىرديعلا نوع*نب هللادبع نبا

 اة 0 ىوتعلا دحت نيدجا رفعجواو ةئاقعو ىدحا 501١ ةنس ىقوتملا ىلا

 عةةنئس قوتو َح دوا ءاعم وت حور ميهاربانب نام [ىعن نيدلا جاتو ةئاماعو نيثالثو نام

 دقو لضافالا ردصب فورعملا ىوحنلا ىىزراوهلا نيسحنب مسافو ةئاقحو نيعبراو سخ

 د مشااو مج وتلا هاسو ةئاقسو ةرششع عبس 0117 ةئس راثتلا ردغب لتق

 احرش ىسكسلا ىئابخلا هتلادبع نب مساقلا ىلا نبذ عملا نباو ةنس ىفوتملا ىبطلا ىبرغملا

 ىريرحلا تاماقم ةذ-ل ىلع فقو هلا هيفركذ لا همعن ىلع هللدجلا # هلوا ةئس ىفوتو انسح

 هنسىف اهمتاو ةينيشلاو ةينيسلا نيتلاسرلاعم اهحرمشف هعامس الع ىتلا حونىبا نيد مشل

 نب قابلادبع نب ةمالس بيدالا مهلا ريش اوبا اهحرشو ةئاقسو نيمستو ىدحا 551 |

 جوز“ درج رصت# حرشوهو ةئامسؤو نيعست ه٠5 ةنس ىفواملا ىوتلا ريرضلا ةمالس

 | اهحرشو ةموظنملا ,رردلا اهامسو فيللأتىف اهدرحو اهتكت ىزاخلا تاهشلا درفاذقو

 | ٠٠٠ ةنس ىقوتو ةياغل اىف اديج احرشش ىعلعبلا ىوغللا نسحنب م ركل اديع نب نيدلا ئص

 ظ نيرشعو عت 3 هن قوما ىدادعلا فسوب نب تةيطالا د يع نيدلاقفومو ةئا_عس

 بالا ناو ىرينيا نيب فاصنالا هتافنصم نمو ةاحتلا تاقيطىف ىطويسلا لاق ةّئامسو

 لعاس ساحق 120 ىطقاولا مساقلا نب مساق اهحرشو ىهتنا تاماقملا ىلع امثيم الكىف

 نيسحنب هتلادبع اقبلاوباو كانو ايناث تامافملا بدترتىلع اهحرشو الوا متلا فورح

 ريغص ارنضتع ارش اهخرش ةئاقصو ةردع تس ها هنلس قولا ا 0
 تح رشف لاق ناىلا يبعلا هل_ضف ىلع هليدنخلا # هلوا بيرغلا حرسش ىلع لّمتشم وهو محا

 ىرابنالا هللاديب ءنب 3 نيل ذيع تالاف مامالاو / ملا زاحيالا ىلع ظافلالا نم ضمغام

 نب سدان مجفاوبا مامالاو اهببرغ حرش ةثا-هدهو نيعبسو عبس هالا/ ةنس ىقوتملا ى وعلا

 نايبلاو ىتاعملا ىلع هلواق ركذ حاصفالا هامسو اضيا اهحرش ىودتلا ىزرطملا ديمشلادبع

 ما ءالآلا عيج, ولع دوملا هليدجلا هلوا ةئاقت«و ةرثع 5٠١ ةنس ىفوتو عيدبلا دعاوقو

 ْ ناكو ىهدنبلا ىدوعسملا دوء-_سمنب نج راادبع نيدم دوه_سوبا مامالا ميلا اهحرشو

 | هللدخلا # هلوا نيدلعوف :ئامسعجو نينامثو عبرا 085 دنس ىقوتو ىبي دعنا هطخم بثكي
 تاماقتللا قاعمق تاماقللا ا هئيعن و لاق 2 ءاوصفلا كو ملكلا عيجاسا رج ىذلا



 7-5 روهسم و فقوف ا لب امش ناكو ةرصللا درو :جورشلا 3 زابانأ اهعضو تام نك

 مه باب م 141

 ةيلعلا تاماقملا ردح لا هتافصو هلاعا كاردانع بايلاىوذ بالا شهدا 0 ا

 6-7 نس ىونملا رمل ىانلا ديس نيد نيدو ظفاحلا نيدلا معمل مهيد 0 تاماركلاق

 رولا ركبىبال اما ريثالا نالاق ىسراف أ تاماقم ريح ةئامبسو نيثالثو عبرا

 ىضاقلا افلا ريغص داى | ماردقو ةثامدمجو نيمو عسل وق نس ا ىخاقلا

 | 11 ىداج ىءاهعاو ةماقم نرشعو كتالثىع ىخلبلا دوعن رع ركبوا نيدلاديج

 --1 ةيفوصلا تاناج ريلاو ةيف_بسلفلا تاماقملا 1 ةثام-جو نيسجهو ىدحا هه١ ةنس

 | دلحم نونفلانم تورد ةماقم نوسج امتدعو ىهلالاو ىضايرلا 2 ةعماط |

 باوالا مءاهلاابا اهل ىوارلال عج خلا ر اتنلا لعافلا دوجولا بجاو هيدا هلوا -

 ىلع لدي همالكو ةئاهعبسو ثالث 7٠ دنس اهقنصم اهفلا باوالا هللادبعابا هنع ىمورلاو

 قو صلاد نيدجا .ىروتلا نيدسلجاى ال ه4 بولقلا تاباقم لح ىرص» لجر هلا
 ىلع نب مساق ده ىبا معا هي تاما كم - نيّنامو نيععاو نسجل ؟ملق هن قاؤثملا

 : ه-دمق ىرسشزلا لاقدقو هنرمدل فيد رعتلا ىلا جاتحال باتك وهو ار رح

 هتأةمو يح رعشم و # هتايآ.و هللاب مسقا

 هتاهاقم زيتلاب تتكت 'غ نانئرح ىربراانا
 معفلا ىباىا انعو نامزلا عيدبل تاماهملا ركذ بدالا ةيدنا ضعب ىرعال اهلوا ىف لاق

 مكح هتراشانمىلا راشاففرعيالل وهحم اههالكواهتباور ماشه نب ىسيعو اهم اغا قردتعمالا

 0 هلزهو لوةلا دج ىلع ىو تحت ةماقم نيس تأ ثذاف عبدبل اولت اف وأتا تاماقم "ىثنانأ معهةءاطو

 | تاي آلان م هباهتحش وام ىلا هرداونو بدالاعلمو هرردو نايبلا ررغو هلزجو ظفالا قدقرو

 1 هي 3 جاحالاو ةندالا فئاطالاو ةيرعلا لاثمالا نم اف هتقصرو تايانكلا نساحمو

 || ةيهلملا كيحاضالاو ةيكبملا ظءاوملاو ةريخلا بطخلاو ةركتبملا لئاسرلاو ةيوغللا ىواتفلاو

 اناا )>0 ثراكلوا ةتاور تدنساو. جورسلا دزىبا نادل ىلع هعيجب تيلمااغ

 !١ ىهدنبلالات ىطويسلا تاقيطىف و راصتخاب ىهتنا خانيتسالا ةيدنجالا راعشالا نه هعدواملو

1 

 همالك ةَءايص نسحو هتحا_صف مهحعاف ءالضفلاب ءواغ دعا افلا لاك مف مارح

 ءال_ضف نع عتجاف ىريرملا لاق هيمارلا ةماقملاف ركذاكهداو مورلا رارسا ركذو

 تاماقللا رئاس,اهلع تين مث ةيفارخلا تاما-ةملا تأمشذاف هنم اويحتنو هوعمساع ىنوربخاو

 نا ءصاف اهتساف ناورسدونا رزولا ىلع ةيمارملا ةماقملا ضرع هنا ىزوألانبا ركذو

 | مث ةماقم نيعبرا عصف ةرصبلاىلا عجر لبقو ةماقم نيسخ اهمتاف اهلك اشام املا فيضي

 1 ساج و من لاقف ىرخا ةماقم عنصيلف 06 ناكنا اولقو هدس<نه همهتاف هيلع اهض 0

 لاو ف تاماحقم رقع لعو ةرصبلاىلا داعف اش عصب ا اريثك دوسو ةلل نيعبرا دادغب

 قايد ءلا دجلانب ا ع ٠ نبىلع نوت لع سوبا لا ءايدالا أمم وت دقو هل-_ضفن 1

 (ىقلخا) 1



 سدود حمل وصوص عا

4 - 2 1 

 نيدلا 0 : مامالا ميشا عامنا د هيدر تاماقلا ” 0 فاااتلا قذر 500 ه لش سح هنا

 هير قولا ىرزلا لقرص نءاب فورعملا بجر نب هللا رمصن محن هلا ىبا نس لود ىدتلا وا

 ةفاقع نوع ىعاو ا 01 حنانع اندنا ىذلا ريدا وع اهوا ةئامعاسو ىدشا

 اًهاور ىزعو ئرشعلل د ىنا كل اي هدا دال كال 6-2 تاما لاوثم ىلع

 تاماقملا رح ةئاتسو نيعي_سو نيالا 81/5 ةنس اهفلاو قشمدلا لابرح نب مداقلا ىلا

 فسوب نب دم رهاداعلا ىبا نيدلا لاج ميل ىهو ةروهشم 4 ةيموزالا ةيطقرشلا

 نيئالثو نابع _ وعيت وروتلا قووشلا نبا فورتلل :ىطضفرسلل) راك 0
 ةرصرل اب ىريرذا هكا ىلع هفوقو دنع ةنط رق اهأثنا هقاقد ن 0 ىهو هايل

 هئلع ىلع تءاق مزليالام | ا_عماظظنو 5 اهرتن ق ولف هرظان روسأاو طا مف بعتأ دقو

 هي ةياهشلا تاما هلال 0-1 ماع 0 تئادننلا نع ماج نس ندا اهدف ت0 ةدو4طلانم

 7م ةنش قوتملا بيدالا قكمدلا غئاصلا ىناذلا عابس ن .نسلعا نب دجخ لا

 نيدلالالج مشل هي[ تاماقع 1قتتح ىبوملا نيدلا سوش ىضاقال اهلع ةئامعبسو نيرشع
 ةعست ىهو ةئامعتوةرمدع ىدحا 11 دنس ,وتملا ئطويسلا ركب نا

 اهاعمو هرودلل ةنيدملا و م 000 م ف ل كي امم اهنم ةدحا و لك ةلاسر نورشعو

 توه ْق هنلادلا يدا ةماقملا اهاممو مالسا| هيلع ىلا ىىئ بأ ف ةياثلا م را ةعجاس

 حران در قى" قئاكلا هيسمالا ىلا ْق ةيبهدلا ةماقملا ةعبارلا ةيدروزال اهاعمو دالوالا

 هلتسى ةعساتلا بابلالا ىلوا.ةماقم ةنماثلاءةبرتصتةسملاةعباشلا ةيره جلا ةس ا
 هيدمزلا ةرعشعث لاثلا ةي>افتلا ةرسشءىباثلا 0 ةرمعع ىئداطا مدر ولا ةارتخابلا تيكا

 ١ ةرشع عباسلا ةضوراا لتلبي ةرمثع سداسلا ةينوقانلا :ةركءنيماكلا ةيةتسفلا ةرثدع عبارلا

 ةلالثبا شاشقلاب نم ئاشسسلاان 0 ا ةرسثع تت ةيردصلا ةرششع نماثلا ةيؤاؤالا

 ةاكسسالا و :ةيحاؤلكلا نو هلا دبا زك 00 فيس تحاصر

 ةمابقلاو ةماقملانبب ةقرفتلا ىف ةماهعلا زرط 0 ةعباسلا قراسلاو فاضملا نيب قرافلا

 0 املاع ْن اسدعو ىدحاىف ىفو ل داع زد َر نم 20 لاا تع دكر نورشعلاو ةئماثلا

 ىرهوهلا افللا نو رسثعلاو ع ظافلاب 0 هتايل موه د>اولك فصوو مهم لك

 نا عل نيد ع مفعل ا نءآل نب ور وق ه6 ق 7 - قىرد-و ولا طا 2 درو

 ىلع ىرهولا دوي مثلا م ممذو ةئائس 7 10 ناك "م ا قوما قاع اللا بيدالا

 سج 07١6 3 هل قوتلا ىل. 00 ىلحلا ءاشااوبا ليف نب ناس ندو# مكلاوهو اهلاوتم

 ن ىلع دم ىبال 1 قادس قش اعلا ظعاوال قاششعلا تاكا 1 دياب و نيعدعو

 08 ظعاوملاو تن ؛ددلاو ريع" :١ىق هماقم نيعزر ,ا ىلع اهمر تكانشيلا طال ريهلا نا



 | فيول نب فريطالادبع ر ىبا قفوملل --1 اماقيط ةهقرعدو ءاذغلاو ءاودلا ّق داوم م

 و | ع ّق 100 اي 57 7 رايد 0 6 احس ّق ١ ةلاقم 1 ْ

 | رهو+اىفةلاقم هلو ةئاتسو نيرسشعو عست <75 ةنس ىف والاف وسليفلا ىدادغبلا مث ىلصوملا
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 اكي رح دواراقو رو هدصلا ءاقس قو :تلاكرطا ىو ءامل قو شطعلا ىو سفنلاى و 0

 دالا نايم فو ىرا_ صنلاو دوعلا ىلع درلا ىقو 0
 ا 31 |(يوداوت ةكرلا ق-ةلاقم زه+ فيزا اريد ىو توصااو .سفلا قو قعلا ىفو
 نليثس ةنس دودح قوتملا ىيلعيلا 0 نادغ نء رفلخم نيدلاردبل 7 اهعئابطو

 ” لان ىن نيدح لع ىا نسر ما هم ةنامذالا ىو_قلا ىف ةلاقم رفح ةئاقسو

 | لاق ن اظل ىلا عد هوي عئامضراوب ردعو نأ 578 ةئس ىفوذملا ءانيس ناب فورعملا

 1 ةملكلا ىفو تاردلا ىفو مركلا فو بارشلا ىفو ةطنملا ىفو روقنقسلا ىفو بل
 الأ تادفيكلا ءةهج نم ءاودالاو ديو

 نب دجا رفعج ىبال هه ةظقيلاو ول ىف ةلانم ع اعم ضرعو رهوج ىه ءانيس نبا

 0ايسدملا لادا جس ةئاعلمو نيس س٠1 ةن_س قولا .ةلاتضف ىلا ننال اهيتك بيبطلا د

 اتلاقم ريوس ةئاقسو نفاه تدب كح دنع قولا قداكا تيطلا سابع ندع هلبادبع, ىلا

 (اا1 032 ىف نايطع ناتاسر امهوراضيا ءايهكلا ىق دزت نيدلاك هيك بهارلا ساير

 ىنوالافوسايفلا د2 نب دج-ا ىن وريبال هه ةئهلا دلاقم 8 زوومح 2 ةخ هلا ع ديلاقم

 ىت ويلا هركذ هع سلا ءاعمالاب لمعلا ةيفك ىقىبسالاماقملا طح ةثاهمراو نيثالث 89٠ ةنس

 557 دق قوتملا قناعممنا د# نب مركلادبع لع ب د ءارمالاى ٍءدبا نيب ءامعلا ماقم 1

 ىف ودا ىب رع نب ىلع نب د نيدلا يدم مئلاةلاسر هج ةبرقلاءاقم زهطح ةئام-ّو نيتسوزيتللا

 تاماقم زَِح خا هدا 5 ءاش ند صصخ رار دمي اهل واةثاعسو نب د رادو ناع 0

 ش ظ ىرسإب دلا نيدلا دامعل ه6 ةدرفما ةيالولا ب ردفف ةدشراا ةلاقملا قطع عي ةينديلاةصلا ريدي

 ثالث "ه8 ةنس ىقوالا ىتاسلابف ورعملا رعاشلا دج-ا نب ىلع 0 نا 5 ف نا

 اهفرك ذو ةماقم .نيثال5 ىلع ىروزررشلا دم نب د دعاح ىبا ىذاقلل اهأشنا ةئقلثو

 ' كال نينار طلا يركع ضو هلاو ةرسعلا ىناعملا رهظاو ةرعولا تاغالا دروا ىريرحلا نا

 ةرج ريمآلا ديفح اهءج مهيأ لالك ريءا تاماقم ريح كلذ هلا 6 اه ريجو الو لع

 ديعس ىلا ميلا هباككا لاو>١و هلافلخو روك ذملا ريهالا دالوا ركذ و لالكر يمالا نا

 نيسملا نب .د# اظفاذلا ىللللا نو رئادبع ىبال هي[ ءايلوالا تاماقم لقت ريخلا ىلا نبا

 ىبا - نيدلاردد تاماقم رف ةئامعبراو ةرشعث الث 4١ ةنسىؤوالاىفوصلاىروباسلا

 نع اهيف ىوَر ةماق٠ ةرسثع انثا ىهو ىزارلا راتملا نومملظللا خر دع نب هما

 ةئامعبس 7٠٠ ةنس اهنم غرف ٠ لا ادلاخ ادج نيملاعلابر هدا 2 اهل وا عابنز نب عاقعقلا

 نيعستو نا 2 سوو ديس قوتأا قادحهلا .نيسح نس دج --14 تاملا عيد ةلاّقم 1-6

 اهتيطخ ىف ركذو اهلاونم ىلع هتاماقد ىريرملا فلاو ىربرملا ىلع قباس وهو ةئاكلثو
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 دو 6 د اد

 01 ملا 1 فلاو كح ١١٠ : 2 اس هنغل دودخ ىف قولا 3 5 بالضم اي كلام 2

 ةهئاعمو نيعبراو ئد_>ا 541 ةنس قوتملا وا هللا دبع نب دم حاملا نال م ةيفاكلا

 | دصاقللا ٌر- ةنس ىفو-الا ىنعلاريكلا ىلا نب يدم اب 55 ىبال عمللا د _صاقم قع

 م ىربكحلا دهاو_كلاب فورعما ودو 2: ةيفلالا حرش دهاو_د حرش ىف ةيوكلا

 قتوتملا ئانوسنلا لكي قل, نع ندخل ادبغ نا دلال ع 4 زادملا دصاقم ز-

 ىيمامدلا ركب ىلإ نب دمحل هي[ برشلا عيطاقم ريم ةئاهعستو ةرشع ىدحا و١1 نس

 ىناتس عار ن. لهس متاحىبال هيأ م طاقم [- ةناتاعو نيسثعو ناغ هجري كنك قرأللا

 ىلا ةلار وهو طارقبل -ه[ ىفاشلا لاقملا خضع نيئامو.نيعيراو نامت 11
 سررطبا هي ثداوللا ىلعتموخلاب اناضقلا ىف عبرالا تالاقملا ٌريؤ#- كلملا سوي راعمد

 نعل بيبطلا ىبراأملا ناو_ضر نب ىلع نسا ونا هحرشو نيدح نب قء*ا هجرت مك

 ةعبرا لوالا باوباف باودا ةلاق٠ لكىفو حراشلا نه للخو ىنعم داسفو ريثك نا هيف

 وهو دعست ةعبارلا تاوباو رئمع ةعبرا ةثلاثلاب اواو يدع ةثالث ةناثلا تاوآو نر

 قىرددك_دنالا نسوةطازبل هلا وكعو ددعلا قو -مارغلا لع ىف لصالاك عفنلا مظع باتك

 نسحاب ناسنالا رهاظروص ىذلا هيدا هي اهل وا ةظعوملا ف < 9 تالاقملا ل

 تالاقملا ل 7 اهنم ةلاقم لكىف لعجو تالاقم عبرا ىلع اهبتر آلا عوقتلاو ريوصتلا

 م٠5 ةنس قوتملا ىدارعلا بيبطلا قك#“ا نب نين اهلاوحاو نبعلا تاوادم ىف ك5 رقعلا

 نسللا ىبال ه4: تانايدلا لوصا ىف تالاقملا رح ©« قرفلاتالاقم ع ف نيكامو نيتس

 د ةيادلا تالاعملا وح 2 قلو نيعبراو تس <57 ةنس ىف وآملا ىدوعسملا سس نع 1

 ةدربلا ىور ىلع ىشهو م-سو هيلع هللاىلص هحددم ىف ىلع نب ناقع مشل هيأ هبربلا ريخ

 قرا 0 دم روصن٠ ىلا حشا مهي تالاقد 0 تدب فلارشع ةعست غلب

 اهنلأت اتا ىلنبلا مداقلا قالو -مامالا ليذه نرقزلو ةتائلثو نفل تا

 دعن دجا 0 الع م هه تالاقم لع هركذ اج نيشامو نيعيسوت لسا 9175 1

 قى هتذمال_: ه4 نوعذاعا ةلادم زظس ةئامضيسو نيثالثو تال ا

 ١ ,دملا رفظم انالومق 2 ىوفكلا نيسح داعم "-- ءايكلا

 اورو اخ نفق كحل نام سرعلا ذل اذن ىف امم اعف ىتاو نب 000 6 همي دن ناسلب اهأثنا

 ُّق هلا_ةم -- 52007 هور و كمم ءلا لع اره عجم هلام ع 7ئ-- 2 راثو هليعم 4 سردملا

 اهاشثوو هيف 7 03 ىلدوا و 3ك اوكي ٠ 6٠ هع لال َءملا ىناعل مذ وأ ب عاومت ىل هوا

 لد بور ند راخلاو قاعتام هه امف م هيت ماا هد 5 ةلاسؤ ىهو ميا راجلا

 هلاقم -- ماجا ّق ةروهدص ةقريطل 3 كلل اوما 0 هلو مالك | ءاضتقأ ةيسانع اه ريعو

 ةلاقمره- اهنفىف ةاضقتسم ىهو ةلءاكلا ةلاسرلاىف روك ذا ىصخلا نيدلا لال هه[ هابلا ىف

 ءام نه دربا حارقلا ءاملا نا ىف ةلاَقم 0 بيبطلا سكي نب مهارال هه ىرد+لاىف |!



 انني سيحل

 هه نار هس وا

 بالو لعيالام لقل ُ استلا ةرثك هفيلأت ىلع هل هل ثعابلا 0 دا الان 1 فورح 0 ظ

 بذكلاو لوقتللاب متربخ مدع عمو مسو هءلع ىلاعت هّللاىلص ىبنلا ىلا ممتبسنو تدك نمو |

 | لوبق مدعب اوحرصو رئابكلا ريكأ نم هلا ىلع اوقفتا ىتح هريغ ىلع بذكلاك سيل هيلع |

 ظ قلع نيكولا .دادبغ علا هدرجو هتيطخىف لاق اذك ه رفكف ىنيوحلا ميشلا غل !اب لب هتوت

 هاعمو ةئامعستو نيعبراو عبرا 445 ةنس ىفوتملا ىديزلا عيرلاب روهشملا ىفاشلا ىناببثلا

 ا

 | مفر ىذاا لدحلا #* هلوا ثيدألا نم سانلا ةن_اىلع رود ام ثيباخا نه بيطلا ريم

 ظ 5 هلب وطت ىف غلاب ةنكل انسح انت 5 ار هنأ رك 3 ضءعب ىلع هةلخ ضعب

 | دازو اضيا فورحاىلع هلعجو هءاروامه كرتو ضير اويل ! 1 ع ذا عيج عبألو

 | ةئامام و نتعنو عبس مك 0 ةمركملا كام مرح قى هنع ىورو تمس ةريمم تادايز هيف

 ا 25 هتايمشتو تس 9:5 هك ناتتمر روش“ نم موب عبارف هراصتخا نم غارفلا ناكو

 | دئاسالا لانو ةحاطلال# ادعام هقرط ثّررك ام هنم فذح هلا رك 3 دسز ةنيدع قملا |

 ١) | هصيقم و رجالا ةباتكي هيمو ائاعسال مرب ابلاغ الاد ةاورلا ءاعماو اهمن 5 لو اهنم ةيهاولا

 7 ]ا ىلا ىلاعت هللا مما نم ركذام دعب اما 6 هلوا را نيدلا قت ىضالا معسل
 | نثالثو 0-1 هنا ةنس قولا مال_ىلا دبع نب دم نب دجا نيدلا باهد هصخل |

 م ثيداحانم ريثك ناب ىف ةعماللا ةردلا هاعمو لا هتاذىف مدقلا هللا دجا 6 هلواةءامعسنو

 7” |١ ةين_لا دداقملا روع ءاقلاف م سه ةيحارتملا حرشب ةيخسلا دصاقملا ريح ةعئاشلا

 258 2 قولا ىزارقملا لع نت دج-ا نيدلا قت مشل تأ ةندعملا ماسجالا ةفرعميف

 قاوتملا مالا دبع نب زيزعلا 8 جدلا د موصلا دصأاده 0 ةئاعاعو نيعبراو سجس ظ

 ندي 1 ىبا مالسالا ةح مام الل د ةقسالقلا دصاقو م ةقاكش ءاروعس 35 هم

 اا ل نصل ءزلا نادل <انلوا ةئاماج و سجل 3١٠6 ةتس قولا ىلازغلا.دح
 1 لوصا عوف 2 نيبلاطلادصاقم ردح ريهولع 0

| 

 م ريصاقم ىكححو معها ذم هلق فرع 5

 حوش نأ ادج # هلوا ىبازاتفتلا رع نب دوعس» نيداادعس ةمالعلل مالكلا لعىفوهو 3 |

 ةئاهعب “و نزامتو عبرا 5 0 ا هر ا ناكمالا تام

 در دنو هئايعصس“و نيع..ستو ىدحا عد قوتو عماج حرش هيلع هلو 1

 ىرامتلا ىلع انال ول ةشاح هلذعو ءالخفلا اهح رش دقو مصالا رذحلا اهاعم ةطلغم هح رش ىف

 ىهو قُئاقثلا بحاص لاق ىباني_سلا مهاربا نب سايلا ىلوملل ةيدشاح هيلعو دلجىف

 دال ا هل قولا ىواشتملا "هان ضل ةيقاحو هطخ اهتباز ادخ ةفيطا ةيشاح
 هليذ َّق دا ري م ىلايطا ىموم ن 1 ىل وملل ةقيلعت هءاعو هئافاحميو نيسجو

 ظ ىذا هركذ اذك اضيا ةي_اخ هيلع بتك هداز ماسح فورعملا نيدلا مصم انالوءو

 | نيعبراو 0 او 0 قوتو دصاقملا دصاةم هاو ىحلدلاد# نب ل ميلا هرصتخاو

 | نيرداقلاديع ندلا يحم مشل هت ةيابلا كاصةلادصاقم رح مهضعب همظندقو ةئامعستو

 (دع) 0 نوي



 ا 5 ملا 1

 7 يإ ةلراقملا وربط ف كم ل دعنا +4 ةيصودحف اجرا ور
 00 ةيبطاشلا كى | دىوصقتلا حرش ىف درفم قيم جمح تاءوضوملاىف هركذ ىبصوملا ىل< نال

 ىحلاصلا ىنابزرملا نب دهني دجلا نيدلا بابش مشل ةزوجرا هه ديومعلا | ءىف ديفم قتم-
 هلوا ىرصملا ىلنحلا

 اليل عماسلا ىبر دجلا :# ىبياطلا نب دوا ريقفلا لاق

 ا نآرقلا لزنا هلل دخلا 6 هلوا ديفمللا ظافلا لحىف درراا ةهزن هاع*و ىضعب هحرشو

 ةنس ىفوتملا ىدادغيلا رو رسم نب دج-ا رصن ن مه ةرثعلا تأ رقلا لع ديفملا مل

 0 ئرضطعا مفاوإ 3 ب هيلادع ع نال هئاعاقو ةئامعلراأو نيعب راو نيتلنا 56 0

 | تانك هيق رصتخا هععاك كرقم تا وهو ةتاميسج-و نيكس ه5 0 دودح ّق ل

 ١ ىديريلا سابع نبدم م6 سابع ىتببقانم ىف ديف» ز-> اوف هدازو ىربطال نعيخلا
 | لزاوت ند مهل ص رع ف ماكلا ديفملا م ةئاعلتو ةرسشع تدر 0-5 00 قروتملا

 هللا ديع نب ماده ديلولا ىبا ىخداقال الام بهذم لع عورفلاق م داع --1 ماك>الا

 ا درؤم لح ها 3 5 3 0 كش 0 قاما ىفلالل ىدزالا

 | يروا لع نب خحرلا ديعل 6-0 اف ةمواطنم م كيم م ةيفنللا عو رف ىف --1 ديفتسملا

 ا هت دب رجلا حرق ديزلاو ديفملا م ةئاهعيس و عسل ١/6 ب 200 ْن اضمهرىفىفوتلا ىفوسهلا

 ١ دلع ه6 ةروزملا دهاثملاو ةرورمثملا رباقملا + ىربطلا د نب دا ورع ىبال 5

 ةئاعم و نيعيس و عبرا 5/5 ةنس قىقواملا ىدادغلا با: نس ىنع نيدلا حا 7

 كاتكومو موأعلا ثحابسق ثالتو ةساق ةئاموهو ا بع رث كيلا مهللا 3 هلوا أم رقت

 كب ليعاع#ا ىلع 2 د ناسرفلا لداسعم م هوذدح ىذح ىر راحا لعلو ادح ديقم

 ىئاسصبلا ,ىثملا نب رمعم ةديبع قتلو ةئاعلت و نيسو و ثس مو تتسم قولا مساق

 نب دج رفعج ىالو نيئامو ةردع ىدحا 506 ةنس.ىفوتو.فارشالا لاقي لو

 , نار واو ررداقملا لع 0 نيثامونيعبراو نسج ؟56 هنس قولا ىو اىدادغيلا تيبح

 # تايولعلا ريداقم لع 9 ى 0 !اب ريمشلا دجا سايعلاىبال 2 رهاولا ريداقم قمح

 ا م ىلا 1 ىبع نب ردا هلأ لديع هحاوذل ى دب راف ل ناظألا كيضاش 2م م

 ده راصتخالا وذاع ألا لإ اع راتعألاو ع و محادصاقم ]هؤ- ةيبطلا لئاسملاف 4: ةيلالجلا
 ل لا_ءفا ىف 0 0-0 21 ا دبع نب مههاربا نيدلا نا هارب مامالا 0

 6-3 كيل ننس ند |١ ناك | 2 راعشا ةعيرأ ّق 1 باىعالا ةلالءق با راحا لضم م

 لاف ا دصاقملا 27 - ا ليعيد و تا الا 0 لوتقملا ى طرقلا هللا دبع تن له

 ههه ةنملالا 01 ةر 27 نم ريثكفف ةنسللا دصاقم زم هيأ ناسذالا مزاي اهف

 م ةئايعسلاو نيتننا ل٠ هلع قوتملا ىوا_خدلا نوح رلادبع' نب ,ي2 نزلا د16 ىلا مثلا
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 هه[ باب ين 4

 14 ردا ىديقلا نورت نإ تسول عال اويل تفانضو ةئاقسو ةرلدعأ ثا د17 كن
 تلاخامو ل_صفملاف ىسقعزلا طالءاىلع هنبثالا باتك هاعم اباتك لصفملا درىف ةّودا |

 د# نيدلارهطد ل اضافلا مامالا ه> رو ةئاق“و ناسثعو سج 176 هن قو ود م َ

 اضياهعباصملا حراش وهو حلا كايربكب قيلياع رمصق ىذلا هللا # هلوا نليكملا ءاعفو]
 "+ ةاذتسا ةرخاالا ىداؤ ىف ةقيئكصتنم غرف رجالا دادملاب نيملا هيفركذ جوزمن حرش وهو |

 ةليضفب ناسذالا لضف ىذلا هللدلا 36 هلوا حرش هتاسبا حورش نمو ةئاقعو نيسجو عشت ١

 نمو تيب ةئامعبراو نورسشع و عبرا 455 لصفملا تابا ده-ع نا هرهظىفو لا ناببلا |

 لاعفالا قلعت لبق ةيلعافلاب عفترملا هلل دا # هلوا لصفملا حش ىف لصحلا ديان هحورش |

 جاومالا مطالتم رحب لصفملا ةياردىف لضفملا ىلع لضفملاب مزملا باتكلا نا هيف ركذ حلا

 ىلع باتكلا اذه هنهىوتحادقو ةيلاو امه ىعدتس هنكلجاحخلاو صوصنلا نم هعدوا امب |

 ظ #3 هلوالوقا لاقب حرش لصفملا حورش نمو 0 الارائيش نملانم نداغيال ىح دصاقملا ا

 ' | ىلعنب لياخ نب رم نب ىلع مصام ىبا شلل وهو حلا مسجلا هلوطب ىئنلوخ نا دجا هاباو ظ

 001 ت1 اكحتر نون س شع ةساثا ءاغبرالا مون ىفوتملا ىرذيفسالا رخقلاب وعدملا ىهمقفلا

 | ترجبتكنم هداوم ةسبتقم سبتلا ام عيضوتىف سبتقملا باتك هامسو ةئاقسو نيعستو نامث |
 هتنثا ام اضيا قصت_ءاو لصحعملاو براقعلاو حاضيبالاو ريمحلاكل_صنخملل حورسشلا ىرخم

 براقعلاو خخ ةمالعب حاضيالاو © ةمالعب لضافالاردصل ريمخلا لعو ىثا وما ند هتوست ىف

 - قَةَقحلا مامالل

 ىرابنالا نبا هحرش هي[ |راعشا تايلضفملا ردح ع ةمالعب جابدلا ىزورملا دعس نب ده

 1 موههلا ديبمو مولعلا ديفم ع 000 1 يسم 0 ردت حرش ىف مهذم -

 ركذ لا عئاصو قلاخ هاوس ملاعإل ام ىذلا هللدلا : هلوا نيرخألا ةيراغملا ضعبل دلحم

 عرسشلا دعاوق ىلع ةلقشم باوبا ىلع لش! باتك لكو اباتك نيثالثو نينثا ىلع هبتر هنا

 010 دا لس اةو, نع ةمالنعن قاكذالا قفوملا نت: ناقع ندلا

 ىف نع ثيش حا اا

 كيقم 1 كلذ ريغ نىك ودعلا َه ا ةرد ا 0 59 بهدملا ةرصنو كااكملا نوناقو

 هربعو بطلا نم ةبوغللا ظافلالا ري سفت ىلع لئشم بأك دكوهو 1-0 مومهلا ددبدو 3

 20000 مهتما فور ىلع ةبونم. ئزارلا انركز نب دمحم هذلا ىذلا ىروصنالا باتكىف ىتلا

 ش
1 
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 دارباب همكو املك 51 دع نب دج رقع وأ ميكحلا ةيقفلا ل اهعج برغملا لها لامعم سا ا

 درا ضف, ىا نيدحو | حس ني دمت ىبا نب ى< ايركز ىبا ريمالا ةراشاب ةفدارملا ءاعسالا

 ع دمز راسخ اىف ديفد 0-1 هلاح ىلع ممل بأي كرثو باتّرلاَق رداكصملا ىلإ لاعفالا ْ

 ةئامعبراو نيعست و نامث 4و4 ةنس ىفوتملا نعلاب كواملا نه حاج نب شاسج ىماطاا ىبال

 ةئامسجلو نيتساو عمسل 6”يفيا ةيطت قوما قولا ىحدملا نا ديز نب ىلع نب ةراع هيقفالو ْ

 عسسل "ع4 3 قوما ىعيردا زيزءلا كدسع نير مل --1 ديمصلارام>اق كيفه م 0

 نوخ دبع ََى 00 ع 3 6 7-0 رلا ناذوا كام 7 ةيانعسو نيعبراو

 ' ةراراصلالا ) 1 0



 24 هكا ما 1ع ظ

 ه5 هنش قوثملا ىزازلاوع نيد ندلاركف مامالاو ةئأا_ةمسو نيعيسو نيتنثا 5/7 ةنس ْ

 55ةههنس ىفوتملا ىملدنالا ليشالاد# نيرع نيب واثلا ىلع ىبال ةقرلعت هيلعو ةئاقسو تس

 | عسل 8 ةنس قوتملا ىدارمألا مساقنب نسح نيدلاردب هحرشو ةئا_ق«“و نيعبراو سج ظ

 | د2 نيدو ةنس قوثملا ىضذاقلا ىمدقملادت# نيدجلا سا_,ءلاوناو ةئثا_معبسو نيعبراو '

 نبدجا سالاوباو ةئامسو نيعبراو عست 54 ةنس ىفوتملا ىلا نورمم نباب فورعملا | ظ

 دو# نيد هللادبعوبا نيدلاب#<و ةئا_ةسو نيرشع 57٠١ ةنس ىقوتملا ىناولحلا 3 ظ

 نيدلادع دمحوباو ةئاقسو نيعبراو ثالث 14ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ىرادتلا ناب فورعملا

 تادلحم ةثالثىف اطيس احرش ىبزراوخلا لضافالا نيدلا ردصب فورعملا نيسللانب مساقتلا

 نيدلارعو ةئاقسو ةرشع عبس +19 ةنس ىفوتو ةرتخ هامم ارصتخ اظيس وو يملا ءانث
 / لصوملا هامسو ةئاةسو نيتسو ىدحا د١5 ةنس ىفوتملا ىسادنالا قروالا دجلانب مساق

 | هحرش وةئاعسو نيعبراو تس 555 ةنس ىقوتملا ىطفقلا فسوب نيىلع نيدلالاج- ريزولاو 1

 / تادلع ةعبرا اههدخا نيعماج نيحرش اضيا ىواخلاد# نيىلع نسملاوبا نيدلا لع |

 | ةئاقحونيعبراو ثالث #55 ةنس ىفوتو ةدافالا ريفسو ةداعشلا رفس.هاعس رخآلا و لضمان اع ظ

 / هحرشو ةئاقسو نيعبراو ثالث 558 ةنس ىفوتملا ىتنادمملا بوقعي فسوبوبا نيدلاب مو |

 ( هللدّا  هلوا ىوتلا شيعيزاب فورعملا ىلعنب شيعب ءاقيلاونا نيدلا قفودو ادج ديفم

 ىنابدلا دهس نيدمعو ةئاقسو نيعبراو ثالث. هتسقوتوطا ناسحلا ا دا
 ١ نبدجا نيدلاجان هحرشو جذوعالا ىلع حرش هلو ةئات“و عسسل +. :هنس قؤتملا عّزاوزملا

 ' حابصلا اههوجو تالبت منىلع دج-ا هايا # هلوا ديلقالا ءاعم اضيا ىدنحت ارع نيدو
 موسوملا دلجلا اذهىف تءججدوو فصولا ىتاس فصرلا قينا لصفللا باتك ناف دغبو لا

 ماسح هحرشو ىراخم: اناو هتلع لاق ايابْحخ رح-لانم دقعنم املحا ايافح ناعم ديلقالاب

 | نيب هيفعج لصوملا هام» ةئاممبعو ردع ال١٠ ةنس ىفوتملا قانغصلا ىلعنب نيسح نيدلا |

 لالح هلع قلعو ا مالسالا ةمعن ىنمرك ١ ناىلع دجادهتبا #* هلوا سدتةملاو ديلقالا

 ةئاوعيسو 00 ثرلث اة“ ةنس ا ةيشاح ىنادتلا فسو:نب دولانن الو-سر نيدلا

 لصحلا تابثا هامم ىلبرالا ىفوتسملا نباب فورعملا دجانب كرايم تاكربلاونا هتاببا حرشو

 قاعشلا 8 نسح نيذلاىطروةئاتسونيئالثو نام 8م دنس ىفوتو لصفللا تابباف
 ' ىاذملا ناو_ثننب رهاظلادبع حرشو ةئاقسو سه ٠٠ه ةنس ىفوتو اضيبا هتابا حرش

 * هلوا حرش هنابا حورشنهو ةئاقحو نيءبراو عست 549 دنس ىفوتو هنم اضعب ريرضلا

 قواملا ىرصقلا 5 ىمو» نب مم رمصنوبا همظنو خا ربدج دلو هللدلا ٠

 اضيا مظن ى_ثمدلا ليعم*انب نجرلاد.ع ةماشىبا ميثلاو ةئاّتمو نيتسو ثالث 5+ ةاسا ١

 قوتملا ىونوقلا فسوب نيد نيدلا س © ءرصتخاو ةئاعس و نيتسو سج 556 ةئس ىوتو

 | قو 0 داود 7 ءاطع نب م ركلا دبع ميغلاو ةئاهعم 3 نيناعو نأ كا هنكلم

 3 م(



 سه باب وح كف

 ىلا فو ر> ىلع ١_هالماف عرمشل ١ مولعن اع لك عفان وهو ةدرفملا ظا_ةلالا قيقح

 ت1 رايت 1١ طافلالا نى. ىلا تاسانملالا:.ةر رمال لضالا فرحا لئاوا قرار
 ةنس قوتملا ىننلا نازولاب فورءملا ىلع نيدمت ن.دلا يع مامالا هيف فنصو تا ايدل

 هدنس ىقوتملا قشمدلا ليعت#انب نو رادع ةماشىلا ريشا هيأ ءارقلا تادرام ريح
 قوتملا ىنادمعلا راطعلا دجلانب نسح ءالعلاى بال اضنا ةئارقلاىفو ةئاقسو نيتسو سج

 الا ميهاربانب ىلعنب نسملا لضافلا ميس ةعبسلاىفو ةئامسجو نيتسو عست ه9 ةاس
 تادرغملارهدح ه6 نآرقلا تاد رغم ع 8ب ةئامعبراو نيعبراو تس 5455 ةنس ىفواملا ىزاو
 ةاان ناد و ثالث مم دنع قؤوتملا ىوملا نحن نيد م نال 4 جا
 ةنس ىقوتملا ديعسنب نامع ىرصملا ىتادلا ورعىبال ةءارقلاف هي بوقعي تادرفم -

 قوما ىلقصلا فاخ نب قيتعنب نحرلادبع ماع ملأ ٠ نبالو ةئامعاراو نيعبراو عبرأ 5

 قوتملا ىديه_صلا نجرلادبع نب ىرابلادبع د#< ىبالو ةثامسجلو ةرشع تس ه1 هس

 دجا نبدي خبل هي نا_د4س هظفل ىلع نامزلا درفم 1 ةث عمو نيس 56٠ ةئس
 وهلا د فلّؤوااو درفملا م ا رههلا هيف تهانتام ىلوانا # هلوا ىعلاملا ىنرغملا
 محدفم وس ةئامسجو نثالثو نام ةه*حدتس ىوتملاى شحم زلا ز :ع نيد دو# هللا راح ةقرراعلا

 ةئافقلثو نينامثو عبس مما/ ةن_س ىفوتملا ىدسالا دحنب هللادببعل ه4 تآارقلاف
 :_س ىققوتملا ىرسشةزلا رع نيدو مساقلاىبا هللا راجأ ةمالعا وكلا 00
 حا اتاك 28+ هن ناضمر ربش لواق هفيلأت د ةئايمجل و "نينو ناك هاب

 .اهىلع دج اهلبأ ع هلوا ةئاتمسولو ةرعّدع عبرا 0 0 رت هع هاو ةتامسولو

 ثلاثلا لاهفالاف ىناثلا ءاعسالاىف لوالا ماسقا ةعبراىلع هلعج خلا هد رعلا ءاثع نم ىلعج
 تالكشم ضعبىف هلو جذومالا هاعمو هريصتخامث اهلاو-١!نم كرشملا ف عبارا فورا ىف

 الصفم كاه ولا تدرا ام اذا # هيف لبق اك ردقلا مظع باتك وهو رخآ باتك لصفملا
 رخآلا لاك 6

 2 لصفم نك دم هظافلاو دع ةداغ نسما ق هللاراح لصفم

 لصفملالا وط نم لاوط ىاك هع رو لصفمل لَك ىقنلا الولو

 23 9-5 0 ل 35 2 6 ُح سر ل 6 3 00 اخ |نان فورعلا لعغنت ناقعو رعوا مشلا هح رشف نثلا اذه ةمئا هن ئتعادق

 ةيشاح اضيا هخرش ىلعو ةئاقسو نيءعبراو تس 545 ةنس وتو حاضيالا ءاعسو ىوحتا

 000 0 ةئامعسو نيعيراو تس ا/55 ةنس قوتملا نسح نب دج-ا ىدريراخلا نيدلار خم

 | ثالث ةلل# ةنس قوتملا قابتلا فسوي نب دجا ن.الوسر نيدلالال+ ةساج اضبا ةحارش

 ]|| حاضيالا هامسو وتلا ىربكعلا نساانب هللادبع ءاقبلاوبا حشلا هحرشو ةئامعبمو نيعستو

 1 ا هنا دع 00 دب 0 00 ةريثع تس "15 هذ ٠ وتو يبكى 1 اًضيا



 4/11 ه7 ملا ا

 ىبانب 007 ع نيدلا لالح مجال 0 7 0 ةلا تامهمىف ا الا 0 1

 | ممامىلع هللادج دعب اما # هلوا ةئامعستو ةسقع ىدحا ه١1 دنس ىفوثملا ىطويسلا ركب

 فيرفلا فرص 0 هيف ركذ نايبالاو مالعالاو فيرعتلا هيفو لاق 3 ماهلالا نم

 ةعاجج نب ردبلا ىضاقلا اهعج و مامتالاو:ليمكتلا ءاعمو ريصن نبا هتذمالت ذيلت ةيلع ل

 لاجج ىنضاقلل 4 بوبا ىنب كول رابخا ىف بوركلا جرف» ريح نايبتلابىمسملا هياتك ىف
 هئاقت#و نيعست و عبس 5917/ ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىولا ملاس نب دج لصاو نب نيدبلا

 ن.دلاد<ع محل هت سفنلاحرذم - هت بواقلاحرفم لح تادلع ةثالثوحىف وهو

 نيعسنو عبرا 595 ةنس ىفوتملا ءابطالا ميش ىنناحا ىندمدلا نونح“ نب دجا نب باهولاديع

 اللعن ام هيف ركذو اياب ةساح لكل لعحو سفئنلل تاحرذملا رثكال ايواح هلعح ةئاقمو
 ديفهوهو ةيبلقلا ءايشالاو ةيودالا ركذ هيف ىصقتسا رورسلاو حرفلل ةمجوملا رومالا نم

 ىلع تعلطا لاق لا ءادلا قلاخ هللد_ج دعب اما # هلوا نويعلا بحاص هركذ اك ادح

 امتحارو امتاذال ةيجوملاوسفنلل ةحرفملا رومالاىفبلقلا ئثيام اهفرا لف ةيبطلا تكل رقد

 ىلع صنقا لب اهسانجابعوتسملو ةيبلقلا ةيودالاىف اباتك ف نض سن رلا ميشا نامت امد وو

 ىبلعبلا نجلا دبع نب رفا« نيدلا رد.وعشلا ولا لي زق نب رعن ىلع لج الاريهالل تفلافدحا و سذج

 هللا ديع ندلا ءايض بيبطلا راطببلا 5 < تادرفم وح ةئاقسونيسج 56٠ ةنسدعب ىفوتملا

 9 وذالا تاذرم عماجب ىعسملا ا هل وتس 115 ةنسف وتلا قلامادجا نبا

 عججادحا فن هلا ق تكلا نم ريثك لع ت قو تنك و هل جلا مع«نالامبيحاص لاقةيذغالاو

 ولخعم ىصخ الام هابتشالاو ريصقتلاو راركتلاو ليوط:لانم هيفتدجو نكل عفناالو هنم

 اهرثك اب ضهن مل ءاودلا سا نيبعتىف اطورش طزتشا هنامث هيلاةجاملا دتشتام ناس نع هرثكا

 ءاودتماو ا اةنلا لضف هل هنكل ريصقتلا نم كلذ وكو هتاذ .عافلل ملل مْرلاو
 تلزاو ىلاعتهّللا تر#هاف هداهتجا نسح اهسلا هادا مملع توتشا ةريثك الاوحا نيناشعلا ىلع

 ءا_يهلا فو ر> ىلع ةقيتعلا ا هاد رفم موكل مراو هع كم ترهظاو هرقل هنع

 ىراصنالا مركم نيد# لضفلاونا نيدلا لاجج هرصتخاو ةيناقعلا ةاودلاءارهانم كيب روقال

 ىباتادرذم ريم أ ىراغابلا تادرفم روح ةئايعبسو ةرندع ئدحا يآ ةنسأ قولا

 هه سوايلاج تادرغم ريم ريسصبلا فلخنب ىرتنب عاش ىبا ميشال ىسراذ هه ورم
 هعماج ىف راظيبلانبا اهدروا تالاقم سه هه: سد. روقسد تادرفم ر#- تالاقم تس

 فورعملا لضفلانب د#نب نيسح مساقلا ىنال ةءالاىف <: نآرقلا ظافلا تادرفم لمح امامت

 ناك لاقو دج نب لطفل ايفا ُ تاقيطىف ىطويسلا هاعمو هنس ىققوتملا ىنامصالا بغارلاب

 ىف ىزارلا نيدلارخث مامالاركذ هصنام ىثكرزلا طخ نع لقنو ةيسسماتشا ةئالا لل واف

 هللدتا # هلوا ىبتنا ىلازغلاب ةئرقو دنسلا ةمئانم تغارلنا لوصالا ف سارق

 امو ةيظفللا مولعلا نآرقلا مولعنم ه.لغتشينا جاتحام لوانا هيفركذ لا نيملاعلابر



 ا |

 سئ باب ا 25

 هتلادبع نيدلا دحوال لمرلا ف هه زونكلا حاتف» وح متافقلا دمع نأ _طلنلا هيف ريب

 ةوبكلا حاتفم ١-1 هد[ 6 دودح ىف و لا ىناءابلا ايلوا هللا دعي 2 جيس

 مهردلا نب ىلعل هت زوهرلا لح ىف زونكلا حاتم ريح ىنويلا هركذ 5 زومرلالح ىف

 ايعملا ىف هتموظام ىلع حرش وه و ةئامعيس و نيئتن و ثالث ال5 ةنس قوثملا 0

 يدل نع ميشا فورللاو صاوخلا ىلع ىف © حاتفلا عركلا رارسا ضعبل حاتفم ريح

 مركلاهتادحلا #* هلوا ىدنب_ثقنلا ىنولخلا ىفالا ىمنهملا ىلليقعلا نه رلادبع نب دح

 ةئايعست و نيعستو ثالث هوم ةن-س هنم غرفو هريغو ىتوبلا تافيلأت نم هعجج لا داوجلا
 حاتفم ره ىطرقلا سودقلا ديع نب باهولادبع نب دم نب باهولادبع مساقلا ىبالو

 ناح دمت نب زاب ناطلسال هعج هدا نيدو 2 ىرلاب ىسراف 3 هت ةغللا

 اشاب ميهاربا بتاك لرلخ نب ىدعسل داجم ىف ىرتباسملا ىف هن[ ت تالكشملا حاتفمرؤو- ىناقعل

 بدالا حاتفم نم دع هللاديع نس عاش قو عل ةيسراقلا ةغالاق 1-7 ىناعملا حاتفم 1-0 |

 , قيرطىف ةيعملا حاتفم 1 اعف الا ىف نقاكلاو ءاممالا لوالا نيم هعسف و س رفلا تاو

 ا د قاوتملا عانشلا ىعاتلا ليعاعتا نب جل دبع ةمالعلا ىل ولا - ةيدنيشقتلا

 ب رعملاةلاسرلا حسا لأ ىضبلا ىدنبشقتلا درعس وبأ ل راخإ لاك فلأو ةئامو نيعيراو ثول

 ةّشرطلا بادآ ناب ىف ىدنيثقنلا نيدلا جان ملا نيققحلا ناطلس لماعلا ملاعلل ةيسرافلا نم

 مهمه حرمذلا 0 عرفو ا ايت سثق ةعاجلاو هيما لها دعاوق ىلع ةسس وم ا ةيدنشقتلا

 00 دقو ئز زاريدلا تقلا ح حرشوهو د حات هل حا 2 1 فلاو نيناعأو عبس ١ ١رااب/

 صاوخىف احلا حاتقم 1 ئرعلان تركت ا 1-3 دصا رمل حايصمو دصافملا حاتقم 1

 ةئاهعمست ونيعب را 42غ٠ ةنس قوتملا ىمداللا ناجع ندا ان لول ىكر --1 تاننا و نوسلا

 نسسحلا ىبا نب دج-ا مجشلل هيأ ةاحصلا حاتفم تح خلا تادوجوملا عدبم ملدا 6 هلوا

 باوبا هب مح 1: اوقلا حاتف» رح ةئامسجت ونيثالثو تس ه*5 ةنس ىفوتملا ىتاجلا قمانلا

 ااا دارج قا ررمتخا ودو قاؤرشلا جاع نت دو2 ن دم ه7 تاداعسلا ورباا

 هدازججاب ريبشلا نيدلا رون رج هد رش ا حايصلا ها كل علد نمي 2 هلوا 23 لاعت

 رسصت## ىسراذ ههقأ مولا حان لوح ا قئاقط ا ملاعم انتاعنا ىلع مهللا كدمح ة هلوا

 تاوولا قلخ ىذلا دالدخلا 3 هلوا ى 2 ءريالا نجر ١١ 0 مع 0 م زعلا لع ل ذل صفو ناس 1

 حاتفم هي د ا حاتفم 1 فئييطللاد ه3 وا دوزص كن همل 1 0 لا ض الاو ْ

 ا

 ديز اب 2 رابدتف_سا نالعا ا هفلا ىبوني_سلا ليقم 26 نمو 20 ق كر 0 رولا

 ىركشاطب فو رءملا نطصم نيدجا قويا وخلاقورضتع ع بارغالا جلا مح مرتك

 ماسقا ا وو همدقم ىلع هدر لا س انمالاد هب وصخم 400 - 2 هولا 2 2 هدأ 5 أ

 (تامضشم )



 دا

0 

 مه 4 مملا -
 ل ل م

 هيلا حران ىف كذد عر 8 نيآلاو ممملاب حرشااو نئملا نيد هيف لوصقم طوسام ىسمراف حرش

 كري نعبر دال ثددح حرش ىف ع ةتاحودمل | حاتفد م د.مردأ ةدلب هتواز 5 ' ةرودزملا

 00 موأخام ا حوتفلا حاتف 1 0-1 َ د ح اصملا ح رش ىف حولا حاتف 24 1-3 0

 حاتم م دواي عبساو نبارتسعاو سوح 07 3 مصعل قاودللا كيلا اش زوربفل هياظن ىواهدلا

 حاتف 2م 1 060 عضصقلا  نعاكلا كَ نبأ ققح ا 2 س2 م غةاوقلا لع صفات ملأ

 ْ 0 مثلار ع َْ داووعاسم نءدلا كك دنت ةمازلعال |[ 71 هعفلا ماقف م 0- ىدر 1 1-3 لئاضفلا

 لضافال ىوقتلاو ةلاسر ١ د حالفلا حا ا 4م 1 نر[ عيس ونيعستو ىدحا 7 5 مهلا قوتملا

 2 دما ةعب رط 1 ند امن | 5-0 ةئامو نيث الث و عبرا ١ ١ حت 2 قونتملا كتف ناولس

 هللا 0 حالقلا حانت م ع 5 ١ تاند ةراط لل دعا ىدلا ١ ثيدحلا ع اهل والوصف هعيش

 وا ا 00 هللا ءاطع نب دمت نب دج-ا نيدلا حبات عا هي[ حاتفلا مركلا

 3 1 نيدلا لايكل 1-7 0 اها داقتعاىف ح الفل | حاف 2 1 هناهعب 3 عسل ,7”ءةة

 ١ نيدلا ثايغ ةمالعال باسللاىف 44 حاتفم زي رصانعلا سئافن هباتك ىف هركذ ةحلط

 ا دج-انيدلا باهش ماها نال بال اى د حاف م 0-1 كيب عولا ةلود ءالنع ند ديشجس

 ا هرمصت# و كاش نخاع 5 ةرسدع سجس 016 2 قودللا ى سمدقلا ل داوعلا 5, لدي نبا

 عبمملا

 ةنس ىفوتملا ىربطلا صاقلا نباب فورعملا دج-ا نب دجا سايعلا ىلا ميشا ةيعفاشلا عورفىف

 كلملا دبع نب دع فلخولا هحرمشف هب ةيعفا_شلا ىنتعا دقو ةئاقلثو نيثالثو سجل معو

 نب ليعام“ا ْن ا ريخاوباو ةئاهعثراو نيعبس 6١/٠١ ةنسد ودح ىف قوتو دا ىف ئريطلا

 رهاقلادبع روصنم وبا ميحلاو ةئامعبراو نينا 48٠١ ةنس قوتو نيدلع ىف ىسدقملا ةعاج

 تاصصا دحا جاجزلا دك نب ندح لع ىبال ةدايز هيلعو ةنس ىفوألا ئدادغبلا رهاط نبا

 ا ةعو دسفلا كك 2 0 نسطاونأ ى هلا حا ما قى م ثيل اقل صضاشت ةلانا

 | نوريح 3 ثكالملا درع نب ل رو_صدم 1 0 1 رقلا ىَل - حاتفم 1 ىئالا

 ١ دنع ميدل 1-3 حاتفم م ةئامسولو نيثالثو عسل هدوم ةنس ىفوتملا ئراطملا ىذادنللا

 هه, حاتفم زد ةئامعراو نيعبسو عبرا 15 ىفوملا ىناج را نجحرلا دبع نب رهاقلا

 هم ةنس ىوالا ىدنطا ىفايلا هللادبع نب ركب ىبا قدعلا ىنا ىضانقال رصتغ ولاَ

 هي زكلا :ماتفم زق نعلا لهال ةديفملا بتكلانم هو ةئامد سجل و لي 0

 زوهر حايصم و مهلا تايرا 06 ةغم لمح ذر كلا ون هلعلو ةيفنألا عورذفف

 هذيل ىونردإلا قيعاا دوغ 7 هتيحرتو نيدلا ري> ىلضافلل باسحلاىف 1 ةرلا بابرا

 ىمراف مصتخغ باس 6 مهي زو:.كلا حاتفم رفح ةمتاخ ول وصف ةرشعو ةمدقم ىلءوهو

 مها ربا نب لبلخ 4 3 تي ظراوازم ما سالم واركش ف# ةلوا ِق لالا 3و م جانضيو هاعس

( 

 | ةنس قوتملا فرش ناب فورعملا مهارا نب ليعامسا نيدلا داع ميلا حاتفملا نانساب ى

 ا مه حاتم ل 0 د حابصملا عرف حاتم ل هئام نا نيعب را و تالت 1



 هت بار هس 2

 ىهو نسح ريمال ةيدشاح هيلعو ىسع ىعساوب فورعملا ىلع ىلوال اًضيا ةيشاح هيلعو

 هلق حا ّى حوصن نب ه1 مهيشلا تكلاتلا| مسقلا سصتخاو قم ىلع ةيساح 0

 ني-حرشلا نم اوف هيلا مض مث تاببالا ىف ىناثلاو تايآآلا ىف امه دحا نيباب ىلع هيرو

 ناسحالاو ةيادهلاب الع نم ىدلا هللدلا ع هلوا را سدح تدع هاعمو ريض داو لوطملا

 عئاد نانع انلرسي ىذلا هلل دا # اهاوا ةيشاح فيرسشلا حرسش ىثاوح نهو خلا

 ةليوط ةجابد ىف ناخ دم نب ديزناب ناطلسلا مسا اهف ركذ خلا ىناوثلاو لوالا نه ىتاعملا

 حرش ىلعو ا ةنملاو دا مهلا كال دي اهلوا قاظلخا هدارانال ول ةيشاحت ديسلا حرش لغو

 3 ندمان 3ع اهلوا نكاباس ردمهن وك لاحاهشك هداز ىلاس ريهشلا ىطصم ان ال وأ ةيشاح ديسلا

 2 رم حرش وهو أ ناكل ع ىلضافلا حرش هح ورش نمو ا تاحاملا ىوذ |

 اى اولا عمق نذؤملا ندلا ماو خاتفملا حرش ىذمرلا. نيدلارضانلاو لوطملا حربشك

 ىقذم ىلع ةيساح فااو نيعبراو ىد حا ١-2 ٠ 10 روهشنهلوالا عبر روش لوا َّق أسم

01 
3 

 ا ا رايخالا نيفطصملا هدايع ضع قفو ىدلا هلل دخلا ع هلوا لوقااب هرحا لآ هلوأ نم

 مجتتو مزراوخ ةناحرج ةئاتسو نيعبراو نينا 557 ةنس مرحم طساوا ىف هماعتا نم عرفو

 نب ىلعو نا_ةهد نب دمت نب ىلع ثلاثلا مسقلا حسو ىزيربتلا نيدلاحان مسا حاتفملا

 غرفو لا هزع تاق دارس تلات ئذلا هللدخلا # هلوا ىد:كيبلا ئسنلا ىلع نب ركب ىبا

 ل ارك 5 هلخ .ق؛ لاوقا لاش حرش وهو ةئامعبسو ةرعثع عمسل لاو ةئس نابعش ىف

 دايك الا شطع رايدلا تالت بالط ىأ ر ةئامعيسو ةرمثع نامت ل18 ةنس مزراوخ لزناأ

 نه ناكو وتلاو فرصلانتم ىلع كارفلا ءالما ىف عرش دق هدلاو ناكو حاتفملا ةءارق ىف

 باجاف مملع اء نع نا هول ف مارملا نيبو هنيب لجالا لاحف يناثلا ماسقالا حرسشي نا ههزع

 تالا قالغ حاتفم 1- سه بئارغلا حاتفم لييَح ناخ كءزوا دمحم ناطاسلا ىلا هادهزو

 ىونوقلا ق<“١ نب د# نيدلاردس مشل فوصناا ىف -4 بيغلا حاتفم-- سه لفقملا

 قوتملا ىرائفلاة زج نب د# نذلا ةرمع# قاوملا ناكو ةئاوسو نيعيس و نيثذنا /*4< ةهنس قوتملا

 قراني (نماهنعتو 20 ا ةساسكول ول هارقامل ةئاماعأو نيثالثو عبرا 685 ةنس

 حرشىف دوهثملاو لو_فعملا نيب سنالا حابصم هامسو ناذالا هعمست ملام ة-.فوصلا

 ديهةوةحناق ىلع هسئرو لاق ا كدوحم ومالا كناحكس * هلوا دو>ولاو عا بيعحاتفم

 نيناعو سج مه ةنح- ىفوتملا قئزالا بطق نب دمت مهيشلا هحرشو ةفهاخو نيالصفو

 ١ حرس و ىدتيولل أءقن راصتقالا دحو ىلع قاياطأ ىف در وا سيف حرش وف و هئاعامو

 ى ح مو ئ 1 م ع :اغق ىر 0 لال] د | سلا ردوا رهتنللا الا د. عقتنال تانطالا باف قزاتفلا ةذاتسا

 وهو خا كدح ود درفنلا هللا اب كدا دي هلوا ةئامامتو ننام م١8 ةنسؤهعاو منافلا دع
 اا ا ل مسا ا مال 0 سلا سدت وكل ل يس و12 سكك

 ( حش )

 ظ
 ظ

ْ 

١ 
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١ 
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 4 1-3 ممملا رمح

 قوتو ىنبرشلا حرسذلا ةيشاح ىلع اذبن ىناكللا ىاح اشاب ىلوم ا بتكو ةثامعمسلو نرشعو

 اا نيدلاظفاح دجا نبدي ىل وألا اضيا بةكو ةئامعستو نيثالثونامث ه* 8 ةنس

 هحرشو حاتفملا ةرايع ريغ اشاب لاكنب ناهلس نب نوجا نبدلاسءث ىلوملا نا ث ةيشاح هل

 لوقا لاقب حاستفملا ىلع حرش هلو ةيشاح هحرش ىلع بتكو حاتنملا ريبغت هاعمو هلمكي ملو

 ةيشأح حاتفملا ريبغت ىلع قالا ىلعي ر وهشملا ىلاعلا بتكو فيرمششلا ديسلا حرش ىلع ةيشاحو

 آلا مولعلا حاتفم هد نم ركذ لج  اهلوا حرسشلا رييغت ةيشاح ىف حاتفملا ةضافا اهاعس

 تاريرقت تكن قئاقد ىلع ايوطنم مامهلا رحأاىلا بودذملا ريبغتلا ناكو حاتفملا رك ذ دعب لاق

 قفترمل كالذ عمو سورعلاك بلاطال ىل<: تا ريرحت قئاقح ىلع ايوتعو سوفنلا اهلا حاترت

 دارم ناطلسلا هيف ركذو لا ىتمه متاوق ىلع تضهنف ماثللا هسدارع هوجو نع عفري حرش
 ىفوتو هلمكي ملو حاتفملا اضيا فسو نيدلانانس ىلوملا حرشو هرصع ناطلس ميلس نبا

 سو ةنن قوتودل هلمكت هدازقطصمادخكب رهشلا قطضم نيد هر ا ا
 حرشلهلمكت برب صلختلا ىنايمركلا ماسح نب مهاربا ىلوملا بتكو فااو نيثالثو عّست

 ىرانفلا هاش دع نب نيدلاى حم ىلودالو فلاو ةرثع تس ٠١1١ ةئس ىقوتو هدازاشاب لاك

 ىناعملا عئادب نانع انلرسي ىذلا هتلدجلا # اهلوا ةنس ىفوتو قيرششلا حرسش ىلع ا ظ
 نفلا رخا ىلا ىتفملا هداز ىضاش فورعملا دوه نب دوا ىلو-هلل ةيشاح اضيا هيلعو لا |

 هاع نادسنالا قاخ ىدذلا هللدجلا »* اهلوا ةئاهعشتو نينامثو ناك ةكرا تس قنا نال |

 رخا ىلا ةيشاح فسو. ن.دلانانس نب دمىلو ناخ نائلس ناطلسلا ىلا اهادغاو خا ناببلا

 تاح# سدت نم ناس ة# اهلوا ةئامعستو نيناعو عسل 8 ةنس وتو ةراعتسالا ثح

 6.٠1 ةنس قوتملا ىدامركلا نيسح نب فسو. ,ىكودلل,ةيشاخ هللاوا لعو نأ نا لا

 دعسلا و دي_سلا جرش ىلع ةقيلعت ىرانغلاةزج نب دي نيدلا سعت ىلومللو ةئامعستو تس

 بتكو قئاقشلا ةجارت ىف ىد_هلا هركذاو ةئاماعو نيثالثو عبرا 885 ةنس ىفوتو ةدرفم

 هىا/ةنس فوتو قبرششلا حرش ىلع ةيشاح هادطعل بقلملا ريما ىلجاص نب نه رلادبع ىلوملا

 ديساا حرش ىلع ةي_كاخ ىتفملا ىورقنالا ماريب نب ايركز ىلومللو ةئامعستو نينامأو عبس

 ثح“* ىلع ةيشاح ىلازرك ىراص نيد# ىلوملا قلعو فلاو ىدحا ٠١١١ ةنس ىوتو اضيا

 ىضاقلا لالح نب حلاص ىلوملا ا_ضيا قلعو ةئامعستو نيعست ةئس قوتو ةراعتسالا

 نم انتلعام ىلع كدمحس انا مهللأ ** اهلوا ةيشاح ةئامعدتو نيعيسو ثالث والا“ هنس قوتملا

 ىلعو نينفلا دعاوق ىف نيدارلا دقان اهاعمو نيحرشلانبب امكح اهلمج لا ىتاعملا عئادب ناب
 ىدنقرعملا مساقلا ىبال ةيشاح حاتفملا حرس ىلعو ىراتفلا ىلع نيدلاءالعل ةيشاح ديسلا حرش

 نب دمحم ةيشاح فيرمشلا ديسسلا حرش ىلعو لا انع كندل نم اندز مهالا # اهلوا ىئلل
 كرادم كاردا حا _تفم ةعالبلا لع لج نماي #9 اهلوا هرخا ىلا هلوا نم ىونسلا ىسوم

 أ
 ا



 سل يي ل سسسسسسسسل ل 7

 أ بار قوس ا

 ىبيوزقلا: رعنب ند ادع ند نيدلا سمت تلاكشلا مسقلا صاخو ةئايعسلا و نيعهست

 صيخت هاعمو ةئامعبسو نيثالثو عس3 ا/*و ةنس ىفوتملا قشمد بيط# فورعملا ىهفاشلا

 نجح رلادبع نىدلادضع ىحاقلا اضيا هسصتخاو هيشاو>و ه> و رش عم ءادلا ىف اك حاشفملا

 م ال و نشد و تس الو ةنلط قو و ةيانغلا شاوفلا هانم ىحالا دجحا نا

 تلا دوتعا نب دجلا - قولا ةيدشاح انهنم ةزيثكق .نيدغسسلا حوش ىلع ئىئاوللا
 قاورثلا نيدلا باه_-ش نيد# نيدلاس عل ةيشاحو ةنس قواللا هاش برع الئنم خا نبا

 نسح نب د ندلايمل ةي_-ثاح د.سلا|ىلعو ةئاعامتو نيعستو نيتثلا 85 ةنس ىقوتلا

 ىلع ىراصح حجوقلا ىلع نيدلاءالعلو ةئامم.سو ةرسثع عسل 8 ةنئس قوتملا قوسماسلا

 هدصاقم فشكت اهنا امل زوننكلا باب منا وزومرلا فكي ةاهسم ةيشاح قىنازاتفتلا حرش

 ىهدعسلا عم د.سلا ةئحايم ةصق اف رك ذو نيمدقتملا حورش ىلعدرلا عضاوم نم ةيفلا

 دعبو خلا هاعصاو كلوسر ىلعو ةملاو دا كل # اهلوا تاقيقح اهف دروا ةلوبقم

 ءالضفلا دهاشال هاصاحام ىراصالا ىلع د# ندلا س© ئرابلا هللا ىلا ريقفلا دبعلا لوقيف

 ةيشاح تيتكف هرارسا حاضيا ىهاوسقلا نيدلادعسل حاتفملا حرش ةعلاطع ىماقعا لاك

 0000001 م6 ةمدقوتملا و غدخ لاوملا ةيشاح .هلباوا "لع: زوهرلا تشك اهتيعمو

 ىلع ةيشاح ةئامعست 6.٠٠ ةنس ىف لوتقملا ىتاقوتلا نسح نب هللا فطل ىلومللو ةئاعامو

 3و1 تالالا ولاوا ايفريخح ثنح باتكلا! نم ةلكشملا عضاوملا اهف لح درسلا حرش

 ةرسشع عست 919 ةنس ىفوتو اضيا ديسلا حرش ىلع ةيشاح ىنوسماسلا نسالا نيدلا ىغ

 ةلوبقم ةيشاح ىهو اضياديلع ةيشاحنانس عشل رمثثملا ىديقلا فسون ىلومللو ةئامعستو
 جانأنب ىدعس ىلوملل ه.يثأاح هيلعو ةئامعستو ةرسثع ثالث ه1 ةنس ىفوتو ةبلطلادنع
 كفنصع ريهشلا دن ن.دلاءالعىلوءللو ةثامعستو نبرثع ونينالا 977 ةنس قولا كب

 هل اا ا

 ةدئرآلة دلي ىف هل هسي ردت ءانثا ىف اهقلعدنا انف ركذ 1١ هتايريك قدارس تلع نم اب كدمحت

 حئافلا دم ناطلسلا مسا اهتبطخ ىف ركذو ةئامامثو نيعبراو عست 845 ةنس ةدعقلاىذ ىف

 نيدلابطق قلعو ةئامئامثو نيثالثو عبرا 685 دنس امغرف ةيشاح دعسلا حرش ىلع هلو

 هيلع عجو ةئامعست ونيثالثو سج هم ةنسىف ىفوتو ديسلا حرش ىلع ةيشاح ىنوشزرملا

 انعام ىلع كدمحتانأ مهللا # اهلوا ةنس قوتو ةيشاح اضيا لالج ىضاقلا نب حلاص ىلوملا

 ىفوتو فيرسشلا ديلا حسن ىلع ةلئما ىديملا ديسلا ىلوملا درواو ىتاعملا عيدب نابب نم

 ه*1ةنس قوتملا ىلع ىديسنب بوقعي ىلوملا امنع باحاو ةثامعستو ةرسشعث زلت ه1, ةنس

 نب دجلا ىديس ىلوملا باحاو ةلئسالاريغ هل ةيشاح هللاوا ىلعو ةئامعستو نيثالثو دحا

 ةيكاو ةثامعسلو نبرشعو عبرا ةرال 2 4 قوتو اضا ةلاسر َّق اهنع قىنامرقلا سوا

 ناك م8 ةنس ىقوتو هلكسالا نع اف باجا ةلاسر ىتيدب الا ديسلا نب ىلا هرق ىلوملا

 ظل

 2)»«))2بأ0أ1أ1|11111 001000“

 نر _ ىغاةتيسو ذه ىو فضال



 4/1 يا ملا

 ىلع ىشازوحب تانثا' ىلا لب مباتكلا فام حرش هلثف»ناتالا لا كلذ كارو علطتءاناف لجالا

 ىازاتفتلا رع نيدوعسم ن.دلادعس ةمالعلا حرش ىناثلا حاتفملا حاتفم هاععو فاشكلا باتك

 حا مالكلارد_ص هب محثوي رخريخ # هلوا ةئامعبسو نيعستو ىدحا الو١ ةنس وتم

 ةئاعاع و :ةرذقع تيسر كج (ةنسا ق وتملا قاج رملا د#© نىلع فير ثلاديسلا حرش بلاثلا

 نوددقو حابصملاب موسوملاوهو لا ىناءملا قئاقدنم هيلا انّ دهام ىلع مهللا كدمحت  هلوا

 ام ثلاثلا مسقلا حرش نم ديسلا غرفو لالقتسالا هجوىلع حراشلا اهقلع ىتلا ىتثاوملا

 حرش نم ة 2 رهظىفو حابصملا هاع“و ةئامامثو ثالث م١٠ ةنس لاوش طساوا رهنلا ءارو

 ىذمرلا نيدلا مدان مث ىزاريشلامث ةنس ىفونملا ىزعملا نيدلاس عش هحرسش نم لوا حاتفملا

 ىروداسينلا جىعالا دك نب نسح نيدلا ماظن مث ىزاريثلا بطقالا داعم ناكو ةنس ىوتملا

 بولطللاىلا هءل صوت بوغرسم قد.صاو مارم هل مجفتسإ مالخذ قحا #9 هلوا ةنس ىفوتملا

 تادعمت مولعلا حا_ةنمنم وحتلاو فرصلا ىع-”ىلع ىشاوح بتكانا تدرا لاقو لا

 نئدلا ماسح ىضاقلامث ةنس ىوتملا ىاكلا نيدلا ماسخ م جرستللا فيلات ىلا ةيشاطا كال
 ىلوا #* هلوا ةنس ىقوتملا ىثاكلا دجانب يح نيدلاداعمث ةنس ىفوتملا ىعرملا مورلا ىضذاق

 اهدروا ىتلا تابةشملا لحىلع ةلاسرالوا بتك هلا هيفركذ لا مارملا هنم تست مالكلا

 مث باجاف امام هحرسشينا نيدلا لاك هدلو هنم سقلامث ثلاشلا مسقلا ىلع حاضيالا بحاص

 ةنس ىقوتملا هاش ناطلس انالومم ةنس ىفوثملا ىرهالا نيدلا فيسمت ىنازاتفتلا نيدلا دعس

 بيرق لوقلاب ديسلا حرشك حرش وهو آلا همرك فواوع تعبات' ىذلاهللدجلا # هلواو

 قوتملا ىلاغطللا بيطخلا رفظم نيدمم نيدلا سعثمث فيرششلا ديسلامث اضيا ملاىف هنم

 ىلوملا اضيا هحرشو ىهتنا ةنس ىفوتملا ىنعلا بيطاخا مث ةئاممبسو نيعب راو سو ا/56 ةاس

 ه8 ةنس ىقوتو ديلسللا حرش لئاوالع ةيشاح تتكو هداز ئربكسشاط اتاك لالالا

 قوتملا هداز ع فووارعملا ىشخحلا قطصم نيد ندلا يح ىلوملاو ةئايعستو نيتسو نيالا

 “او ةنس قوتملا ىثيرششلا دج نيد ندلالاج-و ةثامعساو نيسجو ىدحا ه١61 ةنس

 نيسخو سج ا/هو ةنس ىفوثملا نيسملا نيىلع ةنوع ميشلان باو ةئامعبسو نيتسو عسن

 نينامثو تس 5ا/5 ةنس ىفوثملا قشمدلاك لام ندم نيد ن.دلاردب هسصتخاو ةئامعب“و

 ىدتبلل انكامو اذهل اناده ىذلا هيدا 6 هلوا'حاتفمللا راصتخاىف حابصملا هاعو ةئاقسو
 ةنس قو املا ىثك ارملا ررعضلا نجرلادبع نيد هللادبعوبا همظنو ا هللا انادهنا الول

 اذهرسصنةخامت طا ىنكو هللا # هلوا حابصملا نيج رت ىلع حابصملا ءوض هاعمسو هحرستم
 مث حاببم هملا ءوض هامسو ةيودكلا نباب فورعملا ىوتلا بوقعي نيد# نيدلاردب رصتخلا

 ةرعشع نا 9/1٠8 ةنس ىفوتو حابصملا ءوضنع حابصلا .رافسا هاممو نيدلع ىف هحرش

 ىا؟هزعصنت او هرقل اذ ءلقت”ليثقلا ىف طاغ عضاوم حابصلا رافساىفنا ليقدقو ةئامعبسو

 949٠ ةئس د ودحىف قوتو بئرت نسحا هرو ىجصن اعملاب فورعملا نسح ىلوملا ثلاثلا مسقلا

 (ف) (ى1)
 ممم حس سعمو م هه تييسسسسم



 سه[ باب ر> 4

 لافلاو ةريطلا ةفرعمو كا ةيارع مدل | سن وعتنا ه.هل هكا ةعماج ةعفان لوصا ةفرعمو رح لاو

 ذ ناىسلطلاو مه رومعملا تيبلا بابو رودأملاقرلا حاتفم رح داوفلا نم كلذ ريغ

 ركب ىبا مشل هيأ راخذلا رثكو رئارسسلا حاتفم ردح ه6 ةجاجزلا حاتفم رطح ىتوبلا |

 َ ةذم لح هي تاداعسلا حاتفم زد- يأ حارفالاو رورسسلا حاتفم ٌرهحح ىلا ملاس

 ناسحسالاو رفكلا ظافلاو تادابعلاىلع لّشم باتك وهو عورفلاف ه[ ةداعسلا |

 "0 كام راخإ هلا هقرك ذ ىناو فلا شئاسا نيدلالامكل ةبوالاو ناعالاب اهقلعاو

 ةاكزلاب قلعت اسرضعب و ةيهاركلاو رفكلا لئاسمو حتابذلاو ةيعحالاو ديصلاو موصلاو

 ةداعسلا حاتفم ردح ةربتءملا بتكلانم اهعبج ةبوتلاو ناعالاب متخو ةيصولاو ماو

 0 ماطد فو رعملا ىطصم نب ن0 لو مولعلا تاءوضومىف 1 ةدايسلاحابص»و

 هنبا هجرتمث داجا وانف نيسجو ةئام هيفركذ ةئامعسلو نيتسو نينالا ه5 ةنس ىفوتملا هداز

 (00ااا 0 دك تاناطابا تلاو نيثالثو نينذثا, ٠١89 ةنس ىقوثملا دمع نيدلالا5 ىلوملا

 ةاقرعو ةالصلا حاتفم ر:- ةيفنصا هي ةالصلا حاتفمره*- نفةئامس مولعلانم هيف غلبف

 مالا الإ نتدلتو ناك ال ةنسس قاوتملا "ئرادكسالا' دوت ميشلا سمي[ ةاس اا

 دملا ه4 ةلاسرلا لوا اهرارسا ضعبو ةالصلا ةماقا ةيفيكىف اهلوا باولا ةثالثىلع اهلعج |

 ىفوتلا دنهنب نيسح ن.ىلع حرفلاىبال هه: بطلا حاتفم رفح 5 هدابع سعا ىذلا هلل

 ةمالعال < مولعلا حاتف» رح باوا ةسثعىلع رصتع ةثاسمثراو ةرشع 4٠١ ةنس

 نرسثعو تس 05 ةئس ىقوامللا ىكاكسلاىلع نيدم# |نب فسوب بوقعيىبا نيدلاججارسس |

 ناذ لاق لا ةئمزالا ىلاوتىلع هرودن» وطنءالو ةنسلا هب ملكت مالك قحانا هلوا ةئاقحو

 نم اذه ىباتك تنعخدقو ةلوهسو ةبوعصو ابوعشو ةلقو ةرثك توافت عون بدالاعو

 رعبالا ميال هناو هماع فرصلا بع هتعدواذ هنمديال هتارام ةغالا عون نود بدالا عاونا

 دودملا لعب ىناعملا بع مامت ناكاملو ناسبلاو ىتاعملا ىلع همامتو هما وحتلاو قا_قتشالا

 ىلع اوقوم ناسبلاو ىناعملا ىلعي بردتلا ناكنيحو امم مئاستلا نم اديرامل لالدتسالاو

 اههدا ربا ىلا رقلا نانع تيدب ىفاوةلاو ضورعلا بحا_ص تيارو ٌرينلاو مظنلا باب ةساراع

 ظحرفابو مهظح | 0 مهل فنصاناىف ىلع مهحاسملا ناطق ىامز لقا ءاكذا تمازو

 لوالا ماسقا ةثالث هتلعحو ةيلعلا بلاطملا عيج هيلع محفنت نا هنعنا ملا تنعضإو هتفدصف هم |

 ىف مالكلا درواو ىمتلا ناببلاو ىتاعملا ىلعيف ثلاثلا وتلا اعف ىناثلا فرصلا مف ظ

 ىاذوملا نيدلاءا_سح ىلوملا هماغ هحءرش نم ضرختلاو حربشلاب ءاذعلاو ءالضفلا هب ىئتعا
 باق ةمالعلا حرش ثالث اهدوجاو ريثاكف هتم اا مسقلا حرش نم اماو ةنس ىفونملا

 حرش وهو هاي عسا و 0 أ ٠ 2 قولا ئزازشلا صم نب دوعسم ندوه نيدلا

 رخأتو لمالا قدصنا هرخآىف لاقو لل اناسنالا عون صصخ ىذلا هللدلا :# هلوا جوزمم |

 ( لجالا )

 ١ دقو ضورعلا ع هيفو لو ةتاش الا قالو دك 2 لوالا نيلصف ىف ىتاعملا اع ةاعي

 ظ
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 61/4 ه4 ملا زح

 ةعرلملا حاتقم -- 0 ريتلا درح وأل سرقفلا كاش 0 1-2 عئادبلا حاتفم 1 مالسلاو أ

 نيعبراو نيتلثا ٠١57 دنس ىتواملا ىورقنالا لعع“ا عشا ىرت هيأ ةحاصفلا حايصمو

 كبل دلو ملت | نا ند هرصتنو عيدبلا و ناب لاو نرعلا ن ف ف ردمل ةمدقم هك هج فلاو

 4 اعقتتتل 1 عملا هن ف 3 ملو هيلع صيخلتلا ةءارق ادارا امل قداص دمحو منغ شيوردل

 ىنزراولا ىلاقبلا مساقلا ىبا نب د2 لضفلا ىبا زعاشمل نزل <: ليزا حاتفم لح

 ءاتلا ىقسع همظن - 0 1 ةثامسو نيتسو نئتنلا 59 دنس قارا

 وهو ةالصلا لئاضف ىف ىسراذ 4 نانملاحاتفم ريح ىنراذ هيأ ديحوتلا حاتفم ٌريتنح

 بحاص نيدلا ءايضأد_ع فيلاتك حعاشملا تافلؤم نم نيدلا هيجو ةعجج لوصف ةسّج ىلع

 0 نب ده نيدلا لاك عشا هه رفملاحاتفم رظذَح نيدلاريصذ هيفركذو ريسفتلا ىف ىنغملا

 مظنملا ردلاب هاعم هلا هتحامد ىفو هرهظ ىف ادك ةئاق“و نيسج و نيتلبا 516* ةنس قوتملا

 رارسالا اياب ىلع راربالا هدابع نم هايتجا نم علطا ىذلاهتيدمحا # هلوا ,ظعالا سلاف

 باوبا ةينامث ىلع اتر ىعيقوتلا دجا نوديرفل ةيكرت ةلاسر 2 تنج حاتفم رمح حلا

 3 و ةئامعستو نينامثو نينتثا 588 ةنس وهو هفيلات حران همساو ةيكولملا ١ متاصنلا ىف

 ةاآ 0 قوتملا لواعويدسلا 85 ىبأ 5 نجح رلادبع نيدلال ال1 هه كلهم ا ماصتعالاو

 ا اذهل وا بت اول ع ةريغد ةلاسر 1-3 بيلا حاتفم 0 ةئامعسلو ةرعدع ىدحا

 هيف طيتاساو ةيسدنهلا لاعالا قئاف> ةيباذ ىلا هيف غلب ةنس قوذملا ىثاكلا بييطلادوه#

 0 ىف ىلوالا ةلاقاا :تالابقم سهو ةمدقم ىلع وهو ةياسطلا نيئاولا سا
 اسملا ىف ةعبارلا نيمحتملا ,ناسح ىف ةثلاثلا رو_سكلا تاسع قف ةااكللا ع

 صيختلا اذه مهضعب حرشدقو 3 ملا صيخلت هاعسو هرصتخامثكيب غولال هفلاخلا داحألا
 0 ةهازنب فور ءملا م دك 4< كا مم م ءاللاىق 0 ع نصحلا حاتف 2مم "--

 ىنطللا 7-0 3 هه ت ادار ا حاحجنو ت ؛| ريذخا حاتف 4م 1 تووعاَ ف سوفنلا ميكعل

 ىلاعت هللا ىلص ىب كا ىلع ةالصلاىف ةدراولا ةياداتلا أ 5 تاواصلاىف وهو ىمدقلا

 عبس غ٠ ةئنسيا هيكل غرفو مانالا هيبنتف ةدو ذملا تاولصلا ركدمث سو هيلع
 فورعملا ركبىبا نيد نيدلا سعش مسا هيأ ةداعسلا راد حاتفم ري»ح فلاو نيعبراو
 ه«هلوا دلعىف وهو ةئايعبسو نيسحو ىدحا الها ةئس ىقوثملا قثمدلا ةيزولا ميقنباب

 بترع سيلو محلا ريبك باتك وهو ا اليبس هتاض م ىلا نيقتملا هدابعل لهس ىذلا هلل دا
 ةقرعمو عئاضصلا تاما 3 هفرعدو هلضفو ملا كف رعم اهعو# نم سيتش ةأس ع كباوق هيف لب

 نيد لع درلا 3 كيو رعد و تاواووك كلا ا أ ةحاطا 2 ول ةفرعمو ةعر رمثلا ردق

 0 0 قدلا 00 د هلوا طس و5 م كيئام اع كر 20 26 رحساىف 1

 ا ةنللا حاتفم وس 4:2 2 هربع هلعءأو ةنلا حاتم حسد قيزالا 0 7 دع

 | 7 دوعسد كس دج ني.دلاثايغل ا باساا ح اتفه 1 ا دوللاو لضفلاىذ رثادطا



 مه باب يمح كا

 : 1 لدا 2 دج-ا نيدمت نيدجلا صفح ىبال --1 مقلاو فرسلا ةرخافم يع

 ةرخافم رح سلدنالاب لوقلا هيلا قيسزم لوا وهو ةئام!راو نيعبرا 15٠ دنس دعب ايح |

 ١ كركذ ماهلا كلأسنانا مهللا 6 هلوا الو امني هتلاةبه نيىلعل 4 راندلاو فيسلاو معلا |

 || ه4 تاضوافم رح ه2 ءامكملا ةهك افم رح ىنلبلا سه مراطىلا ديرافم ل*> حلا
 1 ريصن قدا اع لس ةلث_سا ىهو ةنس قوتملا ىونوقلا قحعما نيد نيدلا ردص مشل

 ةلّسا ىهو حلا .هدابعزم ةوفصلا ىلع منملا هللدتحا  اهلوا اراع باجاو ىسوطلا نيدلا

 ىلع ندمت نسملاىبال 2 ةضوافم ع سانلا تافص فالتخاو ةيهاملاو دوحولا
 باوبا حاتفم يؤ ةعاتملا بتلا نم وهو ةلودلا لالج زيزعلا كامل اهقنص
 ةئامامثو نيعبراو ثالث م6*ةنس ىقوتملا ىناطسلا دن نجرلاديع ميشا مه ةداعسلا

 حاورالا حا_تمم رح قذاللا بلاط ىبازن رهطمل سرفلا غلى <25 بدالا حاتفم ري

 ترف 152 ةنكس قوحملا ىلحا دو نب نس نيدل انيمال د حارلا حاد_ت5ها ىف

 نجراادبع ل ) ةداهشلاو بيغلا ملاءىف ةداعسلا رارسا حاتفم ريح ةئاقسو نيعبراو

 )011 نقراعلا بولقنم عبلا ىذلا هللدجلا 6# هلوا رصتنع ىتاطسبلا دج-انب دنبا

 /54 دنس ناضهرىف هفلا ءاع*الا صا و“ قلعتت اهلك ةعتاخ ونيباتكوةمدقم ىلع هبترحلا ةيئدللا

 ىبال ه4 ةبكولملا راث آلا حايصمو ةتوكلملا رارسالا حاتفم ريح ةئاعامثو نيرشعو نامث

 باتك وهو 1لا مالا فانصا قلاخ هتلدجلا  هلواىدسالا تاكربلا ىبانب ديحلادبع مساقلا

 ءكاولتو تلاثلا ةمركملا ةكم رك ذىف ىناثلا مالا باسنا ىف لوالا كلاسم ةسهن ىلع بتم
 ديسلا نيدلاعاصشل هفلا ةمكللا عئادب عماول ىف سماملا مشلا نساحم عماوج ىف عبارلا يملا
 ةديصقةج-رت ىف ىرت -) راونالا حابصمو رارسالا حاتفم رح ىنيسللا ىنسوب نب ءاطع

 ىناثلا قوشعملا ءامسا ىف لوالا لوصف ةثالث ىلعوهو ةيفوصلا راعشا حالطصا ىفراطع
 ه6 حارفالاحاتفم رح ةصاخ قشاعلا ءاعم 0 وشعملا و ىشاغلا نين دك يشمل ءاعسالا]ق

 1 21 ىوعتلا ىراملا لع نس 0 : ى بار عالا ا !عل كتانلألا حاتفم 1

 2 حورلاوسفنلا ىف رارسالا قالطا ىف 1( م ةنامعيسو نيسجو نشاا/ه؟ ةكس

 ىذلا هيدا 3ع هلوا اللصق سّدع 0 اع به وهو قاو الا د 3 لع ع , ' دومجم

 ءامعسالا ضعب ناب ىف 2 رارسالا قالطاو راونالا حاتفم ريح خلا نيبخلا 0

 لغاشم نيرا بوأق ر دانا ىذلا ليدل ع هلوا سس 6 وهو حوزرااو سفنلا ق ةحردملا

 نب نايعش لي عرس ىنا نيدلاف 0 ممل اهن هع و2 م | جيرفلا باب حاتفم و ا 3 راونا

 اا 1| 7 دلوأ ةئاعاتو ةريءئدحا مآ[ ةتس قايح ناكو ئفاشلا ىثرقلادح
 : ةمالد م ىلع همرو عئادبلا علو هيف لرصق ا لوتأملا عولب كا أييس لوسرلا 0 لهح

 تناب سيمت لوالا مسقلا ركذو اثدح نيعبرا ةمدقملا ىف رك ذ ةمتاخو ماسقا ةرشعو

 ةالصلا ه_ءلع هدد لم ّق 7 اهلك ماسقالا لعحو اذكهو ةدربلا س 0 قلد قو داعش

 :.ه.نج يمض شب >ي/ ءس 2. .نهنشيفتانف

 ندد يضل
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 دف هيأ ملا ع

 همدقم تمدقو ايدل ١١ اذه فسيشصتقق تاعرذق ذا الك انه لع ,ةسأف 2 كالا[ ةرشح

 | كيرع الل اك هبف ل 0 نءالاق ا لوصحلا نك سها هأن ناداه نا ىلع ةئيبلاك ريصتل

 / ىقوتو هل ةامكت ىلومتلا دحت نبدج-ا نيدلا من عشلا فئصو هلمكيمل هنكل ادج ريبك و هو
 لك ىشمدلا ىبواخا ليلخنب نيدلاباهش ءاهقفلا ىضاقو ةئامعبسو نيعبسو عبس الالال ةئس

 د2 نبد# نيدلاناهرب هرمصتخاو ةئاقسو نيثالثو عدس مهي ةنس ىقوتو اضيا هنم صقتام

 ىضاقلا نيد اضيا هصخلو محا ولا هاعسو ةئاقسو نينامثو عبس 5417 ةنس ىفوتملا ىنسنلا

 م بيغلا مجتالفم لح هدنعزه تافرمصت ضعبو داوغلا نم اضعب هب قاحاو غولابا

 6 اهلوا ةئاقسو نيثالثو ناعث 5مم ةنس ىفوتملا ىماطلا ىبارعنب نيدلا يحم ا ةلاسر

 جراادبع نيدلا لال اضياريسفتلا ف هه بيغلا محتاقم رقت لا حتافملا لعب درفنملا هللدجلا

 | 2 ةروس ْنم كم ثتك ةئا_هعسلو ةرّع ىدحا 11١ 3 قولا ىطوتسلا ركب ىبانبا

 ١ عورفلاىف جتا رمح مباصملا حرشىف مجئافم رظ- دلحمىف نآرقلا رخآىلا

 / ىلوهلل 5 حورلا لاوحاىف حوتفلا حجاافم ريم ةنس ىقوالا ىنا دجانب ليلخ مامالل

 نيالا ١ ١ ةي؟ 0 قوتملا لحلا نياب فورعملا ماسح نب دج نب نجح رلادبع ل مهاربا

 مج'افم 3غ ىدووملا ريحا سد نب وش م ءا_ضقلا جام 0 فلاو نيع_ست و

 ةئءامعست و ةرثع عبس 511 ةنك قاؤدلا قبلا ىلعن نيسملا نيدلاءالع ةلوط ةجامد اهل

 مالسلا دبع نب نب دلا نع 6 هيأ زون كلا جتاف انما جلا نيز افلا دج ءدوعاا 0 دي هلوا'

 ديع نب تسول 4 ةيورملا ةيعدالا ىلع ةيةشلاز ونكلا مجئافم ]- ىسخلا ىف هركذ ىسدقلا

 مقكأ ةئاسسافا ةنم عرف لا مل ملعلا حاتفلا | هللدلا 9 هلوا داحم وهو ىل داى ذاثلا نجرلا

 قولا ىؤلبلا 0 4[ لئالدلا جااصمو لئاسملا ججتافم زد- ةئاعامتو نيعستو تس

 ميهاربا نيدلانا_هرب ممشلل ةقرالا سبلىف هيأ بلاطلا ةيقرو بلاطملا ججتافم لح ةنس

 ةناقولا حرش ىثاو> نم م 2 افم م ىرداكقلا ىرردلا دن زب نب دج-ا نب ىلعنبا

 | ةيافكلا ناهربنم صخلملا وهو سه# مولعلا مجئاصمو موهتلا مجتافم رفح ةعيرشلا ردصل

 ىنيوزقلا ىفوتسملا ركبىبا ندلاد+ل يأ حجراوتلا رخافم لح سي[ مالسالا رخافم لقيم

 ةديزكلاىفو دكايعبساو نب سدعو عبرا 3 اك كذلا ناب نبرمشعو هسا د راف وهو

 ةهندس قوما ىلا نب هللادبع مسالا ىبال 1 نا_سارخ رخافقم يح هيلع ا

 نذل نس ىذداقللو ىواوسال هج ا قشمد نسب ا ةقببس ةل ةئاغلمو نيرسثعو

 دال وت وا ةراقع عيدس الاا/ ةنايسا و ولا ىدوسلا لاخلا نبىلع نيدلاءالع 1 مخرلاو



١ 
 اهسئافنو اهدئاوفنه طبنتسينا نكعةحافلا ةروسنا تاقوالا ضعبىف ىناسل ىلع م هنالعا ظ

 هه باب 2

 لوالا بايلا نه بيبللا ىعم ةحئاذ ىقماشه نأ هدرواام هيف عمج بئانلاب رولا ك2 وهو

 رصتخع -: قحالا رايتخا ىف قاظاثيغم 16- ريغال ءابلا ىلا فورا ىناعم حرسشو

 نامث 5ا/8 ةنس ىفوتملا نيمرحا ماما يعفاشلا ىنيولا هللادبع نب كالملادبع ىلاعملا ىبا مامالل

 حج زل هفئدح ا مانالا نم ءانشن نم ضخ ىذلا هيدا دع هلوا ةئامعيراو نيعبسو |

 1 ةلمكت ىف تيعم 1 جيلا ةيهام ناب ىف همدقم مدقو هربغ ىلع ىفاشلا بهذم |

 ند راد ع نب دجلا هيودنم نبال بطلا ف مج ثيغم رؤس نينلا فرع سه ىوزهلا
 جا سابعلا ىبا مامالا مشل هي ثيدحلا لع ىف ثيغم ل ةنس ىقوتملا ىناهصالا بييطلا |

 ةحنافملا زهد ةئامعرسو نيناعثو نامث /84 ةنس ىفوتملا بحاصلا نب د نيدلاف سن نا

 ثالث 9م هس 7 وتملا تارا ىصسملا كاللادبع نيدلازعل سي[ عانلا عاونا ىف ةكانملاو
 قولا ناعرتلا زك ىلا نب دج ميشا 6, رابخالا جتافم رح ةئامعبراو نيرمشعو |

 ىناطسلا د نب 0 ديعل هه نوكلاراونا حجاصمو نوصلارارسا مجتافم رمح نس

 / ىتوتملا ىتاطسإلا دمت نب نجرلاد_بع مشل هه راوكالا حااصمو رارسالا مجتافم ريم

 2 ا هذ مع نم ا ك م ريح ىذلا هيدا ع هلوا ةئاعامو نيعبراو ا 206 0

 ندلك حرش ىف زاجعالا جتافم + باوبا ةسج ىف هرمصحو تاياكحو عئاقو محراوت |

 نب رج دراكملا ىبال 1 0 ثنا [ر ١١ ىف ىاغ 0 0 سمح ست زارلا ْ

 ىف هنم غرف روسلا بيئرت ىلع بترم رصتخم وهو نام كلا حفلا ىبا نب نساحلا ىبا

 ماهالا 0 هيأ لابقالا يجب ”افم رمح ةئامسو نيتسو ثالث هد* ةنس ىلوالاىذاج

 حرش ىف 4[ نانا جئاصمو نانا مجتافم ز- ىناغرفلا ركككا ىلا نب د غالسالا ”رابتغ

 00 1- ليما ننال هه ةعنصلا ىف ةمكملا 5 2 سمح مالسالا ةعرش

 ىفوتملا ىتامصالا ىتارغطلا ىلع نب ني-سح نيدلاديؤمل ءايم كلا ىف ه# ةمكملا عيباصمو

 جتافم -- ميكح لك ةلاقم ناو زومرلا حرس نم عج ةئامسولو ةرشع سج 616 ةنس

 راكذالا ىف ه4 تايلبلا قيلاغمو تايطعلامجتافم ريح ةلاسر ىهو سوء-“؛رن ه4[ ةعنصلا

 وهو لوصا ةيناكث ىلع دوصقللاو ةمتاخو دوصقمو ةّشاس ىلع رصت# ىسمراف تاوعدلاو

 ١ ن.دلاداع 5 راس ةدأد ريما هفلا هنأ كيف 8 ىيوزقلا فسول نس ليععس | ل ىلا ريخخا ىبال

 هه5؟ ةنس رفص ىف ةدماج ماقاو اهلا رفاسامل شعن رب ةلودلا دعسا د2 نب دو# مساقلا ىل

 مجئافم ٌريف- خلا # لح ونعار ىادخ شياتسو سايس #* هلوا ةئامسجهو نيسخو ثالث
 | نبدجا نب دمحل ه4 مواعلا عجئافم ]+ ىزارلا نيدلارخقل ةحئافلا ريسفت ىف هه: مولعلا

 ميظعلا ىلعلا هلل دبا ,د## هلوا ىتفملا نسما ىبا ىتاءاسالو ةنس ىفوتملا ئزراوذلا بتاكلا فسوب
 مد ف اان يكل !رتمتلا فورعملا وهو 6: بيغلا جتافم رفح خلا مكمل رداقلا ظ

 لاقط ١تاماطلا لضفاءادالا:ةفوىذلا هلل دا *غهل واةئاقسو تس <05 ةنسىفوتملا ى 5 رلارعنلا |

 ( ةرشع )

 سا ن مت ١ سل لف ا“ تع اسهل
04 

 ١
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 ءاباه د ممملا 1-0

 ْ عالطالا ليج سب َّ | اهجامتحال 0 بح كا م اهركذ م رومال ضرعتلا عم 000 هحو ىلع

 اطوسبم احرش تعضو و كلذ ف تعرسشف ددهاو_كلا ىلع مالكلا درفا نا ىلرطخ مث

 , اهماظن نسح رئئانلا سه# فئاطلو ٌكاوشب اهعبتا و اهمامت ةديصقلا تيبولكدنع هيف دروا
 ىطسو قدر د للا تل كف اريدقت تاداع 3 -علرأ غلج تيد لوطي كالذ ىف صمهالا تدارف

 ْ ناسا هدم كلا 0 دروا م كيرلس و هلبأق نعمل هعبأ م هد كديقنملا تدبلا الوا تدرواف

 وي رعلا كتتكلا هزم ةرغ قررا ثادكلا نم خا عضاوم ىف اهبا دهشتسم اهبوكب اما اهنسحسا
 | عبنا 5 ةردانوا لك وأ ةمكح ىلع ايلائشال ىئعملا ةز_ وسم مظنلا هب لعتسم انور

 نم هتنفضتام ناو لكشملاو تئارغلا نم هيلع تلقشاام حرشب تايالا يا

 ا_هاح نوكي نا اوخرا لاق مث هتجبرتو اهلئاقن فيرعتلاب كلذ عبتا مث ةيرعلا تاداهشتسالا

 تذل تفتت 1 ةيبدالا بتككلا تاببا ىف هيلا حاتحي ايفاو ةءرعلا دهاوشلا عيج ىف ايفاك

 ىمسللا وهو رخآ حرش 1 و ةروتشملا دهاوشلاو لامالا و 00 ن.واودلا نم ةريثكابتك

 | ىلع تكن هلو بيبللا ىئعم ةا بيكا ةفكو بديلا ىغعم ىلع مالكلا ى بدرغلا ةفحد

 د ةرقي٠ 700 دودح ىف قولا داتللا ناب فورءملا ىلحلا لد نيدجا هح سو دهاوُش حرش

 | فرح> ىلا أذ لصو ةيشاح هيلع ىلبنح | نه رادع 0 ل غئاصلا نيدو ةئامعستو نيعست

 هيا نيعبس و جبس 86 ةنسقوتو ا هآوس ىغمال ىدلا هئلدحلا 3 هلوش اهتف| ءايلأ

 أ نيعب رأ ١ 1414 + 0 ىفوواضيا ةيشاح هيلع هداز قازعل فورعملا لمح ريد نب ىقطصم ىلومللو

 هيلع فلاو ةرسشع نام ٠١١48 ىفوتملا ىنورلا هداز ىحو» فورعملا 00 فاصو فلاو

 هدح و رن ندو بيدالا بهاوم هام وداحاو هيف نسحا تادلع 0 قاعماح أديفم ا

 | هحورشنمو ةئامعستو نيعبسو عسسل هالة ةنسق وتلا ىلخلا دمت الثا نب دجا ملاعلا حرش

 ١ ةئاما١٠١٠ ةنس ىفوتملا ىكاطنالا نسح حاح نب ئطصم ةينيطنطسقلاب ىضاقلا ىلوملا حرش

 نياجيلاوبا ىنغملا مظندقو اديفم ازجوماح سش هحرسشف حورشلا رثكاب هرظن قلعت دقو فلاو

 ١ حرش وىواخكلا هركذ اذك هخرش مث ةثامنامث وةرسشع عسل 819 ةنسىفوتملا ىرصصملا فاخ

 | معشلا هرصتخاو رشاعلا نرقلا لاجر نم ىرقملا ىلسعلا ىلع نيدلا رون حشلا بيبللا ىنغم

 2 نع ص رع بيع بدنا ىلع همرو ىدوعسلا ىعفاش | ىللوماسلا نيا نوع نب ل

 كالذ بمجلس 00 دقو هريغ مالك نم 4كم ا .| ريسيا رز تالد ىلا ع مك ايلاغ بأ نعالا و

 عبت | 2 باب للا ىعم لس 0 ُّق سيرالا ناورد ه ع هلةفلاعوا هنع ةدايزوا ةمالك ىف رييغل

 جاردا هاسب اك راتخا دقو هناعم | | لت ةلثماو كي , ام 3 و ىثاوك دعاوقلا نم هضم

 | لوالا 00 6 مشكلا را_صتخالا 0 عرفو رجالاب نلصالا ةباتكو لوصأا و ىثاوحلا

 ظ هلك رق هايعتو ىغملا مهصعل سءصتداو هنا تفاعو نيةسو تراك /ىلكال 0 ىنوتملا ىرووهبلا

 0 اه 0 ما ها 4 نو“ :ءزام م 2 1 مخ ّق بدالاو وعملا 1 ف بهذلا



 ةنس ىفوتملا ىودكلا ماشه ناب فورءملا فسوب نب هللادبح دمت ىلا نيدلا لاج مشا وكلا ظ

 هنأ بار لح 4/4

 7 5 ةكع ةئامعبسو نيعب راو عسل ١/3 ةنسىف ءاشناناكو ةئامعبسو نيتسو نيتثثا 0

 آت وتس ا/6< ةئسا مرا ىلا دام ال2 صم ىلا هفرصتمق هبييصاف بارعالاىف ايات 5
 امل هلا هعضو ىلع هثحامو فاصرتو ماكحا ن :.تيحا لع ”ةفرصتا اذه فرص هئايعبسو

 00003 لاقت ثتالالا لوا دنع هعقو نسخ تارعالا دعاوق نعت بارغالا هيف اثنا
 ماكحاىف عبارلا امهنيب ددّري اهف ثلاثلا لا ىف ىاثلا تادرقملا ريستؤفل والا باوبا داك ىف
 ريذهلاىف سداسلا اهتهج نم للخلا ب دردملا لع لخدي ىتلا هج والاف سماخلا اهورد رثكي

 ةاككلا رومألا ىف نماثلا باىعالا ةيفكف عباسلا اهفالخ باوصلاو مهيب ترهتشا روها نم

 ناشلا ل يلح باتكوهو ةروا ذملا ةئسلاىف ةدعقلا د رهش قف مارا دليلا مام الا عفو لاق |

 هايل ىدوا ىرانفلا ندلا سعت نا كور سانلا هيلع لبقأو هتابحقق روش ناهربلا رهاب ظ

 وأ نيدلا قا مثلا مهن ةعاج هحرشو ريغص وريبك هدها وش حرش فل ّومالو هطيضو هنءارشب

 نينا // هع قونو ماشه نا ىئغم ىلع مالكلا نه تصلنا هاعم و ىعشلا د نيدجلا سايعلا

 ءئارقادنع ترظندقفلاق حلا ةضراعملامدعب هءاتك صخىذلا هللدتلا دي هلوا ةئاعامثو نيعبسو

 فاسلا هيئزتت امو ىقتملا غئاصلا نب دمت نيدلا سعت مميشلا هيلع هيتك ام بيبللا ىنغملا

 نب د2 ندلاردب هيتك ىذلا قيلعتلا ترظنو ةدحوملا ءاسبلا ءانثا ىلا فلا هدومت ىلع ظ

 ةيع ءا سو ةيدنهلا دؤلبلاب تكالذ كاعل هرهظأ دل حرسفلاو رضع ىيم امدلا 1 ىبأ

 دقو امان ىقاغن م تالاكشاب ةزنودكمو اماوح 4 م 5 تاصاريعاب هدول هاذاؤ بدر ءلأ ْ
 ا
 أ ا

 دهاؤشلا نم هيفام حرمش كالذ ةلج نم ناكو ليبس كالذ ىلا هلنكي مل ىريغ دحا همارولام

 كلذ ديفا نا تاععالا ضعب ىلأسف كلذ .نم مظعام ةبوحأب ىلع ىلاعتو هناصس هن هللا حش

 فصنلاب هتيمو تالكثملا نه دعب حرشو تاي 5 و دهاوشلا لح هيلا مضا ناو بان 3

 عش تب رقلا نحت هام ىئيدامدلا ا نع ا ا ماثه نا ىنغم ىلع 0

 #3 ىئيمامدلل ىنغملا حرش 0 و ةئاعامبو 0050 نام مكر هس اونو تدبللا ى

 عم نيمدقتملا ىلع هضارتعا ىف غلاب هلا هيف ركذ خلا هاوس نغم ىلا را-ةتفا ال ىذلا 0

 هحرسشدنهلا ىلا لحر امل مث صمم هفيلأت ناكو لوقالاش ريغص حرش وهو ةقلغم بيك ارت

 ناويد رظان ىزرالا ةاضقلا ىضاق هيف ركذو اضيا لوقا لاش هنم لوطا احرش كانه

 رفا دادملا نامل حا_ضياب اثنا هجر مش ةكاعافو ةرمتعا نام م10 هد غرف و ءاتنالا

 مثاهوبا هحرشوا اهلكح ورثلا نسحاناكل لكولو لمكي مو ءافلا فرح ىلالصو ىتح
 /514 ةنس ىفوتو ىنغملا فاك هامسو تادلجم ةثالث ىف ىودلا ىعلاملا دابع نن دمحم نيدلا سعت

 هنس ىفوملا ىطو.سلا ركب ىلا نب نج-رلادبع نيداالالج جشلاو ةتئاعامأو نيعبراو عبرا

 ةيراعلا برعلا نسلا ىذلا هللدلا 6# هلوا و هدهاوش حرش ةئامعسدو ةرثع ىدحا ١

 ارفلاو دئاوفلا نم ابتع دوا بيرقلاعحفلاب ةامدم هيلع ةيشاح انل .ناف لاق ا ةحاصفلاب

 .( لع )
 د وع 5 يما يس .1. يك 5

 "اميز ماب

 0 ا

 ناي ا وللا 2ك000ا :



 4 هيأ عملا لح

 ىتاتكب هيلعف حرش ةدايز ىلا هتمه تمس نك هريغ نع ةيافكر يسملا داز ىناتك ىو ندحا

 ١ اذهىف ؛ئث ح<!سيل هلوةىف 2[ ردب نبا باتك صيخلت ىف ىنغملا ريح ىهننا ىاملاب ىعسملا

 ىغم 1 ةئاعاعو عبرا رفع ةنس قوتملا فانا نقلملا نءأىلع نس جا رمسال بالا

 ١ ضعبو ءافعضلاىف ىنغم رف- ىلأي بدهملا ببرغ حرش ىفو سم هه حا_ضبالا حرشف

 | نيعبراو نامث 54 ةنس ىفوتملا ىهذلا دجا نب دمم ندلا 2 دل وهو --1 ةاقثأأ

 ' نبا باتكى ءافعضلا هيفعجج لا ةيربلا ىف 5 الا ةيضقلاىف لداعلا هللدلا ة# هلوا ةئامعبسو

 ١ ناي>نباو ىدع نباو ىلليقعلاو ةعزخ نباو ىناسنلاو متاح ىباو ةعرز ىباو ىراخلاو نيعم

 | - ىنغم ز5- الع دازو اصخمىزوإلا نباو بيطخلا ونيك اا وىبالودلا و ئطقرادلاو

 / ٠١١ ةنس دودحيف هعج ىلاطلا نيسملا نب فسويل كاوفلا عماج حسشوهو بطلا ىف

 ١ نسح نب هللا ةيه نب ديعس نسالاىبا مامالا عج بطلا ىف ه4 ىنغم لح فااو نيعيس

 ةلاقملال ا فور باونا اهفو تالا-ةم ثالث هلعج ىرمعلا حون نب نسما روصنم ىبالو

 هيقانع مداخن ادبعلا 2 لاق عنقملا بحاص ا اضا تاشععلا ديعسأ وهللاةيهن ديعسأو ما أ

 د لدجلا اعىف ىئعم ١-1 حلا اهمايساو ضارمالا ةفرعمو أنعم ارصتخ عمنا ةرهابلا ظ

 ىغم 1-- كف ةرضتقلا بتكلا 0 وهو 2 قوتملا ىرمالا لضفم نيدلا ريثا مثل ظ

 هلواؤ احلا ىصوملا ديعس نب ردب نب ديز نب رع نيدلا نيز ظفاملا ميشا هيي ثيدحلا معى

 هيلع[ ئَرقو ديئاسالا فذحن تاوالاىلع هبتر لا هاهتمل ةيائالو هادا اني
 2 ىرزغلا ىلع 0 ىدوأ 1 عورفلا ف ئعم 1 ةئاويسو ةرسذع عسنب ا[ هم ىفوتو

 ندلا سعه ىضاقلل و ةئاقسو نينايثو سجن م6 دنس قوتملا ل1 مثلا

 ه4[ ىنغ» مس لمكيملو ةئامئامثو نيعبراو نيتنثا 45 ةنس ىفوتملا ىعلاملا ىطاسبلا نب دمت
 رصتغ حرش وهو ناوخالا ريذحت بحاص هركذ ىلنملا ةمادق نب نيدلا قفومل عورفلا ىف

 51 ىقعم - قواضصلا ندلا حب ارمسأ مالكلا ّق 1-7 يعم 3 را ص قرا

 نيثالثونامث 7 ةنس ىفوتملا يعفاشلا ىنيهللا نىدلا سمش ىضاقلانب هللا ةبه نيدلا فرءثل

 ا تاب ّى هئااثلاو ةرهاخلا للعلا َّق ةياثلاو مدقلا ل قرفلا ند ضارغالا ّق ا

 ' هللدلا نانملاىف هناهرب تدثو ناسالا هءقطنام ىلوا نا هلوا دلع هه بطلا ىف ىنغم لح

 ميشللو جوزم حرش وهو خلا رطافلا هتلدجلا ا هلوا ةئامامث و ىدحا 6٠١١ ةنس بحروف

 أ بد راءالابت ؟نع بيبللا نغم ليل ىرصملا ىداكلا طايسا نب دج نب د#رظنملا ىلا

 ١ داشراىفو عرش نبال 5: موحتلاىف ىنغم رن- تادايزلا و هيبنتلا لئاسم هيف عجج ةئامعب“و

 ١ حالف نب روصنم نيدلا قتل تادلحم ةعبرا هه وحنا ىنءم رض اتينه نبال دصاقلا
 هئاقسونيعبسو نيتلثا75ةنس مر ىف هفيلصتنم غرف لا هتمعتدج- قح هيدجلا ةهلوا ىنتلا
 ' نيعبراو تس 1/41 ةنس ىفوتملا ىدربراجلا نيس نءادج-انيدلا رئفل سه وتلا ىف ىنح ]تنس |

 ' هنمغرفو ىلالبلا ىرمعلا نيسللا نب محرلا دبع نب دع نيدلاردب هذيلت هحرسشو ةئامببسو || '



 هه[ باب قيم 3/7

 ميل م هيدا ىعم نع هيبتا ىتغم 1 بدالا ند عاونا ىلع وسم 0 وهو

 بيلا ىنغم ردح ةئامعبسو نينامثو ناعم الث ةنس ىقوتناىطأملا دهم نب احن رس نيدلا رون

 علطا نه:دجا د هلوا ىلينلا نب مهاربا نب د نيدلا 1 دلل -هق بدبللا غم نع

 حرش رصتع وهو -: بلاطلا 0 خم 120- لا ةيرعلا مولع سوم

 ةئايعسلاو نيد الثو تس 6 ةنس ىفواملا ى ملا عاملا دجا نب 1 لأ

 جمر خت ىف رافسالا ف رافسالا لج نع ىنغم 2 ه4 نيلاطلا جاهنمىف نيبغارلا نه. را

 تبتموهو هه ةدرفملا ةيودالاف ىنغم ز8- قارعلل مع ه4 راب الا نم ءايحالاىام

 را_طببلا نباب فورعملا قلاملا ىبرغملا هللا دع د ىبا نيدلا ءاي_ض محل باورالا ىلع |

 || ىلا ىدنجحلا ىزابخلا د نب رع نيدلا لالج ميشال هةفلا لوصاىف ه4 ىنغم رمح
 أ دصاقملا ىلع وتحم وه قدمدلا جارسسللا لاق و ةئاّتس و نيعيس و ىدحا 501 ةنس قوتملا

 ) |١ سج ا/6٠ ةنس ىفوتو ةكع ىزراوملاا ىنآاقلا ديزب نب دج نب روصنم دم وبا هحرشو

 7 || نيدل'ءالع عشلاو ربتمم رورشم وهو خلا هدابع ىلع ىلحت ىذلا هلل دملا # هلوا ةئامعبسو
 نيدلا ءال_عءو ةئامعبسو نيءيراو تس ا/5 ةنس ىفواملا ىسدقملا ىلا روصنم نب ىلع

 يارا رو ىذلا لدا وع هحرش لواو ةئاماكث م٠١ ةنس قوتملا دوسالا 7 نلع
 نينامث و عبس ا/41/ ةنس ةرخالا 00 هنم غرفو لوقا لاعب ريبك حرش وهو لا ءالع علا

 / ةاك و تاذلخ ةئالثؤ قشمدلا جارمدلا نب ىروندلا دحا نيدو# نيدلالاجمو ةئاممتسو

 4 1 : طع هنيدحلا دمع هلوا ةئاهعبسو نيعسلو سو 0/6 هس 2 هلأ لوقلاب 00 حر وهو

 "|| ىضاق ميهاربا نب دجا سابعلا وبا نيدلا باهشو ةئامب“ و نيعبس ا/ا/٠ ةنس ىفوتو ىهتنمل
 ٌْ | وبا نيدلا جاسم هحرشو ةئامعبسو نيتسو عبس الثا/ نس ىفواللا ىباتنعلا قثمد رك

 '01| تنالث ا//# ةنس فوتو نيدلح ىف ىونزغلا ىدنهلا ىلبشلا دجلا نب قدمأ نب رع صفح
 3 مهرودص حرشو * هتادهرونب ءازعلا بولق رون ىذلا هللد+لا #* هلوا ةثاممب«ونيعبسو

 _ٍ ةئامعبسو نيس ال١6 ةنس ىفوألا للا ىنكرللا دج نب دمت هحرشو ا هتانع زوفب

 |0١ ةفيطل ةيشاح هيلعو ندل<# ىف وهو ىنغملا حرش ىف ىهدلا فئاكلا فدكح هامسو

 ]| نمو ةئامعبسو نيعبرا و نامث /8 ةنس قوتملا ىنامر لا مهاربا نب دوعسم نيدلا ماوقل

 3 00 دومحل اوه نءاي مهالا كل هم د هلوا ىنحلا مت 0

 5 حرش ىف ىنجا ف هاعم ىذا بوبانب ليععتا نب مهاربا نيدجا مامالا خط لوقلابحرسش ظ

 2 دجاانب د#نب نجح رلاديع حرش هحورش نه وةئاعام و ثالث م١٠ ةئس هةيلعت نم غرف ىنغملا

 ىنغم رين ىلا نيدلا قذوءلل 6 لوصالا ف ىنم١ ريم حلا مالسالا ءالعا ىلع ماعنالا

 ا ىدادكلا ىزوطلا ني ىلع نب نجراادبع جرفلا ىبا مامالا عشلل 5 ريسفتلا ف

 ريسفت ىف عرش ةبطخلا نم ظعولا ىهتلا اذاف بخلاف لاق ةئامستتو نيعستو عبس هذال
 وهف سترلا ىلع سلحم لك ةفيظو هيف ركذو ريسفتلا لوا نه ءادا اذاف نآرقلا نم تابأ



 354 هك ملا لع

 ىزاغماهمو هس نيزامب نع ةئامو نيعستو ىدحاأ اة( م قوتنا ىف | ىفوكلا وتلا /

 أ

 نمل ةئام<رأ ءنيتسو ثا: 5 5 هنس ىف وألا ىط رفلاربلا دبع تاوورعتلا 0 نب نح

 راتمعلا محا هبزاغمو ةئامو نيعبراو ىدحا 1 0 97 ءاع ىبأ 34 ةيقع نب

 9 ا د ل 1-0 هياط ملاعم ىف هلاطملا مئاغملا 1 ىف لا ىف اذك

 عورف ىف -8# ةاياغم هح هلاماعو ةريثع عبس م11/ ةنس ىفوتءا ىعئاشلا ىدابا زوريفلا

 نينامثوب نيتنثا 48: ةنس ىفودتملا يعقاشلا ىتاح را د نب دونا سابعلا ىآل ةضانلا |

 | عسيل ه) برغملا خراتىف برغ» رح تاناحمالا نم عاونإ ىلع ةلةّثم ىهو ةئامجاراو

 ىل> نساحم ىف برغم ريح ةئامدجلو نيعبسو سه هاله ةنس ىفوتملا ىسلدنالا مرح نا

 ديعسنب ىسوم نب ىلع نيدلارون نسل!ىبال ادلحم رثع ةتسج 2 هت برغملا لها ْ

 نب همن نيدلا يد دقلأ' هداع# و نيعبسو هج ا ع هت قولا خرؤا|ىمدنالا ىطان رغلا ١

 ناباتك يل ترعملا نا هضقرع نكذَو هلاؤا ءركذو رود ىذب نب بحاصلا دم |

 ءاسعالا لها ند ةعاج هنس ةرمثع سجل و ةئام ىف امهفنص ارغس نيسجو ةثام ىف اهكو ا

 ديعس نب ىلع نبا دجال هنا هلتاقبط ىف ىراقلا ىلع د ديعس نا مع اخ بدالاب ظ

 نب دان ع ىبأ مامالل ةغالا ىف 2 برغم ريح مهو وهوا دلع نوتس هلاو ىببعلا
 ليزح لوخ نا ىلع هدجا #* هلوا ةئاقمو ةرسثع 5١١ ةئس ىفودملا ىزرطللا دسلا دبع

 | فورحلا ىلع هبيترتو برغملاب مبرملا قنص: بيذمت نهدعولا هبقيسام اذه لاقطا لوطلا

 ه.والا كلت ىف اهدهعت مل بتك ىف فرطلا تحرس امدعب ةفرعما لهال هتريصتخا هقيفلتو

 | 'قناريستو كركلا رس صتو قا ولتكإ تقكي كاناراا#و كارلا ركب ىباح رسل عما اك ىرظن

 ىرايتخا هقيفلتل ها ىذلاو ريكلا انش قيرافتلا عججو مك اعال قانلاو ىردهفلاو نيسحلا

 وهو ناكلخ نا لاق الوان مهد_:ء لهسالاو الوادت منيب رثكالا وهو نيسرغلا بات
 اهلمعتسا ىذلا ظافلالا ىلع هيف ملكت هيعفا_ثالرينملا حايصملاو ىرهزالا باتكك ةيفنعا

 وهو اضيا ةلمهملاب برعملا ا شماوه ىف ةنكشلا نبا لاو بيرغلا نه ءاهقفلا

 ىطو.يسلادع دقو هناقبط ىف نيدلا قث لاق اذكو ىهتنا ةليلح اوف هيفو ةمح ءللار ترا لوطم

 هطءصو ىهتا برغملا حرش ىف ةلمهملا نيعلاب برعملاو هقفلا ةغل ىف برغملا هفيناصت نه

 ريبك وه لاق برغملا حرمت ىف ءارنا دددشب برعملا رايخالا رداون ىف هداز ىربكشاط ىلوملا

 هنم لوطا اضيا ةغالا ىف باتك هلو ىزعلا حرش ةي-ثاح ىنام هديؤبو ىهت'ا دوجولا ليلق

 هنوك ىلع لئاقلا اذه فّش مل لوقا ىهتنا هيلا تاغللا ضعب نابب لي ةلمهملاب برعلاب هاعس

 ءارلا فيقحمب نوي ورك ةفغل َنييغارلا ريك تح ا_ض.زكذو رخآ تاتك هلا 000

 نيعلاب برعملا سثرت ىف ةمدعملا نيغلاب برغملا ف ىزرطملا هغتو ىسئ# زلا هيلع صذ لاقو

 نبدا بابشا ه4 سيفنلا ردلا سيطانغم يي هي[ روتنلا ةرذغم رح ىهنتا ةلهلا |

 لوصف دس ىلع هبئر خلا باتكلا ءابا نه لعج ىذلا هللادج دعب اما # هلوا ةلعحىبا |



 د باب رم 3

 010 دلال ره اضنإ تاكلا اذه ى هرك د ءاغتسالا ىف ءانغتسالاب ىعمملا هجرتشو
 ٠ ليك دنس ىفوذملا ىعلاملا م نال اضيا هيف 2 ماك انيعم روح ةيمس وكلا
 رم ةذدو مالكلا ع نم ةر د ىلع العشم هل_ءح 2 ا.عم* | متل مي 57 هي دايعلا

 - نيقلتلا نس لعف ىلع نيعم 1 مار دا رل الط |ةف رعم لاسم نم ةفباط وماكحالا لوصا

ْ 
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 هيدا # هلوا قثمدلا ىهذا_ثلا ىجانلا د نب مهاربا نيدلا ناهرب عُشأل ءزج وهو
 هي نيءابلا نا ةزوجرا حرش ىف نيعم رفح حلا ةنملاو باتكلا عج اع ىذا
 طاير 4 ةقوقوم ةح هنم دجوت ةنس قولا ىريطلافلخ ىلال ه5 نيعم يح قبس

 هفلا ةنس ىفوتملا ناولس نب دمل دل -ه ةاضقلا نيعم ريح هطخ اهلعو ةكع ةردسلا

 حلاصملا رادم ةيعرسشلا مولعلا لمح ىذلا هب دما # هلوا هداز عم ريهشلا دجلا ىلوع

 ىلع ىفلانيعم ريض اياب نيثالثو ةعبرا ىلع همرو ناح ناعلس ناطلسلا هيف و ١

 | نيدلاءايض امنع هلأس ةلئساديفوحابصلا نئابريهشلا مهاربا شيوردل هه[ ىتفتسملا باوج

 ١ لكواو دجا هللا # هلوا ةئس ىف ام ماقا نيح ةيمحلا قشمدب وهو ىزارب ريهشلا موب ظ

 نباذإت ىبرعلا هللادبع نيد ميشال هي[ ىتفتسملا باوج ىلع ىتفملا نيعم رين آلا هيلع

 ةرر41لئاسملا نمهيلع تفقوامهيف بتكا ناتدرالاقطادوجولا بجاولادج- # هلؤا مي

 نيناعو سجن هفياس رج 1 َهقيلأَج نم غرفو ىوتفلا بصنع لها ن :ىل انوع و

 ار 1 ىلا دج لولا -ه4 ىقتسملا ىلع باوملا ىف ىفملا نيعم ريح .ةئامحشلو
 . ةريثكل ئاسم عجا اف ةفيطل ةعو2وهو فلاو نيثالث ٠١٠ ةنسىفواللا ىفم روكب فورعملا

 ع نايعلاو نيعلاىف ءايشالا بورغل نامزلاب راد كح اهتراعب ةريتعملا تكلا نم ةلوقنم

 هتحابد ىف حرص أي مدالا وهوحاص نب دهن عْشلل ا وهالاهلاال ىذلا هللدملا # هلوا

 | ةيسدقلاثيداحالا عج هناديف ركذ ةنس ىفوالا ىلو لك ةدلب نكعملا نتاكلا ناب. فريدا

 " | نم ةيهلالا تاباطخلا قلت مث ءادنالاعم إسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلاىا هنا نك دو

 ١ فلؤ»نا ىجبش ناك هللاقف ىلاعتو هناح# هللا لاحر ند مش هبحاص متملو ةلززمملا كسلا

 0” ودق شاقح نطاب ققحنو ,مماكحاو مالسلا_ملع ءاينالا لاوحا رهاظ نيب باتك

 هوحا هجرتو رهاظلا نيد نا ىلع ماريب جالا هعشرسهلح الف تاريمدللاىلو ىلا فاضملا

 ]| هب حرص اك ةيدمملاب ىعملا وهو املأ فلؤملا هج رتو نيقئاعلا راونا هاعسو ةيكريلاب دجلا

 000 0 فللاو تادود ولا عضو .ق لؤالا ترام هدهت هيف ركذو نيقشاعلار اونا ىف

 | ىلاعت هللا تاباطخ ىف عبارلاو ةكئالملا عم ىلاعت هللا تا-طك ىف ثلاثلاو ايدنالا عم ىلاعتدَنلا

 1 اكبر كلاردص مجك همحو ماقم ىلعا ىق ىلاعت هللا تالك نا ف سماملاو ةمايقلاءوب
 اهءج هي[ لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ىزاغم ]مح ه ريسلاو ىزاغملا ع 3

 007 نهواتض ضبا اهعج- وريبزلا نب ةورعاهف فنص نم لوا لاو الوا قحسا نب دم

 | نإبا نب ديعس نب يحن دمت واو بتاكلا قشمدلا ىثرقلادئاع نب د هللادبع وباو هبنم

 ١ ىومالا )'.|

 دا عا



 15 د مما

 نيدلا بطق ميلا أ ة نيد رملا رايعم زه- ةئامسكو سج 0٠05 ةن-ه ىفوالا ىلازغلادت

 ا دع ةلوا تمتع وهوا هدد 1 5 ىروالا نعا نب دمخ نب هللادبع دع ىبا

 مسهكلاو داسحتالاو ةحابالا ىف تطلغ ىتلا قرفلاركذ اذهف لاق لا نيملا_هلابر هللدإلا
 تاضا رش نعسلا كح 0 ضورعلا ىف -# ىرصن راعم ره ىملع درااو

 ناكالو 27 كيدتال ةئاهعبس وةرمشع ثالثا هنس دقلا هلآرك داو لاك ا
 مولعىف راظلا رارعم رح هفايفاكن وكيل ىلاخلاف ص مث رعشلانذ ىفايفاك نكي ل ارمصتخم
 لع ىف كود ماس هال ىلع بتله رب رح ىلا 0 ةرامكلا لود باكرا --1 راعشالا

 4-3 00 عتااد_يم رظف- عيدبلا اع ىف ثلاثلاو ىفاوقلا اع ىف ىناثلاو ضورعلا
 سثع ىنثا ىلع بترم رصتخم ةنس ىفو:ألا ىكسلا ىلع نب باهولادبع نيدلا جات نعال
 له لكس نيح هقلا حا نا دب زع معنلا لدبهو معلا درعم هللادج دعب اما #ت هلوالاثم ةئامو

 بوتف:ىنا نا نم فرعي ناب باحأف هيلا تدان اهكذم اذا همعت ترا 01 ا

 ىلع ايارم اهضعب 0 ثيم هرط مه ءاود اهعومج“ لصحي روها ةثالثءاديم لعحو هنع

 | تأ 73 الانيب فاللاو قافولا ةفرعم ىلع ةمالا نيعم زيد اهئان ىلع اهثات مدقتال ضع

 ظ معلا ىلها غاب ىذلا هللدلا © هلوا ةيفاثلا ضعبل تهاذملا نومك تداذلا قر

 ءايضا 4# ىوتنلاو سردتلا ىلع ىو:لا لها نيع٠ ليقف خلا الامآ هدوج دراوم ند

 ' نيعبراوأافين علاط هنا هيف ركذ ةئامحبس 7٠٠ ةئس ىفوتملا ىعفاشلا ىنِلا دجلا نب ىلع نيدلا

 نب لك كَ رد 0 مامال قطنملا ىف م اعلا رايعد قم هنادب فر 0

 ا

 اهيف عقو ىَتلا لئاسملا الا ركذبال نا مرلاو اهرثكا دعو ئئادشلا نهدي ل5

 ' هيف مّشام الا فالطلا لئاسم نم ركذال ناو اهركذي الف الع قفتملا اما ةعالا نيب فالللا

 هق كرام كلذ تعوتسا اذا هدتاو تدهلا لئاشم لع هر 0 ىلع نيءيا معجرت

 مث ناببلا ىف اب الصف ذقع كلذ ريغ وا عجرتوا بتكلا ةيش نه دوق ةءايز نم هيلا

 وهف ةلغابو باب لكىف كلذ لق و اهريغو ىعئارلا حرشو ىلازغلا فيئاصت ىفاع الصف

 مامالا حشا سي ماكحالا ضعاوع ىلع ماكملا نيعم زرصع ىيتسلا رك ا

 هه ماك الا نم نيعصخلا نيب ددرني اهف ماك انيع» ز2- ىزغلا ىديعح ورلاىبا نيدلا فش
 عبرا 486 ةنس ىفوملا سدقلاى ضاق ىسلبارطلا ليلخ نب ىلع نسما ىبا ندلاءالع ميل

 ىتلا علا اذه تامدقم ق لوالا اضقلا 0 ىف اهلك ماسقا ةثالث ىلع هبنار هتامنامثو نيعبراو

 | ةسان_سلا ماكحا ىف ثلاثلا تائيبلا نم ةيضقالا هه لصفت يف ناثاا ماكحالا اهم الع ىئال

 0 وجا هنردشب تادوجوملا عدبا ى ىذلا للدلا # هلوا ب اوناو لوصف اهلو ا

 ' اذه نا هداز برعبريه_ثلا فوءرلادبع نم مع“ هنا ءاذعلا ضعب طخم هنف ةحممت رهظ ىف
 : ةياقولا ىلع احرمشدل هلا هيفا ركد دقو ةياقولا حراش دودسألا نيدلامالك ا ا
 ةياقولا حراش مجم وك و ١ نيدلاماسح هفا ومنا انا َّ 32 لو 20 ءانغتسالاب ىمسملا 0



 ىدابودرالا نيدلا ءايض اهحرش # خلا بيترت داد ارئاهج ىامم هني بيكرتو فيلأت زا |
 ْ كرس اهل ىنا_لا ندكرلا ديع تملأو ىواصلا باهولا ديع اهحرمشو قيهشل صلختملا ا

 نيعبراو ةمدقم ىلع هدر ىراخلا قيس اذكو ةثاعاممو ني«سلاو نامت /هره 0 قوتو اضا |

 (000 فر |١ ىدادعلا لوض#لو ةهئامعشو تس 8+ ةئس قوتملا اون ريشيلع ريملو مكحلا |

 قارا حس لب .ح ريد ىلع حورذلا ندهو انضا امو ىواصلا ا

 نيعب راق مو _لخأه ىسمراف ةراوعسل و نيعب را ةيكو»ه 0 قوما 5-5 فورعملا مه ربا نءا |

 0000| 5 اعلا باسح ىف ةقرعم هلو ىبييلبلا هدلاو روزشلا وهو ةتس قوتو ا

 ىلص وم لا ةفياخ 3 ىلعل د وعناف ةنوعملا م ةئاممراو نيرّدعو نيالا 2 د ظ

 ه6 باب 1- 5

 كل ةراشاب ىدربلا نيدلا ةردم تايم دماخ قف حرداو ةعاخو تاهو ةدعاق

 ا( ادار ءاطت يبارشلو ماللا ةراشاب قاحدتالا سلا نأ جاحو نيعلا ةراشاب ىناجلاو

 باهولا ديعاو سلا هللا ءامماق مورا ىعمالو ةئس ىقوتملاىزايش ف ورعملا يهاربا شالو

 ىون ردآلا ىدنلب صالختملا

 ظ ىكادو:لاىلع نيد# حرش ةيسرافلا ه>ورمش ندو فااونيرسعو عست ٠١١9 ةنس وتلا

 ١ حرشو صيصننو صرص#ءزا دعب # هلوا رداع رب زعلادبع ىزاغلاىنا ناطلسلا ىلا هادهاو

 | نب م.داربامجبشلا ع ىونعملا ر- لاك ارىلماكدود<ءاندج-#؟هلوا ىلا جارح

 ا ا و ا ل لل راس ني يل ل ا

 ترم لواملا ةيشاح -ه) لوعملا ل امون ني-عبرا ىف ىوذثاا باو ىف هملظل تدب فلا

 2105 هش اولا ىزاريشلا ىلع ب معارإ قء*ا ىو 1 لدحهلاىف ةنوعملا م ءاتلا ىف

 معاهلا نب نداأ تاهش حشا 1-3 ىناوهلا تاسااىف ةنوعملا م ةناهعرا و نيعبس و تس

 ارا لااا اهرصتخا م ةكاجو مادقا ةثآلثو ةمدقم ىلع اهتر ةنس ىفونملا دن. دجا
 77-77-12 ا او

 باوصال دس رملا ا 3 ةيساطلا لوا ىرذزالا ب ل نب ل 0 لوح هسا اعاعو

 | ىقوتملا ىعلاملا فوطلا نباب فورعملا ديع نب باهولادبع ىضاقا <: ةلاسرلا حرش ىف

 هنس قولا ىوهتلا

 نب سنو مي فوصتلاف ىرت 4 رارسالاو رابخالا رابعم رح ةئاقسو نيسج 6٠<

 تاباكمدلاض ءب اهفو ماعنالا ل وايةقلعتم ةلاسر مه رابخالا زييةل راكفالا رايعم قمح ليلخ

 ا |اد13 ه5 لااراعم زج ةئالثلاةنسلالاق كاصقلاو ثيداحالا دارباب تاناكشلاو

 07 هدا 2 قدا ىنا نيدلا لاج- ناطاسال هفلا ىنامصالا ىرخف 0 ضورعلاو

 نسللا بيدالا معشلا نبال يي للملا راي_سم و لودلا رايعم ٌرؤتح ةئامعبمو نيعبراو عبر

 ١ كلاسملاو كلاملاؤفىرت فلاو ةئاموزيعب را 1١4٠ ةنس دعب ىفوتما جبهبها ىب رعلانيسملا نا

 ايفا 1

 ه4[ رعثلا رايعم زييت- ارابك ءزج نيناكثىف ىف آي هتحايسو هرمسا لاح ىف هارامتو ركب ىبال
05 

 ٠ نيدلا مب عا مهي قثعلا قادصم ف قدصلارايعم رح ةنس ىفوالا ىلا -كيزلا نيدلا زعل

 0001 رع نذلا ةح ورتتاميسجو نيمو نيتننا' 8:7 تس قوودملا

 50007 نه تحي دا 1 تا تيشواو هال دي طر ل اذ تيا“ د نيل 5-8 070 7#
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 هدللاو ىلج بتاكل اع ناهج نم د عج مالسالا لبق هةمدتقاا و ةيمالسالا لودلا رايخاو



 1 / --1 ممملا 1

 لا ءاع"ا اهب اةنذآ  اهلوا ىركشيلا ةزلح نثراخل ةسداسلا خلا ملكت مل رادلا مسر

 0 1 1 هك قو ىلاقلا م ىلع وناو ةئلو

 ْ نبى 1[ ١ مي لاو ةئامو نيعستو عبرا ١ ةنس قوتلا مويلطسلا ب١

 د دو نبد#و ةئامسج و نيتالا 80 ةنس ىفوتملا ىزي ربتلا برطقخا نباب فورعملا ىلع
 ١ ىنزوزلا نيا نيدوحا ني نيسلا هللادبع ونا قةحلا ماهالا ىضاقلا اهحرشو ناكسملا
 ا ةأيح بحاص ىناشلا ىريددلا مامالا اهحرشو ةئامعاراو نينامو ع خ3 1 قوتملا

 ىدادغبلا ىعاسلا نب بحينا نب ىلع نيدلا جانل عيرانلا ىف فيي ىجبانالا ملا ف- ناويحلا
 ل مس لرش ىلع ىراخضلا هاور اع عملا 1 ةئاقسو نيعب مع و عبرا "1/6 ا

 ا نين 5 2 داو 3 قوتلا ىباشلا ىليبشالا د 'ن دوا ةيمورلا 0 سأب علا ىبا 2

 ثيدحا لوصا ىف ةزوجرا ه8 باهقلالا نم كدا اع بالطلا - يح ةئا_ةسو

 6 اهاوا ىبرغملا ركب نب دجال

 وكب نجا فلل د 00 دهلا دعب لو

 ىودتلا رخافملا نب كرا 4 وحايف عم ]ذح قبس 6 ملم حرشوف عم - خلا

 س ست ىلا رص” ىف ىلعم زق ةئامسجو ناك 608 ةئس ىقوتللا

 5 ل ع

 2 خلا سايسو دج فالآ #2 هلوا ىسراذ ىامملا فيرسشلا ةيفلأي يملا للا تاعك

 معا لك ىف ماهالا ددعل ماّريلا 5 نريعتلا قدرطب مهمل قفل 06 2- ادحاو اب مم هنا

 نوح #3 رهد ىدالاب مأ هديد با جوم دع 0 ا أ كيدي وراو دو زا د تييلاو

 نامت سإ ا هي ناكددر 2 ذر ناو انا كب 1 دا اك يعم كنزا 2 0 رثك او: تاعا

 | ءاعمالا مبا ركسا قارط سس م 9 0 7 ل تان د اح ل 29 هك( عز درواىبنابزب

 | دع وا ناس رد دوب تانك ْك هكّتدب د هحن راثو روسأ 1 لاقو مط داعى تدبلا اذه ند

 ورئاز # مان رازه ىورد هيممل فيرش هدرك ## فيعضنإ ريغ ىسك هتفك تسين مولعد
 نبرّدع واكو همدقم ىلع هدرو ةئايعست ونام ة.١مب 3 هفلا 3ع كفررمقلا ةيفلاب تدئاقلك

 ىاملا 80-5 كس نوحدلا كيع ان لوا ةيسراف ةلاسر و ىباح تابع -- ةعاشو ةلاقم

 ند اهيصاخ 20 ا لاقم نسا لعب 3ع اهلوا ةنامامو نيم. و ناك /مةا/ ا ىقوتلا

 44١ ةنس ىف ةيكرللاب ىرورسلا اهحرشو ىداريلا نيدلا فرش انالولل اهيخكتمو للألا

 هم دس ىلع 0 0 ىسرأن ا هلع و هلالت لعشاب عم او ها[ معسل ونيعإ راوىدحا

 مْ م اهأ رث 1 0 زملاب يروم لا اهحرشو ةدعاقو

 د نب نيسح ريا ىبمراف 1 تايمحم ]ينم ةئامعستو نيسوخو سجل 964 ةئس ةجا ىذ
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 ىسموطلا نيدلا ريصن هاهررح دقو الكشي رسذدع ةناع ىدو دجاو نساحا 27 ل ىدوم 0 ْ
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 عال ١

 مب“ 0000
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 ا اد 155

 لع هترو لزانملا بادآ هاعم را اق اان هلنإ هيفا[ دا ناس فو رعملا قامرقلا تيطالا دبع

 ىوقلادبع نب نا: علس نيدلا را 3 لوصالا لعفف لوص ولا جا رعم يطع ,تالاقم رد

 د ةبادهلا جارعم وح ةئايعيسو ةرثع ال١٠ ةتس ىقوتملا ىمدقملا للا قوطلا

 حالا ىفاع برعم ريح ةنس ىقوثلا سوردعلا ركب ىلا نب ىلع نيدلا رون مشل

 راش زومر هفو جرزللا ىتاحزلا مههاربا نب باهولا دبع مشل ةغللاؤف ه2 ترغلاو

 ةسردملاف ةئاق#و نبرشعوعيس 5597 ةنس رفصيف ها حاصلا ىلاداصلاو برغملاىل

 لص ول ايدفأ وم هنم غرف دلحم هه برغملال ها كولم ةريس زن عبرعم >- لصوملاب ةيرهاقلا

 بودو» زوص:هىبال هه ب ردم يم ناكل ناءرك د ةثامسج و نيعيس و عسل ما/قي ةئس

 : لم0([باتك وهو ةئامعبراو نيتسوس+خ 41هةنس ىفواملا ىدادغبلا قا وحلا دج-ا رهاط ىلانبا

 "|| نيسملا نب ىلع لضفلاىبا ميشا هه[ نيثدحلا باقلاة ف رعم تح تابرعملا هللاشب و هنم ثكاهيف
 ْ ا ا الاو ننسلا ةفرعد ح دواد ىبال عت تاقوالا ةفرعم 1 ىتلفلا ىنادمهلا
 || ظفاطلامامالل و هثقلت ونيناعأو نامث مح ةنسفوالا باطلا دمت نب دوا ناولس ىبا مامالل

 1 ظ 000 ا ار ناك 1 هك هتم ىقوملا ىناشلا قهبلا ىلع نب نيسللا نت دجلا ركب ىبا

 ١ ىذا ىعبرلا فدو ديشرلا دبع مامالل 1-3 كلا لها تبهذم ُّق عئارسثلا هق رعد 1

 8 ف رعم م هم ىنا نب ىلع 0 دج ا نيدسملا 2 1-7 كولملا ف هق رعد م

 /٠*ةنس ىقوثملا قارسقلا ىلطا ىو رلا دم نب هلل ديع نيدلا 3 دك ىبال هيأ ةباوصلا

 ندجلا معن ىبا مامالا عشالو ىهذلا اهرلع ملكت ثيداحا هيفو تادلحفف ةئامت“و تالث

 " ]| ىرفغتسملا دن رفعج سابعلا ىنامامالل وةئامعل را ونيثالث 0.0 ةنس ىفوتملاىفامصألا هللادبع |

 مهثك] ةباصلاةقرعمل- ىدروالاروصتمىبالوةئامجبراونيثالث نينا 4*» ةنسىفوتملانحلا |

 "| نينامثو تس همك ةنس ىفوتملا ىنامصالا ىندملارع نبدح ىسوم ىبا ظفاحلا مامالا شلل

 || ىداد_غيلا ىنطق رادلا نب ىلع نسحلا ىبال هي ءاهقفلا بهاذم ةفرعم رفح ةئام_سجو

 هه ةبركلاو ةطرسلالاكذالا ةحاسم هف رعم 1 ةئاقلتو نيناخو سجس مرو ةئد قولا
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 .: 'لواىف راطعلا هركذ 8 سفللا ةفرعد ئنح ىنأي هه تامهملا درب تاآملا ةفرعم -

 : ىلع ةلاسر ىزءملا مساقلا ىبا نب , لم نيدل 0 ب فان رص اى ىرزعملا م هير

 فسوب نبدحم شي ورد نب دمك 0 اهحرش لا هنامذ ىلع هتيدلا :* اهلوا باواا 0 ظ

 ةقري لالطا ةلودخ ** اهلواو دبعلا 37 ةفرطل ةياثلا 5 لرهاو تايحا زر 5 نه كبنافق ظ

 1 تاق.طىف د دوش 1 باوبالا 5 هاكشو ايسراف ا دلقد ع نقلا ىراملا

 # اهلواو سيقلا ”ىرمال ىلوالا عبس دباصق ىه و عبسلا تاقلعملا ]قمح 00

 ةعبارلا لا ملكت مل ةنمد وا ما نمأ # اهلوا و ىل< ىبا نب ريهزل ةئلاشلا ال 0

 كايعا # اهلوا دادشنب ةرينعل ةسماخلالا اهماقخاهلحم رايدلا تفع # اهلواو ةعير نب دببال

 (مسر )



 45ه --4 ملا قمح

 ْ ىلعىبا ةركسنا ع 1-3 2 م ةعالعلا ناجرب ىأ وعد و ناحل ناطلملا 70

 ةمئاس واو د عبرا 8١5 ةنس ىفوتملا ىفدصلا ىءددنالا ىطسقرسسلا دمت نب نيسحلا
 ظ هل جرخ ةئامسجو نيعيراو عيرا ه154 ةن_س قواملا ىصعلا ىمومنب ضايع ىضاقال | ىلا

 | نيتسوةئامزع ذخا هناو قارواىف روكذملا ىلعىبال ةجرت اهاواىف ركذف هتخشم ىضاقلا

 , دجانب ناهلس مساقلاىبا مامالل <[ ثيدللاىف طسوالاو ريغصلاو ريبكلا عملا جس اش

 ا وهو فورطاىع ةبابصلا ربكلاف بنر ةئاقلثو نيتب "+6 ةنس ىقودلا تاس
 فورا ىلع هذ ويش ريغصلاو طسوالا ىف بترو ثيدحتل!نيرشعو ةئاهس 1

 | ال*١ ةندس ىفوتو اندح ابنترت ئسراقلا نايلب :نبلع نيدلاءالع ريمالا ريكلا ت00

 / ىبالو هرثكاوا هعيمج بترف هيبتّرب ىلطلا بطقلاىلا راشادةو هئامعبسو نيثالثو ىدحا

 ا

 ١ ريغصلاو ريبكلا رسما فطن ريركلا رسعملاو يملا باتك ىتاعمسلا دع نب ميركلادبع دعس
 / ىلصولا ا فورا 0 ركبىال«اعساو نارقلا تاارق ف

 . هللادبعىبا ظقاعلل ه6 ريغصلاو ريبكلا ,سعملا وم ةئاغلثو نيسجو ىدحا م”ه١ةنس ىفوتلا

 | عيج نال هه مج ىعم فيي ةئايعبسو 0 ناع ال54 ةنس قوتملا ىهذلا دجا ندع

 ظ 0 سلا عك رخنبا هركذ ىلعمسالا مهاربا نيدجا ا عناق نبالو

 سد[ حج 0 ]مح نب ردا جه ىف ه هر ىركلا ديبع ىلا ةمدالعلا هر م معمسا||م

 | يعم 0 1 ّى يقلادع نب ميظعلادبع د« ىبا نيدلانكر َ الا مامالا 0 جر

 ١ ةسقعلا لئاضفىف هركذ ةنس ىفوتملا قشمدلا ركاسع نب ىلع مساقلاىبا ظفاعلل هي ناوسنلا

 ١ و41 ةنس ىوثملا ىلكري فورعملاى لع ريب نيدمم ىلوهلل ةلاسر هت ةالصلا لدعم ل5

 | سج واله ةنس اهم عرفو ةعاجو هدو بلطمو ةمدقمىلع امتر ةئايعسلو نينامثو ىدحا

 لدعم زت- لا اهليدعتو ةالصلا ةماقاب هدابع ىما ىذلا هللد#لا د* اهلوا ةئامعسلاو نيعبسو

 غرو ةنس قواما' ىرقملا ىلحلا هللا دمع نب متلادبع بيطلاىبا نوبلغ نبال 8 ةءارقلاىف

 9 هم 2م 0 وهو ةيفنللا عورذ ىف كلا ندعم ةئاقلثو نينامثو عسل

 لد ىفوذملا ىني علا ىكرضملا ملاسنب ركب ىلا نيفراعلا بات معلا 2 فوصتلاىف حاورالا

 انالثلا موب هقيلأتنم غرف لوصف ىلع لّتشم وهو حلا متخو ناسسحالاب أدب ىذلا تيدا # هلوا

 جارعم 10- هج جاهلا لئاسمىلا جارعم رمح ةئايعستو نيعست ةو٠ ةنس' ةخلاىذ رخآ

 ىناي ةيادهلا حرش ىف أ ةباردلا جارعم ريح ةيعرشلا ةسايسلا ةجرتىف 4 ةلامالا

 سجن ٠6م ةنس ىفوتملا ىلازغلاد# نيد دماح ىلا مامالل سغيإ نيكلاسلا جارعم ريح

 ليبس ىلع ريصتخم وهو حلا كيف نيدتفعم كرك ثنو كدم انا مهللا # هلوا ةئامسجو'

 جارعم رم - ىناليكلا رداقلادبع ميشلا س6 ىناعملافيطا جارعم ريح ريكذتلاو اظعاوملا

 مثلما ب معنا ىذلا هللد+لا دي هل وأ رصتخةلظع ولاىف مه نيقملا جاهنمو نيقاتتثملا

١ 065) 
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 مه باب 35

 ةئامعب#و نامث ل08 ةنس قوتملا ىطانرفلا ريبزلان, ميهاربانبا دحا رفعج ىبالو راقملا
 هه 0 :ثلامح 2-0 حسا نيدلا س مشل و وى :آلاب حرب فو رم لا ىرصملا نيدلا بأ مشل و

 رفظملاى الو ا نيتسو نينا ه5 ةنس قولا قناعمملا دش نب مر كاد ع دعس ىب ال

 ةثاكمو ه رع سجح 6 1 قولا ءزد م ةماع ىف ىناميملا روصغنم نب م ركلادبع

 قلالا دبعلو ةنس ىفوملا ىضرفلا ءالعلا ىبالو ةنس ىفوتملا ىدوقلا نيدلاباهش معّشلاو

 قىرذملا ىوقلا دبع نب مظعلادسبع ندلاوركحكرز مدلو هيا قودملا ىذا دا نا

 5359 01 4 ردخ  ءانيكا 1
 1 7 / ١

 تم

1 

 03 ىطو.سلا ر 3 ىباز, نجرلادبع نيدلالالطو ةثات#و نيمو تس 5*5 ةنس قولا ظ

 ” مراصنالا ددأح نب ليععت او قتلا ىممملا وهو ريغص و ليل بطاح ىلا وهو

 عناق نب ىتابلادبع نيسطلاىبا ظفاحلا عناق نبالو ريثك طاع هيفو ىهدلالاق تادلع ةعبراىف ظ

 قورولا ليففلا ىبالو ةئاقلثو نيسجو ىدجا 6١" نم ىقواملا ىدادغيلا قوززم نا

 نيناسمو سو 886 ةنيب قوتملا 0 ْناَعَع ندجحا نر نيهاش نءالو 00

 3 ٠ فلخ نب نمو أ د اعلا 0 0 تلىعرش 0 لاىنالو ةئامتاممو نيعبس و معمست

 نيدجا معن ىبالو هما مدس و تا ا ىثوتو 3 فللاىلع ل | عسم وهو ىط كابل

 ركبوبا اهنا دعج-و ه> ومش م هئامعل راو نيث لد م 0 كو ا قامصالا هللا دمع

 ني:سو ا اجو 2 قولا ىدلمسم نباب فورعملا ىطان رغلا ىعودلا فسوب نيد

 ا دراال] ناعالا نم ادحا رك ني داكيال هناالا كاوقلا ريثك وهو :تادلخ ةثالثف ةئام“و
 هردق نم عضوو هش مهم 051 ىردعملا باعصأن ٠م نم عج هافر دقدح ىف مملو 17 د1 رك كيل

 ا 5ك دنس قوتملا ىلاز 00 مسالا دمخ ىلا ندع انادللو صاصق راذ اندلاو هلدو

  رصتعو رص رحال 6و 0 نأ وح لع لقشا < ا ةئايعيسو نثالثو نام

 دبع ندلالامكل هه حويل | يعم وس عش فلاىلع ل يد ىهذال خونشلا مصعم

 4 4 2 ةئايعبساو نيرشعو تراك ا/ا0 1 ىقوتملا ىدادغيلا ىطوفلانب دجانب قازرلا

 || ىفواملا ىفاشلا ىنادهملا ىلع نيدجا لالنب ميشلل هي[ ةباعصلا سعم جيس ميش ةئامسج

 0 تيارام هم<#* قحىف هحراتىف ةيهشنب ىضاقلالاق ةئملت و نيعست و نام ويح ةنس

 ىوتلا ىوغبلا نب رءلا دبع نع د هللاد.علو ادم هرعو دمع ءاعدلاى أ لاقمأ هام نسحأ

 : ىتملا نبدجا ىلءعيىبا انفاعلل و 0 قوتملا قشمدلا ركام ن. ىلع مساقلا ىبا ظفاعالو هس

 )0 ندك#]ن ريثبلو هن ىواملا ىتاسغلا دج نيد# ريخاىبا ظفاحالو ةنس ىقوتملا ظءاولا

 أ معلا كوام راثآىف رجعم زؤح ىبهذلا ظفاعلل سيو فيرطالاب بقلملا ريغصلا ريعملا زو

 0| اح هاش فسوب نيدجا نيدلاةزرمصن كلتا سصعيف هفلا هللادبعنب هللا ل_ضفل ىسراف

 01 : دلاو هل ءالضفلا صضعءإ جرحساو ةئاوسو نيسج-و عبرا 0 دودح ىك رزب ناتس ريط

 0 ذأ ذ ذ ]ذ ] ] 1 1 1 10 1 1 0 0 1 1 ذزذز 1 12ز2ز2زذز1ز> 1 >+<+ببببب1 ا

 هللا ديبع لبضفلاىال هيقو ةثاقمو نيعمتو ناك 594 ةنس هلافو نو 5 اذه ىلعف فاصو

 ( نبا )



 دع سمي ملا خس

 ىثك ارماىلءنيدحاولا دبعل هه برغملال ها رايخاىف بحمم رح ةئامعيراونيسجو عسا

 نيدلارون مجم» اح سه[ ىرقملا ركب ىبا يعم رح ىتاي هي[ ىطوفلا نبا مم
 توقا_يل 5 ءايدالا يعم قيس هيلع دمع! رخ ا ثدحلا هت ىعبلعبلا ىدغ ديان

 ىتورلا ىولا هللادبعىبا عشلل هقإ نادلبلا ,سعم يس سهي) ىعاقبلا سم لههبع ىوجلا
 لاق تسرهفلا ىفاك مالو ىطويسلا نيدلالالج هرصتخاو ةنس ىفوتملا أ_ثذم ىدادغبلا

 دوصقلا ىلع لديام ناب وهامتا باتكلا اذه عضونه ضرغلان اذ دعبو هرصصتىفىطويسلا

 ىدؤف مالكلا لوطدتو مهفلا بعشش الثا رخا لعف نيسا# هريغ هب طاخنا ىئِشالف ديم

 ىلا عاقبلاو 9 امالا ءاوعأ د ةقرعم وهاعأإ ضرغلان اذ نادللا مج ٠ لاح هذهو لداهدال ا

 اهعاقصانه ضرالا نه ةلج نامبو رعشيف ءاجوا ريخدب دروا* ضرالا نه نوكسملا عبرلا ىلع

 2 لع كلذو ءامسالا قاقتثا ىوخلا طلخو هيلا ةحاحال لضف وهف ردقلا اًذهىلع دازاف
 نك 2 كلذكو محدنال هرثكاف نادلبلا لوطنم هركذام ثكالذكو ةغالا بتك هيلع نقشت

 ريغ هءاصقتساو لاحرلا. ةفرعمىف ةعوضوملا_بتكلا هعضوم امناو نكامألالا, نب ودملا

 تديقو ىزاغلا بتكو راث آلاو رابخالا ىلع ةدراولا ءام“الاىف هنم ىلالامم هنم تدتكف نكمت |

 لقنلا هندحو لا م ل ى هيلع تيدا: ت تملصا|و عضاوملا ضعد ىف انا هندز ارو 0 ظ

 0 | عاقبلاو ة ةزكمالا ءاعما ىلع عالطالا دضا ع د تو تدك اطخ وهو هريع نع

 قاركلا هدبع ىبالو فاالاف مدقو قامعتلا باسذا هيفو اضيا ىروصللو ملي م هك لوقا |

 هرصتخاو نه ؤاادمع نيدلا صل رسصتغو قشمدلا ر ا ن.ىلع م ءاقلاىبا ظفاحالو

 ريبكلا باتكلا تفلا هيفلاق عاقبلاو ةنكمالا ءاعسا ىلع عالطالا 8 هاعمو فلؤألا

 لكّرم ولاو لهسلاو رابمعلاو نارذناو ىرقلاو نالملا ةقرعبف نا يبعع يهل

 دكذم تسقفاو الوطم ا ف كاع ريغو بئادعلاو ططخاو مراوالا تت "2-0 0 ناكم

 د نادلملا ,< 2 م ةدايزلا ىلا جا_تةحاام تدزو اطخو اظفل عاقبلا اوم انه قفا أم

 ىطويسلا هركذ ىدروبالا نيدلا نيز < ظفاملا عم 8- ىعبسلا هركذ باسنالا ريغ

 هللاراح ةمالعلل --1 دودللا 1-7 - بد>املا ل نيدلا نع هج امفاذجا 2 -- 0

 مجم* ز- ةثامسجو نيثالثو نامث همم ةنس ىفوتملا ىسثزلا رع نبدو# مساقلاىبا ْ
 مم هل ا بتئاكلا قايزرملا ىد ومن ُناَرع نبدي هليا د ع ىبا 5 و ءا رعشلا |

 "64 ةنس قوتملا لص وملا راهشلانء ر 5 ىباني ' كرابم تاكربلاوا هليدو ءالت و نزاعو عبرا

 هللا دبع نب توقايلو ارءدلا مج * تاتكىلع ل رزولا هَ هاعمو ةئاّئسو نيمو عبرا

 ع هدرو رخال نيمدقتملا هيف تح دئادعسو نيرشدعو 227 مارا ع قوتلا 1

 # ىصوقلا نيدلا باهش مج زؤ- ىجملا فورح ىلع ودو ءزج نيعبراو نينئا
 مالا ةنس ىنواملا ىليعمسالا ليعامسانب هاربا نبدا ركبىبال 0 ريم ]جس

 نبا هركذ فافخلا لءاكنب كرابم ركبىبال 4 خو.شلا يعم لمس ةئاعلثو نيعبسو دحا



 سه باب اح 0

 ا ا اناعهكأ ب 0-2 اهل 0 هد ع لس أ_سم نم كالذ ربعو مام لأ هاكاو هلآىلعو

 رح ع 0 00 ارضا رصدت ىق سمت عم 0 خا 2 لكسم اذهو هوعد

 صح ىبال أ دقتعملا ردح قبس ىواحلعا هي راث آلا لكشم نم رسصتخملا نهرسص.ءملا ليفح

 دج-انب مهارانب ليععتالضفلاو با نيدلاف سش لأ هحرش ةنم ىقوتملا ىنمالاد# نبرع

 وبا هاور هنا, هيفرك ذ للا يوقلا هنيدل اناده ىذلا هللداحلا # هلوا دقتملا هامحو ىناييشلا

 هءباعصانع هاورو هللادجر ةفينتحىلا مامالانع هتاورب قوثوملا وهو ىوا_عكطلا رفعج

 ٠ ىبا مامالل 5 دقاعملا >> نيدلالوصا ,ظعم هنعمجو ةراشا غلباو ةرابع زجواب هركذو

 ددعل ىف هي للتعملا 1 ةئامسجو سج 6٠6ه ةن-س قوتملا ىلازغلا دحن نيدهن 1

 0 الا | باهشلال 0 قئانولا مع قثالللا رّمعم 1 لوصالان ؛ىف هرك ذىطودسال ءالولا روص

 ]مح نيلصاىلع بترم وهو حلاهتدمرس وع هازنتئىذلا هللدلا # هلواسايلا نبدجا

 ا دقعم 8و فيرشاادج-ا ىبانب هللاديع مامالا يتلا عي قئانولا !ءىف قئالخا

 هلل هقفلا بيترتىلع اباب نيثالثو ةثالثىلع رصتم -ه# ةفينحىبا ,ظعالا مامالاىلا دنسملا

 نيعبس الال٠ ةنس ىفواملا ىونوقلا دوعسم ندجلا نيدو# ءانث ال نيدلال الج مامألا

 نامعتلا نعالا مامالا دنسمهيف تعجلاق خلا هال لاون ىلع هللادج دعباما 6# هلوا ةئامعبسو

 نع ادر ىراخلا ثراملانب بوقعيزب دحنب هتلادبع دحىبا مامالا ميشلاىلا بودنملا

 7 الفل ل يل ل ل

 ةيودالا ىف وعم زو رغما حرش دةسملاب ىعملاوهو هل هحرشو هظفح لبسيل ديناسالا

 نعل 000 ىلع نب رعنب فسوب فرشالا رفظملا كلملا فيلات د ةدرفملا

 آلا هتمكح ءايشالا دجوا ىذلا هللدجلا د هلوا ةئاقحو نيعستو سجل 538 ةنم ىفوتلا

 ميج ةمالعب هلعو جاما ب تكا نمو نيعلا ةمراعب هذع و راطبباانبا كاك 2و ٠ هيف عمجب

 بيتر ىلع هيرو ز هتمالعو ىوارهزلا لادا نمو ف هتمالع و -ىسلفتلا باتكنهو

 ٠١ ىلّررعملا ىرصصبلا ىلع نيد نيسحلاىبال هج هقفلا لو_صاىف دمع“ قم معملا فورح

 ”0ال] دك دحا هنهؤ ربك بانك وهو ةئامعبراو نيتسو ثالث 45 ةنس قوتملا ئفاشلا

 ١ 4هم ةنس ىفوتملا ىلبنْملا ءارفلا نيسللا نيدحم ىلعيىبا ىضامقالو لوصحلا باتك ىزارلا

 هد ا

 ْن ليمععا مساس ةلاىبال تادلح رمدع ري_سفنلا و ه5 رتعم - ةئامعإراو نيسجو نام

 1 نيثالثو سج مخ د قوما ما ماوه بقلملا اف اة 1 ىنامصالا له

 ٍ قولا ىفاشلا ىكتدتلا هللا هه نيد رسصنىلأ ع ا ةيعقفاشلا عورفىف نئعم 1-0

 فالخلا نع الا هد رم ماك> اىل اع لئشم باك وه و ةئايث ا نبءسل و سجل عةبه ةنس |

 ' قوتملا ى داقشلا حا نيد رك 1-3 اًضيأ هيف لوم وح هن لع تاراشخا هشهلو |

 ] ُّى لوم - ى رو“ كسل فورعملا العلا ةيلط حرشلاك وهو ةئامديج-و عم ةهءا/ ا

 ةالصلا ةف<4 ىف ظعاولا نيوسحح ه 2 د ىتشدروتلا هللا لضف نيدلا باهش مامالل 1 دوتعما

 5 ةةنس قوتلا ىفاشلا ىدادغيلا ىناحزلا دج ن ىلع 0 صفح ىنال 1 لنوع 0

 ( عسن )



 55١ هي مملا رم

 هيودسرد نءالو م قوتنا قادناقمالا ناعع ىنالو ةنسقوتملا قوكلاادع ن ىلع سود.ع

 نئتدجلا نيدلاف رسشل أ ىناهتلا عاوناىف ىناعم ردح ةنس ىفوتملا ىوتتلا رفغجن هللادبع

 هت) نآرقلا ىناعم زح هاو نيهسلو عبرا 65 ا قىوتملا ىرسي دلا راطعلا ندم

 واو هلثمىلا قبيسرمل ءارقلاداقعا هيذعو ىوهلا ب رطقت فورعملا ريزتسملا ندي مهم ةعاط

 فورعملا ىح نيدحا سايءلاوباو ةئاعلثو نرذدعو ناك 554م ةنس ىقوتملا ىوخلا مالس

 | دما ندمت هللادرعونا طا_لانباو نتثامو نيعبتو ىدحا #ةك هلل ف1 باعث

 | ىحىالو ةنس قوتملا ىساورلا ندح ندعو ةئاعلتو نيرشع 5٠١ ةنس قوما ىوحلا

 5٠١ ةنسىف وملاىوغللا ىثملا نيرممم ديمع ىبالو نيسامو عبس ؟١٠ا/ ةنس ىفوتملا ارفلا دايزنب

 هل ونس رد نس 0 ود ىؤلبلا شفخالا 6 لع سم لإ ليه نسال الو نا ا ةرسذنغع

 ؟ ةيقب 0 قولا ىوختلادجلا ندي نامل نس 0 قوما ىوهلا رةعج ْن هللا دبدع

 ةئاعلتو ةهرمدع 0 قوتملا ىوحتلا مصاعنب ناس د ىبالو نيامو نيع-.ذو عمل

 قدما ىبالو هئالثو نبرنثعو سه 50 ةتسىؤوتملا ىوعلا د2 هللا ع ا

 حرتشو ةئقلث و ةرمشع ئدحا# ١ ةن-س ىقوتملا ىوجلا جاجرلا فو 1| مهارإا

 ىلء نسا ىبال وني دامو نيرشع 7٠١ ةنسىفو لا ىدزالا قدع#انب ليعع“ا و ىفا ريسلا نبا هتايبا

 ىفولا ىنئادملا نيدلاقفوا ه8: ءاشنالا ةعانصىف َدعَرْمْلا ىناعملا زف ىثاسكلا ةزجنا

 دجلا هلوا م - صرختلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم رمح ةئامسجسو عست 605 ةئس

 هادهاو حاملا صرخت تايبال حرسشلاك هلعج لا ىتاعملالها ناببلا ةامسىف علطا ىذلا هلل

 جارت هيفركذو نا_عبجلا ىبلازب ركاشنب يح نيدحم ءاقيلاىبا ىردلا فرشالا زءملاىلا

 دهاعم ريح لزهلاب دا هيف جْعو ةيدالا هرتاطننم ه.سانام نف لكىف هيف عضوو اهلئاق

 قيدصلا ىركبلا نسما ىلا نبدحح نيدلالاجج عْشال رصتخم هي عمدا دهاشمىف عججلا

 ا هق مالتكاو 3 اواو عافشالا عماد ىف رارسالاب ععم نأ | 3ع هلوا ىفاذلا

 ميشا هه لقعلاىف تاهاعملا ريح هءاكحاو عاملا :لود-اىف اهلكل وصف ةثالثو ةمدق»ىف

 ريتعمهم» ةئامعاراو نيثاعو نيتثا :8؟ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىناح رادع نيدجا سايعلاىبا

 ا ىونسرلل هي ريذعم و ىددقلا د# نب ند رادبع ن.دلا ريع ىضاقال 2 ربغ ند ءاماق

 ! فص وأ انيب قرفلا ىف رعد م حا هءلع هلو ني ية رساو ني:سو عبرا د قوذملا

 | 6 ©ها/ا/ ا قوتملا ىودتلا قرات دا للم نب نجح رلادبع تاك ربااىبال ا ريلخاو

 أ ةنسق وتلا ىدادغيلا اكان هللا ةرهتام ربااىب ال ا قطنما ىف ريتعم 1 ةئامس ونيعيسو

 ه.١1 ةنس ىوتاآ .ىطويسلا نسدلال الذ: سي نآرقلا كريستى نآرقألا 00

 ا اهذلاق اًضِناىط و.سال ةلاسر م 1 ةرابعرب رقث ىف سصتعم م ةئاعست وةرقع ىدحا

 ١ هيلع نيتةدصلا همرحو صئاصالاىف هصئام ةيكلااا بةكنم ليلخ م رصتخف تيار ظ
 مسسلل



 00 ىلهايلا 5- نبدي ني_سملاىالو 2 الع ةحخلا ةماقاو اعل | ل و حوسنملاو

 ان | تكد < كيا قولا ىلللطح نب هللا دع لئيعلا ىبالو اسوا :ش ا فو رعءل أ ةدعسسم نبا ْ

 س5[ باب 10- 8

 وع و معلا اح نبدو# نيدلارز كل لن ىبالو ةئائلتو نس رسدع و ىدحا 00006 0

 0 مساق دارا و ىواح طال 8 آلا 2 اد هناك ءاممو نيسج-و سوح م6

 نيعيم_سو عمل // 0 قوتو ران ا قاعم لاحرب راثالا هام هلاحرىف باتك ىاحلا

 ا ا يل سر رملا ءاضق هلك م دنع ةءاذهلا عوضق ىناقتالا لاق ةئاعاممو
 نك وم يدل رفعح ىلع مه راكنال ىعمال لوقاف هلو5 داقعأب مياشملا ىلع ادار مق ىواسطلا

 ىار و | 00 بهاذملا 4و رعم ىف همدعت و هعروو هداعجاو راع د هر | نع عم مهمل

 0 1 مهنامز 0 دعب هيلع مهراكناف ههجوب هدنع هنود دعب وعاما فالألافف هر

 552 0008 راظناف را سا تكك عناق هانا مهعولب مدعل كلذ ىف اعفن ىدحال ةيسسيسسسستسلل777_27_يصل7ي73يب77777ب7ب7ي77733خخ7ط جم

 بات؟كىف قهيبلا لافو اذه ائيهذمنع الضف بهاذملا رئاسؤإ اريظن هلىرتله راث آلا ىناعم

 0007 نحو ءملانع ةراهطلا هءنوكيام تان ليبق ىفاشلا دلوم باب رخاواىف ةفرعملا

 7 واسطلا رفعج ىنال باتكب ثيدملاب علا لهانم ىلاوخا ضعب ىلا ثعب بان كلا اذهىف

 0 هءأر اهقلا> نيح ظافللا دنع ةكحك راخا فيعضتنم هيف ىأرام ىلا هتك اهف اكشو

 ترساو مكحاجت هبججحا اع بيجانا ىنلاسو ه.أر اهتفاو ني- رهدنع ةفيهض رابخا

 ىفا_كلا مالكنه باتكلا اذهىف تحرخامىلا هنع باول اص ودق نعلق اغلا

 رابخالا ةيو_ستنم مّشلا اذه هب فاكتام رثك انع اباوح رايخالانم هدروا هن مج امنع

 , هريغدنع فيعض وهام جامحالاو هه فعضيالا, هيفدل ةليحالام فيعضتو هبهذم ىلع

 خحاثملا رباك ا هدمعا ىذلا ذاتسالا اذه نأشيىف مأمالا اذه نم رهاظ لماحت ىرممل اذه لا

 عورف نم 2# تاودالا ىنام رفح ىع كاوفلا رعب ىعسملا يي[ رابخالا ىتاعم يح

 0 نيد ندلا سعت ةئرودل م نءال --1 فورطاو ت [ دق 0 زوم ريسفتلا

 مامالل تأ ربك الا ىناعملا باتك زهنح ةئامعبمو نيسكو ىدحا ىمه١ ةنس ىقواملا ىلنحلا

 08 رادع ره ليواتا ةردق هركذ قامضالا بغارلا_لضفملا نا دن نيسح

 ند نب ىلع نسااىبال  ءاءدلاو ديمحتلا 0 -- 1 د ناكل 2

 ىفو:0!ىونزغلا زو ريفنب ليلا دعل هج فورا ىناعم ح ىفوكلا سودبعن. نيساحا

 لال هيأ ةقرقملا ا ةيقيقدلا ىناعملا *- ىنامرلا ىميع ن.ىلع مامالا جدللو ةئِش

 'اك01 هديك لات ةئايعتتو ةرثع ئدحا 931 ةنس قوتملا ىطويسلا ركبىنانب نج رادع

 نويومجججسسم

 ضرعت لاعالانا ثيداحالا نم درواعث امهدحا نيعض ومىف سانلا نم ريثك ىلع تيفخ ةمه»

 5 اوجاتحاف يذبو شبك ةروصيف هيءاجب ت 0 راند در واع قاتلا صاخعشا ةر وص ىف

  سايعلا ىبال 2: رعشلا ىلاعم رو آلا نك و دجلا دع دلاوا نصت فلان لب وألا

 اداه سلو 50 نيعستو ىدح|ا ”91 ةنس قوتملا وتلا كل بلع ئفررعلل ى يد نيدجا

 ( سودبع )



 هرسصتخاو متو نيعباتلاو ةياوصلا ىًرسفم نع هيف لقت طس ودم تانك وهو "11 02 22

 نيعباسو سوح م/6 ةنس قوتملا وسلا دنت تاعولادبع رضتولا ندلال ميشا

 نام ديكس قولا ىدسارعلا ناعلا ع ركود ه4: ندلاملا_م ٌزهيمح ةئامئامثو

 ندلارخث هرمصتخا ةنس ىنوتملا قوبلادجا مامالل ه4 ننسلا ملاعم زهمح نيّثامو نيتسو

 هي ]نخل ملاعم ريح ةئامعبسو نيعبراو تس ا/55 ةنس ىفوأملا مهاربانب ىميع ندحلاوبا

 هيأ ةفؤيزح ىبا مامالا لئاضفىف ةفيرمشلا ملاعملا رويم- نيسلاف مه دوادىبا ننس حرشيف

 ناطلسال هفلا لا ءانعلا لعج ىذلا هللدلا # هلوا رصتخم ىكملا رصان نيىلع نبدجال

 لها فراعم وةيودلا ةريعلا ملاعم ركع ةماخو باوبا ةعبراو ةمدقمىلع هرو ناخ ناولص

 ىفوتملا ىلا ىدادغبلا ىذبانملا رضخالانب زيزعلاددع دم ىبا ظفاحأل ه8 ةيمطافلا تدب

 نيدمم نيدلارخف مامالل هير نيدلا لو_صاىف ملاعم رين ةئاقعو ةرششع دحا 511 ةنس
 ةسج ىلع لقشم خلا حاورالا قلاخو حابدالاقلاف هللدلا # هلوا سصت# ىزارلارع

 هقفلا اع ثلا_ُكا هقفلا لوصا ٍء ىناثلا نيدلا لو_صا ع لوالا ةمهاا مولعلا نم عاونا

 لوصاىف ملاعم ري لدلاو رظالا بادآ ف لوصا سماخلا فالاىف ةربتعم لوصا عبارلا

 ةئس ىفواملا ىومرالا نيسملا نيىلع نسااونا هحرسش ىزارلا نيدلا رخف مامالل هر هقفلا

 اذك نيلصالاىف نيملاعملا هامعو ىدوإللا نيدلا رجب هرمصتخاو ةئامعبمو نيسجو عبس ا/هال

 قدما نب مهاربا نيدلاف رش هحرشو نيروكذملا نيلاقملا ديرب هلعل لوك ءايفن الا نو.عيف

 ىلع نبدُح هللادبع دعوبا نيدلاف شو ةئامعبمو نيسجو عبس ا/ها/ ةهنس ىقوتملا ىوانملا

 سفنلا قلخ ىذلا هيدا 6 هلوا دلع نيدلا مكلملاعلاحرسشو ىناسلتلا ناب فورعملا .ىرهفلا

 ثالث +5ةنسىف ناكو امامت نتملا بتكياو حرشلاو نئملاب نيدلالوصاهيفحسمْلا اهاوسف
 1 ىربك شاطب فو رعملا ىطصم دجال ودل 1 مالكلا رع ماعم 1 ةتاع“ون رشعو

 را ن.دلار مل و م الكلا ىف ملاعملا 1 ةعءاهعسلاو نيكس و نيتنبا نا 2 ىقوتملاهداز

 دملا # هلوا ملاعملا ةدع هامسو ىبلملا ميركلادبع نيدمت ندلالاجج مامالا عشلا هرصتخا

 لكا نمو اعضو ةيمالكلا بتكلا فرشانم ناكو لاق لا مولعلادعب قاخلا دج وم هلل

 اهرصتخا نا تيبحاف ملاعملا ايسالديمالكلا هتك ملان# تنكو ملاعملا باتك تافنصملا ىفام

 نيعيسوث الث 5ا/* ةئسدفلا باووأ ةرسشعو رصخح: هدوصقمو لاق اهلج ى وت راصتخاب

 ه4 راث آلا ىناعم زك © ىناعملا ٍ 9 ةيفوصلا ىواتفىف هركذ دينا مساقلاىبا خياشملا

 ققوتو نيّنامو نيرمثءو نامث 7؟4 ةنس دلو ىواسطلادج نيدجا رفعجوبا وهو ىواحلتلل

 ةروتاملا 8 اًيلأت هءاعحصا ضعب هلاس هلا هيف ركذ ةئاقلثو نيسثدعو ىدحا ١> ها ْ

 اهضعبنا ةقدنزلاو داملالال ها ,هوت ىتلا ماكحالاىف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا وسر نع ْ

 مسالا نم هيفام انم لكف ركذف اباوبا هلعجو اهخوسنمو اهعمءانب مهذع ةلقل اهضعب ضقنب ا



 هه[ باب ١" تل

 هاعس و ةئامعسل و نيتسو عبرا 15 ةنسيف ايعيقوت هلوك لاح غبلب ءاشناب ىيقوتلا دلاخ نبا

 قمر ىتلاب فورعملا ند جلا هج رتمم ىدجالا ةوتفلا لامشو ىلا هولا لف ظ

 هي[ ةئهلاف لوصولا جراعم رفح فلاو ةريثع 1٠١٠١ ةن_س قوتو ركذامم ءاعسو ا

 فراعملا مح < ةددلا فراعملا ري ىنيسملا ىلع لودصنيل رد رم مراد ٍِ

 007 206 ةنم وللا ىلازالا د نيد دما ىتال نصتتع هت يلالا كذساو ةتياقعلا
 باوبا ةسخ ىلع وهو لا ةراشالا تينشتىلع لقع | مكبا ىذلا هللدجلا # هلوا ةئامسجو

 ضرفلاف سماملا ةباتكلاىف عبارلا لوقلاف ثلاثا مالكلا ىف ىناثنا قطنملا ىف لوالا

 ا قوما 00 م هس نب هللاديع دم ىبا ةرباق نال 1-3 عراتلاف فراعم 1

 0 اع ل ا ا 0 فراعم كح نّسامو نيعيسو تس

 000331 ه2 قوتملا ىلا وكلا نان 0 نب ديعس 5 7 تراتلادياع|

 ىنادمهلا كلملادبع نب دمحل رمصتخم هت خراتلاىف ةرخآ ا فرامل زويمح ةئاقسو ةرشع

 1 ترام 000 0 65ه 00

 نيثالث ٠*7 ةنس اذه 000 و ةئاععبس و نيثالثو ثالث ا/م* ةنم ىفواملا ىربشهربقلا

 د ةكدكلا كراعم 1 ةياهرلا ةمدمألا حرش ىف م لوقا ل راعم 1 ةئامكبسو

 هك قود ىمعلا اًشان كداع ندم ندلا 1 2و تلو م وأعلا ند ثحام ىف إ

 تسرهفقف ةمدقملا كراعمو ةمدقم ىل» 8 وهو ا بيطلا ملكلا لوص) هيلا دع هل وأ ا

 فاثكلا ةيبتكو ةبادهلا ةبيتك ىهو بئاتكىلع ةإَتْشم كراعملاو ثحابملا نيبعتو ثحاملا

 تاكامملاو تاراشالا حرشو سدئرلا ءافشو ر 0 حرشو حيواتلاو ىاقلا ةبيتكو |

 ديدإلا حرشلاو حاتفملا حرسشو علاطملا هيشاحيو د ةيشاحو لوطملاو فقاوملا حرشو

 ةلاسر <[ نيدهاعملا نيإسملا شاعم رح ىثخ روندع مشل هيأ نيكلاسلا شاعم ع

 ةعاخو نيل_صفو ةمدقمىلع ةئرم لا باتم هيلاو توت هيلع وهالا هلاال # اهلوا

 ؤ
 ظ

 ادا15 ىذدهلا ىدانا :تلودلا رب نب نيدلا رست نب نيدلا باهش 2 هيأ ةيفاعملا اح

 ه4 تاقوالاملاعم ريح ةنس ىف واما ىنئارفسالا ميشلل هيأ مالسالا ملاعم ريؤتع هداشرا رخاىف
 اهلوا ىرانفلا دانس نأ 2 |يلعت |[ دحا ولا دبع ان ال و ال 0-2 ةزود>را

 ماعلا ءاطعلاعاونا ضايف # ماعثالا ىلع هللدلا

 بواخر اج اباجيج ع يور ءرادوابب لعب دمر رايصح تقم ااا و ا ور يقتني نوت 10000022 -

 الذل يح كا 0 تارك اب أ كلن ) 20و انوا اعلا نا ا ل ا ا 510 0 بو الا

 تقو اهمتا نتملامامت راتىف لاقو لا عدقنا نملاىذ هللدجلا حسشلا لواو اهحرشمت حلا ظ

 ذدعو ةئامئامثو ةرشع ىذا م17 ةنس ىا بيخ ةنس لوالاعيبر رهش فصنل ةرصلا ةالص |
 يحم مامالل ) ري_ىفتلا ف ليزغالا ملاعم رح اتيب نو_سجو نانثاو ةئاممج تايالا

 ةرشع تس ها ةنس ىفوالا ىعفاشلا ىوغبلا ءارفلا دوع_سدهن نيسح دمتىبا ةنسلا

 (ةئاءسجو)



 ؟هةأب -- ملا 1
 سس كك م

 دعباما ريغصلا لواف ريغصو طسوو ريبك حف ثالث وهو ةئامسولو نيثالثو سجن هنو

 ءادعلاىف ىناثلاو باتك]ا١ىف لوالا ما_بقا ةثالث ىلع هلعج خلا ماهلاب اند-ثرا ىذلا هللادج

 نيزا 40 برطق تاثلثه نزو ىلع برطملا ب'طاا رم ءايدالاؤ ثلاث اوءاهقفلاو ةاضقلاو |
 سه[ لواملا ردح ةئان عبس و نينامثو نامث /848 ةئس ىفوتملا ىطلملا د2 نب اي رسم نيدلا

 ظ
ٍْ 

ْ 

 ىبال هه قرفلا 4 ام 0 ع حاشت ملأ صيت ىلع قاراعتلا نيدلادعس' 2 وهو

 ده عراتلا ف رفلطملا قع ةئاقمو ننرشعو تم 55 ةنس ىفوتملا ىرتلا شمل ندا
 <47 ةننس قوما ملا قاناب فورعملا ولا هللادبعنب مهاربا نيدلابا_هش ىضاقلل

 قىرف ةاخا1 نأ نيف_شانن فاسول ةجرتق ناكلح نبا لاقو 0 مم وهو 5م لواىف

 يثيأ راث الا رهظم وح ناَحأ هلعلو سل كولم نه ى رمل نم ندم ركبىفا هللاب رفاخملل

 نز2# |ةللاقم ىف م امرا ىكتاهلا ريكن اهح هاذا عورولا معاه ريمالا 3 كسجس ند ىسراف

 مع ىف را رويظم م م دق مدل ىارا ةحاذ مجحرا نجرلا هللا مسب ع هلوا 2 قوذملا

 مخلل مواظنم ىدراف 1-3 تنامعلا رهاخد 1 ةيفنطا عورفىف هده قئاقطا رواد 3:

 هه يارا ةناعم ىلع ىرطا هس اعم م عورفلا ىف 31 بهاوملا رهاظم 6-1 راطع

 7 نداعملا ع #3 ةئامسجو نيتسو نامث ه5ه4 هنس قوما ىكملا هللاديع نيد رفظ نال

 نبفسوب 0 0 جراتلايف تادلم سثع ةعست هه زب ربالا نداعم ٌرقتتَ-

 0 0 يقل دجنا س ابعلا ىف 50 ءامالا مشل 7 رهاوجلا نداعم --

 تس 2 ل قود ىدوعسملا نليدح ن ىلع نسى بال تا 0 ندانعم --

 ذولا ىبال 5 بلح م تفرسثت نيذلا نايعالا ىف بهذلا نداعم رقتمح ةئاغلثو نيعبراو

 ىلخلا ةديج-نب ئح ىطىبانبال ه# .بطلاف بهذلا نداعم رس ىلا
 هن بهذلا نداعم -- اضا هلهليذو 1 حمران وفو نيشامو نيث الث م 0 قولا

 نيسخو عبرا 505 هنس ىوتملا ىزو+لانب طبسىبعوا زةقنن فسو:نب رفظملاى ال تادلخ ىف

 و ةوتفلا حجراعم ىف ةودلا حب راعم - ىذدز ورهسأل حجراعملا 7 داعملا ع 0 ةئاوسو

 2 كك ىلع هلوح 3ك قولا نيكسم الد فورعءملا ىهاوفلاد# جاهلا نيعم ىدراف ريسلا ىف

 ديا ه 1 تادلح ة هس لف ةيمرلس ا ةلماب ص هب عماج بأ 0 و 4اس و نيعيراو نشا

 ةال_صلاهيلع هرون ركذىف لوآلا نكرلاو ةيهلالا دعا د41 ةمدقملا ةماشخو نآكرا 07

 دوهو حونو سيرداو تدشو مد ْجعِن ءانالا تاعقاو هيفو هلاقثثا ةيفكو مال_لاو

 ةيفيكىف ثلاثلا ةثعبلا ىلا ةدالولانم عئاقولا يف ىناثنامالسلاو ةالصلا يلع لبعم“او مهارباو

 ىف عبارلا ةيعمشلا كلتل ايس راص ثيح الصفم جارعلا ركذ هيفو ةرجملا مئاقوو جولا
 ىطصم ىلوملا همجرتو مالسلاو ةالصلا هيلع هتازمت*ىف ةمئاخلاو ةافولاىلا ةرحملا نم عاقولا

 (ف) ه4(



 د بار يم 0200004

 ١ سماملا ضارعإلاو رهاوجلا ىف عبارلا ةتباثلا نايعالاف ثلاثلا تافصلا و ءاعسالا ىف ىناثلا
 دب ”اسذالا ةَقيقْلا ةروص وهو ملاعلاناىف عباسلا فششكلا بتاع ىف سداسلا ةيلكلا ملا وعلا ىف

 ةيلفسلاو ةيولعلا اهرهاظمو اهد وعى رسئاعلا حورااىف عسانلا ةيدمملا ةفالخاىف نداثلا

 0 ل نيدلا ناهربل هج ةداعسلا عملطم رم- ةيالولاو هلاسرلا و ةودنااىف روع ىداملا ْ

 ىسراف 4# نيدعسلا علط٠ ريحح ةئاقسو نينامثو عبرا 184 ةنس ىفوتملا ىنسنلا دمت

 نيعبسو سج ملا/ه ةنس رخآ ىلإ ةئامعبس ال٠٠ ةنس لئاوا عئاقو نم هذ رك ذ نيدلحىف
 نيدلا لالج نب قازراادبع نيدلا لاو ملل نوكسملا عبرلا ثداوح ىلع لاعشالا عم هئامامتو

 7 م تان علا علطم 1و- ةئامئامث ونينامثو عبس محال ةنس ىفوتملا ىدنق رمملا قوه
 ا تاارثاتو هب عو ةسع ضاوخ هيف ركذو موتكملا تسلا نم هجرححتا ىتويلا دجتإ

 م كياوفلا علطم روح لمح لا هلع ءىش لكب طاحا ىذلا هين دلا * هلوا ه_سفنب اع نج

 نموهو ةئامعبسو نيتسو نيتنثا /ه٠ ةنس :وتملا قرافلا دع نب دحم ةتانن نال بدالاىف

 ةفورءملا هه ةيماللا ةديصقلا حرش ىف ةيمال_سالا كاقعلاف لاثملا علطم تح سفافنلا

 مامالا ميشلل تادلجم وهو هني[ ىنابملا عبنمو ىناعملا علطم زهتح ماللاىف ىم حلا دبعلال وق

 لوقلاب ريبك ريسفت وهو ةنس ىفوتملا ىدنقرمكا ىدايايلعلا دحت نب نامعزب د# نيدلا ماسح

 لايل ثالثلا ءاعبرالا مون هلالماىف مهتفا آلا انايو ىده نآرقلا.لزنا ىذلا هللدلا # هلوا

 بحاص هركذام هتجامدىف ركذو ةئاقعسو نرشقعو نامث 378 ةئاس بجر نم نولخ

 نسا ىلا مشل 14-3 مولعلاو علا فرش ىف مولا علطم 1 نيلعلا موز ند قافكلا

 ' ةنسس ىفوتملا ىدفصلا مث ىوقتلا قت نب ناخرط نب ميركلادبع مراكملا ىلا .بذهملا نب ىلع |[

 مه[ نبريثلا علطم ]هس حلا هيظعتب انف رمش هديحوتب انمركا هللدحللا # هلوا اباب نيس ىلع هبنر
 ىضذر هه ىنايلسلا رفسلاىف ىناكلا بولطم لح مه ءابطالا بولطم ٌرهتح ثيدحلاق |

 ةئايعست و نليعبس و ىدحا ىلا 1 دودح ىف قونملا ىلمحلا ىل دحا نرمهاربا نيد نءدلا

 هقفلا ملا_لل عيبلانم بيعلا رايح لئاسم ق هه ءاهمنلا بوعرمو ءاهقفلا بولطم 1

 دلغىف ىتش بةكنم هعج انرمصع ءانعنم وهو ىنملا ىزوريسلادم نء ازريم نب ئطام

 ىلوالا ىداج ىف كيم عرفو ما بيرالو كح هناذ ةيادحول ىريمعيال ىذلا لادا 3ع هل وأ ا ْ

 بولط, مس ىتأي ه4 دوصقلا حرشىف بولطم ّر*- فلاو نيسجو ثالث +١٠١6 دنس |
 ىلع هلعج ةنس ىفوتملا ىزاريثلا نيسحلا نبىلع نب نسح مهفلاىبال ىسراذ -ه# بولقلا |
 71! بوبحلا بلا بيتاكم ا#* لكىف عججو تايعابزلاف ىناثلاو تايلزغلا ىف لوالا نيم |

 دحا وهو 1 بلاط ىبا نئ ىلع نينمؤملا ريمال بلط لك بوالطد م نيس امدع فعلف |

 سذا سم اك نب ديشارلا ءافلخلا مالكم طاؤطولا نيدلادي_ثر اهعج ىتلا ةعبرالا بتكلا
 ملم ىف سناتلا 0و سفنلا 2 م 0 ةيفنلحا عورفىف -- 1 نيم#ملا ب ولط» و ناهفالا ظ ٌْ

 2 لها |
 1 ل



 يسمو اوديو جيت عيوووج دو نو مج هصو وجتووم اب مزون وورق دولا هيج هس طي م وزو كح حل جر ول ا رص

 دابا هد داوايلجب و وسوجوج جيوم عد: يعطل

 46 أ ملا 1

 هيونأ ءاسم> اق سماخلا لك هسا ةراهط ىلع 5 ىتاا ثيدخاىف مالا فار ةأم ءاقب . ىلع

 ْ قب نه نوماثلا ةرفلاق عباس تلا راالاق امها ىلع سم ثيدحن 0 أ نهىلع درلاق سداسلا

 خرم ما_هفالا ماس تءطظم 1 ةريفلاف تامنا بيذعتلا مدعىف عساستلا مه اربا نيدىلع

 ةئامسجو نيعبراو عبرا 845 ةنس ىفوتملا ىضخلا ىمو» نب ضايع ىطاقلل 2 ماكحالا

 ىتملا ديملادبع نب قايلادبع نيدلا جانل ه4 عرز ما ثيدح حرشف عملا برام زق

 ىبال مه برغملا لهارامشا نه برطم ردح ةئامعيسو نيعبراو ثالث /5* ةنس ىقوتملا

 قولا ىفاشلا نولوط نءال هه[ ريع ىنإ هصق ىفزيضقلا بالطم روم ةيحد نب باطخلا

 م#[ ىعالا ةماما ىلا باطملا رق#- 11 ندلا ءاق لك ١ ىذلا هيدا #* هلوا ةنس

 نيعستو ثالث 598 هنس ىفواملا ىفاشلا ىبولنا ن ىضاقلا دج-ا نب دم نيدلا باهشل

 نب دحم مساقلا ىبا نيدلاردب مامالا محشلل سه[ بيلا عبرلاب لمعلا ىفبلطملا لفتح ىتأي
 هفيلأت نم غرفرهزالا عماجلاب تقوملا ىيدراملا تب نباب فورعملا دم نب دهسا نب دمت

 هنود ىقىعاردلا هيقركذ بهذملا زارطلا هاعمو هرصتخا مثدعاخ واياب نيسوح و ةئامو ةمدقم
 تدنءاوهو هلع هنال حاضنالا عهدرا_صتخا نكمام هن رابع ىف وةنع ىغتسام دجاارو

 هه كسانملا لعف كسانلا بلطم ريح ةيمعرمشلا مولعلا ىتاس لاغتشالا لبق ةئس ةرسشع

 هيف ثالسو اباب نيعب راىلع هبنر ىننملا ىتشيروتلانس+نب هللا ل ضف نيدلات اهش مامالا معلا

 ىلع هدارا اع هيف ملكت اشلا ىدادغبلا ىلوضفب فورعملا ناهلس نيدمخم مالكلا ىف

 ْ ب 00 ةئامهدتكو نر هل٠ ةنس دودح ىف ف وت ا 0 تقاكت قف 3

 1 --1 طيسولا حرش قسلطم 0-1 ل اعمالاو فورحلا ع ف ىسالا بلطملا 1 هاوس

 1( ىلع هدر زملا هتافص لاج ىفسدقت ىذلا هتيدجلا # هلوا ةئامعستو نيعباو عبرا 455 ةنس

 | 4# داقتعالا عملطم وم ةئاقسو نيتسو ىدحا 551 ةنس ىقوتو هقفلاال ثيدحلا تالسم

 ظ نوننرا هللا عسب د هلوأ ا ةنالح اممم لكفف دلاقم ندع لع نبسشقعو

 ظ سه[ نيترح هرجا ىتْو نوف نيرديلا علطم - خا مدق كلع تسا سدق ةبطخ ميح رلا

 ١ اهلوا ةئامعستو ةريدع ئدحا ه١ .ةنس ىقؤتملا ىطويسلانيحراادبع ندلا لاا #
 ه,تدروام كلذىف تعمجتنيترم رجا ىتؤب نيف مالكلاعقو دقف دعب ولاق لا ىنكو هتلدجلا
 رودي علطم م- هيف اهعجح تدراف ىرخا ةدع ىلع تفقو مث تاساىف هتيظنو راحل

 مالكلا صوصخ علطم قيل قبس هي داقعلا حرش ىلع دارفلا رهاولا عينمو اوفا

 ىدحا ا/ه١ ةنس قوتملا ىرصيقلا دو نب دواد عشا هه] ركملا صوصف ىناعمىف

 تامدقم دهب ىف درفم باتك هنكل صوصفلا حرش هم دقع :فورءملاوهو دئايعبسو نيسجو

 قازرااد.ع ميشا هردص امل هنا هيف رك ذ لا نايعالا نيع ىذلا هللدلا #* هلوا فوصتلا

 دو>ولاىف لوألا الصق سكيع دوا هلم ملا عل 17 ند دافت تداع 4 ف نك ام هلت قادوا



 3 )1 باب له 16

 ىلعو ةئامئامثو نيرعشعو نيتثثا 88؟ ةنس ىقوتملا ىطاسبلا دجلا نيدمت نيدلا سعش ىضاقلل |
 19 فاح رللا فيرمتلا اديدتسلا دلو: رشاشات باش: باطقلا حرش ىلع هناروصقو :هناقيدصت#
 ىنامصالا نجح رلادبع نيدومم ءانثلاوبا نءدلا عقيرعش ه> رشم عضاوملا ضعب ؛ ىف هيلع هتيشاح 0
 فسوبنب 0 كيو ةنشاج حرشلاك الد ىلعو ةئامعبس و نيعيراو عسل الئة هنس ىفوتملا |

 اهياعوةئامعست و نيعبراو ناك 458 ةاس ىفوالا ىوجوقلالاك نبدوادهرق ىلوملاوىرانفلا
 ةئاعاممو نيعبسو سج ماله هنس قولا كفاصع ربشلادخ ن ىلع ندلا ءالع اهندك ةيشاح

 هحرشو ةئاعامو هرع تعد مالك 2 قوتملا دجأ نيد هعاج ن ن.دلا نع هحارشو

ًٍ 1 5 7 
 راونالا علاطم دقع لح هامسو ىرتستلا نيدلا ردبب روهشملا ىنيلا دما نيدحم نيدلاردب |

 ةئاريعبس و 2 وال 150 روهشق دقاص ما هدو>حو مدقو هدوح م ىذلا هيدا دع هلوا ا

 . ا هلوا داع وهو لوقا لاه علاطملاربونن هحورشنهو ريزولا هاش ىلع هرخآىف 7 در |

 دبع ىلوملل ةي_ثاح ىربكلا ةيشاح ىلعو حلا ةيادهلاب ناسنالا عون صصخ ىذلا هللدجلا

 ىضاقل ضايفلا ةلاسرو ةئامئامثو نيعستو نيتنثا م65 ةنس ىفوتملا ىناورمشلا نيدلا باهش ١

 ١ سه راونالا علاطم ٌرههح علاطملا ىلع ةيشأح هاش نسح نيدلا فرسشلو ئوزلا هداَز

 | حاضيالا حالصانم ىتح باتك ةئامزم هعج باب ةئامو فين ىلع بتر مكملاو ظعاوملا ىف

 | ىفوتملا ىفاشلاىطساولا هللادبعز يحن ه4 ةيربلاريخ تافصوف ةيوننلا 1 ونالا علاطم لوس

 | مجشلا مي روذشلا ردص حرشىف رودبلا علاطم ره#ح ةئاممبسو نيثالثو عبس 87 ةنس

 لزانم ىف رودبلا علاطم ليه سمع نماشلا نرقلا لاجرنم ىدلجلا ىلع نبرّصدا مامالا

  ىفوتللا ىق-شهمدلا ىزغلا ىناملا هللا دبع نب ىلع ندلا ءالع بيدالا ميدل 84 رورسلا |

 , قيرفل ةعوجح ىهو لا رودبلا علاطملاك الفا ءاغلبلا بولق لعج ىذلا هليدلا # هلوا ةنس

 .اهلبسا و امتالآو لزانملاو سلاجملا ني_.حنب ةقلعتم اهلكاباب نيس ىلع ةدسع بيدالا لها

 شلل دقفلا ىف 5 قراوفلاو عماوجلا ف قئاقدلا علاطم ريح غيلبلا ىتعملانم اف ليقامو

 تاهشلا قراوشب ميلعلا هللدجلا #* هلوا رصتتغ يعقاشلا ى 0 مي>رادبع نيدلا لاج
85 

 مولع ُّق -- مولعلا علا_طم ١ 0 44 ةد.رفلا حرش ىف ةديفبلا علاطملا 1 خلا

 أ

 تتش

 ةدكلا علاطم زه#- ةقرو ةئاق«ىف ىناجروبلا اذولاىبا مي ديعسىبال با_سللاو لئاوالا

 ةثاا باتكنم هرصتخا ةنس ىفوتملا يتلا رعنب سنوب نبرع معشلل مه[ فهكلا علاطملا

 ' ىعبسلا نيدلا تت مشا ه4 ةقبط دعب ةقبط ىلع فقولاىف ةقرششملا علاطملا ز'#- فهللا |
 نع 'ىنملا ىتسلا رونلا علا_طم رهل> ه6 موديلا علطم زهنح هي[ موجتلا علاطم رح

 دارا ىدلاا هللدلا د“ هلوا علاطم ةهسن ىلع رصتخم وهو 4[ ىبرعلا ىنلا بسن ةراهط

 < صوصقلا حراش ىدنفا ىدبع خشلل لا ءامسالاو ءابعلا ةريضحب صتخلا قترلا قتشنا

 ' ةلادلا تاب آلاىف كلاثلا هيونا مالسا توثىف ىناثلا ىدم#ىلا حورلا ثاعبناىف لوألا علطلا

 يس 0 6 لامس



 ا

| 

 | ضايع ىضاقال راونالا قراشم لاونم ىلع هفنص ةئامسجو نيتسو عسل 09 ةئس قوتملا |

 ع مخ أ رىملا لح

 دع هلوأ ةئايعبس .و نيعمبسو عبرا 0111 هك قوتملا ىلصوم ادع ندي نيدلا سَ هئظن و

 هطبضو هنقتاو هنو هحم<واو هح رسام 00 وهو ا نيدلك ىلع هند رهظم هللدجلا

 وأ ونالا قراشع ىمعمملا هباتكىف ىتبسلا ضايعنب ىسوم نب ضايع لضفلاوبا هيقفلا هديقو

 علاطو 0 لوقارقنب قح*اونا هيقفلأ اماهوا هيف ملصاو هيلع 3 هرمصتخا ن 5

 ل قولا ىومرالا رى نيدوهمن نيدلا جار ىخاقلل قطنااو : يك اىف هي راونالا |

 هساردنو هبقأ ثمععلاب نوعي و ءالضفلا 50 ىتعا باتك وهو ةئاعسو نيناعو عسل "5/89

 نيف رط ع همر خا كال 1آنمدخلاو هدم#انآ مهللا دع هلوا هسورد ناظم نم ناوفس تلو

 رهاوطلاف ىناسألا ةماعلا رومالاىف لوالا ماسقا ةعبرا ىلع لمسي ىناثلاو قطنملاىف لوالا

 ةيشاح هيلعو رارساالا عماول هاعسو لا فراوعلا فراوذ ضايف هللد+لا #* هلوا ةئامعبسو
 : ا
 ناورععلا م> رلا دبع 200 ىرحاو ارضنا دواد نالوا ىرخاو ىدرو ىنأ انالومل ْ

 ' ىزارلادمت نب دم نيدلا بطق هحرستف ةصاخ ىهلالا لعلاىف عبارلا ضارعالا ىف ثلاسثلا
 ظ نيس و ةترس ١151 7 هيد قوتو عفنلا ريثك ردقلا مظع راصق ريزولا ندلا ثايغل ىاتمملا ْ

 | كرايم ىلع ار نيح حرسفلا كللد ىلع ةيشاح ىناحر ادع ن ىلع فقل رع هلا كل أ بتم كا

 دلع اهلوا اشاب جاحل ةهيضشاح هيلعو هع ئئ و ةرعزع ل /ملأ5 2 قوتملا قطنملا هان

 ةيشاح مهل بتكينا هناوخا نم ةعاج هنم سمتلادنا اهبف ركذ هلا ىنسملا هللا ءامساب انع |

 همالك هحوو هيل عضاوم هيف سفو بطقلا حرشىا حرتلا حرشدهنا امف ركذو امتكف

 ىثاولحاب هيزو قرفتام عججو هيف اوكشام درو هيلع هاوضرتعاام عفو هدام محخواو

 ١ لا باتكلا لوانم ةمان ةيشاح ىهو ةئامعبسو نينامثو عبرا 7,785 ةنس ىلوالاىداجيف

 ّ عضاوملا ضعب هيلع در كل 02- رع ديلا 2 لبق ىثاوملا كالت فاصو

 ا ىزاريشلا ى < ص ريم ةيشاح اضيأ ديسل|ةيشاح ل ىشثاوللان مو ةماثلا ةليضفلاب هل دهش هنا

 | عبرا 66 قد قوتملا ىزاريشلا هللا بيمح 0 ا-ازريد دو ةئايعدلو نيميرا 6.٠ ا قدما

 | انالوملو ةئا معسل و نيعب را 66٠ 2 ىقوتملا شاب لاك ن نايل ند نء[ معسل و نيءستو

 ا بتك اهنع تلخ تاقمقح و كباوف اهو دروا اضا ةيشاح ا نال ٠ م لوتقملا ىئطل

 538 1 2 7 مدل م رع ندوات | 1 دلا كفر 0 مج نيسح اء ع اهفاصم اكو ردق ف وبل اهعلاط و نيمَدقالا
 ىجاحروو ةئامامو نيعب راو نينا ري اة قوتملا نازاتفتلا كف ل ديؤح دء 5 دوا

 حرش هلو ةئاعاممو نينامو م /ا/اال/ 0 قوثملا ىسوطلا ىلع نيدلا ءالعو 1 ىفوملا

 ' هتجرتىف نيدلادعس هركذ ناخ دمحم ناطلسلاىماب ادفلا تاقيقدت ىلع لقّشم علاطمأل ىسراف

 ن سدعو عسل ةيلةب ةئس قوتملا ىبورلا سايلا نيدلا عاممت املع بنك كو راودالاءا سعا

 ةمشاأح حرفا اذه ىلعو ةئامامو نيكس 56 هس قوتملا 0 ىديس و ةئارعسلا



 هه باب ع 26*؟

 ىذلا قودلا ممالااماو عراشملا ىف لاق ماسحالا معن روما ةفرعمق لوالا عراشم ةعيراق

 هللا نم الضف انب تصتخا ةببرغ روما رابتعاب انلرسسنامو كلذ قرط بئاحمت احرص هركذ |

 قارسثالا ةمكح ىف زاغلالا هيلع اسارو لا هيلع اننرمضو هانق رف قبس ملام ىلاعت و هناحس |

 ندلالاط ه4 ةحراطم رق ىلاعت وهناك هتياىلا ابرق ىناوخا صاوخل هتيفخا تك وهو
 للاطملا ره ةئاقسو نيناكو ىدحا 548١ ةنس ىنوتملا ىوحتلا زايانب ردءزب نيسح دمحىبا

 لوسرلا بقانهىف ه5 لاؤسلا بلطم ره*- ىناي قطل انالوم تاءوضوم حرش ىف ةيهلالا |
 دجا نبىلعا 4: ةيطويسالا ةماعلا ةزاجالاب ةيلاعلا بلاطملا ريح لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نا هيف رك ذ لا ةرهاظلا هنبد ةباصعب نيدلا اذه ديانمل ادج- # هلوا ىراصنالا ىفارقلا ظ

 هرابخا نم اذ 0 ةماعلا ةزاحالاب ىطويسالان م زاحب ىدنفا نجح رادبع ىضاقلا ا

 نب ىلج نسح ىلوهلا مالكا و ةيورلا لئاسمىف ةيسراف هلاسر --1 ةيلاعلا بلاطملا ١

 مالكلا ىف -ه4/ ةيلاعلا بلاطملا رمح ةئامناعثو نينامكو تس 885 ةنس ىفوآملا ىرانفلا هاشدخم |

 اا 2 ا ذو هتاقحو تس 505 ةنس قوتملا ىزاراارع نيدحح ن.دلارخت مامالل |
 | د نب ىنطصمل ةلززنملا بتكلاف رصتخغع ه4 هيلاعلا بلاطملا ٌره#ح هداز ىلجت فورعملا |
 ةيىلة نس ىلو الا ىداج ىف هفلا حلاهدابع كفر ىدلا رتردجلا و هلوا هداز ىدجاو ريبشلا ْ

 | ليجالاف 00 ل ةاروتلا ىف لوالا باوا ةعب را ىلع هسرو هن رداب دءإ_يعسلو نيعبس و ناع |

 ةءاورنم ةلاعلا بلاطملا -- هح رش و ةيكرتلاب هج ريم ناق رفلاىف عبارلا روزلاىف ثلاثا |

 ا

 | ةنس ىنوتملا ىنالقسعلا ىلع نيدجا رج نب نيدلاباهش لضفلاىبا عشا هه دينامقلا ديئاسملا |

 ميشا رصتخ ه4 ةيهزلا ةيعدالا ىف ةيلعلا بلا_طملا ريح ةئاعامثو نيسجو نينا 7

 هيلع - للامن 331 يتلاذ 2 0 لوالا بلاطم ةعبسىلع هبتر لا ةدابعلا خ ءامدلالعج

 0 ةيؤر دنءلاشاهف سماخلا نيفراعلا نيطاسا ضعبنع ةيورم ةيعداىف عبارلا

 امدح نوعبرا ىهو ةيسدقلا ثيداحالاق عباسلا سانلا جم ااوح ءاضق لضفىف دروامف

 4[ راونالا قراشم حرشل رارسالا علاطم ]مح ىنملا هقفىف 4 نينمؤملا بلاطم ره

 سم هت راونالا عملاوط حرش ىف رادظنالا علاطم رمح م راكفالا علا_طم زم 57

 ركب ىبانب هللاقزرنب قازراادبعل --1 كدفانلا رارعما جافمو لب رتلا راونا علاطم ١

 ىفبتكوىط ويسلا هاقتنا نسح ريدك ر يسفت وه وٌةنس قوتملا 1 را ىلا ايما 00
 | ثيدحلارادب ةئاقحو نيس و عسن هو ةنس ةدعقلا ىذىاث اهرخآ سلاف هعامسةزاجا هرخ

 ٍِ ْ ا 00 ىف ران آلا حاصص ىلع راونالا علاطم ليو 6 اشو لوما 00 ظ
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 ١ هي ىملا 6١

 وهو ةيشىبا نبا فنصم نم رغصا وهو نيثامو ةرمثع 7١١ ةنس ىفواملا مالعالا دحا

 نب نامع نيديع_س ظفاملاىلع نبالو هقفلا بدترتىلع باوبالاو بتكلا ىلع بتسع كلذك
 / حرش ىف فاصم رف ةئاقلثو نب_سهو ثالث ”ه+ ةنس ىفوأملا ىدادغبلا نكسلانب ديعس

 ىفاشلا قيبلا مامالل هه: ةباحصلا لئاضفىف فنصم زو- ءاتلاىف م 6 ىنزاملا فيرصت

 ' ىلعزي مهاربا قحما ىبال - ن ونكملا ئوهلا سنى نوكصملا ززييح ةتلس قرألا

 د هلوا ةئامعبراو نيسهو ثالث :8* ةنس ىقوألا ىعاشلا ىرصملاب فورعملا ىتاوريقلا

 نيدجلا سابعلاى بال 4: وكلاىف نو_صم ر:- لا هناتك لوا دا لعج ىذلا هيلدا

 هه همان تبيصم د- نيّدامو نيع_ستو ىدحا ؟91 ةنس ىفوتملا بلعش فورعملا يحن

 ىومنلا نِملا نيسح نيد هتلادبع ىبال 4: هنمدو ةليلك لاثماو تاهاضم ل راطع مشل

 دج نيدجلا لماكىبال -: باسنالاو ءاعمالاف تاهاضملا زهح ةئامعيرا ٠٠ ةنس ىفوتملا

 رابخاف طوبضل ار ةئاممبراو نيعبراو عستة 19 ةنس ىفوتملا ىنخلا ريصبلا ىتاودربالا

 حرشىف طوبصم ل حبرراتلاىف هتافاؤد تسرهفىف هركذ ىطويسل ءزجح -4 طويسا

 روصنملا كلما فنص عراتلا ىف هه قئالظارسو قئاقلا راوصم ريح ىناب أ دوصقملا

 | مهوتو سيفن ريبك باتك وهوةئاّد« و ةريذع عبس "11/ ةنس ىفوتملا هاج بحاص رع نيد#

 رصت#لانم موهفملا وهاك هرصع ءالعنم لحر هفئصامتاو هيلا هقيلأت دنساف نيخرؤملا ضعب
 ا نتاروكللا ةصالخو ما ىف سه تا روخل | عماجىا مهي تا روكم رم- هلاح معا هيحاصو

 ١ ىف ىعيسلا نبا لاق هه هلها ريعىلع ه.نونضملا روم هاش : مهاربا بحاص هنع لقت باتك

 نيبو هل نوكينا هللاذاعم لاقو ىلازغلا دماح ىباىلا بوسنم هنا حالصلانءا رك ذ هتاقبط

 ء ىئنو ملاعلا مدق ميرصتلا ىلع لةشادقو لاقاك ىمالاو هيلع اءوضوم افلتخم هنوك ببس

 ' ةنسلا لهاو وه هلئاق ىلازغلا رفكي هذهنم دحاو لكو تافصلا ىننو تايزجلاب ىدقلا

 ١ هدجملا انادهام بجومىلع هللدجلا # هلوا ىهتنا كلذ لوقب هنا روصتب فيكف نوعجا

 ' ةعبراىلع لّقشت ىهو ةريثك لوصف ةعساتلاىفو ىلازفلا اهنع لأس لئاسم ةبوجا وهو لا

 ١ ىف عبارلا تاره#لا قئاقحىف ثااثلا ةكالملا ةفرعمىف ىناثلا ةيوبرلا ةفررعمىف لوالا ناكرا

 هر حل

 ' نيد ركبوبا فنصو كلذ قلعتام هركذ ىتآلا نيدباعلا جاهتمىفو توملا دعبام ةفرعم

 ريسك الاف اريصتخ تيازرو ةئايعبسو نيدج_ ا/له٠ ةنس ىوتو هذرفف اباتك قكلاملا هللا

 ىناثلا ءزلاو زوفلا ةلاسر ىممس لوالا ءزلا نيئزجح ىلعوهو ةماعلاىلع هنن ونضملا هاع“

 صم ه4: جوغا_سا حرشيف راكفالا حراطم ٌره#> بيكرتلا سس ةفرعمىف بيرقتلا ةلاسر

 ىذزرو بسلا شبح نب يح نيدلابابش حوتفلاىبال ةفييج ةيكحلاو قطنملاف تاحراطا للا |[
 نيني-> هللادبع ىبال تاحراطم رف ةئامسهو نيناكثو عبس همال ةنسيف لوتقملا ميكملا

 نحمم* ىا 0 دنع ءاهقفلا ام حراطت نا<ماآلل اهعضو ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ناطقلا دم

 0 00 ا كا 2 ملا بات ا رد د نما اضعب مهضعب اهب



 هه باب 6

 ْ هللادبع نب ىلع ند ندلالاج مامالا د. ني ىناعملا حابصم قمح خا نيملاعلاب ر هَل

 ىنلا باتكىف ”ىضملا حابصملا ٌرؤتح نيدلارون نباب فورعملا ىعروملا بيطخلا مهاربا نا

 نبهتللادبع مامالا 2 ه5 ىم و ىنرعنزم ضرالا كولمىلا هلسرو ىمالا مالسلا هيلع

 هاتكىف كوحا نيس ىلع هلعجو ةنس قوتملا ىراصنالا ةديدح نب دج-ا نب ىلع نب بخ

 اال لاو ةرغلا ىذ ناندلا.كلملا هتلر دا: 2ع هلوا. كولملا ىلا هتاتاكمو هلسر ىف ىناثلاو

 حابصملا ففح رصم+ ةئامعبسو نيعبسو عست 8/8/8 ةنس ةدعقلا ىذ ىف هفيلأت نم غرف جلا
 هيف عج ىمويفلا ىلع نب د#ت نب دجا مامالا شلل هه[ ريبكلا حرمشلا بيرغ ىف رينلا

 تاهت كملا ظافلالا نمو هريع ةغل نه تادايز هيلا فاضاو ىهفارال :ريجولا حرش بيغ

 لاعفا ىلاو هحوتفمو هموعضم و لوالا رو_سكم ىلا ظفللا رامتعاب هنم فرح لكم قو |

 ظاسفلاب هديبقت ىلا جات ام هيفو هلوانت لهسيل ف ورعملا يملا ىلع هرصتخامت اهنازوا بسح

 رصتخم ول وطم نيبام افنصم نيعيس وك نم هلصا عججو حرسذثلاىف عقوام ركذ ميلي ملو ةروهشم

 ةئامعبس و نيعبس 707٠ ةنس ىفوتو ةئامعبسو نيثالثو عبرا 784 دنس نابعشىف هفيلأتنم غرف

 ه0 فءاصملا موسرىلع فقاولا حابصم ره ةيفقنعلل برغملا بيتريك هيدئرت راصف

 ه8[ ةبافكلا حاتفءو ةيادهلا حابصم رفح دنس ىفوثملا ىطساولا دحح نيدجلا نيدلالاجل |

 .[|| عورفلا ف 4[ ةيالولا حاتفمو ةيادهلا حابصم رفح ىثاكلا نيداالامكل كولسلا ٍلعفف

 ظ ةئامعست ونيثالثو تس ه5 ةنس ىنوتملا ىعفاشلا فوصلا ىو ةيطع نب ىلع ناولع عيشلل |

 | تاىوملطو صاوخ وهو مكملا سمرهل ه4: رمقلا نوصم يس هي ىنللا فمصملا هوس

 ااا للعلا عولطم ىر .«# همان ريصم ري لزام لايف هريسو رمقلا لولج رابتعاب |

 نيدجا نيدلا وعل هه ىطصملا ةيعدا نم ىنطصملا 1 ةهن.س ىقوتو اهحدقو ةرهاقلا

 تاداعسلاىبال هه راك ذالاو ةيعدالا ىف راتىلاو ىنطصملا رفح جرزالا هللامصننب ىموم

 6 رارسالا تايفظصم ره هنس ىفوتملا ىرزلا ريثالانءاب فورعملا دي نب كرايملا

 اال ال ةئامسجو سج ه٠م ةنس قوتملا ىلازغلا نيدمم نيدمم دماحىبا :مامالل
 نيدلارون مامالا ميّشلل هي ردع ةثالثلا ةاقةثلانع ةيورملا ةّشازلا تآ ارقلاىف تاراثالا

 هيلدا بي هلوا ةئثاماعو ىدحا م١١ ةنس ىقوتملا ىردقلا محصاقلانب دج نب نائع نب. ىلع

 نيدم دماحىبال ه8 لدا ىف عطيصم لمح لا ارونو فرش هلهال نآرقلا لعج ىذلا

 ةياتكلا 00 لح هللدبع نب رفظم مجفلا وبا هحرش ةن_س ىفوتملا ىعفاشلا ىدزيلا د

 || ه5 ةيفسنلا ةموظنملا حسشىف ىنصم رح لسزلا لع ه8 باسالاو نيواودلاءاغلبو

 ىسعلا ةبيش ىبانب دن. هتلادبع ركبىنا ظفاحلامامالل هه ثيدحلا ىف فنصم ز- ىتأي

 نيعباتلا ىوأتف هيف عج ادج ريبك باتك وهو نيحرع و نتلاثو نجت 086 كب قوتملا
 »و

 | ىناعنصلا ىريخلا عفانو مامحنب قازراادبعلو هقفلا بيترتىلع باونالاو بتنكلا ىلع اتم
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 هحرش و لا احابص ءا_سم لكل لعج ىذلا هللا # هلوا جوزمت حرش وهو حابصملا

 | مرتو دنس وتو ءوضلا هاعسو هصخنمت حاتفلا ماحسو يتارتسالا د 0

 ظ راكا ءوضلا ىئثاوح نهو ءوضلا ةيطخ حرسش ىف ءونلا ةرد هآع#و نيتةروق ىبزراوخلا

 ١ رمتشادقو فاكلاب فاقلالديتدقو نييمورلادنع ريغصلا ىلع لدن ةلك ىهو قضاقو راكفالا

 | قئاق_ثلاىف اذك امذ داحا سانلانيب ةلوبقم هذه هتيشاحو طالب ىضاش فورعملا ىلوملا هب

 ْ لل ءوضلا حرش دقو هلذق ذك ىقشسمد بيطخ ىئيوزقلا د2 ندلا ل الج نب ف.طللا دبع هعماو

 ندلاس وشل اضيا ةيشاح ءوضلاىلعو باتكلا رخآىلا كتاك لكامت احوزم ىتاثلا بابلارخا

 هللا دبع ىضاقلا هد رشو ةئاعامتو نيفالثو عبرا 06 1 قوتملا ىرانفلا ةهزج نيد

 لكلا ديسنباب فورعملا هللادبع نب هتلادبه مساقلاوياو ةنس ىوتملا ىناغرفلا ىديبعلاد# نبا

 ا 3 هلواو ءالضفلا نم لحر هتحام د حرش و ةناعسو نيعست و 6 "1 1/ 1 قونلا ىطفقلا

 ظ هأرةنيح ىلع ىديس نبوقعي ىلوما حرشلا اذه حرشو ملا داح ههنك علب ىذلا هللدجلا

 | وهوزللا نونلاو فاكلا جزمنم تاناكلا بيكرت برعا ىذلا هتلدجلا أ هلوا ضعبلا هيلع

 ءانشو ءركلادع نب مهاربا جاح نباباب جاح هحرشو هدعاوقو وكلا لوصا ررغل عماج

 حس ىلع و حابصملاح رشوهو ا تاوعسلا رطافماعت الا ىلو هيدا دلع هلوا بارىعالا ةصالخ

 لاق ىلع ى ديس نسا ح سن ىلع ىلحلا مهفلا اهاعم ىبلطا ىل نا مهاربا ندم ةيشاح ىلع ىديسنا|

 دم اضيا هحرشو اف املع تيعذ تادخا وم هيلع يتب هناالا نف لكن ىصتمح رش وه هخحراتىفو

 ا لم حايصملا ةحابد 2 حرش ىف حالصا هاعمو داحاف قريب هروب فو رعملا فسول نا

 ْ ةئاماع وثالث ا قوما ىسا ويسلاد وح نيدج-انيدلا باهش ميشلا حرش حابصملا حو رش

 | ةتاهعسل ونيتسوىدحا 95١ ةنس قوتملا ىرورسس فورغملا نايعشن  ىطصهىلوملا هحرشو

 ا حاس هح> ورث نهو لوبقم حرش وهو خلا ه سحأد نيلعافلا لعح ىذلا هيدا 3 هلواو

 ظ 20 هلوا حابصالا هح و ردن نهو فئاطالا ةناز> هفل وم اك خلا دوه هيدا 3 هلوا

 نآملا بتك كاوفلا جب لوقلاب حرش وهو لا هتافص فرشاو هلاعسا نسحاب وعدملا هليدجلا
 وهو حاتتفالاو ءوضلا نع ىنغملا وههنا هيف ركذ خلا انبولق رون ىذلا هللدلا * هلوا امامت

 6 نازاتتفتلا ىلوملل حابصملا ةجابد حرشو حابصالا هح ورش نمو سصتغ جوزف حرش

 لواو هطح نم مالكلاىف ه[ّقن لاقو دولا ىعمدنع ىئيدراملل ةندسلا ةردلا حراشش ىكح

بصم رق#- لا ناسنالا عون حرش ىذلا هدا :# حايصالا
 ' س## ىراخلا حرشىف ىراقلا حا

 دج-ا نب ضايع نب ةمال_-س نسحلاى بال ه6 حابصم ز#م- ه4 بولقلا حابصم رح ع
 دعب.اما #4 هلوا سصتخم ةئامسج و نيثالثو ثالث هامه ةنس دعب قوثلا تاشلا

 ' ةيعدالاف دلحم مه دجملا حابصم 8- بارعالاىف وهو حلا هدج قدح هللادج

 دوا ع ليلا لواو هفل وم هرمصتخا مث دامعالاو مساوملاو ةليالاو مو.للالعو داروالاو

 لل عا



 / ه4 باب قو 5

 0 هتاذ لاخلا رلا ىهسملا هتيدخلا هع هلوا دلحم 4 موحلا رارسسا ف_ثكىف مولعلا
 ريح ر تو كلام نب هللادبع سس ني ناس || و ناعملاو ب حان هما راصتخاىف حاب مد 6

 ةجارااىذهءير جار لوش # هلوا يرحل ر ,ضلا ىتك ارلا نجح رادع ندم#مل حابصملا

0 

 ةيسيطا!رقشلا حرش و ىركسعلا نيتعانصلاو ىهب دحتلاو ىيطلاو ةيلملانه هطقتلا دقو خ 1

 ١ ىلع حابصلا ءوض هاعمو ءالما هحرشمت نيققحلا ةعاخ اذبلا نبال رثوكلا ري_سفتو ى ع

 | حابصلا راعش .هحرشو حابصملا ءوض رصتءو لا كو هللدلا # هلوا حايصملا يجر
 / د نبدجا دوحىبال -ه[ حالسلاو راك ذالا نيب عمباف حابص» رفؤ- حاتفملاف ىتأت اهلك

 | حرشىف 4 حابص. رفح ةئامعبسو نيت-سو سجن ا/56 دنس ىنوتملا ىمدقملا مهاربانبا

 أ حايدم هذ م وكلاو ه4 حاضيالا دهاو ث حرش حابصم ريح م ريغصلا ىواحلا

 / رك ذ لا ءاودالانم هفطلب ىناشلا هللدلا * هلوا ىنوصوقلا ندم رصتخ ه5 بطلا

 / لع حابصم رفع جازاا حالصال اروت_-د نوكيل جالعلايف رايكلا ضعبل هفلا هنا هيف

 فال | ه51ل5 ىلع ديزب اميث رباح ذات_سالا نع لقت دق لاق ىدلجخلا ىلعنب دال د حاتفملا

 ىه ىتلا ةلوطملا ةسجلا انيتكىف هانعج ىذلا لصاحلا انلعجو حاتفملاىفةفلتم قرطىف باتك

 ةسجخلا ةصالخ انلعجو صاصتخالا زيكو ناهربللاو رورسلاةيافو بيرعتلاو بلطملا ةياجن

 معيلو لاق لا هتمكح اهكتقاو ناوك الا قلخ قلخ ىذلا هللدلا  هلوا باتكلا اذهىف

 "|| ةلجوحابصم اهف عيصا لكنا كشالو ةريثك نانساو لاوط عباصا هلو مظعالا حابصملاهنا
 01| ةعاخو حئاصمو ةمدقم مق لكل انلعجو ماسقا ةعبرا ىلع ءايضفاو ناوتساو هئاقل جباصملا

 ” ]| ىراخلا ىضاقلا دجا نيدمحن ةيعفاشلا عورفىف ه2 حابصم ريح احابصم نوعست لكلاو

 | ديلا ذبع نب رصان مامالل وكلا هي حابصم رح ةئاقسو عبرا 505 ةنس قوتملا

 | لا ماعنالاىذ هللادج دعباما # هلوا ةئاقسو ةرشع 11٠١ ةنس ىفوتملا ىوحتلا ىزراملا
 ةظفالا لماوعلا ف ىتاثلا ةيوحلا تاحالطصالاىف لوالا باونا د القسم هبال هفلا

 لوسفىف سماخلا ةيونعملا لماوعلاىف عبارلا ةيعاعسلا دبظفالالماوعلاىف ثلاثلا ةيسايقلا |

 هاعموىدنملانب دوي نب دج هحرش كرابم عفان ةبلطلا نيب لوادتم باتك وهو ةب رعلا نم

١ 

 نيسجو ىدحا ١/01 ةنس نوسفلا ةباتك مرانو هلاون لب 0 هللا د هلوا .ايلاقملا |
 ىتاطسلا د2 ن.ىلع نيدلا ءالع تلا ةعاسقو تلد لق اتلا نوكترا نا لمع ةئايعبم
 هيفركذ لا احاتفم موديلا اع لعج ىذلا هتيدجلا # هلوا ديفم حرش وهو كفنصع 17
 ه.-تردت نولغتشي ءالضفلا نم اريثك ىأر م هظافلا لح ىلع ارصتقم الوا هحرش هلا

 لاو_ث ىف هما هلا هيف ركذ جوزمم حرش وهو باجاف الصفم ايناث مهل هحرسشينا اوسقلاو
 ةنسقوتو هنس نيسثع و. ىدحانءا وهو ةارهم ةيايغلاب ةثاعامو نيرشعو عبرا 584 ةلس |

 حاتتقالا هاععو دوسالا نيدلا ءالعنب اشان :.نسح. هحرشو ةئاماكو نيعيسو سج ملا #

 راونانع حاصفالا هحو رش نمو لا ناقرفلا ءام-لانم لزنا ىذلاهللدحا # هلوا ةنس ىفوتو



 عبرلاو بالرطسالاك تايسدنهلا نيهاربلاب تاماسلا ةفرعمل ةعوضوملا تالآلا ةفرعم ىف |

 حابصم ١-1 خا نيدهاجملل دعا دا هللدلا 6 هلوا سصتخع ه6 ماسالا برض ةفرعمىف 3 |

 7-١ هيأ ىلا 5

 ا حاتفهو نإ لا حا_يصم م 00 نيصخلا نصاملا ةجرتف --1 نا _دملا حايصم 1 ا

 ١ 4 ىطصلا ثيدح ىف احدلاحابص» ر*- ىبارافلا دجانء دو مساسقلا ىبال هه نانحلا ٌْ

 اءاعدلا حابطم نسخ دلابتالا تود تاس اواو 27 فر لا دن نحب مامزلل |

 ا نيعي_س و ىدحا ةديا' ن2 قولا ىلا ىل نا نب مهاربا ندم احرلا ف ر> ىف ْ

 ١ ه8 ندلاحابصم ٌريه*ح بلح ىضاق راما نزل اع قت لول لك قيق2ىف ةلاسر ةئامعستو ْ

 0 ىدراف 2 لمرلاحابصم رم > ةيناخ راثاثلاىف ةروكذملا عورفلا تنعك نم ١

 ظ تأ ارقلاىف رهازلا حارصملا رظ لا بابسالا بيسهو بابرالابر هللدتخلا 9 هلوا ابان مشع ظ

 / 98٠ ةئس ىقوتملا ىدادغبلا ىدروربسلا نسحنب كرابم مركلاىبال هه رهاوبلا ةريثعلا

 ١ قيرط ةئامسج وحن نم هيورت ىطببقلا نبا باعصاو ىربعملا لاق ةئامسجلو ني_سج

 ١ 6 ناببلاو ىتاعملاىف نامزلا حابصم رح هحام نبا نند ىلع ه8: هجاحزلا حابصم قط
 | "اا هل حرش ةيلغ و ةثامام و نام مهمل ةنم قولا ىمسمدقملا ىددمالا نك نا نال

 حابصم ره ىماط_ببلا نجحرلا دبع ميشال مه كواملا ةرماسم كولسلا حابصم ٌرط

 ْ ببيطتملا مارب نب ىسموأ و بساكلا بهل ارينمو بلاطلا حابصم ١-1 1 رودصلا |

 ا ما_سفأ هن راثو همدوم ىلع همر 0 ءامنالا هيلا و ءادتالا كم ىذلا دري دخلا 003 هلوا ا

 ع ىف مالظلا حابصم ره#”*حح ناحل ناعلس ناطل_سلا هتبطخىف ركذ و كلذ وحنو ةلاقرزلاو

 ىبصحلا ىلع نب ني-سح نيدلا لاج ميشلل هي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدح

 مانالا ريح نيثيغت_سملاف مالظلا حابصم ٌزهمح َدئا_,عسل و نيتسو نيتننا 9*5 ةئس هفلا

 / نيثالثو عبرا 504 ةنس ىفوتملا ىعالكلا ىموم نيناهلس ميراىبال هه مانملاو ةظقيلا ف

 « ىناتنهبلا ىنزملا ىشك ارملا نا_هعنلا ننىسوم نيد هللادبعىبا نيدلا سمت محشللو ةئاقسو

 | خلا هاد نمل بيحلا هللدجلا 6 هلوا ةئاقس و نينامثو ثالث #54 دنس ىفوالا ىعلاملا ىسافلا

 ' ألاو نامزالاىف ىلاعت هللاب ثاغتسانم رابخا, عججلا ءالعلانم ةعاج قبسسدلا هيف ركذ
 0 ونا مامالا كلذىف عمش هتدشو هترك هنع جرفو هتيلط ىلاعت هللاهغليف بلطلا دنع هيلا

 | ئطودتلا ماماللو ةوعدلا باع هام اياتكو ةدشلادعب حرفلا باكي نام اباتك اندلا ىلا نا

 ا مامالا مهم ةعاج اي كاونم ىلع : هلذاو ةددشلا دع جيرفلا تال واوم ريمك تنال كلذ 6

 ْ كباب ناعم اياتك فلاف ام ىذاقلاو هبط رق تدع ثيغعم نبهللا دبع نبسنو ديلولاوبا

 | كالملا دبع نفاخ مساقلاو ا مامالا هيلثو ءالبلا لوا دنع يلاعتو هناك“ ليان نيخرصتسملا

 ىلاعت هللاب نيثيغتسملا باتكب ةئامتسّتو نيعبسو نامث هال دبس ىفوتملا ىطرالا 0

 جاحلا عم انلفقامل هيذالو م-سو هيلع هللاىلص ىنلاب ثاغتسسا نم عقوام ركذانا تدصقف

 م لاخلا حابصم 0-1 الذل راونا 6 ىطويسلا رك اذك ةئاتسو نيثالثو عست "عقب ةئس



 « جارساانباب فورعملا دجانب رفعج دج ىبالو هنم قثافلا هبانتك ىززابلا دمت نيدلا ردص ظ

 قاوشالاقاوسا هامسو ب اونا ةريثعو ةمدقهىف ءاخ باهشلا هكشل بابلالا ةرانمو بابحالا |

 دعاوقلاىف ةيلعلا دعاصملا ل لا قالللا تيملا هيدا #* هلوا قا_ثعلا عراصمنم |

 0 6 رلدلا ل١ هس قولا ئطورشلا رك ىاثن نجنرادبع نيدلالالكل ه4: ةيومتلا |

 نب مههارإا نيدلاناهربا © رولا دصاقىلع فارشالل رظنلا دعاصم ز*- ةئامعستو ظ

 ىمسالا دصقملا عسي نا ملي و لاق ةئامتاعثو نيناعثو سخ م6 ةن_س ىفوتملا ىعاقبلارع .

 ملام هيف عجج لا باتكلاروس معا ىذلاهتيدبخلا د6 هلوا ىمسملل ةرو_س لكرسا ةقباطمىف ٠

 حابصم هم ىتأي 4 بيغلا حاتفم حرش ىف سذالا حابصم ه#- ةنس ىفوتملا ىتامركلا نيدلا |

 هه راهللاو ليللا ةيعدا ىف راونالا حابصم قيم م ةيدو الارارسا حاتفمو ةيعدالا راونا ظ

 ا خيحلا طقتلا ةن_س قوتملا كلملاددع نب زيرعلا دبع ىلاعم لاى ىضاقال هه قاورالا عراشىف |

 أ باب 2115

 نا ا ني ع هولا عسي سقت

 3 2 59 ا هذ

 ناويد بحاص اهنم عون لك دترتىف عبتو ارجزهو ةلتعملا رداصملاب اهعبتامت زها لاعفالا
 قاشعلا عراصم ريح ىناتسربثلا ميركلادبع نيد مامالل ه4 تاءراصم رم بدالا

 ا امقاملا باتك عيج هيو لخداو رابخالا رداوننم هدازو هءذهو حارعسلانءا باتك ىءاقبلا

 ْ 0 تاناكح مي 0 نيبدلا نم لهشلا هانم نك 5 نيمملا محاولا ىعدملا ىاطلغم

 نوعبراوهو افرلا ركبىبال ه4 ةفاصملا ز*»- ريغص داعىف وهو بابعلا رعلاك باتك هوحن

 مفانمىف نيملسملا مللاصم ره تاطسوتملا نم بطلا ف 4 داسجالا حلاصم رو - امدح

 سنالاقلخ ىذلا هللدلا  هلوا ىلازغلا مامالل ه2 دسافملاو ملاصملا رح هج نينمؤملا
 ةيزوهلا مقنب ركبىبا نيد# نيدلا سعت ميشا هه ناطل_لا داصم رح خلا نحلاو

 ظفا_علا ه# ناطيشلا كاصم رح ةئامعبمو نيدو ىدحا الث16 دنس ىقوتملا قثمدلا

 ىدحا 041 ةنس ىفوتملا ايئدلاىبا نباب فورعملا ىدادغبلا ىثرقلا دم نب هللادبع ركبىبا

 جاشكب فورعملا نيسلا نب دو# محفلاىبال هه دراطملاو ئاصملا رح نيّدامو نينامثو

 ميشال فوصتلا ف 4 حاورالا حابصم يؤ ةئاقلثو نيسج «ه٠ ةنس دودحيف ىفوتملا

 ىضاسقلل مالكلاىف 4: حاورالا حابصم رفح ىفوصلا ىرصصملا مساقلا ىلانب قلاخلا دبع

 دا # هلوا ةئاقع و نيناعو سج 548 ةنس ىفوتملا ىواضيبلا رعنب هتلادبع ندلا رصان

 7 هيزام 4 1 -

 6 34 8م 05 7 ا ا

 بد طنتشملا اووي ع صتنو ةيهيست 1

 ىلديبعلا هللادببع ىضاقلاد> شو بتك ةثالثو ةمدقم ىلعهمتر لا دوجوملكلبق لوالا هلل

 تريحت ىذلا هللدخلا  هلوا حاضيالاب ىم“للاوهو لوقا لاَغب رخآ حرش هيلعو لوقا لاش

 ىلديبعلا حشوه هلعلو هيلا هادها هنا ناودلا بحاص حراشلا ركذ لا هتيظعىف ماهفالا

 ىداريلا ىاعل اباب نن سثعو ة-خ ىلعوهو فوصتلا ىف ىسراف حاورالا حابصم 1-0

 دحوا ميشا هي[ حابشالا رارساو حاورالا حابصم رقت- جلا ءامسالا ريخ هتلارعسب # هلوا

 1 ءةركذ قيس --1 لت راونا فشكىف ليدعتلا حايصم 6-1 ىناطسلا نجح رلادبع مشل



 | ىلا_.ذلاو ىدمزرتلاو دواد واو لسمو ىراملا ىنعي نيقابلا ةسلاو نيمامالل 2: ةعبسلا

 ا ح وزع حرس وهو مجئاصملا ربو ه>حورش نمو منع ىلاعت هللا ىذر هحام نبا و ىبرادلاو

 وه ولا ءادن الا هثرونم ان]و> العدل هللدخلا دع هلوا ليلخ نب نجح راديعل كالملانءا حسك

 | هلعاو 2 ىوتدن 20 هل نكيمل دنا رس دو برعلانءز حج رش نع لق 4 نرخ لا نم

 نودمت#لا هيلا بهذاك باحادهناو ا, لع هءنق تافالتخا مالا فنا ركذو كالملانبا حرش رمل

 1و حورشلا ملاوف عمجج هناو هيلا اوكلسام س“ىلع ىأرلا لها ىلع ةرمصن ثيدملا رهاظب
 ىساويسلا سعشنبا هللالضفل مجئاصملا ءايض من ىلع ىأرالها ةاورالو هع لوقناا رذ

 ةاكشملا عضاوملا اف لحو هرمصع ىتفمنم ةراشاب امك كالملانبا خش ىلع ةيشاح ىهو

 عت ٠٠١ ةنس هكا دلي ىهو لا ءايشالا نعا لعلا لعح ىذلادلا د اهلوا نتملا نم
 ىورهلا د# جاحلانب نوع حرش مجباصملا حورشنءو باتكلا اذه متدق هيفلاقو فلاو

 ىوا ضبان ع رخأت» رصتغع حرشوهو لا نيملاعلا رودص حرش ىذلاهللدللا 6# هلوا

 عئاصم 2- رارإلا ةفح هم“ ليق ىواضيبلا ىضاقلا اًضيا هحرشو هيف هركذ هنال

 ' ىلع نب د# نيىلعا ه4: مولعلا جتافمو موهفلا محئاصم ريم مكمل دبع نبال 4: لظلا

 ١ مولعلا ةحانىلا ةياده'ا ةيادىف هللادجلا #* هلوا سصتخم ىلازغلا ةريدصقىلا ناب ريهثلا

 ةصالخيف موظنلا ردلا هاسع# اباتك الوا فلا هلا هيف ركذو راداودلاد# ريمالل هفلا خلا

 ' هيرو باحاف اهعاوناو مولعلا سانحا فيرعتل ارمصت افيلأت هلاوخا ضعب هلاسمت مولعلا

 ةالص ىف حباصم - فيلأت ةئامعب رادوح نم اهعج الع نيتسوادحا هفورواو نال لل

 هه حز اصم ]يعسةئا هس و ةرشءىدحاو١1 ةنسىفوتملاىطويسلا نيدلا لال ه4 حوارا

 | لس قوتملا قايسرعتلا واد ىباني هتلادبع ركيىبال حام - فورا رعى

 / ىراوريسسلا دمت نب نسملا ىلعىبا معّشلل ىسراف ةظعوملاف 4 بولقلا مجئا_صمرت#-

 ةعيشلا بتكنم هتارام ىلعوهو الصف نيسو ة7ال”ىلع هبترو ةنس ىفوثملا ىيفاشلا قهببلا

 مب ءاةنس قوتملا ىوذتلا دجلا ند ناسك باتكلا حئاصم ]هو- سوسدموا

 ىرابنالا نيالو هت-ا نبالو دوادن. ه4 ركب بال فحا صم زههع ةئاقلثو نبرسشع

 ةئاقلثو نيرسشعو سه *؟ه ةن_س ىقوتملا ىدنزيلاز مهارب ه4: نآرقلا رداصم زق

 ركبىنانب يح 1 رداصم 1 نيّسامو عبس 91/ ةن_س ىفوتملا ءارفلا دايزنب ياو

 ئوصلا' ليت نع ربصن' نايطا ى الو ةهئامجتساوب نرفع و عبرا 71 ةنس ىونمللا نيودتلا

 ىبالو ةنس ىنوتملا ىراصنالا سيوانب ديعس ديز ىنالو نيّنامو عبرا 5١4 ةنس ىفوذلا

 ىرواسيلا ىباديملا 7-1 نيدو لضفلاى بالو ا وا ىعبدأالا سيرقن كاللادبع لع ست

 ىوغالا ىناراسبلا ايركز ىلانب دجانب يحلو ةئامسجو ةرششع ناك هام ةنس وتلا

 ةقباسأملا هلالآ غباوس ىلع هللا * هلوا ىنزوزلا د2 نيد هتلادبع ىبالو رداصملا باتك
 37 د 2#

 ردا_صأ باب لك ر دص و مسقنو هجرو لاثمالاو راعشالاو ثيدخحلا دهاوش نع هدذردح ا



 هه باب و- 2ك

 ناكف هيهذم ىف دهتحم هب لدت_سا ثيدح 0-0 ع 5 ع 1 0 ظ
 أ

 باوبالاو نورسثعو ةعست هيف بتكلا ددعف ةاكشملا راونا هاعمو نيباتكلا نيذهل حرسشلاك

 عشلا حرش حجباصملا حورشنمو نوثالثو ةينامثو فلا لوصفلاو نورشعو ةعبسو ةئاثلت ٠

 اح ردن ىلحلا لبقم نب ليلخ هحرشو ةنس ىفوتملا ىنارفعزلا ده نب ركب ىلا َّ نهُؤملادبع |

 ىقيليامم ماسهفقا ترعصق ىدلا هيدا 0 هلوا حوتفلا حاتفم جئاصملا حو رش ندهو اطمسب

 فورح عضوو ةياهلاو قئافلاو نيبرغلاو ةئسلا حرسشنم هعجهلا هيف ركذ خلا هلايربكب '
 3| يعبس و ميس ؟7؟ءا/ 1 ناضمر نبرشع و ىدحاىف ةم عرف و تنحل كلثل زومرلا 0

 فرشالاب وعدملا ّرعنزب كلملادبع نيليعا_عسا نيدمم نيليعامسا هللادبعوبا عسا هحارشو ١

 هاع*و ىفاشلا ىوانملا ىلسلا مهاربا نيد هللادبعوبا نيدلا ردص ميشا دج رش و عاقفلا

 ركذألا ايلا حئاصم فشاك هييدحلا دنع هلوا جااصملا تيد امعأ حس ىف جينافتلاو جيشانملا ْ

 ١ ةياوصلا» نم اريثك رك ذمل راصتخالا بلطل هن 51 نوديعتملا هيلع فكع ىذلاوه 0

 نيو ا وه معا لعج نا ىلع حلطص لب رايخالا كلت جرحا ضرعنالو راث ل

 ةيهانشو طوقسلا ةباغقؤ ةعوض وه ثيداحا نك اعرو ةيهاو 3 ةفيعض ىهو الع هبط ملو

 داثلا تاما رد هح رخ ىلا تيدح لك 3 و هيداحا جييرعل اذه ىناتك عوضوم تلعجخ

 ثيدحلا نكيملناف ةتسلا

 لاقت قولا قيزالا ىديكللا دم ندلا بطقل جئاصملا تاقرفلت اهنمو امهر يغو كلام

 ملم حا سدت اع ةناغو دافعا لح ناكو راصتخالا قارط اهنم لقنلاق تك و

 ركذ ءىرطاخ جب انننم وهف ةمالع ىرتالامو ٌلاوع اهرثك او اوف اهعجا ناكهنال ىوونلل

 ا ب 2-0 نتدلا ع هح رشو 2 8 ءلا لهم هح ورش نهو تددخلا لوصاىف همدقم هلوا ق

 شارل ني داو 0 ىو ْ ىلخحلا ار روحا ردو هنايعس و امتع" نإع ايارلخغ هئنم لإ ىطتشا اد |

 ىقوتلا كلملا نإ ف ورعملا فئيطالا دبع ندم حرس هحاو رش نم و 0 قوتو هأ < و |

 ان رسدب ىدلا دل 3ع هلوا قراشملل هنأ حم كحص 60 فيطا حارس وهو 0

 اصلا لئاضف لع نيهكتلا نو عما بيئرت راوثالا بحاص لاق خلا مقت_سملا طارصلاب ||

 ىلع هومر ىشيلقالاو ىعاضقلاو نياغصلاو ىجملا فورد> ىلع ريث الانبا همرو ةاورلا ا

 ا |1١ رادغأإل هوير امهريغو ىيدملاو ىووتلاو تاماكلا لئاواف تاماشتم ظافلا |

 ماك> الا لعد ع وهناق عملا اذه نم ادن رب ندا جاضااو تاقوالاو ةنمزالاو تافصلاو

 ركفواو هيضتريو علا هيضتقام ىلع بيهزنلاو ٍبيْغَرْيلا عضوو هيقفلا هنابكسل سم ىلع

 | متاوجا ماج رس هيأر يا بسنا اهيضوم هلد مل هع_ض وهنع باب ا ددا 5

 ( ةعبسلا )

 1 نك ناو هلع هيب فروض نم نراك امنا مرَبلاو | ىمعم دحاوىف سلام 0 لاو 0 ا

 ا تدع 0 6 ثيداحا 8 5 نأ كالذدعب هلعفوف هيلاريشب الو هرك كي مل اموضوموا أ 0

 ا كدداحال و اسااى لخداو ”يوصصلا ددحا ُّى 0 نا كان م ثنذاحا و نيميحصلا . مم دحاىف ا

 نوم م 0 اال 2 هج دتسلا يتكلاوع ىثف

 ى 0



 5+ --14 ميما م

 دهرا 82 ةنس قوتملا قيزالا دم نيدلابطقو ةئاعاعو نيثالثو ترا ار هع قونملا

 ن هللا معن ىلعو ةنسىوالااشا لاك ناب فورعملا نايلس نب دج-ا نيدلا سث ود امتاع'ونينامتو

 لوادتللا و تنور كرا هح رش هنا هح رش لوانم موهفملاو 20 ىقوتلا هداز مساق نم لوقنم

 ىباديزلا نسكلا نيدو نني_بملا 00 كلاعلاو لول روعشم هناف طششاوالا

 رهظ ّق تثتدحو اذكه همولع عاوتا و ثد هك 1 مصا تا ّق ةمدقم هلوا ّق دروا

 هللا دمع نءا رهاقلا ديع يحل وبا 2 |ةرتصتاو راهزالا هد> و رش ندو ا ع

 ن ىلع نءدلا قت مهشلا هرصتخاو ةئامسجلو نيتسو ثالث ه5 ةنس قوتملا ىدرو ررسلا

 ئاذلإ ىلو رجشلانا مث هكا عا و ةرشع ع ماا ا ىقونتو مجاصملا ثنداحا هدم

 ركذاو هنع تيدللا ئور قدا ىاتكلا 5 دف كانا 3 ميياصلا لك تبيطقلا ةللادبعابا

 عبس ال ةئدش ناضمر ف ةعدحام 0 رك هعجنم غرف الماك اباتك راصف مججاصملا ةاكشم

 ىقوتملا ىيطلا ندي ل ةقداعلا هحرشو ةاكتملا لأحر ءاومأ هلو ةئاهعيس و نينالثو

 ةزمكت ىلع انيأر قفتاف تيداحالانم لصا عج يف بيطللا هللادبع ند ندلا] و
 الف هعسو لذ هنا مث للا هعجنم هيلا راشا اهث ترصق اخ هتاور نيبعتو هبذمتو مجااصملا

 قئافلاو 2 6 حرش و ندد ةنكلا حس 2 و م اهماكحاو نتكلا| ماهم هر ةمولعب

 هلوا هفيلأت حجرات وهو ه ةاكشملا حج - اممم 0 | و ريشيلع ريهال ةئاعاعأو نيعست و سج /6.© 0

 تفل نضملا كسل | ةمزاعلل ةيساح 37 ىلعو ما راصءالاق ةاقيلا ور ثيدح 2 أ

 عبرا ١ ١١ ول قولا ىراقلاب فورعملا ىورهلا لهم ناطإلد نس 0 نيدلارون مثلو

 مي 43 عج تادلحم ةعبراق اق رهاب عير م ك1 ىلع موز“ مف حرش فلاو ةرشع

 ةعب راداك راصف رد الصف باب لك دازذ ءالضفلا نم دحاو هدعب ء ءاحمأ ىثاوطاو حورشلا

 | لوآلاو ئرصمدهْلا ئراقلا ىلع حرش ىف ىذلاو ىتاوجح هنا لي :ترعلا يزن فور

 ْ د | يعيس 8 سج ا 7٠لولب 2 ىقوتو ججئاصملا ءايص هاعم ناك ف ىلا قلد ع

 ' كاوفىف عراتتلا هاعس اياتك ىداباز وريفلا بوقعي نيدحت رهاطوبا نيدلادع. عشلا فنصو

 د هاعمو اكلات زاصقا ردان الا هنا سدح و هحاوعك نم باب لكىلع .ددازو هنع ه> رخآ ىذذلا اكل

 | كوسم هيدحلا د هلوا نيسلا قداح نع فشاكلا هاعمو هلا عبسلاو نيعيراو ا ؟"7وعخ 0

 | بطق ءابيلوالا هش نذلاىف:حالا,ترشت_ثادق لبق تنكو لاق' خلا افا

 | بف"نصد لعل عم كل عيش لعل هلضعم حرش ىف دملا قداس نع تر هماع'ا نم عرش

 | نيدلا !- هه فورعملا لع 0 0 ا هح>حرشو و فرس لهم رهظملاو ضق

 ا دودحىف ىفوتلا ىرمالا زيزعلا ديعو ةئاقسو نيعبراو ثالث #4 دنس ىفوتملا ىوالا

 | ىناغصلاو ريث لائاو ىدي#لا ىنعا ةعيسلا هع ؟ الإ ةرك“ ةءملا ل ا 0 اههدعي د لوصف



 نبدحم مساقلاىبا نيدلا صان مامالل ندلعىن ةيفنحلا عورفىف ليسلا جئاصم 1

 دعب مهل ا ا ,علا ىلا نيعطقتمال اهنعح متكىف ةعالا هدرواام ةودنلا ردص نع تردص |

 تثيداحا مسق 9 هع ىلع اداقعا دداس الا 3 كارما ا نيسان ل الند ىلاعت هللا باتك | |

 ناكام رد نضر_صعاو هيلا ناش ١ سيمعوا فرهص نم اق ناكامو ايه ريعو نت دلو

 نو رشع وكسج وةئاعلت ىراملاب رض: كات ان دح سثع ةعسلو ةئايعبس وقال آ ةعبرا ئداحأ أ

 دعبأما هل وقدعي َر 1 ذدنأ ثيحن 30 ءلغلاب هلاطع مسالا انه راصامنا وهنماصن ججااصملاب باث ىلا ظ

 ا ةعبرا هيف ةراوك دملا ثرداح لا ددعنأ 5 نكل ا 2 اصم كنايكللا ده اا نأ |

 ىلا ىوغبلا مسقتاها و سيرعتلاق ىوونلالاق نيثدحلا ضع هقاحا دقو 1 ةرخآ ف لاقو ْ

 نئسلاىف نال تاوضصي سدلف ننسلا قام ناطابو نيصحتلا ىفام حاعلاب أ دن م حاعصو ناسح ْ

 هكقانمالو هءاتك ىف هيلع ملطصا هناي بيحاو ىهنا ركنملاو فريعضلاو نسملاو نيمهدكلا ظ

 هللادبع نيدلا مدان ىضخاقلا مامالا جيلا دمع فا ءلكلاو ةءارقلاب داطعلا هناي ىتعاو هقأزلا

 ىفوتوْلا هليلد محض واو قملا انل عرش ىذلا هللذهلا 6 هلوا رسبملا هاععو قنملا يشيروتلا |

 نيعبراو سوح ؟,؟:6ه 2 قوتو وونتلاب هاع“ و لاوطمحلا رفظم ندم نيكل يعم ا

 ةئامافو نيسج مله٠ ةنس هئوش نامرق نبال مال_ىلا هيلع ةلاسرلا ةرسضح ةراشاب هفلا

 ًةنس ىقوثملا ىلوقاعلا ناب فورعملا ةيرصنتسملا سردم ىدادغبلا ىطسولا دم نيدحتو

  ىقوتو تادلحم ةثالث ىف ىرزلا نيدح نيد# نبدلا سعثو ةثامعبسو نيعست و عبس ا/ولال

 نيدلا ريهظو مجباصملا 2 هاعم 7 لاا واب ا اا نيثالثو' ثالث ريب ةئتسأ |

 انآ ذل ورا قتلا سيردا نب بوقعي ءرقو ةنس ىوتملا قرافلا دهصلادبع نيدو |

 6 باب م- دش

 تايرا حئاصم يح ةئامعبسو ةسشع ثالث 5١ ةنس ىقوتملا ئديحلا نسل ن1 كل نول

 ىلبنل انباب فورعملا ىلملا د#نب مهاربا ميشال هي ةباتكلا بابرا جتافمو ةسايرلا

 ه4 احدلا حباصم انه ةماسلا تادآنم هت ااةئايعست و نيسدو عسل 969 ةنس ىقوتملا

 1-3 ةحبلا حباصم م ةئاوس و نيسجو تس 5 م ىفوتلاىدنق عملا ىيسملا فدسوب

 دالك | ةةثامسجو ةرشعتس ها هند قوما ىفاشلا ىوغيلا ءارفلا دوعسم نب نيسح مامالل

 قايلاواث دد- ن وسجل وىدحاو فلا هيلع قفتملااهنم وام لوح نوعيسو ةسوحو ةئاعاع مع واث لوس

 اذه مسيمل فاؤملا لق للا قطصا نيذلاهدابع ىلع مالسو هللدلا # هلوا ىرخا بتكنم

 8 .دح نوثالث دو ةعيراو ةئامعاراو ن ٠افل | حاول | نم وهاماهنم ثا ليو نونامو ةعيراو ةئايع راق

 طاقلا هذه فل وما لاق كلملانبا هلاق 0 نوسوو نافلا وهو ناسا نم وهام اهنمو

 دوادوا هدرواام نادسلاب و نايشلا هدد رخا 8 حاوصناب ىعو ناسحو حاعص كَ باب لك

 اثدح سد رق بقا.ذم باب رخآىف ر ّك ناك هيطخطلاو طورذثااوه ا اموضوموا || رك



 44 د ىلا م

 ْ هه فنصملا نبا ىلع للا 3: ءاعدلا ىف نماثلا دلع ماي ساما ةالصلاق عباسلا ظ

 دجلا  هلوا َدئاَقسَو ةرمثع ثس 515 ةنس ىفوتملا ىربكعلا هللادبعنب نيسلانب هتلادبع

 , ٍلعنا هيفركذ كا نطبامو همن نم رهظام ركب موقب ادج نطفلانم انل به وام ىلع هلل
 لن

 ' ةرازغعم هناالا تيكسلانبال قطنملا حالصا هيتك طسوانمو ةيافكلا ىلع ضرف ةيبرعلا

 نم ءامسشا هدازو معملا فو ر> ىلع هن رق هدراوُش لع عمج نأ 2 كلنا صعود هلع

 قباطملارخاو هاب لواففرح لكن فعاضم ركذو تدب ماهاوا عاش ة يع وا قاخ حاضنا

 ١ ىزاححلا مه برغملا رابخاىف بهثملا ريح با_:كلا رخآىلا ىماقلاو ىعابرلاو

 ىوبلا ىلع نيدجا سابعلاىبا جّشلل هيأ ىنسملا هللاءاعما حرشىف ىنسالا دبشملا رقططح

 ناتج رتوهو ىزملا نيدلالاج- ظفاحلل ليذ اهملعو -ه8: ىراخلانبا ةدعشم زههح ةنس ىنوتملا |

 ١ دئ_دم مامالاوهو نبلا نب ىلعني نسملا ةجحرت ةناثلاو ىدادغيلا بيجادبع ةجحرت ىلوآلا

 | نبا مي رختو ةئاقسو نيعست ة٠9 ةنم ىقوتملا لينا ىراخلا دجلا نبىلع نسلسا ونا هنقو
 ١ هه ناداش نبا ةعتم هوس قهسلا نيسملا مساقلاوا ةج-رتوهو الع هليذ و اضراهل ىرهاظلا ظ

 | ىراطلاز, نج رادبع ندلانءز مامالا وهو ه2: ىراقلان.١ ةخشم زهوح ىرغصو ىربك |[

 نب دان. دمج ن هتلادبع مق ركبىبا ةذشم هوس ىقارعلا نيدلانيز طفاملا هلاهحرخو

 | قلامللا ددع ه7 رفظلاىبا ةعشم زيوس قاردال اهليذو هه مزكلاى با ةذشم اح روقثلا

 ١ ىتاببلا دمحنب مهاربا نيد هه هللادبعىلا ةعشم وح ىرهوجلا ديبعنب زوريف نبا

 | ىبا زشم بس ىدنكيبلا مساقلا ىلانب ىلعنب نامع هي ورعىبا ةحشم لوح جرزملا

 د هه ةيدادغيلا ةيعشملا 0-1 مكادلادبع نب هي دجا ةوعشم 0-1 قلل هي اصلا

 | ةئامست و نيعبسو تس 61/5 ةنس ىفواملا ىناهصالا ىئلسلاد< نيدجا رهاطىبا مامالا شلل

 ه4[ نيدلا قت ةححشم اههمس ءزج ةئامىلع ديزت اهتاجو ىصختالام اوف عم ريفغلا ملا اف عج
 ني_سح نب محرلادبع نيدلانيز ظفاحلا اهليذو مهاربا نيد ععشلا اهجرخ عفار نبا

 | هي[ ةيجارسلا ةمشملا زب سمي فافملاا ةعشم اوس سه ةيناح ريا َةدشملا لح ىقارعلا
 ظ لع دعبالا اقيرط اهنم ركذاال لاق ةنس ىفوتملا ىنيوزقلا ىلع نبرع نيدلاجارسس مامالا ميلا

 | ما م ريشلا ززيشم وس م ةدهش ةعشم ع ىبتنا هناهزىف دانسالا قرط ىلعا هلا

 باهش مثلا ةيهشم زهيس ىرادقابلا قوزرم نيدج-ا بلاغ ىبانب ركبىبا. ظفاحلا تذي ةبسآ

 ع زي وجةيسيددب جو اوبس وجدا حب وي

 ةلاعمو نيثالثو نينثثا 58” ةن_س ىثوتملا ىدوربسلا دحت نيرع صفح ىبا 1 نيدلا

 ىف ةئاتسو نيعيسو ثالث 3ا/“ ةن-س قواملا ىدادغبلا هه بحجنا نبىلع ةزيشم زهيوح

 ١ هل اهليذو ىزارلارع نيدمن ن.دلار ضن مامالال هت ةيرغفلا ةوشملا 1 ادلع نبرشع

 ظ نعش ]هج ةنس ىقوتملا ظفاحلا ىتاتسراعبلا قابلادع ندم عه ىضاقلا ةووشم ]ههم- اضيا

 ظ 0 هه[ ىدنكلا ةيقسم لمح همم ىف ىاقبلا هركذ ىنالقسعلا رح نال ا ىبابقلا

 ( ىف 6

 ا ع باح عمير 000 58 ةلكل قروي وع



 ه5[ باب وس 2

 ةاكشم ]- حلا هتفرعم راوناب هعايلوا بولق رون ىذلا هتلدجلا # هلوا اباب نيعبراو ةينامثفف
 فورعملا ىلع نبد# نيدلا يحم شلل هي[ رابخالا نمىللاعت و هناح# هللانع ى وراعف راوألا

 بر هللدحلا د هلوا ةئا_ةسو نيثالثو نامث 54 ةنس ىقوتملا ىملدنالا ىتاطلا ىبمع نءا

 نيعستو عست هوك ةنس روهشىف ةمركملا ةكع نيعبرالا هذه تعج لاق خلا نيملالا |

 ةصاخ ىلاعت و: هنا هتلاىلا ةدنسملا ثيداحالا نم نوكتنا اهف تطرشو ةئامسجو ظ

 ىلاعت هللاىلص هللا ل وسرمىلا ةد:_سم ريع هيلا ةعوفرم ىلاعت هللا نع ثيداحاب اهتعبتا امرو

 ا هثاهو ادخاو تءاحخ اذدح نيرششعو ىدحاب اهتقدرامم اتديقو اهتيورامم سو هيلع

 [ راونالا ةاكتم لح نس ىفوتماىوونلا فرش نب يحب نيدلا يع مامالا هحرششو ةيهلا |
 راصبالا متانو راونالا ضْئاف هتلدحلا  هلوا ىسوطلا ىلازغلا د# نيدحم دماحىبا مالل

 ىلات هللاىلص هلوق عم تاوملارون هللا ىلا هت هلوةىف لوصف ة:الءىلع ةلاسر وهو خلا

 ىناثلا لصفلا قحلا رونلا ناب لوالا لصفلا هءابحا ضعبل اهتك اياح نيعبس هللنا سو

 ىلاعت هلل نا سو هيلع ىلاعت هّللاىلص هلوق ىنعمىف ثلاثلا لصفلا حايصملاو ةاكشملا ناببفف

 دا # هلوا فوصتلا لها ضع. -*4 رارسالا ةافصمو راونالا ةاكشم رح اياح نيعبس

 ةيهلالا راونالا رارسا اهف حرسشب ةئالث لوصفىلع ةلدشم ةلاسر وهو خلا راونالا ضُئاف هلل

 ةلاحس هلوق لثم ةيورملا راخالاو ةولتملا تانآلا رهاوظ هيلا ري_-ثدام ليوأت ةنورقم

 ىلاعتو هناح# هلل نا مال_بلاو ةالصلاهيلع هلوق عم ضرالاو تاوءءاارون هللا ىلاعتو

 لوالااماو رباك الاضعب طخ هتارامىلع ىلازغلا مامالا ةكشموه اذه تلق اباح نيعيس

 ةاكشملا هده اسادنتلاو اطلع هيلا ةيسنلاب رهتشا اعاو هب خرصتلا تياراملا رظن هل هنوكىف |

 ىدابشلا دمحم نيدلا ردي جشلل هي" هايملا ةلئسمنم هيف فالملا عقوام ناب ىف ةاك_ثم هس

 اهق ةدع تامدقم ىلع فقو هلا هيفركذ لا راتسلا ململا هللدحلا # هلوا رصتخم ىننملا

 ىواحطلا رفعح ىبال هه: ةاكشم لزه#ح ح وجرملاو مح ارلا اذ نيب ةمدقم عوف هايملاب قلعت

 مظعالا مسالانا ةاكشملاب امنا هياتكىف لاق ىواسطلا رفعج ابانا نيفئصملا ضعب ركذدقو

 ه4 ماكحالا لكشم قس هح رمش عم أب ه7 مجئاصملا ةاكشم - ىلاعتو هناخم هللاوه

 نيدلابطق ةمالعا ه4: ريسافتلا تالكشم رح 6 نآرقلا لكشم يع 8 ورسخ انالول

 00 0 ا ودقلا تالكشم زين ةئاهعبسو رصع 7٠١ هنس قوتلا ىزاريسشلا دو
 عبس 50/ ةنس ىفوتملا ىسيقلا بلاط ىبانب ىمدخحم ىبال ه# نآرقلا تالكشم رح

 ىذلا هللدجلا أي هلوا ىروندلا ةبيتقنب رسمنب هللادبع دحىبا ميلا و ةئامعبراو نيثالثو

 نم ةسبتقملا لوقعلا ةاكشم زه*- م هه ىواثملا تالكشم رح لا داشرلالبس انل ست

 لا مدقلا ىلزالا ىلا هتيدلا د اهلوا ىبرعنب نيدلا يح ميشال ةلاسر -ه# هلوقنملا 7

 نيفكلا ىلع نبديلا عضوىف ىناشلا ىلعالا الملا ماصتخاىف لوالا لوصف ةينامثىلع ىهو

 ماللا ءاشفاىف سداسلا ماعطالاىف سماخلا تاما ىف عبارلا ءوضولا غايساىف ثلاثلا

 ( عباسلا )

 ظ
| 
0 



 ط م مال
 توب 1

 ةياقولاو عمجلا ىهو اهلئاسم كاوز ةلم«كملا نوتملا نم اهب تقللاو اهملط لبسيل اهئاونا

 هزخآ ىف لاقو هلع ةدايز داقعالا نوكمل اهنيعب باتتك لك ةرابق' بتكو رانماو كلا

 عست ملال ةنس ةرخ آلا ىداج رهشنم ةعملا مونم ىححتلا تقوى هبيترتنم غارفلا عقو
  ريبكلا لواو لا مالسالاةلم لعج ىذلا هتيدجلا د“ ريغضلال واو هنرداب“ةئامئامكو نيعبسو

 انال وا ه8 ىوتفلا لقشم ره»- هي ركملا لقشم روح ملا هيننىلع ةالصلاو هيلول دجلا

 ءادفلاونا ىضاقلا يشلا اهعج ةركذت وهو عملا ىهتنم ىف عمسلانم هذخا مجعتملا زب زعلادبع

 ةئاماعو نيتنثا م١٠* نس ىفوتملا ىننحلا ىناتكلادع نب مهاربا ق<+اىبا مامالا نبليعاع“ا

 بيطخ ىنيوزقلا نجرلادبع نيد نداالالذ ه8 ىناحرالا رعش نم ىناجرماردشم لح

 ل ئدهملا تهدم ىدرولا ب سثملا مح ةثامعبس و نرسثعو عسل 7و ةنس ىفواملا قشمد

 عرمشملا مح نيغلا ىف مم 4 ىورهلا بيغ ىلع ةدايزلاىف ىورلا عرسشم ريح ىراقلا ىلعل
 بابعلا نيب علا صيخلت ىف معلا قرسشملا ىنأي -44 ىوونلا جاهنم حمشىف ىورلا

 هركذ تا_ىكطلاو مه .راونالا برغمو رارسالا قرششم رح محلا وف مكحلا 5

 ىونوقلا دجا نب دوم نيدلا لاه ه4: راث آلا لكم ىف راونالا قرشم ٌره#> ىنويلا

 ناىف راونالا قرمثم ره#> ةئا_ععبسو نيعبس الال٠ ةنس ىقوتملا جارسسلا ناب فورعملا

 نب ىلعنيدلاروننسملا ىبال -ه5 قرشملا راسبخا ىف قرسشم ]ؤ- هه[ رارسالا برغم

 بحاضصلل هفلا ةئاكس و نيعيسو ثلث 5ا/“* ةن_س قولا تيدالا كلاب بلدت الا ديعس

 حالصا ىف قرسثم ره#> هلوا ف هركحذ و ىرزملا ىدي نب دحم نب د نيدلا يحي
 ىفوتملا ىمغللا نجرلادبع نب دج-ا ةعاملا ىضاقل هبوبيس باتك بابل وهو 40 قطنملا

 نيسملاى ال ه4 قرشملا ىلح ىف قرشلا ل»- ةئامسج و نيعست و نيتنثا 805 ةنس

 لها نساحمىف قرسشملا رهف ةئاقحو نينامثو سجن 546 ةئس ىقوأملا ىطانرغلا ىلع نيديعس

 لاق هئاقم طق ىراقلا ١ىلع هر 5 عقلا لد عس ن ىلع نيدج-ال اداحم نوتس وهو ---1 ا

 ايهفنص |رفس نيسهنو ةئامىف تاباتك برغملاو قسثملا نا ضفرملاىف ديعس ن ىلع نسااودا

 باتكلا اذنه فنصم ريتمتاخ بدالاب ءانتعالا لها نم ةنس ةرمدع سجو ةئامىف ةغاج
 ةاكشم 8- اهلا لخدملاو ةمدةملاك هلعجو امنع ذخا هنا هيف ركذو ديهس نبا وهو

 فئاطل ىف ونالا ةكثم رقي#> ىنوبلا هركذ ءا_تالاى ه7 راونالا حابصم و رارسالا

 ةنس ىقوتملا ىلازعلا دمت نب د#ت دماح ىبا مالسالا ةعح مامالل ةظعاوملا ف <44 رابخالا

 الا ناسنالل ةداعسلا ىلا لوصوال نا بولقلا بابرال فشكنا لاق ةئاجسوهت و سج ة٠ه

 كأن نم ءاننعتلا 9 اعماج اياتك عجبا نا ىرطاخ ىف مف نجنرال لمعلاو لعل صالخاب

 هللامهج-ر حاشملا تنكو ءايلوالا تالكو مالسلاو ةالسلاهيلع لوسرلا ننسو ميظعلا نآرقلا

 هتعاطو ىلاعتو هناكس هللاىلا بلقلا قو_ثبام لكم تذخاو نافرعلالها م كح و ىىلاعت

 هدوصقم ترصحو اهتاحردو ةرخآلاىف اهغريو اهتاوهشو ايندلانع و ةذل عطقو



 ه4[ باب لوس 4

 هامل ردن ءانبا ّى سرد هنأ هيف 0 لا ةئديسلاو تاتحلا لعح ىذلا هنيدخلا ل هلوا هداز

 ثيدح ةئام عج رادكسا ءاضق ىلو املو كلملانناو لكالا ناحراشلا هدافاام عم قراش تلا

 وتحاو 0 اندح سنع 8-00 0 ” هفيلأت حران م 1 مهي ةف ماوع 9 سنو

 8 0 ا كرادمو رونلا 020 0 م را

 ىالج قدشاع ة 2 1 كن فورعملا ل ءارعدسلا عراشم 1 ىي_سملا لم نبروصنم

 علاطمو ةيسدقلا رارسالا دهاشم رح ىدزالا ىلعمنءا دمحم ةغللاف 4 ةلكاشم ردح

 فورعملا ىلع نيد نيدلا يم ميلا ةلاسر ادهشم رثع ةعبزا ىهو 4# ةيهلا راونالا

 خلا ادج نيملاعلابر هتلدجلا  اهلوا ةئاقسو نيثالث و نامث <88 ةنس ىفوتملا ىبرعلا نباب

 نم ىودسهملا ىثرقلا ركبىبا نب زيزعلادبع دمت ىبا ميشلا باعصا ىلا اهتك ةلاسر ىهو

 حراش وهو يلا ليكمل لوقلاب حرش اهحو رس ند مو ةئثامسجو نيعسلا تحل ع سذوت

 هك قوتلا ىرسصملا ىوانملا ف ؤراادمع نيدا #علانيز اهحرشو اضا رارسالا ا 5

 فشكلا ىف بالطلا دهاشم لح علا ثا ةف ورعم ءارطااو" فلا وهينيتالثو ىدحا ٠1

 فورعملا ىكملا ىلع نبركبىبا نبدحح نيدلا من مشل ةديصق ه4: بارعالا دعاوق نع

 ه4 فلتلاو فاتؤملاىف هبتثملا ره»- ةئاعامتو نيثالثو عبس منال ةنس ىفوتملا ىناجرملاب

 : ها ةيللا ةيلشم - ةيلشملا ضو هاوم ىقشسمدلا نيدلا رمصان نب نيدلا سعثلل حرس هيلعو

 دع هلوا ةكا_عبس و نيعيراو نع 4 0 قاوم 1 ىهذلادجا نيد هللا لذ :عىلأ انفادعلل

 ىغلادبع ظفاملا مالك هيفتقلع لاق خلا ادبا دحا كاملا فهكرشيمل وادلو ذي ل ىذلا هليدلا

 د دتعأ نكل ىمنا مهريغو ىدرفلا العلاىباو ةطقن نباو الوك أم نباو ىدوالا يسد نإ
١ : 

 00 دلكاشم ليظح هينشملا ريصت رح نبا فنصو فيرلاو طلغلا هيف رثكف رقلا طبض ىلع

 3 . ةئامماراو عست 409 ةنس ىفوتملا ىسدقلا ىدزالا ديعس نب ىنغلا دبع ظفاعلل :ه# ةبسنلا

 1 ىنالقسعلا رح نيىىلع نيدج-ا لضفلاى بالو اضيا شيطاب نالو فلتؤملاو بيطخلاهنم دخلا

 , توقاب هللادبع ىبال نادلبلا ف و ا_عقص فاتخلاو اعضو كريما زم روكذملا رح

 حلا مسالاو تافصلاب درفتملا هللدلا 6 هلوا ةنس ىفوتو-ًاشنم ىدادغلا ىلا ىورا

 6[ ةيفنللا ىوا_فلا يف ماكحالا لشم رقهوح فو رهلا ىلع نادلبلا حمم هباتكنم هلحنا هنا ركذ

 ةاضقلا اص وصخم هنوكل هب هتيعس لاقو متافلا دحح ناطلسال هفلا ىبورلا نيدلارخف ميشا

 ريغص و ريبك نات وهو ذب ,هاولا ةلوادتملا بت لا ةلج نم ىلكرب ىلوملا هدعبدقو ماكاو

 لصا ىف اهتاق رفتع تتأو اهررعو ؟ادهلا نرد ع اهمف تعج ةحممش هذه هريبكىف لاق

 ( اهباونا ) ع



 ص100 ا|'

 ا ه7 ملا

 هحرخا وا امهدخا ىفالا نكي لو نيصحتل ا ىلإ ارا نر ظل كر :' مقا ا ةقاطم ريغ

 20 ىلع رصتقاو ثيدحلا ىوار لاوحا 0 أقام ىوارلامسا قفويملوا ا_*ربغ

 هيلعو خلا حاورا قلخ ىذلا هتلدخلا # اهلوا ةيشاح كلملا نبا حرش ىلعو ةره
 لوقءلا ىوذ حاورا قلخ 3 هيدا هن اهلوا دمعملا 0 1 نمفار ءاربا انالوم اضيا هيشاح

 20 9 َّح ًّن 2 55 نو.
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 " ميجا
 مهارإ 00 ترو روك 1 اناده للا هلا حلا وني اهلوا فلاو ةرسثع ناهث 1١٠م ةئس

 : تقر ق قر ,اويلا عاوتا 5 ا جاصملاك باوباو لوصو ىلع كلانا حرش يقام

 ا رت قتال ّ اصملا تيرتك هتلر لاق خا 8 . وأو قاع :رمأي ءكدمح ع هلوا قرات حرش

 | عبس مال ةنس نايعش لواىق هيدنرتمتو 6 امصملا نم اش هءتقطلا اعرو جالا لخت ىلا ظ

 ارركم اشان لاكنباب فورعملا نايلس نب دج-ا نيدلا سمث ىلوملا هحرشو ةئامعستو نينامثو

 : نحلل دمع نبر# نيدلا هيحو هج رس و ةئا_ىعسلاو نيعب را 86 ةنس قوتو رس مو

 هلضف رفاوت ىلع هلل دا # هلوا راونالا قاثم خرش راهزآلا قئادح هاهم و ىتاجنزرالا

 نيدلاس مش ه>رشو ىلبرالا نيدلاردبل ةفحلاو ىواضيبلا حرشو راوثالا علاطمو بئارغلا

 را عرسو نيعبس و تك 0 قوتملا ىنناا ىد نزلا ندرلا ديع نب ل عئاصلا نبا

 ىدخلا ةنهو 'ةنس قيوتلا" ية ك5 زول فورعملا ىوجوقلا نيدلاهلصم ندمت ىلوملاو

 نيعسل و تك 7 عا قوتملا قاس || دجلا نب ' الوسر نيدلال الجو ةئا_ىعست نيسجو

 دع ندمخ قرا_كملا مصتحاو نيدلادبجو هحرشو اهلمكي.لو ةعطق هيلع هكا ةئايعبسو

 ةئاماعو نع 0/1 قوتو راونالا قراشم 0 م هاعمو ىمدقلا 9 ا

 000 ىلع ندلا ءايضل تاداحم ىف قرافملا ىلع عص ولان ردحلا قزاححللا ءايضص ه>ورش نمو

 بتكلان مو ةظوبضم ةربنغ هدئاوذناق ثيدملا خرششلا اذه نع لفغتال تيدا حرشلا

 ' قئادحلاو*ةفقلاو لك الا حرششلا ىهو قرانشملل حورش ةئالث نم اهناف ةطوقلف ةريثكلا |

 ماكحالاماكحا حرش نمو ىذابالكلا اوف نفو ةاكشملا حرش نهوى ووتللا دمج < خرشأو

 ىناا اغب ولطق نب مساق شال ةيشاح قراشملا ىلعو ممييقلا ى ءرطاخ ىف عقو امريغ مجئاصمل |

 باوبالا ىلع قواش 1| كانك" نب هش ن ىلع بترو ةئاعام و نيهيسو تس مملإ5 ةنس قوما /

 دا يعست و نيثالتو هع اد و ١ ةنسق ثالملا نيا حسن بتزم# راهزالا قالا هاعمو لوصفلاو

 ىسواطلا فيطللادبع نبىح نيدلاءالع هحرشو' هلا تاوعكاىامدل ىذلا هللا 6 هلوا |

 ع ادع هد لمع تت وهلا قلخ ىدلا هنيدلا 0 ريغصلال وا ريغصو ريبك نيح رش ى د وزَهلا

 ضعب ىف لاقو ةئايعبسو نيعيس و سج اب , مصنا لاب دادغبا هنم غرفو لا م وحلا |

 تهاذم ص ةعب .دعبلا بهذ اه 4 5 كايا 2. مالكلا انيصقت 5 دقو هءضاوم ظ



 1 ها[ باب 5

 ' || لمفنم مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللاو_بر نع هيلا تغلب ىِتلا دوهعلا عيج هيف نمض جا

 ْ ٍرلسو هيلع ىلاعت هللاىبص هتلالوسر دهع انيلع ذخا هنا ركذمت تايهمملا كرتو تاروماملا

 هنسن اضهرنمه نيرشعو نامت ىف هنم عرفو تادايعلا باوبا تق لع ةيروادو اذ

 نه سالا هب لخاامف ل اذ نيعمق ىلع نسق هنأ ةحعسل ىف دءاسلاو ييايدكلوا قاف

 هت هئيضملا راونالا قراشم لح تاثر ومان نايتاىف سانلا هءلخا اهفو تايبنملا بانتجا

 ة7ةنس ىقوتملا ىهفاشلا ىنالطسقلا بيطالا ركبىبا نبدجلا سابعلاىبا نيدلا باهش مشل

 "|| ه4 ةيوفطصملا رابخالا حاهصنم ةيوبنلا راونالاقراشم ره ةئامعمتو نيرشعو ثالث

 "]/ نم هيف مج ةئاقتعو نيسجن 56٠ ةنس ىفونملا ىناغصلا دحنب نسح نيدلاىضر مامالل
 نوعئراو هتسو ناّمامو نافلاوهو ىنورزاكلا حراشلا دادعتىلع اددع حاحا تنداح ا

 ةايحل < ىدتساو هيضترا باتك اذه لاقو هتداحا ددع عونوا بابلك لواىف نيبو اثادح

 # هلوا ىسابعلا ءىضتملانب ىصانلا نب رهاظلا نب رصنتسملا ةنازكل هقفلا هءاضتقع لمعتلاو

 تمعش ةريئملا سملاو اجدلا حابصمنم غرف املهنا ركذ لا لقلا ىرحعو مترلايحم هللدملا
 هب ءاضرلا ودحلا ىف هللا نيب و ىنببةح باتكلا اذه و لاق حاملا عمت بابشلا و ملا باتك ىفامامجلا

 1 . [ةيماهفتسالا نع هنادتااهف ىناثلا وةيطرمثلا واةلوص ومل|نمم هلا دتاامىفل والا نيلصف ىلع ل والا ابابرسعإ

 3 اهعاونا وام ل و الا نيلصف ىف سما اذاوذاىف عبارلا الىثلاثلا لوصفةرسشع هيف ونا قىباألا |

 أ اذكهو نس و لل ودعك ا اكلا ضعل ىف الصف سّيع أك اهيف سداسلا اهماسقاو اق ىناثلاو

 ّى عسانلا لوصف 3 ةييحسس هيف نماثلا كلذ هيشاامو فرعملاو اددملاك الصف كعب بس هم عباسلا

 '00 الكلاف رقع ىاثلا ءادتالا مالق سقع ىداملا ىضاملاف رشاعلا هوحنو ددعلاىف

 | هاعس قنملا ىترايلا دوت نيدحم نيدلالكا شبا حرش اهنم ةريثك هحورشو ةيسدقلا

 دع مثلا و ةئابعبسو نيناعثو تس ا/45 ةنس ىقوتو راونالا قراشم حرشيىف راربالا ةفحت

 | هرشع 00 م 0و ىزا ري_ثلا ىدابازو ريفلا توقعي نيدحم ر ها طوبا ندلا

 . 1: 001 طعس
 قراشلا فشكلا هاعم ةيئا_هعلا ةلودلا ءالعنم ىفوطعلا رع نب رضخ ن.دلاريخو ةيودنلا

 || ةيوفطصملا علاطملا هام“ ىنورزاكلا دوعسمنب دج نب ديعس مامالا ميشا و تادل ةثالثف

 هعمجت ثيداحالا ددع بارو لصف لكه رخآىف ر 5 دوايعسس و نيسجو نامت 6/١رج 0 قوتو

 ا

 ظ

 0 ا لق بلل
 : راونالا ىقراكتم حرش ىف قةلعلا رات 3و وش ةا_وس تادلحم ةعيراق وهو ةئامماعو

 0 ا

 رك 520 ب
 ا ا . ها ِ

 ا زيزعلادبع 0 فيطللا دبع ميثلاو اثادح نيعيراو ةتسو ثيدح ىيئامو نيفلا نون ىلع

 آ00 الرأ راونألا قراشم حرش راهزالا كراج ءامس افيطل ارش هحرش كلملانباب فورعملا |
 1 لكف نيببنا ملا كلملانبا حراسثلانا ٍرعاو حلا مالسالاو ةيادهلا ةيدهىلع هتلدجلا |
 . || تامالعلاف قراشملا 35 فالتخال هيلع اففتا وا نيْكشلا دحا هب درفنا امم هنا ثيدح |

 | تامالع نم عصا وملا ىل صعب ىف فئ_صملا نم عقوام ىلع هاسدنو حدالا وهاع علا مدعو

 (ريع )



 اةواج ه7 ممملا 1

 ىلا .ةداعسلا لها ريسم ٌرؤُ ةلمهملا ءارب ىراحلل ه7 برغملا لها رابخاىف بهسملا رح ٠

 هتاذىف درفتملا هللدملا #* هلوا ىدلكيك نيرع نيدمحل ه4 ةداهشلا تاجرد ءاقترا

 باوباو ةدعاقو ةمدقمىلع هينرو داهجلا ماىف ءامكحلاو ءاثعلا مالك هيف عج لا هتافصو
 ضمرا ىذلا هللدخلا # هلوا قزاللا دابقنب قطصل ةغالاف 4[ حئاصملا ةاكشم زم

 يناس بصملا تاكشم هتيعم و لاق ماسقا ثالث ىلع هعمق و فورااىلع هثر ا هذابع دلخ

 -- 1 راظنلا دحام راكفالا ذخاشم 0-1 ةيسرافلاب مريم ةغل وهو مجتافملا هيف تعججو

 ةئامستتو نيتسو عبس 651 ةنس ىفوتملا ىطرقلا ىرقبعلا هللادبع نيدمت ركبىبا جدلا
 حراشم] *- ةنسىفو تملا نسحلاىبالغرانلا ىف 4 بئارغلا براوغو براجتلا براشم رقم
 سج م68 ةنس ىقوتملا ىيعلا دجا نيدو نيدلاردب ةمالعا هه ظعاوملاف رودصلا

 دبع -ه فوصتلاف قاوشالا عراشم ٌرهم> سلاحا نيز هما لو ةئامنامثو نيسجو

 عراشم ٌره#- ةينابر تاخفن ىلع زومر اهل الخىفو ةينادجو بادآ هيف ىنانلجلا منا

 كدجا * هلوا ةنس ىفوتملا قشمدلا ساحتلا مهاربا نيدجا نيدلا يهل هه قاوثالا

 اهنم بتك ةدعنم هذخا داهملا لئاضفىف وهو لا ةداهشلا بتر ىلعا كلاساو ىبر مهللا

 دبع ىلوملا هجرت ةمتاخو ابان نيثالثو هثالثلع هترو هيلع دارو "27 مداق تانك

 نيفراعلابولق رهط ىنذلا هللدبللا د هلوا ه4 عراش. ره*- ديك لاب ىعاشلا ىدنفا قابلا
 اذك تلقلاق ةيمكح قئاقد هيف ةئاقسو نيثالثو نامث 58 ةنس ىفوتملا ربك الا مجشلل خلا

 د نيرع صفحىبا ندلا 7 مشل ه4[ ةيفنللا عورفىف عئارملا عراشم ريح اذكو

 ليععما نب مهاربانب ىلاعملا ىلعوبا هحرش ةئامسجو نيثالثو عبس 6 ةنس قوتملا ىنسنلا

 عراشملا حسشىف عزانملا هامسو ةئامسجو نيناكو ىدحا ه١8 ةنس ىفوتملا ىننللا ىونزغلا

 هيفركذ لا هزونك سئافننم دادتمالاب اهقفلا بولق ىنغا ىذلا هللدجلا #* عراشملا لوا

 ةلاحم وهام مهل عمجف ةلاطالاب مهالباامو ةلاطبلا نع ,هانغا نيملاتم نيلعتلا ىأرامل هنا
 تادابعلا ىهو ماسقا ةسهن همست اياتك ني_سهخ هلعجو عراشملا عراشم هامسو بك ارا

 راشم رفح عبانملا هاعم باتت كب هحرشو تايانجلاو تاءربتلاو تاحابملاو تالماعملاو

 0 00 قفاوملا سيخلامون هفيلأتنم غرف : مهاربانب ليعمسانب فسويل 4: ةغلا

 راونالا قرا_ثم رقي 47 ىقرال عراشم لوس هئامامتو ةرشع ىتشا 8١١ ةنس ةحاىذ

 ىراخلاواطوملا ىهو ةئالثلا حامصلاب صتخملا ثيدللا بيغ ريسفتىف 4[ راث الا احح ىلع
 نيعبراو عبرا 055 ةنس ىفوتلا ىصحلا ىمومنب ضايع لضفلاىبا يطاق 0

 هرصتخاو لا نيد لكىلع هنيد رهظم هللدجلا #* هلوا ادج ديف» بات كوه د

 مسن 055 ”ةنس ىفونلا 8 ىنارهولا فسوينب مهاربا قحساوبا ظفاللا لوقرق نبا

 ىف ةيسدقلا راونالا قراشم زم ىتآياك اضعب هيلع دازو علاطملا هاعمو ةناو نيتسو

 نيملاعلابر تيدا دع هلوا ىلا رعشلا دج نب باهولادنع ميلا ا ةيدملا دوهعلا نا



 هي[ باب ل ظ 6

 فنصو ةئاّقمو نرشعو ثالث 57 ةنس ىفوتو نيدلعىفوهو ةئاق“و ةرسشع ىلا
 ةئاهعست و ةريدءىدحا و11 ةنسىفوت و يعفاشلا دنسم ىلع ىئرعلا فاشل اضيا هاعماباتك ىط ويسلا

 ىفاوتامن.ذلا ةباوكلادنسم زن هي بابشااد:سم رح ةعرزىبال 8: نيبماشلا دنسم لقيم
 دن_بم ]89- هتافلؤوم تس رهفىف هركذ ىطويساا 4#: !سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نمز ظ

 نادج- نبرفعج نبدج-ا ركبوبا مامالا يشلا اهعجب سه[ ةرسشعلا دنس ]وح ىم سهق] ىندعلا

 | ىلع 00 6-١ تببلا لها لضفىف هه ىخكراا ىس وه نب ىلع 1 - ىببطقلا كالام نا

 || ثنالث ه8 َدن_. ىوتملا ىئاسنلا بيعش نب دجا نو رلادبع ىنال 4: هنع ىلاعت هللا ضر

 |١ داجتلا ناس نب دج-ا ركبىبال ه4: هنع ىلاعت هللاىذر باطما نيربع دنسم رح ةئاثلثو
 | ىموطلا ليعان#انب ميهاربا قحتاوبا وهو ءزج ىتئامنم دكا ه4 ىربتعلا دنسم رح
 رسصنىبال 4: س ودرفلا دنسم رح نيكامو نينا 58٠١ ةنس ىفوتملا ظفاللا سوط ثدح

 سوقلا سيد_ست,هاعمو ىتالقسعلا رح نب ىلع نبدجا نيدلاباهش ميلا هرمصتخا ىليدلا

 ىلع لّيشم وهو هت ىدادغبلا مال_سنب مساقلا دنسم ]هوح سودرف دن_سم رصتخى

 نارقع م6 ةنس قوتملا ىدزالا قحسانب ليععتال ه4 تآارقلا دنسم ٌزه#*#- بيرغلا
 نب دجم هللادبع ىا مامالل هي يبكلا دنسملا زذح ه4 عاضقلا دنسم لقططح ةئاعامتو
 ا ال ىروللا ءركذ نيئامو نيس و تس *8 ةنس قوتملا ىراضلا لما
 قحم#ا ىبالو نيثامو نب سثعو نامث 5؟8 ةنس ىفوتملا دهرسم نب دد_م نسما ىنال

 || هللاىضر قيدصلا ركبىبا دنسم هيف جرخ ةنس ىقوتملا ىدادغبلا ىرهوملا ديعسنب ميهاربا
 || قزرالا هللادبع نب دمت ديلولا ىبالو ىثاشلا بيلكنب مثيهلو أزج نيرشعو فينىف هنع
 0 الث 2+ هس قولا قتملا ىقبلا ورمخ نيد هللادبع ىتألو ةنس ىقوتملا

 || كامو نيعيسو نيتنثا ال؟ ةنس ىقوتملا نيدملا ىدهم نيدحت رفعجىبالو ةئامسجو

 | مامالاوهو ىديم-عكللو ةئاقلثو نيعبراو عسسل 349 ةنس ىقوتملا ديج نيدبعلو ى.لايطللو

 رقعدحا هدو نّسامو ةرمثع عسن 519 ةنس ىفونملا ىديتلا ليزلانب هللادبع ركبوب|

 نوراهنب ركبىبالو نيئامونيعستو سج ؟98 ةنس ىفونملا قسنلا لقعمنب مهاربالو أزج
 هّح ويش نه ريثكى هكر اش هنكل ىذمّريلا باتكىلعاح رخ هءاتكناكو متاح ىبا عش ىسوطلا ىلعىبالو

 ءزج ةئامىف ةئاثلثوىدحا ١." ةنس ىفواملا ىباج#لا فسوننن مهاربا قك#اىبا ماماللو
 نينامتو سج مو ةنس دودحىف ىفوتملا ىزارلا مصننب مهاربا قح#ا ىبا ماماللو

 | قاسنلابيعش ندجا مامالل 4: كلامدنسم زهطح ليلخلا هلق زج نيثالثو فينىف ةئاثلثو

 | قزوملا هللادبعنيدحم ركبىبا نبال ه4 لسم دنسم مح ةئاقلثو ثالث "08 دنس ىفوتملا |
 || بوقعيءرصتخا حسم باتكىلع يلا دنسملا وهو ةئاقلثو نيناممو نام "خيو ةتس ىفوتملا |

 ( َ ل وغبلا زيزعلادبع نيىبعل هيي بذتلا دنا رح ظفاملاةناوع وباو قح#انبا

 عدم ةلاسر ه5 سراىلء نوطالفا تانونسم ز##- سم أ ىلصولا لج ىأ ا ىبا



 ةدفو ه6 ىمملا 6-

 ةنس ىقوتملا ىطوي_سلا نيدلا لالج هحرشو ةئاعامأو نرسثعو عبس 1/ ةنس قوتملا

 مهضعب هرمصتخاو ةفيضحىبا دنسم ىلع ةفدملا ةقيلعتلا هاه ةئامعستو ةريثع ىدحا ه١

 هدحوو ىمزراوملا ديؤملاىبال ريبكلا دنسملا ىأرامل لاق لا اند لكا ىذلا هتيدجلا # هلوا

 دو# نيدلالاج مامالل امثدحا ريبكلا دنسملانم نيصت# دحو مثهفذك ديئاسالاب الوطم

 ىنوام لوالانا ىأرو ىيللا ءايضلا دان ب ءاقبلاىبا مامالل ىناثلاو ىونوقلا , سابعلا ىلا نبا
 رفعج نب ىسوم مامالا دن_ىم ره#*#+ رركملا ثيدحلا فدحام هنكل هءىتا ىناثلاو دوصقملا

 سنا دنسم 90- هاربا نب ىسوم دنسملا هنع ىورو ىتاهصالا معنونا هاور 4 مظاكلا

 -#  ىعازوالا دن_سم ره ىينلا ىسوم نب نيسملا نيد رفعخىبال ه8 كلامزءا

 ىالقسعلا رحنا ظفاحلل ةتسلا بتكلاو دجا دنسم ىلع هداوزو 4 رازبلا دنسم رمح

 ىننافدعبو لا اريثك ادج هللدجلا # هلوا ىلا نسحلاىلا ظفاحلا هش فينصتنم هصخخ

 مامالا افكش عج-نم دج مامالا دنسمىف ةتسلا بتكلا ىلع ةسارلا تنداح 1 تك ل

 بتكلاى لع روك ذملا نسا ىبال راربلا ركبىبا كاوز ير لع تفقؤ 02 0 ا
 هنم تغرف و دج مامالانع روكذأا ركبوا هدرفاام هفينصتنم درفانا تيارد ةندلا
 دنسم ]+ ههه ةماساىلا ننث راح دنسم ٌرقظطح ةئامئامثو نامث ١٠8ه ةنس نابعش نم نيسشعىف

 دزسم 1م ىديا دن_سم وس مه ىناولحلا دنسم مح نايفسنءا نسح

 ىتاقربلا دع نيدج-ا ركبونا ريبكلا ظفاملا وهو 4 ىهزراوخلا دنسم ز»- هه فالخلا
 ناوحتلا هيلع لقّشيام هنمض ةئامعبرا و نيرششعو سج 56 ةنس ىفوتملا ىزراوخلاا

 ىدنة عكا ىئرادلا مارم نب نجرلادبع نب دبع د#وبا وهو -ه ىمرادلا دنسم ريح

 هلال كلذىف ,هوو ديئاسملاف حالصلانا هدعدقو نيّثام و نيسهو سيح *66 ةنس قوثملا

 ىعمملا نييسلا باتك اما ورجح نءا لاق ةيفلالا حش ىف اذك ديئاسملا ىلعال باونالا لع بتر

 هنافدجام نيانم ىلوا ناكل ةسلا ىلا مضوللب ةيترملاىف ننسلا نود سيلهناف ىمرادلا دنسع

 دنسملا باتك ىراخلا ىمعس اك دنسملاب هتيم ررتشاو تكنلاف قارعلالاق ريثكب هنه لثما

 هركذ ةعوطقملاو ةلصفملاو ةعطقاملاو ةلسرملا ثيداحالا ريثك ىمرادلا دنسم ناآلا عماجلا 0

 مهيأ ىئايورلا دن_سم مس مه ىلزمص رهما ر دنسم مح ه7 ىليدلا دنمم رههم- ىءاقبلا

 ٠6" ةنس ىفوتملا ىفاشلا سيردا نيدحت هللادبعوبا مامالاوهو 4: ىبفاشلا دنسم رن-

 ممم ةعاج هحرشو ىلواحلا نيدلالع هللادبع نير“ ريمالا هبترو نيّثامو عبراو عبرا

 هام وةئاّمسو تس 5٠5 ةنس ىفوتملا ىرزلا ريثالانءاب فورعملا ده نب كرانملا تاداعسلاوبا

 ا

 نيدلانءز ميشا هبضناو تادلع ةسدجيىف وهو ىعفاشلا دنسم حرشىف ىنيعلا ىفاشلا باتك

 هللادبعوبا هدنسم عجو ىفاشلا دنسنم ىضرملا بختملا هاعم و ىبلملا عاملا دج-ا نب رمع

 مامالاهحرشو نيّدامو نيعب راو تس ؟4 ةنس ىفوتملا ىبفاشلا مصالا فسوب نب بوقعينبا
 ةنس بجر ىف هأدتاو ريبكلا حسشلا بيقع ىهفارلا ىئيوزقلا دم نب مركلادبع مساقلاوبا

 ف 6



 | باب روح كل

 تاعمأو ىلحلا عامشتلا لدعأ ننس رم نيدلانز جعل هرصتخاو 0 نيسج نم و ْ

 ةروكلا تبان نب نامعن ةقنح ىلا --1 مظعالا مامالا ل ع ١ دجأ لاسم ند دقشملازد

 ميشا 10 كاشملا تعرو ىؤلةللاداتز ن نسح هاور ةئامو نسجت 166 هس قوحلا

 نيعيس 70/٠١ ةتس ىقوتملا قشمدلا ىونوقلا دجا نبا دوت نيدلا لام .متعملاب ىعسملا دنسملا |

 ةنسىوتملا ىزراوخللا دوج نب د# دب وملاونا هدناوز عج د دزلسملاهاع”و هه رش ةئاهعبس و

 عئارشلا عئارشش ىنصا نم هلوطب اناقس ىذلا هلل دا دع هل وا ةئاقسو نيتسو سو هدم ظ

 هريغ مظعتسا و ه رعصتسا و هص ةنءام هرادقع نيلهاملا ضع نع ماشلاق توع“ دقو لاق خا ا

 10101 © رو كلام طومو ىعفاشلا دنسع كلذ ىلع لدتسيو ثيدحلا ةياور ةلقىلا هيسنو |
 نيب عجانا تدراف ةيشد ةيج ىتقيلف تف داجا ةدعالا ىورال ناكو دنسم ةفشح ىبال أ

 هللاديع 01 ظفاطا مال 0 1 0 هلاهخك ىلا ا سّشسع تا ظ

 [ وم قل نيدحم نسااوبا ظفاحلا ءامالا كلاثلا لدعلا دهاشلا رفعج 50 0

 دج ركبوا جشلا سماخلا ىعفاشلا ىنامصالا معنوبا ظفاملا مامالا عبارلا دمت نب ىسيعنبا

  عباسلا ىناجرلا ىدعنب هتلادبع دجاوا مامالا سداسلا ىراصنالا دج نب قايلادبعنا

 مامالاعسانلا ىعالكلا دلاخ نيدمح نبدج-ا ركيونا نماثلا ىنابيشلا نسح نيرمع ظفاحلا مامالا

 ذاشل 3 مامالاهْن ا ريشع ىداخلا ره ةيعش ىعسي هنع ىورملاو ىتابيشلا نسح نيدحم مامالا رشاعلا
 4 ل04 .0٠ و سل كج فاخذ ع انظعملطف ل. ع تم تسلا“ ر دما 2 دعم 8

: 

 اب
 ده طش

 .هاورامو نيعباتلا نع ريظعم ىورو اًضا له مامالا شع ىناثلا ةفشح ىبا نع هاورو داج

 كوع وسو

 هج "1 ١ هين املك اللا دلال

 سثععبارلا ىدعسلا ماوعلاىبا نبهللادبع مساقلا ونا ظفاملا مامالا رمثع ثلاثلا راث آلا ىمسي
 ن سثعو ثالث ه7 نس ىفوملا ىغلبلا ورسم نب دم نب نيسح هتلاد.ع ونا ظفاحلا مامالا

 رسثع سمادناو نيدلعىف وهو ريسبلاب الا ثدحنملو انسح اجرت هجرخ دقو ةئامسجو |

 )00 رك كرو داعملا فذح هقفلا باونا بيترت ىلع اهتعمجل ةئدس ىفوتملا ىدرولملا مامالا |
 )00 اأو ىملا قانوالا ةلود نىسيع نب ليعامسا نيدلاف رش مامالا هرصتخاو دان_سالا |

 1| نيعستو نيتنثا 885 ةنس ىقوتو ديناسالالاحر ضءعب ءاعءأ راصتخاىف دياسملا داقعا راتخا

 ا 01 | ندج | ءاقبلاوا مامالا اضيا هرصتخاو مامالا بقانم نم ةذبن هيف ركذ ةئامتامثو |
 آ| دئسمرصتخم اذهف ا نيملاعلابر هتددجلا # هلوا ةنس ىفوتملا ىكلاملا ىودعلا ىشرقلا دم |

 ا 1| ارركم ناكامو هنم ديلاسالا تفذح ىمزراوملا ديؤملاوبا مامالا هعج- ىذلا مظعالا مامالا
 | 6 ةنس قوتملا ىطالخلا دابع نب د# هرصتخاو دنسملا مصنف 1 هتيعمو هلع

 55 7 ميهاربانب ليعاوما نيد هللاديعوبا هرصتخاو دئسملادصّقم هاعم و ةئاقمو نبسج و نشا

 5 َ راربلا ناب فورعءملاىردر لا دج نب د# نيدلا اك اًضيا ها فز ع 1 رعت 0 ىنملا



 2 0 ملا 1

 00 قو . 0 ا ع نا هو م م 1 نق

 21 قوت أ قدح م[ لكلا مامالل ةيوهار نا 1-7 ع يح ةنامعب راو نينا 5: "2

 عوق

 :ديناسملا ىعمتلا دن. ليعاعس|لاق ةئاقلث و عبس 5*ا/ ةنس ىفوتملا ىلصوملا ىلعىبالو ةئائلثو

 جارسسلا هيأ سابعلاىلا دنسم رح رامنالا عم نوكيف رحلاكىلعي ىبا دنسمو راهالاك اهلك

 وهو ةئاقلثو ةرسشع ثالث م ةنس ىفوتملا ىرواسينلا ظفاخلا مهاربانب قحسانب دم

 مهارباقحناىبا ثدحلامامالا ه4 ةربرهىبا دنسم رح عملا رحنا هركذ باودالا ىلع

 ب مامالاد:سم رمح نيام و نينامثو نيتنثا 7887 ةنس ىفوتملا راسعملا ىركسعلا برح نا

 نبالاق ةئامعبسو نيعبسو نيتثثا ثا” ةنس ىفوتملا ظفاذلا ىطرقلا دلع نقب نوح رلاددعىبا

 ثددح فلا نيثال# ىلع لشي نيام و نيعبراو ىدحا كح قوتملا لينتج ندم

 ةئاعامت و سج م6٠ ةنس ىفوثملا ىفاشلا نقلملانءابف وعملا ىلع نيرمع نيدلا حجبارس مامألا

 00 ن 0 كيش 0 ةوقطاضامس ارش

 | فسويونا وهو ظفاحلا بوقعي -4 ةبيش نبا دن_سم ره نيثامو نيثالثو ناعأ 75

 | ىلاوملا صضعبو سامع ناو راعو دوعسم ناو ةرعذثعلا كدسم هيف مح 0 ىقوتملا ىدمودلا

 ْ قوسيمأ هدياسساب ةتجرت قوسي مث ىنامصلا هيف 5 تادلع ةسجحوق هلىلع دنسمنا ليقو

 | هنال راركت هيف ىتأيال هاف نسحا وهو اللعم باودالا ىلع هعجب نكمو اهللعركذيو هثداحا

 | |ىباندنسم ز»- لوالا فالخم ىوازلا ىلع هيابحق قالتخالا ريشأل تلا لا 0 1

 ١ لوا او وتهتو لبق نيثاساوب عيدا 3 54 هلا قولا ىدلايطلا دواد نب نايلس وهو مه# دواد

 | دينا اذن فذزص نم راصعأىل اع هرم وصع مدعت 3 ادهلئاق لج ىذلاو دياسملاق فزص

 ا ةظأ ةندطلا صضعب امتاو دوادىلأ فريذدصلت ن سل هنأق كيلذك سدلو ا_يفنص ىدلاو ههنا نطو

 ثيداحالا نم .دواد ىبالو دوادىبلا ن 2ع 5 تام يح زل فسوب هاورام هيف عجح نييناسرلا

 ظ ةناوع ىنالو ةيقلالا ةيشاح ىف ىئاقنلا 'هرك ذاك رك اوأ هردق نةطسملا 5 لخدنمل ىتلا

 أ ةرعّدع كدا م 0 قوتملا ىروباسيتلا ىف أوس الا ديرب نب مهاربأ ا قح#مان بوقعل

 0 فاصمو كن دننم وهف هقفلا باوبا 0 هسرو فدو ىناوص ةئائلتو فلا نع هيف ىور 0

 | 525 هد قوتملا ولا درج نب ديعدج ىبا 1-3 مامالا 0 ا ىلا 2 سيل

 ا نيدجا هه مامالا كنيسه 1 فسوبىنأ --1 مامالا 0 - نياك نيعيراو عسل

 ١ لوصا ةلج نم ليلح باش ؟”اوهاو 'هب ضن كسملا فق ولا ةخسل ن مادلحم نيسثعو ةعبراق

 | لح ندجا تأ ا 0 ةنث ثددح ةءاعل5 نع فوئام 4و هلعقو دقو مالسالا

 ١ ثيداحا هيف نا لاش نكل ىنيدملا ىسومونا لاق هدنع احح اثادحالا حب رخحألنا هيف طرش

 يح اولادع ندعوا دار عجو هللادبع هدلوا هّئازو ىجاسقبلا هزكذاك ةعوضوم
 ظ لا هرمصتخا و ةئاغلثو نيعيراو سج 4م ةنس ىقوتو باتكىف بلعت مالغب فورعملا



 س6[ باب 1

 هللادع 1 مامالل --1 قيدصلا فسوب ةصقق قيبعلا كل 0-١ 0 تالا 1 ظ

 لا ميقلا نيدلانيز ىذلا هللدجلا # هلوا ىزارلا بيطخلا نسما نبرمع نيد نيدلا رف

 نبدح معشال م نمزلابئاصم دنع ةركذتلاو نزاحا ةالس» زيمس سي[ حئافلا كسملا رح
 وهو لا هئاضقو همكح ىف لداعلا هتيدلا # هلوا ىقنملا ىرصملا ىزغلا دما نب ناضمر

 دل .نوكينا هيعالاو راخاو راثعشاو فئاطلو مكحو رداون هيو بتمريغ دلخم |

 ىهتلاو ةمركملا ةكم هعضوو هعج لسرم وهاعاو بابو لصف ىلع سيل هنكل تارضاحلا

 ثيدللاىف 4# ىههاربالا تال_اسم رمح ةئامعست و نيثالث ه٠ ةنس بجريف فيلأتلا

 ىلاو نورصعىبا نبا 4 تالساسم ر»»- ىمماربالا هللاءاطع نيهللادبع د ىلا مجيشلا ظ

 دنسمنم تاقتنملا -4 نيعلا فرح تالسملسم ٌر#*ُح ىزاري_ثشاا رادنب نيزيزعلادبع مساقلا

 نيسح ىلعوءاوهو - جامدلا تالساسم ر#*- نيعلا فرح اهتاور ءامساىف رك ذ ىباردلا

 تالساسم ر*ح ةئاقحو نيتسو عست 519 ةنس ىفوتملا ىبدنلللا ىرهلا زيرعلادبع نب هللادبعن.|

 لا ةيلوالاب :ل_لسملا  اهلوا ىتالعلا ىدلكيك نيليلخ نيدلا حالص وهو ىنالعلا

 نونامكثو ةسج ىهو هه ىربكلا تالا له ةئاقحو نيعستو عبرا 595 ةنس ىفوتو

 ةئايعستو ةرشع ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىطويسلاركبىلا نننج- راادبع نيدلا لال اذ دح

 7٠م5 ةنس ىقوآمللا ىرصملا دم نب دع ىنوديملا محفل ىبال هي داك ةيلواب تالساسم لح

 قاوشالاب لازام ثيدح وهو ه4 قاوثالاب تلزام لسلسم رت ةئامعبسو نيسجو عبرا

 عماج ظعاولا ىنيدبالا يح نب ىلع عشا هه نيطالسلا كلاسم لهه- حلا ضرالا كيدلاىل

 نيعبراو نيتنثا ٠١5 ةنسىف دارم ناطلسال هفلا خلا مدآ قلخ ىذلاهتلدخلا # هلوا اغادع

 ححدنلا ىف ىرت سه نيلصاولاو نيبلاطلا كلم لح حونو هتلادبع ىلوملا هظرقو فاو ظ

 هيفانل ولاق 6# لا دحىب ىانثودع ىبدج # هلوا ىهلالا ىواهسلا هللادرء شلل ظعولاو

 نع ميشا ه6[: نيفراعلا كلم رح مارملا ىلع ةلالدلا عم ماكل لل افاق هن شح هوذا

 نبدجا سايعلاىبال ه4: رخافلا كالسملا زيهم ىتشرطو ةيدنب:ةنلا بقانمىف وهو ى راخيلا

 ب دش رملا كل سم رفع ةئامعبسو نيعستو عبرا /84 ةنس ىقوتملا ىرسسدلا راطعلا نيد

 ةئامعبسو نيعبراو سج /48 ةنس قوتملا ىسادنالا فسون نيدحم نايحىبا نيدلا ريثا مشل

 عومسلا لس لفاونلاىف ه4 ةاجضتلا كلسم تتح ىع سي همبنتلا صيخختىف هيبنلا كاسم لفم+

 نينامثو عبرا 585 ةنس دولوملا قيقدلا ىلع نيدمت نسا ىبال هه برعلا مالك بيرعنف |

 نيناكو نيتنتا 589 ةنس ىفوتملا ىيمتلارع ن.ثراحلا ةماسا ىب نبا ل 0 3: ةئاقلث و

 ةييثوا وهو ىضاقلانب دمتن. هللادبع ركبىنا مامالا ةبيشىبانءا 4# دنسم لح نيمامو

 مصاءىبانبا 4: دنس زف- ريبك باتكوهو ةئاقلثو نيثالثو سه مع ةنس ىفوتملا ظفايلا

 ثيدح فلا نيس وحن ريبك وهو نينامث و عبس لا ةنس ىفوتملا ىتابيشلا ورع نبدجا رفا ظ

 نيعبراو ثالث ؟5* ةنس ىفواملا ىندعلا يح نيد هللاديعىفاو رعىبازءا هه داسم رقم ظ
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1 
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 5 4 ىلا زم

 ه4 رهاوبلا ةرشعلا تآارقلاىف رينتسم نس ىنأب هه دقعملا حرشيف دنتسم ريح ةئامعب#و
 | ةئامعلراو نيهسنو عسل 5994 ةئس ىقوتملا ىدادغيلا ىرقملا ىلع نيدجا راوس نت رهاط ىبال

 ١ تغلبذ ةمئالا نع ةروك ذملا تاياورلا عج لا ماسحالا ”ئرابو ماعنالاىذ هللدحلا 6 هلوا

 | ةرمشعلا تآارقلا فالتخاىف امتك اننا ها"تضدَقو لاق ةباور نيسحو هنو 00

 كاكا كاما ديف كدا ناك عمجا نا تببحاو اهملا ةجايلا وعدتا# ننسلاو راثث آلان ةيراع

 راثالاو نغ- سلام ةذبن هيف ركذاو هتعمسام نود ءارقلانم ىتكردا نيذلا ججويشش ىلع

 لع تحلا ىلإ لصوت اب ىلا ةديرعلا لعتو ءارقالاو هظفح ىلع ثحلاو نآرقلا لئاضفو

 ' ةلّضاملا مهفلس انفلخ ىلا هادا ام ىلع ةرسثعلا ةمالا دحا هيأرق فرح لكو ةقيقدلا ىناعملا

 ىبا متاح حرش ىف دماحملا ةبجوتسم لمح سو هيلع هللاىلص هللالوسرب ممن ارق ديئاسا

 ١ ىفوتسم ري ىلنللا ىئماسلا هللادبع ىبال هه ةيعوتسملا رح ىتويلا هركذ هل دماح

 مع نس ىفوتملا ىوغللا ىتبسلا ىلع نيرع ةيحدنب با_طخاىبال ه# ىطصملا ءاعساىف

 هركذ اك ةساركىف ةنس ىفوآملا قيلملاز نيدلا صان ىضاقلا هصخل ةثاقسو نيثالثو ثالث

 ىسنلادجلا نهللادبع نيدلاظفال ه4: عورفلاف ىفوتسم زق*- عيدبلا لوقلاىف ىواخمتلا

 ١ لاك دعسىبال -ه وضلاىف ىفوتسم رح ةئامعبسو ةرشع ىدحا ال١١ ةنس ىفوتملا ىناحا

 | د رصعلا ءالع ىواتفىف لا ىفوتسم - 2 ىقوتملا ىتاخرفلا دوعسم نب ىلع نيدلا

  فلاو نيثالثلادعب ىفوتملا ئكصحلا ىلملا يعفاشلا النلانباب ريثلا د نيدجا نيميهاربال

 قشمدو سمو نيفب سلا نيمرخلاو باح حام ىواتق امو تعوح ةلاشر د هيف لاق

 ه7 تا_هجدم وح ةعبرشلاف تاماطو تا_كطش هنم ترهظ بلح ناكظعاو ببسب

 ١ ني دو# نيدلاردب معسل فوصتلاىف ه4 بولقلا ةرسسم هَ !ىراصنالا هليادبع مشل

 | ردم 1 :ةئاماعو نيرسدعو تراك /ل؟ 0 قوتملا ةيواع ناب ف و رعملا ليا

 ١ ىفواملا ىجحتوش فورعملا د# نيىلع نيدلا ءالعا ةدهلاإعءىف أ بوركلا عفدىف بولقلا

 ظ 3 ةزباقملاو ريل ىف عنقملا حرشىف عرس زوم ةئامئامتو نيعرسو عست ماله هك

 ١ ىعصانلا ني_سملا نيهللادبع د« ىلا ىطاقلل رصتخع هي 3 ةذللا عو رفيف دوعسم زق

 ظ لاقو رهاولا شماه ق هداز 2ع ىل وم ا لاق |ذك هدعب هل رسم ىلبع سلجو ىونزغلا

 أ لئاسسملا ريثك ظفالا يي ريح و باةكدا ه>ح راش هيف 5 د روومميم تاتكاوهو ةيوشلا نا

 ْ 1-5 ماكحالا ىلع ماك.لا ةماعلا يم -- قنا لصالا بتك ةماعنم ةريثك لئاش هيف دروا

 ىريبزلاناهلس نيدج-ا هللادبعىبال ه4 تكسم رم هيف اهركذ ىتذملازيعم بحاصل ةلاسر

 | راه 6 ماتلخا كيس 1 ءزلضفلا ضع هر متحا زاغل الاك بي مع باتكوهو قفاششلا

 / ىدحا 8١١ ةنسىف ايح ناكو ىشرقلا د نب نابع دوعسىبا ميشا أ مالسلاو ةالصلا

 رشبلا ريخىلغ مالسلاو ةالصلا نمضتت سمع تسلا روخخلاىلع تاساىهو ةئافاشو 300



 باب زم 21

 نانعلا ىلطا لو_صالاىف افياصت هقفلا اع ىلصح نم ةفباط ىلع حرفاف سدردتلا ةدواعم ظ

 لولا باتك قوذو لوصالا بيذمت نود ملا ىف عقب هجوىلع قيقحتلاو بدت ٌريلانيب هيف
 بابلىلع ةاتثملاىه باطقالاو ديهملاو ةئطوتلل ةمدقملا باطقا ةعبراو ةمدقمىلع هاننرو

 عبارلاو راهتسالا ةقلرطىف ثلاثلاو ةلدالاىف ىتاثلاو ماكحالاىف لوالا بطقلا دوصقملا

 ىدحا 181١ ةنس ىفوتملا ليبثالا دمت نيدجا سابعلاوبا هرمصتخا مث ىبتنا رتسملاىف |

 "ب 0 قوتملا ىملبلا ىرهفلا زيزعلا دبع نب نليسح ىلعو ا هد-سشو ةئاعسو نيسجح و ْ

 نيثالثو عست 9*1 ةنس ىنواملا ىطانرغلا دحتنيناهلسا قيلاعت هيلعو ةئامسو نيعبسو عسن

 دمحل ه4 ىنطصملا ننس ركذىف ىئص:_بم ره#ُ مكملا ىدروربسلا هرصتخا و ةئاقسو

 ةياقولا حرش ةيشاحو ىتأي ةموظنملا حسشيىف هه ىئصتسم رووح ىلا ويرعلا ديعسا نا

 فرطتسمر#- ىناب -# ك-انملا ىف دازلاعاطتسم ريح عفانملا حرشىف اضياىنأت نيدلاردصل

 لكىل لئشم وهو ىهعشبالا باطخلا دجأ ندي مامالا يشل 7 ف رظتسم نف 0

 رايخ الا نع ةنسح تاناكحو ةم*< ثيداحاو نآرقلا نم تان أن لا دم هيقو فن رظ نف ا

 فئاطل هيفو دقعلاو هر د.عنءاو راربالا عسر ىرسشخحم زلا هعدواامت ع هيق لاشو

 فئارغلاو تايلزهلاو رداولاو لاثمالانم هعدواو ةديفملا بتكلا تاحتمنم ةديدع |

 8 دودحىف أبيح ناكو ىهنا نونامو ةعبرأ امدع باواىلع العشم هلوحو قئاقدلاو

 ىف اهركذ ىطويسلل ةلاسر ه4 ةف_ثحلا لود ماكحاىف ةفرطتسملا رهط ةمئاعث ٠١

 بوقعيل ةفالخلا طئارتو ةمامالاىفو ءاطلاىف م ءالعلا ةيلح ىهو ه4 ىرهظتسملا رح

 مامهالل هلاسرو ةئايعل راو نيناكو نام ءم/ ةليَس 2 9 ىنبارفسالا نزاخلا ناولس نءا

 4 عورفلا ف لمعتسم هيو ىنأب ه7 بذهملا بيرغ حشىف بذعتسم ه-> ىلازغلا
 دجان نال رم وبا هد هس قوتلا ىعاشلا ىيمتلا ليععتا| نبروصنم نسملاىبال

 ىلاعت هللاب نيعت_لا ردح ةئاقلثو نيرسفعو نام "8*9 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىرتطصالا

 فلخ مساقلاىبال هي" تابغرلاب ىلاعتو هناك هللاىلا نيعرضتملاو تامهلاو تاجاحلادنع
 1 ىنيعتسملا 1- ةنامسجلو ليهب_سو ناَع هاا 2 قوتملا لاوكشب نب كلاادبعنب

 تامهم نم دافدتسللا 0-1 هل اوعملا ىيدملا ىدوفىل --1 دادفتدم 3غ بطلاىف

 ا لاهفالا تاللءةةسم 1 ققارعلا ةعرزىلا نيدلاىلو ميلا د داتمداو نملا

 ةمالعال هج لاثمالاق ىدقتسم ا 1 2 قوتملا ىروقلا فسوب ندجا رذع> ىبال

 تانجو نيثالثو قلع 1-0 قونملا 6 "لا رع نيدو# مسأ# ةلاىلا هللاراح

 نم غرفّلا نيقيلا درب نم انرودص هب يلثاام ىلع هلادتعا 6 هلوا فورمللا ىلع تترع رصتخم

 ىصتسهىلا لوصولا ىصقتسم رو ةئامعإراو نيعستو عسل عةهب ةنس ناضمر رهش ىف هفيل تا

 نيناعأو | تاو نامت ا هم قوتلا ىطلملا دل نس أك رس نيدلا ل ميشا هه لوصأالا



 ا أ ىملا رح

 ١ ىلع جرذطسملااك ةريثك هه: تاج رخسملا زؤ- امهنم لكنع هيف ثححن هنال هنوتمو هديناسا

 ْ يعن وبا جرخخ“او ىدوطلا ىلعىب 9 ىدمزلاىلعو نعمان كالملا دبع ندم دوادىبا ناس

 ١ ولعلا هدصق لعجامتاو ةمصلا مزتلي جرعسملاو ىعا_ةبلالاق ةعزخ نبال ديحوتلا ىلع

 دجا نيدمت نيدمت ل.ضفلاىبا ديهشلا مال عورفلا ىف ه4 عما_لا نم صلخسملا زس
 | سه ثد دملا ىفنيصت# ا ىلع كردتسملار#- سداسلا لصفلا رخآىفىدامعلا هركذ ةنس ىفوتملا

 ١ غ٠+هةنس ىفوتملا ظفاخلا ىروباسينلا كاملاب فورعملا هللادبع نيد هتلادبع ىلا مامالا مشل

 | نيمجشلا لف رش ىلع ةاراخم نيت ىفام يلع م ثيدحلا ددعى هيف داز ةئامعلراو سج

 | روكا كا هداحا هادا 5 امرك دحاو ط رش ىلعوا امهلبأت كىف هتاورنع اح رحدقو

 ا لها_سم 2 | طرشقو اذلخأ عسأو وهو امهم دحاو ط رش ىلع 0

 ىبانع بيطحللا ركبوبا رك ذو عيشت هيفناكو باسنالاىف ىناععملا لاق حالصلانبا هركذاك

 اهظلار خا امهم زان تغما ق راخلا طر ىلع حاعص اهنا عزشيداحا عج هنا ىوم راد وعما

 ا ملو كالذ ثردحلا باعصأ هيلع ركنا هال وم تدك نا ثيدحو ريطلا ثيدح اهم امهصحخت ىف و

 ' ىهذلا ظفاحلا كلذ نيبدقو اضيا عوضومو فيعضفيفو ىيقلبلالاق ىهتنا هلوقىلا اوتفتلي

 هنال لهاستلا ماعلا عقواعا رحنا لاق ثيدح ةئام براقش تاءوضوملانم ءزج هنم عجو

 ءزللا فصن بيرقف تدجوىنا لاقم كلذ ريغلوا هناا هتلعاذ هعقنيل باتكلا دوس

 ا نم كلذ ادعامو.لاق كالا ءالما ىبتنا انهىلا كردمدسملا نم ه2 كا لا

 نيدلا سمش هرصتخاو ىعاقبلل ةيفلالا ةيشاحىف اذك ةزاجالا قيرطبالا هنع دجوال

 هلهاست ىلع هنو 8 ٍنيعبداو نام رك ةنطس قوما ىهذلادجا دك م

 نو رلادبع نيدلا لالخ ءاردتسملا 2 ءارذملا 0 هيلعو ةئاعاعأو عبرا /+؟ 0

 و م

 هنافلؤم تسرهتىف ركذ ةئاممستو :رشع ىدحا وؤ١ ةنيس قولا ىطوشلا ©

 ىا -ه امملع كردتسملا ر- دا#«ىف لصالا ىنتلاو ريسيلا هنم بتتك هنا, ثيدحا نى

 عبرا 54 ةنس ىفوتملا ىعلاملا دع نبدجا نيدبع ظفاملا ىورهلا رذىبال لسمو ى راخضلا

 دحاولادرع نب ليععسا مشلل أ ةيعفاكلا عورفىف كردت_م زق*- ةئامعاراو نيثالثو

 دش ريسم زن > ةئامسولو نيثالثو تس ه7 ةنس ىفواملا ىفاشلا ىحمسوبلا ليعمسا ناآ

 ١ ةئاثلثو ةرشع مست م19 ةنس ىفوتملا ىخلتلا هتلادبع نيدجا مساقلاىبال 4[: ةمامالايف
 ١ ىف دارتسملا هُم ناحرفلاز ال ه4: ىعزتسملا رع برح نبرفمكل -ه دشزيسم خمس |

 ىنا مالسالا ةح مامالل هقفلا لوصاىف هه: ىنصتسم رييَ»“ طيحلا بحاصل 5 عورفلا ظ ١

 ' هقفلا عورفىفتفنصدق هيفلاقو ةئامسجو سجخ ه٠ه ةنس ىفوتملا ىلازئلادغ نيد دماح |
 ءايحالاك ةطيسب ايتك هيف تفنصف ةرخ الا قيرط رع ىلع دعب تابقامت ةريثك اءتك هلوصاو |[

 ىلا ىلاعتو هلاصس .ّيباريدقت ىنقاس مم ةداعسلا ءاب كك ةطيسوو نآرقلا رهاوك «ريغو |
 5 الا مد ب --ج



 ظ

 ىراخلا ىلع جرسم وهو ةئامعبراو نيثالثعك#٠ ةنس ىفوتملا ىناهصالا هللادبع نيدجا سعت |
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 ىرهزالا دج-ا نيد نب دجال ه4[ تارطنقللا عبرب لمعلاف تاررلا لئاسملا رهح

 | ءاحرلا ىلا نب 6 دمت لئاسم ريم اباب نيعب را ىلع بتمه وه و قناخلاب ريهشلا |

 || ةيفنلا عورف ىف 4 تالضعملا لئاسملا ٌرقذح  ةديشملا لئاسملا ردح ىننملا

 ريسفتلا و وحلا ف سه ةروثنملا لئاسملا رفح لزاونلا عوج ىف ىثكلا هرححذ

 3 ننكلا ن.سح نبدنز نيدلا جال هه رهعملا بدي رث ىلع موسم ضح هانم و نرسشعو

 هولال ةنس ىثواملا ىلدحلا ىدادغبلا ىزوحلانب ىلعنب نج رادبع حرفلاىب ال عورفلاى ا ظ

 م: 2 قوتلا جونتلا ىلعنب نس ىلعى إال -- 1 داوحالا ت اعف نم داعم 1 ا

 'قحسانب بوقعي ظفالا هه ةناوع ىلا جرسم اههوح هركذ قبس هه عمجملا ح :

 ٍ عج ااذا رحنبا لاق اسم مي<7”ىلع وهو يكاقلل و2 وع س موو طيب قاوملا يتارفشالا |

 3 . هلصوي اقيرط دج مل اذاالا أح رسم هيعلال روش قوف نيف لصألا تبحاص عم حرس ٠

 || رذعلالا برقالاىلا دنسلا دوجو عم دعبالاىلا لصيالنا طرشي هنا هلصاحو هخشمملا

 قيرط ربع نول رط ند 1 اعرو هيضلرب نك ام هلدح ل ثيداحا جرسملا 1 اعرو ا

 اوكا نب دج نب نج-رادبع مساقلالا بال هه ثيدحا ىف جرذسملا وس باتكلا بحاص |
 0 'ىنالو ةرك ذتال هح رععماو سان[ عكر هعج ةئامعئاراو نيعبس ات قوتملا مدئم نبا |

 )باب قمح ده

 ديلت طا_لخا ىلع ىبالو توبلا بتارمم ىلع ابا ونا هيونا لئاسملا ماكحا لعل عماج با

 ولا ىف ه4 تايرمصقلا لئاسم ٌرهضح اباب نرششءوةسجو ةئامىلع رصت:ةءوهو هللا ءاشام

 ا تامو هبتيعسش ىرصقلا سوط نب د بيطلا ىبا هذيل ىلع اهالما ىمرافلاىلع ىبال

 |١ اطسوالا شفخالا ةدعسم نب ديعس نسالا ىبال 4[ ريصقلاو ريبكلا لئاسم زه#> اباش

 ١ هه ةيخركلا ةبدأتملل ةيفوكلا لئاسملا رح نيثامو نيسشعو ىدحا 78١ دنس ىفوتملا

 1 عست 669 ةنانس قوتملا قوعلا قوكلا ىكملا دقال نب ديز نب دجلا نب يحن نب دجال ظ

 )0 دلع تئرقو اهحرش مث زاغلالا هحو لع وحلأق لئاسم سثع ىهو ةئامسجو نيسجتلو |

 || هك ةيعرشلا ماكحالا ىف ةيرقلا لئاسملا ليظح ةئامسجتو نيسنو نيتثثا 86+ ةنس دادغب |
 لا مالعلا زيزعلا مانالا ئراب هلل د-هلا #* هلوا هقفلا باوبا ىلع بتره رصتخم

 لارتللا رو ةكايعاراو ةردذع 2١١ ةنسا' ىقوتملا ئوخلا ةمالس نب هللا ةبه مساقلا ىبال

 "نباب فورعملا رفظم نب رع نيدلا نيزل ضئارفلا ىف -# ةبقلملا لئاسملا ىف ةبذهملا

 ىف ةمهللا لئاسملا لهو ةئامعبسو نيعبراو عست 7/49 ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىدرولا

 سجن ا/؟6 ةئس ىقوتملا ىتنمرالا ديملادبعنب سنو نيدلا جبار هه ةمالا فالتخا

 هه بهذملاىف بهذلا كوبسرم- ةئاقسو ةريشع ثالث 5١ ةنس ىفواملا ىننخلا ىدادغبلا

 ىرشبت -ملا ركب ىبا نب دج-ا ن دمحم --1 رصيستسلا رة تاسملا ةئامسجلو نيعست و 0-5

 ىف عمجيسم 189- ىئطق رادلل 4 ثيداحالا بةكنم راسم ههه ةئاثلثو نينامثو عبرا

 ! دل



 لاق لا ةرهاقلا ةزعلاو ةرخافلا دماحلاىذ هتيدحلا # هلوا ةريثكل وصف اهنم لكفو اباب ]|

 ل ه4: ملا ز0-

 ١ سورطىف باتكلا اذه ىناعم عجب نينح ناكو نيئدتبملل ادج عفان باتكلا اذهو تلعفف

 وع  قاشلا بتر هتخا نباو هديل نن>نب شيبهللا نام هتايح ةدمق ضعبلا اهنه ضي

 ان ونعم باتكلا اذه دجو كالذدلو هروةسدق نين> هنن ااع اهقملاو هدنع ندم أف دازو

 اهتدنر ىناالا لئاسا اددع بسحن هلوصفو لاق شعالا نشيمح تادايزن نينل لئاسلا

 قشمدلا ىلع نب مح رلا دبع تبدهملا بطلا 3 راوذ>دالو لهسا نويل رايك لوصف ةَرمعَف

 نب ديعس لهسوبا يبتلا هنرو حرشلا اذه ىلع در هئاكسو نرشعو نام 578 ةئس قوتملا

 رومالا فنا رع ق لوالا باوجلاو لاؤ_سلان ع دب رجحت اب لوصف هث ال2 ىلع ىلدلا ززءلادبع

 ىلع عومجملا باضتقالا بامتنا هلو ضيالاف ثلاثاو ةيودالا ىوقىف ىناثلاو ةيعببطلا
 ١ روكذملا ةعيفرنبا اهمظنو رصتخم هنكل لصالا باترتىلع وهو باوجلاو ةلئسملا ةقيرط

 ةلاسرلاىف روكذملا نىدلا ]5 لصالا ريصتخا:و لئاسملا فطل هامسو بولطملا ضرغلا ىف

 قداص ىبانبا حرش ىلع ةيشاح نوناقلاف روكذملا ىطرللا نيدلا فس بتكو ةلماكلا

 | نيدلا سمش هوبا لصالا حرش و تاراشالا ىف روكذملا ىوونلانب نبدلا مكاضيا اهرصتخاو

 ىبال لينح نيدج-ا بهذم ىلع ه4 فالذلا لئاسم ٌره#- ربتعملا ىأرلاىف روك ذملا ىدونللا
 لئاسم ره ةئامعاراو نيسهحو نامث 488 ةنس ىفوتملا ىدادغيلا ءارفلا نيسح ندم ىلعي

 نيسجو عبس ©8ا/ةنس ىفوتملا ىطان رغلا د2 نب معنملادبع س رولانيال وحلا هه فالخلا

 ةئاقسو نينامثو ىدحا 581 ةنس ىفوتملا ىومتلا زايا نب نيسح ندلال ا و ةئامسجو

 | ىدنةرمتلا ىسرافلا دج-اوبا اهحرش م[ عيبرلا لئاسم تح هي نيسجلا لئاسملا ٌلفطح
 دج مامالل 6 تاينوراهلاو تاينا_ميكلاو تايناحرملاو تايقرلا لئاسم ٌر*- ىعفاشلا

 ةئامو نينامثو عست 1١89 ةنس ىفوتو دالبلا كلتيف هناضق نيح اهعج ىنايبشلا نسملا نبا

 ةرعثع نام م18 ةنس ىفوتملا ىرصملا دهازلا دم نيدجا مشل هت نيتسلا لئاسم رم

 نيثالثو ىدحا و*١1 ةنس ىقوتملا مالسلادبع نيدجح نيدجا باهشلا اهحرش ةئاماعو

 ١ وحلاىف 4 ةيرفسلا لئاسمملا ٌرظ-> دهازلا ةمدقم حرشىف دءاعلا ةركذت هامسو ةئامعستو

 نيتنثا 780 ةنس ىفوتملا ىلرنملا ىومهلا ماشه نباب فورعملا فسوب هللادبع نيدلالاج عشا
 -( ىزارلا ىلع لئا_م ري ىناج رولا ملاصن 2 ىلع لئاسم ٌرهؤُح ةئامعبسو نيتسو

 ١ ىف لئاسم ريل فسوىبا باعصانم مئاغنب أ لضف لئاسم ري“ تاياسحلا نم اهعجح

 ١ سقع ىنثاىلع ريك ب اتك وهو ىنارصقلا ىلعزب بوقعي فسوبىبال 4: موهتلا ماكحا

 سس

 لا تابقلاب كردملا رعلا اهلفسساو ديحوتلا رع وهو ةفرعملا اهالعا ةثالث لعلا بتارم تدجو

 | اهعورفو باسملا اهترححت تدحوو اهفرشا ىطسولا ةترهااهذه تدحوو م وجيلازع وهو

 نينئسلا ليوا#يو تانارقلا ماكحا ىهو ةيداع ىهو ماكحالا لع اهانجو للعلا ةفرعم

 0 تبأرو اهلهساو اهفرظا ىهو لئاسملاو هيلا وملا ماكحا ىهو هتيصاخو تافوسكلاو



 1 دو كت انو وا ديو فعو ج اج و

 ١ | بانك رلعت متتفيز ١ تحي معلا اذهىف 00 ىلع ا ةعابصلا كا ا لاق 0 ظ

 | هلعلب ةه_ضماغلا بلاطملاو م اش هعدوب مل كالذاو نيمعتملل ادم هلع 3 نينا لت انكمللا |

 ةحلا كءاقعلا ىف ةراسم زهيمس ةئاقلثوأ * دعو عبس 10 هنس ىقوتملا رفعح نبدخ ركب ىفأ 0

 اهلا نإ ريهشلا دحاولادبع نيدل» ماثنب دم نيدلا لاك مامالا حشلل هيأ ةرخ الا ىف |

 لئاسم لوح ةئاعامتو نيعيسو نامث ملال8 ةنس قوتملا ىئنحلا اغبواطقنب مساق 5 0 |

 1-5 مزاح ىبا ل انك دعم 0-1 ىناييشلا نسحلا نب ده نع نابانب ىسع نع م عام نا ا

 || مامالل - 1 ةيد :ادعبلا كاع سلا - 0 ىدعلل --1 1 : ريهظلا ىواتفلار هه درحمتملا ةيردنلا أ

 جيس نضل ا ل قوتلملا ىدرافلا دج-ا نب ندسوح ىلعىال --1 تاناكدكلاو تايركسعلاو ا

 و || لاف سصيت بما هإ حانرب م هقحانا كنار تلد لعلو |[ 1 ءملأ ةلج ىف مالكلا

 مه باب 500

 قوس لآ رات ىف -« كولملا ةماسم رؤ- ماكاضيا هبت رهتشا ربكالا ميلا راربالا

 ىقوتملا ىتاعمتلا د# نبا ع ركلادبع دعس ىلا مامالا ع ةكاصملاو ةاواملا زه#> موراىف

 ىرصانسلا ثدحلا ىطداردلل هيي 0-0 ىواسم لهم ةئامسج و نيتسو نيتلثا 557 ةنس

 | فيرشلا هرطاخل ضرعمت ىلازغلا مالل ةيسدقلا ةلاسرلا راصتخاىف الوا عرش ةنس قوتلا

 اقيلأت راصف لوالا دصقلا نع فيلأتلا جرخ ىتح دزب لز 1 اهقامىلع تادايز ناسحتسا

 لوالا نك عكف ةمدقمو اهدعب 3 الع دازو هجار ىف هاواس هنا ربع 2

 ]| ى ىناثلا ىلاعتو هناك هللا تاذىف لوالا ناكرا ةعبراىف ةمدقملا دعب باتكلا رصح:و

 '000 2ع ايم لكفو مالسلاو ةالسلاهيلع لوسرلا قدصيف عبارلا هلاعفاىف ثلاثلا هتافص

 ]| دم نيدلا لاك عشلا ه-رسشو مالسالاو ناعالاىف ةمئاخللاو نفلا فيرعتىف ةمدقلاو لوصا

 قولو ةراسلا حرشىف ةماسملا هاعمو ىفاشلا ىسدقلا فيرشىلا نباب فورعملا دن

 ةئاعاع ونيتسو عبس /رتثا/ ةنسىوتملا ىناحلا ىرردلا ن.دلادعسو ةئايعستاو ل06 0

 لئا_سم ريح هذاصت هه ىلعىبا لئاسم هوم فسونىبلا بحاص رّقلا حورىبا ىضاقلا
 ه4 ناحمالا لئاسم رقتح و رعنبأ هيأ دسا لئاسم قمح نسحلا نب دن نع سه ىراقلا دجحا

 لئاسم ز- ةئامدجو ةسشع 6٠١ ةئس امرقت ىنوألا ىفارعلاىلع نيد ديعس ىبال

 1 اهقلعتىف نسا دكا هودتك اهث ةرمصبلا لها لئاسم 1 هه راكفالا منان ىف راونالا ْ

 )0 لئاسلا زج ه4 ىدروابلا لئاسم 19- ىواضدبلا دج نيد ركبىبال ه4 اهتلداو

 0 نار علا لئاسم ز- ةئامسجو سجل ه٠ه ةنس ىقوتملا ىلازغلا دمت نيد دماحىلا

 ؛ 1 تايزاريشلاو تايبرصيلاو تاينرسدصيقلاو تايدادغبلاو تاسلخلا لئاسملا مح ةعلرخ لاق
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 مرش 0 2 نينح لاس 3 -4 3 ولطا 0-0 م هئاعلت و نيَعِبَسَو

 ١ هيلا دو_صقملا الع 31 عضومىف لاؤسلاب عتملا هبنتيل باوملاو ةلئسملا قيرط ىلع

 درسا نا تيارمأ ىثاوألا ىلع قيلعتلا هقن رط ىلع ع هناعم نم سيوعلا عجحانا تدار 9

 7( تلم ) دنيا مط 31 اع 1 ب



 دف سيكل ملا لحس ش

 كيدجلا دنع هلوا ىخلبلا لهسنب ديزىبالو ىباسا ردا ةيداد رخ نب هللا دمع نب هللادبع مساقلا

 مل هنأ ريع اهل أف وسم دالتلا كار هدف 2 اًضا هيف باتك لقوح نءالو قودوتلا 6 5

 ناكو نا سارح ريمأ ردو اليا هللا دبعىبال د كلامملاو كالا - ءاوسإلا طرصي

 اهلا ليبسسلا فيكو اهلخادمو كالاملا نع مهلاسو ءايرغلا عمجل موحنو ةفسلف بحاص

 هيف ذك لب ةراث ابك وك ملقا لكل لعجو ميلاقا ةعبس ملاعلا لعؤل دالبلا حوتفىلا كلذ لصوتساو

 هنا ىتادمهلا هيقفلا نبا اماو لاقو مساقتلا نسحا بحاصلاق اذك هءاتك لاط كالدبو الاوشو

 ةيدادرخ نءاو ظفاااماو ىهأليو كودي انيحو ىس ةءعقدو اف بعر ةرائو امدلاىف

 رثكيو لقو عفتربو ضفح ام كلذ و لايمالا نم اذكو اذك اه ريغو قارعلا مجماسط جاو

 كلاسم جرت هلا ىدرولانبا ركذ ىبثكارملل هي كلاما وكلاسملا لع لاوحالا بسح ىلع

 رك حاف د« ناطلسال سردملا نيدلا ناهرب عشلا نيد دبسلانبافيرسشل ىكزلاب كالامملا

 صاوةنا زنا نف روكذملا هجرخاىمرافلابكلاملا كللاسم تانك نا هيفرك ذو اذا رفئضغةطساول

 هتطساوب بتاك ةدع ج رتدنا اضا ركذواضاي ملاقالاو نادلبلا روص عضاوم قباو مريف هتجرتب

 نا فوقولا دارا نم أه اء فقيل مدع ا ةغالاب 4. ةغلن ء اهتلقنف ةيمحت ةغلي امفصقف

 ةروكك اهلك ةندم اًنامو فالا ةعبرا تناك مهم لع 0 ندمنا ةءاتكى سيورلطل

 رومأماهنكل لاكثالاو ةبوعصلاهيف رثك ثاذلف جاونلا نم اًذكهو حرطو عيساسط و ناتشا

 هللابزيزعلل هفلا ىبلهملا دجلا نب نسل ىزيزعلاب روهشملا ه4: كلاملاو كلاسملا ٌري- روذعم

 ةلاسر ه2: عومثلا ءوضىف عوملا ةرماسم رح هيلا هبسنو سصم بحاص ىمطافلا
 ملسو هيلع هللاىلص ىلا دقوا له لاؤسنع اباوج اهيف ركذ ءزجىف ىطويسلا نيدلا لالش |

 ةرضاخ دات 7 ىنأي 1 رباسملا حرش ىف ةماسم ٌريظح هدج وام بتنكف دراولا عبتتف عمشلا ||

 . كلاسملا ريح اهندم ليصفت مالسالاد البو ضرالا ميلاقا هيفرك ذ حلا دخلاىلوو معن م

 ١ ىسيع ني ىلعلو ةنس ىفوتملا ىنخر سلا بيبطلا د نيدجا سابعلا ىنال هه كلامملاو

 ْ هه كلاما و كلاسملا [غ»- ىفاشلا ىنوكلا فو ةجارثىف ناكلخنءا هركذ لقوح نالو

 | ةثامعثراو نينامتو عبس ة/ل/ هنس قوتملا ىلا قر لا زيزعلادبعنب هللا دبع د.بعىنال

 | انلعو اقرش قرطلار ك دلي ندملا فص والو روأللا فصبملو دنسلا تتاح ىرخا ودنهلا مانصا

 | دهزت 5لصسح هب قيلي الأم هءاتكىف لحداو رايخالاو روكلا بتررملو ىرظعلا نءادملاالا رم

 ١ ن هللادبعل د كالاهملا و كاللاسملا وة ريبك ةداف امهم لضحال ادح نارمصتخم أمر أك ناف

 | نا رككخإو اذكر ةفاسملا نم هرادقماذك عضوم لاا انك عص وم نم قيرطلانا ةيقركاد ةيدادرخ

 ْ في رلا نم هيفام عم لاجالاو ليصفتلا نم اهسفامل ةقفاومريع لاكشالاو روصلان اب اف رذتعاو

 ا"اهدعب و ايفصو اًيكلاعو ضرالا كلاسم اضن مع ر اذه ةيدادرخنءا هللادبعلاق لامهالا و

 ١ ةحلا مضواو دودحلا نايات ني وبطل ف 1 اهنم نومدقتملا همسرامىلع اهماعو اهرقو



 ه7 باب يح ' فش

 0001 ناقل ىرمتلا نانركلا دنا يح نيدجلا قيدلا تابشل .رابك ادلحخ نيرتع
 نيعسق ىلع هلعح ةئاهعبس و نيعيراو 5 لا ,/ًب كه قواملا قش مالا بتاكلا هللا لضف نباب

 3 قامركلا فيسوب نبدي نيدلا 0 هدلو هللذو ضرالا ناكست ىباتلاو ضرالاىف لوالا

 ]| كلاسم رهط « نادلبلا كلاسم لع 8 روك ذملادحت ةجرتىف ةاحلا تاقبط ىف ىطويسلا هركذ

 || نيدلاباهش مامالا شلل هه[ قطصملامالسلاو ةالصلاهيلع ىنلا ىلع ةالصلا عراشمىلا فنيا

 دل< وهو ةئامعستو نرريثعو ثالث 88 دنس ىفوتملا ىنالطسقلا ركب ىلا نيدهت نيدجا

 ىف هنم غرفو تاكلاسم رششع دحا ىلع هر خلا ةالصلا كلاسم باوبا متاف هللد#لا # هلوا

 لالخ --1 ىنطصملا ىدلاوىف افنلا تالاسف 3 ةئايعست و ةهرشع 0 هيد ا تح 0

 ”ةلاسر ةئابعسل و ةريثع ىدحا 91١ ةئس ىفوتما ىطويسلا 0 ىنانب نجح راادبع نيدلا ْ

 نيدجا ىلوهلل ةلاسر 4: صاوخلا كلاهمف صالخلا كلاسم رح اما هيواحىف اهدروا

 تح قيق< ىف ةئاهعستو نيتسو نيتلثا 959 ةنس ىفوتملا هداز ىريكشاطب فورعملا قطصم

  هللارما دمت هذيمت اهحرش خلا ءامسالا مظعاي مهللا كعماب 6 اهلوا ر وعد دعملاو ديسلا

 ' ةللاسملا يطع ىئدبمتملا ميحرلا دبعلو نئايعست و نينامتو عبرا و84 ةنس هماو ىنيسحألا كريز

  هلعج دنس ىقوتملا ىننملا ىتنامركلا نابعشنب مركم نبدمحل طخ دل ف هي كسانملا زعيف
 ”فلاثلا هلضئارفو ةتنسو ينحا كسانمىف ىتاثلا هبادآو رفسلا ناسف لوالا ماسقا ةثالثىلع

 دعبو لا هلالآ ىلع هيدا # هلوا ةهاركلا نم اهفامو همركملا ةكع ةرواجيلا ةليضفىف

 اناا ثراصفم دفع ىل بلخنا و اثلاثو اناث مخحاو هتب ةروا<* ىلاعتو هناح# هّللا ىنقزرامل |

 اح ورسم اباتك هل عجا نا ىزعا ضعب ىنلاس ةسرادملا ىف ةرواجيناو ةسراملا ةرثكي يا

 '”اارألا اهاذملا رك دىلع ايوتع هثداوحو يا عئاقو ٌركا ىلع العم لغعالو لمت ريغ

 ةياده هاعس ىدنجللا ىضاقا كلاسملا سصتخو هتبجاف ةيعناشلا حاب هلئاسم ةموسوم

 عيطت ا ضم رف ىذلا د دلع هل 0 ناب ع هن ع 0 كسانملا ةفرعع كلاسلا

 هيا وع درا ينج وعلا سرع

 رفا ع

 ا

 وول قوقل #4 تدع

 ريب عرس“ 5 ركل ى 4 5 1

 1 هن هنااوم أ ل1: تاب نيرا '... د ددع طم كشف فتك 10 اع 10أ1#17131011

 عم امنوا ىئقيبس اددا ا 6-00 0 اراشاو 0 0 تاموم ثم هيف تعج لاق حا م

 7 02 باب لكل تاعحو باوبا ةرسذثع ىلع هشارو رداونل او لئكالدلا ل ض رعتا ل قا

 و تلاثلا يح ا ىلع مزعلاىف قانا هكا كو هالعلاو 0 +1 لضفوف 30 ةرع الوصف ا

 اللا 3 لوخدىف سماك تيقاوملاو مارحالا ّق عب ارلا هريس و جاما عفر ءادتا ظ

 ]| نماكلا ىمو ةفلدزملاىلا ةضافالاىف عباسلا ةفرعب فوقولاىف سداسلا ىسلاو فاوطلاو

 ا

 صيختلا يصتتع وهؤ 4 ناسبلاوىتاعملاف كلاسملا تح مالسلاو ةالصلا|هيلغ د انديس ظ
 | ىباودس قوتملا احر 5 0 -ٍ ساحا ىلا 2 ىسراف د كالا ىلا اا م 1 قيس ظ

 0-00 مماقلا ( 0

 0 مج

 رايز بادآىف 'رشاعلا هماكحاو لالا عاوناىف عسانلا ةمركملا ةكع ماقملا بادآو ةرمعلاىف

 27” د دست

 م باه
 0 ذهل



 2 أ ملا رف

 ١ هه دعاوقلا ةفرعم لع دعاس ]208- ثيدللا نفى هتافلؤم تره اهركذ نطو
 ١ رفاسم رط- مم ليهستلا حرشىف هه دعاسم رح ةنس ىفوألا ىثاشلا ركبىبال لبق رصتتخم

 / مج ةنس قوتملا ررضلا ىعاشلا ىيمتلا ليعمسا نيروصنم نسالاىبال -ه# عورفلاف

 | ديعس ىبال 4# قارعلا نكاس ىلا ا ر»م- صوصن هلاذ طسوتم دلعىف ةئاقلثو تس

 ( ةيب نبا ةلئسم رح ةئامسجو نيتسو نيتلثا 507 ةنس ىفوتملا ىناعمتلا دعنب م ركلادبع

 ىبا نيدلا محم ةمالعا ةلاسر ه6 اضيا انف ءانثتسالا ةلئسم لح 4 ةيللا ثاحالاىف

 ١ بحاص لاق ةئامامثو نيعبسو عست ماله ةنس ىفوتملا ىصفاكلا نالس نيد#ت هللادبع
 ' نامزلا ناذآ اهعم ل فئاطل اهف درواو اهاصحاالا ةريبكالو ةريغص رداغيمل قئاقثلا
 لكل ئاق لاقول هنال عقاو نيضيقنلا عاقجانا ليقاث ىهو ”--1 مصالا رزاا ةلئسم 1

  بذاكماوه قداصا مالكلا اذه رغب ةعاسلا هذهىف ملكت ملو بذك ةعاسلا هذهىف الك
  لوقع اهلحىف ريحت ةطلغم هذه لاقو ىرخا ةرايعب دصاقملا حش ىف ىنازاتفتلا اهركذ دقو

 0 هللادج دعباما #2 اهلوا ةلاسر اهنه لئاسر هيفو مصالا رزجلا ةطلغم اهتيمس اذهلو ءالقعلا
 ١ ةلاسرو ىثكرزال شيرعلا رهز هم رحنىف 4: شيشحلا ةلئسم ردح تالضعملا مجتافم حان

 ١ ةلئسملاريف-هحدمىف ةيبدالا عتاوسلاو ىتالطسقلا بطقالةشيعملا يركتو مسولا ردلاو داملا

 | هلم ةنس ىقوتملا ىرصملا ندءاعلانءز م نال ةلاسر ه4: ةماعلا ةلاكولاىف ةصاخلا

 نيدلاباهش دهازلا ميشلل -هي] نيدلا لئاسمتامهمنم نيتسلا ةلئسم زهؤس ةئامعسلو نيعبس
 دهازلا لئاسسمل دهاملا هاعنو ئطويسلا هحرش ةتس.قوتملا يفاشلا ىللحا ةنرق نذحلا

 ىعلاملا ىليهسلا هللديعنب نج راادبع ىساقلاىبال -ه لاحدلا روعالاىف رسلا ةلئسم رقت

 ١ هيلع ىنئلاةيؤرو ىلا_هت هللاةيؤر ةلئسم هلو ةثا_مسجحو نيناثو ى->| هما ةنس قوتملا

 اذاو ةيعفاشلانيب قالطلاىف ةرورشم 4 ةيحرسلا ةلئسملا ٌريظتح مانملاف مالسلاو ةالصلا

 قالطلا عوقوفف اههادحا ىلازغلا د نيد دماحىلا ماهالل ناتلاسر اهنم تافلؤماهش اوفلا
 روغلا اهامس هعوقو مدعو ىناثلاو ةطسب ىهو رودلا ةنارد روغلا ةياغب ةاعكتملا ىو
 ميشا لاق ىكىسلا قثال قيقحصلا اهفو رذتعاو ىلوالانه امف عجج ةرصت ىهورودلا ىف

 ' ىتم ةلئسملا ةروص نا هربرقتو تلحنا تسكعاذا اهنا مهضعب ركذ ديعلا قيقدنب نيدلا قت

 ىعبسلا قتلا هيلع درو ناطق لا كتةلط ىتموا انالث هلبق قااط تناف قالط كيلع عقو

 ثيدمللاىف ه4 لوزلاو ولعلاةلّئسم ل ىعبسلا جاتلا تاقبطنم هتجرتىف روكذم وهو

 ١ ةرمعلاىلع فاوطلا لي_ضفتىف ةصنلا فطاوع اف 4 ةرمعلا ةلئسم ره*»ح رهاط نبال

 قيقلبلا ىفا هيو :ىبفايلل ةنسلا ىف ةرمعلا ريركت ىف ة:صسملا ررذلاو ىلا لا
 ١ هرهظىف قيبعلا ركلا يحاصهركذ ىروكسرافلل فاوطلاىلع ةرمعلا ليضفتف فاصنالاو

 يلب قيوحملا 4 كا نبىلع نيدلا قت ميشال هي هلا رظعاام ةلئسم زق هباتك
 ف 2 اكونت ا قى راكصرإالا 27 - 0 ني-سجو تس اله"



 1 : هملاعم نم ةمخا و ل وا هأممم 1 0 لازا وأ هأنعم نم ادي فرص ع ال وا التم ْ

 : ١ هللا ناو هريصق ةفاسملاو هربا ةدملاو هيلقتم ءاودس رذاحصلاو هير 0 تبفقاريلف م هيلع وأ 0

 8 2-١ هل ريعملا ةعا 0 درلاق ةلطعملا للعلا 2 غ3 -- 1 رظنلا 6 1 ريصملا |

 : |[ ' قدر مل هللادمع نيد# ر 5 ىنال راظنلا دام راكفالا هكا 7 ها ملا ع 3 ةكاسو 0

 | ١ لالخ ةلاسر ه4 ةعراصملاىلا ةعراسملا رو ةئامسلو نيتسو ىدحا ه١ دنس ىقوتملا |

 م باب 1 د

 | رصع نم رعلا لها تاقبطو رابخالاو ريسلا ةلفنو راثالا تاور نم راصعالا لها ديف
 1 طسوالاق ونامزلا ر َِآ ايحا انءاتكىف دياعلُت و نيت :رلثو نيلي مر يش ىلا م هزل نم م ةيارضلا

 5 ١ عفادنأم لج نم عنخ 2 ا تف ا ةفح هتاوحو هاوحام ةسامزل 0 6 ةدنعا و

 ا ١ هاندروا الا رابخ الا نم ايفخالو مولعلا نم امون كرنملو ونزع ل سوفنلا عزانناو هيلا ةحامطلا

 || هفاسضا 01 رع لآ هين 0 "دا را ديلا وا هدا وأ ءريغ وا هارت نما امك سنلوا

 8 ءهاطعأ اه 1 2 2 و نيعم وتلا ا نبربتعملل ةهريعو نيملاعلل م هلاوحو 5 ركف

 | ىلع ا ناك للملا ىا ند ضرالاو تاوععلا عدبم ةيعلو ةوق ند هيلع هد 0 | نيدو

 اا2 هلق نل اعذار نوكيل هرحا و ىناتك لوا ف فيولا اذه تلعجو ربدق *ىث 0

 هل راحو هريص هديع ام هاب الب حداوقو همعن عوفوو هللا بضع نم هافا اوو انا وس 1

٠ 

| 
1 
00 

1 

 ىعفانلا ل 5 هللا دمع مامالا ١ قيلازم مح دكا ميس“ و نيتسو نع اي يك ا قاودمل 0"

 واد ريما ح 2 هنس ىقوتملا ىئاطسبلا نسا ىلا نب رع نيدلا ءايضل ه4[ ةلزعلا 1-6

 ىهشملا ةضورىف ىهدزملا لمح 0 مهي روهدلا عئاقو ف روهزلا حجب م م 1-5

 كرم 1 مه رابخالا ىرم ره- رداونلاز 1 هتافل وه تس رهفىف هرك ذ ىطويسال 1

 ىوزا مث ىرصملا د ن فرشا نب هللادبع مهشلا ونهو فرشا نال ىر هه: سونلا .

 اولا ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب ىلا نب نج رلادبع ندا لال 2 ةغالاىف رهزملا رمح
 هييئرتف ركباو داجادقو خلا تاغللاو نسلالا قلاخ ديلا # هلوا ردا عسا ادع ىدجلا

 ١ يدل ٠

 ههنا نه مخ م حس كان 6 ا ا

30-038 

 0 حس

3 

 . ةغللا ىلا ةعحار اهنم هيام امون نيسج لع وهو هيلا قيس , ملام هن وو هعاوألاق عّرخاو

 ا ا | 07- نء اضيا مثع ةثالثو ظاقلالا ثيح نم اهنم سدع ةثالثو دانسالا ثيح نم
 | ديزم ر22- ىهتنا اتاورو ةغللا لاجر ىلا ةعجار اهنم ةيقابلاو اهشاطل تيح م اكل ةسجعو

 دما هئس قو:1ل] قاسعرملا ان اع نيدلا ناهرب مامالا هه ةيفنالا ا عورفىف

 5 نب ىلع نب دجا نيدلا باهش لضفلا كَ 1 عقدلا ىلع فقولا هيف حر راع . عقنلا

 | هتيشم نع باترالا ليزم زف ةئامام ونيسجو نيتنئا 869 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىتالقسعلا

 : َ داو نادل موقت دولا هركذ لصوملا هللاةبهنب ليعاعسا دجحلا ىبال هه باستنالا
 0 ا( ]نم افلا ليز زي ضرعلاو لوطلا رك ذب ملو طقف.ءاعمالا طبضب هيف
 َ ”نيدلا دامعل ه4[ تاماركلا تابثا ىف تابشلا ليز رن ضايع ىضاقلا ءافسش ىف م

 ا

1 

 ”نيسجو سجخ "68 ةنس ىوتملا سيطاب نباب فورعملا ىلص وملا شيطأب نب هللا ةمه نا ليعع#|

 ) ىط ويلا )



 29 5 ىملا 1-0

 لوصالا ةآر نتملا ىع# نا بسنالاو ىضاير ىلوملا لاق فيرمشلا هرطاخ ا-هعدا كاوز

 ادماح #2 تملا لوا و هانعم ىلا بلاطلا هلاصيال لوصولا ةاقرع حرمشلاو هيف افلؤم هن و
 دووا يلا موقلا لقعلاب مدآ ىنب 0 ىذلا هلل دجلا حرسشلال واو للا نيدلاكوصا ديشئللا '

 ىل وما هلاق عورفل | بتك نم قع ةعبراو لوصالا تتك ناعما سقع ةعبرا ةبطشإا او

 ىضاسقلا ىدنفا دماح ىلوملل نيدلعىف ةريبك ةيشاح هيلعو هتيشاحىف نيدلا ىلو هللا راح

 ١ لضافلل نيدلخ ىف ةريبك ةيشاحو فلاو نيعستو ناك ٠١9 ةنس ىوتملا ةيتاقعلا رك اسعلاب

 ةيشاحو فلاو ةئامو ةسثع ١١١٠١ ةنس دعب ىفوتملا ىراتسوملا ىونسلا ىنطهمع رهتشملا

 ١ لضافلل ةقيلعتو فلاو ةثامو سشع عبس /١٠١1 ةنس ىفواللا ىسوسرطلا د ىلوملل 0

 ١ تاقبط ىف ةيفولا ةاقرملا ل فلاو ةئاه و نيتلثا ”٠١٠١ ةن_س قوتملا ىريمزالا نإ_لس

 ةنس ىقوتملا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمت رهاطىبا نيدلا دم ميشلل هه ةيفنلا

 دمت نب دج سابعلا ىبال لزغلا ىف ه7 برطلا صقر اي _ةئا ا ةرسشع عبس م1١

 صق م ]مح ةئايعبسو نيعستو عبرا نوع ةن-س قوتملا ىرسسندلا راطعلا نباب فورعملا

 ىسلدنالا ديعس نب ىموم ن ىلع نسملا ىنال بدالاىف ه6 برغملال ها رابخاف برطمو

 ل فرست حلا نوت دع نا لن نيعيسو ثالث ىا/ل* ةهنس ىفوتملا خرؤملا

 ظ باتكلاب تلغتشا برغملاو قسذملانيب ةل>رلاىف تقفط امل ىنالاق لا ناويملا عاوتا 2 ىلع

 / ىلع وتحم وه و ةنس ىفوملا ىدزالا ىلعم نب دمحم تابرطملاو تاصقرملا عماجن موسوملا

 ظ برغملا ىلح ىف برغم لا باتكو قرشملا ىلح ىف ق سقما باتكىف وون دما ض رغلا نم ىزوصتنام 3

 | ىلع هنتر لاق و هيلا لخدملاك نوكيل هتفنص و هدب نيب ةمدقتلاك باتكلا اذه تلعج ||!

 ' برطملاو ضقرملا سجل ىهو اهف مالكلاىلع روك ذملا عماجلا *ىذب ىتلا تاقبطلاو راصعالا

 / عاربخالا ةقبطب قمل داكب اداوم وا اهتم ناكام صقرملا» كوزتملاو عومسملا و لوبقملاو

 ١ صقت ام براملاو هيلغ اهتيحم قلبو هدب نم بولقلا ةمزا نكع ىذلا ريسلانف هيف دو
 ' ةوالط هيلع ناك ام لوبقملاو عادت الا نم ةعمت هيف نا الا عارتخالا ةجرد نع ضرفلا هيف ||

 ' معلا ىلع الك ناكام كوزرملاو ءارعشلا رثكا هيلع ام عوعسملاو ضرغغ هيف نوكي امم 1

 ضعبل ريبعتلا بتك نم <: ايؤرلا ريسفتىف ايلعلا ةقرملا زم بولقلا قتلا مس |!"

 يطول ا ع مركلادبع نباىلا عيسنلا ركع لوح اببرسشع ةعبسىلع دلحم ةبراغملا |"

 رد ا 6 نورشعلا تازومرملا 1- هت" راودالا زكرم 1هو> هقفلا اعىف هد

 حئاصتو تاجانمو تارماسه ىهو لا كدم و مهللا كناحخس # هلوا سصتخم رفظم نيدلا
 ىلع نب ني-س> ن. ىلع نساا ىنال 8 خيراتلاىف رهوجلا نداعنو بهذلا ج ورم 1نح

 | بجوتسمو دهخال ها هللدلا هني هلوا دنا علُد و نيعب راو: تس 55 ةنس قوتئلاىدومداملا

 / طسوألا هاع“و هسصتخامنأمزلا رارخا هاع“ اريبك اباتك الوا فنص هلا هيف ركذ لا اثنا |

 ١ كنذ قام عمل هعدوت لاق و باس :كلا اذهىف هطسوام راصتخا و هطسام لاجا 0

 0 ىلع اندثا دق 00 ل رايح 2 ٠ ثالذ ريغو از اه نيباتكلا |[



 ايوا ؟ذ طا رقبل نملالا نضر 1 ريالا نال د 0 عرسال 7 ظ

 : قاهر للا ردا تاموظنم ن م ةموظنم ىسراف ةغللاق رسصتغ هي بدالا تاق -

0 

 5 ىف الاس دقملا ىلا مه 1 ىسراف 01-0 بولقلاب وعر ]م- ضاسحالا نم ص سح

 م[ تاب »ل 114

 نوعبراامف باونا ةَسْج ىلع هلعج ةنس ىفواملا هن ءادن فورعملا ىزارلا ىدسالا رداهاش نبا

 0000 ادع 308٠8 ةنس كحر لواى هما سفنلا :ةيرتو لوصولاو كولدلاق اهلكالضف

 ”0 اعلاف كلاثلاو ًادبملاف قىناثلاو تاتكلا كك ى لوألا فايلا: نساؤيس ةدلت ةئاقشو

 0 نب مساق هجرت ةفلت# كوا_سلا لها فاوطو كولسلاىف سهاخلاو داعملا ىف عبارلاو

 0 ١ نيديرملا 3 ا ناح دم نب داره ناطاسلا 0 ىراصخ> :هرقلا

1 

 | (آ 0 نجس 0 ىلاعت وهن اكس هللا نأ ن ظ نم ىلع هيفد رب هنأ تاك نكللا ادهن م َهِق ردعملا 3 هم دع حسن ىف

 َ  ةئامعبس و عسست 8 م وتلا ىارابتكتسسالا هللا ءاطع نس دج نيدلا جات 2

 1 6 هنانأ نمو ا لازيال هاشداب دج دعب 6 هلوا ةئاعامتو ةسشعس+ج م6١ ةنس قونملا

 3 ١ نورشثعو ةمام هتعاخ ىو ع سوه دنأ نأ 0 ىنرد ع سد بع ديلك دما عل نوج

 1 : ا ص هلوا اياب رشع قناع ى سراق رصت# ىرخا عي ةاقرااو موأعلا نيناوق نم ان ونأق

 اذه نيدلادحم ميشا مهي ةيعفاشلا ت تاقبط ىف ةيعفرالا ةاقرملا ٌرههحح خلا هترده ءايشالا عدبم

 ْ اقم -- ةئاعاع و ةرتغع عبس مال ةنس ىقوتملا ىعفا_ثلا ىدابا زوريفلا بوقعي نبا

 ١ سعاش ىلاعل ىزاغلا لاطب | كدريفح هنأ 7 هدالواو 1 0 شثلادكلم م راثىف --1 داهلا

 1 ١ اطلس تلارسا هبق ركادكف مروح ىك رع امو نيعب راق ليو ءامعسلاو نيسعستو عبس ةيقرا/ 0 دفلا

 | ءالعلا نبا هدتاك ًاشناف هكدا 00 000 رسل ش راكك ندلا ني كللأ نا را ناح دابزم

 أ دارممناطلس هلا سحأ َّك كنا 3س قا ملو دع ١ سردا أمل 2 للا 3 هم مه ريصع ىف ىرجام

 3 فراع هأ لاه تاقوت 0 نيافحسملا ن م لحر ةقب 1 0 ناحل أ سب ل

 ١ اذه هءاتك ىف ل م اود يظن ضعنو داو 5 3 |يعبس و ليتس و تو 10 هياكل 0

  ءامسالا حرش قف ةيلعلا ةاق ل 1 7 1-5 دواد ىبنا نسب قل دوعصلا ةأق م جس

 َ اة و ةرع ىدحا 501 قاوثملا ىطويسلا نج-رلا ديع لالخ 00 ةودنلا

 0 ىسوم 51 ميهارب ١ نيدلا نا هرب ميلا د تنراق م لع ل بومالا أ ةاق م 1

 ١ هفلؤم دا ه7 ةغللأ ةأق م 1 2-2 ني-.دجو تكدر را 6 ب قوتملا : ىفاشلا

 | ةغللا نم د لا 5 2ع ند سوماك هلْ نمو ةغالأ نم هلك فلا ةرسشع عبرا ره وذا ن

 |[ة هموظملا حرش ّق --1 نيهتنملا ةباسمو نيدتبملا ةأق م 1 ىرالاب هجر مّ ىرعلاب هقلا

 | رومارف نب 0 انال ول نيم هد لوصالا ع ق لو_صولا داق مه 1 رهاوطاب ةفورعملا

 | لوصالا اع ىاعسو هد سن 3 ةئامامو نيناعأو سج م/م 2 قوتملا ورد فورعملا

 ع  نيمدقتملا ح ةلوقنملا أو 2 نيم دقتم نع ةلوقنملا دن ا وقلل عمأج فرطل حس وهو

 ( كاوز)



 7/ د ىلا مس

 هركذ ىطويسلا نيدلا لالخل - دراو لاؤسلا ةيهارك ىف درملا ٌزه#- ةئامنامكو نيسجو

 | دش مح -4 داهحلا دش م همس هه هعان نابز رم رقي»- ثيدحلا نفىف هتافلؤه تسرهفىف

 4 نيكلاسلا دشرم ٌرق#- ه4[ راوزلا دش رقي#- مم سه مالسالا ةعرش حرشف مانالا
 اهيترتو داروا ةليضفىف لوالانيباب ىلع سصتوهو ةنس ىفوتملا ىتولخلا ندنالاج ميلا

 ١ دشر زهم- حلا اريثك ادج هلالاىلع هللادمحم #8 هلوا هبقلعتامو ليللاءايحا ةيفيكىف ىناثلا

 ١ دحح نيد مالسالا ةمع مامالا 6 نيبلاطلا دش ٌره##> مولعملا باسح ىف أ بلاطلا

 | نسحلاى ال تادلع ةريمعو تف دش له ةئامسجنو شه 06 هش قولا 1
 هه ددلم ]م- زجوملاو ىتزاا ريصتخم هيف حرش ةنس ىفوتملا ىروملا نيسح نب ىلع

 ىفاثلا ىلصوملا دع 0 هللادبع نور صعىبانءال نيطس وتم نبدا ىف ةيعفاشلا عورففىف

 | ىوتفلا تناك ريحو ظفلب ةدرحم ماكحا وهو ةئامسجو نينامثو سج ه8 ةنس قوثلا

 ١ نيدمحم دماح ىبال -# اضيا هيف د_شرم ره#- اهلا ىصفارلا لوصو لبق مصمىف هيلع

 | 454 ةنسىف ةفلؤم هفلا اهتبتكف هنم ةخش لع تنقو ىبسلالات ىفاشلا علا نجح رادع
 ١ لاوجلا ظفاحلادسا نقلا ا دبع نيدلا جات دعى بال هه دش لم زهه#- ةئامعك راو نيتسو نامث

 ةغللاب مكملاو اظعاوملاف دش م زج ةئامسجو نينامثو ثالث ةراخ 10 ظ

 | دودح ىف ىفوأملا ىننلا ىدنالقلا دغ نءةللاد_.ع ركبىبا ظءاولا مامالا مثلا ةيسرافلا

 ةنس ىنوتملا قيقرلا ىلع نب دمت نسملاىبال هه وحملاىف دشر رمح ةئامسجل 66٠ ةنس

 بيبللا دشرم لهم ةن_س ىفوتملا ىتامعلا ظفادلا مامالل هه ءادتالاو فقولا دشرسع لم
 نبدح مشلل لوصف ةتس ىلع رصتخم ه4 لهأتملا دشرم لق»- هل[ بيبللا ةرشثاعم ىلا

 سه[ نيبساحلادش رم مل لا اسثب ءاملانم قلخ ىذلا هتيدملا أ هلوا قينزالا ندلابطق

 | * اهلوا هعورفىف ةياثلاو با_سملا لوصاىف ىلوالا نيتلاقمو ةمدقمىلع ةلاسرىهو ىكرت

 ' ةزج نبدحم نيدلاس مث ىلوملل هه ىلصملا دش خيه لا دمصلا درفلا دحالا هللدجلا
 ردقلا ةليلو بئاؤرلا ةالص زيوت هيف ركذ ةثاعامثو نيثالثو عبرا 4*8 ةنس ىفوتملا ىرانفلا

 ه6[ زيزءلانآرقلاب قلعت مولعىف زيجولا دشرملا ٌرم- ةعاج هرح#ف اهنيعرت ىف رثك اولب

 نيدلا باهش سابعلاىبال باسالاىف -ه بلاطملا ىنساىلا بلاطلا ةدشرس زهي#- ةماشىلال |

 ١ ىهوقئامامثو ةرمثع سجل م١١ ةنس ىفوتلا متاهلانءاب فورعملا ىلع نيداع نيد نيدجسا [!'

 ةهززنلا اهاممو اهرصتخا مث لا قيحتلاىلع هتيدجلا ة* اهلوا ةمتاخو باوباو ةمدقم ىلع

 3 هلوا داعى م حرش وهو بلاطلا الاسلم حرش ىف بعارلا ةيفب هاعمو نءا عسل و ظ

 ةئامعسل و نيعست و عبس هيهلال ةنس نابعش سثع عباسي هنم ىف غرفو خلا هدج قح هللدخلا ا

 ىلإي بجا 1 انبا رسصتخ حرش وهو و ماكحالا ىدابم ىلا ما-هفالا دادص سه /_6- 5 '
 ب ع 7 2 ٍِع 0

 دن هللادبعنب ركىا نيدلا م 2 ىمراف 4# داعملاىلا ادب نم دابعلا دامص سم قيس َ

0 



 1 باب - 2ظ

 رصتخم ىطويسالو ىأيسامىلع نادلبلا مت*نم رصتخم وهو لا الآن م رتاوتىلع هللدخلا

 ىنالط_سقال 2 ةالصلا دصاةم ىف ةالصلا دصار ٌرههؤ#»ح هتافلؤه تسرهف ىف م مي لو

 ركبىبا نب نجح رئادبع نيدلا لال عطاس ةملاو علاطملا بسانتو علاطلا دصار م

 حناوف ةيسانمق هقلا هنا هناقتاق ر 1 ةءايعسلاو ةرعزع ىدحا تالا 2 قولا ىطويسلا

 روكذملا ىداد_غبلا نيدلاقفومل -4 ةيئاسنالا ةياغلاىلا قارملا رح اهماوخو روسلا

 ٠6ه ةنس َىفوتملا ىلازغلادح نيدحم دماحىنا مامالل 2 ىنازلا ارم رح فاصنالا ىف

 1 : 3 ةئامستحو سجن |

 1 ظ ظ [ كي لاقثالا زكام لع و9 ا

 1 كلا محلا لقت زكرم جبارخسا ةيفيك هنم فرعت رع وه ةداعسلا 5 ريل اونا لاق

 ةلداعم ةَيفيك ةفرعم هتعفنم و لماملا ةي_سنلاب لداعت هدنع مسا ىف دح لقثلا زكرمي دارملاو

 ه4 تهاذملا قالتخاىف بلاطلا مارح هيت ىهتتا ةفاسملا طسوتل امن ودام ةيظعلا ماسجالا

 1 © ةقرحملا ايارملا لع وه

 هيكل سلو ةفطعتملا ةيعاعدلا طوطقخا لاوحا هنم فرعتإع وه ا

 || ابصنو اهنتع سعثلا ةعشا ساكعناب ةقرحلا ايارملال ع ةيفيكو اهعجارمو اهاياوزو اهعقاومو
 | ةئاغلت ىف ةزوجرا هي ةعب رم لقط ها عالقلاو ندملا تارصاحمىف ةغيلب هتعفنمو اهتاذاحمو

 اال او كلو اناص ولاو تاسحلآو ضئارفلاك مولع ةلج ىلع ةلقشم اتبب نيرشعو
 فتقودقو ماسقا ةعبرا اهلعجدنال ةعبرم اهاع“و اهمح رغصعم اهريغو ءالوااو بسانتلاو
 مث اهظب رقت ىناوغلابو نأثلا اذه دما نمدحاو ريغ ةئاماثو ةرشع عبس 4١17 ةنسىف اهلع

 نتم هي ىضت ع لح لع سدي ل-ههجلا حرش ىف لجن م رقتتح دل ىف اه> رش بتك
 004 هك قوتملا زرك ئراصب ؛روبتملا ىلوضص هرقلا فسوت نيدلا رول ذيقتلا عورف ىف

 ' هن ىلاعت هللا حمام اقشلا ىدت عض مع وجمح لك ءاسملا تارات هيف عج ةئء|عسل و نيثالتو عبرا

 دم ه6 ابصلاىوذ عبرمو ابظلا عترم ر#تح ةيفوصلا خاشملانم وهو 4 اذو نبىلع
 قلع زوهتح ةئامعست و نيعبس و ىدحا ةا/١ ةنس ىقوتملا ىلا ناب فورعملا ىبلملا مهاربانبا
 000 اوكا هلا ةبوسا هي: نيرخلا ميرع زوج ىتأي راخلا قتلمىا -ه# قتلملا حرشف

 ىتبسلا ىلع نيرع ةيحد نال هي نيرحلا جاع رح فاقلاف م ىرهوطلا تاضاّربعإ

 6[ نيرحلا ويم هن ةئاتسو نيثالثو ثالث ++ نس ىفوتملا ىرهاظلا ىوغللا ظفاحلا

 هل هئلا دبع ىبال 3 وملا جزملا ٌرهْ# تلقو لاش وهو 20 بتك ضعب ح ورش نه

 |١ دعس بهدم ىلع وهو ةئامسو نيسجو نيتنثا هه؟ ةنس ىفوتملا ىعكلا رصن نيزنيسح
 1 - ةثبللا ةجرتنع ةيثيغلا ةجرملا تح ةدنماك سصنتع سي 0 هب 2

 || نينا مه؟ ةنس ىقوتملا ىالقعلا رح نباب فورعملا ىلع نيدجا لضفلاىبا نيدلا باهشل
1 

 (و)
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 58 ه5 ىملا 15-

 هنكس قروتملاىار ك2 حجرغلاىبا ندلاك هو ءاهقفلا بتارم رقم ما موهفلا

 نيسج ه٠ دنس ىفواملا ىوغللاىلع ني دحاولادبع بيطلاىبال ده ةاحلا بتاع قطع

 ىرفتشا ا رد نيدلا س ع ميشا اهمظنو هزعو هدوهش بح ىلع ل نيعبراق بتارملا

 نيدراولا فايضالاب دودملا جورلا ىوقلاب هامسو مهضعب ةموظنملا هذه حرشمت ىافولا
 4[ نال زغلا عتارم رحل دماحلل دماخلا نمادج- #* نتملالوا 6 دوجولا بتارم قيتح
 هلال ةنس ىفوتملا ىدعسلا دمت نىلع رهاظلادبع نباب فورعملا ندلاءالع ىضاقلل ةلاسر
 د#ت نيدلا سعش ىضاقلل نالغلا فص وىف نالزغلا عئارم رمح ةئامعبسو ةرمثع عبس
 باوا ةسّج ىلع وهو ةئاعاعو نيسجو عدل مهو. ةنس ىقوتملا ىفاشلا جاونلا نسح نا

 فرملا با_دكاىف ثلاثلا بصانملا بابراو سانجالاىف ىناثلا باقلالاو ءامسالا ىف ل والا
 ةثدلث هيقو ةيادلا تافصااو سماخلا الصف هيفو ةيلعفلا تاؤصلاىف عبارلا عئانصلاو

 دوعسم ن ىلع نيدج-ال فيرصتلاىف 4: حاورالا حارم رين #* تايحارملا بع ف لوصف
 حرش وهو ةنس ىفوتملا زوقكي دب فورعملا دجا ىلوملا هحرش لوادتم عفان رصتخم وهو
 ىو وحارملا حرش ىف حاتفلا 2 هاعم يعفاشلا مههاربانب باهولادبع نيدلا جات و ربتعم ديم

 هللدجلا * هلوا زوقدكد حرشنم مصنع حرش وهو ىمورلا ليلخنب ميحرلادبعو ةنس
 نب اشاب نسح الوملاو لا فيرصتلاو ةيرعلا مواعب هناتك ىلع انعلطا ىذلا

 ا ا ششششششكلل7ل7بلت“7>7777“

 انبولق راكفذا فرص ىذلا هيدا 3 هلوا لوقلاب در حرش وهو داود ن.دلاءالع

 نب قطصم ىلوملاو نانس هرقو لاوفل واح بانطالاو زاجنالا نيب طسوتم ما

 كفنصم لومألو ةئامعست و نيتسو 0 ةئنس ىفوتملا ىرورمس فورعملا نابعسُت
 د هلوا لوقا لاعب حرش وهو هعماج ىف مح انا بتك ةناز> ىف وهو رييكح حرش

 وه ليق حالفلا هحورش نمو لاله نبال حارملا حرشو لا ماخدالا نع سدقتملا هزلدطلا
 تراك 955 هناا ناصمر قا متفلا حاورالا ناحر اها_عم ىكزلاب ةجارت هلو ناك نال

 مهه ةنس ىفواملا ىننحلا ىنيعلادج-ا نيدوجحم نيدلاردب ةمالعلا هحرشو ةئايعسو نيعبراو

 عسسل رمعلانمدلو هفن.ح فيذنصت لوا وهو حاورالا حالم هاعم ةئامامتو نيبسكلو سج

 انس ىلوملا وهو نائس هرقدلعاو رئاعتلا بحاصل حاورالا حاور هحورش نمو ةئس ةرشع
 هه حازملاىف حارملا ريح ةيحنافلا ةيناقعلا ةأودلا ءاطع نم نانس هرقب ريهشلا ففسو» نيدلا |

 نينامثو عبرا 85 ةنس ىفوثملا ىيفاشلا ىزغلا دم نيدلا ىضر نيدمم نيدلاردي جشلل
 اهعج 4 بيئاكملاو تالسارملا ٌرظتح خلا هلاففا ليج ىلع هللدملا # هلوا ةئاسيعستو

 ىدحا و١91 دنس ىقوتو عئاقولا باس درناوعلا ةلودلاىف عقوملا ىيقوتلا دجلا نين نودنر ذأ 1

 دو#نيدااردب مامالل هه ةعبرالا بهاذما ىلع ةعيرشلا دشاىمم -- نئا عسل و نيعستو (| ٠

 :# هلوا <[ عاقبلاو ةنكمالا ءامساىلع عالطالا دصار رمح ةنس ىفوتملا ىعفاشلا مرا |
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 ةديصقل ةريظن ىهو لا هدشنام كلك دز مر ديج مكحةناءا تكريزا ديدحمب هكافصلا

 تاولصلا ةبخحىف هركذ ظعاولا نيسحا ه7 ىنطصملا تافصىف ءافضلاة 1س زهجح ىناقالا

 1 لرش فورعلا ررءاديغل ءاينالا لاوخخا ىف" ىرت ريصتخ ده اقنصااة 1ع وع
 001١| ىرعا|نتال ه4[ نيقداصلا ةاكشمو نيقئاعلا# 1س قطه هه نيف راعلاة آم لقط
 تابيبا ضعب هيف حرش ةنس ىفوتملا ىراصح ريهشلا ليلخ ابي جشلانب | فسويل اهحرشو

 " ]| ىذلا هللدبلا # هلوا راتهملا نب دع هتلادبعىبال هه ءايهكلاف بئاعلا ة[م زهح سنو
 ]| نعرو حوتفلا ليبسىلع هلرهظام هيفركدو هفنصو ةفسالفلابتك عبقت هناركذ لا ءاقبلابدرفت |

 "|| اهف ةرحىف هلخداف ةعنصلان ع هلأسو بهار ريدىف همانمىف لزنهنا ركذو عضاومىلا هيف

 1  ةآرم ريح !هحرشب لعفلاىلا ةوقلا نم اهرهظاف هبتنام لماتف ليثاك اف ةآرم ةرو_ص

 || باوبا ةعيسو ةمدقمىلع همثرو اشاي ماريبل هفلا دجا شيوردل قرفلاف ىرت هه كاقعلا

 ]) نم كلذ لبقامو قلخللا ءادتا هيفركذ ىدنفا ىلاءل رصتتع ىرت 4: ملاوعلا ةآرم لن

 || ىف علا لقنلا ىلع فوقولا مدعو لقعلا ةلقو لهجلانم تأشن ىتلا ليطابالاو ماهوالا
 ةارم تح كاوقلا ضعب ىف ةلاسر هه بولقلاة آم روح راثك الاو نايذهلا نم رابخالاهنك

 || ٠١1١ ةنس قوتملا هداز ىحناشنب ريبشلا دج-ا نيدمم انالول نيدلعىف ىرت ه4 تاثاكلا

 ىلا ءادتاو ءاسيدن الا صصق هيف ادروم ماسفأ ةينامث ىلع هلعح فلاو نيثالثو ىد_>ا

 || لودنم ةلود ةسشع عبس ركذو كولملا لاو>ا ةديزو ريسافتلاو مراتلا قام ةصالخو

 || بالرطسالاو بيحلا عبرلا ىف تالاقمسج ىلع ةيكرتةلاسر 4 تاّماكلا ةآرم رتح كولملا

 | ىسراف 4#: تاثاكلا ارم ٌرقؤح ةنس قوتملا ىودطلغ ىتاك, فورعملا ىلع ديسال امهوكنو

 : لمعلا يف تاثاكلاة؟سع زهنح ىعاش ىلازغل ةينالسلا ةلودلا رخآ ىلا قلخلا ءدءنم جراتلاىف

 || هي نينوكلاة1سع رح تالاقم ىلع رصتتع ىرت هدازىلع ىديسا هه ةيكلفلا تالآلاب

 || ةيعيثلا بتك نم ةرسصت ةلاسرو فوصتلاىف ىمراذ ه4 نيققحلا ةارم ل#- رفملاىف

 ا اللا دعباما © هلوأ اناب زمثع ةيسج ىلع رصنتغ ىلاعثا -# ةاوادملا ة ؟رع زن
 || دنهلا ةقيرط ىلع رسل اعف -ه# ىتاسنالا ملاعلا كارداىف ىتاعملا ة1رم لح لا هركذ
 | ةظعولافىناثلاو قالخالا بع لوالا نيعسف ىلع ةبارم ةيكرت ةلاسر ه4: كولملاة 1ع ين

 ا نع نيدلاإع مامالا ميشلل تا ارقلاوف هه لو_صالا بتارع رقي نيدلاماسح نيدج-ال

 8 نيدمن نيدلا يح 2 هه ىوقتلا بئارم ريم- ةندس ىنوثملا ىوا_يدلا ريكاردو نبا

 || 22اثىلع رصتخم لا هللاثثو هدجىف نيصلخلا صخ ىذلا هيدا #: هلوا ىبرعلا نيىلع |
 ١ ظ مزه ناب فورعملا دجا ن ىلع دج ىبال 1 اهياط ةيفيكو مولعلا بتاع 3: أم دقم

 | شلل ه5 بهولا مولع بتام رهؤح ةئامعراو نيسهحو تس 465 ةنس ىفوتملا ىرهاظلا

 حفم تيدا هلوا ةئاقسو نيثالثو نامث 564 نس ىفوثملا ىبرعلا نيىلع نيد ندلا يح

 ( موهفلا )
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 1.1 نيو

 ا م د حاورالا أه 0-0 هئا_يعستلو نيسجو سو 666 هع ناولس ناطلسلا

 هه ةئيهلاو ةمكحلا و كالفالا ةأ لم ع 1 5# لو_صولا ةاقرع حرش ىف لوصالا

 ّق رصتغ ىسمراف هت عيدبلا آله 1 2 ىقوتملا ىدرويالا رائشن اد نسا ىنال

 نانا ةآسم يح مهكولسىف ةثالث لوصا ىلع هر ىنيسحلا ري ةيدنبشقتلا حياشملا لاوحا

 ىلع ايثاع ناسنالالاوحا بلقتو نامزلا ثداوح نم رتعيام ةفرعدىف --1 ناظقيلا ةريعو

 ىلا ىففايلا دعسان -هتلادبع د ىلا ماماللو ةئسىلا ىلوالا ةنسلانم ةيوبشلا ردا
 مهمل ف رعم ىلع هيق رصتقا صنم باتك وهو ةئاكيشساو نيدسو ناَع 7 0-3 ىقوتملا

 مص صحر

 نوفومعلا رك دق تنطاو ةرتم نا جرا ها ناكل نبا تايفونم نايعالا محار دخاو

 هنا سا اوت 1 ىبورلا ىلع ىدي_-نب بوقعي هرسوت>او ىهذلا باوملا مازنلا ثيحي

 هنم تقلطادق لاق لا لامكلاو ةيهلالاب دحوتملا هتلدجلا #* هلوا ةئاهعستو نيئالثو ىدحا
 اف فقولب هلذشملو رداوالاو بئارغلانم هيف هعدواام هرخآىلا هلوانم هتعلاط امدعب

 ةآرع زهيمح ىنادمملاىلع ديسال ةلاسر ه4 ةيفاقلا لعف لاحرلا ةآرم ري ىهفايلا فقو

 آرم زن- ةنسيف وألا فوطعلا رع نيرضخ نيدلاريخ ىلوهلل ريبعتلاىف ةلاسر -ه) ايؤرلا

 فورعملا ىلغوا زو ني فسوب رفظملاىا مشل اداحم نيعبراىف 4 نايعالا حراتىف نامزلا

 ريك انغع هيف 7 هارأ ىهذلالاق ةئاقمو نيسجو عبرا 6ع ةنس قوتملا ىزوخلانءا طيمسل

 ظ نيدلا بطق هرصتخاو ضفَري هنام فزاحو سحلب هلقناف ةقث هنظاامو تاياكملا

 ةعبراىف هليذو ةثا_#عبسو نيرمثعو تس ا/5 ةنس ىفوتملا خرؤملا ىبلعيلا دع نب ىسموم

 ادصقم حيراونلا مجانا تيار لاق آلا روهدلا فرصم هللد_ّلا #* هللذ لوا تادلحم

 عبرا 584 ةنس ىلا عطقنادق هتدجوف هراصتخاف تعرسششف نامزلا ةآرع ادروم اهيذعاو

 ثيحرىلا هب لصتام هليذازا ترث اذ اهمانثاىف فنصملا ىفوت ىلا ىهو ةئاقعسو نيسجو

 نك امالا ضعبيف ةلاهطالا دقتلب هيلع فش نم ضعب لعلو نامزلانم ىلاعت هللا هردّش

 لاحرلا هاوفانم هتععمسو ىلبعب ىلصتاام ركذاو ىسفنل هتعج اعاو اهضعبىف راصتخالاو

 دج ىيدنوملا ىلوملا ىريلاب هجرتو لاجرلاىبا نإ هرصتخاو ءالضفلا طوطخ نم هتلقنو

 هرصتخاو فلاو نيرثعو ىدحا ٠١71 ةنس ىفوتملا ىدوجوب صلخملا يزل 212 لا

 نيدلابع ظفادأل هذ ليذو ىرزالا نال لصالا ىلع ليذلاو هاش مارمنب هاشداش نبدحم

 امنا هتيم ىلع هدسح نماناو ىدفصلالاق ىبرعلا ني نددلادعسا ةارملا ليذو ىنازرلا

 نكاماىف هنم ةفزاجيلا ءادص اهف ةارملا ناالا اف ركدنم نياعب هيف رظانلاناك حيراتلاب ةقئال

 ظ ىهدلا اسال هيلع لفطتدقف هدعب خد نمو ريرح ١/ نان هناف دس اند اذهو ليدلا ىف لاق

 سصتع 2: نايعالا يراثىف نامزلا ةأارمن زه:- امهحيراتىف هنم اهون ناف ىدفصلاو

 باوباو لوصف ىلع هيثرو قلما لوانم هنكل ىوونلا فرشنب ى نيدلا يحي مامالل

 | 4 ل رع ل ىداباريسالا ندلان ل لضافلل بطلا و ءافشلا 0 60



 ا 5[ باب ز90- ا 5 3
 أ هه تانهلادرق غلا ةندم + ةئامسجلو نيعستو ىدحا هو١ ةنلس هر

 : ؤ او ميس ةوزب قوتملا م ظفاح ف ورعملا دجا ن دمحم هه علا هلبدم و

 ١ لوحفلانم ةيئامث ىلع تاضارتعا اهنم مسق لكىف دروا ماسقا ةينامث ىلع هلعج ةئامعست و
 : ١ وأدم م مهلاسشما و ةيادهلا بدحاص و دي_سلاو ىبازاتفتلاو ىواضببلاو ىرشحم زلاك

 | نيني_سملا رفعجىبا نيدلا لاجج دي_سلل مولا ماكحاىف ىرت -[ قاف الا اع ىف قاشعلا
 | ىمراذ ه4 مولا ماكحاىف مولعلا قاذم له#- ىنيعلا ىذمرتلا ىنيسالا دج-ا نيىلع دجا

9 
|| 

 ا
١ 

 ع 0 1- أبان ننرشع و ةياع 36 و ىسنالقلا قابلا ليع ءاقبلا ىلال هيحا_ص 2ك

 | خوي_2 ركذ ىف بهذ» ٌره»- ةيسرافلا راعشالا هيف عجب ىتاثنل ىسراف هه بابحا

 | اامتارا و عبرا 252 ةنس قونملا" ىولغستلا دج نب لهس بيطلا ىنال هه بهذملا

 أ ى وطملا ىلع نب رع رفعج ىلا ىلا هدشفتلاف ىطوي_سلا هدنسا ةيعفاشلل تاقبط وهو

 '000113 ندد نم هنا ىولعصلا لهسزع مالسالا ةجبرتىفلاق هناركذو ةنس وتلا
 ا 7107 1 ىف يح ناكاو نعل ق<#“| نيرع صفحى ال ه4 بهذم رمح ةعبارلا

 ل ىلع نيج رادبع جرفلاىبال عورفلا فنا ه4 بهذملاف بهذم زهحح ةئامعبسو ةرششع
 | ئهذم زهو- ةئامسجلو نيعست و عبس هولا/ ةنس ىقوتملا ىدادغيلا ىزوجلانب ىلبنحلا

 | ةرشع عبس ه0ا/ دز دود وم نو قاردتكسالا لع نننسح ىلع قال هت وهلا

 ا رتل لع را ه4 قالخالا ةآرم يح ةركذتلاق موتكمنا هركذ ةئامسبحو
 00000 ٠02 ايضات هتوك لادفلا تّللاو نيسخ ٠١6٠١ ةتس ىقوتملا ىتاتسبلادبت نبيح ا

 أ ةحودملا قضاخ الا ناس همق ىنتك | ناجح دحأ ناطلسا] فلانو نيسثعو نيلا ١00

 | قالخألا فةرشع 0 ىلع موظن» ىرت 4 قىاوشالا ةاقرمو قالخالاة أع ريح
 0000 0 ال ١٠٠ه قولا ىساويسلادخح نيدجا ندلاس مشل ةهمذلا ىف ةرشعو ةذيجلا
 | ىلاعملاف بدالاةارم يت ةئابعست و نيعستو تس 995 ةئنس هفلاهريغ دوبعمال لكلاهلا 6# هلوا

 | عارا 864 ةنم ىفوتملا قشمدلا تملا دت نبدج-ا هاشب رع نبال تيب ناو 4: ناببلاو

 | ىلوهلل ىسراف حجراتلاف 4 رابخالا ةاقسعو راودالا ةأرم زهه- ةئامنامث و نيسجو

 | ةئاامعست و نيعبس و عبرا 907/4 ةنس ىلا قللغا لوا نم هأشنا ىراللا دم نيدلا ملصم
 | هجرت مث غوراىلا مدقنيح اشان د رزولا ىلا هادهاو باوبا ةسشعو ةمدقمىلع هبترو

 0000 000 اشاب ىدتفا هجاوخم فورعملا فلا نسح نب نيدلا دعس ىلوملا
 أ د رواو هلراوتلا جبان هنع ءانغتسا سشاعلا بابلا فذ تايهللانم هتافام ليذو هبقمحاو

 ' ءاسنالا بابىف ةيناثلا ناضااد ىف ىلوالا ةمدقملا هتالفغىلع هنو هلمجاوا هتافامم ةريثك ءايشا

 ا 0 || نع ماكح تاناساسو ةسماخلا تاينابكي ةعبارلا سرفلا كٌولمىف ةثلاثلا

 | ةنماثلا ةيسابع دهعرد نيطالس تاقبعىف ةعباسلا ءافلخلاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ريس
 ”0 نئرلا نامُع لآرد سثع ةيداحلا ليوط ن.حرد ةرشاعلا هروع رد ةعساتلا ةينزيكنح
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 ا هي ىملا لق
 ميبسل

 لنيل مج ن هيك ىلا و لخدم اق ىثرقلا نيس نب ىلع ميشا ل 20 1

 نينا 3 ةنس قوتملا قشمدلا بيبطلا ةملاعل انياب فورعملا دهسا نيدجلا ساسبعل ا ىلا

 تس 755 ىقوتملا بيبطلا ىسحرسلا دمت نب دج سابعلا ىبالو ةئاقسو نيسجو

 طارقباو ةنس ىتوتملا بيبطلا ىنامصالا نج رلادبع نيدجا هلودنم نءالو نيّتاهو نيعبراو

 لخدم يح ةئائلت و نرشعو ىدحا ”؟١ ةنس ىقوتملا لكامل بيبطلا نيببوقعيىبالو

 وهو ليكلا نابل نب رايش ل ةندس قولا ىؤلبلا رع نيد رشعم ىنال د مووت مع ىف

 لوالا حلا هننما_ةك هللدخلا # هلوا ةعانصلا لوصا هيف عجهنا هيف ركذ تالاقم عبرا ىلع
 انس ليوا و ديلا وللا لع مكحلا ىف ثلاشلا ىملاعلا روما ىلع مكحلا ف ىناثلا لوصالاىف |

 هللادبع نن ف_بسو ورع ىبال ه8 1 رقلاىف لخدم ريح ةن-س ىوتملا ىموطلا نيدح

 قبلا 4 لخدم رههح ةئامعبراو ”نيتدسو نيتنثا 558 ةنس وتلا ىطرتلا كانا

 يعل د# نب ميهاربانب شبح لضفلا ىبالو ىع ىصيبقا هه م وما ع ناعم

 | ةفرعمىف ددملا ري نارقلا للع  ضرخت دعي هفلا هنا هيفركذ ديفم صن 5 ا

 دا # هلوا ىريعملا رع نب مهاربا نيدلا ناهرب ميشال باوبا ةعست ىلع رصتخم هي[ ددعلا
 نشب قلعتم ه4[ !جردلا ىلا جردملا يح للا هروهظ ةد-شىف نطبو هروب رهظ ىذلاهلل

 ةرتمعا ىذا 98114 هتشا قولا |ئىطظو كلا ركل نبنج را دبع نيدلا لال ثيدحلا

 .ىفوتملا ىعلاملا مساقلانب نج- رلادبع هللادبعىبال -# ةيكلاملاعو رفيف ةنودم ٌرقتتح ةئاهعسل و

 ىوالدلا دوعسم نب ىسيع حورلاوبا اهحرش كلاموىف بهذم بت كلا لجا نم ىهو ةئس

 ةنس ىفوتملا ىدزالا ىعلاملا نانع نيدي_سلاو ةئامجبمو نيعبراو عبرا 744 ةنس ىفوتملا
 ىمو٠ نب ضايع لضفلاى با ىضاةا تاس املع و ةثام_-سجو نيعبراو ىدحا ه١

 اهيف عج ةطلتخلاو ةنودملا تالك_ثم حرشىف ةطدنتسملا تاهدنتلا اهاعم ىعلاملا ىصخملا

 دم نيدج-| نيدلاجات بيذهتلا اذه رصتخاو ةنس ىفوتملا ىعدربلا اب دهو اوفو تع

 دجا نب باهولادبع اهرصتخاو ةئامعبسو ةرسثع عست لاو ةنس ىفوتملا ىناردتكسالا

 اهحرششو ةقيلعت اهلع ةنس ىفوالا ىناسولا فلخ نيد هللادبعوا قلعو ىتارعشلا

 ١ تافصب جوملا ناويملا رابخاىف شهدملا ريح ةنس ىفوتملا ىتاسلتلا دحت نيدجا سايعلاونا

 | ١فاصنالا ف روك ذملا ىداذغبلا نندلا :قفولل 2 0 و هيلع ىلاعت هللا ىلص د#حت انس

 | نءاب فورعملا ىلع نب نجح رلادبع جيرفلاىا مامالا ملل مهي تارمضا_ىلاىف شهدم مع

 يوسف 3 ىذا هلل دتللا وت هلوا ةئامسجتلو نيدهسنو عبس هذال ةنس ىقوتملا ىدادغيلا 0

 روم ٠ نم تان كلا اذهىف قتانا تر 1 ةوهصمب ظعولا اعف هللادمح تق لاق ا هاياطعل

 ن.دلاريضنا موظنمو جركللو ةنس ىف وتملا ىوغللا ةلسنب لضفم بلاطىبالو تاراشخالاف | '

 ظ
| 

 ١
 0 ثلاثلا ةغللا فسصتىف ىناثلا نآرقلا مولعى لوآلا باوا ةسج ىلع وهو قي ْ

 | ىداج سّيع عبار ءان الثل موب هدم عرش ظعاوملا سماسخلا ميراوتلا مولع ىف عبارلا ثيدحلا 4



 ى ميشال --1 فورا لعرلا 0 1- 11 عباصع اول 7 ىذلا 00 ع 57 1

 مهمل ريدا 3ع هلوأ 3 و نيثالثو نام داع ا قوتملا ف مع نبىلع 00 نيدلا 1

 | ع لأ لخدم م , مولعلاو نضاوختان 0 فو راهي اع ىو“ كام ضعب هش 5 6 ا هرارسسا :

 (( قوتملا نسسح ند مسقم ىبال ا ا 0-1 س وببأ لاقت الا رجق م ليا 1

 ْ هللا دمع ب د2 هللا دبع ىنال ديو ميد أزع ىل !| لدم م ةئاعتلو نيكو سج ا

 | س2[ ىهلالاوقظنملا لعىلا لخدم زهت-ةثامعبراو عبرا 4١4 ةنسىفوتملا ىروباسيتلا محلا |
 أ ١ لخدمه ةثاقس ٠ ٠ ةنسدودح ق قو: :1ا قشمدلا ىصاسلا تانغ نب ب وقعي كلر نارا أ

 0 ” نءلراوتس* 5 هنس ىف ون أ - هبطلا ىمح رسلا ده ندجا سايعلا ل دال هه مولا لزعىل !| ا

 | ىبال ا ا كرا اثنا رم عوطظنمو لوضف؛ةسج ىلع تنوعا مصنع ىصييخلاو ةئاقلثو

 | ىلع لمشي ولا دابعلارطف ذلاهتادحلا # هلواةئاغلثو نيس عبس مهالةنس هفاا ىمقلا رصن |

 | * هلوا لضافالا ضعبل 4 مولا بع ءىلا لخدم 6©1- الصف نيتسو ةعبراو تالاقمس+ |

 | جات الك نيمدقتملا ليواقا نم هيف عجو ةلودلا فيل هفلا لا نيبملا قا كاملا هللدبخلا |
 | عئابطف ىتاثلا جوربلاو كلفلا لاو>١ىف لواآلا لوصف ةسج ىلع هلعحو ةعانصلاى هيلا ا

 أ مايسلاف ااا نيمخلا تاع ريسفنق عبارلا اهل ضرعي اهف ثلاثلا ةرايسلا بك او كا

 | نيملا كلملا هللدحلا آي هلوا ىصنبقلا ناةعنب زيزعلادبعل هه موملا مع ىلا لخدم زهمع |

 ' نيد نب عبصا مساقلاىبال 6: ةسدنهلا ىلا لخدم لس لوصف ةسج ىلع هلعج 3

 5-0 د .لخدم ره ةئامعيراو نرسثعو تس 545 ةنس ىفوتملا ىطان رغلا مممسلا أ

 ! 2-0 وأب سويلط) باتك ىلع ىوتحا نومأملا رصعف ايابزيثالث ىلع هفلا متلادب نيدجال |

 | نيدلا يح ميشال هي] دصقملا ىلا لخد.. تنس ع هيأ نيعلا باتكوملا 0 روم ةرابع |

 4 هب نعؤم بلقىف روصتام ىلع دجلا سفن وهو هللد_للا لع هلوا ىلرع نيىلع نيد |

 | لخدم 5- ىطساولا مهاربا نبدجا نيدلاداع مجشلل سيو ناسللا و هقفلا لها لخدم زقتح |

 0 وهو دفصب هفلا ىدلملا ىلعنب ىعدا مامالا ميشال مهيأ ريسك الا ناونعو ريبدتلا |
 دم ريض ىلازغلا مامالل - كولملا لزانتم ىلا كولسلا لخدم م5 نماثلا نرقلا |

 ّ نب دمخ نب دي هللادبعىا جالا نا مامالل د ةعبرالا بهادملا ىلع فيرشثلا عرمشلا 1

 َ ٌكاوفلا ريثكوه رج نيالاق ةئاهعبسو نيثالثو عيس ا ةنس ىنوتملا ىعلاملا ىسافلا ىردبعلا

 ١ لقكام اهضعب و ركش اكو الق نولهاستو سانلا اهلعش عدبو بئاعم نع هيف قاموا

  هللادبع دمعابا هطشنا هيف ركذ ا مانالا ءانف دعب قالا ماودلاب درفنملا هتيدلا * هلوا
 الاجالا ةع لآ لخذملا هاعمو هيتكف مهلاعاف م هدصاقم سانلا ملعتىلا راشا ةربحىنأ نبا

 ' 03 عرفو اهتعانش نابو تلحتا ىلا 5 5 و عدبلا ضعب لع داو تالا نيض |

 ء الخدم قرسبلا رمصتخا دقو ةئا_هعبسو نيثالثو نيتاثا 8د8ث» ةن_س مرع عباس هفينصت |

 52 لوح م وهلا ىرجسا مهي نيلاعلا لخدم رح ثيداحالا بتك نم وهو اذه
 | 0 نيءعيسو سجس ما/ه ةنم قوتملا م دجا نب نسح نيسلحاى دال هه لدللاف |

 | [لعس) 0
0 1 

0 



 5< 4 هه[ ملا 1-7

 ١ نم تايصلخ 1- خلا املع نمو نمزالا ترا كدا + هنا قولا ناش ظ

 ىهذلا صلخغن سابعل نبال نجح رلادبع نبدمن رهاط ىنإ تي دح نم - ثيدحلا ءاز> | ا

 ارح نيرشعو ةعيراق ةيسراف هموظنم ا ىضأقلا حججارعسأ هي هب كاد تا 0-0 0

 جراءملا جرادم 1 ىأب --1 لوعدالا رانم حرش قى لوهفلا رادم م مهلا روك نم ٍْ

 قوتملا ىتانعسلا دج نيدحت ندجا ةلودلاءالع 0 ه8 دراملا ةيشل دراطلا د

| 

 حراعملا جرادم ىف هيلع درباه تادراو هيف ستك ةثا_معبس و نيثالثو تر ا

 هنأ هيف ركذ ىثاكلا دهت نيدلا لضفال ه2 لا_صولا جراعم ىلا لامكلا جرادم رع

 حرادملا رم باواا ل هبترو هيتكونيدلا ريل ةعماج ةيصو ناوخالا نم ةعاج هلأس

 جرادم رم ىتا_ئككا ةلودلا ءالع ن.دلا كر .مراكملا ىلا مامالا ملا هه جرا_ملاو ٠

 دحاولا دبع نب دمحم رعىبال رصتخم ةغالاف هه تادايزلاو لخادملا رح هي[ ناسنملا |

 لاق مث الثم هلا باب هيف ركذ ةئاعلتثو نيعبراو سجس "46ه ةئس قوتملا كلك دهازلا

 ىلا ملا لقعلاو لقعلا باقلاو بلقلا بوثلاو ظالغ باين متانلا 3-- منان مالحا دو

 اظفاح مامال] 14-3 ل طاع قئاقحو ل 00 لا دكان 1 أبان نونالثو ىدحا هيف كالذ ريع

 هايعس و 5ع لصور, ةكايعبسا و ىدحا و5 قرودملا ىئسنلا دج-اانس هللادبع نيدلا

 عماج تاليوأتلاف ط_سو باتك وهو لا ماهوالا ةراشانع هتاذب درفنملا هللا ا هلوا
 ةئسلا لها ليواقاب 3 وم«تاراشالاو عيدبلاٍدع قئاقدل ن .ىيصنم تاارقاو تالا درا

 هرصتخا للا ريصقلابالو لملا ليوطلاب سيلةلالضلا و عدبلاله| ليطابا نع اءلاخ ةعاجلاو

 ثالث ملهي“ ةنط قوتو هيف داز وو ىيعلا نيرك _قان نيل دوا نيدلانيز مشلا

 عبس 14لا/ ةنس ىوذملا ىسنلا دمت نيد# نيدلاناهرب ناجرثىف تيارو ةئامتامثو نيعستو

 كرادم زيوح حيراتلا ىذتشام ىلع ل وقعلا كرادم 0 كرادملا سصتخا هلا ةثات“و نينامتو

 ملو نيمرحلا ماما, فورعملا ىيفاشلا ىنيوملا هللادبع نب كلملادرع ىلاعملاىبال -5] لوقعلا

 هه مايصلا كلا_سمىف مارملا كرادم ٌر»»- ةئامعبراو نيعب_سو نامث 5/6 ةئس ىقوتو هع

 مزح نيديعس ندجا نيىلع دحىبا مامالا ميلا مهيأ سوفنلا تاوادم قمع ىنالطسقلل

 ناهذالا ناهر ة<دم رد ةئامعبراو نيسهحو تس 467 ةنس ىفواللا ىرهاظلا ىسلدنالا

 ىهوىنابللا رع نب مئلادبع لضفلاى بال - نامزالا رىلع رصانلا كلملا ركذ ىدمىف

 فسوب نيدلاح الص رم كانا تاكيحو نيثاك و عست هاو ةنسؤ اهأغنا ىذلا هيِسْدِقلا هحذملا

 'زيكلا بحاصل مولا وق هه ةيلام تاربدم ّرهْي- هلتايسدقلاو تارعثبملا ناود لوا واقاو

 ةئاق# 5٠٠ ةنس قوتملا ىطلبلا ىئديعنب ناقع ممفلا ىبال هيأ ريعفملل رخدملا لح مسلطملا |

 سه نايبلاملعت و ناسالا موقتىلا لدم ٌر#»- لضافالل هّتضراعمنم عيدبلا عاونا هيف عج || '

 نيعبسس ها/١ دنس دودحىف ىفوألا ىوغللا ىمغللا ماشه نيدجلا نبدح هللادبع ىنآل

 هانعمىف درفنم باب لكاباب نيتسىلع وهو هه مودعلا ماكحا ٍبعىلا لدم ر#ح ةئامسجو |
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 ه5[ باب قس 4

 ىلعلا ململا م ركلا هتيدجلا # هلوا ىتابيشلا ىلصوملا د#نب هللادبع نب ىلع نب هللادبع

 نيس 46٠ ةنس ىفوتملا ىربطلا هللادبعزب رهاط بيطلاىبال هه: جرم ره*- لا مظعلا

 نيعستو عبس 0>ا/ ةنس ىقوتملا ىوجيتكلا ديومنب فسوب دعوا نيدلالاج عشلا وهو |
 ديلكت مسه  محرلا نجرلا هتلامس 4# هلوا ةلاقم نيرشع ىلع لمشم وهو ةئاهسجو

 لوالاعيبر ؟4 ىف همتاوناحنزرا ىلاو ىحتملا هاش مار همظنة سجن نم لا دي يكح هكر د
 ّق 5 اذكه هداتس رف هزياج راوها ررلسو ججباربو ةئامسجو نيس و عسل 68ب 0 َ

 سوح 7؟ء م 0 قوتملا ىولهدلا ا ىودم هر*و هءاوجىفو 1 نأ_هح حران

 ىعثللو ةئايعبس و نيعب راو نيتلثا /5؟ةنسد ىفوت لاىنامركلا وجاوو ةئامعبسو نررسشعو

 الا دك رار الان رع زيطخ ىمرافلاب بلاد, هحرشو انا رفنضغل ىرلاب هحرش

 ىفوثملا ىنثاكلا ظعاولا ىلعز نيسح نيدلانيعل ىسراف هه: ءاشذالان زخم لقي- تايحنر

 دنوادح دلع هلوا ةمياحو فلا ثم ثاللثو ناونع ىلع همر دءإ معسل و هرعّرع تاما 0 ٠

 ةثلاثا تاباوجلاىف ةيناثلا تايباطخلاىف ىلوالا ةفيوصلا ةباتكلا بداىف ناونعلا لا

 ىروهعتلا ارشابزب نيسح ناطلسلل هفلا ءانثلاو ةيعدالا ىف ةمتا-ظاو ىرورضلا لاوحاىف

 دجا رغنلاى ا هللا دبع لضفلا ىبال حراتلا ف هه ةعالبلان زم صح ريزولا ريشدلع كيلا

 ملصم يشل ةيفنملا عورفىف 4 هقفلان زخم لقفحءافصلا ةضور بحاص هركذ لاكيملا نبا

 نوتملانم ةزمثع هيف عج ةنس ىفوتملا بتكملا نزاخم فورعملا ىنامالا ىسومنن ىموم

 نونلاوننكلل ىازلاو راتخملا ءالا و عمجحلل مملافاهنم ذخاىتلا كسلا لأ فار ناعاإو

 ءاهلاو ةياقولل فاقلاو ىناكلل فاكلاو تاراشالا فئاطلو رردلل ماللاو فلالاو ةياقنلل

 ىفملانا هتحاس دوف لاقو 2 نوثمو نامثو ناتاتو 1 ةعسل هلام ةدعو ةيادهال

 ةسارك نيثالث غلب اح رش هتارابعل هرتكمت ناحل ديزياب ناطلسلا لبق نم هعجمىلا راشا مورلاىف

 ن.دلارد_ص ريمل كّرلا ةغلب هه نزرع ا:سح اقيرط هييرتىف راتخاو قيقدلا هطخ

 ص هكاردزبإ تنم 8ع هلوا هح رات دععأ ىزاريشلا ىلهال ةدرصق 1-3 ىناعملا 0 1-0

 1 داع هه هغالا نزع 0-1 ا ع دروأ راديدب ىنأ هرطقزا ام كاك 386 داو ةراحازأ ىاكوا

 ةغلملاو ءا_عمالا حجامدو بدالا ناوبدو نيعلا باتك نم هادخأ لو هدلول هقلا العلا ضعبل

 هين ةنسب ائمرك | ىذلا هتلدخا  هلوا ةيسرافلاب مجرتو نايبصلل ,تلا فورحىلع هئرو

 هلوا ثيداحالا تدك نم اهعج باوا ىلع سمت هك نيظعاولا نزع قيس ا هءاتكو

 هركذ -*6 نوزلا ةيل_تىف نوزذم ٌره#ح خلا ءاينالا ةئرو ءانعلا لعج ىذلا هللدلا

 نبىلع نسا ىنا ةديس نبال ه8 ةغللاف صصخلا ٌرهنح راسك الا حارا ىوا_عدلا

 هنا هلواىف ركذ مكحلا لبق هفلا ةئامعبراو نيس نامث 404 ةنس ىفوالا ىوغللا ليعمسا

 نيدلاما_سح نب نامعن. نسخ حجاعأل رسصتغع هه ضئارفلا صلخم له هبدترت ىلع

 8 (الا)



 ا ٠ أ ىمملا يس

 دلع --1 ةباورئا كك مح سح رب نيل وصقلا ىف اذك اضا ةموظنملا حسشن هح و رش ندو

 هم ةنش ىنوتملاىدنق عملا ملاعلا ىنالعلاب فورءملاديلاديع ندم نيدلاءالع مامالا ميشا

 قالا مسراو ةياورلا 1 لك اك تمل | نأ هيف تل لاق هنا امسجو ليسجس و تدلك

 طف اهلك لا | اودرواممئااآلا انحايشا ضعب هن رىذلا بديرتلا ىلع اب ناب ةع الان مدحاولك

 دع هلوا ةلماك هحو ةفادك 036 2 لكىف ر "داو باتك لكفف اهلك اهدروا اناو باب

 ظفا_لا هيف فنص ه4 لاجرلا ءا-ء“اىف فلتؤملاو فلتحلا ّرطح ا هتاذب درفتملا هللدْا

 الفاح 00 ةئاشلتو نيناكو سخ عام هس ف وتلا ىدادغبلا ىطفراذلارغ نيد 20

 ا 00 هينشنم نم ادا 0 نيدجا 0 ظفاط ا هنم د>او هدوبالو

 ءاحو ةثامعبراو :نيتس و ثلث 4ةس ةنس ىوتو فتحا ةزم# فلتؤلا ا 0
 داجا لاكالا هامس الفاح اباتك هلعحو هيلع دازف الوك أم نيهتلاةيه نيىلع مصنوا ريمالا
 ءاح مث رخآ :باتك ىف متافام مملع كردتساو ةئامعبراو نينامثو عبس 44ا/ ةن-س ىفوتو هيف

 دلع ىف لاكالا ىلع ليذو ىلينألا ةطقن نباب فورعملا ىغلادبع نيد ركبوبا ظفاملا

 هببذهتو لامكلا عونلا اذه نمو ديئاسالاو ننسلا ةاور ةفرعمل ديبقتلا هاعم رخنآ اباتك عجو
 دماح ىبال ةطقن نا تايتك لع ليذلاو رَغ نبال هبتشملا ةسصبت و ىهذلل ةيملاتسملااو

 زوصتمو ٌةثلقس و نينامم 58٠ ةنم ىنوالا قشمدلا لع نيدجم ةظفاللا ود 0
 نب ىاطلغم نيدلا ءالعا امكلع ليذلاو ةئاق» و نيعيسو ثالث 77 ةنس ىوتملا ملس نبا

 ءاسمما رك نكل“ ريبك ليذ وهو ةئايعبس و نيجاشسبو نيتزلا ةيتا6 ا جيف

 نب نسح مساقلاىبال ءارعشلا ءامساىف هه فلتؤملاو فاتخلا لح برعلا باسناو ءارعشلا

 هاعماؤ فلتؤماو فاتخلا زؤ*»ح ةئا_,عبسو نيثالث و ىدحا ال#١ دنس ىفوتملا ىدمالا رمثب

 نيثالثو سج مه ةنس ىفوتملا ىوحضلا ىدادغبلا بيمح نيد رفعجح ىبال ه4 لئابقلا

 ىبدقلا ىلع نيرهاط نيد لضفلاى بال باسنالا ف ه5 فلتؤملاو فلتخلا زم نسا

 لاحرلا ءاعما هبت_ثمىف ه4 فلتؤااو فاتلا - اضيا فورا ىلع رصن# وهو

 هبتثم هلو هئامعبراو عست 5٠9 ةنس ىفوتملا ىسدقملا ىدزالا ديعسنب ىنغلادبع ظفاحلل

 دج-ا نيد رفظملاىبالو ةن_س ىفوتملا ىركسعلا هللادبعزب نسحدجما ىنالو اضيا ةبسنلا

 ىيدراملان اع نب. ىلع نيدلاءالع تاكربلا ىبالو ةثامسجو عبس ه*ا/ ةنسىفوملا ىدرويالا

 ىبرضملا ىلع نب يحن مساقلا ىبالو برعلا باسناق ةئايعبسو نقيس ال٠6 ةهنس ىفوتملا

 عورفىف نافلتم رس ةئامعإرا و ةرتغع تس +4١ ةنس ىقوثملاخروملا ىرشلا ناب

 مصاعىبا ىضاقالو نيلو_صفلا عماج تسرهفىف اذك ىدنةرعكا ثيالاىبال هه ةيفنملا

 2 روصعلا لها <راتؤفروصقلا تاردخعرق#- قذزع رب مياشملل ةعدقلاتافلتلاو ىرماعلا

 2 جساس مسلسل

 ركبىبا علا هك َن ارفكلاهنم مزلي داقتعاوا لعفوا لوقنم عقبام ناوالا ردح 1



 2 باب ز6- 4

 لوطم حراش نيب اوناك مث ارهد هيف نوعلاطمو هلنو_سرادو هيلع نوفك اع ةيعفاسدلاو

 ه> ورث نهو حمس نب اكريسيلا ريغ هقناقح نم كرد.ملهنا فزتعم مهنم عتبجا 1 لاعب رد

 ” ا[ تراو نيبراو سجس 426 ةتس' ىفوتملا ىربطلا هللادبع -نن رقاط تيطلا ىبا حرش

 قم#ا ىلا حرششو ةئامعبسو ةرشع ا/١٠ ةنس ىنواملا ىعفاشلا ىسيع نب حوتفلا ىلا حرشو

 ىبا حرمشو ةئاملث و نيعبرا 5٠” ةنس ىفوتو ءازجا ةينامث وح ىف ىزورملا دجلا نيمهاربا
 ناو ةئاقلثو نيتسو نيتلثا ”* ةئس قوتو ريكوهو ىزو رملا رفا نيرعدب ني.'جا دماح

 ندوعسم هللاديع ىباو ةثامماراو ةريثع 5٠١ ةنس ىثوثملا ىعفاشلا يح نب دم ةقارس

 نيسح ىلعىبا حسو ةنس ىفوتما دوعسم نيد هللادبعىباو ةئس قوتملا ىدوغعسملا دجا

 ندم ركبىبا مامالاو حاصفالاب ىمعسملا َنئاقلُتو ني_بج 6٠" ةنس قوتملا ىربطلا مساق نبا

 دج نيد# نيدلا سمثو ةئامسولو عيس /6٠1 ةنس ىفوتللا ىفاشلا ىعملا ىثاشلا دجسا

 ىدوعسملا ىزورللا هللادبع نيدمتو ةئاقسو نيعبراو عبس 551/ ةنس قوتو مات سيلوهو

 ل م

 ٠

 000 ولا سلا ثيعش نب نيدح لعىاو ةثا#إراو نيسثعو تس 55 ةنم قوتملا

 د قونملا ىوانملا ىدادملا دغ نب يحنو هكا وتملا ب نبدي نالدعن.او

 نيعبس 8٠/٠١ نس ىفوتألا ىوغللا ىرهزالا روصنم نيدجا نيدم#ىل باك هظافلا ريسفتقو

 سه "46 دنس ىفوتو ةريبك ةقيلعت“نيسح نننس>ح ةربرهىبانبا هيلع قلعو ةئاقلثو

 قوتملا ىتالديصلا ركبوا اضيا هيلع قلعو ىرطلا ىلع وبا اهنع لقن ةئاقلثو نيعبراو

 هيلعو دو>ولا ليلق امهالكو دلعىف ىرخا ةقيلعت افنآ روكدملا ةربرهىبا نبالو ةنس |

 مامالا كلا انه صخخو 0 قوبتو رصعفلا هيع ربل ىذلا وهو دوا هرصت+او

 باعك تارعصتخلا نمو سصتءملا ةداقنو دا دوقنع هاع#و ىلا زغلا دع ندي دماحو ا

 ههظن وةئامسج و نيعستو سج هوه ىوتملا ىدابعلا مهاربانب تيش نسحلاىبال اضيارخآ

 حرش هح ورش نمو ةئاقلث و نيثالثو سج معو هم قولا ىناوسالا دجأ نبدي احرلاوبا

 00 5و هتايعشتو نيرشعو تس 991 ةنس ىوتملا ىراصتالاد# نئايركز ىضاقلا معلا

 طسوتلاىف اباتك ةئاعاث و نيثالثو سّ مسه ىفوتملا ىربطلا دجاىلا نىدجحا صاقلانا

 نم .و:ىرخا ةعفدبو وا ضازرعالا عك دل ىف ىفا_كثلا ىلع هن ض عاام هيف نيبو

 يحن 0 دجا ةجرتى ىكعسلا هكا دشسرملا ءاعشو ىدادحلا نسما ىبا حس هحو رش

 ميك ةنس ىقوتملا ةبيتق نال ثيدحلا فالتخاؤف قبس 44 ثيدحلا فات رمح ىقارعلا

 دجحن. ثيللاىبا مامالا مشل تايفالهناىف 4 ةباورلا فلتع 1ه>- نيثامو نيعيسو تس

 ةئاقلثو نيعيسو سج ماله ةنس ىفوتو خلا هتاذب درفتملا هللدجخلا  هلوا دل ىدنقرعتلا

 ( نمو )



 ٠6+ م ملا -

 0 لل لا ا ا ا ا الا ا والا الا ا وبل 6

 هلواةنسقوتملا ىدنةرعملا دج نيدلا باهش مامالاح رش هور نهو ةنسقوتملا ىروباسينلا

 ةمئالا نار حرش هح ورش نمو ا هدايع نيب انيتم وليح نيدلاىف هّقفلا لعح ىذلا هيدا

 مامالا ىنيدملا مراكملاووا ىغامصلا ىلع نيد نيىركلادبع وهو ةينقلاف هركذ ىغايصلا
 ةيظعاوف هحرشىف دروام ىتجلاىف ىدهزلالاق ىودربلاد# نبدح سديلاىبا ىلع هقفت

 سايعلاونا مامالا ه>رسشو ةدوسملا شماوهىف هللا راج نيدلاىلو هيقك اك هريغ 1 دحوبنال

 هد ورش نمو ىرودقلا ىلع عت او حج لاهو ةئاقلتو نيتسو عسل ميو ةلس قوتملا

 نس دجا سايعلاوا ىرودقلا حرش و ىرورمضلاا مهلا اع ىدمالا ميح را ديع حرس

 لاقو هتاقيط ىف ىراقلا' ىلع هر ىضخاقلاب فورعملا هيقفلا مامالاوهو فوعيىبأ ن.نيسحلا

 تدلل أ مالا ميشال ىرودقلا تالكشم حرش و ىضاقلاب ةيفنطادنع فورعملا حرشلاوه

 ميرافتلاو لوصالا ةفرعمىف عب اايلاو رظن هيفو ليق اذك ىدنق رعسلا هاربا نبدهت نبرصن
 محد وا ىذلا هللدلا # هلوا ىبورلا ناضمر نيد هللادبعىبا ميل مرودقلا حرشيف
 نب نيسحلا نب مدان حرش ه> ورش نهو لوقلاب ىدتسلل حرش وهو ا نيكلاسلل للا

 نويعلا قدح هحورشنمو هيقفلا ىلتلادجم نب رصن حرش حارشلا نمو ىتسبلا ىولغلا

 ةصالطاك جوزت رصت2 حرش وهو ةثا_ّةسلا دودحىف ناكو هفلؤم هيف عدا نيدلح ىف

 ىئنملا ىراختلا ىداباح ونلا رع نيد نيدلا ريهظ مامالل ىردقلا صرخت و نهلا ءاطع نم ىضاقلاب
 وبا مامالا معلا هرصتخاو ةئاق«و نيتسو نامث 554 ةنس ىقونملا دادغب ةيرصتتسملا ماما

 كلم ةراشاب ةئاقح و نيعبس 01٠١ ةنس ىفوثملا ىلصوملا سنو ند# نبمح راادبع رصف

 ىلزالا هتلدجلا # هلوا ةفينحىبا مامالا بهذه ىلع ةفيرسشلا لكلا عماوج هاعسو ىنيوجلا

 نيسان. هللادبع نسحلاىبا مامالل اضيا ةيفنملا عورفىف 4 ىجركلا مصنع زه*> حلا
 ني_سملاوبا مامالا هحرشو ةئاقلثو نيعبرا 55٠ دنس قوتملا يجركلا مهلدنب لالدنبا

 هللدتلا ## هلوا ةئامعبراو نيرششعو نام 558 دنس ىفوتملا روك ذملا ىرودقلا دمت نبدجا

 ةنس ىقوتملا ىنْلا ٌصاصحلاب فورعملا ىلع نب دم ناكيونا مامالاو للا قضت

 ثالث ه1 ةن_-س ىفوتملا نيدلا نكر ىنامركلا لضفلا ونا هحرشو ةئاقللاو نيعبس مال»

 هلئاسم كلذنم درجمم حاضيالا هامعو ىرودقلا حسشنم هرصءخاو ةئامستنو نيعبراو

 رصتحم ]886- نيدلاىلو هتلاراخ هزكذ اذ مورا داب ىف لمعتسم بضل و ا

 ةنس ىفوتملا ىنيعلا دجلا نيدو# نيدلاردب ةمالعلا ىذاقال هه: طي_سولاب ىعمملا طيحلا
 لوادتم وهو ةيعفاشلا عورفىف ه4: ىنزلا ريصتتع رؤ- ةئاعامو نيسجخو سجخ مهو

 ىعفاشلا ىنزملا يحن نيليعاعسا مامالا يشل بيدهتلاحسثىف ىوونلا هرك ذاك راصمالا لكىف
 ظ حرش ئالاق ىعفاشلا بهذمىف بفنضنم لواوهو نيامو نيتسو عبرا 05



 ل كلا

 . كوت 3 رج 1 ا اسس سسوس م م مسسسسساال

 دجم نيدلا دي_ثر خجلا ةاهكتلا حرسششو لا راصمالا ءاهقف رئاس ىلع ةلمجا ىف ىلاعت هتلادجر

 6 باب هس 3
 هلمها اهف ةماثلاو هتالكشم لحىف ىلوالا ىناكريلا نامع نيدجا مجاص نبال تاقيلعت ثالث

 ةئامعبس و نيعيراو عبرا 65 ةنسوقوتو الع مالكلاو ةثداحاىف ةثلاثلاو ةيادهلا لئثاسم نم

 07 #0 هضاب نم غرف لئالدلا ةهةنصالع كتلداحا ةف رعم ىلا لئاسولاو قرطلا هاعمو

 نيدلا سعشلو ىزارلا رفظم نيدجال ٍباتك ىرودقلا تالكشم لحىفو ةئامعبسو نيثالث

 نيددلاجات دم نب محرلادبع هرصتخاو ىتتجلا هحورش نمو ةنس ىفونملا ىدركلا ةمئالا

 نيعيسو ىدحا الالا هنس ىقوتو راصتخالا ىلع ةردقلاف ةنآ ناكو ىعفاشلا ىلصوملا

 هالا/ ةنس ىفوتملا مكملانباب فورعملا دعسا نبدت رفظملاوبا مهنم ةعاجج همظنو ةئامحبمو

 عست 759 ةنس ىفوتملا نزلا ىلماعلا نيدلاجارس ىلعنب ركبوباو ةئامسجو نيتسو عبس

 فسوينب رعنب فسويل دل تالكثملاو تارعتملا عماج هحورشنمو ةئامعبسو نيتسو

 12 ذلا هللذخا هلوا ةنتس قوتملا رازبلا رم مشل ةريسب فورعملا ىروداكلا ىفوصلا

 ىلا فاالابو عفانملاو عيب انيلانه لوقنملاىلا ميملاب هيف راشا حلا مالسالا بع ىدها ىدهلارع

 ةلعملا تامالعلاباب هيف مدقو اهناعساب اهريغ ىعسو برغملاىلا ءابلابو ةيادهلاىلا اهلابو عفنالا

 هل لحن نمفو هعاجلاو ةنسلا نابىفو ءاهقفلا ركذو هقفلا لضفىف الصفو ءاتفالا ىلع

 تايعرشلا ىف هريغ ديلقت دهتسملل لحيملهو ىفتسملاو ىتفملا باداىفو ل2 النمو ىوتفلا

 . نامأم24 ةنس ىفوتملا ىزازبلانءاب فورعملا ىدركلا دع نيدجم ن.دلاظفاح هحرشو الوا

 ةصالخانحاص ىزاراا نيدلاماسح عججو حجولتلا ىثاوح ضعب ىف اذك ةئاعامو نيرشعو

 ردت و ريغصلا عماطلاك تارصتلاىف ةروثنملا لئاسملانه ىرودقلا رمصتتع ظن نم دشام

 00000000000 ىرودقلا ةلمك ءامس دلت ىاعرفلاو زجوملاو داشرالاو ىواسطلا
 همهفنمو لاق هركذ هناف ةداءالان ودب هركذ بعصامالا ةلئسم راركت ريغنم هداوناو هباتك

 حرش مث ا_:ةلخ ىذلا هيدا * هلوا ىبتنا لا سلا تارصت#لا رق 1 ناكادلع مدس

 باتك تبتك اللاق لا هلام ىلع هللادج دعباما حرسشلا لواو ىرودقلاك ةلمكتلا هذه

 ايش لئاسللاىلا مضانا ىم سمتلاف هاضتراو هنستساذ ةهقفتملا ضعب ىلع هتضرع ةلمكتلا
 لاق هتبحاف راصتخالاو زاحيالا ليبسىلع رابكلا حياشملا مالكنم ةجرحسملا لئالدلا نم

 2122111ذذ1ذ1]ذ ] ]ذ]ذ] ]| |]|]|]|]|]|]|]|] ]| ]| ]| ]| ]| | ]| ]| ]| | || 0 لوس ىئاشلاىلع ونا ناكدقو هريغ هعمج ملام هقفلا عورفنم عمجي باتك اذه ىرودقلا

 فلتمم باتك وهو انبادصا ,هفا وهف همهفنمو انناعصا ظفحا وهف باتكلا اذه ظفح نم

 نهرلا زواحن الق تارابعلا ضعب هيف دازم اريغص اياتك نوكينا ىلع هادتبا هلال بيئزللا

 تاياورلاو عورفلا ناد, هيف دقعا هحرسشىف عماج باتك ءالماىلا دع دقو ايفوتسم اطسب طسب

 اناكقف كلذ ىوتسا هلال طس كبح هب ل_صخ ام فالخا لئا_سمنم هيف درواو

 7 قطا# ءافتسالاف هرخاو باتكلا لوا لدتعيل امم قيليام هعورفب قملاو ديرجلا

 ةفضح ىلا لوق مدقتىف ةلث_سم كلذ ىلعمدقو هعيج حرش ىقو:ةساو بتكلان م هلفعاام

 ( ىروباسنلا )



 -لتل دكت

 ةيعدالا راونا حايصم بحاص لاق ناببأانع ىنغت هترهشو نايعالا ةم الا نيب لوادتم ربتعم

 ىتح رقفلانم ايما نوكي هظفحنم كرابم باتك وهو ءابولا ماياىف هب نوكريت ةيفنطانا

 مهاردل اكلام نوكي هناف ةكربلاب تاتكلا متخدنع هلامدو حلاص ذاتساىلع هارقنمنا ليق

 8 ةلئشاسم "نفل ضع دا لع لوم كلا عمجملا حورش ضعبففو هللاسم ددع ىلع

 ن. دلع ىف عطقالا رصن ناب فورعملا دع نيدجا مامالا حرش اهنم ادح ةريثك هحورشو

 نع ديحاال احرش هحرشانا تيار عطقالا لاق ةئامعراو نيعيسو عبرا 5ا/5 ةنس ىقوتملا

 ىلا فرششلا ءايض فيرشلل هحرشنئم هل تا ا متباد م ناو راض

 ىف هوتدجوف ىلاعتو هن اكس هللا نيدل "ل دوادنب نييسح نم 0 هللا دبع نيسحلا

 لئاسمن م ةلئسم لكف رك ذاو طسلا ضعب هيف لوقنلا طسانا متلاسو راصتخالا ةياف

 دلامحت مامالادحرشو لئاسملانم اهتاوخان ع باوملا جر سا هيو هيلع دقعلام باتكلا ظ

 سيفن حرش وهو ةثاقسو نيسجو نامت 588 ةنس ىفوتملا قنْلا ىدهازلا دون راتع
 ىف ىفوتملا ىدابعلا ىدادحلاب فورعملا ىلع نب ركب ونا مامالا هحرشو تادلخ ةثالثف

 جاتحم بلاط لكل َ 2و حاهولا جارسلا هاعم تادلع ةثالثىف ةثامام م١٠ ةنس دودح

 حرشلا اذه هرصتخا ةريتملازيغةفيعضلا ةلوادتملا تكلا ةلجنمىلكر فور ظ
 رجلا هاعمسو لايقا نيدحح نيدج-ا هيقفلا 3 ع جارسسلا درحو ريثلا رهوخلا هامسو |

 قوتملا ىرودقلا رصتخم حراش ىرونلاب ىع““' ىزارلا مهاربا نب دمت هحرش و رخازلا
 نيدلحتىف ىونزغلا روصنم نب براادبع ىلاعملاوبا هد رشو ةئاعسو ةرشثع سج 516 ةئس

 قازراادبع نب ميهارباو ةئامسج 6٠٠ ةنم دودحيف قوتو ناوخالا سقلم ىعسلا وهو
 نيعستو سه 5968 ةنس ىفوتو مات سياوهو ثدحل انياب فورعملا ىنغت_سرلا فاخنا

 ةنس ىقوتو ةيافكلاب ىعملا وهو قهنبلا نيسملانب ليعمس| ةمالا سعش ةحرشو ةئافشو

 ةعيراىف ىونوقلا دجلا ندوحو ةنس ىقوتو ناببلاب ىملا وهو ىتاقوملالوسر نب دو

 نسا نب رهطم دعس وبانيدلا لالج و ديرقتلا هاعم ةئامعبس ونيعبس الال٠ ةنس ىوتو تادلع |

 ىبا_عبسألا 0 ند مالسالا مشو ةنس قوتو بامالاب ىمسماوهو نب دل<# ىف ىداريلا

 ىعابارطلا قشمدلا ىلبشلا هللادبع نيد نيدلارديو ءاهقفلا دازن هام نيدلاءاب ىلاعملاواو

 ةئاهعبسو نيتسو عشت 7/19 ةنس ىفوتو عيرافتلاو لوصالا ةفرعمىف عيباذيلاب ىعسماوهو

 وهو ةئامسو نيسشعو ناك 578 ةنس ىفواملا ىلصوملا مركلادبع نب مهاربا قا وباو

 نيثالثو عسن ه*و ةنس ىفوأملا نسح جاملا نباب فورعملا دغنب هاش دعو مام سبيل

 مقتل ىف لئالدلا ةضالخ ناتو ىدارلا ىكم دج-ا نب ىلع نيدلاماسح هحرشو ةئايعست و

 ا ىلع ةالصلاو نيقتملل ةيفاعلاو نيملاعلابر هيدجلا 02 هلوا ةئامعبراو نرشعو ناك 17

 | ليتم نعم وهو بهذملا ىف باتكلا افل هيلع قالطي ىذلاوهو خا نيعجا هلآو 9 هلو

 هيلعو عفان كا كيم حسن وهو ةئامسجحو نيعستو نع ه5 ةئتع قوتو لئاسملا ١

 ا
1 
0 



 يشل هه ثيدملا لعف رصتتع مكملا هباتكب نيدلا دعاوق دهم ىذلا هلل دجلا

 ١ أ هليذوةثامامتو ةرمثع سجل 21١6 ةنس ىقوتملا ىلا ىلحلا نرعشلا نن دمث نب دم ديلولا

 1 ١ م ىفوتملا ىئنخلا ىدادغيا| ىرودقلا 5- نيدجا نيس اىنا ماما هه ةيفنللا مورف ظ

 سه[ باب لح 2

 ' دنس قوتملا ىنامركلا نيدلا قث ميل هه رصم راسخا ىف رصتغع 1: هنامز ىلا

 '0 داكلا ىسملا نيكح دمحل هي ةعيرالا تهاذملا ىلع هقفلا لوصا ىف رصتتع
 : دلع هلوا 8 نءسح كا هادهأو عمالاو لوما نم اوف 0 ناريملاو مدقتلا ليد هي 2

 ]| ىضاقلا ةعامج نب نيدلا ردب مامالا مشو ةنس ىفوثملا ىشرقلا ءفولا ىلا نب رداقلا دبع
 || مولع لوصحم ةصالخ هيف عجب خلا اليبس ةنسلا ملاعلا بخ وا ىذلا هلكدسا هلوا هش قوتملا

 || فرطلاودحلاىف ةمدقملا فارطا ةعبراو ةمدقم ىلع هرو هيلع دازو حالصلانءال ثيدحلا

 ]| هلم غرفو لاجرلا ءامساوف عبارلاو لمحتلا ةيفيكف ثلاثلاو دن_سلاىف ىناثلاو ناملاف لوالا
 : محل 4 ةيفنلا عورف ىف سصتخم ز©- قشمدي ةثاقسو نيناعثو عبس 541/ ةنس نابعشيف

 هتاقبطىف ىعمتلالاق ةئاقسو نيسج-و نيتنثا 55” دنس ىفوتملا ىلا سريكب عاش ىبا نيدلا
 | هامسو ىروباستلا ىسنا ركلا دي نب دعسا هحرش ىواملا هعبأو ىرودقلا وكيىقوه

 ١ ل ةيعفاشلا عورف ىف رصتنع ]9- ىزارلا ريرضلا ىسوم ىبالو ةنس ىفوتو زجوملا
 ا معفلا ىبالو نيّثام و نيعبرا و ثالث *5* ةنس ىوتملا يحن نب ةلهرح صفح ىنال

 51| هحرش ةئامعبراو نيعبراو عبس 441 ةنس مزاقلا رح ىف قبرغلا ىزارلا بويا نب ملس
 71| ةئامعاراو نيعست 49٠ ةئس ىقوتو ةراشالا هامس و ىسدقملا هاربا نب رصن ميشا

 عت هيو ةنس ىقوتملا ى و<0اناهدلا نب كرابم نيديعسل ه4 ىناوقلاف سصتخم قمح

 ىزارلا يحنب ليععسا نيدلادجم ىضاقال هه مالكلا ف رصتخ رح ةئامسجو نيتسو

 3 دع نب ناسلم ىمومىال عت وكلاىف رصت - .هح رشم ةئا_هعبسو نيعستو عست

 |١ قوتملا ىفوكلا رفعج نب دج راجتلانبالو ةئاقلثو سو 6٠ه ةنس ىفوتملا ىوكلا ضماخلا

  ىفوألا ىرصبلا ىبرملا ىوحنلا ىقعنإ نب للاكض رع ىبالو ةئامعبراو نيتنلا +5٠0 ةنس

 | 6٠١ ةنس قونملا جاجزلا دمحتنب مهاربا قا ىبالو نيتامو نيرشعو سج 778 ةنس

 | دمخ ىبالو ةئاثلثو ةردع عبس ماب هنن قاوتملا ندا ندجا ريقش ىبالو ةئاغلثو سئع

 |١ ابرقت ةئامسهو نيعست هو.٠ ةنس ىفوتملا دابعىبا نباب فورعملا ىنإلا قصما نينسح

 ]| لدي وهو هئراقل امدو اموبسسا فاط هنم اياب متا اكن اكو ةبعكلا هاجت ىكملا مرا ىف هفلا

 : 8 رسلان ءالو ةئس ىفواملا ىنامصالا ةذكلب فورعملا هللادبعنب نسح ىلع ىنالو هلضفىلع

 . نددلا حارس همظنو دنس ىفوملا ةدابع ىنانب نسلحو ةنس ىفوتملا ىوحلا د#نب بلاطىنا

 : تم ئدمحل و ةئامناو نيئنثا ”86١ ةنس ىفوتملا ىلا جرشلا ركب ىبازت فيطللادبع

 ىف ىرودقلا رصتخ رح اضبا همظن ةئافلثو ةرسششع ثالث 1# ةنس ىفوتملا ىديزريلا
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 ادد يو سر نا

 ىدنملا ق“ا نب ليلخ وه و ةيكلاملا عورفوف 4 ليلخ 3 رصتخم هم ءاتلاف

 1+5 دق[ رسما 9ف-

 مانا نباب فورعملادج نيدلا لاك هحرش ةئاهعبم ونيتسو عبس ال7 ةنس قوتملا ىعلاملا

 ىريمذلا ىكلاملا هللادبع َماَرْبو ةتتس قوتو يضتخا عد وتىف ررذلا هامعمو ىسابارطلا

 حرشىف ليلعلا ءافش هاعم ىتاملاىطاسبلا دجلا نب دححو ةئاعامتو سه مءه نس قرألا

 ادح ريسلا هنم قيوهلمكيملو ةئامامتو نيعبراو نيتالا 859 ةنس قوتو ليلخ مثلارصتخ

 ميلا هحرش و ىجلاملا ىتاقللانيدلا دان مامالا رعشلا هحرشو ىربونلا مماهلاوبا هلهمكف

 ه5” ةنس قوتملا ىتاتيلا مهارا ن دم نيدلاس مش ةمالعلا و ىعلاملا ىتارقلا نئدلاردب

 هللادبعوبا ةمالعلاو ليلخلا سصتتم حرش ىف ليلخلا هف هامسو ةئامعسنو نيعبراو نيتنثا
 ظفاطلا و هرصتخا مث اريبك احرش ةنس ىوتملا قاولاب ريملا ىطانرغلا فو نب دع

 نيعبراو ني:لثا 869 ةنس قوتملا ىنا_سلتلا قوزرم نب د# نب دج-ا نب دمت لضفلاوا

 ىنيعرلا باطلا دمت نب دم هللب فراعلا اضيا هحرشو ليلحخلا عرتملا هاعمو ةئاعامتو

 سه ٠١١6 ةنس ىفوثملا ىرومسلا دهم نب ىلاس ققحلا ةمالعلاو ةنس ىقوتملا ىعلاملا

 هحرشو فلاو نيعستو عست 1١99 ةنس ىفوتملا ىناقرزلا قابلادبع عشلاو فلاو ةرشع

 فلاوةئامو نيتنثا 1٠١١ ةنس ىنوتملا ىثرلا هادبع نب دع هللادبع ونا ةيكلاملا عش اضيا

 ىروهجالاد# نب ىلع داشرالاوبا ةمالعلا مالسالا عشو رابك تادلحم ةعبراىف هتأر دقو

 ةسج ىف طسوو ءازجا 2معف رام ةثالث احورش فلاو نيثتساو تس ١٠551 هَنِس قوتملا

 ىف رصتخلا زههح ىسانكملل ةيشاح ليلخ ميلا رصتغ ىلعو نيدلعىف ريغصو تادلحم

 هاج بحا_صب فورعملا ىبونالا ىلع نب ليعم“ا ديؤملا كالملل نيداحيىف # سشبلا رابخا

 ملا لاحالاب راعالا مكح ىذلا هلل دخلا # هلوا ةئامعبس و نيثالثو نيتاثا 7 دنس ىقوتملا

 بتكلا ةعجا منع ةينغمو ةركذت نوكيل ةيمالسالاو ةعدقلا يراوتلا نم ائيش هيف دروا
 ةمدقم ىلعمدقلا خراوتلا بترو ادلحمنب سثءوح نه هريعو لماكلانه هرصتخاو ةلوطملا

 ةمدقملا» لماكلا فيلأت بسح نينسلا ىلع ةيمالسسالا ل راوتلا و ل0000
 ةاروتلا 0 ةفرعمىف ىناثلا نيخروملا نيب فالتخالا ةرثكف لوالا روما ةئثالث نوضنت

 لوالا ل_صفلا و ددملا نه 2 راثلا نيب َّ نوكني هد> ٌريقا لودح ةفرعم ف كلاتسلا ا

 0 ا ]| | 1 ذ| ]| | | 1 10 0 0 0 0 0 ة2ةزةي2020 ا

 ثلاثلا و سرفلا كولم ركذ ىث ىناشلا و ليارسا نب ماكك و كالا

 هيف ىهتلاو ىلاعلا ما ركذ ىف سماخلاو برعلا كولمىف عبارلا وأ ,ه ريعو-ةنعارفلا رك ذىف

 نب رع نيدلا نئز ماغالا 2 هرصتخا و ةئاهعبسو نيريشعو ىدحا ا/”؟ هْنس رخآ ىلا

 ىتلا تكلا نم سشبلا رابخاىف رصتخحلا"تيأر لاق ىفاشلا ئدرولا نا[ فو

 هترمصتخاف كولمللالا عق# الىتلا خيراوتلانم هراتخا هناف اهلهج ناسنالاعسالو اهلثم عقبال
 لواىف تلقو مسا هفذذح ام هنم تفدحو انايعا هتقللاو انسح هداز اراصتخا ةثلث وحنىف

 ثيح نم هليذو سصتخملا هم هامسو ىهتنا لعا ىلاعتو هناكس هللاو هرخآىفو تلف هتدزام
 وبا ىضاقلا اضيا هرمصتخا و ةئثاهعبسو نيرسشعو عست ا/”9 ةنس رخآ ىلا فنصملا فو

 فز 61



 كبح رهط لوثملا كولم ةرشاعلا نيبحلا :ىرعلا كولم ةعساتلا نيرصنتملا نانويلا كولم |

 يلكدلا نع هرصتخحلا ةئايعشو سيح ال6: ةنس قوتلات قداتلاب قؤرعملا ىلحلا ىرقملا

 جالصلا ريصت+ رح خا نيبملا نآرقلاب ملكتملا هللدقلا * هلوا ىلاعثلل ناببلاو فشكلا .
 نيدلادامعل هفلا للا هلام ىلع هللا دجا * هلوا ةيدامعلاب رورشملا هحرشو ههه باسحلاىف

 رفعج ىبا مامالل 5: ةيفنللا عورفىف ىواسطلا رمصتع ر- تاءوضوملا ف اذك ريزولا |

 0 ا ورلا رمت سرك هيرو :اريغصو اريبك هفلا قتلا ىواضطلا دم نب دولا |

 تعج لاق خلا ىدمتسا هاياو ”ئدتا هلل دخلاب # هلوا ةئاثلثو نيسثعو ىدحا »ا |

 .ىبالوق نم اهنع تاباوْلا تنببو اهلهج ناذالا عسال ىتلا هقفلا فانصا اذه ىباتكق |

 نب ىلع نيدلا ءاهم مالتسالا 23 ةحرسشف ةهحرشت سانلا عاوا دقو دحو فدوب ىباو ةقيتح ظ

 000 الو هلا و نيتالثو سج ه6 ةنس قؤتملا ناكسالا ىدنق رعملا دح

 اهلعجت مل هنا.الا لئاسملا هذه زمشن ركب ىلا نب ىلع ن-سحلاوا امالا ناكو هحرش رخآىف |

 ىربطلا روصنم نن دج رصن وا ظفاحلا مهيشلا هدعبو فلؤم ىف اهلعج ملو فينصتىف |

 هديزا 0 ا لم وهسلا عقوف عوببلا ىف اصو_صخ تارابعلا ّق زاج الا نم ةياغ لع ا

 000 0 ال |( ةئالام انف تفدخو نويعلاو ىواتفلا لئاسم تارابعلا ىلا تموصف |
 رصنوأو ىهتنا اناث عمجاو الوا هتاور ظل تبرك لف ىواسطلا 1 0 ىلع هشرو عاونا ا

 داجا لاقو نيدلا سيفن هركذ ىبإ_عبسالا ىدنلا دجلا نب دم ريبكلا مامالا وه رصتخلا |
 نم وهو لاق ان طع لاوقا ند هيلع مدق نا ىتش امو ىتفملا رايتخا هلواىف رركو هيف

 مه ا

 0019 نتالثو تس 25 ةنس قوتملاىريقلا لع نب نيسح هتلاديعوناو ةئاقلثو نيعبس |

 هه باب 5

 رهاقلادبع نب بوبا نبد#نيدلاردب مامالا ميشال ريسافتلا نم هنت فشاكلالالز نم فشارلا

 نمو ىدنو وسلا ثفالا أ تانك نمو ىودهملا دجا ساعلا كك تنام نك تاك اهلا 5

 مس

 هتذه 0 ايف تنكاو اطس وثم كنف اذه ده ليوطتلا ند ةباغ ىلع اهعج ىدرؤروسلا

 رسصن وباو هنامع راو نيعبس و عبرا 2 دي قوتملا عطقالاب فورعملا دو ب لحل

 مما و ةنسقوتملا ىزملا صاصخلاب فورععملا ىلع نب دج ا وبا مامالاو ن.داعىف طس وتم

 00000 وكر هاش قولا ىلا ىزارا قازولا ىلع نب دهتا ركب وا و تادلحت ةدعىف

 | دجا لاق لوش ناب حرشي مث الوا نآملا ىلا سم رك ذب هلا هادو تادلحم ةعيراىف طيس

 | هتبحاف ىواسطلا رصتل حرش لع ىناوخا ضعب ىتلأس لاق لا نيملعلا بردا # هلوا

 ' عورفلا نم اريثكحو فالملاا لئاسع ةماءىلع لقشي بات.كلا اذه ناكذا ىلاعت هلل ةبرق
 ةيضملا رهاوللا شاوه ىف اذكح ىباعبمالا ىدنحا دجلا نب د# اضيا هحرش و

 هلا طل قوتملا ىنخ رسلا لهس ىآ ن دجلا نب دم ةمالا سعم مامالا هحرش و

 ]| سه م حاتفملا صيخلل حرش رصتخم ز0- ءازجا ةسجيف ةئامعبرا و نينامثو ثالث



٠ 
ّ 
3 

1 

 ؟من ةيشب هك ملا يح

 سم ا 1 هراضحعسإ ن هديل م اذه 0 هتاَس ع 0 هتايلكفف لوالا نا

 نيعرس و 0 44 1 قوتملا 0 ندسح - هد رمش 5 ءورطق 0

 دج ندجا رياناوا نىدلا باهش هحرش عورفلاىف 7 عاجت ىبا سصتخ قمح ةثايعبس و

 | احرش ةئاهعسل و نيثالثو ىدحا هما ةنس ىفوتملا ىثوذملب فورعملا ىقاشلا مالسلا دبع نا

 ظ رصتخ ظافلا لح عامسالا فرذشت هاممو احوزم احرش هنم رصتخا * مث عانقالا هاعمو 58

 / عست م89 ةنس ىفواملا قشمدلا ىصحلادج نيركبوبا نيدلا قت اضيا هحرشو عادت ىبا

 ىيزلاد# نب دمت نيدأاناهرب ملل ىرت -ه ىناهرلا رصتخلا رهط ةئاعامتو نبر دعو

 ىذلا هللدجلا # هلوا لوصالا رداون بحاض ىذمرلا ىلع نيد ميشا دالوا ند مط

 ْ رعلاو ناعالاىف ةمدقملا بتك ةس+و ةمدقم ىلع وهو خا مالسالاو ناعالا ةمعن انيلع منا

 سماخلاو موصلاىف عبارلاو ةاكزلاىف ثلاثلاو ةالصلاىف ىناثلاو ةراهطلاىف لوالا باتكلاو

 ١ ةنس ىفوتملا ىهذلادجا نبدمحت هللادبع ىبال 4#: رصعلا ىندحمف رصتع رمح محا ىف

 | 5 ىزيربتتلا رصتنع اح سه ىطيوبلا ريصتتع ره ةئا_معبسو نيعيراو نامث

 ١ نيرشعو ىدحا 55١ نس ىفواملا ىزيربتلا دج-ا:نيرفظم نيدلا نيمأل ةيعفاشلا عورفىف

 ١ ىفوتملا ىفاشلا ىنولكتسلا ليعامسا ركبونا نيدلادحم ميشلا هح رش و ريح ولا نم هصخخ ةئاقسو

 ىفوتملا ىلبنلا ىفوطلا ىوقلاديع نب ناهلس نيدلا من هحرشو ةئامعبس و نيعب را 4٠/ ةنس

 تس 5 0 قوتملا ىعبسلا قاكلا دبع ن. ىلع ن.دلاونو ةثاهعبس و ةرذدع ؟7اآ٠ 0

 نقلملا نب ىلع نيرع جارسلا هحرشنءو كم ةئامعبس و نينامث ال١8 ةنس قوتملا رحنا

 ىفاشلا ىركبلا نجرلا دبع نيد لالجلاو ةئامنامثو عبرا 8١5 ةنس ىفوتملا يعفاشلا

 ١ ةيعفاشلا عورف ىف ه5: ىنيوحلا رصتتع رههت> ةئامامو نيعستو ىدحا 89١ ةنس ىقوتلا

 ه> رش و ةئامعلراو نيثالث و نامت 4*2 5 قودلا ىعفاشلا فسوب نب هللادبع دج ىنال

 ا ليلعت ىف ريثعملا هام ىزاري_كلا دجأ نبا ضوع ا واو 3-3 قوت ا ىبسلا مهفلاوبا

 | سصتخم زح ةئامسجل ه٠٠ ةنس دعب ىفوتو هيلع امالكو تاضارتعا هيف دروا رصتخلا

 ةنكس قيوتملا ىمنوتلا ىغرولا ةفرع ْن ده نب دع هللا دبع ىنال ضنا رفلا ىف 7 ىفوملا

 5 ع مسالا ىبا ميشلا ةلبانللا عورفىف 2 ىذا رصتتع لهضمح ةثاماامثو ثالث م٠

 ندجا نب هللا دم ع نيدلاق فوم هجري نتا علك و نيثالثو عبرا 6 0 قونملا ىل,نحلا نيسّلا

 لودلا 0 :-- ىغملاو ع وةئاوس ونيسدع "اع تنس قوت :ملا ىلدنلح ا ى مدقملا ةمادق ندم

 | ىلع هبار قارصتلا ى طلملا بيطتملا نوراه نب سويروشب ريك راب جرفلا ىبال هد 6

 | ةعبارلا لي ارسا ىنب كولم هةكااكلا ص ارسا ىت 0 ةايضق ةسام ها ءاس الا ةلود ل لود ةرشع ه

 ةنماثلا مت رفالا كولم ةعباسلانانويلا كولم ةسداسلا سودلا كولم ةسماملانييناداكلا كولع



 6 بار لع اقر

 لوصفلاةدع لوصفو باوا ل ليش 0 0 قولا ىقشمدلا وروما ركب ىلا نءا

 فن نع تان وهو خلا م ظعالا كلملا هللدلا ع هلوأ ناخد نوئسو 2 تاوالاو نوثالث ظ

 دك ةسجلا راقص ا ' ةيكحلا عوبش نم هلواىف هلاقام ىلع هفلؤم هدخا هبابىف ريظن هل سيل ظ

 تاروع كو نيبذاكلا راح ا كتهف بتاتك ةئاقلت و ملأ 0 م رو ءاوالا

 قسامركلا نيةسح نب فس ويل هه نايبلاو ىباعملا يف نا 0-1 خا موق للك 5 نيعدملا

 دهاو_كلا فد صيخلتلا هيف صخ رست وهو نءارعمسل ةبء ٠ هم دودح قف قوتملا ا

 هداع حالصل ثعب ندا دريدا 3ع هلوا ةعاحو نيف و هم د_ةم ىلع هلعحو لاثمالاو |

 ]| مركلادبعنب دمخنب كرابملا ريثالا ننال -ه راربالا بقانمىف رات زهنح حلا اريذن نيتأشنلاىف |

 دج نيدمحل دلع هه را_بخالا رداونىف راتتع ر#- ةنس ىتوتملا ىلتصلا نورسشب نبال

 ميظعلا لضفلا 6 مجركلا منملا تيدا يع هلوا واصف سنع دحا ىلع وهو ىراثالا ىرقملا

 0-0 0 ىلا شمع ا ٍْخ 0

 | تتكنم راتتملا لح ةريثك لوصف ىلع هبترو مركلادبع مئتانغلاىبا ةلودلا ديدسل 1

 0 ريالا هنود ربنب نيسملا نب ناع روص:هىنأ ميلا داع هك 0 را_دتخالا

 لك بترو لج عبرا هلعج لا ركشلاب همعن دريسا هممت نذ دعباما 6# هلوا بساملا ىلدومل

 هي لبهنءا تارات ر- ليواقالا باحصا هرخآىف 0

 دجا نب ىلع نيدلا ءالعل هيأ هقفلاىف ىوتفلا تاراتم زيهم ءاضعالا سئرت ىلع بطلا يف

 هيف عج دءارعسل 7 تكالعو نينا 486 ةنس قوتملا ناح لس ناطلسلا دهعىف ىفملا ىلا ْ

 للا نيملاعلا ةيادهل انع علا لعج ىذلا هللدلا # هلوا اهريغو ةيادهلا لئاسمنم هراتخاام |

 هلو تاراتخا هللا و هتايوطم طس ةياقتلا باتك نعضتي تامهملا ىلع لقسم رصتخم وهو |
 حرصام ةيادهلانم هيف راتخا حا ةياهنلا كتادجو ةيادبلا كدم 6# هلوا اًضيا ةيادهلا رات |

 هنوك لاح نيدو قفملا ىوثوقلا رع ىلوملا اضيا عجو تشب هبوا ىوتفلا هيلعوا محدالاهناب

 ننييدال

 ' 3 : عوج تارا 1 هنارع عد نينا و سو ةىلو 0 قوبو اضا تا اماشقم ا

 00 ءايض ظفاحلل هه ثيدااىف ةراتحلا - 6 0 بحاصل ه4 لزاوتلا

 0 رح ةثاثلو ةنتالثو و عست 789 ةنس س ىقواملا جاحز را قدا نب نجح رلاديع 0

 ” اهلا ضمب نآكو منيل 3 ا ١, لاق 00 دس تيداح] هيف مص مجف

 2 ىناوقلا ف عّربخم رههمم حايقلا ذاوشلا ىف اذك مالا كردتسم لع هجر انتكاشمو

 | قوتملا نيدلاو ندبلا ىلع عماجلا بييطلاهللا دبع نب د#نب ىلع فيلأت بطلا ىف ىزربالا |

 1 ان دث) تللازع ناتآلا رهلا ىذلا هييدعا دع هل وا ةئاعامو رقع مج مله ةنم
 3 539 : ن ى 7 2 سس

 ( نيعم )



 ده

 «رالاكتهو رارسسالا تشك ىف رادع ]+ د 1

 سقيا هه ىملا

 رايخالا رات راس رايعملا راتم ] ىنلاىل ,امخالا رات هج هع رانشخالا نات لهال رابعملا راخخ ضع راتحملا ملا
 هداز ىد والا ىلا زغلا قطادبع نيد اهتك ةلاسر راد رفدلا 5- ريدالا ان الوم مو

 باونا ةثالثو ةمدقم ىلع اجترو دجحا نالكلسلا رصء قف ملاعلاو علا لضفو رس هج زادّريفد

 كب ىح ا نال 1-3 بررغملا حيران 0_1 م ةماعلا نيس 3ك ل 0 لبق

 مكحلا رات رههي- ع هي نادتلا راتع زف ةئاقسو نيثالث 58. ةنس ىفوتملا ىلا ديدج

 ْ داكضصلاقف 0 و حاولا راتحم 0-1 ريهالا كلنا نب سنده ظولاىبال --1 ,لكلا نساحمو

 هور دنت قوملا قاشعرألا ركب ىلإ ن.ىلع نيدلاناهر مامالا ه7 ىواتفلا راع ف

 | ىطاقل ضع ططخ ىعب ده راث الاو ططقطا ركذى راتع زي ةئا ل ا

 | ىدادغيلا 6 را ليه نيدجا ن ىلع نسا ىبا نيدلا بذهم مام“ ميشلا م بطلا ىف

 نيدلادع لضفلا ىبال كي ةيفئملا عورفىف راتع زج ةئاقسو ةسقع 51١ ةئس ىئوتملا

 * هلوا ةئاّمحو نينامثو ثالث ه8 ةنس ىوتملا ىنملا ىلصوملا دودوم نيدو ن.هللادبع

 !امادال عرش ىذلا هللدحلا و4 هلوا رايخالا هاع“و هح رن م خا هناهعت لي زح ىلع هليدا

 ' ىبا مامالال وق هيف راتخا و" ىوتفلل راتحآ هامس ارصتخم هنشىف عجبدهلا هيف ركذ خلا امبوق

 ظ اهناعمو لاسيما لع كل هءف راشا كك هد رمق ع هم اويلطف ىدالا هتلوادتو هقفيلئح

 0 ىشمدلا ىلع نيدجا سارعلاوا هارس صتخاو املع لقثلاىف لع املا ماتح امءورف 2

 ا ا يب

 ْ لاخلا دحر دو ةقايعس و نيناك و نيا طك 00 7 و 0 ه> رشم ريردلا هاعمو

 قع 3 ردنا هدبطخحىف ر 5 رات لَ ديد ون 5 كو قم لا ىلصوملا 1 نبمهاربا ق<ماوا

 فقل هيف رك ةئافسو ني_سجو نيثانا ”-695 9 ىداجو اه رخآ تاو هفل وم

 قات نص ناكو ىمورلا ىراص>هرقلا مساقلا ىف ا نيادحرشو قران :مايغ ربع و هيفا كد رهاظلا

 ناعم مامالاب وعدملادجا نع فار ١ نيد 5 ناثحملا ل ا ىاوم سايلا 0 كة

 ىراخلاا لعن هللاديع هللا دبع 7 نيدلا جبان ربظن و اًضأ هيلع جيش ىعايزالو رافغلا ضيق 7 ١

 قوتملا ىلجلا - نيد جالا ريمنءا ه> شدو ةياييعجسو نيعسل و عسل ا/لويقب ةنس قولا

 نيدلا س ِث مالسالا عيش هح> سو ةينملل ه> رشق هرك داك ةئاعافو نيعبس و عسل /مما/ب د '

 | نانا نجح رادبع 0 ندلانيز هضئارف حرش و ا كل تاقبط ىف أ” ىننلاىب بأ ريشللا

 غب ؛ وأطق 3 مساق مشا حو ةئاعام م نيعست و 9 د 3 : مؤ 30 ىفوتلا ىف د ىئرعلا 10

 اكضا| راتغا سن 1 ةئاع ام و نيعيسو عسسل مابا هةنحد قوتو 9 ا تخالا بب دانا ىناحا : 2

 ىطساولا نمؤم نيهيحولا نينمؤملادبع نب هللادبع نردلا م جس هنتأ ةءا رقلا ىف رانع مح

 | نب هللادبع نىدجا زركبىبا مشل ةيناعلا تآ ارقلاىفو ةئا_عبسو نيعبرا 74٠ ةنش ىفوتملا

 نارا 8 ماما يلا اع ىف ]ب دا



 ه7 بار 1م مة

 اه ريخدلاو طيحلانا ىلع رها_ظلا ليلدلانهو بقللاىف امهك اررشال طلغلا ىف عقو اعاو هل

 طيحم ز#- هدلاول ان وكي فيكف ديهشلا ردصلانم هذيل الوقن امهفنا ريغصلا نيدلاناهربل

 ىضرا اضيا هيف نيدام هه ىوضرلا طرحم ر*- اضيا هل تادلحم ةعبرا هه ىوضرلا

 0 هنس قودملا ىناخلا ىسمحرسلا نيد نيدمت نيدمخ نيدلا جان ديا ردصلا العلا نب نيدلا

 اكلالاو ةيرا قاثلاو تادلخ :رسقع لوألا ةثالث هتاطيغو ةئاقسو نيعبسو ئدحتا: | ١/5
 ”راذلا لع ةيشاح ىف قاتلا نالاقو مورلاو .ماشلاو يصع ةدوجوم ةئالثلا ةذهو نادل |

 ندم ندلاىذر مامالا طيمم دارا هصنام طيحلاىف هراتخاو باتكلا لئاواىف هلوقىلع

 اللا دللا كيح طصلاب ةرويشملا وهو ىرك-لوالا محل ةثالث وهو ىمخرسلا دن

 ه4 ىدخ سلا طر زي م ىتس ودنز طيحم [#*- ىرغص ةثلاثلاو ىطسو ةيناثلاو |

 عم هقفلا لئاسم ةمام هيف تعج لاق هصخخ مث ال وأ هفنص ىوضرلا هللاشو تادلخ رشع |

 ( 0000 لآ ٠ اهفدرأو ديثم لوصا اهنا طوسملا لئاسع تان لك أدب اهناعمو اهئابم |
 | | مث ةعوخ هققلا ةددزنم اهئاامل عماجلا لئاسم ابقعامث ةعونزنم لئاسملا لوصانم اهنا امل

 7| بتكلا لئاسمىلع هلوعثل اطيحم هاعسو ةديرف عماجلا عورفىلع اهناامل تادايزلا لئاسمب اهقخ |

 " ]| بذهلانيب عجاف طيح ز:- حلا لالجلاو دجلاىذ هتيدجلا #* هلوا اهقئئاقحو اهّئاوفو

 ىوتملا ىعفاشلا ىلترالا سنوي نيد# دماحىبا نيدلادامع ةيعفاشلا عورفىف أ طيسولاو

 هه بطلا ىف طي زفه ىتأي هه طي_سولا حرشىف طيح مح ةئاقسو نامث 504 نس

 هلما-ث لواىف هركذ بيبطلا ثايغب رهتشملا ريخلا ىبانب اسم ىبازي ديعسأىبال ىسراف |

 ؟مهةنس ىتوآملا ريزولا حاصلا دابع نب ليعتم الت ادلع ةعيسف  ةغللا ف طيحم زي |

 نذؤاا ىلعزب كلملادبعا اضيا ةغالافو دهاوشلا ليلقو ظفللا ريثكا هئاعلتو نيناعو سج ظ

 طر ل- سه ىذانقلا طيع زف- ةئامعبراو نينامثوأعست 1م ةنس ىفوتملا ىورهلا

 ةئامعست و نيعبرا 44٠ ةنس ىفواملا اشاد لاكنباب فورعملا ناعلم نيدج-ا ىلوملل سه ةغللا

 ىثالثلاو ىلا_ثلاىلا ةراشالاب ىرهولاك فورخلا ىلع هبترو ةيسرافلاب تاغللا هيف مججرت

 فسوبنب هللادبع دجحىبا مشل هيأ طيحم رس اقر رجالا دادملاب ىساخلاو ىعابرلاو

 ىارعشلالاق اذك انيعم اههدم هيف ديشمل ةئامعبراو نيثالثو ناع 4*5 ةنس ىقوتملا ىنيوحلا

 4 فورا جراخم ع 3 7 ناسالا حرام ص #3 ثيدحلا لعب قاعت ايف هيلع اكرم أمق ظ

 ةلاكسر 1-3 حابشالا ةقراقم لعد حاورالا ةيطاخع ْض فيرصتلاو ةئارقلا عورف ند ا

 || ردصلا لاؤسل اباوج اهتك حلا هلاون ليزج ىلع هيدا  اهلوا ءا_ئيسنب سيئرلا جشلل

 ىف رادتخالا راتع رهط ةناس ىوتملا بيبح نيدمل هس رم رح دم نيدلاحبات ريبكلا |
 نو رلادبعنب رهاقلا دبع محلل ىفاوقلاو عيدبلاو نادبلا وىتاعملا ىف د راظنلا رايعم دباوذ ا

 ةالطلاب انع ةتفلا لاق ةئامعب راو نيعيسو ىدحا 4ا/١ دنس ىقوتملا يففاشلا ىتاجرجلا |



0001 
 مقره --1 مهما 1-0

 فالا بهذم ىلع ةطاحالا عم تارصتلا نسحأ نم وهو ىلحلا رصتخم ىف ىلعملا
 ىف ىلعالا رونالا هاعمو اضيا ىبلدنالا فسوت نب د نب دع نانح ونا هرصتخاو

 سمشل هه ثيدلحاىفىد جم ةئامعبسو نيعيراو سجل ,/56 ةنس قوتو لحما راصتخلا

 ةتايعيسو نيعيراو عبرا 0744 ة'س ىقودملا ىلينملا ةمادق نب ىسدقملا دجا نب دم نيدلا

 باتكلا نم همظن بتاك نب دع ميشال موظنم ىرت ه4 ةيدجح ز»ح ماملالا نم هسضتخا

 رخآ ىف لاق فيرعتلا ىلا جاتحنال روهشم وهو نامزلا براغم ىممملا

 ه.دحالا ةلالج نم دحأ ادب * هيدجالا ةلالد نم دحا ىده

 هيدا ةلاسرلا اهتيعم ةلاسر كلا متاخ ةلاسرلاب تمدخ الل

 ىسراف ريدك ريسفت 1-7 ةيده 1 اس سسفع هعسلاو ةلامؤ تيب قال اهيايا ةلجو

 « ةثاعامو نيعيسو سج ملالهةنس ىقواملا كفنصع فو رشا د2 ن.ىلع نيدلاءالع مشل

 ' دقو تلق نا_صقن ىلع قيو اهظع ابانطا هيف بنطا هب ىمم#“ كلذلو ناخ دم ناطلسلل هفلا

 ( نه زادبع نيدلاءابل ةيسرافلاب ةرسفم ءزخ ىف ةماوظنم غل هي[ ةيدح 2 اا
 نسي م6٠ ةنس مرجم ىف.اننهماو ىو ههاتكلا ىتحب جاح ندك 0 ا
 ١ عست و9٠ ةنس ىوتملا د نردلا سم قآ نب هللادج عيشال هيأ ةيدح همس ةئامئامثو.

 | مجشلل ةيدمحلا ةريظنف اضيا موظنم ىرت -[ ةيدوج زؤتح اضيا رت موظنم ةئايعست و

 ' ةرشء ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا شوو ىركت نبدع معشلا نيدو# ىضاقلا نيدلاردب

 ١ اهةكدقو ةليسولا اهعما لاقدقو اباب نيس ىلع ىهو ةخردلا لزان م اظن هناالا ةئابعست و

 | ىلع نيدجا رفعج بال مه تآارقلا تاغلب طرحم اد- ناخ ديزباب 0 ىلا اهادهاو

 هقفلاىف ىتاهربلا طيحا 1 ةئامسجو نيعيراو عبرا 655 ةنس ىقوتملا كرفعج فورعملا

 درع ةعالا ناهرب ديهشلا رد_صلا نيدجا نيدلا جات نيدو ن.دلاناهربل و ىنايعتلا

 . مث تادلعفف ديهشلا ردصلا خا نبا وهو ةنس ىفوتملا ىئنلا ى راخلا هزامن ب رعنب زيزعلا

 ىتاهربلا طر2ا بحا_صنا نونظيف ةيلطلا هيف طلغبام اريثكو ةريخذلا هاعمو هرمصتخا

 قلاح بيدا # هلوا كلذك سلو ىسخ سلا دحم ندع ئدلاوضر رع 0 ١
 رف تاقبطلا بتك ةجحرت تعبتت ىنانلا نبالاق لا هتجحرب حابصالا قلافو هتردّشب حابشالا

 ريغصال و ىتاهربلا طيملا ريبكلل نواوش لب بيقلتلاف نيطيحلانيب قرف انباكحانم دحاب رفظا

 ثداوهلا لج عم ليلج ل صا تيل مه هيشنلا نا ىأريف عقو دقو لاق دخل ا

 ( نيعماللاو طوسإلالئاسف تعمم نكاح لاح لاتوع نوكيل ةهرستلا لإ 000
 كاوفلانم اهلا تمهحوتاعقاولاو ىوأتنلاو رداونلا لئاسم اء تقحلاو تادايزلاو ريسلاو

 نكلو اهءاع لوعي لئالدب لئاسملا ريكا تدئاوىنامز عا_ثمنمو.ىدلاو نم اهتدفتسا ىذلا

 بحاص ريبكلا ردصلا نيدلاناهرب لاق نابلا ةياننم نوذأملاىف لاق ثيح ىناقتالا مهو

 طيحلانا نظف ىهتنا لا فالهلا همن رطىف هزامب فورغأ ليما رك يزعلادد الل ع

 اراعمر ا اسر يسم «تسارابا مرر رامات كلوا كراشؤخ لول #.ذاياددومح



 ظ اًضرا ىزازا ندلا تب لوصحملا صمم ةيايعبسو هرقع ىدحا الإ أ ةنب قون وةةتلع

 ةمدقمىلع همرو لو_صحملا ىباتكنم هتبحنا رصتخم اذهلاق خلا هتامعن ىلع تيدا  هلوا

 تاروظحم ريك دس ىفوثملا ىرجالا رعنب لضفم نيدلاريثال هيي لوصح روم- لوصفو
 ةئايعبس و نامت الءرمح ةنس ىقوتملا ىف 3 ىدوس رطلا ىلع نبمهاربا نيدلا < 1-3 ا كال

 .-ه#لوسرلالاعفاب قلعت اهم لوصالا لع عند ىقحلا رس مم سها قفنملا 0 ققحن رح

 اذ ةنيتسو سج 1516 ةئس قوتملا ةماش ىبات ريهشلا ليععسا نب نه رادع ةمالعلا 3

 6٠6 ةنس قوتملا ىلازغلا دحت نيدمت دماحىبا مالسالا ةح مامالل 6 رظنلا ع زيت

 هه[ ظعالاط يلا و ركل قع ريسفتلا عورفنم # هباشتملاو ركحلا لع 9 ةئامسوتلو سجل ٠

 ريبك باتك وهو ةنس ىنوتملا ىوغللا ةديس نباب فورعملا ليععما .نب ىلع نسما ىبال ةغللا ىف

 0 ةلوط ةبطخ ركذو لا متقن لاح هك دلل ماا عاونا ىلع لقشم

 فحملاو ىلديلا قيفحلا نيب قرقشلا و:تكرملا عا ىلع هيشتلاو عوما | هاعم اريبمت هنيكلام

 1 و عتاو بسنلا ذاشىلع هيبنتلا هنمو لدبلاو بلقلانيب قرفلا 00 و نضاقلا
 ةطاحالا تسيلو لاقكلذ ريغو ماندالاو فيراصتلاو ةيءالاو ةلامالاو لاعفالاو رداصملاو

 ق-ىلع هنرو حلا ىفاوقلاو ضورعلاو بارعالا ةعانصب رهم نملالا اذه اناتكرعب ]|

 تايبالا هذه تالك لئاوا فورح

 هدص رضاكش ئفح ىرك ل يلق 4# هردع ةفيخ تنهابيبح تقلع

 هدا عبر ىوت بنذ هتمالظ ة# بئان ةنايد الفط هوهز ابس

 هدجو عيان ترجأ هتحالم # هديمب ةكحاف هرظاو
 تايبالا هذه هفورح بدئرت ىفاضيأ صانرق نب دج نيدلارصصان مظنو |

 ديل ص اناش لخ ناتكدويق 2ك ضءاوعرخ نه افورخكيلع
 هطباور ءانث اذ اًروهظ ديرت 2 هضحدبل اطل زىوسطارص

 هطباضو زوفب اضيأ هفنصم مكسعك 1 مكلذل

 نيرشعو ثالث 875 ةنس ىققوتملا ققارعلا ىومرالا دم نب دو# نيدلا ىنص هده دقو |

 0507 قولا ىرقملا ىادلا ديعدس نت ناقعو. رعىبال هه طقنلا ف كهل ]وهمس ةئامعب#و

 لع نسملا ىبال هه الكه وج و باعيتْسا ف ىل#لا رمح 006 نيعبر 00

 || | راللا ىف لمملا زن -ةئاعسو نيعيرأآو تنم 54+ ةنس قوتملا ىظفقلا فسوب |
 465 ةنس ىفوتملا ىرهاظلا ىلع مزح نيدجم ىبال ادلح نيثالث ىف 6# ةيعناشلا عورف
 ىخر نءاب فورعملا د2 نب دمحم نيدلاردب 6 ندع هيذعو ةثامعل 1 نيسجلو تس |

 دم هللا دبعوبأ ظفاحلا هرمصتخا و ةثامعستو نيناعو عبرأ 6/85 هنس قوتملا ىزغلا نيدلا

 1 | ورمل ىلع نيد نيدلا يحمو دن اهعبس و نيعبرأو ناع 54د ىقوتلا ى هذلا 0 ا

 0 | تاتك هاعمو هَ هرصيدا ةثسو-و 5501 هن 225 هس قوت ىعلاملا ىبرعلا نءاب



 نس ع اهم 0 1 ملا لمع

 | ورا اهصرلت ترتالا دتعشو نسر مسن 558 ةنسن رفص ىف هريرخ نم عرفو لوقان اهدا

 ىفوتملا نسارفسالا هاشب عنب مهاربا نيدلاماصع اضيا هخ سثو ىلبشلا ىلع نيدج-ا دماح

 نب مساق لضافالا رد_صل -6) نادبلا ف لصحم 2 ةئايعست و نبعب راو سج 946 ةئس

 ١ نيسملاىبال 5 لصحم ره ةئامعبمو ةرشع عبس ا/لاا/ ةنس قوتملا ىزرا وألا نيسملا

 ىلوملا همتك نم وهو د تلال ة,مالكلا لصحم زه5- ةنس ىفواملا ىوغللاس راذنبا

 لو_صاىف لصحم ال ملا عبس( هدا/ ةنسس قولا ىو فقر حوصن نب يحن

 هحرشو ةئاقسو تس <05 ةنس ىفوتملا ىزارلارع نيد نيدلا رخل طوسم ه4 هقفلا

 ١ دجاسايعلاوءاو ةئثاقسو نينامثو نامث 5848 ةنس ىفوتملا ىنابصالا دومت نيد ندلا سه

 ١ نيدهلا ةيلع قلعو ةئابقش و نيناعغو عبرا 584 ةنس ىفوتملا ىعلاملا ىفارقلا سردا نبا

 0 ندلا نع اذكو ةقيلعت ةئامعبسو نيعبراو عبرا 75 ةنس قوتملا قاح رجلا عيبص نب ناعع

 | هرصتخاو ةئاقسو نيسهو سج ههه ةنس ىفواللا ىلزرعملا ىيادملا هللاةبه نب ديل ادبع

 ةئاعسو نينامثو نيتلثا ىا/؟ ةنس ىفوتملا ىومرآلا ركبىبا نىدو#ت ءاثثااوا 5

 زكاد اء ابتلا مع نم دقعاو مهللا كدمحت 6 هلوا لوادتم روهشم وهو ليصختلا هاهسو |

 / همظن ةفاظن عملوصحلانا ىتح هورثكتسا ناىلا ةيلاعلا بلاطملا نع ترصقدق مههلانا هيف |

 ظ خا ثب حاق لك م تادايز 2 هراصت :>ا مكعإ ىم . سك اذ مهرتك ا 56 همح ةفاطإو

 ا نيثالثو ترث نيم هن قوتو تادلع ةثالثىف قرزدلا 0 نبد# نيدلا سمت هح رشم

 قوتملا ىومرالا نيس ندم ندلا جات ىضذاقلل وهو لصاحلاب ىعبملا هةر ةئايعبسو

 مهللاكباد ريا 3ع هلوا ىطويتسسلاو ىونسألا 0 م ةئاوسو نيسجحو تف 10 1

 ْ ىوامدلان ا ريع 0 هدادعتم تن لوصالاق 0 دقو لاق خا كواضق َضسدلأَو

 ا نا ربع فدانا مامالا |_1ئعش هوزاص ىذلا لوا تانك الخ 5س ةددئنم لئالدلاو

 ردصلا نبرع |صفحربا ءانعلا ناطلسلا ربما ةمدخم تاصنااملو ىلا ربكل هاشاحت عابطلا

 ىئعمللان ود ظفالا ةهح نم ارا صتخا لوصخ ا تاتك ريصتخانا لأ راشا نازولا ديهشلا

 داكيالىّتح اهبللاةجاملا تلقو اهتثحابم ترركنامالا باتكلا لئاسم نم فذحلا لو تبحلاذ
 | ةئا_عسو هرمذع عبرا 101 0 ةحل اىذف هعاو لوصحلا نم لصاملا هايعلو ع غلب

 | نم ه.اتك فنصملا ذخا جاهلا حسش لواىف ىونسالا لاقط ىواضدبال جابنملا للا وهو

 | داكيال نيباتك نم لوصحلا دادتساو ىزارال لوص#لاَنم ْذْحا وهو ىوفرألا لالا
 ١ امهنم لقن هتارىّتح ىرصبلا نيسالاىبال دقعملاو ىلازغلل ىصقتسملا امهو ابلاغ امهنع جر

 ١ ىلصوملا دع نب م>راادبع نيدلا ات اضيا هرمصتخاو ىهتنا اهظفلب اهنم اءرقوا ةسفصلا

 ىلبنلا ىفوطلا ىوقلادبع نيناميلس نيدلاىحمو ةئامبسو نيعبسو ىدحا الالا ةئس ىفوثملا

 0 قولا ىزيربتلا د# نب رفظم نيدلانيماو جايلاو ةثامععبسو ةرثشع ال١٠ ةئس قوثملا

 0 لا اسملا نمد 16 5 20 نيدم 0 سنا ف ةناسو ا هك

 (ى) (



 1-3 باب 0 م

 ٠ د دحاو ةئايعس و ةريلع عبرا ال15 ةنس دودحىف ىنوتألا جانلاد# نىلع ن.دلاءالع |

 ةئاقسو نيعيسو تس 51/5 ةنسىفوتو جاهملا هاممو ىوونلا فسثنب يح نءدلا يح مامالا |

 ىلا هطخ هت ل_مرادق ناكو رخأتلا ىرصملا ىدايزلا نيدلارون حرش هحورش نهو

 مهي[ رفظملا كالمأل ررحم - حو_ضولاب ىعشا روز ربشلا ركبوبا مثلا حرشو هيداع

 نيع_كتو عبرا 545 ةنس ىفوألا ىكملا ىريطلا ندلاب هللادبع نيدجا سابعلاىبال

 ةعمشلا ارب ىذلا هللدلا :* هلوا نيصخحتلا ماكحا هيف عجب ةدمعلا هاعمو هرصتخامث ةئاتسو
 ريجولا ررحم رفح انس> اراصتخا بردالا قشمدلا ىئيعرلا مهاربا نبد# هرصتخاو 5

 ىطان رغلا ةيطع نب بلا نب ركب ىلانب قملاديع دم ىبامامالل -ه: زيزعلا بات.كلاريسفتىف

 فئصام لجاوه لاقو نايحوبا هيلع ىنثادق و ةئامسكو نيعبراو نيتللا 657 ةنس ىوذملا

 صالخاوعجاو لقا ةيطع نبا باتك ليقو ررغلاو معنا ض رعت نم لضفاو ريسفتلا رع

 اذا وط ناك ٌوءاعست تأ ٠ 0 قوتلا سوم ليز ىوبسللا ةره نب ناخ رم نب مهاربال

 ةيحم لاوحا هلو فوصتلاىف لئاكدر ةدع هلو ةدم رسصغ نطق مث نيم رحاب ماقاو دالبلاب

 ه6 نيدبعتملا نيدهتلا ةعالا ركذل نيرصاقلا مكرم زيت بيحلا رديف ىلبتملا نبا هركذ

 ةئاهعسنو نيثالثو تس ه*5 ةن-س ىفوتملا ىلا عا_ثلا دجا نيرعع نيدلانيز مجشلل

 دحم نيدلارخف مامالل هه نيماكتملاو ءايكملا نم نيرخأتملاو نيمدقتلا راكفا لصح رح

 خا رهاوجلاو ضاىعالا ةماشم نع هكدا لالح ىلاعتما هللدلا و هلوا ئرارلا 2 نا

 ماكحا ىلع العشم مالكلا اعف ارصتتع مهل فنصانا لضافالا نم عجج ىنم سلا دقف دعباما
 ىف لوالا ناكرا ةعبرا ىلع هبئرو لا ارم ئاوزلاو عيرافتلا نود دعاوقلاو لوصالا

 زعل ةقيلعت هيلعو تايععلاىف عبارلا تايهلالاف ثلاثلا تامولعل' ميسقنىف ىناثلا تامدقملا

 نيسج اله٠ ةئعس قوتملا ىيدراملا نا_ٌةع ن.ىلع ن.دلاءالع هرصمخاو د. |ديع نيدلا

 ىا/ه ةنس ىفوتملا قطنملا ىنيوزةلا ىتاكلا رع نىلع ىقحلا ةمالعلا هحرشو ةئامعبسو

 ىلع هدوجحب ضافا ىذلا هللدلا * هلوا ل_صفملا هامسو لوقا لاش ةئاتسو نيعيسو سج

 هصخنو ناكراىلع هبترو ىنيوزقلا دي ادبع نب ديهشلا ردصلا نيدلا يحل هفلا خلا ملاعلا
 لكراقتفا لدن ىذلا هللدحلا # هلوا لص#لا صيخلت هاعمو ىموطلا نيدلا ريدصن ققحلا
 لعنم !اهنولو ادت ىتلا بتكلا ىف قمل نامزلا اذه ىفولاق حلا هيلا دوجولاىف دووم

 ىدخ الام نيعملاو ثعلا نم هيقو هانعم قام ربع دعد»أ ىذدلا ل ردا "ىوس لوصالا ظ

 هنع ثححي نا بام نيباو هايمسو هئعىلع لداو للا نيباو عاقلا فشكا نا تيارف

 ىلع مهرتك | ركملو هد رو هحاضااقف لضافالا نم موق دهم | دو ناكناو هايقنو دك

 مظعالا بحاصلا سلجم ىلاع ه,هفحتاو لص#لا صيخلتب باتكلا ىعساو فاصنالا ةدعاق
 ظ 3 لاش لصحملا ةرامع ركذو ا د2 ندلاءام ب كالملا ءاطع ناود بحاص نيدلاءالع

  8زنشا( 



 سوما د مملا زيف

 لزغلاف مهل عقوام ن سا نيثدحلا راعشا نم هعدوا ةنس ىفوثملا ىعاشلا ىلصوملا جرسلا

 هه لئاسملا فشكى لئاخلا بوبحم رزه ىتبقلل ه7 همانتبحم رح تايرهزلاوتابرخلاو

 نيرسشع هيف عج ةئامام و نيعيس و عسن ما/لو ةنس ىقوتملا ىثوقلا دمت ندلا ءالع 0

 تقولك هيف رظن ناكو ادنا هقراشنالو ةءارو هلمح ةيالع نعت نكد لع نم نم لك

 لاج 2 هه نيقدصلا بوبحم ريح قئاقثلاىف اك مولعلا نم ةلج هيف عج هنا لاش

 هه ب واق ونع ”زهقو زو:كلا كك كآتتك زم م-قوهو رثن وظن ىناتسد زالا دج نيدلا

 لوالا ماسقا ةثالث ىلع هبتر ةئامعستو تس و4.05 ةنس ىفوتملا ريزولا ناو لاربشيلل

 هقو ةععدلاو ةديشا قالخالا ف 'ىاقا الطف نوهرا ف مهلاعفاو سانلا لاوحا ةيفيكف

 بولطمو نييحلا بوبحم ريح هوحت و مكحو لامعاو ةقرفتم كاوفىف ثااثلا باوبا ةرسشع

 لا انقلخ لك اف انقلخ ىذلا هتلدجلا #* اهلوا قالخالاو تادالاق ةلاسر < نيلصاولا

 بستلا لوح لا نيملا_ءلا بر هلل دخلا هلوا رصتخم -4: قطنملا ف هيلا .باتحلا لف

 نيعستو نقلنا 8.9 ةنس قوتملا ئوكلا ىح نب ناقع محفلا ىبال ه4 ذاوشلا سارعانف

 ههقأ وعلا فب ستحم 1ح ع دهاعن.ال هه ذاوشلا باتك حرش ىفبستحم له ةئالثو

 | ناب ىلع ءانب ةئامماراو نيتسو عست 59 ةنس ىفوتملا ىوتكلا دجلا نب رهاط داشب ننال

 | طلغاو عباتلاو لماعلاو 5 مفرلاو فرملاو لعفلاورسالا ءايشا ةرسشع

 | عست 559 واللا ئودلا نهؤم نب ىلع روفصع نا هرصتخاو حرش هيلع هلو

 ظ ريستلاف روك ذملا ىادلا ورع ىنال -ه6 ذاوشلا تاارقلا ىف ىوتحلا زي ةئاعسو نيتسو

 | نب نجرلا دبع نب نس>د# ىبا ىضاقلل 44 ىعاولاو ىوارلا نيب لضافلا ثدحلا 1

 | فنص باتك لوا وه رح نءا لاق ةئامالث و نيتس 5٠ ةنس ىقوتملا ىزمرهمارلا دالخ

 ىتاغرفلا ه6 ةركلا 0 لعيىف لماكلا ثدحلا رمح نظلا بلاغ ىف ثيدحلا مولع ىف

 نيثالث هت: ةئدس قوتملا_ ىوشطلا مساق نب ني_سح ىلع ىبال هه فاللا ى رر# مح

 | 6 رسما عبرلاب لمعلا ىف ررحم رؤهَح ليق اذك هيف فنص باتك لوا وهو ةئامسهنلو

 6, ةيعفاشلاعو رفىف ررحم لمح اباب نيثالث ىلعوهو ا هدج-قح هيدا * هلوارصتخم

 «187* ةئدس دودح ىف ىوتملا ئبوزقلا ىعفارلا دسم نيب عركلا دب مساسقلا ىبا مامالل

 5 95 ف 59 5 5 77 تت تأ]أ]7ذ ]1 ذا ز | | 102020 0 ز ذة 02ة2ةذز120زذزة0ز 0 ذزذزذزة2ةز زذ ة2زة2ة2ةزةزةزةزة . 3 دقو 5 ادهم خس لل للبس لللجم ا ل 2022021302099 99090ا060606060606060-0900101000 0 0606060 0 22اافات6ت ا096ة6:6:6: تما 2231112222 ا ولا حلالا... تت تي 2-1 - لاك قلقا.” 1 اسال ا تك

 نيدلا باه ىضاقلا هحرشو مىهنبب رورشم ربتعم باتك وهو ةئاقع و نيرشعو ثالث

 ةعبراىف ةئامئامثو نيعستو سجل موه ةئس قوتملا قيكتصملا ىدسلا فسوي نب دج
 هبهذم ةيقنتوم ةثالثلا ةمتالا فالخ رك ذهيف مزرنلا ررحلا حرش ىف رردلا فك هاع”تادل

 ١ نيتللا 885 ةنسىف هنم غرفو ىوتفلا هيلعامو ىوونلاو ىهفارلا نيب ميج زلا فالخ نابو

 | نيدلاجات ةسمصتخاو ةئدس ىفوتملا ىزاريشلا ىلع نيدلاف رش هحرشو ةئامنامثو نينامثو

 أ ام ىلع لّشم كاوفلا ريثك باتك وهو زاحالا هاعمو ىنامر كلا ىددهنضص 0 نيدو

 ار ةئاعامو و /ا ٠ 00 قوتو 0 تاك رد ا 8 ررخلا هاوح :



 )1 باب مح نع
:1 
 ثالثىلع بترم رصن# ماورالا نم دم نب دومحمو اياوناو الوصف رك ذو ادح نيرشعو ا

 ىآل ه4 تارضاحم ف- حلا رخآآلاو لوالل ارخآو الوا دا ,6# هلوا ةلاقم نيسشعو |
 ىطويسلا ه2 .تارواحلاو تارنضاحلا رح ةنس ىفوتملا ىتنحلا ىاسطلا رع ن.دج-ا رفعج

 ' هيي رابخالا ةمماسمو راربالا ةرضاحم رح رداونلا و بدالا نم تسرهفلا ىف هرتذ

 نيثالثو ن'ء“ +8 ةنس ىفوتملا برع نان فورعملا ىلع نب دم نيداا حم ربكالا جملا

 وحن نم هذحا لا راربالا ةرضاحم ىف كاوفلا سومش علطا ىذلا هللد_هلا  هلوا ةئاقسو

 رابخالاو ةردانلا تاباكملاولاثمالاو ظعاوملاو بادالا نم بورض هيف اباتك نيثالثو نام

 بئاحعو قالخالا مراكمو ىتلاو برعلا كولم رابخاو ءايدنالا نم نيلوالا ةريسو ةرئاسلا

 هبي رو ملاعلا ءاشناو ىمالا اذه ءادتاىف ةيوبنلا ثيداحالا نه هاورامو قاف آلاو كالفالا

 00 نال است الانم اذن هيف درسو ةمكملا عيدبو عنصلا بئامم نم هيف هللا عدوا امو

 سوفنلا ُيَرَشت ام ةدسفم نيدلل نكت مل ةيلسم ةكحدم تاياكحو باسحالا ىوذ مراك

 هتنضو ةبلثمو ءاح* لكرع اذه ىباتك تهزنو لاقرزوالو امف رجاالامت اهداربادنع اهلا

 ةوقهل علا وا نيدلا لهانه روشه ريتعم لجرىف ةكحشملا تاياكملا تناك اذا وةبقنم وءانث لك

 امفاا اهرك ذاف تلقنواعلا هتمدصق ريعنم هنمتدب ةوفه وا نو رضاملا اه كح دهنمتردص

 للا اتالدكو ةمرح رفات ىح .كاذ .هئم رهظ ىدلا :صّختلا ىعسا الو: نسفنال ةحارلا نم

 لهاو ةفيعضلا سوفنال قرطت امل منع ىلاعت هللا ىضر ةباعصلا نيب رعشام اذه ىباتكىف اضيا

 ةرماسمو لئاوالا ةرضاحم ريك هر هيفام هوقا الوةبع ركذا الى تح ميجرلا نم ءاوهالا

 ىلع ةبترم لئاوالا لوصفىف لوالا نيمس# ىلع وهو هددىلع عشلل رمصتخم ه# رخاوالا |

 ااا 2 2 هلوأ لوضف ةعبرا هفو زخاوالا لوصف ىف 0 ندا هي

 دءامعسلا و نيهستو نام ةةرك هن بحر قبس ثم عرف ا 1 01 رجلا ناكل

 تاك ام ريح فاالاف قبس ه6 تاراثشالا حرشىف ريصنلا و مامالا نيب تاكاحم قدح

 قارذلا ناب ةكاخ زيه هي درعلا حرش للع ةيشاح ىه وى معلا دج-انءال هي درملا

 ءاكحلا و ىلا زغلا نيبو 2 قولا هداز نسح حجاملاب فورعملا بخ 0 --7 ردص ريمو

 ه4 ىلا نيسلا وىغابهرقلا فسوبنيب ةكاحم رقكح ماك ةبادبلاب ىمسملا يسوطلا ىلع ىلوملل

 ىدنفاىلو علب ولا هللاراح 2ك ىربرملا ردص 0 ن1 كايا ةيدضعلا اقم حرش ىف

 ظافلالا نم ظافلا ضعبنا ثيح نم ةيسرافلا ىلع ةيكرتلا هيف حر ديكس اكن ه0 هنَم

 ةارواحلا 6 ءاكشتلاو ةرواحلا 1! ع ظفلك ةيكزملاب الا هديع س رفغلا لها رسيال ةيكرتلا ا

 هه: رصعلا لها خيرات ف مصحلا زنا رح ىكب_سلا نيدلا قتل ةلاسر © طابرلاو |

 اذرلا نب دج: نسما ىنال هك توورشأ ا و موعثملاو روحا و بهما 1 هامكي مل و



 دوحولا ةلأق اكل هب نع لكامل ىلع دعم ةئاعالتو نيتس و سجل 6 © 2

 ةئامسوت- و نيثالثو تس هج ةنلس ىفوتملا فيزرعلا نئان,فورعملا ىدلدلالا ا ا

 ند ماةملل بسانم ريغلل مالك داربا كيل هم لص زرع وهو 2اس حاتفمىف ريخخا وا لاق

 هندباقو ةكاملا كلت ليض# هنم ضرغلاو ضاخلا هديكرت :ةهح نسوا ةسشولا ب

 ةسو ىلع هيرو ا هنو ل راطقالا سوق ىذلا هللدلا دع هلوا ءالضفلا رد نؤفللا اذه

 3 هب مملا رفح

 بادالاىف نماثلا ةؤرملاىف عباسلا رسدلا ناك ىف سداسلا عزطاو ربصلا ىف سماخلا بذكلاو

 | نال سر نب رمعل هي ١ حالصلا نبا نيسحم ق خالطصالا ننام 5+ .ةروهشلا
 ١ رهاط نيدلا نع هيظن ةئامنامثو سجل م6٠ ةنس ىفوالا يفاشلا قيقلبلا نيدلا جارس

 لآ نساحم ريح ةئاعامتو نامث م8١ ةنس ىفوتملا ىلطلا بيبلانءئاب فورعملا نسحنبا

 نسا لهم ةئاقلثو ةرسشع عست ١18« ةنس ىف وتملا ىخخبلا دج نب هللا دبع مسالا ىبال هك[ رهاط
 ١ ثالث #54 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا راحلا نيدو نيد ندلابحن مه قئالخلا مي راوت

 ١ دهم نيدلا سمش ميشا سه لالخلا هوو ناي ىف لاصخلا نساحم رح ةئاقحو نيعبراو

 ظ عمدا رمشلا نساحم ٌزهطَح ةئامام و نيعيراو عسإ ةنس قوتملا ىانلا قرا نبا

 ادد عفان ليلج باتكوهو ىراختلا نك لادع ن د ْن هللاديع ةمالعال ا مالسالاو

 لافقلاب فورعملا ىلع نب د# ركب ىنا مامالل 4 ةيعفاشلا عورفىف ةعيرسشلا نساحم ريف

 ىنغلا هلل دحلا # اهلوا تادل ةثالثىف ةرهاقلا نم ةيلضافلا ةسردملاب ةفوقوم ةحم#ذ اهنم

 نساحم لزهط- دعيرشلا للع نع لاس نحل اناوج اهقلااهف رك ذ درحكلا شرما د 11

 ةياقلط و نيت و نينا 78:7 هنشا قاواملا ىوخلا 001 نايك مهلا ىبال 4 ةدرعلا

 ١ هرخآآب قملاو ىتكلا دمحمل صئاصخلا ررغىفام نساحم هيف عجب 8: ررغلا نساحم لح

 ١ ىلخ ىذا للدخل + هلوا عضولا نسح باتك وهو ةروكذملا ررغلا نم تسيل ةمئاخ

 نبدج- سايعلاىبال هه: سااجلا نساحم رح قالخالاىف نيفلتحم .هلعجو رسايلا و ناسنالا

 ' سجل ؟ه8 ةنس ىقوالا ظحاملا رح نب ورع ناثع ىبال ه4 دادضالاو نساحلا لح
 هللا دبع نب د2 نيدلا ردن ىضاقلل هت لئاوالا رع لئاسولا نداحم قع ا نيسجو

 ايندلاىلا نبال هن سفنلا ةبساحم ل ةئامعبسو نيتسو عست ال89 ةئنس ىفوتملا بسلا

 نسامو نينامث و ىدحا ؟م١ ةنس ىنوتلا دسع نب د ن. هللادبع ركل قا

 هه تارضاحلا اء هي
 ستسسص 7722-22-55 2

 ةههح نم بطاخملا ماقد ه.ضتمام ىلع ريغلا نع َّل و ءالك قيسطتقف ًاططا ْنَع زاريحالا

 شافهواو راربالا عبر كنق ةفنصملا 26 نمو هينا كف تنك يلا تاك صو_رصخ+

 أ تارواحمو ءابدالا تارضاخحم رح ديرفلا دقعلاو بدالا ةناحرو ةينو دجلاو ةركذتلاو

 ْ ةالمع وذو ىناهصالا بعارلاب فو رعملا 7-3 نب نيد مساقلا 0 و ءاغلبلاو ءارعشلا



 هن باب ريح م/م

 لكم كاوفلاو رداوتلاهيف عج ةباسنلا ىمطفالا ىنيسحلا هللاةبه نبد# نبد# هل ودلانينقا
 ىلع لشي دلع وهو ةنس ىفوتملا ىبوياقلا ميشا هي نيبحلا عوج رح بيئزتلا ىلبعالنف
 ىبال 4 ثيدملاو نآرقلا ىلعىف ثيغملا عوج ]ه- ىفاشلا بهذم ىلع ةبمع عورف
 ةئامسجو نينامثو ىدحا ه١8 ةن ىتوتملا ىناهصالا ىئيدملا ركي ىإ ندمت ىمؤم
 ا عي ةيقئمطلا عورفىف فيطا باث كودو ه7 تاهقاولاو 00 لزاونلا عوج 3-0

 ا كلذ سيلو حلا ىلع هنا م < نبا نظفنس قوت 20 ىنح ا 0 0 م ندجا مامالا :

 ا ىواتف ند دعج هناركذ خلا 00 كلايدمسإ انؤ رش ىذلا مزيدا 20 هلوأ نردلا تن هيلع هناك

 نتميظنتاو كلذ ريغو ريبكلا صفح ىبا ىواتقو لضف نبا ركبىبا ىواتفو ئدنةر عدلا ثدللاىا
 قنا بهذم ىلع هه ىواتفلا هعوي 1 لوصالا نم سشع هسه نع 0 هذه

 ىمامالا ىلع نبا نج-رلا دع ىلوملا وهو هه ديؤملانب | ةعوج ريح ىد :ةرعملا مامالل
 ىهو اضنيا ةعوجم ىدنفا ىغلادبع 3 ءامعسلاو نرسثعو نيئللا 955 هنس قوتملا
 ةعومجت 1- - سرفلا تاغلىف سالا ةعوج ٌر:> ىلو الازم امحح رغصا ةلوادتم
 خا ايعاودأ ةم ل ايعاسد لعجا انعر # اهلوا مهي باودا ةعبراو ةمدقم ىلع باسملا

 ه4 ىواتفلا ةعو2 زدح هت تاياورلا ةعومجت رمح ىلا فقاوب بقلملا هللا رصنل
 ةئا_معسلاو نررشع و نيا 5 0 قوتملا دب ْوملا نساب ريه_كنلا ىلع ننجرلا ليغ ىلوملل

 ع ل نارقلا فارعاق 1 0-0 ةيقئالا عورفىف 0 1 0 ةعوي م

 ىوتملا ىعلاملا ىبرغملا ىسقاف_ىلا دمت نب مهاربا قحما ىف د سل نا املا تارعإ وهو

 رك ذو نابحىال رعلادع رك ذ ا هءاتك ظفح انفرش ىذلا لا ١ # هلوا تادلعىف ةنس

 بعصو دوصقملا اذه هيف قرفذ باىعالاو ري_سفتلا نيب عملا ىف نيرسفملا ليبس كلسدنا
 هيلع ساتلا فكعدق اباتك ءاقيلا ىلا باتكناك امل لاقو هصخل و هعمل دهجلا لديدعبالا هعجج
 جيشنا تاتكلع 7 14ه الع لعح و هناتكىق حما رزعجل ملاع هنأ عا نم هيد قيام تعج

 نع ةذاشلا ةءارقلا نوكتدقو ْشلوهف ضاريعانم هيفامو تاق هتمالعف نكمانا هلّوفتامو |
 اذاش وأ اروهشم 0 ءارقلا ضعب نع 0 مةمدحاو رك دب ىنتكيف 0-0 صاخمشا |

 ريجلا زيت ىرابخالا ىعثاهلا بيح نيد#حم رفعج ىبال هه حراتلا ىقريجلا لح هيلا هازع
 ا ) نادلا 639 هس قتلا ىفا_تلا ىناعمشلا دجحن عركلادبع دعسىبال 4 ريبكلا

 ١ ةمالعلل تاطولعالاَو حا د تاحاملا بانر 1 مأ ايم مم و تاحاحم مح ةئامسوو

 هحرسشو هكامدج و نثالثو ا جام اب 07 ىقوتملا مر ع ندوي ىساقلاىبا هللا راخ ا

 1 ْ 00 ا ءائسو نيكراو ثالك ةنس قوتملا ىواعدلا نوصلادنغ نع“ نندلا ع

 8 ريك

 ال

 ٍّض 0

 َ دف

 0 باوبأ ةيامم 0 0 1-3 بدالا نسا 0-1 د داعيا ءازحا نم هو ا

 | قد قدصلا يف عبارلا بضغلاو حا ىف ثلاثلا سفنلا باداىف ناثلا ءاهملاو فورعملا عانطص

 ( تدل و)



 ا ب 1 الاكسل است. ..ركا .. وتم 1301 رت دوو 1 اكل ككل

 عر ممل لس

 ْ راف 7 22 ]ؤ- ىشمدى ةئاجستلاو نيسو ىدحلا هز هس 13

 نم لكبر هينا نومر ةرك او تابهلالاو تاضيطلاو تاع, ت42 00

 ىسرافلا نم مهضعب هلقنو افصلا ناوخا لئاسرىفاك نمر حاضياو ودللا فذح نيبناسار شا
 ةئس ىفوتملا ىوغللا ىنيوزقلا سراف نيدجا ني_سملاى ال 5 ةغلا ل زهي»- ىزلاىلا

 اهف مقلاو برتملا دزيخ ىف كوصفلاو هلواف تاوبالا تعا ةناثلثو نس 0
 | ١ناتك هيلعو ناخالا هيفرثآور ركشسملا ىمحتولا نود تركلا لنا ٠ حضاولاو ع
 ْ 5 راو) سوماقلا بحاص ىزاريشلا ىدابا زوريفلا باووقعل 0 لع رهاطىبا ندلادع مشل

 سوماقلا بحاصن ا ىكلخا ناهربلا رك'ذ هلديحو هيلع هنا عمهنع هدخاو لاؤس فلا هيف
 7 عرش نبا عو م هيلع هنانثاو هل ووظعت عم عضو فلاىف لما سرافنا ماه وأ عينت

 0 هللا دمع ىلإ مشل د ضئارفلا لع عومجلا 0-3 مودتلا ماكحا ىف تاطوسملا نم

 | نيعبسو م اا ةنس بجرىف وألا ىنا_ُثلا ىخرفلا ىندلكلا هوه ند#ت ندلا
 ا ه5 سنع ىذ و ىرغضصلا دعاوقلاو اهحرشو ةيقراقلا اسف ا سيرارك هذه هيفلاق ةئاهعبس و

 ةسج ىهو باسلاىف ةيضايرلا لثسملاو ةلئسم ةثامىهو ضئارفلاىف ةيضايرلا لئاسملاو

 راسكتاىف سوفنلا ةهزنو ةلئسم ةثئام ىغو اياصضولا|ى ةيضانرا لكاسملاو لش 00

 هو ةيكلملا لئاسملا ةيكزلا سوفنلا ىلوا ةفحتو ةلئسم نوسج ىهو شسورلال

 هن لات :شالا ىلع س : انلاثك ادو 0 0 ىدتنملا هب عقاب 2 عومججلا اذهو ةلُجْدم نو هب

 ىيدراملاطبس للمخ نب د نيدلاردب مامالا مشا 52 ءرركملا كس املا هيفو بذد مه ريع وهو

 ريماع رو هلمما امرك ذو ضعبىلا ابضعب تاهبا_ثنملامضب ةئاعامو عست م86١8 ةنس قوثملا

 ١ ندم نيدلاءا-م نب هللادبع مامالا 2 هح رش من ا ىكو هللدخلا دج هلوا ىتار كلك

 اعمأح يف ا ضع ةئابعست و نليعستو عسسل تاحاحأ 1 ىقوتملا يعفاشلا يروسنكلا هللا دمع

 ظ خلا هقلخ ءانف دعب قابلا هللدجخلا  هلوا بيترتلا باتك حرشب بيرقلا مت هاعسو دل يف

 | نيدمم نيدلاروت لصالا ماو دئا_هعست و نيناهثو ثالث ه8 ةنس رفصق هضيسان نم غرف

 سابعلا ىلا سل حس عومجلا حورش ند و دئاهعس وو. نس دود>حى ىفوتملا ىنوعسالا

 ١ نب دمت هتلاديعابا عشلاناف لاق ملا رفاولا هلاسحا ىلع هللدقحا د هلوا ىتاشلا ىماسلا دجا
 هتحرشف هضماوزغ فّشك ىلا اجاتحم ناكو: َةقرافلا ىعسللا هراتكافلا ف 000 ا
 ١ نيتسو ثالث م5 ةنس ىفوتلا ىعلاملا ناهلس نيد واد داوطاوبا هحرشو عماجلا هتيعسو

 ىلا 55- نب بيع_ش نب نيسح ىلءىبال 1-7-3 ةيعفاشلا عورفيف عومجلا - ةئامامو

 دوحأ مامالاو ط مس ولا ق 32 01 :غاا دماحوا لفن دقو ةئام؟ثراو نيثالث 2 0 ىقوتملا

 ةئاهعنراو ةرسثع سو 186 ىقوتو اضا هنع لعن ىعفاشلا لماحملا ىضلادج-انب 4

 ١ هاعمو قاوبالا ل ن ىلع ميشلا كوالا حرشو ىعفاشال يك قله نغسل لع دم ىو

 « فيرمشلا -44 فيفللا عومجلا ٌلههح لا ماودلاو ءاسقبلاب دحوتملا هليدجلا :# هلوا عوبنيلا



 8 ! هه[ ناب قيم مك

 افقلا سر هيرو لاخلا لغو ىدعش لوملاو هداز ىوجو لاكنباو دوعسلاىا كما |

 نجراادبع نيدمت نيدلا سعثل دلت ريثع دعست ىف هه 1 عبنمو دبا رغل | عجب ريح |

 ادلح نينامث وح هنملك خرؤملا ىزيرقملا ىلعزي نيدلا تت معشللو ةنس ىفوالا ىدممز لال
 ةتابن ندمت نيدجم نيدلالاج 0 و ةئامامتو نيعبراو سج م56 ةنس ىفوتو 0

 عجب ]»- قوطملا عححشىف هركذ ةئامعبسو نيتسو نامث 778 ةنس ىفوتملا ىرصملا قراقلا

 هل نس قاوملا 0 7 ىنطصا هه ليلحلا لئاسسم دب حصل انف ليلدلا وكدا رثلأ | ظ

 6 اهلوا ةنكشلا نبال ليلدلا محذ وا ىلع علطانا دعب اهتيفكو اهحاضياىف مالكلا اهف طسب ظ
 ا 1 ءارلا ليلخ ثحابمو ىقو 5 ماكحالا ءامسىف فرشلا سعش فرش هللدخلا .
 ه6 فئاطالا عج 8- هجم جال باسملاف ىرت 2 دعاوقلا عج ٌريضح ثالئثلادعب |
 فئاطالا عج صح ةئا عسل و نيسثعو نامث 0م ةنس قوتملا ىماللا ناععنب 0 ىر ظ

 عملا لكيح هي فئارظلا عنمو فئاطالا عج ]هم- ضئارفلاؤ ههه فئاصلا حسشىف |

 م86؟ةئس ىقوتملا رح نيىلع نيدج-ا لضتلاىبا نيدلابابشل 6 سرهفلا 0-0 سسؤملا

 هخويش ىناسا هيف عج لا لاجآلا ردق ىذلا هللدلا # هلوا ةئثامتامثو نيسجسو نيتثا |

 000007 0 داو قاثاو ةباوزا قرط ع هنع لج 'نمف لوالا نيه ىلع ارم

 ظ ةئاعامو نيسعو عسسل /ى54 ةنس ةرخح آلا ىداج ىف ةرهاقلاب هقلعو ةياردلا قارط ظ

 بطلا ىف 0 تابرجلا عج رههحح ةثامامتو نيثالثو نيتللا م85 ةنس نام قا هلكلو |

 ىطلملا نيهاشنب ليلخن. طيسلا دبع مشل راثلا ىف 47 نونعملا مهعملاب نتفملا عمجلا م

 نيدلاماظنل ىسراذ 4: رداونلا مح روح ةئامعسن و نبرستع ه؟ ٠ ةنس ىفوتملا ىننملا ىرهاقلا
 6 لذا وذلا عج ريح ةنس ىقوتملا ىدنقر محلا ىضورعلا ىكملا ىلع نيرع نيدج-ا نسحلاىا ظ

 نسما ىبال أ مودتلا ماكحاىف لوصالا عجم زه»- هي لئاسولا عمج رقت ىسراف ظ
 ىلع مكحلا ىف ةيناثلا لخدملاف ىلوالا تالاقم عبرا ىلع القش هلعح ىلا نايلنب رايش 0

 مكملا ف لاوقالا لمت رح تارايتخالاىف ةعبارلا ديلاوملا ىلع ركملاىف ةثلاثلا ملاعلا روما

 كالضفو وعدملات نا مهللا 6# هلوا باوا ةدعىلع امهنم لك نيعسق ىلع ىسراذ 4: لاثمالاو

 ل ز:- ادلوم ىساويسلا ىبيمامدلا دجا نيدج-ا نب دج-ال خلا ذالملا كنا_سحاب وجرألا

 لع القشم ةفنلتع نونفى هفنص ةنس ىفوتألا ىونزغلا فسوب نيد نبرهاظل مه ءاعسالا |

 ءاعملا ةفرعم ف ىناثلا 00 هريكأ ىلا هلاوخا: ركذو ناسنالا قلخىف لاوآلا تتك ةرشع
 نيضرالا ىاسا ةفرعم ىف ثلاثلا كلذ ريغو حايرلاو لزانملانم اهبئاهو ءاوهلاب قلعتام ٍلعو |
 لبالاق سماخلا عورزلاو 0 عاوناو راحشالاو صضاي انغلا اس اق عبارلا امفام 0

 تاوذ ّى عباسلا كلذ ربعو لاغيلاو ليلا نم رفاوما تاوذ ةفرعمق سدابلا اهفاصوأو

 ممتاوداو عانصلا ءاعمأ َّق عساتلا ماوهلا عيج ىاسأ و عابسلاو رويطلاىف نماثلا ئىالظالا

 نم غرف ةي_سرافلاب اهرسفمم تاغللا ركذ ةفلتمم نوتف هيقو سانلا فانصا ةفرعمىف رشاعلا |



 ميم سه ملا ل

 هفبل تنم عض ا م العلا كللملا هتيدِهلا دع هلوا 0-0 ديزناب ناطلسلا عما ماهالا ا

 هما تسل ةميشاح كلام نبا حرش ىلعو هنا_عسو نيعيراو عبر ١ 555 هنش هللا

 هيذع ضعبلا ةثارو دنع ايقاع ا نيلاعلابر 1 دلع ا 0 عي ولطق نب مساقل

 تاضارعا أهعت 5 هاتلا ' كا د# ندم نيد الا 5 ةيسساح افصل حرش ىلعو

 أ مهقنصم و ةعيبدلا هيقق جا ع نارقلا ريسفتىف نايبلا عج م ةيعفاشلا فرط 0

 7 وهو ةئامسوسو نيدسو ىدحا ةهكآ 0 قونملا ىدموطلا ىلعنب نسا ندم ريعج

 هامسو فاشكلا رصتخادقو ةعيثلا ةقيرطىلع وهو ناببلا م2 ىمدملا

 ضعبل ىرت هه يراوتلا مع رو»- عورفلاو نابلا مج 000 عماوملا عماوج

 ةريسفل تياردقو

 ' ةياقولا بيترتىلع 4 تايفالللا مج 1- 4 لزاونلاو ثداوملا عمم لح باتكلا
 ىلع لزنا ىذلا هتيدجلا 6 هلوا ناخ دمت نب ديزباب ناطلاسلا سصعىف هفلا ماورالا ضعيل

 ١ ةمئالا تافالتخا نم ناتو ركلاو نردلا عج ىف رعضاام هيف رهطا خلا با_: كلا هدبع

 ارعش ةركذنىف 5[ صاومللا عمي رم مهاعساب هيلدحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنملا

 ' ىف هركذ مني مل هنكل كازلا ةيغب هاعمو ىطويسلا هليذ 6# داوزلا عمت لقطع ى رجلا ظ

 رون مامالا مج مه داوفلا عينمو كيا وول عج قجح ثددملا نفىف :ةناقل نت

 كسك لانا هيف عج ةئام ام و عيش ١ ةنسقوتملا ى خيهلا نايلس نب ركبىلا ن ىلع نيدلا

 ' راصو ىناربطال ةئالثلا جحاعملاو ىلصوملاو ىلعيىباو رازربلاو لينح نيدج-ا دنسمنم تسلا

 ىدادغيلا د نب مناف 0 ىبال هي تانا_هضلا مح رفح رابك تادلحم ةتسىف الفاح اباثك

 عج لضم ابا 0 و ةينامىلع لقشموهو نافرعلاو 0 5 ىذلا هيدا  هلوا

 ىطصم نب مها ال 0 2ع لا عج 0-0 ق“اىبا يشل 3 دن ح ص هه قاشعلا

 ا مظفواع“ و ا ةثامو نيتسو عبرا ١1 2 قوتملا ناو فقورعملا ىوغرلا

 مل د مولعلا عمج 0-1 حاضيالا هاع#و مكعب هد رمد د جب العلا عج /- ارفلا

 ىوذملا ىتنملا رفاغلادبعا أ ثيدملا بيرغىف بئارغلا ع يمح ىنسنلا دم نيرع نيدلا

 ( دنس قئوتملا ىرغشاكلا نرد ندم بهيك نياعلا عبنهو بئارغلا مج ز*- ةئامسجو

 مث ةنم ىفوتملا ىئنملا ركبىبا نيد نيدج-ال هيأ ىواتقلا عجب رؤ- ةئامعبمو سجل ل٠
 | هلوا ليوطلا نم املاح عمجلا نم الد اهلا بئارع هيف 2 ىواتفلا ةنازد هاعمو هرصتخا

 هيف 6 ىدلا ىواذتفلا عجب دن وست نم غرفامل هنأ هرمصت ق 3 د خا دعب ا هللادجا

 لضفلا نيد ركب ىتا ىواتفو رددلال ىرغصلاو ىارابلا ىواتفلاك ماظعلا العلا تشك نه

 | ىواتفو ىنغتسرا نسملاىبا ىواتفو ىدنقرعلا ديلولا نيد حشلا ىواتفو راخضلا

 ١ مساقلاىبا طقتلمو صاصعلل بستنملا حسشلاو قنملاو ةاورلا بيرغو ىنطانلا ةزهحنب ءاطع

 ىواتذ هيف معجبو ىناحلا فسو»نءاو نيدلا ريهظ عماجو نيعلا عيد وىبالعلاو ءاهقفلا ةفضو
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 هه بأي 1- ّْ مرا

 نب ريل تلم ىد د ذا 86 هراوانم قاف آلا تءاض

 نيعب وص باذلار ل زىعسام ع 6-0-0 اضرلا بوص ىف ب ا

 نيعدعب ىناوعلا لص والحام # هظفل معمم لكىف الحو
 فسوب ىبا ماهالا لوقىلعو ها ةلحاب هايحاص هفلاخاذا مظعال امامالا لوقىلع هيف لد ٌْ

 ةلجخحان ءابيحا_ص هقلاخاذا ده مامالا لوقىلعو ةيعراضملا ةيلعفلا ةلاب هامحاص هقلاخاذا

 قحلاو ةيلعفلا ةلّخابو ةعاما نون ام قللاو ةيوضاملاب رفز فالخ ىلعو ةيوضاملا ةيلعفلا
  هلوا نيريبك نيدلعىف هحرشم ةتسلا عاضوالاىلع ةتسلا فورملاب لدو عما واوا |

 ةراهعيس و نينا و ناع 17/0 كه قوتملا قوت وقلا فسوب نب 7-5 ندا هحرشو هللاب

 نيدجاو ىئغملا ها عمو ىكخلا ترضالا ندجا ه> رشو ةتسوف هرصخ م ءازدا ع

 هلوا نداحم ىف وهو عمجلا حرش عدلا كيل هاعسو ىبرغملا ىتلتا رطلا نايعش ندم

 نب ناهلس ناطلسلا رمصع ءالعنم ناكو خلا نايغسال اخزرب نيرحلانيب لءح ىذلا هتبدجلا

 ةئامعست و نيتسو عبس 517 ةنس ةدعقلاىذىؤف هفيلأت نم غرف هلا هتيطخيىف هرك ذاك ناخ ملس

 م66 حس قوتملا رسومد ىخاقل ىيعلا دجا ندو# ندلاردب ه> سشو طايمدب ضاق وهو

 #*هلوا مُكُح دلعيف هتار لفاح لوقلاب حرش وهو عمجم-لا اممو ةئامئامثو نيسبحو .سج
 1 هلاطتساو تتوضأ حارس هقرلا ا سيطارقلا ريشا هر د 0 نم فضملان ا

 دجحاو كالامو ىفاشلا لاوقاىلا ةراخألا دازو حاضيالاو لا نم هم ديالام ىلع اصمم

 نورششعو عبرا هرعو هفنص هنا هرخآىف ركذو مهلاوتانم محدالاىلا حولو لبنحنبا

 ةتسى قشمدب ىضاقلا ىباتنيعلا مهارإا ندجلا سابعلاوبا نيدلا باهش هحرشو ةنس

 دمت نيدجاو ةئايعبسو نيتسو عبس الىل/ ةتس ىفوتو عمججلا ح رشف عبلملا هام تادلحم

 ةدعقلاىذ ىف هنم غرف رخالانع مدقم وهو عمجملا ىلع عملا فينشت هام ىئنملا ىرمعلا

 ىفونملا ىنامارقلا ىلعنب نا_ءلسو ام ضاق وهو طايمدب ةئامامأو نيعستو تس 8945 ةئس

 864 ةنس ىفوتملا ىمملا ءايضلادجا نبدي ءاقبلاواو ةئاهعستو نيرمثعو عبرا 485 ةنس

 0[[[[نزنزنززنز(ز|([[(1/1/1/1/1/1/:/:/::::::[::[|[[0///]أ طش ةششششششل“ككسسسسصكولشششششششلحللللللخئللللللللل9 أ ل 001307313730303 ٠70307090909090930310070393173>99وؤووؤلؤلللل9ؤ95©؟ْ- 95ص لم

 ريتعم وهو كالامن. زيزعلا دبع نب فيطللاددعو تاداح يكس قف ةتاعافو نيسجو عبرا

 ظ مهاربا نيدلا ناهرب ىشلا لصالا رصتخاو لا لاك هلاك طوال نماي * هلوا لوادتم

 ظ نيعستو عسن م0495 ةنس قوتملا ىننملا ىرصملامث 2 |دالا ىدلبارطلا هللاديعنا

 هحرشو ةنس قوتملا ىذاقلا ىبرغملا د#نب مهاربا ريظنو ةنسح تادايز دازو ةئاعامتو

 تاذةذاؤم هيفو ةلملج اوف ىلع اللة نم [ديفم اك رش ةئبس قوما عولت دابا ندم ىلوملا

 ىف لمه ا هتشرف نانا هيفركذو اغب ولطق نب مساق هضئارف حرشو ةيادهلا حرش ىلع ة 0

 عمج“ نيعلاةرق هحورش نمو جوزمت رصتت# حرش وهو هلمثاام لمكف عضاوملا#ةضعب

 ىديشرلا قوزرم مهشلا ةيرذنم فلخن. ىسبع حورلاىبا نبدجا بهاوملاىبال نيرحلا
 ذا لا

 ( مامالا )



 ميريل هجي] ىلا 1س

 ىلاعت هلوقىف اهقوسي # الاثم الا انثع نم دمحت

 ةوهر نم ةنك ةرهاز 8# ةو نه ةرهاظ ةرهاظ

 هجاوخ نب اشاب جال -ه) رارسالا عيجبىف راونالا مع رح هي[ باسنالا ع لح
 * هلوا تادلحمىف رييك ريسفت وهو ىونوقلا نيدلاماسح نب ىلع هجاو نب دارم نب ىلع

 هي: رابخالا فئاطل و ليززنتلا بئارغىف راحلا عج 1د- حلا نآرقلاب اناده ىذلا هلل دا

 ليذ هيلع هلو ةئامعست و نيناككو ىدحا 44١ ةنس ىفوثملا ىنتفلا قيدصلا رهاط دع مشل

 عورفلا ىف ىسراذ هي[ نيردلا مح ح ريثالا نبا ةيامن قيرط ىلع هيف ىرج ةلهكتو
 ىعاشلا ىبتاكا موظنم ىسراذ -ه) نيرحلا مح زهههح قصسا نيد نيدلا سعت رسصنلا ىنال

 نب ىلع نسا ىبال ريسفتلاف ه5 نيردلا 3 روم لالح رح»ا ىزاريشلا ىلها هيف عبشت

 نيدلا لاح ىفاثلا هقنىف 4[ نيربللا ضقانت ىف نيرحلا مح رمح ةنس ىفوتمللا دم
 م2 زههم- ةئامعبم و نيعبسو نيتنثا الال*؟ ةنس ىفوتملا ىثرقلا ىتانسالا نسللا نب مح رادبع |

 عجب ره- ىرحلاريصن نب د نيدلا سعشل هه ةعيرشلا و ةقيقملا تعف نيرا

 56٠ ةنس ىفواملا ىتاغصلا دعنب نسح ماماللالادلع رسثع ىنثاىف ةغللا ف ه4 نيرحلا
 ةغللا جات با:5 نيب عج هنا هيف ركذ لا نيركاشلا دج هلل دجلا # هلوا ةئاتسو نيسخ

 الوا هرك دام درف هقيلأت نو ةلضلاز ليذلاو ةزيكتلا ناتك نينو ىرهولل 3 0
 ةيشلاح امهفدرا مث تر هتمالعو ةلمكتلاب ءركذام فدراو ص هتمالعو ود

 - نردبلا علطمو نيردلا عج قع نيرا عج باتك هاممو ح اهتمالعو جريكتلا

 لاق ىطوي_سلا نيدلا لالخ ةياردلا ربرفتو ةياورلا ريرت ىمعملا عماجلا ريسفت حرشف

 هعا له هنا رك ذب ملو هيف عرش ىذلا ريبكلا ريسفتلا اذهل ةمدقم هلعج هنا هناقتا ةيطخيف

 هريغ ىلا جاتال ثيم ريسافتلا نم هيلا جاتحيام عي اعماج اري_سفت نوكي هنا هيفوال ما

 نب دج-ا نيدلا رفاخم مامالل ةيفنللا عورف ىف 2: نيرهنلا قتلمو نيرخلا مح ٌرقينَح الصا

 ةئاقس ونيهستو عبرا 95 ةنس ىثوتملا ىلا ىدادغبلا ىتاماسلا نباب فورعملا بلع نب ىلع

 تادايزعم ةموظنملا ىرودقلا لئاسم هيفعج لا ءادتهالل امها ءانعلالعاج هتيدجلا  هلوا

 نه هنع دشام هنم باتك لك رخآ ىف رك ذيو هراصتخا ىف عدباو هبدترت نسحاف هرو

 حافلا دم ناطلسلا عماج ةفوقوملا بتكلا نم هطخم ناكو باتنكلا كلذب ةقلعتملا لئاسملا

 هئاقسونيعست 59٠ ةنس بجر نماث ىف هفيلآت نمغرفو طشكو هعضاومضعبىف برذدقو

 هلل اضف مج هلئئا_سم رحب هزاحما ةياغل بعص هلحو هزاحيا ةياهنل لهس هظفح باتك وهو

 هحدمىف ىناقو:لا بيقنلا نب ماظناو

 نيز ىا ىل اللا ناز هرد 4 رخاذر< نب ركلا مي

 نيعب انيع هتح#ل تيرش د اذا ناحم نبعلا داو_سل

 نبا بتكلاى هللثم هريغ #* ىونامعث يهذمىف نبا

 0 م سم سس هيب تس سس ب ااا ||0ز101 0 20 00



 سمقإ باب 1 81

 طيسبلا فئاطانيب علا ىف فاطلالا مح رم اباتك نيعبرانم هعجج هلا ليق تادلع ةتسيف

 هلل دجلا 6 هلوا ةنس ىفوتملا ىزيربتلا فيطللادبع نب دج-ا لئاضفلاىبال .ه فاشكلاو

 هفلؤم هاعم اذك هي لاثمإلا مح رذح تادلحم ةسخىفوهو لا ميركلا داولا مظعلا ىلعلا

 ىوتملا ىناديملاب فورعملا ىروباسنلا دمت نب دج-ا لضفلا ىبال لذه فالآ ةتسو فينوهو

 لال اىذهتلادج- مالكلاردص هب محثوبام نسحا نا # هلواةئامسو ةرمشعنامت 018 ةنس
 اياتكديف ىركسعلا فنصدقف ىودتلا مالكلااماو ةريثك نآرقلاىف لاثمالا لاق خلا ماركالاو

 ديسلا لجالا ديمعلا عشلانا ركذمت ابلاغ انلعقو مي ثيدح ىلع انهه رصتقا اناو دار

 اهتيعمو اهنع ىلع القشم هعج ىلع هلج نالسرا نب دع ىلع ىبا كلولملا ئص ةلودلا ءايض

 ورعىباوديزىباوىبعكالاو ديبعىباو ةديبعىبا باتك علاطف اهمالساو !هتياهاج ىلع ايوتحم

 ةزج باتكىفام لقنو اباتك نيس نم رثك اىلا ةلسنباو د# نب لضفملا هعجامو دافىباو

 ىف اهجامدنال ةجودزملا لاثمالاو ٍبارعالا تافارختو ىقرلا ةلز رح هركذامالا نيسح نبا

 لآ اولا نم لكم لكف ركذو اهلئاواق - فورح ىلع هنرو باوالا فيءاضت

 نب ءاطعو ةمربش نب ديبع هعجام ضرغلا مذوبام بابسالاو صصقلانهو قلغملا محي ام

 052 كارث ذاذاو ةاسنءاوهف لضفللالاق دازاداف مهريعو ىناطغلا نب ىفرشلاو بهص

 لاثماب مث بابلا كلذ نملفغااع هبقعامت هريغوا ةديبعىبلا باتكىفاع باب لكم حشا و هبا مسا

 ماكتملاو ماهفتسالاو ىحالاو عطقلاو لصولا فلاالو فيرصتلا قرد دقعي ملو نيدلوملا

 ١ هللاىلص ىنلا مالكنم ذينىف نيثالثلاو برعلا مايا ءامساىف نيسعلاو عساتلا لعجو ازجاح

 ىف دازف 0 هيلع ىرسشخم نزلا فقو نِسَح تانك وهو ندشارلا ءافلطلاو او هلع ىلاعت

 ضعب ىلا دمعف ائيش فرعيال ىذلا ةيسرافلاب هانعمو ىناديع راصف مملا لق انون ىتادمملا ةظفل

 ' ل15 قاتل |لولالاق ءاكلا تاقيطوف ئطويشسلالاق اذك هتحو زعباب هانعمو ىرشخمزلا بتك

 هحوال وىنعم لد نيملاق 0 دئنيح ةمحملا كاكا قحالو ىرسشألا نم ةيروت 6 2 ْنَظ

 00071 17 رشلا:ةأرملا عع ىهتلا لامعتسا ىرسشخ و ىرششخ نز نم تيكسشلاوا زهاعافلاو

 , ةملاص ريغ مهلا ةبوسذملا ةأرملاف شابوالا نم ةعمتجلا ةقاطلا ىنعع هنولمتت! رشخ

 . ىناديملل لاثمالا عج هل عقو لاثمالا ف ىصقتسملا فلا امدعب ىرسشزلان ا سه ىح و لق

 لاثمالا م2 نود هنوكل ىصقتسملا هفيلأت ىلع مدن هنا لاش و ادج هبحعاو هيفدرظن لاطاف

 بابش هرصتخاو هطخ نم ىهتنا ُكاوفلا ةرثكو ةرابعلا طسبو عضولاو فيلأتلا نسحىف

 ذيم الت نم ىب وا رهاط نب فسوب بوقعيوبا لضاقلا مامالاو ىعا_ضقلا دجا نب دمن نيدلا

 ةيناقعلا ةاودلا ءالضف ضعب هيظنو لا ىلعلا تاوعسلا عفار هللدلا # هلواو ىتاديملا

 ةريزجنم ةيدنق ةعلق نورصاحم ةيناقعلا دونطلاو فلاو نيعبسو عست ماعىف هغارف قفاوو

 مظنلا لواو شطيرقا

 (دسحت)

 ةنزضنبا و ينط عني عدو نيا يس ا يا
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 ين 1 يحول ا تا نش

 فلان يو و



 سرا ه7 ممملا 1-0

 ناضيرع نابعص امهو سوالانمو سويس وذواث باتك ىلع هنيهاربىف لاحاهلا انمو هطبض

 محنلاىف دوجوملا هصنام فورعم نب نيدلاقن طخ تيأرو اهيلع فوقولا بلاطلل رسيّسال

 وهاك هيعمم ىلا تستلاوهو ةروسكم ةلمكم لادو ةزو_سكم فاش ىدوالق اهلك ةينانويلا

 مساق ةبسنلا ءاب اهدعبو ةروسكم ىازو ةموعحم مالو ةروسكم ءافشب ىزولف اماو مهتداع

 لخد هنا مث ايفارغللاق كلذ ىلع صودسنم طايمد ىهو هتدالو اهلا بو_سنملا ةئيدملا

 ىنعي ىيرديشرال ليقف املا بسن اعرو اهف دصرو اه رعلا رعتو ةب ردن كح ا ىلا

 ونيبلاك روما هباتكىف هتأرق اذكه مهتغل ىف مظعالا ءانعف ىطسحيلا اماو ىناردنكسالا

 ركفلا سيساطتي_سنا لاملاو !سيساطايس ىطس#ىلا ىدوعسملا نوناقلاف ناحرلاوبا لاقو

 ملا نط ا كلذ ىف هيلع تفقوام ةبامن اذه تامدقملا سنرت ىف

 | سويروفيدغ جرفلاىبا مظعملا قيلئاعللهفلا ىملدنالا ىبرغملا ركشلا ىلا ند نب يح ققحلا

 *# هلوا تالاقم سشع ىهو لاق تادايزب هلك_شاؤ فااخو هترا_ثاب ىطلملا نوراه نبا

 ١ ظفاحلل ثيداحالا يي رختىف 4 ةقاطيلا سلجم زعح لا تادوجوملا عادبال عدبملا هللدملا |

 ْ نع نزاا ىلع زن ا ىف ىعاقبلا [ةركذ ىرتصملا نال نب ةزج مساقلا ىبا

 ةنس ىفواملا ىولا ةيطعنب ىلع ناولع شلل -ه) نومهم نب ىلع ديسلابةانمىف نوزلا

 ىزاري_ثلا ىفرعل موظنم ىسراف ههه راكبالا عج لمح ةئايعسلو نيثالثو تس هك |

 ١ ىف مصتم 2[ ماكحالا مح ر- ىسورملا نيدلانكر ىضاقال 2 كولملاراث آ محي زري |

 ةنس بحروف ةكع هطيو ةسردتناوأ ايفتع هعج ىاوسربلا سيرا نى نش

 هبترو لا نيبم طارصولا ىداهلانيملاعلابرهلل دجلا # هلوا ةئامعسنو نيعبراو عبرا
 هللادبعنب نسح نب دمحم هي رايخالا بقانمىف رابخالا ع رمح هقفلا بتك بدترت ىلع

 تادلم ىف ةئايعبساو نيعيسو تاس 1 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىيسحلا مساقلا نيد« نا ا

 روبشملاو هنعهللا ضر ريك الا قيدصلاب هناتكجساروأدتا نيدهازلا لاح را كاان
 ' هوفع ددم هلل دا # هلوا ةئامعبسو نيسج اله٠ ةنسدنم غرفو بايحالا عج هل لاقب هلا ظ

 راصتخا لقتساو راركتلاو ديئاسالاب لاطتسامث اهحدمو.ىناهصالا معن ىلا ةيلح هيف ركذ ا

 ْ ةدايز عم ان واط كالذ ءار واملو ايواح 0 نو اناتك عجانا تديي>ا لاق ىزو+لانبا

 4 باقلالاو ءامسالا ,ممىفبادالا عرج ريح ةيلللا بدت رت رثاهبيترتىف ىفتقا ولا ةمثا مارت |
 7م ةنس ىقوتملا ىدادغبلا ىطوفلانءاب فورعملا دمت نب دجا نب قازراادبع نيدلا لامكل

 ه4 لاثمالاو ركملا ف لاوقالامحح زهؤيس ادلعنيسهيف هلا ركذ ةئامحبسو نيسثعو ثالث

 ةسول هقو 0 رفاملا ىف ىتاثلا اياب نوعيس هيفو 2 لوالا نيعث لع تكس ىدمراف

 ْ لاوقالا عم 1 2 وحر ا كالضفو 00 قد رهللا 3ع 0 لاثمالا بتكن م

 م ب ىركبلا نيسالا نب هللادبع نب ءاقبلا ىلا نب نجراا دبع نب دم#مل 4: لاثمالا ىتاعمىف



 1 باب 1 انك

 ه7 ىطسحملا 0-3 قيسلاو ليخلا ىف هأشنا ةلامامتو نيثالثو عبخ مال ةنس قوتملا ىوخلا

 قانون ظفلوه سوتسحاف هلصا بيتَلا اهانعم ةيئانوب ةلك ءايلا فيفختو مبجلاو مملا رممكب

 مالا وه لب ةشمهلاف فنصام فرشا وهو ىتسحاذ هوم ريكالا ءانبلا هانعم ركذمو

 ركاذ مكحلا ىزوافلا س ولطبل باةك وشو نفلا اذه ةفلؤملا بتكلا رباع جرس هيمو

 هءنرعو ةيليصفتلا الداب ةيضرالاو ةيكلفلا عاضوالا تابثاىف املصوت ىتلا دعاوقلا هيف

 ريصل ققحلا ميكحلاو نوماملا 3 ةرون تناكو فسوب نبجاح هدرحو قحبا ن.نينح

 ام رغم تاره ناكو ةئاعمو نيء.عو نشا او ع قوتلا ىموطلا نسح ند نيدلا

 ظ هحرشو هب عفتشال هلاح ىلع قي لب برعيمل تبان بيرعت الولليق هحالصاو هريرحنو هببرعتب
 | اذهو ةنس ىفوثملا ىنادلارباج نب دع هرمصتخاو ةنس ىثوتما ىزيربتا متاح نب لضفلا

 ةعاج هلدرسفو دلاخ نبيح هبمرعتو هريسفت ىنعزم لواو ةلاقم ةرمع ثالثىلع تاتكلا

 رطمنب جياخلانا ليقدقو هت انقتاذ ةيكملاّت ب, بحاص نالسو ناسحولا دهتحاف نونقتم
 تلصلا نب مهاربا هلقنو لوالا نود احالصا تباث هحلصاو نينح نبقحماو اضيا هلقن

 اذك روكذملا مهارباو ناحرفلا نيرعو سويفرظلا ىلوالا ةلاقملا سف اضيا نينح هحلصاو

 لضافلا هحرشو ةنس ىفوتملا ىنوريباادجا نبدحم ناحرلاوبا هرمصتخاو رابخالا رداونىف

 ةداعسلاب هاول داب همالك ردص نمنب رق دعسلا # هلوا ىروباسينلا دج نب نسح نيدلا ماظن

 حد ثالث ىط_ِيلا ءلاق ىنورلا هداز ىضاق ةمالعلل ةيثاح هيلعو ريرحلا ريبعت هاعسو لا

 ةبوسنم ةثلاثلاو تباث اسحص دقو قحسا لقن نم ةيناثلاو جاخلا لقن نم اهدحا ةروهشم

 فات دقو باواالاب تباث ة-3ىفو عاونالاب جا_خلا ةحشىف لوصفلامس هدحو تبان ىلا

 نيدلا يحل تالاقم شع ىطسملا ربرحت تالاقم ضعبىف لاكالا دادعاو اهدادعا ىف مدنا

 ىلع هلاقشال هنم ةلوقنملا بتكلا لجا وهولاق ىسلدنالا ىبرغملا ركشلاىلا نيد نبى

 عم هيناعم بيرت و هظافلا بيكرتىف ناالا اهقيقحب وه درفت دق ةفيطل قئاقدو ةفن رمش 2

 هيلا راشاف هد. ءاقم و هبلاطم صيخلت هيف نيرظانلا ىلع بعصي قالغا عون طرفملا ليوطتلا

 ةصال# ىطلملا اموت نين ورا_ه نيدلا جاتني سونروشيدع جرفلاوبا نيدلالاجج لضاسفلا

 لواو ةيلكلا بلاطملاىف املا جاتحملا ةامهملا تامدقملا ناب هيلا اذاضم هبلاطم حاضياو هيناعم

 نينسح نيدلاماسلل هفلا خلا ةباغ لكة ياغو أدبم لك أدبم هللادجا # ىسوطلا ريصن ريرحت

 ةحمن ىفام ىلع لاكشاو لوصف ةلج- و تالاقم عب را ىلع لّمشم باتكلا لاقو ىساوسلا دمت

 وهو ىدنة رولا نيدلا سعت قّةحلا لضافلل نطل ريرك حرشو تدان حالصاو 2

 هللدخلا #* هلوا نيرخأتملا ضعبل ىطسحملا حرشو دلحم ىف هتالكشم لح ىلع لقشم حرش

 ناعمل هيف رظانلا ىلع بعصي هناالا بعوت سم ىطس#لا باتكنا هيفركذ لا ءادتاالب لوالا

 | لككشلا هنيهارب نم ريثك ىف لمعتسا هنا اهنمو ةيباسملا لامعالاكلمعلاو علل عماج هنا اهنم ىتش |

 رسعيف ةبسنلا فيلأت هيف برطضيو ةريثك ابعش بعص بعثت. بعص لكش وهو عاطقلا ظ

 0 سس سس سس سس كيب سس سس سيسي ا

 ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 101 010 020 0 02020 0 0 0 0 ةزةزةزة ة>ة><«[«[«[«[«[«(«+4 11|  ذ ذ -121121211

 1أ11أ10أ1101100111111111011101010101011ا1ا1ا1ا1ات1اتساساتستستستستستستستستستستست”سا# ز#] ز] ]| ]ز]|]|]|]|]| ]| | ]| | | ||| ]1 1+9 27 010 20 02 2



 مسا 6 د مملا لح

 ىناع زن ه4 قئاقحلا عماع زد- كاوفلا ريثك فيطل دل ىفهنع ىوارلا بهو نبال ||[
 نيعبراو سه /16 ةنس ىفوتملا ىسدنالا ةا<لاءاما فسوب نيدهت نايحىبال <: رمصعلا

 ةزواحمىف بئارغلا لاطبا ةزواع ره ةنماكلا رردلاىف 17 ذ مج راتلاف وهو ةئا_معبسو

 نينا و نامث /88 ةنس ىقوتملا ىطلملا د نب اح رس نيدلانيزل مهي بئاؤرلا ةالص لاطبا

 ىنوثملا ىرصملا ةلخىبانءاب ريمثلا يح ندجا باهشا ه7 ءابدالا ىتحم زقتحح ةئامعبسو

 ىف دا ٍناتكوه لاقو شسيفنلا ردلا :سيطانقمىف هركذ ةئامتبسو نيهسو 10 0

822207 

 سانا ركذو بيشتو لزغىلع لعشم مالنلاو)اراثتلا ناس رف لع ةلئشملا ءاسب نا ةريخت شما

 ةدب ركنا ىفةض و رلاك ةريخذلا ىلا ةبسنلاب نبي رصملا دنع وهف نداون ىكاوقو 5 حدمو تييحو

 نام د هزل ةنش قاوتملا ىدهاولا دوه نب راتع احرااىال هيت هقفلا لوصاىف ىتم 1-

 | ريسلاو ةءارقلاك -) مولعلا نم عاوناىف ىتع 1م نيدلا من ماماللو ةئاقسو ني_سجو |

 الهلا عيج ىلع هلا د_لا وسي هلوا ىزوخلا نب نحل دسيع حجرفلاىلا مامالا ا هاودخاو ظ

 تثيدلاق رخآ باتك ىتجناو انرلارهز ذخر ش عم حج ناك سلا د ىريتتاا قانملا| 0

 ىلعلا افتر دا 0 هلوا لوصألا ععاج نم هرصتخحا ىدلاوه هلعلو ىزرابلان.ال اضا

 ةصالخو لوقناا ةيكك وهو ىنطصملا ثيداحاو ىت#لا باتك اذه دعباما لاقمن ا ىلعالا

 فسوب رفظملاىب ال --1 ىبظعلا رمملا م ةماحو ماسقأ ةتس ىلع بد رم وهو لوصالا عماح

 هه بطااىف تايرملا زه- ةئاقسو نيسبلو عبرا 584 ةنس ىفوتملا ىلعوا زقنئاب فورعملا

 ندمت رهزنب ءالعلا ىبالو ةثامسجل 6٠٠ ةنس ىقوتملا قيرفالا مهارإ نيدجا راز1انءال

 ىضاقلل 6 لوصالاىف درحم ٌر#*- ف وراحا ىلع هبترو صاوملاا هيف عجج ىرلدنالا كالملادبع

 درج ]م- ةثامعبراو نيسجو نامث 408 ةنس ىقوتملا ىلبنا ارفلا نب دع نيدحم ىلعيىبا

 ىهذلادجا ندم هللاديعىب ال مهي ةتىلا بتكلا لاحرىف در يم 7 فالللاق

 دج ىبا مشل هه ثيدمحلابيرعىف درح ريح ةئامعبراو نيعبراو نامث 448 ةنس ىفوتملا

 عست 579 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ىلصوملا نوطملاب بقلملا د نب فسوبنب فيطللا دبع

 قعبلا هللادبع نب نسا نب ليعاعما مساقلاىبال - ةيفنملا عورفىف درع م>- ثيدملا

 ماهاللو لماكلا هاعمو هح رشم تادايزااو نيعمالاو طوسملا هنف سمصتخا ةنس ىفوتملا

 مهفلا ىبال ه4, ةيعفاشلا عورفيف در ريم ىثنمللا با_ةكىف عئادبلاىف اذك ليذه نيرفز

 مدرج تادا ةعيراق ةئاهعثراو نيعبراو 2 2 2 قوتلا ئزارلا بوبا نب مياس

 لينح نيدج-ا مامالا لئاضفىف 6#: درع رح ةلدالا نع ايراع دماحىنا هحش ةقةيلعت نم

 | ةئاقلثو نيس معم٠ ةئس قوتملا ىربطلا مساق ن نسح ىلعىب ال 1-37 رظالاف در -- ا

 ةح نيركبىبا نيدلا قتل 4 قباو_سلا ىرحم 10- فالملاىف فنص با:كلواوهو



 ه7 باب قمح 7

 هيفو هدود> نابو ماشلا لئاضفىف لوالا نيع»# ىلع هلعج لا افرش ىصقالا اندحم«م داز

 لوبصفو ناوا ىلع انغيا لقشتو؛ ىصقالا دعملا لئاضق ىف ىناثلا و لوصف و .باوا

 ظ 0000 دلل كك ىووللا نإلا ه2 نا امآلا قرشا ىلا نك ابسلا مارغلاريثم لوح
 | مهاربا نب قعءال ه] مالسلا هيلع ليلخلا ةرايز ىف مارغلا ريثم ريم هني نبا لع دزلا

 أ الصف ني سثعو ةعبسىلع رصنخم ةنس ىفوتملا ماقملا كلذ مامالاو بيطاخا يعفاشلا ىربدلا

 ىدادغيلا ىزو+لانب ىلعن. نوح رادع جرفلاىبال م مالا ا مارغلا ريمه 1

 زيزعلادبع مالسلادبع نبال ه2 نآرقلازاح ٌرف- ةئامسجو نيعستو عبس هولل ةنسىوتملا

 .. ب قولا قدمدلا ئيفاشلا ىرصصملا .ءاذعلا ناظلس

 ١ لالح هرصتخا ةئاقسو نيتس 5٠ هن

 ظ ىذرلا فيرمشلا هه زادلا نارقلا زا ىلا ناسرفلا زا هام“ثو ىطويسلا نيدلا

 0000011 رى يلع ةئام لعام و ه2: نايخالا كلامو راربالا سلا ]قع
 ظ رادقم ةفرعم ءالعلارادقا مفر ىذلا هتلدحلا # هلوا ىبورلادج-ا مجشلل مهباصملا ثيداحا نم
 | ةئامسهو نيرشعو٠ ةنسد ودح ىنىفو تملا ىلا زغلا دج نب هي] دج ارهشلا سلاحم لضح لاهاتك

 | نيدعاص هسلاع نودوسانلا هيلع دزاو ظعولا ساء دقعو دادغب لخددهنا ىيسلا نارك د

 ارا 2 يف رعلا سلال زج نيلغى اسلع نيثالثو ةثالث تغليف دادغب نابللا سراف
 | رومي نب عش رعنب ارب نب روصنم ناطلسلا نينيسح ناطلسلا نيدلا لامكل هي[ قاشعلا
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 ظ
 | اهظن قاثعلا ابف عج اسلع نوعبسو عبس ىهو ةئامحمتو ةريشع ىدحا 91١ ةنس ىفوتللا

 ظ سلا زيمح سه قارفلا سااحم رهط ةفوصتملا مياشم معلاغو حعاشملا و ءاذعلا نم ةيسراف ارنو

 | نباب فورعملا دمت نيدج-ا سايعلا ىنال هه سااحم رح ىيقلبلاو ىداذحلل مهي ثيدحلاىف

 | 8 سلاح زي ةئامسج و نيثالثو تس 1+0 ةنس ىفوتملا قوصلا ىمدنالا جاهصلا فيرعلا

 ظ 00 00000709 ىدحأ ؟93 هس قوتلا ىوصلا باعت فورعملا يك نيدجلا سابعلا ىلال
 ىموالا ىراصنالا مهاربا نير أ مالسلاو ةالصلا هيلع فسوب ةصق سلاجم روح

 راعشاو ةبطخ اهنمسلحم لكم رو سلام اهتنرولاق لا اريثك هيدا د هلواىعلاملاىرقملا

 ىرت ه2 سثا_فنلا سلاح رق ىوارفلا ه4 ةيكلملا شلالا تح رابخاو تاياكحو

 نايعاو ءارعشلانم ةفئاصىف عجب ةئامعستو تس و5٠ ةنس ىفوتملا ريزولا ىتاونلا ريشيلع ريمل
 نيدج هاش هجرتو ةئاعاعو نيعستو تس م89 ةئس هعاو سلاحم ةينامث ىلع هيرو هرصع

 تاسلا< ز#- ةنس ىفوتو ءارعشلانم هدعب ءاحنم هب قألاو ىكرلاب ميكا ىنيوزقلا كرابم

 ةئاقلثو نيسجو ثالث مه* ةن_س قوتملا ىوحتلا ندللا نب د س.قمنبال هو بلعت

 دعب فوتو جخحخم فورعملا ىوحلادجا نب هللا دمبع محفلاىبال د ءاوعلا تاسلاع 8-0

 م١٠ ةنس ىقوتملا ىكلاملا ىرون.دلا ناورع نيدج-ال هع ةسااع رقظح ةئاقلثو نب رسشعلا

 مكملا قتنهو راث آلاو رداونلا نساحمو رابخالاو ثيداحالا بتكنم هنمض ةئاَقلُثو ةرشع

 هه كلام نع تاسلاجلا رح ةسلا#ملا باتنكنم ةسناؤملا هر هاعمو مهضعب د وا راعشالاو
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 هاعمو ايسراف هد رمش و اممم اناتك تحنا طظعاولا نيس نب نيهسح مامالا ميثلاو ةناعامو

 لج خا تداغو دح ىبلر_جل # هلوا فوصتلا حالطصاو مهحباشم لاوحاو امتاح الطصاو

 نيعبراو عست 1١59 ةنس ىفوتملا ىساويسلا شب ريهشلا ديجما دبع مشلا ىونثلا حشو

 ريشلاو ريبختلا ةياكح ىف قبو ناخ دجا ناطل_سلان م ةراشاب ةيكرلاب اجوز# احرش تقلاو

 ىونعم راوناو ىونث» راهزا هامسو ةيكرتلاب ىوذثاا تالكشم حرشو لوالا دلجلا طساواىف

 الك حرش مث الوا ةجامدلا حرش هنا هيف ركذ فيرشلا ىزاريشلا ظعاولا يحن نب ىَ الع

 هدد لرعمسال و اضياف و رملا ىلع ةيسرافلا ظافلالا رمشمت ف و رملا ىلع ةد رعلا ظافلالاب دلما ىف

 تاسالاو ةيوننلا تن داح ك1 ةناآرقلا تان لا نم هيف عق وام حرش ىف تاي آلا عماج روك دما

 فراح دل و هيلا راشاو انال وم لق مع راز نيح هفلأ ىرزملاب ةلكشملا طاقل لا ضعبو 7 رعلا

 هيقرك ذو ةعبشم ةغيلب ةيوحاب هيف ركل تاضارتعا نع باحاو اًضيا هحرشو حراشلا

 ١ نم ةهست رهظ فلاو نيثالثو سج ٠١8 ةنس سماخلا دلجلا حرش ريحت ىلا غلب ال هلا
 دحوف اهماع اهعلاطو اهاّريشاذ ةئاماثو ةرثع عبرا م15 ةئس اهتاتك خرؤم اوشملا مدن

 دشا ةقيرطلا لها هركناف همالك نم ها ك-ثيملو ىونثملا بحاص ىولوملا سافنانم .اهنا

 حرشلا اذه لواو متسسلاو هريع مالك و ةمالك نيب قرفلانع مه رزوتل اور 5 مهنا اهلصاح

 ةجامدلادعب دلجلا اذهلواو حلا عبسلا تا وعملا لثم ىونعملا ىوذثلا لعج ىذلا هتيدتملا دي

 ىونلملا 6-0 ما دع كد يح زب ترف هدنأب تنل ود 36 ليعس نيدلا ماسح قحلا ءايض ا دع

 فلاو نيعبراو ىدحا ٠١4١ ةنس هفلا ىورقنالا دجا نب ليعع“ال ىواوملا باصن ىمبملا

 ءازافلا ثحايم قام ىلع هناما ددعو ةقيقحلاو ةفرعملا ثلاثلاو ةعبرمذلا بادآىف قاثلاو

 هللا تاب 31 ا مان الا قوش ريثم 1 افلا نورّدعو ةهئسو ةناعسو نودنش 556

 ىىملا ىولعلا قيدصلا هاش كرابم نب ىلع نب كالملا دبع نب نال-ع نب دمحل هه مارا
 لضفيو تناتكإ ىريملاو جلا باوثىف ىناثلا تيبلا لئاضفىف لوالا باوبا ةينامث ىلعوهو

 لئاضفو ىعسلاو فاوطلا ةليضفىف سماخلا ىنمي ةماقالاو ةفلدزع تيبملاىف عبارلا فوقولا
 ةلضفىف نماشثلا مسح عفانم ىف عباسلا هيف تدالا ةءاسسأ نم ديعوق سدادسلا ماقملاو نكرلا

 ةداعسلا باعصال ايه ىذلا هللدجلا # هلوامالسلاو ةالصلا ىسلعو هيلع ءاينالا ديس ةرايز
 ىبا نيدلا باهش مجشلل هه[ ماشلاو سدقلا ةرايز ىلا مارغلا ريثم رقتتح لا قيفوتلا بابسا
 ةئاهعبس ونيسجو 2 ١؟ةا/ مي ا نابعشق كم عرش ىفاشلا ىسدقملا له نب دجا دو

 ىذلا هللدلا *# هلوا ةئامعبسو نيتسو سه 6 ةنس ىفوتو موقالا حملا ىلع هيف ىثم
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 ىنوتملاىراجسلا نكرلا نيسللا نيد وج مساقلاوبافاصو رئاسلالثملا ىلع رئادلا كللفلا هاعساباتتك

 فنصو رئادلاكلفلاىطورئاسلا لثملا مسن هاعمو هيلع هيف درب اياتك ةئاقس ونيعبرا 55+ ةنس

 زيزعلا دبع فاصورئاسلا لثملا ىلع رئاثلا ةرمصن هاعس اباتكىدفصلا كببانب ليلخ نيدللا حالص

 فوق نبال ه4[ لهرلا اعىف ثاثم يح رادلا كالفلانع ربادلا عطق هاعس اياتنك ىميعنبا

 برطقب فورعملا ريةسملا نب د# ىلع وبا اف عضو نه لوا -ه#: ةغللا ىف تاثلثم ريتم-

 برطقلاب اعاوماب 2 اهلوا اب نوثالثو نانثا ىهو نيتامو تس 7١5 ةئس قولا ىوجتلا

 ىفوتو ةيسنهبلا ةنيدملاب قارولا نيسملا نب باهولادبع مساقلا وبا نيدلا ديدس اهحرش خلا

 هللادبع وبا زازقلاو ريهز نباو ىمخللا مهأربا حشلاو ةئاقسو نينامثو سجل 86 ةنس

 سردع نباو ةئاممبراو ةرشع ىنثا 5١ ةنس ىفوتملا ىوكلا قاورقلا رفعج نب دي

 نيتثا 50/6 ةنس ىفوتملا ىودفلا كلام نب هللادبع نب دمت نيدلا لا سه ثلثم ريح

 ىدحا ه١ ةنس ىفوتملا ىومتلا ىمويلطبلا دمت نب هللا ديع دحتىبالو ةئاقسو نيعيشو

 000 ا ]زا

 ةرشع عسل 8 ةنس ىفوتملا ةعاجم نب ركب ىبا نب دمحم نيدلازءلو ةئامسجنو نيرشعو

 ةرشعى ةئامسّلو نيعبس 017١ ةن-س ىفوتمللا ىاضقلا دم نب رع صفح ىبالو ةئامعسلو

 ةرسشع عبس م١١/ ةنس ىفوتملا ىدابا زوريفلا بوقعي نب رهاط ىبا نيدلادم ميشلاو ءازجا |

 00000006 0 |] 1 2201000101010 عدبملا هب قطنام فرشا # هلوا ءازجا ةه ىف ريغصو تادلجم ةسخىف رييكوهو ةئامئامثو
 7١ | راكبا تايونث» يذح عاش ءيشنمل -ه4 ثلثمو انث. *- فورملا ىلع هيتر حلا ثدحلا

 9 | ةتسؤ شيسملا لهر تافحا ىف موظنم ىسراف -- 1 ىونم !- ب -- 1 راكفالا

 01| ةئاقسو نيعبس 31/٠ ةنس ىوتملا ىونوقلا 9 ىلا د نب د2 نيداالالج النا تادلخجم

 ىلولاهحرشو مهربغو ةيواوملا ةفئاط ه.ىئتعاو فيرعتلا نع ىنغتسم روهشم باتك وهو

 ةئاهعسل و نيتسو عست 8 لاو را رو سعف فورعملا نايف نب ىنطصم

 قرتو ىرلاب انكنا ىدوسلا هحرش و فلالا دعب قوت و ىلا, تادلحم ةتسف ىعتلاو

 نيتنثا ٠١55 ةنس ىفوتملا ىولوملا ىورقنالا ليعامسا معشلاو فلا ٠٠٠١ ةنس دودحف

 ىنزراوكلا نسح نب نيسسح نيدلا لاكو تاسالا متاف هامس تادلحم ةتسىف فلاو نيعبراو

 2 هلوا قئاقدلا زومريىف قئاقللا زونك هاعسو ةئامتامثو نيعبرا 5٠ ةنس ىقوتو ةيسرافلاب |
 نادل اناككلا سير دبع نب هللادبعو 4 لا تباهنو دع ىاتنتو تيافو دح ىب دج- |

 كاج هنيسب فورعملا فسوب ىلوملا بخناولوالا دل ار خآ ىلا غلبو اطوسبم احرش هحرش

 اهاعش و ةت_سلا تادلجملا نم اتيب نيتسو ةئاقلث ةئامعستو نيس و ثالث 468 ةنس ىفوتملا

 فئشاكلا ىلع نب ني_بح مشلا اهنم يكناو ةيكّرلاب ىلع شرورد هحرش مث ىوذثملا ِةرِبَزَح
 ىيرظ حرشو ىودتملا با_-21ىق ىونعملا باتك هاممس ابدنم ةنس ىقوتملا قهسلا ظعاولا |

 01| رقو رارسألا ناك ءامسو ىسرافلاب لوالا دلخلا تاب نم انضعت تلج نسح .
 نيعبسوسج ملا/ه ةنس ىقوتو ةيسرافلاب هتاياض عب كفنصع ريهشلا د# ن.ىلعأنيدلا ءالع |
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 # نآرقلا هباشنم لع ف

 بتكلا نمو ئواخكلا هيظنو ناقئالاف.ىطويبسلا لاقاك ناسنكلا هف فئص نم لوا

 | هباشتم زر كلذ ريغوراهزالا بطقو ىناعملا فشكو ليزئالا ةردو ناهربلا هيف ةفنصملا

 نباب ريهشلا ىعفاشلا ىرصملا نهؤمادبع نب د نيدلا سمش مامالا حشا ه4[ نآرقلا

 دحاولا هللادج- دعباما هي هلوا سصتخم ةثا_معبسو نيعبراو عست 749 ةنس ىقوتملا نامللا

 نيثاقو نانم هر ةنع قوملا ىارذزاملا 00 نيدحم رفعج ىبا نيدلاديشراو خلا هتاذ

 قفتملا تاقرفتم رح هاش فيصونب مهاربا هركذ هي سوفنلا ةعتم رح ةثامسجلو

 نام *38 ةنس ىفوتملا ىلا قزوملا هللادبع نيدمم ركبىبال هه ةيفنلا عورفىف

 . دحم ميشلل يأ اعنص تفلتخلا و اعض و قفنملا ريح ققحلا هحورش نمو ةئالثو نينامثو

 : ةرسكط عيدس م11 ةنس ىقوالا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بؤقعي نيدحم رها_طىبا نيدلا

 ثباث نيىلع نيدج-ا ركبىنا مامالا روهشملا ظفا_تل م قزفملاو قفنملا لطم ةئامئامثو

 «# ثيدملا ندع ف ةئامعبراو نيتسوثالث :5* ةئسىفوتملا ىدادغبلا بيطحخلاب فورعملا

 ' هظافلا ثندحلا نتف ”ئشلا تاذ هب موقتام ؟ئثلكنتخ ناوخلان:.بلصلا فاتكاام نملا

 ىهو < تاطسوتملا رح #* نآرقلانم روهشملاو رتاوثملا لع # ىنعملا اب موقت ىتلا

 بانك نيب و ٌنْسدِلفال لوضالا ناتك ني ىيلغتلا تسرتلا ف .طسوتنا امان سس

 ار دال نر و دل دن هنيبامىلع اه وجو كالا تتكل سول ا

 ىفاهف لكوتم لح سديم رال تادوخألا باتك نيثدحلا ضعب املا فاضاو سوالانامل

 راث“”الاؤ رابخالا نوتم رهف ناتكلا ىف هركذ ع ئىطويسا عك ةيمحملا تاقلا د نارلا

 ' ىف لع تفاضملا عما ىمسملا نامالا بعش رصتخ وهو يك راركللا» 000
 ىف هتافلؤم تسرهفىف اهركذ ىطويسلا نيدلا لال هه[ ةباععلا راثآىف ةباثملا لفيطح محلا

 ةرمدع ٠١* ةنس ىفوتملا ىوغالا ىنثملا نيرمعم ةدسع ىبال -5) بلاثم ٌريت#ح ثيدحلا نف

 اهفو نئايرعد شايغوغ ىعمملا هءاتكىفاهلاق ىتلا ىهو ه4: ةينوطالفالا لثملا رح نيّامو

 ١ نيدلا ءايضل هد ىعاشلاو بتاكلا بداىف رئاسلا لثملا رح ىنوطالفالا ساقربل باتك

 / 589/ ةنس ىفواملا ىرزجلا ريثالا نب ميركلادبعنب دعنب نيدلان باص دم نب هللارصن

 ١ لاق ةركذالا ةباتكلا نفي قلعت ايش كزيملو بعوتساو هيف عج ةئاقسو نيثالثو عبس

 / فلاذقو ماكحالا ةلدا كا هقفلا لوسا ةلززنم رثنلاو مظنلا نمل امل ناببلا ءالع

 ' امهمالك ناىلع ةحاصفلا رسو ةنزاوملا باتكالا ه.عفتنإم دجاملو لاق اباتك هيف سانلا

 هتيلبدقو ةعدتبم لبقنم نكتمل ءايشا عادتبال ىلاعت هللاىتادهو ابا وبا علا اذهنم لمها دق

 ةعانصلاى ىلوالاذ هعورف ىلعناتلاقلاوناببلا عل وص| ىلع ةلةثمومدقملا نيتلاقمو ةمدقمىلع

 ظ ةئس ىقوتملا قلاوملا رهاط ىلا نب بوهوم روصنم وبا هحرشو ةيونعملا ىف ةيئاثلاو ةيظفللا

 1 ديذحلابا ْن , نول سس لا لئئاو كاعد رهازلا|ضورلا ها هاعت اياتك مضعب فنصو
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 نه وهو ةرهجملاب ىمكللا ةرشثعلا تآ ارقلاىف اضيا مظن هلو ةئاةسو نيسو ثالث ه0

 : : زجرلا رحب ظ

 0 6# نآرقلا تام إع 2

 ىف ماءاللو لاق هيف ىارلل لاغءال ضحلا لقنلا هعج رم تامملا عنا ٍلعاو ريخلاوبا لاق .

 .ليهسال -8[ نارقلا تامهم ريح ىهتتا بابسا ةتس ركذو هبابسا درسمث بابسا نآرقلا |
 بتكلا اوف هيف عج فيلأت هيف ىطويسالو ةعاجج نب نيدلاردب ىضاقللو ركاسع نالو |

 دج-ا نيدلاىلو حشا ه#) تامهملا ز- ناقتالاف هركذ ىرخا كاوز عم ةروكذملا |
 لا لضفام ىلع هللدخلا * هلوا ةئامامتو تس م5٠ ةنس ىفوتملا قارعلا محرلادبع نبا ٠

 ةعاج تاميملاف فنصدقو ديناسالاو ثيداحالا نوتمىف ةعقاولا ةمهملا ءاعمالا هيفنبب

 ىباو ىدادغبلا بيطخلا ىلع نيدمحا ركبىباو ىرصملا ديهسنب ىئغلاادبع دم ىناكهلبق |

 عججدقو ىسدقملا رها_طنب هللاديعىلاو هيف فنص بابك نيفنا وهو لاوكثين. مساقلا ظ

 فورح ىلع بيطخلا هنثرو بترم ريغ لاوك كثب نبا باتكو هيف عسوت هلاالا سنافن هيف

 ىلا جا ريغ مهملاب فراعلاناف ريسع هنم ةدئافلا ليصحت نكلو مهملا مسا اربتعم ىهتملا
 ىلع همرو ديناالا فذحن ىووتلا مامالا هرصتخاو هعضوم فرعيال لهاحلاو هفشك

 اذهو ةريسي ثيداحا هيف دازو ثيدحلا كلذل ىوارلا ىباعتلا مسا اربتعم ,هتلا فورح |

 ثيدلا كاذ ىباعص مسا راضحتما مدعل هنم فثكلا بعصي دعق اذهعمو الوانت برقا |
 فقكلا لهسيل هقفلا باوباىلع هءاتك بتر ةعرزابا نامث تامبملا نه ريثك هتاف هنوك عم

 ةدايز عم ىوونلاو بيطاخاو لاوكثب نبا هركذام عيجج هيف درواف كلذ دارا نم ىلع هنم ظ

 ةئاعامتو نيناعو عبرا 886 ةنس ىفوثملا ىفاشلا ىلا يهاربا نيدج-ا رذوبا ميش و معلع

 نيدلا بطق ظفاحلا مامالا ميلا تانك هيفو اضدا 2-5 تامهم هلو هنارعا هيف 0 تاتك

 ريدت هلا هيف ركذ لا ابسن هلهال علا لعج ىذلا دنيدقعا دع هلوا رضتع وهو قالطنقلا

 هنكل هعونىف اعيدب ءاجث هديناساب تاميملاو ضماغلا عونىف لاوكشب نبا ظفاللا هعضوام

 ا00) ند لضنلاوا ظفاحلا هقيلعتل ع فقو هنا ركدوهابنم اريثك كرتو دابسالاب العا |
 دانسالا مهمنم ركذناب لاوكشب نا ىلع داز هنكلو كلذ بعوتسامت بابلا اذهىف ىسدقاا

 حاصفالا هامسو امهيلع داز اعرو فورحلا ىلع ابتلع عمجف امهنيب عمجتنا ىأرف اريسيا رزن ظ

 وهو نا ىبال 5 سلدنالا حراتىف نيبملا ريح ,مملاو ضماغلا حاضيا نم ىهعلا نع

 حجب رلار جلا قو ىراقلا ىلع ىلومال -ه#[نيعب رالا حرش ىف نيعملا نيبم ف ادلحمنيتس لخد |

 هه سناجتلا ظافلالا ريم ]هحح هركذ قبس سيقإ ميدكلا عماللا حرشيف يجرلا قتتملاو |
 ' ىرشخزلا رع نيدو# مساقلاىبال ه4: ةاورلا ىتاسا هباشتم هس ىراخلا يحن نيس
 ةنايسكلو نترات و ناك هاك هس قوت ١

 ( اع
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 مريع ا ىلا لس

 ةئامو نينامثو نيالا املا" ةنس قوتلا ىنملا ى ٌداقلا مهاربا نببوقعي فسوب ىنأ مامالل

 ةئامو نيناعثو عست 8١و ةنس ىفوتملا ىنابيشلا نسما نيدحم ماماللو لصالاب ىعماوهو

 عوببلا ب تا 1 امو عيبلا لك اسهو ةالصلا باتتك هاعسو ةراصلا ا فلا ال واف اد رفم هفلا

 ١ ىفد# لاق بت ا عق ةوامث يح دارا وهو اطوسسمتراصف تءجمت هاركالا وناءالا اذكهو

 ْ ناهلسىبإ ع اهرهظاو ةددعتم دح نع ةيودإل طوسبملا وح نا معاد اذك طوسملا دانك

 رهاو# فورعملا ركبىبا مالسالا مش لثم نبرخ ًالاوم ةعاوب طولا حرشو ىناج رجلا

 رييك ربع نه ةمالك هلع اهوءضوو ىتاوأحلا همم الا 0 وبلا طونسم ىع“لو هداز

 ةصالملا ىفعقوثيح وناخضاق و ىودزربلا مالسالا رف لثمريغصلا عماجلا حا رش هلءفاكد مالكل

 ١ نمريكح ساو هظفحو هنسحسا ىعفاشلانا ىورو ممتاط وسم دارملاف هريغو مالسالا عش وعسل

 ربك الا كد باتكف يكف رغصالا دج 'باتك اذه لاق ثيح هتعااطم ببس بات.كلا لها رافك

 408 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىدابعلا دج-ا نيد مداءىبال هه ةيعفاشلا عورفىف طولا ريح

 + ةنس ىفوتملا ىفاشلا يحنب ةلهرحرفعجىبالو ادلع نيثالث وك ىف ةثامعبراو نيس ونامث

 تندد نفل سبب لا كب يس بلا نا ل ل لل

 ارد هبتك ظعا نم وهو قبلا نيسح نب دج-ا ركيىبا ماماللو نيّنامو نيعبراو ثالث ظ
 ديظستسا نار دينيا نيمك ديدس“

 عبرانع هكا نيدجو ناك 5/4 2 قوتو ادلع نبرثعىف نو بع اهطساو

 نباب فورعملا دع نيدهل رافسا ةعستىف ه2 ىعلاملا هقفلاف طوسملا رح ةنس نيعيسو

 ردات مامالا طرس ىدنو رعسلا دجا نب دو# ندم فيرمشال ىسمراف م ةعيسلا تا ةلا

 باتك ىمسلا وهو اهريلىف ىناثلا تآارقاا لوصاىف لوالا بتك ةثالثىلع هلعج نيدلا

 ١ ع ةغللافط ومار الودحم هلعجو تآارقلا لوصاىف ثلاثلا ريضتتتلا ف: رلنا لع ريهشللا

 ريزولا دابعزب بحا_صلا مزالنم ناكو ةن-س ىقوتملا ىزارلا مساق نب نس ل

 ىقوتملا ىدنة رولا هللا دبع نب ني_سح نب مساق مامالا ديسلا نيدلا رمصان طوسنم وح

 | ةعدتملا ضعي هل رهاظن امم هيف باحا ءابلا ىف سه و هيبثتلا تكا نع ةبوحالاق

 هه رادتعالاو ساجالاو ددعلا فال ة>اةفرعمىف رارسالا حا“ قم ثيدحلا ونآرقلا رهاوظب

 ةئارقو ينال تا ارقلاىف يملا قمح ءالعلا ىبال هي رارسسالا حمم زهيم- ىراهسلا بحاصل

 / ريينب ىلعنزب هللادبع دجى عشا هه ديريلاو فلخ راتخاو نصيخم نباو شمالا

 أ حا قيس ةئامسجو نيعبراو ىدحا ه51 ةئس ىوتا|ىدادغبلا طابا طيسب فورعملا

 ريهال هفلا ةثا_«اراو نيثالث ٠*4 ةنس ىفوتملا ىلاعثلا روصنم نب كالملادبع ليعمسا 5

 سعت ىلا هادها هنا هيف ركذ لا احاوهتساو احاتفتسا هللاصساب # هلوا سوباق ىلاعملا سم

 أبان نيعي سس ىلع همرو ىرحا اا هاهنا لدبو صعنو هيف دازمأ هدرو نيح ىلاعملا

 ةهنس ىفوتملا ةلد ندمت ندجا مراكملا ىلا نبا مس مه ةرسثعاا تأآ ارقلاف رومملا 1-0

-: 

 0 دخل تا لا اا 1 ا و اا 4 اب حا لد ولا ل ا ااا ا ال و ا

 ٠ 5 , 11 ىو 9 3
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 2 باب مسالا

 | ىتىابملا رح ىندرم م قرفحتلا ىدابمىف قيرطلا ىنابم ٌره#- هاشولا هاعمسو سيرارك

 ىنابملا ٌرؤح ةئابعبس و نيتننا 7 ةنس ىفوتملا قلاملا رونلادبع نيدج-ال هه: ىناعملا فورح |

 ةئض قوتملا ىدرمزلا غئاصلانباب فورعملا نجرلادبع نيد نيدلا سعشل هه ىناعملاف

 يح نيريهاربا نيدمحل ه5[ ربعلا مهانمو ركفلا مهابم زهفحح ةئامعبسو نيعبسو عبس الالب

 ةئامعبسو ةرسشع نامث ١8 ةنس ىفوتملا طاوطولاب فورعملا ىتكلا ىرمصملا ىراصنالا |

 قوتملا ىنابورلا ليعا_عسا نب د>اولاديع نسا اىبال ل ادتنملا 0-1 تادلحم ةعبراىف |

 عورف ىف ىنتبم ]مح ريشي نب قاحمال يأ ادتبملا ري ةئامسجو نيتلثا 0* ةنلس |

 عبرا 54 ةنس همنا ىئنملا ىربش هرقلا ماشا نيدمت نيىسيع مشا داع ههه ةيفنجلا |

 ةراحالاو دويصلاو ناعالاو ةهاركلاو تكلا ريسلاو تاداسعلاىقأ وهو نيّتامو نيثالثو أ

 ١ ثيداحاب باب لكمتخ خلا داشرلل انادهف ا:ةلخ ىذلا هللد+ا 6# هلوا قالطلاو حاكتلاو عيبلاو ٌْ

 اا0 1 ررطأ تادعن توفاين هج لاملاو“أدبملا ززؤح زومزاباهرغو نييعتلان م |
 هلو ىسراف ىسنلا زيزع شال هه[ داعملاو ادبملا - ةئاققسو نيرمشعو تس +75 ةنس
 فسوب رك لن ناسح ىبال هل فيرصتلا َّق عدم 1 قئاقحلا ةديزب ىلا هرصت

 نيرصن ه4: ثيللاىبا طوسبم ريض ةئامعبسو نيعيراو سجل ا/5ه© ةنس ىقوتملا ىسلدنالا |

 لصفلا ىف ىدامملامركذ ةئاقلثو نيعبسو سه ما/ه ةنس ىقوتملا ىننحلا ىدنقرمسلا ةيقفلادجح |

 طودبم ريح ابي رقتةئاعممكلا ليقهتافو تناكو عاش ىباديسلا ع[ مامالا طو بم ري#- نماثلا |

 ةعالاس مث وهو 2 ىناولللا طوسم ٌره*ُح ىدنقرمملا نيدلا رمصان ديلا هيأ مامالا

 ةثامعبراو نيعبراو نامث 548 ةنس ىنوتملا تملا ىراملا ىناولملا دج-ا نب زيزعلادبع |

 ىنملا ىراخلا نيسح ند# مال_سالا عش مامالاوهو هع هداز رهاوخ طوسم ريح

 ةعالا سعت وهو ادلع ريثع ةجخوح ه2 ىدخرسلا طوسم رح ناطوسبم هلليقو |

 وهو هزلمأ ةئامعلراو نينامو ترك م 0 قونملا ىدح سلا لهم ىلا ندجا نبدمن |

 ظ بتك لكرخاىف هلاح بسح هيف ركذو نيدعصانلا نم اهف ناك ةلك ببسب دنجزواب نلاىف |

 ظ
 ظ
| 

1 

 012211111 ذا 110171]1 17171

 ةنس ىفوتملا ىدزيلا د# نيد سيلاىبا هيأ مال_سالا ردص طوس ٌرههتح باتكلا نم

 نينامثو نيتللاأ 687 ةن_س ىققوتملا ىودزبلادتخ نيىلع سه مال_-الا رذش طوسبم زق

 | ليعاع“ا نب د هتلادبعىبا مامالل ثيدملاىف طوسبمإز- ادلع ريذع ىدحاىف ةئامعبراو

 ا0|000 شو ةعوزاو دامرالاق ليلظا هركذ نيمامو نيسهو تش قوتملا ىراْضلا
 ؤ نع نودج نب هللا دبع نبد#نع هورب هنأو اضيا هدنم نييساقلا وها 0 للعلا باتكىف

 ظ أ عو رفلا ف ط وب ريت#م- قيس هه ىفاكلا حرش ىف ل وسم مح هنع ىف ثلا نب هللا دع د ىبا

 | لاق ةئامعبراو نيتس 45٠ ةنس ىفوتملا ىسوطلا نسمحلا نيدمت رفعجىبا ديعسلا جشلا فيلأت
 -) ةيفنللا عورفف طودبم رح ىفاشلا بهذ ىلا ىقث ناكو ةعيشلا هيقف ناكىعبسلا |

 | امال )
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 54 ' هه ملا ز-

 ىهلالا اعف مه ةيقرششمأا ثحاب 4 رم> ةئاعمو تس 505 ةنس ىفوتملا ىزارلارع نيد

 ا ىنوتملا ىزازلارع نبدي نيدلار ف مامالل امح دصاقملا حرش لثم ريبك باتك ىعيبطلاو

 *# هلوا مهنع باجاو مهلاوقا ميئاننو نيفلاسلا ءامكحلاءارا هيف عجب ةئاقسو تس 505 ةنس
 ظ رومالاىف لوالا ةماخو تع عاف ىلع همار ا دوحولاو ةيوهلا َة ةيم ويعد ا ناس

 ةمدقمىف تانكملا ماسقا ماكحا ىلع لّقشم ىناثلاو ةءاوا ةع-ش تادوحوملا ماسقاو ةماعلا
 دعوو شوقنلاو ةرشعْلا لوقغلاو ةودتلاو هئافصو دوجولا بجاوف تلاثلاو 1

 تانيكملا ماننقال اعبا نوكل تاسايشلاو قالخالا ىلع خا تاك ىذا

 | هنا هتبطخىف ركذو صخالاذ صخالاىلا هنم الزان رومالا عاب باتكلا اذه بيترتىف ًادناف
 ' ىفوتسملا زيزعلا دبع نيليهس ىلاعملاىبا رزولا كلم نيدلا ماوق بحاصلا بتك ةنازخ ىلا هادها
 ١ هصخل ىلا نيدلا تت شلل ةقطدعب ةقبط ىلع ففولاىف 4: ةيقرسثلا ثحابملا 1-
 / سه ريبعتلا ىدايم ٌرينح لا ىصخمال ادج ىلاعت هللادج-ا # هلوا ةقرسملا لوقنلا هفيلأ:نم
 ١ ىبرغلان ومي نب ىلع ىديس مشل هه نيف راعلا تاماقم ١ ل نيكلاسلا ىدايم 1

 لا ناسنالا قلخ ىذلا هللد#لا # هلوا رصتع ةنس ىفونملا

 هه رعشلا ىدايم َِع 3#
 _--- ع

 تامدقملا كلت فات“ و بيهرتلا وا بيغرتلا اهنم لصخم ةيلخ تامدقم نع ثحاب ع وهو

 ١ بسحب سانلا راعشا عبتتنم ةبسانملا هتامدقم ثيحنم رعشلا هعوضومو موقو موق بسحب

 ١ هتاؤو ةيسانتم داوم ىلع ىرعشلا مالكلا داربا ةكلم ليصحن هنم ضرغلاو موقو موق

 ميهاربانب با_هولادبع نيدلازعل 6 فيرصتلاىف ىدابم رح ايف اطلاع زارخالا
 دك ع ا ف لحاف دادخغب هنم غرفدنا هرخآىف 2 ىدا_هلا ىاوم هلح رش هيلعو ىناحزلا

 , ىدايم رف ةيفاشثلا حرشيف هنع لقنلانم ىدرير اجلا ريكا دقو ةئاقسو نيسجو عبرا

 د نبرشعو ىدحا 57١ ةنس ىقوتملا قاكسالا بيطخلا هللا دمع ند هللاد. ءىنال د ةغللا

 ١ 6 تاوعدلاو ءاسالاو تانونكملا فورطا رارساىف تاياغلاو ىدابملا »*- ةئامعلراو

 كانك وهو ةئام“و نيثالثو ناك 4*5 ةنس ىقوتملا ع ن. ىلع ندع نيدلا يم مشل

 . ىلع هيف ملكت تايآآلاو بئاحتلا نم رتملا فورح هزهضتت اهف ىساعلا حفلا باتتكهللاقب قبس

 و ىذلاب سما لتق ىف تالاغلاو ىدابملا زم ةروس ن رّدعو عسل ىف نار 2 ف رد سدع

 ١ راهزالا قرابم ٌره*> ةئامسجو سجل 0٠6ه ةنس ىفوتلا ىلازغلا دمت نيد دماحىبا مامالل

 | حاكتلا مسا وهىف حابصلا مسانمو حالملا سابم رح ىتأي -*4 راونالا قراشم حرشىف

 ةغالا ىناثلا راثآلاو ب ثيدحاىف لوالا نونف ةعبدس ىلع ةلقشم ةريرك ةؤودلا كيو

 نفىف سدا_سلا حيرسشتلاف سماخلا راعشالاو عملا ىف عبارلا رابخالاو رداونلاىف ثلاثلا

 ةرشع وحن ىف ارصتخم اهنم صخخ مت اهلاطتساف ةسارك نيسه و تغليف هابلاىف عباسلا بطلا



 هنأ باب يح من .٠

 نيعبراو تس ؤ>5>شسك كس ل لور عرف قم دب م ىلا ِ ضرالاو قرولا ءاملا 1 حرش ا

 هيأ دهازلا لئاسلل دهام زوم ادت ك1 تفل عدبملا هلل لوطا دي حرسذلا لواو ةئثامعبسو

 ىدلا هلل دجلا * هلوا ةئابعست و ةرشع ىدحا 91١ ةئس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لالخل

 نيدلا ماكح | ند لعدم ني:سلاب ةموسرملا ةمدقملا ىلع 00 قياعتوهو محا هققتلل قفو ظ

 نيسملا مامالا:صق ىف ةقيدطاك ه4 ةداعس ةثام ٌريطح دجا ندلا بابش دهازلا مامالل ظ

 ىحسملا وح نيىميع ليسىبال هه بطلاىف ةئام ريح ىعاش ىعنصل هنع ىلاعت هللاىضر |

 0000 هلا لمكى نيانعلا هرك ذ .ةمدقملاو تطلا ىلا: لشدملاف لوالا تاتك ةئاموهو
 هنفرعم ةلقل هبدت رك ءوس عماليلقالا ةيعيبطلا ريغو ةيعيبطلا رومالا نم هيف رك كي مل اباتك عضو هناف ظ

 هعبا و عساتلا بايلا فد ودالابيكرت ىفاهيلع دمتعي ىتلانيناوقلا ركذدهنا تح بتكلا فينصت |

 ىنشام هعدقت نم كلذ ريغو لسارخالاو للعلا سغا ركذمت ةيعيبطلا روع نم م

 ةئام ىهو 0 سادهف شال هي ةليل ةئام زف- مدقتنا ىخيشي ام هكاتو قلنا |

 ثمدلا ىتالعلا نيدلا حالص ظفاحلا اهاقتنا سم ميص نم ه7 ةاقّنملا ةئاملا رح ةياكح ٠

 نس ا ةئاملا هلو ةثايعبسو نيتسو ىدحا الى١5 ةنس ىقوتملا ىداكيك نب ليلخ ديعس وبا |

 ميشلا هي هيلا جاملاو رقعملا اتت و رقتفلام حح رضفلا ةئيشمنم ةاقتنملا ةئاملاو ىذمرلا | ظ

 نيرءشعوعست 729 ةنس قولا يعفاشلا ىرازفلا 0 نب مههاربا نيدل اناهرب ماعلا |

 ركب نامعوبا ةعاجل هه ةماعلا هيق ن . حاف روح حخ 2 "كرا امهف ر 1 ناتو هقرو ةئايعبس و

 ىدحا 791١ ةنس ىنوثملا بلع نب يح نب دج-ا سايعلاواو ةنس ىقوتملا ىتزاملا دجح نا

 ىئثملا 0 00 ةددبع واو ةثامعلراو نيدسو سج 2506 هي قوتملا قيلاوملا ب دجأ |

 ةنسىؤواملا ىليقعلا ةزج نب بالك ماديهلاوءاو نيشامو ةرمشع 7٠١ ةنس ىفوتملا ىرصيلا

 ىديبزلا نسحلا نب دم ركب وباو نيشامو عبس ”ا/ ةنس ىفوتملا ءارفلا دايز نب يحو |

 . جرفلا ىبا ميل و سادنالا ماوعل صوصخم وهو ةئا_علثو نينامث "م١٠ ةنس لبق ىقوتملا

 نيبو موقو لع ىذلا هلل دما # هلوا لوصفىلع رصت ىزوملا نب ىلع نب نجرلا دبع
 .ردنبو هلامعتسا دشي ام نود ىولبلا هب عتام بابلا اذه بتكنم بحناو هيفركذ حلا مهفو
 اماعتهب واح ىفاه ركذ ىطويسلا نيدلا لال ةلاسر أ ةيكر ودلا ةلّمسملا ىف ةيكزلا ثحابملا رح

 ةيردلاث حاملا ٌركهح دالوالا دالواىلعمقولاب قلعتمةروددالب نم لاؤس ىلع درودقف لاق

 ىلع اهتر ةلاسر ىناولاحون ىلوملا ننيح بءطخلا لضافلل ةيرمتلاو ةيسعثلا ةنسلا ناسىف |

 ثحاسملا :- فلاو ةئامو ةرثع : 016 يس ىاايعاو ةعاجو دصقتمأ و ةحناف |

 مالكلاو ثيدحلاو نارقلاو ريدسفتلا ةبل علا ثحايملا 5 0 ةعوج 0-3 لك. عايسسلا

 1 دع نيدوجح نيدوعسم نيليصا نىلع.دمجىبال ناببلاو ىتاعملاوب هقفلا لوصاو |
 نيدلار خف مامالا ه6 ةيداعملا بلاطملا ىف ةيدامعلا ثحابملا ٌره#ح زاريثب ىتفملا ىئامربلا ظ

 (دمم )
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 ا هه ملا يمس

 #0 1 لبشللا عدا هع نادح ندع نيدلاس عشا و خلا ديعملاو ىدبملا هلل دنألا # هلوا

 نيت_-سو عبرا 75 ةنس نوعاطلاو ى ارآث هفلا لا هعنضران | هتينادحو دهاش ١١ هني دجلا

 ١ هنم ديالام ٌرهؤح مالسلاو ةالصلاهيلع ىتلانع ةيورم ةيعداىهو ةعدب ثودح ةئامعبس

 امرؤؤيح ةئابعست و ةرثع 91١ ةنس ىف وللا ىقشاكلا ظعاولا لع. نب نيسلل 3
 ' رعنبمهاربا نيدلا ناهرب مامالا ميشلا وحلاىف هي[ ناسسللا حلم نم ناسنالا ةتعاىفتسا

 حالص وهنلا لعح ىذلا هلل دبا  هلوا ةئاعامتو نيناعكثو سج م6 ةنس ىفوتملا ىاقبلا ظ

 بيبطلاعسالام رمح ةئامتاعثونيثالثو تس م5 ةنس ىلوالاىداجسيىف هنم غرف حلا ةنسلالا

 تادرفمنم هرمصتخا ريبكلانءاب فورعملا ىعفاشلا ىبوللا ليعمسا نب فسويل 4: هلهج

 طمع ند . ويا تو س2 جل 4 6

 اهرك ذي ملةي ودا ىعاسا دازو هن اعسا نم روس ام ءاودلا ع ح رش و ماخاب ىعنملا راطبلانءا

 (نهوعا سب ك7 هلعحو ةهح نم درفم تانك و ههح ند 4 ضلك ةهح نم رصت# اكو هف

 ا قلعت ةمدقمباتك لكىلع مدقو بكرملاىف وح لا ةيدعالاو ةيودالا تادرفم ىلع لشي

 7؟بأ هس ىرخالا ىداج-ىف دعج- نم عرفو أف ضوخلالبق منو رعم بدك ماكحاو نيناوقب

 نجح رلادبع نننسح همسا ناوندلا باتكنم بتاك ةيكرتلاب هجحرتو ةئامعبسو ةرثع ىدحا

 نيدلادعس ىلوملا نم لكشتسا ايف دقسا و ةتبطخ ىف هركذو ثلاثلا ناَح دارم ناطلسلا مدع

 رادقملا ليلج باتكوهو # خلا دعبال ىانثودحىب دج  هلوا بيبطلا ىدنفا نائسو عملا :

 عفانما هم ممضعب عجدقو هيلع دازاع اصوصخو راطببلانبال عماجلا هلصا ةلالجب هتلالجو 1

 ل هسا نك ءاضعالا بيثرت هرو ءاضعالاىف نابنالا ضرعيال عفت ةروهشه تادرفم د

 نورشثع اهتدع باوبا ىف هدعب هركذ وضعب صن ام هنا_ضعاب قلعت ام ناكناو هفارطا 3

 نيرسثعلانم سشع عساتلا بابلاىف نايبصلل عفانم درفاو نورشع ءاضعالا باوبا ةدعو
 ىثرقلارع نب ديجلادبع نب رع صفحولا هصخخ هي هلهج ثدحلا عسالام ز©ه- ةريخالا ا

 ىذلاهتيدلا # هلوا ةئامسجو نيعبسو عست هاله نابعشىف ةمركملاةكمىف هدتكو ىمثنابملا | ٠

 نبدجا لالنبال رصتتع ه4[ تادابعلانم هلهج فلكملا عسبالام م- لا ديحوتلل انقفو ]|

 لعىفوةقارسنبال اضيا اهفو ةئاقلثو نيعسنو نامث "ه4 دنس ىفوتملا ىىفاشلا ىنادمحنلا ىلع |

 نع ءانعلاليزصو ءانغلا نام ٌرهيم> ةنس ىفوثملا ىغارملا رفعج نب نيسح هللادبعىبال ةالصلا ١

 ىبال ه4: سناكمىنب ءاسحم ىف سن املا لح ءانبلا حرش وهو ءابلاىف سم سه ءائبلا باتك | ٠
 | ةئامعبس ونيعست ونامث ا/94 ةنس ىفواملا ىعاشلا راطعلا نب ىرسندلا دحح نب دجا سسابعلا || ١

 ةرسشعنامث 018 ةنس ىفوتملا ىناديملادح نيدجال هه بردالا نمو بي رغلاىوام لين ش

 ىوتملا ىطرقلا د نب مساقل ه5[ رخلا ةبرشش ىلع مالا ظيلغتنم دروام ]قف- ةئامسو 1

 مكحا هه ريسكالاىف ةيمحتلا ضرالاو قرولا ءام لهم ةئاقسو نيعبراو ثالث 564 ةنس (

 ا مثلا ةلاسر ىعس ودس:غ ةديصق هو ؛ىمتقلا ليما ناك هللا ديعىلا لضافلا

 ظ ىف ة ةشفلا | راكقالا عماول هامسو ىدلجلا ىلع نب سعدي اهحرش ةظفألا هذه اهأدتا هنا

 5 ظ 047(



 00 باب 1 ا

 ىدادعلا ىرعتلا لع ن هللا ةه تاداعلا ا هتس ىواملا ىلوصلا نسح نب دمو

 ن' امالاىف هانم ىريفاو هظفل قفتا ام ردح ةئامسج و نيعيراو نيتنثا ه9 ةن_س ىقوتللا

 684 ةئس ىقوتملا ىتادمهلا ىمزاملا ىسوم نب ده ركب ىبال هه طخلاىف هبتشملا نادلبلاو

 0 داو رخل ثحلا بادآ ىعب د4 تاد آلا حرش ىف ب املا ره ةئامسج و نينامثو عبرا

 نب رمعم ةديبع ىنال ه4: برعلا رثآم زطح هي[ ةفالخلا لاعمب ةفانالا رثآم 0 م

 متالظلا نددللا نب د2 _نيدلاردصاو نيتثئامو ةرشع ٠١# ةنس 9- ىرشخلا -

 ريما داو عدلا نيدلامامهنب نيدلاثايغل ىبسراذ هت" كواملا ا ويمح ةاس 00

 ءاهلع ىف رخافملاور املا زيطح ةئامعستو نيسشع و٠47 ةنس دعب قوتملا ريسلا نيبح بحاص

 ثالث ها/ل*ةنس ىفوتملا نار كاادجلاو باهولادبع ندلا باهش م مه رشاعلانرقلا

 ريزولا ىلع نب نيس> رساقلاىبال هي[ رودالا عمنم رونألا زيؤح ةئلمعستو نيعبسو

 دم نب د روصنم ىبال هقفلا لوصا ىف 4 عئارشلا ذخأم هج دنس ىفوتملا 00

 أل 1-3 ع ]| لحام 1 0 و نين ران ور تارا 76 هس .قوتملا ىديرتأل

 2 دماج قا مامالا مه ةيفنللا نيب فال_ااىف دخلا 2- ىوغللا سراف ناد

 هاعم هت وقتل رخآ اباتك فنص مث ةئامسجلو سجخ ه٠ه ةنس ىفوالا ىلازغلا دحت نا ا

 ةنس ىفوتملا ىوتكلا سابا نب نيسح نيدلالاللل -: عبنملا ذخاملا رح ذخأملا نصح

 0000 لآ 2 نورصع نا ىال >4 رظناا ذخأم .لهيح ةئاقسو نتاعثو ئدحا همك |

 تاذوخأم ز- ةئامسخو نينامثو سخ ه86 ةنس ىفواملا قشمد ىضاق يعفاشلا ىلصوملا

 000 كد ردلالا يف ىظسحملاو سديلقا نيب اهف اهتءارق ملي ىلا تاطسوتملا ةل ىلا

 داع اا وانا ل رك د دايز نيالا تفيئاصت :نم ةنومأملا» ثقلملا

 نابعش ىف هما ىننللا ىدنق رمدلا نيدلارصان مامالل طقتلملا وهو ي# ىواتفلا لام رجح

 00 1 ىشوزيبالا نيسملا 8 دوه لاق اك ةئامسجمو نيعب راو عست ه9 ةئس

 فقاضنالاِف روك ذا ئدادغبلا نيدلا قفوم هرصتخا ىمهتلل هي ءاقيلا ةدام 1

 ةلاسر ىسرافلا ركبىبا نب د# مامالل هه تاف آلانم سفنلا ظفحو ةايلحا ةدام ٌرطط-

 ىو ليلَخ نب رع نب فسويل اهنلا لا ددع نمال دحاولا هللدحلا ة اهلوا ةرضتخم

 ءاكتالاىف ةداسلا ءارام ردح موعدلاو تاموم-لا عاوناىف اهلك اباب سشع ةعيس ىلع ةلمْشم

 لوخدلا مدع ىف نيطاسالا هاورام ٌري*ح ىطوي_سلا نيدلالالح هلعلو هت ةداسولاىلع |

 رابخاف نوعاولا هاورام رفح ءزجىف ىطويسلا نيداالال+ ةلاسر © نيطالسلا ىلع

 7 دوإ ةئايعشلاو ةرقع ئدحالا ه0 -ةنس قوتلا ىطونسلا نيدلالالذ ه5 نوعاطلا |

 اد روأو رغ نبل 6000000 ال1 لاح الاو ناو كاردقم هتادجلا ١

 لصحملا هاعمو ءاميعل 00 ع 3 0 ةيردلا ةماقلاو 2 |او ىدروا|نبا ةماقم |

 1 00 لا |ناضإ دقو الكش- ريثع هني ةرق نت تباث اهم مجرت ةلاقم ه4 سديعشرا |

 0 8 دة 121 وا ف .

 35 هدد ركن ةةشغشب دناديش نو 0
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 سي تا ماللا 1-6

 اهلعحو هلّمع امرغتساو هيلق اهنم عدحو هعفن اق برح ع ةدحاو ةئام لكن م اهرصتخا

 ىربكلا نيدلا مج مشل ةلاسر -ه# متاللا ةمول ره اباب نيثالثو ةسج و ةئام ىلع

 هس نبا همه دك هلو هخراو 2 ىزابقشعو نادراك هدىلد #* ىزاون قشاءرس زا ىهلا

 نيناك وىدحا رينا هع دع ملا ناطلس حادم ئونرذد لا ىدهاشل و اب نورسثعو ىدحاأ

 ةئامعسلاو عست ه..ه ةنس قوتملا نيدلا سعم قا نيهللدج وت ابا تس ةديزلاىف هنم ةئاعاعأو

 ةرشع عبرا 415 ةنس ىنوتملا ىتاححج صلخملا ىميعو ىلايخو ىوسربا ليلخو ةفيلخو

 ةئامعسل و نب ريشع و عبس ه.51/ ةنس ىفوتملا هللا دبعهتخا ن.اوهو مظانلا ءامدتساب اكربت روهفتسا

 سجل 6 ةنس قوت او ا زار ةنازخ لد هداد ىا #* هلوا ةسج نم ورسخ ريمو

 ن.دلارون ان لوا كتروا تفهنم سداسلاو ىريعصو ىداياّريسا ىلالهو ةئاوعبس و نيرسثقعو

 نم بيرق هنزو ةئاعامث و نيعسنّو 'نامث/ 854 ةنس ىفواملا ىماجلا دجا نب نجحرلا دبع
 لا سدسملا تاعجمم

 ي 7 باب ف

 ةدقن هب بج بع يدير ووو ف د وينر ها هاجم 0 و ا ازا سعال

 هللا دبع نب ميهاربال ه2[ نيعب رالا ثيدح ىف نيعملا ءاملا زيلح لا هقلخ ىلع منملا هللدجلا #

 ىقوتملا ىملدنالا ىنانلا ىنا_سغلا دج-ا نب دم نب نيسحلا ىلع ىبا هيقفلا ظفاحلل نيممصتلا

 م - مه هانعم فاتخا و هلفل ىلا م 12 ةئامعبراو نيعستو نامث 594 ةئس

 نبهللادبع لثيعلا ىبالو نيتاامو ةرمثع سه 71١6 ةنس ىفوتملا ىبعمصالا بيرق نب كلملادبع

 ىفوثملا ىوحتلا دربملا ديزب نب دمحم سابعلا ىبالو نيت ام و نيعبرا 75٠ ةئس قوتملا دلاخ

 هنف ادا نيننامو نيرشعو سخ "6 ةنس قوآملا ىديزيلا ىح نب مههاربالو هند

 ' ةئامئالثو عبس ”٠ا/ ةنس ىقوتملا ىلغلا عاركب فورعملا نسح نب ىلعا هي ةجمل لح

 | ضعب هفلا اهنارغاو تابإلا تالكشم حرش ه4 .سلاحلا تامدصق ساعلا ثا
 | لا نيملاعلا بر هللدجلا * هلوا دلعىف فورملا ىلع ايم رباك الا ضعب ىلا ابرقت ءالعلا

 | 6 هلوا سابع هاش رصعق نب رخأتملا نم ةسجل هل وا يكمل هه نونو اليل م

 ١ نب دمملف ىرملاب اما ةثالثلا ةنسلالاب امحصفىف رعشلا مظن دقو نونو ىليل مرات تره

 ا ةديزلا َّق هدم ةئا معسل 1 نيتسو تا هك ىوتلا ىدادغيلا ىلوضف صلختملا ناولس

 ' ىناون ريشيلعريمو ةئامعسلاو نيعيس و ثالث هلال» ةن_س ىفوتملا لالج نب حلاصو ةئابعستو

 ١ ةيسرافلاب اماو اتي ريشثع تس ةدزلاىف هنمةئامعسن ونيعيسو تس هاله ةنس ىفوتو ةسج نم

 ١ ىتاجللتيبلا اذهو # داب شدزبازلوبق عيقوت # داينب درك هماخ هكدمان نبا #* هلوا تاهل

 ١ ىتادمهلا ىرقملا ىلع نب دج جرفلاوا سبل هي ووجيسلا بدن رب ىلع نر هلأ ثنا ا |

 هلوا قورافلا ىرقملا مركل 0 ءاقبلا ىبا مجشللو ةئامعب رالا دودح ىف ناك |

 ماو ادعم م ىنعي و هظفل فلتخاو هطخ تلد 1 ىدنسللا فيطللاديع نبأ

 ٌْ نوديربلا رج مب 1 هيلع .تثا ناىلا هيف لمع! لزب لو ةنس ةريثع عبسنءاوهو



 هه: باب هيج م

 6٠ دنس ىفوثملا ىفاشلا, ىسارهايكلا دم نب ىلع ن سلا ىبال ه4: لئاسملا اياوزىف لئالدلا

 ىلعوازق فسوب رفظملاىب ال هج عماجلاو رصت#ا ثيداحاىف عماول زيهح ةئامسجو عبرا

 ةدحولا مذ ىف ةقرعثملا عماوللا لوح ةئاا_ةسو نيسجو عبرا 584 ةنس ىزوإا نبا طيس

 نم ه4: ةيردبلانيعب رالانم هيضملا عماوللا ريم مالكلا نفىف هركذ ىطويسال - ةقلطملا

 2# هلوا ىدوبنلان ليلخ ندجا جير ةيبش ىذاق ندم لضفلاى ا نيدلاردب تايورمه

 تايم انم اقاَمأ نيعب رأ قدرط نم امدح نوعبرأ وهو خا ءازعلا لعج ىذلا هللادج- دعباما

 64٠5 ةنس ىنوتملا ظعاولا ىشوكراا نامعنب كلملادبع ديعسىبال عماول ريح ىفاشلا

 نبدلال الل ىواتفلا ف 5 قراوفلاو عماو+لاىف قراوبلاو عماوالا ريح ةئامعبراو تس
 سه[ ةنابرلا راونالا حتاول ره ةئامعستو ةريثع ىدحا ه١1 ةن-- ىفوتلا ىطويسلا

 دج نب احرس نيدلانيزل بوباىنب رات 2 ةيحالصلا حتانملاو ةيحالسلا متاوللا ريم
 ندلارون انالول 5[ ىسراف حتاول ره ةئامعبسو نينامثو نامث 788 ةنس ىقوتملا ىطلملا

 فيك كيلع ءانث ىصحاال 4 هلوا رودنمو موظنم ةنس ىفوتملا ىتاجلا دجانب نجرلاديع |

 ديج حرش وهو ليق اضيا ةيسرافلاب ىنارك هساكلا ديسلا ه>رش لا كيلا دوعب ءانلكو |

 ىفوتملا ىطلملا دحنب اكسرس نيدلانيز مشل هي نيقداصلاحورو نيفراعلا حول ريم |

 نيدلانيز ميشا هي ىابلا ةعمدو ىكاشلا ةعوا ريح ةئاهعبسو نينامكو نامث ال84 ةئس ظ

 ه6 كفتلا واول زر ةئسح ةماقم ىهو ةنس ىفوأملا ىىفاثلا نجراادبع نروصنم |

 0000 اال دا هنود ه4 ثيدللاىف ةؤلؤل زؤخ ىلع نيمأم افصلاىا مامالل |
 ةؤلؤالا رطح ةئا_,عبسو نيعبراو عبرا 2 < ةنض قوملا ىفاثلا_ىطتختاؤلا تتنهلادبع |

 ىرانفلا ميهاربا نب تيش نسملاىبال دغالا ٍلعىف ةيمم ةديصق هه: ةنوصملا ةيثتلاو:ةنونكلا

 حرفلاىبال هت ظعاوملاىف ةؤلؤالا رح ةئامسج-و نيعستو نامث هوه ةنس ىفواملا ىطفقلا ٌْ

 ىلاعتو هناحب# هلوقىلا رثوكلا ةروسنم هجوالا عججىف نونكملا ولولا زيؤ- ىزوجلانب |
 هللد#لا #* هلوا رمصتخم ريصبلا هللاءاطعنب نيدلا فيس عشا هي نوما هكئلواو |

 نيدج-ا نيدلابابش هعشنا هيفرك ذ لا رانلانم هتظفحل ةياقو مظعلا نآرقلالعج ىذا

 ىلا راشا دئاوذ هل لعجو تآارقلاب هيلع ةينطلا متخامل ىطابنسلا قحلادبع ن دج

 تنب دم نب د حعشلل 6 روت_سدلا عبر لمعلا ىف روثنملا ؤاؤالا ريح هعيسف : همج

 قلؤللا ٌريذح ا رافغلا مركلا هيدا د هلوا اباب نيثالثو ةسج ىلع رصتخم قيدراملا |

 تس 955 ةنس ىقوتملا ىراضصنالا ايركز ىضا_ا هه: ميلعتلاو لعتلا مورىف مىظنلا

 فرش ىذلاهللدّلا # هلوا سدت اهدودحو مولعلافانصا هيفركذ ةئامعستو نيرشعو |

 ه4[ تا ولؤللا ر- ه#ناجلاودلاىوذل ناجرملاوؤلؤللا رح لالمتلاوزعلاب هقفونم .
 ةئامئالثو ةرمثع نام 808 ةنس ىونملا ئسنلا لضفملا نب لوصكم عيطم ىبال ظعاوملا ف ١

 ظعاوملا نم راتخاف هريغل ةدصن مث هسفنل هفلا للا ىو_فقلخ ىنذلا هتيدلا # هلوا
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 556 : 1 ماللا يح

 رمال ةئامعسل ونيت مع ىدحا د 0 وهو اذه ان رمصع ىلا هليذ عم راونالا مئاول

 نيذلا ءاذعلاو ةيفوصلانم رك ذامل اك قيرطلا ىف مالك هلن ءالا ءالغلاو نيعبالاو ةياقلا

 ةسدقلا راودلا 3 ول ر#ن- دهعلا ىلع ذخاوا هيلع تآرقوا ةبدص هب ىلناكنمالا متكردا

 امهالكا_ضيا سع رجالا تيربكلا هرمصت#و ءافلاىف' م هه ةيكملا تاحوتفلا نم ىدتملا

 ا ُّق دارا عماول 1 ىزارلا لضفلاىال 1-3 حاوالا م لوكا باهولاديع ميشلا ن

 ا(ى ةيدملاو ةلزملاو هيلع ا ةيكشلاق قارشالا عماول ريح ىلاي ه) راوثالا علاطم حرش

 | نام و8١ ةنس ىواملا ىناودلا قيدصلا دعسا نب د# نيدلال الك هت ىنالخالا مراكم

 / 4 راكفالا عماول رح خلا ماظعالا بحاو مانب مالك حاتتفا * هلوا رمصتع ةئاهعستو
 ظ د رومالا 0 م قم كب دوماص نماثلا انرقلا لاح رند ىداحلا ىلع 0 سح دي أ ميلا

 | 0 1-7 سمو اولا ثتد ع ماظل ىف را عماول 0-0 0 33 1| ىطقسلا ق<“اىبال

 | ةدعقلاىذ 6 صن ف ع عرف ا كك هناهعث ىلع هلل دخلا دلك هلوأا ىعفاشلا ىلص وم ا دنا

 ْ ةئام“اراو نيعست و عبرا 52515 ىف واملا يفاشلا هيقفلا ةلديشب ف ورعملا كلملا دبع نب ىرب نع

 عماوج و بولقلاراوناعماوار:- نيققحلا سلا ىلعاهد ودح و نيبال وص الا دنع ةبحلا ىنعمىفهفلا

 ةنس ىفوالا ىلا ىناط_سلا د نب نجحراا دبعل فرحلا ء ىف ه4 بويغلا رارسا

 باتكلاك اندا نيب وه ةعماللا ةردلا تاتكح قى لاقو باتك ةئامزع ايش كش لال

 هناعساب ف ةيودالاش رف ةردو هبعدلا ةدوع هرم كالا دوقعملا ءاوللا رد خلل

 هناك ىلاعت هللاترخسا راونالا عماوا لكامل قاف آلا سعثىف لاقو ىهتنا هايل وانم ناك

 | مجشلل 6( راونالا عماول زؤذح قافالا سعث هاعمو هريغو فراعملا سعت نم ةديفم كاوش

 | ةنرس ىوتملا ىعفاشلا ىنالطسقلا بيطخلا ركبىبا نتدح نبدجل سابتلاىان كلانا

 ' قراونور اونالا عما ول قمح فاكلاىف راونالا باتكىف صدقو ةئايعس و دعو تارا هيلا

 ىضرا ىنعسوام ىنعمىف نهوملا قربلا عءاوا لح ىتويلا هركذ تاىسلطلاىف مه رارسالا

 ىناليكلا مهاربا نب مركلا درع 0 ميشال هه نءؤملادبع بلق ىنعسوو ناجل

 ءزطاوهو لاق تاراشالا لهاناساىلا تارضالا ثءايد هيف دروا باوبا ةيناعىلع وهو

 ىف قوربلا عماول ريح حلا هلامسا رهظمأ هللدلا * هلوا ,ظعالا سوءانلا باتكنم نم عساتلا

 ُق نادل عطاوقو ناهربلا عماو | رهف ىتويلا هركذ 7 قوقرب رهاظلا 'كالملا ةنطلس

 ىبال لا ةئارق متتفم دا لعج ىذلا تيدا # هلوا صتخم ريسفت نآرقلا اسد

 ىف تانيبلا عماول رمح هه[ ناببلا عماول رهطم- ملا محن قايعملا نيسح نبد# لئاضفلا

 | # فيرصتلا علاطمففيرعتلا عءاوا#-ىزارلا نيدلار فل هي تافصلا و هللاءاعما حرش

 ريع عماوج ىف ماقملا ريونت عماول 0 ىومالا مهاربازب شيعي هتلادبع ىالإوونلا هل 17

 عما ول ريم هت دي> وتلا عماوا ريت ةند 2 ىندملا دمت نيد بيطلاىبال يأ مانملا ||
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 هه ٌّكآ 1 مس, ع

 ١ ىميقلامشاجن نيد للا دبعىبال هي ةعل 5- تاجلاعملاو ضا الك دو انا ساء اهكو
 نيدلانيز ميشلل -ه ةيليهسلاتايالا سيمخت ىف ةينارونلا ةعمللا ٌر*»- دنس قوتملا ىمرافلا

 ىفام ىربنماي # اهعلطم ةئامعست و نيثالثو تس همكةنس قوتملا ىلا عاوشلا دجلا نوع

 | نب دجا نيدلاف رش ميشلل ه8 ةيئابرلا داروالا ىف ةيئاروتلا ةعمللا زو لا ععسسو ريضلا

 أ هيف ركذ لا هقيفوت نس> ىلع هللادج-ا # هلوا دنس ىفوتملا ىشزقلا وبلا فسوب نب ىلع
 | اذكهو مث ومن نين الا موي 1 ةعاس لك ءاعَد 0 ددالا موي ًادف تاماسلا تاوعد

 رهظا هلا ركذو ايناث اهحرشمت خلا معنا متادلا هلل دا # هلوا ارصتخم احرشش اهحرشو

 ا ءايوسلاىف هعضوو انرح 0 ةتساههدقف رارسالا نم ضعب ىلا رو ةروهتملا نعمللا رعد هدف

 ْ قاحؤورلا ا بهاول دجلا ع هلوا ةياروتلا ةئمللا زاّرساَف ةيماح ورلا فارع هاعم و

 ا ميلا ىلع رصمب عملا ارق هنا ركذ لا هدبعب فيطللا هلل دلا # هلوا ةيئارونلا ةعبللا

 نيعب را وىدحا 851 ةنس هماك ند غرفو ةئاماعأو عبس را 6 ةعاج نب له نيدلانع

 لع هلوا هداز ىدب كٌكاطل -ه عوضوملا ثحابه لح ىف عوفرملا ءاوللا ريح فاصنالاىف
 ىلا هذ هللا ىلك ىب ل لا ىلع ةالصلا نطاومىق عملا ٠ اوالا 1 1 |اولإ ءاوش ٠ نم لزن را ند ناس

 ا نيمو عب را 2/155 قوالايرضيخلا د ْن ا نيدلا ىضاقلل 1-5 سو و هيلع

 حا ضاطخبلا نحن راديع ميشلل ع 0 اود ن ََق ارا اول 1 0

 ةم.سىلع ةئاعمو نيعبراو تس 155 ةهنس 1 0 ىرونلا هللادبع نب نكد 1

 حاورالا ةادحوف هيلا نيذراعلا بدارهو قئاقطاق قالا ةيهلالا تسفلاق لوالا ءازحا

 لدعالا ىدعتفف سماخلا ءايلوالاو ءاسنالا ىلع ةدراولا تالزئتلا ىف عبارلا اهاوق تاقلعتو
 اهاقلت كلذ ريغو ءاعمالاو ةطاحالاو سم ١ ىف ملا دووهشلاو ةيؤرلاو سفنلاو سداسلا
 عال داحم ىف 1 رايخالا ةداتملات اقيط 3 راون الات اول 0 1 نيدلا يح روش نو

 اا راق ريم ةنس قونملا ىفاشلا ىفار 0 دج-ا نب باهولا دبع :بهاوملا ىنا
 رخاحملا ىلاعت ءاللا قد رطق م ىدتع نيذلا ءايل والان م ةعاج تاقيطلا تصخ لاق دئ|معسلو

 خا هما علخ هنايل وا ىلع علخ ىذلا هلإ ريحا دب 5 هلوا ىضنا رسشاعلا صضعلو عساتلا نرقلا 0

 ه3 ةءاعسل و نيسجو نيالا 3687 هن رس بحجر ريش نم ردع سماخلا ىف هنم غرف

 حعاشملاو ةرشع عبس ءا-فلاو نيعستو ةسج نيعباتلا نمو اسفن نيرمشعو ةعب را ةباوكلا نم

 هءدارا اسفن نورشعو نانثاو ةئامعبرا هركذام ةلمج نينامثو انس هرصع خياشمو نيام
 هرصغعق ريض حاشمن 5 ةعاج هيف 3 0 تحكم هليذمت ربعال موقلا قبرط فيرعت

 و ناك عر تاك لاو رسشاعلان رقلا ءالعىف 2 : املاو رحافملا بات 0 مار 5 قابلاو 77 0 لاو

| 
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 ميس م ماللا مس

 نوجاريخ ريقف ناو دنا هديشك رب ةر دنج ديلقت لها ار مان وين هدذك ماندي د نانو

 ىتسه ماناب ه4 حعراتلا ىف ةعطق رح خلا دوب فلم نتم حل ديد ىتار راكتاو درنآ

 ١ # همالقا تالزب ارقم تفاي 6# قيفوت حرش نا ديوست ## همايا راثآ هللا ىحت #* ريسا احت سا

 ظ كك قوتلا قاهصالا ىلع نيدلانياص هح رش الع همامتا حمرا لاقام ولع ادب دق هتيم ا لاقذاو قلع

 ا دلع هح رش 0-2 لاق هد رن ىئاخلا ىلوملاو ءوضلا هاعمو ةئاعامو نيثالثو سجل مو

 كنك دوجو قنور 6# تاعاتم زا نتفاي نع دشاب د“ تاءريخم ةصالخ ىا قح ديحوت
 ىزاريشلا ىلع راي معشلا هحرشو #* تاعملو صوصفز ىباين هكىرس #* ىباب دو> رد

 / ىلومللو # لا سايقىب سايسو دعبالو دحب ىانب #* هلوا تاحمللاهامسو لوقتلاب ةيسرافلاب
 نيعستو نامث 898 ةنسىفوتو تاعمللا ةعشا هامسباتك دا نب نج-رلادبع نيدلا رون ىماجلا

 ىرابثالا نب دع نب نج-رلادبعنبدلا لامكل وهلا لوصاىف هه[ ةلدالا ةعمل رؤ»- ةئامئاعثو

 قا رسشالا هعمل ١-1 الصف نيثالث ىلع هبثر ةئامسجل و نيعبيش و عبس هالا/ ةنس قوتملا

 ىدحا:١91 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىلا نب نج-رلا دبع نيدلا لالخ ه4 قاقشالاو
 ' ىبال 6 راعالا ةكربو راونالا ةعمل ري ةعطقلا تكنيف ةعبللا هلو ةئا_معستو ةرمؤع

 ةئا_ةسو نيثالثو عبس >م# ةنس ىفوتملا ىملدنالا ىبرغملا ىلارلا دسجا نب ىلع نسحلا
 ظ ةءارقلا ىف -4: نامزلا ةعل ر#- ىم عورفلاىف ريغصلا عماجلا .ظنىف ه5: ردبلا ةعمل زينح

 | ىدحا هلا ةتس قوملا ىطوشلا نيدل!ل الخل -- 1 ةعبملا ةلعسالا بوح اق نورللا 5-١

 لحف ةعمللا وح ةئامعست و ةريثع ىدحا 91١ ةنس ىوتملا ىطوي_سلا نيدلا لالخ

 ديؤملا تالا عماجي تقؤملا ىشيرلا ىفوكلا هللاءالغ نبدج-ا نيدلا باهش ميشلل هه ةعبسلا
 ةهزر هاعس اياتك الوا فلا هنا هيف ركذ لا اس علا لعج ىذلا هتيدلا # هلوا رمصتخم

 هك رعشا| ةعنصيىف ةعمل ز- الودج ني:سىف لوادجاو الصف سثع ىنثاىف اهل صاح

 ةئامسهنو نيعبسو عبس هالا/ ةنس ىفوتملا ىرابنالا دع نب نجرلادبع تاكربلا ىبال سصتخم

 لالجل ةلا_ر -ه4 ةعلا مو. صئاصخف ةعمللا روح لا بابرالا بر هليدجلا # هلوا
 باتكىف مهقلا نبا ركذ لاق حلا ةمالا هذه صخ ىنذلا هللدحلا # اهلوا ىطويسلا نيدلا

 فئاخامو دا_ةتءالا لوصا لئاتسناو ةعدبلاو غيزلا لها ىلع درا هعمل 1 اهاعيتسا

 دنس قوتملا ىورهلا هللادبع نب ملاس رم ىبال ه[ داحلالاو لازتيعالا لها ةنسلا لها هيف

 نب فسوب نب دواد نب سابعلا ناطال_سلل ا قحلا قيرط ىلا اناده ىذلا تيدا ع هلوا

 | سي ةعلا كاردال ةعكرلا قيقحنيف ةعل زم> اما هيواحىف اهدروا ةئا_عسو ةرشع

 | ةلاسرؤ لاممالا نم هيفامل واح عد هدحو ىلع هرصتخحا مث رطاشلا نبا 2 صرخت ىف رظانلا

 ظ ب م و هرك ذاهم فاعضا رك ذاف ةئامو نررسدعو اهضب تايصو_صخ ةعا مويل ىدهلا

 ' دلع بطلا 4 ةيفاشلا ةيودالاىف ةيفاكلا ةعمللا وح ةئامعبرا و نيثالث و ثالث 4ع

 ١ بطلا ءالع الع صن ىتلا ةيودالا ركذ هنمض هنا هيف رك ذ نملا كولم نم الونسر نب رم



 ا ا

 ه7 بايب هيي 5

 7 5 تأ أ ىف عمل زوم ةنس ىفوتملا جارسلاىلع نهتلادبع رمصن ىنال هه فوصتلاىف

 ع نينامثو عبس "ملل ةنس ىفوثملا ىسدقملا اهلا ىلع نب دم نيدج-ا سابعلا ىبا ميشلل

 1 اهتنرعم ىلا رطضي باسملا !ءنع ةريس عمل هذهفلاق خلا نيملاعلابر هيدا ني هلوا ةئاعلثو |

 و ىنيدراملاطبسدج-ا ندم نيد هحرشوىلاعت هللءاشنا ةعفان ضُئارفلاىف عورشلا ديرب نم

 1 نيكديكنب سيردال هه: عدبلاو ثداوملاىفعمل رح خلا هلال قيلي ادج- هتيدجلا # هلوا

 ىبا نيمرما مامال -ه# مالكلا ىف علل زي اذكه هشماهىف ةنكشلا نبا هركذ ىننملا ىناكرلا

 معفلا ىبال هي ودلاىف عمل ريح خا ملعلا رطافلا ريكملا 0 قيوحلا ىلاعملا

 يعش مالكن م عا 1 ىلص وملا ىنج نيناعع

 5 قوتللا ىولعلا مهاربا نيرع تاكربلاوبا هح رمثشف ةعاج هبىئتعاو ىسرافلا ىلع ىلا

 ©+ © ةتسد دودح ىف ايح ناكو قامركلا ةزج ندوجو ةئاهحسجو نيثالثو عسل 6 8ب

 ةئاوسو نررسشدعو تعم 0 10 ىقوتملا ىطساول ا مساق هح رشو هرصت+هلو 2 اممم

 متاقاواو 000 نيتنل هم هش ىفونما ىزيربتلا بطلا 0 نبيح 1

 0 نينسح رصنوبا هتابا حرشو ةئامسّلو عبس ه٠ا/ ةنس ىفوملا ىزاريشلا دجا نبرصان |

 نوع دو وع ةموح م هيف هم عع

 6 ل فلا ا يس

 ى ربكعلا نيس نب هللادمع ءاقبلا وأدح رشو ةئامعل را ونينامثو عبس اما/ ةنسىقوتملا قرافلادسا

 ىوتملا ىوخلا ناهدلا نيكرابم نب ذيعس دحوباو ةئاتسو ةرششعو تس 415 ةنس ىفوتملا

 م | هللثمالو ةرغلا هام“و نيدلحتىف اريبكاحرش هحرش ةئامسجلو نيتسو عست هدو ةنس |

 نيتنثا 357 ةنه ىقوتملا ىلصوملا ىتيناعلا تيا نيرع مساقلاوبا هحرشو هحورش ةرثكعم .

 ىاذملا حني ركبوباو ةنس ىفوتملا ررضلا ىداباهملا هللادبعزب دج-او ةئامعبراو نيعبراو

 ّ هك قوتملا قرافلا دج 5 نسحو ةئاممامتو نب_سجو جس /ها/ و قوحمملا قلاملا ظ

 ىوعلا ىلا م مثل فورعملا نسح نب ىلع نسحلا وباو ةثامعيراو نيعي-س و حمس 21/6 |

 | ىفوملا ىدادغبلا ىرجشلاىلع نب هللاةبه تاداعسلا واو ةئاقسو ىدحا 0١ ةنس ىفوتملا |

 * 3 سو واين

 | ةنس ىتوتملا ىلا ةديج- نب ىلع نب د هللادبعوباو ةثامسجو نيعبراو نيناثا 857 ةنس ْ

 | نيسللا نب دجا نيدلا سمثو ىلصوملا ناهدبلا نبا عمللا ح سثو ةئامسجو نيس ه٠6
 ١ عي) ةيلماكلاعمللا رهو ةئاتسونيثالثو عبس <*ا/ دنس ىفوتملا ىوتتلا ىلبرالا زابخلا نبا

 ىدوبللا نب نبدلا منا هيأ ةمكح لا ىف تاعل ىلأي داثباب نيا ةمدقم حرش ىف

 / قارعلا راباربش نب ميهاربا نيدلا رض حمل هي تامل رفح تاراشالا ف روكذملا

 | لا # مركلا جو دوجلا ج وحن نم #* مدقلارون قرب تاعمل الول #* هلوا ةنس ىفوتملا

 ىونوقلا ذ# نيدلا ردص نيققحلا ةوسا تبت! قارعلا نيدلا رخف لماك يش هكتقو نآرد

 بسب ارئاو هدروا مهارف ىرصتخ هدئئش مكملا صوصق قئاقح ىوزاو تسا هديسر |

 | ةطساوب اما ادينازا نافرعو لعراثآ هد 00 لسا | قئاتح نأ قراويزأ دتح ةغلتر ىلاغتلا |

 سكنا )



 53-59 هد 0 م

 70 هضراعملانم ىوونلاو ىجفارلانيب عق ةواهف 5 ا هللا ةه- ثيدحلا ل واق عملا

 ىذلا هليدا د هلوا ملال 1 عبس يفاشلا وو 1 زيزعلادبع نبليعاعتا ر كى

 مظنلانمديف عج ةنس ىفوتملا 2 نيدعس ىلاعملا بال لا اناسنا ناويملا ءامزم قلخ

 ىفاوقلاو عجمكأ فورح رابتءاب فورملا ىلع هبترو هعالطا ةرثك ىلع لدام ثلا

 دبع نيد مساقلاىج ال ميظعلا نأ ناعما ل 0 جي راهزالا تاهقناو ”اوثالا تا 1

 ةماقم ىئئمامدلل هك ردبلا هجن 00 مظنلا ردلا_ ثحاص ءرذد قفاغلا مهاربا نيدحاولا

 ه8 فورالا ةل زهم> لا ةنسحلاب ةئيسلا احم ىذلا هللادج دعباما # اهلوا ةرصتخم

 ه6 ةسحللا بس ةئاقسو نيتسو عست ه9 ةنس ىف وتملا ىليبشالا نيعبسنب١ مامالا ميشا

 ضارمالاىفوهو ىل ارسالا ىواسلا رو رسىبا نب دعسىبا فيفعلا ريصع ءايطالا مشل بطلا ىف

 ىباتيعلا دو نئدلارفظم هحرتتو ةريغوفاليالا نت هرتصتخا نس ةقسا 0

 تالكشمة ل ىذاىف حرش ىذلاهتيدجلا # هلوا ةدكلا سيسأت هاعمو ىطاشمالا نباب ف و رعملا

 نأملا جم حلا هلثم'تارصت#لاىف دجو:ملو رهمتشا امتدنا هيف ركذ لا ماقسالاو ءاودالا

 ىفشاكلاهركذ نسح نيىلع نبهللادبع نيدلا قثل هي فورملا عىف ةدحللا تح حرسشلاب

 ةيلكلا ني هلوا باونا ةعيسب لع وخلاف ريصتخ هيأ د د لعىف ةيردبلا ةسحللا وس

 ةئايعبسو نيعي راو سجن ا/4ه ةئنس ىقوتملا ىملدنالا دو نىد# نايحىبا ميل خلا لوق

 ١ ثالث /ل5* ةنس ىقوتملا ىومصلا ماشهنباب فورعملا فسو:نب هللا درع ندلالاخخ هحرشو

 ك5 ةنسا قوتملا ئدرولاب نت ذلم ن رع ندلل زل موظنم هرصتخ و هئاهعبم و نيتسو

 هحرشو طارقبلاب فورعملا م>رلادبع نب د اضيا هرصتخاو ةئامبسو نيعبراو عست

 نيثالثو ىدحا م١8 ةنس ىفوتملا ىوامربلا 00 رع نيدحت هللاد_يعوبا مامالا خشلا |
 عمل رح ىدروربسلا -] ةحمللا لوس طا هيرىلا بانا نمدج- هللدلا  هلوا ةئامامثو 2!

 نام“ 59/8 ةنس ىقوتملا نيمراحا مامابف ورعملا نيوملا هللادبعنز كلاادبع مامالل أ ةلدالا ||

 لوصف لع صنع كولا حا م كلا رطافلا ملعلا رداقلا هتلدحلا #8 هلوا ةئاممبراو نيعبسو

 نيندأا ف رثلإر هت خ اء الفا هيلع و ملاعلا هام ا ل نيدلا رخف مامالا الماو || .

 ىرضخلا تاقبطلا نه -ه: ةيعفاشلا نايعال ةيعملالا عمللا زؤح دنس ىفوتملا ىناسلتلا |

 ىفوتملا قلاملادمت نبناهع رعىبال -ه ةيبرعلارعف ثدحتلا ةيفيكىف ةيلالخلا عمللا لتس ||

 ىناسدرالادجا ندم عيدبلا ىا  ةعانصلا ممل رقطح ةئاقسو نيثالثو سّج 8*8 ةنس

 ىطويسلا ركبىبا نبا نجراادبع ندلا لال عضو نم ءامسا ىف عمل رق ةنس ىفونللا

 مهيأ هةفلا لوصا ىف عمل يم- ثيذحلا نفي. قلعتم ةئامعنس و ةريكع ودحاة لآ

 هحرشو ةثام#راو نيعبسو تس 49/1 ةنس ىفوالا ىزاريشلاد نبمهاربا قسما ىبا شلل

 1 نينا 5 قوتملا 0 لا ىاراملا ىميع ن.نامع رعوا نيدلاءايض هجرفلا اضادل

 3 1 لمعي حك قدا ل دوا نب هللاديع 00 هد رشو نيدلت يف ةئائتسو نيرشعو

 00 ممم

3 2 
20 



 سابع هاش مسا رتذمث # خلا دشاب داعا ثعابات ديسيون رباكا راعشازا |

 0 ةكصن ىلا ديكلاةتفل ه- ةيكزلا ةب وحالااهنم ةريثكهيف ةفلؤما بتكلاو زاغلالا ف فلالا ىف قبس

 ه4 مزيملا ىنلا صئاص مركملاظفللا رح ءافلاىف سماك رايعملاو قرفلاباتك ةضراعمىف |

 فورح ىلع دئامعست و ةرشع ىدحا ناحل ع قونملا ىطويسلا نجح راادبع نيدلا لالخ

 هج بار قمح مق

 فزصم ممسأ هك لو راهحو دشاب ناشأ تاكرد تافل وه زا صعب رخال ىسرافرد 4

 هدرك عجب ماعلا ارو هدزءاش نبا دنا ديد اخم طواخم ارش ار سرف تاغل و موأعم

 تادهشتسم تاغل رثكا ديدرك فذح د_شابن عفن الآ نيدونرد هك لهسو هروهشم تاغل

 0 نك رغللا رع و»

 ريك الاب ال اش نا ىذلا هلل دا يهل وا مص. ةىزو لا نب ىلع نب نج- رلادبع يرفلا ىفال قو دلولا

 هبتكف لعلا بلطيف دجلا نع ناوت عون هنم ازال مساقلا ىبا هدلول هفلاهنا ركذ غلا بارتزم
 ةمهم لئاسمىلع ةاتشم ةءدقم هي[ ن اهظلاةزبو نالحملا ةطقل ريف علا بلط ىلع هيف هثحي
 عبرا 785 ةنس ىفوثملا ىفاشلا ىثكرزلا هللادبع نيدهت نيدلاردب ميشال ةعماج دعاوقو
 ىراصنالا دج نب ايرك ز ميشلا اهحرش خلا بابك ةحاف هللدلا هني اهلوا ةئامعبسو نيعشتو

 هللدتلا ل هلوا نجرلا محق هامس اجوزمت احرمش ةئاممسلو نيريثعو تس 401 ةنس ىفونملا
 ةيؤرلا ةلئسمىف © ىرهوملا طابخ درىف ىرهوجلا ظفللا رح لا مولغلا باوبا حاف
 ةئامعستو ةرسثع ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركبىبانب نهحرلادبع نيدلالالجل ءاسنلل

 ررد ظفحف ةبا_كهاررد اظذل ز5- اسالا عفد هاعمو هصخخو ءانسكلا "لابسا ةش كقلإو

 لرئاكر نأ اراك ةنس قوتملا ىطلملا دشنت تكرس نيدلا نزل نيءزج تفي ةبازكتتلا

 ١ نيدلاس ع ظفاعأل ةرمصت# ةسارك قئالخلا 00 دل 2 5 رلا اظغلا 1م ةئايعبسو

 طيحلا ظفالا ردح ةئامامثو نيعبراو نيتنثا 855 ةنس ىفوتملا قشمدلا نيدلا ضان نيد

 أ وهو ةنس ىفوتملا مهتأانباب فورعملا هللادبع نبىلع نسملاىبال هيي طيقنل' ديظفلام ضقنب

 8945 ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىرضيخلاد# ندمت نيدلابطق ىضذاقال مالسلاو ةالمصلا هيلع

 ىطويسلاو ةيلماكلا ماماو ئيقلبلاك ريثك اهف ندا كيمو تناعاشو تيعشتتاو عبرا
 نب دمحا نيدلا باهشل هي سو هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا صئاصخيف مركملا ظفللا ريف-
 هي نا-ا طقل روح ةئابعستو نيثالثو ىدحا ه١ ةنس ىفوتملا مالسلادبع نيدمت

 نب جرفلا ىبال ه4 نيللاصلا تاياكح ىف طقل ت- ىزوملا نينج-رلا دبع مامالا مشل
 ىف اهركذ ةلاسر ىطويسلا نيدلا لال هي ناجلا رابخاىف ناجرملا طقل ريح ىزوجلا

 نيدلانيز ميلا هي نايعتلا يت وتو ا ىلا سا 1م- ثيدحا نفى هتافل وم ثسرهف

 2 عفانملا طقل رؤي ةئابعستو نيثالثو تس ه*5 ةنس قوتملا ىبلللا عامشلا دجلا نبرع

 .مئاباب نيعبس ىلع هلعج ىزولانب دحنب نجرلادبعجيرفلا ىبا معشلل هراتخعو دل بطلا ىف
 2[ فارتالامضو فارطالا ا رح باودالاحناف هللدقلا  هلوا عفانملاراتخم هاعمو هرصتخا

 ! مج)



 68 هي ماللا وع

 3 وانس 0 لك لسصبل انتك اوعض ودق :نيتيرظلا نم يلف تلال 01 1
 اهرخاوا رايتعاباما ى عملا فور> بدت رت هقب رطق لوفر اتعالاب عضونذ رب رخآلا بايلاىق

 نيدلادغو حاولا ىفىرهوهلا هراتخاا د وصقل سل است الوصف اهلئاوا رابتعابو اباوبا

 نبا هراتخااع الوصف اهرخاوا رادتعابو اباونا اهلئاوا رايتعابىا سكعلاب اماو سوماقلا ىف

 عمجينا هيلا قيرطلاف ىناثلا رابتعالاب عضو نمو برغملا ف ىزرطملاو لمحلا ىف سراف

 ةمدقم نم 0 ىرشخم زلاهراتخا م اياب سنج لكل لمجو ىناعملا بس | رسانحالا

 درب نا ىلا هأر ىدا دحاو نأ ىتش قرط ثادحا بجوادق م هلا فالتخان نامت بدالا

 ىزرطملاك هقفلا تاغل درشناىلا رخآو ثيدحلا بيرغ د رخآن مو نارقلا تاغل

 بيرغلاماظنك اهارح ىرامو مهدي اصق و برءلاراعشاىف ةعقاولا تاغالادرشناو برغلاىف

 فاالا ةريثك ةغللاىف ةفلؤملا كيكلاو تاحاملا عاونا سا_سم دنع داشرالاوه دوصقملاو |

 ةهنءسلالاعقأت اغالا ءاعمأ ءايشالا ءاعمأ لاعفاو ءاعمالاعفالاو ءاوسالا بدالا باوبا ءاعمالا ةشا :

 حاملا ناجارت حاصلا ةلمكت مجاءالا جارت رداصملاجات ت بئارغلارح ةغلب ب برعلا | ٠

 نتسناد د ناسنالا قاخ خ ةرهج تاغللا عماج جب ىرهزالا بيذمت ةمدقت كولملا ةفحن

 كلس برعلا مالك ىراعىف بدالارس ىناسالاو ىباس نس رداصملا ةدز ز ةغالاناود

 ةيلطلاةبلط ط ءاعسالا فئاعص ىره ولا حامص علا حارعص ص ظفلتلاة رش نا دارا

 س ومأق س ومأق ق ةغللا هقف خا ف ةغللا بنارع 2 رهاوخجلا دوقع مملتما ةدع 8

 فاص ولات اغل ىونثملاتاغل نارقلاتاغل ل ةغالا تك نيعلاباتك ظفحملاة ياني ك بدالا
 ليزنتلا :بئارغىف راصلا مك ةغللال 2 كلامنبا تاثلثم برطق تاثلثم م راوثالا عماول

 راونالا علاطم رداصم راونالا قراشم بدالا تاق سس حاولا را مك رايخالا فئاطلو

 ههزت نسا وذ جاهم ةغللا ا بدالا همدقم ندالا حاتفم برغم ىلاجلا رايعم

 م ىرو رس ةغل ريحو و ةيامت نادثفلا بيصن ناو>الا بيصن نايبصلا باصت نايعالا

 نبمساق دو هو #4 لا رونحم“ دنعتلادره مالك ىادتا ه# هلوا فورملا ىلع ةبترم ةيسراف

 نضر د وهديس وك راسن رباكا راث !تغالب راعشا عبط رد ىقىر رو رسل وعدملا قام ا دخ جاح

 راعشا عش رد نوح اما هدبد دوب نايمرد هحنأو س رفو تىمع تاغل بنك بتك دال نأ

 هتخاس فورصم سرف تاغل صحت رب تيه دشيم عقاو جايتحا ريتشدب سرف تاغلب

 دج اهمان فرش ١ تمشا ناشيا ؛ىماسا ليصفت همس هدزئاش فلاو ناكث ٠٠١8 ةنسرد

 ىهموا ظفاح بابحالا ةفحت م ىرذق سعثىلاج رايعم ؟ قوراف ماوق ميهاربا فيلأت ريئم

 ازريم ةلاضر 5 ىبموطلا ىداسالا دج نب ىلع روصنُم وا ه ىناذو نيسح ةلاشر

 فيلأت ءالضفلا ديؤم 6 هاشودنه دمحم ةلاسر / ىناهفصانيسح هاش ازريم نب مههاربا
 ءال_ضفلا تادا ١١ ىدغض صفحولا ةلاسر ٠١ نضاسالا ق' ضان حش ه دال دعي

 هو وس ساعت هيك نع ثا وجو موج
 ثسضه فرح تشهو ىزاع "ىزاين م وام تاغللا عماج ١ ىولهد 0 رد ناكضاق



 هه باب 1 مرا

 ام ريسفتىف عباسلا ثيداحالانم هرسمفاعت سداسلا اهانعمىف ملكت ىتلا تاي آلاف سماخلا
 ىف رشاعلا رعشلانم هلاقاعث عساتلا قئاقلا ىف همالكىف نماثلا قئاقللا لها مالكنم لكشا

 نايىف قالخالاو نأملا فئاطل ريح هيلا فاؤملا ةبسن لاصتاىف ةمئافلاو هنامدو هركذ

 ىنارعشلا باهولا دبع معشلل هيي) قالطالا ىلع ىلاعتو هناحس هللاةمعنب ثدحتلا بوحو

 قى هّنلا ةئاحو ابا, سثع ةتسو ةمدقم ىلع وهو ةئامعست و نيعيسو ثالث الا“ ةنس ىفوتملا

 ىلع ميلا هذيلتو ىلودنملا هاربا مثلا ةثالثلادخايشا قالخانم هيف درواو هسفن بقانم
 ىلع ىلاعتهللا مناامو هلوقب اليصفت منلاو قالخالا لصفو ىلضفالا دج-ا ممشلاو صاوخلا

 خلا نيملاعلا بر هلل دا ني هلوا باوبالا تسرهف مدقو اذكىلع ه.ىلاعتو هناحم“ هللانموا
 يكمل جلل بالا ىف 5: جاهنملا فئاطا زقح ةئامعست و نيتسو عبس ة1/ ةنس ءانثاىف هفلا

 هنرك دن لوا ّق 1ك ةمركملا ةكع هفلا فلاو ت16 ه5 هد ىثوتملا رع نب دواد

 ىدحا ةابلا هك قوتملا ىامارقلا دو#< نس دج ميلا ىر هج همأن تئئاقطل 1

 هه ةيناحورلا ةيددعلا فراعملاو ةينارونلا ةيقفولا فئاطللا ٌرؤح ةئامعسلو نيعبسو

 ةيلس قومملا بيطخلا ىناكسالا هللاديع نب دم هي كواملا تاسايسوو ريبدتلا فطل رن

 4 ةيعفاشااعورف ىف فيطل ر- نينح لئاسم مظنىف لئاسلا ف ولئاسملا فطل لح

 .بتكلا ريثك ريبك دلح ىف ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ريغصلا ناريخ نب دج-ا نب ىلع ن.ملاىلال
 بتزرللا ىلع سيل هيئرتو اياب نور سثعو ةعست فلاو اياتك نو:_سو ةعبرا هيف باوالاو ا

 سع حاستفمللا صيخمت سصتم ف مه ىتاعملا فيطل رذ- هرخآىف ضيملا عقوىتح دوهعملا

 ىلقابلا دواد معا هه ةيضرملا ةفيطالا رح

  ةغالا ع 2ك ظ

 | || رهاوط اكلت تعضو ىتلا ةّيزلا امتائيهو تادرفملا رهاوج تالولدمنع ثحاب ٍلعوفو
 : ثيح نم 8 اًمهو رذو>ح لك تبل رب نه لصحاعو ىصخملا عضولاب تالولذملا ثال) اهعم

 نكمتاواهتلازحو ةرابعلاةَقالط وت ام ولعاملا هد ةطاحالا هتعفنمو برعلا تالك نم مهفباه ىلع

 ةغلا لع ليقناف # ةغيلبلا لاوقالاو صفلا تانابلاب ىناعملا حاضياو مالكلا ىف ننفتلا نم

 في رعتلا ناب بح اداطعة غلا ن وكتالفةيق دصتلا بلاطملا ن:فيرعتلا وذيظفل تافيرعت نع ةرابع

 وا ةيقيقلاموسرلاو دودحلانمفيزاعتلا راس فاك ةاصاح ريغةر وص ليصخ هب دصال ىظفالا

 هنا رعي و هيلا تفتليل ةلصاطاروصلا نيب نهةر وص نييعت ىظفللا فد رعتلا ند دوصقملالب ةنعمالا

 ةيقيدصتلابلاطملا نهوهف ىنعملا كلذءازاب عوض ومظفللا اذه ناب قيدصتلا ىلا هل ًافظفالا هل عوض وم
 اهنابةصخشلاةةيعملا ظافلالا ىلعارف كح ةيصخخشاياضق نعةرابع ةغللا لعن وكي ذئنيح هنا تب نكل

 نبب ولسا ىلع ىئيم ةغللا رع دصقمنأ رعاوةيضقنوكتناو ديال ةلئسملا و ىنالفلا ىنعملا ءازاتعضو

 بناح نم بهذ نه مهم و هانعم بلطي و اظفل عمت ناب ىعملا ىلا ظفالا بناح نهسهذ نم مهم نال



 مهب مه ماللا

 ىنوألا ىرسستدلا راطعلاز اب فورعملا دمحم نيدجا سايعلاى نال - ءانرظلا فاطل رم

 ىنوبلا ىلع نيدجلا ميشلل هيأ ةرشعلا فئاطالا زظتح ةئا_هعبسو نيعستو عبرا 745 ةنس

 مه ةيئايغلا فئاطالا ر:- ىنوبلا هركذ ه# ةيوسبعلا رارسالاف ةيولعلا فئاطالا كح
 قالخالا ىف :تلاشلا هقفلاىف ىناثلا نىدلالوصاىف لوالا ماسقا ةعبراىلع بتره ىسراف

 نم الو_صف هلواىق دروا هلا هيف ركذ موظنم ىسراذ 5 فئاطا ا ءامدلاىف عبارلا

 هدلو داشرا هضرغنا ركذو ضورعلاوا رعشلا لوصاىف الوصف دروامث ةينيدلا رومالا

 6 ددرك مان نيلوصالا ىف فاطل # دندرك ماركا فيطل نوج شمان # هتمتاخ ىو

 ىف فئاطل رح 2 هقفلا فئاطل زيم- مه' ةديفملا فراعملاف ةديرفلا فئاطللا يم

 ىودتلا نسملا نبدحح مسقلا نبال هه فحاصملا ةزمه عجىف فئاطل زتن- هي نيبلودالا

 ديع نب دم رصضنلا ىلآل با_:كلا فئاطل رد ةئاقلثو نيس و سجن "ه6 ةنس ىقوثملا

 رصت# ىسراق 24 ماوعالا ماكحاىف مالكلا فئاطل لوح ةنس ىفوتملا ىتعلا راسبخلا

 ىف اح ناكو بكاوكلاو جوربلا تالولدم هيفركذ رجلا ديس عدلا نطل نيدمحن

 قلعتم فئاطللا عمجممب ىعدملا وهو ىرت هه ىبمال فئاطا ٌرط- ةئاعامثو ثالث م٠ نس

 ةنس ىقوالا ىناولحلا ىلع ندهلا ركبىبال 0 فرا_ءىملا فئاطل رق نوهلاو لزهلاب

 نب جرفلاىبا نيدلانبز مشل هيأ فئاظول نم ماعلا مسوهلل اهف ىفراعملا فئاطل ريح

 ظءاوملا وهو ةثامحب#و نيعستو سجالو6 ةنس ىقوتملا ىلنملا دج انب نجا رلادبع بجر

 سلاحم روبشلاب ةقلعتملا فئاظوال لعج حلا رابإلا زيزعلا راهقلا ثالملا هيدجلا ة هلوا

 رهش لكف ركذو ةحغلاىذب متو مرجلاب ةىئدتاف ةيلالهلا ةنسلا روهش بيترتىلع ةام

 ىنوتملا ىلاعثلا دمتنب كالملادبع روصنم ىبالو ةبونااىف سلع محو فئاظ ولا نه هيفام

 باونا ةرششءىلع هر لا هب احاتفتسا هللادج- دعباما # هلوا ةئامعبراو نيثالث 5٠ دنس

 نايلالا راس ةلاثلا مهراعشانم اوبقل نيذلا ءارعشلا باقلاىف ىناثلا لئاوالا ركذىفلوالا

 تاياغلا ىف سداسلا ةعببط لكنم نيقرعالاىف سماحلا نيمدقألا باتكلا ىف عبارلا ةيمالسالا

 عساستلا فراعملانم ىتش نونفىف نماثلا تاقافتالا فئارظىف عباسلا سانلا تاقبط نم

 ءارعش ركذىف ىناعملا فئاطل رح نادلبلا-صئاصخنم جزوماىف رشاعلا رداونلا ممىف

 ىفواألا ىدادغبلا :ىعا_لا نباب فورعملا نزاخ نب هللا دبع نب بجا نب ىبعل -4) ىنامز

 هش و سابعلا ىبا عشلا بقانمىف -4: ننملا فئاطل رظفهح ةئاقسو نيعبسو عبرا 21/4 ةنس
 قاتلا ىردتكشالا ىلذاشلا دم نب ج١ نب هللا ءاطع نيدلا جات ميل دلعىف نسما ىبا

 ىلع نب دج-ا سابعلا ىف اني دا باهش مهيشلا لئاضفنم الج هيف ركذ ةئاممب<و عسل 79 ةلس

 ةمدقم ىلع هبترو هنم اهععموا هنع ارلَقن ىتلا ىلذاشلا نسملاىبا هحشو ىسرملا ىراصنالا

 كو مدآ ىف عيج ىلع 8 وهيلع هللا ىبص ىلا ليضفت ىف ةمدقالا ةماخو باو ةرشعو

 هلعىف عبارلا هتابرعىفثلاثلا هل هتداهشىفىناثلا هش فيرعتىف لوالابابلا ةيالولا ماسقا || ٠

 ويضم مم مضض صصصتصتبيييسيسيِإوب إي »يبس إ إإ-إ(---بلسلا



 كس سس دم اه ااسالا : صك اعل 2 0 9 7 كا سن لالاطل# 9 5

 هتك ناب لمس مود

 وهو ليهستلاب ىمسملا هحرش هيلع هلو خا تيكح هيضتقئام بس ناسنالا لكذلا هيدا

 نصي تاراسعلا زحتواب عورفلاو لوصالا هيف عج تال وطملاىفام رثك !نع ىئنغي كتايشك؟

 اهلعافذ رثثسملا ةيعراضملاو ةفينحىبا لوقل ةيعسالا ةلانا ىهو تايفالخلا ىلع لدت دعاوق

 ريغلا عم ملكتملا ريم#ب ىتلا ةيعراضملاو دمت لوقا اهلعاف ريتسملا ةيوضاملاو فسوبىبا لوقل

 مل لصفلا كلذ سناحجن لئاسم دروا لصف لك ءا:اىفو ةياقولاو رنكلاو راتخلاو عمجملا

 ىازلاو دمحم لاو فسو:ىبال نيسلاو ةفينتحىبال ءالا لعجو ةروكذملا سكسك قا رك كت

 بتكلان م ىلكرللا د# ىلوملا هدع دقو دج-الفلالاو كالال فاكلا و ىفاشلل نيعلاو رهزل

 تازاشالا تاك 1 قيدزا ةدلس ا سوبح هن وك كاف هفلادقو ةريتعملا ريغلا ةلوادتملا

 ارخآو الوا ادج دع هلوا دم نب و7 و1 وهو --1 تار واحناو تارصانشصاو

 00000 ١ ردا للا نهم هنكل لاوملا انكم هدخا اهنا زك د لا رح الاو "لؤالل

 ساسبعلاىبا مامالا ميشال ريبك دلحم ه6 تآارقلا نونشب تارا ثالا فئاطل ريت قيساك

 از] ا[ مو نا رقعو ثالخو 58 ةنس قولا ىالطتسقلا ركبوا نيد ندجا

 مظع باتك وهو لا اريستو انيلع اليهست فرحا ةعبسب زيزعلا هاتك لزنا ىدلا هللدحلا

 كارداىف ةزاشالا فئاطل ريح اهاصحا الا ةئارقلا نونفىف ةريبك الو ةريغص رداغيال عفنلا

 لقا تاراشاى مالعالا فئاطا زييتح لوصف ةتسفف رصتتع د4 ةرايسلا ةعبسلا نك امالا

 بيري فورطاىلع بترم اهحرشو ةيفو_صلا تاحالطصاىف باتك وهو -: ماهفالا

 تاراشاىف مالعالا فئاطل رح لا ىطصا نيذلا هدابعىلع مالسو هللدجلا # هلوا فيطل

 00 0 سرا الظ# هك قوملا ناناكخالا قاَزَرلاَدَنَع مشل هيأ ماهفالا لها

 تاقول لا تئاجعىف سماخلا قالخالاىف عبارلا تايبدالاق ثلاثلا حيرانلاىف ىناثلا تاساسلا

 ناس نب نيسطو لا ارردو تيقاوب نايل ندعم نم رهظاام داعب ادج هللدج ا ع هلوا

 . ه4 تانييلا شوقنو تايآلا فئاطل رح ىلقا هه راونالا فئاطل رقي ةئامعستو

 ميشلل هي[ كملا فئاطا ؤ- ةظعوملاىف -هإ ريرقتلا فئاطل ره#- نيدلا سعش عشنا
 فئاطللا ريح 7 ةيو علا رارسالاىف ةيفللا فئاطالا رح ةنسىفوالا ىروباسينلا مامالا

 ليععسا نب ناّمع نيدلارخفل هيأ ةيمالسالا يراوتلاف ةينسلا فئاطالا ٌرقتتح هه: ةينابرلا

 هرصتخا هلريبكلا عراتلا باتكنم رصتخم وه ليق ىصخلا ىلودعلاب فورعملا ىلع نبا

 هللدجْلا هلوا ريغ ص دلع تواننا هاج بحاص هاشنهاشن ىلغنب ليععسا نيدلاداع

 ع ناو ىهذلا م ران نم هرمصتخا هنأ هيفرك ذ ا روعالا ردقمو روهدلا ف ّرظضَم

 ةنهشلانا ةضور اضياىهو ةئامعبسو نب ريشثعو ىدحا ا/”١ ةنسىلا ما و نك ناو
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 موو --1 ماللا 1-0

 باطم اممنم :الك نا ريغ قيقحلا ىلع ةغللا بتك تاهما نه امهو مكحلا نم لكا الو
 هنم مهعنم و ايذع ادروم سانال عرش هعضاو ناكو كلسملا ىعو لهنهو لهملا سسع

 سيلو امهنع اوةريصتاو امهرما سانلا لمهاف معاف برعت نا دصقو مدقو رخا دق

 نسحا دق ىرهوجلا تيأر و بيودتلا ف ليصفتلا طيلخت و بيترت ءوسالا بيس كلذل
 اهرح'ىؤفو ةرذلاك ةغلا وجىف هنا ريغ هولوادتف هرما سانلا ىلع فخف هرصتخع بدترت

 ترذساف هيفام عبتتف ىرب نبا نمشلا هل مجتأف فرح و فحص دق كلذ عم وهو ةرطقلاك
 رابخالاو نآرقلا تابآنم هيفامىلا افيضه حامصلا بيترتىلع باتكلا اذه عج ف ىلاعت هللا

 مل هناريغ ةياهنلاب ثالذىف ءاجدق ريثالانبا تيارو هدقع لح راعشالاو راث آلاو لاثمالاو

 هناكمىف اهنمالك تعضوف اهلصانم اهفورح كاوز ثاذيف ىمارالو اهلحمىف تاماكلا عضي

 تءضووا تلعفوا تءعى«وا تهفاش هيف ىعداال كالذ عم اناو مهمتك قرفتام هلق تعجو

 ىرمماو الاقم لئاقلةديس نناو ىرهزالا اهف كرتيمل ىوعدلا هذه لكف تلقنوا تلحروا

 دمت لاق قرفتام هيف تعج ىننا ىوس ةليضذ باتكلا اذهىف ىلسيلو ايعواذ اعجدق امهنا

 ةيفرشالا ةسردمم ىابسر فرشالا ةنازح برعلا ناسلىلع تفقودقو فيرش ىبا نبا

 بابشلاو نايحوبا ,هنم هيلع ءانثلاو هحدمب ءانعلانم عج طوطخ هيلعو هفلؤم طخ ةرهاقلاب

 ةرشعىف برعلا ناب ىعملا وهو ةغللاىف اباتك ءانيسزبا سيرلا حشلا بتكدقو دو

 ه4 ريطلاناسل ردح هيلا لوالا تسننم طلغدقو رهظيملو ةدوسملاىف قب هنكل تادلخ

 نازيم ىنعي 4 نايملانا_سل ره ةئامعسلو تس ه٠ ةنس ىفواملا ىناونلا ريشيلع ريا
 ةئس ىقوتملا ىرصبلا ىنثملا نيرمعم ةديبع ىبال ه4 بزعلا صوصل ريح أي لادتعالا

 فئاطالا :- از ريم دج-ا ديسللم وظنم ىسراف هيأ هما تفاطل - نيشامو ةسدع ٠"

 فئاظوو بابحالا فئاطا ٌرم- ىنوبلا هركذ ءاعسالا ىف هي ةيدج-الا رارساىف ةيدحالا

 لاودسرلاب لسوتلا3 لوصالا ةقفاوم بحاص هل باتع نيرع ىبال 1 تايلالا

 ىطعملادبع نيدمحل م2 لودلانه رصمىف فرصت نميث لوالا رابخالا فئاسطل رح

 لا هكلمىف زيزعلا كلملا هللدجلا # هلوا دلع ه5 قاحمالا فئاطل رح ةنس ىوتملا

 ىف ركذو ةمتاخو باوبا ةرشعو ةمدقم ىلع هبترو ىئطصم ناطلسلامسا هتبطخيف 00

 نيئالثونيتنثا ١٠م٠ ةنس ةحلاىذيف هفيلأتنم غرفو ةيناقعلا ةلودلا اعلا و سائلا بابلا

 فورالارارساىف تاراشالا فئاطل زهد سه ىمسملا تاراشاىف امسالافئاظا ردح فلاو

 د هلوا ةنس ىفوتملا ىشرقلا ىتوبلا لع نيدج-ا سابعلاىبا نيدلا تت شلل هي تايولعلا

 مساسقلاىبا مامالل ريسفتلاىف 6[ تاراشالا فئاطل ]5- رارسالا ديرادا ىذلا هللدلا
 ريبك ريسفت وهو ةئامبراو نينامثو عست 486 ةنس ىفوتملا ىريشقلا نزاوهنب مركلادبع

 دو نيدلاردب متل عورفلاىف هه تاراشالا فئاطل ره#+ ةئامعبراو سفعلا لبق هفنص

 دع هلوا ةئامئامتو ةرسذع نامث ه١ ةنس.ىفوثملا هنواعمس ىضاق نءاب فورعملا ليارسا نبا



 مهن باب يح أ مو

 مهيأ ةصاخلإ نإ د- ةئاماثو نيسجهلو ثالث م6* ةنس ىفوتملا ىرقملا ىعفاشلا ىركلا

 نحللا رهو ةئاثلث ونيعستو سجل موه ةنس ىفوتملا ىركسعلا هللادبع نب نسح لاله ىبال

 نا #- ةئام_سجو نيعيسو عبس هالال ةئ_س ىفوتملا ىلا دج-ا نب مشاهل سي ىلا

 نءالو نيك اهو نيعست ؟٠9 ةنس ىفوتملا ىروندلا دواد نب دجا ةفشح ىبال هت ةماعلا

 نسحلانيدجم ركب ىبالو ةئامعبسو نيثالثو ثالث 7+ ةنس ىفوتملا ىتبسلا ىلع نب دن ىناب

 5٠٠ ةنس لبق ىفوثما ىمغللا دجا نب د# ماشه نبالو ةنس ىفواملا ىليبشالا ىديزلا
 ىوحضنلا قلاملا نسا نب دج-ا رفعج ىبال 4: عبسلا تآارقلا ىف عمدا تاذل رهتح ةئاقس
 م ماخمالا ما يراتىف ماكحالا ةذل رح ةئامعبس و نبرشع و نامث ال" ةنس ىوتملا

 0000 و رات 6 ةنساقوتملا ىسلدنالاقررغملا ديعس نب ىمو» نب لعل نيدلخىف وحلا ىف
 نمل ادج 6 هلوا هداز ىربكشاطا هد عملاو درفملا قارغتساو عمنلا ةذل رؤ- ةئاقسو

 نيدلا حالصل هي عمدلا فص وىف عملا ةذل ريح حلا هلالآ عومج ماعلا تادرفمقرغتسا
 ءارعشلا بنطا دق لاق لا رعلاب امسنم ىنلعجىذلا هللدا  هلوا ىدفصلا كسا نب ليلخ
 عمدلاب قلعت. ات ىلوالا ةجحتن و نيتمدقم ىلع هنترو هتفلاف هتعن ىف اوغلابو عمدلا فص وف

 ثيدح قرط عمج شيعلا ةذا مح اباب نيثالثو ةعبس ىلع لهشت ةيماتلاو هتبسنىف ةياثلاو
 ةئامئامثونيسجو نيتنثا 869 نس ىقوتملا ىنالقسعلا رح نبا ظفاحلل سي شيرق نم ةمئالا
 عست 54549 ةنس ىفوتملا ىرعملا هللادبع نب دج-ا ءالعلا ىبال ةم وظنم ه4: مزايالامءوزا لهن

 موزالاةحار هلو ةسارك نورشعو ةئام ,سعملا فورح ىلع ةينبم ىهو ةئاممبراو نيعبراو
 ةفرعمىفماكللا ناسل رح ريسافتلا نم هه## ليززنتلا ناسل ريح ةسارك ةثام اهح رش نعصنت

 نيتنثا 885 ةنس ىفوتملا ىلملا ةنكشلا ناب فورعملا دن ب ميهاربا ديلو ىبال 6 ماكحالا
 اهلك الصف نيثالث ىلع هيرو بلح ءاضقىف هفلا لا همكح ىف لداعلا هتيدجلا هلوا ةئاعامتو
 ىدالا لصفلا ىف فو لصالا 2 ملو هل قفوي هبظن داراو ةيضقالاو تالماعملاف

 وهو نيثالثلا مامت ىلا هتلمكت بتك ءالعلا نم لضافالا ضعب نا مث ةيهاركلا ىف نيرشثعلاو
 6 هلوانيثالثلا ىلا نيرسثعلاو ىناثلا لصفلا نم بتك ىودعلا ىجلاخلا مهاربا نيدلا ناهرب
 ىسرافلاوىبرعلاب ةجوزم ةغالاىف هه ةيكملا نال ريح لا لامكلاب فصنملا هلل دحلا
 6, ءارعشلا ناسل زيي ةئامعستو نيسجو عبس ة017 ةنس ىقوتملا ىرانفلا ىلع نب دمحم

 ىراصنالا مركم نيدلضفلاىبا نيدلا لامج مشل غلا ىف ه5 برعلا ناسا رتطح ىسراف

 عج مات تادلح ةتسىف وهو ةئاهعبسو ةرمثع تس ال16 ةنس ىنوتملا ىرصملا قيرفالا

 ليق حامصلا بيترت هبتر و ةياهنلاو ةرهلاو هيشاوحو حامصلاو مكاو بيذهتلا نيب هيف
 زيزعلا باتكلا ةحتافب اكربت نيملاعلا بر هيدا ## هلوا سوماقلا ىلع ةريثك تادايز هيف
 ذاجا نماماو هعضو نس ملو هعجج نسحا نم اما نيلجير نيب ةغللا لع فيا لاق ا

 رو_صنم ىنال ةغللا بيذمت نم لج-ا ةغللا بتكح ىف دحا ملو هعمج دحين ملو هءضو |
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 ا ا

 منوع 4 ماللا

 ريرحلا ريصت+ءىف م لوصالا بل ريح رج نبا انش فياصت نم هسلتخا ان وه

 ١ ةيكرت ةلاسر 4# لوصولا ةقرط ةفرعمف لوصالا بل ريح ءاثلا ف سع مامهلا نءال

 معىف بابلالا بل روهمح ثلاث دارم ناطلسال اهتك فوصتلاىف ناح ىمع ريبشلا دح ملا

 ريهشلا يت ارقسالا نىدلا فيس دج-انب دى نب دمت ن.دلا جان وهو ىيثارفسالل هه: بارىعالا

 نه نيدجوملا دج هلل دخلا هلوا مصتخغو ىواضببلا بل ريغ وهو ءوضلا فلؤم لضافلاب

 ةثاهعيس ونيعيسو تس الال5 ةنس ىفوتملا فيرشثلادجا نهللا دبع ديسلا هحرش خا مدعلا

 دج نب معنملا دبع نيدلا سمش مضفملا ريملا تافنصم بالا ناو هللادبع هعما نا هيف رك ذو

 مشلادحرشو لا مانسلا ةعفترم ةبرعلا لعج ىذلا هلل دا ا حرسشلا اذه لوا ىنيوقربلا

 دءايحبساو نرسثشعو عبس اناباب ةنس قوتملا ىناحلا تاس ليعمسا نب ىسع نيدلا نيما

 وهو هرك ذ مم ىواضببلل ةيفاكلا ريصتخم وهو ه8 باىعالا لعف بابلالا بل وح

 وهام هيف ركذ دقو ةيرقبع ظافلا ةزاجوب .وألا بئارغب لفكتم و ةليلج كاوف ىلع وطنم

 ىثوثملا ىلكري فورعملا ىلع ربي نب دم انالوم هحرش دقو بجا_1لا نبا هكرت امه بجاولا

 دبعنب ديزباب هحرشو ءايكذالا ناحماب فورعملاوهو ةئامعستو نينامثو ىدحا و١4 ةئس

 دئاوفلا ريثك اجو زم احرش ناخ ملسنب دارمنب دم ناطلسلا ةلود ءاذع نم ىونوقلارافغلا

 ىلكربلا حراشلا ىلع تاضاريعاو دودر هيفو كاوزلانم هب قملا امل لاوفلا جردم هاعتمو

 مهمالكيف ةبلكلا اونرعا اعج محم ىذلا هلل دما # هلوا بتكلا ةصالخ بللا حورشش نمو
 ةنس'”ناضمر رخاواىف ىفوتملا ةمركملا ةكع رواجا ىتاينوكلا ىلع نب دمحم لا ةنملا باوبا

 رئاشعلاى بال ىسراف ه4 باسملا لعيىف بابلالا بل ره ةئايعستو نيعبراو ىدحا 41

 نبىلع نب كلملا دبع نيدلا ردصل هفلا عاونا ةتس ىلع هبتر ىواسلا ىدسالا رع نب هللادبع

 ىعيشلا ىنيوزقلا فيطللا دبع نب ى ريمال ريصتخ ىسراف 8 حيرراوتلا بل رح داج

 ىلع هلع> و ىدفصلا رديح نب ليسا ةلودو هفئنص 3ءارعسل و نيتس 5٠ 20 ّق ونملا

 ىناثلا نالصف هيفو سئع ىثالا ةمئالاو ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريسيف ل والا ماسقا ةعبرا

 تالاقم ثالث هيفومالسالا دعب كولملاىف ثلاثلا لوصف ةعبرا هيفو مالسالا لبق كولملا ىف

 ةئامعست و نيعبراو نامث 458 ةنس ىف هنع غرفو ةيوفصلا كولملاف عبارلا باوبا ةنسو

 رسصتخم ىسراذ - بيبللا بل #- ىع 2 باسنالا ريرحت ىف باسبلالا بل ريح
 2 بلح لها دارانع تاوجلاىف بليلا سل رح ةيقوذلا ةلاسرلا بحاصل فوصتلا ىف

 هيلع فقو بلح ىلا مالعالا باتك لصو امل لاق ىطويتسلا نج-رلا دبع نيدلا لال ةلاسر

 كلذ فرعبال هللايبنا نيبو ىلاعتو هناحسدتلا نيب ريفسلا وه ليزبج نا ىلوق هيف ىأرف فقاو
 مهلا ةلل دع لا تبجحاف ةكئالملا نم هريسغل كلذ فرع دق لب شداهلا ىلع بتدكف هريغل

 ةدد لضافلل © ُكاوفلا هل لم- دصاقملا ةليسو بحاص هركذ ه4: سرفلا ةغل نم

 ىسوم نب ميهاربا نيدلا ناهرب مشلل 4 فقولا ةفرعمف فرطلا ظا ٌره#> ىدففا

 ف (ة)
 صململمسس سالما
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 ”ىواحملا لاق ا ايس * ىش لكل لغح ئذلا هلل دنا 6 هلوا ةلثم فللوي ل الئاح اباتك

 هيأ باب قح بن عال

 قىاعملاو ىواصفلا قدا نايل لافلالا ريجو باتكوهو ا هندانا ب وعك نم ت2 ع

 نك تارعالا لعىف بايلالا بلي ىعبم هداونو هتجاودل طباض هداوهو وهلا عيرافت ىواح

 دياوقلا ريثكهنا بابلالا ىوذىلع ىنخال بابلالا بلناف راك هرقنلا هحراش لاقو هتجابدىف

 ىتلا ثحايملاىلع وطنم ةببرغلا رارسالا قئافد ىلع لقشم ,اظالا يجو محلا ريغص كاوعلا,ج

 هللدجلا # هلواحلا رصعلا ءالعو رهدلا ءالضفنمدحا هحرشي ملو ةيدالا مولعلا جتافمىه

 روك ذملا ئنيساادجم نب هللادبع نيدلالاج ديسال بابعلااهنم حور هيلعوملا مومثلاماجغ عشاق

 اهنمو ةئامعبسو نيثالثو سه /*ه دنس ىلوالا ىداج ىف 0 نم غرف راكهرقنب فورعملا
 بطقلو ةئامعيمو .نيسج ا/١6 ةئس ىنوتلا ا لضافلاب فورعملا مساقلا نب يحل حرش

 ا لإ اذه ىدلا هدا 26 هلوا دلع ىف ةنس قونملا ىلاغلا ددوعسم نيد نيدلا

 هنا هيف ركذ ةئاهعبسو ةرمشع ىنثا لا؟ ةنسس لوالا عير ىف همتا لا نآرقلا زا<عا
 قوتملا كفنصمم ريهشلا .دجح نب ىلع نءدلا ءالع ملل وقناة الا نم اريك دافتسا

 ائيش ةيبرعلا لئاسمو وحلا دعاوق نم هيف رك ذ ريبك حرش ىنزوزلا نامع نب دمحلو ةنس
 حاتنفالاصفىف ركذلا لبق رمضإام قحا نا  هلوا نيدلحىف هنمةب وتكملا ةحشلاو اريثك

 ناضم رنه نيسثعلاو نهاثلامويلاىف ةينوقب ضاسبلا ىلا هلقن قفتا هرخآىف لاقو حلا ماتللاب |

 عسل /ل؟ ةب 2 ةأره هدب وسن فيلصت مانمنا ناك دقو ةئام امو نيسجو عسل /65ب هي

 ةنس ىفوتملا ىلارسقالا ىزيربتلا دم نب دمحم نبدهت نيدلا لاج مجشللو ةئاعامتو نيرشعو

 نم غرف خلا بولقلا هب تقرشا اباتكلزنا ىذلا هلل دّحلا # هلوا بارعالا فشك هامس |

 هحورش نمو ةنس نيرشعو تس نبا وهو ةئامعبسو نيعبرا 74٠ ةنس روبش ىف هفيلأت
 ةلدجلا ع هلوا بابلالا بل نم لككشملا حورش نم رارسالا ةديز نابىف راكفالا ةصالخ

 74. ةنس غولث اباب ليوق هحرش و خلا هليزنت مركحم نع ماكحالا لمحمل ءالعلا ردق عفارلا

 هللادبع نب دج-ا دي_سلا قلعو راك هرقت حرس ىلع ةيشاح هلو ةئامعبسو نيرسشع و نامث

 00 7 ارتشالا بابل حرش روك ذملا ديسلا نا ىلنيم مث ةنس ىفوتو .هقيلعت هيلعىميرقلا":
 هر كي نا حرس داك نب رباغتم نيثم ىلع 0 ره 1 ىواضيبلا ب تل ريغ بايلالا ب

 بايل رقي ىتأي ه4 ىوذثملا بانا ىف ىونعملا بابللا رح نيقيلا لصحو ةهشلا

 000017 د و] ده دملا هكف ليزت ئدنتسلا هللا ةجر يشل عماج رصتخع هي: كسانملا

 عقوامث لوقنلا بابل ريح ةيادهلا حورش نم هي بابل رهفح حلا حضوا ىذلا هليدسجلا

 || ىثوالا ىطويسلا ركب ىبا نب نجحرلا ديع نيدلا لال هه: لوقنملاو برعملا نم نآرقلاىف

 هك ادن ١ لورزلا تابساق هلا دناعتاو رك ذو ةئامعسلو ةرشع ىدبحا 81١ ةنس

 عز

 1 212 هع قوتملا 1 كف هحم ليز ىراقلا دع ناطلت د نب 3 هد ريس ا (نحا لع ا

 | 6# هلوا جوزمت حرش وهو طسوتملا كسنملاف طعستملا كسملا هاممو فلاو ةرمثع عبرا



 منو هه ماللا ٌزط

 ئركلا ىدموم نب نيدلا ناهرب 2 فاك ءالا جست : حرشو بايللا 2 3 ءاعشو اع[ 9

 ظ ابرك ز ىضاقلا مامالا عشنا رسصتخا 7 َح لا ىلا هيىق لصو ىوأ اًعملالاق دنس قوتملا ىفاشلا

 جيقتت ير ءوخا اذه ها رعسل 3 نيردعو تس 5 مهل قولا ىراصنالا دعنا

 لدبو كااوفلا هيلا مض لا بابا مهيمتن ريل دشرملا باه ولا لضفتملا هللدحلا # هلوا بادللا
 ظ حرشب بالطلا ةدف اعل و مصرم م 1 ىنعامو فالاطادهنم فذحو رّمعملاب رّجعملا ريغ ريغ

 ىلدا 1 نبال ةيشاح هيلعو هافطصانم هنيدىف هقف ىذلا هللدخلا هلوا بابالا عيبقلت رب رح

 نب دمت لالجلاو بابللا حرش اهاعم ةئايعسلو نيعبيسو ىدحا الا ةنس ىفوتملا تملا

 نيمراامامالو ةثامتاثو نيعستو ىدحا 891١ ةنس ىفوتو اضيا ىلماعملل بابللا حرش ىركبلا

 ىدنق عملا دجلا نيدمحل ه6 هقفلا لوصاىف بابل رقظح اضيا هيلع حرش ىنيوجلاكلملادبع

 قئالخا عدبا ىذلا هتلدخلا # هلوا ىتسبلا هللادبع نبىلع نسالاىبالو ةنس ىفوتملا ىئنملا

 ىسدقلاب وبا نيىلع نيدلا ءالع ةمالعال © باصملا ةيلستىف بابل ّرُ- لا ةلعو ةلآالب

 هما نذ عيا ىف بابل زقه اًضنا ع تابالابل هريصتخو تلال فرم ده تال

 ىلع هبتر خلا هّلالآ ىلع هيدا # هلوا ةنس ىفوتلا ىصسملا ايركز نب ىلعل ه4: باتكلاو

 نباب فورعملا ىراجم.لا ميهاربا نيدمحل هه باسملا لعىف بابل ريح هقفلا بيترت

 بابل ع ىثاكلا ا نب يحن ىضاقللو ةئاهعبس و نيعبراو عسنا/ 4 ةةنس قوتك :

 رصتم حرش بابل ره*- ىملاىف ىتأي تاماقملا ىلع هدرىف ه4: باشخلانبا ىلع درا ىف
 نب هللادبع ءاقيلاىفال ولا ىف هي باىعالاو ءانبلا للعىف بابل يح ىتأي ه4 ىرودقلا

 # بارعالارعىف بال ز#- ةئاقسوةرشتع تس11 ةنس ىفوتملا ى وحلا ىريكعلا نبسح

 نيعبراو عسن 749 ةنس قوتو اهحرشو ىدرولا نبرفظم نيرع نيدلا نيز ميشلا ةءارصق

 ظ ٍبعف بابل ره ىنانزلا هللا دبع ىب مجشلل رصتع هه: بالا بعىف بابل ]يمس نئايعبسو

 ا وهو 2 قوت 2 07 قشمدلا ىلدحلا كداع ن ىلع نبرم ضفح ىبنال تادا ةنسؤ تاتتكلا

 نيدلا جبن مشل 6 هقفلاىف بايل ريح يأ ناعصالا لئاضفىف بابل رح روهشم ريسفت

 | وهو ةئاقسو نيتسو سجن 558 ةتس قوثملا ىفاشلا ئبوزقلا عركلادبص نا راقد
 نم باعحالا -_ هيلعأم ىلع هيف سصتقا ا لالللاو نيظعلاىذ 0 00 هلوا 0

 ١ يؤتملاىف هركذ ىزوملانب جرفلاىبال -ه# ءايدنالا صصقىف بابل رم ليواقالاو هوجولا

 | 4 بادالاو علا ةقرعمىف بابل ]ههم- قبس 23 ىزارلا نيعبرا رمصتخي بابا رت

 ْ ةئاثلثو نيسشعو ناُع 20 و قونملا ىءدتالا علا ديع ندي نيدجا ةمرلعلا مشل

 نبدج-ا نيدمم نيدلا حبات ةمالعاا © وهتلاىف بابل رح لا لاح لكىلع هللدحلا # هلوا
 تاّرعالا3 لوالا ماسؤا ةعبراو همدقم ىلع همار 66 2 لضافلاب فورعملا فيسللا

 ا ادع كا هك نمل ىوتو 0 ىصشللاو ا لا ا تئلاثلا برعملاق ىاثلا



 هه باب ل- نا

 ١ طلال رتل هيل زل ىدوالا حرش رم هدخا !رخوم ارش يطال 00
 | امنزو ىلع ةئاعامثو نيرسشع م١٠ ةنس ىفوتلا ىسهفقالاد# نيليلخ نيدلا سرغ يشل

 اهلوا اضدا ,

 لوالا كمايانم عاضام كيفكي ## لزغلاو نالزغلاب لغاشتلا عد

 هسفنل ابساخم اهأشنا قوصلادمحت نيدعاص نيدومم نينيدلا يؤ. عشلل هه ةيمال لوس
 اهلوا ةئاتحو نيعستو ىدحا 591 ةنس |

 لالقا قيقحتلا ىوذلالو الك 6 لاملاو !هلها عفنت ليلخلاال |

 فلالاؤف رم هرضتخ هه ءايحالا بابل رح ه4 ثيداحالاب ابل رمح ىسراف حرش اهلو |

 ه4[ تاراشالا بابل ريؤؤح ىم -) مالكلاىف نيعب رالابابا قط يأ بدالا بابل 1ن-
 ىبال رصتخم ه4 باسنالا ةفرعمىلا بابالا رح هه لوصالا بابل ره هركذ قيس

 مث نفلااذهىف تافنصم ةلج هيفركذ ةن_س ىفوتملا ىرعشالا مهاربا نبدع ندجا نسحلا

 00000 1 0 هل طوب بايثالاب .فيرعتلا ةتيعس |رصتخم اياتك هد هنم تجرمتسادقو لاق |
 00 اللا لعملا الخدم هتلعجو اهئوطبو لئابقلا تاهما هيفركذا بابللا تلعمت لالقالاو |
 ' |١ قاعمو بابل ز9- راكبالاف روك ذملا ىدمالا نيدلا فيسل ه# بابلالا بابل وح
 7١ || ىفوصلا ىدادغبلا ميهاربا نيد نيىلع نبدلا ءالع شلل تادل ثالث ه# ليذزتتلا
 نيسشعو سه 76 ةنس ناضمر نم رشاعلا ءاعبرالاموب هفيلأتنم غرف نزاخلاب فورعملا

 ىوغبلل ليزتتلا !ملاعم نا هيف ركذ لا اهردقف ءايشالا قلخ ىذلا هيدا 6 هلوا ةئامعبسو

 ريسافتلابتكنم اهصخلل اوف هيلا مضو هبحناف ليوط هنكا ةدومحلا فاصوالاب فوصوم

 بيد نعح سن هيف ض لعو اههربغ ىماسا هركذ و نيحبحصلل ةمالع لعجو دناسالا فد ظ

 ىنامركلا رقما صن نب ةزج دومه نيدل ىف ه2 ليوآتلا بابل ريح هءقلعتامو ثيدحلا |

 بايل ري ةئامسج 6.٠ ةنسس دودح ىف ايح ناكو ارقلا حجات فورعملا ىعفاثلا

 تهت ريدافتلا بابل ٌرههَح ةن-- ىقوثملا ىونزغلا زوريف نليلجلا درعا < فيرصتلا

 ثدحمريغ نآرقلا لزن هللدلا # هلوا انآ روك ذملا ارقلاجات نيدلان اهرب مامالا مخلل اضيا

 اذهو هطئارسشب هيف هركذام نيبهنا نآرقلا هءاثةهىف ناهربلا باتكىف ركذ لا قولخم الو |

 هي[ هينتلا بابل زي بئاحتلاو بئارغلا باتكىف اضيا هركذو هيفام رثك !ىلع لمشم ريسفتلا

 ىزاريشلا نيدلا يحل هي[ ةيكحلا بابل لهؤح رم ىوغبلا 4 بيذبتلا بابل لح سم
 ةياده هامسو رجنبا هصمل ةنس ىفوتملا ىوانملا حشلل هه ردصلا بابل لح ةنس ىفودملا

 ه5 ضئارفلا بابل ٌره#- ه6 نيم رغلا بابل لهم ةاكشملاو ججباصملا جب رح ىلا ةاورلا ظ

 نبدجا نسملاىبال ه#: هقفلا بابل زه#ح .ةنس ىفوتملا زيزعلادبعنب ديجلادبع مّراحىبال

 هرصتخا ريغصو ربييك وهو ةئامعبراو ةرششع سه 4١6 ةنس ىقوثملا يعفاشلا ىلماحملا دج

 نيرشعو تس 85 ةنس ىقوتملا قارعلا محرلادبعنب دجا ةعرذوبا نيدلاىلو مامآلا
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 نو»وبم سس

 نيل رزيئظح د
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 د ولم دفا نع هيك د و  ك  ع  ل م لا

 ا اج ف حد 5 :تغاغن

 م هه ماللا ز-

 ١ رصقمنف ليلغلا اوفشيمل اهحارش نا هيفركذ لا تاموضوملا ركع قئاقللا فرع ىذلا

 ١ دج اسابعلاىلا ناطاسلاىلا هادهاو اهحرسشب هتعاط نيعتتنه ىلع راشاف لمت لوطهنهو ل

 / لح هامسو ةنس ىفوتملا ىربطلا مساق نيىلع اهحرشو ىنسملا دج فرشالا كلملا نبا

 ىرضملا كرابم نارع ندع خندلالاج ميلا ايدك كرو مهمتلا ةيمال حرسشىف مهما و مهملا

 / درج هلا هيف ركذ لا نانملا ميركلا هللدبللا # هلوا مهلا ةيمال حرشف معلا سقت هامسو

 بويساو بنطاو بعواو هيف ىعواف اهح رش ىدفصلانا 1 ىدفصلا ح رعشن ند 2

 | زجناو ىعواو لبهساو مالكلا لو_ضف لايذا رجو مالقالا ةنعا قلطاو برغاو بحماو

 تانج سم نم دملا يف ءاملا اغطو دحلان ع هيف جرخام عم اذه ليصحتلا نع روعلل ايدن ليوطتلا

 ١ نمو هعامسو هتاور ةلادعلاب لحنلب هعادباو هركذ لحالام هلضفو هلقب قيلتال ىلا هلزه

 حرش و ىدفدسلا حرك ح ورسشلا نم دعج ىلا ئودكلا نيسح حرش ةيمرللا حو رش

 ْ سدح نب ل الح حسن اهح ورش نمو ىيمامدلا ضازريعا نك قدملا ندلا ل الج ىضاقلا

 ظ 0 ادج # هلوا ةئءاوعسلا و نيتسو نيداثا هلال هند م رخىف هينيطنطسق هفلا ىدذلا ىناحلا

 | اهيهتو ليلق ةعاج نا حس نم ريكا طمس وم درقم ليش وفو ا ناذإ مح واب اناده

 ١ هللادبع نيدجا نيدلاباهشو ةنس ىفوتملا ىدادغيلا ىنرلاىلع نبد# رفعجو ا نيدلاداعد

 ظ ىهو 1-3 برعلا ةيمال م نينامثو ناك /ل ءر/ا 00 قوتو داحاو ىثاب داولا ىسلدنالا

 ظ نالهكنب ديزنب تدني ثوغلا نيدزالا سوبهلانبا رحخانب س والانب ىرفتبدلا ةديصق

 لديماال 2 اوس ىلا قاف مكيط» رودص ىماىئب اوهفا

 اهحرشو قلاوحخحللا فيطللاد.ع نيديؤدو باع ريبشلا ئح نيدج-ا سايعلاوا اهح رش

 ماهفالا برعم كدمحيو هللا كنا ذه هلوا بمملا با ءاممو ىرسثزلا ةمالعلا

 ا ةيمال م نيعلا ىف تامه دقو ىواشتالاو بحاحا نال م ض ورعلاىف ةيمال م

 | /48 ةنس ىفوتملا ىوحصلا ىسلدنالا ىلع نيف سون نب دم نايح ىبا مظأ 5 تآ ارقلاف

 مظنلا ىف ءاتالا زراف اهزومر فدحو ةبطاشلا ا ةئاروعبسوا نيعزراو سح

 | مشللو فاقلاىف ترم حلا ديعلالوقب ةديصقن ةفورعملاىهو 4# مالكلا ىف ةيمال لم

 اهلوا ىرتازملا هللادبع نيدج-ا سابعلاىفا ديسلا مامالا

 لم نعو هيش نع لح هلاعس ة# لزالا دحاولا وهو هللدا

 ١ موه ةنم ىئنسملا ىسو'سلا فسوب نب دمت هللادبعوبا دي_سلا مامالا ةمالعلا اهحرش لا
 ' دقلاق حلا هلاونو هناطلسىف عساولا هلالج ىف ىلعلا هللدخلا #* هلوا ةئامنامثو نيعستو سخ

 / نا هيف ىعدتسي ب وتكم ىلا ؛هطخم هنم ةدشب هفلؤم ثعب كرابملا مظنلا اذه حسثلا ىناعد

 | مساق ميشا اهحرشو حلا حلاصلا هلامدو هئاضرا ابلاط ثالذ ىلا هتبجاف احرش هيلع عضا



 أ باب رم ناني

 ةلع لبق فرصنللا هللدلا * هلوا لا_ثهالا بورضو لافقالا مث هامسو ىبرضحلا
 قيقح هاعسو ىناسلتلا سابعلا نيد# هللادبع وبا مامالا معشلا اهحرشو لا فيرصتلا

 ةلادفا و هنا 1 درفت ىذلا هيدا  هلوا لاعفالا ةيمال حرشىف لانملا ليهستو لاقملا

 ةيمال لح ىب | ميكملا نباب فورعملا دع نيد نب دمل 6 مورلا ةيمال زم لا

 ىرداقلا ا 0 نبرع ميشلل اتيينيتسو ةعستىف ةديصق 7 فرغلا جارسو فرعثلا

 اهل وأ فلاو نبرشع 2 عبرا ٠١4 0 قوما ىتملا ىعفاشلا بلح ىذه ىضرعلا |

 لزالانم تلج مننم متام ## ىلع نيملا-هلابر هيدا

 ةدافالا فئاومو ةداعىلا 42 هاعم رييك دلحم ىف اهحرش مث ةوصنلاو ةظعوملاىف اهلك ا 0

 ةيفوصلا تالك نم اريك اف همق عج تقرثااهح ران ىف لاق وفلاو رقع عش 1١٠٠ا/ ةنسدماو

 الل 1١ ةلواو رك دو ىلاعت هللا ثاتك نمد تدب لك حرشن محتفاةيكملا تاح و:هلاك راصف

 تاعكلا ررحم ىلعنب ني_ساا نب ليما نيدلادبؤمل 1-3 رععلا ةيمال و ىناقعلا دجا

 سج ه٠. ةنس دادغب اهيظن ةئامسجو ةرششع عبرا 615 ةنس ىفوتملا ىنارغطلا ديملا |
 7 اهل وا هنامز ةياكشو هلاك فصوقف ةئامسجو |

 لطعلاى دا ىشاز لصفلا ةيلحو ع لططا نع ء ىئنتناص ىأرلا ةلاصأ

 عبرا 052 قوتملا ىدفصلا كسا نب لياخ نيدلاح الص أاهح رشف ءايدالا 5 ىتعاو ْ

 َّق مجسملا ثىيغلا 5 2 شادو ا 0 ردص حسن ىذلا زيدا دل هلوا ةئامعبسو نو

 ااا 2[ رفق راصف ةارظتحالا قيرط لع اريثك ايش هيف رك ذ ملا ةيهال حرش

 ىمابعلا نوح رادع نب مي>رلا دبع 0 هع حرفلا كاذىلعو 1 نسحاو لزهلاو ْ

 ىسوم نيد نبدلا لاك مشل حسشلا سصتعو دئا عسل و نيتسو 2 ةيك خل 0 قوتملا ا

 هللادمح د4 هلوا ملا 10 مهلا حاضيا هامسو ىودكلا ةعاج نبا اهحرسشو لوقا لاَش |

 الو ةريغص رداغيال ىدفصلانا هيف ركذ ةئامعبسو نيثالثو عسل /89 ةنس ىقوتلاىريمدلا

 ك.سع هناك ةد نع ىلا ةدنعنمو ع ل لعن :م هيف لقتل هنا ريغ اهرهظاالا هدأ وق ند ةريبكا

 لئاقلا لوق
 اا لايم لقتلا الا 86 ةربدم تناك ذا سفنلا لصنال ا
 0| نا ردخ حرش ىذلا هتيدجلا ة هلواو هصخلق هءالطدنع زبزع هنابف بنرغ وهف
 اا اش 511 ةنسى وملا ىربكعلا نيسمطلانع هللادبع ءاقبلاوبا اّضيا اهحرشو ا

 ا | كانا هنس قوتملا ىيمامدلا ىكلاملا رعنب ركبىبا نيدمم ندلاردب بيدالاو ةئاقمو

 3 ىذلا هللادج دعبام| 00 هلوا ثيعلا لوز هأ_عم هدرقىف 1 هلو ةئاعاعو نبرششعو

 لحئرا المت هحدم ةيردنكسالا ىف ةيلطلا ضعإنا هيف ركذ غلا ضا.رءالا هيلع هجوت

 ادكترا دو حالصلا د>وو هعب رو هيلع فقوو ةوايجسلاو نيعست و عبرا .//ةي هك هضمملا

 تاضارتعالا نم هل رسسدتام ب كف حداملا كالذ 5 داراف رتل تاطقس هيف 1 اذا

 ائدلا)
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 مناي هي ماللا هع

 527 واف هراصتخاو دامس رص ف ملتخا اناطو لت َدْيلَع هبناو ميد 5 نسا نم و لب

 ظ ىدع نب لماكو مالا 5 بيطخلا حيراتكح هذم وه دروا ىذلا با 2 نم تيدكعا

 د ادباف مهريعو مع ىبال ةيلللاو ىنطق رادلا دارفاو دوت ا نايح نءالو ليقعلل ءافعضناو

 ا ف لوقاو هيلع تهب ايقعتم ناكنا مّ همداكم هيقعأ 3 مهلا 0 دان_ساو مهدي اسأب

 | نب نيسح هللأد عوأ اال هدرواامل تطصصرو 6 ىل اعل هللاو هر خآىفو ل هديزاام لوا

 ْ هنأ د تيد عضوب مك ا ىلع نيا قفاوت امالعا ح ةروصب ىلاف ىزوحا مهاربا

 ١ تناكوةئاعاعو نيعبسو سج ملاله ةنسىف هنم غرفو ةئاعامثو نيعبس ىلا/١٠ ةنسىف هيف عرش

 | كلك 3 راوركللا دال. ىلا تدار هزم ةعملو راصتخالا هج و ىلبع ادح ةليلق هيف تايقعتلا

 ظ ةريثك تاءوض وم قاطاو طوس هد وىلع تايقعتلا ءاقيتسا ةئايعسل و سج 6١6ه ةنسقف

 ١ هه ةاضفملا ىلع ةالفلا ليضفتىف ةللكملا ىلاللا ردح ه7 ةلبقملا ىل آللا رهتح ىريكلاهذهو

 ا حدمىف ىظانلا ىلال - هه: ةروذنملا ىل آللا ره اضيا ىطويسلا نيدلالالخل

 © هلوا ىدادغبلا مث ىليخلا ىلبنأا دم نب هاربا نب دومحلادبع مامالا شلل هي[ متاهلا

 ا لع ةديدططف نرشعو 00 تيظلدقو لاق ما تاتكلا هلو_سر ع ىدلا ا

 ىل اللا ناكمالا بس مع هيو فراحاب د اب نوثالثو دحا ةديصق لك مممملا فورح

 0 وهو ىلا_ثلل ةيوعش نم ن سحاب فورعملا م رردلاو
 ا ل هلوا باوا ةرشع ىلع

 / م 2: ىذورا اورملا ريت يه عماملاب قءاللا ز»- لا هلال اىلع هللادج دعباما

 'رميغف لا قوت ا قا نب نجرلادبع مساقلاىبال 4[ تاماللا م- ملا ىف

 | ما ىف ص --14 27 0 ا حسش ىف ميبصلا عم مرالا 1 نا غلثو نيثالثو عسسل

 | 6[ هقفلا لوداقعماللا روم- لادلاىف م أ ىنتملا ناوبد حرش زيزعلا عمال رهطمح

 ظ باشا نءال 4 وحلا ىف عماللا 1 0 قوتملا ىرزدلا واح نا ندسح هللا دمع قا

 ' ةئامسهو نيتسو عبسها ال ةنس ىفوتملا ى ولا ىدادغبلا دجلانب دجانب هللادبع دحىلا

 , ةغالا ىف 2[ باطولا ان التما تادايزو بابعلاو مهلا نيب عماجلا بامتلا عملا عدول را

 ا م5ا/ 4 قولا ىزاريشلا ىدابا زوربفلا 0 ند رهاط ىلا ندلادحم مامالا 2

 0 هنم لك رادقملاىف ىرهوألا حا_عص نم باري داع ةئاموؤ هماع' ردق ةئايامو ةرذشع عبس 1

 لاق سحاك طيخلا سوماقلا هاعم و نيدلعىف همتاو كالدنم سطل ف عر ٍ تادلحع سو

 ه4 كلامزب ةيمال رمح ىواخمشلا هركذ هريصتخاف هراصتخاب ىدلاو هما ىتامركلا قتلا

 اهلوا لاعفالا ةيمال ىهو ةئاقسو نيعبسو نيتاثا 5/7” ةنس ىفوتملا ىومتلا هللادبع نيد# ؛

 ظ المالا هناوضرنم غلم ادج- #* الدب هب ىغباال هللدمخلا ظ

 حرش وهو خا كياوف ىلع هللد_ّْلا دع حرت ثلا كك د2 نيدلاردب هدلو ا-هحرشو ملا ْ 1

 7 نيدم هللادبع ىبا ماهالا اهحرشو ةئائسو نينامت و تس 585 ةئس قوتو راصتع



 ه4 باب في يأ

 اال رو ريك الا قيتح ىف ريدملا يعتلاو وشك الاالط نوناقىف ريبللا ةيغبو بسستكملا'|
 حرش رورسدلا ةياقو بيكرلا رارسا ىف بيرقتلا و هانيس نبال بئادعلا ةآرعو ىرادلل

 ةمكذلا زتكو ةمكحلا سودرفو ةجرلا خئاصم و ةمكحلا مجتافمو ركفلا جيئاتو باطلا ظ
 | يك ]زيؤ- رفللا ىف هركذ ه# ةيناحورلا ةداعسلا ءايهسو ةيئابرلا ةداعلا ءايك زو |

 دي نب دم ا كا مالسالا هح مامالل قدلتخح 21و ةظعوملاق ىسراف 1 ةداعسلا

 ماوعللناكرا ةعيراو تاناونع عبرا ىلع هبنر ةئثام سدو سج همه هس قوتملا ىلازغلا

 ا 1111 ناونعلا سفنلا ةقرعمىف :لوالا ناوتسنعلا' هتبظخ ىف لاق اك ةفرعملا قيرط نيسقلملا

 ريغ هجرتدقو ىبقعلا ةفرعمىف عبارلا ناونعلا ايندلا ةفرعمىف ثلاثلا ناونعلا برلا ةفرعمىف
 قاجكو فلا ٠٠٠١ ةنس ىقوتملا ىناولاب فورعملا قطصم نب د-# ىلوملك ىرللاب دحاو

 قينركردلا ىباحتلاب وعدملا نيسح نب نيدلا ماس> وهو ىعاش ىباحمو ةنس ىقواملا ىعاش

 هاعمو ةينطئطسقب ةئامعبم و نيعبس و عبرا الال5 ةنس نابعش نم طسوالا سثعلاىف هنم غرف

 ةجرتو ناعلس ناطلسلل هفلا ةئامعب#و نيعستو ىدحا الها ةئس ىفوتو ريسكالا ريبدت |
 نيدلا ىمم مشل ةلاسر سه[ ةدارالا لهال ةداعسلا ءايبك ليس هلمكب مل وريلس ناطلسلا ىاك ١

 باحاف كلا الا هلا ال ىقاعم ع ناوخالا ضعب هلاس لاؤس باوح وهو ىل مع نبا

 ىااراو ه4 بولقلا ءابتك وح م ىسملا هللا ءا_عسأ حرش ىف هيي ءانغلا ءايهك لح |
 و 8 ردحاالا م ةىعو هما ىناوريشلا ريما 0 درك ه ريد نيدومهن ةظعوملاف م وظنم ْ

 ةئاعام و نيعست و نيتلثا |

 222------ « ماللا باب ف
 كلادج- هلوا رصتء ىلا ىدامعلا دع ديسلا -: هيندبلا نتلاربب دنىف هببعلا ىل اللا رهت» |

 حرشىف هلملا ىلاللا + ةمتاخو نيبابو ةمدقم ىلع هر خلا انبولق ةدص ظفح نماي
 || بيطخلا ركبىلا نب د نبدج-ا سابعلا ىبال - ةينسلا ىل اللا ]8- م م ةيبطاشلا
 حرشىف ةديرفلا ىل آللا زهتح ةئامعسلو نيرشع و ثالث 58 ةنس ىفوثلا ىنالطسقلا

 حرفلا ىنال 1-3 ظعاوملا بطخ ىف لا 0-1 ءاللاىف ل ةيبطاشلا ىعل --1 هديصقلا |

 "006 طعاولا لبق هلحرا ناكام هم تك دمرنلا ماعنالا ىلع هتداقلا د هلوا ىزؤلا نبا |
 نيدلا نب زوجشلا يي هعب رالا ةمئالا حارتىف هعماللاىل آللا ز9- فو رالا ىلع هيترو بطلا
 ىلآللا ريم ةئامعست و نيثالثو تس وج نس ىفوتملا ىلحلا عامتلا دجلا نب د نب رم
 ىدحا و١1 ةنس ىفوتملا ىطوي_سلا نيدلا لالخ هه هعوضواا ثيداحالا ىف هعوندملا |
 ال1 2و ىلغا نحب تيدا دع كلوا ىزوذلا نبا تاعوضوم صرخت وهو ةئاهعسلاو ةرثع ظ
 كما ىلع قلتخاو ثيدملا نم عض وام ىلع هيباعلا نيدلا تابيم نم ناف لاق ا لطانلا ظ

 1 عضولاة بر أ طحت مل عدلا فيعضلا جار خا ند هيفرتك اذ اياتك حجرفلاوبا ع دقو نيلسرملا ظ
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 ئ 1

 مم م فاكلا 1-6 ْ

 تاماهلالاب كاد ف رعم لوصح ماسجالا نم قالب ايف ريتا لعفلا ةلوان ةوقلا هك كا

 سيايلاو بطرلاو درايلاو راحخلا 0 اويكرو اهف ةضماغلاض ام الاو رسشبلا ناد صا كل

 راكسالاو حرفتااو ةحئارلاو عطلاو نوللا ىهو اس را صاوخ نم دحوو بنعلا ءام. |[ ١

 وطسرا ةلاسر نم ها هغبص رثكلا ىلا ليلقلا هزه فيضا اذا اسساب اد>او ءاود تراصف

 هءاتك هتك نم نيدلا ديؤه صخ اكو ةئام_سمخلاب ىمسملا هباتك هتك عجب نم راج صخ اع أ '

 حابصملا هياتك ليما نبا صخ اكو ةيئرلا هباتك ىطبرحلا صخاكو مجتافملاو محئاصملاب ىمسملا |
 ىلع اهعفن دوعي ىتلا حلاصملا نم ىلاعت هللا هلعأم متكبالناملاعلا طورش نمو ىدلخلا لاق مث

 ام رعيالو ادبا ظفللا حرب اهرهظيال نا اهف 0 ناذ ةيهوملا هذه الا ماعلاو 0

 ه.ءالبلا لولطل دصرم ةيهوملا هذهل رهظملا نا تملا هو نونيهملال نيذلا ا_يسال كولملا

 بولطم 2كم 3 ءالملا هب لح دقو هيلع 2 نا اهرهظا نإ هنأ اماما هوجو ةدع نم

 مهلج اعرو 5 نم مه وأطم عارننا دوري منال ءالبلا لولحل لى ص ض وهف اعيج سانلا

 هن نال لاملا ىلا سانلا حوحا كولملاناذ هنم هيلع فاح كازملل هرهظا ناو هفالتا ىلع دسحلا

 هلىثبخالف هتقيقح ىلا .لضاولا اماذ ةمكلا زتك بحباص لاق ةبعوللا ذهل نارا 0

 نافوسابف عم نا وهو ريغال ةدحاو ةهج نمالا كلذ نه تاههو انيقلت اهايا هنقلي ذاتسال
 ند علا تيربكلا نم نعا اذهو هأنأ ا ْنا هعساالو بلاط ردالاو لصاو اههردا

 هتوشال هلعلف انيتك نم طقف ةثالثلا بتنكلا هذه رفظ نخ لمتلاو و معلا ىف ةيزم امهم دحاو

 5 ظ ا

 . ةبدنلاب ةيودالا ىوقاوساق مناف مهارملاو لاكالاو بوبخللاو نيخاعملاو قايزلا بيكارتف

 جا رس ىف اضا طارقم ىذ لعفأك باسالا تاما دعل تاوادملاق هب عقل ادحاو ءاود

 ا 0 لادتعالاو ماوقلا نم م رخل رداغال ءاملا 00 لو رظن هناذ را ريس ةعزص

 ْ ملا ةلكاشملا مث رخل نو 5 ءازبلل ةغباصلا ريقاقعلا 2 :ودالل ةينكرت لوا نم عرش ذا ذ>اذ

 ١ تدحنا ىت> تاعئاملاب اهاقسو تاسبايلا اهنم قوسف ةركسملا مث ةحرفملا مث ةحئارال ةرطعملا مث

 هللعجو اهلك هتك ىف هلك لعلا قرش نأ مكح لك ةداع نم نا بلطلا ةيامنىف ىداخلا لاق

 ' للعلا ةدايز نه هب اوصتخا امل بتكلا ةيَقب ىلع ةمدقتلاب اهلا ريشب صاوخ هتك ضعب نم

 | ريقح هلكايدلا لامو اعسال لاملا ىلع هنري هتلود هنع ب رح هنأ هنم ليحامعر 5 متل ود ماوق

 ا قدرطب ملاع 0 هلا لص انععأ و هراهظاف ةسلا هعمزم هأ سدلو هرمصل هنا هب فريسننا“

ا ع اذه ه١ قيقت 00 ئش
 يا اهم ةريثك .اكلاادهو 

 ا 2 ا

 | قيرطلا اماو ماعلا قيرطلاوخحت نوكياامنا داشرالاو ةدسباهاو ةسرق ا 0 000 000

 ظ ةيهلا ةيانعو ةيظع ةداع_س ناسا قفو نا الا مهللا نانثا هيلع عمك كر زوج الف صاخنا

 ١ حمشىف لاق انبتك نم هانعضو ام!كىف ءامكملا رثا انيفتقا نو .ىهتناقوقعلا نعو قانالا

 ظ لكل ناف رورثلا ةداغو ريذملا سهلا الخام 0 لك ف ثئيمأ اذه انناتك نا الآ هسا



 ىو دلع علا ارد رح هةعاذاىف 0 ةيحاولا رود مم اعف ءام ا ع و 0 هلعأ عءاا

 3 ,لطو اسال ا ديلا ك.م لهم انامزوف تراص 5 ل4 مانا انمار دقو مهل عيبضت هلهان ع 0

 ءاهد باءصاو ةعابو هقوس نيد ام مناف لالا ىلع اوعةجادقو ناو للا لهحان م نامذلا اذه

 رهدلا ءاكتع اعاي يكل أذل تقر 5 ديو رقفلا كو كاذبا اودخاف نولوشام نورديال ده

 دحاو ىأ 58 ىلع رح ًالاعم مم دحاأ عع 3. ال كلذ عمو تاناكللا فراخ كلدىلع نونا ظ

 3 0اهج ن كل ثالثلا تادلوملا هذهو دعبال موقلا رحنا عم بلطلا فيك نورد.الو

 1 ةكهوتديفلالا 00 بلط نمىلع ةيضصنلا انيلع بجو هلا !ياروردلا لدعلاف مهتعقوا |

 ' ال ريسك الا بلط ن 0 ريكا ةيغس موسوملا اباتك مهاانعض وف ةيفسلفلا ةفرشلا ةعانصلا |

 7 || لئالد ةلج ابف ركذ ىراتلل ةلاسر نفلا اذهىفو ريسك الا قيقح ىف رّينملا سمشلا انعضو مث

 9 لواو بئاتلاو تارع ةاعملا ءانيسنتا ةلاسر اضيا هيفو نيثالثو ةتس غلبت ةيلقعو ةيلقث ظ

 )| ابتكىف رظنو نازييلاو ري_بكالا ةعنص نيبو بتكلا ايف عضوو ءايهكلا مع ىف ماكتنم
 1 رمل اذه رويكسا قع لواو نايفس ىباني نب ةيواعم نيديزب 7 مالسالا لهان م ةفس الفلا ْ

 0 ليقاأك دلاخ ةدم ولت نم ىقوصلا نامح نب رباح هع |

 1 ىفو لوقلا قداص ماما نع قلع راح اها روا ةمكح ْ

 ا فما بارت تس وهف 6# هارت ّق باط ىدول

 ا م ةرثك تدك اهقرف أ 07 0 كارو 0 هل فرريعاو ىلعل ىفو هال كالذو

 0 لا يعش ارو ” 1 اها را 7 5 0 و شيهدتلا عاوناب مهلغشا ن 00 ولاصيالاىف

 0000 000 نولساو ةديياج اون نع هتك نع باثك ول الف كلذ مهو
 .قارغظلاو قارعلا ما نب عبصالا ىلاو ىزازلا 0 4ادج ا نب ةلملثم مالسالا

 .دهتجا دقرهنم لكف روذشلا بحاص ىلع نسا ىلا مالا و ىم ما ليما نب دع قداصلاو

 / سهره. ميكلاك ةفسالفلا نم ةعاجج نا عا مث ىنع م ىدلطلاو ,يلعتلا ىف داهتجالا ةياغ

 ماقمىف ,هسفنا اولعج ةيهلالا ةعانصلا هذه جارخسأ اودارا ال سروغايفو سيلاطسراو |

 'ماسحالا هذه نم مدج لكى لع لخدام ةد راجتلا مواعلاو ةيقطنملا ةوقلاب:اوفرءذ ةعيبطلا |

 | ةلملا اولمتف رخالا ماسجالانم اضيا هطلاخ امو ةسؤيلا و ةبوطرلاو دربلاو رملا نم.أ

 |7١ ماسحالا كلت ةلعل ةلعفنملاو ةلوعفملاو ةلعافلا تايفيكلا نم صقانلا ديزتو كازلا صيقتىف |

 | |وداقاو ناكملاو نامزلا ىف ةفلتتملا ةيتاتااو ةيئاوبملاو ةيبارتلا ري-سكاالاب اهنم دارب امآ ىلع

3 2 0 

 ؛ 7 1 0 13 تيتان

 0 5 0 52 كاب

 3 7 ق | :

 سلس سس ل سر يس ل رس سس يبس يب بيب ب بس سايس يس ل لل

 م 2 ١ مت

 ٍِ ' .ماقم ىواستلاو ديممتلاو ديربتلا ماقم ةقيستلاو اهاهتلاو نداعملا قرخ ماقم سيلكتلا

 | ماقم ليصفتلاو رهودتلا ماقم ريق لاو نييلتل و تيطزرتلا ماقم اء نمعلاو و ميعشلل أو ىلا

 أ نيكهلاو داحنالا مامت دعقلا و ميرزمتلاو" مأ 0 عا هم ل رملاو قمعلاو و ص ءلخلا و 34 فصتلا

 | ةةلكك تاريثأت ىلع وتحم لعقنم ريغ العف التعاف ايا اال ودم ا ةلاؤحل ١ وذختاؤ 0
 :ةظككلا 2 ةمحق 0 5 كه غب هادم 006 الاا

 (ةديدش )
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 دج و ونمو عبور د توج بد فخ ةروع دال جيف تلاقي

 هرع قفنانم صعب ىكحو رظن باوملا اذهىو ةانمصلا ضعليف ناكوش نيفلتم انا ا

 | راف زخآ ندعم نم لاقثم فلا نيتس ىلع الوا ريسك الانه لاقثملا قلا قارغطلانا تلطلا 2 |

 / ىقلا ديزي نيدلاخ ملعم بهارلا سنايممناو فلا ةئالثىلع لاقثملا ارخآ ىلا هنا مشايهذ |

 3 ناو عون ىد نم قحسملا ريغل هتعاذا ميرو علا اذه ناك ائيلع ضض ريفملا نم نا

 ب 7 فاكلا لقمع

 ١ "لاقثملانا تلقل.هللاالول هللاو .ةيطبقلا ةيزاه تلاقو لاقت فلا ئيئاهو فلا كلا 0
 ْ ىزغلا هلاقام لصفلا باوملا و نيقفاخلا نيبام "الع

 هبلطف مانالاو هلاثنم د6 ىرت سيل ءايهكلا رهو
 ١ فلالا ىلع دحاولا ءاقلا خبصلا ةياهنناب حرص نفلا اذه دما ةلجنه روذشلا بحاصو

 هلوقىف
 فلالا هدحاو ناريلا ىف عواطي  ارهوج دقعلاو للا فطلب داعف

 اة ةعانصلا نان وعزبو ءايهكلاىفز ومرهنمدوةليلكو رب 2 تاماقلانارهضعب معزو
 قداصلا رفعح ذي رباح تافنصم ىلع بعت وب رح نم ضعب بتكدق وىاربلا ةروصق

 رخاوالاو لئاوالارغ # هلاقع ىذلا ذه ْ

 را كاع ىذا[تذك # راكحالا نإ
 | نب نيدلا ىت جشلانا ىدفصلا ركذو هرع كلذب ىفأف ءايعكلا بالي كا ن0
 ربدب مضعب هب نينتعملا نا هت لعاو م- هءىرغم امهنم لكناك نيم راحاماماو ديعلا قّقد

 ىف لصحال ةريسي ةدمىفةريثك تاجازتما لصحتل رانلا رحىف قيثزلاو تيربكلا عوج

 فلؤي مىضعبو قاش لعىلا جانحي هنال قرطلا به_صا اذهو ليوط نامزؤفالا ندءملا

 ساىلالاو هابتشالا مهل لصف سايقلا لهي مىضعب واهمج و تازلفلا ناز وا ةيسن ىلع نداعملا

 ىلا نودتءال مهو ةرارماو ضيبلاو رعشلاك تاناويملاو تاداخباو تاتامنلاب نودق بف

 ةيممتلاوزاغلالاو جاحالا قيرط ىلع ريسك الا ةعنص ةّشرط ىلاو راشا ءامكملانا مث ةحفتلا

 عيضالاوبا لاق ءاشينه ىدهب هللاو ىمتكب ءادتهالاىلا ليبسالف ةماو ةحلصم هتك ىف نال
 ةيكملا هذهل لصاولاةناكمىلا ريشي قارعلا مام ن ئيزعلادبع

 ناساس نب ى رسك 2و نارذنملاال و#:كلم هلي ملامي ترفظ دقف

 نادنغ سأرو نزيىذ نباالو د: هبحئاص نامعتلا الو د2 0

 ١ هللابو هتمدخف هليصخن و رباح ميشا ىلا هءاسشنا نيب نادعب بستكملا حرش ىف ىدلجلا لاق

 ' ىلد.ربكوكشلا ىلع دروبو ةديدع ارارم معلا اذهنعىنلقنبنا كلذ دعب دارا هنا مسقا ىلاعت

 ' هلخاددق دس اناتلعو هدارم تمهف الق داراام الا هللاىبأيو ةيادهلا دعب لالضالا كلذ

 !ليلدلا فيسب مايقلانع رصعو قاسلا نانتس هيلا تددمو ثصلا ناد 00 ا
 ل ربتخا نا تدرا امنا لاقو ىئقئتعاو ماقو مال حن ماعفالاب قا ناهرب هيلع ىدانو
 اعاد كنع هذخأي نم رذح ىلع علا اذه لهانم نكتلو كنم كاردالا ناكم ةقيقح رعاو

1 



 ة_ضقلاو بهذلا نيب ىذلا فالتخالا نوكينا هبشيو ةياذلا ابضارعا ىف رهاوجلا هذه:

 دارا اذا ىراصنالا دعاسنب مهاربا نيد نيدلا ردم مامالالاقو همالك ىهتنا ادج اريسي 0

 جارخساف هتازرو بهذلا نول اهو_سكيو اهف ادلاخ رقتسيو اهب جريل ةضفلا ىلع هيقليو |

 سايقلاب هج رمتسا ناو ابصاوخو تايندعملا عيجج لاح ءارقت_ساىلا جاتحي ةبرحجلاب كلذ ظ
 ةلع ىف نويعيبطلا عر ىدفصلا لاقو ىمتنا هتقشمو كالذ سد و ءاقح ل و ةلوهج هنامدةخ ظ

 000 ارم لكو هلاهزو مطل ةلعافلا ءرارطا:تيادوإ دحلاو انطلخا الخ تايوطرلا

 أيقن تدركلاو ايفا_ص قا ناكناف نداعملا تورّصض كالذ نم دقعلا ا_ىيمشلو | يعط ْ

 قم ضراع اهل ضرع: مل ه]دةعم ندعملا ةرارح 6 هةكسفلا ىلع امه ٌؤازحا تطلتخاو 0

 0اب 1 لرط لع تلدنم دقعنا تاض وجلاَو تارارملاو تاحولملا نءآلو -سبلاو دربلا |

 لها عادخو هلعشب ةعيبطلا تدرفنا سانلا لعف رذعت هتلاسريف ىدتلا توقعت دو.

 زاجولو ةعيبطلااب امل الثم ةعا_:صلاابام ناكل ىعربطلا بهذلل الثم ىعانصلا بهذلا ناكول |
 ةعيبطلاب امتاخوا اريرسوا افيس دحن انكف ةعانصلابامل الثم ةعيبطلابام نوكينا زال كلذ |

 1[ ونسال دحاو سفهج نم امهف رالا ىلع ريصلاق ايوا.تناو غبصلا نم انرع لوالا هلا |

 انؤابالو كلذ قن مزحلا انمّزليالةعانصلاب دحوبالام ةعيبطلاب دجوبالنا ريدقت مث تاحازملا |

 ةعبراولا جاتصف ن.رهاظلا تيريكلاو قمرا رم ةعسطلا 0 ريظن ايهذ عنصينأ ريدملا

 لكو هنامزو ميلا ةلعافلا ةرارحلا رادقهو هتيفيكو نيد را كاد نم دحاولك ةيك ءايشا

 الثم ريسكالاب هنع ربعملا وهو ءاود ريديناب كلذ دارا نااماو ليصحملا رسع اهنم دحاو

 ناليس ليس دكا هف وح ىف هنحاف ندعملا تيرك هبلأ هبدح نوط نك قدرا ب؟هذلا نول

 ُّق هضفلا ىلع هيقليو الاثم ريع دان هنع ريعااوشو ءاود ربي ناب كلَ دارا نااماو ليصحتللا

 00007 هود را راخالاو ةلمزرلا ىراربللا ف الا نوكتال ند لا اذهو زيربالا بهذلا
 لوصولاو هيلا قدرطلا ةفرعم قشتامت ماظنلا اذه لثم ىلع هدب بهذلا لعق راثا نافل

 : كا لا

 نوركمملا لاق ةضفلاو بهذلا ص نوعدل ندلا ىوعد لطباو مهاهجو هعازصلا ل

 نوكيوا عويصملان م رانلا ىلع ريصا نوكت نااما ةغباصلا رهاوجلا اضيا اولاقو لطاب كلذو

 : ىلع عوبصملا و غباصلاىنغينأ بحوو ريصأ غباصلا ناكناف نايواسه وأ ريصا عوبصملا

 يح ىوقان٠ ةيئاثلا هما هزعو |( صنال ر اناض ايهدحا نوكيالف ايلع ةراضملاو
 مارجالا كاكطتصاو حدقلاب ل راثلا دم انا ىل وال نع نليتدسملا نم تاوجلاو نيركنملا

 نم اريثك كلذكو رعشلا نم ذكتدقو رداشونلاو ءاقفلا زاوكاو حوارملاب لصخم جيرااو

 ليلدلا ىلع فوقوم | ل سكعلا ناكَفا ةعاتصلاب ىعيبطلا سعال لو_صدح ناكما نم

 تفرعامل ةيهاملا ىف امها وتسا رانلا ىلع غوبصملاو غباصلا ءاوتسانم مزليال هنا ةيناثلانعو



 كس وضحا ري نو ام بس ع ا ا ل ا

 معا هيأ فاكلا

 ىطويسال ةاحلا تاقبطوف اذك هطخ ةقدل جرخم ل هفيلأت ركاو

 4 عيكلا 0 9و

 نيقب رط ىلع هيف سانلانا هركذام لصاحو مهنع هعانتماب هنأشىف:فالتحالا )دو 0

 اهلعح هلاطباق ةلاسر اضا يدل ب اوقع فاصو هراكناىف ةلاسر كه ع ندم

 بهذو نيقيلا نع الضف هعاذشتمال نظلا ديب أيش اودروبمل مهنكل مهريغ كالذك و نينلاقم

 نابىف الصف دقع ةيقردملا ثحايملاىف هاف ىزارلا نيدلارخث مامالا نم ةناكماىلا نورخآ
 درو هلا سرىف هلاقام فدزو ةيع نا 2 ىلعدر ىداد_هبلانب نيدلا من مشلاو هناكمأ

 3 اركفلا مجشلا لاقو نركداو نيتبثملا لاوقانم ةدن ىدفضلا ركذ م ءانيس نبا ىلع

 مامالا 0 ءانفاوا داحا دصُب دصقن نا نام ع الوهد مح اذاو هل وهخ اهلوصفو 0

 لدتساو هناكمأ 16 هريعو ميشلأءررقام كال د دع) لطباو هعانتما ىلع ةفس لاقل ىرذغا احح

 بخوف ةيعسحا ةكريشم ماسعالان ال تباثث ىلقعلا ناكمالا لاقف' هناكما ىلع اضنا ضخما ف
 بهدلا لاصفنا نالف عوقولااماو تشام ىلع لككلا ىلع مح<نام اهنه دحا ولك ىلع مح! نا

 اهناالا ناكمالا تحن ةلخاو ءايوكلا ةعئانص نا نداعملا نم هءاتكىف وظعرا نيردقلا هلا نارا

 هدانع رثكي اعف هتدام ىلع سايقب اهلطباو ساي اهسناف لدتا قززط ىلع الوا امنع ضخ

 تازلفلانا اههو ثباذكلا لوا ق 000 نيتم دهم نم هفلا سايش ارثحا امنا م عاضو الاف

 هضعبف اهضارعا ىف وه امناو ا_متايهامف سيل انبي ىذلا فالتخالاو عونلابو ةدحاو

 ' ريسع هيلا قيرطلا عن امتنب ةافانمالو هاشتلا نكع امتع دحاو لكو ةنازرلاو نوللاب هريغ نع |

 | رصن ىلأ ميشلا نع هفيل 5 ضع ّ ىسلدنالا هحام نباب فورعملا غّتاصلا 2 ركبوا ىكحو

 ا لاق اهلا هديدج ةيصاخ باحو هن دعملا رها ولا نم صاوأكلا بلس قرط دناكف علا وهو

 ا م عم هنرعك هلصاو قاربعلا ظفالا نم ب روععض ةاخفللا هدهو ىعلا ةيمال حرش ىف ىدفصلا

 ١ نيدلاقت جشلاو افثلا باتكنم تاهدقع هلطبا ءانيسنبا هر مجشلا نم هنالطبب ريثكلاقف

 | ليعاع“ اونا نيدلا دؤمو لئاط ريعادر 8 بوةعي ىلع قرارا ايركز ند ركون

 | درلاو هتاما نيو تادابشالا قئاقح اهنم ادتك هيف فنض قارغظلاب فورقمللا لع نادك

 د صقتنلانم هيفام ريك ظ!صاص را نع لازبنا وبهذلا غبصب ةضفلا وةضفلا خصب س احلا خب ناكما

 ٍْ هك رومالا هزه ذا دعي هناكمأ قا رهظد م ىسكي وا طا غوبصملا نك ماو

 | مزاؤلو ضاىعا ئه لب اءاونا داسحالا هذه اسريصت ىلا لوصقلاىغ ندا 00

 | هنا كلذو دوجولا ا لهس نكارق قفتت ناالا مهللا لعفلاب هدوجو رمسعب ىذلا نكمملا نه

 ١ دحاو عوب 7700 نيش لكنا ةساحدلاو هيض رعلا اهنا عاق هدضغعت و ةياذلا اهنضارعاىف

 ( رسع انتاذ ضرعلا ناكناف رخآ ًالاىلا اسمهم دححا و.لكلاقتنا نكم هلاق ىفرش انلتخلا

 ا! رثك ا فالتخال وه'اما ةعادضلا هذه سعلا وا لاقتالا لهس اقراقمل ناكنآو لا



 )باب 15- 0

 بكاوكلا ةوعدو متازعلاب نوكي مسقو بستكع سيلوهف سوفنلا ضعي صاوخنء نوكي
 لعف انتعيرش ىف مرحم قيرطلا اذهىف كول انا :ف ةروك دم هقرط ضعبف امم لاغتشالاو

 هباتدقو ةفارعلارعىف لخاد لوالا مقلاو هناك او هليصح نع زاريحالا بجو كلذ

 دبا 4 محرلا نجرلا هتلاصسب حرسشش ىف مقرلاو فهكلا رهو لفغت الف هل# ىف هيلع |

 هنكىف نءاكلا هتلدلا 2 هلوا ةنس ىفوتملا ىلبنملا ىناليكلا رداقلادبع عشلا طبسنبا ميركلا

 هدق-# ععجادنا و هش ىتريللا مهاربانب ليعامسا نيدلا فرش ميشلان ا هيف ركذ خلا هتاذ

 ىتابر فراع خا لاؤسل ةباجا هتفلالاقو هناوخا ضعب عم ةثاهعبسو نيعستو عست 1/45 ةئس

 ىلع نب نيدسملا طيس ىرغملا ىدمضوتلا مساقلا ىلا نب يحن نيدلاداع تقاثلا مهفلاوذ وهو

 نللا قيد نع قاسيكلا بيعش نب ناهلّس اهاور لئاسم ه4 تايناسيكلا زهمح

 ةيفيك زم اضياقوبلاه رك ذ وتاءوضوملا قهركذ -4: قاف والا بيكرت وقافتالا ةيفيك ريح

 هت راوالا نافرعو رارسالا

 6 نآرقلا لازتا ةيفيك لع 0

 روس الا خت الاوهو لوالا لاوقا ةثالث هلازتا ةيفيك ةفرعمىفو ةداعسلا حاتفع بحاص لاق

 نرشعو سه وا ثالثىف اممم كلذدعب لزنمث ةدحاوةلج- ردقلاةليل ايندااءاعم ىلا لزن هنا ْ

 نب سشعىف ايندلاءامسىلا لزن هنا ىناثلا ةثعيلادعب ةكع هتماقا ةدمىف فالتخالا بسح ىلع ةنس

 مث ةنسلا لكف هلازنا هللاردشام ةليل لكىف نيسثعو سجخوا نيرشعو ثالثوا ردق ةليل

 ىدرواملاو ىهيلخلا هب لاقو لتا-قم هلقن لوقلا اذهو ةنسلا عيمج ىف امححم كلذ دعب لزن

 أدتا هنا ثلاثلا لوالا وا ىلوا اذه له فقوتمث لقحتو هلوش ىزارلا نيدلارذ هركذو

 * لءاو # تاقوالا راس نم ةفلتخحم تاقوا ىف اممم كلذ دعب لزن مث ردقلا ةليل هلازنا

 . هللاىلك مهلا لاقنع مهنمو ةءارقلا راهظاوه لاقنم مهنخ لازنالا ىنعميف اوفلتخا ءازعلا نإ

  هظفحن وا ايناحور افقلت هللا نم كلما هفقلت لاقنم مىنمو هنءارق معو ةهمالك مسو هيلع ظ

 نآرقلا نولودن نيدلانا لاقنم مهنمو هيلع هيقليو لوسرلاىلا ه,لزنيف ظوفحملا حوللانم

 هتابثا و عملا ثاذ ىلع ةلادلا فورا و تاملكلا داحا هلازنا نواوشب هتاذب متاق ىتعم |
 لزملاىف مث حوالاىف هناا در ,هدنع هلازناف ظفللا هنا نواوب ندلا اماو هب حوللاىف '

 ليربج نا اهيئانو ىنعملاو ظفللا هلا اهدحا لاوقا ةثالث يسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع

 'انحاص كفو نرعلا ةغلب اهعربعو اهلع لس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هناو ةصاخ ىناعملاب لزن

 ىتعملا هيلع قلا ليربجنا اهتلاثوكبلق ىلع نيمالا حورلا هءلزنىلاعتهلوةرهاظب لوقلا اذه

 هيف وىهتنا كلذك هءلزتمت ةب علاب هنو رق ءامسا لهاناو برعلا ةغاب ظافلالا هذمربعهلاو |

 ١ ىطويشلا ناقتالاو ىواضسلا ىثاو>و ريسافنلاىف ات دحو ا-مت درانا كلذريع لاوقا

 ١ ىكسلا ىقاكلادبع نن ىلع ندلا قت ميشلا 6 رازكلاو را م وَقَتىف رييدتلا ةيفيك زتح

 اا هه ةحاصفلا و ةعاللا ركىف ةحايسلاةيفيك زهؤح ةئامعبم و نيسجسو تساله5 ةنس ىققوتملا

 (ىبال )



 اس قي 6 فاكلا

 6 عما ولعا عجب ظن ىف عطاسلا بكوكلا رؤتح ميلا ىف م سي ىراخملل ميحسلا عماج حسش ىف

 ىاشلا ىسلبانلا ىنغلادبع ةمالعلا ىلومأل هي ىناعملا بكوموىنابملا بكوك ٌرقح ملجاىف سم

 قراعلا 5 تاولصلاىلع حرشوهو فلاو ةئامو نيعبراو ثالث «١١5 ةنس ىفونملا

 بكوكلا ري لا ئطصا نيذلاهدابعىلع مالس و كو هللدجل اهلواىناليكلا رداقلا دبع هللا

 ةئاعاعو نام م8١ ةنس ىقوثملا ىسدقلا ىدسالا دح ن دمحم 1 قطنلا قا قا كلل

 نب ليلك هه ريبعتلا لوصاىف رينملا بك وكلا زي مهيأ كربلا بكوم و كلملا بكوك ريم

 أ ريغصلا عماجلا حرشيف رينملا بكوكلا رح رصتوهو ةنس ىفوتملا ىرهاطلا نيهاش

 نب ىلع نيدلا ؛ء مجشلل هه[ داقتعالا ىف داقولا بكح وكلا ر- ملا ف ع ىطويسلل

 ىطويسلا هحرش ةئاقس و نيعي را و ثالث. 4 دنس قولا ىواختلا

 بيبح نب رع نب نسح نيدلا ردب 6 هت دا_ةتعالا نمل داقولا تكوتكا ع

 قبلا ظفاعال داقتعالا باتكنم هاقتنا ةئامعيسو نيعبسو عست الالد ةنس ىفوتملا ىلحلا

 ىتاط_سبلا ىثبطا دج نب ركب ىبا يشل 0 ءملا ثيداحاىف جاهولا بكوكلا رن

 رسصتخ وهو ]ا ىدهلال ها نم هلعنم هدابعنم ىده ىذلادهل - د هلوا

 # داسفلاو نوكلاربع ف

 ضءلوقق اهدوحوو ا-هلاثماو قرللاو دعرلاو جولثلاو راطممالا ةيفيك نع ثحاب لع وهو

 كلذريغىلا رخ آلا ررنضو اهضعب عفن بيسو رخآن ود نامزالا صعب فو ضعب نود دالبلا
 اهف بتك ىعونب فورعملا حوصن نيىحا ةلاسر ىرت ه4: زار رهوك ل- لاوحالا نم

 عناصزا # ميوك لاح بسح هكشسناز 2 هلوا ةنس ىفواملا ىعماللا نامعنب دومحل مواظنم

 نم قراعلا 52 ان ال ول ىمرافو ارثنو اظن ىرزلاب قراعلا هحرشو لا موك لالا وذ

 هنسحسا و ريسلا بيبحف ريدا دئاوخ هدوكسا هناودى روكذملا ناطملسلا خارهاش ءارعش

 3 ةتايذللا ِ 3#

 برعلا فن وكيام مكاو لبقتسملابةصوصخلا داسفلا ون وكلا ملاءىفةثداحلاةِّيزِلا لاو>الا نع

 اهسالو ريسلاىف ةروهشم (_متصق و عيطس رخآلاو قشامهدحا نانهاك يف رهتشادقو

 مالسلاو ةالصلا هيلع انين ةثعب دعب نيمور# اوناك ىنكل ىدرواملل ةوبنلا مالعا باتكيف
 ضعبىف درو ىتح سو هيلع هللا ىبص ىنلارون ةيلغب امنع نيب وج و تابيغملا ىلع عالطالا نم

 نم وه لب مهلا ءاضضلا 1 هيكل قادس, قا زو< آلف ةودئلادعب ةناهك الهنا تاياورلا

 5 نيم-ت قع ةناهكلا نا رانا غال 0 لا در | تايد و موهفملا نكل لي ىلع 1

 ْ 1-3 ناكوجو ىرك يح فلاو عيب ١٠07 قوتو ارثنو اىظن قفشعلا لاوحا

 مب مالعتسالاو نيطايشلاو ناىا ةدردلا حاورالاعم هب رشيلا حجاوزالا ةيسانم لكيم دارملا

 0 لنا امي رفك دقف لوشاع هقدصق 00 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل 72 تاّراما



 -ه باب يس مم

 | 0 هك ةيرولا ةريدسلا ف باوك زخ- ةعو نيتاقمو ةمدقمىلع هر إلا نوكسُلاو
 7 ]| لوالا ما كلاملا كلام هلل دنْلا 6# هلوا باوبا ةعب_ىلع رصتخم ديهشلا نيدلارون ةريس

 حلاصملانم دالبلاىف هلعفامث عبارلا هتعاجأت ىف ثلاثلا هلدعىف ىناثلا هتافصو هدلوم ركذىف

 بكاوكلا زيت هتاوزغىفعباسلا راعشالانم هب حدمايف سداسلا هعروو هدهزىف سماخلا

 ةيردلابك اوكلا رح فاقلاىف ىم ةدربلا ةديصق سيمخت هه ةبربلا ريخ حدميف ةيردلا

 ١ ٠١ ةنس ىقوتملا ىرصملا ىدادحلا ىوانملا فؤراادبع نيدمحل © ةيفوصلا بقانمىف

 000 |[ رالا ها تاتكف تاتكلا اذهراشتنا دعب مهلع علطا نم عجب / ةيلاو نيرو دخلا

 ىاطسلا ىثدخادح نير كى هه ةيرلا ريخدل ومىفةيردلا ى 1 وكلا 1و- هركذ ص

 ديب ءايلوالا عامتجا ىف ةرهازلا بكاوكلا زؤح لا ىبد 000 ىذلا هيد دا د هلوا

 ديفم باتكوهو ىلذاشلا ىلعنب نيسح نب رداقلادبع لضفلا ىبا معشلل هيأ ةرخآآلاو ايندلا

 حرش ىف ه4[ ةعب_لا بكاوكلا رفح ةئامئامثو نيعستو عبرا 894 ةنس هفيلأت مخ ناك
 ]| قبس ه5[ ةيودنلا ثيداحالا حرش ىف ةيوضاا بكاوكلا رظذح ىتأب بجاحلانبا رصتخم

 ّ ٠١١9 ةنس هفلا نابلا بيض ريبشلا د ديسلا نب رداقلا دبع د#ت ىلا نيدلا يح مشل

 نيعبرا بنا لا نيبملا باتكلا هدبع ىلع لزنا ىذلا هلل دجلا # هلوا فلاو ةرمشع عست

 نانعك#ي ظنلا نم نيتنب ثيدح لكىلع لعجو ةيداعملاو ةيشاعملا عفانملاىلع ىوتحي ائردح

 ىف تارينلا بكاوكلا ٌرهؤح ىناهعلا ناخدجا ناطلسلاىلا ءهادهاو هحرش مث ثيدللا ىنعم

 مك1/ ةنس ىقوتملا ىريدلا د نب دعس ندلادعسا هه تاودمالاىلا تاماطلا باوث لوصو

 حورش نموه و ما ىف ىم هيأ ىراخعلا ضايرىلا ىراجلا رثوكلا رح 00
 نم ةيجحس وكلا رح ةنس ىنوتملا ىسلدنالا داج- ننال 2 رودلا ىلع روكلا رح ىراخضلا

 نباءركذ ماكحلانيعم بحاص ميم وكلا نيدلاماسخل ءافيتسالاب ىمسملا هي ةياقولا حو رش

 حرشلا ىردلا بكوكلا ريح هي ةيناخورلا مولعلا ىف ةيردلا بكاوكلا ريح ىئانملا

 نيعب راوعسن ه5. ةنس ىفوتملا ىشيلقالا دعم نب دج-ا سابعلاىبال هي ىبرعلا ىنلا مالك نم

 || باتك عضو مل هنا ركذ لا ةرخ آلاو ىلوالا ىف دجْلا هل ىذلا هلل دخلا # هلوا ةئامسهنو

 ا بابشلا با ةكف سلام باد الاو ثيداحالا نم هنمضو رتلاو برعلا ديس مالكنم رجلا
 |١ بتك نم ةروهش» بتك ةرشع نم هجرخاف هضاىغا ىف هيهاضي باتنكب فادرالا ا

 0 وهلاىف 1 ضردلا تك وكلا مح فورحلاىلع هدرو ةروربم تاياكب روحو 0000

 || ةئاهعبسو نيعبسو نيتثثا الال* ةنس ىقوتملا ىونسالا نسح نب مح رلاديع نيدلالاج 6

 || هيفيبو وحلا ودقفلا نينفلانم جوزمم باتك وهو لا ناسبلانم مهفاامىلع هلل دخلا  هلوا

 حرسشو فاشنرالا ةم#“ باتك نم هتاقلطم عجو ةيوحتلا ئ ا_سملا ىلع هقفلا جير ةيفيك

 ظ 0 لوالا باويا ةعب راىلع هيرو ةضورلا نمو ىفارال رييكلا حرسشلا نمو ليبستلا

 | لا بكوكلا رفح ةقرفالا بيك ازنلا ىف عبارلا فورا نك لالا ناعفد 13 ىاملا

 ا
1[ 

 (ى)



 يع هيأ فاكلا قدح

 هيأ باسملاىف ةيناعزك رهط ةئامامو نيعيسو سج ملاله ةنس ىقواملا ىعاشلا ى زاخلا

 نرثعو ثالث و88 ةن_-س ناخ ديزناب نب ملس ناقل يع هللا دبع نباح وصنل ىرت

 ةريشع ىف ثيذح ىلا ةرمع هبف باتكو هودفلاو نيثالثو ىدحا ٠06 30 د

 زونك زج م مكملاز ونك ه>رخ ىلا زم رلاب ةراشاهلو ناثد> رطسلكىفو اًددح

 سابعلاىبا معشلل ةيفنللا عورذ ىف -ه هقفلا زونك ريح هركذ قبس بحتللا ردلاليذو

 زونك ٌزؤح ةئامئامكو نيعب_سو نيتلثا مال؟ ةنس ىفواملا ىننْللا ىثعرملا ركبىلأ نب دجا

 تاح ردا ىفافيلا6"ءولأس اموةنادف رك دريصتخوهلو تنسوا نإ مجشنل هي[ نيمرغملا

 دج-ا نب ىفطصمل -ه# رارخالا هنك لهه*ُح لوصف ةعبسىلع هدترو هفلاف ةيقرلاو تاىسلطلاو

 ةعبرا ىلع ىرت رات وهو فلاو نام ١٠٠م ةنس ىتوتملا ىلاعي فورعملا ىلوملادبع نا

 هيفي 3
 ملا

 قارا راثثلا ثان ف تلال نك ءايكمللا و ءايطالاو مياشملاو اعلا هم مولعلا ىف فيذصت

 م١6 ةنس دودحىف قوتملا ىودزربللاىلع نيدل! ف رثل همجي دادعالاو قفولا معى دارملا

 7-32 داع ق ىمراف --1 دادعالا قفو ةصالخو دا رملا هنك يح ةئاعامتو نيسج

 ىسمواطلا ىلع نب 7-5 0 بوقعيل دلل ا ىهانتمان دادعا قفو ىدوج 3 هلوأ هيف ةطوساملا 3

 هه ةيناطل سلا فقاوملاح سش ىف ةيئاهربلا فما وكلا م ةقاخ وةمدقمو حاولا ة ثالث ىلعهمارو 4 ١

 بك اوكلا زهتح ثيدحلاىف رايخالا بحاص قئامركلا فسويل ه«#تكارلا مس ىتأي ه 0

 ةنس ىفواملا قثمدلا ريثك نباب فورعملا رع نب ليعاعما نيدلاداع ظفاحا مثلا خراتلاىف 0

 حمشىف ىراردلا بكاوكلا قيم ريبكلا هذ راتنم هيحصنا ةثامعبسو نيعيسو عبراالالك | '
 لضافال 4 ةيؤربلا ةديصقلا حرسشل ةيردلا بكا وكلا رت قبس ه4: ىراخلا مل

 تاماكنبلا ىف ةيردلابك ا وكلا ره#- ةئامنامث نيثالثوتس م ةنس هفيلأتنم غرف كفنصم ||
 هن ردنا عدا نماي دلع هلوا رسصتغ وهو دصا اا فورعم لا دج نيدلا قت ةمالعلا هب ةيرودلا 1 1

 (ى هدف

 ظ د#نب دج-ا نيدلا باهشل هيي ىراو+لانم ناسللاىف ىراوللا ريك زيت ه4: تيقاويلا

 ١ يق قئالخلا ريخ ثيدحى قثاقلا رونك يح ه4 رهاولا زونك له دئا_ريعست و

 ١ ىوانملا فؤرلا ديعل خلا فرشلا ءادر ثيدحلا لها اسك ىدذلا هلل دهلا وغ هلوا رصتخم

 ١ ىفوتملاىلملا ىمحتلانبا طيس مهاربا ناهربلا نب دج-ا رذىبال ه4 بلحج خيرات بهذلا
 | انعض ثداوهطاركذو بلح نايعامجارتف بكتملاردلا هب ليذ ةئامنامتو نينامثو عبرا م5

 ْ هلنمو ةيسابعلاو ةيومالاو نبدشارلا ءافلخلاو 0 هيلع هللا ىلص ىنلا ريس و برعلا ةماىف

 ْ هنك ز- سابو بطرو نيعبو 6 هيف نكل مورلا كلع رابخاو ةياقعلا ةلودلاىف عبارلا



 سعقأ ناب هوس مسخ

 رتك زو- هه فراوعلا زك رذح ةئامعست وني_سهو عيس ةهال ةنحس ىلوالا ىذاججيف ل
 ىذا ىواتفلا عج بحاس دم نب دجا مامالا ا ه7 ىواتفلا زنك رهو هي نيعلا

 ردت 2 --1 ىو ريك ع مالسلا دبع نال -2 ل هلا ' ريك رمح 0 قوتملا

 ةداعسلا رارسا ىلا نيدصاقلا زيك زههح ةنس ىفواملا دن القلا بحاص ىسسقلا دج نب حفلا

 ظ هز وم رلا عبج ند نكشا اه لح ىف زونكلا زنك زو هه ةداسلا راوناىلانيلص اولا جرو

 37 ا ركب ىباا نب د2 نب رديط نان نيث الت نع مراق 700-0 تدل كل رع بايللا: عك م

 ظ
35 
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 0 هّواادي ع نب ا 0 اك راو ا ٍلعىفأ ىسمراف 0 | ؟اطالأ نيك قع رجلا ا

 نب قلاخلادمع نيد 1 ىمراف 4 ةغللا ا 0-1 0 م نيعير راو د ل هيف 2

 هرمصعو ءاف رمشلا نم ندل كك نتطلع نمايك "سكان قيبابك نع ناطلس | رمسأب امش وعم فاو رعم

 هغللا تاهما رثك | هيف جرت ا ساكو دج تاع و رهاوج # هلوا عساتلا نرقلا

 دل قاوهو با لكىف رداصملاو لاعفالا مو رج 1 ل اوقلا رادتعاب ةيسرافلاب ةيرعلا

 :_-س ىقوتملا ىكلاما سنون اهعب ةعو_2 هي نوما كلفلاو نوفدملا يكلا 1

 ١ ىجتملاق ه 0 عر وأ ن نِحزلادبع حرفلا ىنآل 1-37 ةظعوملا ىف نر 5 دملا نيك , ضع ظ

 0 ا هه ص اولخاو هاعمالا ىف تلامطملا زيك قع ةيقئاحا عورفىف 1-7 لكامل "ريك 1س ظ

 ظ 1 رصتخ 4[ ظعالا مسالا جارتعساىف مسلطملا زيكلا لقطع ىسلدنالا هللا دبع ىبا مشل ظ

 ]| ىوتملا ئدركللا يضخ نب رعويدلا« لال هي -تورضلا وادا ىت بولطملا كلا زم |

 8 ظ نيريهازبا نب دم سي رمكملا ا رخساف رهظملا تكلا ريح ةئاعامكك م١٠ ةنس دودحىف

 1[ كنق وكلا لهي ةئايعست و نيعبسو ىدحا والا ةنس دودحىف ىقوتملا ىلحلا ىلدنحلا

 ' || زونكلا رح لا هثامعت ليزج ىلع: هللدنجلا # اهلوا ةلاسر ريسك الاف مه زومرا
 0 قشمدلا ببطتملا ىممالا احم نب ةقدص معشلل ديحوتلا ىف ةلاقم ىهو -ه# زوفلاف

 ن.هتلادبعدحىبال ه4 ةردعلاتآ ارقلاىف زيكلا رطح ةئاقسو نيرسشع .57٠ هنس ىفوتملا

 ىبن القلاداشرالا نيب هيفعج ةئامعبسو نيعيرا 7/4٠ ةنسىفوت لا ىطساولا همجولا نب نمؤملادبع

 يبا ميشلل هي] ةرمهلاىلع ماشهو ةزج- فقوىف ازنكلا رح اوف هدازو ىتادلل ريسيتلاو

 || ةيابعشت و نرغع و نيتنثا ه8 ةنس قؤتملا ىرصملا ىنالطسقلا دهت نب دهخا سابعلا
 0 01 ) اكا رك صح ةالصلا بيعرت كحاص  هرك ذ ريمفتلاو سه يتاعملا تك 9

 . ىلا ندلا اول ردت هك كول لا ةئنكى .كولملا "رتك لقفح نم هه ىنامآلا زر ظ

 ا( || الأف قاتلا ضيوفتلاف لوالا تاونأ"ةدجن ىلع ىزوملا نبا, طبس فتوي رفظملا
 ]| رادقالا رارسان ود برض ىذلاوهلل دا  هلوا دهزلا ف سماخلا ءاضرلاىف عبارلا ريصلاف

 ا ' جاحالاف ىع وج اح نمازك لح ةئاقسونيسؤو عبرا 614 ةنسووتو خلا اروتسم اباح

 ]|| حالص ةريس نيدحوملا زنك رفح ىفوتملا ىلملا ىلئنملا مهاربا نب دمحل هيي ىمعملاو

 | "زك ةئاهسو نيثالث -50٠ هنس قوتملا ىلحلا ءديجع نت ع نطاقإ نال هيأ نيدلا

 ( تيقاويلا )
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 سم 6 فاكلا 1

 ١ نيدحدماحىبا ىضرلا حرش هحورش نمو تادلحم عيسىف هماك عدا سر ما
 رحبلا بحاص وخا وهو ةئاعامأو نيس و نامث 208 ةنس ىفوتملا ىكملا ءارضلا نب دجا

 ع عرف ورك جرم وهلاو ىنذملا ىراقلا د_ نب مهاربال سلوعسملا 6 نو قيبمعلا

 انال ول قئاقدلا 0 قئافلا رهنلا رم كلا خورت نمو دءايعسلا و عج هيءا/ نس بجرقف

 حا هتاده 01 نعتاءا دي نمل ءاشام رهظا ن هان كد_جا غي هلوا -- ّ ع نيدلا حبا رس

 ءارآ بابل قئاقح هيف عدواو هحرسف هدعاوقو نفلا اذه ررغ عجب رثكلا نا هيف ركذ

 وهو نيرخأتملاماتُح ندلا نيز خالا انش امهسالو لاق نرخأ لا راكفا دئاوفو نيمدقتملا
 ءاضقلا باتك نم سجحلا ىلا لصواملو ةكورم ةحامدلا و ةراهطلا باتك نه جوزمت حرش

 ميلا هه ةافولاو ىدمحملا دلوملا ىلا نع رلاىف ةافعلا نيغارلا زنك ز:- هماسعا نع سدح

 ديفم باتك وه و ةنس ىفواملا ىتثمدلا ىعفاششلا دحت نب مهاربا قكمأ ىلا نيدلاناهرب

 ةمالعلا مامالل هه[ نآرقلا ماكحاىف نوحرلا زنك رظذح لا معلا هتلدحلا د هلوا صتخم

 | ةثاعامتو نيتسو نيتنلا 85” ةنس ىفوتملا ىفاعشلا ىرهاقلا سريقا نب د نب ىلع نيدلا ءالع '

 ظ نب ني_سح رمال موظنم ىسراف ه2: زومرلا 8 - رابك تادلحم ةرثع وخق وشو

 | فوصتلاق رصتخم لا تسركيد ئاوهار عيطزاب # هلوا دنس قوثملا سما ندَح

 ' عرف ةيئافرعلا ةداعلا زنك #- ريبعتلاف ىنومأملا هي[ ايؤرلا تك تح قالخالاو
 *ةديغبو تعبطلا يك زيس هجيج ةدايدسلا فرش ةداسلا ربك تظل ا ا ا
 | ىلا ءادهاو ةصوصخم ضارماىف هفلا نلضاوملا نسخلا نب دوج ئيدلا ا 00
 ظ ىلع همارو الوسر نب ىلع نب فسو' نيدلا سس نإ طلسلا نب رع نيدلا دهم ىلا هادهاو

 ١ هي نيفراعلا زنك زهد لا هتمكح ءاودلاو ءادلا قلخىذلا هيدا د هل وا اباب مشع ةعبس

 ؛ نءدلا بابش ةن_لا يحم لجالا ميشا داروا ىنعي -44 داروالا حرش ىف دابعلا زك روح

 ؤ 0 وهو تاعقاولاو ىواتفلابتك نم لوقنم دلع ىف جامملا ضعبل حرشلاو ىدروربسلا

 نزيك ]مح هي بئاملا يك لح هزك ةطخم نكاسلا ىروغلا دمحا نب ىلعل لوقلاب ىسراف
 | ةئام_سجو سهل ه06٠ ةنس قوتملا ىلازغلا دم نب دحح دماح ىبا مامالل تف ةذاغلا ؤ

 | هيف ركذ هقفلا بيرت لع بتكو ةمدقم لع دل أ نآرقلا ه3 000
 محمهىف هرهذم هفنصم رهظا اك ةيعيشلا بهذم ىلع ةيهقفلا ماكحالا نم نآرقلاىف دروام |
 ' موظنلاردلاو مولعلا زنك زهذح ىلا باتكلا هدبعىلع لزنا ىذلا هللدلا #* هلوا نيمدقلا |
 | تلموت نيدجا نب دمت نب د_هن معشلل هه ةعببطلا لع قئاقدو ةعبرشلا لع قئاسقحف ْ

 / لوالا باونا ةسجخ ىلع هبئر لا هتيلزاىف ةيادب الب لوالا هللدلا 2 هلوا دلحم ىدلدنالا

 ا حورلاو سفنلاو لقعلا ةفرعم ىف ثلاثلا عاب طلا ع لصاىف ىناثلا ةقمقللاو ةعيرمشلا لع

 لاوقالا نيس ىف لامعلا بك زين ةضماغلا مولعلا ىف سماخلا ىمد آلا لضف ىف عبارلا

 هفيلأت نم هفلؤم غرف ميلا ىف م دقو ىطويسلل عماوجلا عجب بتمموهو هي لابعفالاو
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 هيأ باب لم م

 || هامس ىىزراوذخادج-انيدلاىحو لالخا البزاجياوهود وج نبدج اىلوملاحرسشلا اذه صتخاو
 00 قون و ارصتخ احرش' ىيعلا دج-ا نب دو نيدلاردن ىضاقلا هحرشو اضيا هعساب

 نايبلابناسالا 4 ليساف لحا نا ع هل واقئاقحلا سحر ىاوس دكاَع ناعو نيس و سج م66 :

 نيداعلا نيز ةمالعلا ةحرشو ىلاعت هللاركش هحرمشف لاز مث دساحن نما هلا هيف ركذ لا

 ْ ”1 ىوعدلاتاتكرخآ ىلا هيف لص و قئاقذلا اك رشق قئارلا رجلا هاعمو ىرصملا يحي نبا

 'ةنس ىفوتوةدسافلاةراجالا بابىلا غلب هنا ىلع لديام ةلوادتنملا يملا قنكل ههناضت ضف قدرك ذ

 اء ورهلا نيدلا نيعموجلا ىوقلاهريبدت مان الا 0 ىدلا هند ا*هلوا ةءاوعسل وليعبس هبال +

 ىلملا ةنكشلا نباب فورعملا دم نيربلا دبع ىضاقلاو ةنس ىفوتملا نيكسم النع فو رعملا

 أ قوتملا ىراصح هرقلا مماقلا ىبأ 0 باطخلاو ةئايعشلاو 0 22و ىدحاأ ناحل ةنسقوتملا

 مح رلادبعنيدلانيز ىضاقلاو ةنس ىفوتملاىراصعجوقلا ىلع نب دمت نيدلا ديمو ةئاعاشو

 مئاغ نباب ريبشلا دمت نب ىلعو ةئائامثو نيتسو عبرا 814 ةنس ىفوأملا ىنيعلا دو# نبا

 ىلوملاو مني ملو 2 نا ىلع تادخاوم هيف دروأ فلاو عبرا ٠٠١5 ةنسقوتملا ىدمدقملا ٌ

 لحوف دمارغلا هاعسو ناقلا ىدحاب ا_سردم هنوك لاح هداز ىلاب فورعملا ىلاب نب قطصم '

 ا ا ال 1١85 ةلس هقرعق ةعاو ةياح دارع ةروبشقملا دعاوقلاو لئاسملا .

 ىنامركلا ميهاربا نب دوع_سم حوتفلاوبا نيدلاماوق مشلا زنكلا حرشو ةنس ىفوتو ازنكلا

 دبارفلاب ىم-م جوزمت حرش هحورش نمو ةئامعبسو نيعبراو نامث 744 ةنس رصمب ىفوتملا

 ظ
| 
 يحل باتك هم ةقركملا ةكع ىفملا ىرمعلا ىديع نب نجح رلاد_ع حرش و 7 ىذلاوهو :

 || انوه دنس ىفوتو قدرطلا نحس هاعمو ىنادمعلا ىلع نب دجا وعملا نبا كلا مظنو

 مظن ىلع لعر محد وا هاعمو ىظنلا اذه ىسدقملا ىلع ميشلا حرشو ةثايعيس و نيسولو سجل

 خا معنلا لئالجي هدابع صخ نم ناحصس * هلوا ىلاب نب فطصمل دعاولاو لئاسملا لحيف

 حرشو فالحللا نم ادرحي ززنكلا كسانم حرش ىف لعرلا كلاسم مهف هاعم لقتسم ءزجيف

 00 ]| 021 ىللصلا رع نب دمي نب دمح هللادبع ونا نيدلا بطق ناطلس نبا. زكلا
 ' ىسبلا :دحم ميشا هذملتل تاقيلعت هيلعو ةئامعستو نيس 46٠ ةنس ىقوتملا ماشلا ىتفم

 ! شلل حاضيالا هحورش نمو ندعملا هحورش نمو ةئامعست ونيناعأو عبس ملال ةنس ىفوتملا

  رصتخمو لا اميوق انيد انقزر ىذلا هدا # هلوا لوقلاب حرش وهو ىراصحجوقلا يح
 قئاقدلا فشك هام“ ىزارلا دجح نب دوت نب فسوب ندلا لاج مامالا مشل ىعليزلا حرش

 || رصتةعوهو ةرهاقلاب ةئامعبسو نيعبسو ثالث #70 ةنس لاوش نم سثع عباسلا ف ةقلات

| 
 || نم غرفو نيدلىف لوقلاب هريمو ىنارهطلا ىزارلا دوم نب ف وب نيدلا نع هحرشو

 ظ
| 

 7 نيدلاردب ةمالعلا حرش تكلا حورشنمو لا ناسنالا قلخ ىذلا هتلدملا # هلواىليزلا
 | هتانعل ىذلا هللدحلا * هلوا قئافلا بلطملا هاع-و ىننملا ىريدلا ىسيعلا نج-رلا,دبع نب د

 (خ)

 نيكس ةنسق وتو اغقأن عك همها هر هحرشو ةئاهعبس و نيئرل# يضم ةهئس دودحقف

| 



 فو هه قاوكلا ظ

 | ىسالا زتك © ا_ضيا لوصف هيفو: سثنلاو سشملاىف عبارلا ةيفيلكتلا هماكحاىفو رمعلاىف: ظ ش

 هب قطنام لوا #* اهلوا ةلا_سر ىملاىلع نيدلاءالع. نيد نبدلا بطقل 7 ايعملا مرعى 'ء .:

 ظ ربشلا دح ْن نيعملا درعا نفتضص و هدد قوتو ا نانا ىئكجحاس 6 را ناسالا

 ةنسىف ه1 هل حرتشلاك راصفءامعملا يك ىلعاعسالا زارطلا هاعسا ريغص اباتك ىلبلا اكبلا نياب'

 | قحناىبا نيدلا لاجل موظنم ىسراذ هه اهتثالا ازيك زؤؤح ةئامعست و نيعستو ثالث ةد؟

 هيف هفنصو هيظن والا ايش دحملهنا هيف ركذ 2 لا سابقىب سايس # هلوا جاخلاب فورعملا

 ناحلالا ريك 1 سيتا ريك الا زياكلا 1 ستي[ ايطالا بك لقت ةبعطالا فاص واىف هيظنف

 اريك زيهم ه7 ةيئاروتلا حارفالاسسو ةيناحورلا حاولالا زيك ٌرهَ- هه راودالا معى

 نيدلا بل مه ماكحالاو ريسلا ةفرعمىف مامالا ريك زتحح سه حارفالا معيوف حاولالا

 "ريك لمح ةئاقسو نيعب راو ثالث 54 دنس ىفوآملا ظفاحلا ىدادغيلا راختلا نيد وه نيدمت

 هي رهابطلا كلما فاورح جرش ف ا كلا كلا ص ابيل راسا
 روك ذا هلغل وتفمحلاق هركذ هيي رخافلا سلا و رهابلا نكتلا ضع ودا ا
 لاثءالا هيف عم مورلا ءارعد نم عاش : ىهاوكل مولظنم :نكرت ه4 عئادبلا 'ريك هم هلق ظ

 نءىلع نب دجال رصت# ىسراف ه4 ءاشنالاف ةغالبلا زك لد ىزلا ناسالاىف ةيممتسملا |

 ىبلخلا ريثالا ني ليعامسا ندلا دامعل دلحم ه4 ةغالبلا زننخح ة©ل ةنس قوتملا دجا |
 عبرا 4 ةتس قوتملا د2 نب دع جادلانءال 5 :رهاوخلا زك هه هداول هرصتخمو

 | فرطتسملاك تاياكملاو تارضاحلاو ُيراوتلا نم ءايشا هيفريبك باتكوهو ةئامعبمو نيعبسو

 ١ قيبلا نيز نيىلع نسحلاىبا مامالل دل سي[ لوصالاىف رجا نك ]فس بيتوتلا ىلعال
 8 ةنهلالا ةعنصلا ىف ةمكملا ريك لوس ىئزراوللا دو . 0 09 5 1
 ١ ىقوتملا ىميلدبلا ندلا مال هه ىقوضصلا تاماقم ناد ىف ىلا ريك لا زهو- ةيشحو نال

 طا ةيئامكو ةمدقم ىلع لمت ىهو لا نايعالا هن ىلحنام ىلجانا 6 اهلوا ةلاسر ةنس

 دج- ان ىلع مامالا ميشا ه4 اًرنو ايظن فوصتلا ةدزىف ىنادلا زكح بم ةعاخو |

 مهردلانب نيدلا حانل مه روسلا لئاوا فورحيىف رردلا زنك ل#> ىتاوركلاب فورعملا || '

 عورفف قئاقدلار نك زققح ةئامعبس ونيتسو نيتننا 7/5١ ةنسىؤوتملا يعفاشلا لص وملادخ ني ىلع !١

 ىفوتملا ىنتتلا نيدلا ظفاحت فورعملا دج-انب هللادبع تاكربلاىنا مامالا 2 ةيفنملا |[

 راصمالاىف هيزح ىلءاو راصءالا ىف رجلا عا ىدنلا دلال عب ةئايعبس و ةريشع يؤ ١ دنس

 ءاملا لعحو تاعقاولاو ىواتفلا لئا_ساؤقايواح هعوقو معام رك كن ىناولا هيف صخخ ما

 فاككلاو يعفاشال ءافلاو رفزل ىازلاو دمحم مملاو فسوب ىبال نيسلاو ةفشن>ىبال ةمالع ْخ

 | مامالا هحرسف ءاهقفلا هب ىئتعا و تاقالطالل ءاطلا ةدايزو اناححا ةياورل واولاو كالامل | د
 ىفوتو قئاقدلا نم هيف 1( ١1 قُئاقلا نيد هاعمو ىعليزلا ىلع 5 دعوا نيدلار ف

 ْ 0 هتاده رون 0 | ا 2 ا هللدا 3 هلوا دياييعتتماو نيعب راو كرو 7+ 0



 هت نار يمل نيابي

 لاقو و<كلاىف لوالا باتكلا اك د لع لهشم شانك باتك اذه هفلؤملاق لا ةيان
27 

 نيرشعو عبس ال" ةنس نايعش نه ل و21, سدعلا ةلانر هعج نم غارفلا ناكو هرحاىف

 ظ هلفلا ىزارا انركز نيدمحلا ه6 ىروصتملا شانكلا ٌره»ح هفلؤم ىلع فقاملو ةئامعبسو

 | ةهساثلا ءاضع الا لك ىلوالا تا رسشع ىلع همرو ريمالا دجلا نب قح#ا نب روصنمل |

 ١ ةعبارا ةيودالاو ةيدعالا ىوقىف ةثلاثلا ةسارفلا نم تالادبتساو نادبالا جاع فيرعتى |

 ” تناوانص نم لجن ىف ةعباسلا نيرمآسملا رنبدتىف ةسداسلا ةبرتلا ىف ةسماخلا ”همصلا ظفحىف |

 | ىلا ىف هيلا جاتحم اف ةرشاعلا لاعلا ىف ةعساتلا م وعلا مب الع ىف ةنماثلا تاحارخلاو ةريبخلا

 0 حلا سابعا ى ا حل ع اغلبلا تاراشاو ايدالا تايانك ٌرِقيَْ#- اهجالع ديرجنو ْ

 | ٍرْثنلاو مظنلا نساحم هيف عج ةثامعبراو نينامكو نيثطا 58 ةن_س قوتملا ىفاشلا ىتاح رجلا

 1 | م ءابلازعىف رارسالا مك وس لا لامكلا تافصب درفت ىذلا هللدلا # هلوا دلحت

 ب حيراتو رهاط نب ريعملاد2 ناطلل_سلا ةلود ىف تاداللا عماوحو حاضيالا نم جرم ىسراق 1

 دتلا ةمعنل ةيسراف ةلاسر 4 قال مك جس 1 امر ينرتو تل مع هسا ررخلا |

 ١ ةيسراقلاب هنالاؤسنع ١- 1ةديزلا ف اهنم يد هسه نم م واخام كل م زارلا ةايحل ْ :

 ٌْ ىقونملاىغلبلا هنو ريش نبدمحل 7 رابخالا تك 1س رارالا زيك رقع تابا عسن ْ

 : رابخالا ريك لح نعلا مراتى جيرزملا هركذ هللادبع نيىلع نن سيردا فيرشلاو ةثام

 مث ليا تس هيك ىلاعي ضصلخملا قطصأ كن حراتلاف هي راكفالا منالو
 1 درج

 ماظنلا ىف للخلا ىأرهنا هبسو لودلا ضارقنا ركذب هيفأدب دقعلاو لملا لوصف هامس اباتك ||

 ةفرعمف صاصتخالا' نك 0-0 تما |٠.هه 7 دودح ىف دار نك ناطاسلا رسصعءق

 لضافلا مسن 4 صاوكاةنرعهف صاوغلاةردو صاصتخالا زيك رقه هه صاوملا

 | ىدلا رز دل دع هلوا خف 2 نماثلا نرقلا لاح رنم ىدلحلا نحدد ن ىلع ندلاّنع 1

 | قلاب هزرحس بكام رحسو انان سدع اذا ا هناا رك خا نوصملا هرك ةاشرا بولقروت ا

 ضاوخان' ىلع لديام هلوا ُّق در واو دالا ىف سف و ناو.لاىف معسل نيودق دوسفو ىدتهلا

 ىلع بتمرم وهو بطلا نم هيف اهرثكاو تايعسبطلانم ةمدقمو صاوملنا هيف بتكو ةتاث ||

 ظ 0 | لالا د روج مي ىنانالا رك ع سي باذالا ريك زج فورا |
 | جرحسا ىذلا وهو نفلا اذه لوصاىف ليلج باتكودو ةسمارهلا سدرهل - رارإلا
 هاش ولكتت هحرشو باقاطناسالا باتك ىو.الا ميهاربا نب شيعب هتلادبعوبا نعشلا هنم |

 ضش 'اباتك وبعو ىوابقلاةقك*انب نينح و ىتارحلا ةرق نب تباث كلذكو اب رغ احرش لليابلا |

 ظ هتلادبع ىبال -) راكفالا عماولو رارسالا زك زف فورحلاو قافوالارعىف لصا ليلج |

 ةعيراىلع وهو كاشم نباب فورءملا روهزاب ىضاقلا جاهنصلا ديعس نب رع نيديعس نبدي ا

 ثلاثلا اضيا لوصف هيفو ىلفسلاىف ىتاثلا لوصف ةرششع هيفو ىولعلا ملاعلاىف لوالا ناكرا |

 ا ف



 ليل هه فاكلا

 سوفنلا قوشتت ناونعااك ىضامنا هجءارتو ىهذلا ظفاحلا هنم هرصتخا ىذلا فشاكلا نم
 ند دك لاا 5 ةرايعلا ليوط ىمهذلل بيدها بيدهم نامن هءاورام ىلع عالط الا ىلا ١

 ليدعتلاو حرا ديفنأم ىبع رصتقاو ووقتسم هقن رط ىلع هرصتخاو جيرخلاو قول

 ةيلاعلا هنن و ره نم اهحرح ىلا تيداج ه1 ند تاتكلا َّك لاطإت فدحو ةضاش نادوجوملا

 ثلث وحن وهو بيع كلذ نم فلؤملا قيال ناكناو دنم هبشا تاحشملاو ياعلا كا
 بترو اهنع ةاورلا باعيتساو ةجرتلا بحاص خويش باعيتسا دصق معشلانا مث باتكلا

 ىوس هيف ديافالو هن اعيد سأ لك ل 0 2 هجرت 0 يملا فورح ىلع كالذ

 وارب هل دسقملا رفظ اذاذ دحاوالا 006 درب مل لجراانا رسما اذا وهو ددحاو ئش

 انئحاذاو ميد هيلع سيقثنلاو تارخا لكم عبلش نينا ةياورب كلذ نليع ةلاهح عفر داذا نرخ

 ةيجلرلا تت ناف ظفحالاو رهشالا ىلع هزذع ةاورلا ندو لحرلا حاويش نم سصتقاف

 هلوش هدازهيلع هدازامو نيخشلا ةر هيلع نم ىلع رصتقاةلبوط تناكناو ًايشاهنم ف ذحن ل ةريصق

 نم غارفلا ناكو ادحاو ارهشالانينسنامت هلعىف ماقو بيذهتلا ب يذترخآىف رخنء.الاقو تلق

 تارصت*ة سيذهتالو ةثاعاع و ناعم ٠م ةنس ة رخ الاىداج عسأت ىف بي رقتلاب ىمبملا هراصتخا

 نبرشعو تس ةنس قوتملا مح رلا دبع نيدجا ةعرزوبال هللذو ىهذلل فشاكلا اهنم

 رصتخم و ةئاعامتو عبرا 6١4 ةنس ىفوتملا ىلنملا دجلاىبا نبا ركبىلا سصتخعو ةئامعبسو

 ىعسلاافلا روكذملاوهو تلق ةئامامثو نيسجو نيتثا 869 ةنس ىوتملا ىنالقسعلا رخْا

 لاحرلا لاعفاىف لافتحالا كاوفهلو بيذهتلا بيرقت هاعمسو اناث هرمصتخا مث بيذهنلا بيذهتب

 ىركسعلا دعس نيدج-ا سابعلا ىلا مصتخمو لامكلا بيده: ىلع ةدايز ىراخلاىف نيروكذملا

 عم ىقشمدلا ىلع نيد# ندلا 1 هريصصتخاو ةئامعبسو نيسحو سج ا/هه ةنس ىقوتملا

 كاوزب 00 ىطويسالو ةرذعلا لاحريىف ةرتا كتل هاعم و هيلا هربع و ضر لاحر 2

 نمر فلا 3 ريغ فايكلا اذه نم تدتتادف و رنا لاقمأ لامكلا تيد ىلع لاحرلا

 همس نذ لصالا ةْح ىهو ةعمذلا هذه شماوهىف رهظت ةريثك ءايشا هيف تقملا لاغتشالا

 |يبظعم ةئاعامتو نيعبراو تس 855 ةنسىف ادح هر مارت اهتم تقاحاىلاف اهب اهقحيلف

 تئاصلا رشا لالا بحاص هركذ نم اضيا تقلاو فيل اتلاف ةركد

 ىئذدمدلا محار ثنم تقملاو مهججارت تددَو اهدوحو لاع م ةياور ىلع هل عشنمل هنوكل

 فورعملاىلع نيرضخ نيدلال الط بطلا ىف رصتخ» باتك 6[ لالا ةسانك ٌزقف#> ىبتنا

 4, مهاربا ةسانك رح حلا ميوقت نسحايىف ناسنالا قلخ ىذلا هللدنلا ## هلوا اشاء حاح
 مم. ةنس ىقوتملاىرصملا نيعانن نيعا بيبطلا ه0 شابك زهي- قارعلا كيطلا 000

 هدوخلالو ةياؤ هلعل سيل ىذلا هللدتا هب هلوا ه4 شابك ينس ةثاعلثو نياق 0

 تمشع انش 0 فمع 2 ا ا ولا 2-2 7 جة ا ا اوال اا

| 



 ه7 باب 2 هنو

 ةيسرافلاىلا هب رعلا نم هلةنفهرصع هاطع نم ادحاو قافاشلا دج نب رمصن نسااوا سحا مث أ

 ا ورشا دوعدسم نب هاش مارب رفظملاونا سما مث ةيسرافلاب: نسح قدور هرعاش :همظنو
 ىه ةججرتلا هذهو عفقملا نبا دوست نم اناث هلقنف دي ادبغ نب دن هللامصن ىلاعملا

 ”0007 كنلا طاقلالا داربب بيساو بناظا هنكل نامزلا اذهى.هنمدو ةللكب ةروهشلا'|
 ءارحا نم ليهس ريمالل ىنثاكلا ظعاولا ىلعزب نيسح ىلوملا اهذهو ابصخخنو ةجزنلا هذه |

 عسا ولا ديعب بقلملا ىبورلا حلاص نيىلع ىلوملا جرتمث ىليهسلا راونا هاعمو ارقب ناطلس |

 0000 0 و راو دعا نوبامج هاج فيلل ءاثثاب ىذلا ىلا ىسراقلانم ليهسلا زاوتا نسيت |
 صخخم وةنسقوتو ةيكرتلا ةغللاب ىد :وزقلا ئركبلا له نيدلار اًعفا هج رتوةئاهعست و نيج |

 ناك هك اق ثلا هذاز ناكع ىلوملا اضنا هةضلنو ىئفملا ىدتفا"ى 2 نوما اا نويامه | ا

 بئاصملا لها ةيلستت قلعت ةساركىف ةلاسر ميلك قس 0  اضيخت ردم ايضاق هنوك |

 إي زج ةئامعبسو نيعستو ىدحا ا/91ةنس ىفوتملا ىئيقلبلا جار.هلا نيدحت نيدلارون ميشلل |

 نب سوباق ىلاعملا سمشل هيأ ةعالبلا لاك ري ىزولا نال -ه# رهدلا دنرفو رهزلا ا

 هه ةوصلااخفح و م وعسلا عفدفةحرفلا لاك رح ةئامعبراو ثالث #4٠ ةنس لوتقملا ريكعتو |

 لامكلا زيوس لا يكملاكلملا هتلدخلا 4 هلؤا بيبطلا ىتوصوقلا دم نيدمت ميشال سصتع |

 ةنس ىفوتملاىدادغبلا دم نيد ىراخصلا نب نيدلابحم مامالا حشلل هي لاجرلا ةفرعمىف |

 ١ لسا عاجلا ىسدقملا دحاولا ديع فلام ظفاعلل و ةئاوسو ليعب راو نتن ا

 نب فسوت نيداا لامج ظفا_علل لاحرلا ءاعناىف لامكلا بيذمتو ةئاتس 5٠٠ ةنس ىفوتلا |

 16 هلم فلاؤي مل ريبك با_ةك وهو ةئاهعبس و نيعبراو نيتاثا 226 0 قوتملا ىرالا يلا ا

 نيتنلا 7” ةنس قوتملا ميت نءا ىاطلغم ندلاءالع هلكو هك هنا ليق عاطتسنا ناخب ا

 دوا نبدي نيدلاس مث انفا_لا هرسصتخاو هصخمت ادلع سنع ةثالثى ةئاهيعيس و نيةسو ْ

 20 قولا ىل نما دحملا ىبانب ركبوداو هئاهعب >5 نيعبراو ناع ١/١ 0 قو هلأ ىهذلا

 سوح ١4 تل ل قوتملا افاد قيثمدلا يلع ندم نيدلاس عش و ةناقق ماو عب عبرا ٠5+*/

 هك قوتملا ئركسغلا كعس نيدجا سايعلاواو أط وملا فام هيلا فاضاو دئايعبسو نييدسو :

 نقلملا نيىلع نيرع جارسال بيدهتلا لاكاو ىطويسال لاوز هيلعو ةئامعبسو نيس لد

 ف 00 ةدللس ىثردنالا ظفاعلل تيذتلا سصتخمو ةئاعاثو عبرا 6١5 ةنس ىفوتلا

 / ىفوتلا تش مكللا ةييعلا ئدجحلا ركبىا .ندلا قت ىضاقلل اضنا هرصتخو فارطالا رصتخ

 "0 را ن كلا تابت طفاحلل لامكلا بيذمت رصتخو ةئامامتو نيس و ىدحا م81 ةنس

 ' ىف ريك وهو ةئاعاعو نيسجنو نيثنثا 8687 ةنس ىقوتملا ىنالقسعلا رح ناب فورعءملا ىلع

 ىلا لاهكلا ناتكنا هبف كذ ما لامكلاو ءاقيلاب درغت ىذلا هتيدجلا 2. هلوا تاكل ةنس

 ايصال و 1 ةلج ةفرعمق تافدصملا لحا نم رمل ظفاذا هندهو ىغلاديع ظفاحلا هفلا

 شكلا لع نانلا ضع ا هلوطل هارصخ نع ممهلا تارصصقو كاطا هنأ كب بيدهلا

 ( نم )

2-1-7 



 ن7 ف هه فاكلا همس

 ظ بحاص لاؤسرد ةياكح نس )ار ١ك هجامد ربرهن رد ةلاسر دك[ عبس و نرشعو تي الك
 | همان ىدهس ناتسو ناتسلك باتل ا هءاكح هسرد كوألملا ةوصن رد قثدعو لقعرد ناود

 ا تانلزع متاوح عداد تايط تاعيح رب تانلثمو تاع 2 ىسراف كباضقو ىلع 0

 ىهو هه بطلاىف تايلك ريح تادرفم تايعابر تاووصكم و تاثينخ تاعطقم هيحاس

 املعاضيا هلو حرش اهلع هلو بولطملا ضرغلاف روكذملا ةعيفر نبال نوناقلا تايلكر يع

 ىراصضلاقةلا ىسلدنالا دمت ننىلع نسهلاى ال هه ضئارفلاق تاي ةديفم ةشاح

 ةلاسر هه تا_لك + هحرشمت ةئاعامو نيعستو ىدحا و١ ةنس ىقوتملا ىعلاملا

 ةيصووةعاخو دعاوق ىلعىهو خلا ءايشالا تايهام عربا هللدا اهل وا فيرسشلا ديسلل

 اهدي هعضو سوفنلا بيذ#ت و قالخالا حالطصاىف باتك وهو 4 هنمد و ةليلك زيي

 وهو اريزو هلعجو هسأر ىلع جاتلا عضو هفلا املو دنهلا كلم لشيادل ىدنهلا فوسليفلا

 ا هرَص رغل ةنايصو امويعو اهساحمو امونفو 0 امرت رويطلاو مكاعلا ةنسلا ىلع تاعك"

 بايلآلا ىلو نم ةعاج بايلا اذهىف فزصدقو ءالهلا ىلع 4 ىاص و ماوعلا نم هيف ىدقالا

 متاذ لوا ناك ةليلك باص زا ريغ يرجع رابخاو ةدرغ تاياكح ىلع ةيوتحم ةيفاو افدك

 ةعب را ىلع ىفو هراونا ءايض نم سدتقم تاناكملا رداوننم هادعل فص نم لكو بايلا ادهل

 رار لا ياا ا قاتلا ماعلا و ىعاس || امالك عامس ن 5 ء بادتحالاب و>- وق لوالا ابان سدع

 ودعلا حبكن مأ نمالا ازاوح مدع قف عبار لا بأي < الا بادكالا عفان :مىق لاخلا مهتبقأع ل 18 و

 نهال اريبدتلاو مزاحا ّق عباسلا ليععتلا 4 1 سداسللا ةلفغلاو لابمالا راثخم ق سماّا

 ىداحلاةاناكملاو ةازاهلاىف سئاعلا متصلا و ولعلاق عساتلا لدتا تانراآ ىلع داقعإلا مدع ىف

 ايف 0 هااامإلا راقولاو معلا ىف سْدَع قالا 4 م1 هم 2 ةدايزلا بلل ررض وف ريع

 6 الو لكوتل او م الذل ّق سدء عبارلا رادغلا و نا 1 بادحان م ءأ كل ولما ىلع بدك

 ظ هه ىح /- دنهلا نم هج رخاف 4 هللاع أييبط لسرا هليصخم ما مارو ناورشونا 4

 ا ابا رح نيسج لاملا نم هالدعأ هيمدو ةليلك خاستنال كده دال. ىلا مكمل هور ثعبام هنا

 وه ىذلا ماشلا جن رطثلاعم باتكلا اذه جرخحمسا املو راند فالآ ةريشع بارج لكف

 ْك َْى هجرت ناورشثونا د ةيسرافلاىلا هيدنهلا نم هلقن دتهلا دولاب نع ةريدعف ةرشع

 0 3 هكر ع يف 0 ٍ م ةم رعلاّةغللا ىلا ةئسرافلا ةغالا ٠غ !يسانغلا روصاملا روعح نإ[ مقَقْلا ن ناد ا

 ١ ىدربلا دلا>نب ىحأ ىزاوهالا لالهنب هللادبع ةببرعلا ىلا ةيسرافلانم هلقتمت ةنس ىفوتو

 | مكسلا تح 0 0 ليك هماظغذو ةئامو نيةسو سوج اأ١"ه6ه ةنئدسق كالذو ىدهملا ةفالخىف

 | كلما ناكو راند فلاب مداح هيلع فقوالف ديشارلاو ىدهملا 3 روك ذملا دلاخ نب يحن

 ةمرغ افحتو اياده هلريسو هتاكف هب ععسض اهذح برغملاب سلدنالا بحاص ىومالا رصانلا

 نوراه 2 لوس فئصدوو هنمدو 30 تاع ةلريسو ةساح ورا صا ولا ند بورمضل

 هلاثماو هناواىف هنمدو ةلياك باتك هيف ضراع هسصعو همظن باتكب هجرت اباتك ن قدي

 ف( ()



 ا

 ' هيفو #* لا تخوما تركف ارئاج هكنا مان * هلوا ىمراف موظنم 4 زارن شلك

 هي[ باب لوس 57

 ىّرسملا ىزيربتلادوي متل نشلكلا راهزا ا ووستلا راطما ىلع ةبوجاو ةلئسا

 ىزاريشلا ىلع نيداارفظم هحرشو زبربتنم حر 5 ةيامم ىلع عضوم وهو نفدملاو دلوملا

 احرش ةنس قوتملا ىتحن رونلا قالا ىدماللا ىلع نب يحن نب 0 نيدلا 7 مشلاو

 ةثاعامكو نيعبسو عبس ملالا/ ةنس ةحغأ ىذ ىف هضي زاسعالا عيئافم هاعم اجوزمت ايسراف

 هللاةمعت اياب ممشلا هحرشو ةنس ىفوتملا ىسيلدبلا نيدلا ماسح نب سيردا انالوم هحرشو

 ةينيطتطسق ءاضق نم الوزعم سربق ىلا ىن نيح هلاح بس> ىلع موظنم ىرت هداز ىلجه رق

 ةنس ىفوثملا عاش ىلضفل موظنم ىرت ب ليلبو لك ره فلاو نيءبراو ثالث »٠١5
 »# لك نسدمان حجرات ىدزاي # تابا ةعبرا ةديزلاف هنمو ةئامعستو نيعبسو ىدحا هلا

 هي لمو لك زهتم> * خلا هاكن ىدلوا هلبا هللا مس دج # هلوا لبلب و لكس نوهورفد
 ىسرافو تايا ةثالث ةدلز زلا ىف هنمو ىديعمل موظنم قرت هه زورونو لك وح ىز زعل

 راطعلا مشللموظنم ىسراذ 4: نعرهو لك رح ىتامركلا وجاوخ تايلكنمو ىتاجالذل
 نبال -بيطلا ملكلا زيؤح ةئاقحو ةرسشععست 519 ةنس ىفوتملا ىجتايملا دمت هللادبعىبا

 نيسججو سج موه ةنس ىفوثملا ىيعلا دج نب دو نيدلا ردب ةمالعلا هحرش ةيع

 نيسجو ىدحا اله١ ةنس ىفوتملا ةيزوجلا مق نب ركب ىلا نب د# نيدلا سمثو ةئامئامثو

 4[ حاصلا لمملاو بيطلا ملكلا ركن لا وجرملا لؤسملا هناصس هللا :# هلوا ةئايعبسو
 | الا راتحلا لوقلاو بيطلا ملكلا ريك ةيزوللا يق نب ركب ىبا نب دع هتلادبع ىبال

 ىقوثملا ىطويسلا ركب ىلا نب نجرلا دبع ندلا لاللل ه4 راكحذالاو تاوعدلانم

 نصحلاك و هو لا ملكلا دعصي هيلا # هلوا رصت# ةئايعستو ةريثع ىدحا و١1 ةنس

 هغب رمثلا تاملكلا ره .ةئاعامت و نيعب-س و عبرا 41/5 ةن-س نابعش ىف هفل | نيصملا

 * هلوا ىننللا قطصم نب حون ملاعلل هه ةفيحمكا تاهزتلا نع ةقينح ىبا هزت ىف

 قى ناتعالا تايفوف رك داع هءابحا ضعب هلأس هنا هيقركذ ]1 لا قملا لوس ىذلا هللدقحا |

 هدرىف فنصف نيمرحلا مامال ثيغملانع القن لاعقلا ىلع بوذكم هناب باحاف هبهذم قح

 نيدلالك وحاوخ تا_لك م- بطلا ىف - دشر نا تايلك "-- هنذك ناسو

 ىلع نبدحت نبدجا ريزوال ءارع_ثلا ضعب اهعجم ىتامركلا ىدشرا' ىلع نيدو اطعلاوبا

 ةسج ىلع ةاَقشَم ىهآابف لاقو لوصفو باو.اىلع اهترو هرماب ةيناخنا ءارزونم قارعلا

 تععنلاو ديحوتلا ف لوالا ماسقا ةسهن اهمسقو لامكلا مئاضب اهاممو تيب فلا نيرششعو

 ناباتك امه و تاي وشل ا ىف سماخلا تايمعملا ىف عبا رلاىناهتلا فثلاثلا حنا دما ىفىناثلا ركمللاو اظعاوملاو

 تايلك ر*» همان رهوكو راونالا ةضورو همان لاكاهمو زورونو لكو نوبامهو ىامخو

ْ 

 ا
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 ففي هه فاككلا او

 ىلع ايوتحم باو ةينامعىلعوهو “ خلا ارىادخ تنم د هلوا ةئاّقسو نيعست 59.٠0 دنس

 ءارقفلا قالخاىف ىناثلا كولملا ةريسىف لوالا ةربع فئاطلو ةدىع راعشاو ةيسراف تاي

 مريلاو فعضلاىف سداسلا قتلا ف سماخلا تعداد اوفىف عبارلا ةعانقلا ةليضفيىف ثلاثلا

 ةئاقسو نيئمجو تس 56 ةنس هفيلأت عراتو ةبضلا تادآى نماثلا ةبّرلا ريثآتف عباسلا
 ديا[ عملا و نيثالثو ىدحا وخط ةنس قوتو أب نع 0 ىلع ىديس نبا بوقعي هحرشو

 ةئامعست و نيت_سو عست 559 ةنس ىفوالا ىرورسب فورعملا نابعش نب قطصم لوملاو
 ىئنلعج ىذلا هلل دا # هلوا ناخ ناهلم نب ىطصم ناطلسال ىبرعلاب ايفاك احرشش هحرش

 أطخالب ةي_سرافلا ةغالانع الفاف هحرش ءانعلا ضعبنا ركذو زملا ىناعملاو ناببلا ءاطعنم

 راعداو ةيعتاظعو ةبغتاياكح ىلع الغشمناكو ةريسب قرطىف لضو ةريثك عضا ومىف
 ةيساماب ةئامعسل و نيسهلو عب_س ةهال ةنس لوالا عمر رخآى مت لاق ةفيطل تاباو ةفيرش

 ىرينملا فلاةوهلب هقيلأتنم نسل هداز ىلع ىديسلا توسنملا ناتسلكلا قا

 ىضاقلا هحرشو هنم لباقو هآر هنا لئاقلا اذه ركذو ةجابدلاىف هعمأ بتكو هىذخاف

 اهلرمش هرم لاه ٠ :ةنسقاوتلا اذضنا' قش ىل وأو هنس ا سائيم نب دو#

 نسحا وهو فلا ٠٠٠١ ةنس ىفوتملا ىدوس ىلوملاو # خلا نايابىب سايس  هلوا ايكرت

 ١ صلاخلاىزربلا دج ىلوملاوفلاو ةرسثع عبس 1١117 ةنس ىفوتملا ىوسربلا باوهو هحورش

 حرش ىمال ىلوهلو ىوطرقلا 7 ىلوملاو فلاو ةريثعتس ٠١15 هنس ىنوتاا ىثيغب
 ١ ةنس ىقوتملا ى وفكلا نيسح ىلوهللو ةئاهعست و نيثالثو نامث ه* دنس ىفوتو هتحاب دىللع

 ' حورسشلا عيجنع زجوم وهو ةنس لاوشفف اهبايضاق هنوك لاح ةمركملا ةكع هيتك حرش

 / فورعللا ائاب متسر هطزوك نب نيسح انالوم هللا ف هوخا هضيبف ةدوسملاف ىت دل

 | هجرتو نانج زورفا ناتسب # هامسو حرامشلا ةجرت اهيف ركذو هتجامد بترو ىنيسملاب

 نبع مهران هدش دوب واتافينصت نيع ا هلوانأت الكفالات حرا ىّرلاب ىدتفا دعسا ىلوملا

 ىساويسلا دمحم نب دج-ا نيدلا سمش شلل فوصنلا ىف 4: البآ نشلك زق- لا ناتسلك

 | محدواب هرمنا مث هريصتخامث ةنس ىفوتملا مهدا نب دوج ميْشلل ىرت هه اشنا نشلك زق
 ' كب يحن ةسه نم موظنم ىرت -#: راونانيثلك قم- نينااقمو ةمدقمىلع هبثرو ةرابع

 | نم م تابفللا فشاكو تاقرتحلا نساك ليضع تاليا ةدلولا ف 0
 ١ ضعب هفلا ةيئاقعلا نب واودلاىت ةزمعتسملا ديكرتلا ةغللا ايازمىف ةفوكش تسو لحن ىلع ّرصنتخم

 ,' ىدهاشل ىمراف هيأ دي> وتلا نيشلك لق هّتبط> ىفدر 1 ناهلس ن اطلس ١! رمصعىف ءاف رظلا

 نيرسشع و عبس هىما/ذنس ىقوتو نسح طابتراب ىوتثملات امانه تيب ةثام هيف سج ىولوملا

 دواد عُشال فوصتلا لهانيب ةرئادلا سخخلا رئاودلاىف -ه# دي>حوتلا ن.ثلكر ظم- ةئامعستو

 ىبرعلاو ىكرلاب هلاؤس نع انف باجاو ىلدج-ا لوق ءارما نم ريمال اهفلا ةلاسر ىنودملا



 سك[ باب ]6- مب

 ا تايانملاف سداسلا ةرمعلاف سماملاا دارفالا ىف .عبارلا عتملاف ثلاثا :نارقلا ىف.ىناثلا

 . هنم غرفو قحاوللاىف سشاعلا ريغلا نع .مخحاىف عساتلا تاوفلاىف نماثلا راصحالا ىف عباسلا
 ةيافك زهوح م هيبنتلا حرش ىف هيبنلاةيافك ززه»ح ةئامامكو نرسثشع 8٠١ ةنس ناضمر ىف

 هي تعاو هلضفو رئادلا ةفرعلل تقولاةيافك زهف- ةيعفاشلا عورفىف هه: ةياغلا مظن ىف

 بر هلل دخلا #* هلوا ةئاهامثو نيعبسو عبرا مالد ةنس هيتك ىئافولا زيزعلادبعا رصتخم ظ

 ىكملارجنب دجلا نيدلابابشا هه عامسلاو وهللا تامر نم غامدلا فك هح لا نيملاعلا |
 رطخ ىذلا هلل دا # هلوا ةئامعستو نيعبسو ثالث ها/* ةنس ىنوملا ىفاشلاإلىقيفلا ]
 نيتس ونامت 458 ةنس لوالا عب رىف سلم ىلا كح هنأ فق رك د خلا هدابعىلع وهلالانطاوم '

 لذنم ىلع درلاىفو اهنع باوملاىف ظلعاف عاملاب قلعت عورفنع لاؤسلا عقوف ةئاهعستو

 هاهم فيلأت كلذ لحرف غلاب هنا نيبكلاملا نييرصملاضعبل باتكنء هل ليقف هلقوا همهف |
 ١ ه4 ليززتلا ىناعع 1 باتكلا اذه فاامث هيلع درلاىف ا غلابف عامسالا عرق |

 | ةئايعبس و نبرسشع ا/١٠ ةنس فاول ىووصلا هيردحكلا ىضاق ىدنكلا دايعلا ريسفت وهو

 هتقيرطو ارابك ادلع نب رش ءوةثالثىئفرخخ ريسفت وهو سادنالاب ةطان ع نط وتسا نم ناكو

 | هعتا ىهتتااذاف همالك قوسبو ىرسشعزلالاق لاق اهنه غرفاذاف تاي ًالاوا ةيآآلا ولت نا هيف

 ظ فاشكلا ريغىف ةعقاولا تاداب زلا نم كانهن وكنامأو هج وتنم هيلا جاتحمام و ةشقانمنمهيلعاع
 ْ هتفرعمىف امدقتم ناك هناذ وحلاىف هيف هرظن رثك او ريسافتلا نم

 » مالكلا بع 2 ظ
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 دو>حوماهعوضوم ليقو نيهدقتملا دنع هتافص و هنادس هللاتاذ هعوضومو اهنع هبشلا عفدو

 دباقعلاتابثان» هب قلعت امثيح نم مولعملا هعوضوم نيرخأت لادنعو دوج وموه ثيحنم

 هيلعىلاعت هللا نص دم انين نيدىلا ةبوسنملا ةينيدلاب اوداراو اديعب وا اسرق اقلعت ةيئيدلا

 ةرهوج حرسشب ديرملا فاحنا راكفالا راكبا ةريثك هيف ةفلؤملا بتكلاو اصخلم ىهتنا سو |
 نر جن ت ءالكلا ا انا داما ةئإيا نيهرا مالكللا ناحا كفاوملا لخا دج وتلا ظ

 ”ةينسلا ةفحلا لا ويست ديهقلا حرش ديدست راكفالا ' ليات ةلدالا ةريصنت.هتاقلعتمو

 0000 3012327 ز زونكلا نوهر را ديحؤتلا ةرهوح حج .داددسلا ليصحت ظ

 زوفلا ف راظنلا ةدع بلاطلا ةدع نويع امتاقلعتمو ىندذلا داقع عا دز اونالا. علاوط ْط

 ةيلاعلابلاطملان وصم لصحم ررغلا حاتفم م ةيافك فشك ك 0 3 لصرف ةدافتلاب

 قراشم ىدنقرعا تادقتعم مولعلاكرادم لصحلا حرش لصفملا فقاوملا حابصملا دصاقملا
 أ م زارازلك زه»#- ىداهلا ةياده ه مادقالا ةيان لوقتملاة بام ن رورملا كرادم رونلا ظ

 فوصتلا ىف 4[ همان رازاك رح #* لا تفاي ىتسه هجره وتمانبىا 4 هلواموظنم ىسراف |
 نيب ةئاعامتو نيناعو عبس هال ةنس ىفوثما ىساويسلا ىروتلا نيسللا نب مههاربا عل |



 م هيأ فاكلا 8س

 ص100 0000١١

 رعلا ىبالةريثعلا تآ ارقلاىف ىربكلا ةيافكلا ىهو هه ىهتنملا ةركذتو ىدتبملا ةيافك لم-
 هئاهس جلو ن شكو ىدحا ه١ ةنس ىفواملا ىطساولا ىمنالقلا رادنب نب نيسملا نب دم

 ن دجا نب دي هّنلا دبعونا ندلاباهش ىضاَقلا ا_يمظن هيأ ةغللا ىف ظفصملا ةياذك 1ن-

 | ةئا_هعسلو نينامث و ىدحا هم١ ةن-س ىفواملا ىلكري فورعملا ىلع ريب نب د#ت ىلو# 1

 نسي ندد سيدو

 ىمعالا دج نب دحم رباح نبا اهيظنو ةئاقسو نيعستو ثالث 198 ةنس قوتملا قولا

 ىبادحالا دجتا لضعتا نب مهاربا قحماىبالو هر[ معيس و نيعي_س اا٠ 2 3 عرفو

 بيرغعنم هيلا جاتحافث ريصتخوهو ما نيملاعلابر هلل دا 6# هلوا بيدالا ىبلباز طلا

 قولا لعبلا 00 ءادفلاونانيدلا دام اهيظن و ةدومحلا لاجرلا تافصنم أدب مالكلا
 ءامدلا ىلا جاتحلا ديافك ز9- لا نيملاعلابر هلل دما #هلوا ةئامعبسو نيتسو عبرا 784 ةنس ٍ
 ىث رقلا ةريهظ نب دوعسلاىلا نب تاكربلا ىلا نن ىلع رك ا جانخلاو ريعملا ىلع ةيحاولا '

 هللا تيب مح لع ىذلا ! هلل دما د هلوا ةئامتامثو نيناعثو عست مهح ةنس ىقوتملا ىفاشلا ظ ظ
 هللا تيب حجاح ىلع ةبجاولا ءامدلا ماكحا هل عجبا نا ناوخالا ضعب ىتلْم_س لاق مارا "

 3 هلا مظن قررا ةبافكلا رم- ةمتاخو ماسقا ةعبراو ةمدقم ىلع هتنترو هتبحاف

 ىطاشلا ا ةردلاو ةيبطاشلا هيف مظن ىنسللا ىلعنب نيسح نا هه ةرمذعلا

 "قفص ءاععاو رتف دح ل[! كل ووسا 4 5 نا فالطلا ضعي هنها سك مساولا ضع ىف
 1 ضان رملا ةيافك قع دءايعسل و نيسجو عست 9 2 36 عرف و ةرربلا

 / ىف ديرملا ةيافك لف#- حلا ىرابلا ميكحلا هلل دا # اهلوا ةهوظنم - ضاينالاو لاواالا
 ظ ةئاعامت ونيعستو عمسل مق. ةنس ل نب © سابعلا ىبال -- 1 مالكلا

 | ,اه8 ةنس ىفواملا ىنسللا ىمونسلا فسو نب دم هتلادبعوا مامالا يلا اهحرش ةديصق

 هه لئا_بملاةيافك لق#- درا ةياقك حرشىف ديدسلا مهن اءاعم و ةئامئامثو نيعستو سج

 ةئامعب راونيعبسو عبس ةالال ةنس قوتملا ىعئاشلا د نب ديسلا دبع غابصلا نب سصنىبال

 ىتابيبقلادو# نبدحنب مهارلا نبدلا ناهرب عشا ه6 مطبلا ىف صال عيسملاةباقك هوس

 ١ ءاده قولخع :لكّىطعم هنيدجلا د اهل وا ةلاسر ةئامعست ه..-ةنسا وتلا قالا ا
 ظ 754 ةنس ىفوتملا ىهفايلا دعسان هللا ديعمامالل  دقتنملا ةياكنو دقتعملا ةيافك وع ا

 ؛ ةيافك لهم> ءاهلاؤ ىنأي هه: ىدتبملاة يادهح سشىف ىهتنملاة افك لم ةئامعبمو نيتسو ناك

 ةيافك ز> ىناماسلا ليعامءاخانباوهوقع“ا نب روصنم حلاصىبال هفننص ه6 ىروصنملا

 ميشا مه كسانملاف كسانلا ةيافك رضع ابايرسشعىنثاىلع وهو -« تارطنقملاف تقوملا

 دا د هلوا عساتلا نرقلا لاج رنم ناكو ىبرغملا ىغوناولا ىننخلا ميهاربا نبفسوب مامالا

 ةيادهلا حجب رمش نم 2 باتك هيف رسصتخا خلا مالسلارادىلا ,هاءدو ادابع قلخ ىذلا هلل

 ءا“الا حرش نم تاياكملا نم هيفام بلاغ لقنو جب ورسلا مامالا شلل ةياهنلا ةياغب ىمنملا

 ةرسثعو ةمدقم ىلع لس وهو 200 ملا ضورلاو نيدحايرلا ا مال_سلادب ل ىساا

 ظ تيقاوملاو مار>الاف لوالا بابلا هنئسو هتابحاوو هناكراو 3 ١ ناي ىف ةمدقملا باواا

 2 دي ا كل ب

 000111 ا يه 2س لااا

 هند هفيلسا و 09 ١س ن7: :خ ا نرصس طل 16 د

 ١ اس ةنتترععل- نب



 سويقإ باب لس 1

 هرعصتخاو ةئاقسو نرسشعو ثالث 55 ةنس ىفوتو لئاسملا رثك | ىلع هلاشا عم زاحالا

 فنص وةئاهعبس و ليتس و عست 5 ةنس ىقوتو دلح ىف ْولْول نب دجا بيقالا نب نيدلا باهش

 قوتو ةيافكلا ماه واىلا ةيادهلا هاعس اياتكىونسالا نيسح نب محرلادبع نيدلالاج ميشلا

 ىطويسلا برخ اضيا هقفلا ىف ةيافكلا باتك ىوجلا ريهظ نب دم نيدلا سم ميّشللو ةنس

 ةنسلاىحممامالاو ثيدمحلا نفىف هتافلؤم تس رهفىف 2 ممل ا ةيانعلا هاععو هثداحا

 اا |[ فلآ ةئامسجو ةرمشع تس 055 ةنَس ىقوتملا ىوغللا ءارقلا دوعسم .نب نيسح

 ] هه قورفلا ىف ةبافك رفح ةيمحملاةغللاىهو ه4 ع ورفلا ىف ةياذك ريح هقفلا ىف ةيافكلا

 ١ باهولادبعنيدلانيمال - ةيفاقلا فةيافك رح ةنس ىفوتملا ىيفاشلا ىربطلا هتلادبعىبال

 7 ةءارقلاىف ةبافك ره ةئامعبس ونبتس ونامث /58 ةنسىفوتملا قشمدلانابهو نبدج- انا

 64 نس ىوتملا ىدادغللا لع نب هتلادبع دحىبا طايخلا طبسل ةعبسلاىفو ىوغبلا مامالل

 | ىطسا ولا هيجولا نمؤملادبعنب هللادبع د ىباعشلل ظنةرشعلاىفو ةئامسجو نيعبراو عبرا

 مساقلا ىبال ه4 سايقلاىفةيافك ره ةسبطاشلان زو ىلع ةئامعبس ونيعبرا 74٠ ةنس ىفوتملا |

 داشرالاءاممو هح رشم ةئاقلث وينام وتس *م ةنس ىفوتاا ىفريصلا نيسح نيدحا ولاديع

 اا ةاتولا تنداحبا ةفرعمو ةيادهلاحرسشو ه4 ةيادهلا ريصتعىف ةيافك ريح دلعىف

 ةنس ىقوتملا يفاشلا ىردبعلا ديعسزب ىلع نسملاىبال - فالخلالئاسمىف ةيافك زؤهح

 | ريبكلا ظفاحلل هه ةياورلا اعلوصا ةفرعميف ةبافك ريح ةئامعبراو نيعستو ثالث عو#

 ةئامعيراو نيدسو ثالث 5 5 ةنس ىفوتملا ىدادغيلا برطقلا ىلع نب دج-ا ركب ىلا |

 ىراخلا ىنوناصلا ركيىبا نبءدوحم نب دجا ركبىبا نيدلارونل ه4 مالكلاىف ةيافك لم

 مارك الاول الل اىذهلد دخلا # هلواهرمصتخامت ةئامسجو نينامث 58٠ ةنس ىفوتملا ىئنملا

 ىنامركلا نيدلا لال+ ه4 ةبافك وح ةريبكلا اقعلا حرمش ىف ىتازاتفتلا هنع لقن حلا

 نب دج-ا دماحلا ىبا نيدلارون ميشال مالكلا !ءىف # ةيادهلا ىف ةيافك هس ةنس ىفوتلا

 لالطلا ىذ هلل دلا 2 هلوس أدبو ةدمعلا وه ام هنم صام ىتوناضلا ركب ىبا نب دوي
 باصصالا ضعبهنم سمتلا ةنادهلاىف ةيافكلا باتك هفيلأتنم غرفامل هلا ركذ حلا ماركالاو

 حاولا هيل دا 6 ةيافكلال واو هصخخلف زج وا نوكيل بايلاىف ةدمعلا وهام هنم صخل»نا

05311 . 0252597 

 باتكلا اذهو تلق باجاف سصت# فيلات مهضعب هلأس هنا هيف ركذ حلا هؤاقبو هدوجو
 ةيسرافلاب هجرت مث ىدوعسملا دوعسم نب دمحل هيأ ةدعهلا ىف ةيافك رح الوا روك ذملاوه

 ةيافك زيؤ- .:ضرالاىف هداثلاو كالفالاىف ىلوالا نيتلاقم ىلع همرو شناد نا_هج هامسو

 ا نينا و سجس م46 همس قوتملا ىءاقبلا رع ' نب مهارإ نيدلا ناهرب مشل --1 ىراقلا

 رصتخ عوطقملا ىلاعشلا عب رلا لمعلا عونقلا ةيافك زه8- ورعىبا ةياورىف ةئامئامتو

 |١ ةمدقمىلع هترو عدوملا رسلا راهظا هتلاسر نم هرصتخا ىنيدراملا دم نب دمت مشل

 ه6[ فيرمصتلا ىق ىدتبلا ةيافك ري خلا نيملاعلا بر هلل دخلا # هلوأ اباب رثدع ةسجو

 (ىلومل)
 يرحل ض2220أ“|[1ذ1ذ1 1 2 20001010001022



 نا ه4[ فاكلا 1-

 داؤاو يعل تيب نم هنا هيف رك ذولا مكح و تادوجوملا رو<ىف مدعلا فويس مكح نماي

 اهترو اهفلاف زبور. ىلوملا ىلا اهادهاو حازملا ليدعتو ةضلازنذلل ةنماض ةلاسر فنص»نا

 نايركز نيدلاني زاهح رش متاهلا نبال ةيفلا هيأ ةيافك رمح ةمئاخ و تالاقمث الث وةفدقم ىلع

 ا تاريرجت ىف ةيادهلا ةياهن هاعس ةئامعست و .نيثالثو تس ه5 ةنلس ىوملا راق

 1 ندع نيدلا سمش مامالا ميشلل هيأ ىعلبا ضرااي هيآىف ىعملالا ةيافك زقضح هءافكلا
 سااجلاضعبىف ىرجدهنا هيف رك ذ حلا بات.كلا هدبعىلع لزنا ىذلاهتلدلا  هلوا ىرزلا
 لاناهادعا وا ىرخا اهو و سنام الان ءدته 5 غلب ىاكسلا ناو نآرقلا زاحا ثحن
 ' -4 مولا ماكحا ىف ملعتلاةيافك 295- ىولعلا ىنيسملا ايكىلع ديسلانب ايك اضر ناطلسلا

 4 لئاسلاة يافك لح ىونزغلا ىزلا نبا دوعسم نبدمت دماحملا ىبا نيدلاريهظ مامالل ىسراف

 / دمت نب فسوب نيد هللادبعىبا ظفاملا مشل هي بلاطىلا بقانمىف بلاطلا ةيافك زيمح

 بطلا ىف 4 بيبطلا ةيافك لد هه نييلاطلا ةيافك لح دنس قوتلا ىفاشلا ىيعنكلا |
 دصاقل اذا راىفاذك خافنملان بال وهو ةبكرملا وةدرفملا ةيودالاهيف عجج و ف ورملا ىلع هفلؤم هبتر

 دوادنب د نب نابعش ديعسىبا نيدلا نيز ميشلل هيأ مالكلا باىعاىف مالغلا ةيافك ريح
 ١ لعيف ل وسلا ةباقك لح ةئامناعث و نيردشع و.نامث م78 ةنس ىفوتملا ىرشلا 2

 ىئسذلا ىضاقلاب فورعملا ىلا ىلضفلا نامع نب زيزعلادبع دحىبال داعىف هه لوصالا

 ١ دج نيدلابابشا 5 ضئارفلا ةيافك ٌز- ةئامسهلو نيثالثو ثالث هم ةنس ىفونملا

 ْ عو رذىف 4 ءاهقفلا ةيافك رقي ةئامام ونيناعو عيس م// ةئس ىفوتملا ىعفاشلا متاهلا نبا

 ١ هيأ هقفلا لوصا ىف ةيافك رمح ةنسىف و أملا ىذحلا قيعبلا نيسملا نب ليعاعسا مساقلاىلال ةيفنخلا

 نيسجو ناع 2 هر هنش قودلا ىيينحلا ءارقلا نب ني_سالا نب دم نب ده ىلعي ىبا ىذداقلل

 فاصنالاىف روكذملا ىدادغبلا نيدلا قذومل ه4: حمرشتلا ىف ةيا_فك زق#»- ةئامعإراو

 هلاضفا وهننم افك #9 هلوا ابابزيثالث و نينثا و ةئام ىلع صنت ) ايؤرلا ريبعتىف ةبافك قح

 | ةيافك لوس هان مزراو> نومأم نب دمحم هفلا فوسليفلا يك نإ ىلا 0000
 ١ :*.ةنسىفوملا ىروداسينلا ىريحلا .ريرضلا دج-ا نب ليعاعسا هللادبعىبال -ه«# ريسفتلاو

 ١ هي بطلا ىف ةيبافك رح ىتأي ه4 ىرودقلا رصت حرش ىفةيافك لح ةئامعب راو نيثالث

 / ىرحم هيف ىرج -[ بارعالا اعف ةيافك زه*> تالاقم تسىلع لهشم دلحم ئسراف

 عماج ةرابعلا لهس باتك وهو ىرسذخمزلا هللاراج ديلت ىكملا نيدلا ءايضل جذومنالا حرش

 وهو لا هؤامعن انيلا تفدارتو هؤالا ائيلع ترهاظت هلل دما #* هلوا بارعالا ل 5

 | جذومتالابحاصو فورحلاىفثلاثلا لاعفالا ف ىناثلا ءاعمالاىف لوالا ماسقا ةثالثىلا مس

 ل_صفلامث بابلامث نومقلا الوا عضو فنصملاو لصفلا مث فنصلا مث ةىسقلا الوأ م و



 ه7 باب 18- فق

 لاقو ءازعلا صضعب هرصتخا دقو ةئامسجلو نيعبس و ا 6 اس بحر نمت هذم عرف

 هرمصتخا نأ تييحاف فاش ”ىشب هيف ا لكشم ريعو 0 ثنداحتال | نم هيف رك ذب عار

 ابلط هظفلب هدن_بىفهنع دروام هيلع فطعامت ىناكعلانع الوا ثيدملا ركذا بيترتىلع
 وهفلاق تلق اذاو لاقمم عسممن ىراخلادرفناام مث هيلع قفتملا ركذدهنا هبيترتو راصتخالا

 فشك ]ف ةئاهعبسو نيعبراو تس /45 ةنس رخألا عيرىف هنم غرف خلا جرفلاوا

 نيعست و معمسلا هؤق ةئلس تولي جيلا ةديحن بقلملا ناك ىلعل وحلا هت لكشملا

 داجاو هفصوقى لاقدقو ةثامس+و
 تملا فقكا نالعكم هتيم 4# افقنصم ننال ثفتص

 لوالا لضشب ىرزا رخآ م # ه رصع رخأت عم لئلا

 كل هل تلا نسل د ااولت سرا دق الك هديف تدق

 ىضاقال <: ىناثملا هباشتم نع ىناعملا فشك ٌريؤح هه داجالا ريسفتىف داعملا فدك ه> ١
 هيلا هدشا غلباملو ىلاعت هلوقىلع مالكلا ىف 4: ىناعملا فدك ه*- ةعاجنب نيدلارد
 فك زهم- ةئامسو نيع_سترو عبرا 794 ةنس ىفوتملا ىثكرزلا نيدلاردب مجشلل ةلاسر

 فرشل ه4 ىطسولا ةالصلا لضفىف ىطغملا فشك رؤ- ىتأي هه اطوملا حسشىف أطغملا
 بيقلا فشك ره ةئاهعبسو سج ا/١٠ه ةنس ىفوتملا ىطايمدلا فلحن. نمؤملادبع نيدلا |

 قلخ ىذلا هللدجلا # اهلوا عفتسمنب نيسسحنب عفترا ةلاسر 4: بيجما عبرلاب لمملاىف
 فدك ل9- ةيفنمللا عورذىف 4: موتكملا فشك ريم اياب ني-سج ىلع اهمتر هلا مالا

 0007 | الئللو رشم كلم لع ىوتحت باتكاوهو ه4: كلاسملاو قرطلا ناسف 0

 .ىلعابت م اياتك هنم بحمنامث ةنس ىفوتملا ىرهاظلا نيهاش نيليلخ نيدلحفف اياينيعب را ىلع

 لا تاجرد ضعب ىلع هقلخ ضعب عفارهتلدنللا # هلوا كلاملا ف شك ةديز هامس اباب مشع ىنثا |
 9.1١ ةنسىفو تملا ىط ويسلا ركب ىلا نب نج- رلادبع نيدلا لال -ه] باققلالا نع باقثلا فشك قطط

 دصاقم نعنامبلا فشك لي هه بارعالاةهنغ نع باقتلا ف شك لمح ةئامعست وةرشعىدحا |

 000 ا ]إو تكلا رح ةرانلا ضعبل هلعلو تاةبطلا ثتكرم ه4 ناغالاو رودلا |
 ٍ نيسشعو عبس 2 ةئس ىقوتملا ىرواسنلا ىللعتلا مهاربا نيدجا ق««اىبال --1 نآرفلا |

 فشكلا رح لا مارملاو بلطملا ححنتسي هقيفوتو مالكلاامحتفي دّيبادمح د: هلوا ةثامعاراو ظ

 ىبال 4 نابلاو فشكلا ت2 ىتوبلا هركذ -: نامزلا ثداوح ةفرعمى ناسبلاو |

 فشك زهم- ةئامعبراو نيثالث ٠*5 ةنس ىفوتملا ىلاعثلا مهاربانب دجانب كلملادبع روصنم

 ةرهازلا رارسالاةبعك لهم يصدقو ةيضرافلاة ّاتلا حرش وهو --1 ردلاىناعل رغلاهوحو ْ

 فورحلاو ءاعم الا ىف رصدت ىتاظ_سلا دش نب نجرلادبع ميلا ةرهايلا راونالا تافرعو

 هبت ردصام ريخ # هلوا ىنوبلا هركذ ءاعمالا ف هيي لامكلا تافرع و لالا ةبعك رن
 || ةبافك روح قبس ه4 راصتخالا ديا لحىف رابخالا ةيافلك لح كلا ةيناح ورلا فصلا

 ( بيرالا )
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 6 - فاكلا م

 | نيعبراو ثالث ه1 ةنس قوما ىوخلا عماجلاب فورعملا ىلوقايلا ىلع نيني_سملا نب ىلع

 نع عانقلا ف_ثك ر- لا هقلخ ريخىلع ةالصلاو هدج قدح هللدجلا # هلوا ةئا_مسجو

 ىسوطلا ريصنلل سوانالام رك انم ةثلاثلانم لوالا لكشااوهو ه#: عاطقلا لكشلا ر'رسا

 سج ىلع هبترْلا رمصحلانع ةجراخلا قئاقملاعدبم هللدجلا # هلواهنرع مث ايسراف الواهمتك

 هي[ عامكاو دجولانع عانقلا فشك لز#- لوصفوا لاكشإ ةدع نعمتي اهنه لك تالاسقم

 داقاو هيف داحا ةئاقحو نيسجلو تس 56ه ةئس قوتملا ىطرقلا رع نيدجلا سابعلاىبال

 ىنوتملا ىعبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىتت ميشال هيأ عانتمالاال ول ةدافا ىف عانقلا ف شك لق> ١

 نج راادبع نب دلا جان 5 م غامسلا لح ىف عانقلا م هك ز8- ةئاهعيس و نيسجلو تس

 مسريىف عانقلا فدك رح ةئاقسو نيعست 59٠ ةنس ىفوتملا ىفاشلا حاكرفلانب مهاربانبا

 نمل ىطعملا هتلدجلا # هلوا ىرتكيلا راطعلا نب دج-ا نب دم هتيادبعىبا ميلا أ عابرالا

 هللادبع ىلا ظفاحلا هي ةيحالادقف دنع ةبركلا فذشك ]م- نيعمش وةمدقم ىلع همر خا عاطا

 فشك ]86- نيكس اننا دئاهعبس و نيعبراو ناع انكر د ىفوتملا ىهذلا دجا نيد

 فورحلا رع ىف هه ىدللا رعلاو لكلا ندشعلا - ةئا_يعسل و ناسشعو سج 6

 ةئاقسو نيثالثو نامث 584 ةنس ىفوتملا ىفلرع نباب فورعملا ىلع ند ن.دلا يح ميشال

 همر ا قئاقحلا فر عم (ئمهلا ىذلاهنيدخلا 3 هلوا 1-7 سفنلا ءاهب نع سمدللا فك 1

 ىلو الا ةديصقلا مسا مسالا اذهف مدي امم 0 نعش ةدرصق اهنم لك لوصف ةرعّشع ىلع

 قوتملا ىعبسلا ىفاكلادبع نب ىلع نيدلا قت ميشال هي سلا لئاسملا نع سبللا فشك قمح

 ىطويسا هه سعثلادر ثيدحىف سللا فشك هوس ةقاكعبسو نيسجلو تس /61 ةنس

 هج مان الا ريدك نيهسثملا ه>ونع ماثللا ا 1 ثيدحلا نفىف هتافل وم تسرهف ف هر د

 فشك ره#> ”ىشب هبشيال ىذلا هتلدجلا # هلوا قثمدلا نولوط نيد نيدلا سعش 2

 ميلا  تاحالطصالاو تاغللا فشك رح قبس ه4 ماشهنبا ةريسس ح رشف ماثلا
 راونا مساق ناويد ارقام بابش مهلا هدلوا هفلا ىرامر وسب ريبشلا دجا ل نريح رلادبع

 ةغللا بتتكنم هيف عج خلا نيملاءلابر هللدجلا # هلوا فلاو نيتس ٠١5١ ةئس دودحىف

 ل ىنال 1-3 ديكلاو تذدعلاو مكلام ددمع ود هءلع ناك 4 كدت ةيسرافلا

 فوصتلا ىف 4 بولقلا بابرال بوجحلا ف_ثك زهم- قثمدلا نو رلادبع نب ليعاعما

 ظ هن طوقلا نساحم نع طوراا ف شك مج ا قولا ىون زغلا ناقع ن ىلع نسحلاىبا 2

 تالحسلا نمزج هيقدروأ خا روطسملا تاثكلاب مسقلا قحاب ىضاقلا هيدا د هلوا ةئايعبسو

 لكشم فشك 6- اشو ه> رش ىف و قوايسللا لا :- سصم لها حالطصا ىلع

 ةئامسولو نيعستو عبس ةذلا/ ةئس ىقوثملا ىزوخلا نب حيرفلاىبال هه[ نيويحتلا ثيدح

 جود 5 (41)



 0 قولا معلا دايعنب بحاضصلا و ىنتملا ىواسمنع تكلا ١ امام هب واح ىف ْ

 , ,.ىكم 5- 26 هه اهللعو كا[لكقلا هو>+حوزنع علا ح ةئاعلت و نينامت و سو ؟6 ْ

 يع دلاذباجا زف ءاطعلا 0 يدل فل هلا لوألا ننج رادع نا ١

 ا باب ١-1 انتل

 ا دروأ هلام را كت ريرحن نو ةئاعاممو نيعساو 0 /لةيرك 50 لوالا م 0 لدحر

 نع اطغلا فشك ]-- ةئامعاراو#نيثالثو عبس 4مل ةنس ىفوتملا ىسيقلا بلاط ىبانبا

 | ,نيسح نب قيدصلانب نيسح نداارد مامالا يشن --1 ن.دح وملا 0 داح وكلا قاف

 1 2212 قوتملا ى طا مدلا اظوا_ع 0 عي ىطس ول | هورس 0 اطغلا كفا 0-1 ىئاطسدال

 ا فوصتلاق لوما ندلا ثابش 0 نياةرو د اكرم ناوخال اطغلا فدك ]هع

 ١ ةنس ىفواملا ىكملا دج-ا نيد نيدلانع 0 ةمالا هذهل علطلا سسل ةيغلا فدك له

 هللاد.ع ققحلا جل هه ةعالا ناضن نع علا 1 ةئاعامأو نيسجلو سج مةهةا

 نيتسوثلث 5+ ةنس ىفوتو ريغصلا عمال ىف كح هذرواامعضغي هقرك د قاودتهلا ارفطخ |

 هج لو-سرلا راو ناو تانالا لكتشم نم: لزقنملا ضمءاوع تدك ةعايعستو

 باّئكلا ادهىف تاداتوالا تهذم امم دح والف مهر يعو ةعبرالا بهاذم هلدا هلق تنعارو |

 فك زي 21 قئثالع الو دع رغب اهعفرو ضرالاوتاومءلا قلخىذلا هللدجلا 6# هلوا ظ

 اا5 0207 قولا ىيدراملا طبس نء دع نبدحح نيدلا س مشل هي ضئارفلا ىف ضماوغلا

 نيدلا يهل هنا ضماوغلا فكك تانك هلو تن 07 ا اقيلاو زعلاب دارها نادك ع هلوا ْ

 ا | لدصتو ةيكلا ىو نمايو تاوصلا مهلماي 6# هلوا كالملا مردخمم ريبشلا
 ىقوالا ىنارعشلا دجانب باهولادبع مثلا 0 لي 1 ةعالا عي نع ةمغلا نشك رمح

 ها 8 4+ع+ح هنأ 0 5 نيملاعلا بر ا ع هلوا دئ[ معسل و 0 كرر 6اس 0

 ةقفلا تنك باوبا ىلع اكد يع وعلا عيماجو ىناريطلا ماعم و 3 16 نخل 1 هل

 ا هللال وسر ناك لاَقَو د كم د لكعا هيف 0 هناو اح رم ىلا ثا هدف زعلملو ١

 2 انك لع تكس :و اذكىلع هباكصا رشبوا اذك لوش وا اذك لعش مو هيلع ىلاعت هللاىلص ٠

 هرب رن ىف 0 هرخآىف لاق بداوا را_تعاوا ةظعومىلع تاتشا ناالا ةصقلا ركذ

 اد اكل وع وت عساو نيثالثو تمس ةز+ ةنس تجر لهتسم :هنض ست نم غارفلا ناكو

 | هه مالا خراتف م ل 0 دام ع و 0 رهف ىف ه 7 د ىطويسلل د ةعملان ع نيغلا

 | ضومغلا فدك قيس ةثاه* يس و نيسهسو تس الهه ةن_س قوثملا ليرالا ىسع نب ىلعل

 ابا نيرسشثعو ةعبسو ةمد_ةم ىلع تقاوملا رعى رصد ته ضاورعلا راسو

 ىبال عورفلا ف 6 ضماوغلا هدك رع ةيرصنةلا بيطخ نديسلادبع نيديلاديعنا

 ربث 1-3 فشك زي ناولع نال م ضراعلاو ددأاو ضداغلا فك 1 َّى

 رانا تك اندك زوج ةتدس قوتملا ىزرالا هداز انالوعن فورغملارع نيلضفم ندلا

 ندطلاى ا نيدلارون حشا داع هج ةعب-تلإ ةمئالانع ةيورملا تآارقلا للعو بارعالاو |

 كرات ن 720 2
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 م13 هه فاكلا قف

 3 ءادلا فثك لع 3#

 | ممدص ةاضار ,اوحل أ ع م 3 رولا عئانصلاب ةقلعتملا ليا هنم فرعت ع وهو ةداعسلا حاتفمق لاق

 التءرمضا امر هائب» ناكاملو ثكالذىف سا_لا وذعتو توقايلاو لعللاو دروزاللاو نمسلا

 خاب هلا راتسالا مقصف راجل كاكا لإ عجراف هيلع فوقولا تدراناو هليصفت نع

 دبع نيدج-ا ماءىبال ه5 كشلا حاضياو كدلا فشك رقؤتح ىهتتا رارسالا هذه 82-7

 مهيأ زومرلا فدك #88- ةذبع_ثلاو ليملا رعىف روهشم باتك ةنس- ىنواملا ىسلدنالا كالملا

 هيواحىف اهدروا ىطويسلل ةلاسر < تلا نع تيرا فدك وح م ةسطاشلا ةديسقلل

 مه بيحلابلمعلاىف بيرلا فشك 1 سو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلا صيق برج ةلئسمىف امام

 ىلع.اهيتر لا نيملاعلابر هلدجلا # اهلوا ىزملا نجرلادبع نيد هللادبعىبال ةلا-مر

 نيدلا سمش مامالا شلل هي[ نيعلا ضاسعاىف نيرا فشك رت اباب نيتسو ةعبسو ةمدقم
 / نيعبراو عست ال49 هنس ىقوتملا تك ا ىراضنالا دعاس نب مهاربا نبدي

 1 ّ و و و اه والا تدافع ترث [ 5 ا دلع ءاذجلا وفلل ل2 دعبأم| نع هإ وأ هئاوعيس

 1 0-1 ةيودالا ركذىف ةثلاثلاو ةدزملا نيعلا ضارما رت ذىف ةيناثلاو نيعلا لاوحا
 0 ء.اضيألا روذم هلل دا اج هلوأ نيعلا لاوحاىف نراا | فدك دب 1 هاعمو ه رسل :>ا

 هد سش 3 لو_صفق ةثرلثو هم دقم ىلع هسرو نيرا فشك هبات نم مهلا درد> هنا 10 ا

 1 تالظلا فشاك هيدا هي هلوا اح وزمن احرش ىوانملا ىلع 5 ميشلا دي رجلا ثالذ

 | 6# رونا ردلا حسشىف روتسلا م شك 6-19 ةريملا رسسنع ةريغلا رس فشك تح

 ١ صاوخ حرش ىف -: ن اومكملا ٍرعلاو نوصملا سنلا فك زج ةئاقس و نيعبسو ثالث

 ا تاواض لاق ىيمتلا ممكمملاب هوزصم نوفق رعب سانلا نيب ل واذن تا هعقانمو مظعلا نارقلا

 ه6 نْوَرَمْلا روثلا .ٌفصآوىف نوننكملا سلا تشك :زيمح ةجر لت هقول الا

 ْ 0 ضصتخقا وهو ا عماوالاو ديا رفلا 1 طي_ضطو عناوملاو دراولا فدك >

 هرك ذ اضيا ىطويسلا 8 ةلزازلا فصونع ةلصلصلا فشك رح قبس عئادبلا لوصف

 هل ةلاكش ت1 ةيائكسالا داك ةيايضلا كنك 0-0 تي نفى هنا هَل وم تس رهف

 ١ فك ##- روكذملا ىطويسال ه4 ةماعلا ةرفغملاب امدلا نع ةماطلا فك لقي ىطويسلل

 1 فشك 1 ىدادغيلا فدسوب نب فيطالا دبع ندلاق فول عيدبلا ىف ل ةمادق نع همالاعلا

 ةئامعست: ةريشع ىدحا 91 ةنس ىفوتملا يطويسلا نيدلالالذ هه ىلا لكن آلا

 هدم ةئذساقوتملا ىصعلا ةزج-و اءاشهل 1-3 فؤقولاق جروهلا ماكحا نع فشكلا زهمع

 / ىطويسال ةلاسر -ه4 فلالا ةمالا هذه ةزواحم نع فشكلا زق»- ةئامعستو نيتسو ثالث

 ةنس فلا هربقىف ثكمال سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلازا روهشا| ثيدحلانء اهبف باجا

 كد ا وعلا دال 0 0 ا لصف ثيدحلا كالذ ىدتةع ىيفادقو لطاب هناي



 ىنسحلا ىبرغملا نوعه نءىلع جيلا هه ةرايسلاق حىف ةرامالا فدك لمح ةيفنحلا عورفىف |

 ' ىدفصلا نيدلا حالصا هه لاخلا فص وىف لالا فشك ]وح سه لتلا سس نا

 الا ضاكأللا ليصخقق رصف مل ثيح هيف دهتحا لاقو نويغلا رم ىحانص هركذ |

 صوصف حورشنم -# باتكلا هح ون باخلا فدك وح ةعالطا بوث سل هنكل |

 | روكذملاوهو ىنارعدال -) ناحلا ةلثسا هج ونع نارلاو باخلا فشك وح م يللا

 ا اضيا يع صوصفلا حورشنم ه4 بولقلا بابرال بوححملا بح فكك هع ظ

 ىف قئاقللا فدك + قبس ىناكيالا ميز حرش ىف ىسراذ ه4 ىا_ةللا فدك خ- |

 ميشلل ةمئاخ و نيباب ىلع ةلقشم ةلاسر 4 قئاقدلاو جردلا باسح ىف قئاقللا فشك ل |

 امد وعصأ نيمدقالا ةقرط اوكرتو ان رمصع ىف د عتسملا ىئقفو ةسنلا ةيسفلا بتاسح ىدرط نم ا

 ىهتنلا فدحو حا_ضباب اهترصتخاف ةبوعص هترابعىف لدف رابغلانم نيمدقالا ةقرط ىلا |

 بنات ةئاهعبمو نيسهحلو تساله ةنس ىقوتملا ىعبسلا ىفاككلا دبع نب ىلع ندلا تت م |

 مده ةصقىف هتكدنا هيف ركذ لا هناظل_س مال_سالا زعم هدا 6 هلوا ارصتخم هنم

 ىداللان يدم مزعل اىبا 26 ديىلع ةثامكامأو نيعبسو سج ماله ةنسسدقلاب دوعلا ةسيدك ظ

 :١ 6 باب رج نحو

 أ قم د ند هج وت هنأ اهمق ر 3 ما مالسالاو نام الا انءلع 2 هللد#لا اهل وأ هلاسز ىهو

 نم اهعدتاةعيتش اروما كانه دحوف ةعايعسلاو ةرثشع سج و6١1 هن مرمى نول لبج

 0 قوتملاىمرافلا نايلس نيرع نيدوادا هه ةغاليلا فدك رك امتنكف ءارقفلا نم هلقالخال

 ندلا لالك ثيدحلا نش قاعتم باتك -ه سيلدتلا لها باقنع سييلتلا فشك زف- ةنس

 , ري_بفتلاف ه5 ليواتلاو ثحابملا قيقح ىف ليازنتلام ه5 له ىطو.سلا نجح رادبع

 67 باسحلا ىف بايلجلا فدك ره ةنس دودح ىف ىفوتملا ىنذملا ىدادحلا د نب ركن ىبإ حشا

 ١ فشك له ةئاعاممو نيعست و ىدحا ةنسقوتملا ىداصلقلا ىسلدن الا رن لع نما ف

 ظ قم اويلطو نا-لا اونمؤم كش ىئلاس ةدع لي هده لاق نتذ وعملا هلوا نا ريملا ىف

 ٠ أمسو كك ةقرو هخى بالك ةرو_صقف هيلع لخد هلع ا لماخ نا 4.9 006 باوملا

 / مئابعسلو ليسجو سج 966 ةنساسجر ىرشع سدا ءاثالثلا ةلياىف ةلئسم نونا

 ةثاعمو نيناك 58٠١ ةنس ىقوتملا قئاوكلا فسو» نيدج-ا نيدل|قؤوم مشل هه ريسفتاا

 اهرصتخا ةمدقم ىهو ةئاماعو نيسج مو٠ ةئ_س قوتملا ىدحلا ندحلا ندلا ناك

 جردلاىف قئاقلا قئاقد هام باتكىف ىبفاشلا ىنيدراملا طبسب فورعملا دع نيد مششلا

 نسحا ةيكلفلا لاعالا با سحىف سيللاق لا نيركاشلادج هتيدحلا # هلوا قئاقدلاو

 ١ ةراشالاب اهف لاطا هنكل روكذملا انش ةمدقم ريغ نفلا اذهىف ديفاش ةمدقم ىلع فقاملو

 0 قوتملا ىفاشلا ىججابلا دهم نأ َلَع ندلاءالعل هذ قطنملاق قئاقطلا ا :-

 نيدلاريثال رصنم هه قطاملاىف قّاقلا فدك زل ةئايعبسو ةرقع عبرا 4

 6, سئ انكل امم رتىفسناسدلا فدك لقط- ىلاب هر راح رش ىف رردلا فشك لح ىررالا



 *ا/ 7 فاكلا اهلل

 505 ل ليش َح |محتفا ىل اعل هللا دمحم لج تكل وا ةئاوسو نيعيسو .سج

 ةنس ىفوآملا ىنار وكلا ليءاعنا نب دجلا سايعلاى بال يأ رايخالا ةعالا ةءارقع نع نامل

 دي هلوا لاكشالا ةناغىف مظنوهو ئرزخلا» اغذ ىلع حرش وهو ةامامو نحو ثالث مو.

 0 ىئرمصبلا ندملاو شعالاو نيكي نبا ةءازق ىلع لشد دعالوا ىيظن يا ا
 ملا ماركلا ةرفسلا عم هباتك ةلج لعج ىذلا هتلدلا 4 حرمشلا لواو سشعلا ىلع ةدايز

 ا 1 اان ن ومسجل و 2 رآ هناماوةثاعاكو نيعسل /مةؤ.٠ ةنسل و الاعب رىفهنم عرف ْ

 فدك ز88- ىربطلا نسا نب قداصىبال لوصف ىلع لعشت ةلاسر فوصتلا ىف ه4 رارسالا |

 نا 6 6ع قيوتلا 00 2 لا لضفلا ند ح وتفلاىبال فوصت: !|١ىف هه اا 1

 فدك يصح فل الإ 1 ىودارألا كو 1 7 ا ا 1 ةئامسجلو نسثالثو

 هك را ادا دلا ه.طلستاعف 0 ل م مملا ىأ 4 كلا ٌّ مدا الا 1

 2 قود ىقفاشلا ىسهفقالا ىذا“ علا

 سا نبدجال 1-3 راج الا ةداسلا ف رعمفف راسك فك ةئاعامو ناغ معمم

 نم اق رط هيف 1 اوصال ىىداهلا هنيدحا 9غ هلوا م ةنسالف ١ فاش || ىيقليلا

 برطالا ىلع نب دج-ا ركبىبا ظفالا مامالل هه رارسالا فثك رن هلهاو 5 لضف

 محلا 6# رارسالا فدك ]مح ةئامعلزاو نيجيسو ثالثا: جس ل ا

 ماع نب زب زعلا دبع عبص الاىبا ةدرصق حرف 1-3 ماهق زل راشتما بدك داهعلا ا

 د راش ا فدك - ىداحلا ىلع نبدأ مامالا شلل فاكلا 1: ىف ها قارعلا

 | فت ل ةالصلا ةيحفلفءاولا هرك ذ م دبملا ديعس ىلا نب دج |لضفلاىبا ندلاديش رماماالل

 نيدجا تاهشلل ا رم ريشا“ 2ك لكلا ىلع 56

 قارا ىتثمدلا رعنب م>راادبع دحوالا مامالل هيو نيلايكلا سيماونو نيااتلا رارسا

 | 6# ىلاملا راونا فصوو ىتاعملا راسا ف_ثك ره الصف نيثالث ىلع لقت! وهو

 نبدوعسم نيدلادع_س ةءالعلا عشا ىمراف ريسفت 4 رارالا ةدعو رارسالا فدك 1:-

 ١ ةعاصلا ىف ىتابرلارسسلا بحا_صل -ه :رات_دالا كتهو 00 تشك لح ىازاتقتلا رع

 | ةمتاخو باوباو ةمدقم ىلع لقشم قيزالا كب ىلع ىنعا دد41' ىنورا فاؤولأ وهو

 ىضاقلاب هدلاو فورءملادماح نب دبع نيدممل هي ةيددعلاو ةيفرحلا تاراشالا فدك زا

 0 هديع ىلع لزئاىذلا هتيدحلا هني هلوا ىيدراملا ىدع ملظعملل هفلا ىودالا عمايل نذؤملا |

 تاراشالا فشك فضح ىوكلا بل نايم هي ةفرملا تارا شالا نا ا

 بهذ ىلع دراىف داقتعالا فدك سه ةيديبملا ةيمسالا ساراس ا

 2 قود ىمءمدقملا ياخ نباب فورءملادجا ننجح راديع نب فيطالا دبع مي د خاليا

 ريبغت ىف سا_دتاالا فدك زقه الصف رثع ىدخا ىلع هير ةئاماثأو ني_.سهلو تس 65

 | ىعفاشلا ىسدقملا ديسالا ند ندواد نيد# محفلا ىلا ميلا ههه , سانلالاوحاو لودلا

 1 مك ري 2 8 راغلا [ لئافلالا ىشك ةعيوس ةئابعست , ءدحا 4.١ دنسالا ةقيلطتا لوا ة 00 ش



 نيدلا نيمال ةءا رقلاق هر [١ ربا 5 نا دحا |يف اس ا 1- نيندلا 6 ىونوقلا ا

 اع والا سواسو هامزاكاق لاكلاو لئاقتلا اهل دققت دنا: انفو ديجمل اهّنلا مالك ريسفت ىف

 1011 لعب ةر نع الاثماو هريثك اتايآ هيفا دروا 5 نساشن و هرواخحلا فئاطللا#

 ' ىلع ندلا ءالعل ه4 بولقلا فاثك 28- را ربآلا اعلا ةفيرطال راطشلا ءاهف_سلا ةفيظو |

 هئاتس ونيت و نامث 534 ةنس دادغ ةيرصنةسملابهفلا ىنللا ىراخلا ىداباحوتلارع نيد ١

 ى راق 1-3 حاورالا كف 9" ةئاعالثو نيعبر رأ 5 ٠ 00 قوتملا ىنن لا قومهديسلا د

 ١ اون كدهو ءامكملا رارسالا ف .:5 رقه رفطلا ىف هركذ ه4 فورا 0 00

 ْ ا اذهلاق ا نعم رد ءاخدلا ادح وم نيملاعاابر هييدجلا ع هلو | ةئاع اع 3 نام رى *ء مخ ا قىوتملا

 | كنتاب؟٠ ريجصت هلم 10 ص اود كار دك ِ 1 0 تالكشم لئا سم نع ةبوحا هيف ك1 ْ

 م لا هنرقىف ديعبلا 51 غ١ هلوا 0 0 0 مئاذني دجانب مال سلا ديعنبا |

 ىثاو> هيلعو ةئاثسو نيعبراو عسل ه5 ا قولا ىفاشلا ئحولتا كاملا ديعنبا |

 سه باب 19- ا

 ا ادهىف 0 *+<لا بحا رص ضاخب هنو محو 5-3 ىلاعت هل وق ري_بسفتىف هدادعا ط رفل عنصلا اذه

 ظ ملا مك لت يصك نا .لقاعب قيليإلام اهذأ بت 0 ماعت هللاءا_ل واىف نعطلاىف ماقملا

 شحافلا مالكلا كلذ كمل ع 0 فيكف 5 ىلاعت هلل هللا ءايل واق ا ىلع انا بهق

 فوض وم قالطالا ع مو كلا عيح ف ه رحت عم هنأ قع آلا تأ فدط فرعيناو تالاغاو

 اج تعب لمعلا 1 رشلانم صا اذه و اهساربن درابلا حج 2 ىلع دقواو اهساسا ةهاكفلاو

 | تارامغي هيحابا .هق ةرقلامدو ةعاجلاو ةئسلال ها 0 امو ديح وتلاو لدعلا لها دنع

 هذهو [داحلالاو رفكلاىلا ضدرعتلا ليدس ىلع مهل ةراتو ةرص اب مهنع ربعل ةراثق هد

 00 ل ةمراعا ه4: ماهوالا عفدل مايمالا فك هؤ- 4« فذشكلا يع و ىدمآكلا

 2إظذظ2غ2>):# 0 74-77-07

 ىزابالكلا ىتراملا دمت نب هللادبع مامالل ةفنضح ىلا بقانمىف -) راث آلا ف_ثك لطم

 درشففطتي م ا

 فشك هح ا ما_ثكرب رس ارهمان تمانب # هلوا مال_-سلا هيلع فسوب ةصقىرثنو مظن

 نيدااردصانيعب رالا حورس نم -ه#: ماكلا عما وج نم ةثوروملا ةحرطسملا مكمل |

 0 0-1 ةئاديعبش و نيتسو نإاع اي. دة ب (فاوتملا ىقغكمدلا نايهو نب تاهولاديع

 ال00 29و فورللا رارسالا فثك زيي ةنس ىقوتملا يفاشلا ىتالقابلا ركب ىنا مامالل
 نين” يع حا

 ا سُدَع 1 9 ىجبد --1 راكفالا منع ىحام ر 0 5 م رفطاىف 0 رك

 ْ ىئاش /أ ىدهفقالا رايعلا ندج.ا نيدلا باهش ميشا ة ةربسد 1 _ لكاشم ني تفايط لاوس

 211111001011101111010101000001000اااااا]ا]ا مخ

 روامات نيد#ت نيدلا لضفا ىذاقا قطاملاق هه راكفالا ضمعاوغنءرارسالا فك ل

 5176 قونملا ُه كا مين جتخ مثلا بحاص ّئى قر :َملأ روكا ١١ رس را دنلا 2 نيا 2مم



 علم هه فاكلا

 نيربشع و ئدحا 786 نس اهنك 1 ارومالا كلاقم هد نمار كدسح كارا ا
 لعىا لضضانلا ميلا زيزعلا باتكلانم ىسشخم زلا لاّرتغا ىف رييقلا بضتقمو ةئايعبس :

 لا نيملاعلا بر هلل دا # هلوا قرشملا يهنملا بحاسص ىنوكسلا ليلخ نب دمت نرمم

 ' ىلع هيتك اهث سوماقلا بحا_ص لاق لضافالا ضعبا رصتخ فاشكلا ةبطخ حرشىفو

 لسالاىف ناكةنا هيلع هل قيلعتىف فاشكلاب نيينتعملاضعب هتنثاو ةيلطلا ضعب لاق ةبطخلا
 | "لاوقاذه ةصخاولا ةعانشلا نع ارذخن هريغوا فتصملا هزيغارتخلاو لدتا ناك ط7

 نع لزعع لوقلا اذه نا للا راشارو راكت اةياغ هركناف ىذاتسا ىلع هتض دوو ادج طقاس

 ىلإ ناغانم فنآي نكي ةناتىتاثلاو كلذ: نم ةيلاخأ دلك محذوو همالك محتفمىف لزنىفو |

 2 هناي لاس ملو ىعملا قى حرص وهاع هبقع ننااتنضاو كلذ روش ناك امماو لازعالا

 ا ةيلاأ-ةقشضحىبا مامالا دب رتىف ةئيتحمم الس الاةش ادع هدب ط# ىلا ةومألا نيأردقو

 ريبكلا ري_سفتلانيب عماجلا هريسفتف هللادجر ىتاهبصالا نيدلا سمث لاق ىهتنا حالسصاو

 ةهيشاح قرديح مثلا لاق جاحزلا نم قرا لحام لكنا تدجوو كفا كلا ا فاككلاَو

 ا اناسنالادوجو 0 ل ىذلا هليدلا هل وة دعب تكلاخلا ءزدلا نت فاشللا

 اورملو نيلوالا فيناصتىف هلدم ريم ناثلا عيفر ردقلا ىلع كاتك فاشل باتكناف دعبو

 ىلع تءعجاو نينقتملا ةرهم الك. ةقيشرلا هديك ارث ةناتءىلع تقفتا نرخ هش

 هنيهارب بيذجتو ريسفتلا نيناوق جقنتىف رصقامنيقلقملا ةماكلا ةنسلا قالا هميلاسا نساك
 | ريقنلا نع ولحال هنأ شضرئولو ريسفتلا ف هالعل تانك لكو هدقاعم دمدشلاو هدعا وق ديهتو

 هفنؤمنا ىلع ةوالطلاكالتنم ءىش هيف دحوالو ةوالطلا كالت هلن وكتال ه.سيقاذا ريمطقلاو

 ١ طبخلا قلاذءنمطقسولطخاواطخلا ىف عقوالا هيك ارتنماميك رت ريغ ا!ةوهربخ لأب وهلا انتم

 ىدنا هل وأدت لق ثالدلو 0 هكذم نيءالف رملا ةقيقح نع تت اذا هلك كلذ عمو للذدلاو

 | ةلاقعأو ةمدالا قرطلاكولس هلاطخال هللا رابتلا طسوف نيمتالاك راق ل ا
 00 هشور ا اروما هءاتكيف مري دل الكلا نيع هتاصا لامكلا بايرا لاج-ا نع

 هالبر تلارزنتو ه.فاضلا هدراوم تققيضلو ه.يفاصلا هعراشم تن هانورو هرظنم تلطباو

 اهل وادمو هاوه دعانا امو وصم ةسارقلا ى الازم ةنأ رع بسفل عرش لك هنأ همه هيلاعلا

 الب ةي آلا فرصو ةدماح تافسعتو ةدراب تافلكت اه رهاظ نع اهفرص هاهم عواطب ال
 ردش قكي هتيلو ىلاعتو هلا_كس هليامالكل فير هيفو رهاظلانع ةرورض ريغل ةتنكن 1-6 - *- . 53 . 2 . .٠ ايس

 تالازيعالاب ان ووهشم هاَريف ريصقتلاو ردتلاب 2 رائ ريثكالاو بانطلاق غلاب لب ةرورضلا

 نا كا ىدتمعال لب ماهوالا املا 3 ىلا ةيقللاو ماهف الا ىلا رداش ىبلا ةرهاظلا

 ١ هيظعتفآ هذهوق اف آلا ءالضفنم دحا والاهداكا هش الو قاذا ايكذالا نمدار ودعب داروالا

 نع لفغاو ىزارلالاقام معأو هدابع نم نيضت رملا هللا ءامل واقف نعطي هنا اهنمو ةويسج ةيبصمو



 ةمالعلاو ا نيءس و نينا 6 2 2 قوتو للا ادع دع لازا و فاش للا رسصتخحا ا

 هاعمو 0 رافد ىلاقلا قاريسلا محفل تأ 0 5و نس 00 ن ها نيدلا باطق 0

 اكت فاشكلا ىلع ريبقلا باتك ةئامجبسو ةرشع عبس ال07١ ةنس ىفوتملا ىبرغملا ىنوكسلا |

 مامآلل ةيثاح فاشكلا ىلعو ىعبسلا هرك ذاك ملام هب باعبالاع هريغو نيدلا ردت مامالا هيف |

 -ه باب مس مآ

 0 ا 2 رسقن و هبده نان 6 1 كر 7 هنأت 0 1

 فاشكلا نم ,هالا ضم ىلع لّقشم للا يجو رخحلا ريغص 0 اناياو_ الح قداف

 بي رَقثلا 950- ميت وت جاسم ةد.فؤم نداعىف ةقيطل ةيشاح هيذعو ةقب رش تادايز عم ْ

 راونا ىدايمىف راكفالا تراك ىدلا هلل دولا ع اهلوا هسرد نيحاهشك ىناجزرالارمم كك ىلعل

 0000000 20 قوتملا دلو ماي زيشلا نيسح نب لوالادبع ىلوملا هرصتخلاو كلا كناتك
 نب هللا دع نيدلا رمصان ةدزلعلا ىضاقلل لد رتتلا راونا باثك عم هاك كيسا َدْئا معسل و

 سهلا راهشا نر ككردسماو رر>و نأ ةعد | هع لازاو داحاو 1 ىواضببلا رع

 00 د0 كاذو تنكو فلالاق هرك ذ قيبساك نوفكاعلا ةيلع تكعف راهلا طسوق

 فاسوب نب هللا دبع نيد لالاج ثدحملا مامالا هلا تا جرح نممو ةئثا_ةسو نيعسو نيتشا

 نيدلا باهش ريبكلا اف ظفاحلا هباتكص خو ةئامعبس ونيتس ونيتثلا 77 ةنسىفوتملا ىننملا ىبليزلا

 ا كلا تند ا ررحن ىف فاكلا ىفاكلا هاعم باتكى . رح نب ىلع نب دج-الضفلاوا

 رح نبا لاق ةئاعامتو نيسج و نيتلثا 869 ةئس قوتو 5 داعىف هيلع كرد: -اودلخع ىف

 طع ىلع امج رحم ةيعملو اهقرط نين ند عك ةعوفرملا ثيداح الا نم هيفام بع وت_سأ

 | قيرطبأىرسشخمزلا 8 قل ةعوفرملا تيداح نم 6-3 ةئاؤدتكل ةبادهلا نت داحاق ام

 ا ليلخ ناد نبا رغ ىلع وبا ىو ةعوفرأا ا نم ؟ ةلاتيلاع ضر ملو واشد
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 0 او لكاتلا ةيشاح ىثاوللا نمو انبلا ناب ريبشلا ىدزالا نامع نب دجأ سايعلا ىبا
 ةالصلا نوهقيو ىلاعت هلوق ىلا بيطملا نبا ىلوهلل ةيشاح فاشكلا ىلعو ىناولملا نيسملا

 ةمان ةيشاح فاشكلا ىلع و لا ماقملا ىضتقم مالكلا ردص هب محثوبام قحا نا  اهلوا

 حمو ىزارلا باقلا 2 اذ شأن ناواهب فورعملا ىلع ندلا ءالع لضامفلل نيدلخ ىف

 ركذ لا باتتكلا هب محتفيام ىلوا نا # هلوا صتةعىف لضافالا ضعبل تالت كا

 1 ءاهزىهو تاحاق فاشكلا تاساح مشينا لصفملات ماحس ناددب هيلا راثا هناود>-ا ضءب نا هيف

 أ فاشسكلا دهاوش 0 00 3 راح عطاقملا روةنماهرثك |تيرءفاا

 ىلع تاكا هيلعو تايشلا هر 17 م 45 7 طر 3 ىلص وما رد نب 00 تاداعىف

 مدعلاَةَلظ ن٠ دارعلا جرخا ىذلا هيدا ه#: اهل وا رابجلادبع نب مركلادبعل طقف نيوارهزلا |

 ليلح باتك دز نيدلا بطق ةمالعلإ فا_ثكلا حرش نأ امو 1 ا دوجحولا رونىلا |

 )ا ا8 تاضارعا هيلع ضرتعا قارسقالا دم نب دع نيدلا لاج ىنوملانكل ناشلا |
ِْ 

 ظ ( ةكاحم )



 تجي اهزسرس ل 1

 جب نو رواويل سافل اح يلا, «وووتاع دج رو قدح 000 ديتزوع بوم جي ووو هيدجو

 077 ا

 1 هه فاكلا

 ةعرزوبانيدلا ىلو ماو ةثاعاعو سج م6١ هند قوتو قب.ءامكحح فاثكلا ىلع ْ

 ا-مف. صخل نيدلحم ىف ةيشاح بتكح قارعلا محرلا ديع ريبكلا ظفاملا نب دجا

 ةدايز 2 ىسفاف- !ا و ىلحلا نيعسلا ةيوحاو نامح ىباو قارعلا لعلاو ريدملا نبا مزللركح ظ

 م55 ةنس ةعرزوبا ىفوتو لوقا مث قاطلاو فذح عم ىطويسلا مالك ىهتنا هثيداحا جيررخت |

 نب 8 هقرامعلا غامر ان طويبخخلاا هرث 5 داق ريغ اضيا كل كيو "؟اعاممو نس تعد ْ

 نيعب راو سج 756 هد قوتو ا داع ىف 06 ع 1 0 00 ا

 ار غرا 1 مآ نم أمك هطمل 1 ني ا ظ20 الإ .٠ ل هققلتام اهقتتكو عرسشو عاطم هرعأ نم 8

 ١ نيدلا داع ةءالعلاو فاشكلا تالكشم نع فتكلا قرح نا ىلاراشالاق امئتاو ةيعسشلا هيف |

 نمفادصالا ررد اهاعن ني دلع ىفةيشاح بتك علا لضافلاب فورعملا ىولغلا 0 0

 نيسج ال٠6 ةنس ىقوتوةئامعبسو نيت رلث 5 ون“ 59 ١ يت رفض قاوقلا نهعر 5 فاش 9

 0 |ادهع | لى 82-020 +الارردب ءاعسملاة شاحن مدعا رفدعب اهفلاى تت

 لجو ىييطلا ةيشاح ىلع 5-7 0 ١ اهيف 00 هكا مظملا هن ارقل 00 زئاىذلا هتيدلا ع اهل وأ

 ىبيطاا ةيساح سد 2 نأ دارا ننح ربعو فاصنالاو فاصتنالا حاصهرك ذ امابفار وك ذم

 ١ ىلعنبدلا ءالع عشللو فاشكلا ضماوغ فشكىف فارشالا ةفحت اهاممو فادصالار ردو

 ةتاعاعو ناس و. تد م65 ةئدم 2 غرف ةيشاح كفنصمع ريبشلا ىدرورهاثلا دع نبا

 ا نيدلا باق دا قا يلعب م ةلج نمو ةناعاعو نيعيس و 8 ىدحا لالا هنس ىقوتو

 نبرضح نيدلا ريخو 0 نياسو تكس ع قول ىزارناىناحلا دع ْن 5--

 / ىقوتملا ىزيربتلا نسح نب فسوبو ةئامعستو نيعبراو نامث 458 ةنس ىفوتملا فوطعلارع
 ْ باوقعل كب 8 رءاولا ني 1 ميلا هديطخ حرش و ةئاعامفو نيعبرا 8: 8 ا

 ا بيصأ لوالانا 000 55 ةيطح نم فاشرلا ةيغبد هاعمو اينان بدك مث فاغكلا ةيطخ

 بتكو هياوعبمس و نيثسو نع ترا 3| لمعلا داعاو فاخحمالا ةريدعم ك1 ا ا

 0 0 ' ا

 ّئرق نيح محفلا ةرو_- ىلع ىدامعلا دمت نب دوعسلاوبا ىلوملا ْ
 داع و نشا ةهالا ةننح قوتر ةفاشكلا ند محفل ةروس ريس لوا قزارطلا نا

 ظ0 رامكلا رف-سق هيلع

 ىدحا ٠١1١ ةنس ىقوتو هّللاوا ىلع ىتفملا رفعج نب هللا عنص ىلوملا بتكو ةئاهعستو

 فورعملاقامزقلا لمع !نيدلالاك ىلوملا اًضيا هعضاوم ضعب ىلع قلع نو فلاو ةرشع

 لاك ناب فورعملا نايلس نب دجا نب دل نس ةمالعلاو ةيحافلا ةلودلا ءالع نم لاك هرشب

 هداز برع هرك ذامىلع هتافيلأت نسحانموهو ةئامعست ونيعبرا 4٠ ةنسىفوتملا ىقملا اشاب

 | 65 ةنسىفوتاا ىزاريشلاىدهم ىلوملاو ديسلاىلع اهرثك | ف ضرعاو قئاقشلا ةيشاحىف

 هناف ىراصنالا ىلع نس نكح م مم نو ريثكف نة اماو دءاهعتسلا و نيس و 20

 انا 5



 هه بأي ف :ةكلقت

 ةمالعلا بتكو دوقفملاب دوجوملا طالتخاعم دوصقملا ريغف ىلا ريبك هحرش راصف ةياببلا

 اخرة هيلع ةثامعبمو نيتسوتس ا/55 ةنس ىفوتملا ىزارلاد# ني دمت قاتلا ندلا بطق

 1 معا ىوس هيلع دز ىيطلا ةصالخ وهو ءايدنالا ةروسىلا لص مات ريغ هنكل

 اهدحا ءايشا ةثالث هيفناف هدصاقع فاووهو ىهوليملا لضافلا حرش تاضارتعاو باب.

 ةياورلابقلعتاهف هدهج لذيدق اهناثو نوتملاعم حورشلا لاح نوكياك ايم هحرسشي مل هلا

 ” رضا وها ىرداالو تالقعتلا ف ضحد.و قئاضملا ىف قلذ. ام اريثك هنكل اهاوجو

 دوه نب د نيدلا لك ا ةمالعلا هحرشو تالوبقملا ىف هنرغ مدعلما ىرطقلا هدادعتسسا

 لا بوركلا فاشك هل دْلا هلوا نيوارهزلا مات ىلا لصو لاش حرش وهو ىتراابلا

 رمع نب دوعسم نيدلا دعس ةمالعلا هيلع بتكو ةئا_«مبسو نينامثو 3 را دنس قالو

 دامو 0 و ةرابعلاىف ديبقت ةدايزعمىبطلا ةيشاحنم هصخم ىهو ةيشاح ىنازاتفنلا

 غرفو رمثلا ةروسىلا اهيف غلب ص ةروس لوانم ةعطق حرششو سنوب ةروس لئاواىلا اهف
 ةثامعبسو نيعستو نيتلثا /85 ةنس لوا ىف ىقوتو ةثامعبسو نيناكو عسن ال89 ةنسىف اهنم

 هنكل قيفلتلاو قيفوتلا فئاطلو قيقدتلاو قيقحلاىلع هلاقشال ريظننم هلام حرمشلا اذهو

 تققحتدقو لمعلا نم غارفلا لبق لجالادرب هانأف هرع رخآىف هب لغتشاو ةصرفلا توف
 ةمالعلا ولا بقت مل ةردو بكر مل هرهه ماوعالاو رويتلا بقاعت ىلع تاتكلا ادهنا هم ظ

 يسال هّيرانا ىلاعتهلوقىلا امف لصو ةيشاح بتك ىناجرلا د نيىلع فيرمثلاديسلا

 01 ةثاعام وةرمشع حس ماك ةنسقوتو لص ونءاىلا ةدا1خ ةرقيلا ةروس ند را برض: نأ

 ّق . ىدحا ة.١٠ ةنس قوت وديسلا ةيشاح ىلع ةيشاح بيدطخلا نب د نيدلا ىحم ىلوملا كتتو

  ىلوم اوديزاي ناطلسلا ىلا اهادهاو خلا مالكلا ردص هب . محثوبام قحان | دع اهلوا ةئاهعسل و

 ١" تاتا دعازع هتوجاىلا راشاو ن.وارهزلا رخآىلا ةيشاح بتك رابلاد يع نب مركلادبع
 | ىف اهنم غرف لا نانملا عدبملا منملا هلل دا د اهلواىزارلا بطقلا ىلع ىلارسسقالا نيدلا لاج

 ف ْ ىلعن.دلاءالعل ةيشاح ديسلا ةيشاح ىلعو ةثاماعأو نرسشعو سجل م86 ةنس هرخ ًالاىداج

 ' ]| نب نايلس نب دجا ىلوملا بتكو ةئامتاعو ةريشع تس 815 ةنس دنقرمس ىفوتلا ىسوطلا

 ناهرب ىلولا قلعو ةئامعستو نيعب را ٠05 ةنس ىقوتو ديسلا ةيداح ىلع ةيشاح اشاب لاك

 ىفوتو ديسلاتاضاريعانع اهفباحا فاشكلاىلع ةيشاح دعسلاذءلت ىورهلانب رديح ندلا

 دعسلا ةيشاح لثا وا ىلع قاع ىجت وق فورعملا د#ن ىلع ىلوملاو ةئاعاع و نيثالث /* ٠ ةنس

 ١ | ورم ىورهلا يحب 3 ةارهم مالسالا عيش ىلومألو ةئاهعست ونيعبس ونامأ ال6 ةنس قوتو.
 0 ١ ديسلا ةيشاح ىلعو لع لأ تاذاريعان ع اضياباحاو نيدلا دعس هدح ةيشاح ىلع ةيشاح

 أ 2 ةئامئامكو نينامتو 1 26 5 ىراقإلا هاش دم نب يلج 3 ىوملل

١ 

 | .قاثكلا اهاعم تادل<# ثالث ىهو 0 ا 1 امئاو 56 تا

 ( ىلع )
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 15 5 فاكلا ل

 نم دحأ امهلهج نكي مل 5 كاذىف نيعونلا ناي ل اوحاتحممو هنأ نعا هوحو نوفق رعل

 هكرداام ام كرد دعا وق ةعالبلاو با ىعالا نم لكل عبو ةقيلسلا بايرا بهذالف هءاهصا

 وه فا_ثكلا باتك ناكاملو وحلا رك ناببلاو ىناعملا ع كح ناكف عبطلاب نول وألا

 ٠١ لاتعال يمنح هيلع ةباتكلاب نوققَحْللا ةعالا ىتعاو قاف الاف رشا نتلا انك
 مح” و شنهو بارعالا هود ونم هب ىلااعت هل شقانم نمو باوصلا بوص نع هيف داح

 هياتك ىلاملا ىردنكسالا ريثملا نب دم نب دج نيدلا رصان مامالا هيلع نا ني زجواو

 5/م+ ةنس قوتو لادا ن دحاو تد راعاق ةشقانو لاربع الا نم نزلا هيف لب فاصضالا 1

 فاصنالا باتكىف ىقارعلا ىلع نب ميركلادبع نيدلا بع مامالا هالتو ةئاقسو نينامثو ثالث

 7ك ةنلس ىقوتو ةدايز ريسي عم تطل عصخ ق ماشه نب فسوب نب هللا دمع نيدلالاج+

 َتَعَق واف دره تفذدحو فا كلا نم كاشخ هيف 4 حلا لاق هيايعيصاو نيثسو نيتثا

 قى ىسافسلا دج ن مهاربا ناكها و نيعملا در ورملا ىلحلا فسوب نب دج ىفاوشلا

 ةيسساجب هيلع ظلال تو دئاهعبس و نيعبراو عسسل "ب نا قوتو طرحلا رحلانم طيقلا

 ةرءرع اا 0 قوتو نيفيطل ن.دلع ىف ىزاريشلا دوعسم ْن دو نيدلا بطق وعلا

 ا 8 بيغلا حوت اهاعمو 0 باصاف مالسلاو ةالصلا هلع هتل وانمأ هزم تديصاق ىلا

 هءدابم داربا ىف ادهج لأيملو ةئايعبسو نيعبراو ثالث ل ةئس ىفوتو بيلا عانف نع
 قيقدتو د 0 تاياورلاو تيداحالا عب و ا هودحو نيد ند ةرسعسلا

 ةيراشخالالاعفالا نم سدل اره دحا ناكيش هيفق كلذ عمو 0 رب رقت قف هدوهخ لدبو هناك :

 نهذ عم هيلع درو هيلا 271 نامز عج ردق لاق ثيح هفل وم هَرك دام ارضع طن ارش هل لد

 تاكناا داربا ةرثنكب اعلوم ناكهنا امهمناثو دجلاو دكلابالا هليص# نكميال مالا كلذو داقو
 د0 01 ل ل 6 اي اي 1 1 ٠ 12 ا ا ل وا ا 1 1 ل ١ املا اال اا ايلا ا توصل 11 ا لا ا فل لم 2 ا اما در كر دك طم اح القا لال كاكا 2 كامل1317 116 2 ال لكم قا ازمات ١
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 ى َن "ل ف 57 5 9

95 5" 

 ا مامالا امهصخن و ةئايعيشاو عبرا م0000 2 قوتو فاصتتالاو فاعكلا نيب 1 2 هلعح

 | ةديلتهالثو تارعالاق هتشقانم نم هر< ىف نايح وأ مامالا رثكاو فاصت الاى فاك حلا دجأ

 ا نيعبراو تس ٠/25 هدد قوتملا ىدرراجلا ندسح نب دجا نيدلا رخف ةمالعلاو ةياوعبسو

 | ةرهاظلام ولعلا ىلع رورعلا تا هلعلمكيإل نيصح نصحو نيدم تانك فايا اذهناوهو

 | صان رصتخعنمو دقتلاو مستو دنماو !نع هثيداحال جر نمو باجاو لكشتساو مقنو

 ْ امو هأ اناسعسا و هناياحعا هيلع مالك ريغ نم ههج و ىلع ىرئشخ زلا مالك لعن نم هب ةلاطالا

 'ةيالاب قلعتامو ةّضختلا جديقلا لع ارصتقم اهلثم ةنسلال كا هقسف ىد |
 أ بتاوصلا هئم قفاواذ روك دلل تالا ىاعم نم ل عداملو ل لجو ليلد نم امم

 ا لاقو دو#لاَش ًادشاف قفوملا هللاو هلالخاو دؤوص هد>و تندي كاذ فلاخامو هلاح هتيفنأ

 ا م مام درفم فيلات ىف نايخ ىبا دش تاشقانم م وتكم نن ندلاحاث ميشلا صخخو امبارعا

 ١ تادلحم ةئسىف هيشاوح لجاىهو ىبيطلا د نب نسللا نيدلا فرش ةمالعلاو ةثامعبسو

 ا راشاو نبللا نم 6 ىنلوان هنا عورشلال يبق يس و هيلع ىملاعت هّلل' ىلص ىنلا تبا لاق ماحخ

| 

 ا



 تأ باب يمس 6

 ١

 | دعب ةئمزا امنع ريقتتلاف بعتو ناببلارعو ىتاعملا لع اههو نآرقلاب نيص: نيللعىف عرب دق

 ٍِ تاءج>ارملا ليوط تاعلاطملا ريثك ظفح و قيقحن نيب اعماح مولعلا ياس نم |دح] نوكينا

 ا رثنلاو مظنلا تيل اسأب ةياز داذ افربصتم باتكلا ةلجف امدقم بارعالا اعف اسراف

 | : 1 ظ
 | بحمتلاو ناصسالا ىف اوضافا بحل انم قياقللا ضعب مهلتزرباف َديآ ريسفتىف ىلا اوعجر |

 ظ اوءاف تضيعت_ساف لنزالا قّداقح نم فشكلاف مهلع ىلمانا نيحرتقم ىلا اوعّمجا ىتح |

 ظ باوحلاو لاّؤسلا ا اط وسم ناكو ةرقيلا ةروس قئاقحقف مالكلا نم ةفاطو حئاوفلا

 1 أم لحرلا تططحو ةجركملا دكم ءانملت تهجوتو هللاراوح ةدواعم ىلع مزعلا مص الف

 | كاهن هرج نيىلع نسللاى ا فنرسثلا ريمالا :ةينيسملا ةلودلا نم ةينسلا ةعيشلاب انا ذا

 | نايس م 01و نَم رسصخا ةشرط ىف / تدح اق ةبعر مهافوا و نك سا: شطعا

 | رده ناكو هنع ىلاعت هللاىضر قيدصلا ركبىبا ةفالخ ةدعىف غرفف كاوفلانم ريثكتلا

 ' ناكلخ نءالآق ىبتا مرخلا:تببلا اذه تاءآنم ةبآألا ىفامو ةنس نيثالثنم رثك ىف هماك

 ةبطقلا حاتفتسا بتك فاشكلا باتك فنصام لواو داقتعالا ىلزّيعم ىرشءزلا ناكو

 هللدلا هلوش هريغف سانلا هرج هذه ىلع هتكرت ىتم هلليقف نآرقلا قلخ ىذلا هللدجلا

 ءامدقركذ لع راكب الا دهاون قف ىطويسلالاقو يا قالخ ىعع 0 لعحو ناآرقلا لهح ّْ

 هفنصم لعاملو برغملاو قرساملا ىصقاىف هءاتك راط اذلف ةقيرطلا هذه ناطلس وه فاشكلا

 اركشو هبر ةهعنب اندح لاق ىلدق فصولا اذههنا |

 00 لع ىرمتايذ سلو 6 دذع الب ايدل زيسافتلانا ظ
 ىاشلاكف اشكلاو ءادلاك لهجلاذ ** هنتءارق مزلافىدهلا ىنست تنكنا ظ

 هماظن حسرو ربوقدصدقلو فاص والا نم بابلا اذهىف ب امىلا اريشم هتبطخىف هبندقو |

 هتعارب ىلا ةراشالا نابااع ىرسشةزلادصق الئاق فاشكلاىف ىيقلبلا هبقعتو رقو بولقلاىف |

 نيعباتلاو ةباككلادعباعض ودق ةريسد قاروا امهعج نانف 52 فيكو نادبلاو ىتاعملا لعيف

 تاماقملا نم ريثكىف امك4 موال و ىاكسلاهافتقاو رهاقلادبع هب ىتا حالطصانم سانلا ىلعامو

 دحاو لحم ىلع ىرشحزلاو ىئيقليلا دراوت مل لوقا رابخالا نم قانا ا ريسفنلا معو لياد

 ردقلانا هدوصقماعا و دحاحي راث الاوثيداحالا نم ريسفتلا قلت راصحنال ىرشخمزلاسيلو |

 ركفلا اف لمعتسل ىتلا ىناعملا فئاطلو رقلاو تكنلا نسا جارحتسانم ريسفتلا ىلع كازلا

 دعاوقو الوصاعون لكلنال نيلعلانيذهىف عرب نملالا ايهتبال بيلاسالانم نآرقلاىفام ناو ١

 ىوغللا وىوحلا اذكو ةغالبلا رارسا نعل زعم ملكتملاو هيقفلاورخآنفدعا وهن نف كرداالو

 اوناكإك هتغالب هوجو عبطلاب نوفرعي اوناكف ةقيلسلاب ىزعملا اذه نوفرعي ةباعتلا ناكدقو

 ا 0

 كفنل

 .٠
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 من ب ه3 فاكلا م

 ىسموطلا ىدسالا هصلخ .نعاشل موظنم ىسراف أ هماث بساش رك يح همانهش نزو

 ىطويتسلا ىمزكلا هنآ تارعا ه2 رلادبع ىلع ركلا + ئيوطلا سود لإ

 نب للدخل دل ىسراف حيرا-لايف --1 هديزك ل وعملا نفىف هتافلؤم تسره'ىف هركذ

 وهو ريزولا دج نيدلاثايغل هفلا ةنس ىفوتملا ىنيوزقلا ىفوتسملا يصن نب دجن. ركبىبا

 فراملا تدك |ةلاوق ١ ذ مهنيا ةحاك هلقنو همالكو حيراتلاىف اهملع دقعملا بتك نم

 ثحايمو اعلا ةسلاخ ىف 3 رغتسم ريزولا تاقواناو هللا لضف نبدلاديشر رزولا ةمدخق

 ةركا رع نع | سلاجلا تاياورنم كم قم سل وهو ا_صوصخ حيراوتلا معو اموع مولعلا ا

 ليدلا ليوط روك ذملا نفلا دجوف ا_متءلاطمو حيراوتلا بتك ةعجارمل ابيسس كلذ نوكيف

 نعاشلا لاقأك

 لقف الئاق انا تدح وناف دع هس لوقلاناكم تدحو لق

 ا ىو صييان ملالو تب فلا نيسج و2 ءاح هنامزىلا دهعلا لوانم ت2 يظن دقو

 هيف بتكف هل ةيدهو تقوال ةلاكع الج ارو_كنم احرات عمجب ناىف عرش ةسلاجلا كلت

 نع. ةنس فلأتلا تقوىلا مدآ دهعنم ءارزولاو كولملاو ءاننوالاو 000007

 لوالا تايلاو قلخلا لوأىف ةحضاقلا ةحتاشو باودا ةتسبو ةحتظ ل هدو 00
 مالّسلاو ةالصلا هيلع :ىنلا ريسوف ثلاثلا بابلا مالسالال بق كولملا ف ىاثلاتابلا ءاشالاف
 لك الصف مدع اننا هيفو ةيمالسالا كولملاىف عبارلابابلا ةيسابعلاو ةيومالا ءافلخلاو
 هيفو نيوزق لاوحاىف سداسلابابلا حياشملاو ءالعلاو تسلا ةمالاؤ سماخلابابلا ةلود
 ريهشلا قيرط ىلع كولملاو ءاننالا باسناىف ةمئاكلاو لوصف ةينامث

 هي طسلاو ريبكلا لع

 كلت جزعو هللاءا_عسانم سا فورح نا_نالا عطقب ناب ةعطقملا فو رخلا عضوب لع وه

 ريغي تح اهلها اهف رعي ةقيرط ىلع لمي مث رطسيىف عضويو هبولطم فورح عم فورملا

 رطسلان يع مظنتي ناىلا مثو مثىناثلا رطسلاىفو لوالا رطسلاىف ةدوجوملا فوراحا بيترت ظ
 حاتفم بحاص هلاق هبولطم متيىتح اهب لغتشي تاوعدو ةكتالم ءامسا هنم ذخؤيف لوالا |

 . نيدو هللاراج مساقلاىبا ةمالعلا مامالل ه5 ليززنتلا قئاقحنع فاثكلا لوح ةداعسلا

 | هفيلأتنم غرف ةئامسهنو نيرشعو نات 088 ةنس ىفوتملا نزراوذلا ىسشختزلا رم
 هتبطخ ىفلاق ةئامسج ون سثعو نام مامقرخ الا عيب نم نيرشعلا و ىناثلا نينثالا موب ة ودك

 رعىذ لكهيف رظنلا ةلاحاو هيطاعتا متيال ىذلا ريسفتلا لع حنارقلا رمثااع مولعلا ءالمانا

 ظ ماكتملاوماكحالاو ىواتفلا لع نارقالاىبع زر. ناو هي.ةفلاف نآرقلا ماخذ ىف ظحاحلا هرك ذك ظ

 | ةبرقلا ننانم ناكناو رابخالاو صصقلا ظفاحو مالكلا ةعانصىف ايدلال ها دبنناو

 21 فم تدع ند 0 ناكناو ئوضلاو ظعوأ معمل نسسلحا نم ناكناو اظءاولاو ظفحا

 ٌْ لحرالا قئاقحملاثالت هل ولسل أ مه ىدصت.:ال هبل ةوعد تراغللا كالعناو ىوغللاو



 6 باب ليس را

 ىلاعت هللا عن نمو لاق لا قا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا هللدجلا دع هلوا ةئامعستو

 انخاشمولا انيبنندل نم راصمالا ةاضقو اتفلا ىوذنم راصعالا ءاهقف رابخا جملا ىنقاسنا

 ىضاقلا ام نوكي ىتلا دالبلا ىلاهاب انمماست ىلايللا ضعب ءانثاىق انكدقلو ناوالا كلذفف

 مالسالا خويشو ءاهقفلا ناب ءادس ىف 0 ناتع قاسنا املكف :مولعلا نيناذا ثاءزمتنم

 ديلقتلا ىوذ نوزيعالو ذا_:سالاو ذيلتلا نيب نوفر يال انناهكصا نع نيلفا مهرثك | اندحو

 راصعالا ةاضقو اهتفلاىوذ تاقبطو رازخالا ءالعالا باتك تك لع .ىوئحت داهتحالا نم

 مهتاقبط و ,هراصعا بسح ىلع ةنعنعملا ,هديناساب نيرخأتملاو نيءدقتملا انلاشم تعمش

 ةيبحملا تاياكملا ليذتو ىواتفلا بتك ريهاشمىف مهنع ةلوقذملا ةبرغلا لئاسملا فادرا عم

 هللا وس ر ىلا مث ةفمنح ىبا مظعالا انماماىلا انئامز ياش منم ءاذعلا ريهاج نع مهقح ىفةعوعمملا

 ناس ىنتعا ادحا راملو 0 اءنتك نوخرؤملا نود دقنو سو 1 ىلاعت هنا ىبص

 000 سلا 0 لمح تاراكملا اا فادرا عمتانعنعلاو ديناسالا

 بتك دعام وىهتناىذمرللا عماجو هانا نيهحتلا هسا بتكلاحالصلا نبا لاق ظ

 ىنغلا درء شلا هض حد الف كاذ ىف داعب رف ىسدقلا رهاط نبا اهلاهجامنبا مضنم لواو هجامنبا

 نأ_ثناف اهلوبق ىلع مالعالا نوثدحملاو ءاهقفلا قفتاف سانلا هعباتو لامكلا هءاتكف اهلا .

 لوبقملاالا ءاوعد تابثال دروبالزا هنأشنم جتحلاو اجحالل امف ثيدحلا قاسننا هذه |

 اذكو ادك ةيئالفلا ةلئسملا ىف مكملانا ىعدا انا لاق هناكف تيكو تيك باب لاقاذا بوبملاف

 لصالاوه اذه لاق اذكو اذك هنا لسو هيلع اعت هللاىبص هللا لوس رنع نالف انثدحام لد

 ةيشاح ىف ىاقبلا هركذننسلا بحاص لو اضيا دنسملا بحاص ليف مالا سكعن دق نكل

 5 ننام , 0 1 كنايفن , اذا 1 4 مغ 17 ٠ يب 5 5
 ددضي 5-8 / 177 7 1 0 05

 فيولا

 لا

 ساسسم سس سس مد سس يابا 00

 ةتسلا بتكلا سداس وهو هحام نبا نن-سىف ىرزاا نب نيدلاس عش لاقو.ةيفلالا حرش

 هحام نبا ننس نودةتسلا بةكلانم اطوم لال وصالا عماج بحاص لعجاماو ثيدحلا هما دنع

 ةئامسجو نيثالثو عبرا ه4 ةئس قوتملا ىردبعلا ةيواعمنب نيزر اهعج- هل حالطصا وهف

 ريثالا نبا و ىزاحلا باوبا مار ثواطوملاىف ىذلا كلامدقف امذركذ اضيا باوبالاىلع اترو

 لوصالا عمأج ىف ىرزجلا

 7 احلا ع 0

 نيع هعوصومو اهض ص ةلازاو نيعلا نيك ظفح ٠ نع ثحاب اعوهأو بطلا ع عورف نم وذ

 نيلا- كلا رك اممم ةريثك هيف تفل ىلا ا نر هاظ هعفن و هرض نع و ماشا

 كد . 4 فنا -و ديبزلا 1 نايا

 8 ول كل ذل شل تملا . 5 3 5

 رشي د 1 ديلا نفاع ال

 رسل ري يي بجرب بببررور7ججا

9 
 "ا

 000 00 0 كلا لاوحاق نيرلا فشكو نويعلا ءافشو ىعلا ةلاسرو َنْيِعلا بيكرتو

 | || لجتلا نويعلا لك ٌرف- كلذ ريغو بذهملاو نويعلارونو رصبإلا لاوحا ىف ركفلا ةجيننو
 || ىدحا ةالا ةنس ىفوتملا ىلا ىلبنملا نب مهاربانيدجح مجشلل سي لسكلا ةلّئسم لحف
 | 8 ترك زي#ح بتاب_سالا تبسمان كدمح ة# اهلوا ةلصف» ةلاسر ةئامعستو نيعيسو
 1 لع _هرظن كوله م نءدلار ا ءارعش نه ىعاش ىعيمر رمظن موظنم ىسراف

 (نذو)

 3 2( ا

 تدهن تاق راغب



 ا 5 فاكلا زك

 ىبالو ءادتهالا فصو هاعمو ةئامعبسو نيثالثو نيتلثا 79 ةنس ىفوتملا ىربعجلا رعنبا

 د ىبا مشل و ةئاهلث ونيثالثو عبرا 805 نس ىفوتملاو وحلا ,ب رقملادابع نيد ن دم هللا دمع

 هللدلا  هلوا ةئاقحو نينامثو ىدحا 58١ ةنس ىفوألا ىواوزلا رع نيىلع ن.مالسلاديع

 ه4 تاذوةولا باتك رح ةروبشااو ةسرغلا فوقولاهيف ركذ لا ىوقلا نيدلااناده ىذلا

 ةعبرا هيف ركذ ةئاقلثو نيعستو ثالث مو ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىتاجرملا زيزعلادبع

 ىوحلا ىرابنالا مساق نبدمت ركب ىبال ه4 تااهلا باتك ٌره»- © ءاهلا 88 ةلئسم فالآ

 سمرهل ه8 سوطيو اهلا باتك وح ةئامئالثو نياسثعو نامث ””8 ةنس ىفوتللا

 نيسهنو تس ةنس قوملا ىراخلال يعامسا نيد هللادبعىنا ءامالل ه2 ةّئهلاتاتك 8-

 قاهيصالا بتاكلا دعس نيدجا نيسملاىبال هه ءاجملا باتك :- ةقارو هركذ نيّنامو

 ىبرحلا ميهاربال 2[ ايادهلا با :5 زمح ةئاىالثو نيسج *ه٠ ةنس دودخف قرألا

 عن 0 هيأ كلملالةره بات 5 و- مق قلا نيدحم هتلادبعىبال ه8 ىدهلا تاتك روت |

 ه4 ششش وره باتك لق#- ةريصق لث 0 اهنم لكىف اباتك رسثع ةعبرا ىلع لّوشم وهو

 نا_سللاب ناكو ءايدن الا نم مهلا ثوعبملا صصقو مورا كولم مرات وهو صصقلا بحا ٠

 باتك ره ىباصملا نسملانب لالهنب د ةمعنلا سرغا ه4 تاوفهلا باتك رح ئيتللا
 ن.كلملادبع ديعسو الو ةنس ىفوتملا جبرزالا سوا نيديعس ديزىبال هل: اهفيفحتو ةزرقلا
 هه: ةسدنهلا باتك لح ىومتلا برطقت فورعملا رينتسملا نيدحم ىلعىبالو ىعمكالا بيرق

 ةئامعبراو نيرشعو تس 157 ةنس ىفوتملا سدنهملا ىطانرغلا دم نب عيصا مساقلاىبال ريبك

 ةئامسهنو نيثالثو عست ه*و ةنس ىفوتملا ىملدنالا زيزعلادبع نب ةيما تلصلا ىنالو

 ةثالث ىلع هلمح سدنهملا ىناجزوبلادجح نب د#ت ءافولاىبال باتك ةيسدنهلا لاعالافو 0

 ةرسفت نيعبراو ةمدقمىلع هبترو كيب غولال هذلاهلا هيف ركذ لا راتخلا لعافلا هللدحلا

 نابز م ىبالو ىوحملا بلعل نب يحن نبدجا نساعلا ى هد |يههلا نانتكا - ظ

 وهو وطسرال 1 مهليلا تاك :ك لق ىلإ ع نباب فورعملا ىلع نيدم نيدلا ىحي ع

 هه سعلادعب رسيلا باتك له ردنكسالل ةفلا بولطملاو بلاطلاو بولغملاو بلاغلا باتك

 00 هللادع ركبى بال د نيقيلا باتك 1م- ؛ ةئدس ققتملا قاهمصالا جرفلاىبا نيدلا ظ

 6 ١|.باتك زم ماظن اكزلأ ردلا بدحاصور د 06 "0 كاع نيريهزلو اندلا قا ديبعنبا ا

 1 خلا مالعالا باتك لق#- بلعت م الغي فورعملا دحاولاد ع نيد رعىبال ب 2 ءللاو ١

 مهارا نءدلا ناهرب ماماللو ةئاثلثو ةرمايع 4 ٠ 0 قودملا ىوعتلا جاحزالو ةئامعبراو

 | نب ىلع نسا ىنال 4 ةلاكولا با_تةك ٌرههت نانويلا ةقبرط ىلع رصسلا ع ىف تك اوتل

 ا دنس قلل 50 ناهلس نب دوُع ىلوملل هك دا نايعنلا بهذم ءاهقف نم ظ أ

 | د هلوأ 1-3 ةعهلا تاعك م لاكش هادف راكربلاو ا ةرطاتسملا لع ابان يع ْ

 ْ --1 ءأم || باتك م 4 ءايلا ِِ ا قوما ىوحعتلا هن ومس رد نب رقعج نب هللادبع !ِ

 مسسمل دس



 ” | دس نيدجا سايعلاىنال مه سروغائيف اباصويف باتك ليد ءاهكملاو ءايلوالاو ءايننالا |
 000000 د2 د4 اناصولا باتك زهوح نيئامو نينامهو تس' بخ دنس قوتملا ىبخرسلا..

 آ00 0111 هلوأ رصتحم ىسامركلا نيج نفسو انالول م تقولا باك زفح |

 هه باب سيكا

 ني متاح ىبالو ةئامثالثو سجل ٠6" ةن_-س ىقوتملا ىودلا ضماخلا دحح نب ناهلس ىسوم ىبال
 ل 7 007 دم هيي

 نب كلملا ديع ديعس ىنال و نيت ام و نيعيسو سج ما/ه ةنس قوتملا ناتشعلا ْن ليا

 نيّتامونيعبسو سج 70/0 ةنسىفوتملا ىركسلا نيسح نب نسح ديعس ىبالو ىبعحالا بيرق |
 لئاوالا ضعب نع اهدحو ىتلا لاثمالا هيف ركذ ايندلا 0 نبال هيأ نك باتك ]5 ظ

 آ000000 فو رمملا رولا داع نب ليمال هت ءارزولا باتك قه داتسا ريغب اهقاسف |
 ةنس قوتملا ىمرافلا دج-ا نب دم هللادبع ىلالو ةئاقلث و نينامثو سج "م6 هتس قوتملا |

 سابعلا نب هللادبع نب يحن نب دم ركب ىبالو هتلادبع ىلا ىراي_ثهملا سودبع نب دم#ىملو |
 0 ا )!نيسللا نب ىلع نيدلا ات ميشلا هليذو نيسحلا نت ليلو ةنس ىف ونملا ىلوصلاب ف وعلا

 ٠ ىلع دنمت مقتل هللدجلا # هلوا طسا نب عامجت لماكى بال هيي[ روذجلاب اياصولا باتك وس || ”

 | نآث تانكى ةحلا ماقاو ةمامتو ربحلا لامب ظورعم اباتك فلا هنا هيف ركذ حلا هقلخ

 | ا0 03 اك فيلات ىأرف ىزراوللا ىسوم نيدمحم ةلاقملاو ريلاو قبسلاو-ةمدقتلاب
 فس وب نب .جاخلا ا ىفام صضعب هقو ءاهقفل ادنع هتعم رام هنم له_سيام هلواىف او

 |' راندلاو مهردلاو ةلباقملاو ربجلاب هنايب ىتبذيام نيبو هيلا جا_تحام حرشو اياصولا باتي |

 007 مه[ تامملاو ةايحلا اياصو باتك ةوح حلا طسوتم دلع ىف فيطا باتكوهو اهم انايب |

 ١" اباصوديف عجم لا اران انيلهاو انسفنا قننا انما ىذلا هللدا 6# هلوا ءانعلاضعبل رصتخم ْ 0 ١
2 

|| 

 1 نيدج-ا رفعجى بالو ةنس قوتملا ىروندلا دوادن, دج-الو ةنس ىفوتملا ىدنهلا ىساركلا

 ا | دعت ىلع هيفا ملكت هه نارقلاءا رارساىف لصولا باتك زي هد قوتملا ىواسطاا رحت

 0 ا الكىف فقولا باتك زههم- ةنس قاودللا ىرفغتسملا سايعلاىبال ءاذولا باتك - ةحافلا

 ماتلا فقولاهلو ةثامعبراو نيثالثو عبس 7*4 ةنس ىفوتملا ىرقملا بلاطىلا نبى دجحىبال

 هي[ ءادتالاو فقولا باتك ه»- لئاسمو اباب نيعبرا ىلع لمس وهو لا ناسحالاو لدعلا
 ش دجا رفعجىبالو ةئاقلثو نيتسو نام 7 / دنس ىقوتملا قاريسلا هللادبع نبنسح ديعسىبال

 ا بلع نبي نبدجالو ةئاقلث و نيثالثو نام متهم هن ىفوتملا ىوختلا ساحتلا دك نا

 | ريتك ناباتك ىساورلا نسح نب دمحلو نيثامو نيعستو ىدحا 7951١ ةن_س ىفوتملا ىوعتلا

 ظ ' ةنس ىفوتو نيبفوكلانم اباتك عضو نم لوا وهو هيلا ىبتني ىئاسكلا دانسا ناكو ريغصو
| 



 معمم ه7 فاوكلا وس
 1-2 1 292913 222لل35تك77 0_7 117 يييتيصص#/اممم## يي 2402720 شلش خجل / جوهر ووو مص

 ١ نلشفن و قيرطبلا نبا هدعمحو ةقراو ةئام وك“ 2و دورا ردت يا

 ١ ةححت عم ةلباقللاب هحلصا مث ةئيدر ةفست نم ىبرعلا ىلا سويطسم ام ىرج ام قحتا

 ىوتملا بيبطلا ىلا دمع نب جلا اعلا قالو رابحالا رداو ىنانكشم

 بفاصو هنس قوتملا ىل نع نب ىلع ني دمت م و ا و نيناث و تس ؟مح ةنس

 ىلع هبترو ىنالعلا دع هصخل حورلاو سفنلاىف اباتك ىزارلا رع نب دم نيدلا رخف مامالا

 باتك نيتاامو نيتس 5٠ ةن_س ىفوتملا قشمدلا ىمماسلا اهم نب ةقدص حشالو ماسقا
 سناجم رال هه سرفتلا باتك مح ىتاولملا ةمثالا سعشل هيي تاقفنلا باتك ]#- اضيا
 ,١ ةئامو نّيعبس 1ا/+ ةنسس قوتملا ىوحتلا دها نن ليلا م ليشلاو طقنلا كا 0
 نبعبراو عست ؟ 6 هنن قونملا ىدانرلا ناموس نب مهاربا قدا ىبالو 7 باتك هلوا

 | ةلغلا باتك لم فعل لع دم نيدلا يح مشل --1 حاكتنلا بانك زهم- نيتاامو

 | رادومثلا باتك ره##> نومأملا ءامدن نم ءاغلبلا دحا ىتاحرلا ةديبع نب ىلعا هه ةضوعبلاو
 قحسا ىنال ه# نادلبلا رابخا ىف جاونلا باتك زؤ- ىدنهلا ةكككل ه«# راعالاف

 | باتك قفط ةئاكتالثو ةرشثع ىنثا ث1+ دنس ىفوتملا كلا ىرانالا ند 0
 ىبا بقا_:هىف 4 روتلا باثك زؤ- ىرصبلا ىنتثملا نب رمم ةديبع ىبال 4 مك اونلا
 مونلاباتك ٌرهه#- ءاود ةئامو ءاد ةئام هيف 4# ىدنهلا لشفون باتك رح ىئاطسلا ديز

 نيتاامو نينامثو تس 785 ةنس ىفوملا ىمخرسسلا دمت نب دجحا سابعلا ىبال <: ايؤرلاو

 ١ باتك ٌرهح ةنسىفوتملاىسدقملانيدلا ءايض ظفاحلل هه باعصالا بسن عىبنلا باتك ل

 وطسرال "هه ءزاننلا باتك لح بهذلا بور ىف هركذ ىدومتسلا هه لامكلاو ىلا
 نب ىلع نسملا ىبال -:5 ناحرهملاو زورينلا باتك - رلصاو قصسا نب نينح هحرش

 « واولا قيوطسرالتالاقم ثالث ه4[ رمصم لين باتك ههم> دنس ىفوتملا مجتملا نب هللادبع

 ىفاشلا ىرصملا ليعمسا نب روصنم نسملا ىبال هقفلا عورفىف ه4 بجاولا باتك ل»-
 نب نسح لاله ىبال عمجاو دحاولا باتك ]ه- ةئامالتو كاب ه5 هلا ىلا

 | رصن نيدمحل هي# رتولا تاتك لهم ةئامئالثو نيعستو سه "ه6 ديس قولا 00
 ل نبدي نيدلا 00 ميْسللَو نتاع و نيعست و عبرا ؟944 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىدزورملا

 باتك هه دلع وهو ةثاعبسو نيعيراو نامن ؟6 ل دنس قوتملا ضفاشلا 000

 دحلا' ديل دفعا ع هاوار لا ركب ىلا ندج-ا نب دمحل 4 دهلا .لجال جل

 فشكلا ىف ىلعثلا هركذ ناهلس نب لئاقا هه هوجولا باتك ه#- ةدحاوةقرو خلا ءالاو

 4[ نادجولا باتك زه#- تارضاحلا ند ه4 هوجولا باتك هم ةئارقلاف كلذ لعاوأ'

 نيام ونمت تنل 806 كاك فول ىراخلا ليععسا نب دج هللادبع ىبا ماماللو رسل

 سابعلاى ال 4 ةبهل الا ةدحولاباتك لههح ةباضلانم دحاو ثدحالا هلسل نمىف وهو
 ه4 شوحولا باتك لفض نيتئامو نيناعثو تس ؟خ1 دنس ىفوتملا تييطلا د ك0

 (ف) موز



 ه7 نار قي خوش

 ةرقن. تباثحالصاب نيسح ن.قما هجحرتو سوال وق هرسف ناتلاقم وطسرال هه تادنلا
 ةنس قوتملا جرزللاّسوا نيديعس ديزىلالو ةنس ىفوتملا ىناتسحلادجح نلبس متاحىنالو ْ

 ىرون.دلا ةقيشح ىنالو ىعصالا بدي رق نبكلادبع كاع دس ىبالو نسا ةهرعّنع سج 9

 هرصتخاو ةئامالثو نيعرس و سج ممج/عو هك قوما ىرصنلا نسح ن ىلع معنوا هدرو |

 ن. دمت رفعجىنالو اضيا رخآ تائنلا باتك هلو فاصنالاف روكذملا ىدادغبلا نيدلاق فو ١

 قوتملا قاوربقلا الكا دمالا ناولس نب قا بوقعيوبأ وهو كارتر ةلاقم وطسرال

 01 رق فودلفلا ىداذغيلا ىدلاقفوم ةرصتخا ةئامثالثو نرشع +. ةئدس |

 ةنس قوتلا ءانيسن هللادبع نيزنيسح ىلعىا نشا ميلا تادلع ثالثف ةاوعلا

 ةطاسسلو وطفناو ف 1-3 هرارساو مولا باتك يح ةثامعلراو نيردعو 0 5578

 | ىلالو ةنس ىفوتملا ىناتسملا دم نلبس متاح ىلال هه: لسعلاو للا باتك ريح ىدنهلا

 باتك ٌريه#- ىعدالابيرق نيكللادبع ديعسوالو ةنس ىقواملا ىنابيشلا داممنب قح“اورمع

 ىرجلا رع ىنالو ةنس ىنوثملا فورالا ىلع هيتر ىلسلا ني_سح نب نجرلادبعل هه وهلا
 ا اد ناك 20ج نينامو نير:دعو سه 776 ةنس ىقوتملا ىوحلا قمم نيحاص

 ا كلا نب دخلا ىأي هه راعشلاو ءامدنلا باتك 9- ىفوصلا نايح نت ريال نيدلحي
 قرا ءارطلا ن نسل مه تارعاشلا ءاسنلا باتك ردح ةنس ىفوتملا ىمحتلا روهج |
 بجاملانباب فورعملا بتاكلا زيزعلا دبع نب دم نان نبال و ىريعكلا ىحلشلا عب رفلاىنالو ةئس |

 ةنكل هه نهراب خاو ءاسنلا باتك وح ةئامعلرا و نيرسشعو ىدحا كا ا قوت دما

 قاردنكمالا راحلا سور وليال هه رو ز1اة بسن باتك لزههلك تادلعم سعى ريبك

 2 كلا حران ىف 0 ةموهفم ربع ىبرعلا ىلا هل وقنم ةياثلاو تدان ل صا ناتلاقم ا

 ةنس ىفوذملا ىعلاملا ىبطرقلا ىبمجتلا مهاربا نبق حما ميهاربا ىنال 4 ٌئاصنلا باتك رمح

 ىئاح ر لا رمصت نب يح نبا نسملا ىلعىبال و ظنملا بانك ٌزؤفح ىورلا وطسرالو

 ه4 سفنلا باتك 1م- طارقبا هيي[ مفنلا بات 5 واعي رأل ده مدلا هيف ةراقك 12-

 ١ ايش هنم قحما لقنو امامت ىناي 31 ىلا نينح هلقن تالا_ق» ثالث ىلع وهو وطسرال
 سروديةمال هرسف و هرساب با_ةكلا اذه سويطسام حرشو داجاو ايناث هلقن مث اريسب

 0003 لقو اضنا .هلع نيلاواثاو قاب سنلاب هريس سويقليتسا اذكو .ادمج اريسفت

 (و)

 ظ يق نب نيدلا س هلو ةئامعلراو نيثالث 28٠ ةنس قولا قاهمصالا هللا دبع ندجا معن ىب ال ْ

 سج 7١6 ةن_س قولا ىجيرزلا سوا نب ديعس ديز ىال هيي هايملا بات 5 مح ةيزوخلا 0

 قولا ىوعللا مبني هللادبع ةبيتقنءال هيأ حادقلاو رسيملا باتك وح نيشان ةريغع#"
 ءام لف ا نم الرنإو 22 هلوا ةنلم قاونملا دج مجمل هت مملا باتك ريح نس |

 باتك ن4- * نونلا 8 نعلا حراتىف جرزتلا هركذ ه4: نوهملا باتك رفح خلا بحلا'

 ا
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 ”)©)|) 28:4 نو ناو .ةيضيم سن يسشافز نا

 اع

 تسل يبى لا ووو دخلاا

 ا 1 ا رس يا عا مست ل
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 كما



 | هه نيسح هعسا نم باتك لوح ةئامثالث 0 و سه موه ةنص يىنوتملا ىركسعلا نإ

 ْ نام نيسج 0 د 0 ىفواملا ىتامصالا بتاكلا دعس نبدا نيسلإ بالو

 ظ 0 دا 0 “1 باتك وح : ةئايعبس و تينا نا

 4-0 ىدهملا باتك زن ١ اضيا هل رشا 0 اج طا رفبل / ةعبس نأ دولوملا

 يب , عب 8 فاكلا يع

 وهو ىسوطلا نتدلاريصت هررح سديلقال هي رظانملا باتك زييس كاع رإو نيل

 | سه ةضقانملاباتك لوس وطسرال ه«# .دودملا ةضفاتم باتك تتح الكش نا

 هش رك د نيّثامو نيعيسو تس ؟ا/5 ةن-س ىفوثملا ىروندلا ةبيتقزن مسمن هتلادبع مامالل

 ددو ثيدحلا ل ل 518 باتكلا اذه نع دفو | يري لما نو تيدا ضقانم

 | ىذمرتلا ريكسلل هه[ ىها_تلا باتك همس ايندلاىبانبال هه: ثامانملا باتك ز9- قبس
 ' ىتااط لا نسح نيرع نيدلا ءايضا هه ةلزعلا فلانم باتك له للعلا تاما روت لا

 | نينسح لالهىبال هه :ةاضقلا ىلا امكان. كسا نم باتك زي هقلال ا

 | تاك 0-1 45| يعبس 00 نير و نيد | 0 0 قوتملا ىبدلا ىلع نبنيسح نيدلا لا

 | ىدحا ه١41 ةن_-س قوتملا ىناهصالا ىنيدملا ركبىبا نيد ىسومىبال ه2 حلاص هعسا نم

 ١ ىفوتملا ىننحلااغب ولذق نبرسساة شلل -هإ ءدج نع هبا نعىور نم . تانك ةئايسش

 ْ مامالل 1-3 ن رشعو كا ةباصصلا نم شاع نم ناك ةئاماعو نيعيصم و عمسل //ب عع

 ْ ةئامستسو ةرسشذع ىدحا هأزأ 4 هل قوت كل ىتامصالا هدم نب باهولاديع نيىحي اب نكزىلا

 ْ جاح نمل_سم مامالل - د>اووارالا دل لرتزل رم باتك زه- ىناسلا رهاط وا هنع هاور

 ةرشءىلع هيتر هفلؤن ىلع فقا مل ديفمفيلأت تاس وملاو تايجتنملا باتك لح ىريشقلا
 ِْ باتك زن لا مهرسماب دابعلان ا ةمعااعل هللا ل دش رازعا لا نيملاعلابر هلل دا 3 هلوا باوبا

 | ةئامئالثو نينامثو نيتنثا 887 دنس ىفواملا ىركسعلا هللادبع ن نسح دجاىبال ه4: قطنملا

 '.ىناهبصالا نيسح نب ةزج-جرفلاىبال هه ةنزاوملاباتك لح فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا

 هاج بحا_ص ىلع نيليعامسا ديؤملا كلملل ريغص هي نيزاوملا باتك ]مح ةنس ىفوتللا

 ١ م ةباحصلاو تيبلالها نيب ةقفاوملاباتك لفه ةئامعبسو نيئالثو نينثثا 788 ةنس ىفونمل
 ١ دجاىبا نب دجلا صاقلا نب سايعلاى بال هه تيقاوملا باتك ل- ناعما دع_سىبا ظفاحلل
 | هي دلاوملا باتك ل ةئامئالثو نيثالثو سجن “و ةبنس ىنوتملا فانا يا
 ١ 4 توملاباتك 80-ىباعملا رعنب دج ركب ىباىنضاقلا < ىلاوملا باتكفم- ئدنهل اةكتكل
 | ىنخرسلا دمحم نيدجلا سابعلاى ال ناثلاقم هي[ ريبكلا قيسوملا باتك روس ايدلا نإ ن1

 ( قيسوملاىف باتك ىاصلاةرق نىتباثلو ريغصلا قيشوللاهلو نينامحو تل

 | ه4 تاءوضوملا باتك وح لا نيملاعلابر هللدلا ## هلوا الصف سشع ةسج ىلع لقشب
 ' باتك 15- نادتلاقم دودملا اب موقب تاموضو»ىف رخآو ةلاقم نوثالثو عبرا وط-رال



 باب ]يمس ظ نب

 نر مثعو سج ؟؟٠ ةنس ىفواملا ىديريلا يح نب مهاربالو ةئاقلثو ةرسثع عبس ”11/ ةنس ظ

 نيناككونيالثا 5889 هنس ىفوتملا ف وكلادجلا نب د نب عير نبدلا فيفع هحرشو نيت امو

 ىبالو ةئاقلث ونيس و تس مه> ةنس ىفوتملا ىوغللا ىلاقلا مساقنبليعمساىلعىبالو ةئاتسو |

 ىنح نبا رضع ىف ناكو ىنالمتلا دم نب مساقل و ةنس قوتملا ىناتسحلا ريش نب لبس متاح '

 ركب ىبآلو ةئاكالثو نيسهلو سجل مهو ةنس قوتملا نسح نب د سقم ىنالو ةنس ىقوتملا |
 نب مساق هالو ةئاماالثو نيسشعو نامث »م ةنس ىفوتمللا ىودتلا ىرابنالا مساقلا نب دهم

 ىومتلا ىسرافلا دج نب نسح ىلع ىبالو ةئامالثو عبرا ”* 5 هنس ىقوتملا ىرامالا دع ظ

 نب يحن رفظملا ىبالو روت ذملا نجح نبا هحرشو ةئامالثو نيعبسو عبس مالال ةنس ىفوتملا |

 نب دمحم كلام نبا مظنو ةثام_سجو نيتس هنس ىقو-ا ملا ريزولا ىلنملا ةريبه نب دي

 دوقعلا ةيلحو ةئاتسو نيعبسو نيتنثا 07 ةنس ىفوتو اهحرش مث هيف ةديصقىوحتلا هللادبع |

 اند درا ندح ندم ركب ىلا ديرد ىالو هانا نع ئزاننالا نب نتدلا لامكل !
 هلوا ةئامئالثو نيشعو ىدحا 01# ةنس ظ

 ا درا ةنحاو #  ىقيلا لادوك وكل ظ
 ىقوتملابلعثمالغ دحاولادبع نيد ور عىل.« م وةكملاونونكملا باتنكلا ٌرههْ#ح هحرشو |

 000037 دواذ ىأل هم جالا بآتك ريع ةئاماالثاو نييراو نه 846 ةنس
 ىدحا "81 ةئنس قوتملا ىوغللا ديردنءاب فورعملا نسمألا ندم ركب ىتال ه5 ندحالملا

 هانفلا باتك اذه لاق ا ةيموعدىف لوالا هللدجلا # هلوا صت## ةئامئالثو نرثعو
 رهظيام فالخ رمكيو هانمسرام ضراعيف املع هركملا نيميلا ىلع رطضملا ريجملا هيلا عزفيل |

 هه ملا باتك 9- سمرهل -: ركالا سيطالملا باتك ف ملاظلا باذعنم رك
 ةنس قوثملا قشمدلا ىكلعبلا نج رادع نب مالسلادبعنب رفظملا نيدلاردب عشلل بطلاىف

 اًظهريغو سوئلاح تتةكنم ةريثك اوفو ةنسح ءايشا هيف ركذ ةئاقمو نيس 68

 نيسثع 5٠١ ةنس ىفوتملا قوكلا رفعج ندهن راحضلانءال هي رداونلاو علملا باتك زو

 003 0 ةاوكملاا باتك زي واطسرال تالاقم تس دق كلملا باتك قه ةئامغاراو
 تعج.لاق لا ناوكالا نيوكتلبق ناك ىذلا هللدجلا # هلوا ىئاسكلا هللادبع ندم رفعج

 تاضارتعا كلذىلا تممضو اهداجياىف ةمكحلا تركذو انغلب اهف انبر عنص بئاحي هيف
 ناتك اهو هبحو هحو هاندقتعا ًاهفنا كلذ رظانلا رعيل امنع نيققحلا تاباوجو نيدهلملا

 000105 داك نال رعو مالثلاو ءالضلا دلع ءْذآ هعضو ىئذلا توريجلالعو توكلملا |
 هع قوتلا طسوالا نتخالا ىخبلا ةدعّسم نديعس نسحلاى ال د كولملا باتك ين

 نم هسبتقادنا هيف ركذ ةكنكل ه6 ريقلا لزانم باتك زههح ةئامئالثو ةرشع سجل 16

 ةيتكنم هريعو شاطونشالا ةقرط ريغىلع هلعو بك اوكلاتايناحور رك ذف سمره باودا

 (و)

 | لطأ 26090 ةنس قوتملا ىرفشتسملا دمحم نرفعج سابعلاىبال ه4 تابتساثملا باتك زتوح



 سا ههه فاكلا 2

 ل ةفرعملا باتك زو ةيم رات ”كتاديسد وهو قى ع نيدلا يم ميلا 1-3 هيداقتعالا

 ْ ىبا اخؤادلل 7 بابشلا ىلع خ ويشلل بحام ُهِف رعم باتك لو- هدنمنءال و معنىبالو قمبلل

 تايطعملا باتك ل ةئامسجلو نينامتو عبرا 885 ةنس ىتوتلا ىنزاطلا ىسوم نب دخن 2

 نوعسنو هس وهو ريصن هررحو تبان هىلصإو قصها هن نع سدياقال م ةسدنهلاق

 ىفوتملا ىرهزلا سم نب دمحل 4: ىزاغلا باتك لوح هي نير هملا باتك لوس الكش

 55 ةنس قوما ىطرقلا هللا دبع نب تفسوب ربلا دي ع نالو ةئامو نبرسشعو عبرا | ةئس

 | نسلاىبالو 3 قوتملا ىنذملا ىراضنالا ني 0 نجح رااديعلو ةئامعيراو نيئكسو كك

 قوتملا كيعس نب ىحملو ةئامعبراو نيد_سو نا قوتملا ىدحاولا دجا ن ىلع

 نيعبراو ىدجحا ١2 5ك قوتملا ىلا هيقع 0 ىدموملو ةئامو ني«ست و عيدا أ" 1

 أ الكش نونالثوت سوهو ىباصلا ناراخا رق ْن تياثل --1 تاض ورفملا باتك زو ةثامو

 باتك ةلاقةم سدي نيدلا ريصن هرردح الك نوثالثو ةعبرأ ممل ضعب ىفو

 باتك لهح ةئاقسو نيس 46+ ةنس ىفوتملا قاغضلا دحت نب نسح مامالل 45 ل

 ا هداز ىضاش ريجشلا ىطصم 3 دع مثلا هتك مصنع ىزر ع لوا لاح لوبقملا

 عبرا ١5 هد ىقوتو ةعااج و باو ةعبراو همدقم ىلع هدرو لوتقاا ناعع ناطاسال ا

 تامدقمو هلام نورذثع و كم وطسرال 1-3 كا علل باتك ع فلاو نيعبرا 5

 #[ دودملاو روصقملا باتك زو َدئعلثو نيعب_سو سجس ميو ةنيد قول

 قرورمملا نايعن تيعركب قالو سامو عبس ؟٠ا/ ةنس ىفوتملا ىوختلا ءارفلا دايز نب يحل
 ةنس ىفوتملا ىوغللا لم نب لضفم بلاط ىبالو ناسيك نبا باحصا دجا ىناييشلا دعجلاب

 رفعجىبال و نيتامو ةرشع تس 5١5 هنس قوتملاجعصالا تيرتان كلل 2

 | نيمساق دسع ىبالو نيتءامو نيعبسو ثالث مالم َدْنِس ىفوتملا ىليدلا قوتلا 00000 ا
 ْ رارخلا دم نب هللا دع ند ىبالو نيام نرسدعو عبرا تا  ةك قوتملا ىوعتلا مدان

 ىوضلا نجح نانيح هولاخ نءالو ةئاثلثو نرشعو سجخ 58 ةنس ىفوتملا ىوحنلا

 م97 هنا قولا ىاوشلا رفعح ن هللا دبع هءوةسردنبالو ةئاقلث ونيعيس ال٠ ةنس ىقوتملا

 ةنس قونملا ىوحتلا جاحزلا ديم ىرتسلا نب جهازا قدما ىنالو ئاقلتو ين عبس

 ىبنالو ةنس ىقوتملا بلعت ذيلت ىومتلا اشولا دج-ا نب دحح بيطلا ىبالو ةئاقلثوةرششع ٠١<

 نيدمم ةيطوقلا نءالو هئاقلث و .نيعست و نينا "97 نس ىفوالا ىوختلا ىَح ن َناَقَع مهلا

 دربملادبز نب دمحم سابعلا ىبالو ةئاكلث و نيتسو عبس ”51/ ةنس ىفوتملا ىودتلا ىبطرقلا رمي

 | ئوخلادالو ندجا سايعلاى ال هد ودملاو روصقملا باتك اح تت تراك لكاشملا ا

 | :قوتملاىنادمفلا جا نب نيسح .هنولاخ ننأ هح رش ةئاقلثو نيثالثو نيتنا 000 0



 سد باب 6

 . هلقن الكمر سع ةينامث دجالو نسما نب دمت ىسوم نبال ه4: هءركلاو ةطيسبلا لاكشالا

 باتك زؤ- ثيدللاىف 4#: ىواسملاباتك رو- ندلا ريصن "كور ىبعلا اقول ناطسق |

 طق راداا هه[ داوعدملا باتك ز9- سدنهملا ىرصملا سديعث رال -ه# ةرئادلا ىف عيمسملا

 مم ةنس ىتواملا بلعث مالغ دحاولا دبع نب دح ورعىبال 5 باتك زو

 دالك انت ناهعنلا نال هيي مانإلا ريخ نيكغتسملا باتك لقط ةئامحالثو نيعب راو سجخ

 ىوغالا ىدعسلا رفعجنب ىلع مساقلا ىبا مثلا هه ريسلاو ىثملا هلا تاتكا زوم مي كزشملا

 اآ0 رث فورملالعوهوةئامسجو ةريثغ سجس 616 ةنس ىوتملا عاطقلا ناب فورعملا

 نشوأ نب ديعس ديزىبال 2 رداضملا باتك ريح دوادىبانءالو هتشانبال ه5 فحاصملا

 قوتملاناعمملا دن مركلادبع دعسىبال 4 ةذاصملا باتك لح دنس ىفوتملا جرزحلا

 ىنا لمرا جاشكل -ه[دراطملاو ٌباصملا باتك زه*- ةئامسسو نيتسو .نيتثثا 03 ةنس

 1 ةءراضملا باتك ز- ةئام الثو نيسج ”6ه٠ةنس قوتم | لا ن دو# 3 هلا

 ظ اراك 00 ننام و نيتسو تس *55 ةننس ىوثملا | نيقارعلا هيقف ىملبلا عا مت نب 0

 اقولنب اطسقلقننمىدنكلا هحصاامم سوالقسيال هه[ علاطملا 0 9 ل ملام
 ىناح ورلاداعملا باتك ل نيلكش و تامدقم ثالثىلع لشي نيدلا ريصت هررحو ىيبلعيلا |

 باتك ه- مالسلا هيلع دوادرمصع ىفن اك يكمل سلق دنبل هينا الع هتلبوأ

 000 )7 لاف هرك د ساابابساو اهللعق اضيا نايحن ربا و وطسرال هه نداعملا |

 ١ مههارب ١ قت | ىبال د ىناعللا باتك ىلصوملا روصنم ىبا نب يحب --1 ضيراعملا | ظ

 ظ نسحلاىبالو كاتقكلا ا اوحاو ةياع اك و ةرسع 62 لع قوتملا ولا جاح زلانبا |

 | ىوحملا رع نب جروم ديق ىبالو نيام و عبرا ٠٠54 ةنس ىفوتملا ىوحلا ليث نب رضن
 | ةئسوتملاىوحلا ساحلا دج نب دج-ا رفمجىبالو ةئامو نيعستو سه 1١96 دنس ىفولا

 مويه ةنس ىقوتملا ىر كل للا دع نب نسمح لاله ىبالو ةئامثالثو نيتالثو نام يلا ظ

 نء فاح نب دم نب مهاربا قا ىبال تاز ,#عملا 5-5- ةئامالثو نيعستو سج |

 1 تارهتم هيف 0 5 هنتا_فصب دويعغملا هتاذ ىف 2-20 | دير دخلا ٍدنِع هلو! سبط نادجت

 / || نب دجا نب دج-ا نيدلا باش ممشلل هه جارعملاباتك زهفوح راصتخالا ليبس ىلع ءانسنالا |
 | ىلع َناللا هل دجلا هي هلوا فلا و نيتسو عست ٠١59 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىبويلقلا ةمالس

 | عا رعملاباتك اس رمل ةلقعم تالوطملانم هريغىفام عماج قيلعت اذهف لاق لا هدابع
 ا ظ نوراه هاطعا مهدا تا مارال دقلا ىلا كلا برع ن دس نيردح روكت ل

 بياض ثيل م نا اعمال تعم انااا اتوا فكس كرش ادري ا ا اا ا ا قانا نا .
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 ا ؤ رها ولا نم دك ام حي رخاف هطاسب 5 هاب مهاربإ لهحو اهلبشإف راند ملا ديشرألا

 8 ىوأتق بحاص 5 كَ ع ءملا هك قيل رقعاو عا جر ءملا ةفرعموق لوصف ةرعزع هيق تنك و ١

 : ا 2 ةدّنس قوتملا ىريشقلا 3 ركل اد 2 مساقلا 1 مام الل هه جا أ رعملا باتك ل- ةيفوصلا

 لد الق هكر عملا باتك و د نيدو هيدا ا اع هلوا 3 هور نيءسو سمج

 ١ هب داقدعالا 18



 م3 6 فاحلا روح

 دارو عيسسلا تالاقملا ناعم ىلع لقشت ةنماثلاناو تالاقم ىنامث هنا ىلع هتهدقم تلد جرت

 ' الف ةلاقملا هذهنع نفلالها ثححن اذه ا_:هوىلا هرصعنذ ةديفم اطورش اهف طّرشاو

 ا ركاش سوموا لاقو ناوي كؤلمدنع اهتزعل نومألا راك تناكاجنال رش لع ا
 ظ عبرالا جرتو لاكشا ةعبرا وهو ةنماثلا ضعبو تالاقم عبس باتكلا اذهنم دوخوملا ئ

 | رداؤنىف اذك قارملا ”ةرق نب تباث رخاؤالا ثالثلاو ىصخلا ىسوم نيدجا هه لوألا"
 / هلو ليوط نامزب سديلقانم مدقا وهو ركاشنب ئسوم نيدجاو نسملا هحخضا رابخالا
 ْ سديلقا با:ت؟ فيذنصتقف ببسلا ناكو عونلا اذهىف هفينصت نم ةزحأ كاعتكو تاتكذلا اذه

 ( سمنئاوسردهلاو دست :تاعضتسا اهنم“بابسال دق باتكلا/ذهنا هور ذال 2
 ْ س دئهملا سوقيط وان فرعل نالقسعب لحجر رهظنا للا سانلاىداىق اق رفتم لعجو هركذ

 نيدمحم مه هيلع ىعدملاو ىعدملا باتك و تالا عبرا 0 ملصاؤ هيلع ردقام عمجت

 روهشم هنا تاقولخلا بئاعىف دماحوبا ركذ ه4 ساحضلا ةندم باتك ل- ىزارلا لتاقم
 ١ هيولاخ نبال أ ثنؤملاو ركذملا باتك ٌر##- سادنالاب هناىلع هيف ىورم مىلاعلاىف عئاش

 ىناتسيعملا دن ب لبس متاح ىبالو ةئاقلثو نيعبس م٠0 ةنس ىفوتملا ىوتتلا دج-انب نيسح
 ىزعلا دايززب يحلو ةئاملثو نيعسنو نيتالا "97 ةنس ىفوتملا تجنب ناكع مهفلا ىبالو

 اال دنس قوتملا ىوصلا نسح نيدجا ريقش نبالو نيثامو عبس ”٠ا/ ةنس قوتملا ىوحتلا
 نب ةنس ىقوتملا ىليدلا قوكحذلا ديبع نب دا رفعج ىنالو ةثاقلث و ةردَع عيدسأ

 ا 0 قوتملا ىوحلا ىراتشلا دله نب نحر ديع ندلا لامكلو ةئاهعيسو نيعبس و تر

 ىبالوةيدحالا لالجب درفتملا هللدجلا # هلواةغلبلا هامس رصتخةئامسجو نيعبسو عبس هالال

 نبدمخ ركبىباهنب الو ةئاثلونيعبسو عب را ”ا/5 ةنس ىفوتملا ىوحصلا ىرابنالا دحت نب مساقلا دع
 هنممتا دحال مام ناكلخ نبالاق ةئامعبراو نيرشعو نام غم ةنس قولا را مساقلا

 ىلانب نسح نيد مسقم نب ال و ناسيكنب باكا دحا دعل+للاب ف ورعملا ناك نا دعي ركبىب و

 مالسنب مساق ةديبع ىبالو ةئاقلثو نيس و سج ؟ههدنس ىفوتملا ىوحلا ىرقملا راطعلاركب

 | رازلا نايفس نب دحننب هللادبع نسما ىنالونيثامو نيستعو ميرا 940 00
 سصعقناكو ىنالعلا دج نب مساةد ولا ىبالو ةئاملثو نيرعو سج م هذنس قوتملا ىوحعتلا ْ

 هه ليسا رملاباتك لس رطم نجاحا هج رتوطسرال ا باتك 10- هئقبط وىتجنا

 نيتامو نيعبسو سج الا/ه ةنس ىقوتملا ىناتسملا ثعشا نب ناويملس دوادىبا مامالا مثلا

 نب دمت نب نجرلادبع دحىبا ظفاحلا ماماللو دج-ا مامالا اهنع لأسىتلا لئاسملا باتك هلو
 باوبالا ىلع بترم وهو ةئاكالثو نيسثعو عبس م" ةنس ىقوتلا متاح ىلا نب سنردا

 ه4 دسفملاو لازملا باتك ل ايندلاىبانءال 4[ ثيدلا ىف تارافنكلا وضرملاباتك لم
 رخلابرشلئاس»ىف هلو وطسرال تالاقم عبرا -ه# ةينالويه لئاسم باتك لمح متاحىبال

 هددعا نيم باتك و- ةلاقع سيع ةعبس ةيعيبطلا لئاسااهلو ةاككتم نورشدعو نا ركسلاو ١



 سبب راجل مه[ ثحابملا باتك - ىوهتلا بلع نب يح نيدجلا سابعلاىبالو ةئاعلث و ََ

 نوثد#لا اهفاضادقو ىموطلا نيدلاريصذ هررح الكش سثع ةسه ىلع لشي وهو ىوسنلا |

 اان وخلا ف سديعت را تاتكن يي ::ًاهاعس ةلاقم ىبوقلا ليسوا لعو :تاطسوتملا ةلجبىلا: |
 ةيفلالاىف داون دملا قارعلل --1 امنع باوملاو نيا ثيداحا نم فصصضإم بتاثك نم ا

 ةنئسىفوتملابيبطلا د نيدج-ا رفعحىبال هه اياوعلام باتك ٌرههَح تامهمو اوف هيفو |

 6 مماذ ودعب ءادب الا ةايحىف دروام باك هتك لجان م وهو سفوراو ةئاقلثو نيس |

 ناك ةةرك ةنس قوتملا ىفاشلا قهنبلا نيسملا نيدجلا ركبونا اهعج َةلّسم فلا هيف |

 ىحن نيدج-ا ركبىبا سايعلا ىبال ىر<الامو ىرام تانك 10- ةئاهعلراو نيسجسو

 ىلع 0037 ود ةنسس قولا لولا د.عنب نوراها هه( نيدلا لوصاىف نيمدقتملا للملا ْ

 هب هوس هح>وو ةيمورلاو ةيناريعلاو ةينانرسلاو ةيطدنلاو ةيحل زلاو ةيئاربلا و ةيدنهلاو |

 ش ىيمتلا ىئّنملا نب رهعم ةانيبعوالا --1 زاحلا باتك هم ايندلا ىلا نال --1 ةوعدلا باجي أ

 أ م١٠ ةنس ىقوثملا ىدزالا دردنب نسملا نيد ركبىلا مامالل ه8 ىنتملا باتك 1ه- |

 نونف ىلع لّقشي باتكاذه لاق لا الع داب اندنع هللا م سرد 6 ةلوا ئاقلُثو نيرششع |

 00 0 الا ندلا رف مامالا هه رماخلا بناتك هه ةلصتسملا ثيداحالاو |

 ه5 باب - ش 9

 ااا تانك ل نيكامو نيععيستو ىدحا 59١ ةئس ىفونملا ىوحلا بلعتن.ا

 ةرقعا ٠١© ةنس قوتملا ىومتلا جاجزلا دمت مهاربا قح#اىبال © فرصن.الامو

 باتك ٌزم- ةئامعبراو نيرششعو ناك 258 ةنس ىفواملا ءانيسنب هللادبعزب نيسح ىلعىبا

 اا 2 ةئاجو نيتثا 005 دنس قوتملا ىعفاشلا ىتايورلا نساملاىبال ه2: ىدتبملا
 انآ 017 ظل ىكرقلا رصن نب قسما ةشذح ىبال ثيداحإلا بتكنم ه4: ىدتبملا
 | نيتسف 0 سلدنالا حيراتىف نيبملا باتكلا رفح تالاقم ثالثىلع وهو 6#: داعملاو

 1 باتك زوج ةئا_هعاراو نيئسو عست 459 ةنس ىفوتلا فلخ نب نايح ناومىنال ادلحم

 قولا ىطويسلا ركبىبانب نجر ادبع نيدلا لالخ أ لكوتملا باتك ىعيبط و قطنم
 ةيسرافلاو ةيشبللا ةغللاب نآرقلاىف دروام هيف عجب ةئا_معسنو ةرسثع ىدحا 1١ ةنس

 لكوتملا هاعمو كالاثلا تاتك نم ررمف فيلات ه سحأ لكوتملا ةفيلخلا نا نم هلواىق هللاقام

 باتك هس سريع رال تالا مم ا تاك باتك 186- ىروظ سماق ىثاشلاب ءاد:قأ

 .ٌ ةيهانتملا مكملاو زمعملا ىناعملاو ةشارلا راعشالاو ةقنؤملا ظافلالاو ةقثوملا رابخالا نم ىَتْش

 ! ا نيام ونيعبراو عسل ١49 ةنس ىفوثملا ىرصيلا ىقنْللا ىزارلا يحنب لالهل هه ةرواحملا



 ؟ةباإ/ هه فاوكلا مس ظ

 ىف هرك ذ ئرج الف ةئامعيرا 4٠٠ ةنس رواستس اياك «تلادنا هبف ركذ محا كيفح لانك

 ءأشنف هأشنا هنف ةضسن تاقئاب ءرما يرش و نومألانب نولمام سابعلا | مر راو هش

 ' ىمللا وهو باوبا ةعدت هلعحو هبذهتو هيهذتىف قئأتو هبدترتو هباواىف دازو ىرخا
 ةكتك باتك له وطسرال 4 تايعيبطلاو تاياثكلا باتك رههح ةيا_:كلاىف ةياهنلاب

 ١ لجالا ىضاقلا هصخل وطسرال ناتلاقم © داسفلاو نوكلا باتك ريح هع ىدنهلا

 | ايكلا باّتك ري ةلاقم :ىسودورفالا ردنكسالو ىسلدنالا ىعكلاملا درو 007

 # ماللا 9 ه4 قاحورلا سابك باك رح ليجلا نايل نب رايشوكل ه4 موجتلاؤ
 نب لبس متاحىبال هج بيلطا نيللا باتك لح ىرابنالا نب ا' هه تاماللا بناتك رح

 ١ جرزالا سوانب ديعس ديزىبالو نينثامو نيعبراو نامث 754 ةنس ىفوتملا ىناتسححلا دج
 | ىتثلانب رمعم ةديبع ىبال هي ماسللا باّتك زي نيثاهو ةستع سب | 0 ١6"

 ١ صحخلا ناتلاقم وطسرال -# ةذللا باتك ر»- طارقبا موحألا باتك زه#>- ىرصبلا

 | رحب نيورع نامثع ىبال 6 صوصللاب اتك ل©8- ةسابسلا باتكىف نوطالفا لوق هيف

 نبال ه6: تاغللا باتك له#- نيّدامو نيسخو سخ هه ةنس ىقوتملا ىرصبلا ظحاملا
 | باتك رفح نيثامو ةرشع تس 7١١ ةنس ىفوتملا ىمصالا بيرقن. كلملادبع ديعس

 نام 594 ةن_س ىفوتملا ءانيسن هللادبعنب نيسح ىلعىبا سيرا مشل هيأ قحاوللا
 | سابعلاىبال أ بعللاو وهللا باتك ٌريؤ- ه[ قلاوح والاباتك رح ةئامعبراونء رشعو

 نبال ه6 سدلباتك ل8:- نيام ونيناككو تس 785 ةنسىف وألا بيبطلا ىمخ رسلا دح نب دجا

 ١ هناىلع خلاهلوانم همالكديفىب ةئاثلث ونيعبس 10٠# ةنس ىفوتملا ىوكلاد جا نننيسح هب ولاخ

 ه.دبمو قا ادح ومهنيدجلا هل وا رص وه وهن ىعم اذها واذك سيلو اذكب رعلام الك نم سيل

 | موه نس ىقوتملاىوغالا سرافلاندج-!نيسملاىبال هي رابنلاو ليلا باتك زف لا هيقبنو

 ندلاريصن هررح الكش نوثالثو ةثالثو نائتلاقم سويسوذواانلو ةئاقلثو نيعستو سجل

 ةهقشملا نادلتلاو نكامالا ف اممم فاتخاو هظفل قفتاام باتك ريم # ملا # ىسوطلا

 نينامثو عبرا ه8 ةن-س ىقوتملا ىنادمملا ىمزادلا ىسوم نبدمم نيدلانيزل 6: طخلاىف

 ليلخنب هللادبع لثيمعلا ىبنال ه4 هانعم فلتخاو هظفل قفتاام باتك ري> ةئامسجو

 هيف نويفوكلاو نونرصبلا فلتخاام باتك ل ه#- نيّدامو نيعبراو تس 745 ةنس ىفوتملا

 نيسامو نيعسا و عسسل ؟ه.4 هنس قوتملا ىوهملا دجحأ نبذ# ناسيك نال - 1 وعلاىف

 ةالصلا هلع دواد نمهزق ناكو سيلق ددسلو وطسرال ةلاقم 1 ةعيبطلا دعبام باتك لهم

 نورس ص ع ىنانءاب فورعلملا د نب هللادبع .ايعسىلال و رظنلا ا باتك 0 مالسلاو

 ١ ىف تاذوخأملا باتك زهسخ ةئام سجس و نينامفو سجل همه ةندش؛فوألا لظراا 0

 ا دج ن ىلع نسا ىبا هاو ول ه ريسفت و ةرقنب تبان هجرت سرديعم رال ةيسدنهلا لوصالا

1 4) 0 



 هه باب 1 نكح

 رفعج ىبال ناتلاقم -' هناوادمو هعاوناو مجاوقلا باتك ٌري#» وط_-رال ه# ةيوررلا

 ىتاعاسلانب نيدلا رخق هلك ءانيسنبالاو ةئاعالثو نيتس 5٠ دنس ىفوتملا بيبطلادج نبدجا

 لخدملا هيلا فاضام فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا قفوملل هه سايقلا باتك رقنح

 باتك 6- ناتلاقم وطسرالو نويعلا ىف اذكتادلحم عب راءاخ ناهرلاو ةرابعلاو تالوقعملاو

 حرش ةيكثاح ىف ىعءاقبلا هركذ ىزورملا رمصن نيد هللادبعىبا مامالل هيأ ليللا مايق

 باتكلا باتك ري #* فاكلا ف ناهعنلا بحاملا نبال هه نايقلا باتك ريم ةيفلالا

 نيعبراو عبس "407 ةنس ىفوتملا ىوحلا هبوتسردنباب فورعملا رفعجن. هللادبعل ب

 ةباتكلا باتك ىعملا نوكي ذئنيخل باتكلا ىتعم ففخم ىناثلا ٍفاتكلا نا لبق ةئامالثو
 ةيانوشولا ة+رو اذك قعلابسع تسءنالاوهو نتكملا باتكلا مع ددشم ةناورىفو

 نيهاربو تاماركلا باتك ريم ىبارعالا نالو لالخلل هه ءايلوالا تامارك باتك لقؤح

 باتك مح مظنلا ردلابحاص ةرك د لتالا قش نيمهربا نبد#ت هللادبعىبال مهيأ نيحلاصلا

 تباث' نيهحلصا سقولوط وال -ه# ةكردتملا ةركلا باتك رح حابصلان. نسل هه ةركلا
 ه4 ةناوطسالاو ةركلاباتك 1:- الكش رشعانثاو ةدحاو ةلاقهوهو ندلاريصن هررحو

 ىلا هلقان مهف روصقل تارداصملا ضعب هنم طقسو ةرقنب تباث هححصا ىرصملا سيديعثرال

 هلقن ىذلا باتكلا اذه تالكثم ىنالقسعلا سوبوقطوا حرشو هزم و هكاردانع ةيبرعلا

 الكشنوعبراو ةينا تبان حن ىف هناذ بيتزرتلا ىلعن.دلا ريصنهر رفة رعل ا ىلا نينح نب قح#ا

 ان ةزاذلا تكيو سدمترال ةلاقم اهرخآ ىف قلحاو نوعبراو ةثالث قصما. ةكدتىفو

 دج نب لبس متاح ىنال -ه: مركلا باتك ز:- ةروك ذملا تارداصملا ضعب ىلع ةينبم تناك
 ىفوتملا ىروهاسينلا ب رخ ني دج هللا دبع ىنال 2 بسكلا باتك رظت- ةنس ىفونملا ىناتسحملا

 سم مامالا هحرشدقو ىنابيشلا نسللا نيدحم ىتايرلاءامالل ونيت امو نيثالث وعبرأ 4"57ةنس

 ةئامعلراو نينامثو تالث 48م8 ةنس قولا ىنخرسلا لهسىبا نب دج-ا نيدمت ةمئالا

 ظارقبل ه5 رب_للاو رمدكلا باتك 8:- اضيا بسكلا باتك ةمثالا سمث ىناولحللاو

 ه6: تارافكلا باتك ّر- نفلا اذهنم بيبطلا هيلا جاتح الك نعضتي تالاقم ثالث وهو

 ربلادبع نبال هه ىننكلا باتك 1>- لديعنبال يي ةلافكلا باتك تح عاج نب دمحم

 قاتلا و يسم ماماللو ةئامعلراو نيتسو ثالث 45* ةنس ىفوتالا ىطرقلا هللادبع نبفسوب

 لاق ىنكلا درس ىف ىنتقملا هاعسو ةدايزلاعم ىبهذلا هرمصتخا ىروباسينلا مك ايلا دجحا|ىبالو
 لمعو دازف مك الا ءاج مث ىنا_سنلا باتك اهلوطاو اهلجا نمو ىنكلاىف امك ظافملا عجدقو

 0000 اال قلنا سكرت ةناوارم مدعل .هنم شكلا سعت هنكلار فش ستع ةعيراق كلذ
 |0000! اكلك ثيداحالا يتكنم ىاسنلا ماماللو هتدزو هتربطتخاو ترق محملا
 واكاخلاهركذ نيّتامو نيسجو تس ؟ه5 ةنس ىفوتملا ىراخلا ليعامسا نيدحم هللادبعىلا

 وهو ىلا_هثل هلعلو ءايدالا ضعبل ه ضيرعتلاو.تايانكلا باتك ردح هنع لقنو دجا

 ( باتك )

 زر 22ش ش١5كئظشتك4كظكئف52.ظناك6 5:23 نشيل مي مس٠ببسس يلا ل يضيييييييييي يسير صصص  يثييييسس يسييييسسسس  سسسييييبييبيبيبييِكبي”بيب باهي ه--ه--ب(حبللبلسصسسللا

 مو



 ميم 5 قاكلا قع

 ْ تاكا وج ادلا ع نيدجا| نيد ركبىنالو ةئام الثو هرجع 1 7 قوتو ةءارق د

 ةئامم الثو نيرشعو عبرا 506 ع قوتو رفعحاي| مهعم لخد اوار لا هيف عجج تأ رقلاق

 هذاش ونا هلا فو 0 ُثاعاق نومدقتملا | ةعلا فزصو ا رقلاىف انا 5 دهاعنا 0 ١

 0 رلاوباو ناسا لضقفلا ند :سايعك نيعباتلاو ةباعصلاىلا 5 رحاف 2 اهودن سأو هداعمو (خ

 مد ريع و دها < ناو وه ىعافرلا ماشه ىو ىيصهملا لع ندرصنو مدآنب يخحنو قرف ْ

 يعل نب د هللا د, عىل امالل مامالا فلخ ةءارقلا بانك رح

 هيفركذ دلعىف سثعمىبالو ىدنهلا ةكنكل ريغصو ريبك وهو © تانارقلا تاتك 5-

 1-3 تانارقلا باك لح ا عوجرلاو ةماقتسالاف موك حرش و تالاصتالاب اهتاح زامم

 تاثك 0-0 قانويلا سوقةيطسرال دادعالاةئسق تاثك ايوع ىنادمملادجا نب شارح مهفلا ىبال

 باتك له مورلاكلم مصيق سويفيطقاىلا هيك طارقبل هه ةنسلا جازعىلع ناسنالاةعسق

 هه مسقلا باتك لو- وطسرال تالاقم ثالث 4#: لوقلاف طّرشت ىتلا طورمثلا ةعسق |
 تادوج وما عاوناو ةوبشلاو سفنلاو نامزاا ماسقأ هيفرك كب ةلاقد نورشعو 000 وطسرال

 نبىلع مساقلاىبا يشل ريصتتع هه[ فورا ىلع ,هتافصو مماعما و راصقلا باتك زف

 ةرشع سج ها ةن_س قوتملا ىلقصلا عاطقلا ناب فور ىلا ىدعسلا ىروغللا ىلع نب رفعح

 ءاضقلا باتك ر»- ىبرحلا مهاربال هه دوبشلاو ةاضقلا باتك ٌر#- ةئام-سجو

 ّق 0 قعد و ل هج نرراخيلاىف اءاضقألا باتك مَ ةيزوطا مق نبال ل ردقلاو

 قوتملا ئىدنوارلا قبال ىحن نيدجا نيسااىبال 1-7 تءضقلا باتك ع بهذلا 0

 ه6 حواطسلا عطق باتك ر-- جرزاس و' نيديعس دزىبالو ةئامالثو ىدحا 0١" دنس

 4 ريقلا باتك 19»- طارقبا هه باقلا باتك ل- تالادقم تس ىلع لّيشم وهو

 ىنواملا ىسوطلا نايح نيرباج ىسوموبا مشلا اهفلا اباتك مع ىئثاوةئام ةلج نم ةعنصلا ىف

 هِي ةعانقلا بات :ك قضح دنزوكاش و داواذ اه رث دادب محو نبالو ةثامو نيتس ١١ ةئس

 كاع الثو نيئسو عبرا 1-52 ل قوتملا ىرون.دلا د نبدجالو ىلا نر بى لأ افا

 نب نينح هلقن تالاقم ثالث سوئيلال -« ةيعبطلا ىوقلا باتك يح ايندلا ىلا نبالو

 ىبالو ىوعتلا برطعي فورعملا ريثما نبدح ىلعى ال 1-3 ىقاوقلا باثك - قيما

 ديعس نسللاىبالو ةئامثالثو ةرمثع ٠١" ةنس ىفوتملا ىوتلا جا زلادم نبريهاربا قنا

 ىوتلادربملاب فورعملاهز نبد#ت سابعلاىنالو طسوالا شفخالاب فورعملا بلا ةدعسم نبا

 نافع ىبالو ةئاقمو نيسجحو ىدحا "ه١ ةنس قوتملا ليبي لاه نيدجا سايعلاى بالو

 نيناوقلا بانك مح نيثامو نيعبراو نامث 58 ةنس ىفوتملا وحلا ىنزاملا دحإلن ب ركب
 ةئس قوام ى ,طرقلا ىراضنالا جرزالا دوعسم نبدجا سابعلا ىب ال 1 نيدلا لوصاىف

 باتك هم ةنس .قفوتملا ىعرزالا مامالل هي توقلا باتك هس دئاَتْسو ىلا
 ىلع لوقلا باتك ره ةئم قوتملا جررزكلا سوا ندديعس ديزىبال هت سربلاو سوقلا |[



 سهنقأ ناب لح "1

 | فئاقلا باتك رح 6 فاقلا له هعماج نم بقانملا باتكىف ىذمزللا هركذ نيتاامو

 ” راو عسلا < 45,:ةباكسا ىقاوتملا "ترغملا هللادتع نس ككل ءالعلا ىبال هنمدو ةللك لاثم 1

 - ةسشعىف هريسفت نعضتد فئاقلا رانم باتك هلو يلو ةساركح نبتسوىف وهو ةئامعإر

 ا داك رعاىالو ىودعلا ىثملا نب رمعم ةدبيع ىنال ه4 لئابقلا باتك ٌزهيتح سرا ّ

 نسح .ىلع ىلا فيرشالو ةئاقلثو نعيراو سجل 46 ةنس ىفوتملا بلعت مالغ دحاولادبع

 | الا ان نال -عقإ نوبقلا باتك ##1- ةنلس ىقؤوتملا ةباسنلا ىتاوللا دعسا نب دم نا

 | ٠ ايتام عبرا +04 ةنس قوتملا ىفاشلا سيردا نب دمت مامالل هي ميدقلا باتكلا ريح
 | ١ ىربطلا هللادبع نب دج-ا نيدلا بحل هه فاقلا رسكب ءارقلا باتك رح ىسباركلا هاور

 | مامالل ع عبسلا تآارق ا م ديكر لسفر نر كي ل در ىلا
 عبرا ال4 ةنس ىفوتملا ىرقملا ىميقلا دهام ناب: ف ورعملا سابعلا نب ىسوم ىلا ظفاحلا

1 
! 
ِ 
 و

 ؛
' 
 ١

 | ةعبسلا نم هريغ ىلع اعفان هيف مدق ةعبسلا ةئارقىلع سصنقا نم لواوهو ةئاعالثو نيعبسو

 ١ نيدجا ركب ىناك هيفاوقلاف هدعبو هنامزىف سانلاماقو ريرحنءاوىنوجادلانع هيفىورو '

 ىهتنملا فلؤمو ةياغلاو لماشلا بحاص مث ةئاثلثو نيعيس “ال٠ ةنس ىفوأملا ىارسلا رصن

 ليعيس و عبس ا دنت قوتملا ىوحتلا لا نينسح ىلعوبا هحرش كلذ ريغو

 )| عبس 0*4 ةنس قوما ىرقملا بلاطىبا نبى دجمواا هريصتخامت خلا هاعو ٌدئاقلُتو

 )|| ىتوتملا ىسلدنالا فلخ 00 هاطونا اضيا حرسشلا اذه رصتخاو ةئامعبراو نيتالثو

 1 بسنت اهاع و ىسرافلا ذيل ىنج نيناقع اضيا هحرشو ةئامعبراو نيسكلو سجل ه6 ةنس

 ه5[ تآارقلا باتك رح بستملا هامسو ةذاشلا تآارقلا حرش ىنجناانال طلغ اذهوتلق

 ظ ىفلوصالا عجب كاكاو ةيناعو سج 6 ةنساقوتملا ىطق رادلار ع .ن ىلع نا ىنآل

 متاح ىبالو فيلأتلا ف هتقررط :نوكل سي هدعب ءارقلا تراصو باّتَكَلال وا اهدقع باوبا
 يحن نب دجا سابعلاىبالو نيتكامو نيعبراو نامث ؟548 ةنس ىفوتملا ىناتصملا ع نبلهس

 نمو ةئاقلث و نيعبس ما/٠ ةندس ىفوتملا ىوحتلا هللادبع نيزيسح  ه.ولاخ نبالو بلعتنا

 1 ىبالو مالسنب مساقلادمبعىبالو ىراصنالا سابعلانب لضفلل تآ ارقلا باتك ت لا

 )| دهاجم نبال عبسلا تآارقلا باتكو ىعيطقلا يح ندمحمو ىوحلا دلاخ نيلضفلا ا

 ٍ ىلصوملانيسحلا نيد ركب ىبال و عبسلا تآ ارقلا باتتكد هاجم نبس ابعلا نب دن. دجاركيواوهو

 ' مالسنب مساقلا دبعىبال تآارقلا باتك ةربتعملا بتكلا نم فنصام لواو شاقنلاب فورعملا

  دجامث ةعبسلاعف ان راق نيسشعو ةسج مهلعجو نيتكامو نيسشعو عبرا 5١4 ةنس قونلا

 امك عج نود امو نيسجو نامث ؟هىةنس قوتملا ةيكاطنا ليزن .قوكلا دح نب ريبخ نا

 'رلاف انعاص ىلاملا قدما نب ليعاعتا ئذاقلاوا دحاو رسصم :لكرم سلا تاارقلاىف

 | سنع تال 5 هيف عج 3 رقلاى اياك فلا نيتامو نينامثو نيا 58؟ ةئس قوتملا

 اا ورمتعو فين هيف عاجلا هاعم القاح ايامك م ىريطلاربرخ ندم رفعجوباو ةعبسلا مهتم اماما |

 (ةءارق )



 بويع هه فاككللا -

 ىبالو ةئامثالثو ةريثع ٠١” ةنس ىفواملا ى وهلا جاحزلا ىرسلان مها رباق<ع*ا ىبالو

 باتك ر- ةئامسجلو نيسج ه٠6 هند ىفوثملا ىلحلا ةديج- "نب هيلا دبع' نب ؟ دمع ] هللا دبع

 نيعستو عبس ه91/ ةنس ىفوتملا ىزوجلا نب ىلع نب نجراادبع حرفلا ىبال ه4 ؟ةيس و رفلا
 باتك 1-لا راهقلا ركلا رافغلا مي>رلا هلل دا # هلوا نيبرصملا ضعبلو ةئامسجو

 دواد نب دجا ةفن> ىبالو ةئس ىقوتملا ىنا:يشلا ليغ نب لهس متاحا ىال هي ةهحاصفلا

 -ه ةماطاو دصفلا باتك زهؤ- نيتامو نينامنو نيدحا ؟م1 ةنطو ىرون.دلا

 هر ةنس ىوتملا ئضجازلا دوح نب رات ءاجر ىلال بيف[ لئاضفلا باتك ]8- طارقبل
 ظعاوملاو سلاما ىف انوع نوكيل ناضمهر لئاضف 2 هنأ هيف كا د ةئاع“و نيسج-و نامت

 حموازنلا لئاضفىف ةيئاثلا ىلع لئاضف ىف ىلوالا ةرمع ربشلا هذهب ةقلعتملا فئاظولا دجوف
 موصلا تاوعد لئاضفىف ةسماخلام وصلا لئاضفىف ةعبارلا ةلمل لك تاولص لئاضفىف ةقاثلإ

 ا ١17 7 | 2 2ز 1 ز ز>2ز2 2ةزذ2ة2ة2ة2ة ة2ز2زة2ة >2 1 2 2 ز 1 ز ز 1 ز 2 ز> + +01 607 لئاضفىف ةنماثلا موو لك ةالص لئاضف ىف ةعبا_سلا موصلا ةم' لياضف ىف ةسداسلا

 لكل موصلا .لئاتسم ىف ةرشادعلا ةيف ماعلا ريمللا ىف ةعساسلا 00 3
 نب دمت هللا دبع ىنار عيشلل ع راكذالاو تاوعدلا عماجو لئاضفلا باتك اقف- موي ||

 هتيدلا # هلوا دلحم ةئامثالثو نيعيسوىدحا الا دنس ىقواملا فوصلا ىزاريشلا فيفا || '
 لآرقلالئاضف اذ رك ذ باب ىتامو ني:تسو نينثا ىلع هبنر ا ا_هكعسو ءاىسلا عفر ىذلا

 ناتك هس نيباتلاو داهزلا ةباحصلا و ءايتنالا َديَغَداَو تادابعلا راسو تاواذشلا ٠
 ةئاثلثو نيس و تس "ه5 ةنس ىفوتملاىلاقلا مساق نب قح*أ ىلعىبال 6 تلعفاو تلعف

 ديزفآلو ةئامئالثو ةرئثع 1٠# ةئدس وتلا ىوحتلا جاحزلا دمحم نب ميهاربا قحما ىنالو

 ىدمالا ريثب نب نسللو نيتاامو ةريشع سه ١١6 ةئس ىفوتملا جيرزكلا سدوا نب ديعس

 ىنال ه4 لعفاو لعف باتك ره هدوجا وهو «ةئامثالثو نيعبسو ىدحا ةنس ىفوتملا
 نب يحلو نيتئامو تس 7٠١ ةنس ىفوتملا ىوكلا برطقب فورعملا رينتدملا نب دمت ىلع

 نسح نب دهم لوحالا سابعلا ىبالو نيتئامو تس +7٠ ةنس ىنوتملا ىوحتلا ءارفلا دايز

 659 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ىلع نب دجاركب ىبا بيطخلل هه ةقفتملاو هيقفلاباتك يس
 روكسان بس وطسق يكملا فيلأت ه4[ ةيمورلا ةحالفلا باتك ]فح ةئامعبراو نيتسونينلا

 ةججرت تناكو ىدع نب يح نب ايركز وباو ساطساو ىيبلعبلا اقول نب اطسق اًضيا هبرعو
 ىلع هبراب لع ةيبرعلاىلا ةيسرافلاب باتكلا اذه مرتو اهريغ نم حلصاو لك ا سجريس

 لا ءىش لكل براا هَل دجلا # هلوا ءامدقلا ند مورلا ءالع ضعبلو ةيسشحو نب نأ

 هز+ ةنس ىفوتملا ىلنحلا ءافولا ىبالو ىدادغبلا ليقع نب ىلعا 4: نونفلا باتك لليو-
 باتك زيي داع ةئامعلراو نيعب سقف وهو مولعلا عاونا هيو م ةئامسجو ةرّشع الاد

 | اياب سدع ىئنا ىلع ى_خْس ىنرعلا للا ىمورلا نم ورا ايله نب سدرب هس دهح رو ةنناكلا

 ظ نيسج وت اس 565 ةنس قوتللا ىراخلا ليعامسا نب د# هللا دبع ىلا مامالل و دياوفلا

 | ىنالو تداقَم 0 وط_مرال د ند الفلا باتك زم ناهعلاو بئزنلا ند هل ب ام



 7 بار هيب

 نيىلع عرابلا بيرالل تايبارغلاباتك زم ردغلا باتك هلو امابساو ةيدعالا للع
 ناتك زويتع ةئاعسو نيعبسو ثالث +078 ةنس قوتملا ىسلدنالا ىبرذملا ديعس نب ىموم

 نب دعس رصن ىبال دلع 4 ضماوغلاو بئارغلا باك ريح ه# قافتالا بئارغ

 رات ريمال 4 قرسلاو قرغلا باتك ]:- قيشر نبالو ةنس ىوتالا ىونزغلا هللادبع
 هي نالغلا باتك رض ةئامعب راو نيسثع 27 ةنسىفوتملا بناكلا ىحسملا هتلادبع نب دج
 ىبالو ةئامثالثو ني_سجهو تس ”ه5 ةنس ىقوتملا ىنابصالا نيسح نب ىلع حيرفلا ىبال

 ىلا ىنضاقاا ه4: هعرتو ءانغلا باتك لح دنس ىفوتملا ىللاعتلا دجا كلملا دبع روصن»

 ةثاكسو نيعستو عبرا 596 ةنس قوتملا ىىفاشلا ىملا ىربطلا هللا دنع ن دجا بيطلا

 ةنس ىفوتملا برع نب ىلع نب دمت نبدلا ىمم ميشال هه مصاوعلاو ضماوغلا باتك قط

 باتك رمح # ءافلا ف فورا ىف ه4 نيغلا ب بانك قوس ةئاقسو نيثالثو نام 5م
 هحرش مث لاثمالاك راصو سانلا نيب رهتشاو راد اهف هفلا ةلس نب لضفمل هه رخافلا

 947 دنع قولا بيبطلا ىمخ رسمللا دنت نب دهسا سابعلا ىنال ه4 لافلا باتك لبس
 ه[ نايعلا لاء ىفناسبلا حاولا ىنعنانبلاب هعسر وناسللاب هذ باتك رؤس نيثئامو نيناكثو نيتثثا
 َناَمَع نب ديعس نب نامِع و رمت ىبالو داج نب معنل ه4 مجحالملاو نتفلا باتك هح وبلا

 ةساركىف 4 ةوتفلا باتك زح ةئامعإرا و نيعباو عبرا 455 ةنس ىفوتملا ىرقملا ىتادلا

 نب دج نب نج-رلادبع يشل هي ةوتفلا باتك ههطح ىننلا ىناكرتلا هللا دبع ُ سرا
 هلضفراثا رهظا ىذلا هللدجلا هلوا ةئامعبراو ةريشع ثالث 2٠١ ةنس ىنوتملا ىلسلا نيسحلا
 ىزارلا رع نب دم ندلارخفلو وطسرال -# ةسارفلاباتك ؤح خلا هدابع صاوخ ىلع
 باتك ]- ةيادهلابحاصا 4 ضئارفلا باتك رض ةئاقسو تس 4٠5 ةنس ىفوتملا
 ىدادغبلا صن نب ىلع نسما ىنالىسراف هه خرف باتك له ايندلا ىبأ نبال 4 حجيرفلا
 هه س رفلاباتك يح كولملاو ءامكملا ليواقا ىلع المشم ةلودلا 16 هفلا ةنس ىفوتملا
 بانك زطح نين ام و نيعبداو ناع 5248 هتس قوزملا ىناتسعتلا دع نب لبس تاح قال

 باتكىف هركذ ىلازغلا د . نب دمع دما ىا مامالل د ااصلا ريغ و ملاصلا نيب قرفلا

 دهم نب دج-ا رفعج وبا 1 اال 0 باتك لح كولملا ةعصن

 ثالث ”4 ةنس بجرىف هنم غرفو نيتلاقمىف ةئاعالثو نيتس 5٠" ةنس ىونملا بيبطلا
 رمعم ةدبعىبال 2[ قرفلا باتك رقتتح خلا هدج قح هللا # هلوا ةئامثالثو نيعبراو

 ىلع لشن باتك اذه لاق خلا هدج قح هللدملا # هلوا ريصتخ وهو ىرصبلا ىنثملا نبا
 كلملا دبع ديعس ىنالو ريطلاو متاعلاو عابسلا نم عبرالا تاوذ ناسنالا هيف فلاخام ركذ

 ناعما زخن لبس عتاحىالونيتامو .ةرسثع.تس 5١1 دنس ىفوتملا ىمصالا بيرق نبا

 نبريهاربا قحساوبا نيدلا باهش ىضاقلا فنصو نيتئامو نيعبراو نام 554 ةنس ىفوتملا

 ةيمالسالا قرفلاق اباتك ةئاقسونيعب راو نينا 547 ةنس ىقوتملا ىولا مدلاىنانب هللادبع

 و(
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 ل هه فاكلا
 1 سو جي 5 7217ه

 اهنم انايبا هيبترت ىف ىرفاغملا هللا دبع نب ةلس جرفلاوبا مظندقو دوهعملا بيت رثلا ىلع سبل

 ءافكا فاكلامث فاقلاونيعلاو * ءاناو ءاهلا مث ءا-للاو نيعلا

 ءاط اهدعب ىازو نيسو داص #* اهعيئداضلام نيشلاو مها ىف

 ءاز انهدع ءاناو قاذ ءاضطلا دج لضم ءاقلاك ايلا كانا

 ءايلاو زومهملاو واولاو ممملاو 2 ءايلاو ءافلا مث نونلاو ماللاو

 لاق اجرخم فورا ىصقا امنال نيعلا فرح أدب هنا نيعلا بحاصرك ذ لضفملا بلاطويالاق

 رثكا اهنال :نيعلاب تأ لاقولو لاق احرتخ فورللا ىصقا ةزملا نا ديوسس غ0

 أدب ةاحضلا تاقبطىف اضيا ىطويسلا لاقو ىلوا ناكل فورالاب اطالتخا دشاو مالكلاىف

 ددعنا ركذف ءامسالا ثادحا لاثماو صاخمثالا دينا ءاصحابمث ف ورملا جراخم قايسب

 ظ ىماخلاو ىعابرلاو ىنالثلاو ءانبلا نم عبرالا اهنتا م ىلع لمهملاو ليعتسملا برعلا مالك ةيشبا

 افلا سمع انثاو ةئامعبراو فالآ ةسجنو فاا ةئامالثو فلا فلا رشع اننا ريركت ريغنم
 فلاةئامناراىاترلاو نوسهتو ةئاقسو افلا فعذعست قالثلاو نو ويس و 0 0 ١

 افلان وعستو ةثالثو ةئامعبسو فلافلا سثعدحا ىسانلاو ةئامعبراو افلا نوعستو ىدحاو

 هلك ١ هناف عيرص اذهو نوخرؤملا هنع هلقناعث هنزاوملا ىف ىناهبصالا ةزج- هركذ ةئاقسو

 ئوهلا ليش ني. رضنلا نسا ىال لخاتم ةيلعو لوقا نينا معا ىلاعتو هناح“دنلاو

 ةاهكت ىجزداملا دحم نب دجا فتصو نيّثامو عبرا ٠05 ةنس ىفوتو ليلخلا باكصانم

 0 تم 200 22222241412201

 - 5 4 تلك

 فورعملا دحاولا دبع نب د رع وبا عججو ةئامالثو نيعبراو نامث 648 ةنس قىوتو هل

 نيعلا طاغ ىق اناتك بيطملا ىفاكسالا هللا دبع نإ له فنصو نيعلا كا بلعت م الغي

 ف ءامس هب اقلعتم اباتك ىتابثلا نب بلا وا فنلصو ءايدالا طالغا نم ريثك ءىش هيفو
 هلل دبل 27 هلواىديمزلا نسح نب دم هرصتخاو عفنلا مظع تائثكوهو ىطويسلا لاق نيعلا

 رصنتسملا,ك املا ريمالا هقيلأ تو هعمجي ىماباتك اذهلاق حلاه.دل ىئازلا بجوب وهءاضرغلس ادج
 ءىث لكم قواو هبف رركملا مالكلا لوصف طقساو هوشح فذحو هنويع ذخاف ىلاعت هللا

 نع اودخا نيذلا نييرصبلا ةلح ناك دقو هنع تبش ملو هله مل باتكلا نا لاقف هءقوم

 ظ كالهمأ برعلا مالك فيقث مارو هلصا بوب ليلطانا هيف نظلا ضقا هباعصا نم روومشم

 باتك زو هيف عقاولا لاخلا بم بي اذه هماقم كاذىف موال نم هماع'أ ىطاعتف هلاك لبق

 ' نيدجا يرش نال اياصولا ف -# نيدلاو نيعلا باتك ر- طارقبل ه4 ندبلا نم نيعلا
 ظ ىداغلا باتك هم 7 نيغلا 9 ىاسشلا نسا نب ديخلاو 1 قوتملا ىعفاشلا 1

 ١ نف عرس هعلق هفيلأت نم غرف بيبطلا د نب دج-ا رفعج ىبال ناتلاقم -هإ ىدتغملاو

 ىنعا طالخالا داوم بابساو للغا هيفا داقتسل تالاقم عبرا طارقبل و ءاذغلا باتك زو



 2 باب 1 مو.

 | وهو رهزملاف ىطويسلالاق ةئامو نيعبسو سج 107 ةنس ىفوتملا ىوحلا دج-ا نب ليلخلا
 بتكلالصا لوصحملا ىف نيدلا رك مامالا لاق ةعلانلال وا تاتكلا اذهزو هيف تنطنم لوا

 هنا هتاقبطىف ىناريسلامالكنم مهشيو هيف حدقلا ىلع روهلا قبطاو نيعلا باتك ةغللاىف

 رايس نب ريصن نب ثيلل وهاعاو ,هضعب لاق هفينصتنم هنوك ركنا سانلا رثكالب هلمخمل

 هيشيال اذهلو ثبللا هلكو نيعلا فرح رخا ىلا هلوانم ةعطق ليلخلا لع ليقو ىناسارخلا

 لبقاذ اهظع اعقوم هدنععقو هفنصالق ثيللا ىلا اعطقنم ليلخلا ناك نيعملانبانعو هرخآ هلوا

 ليلخظاو ىرخا ةححسش هدنع نكيملو قرتحا هلا قفتا مث فصنلا هنم ظفنحو هظفح ىلع

 توقاب كلذ دروا هطع ىلع هولمكف 5ر6 ادلع عججو هظفح نم فصنلا ىلماذ تامدق

 بلعتلاق هيشح نالبةنم ىفوتو هباوبا بتر ليلملانا ىوغللا بيظلا ىبانعو ءابدالا متم ىف
 ليل ان اك ةيوهارنبانعو اذهل لدخاف ىهنع ةياور ذخؤيمل هناالا ءازعلا نم موق هاشحدقو

 هسفن ىعمو هيقاب فنصق لياخلا قوس قفش نا ثيللا بحاو هدحو نيعلا باب هنم لم

 اقلطم ليلا لاق لاقاذاو ليلخلا وهف دج-ا نب ليلخلالاق هيف لاقاذا وهف هل ديح ف ليلخا

 ىنح نا لاقف هيف سانلاحدقاماو ل ا نمال 0 لاخلا ن م هيفأم عيمجت هسفن ن ء ىكح وهف

 رغص|ىلع لمح نا زوجيالام داسفلاو للخلاو طيالانم هيفف نيعلا باتك اما صئاصخلاىف

 ىسلدنالاىديزلا محدم نب نسملا نب دم ركبوبا هرمصتخاو هسفن نع الضف ليلخلا عابتا

 هنع تدنال و هل هنا حدنم هنا هيف لاقو ةئامالثو نيعبسو عسل 38/8 ةنس ىقوتملا ىوغللا

 كلذىف موشال نم هماعتا ىطاعتف هلاك لبق تاممث هلصا تدثا ليلخلا نا هيف نظلا ربك او

 تاناور تاراطضا و جدلا فالتخا بلع هركذ ام ىلع ليلدلاو للا ببس كلذ ناكف

 وه هركنامتاحىبا نمزيف ناسارخ 0 نيعلا تاتك دروأمل ىلاقلا#لع نا نعو تاتكلا

 000 كلذ ىلوا اوناكو هنع هباصضا هلهكل دفلا ناكول ليلا نال راكت الادشا هءاكصاو
 6٠ ةنس دودح ىفكلذو متاحىبا نامزف باةكلارهظ ةليوط ةدم هدعب تضماملمش لوهحم

 هيفعقوام عيجنا ليلخلا ريغا هنوكىلع ليلدلاو هيلا ءانعلانم دحا تفتليإف نيّدامو نيس

 هءوبيس هركذ ىذلا نيبرصيلا بهذم فالح نييفوكلا بهذم ىلع وهامنا وتلا ىناعمنم

 |( 2711 اههلاوانم ىسانملاو .عابرلا طلخ هيفو ليلملا لع لماح هبوبيسو لولا نع

 كاذب ىلوا ليلخنتاناكو ارصتخم اياب هنم ”ئش لكل ا_:لعجو مصتخلاىف كلذ عيج اندهف

 ا |1159 لعوسلا لاق نيعلا ىلع كاردتسالا هاتك ردصق ىديزلا مالك ئبتا

 0000 اكتلو اطللا نوكاماو قاقتنشالاو فيرصتلا ةهحم ةيلان ةئطحلادجو
 ايزل ىلا عجار ناكن الاف هيفا ذئنيححو كالذ عمن ل هلل هللا ذاعذ بدك ةظنأللا هاه لاش ناب

 داعالاو هب قوثولا عنع الف كلذ لثم باكترانع هزنتلياخلا ماقم ناكناو نيب ما ادهو

 ]| بلاطوبا نيعلا ىلع كاردتسالا فلانممو فيتا نم 5 ىذلا اذ نفذ يضيحتتلااماو هيلع

 ]| هبات رتو دودرم ريغاه زك !نيعلا نم ءايشا در بيطونالاق ةنس ىفوللا ىنوكلا ةلسنب لضفملا

 ( سيل )



 3 2 فاكلا 1

 لاق ىبهذلا لاق نيثامو تس ٠١5 ةئنس ىفوتملا ىرصبلا ىئاطلا نا_كسنب ربملا نبا

 روك ذملا دواد ُهْنه ةقرسمم هيردبع نب ةرسممل .لقعلا:باتك لاق ىطقرادلا نع ىشلا 1
 هقرسمت رخا ديئاساب هبكرف ءاحرىبا نب زيزعلادبع هقرسو ةرمسدم ديناسا ريع ديناساب هيكرف

 ربلادبعنءال هه ءالقعلا و لقعلا باتك لح ىبتارخاديئاساب ىتاف ىرجتتسلا ىبديع نب ناولس

 هه ىالعلاباتك هح ةئام#راونيتسو ثالث 43 ةنس ىفونملاىطرقلا هتلادبع نب فسوب
 ةئامعبراو نيسثعو نامث 558 ةنس ىفوتملا ءانيسنب هللادبع نب نيس>ح ىلعىبا نزلا ميلا

 نابا نب ىسيعل هقفلا ىف 8: للعلا باتك لوس ىطقرادلل ثيدحلاىف هه للعلا باتك ة:-
 بوبملاللعلا باتك ل- نابكمنب نايفسل ه8: للعلاباتك لد- نسما نب دمت مامالا ذيلت

 نام 25 ةنس قوما ىزارا د2 متاح ىبا نب نجرلا دبع ده ىبال هي هقفلا باوا ىلع

 نب نجرلادبع جرفلاى نال ثيدللا ىف ه4 ةيهانتملا للعلا باتك :- ةئامعبراو نسشعو
 متل -ه# ضاعالاو للعلاباتك رفح ةئامسهو نيعستو عبس هديب ةنس ىفوتملا ىزوجلا
 نم وهو ةئاقعو نيسْحو تس 565 ةنس ىفوتملا بيبطلا ةملاعلا نيدعسا نب دج-ا نيدلا

 ]تاج العلا ولاعلا باتت كل كانا حرش لواىف هركذ اضيا نييناردنكسالا عماوج

 دادش نب برح نب. ريهز ةئءيح ىبال رعلا باتك ل اياب نيتسو ةثالثىلع سوئيلاجخل

 4 ميلعتلاو رعلا كانا ل ضار سد عبرا 54 ةنس ىفونملا ىدادغبلا ىبرملا

 باتك زههس ةئاقلثو نيرسدعو نيتلثا 89+ ةنس ىفوتملا ىلا لبس نب دج-ا ديزىبا ماهالل
 تس 887 ةنس ىفوتملا ىكملا ةيطع نب ىلع نب دج بلاطىبا مامالا مشل هيأ بولقلا لع
 مولع باتك هس باوبا ةريشع ىلع هفنص فوصتلاو قالخالاىؤفوهو ةئامئالثو نينامثو

 هه دامعلا باتك ]بس لا مومهلا ب رفمهتادجلا # هلواىب ع نينيدلا يح شلل هه[ بهولا
 برعلا و نيين اربعلا ب رط ىلع رحتلا رعىف أ ءامعلا باتك ]- ىبرغملا مساقلاىبال مولا ىف

 ةلاةم وطسرال 5 هرصق و هلوطو 0-3 باتك ]ب ىلا_باع#رلا فسوي نب فلما

 باتك ل هو- ىدنملا دو# ىناب فورعملا رضخ نب دما هه ةلاقرزلاب لمعلا باتك لح
 نب يكن هه ىهالملاو دوعلا باتك له ةن_س ىفوتملا ىتاروفلا قحح“ا ىنال هيت لمعلا
 هعضو نامالا باتنكب اضيا فرعيو طارقبل ه4 دهعلا باتك ل:- لصوملا روصنهىبا
 هذه لقنىف اوق/ناو هيف يلع هطرشام اوفلاخال نا ,هديفيل اضيا هنولعي نمو نيلععتملل

 :* هلوا رصتخم نابح نب ريال تمييأ دنيعلا تاتك زهض- ةغازآلا ىلا ةثارولا د هلا
 نب نالس اهذخا ىتلا ه# دوهعلا باتك هم> حلا مراكالا باي مكيلا ديعلا فانا

 باهولا دبع حشا هي: دوهعلا باتك هس نيطايشلاو نمل عيج ىلع مالسلاامهيلع دواد
 ىف 4 نيعلا باتك همس ةئامعستو نيعسو ثالث هال“ دنس ىفوتملا ىنارعشلا دجانبا
 ليقف ةفلؤمىف سائلا فلتخا سي دغللاىف نيغلا باتك هع ضايرلاباتكا ىعاسل فاكلا

 جيم سميمييسييي-دلسللملب ا اه هيبه بيب بسسس ِسِِسِسسِسحِسسمِمِْممِِمممممسمُْْمسس حس م ِِ ِشس ح سس سس سس يا ِب- يب 0
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 )باب طمس 04

 عبرا رخآ باتك هنافصيف هلو وطسرال تقم عبرا 7 لدعلا باتك ةهو- ةئاماعو

 ك0 2 كارلا تانك هزيل دقحا علا دقيت سيئارعلاو سرعلا-باتك زج ضنا: تيالاقع

 هه هدفدو شرعلا باتك ز- ىلا 5 د ففاكلا غّتاسلا نسللا نيدمحت عورفلاىف |

 سلخ ىلاعتو هنا_ىس هنلانا هيف ركذ ةبع ناالو ةنس ىفوالا ناقع نيد ةبيش ىلا نءال

 ىف ناسيحوبا ركذ ايرسو هيلع هللاىلص هللالوسر هيف همدقت اناكم الخادقو ىسركلاىلع

 ةيعنبدج-ال شرعلا باتكف تأرق لاقو تاوعلا هيسرك عسو ىلاعتو هناكس هلوقىف رهنلا |

 نيعب راونامث /14 ةنس ىفوتملا ىهذلا ناقعنيدج-ا نيد ريبكلا ظفاحالو هطخم هتروصام |

 0000 106 3+ قوتملا ىوصلا دجنا نب ليال تي نطو رقلا باتك هب دئا_عبسو ١
 مكمل ا نال در هيلعو برعلا راعشا هيريصحو رعاا اذه عضونه لوا ا و |

 قوتملا ىتاغصلا د#نن نسح مامالل هه ضورعلا باتك زدح ةنسىفوتللا هتلادبع نيىلع |
 نسما ىبالوةئاثلثو ةرشع ه١٠ ةنس ىفواملاىوحتلاجاجزلا دمتنب مهاربا قدما ىبالو ةنس |

 | لاو نارقعو ىدحا"*»+١ ةنس قولا ىقبلا طسوالا شفخالا ةدعدمنن ديس

 نامث ؟54م هنس قوتملا وغلا قزاملا دش .نيركي ناقع ىبنالو رصتخ ىج نب ناقع مهفلا د

 سجل 06 د1 ولا ىلا ىيرينشلا كلما دبع ندم 1 ىبالو نيّدامو نيعبراو

 4 ربصلاو ءازعلا باتك ز9- دلع قهببلا دز نيىلع نسملاىبالو ةئامسجو نيسجو |
 انك كامو نينامثو ىدحا +21 ةئس قوتملا ىثرقلاا.ندلا ىلان ركيىبا ظفلعلا

 ةئا_كلث و نينامثو نام مم ةنس ىفوتملا ىلاطخلاا نايلسنب دج نا_علسىبال يآ ةلزعلا

 نه ناكو حجحنحم فورعملا ىوحصلا دجانب هللادببع حفلا ىبال هي[ ةلزعلا باتك زهيح ١

 ىتاتسملا دجحنب لبس متاح ىبال ه5: بشعلا باتك ذح ركاسع نبالو عبارلا نرقلا ءالع
 نيسح هيولاخ نبال ع: تازنثءلا باتك له نيّتامو نيعبراو نامث 5548 ةنس ىفوتملا |

 ءايهكلاىف سه نيرمثعلا باتك يبس ةئا_علثو نيعبس ٠" ةنس ىفوتملا ىوحتلاهلادبعننا
 تركذىنال مسالا اذهب هتيعباماو لاق ئاوفلا باتكاضيا هامسو ةيشحو نبدجا ركفللا|

 ىسمخرسسلا دع نيدج-ا سابعلاىبال هي قشعلا باتك هس ىرافساىف هتدفتسام عيج هيف

 00 ا ا ا تزلث وطسرا تكن ويو نيئامو نيتاممو: تس ؟85 ةنسؤوتملا تيبظلا
 هسا نورشعو نيثام وهو ىرعملا هللاد__ع نبدجا ءالعلا ىنال هع دهزلاو ةظعلا ْ

 ىنامبصالا نايحنب رفعجنب دمتنب هللادبع ميشلاىبا ظفا_تلا هإ ةمظعلا باتك 1س |
 ركذ دانسالاو ثيدحتلاب نيثدحملا ةقيرط ىلع وهو ةئامثالثو .نيتسو عسن 555 ةنس قوتملا |

 نبدحم نبدلا يحم ميشللو رداونلا رابخاو ةيولعلا ت وكأملا بئاحيو ىلاعت هللاؤيظع هيف

 هعورف جد دادخلا نظاو ىكبسلالاق ىطاممالا هنع اهاوروىتزملا اهدلو ةلّئسم نوعبرا هيف

 47 لقعلا باتك ]- ءامدقا دونهلا ضعبل رمصتخم .تييأ ريقاقعلا باتك ريض اهلاونمىلع |

 1 ) (ىآل)

 5 4 7 يآ ٍْح 0 1 3 يابحر وعنا را ميا اة علاو بإب

 00 ٍ . 1 8 / ١

7 9 0007 3 

 اا تت تت تت تت تت تت



 ا 7 فاكلا لمح

 ظ نديخ نيدجا ىلعىبال قالخالا لع و ةراهطلا باتك 1 ىبيوحلا مسالا ىبال ْ

 / هجوتن انا مهلا # هلوا ةئامعبراو نيرشعو ىدحا 1*4 ةنس ىفوتملا ةبوكسم نب بوقعي |

 | قالخالاو قالا ىف ةيناثلا ةمكملا ىف ىلوالا تالاقم تسمع هبتر خلا كوحن ىبسنو كيلا ||

 ١ قالخالا بيذمتىف ةسداخلا قالخالا بيدمتىف ةعبارلا ةداعسلاو ريخلانيب قرفلاىف ةثلاثلا |

 ظ دم نت لهس متاح ىبال هر ريطلا باتك ةهضراعلا ضارمالا ءافشىف ةسداسلا ناسنالا ا

 ١ باتك ز»- ىوخنلا ليمث نيرضنلو نيّتامو نيعبراو نامث 5548 ةنس ىفوتملا ىناتسشلا
 ' ل رفظلاباتك رذ- # ءاظلا ف وطسرالو نانويلا ةقيرط ىلع ركدلا|عءىف ه8[ سواوط
 نب نانس نب مهاربال هي لظلا باتك ]ه#- ىسوطلا دمت نيدلا ريصنل ةللاقملاو ريا ىف
 سديلقال ه4 كالفلا تارهاظ .باتك زههح هرعنم ريثع سداسااىف هلع ىناحرطلا تباث

 ةسهج محملا ضعب ىف دجويو الكش نورشعو ةئالث وهو ىسوطلا نيدلاريصن هررحو

 | مقس ىزيربتلل حرش هلو مقسلا ةيانىف هك ريغ باتكلانم ىلعش مل لاق الكش نورشعو

 #* نيعلا 98 هترو_صتام ىلع باتكلانم ىلىبارتام تررحو اههف رظنلا ترثكاذف اضيا

 ىدزالا ىليبشالا نجراادبعزت قطادبع ديلا مامالل ثعبلا ىف ه4 ةبقاعلا باتك زيوس

 ١ هللادجر تباثنب نامعن مظعالا انماما ةفينح ىنال هه[ معتملاو ملاعلا باتك لطحن ىفونملا

 لاؤسلا قيرطب حتاصنلاو اعلا ىلع لّتشم باتك وهو لا توعال ايح هتيدخلا #* هلوا

 ه4 تادابعلا باتك ف مامالانع لتاقم هاور لاقب ملاعلانع باوملاو ملكتملانع

 هد ةنس ىفوملا رزولا ىتابيشلا ةريبهنب دن. يح نيدلانوعل ةيلينملا بهذه ىلع

 | ىرعنباب فورعملا ىلع نيد نيدلا يح نشل ههه ةدابعلا باتك رفح ةئامسهنسو نيتس
 هيف ركذ خلا ىفوا هناذ دخلا دمحم هللدحلا #* هلوا ةئاقسو نيثالثو نامث 4*5 ةنس ىفوتملا

 | ىنال ه4 ةيعانصلا بئارغلاو ةيعبطلا بئاحملا باتك ه»- ةلذابعلا ةنلا هب تقطنام || |
 اف الا قام ركذ ةئابع واو نيرثعو ثالث 55* ةنس ىفوتملا ىنوريبلا دجا نيدمت ناحيرلا |

 بولقىف نيقيلا هب سرغيامب هيف تامسلطلاو تاح رينلاو متازعلا ىلع ىلكتن انلعل لاقو ةيقابلا || ١

 نب مهاربال ه4 ريبكلا بئاهعلا باتك ره نيباترملا ةدئفانع ةهبشلا ليزبو نيفراعلا | ١
 | ندم نجرلادبع ىلال ه4 بئامتلا باتك ة9- ىنوبلا هركذ ةنس ىفوتملا هاش فيصو

 | م تئارغلاو بئاقلا باتك زهؤح ةنس ىفوتملا زكشب فورعملا ىورالا 00

 دومحن و بتكلاىف دجويالامهيف دروا سانيم ىئطاق .نيدهت ىلوملل تاوسلطلاو كاش لاو

 هجحرتم لاقاك ىنرغم لجرا هه تئارشلاو بئابجلا باتك ريس ىلا ل نا ا
 ١ ةثلاثلا كالفالا ىف ةيناثلا اهرئاطنو تابولعلاىف ىلوالا تالاقم سثع ىلع وهو ىرورسلا

 | ةغباسلا نداعملاف ةسداسلا .رصانعلاىف ةسماخلا اهراظنو تايلفسلاىف ةعبارلا نامزلاف

 ' نجلا ىف ةرشاعلا ىوقلاىف ةعساتلا عرشتلا ليصفت اهفو تاناويملاىف ةنماثلا تابنلاف
 | عبرا /م+5 هئس قوتملا ىعفاشلا نةلملا نب ىلع نررمم حبا رسسللل 1 قرفلا ددع باتك زو |



 0 روصلا دارنا عبط نم لواو أ

 || باتك هه ةتاثلابكاوكلا نم ابكوكرسشعىبثاو فلا ىلع ةلقشملا نيعبرالاو ةيناءلاروصلاو |

 | ىهفاشلا ىرادلا مح دلع هي ةريمتملاو ةضاحتسملاموص باتك ب- هئامسهو نيتسو |
 : ْ ىف ةثالثو اهلوا قى 0 اموبرسشع ةيناع نم مايا 0 موصت تنيماوت حاوص اهمزلاذا هناوهو |

 : ا ا ةعب راىلا اذكهو 5 2ع تماص ةعبرا اهمزاناو مايا ةينامت تماص مايا رأت اهمزلناو اهرخ |

 ةرشع ىنثا 4١5 ةنس ىوتللا زازقلا ىناوريقلا رفعح نب دمحو ةئامث“و نيعبراو تس
 ' وو روصتم نب لعو ىزارلا قبولا مساقلاى ال هي اياصضصلا باتك و ةئامعإراو

 قحسانبدمحل ه4 نيثدهىلا و ءاهقفلا م عايضلا باتك زو ةئاعست ونيثالثو ىدحا هسا |

 باتك - ظحاجلا ناثعىبال -#: عئابطلا باتك رح تالاقم عبس ةيعيبطلا لئاسملاىف |
 لأسامم ريثكىلع لتشم وهو مساقلانب نيسعلا وهو ةعيشلانم ىدهملا مالكنم 4: عئابطلا |
 --14 بطلاباتك زو جروعملا باتكنم ثلاثلا ناك كلذاو ىلالهلا دجا نب نيزرو هنع |

 عبط 001 )2 ةلاقم سفورلو ثيداحالا بتكم مهنى الو تالاقم- سنت وطسو الا

 باتك هيو ىاكساا مسسلطلا باتك زهؤح ةئامعلراو نيرششع ٠4ةنس ىقوتملا ىنارحلا |

 ةرقنب تنباث حالصا نم ىدوطلا نيدلا ريصن هرر> سؤولوطرال هك بورغلاو عواطلا ْ

 ٍإ 5 تاراهطلا باتك زب فورا ىلع بتر ىوغللا ىدعسلا ىلع نب رفعح ن ىلع مساقلا

 1 ١ سه باب رح كح

 ا تاودحسلا روصلا ناتك ىيص دنا نطارفأ: لا يلا 5

 7 1 حرش ىف هدصاةمىوونلايحتن ادقو نليمويديزت و بجاولا فعضتاهتا اهلصاحو اموننبرمشعو

 ]١ «داضلا# ةيقابلا راث آلاف روكذملا ىنوريبلل ه4[ ةلديصلا باتك ؤ- ىكربلا صفح ىبالو
 00 555 ةنس قوتملا ىطفقلا فسوب نب ىلع نسملا ىبال.ه# ءاظلاو داضلا باتك زقه

 ْ ىبالو ىنارفعزلا هللاديع ىبالو نيشامو هردع ىدخإ ,5١1١ دنس قولا ىنحلا ىزارلاىلع

 ةنس قونتملا ىلج مريع ريبشلا دمحم نب دو ىلوملل هيأ رئاعضلا باتك ز#- قاقدلا ىلع

 ١

 هييءاطلا باتك 1 6 ءاطلا 9 ه4[ نافيضلا باتك زهدح ةنس ىفوالا ىففاشلا ىورهلا
 باتك رز ةئامسجو نيسجن ه٠6 ةنس ىفوتملا ىلا ةديج- نيىلع نيد هتلادبع ىنال

 هلو 2 ا هنتك ملاعلا عئاسبط ىف هلو كر ع سشع وطسزال ع ناويحلا عئاسبط

 دج-| ساعلا ىبال هي 2 باتك زب رصتع نيدلاماسح ديهشلا ردصلل هيأ ريصعلا

 نينامثو تس 485 ةنس ىفوتو دضتعملل مايالاو روبشلا ىلع هيتر بيبطلا ىسخرسلا نا

 هي[ ناسنالا ةعيبط باتك ف- اضبا ميبطلا باتك ىلصوملا روصنمنب يحلو ةئامعبراو
 ىحسلا دتلادبع نيد كلملانع راتخم ريمالل -ه# مادالاو ماعطلا باتك ٌزههح ىناجمث ال

 : 7 هه قلاوطلا باتك وح --1 ىدنهلا مطمط باتك وح الكش نونالثو ع وناتلاقم وهو

 ىبا مشل هيي[ متافصو ممئاعساو لاوطلا باتك زو ايخرب نيف صادج رضا امم مئازعلا ىف



 6 هت فاكلا 1-

 / ميق نب ركب ىبا نب دحح نيدلا سمشل هه: نكسلاو ربصلا باتك رهط 11 نارفغلاب لضفنلا |
 مجفلا ىبال 4 عيبصلا باتك زهم- ةئايعبسو ني_سجو ىدحا ا/ها١ ةنس ىفوتملا ةيزوهلا

 باتك روح ةئاثلثو نيس م٠0 ةنم دودح ىف ىفوالا جاشكب فورعملا نيسلا نب دوم

 باتك ]#- .وطسرال 4[ مقلاو ةدضلاباتك تح بوقعي نب ديعسلو ىليءامسالل ةباصلا
 ١ ضايفا ساطسقلا باتك هضةنىؤو رجالاب فورعءملا ىضلا دم نب قصمال هي طازصلا

 تيبطلا د# نب دهتا رفعج ىبال 4 ع رصلا باتك ]9- ضايفلا نب دهن نب ىلع نبا

 ظ نىك دى بال ءزجىف وابكلاو راعصلا اتت 5 هئاقلث و نيس م50 ذك 1

 ىبال ه4 تافصلاباتك فتح ةئامعبراو نيثالثو عبس 4م“ ةنس ىفوتملا ىميقلا بلاطىلا
 هنم لوالا باواىلعوتقو نيكاموثالث #ء#م دنس قوتملا ىوصلا ليش نا رضا نفل

 لابجلا ةفصو توببلاو ةبخالاىلع ىتاثلاو ءاسنلا تافصو ناسنالا قلخ ىلع ىوتحي

 راهنلاو ليالاو رمقلاو سمشلاو ريطلاو منغلا ىلع عبارلاو طقفلبالا ىلع ثلاثلاو باعشلاو

 لوقبلاو ءامتلاو بنعلاو مركلاو عرزلا ىلع سماملاو مهلا ةفضو ضابطا را

 ىوحلا برظق فورعملا ريالا نب د# ىلعىبالو راطمالاو باحتلاو حايرلاو راجمثالاو

 :؟ةةنس ىفوتملاىدادغبلا رهاط نيرهاقلادبع روص:هىبالو نيّثامو تس 7٠١ ةنس ىفوتملا

 تس ؟15 ةنس ىفوتملا ىعكالا بيرق نب كلملادبع ديعسىبالو ةئامعبراو نيرمثءو عسل

 نب كلملادبعل ههييإ ثادحالا اح أدتن ىلا تاودالاو تافضلا باتك 99- نيكاِبَو ةراَدَخ
 ىف ءاسفصلا باتك لح ةئامعبراو نينامو.عست 48 ةنس ىفوتملا بدؤملا ىورهلا ىلع
 تايفللاو سلا ملاءهتلدخلا هلوا رمصتت# ىرسشبتسملا مركب ىلا نب دجحا نب دمل هه ىصعلا

 | مج ةنس ىفوتملا ىرجالا ركبىبال ه4 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ربق ةفص باتك اح

 / # هلوا ةاورالا ضعبل ريصتخم ه4[ ةاصعلا عيفش ىلع ةالسلا باتك لح ةئاهلثو نيتس
 أ ىنعم ىف ةمدقمىلع هبترو ةلواذتملا بتكلا نم هعج لا اهلح اروفغ لزم ىذلا هلل كيل

 ظ عضا وملا ىف ىناثلا ةالصلا ةليضف ىلع ةلادلا ثيداحالا ىف لوآلا نيل_ف , ةالفلا

 ١ ةيفيكىف ةمئامللاو ىرزعلل نصحلا حاتفم نم لقن نوعبرا ىهو ةالضلا انف تدرو يتلا

 | ئدحا هق1 ةنس ناضمر ريش انكم هوك لاح ةفلآ مالدتلاو ةالدتفلا هيلع ةالدملا

 / ىفوتملا ىكملا نيكدوس نب ليغمسا رهاط ىبال ه4 ةالصلا باتك زهوح ةئايعست و نيعشتو
 دمحلو قصتنا نب ليغامسا ىتطاقللو ديلولا نن ريقي ةئاور ةئاقو نينيراو تل 00
 ئزارلاىلعاو لدبعنءالو ىنارفعزلا هللادبعىبالوىلالحالو ةمالاناهرباو ىزورملا رضننعا

 مثب ةياوردمحل ه# ةالصلا باتك لج ىناهنصالا معنىبالو هلاج نب دلالاَح ميشللو

 هه[ تءدلا باتك ل 5- نس ىفوتملا ىسهفقالا مامالل ه4 حالضلاباتك هس ثايغنرا |
 / مجسم ةنس قوتملا ساختلا د نب دجتا رفعح ىبال هه ةعانصلا باتك هو ايندلاىباننال 5 ظ

 (' وطتمرال تالاسقم ثالث المادؤجو اهلل ه ه# روضلا باتك ومس ةئاقلَو ا ٠



 ا حالا ىزاحملا دلل دحلا | دلع 0 0 ىقوصلا ناَح مح س رباخل د هاشم ٌْ

 ق بار لس 1
 حصة

 ةن-س ىوتملا ىرجالا نيساا نب د ركبىبا مامالل -4 هع تلا: باتك - قابلا ظ

 ةفرعمو ءاودالاتامالع هيف بطلا ىف -ه ىدنهلا ذرمشش باتك لمح ةئائلُثو نيتس مد٠
 8[ مت رطشلا باتك قح هريسفت دلاخ نب يحن مادقو ا وهني اتوداو ايدل

 يحل ونيتامو نينامثو تس 78 ةئس ىفوتملابيبطلا يبسخرملا دج نب دجا سايغلاىنال |

 ىف ادرالاو عم 5 عا هنأ هيق داو ايسراف هوزص نب رخأتملا نم لحراو ىلوصلا دج نبا

 باتك ز- هلق هيف نيفنصملا 0 هلاكشأ لكشو هيروص روص رو 5 ذملا 0 هنامز

 ناتك زيوس ةئاثلثو ةرسشع نامث 018ةنس ىفوتملا ىسنلا لضفلا نب لوسكمل هيأ عامشلا |
 ةئامعبراوث الث #5٠ ةنس ىفوتملا ىطرفلا نيد ن هللادبع ديلولاىبال 8 سادنالا ءارعش

 00007 اا ةعاص ىف اضا هلو تالاقم ثالث وطسرال ه4 ءارعشلا باتك هت |

 ءانيسنباب فورعملا هللادبع نب نيسح ىلعىبا سديرلا عيّشللو سروغاثيف بهذه ىلع نانلاقم
 ااا ان رال مك عشلاباتك زؤ- ةئامعبراونيرمدعو ناك 454 نس قوتملا

 بحاص رمصن نب ىموم هه ةعفشلا نباتك زيف ةئامو نيتس ١5٠١ ةنس ىقوتملا ىموطلا |

 باتك زيه ايندلاىبانب هللادسسع نيد هللا دبعىبال هه[ ركشلا باتك و نسما نب دمت |
 000000 ار افوتراث #7١ هس قولا يوحلا ليعت نب ريضنلا هه رمتلاو “سيتا |

 ىسومنبدج اركب ىبال -:تآارقلاف ذاوشلاباتك مح هه[ ن وعم باتك رح ىنانويلا
 ناوثع مهفلا وبا هحرش ةئاقلثو نيرشعو عبرا 74# ةنس ىفوتملا ىرقملا دهاجمنباب فورعملا

 يح نب دج-ا سابعلا ىبال هه ذاوشلا باتك وح دنس ىقوتاو بستحلا هاعمو ىتج نبا
 "|| ىربعجلل ةلاسر هيفو نيثامو نيعستو ىدحا 91١” ةنس ىونملا ىوحتلا بلعت فورعملا

 | ١١ | نآرةلالزنا ىذلا هللدجلا 6 اهلوا ةئايعبسو ةرمثع نامث م14 دنس ةدعقلاىذىف اهفلا

 ا
 ا

 ظ

 ءايكذ اوبكر ءارقلا نم م اموقنا ةعيتشلا ةعق وال ةعقا ر ةلاسر هذه لاق ما حج وع ىذ ريع

 اذاش اهادعام اومسو ةياور م اذ هد راولا ةعولا فزجالا اورصق ءاودع اؤيطخلو

 باتك ىسرافلا ىلعوبا فنصف ةيبرعلا داى مهتويش ترسو دهاخ نب ركب با ةعبس اكس

 ا( 11 ءاودلا قيلعت ف بتلات اتك جنبا فنصو كلذ ىلع ادقعم اهليلعتىف ةجلا
 باتك زيوس لوصف ةسجخ ىلع بترم وهو نيبم ضرف هناك هن وعيش سانلا راصصو اهنع

 نيّثامونب سثعو ىدحا ؟؟١ ةنس ىقوتملا ىرصبلا ىتثملا نيرمج م ةديسعىب ال هي دراوشلا

 اب تاور لاق ىبلرع نت ىلع نب د# نيدلا يحن مشل ههه دهاوشلا باتك زي

 5[ ىروشلا باتك لف لاةيئابرلاياص ولا وةيهلالا مولع !نمبلقلاو قا دهاوش هب ىتأتام
 نيام ونيعست و ىدحا ؟١9 ةنس ىتوتملا بلعل مالغب فورعملا دحاولا دع ند عنا

 هللا دبعىبامامالا 4 ريمعتلاو بيشلا 01 نو نا نإ ىسبل 4 تاداهثلا باتك ا
 ىاصلا باتك زو-  داصلا © ديهشلا ردصلا - عويشلا باتك "1س ايندلا ىلا نب دع

 9 , ١

 تدهن ص صتحي ا تي : اويل لا 0 ١

 ايم ايجات
 توتو
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 | (لصتلا) ديال ا



 مر 4 فاكلا 1-

 ١ راضفلا نىبع نبدح حرشو هدوبيس ىلع ةوارطلا نبا تاضارتعءالدرهلو ةئاقسو نينامث

 ١ نيد ركبوبا هحرشو ةئامعبسو نيرششءو ثالث 7 ةن-س ىفوتو هلكشم قلاملا اذا

 حرسنمهلو مثي ملو ةئالثو نيعبراو سخ *4ه ةنس ىفوتملا ىوحتلا نامريع فورعملا ىلع
 ىلع نيد رتبواو ةنس ىقوتملا ىفاكسالا هتلادبع نبدم هللاديعوبا هنايا حرشو دهاوشلا

 ةئاقلث و نينامك 8٠ ةنس ىفوتلا ىدسزلانسح نيدحم ركبوا حرشو ةنس قوتملا ىغئارملا

 ةئامعبر اونيعبراو عست 44ةنس ىفوتملاىرعملا هللا دبع نب دجا ءالعلا وناهح سئ وباتكلا ةيفبا

 ١ ىقوتو هناا ىوحاا مباجزلا ىرسلا مهاربا قدما وبا حرشو هلمكيملو ةسارك نيدجىف
 ١ نيعبراو نام ؟5/م4ةنس ىفوتملاىزاملاد2 نيركب ناثعوبا هرسفو ةئامثالثو ةرشع ٠١* ةنس

 ظ يصسإلف هن وبس كاكا دك وحلا ام انانتك يعتق دارانم لو ناكو 1

 نم ىلعن- هللادبع هرسسف م ىدمرافلاىلا ىدنهلا نم لفن و ىدنهلا كري_س باتك زه-

 ىنثلا نيرمعم ةدكسعىبال هه تفيسلا ٍباَتك ل نويعلاف هركذ قرا
 0 ىفوتملا ناسا رم نبلهس متاح ىب او نّشامو نيرشعو ىدحا 7١١ ةنس ىقوتملا ىرصبلا

 نباب فورعملا ىوغالاىدعسلا ىلع نب رفعحنب ىلع مساقلاىبالو نيّتامو نيعب راونامث 554 ةنس
 باتك هه هناقفص و هناعساىف ةئامسجلو ةرشع عبرا ه6: 1 قولا ىلقصلا عاطقلا

 هه ىعفاشلاباتك زهف- مه[ ناداش باتك :- ه4: نيشلا 9 طارق ه4 مدلاباليس
 باتك ز- سصخ همزص طس ونهو ادلع رسدع 0 د ى ريك نيباتك ف كلا

 | # هلوا نأشلامايا باتك وهو ىبرع نءاب فورعملاىلع نيد نيدلا يح ميشال هي ناشلا
 م[ مرهلاو بايشلا باتك ز2- ناشوه مويلكىبعم ىلعهيف ملكتإلا ناشلا ىلعلا هللدجلا
 ىقوتملا ناتسجلا دج ننلبس متاح ىبال ه# فيصلاو ءاتثلا باتك زينل واسر

 ريمالل ه4 ىوهلا لها رابخاىف نكسلاو نشلا باتك قس نيتامو نيس 80

 ١ باتك ره»- ةئامعبراو نرششع 4٠ ةنس ىفواملا ىنارللا ىحتملا هيلا دبع نب دم راتخم
 ةئاقلثو ةرششع ٠١ ةنس ىفوتما ىلبنملا ىربطلا ريرج نب دم رفعجىبال ه5[: رودشلا

 قاقدلا ىلعىبا باحصانم دهازلا ىربطلا ىتناكشازلا ورع ىبال 4 برسشلا باتك زق
 1ا انبد مالسالا انل راتخا ىذلا هلل دجلا #* هلوا <: ةسخلا ةمئالا طورش باتك زم
 ب ىسد وم نب دع ركبىلأ ظفواحلا مام الل فاكنلاو ىذمرلاو دوادوباو مسمر ىراخلا 2

 ١ هه ناشالا حرش باتك هو ةئامسجو نينامثو عبرا ةنس قوتملا زاظا هزاع

 هه[ ريبكلا حرسشلا باتك لههح فوصتلا ىف ىريعتلا ديزب ىبا نب دم نبدلا ٌقفوم خشلل
 نيثالثق وهو ةثامسجو نيرسقعو سج ه؟6 ةهنس قولا قلاملا ناهلس نب 12 هللادبعىبال

 ١ باتك ز6- مالسالاعيراتىف ىهذلا هركذىرون.دلا ةفشحىبال نايبلاباتك هب حرمش ادلحت
 م طورشلا باتك له#- ىسدقملا رهاط نب دع لضفلا ىنا ظفاحلل -ه# ةتسلا طورش
 نسل نيدمحو نيثامو نيعبراو سد *؟58 ةئس قولا ىرضبلا يسم نب يحي نب لالهل
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 ٍِع .٠

 تالا |

 ةئامعبس و نيعبسو تس ال“ قوتملا ىباتعلا دع نيدج-ا سايعلاوباو ةثاقسو نبسجتو ىدحا |

 وباو ةئاقسو نيناعو نامث 588 ةئس ىنوتملا ىومالا ىيبشالا نائعلا عببرلا ىلا نب نب دج-انسا |

 لاس ةئاك“و نيثالث 0 ا لعل قونملا رافصلاب روهشملا ىلع نب رس ىمويلطيلا لضفلا ا

 فسوب ندعي نايح ونا نءدلا ريتا هذخادر مجاب نيبولشلا ىلع ا هيق درب هح ورش نسحا هنا 0

 باتكلا ماكحا درجو رافصلل هبوبيس حرش نم صخخملا رافسالا هاممو هصخخو ىسلدنالا

 نب هللادبع ءاقبلاوا حرشو ةئامسو نيعبس ال٠ ةنس دودحىف ىفوثملا ىمخللا دجا

 ا9 ناتكلا بابل هلو ةئاقصو ةريثع تس 51١5 ةنس ىقوتو هتابا ىربكعلا نيسحلا |

 د نب ىلع غئاصلان باو ةئثاسهسجو نبرسشثعو نا ا 2 ىفوتللا ىوعتلا دجانا |

 ىوتو نسح> راصتخاب فورخ ناو ىاريصلا يح رش نيد هيف عج ىلبشالا 3 لا ْ
 03 4٠" 0

 00 هه باب رح "م

 ىاريبلاب فوورعملا هللاديع نب نسح ديعس ونأ هحرذف هن مهلاغتشاو ةعالا ءاضعا نم
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 نسسح ىلعو ا هدب تح هل نب رصاعملا بحعأ اح رش ةئاغثو نيئسو نامث مك ةئس قولا

 ' |١ نيعبسو عبس الا ةنس ىقوتو هيلع اهقلع ىتلا هنقيلعتى لع هايازع روهظل ىسرافلا دجانبا
 ا | رفعجو.ا حشو ةئاقلثو نينامثو سخ مم ةنس اضيا فسو» يفاريسلادلو هحرشو ةئاكلنو
 "| وبا حرشو ةئاقلثو نيثالثو ناكث مسح دنس ىفوتو هدهاوش ىوحتلا ساحصلا دمت نيدجلا

 ١ نينامثو سج 586 ةنس ىقوتو اضيا هدهاوش ىوعنلا دربملاب فورعملا ديزب نب دمح سايعلا ظ

 3 نيالا "8 ةهنس ىقوتملا ىعلدنالا ىوغللا ناباني دجا هحرشو هل وييس ىلعدرهلو نتحامو

 : نيعبراو عسسل "26 ةهتنس قوتملا ئدانزلا نانفدس نبمهاربا 0 0 هئاقلت و نيناعأو

 7 | ةسثع سج ١١ ةنس ىفوتملا رغصالا شفخالاب فورعملا ناهلسن.ىلع هحرشو نيّتامو
 | ]| ةثاثلثو نيناثو عبرا 584 ةنس قوتملا ىوحتلا ىنامرلا ىسيع نيىلع نسملا وناو ةئاقلثو |

 ١ || ةئاقلثو ةرمثع تس 81 ةنس ىفوتملا ىوحلاىدادغبلا ىرسلان بدت ركبوبا جارسلانباو

 نيعبراو تس 555 ىفوتملا ىوحلا بجالا نباب فورعملا ىعلاملا رعنب نامع ورموباو
 ]| نيثالثو نامث ه*م ةنم ىنوتملا ىسشخمزلا رع نبدو# مساقلا ونا هتلاراج ةمالعلاو ةئاق“و

 ٠ | فورخ نباب ف ةورعملا ىليبشالا ىرصحلا ىلع نيد نبىلع نسملاوبا هحرشو ةئامسونو
 || ىقوتو لوقلاب جوزمم حرش وهو باتكلا ضماوغ حرشيىف باوالا متفم هاهسو ىوصتلا

 ىف ىفوتو اديفم اح رش هتايا ريغصلا نيبول_ثلا ىلع نبدمت حرشو ةئاقسو عست 509 ةنس

 "| ىقوتملا ىطانرغلا مهاربا نيدجا رفعجوبا هيلع قلعو ةئاّممو نيتس 5590 ةتس دودح

 "1| ةنس ىقوتو اضيا 0 قلع نيب ولشلاد# نيرع ىلعوباو ةقيلعت ةئامعبسو نام الهم ةنس

 ' 000 2 ىلا ليثال ادع نب دجلا سابلاوبا هحربشو ةئاقسو نيعيراو سس 6

 هللا دبع نيسطاواو ةئائسو نيسجو 2 "61 ع قوتملا قلاملا ىمادحلا يم ركبوناو 9

 ا يم

 1 ناد ماشه نبال 58 لعالا حرش ىلعو هي قوتو هدهاوش رعألا حرش و ديروغلا هاعم و |

 ىلع شذاب نبا هحرشو ةثاممبراو ةرسشع 1 ةنس قوتو هناما ى طرقلا ىونن نورغ

 ( نينامث )
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 تايزلانباوىلعنب دج-انب بلاطىبا نىلع هالماو ةيشثح و نبابفورعملا ىلع نيدجا ركيوبا
 ىدنهلا قاناشل ههق] م وعلا باتك قمح ةقلاسلا مثالا بةكنهىه ورمسلا ىفةريثك انتكديف رك و

 لحر ةيسرافلاب هلق ىلوتءاناكو ىذدتيلا 2 ىسرافلاىلا ىدنهلا نم 0س تولد سج

 دج-انب سابءلا نيىلع نومانلل هلقنمم كمربنب دلاخنب يحل 0 ىضلبلا متاح ىباب فرعي

 مصاعىبانبال هي ةنسلا باتك' هيب نومأملا ىلع هنءارق ىلو:ءاوه ناكو هالوم ىرهوجلانبا

 ١ نيهاش نبالو نيثامو نينامتو عبس ١1/8 ةنس ىفواللا ىنابيشلاورع نبدج-ا ريبكلا ظفاحلا

 درعم نبمكحلا هللادبعىبالو ةئا_ةلثو نيناكو سج ”/86 ةنس ىفوتملا ىدادغيلادج-ا نيرمم

 / ىفوتلا ىناكلاللو ىزارلا نا نب هللاةبه مساقلاى بالو ةنس ىفوتللا ىترادللو ةنس ىفوتملا

 ١ بانك لهجح ىلا نا .دماح ندع نيسملاى الو :ةئامعب راو: ةرسشع نام 218 ظن
 باتك ةه- بطلاىف ءامدقلا دونهلا كك جحتلا ةروص تاتك“ كرافت و --14 تاق

 57١ ةنس ىفوتملا بئاكلا ىتارا ىكسملا هللادبع نيد كلملازعا ههه تاولحاو لاؤسلا
 ١ فلخ نيدمم ركبىبال -## ناضيبلا ىلع مهلضفو نادوسلا باتك لح ةئامعبرإو نيرشع

 | ليضفت فلا هد تعش سز 2و ةئائلث و ععمسل سرنا قوذللا نايزرملا ناب فورعملا

 ١ ةلاقم ةهومملا ةيك حلا وهو ه#[ اقيط_سفوس باتك و- باشا سبل نم ريثك ىلع بالكلا

 ىدعنب يه هلقنو ىتاب رمسلا | ىل | رسشب وبا و ةعان نا هلقنو ىسودترذالا ردتكسالا هع ووطن ١

 فوصتلافوهوةنس ىفوتملادءزبىبانيد# نيدلاقفوا ده# ةحايسلا باتك ر»- ىبرعلاىلا

 نيح ردنكسالل هفلا وطسرال ةلاقم عبسوهو ه4 ةسايرلا ريبدتف ةسايسلا باتتك هَ
 ةساس باتك هو- هونيعدوو هتبيغ دنعديلا عجرب اروتسد هلن وكي اش ادت نادت قفا

 هرك ذم ةيلمتلاةسايسلاهلو ةريبك ةندم نيعبسو ئدحا رظندنا ةنفركذ-وطسرال <47 نذل

 ىبال وحلاىف 4: هيوبيس باتك زههح ىرغشاكلا مامالازجشال -ه#) تاقايسلا باتك لح
 هءوبيس هوبقلف كلذ كيو حافتلامش بح ناكدنال هءوبيسب بقلملا ناقع نبورع ريثك

 اذه  هلوا دلعىف ميتا ىلع ةئامو نينامث ١8٠ ةنس ىفوتملا ىثراحلا ىرصبلا ىوحتا
 ةيطخال و بيتر تديف سيل وبات.كلا رخآىلا اذكباباذه اذكب اباذهمث دب رعلا نم ملكللام لع باب

 هر هب وبيس باتك ناك ناكلخ.نا تايفو ىفو عمالا ىف مدقتاك اريبك اياتك راصف هربعو

 ىلا ةرطضم مولعلا ف ةفنصملا بتكلانا لابو هلثم مولعلا نم لعيف باتك لمعمل درهما
 قاطاوا هتلأس لاق ايح ليلخلا نع هتاياكح عيجبو هريغىلا جاتحال هبوديس باتكو اهريغ
 دودرو تاقيلعتو حورش هيلعو ادج باؤالا ريثك وهو هذاتسادنال ليلخلا دارا ظقللا
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 | ةس رعااىلا ةيطنلا نم هلدنو هعج دقو افوقرقع لهانم طاشب اهوس هفلا عراك نم هيف لقت

 ١ ليلخامالكنم هيلع ىثحو هطسب و ىنقثلارعنب ىسبعل عماجلاباتك نادل وز ةناخلا

 2 2 و 0 9 1و0 | هناوبيس باثك هنا زعف تاعكلا نالف أرق ةزمظنلا لاتش نايف كييرشلا ه0 ا

 | لاقىتح هنولضف ةيرعلالها:لزنملو ىهتنا هب وبيس باتكهنا كشيالف باتكلافضن أرثو



 00 011 باك يح سد رأل ةلاقع فك قداتلاب ىرت ىلا ءاملا تالالا تاهاسم
 رصخح ىف بدلا باتك زو ةئاتسو نيسجل 586 هج قولا ىناغصلا ل نب نسح مام الل |

 ىدادغيا| ىس وم نب دجأ دهام نال 1 ةعيسلا باتك 1س نيسلا قس ع م تررعلا تاغَل ا

 لواو ةرئاوأملا عبسلا تآارقلاىف وهو ةئاثالثو نرسشعو ثالث عم» ةنس ىقوتملا ىرقملا |

 نيدو 5007 دقو ةئاقلت و نيعيس موي ٠و 5 قوتملا ىوعلا هب ولاخ نا هد رشو دا ا

 باتك زن- نايح نب رباج شال هي ةعنصلا ف نيعبسلا باتك ]نس نتملا عم نيحرسشلا |
 موع 1 ىقوتملا ىو ضدءاخلاب فورعملا د نب ناعم اوم ىبال د لالا قوسلا ظ

 ىفاشلا قريرلا ناعملس ْن ك2 هللا دمع 0 --1 ةروعلا ريس باتك" و ةئاقلت و سوح ا

 ميهاربا قمح ىبال --1 نارقلا دوي“ باتك 1- ةئاثلثو هرمدلع و مم. عا 2 ىقوتملا |

 نب نيسس>ح نب دجا ركنا ميشللو نيت امو نينامتو سج 5/86 ةئس قوتملا ىبرحلا له نا ْ

 1 باتك ةئاقلثو نينامثو ىدحا "م١ ةنس قوتملا ىروناسيتلا دهازلا ىرقملا نارهم |

 ىنأملا نب رهمم ةدادبع ىنذ -- 1 حرسلا باتك وع ةيشح ونال هج طدشأ| رح“ باتك" 1 |

 هءاطخاىا هه اقروطي رس تاعك زومح ةئاثلثو نيسفع وىدحا 0١ ةنسىؤوتلاىوغللا |

 نب ىلعل 7: ةولسلا باتك 10- هه ةمالسلا تانك .زوطح هن قولا ىوغللا نسا

 ردنكسا هصخ وطسرال تالاقم عبرأ ه7 ملاعلاو سلا باتك 1- فوصتلاىف وهو ا

 باتك 1و ىدادغيلا نيدلا ققوا 1-5 عايسلا باتك لهو ملاعت أذ تاللاقم ناك وهو |
 دمت نب دحا ساسبعلا ىبال هماكحاو  عامسلا باتك 1و فيفللا نءال عاجلا ظ

 تالاقمنامث -ه) نايكلا عمس باتك زن ةئاقسونيسجو ىدحا 0١> ةنسىفوتملا ىليبشالا |
 ابواس ورب لها نم ىئانوغلا ىنارسكلا ىطبتاا اقوبراب هفلاىئذلا هم وعملا باتك 8و- ومس رال

 ٠ اكيد 7

 هه باب - 32

 ا

 ازا هني 217 وو نرتب يع جتا ما 1 :

 أ ةقرلاف نسا نب دحم هالما ه4 تابصسلا باتك رههح ايندلا ىلا نبال ه# باممتلا

 0003000 ل122 كرد ني ركب ىالو نيثامو ندعو ىدخا 881٠١ ةننس ىقواملا ىرضبلا

 ىبرعلا ىلا هل_ةن ق<“ا نا ليق فوسليفلا ىمودورفالا ردنكسال هيلع مالكلاو وطسرال

 ه6 امتاوادموماسربلا وءاسرسسلا باتك ٌرهؤتح ىنارافلا هرسسفو اضيا هللادبعنب ميهارإا هلقنو
 باتك زؤح ةئامئالثو نيتس م٠5 ةنسىفوتملا بيبطلا دعنب دهسا رفعج ىنال تالا_قم ثالث
 ادام لا ناثك زيت مه ةدابعلا ةفرعم ىف ةداعلا باتك ]هذ ريعم ىلال هي سلا
 لا موقت نسحاىف ناسنالا قلخ ىذلا هلل دنا # هلوا بطلاف رصتخم 6: لابقالاو
 هنأ ركسلا باتك زهيمح ءافشلا نم ذوام هنا ليق لاوقا ةعبرا ىلع بتره رصت# وهو

 ال 102 كارد نبالو ىوتلا ليغش نب رمضنلا ندا ىلال ه4 جالسلا باتك لهلهح ىدنهل

 0 ب

 00 تلو تلت دع دنس قوتملا زاخخلا مشل فورعملا ىيوجلا نسملا ىلا فشسوب

 95 نوح

 هريغ و ىلعوبا هرسف اضياوطسرال هيي ىبيبطلاعامسلا باتك 2- فوسليفلا ىسودورفالا

 اك تحج

 (لَع)



 ”اب 3 ه7 فاحلا رمح

 # هلوا ءائكلا رع ةنس ىفوتملا ىودتلا جباجزلا لبس ىبال ه4 ضايرلا باتك قو
 ضايرلا و لامكلا باتك فنص هيحاص نا ركذ طا وهالا هلاال ةمعنلا كاش هي دجلا

 باتك 8- ىبا_يبسالا ىلع مامالا شلل هي[ دازلا باتك تح # ىازلا ف ريغصلا
 َ 7 دعو نا م 2 فاول ىوحعتلا راسا مساق 3 د2 0 ىبال ل رهازلا

 نيث الثو مسن معخفب ةنسقوتملا جاجزلا قدما نب نجرلا دذع مساقلاوبا هرصتخا ةثامالثو

 :. ادلا سرع محشال ه# ةجربازلا اعف باتك زح دازو اضعب هيلع دقتلاو ةئاقلثو
 0 اس

 سمك[ ةاكدلا تاتك وهلا ىيراغلا_ هه تشرارزةباتك رح كل ىوتللا ىلا مهاربا

 كاوزلا باتك ل»- ةلاقم واط_سرال ه4 نامزلا باتك هس ىنارذغرلا هللا 32000

 ا ىديرئاملا باعصأ رابك نم ىغتس رلا لع ن ىلع نسحلاىال مولعلا عاوناىق ل كاوفلاو

 | نيعبراو ىدحا 51١<” ةنس ىفوالا لينح نب دهم نب دجا مامالل هت دهزلا باتك زو

 ماهاللو .ريغصو ريبك ةئامعبراو نيسجحو نامث 58 ةنس ىفوتملا قهسلا ماماللو َنيَنأَمَو

 ةنس ىقوتملاىبعشلا دج-ا نب دم ماماللو ةئامو نينامث ١8٠ ةنس ىقوتملا كرابملا نب هللا دبع

 نن دج-ا هللا دع ىبا ماماللو ةنس قوتملا ىرح اآللو دنس ىفولا ىلا
 ءكاوزو دواد ىالو عيك ولو نيت امونيثالثو عبرا 584 ةنس ىفوتملا ىروباسينلا برح

 ْ ندلاو دنع نءا لاق دج أ مامالل دهرا تاك كاور دجا ْن هللاديع مو هللا دبع هدلوأ

 فنصام لجا نمو بابلا اذه ىف ىورام نوركذ قئاقرلاو دهزلاف ثيداحالا اوعج

 | دانهل دهولا تاتك”كلذكو ةيهاو تيذداحا ةركو كرات نب هللادبعل دهزلا تاتك تا ظ

 520- دك هاك عل ماهالل دهزلا تاع هيف 7-22 دوحاو اههريعو ىسوم نب ليس |

 | ةباوصلا و ءايدنالا دهز اف 00 ثيتكْلا هده و باوالا ىلع كرابملا نا دهزو ءاومإلا ىلع

 | معل ىباك نيرخآتملاو نيمدق:لا دهز ركذ نم مهنم نيف:ص ىلع نيرخاستملا نا مث نيعباتلاو

 نيج نم ئيرخاتملا ركذ لعد دمت مهنم و ةوفصلا ةوفصيف جرفلا ىباو ةيلحلاىف

 ةلس م تاياكح 0 ديف هلاثماو سشدج نا لدم اهدرع ءالوه اهرك ذب ىلا تاناكملا 3

 هيلع لخدو صقب ناك ىرصبلا نسملا نا مهركذ لثم اعطق لطاب اهضعب و حمس اهضعب
 نسملانا ةفرعملا لها قفثا دقو املع بدك هئاو ةئع ىلاعت هللا ىذر بلاط ىبا نء ىلع

 نب دمحل مه[ ةرهزلا باتك له سيق نب فنحالاك هءاعصا نع ذخا اهئاو ايلع قايم

 باتك :لفجس رييدتلا ىف هفلا ضايرلا باتك سحاصا #9 فاكلاىفتادارزلا باتك 3
 ىدحا ٠1" دنس ىفوتملا ىدنوارلا نباب فورءملاددكملا يح نيدجا نيسللاىبال -ه ةنيزاا |

 #* نيدلا نيش.امو: نيا 8: لعب قولا قاعد دع نب لبس متاح ىبالو ةثامثالثو

 ىبال 2 تاءاسلاباتك زههح ىدادغبلا بيطغلل هه قحاللاو قباسلا باتك اقع

 | باتك لهن ةئامالثو نيعبرا و سه 4 ةنسىفوتملا بلعت مالغ دحلاولا كبش ن3 |
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 د# نب ىبع نسحلا ىبالو نيامو عض ؟ ها ةنس قوتملا ىدقاولا رع ندي ماماللو نيمسملا
 نسح ديعس ىلأ ىضذاقلل نآرقلا هبف فلاخن [يف 1 ىعئاشلا ىلع ترا لايك د ىئرقلا
 لاق نهىلع درلا ناك ]وم ةئاقلثو نيعبراو نامث "م ةنس ىفوتملا ىنْملا ىرعملا قح#مانب

 امص الا نا لاقنم خلع درلا هلو ىسودورفالا 0 د ُئىش نمالا ئىش وك هنأ

 باتك زو- فاصنلا ه4 عاضرلا باتكءزهف- نيعلانم تبنت تاعاعش نمالا نوكيال |

 ل

 سراح دهازلا شلل فوصتلا ىف 4[ تاباعرلا باتك زفت ةلاقهوطسرال هي[ تابوطرلا
 ىراخلل هي قاقرلا ناتك نفح نيكامو نيم راو ثالث 56 دنس ىقونملا ىبساحلا دسانبا
 ةمادق نب دجانب هتلادبع نيدلا قفوم ميْشلل 5 ةقرلا كاش قرح كي دال كد
 هةرطو ىتانزال --1 لمرلا باتك ز- ةثاوسو نيرشع ٠٠< 0 قوتلا ىلنحلا ىسدقملا ظ

 ىذلا هتددنلا #* هلوا ىملاصلا عفان نب نابع نب ميهاربالو نفلا اذ_هىف قرطلا مدا |

 فلخ نب دم ركب ىبال 4 ىبرلا باتك رهو ادج ةديفم ةلامر وهو لا باتكلا لزنا
 باتك ريل هي ءانءالا نع ءابالا ةياور باتك 9- دنس ىفوتملارعاشلا عيكون فورعملا |

 تايناحورلا باتك هو- ىل_دحلا ءارفلا نب د نب د ىلمي ىبا ىذاقال 4 نيتاورلا
 عشلاو وطسرال تالاقم ثالث -# حورلا باتك ريي- وطسرال ه# ملاقالاف اهلاعاو
 ةيزوجلايق نبالو ةئاقتسو نيثالثونامث 4*5 ةنس ىفوتللا ىاطلا نع ني لعن دج ندلا ىح

 سج 486 ةنس ىقوتو حورلا رس هاحمسو ىعاقبلا رع نب مهاربا نيدلا ناهرب هرصتخا

 ىدحا ىلع لّمّشم وهو لا لامكلا تافصب فصتملا هللدلا د هلوا ةئامئامم و نينامث و

 ىبالو ةئامعبراو نيس نام ه8 ةنس ىفوتملا قهبلا مامالل هه[ ةيؤرلا باتك لفح |
 ءازحا ةسج ىفوهو ةئاعلثو نينامثو سج "م86 ةنس ىفوتملا ئطقرادلا رع نب ىلع نسحلا |

 تس 1 ةنس قوتملا ىوحلا ىرمسملا نب دم جارسلا نبال ه4 حايرلا باتك ريم |
 ىوتملا هللا دبع ن هللادبع دا ىبال ه4 ةسايسلاىف ةسايرلا باتك ]لح ةئاثلثو ةرشع |
 ةنس ىفوتملا ىلاود فورعملا حوصن انالوم هجحرتو ىتانويلاردنكسال هفلا وطسرالو ةنس |

 رزعم وهو اسينغع اريعأ هنوك لاح ناخ داس نب ناخدجم ناطا_ىلل فلاو ثالث ٠

 دديكسالا روهظق ةمدقملا ةلهكت و اياب رشع ةكحسو ةهمدقم ىلع هلعحو ةعأن حر هاعمو

 ربصلا ف سما-لا ءاضرلاىف عبارلا ءايملاىف .ثلاثلا ةمامالا ىف ىناثلا نامي الاف لوالا بابلاو |

 ى قع 8 ومالا راسا قا عب ود تس 005 دالا لدسلاقو ,ساتلا ءاعداقف .ءماثلا ىشلاف مناسلا ةمهلا ولع شداسلا

 ةيصلاوف ع عبارلا ةسايسلاف مقع ثلاثلا للطلاق سثع ىباثلا وفعلاف سثع ىدامحلا

 0000 0 ةركشلاو ةروثلاهبوحو ىف ستغ ضداسلا ءارزولا بادآق: سمع سماخلا |
 هيلعو ىنابصالا يعن ىبالو وطسرال تالاقم عبرا <: بدالاو ةضايرلا باتك زم |

 ةئاقلث ونيتسو ا 1 ل قوتملا يعفاشلا ىثرقلا ه.قفلا ماسح نب - روص:هىبال داو

 )0 (باتك)

 | ءاسنلا تاحالعىف ه5 ةيدنهلا ىثور باتيك زو امنع باوجلاو ةلث_سم نيسثعو |
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 ماب ه7 فاكلا

 باعك ع طةقردتلا تماثل وتس قاوتملا ىديمحعللو هئايعل ا نيثرلث 2 ةنس قوتملا

 ' ةنس ىفوتملا ىلوصلا نسح نبدمحل 4[ ىهاودلا باتك ع وطسرال -[ هئفنو مدلا
 ىرضلل :سرعت آل و ىتاردكنالا راضلا" سوت وليالي ةباملا راودلا ف 0

 نوبلكتملا اهلهعتسي ىلا ةيرودلا لئاملا هيف بيتك وطسرال 4 .رودلا باتك زق ةلاقم
 ىثوالا يعفاشلا ىدادغيلا رهاطنب رهاقلادبع روصنم ىبالو تالاقم عبرا اياصولاىف هلو

 ىبالو هقفلا باونانم ريثكىلع لتس“ رصتخم وهو ةئامجراو نيسثعو عست 4759 ةنلس

 باتك زم ةئامعإراو ةرسثع نامث 118 ةنس ىقوتملا ىنئارفقسالا دن مهارإ نقد+ا

 نيعبسو عست 4/9 ةن_س ىفوتملا ىوتكلا ىناوريقلا ىعشاجلا لاضفنب ىلعل ه8: لودلا

 باتك هوس ةئاقسو نيثالثو تن 585 ةنسىفواملا ىوجلا هتلاديعنب توقايلو هاش راو

 قلاب ١ وتكم ناكو ىتورلا رو_ضتلاب شئاثحلا هيف روص ههه مكمدلا سودر وقسيد

 رصيق سونامرا ثعب ةئاقلثو نيعبرا ٠” ةنسىفو مدقلا ىنانويلاوه ىذلا قبرغالا

 جارحمسال الوقيام# بهارب سلدنالا بحاص رصانلا كاملا ىلا ةينيطتطسقلا بحاسص

 لبن. نفطصا هدءرتو ىبرعلا ناسللاىلا سود روقسد باتكريقاقع ءاعتا ند لهجه

 ىنارعالا نب دايز نيد هللادبع ىبال -ه4 با_هذلا باتك 9- « لاذلا 8 نا_ججزلا
 نيدمم نجرلادبع ىبال د ميذلا باتك له ةئاثلث و نيثالثو ثالث مع نبش قولا
 باتك لَ اهعرذ ددعىا -ه# ةبعكلا عرذ باتك ز8- ةن-س ىفوتملا ىومالا هللاذبع
 اتك ]هم ةنس ىفوتملا ىراصنالا دجلا نيد# ظفالا ىبالودلل هه ةرهاطلا ةيرذلا

 ( وط_سرال ةلاقم -«# ,موتلاو ركذلا باتك لح ىتأي هريغلو انااا نال 0
 سجل +88 ةناس قوألا ىيرالا قكسانب هاا نمسا ىالا تميكإ ةفلا من 0 0
 هللاد.ع نيدمحم كالا زعل هه حايترالاو حارلا باتك زم « ءارا نيام و نينامثو

 لالهنبد# نسما ىبالو ةمعنلا سرغا -ه# عيراا باتك ]- اهمومسو تالا
 ١ ىدادغبلا بيطغلل ثيدحلا باطىف ه8: ةلحرلا باتك 5 يما: هنس ىفوتملا ناصلا نحمل نب

 هي ةج رلا باتذ ]9و- تابنلا اعىل ىلا ةيسنءايل اونونلابىتانلا 3س ابعلا ىب ال هيأ ةل> را باح 1

 ن.دمحمل هفلا نايج نب راجل ءايهكلا ىف سي ةجرلا باتك زين ءاراىفرم ٌدهكحلاو بطإا ىف
 00 هيف حرشو ه.ىلاعتو هلاحس هللاىلا ابرتو نيعودخلا بالطلاىلع ةجحر نيشمكنم

 ءارئكل اىف هه ةجرلاب انك دب زب نب دلال و امنع نيبلاطال ءانغال ىتلا اميلاساو ةعنصل

 عبارلا ريبدتلا ىف ثلاثلا ناز والا ىف ىناثلا رجا ةفرعمىفلوالا لوصف ةعبرإ زق لد

 سداسلاىف هلع ىناصلا ىناجرلا نانسنب مهاربال 4: ةماخرلا باتك ٌره#- صاوخاىف |

 نينو معدي ىرحامو سو هءلع ىلاعت هللا ص ىنلاةانو لو كرار ىلا لئامقلا هيف 07 0 ْ



 )باب 18- 5

 ةلعاشطتف نوردعو ناك وهو وطسرال --14 اهم ركسلاو امرشو ةردخا باتك زه- خا ْ

 امل فنصلانس ناكليق ىشا-كلا نيدلاماظنا ه4 ةيفنملا لوصاىف نيسلا باتك هس |

 نيدلاسء# ريبشلا ىناراقلا يزراوذلا نسا نيد# كوملاهخرش اهماعسف ةنسنيسيت هفنط |

 هضعب ضدس و سصخ هدب وسل ناكلاقو ةئاهعبس و نينامثو ىدحا بملأ ه3 هاو ىثاشلا

 لواو خلا عسشنا ملام ىلعا ىذلا هتلدخلا # 0 ل وا ور هاا

 م ديكلا 0 ع ناحل ؟ نينمؤملا ةلزن» ىلعا عذلا نوط # تملا

 تاك ز99- فاكلاب ةقلعالا ءايشالا .نضاوخ نع .ةيف ثدح ' ميركلا ع هلا ره

 تالاقم سب ده ريخلا باتك زو ةلاقم سدعثرال اياوزلا ةمئاقلا تاشلثملا صاوخ |
 ةئاتمو نيسجو عبس >61/ ةنس ىفواملا ناوضر نيدمحل سه ليما باتك هس وطسرال

 ىثوثملا ىدادغيلا بييح نيد رفعح ىبالو ةنس ىفوتملا ىليللا بوقعي ندم مارح ىبالو

 ؟عهذنس ىقوتملا ىوغالا ىنابيشلا ماشه نيد رحىبالو نيّتامو نيعبراو سجن 546 ةنس

# ءاودلاو ءادلا باتك ة- « لادلا © نيتامونيعبراو نسج |
 دمت نيدلا سمش عشا ه

 باوجو لاؤسوهو ةئامعبسو نيسجو ىدحا اله١ ةنس ىفوتملا ةيزوجلا مقنب ركبىبا نبا
 ةرد باتك زهح يكس قو: :1أ ىندنلا نيد نب ىدع دجا ىنال هه ردلا 0

 ىطوفلا ناب فو رعملا د# نب دجا نب قاز رادع مشل هي ف اصوالا :رعق فادصالا

 2ك داع نب ثعىف دا_ءملاىلا ديلا نم تادوجاوملا عص و ىلع بذذ م وهو ع قوتملا |

 لاله ىبال هه راشدلاو مهردلا باتك ره ةرهازلا موحتلاىف خروملا ىدرب ىرغتن |

 ' سه ءاءدلا باتك ]يس هي إب ردلا تاتكا زيي دنس قاوتملا:ىركسشتلا هتلادبعن نسح

 ىثوط رطللو 3ك _ملثو ةرعيّدع نامت مام ا قوتملا ىوحتلا ا قى*انيدجا ميشا أ

 ْ ىدهازلا برح نيدجا هللا د مع ىلالو ىراشلا ديلولا نيدمخ ر 3 وبا ماهالا ميلا وهو

 نب نو رادبع ندي هللاديع ىبالو نيّدامو نيثالتو عبرا "5 ةنس قوتملا ىرواسينلا أ

 ا ىواعدلا باتك زم كيداحالا كك نو ىريطلا مامالل و ىلم مالا ماماللو فئاازلا متاحىبا

 ١ دحت نب رفعج سابعلاىبا مامالل 4: تاوعدلا باتك ه»- طيحلا بحاصا -ه# تانيبلاو
 ظ دج-ا ني ىلع نسا ىبالو ةئثامعاراو نيثالثو ني:لا 4*» ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىرفغتسملا

 | ةئاهلث ونيتس 5٠ ةنس ىفوتملا ىناربطالو ةئامعبراو نيتسو ناع' 554 ةنس ىفوتملا ىدحاولا

 ١ ىفوةءاىدرجو سلا نيسملا نيدجحا ظفاحلا قهببلا ماماللو دانسالاو ثيدحتلا قرط ىلع

 | نيحلاو دعاصلو زيبكو ريغص تاوعدلاىف ناباتك هلو ةئامعب راو نيسجو ناك 504 دنس

 ندعتلو ييديلا ق رخنبا هرك ديننا نت .نإ_يلس مساقلاىبالو ظفاللا دواد ىبالو ىلماحملا

 قاتيبلا دن مركلادبع ا -4 31 مهنا تا ا ٍك اح ل ولا ةمئالا



 "و 8 فاكلا

 بعصا !نمهايملال يسمو قرطلا وناطيللا ىو ءدلئاسم تدج وىناهيفركذإلا ةرهاظلا همعذ ىلع

 امج تدج و ىتحاهلئاسم نمانياصصا بتكىف قرفتام عججانا ىردص ىف ملت ناكو اما سملئاسملا
 ىلا ارتفم هنأ نكل ىباغما دلاهللادبعىبا ةاضقلا ىضاق حرمشب ىنقثلا جرملا ميل ار

 باوبا ةثالث ىلع هبئرو هيف ىمالل اليهست ةمدقمىف ليصافتلا ركذو خلا حقنتلاو بيزا

 ىراوبلاو ىدارجلاىف ثلاثلاطئاملا ءانب ىفلاصتالاىف ىناثلاعوذجلاب طئاملا قاقحساىف لوالا

 هللادبعة يتق نءال وةنَس ف وتلا نابيشلاناورمننقحساورعىالووطسرال «# ليش

 دم ىلع اوبذك ناهلسوبالاق نسحلانب دملو ىناجرجلا ناهلسىبال هي[ ليملا باتك زن
 باتك زم ندلا قت ميشلا هركذ ىهتنا قارولل ليملاباتتك امناو ليخلا تاتك كلر

 امك تلو ىلا باتك زه- ةئس ىفوتملا ىنعلاىنادمهلادجلا ننن سل هه سرفملاا ويملا

 # ءاملا ف ةئاثلثو نيعبراو عبس *4/ ةنس ىفوتملا ىوتلارفعج ن.هللادبع ه.وةسرد"نبال
 ميشلا ءاييكلاىف صلاخلا باتك ز»- ىدنهلا روماسل ه4 ىفالا باتك زن

 نيئامو نيتس 5٠ هنس ىفوتملا ءايهكلا اء ماما ىبءوطلا ليقو ىموسرطلا نابح نبرباج
 :خ باتك ينس ىمتاسلا هي لطاعلاو ىلاللا باتك ريض ةعنصلا را 00

 ١8٠١ ةنسىوتأملا ىننللا ننبوقعي فسوىبا مامالا 4 با را باتك لوح نشام و نيو

 | نيثامو نيعبس الا/١ ةنس ىفوتملا بئاكلا دج نيدج-ا سايعلاى بالو ةئامو نيناكثو نيتنلا

 | باتك ٌره#+ دايزنب نسللو ىننملا ىزارلا ىسوه نيرصنلو رفع نب ةمادق جرفلا ىبالو

 ١ نوكربت ةللا_دلاو ةئاقلثو نيثالثو عبرا "4 ةنس ىفوتملا ىقشمدلا ىلبنللا ه4 قرخلا

 | ا ٠ ل ىقونملا لينملا ةمادق نب للم نب هللا دبع نيدلاق فوم هح رش ءايولا ماياىف هنءارقن

 ' فسوب نب رع نيدجا ركبىبا عشا هي لا_صيللا باتك ه9- ىلبنملا ءارفلا دما نبا
 | ىف هركذ ةنس ىفوتملا ىبرذملا نيدلانيزأ هج نيسآ_طلسا باتك ري ىف 0
 ا لا كد نيدلالامكل هه همالقاودسورطفصووهءاداوطخلا باتك زم تاموضوملا

 ثراث و طوطخلا با_تك زو 00 قوتملا ىلحا ليقعلا ةدارح ىبانب هللاذيه نبا

 بطالا تالا ومسح سرك رال مه ةيزاوتملا طوطخلا باتك زم وطسزالا قيالاقت

 000 فار قطورتملا كل نب 0 نيدلا ىقتل ه4 ةاكقلا تامالعب ةأدتمملا ةاضئرملا ا

 ' ميدي نسح وهو هراتخا ضاق ةمالعب ةيعج ةبطخ لك أدت ا ةئاهعبسو نيسثعو سخ مالو

 / ىلعني نايلسا هه ثافالمللا باتك لهي . ه4 ةغللاف صالخلا باتك اقبح ءانعموا

 ١ باتك هه طارقبل هل علدلا باتك #- ةيفنعال هيف رصتنت ةنس ىفوثملا قامرقلا

 ' تاولطاذاتغا هدابعنم ةوفصا مهلملا هللد#لا :* هلوا ىبرعنب نيدلايحم ميشلا هي[ ةولخلا

: 0 
 | سج 66 ةنس ىقوتملا ىدمرلا مكحالا ىلع نبدي هللادبع ىبا ميشال مت ءايل والا



 ه6 باب ظ- فك
 ١ هيأ ةعصلازخفح باتك زو- وطسرال تالا ثلث هي ةفسلفلا ىلع ضحلا باتك تح هتذمالت
 ااا ولو دجا نب زب رمل دبع س رات ىتالدفلا ريصتتخ ىدلوتلا عالسلا دبع نيذج-ا فيزمشلل
 ةئامس ونيناكوىدحاه م1 ةنسىفوتملا ىئيدملاىسومىبال 2 نايسنلاو ظفللا باتك ةعييحلا

 | ىبرعنب ىلع نبد<ن بدلا يخويشلل سه قالا باتك نس ىلع نبدم نب ىلعنب ده رهاط ىبال و
 باتك:- طاهوجولا عيج نمتاذلادحاول اهتادجلاهلوا ةئاقتس ونيئالثو نام 8#ةنسىفوتملا
 ظ عامل نب دمحم عورفلا ىف« تاباطخلا باتك ]تم ىلا زغلا د نب دج-اعشلا هيف[ ةقيقنلاو نأ |
 ١ ةنسىفونملاىرواسينلاب رح نيدج هللا دبع ىبال هيأ ةبكملا باتك ]دس ىواسطلارفعج ىبالو ١
 صفح ىبال ه4: امدلو لامف نيدلاولا كح باتك ]هح نيّئامو نيثالثو عبرا "5

 / ىبا نبال 4[ رحلا باتك ]يح عاش نبدمحل هي[ مارلاو لالملا باتك رح ىحصربلا
 اثر نارصألا تتاكلادعس نيدج-ا ني_تملا ىبال هيك بالا و ىلللا باتك لس ايندلا |
 0000070 ك5 ناشاو للا باتك له دئاقلثو نيس 86٠ ةنس دودحف ىفوتملا |

 مدآىنب ناولاىف باوا ةتسىلع لقشم وهو ىحمدلا ثراولادبع نب ليعاعما نيد رصن

 | نبرمعم ةديبعىبال هي ماخخلا اك ل ايناس راو رشلاو ليالاو ريطاو لاغلا و ليخلاو-١
 ١ قحما نيمهاربا قصتاىبالو نيثامو نيسثعو ىدحا 78١ ةنس ىفوتملا ىرصبلا ىئثملا
 ظ ْ 0000011 ىلا ناتك زح نتامو نيناكو سس 788 ةنس دودحيف ىنونملا ىبرحلا

 ظ ا ىلبنحلا دمت نب ىلع نب نب رلادبع حرفلا ىبال هت نيلفغملاو ءاقلا باتك و- لطارق ظ

 ظ ظ دم نيدج-.ا بابشللو ةئامسجو نيعستو عيس هو ةنس ىفوتملا ىزوجلانباب فورعملا ظ
 00| اق تا | ناتك اكل فورطا لع هير ةثاعامتو نيعبسو شه مله دنس قوتملا ىزاخلا |

 ةئالثو نيتس 1٠" ةن-س ىفوتملا بيبطلادح نيدج-ا رفعجو.ا هحرش بيبطلا سونيلاجل

 هي[ ايانللا باتك زو-فاصنالاف روكذملا ىدادغبلا نيدلاقةوم هرمصتخا ىلبارساللو
 هه قصسانب نينح باتك ز9- ةنس ىفوثملا ىضاقلا دن هللادبع راقعلاىبانبال .

 باتك يو ةنس ىفوتملا ئشوطرطلاديلولا نيد ركبىبال هه عدبلا ثداولاباتك زهي-
 ةايللاباتك زههح ىدرواملا نسحلان. هللاةبه نيدلابطق ديعسىبال هه خاوجلاو جئاولحا
 ندلا نكر ىنامركلا لضفلاىبال 4: ضييلا باتك رمح ةلاقم وط_سرال 4: توملاو

 ماماللو ةنس ىفوتملا نيدلاداغ ىضاقللو ةئاقلثو نيعبس مال. ةنس ىفواملا ىرهزالا مامالاو
 ديهشلانيدلا ماس وةئامسج ونيعبراو عبرا 044 ةنس ىفوثملا ىدخ رس سلا لهسنب دج ركبىبا |
 | هحرش ىنقثلا جررملا عيشلل هي ناطبملا باتك رح ىنارفعزلا هللادبعىبالو ةنس ىفوتلا |

 ناطيللا ىوعد لئاسم تدجو دقلاق اضيا ديشرالو ىناغمادلا هللاديعوبا ةاضقلا ىضاق

 000000 ا لاا رشأو جرملا تاتك تيارت لئابتسملا تدصانم هايملا ليسمو قرطلاو .
 , هللدطا يهلوا رمل باتك هيف حرمش ديهشلا ماسدلاو كانهامديلا تمعضف ميقثتلاو سيذهتلا ظ
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 فذو --14 فاكلا 1-0

 بدنا نب ىلع نيدلا جان شلل هه دلولا بلط ىلع ثلا ب اتك لح طارقما ه4 لبح

 فيلأتنه 44 عادولا ةح باتك زم ةئاقسو نيعيسو عبرا 3174 ةنس ىفوتملا .دادغبلا

 ةئامعبرا و ني_سهتو تس 5265 ةئس قوتملا ىرهاظلامزح ندجا ن.ىلع دجىنا ظفاحخلا

 ه7 دودملاباتك مح دلع وهو ةندملا لها ىلع هالما نسما نبدمحل هيي ملا باتك ]هنو-
 نالاقم دودحلا معدش ىف هلو نادلاقم اًضرا دودحلا ةضقئانمىفهلو ةلاقم ةرمثع تس ؤطسرال

 ةندس ىفوتملا ىتاؤريقلا تييطلا لمارسألا نايلس نب ئصما توقعي ىبأل مودارلاق و اننا

 سين * عب ةئشإ و وتلا لكى بلل قا رلاوسم نب يحي نبلالهلو ةئائلُت و نب سنع مب »

 ١ بساحل اد نب د#ءافولاونا هلَقن ربخلا كانك هلداشو ىنانويلا سوةيطسرالو نيت امونيعبراو

 | ىنثملا نب رمعم ةديبعىبالو ةئا_هعبسو نامث م٠ا/ ةناس ىفوتملا ىطالخخا د2 نب ىلعل هقفلا
 | بناتك له هتكلمدقو ىلارغلاو نيّتام و: ننسشعو ىدخا *01 ةتس وتلا يرش ركل
 ءاملا 3 صدقو هّقفلا بءدي رب ىلع نتموهو كوزصم هموانعلا قاوم د ماكحالاو دودملا

 ةلاقم 'ضررأالا لع ةتثاكلا تاناويطلا تاكرج اهنادلو ت4 عبس اهحرشتو تاناورملا

 داصلاىهو 4: ةتسسلا فورا باتك ف- معنىبال ه4[ دجاملا ةمرح باتك رح
 491١ ةنس ىوتملا ىمويلطبلادع ن.هللادبع د ىبال لاذلاو لادلاو ءاظلاو ءاطلاو داضلاو
 اهصاوخو أ ددعلاو فورملاباتك - بئارغلا هيفعج ةئامسو نيرششعو ىدحا
 نال 4 باسملا باتك ز©- ىتوبلا دجا معشلاو ةنس ىفوتملا ىبرغملا نجحرلا دبع مشل
 وهو بالا عفر هاعم باتكب هحرش مث هلا-عا طباوض هيف صخل ديفموهو ىثك ارلا انبلا

 | مياسشملا ناكر دقملا ليلج باتك ؤهو ىنابملا ةقيثولا نيهازبلانِم هيفا ضدنا لع لل
 ١ صخنو لماكلاو باسملا ةعج باتك فاؤملاهيف قرس كاذب ريدجوهو هنومظ#ي برغلا ىف

 ظ امن ديزو فوراارس ىهو ةرهاظ ةيونعم لذع ىلا فورحلا حالطصا نع اهريعو امهيهارب

 | مهاربانب ليعاعسا قتدلاسعث سولق نبا ىصاؤملا لحم نال باسل باتك و ةقلشاسا نذل
 / | ءانسملا باتك زهبح يحنب لوعشو ةئاقسو نيثالثو عبس < ةنس ىفوتملا ىيدراملا
 ٠ سي#] مجقلاو نسللاباتك ههح ىدرويبالادجا دافحا نم دنعشلاد سلا ىبالةيعبطلا ة مك ىف
 دوجولاىف كاحال ىذلا هللدجلا # هلوا ىهكملاب رهت_هملا نيسح ادع ندم مالكلا ف
 ةثامسجل ون سدع 62٠ 7 قوتملا ىسءادن الاديدر ندم ديلولاونا ىذاقلا هصخل ا هآوس

 اماو لقنباتكلا اذهل فرعيالليق وطسرال تالاقم ثالث هس وسحلاوسمحا 2 /-

 ْ قفوملوجرفنب كلا ادبعىبالوإةلاقمسويلطب باتك وهوامامت هت لوقا هم ريسد ”ىددو> وما

 ١ نيعيراموادسود.روقسردل هه تانادناا وشياشملا باتك لوح تادل< ثالث ىئئىدادغبلاندلا

 | هيريخاو هدواص وبودبللاوروثقلاوبو.حلاو روذبلا عفانم ىلع فوو ىت>اهعفانم ف رعم ىلع هي

 ( ىف 0



 5[ باب م فش

 ىبا سديرلا محشلل طسوالاب وللا ديك لدكل تانك زييح ان سوسونا ةرييمو هيماتلاو
 | باعكلا رم ةئامهراو نيسثعو ناك 574 ةنس ىفوتملا ءانيس نب هللادبع نب نيسللا ىلع

 ناك 9 "نيام عبرا ٠١5 ةنس قوتملا ىفاشلا سيردا نب دمم مامالل هه ديدجلا

 سع هعيش وطسرال هه ادعي وريقلا ونيهشلا ىرح باك ]و طارقبل 1 حارا

 | 1 طة رالا هي اهدعب و ناريتلا رحت تاتك زؤ- ىموطلا ندلا زيصت هررخ الكش

 سشخراو حلاصلاىا وطشرا همععا لصاو ىنح هببد هفيل أ: نم عرفاملو كك اريمع دعش

 ا ادلا هعح ءامالل سيب رتل تاتك هيتس ايف فلالاو واولا اوضقساو .هويكرف نست رلاوئا

 ميشا ه7 ةلالخلا باتك ب- ةئامو نيعيراو نامث 5١م ةنس ىفوتملا .رقايلا دع مامالا نسا

 اا 11 ةئلدل قولا ىدلدألا ىعاكلا ىاطلا قرع لع ن دي هللادبعىبا ندلاى حم

 ةلالكلا ظفل ىلع هيف ماكت خلا رارسالا هلعنال ادج- هللاب هلل دا د هلوا ةئا_قسو نيثالثو

 هت لالخلا باتك زه- ةئاقس ون سثعو نام 578 ةنس هطخي هيتكو امتراشاو اهرارساو |

 ةئاعامو هرسثع /ما٠٠ 0 قولا قشمدلا نا_يلس َن دجا نب 5- ايراد بيطخ نال

 لا نال ىف روك دملا ىداذتبلا نيدلا ققومل ىدنهلا باسللا ىف ت4: ىلا تاتك ]جس

 باتك ة- رادنبلاب فورعملا دم نب هللادبعل -: نآرقلا تاهبشت ىف ناسا باتك ]عع
 سوا نب ديعس ديزىبال هه ةنثنلاو ملا باتك لوح ىاسنلا نج.رلاددعىبال هه ةعللا

 نيدلاجبارمسا هع قرفلاو عما ناك نه نين امو ةريثع 2 216 هلم قولا حرز

 باتك ]ه- ةئامعبس و نريئءو سج 6*7 دنس ىفوتملا ىتنمرهلا ىلذهلا ديجلادبع نب .سنوب

 نانملا باتك ]فن- ميلا ىف ىع ديرد نبال هي ةرهخجاباتك قلذح ىبزراوذلا هي ةرهخا
 ه5[ هف رمش و سذملا باتك ل- دنس ىفواملا لع نيدج-ا ديشرلا ىضاقلل ه7 ناهذالا ضايرو

 قشمدلا ىلع نب محرلادبع بييطلا راوخدلا 2 نينملا تاخر 1 ا تكا

 6٠< ةنس ىفوتملا ىرزهلا دمت نب ىلع ريثالا نب نيدلا نع ملل هه داهملا باتك زب

 رايات لال و ناع هبا ةيس قوتملا ىاطللا دم ن.دج نائيلس ىال و ةئاتسو نيثالث

 لوا وهو ةئامو نينامثو ىدحا 18١ ةن_س ىفوتملا ىلظنملا كزابملا نب هللا دبع ماماللو

 م14 هن ىفوتملا ىكلاملا ئطرقلا ريذن نب تباثلو قاوشالا عراصمىفاك هيف فلا فلؤم

 ىنابيشلا دارم نب قنا ورع ىبال ةغللا ىف 8: محلا ناتك يصح هتاف 22 ناك

 00000 اد نا رشو رع ىأل. ليق و نيتام و تس 7١5 ةنيس قونملا قاقركلا

 تفقوىوغللا بيطلا وأ لاق نكل ميلا فرح نم اد أ هرعت هحوق روومثملاو 6 قوتملا

 نارشا ريددفت هعدوادهنا ىور لعأ ىلاعتو هنا هللاو مسا نم د هدحب إف هم نمت ىلع

 هد ملا باتك يح هتومدعب دقفف هتايحىف حش مل هءانينض ناكو ثيدحلا بيرغو
 ىلع ليح باتك يس 4 ءايللا ف نيت امو عبرا ؟054 ةنس ىفوتلا ىوحتلا ليش نب مضنلل

 ( لبح)

 ظ
 ا

 اضن سل او ايا نان سلا ا

 ذأ 00077:

ٍ 
1 

ْ 
3 
: 

ْ 
3 
5 

8 
ّّ 



 44 هه فاكلا م

 | ىهانتلا ناتكنموهو مساق نب ني_.ملا ىديدلاو ايندلا ىلا نبال 7 لكوتلا باتك زيهم

 ظ باتك رح ىدنهلا لبق ىنال ه4 للعلا و ضارمالا ىف مهوتلا باتك زههبح درجتلا و

 | ىنوطالقالا سلقربل ةببوبرلاىا هه اب>ولاثلا باتك رح  ءاثلا ف ماشه نبال هيناتا
 ْ هي تاقثلا باتك لح قغمدلا ناقعوباتاتكلا اذه جرثدق وةلاقمىسود ورفالاودبكسس

 وهو طاحاو هيف عج هئاقلثو نيسجو عبرا "05 ةنس ىفوتملا ىتسبلا نايح نب دج ظفاحلل

 نب نيسللا نب رفظم روصنم ىبا مامالل ه# راثلا باتك :- نفلا اذه ىف نيثدحملا ةدمم
 نبدا نب هللادبع دج ىبا مشلاىبال ثيدملا ىف - باوثلا باتك زو ىمرافلا ةّمره

 دمي سانا باتك 1- 3 محلا 9 ةئاعلتو نيكسو عشت 59 ةئس ىنوتملا نايح نب رفعج

 ىفوتملا ىرسشخمزلا رع نب دو مساقلا ىبا حْشلل هي هايملاو ةنكمالاو لابجلا باتك لهي
 | ه4 ضحلا ريا باتك قه قفورخلالعستسع رصتخم ةئامسِتو نيثدلثو نات 00

 ىرون.دلادواد نيدج-ا ةفدحىبال ه4: ةلباقملاو ريللاباتك ل- طاحاو هيف حدو وطسرال

 ١ ئمخرسلا نيبطلا دم نب دجلا سايعلا ىبالو نيتامو نينامتو ىدحلا 4 7

 | ىلع ديلا # هلوا ىنؤراوللا ىسوه نن دمحلو نيثاهؤ نينامثو تش 900
 اماانصولا فاتك مسم نب عاج لماكوبا لاق هيف فنصنم لواوهو لا هلهاوهامب همن

 | ىاتكىف ةخلاتقاو هلوضاىف ةدانزلاو هماهتو ربا لامكب اظورعم اياك تلا 1 ١
 ةدرىاب فوركملاف رحال ع درلاو ىماوم نب دم ةاقلاو را ةمدقتلاب ىاثلإ

 هدخب ىلا تسشام هتفرعم ةلقو هريصقت تساملو هدح هلا زكذ ىذلا ش1
 رلخم ةلاقملاو ركلات اتك روك ذملا .لماكى الو ةاناقملاو را ااصولا ىف اياسق 10

 ' ءالعلا بتكىف رظنلا ريثك ناك هنا ركذ لا رعنم ركحاو مكح نم لدعا هلل دا # هلوا

 الصا اهعكا ةلباقملاو ريملاب فورعملا ىىزراوملا ىموم نب دمت باتك نا ىأرف باسحلاب
 قباسلاناك اذا لضفلاو ةفرعملاب هل رارقالاو ةمدقتلانم انيلع بحبات ناكو اسايق اهقدصاو
 ناك ام اهب انل هللا ف ىتلا لوصالانم هيفامل عْرتلاو هل ىدتبملاو ةلاقملاو ربجلا تانك لا
 اهحاضياو اهحر شك رتلئاسمامف تيارو ارسعم ناك امام لبسو ادعا.تمناك امام. برق والغنم

 ١  "000هباتكفىزراوكلا اهركذىتلا ةتسلابورمضلا نيغلااهرتكاجرخم ةريثتكللا |
 نيدمم هركذ ام ضعب هيف تءمرو ةلباقملاو رجلا ىف اباتك تقلافهنيستو كلذ فشك ا نانذك

 لا هحرشو هحاضيا ىنزراوخلا كرتام تحخواو هحرش تنببو هباتكح ىف يسود
 نيتس*# ٠ ةنس ىف تملا بيبطلا دمت ني دج-ارفعج ىب ال ناتلامقم هي#إ ةبصالا وىردجلا باتك 1-

 نيثالثو نيدنثا »نس ىف وتملاىديرتاملا دمت نيد روصنم ىبال هي[ لد! باتك مح ةئاثلث و
 | هي لد1اباتك قهح ىفاشلاىدنقرمسلاىسافلادج-الو .هقفلا ل وصا,قلعتموهو ةئاعلتو
 اق وطب نانويلاة غلف ىعسملا هيأ لدجلا باتك رس ىدمالا نيدلا فيس هحرش فيرعشلل
 كالذ ىدع نب يحن لقنو قايرمسملا ىلا نين> نب قح#ا هلقث سيلاطاطسرال تالاشقم ناك

 ىبارافللو ةنماثلا هللادبع نب ميهاربا لقنو تالاقم عبس هنم قشمدلا لقنو ىبرعلا ىلا لقتلا
 َدعَباَسلاو ةسداسلاو ةنسالعاو لؤالا تالاقم ضعب رنكشالا رسفو 000 ا

 ظ
 ا

 ظ



 هه باب ايو ا

 ه4 ركناسا باتك ّر#- ننسلاب راصمالا لها درفنوهو دوادىبال 7 درفنلا باتك لي

 ءاعسا ةرع راقع لكل هيف ركذ هي[ راقعلا ءامسا ريسفت باتك زؤ- بطلاىف عماجلا وهو
 | باتك زم ىئيوزقلا هحام نال هه ري_سفتلا باتك زو ءافددقلا دونهلا صعبل وهو

 | اذهف لاق لا ىنلا نم ٌ,دشرلا نيب ىذلا هلل دجلا 6 هلوا نيرخأتملا ضع 2: ريسفتلا
 ةيديقنا مَ اق راتبم الأ دكت تاناورلا ريسفت ق عقو ىذلا قالخا قرع عطق نا

 ' ماع جورخ نس ةئامعمست دعب وه ىذلا ناوالا اذه ىلا ريسفتلا اذه جارخا ريخآت ىف |

 لاق تيح ناطيشلا تارومأم نم وه ىدلا ريبعتلا ما هنم مت ذا هعسر سردنا ىذلا ىوقتلا |
 آ دعب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا باحح الاولاق دولا ناو هلأ قاح نرتغيلف منصالو ْ

 ارظتنم ابن هنوكل ايفن ةاروتلاف هودجوام ىلع ةنس ةئامعست دعب ددحت مكين نيد نا هتوم |

 بتك انا تصاولاق هحورلبقنم مالسلاو ةالصلاهيلع هسفن د ونهو ددحمانا اولعيمو ٌْ

 000 11) 1 ك7 دانملا لها نم موق دصق تنك االزآ تدصقف ةكرلاب ىوقتلا ةلاسر |
 90000١ 1- كلذك بتك اك تاعطقملا ف ورطاب تاي الا بتكانآ ترسامم ءداملآلاىلا ١
 44 ناويللا نوكت باتك رفح وطسرال ناتلاقم ه# ددحلا وقت باتك لح ظوفحلا |
 اا 11 نإ لسما دبملاوال هي لضفلاو نيرقلا باتك لفؤ- واعسرال تالاق٠ مج ١
 ناتلاقم هي نايل لسا باتك ل اسمل ثيدحلاىفو ةئاقم ونيسجو سجل 5668 ةنس ظ

 باتك زيه ىلبابلا هي هاشولكتت باتك لح وطسرال هه لقنتلا باتك لح وطسرال ظ
 ىلبنلا ىسدقملا ةمادق نب د نب دجا نب هلنادبع دمى ا نيدلاقفوم مشل ه5 نيباوتلا

ٌ 

 متالامث مالا كولم مث ءايننالامث ةكئالملاةبوتركذ هيف أدب ةئاقسو نيرششع 56 ةنس قوتملا

 نبال 5: لوجلاو عضاوتلاباتك مح متالا هذه داحآمت مالسالا كولممت انين باعصامت

 ةنسىفوتملاىناج رجلا حيص ناب فورعملا قحما نيدج-ال هي ةبوتلا باتك رح ايندلا ىلا

 ىبا ظعاولا مامالل هه فتؤملاف رذملاو فسالاو ةبوتلا باتك لح ركنا ليعمسالو
 ةنس هررحن حراتو لا قزرلالزناو بلا جرخا ىذلا هّلل دا  هلوا ىرهوجلا هللادبع

 دححىبا طفاذلا نايح نب عشلاىبال هي حب وتلا باتك لهؤتح ةئامعبس و نيثالثو تس ام |
 ال والا باتك زهؤح ةئاثلثو نيتسو عست 759 ةنس ىفوتملا ىتاهبصالا دمت نب هللادبع

 ه4 تافصلات ايثاو ديح وتلا باتك وح طارقس بهذمىلع وطسرال ه4: بركلاتاوعد ١
 ا” 00 ىلا م١١ ةنم قاوتملا ىروناسينلا ةعّربش نت قحما نن دج ركب ىنال
 قوتملاىديرتاملا د نب دمع روصنمىنالو ءازجاىلعوهو لا مظعلا ىلعلا هلل دجلا # هلوا |
 ىنالو ديحولا ها ىصوقلا حون نب رافغلادبع مثلا و ةئاقلثو نيثالثو نيتنثا مس+ ةنس |

 ماماللو ةئاثلث ونبعستو سج وه ةنس' ىفوتملا ىنامصالا ةدنم نب قح#ا نب دحم هتيادبع |

 ةعسونلا باتك ]ه>- خلا نيملاعاا بر هلل دجلا # هلوا رصتتخم ىلازغلا دمت نب دحم دماحبا |
 نيثامونيعبراوعبرا 554 ةنس ىفوتملا تيكسلا نب قك#ا نب بوقعيل هه برعلا مالكف

 (باتك)



 1 هه قالا -

 ندم نن ركب ىال انيكلا دي تيئرلا باتك زهيجح ىئارفتالا قوسا ونا ذاتد الا

 نيبرصعال ليعلا كييرت هتف رك ذ ةحارلا تاتك' :انضيإ هداهم و: نيرعفللا علا ىرإ رلا:ةايركذ

 ةجرلا تاتك "ناعم ىلا رااح تانك قام ضقان ىلا للا حرسشو ةعاصلا لها ئواعدو

 دجلا نب ندم وحلا ىف ه4 ناجيرتلا باتك زنح ةجرا تاتك لج اًضيا هيف حرشو
 ئدلاماوؤق قابتصألاو ئمنقلا نيشللا ىبال م ثيغزلا تاتك ةهسع دنس قوالا نك
 ىلع ةئامعبراو نيس و عبس 4ها/ ةنس ىفوتملا ىيمتلا ىمكطلا دم ن ٠ ليعمسا مساقلا ىبا

 عب هد 5 سديخاموردنال د كلا ىايرتلا باتك يح داك م ثيدعلا _- ةقب طا

 أ قايرملا تان 1 م تايماو ىعافالا سا لا ] هعاوتا' ت دك هتيفيك و هتقر

 ْ ةثاعس ون مدعو عسل تالا منسق وتملا فوسليفلا فسوب نب فيطالاديع ىدادغيلا 0

 و[ ةركلا عطست باتك ليس رصت## نيدلا ماسح ديهشلا ردصال 4: ةيكزلا باتك لن
 | هرسفو ةيرغلا ىلا تباث هلقن ىدولفلا نسوهلطبل و :ةئس ىوتملا ىرارقلا تيبح ن مهاربال

 ١ ةيهمل انك هاك هلا راث الاى روك ذملا ىنوربسللو انو :هملا ىرد 5 ساد ىباورلا نش

 | ليلخ ناهتلادبع لثيمعلا ننال ه4 هءاشتلا باتك 92 ريبكلا.سفورا ه4: ناسنالا ءاضعا

 ٌْ ىب الود: سى وتملا ىرابن الادج-|نبمهاربا قا خالو رفاظ نءال هه تاعيشنل اباتك اح ةنس

 ظ ةئامسجو نيسجو عسا ههو ةئسىقوتملا ىملاسلا ىثوطرطلا ىوأبلا ماعن دج-انب دج اع

 نيننلا ريم ةنس ىاوتملا ئركتفلا هللادثع نن نحت دعنا ىال طييإ ىرككتلا كان ا
 ةهله[ ىف رهتلا ةلخ و ففي رتصتتلا ثاتك ومع كثر داوعالا نك يف اضياىئطقرادالو ةئالثو نيناكو

 باتك 1ه- نايس نياسو نتا ا قوتملا مهردلا نب هع ىلع نيدلا جان

 ىدحا "ه1 ةئس قوما ىوحملا بلعت فورم ا ىدع نب دجا سانعغلا 0 - ريغصالا

 نال ه6 بقاعتلا اك ةئس ىقواملا قتلا ئسؤرلا ندح نا دامحلاو ننلهو ليلدنو

 دج نب باهولا دع نردلا جان مثلاو ظعاولا ديفم ىو هيي ريبعتلا بانك قمح ْ

 قام ا ق“اىبالو ةنس قوت تدب كوالا | ةقنارا و2 هيف ةموظنف ق0 هاش برعزنا

 قاتكف املاقو هسلف هصيق هاطعاف مانا ىف مالسلا هيلع قددصلا فسيوب قا هلا هيف ركذ ا

 2 7 ' و و 3 لانا كنا ماو مراد لا هيلع مهار ١ فكر والا دل هب رح دق الإ 00

 ىلع 0 قئافلا ب تلاط أ 0 : كادر نر نا 06 بيسملا نب ديعام نعو

 ميشا مو َ رولا ماعم نم هه رعب 1| ع نأ اع ل 5 ما تاع 5 لخ كذا هاع*و باوبا

| 
 ا

 ا ا ىزطملاب 0 ىدايعلا ىدهسلا فئللخ نب : ' دج نب د2 ىلا ظفادلا مامالا ْ

 ردا ع هلوا 4و عمس و نيتسو نسج كا ةقيلأت نم غرف دا نيعب را 97ت٠ ةئس ١

 ةدننقةودملا 1 ّ ةيبش 0 0 م لع لا | باتك ]وس 8 ةبطلا ةديط ققاضش 0



 هي باب 1- 7
 هع عدم جس

 ىتاسدللا ىدنطالبلا دمت نيدلا سمت ميشلل أ عدبلا باتك ره#- جالع ريغب اهتقرعفو |

 ئعلاملاىسافلا ىردبعلا جباملا د نب دم هللادبع ىبا عشللو طاحاو هيف نسحا ةنس ىفوتملا
 نةماسال د رعشلا مولع عيدبلا تاعك مح هئامعيس ونيثالثو 0 ف هنس قوتملا ١

 ا ءالعلا ستك ىف قرفتام مح هنا هيفركذ لا مويقلاىلحا هلل دجلا # هلوا دقنم |

 3 هلاوزيعملا نب 0 عب ديلا تانك 1 هيلع فقو ىذلاو هنويعو ةيساكل ردا دو

 ا او 0 ل د ةلذيلا باتك ناب نيعسل و هسج ىلع هر رخآ ظ

 ندجا نسا_علا ىنال 1-3 زوهعلا ماي درىق باتك - هللا دبع نب هللادسع دج-ا ىال

 --1 نيدلاولارب باتك ]- نيتأام ونينامثو ل ا ةنسقوتملا بيبطلا ىدح سل اد

 ناذلاح ةنقر هركاذ :ةقبح قنا ننال هه ربلا:ن 000 اصلا ليعاعسا نب دم هامالل |

 نب ذجا رفعح ىبال نائلاقم --1 قملاو صرنا 5 م هن وش 83د ىسعلا نا

 وطسرال ناتااقم 1 ناهرللا ب : بانك نوح ةئاثلتو نياس ا 2 قوتملا بييطلا رد :

 م جائسلا تاعك 0-1 فاصنالا وق روك داائدادغبلا ن 000 هلام ه.اعو ىباراقللو ٍْ

 | ناناتك وهو ةئاوس و نيتسو سجس 156 ةنس قوتملا ىقشمدلا لي 2 نب 0 ديع ةماسأ ىنال ا

 0 دواد ىبالو قهساللو انحاذلا ١ خلا ن 0 1-3 روشنلاو ثعيبلا بأ هم "1 0 ريع 2

 ا (اكحلو اهحنوذاؤناذلبلا باتك يس رهاطىفا نادجلال 4: دادغب باتك خس |

 00017 3 ةفاقلا ريثك تاتثك وهو ةتس قوتملا ىعاشلا“ئزذالللا يح نب دجسا نسملا ىنال |

 هللادبع نب دجلا رفعج ىبال هي[ ءانبلا باتك رقت هي[ سانيلب باتك لس مدعلا |
 باتك ز- ةقشح ىبأ تهذم ةشاىق اهلك باوا هتس ىلع وهو دنس ىفرونملا [ئدامرتتلا

 000 انش قدوتملا قا ريقلا تيبطلا كيارسمالا نايل نب :ىدصسأ توقعي ىال هه .لوبلا |

 حرش وهو ريركلا بحاضا ه4 غالبلا باتك حالما قبلو هرصتخا مث ةئاقلثو نيسثع ||

 قولا ىوخلا ىلاذنا دوغ نء ناهلس سوم ىبال 4# ناسلا تاتك هس سدنلقا باتك |
 نال هي جاتلا باتك هج 7 ءالا ١ ىدنهلا قافاشل د ةرطيملا باتك ز- 0 :

 د[ قالتخالاونءابتلاباتك رهط ةئاثلثوىدحا م.1 دنس ٍْ وتملا يحبني دجلائئدنوارلا ||
 قوتملا ىطفقراذلا رع ص ىلع اظفالا ماما ه7 عينتلا كانك 0 ذل عبرا ا

 ىرج تال و موحماأ ىف لد واح ملا راك ةلع هلو نيهيجصل اىف ا وهو هند !

 نوطالقا لاوقا هيق صخاخ وطسرال تالاقم 184-2 ندا ريب دن ىف تاثذ "1 0 قوتملا ا

 د تيبطلا هرضح ال نم ريبدتف باتك ٌزه»- ةلاقةمىف ءاذغلا ريبدت هلو تالاقم سجىف ||

 فاعلا 0 هلاَقم 11 ةزرك دنلا فاتك 7 ناتلاةم ||

 انس ل يس علل

 نس د باطل 0 ا
0 

 :ىضسر زل هج نب هنطونت وصح: سيف 2-22: ا 1 17 2 70 2 2 2 2> 2 2 20 ز2ز2ة2زة2ةز2ة2ز2ة2ةز2ة2ة2ةزة> ةية2ة 00 ذا 00: 0 ز ز ز ز زي #1 هن

 ا 6 نطوتملا ىهقفلا ىذا 5 ليعمسأ نب 2 0 ءزدح وهو ةنام دج وإلا و ا

 هدد رش و بدنرلا بانك قط ىرصملا سديشر ل ةلاقم ب 0 ا 1 ا

 ( ذاتسالا ) 5
 تي يي م م همس جسم بسسس سم هس تس جمع تحسس همست اا باو

_--_- 



 ضخ 3 فاكلا
2232-5 - 
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 أ دجا|سابعلاىبا مامالل 2 راكذالاو ةيعدالا ىف راونالاباتك زه:- هعديمولقعلا بهاول

 ةيناكثو ةمدقمىلع هتر ةئابهعستو نرشعو ثالث 90 ةنس ىفوملا يتالطسقلا دم نبا

 باتك هم هلصاك هبترو راونالا عماول هاعمو كاوفلانم هدازو هرصتخامت ةمتاخو باودا

 دوع-سمنب نيسالا دمتىبا ةنسلا يح مامالل هه هلباعشو راتخلا ىنلا لئاضفيىف راونالا

 ةقرط لع باباةئام و دجا للعمر ةئامسجتو يقع تس موج ا
 هب نيم باتك وهو مسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلاراشتحا باب # هلوا ديناسالاب نيثدحملا

 بحا لا نبا ةديقع ةعوجىف مالسلادبع نءال هحرشو - عاونالا باتك ز8- ادح

 ىنوتملا ىهمتلا ىتسبلا دجانب نابح نيد نابح نال هي ميساقتلاو عاونالا باتك ]5-

 نيمصيحتلا ىلع هدباوز درج نابحنبا مت فورءملاوهو ةئاقلثو نيسهكو عبرا "85 ةنس

 عبس م1٠ ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىرصملا ىقيكلا ركبىبا نيىلع نيدلارون ظفاملا عيشلا

 ه4 لابجلاو ةيدوالا باتك ٌر#- نابحنءا ميحست دءاوزىف ن ابظلا دراوم هاعمو ةئاعامأو

 ه4 قاروالا باتك لهم ةئاقلثو نينامث 88٠ ةنس ىفوثملا علاتلاب فورعملا دمت نب نيس

 ةنس قوتملا ىرصبلا ىئأملا نب رمعم ةدسبع ى نال و حجرزالاو سوالا باتك رح ىلوصلل

 دج-ا مامالل!ف قولا ماكحاىف قبس 6#: فاقوالا باتك ٌلُ- نيّسامو ةرشع ىدحا ١

 نيسحنب هتلادبع هرصتخا ةئاقلثو نيس «ه٠ ةنس ىفوتملا فاصخلاب فورعملا رع نبا

 ىلبنلا بجرنب نيدلانءز مخلل هت روبقلا لاوها باستك زو هنس قوتملا ىكحاتلا

 ارادلاهذه هدابع نكسا ىذلاهتلدجلا * هلوا ةئامعبسو نيعستو سج ا/وه ةنس ىفوتملا

 ه4 نادلبلاو هايملاو ةيوهالا باتك روح ايندلا ىلا نبال ه4 لاوهالا باتك ل»-

 دلوتامو نادلبلا ةجزما ةفرعمىفىلوالاتالاقم ثالث وهو سع ىنثالا بتكلا نه طارقبل

 | نم اهنم دلوتامو ةنسلا لوصفو هايملا ةحزما فرصتىف ىناثلا ةيدلبلا ضارمالا نم

 4#, ىلايللاو مايالاباتك ٌرهه#- ةيدلبلا ضارمالا دلوب ام ردخلا ةيفيكىف ثلاثلا ضارمالا

 ضءبؤوسويسوزواثل 8 ىلايللاومايالا باتك اه*- ةنس ىقوثملا ىرفغتسملا سايعلا ىنال

 وهو 6: نوصغلاو كالا باتك ٌرق»ح الكش نوثالثو ةثالث وهو راهنلاو لئلا ىف مدنلا

 باتك لهُ ىرعملا هللادبع نب دج-ا ءالعلا ىبال ةسارك اًناموفلا فدرلاو ةزمهلاب فورعملا

 هرم طارقبل هه: ناعالا باتك ٌره#> ثيداحالا بتك نم لينح نب دج-ال ه4: ناعالا

 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا رهاقلادبع نوصنم ىنال سي هلوصاو ناعالا بات 3 00
 نب مساق دبع ىبال 6# روذنلاو ناعالا باتك رم ةئا_«لراو نب سشعو عست 8

 ىلع نبدمم نيدلا يح ميشال هيأ ءابلا باتك هتم> ه ءابلا 99 ةنس ىفوتللا ىوخلا الج

 وهو ءابلا فرح رارسا ىلع هيف ملكت ةئا_ةسو نيثالثو نامث 4*5 ةنس ىفوتملا فرع نبا

 وهو طارقبل -# روثبلا با:ك ٌرهي#- ىلغلو وطسرال هه هابلا باتك ٌرهز- ناثقرو
 ءاودا ةعبراو ةئاهرا تام العوف 2: نادبالا با_تك ل#- ةيضق نؤرشعو ةسج

 يي تبل يري تت ب ل تصاب للتالي ل ليتات تت ب يي يب ب ل ب ببيت



 هه باب وح أو

 داك وكو ىدوعملالاو. نيكامو نيس و سمج 796 ةنس قوتملا ظحاملا نع نيوزمغل
 بتكنم لقن ليل بطاح ناكامماو رافسلارثك االو راحلا كالس مل لجرلانال ةيانعلا ةيامنىف

 ةنكمالا باتك ز8*#> هيف مسالا دوجوب لينلانم هنا نارهم رمتىف ركذ ثيح نيقارذلا

 نيثالثو نامث هم ةنس ىفوتملا ىرسشخمزلا رع نيدو مساقلاىبال هه هايملاو لابجلاو

 عبرا 7١4 ةنس ىفوتملا ىفاشلا سيردا نبدمت مامالل هه مالاباتك ]وح ةئامسجو

 نبعيبرلاوبا مامالا هيون ناعلسنب عيرىلا بسندقو همساركذيملو ىطيوبلا هعمج نيّسامو

 هسفن ركذمل هناف ىطبوبلا وهو هفنصنم نود هيلا بسنف رصصمب نذؤملا ىدارملا ناعملس
 ادلحم رع ةسج وحن وهو تامهلاىف لاق ءايحالاىف ىلازغلا لاقأك هسفنىلا هبسنالو هيف

 هوو هرسف اباتك نوعبراو فينو ةئام مامالا بتك ةدعو هبقا:هىف رح نبالاق ط_سوتم
 ىفاشلاىدرعسالا نابللا نيدج-ا نيدمت نيدلا سعش ميشلا اضياباونالاو لئاسملا ىلع هبترو

 باتك ز- ىلباولل -) ةبانالا باتك زرهؤحح ةئامعبسو نيعبراو عست ا/49 ةنس قوبل

 باتك لح محتلا بحاص ى ريثقلا جاحانب مسم مامالل هه: عابسلادولحي عافتنالا
 00 لا مى و ارار ندع لإ 7 30 ال6 دج افلا الاو ايزكذز :نندمح ةيهلالا مولعلاىف داقتنالا
 دواد نيد# ركبىبال ه4: راذنالا باتك رمح ةئاقلثو ةرشع عسن 819 ةنس ىفونلا
 ىرصبلا ىوحتلا رعنب جروم ديقىبال هر ءاونالا باتك ره#> ةهنس ىفوتملا ىرهاضلا

 ةنس ىقوتملا ىوغللا ىدعسلا ماشه نيد حم ىبالو ةئامو نيعستو سجج 196 ةنس قوتملا

 ىفوتملا ىوغللا ديرد نباب فورعملا نسح نبدي ركبىبالو نيثامو نيعبراو سجل 6
 قوتملا ىبا ىعالا نباب فورعملا دايز نبدي هللادبع ىباو ةئاقلت و نرسثعو ىدحا ”"5 ةنص

 عبرا 7١ 5 ةنس ىفوتملاىوحتلا ليش نيرضنلا نسللاىباو ةئاقلثو نيثالثو ثالث مس“ نس

 ىباو دكا راع 6: ةنس قوتملا ىوحتللا حجاجزلا د2 نب مهارإا قح“اىباو سامو

 ناكام نمضت اذه هءاتكو نيامو نيع_ست ؟٠9 دنس ىفوتملا ىروندلا دواد نبدج!إةفينح
 فيرعتلا ىف اذك كلذ ريغو نامزالا ليصفتو حايرلا باهمو ءاونالا و عامتلاب معلا نم برعلادنع
 نب كلملادبعو نشامو نيعشو تس 7075 ةنس قوتملا ىومهتلا اسم نب هللاددع ةبينقأنءالو

 قح#ا ىبا ميشللو ىسابعلا دضتعملل هفلا ةرقزب تباثنب نايشو ىععصالاب ف ورعملا بيرق

 الظل ق لويسلا هركذ قادجالا نناب فورعملا ئملبارطلا دج-انب ليععتا نب :مهارإا
 هنفىف اهلك او اهمتا ةريثك بتك ب رعلا ةقرط ىلع رمهتلا لزانمو ءاونالا ةفرعمىفو ةاصتلا
 اهراعشاو كلذف برعلانع ةدراولا رابخالاب ةماث ةفرعم ىلع لدب هناف ةفينحىبا باتك
 ةريثك ءايشا امه ريغو ةشانك نبانعو ىبارعالا نبانع ىكحو هريع ةفرعم قوف اهعاجح“او
 هيف ركذو مهلا اطخلا دنس مل فرعولاضيا هناو اهب ممتفرعم ةلقىلع لدن نا اوكلا سام
 بكاوكلانا داراف ةعاضبلا ةفخو اطخاب هسفن ىلع اهب ىدان هيفذخا ىذلا نفلا ريغنم ءايشا
 دجلا © هلوا رصتتم ىبرعنب نيدلا يح ميشلل سه راونالا باتك روح اهنكاما نع لقت
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 بدو ه5 فاوكلا ع

 ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىوحلا بلعش روبشملا يح نيدج-ا سابعلاىباو ةئاقلثو نيثالثو

 ةنسىفوثملا ىبرع نبىلع نيد نيدلا يحم شلل هيي فللالا باتك زف- نيثامو نيعستو
 | ةلاسرلاب فرعي خلا ةيتادحووف دحاولادج ةيدحا د هلوا ةئاقضو نيثالثو نان

 ؟غمةنس ىفوتملا ىوحلا ىتزاملا دن. ركبل - ماللاو فلالا باتك رح لاقاك ةيدحالا

 منو ةئسس :قاوتملا جاحزلا قمن نوح رادع مساقلاو با هح رش نيّثامو نيعبراو ناك

 نينامثأو عبرا 384 ةنس ىفوالا ىنامرا ىسيع نيىلع نسحلاوباو ةئاقلثو نيثالثو عسسل

 دج-انب نيسح ه.ولاخ نءال 3 باقلالا باتك ريذ- ىدادغبلا نيدلا قفوملو ةئاملثو

 | ىفوتملا ىزولا نيىلعنزب نجرادبع حرفلاىبالو ةئاقلثو .نيعبس ”ا/١٠ ةنس ىقوتملا ىوختلا

 ١ ىكلفلانباب فورعملا ىتادمملا نسا نبىلع لضفلاىبالو ةئامسجو نيعستو عبسووا/ ةنس
 ىفوتملا ىزاريشلا نجح رلا دبع نيدج-ا ركبىبالو ةئامعبراو نيعبراو عبس 441/ ةنس ىقوتللا

 2 فولالا باتك ه#- طارقبل 4: ناولالا باتك ر#- ةئامعبراو عيس ةهال ةنس
 هيف 00 نّتامو نيعيسو نينا مال” ةنس قونملا ىخلبلا رع نيدمح نب رفعج اروع ىبال

 ١ رايزاملان/ا هذيلت هبكتنا مام فلا لكف ملاعلايف اهؤان ثدحي ىتلا مظعلا ناينبلا ولكايهلا

 نينحنب قحم“ا هلقن نيبئاثويلا فورح بيترتىلع وطسرال -ه#: تايهلالا باتك لح

 دع_سو تالاقم ةدعف ق<*انب نينحو ىتم رشبوباو ىدبكلا تالنت ىدعنب حنو

 ' ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىريبزلا ناهلس نيدجا هتلادبءىبال ه4: ةرامالا باتك زق سونآم
 ' ةنس ىفونملا ريزولا دايعزب ليعت“ال هه[ ةمامالا باتك لح ةئاهلثو ةرمثع عبس ا
 دن نسالاىبالو همدقتنم ةماما تدناوىلع ليضفت هيف ركذ ةئاقلثو نيناككو سخ "8

 هللادبع ىلاو ةئا«4راو نيثالثو تس 5*4 ةنس ىفوتملا ىلرتعملا ملكتملا ىرصبلا ىلع نبا

 ليبشالا دع نيدجا سايعلاىباو ةئاقلثو تس ٠5" ةنس ىفوتملا ىطساولا دنز نيد

 | هه ةداملا ضارمالا باتك ره ةئاقسو نيس 56٠ ةنس ىقوتملا جالا نباب فورعملا

 ةيناثلا غارفتسالاو ءاذغلا ريبدتىف ىلوالا تالاقم ثالث وهو طارقبل سشع ىنثالا سكك

 هلو مامحسالاو لسعلا ءامو رْجخلاب ريبدتلاف ةثلاثلا لهسملاودصفلاو ديمكتلاب ةاوادملا ف

 ةدفاولا ضارمالا فالرعل هزي تالاّقم م وهو أم كنا 7 ةدفاولا ضارالا تاتي

 لاق ناتوملا عش لانق ضخ قلاثلاو دحاو ضرم لوالانامتس اهنا 0 ا
 . اق كنم ةعبلاسلاو ةيماثحااو ةعبارلا ةلاةملانا - نب سسفملا نم ىريعو ََكأ نس وييلاح

 ريك اذن ةنمداسلاو ةيئاثلاو ةدقاولا نضامالاىف ةثلاثلاو ىوالاناو طارش مال
 باتك له تسر كناف ةعباسلاو هعيش ةعب ارلا نم رطشلا سائلا كرت لاقو طارش

 ىبهنلاو فورعملاب مالا تانك »ل ريشع قثالانم سيلوهو طارقبل ف6 ضان
 نيتسو سجل م6 ةنس قوتملا ىسدقملا نج رلادبع نب فيطللادبع مشب د ركنملا نع

 [ راصمالا باتك ]فس ةئامئامثو نيسخو ثالث مه#ةنس لوالاعيرر ريشوف همتا ةئاعئامثو |
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 د باب يح 0
 . ض1 جا

 | لعفا باتك ل ةيفلالا ةيشاحىف ىعاقبلا هركذ فيرظنءال ثيدحلا ةاورىفإ 4 لاعفالا

 ظ نك امو هرسع كد 5 0 قوتنا ىععحالا بي رق نب كلملادبع ديبعس ىل 1-3 لعفاو

 ْ بتاتك ره ةئاتسو نيعبسو نيتللا 517/١5 ةنس قوتملا ىوحتلا هللادبع ند# كلام نءالو

 رصم ءانفو رادلاءانفو دعك اءانف هيف ركذ ةنس ىقوتملا ىراذلا ن.دلاءالع مجشلا سي ةبنفالا

 551 ةنس قوتملا قنملا ىنابي_كلارع ندجا ركب ىلإ فاصخلا مه ةلاقالا باتك زهح

 ىواهسلاد جا نبدجح مساقلا ىبا ميشلل م ةعبسلا ملاقالاباتك ]فتح نيكثامو نيتسو ىدحا

 نءاب فورعملا ىرمصبلا ىدع ن دم ىبنال ههه هللادنعو ىلعب ءادتقالا تاتك ل نداعملا

 ه8[ هاركالا باتك م ةئاعلثو نيسشعو نام 78 ةن-س ىفوتملا ىرخطصالا دج-ا نبا |

 هه ركالاباتك قح ةئامو نينامثو عبس 1410 ةنس ىقوتملا ىنابيشلا نسح نيدمت مامالل

 ناصقني حلا ضعبىفو الكش نوسخو ةعستو تالاقم ثالث سويسوزوواثلو سوالانامل
 نيدلا ريصن هررح هللاب مصتعملا نيدجا سايعلاوبا ةيرعلاىلا ةيئانويلا نم هلق. صادقو لكش

 باتك ري ىهتملا ةردسىف نيدلا قت هركذ نوراهل ه4 برا تالآ با_تك زم:

 هفلا ىذلا ىرزجلا زازرلا نب ليعا#”انب زيزعلاىبا نامزلا عيدبل يأ ةيناحورلا تالآلا

 تششطلاو قيربالاف سماملا ةقيمعلا عضا وملا نم ءاملا يا رخا تال ىف عبارلا ةلمعا رلاتال آلا ىف

 نب مهاربا قا ىبال هه لالظالا تال ١ باتك ره - ةيكريلاب ناخ ملس ناطلسال مهضعإ

 ةببحتلا تالآلا باتك رمح هيف لاطاو هرعنم مشع سداسلاق هلع ىباصلا ىناحرلا نائس

 0 00 0 نيبح .ديراديع ىنال دعه لآآلا باتك زو ىزاتلا مه ةيدصرا|
 سقت ل الانا هلواىف ركذ ةئاملثو نيعبس ال٠ ةن_-س ىفوتملا هيولاخ نباب فورعملا |

 نيدلا قت ميشلاو كاف دانا ورارسسعا ىثالا ةغالا انطبا رك دو اهسق نرشعو ةسسجىلا ظ

 ةفرعم ىف وهو ةئاعامت و نيعبراو سجل م46 ةنس قوتملا ىزتيرقملا ىلع نب دسج-ا |

 نإ دلا تابعا هه زاغلالا باتك لففح مهادع نم ىلع قلا نم تيبلا لآل بحي ام ١
 ه5 لادبالا فلا باتك زي ةئاماعو نيعيسو سج ملاله ةنس ىفوتملا ىزاخلا دمحم |

 ظافلا باتتك رهتح ةئاقسو نيعبسو نيتتثا 5077 ةنس ىقوتملا ىوحتلا هللادبع نيدهت كلامنءال

 تاربتعملا نم هعمج ىنلا ديشرلا ردم فورعملادمت ندوه نيليعاعما نب دم مامالل هه رفكلا

 ةرثع عبرا ٠١15 ةنس ىفوتملا ىننللا ىراقلا دمنب ىلعوهشلا هحرش ةمالعام لكلعضوو

 595 ةنس قوتاا ىععصالا بيرقن. كلملادبع ديعسىبال هه ظافلالا باتك رح فلاو

 داو ا هن قوتملا ىوغالا دانز ند ىنارعالا هللادبع ىنالو نيَّنامو ةرشع تس

 | ثلاثلا ةحملا ىناوالا ىف ىناثلا تاءاسلاىف لوالا عونا ةتس هلعحو قترالا نالسرا هرقل

 ١ ميلاقالانم دارملاو لا لوالاعدبملا هتلدجلا # هلوا سصتخم بستكملا بانك بحاص قارعلا
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 8 عتق قاكلا ع

 | ةدجهيفركذ حاغباوسلا معالاو غلاوبلا مكملاىذ هللدجلا # هلواةئامبراو نيسشعو عسنت

 باتك رز ثيدحلاو ىأرإدعاوق لع ةلئثس ةرششع سوح لصارك رت ا
 ' لاوطالا باتك رفح رداقلا دبع هركذ ىنملا ىربولاريهه مامالا مشلل هيأ ةيصخالا |

 نوناقلاىف ناحنرلاونا هرك ذاك ريثك طلغ هيفو ميك ريع هركذام بلاغو 6: ضورعلاو

 ىنامصالا بيبطلا نه زلاد_بع نيدجا هن ودنم نبال 6 ةبرشالاو ةمعطالا باتك وح ١

 ة:-- قولا ىنانكلا دشرمنب ةماسا ةلودلاد.ؤملا ه4: راشعالا باتك ٌريؤَح ةنس ىقوتملا

 ١ ه4 داقتعالا باتك ريح بلان نبىلع نسملاىبا ميشللو ةئامسهو نينامثو عبرا 85 |

 | نيكتكبس نددومح هفنص ةئامعبراو ةرشع عسل 9 ةنسووتملا ناكل ىلا لضف ندمح

 ١ هند كانءإلاقو ةن_لالها ٌباقعىف لاصخلا باتككب فورءملاوهو ةئيضملا رهاو+لا ىف اذك ظ

 نيدعاسوبا روناست ىضاق مالسالاداعو ىولعلاةزج نبدج-ا نيد عام ىبالهنا ىظفحىف

 | داقتعالاهاعس اياتك اضيافنص ةئامعبراو نيثالثو نيتنلا 58 ةنس ىقوتملا نخلادجا ند

 ١ لضفلاوبا جشلاءالما ليثح نيدجلا هللادبعىبا مامالا نع ىورملا هي[ داقتعالا باتك لقن-
 ةئاسعبراو ةشع 4٠١ ةنس ىفواملا ىلينحلا ىهمتلا برح نب زيزعلا دبع نن دحاولا دبع

 قبلا ني_سطلا نب دج-ا ركب ىلا مامالل هي داشرلا ليبسىلا ةيادهلاو داقتعالا باتك ريح

 ركذخلا ءاش اك قلخلا قلخ ىذلا هتلدّلا #* هلوا ةئامعبراو نيسهتو نامث 464 ةنس ىفوتلا

 ظ ناب ىلع لقشم باتك هناو عورفلاو لوصالاىف هتف رعمىلا فاكملا رقتفي اهث هفئص هناديف

 نومهارا نيدلا ناهر مامالا هاقتاو باو.الا ىلع بن لم وق و فاكملا ىلع ةداققتعا بجاه

 | نم دازلا ريخ هاعسو رج ناىلع ًارقامل ةئامئاكثو نيئامثو سج مه ةنس ىفوثملا ىعاقيلا رم
 ْ تاكا - ةئاعامو نيثتسو ىدحا م١651 نس ةدعقلاىذ ىف هنم عرف داقتعالا ا

 باتك وح وطسرال هه دادعالا بات ره#- ىرعشالا ىنالقابلا نيدمم مامالل هي زاعالا

 دروام.رك ذو دادعالا بتاررغ هبيف ركذب تبرع فيلاتوهو ةقارسإل 0 0000 ا
 كك د رادعالا بانك ٌزْيمَح ددعلا ىف اهقفاووا ماكح الا نم املع تتزييامو نارقلاىف اهنم

 تو وطسرال --1 ةماعلا ضارىعالا باتك 1- هس قوتملا ىرهاظلا دود نيد ١5

 ىنواملا بيبطلا ىسخرسلا ده نب دج-ا سابعلاى ال ه4 شاشعالا باتك زققح تالاقم

 وطسرال ةايملا اب ىتلا 2: ناويللا ءاضعا باتك ره#ُح نيتئامو نيناكو تس 785 ةنس

 ةتس ا: قؤتملا قاهصالا ىدهملا نيىلع نسحلاىنال ب دائم 3١ باتك قو تالارتم عبرا

 ةيذعالا با_تك مع ةنس قوثملا قادرعلا نسحلا نب لاله نسل 1-3 لئامالاو

 نرعشع 9٠ ةنس ىقوثملا بيبطلا لس اريبالا .ناولس نيقح<#ا بوقعيى بال هه ةيودالاو

 ىناغصلاد#© نب نسح مامالل ه4: لا_تفالا باتك لمح هه قرلافالا باتك رمح ةئائلثو
 باتك وح نيهاشن.الو ىئنطق رادال هه دارفالا باتك لقطع هئاعس ونيسج 6٠ ةنس ىققوتملا



 هه باب رجح م

 ١ هي ماكحالاو ءاعسالا باتك ريح ةئامسجو نيثالثو عسنت هو ةهنس ىفوتملا ىتادبملا دجلا

 باتك هم ةئاقلثو ةرمثع عسن ”19 ةنس ىفواملا ىحلدلا هللا دع نب .دج-ا مساقلا ىبال

 نيسج ونام جهر ةنس قوتملا نيساحا ْن . دجحأ مامالا ظفاحخلا قبل 1-3 0 اسال ا

 ١ ىفاشلا سيردا نب دج مامالل -ه#نييقا رعلا فالتحخلا ىف لئابقلا و ءاعسالا باتك لفيح ةئام

 ا ىلياىبا ناو ةقفشحوبأ | اق فلتخا ى ]| قلك اسما أو رك ذا نيشامو عبرا : حس قرنا

 | ضعب اذك فيطل باتكوهو اهمثربعرا: و امهشزب ةرانو ىرخالا فيز .واهخادحا ر

 ىرواسينلا كاملا د« نيد دجاىبال هي ىنكلا و ءامسالا باتك رح ةيعفاشلا ١ تاقبط

 رونلاو مظعالا مسالا باتك رم ةئاعمو نيعبمو نام 8/2 ةنعس قوتملا :ىساركلا

 | اضيا ىتوبلا هركذ 6 موتخلاو موتكملا مسالا بانك ريح ىنوبلا هركذ <: موقالا

 ١ ةنس ىقوتملا جاحزلا هللادبع ننام سو: مساقلاىبال أ نيحايرلا ءامسا قاقتشا باتك ريم

 ١ ىرسلا نب مهاربا قس ىبال ع قاقتشالا كراعكا مح هتايعت راو ةرتغ سجل 6

 | مجم ةنس قوتملا ىوحلا ساحلادجت نيدج-ا رذعجىبالو ةنب ىفوتملا ىوحتلا جاجزلا

 | 0 ىرأملا اطسوالا شفحالا ىلا ةدعسم نيديعس نسكلاىالو ةئاقلثو نيثالثو نامث

 1 سابعلاىباو ةنس قوتملا ىوغللادجا نىنيس> هرولاخ نءالو 7 او نرثعو ىدحا ١

 در كبىلاو نيش امو نيناكو سج +86 ةنس قوتملا ىودتلا دربلا فورعملادبزب نيدمم ٠

 ا آر ةلاعلشو ن رثعو ئدحا ١ ةنس قوتملا ىوغللادبرد ناب فورغملا نسلللا نما |

 | ندع ركبىاو نيتاامو تس ٠١5 ةنس ىفوتملا ىوحلا ٍبرطقن فورعملا ريت لاند

 | باتك ٌزيؤح ةئاغلثو ةرمثع تس 1 ةنس ىقوتملا ىوحتلا جارسلان باب فورعملا ىرسلا

 هللادبعىبا مامالل هه ريغصلا ةبرشالا باتك :- ىسمخرسلا مامالل هي ةعاسلاطا رشا

 ىقوتملا ىوحتلا ةبيتق نبوسم نبهللادبع دجى نال ه4: ةبرشالا باتك رح لدنح نيدجا

 0ك ىراخلا ليعاعسا نب دمت هللادبعوبا ماماللو نيت امو نيعبسو تس ؟ال+ةنس

 | عبرا ه4 ةيديدصلا ءايشالا باتك رفح ىنطقرادلا هركذ نيتأامو نيسسهتو تس 1

 نب نسح مامالل هه دافصالا باتك رح مه ريحابيطصا باتك ردح وطسرال تالاقم |

 ايندلاىبانبال 4: لاملاحالصا باتك رهط ةئاتعو نيس 16٠ ةنس ىفوتملا ىناغصلا د

 هه, مانصالا باتك رق ىتاعزلاة بقع نب د رفعج ىبال ةغللا ف هه فانصالا باتك لوح

 | كاككا فشلا نيت امو ني-سج و: سج *66 ةنس قوتملا ظحاجلارح نيورمع ناقع نال

 000١ ا 7 قوتملا بلا طس والا شفخلالا ةدعشسم ندع ند اولا

 تل 5١ هس قولا ىوعلا برطق رينتسملا نب دع ىلعىبالو نيت مس اهو نيردعو ىدحا

 | ىوغللا ىلقصلا عاطقا!نباب فوزرعملا ىدع.لا ىلعنب رفعج نب ىلع مساقلاىبالو نيتئامو
 لوصالا كانك وح فورإلا ىلع رصتخم ةئا-وسجلو ةرشع سه 6١6 ةنس ىقوتملا

 604 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىدادغبلا رهاطنب رهاقلادبع روصنمىبا مامالا عشان هي[ ةيزدلا

 ' (مبست)



 رارسالا فثكما و ًةنس ىفوتملادهلا نب د# نب ىلع ددملووا ه>رش ىلذاشلا ىئردتشتلا ظ

 ايركز ىضاقلا مالسالا 2 هصخاخ ةئايعيسو نيعسل و عبرا 09785 هئس ىقوتاا 2 رداج ْ

 تاتك رم دنس واللا ىزارلا نايفسىبال هه ناسعسالا باتك 18»- سيطادملاب موسرملا ظ

 يا 0 قولا ىفاشااىزيرتلا ناولس نس دوحأ هللادبعىبال 1-7 ةراتشلا ةراحمسالا |

 ىنوتملا بيبطلا د نب دج رفعح ىنال 4# ءاقستسالا باتك زح ةئاغلثو ةرشع عيش |

 هللدخلا ا“ هلوا تاناويللا ناسملب ةعوضوملا تاياكملاف صاوخغلا هه« دسالا بتاتك ضو

 |. هابتشالا بح نم ءاحضلا باتك هاعم و لوقلاب دهاشملا ٌحراش هذبلت هحرش قرع نإ نيدلايحم |

 عبرا 114 ةنس ىف وتملاىناهلا هينم نب بهول ه6 تايليثارسالا باتك لمح مهاربا هوخا

 ىطان رْغلا مك نبدحم نب عيصا مساقلا ىبال -) بالرطسالا باتك >> ةئامو ةرمشع

 نب ديعس دعس ىلال هب ءاعمالا باك همس ةئاقلث و نينامث و سخ* م ةهنس وتلا ريزولا دابع

 ما هه فاولا له

 و“ هلوا ةئاّوسو نيثزلث و نامث 8*5 ةنس قوتملا ىاطلا ىبرع نب ىلع نب د ن.دلا يم

 ىفافولادج ديلا جشلاو هانعمو لزالا ظفل ىلع هيف ملكت ا لز مل ىذلا مادلا هلل دا

 م٠ ةنمىقوتملا ىوحلات رطقب فورعملا رينتسملا زي, دمع ىلعىال هه ةنمزالا باتك اح

 نب د نيدلا ردب ةمالعلا عشا يأ ةيعدالا ماكحا ىف ةيهزالا باتك زيتح نيج اه وو تحلم

 ةيهزالا صصص ءاعس ودئايهتسل و رة عاو تب ه١ ةنس قولا ئراضتالا دك[ نا ل 1

 بتاتكلا وهو سيلاطاطسرا نيسفت سمره لوقنم ه4 مثالا ةيناحور بالوعسا نآتك لي

 بدول! ىلع نزيد ا ىلا جب ل ةماع ١ك لوم ةئاقلثو نب ا ء نارا 1 7 ى] نمسا ةماق دن تاكل ةءاعلت و نتكلم 06-7 د

 ةئاقلث ونيعبس ال٠ دنس ىفوتملا ىودكلادجلا نب نيسح هبولاخ ننال هه: دسالا تاتك

 ميشا --1 الا كاكا 0-0 قبال 1 0 بات؟ -- 1 ىدنهلا مسا لنا

 هاو حابص 0 قيس تانك هناهربىفو دهاشملاو ءانشسالا تانك داوقلا لكشم حرش ىف

 ةاعسملا هل آلا ىف امهدحا ناباتكح امهو ةئامعبرإو نيرشعو تس 575 ةنس قوتملا

 اياب نيثالثو ةئام 1ع وهو ابن لمعلا ىف نخ آلاوزاهعنص ةروصب فييوعتلا فو تالراتا

 اههدحا نافيلأت هيفدلو مالسالاىف ابالرطسالءنم لواوهو ىدازفلا بيبح نب ميهاربالو

 هيض تا سقطسالا .نياتكو قع قلطا تاذ "تال راطسالاب لمتلال مطسسملار لقعلا ىف
 باتك لههس ةئاقلثو نيرشع .٠٠١ ةن_-س ىفوملا ىلبارسالا ناهلس نب قك#ا بوقعي ىبال

 ماحرالا ماقسا باتك لي سمرهل ه4: ساطوف_سالا باترك لي هيي سيطامطسالا

 ديعس ىبا ةياور -«# امن اكمو ةماهت لابج ءاعسا باتك هع سنا_عشرال هه اهجالعو

 عبصا نب ماع ىلاهدانساب ةئاقلث و نبتسو نامث "4 ةنس ىفوتملا ىفاريسلا هللادبع نب نسأل

 نب ليعاعسا بحاصلا مساقلا ىبال ه4 هئافص وىلاعتو هناصس زيا ءام“ا باتك زهيمح ىلبسلا



 سه باب ليم م
 م

 نب دم كلملا نع ريمال 0 تانك زؤ- نيثامو' نيعسو' تس 551 ةنس قزوتملا

 ناسح ىف 4 بدالا باتك زؤح ةئاممعاراو نيرشع 578 ةنس ىتوالا ىنارحلا هللادبع

 ةئامعبراونيسج و نامث 46/8 ةنس قوتملا ىنادمكلا راظعلا دج-ا نب نسح .ءالعلاى لال ثيدملا

 لبس متاح ىبال هه ماندالا باتتك رح ىيدالا صفحمىبا مامالا أ ةيعدالا باتك زههح

 بلاطىبا نب ىكع دعجىبالو نيشامو نيعبراو نامث 544 ةنس ىقوتملا ىناتسحمملا دمحم نا

 هللادبعىبال هي تاودالا باتك رح ةئامعبراو نيثلثو عيس 1*8/ ةنس ىفوتلا ىرقملاىسيقلا |

 6 راودالا باتك م ةئامسوجو نيسج هه٠ ةنس ىقوتملا مولا ةديج نءىلع نب دم

 نءاب فورعملا بيبطلا سجرح نب سايلا نيدعسا نيدلاقفوم هريصتخا نييئاردتكسالل |

 تالاقم سج هه ةيودالا باتك ٌرؤ»- ةئامسجو نيناثو سه ه86 ةنس ىقوتملا نارطملا |

 بوبحاو امتابوطر وتانا ولا ىف ةياثلا ةنأ لاو ةيرطعلا ةيودالاق ىلوالا سد.روقيسدل

 هلا و روزبلاو تادنلا لوصا ىف ةئلاثلا لوقملاو |

 ناويطاموع“ق نيتلاقمل صقغم دو ةسدعملا ةيودالاو ةبرشالا عاوناو مر ا ىف هيما

 س وئيلاح لاق ىزاوهالا نادبعن.ال وةلاَقم ةرشعىدحا ةدرفملا ةيودالا باتك سوئللاطو |

 ظ هك ءاكذالا باتك رفح هت" ناذالا باتدك مح هرثا ىفاقاو هنعذخا هدعب ءاحنم لكو ظ

 ةئامسجو نيعسنو عيسس ةقلا/ ةنس قوتملا ىزوملا نب لعن نجح را دبع جررفلا ىبال ١

 تس 717 ةنس ىنوتملا ىعضالا بيرق نب كللملا دبع ديعسىبال د ريجارالا باتك زيمح

 ىدخرسلا دج نب دج سابعلاى نال هه دادعالا ىف قيطامترالا باتك ريح نيثامو ةرسشع

 0 د7 نأ لععسال ه4 هج رالا تاتك مج نيثام و: نينامكو تس ؟8 ةنس قوتملا

 ديعسوبا هيلع هضقنو هتاقرطى ىميقلا لاقو نيشامو ةريثعىئثا ؟١* دنس ىفوتملا ةفضح |

 درع مجششلا هيأ داشرالا باتك ٌركطح مهي سدمعت را باتك رح 7 اناككانم ىعدرلا

 ةئامسجلو نيثالثوتس هالك ةنس ا ىمخللا نج رلادبع نب مالسلا

 ا هراخو هدرا سيديا شح قب ةعبارلا عوع<

 ْ ناب فورعملا قلاملا دج نب هللا دمع ملا هرمسش دقو ةيودالا ىلع هيق ملكت مو هيلا بسب ظ

 ةيودالا هقرعم قء.سلاهلو ا هقاح كل راذنملا هللدلا 3ع هلوا 4و هعج تاتكف راطسلا

 ىنأن ممل اب تالاقم ةدعو س ويطماب هرسسقو قح#ا نب نيمح هلقنو شودروفرف هرعسق هلاقم |

 | 4 ةوخالا باتك زيت ايندلاىبا نبال ه2: ناوخالا باتك ره رابخالا رداونىف اذك
 ١ ىبابعلا ريعملا نب هللا دبعل و ى و سلا ٠ نحر ادب .عىبال د بادالا با:ك لح دو ادىبالو | ميسم |

 ا

 ا

 | هه[ ةفس الفلا ناكرا ىف باتك لح سئيرلا ٠ شل ومثيهلا نبال ةيلكلاداص رالا باتك لح

 كش هك ةهنش قوما تتطلا ىبحرسلا ده ن 0 سايعلاى ال ضعب ىلع اهضعب ناو

 ىربددلا زيزعلا ديع ا ةعبرالا بهاذملا ف ها ناكرالا باثك رمح ةئا_ءلثو نينامثو

 ميش 1-3 لزالا باتك يو بهاذملا ىلع نملا داعتع ا[ ادنف زك در همي قوتنا ىداشلا

02( 1 

 7 هلهئظفؤلا ا يي ضل نا نبي بي با ا



 63 هه فاكلا زج

 هرظن يركساو هفنص وطسرال ه4: راجالا باتك لح ا هل ىنبنب اك هدجوا هلل دخلا
 نا رلا ىلالو 0 فدو اع ةيصاخ اف 1 اهعفانمو اهصاوخ ىهل الا داهرك ا

 دج سايعلا ىبال - 1 رهولا ثادحاىف بانك وح 0 قوتملا ىنوريبلا دجا 0 د

 هي ثادحالا باتك 185- ةئامو نيثاثو تس 1485 ةنس ىفوالا ىسخرسلا د نا

 باتك ]©:- طارقبل هه ثادحالا باتك ه»- ةنس ىفوتملاىومغلامالس نب مساق ديبعىبال

 هتننادحو ليق نكيمل ىذلا هللدتلا ا هلوا سصتخ ىبرع نبنيدلا ىح م ه4 ةيدحالا

 ةيحوزرلاو ةيدرقلاو ةدحولاو ددعلارارساىلع هيف ملكت اًضيا فلالا بانك وهو لا لبق

 د قارحالا اعف 1: ىكل م دمسلا 7 قرات ن1 باتك ع هلاثماو

 ىفول'ىزارلا دجلا نب دعاصا ه4 باسنالاوباسحالا باتك ز#- لا تبسك اع سقن

 . ىلجم ريع فورعملا د نبدومل ىسراف 4: ايابخلاو رئاهضلا ةلئسم هيفو علاطلا ماكحا

 ىدحا 642١ هنس مر طساواىف همناو تالاقم ثالثو ةمدقم ىلع هسرو اشايب ةحن هفلا

 بساحلا سراف نب نيس هجاوملت ىسراذ ه4: ماكحالا باتك رح ةئاهعستو نيعيراو
 2 ارك ىدغلل اضا ماكحالا تاتو دو# هحجاوح تاتكللا ل هفلا دلح

 ( بهاذملاو ءايننالا روهظ لاوحا هيف ركذ ردنكسالا ظعاو نافطصال و ىنانويلا

1 

7 

ْ 

 | سمرهلو ىدؤهلا سب نب لبسلو ىزيربتلا ىوريبكلو ىردنكسالا سلا ول ةرهاتتلا

 ١ ه4 فالتخالا باتك ره ميكملا تخنونلو ىبيربطلا ناخرذ نبالو بساماخل و ريكمللا
 جديع هانا هني ألا عب ر ربش ىف ىفوتلا ىهفاشلا رباح نب مهاربا قحبا ىبال

 ' باتك ر- ثيدحلاو هقفلا هل عّمجا نمت الضاف اماما ناك ةنس نيعبسو سجن نع ةئالثو

 بتكنم وهو ةنسلا ليصفتو ةيودالا ىوق درايلاو راملا ىف -ه مورااو دنهلا فالتخا

 0 قوتملاىوغللا ليعاع#ا نا ىلع ةديس نأ هج سد وحتلاف هه شفخالا باتك لح دونهلا

 ا ل ىرصتبلا نسل و صالخالا بانك لح دكامعلاراو نيسجو ناك 6م 2

 ًآرةىّتح همماىف فقوت ىعلاملا ورعابا ىضاقلانا دادغب عراتنم جالملا ةجرتىف بيطخلا

 تيذكلاقف نسعلل صالخالا باتكنم لاق اذه كلنءانم لاقف صاىلع فقوف هل باتكىف

 | مكح م اذه نم ئش هو نكيرلو ةمركملاةكع نسعلل صالخالا تاك انعم# نق مدلا لالحاب

 لوا وهف نسل صالخلالا تكاسذ نأ ورعوىبا ك١ رارآا اذه4ف ةيقفولا تكلا ا هلتقش

 طالخالا لاح هيف ركذ تالاقم تالث طارقبا ه4: طالخالا باتك رح اقلطم هفنص نم

 كك -1 قالخالا باتت ا اهحالعو ةلحلاو ضاىعالاب ةفرعملا ُّق ةمدقمو افيكو 3

 ١ رد اقم قا تن داعم عبرا 1 قالخالا باتك هع ىودالا هللا دبع نب 6-3 نجرلادبع

 ١ سمع ابنثا همامت نوكيو وطسرال ناناتك امحو زاغضلا تالاقم ىف كلا



 ةئاهلثو نيسجو تس “ه5 ةنس ىفوتملا ىلاقلا ىلع نب مساق نب ليعاعسأو نيعستو نامث 58

 م باب 8- 1-0

 باتك .زي»- نيتئامو نيسجو سج 66 نس ىفوتملا ىناتسحملا دم نب لهس متاح ىلاو

 ناس راع ىف ,هلاع ىضرح صصق ند ا ريثك هيف رك ذ طارقيل ضارمعالا ىا -28: ايع ذِسا

 مهاربال ثي تاومالا عابتا باتك رح ليلا ىف هه ىرواسينلا ديعس ىلا باك

 0 اصلا تانك روع نيت امو ننام و سجن ؟م6 دنس" قوتملا ىرطا ق#ا نبا

 لازا ال ىتاولاق ةئاقسو نيثالثو نام 5م8ةنس ىفوتملا برع نب ىلعنب د# نيدلاىحم 0

 01 02 ىص رفا ىلا .ىنتش :نمو ىضرا: ىلا ىلا نخ ىم ىلا عجراو ىتع ىتبطاخا هيف

 ( الاذانالا ةرصح قى وكلا داحنالاةلاسرلا هذه تدعم ىئطرع ىلا .ىلوط نمو ئضقن نلا

 قئاقملا سراوفلا ابا ام تبطاخ ةياحورلا ةعبرإلا روصلاو ةيئا_سنالا ةرجشل ةرضح |

 ناويملا ذاختا باتك ل ا نابلاو دولا ةمزا ثالام نانس نب رحمت سارعلاك ىتلا

 راثالاف با_:ك ل رح نبال د لافتا بتاتك قح طع سر ةلاقم ا انامل

 نب يحن هجرت مكمل سيلاطاطسرال ناتلاقم انما م راتفو تر عبرا 1-3 ةيولعلا

 رو نللا نب د ماهالل 4 راثالا . تاتك لح -ىمدورفالا ردنكسا هضلخو قيزطب |

 حرش هيلع و راث آلا نم ةفينح ىلا نع هيف ىورام هيف ركذ هقفلا بيترت ىلع رصتخم

 لاق ىعفاشال 4: ةمهاربلا ىلع درلاو ةودلا تابثا باتك رح ىننملا ىواصطلا ظفاحلل
 فاص نم لك ىناخ ردنا عرلا باتك درىف ىدادغبلا رهاط نب رهاقلا ديع روصنم وبا

 طورشلاىف ةفينتحوبا همسرام نأ ىناجرجلا معزو محدث هلاونم ىلع هلال هلع.توهف تاودنلا ف

 ىطويسلا هصخخ ءزج ىقكرزلانيدلاردب جشال هه ةباجالا باتك رفح دحا هيلا هقيسيرا

 كلذ فيلأتلا ىلا ندلاردب يتلا او دقو ةباكلا زع ةقئاو كاردتسا فا ةفاضالا ةاشاو

 093 دروأ اناتك لمتمف ىدادغلا رهانط نب لع نب دج نب نسحلادبع روصنموبا ذاتتسالا

 نب دجا ركب ىبال -24: مودعملاو لوهجملا ةراجاىف باتك رح ائدح نيسشعو ةسج

 داهتجالا باتك رح ةئامعب راو نيت_سو ثالث 15* ةن_-س ىوتملا ىدادغبلا بيطأخا ىلع

 عاججالا باتك لضح هممت رئاظن ىلع هللدجلا »6 هلوا ابان نيعبرا ىلع بترم -ه: داهملا ىف

 0001 3 قولا لشلا قاببثلا دع نب ىح مازولا ةريه نال ه4 فالتخالاو

 مهاربا ندع 3 ىبال و ءازعلا فالتخاىفارشالاو عاجلا باتك وح ةئامسجو

 5 سانجالا باتك 16- ةقايشلو ءادععا كاع عار ةنضر ف ونملا ىروباسينلا رذاملا نا

 : نوكتىف هيناثلائن لان وكتىف ىلوالا تالاقم ثالث وهو طارق هه ةنحالا باتك رمح

 نيْلخ دياصلا لئاضفىف 7 ىناثلاو داحالا باتك زؤ- ءاضءالا نوكتىف ةثلاثلا نينحلا
 تاك 0-1 ةئا_ءلثو نيءعيرا و ثالث "4+ .ةنس قوتملا ىسملبارطلا ىثرقلا ناإ_ميلس نسا

 اا ع ىرخلا 71١ هس قودللا يرمصتلا ىاوغللا قمل نب رهعم ةددبع ىنال د مالتحالا

 003 هلوا ىذمرلا مكحلا ىلع ندي هللادبع 0 مشل و طايتحالا باتك 1 نيّدامو ظ

 امك نا | ةييصس ل ا ري ل 2 22222 2 ل يي 2 م ل 0 ا ا ا 0 ل ا م تتخزآة272722020

 الن نور

 201200]2آ2آ1آ آي



 ؟ هذ ه2 فاكلا 1

 ةعستو ةئامماراو فلا'نم ةمئالا نع ةءارق نيس هيفاعججو لماكلا هباتك فنلاو رهنلا
 | دربملاب فورعملا دز نب دمت سايعىبال 6# ةغللا ىف لماك ٌره#*ح اًسرطو ةياور نينسجو

 ىطسقرسلاىزاملاف كون نب دمت هحرش نيثامو نينامكو سه 586 ةنس ىقوتملا ىودكلا

 نايلسو لع نسما وأ تانككلا اذه هنع ىورو ةثامسجو نيثالثو نام .همنر حنش قولا

 0 غلب ادرمكا ادد دلل دولا دمي دوا كاع رع نس ١6# ةنس قاؤإملا ىوهعلا شفخالا

 0 لثمو فود مو رعش و رود ليد تاَذآلا نونو عمج باتك اذه لاق ا هءاضر

 | ادهىف عقوام لك بق نأ هيف ىلآو ةقيطأ لئاسرو ةقنودم ةيطخ نم رامشخاو ةغلاب ةظعومو

 ايفاش ع باسىعالا نم هيف ضرعيامح سشيناو قلغتسم ىنعموأ تدع مالك ند باتكلا

 ا امنغتاسم هريع لآ هريسعلا ّق دحاو عح ربنا نعو ايفتكم ةكفح تاتننا اذه ن1

 ٠ فورعملا لد 5 هللاديع دج اىبال --1 ةاورلانم نيكوزمملاو ءافعضلا ةفرعمفف لماك مح

 هتعصب هاوذ هظفل قفاوو هانعم همساقباط ىعبسلا لاق ةمئالا داقعا هذعو ليدعتلاو حرجلا

 ىنطق رادلا[تلأس ىمهسلا ةزجلاقونورخأتملاو نومدقتملاىطر لوقباعو نومكحلا ركح

 ىلع َهمث ىدعنبا باتك رك اسعنبا ظفاللا لاقو هيلع ديزبال ىباتك لاقف ءاك فيلا

 ظفا لاجرلاو للعلا ىف اماو هيف ةمجع عم ةيرعلا فرعي ال ناك ىهذلا لاقو هيف ن

 | نب دج سابعلاىبا مج لماكلا ةلمكتىف لفاحلا هل لاّقب ريبك ليذ عر 0

 ا ةئاوسو نيثالثو عبس الو م قوتملا ةيمورلا ناب فورعملا ىليبشالا 'قاثبلا جر فم نب 022 ٍإ

 هتاماقم نم ىطويسلا هه# ىواحمدلا حيراتىف ىواكلا ريح اضيا لماكلا صتخم هلو

 ىنارعشلا دجا نب با_هولا دبع شلل هيأ ربكالا جا ولع ىف رجالا تيربكلا ]م

 ةيسدقلا راونالا مئاولب ى ىلا هنأت 2 نم هينا ليد ء| عسل و نيعب هل ت3 هير 0 قوثلا

 اعاد هد ثدحتا رج ع ا|و لأق كس ناضمرىف هنع غرف تاح وتفلا نم هرمصصتة>ا ىدلا

 | ىتوبلا هركذ ءا_تالا ىف هي ربكحالا قايزتلا و رجالا تيربكلا هج هتزعل ىربالو

 با_تكلا د ةدئاف 4 اهفامو موهتلاو كللفلا نونف ىف 4 ىنانويلا مكحلا شكرك ]-

 ١ ع كالزاحعالاليالد باتك دررا نابلاو ىناعملاىفو هيوبيس باتك ديرا وحلا قلطا اذا

 ىرودقلا 0 ديرأ ٍدعفلا ل رهاقلاديع

 د ةفاضالا نع اهد.رجن عحدبال ىتلا مملافرللا 0

 رزؤطاد# نس كرام 2 ريث الا نال و تاهمالاو ءابالا بأن 5ك دع 1 لل -

 متاح ب سحجسس

 ظ 9, بأن ك هددبع ىبال مت لادالا باتك زهم- ة ةئاوس و كسب ١6 00 قوتملا

 0 باتك 1 0 بساملا نشس نب هللادبع نيا رجالاو



 تاب 3 م6

 نباب فورعملا د# نيىلع نيدلازع ميلا ادلع سشع ةثالثؤإ <: جراوتلا لماك +

 ىفوت و ةئاقتسو نيثالثو عبس +80 ةنسىملا ىهتناو نامزلا لواند هيف ًادحا ىرزطاييفآلا

 ىتتكلا طاوطولا ميهاربا نيد# نيدلالاج هيلع قلعو ةئاقعو نيثالثو نامث 5م ةنس

 نب بجلا نيىلع بلاطوا هليذو ةئاممبسو ةرسثع نات الامل ةناس ىقوتو ةديفم ىثاوح

 ةيسرافااب هجرتو ةنسىلا تادلع ةسج ىف ةئاقسو نيعبسو تس "1/1 ةنس ىقوتملا ىعاسلا

 ةجرت هتراشاب روي نب هاش ازريم هلود نايعانم ةنس ىفوتملا ىمراطلا نيدلا جن انالوم

 فورعملابطلاىف 4 ةعانصلا لماك 15 ريسلا بيبحىف اذك ءاشنالا ىف ارهام ناكو ةغيلب

 نائسنب ىسو رهاط ىبا ةدمالت نم وهو ةلودلادضعل ىسوجلا سابع نب. ىلع هفنص ىتلملاب

 وهو ةرثك تاوا اهتم لكفو لمعلا ةرقعو ىلعلاف ةرثعء ةلاقم نسقع ىلع هنتر

 الماك اباتك هتنازكل ف:صانا تيبحا لاقو هحدمو هباتك لواىف هركذ نيريبك نيدلجمىف |

 جاتحيام لكل عماج وهو ةيبطلا ةعانصلا لماك ىكلملا وهف هتعساماو لاقمت بطلا ةعانصيف

 هءاونا عيمجل اضيا تالاقم رسثع هيفو ىلمعلا ءزحلا ىناثلاو اباب نوعستو ةعسنتو ةئالت ءزجلا
 رآىأ فيلات يرضانلات فوردملا ه4 نيتعانصلا لماك رفيفح اياب نوتسو ةعبراو ةئاقس
 باو ةرشع ىلع ىوتح نوالق ندع سصانخلا كالملا ليطصاب ةرطاسلادحا راطببلا رديلا

 ىف رظالاىه ةرطببلاو ةقطرزلاو ةرطببلا اهىف هلا ركذ لا ءاطعلا عساو هللدلا * هلوا

 [ييلعلو لا ةيرت نع ةرابع ئه ةةطرزلاو ضرملاو ةحضلا ةهجنم ليخلا لاوحا
 ىف لماك ري ةنس ىفوتملا ىدابايلعلا نيدلاءا_سل سه ىواتفلا لماك رح اهمزاولو

 نيسجو نيتلثا 1/6 دنس قوم لا ىلا نيعدن. دج-انب رك أ ه.قفلا ميلا 7 باستالا

 بقعو هبقع ركذو نِيلاىلا مداقلا ىومالا دلاخ نب ايركز هدج ةري_س هيف عج ةئا._معبسو

 نموه وإسانب عاج ىبال هي ةلباقملا و ربلا ىف لماك رقيه نءزولا نِعاىلا هعم اومدق نيذلا

 01 ]15 ضع  ردالا عك[ ناسا ىف لماك يح تاموضوملا قهركذ ةطونسملا تكلا
 غابصلا نبال + ةيفنملا و ةيعفاشلا نيب فالخلا ىف لماك ريم مهسلا نب مسساقلا ىبال هن[ ىلا وهلا

 هللادبع ندمحل هت ةيعفاشلا عورفىف لماك ٌريه#ُح ةنس ىفوتملا ىفاشلا دج نب ديسلادبع

 نيب هيف عج ةئامعيسو نيسجو نيثثلا 787” ةنس قوتمألا ىلص وملا نانسىبا نب نيدلا سم

 تآ ارقلا ىف لماك ريح ةضورلا مح نم بيرق وهو ةقثلا بتر” ىلع هيف ىثمو نيقرطلا

 نامي 404 ةئس ىفوتملا ىبرغملا ىلذهلا ةدابج نب ىلع نب فسوي مساقلا ىبال هه: سما

 اماما ني_بجو ةسجو ةئاعلث تيقل لاق ةءارق نيسج ىلع لئشموهو ةئامماراو نيسجحو

 نيسهخلامث ةرسثعلا هيف ركذف ةرثعلاو ةعبسلاىا اهتتر اوغلب نيذلا تارامتخالا بابرانم

 ءاروىلا ىماح اهريعو هل زعل 0 داليلا فاط و ق سثملا ىلا ب رغما نم رواس لحر هناذ

 ( رملا )

 ناهلس ناطلسال ةيسسر افلا نم بناكلا انكسم ىلصوملا ادلوم ىحراوبلا ىداهلا نيرمضخ

 اذههنمكام عيجو تالاقم شع هيفو ىملعلا ءزلا لوالا نيئزجىلا مسقنبو ببطتملا هيلا

ٍْ 
1 
ْ 
 ا



 6 4 فاكلا يم

 | ا_ضدا هح رشو دع انيهخيسمت و ةرّدع عبرا ا 1 قونملا ىفاشلا 2 ىهيربلا 2

 عورفىق ىناك ح ىدوعسملا ىبتءا_ص ىلا ىعحمابلا نيد نب دوعسم دج ولا ىضاقلا

 نرسقع“؟١٠ ةنسىؤوالا ىسدقملا ةمادق نم دمت نن دج ان هللا دبع نيدلا قف ومثل هيأ ةيلشا |
 ا ين ا ب 00
 ١ اس ىقوتملا ىنطلا دع نيد ديهشلا مك اعلا هي ةيفنللا عورفىف ىتاك ز»>- ةئاتسو |

 | وهو هعما وح ىف امو اط وشتملا3 نحل نبدي هيتك ام هيف عج دئاعلت و نيثالثو عبرا م

 ررعثماوهو بخ سلا مدل مهم حب اشملا نم ةعاج هحرش بهذملا لقن ىف دقعم باتك

 ِ ح رش ىف ىناك يح ديقم حس دئاقلتو نيثالثو ىدحا ميإ 3 قوما ماكنملا ىرابنالا

 ' ماماللو ىعدربلا ديعس ىبالو ىودربلا لوصا حورشىف ىعو واولاىف ىتأي -4 ىفاولا
 | دج-ا نيريبزلا هللادبع ىبال 5 ةيعفاشلا عورفىف ىفاك ريح ةنسىفوتملا ىنسنلا نيدلا ظفاح

 ١ مهاربانبد# نيدلانيعملو ةئاقلثو ةرمثع عيسا# ٠7 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىريبزلا ناهلس نبا

 مههاربا نبرصن ميشلاو ةئاعسو ةرشع ثالث 5١١ ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىنرجاخلا ىليهسلا

 | 6 م17 قولا فاول لرعمسا نب دح>ا ولادبع نساحلاىبالو ةلامعلراو عبرا 20 2

 ظ روش قيد رط ىلع لالدتسالا نع املاخ رايك ارا ةعبراق ىرهزالو اديهش ةنامسسجحو نينا

 ةرمثع ةسمج و هه ةيكلاملا عورفق ىناك زرهمح ةم ع تادابز هيفو هب ده ىف ىوغبلا

 هئامعبراونيتسو ثالث 55+ ةنس ىفوتملا ىطرقلا هللا دبعزب فسوبنب ربلاديع نيدلاخلا دل

 | ىنوتملا ىورهلا ىمخرسسلا دجلا نب ليعمسا دجحىبال عبسسلا تآ ارقلاىف ىناك رح

 باتك وهو تادا ةدعىف وهو هتار حالصلانبا لاق ةئامعتراو ةهرسدع عبرا 2585 0

 ا قوتملا ىل شالا قيعرلا دجا نب حرش ندم هللاديع ىداورثكا لع ىلع لّمشل ريثعم 1

 ظ ملكتم لا ىعلملا نيكدوسنب ليعمسا رهاطىبال هه ىناك زظفح ةئامعبراو نيعيسو تس 1 ١

 نيدج-ا رفعحىبال هه وحلا ىناك زج ةئاقسو نيعبراو تس 5145 ةنس ىفوتملا ىفخلا

 شذوبلان ىلع ندملاوبا هحرش ةئاثلث و نيثالثو نامل دنس ىفوتملا ىوحتلا ساحتلا دج

 22دك مها ربانب هللادبع دعواو ةثامسولو نيرعشعو نامث 088 ةنس ىقوتملا ىطانرغلا

 لد لضفلاىا ناو حالف ناك ةعاج هو رش و كيفم حرش وهو 2 ىقوتو رردلا هاعمو

 ةيافف حرش وهو ةئاقشو نيدج و سخ هه ةنس ىوتملا ىوجتلا ىينرلا لاو
 ىنوثملا ىذا نب ىلعن ةكرب تاطخلاىبال د ةلاكولا ةعانصوإ ةلدالا لماك لهم نسحلا

  ريبعتلا لماك زيمح ليكولا مرت ىتلا' ط ورمشلا لع لقشإ هئاعقسو سجل 56 هنا

 هج رثو ناديالا ةيمص تانك وشل لعب ىبورلا ن داك جلل دملا دس قوثلا ىسيلفتلا ْ 3



 ه6 باب زو . هج

 | ىنلاهّتلدحلا * هلوا ضوع جاح نيدج-ا نببوقعب حرش اهحورشنمو ىوفصلا حرشك

 - ريرحت نم هفلؤم غرف ىتاملانم امج ربك ١ جوزموهو لوصالاو دعاوقلاب برعلا ةغل برعا

 : كاكا رارسسالابى سلا اهح ورش نمو ةئامنامثو نيعبراو سو 6 ةنس لوالا عب ريف حرمثلا

 هلوا ىتارحلا ةيطع نيمهاربا نيليعاعسال ةيقاكلا ةمدقملا فشكىف ةيفاثلا تاصالخلاو

 لالا نع رقه رلع احع جوز ربك حرش وهو لا تاوصالاهل تعش ىذلاهلادخلا

 .| ةيفاكلا حورشنمو ةئامبسو نيعستو سج الهه ةنس ةرخآآلاىداج-ىف الما نم غرف

 | # هلوا هنم رثك الب اعجو اثحي ىضطرلا حرش لثم وهو ىثيدحلا نيدلانكر مامالا حرش

 00000 دلو ىويسوطلا اياهاخ ةيقاكلا بارعاو كلا نيتؤملادج لوطلاىذ هتلدحلا
 | ١ فلاو نيسثعو لامك ٠١4 ةنس لوالاعيرف هنم غرفو ىرلاب هفلا. ناتفق قاب فورعملا

 ١ ةئاقلثو نيناثو سه "46 ةنس ىقوتملا ريزولا دابعنب ليععسال هه لئاسرلا ىفاك لهم 71

 .ىناك زؤ- ىتاي -ه4 فاشكلا ثيداحا ىف فاشلاىفاك رح ريبعتلا ف هه ايؤ رلاىفاك رح |
 ١ هيرانبدلاو مهردلا باسح ىف ىناك ز»- ىنأي ه4 بجاملا نا رصتخم حرشيف بلاطلا

 هحرسثو هلا درصلا ه#: باسملا ىناك رح تاموضوملا ىف هركذ ىبرغملا يح نب لؤمل

 رح 0-0 نيدلار فل و ةئاهعبسو ةريثع عبرا 076 قولا ا ١) رمع نب 2

 ' نيملاعلابر هللدحلا # هلوا ةنس ىفوتملا ةلودلا ءاا رو كضادللا ىيركلا ن ظ

 ' نب مساقلا ىبال ه4 ءاوهلا باسح ىف ىفاكلا تح خلا نيعجلا هلآو دمت اي م ظ

 ١ ىناك زيذ- ىتاي 4 ىفاولا ىلع بذهملا كاوزيف ىناك رف تاءوض وملاىف هركذ مهلا |
 ال1 0 هن ىوتملا وحلا ناكع مخفلا ىلا ىنج نبال شفخالل 5 ىفاوقلا حرشيف |

 : ظ هي ىداهلا حرش ىف ىناك رقت 0 ه5 بييللا نغم حرش ىف ىف ٌرهؤح ةئاقلثو نيعستو ْ

 | 504ةئس هفلا ىعفاشلا ىناجيزلا ىلعنب باهولادبعنب يهاربا ةمالعإ فرصلا و وتتلاىف |

 نيعلانب سصننب ناندع سصنىبا 2 بطلاىف ىفاك رهف ةئا_ةسو نيسجلو عبرا |

 ىف م ه5 قاوقلاو ضورعلا لعىف ىناك رفح ءاضعالا ىلع بترع وهو بيبطلا ىبرز '
 ايركز ىبال-ه ىفاوقلاو ض ورعلا ٍعيف اك كس يرانا ن دل[ ردصلا ءازغلا ةييصقلا خش ؤ
 هللادبع نيدج-ا همظن ا و نضنيأ 65: هن قوتملا-ى زيربتلا بيطخلانب ىلعنب يحن |

 ه4[ ضئارفلا ىف ىناك لقيح ةئامتامت وني رمشعو عسن م9 ةنس ىفوتملا دلوم ىمضقلا بابشلا ظ

 0000 00 000 هد دود قولا ىعلا درصلا ىلاكززلا ىطرفلا فسوبنب قضمال |
 | ةلثمالاة كب حضاو كرابم عفان وهو ثيراوملاىف ةعدقلا بتكلانع هنامز لها هب ىنغتسا |
 لضف اوفرتعاو هنمالا نهلا لهانم دحا هقفتمل دجو ذنمو هعساك وهو وحتلا ف ليلاك

 نيثالثو نيتلثا 7ْث* ةنس ىفوتملا ىننلا ىل- ملا ىسوم نيدجل-ا نب ىلع هحرش هفنصم

 نيثالثو .نيشا ا/*” هن. وألا ىكرا ىسومنب دجا نيىلع هحرشو ةئا_,عبسو ظ
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 ىبا نب رع نب حلاص هللادبع ونا هحرشو دلجم وف ةقارس نبا هحرشو ةئامحسب“ و |

 (ركب) ظ



 ع ه5 فاحكلا يع

 ماخشلا راع نم هلا_فضفا راونأ دلع تعط لاه لا ماما ل هلل

 ماجا امص نم قست رملا اع 5 #4 ايرط- انعاعم] تركسا ةلاقلا

 ىلسالانسا لوق هلك
 ىماجلا ىلا باستنا ءذ ىناعلالولذ * مقنم حرش باىعالا ةيفاكل

 ماكنا اقض نم اسمن ئذب راى ها دع اك لح نرخ 27

 قئرسصضملا ىئّريش ودلا هللا دبع لوقو هلّدمو

 ماكا راهزا وا ردلا هنأ اك #* انل رودصلا حر.ش هب حرشدلل

 ماجلانم فورعمو غال ركسلاو # هيئاع ىلت ذا عملا ركسا دق

 لا ىرايلا مدسقلا هللدخلا ## هلوا ىثءرملا سايلانب سردا نب دمحل ةيفاكلا ترعمو ٠

 م ىلءدرالا نسكاىبا نس هللا دمع 0ك ىلع د2 ىنأ ندلا جبان مامالا حرش اهح ورش ندو ْ

 حرش وهو ةثا_,بمو نيعبراو تس ا/55 ةن-س ناضهرهفف ىقوثملا ةرهاقلا ليزن ىزيرتتلا

 ١ ثالث هديوستنم غرفو لا هديزم ىفاكيو هم ىفاوب ادج هتلدلا # هلواىذرلا حرسشكر يك

 هيلع ىئسام لوا 00 هلوا رسصتخ حرش اهنمو هتابش نليعب را نيننثا ا مر نيه | َ

 كرد قا تاق عئادب هطباوضو هدودح ىلع تيتكدق تنك هفئصملاق آلا مالكلاساسا ||
| 7 1 ِ : 
 ا عاّرفالا عن لع 0 اوقفط هعاقد ىلع !وعلطا|ف تاقيقدت تفئاطل قلت اق صضعإ ىلع ٌْ

 ٌْ ةداغ اهنمو هتبطخ ق هر 5 ىلع كالملاءاطع نيدلاءالعل هادهاو مجتبجاف نب القل فلك مظنانا ا

 | خلا ماعلا همعن انيلععتا ىذلا هللدلا 4 هلوا جوز“ حرشوهو ريصن نيىنصل قيقحملا | 00

! 

 ةيفاون تيل ةيفاكلا حو رش أ لاقو هيا شا حدمو هيف 6 دق الإ ةدمالت نم وهو 6

 هومهفاع اوفتكا سأنلانم ريثكو ىدابا تلودلارع نيدجا نيدلا باهش انذاتسا ىثاوحالا 1 >8

 مها ربا نب ىلع نيدلارون فيررشثلا حرش اهنمو قيقحلا ديا اهاعمو امف قةح هنأذ اه رهاظ نم

 اهنمو نيثاعامككتو نيتسو ثالث م5 هنس ةئدملاب ىقوتملا ىناجرلا فيرسشلا ديلت ئزازيشلا 0

 هللدخلا هني هلوأ ىزيرتتلا العلا كالش فورعملا دم ن.ىلع نهللادبعل ةيفاكلا لح, آ] ةيداهلا ا ظ

 ا

6' 
 نال مالكو مضاو ريرقت, ةلوادنملا دعاوقلاو ةلوانتملا لئاسملانم هيف زكا خا نيلاعلابر ظ
 ريزولا ىلا هادهاو لاثم ىلع هلثاسم روصتىف فقوتالو حرشىلا بلاطلاهعم جاتحال هجون |

 | ريم ريع رص حب وزمن حرشوه و دئاى دبس 66 دودح ىف جروواسلا ده نب جراح ريمالا ٍ :

 ا ناسنالا عون لضف ىذلا هللدلا # هلوا بترمو صن: ةيفاكلا طباوض حرشو ننملا نم
 نيمادمحل ىسراذ ةيفاكلا-رشو ٌفيرصت:او وحل آد ص الخ ىف فيرعتلل ةيفاكلطباوضلا ءامسو ١
 هللا دبع نب نيسح ن ميهاربا نيدلا قت اهحرشو لا مالكره شيارآت ا هلك زاىا # هلوا ىورهلا |
 مامالا شلاح رش اهح ورش نمو لوقلاب سس وهو ةيفاولا يملا هأع و ىباطلا ىوهللا تباث نا ا 0 7 37 . 5 ا 20 59 3 . 0 1

 ىشيام لوانا ع هلوا لوقا لاعب حرش اهح ورش نمو ىفا_ثلا يلا دوغ نينيدلاجات ظ 1

 ١ جوزم حرش وهو تسار نسح حرش اهحورش نمو ىدنهف-صالل لا مالكلا ساسا هيلع ||

 راد



 أ باب قوس مب

 نيثالثو نيتنثا 78+ ةنس ىفوتملا ىرقملا ىربعجلا رع نيمهاربا نيدلاناهرب اذكو ةئاهعست و

 ةيفاكلا ثم رصتخان م كيهانو نس ىفوتملا ىتنافولا ىولغملا 2 0 نيدهتو ةئامعبسو |

 فاك تلكم مشكل ةيرعلا تتكلاومت كاوف ىوتمل ويحل أ سايلا نب ضخ عجو

 نما نا ناتك“ لع ديطمقلا ةلئسسألا هاعمو امتالضعم ل ةفطل ةبوجا اهلا مضو

 حورشنمهو لا ناعالاو دع ع 1 ىذلا | هللدجلا #* هلوا ةيسدقلا سفنلا بحاص 1

 هنع ربت ادم ريخ # هلوا نيرخأت لا ضعبل انا يلا هددلا) اينء و ةفايخلا ا ةيفاكلا |

 بابشل ةيشاح ماصعلا ةيشاح ىلعو ةرادعلا لبس جوز“ حرشوهو ا تاوصالاو فورملا ٌْ

 اهضعبو هتك شماوهنع ىنوهملاد نيمهاربا مشلا اهدرج ىدابعلا مساق نيدج-ا نيدلا |

 نب ديس ايابل 111 ىاحلا ىلعو هلامقاب و س ع ةمالعب ىوفصلا ىسيع دي سأأىلاآ هب وستم ْ

 ةيشاحلاب اهاعمو هللاددبع نينيدلا عاج هداز ناطلنسلل اهبتك هاشام فورعملا ىراخلا دم
 طقف لئاوالا ىلع ىهو ا هلظ ضرالاىف ناطلسلا لعح ىذلا هتيدجلا * اهلوا ةماطلسلا

 ليذلا ةليوط دجلا ثحابم هيلول دنا هلوق #* اهلوا نوسوط نبال ةيشاح اضيا ىتااىلعو |

 ! برعا ىذلا هللدّْلا هي اهلواريما لضاف فورعملا ئشورلا فب 0 هيشاوح نم لأ |

 ١ نبىسعل ةيشاح ىماجلا ىلعو ةئامعستو نينامثو عبس هلام ةنس ىفوتو لا مالكلانم ركلا ظ
 ْ دعباما هي اهلوا ةئامعسل و ليدجو سج 9686 هئس قولا ا <الا فو دل دجى

 | تلعجو ميهاربا نيدلا ماسصع ىشاوح صفلمب هتيشحت تأدتالاق حلا عنلاىلو هللادج |
 مداخ ريقفلإ محم اع و ْفَع امم الع تلعجو روفغلا دبع ان الوم كاك صضعبو صخغ اهتمالع ْ

 نيسج-و ىدحا مآ 0 كلذو ام ابل دا عم ةيماصعلا ةيساملا دصاقم نم ,نىديع علا

 نم اعف درواو روفغلاد.ع + يع اهقلع ىعفاشلا قاومألا مهاربال ةيشاحو ةئامعسل و ٌْ

 اا | اا ةشاملو لا هدحو هيلدا دع اهلوأ صع ةمالعب ىوفصلا ىميع كاوف |
 / ذاتساىلا بوسن» اهضعب ولاق هت“ ىلع ىدابعلا ساق نيدجا خجشلا طخنم اهدرج ماصعلا ظ

 | نيقحسا اضيا ةيفاكلا حرشو ىندملاءرملا ليزن ىوفصلا ىسيع نيدلا بطق ديسلا ققحلا |

 عفر ىذلا هللدحلا # هلوا مضاو فيطل حرش وهو ىولهدلا ريبكب بقلملا ديمملا نيدمت |

 نب ورعىبا نيدلالاجت ميشلا ال 1 رد را كارلا ىلا دئاعلا مظنو خا ضف ا نم ظ

 ىبودالا ىدسبع مظعملا كاللانيدواد رصانلا كمال اهمظن زحرلا روطشم ىلع ىهو بحاملا |

 اهعنأ ام ىلع رتلدجلا د ةموظنملا 1 شلح كاكاو هتطخ فه 1 00 !

 ف ورعملا ىبونالا ىلع لضفالا ن نب فعاد نيدلاداع ديؤملا كللاا لضافلا اهحرش 3 ما

 ٍ رقاابإع ىذلاهتلدجلا هلوا احرش ةئامعبسَو نيثالثو نيتنثا 9*7 دنس ىفوتملا هاج بحاضي |

 ةيفاكلا حورشنم اهريغنمو ةموظنملا هذهل فاصلا حرشنم هقلع فيطل حرش وهو حلا

 م حرش ةيفاكلا حو رش نمو ةئامعبس و نب ريثعو نيتلثا 779 ةنس نابعشىف هقيلعتنم غرفو ظ

 دقو طسوتملاك لوقلاب يصتحم حرشوهو ىنانك اسلا ىنارالا دو# نيىلع نيد# نيدوجم |

 ىاجلل ةيفاكلا حرشىف ىضرعلا باهولادبع نيرع عيشلا لاق
 كي بيي يي بحي سكس سس سبي ش٠ هببببجبيبيبجججببببيببجبعيمسسسسسسسسس إب ف يب ِ حبب حمس سس ا

 (هلل)
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 "ها هي فاكلا

 ىلو.ناحس ه6 اهلوا ىرحلا نسل ةقيلعت تالا لواىلعو فلاو نيءس ٠١٠١ ةئس دعب

 هيءاهلوا هتلارما 'نيىلع ىلوهلل ةقيلعتو ماللا لود هصاوخ نمو هلوقىلا ىهو لا دماحملا
 وهو ناخناهلسنب لس ناطلسلا مساب اهتك لا وكلا بيك ارتراكذت انئاسا ظفح نم ناح#

 الئم مالك ىلع ىماسلا لوقلا اهامسو:ةلاسر ىرهزالا هللادبع بتكو رسكلاب رن هلوق ىلا

 ١ دمت كمالع ىلوملا فنصو لا ناببلا قيرطىلا ءاشزم ىده ىذلا هللد#لا ا اهلوا تاج
 سج 6*١ ١ هس اهعاو ماصعلا نع باوجلاو درلا امف مرا ةيساح ىئوسلا ىودود نا

 | ةنسؤوتو هفصن نم سيرقىلا ىتاجلا ٌديِلَت ىراللا روذغلادبع ىلوملا بتكو فلاو نيثالثو

 ا اضيا هفصنىلا ىراخلا دوحنب هتبامصع دم ىلوملا بتكو ةئايعست و ةرشع ثا
 ا ريمثلا نوسروط نب هللادبع .ىلوملا بتكو ةنس ىنوتو خلا ةيادهلاو ةيادبلا كنم # هلوا
 ١ ىراللادهن نيدلا ملمصم ثتدكو تاعوفرااىلا"فلاو ةرشع عسل ٠١١5 ةئسى وتلا ىضيش

 | نيعبسو عستةنسىفوت و ةريثك اوف عجو روفغلادبعو ماصعلاك نيشحلا عم اهف ملكت هيه

 رخآى لا ىبلخلا هاربا نيدجحا نيدلا سرغو ىدنق رعما دجلا ند هاش بتكو ةئابعست و

 ظ ىديةا دج كح و رق 27 ةءامعسلاو نيعيسو ىدحا با 1 ىناثلا قوتو تاموفرألا ا

 ميشلا ميرتو ىرخا ةئاط الع بتكو فلاو نيسشعو عبرا ٠١54 ةنس ىفوتو ةيشاح | ١
 | نيعسلو ثثس ةقك د ىفوو ىلا ىاحلا حش ىدنفا دروع ف ورعملا رم نيد

 ظ نا 2 ]2 5 0 نيدلا هيح وأ ةيشاح ا ا حرش ىللعو ةثامعسلو

 : قوملا ,ىدوس لاوللا حرش ىترلاب ةيفاكلا حو رش نمو ما نيملاعلا بر را دي اهلوا

 ' ع د_صقم وهو ىدنهلاو ىناخلا حسن ن نم هك تسلا “١5 2 دودحىف

 5 نيدلالاك ىضاقلا نب نيدلا سمو اهب كرت ةفرعمو بارعالا تالكش.٠ لحىف فاك
 | 0 اهح رش نم مو هقيل ُئ حي راتوهو حان هلأ مم ياسو اشان ناش ريزولا مادخل 6

 ءالعو ا هّللا ديبعل ةقرص هش قوت دل قوما نيماده نيعلا نيعم رش لد ل حاسد ريع

 ؛ ءالع نم دجاولا حاصفألاب ىع مم باك اها سعاىقو 3 همس قونملا ىشوقلا دج ل ندلا

 م راشاب ئيالشلا .تنيو :نيدحا مئلادل وا هفنص ةحافلا ريسفتهلوا ىف مدق ةيدارملا ةلودلا
 ىلحلا ميهاربا ميشا نيدج-ا ةيفاكلا حرش نمو ةنس ىنوتملا ىسوطلا ابايجاح بارعاو
 هم 1 رلفاجا ا ىلع عالط الاداران مو ةياهم هلأ قئادخا تاك م هتطق:لال اق ةيفا ولاىفوا هام

 ْ هلسزو ءارصصعلا لولع اهمتاذ لكم مسا وكو ف كل بحاص ا هيشاوح واذه ىباتكنم

 ندلا ماسح نبأ ةيفاكلا مظنو ا ناسنالا قاخ ىذلا هيدا هلوا ةي هليدنقو ءاريكلا ةةابانو

 ىزاريشلا ىضن م ريه اهح رش من فلاو ةرّدع ثتس ١٠ 5 0س قوتملا مهاربا نبليعاع#ا

 ْ ةيفاكلا ىلعهلو بالاءاممو ىواضببلا هللادمع نيدلا رمصان ىب ذاقلا اهرميصتخاو ةنس ىنونملا

 1 1و اه رص“ :>او ماللا ىف ناي هد رش و 0 نينامأو امو سج "6 ةئسس ىفوتو حرش

 نيعستو ىدحا ةرديأ 0 قوتو ةيفاكلا سدو ع ىف فا ديفا ملا اهاعمو ىلاجلا ىلع نب ليضف

 رن تال را 0 ا كاتس لل دا



 )باب ر- 1

 ناطلسلاةنطلس لئاواىف ىفوتملا ىلحلا رعزبدحم نيدلاجارسلو لا مالكال ةنيزوحتلا لعخ |

 تايالاح رش /لواو طسوتملا دهاوشت ابنا ةئسىوتملا ىلعنس ليععسا حرش و حتافلا ناخد

 اهحورش نمو ةيفاولا فك هامسو لا ناسبلاو ىتاعملا رحبىف انيولق فرص نم ايدها كل

 ظ 0

 ظ
 حرش ىذلا هتلدلا  هلوا ةنسفوتملا ناودجفلا دو# نبىلع نيدج-ا نيدلالالج حرش '

 ظ 00 رواعجالاو هضهاوغ مف ىلع هرصنقاو حوسثاانم هطقتلا لا مالسالارونب انرودص ٠

 ١ بكاوكلاب عامسلا نب نمتيدجلا د هلواىيلقربلا حسشو رذن اهثالا باوجلاو لاؤسلاب باتنكلا |

 | رصتةحرش ىصسللا دن. ركبىبا نيد نيدلاس مش مشااوهو ىصيبخلا ركبىبالو خلا |

 ليععم | نيدجا ىلوملل ةساخ وايضا فيرثلا د.سلل ةيشاح هيشعو مح رملاب ها_عم حجوزع

 مههقنس اهتكلا يح ةلداب ةيبرعلاءانب عفر ىذلا هللدللا دي اهلوا محرما اهامم ىتاروكلا

 ١ هلوا عاجحت هاشل هفلا نامركنا ءالع ضعبل محثرملا تاببا حرشو ةئامتامتو نينامثو عست
 نبدجأ دحموبا نيدلاجبات اهحرش و لا نيدلا متم ةياده راوناب جوا ىذلا هللدتلا |

 نيدلا مو ةئامعبمو نيعبراو عسن /49 ةنس ىفوتملا ىننملا ىسقلا م وتكمن. رداقلادبع

 حرسشلاو ملل اح رش هلعج ريبك وهو ةذس ىفوتملا ىديعسلا حرش هل لانو ىمحتلا ديعس

 قوتملا النم نباب فورغملا ىلملا دم نيدجاو ةنسح ثاا هيفو فنصملا هلع.ىذلا

 عبس 7710 ةنس ىفوتملا ىلومتلا دع نيدجا نيدلا حن اهحرشو فلا ٠٠٠١ ةنس دودحف
 حرشوهو باهولازيزعلا هللدلا # هلوا بلاطلا ةفحن هام نيدلعىف ةئامعبسو نبرشعو

 نيعبراو عست /49 ةنس ىنوملا ىنامصالا نجرئادبع نبد# نيدلا سعما اهحت رش و: لاوقلاب

 1 تح سس يس فس سم همس م سب سس سس بحبس بسسس اسما لا

 نيدلابا_بش اهحرشو هدا تاعك سنع هيف مدق ىض رلاكر يبك ح رش وهو ا و

 روصغم نيدلا ثايغلو ىنورزامكللو قاقوتلل ةبشاح ىذدنولا حرش ىلع و ىروناحلا هللا نايم

 0 00 ىدحا /- ١ هس قونملا ىتلاملا ا ذب رادو ندجا| اهح رش و

 ع 0 ناولس ناطاسلا ةنطاسىف ىقوتلا ىنيوزقلا كرايم نيدم هاش

 0 اعو ناع م١٠مل ةنس قوتو ةيفاكلا لحف ةيفاصلا لهانملا هاعم ىسدقلا ىوسالا دع

 ىف ايلعلاىه هللاذلك 4 هلوا ىطرلا "ضر هاعم ىدببملا نيسح ريم انالومل ةيفاكلا حرشو

 نامث مو ةنس ىفوتملا ىاجلا دجنانب نجرلادبع نيدلارون ىلوملانا مث لا باوبالا عبجج
 هوجولا نسحا ىلع كاوفلانم ةيفاكلا حورش فام هيف صحن احرش فن :صةئاعاعو نيعستو
 ءاتعا هه لصحدقو مويلا لوادتملا وهو ةيلسلا تكالوقلا هاعم هدنعنم تادايز اهلكاو

 نيعبراو ثالث 948 ةنس قوت 9 تا ع دم نب اا نيدلاماصع بن كر مط

 اضيا هلو روفغلادبع ىلوملاعم شقانو عضاوملا رثك ىف هيلع اهفدر ةيشاح هيلعو ةئامعسلو
 ىنواملا ىدركلا هداز النم ريهشلادم ىلوملل ةيشاح ماصعلا ةيشاح ىلعو ةيفاكلا ىلع حرش |
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 ا اع هه فاكلا ع

 ايارسسنب زيزعلادبع نيدلا ىئص مامالا عشلل هه ةيعيدبلا ةيفاكلا ٌلقططح ةئايعبسو نيعستتو |

 يس ىذ برىعىلع مالسلا ىرقاو علا ةريج نع لسف اعلس تئحنأ

 ةيفاكلا لي حلا نايبلارك* لاح ىذلا هتيدجلا 6 هلوا ةيهلالا جياتنلا هاعمو اهحرش لا

 نيعبسو نينا 579 ةنس ىفوتملا ىوحضلا هللادبع نب ذ# ثالام نبال 6: وحلا ىف ةيفاشلا

 ةيبحاحلا ةيفاكلا مهلوقف ردقلا ليلج اههالكو هّتيفلا هنه صخخ موظنم باتك وهو ةئاقسو

 ْ اهل وا امنع زا ريحا
 دهتحا هيف اع ةدافا ىون 4# دقو دحح كلام نبا لاق

 هد هقفو نم قيفوت #8 هدفر نم ىذلا هللدجلا

 قولا دع نيدلاردب هدل و اضيا اهحرشو اتكت هيلع قلعو ةيفاولا هاعمو اهحرشمت خلا

 قوتملا ىبرخملا ىتاكدلا شاقثلا نيىلع نيدحت ةماما باو ةئاقسو ند ل
 نيتامنو تس <45 ةنس ىفوتملا لي زالا لع نيدححو دئاوعبسو نونو 200 00

 اهامس تيب ةئامو سمخم ىولا ةفيرلا بيطخ نيدمم نيدو# ءانثلاوبا اهليذو ةئاتمو
 هيف ةيفاشلا ةيفاكلا ز9- اهحرش مث ةئاعامتو سيخ ١٠8ه ةنسىف اهمظن ةباصالا ةليسو

 ةقرفلا راصتنالا ىف ةيفاكلا هلو ىلدملا ةيزوملا مقنب ركبىبا نيد# نيدلا سل هيأ اضبا
 م باسحلا لعىف باسملا ةيفاك تيب فالآ ةئس غلبت ةيمم ةديصق وهو ةيجانلا |

 هئاعسو نيرثعو ىدحا 571 ةنس ىوتملا ميكا قسشمدلا ندع ندي نيدلا جل

 ةلدجلا دع اهلوا هرتص اشر نارا ف مشلل هه باسحلاىف ةيفاك -

 فورعءملا رعنب ناثعو رمعىبا نيدلالاج- ميْشلل هي ولاىف ةيفاك لح خلا نيملاعلابر

 ربتعم سصتخ ىهو ةثاقسو نيعبراو تس 545 ةنس ىفواملا ىوحلا ىكلاملا بجاجلا نبا

 فنصو هيقاولا اهامعسو ةزوجرايف اهمظنو حرش اهملع هلو فيرعتلا نك ةدلشن هر
 احرشش فلاو نيسشعو عبرا ٠١4 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىنيروبلا دهم نب نسح ىلوملا

 0 حرش اينيطعا| ةرف هع ورتاو ام لاغتشالا ىلع سانلا بك ادقو فذنصملا حس ىلع

 بااذىف الولب املع فلؤيمل ىطويسلالاق ىوتتلا ىدابازنسالا نسللا نيد ندلاىذر

 بهادموةريثك ثاحا هيفدلو هيلع اودقعاو سانلا هلوادتف اقيقحت واعج هلثم ىوحضلا بتت أ '

 نبىلع فيرمثلا ديسلا قلعو ةئاق#و نينامثو ثالث 58+ ةنسىف هفيلأتنم غرف اه درفنب

 هلو ةئامعستو :رشع تم ه1 ٌةنس ىفوتملا ىطرلا حرش ىلع ةيشاح قبلا نا

 ةثالت ىسللا ىداباريسالا د# نب ن.ح نيدلانكر ديسلا فنصو ةيسرافلاب ةيفاكلا حرش

 لوادتملا وهو ةيفاولاب ىعكاوهو طسوتمو طيسلاب ىع“لا وهو ريبك ةيفاكلا ىلع حورش

 روك ذملا ققحلا ديسال ةيشاح طسوتملاىلعو ةئابعبسو ةريوع عبس الاا/ ٌةنس ىوتو ريغصو

 ىذلا هللدجلا د اهلوا ىيرملا هللادبع ندم ىرخا ةيشاحو دمت هدلو اهلكو اهلمكيملو 3
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 ' تالثو ه2) دكاوالادبق زيطح ةندس ىوتملا ىزورملا ضن نيدمحل ندلحوف ه4 ليللاو

 داوالادمق 0-1 داع ةثامعلرا تغلي اهلعلو استرو مولعلا اف عجج هةعوي نيعرس و عسل نع ا

 م١٠ ةنس دودحىف ىفوتملا ىنذللا ىدادحلا دححنب ركبوبا مامالازجشلا ه> رمش هي هقفلاىف |

 ليعاعمال ةرورثشم ةديصو ا ةغالاىف هاوالا دق - مولا قيح رلاواوم داع ىف ةقااعلا

 مملا ىف ىتأت

 'ىهو ىسرافلاب اهريسفتو ىبرعلاب اهلصاو تدب ةئامسخ ىف ةموظنم ةغا هه ةدناك زق

 دخلا هلوا ةئامئاعو نيعبراو نامث 844 دنس ىقوتملا ظفاملا ىهذلادجلا نيدحت نيدلاسمش |

 لماكب فورعملا -هإ ليلا ضام ا ةفرعمىف ليولا فشاك ريح هحرسش عم هركذ قبس |
 ١ ءاطعلا عساو هللدا 6# هلوا راطتبانن نيدلاردن نيركيىنال ةقطرزلاو ةرطسبلا نيتعانصلا

 هدلاوووه هن رجام هيفرك ذ تاالاقم رشع لبع هلعحو نوال ندمحل هفلا ا ءاطغلا ليسمو ا

 مه باب قي ع

 عمسلا ٠719 ةنس قوتملا موتكم نا رداقلادبع نيدجا نيدلا بان ميشا ةركذوهو تادلع

 ا ةغالاو هقفلاو ثيدلحا مولع ىو ري_سفتلا ىف --1 داوالا كي م ةئا_ىعبسو نيعب راو

 ئدادخملا ىلع نب ركبوا كح ردد ةثاهم؟راو نينام 27 0 قولا ىعبرلا مهاربا نبا

 ىهو ةيابهولا ةموظنملاب فورعملا 4 اوفلا ظن دارشلادبق ر9:- افنآ روك ذملا

  فاكلا باب

 ىنناكب رمتسملا نيدلاىضر نب ىلو نيدمحم خلا ناسالا حدفاب هللدجلا اهلوا فورملا ىلع
 دج ناطاساا ةراشاب ةثامام ونيسجو ىدحا مو١ ةنس نابعشىق اسينغع ايهظن ىوهرقنالا

 فاك 1همح ىتأي لوصالا ف ه4 ىنغملا حرش ىف ىنهذلا فشاكلا تح متاسفلا داممنب

 قئاقح نع فشاكلا رفح ىتأي بجا_للا نبا مصتخم حرشىف هه زونكلا رهظمو زومرا

 هللادبعىبال ههه لاجرلا ءاعماىف فشاك رفح ىتأي ىيطلل تالكشملا حرش وهو هه ننسلا

 ضال ةيرزألا نيسلاو نيميصتلا ةتسلا بتكلا لاجرىف رصتخم اذهلاق لا هللركشلاو هلل

 كالتىفام نود 2 تنكلاَف ةياور هل نم دلع هيف تردصتقا ىرملل لامكلا بي ذم نم

 م و ةعبرالا نسل باعكالف نيعيراو ةعبراالا ةحكاو زومرلاو بيذمتلا ىف ىلا فيل آنلا

 هليذو ةثا_معيسو نبرشع ا/؟١٠ ةن_س ناضمر ىرشع ىف هنم عرش ير مهلك ةعامجلا امناف

 فشاك همس ةئاعامتو نيثالثو تس م5 ةنس ىنواملا قارعلا محراادبع نيدجا ةعرذوا

 لوصالاىف 7 عيدبلا ىناعم فاك وح لادلا ف م 1 ةردلا عفانم بلاط ةرغلا نساحم

 نيدلا نب زلةموظنم د لوسرلا رمت ثداللاىف لوقعملا ىل وا ىفاك 2م- ماشلاو صم امهريغو

 و مالكلا مولعىف ضوأغان ع مالستسالا لها ةيفاك 1 ناطقلا ناهربلا نب نجح راادبع

 ىدحا ال١41 ةنس ىف ايح ناكو ىفاشلا ىشرقلا نىدلانيز ميلا نيدلا لوصاق ةيون ةديصق ١6 هسا 0"

 ( نيعستو )
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 1 هه فاقلا

 ميحن نيزلل 2 ثلا ىرفملا ىلع درلا ىفّولا لوقلا ل 2 عما_لا ىراخملا م

 بات 5 | ماكح ١ ىف ريحولا لوقلا مح هنأ معسل و ليعيد ةراب/إ ٠ 4 قولا ىف 83 ىايشلا

 ا تطال 1 قولا ىلحلا فدو ن ك2 نيمكا نءا اطافللا دع بحاضصال د زيزعلا

 دج-ا نسل ىبا مامالل 5 نيهجولاو نيلوقلا رح رحعلا ىفهرك ذ ةئامعبسو نيسجو

 مناي رلا نسال ولو منا راو سج 5١6 ةنس ىفوتملا ىيفاثلا لماحلا دم نب

 ظ هر انا ةيط قفيئىيكلا نب هاعمو ةئاممجو نيالا 677 ةنلسا ل وتفملا ليما نيدحاولا 35

 ' برعل دي دمحلا ةلدالاب هي رفكلا هللا م 1 ناداع وهو ىفاشلا مامالا بهذم ىلع نيلوقلا

 | فلاو نيتسو ثالث ٠١78 ةنس ىفوتملا ىنحلا ىلالب ثلا نسال ه8: ةيناوملا ةلحنا ريذ

 | نيثالثو عبس م87 ةنس قرد د2 هج نب ركب ىبا نيدلا ىتتا ه5 ءاشنالا ةوهق يو

 هيف ركذ خلا هديمحصت ةيدوبعلا ناتفا ىلع انمعسفان ءاشننا نسحا ىذلا هتيدخلا هي هل وا تاكد

 ماقملا نمهلقنو مدنلا ةوهق رفح دلعىف وهو كلذريغو ةدشانملاو ديلاقتلا نم هأشنا اه

 نب ىديعل وتلا ل وصا ىلع سايقلا ز##- باوبا ةرمشعو ةمدقم ىلع بترع هه ميركلا

  ةفايقلا مع 2

 , معوانهه ةدارلا ىهورشبلا ةفايقو ترسمدقو ةفايعلا اهل لاش ورثالا هفايق نيم-ت ىلع ءفايقلا

 0 58 اك ا نيصختشلا| ءاشتضعا تايه لال دا ةيفيك نع ثحاب 0 ةفايقلا

 ضد حصد 00

 عل نم حلدم 2 صوصخ هحولا اذه لادا امهلاوحا 0 ةدالولاو بسلا

اصتخالا ةبكلو رعت نكع الف
 ار ]| هنأ 2 فلا لوؤت ص

 ا صخو 700 هد ومش )ا

 | لوصحو ردنا دامسف نم بسالابوُدو تسلح |ثيح ثرواع ماسلا ةن اصح مدعل برعلاب

0 

 | هبىمس اماو #* لعا ىلاعتو هناصس هللا ر نيقيلاو لالدت_سالابال نيمحلاو سدخلاب رعلا اذه

 ظ لصحال علا اذهو همادقأو هلاضعاو هدلحو ناسنالاةرعب عيش هيحاص نال رمثيلا ةفاقىا

 ْ هنامزىف ,عزبناك ةسار ملا بحاص نوعلفا نا اورت فويل 5 فتصل ادهلو ميلعتلاو ةساردلاب

 ) ةروص اوروصف هلو وم :ي# نأ طارق ١ ةدمزل داراف هق لا ىلع نايل تيكن لدتس هنأ

 , هوجولا عيج نم ةروصملا ىاحن ثيحن ةروصلا كح نانوب تناكو هيلا اهباوضمنمث طارش

 / مثلا لكو امنومكح كلذلف امنودبعيو ةروصلا 0 اوناك منال هريثكو اهرما لياقىف

 ع “ مضح الق اني اروهظ ريوصت |اىف نيعباتلا نم ريصقتلا رهظي كلذلو كلذ ىف مهل عبت

 امر وش زلابح لجر اذهلاق امف راظنلانءماو اهلمأتو ةروصلالع فقوو ن 10

 اراقيلا ا ىف هول ا قدصيتنا ى بعل نيل لاَقِف طارش ١ ةروصهده تيدك هلاولاقف وه نم

 | ءايكحملا عراتىف اذك ىمفن كلما نكل را كايا نا نوولقا قدصلاق ناكاع هوربخاو

 | 909 ةنس ىقوتملا دم نيدلاس مش قآ نيهتلادج- اهيظن و ىهذاشلا مامالل 0 ةفايقلا لمح

 ا مايق ا ا 0 ١ + اوي 0 اديان ةدلس 0 رع و نام 2 عسل



 هه باب 2م 5265

 ىفاكل دبع نب ىلعنيدلا قت ميشا --1 عتذلا نيبعتىف ميعتلا لوقا وهمس ةئاماثو سج م١

 هك جيذلا نييعت ىف مييصفلا ل وقلا هَ ةئاهعبسو نيسجو تس اله5 ةئس ىفوتملا ىسلا

 ةريتعملا تكلا نم بتاع نيدل الالح وللا اهعج ةعوج هي بيرالا قئافلا لوقلا 1

 دازو هداز ىعون اهذخامث ةينيطنطسقب ةمكحنلا بتاكه ثوكلاح هيدنيب ةعقاولا ثداولحاو |

 6[ ف ورعملاركتم ىلعدرلاىف فولأملا لوقلا ٌرّ#َ ماك نسملا لوقلااهامسو اناعضا الع |

 لوقلا 0-1 ةعامعسل و نينا هك قوتملا ىوامجملا نورا دنع ب نه نردلا 006

 ةمالعا 4 عببلاو سئانكلا ماكحاىف عبتملا لوقلا ريذح م سه## سوماقلا ىلع سونأملا
 لوقلا ره ةئاعامو نيعبسو عسل ما/4 ةئس ىتوتملا نا اغب ولطق نب مس. ندلا نار

 ىطوي_سلا ركبىبا نب نجرلادبع نيدلا لالخل ةلاسر هه للا ىلع درلاىف لمجملا
 تارقألا و ءالعلا تح ىذلا هتيدخلا + .اهلوا ةئاعستو ةريدع ىدخا و99 ةنس قوتلا

 درفم وهاماو ةينثتلا ةغيصب ىصيصخ ءافشلا باتك رخآىفأرق ماوعلا ضعبنا اهنف ركذ لا

 ن.ىلع نيدلا قت مشل 4 .مالسلا هيلع دواد هنازنتىف دومحلا لوقلا هع هدرىف بتكف

 تاوعدلاق راتختا لوقلا يح ةئايعبمو نيس و تس الهه ةنس ىفوتالا ىعسلا قاكلادبع

 هه فكتعءا اذا ناك ةلالد فتطخلا لوقلا #18- ىطويسل ةلاسر هه راكذالاو

 مامالل دنسملا نعبدلاىف ددسملالوقلا ريم افن 1 روك ذملا ىكسلا ىفاكلادبع نيدلا قت جل

 م69 ةنس ىقوتملا ىنالقسعلا رح ناب فورعملا ىلع نب دج-اةمالعلا نيدلا بابشا هه# دجا

 لوقلا ره صاقتنالا هيلع هجوتال ىذلا ميكملا هتيدّملا * هلوا ةئامتامثو نيسخو نيتثثا

 ىفديشملا لوقلا رح ىطويسلا نيدلا لالخ ةلاسر هه قطنملاب لاغتشالا مرح ىفقرسثملا

 مامالل 5 فورعملا لوقلا رح امامت هيواح قاهرك ذاضيا ةلاسر هه دؤملا فقو

 ىنغملا لوقلا رح هنامناعو نينامتو سج 886 ةنس ىقوتملا ىعاقبلا رع نب ميهاربانيدلاناهرب ٠

 ةئامعستو ةرشع ىدحا 91١ ةنسىفونملا ىطويسلا نيدلا لال ةلاسر هيأ ىنعملاف ثنا ىف |

 مهاربا نيدلاناهرب مامالل -هإ ديوملا لوصا ىفديفملا لوقلا ريح اهمات ىواملا ىفاهرك ذ ٠
 ن.ىلعطابخ درى رصانلا لوقلا رمح ةئامئامثو نيناعثو سجله ةنسىؤوتلاىعاقبلا رع نب ١

 ىدحا ه١ دنس ىقوتملا ىيفاشلا ىقوتملا مالسلا دبع نيد نب دج-ا باهشلل ه5 رصان |

 00 10 شلع قلعي باتك اذه لاق كلا هدو هتلدجلا # هلوا ةئامعستو نيثالثو |
 اا انآ | || دال هنت ىلاالا ةمركملا دك ىرواخ نيخ هتلع ىعتاشلا مامالا بهذفا|

 هرسو هيلا هقيلأت بسن ثيحةريثك عسن هنمرشتناو ىلاعت هللا هلعب ضرغل ريهظنب دوعسلا
 نيدلا ناهرب نب ىلع هيأ مجيذلا نيرعت ىف ميلا لوقلا ب علاطلا ردبلا ورك دك كد

 00 ال6 نبا دمج "نيدلا "سيث مشل ىبرعلا نب ةجارت نع ىنملا لوقلا ره*ح ىلحلا

 يحن نب دمى ه6: برعملا ىبورلا نم نآرقلا ىفام ناب ىفبذهملا لوقلا رح ىواحسلا |

 مت ىف عفانلا لوقلا رم- ةئامعستو نيتسو ثالث و56 ةنس ىفوتملا ىفذاثلا قنحلا ىللحلا |



 "ه 5 فاقلا مح

 ب هير فرع لهو ع فىع نم ثيدح ىف ةيشالا لوقلا 0 ىييبطلا معن م هد

 ةلاسر ةئامهشت و ةسْدَع ىدحا ناحاملا 3 قوتثلا ىطوي_بللا نوت نااذدع نيدلا لالخ

 | لاكش 1-3 بج وملاو نوصلاب مكملا ىف بوصالا لوقلا 1 اهناك 3 هب واح ىف اهكرالا

 د* اهل وا ةئاوعبسو ةرشع عبس الاا/ ةئس ىوتملا ىننملا ىىورلا د# نيدجا مامالا: مشل

 محا ىفرهظالا لوقلا ريم ةعاح ونيتلاقمو ةمدقم ىلع اهتر ا ريكح 2 ىذلا هلل رّدخا

 لوقلا ر+- فلا ونيعيس ٠١07٠١ دنس ىفوآلا ىرضملا ىئنملا ىفطصم نب حونا ههه رك الا

 دبع نب دهحت ريخاىبا نيدلا سم مامالا متل 6 عيفشلا بييملا ىلع ةالصلا ىف عيدبلا

 فرش ىذلا هللدلا الي هلوا ةئامعستو نيتنثا و١ دتس ىفواملا ىفاشلا ىواكسلا نجرلا

 ناضمررخاواىف هفيلأتنم غرفو ةماخو باونا ةسهلو ةمدقمىلع هيتر لا دم انديسردق

 ظ نب 1 - ثار ضيفلاىبا مامالا مجشللو ةرهاقلاب هئاعامو 0 ىدحا مكا هم

 | هخ ويش ضعب هلوش ظءعاولا ب عالم هلواقركذ امدح نيعب را هؤ عجج م قودملا كنج

 ماكحا ىف مالا لوقلا روح لا تالامكلا عب وا ىلا هبيبح ردقىلعا ىذلا هلل دا 26 هلوا

 م.م ةنس قوتملا ىسهفقالا فسون :نذاع نبانجلا نندلا بارشلا تدي مكان
 مه مالا لوخديف مالا لوقلا لح مامالاو مومأملا فقومىف رخآ هلو ةئامامثو نامت
 ةمدقعىناثىا طارقبل 4# ىناثلا] وقلا خد- هه ماسلا, ىجرلا لضفىف ماتلا لوقلا رققتح

 ركب ىنا نب نوحرئادبع نيدلا لالخ ةلاسر سمي ىلولا ثيداحاىف لطا درا 0

 ء لتس هنا هيف ركذ ىلولا ربوطتىف ىلا لوقلاوهلب امامت ه واحىف اهركذ ىطويسلا

 هلا هن رخآ ف احو اذك ةليل ىدنع تاب ىطوطسطلا رداقلادبع مشلانا قىالطلا فل

 ا لاق ولولاَقو 0 8 م | ادصاق لسراف اه دح | ىلع عقب لهف امتع ةلدللا كلتى هداع تاب

 ١ ىلعدرلا ىف ليلا لوقلا رح امهنم دحاو ثنح ال هلاب ىتفاف اوقدصا مهدنع تبىنا ةعبرا

 ةئامسج و سوح 6+6 دنش قولان !| زغلاد#ن دج مالس الا ةحمامالل و ليحالا نيعارت

 ذاعم ثعبىف نسا لوقلا ]*- ءزح هه[ ىوجوملا طلع نادىف ىرهوملا لوقلا ريح
 ' م١ هةنس ىفواملا ىسدقملا ىليلخلا ناثع نب دم نب دجلا نيدلا باهش ميشال هي[ نهلالا

 ىباو>ال ةعو2 بترانا تدرالاق ةئاهمع:*و نبعبيراو عبرا ا قولا هدازىع ون

 هنيع نيمصاختملا رحال اذ لوقلا نوكي ىتلا لئاسملانم ماصخلا عطق دنع مهعفنت ماكنا نم
 هنوك لاح لاو نيثالثو ناك ١١م ةنس ةحلائذىف اهمتاو دلخىف اهعمحفا هلوق درك وأ

 ةنئسىؤ وتلا ىطويسلا نيدلا لال هه نندلا نع بذلاىف نساالوقلا لح هزيسنم ايضاق

 ناطملس نب ىلعا -4 ديغولا فلخ قاد دسلالوقلا ردح ةئامعستو ةرشع ىدحا

 زاوجىف بئاصلا لوقلا ريح فلاو ةرثع عبرا ٠١١5 ةنس ىفوتملا ىراقلا ىورهلا د

 د ' وتلا ى قليلا ئفاشلا نالسر رع ةمالغلا  نيدلا جارسلا هي بئاغلا ىلع ءاضقلا



 )باب قمح 5

 ' نسحلاىبال دلع سه بطلا مولع ماوق ر:- ىورهلا ىراسقلا دج ناطلس نب ىلع مشل
 | فيطللادبع فوسليفلا ىدادغبلا نيدلا قذومل 4: ةغالللا نيناوق رح قبلا ديز نب ىلع

 ديسا © فرصلا نيناوق رفح ةئاق# و نرسثعو عسل 779 ةنس ىقوتملا فسوب نا

 ىسوطلا نيدلا ريصن هجا وذ هه بطلا نيناوق يح ىلالم ريبشلا قطصم ندجلا

 ا ' يي ةباتكلا نيناوق لع 9#

  طئاسبلا فورهاروص شن ةيفيكدنم فرعي معوه هتاطوضومف ريخلاوبا ةمالعلا ىلوملا لاق |
 | هيفو فورطاكلت ريوصت لهسي فيكو ةباتكلاىف ًادتس بناجىانمو اقلا عضوب فيكو
 هشرعت دق # ىفاوقلا ع 3 نا ىتعالا حبص باتك نم دحاولا“ بابلا تافتصملا نم

 ةيرعشالا كاقع دعاوق ىلع ةيناهربلا ةديصقلا ىهو هه: داشرالا ةوق رهتح ةيفاقلا ٍلعف
 توق زف ا نيملاعلا بر هلل دخلا # اهلوا قلالسلا ىسافلا هللا دبع نب نامع و رعىلال

 دودحوف ايحناكو ىنصحلانب ىلع نب نيسح نيدلا لام ملا فوصتلاف ه4 حاورالا

 دا 0 لع نب نيسحل اهنا محتراتلا ةح ىف هلي اًركش رك ذو ةئامعسلاو نيتس: 0+4 ةتس
 فوصتلا ىف < ديح وتلا ماقمىلا دنرماقيرط فصوو بوح اةلءاعمف بولقلا توق ره

 ةئاقلث و نينامثو تس 88 ةنس ىنوتملا ىكملامث ىمحتلا ةيطع نب ىلع نب د# بلاطىبال
 هلثمىلا قيسومل مولعلا هذه ىف مالك هفلؤملو ةقيزطلا قئاقدىف هلثم فنصيمل اولاق دادغد
 ١ ضرغلاىلالوصولا هاعسو ةنس ىفوتملاىملدئالاىومالا فلخ نب دم مامالا عشلأ هرصتخا

 | عورفلا ىف -: جالا حرسشىف جاتحلا توق رح بولقلا توق رهاوج نم بولطملا |

 ١ بابل هريصتعو ةئامعبسو نيناعث و ثالث /8+ ةئس قوتاادجا نب نادج نيدج-ا ىعرذالا

 ظ  قنيئالثو عبرا 685 دنس ىنوملاىولا ةشيهدلا بيطخ نب دج-ا نب دوم انثلاىبال توقلا

 ا : .٠ 107 7 00 ا 6
 ْ 3 شويللاو نك انعلا دوو مع 0 3

 ظ اريبعو مهتازرا ةئيمتو مهلاوحا طبضل ءاسؤرلا بصنو ركاسعلا بيترت نع ثحاب ٍلعوهو
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: 
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 ءافعضلاناسح!قوفناعجحلاو ءايوقالاىلا نسحب ناو فيعضلا نع ىوقلاو نابجلا نع عاوشلا
 0 رح هةر 0 ىعو نجلا و فطللا ع واب 0 3 ول ليش نارقألانم

 ظ 0 ىلا هاف كل را 01 07 8 ادهع 2 ادد>ا 0 نا

 ْ ل الا م هللثمو ر 1| وبا ىلوملا راكد ةعبرذ ةلودلا

 ا -

 ظ
 ليلل 7 | 1292و ارثك راثجا|ى هلوصحو راها ىقرطو راطمألا ْتَتَقَع هلوصتحو ١

 ريا وا هه 0510 ناوحلان م كلذ ريع 01 دا_-تقلاو وحلا ملاع ىف هتودح ماكحاو انايحا

 ادعو )



 52 2 فاقلا 1

 نيعستو عست ا/39 ةن-س ىفوتملا ىزغلا نامع نيىلع نيدلاف سش رجلا و ةئاتسو نينامثو

 دعاوق ريم املع دازو ىونسالا زاغلا لخداو انهم ىئثتسيام و ةدعاقلا انف ركذ اةثايكشلا

 نيعست و عبرا 7045 ةنس ىقوتملا ئقكارزلا هللادبع نيدمت ن.دلاردب مشل 5, عورفلا ىف

 ىدابعلا نيدلاججارس اهحرش رئاظنلاو هايشالا ىف قبساك مهتملا فورح ىلع اهتر ةئامعبسو

 نيعيسو ثالث 9ا/* ةنس ىفوتملا ىنارعشلا دج نب باهولادبع 0 رصتخاو نيدلعىف

 تسود نإاب فورعملا ىماغلا نسملا نبى نيد ميشللو هننهىف هركذ اك لصالا ةءايعسل و

 لا كرات نم دحلاو كدجاىنا مهللا # هلوا حرش ةئامسجو عبس ه٠ا/ ةنس ىفوتملا

 ىوحتلا زابانءباب فورعملا نيداالاهج رد, نينيسح نيد ىبال ههه ة>راطملا ىف دعاوت +

 مجتا ةلءانلا عورفف ه2 ىربكلا دعاوقلا ره ةئاقسو نينامثو ىدحا 581 هنس قوتملا

 دعاوقلا هلو ةئامعبسو ةرسشع ال١٠ ةنس ىفواملا ىلشملا ىقوطلا ىوقلادبع نيناعلس ندلا

 ن7 ةيهذنس ىفوتملا ىلنحلا ىدادغبلا دج-ا نب ند رلادبع نببج رن نسدلانند ميشلاو ىرغصلا

 مصعب ميرو هيلع كل | هنا ْىَح رهدلا بئامحم نم عفان تاتكوهو ةتايعساو نيعسل و سج

 هللادجر ناكل تدك نعالا ل يع ةيع نبا مداتسالا" ميلا ةدديم دعاوق دج وهلا |

 زيزعلا دبع نيدلانع مشل ةيعفاش 1 عورف ىف ىربكلا دعاوقلا »ع ليقاذك كلذ ق وف

 ريثك و هلثم دحال سيلو ةئاقسو نيتس 51٠ ةنس ىفوتملا ىاشلا ىعفاشلا مالسلادبع نبا

 6 ىرغصلا لوا اضيا هيف ىرغصلا دعاوقلا هلو ىميلحلل ناءالا بع_ُثنم ذوخأم اهنم

 ةعاج نيدجلا نيد نيدلازع ىضاقلا بتكدقو لا مهفلكيل سنالا قلخ ىذلا هتيدجلا
 قوتو ىرغصلا ىلع تكنو حورش ةئالثو ىريكلا ىلع تكن تالثو حورش هد نا

 4, ةيهلالا تافصلا ىناعمل تاحض وملا ةيفشكلا دعاوقلا ره»- ةئامنامثو ةرسشع عست م19 ةنس

 ةّشرط ىلع مالكلاىف نيدحأملا نع ةدراولا ةلئسالانع اف باجا ىتارعشلا باها دبع ميشا

 ملا نيملاعلابر هليدجلا  اهلوا ةئامعست و نيتسو ىدحا ه١ ةنس اهمتاو فوصتلالها

 هند ةيزكشلا "كم يقوتللا ةركاذلا اش ميشلل هي تالكشملا دعاوف ره

 نيدلا باه_ثل 4 تاماقملا دعاوق ريت هتركذت لواىف اهركذ فلاو نامشث 4

 ذعاوق ٌري- ةئاماعو نيعبسو سجخ ملاله ةننس ىنوثملا جرزلا 12 عدلا

 ةئامئامثو نينامأو عبس محال ةنس ىفوتملا متاهلا دع نب دج-ا نيدلا بابشل هه ةموظنم

 ةئامعست ه..٠ ةئس دعب ىقوتملا ىمسدقلامث ىلطا ى وةابقلا دع 2 ١. نيدلاناهر اهحرش

 ركبىلا نب دج-ا بابشلا اهبصخ سه ةيفوصلا ةقرخ ةمكح لصاىف ةيفولا دعاوقلا رقم

 ةيقاولا دعاوقلا يم ءامامو نيسقعو ىد دحا م؟١ ةنس ىفوتملا قوصلا ىديزلادادرلا نبا

 ىلعل لا داصتقالا ةيادبىف هللا دج-ا 6 هلوا رصتخم ه4 ةيفاكلا ةلفاكلا كئاقعلاب ةيفاولا
 ىلوملل هه ماي_صلاب مايقال ماوصلاماوق ٌرههم- ىلازغلا ةبيصقىبانءاب ريبشلا ىلع نب دحنا



 هيأ باب 1 "4

 نييلملا ند هاسيق دروا خا قلل اناده قذدلا دخلا ع هلوا ل ىنا_مصالار ع نبردخ ْ

 ربشلل لكتلاو للملا با_ةكنم هصخل ,هماهواعفد داراف انس ةوبنىف انعزانب نم نيلمتملاو

 ه4 ريسفتلا دعاوق ز#- ةيفاكلاك رصتتع وحلا ىف هيه ىورصبلا دعاوق رح ىناتس

 ن. دج ىلوملل ةلاسر 4 تايلكلا ثحابم قيقحىف تاياجلا دعاوقلا ع ةيع نبال

 | هتلدلا 6# هلوا ةئابعستو نيتسو نامث ه8 ةنس ىفوتملا هداز ىريكشاطب فورعملا فظصم
 ١" دعاوق رؤنح سه ةمهملا ةثالثلا لئاسملاىف ةخحا دعاوقلا *- ملا هتاذ لزالا ف لع ىذلا

 ' هتقوؤ مانالاىدتقمو هدهعىف مالسالا ميش فوصتلا ىف ه4 قثئاقدلا طباوضو قثاقحلا |

 ١" رشعوةمدقم ىلع مسقنم وه ومار هب ىعتملا ب وقعي نب مالعلا كلملا دبات ديؤملا نيدلا وةلملاو قيلحا حبات

 | لوقلاب احرسث هحرنش لا ادمرسهتاقص ززعتملا ادبادتاذ درفتملا هتيدجلا # هلوا ةمتاخو دعاوق

 ١ دهاوشلابهتيهولا ىفهت وهرارسا نمهثايل وا بول ل رهظىذلا هلل د اة« هح رش لوا ىف ف :صملا لاق
 هنتمىفامىناسل ىلع ىرحا وهنا سحا وهاضغب ىب رنه ىبلق ىلعدر واام عض وت اذهدعب وإلا تانيبلاو

 دعاوق ر»- هيف ةلاطالا نع رذتعا مث لا قثاةللا دعاوق باتك وهو هنانتماو همركب

 ءاشنالا دعاو3 ىف ىرفظملا ىبوخلا نمؤاادبع نيننسملل ماسقا ةعبراىلع ىسراف هه: لئاسرلا

 نيدحح لضفلاىبال 'ري_جولا ىلع حرش <: عرفلاو لصالا طباوضو عرشلا دعاوق [5-

 ةيعرششلا دعاوقلا ٌرهه#- ةئاّتسو نيعب سو سه ىا/ه ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىطاللا ىلع

 ىفوأملا ةنيدملا ليزن قشمدلا قارع نب د نيدلا سعت هه# ةيدمحلا ةقبرطلا ىكلا_سل

 ند هحرش ا مالسالل اناده ىدلا هيدا لي هلوا رمصتخع ةئامعست و نيثالث ة0* ةنس

 ةعيرشلانبب عا ىف ةقبرطلا دعاوق - ةيندللا بهاوملا هاعم و ىتارعلا ىوفصلا مهاربا

 ريهشلا ىكلاملا ىسافلا ىسملربلا دمت نيدج-ا لضفلا ىلا نيىدلا بادبش مشل هه ةقيقللاو

 مامالل مالكلا ىف 8 كاقعلا دعاوت رح للا هدحم مظعا بحياك هتيدجلا # هلوا دعاوق |

 ديسلا اهحرش ةئامسجو سج ةه6٠ه ةنس قوتملا ىلا زغلادع ندم مالسالا ةح دماح ىل

 اهحرشو ةئايعيس و ةرعسع معَ ؟اا/ د قوتملا ىدابارت_بالا دهم نبأ ندسح ئدلانكر

 فلاو نيثالثو اك ١55 ا ةعا قىقوتملا فارنرقلا نيدلاردصنب نيمادُح ةمرلعلا ىلوملا د

 ميلا عورفلا ىف هه العلا دعاوقز#-لا دوجلاو ريملاضيفمايو دوجولا بجاواب#هلوا
 ىدحا ا/51 ةنس ىفوالا يعفاشلا قشمدلا ىدلكيك نب ليلخ ايعس ىلا ظفامدلا ن.دلاح الص

 ىدخرصلا هللادبع نيدجم نيدلا سم عشلا اهرمصتخا دعاوقلادوجا ىهو ةئامعبسو نيتسو

 ه6 نيلصالاو قطنملاو لدملاىف دعاوق رؤمح ةئامعبسو نيعستو نيتنثا الو” دنس ىقوتملا

 نمىهو ةئامتمو نيئامثو نامث 586 ةنس ىوتملا ىناهبصالا دوج نيد نيدلا سمش مشا
 مها ربا نب دمت دماح ىبا نيدلا نيعمل هه اضيا ةيعفاشلا ع ورفىف دعاوق »+ هفيئاصت نسحأ ظ

 قى ا! لافتشالا نم سانلارثك | ةئاعسو ةرشع ثالث 51١ ةننس ىوتملا ىفايشلا ىبرجاخلا |

 (هرصع )



 نك ه7 فاقلا لوح

 لزانملا ني_سحنىف هرك ذ ه ىرصملا رازخلا نيىلع نيدلارون ميشا أ نبثرملا مذىف

 هيفلاقو ةئامعستو نينابثو عبرا ه85 ةنس هفلا ىذلا

 انيناحم اني رالاو راص ثيح مهلدادعال امو قرد نئربلا

 « ثيبللا نومتملا ىف هفلا هلاركذ حلا حلاو فسلانم ةمالاءذه ىج- ىذلاهتيدمحا * هلوا

 نيياب ىلع هيرو ةقدلأ 0 مج شربلان ا ةمهلا تاكا دنع تدبو لاق سلا ىعبملا

 ول وعل اهم ةمهقلا ]ود كلذ قلعت تامداىف ىناثلا ثالذ ةمرح ىلع مالكلاىف لولا

 عست/ا/9 ةنس قوتلا ىناحلا اغيب ولطاق نئمساق نيدلا نيزلى رجال ىذلا ءز1اىا ةمقمتلاو

 ةجاملاهيلا سعاقق ةعانقلا ره -حلا هنايلوا سوفنل رهظا ىذلا هللد لا ع هلوةئاعامنو نيعبسو

 نيشاو ”٠ ةنسىفوتملا ىواح انج رلادبع ند نيذلا سءث اظفاعلا هه ةعاسلا طا شأن م

 ىفدنق زو رصمب ظعاولاىنارعشلا ىزاح ادع مشلاو افا ؤمهيف ىسدقملاظفاطلا عجو ةئامعستو

 عبس 68/ ةنس قوتملا ىدنقر عملا ىسنلا دمت نبرع نيدلا جبن صف> ىبال ع دفاع خيرات

 ىدنقر عسلار ديح نب كلملا دبع نب ليلخلا دبع ند لضفلا وامامال اهذيلت هبحنا ةئامسج ونيثالثو

 قارعكلا دج نب باهولادبع عشا هقأءايا والا مولع رحب نم ةرطق ىلعءاهنغالاةينق لقت

 نبدح دجملا ىبال 1-7-3 ملاعلا ءراضو ةنموملاعلا كيتو 1 ةئارعست و نيعيس و كج هيا/ل*قوتملا

 خا هلهاو علال ضف ىذلا هتلدجلا # هلوا ىريكلا ىواتفلاديف صخ هنا هيف ركذ دوعسم

 دو# نب ا نيدلا من ءاترلا 11 مامالا ميشلا 1-3 ةقش> ىلإ بهدم ىلع ةينملا ةدلق "-

 ١ ملاعم محك وا ىدلا هللدحلا دي هلوا ةئاقسو نيسجحو نامث 50م ةنش ىقوتملا ىلا ىدهازلا ظ

 | :اهافضتسادنااهل وا قركذ ل: ةعدارح اص نا وديا ورلادفعتم ءالعلارزعةرورشل ا موتك ى فءا رعلا

 بتكلاىاساةرو ةسنغلا مقتل ةنملا ة يلق اهاعمو قارعلاروص:هىبانب عيد, هذاتس الءاهقفلا ةيئم نم

 ن.دلالاجج اهرصتخاو هايشالا بحاصاه ركذ ةنقلا صيختىف ةيغبلاو اهفو رح لواينيتفملاو

 ١ هلوةثامعبس ونيعبس الال٠ ةنسوتملا ىلا قشمدلامث ىونوقلاجارسلا نبابف ورءملا دج-ا نيدومت ١

 َّق كرتاسو ةيشملاوتاعقاولا ل ئاسم ىواحدهلو ندلا قدرك دنا داع رخآ فيلأت ىواتفلا نق

 لوصاىف مطاوق م 1 3 ةينقلا مت ىوافلا نم هيق دازو ةنقلا لكأ سم نم هني ود ظ

 ةئاممج راو نينامثو عست ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىتاععملا دج نب روصتم رفظملاو ال هه هقفلا ||

 دعا و# 1-- ىهنملا هيلا ٌقَوُشَش و قرلتنملا هب لقتس دا د نراك دعاوقق عطاوق 1- ا

 ١ ىلا عملا ىبال لوصالا ىف هه ةبحالا دهاوشو ةلدالا دعاو5 رققتح عورفلا ىف هي[ ماك>الا

 وهو د تاع د.ءعاوق 2 د مال_سالا دعا وق "- ىجحقبلا رع ن.نامع نيدمحا ش

 ْ كاع دعاأوو حرش ىلع و هح ورش عم فاالا فس تاعالا دعاوقنع باىعالاب ىعسملا

 ظ نر 5 1 ا هيربلا كااقعفف هن رديلا دعاوقلا 1 ىثاوح ةلج ىرهزالا دلاخ ميسلا
َ 1. 

 (ىإ (؟1)



 د[ باب 6
 5 < هلع وإذ ةيلع كنا وف هتعدوا اه ىمظن نم 0 فا لاق ىط ويلا ركب ىلا نجحراادبع

 حرش ىف لب لق 1 ءاع#لا ىف فور> ىلع ا_منارو ةيدا سفن ىدذ لك نتعب ام ةردان وا

 ركذ ىضترملان:نيحن نيدج-الةيدبزلا بهذم ىلع ه4: كا_ةعلاىف دالق ري هي كاقعلا

 | حالا نبا سصتخ ةقبرط ىلع امنع باحاو اهعجاب قرفلا لاوقأ 00 هس نع تاقيقدت هيف

 ىناعملاما هل لاب ري_سفت 8 نآرقلا ةلثسساىف ناجرملا الق ريح هللاهلتاق زاحالا ىف
 1 : دش نب مهاأربأ ظفاملا ميشال --1 ناحنذابلاىف ايذك دراولا ثيدحلاىف ناحرملا دب الق 1-0

 روحا الق ره هيلا لخرب فيذصت هلا ركذ ةئامعسل و... ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىحاتلا

 ١ سج ملاله ةنس وتلا ىعاشلا ىزاخلا دمت نيدج-ا ندلاباهنشتل رولا رهاو>ىف

 ١ : ىلنعدق هناف كعبو لاق ا مام لحا ليلا ماقم لعدح هيلدا 3 هلوا ةئاعاعو نليعيس و

 || نم رح لكىلع ىنبانا ىلاد,مث اقافتا رحالا نازواىلع ءاجام زيزعلا باتنكلان م حج رخسا نأ
 ' ةركذا[ك قالقشعلا ر 2 نبا ةاضقلا ىضاق 2 هلعجو روصقلا نم ىدنعام ىلع ادب روعبلا

 | 8 لادبالاو باقلا ره ىزاوهالا نسلاىلأ سن را 0 م دياوفلاو ديالقلا --

 مالا تد رك كالملادنع لليعس 57

 03 ُ راث الا علق ع 2

 | ىلعو اهوحنو باشلانم ناولالاو عومصلا و ناهدالا ةلازاىلع ناسنالا هب ردت لع وه
 رارسالا 3 ريظح س55 فراوعلا راونا حول وفراعملا رارسا مق رم- قاروالا نم طخللا ةلازا
 ه7ىناودلا ةيلق ةضراعمىف ىعدربلانا ةيلق ٌرههنح ىتوبلا هركذ ءاعمالاىف راونالا حولو
 6 اهل واس ىنو رزاكلا بيطمللا لضفلانبا ةيلث قمح لا ١ لاب رع ىذلا هنيدنا د اهلوا
 هه ىاودلا قيدصلا دعسا نيدمت نيدلالالخ هيللق - 0 1 لعج ىذلا هللدحلا

 00 ةيلف رفح حلا نورطسرامو مقلاو ن *# اهلوا ةئامعست و ناع' و08١ ةنس قوتملا
 دعب مرك ١نماي دم اثال د# اهل وا ةئامعستو نيعبسو عسن و1/9 ةنس ىفوتلا هه ىنانللا نب
 | ىيسلا ىيسح ريم امي نيسجنو ثالثتىف ةيسراف ةم وظنم - همان ردنلق م ا ىدهام

 || وهو خلا هتاذ رارساب ناسنالا رغ ىذلا هللدلا #* هلوا رارسنالا فشكى راقالارت مح
 || ىتوبلا هركذ نتاوسلطلاىف هي رطمالا ناحمتلاو و ملا يح فاكلا ٍلعيف 0

 ىقوتملا ىدادغبلا رامتلا ندو نيد نيدلابحل 6 ريبكلا دنسملا ىف رينملا رمهقلا هو
 | نم ةيرمقلا زه- ثيدحلانم هلامو ىباعكص لكدهيف ركذ ةئاقسو نيعبراو ثالث 54 ةنس
 ظ ا ةرصنىف ضراعملا ع3 -- --1 بديطلا ريطق >> ع --1 00 مثلا حرش ىئثاوح

 ”ةرشع ىدح| 91١ ةنس ىفوتملا هتاماقمنم ىطويسلا نيءل|لالجل هلا_بر 6 ضرافلا
 | ىلا دم نب ركبىبا نيدلا قت مامالا هي سوب 11 ةقرو سوقا عق مح هك |_.عسلو

  اهريغوتاماركلاو ةز#ملاديف ركذو سدقلاب هعجةئاعامثو نيرشعو عست 859 ةئس قوتلا
 | نيشاولا مك لح لا مدعلا ةلظنم تادوجوملا قلخ ىذلا هتلدلا دي هلوا ظعاوملانم

 )فذم( 



 معو هيأ فاقلا رح

 نآرقلا.ريسفت وهو 8 رارسالا فدكىف راهزالا فطق رظ- ةعاجنب ناهرب ٌتادمىف

 اليل 0 ةقايعستو ءرستعا): ىدخلا 21١5 قوما ىطورسلا ندلال الخل

 ' ندلال الل - رع تاقفاو٠ىف رثلا فطق رن مذ دلخىف ةءارب ةروس رخآىلا بتك

 ١ رهزلافطق ري»- ثيدملا نذىف هتافلؤم تسرهفىف اهركذ ةزو>را روكدملا ىطويسلا ||

 ظ اهدحو ىلا كياوثلا همق 4 اضا ىطويسال --1 رملاو رخلاو ربأا نيد ةعماطلا ةلحرلا ىف ْ

 دب# نيىلع نيدلا تت محشلل هه رودلا لئاسمىف رونلا فاق ري ةيطا_دلا هتلحرىف
 | ب ىلاما نم ديرولا فنط# 8-- ةنا_يعيش و نيسجو تا 6 قوتملا ىعبسلا ىفامكلا

 ىكبسلا نيدلا قت ملل 1-3 لامعلا ابادهىف تالاقملا لفق ري م ىطويسالل <: ديرد

 ملاع هللادبعىلا ميشا 6 حارفالا ةداعسو حاورالا ةدالق ٌري#ح ةرصنخم ةلاسر ر وكددما

 | فرسصلو دوقعلاو تالروستلا ةدالقو 0-0 ىفيوصلا لحرب فورعملا ىرغشالا ل نبا

 | #8 هلوا ةيراغملا نم ىعلاملا ىليقملا ىديعنب ىسموم نارعىبلا ىضاقلل هي دورشلاو ىضافلا

 ىدحا م1 ةئس لالا عيرىف هفيلأا ينم غرف لا لابىذ مالك هب متتفملا لاقم لكءدب هللدجلا

 | نب بيبطلا دحىبال ه4 رهدلا ناعا تايفوىف رحلا دالق لمح ةئامعبسو نيعسستو

 | ه6 بدالاىفناجلا ٌتالَفرؤ ةئامعستو ننرشعو عبس 9/01/ ةنسىلا هيفركذ دجانب هللا دبع

 بحا_صدلاو فيلأت ه4 نامزلا نابرع لئابقن تءلرعتلا ف ناتحا فالف 2 ١
 ١ -# رداقلادبع مشلا بقانمىفرهاوجلا القرم هلواىف هزكذ برعلاباسناىف برالاةياهن

 ليالق كوس نئامعست و نيتلو ثالث 45 دنس ىفوتملا ىلحلاىف ذاتلا ىحن نيد ميشا ىوجلا ظ

 ١ ىضاقلا اهعج هنع ىلاعت هللاىضر بلاطىبا نبىلع مالك نم هه ملكلا دئارفو مكحلا

 ىبال - داقعلا فالق رف- لايف ىنأي ةروصقملا ىنعي -ه4 ةيديردلا عيشوتىف ةيطعشلا
 | 1 نامعنلا فسح ىبا تقانم ىف نايقعلاو ردلا دوقع 1 "-- ةظعوملاىف ليفت نيزعلا

 ظ ة_ضخورلاب ىعبملا هفياأت لبق هفلا ىننملا ىنِملا ملعلا دبع نب مساقلا ىلا نيدلا ف شل دلعىف ١

 ' نب ميهاربا ظفالا مشل هي نايسنلاو رقفلا ثروبام نايقعلا تالق ٌرق#مح ةفينملا ةيلاعلا

 نكنملام انلع ىذلا هللدحلا # هلوا رصتخم ةئامعست و..٠ ةنس ىفوثملا عفاشلا جانلا دن

 ' ىذلا هللدلا  هلوا زجرلا رحنم ىزغلا نيدحت هللادبعوبا جشلا همظن خلا ةيآلا معن |[

 . ناقاخ نب ىميعنب مهفلا رصنلاىبال 4: نايعالا نايف نايقعلا دئالق فضلا انلع 1

 لان اسللا ىضر ىذلا هلدلا #* هلوا امسجو نيثالثو سجخ هه ةنس التيق ىفوتملا ىسيقلا
 ىلع هلعحو مه راعشا 4 ةشاط برغألا ءا رعش نم هيق 2 ةعاج هءابتعاو هلداقنا ىد

  ءابدالا ىف عبارلا ءانعلاو ةاضقلاف ثلاثلا ءارزولاىف ىناثلا كولملاف لوالا ماسقا ةعبرا
 ١ ضعبللا دخالا مدقلا هللدخا #3 هلوا كااقعلا منى 2: ٌثارفلا الق رح ءا رعتشلا ّ ا 1 3 : ل 26 0 80 ع ا. 3 ٠

 ْ نيدلا لال موظنم و دءاوقلا لب الق -- ةئامسجلو نيتس ه٠5 ةنسىف همظأ ةعالا



 ءاضق يح ءاهقفلا مران اهلكو قبس _- داح ىب الق دعلا 0 نبالو رسادجم حران اعيج |

 ةئامعلراو نيسشع 4١ ةنس ىفوتملاىنارملا هللادبع نيد كلملازعل ه4 موحيلاىف ةئباصلا |
 هر وخلا فاصواقرورنملا بطق رؤ- ىتأت 2 فاشكلا ةبطخ لل فاشنلا ةبطق رقم

 حرش ىف رردلارطق ٌزي»- ىطويسلا هي دسالا ءاعسأ ىف دسالا ماطق مح ىدنخلا نب نيدلا

 نيدلا جارس ظفالا معشلل أ ليمللا ىماىف ليسلا رطق ٌريؤْتح ىتأي 6 رردلا مظن

 ملا باتكلا هدبعىلع لزنا ىذلا هللدتلا 6 هلوا راشنلا ىلع نيدم نب مساق نب رع مثلا

 ةزمهلا دوروفىف ادنلا رطق - 0 عطاقم ىلع هاف سصنقأ ها يعيش و نيكس و ناع ا

 ةرقع ىدحا 941١ ةئس قوتملا ىطويسلا ركب ىلا نب نجرلادبع ندلا لال هه ادنال |

 اهحرشو اها ةعفار ادنلا رطَقب ةاعملا تمدقم ىلع اهتررحتكن هذه لاقألا تاحردلا عفار ظ

 0 لوا اذكا سح ءاعنو ىهك افلا ىلع ندجا نب هللا دبع لالا ني دجلا بايشلا |

 ىفاشلا ىصحلا ن.دلا ني ز نب سي ميشلل لوقا ةيشاح هيلعوةئامعسن ون, رشعو عبرا ةبم 5 هند ظ

 بابشلانا هيف هركذ لا هتيهولا راف تقرغزنماي  هلوا فلاو نيسهحو عست | ٠١69

 هءذعمل هنكل ءادنلاب يع ها وآد> رش ىهكافلاىلع نيدلاروننب هللادبع لالا نيدج-ا

 هقفلا نفىف هتافلؤم تسرهفىف هركذ رصتخم دنقلاو مسلاىف دنزلا عطق هلو مملايف قا

 0001911 دنس قولا ىطويسلا نيدلا لالخ --1 ةلماعملا رييغت دنع ةلداحملا عطق م ظ

 03 ا سضاخلا ناهربلاب رظاملا مطق ل##- هماغ ه.واح ىف هارون دئايكمل و ةرشع |

 هيتك ةئامعبسو نيعستو عبرا 44 ةنس ىفوتملا ىرسيئدلا راطعلا نبد# نيدجلا سايعلا |

 ه6 باب 1 3-7

 اهركذ سم رصالا عقرب ىعسملا هليذ ليذو قالوذ نبال هلذو فسوب نب دمت ورمم ىنال

 بطق 1 ةئاقلثو نيعب را ٠” 1 و مدقلا قيفرلاب فورعملا مساقلا نيدج-ال

 سعت معشلل هي وهلا ةرطقلا ز8- ىنوبلاهركذ هي ىمعسملا رادم .زكرمو اعسالا كلف

 9 كلوا يضخ ةئاعامو سجل م6٠ ةنس قوتملا ىعفاشلا ىيقلبلا ضن ن.نالسر نب رع

 ءايشا هيلا فاضاو ىطايمدلا فرسشلا فيلأت نم هرصتخا لا هلضف انفرع ىذلا هللدجلا

 م ىرمصصبلا ءالعلا نب ورع ل ةءارق ىف ىرصملا رطقلا 3 لوصف ةعبس ىلع هبنارو

 نب فسو ن دج هللا درع 3 وكلاىف ةمدقم 1-37 ادصلا ليو ادنلارطق مح ةئامعست و

 هلل دا 22 هلوا حرش هيلع هلو ةئامعبسو نيتسو نيتنثا 7؟ ةئس ىفوتملا ىوختلا ماشه

 بجر نم شع ثلاث نينثالا 20 هج رسش نم عرف ا ةناطلسو هن زعبي ضفخن نم عنارلا هلل دجلا

 نمو مام#لا نيذيلت ءافصلا ىلا نب مهاربانيدن مشلاوفلاونيتسوىدحا ١1 هةسىوتملا

 ةنسىفوتملا ىشوف را ىرب را دج-ا نب ىلعنب دممل ىدهملا ليلد ىهكافلإ رطقلا حرش هحورش

 ىطويبسا) <, رادلا كلفلا نم ربادلا عطق لهي-# سني لاج آلا "تا لافالا عطق رح

”)4( 



 فضي هه فاقلا ا

 | ىبدقلا رمعم نب دم نيدلا فرشل ه4 ةيلعلا بتكلا ىتاسايف ةّيابلا ةديصقلا ريح

 | ِتيأراهو لوق ًارردلا ىنرج نيا هركذ ةئايمعرسو ةستع ىناالا" ه0 ند
 ةديصقلا ردح ىنينباك باعيتسا نعدقيضو ىظنلا لاح تفرعدقو هريغايش هيف فلا نم
 نم ةئاسو نيثالثو نيتنثا 529 ةنس ىفوتملا ىرصملا ىلع نيرع ضرافلا نبال ه4: ةيايلا
 اهلوا لمرلا رحب

 ةديصقلا حرمت ىف هيضملا راونالا هاعسو مهضعباهح رش لا ىطديبلا ىوطي ناعضالا قئاس

 ججارسس مامالا حشا يك دبعلا لوقب ةديصق ر*- نيملاعلا بر هلل دملا # هلوأ هايل

 اهلوا اتيب نوتسو ةتس ىهو ىئنملا ىناغرفلا ىثوالا ناع نب ىلع نيدلا

 ىل' اللاك مظنب ديح وت 6*3 ىلامالا ءدب ىثدبعلا لوب

 ىلاعد دقامو:ريظاب نا 42 ىبسو هتكوعدأ رهدلا لاو

 ىفىيمتلا هلقنإو ةئاوسم> و نيتسو عست 569 ةنس اهمظن نم غرف ةلوا دتم ةلوبقم ىهو

 نم« دتمجن هيف لاق ةَبس .قوتملا ئزارلا ركب نا نب د2 مهم ةعاجاهحر شو ةيفنطلا تاقبط

 فيلأتلا زجوهورهزالاردلا نمو ىنا_بكلاو ىواحطلا نموربك الا هقفلاو ,ظعالا داوسلا
 ةنسىفولا ةعاج- نب ركب ىبانب د# نيدلا نع مامالا ميشلا و داقتعالا ةياده هتيعسف كلذريغو
 ءدبن ح سش ىف ىلاعملاج رد هاع#و ا نيدلا مامد ديؤم هللدخلا هلوا ةئاعامث و ةرسدع ع سن 81

 لاق ملا ءاذرعلا بولةرئاصب هللابربك هيت ىفتهات ىذلا هللدخلا #* هلوا سصتخوهو ىلامالا
 ةينيدلا لئاسملاىف نيدلاو مالسالا لها ئاقع دعاوق ىلع ديئشملا ةيماللا ةديصقلا نا عاف
 اهءاع بترا ناب اهراتسا عفرا نإ تفداك اهداوف ترك اهمح رغص ناو ىهو ىحل رعك

 لغا دقتعل الطنم تالكشملا ايبهاك اعريث ايحرصق هطوسلا يتكلا اا

 ةيمالكلا لئاسملا ىف لامكلا عبنمو ةيمالسالا دئاقعلاىف لاثملا علطم هتيعم تالالضلاو عدبلا
 اح ريش. اهخرش, ةنس: ىفوتملايراسكتلا نيدلاس# ميشا و ةيماللا ةديرفلا ةديصقلا ح شيف
 بللاو ةرثع عبرا 65 ةنس ىفوتملا ىراقلا دع ناطلس نب ىلع اهحرشو اعفان ام

 ليلخ ممشلل ضارعالا مادعال ضابرلا سيفن ةرمصتلا اهحورش نمو ىلاعملا ءوض هاعسو

 فاص واب فصتنملا هليدجلا # هلؤا لوقلاب درع حرش وهو. ةنس ىفوتملا ىراختلا ءالعلا نبا
 قح هلل دلا # هلوا ىركيلا نيسح نب مساقلاوبا نيدلاىضر مامالا اهحرشو لا لامكلا
 عفناو ماقم عفرا نا #* هلوا اهحرش ليلخ نب ةزج نب ميهاربا نب نيسحو خلا هدج
 يياسطنالا رع ن دجان دبع مشيا اهحيرشو ىلاهالا ءدب حرش .ىلآللاب اس مالا

 ىلع حرشوهو لا هتاذ سدقت نماي ثا ادج * هلوا اوز# اهحرش ةنس ىفوتملا ىنملا

 ىناسلتلا ةلج ىلا نب يح نب دج-ا سابعلا ىبال -: لاخلا تاريصق رق قيقحتلا هجو
 ىبالو ايندلا ىبا نبال 4: مي اوما ءاضق مح ةئامعبسو نيعبسسو تس الل“ ةنس ىفونملا

 ه4 ريصم ءاصق ز##» ىرصبلا ىنثملا نير ممم ةديبع ىبال 2 ةرمصبلا ةاضق - سريبلا



 نيعلا ىف سم هي[ ديفملا ةدمعب ةامسملا ديوجعلاىف ةينونلا ةديصقلا قف- اتيب نوعبسىهو اضيا

 نب كب رضخ انالوا - ةيونلا ةديصقلا رح ىناقاملا ةديصق ىلع اهلسضف هنءاك

 ناخ دحم ناطلسلا محلا ىبا مسا هيف ركذ ا مالكلا ديرجتل انرودص حرش نماي دخلا كل |

 هللاذجر ع قوت اد ص ةهسج رادقم لكم قلو هما ند برق اذاىتح هرع رخآىف هفلا

 اهامس ةدربلا بحاصا ه2 ةيودنلا ادملاىف ةيزمهلا ةديصقلا رح ءوضولا تامل اعماح |

 اطو_سبم احرش هرم هللا حش ةرونملا ةنيدملا ليزن ىنايرعلاب فورعملا ىسيلكلا نب نامع

 7 باب روح سر

 ىناقاللا يحي نب هللا دبع نب ىسوم محازملا ىبالو خلا نآرقلا ةوالت: مورب نماب # اهلوا

 هتديصق رخآىف ىوا_كلا اهركذ ديوجملاوف هي ةياون ةديصق ز- ةنس ىوتلا

 هلوش اهلاحدام

 نااقاكلا ةديصّقب امسح ذا * اهلظىف راح كاب ٍرعاو

 اذ تيعساعا و نيتلتل ةلامع. اهاعم ةثامئامثو .نيتسو ثالث م58 ةنس ىوتملا نيدلا لالج

 ايو رف
 نيتليل وا ةليل ةلامم 6# ىمظن ناطلسلا ابا ايالا :

 نيقرسسثملا دعب نيبلا نيبو * ىنيب دعبلا ىف ىوهلا داز دقل اقلط

 اهلوا افنآ روك ذملا كيب رمذخ ىلوملل مالكلا وز 4 ةيئونلا ةديصقلا رح

 نالطب راثآ نم مكملا هرم 4 ناشلاو فصولاىلع هلل دجلا
 هلوا ةئامئامثو نيتس و فين 8١ ةنس قوتملا ىلايللا ىسوم نب دجا الثم هذيلت اهحرشو

 قرايوت ادع مشل نب نيما د#«لضافلاىلوهلل ةيشاح ىلايمللا حرش ىلعو ةديصّق هحدمو

 ىلوملل حرش اهلعو لوقلاب وهو فلاو ةئامو ني-سجو ىدحا 1١١51١ ةنس قوتملا

 فلاو ةثامو نيسجو عبرا ١١65 ةنس ىفواملا نسحن خاملا نب دم ريبكلا ظفاح روهشملا

 حرش اهلعو لا ةعاجلاو ةنسلا لها كاقعب انرودص حرمش ىذلا هلل دخلا ع هلوا ىلاعت

 ةديصقلا رق“ حورشلا نم هعج ةروذملا ةنيدملا ليزن ىنايرعلابفورعملاى لكلا ناقع ميغا

 م4 ةنس ىفوتملا يفاشلا ىلللا مركلا دبع نب ركب ىبال ه2: ةيربلاريخ حدمىف ةيرتولا

 نب دج نب نجر دبع مشلل هي ةيوضولا ةديصقلا ٌره#- ةئاعامتو نيسهنو نامث

 اقيطل احرش اه>حرشو فلاو نرششعو سج ٠١6 ةنس دعب قوتملا ىواحمدلا كسم

 اهحرش لا ءايبنالا كيقر ىقرت فيك * اهلوا ةيوبنلا تادملا رثكا تود اهنا امل ىرقلا ما
 ةيكملا لا هاعمو ةئامعست و نيعيسو ثالث هال“ ةنس ىفوتملا ىملاىقيهلا رح نب دجا جملا

 ىجراملا دوع_سلا وبا خيشلا مداخ ىعلاملا لضفلاوبا ميشلا اهحرششو ىرقلا لضفا هاعس مث

 ىرجوجلا دم نب منملادبع نب دمت اضيا اهحرشو حلا عيدب نيز ىذلا هلل دخلا # هلوا

 جيش نب مالسالا عش ىلوملا اهسو ةئايعستو نيناثو ثالث هم ةنس هضسن نم غرفو

 اك عم اهحرش مثفلاو[ةئامو نيتسوتس 5١١ةنس ىفوتملا ليععسا نب دعدعسا مالسالا

 . ةديصقلا

 ما دعانا اسس 12171010 10 010101010101 ببببببببببببببببببببأ1606 “2|أ00اأ77ب7ب777إ“22770200000-710/07
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 مم هت فاقلا هع

 | ** هلوا ةجرفنملا قئاقد زارباىف ةحملا ءاوضا هاعسو ةئاهعستو نررشعو تس و95 ةنس

 ىه هيفلاق ةئاعامثو نينامثو ىدحا م١ ةنسىف اهحرش نم غرف ها بركلل جرفملا هللدحلا
 ١ هللادبع ىلاوا اهحراش ىبناجملاديز ىبا نيدج-ا سابعلاوبا هلاقام ىلع ىزروتلا مامالا ةديصق

 ' م هتاقبطىف ىكبسلا نيدلاجات ةمالعلا هلاقام ىلع ىثرقلا ىملدنالا هاربا نبدجلا نيد
 اهامس ةديصقلا هذهو شفخالا ه-تثاو ليلخلا هكرت ىذلا بار <نم ىهو لوالا هلقن

 ايطاخم اههظان لاق بوركلا فشكل ةبرحم ىهولاق ةدشلادعب جرفلاب ىكبسلا نيدلا جات حشلا

 لقعي نم ةلرنم هليزنتدعب لقعيالام
 جلاب كليل نذآ دق # حرفنت ةمزا ىدتشا

 فسوبنب ىلع نسملاوبا مامالاشلا اهحرشو كلام نبازاهسجت انبي نيثالثو سب ىف ىهو ها
 ةحصملا راونالا هاعمو ىفاشلا ىرباقملا نسحن. نج-رلادبع دها زلازجشلا اهحرشو ىرضبلا

 طسيىف ةحتبلا راونالا اهحورشنمو بوقعي نددت نيهتلادبعو ةجرفنملا زونكروهظىف
 ىواقتلا نو رادبع ديزىبا حلاص مشلا نبدجلا سابعلا ىبا هيقفلا شلل داع ةجرفنملا رارسا

 مدق ها مدنلاأ رب ىذلا رداقلا ”ئدبملا مدقلاو ءاقبلاب درفت ىذلا هللدخلا هلوا تالا لصالا

 ةجملا ةفحن اهلعو ةديدقلار حن نامىف ىتاثلاو مظانلا مثلا ةجرتىف لوالا نيشرعت هلواىف

 و..ه ةنس ىفوتملا ىهفاشلا قشمدلاب ودا نبدج-ا نيدحح لضفلاىبا معشلل ةجرفنملا نيمضلىف

 نب ليعاع“| ميشلل ةيكريلاب ةحرفنملا حرش و نيعارصملانيبام لكيف ابي داز ةئامعشتاو 02

 َهَحْردْنلا مكمل هامعسو فلاو نيعيراو نيتثثا ٠١57 ةنس ىفوملا ىولوملا ىورقنا دجلا

 هيأ ةلعم ةديصق [##- فلاو نيعبرا ٠١5٠ ةن-س ناضمرىف هنم عرفو ةحرفنملا حرشىف

 ريمالا اهحرش ةئاقسو نيعيسو نيتالا 57/7 ةنس قوتملا نوراادجم نيدجم نيدلال الج النا

 ' نيعبراو عست ٠١59 ةنس ىفوتملا ىكزلاب ىماويسلا مرحم نبديجلادبع ميشلاو ىراخلادجا
 ترم ةين_لا اقعلاىف ةيئ_سلا ةردلا اهعسا مالكلاف -ه ةيعم ةديصق ز#»- فلاو

 ' نب نسح نب دمت نيدلا سمثل نونفلاو عئانصلاف تدب فاا وحن ىف 4#: ةديصق ]وح

 . مزال ومتلاىف ه4 ةييم ةديصق اس ةئامعبسو نيرشع ٠١ ةنس ىفواملا قشمدلا غئاصلا

 ١ نبا ركذ ةئامتسو نيناعثو عبرا 584 ةنس ىفوتملا ىوكلا ىجاطرقلا نسلحا نيد نبا

 ١ نب دوعسلاىبا ىلوملل هه ةييم ةديصق رح ةيروبنزلا ةلث_سملاىف ىنغملايف اناا اهنم ماشه

 ' نه رلادبع ىلؤملا اهحرش ها مارغو تلطم ىيلس .دعبا اهعلاطم ةنس قولا ا ١
 ىلا نيدلا سرع مشلاو دئا_هعست و نينامثو عبس همهلا/ ةئس ىفوتملا ريما ىلجاص نا

 ١ نيعبسو ىدحا الا ةنس ىفوتملا ىلبنللا نب ىلحلا مههارب' نب دمت نيدلا ىذر اهحرشو

 جاحالا ىف ه4 ةب 7 ةديصق رقم ىدوعسلا موظأملاىلع ىدوعلا روئدبملا هاعمو ةئامعسل و
 ىفوتملا ىدلدنالا ىبلغتلابل نبدج-انب مساقنب حرفنب ديعسنب ليلخ ميشلا ةيوحلاةافلالاو

 ا اه> رش هلو ا 0 كد 0 نر لج ع اهلوا هدا عبس و نيناعو الي نر ةهئاسس
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 لاناسالا قطنم هتلدجلا 6# اهلوا لا نيملكلا تاهما اهاعمو ةئامعبسو ةرشع ثالث الا د

 ىفوتملا ىوحضلاكلامز هللادبع نء دم نيدلا لال هي دودملاو روصقملاف ةديصق ريح |

 ةديصق ز-لاعفالا ىف ةديصقو ءاظلاو داضلاىف ةديصقهلو ةئاقس ونيعبسو نيتلثا 50/9 ةنس |

 ةئامعبس ونيعب راو سج /4ه ةنسىفوتملا ىلاذحخللا رفظم نب د نيدلا سل ه# قطنملاىف

 نبمداربا نب دمحل أ مولا ىف ةديصق ]- را زومهلاىف ةديصق ري
 هه[ وهلا ف ةديصق و- ةنس ىفوتملا ىرازفلا ىباصلا بدنج نب ةرمس نب بيبح نب دمت |
 ىنطصم نب دج نيدلارخفلو ةنس ىفوتملا افنآ روكذملا ىوحتلا مههاربا نب دمت بيبحنال ظ

 اهلوا ةنس ىفوتملا ىدادغبلا نيسملا نب نسللا ىلعىبا عْشلل هي[ ةعهلاىف ةديصق لوح |

 ممسيو هيلا ىتصي ام قالاىفو * عقواسفنلاؤقدصلالوقولوقا
 عباس ههال ةنسىف ايح ناكو ىوحتلا ىمغللا دج-ا نب د# ماشه نب هللا دبع وبا اهحرش

 ناكو مك احلا ماياىف رصحم هلزن ناك لماعلانا هلواىف ركذ ايفاش احرش ةئامسّوو نيسهتو |

 ةئامعبراو نيثالث #5. ةنس دودح ىف ايح ناكو فيل ان اذ هلو ةيضايرلا مولعلاىف اعراب |

 اهلوا 4 اضبا سفنلا لاوحاىف ةيفاقلا ةديصقلا ري تاقبطلاىف ادعا.ص ىكحامىلع |

 قلاتو قون تاذ ءاقم #* قود ضايرنع ىدقندقلو ظ
 ااا 07 د11 2 هلوأ ريصتخ حرش ةديصقلا هذه حورش نمو اضنا خرش املعو |

 اهلوا فيرصتلا ىف 2 ةيفاكلا ةديصقلا ريح ىتاودلا لالجلل لا

 اكانم ىوحنىب هيفام ذذف * اكافكام ىضيرق هللوقا ظ

 00001 هللا هلم قوتملا ىظوينلا ركبوا نب نجبرادتع نيدلا:لالج انهحرتش |

 ةديصقلا هدي نأ دقتعي سانلا نم ريثكو ىكب سلا نبا لاق ةح اللا ةرغلاقف اذك اهدارإو ظقيتساف ْ

 ىملدلا د ندم يلا بركلايرفم مف اهامم حرشب نس ىفوتملا ىرقللا ايركزنب يحب
 ع هلواةح رفن 1| رارسساب هللا عماوللا ماعم و ةئا_عست و نيعبراو 2 ب / دعك قوما |

 ةنس ىقوتملا نملا ىرودلا ايرك ز نب ىفطصم نب دم نيدلارخمل هب كرتلا ناسل دعاوقىف |

 د

| ْ
 
1 

 ةسجاملا لئاسم أسف بع وتبدأ ةواهعيس و ةرشع ترا ؟7”اخ 8 قوتنملا قنا ىرودلا أ

 | اهرخآ سلاحم ةثالث ىف هتيلما لاق لا فيرصتلاب هكلمىف درفنملاهتل دا # هلوا ةئامعستو |
 | نيدجم هي نيدلادجل ةديصق رح ةئامنامثو نينامثو عبرا 884 ةنسس مرحم ىرشع عباس

 ١ ه4[ ةجرفنملا ةديصقلا رفح لا هب آم تالا ىلا جلكاهلوا بادآو ظعاوم اهف ريهظلا |

 ' ىبال ليقو ةنس ىفوتملا ىوحتلانءاب فورعملا ىزروتلا 0 نبفسوب لضفلاىبال
 ١ هلام نيبلغتملا ضعب ذخا نيح ا_يهظن جرا لوالاو ظفاحلا ىئرقلا راطعلا نب يحب نسما |
 | كتلتقالاو هلاومأ درت ملنا هل لاقو ةبرح هديىفو الجر 51 همون ىف لد اكان 35 21

 ١ اهحرششف ةغاج اهحرمشب ىنتعادقو ىبتنا هلبيجتناا الادحا هباءدامو مظعالا مسالا ىلع ةلقشم

 ل ونملا ىفاتشلا ماا ايركزو لا تابركلا حيارفناب انرودص حرسئنماي كدمحت |



 ل 7 فاقلا لمح

 ظ ا رسصتخو ءاس الا صصقو ملاعلا رابخا ىف ةدرصق 1 ىدادعيلا ىرقملا هللادبع ن ىلع

 ظ ىعفاشلا ىناوسالا عيرلا نب دج-ا نيد ءهاحراوأل ه5 كالذ ريعو ةف_بلفلاو ثيدحلاو

 ١ نيثالثلاق ن الاىلا كتديصق تغلب هتوم لبق لئس: ةئاعلث و. نيثالثو سج ”#و ةنعاقوتلا

 ١ ىلع تايالا فالتخاىف ةديصق ره ةدايزىلا جاتحن ءايشا ىلع قيو تسب فاا ةئامو افلا

 (١تس الح نمت قوتملا قايصالا ءارقلا ذاتسا دج ناش رع ننرهاس هي ةشالا

 -- 1 داقتعالاىف ةديصق لح عئادبب اق ىلا ردها ولا ماظن اهاوع ةناروخو ةئايعيس و نينامتو

 ١ ظفاملا اهحرشو ظفاملادحح نيدلانعريمال ةيسراذ <25: ديودكلاىف ةديصق بح ىزوذلانءال

 ن. ىلع نندج-ا باطتلاىبال ةروهشم < ةنسلا ىف ةديصق ره ارصت# اح رش قداصلا دم

 ههه ءااظلاىفةديصت]#- ةئامعبراو نيعبراو تس 455 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ىرقملا هللادبع

 تآاظلا اهبف عجو ءاظلا فرح ىلع اهأشنا ىزورملا كرابمزب هللادبع نبىلع مامالا ميشلا
 اهلوا اهحرشو

 ظفملاو ثحلاىف قيفوتلا كقفاوو # ظح اذ تنك امهم علا بلاطاب

 ةنس ىفوتملا ىومتلا هيوطقنب ريمشلا د نب هاربا هللا دبع ىبال -ه ةغللا بي غىف ةديصق رمح

 | نيعيس مي ىقوتملا هيولاخن نيساحا هللادبعوبا اهحرش ةئاقلثو نيرشعو تزل مس

 نب ناهلس نيدلا محا هي[ ةديصق رهف لا ءاوقالا ىلع عبرلا كجاه لهالا اهلوا ةئاقلثو

 ىباؤيشلل هه ةديصق ز#- ةئامعبسو ةرشع ال١١ ةنس ىفوتملا ىلنحلا قوطلا ىوقلادبع

 4 ةءارقلا ىف ةديصق - نابهوزجشا ه# ورعىباةءارتةديصق ز- دجانيدهحت اجر
 ىدحا هو١ ةنس ىقوتملا ىملدنالا ىرفاعملا دحح نب دج نب دع هّللادبعىلا بيدالا ميلا

 ةءارق ىف ةديصق ر#م+ ءارقلا ءامساب ابف حض ةيبطاشلا :لاثم لع ئهو.ةئامسبتو نيكو

 ةئائش 6٠< ةئلس/ادودحو ىقوتملا قفاغلا سنوي نء ىكم اهح رش ىرصملل هيأ عفان

 ةئاعس و نيعيس و نيا "ا ةيس ىوتملا ىوهتلا هللا دمع نب دع كلام نءال اضا ةءارقلاىفو

 ١ ةئامسجو نيعيراو ىدحا ه١5 دنس ىفوالاىدادغيلا طابقا طبس ىلعنب هللادبع دحىبالو

  ةئامعبسو نيسهو سج ا/هه ةنس ىفوتملا ىنادمهلا ميصفلا نب ىلع نب دج-ا نيدلارخفلاو
 نايحوبادحدمو ةيبطاشلا مح وحنىف زومر ريغب ءارقلا مظن هل تيأر ىنالقسعلا رح نبا لاق
 ةديصق ره#- دنس ىقوتملا سلا ىدومحلا ديؤملاىبانءال مالكلاىف ةديصق لظ- ىهتنا

 ةئامسجتو نيعستو نامث هوم ةنس ىفوتملا ىوتلا ىطفقلا مهاربا نب تيشل يأ ةغالا ىف

 ا ىلحلاءاوشلا ىلع ا ليعامسا نساحلاىبا بيدالل تأ و اولاو ا لاب لاشايف ةديصق --

 سا للا ع ب ىو أرنا نب 7-5 اهحرش ا هن ع 8-0 هنوْع تلسن نأ لم اهلوا 3 كيك ىقوتملا

 # هلوا خلا نيتملكلا تايقنلا ىده رادو نواس نيعستو نامث 594 ةنس”قوثمللا ىلحلا
 ىلع ديزت 4: [سوهيلعىلاعتدللاىلص ىننلاحدمىف ةديصق له#> خلا ناشالا قطنم هلل دلا
 ةديصق زؤهمح ةئامعبس وةرشءعس جالا ه ةنسىفوتملاىطان رغلا يد نب ىلع نب دمحل تدب ىفلا
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 ةئامو نيعبراو نامث 1144 ةنس دييشلا هداز ىلرويكلاب فورعملا اان قطصم مظغالا

 حا مادقالا كابص نم كمي اذام اهلوا ىدنقا هللا ضيف ديبشلا مالسالا مش حدمىف فلاو

 عم اهحرشو هرعفف هللا حدف هداز ىريبدجم مالسالا عش نب ىدنفا نامع ىلوملا اهسه مث

 ميشلل هيأ ةينيعلا ةديصقلا ر*- ةرونملاةببط ليزن ىتايرعلا هللادبعنب ناكع ميشلا هسيمخت

 ىهتو ةئامعبراو نيرشعو نا 458 ةنس ىوتملا ءانيسنب هللادبع نيزيسح ىلعىبا سيئرلا

 اهلوا ادب نون الث

 عنمتو ززعت تاذ ءاقرو #4 عفرالا لحانم كيلا تيه
 اهحورشو هنع اهقارذو نديلاب اهقلعتو ةقطانلا سفنلا لاوحا ناسيا ةقوسم ىهو ا

 سخ ملاله ةنس ىفوثملا ىتاطسللا د نبىلع مشلاوهو كفنصم ىلوملل حرش اهنم ةريثك
 نا ناوخالانم عجج ىنم سلاف حورج اهرثكا حورش اهلو هلواىفلاق ةئامتامتو نيعبسو

 كتاحصس دي هلوا ةيخ رهاشلا ةسردملاب ةنس ريخلا رفص ثلاثىف هنم غرفو احرش مهل بتنكت
 كلذىلع ىثاوح ىبلج ىدعس مورلا لضاف ىلوملا قلعو حلا نيلماكلا حاورا ديانماب
 ةنس قوتملا ىدادمللا ىوانملا فؤرلادبع علف هيلع تاداربالا نم د هياتكدنع حرا

 ىدنقر عشا ةمالعلا م مح 0 الع قلع اق ولاق حس فلاو نيثالثو ىدحا 1*١ ١

 اهسو وشالاو ,هوملانع هتدرجل مادقالاةلْع تراصف هيبنت ريغنم الع كل اعلا
 اذه حرشو لا عقربلا تاذ هنك نع الئاساي # 0 لا لوو يرش! روصمم علا
 اهحرشو لا هئايربكو هتيظعب دحوتملا هللدلا  هلوا ىدجالا ءاقبلاوبا يذلا نسبعلا

 ىلوملا حرش ىلع ةريثك تاذخاؤم هبف دروا ةنس ىفوتملا هماركب فورعملا طا يدم ىلوملا
 مث ىدالا نيسان لاج سس نيسح هللا دبعىفأ نيدلاماظن حسن اهحورشنمو كفنصم

 هدرواام هيف دروأ ا حاورالا هنردقت عدا ىدلا هادا 2 هلوا هم قوتملا ىناتسهقلا

 ميما دادس أرهظت_سم اهزومر نيبانا تدرا لاق كيَصَم حرش هتباتك دنع ىدوعس كو

 د2 نب ايركز نيدلالالج لوةعملاو لوقنملا ىواح مظعالا انالوم ىذاتساو ىخعشنم ةكرابملا
 رابلا زيرعلا هتيدجلا ع هلوا ىتاععتلا دي دس اهحرشو انطوم ىسنلاو اداوم ىئئياقلا هللا دبع نبا

 الار اع ١4:4 ةنس قوملا هك الآ ىكاطقالا داود ع اهحرشو لا راهقلا ىلعلا

 000 اا شسدقت 3غ هلوا نسرلا نيعا ءالذن سفنلا للا احوزم احرش
 هثيدجلا #*هلوااحوزمت ص ليلخنب ةزج نبا مهاربانب نيسح اهحرشو ا انا زأا ريصح

 دحا ولادبع حرش اهحورش نمو ناخميلس نبدا نآطل سلا ساب خلا فراوعلافراوز ضايق

 ةديصصقلا 1 ا حارالاو س وفنلا هتمكح عدنا ىذلا هيدا ع هلوا طسس وتم وهو 1

 ,هلالا دمح 6 اهلوا ةنس ىقوتملا ىدنةرعسلا دجم نبدمحل أ ةحئافلا ديوجن ىف ةحافلا

 نيدجا باطخلاىبال 1 نآرقلاىأاىف ةدرصق 1 اديفماح رش اهح رشم 5 السوت ناعتسملا

 (لع)
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 فيفإ هه فاقلا قو

 ام اهش ءاضا ذا ىشثيع رظاو 36 قرافم لاعتشاب ىسفن ران تبخ

 ١ ةئاعاعكو نيسجو عسسل م69: هيسا قولا ىدادغبلا ىوأيقلادج-انب مالسلادبعنب زعلا اهسجخ

 اهلوا ىتلا ىناليكلا رداقلادبع عشلا ةديصق سيمخت هلو

 ةييطالا كلالا هدف( ىوالا دعب تدعتشم  كهنمأ كياتملا قام ْ

 ةديصقلا ره ىواحملا هركذ ىلازنملا ىرصانلا دمت اضيا رداقلادبع ةديصق سج نمو

 ىنواملا ىسيطا رقشلا ىلع نب يح نبهتلادبع نيدمن جشلل ةيمال أ ريسلا ىف ةيسيطارقشلا

 | اهخرش هلو لا كيسرلا ثعاانم هتيدلا #ابهلوا ةئايعبراو نيتسو تل 1 7
 'اهحرشف َركذ اضيا ىملا نالعزااهحرش ضي مالكلا ف ةبناييس لا: 0 0
 اهلوا ىناعملا عيد اهحورش نمو هتقرط

 | ادحوا ةديقعلا ىف ادقع مظناو #* ادبعتو ةعاطىبر دج-اس

 ١ عبراىف ةيسراف -ه: ةنيشلا ةديصقلا رهنح لا اذهل اناده ىذلا هللدجلا ة# حسشلا لواو

 ءالجو اتيب نيسجو ةئام ىف ورسخ ريل ءافصلا ترم اهتريظنو ىتاقاخلل اب نيريشعو

 ةئامؤ ىدادغيلا لوضفلبلقلا سينأوتي.ةئامونيثالثىئؤفىاجللا نجراادبع نيدلارونا حورلا'
 ده ىرص ر صلاة ديصق لح انني نيعست و تس ىزاريشلل رهاوطا نارا 1 عبراو

 حان زحىذ ةلقم عمدلا حشر ريغا * اهلوا اهلكءاجغلا فورح اهنم تدب لكزم جرخ ىلا
 ةئامامتو. ةريشع سجن م16: ةئس ,ىتوتو اديفم احرسش_ قايمركلا دج | لولا

 رم ريما نبا بتاك ريما نيدلا ما وقلامه الك اهحرش ورعشلا ةرورمض ىف ه4: افصلا ةديصق رقطح

 ةديصقل از | ىلعلا تيد اة#ناهل وا ةئامعبس ونيس ونام /ه4 ةنس ىفوتملا ىبارافلا ىتاقثالا

 ما-ظن حدمىف ىهو ىنارطنطلا قازرلادبع نيدجا سصنىبلا نيدلانيعا هه: ةينارطنطلا

 ىشيلادمم نم ةءاجاهح رش خلا لابلبلاب تليلبدق لابلا ىلخاي  اهلوا روهشملا ريزولا كلملا

 لا نايبلاو ةحاصفلاب ناسنالا عون صصخ ىذلا هللدجلا # هلوا ةن-س ىفوتملا ىنئارفسالا

 تاارقلاف هه ةيرهاطلا ةديصقلا رهف ح اهلاونمىلع سذجبمل ةسنحم ةيعيصرت ةديصقىهو
 ١ 485 ةنس ىقوتملا ىتاهبصالا هاشب عنب رهاط لماعلا ملاعلا جشلل ةيبطاشلا ىورىلبع ةرسفعلا

 هاعم و :ىئئدلخلا اهح رست. ايهكلاىف مامتننال هي ررغلا ةديصق فص ةئابمتسو ننال
  ةيفلا ىهو ه4 ةيورملا عبسلا تآارقلاىف ةيولغلا ةديصقلا ريح ماهفالاو رارسالا فشك |

 ئدحا مل١ءا؛ هن قؤتملا ىرذعلا ححداقلا نبا دم نب نامع نب ىلع ءاقبلاىال ةيبطاشلاك

 ' ىعلاملا دجانب هللادبع نب نجرلادبع مساقلا ىلا هه[ ىليبسال ةينيع ةديصق زم ةئامئاعثو

 0 اهلوا هريغل املا ليقدقو ةئامسجو نيناعو ىدحا هما ةنس قوتملا

 ظ عقوت ام لكل دعملا تنا #* مععسسو ريمتلاىفام ىرب نماي

 لواو ةئامئامثو نيثالثو عبس مثال ةنس ىفوتملا ى وتلا بيدالا ىلع ركبوبا ةح نبا اهسج

 ريزولانبا -: اشاب هللادبع ريزولا ةديصق رف عمسشالج تناو كادع اولاق سيملا ||
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 6 باب قس ماع,

 نيتلثا 5** ةن-س ىفوتملا ىرصملا ضرافلا نيىلع نيرع ملا اتينا: نوثالثو نانا" ئعاو

 /944ةنس ىقوتملا تال ادج-ا نب نج-راادبع ىلوملا مهنم ةعاج اهحرشدقو ةئاقسو نيثالثو

 نايلس نيدج-ا ىلوملاو ةعطق مظن تدب لكن ومض»ىفو ةيسرافلاب وهو ةئامتامثو نيعستو نام'

 ' ةنس قوتملا ىنادمملا بابش ن.ىلع ديسلاو ةئامعستو نيعبرا 45٠ ةنس ىفوتملا اًشابلاكنبا
 دو نيدلا نع ميشلا و قاوذالا برام هاعسو ةيسرافلاب ةئامعبس و نينامثو تس ,/8

 ةئامعستو نيناهثو عبس هال ةنس ىفوثملا ما لجاصنب نجراادبع هاشلع ىلوملاو ىثاكلا
 اباوج نيعبرا هيف مّتلا فلاو نيس ٠١6٠ ةنس دعب افوتملا ميغارا نب هللاعنص ىضاقلاو

 "|| ىفوتملا ىرصيقلا نيدوحم نبدواد مشا اهحرشو ىماملا ىلع اشاب لاكنبا ضارتعانع
 أ نيفطصللاهدابع بولقل لجنئذلا هللدجلا #* هلوا داحانةئامعبسو نيسجهو ىدحا ال١6 ةنس

 ٍإ ىررتلا هللا دبع نب ىقاكلا دبع نيدلا ريما ىلا هادها مث تاقضقم كدا هلو م خلا

 لظلادم فيككررىلا رئملا # هلوا ةنس ىفوتملاىناليكلا ىتيسملار صان نبدحبيبطلااهحرشو

 ةنس ىفوتملا وحلا كلامنب هللادبع نبد# مامالل 6: تآارقلاىف ةيلاد ةديصق رح جلا
 ظ اهفل وس ةئاعسو نيعبسو نيتلثا ىا/*

 | ادنزاو ىتامالاز رح ىوحدق امل #خ ىوتحم ىتاوةىمظن نم ديالو
 عبرا 886 ةنس ىفوتملا ىنادمملا ىوغللا دجانب نسل ه4: هغللاىف ةغمادلا ةديصقلا

 ظ ا” 07 ةيددلا ف ىربملا نونلاذ ةديصق زقؤح ريك دلع و اهحرشو ةئادلث ونيثالثو
 خلا هيلع ءانثلاو هللادج دعباما »6 هلوا نوئكملا ردلا هامسو ىدلجلا ىلعنب سعدنا مامالا

 ظ 1 ةديصقلا لواو

 ظ بنذ اهلوا دوس ةطق # بحي بحي بحي بحي
 ظ ناعم كاوف ترغصو تاقناو اهظاغلا نطاونىفو لزهلا قيرطب افنصم اهلعح لاق خلا

 "| ةئامعبسو نيعبراو نيتللا 75” ةنس ةرهاقلاب امتعضوو لاق رودصلا اهنع قيضت

 ةديصقىف دقو نودبعن, ديجلادبع دعىبا ريزوال < خراتلا ىف ةيارلا ةديصقلا م

 مسرف يأ ةمارلا ةديصقلا رح سطفالا ىنب نيفورعملا ةلسمىب اهب ىثر نوديغنا

 ىبال 4 ءاشنالا دعىف ةيارلا ةديصقلا رح ىع داصقلا بارتا ةليقعب ةاعملا فحملا
 نسملا ىبال طخلا لع 2 ةيارلا ةديصقلا ر#م- ىلالا ناقاخ نب هللادبعنب ىسوم جازم
 ا-هفصو ةئامعبراو ةرمثع ثالث 4١ ةن ىفوتملا باوبلا نباب فورعملا لاله نيىلع

 اهنم طخلا تاودا اهف ىصقتسا دقو ةغالبلا ةياغب ءابدالا

 رورغ رادب هفلخت اريخ # اهئانب طحن نا كسفنل بغراو

 روشنملا هباتك ءاقتلا دنع 6 ادع هاقاي ءرملا لعف عيمجل

 ةئامعبس و نيثالثو نيتنثا 79 ةنس ىفوتملا ىربعجلا رع نبيها ربا نيدلاناهرب علا انيح رم |

 1 1 ةديصق 1 اهحو ردن عم عما+لا ىف تامه دي ىبامالازرح ايس ةسطاشلا ةديصقلا 1-0 |

 اهلوا هي ىعفاشلا
 هسدسسسسسسسسسسمسسسس7ُْبسب9ُُبُنُنُشرسبصعسسعسلمسمساااااااس233333



 ف 4 فاقلا ]مح

 ىلع مفلاوبا وهو 5 ىتسبلا ةديصق يم حا ةدرب سو هيلع ىلاعت هللاىلص دمت هبيبخ
 اهلوا ةئامعبراو ىدحا 4٠١ ةنس ىنوتملا ىعاشلا بناكلاد# نبا

 نارسخ ريخلا ضحمريغ هحرو د# ناصقن هايدى ءرملا ةدابز

 ليزن ىرامرسسلا دج-انب نونلاوذ اهحرش دهزلاو فراعملا ىف اتيب نيتس وح.ىهو لا

 ةنلس ىفوتملا ىعاشلا ىنرجاخلا نيدلاردب هجءرتو ةئاقحو عيسس "ا/ا/ ةنس ىقوتملا باتنع

 وهوألا ةيبرعلالع مولعلا ملم لعج ىذلا هللا * هلوا حرش اهحورش نمو ةيسرافلاب

 هه ريك ذتلاىف ةياتلا ةديصقلا ريح راك هرقد فورعملا هللادبع ديسلا بللا حراشل

 # اهلوا هئامتامثو نيثالثو عيس منال ةنس ىفوتملا ىنعلا ىرقللا نب ليعمسا نيدلافرسثنل

 ةه١هدنس مرحمىف ىلللا د نب مهاربا عشلا اهحرسش # خلا ةلفغو رورغىف ىدامت ل

 اما عاف ورح فاتت ىتلا 4: هيواب رجلا ةديصقلا ٌر-لوبهالساب ةئامعسلو ةرمشع سه

 ىوهتلا ىطلبلا ىسيعنب نامعو رعىبامامالا شلل نوكسلا ىلارلا ىلا بصنلا ىلا عفرلا نم

 ١ هه ةينيعسايلاو هييتشالاو ةيربعجلاةديصقلا*- ةئامسجلو نيسجو عست ههو. ةنس قوتلا
 نبا لقن ةئامامثو ثالث١٠6*ةئس ىقوتملا ىديشرلا د. نب نج- رلا ديعاهح رش ةلباهملا و ربا ىف

 ىريسلاو ةسحع ماهوا هيفو ةحرش ىلع تفقو لاقدلا ىنهشلا ىضاقلا رع يراسل 2

 اد>  ىلعلابرا #* اهلوا ةعاج اضيا اهحرش هلو ةيبطاشلاك ةيزمه ضنا رفلاىف ةديسصق

 بيدالا ىرقملا مامالا ,ظن عفان ةئارقىف 4 ةيرصملا ةديصقلا ريح لا الدنم عوضت

 ىهو ةئامعكراو نينامثو نام 588 ةنس ىفوأملا ىرصملا ىنغلادبعنب ىلعنب نسا ىلا

 نسح لائكرد *# اهعلطم ةيسراف ايميكلاىف ةيلوح ةدّيصق زؤ- تاّذأ ةعسنو تل انآ

 نانئا اهتايناو # نيحم اودان ىلا ىوىور حابصزا #8 نيبح دمآ لاج نوج شيور
 اهح رش --1 ديومملا ىف هيناقاللا ةديصقلا 1 مد داع ىفايس رافاهح رشم ةئامو نوسجو

 ةديصقلا ا - ةئامعب راو نيعيراو عبرا 52 قوتملا ىرقملا ديعس نب ناعع ىبادلاو رعوا

 د ىنا نيدلا ءايض ةمالعلل ةزمارلاب ةنفملا ةروهبشملا ىهو ضورعلاف 4: ةّجرزالا

 هن“ ىلا هضورع ىما نايم رعشالو : اهلوا ىسلدنالا ىعلاملا جر رخلا دينب هللادبع | '

 ' نرشعو تس همك ةنس قوما ىراضت الا د2 نب ايركز ىضاقلا حرش اهم حورس اهلو 0|

 بر مهف هامسو لا ضورعلا بع عضو ىذلا هللدجلا # هلوا جوزمت حرش وهو ةئامعستو
 ىثاقنلا دج نب نح ٌرادبع نبدجا حرش اهحورشنمو ةيج رزالا ةديصقلا حارسشب ةيربلا

 نويعلا باج عفر هام حور حس وهو ىفاشلا نناوعلا ىلا ل نيدمخ نيدلا يع

 نينامكو عست 9 ةئس لوالاعمر سشع سداسىف هفيلات نم غرف ةرمارلا زونك نع ةرهاشلل

 اهلوا 4 ةيرخلا ةديصقلا ٌرهؤحح ةئامامثو

 7_0 لا قلخحينا لبق نم ا انركس #* ةمادم بيبحلا ركذ ىلع انف



 قيلعت هيلا راشاو ةضورااىف ةئامعبسو نيتس 65+ هئمس |

 )7 باب لو مارا

 ني.غارلاةفحنو نيبلاطلا ةه زن واعم و تارعاو تاعيطقت و مجحارت و رصاقم و دام دعاوق

 نا © هلوا ىّحلا قنمللا نسملا نب دم نب نسللا لضافلل بوسنم حرش اهحورش نمو

 اهانعمو اما ىعاو .اهتاغل هيف ركذ لا ديمحلا ناود ىف مالقالا ةنعا هيلا تيولا ام لوا

 نب ركب وأ 77 0 اهحرشو فلاو نيعيسو تس ماع ةحوستم هنم عسل 1 اطوسم

 فئلاونيعيراو نامث ٠١58 ةنس ناضمرىف ىئنحملا ىتاربسلا ىراركلان الس الئم نيدمن زلنم |

 ةيضملا ةردلاب هاعسو لا مدعلا ثكنم تادوجوملادجواىذلا هللدجلا *# هلوا ره زالاعماجلاب |
 نبا مظان كناد وع هلوا حوزمم ح رش ةيسرافلا اهحورش نمو ةيردلا تيكا اوكا حرش |

 نبا هكىالك نز نوزوم ة# هلوا حرش و ةئاميعسلا و نير مع هر" ٠ ةئس هو رش ا ةديصق |

 بوقعي نب دمه نب هللا دبع اهحرشو ىنيسملا رفعج نب رفنضغل ا هدم صو ةرومعملا تيب راك

 5 دع هلوا ركملان ماوقنب لالج اهحرشو ةنسىف هحرش_ناكو نافهللا ةئانا هاعسو ظ

 رسثابقانمىف ةيردبلا بك اوكلاب ةموسوملا ةديصقلا ىلع تعلطادق لاق خلا قلاب لع ىذلا

 2 0 الر را لئاصقو ىريصولا اهمظن ىلا ةيونتلا ةدرلاب فرغتو ةيربلا

 كريشام رثكا امم ىنشدسيو كريت ةيضرملا هراث او ةرهابلا هنأ زم نم ا

 ةنس ةرخاآلا ىداجىف هاو اهنم اهمظان ىلع ترهظ ةماركل هتازحمو هئادم راسم هل

 ىوتملا ىرداقلا ىلع نيدلارون حرش اهحورش نسحانمو ةئاهعبسو نيعست و نيتشلا 04

 قولا هللا دعس مشل رص حرش ىَرلاب اهحورشنمو فلاو ةرّدع عبرا ١١٠١ج ا

 ةنس هنمغرفو خلا هتينا درف لامكب مظعلا ىلعلا هللادماح * هلوا حرش اهحورش نمو

 ىبالطسقلا دع ندجا نيدلا باهش مسلا حرش اهحورش نموةئاماعو نينامت ونيتشنا

 حرس ىذلا هللدلا # هلوا ةئاعستو نيرشعو ثالث و#* ةنس ىقوتملا ىراخلا حراش

 ركشلاو دلال # هلوا حرش اهحورش نمو جلا لسو هيلع ىلاعتدللا لص دمت انين حدمب

 يحل طوسيم حرش ةيكرتلاب اهحورش نمو اشاب دوم ريزولل هيحاص هفلا حلا معنلا اذاي

 رصع ىقهفلا تايالا ةجحرتو انرعو كرت اسمن هيف دروا ىرصملا ىزيفدلا هللاديع نا ْ

 ةئارقلا لعل نيسردملا ضع دَح شاف اهخورش نمو ا باقلاىفام ىذلاهللا 23 هلوا |

 مرح ف ىزرطملا ىدعسا 3 فلخ نب دج-انب د نب هتلادبع نيدلا فيفع ميشا ىلع

 جوز“ حرش وهو 0 نيرمشعو تس 975 ةنس ىنوتملاىراصنالا دمت ايركز ىضاقلا |

 رفصيىف غرف وةفافلا ةدربلا شىف ةقئارلا ةدزلا هاهم باهولا كلملا هيدا دي هلوارصت# |

 ىئارفسالا هاشب نع نب مهاربا نيدلاماصع اهحرشو ةئامعسو ن ررسقعو ثالث وسن دنس

 هللادبع نبدج-انبد نيدلا رنعشلا اهسهوةيسرافلاب ةئامعست و نيعب راوعبراو44 ةنسىفوتملا |

 ىلع علخ ىذلا هيدا # هلوا ةئامئامثو نيعبسو تس ملال+ ةنس ىوتملا ىفاشلا ىدنشقلقلا |

 2 م م يي يي يي يي لل
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 5-3 ه6 فاقلا 1م

 نب ف--وو فلاو نيعبراو نيتنثا ٠١55 ةنس ىفوتملا هداز دوم كجوكب فورعملا
 ةنسىقوتملا اولا ناح نحلآ نم قفا نيدلادعس 2 دعسأو 0 قوتملا ىبازلا ىو

 بك اوكلا هام“ ةئامئامثونيعبراوعست 855 ةنس ىفواملا ىقابقلا نباب فورعملا ىبللسا ىرقملا
 رروصت+ وهو 0 و اننا 0 ريح 1 ند تح وه سم اضاف هل 1 ا ا نب نةطصم ه>رشو ةبرلاريخ م دلا

 | مرا 5 ىننلا ىراصحتالا ىتورلا ىشنملا نيدلا ردب ناب ريهشلا دم ىلوملا هحرشو

 ا ع هلوا ىج رش 3 هد راتو ةريعلا زارط هاعدو علا و ىدحا ٠١٠١١ 0 قوتلا دا

 ةئامعست و نيع_ستو نامث هو ةئس هتاتك نع غرفو ةغالبلا لبالب دنع ححفأ ام محصفا

 ةئايعستاو نيعستو ناك 998 ةئندس جرش مت يشر حييرات ىنا ماشلاب ترام 0 املو لاق

 لاطادل<« ىف فلالا دعب ىفوتملا ىعفاشلا ىسدقلا فيطالا ىلا نب فسوب نيدلاىضر لاو

 ىتثكرزلا ردام نب دحين دلاردبولا ةجر ادت لسرا ىذلا هلل دلا 6# هلوا بنطاو هيف

 نافهللا ةثاؤنا هاعمو ب وةعب نب د نب هللادبعو ةئاهعبسو نيعستو عب را القي ةنطا قولا

 رهظا ىذلا هدا  هلوا ىنومربلا ىسدقلا نسح د هللادبع ونا نىدلا سعث هحرشو

 نم هعج- ةيديزيابلا ةيوازلاب ةينطئطسق ةنادع هحرش هنآ: ةليفأ نكاد“ ا ماعم نو نم

 6 هلأوا ةنش ىفوثملا مرا ليز ىدنخلا نيدلا لالج تلا حرش هحورش نمو حورشلا

 هنالمانم هتذمالث ضعب هعْج رصتغ حرش وهو طا مالسالا ند انمركا ىذلا هلل ذَا

 | ردا ىفاشلا ىمدقلا ع اعلا نب نحر كيع هدا وبا ةمراعلا ه> رشو ىودنلا مراح اىف

 تاحس خا نم ناس 6 هلوا ةئابعستو نيتسو سه 456 ةنس ىفوثملا خروملا ىوحتلا
 فورعملا ىدزالا دج سابعلا ىلا حرش هحورش نمو ا راونالا بئاع باج ههجو

 ركذ لا دج رون قلخ ىذلا دومحلا هلل دا # هلوا ىشلاتلا نيسح نب نسحو راصقلاب

 روصلا دبع نينيدلا صان بيدالا معشلا اضيا اهسهحو اشاب ىلع ربزولل ةرهاقلاب هاشنا هلا هيف

 عمد ضافدق بلقاي هلوا ةرشعلا راثا هاعمسو ىشرقلا د نب نابعشو ةيكلاملا ةسردع ديقملا

 عست مال ةنس قوتملا ئراخلا دخان دجحلا نيدلا باهش مامالا اهسّْحو مدلاك نيعلا

 ا هلل دخلا 2 هلوا ىيسحلا يحن نب 5و تي دوع_هسم لضافلا اهحرشو ةئامامو نيعبسو

 ١ نيبغاراةفحو نيبلاطلا ةهزن هاعمو اهضورعو [ةديصقلا رخ هيفركذ لا هنيعتسنو هدمحت
 .٠ 9 سوعءعإ ءارش ١> ل ٠ مه 1 1 - .٠

 ا يمل راكفالا جيت اهح ورش نمو ا ةئاعام و ليهصسو سجن ماع تبتك ةحدل كيم تياز

 مامالا اهحرششو لا ناطلاسلاب ةيظعلا اذ هللدجاا * هلوا ىنيسملا يحن نب روصنم نبا

 | هدمحم هللدحلا د“ هلوا اطيسب احرسشش ىزاريشلا ذحح نب ركب ىلا نن دج ناذجلا نلا ف

 أ سوماقلا بحاص ىهنم و دخ ويش نع اهاور دنا دق را د ا هيلع لكوتو 3 نمؤنو هليعتستو

 ارصتقم 1 اهحرشن ا لعل ةئاعامو عسل /3 هند نابعشىف ةريثك ثاحنا م اهحرش مث

 ةسسج ىلع أيثيم ةئامعبس و نينامثو 0 ل مر ىف اهيناعم حرش و اهظافلا لح ىلع

! 
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 ناُعلءاطمسب ةيصقن مَ هرخآ ىف لاق ا ءازعلا ريداقم لعح ىدلا هلل دجلا ع هلوأ ةئاعاعو |

 ةارهلا عماج هيف حاتتفالا ناكوةئامامت ونيثالثو تس م5 ةنس ناضمر نم نيضم سثع

 دج نبدمت نيدلا ردب ميشا اهحر مشو ةئامامتو نيثالثو سخ مخه ةنس.ىلوالا ىذاجى.|
 نب دج نيدلا ىح ميشلاو ةئا_هعست و نينامثو عبرا 584 ةنس ىفوتو ةديزلا هاعسو ىزغلا |

 ما 0 ديلا طرد نع, خا نيد: هلوا ةنيس قوتملا هداز ميش فورعملا ئىط_صم ظ

 فشاك هللدملا # هلوا احرسش ىجلاملا ىنوراهلا نب سدير نب رحب ىضاقلا عْشلا اهحرشو
 2016 ىنإ دفلوم لاق ةدرلا ةديضق حرش ىف .هدبهشلا فاشتزا ءاممو.للا: مالالاو بوركلا |

 ىلع ىوتحا نهالا حرشلا اذه لثع ىنمدقت دحا ع نكيملو حرشلا لجال ترخاو تايالاىف

 ةنس ىوتملا ىرافغلا بوقعي نبا هللادبع ىلوملا اهحرشو ةريزغ ةجب مولعو ةريثك بتك

 0001 رهو قئاقثلا بخاص لاق كلج ءاضق انف#ال وزعم ةئايعستاو ةمالثو تس 5
 فرشو سابع نب نسح نيدلا كك ىراصلا بوقعي نب هللا دبع اهحرشو اهحورش

 ىدرعزلانج-رلا دبع نب دو ةئامامكثو نب سشعو نامث 858 ةنس ىفوتملا ىدزيلا ىلع نيدلا
 هدج-نم ىذلا هللدج دعب اما دي هلوا ةئاهعبس ونيعيسو تس الال5 ةئس ىقوثملا غئاصلا نبا

 ةنس ىقوتملا ىودلا ماشه/نباب فورعملا فسوب نب هللادبع نيدلا لاجمو لا ابنا حدل

 +84٠ ةنس دودحق قوتملا ئزز اولا نيسح نيدلا لاكو هداهعبس و نيّتسو ىدحا م١5

 سجس 4٠6 ةنس ىقوملا ىرهزالا هللا دبع نب دلاخ نيدلا ننز 6 ةئاعامكو نيعبرا |
 ااا 00 | لل الوآ اهكنرش دئاعسلو ثالثا ةءا# ةنانس كحرق هفيلأت نم عرف ةئامعشلو

 ىفاشل ىلا دج-ا نب دمت نيدلالالجو هرصتخا مث لا دولا قسم هيرادج- دعب اما # هلوا |
 . حدمىفهيضملا راونالا هام اًضيا رصتخم حرش وهو ةئاعامثو نيتسو عبرا 835 ةنس ىفوتللا
 | مرملاىف هاو اهظافلا لح ىلع رضنقاو ركب ىبا نب دم نب دجل-ا اهحرشو ةيربلا ريخ

 ةئاعام وعسل .6١9 ةنس نايعُدىف اطوسبم احرش اهحرشمث ةئامعبسو نيعيستو عبس ا/وا/ ةئس

 ىفوثملا ىفوطعلا رع نب مضخ ندلا ريخ اهحرشو نييغارلا ةفحنو نيبلاطلا ةهزن هامسو

 نباب فورعملا نسح نب رهاط رفظملا ونا نيدلا نيزو ةئامعستو نيعب راوإ نامث 54 ةنس
 د هللا دعونا اهحرششو ةدربلا ىثو هاعمو ةئاماعو نا م١م ةنس قوتملا ىلحلا بيبح |

 هّسانع ةدرب دمت هبيبح ىلع علخ ىذلا لا دع[ د وا اج رت ناسلملا قوروسا ني دجتا نبا

 اهحرشو ةئامعبسو نينامث و ىدحا /41 ةنس ىفوتو مظع حرش وهو 1ا ىربكلا ةقاسلا

 مالكلا نسل ىظنلا لعج نمل دما  هلوا ىبرعلاب احرمش ىلالب ريبشلا قطصم نب دجا
 ةدوملاقدص اهحورش نمو فلاو ىدحا ٠٠١١ ةنسىؤ همئاو ايناثآىزلاب اهحرسش مث خلا
 ةئامعست ونيعبسو عبرا 974 ةنس ىفوتملا ىنامرقلا ىلع نب نايل“ ىهنم ةعامج اضيا اهسجو
 لضفلاواو ةئامعست و.٠ ةنس دودحىف ىفوألا ىفاص نب ىتاكداب دعو ىرخاباهضراعو
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 قل هه فاقلا رد

 ١ ىثرقلانابعش نيدمت اهسهحو ىدجلا هركذ فيطل زجوم سمصتخم حرشوهو متافلا ناخد

 . لذاوعللق * هلواناث اذهو ىناسكلاعشلا ريغ اهسهك نم عمسنمل هناهيفركذ ىرصلاا ىعفاشلا

 | _قيدصلا نيد نب قيدصال دايملا تكنلا داعس تناب جوريشنمو ا اولوق اوتتش اه
 ١ ةديصقلا ريح ]أ هقيفوت بدالالها رودص حرش ىذلا هليدلا  اهلوا ىننلا حبارسلا

 ةموسوملا ةدربلاةديصقّريت- ءابلاىف !سدةودح نبالو ىلصوملا نيدلا نع ميشلا يأ ةيعيدبلا

 هللادبعىبا نيدلا فرش جشلل ةيهملاةدربلاب ةريبشلا هه ةيربلا ريخ حدمىف ةيردلا بكاوكلاب
 ةعارب داراالو ةئاقحونيعستو عبرا 594 ةنس ىفوتملا ىريص وبلامث ىصالودلا ديعس نيدمت

 هل ايطاخم لاقف كلذ ةلعنع هلثسف همدي هعمذ جزع اص هسفن نم درج علطملا

 مدي ةلقم نه ىرحاعمد ت> له د# 1س ىذ. ناريج ركذت نما

 اهاوهو سفنلا ىف سثع ةتسو علطملاىف شع اهنم اتيب نوتسو نانئاو تبب ةثام ىهو

 نم ةرشتعو, هذا وهى سمع هعشتو مال_بلاو ةالصلا هءلع لوسرلا مث ادمىف نوثالثو

 عب راو هداهج قف .نورسثعو ناماو هحار م ا ّق ةثالثو نآرقلا حدمىف ةرشعو ه.اعد

 ام عفشت اف حلا هءاصا نيح اهاشنا هنا ىور تاجاللا ىف اهتيشو رافغتسالاف سثع

 هديب مش همانم ق مسو هيلع ىلاعت هللا بص ىلا ىأ ر مان الو ىلاعتو هلا_عس هللا ىلا

 ديرا ىديس ان هل لاقف ءارقفلا ضعب هيقاف راهثلا لوا هستيب نم حرخو ىفوعف ا

 ديرت ةديصق ىا لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب تحدم ىتلا ةديصقلا ىئيطعت نا

 تغلب الو سالاىف اهركذ ىرحو هللاهاطعاف ملا ناريج رك دننما همي اهلوأ ىتلا لاقف

 سأرلا فوشكمافقاو ايفاحالا اهعم#ال نارذنو اهمطشتسا رهاظلا كلملا ريز و ندلاءاهم بحاصلا

 امترهش ببسو مهايند و مهنيدىف ةعظع اروما اهتاكرب نه اوارو هتيب لهاو وه اهب كريت ناكو
 الئاق همانمىف ىارف امملا ىلغ هنم فرشا مظع دمر قرافلا نيدلادعس باصا هلا ةدربلاب

 هللا ءاشنا قفت كينيع ىلع اهلعجاو ةدربا هنم دحو نيدلا ءاب بحاصلا ىلا ضنا لوس
 هللاَش ىش ىدنعام بحاصلا لاقف همونىف ىأر ام هللاقو هيلا ءاحو هتعاسنم ضيف ىلاعت

 وفين ل ىريصوربلا اهاشنا اسو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىنلا ةعكدم ىدنع اننعاو ةدربلا

 ءارهزلا ةديصقلا هذهو دمرلا نم قوعف هيثيع ىلع نيدلا دعس اهعهضوو اهحرخاف أهم

 ىورب دقو. ضرالا راطقاىف اهب نوكرتت سانلا لازسالو 007087
 لاق نكل انهه ركذام لوبقلا ىلا برقالاو ىتش هوجو ةدربلاب اهراهتشاسرسو اها امن
 هيلع قلاف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا هتؤرو ههانم لقن دعب هحرشىف كفنصم ىلوملا

 كالددجوو هلك اه“ هلدب دجو ظقي 9 ف هديب محدضو هيقتاع ىلع ادرب مالسلاوةالصلا

 ءاربكلا ضعي ن ع 1 ا مْ هةيضقلا ا 1 جرخف ل ١ حرفذ هيقتامع ىلع دربلا

 هتعاسنم للاعتو هناصس هللا هافشذ اهارقو امحاص ءاسق ' ةديصقلا تلطق ف ضم هباضا هنا

 ا ريش 5 اهلعو 000 هناحم“ هللاو ىتنا انع ةدرملاب تيم 0 هاطعاف

 نيعبس و سجح ماله ةهن.س قونملا كفنصع فورعملاىدورهاشلا ىنباطسلا دح نب ىلع, ملا
 1 م تت حسم



 مه باب لح قي

 ضاببلا سدلو ةد.قعلا ىرعشا ناآكو ىفاشلا بهذ ندو درعة ذ اش 1 د ا

 6 غئاسلا نبا ةديصق رح فرذلا ليكتسا دقف قيرز نبا ةديصق اظفحو قيقعلاب مد و
 ةئاهعبس و نب سثع 77٠١ ةنسىفو املا نسألا نب د نيدلا سعت وهو تدب قلاوحنىف قش نونف ىق

 رثك او ةيضاملاكولملا اهفركذحراتلا ىفةثار ىهودتلادبع نب دم سي ن ودرع نباةديصق ريتتح

 ءافلكغا وكولملا ريه | ثيم نم ةدعاجف 0 قاضقلا تاهما نم ىه لاقو 6 اهرك ذملاعلا عئاقو

 نسحا وىبلحلا ريثالا نب دج-ا نب ليعاعت | اضيااهح رش وىز وما نبا نيدلا لاج ا هح رش ها رباك الا

  بيدالا اهحرشو بابشلا اهحرشو ةثاعمو نيعستو عست 599 ةنس ىفوتو اهليذم داجاو
 * هلوارهدلاةديرفو رهزلاةماكماعم و ىدسلا مثىمرضخلان و رد. ن. هللا دع نب تال ادبع لضافلا

 ةديصقلا لواو لا ناسللا ةمامانتنسلا ىلع ضافا ىذلا هللادج- دعباما

 روصلاو حابشالا ىلع ءاكبلا اخ # رثالاب نيعلا دعب عجمي رهدلا
 ىناملا اعيولطق نب مساق اهحرش ثيدملا لوصاىف ىليب_ثالا ه7 حرفنءا ةديصق رين

 نبا هللادبع ديسلا 6 نابلا بيضق نءاةديصق زيي ةئاعامتو نيعبس وعسل مال ةنس قوتملا

 اهل ىذا حادملاو فلاو نيعسو تس ١٠55 ةنس قوتملا ى زاخلادعت

 دوجتملا قشاعلا داؤذ يبحا # دورز بهمنم رمثنب الها ظ

 تناب ةديصق ليَ ةرونملا ةشدملا ليزت هتلادبعنب ىسلكلا ىنايرعلا نامع ملا اهحرش لا
 ىلاعت هللا بص ىبلا اجهامل اوصل اىنزملا ىلمى أن ريهزن بعكل ةديصق ىهو ه4 داعس

 اهلوا اهارقف ارذتعم ءاحو أم هح دم و هيلع

 لوبكم دشب مل اهرثا مهتم # لوبتم مويلا ىلقف داعس تناب

 هللا لوسردنع وفعلاو # مالسلاهيلع لاق خلا تدب لاقادوليق اتيب نيسهحو ةعبس ىفىهو لا
 فسوبنب هللا دمع نيدلا لاج ماشه نال حرش حورمشلا نذ راو حورش اهلو و لومام

 دما ماهلاب ماملا هللادج دعباما # هلوا ةئامعبسو نيتسو ىدحا ال١5 ةنس ىقوتملا ىومتلا

 ةئامعبمو نينامثو تس ال85 ةنس بحرنم نيسعلاو نماثلا مويلاىف غرفو لا هددبعل

 ثالث ١٠١و#* ةنس ىقوتملا ىدادغيلا رع نيرداقلادبع بيد]لل ةقدشاخ حرسثلا اذهىلعو

 ىدادغبلا فسوب نب فيطللادبع ماشا نيدلا قفوم حرشو داخأو اهف داحا فلاو نيعستو

 07و.٠ ةئس قوملا ئمضللا لا 0 نيعهرإاو ةئاعس ونب سثعو عسل و. ةئس قوتملا

 نيدلا لالج اهحرشو هلارعا ىلع مصتقاو ماده نا هحش حرش رصتخا ةئامعبسو نيعست |

 ندلادخ فنصو ةئاهعست و ةريثع ىدخا 41١ ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركبىبا نب نجح رلادبع

 اا 0002 اب تنابن زوو دامملاداز ءاعس اباتك ىدابازوريفلابوةعب ندمت رهاطوا:

 نبميهاربا نب. رداقلا دبع مشل داعس تناب حرشو ةثامتامكو ةرمشع عبس م١ 1/ ةنس قوتو

 هلواةئامامت م١٠ ةئسنم اسرق هنافو تناكوراك هر قش فورعملا هللادبع ديسلاو ىل4 اةبيشلا

 ةنس ىفواملا ىزيربتلا بيطملاا ىلع نبي ايركزوناو خلاءارضلاوءارسسلا ىف نيملاعلابر هتلدبخلا

 ناطلسلا م نيدلاريخ ةلاوملا حسش ةدرصقلا كالت ىلع حورشلان مو ةئاماسجو نيا توا



 فقع هه فاقلا مح

 ا حدم ىف ولع اهلوا ةئايعست ونيعي راو نيالنا دا 01 ىوآلاىزاريشلا ىلهال 1-3 هعونصم

 ىلع لهشت ىدو اس نيرشعو ا ند تلركف اهم بيشنلا اب نيئسو ةئاموىف ليعاما هاش

 | ىاوه 6 اهلوا اءويعو ىفاوقلا دعاوقو نازؤالا راودو تاعبشتلاو تاعصرلاو رود

 لك جرم“ ايينيستحو ةعبراو ةئامفاضيا هحدمىف اهتيناث #8 خلا رامداب مسن تبوك نشلك

 وج ايادخ راوكرزب #اهلوا ىفاوقلاو اهراودو روحلاو رئاودلا لوصا ىلع اهنم تدب

 رهشلا عئانصيىف ناكس هجاوخ ةديصق اهف عب ةديصق اهتتلاثو 4 ا تاه عفا ل

 هصق ْ دع ا راكنوتن وح ل نيكشم لك اك ميسن ع اهل وا ريشيلع ريما سساب ةح# وم

 ةرخاةصق مجو ادا نيرشعو ةعبرا ىف ىورلا هللاش لجر اهعج مه: ردنكسا

 صا_صقلا نيب لوادتم ىرت اه الك ىو را نءرشا كلذلو :اضرأ تادلخلا كل 07

 اليصفتو ةلج هللا د اهاوا انيس نبا سارلا شلل هلاقم 4 ناظقب نيج دصق ]-

 ١ 8557 ةنس ىقوتملا ب اسلادج-ا نب دج نيدلا فاعل مهيأ مالسلا هيلع رضا ةنصق ا ا

 ناطلسالةيكررلاب ل الج نباحلاص ىل و ملا هجرت ه7 هاشز و ريف د صق لهم - ةئامامث و نيعب راو نيتثثا

 ني انضم ع ميلا فىتأت سأااحخ ىهو 1-3 ماسلا هيلع فسوب هصق و ىضاملا ناخ ملس

 م88؟ هن ىفوتملا رح نب ىلع ني دج. لضفلاىبال رح دج همساو لضفلاوبا هتينك نمي

 ةعاج نيدجأ ند نيدلا زعل ا ماك> الاى مالا دصقلا 0-1 ةئامامتو نيسجو نيثالا

 هه رمتلاو برعلا بادناىلا متالاو دصقلا رح ةئاعامثو ةرسشثع تس 81 ةنس ىفونملا

 ةئامعبراو نيتسو ثالث 114 ةنس ىفوألا ىطرقلا ظفاملا هللادبع ننفسوب ريلاديعنال

 ىوتملا ىراصنالا بلاذ نيبوبا نيدمحل ه2: مالا رابخاب فيرعتلا ىف متالاو دصقلا قح

 هي رايخالا صصق ز»- 6 راربالا صصق 185- عورفلا ىف هه[ لئالدلا ريصق ريح ةنس

 لوهسلو '”ىراقلا ئوخل اة رج ن.ىلعوهو ناسككلإ 1 ءايدن الا صصق م هدم نببهول

 وهو هءنم نب بهولو خلا هلبق *ىثالف لوالا هللدلا # هلوا صصتع ىزستلا هللادبعن.ا

 ةنس ىقوتملا ىنارملا ىحسملا كلملادبع نيدحح كلملارع راستخم ريماللو اهبف فنص نه لوا
 نيعهاربالو ىلعثلا رثا هيف ىناثإ ىئوريدلا سح .نيدمحل ئمرافو ةئامجلراو ندع

 ىراصنلا ب ةك نم افصلا نوءعثل هي نييراوملا صصق 1286- ىسراف ىروها_سينلا فلخ

 صصق ]©0- اقوا ليجنالا بحاصل ه4 نييراودللا صصق ري- لو_صف ىلع ىهو

 صصق ٌريم- لا تاوملاقلخ ىذلا هتيدجلا # هلوا باونا ةعبس ىلع رصنتنع هه: نيطالسلا
 ىلعنب سمدا اهحرش # ةيئون ىهو انييكلاىف قارعلا مام زيزعلادبع هه عبصالاىبانبا
 هلوا ةئاهعبسو نيثالثو عبس الل ةنس هعج ماهفالل رارسالا فشك هاععو قشمدب ىدلجلا

 ىلع نسملاوباوه 0 قيرزنبا ةديصق رهم- حلا ناببلا نم تمهلاام ىلع كدمحتانا مهللا

 اهلوا ايي نيعبراو ىدحاىف بناكلا

 هعمسا سيل نكلو اتح تلقدق ##* هعلون لذعلا نافذ هيلذعنال



 م باب يس فض

 : ربركتلا مام ىلإ ىلع بيع اًضاو ءاعغلاو مذلاب هتلاقم باوصلاو م والاب حدملا لاق ثيح

 م صخرب عامسالا عرق 1 ىهت اق لطاف و ر> نم او ءاهلا و اذا نيب عملا عم ةهحلدمأ هحدماىف

 عامرلا م بحاص 500 ايهذم اىعلاملاداوم ىسنوتلا ادلب نييرمصملا ضعيل د عاوبلا

 ١  ةعرقلا لع و»

 00007 لع فورالا ةباتكي لايقتسالاف ةئداللا لاوحالا لع لالدتسالا هبفرعي لع وهو

 ْ اضا هيف هلاوحا ريدعتف لمراك وهو بولطملا عوقو ىلع هعوفو 0 7 لاكش الا نم

 ا حلا كد مرق د2 3ع اهلوا 7 0 0-1 لمرلا ةلالد نه فوصأ هلال نكل :

 أ 0 رك اظفلد اهردصو ىشسمد ةدلب نايعا صعب 5 مدع ىانشلا| نيسح ان ال ول ةدرصق

 | ل5 لولا تاوضلا جنم هاسو اهقبزإوو ىيزوبلا شما ثيدالا اهخرشو اهب تيعمف
 000000007 الاوهو مورلاف هدقلو اضيا دكعرش اهلئاق نيتشا نوتملا ةلسلس |
 | رع نيدو هللاراج ةمالعا ضورعلاف 4 ساطسق ردح لا لقعلا قلخ ىذلاهللدجلا |
 ا 0٠ ىدلا هللا لأسا هلوا ةئامسجلو نيثالثو نامت هخ4 ةئسس قوتملا ىرشخمزلا |
 | قولا خيرملا ميهازبا نب باهولادبع نيدلا نع وهو ىناجئزلا هحرشو خلا هطسق |

 ْ ماكحالاىف طسقلاب عا ىذلا هلل دج- دعب امأ اة“ هلوا ساطسقلا ريسفت يف سايقملا عمت“ هاع“ و

 | مامالل مقتسملا ساطسقلا ا ةئاقسو نيسهن و سجل 508 ةنس هحرش نم غرفو

 | هللا دجا #9 هلوا رصتخم ةئامسجو سج ٠6ه هنس ىفوتملا ىلازغلا دم نب دم دماح ىبا

 | رغصالاو طسوالا و ربكحالا ىلا هم و ةفرعملا ةقيقح كاردال انانريم هلعج لا الوا

 تاروصتلاىف ىلوآلا نيتلاقمو ةمدقم ىلع وهو قطاملا ىا 5 نازريملا ساطسق 1:

 نئرصلا تحاص وهو :ةيعا قودملا ىدنق رعملا دن نءدلا لس تاب دد_صتلا ىف ةياثلا

 بطقلا علاطملا حرك طوسبم حرش وهو خلا نيملاعلا بر هللدلا # هلوا اضبا هحرشو

 ىمؤملا هاربا نب رضخ نيدلا داع ردصال هفلا هلا ركذ همعع همحو لوقا لاش

 ةنس ىفواملا قنحلا ى واسطلا دع نب دجا رفعج ىبا مامالا 4 متانغلاو ءىلا محق م

 ندلانيز ل مه ركتمملا مصقف نكشبملا مق - ةئاقلثو نقع و ىدحا م١

 مشل 6# ىراصقلا رك ةئامعب«و نينامثو نام /88 ةنس ىفوتملا ىطلملاد# نب اح رس

 نيدلاماصعو ىناسا رذخا هللادبع ديسلا نيدلا لاج هحرش ىنالقسعلا رج نب دجا نيدلا باهش

 هلا الوهالا مع هلاال 6 هلوا فيرصتلا ىف نتم #4 ىراصقلا ظ#- ىلاب ني قطصمو
 نسح هحرش ناكرا ةعبراو ةدعاق ىلع هيئر ىناهربلا ىدنلا دجلا نيدلا ءالعل خلا هاوس

 | دحت نب ىلع ءارقلا عش ىواعدلل ةيوبنلا مئادملاف هه عبسلا داصقلا ٌزِكْمَ ىلاقيلا هاش

 نب نجرلاديع ىرقملا ةمالعلا ةماش ونا اهحرش ةئاقعو نيعيراو ثالث 55* ةنس ىفوتملا

 م6 ةراتلا ةرششعلا دئاصقلا ره ةئاتس ونيتسو سس 56 ةنس ىفوملا ىسدقملا ليعاعسأ

 دباصق زي ةئامسجو نينثا ه٠؟ ةنس ىفوتملا ىزيربتلا ىلع نب يحي ايركز وبا اهحرش

 ( ةعونصم )



 فم أ فاقلا ريح

 ىلازغلا دمت نب دم دماح ىبا مامالا 8 ىلا_عتو هناحس هللا ىلا ةبرقلا ريح ةئامعبمو
 ه2 نيدلا هلطسالعربتلا نا نابىف نيعلا ةرق ٌرهؤ- ةئام_سو سجخ ه٠ ةنس قونللا

 | .تراتْصربع ةننفاف كلو راسا ىف ىفملا ىفاشلا ى يهلا رح نب دجا مالسالا ا انال ول

 ا ىذلا ا هب دجلا د هلوا دس زق ىفملا دايز نيا نيو هني عقو اهف هد دءايعسل و نيعيس و

 2 د ندلا ع ءاول ةرمملاب نيعلا ةرق 3 نا م نيردتلا عملا نيعلا ةرد 1

 تا انو تس را ل ىقوتملا قارعلا نيساحا 3 ميحرلا ديع نيدلا ند افاللا مامالا

 ىنب ةفرعع نيعلا ةرق ر- حلا هدابع نيب قازرالا مسق ىذلا هلل دلأ ع هلؤا ختم
 2 د6 هلوا ىومالا ىشرقلا نيغد نب مالسلا دبع نب كلملا دبع نب دمحل 4 نيغد
 تلا ركذفف اياتك الوا فص هلا هيف ركذ لا لئابقو ايوعش مدآ ب َلَعَج ىذلا

 ديسا نن دلاخ ىب بانا ىف ديضنلا ردلا نم قسنملا نيزلا رهومجا دعب هاع“و نبعد ىف
 ثالث ةق7 يد ناصف ر 122 ت6 هوست نم غرفو هدهو يعش دم كلذ ىلع تضمو

 ا مامالا مشل ضئارفلا ع ّق هه نيبهدملا نايىف نيعلا ةرق 1 ةعامبعسل و نيعستو

 ةيكلاملا بهذم ىلع ةيدعجلا باتك هيف نع ةنس ىفواملا ىئيدراملا طيس ريبشلا دم هللادبع
 ١ هادصاو ةفشح ىبا مامالا تبهذم لا 0 هءاعصا و ىعفاشلا بهذم هيف نيبو هماع

 ْ 2 ل ا نب رك اال دج- هلل دجلا اي هلوا ةئايعسلاو ىدحا و١.4 ةنسى هيلغ ىرقو

 ١ ىفوتملا ىرقملا ناقع نب ىلع ءاقبلا ىبا حداقلا نبال 6 نيظفللا نيب ةلامالاو مقلا ىف نيعلا
 ١ نيدلانيزىضاقلا هرصتخا نيماعلا بر هللا :ج- دعب اما #* هلوا ةئاعامت وىدحا ال١0 ةئس

 نيعلا ةرق زم ةثاهعسلو نيريثعو تس 955 ةنس ىنواملا ىراصنالا دحح نب ايركز

 | ةنس ىفوتملا ىلا هاربا نب دما رذ ىبال 4 نيطبسلاو نيربصلاو نيخحشلا َلْئاَصِفَو
 آلا سائدالا نم ةنسلا لها بولق رهط ىذلا هللدتا 6 هلوا ةئامتامهو نينامثو عبرا م
 ه4 رطاخلا ةهزئو رظالا ةرق رق ضفاورلا مذىف هرخآ الصف شع ةئالث ىلع هبتر

 | سوفنلا ةهزب ئعسملا هنا_ةك تايلزه نم هينا ةنس ىنوملا ىواغشنلا وذو 0
 ةمئاخو نيباب ىلع ريصتتع ه8 رداوالا ةضورىف رظاوالا ةرق ٌرييَ#َ سوبعلا كوصم ىف

 لئاسم هيف عجب نيدلا ساسال ه6 حاتتشالا ىف ةرق ريم طا ديلا ديجلا هيدا # هلوا
 ةئامامو نيتسو نام م6548 ةئس هفلا ةمحم

 6 رعيتلا رق اع 2#

 مصبح 2 : هيفاقلاو 00 ثيح نمال ة كد رعشلا يلا دارج ع 0

 ام وا 0 ىف ردصلا نبا لاق ةداع-سلا حاتفمىف هلاق اهلاثءا و عانتمالاو زا 7 8

 هلوقىفمامت ابا بحاصلا بام اك هياعمو رعشلا نساحم

 ىدحو 1 4 م اذا و 3 ىعمىرولاو ه> دما دح دما ىّتم 0



 6 باب 95- 2

 ةداعسلا حاتفم بحاض هركذ مكب قوثوملا داحالانع ةيورموا ةروهشم تامدقم هيدايمو

 مامالا مساب ةئارقلا اوم نا ىلع وملطصا ءارقلانا العا ةيبطاشلا حرشىف ىربعجلالاق
 نولاق ةياور عفان ةئارق لا-ةيف ىوارلانع دخالل قيرطلاو اةلطم هنع ذخالل ةياورلاو

 ا لق بنا قيرط وار لكلف وار ماما لكل نإ امكف فقالا ًاشنم عيل طيشن ىلا قيرط
 اهلعجو مالسنب مساقلا ديبعوبا باتكىف تآ ارقلا عج ريتعمماما لوا ناك هسشنىف ىرزجلا

 ىهتنا نيثامو نيرمشعو عبرا ةنس تام ةعبسلا عم ةئارق نيسثعو ةسجخ بسحا است

 545ةنس ىقوتملا ىزاوهالا دعنب نسملا ىلعىبا مامالا شلل هيأ نصيحم نبا ةئارق

 نيدج-ا نيدلاباهش مامالا شلل ةديصق -ه: ورعىبا ةثارق رز ةئاممإراو نيعبراو تس
 نيدهمخ اهحرشو نال رهاط نبديعس نيد نيدلا سعش مامالا ميلا اهحرش نابهو

 ةديصق هه ةثالثلا ةمئالاىف ةثالثلا ةئارق رح ةديرفلا تكتلا هاعسو ىبرغملاب فورعملا ىلع
 اهحرشمم هع امناىلع هتيفاقو ىبطاشال زرلا رحىف اهمظن ىددعلا ىرمتلا دمحم ةليوط

 سه بوقعيو ىرصبلا نسا ا ةئا رقزم> ةئامعست و نب شع 47٠ ةنسّدخلا ىذىف حرسشلامتاو

 نب د نب دج نيدلا نمش اهمظن 6# ةذاشلا تآارقلا ٍ»- اضيا ىزاوهالا

 هللادمحت تأدب 2 اهلوا ةببطاشلاك ةئامئامثو نيثالثو ثالث م#8 ةنس ىفوتملا ىرزجلا
 ةضارق ل*-ا ةئاهعبسو نيعستو عبس ا/لوا/ ةنس ناضمرف همئاو لا الوا ىمظن

 نيدلا ردب ةمالعلا رعشلل هي زيزعلا باتكحلا نم ةج رسما لاشمالا ىف زيربالا
 فئاثلا دج. انالوإ 2 بدالاو وحلا ىلع ىف بهذلا ةضارق 82- تارغملا نب نسح

 قحلاو فورااىلع هثرو بدبللا ىنغم ةحنافىف جردنا ام هيف عج ىعاشلا ىسيو بيرق |

 * هلوا فلاو نيعبراو عست ٠١45 ةنس ةحخغأ ىذ ىف غرف ونفلا اذه تاربتعمىف هدرفظام |

 دقنىف بهذلا ةضارق ري" لا ةعيرششلا بتكىف هب ىئتعيام نسحا وحلا لع ربص نم دج

 تس 465 ةنس ىفوتملا ىناوريقلا ىدزالا قيشر نب نسح ىلع ىبال 8: برعلا راعشا

 خا كئاقبب كناوخا ىلاعت هللا عتم دعي اما #* هلوا ةئامعبراو نيسجو

  تانارقلا لع 9

 ةعبسلا بك اوكلا نم رثك ١ وا نيبكوك عاتجا وه نارقلانا لعا ةداعسلاحاتفم بحاص لاق

 اذهىف ةيراجلا ماكحالا نع لعلا اذهىف ثحنو دحاو جرب نم ةدحاو ةجردف ةرارسلا

 تانارقلا ٌري#- ىهتنا نيعم جربنم ةدحاو ةجردىف اهضعبوا اهلك ةعبسلان ارق ببسب ىلاعلا

 -ه#[ ةريبكلا تانارقلا رح رايزابل هه مومتلاىفتانارقلا ٌر- رايزابا 4: ماكحالا ىف
 نارق ري عورفلاىف ىسراذ 4: هتاوخنارق ري ةريغصلا تانارقلا هلو ىدنهلا ككل

 نيرشثعو سج ا/؟6 ةئنس ىقوتملا ىواهدلا ورسخ ريل تدب فالا ةعبراىف 6 نيدعسلا

 عورف ىف ةنيكرلا نئارقلا ز*#- لا ناهج دنوادخ قيفوت. هكىرك ركش #* هلوا ةئامعبسو

 نيسج 6٠/ ةنس ىقوتملا ىزارلا ليعامسأ نب ليعاعسأ نيدلا دحم ىضاقلل ه4: ةيعفاشلا |

 ظ

 ( ةئامعبسو )

١ 
 ا
: 

ٍ 1 
 م



١ ١ 

 نه نجد يي اد تي بق ول

 نا 2 فاقلا

 لاجمل نارمالاو فورا ءىف هه رارسالا عماجو راونالا سبق 0 هةزاصو تاقوالا

 ارق هلا دعمللا حرشىف ىتاطسلا نج راادبع ميشلا ركذ ىرودتلا فسو نساحاىنا ندلا

 | سمي نالحملا ةسبق روع رصت وهو ةئاعامو عبس م17١٠ ةئس هفئصم ىلع باتكلا اذه

 ررغل ىواسملا سبق ره#- فاضصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا نيدلا قفومل وحتلاف رصتتم

 1 --1 ثكالام اطوم حرش ىف سك 0-1 دا ضلاىف 0 0 --1 ىواؤسلا ءوص

 0 عماوللا سبق ١ ةئانمسوو نيعدراو تر 6 خ ا قوتملا ىتلاملا ىبرعلانب ركبىنا

 دبعىلا نيدلا سمش عشال هإ ىسملا ءاعمالا حرش ىف ىتحلا سبقلا ل هه ماللاىف

 ' ىذلا هللدلا #* هلوا ةئامنامتو نينامثو نيتنثا ه8 ةنس ىفوتملا نملا ساقرق نيدمت هللا

 ' لهاقئاقح عم نيب وكلا بهذمو نيملكتملا قدرط ىلع ءاعسالا هيف سف خلا ىنسملا ءاعسالاهل
 ىف ىسقلا حدقلا *- ع هه نيلاللا ريسفتىلع نيرينلا سقف م- اهصاوخو ةراشالا

 هويال ةنس قوتملا ىتابصالا بتاكلا دع نيدحم ىيدلاداممل نيدلحت ىف هي[ ىسدقلا عفا

 ةيطخىف هحودمم ركذو ةئامسهتو نينامثو ثالث ه8 ةنسنمهيفأدب ةئامسهنو نيعستو عبس
 روطسم مسالا اذهو فسوب نيدلاحالصو ىنابعلا هللاب ثىضتسملا نيدج-ا نيدلارصان
 | ههفلا دس ىللاقو لضافلا ىضاقلا ىلع هتضرعو ىسدقلا متفلا هتيسو لاق هنكل هرهظيف

 , ةنس ىفوتملا ىلا مركلادبع دمىبا ظفاعلل ه6 ىلعما حدق رؤهح ىسدقلا متفلاىف ىسقلا

 فاكتءالا ثيدحىف هه ناكمالا ردق رت هي ناقع لآ عبنم لصاىف نامئالاردق لق

 در ةئاممبسو ني_.سجو تس اله5 ةنس ىفواملا ىكسلا قاكلاديع نيىلع ندلا قت 2

 راصتخاىف رارسالا سرق ره ناهذالا ذيحهشت هاممو باهولادبع نيدلاحبات هدلو هيلع

 ( رصتخ فاؤل ةيسن وهو 4 ىرودق رح هه نيكلاسلا ةودق 1 ىتاب -ه رانملا

 لال ةلاسر -44) ةذاعتسالا لحم قيقحن ىف ةذاذقلا 1»- رصتخ4لاىف ىتاب هفنصم ىلع قاطا

 ا ىفو امامت هءواحىف اهركذ ةئامعكلو ةرشع ئدحا و١1 ةنس قوتملا ىطويسلا نيدلا

 , مش داقتانم وهو -4: نيبلا بيرغ مظننم نيعلاةرق ٌري- هقفلا نفىف هتافلؤم تسرهف

 ةئاعاممو نيسجو نيتنثا 689 ةنس قوتملا ىنالقسعلا رح نيىلع نيدجلا لضفلافا هدا

 وهو ةنوزوملا ريغلا ةكيكرلا تايالانم ديؤملا كللملا ةريسىفام هيف درج ئنيعلا ةمالعلا ىلع

 بهل ه6 ىرقلاما دصاقل ىرقلا ٌره#> ةسفانم امهنيب ناكو كلذ هاممو تدب ةئامعبرا وح

 ةئاوسو نيعستو عبرا 914 ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ىكملا ىربطلا هللادبع ندجحا : نيدلا

 «# ةءارقلا ع 9

 ه.دابموةرئاودملا تاقال:> الاهوحو تيد ند للاعت هللا م الك ماظن روص نع هيف تح عاوه

 | طيض يكلم ليدَصَح كم ضرغلاو ةيرعلا مولعلا نم دادقسا اًضااهلو ةيراوت نا لق

 ثحن دقو رييغتلاو تييرذلا قارطن نع ىلاعت هللا مالك نوص هندافو ةرئاوتملا تافؤلعالا

 ' ةرهثلادحىلا ةلصاولا ةرئاونملا ريغلا تافالتخالا ثيحنم مالكلا ,ظن روص نع اضيا هيف



 هه باب ليس 514

 0000 عل هلك د ود هلا رضع نياثلا نرقلا لاير اك دلفلا ل نتا را

 ىتوريبلا دجا نيدجم ناحنرلا ىبالءوملاو ةئيهلاو 4 ىدوعسم نوناق ردح ةعانصلاىف
 هةنسو نكي نيدومن ندوعسأ هفلا ةثامعبراو نثالث 2 قوتملا ىزراوخلا

 بتكلانم وهو ىط_سجلاىف سويلطبو ذح هيفاذح ةئامعلارو نرسدعو ىدحا 5

 000 ا رش ل بيرس ىمراط اتحبو نيج ده دما نوناق زن نفلا اذهق ةطوشمملا
 لاهو ةيكرلاب مهضعب هه رب مم دك[ عسا هل دودح ىف ناح ماس ناطلسال راحتلا ضعب

 5-20 ركذاك ءارام تتكف كب غولا فوطنم ىاطخىلا بهذ ىجمتوق ىلع ىلوملانا

 ة.١٠6 ةنس ىفوالا اشاب طل مظءالا ريزولل هناروهشملاو ىرت هي هيناقع ٌهمان نوناق ريح

 ناطلسال اشايدارم ريزولا ةراشاب ةيكرت ةلاسرىلع اليذ هداز نذؤم عجو ةئامعست و نيج

 ىف ىنادثلا مهصاوخو ءاممالا ريماىف لوالا ةمتاخو لوصف ةعبس ىلع هيترو ناخ دجا

 ىف راهتلاو تاماءزلاىف عبارنا مهصاوخو ّررفدلا ادْكتكو راهتلا رفدىف ثلاثلا ءاوللا ءارما
 عباسلا ةماءزلا هيجوتىف سداسلا امن قلعتامو راهتلاو ةماعزلا نايبىف سماخلا ةلايالا لك

 ىرخا ةلاسر هلو هعفدا ىبسلا بوجوىف ةمئاخلاو هعفد ناكماو امهيف عقاولا لالتخالا ف

 ةثالثئىلع وهو هلا_ضيا هلعلو ىناثعلا نيناوق هيف رخآ اباتك تيارو ىناثعلا ركسع ددعهف |

 لوصف ةعبرا هيف لوالا باوبا الث ىلع هبترفديف هعمج مالادرو هنا هلوا ىف ركذ باوبا
 ةقرسلاو بصغلاو رجلا برشو متشلاو لئقلاو انزلا تايانج ةلاقمىف ةسايسلاو متارجلا ىف

 راعلاو ممتافّرصتو دونإلاو لاملا تيب ئاوعو ةيعرلا موسرىف لوصف ةعبس هيف ىناثلا

 ال510 !| راي ةصوصخملا لاوحالا ىف اهلك أضدا لوصف ةعيس هنف ثلاشلا كلذ زيغو

 |( شنت ابعو تاوبا ةيامم ىلع فراعملا َنيتاوققت رخآ اناتك تيارؤو رفكلاو مالسالا
 ١11 ناسحالاو لدعلاب ىعأي ىذلا قللا كلملا هللدّلا 6 هلوا دلع ىف سا نيحرصع

 ا < تم قوتملا ىسموطلا هللا دع نب د نيدلا ريصن هحاودل ىمراف 1 دمأت نوبناق --

 لا دشراو ىدهام ىلع هدا # هلوا ةئامعبراو نيس 460٠ ةنس ىفوتملا يفاشلا

 بئارغلا رحب هباتك محيضوتل اهفلا ةنس ىنوتملا -ه# ىيلْخا ىسوينب هللا فطل ةمئاق ت-
 ىش كاوفىف ىناثلاو ةيكرلاب ةجرملا هي_سرافلا هغللاىف 2 امهلوا نيرتفذ ىلع !هلعجو

 ه4 جاونلاف جاهالا ميث زهذح ىيبلبلا نيدلادحل هي عراتلاف برعلا لئابق رح

 فرمتللا اذهل مجنو هداعسلا قفويىلا كا سبق "- تيكا ةيلح عم هي قيس

 ميشلل هي[ ءادتقالا سبق ريح ىنوبلا ىثرقلاىلع نبدج-ا سابعلاىبا مامالل هه ةدايسلا

 اولعا لا نيملاعلابر هيدا # هلوا ىسابعلا نج-رلا دبع نب هللادبعنب ناهلس عب رلاىبا

 بسحب ماسقاىلا اهنه لك مسقنبو ىورخاو ىويند نيعق ىلع مسقت نيبغارلا بلاطمزا
 ةض راعم ُّى م ىلع كا فقاملو اسدلاى مدنتلاق بعار ساتلا نم 7 دصاقملا



 عذب هت قفاقلا اح

 حراشلالوش ىدتتا هنادي 5 ذ خلاهناذل دا قعننم دج دعباما # هلوا ةنس ىفوتملا

 ةنسىف هنم غرف ىرصملا برعلا نيزب ريبشلا هللادبع نب ىلع لضافلا ميشال نوناقلا تايلك

 هميع هل قفتمل اذه عمو ليذلا ليوط ءاجف باجاو ضرتعاو فيزو مجرف هب قاالا

 ةئايعبس ونيس و ثالث ٠/6 ةنسىف ىلمالا لضافلادح شو هصخنمت هلمكف عباسلا لصفلا

 ةمركملاةكع فلاوتس ٠٠١5 ةنس ىفوثملا ىكاطنالا دواد حّشلا هحرشو نوناقلا مظنو

 جل ثيح ةقيقدلاثحابملا ءاصقتساو نونفلا هذه لحي لفكت هنا هيف ركذ حرش هلو

 نع ل يو مجشلا هتايلك سصتخاو اضيا نوناقلا رصتخم هلو هاوس تاتك ىلا هكلام

 عيفر هتايلك سصتخاو لوصف ةسج ىلع هيترو نوناقلا نه لوالا باتككلا حرشنا دعب

 مكللا ةتايلك سصتخاو ىخرلانيدلا فرسشل ةيشاح هيلعو تاراشألا ف و 0
 نيرسثعو ىدحا +1 ةئس ىقوآملا ىدوبللاز: قشمدلا نادبع نب دم نيدلا مك ةمالعلا

 فاصنالاف روكذملاىدادغيلا مث ىلصوملا فسوب نب فيطللادبع نيدلا قف وماهبف بقعت عج

 ند دحاو نوناقلا يصتخاو حيولتلا بحاص ىدنلا نيدلار خف ايطالاذاتسا نوناقلاحرشو .

 ١ هلاقام كلذكو تايلكلل هحرش ىف ىزارلا رضفلا هلام هبق عجو تايلكلا ىلع خافنملانبا
 ١ نبا كوكش لحىف احرش ةلاعلانبا فنصو امهريغ هلاقامو اهل هحرشىف ىرصملا بطقلا

 ا« تتليطلا قتال نا تودع مكملا نوناق تايلك حرشو ةدشرملا تاراشالا ناك روكذملا

 ١ نبال ىثاوحهيلعو رصتخع.ياوقلا باتكلاىف روكذملا ىتاماسلا نب نيدلارخقلو .ةئاتسو

 ١ ىزارلل هتضقانمو ىحنوخلا ندلا لضفا لضافلا لوق عبتت و ىزازا تدل رذف ةمالعلا

 ١ بيبطلا عيجنبا مالكنم رات#ا ركذو قارعلا ىثاوح ضعب للخ نيبو اباتك هيف درفا

 ١ ىمسملا تايلكلا حرشو نوالق نب دع روصنمللا ةنازخىلا هادهاو نوناقلا ميقنت باتكن م

 ١ تايولعلا ملام هتردقب رطف ىذلا هلل دحلا # هلوا ىنورزاكلا ديد_ىلل نوناقلا تاححص وتب

 ١ حرشو ةئامعبس ونيعبراو سخ /4ه ةنس ةخغ اىذىف هفيلأتنم غرف جوزممت حرشوهو لا

 | ماسلا عدلا ماما لضفتملا هلل دولا ع هلوا لاوش نما ندا هعبس و نيسجو ىدحا دك

 | انيمسالو اع كري ثيحن حورسشلا عيجج ٌكاونعجواهحرش ىزاريشلا ةمالعلانا ركذ لا

 ا لثاوان م امهنانو تاتكلا تالكشم ةلج نموهىذلا حي سثنلا اهرحا نيعص وم نم سا قلب

 ' هنا ركذو اهنع ةبوجالاو خافنملا نب نيدلا م قذاحلا بييطلا تاضاريعا كلذىلا مذمت

 ا قاع مهنة ءامس وى دنا نيدلا رض ءابط الاذاةسان 58 ادهرصتخا منونكملاهاعسو لضافالا

 ١ ىنالقسعلا ىماسلا لازما دورنا ىبانب ديعسىبا مكعل نوناقلا ةهصالخو نوثكملا

 | ىدئقرعلا قيسملا فنسون مساق نيدلارمصن مامالل 2[ ةيفنللا عورفىف نونأق :--

 قولا ىوحتلا ىناورونلا هتاادسع نب ناملسا هيي ةغللاىف نوناق رمح ةنس ىفوتملا ىننخلا

 (ن) 0 ا



 ه4[ باب رح "15

 ىوقىف ةرشاعلا لوصف ةينامث اهفو ةرهاظلا للعلا ىف ةعساتلا لوصف ةعست اهفو ءاضعالا

 م ءامدنلا سودرغو ءامكملا نوناق زف الصف رسشعةثالئابفو ةفولأأملا ةيزشالاو ةمعطالا
 هج رتئرصملا ىل4ادج-ال هه ايندلا نوناق رح بولطملا ضرغلاىف روكذملا ةعيفر نءال

 دماح ىنا مامالل -هإ لوسرلا نوناق ريت رمتلا نج رلادبع ىضاسقلا دآم ناطلسلا سعاب

 ةيودا ىف حالصلا نوناق رم ةئامسجلو سخ ه٠ه ةنس ىفوثملا ىلازغلا دمحم نب دمت

 نوناق ري ةئاقسو عست 09 ةنس ىفوتملا جابدلا دعس نيدمت مخفلاىبال ه4 ىجاونلا

 ةنس ىقوتلا ىملدنالا ىدا_صلقلا ىطسبلا دم نب ىلع نسحلاىبا مشل هي باسملاىف

 طيس هرك ذ هللا دبع نب دجال -4 ميزا ىف نوناق رح ةئامنامثو نيعستو ىدحا م١

 هللا دبع نب نيسح ىلع انس لا مشل هيأ بطلاىف نوناق زه>- اضيا هحرشهلو ىيدراملا

 ةريثعملا بتكلا نم وهو ةثامعبراو نيسثعو نا 558 ةنس ىثوتملا ءانيس ناب فورعملا

 ةيلكلا هنينا وق ىلع لّيشم باتك هنال 15 هنأشولعب قدسي ادج هني دجلا # هلوا تاداحمف

 اهنا زج ىفمث ةدرفملاة يودالاىوق ماكحا تايلكف ملك مث ىلمعلا و ىرظنلا نعا بطلا ىمسق الكف

 ةيزحلا ضارمالا مث ءاضعالا عرش الوا أدتاف وضع وضعب ةعقاولا ضارمالا ىف مث
 ]| ىناثلا بطلا رعنم ةياكلا روسو لوالا بتك ةسج ىلا همدقو ةجلاعملل ىلكلا نوناقلامث

 ضارممالا ىف عبارلا مدقلا ىلا س ار نم ةمزطا ضارمالا ىف ثلا-ثلا ةدرفملا ةيودالاىف

 نيدلا ءالعسيفننا هتايلك حرشو ةيودالا بيكرتف سماخنا وضعب صت مل ىتلا ةمزجلا

 هاعمو هرصتخاو ةئاقسو نينامثو عبس 541 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىثرقلا مرملا نيىلع

 | نوناقلا بيترتىلع هبتر هنا هيف ركذ لا نيللاعلا برهللادج دعب #8 حرمشلا لواو زجوملا

 مالكلادعب دحا وباتكيف حيرسثتلا ىف مالكلا عمجي نا ىأ ر هلاف نذابرقالاو ميس شتلا ىنفىفال

 رعنب د نيدلار خف مامالا اهحرشو لوقا لاعب حرش وهو لوالا تاتكلا 3 هيب ثحابمىق

 ةمالعلا ىزاريشلا دوعسم نب دوه نيدلا بطقو ةئاق«و تس 5٠5 ةنس ىفوتملا ىزارلا

 قفوملاف:صو ةئامعبسو ةرثشع ال١٠ ةنس قوتو ةئاّكمو نيعبسو عبرا ىإ/5 ةنس اهحرش

 نيميهاربا نيدلا بطق اهحرشو ىزا راارذقلا حش ىلع دراا ىف اباتك فاصنالاف روكذملا

 هترامعنال فئنصملا ىلع ىحيسملا ويف لضف ةئاعسو ةرشعناع 5١8 ةنس قوتملا ىرصملا ىلع

 ملاءف اثنا ىذلا هلل دا #* هلوا ج وزم سصتخم حرش اهنم حورش هيلعو # محذوا

 ظفحل كب نتعتسن #* هلوا هنم طسبا جوزمم رخآ حرشاهنهو لا لعافتلا طئاسب صصانعلا

 دتولا ىتملا ىولوملا ىدابازتسالا دو نيدلالاك نب ىلعاوهو نا جازملا ءوس ىلع ةعببطلا

 هتايلكح رش و ةنس ىفوتملا مجشلازيلت ىقاليالا نب دم هتلادبعوبا هصتخاو هتلادعس حرشو

 سج 46 ةنس ىفوتملا ىركلا ىنارمصنلا فقلا نب بوقعي جرفلاوبا مكلا هلودلا نيما
 من انغ نب بوقعب لضافلا م كلا اضيا هتايلك حرشو تادل تس ىف ةئاقعو نينامثو

 3 9 لحو داحاو 0 نئامعو ىدحا 548١ نس قوتملا ى مها. هنن || قنولا فورعلا فورعملا

 ة©رابرع ا ودا « نوفا ى مس ١ع هر رسادخ دروع ا

 ا
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 امعا سوماقلا ناكو اهعماح لاق خا لص وتلل ام هيلع ماو تاغللا ف راب لحلااب دارا

 هتبجاف امهف عجب ىنمبلط 0 ٍجفم ىبورلا ىدعسب ريبشلا ا ءاللا اج ظك: ىرخالاو ىئيقلبلا
 نو طبسال وهف 3 ادعامو هيلا وز لاي ىدعسسلا ازد هماكح ا قف و ىلع فال اهفام تديقو

 0 - سشنب س ونأمل لوقلا اهنرعسو اماع 0 ع فاكلا تاع ةريسب عضا وم تفضا مث هل مظعملا

 ماقا ىذلا هيدا د اهلوا سوناملا لوقلاب ةاعملانم ةرصتخم ئرخا ةيشاحو سوماقلا

 | نيدلا دع ةمالعألا بيصن ىف وأ ةغللاق زاح نم ناف دعيو 4 نيتملا دما عقدو نيدلا دع

 أ باك 0 ديا ع نعول و 5 دوعن لا واف ت :كدقو سوماقلا ىف ىدابازور مل

 فيطأ هحو ىلع كلذ تعمجت ىدنفأ نىدعس 12 ريل ضع ىلعو طسابلاديع ميلا 1

 5 لع .فوقولا ىرطاخ ف 2 نكل انسح امو# راصف رخا ءايسشا هيلا تفضامت

 اًضا ةجاس دلا ىف ك6 مدلل ءوضلا نم ملا هدر تكعارم ةحامدلا حرب قلعت

 ةيططااماو سوماقلاو حاوصلا نيب ةكاحلاف سوفنلا ةححصب ىوسم رخآ افلا هميعكت ىفنا

 ١ هيف ضرعتو ىوا_كا لاق ىعاقبلا هلاق ري اكو مدقت نم ريتكىف ادح ةفلتخم اف مشل

 ئسافلا قتلا لاقاك ةناق ةاوززلا م ريشا اع ص قاطخ هلعقوو ةياورلاو ثيدملا ظافلا رثكال
 ١ نم ىهتنا ماهوا ديناسالانم هيتكي اهث هلو ةبئدملا ةعنصلا قف رهاملاب نكيمل دسقتلا ليذفف

 لاةئامعستو نيسهحو تس 905 ةنس ىفوتلا ىبلخلا دع نب ريهاربا ملل 0

 شيبح لضفلا ىنابيدالا ميلا سرفلا هغلَف د برعلا تالك طيضىف سدالا نوناق ريح

 سيش باد وه و ع 0000 داق 11 ا رك 7-5 0 ع هلوأ ىب ىلقتلا ل كس مهاربا نبا

 ناك ام وفل الاف رح هل ءاناكاع الوا ءاعمالا نم د . ناقتالا و ط طيضلا ةيانىف هايف هل ريظن ال

 راشا ةرلاب تامالع اهاوا ىف لعجو لاعفالاب ىنام فورحلارخآىلا دودملا فرخلا هرخآ

 ' امزوو دلك لكل ي_صصعل عضو ماو هجو برقاىلعلكو ثالد متناىلا اذكهو بابلاهلا

 ١ هللادبءنب د ركبىبا ىضاقال 2 ليوأتلا نوناق ريم رييقلاو ةلوهسلا هجوىلع اهلحمو
 | ةثامسولو نيءيراو تم ه4 ةنس قوتملا ظفاللا ىنرعلا ناب فورعملا ىتلاملا ىليبشالا

 | ل دوعسم ب رح داما ىلا نيدلا ريهظا ىسراف و مهعتلا ةعانصيف ملعتلا نوناق -

 , رع نب دو2 ققحعلل بطلاف 4 هجنوناق زيؤح موحتلاو هلا /عفوهو ىؤنزغلا ىكز
 ظ رسشع ىلع همر نوناقلا نم ذوخام مظنلا ريح و محا ريعص نتموهو 1 قوتللا ىيمغحلا

 | لوصقو ةعيساهفو حي سشتلا ىف ةاعلا لوصف 0 اهيفو ةيعسظلا رومالاىف 0 تالق

 لوصق ةتس ايفو نضنتلا ىفةعبارلا لوصف ةسين ايفو ناسنألا لد ل 00
 سدع هنأ امو سأرا ضا ماى دب قانا لوضف ةرسشعامفو ءاوص الا ريب دتىف دنَكفاَتْسا

 هين ناسا حدا ةيفاثلا اد اي هدا 5 قدصلا ٠:مءاضعالا لا ضارإ#لا ف ةعب أمس )| الصف

 ا : :١
 | صعإ ىي نعلط دوو ررقتوحاضناو رررك :هتللا جاتك تا رابع ضعب هينا ريعةغللا ىف فئضاق

 ١ نيدلا جارسطبس طسابلادبعل باحجنالا ءالضفلادحا طخم ةحشوم امهدحا نين ىنع ةيانعلاىلوا



 || تسن تاتكلا رخآىلا نيك ةدام نم نونلا فرح ءانثانم ةعطق اهرخآىفناريغ ارخآتررح

 ٍ مدقتلاب ةريثك ةفلا_ ع هطخ ريغب ىتالنا ملل ةفلاع امنا واع هتعاب هفل وم ىعبام لاونم 0

 6 باب "1

 أ ىلع كلقغا ارخآ هيلع تئرق ىتلا ةحسشلاو ةئامئامثو ةريشع ثالث م8١ ةنسوف هتاتك |

 هلك ةرهاقلاب ىتلا 0 ىتح ةدوجوملا مدنلا راس ىلع مجازنلا ىف ةريثك تادايز

 | اهئاىف رهاظ اهرماو رصمب نآلا سانلا ةدع ىهو ةيطنسابلا ةسردملاب تادلحم ةعبرايف

 ةراكعمو ةغللا ره ْح ىف ىطويسلالاقو ىعاقبلاهلاق فنصملا لصا ند تربع ةعطقلا هذهناب |

 ْ فئصو 0 لع ا 0ك 2 0 0 هيلع طش ايلآدبع ع أ

 ظ
 ظ
| 

 ظ

 بتكل ىعلاطم ءانثاىف ام ترفظ ءايكادهتاف دقف دراوشلاو رداونلل عملا نم سوماقلاىام

 ىسامالا ىلع ىديس نبنج راادبع ع قا هيلع اليم ءز> ىف اهعجانأ تمم تح ةغللأ ظ

 س وماقلا شماوهىف ىلح ىدع سل فورعملا ىفملا ىسبع لب كلا دعس ىلوملا هامش 7

 قلعو ةئإ_عسلو نينامثو ل ةيرا+خ 90 عماجلا ىقوتو ةلساح راصق ةقاكك ف هنودو

 ْ ىسيوب فورءملادُح نب سوا ىخذاقلا ىلوملا بتكو احرش هتجاسدىلع محرلاادبع نب ىسيع
 | نيثالثو عبس ١٠ا/ ةنس ىفوتو نيرحب ءكأ مم هاعسو ىرهوملا ىلع هتاضاّررعانع ةبوجا | و

 فلاوةرشع 0 ١ ١٠ / 0 قوتملا هداز تو 00201 قططصغ ندع قاوملا 7 فلاو

 ىلا اهانعتلا تاطلغلا مجانا تدرالاق طيحلا سوماقلا طالغاىف طيقالارد هامس ارمصتتخم
 0 هناذ لالح هارت نم 0 01 ما ئَش ف 0 ىرهوجلا

 سوماقلا ىلع ةيشاح دئامعست و نبرشع 85 قىواملا ىف أ 0 كا 20

 هس قوتملا ىسدقملاماغ ن ىلع نيدلارون ةيشاح هيلع ىشثا وا نم و سو املا لود اهعامدو

 نيدلارونب رهظا ىذلا هللدجلا وني اهلوا سوماأق ةرط نم هدو اعوذ فلاو عب رأ ١٠٠5

 هحرشو ىناللك طسوتم داخىف هرخآ ىلا هلوا نم هلع هتك ام عجلا 3 مرلأ ليس ىئنملا

 00 07| هوا لاو نيثالثو ىدحا ٠١1 3س ىقوتملا ىواخلا فؤرادبع ندم |
 راي الا قروي ئدلا س 0 10 3 ءلا ى تيطاعأ تعا نموا لأ سوما لمحا ١
 7 تعرسق ةررخلا دياوفلا كلت ديقانا تمهأاذف هصوصن 3 ريعلا خوه ةدس تف ص[ سسك و

 ظ * اهلوا لوقلاب ىرخا ةيشاح هلو ةلمهملا ءاهلإ فرح ىلا حرش و حرسذشلاب نتملا تبتكو

 ميدي ناك ىمدقملا نيدلارون ميشلان ا اق ركد ا قينملا نيدلارود. رهظا ىذلا هللدحلا

 ْ هدرح نا نايعالا ضعب هلا_سش هيضتريو هل رهظدام سوماقلا ةرطىف هطخ 7-9 رطنلا"
 ظ 00 0 ىذلا كلا ع اهلوا ةيشاح هيلعو لا هلوانم ةماث ةقلعت وهو باحاق ا

 ( دارا )

| 

| 

 ! ةترقلا تتكيهنابو كاوجك نو اوم اهلعح ىتلا تايلكلا فدو ناصقنلاو دايك رشا

 | ةعطقلا هذه لبق اهف كلذ مزتلاو اهل عريدناب ةبطلطاىف فل سادقو اهغافلاب عمجاو دلبلاو

 | عطقلا بجوت تداك روءانم كلذريغىلا اذه لبق هلعفيملام كلذ ريغو ث ثيدعللو ل لبجل
 0 ."- 8 مدل 3 .٠



 ص010 اد 1

 هم يا عجب

 نق مه فاقلا وح

 قشاع ديسلاب فورعملا نيسملا ريما نيد نيدلا يحل هه( ةنسلا ةرمصنىف ةعدبلا عماق ريم

 ل ١ ةياينلا, تبدعاص ىقائغصللو ا عدبلا لئاوغ هايل وا فيىع ىذلا هلل دا #3 هلوا

 ظ هركذ اه ءابطالا ل ىرصملا نوصوقلا نجرلادبغ نيئيدمل تادرفملاف 5[ ءابطالا

 نيعبراو عبرا ك١ ةنسؤ ايح ناكو هلظرةدقو هن رصأعم نهوهو اياسللا ىف باهثلا

 ْ 1-5 طيطاعش برعلا مالك نم بهذأمل عماجلاطيسولا سواقلاو طبخحلا سوماقلا 1 فلاو

 / عبس م11 ةنس لاوشىف ىفوتملا ىزاريشلا ىداباز وريفلا بوقعي نبدحم نيدلادجم مامالل
 ظ ىلع افننصمو اطيس اعماح ناجي نسعلا رهدلا نم ةهرب 0 هتيطخ ىف لاق ةئاماعأو ةرعدع

 | اعلا لعملا عماللاب موسوملا ىباتكف تعرش بالطلا ىنايعااملو اطيحم دراوشلاو جهلا
 ' تفرصصف بالطلا هليص# زم ارفس نيتسيف هتنهخ ىناريغ بايعلاو مكحملانيب عماسجلا
 تصخلو ٌئاوزلا حورطم دهاوشلا فوذحم باتكلا اذه تفلاو ىنانع دصقلا اذه بوص

 هللا ند تادايز هيلا تفضاق مكحملاو بابعلا قام ةصالخ هتنعحص و رفس ىف أرفس نيثالث 33

 ١ كلذ ردح وغيو ىرهؤولعا حاصص لع .سانلا .لابقا تيأراطو ماو اهيىلع ىلاعتو هناهس

 ١ رهظينا تدرا ةداملا ةسرغلا ىناعملال مب وا ةداملا لامهاباما رثكاوا ةغللا فصن هتافدق هناريع

 ١ اذه ىيينص تلمات اذاو ه.دل ةلمهلا ةرجلاب تبتكف هيلع اذه ىباتك لضفءدب ”ىداب رظانال
 بيذهمتو ةرابعلا بيرقتو راصتخالا نسحنم هريثك كاوفو هريثا ٌارف ىلع القشم هتدجو
 باتكلا اذه هءصتخاام نسحانمو ةريسسلا ظافلالاىف ةريثكلا ىتناعملا دارباو مالكلا
 نم ءاجام ركذاالىنا اهنمو ءايعالاو ىهلاب نيفنصملا مسي مسق كلذو ءايلانه واولا صيلخت
 هنم ءاحام اماو هلوخو ةلوك هنم نيعلا عض وم محن ناالا لعف ىلع نيعلا لتتعملا لعاف عجج

 ١ زكدملا ةغيص تر د اذا ىلا هراصتخا عي هدارطال هركذاالف ةداسو ةعابك داعم

 نودي ىضاملاوا اًقاطم ردصملا ترك فاذا ةغيصلا ديعاالو ءأهم ىفو ىلوهي ثنؤؤأملا اهتعسا

 ىناىلع برم لاثمىلع وهف دييقتالب هيتآ رك ذاذاو بتكلاثم ىلع لعفلاف عنامالو ىت آلا
 تناف لعف ىلع اهضام ىتأي ىّتلا لاعفالا نم ريها_ثملا تزواج اذا ديز وبا لاقام ىلا بهذا
 اهتي ع ةلك لكو اهرسكب لعفشن تاق تُئشنا و نيعلا مضب لعش تلق تُئْدنا راياخاب لبقتملا ىف

 ' هديقاف كلذ ىوسامو نيبلانم عازتال اعفار اراهتشا هفالخ رهتشا امالا محفلاب اهناذ طبضلا نع
 ديول ىلوق نع م 6 مه د ع ةباتنكب تيفتك 5 مزلقلا حش ونا علتقم ريع مالكلا حر دب

 ١ نعاطريغ باوصلاف الخ ىرهوجلا اف بكر ءايشا ىلعديف تهنو فورعمو عملاو ةبرقو
 | ةححداولاو ماهوال ا نم اهمااغ ىفام عم ةبوغللا بتكلا نيب نم ىرهوذلاباّت5 تصصتخا وهيف

 ظ هللا رمسا هرخآىف لاقو هصوصتو هل وهن ىلع نيسردملا دامعاو هص او هراهتشاو هلوادتل

 فنصملا مالك نم هتدرا ام ىهتنا ةمظعملا ةبعكلا هاحجن ةفرسثملا افصلا ىلع ىلزرنع همامتا ىلاعت
 ١ سانلا سفانتق حاضلاردق تءالل تدرفاول ثي حاملا ىلع هتادايزهيف ريمدقو هريغ لاقو

 حيران لصاو هنأع ترق زمن رخآ ه روش ناكف ةره ربع هيلع ىرقو ءارشو ةباتك هيف
 أ



 6 باب م- 0

 ْ؛ وهو. ةيفنللا ىواتفف --1 مهاربا هديبع ليع مرأ لا 1 ضيف 1 د رويس

 )7 ١ هليدجلا  هلواةئامعستو نيسشعو نيتتثا 4757 ةنس ىفوتملا ىركلا نج-رئادبع نب مهاربا
 ىوتفلل ىدصت نمل ةناما ةيهقف لئاسمتعجج لاق لا قيرطلا نسحاصىلا ةيادهلاو قيفوتلا ىلع

 هنالثا ركذو تاعل اطملاو رظنلا ريركتو تاعجارملا ةرثك دعب اناعصا بتكنم اهتررح
 ىداعم ةريخذو قامت هليسوهيف ىبعت تلعج لاق ناطلسلا بناح نم لاول ريغتو ءاريفألاب

 4 لاوزلا نايىف لاونلاضيف 0 هئاعامو نينامكو ناك 888 ةنس ناضمريىف هنم غرف

 ىتنييش ىف دو>ولا ضيف ل- ةئايعستو ةرششع و١٠ ةنس ىفوالا روهشملا ظعاولا نيش

 ةئامعست ونيتسو ثالث ه3 هند ىفوتملا ىعفاشلا ىبزمزلا ىكملاىلع زيزعلادبعل يأ دوه

 #« فاقلا باب ف 1 ا

 ىرونردلا بوقع» نب رمصن دعسىبال ريبعتلا ف ه4: ىرداق ريح 4 ديان سواق ان سواق زك ٠ ١
 ةنس ىقوتملا ىرقملا فسو» نيدجا لضفلاىبا ىشافششا 6: حاكلا ىفحانجلا ةمداق يح |

 م[ هئارقلا ىف دصاقّريم- سه ريسفنلاؤبولقلا ةعراق رؤذح ةئاقسونيسجو ىدحا | 50١

 ةئامعبراو نيعبراو تس 44+ ةنس ىنوتملا جبرزللا نسحنب نجرئادبع مساقلاىبال ا

 نيعبراو عست 549 ةنس ىفوتملا ىرعملا هللادبع نبدج-ا ءالعلاىنال 2 قحلا ىضاق رقنح ظ

 ءاحلاىف هركذ قيس طارقبل بيبطلا توناح ىا 4: نودرطبطاق ري“ ةئاماراو |

 ظ ةدعاق زق وطسرا بتكْنم تايقطاملاىهو رمثعلا تالوقملاىا 4: سايروفبطاق زي |

 ةنس ىفوتملا قلاملا نسا نيدج-ا رفعجىبال ةدرعلا ةغللاىف <: ناسالا ةطباضو ناببلا

 ميجو راوثالافاق -6 ةيفنلا ىواتفلا ىف ةيدعاق ٌريؤذح ةئامعبسو نيرمشعو نامث ك8

 هي رارسالا '

 10 ةيقاقلا ا 5

 76 ل هرض لعو اموي عءو تدئبلازاحما تسال + نع هيف ثححل عوه تانوصولاف لاق أ

 هحولا ىلع مليا عبطلا امنع رهط ىج "لا بويعلا ن ع 3 ةدسانتم زاحما ىلع تايالا داربا

 زاحما عش نع هلَض اح كأم لعم هيدابمو هيو اطخلا نع زازرتحالا هتاغو برعلا هريتعا ىذلا

 هيف ثححي اءوه ةياقاخلا داوفلا ىف ىناورسثلا ردصلانءا ةمالعلالاةو ىبتنا برعلا راعشا

 دنعف ةيفاقلا ريسقتىف اوفلتخا ءايدالانا لعاو اهتابا رخاوا ثيح نم ةنوزوملا تابكرملانع

 دك كا( بلال ىذلا ك رحم ا عمديلا نك اس برقاىلا تيبلاف فرح رخآنم ليلخلا |

 | هيلع نس ىذلا فرحا ىه ىبورلا برطق دنعو تيبلا نم ةريخالا ةيلكلا ىه شفخحالا |

٠ 
: 
1 
 ش

1 
1 
: 
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 هلوقىف ةيفاقلاذ ةيمالو ةيلاد لاقيف هيلا بسن و ةديصقلا

 ٠ لموُك لوخدلانيب ىوللا طقس دع لرئمو بيبح ىرأ ذن م كنافق

 : ىهنا ماللاىه برطق دنعو لموح ةظفلىه شفخالادنعو ماللاىلا ءاكاوب ليلظادنع |

 ( عماق )



 ملأ 1-7 ءاقلا 1-0

 ىاوذ ريم نافيطل امهو امملع تفقو متالولا متالع هامس احرش اهلع ءالضتفلا ضعب لع

 نامث همم ةنس ىفواملا ىعفاشلا مهاربانب نسملا ىلعىبا ىضاسقلا قرافلل ه2 بذهلا

 راعم عضاوم اهف دازو نورصع ىبانبا هديلت هنء اهلقن  نىدل#ىق ةئامسجلو ندعو

 حوال ه4: هنسلال ها مالسا طارتشاىف ةمهملا ٌاوفلا لح هيلا ةراشا ةلممم نيع ةروصب

 نيعبراوث الث "8 دنس ىفوتملا ىلنملا ىدادغبلا داحلا نايلس نيدحاركيوبا وه ثيدحلا يف

 باتك 8-ة:- ىفوتملا ىننملا ىتاذيغرملا نيدلاناهرب نب ه2 نيدلاماظن اوف رمح ةئاقلث و
 جيرمشلا فيطللا دبع نيدج-ا نيدج-ا نيدلا باهش ميلا هي داوعلاو ةالصلاو كاوفلا

 ةدياف ةئامىلع لشي ناك وهو ةئاممامتو نيعستو نامث م2948 ةنس ىفوتملا ىننلا ىديزلا

 ةيعدالاب ةيلقعلا .ءاوفلا هيف عج هنا هيف ركذ خللا نيملاعلابر هتللد#ا # هلوا كلذ ريغو

 تاقبط بنتي ةيفولا كاوفلا له كولملا ةخصنىف لازغلا هركذ ىزاوه لا 000

 زوف تح ةنس ىفوتملا ىفاشلا اغبولطق نب نيهاشنب فسود نيدلا لاح هي ةيفوصلا

 ىبازي قالا ادبع حل رارسءالا ضماوغىف ةلا_سبر ه6 ررغلا' زكي ريتعملا زوفلا زم-

 تس رهفىف هركذ ىطويسلا نيدلا لالخ هه: ىراشعلا ثيدهلا قرطىف ىراجلاضيفلا ريم

 ضيفلا رح ىتأي عورفلا ىف هه راتكلا حرشىف رافغلا ضيف رفح ثيدملانفىف هتافلؤم

 ىتوزُمْلا ةقةدصن. مح رلادبع نيدمض مهلا ىبال ه4 ىبركلاةيآ ىلع مالكلا ىف ىسدقلا

 هحو ىتئامىف هيفراكت خلا مويقلا ىملاوهالا هلال ىذلا هلل دخلا #* هلوا رصتخم ىبفاشلا

 نيدلا نع نيدج-ا بابشال <: ديع_سلا لدنلا رابخاىف ديدملا ضيفلا ٌريثم- اهجو نيثالثو

 أ نيعملا ضيفزهمح ةئايعست و نيثالثو ىدحاو ١# ةنس ىفوتملا مالسلا دبع ناب ريبشلا دمت

 , ةاحلا زوف رين فوصتلايف اهلكة لحن ةرشع ىنثاىلع ىهو دنس ىفوتملا ىرصملا مساقلا

 ١ ةئامبراو نيسثعو ىدحا ١*5 ةنس ىفوتملا هبوكسم نب ىلع ىبال -: فالتخالا ىف

 ١ ميدنلا بوقعيىبا نباب فورعملا قارولا قح#“ا نيد جرفلاىبال 2 مولعلاز وف -

 ا سرفلاو نانويلا فداصتو ةمدقلا مولعلا مك تسرهف اذه لاق ةنس قوتملا ىدادقلا

 . دم نيدلا ظفال هه مولعلا تسرهف رين لا اهلقو برعلا ةغلب اهنم دوجوملا دنهلاو
 ١ هللا ءامساىف ىنعملا كول س مهف زو فلاو نيسجو سج ٠١66 ةنس قوتملا ىمحتلا

 ١ ىلازغلا د#ت دماح ىبا مامالل م ةقدنزلاو مالسالانيب ةقرفتلا لصيف لت هي نسحلا

 هي داع و و نب ودملا هي وقب ىقللا ىنتخلا قطصق ل ١ ليج ىلا يا يا هخ فلا و نيعس ؟ هال« ةنس قوتملا ةيوقل ا ةفللا كا 0 ا

 ١ هي كاوعلاو كاوفلاٌر-ثيدحلا و ريسفتلانم هبسانام ثالذىلا فاضاو قافوالاو ءاعسالاو

 ظ مامالا عشنا ه4 رغ_صالا زوفلا ل ىراخلا نيدلاىضر مامالل ةلاسر 5[ رارالا

 ١ ىطويسلانيدلا لال هي: م ركلاءاقلب مظعلازوفلا ٌريظظح اضيا هل 6: ربكالا زوفلا رح



 ناقرفلا 1 0١ دلال دحلا دع هلوا قناديل راضتخالا ةناغ مظن وهو دجلا نيدلا ا

 هجر لا هي تا ةملا كاوفلا - ةيايعل 00 نينامتو ععمسل 5/4 يس و - 2 الا ْ

 ىنحا سرردانب ىلعنب ندسح مقل د ةقفيتح ىبأ بهذمق ةقيثم لا دي وفلا "6 اهماع ْ

 نيسطلاىبا نيدلا لا_ل هي داوملا اوف ركع ا هتردقب انقلُخ ىذلا هتيدحلا ب اهلوا

 ىدفصلا لاق هبا ساو نيعيس و عسل لب ةء ةكس قوتملا صعاشلا نارا مظعلا دبع ّس يحن ا

 نيدلا يح ىخاقلا لاق اهم لييستلا سصتخا ةئاعمو ليهيسو نيا 1 ا قوتملا

 هلوش ىبرعلانب نيدلا دعس ىنع هاياو لاق روك ذملا باتكلا ىلا اهم راشا دهعلل اوفلا

 رابخالا ةرئاكتملا دياوفلا لي هكا _ىعسل و تت م0 لم قوتملا فاو :لا ريشيلع ريم |

0 

 هه باب يح ">6

 ىوحتلا هيلا دبع نب دم كلام نال 1 وحلا ىف كباوف ر*- ىزجاونلا نيدلإ فرعتو

 ليهستيف ماللاو فلالاهل ليهستلا حرش لواىف ىوحتلا ىعلاملا مساقلا ىبا نب رداقلا دبع

 هإضف علا رمشنلو ههلا 4# هلضف نيدلا لاج- مامالا نا

 هلمات بل ىذل اديفم لزب # ملشاوفلا ىعسم هل اباتك لما

 هل ريظنال عج كاوفلا نا دي اهعمجي وحنلاىف ةلئسم لكف

 نيدلا لال ه4 ةنمآ ةديسلا ناعاىف ةيفاكلا داوفلا لؤتح مهي ىعسا#لا اوف رين

 ه4 عبارلا ناويدركلا اوف ريح سماك ةنملاو مظعتلا اهاعمس ىرخا ةلاسر هلو ىطوبلا

 ابعوتةسم ادعاصف ةرثع ةياوصلا هم ةاوراع هنق درؤا تن : 5ك اتك وهو ىطومسا| 4 ةرئاوتملا

 طانناهف ةفشترملا ٌاوفلا زه*ح ةرئاكتملا راهزالا هاعسو هدصاقم درجت الفاح اباتك ءاجن هيف

 ىدحا|ةيمسا كيس ىقوت لأ ىفاشلا مالسلا دبع نبد#ن دجا بابشلل ب ةفشحلاب ماكح الا نم

 ا 0 نونسو 3 >اّتام هذدع < غلب هءابىف سيفن هراصتخا عموهو دئامعست و نيثالثو

 ةهح رطام تعج و ةيبطاشلا ةلمكت تاىسملا ةديصقلا 3 ظن نم تَحر .ةأمل لاق خا سانلل ىده

 لها هح رطام نا 8 دهام نبا لوالا عبتمل عبتملا ىباودلا و رعى هزر>ق ىطاشلا

 رفظمناطلسلا ا 35 هراششخا ىف فلخو بوقعلو رفعج ىنانع ةبورملا تثزرلثلا تأ 1 رقلا

 هلوا ماك همظن نا رداج رمح نيدلا

 الضفت 2 نحر دج نأ ع اليقم مظنلا ىف هللامسب موقأ

 /م*؟5 هي ناضمرق هاو ط رغلاق اعلا لو_صالاىف ِ لوالا نيناتكو ةمدقم ىلع هن 29

 ةهعيسو ةئاسمج قف 3 رهن 0 نيسثدعو ند هلق هلوصا رظ 1 ١ قفناو ةئاعامو تس

 قيقثل لضفؤ. مساقلا هللادبع ىبا ميشال هي ثيدحلاىف تاقتنملا كاوفلا روح انبي نيعبراو

 5 نيدجا رك با جيشا تاعامعس لوصا|نم ىديخملا هلئادبع ىلا جر نيوصصا ؟ لع

 هه ةزانللاةالصىف ةزاتملا اوفلارهؤط- ةئامسّو عبسو هال ةنسىفوتملا ىدادغبلا ىناولحلا
 هواحىف اهركذ ةئامعست و ةرشع ىدحا 911 ةئس ىفوتملا ىطويسلا نيدلالالخل ةلاسر

 ( لع )



 2 هاو 5 . :١ , . 7

 . و يس روع ختم ىف 5 ري

 و 70 يع يونس هدفا »+ تول عودت ن> ماوس

 ١ ىضاقلل ناسبلاو ىتاعملا ىف هه: ةيثايغلا داوفلا لظم- رج نب ه4 ىلع داوذ ل- ةنس

 | رفعج ىلاو ىدنجزوالا دو# و ىفسنلا ىلع ىبال - ةيفنللا عورف ىف كلاوف ريم

 كا هيأ ءافلا و

 | اهلوا ةئامعبس ونيسجو تس ا/65 ةنس قوتملا ىحالا دج-ا نب نجلا دبع نبدلا دضع

 ١ نم ثلاشلا مسقلا نم اهصخ لا ناببلا دعو ىتاعملا همهلاو ناسنالا قلخ ىذلا هلل دجْلا

 هتيعم حاتفملا دصاقم نعضتي رصتخم اذه لاق ا هنم سصخا اهنكل صيخلتلاك مولعلا حاتفم

 هحرش ريتعم ديفم باتك ىهو هدنادخ د ناطلس ريزو نيدلا ثايغأ ىلا اهتيسنو دئوفلا
 قيقحب هاعسو ةئامعبسو نينامثو تس ال85 ةنس ىفوتملا ىنامركلا فسوب نب دمت نيدلا سعت

 هركذ ةئامامثو نيثالثو عبرا 884 ةنس ىفوتملا ىرانفلا ةزج نب دم نيدلا سمشو ُاوفلا

 ١ نام مم ةنس ىققوتملا ىناج رجلا ىلع فيرشلا ديسلا نب دحو قئاقشلا ةجحرتىف ىدجلا

 | هه8 ةنس ىقوألا ىوفصلا دجح نب ىسيع ديسلاو لالخلا نيدلا دعسو ةئاماع' و نيثالثو

 ىفواملا هداز ىريكشاطب ريهشلا فطصم نب دج-ا ىلوملاو متي ملو ةئامعسلاو نيسهخنلو سجخ
 اضارتعا و الاؤ_س هيف لاوقالا طسب لفاح حرش وهو ةئامعستو نيتسو ناك 58 ةنس

 ةرخالاىف دا هلل #* هلوا حسشلا اذه رصتخا مث حاتفملا حرشىف امتاقيقحتل نيدعسلا ىلع

 ىراخملا ىلع ريم فيرعشلا لضافلا ملاعلا حرسش ةيئايغلا لاوفلا حورشش نم و لا ىلوالاو

 قئاقشلا بحاص هركذ فيطل حرشوهو ةئايمعسلو نيس 46٠ ةنس ةينطنطسس ىفوتملا

 لوقا لاقب ىديعسلا ىراخلا د# نب جاح نب دمتو ىنيسحلا هللا دبع ديسلا اهحرشو

 هاش سراوفلا ىبا ىلا هادهاو لا زاحمالا ةفص ىلع نآرقلا لزنا ام ىلع هلل دا * هلوا
 ضعب عدوا ام ىلا هيف حوا هلا رك ذ ةثامعبسو نيتل-س ا/٠5 ةنس هفيلأت نم عرفو عاجمت

 ىيطخلا مامالا و ىبيطلا ةمالعلا ووجشل اهب وحا 2 بيطخلا اهدروا تاداربا ناو ءالضفلا

 ١ قاقدلا نبال ريبعتلاف ه2 شارفلا كاوذ رظ»- مه ىواتفلا اوف ٌيَح حاشولا

 ١ عورفلا ف 5: ءاهقفلا اوف رن فسوب ىلا باحصا نم مئاذنب 2: لضف داوف يح

 فارطاىف ةيهقفلا ٌناوفلا ّر*- لا باهولا ىنغلا هلل دا # هلوا رصتخ ةيفنللا ضعبل
 ىلا امل ىذا سرفلا نب دمت ريسلا ىلا نيدلا ردن معّشلل رصتخم ه4 ةيمكملا ةيضقالا

 هيف اههحرش مث اياضقلا فارطال اطبض نيتيبلا نيذه مظن مكملاب

 قيقحملا اهنعب حولي تس اخ ةيمكج دا ل

 قيرظو كاحو هيلع موكحمو :* هلو هب موكحم و م

 ١ ىموسرطلا ىلع مهاربا عّشأل ةموظنم ه4[ ةيهقفلا اوفلا 12- دكاوفلاىف ارم دقو

 رفعج ىبال #2 ةيهقفلا كاوفلا رمح ةئاهعبسو نبسبحو نامث الوم ةنس ىفوتملا ىلا

 نيا 57 ةنس ىفوتملا ريغصلا ةفنح ىباب فورعملا ىناودنهلا دمت نب هللا دبع نب دمت

 ١ ىولهدلا نيدلا لال هه داؤنلا ءاوذ زي” ةيهقفلا ئاوفلا لقط ةئاثلثو نيتسو
 | هي ةيفنللا عورفىف ةيهاشز وريف اا لفيف هخرش مث نيدلا ماظن تالك نم هليل لاننا
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 ءار وام ريمان اخ هللا ليبع اهف:نص ريسفتلاق 1 ةيددبعلا ةيناَق ذك كياوقلا 0غ روسأ 2-51 ظ

 | كاوفر#- ثيدملاف -*4 ىلوتاءريدلا اوف ردح ثيدحلاىف 2 ىلا اوف نحول

 ْ نيعي راو س 4-1 1 قاوشا روز رولا ند ىلا دبع نب ناعع حالصلا نال 1 ةل>رلا

 كاوقلا زي ناجعلا بحجتعلاب 4 حروف اهلقنمولعلا عاونا نم هن نع دع اوقىلع | عسم ةثاعسو

 رح 01 هن 00 الأ جامتلا دجا نب رع معشلل 6 هرهاطلا ةلالسلاىف ةرهازلا |

 ظ
 ظ
 ظ

 ه7 باب اقيمح لأ

 0 ةلملا ةيد زلا كباوقلا 5-١ نعاس و نشرلثو كس 0 2 ليقو داعب و ن ارتعو |

 الا د05 ول دارس ذاذعلا ليس لع فيلات ىهو هي ةيفنللا بهذم ىف ةيئشملا كارقلا نم

 ** هلوا ايلاف هطايضنا مدعل هب وب ملو محن نب اوف نه هفلؤ» هعج محن نب نيز اهفلؤم

 ىلا 4: ةيرزملا ةمد-ةم حرشىف ةيرسلا كاوفلا رقم نيدلاىف هقفلا ىلع هللا دجا ظ
 ةنس ىفواملا ىسدقملا ندلا ءايضل .-[ رادخلا ومس ساوف لهؤط- 4 كولسلا طاوف 1ن> |

 قوتملا هنوع#أ بقأملا قاهمصالا هللاديع نب ليعاعسا سد ونا وهو د هل وع“ كاوق 1

 هقفلا ف 00 هدكسلا 3 0-2 ةينسلا 0 ا نيتامو نيتسو عبس *51/ ةنس |

 ةئامعست ونيعستو 00 ه5 هب 00 0 0 هم بطق ةمالعل

 هك هيهاثلا أ وفلا م اهدعب امو ء| عسل و نيسجو عسل ةمو ةهنس ىف اهعج

 ه] مالسالا مش كاوف 15-ىزجاوناا هه نيدلا فرش اوف ٌر- ةيفنلا عورف ىف

 هي مالسالا عش اوف ردح ىتاب هي ةيظفاملا رانملل ةيسعثلا شاوفلا لح ىدنجزوالا
 ىفوتملا ىروباسينلا م الا هللا ديع نب هللادبع ىبال 5: خويشلا كاوف رح نيدلا ماظن

 اوف ريد- دو نب رهاط ده مال_ىالا ردص اوف رك ةئامعبراو سج ٠4ه ةنس

 ا هيلا هر د ردا حرفملا َ ىلع 0 وا نىك لأ وه ثيدملاقف 1-7 ىلهصلا |

 ب ندلا ريهظ دبا وف م ا 1-7 ةيفاكلا حرش ىف 3 ا.ضلا كاوقلا ع ر:وعشم ىف

 ' اهمياو ىتاسملا ريغصلا عماجلا ٌناوف اهف عجب ةئاقمو ةرششعو ع3 19 ةنس ىفوتملا رع

 (ا0000 0 0 ىلا ةنريهشلا ىواتف.ريغ ىهو ةئاقسو ةرششع ناك 514: ةنس ةحلا ىذف

 ١ نيدلا ءالع رعشلل هيي[ فئاقعلا كاوف قطط لا هلامعت غولب ىلع ىلاعت هلل ادماج 6 اهلوا

 | ل1201 اهلوا ةئامعبس و نيثالثو ثس ايس ةنس ىفوتملا ىنانعسلا دجنا نب دش نب دحا

 تامارع الا لصحال بلقلا ليقصتو اهرخاىف لاق ةلاسر ا مدعلا ص تانوزملا هداحبا ىلع

 ' اوف ةاممم طورشلا هذهو نطابلاو رهاظلا نيب عملاو ةرهاظلا ةسايسلا ىهو طورغلا

 3120 ام هذه لب ردع دحاولا كالا سمهأ مساي بأقلا ءاللمأ نم د ص اهتنتك هاقعلا

 نيعستو عست 195ةنس بجرىف ىريشقلا دح مساقلا ىلا نيد نيدلا جات داؤفلاةرمثداروال

 ىفواملا ىننملا ىدنقر عملا نيدلا ءالع مساقلا ىلا مامالل هيي ةّمالعلا ٌاوفلا رس ل ةئايسو |

 قل

 يل لا ا



 ) ف شين

 «ء/ 01-7 ءاقلا 1

 مه لاجرلا لاو-اىف لافتحالا داوف رح ىليدلا ا ءىبا اوف رح مصاعب

 / نبا ا ىلع نب دما لضفلاىبا جلل لامكلا بيذمت ىلع ةدايز ئراخلاق ةاروكذملا

 ه4: ىئشورسالاد ا وذ داعى ةئاعاك و نيسجو نيتنثا 867 ةنس ىقوتملا ىتالقسعلا رخ

 داوذ ريح مه مالسالا دئاوف ٌريه- ةنس ىفواملا ىنملا نيسح نب دو ندلا لالجوهو

 ندلا لال اهمظن ةيذغالاو ةيودالارهاشمىف ةموظنم ىسراف ىلاو شيوردل 4: ناسنالا

 و 'اهقيلأتل اح راتراصق ناسنالا ٌكاوف سعئامدش روكذملا ناطلسلالات اهض_ عال

 ىسخرسملاةمئالا سعش هه مامال اهنا وفرح ةطوسملاب تكلا ىفام ةددز ىلع ةيقشماهتزاج وعم

 معنلا ىف ةيفاكلاو ةزرابلاّ اولا ريح ناكضات هي مامالا اوفر ىتاولحلا ةمئالا سعش و

 ىدحا 91١ ىفوألا ىطويسلا ركبىبانب نجح رلا دبع نيدلا لالخ هه ةنطابلاو ةرهاظلا

 ١ ىلاعت هل وق ريسفتا 2 ىهو خا يعل راع غبسأ ىذلا هلل ردا 03 اهلوا : لو ءامعست و ةرشع

 0 قونملا قاتعوملا 1 نيدلاناهرب فناوق 0-1 - ةنطابو ةرهاظ نوعت مكيلع غيسأو

 اوف لك ةئاقسو نينامثو نامث 5488 ةنس ىفوثملا ىئسنلا د# نب د نءدلا ناهربلو

 نب مهاربا ب هللا دبع وذ تيدا هد رابلا كلا وق 0-1 شونا ةغلو د ناهربلا

 | هي ةئاهلادءاوفلا رح هه ىرغوبلا اوف رح هتطشم ىفىعاقبلا هركذىمام نيبو

 ىسرافلانيسح نيدلال أك اهحرش ىدادغبلا مادخلا دمحم نب هللادبع نبدلا دامعل باسلا ىف

 ٠١ ةيلاوملا هحصمو ةيقاولا همعل ىلع هلل دا يي هلوا شاوقلا لوضاق تعاوشلا سانا 07

 | ةئامعستو ةرشع ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىدنحربلا ىلعلا دبع لضافلا اضيا اهحرشو حلا
 رخاواىف هنم غرفوعفنلا يظع لوقا لاش حرش وهو آلا ةيفاولا همعن ىلع هللدجلا  هلوا

 ثيدنلا ىف ه4 .ىزارلا مامت اوف زيي ةئامناكثو نيع_شتوو ا ئدحا موك ذل ةكلا

 ' ةلملا دئاوفل - طيحلا بحاص ه4 نيدلاناهرب اوفو ريغصلاعماجلا داو ريح

 نيعبسو عست ماله ةن-س ىفوتملا ىئنملا اغب واطق نب مساق شلل يأ ةلبقلا هابتشا ةلثسمىف

 ن.دلاددجي نهف دا ٌكاوفلا رح هيأ ةمهملا ةثالثاا لئاسملا ىلا كاوفلا رمح ةئامناعتو

 هيلع فقا مل ىطويسلا لاق هتافلؤده تنرهفىف هرك ذ ىنالقسعلا رح نبال هه: مالا هذهل

 كلذب فصت نا ملص نم نيب نا ىعفاشلا بقانم ىف دعو هلال هل ىبلط ةدش عم

 ه4 ةل_لجلا تاب آالاىلع ةكرشلا زيمس اهدسعب. امو. ةثلاثلا هيا ن1
 لقشم هقفلاف رصتخع ه4 ىواشوشلا اوف ٌرهَتَح جارجرلا ةحلط نب ىلع نب نيس

 ناد نب ورعىبال هه جالا داوذ لح اياب نرسثع ىلع هبئر نآرقلا اوف ضعب ىلع

 ١ كاوف ري ةهنس ىفوتملا ىرجمسلا هليادبع ىبال 4#: ةيسدخلا اوفلا ريح ءازجا ةعبراىف

 / ىلوملل -ه# ةيناقاكلا دئاوفلا رفح ةنس ىفوتملا ىننللا| سه ىداب ايلعلا نيدلا ماسح

 | [تاتنك فلاو نيئالثو تشر 0 دولا ىناورمشلا 0 ْن 0 د ا



 هه, باب ي- م

 ع ىنوتملا ىرمتلا ىحم نب دج-ا هللا ضف نال تادلح ةعبراىهو © رعلآ لئاضفىف |

 | سرغلا نبال ةيمكملا ” ةمالاو ةيردبلا هكاوفلا زهكح ةئامعبسو نيعبراو عست 8 ظ

 ىضتاذا ىذلا هلل دجلا # اهلوا ةئامعستو نيثالثو نيتنثا 9*4 ةنس ىفوتملا ىننحلا دحم |

 ظ نيتيبلا نيذه مظنف مكملاب ىلتا هنا ركذ لا فطل |

 قيقحلا ا هدعب حولي تس # ةيمحح ةيضق لك فارطا

 قيرطوك احو هيلعموكحمو *#* هلو هب موكحمو كخر
 | هك اوفلا ره روكذملا قسنلا ىلع لوصف ةتسىلع اعترو ةيعرشلا ثداوملا باو.ال اعج

 000000 دو نايث 204 ةئس قوتكلا قيمامدلا' ركبنا نن دمحل تحوظنم ده ةيردبلا
 الا فلطسبلا د نب نجر دبع مشل ه6 ةيكملا عاوفلا ىف ةيكسما حناوفلا قع

 ظ درو تملا نرفع ايل وأب هتك قروتملا

 اهب وعداو اهيلا ىلصا ةلبق ركل ىرك 3 - لعحاس

 هذهب ىلا_ءتدّتلاىنا,حامل هيف لاق خلا ءالعلا شرع ىتاعمىلا ىلع ٍلع ىرسا ىذلا هلل ديلا

 ىتريطخىف ىلاعت هّللاقلا داقرلا ةذل تضفرو دالبلا اهليصحت ىف تفط ىتلا ةينوكلا ىناعملا

 دنع اهقاروا نوطب تعدوا امم ىلغالا ناكذا ةينابرلا فراعملا نم نونش باتملا فىعانا

 فراعم حرش تلعجو هلاج ةيعكب ىفاوطو هلاك تافرعب ىفوقو و ةمركملا ةكع ىلولح

 نزاخم نداعمنم اهباونا ةجابد ىنابم تحمكو فراعملا سعش ناز رئاخذنم اهمولع |

 ضاير نم اهناعم تديق ىتلا نونفلا نم هدئلراب كلل زازا ةفرعمو ةكلا تاحوفلا
 نحن ىتلا ةئاعامتو نيعبراو عبرا رن هسا هكا و نيعسنو سج ال6 ةهنسنم العلا |

 ةيودنلائاوفلا زيدو- اهلمكي مو نيثالثىلا ىهتنا و اذكو اذك نفىف باب ةئامىلع اهتنتردقو اه |
 ةنس ىقوتملا هداز ىلجهرقب فورعملا زيزعلاديع لضافلا ىلومأل هيأ ةيوفطصملا ريسلاىف

 نب ةزج- 4: دجاى ا اوف رح هي[ ريخلانسا داود رف "كلا و "نيعساو ناع وعدم

 د ه4 ركبىبا اوف ريح ىزرخلا هه ركبىبا دباوف ره ثيدحلاىف سابعلا نب دم

 نب ىلع -<: نسا ىبا اوف ري دعس نيىلع 4 نسحلاىنا دباوف ريح ل_ضفلانءا

 ريبكلا -48: صفح ىبا اوف ريح عمجماف رح نبا اهركذ ثيدمحلاىف ىوسعلا هتلادبع |

 مامالادجىدنج زوالا دوحم ندلا سعت و ىننللا قسنلا ىلعىبا مامالا ىضاقلاو نيعملاىباو

 ىنشوزرسالا لس منبدجلا مالسالاعشلو دو# نيرهاط مالسالا ردصلو عورفلاىف ناحكاق

 لالج وىدركفلا 4 صفحوبا دئاوف ريح ةيادهلابحاص نب نيدلاماظن مالسالا مشو

 ماسح ورفعح ىباو يفغتسرلا ىلع ن نسحلاىباو لوصفلا بحاص دلاو ىنشوريسالا نيدلا

 هللادبعىبا ظفاخلا نب باهولادبع هه« ورعىباشاوف رح رخص ناو ظفاحخلاىدايايلعلا نيدلا

 ل مجفلا ىبا داوف لح ةئامعإراو نيعب سو سه 4ا/ه ةنس ىفواللا ىناهصالا ةدنمنبا

 فرع ىميهالا رفعح نب لضف مساهتلا ىف ا رووح ثيدملاىق ىدزالا نيسح نيد

 (ىناب)



 -؟ 6٠ه هيأ ءاذلا لوح

 ظ كافل لي هقفلا الذ هّتبقلو كلذ نعت عجرف ة 6-00 و ةرصقلا ناتكي هيقلو ةحح انف

 كلف ٌرؤَح هئافل ون :تسرهف ىف هركذ ادلح نيسج ىف .هنركذت وهو ىظويسال ه2 نوحيشملا

 ١ ه9٠ ةنسىفوتملا ةيرابهلانباب فورعملاىعثاهلا ملاص نب دجح نب دمج ىلع ىبال ههه ىناعملا

 بدترت ىلع اباب شع ىنثا ىلع هبترو لمؤملا نب ديعس رصنىبا ريزوال هفنص ةئامسهنو عست

 0 كلا أ ةلاسر دييك ىربكلا ةيكلقلا هس يت ير دما عر
 | كلملا نماقل نامز سطرا منص تحن نم هردندابرب ف ىذلا برسان د اهح مسا" يردوا

 سمرهلاقاهلوا ةعظعلا رارسالا نمىهف. اهقحسم ريغل اهلذن النا هيلا تزاص نم ىلع جرخف
 مولعىف نانقالا نونف رح لا هتبحم ءايشالا ترح ىلعالا رونلل هتمدخ تمادنهنا

 / عبس هواال ةنم ىفوتملا ىدادغبلا ىزوللا نب ىلع نب نجرلا دبع جرفلاىبال 4 نآرقلا

 ثيدملا مولعى ه7 ةيربلا ريخ ثيدح ٌةف رعمىف هيلا نونفلا تح دكا نيعست و

 ركبلا ىل نازي زعلا دبع نب زعلا نب ىلع نب زيزعءلادبع تاكربلا فا نيدلا نع ةاضقلا ىضاقل

 نونفلا ةئاعامو نيعبراو تس م25 ةنس ىقوتللاانط وم وائْشدم ىسمدقلا اداوم ىدادغبلا

 عبرا 054 ةنس ىفوتملا ى ,صخلا ىموم نب ضايع ىضاقلا هه ةتبس رابخا ىف ةئسلا

 ١ # نوعاطلاو ابولاىف نوثملا نونف رك سن بئامملا نونف ز5- ةئامسجحو نيعبراو
 . ةئاعامتونينامث مى٠ ةنس دودحىف ىف وتلا ىلنحلا 0 ندم نب فسوب مامالا يرسل

 نيتسو عبرا 754 دنس ىفوتملا ى :كلا دجا نب رك اش نب دم#مل هه تايفولا تاوف مح

 ْ 3 رش ىف ه5 كنا 1" ههه ةيهلالارارسالا حتاوف م ةئايعبسو

 ةنس قوتملا ىلا ىرصملا ىساويسلا دحاولا دبع نب د2 ماههلا نب نذلا لآ دلل

 ناب ميشا ريسفتلا ىف 4: ةيبيغلا افملاو ةيهلالا اوفلا رقظ- ةئاعافتو نيتسو ىدحا مكا

 ةئامعست ونيتنثا +4٠0 ةنسىف هفلا ىرهشقالا ناولعب فورعملا ناوجختلا دوت نء هللاةمعل

 ١ قئاقدلاو قئاقطلانم اف جرداو ريسافتلا ىلا ةعجارمالد هتك هنا قئاقشلا بحاص ركذ
 ما وف لفهتح موقلاناسل ىلع ريسفت وه و هترابع ىف ةحاضفلا عمسانلا نم ريثكأ اهك ارد نك ردا
 نيدلا مي: فورعملا قويا رع نب دجلا بانلاىا ميشلل ةيسراف ةلاسر لاخلا
 ١ دجدماحىبا مامالا 4 رولا مناوف لهذح ةئاقسو ةرمثعنامت 5١4 ةنس ىفوتملا ىربكلا
 هه كاوفلارهاوحو كارفلارخاوف رفح ةئامسجو سج ه٠ه دنس ىفوتملا ىلازغلاد# نبا

 ىناطسلا دع نينديرادل معلا

 # ىلا لصاوف معو

 56 وفلانيبقرف وعجملا ةرقفو رعشلا ةيفاقك هي الارخا ةلك ةلصافلا ةداعسلا حاتفمىف لاق
 حس -

 ةنأ سأر نوكيدق لصفتملا مالكلاو هدعباع لصنملا مالكلاىه ةلضافلابا 2 ا

 ه4 تاب الال صاوف 1ح ىهتتان وكتالدفو ةاصفنم نوكتدق ىآلا سؤرو هريغ نوكيدقو 3

 رعد لصاوف ريح مرا ةرئقع ال١٠ هنس قوتلا لبنا ا 0 2 نب نال يراك /



 عدلا و ىطبقلا باسحلا ع ع و ىدنهلا باس .سطاردعو قفولالع هك سخاموقين نر 0

 ريث اناهلا اس رجامو 0 0 01 رفتملا قا روالا ىلع |

 ه4 راسلالثملا ىلع رادلاكالفلا ريح ىبتتأ ارخآو الوا لاخلا ةلوهجم اندنع تيقف الما

 000 38 كاس قوتملا ديدللا ىلا ناب 0 ىئادملا هللاةبه نب ديلا دنع نيدلازعل |

 امون سشع ةثالثىف هفنص هنا ركذ هدرعم رئاسلا لثلاىف هركذ مدقو ةئاقسو نيسجو |

 ا ىعفاكلا رجانملا ىلأ سى نسح نب هللا دمع نب دجا نيسلحاىب ال ممتع ىلاعت هللا ىطر ةعيرالا ظ

 لئاسملا تاهما تررح هلواىف لاق خلا نيركاشلادج- هلل دا * هلوا ةنس ىفوتملا ىوجلا ظ

 هه باب لح ع

 00 ةروكذملا نيهاربلاب ةسدنهلالع وهو ايرطهوجلا رع ىناثلا # عباصالا دقع ٍلعو

 "الو ةياوهلاو ةباملا ليملادعو لاقثالا عفر لعو ريسكتلا اع امو ةيلعو ديلعا او

 اك نطسخملاو ةروكدملا نيقارلاب موحيلأذع وهو ايموق رطسالا ٍلع ثلاثلا  براو

 عاشالا ع 02و سوما لع عبارلا 6# لي وحملاو ماكحالاو جيزلاو تاقيملاو ةّئهلااع

 ةفرعم وهو ايقيطولونا لوالا عاونا ةسج ىهو ةيقطنملا مولعلا ىناثلاو  ضورعلاو

 لدجلاةءانص ةفرعموهو اقيطوثلاثلا بطخاةعانصةف رعموهو اقيروط!ىناثلا رعشل اةعانص

 ةطلاغما هفرعم وهو اًقيط_سوس سماخلا ناهربلا ةءانص ةفرعم وهو قيطولولا عب ارلا

 كفن الءايشا ةسج 7-0 ىدابملادع لوالا عاونا ةعبس ىهو ةيعيبطلا مولعلا ثلاثلاو

 هيفامو ملاعلاو ءامسا بع ىناثلا ةمكملاو ناكملاو نامزلاو ةروصلاو ىلويهلاىهو مسجابنع
 ْ تابنلا لع سداسلا نداعملا اع سماخلا وللا ثداوحملع عبارلا داسفلاو ن وكلا لع ثلاثلا

 ظ
 ١ قلا ةيلَطْلاةطيسبلا رهاوجلا ةفرعم ىهو تايئاحورلا اع ىتاثلا هتقصو بجاولا ع لوالا
 ةيراسلا حاورالاو ةدسحملاو سوفنلا ةفرعم ىهو ةيناسفنلا مولعلا ثلاثلا ةكمالملاىه

 ىه تاسايسلالع عبارلا ضرالا زك ىلا طيحملا كللفلا نم ةيعيبطلاو ةيكلفلا ماسحالا ىف

 وهو اياءرلاو ةحالفلا هتحنو كلملا ةسايس لع ىتاثلا ةوبنلا ةسايسإع لوالا عاونا ةسج

 ةرطببلاو برحلا دياكمو شيجلادوق ٍلعو ندملا سيساتل ىمالا لوا ىف هيلا جياتملا لوالا

 ةسايساع سماخلالازنملا ةسايس ىهو ةصاخلا ةسايس معك ىتدملا رعلا عبارلا كولملاباداو ةرريبلاو

 ىلذ يح ىرهودلا حاستكلاث يداع-ا جر ىف حايصلا قاف قمح قالخالا ,عوهو تاذلا |

 ةئاعاعو ةرعشع عسن ١ هةنسىفوتملا ةعاج- نب ركب ىبا نب حت نءدلا زعل يأ خرلا ماك> | ىف جصلا |

 اهنا ريثك ان أر دق وهتاع وض ومىف حاتفملا بحاص لاقوط وطخلل رقم اهضنعب وةصاخلااب تاريثأتاهلنا

 بطقو ةداع_سلا كالف رك ىطوي_سل -) راهنلا ىلع ليللا لضفىف راودلا كالفلا

 ةعالانيب فالكلا لئا_سىف 4#: هقفلا كلف ري ىنوبلا هركذ تاىيكطلاو مه ةدايسلا

 ام

 212)ذ0110000 011110

 كيف نهتم ل

 ةةدحما



 00 هيأ ءافلا

 13 00772 قس ت5 م وج

 ةيبظف ا كالا ددنلا مظنىف رهوجلا دقعلا هامسو ةئامعستو ةرششع نامث و4١ دنس ناضمر

 فلا ةريدع تم 1١15 هضم قوتللا قيراقل فاو لا يان لا ماسح ن.مقاربا

 ١ ## هلواجوزمت ريبك حرش وهو رهزالا ضورلا حم هاعمو دلع ىف ىراقلا ىلع انالوم هحارشو

 | 6# ربك الا هقفلا روح داشرالاءاعمو ندلالكا ميشلا هحرشو خلا دوجولابجاو هللدخلا

 | نيدلانيز مشلا لع بلح لها ضب رق لوصف ىلع لقشف ادع ديح وهو ىفاشلا 0

 ١ *# هلوا ءالعلا راكا ضعب فيلأتنمهنا بلاغلاو نظو كش يفاشلاوىلا هتبسنىف نكل عامشلا

 هركذ ىسنالقلا دوكلادبع مامالا ىسراف أ ءارمألا هقف زم لا نيلاعلابر هليلدجلا

 نيدمحم نيدلاس عش رسايونا هحرش 6# ثيدحلا هقف ر- تاصنلاق ةصالللا تحاض

 | نبال -6 باسملا هقف ريح ةئامامنو نيعبراو عبرا 854 ةنس ىفوتملا ىوحلا ىكلاملاراع

 سج 96 ةنس ىفوثملا نيوزقلا دجا ني_سأاىبا سراف نبال - .ةغللا هقف زن متنملا

 ' وهو ةغللا هقف اضيا ىلاعثلو بحاصلا هفلاهنال ىحاصلاب ىمملاوهو ةئاقلثو نيعستو

 | هنس ىقوتلا ىلازغلادح نيدمم دماحىبا مامالل هه[ ةربعلاو ةركفلا قلع لوادتلا روعقلا

 | هيأ كوكف جيمس يق ةيناق رفلا زونكلا عفو ةينايرسلا زومرلا كفر ةئامسكو سجن هه

 < هنس قوتملا ىونوقلا قح#ا نيد نيدلاردص ميشا صوصقلا مكح تاذنكسم ى

 هراونا سومش ىخالا هديغ قراشمنم علطا ىذلا هتيدجخلا ه6 هلوا ةئاقحو 5

 ىلع نبا [ديعم قئاصت تاردع نطق مكمل صوصفق تاتكنافدعب و ا ةرعانلا

ا عمجاو ىدمحما ماقملا عبنم نع درو هيد رخاواو 7200 متاوخوهو
 الشم ع ىدجال

 لح ىف اوبعر فيعضلا اذه ةبحا صعبلا ىها 21 كف رعتلا قرا هام انس قوذ ةديز ىلع

 لا ميتبجاف باتكلا اذه تالكشم

 6 ةحالفلا رع ف 56
 سيسي يبي ا لا

 ىهتنمىلا هوشن لوانم تادنلا ريبدت ةيفيك هنم فرعت لعوهو ةداعسلا حاتفم بحاص لاق ظ

 ١ تاقواىف اهمخيوا هوو داعلاك تانفعملا نم امم و اهلخلاة اع وا ءاملاباما ض رالاحالصاب هلاك

 ١ ةحالفلا نيناوق فلتُحت كلذلو نكامالا فالتخا فاتحف ةيوهالا تاعا ص عم دربلا

 هشاع:ىف ناسنالل ىرورض وهو اهوخحنو راقلاو ب وبلا ةاكز هتعفنمو ملاقالا فالتخاب

 ناتسب قئورب ىمسم هيأ ىرتدح الف ز2ه- ىبتنا ءاقبلا وهو حالفلانم هعما قتشا كلذلو

 ركب ىلا مشل 6 ةحالف زه*ُ- هنردا ناكس ضعب هفلا ةمئاخو لوصف ةعبرا ىلع وهو

 ةنسلا حسش سصتة ىف ه6 - الذم 2 حارملا حرش ىف حالف ز- ةيشحو ندجا

 الج د 0 ل طوال ست طز-215-71

 ظ 6 تايفسلفلا ع 2

 ْ . 00 5 ٠
 سا ى6 هما 0 . : 08 م

 ١ ماسقا ةعبرا ىلع ةيضايرلاف ةيهلاو ةيعبطو ةيقطنمو ةيضائر عاونا ةعيرا ةيفسافلا مولعلا

 أعل كل تادوج وما ىناعم نم اهشاطب و ددعلا صاوخ ةفرعموهو قيطامر الا رع لوألا



 هه باب - 1

 7 هّقَقلا ع 3

 ةيلمعلا ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحالا نع ثحاأي ص وهو هدا دلا حاتفم بحا_ص لاق

 ٌْ َنِم دارعسإ هلو هقفلا لوصا 00 هيدايمو ةيليصفتلا ةلدالا نم اهط ادنتسا ثرح ند )أ

 ضرفلاو عورمشملا هجولا ىلع هب لمعلا لو_صح هتّمافو ةبرعلاو ةيعرسششلا مولعلا رئاس

 ةيامعلا مولعلاق ضرفلاو ةياغلا ناكاملو ةيعرمشلا لاعالا ىلع رادتقالا هكا ليصف دك

 بهاذملا ىه ةكعلاب لوقعلا اهتقلت ىتلا ةروهشملا بهاذملاو دلقملا دارا دهتع ىا بهذمي

 انس ن م ىلوالاوقحالا مث لدنح نيدجاو ىفاش ١او كالامو ةفشح ىلإ ةعيرالا 3ع ع الل ةعبر

 ةوفو هجن رقلا 5 هدوحو ماك>الاو قافثالاب مهب ند "ريما هنال ىل اعل هللادج-ر ةقشح ىنأ تبهذم

 1 ماكح الا ٍلعف ىارلا ةعصو ةنسلاو تاتكلاب ةفرعملا ةرركو ماكحالا طانتساىف 0

 اطلخا لمحت و باوص هبهذدمنأب مكحنا عوزفلا ىف اميعم ايهدم دلع نأ 1 ىيبش ن ل كلذربع

 طل بيرج قح ههدمناب 0 مك و تاوصلا 1 اطخ فااّحلا بهذمو

 مساىف اوفرصصت سانلانا مولعلا ىماسا ليدبت نابىف ىلا زغلاركذ و ىمتنا اعطق اطخ فلاذملا || اذه اعطق 3 1
 9 2 0 0 5 .1 .. | نم صوصتخملا فالخ
 ناك لوألا هما ق هقفلا ساو اهللعو هع اقد ىلع فوقولاو ىواتفلا لعب هوصخذ# هقفلا ا 0 7

 ةراقحو ةرخ الا مظع ىلع عالطالاو سوقفنلات افا قئاقد ةفرعمو ةرخ الازع ىلع شط !١ هيطدم هك انعم

 هقفلا عيرافت نود لعلام عونلا اذهب راذنالاو اورذأيلو نيدلاىف اوهقفتيل ىلاعت لاق ايندلا || هريغبهذم نالطبو
 عج بهذملا عماج اكرم ةربشل 1 بهاذملا ىلع ةفلؤملا تكلا و ةراحالاو ملاكا الو قحلا اذا
 اطخلاوتايداقتءالا ى

 نيذلاةيمامالا بهذم ىلع هقلؤمللا ب او ماكحالا هدز نويمع ماكحالا| عيبانا ت تأ فزلتلا تارا تاوخلا

 ةحتشانعو مالسالا عّدارش اهنم 0000 ىفاشلا ىنعا سيردانءا بهذه ىلا نويستلل تالماعملا

 ىبا مظعالا مامالل مالكلا ىف هي ربكالا هقفلا زو> ةيانلاو دعاوقلاو ىركذلاو ناببلاو |

 ىؤلبلا عيطم وبا هنع ىور ةثامو نيس ١٠6٠١ ةنس قوتملا ىفوكلا 1 نا معن ةقيشح

 قوتلانيدلا ءاجم ندي نيدلا يح مند ءراضفلا٠ نهدحاو ريغ ه> سف ازعل |نمةعاج هب ىتتعاو '

 لئاسملا نقتاو فوصتلاو مالكلانيب هيف عج احرش ةئامعسلو نيسو تس 967 ةنس |

 نبدجا ىلوملاو اديفم احرش ىبوني_سلا هاربا نبسايلا ىلوملاو حاضيالا ةباغ اهكنواو

 لاقو لا ةعاجلاو ةنسلا قيرطىلا اناده ىذلا هللدلا * هلوا دنس ىقوتملا ىواسينغملا دم |

 '01 وادم هح ورش نمو ةئأ_ىعس ”و نيثالثو عسن هيو. هلع حرسشلا< هرخآى |

 0 نييدن ىف غم ايا ل تنك لبق تيتكادكو هءرمصتخ قل ١5 حرسذلا كلك هك |

 |0000 ل ردكشأ ث ةيونتلا ةيككملاب هيعم ةياوراو لقعلاب ال ةيوفطصملا ةعيرملاب اكسقم
 هأرام ىلع قت مي كلا حرش هحورشنمو ةيؤننلا د ل و لا
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 حسسسسسسسسسسسلسسللللسلللللسلسلس سلسل ب ب0 ببي  ١يي52559399واااا

 نم نبرشعو ا 07 ءاقيل اونا ىىظن ا 2 وهو هطخ نم هلوقنم هدام زئسل رخاىف ْ

 ( ناضمر ) 5



 رم لضف رهط ةئامسو نيسجو نام ه4 |

 فرشل نيثدحلا ةقيرط ىلع ه6: ليحل لضف ريم نيبملا لضفلا بحاص اهركذ داؤفلا مل |

 اهذام و ليتنا لضف ريم ةءامعبس و سجل ©٠, ةنس ىقوتملا ىطايمدلا فلخن نمؤملادبع نيدلا |

 ديناسالاب نيثدحلا ةقلرط ىلع ىهو نيشامو نينامثو نيثنثا 98 ةنس قوتملا ىحاقلا داكن |

 عون هيفو لاطف ه.قلعتام ةبرغ بابلكدعي ركذ هناعم ءايشا هتافدقو كاف اهعجا ريخالا |

 ا تادانز مم هدمح 0 م هن رس صت+>او داو ىعم ىف ةريثك تيدا هيف رك 0 |

 55 هت ءاذلا وح

 ' نب نيدلالاج مامالا ميشال هي[ اهبارتو ةنيدملا

 ىطويسلا نج رلادبعن.دلالالط ةلاسر هيي دل ولادقفدنع دلما لضف وح ىرمتلاراخلا ةزج

 | تداحأ أمق دروأ لاح لكىلع هيلدا دع اهلوا ةءايعسل هسثع ىذدحلا| تاكد 0 قىونملا

 اهاعمو ىئعملا اذهىف ىرخافلاو هفلا فلؤم تل ىهو تارادعاو تاناكحو ا اناا

 نيسشعودس م5 ةئس ىقوتملا قارعلامحرلا دبع نيدجا ةعرذىال 1-7 لينلاو رينا نم

 | لضف ليف ايندلا ىبا نءال ته[ ناضمر لبضف زيت ص قاقرفلا ركذلا لس 3 0
 ةالص لضن رح ةئامعست و تس ٠9 .ةنس ىفوتملا علا فيصلاىلا نبال هي نابعش

 ١ ىنلاىلعةالصلا لضف رح ةنسىفوتلا ىناععمكا دن. مركلادبع دعس ىبال ه6 مباستلا

 ةنس ىقواملا ىكلاملا ىوغللا ايركزْنب سرافنب دج-ا نيسااىبال 8 مال_سلا وةالصلا هيلع

 ظ 0 قمن ليععم| ظفاحلا مثلو عملا ىف رح نا اهركذ ةئاعلت و نيعسن و سج "6

 هللادبع نيدجا معن ىبال 2 فيفعلا ملاعلا ل_ضف ز- 2 حال_صلا لضف ع

 / نإ فسوي ربلادبع نبال تأ معلا لضف ٌرقؤتح ةئامعبراو نيثالث 406 ةنس ىف وتملا ىتاهبصالا

 ١ ىف معلا لضفلا ٌريطح ةئامعبراو نيتسو ثالث 45 دنس ىفوثملا ىعلاملا ىبطرقلا هللادبع
 ظ لضف ره*> ثيدحلا نفىف هتافلؤم تسرهفىف هركذ ىطويسلا نيدلالالل هه ميك عاطقا

 ١ بالكلالضف :- لا ناشلا ىلعلا هتلدجلا # هلوا رصتخع ىطويسال 8 ةنطلسلاب مايقلا

 (١ تس "55 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا دج نيىلع نابزرملا نسال ه2 تاشلا سنار" 00

 ريصلاىف نيبا لضفلا رح ءابلاىف ع -ه ديفتسملاةيغب لعد. زملا ل ضفلا رمح ةئاقلث ونيتسو

 ١ ىتشمدلا فسوب نيىلع نب دمت نيدلاس مش مامالا مشا هيأ نيببلاو تانبلا دقف دنع

 هاوس نمو ىقايلا ل هيدا دع هلوأ ةئايعسل و نيعبراو نيل ا نا 0 قوتملا ىكاصلا

 اذهو هيف لاقو دابك الا حامراو داؤفلا جيلثو دال لضفو دانك الا درب هيف 1 ا ىباف

 ظفاللا تقةأطا اذاو ْ رئان امنع لوقملا يحل تكقرو هددت رب نم نسحا ايديز هتلئرو هاف

 د4 سه ىرشالا لدعلاىف ىفولا لضفلا ر#- ابا, سثع ةعسنىلع هتترو رجنءا تدرا

 | مأطق -- ةئاعامو ةسشع 0 ما ل قوثملا ىدابا زوريفلا بوقتعي ندي نيدلا

 ْ بتاكلا دعس نيدجا نيسالاىبال --1 ءاغلبلاٌّة رف م ىطويسلل -- 1 اح ءامماىف كسلا

 هلم ىلا قيسيملو لئاسرلا هيو عج ةئاقلث و نيسج مو. 007 دودح ىف قوثملا ىنامصالا

 (ىز لإ



 هت باب جس اى
1 

 نع ساءت اك رك ذب ايدتبم هقلؤم ىلع اهتم هنم جرا باتكلاملا كتنينح لك

 نود اهف درواممم نييعتلاو ةقباطملا هج وىلع مم صتخا اهمث نوصتلا ةَعرط ىلع مهلعشلام | ْ

 داق كح ةلج جرداو دخاو: لكل ضف ديراوام دعب رالآ ءافلذلاب 0 ةرسشعلا |

 لئاضف زؤح ةنس قوتملا ىطان رغلا مها ربا نيد# حارسلا نبال هيأ ةطان لع لئاضف قيمخ 0

 قوتملا .روباسيتلا مكاخلا هتلادبع نيدمم هلادبع ىبال. 4# امنع هللا ىضر ءارهزلا يطاق |

 هه ماشلاو سدقلا لئاضف زد هه نايتقلا لئاضف ردح ةئامعيراو سخ 606 هنس |

 ضرالا قاخىدلا هتيدجلا 6 اهلوا ىسدقملا مههاربانب اجرملا فرسثملا ىلاغملاىبا مامالل

 اباب رسثع ةسجو ةئامىلع وهو خلا اهنم ر را

 ٍ 46 نآرقلا لئاضف لع ظ

 وباو نيّكامو عبرا *04 ةئنس ىفوتملا يعفاشلا سيردا نان ءاعالا مف تمتص ل5

 نبدوادو ةئاممبراو نيثالثو نيتلثا 59* ةنس قوتملا ئرفغتسملا د2 ْن رفعج ساعلا

 دج-ا نب نجراادبع لضفلا واو ةنس ىفوثملا ىحلملا اطعلاوناو ةنس ىفوتلا ىتدوالا ىسوم |

 عر 555 ةنس ىفودملا حملا مالسنب مساقلادبع ىبالو ةييشىبا نالو ةنسىفوتملا ىزارلا ظ

 ىسدقملا ءايضال ور د ىنالو قدر 0 ا نسا ىال هوا لسار غلا نءالو نيتييتايمتعو ١

 هيف 0 ةئامعرا نيم_س اع 5 نس هل ءداكلا 6-5 نحل ا ١
 و . قولا ىدحاو نبىل

 شعبل نآرقلا لئاضف ةلداو هنم اديدح نيعبرا قشمدلا نولوط نيد نيدلاس مث ذخا |

 ا هي ليللاءايق لئاضف ريح ا لسرملاهدبأي هدابع ىلع نتما ىذلا هتيدجلا  اهلوا نيرحاتملا..

 اللا الو ىلوت ئذلا 00 * اهلوا اباب نيسثعو ةعب_-ىلع نيثدحلا ضعبل |

 قوتملا ىلعزب مساق ركاسع نال 2 ةندملا لئاضف رؤس هه ةقئاللا لئاضفلا ل

 ظ را دك ةيركملا ةكم لئاضف 107 ل ا  وتملا ىدنطلا ليحقملاو ةئاقط كلو نت ظ

 دانللا راكب ىبانب دمحلاو ةئاؤلت م٠٠ ةنر دودحق قوتملا ى عشنا د# نب لضفم دعس ىلالو | 0

 1 ١ هال ةنس قوتملا قيدصلا ا ىكملا نالع نءىلع نيد مشل و قرفالا يملا ىتلاملا |

 لاكيلا نب دج-|نب هللا دبع ل_ضفلاى بال هه كولملا لئاضف ري فلاو نيدجو عباس 0

 1 تحاضلا دابع نبا ليععسال يأ زورينلا لئاضف ه- افدلا ةضورىف دئاوخ ريم اهركذ ظ

 0 ىتا نب 2 4 هلهاو نعلا لئاضف رح ةئا_علت و ا ممم ةنس قوتملا ريزولا |

 3 هلا دمع نب نيسح ىضاقللو ةئاقسو عست 5.5 ةنس ىفوتملا ىنهلا ليعمسا نيدحم فيصلا

 نيدلا لال ةلابر ه2[ ةعطامون لئاضف كح ىشرقلا ديحلادب بعت دمنحل و ةنيس قولا

 اعضب غل تايصوصخ ةعجلامويل دهملا ىف معقلانبا ركذ اهلواىف لاق ىطويسلا نه رادع

 تدب لضف 1 ا ةمالا هذه صخ ىدلا هادا #3 .اهلوا ةثام تغلبف اهتعبتتو نبسشعو

 ركام و تا < هس يول وملا رك اسعنب نيسملان هللادبع دعس نبال هي سدقلملا

 كل ف وجملا دهازلا نيا دون رات احرلاىلا نيدلا < مامالل 2 مح وارلا لضف قضح

168( 
 0000000 1... 2. كسا 3333 ال 00 اطلا ماسلا حا دال

 لا



 4 هه[ ءافلا م

 سعاشللا قايلادبع ىلو ملا و نيدلاح الص ناطل_سا لئاضف ةئامست-و ليءستو ىدحا

 نمح قاوشألا عراش.٠ هججرت ىهو ىكرللاب لئاضف فلاو نامث ١٠٠م ةنس ىفوتملا بورا

 هنقف فنصام ط_ساو داهملا فاتك كدا نب هللاديع هش فنصنم لواو ربزولا اا

 #8 ىلا رك اسع نيولع نيمساق دمت ىبا نيدلا ءاهب ظفاحلا باتك رخاوالاو لئاوالان م

 ناضتخالا دنع هسج رك ل| ةقارطاو هدئاسإ 5 0 لاطا هلا ريع ندلعؤوهو ةئاوس خ٠٠

 مساقد# ىبا رك اسعنبال هه مرا لئاضن رفح هيلع هدازوقاوشالا عراشم بحاص هبذهف

 ىروباسينلا قكما نيد» ١ ركبىبال هه ةعبرالا ءافلكلا لئاضف ريح افنآروك ذملا ىلعنبا

 مهلئاضفو ىكبسلانبا هرك ذاك ةقيلأت ءانثا ىف ةّرسشبم ىأر هنالبق ةنس قاوملا يضلا 00

 لئاضف هي ةئايعست و نينامثو عسل 9 ةنسىف اهفلا ىساويسلا دهم نيدلا سعششل ىزلاب اضيا

 ني_سجحو نيتلثا / ها" -ةنتم قوتلا :ىالقدعلا رح نب دجا نيدلا تاهش اذادلل د بجر

 ىرصيلا ناطقلا رك اش نيدجا نب دع هللادبعىبال -ه ىفاثلا لئاضف ٌرهتمح ةئاماعو

 ىبرلا دمت نيىلع نسملاىبال هي ما_ثلا لئاضف ٌرهؤتح ةئامعلراو عبس ٠4ا/ ةنس ىفوتملا '

 مهارإا نيدلا ناهرب مشا هرصتخاو ةئامجراو نيثالثو سج ةنسؤ قشمدب هما ىكلاملا

 ىلوملافنص مالعالا امس وأ ةئامعبسو نب ثعو عست 779 ةنس ىفوتملا ىرازفلا نج رلادبعنبا

 ةئايعست و نيعستو ىدحا ه1 ةئس ىفوتو اممايضاق راص نيح ةلاسر اف هاشريدا نب ىنغلادبع

 ماشلا لئاضفىف ةلاسرةئامسج و نيتس ونيتنثا 557 ةنسىؤو تملا ىتاعمتلا دج نب م ركلا ديعظفاحلل و

 لئاضف ره ماشلا لئاضفىفاهلكك الذ ريغو ماركلارثن ومانالا ةهزنو مانالاةفحتابنم تافل ؤماهفو

 فو رءملا هللا دبع نب ىلع نسما ىبال هه ناضم رر رش لئاضف هو - ىنعلا فيصلا ىبانءال -هه] نايعش

 ١ هنسىفوتملاىربطلاديعسنب ليعامسا قدما ىبال هه[ نيخشلا لئاضف رقيتح ةنس ىفوتملا ىجعملانباي

 ىراصنالا معن نيدج-ا نيىلع نسماىبال هنع ىلاعت هللا ىضر نامع لئاضف عم امهلئاضفو

 تاّقثلا ثاحن ا ىف هنع لرولتلا دهم نب نسلحا دج ىبا ةياور تثيداخلال | ءازحا تكن م باتكىف

 سيطف نب ىسيءنب دن ب نجرادبعل 2: ةباوصلا لئاضف مح هه ربصلا لئاضف لح

 دج-ا نيد« هللاد.ع ىبالو ءزج ةئام ىف ةئامعلراو نيننثا ”4٠ ةنس ىفوتملا ىطرقلا ىدلدنالا

 بايمطَسسملا دادنا ايفو ةئامجبراو ةرسمع:ىتتثا +4١ ةنس قوتملا ىراشلا ا
 ةثامعاراو نيثالث ٠*4 ةنس ىفوتملا ىنامصالا هللادبع نب دجا ميعت ىبالو فلالاىف م

 ىفوتملا ىليدلاب فورعملا ىلعنب ربع مساقلا ىبالو ةرضنلا ضايرلاو ةباصشلا ثيغ اهفو

 ىبال 2 شرعلا لئاضف ز#- ىديعصلا هللادبعنب هللاةبه ماماللو ىوغيلا ماماللو ةئس

 ةرمقعلا لئاضف رح نيثامو ةرمثع 7٠١ ةنس ىفوثلا ىرصبلا ىئثملا نيرمتم ةلع

 نئاب فورعءملا ىرازفلا نجح راادبع نب مههاربا نيدلاناهرب ماهالل سصتخم مه ةرشبملا

 بترم داع مه ةرمدعلا لئاضف لح ةئايعبسو نيرشعو عسل /59 ةئس ىفوتملا حاكرفلا

 صدت ىذلا هتيدجلا * اهلوا داحالا بقانمىف ىناثلا دادعالا بفانمىف لوالا نيم ىلع



 ه7 باب م : ١مل
 سس

 | و و 6 مبسم ب ءاتشمأ واذ ل و سانلا مك ا دقو هحاضبا ملأ تاتك حرش هانيلما تاتك اذه هلواىف لاق ةئامعإرا
200 

 , الاق هنع هءورب ةزازكلا طخ هآردلا مهضعب رك ذو ىبارعالانباىلا موق هبسنو هيف مالكلا

 .ّ هناتك رهظا ف هدف رظنف سلاحا هراعتساح الصالا باتك تيكسلانبا ب روقعل 2
20010 

 ىرمدتلا ليلخلادبع نيدجا سابعلاونا هحرش هفنا هللا عدج ىباةكعدج تروقعي لاق خيطفلا

 عبس ؟7ءا/ قولا ىعاضقلا سردانب دحر كبوناوةئامسول و نيسجو نسج همم ٌدْنِد ىقوتملا

 د ميصفلا تافام بلعت مالع دحاولادبع نيدهحت رمعوا عججو اضيإا هيظنو ةئامعبسو

 ْ ىوكلا نيدجا نبدي نيدلا باهش ىضاقلا دبظنو ةئاثلثو نيعب راو سج ”ه ةنس قاوتو

 ا فولملا تادلا نادبيقن دط_ادع نيدلانعو ةئاقسو نيعستو ثالثا هي ةنبش قؤتلا .
 , دجا نيدمتو ةنس ىفوتملا ىبابلبلا دع نيد هللادبع وباو ةرافمسو نيسّلو سجل 566 |

 ةنس هريب ىف ها معيصفلا ةيلح هاعم انبي نينامثو ةئاتسو فلاىف ىمعالا راجيا فورعملا |

 فيطالادبع نيدلا قؤوم ليذو ةثامعبسو نينا 8٠١/ ةنس ىفوتو ةثامعبس و نيعب راو عبس /4/

 اف[ ةيظندلو ولا كابل ةئاعشو نب ريبعو عسل 6 ةنس ىقوتملا ىدادغيلا فسو:نبا

 دروف ةئاهلثو نيعيسو سه ماله ةنس ىفوالا ىوغللا ىرصصبلاةزج- نب ىلع معن ونا فنصو

 ه٠ه ةنس ىوتملا ىلازغلا دمت نيد دماح ىلا مامالل 4# ةيحابالا حاضف جم 2

 ْ ىقوتلاىدادغبلا رهاطنب رهاقلادبع روصنم ىبال 7 ةلزتتعملا اضف ريمح ةئامسجلو سجل

 1 يحن نب دج-ا ىدنوارلا نيالو ةيما اركلا حتاضفهلو هنا_ههراو نيسثعو عسل ةئاسس

 ظ 0 ل ةعبرالا لئاضف ٌرهمح ةئاقلثو ىدحا 8.١ ةنس ىفوتملا رويشملا دحلملا ىدادغبلا

 باتك وهو ةعب رالا ءافلخلا لئاضف نه ةلجىلعتلهتشا سابع نبا نعام ورب رعنب فسوب مكفلا
 هءوكز نب داع نبد_يج دج اىبال هت لاعالا لئاضف ريم- ثيداحالا ءازحا كحك

 ظ هللادبع تاكربلاىبا نيدلا ظفاطلو نيّتامو نيعبراو نامث 554 ةنس ىفوتملا ىدزالا ىتاسنلا
 ش | ىسدةملادحاولادبع نيدمخ ندلاءايضلو ةئامعبمو ةرشع ال١٠ ةنس ىفوتملا ىئسنلا دج-انءا

 ٍ هعج ا نيملاعلابر هللدلا # هلوا ةئاتسو نيعبراو ثالث #54 ةنس ىفوتملا ظفاملا ىلشنملا

 '00 ١ لئاسم - دوادوال ه4 راصتالا لئاضف قي ةمئالابتك ىلا هاعو ديناسالا فوذح
 ١ ظ ةلجىف 6 ةرمدبلا لئاضف ريح ةنس ىفواللا قبلا دين رابجادبعا هه تاقوالا

 ْ | لئاضف رت سامو نيتسو نينا 55 دنس قروتملا ظفاملا ىريملا ديزىبا هبشن رمعل تادلحي

 1 ْ تس ؟م5 ةئس قونملا بيبطلا ىدخرسبلا دمحم نب دج ساب علا ىبال سه اهرامخاو دادغب

 ىيسحلادج-ا نب ةزج- نيدلازنع فيرسثلا ه5: سدقملا تدب لئاضف رم نيّسام و نيناعثو

 ظ مه نيعباتلا لئاضف ]فؤ- ةئاعامو نيعبسو عبرا ى/4 ةنس قوتملا ىعفاشلا قشمدلا
 لئاضف 3 ةئارعل !راو نينا 6 69 ةنس قووتملا ىءدن الاد نب نج- رادع ةمالعلا سيطف ني ال

 نيثالثو نيتنلا 58 ةنس ىفوتملا ىبلملاىلصوملا منن عفارنب فسوب دادشن.ال ه8 داهملا

 661 هيد قوتملا ىلحلا ليهج نبا كئاردصت نيرهاط ن.دلادع لا فا1ردو ةئاوسو

 نط: ين ف يبل سىس نيا ون حسن لدا و



 او/ هه ءافلا 1و

 مهرخآ و هنع ىلاعت هللا ىطر بلاط ىبا نب ىلع مهلوا نيذلا سمع ىنثالا ةمئالا داراو

 | بسندقو الوصف لوالا ةثالثلا ةمنالاىف دازو الصف ممنم لكل دقعو رظّتنملا ىدهملا مامالا

 حالص نم لعج ىذلاهللدلا # هلوا هتبطخ ىف هركذال ضفرتلاىلا كلذوف فنصملا مهضعب

 باهش مشل هيأ ةمالا ثيراومىف ةمهلا لوصفلا رح لا لداعلا مامالا بصن ةمالا هذه

 ئيدلا ناهرب ريشا اهحرش هه لدحلا لعىف ىنسنلا لوصف رققح متاهلا نيدج-ا نيدلا

 | عالطالاو ةعيرسشلا ماكحاب لعلنا هيف ركذ حلا هتردقب عدبا بحاول دا * هلوا ىراغلبلا

 | اونيو اوثحو بتكلا اوفنصدق نفلا اذهىف نوزربملاو رظنلا لعبالا نكمال اهقئاقد ىلع

 | لوصف قم خا حرش ةباتكىنم اوسّلاف اينصت اها ىفسنلا ناهربلا باتك ناالا دعاوقلا

 ظ 5# تاي الاو روسلا ةضراعمى تاياغلاو لوصفلا رفح ىهلا جيس ؛ىرت -: لوصولا

 ١ نيعبراو عست 549 ةنس ىفوتملا ىرعملا هللادبع نيدجا ءالعلاىبال ىزولانبا هركذام ىلع

 7277 ١ 1 07717 ذ ذ ] ] ذ ذز ذا أخأذذ11 ذز ز | 0010ز ز ز ز ز ز ز ز ز زةزةزذةزذزذةز زةزذزذزةزةي200 ا

 ظ

| 

 ظ
 , باتكدلو ةسارك نو سدع وهو رداسلا باتك هد ىغريسفتىفو ةسارك ةئاموهو ةئام#إرا و

 وهوادهريع لوضفلاباةكهلو سورارك ةسشع وهو زغالا ريسفت ىلع روصق» تاباغلا ديلقا

 | ىلع نب دم ةلزتعملا جيش ني_سحلاىبال نيدلح ىف 4 ةلدالا يصف ري ةسارك ةئامعا را

 | فلتخاو 6 ةغللاف يصف زتنح ةئامعبراو نيثالثو تس 5*5 ةنس ىفونملا ملكتملا ىرصبلا ظ

 ١ يح نيدجا سايعلا ىب الهنا ما تيكسل |نءال ليقو قراادوادنب نسعلل ليقف هفل وهف

 ظ محا ريغص باتكوهو نيّامو نيعست وىدحا ؟91ةنس ىفوتملا ىومتلا ىفوكلا بلعت فورعملا ظ

 | سج ؟86 ةنس ىفوتلا دربملا دز, نيد سابعلاوا هح رشف ةمثالا هبىئتعا ةدئافلا ريثك

 | نيعبراو عبس ”41/ هك وما ضوخلا رفعج نب هللادبع هبوت_سرد نباو نيسافو نينامثو

 | متقلاوبأو ةئامعلز او رفع سن 416 هنن قوتللا جامنلا ند - نبمسولاو ا

 | ىورهلا ىلع نب دمحم لهسوباو ةئاقلث و نيعستو نيالا 889 ةنس ىوآلا ىنج 00

 ىوخلا لبللا ىرهف نب دا ىقغوناو“ ةثامعراو نرقع و ئدحا 51 هلق قرا

 | مجرصلا دجملا ةفح امههدحا نيحرش ةئاقس و نيعستو ىدحا و١ ةنس سن وم ولا

 ١ هقيقحىف هل نامزلانيع لهتكت مل باتك وهو قانحلا نبا لاق ميصفلا باتك حرشف

| 

 ظ
ِ 

 / نيميركلادبع ىلعوبا هحرشو ه ا هتعاربو هفلا ىذلا لجرلالضف عب هنمو هدئاوف ةرازغو
 ' هللادبع ءاقيلاوءاو ةنس ىفوتملا ىداباريسالا ىلع ونا دج-انت نسحو ةنس قوتملا ىركسلا نسح ١ |] |] |] “]| | | | 0/1ت1ت1ذ1ذذذذخذتذذذ ااا 101|0 | 0ز 1 1 1 102 12 2 1 1 ذ ذز] ]| ]| ]| |]|]|]|]ذ|]|]|]|]|]|]|]|]|] ]| ]| ]| | | | |]|]|]ز|]| ]| | ]| |#0|0|1|0|/|0|0 | | | |0000 0| |0000 ز 01101

 ١ ديسلانب د# نب هللادبع دم وباو ةثاقسو ةرششع تس 515 ةنس ىفونملا ىربكعلا نيسح نا

 | ىفواملا ىعاضقلادجم ني رع صفحوباو ةئامسجنو ةرشع ىدحا ه١1 ةنس ىقوتملا ىسوبلطلا

 ١ دودحيىف ايحناكو ىنامصالا ىلع نيدمت روصنتموناو ةئامسؤعو نيعبس هال« دنس دودح ف

 عبسم هال ةنسفايح ناكو ىمغللا دجا ندمت ماشه ناو. ةئامعاراو هريثعتدت

 ةئامسج ونينامثوتسو41ةنس ىفوتلانومألا ناب فورعملا ىلع نيدجااوةئامسجو نيسجخو ظ

 مياقلا ونا وةثامعبسو نيعبراو عسل !/49 ةئس ىوتملام وتكمن رداقلا دبع نيدج-ا نيدلاجاناو

 ا نينا و سج ؛86ةنس قوتملا سعاشاا/ب فو رعملاد واد ليقو ايفان نب د نب قابلاديع لبق وهللادبع



 أ باب 1م 5

 ىفاشلا ركلا لالي نبىسوم نب ميهاربا نيدلا ناهربو آلا هسفنل دجلا ذختاىذلا هتيدجخلا

 ديشرو ىواخضسلا لاق انك لوالا تتصل حرش هئامامتو نيسجو كرا مه 2 قوتملا

 وبا و ةئامسجو نينامثو ناك 088 ةنس ىفوثملا ىناردنزاملا ىلع نب دمحم رفعج وبا نيدلا

 نيعبراو سج ا/5ه ةنس ىفوتملا ةعيرشلا جات نب دوع_سم نب هللا ديبع ةعيرمتلا ردص

 ىهتا دوت نعالا دلولل امتررح نيسفلا لوصف حرش ىف اوف هذه هلواىف لاق ةئامعبسو

 ىلع ثاحنالا قباس هيف فقوتال اعيدب ابيترت هكر نفلا اذه تاممم ىلع لمشم باتك وهو

 ظ 4 عيدبلا لوصا ىف عيرلا لوصف ريظح ةيفاكلا نم رغصا وهو ىهتنا اردان الا اهقحال

 ةئامعبس و نيعبسو عست ال4 ةنس ىفوتملا يللا بيدالا بيبح نب نيسح نيدلا ردي عيشلل

 .لوصف ر#- هرصع ءالع هظرق اضيا ابصلا مسن هل لاو عيدبلا ىف نسح باتك وهو

 مهي ةتسلا لوصفلا - ىراصعتالا ىسيع نال 2: ةعبسلا لوصف 1-- هي قاقرلا

 نيتنثا م89 ةنس ىقوتملا اسراب هجاوخوهو ىراخلا ىظفاملا دم نب دمحل ثيدملاىف

 0000 11و ساولتا ف تي ىربكلا فراعملا سمث لوصف 1 ةئامامتو نيرسشعو
 اضياىسع نبال هه: ةريثع لوصف ر- ىنويلاىلع نب دجا سايعلا ىلا نيدلا ىحم ميشلا ظ

 اهبتر ىننللا نيدلا داع نب نيدلا لاج وهو ةيفنللا عورقف -6: ىدامعلا لوصف 1:-

 | لوصالماكح الال وصف عومجملا اذهتمج رو هلوا ىفلاق طقفتالماعملاف الصف نبعب را ىلع

 ظ

1 
ْ 
 ْش
ْ 
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 ظ
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 نركب ىنا ن محراادبع مهفلاوبا وه ليقو لا متكو باتك لك ودب #* هلوا ماكحالا

 | لوصفلافلؤم هداز ىوج قىفملا سايلا نب دمت ىلوملا لاق ىدنقر علا ىنانيغرملا ليلخلا دبع

 ردا 181 دنس نابعُس رخاواىق زح لاقو هباتك رخآىف هرك ذاك ىدنةرعداىنايغرملاوه

 ىنانعملا دجا ةلودلا ءالع نيدلانكر ميشلل 6 لوصالاىف لوصف ]هم ةئاّيسو نيسجو

 كلملادبع نب دم مامالا نسا ىبال هي: لولا ةعالا داقتعاف لوصف ٌري*ح ةنس ىفوتملا

 نيدلا رون مامالل 4 لوصف ٌرَ- ةئامسج و نيثالثو نينثا 589 دنس ىفوملا جركلا

 ىبز راوخا ىصاخلا دمت نب قفوم دؤملاىبال هي لوصالا معفف لوصف رح تاهولاديع

 نبالو ةنس ىفوتملا عملا دحح نب رهاطلو ةئاقسو نيثالثو عبرا 5*5 ةنس ىفوتملا ىننملا

 1! لأك دحت نب نجلا دبع تاكربلا ىبال وحنلا ىف 24 لوصالا ةفرعهىف لوصف ز#*#- ليقع

 "| لوصالاعاضوا اف ركذ ةئثامسجتو نيعبسو عبس هالا/ ةنس ىفوتملا ىوحمتلا ىرابنالا نيدلا

 هي 2501ا لوصف ز- بالا ىف 6 ىطرقلا لوصف ٌرهه#- هقفلا لوصال ةهاثملا

 | ندَح انالول ه4 سيلدتلاو فوصتلانيب ريمقلاىف لوصاو سيبلتلا ةفرعم لوصف يؤ
 ٍْإ ا ا ةليضف لكل احاتفم ةعيرشلال عج ىذلا هتيدلا  اهلوا ةنس ىفوتملا ىناوجختلا سيردا
 | | يشلا هي مهل سنو مهدالوا ةفرعمو مهلضفو ةمئالا ةفرع» ىف محلا لوصفلا زنح
 ةئامام ونيسجو سج موه ةنئس ىقوثملا ىكملا ىعلاملا غابصلا نب دمه نب ىلع نبدلا رون

 (:داراو")

1 1 



 ١؟ة 6 7 ءافلأ 1

 عش | عفنا هد رش راص نئخ كاروف هصخخامىل !| اافيضم ح سشلاادهل هرصرخمت نيسحت ىف غلا ىباثلا

 او وار ءأم ءطاالا ٠ نم نيمدقتملاز ١لاَق طاددم - عيمج هللا دج دعب يهل وأ حورشلا رفوابموسوملاوهو

 1| بحل 0 >9 2 انمهنالاهلك اهلضفال وصفلا بات ؟ناالا نؤضالا نم ماوج و الج , هدعب ناون ودءنا

 اهلو يا اهظفح نأ هعازصلا هده مامل ©“ كير َن 0 ا 5-5 1 وهو بطلا يق

 | حاورالا عدبم هلل دا # هلوا ىساويسلا ىسوم نب زيزعلا دبع نب هللا دبعل رخآ حرش

 | ةرثك عمو ةيبطلا بتكلا ضماوغ نم طارقبل لو_صفلا بانك ناك الف لاق لا ماسجالايف

 || ةقيقدلاثحابملاىف قمم هلاف قداصىا نا مامالا غم اتةلكشسب ل غلب مل هحورش

 ا صرخت ومزاجيا تدراف لع ليوطتو راركتنع لخ مل هنا الا ةيفمللا تالكشملا نم فشكو

 1 هقيلا ا نمد عرش ه لوصفلا حرش ىف لوحفلا ةدع هديعل و كارلا و عم هم دل وجيل

 ا فسسوب نب فيطالا ديع نيدلا قؤفوم هحرشو هئامعتس و هسدعو تس 0 سبح رنم

 راد كب ىلا ن - نيدلا نع ه هلع قلعو ةناه# و نيرشعو عسل تاجا قونملا ىدادغبلا

 ا ةلؤدلا 2 مكحلا اهحرشو ةقيلعت ةئاعامت و ةرعدع عسا م19 ةنس ىقوتثملا ةعاج نا

 سج "86 ةن_س ق.“مدب ىفوتملا ىنارصنلا ىركلا فققلا قتلا نب بوقعي جرفلا ونا

 1 نادبع نب دع ميكا دل 1 اهحرش ةقيلعت ردع نءالو ندلع 3 هئاعجو نينامثو

 1 حو رش نمو ةئاعس و نيرشع و ئىدقخلا داركم 0 قولا ىدومللا نس فوردلا قشمدلا

 ا ريد كن هاب نما ك1 هلوا لوقا لاق وهو متحرلا ديع ن.دلا 302 حرش لوصفلا 1

 أ ىللبارسالا فسوت اهحرشو ةيشاح سيلو نملا ىلع حرش هنكل ىسكلا ميهارإ ١. نيدلا زعا |

 اهحرشو رد رك ب قعزاعاا هاافلا اللا ء انطا ند ايسر ناكو ساو ةهنادم نم مل ىبرغملا ١

 | ا هلوا قداص ىبا نبا سصتمو حرسشلا اذه ىحرلا نيدلاىطر بذه مث بيطلا نءا

 | بيبطلا ناولع نب دعسا نب دجا سايرلا لضافلا هحرشو خلا ناوك الا نوكم هلل دحلا

 | مشلحرش طارق لوصف حورش نمو لوصفلا تاكيكشت لح ىلع لوقعلا تاهيبنت هاعمو

 | لوصف رمح متيلو نيت امو نيسشع 5٠١ ةنس ىفوتملا قثمدلا ىصايلا اتت نب ةقدت ١١

 1 دقنلاو حجرا لوصاو دقعااو لْخلال وصف "-- قافرفلا ريم ندم - نيثالثلا 17

 | نيثالثو نينثا روهظ هيف بتك يملاو نامييور»ممخ ةنس"ىفوثملا عاش لال ىلا
 | لودلا كلت روهظ ببس هيف رك ذ لا كلام مهللا هناحس كمساب  هلوا دلخىف وهو ةلود

 | يصلوتشلاو هه نيسحلا لوصت ]ق#- هزصعق لالتخالا نم ىأريل اهضاردلا بيسو
 باهت ىضاقلا اهحرش ةئاتسون سمعو نام +94 دنس ىنوتملا يوحكلا ىلتفللا 8

 نيدج-او ةئاقسو نيعستو ثالث 66مم ىفوتملا ىيفاشلا ىوخلا نب دجا ندم ندلا

 ظ نب ردب نب نيسح دم وبا نيدلا لاجحو ةئاعسو نينامثو عسل ىو ةنس قوتلا بتلولا -- ا 1

 ا ؛ هلوا لوصحلا هامسو ةئاقسو نينامثو ىدحا 58١ ةنس ىفوتملا ى وحلا هّللادبع نب دابا |[



 ظ
 ظ

 ه7 باب لق ١45

 عدبو اهفامو ايندلا كرينا هل ىغبذيف قيقحلا ىلا لصيو قيرطلا كلسينا ىهتشي ىذلا
 جاوزالانموهناف ىلاعتو هناحخسدنلا ىلا هجوتلا هل مديل مودقلا لواىف ىوهلاو تاوبشلا

 اهريبك و اهريغصو اهريثكو ايدلا ليلش لغتشتالنا ىدلواي كيلعف لاومالاو دالوالاو
 4# بطلا تايلكف ةيقاليالا لوصف تح خلا اهقااخ ىلا لوصولل ملصتل اهقيقدو اهليلجو
 باتكلانم اهاقتا ةنس ىفوتملا ءانيس نبا ذيلت قاليالا فسوب نب دمت ديسلا نيدلا فرشل
 000010 5ك دوو لعن دوج مكملا رش اهنم حو رش اهلو داحاذ: نوناقلا نم لوألا
 سجس اله ةنس ناضمرفف هنم غرف ةيقاليالا لوصف حرشوف ةيقارعلا ىلاما هاعمو ىزآرلا جات
 هلوا هنفىف اروتسد نوكيل هرخآىف تايلا و حي رشتلا نمتالك قاملاب دع ووةئامعبسو نيثالثو

 راع ءاشلاورااضبا اهحرشش ولاَش ناملا ىلا راشاو لا هتمكح لاج- قراشم نم علطا ىذلاهلل دجلا
 ةيضرالالباوقلا ودي واعسلا لعا وفل نيب لعج ىذلا هب دما هي هلواىزيربتلا دب وم نب جالا ريما نبا

 ةيعاد ىنتعد لاقت ابيصن ابنم لصحو ةيلقعلا نونفلا ىف ننفت هنا رك ذا احاودزاو اطابترا
 لوصفلاب موسوملا رمصت#ىلاح رشا نا تريخاف هب واطم ىف دا وفلا كلت جبر دنت ط وسدهربر حن ىلاتقولا

 ناكو اروهمنفلا اذهةيلط نيب الوادتم ارصت+ناكذا قاليالا نيدلاف سش لضافلل ةيقالنالا

 دوصقملل ةدنفم بانطالاو زاحنالا نيب ةطسوتم ةرابعب اروك دم هيف نوناقلا ثحابم لج |

 ايفا احرش هتح رشف ليصفت ىلا باستحت تناك ةلمجلا هيناعم نا الا سمعو فلكت الب |

 نيدلا بطق ىل وم ا حرش 0 0 هناقالنالا 0 ح سن ىف قاولا طمسلاب هلنع“ و |

 قيقح وهو لكيم دب الام هش ع د رفم نوناقق اهتايلك ناس و انا حرش ىف هيلا حجاتحام ْ

 لاعب حرش ةيقالب الا حو رشن ندو م هةهضاقتلا حورنشلا نع امراق ىنمتسلو هب تكي نأ

 0 ااا ا ا يارس دا قيدلا رخل  روهسملا ىرواسم ب كلا ها د2 6 كل ةعألا ةيذلا عل وقملا' ىو ءاستلا :لغ ن دم داق لوقا
 لوصف رح اضيالوقا لاقت حرش ىناعمانبدلا ديدسلو ةئامعبسو نيسج ا/٠6 ةنس بجر |

 عبرا 1 0 قولا ىرانفلا ةزج 3 دج ن.دلا سعشل 1 عّئارمشلا لوصال عئادبلا

 ةحكاف ىلع هر حلا عئارششلا عراوث عرش ىذلا هللدلا #* اهلوا ةئاعاسمو نيثالثو |
 حجرلاو ضراعتلل تاثكر اذ ةياثلاو ناكرا ةعبرا اهفىلوالا ةمتاخو ناتمدقم هيف بلطمو د

 تزازلا رمت ئزازرلا لوصحمو ىودرلاو نامل اهف ع ةعشإ امو دامحالا ةماطلاو !

 ةيشاح هاش دحت هنا بتكو ةنس نيثالئاهنيلأتىف ماقاو كلذ ريغو بحجاملا نبا سصتخمو |
 ىبرغملا مها ربا نب فسوب معشلا اهرصتخاو ةئامئامث و نيثالث و عست م89 ةنسىفوتو اهيلع |
 نيثالث وناع' م8 ةنسزاضمرىف هنم غرفوعناوملاو دراوشلا فك هاعسو ىلا ىعوتادلا |

 ىهوهندناوق و بطلا لج فر رعل نص ترام وب ىذو هي طارش لوصف زف ةئاعاممو

 ةداحخلا ضارالا ب اتكو ةيوهألا اعد ةقرعملا ةمدقتكه تك راس قهعدوا امةلج- ىلع لقشت |
 ةيلع نينا وق ىلعاهلاعشال ةمبطلابتكلا لضفا ىهوءاسنلا عاج واباتكو امم دي اين ونعملا ةرقاولا

 اتكن هنمركذو بطلا لوصا عج باتكلا اذهب طارق ض غلاقواهحرش سونيلاجناكو ةيلعو
 طارقس بقلملا قداص ىبانباي فورعملا ىلع نب نج- رلا دبع مساقلاب| ميشلان ا مثدمتك قابف هَق رقتم

 (ىناثا)

 ب1

/ 



 ١ هج -) ءافلا

 ىرصيقد وأد رشو ىثاكق از راادبع نيدلا لاك جشرد اي ىزاريشلانيدلا نكر

 ارتاكت نانيدلان كر انالوع دال روطسملواحراشحرشو ىداح ن.دلاديؤم 2 حرش و

 دج ع هلواد رك دئاوت مهف ا سد هك كيدز قر طرد نم 0 هكر باتت نال

 داتا يسال كانا فد رعتلا وصلا حرش ىف نيردعلا عج و خا أرب د 4

 عار كد خا ملكلا بولق صصخم هلل دجلا #* هلوا رص ةيبط ليز م كاب نقلا

 صوصقلا وهو انأت 50 ارا ميش ةندملاب ةئابعسلاو نيثالثو تس 5 "3 ةرمكبم ف

 عمجم مسو:ناهل قح صوصفلا و تاحوتفلا مكح عجباملو باجاف هحرمشب هيلا راشاف
 ## هلوا جوزمت حرش هحورشنمو ةئايعست و 01 6.6٠ ةنس ناضمرىف محو نيرحلا

 ىزتربتلاب زويشملا حصم ن دمحم هفلا هلا هفلؤم ركذ خا هنايربكو هتاذن دحالا هلل دحلا

 نبد# نب دمت رصنىبا ميشال هه ةمكملاف صوصف رن 6 كولسلا صوصف رقنح

 ريمالل هحرششو ةئاغلثو نيثالثو عسن 889 ةنس ىفواملا ىبارافلا فوسليفلا ىلا ناخرط

 كرابمنب ديعس دوا وهو ةريبكو ةريغص وتلا 8: ناهدلانبا لوصف ره ليعامسا |

 ئرزجلاك رابلا ندم رثالان ا اه ذه دئامسو و نسر عست 019 ةنس ىقوتملا ى وحلا

 حسشلا حسشو ىطعم نبال هلعاو عيدبلاب ىعملا اهحرشو ةئاّقسو تس ٠5 ةنس ىفوتملا

 حرش ىف عيعسلا مير ص هاعس ةئامعبس و نينامهو نامث /8 دنس ىقوتملا ىطلملا دم نب احنرسل

 نا_علسنب دج هه نارع نبا لوصف :- بطلا ىف هه رهز نبا لوصف 1 عيدبلا

 داعنب د نب دج-ا نيدلا بابش هه متاهلا نبا لوصف ذ> ةيفنللا عورفلاىف ىربطلا
 م اهح رش ضفارفلاىف ةئامنامثو نينامثو عبس مال ةنس ىفوتملا ىطرفلا ىسدقلا ىرصملا

 لوصولا يان هاممو ةئاهعست ون سشعوتس و5 ةنسىوتملاىراصنالا د نيايرك زمالسالا

 وهو طقف تالماعملا ىف ةيفنْللا عورفىف 8: ئشوزرسالا لوصف 1:- لوصفلا حرشوملا

 نيثالثىلعامتر حلامالسالا نيد دهم ىذلا هلل دا #* اهلوا ةنس ىفوتملاننللا دوه نن دم

 ناسا هيلع صدق و ةئاوس و نيسمعو سجل هنش كو[ ىداجيىف اهنم عرفو الصف

 رصتخم ىسراذ ه2: هنم ديالاع ةروهشملا لوصالا لوصف ر*#- ربشا ةعبسو ةنس نوثالثو

 ةئامعبسو نيثالثو تسال“ ةنس ىفوتملاىنانعسلا ىئتتاباببلا دع نب دج-ا ةلودلا ءالع ميشلل

 قاعتامو موصلاىف لوالا لوصف ةتسىلعىهو لا زمتلاب فزرتعم دج هدمحت هدمحت #3 هلوا

 سماخلاهلاوحاو | ىفعبا رلا ام قلعتامو ةاكزلاىف ثلاثلا هب قلعتامو موصلا ىف ىناثلا اهب

 قيوط كك ولسو .هنم كلاشلل ديالام سصتخم اذه لاق هطثارشو عاملا ىف سداسلا داهملاىف

 دم نب دج-ا نب هللادبع نعالا دلوال هتبتك ةقيرطلا بادآ ضعبو ةءيرسثلا مولعنم قحلا

 اصوصخ سوفنلا ةلاسكو عابطلا ةلالمزم ارذح ليوطتلا نع هتتصو ىناتسحرفلا ىئتتبلا

 "ىثب لغتشااذا كلاسلانال كلذو< و قالطلاو ءارمثلاو عيبلا ماكحا لم كلاسال ىنعيالام

 ديرملااماف هاند ساىف هيلاجات<اماعت و ةسردملا ل خد.نا هيلعف هكولس .دادعتسا لطب ايندلا نم
 ري ل تل ١ تت تت آت



 8 صوصخلا صوصتب ىع## طوسم ىنراف حرش هحو رش نهو خلا اهريخو اهاتس

 سه باب 18-

 ( اراد كم هيفا كلذ مدت د رشاو هس قوذملا هيدمح اب حاتم 'نتاكلا اضل
 وهو للاعت هللا دنع نم نساغلل ءرلتا عرشلا هرهاظ فلا اع متل ارومام ناك ميشلاناب ظ

 نيسح ديسلاةدمالت دحا ةكرب ندلا رباص هحرشو هلكشم هللاةمم ديسلا حرشو روذعم: |

 نب يحن ىلوملاو رصت# جوز حرشوهو للا تاي آلالصفم هلل دا د هلوا ىطالخالا |

 باتكلادجونع باحلافشك هامسوفلاو عبس ١٠٠ا/ ةنس ىقوتملا ىعونا فورعملا ىلع |

 ةرك اذملا ىفةكراشملا نمامهنس ىرحام حردا كلذاوهيلارملس 6 داع ناطلسلا ةراشاب كالذو

 لحو لماك ىعون صوصف حرش ** هراتىف ليقو ىرت با_تةكلاو ركاذتلاب ةبطاخلاو

 ,سوفنلا عراستت تالك ىلا صوصفلا ىف تدروالف لاق ةلاسرفف هنالك_شم نيدلا ءاهن نبا

 اهلئاق بس كلذلف لالضلان ع اهرهاوظ ىنت اهؤانش ماهفالا ىلا قباستو اهراكتاىلا

 -حالصلا ىلع نينمؤملا مال الج اهعانق فشكىلاحالفلا لها ىرت هوجواهف نكل لالضالا ىلا ١
 ىف فلاو نيسجو عبرا ٠١64 ةنس ىفواملا ىونسبلا ىدنفا هللا دبع هللاب فزاعلاو ىهتنا

 الكو# هلواح ورمثلا نسحا هلع ديج جوز حرش وه وايكرتوابب نعاح رشاهح رش اذه اننامز |

 ه>رسشننأ هدم اويلطف برعلا دالبىف حرسذلا رهشا وايكرثالوا دح رش هنا رك ذولا كيلع صقن

 هلو باتكلا قياقلل [يهفت :راطا ع ضل ح رشثلا ىلع مدق و قولا ق وذىلع مهئاسلب مهل

 ىلملا دج نب ميهاربا مشلا فنصف ريفكتلاو راكنالاب نورخآآ دقتاو ركذام ريغ حورش |

 هدرفف اباتك ةئامعستو نيعستو تس 497 ةن-س ىفوتملا ناخ دم ناطلسلا عماج بيطخلا

 سايلا 2 5 ميشلاو هم قوتملاىدعسىل وما هاضمأ ةعبرسثلا رسصن يف ةهيرذلا ةبعن ىاعس

 لادجلاو عانزلارثكو لاقلاو ليقلا هيف ددعت صوصفلانا لوقا لاق هدازئوجي فورعملا

 كببربام عد # مالسلاو ةالصلاهءلعهلوش ايسأت هيلا تافتلالا مدعوهيف رظنلا كرت ىلوالاف
 قحيىف نيقشرف سانلاتيأر تاقبطلاو ةعراوتلا بتكىلا ترظنول كنا * كبر.الاهىلا |

 رصتخح رش ص وصفلاضهاوغنع ثحابلا صَوَصَلاَقَراسم هحورش نمو هفيل انو عشلا

 ىلع ضانا ىذلا هللا ذجا # هلوا ىتاسلتلا فيفعو ىناشاقلا نم هلقن رخأتم لجرل جوزمت |
 هللا دبع نب ىلعنب ناولس نيدلا فيفع ميشلا حرش ه> ورش نهو خا قباسلا هدول هدابع |

 تنال اهاعمديسراف ةلاسرب ىكملا يلا هل مصت'او لا ىنطصا نيذلا هدابعىلع مالسو هلل

 ىناهصالا ىلع نيدلانئاصو ةعاخ ونيبابىلع اهترو ىبرعلا نب ندلا ىحم تالكشمىف ىبرغلا |
 داع ىىمرافودو ندلانكر حرش هحورش نمو ةئاعامت و نيثالثو سوح ؟ن7عو 2 قوتملا |

 هنودو هلا رطخ اه ككل ىرصيقلا دوادو ىباشاقلا حرش أ هنأ هيق 0 جقرع

 00 ال07 ارافونا اذه رك د نييلدلا ندلا ماتسحن. سيردا انالوم هحرشو ىارس

 دمح ناطلسنب ىلع ميلا ا صوصقلا ىلعو هحا رش نم حرش ىلا ةعج أ سع ريع ند هد رف

 ءايشالا دحوا ىذلا هلل دخلا #* هلوافلاو ةسشعتس ٠١1١ ةنس ىفوتملا ىورهلا ىراقلا |
 ا

 ( نكد )



 او 7 ءافلا 1-0

 رسشع نماثلاةيدوادق ةيدوحو ردع عباسلا هداولس و ةهياجررثع سداسلا ةيوسع قدي وبن

 ةيكلام نورسشعلا وىداحلاة ب واي حي ىفةيل الجن و رسثعل اب وبا ىف ةيديغ شع عساتلا ةيسنو: ىف ةيسفن

 عبارلا ةينامتل ىف ةيئاس>ا نورشعلاوثلاثلا ةيسابلا ىف ةيسانا نوسشعلاوىناثلا ةيوايركزىف

 هللال وسر 0 دعبأما هّتبطخ ىف لاق ةيدجوىف هيد رف 000 عباس 2 ةيدلاخف هيدعك

 نيرشعو 0 هاذ 0 مردلا نم رخاوالا سثعلا ىف ار اسوديلع ىلاعت هللا ىلص

 نوعفتنب و سانلا ىلا هبجبرخا و هذخ صوصف باتك اذه ىللاةةباتك هديو قشمد ةئاقحو

 هاقلتو هيلع ىنثا 3 الو واد رديف سائلا "تنلتخلا لوقا ىننا ةعاطلا] - هب

 ا مقر 00 9 م نيحرادبع لولو لامس نيرشعو تل ؟7؟"ا/

 ةوذو مهتعلا بتم ردش هيعب أدم صاوخ ىلع مالبلاو ةالصلا هيلع امس م ضاف م

 ضاف رارسالاو ركملانم هيفام ةلمحب مكملا صوصف باتك عونلا اذهبئاجعنمو ىهتبسانم

 عجج جوز حرش وهو هنالكشم حرشف لماكلاعشلا بلقىلع ةدحاو ةعفد راونالا بلقنم

 دج نءا بابش نيىلع دي_سلا و ةعلاطملا ءانثاىف هلهحسام ةملا فاضآو اهم: خت هل

 ةنس ىفوتملا ىسصيقلا نيدو نيدواد معّشلاو ةئامعبسو نينامهوتس ةنس ىفوتملا دما

 رباكالا ضعبنا هيفركذ لا تايآلا لصفم هللدلا # هلوا ةئامعبسو نيدو ىدحا ”

 كلت 00 ةئيبم موقلا دصاقم تاهمأ ن :«ع را ا 1 ردصف ةح رسل ّكأ هم ا

 اهاعم ىئعملا اذه ناد دى لكرخ ا همدوهم هلودوقعو تادشوت 0 ةيوط م ىهو هو لوصالا

 ىثاكلا قازرلادبع نيدلا لاكو دحم نبااثايغ ريزولل هفنص ىأت , ا علطم

 دحالا هني دجلا ع هلوا درا عبس و نيث الث ةيما قوتملا 3 مانغلاىلا نبا ١

 وهو ثا ىعبس ”١ انيق دودح ىف ىنوتملا ىدنطلا نءدلا كومو ا ةلياريكصو هاذي ْ

 ادج دع ريبكلال وا ريعص و ريبك ني> رش ىف ىنوصل اىمئاظ ا دن دعاص نب د و نب ن.دلا دوم :

 هتبطخ حرشب أدب ىونوقلا نيدلا ردص هكش نا هيف ركذ حلا قملا دماحم قدا دمح

 بتكلانم هريغ نيبو باتكلا اذهنيب عمجي نا ىهن ميشلا نا ركذو هليمكتب هيلا راشا مث
 كلذ لواىف درواو ىدمخنا ثرالا نمهناب كلذ للعو هتافلؤمنم نك ناو دحاو دل ىف

 نيدلادعسو صوصقلاىف ةروكذملا دي- وتلا قاوذال وصا ىلع ةلقشم ةيلاد ةديصق حرشلا

 ىمورلا ةفيلخ ديزباب جل و ةئاهبس 7٠6١ ةنس دودحىف ىفوالا ىناؤرفلا دج-ا نب د

 ةئاهعست و نيتس 93. نسف اوتملا روم رصلا ةقيلخ لا ميشلا و ةئامعست و... نس دعب ىفوتملا

 نيد ا ناب ةئايعسل و و نإ همر 3 ه9 ةنس ولما ىذا يتلا لك 3 رفظمو
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 قابل باطلا لصفعج اذكو ارثنو اهظن ةيسرافلاب حورش» وهو هتالك نم دلك ةئامىلع
 ىف ةموظنم 4: بابحالا لصول باطلا لصف ره نافهللا سناف ىماك ةثالثلا ءافلخلا

 نم ةعببطلاو ةعيرسشلا نيباهف لاقملا صف ]وح هي مالكلا مذىف مالكلا لصف زينح ةئابعستو

 نيعيراو تس 24 هس قوتملا ىوارضخلا ماشه نءاب فورعملا ى م نيدمح د لاعفالا

 علا ديفم ىف هدل و ريبعت نم مهشباكىكبسلا نيدلا| ىتتل هيأ لامعلا ا ولالا ةثاعمو

 دخلا لها هتلدجلا # هلوا -: لؤسملاو لئاسلا اهلا جاتح ىتلا لوصالاؤف لصف رم

 ءارعشلا ضعب لاقف هلذعصال هيفام عيج هلليق هلال رهنلا ىف هامر هت مدعو هلوق

 نياوشب ليقت لك اذكه و 2 نضاوضفلا باتكر حلا ف صادق

 تيبلا اذهب باحا هفلؤم كللذ غلب الو

 صوصقلاروحلارعقنمجرخم # امنا هرصنع ىلا دام

 مكملا لزنم هتلدقلا هلوا ةئامتسو نيثالثو نامث خم ةنس ىفوتملا يندنالا قاد قاطلا

 سماملا ةهيسنرداىق ةيس ودق عبارلا ةيحون ىف ةيحوبس تلاثلا ةتيش ىف ةشفن ىاثلا ةيمدأ ١ ةلك ىف

 ّق ةيحور نماثلا ةيليعاشا ةيلع عباسلا ةقاحما قى ةيقدح سداخقلا ةييهاراق دع

 ةيملاصىف ةيحناف سثع ىداحلا ةيدوهىف ةيدحا رشاعلا ةيف_سويىف ةيرون عساتلا ةبوقعب

 (قن الر موصت و امج ل را ( ىلا ىلا هما عَّسضلرلوا هررلولا خيو جاص صوتو تاجوش اح اع اورالك متصل قصت 0 را ]رابع لصوص و تاحوشر_ دريم .ةئعع نه اوخزف ارارا اورج يريحك

 | ىفوتملا ىزغلا نيدلاىضر نبا, فورعملا د نيد نيدلاردب ميسا تبب فلا رمثع ىنثا

 | بتاكلا حءانتىف ةنلا قتلمو باطخلا لصف زهح ةئا ,عستو نيناعثو عبرا 984 ةنس
 ةزرتخانم ردلا لصف رهن 3 دلحىف ىتاشلا ىوخلا اضرااىبا نيدج-ال هه هنسلاو
 | نيدم رهاط ىبا نيدلادحم مجشلل فئاطلاب ناترق امهو ٌريتح ةريجلا ىلع ةمال_لا لضفيف
 || رولا ردلالضفهلؤ ةئاعامثو ةرشع عبس م1/ ةنس ىفواملا ىفاشلا ىداباز وريفلا بوقعب

 | ريخ حجارعمىف قئاسفلا لصفلا ٌرهؤ»»ح ءاعسالا بيذمت رصتغىف مهي ءات_ثلا لصف 1

 | ىف لصفلا ر:- ةرهاقلا ليزت ىللاصلا قشمدلا ىلع نبفسوب نيد ميشلا ههه قئالخا
 | لصف ره ةنس ىفوتملا ىنادمملا ىثراللا ىسوم نيد#ت نيدلانيزل  ةنسلا هبتذم
 | ةريثع ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لال م مالسلا مكحيىف مالكلا

 | ةيلياف لاقملا لصف رفح ديثراناال ىهلالا معلا نع هيف ثححي باتك وهو 8: لاصتالا ظ

 نيسملا نبا دعاص ءال_ءلاىبال 4 صوضف 15- لا لوطاو ةوقلا ىلوو لوطلاو
 | ناكو هيلاماىف ىلاقلا وحن اهف احن ةئامجبراو ةرمثع عبس 11 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا
 ْ ىف هيذك سادنالا بحاص صاعىلا نب روصنملل نينثاملو هباتك سانلا ضفرف بذكلاب مهني

 ان ايبيطس نوس. :لارج 1:32:27 30 كفمسطظطي بوست

 ْ م باد هل ص ووصف 0-1 مزاا ىلا نبا ! سيفنلا نب ىلع نسا وبا نيدلاءالع ه>رشو

 | ىلرع نباب فورعملا ىلع نيدمم هللادبع ىلا نيدلا يم م م لا صوصف ٌزح

 ا لا نيكح صف لوالا اذكه ا ابهسر اصف نبرسشعو ةعبس ىلع وهو ما ملكلا تولع

 . نبط هيتس اجب



 ' دبللا دعب لوقا + اهلوا ةغللا نفىف اهركذ ةديعسلا علاطملا هاعمو اهحرش مث ىطويسللاةيفلا .

 44 مه ءافلا اح

 ١ ةيهاشلا ةديرفلا زق م -ه# ةسطاشلا ةديصقلا ل>ىف ةيزرابلا ةديرفلا زوم الال ميشلا

 | 6 ةديرفلا ريح هابلا لعنم بولطملاض رغلا اف ركذ ةقيفر نبال ه4 ةيهايلا ةديصقلاو

 ملا ةديزملا همن ىلع هللادج دعباما حرمشلالواو باوبا ةعبسو ةمدق» ىلع اتر لا مالسلاو

 ١ بقاوع هيلثالو ثداوحلاهريغتال ىذلا هيدا ءاهل وا مهي ةديفملا ةيدعالا رك ذىف ةديرفل از

 ظ ضعب ىبلاس إس و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاىلع ةولصلاو دا دعب اهفل ٌوملاق ما روع ل نامزالا

 ١ عيمج هيف تمج فلؤمىف مهل تعرشف بطلا بتكىف ةعلاطملا نع مهنغيام مهل عججانا ىبابحا

 ظ لوآلا باوبا ةسوو دعا وو عب را ىلعابت م هءابش و هغوأب لاح كلا ها دّدبم نم ىددالا هيلا جات ام

 ' عون لكىلع ىوتحن لوصف ةسعب راىلع لقشم ثااثلاو همركو هلخمىف ىناثلاو لحم مالكف

 / ديرفلا + ةعونصملا ةيذعالا رك ذ ىلع ىوتحو لوصف ةعبسىلءلقشل سماخلاو نا ويا نم

 ديرف ر#- نيّدامو عبرا 7١5 ةنس ىفوتملا ىلكلاد2نب ماشه بئاسلانءال هت باسنالا ىف

 ىباديهلا دمش را برعلاىبا نب ضخما مامرلا| تادالع ةعبيراق د د نآرقلا باىعاىق

 نيدلا ماصعل ل وحلا دب رق زوم- ةئاق«و نيعبراو ثالث 558 ةنس ىفواملا ىفاشلا

 | اًضا هل هج رشو ةئايعست و ريعل راو تثررأ يع ع 0 قولا ىئارفسالا لش نب مها

 ا باد.الا سالب ىناج ىذلا هللدج+لا و هلوا مصتع ةئايعبسو نيتسو عبرا 6

 ىمراف وهو بيطخلا دون دي نب دم ع ةنطل_ىلا دعاوقىف ةلادعلا طاطسف 1

 كيراقلا ءيتشلا و ءالعلا لإ وقاىف ىتاثلاببةلودلا رومأف لوالاباوناةتس ىلع بتر دلش و

 . ةمذمىف سداسلا ةقدانزلاىف سماخلا كيرعو كدزعىف عبارلا مالسلا ىملع ءادنالا حراوتفف

 (:ةنس ىف ىارسقا ةدلبوو وهو دابقكن رسل ننس وإيقتيك دوست 1

 ١ نيدلاف رش ميشا ادلع نرثعءو ةعبراىف 4 باططغا لصف مح ةئاتسو نينامثو ثالث

 ١ باطلا لصفرت#- ةئامعلرا ونيتسو سخ 458 ةنس ىفوتملاىثرقلاىرزطلا ىدن نيد نب د

 | ةسثع ىدحا 941١ ةنس ىفوثملا ىطويسلا نجراادبع ندلالالخل هيأ بالكلا لتقف

 ىنالقسعلا سابع نيىلع نب عفاشل -هإ باد آلا نم ةبجحللاهف باطلا لصف زيوح ةئاهعسل و

 ١ 6 تارضاحلاىف باطخلا لصف اح ةئايعبسو نيثالث ال٠. ةنس ىفوتملا بتاكلا ىرعدمملا

 هحاو# فورعملا ىراملا ئدنيشقالا هللادبع دالوانم ىظفاملاد2 نيد# دهازلا اخؤادلل

 ١ # هلوا ام نفدوةثاعاعأو نبرسثءونيتللا 8987 ةنس ةرواملا ةنيدملاب ىفوتملا ىدنبيش ةئلااسرأب

 ظ قينالا نيسح حباملا نب 0 وم لضفلاىبال هتهجرتو لا هتينادحو ىلع هقلحلل لادلا هتيدلا

 ليزئىراخلا دجت هاشداب ريمال باطخلا لصف بيرعتو اشاب شان روعنب كب زوهر ةراشاب

 نب ىلعا ه5[ باطلا لصف قمح ةئايعست و نينامثو عبس هلال ةنس بجروف هنم غرف ةكم



 هذخاو اهركتاامل هلا اهلئاسم ضعب ىلع مالكلاىف ىعفارلا ركذواهض وْغو اهتقدل اهفمالكلا |

 عورف ىف قورف رح دوجوملا مدقلاىذ دومحملا هللدلا دي اهلوا نيرخاتملا ضعبل ةديفم |
 * اهلوا ىروباسيتلا ىساركلا دحح نيدعسا رفظملا ب١ مالسالاو ندلا لام هي ةيفنخلا |

 ةنس ىفوتملا ىناكرتلا نامع نيدج-الو دوقعلا مجقلت اهاعس لا مكملا غلاب معنلا غياس هللدجللا ٠

 قوتملا ىدنقرعسلا ىساركلا حلاص نيد لضفلاىبا مثلاو ةئامعبسو نيعبسو عبرا ا/ا/5 |

 | ةوقشم مي رس نءال هت ةيعفاشلا عورفف قورف رح ةئاثلثو نيرتشعو نيلثا 57 هنس

 | ىفاشلا ىني وللا فد و:نب هللادبع دمحم ىنالو ىنزألا ريصتةمم ةقلعتم ةلّئسانع ةبوجاىلع

 هي بار يس ١ مم

 ىعفاشلا ىعسلا نباب فو رعملا ب يعش نب نسح ىلعوبا اهحرشواهف تلغف مدقلا ه.,تلز بحتلا
 هعشو اهحورش ةرئاك عم دحا ه«راشمل اطيسب احرش ةئامعبراو نيرمثع 5٠١ ةنس ىوتملا

 ىتاقلاو دلع ىف ةئاثلثو نيتسو سج 68 ةنس ىقوتملا ىشاشلا لافقلاىلع نيدجم ركيونا

 قحساوباو ريبك دلع ىف ةئامعبراو نيس 46٠ ةنسىفوتملا ىربطلاهللادبعنب رهاط بيطلاوا

 نحرلا تدع مداقلاوباو ةئامعبراو ةرشع نام 51١84 ةنس ىفوتملا ىنئارفسالا دحن مهاربا

 ىتالديصلا ركيوباو ةئامعبراو نيتسو ىدحا 45١ ةئس ىقوتملا ىناروفلا ىزورملا دمم نا

 ىفاشلا دع نب دج- | نيسحملا ىب ناطقلا نال و ىفاشلا بهذم ىف عورف 1 ةنس: قوتملا

 ةلاسر -4: لوصالا قورف رح بيرغ اهللازو ةئاقلثو نيسجو عست "ه9 ةنس ىفوتلا

 نيس و سخ ؟هه ةن- ىفوتلا ىذمزلا مكحلا ىلع نبدجم هتلادبع ىبالو ةنس ىفونملا
 | الالكةنس ىقوتملا ىونسالا ىشرقلا ىومرالا نسحللان مخ راادبع نيدلالامب مشلاو نيا

 علاطمىف ىونسالا ركذ ىربكلا تاقيطنم لوالا دلجلا ىف اهليصفت ةئامعبسو نيعبسو نيتنثا

 نم ةَقّرفملا ةفلتلا ةبوجالاو ةقفتملا ةفلتؤملا ذخاملا تاوذ لئاسالب ةحراطملانا قئاقدلا
 اذهل عوضوم وهام اهنم فياصت ىنعملا اذهىف اناعصال تياردق لاقو ءالعلا راكفا رثآم

 دج ىبا شلل قرفلاو عملاباتك لوالانخ هنم ,عاىلع لّمشم وهام اهنمو هصوصخم ىنعملا

 نب ليعمسانب ةمال_س ريخلاىبال مصض داحم لئاسملا قورفىف لئا_سولا باتك هنمو ىنيوجلا |

 هنع لقنو ىفارلا ةيرفظ ناطقلا هللادبعىبال تاحراطملا باتك ىناثلانهو ىسدقملا ةعاج

 اا 00 رزلا هتلادنع ننال ةاتتملا ءانلاو ةلخهللا نيننلاب ثكسملا اهنمو تصغلا باتكق :
 ١ قورف ريح نيمدلاو ثغلا ىلع لمشا ادج عساو بالا اذهو ىتاجرجلا سابعلا ىنال

 , داهرف-قورفلا نف لواىف هابشالا بحاص هرك ذبوبهلا مجقلتب ىعسملا ييإ ىسياركلا
 ا نيعبرا 266 د قوتملا ىعمالب ف ورعملا ناع نب 5 جزهلا ىف موظنم ل 1 همأن

 ريم ةسين نم < نيريشو داهرف لمح هلةاص ةيرق هكلم ناطلسلا ىلا هفحتااملو ةئامعستو

 اتيب نورعشعو تس ةديزلاى اهنم ةئامعسلو تس و٠ ةنس ىفوتملا اون فورعملا ريشىلع |

ىمراف هي ةغللا ىقهمان كنه رذ 1 ظ
اتسالوساوقلاماوقنب مهاربا ندلا رخل 

 ندي مشلاهذ
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 ا 7 ءافلا 1

 2 0 عل يدع ددلا ا م كا رف ]>- لئاوالا ىف هددىلع هركذ

 ىرجالا ني_سملا نيد ركب ىبال -4[ علا ضرف ريح فلاو نامث ٠٠١4 ةنس ىفوتملا
 مركلادبع ديعسىبال ه8: ماشلاىنك اسىلا مارغلا طرف ريح ةئاثلثو نيتس م٠5 ةنسىفوتلا

 عاتجاوةديكا ةدوم ركاسع نا نينو هند ناك ءازجا ةيناكى ةنس ىقوتملا ناتعتلا 6

 عرف 1- تايناكملا نمهل هلسراام ةلج ىف هيلا هلسراو تانكلا كالذ فنصفو ةركاذم ىلع

 ىدحا والا ةنس ىفوتملا ىلا نبابفورعملا ىبلخلا مهارا نيدمح ثيدخاىف ه8 تدنالا

 لعج ىذلاهليدلا * اهلوا نسمح ن.ىدعسا هه هيعرشلا ةيعرفلا لح ةئايعسلاو نيعبسو
 الصف نيثالثىلع ةلقشم تادابعلاىف اعنان' ارمصتخم اعج اهعجج لا نيلماعلا ءالعلل انءز رعلا

 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىنادمملا هتلادبعنب مهاربا مدلاىبا نال هه ةسالسالا قرفلا رح

 ارلاوهو 5: ديلا زيزعلا نم ليزتت دمحلا ناقرفلا زهؤح ةئاققسو نيعبراو نينثا 5

 ىدمالا ريب نن نسل رعشلا ىناعمنم هه[ كزيشلاو صاخلانيب قرف ريح ةلزنملا بتكلانم

 | د ديعس ىبال -4: نبعلاو ءارلانيب قرفلا ٌرهؤطح ةئاثلثو نيعبسو ىدحا ال١ هنس ىفوتملا

 للعلا نيب قرف'ا ريح ةئامسكو نيتسو ىدحا ه١5 ةن-س ىفوتملا ىلا ىقا رعلا ىلع نبا

 بيبطلا مهاربا نيدج-ا رازحلانبال بطلا ىف هه: اهضارعا فلتختو اهايسا هيئشت ىتلا

 سابعلا ىبال ه5 قطنملاو ولا نيب قرفلا ٌرؤ»- ةئامعلرا 10٠ دنس لبق ىفوتملا قيرفالا

 اش ليللن موظنم ىرت ه8 همان تقر ليطح ةنس تا بدبطلا :ىسخرسلا نيدجلا

 ىبال هه را ارحالاو ءاقرالا نيب رايعملاو قرفلا 1 دمأن 0 ةيحنافلا ةلودلا ءارعشنم

 ةضراعمىفو ةئامماراو نيس و ناك ةهم ةئت-س 8 قابصالا نيسح ن.ىلع جرفلا

 ةيسورفلا لح رحمان هللادبع نبىلع نسحلاىبال طيغللا هب هظفلام ضن طيحلا ظفللا باتك

 نيسجلو ىدحا اله١ ةنس قوتملا ةيزوملا مم نب ركبىلا ندي نيدلا س مشا م 1

 24 بجاملا نبا عورفّر#م- اببرقىتأيس هقفلا لعب فورءملاوهو « عورفلالع ف ةئابعبسو

 دم ندجا سابعلا وباو ىكلاملا ىبالا ىنانشولا فلخ نب دم هللادبعونا اهحرش ىتيلاملا

 ىفوتملا ىكلاملا ىطاسبلا دجلا نيدحم نندلا مش اهحرشو دنس ىقوتملا ىكلاملا ىتاسلتلا

 عورف#2- هلمكي لو لوقنملا يرحتو لوقعملا حضوت هاعسو ةئاعامثو نيعبراو نينثا 857 ةنس

 ةنس ىفوتملا ىلدنملا ملم نيد هتلادبع ىبانيدلا سمش ميشلل نب داع ىف هت ىلبتملا هقفلا ق

 نيدجا مامالا ميشا اهحرش هبهذمىلع نسحاو اهف داحا ةئايعبس و نيت سو ثالث 7

 بهذم ق عورذ ]يمس لفم نبا عورفل ع هل رمعملا دصت#ا هاعم ىوجملا دامعلا نب لله نب ركب ىلا

 معمهّدنس ىفوتملا ييفاشلا ىرصملا 00 فورعملا دج-ا نيدحم ركبىبال -ه4 ىهفاشلا
 ضعب ىفوقيقدتل اةياغ اهلئاسمىف قد ةافلا ةريثك ىلا ةريغص ىهو ةئاقلثو نيعبراو سجخ

 لوقعلا ريحت فيلأتلا بئاحع نمىهو ركتبملاو اهل دلوملا وه هنوكل تاذدلوم اب اهات تاقيطلا

 للا ا ا ااا بثبثبببثبثاب(جباًَهُ شا

 سف ةظذضغ ع ىضف  ةظتلفسا فس د
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 سه نبأ لقتتح م5

 ا نا 2 تناتك ةدشلا دعب حرفلاقو ةئءامعست هم. ةنسىف لونقملا ىناقوتلا

 ظ تسرهفىف هركذ ةناماقم نم ىطويسلل 4# بيرقلا جرفلا زيهم ابا سثع ةثالث ىلع

 نيدحم نب عفانلا ديعا فوصتلا ىف ةموظنم هه نوز#لاح رفو نويغملا جرفلا ريح هتافلؤم
 ءالضفىف سفنالا ةحرف رك ةئامعسلو نيتسونيتنثا 435 ةنم ىفوالا ىنالا ىشمدلا ىلع
 ااا داك ةجرتو ىرت ه4 دما حرق زق بلاغ ننال ه4 سلدنالال هانم ىمتلا
 ه4 همان حر رؤح فاكلا ىف ىتأي ةنس ىفونملا ىلاون قالخاب فورعماوهو وطسرال
 ىعس و هه, همان حرف رح ناخ مردلي ناطلسلا ةلودفف هبظن هداز 2 مولشتع كر

 اهفلا ىراصح ق ا ىسيع نب سايلا مشل ةلاسر فرحلا لعىف ربك الا ريخشللاب اضيا

 حرفلا تح ةئامعسلاو نيتسو عبس ه1 ةنس ىفوتو ةئامعست و نيسهنو ثالث 08 نس
 ةنس قوتملا ىجصف اكل | ناإ_يلس نب دم نيدلا ىف ردع --1 بهاذملا ناسف رورسل

 ىلع هبترو لا قحلا ليبس ىلا اناده ىذلا هلل دهلا هلوا ةئامامثو نيعبسو 0 م

 موظنم ىرت -: خولكح رف لمح ةئاامثو نيتس و تس 755 ةنس هفلا باوبا ةثالث
 سه همان حرف ليصح ةئامعست و نيعيراو ثالث 45 ةنس ىفوملا ىعاشلا ىتعنل لمرلا رحبف
 هفلا ىللاجلا ديعس ىبا نب مساقلا ىلا نب رهطم ركل قال هلام ةرشع تعا لع ىنراق
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 همان ةهزن باوح ىت هفلا ىدربلاب فورعملا وهو ةئام_سجلو نيتس ه١٠5 ةنس ناضمرقيو

 مشل رعش ناوبد وهو 1-3 ديرفلا ديصق ىف ديصقلا درف د نينس سثع ه هرعو ىتالعلل

 ظ ةئايعسلت و نيتس و ىدحا 951 ةنس دودحيىف ايح ناكو ىنصملا ىلع نب نيسح نبدلالاج

 عاحجش ىبالثيدملا ىف ه6: باهشلا باتك ىلع جرا باطخلا روثأمب رايخالا سودرف

 ه.قطنام نسح ا ناد#هلوا ةنسىفوتملاىليدلا ىلادمملا ورسخانفنءهد و رمشب نب رادرهش نب هب و ريش
 هيف ىعاضقلا دروا دان دو كندح كفال ا ةرستع هيق دروا هنا هيف 0 ا نوقطانلا

 معلا فورح ىلع اهيرو اهتاور سودرفلا ىف ركذ و ثيدحح فالآ ةريشع اضيا
 ىطويسلاىتقاو نورعشع هزومر ددعو هبناحن ةجرخم تامالع عض وو دماسالا نع ةدرخ

 نيسجو نام 258 ةنس ىوتملا راد ربش ظفاحملا هداو عج م ريغصلا هعماج ىلا ةارئا

 سورفلا دنسم هاعم و تادلخ عبراىف انسح ابيئرت اهتروسودرفلا باتك ديئاسا ةئامسوجو

 هي[ ةيكحملا سودرف زذ- ىهوقربالا ورمسخ انالوا ه4 خحعراودتلا سودرف رق
 ديزي نيدلاخل 1 |يىكلا لع 70 س ودرف مح ف دش ىوملا ئوايزا لع نسل | ىبال

 سقع ةسجو ةئاقلثو نافلا اهتايا ددعو ةفلتخم ىناوقىف ةموظنم يكملا ريمالا ةيواعم نبا

 ض اهلوا اب

 ١ ا“ نحت 2013:32:خ نناوج تحج تنس هت

 دخلاب ر راهتلادحاولا د* درفلا ىلعلا هيدا

 ءافخ رغب اقج اقطتمدخ © ءايكملا ةعاضيابلاطاب
 1-3 نيدهاجملا س ود رق 1 هتعوج+ ف د وملا نب ل --1 ىواتفلا سودرف 3 5

 ]هك د ) 1



 دة

 امه ههه ءافلا 12م
2 

 عج ضئارف - كيفه سوت وهو ةئامزاو نيعب سو ناع 8 2 قولا ىفاشلا

 ْ هفطل نم نم معسل دع اهلوا ةيحارسسلا امنم مظن ةديفم هم وظنم ىفو ةياهعبستو نيسجو سج

 ضئئارفلا ظن دارا ىهارفلا صن ىبا بيدالا .ظنىف رظنامل هلا اف ركذ ا انتماف

 اعماج اغيلب انسح اهظن ضئارفلاىف ظن قئاثلا ىف لاق لاونملا كلذ ىلع ةيجارسلا

 | 0 ل 0 لد اهحرشو ىهنا هرارساو هعباقو هيف نيد كر هد رش مْ نئاتيولا

 ا 1 10 لاوش ىرشع عبار ق ماشلا ىقشمد ْق غرف ىراخلا ميقلاب وعدملا 5

 حوز# لوطم حرش وهو ارردلا عماج هاعمو دحاو رهش ق هعجن هةتاعاع و نيأءلسو تدك

 فاؤملا ركذ ةفيطل ةزوجرا ىهو لا مدقلاب هتافصو وه رثآتسا نماي كدمحت # هلوا

 عيدي اهظن ليولاو لطلا باتك مظن ىهارفلا رصن ابا نا وه اهل همظن بيس نا هحرشف

 ضئارفلاا مظن دارا لالخلا را عاوناب انوكثم هآراملو زاسحالا ةياذ ازجوم بولسالا

 ةئس قوتملا ىضيفب ريبشلا نو_سروط نب هتلادبع ىزلاب اضيا اهمظنو :لاوتملا كلذ لع

 دم نب سي دوعسم ضئارف رق#- ىدتفا ىحو هداز ىريكشاط اهحرشو اهحرش مث

 | لضفلاواوهو و ىسدقملا 8 ض افيطل ع اهحرشو 2 ىهو ىناورجغلا

 ةئامجاراو نينامثو عست 585 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىضرفلا ىنادمهلا مهاربا نب كلملا دبع |

 نيرسششعو عسل 409 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىدادغبلا رهاط نبا رهاقلا ديع روضنم وأو

 / ىلع نب نيسح ىرقم نب دمحمل ةيسراف ةلاسر نيفلكملا ضئارذ ره ةئام#!راو

 | باوبا ةثالثو ةمدقم ىلع ةلقشم باوجلاو لاؤسلا قيرط ىلع تابحاولاو ضئارفلا رك ذىف

 ضئارف رد لوالا بابلا تافيلكت رد همدقم 6# لا دودحم ان دج زا دعب “ اهلوا ةمتاخو

 دعب حيرفلا رح تامقملاىف ةمئاخشلا ةتس ماسقا رد ثلاثلا بابلا تابحاو رد ىناثلا بابلا

 ظ ركب ىبا ايندلا ىلا نبال هه: ةدشلا دعب جبرفلا لَم ءافشلا ةلاسر ىف هركذ 5: حرا

 هصخ نت امو نيناعو ىدحا 58١ ةنس قوتملا ىدادغبلا ىشرقلا دبع نب دم نب هللا دبع

 ىلاملا هيقفلا فس وب نب د نب رع نيسملا واو جيرفلا ىف حرالا نايم تادايز م ىطويسلا

 ىبالو هيف فئنص نم لوا وهو ةئاعلتو نيرشعو نامت 4 0 قوتملا ىضاقلا سس ىضاقلا

 | نينامو عبرا 104 خدك مرع ُّق قوتملا بيدالا جوتشلا ىضاقلا ىلع نب نسم ع

 نيبلقتم ايندلا ءانبا تيأر امل لاق لا اجرف ةدشلا دعب لعج ىذلا هتلدلا :* هلوا ةئاقلثو

 عجبا ءالبلا مايا 2و كشلا نم عفنا ءاخرلا مانا مهلرا مو سصو عفنو رش و ريخ نيباهف

 هللا باتك نم تايآب تأدبف رابخالا بتك هيلا سانلا غزفام ىوقا تدجو و ربصلا نم
 نم تدار م نسحأ قع ترّصتقاو مالسلاو ةزاضلا هلع هيدن نع رامخاو ىلاعلو دداوصس
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 ١ نومأم نب نجراادبع ديعس وبا وهو -ه ىلوتملا ضئارف رح حلا ءايدنالا ةثرو ءاذعلا



 د باب يح ١4
 ىسامالا د نب مضخ ملاعال ضئارفلا بل ةيجارسلا تارصت نمو ةئامئاعتو نيسجو نامت |

 رفص ىف غرفو اهفصن ردق وهو ا انبارامل انيلع ضئارفلا عرش ىذلا هلل دا # هلوا

 | جباسسسلا ضئارفلا ةفرعم ىارلا داشراو فلا و نيتسو عبرا ١١4 دنس

 قيس دقو ةثا_ه«عيسو نب سنع ٠ ةنس قوتملا قتلا ىدنراللا دج ا:نن داوم

 نمو لا ضئارفلا زربا ىذلا هلل دلا * هلوا جاهنلا ضئارفلا حورشنمو فلالا بابىف |

 نيتسو نامث 558 ةنس ىقوتملا هداز ىريكشاطب ريبشلا فطصم ىلوملا ةيشاح ىشاوحلا

 نم ننسلا و ضئارفلا ةماقاب نيعاقلا لعج نمل ادج- د اهلوا مالا لاو>حا ىلا ىهو ةئامعستو

 دج-ا دماح وبا مامالا ىذاقلا وهو هه نيدلا باهش ضئارف رتَح خلا مالسالا لها نسحا

 ملكا دبع حرش اهنم حورش هلو مهفلاو ظفاا لهس رصتخم بلاط ىلا نيىلع نب دو#ت نا

 ميلا ماعلا هللدجلا  هلوا جوز حرشوهو ةئامعست و.٠ ةنس دودحيف ىفوتلا ىركسملا

 ٍجاونىف ناربانش ىرق نم ةيرق ركسفو ىتاح التم سصعىف نيلما_ءلا ءاطعلا نم ناك حلا

 56٠ ةنس ىقوتملا نْطلا د نب نسح ماهالاوهو هه قاغصلا ضئارف فخ ناورش

 ةنس ىقوتملا قطصم نب دج-ا ىلوملا 4 هداز ىريكشاط ضئارف رح ةئاقسو نيدسج

 لارا رطل ةعان و نيبلطم لع هبار سصتخم وهن و ةئامعستاو نيت وا نامث 45+
 ىدحا م١ ةن-س ىقوتملا ىقنملا ىرصملا د نب دجا رفعج وبا وهو ه5 ىواسطلا

 ن ىلع نسلعا ىلا ندلا ناهرب مامالا ميلا سه ىناقعلا ضئارف ٌرييتَح ةئاقلثو نيسدعو

 اهف لاق ةئام_سهنو نيعستو ثالث هو# ةنس ىوتملا ةيادهلا بحاص ىتانيغرملا ركب ىبا
 | اهنم حورش اهلو لا ىتادلاو ىضاقلا اف بغر دقو ىناقعلاب ةبقلم ةعو2 هذه دخلا دعب

 | ةسناخم نع لاعتملا هلل دا دي هلوا ىقارمساا ناعلس نب مهاربا نيدلا جام خيشلا حرش 0

 | لئاثلا كآوف بك ىردركلا دب دو# نب ليعاعتا نيدلا ديشر هش نا ةنف رك ذل |

 ْ عنيسلا نئملاو مزراوخىف هدم عرفو لافقالا جاع دايو اعاع دازو اهعمجت ةيرورضلا ظ

 | امهعاف.ماكحالا تاعيرفت نم امهادعامو ماحرالا ىوذو درلا رك ذ نعت ضىعاو ىناقعلا |

 | اعضاوتو هلافاركا كلذو ةريثك بتك نم كاوفو كاوز هتاسهتلا دعب رك ذو قانيغرملا |

 / فيفصت ىلع هتردق و هلضف ةرثكح و هلع ةرازغ عم هريغ باستك ىلا هجاتحالال |

 | هلاهحرشو ةنس ىفوتللا ىلا هاربا نب -: نيدلا سرغ ضئارف رفح هدنع نم باتك

 | ةلممملاب ىداع نب فرش نب دج نيدلا سمش مامالا مشل هه ةنقرافلا ضئارفلا رقتتح
 | ضئارف ]هذ ةئامعبسو نيعبسو عبس ا/ا// ةنس ىفوتملا فاشلا ىضرفلا ىئالكلا

 نبابفورعملا ىرازفلا نجرلادبعن. هاربا قحما ىبانيدلاناهربمامالا ميلا 4 ىرازفلا

 ه4: ىراللا ضئارف ريذح ةئامعبسو نيرشع و مسن 799 ةنس ىفوتملا ىفاشلا حاكرفلا

 ضئارف زيؤطح ةئامعسنو نيعبسو عسن ةا/9 ةنس ىفونملا جالص نب دمت نيدلا حلصم وهو |
 > لعج ىذلا هللدجخلا  هلوا ىلالب ريبشلا ىطصم نب دما ديسال رصتخغ نيم ه4: ىلاللا

 ( ءالعلا )
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 ١ رع 1 ءافلا' لوح

 م ةتس قوت نتيلا ودب 'ىنارلا ناسك هلا د 2 ممم ةعامج اضيا ملا

 ةنسىفوتملا ىلملا بينج ناب فورعملا نسخ .نب رهاظ: رغلاونا ندلانعو ةياعاتر ىلا

 سون االوه هنسا ق وتلا قادمهلا ميصفلا نب ىلع نب دج-ا نيدلا رصف و ةئاعاممو نارا

 | عس' /45 ةنس ىفوتملا ىراسلا ىلع نب هللادبع هتلادبعونا نيدلا حبات ةثامعبسو نيسجو

 مدقلاب هناذ درفت ىذلا هني دا دي هلوا حورشلا حور ه>حورش نهو ديا _يجبش و نيعسنو

 | رثكاو نيدلا بابش نيحراشلا ضعبب درريف حورشلانم هنع لقنام هيف ركذ. لا ءاقبلاو 0

 نيحرشلابو ىردركلا نيدلا جات :لضافالا ضعب و نبدلا بابشو عبدبلاو ءوضلا حورشلا

 دج-انب نسح نيدلادجةلودلانيمانبا حرشو ةلودلانيماو ءوضلا نيرتلاو هبحمتم و ءوضلا

 هحرشو ما ناماح علا ترددت دا هلخ هلوا ةئاقسو نيسجحو نام 568 ةنس ىفوتملا ىلحلا

 نيعست وثالث الوب ةنس ىفواملا ىلخلا مهاربا نب دع نب ةرديح نيدلا ءاب اطوسبم احرش

 م٠٠ ةننس ىقوتللا ىذابالكلا م ىراخلا ءالعلا نا. نء ركبوا ن دوك ميشلاو ةئا_معبس و

 ىنارقنشخاكلا دجا نب رع هش ميلعت نم هسينقا هنا هيف ركذ جارسسملا ءوض هاهم ةئامعبس

 لاق لا اذك هلوقو اذكهلوّش حرش وهو لا ءاقبلافصوب رثأتسا ىذلا هلل دلا # هلوا
 هبحن ا مث ىهتنا ل وقتلا و ةلتمالا و لئانلملا مج ردقلا ليلح ررخم اني رع فنصموفو ىهذلا

 هلا ركذ لا لامكلاب فصلا هللادج- دعباما # هلوا جارسلا ءوضنم بمتتملا جابمملا هامسو
 مال_لا ةئيدع هيححناف جارمسلا ءوضب هام“ ىذلا حرشلا بش نأ ةنعالا ضعب هيلا راشا

 ءوضلاب ىمسملا باتكلا ناك مهلا لاق ندلالكاا مشل هرصتخا مث اضيا لوقلاب حرش وهو

 تعم و يم تان كد ران لع ةيلطلا ضعب ناكو هح ورش نم رمتشاام نسسحا نم

 | لا تاصيوعلا ضعب لحب لصالا اهنلا جاتح ةدايزو تاكنلانم هيفامىلع الشم اح رش
 هاعسايس رافاح رمش ىتادمهلا نسما نيدم نسما نب دمت نب مركلادبع مامالا ا هج كو

 ةثارولابابرا لئاسم انلع ىذلا هلل دا د هلوا جارسلا ضئارف حرشىف جانلا كارفلا

 هرسثشع ىدحا يتم الأ هس ىورالا ىديشرلا رداقلادبع نس سدو ب ساو هح سو ما

 ' ىذلا هلل دخلا  هلوا ةيفنعلل ةيحارسسلا حرمشب ةينسلا دصاقملا هامسو مورلا مدقال فلاو
 3 هلوال وقلاب ىل الخلا باتك هح ورشئمو ورع حرش وهو ما ماكحالا عرش هماكحاي

 ىوا_ءلل ضئارفلا ثيداحا جير نم هيف لقن لا هدج نود ما منيا ىذلا هلل دل

 ١ ةيحارسلاةجرتو ضئارفلا ونيعلاّةرق هحو رش نمو لا اغب ولطق نب مساق نيدلا نيو عملو

 | ةئامامتو نيعيسسو نيتنثا ملال” ةئسيف ىفوتملا ىتاخلا دجا جالا نب فيطالاد يعل ىرلاب

 ا تااكلا عيج نم دويعملا هلل دا ويا هل وا قيقحلاب قيس وز ريبك حرش حورشلانمو

 | حرش هيف ركذ ةئاهامثو نيسهج و نينثا 86” ةنس هفلا رصن نب دجا جاح نب دمحم

 0 سي ردا حرش هح ورش فلو ةلدالا نع اي راع ءاح هناو ىدنةر عملا رد نيدلا ءاللغ ىذاقلا

 ١ مه8 ةئس نابعش ىف هفلا خلا رلا تارطق ددعب ادج- دجلا كل # هلوا اشاب 2 نبا



 هه باب وح ا

 قلحاو ناجمهاش ناورع هفيلآتنم غرف لوبقم حرش وهو خلا ءاقبلاوةدلوالاب رثاتسانماي |

 | نيعبسو تس 75 ةنس ىلوالاىداجبنم ناولح همظن لئاسملا تاقرفتمنم الصف هرخاب
 'الئانسملا 2 ردقلا ليلج همحح رغص عم ررحم بيع ف:صموهو نيدلا قت لاق ةئاقسو

 | ىورهلا د نب يحن نب دج نيدلا فيس مال_بالا 3 اهحرشو لثملا يدع لوقنلاو

 ظ نمرونب ادج #* هلوا ةئامثو ةرشع تس ولك همس :قيوملا ناكاتتلا ديف# فورعملا

 ندلاس مش ىلو ملا اهحرشو ةفيطل لئاسمىف ةمنأخ هيف دروا لا مالكلا محتفم دجال 2 و

 اهحورش نس>انم وهو ةئاماعو نيثالتو عبرا 5 ةنس ىفوتملا ىرانفلا ةزج نب دم

 لضافلاو لا فانصاىلا ىسانالا دارفا مسق ىذلا هلل دما # هلوا قئاقشلا بحاص هلاق |
 فورعملا ناهلس نب دج.ا نيدلاسمث ىلوملاو ةنس ىقواملا ناسارُحخ رخمتب ريبشلا دمت ىتشهلا |

 ا كاوا ثد را اهصح نمت غرفامللاق ةئامعست و نيعبرا 44٠ ةنس :ىفوتملا اشاب لاك نباب

 ظ نيدلا دعس ىلوملاو هريغو ىراختلا ىلا بوسنملا جاهلا اهحورش نم تعبنتو ايفاو احرمش |
 ظ فيرشلا ديسلاو ةئامعبسو نيعستو ىدحا القا هن قوبل ىتازاتفتلا رع نب دوعسم ظ

 | حرشلاوهوةئامنامثو ةرسشع عبرأ 815 ةنس ىفوتو دنق رمل هفيل اتنم غرف ىناج رجا دن نب ىلع

 0000 5 هلع ىشاولاب قاروالا دجو ءالعلا دود كلذلو مانالانتيب لوادتملا رهابلا |

 ةيشاح ةئامعسلو نيسجلو عبس هيهال ةنس نابعشىف ىنيوزقلا ىدبعلا لوالادبع نب دجا

 ةئامعست و نيعبرا 44٠ ةنس ىفوتملا بوقعي نب مساق بيطخ نب دج نيدلا يحمو ةئاهعساو |

 اهلواىمحتلانيدلا يح ىلوملاو لا اقبلاو مدقلاب دحوت ىذلا هلل دا اهلوا ةرصصتخم ةيشاح |

 ' دحع نب دنزباب ناطلسلا مساب اهفلا خلا ءايدنالا ةثرو قطا و لعلا ني ردا يدا ع
 نيرمشع و عسن 479 ةنس ىثوتملا ىرانفلادع نب فسوبنب ىلع نب ءاشدح ىلوملاو داممنبا

 لا ةايملاوتوملا قلخ ىذلا هلل دا # اهلوا ثحابمللا لحعم قئاقد اهيف دروا ةئامعسل و

 ن.دلاماوق ىلوملاو دي-سال ضئارفلا حرشب ةقلعتملا اوفلا ضعبل ةعماج ةعوجم هذهف لاق

 ىفوتملا لعىديس نب بوقعي ىلوملاو ةئامعسنو نيتنثا 40٠ ةنس ىفوتملا ىلالا دج-ا نب مساق

 ركذ انيملاعلا ةياده لعج ىذلا هلل دخلا # اهلوا ةئامعستو نيثالثو ىدحا هسا ةنس

 | ليتملا ناب فورعملا ىلملا مداربا نب د#ثو روكذملا ديقح ىلوملاو ناهلس ناطلسلا اهف

 ا” 1 ![ةلامر لع جارسلا ةلابز اهاعمو ةئامعستو نيعبسو ىدخا 3/١ ةنس :قوتلا
 | ضيفمو دوجولا بدحاواي كدمحن  اهلوا لوالادبعنبدج-ا عم اشاب لاكنبا شقاناك ةشقانم |

 هذه لاق لا قطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ىنكو هلل دما # ةحمكلىفو لا دوملا دوج |

 ةجوزمتىهو فيرمثلامالك ىلع ىئاوللا ضعبنع ىشاوغلا عفرنم تاشن حور ةضور
 ىنطصم نب دمحم ةيشاح ديسلا ىلعو ناهلس ناطلسلا اهتيطخ ىف ركذ ةيورسسكلاك نئملاب

 ظ مظنوةئامعسن ونيعستو نيتثثا 497 ةنس لاوشىف اهريرحتنم غرف ىتاولاب ريبشلا ىناروكلا

 ( كلا

 0 ابا 7777727 777 ا

 0 اذ أآذ1آ1120زذ12ز12 2 ز ز 2 ز2ز2ة2ز2ز2ةزةز 0 زةز2زة ز + ز>ز |ز>]ز|+]ز] ]| ]| 0-7-7-1

 ذب 0م“



 ءالزولات هسا مت, نقلا رقلا قنا سصتال و[ بتك خيا هده قت يدا: ك0 فال
 ظ ىديشرلا نب نوجرلا ديع اهحرش لئا_سولاو اياصولاب كلذ فدراو تاكّرلا مسقو

 راونالا اهحورمش نمو ةريثك ماهوا هيفو ةئا_ةامثو ثالث م٠ ةن_س ىفوتملا ىرصملا

 لع كرولا مكح ىذلا هلل دسجلا #* هلوا ةنس ىفوتملا ىبعشلا نيد نيدمحل ةهالا

 ةيزعلا ةلاسرلا هباسح ىف رجح نبا درفاو. لوقاو لاقي دفةم حرش وهو مانالا عيج

 ىلع ريب نب دم ىلوملا وهو --) ىلكرب ضئارف رم - ىرصبلا بوءا ضئارف رم

 هه ىناكرلا ضئارذ ره اضيا هل اهح شو ةئامعستو نينامثو ىدحا ه١ دنس قوتملا

 ىهوةئامعبس و نيعبراو عبرا 0756 ةنس قاوتملا ىننللا ىناح را 2 ن.ناعع ندجاوهو

 ظ ميشلا هي ةيكلاملا بهذمىلع ةيدعلا ضئارفلا نح سه ىئانرقلا ضئارف لح ناتخحسن

 سه ىنال و ركلاةمث الا لاج- ضئارف رهف > ىعلاملا ىلقصلا دعجالا نب ىلع نب نسما دم ىنامامالا

 هللا فطل ىل وهلل ع رش ونئم د ىنورلا ىلا ضئا رف 1 هدافح ا نم ىدايعلا د2 اهحرش

 #ىذرفلا فوللا ضئارف ّره- ىناقعلا دع نب ديزءاب ناطلسلا ةلودفف ىتوتلا فسو:نبا

 ةثامسجو نينا ه٠8 ةنس قولا ىلبشالا فا نب د# ن دجا مساقلاوبا هيقفلا وهو

 ةئامام وثالث م٠ ةنس قوتما ىعلاملا ىسنوتلا ىعرولا ةفرع نب دمت نب دمت اهرصتخا |

 ىطويسلا نيدلا الح اهحرش ثحابلا ةيغب اهامس ةزوحرا هه: ةبحرلا ضئارذ رفح

 اهلوا احوزمت احرش ةئامعس و .ةرصع :ىدحا 91١1 ةنس قوتملا

 ىلاعت انير دج ركذ  الاقللا مجفتسلام لوا

 ايعلابلقلا نع ولحةنادج © امنا ام ىلع هنن: دجلا

 ١ -ه# ىدهازلا ضئارف تح ةنس ىفونملا ئيدراملا طبس دج-ا نب دج ةمالغلا عّشلا اهحرشو
 ظ ضئارذ لح ةئاوسو نيسجلو ناع "هةر ةنس قوتملا ىناحلا دوه ْن راح احرلاوبا وهو

 ىننطلا ىدنواهتلا ديشرلادبع نب دمحم نيد# نيدلا جارس ماهالا وهو هي ىدنواجمتلا
 حورس اهلو ةلوادتم هلويقم ىهو ا_ضبا ةيحارملا ضن رفلا اهل لاعب و هيام ىقوتملا

 | نيدلالك |ميششلا مهنم ءالعلانم ريفغ جاهح شب لغتشاو .ءالضفلا نم دحاو ريغ اهحرشدقو

 مشلاو ةئا معي ,ٌ نيناكو د ا ص كا قوتملا ىئنملا ىزرضأا ىنريابلا دوج نب د

 لوادتم هح رش و ةئاماممو تراك م١ + داس قوتملا ىناويسلا دو نب دج نيدلا تاهش

 ةئاهعبس ونيتسو عبرا 0/4 هيت قىوذتملا قشمدلا زيزعلا ديع نب دج كى نى ةورلاو لودقم

 ىقوتملا ب اغصل ا رعنب ةرد.ح بحط اواو ةيحارسلا عضئارو حرش ىف هيكملا بهاوألا هاعمو

 هداز مب فورعملا فطصم نب .دهخ ندلا يحم.ىلوملاو .ةئاقلثو ني_سه ونامت سوم ةنس

 ١ د نيرديح نيدلا ناهربو ةنس ىفوتملا ىراللا حالص نب نبدلا ملص» ىلوملاو .ةنس.ىفوتملا |
 كانا دع ةرد.ح لواو هئاسعامتو نيثدلثلا صعق ارا ٠ 0 قتلا ىنازاتفتلا ذيلت ىوروهلا



 5 باب قيس ام

 قل وليلارامتعاب افصن اهاعس لوالاالوق سثع ةعبرا ىلع نورخالا لواو ليوأتلا اطخ ظ

 نا ثلاثلا نورثكالا هيلعو ةياهنلا ىف هلاق تاملاو ةايلا ىروط نيب قلخلان ال ىناثلا قبلا |

 ىرورضلاو ةيصولاو ةبهلا لوبقو ءارسثلاكىرادتخالاف ىرورضو ىرامتخا كلما بيبس |
 ا اههعش ةرثكل سمامللا جاهبالا ف اذك هل اهظعت عبارلا هريغو ءوضلا بحاص هلاق ثرالاك
 بلخ ليزتهلاق ةقشللا ةدايزت سداسلا جاهللا ةثافا بحاص هلاق باس انم اهلا فاضيامو

 | عيج هيف رعي ٍلعو ثرالا بابسا ةفرعم هبل صحنرع نامون علا نال نيلعلا رابتعاب عباسلا

 ةلثسم ملعت صحمشلا ىوسإ هنال باوثلا رابتعاب نماثلا هريغو ءوضلا بحاصوهلاق بجاه |

 | تردقواو تانسح رشع هقفلانم ةدحاو ةلث_ عت و ةنسح ةئام ضئارفلانم ةدحاو ظ
 فلا امه دحا ولك تانسح نوكي ةلئسم ةثام هقفلا عيججو لئاسم رسثع ضُئارفلا عيجج |

 | ريدقتلا رابتعاب عساتلا مولعلا رئاسل ةيواسم باوثلا رامتعاب ضئارفلا نوكت ذئنيحو ةنس>:

 ْ قاكب تكلا رباس عورف محلث٠ هءورف مح غلبل طسبلا لك ضئارفلازع تطسبولكنا ىنعي

 ىش لع لوا هنا معامل علا اذه رعت ىف مهل اميغرت علا فصن اهاعم رشاعلا ةيجارعسلا حرش

 ظ هحرشف ىكلاملا ماللادبعني باجا امهندب عملا ىفو لعلاثلث اهنا دروو سانلانيبنه عزتشو |

 ١ رهاط نب رهاقلادبعروصنموا مامالا هيقفلا لاق هيقفلا ىلعابجاو سبل عملا ناب جاها نبا عورفل

 ىلا بهذم حجت رث ىف ىناج را ىلع درلا باتكىف ةئامعبراو نيسثعو عست 559 ةنس قولا

 ءاهقفلاو ىبعدلاو ىتاملسلا ةديبعو رييجن ديعس ضةنو ضثارفلاىف مههدقت ىعدادنا ةفنح

 نباو ىلياىبا نبناك ةفدحىبا نهزىفو دانزلاوباو بيوذ نبةصيبق مهدعبنم ًاشنمم ةعبسلا

 | باتكوروثوبا باتك انهم بتك اضيا ىعفاشلا وكلام باحصالو ضئارفلاىف افنصدق ةمربش

 000 نياسلاوا بتكايف بتكلا طسباو ىفاشلان ع عيرلا هاور باتكو ىنساركلا ظ
 ديزب هّمحو هنم ,كحاو نقتا اهف فاصامو ىزورملا رصصن نيد« باتك عيملانم طسباو |

 | باتكوهو ىعبسلا نبالاق ةقرو فلا ىلع ديزب ضئارفلاىف انباتكو لاق اءزج نيس ىلع

 | هللادبعنب فسو ربلادبع نبا 6 ضئارف رهف- ؛ىهتا ةنسح ىلع ديزعال رد-قلا ليلج |

 اا فيس راى سو نطئا رد 1و ةئامعا راو نيتسو ثالث دنس قوتملا- ىطتلا
 0000 0000 ناو عت همه ةنس.ىيونملا قالا ىزازلا بساملا دجحا نبا _كعذبا |
 ا ]| قؤتملا ىزرضملا ةهللادبع نيد 1 نابللا نا ضئارف ره" كلامو ىفاشلا بهذم ىلع |

 |١ نبدحا هي الملانبا ضئارف لهؤح زاحيالا اهادحا مسن ثالث ىهو ةئامعبراو نينثثا ةنس
 | ىلعنبدح ئدج-ا 5[ سصنىبا ضئارف رح فلاو ثالث ٠٠٠ ةنس ىفوتملا ىلحلادم |

 ' 15 دق ركاقو ضئارفلا لئاتسم لوضا هيفعج دلحوف ريبك باتك وهو ىنذملا ىدادغبلا |

 ىفونملا ىعفاشلا ىهتشالا ىلعنب زيزعلادبع لضفلاىبال ه4 ةيبتشالا ضئارفلا لمح ة ريثك

 سدل.و نسل رهظق هندج وأم ىلع ةيافكلا تاعك وهو هثا هسه و نيسج 66 © ل دودح ىف

 | هترعو ضئارفلاىف ارصت# تجرخ ىتاف دعبو لا هتاولص هللادج دعباما # هلوا ةيعتديف |



 فكدسف سس نع

 اا ١

 ١/9 ه4 ءافلا لوح

 أ هقفوق ةياقولا صرخت ةياقنلا ماخاوهو فلاو نيهستو تا ٠ ١ ةيك 2 قولا انيشللا بلح

 هدج ىصح سيلف هناكس هازتو ىلاغت هللدجلا هي هلوا.كئاوزلاو كاوفلا ضعب عم ةيفئحلا

 رظس ن٠ ناححس د“ هلوا ةينسلا كارف حرش ىف ةيءكا كاوفلاب هامسو روبزملا ىلوملا هحرشرم#

 | فلاو نيدسو عيش ١١ "7 3 دود>ح ّى قامهمتاو خا نإ وك اهلا تامبعص رع ناشالا م

 ١ نيعبسو ثالث هال* ةنس ىفوآملا طاوط ولا بتاكلا د2 نيد د.شرا هه ديالقلائارذ زقطح

 اقلاىبال اهتئارقو اهماسقاو تاراعتسالا ىناعم قيقحل 4 كاوفلا ارذ كظح ةئامسجنو

 ١ نيدلاماصع ىلوملا اهحرشو لا ةيربلاريخ ىلع ةولصلاو ةيطعلا بهاول دخلا : اهلوا يللا

 ىلومال ةيشاح هيلعو ةئامعستو نيعبراو ثالث #45 ةنس ىفواملا ىنئارفسالاد م نب يهاربا
 كتءا.ده راونال دشريسم دج كدجا # اهلوا ةنس ىفوتملا نيدلاماصع نينيدلاردص ن.ىلع

 ىلوملل ةيشاحو نيدلانيز ىلومأل ةيشاحو ةنس ىفواملا ىشناريشلا ىلوهأل ةيشاح هيلعو لا

 هيلعو خلا ناببلا هلع ناسنالا قلخ ىذلا هلل دجلا  اهلوا ةنس ىفوتملا ىرابزلا نسح

 ىقثكلا ذم ةلاسر ةفرعملاو فيرعتلاقف 1-3 كاوفلاكارف ا اضيادجا ىللوقلو كءاوفلا

 ىرسصملا د نيريهاربا قاقد نبال ريبعتلا ف هه كاوفلا شارف ره هنس ىفوتملا ىدلاخلا

 نيبدج-ال سه: دحاوريغ نونفىف اوفلادئارف رمح ةئامئامثو عست م9٠ ةنس ىفوتملا خروملا

 اههالك دهاو_ثلا حرش رصتغىف 4: دباوعلا كارف ريت ىولبلا دواد نب دج-ا نب ىلع

 هي داوزلا ىف شارف ٌرظن- ىنايزتكلاح سشىف 8# كاوفلاو لئاسملالحىف ارق لين ىنيعلل

 ةئاهعبس و نيتسو ناك ١ 00 قىقوتملا قشمدلا نايهو نيدج-انءا باهولادبع نيدلانيمال

 ىنسنلا اقع حورشىف هركذرم داقعلا حرش ىلع -ه4 كاوفلا ررغو كالقلا ٌارف ريح

 د هلوا ماكحالا لّمشم بحاص هيقفلا يحل رمصت+ هي[ ةيفنلا عورفىف ىلاللا ارق ريح

 ةياقولا حرش ىلع ةيدساح ا دعل 6 وسثلاو ىواتفل' نم هدعج لاق ا هيلول 0

 ىنحاض ةلكشل ةيوحا ترردام رئاو ةعيدبلا ماكحالا لئشم تعجحام بعو ةعبرذلا ردصل

 نيلوصفلا عماج

 ضئئارفلا ع 2

 هعوضومو هذ رعم لعل تراولاو ا ةكرلا كفارنم ةيفيك اسف رعت تاس زحو دعاوش ع وهو

 ا ثيح نم تردد قبرطب يسم نعو ةكرتلا نع تحي ىّدرفلان آل ثراولاو ةكرلا

 دود وو دك ملا 5 اهعشو هزر ام ردق ةهجنمو ةيع رش ةنيعم دعاوش اثرا هيلا فرضت

 هداحناو كلذ ىلع رادتقالا هتاغو هقاووعساإ ردق ثراو لك لاصيا ىلا لوصولا هيلا ةحاملا

 ا فلتخاو ضئارلا رادقاق 0 عرشلا لوصا نم هدادتساو لب م وه هيق ثحلا هنعامو

 مهو هريغو جارسلا ءوضىف ىهامس ةفاط لاقف علا فصن اهنا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقىف

 ٍ لاي عال لقعن مل وأ عملا اناقع هعاسأ انيلع بدن لب كالذ انيلع سيلو ئرشلا هم داسلا لها



 هه, باب يم ام

 «*© ةسارفلا ع 2

 سانا قالخا هدم فرعي ِ وهو لاقو ىييبطلا علا عورف نم ةداعسللا حاتفم بحاص هدع

 ىلع رهاظلا قلاب لالدتسالا ةلمابو ءاضعالاو لاكثالاو ناولالانم ةرهاظلا مهلاوحانم

 ىزارلا مامالا باتك هيف ٌةفلؤملا بتكلا نمو نارهاظ هتعفنمو هعو_ضومو نطابلا ىلخلا

 تانك وناوسنلاب ص: ةسارفلاو تاعك ناوعلتال و ليهم تادايز 2 وطسرا بانك هيو

 ىفنا ىلاعت هلوق ارش علا اذ ىتكو رعلا اذهىف هديفم رصتغع ىفوصلا نيدمحل ةسايسلا

 'اوقتا لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق و ,هاهسب مهفرعت هناحس هلوقو نيعس ونمل تاباال ثالذ

 ةنسقوتملا ىزاريشلا ىثنملا لضفلاى بال ىسراف ه2 ةمان ةسارف زظ#- ىهتنا نمؤملا ةسارف

 ريسفنلا لع عورف نم © ىونلاو ىثارفلا ع 4 ىا_ثك هدقعره ىافهروت ضيفىا هلوا

 ليعمسا ندلا لامكل نما براقتملا رحب تافحاّْسىف ىسراف ه2 موظنم همان قارف لقط

 نيعبسو عست ا/الو ةنس ىفوتملا جرواسلا دم هحاوخ نب نالسل و ةنس ىفوتملا ىنامصالا نبا

 رهوج نبا تمآرب كاخ هريتاب هك ىبادخ ما: # هلوا ناخ سيوا ميلا همظن ةئايعبسو

 ىرسيندلا دمت نيدج-ا ءاطعلاى بال ه2[ راتخلا ىنلا حدمىف راصعالا دارف ريت كاب ناج
 8 جارسلا ضئارفلا حرشىف جاتلا كارفر#-ةئامعبسو نيعستو عبرا 745 ةنس ىفوتملا

 هيف رصتخا ىزابانرباملا رع نب د نيدلا ميصف دماحلاىبال هيأ ريسفتلا ئارف رح كك

 01 كل هلل ةرخآلا ةعطقلا تباز ةييداو ةيمالك و ةيوح ةشحن تادايزو فاشكلا

 ةئامعبسو نينامثو ناعم اله ةنس ىفوأملا ىطلملا دحتنب احرمس نيدلانيزا أ ةيريسيتلا

 ه4 ركملاو لاثالاف ارنا كارفؤ»- ههه بطااىفرهاوجلا ُبارف رقتح ءازجا ةرشع

 ركذ ةئامسج و نيثالثو نيثا 88” ةنسىف هنم غرف ىوحتلا رهاطن ب فسوب بوقعي 0

 ليشأاف 5 دق ةفلاطادنكلاباثكف لا هنا وهذاتساهناو قادما لي نب دوا لضفلا بأ هلوا ُّق ا

 د هلوا مكملا وأ راسلا تايالا هيف جرداو فورخلا بيئرت ىلع هفلاو لاشمالا نم

 ةرضح ىلع لفطتلا ىف مظنملا ردلا سارذ لح 1١ ىلعلا تاومسلا عفار هلل دحلا

 لا يتسلل ءافقتع نم صل اللا دم سي سو هيلع ىلاعت هللا ىص ىئطصملا

 ابف عج ا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىطصملا ٌةِبش 3 نم نا_عس هد هلوا سصت#

 نوعستوسج اهتايبا ةلمجف اثييرشثع ةثالث فرح لكف فورا بيترتىلع ةيوبنلا ةحتادم

 دما نب د لضفلاى ال ةموظنم 2: كولملاو ءافلخلا يراتىف كولسلا ارف رح ةئاقلثو

 فرشالاىلا ةقيلخطلال وا نم ةثاماعأو نيعبسو ىدحا ملالا ةنس ىفوتملا نوءايلا دجانب د نب

 هيخانا اهليذمث ءافلخلاو كولملا عراتىف ءاذرظلا فحص: نائتمالا ىف ىواخكااهاعس تلق ىايشاق

 ديارف لت- ةيفرشالا صياصخلاىلا ةيفولا ةراشثالا هاعمو ىابيناق نمزىلا فسوب نيد
 ىفملا ىلا ىكاوكلا نسملا نيد ىلوملل هي ةينسلا كئارف زيمح ةئامعبسو نيتسو نامت 754 ةنس ىفوتملا ىرصملاةنابن نبدم نيد#ت نيدلا لام زجر هه: كولملا دئاصمىف كولسلا |

 ( بلح )
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 جب حووتر 5 1 1 ب ب ب جبع و ري ييجموويم

 0س يبس للجلب يبي بي ييجي يييييبيبجب يبي بيبي بيبي بسسس جب يب بتثبيت



 0 هك ءافلا لح

 ١ ىدقاولار عنب دمحل 6: راصمالا حوتف ري“ ىفوتملا دع نبدمحال هتجحرتو ىف وكلا مثعاب
 سه 996 ةنس ىقواملا ىرومدتلا احآ نيدو نيدمت همظن ماشلا حوف هلو دنس ىفوتملا

 قحساةشذح ىبال هه سدقملاتد, حوتق رح تيب فلا رشع ىنثاىفةئامحسلو نيرشعو

 دع_صم كسانم موظنم ىسراذ 6 نيمرحلا حوتف - ءاصحالا فاحناىف اذك سشبنا

 هه[ ةيراوكلا تاهش عفدىف ةينابرلا حوتفلاريتتح املأ تردب ارسكهمخىا 6 هلوا حلل

 تاراشاىف نجرلا حونف ٌريهُح ىناروكلا ريسفت)واىف ىواضيبلانع ةبوجالا نمكنت ةلاسر

 ضعب ريسفت اذهف هدج- قح هللدجلا ه6 هلوا ىلثدلا كلملادبع يشل هريسفتو هي نآرقلا

 هه ىهيمتلا رع نب فيس حوتف ز9- مهلاوحاىف ةيفوصلا اهلا بات ىتلا نآرقلا تايآ

 ةرششع تس 5١5 ةنس ىفودتملا ىعحالا 6 بيرق نب كاللا دبع حوتف زيف

 نيةسوىدحا 011 هنس ىفوتملا ىناليكلا رداقلاد بع ميشلل هه" بيغلا حوتف :- نيام

 ةيشاح وهو -4 بيغلا حوتفره#- حلا ارخآوالوا نيملاعلابر هللدا # هلوا ةئامسجو

 تان ةجلرت ىف هه نيدهاجلا بولق حورنل نيدهاشملا حوتف رح ىتأي ىيطال فاشكلا
 نب هللادبع نب نجرلادبع مساقلاىبا مامالل 4 برغملاو صم حونتف زهط»- ىتأي سنالا

 بهاولا حوتف -- نيّتامو نيس و عبس ا ةنس ىفوتملا ىرصصملا ىثرقلا ميك ادبع

 دهلا # اهلوا ةلاسر ىعلاملا ىصوملا دن ىلع نيدمحل ه4: بجاوب هللا ىلع *ىبش سياناب

 لماكنب همنمنب بهو حوتف ريت ةلزتعملابهذم ىلع ادراهفلا خلا ”ىث هيلع بحال ىدلادهلل

 رودصورودصلا نامز روتف رمح ةئامو ةريشع عبرا ١1١4 ةنس ىفوتملا 2[ ىتاغصلا ىباعلا

 نيثالثو نشا ه#* ةنس ىقوتثملا دلاخ نب ناورشونا ريزولل ىسراف 5 روتفلا نامز

 دقو روصقلانع هتلاطا *ىنت هتدحو لاقو ةّرفلا ةرمصن لواىف دامملا هركذ ةئامسجو

 قدصلا هيففصنااخ لرغطلا دهع رخآىلا كلملا ماظن دهع طسوانم هنامز لها ىلع هرمصق

 دج-ا نب ىلع ندملاىبال 4 لجالا راظتنال لمعلا حال_ص امنف رح ىهتنا باوصلاو

 نبدحم نيدلالاط ةلا_سر هه ةورملا ةآرمو ةوتفلاىتف رينح ةن_س ىفوتملا ىبيجتلا ىنارملا

 نم ةعاج اهلاع هل ظرق ةئامعبسو ةرمشع نامث ال14 هنس ىفوتملا ىتكلا طاوطولا مهاربا

 باىعاىف دهلا رف ةوس ىتوبلا هركذ ههي] ىعسملا ععبص و ءاعمالا رجف له#- هرصع راكا

 ىجايدلارسفهلو ةئامعستو ةريثع ئدجا و916 ةندص قولا طولا ه4 الا

 نيثالثو ىدخا ١ ةئس قوتملا ىناطلا سوانب بيبح مامت ىبال <: ءارعثلا لودف زم

 ىمملا عضو ا_سالا رطق رح نيمرضت لاو مالسالاو ةيلهاجلانم ريثك قلخ هيف نيّدامو

 رخث ركب ىبال ةلا سر -: ةلباقملاو ربلاىف ىرخف 9- ىتاهكافلا -ه) رينملا رضفلا لمح
 تاطوسبملا سفنا نم تراصف ةلودلاو ندلاءاهمل اهفلا دنس ىفولا ريزولا نسح نيدحم نيدلا

 هآيلا لعف 1 بوبيخلا درص ىلا بوصنملا رفا -
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 5/١ باب م 3-4

 ميظع باب هنم ةئامسينو نوسفخلاو عساتلا بايلاو اباب نيتسو ةئامس ايف رك ذ باتكلا

 ة:سرفص ىفبابلا اذه نم مغارفلاناكوتاحوتفلارخ :1ىف هطخ دج واهلك تاح وتفلا رارسا هيف عج

 ةيابا* ةئس قو لا ىلا رعشل ادج-انبب اه ولاد_عوهشل أه دج دك واع ون ع عر "7 كب

 ىف غيفو. ةكلا تا تلا نم ءاقتتلا ةيسدقلا راونآلا مئاول هامسو ةئامعستو نيعيسو ثالث

 0 ةددنالا تيزيكلا ءاهمو اناث صيختلا كلذ صامل ةئامعست و نيتس 930 ةنس ةحلاىذ ظ

 هلا ىنعم هراصتخا هولاس رصع هرصع حياشم نم ةعاج-نا هيف ركذ ربك الا ميشلا مولع

 باجاف ىنعملا ريثكت و ظفللا ليلقت ىنععال لئاسملا نم اهلا ةجاملا سعال تالك هنم مهل فذ

 دقو تاحوتفلا رصصتغىف ىنارعشلا لاق اباب نيتسو ةئامسج ىلع م بدترتنع جرخملو

 ااا تلا لها هيلعات اتقاوم كرهظب اهم ةريثك عضاوم ىف راصتخالا لاح فقوت

 ىرشخزلا عم ىواضببال عقوأك باتكلاىفام تعبتتف توبس اعرو رضتخلا اذهنم اهتقذخ

 خالا انيلع مدقىتح نيدلا يحم ْمعُشلا نع ةتباث تفذح ىتتلا عضاوملان |نظا كلذك لزا لمت

 سج 968 ةنس ىفوتلا ىندملا بيطلاىبا ديسلا نيد ديسلا نيدلا سمش فيرعثلا ملاعلا

 00 اهلياق ىتلا تاحوتفلا نم هع ىلا مي رخاف كلذىف هتركاذف ةئامعستو نيسجو

 تلعف هتقذحو هيف تفقوت امتايش اهفرا لف ةيوقب هسفن نيدلا يم معشلا طخ اهيلع ىت

 0 فلاخنام اهنف ميلا لع اوسذد ىلا ةكشلانم تيتكاهلك ن آلا رمصمىف ىلا

 ديسلا اصلا خالا ىنعلطادقو هريغو صوصفلا باتكىفف كلذ هلعقواك ةعامجاو ةنسلا لها

 ىتلا ةعسنلا ىلع هريغو نيدلا يح ميلا طخ ابوتكم هآرام ةروص ىلع ىندملا فيرسثثلا

 عيمج ىلع باتكلا اذه ىناطلا ىب عنب ىلع نبد# فقو *: اذه وهو ةينوقىف عشا اهفقو
 ناكو ىدي طع: هنم ةيناثلا ةعدشلا وهو ةئثنم ديىلع باتكلاذه متدقو هرخآىفو نيلسملا

 نيثالثو تس >5 دنس لوالاعبر رهشنم نيسشعلاو عبارلا ءاعبرالا مون ةركب هنم غارفلا

 ىلع تادايز امفو ادلع نيثالثو ةعيسيىف دطدلا هذهو ديسلالاق هئشنم هشكو ةئاققسو

 با تكلا مسا هجرت هرهظىفو لاق ةعينشلا اقعلا اذ نودهلملا سد ىتلا ىلوالا ةمدنلا

 يح مانالا ةوفصو ماسالا خخ انالوم ءاشنا ىونوقلا نيدلاردص 2 طل هدو هطخم

 ريشا طخ اضيا هتحنو ىونوقلا قحسانب دمحم ةدلجملا هذه كلم هتحتو ىبرع نب نيدلا

 هفطل بيررو همداخ ىلا لقتنا هنم اماعم ىزيربتلا راذيمنب ركىبا نيد« ةياور نيدلاردص

 رخآىف عاملا باتكنم ديسلا هلقنام درواو ةئاقسو نيثالثو عبس 881/ ةنس قح#ا نبدمت

 ناسنالا لعجىذلا هللد#لا  اهلواتاقرو رمثع.ىف ةرصصت# ةندم تاحوتف هلو تادلجلا

 ةئس ىقوتملا ىتامركلا هتلادعسا هي ىهاشن ريما حوتف ردح لا ناوكالا ةكلم ةصالخ

 نبدمحل 6 داثرالا حونف ر#- ىشثرقلا رششب نب قصما هع ةفذح ىلا حونف م

 ىقو:ملاىرصبلا ىنألا نيرممم ةددبع ىبال-ه ةنهرا حوتفّر#- ىزاريشلا بحلب ريبشلا دم

 فورعملا ىلع نبدحوهو -ه/ معا حونف ريح زاوها حوتف هلو نيّتامو رشع 7١١ ةنس

 ( مثعاب )
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 لو فرطلا قى ل هن رك الوصف ةمدقملا ف رححذ نيف رطو هم دقم ىلع اهتر نفلا

 ىذلا هلل دبا  هلوا رصتخم 2 نعو سيق نيب تفلا ردح عاشالا ىتاثلاؤفو فيلأتلا

 | ىفوتملا ىناجرملا د« نب هللا دبع د ىبال 4: ةينابرلات اح وتفلا ]- حلا ىوهلا عابتا نع ىبن
 سم مهيأ ةيوونلا راكذالا ىلع ةينابرلا تاحوتفلا رفح ةئاقسو نيعستو عست 195 هس

 تاحوتفلا ريح داركالا ءالع نم ىركشل ةيكرلاب ةموظنم ههه: ةيهلسلا أتاح وتفلا لقت
 اه.انذ ىدقاولل -ه4 ماسشلا تاحوتف زيي لعادشلا ىريرللا ءاشنا ىرت ههيي] ةيااشلا

 ىشثرقلا رمشب نب قحم“ا ةفئذح ىبالو تيب فلا رشد ىنثاؤ ىزلاب أح" نب دوج قاع

 2 ما 0 دج 0 3 قو 0 خءا نب دجا 0 0 00

 حاورالا ريب دن ىف ا تاح وتفلا 1 ولف 0 هش 1 حيراتف ل لاق هك تدع

 باوبا ىلع بترم لا باهولا عيدبلا هلل دلا هلوا ري_بك الاف رصتخع يإ ةيمكملا
 ٠ هللاركشل هك[ رفطا ق تاع وتف ل ىثك ارملا ناقع ني يحن نع ركنا ميشلل لوصفو |

 تالاقم ثالثو ةمدقمىلع اهتر خا هنايلوا بولقق عدوا ىذلا هلل دما  اهلوا ىناورسثلا

 نامزو مامالا لاو>ا ىف ةيناثلا ملاعلا لاوحا ىف ىلوالا ةلاقملا رفا لع عاضوا ىف ةمدقللا

 ندلا يحزيشلل 6 ةروذملاةندملاتاح وتفلا ريح ديلعلا ةلودلا لاوحاىف ةثلاثلا هجورخ

 ا ةيناقلا تا_هجلا ىف ةيدارملا تاحوتفلا ريح فلاو ةرشع ١٠١٠١ ةنس دودحق اهب

 ةعالبلا  ةناخ.ق ادح ريبك باتك ئهو عاد ن. ىلع نب دواد ني حالص نب هللا دبع مشل

 ةرينم ؟ ىلإ » دنس اهفلات ف غارفلا ناك اهرخآىف لاق ثلاثلا ناخ دارمع ناطلساإ اهفلا

 مهلودو 0 عئافو اف ركذ فلاو عبرا +٠٠١ ةنسوملا ةفيلللا لوانم اهف أ ادد كلو
 ىنارعشلا هرك ذ ربك الا ميشلل ه6 ةيرصملا تاحوتفلا ريح اطوسبم الصفم مهرابخاو

 ميشلل تادلع مي ةيكللاو ةيكلاملا زارفسا هقررعم ىف ةنإ 0 وتفلا ز5- تيربكلا ىف

 نقدات او ناع 0 ىعلاملا ىفاطلا نرعنباب ف 0 ىلع نيد نيدلا يم

 ىرقلاءا|تلص والف ةرمعلاو رح 8 !تيون تنكاهيف لاق افلا” اهرخإو هنا مظعا نم ةئاقسو

 ناكو ىتبيغىف اهتلصح فراعملا نم نوئشب ىلولا فىعانا ىرطاخف ل و هناحس هللا ماقا

 نيعب رالاو نماثلا بالا ىفلاقو مركملا هس ىفاوط دنع ىلع ىلاعت وناس هيا حام اهنم بلغالا

 ىلاعت قملا امتاو ىركف رظن نعالو راتخانع نكيمل تاحوتفلا باوبا بيترتنا لعاو

 هلبقاع هل قلعتال نيمالكنيب امالك ركذن دقو هرطسنام عيج ماهلالا كلم ناسل ىلع انل ىلع

 تاب نيب ىطس ولا ةالصلا وت اولصلا ىلع اوظفاح ىلاعتوهناحسدهلوب هيبش كلذو هدعباعالو

 ةرضح نموهاعا ىئيناصت و ىسلاخ ىف هيف ماكتاام عيج ناربعا ولاقو ةاقووةدعوحاكنو قالط

 تسر ف ةمدقم هلواؤفو ىهتنا كم دادمالاو هسمشم د _فم تيطعا ىنأذ كاد 0

 (رهارو نيرلا يراط مص رك وخر جس ةراعوتا 6 ا 2 و 95 ا هنا



 أ باب . 4/١
 كا

 فتلطملا مم ]- فللاو نيعبراو نامث ٠١44 ةنس هفلا ىكملا َنالع دمت مشلل رصتخم
 ندلال الل هه روركتلانم ةدراولا ةلئسالا نع باولا ىف رورحلا دبكلا دربو رورمملا
 قلاغملا م 12- امام ه.واحىف هركذ ةئامعستو ةرشع ىدحا 91١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا
 | ةثامعستو ةرثع ىدخا:١91 ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لال 6 قااط تنا نم
 ١ ثيفملا تف لؤ- ءاملا ىف ع مييأ تقلا بزح قلغا مف 1س امامت هيواح ف اهركذ ةلاسر
 | ىتأي ةجرفنملا حرش رصتخم 4: بركلا ج رفم مف زؤ- مه ثيدملا ةيفلا حسشف
 ١ ىلخلا عاعثلادج-!نبرع نيدلانيز شلل هه[ ناولع عشا يار سيمختىف نانملا حف رفح
 اهعلطم ةئامعستو نيثالثو تس و956 ةنس قوتملا

 رفاسمت نوكلا نع جرخاو “6 رداب لاصولا بلاطاب
 نب دو نيدلابطق ةمالعلل ادلع نيعب راف ريبكوه و 4: نآرقلا ريسفتىف نانملا مذ قس
 | ىنالعلا ري_سفث فورعملاوهو ةئامعيسو ةرثع ال١ ةئنس ىفوتآمللا ىزاريشلا دوعسم

 | ىقوتملا نالطسقلا دمت نيدجا سابعلاىبا ميشلا 6 ىطاشلا بقانمىف ىبهاوملا مف 120- ظ

 | 11 هراتخانم هلضفن لضف ىنذلا هلل دخلا # هلوا ةئامعستو نيرشعو ثالث 408 ةنس
 ١ ضوقتلا مف يح ةنس ىفوتملا ىناهبصالانسح معشلل موظنم ىسراف هه[ هدان مذ

 ١ نع ةيبطالاى ا هيأ ديصقلا حرش ىف ديصولا 2 ]مح لم ه7: ض ورعلا حرش |
 | ىفوتملا ىراصنالا دم نب ابركز نيدلانيز ىضاقلل ه4 بادالاحسثب باهولا مث لح
 مه باععالاو لالا لئاضف ىف باهولا 3 ]هو- ةئامعستو نيسثعو تس 995 ةنس

 هيف ثدنا ةئامعستو نيعبسو ثالث ةا/ل* ةنس ىفوأللا ىنارعشلا دجا نب باهولادبع ميلا

 ةقيرطلا ناببل ةعاج ةمدقم هلوا ىف ركذو عقاولا بينرتلا ىلع ةعبرالا ءافلخلل ةفالخلا

 دهلا 6 هلوا لطايلا بصعتلا لكلاىف كرات تيبلا لها لئاضف ضعب ركذب متخو ةعفانلا
 4 باهولا حق ز99- باو.اةعب راف ..هركذو حلا ةنسلاب ةنسلا لها سشعم انكم ىذلا هلل
 |( 07| 0 لأ وص وهو تالا تحاص ئووتلاو ىفازلاىا نيكشلا هيف فلاحات
 هي ةيصقا يس ةئامعستو نيعبس ١/٠١ ةنس ىقوتملا ىراهنلا ىديزلا نيسحلا نب دم مشل

 مالو ةنس ىفوتملا ىمتوش فورعملا دمت نيىلع نيدلا ءالعىلومأل ةطيسلا ةيهلاىف ةلاسر

 نسل ادي راح ىلا ناخ دم ناطلسلا عم بهذامل اهفلا ةعفان ةلاسر ىهو ةئاعامأو نيعبسو عست
 نم وهو قثاقشلاىف لاق نانس ةمالعب روهشملا فسو» نيدلانانس ىلوملا اهحرش لي وطلا

 ىتشاك حرشلا ىلع رده ا ندلا اذه ءاطع نم نول هدكل عفان حرشوهو نتصأ ةدسرات

 دل قولا نسح فلؤللاتن نيد نب دومحمب موسوملا ىلج مريمو تاءوضوملاىف اذك |
 ه4 قيس ولا قةيحف زف هيلع هدازئربكشاطلاوملا اهأرق ةئامعست و نيثالثو ىدحا هلا
 هنا ؟هيف ركذ لا نالا ةوالح انقاذا ىذلا هلل دا  اهلوا قداللا ديجلا دبع نب دمحم
 ادهىتاطس وتملا نم ىهو هيلا اهادهاو ناخد ْن دب زيان نانلسلا حوت لئاواىؤ اهفلا

 (نفاا )
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 ءاشام ضيفم نيملاعلا بر هللدخلا ## هلوا صتخم ةئامعستو نيعبسو ثالث هيا/ل# ةنس قوتملا

 مهاربا نيديعسىبال -ه) ىواكشلاو ضارمالا عيمجنم ىوادتلا ف حف ر#- لا هرارسانم
 لودج لك لعجو خلا باطخلا 06 ىلوانا # هلوا ةيودالا تادرفمىف رصتخ ىبرغملا

 محفل ا 1 2و نيسج ىلا ىو ةيودالان م اهف هر 5 ا عجو ماسقأ هحش ىلإ الوط اهنم

 هليدتلا # هلوا ىعاقيلارع نيميهاربا نيدلاناهرب مامالا جشلل هي# ىسركلا ةيآىف ىسدقلا
 ع رظنلا دعاصم باتك محد واو هحدمو هنايساتم هو 0 ا تنل وعتاد سرك عسو قدا

 1 ىسدقلا محقلا - ةرهاقلاب ةئامئامتو نيعبسو عست ماله دنس نابعشىف غرفو هتامم

 د# نب دج- 20 ج نءال 4 ريسفتلا ىف ريدقلا حش 1 ىسقلا حدقلا ى عم هال فاقلاىف م

 زجاعلل ريدقلا مم وح ةئامعبمو نيرثعو نام ا/؟8 ةنس ىفوتملا ىسدقملا ىلاولادبع نا

 مه بيبللا نغم ىثشا و ىفبي رقلا مت رم- مامهلان نال حرش وهو ةيادهلا ىفىنأي 4 ريقفلا

 نب مههاربا نيد نيدلا ع“ ىضاسقلل ةموظنم 6 بيبملا ةريسيف بيرقلا محض زوم- ىأي

 حرش ىف بيجملا بيرقلا 3 رمح ةئامعبسو نيمسو ثالث الو* ةنس قوتملا ديبشلا

 رولا 3 م- مملا ىف روكذملا عومجملا تانك بشرت وهو ه5 تالا 7

 ميشلا هيأ في 1 رارساىف فيطللا مح ]1هم- هي ةيددعلا زومرلا كفو ةيفرحلا

 : اسمرارسا ىلع ةيقشم ةلاسر ةئامعست و نيثالثو تس 4 ةنس ىفوتملا ىوخلاةيطعنب ناولع

 ناكرالا ف ةلاسر هه نيدلارارسانم ةلج ركذىف نيبملا ممفلا زهيهس ةيمورخالا ند لوك

 هرب# ةنسا قولا قارعشلا ,دجنا نا ثاهولا دبع مشل مالسالا اهلع ىب ىلا هكا

 ةشئاعل عيدبلا ف ةيعم ةديصق هه[ نيمالاحدمىف نيبملا حفلا اؤح ةئامعستو نيعبسو ثالث
 اهل وا ةنس تفوت ةنتاوعابلا ىنوعابلا سقت ن للا 06

 ٍرعلاك قاشعلا ةيمزىف تححصا # مس ىذب راخا علطم نسح ىف

 دعب وتلاق خلا عيفشلا حدم دوقعب ماهفالا دارج ىلحم هللدجلا  هلوا افيطل احرش اهتح شمت

 ةيماس عيديلا هوجو نع ةرفاس عابطلا ةمالسب ةدهاش عانق تاذنع ةرداص ةديصق هدهف

 4[ نيينذملاعيفش حدمىف نيبملا محفلا اوس دنس ناضمرىف هتعا خلا عيفشلا بيبحلا حدم
 لعلام لهم- ةئامعسونيتسوث الث و5 ةنس ىفونملا ىىنعرلا ىملا ل نر زةلادعل
 ةنس قوتملا ريصم ليزن ىرقملا ىبرغملا دع نب دججا بيدالا ميشلا هي لاعتلا فص وىف

 سو هيلع هللا ىلص ىب لا لعذ تافصوؤ هم 1 باهشلا لاق فلاو نيعبراو ىدحا ١1١

 حرش ىف ىنجملا مم 7-1 لا برغملا ءابدال ةريثك اراعدا هفصو ىف ىندشنا فنصم وهو

 نب ده ميشنل ءاضقلا 6 هت سصقملا زجاعلل 0 0: نا لوصالاىف هه ىنغملا

 ىذلاهللادج- دعباما هلوا رصتخم ةنس مرحلاىف هنم غرف ىننملا ىسديعتلا دجا نب ميهاربا
 مكحلاو م ثحابم هان *| ىف 0 ءاضلا 0 هش 7 8 ا 0و



 دا ا. ا كا وصممت ل تحلل شل

 تت 2 تتطلطغلصا 2225 5 22227 2770525757 00 2252 ا 1 لالا ا ا و ور 2 22 521222 245455 اا ا ا ا ا ل

 أ باب ل 1

 ه4 ىلل اح راطمىف ىلالا حف رجس نما ىلاهكادلاو ىعفاشلا ءاذولا ىبانب ءافصلا ىبا نيدلا

 هي[ قلطملا لوهجملا ةلئسمىف قلغملا مالا حف :- راطعلا دج-ا نيدلابابش معشلل ةيعيدبلا ىف

 ةئامعست ونيتسو نامث 54 ةنس ىفوثملا هدازىريكشاطب فورعملا فطصم ن.دج-ا ىلوملل ةلاسر

 بلطم ةيغبو بهاوملاٍباب تف وس ملا ءايشالا عيمج قئاقح ريبخلا ملاعلا هتلدْحا  اهلوا

 هدماحم عبج- ىلع هتلدا هلوا ةنس ىفوتملا ىرضخلا ملاس نيركبىبا مشل هي بلاطلا

 ىرادكسالا دوج ميشلل ةلاسر تا عفرو بابلا مذ مح ملا هركش مع نه هركشن و

 ةيظعلاو] نإ دجلا د اهلوا فلاو نيثالثو نامث ١٠م ةنس ىفوتملا ىدنفا ىباده. فورعملا

 ميلا ىف سم أ ىرالا حرش ىف ىرابلا مم رم- باواا ةثالث ىلع ىهو خلا ءايربكلاو

 4 ليزتتلا راونا ىتخ ناس ليلجلا مف ]- م: ىفارعلاةيفلا حرسشب قابلا مف 1

 نيذلاىلو هللا ىلاعت هلوقنم ةجرخعسملا ةيعيدبلا عاونالا ف 4 ليلذلا دبعال ليلجلا حف 1:-

 اف تررقو لا اونمآ نيذلاىلو هللا ىلاعت هلوقىف مالكلا عقوامدقف دعبو لا لضفت ىذلا

 ركفلا دانز تحدق مث نيعبرالا:تزواج ىتح اهف لمأتلا مقوم عيدبلانم امون سثع ةعضب

 لا مف - اميودت تدرا دقواءون نبسثعو ةئام تلص ونا ىلاوعو جرس لزيإف

 ه6[ ىناتلا حث نم ىنخا حف ه اهي ىطويسلاةباَقن ,ظنوهو 6 موهفلاةضور حرشب مويقلا

 سايعلا ىبا يشل 0 مح ةيندل تاك لع لّمشم ةيقشمدلا فسوب تب ةشئاعل

 ةئاهعسل و نيستعو ثالث 488 ةنس ىفوتملا ىنالط_سقلا بيطمللا ركبىبا نيد نيدجا

 حرسشب نجرلا حف ز>- قبس 5: قاوشالا ناججرت حرشيف قالغالاو راخذلا محذ رمح
 رونل 26: نابعش لئاضفب نجلا مم ]هم- هركذ م ديحوتلا ف 2: نالسر ىلوملا ةلاسر

 نجح رلا حف رو فلاوةرمثعتس ٠١١5 ةنسىفوتملا ىراقلاىورهلاد# ناطلسنب ىلع ندلا

 تس 975 ةنس ىفوتملا ىراصنالا دع نايركز ىضاقال <: نآرقلا نم سبتليام 5

 اردت رهو ا م اظعلا هباتكب نيفراعلا بولقرون ىذلاهللدلا 6# هلوا ةئامعسلو نيرثعو

 ا امبوحاو نآرقلا ةلئسا نم جزوعاهيفو ةفلت هةاريغو ةفلتخلا تاباشتملا تاب ا

 نيدلا رصانل كي نأ ا رقلا ريسفت ىف نجحرلا حف رح رمح تاقاحلا ضعب هيفهلو ىزارلا باتكن م

 هلا_ة:صم لجاوهو ةثاعامو نينامثو نيتلثا 885 ةنس ىفوملا ساقرقن. هللادبعنب دهم

 ىواعسلا حفلا او ةمئلقنام ليصفت هيفركذ نج رلاجت نم مظتنملا ناجلارثن ىمسملا هرصتخم و

 هولا - هه :ريجولا باتكى بع زب زعلا مف قم- قبس -24: ىواضيبلا ثيداحا جر

 ىف ايح ناكو ىومملا دج ندم هجروف نبال -ه ىنحنب ممهفلاىبا 3 ةمدقم ىلع مم 1

 3 عي نيعلاىف 0 د نيعلا حت مح ةثامعراو نيرشعو عبس اال ةئس دودح

 4 ةيفاكلا حرش ىف حاتفلا مم -- ىتأي د تاياغلاو ىدابملا باتكوهو -4 ىسرافلا

 : ىنارعشلادجانب باهولا دبع شلل ميز مطشلا نمألهمكلا نع ردصام ليوأت ىف مذ زن ىنأي

 ( ىفونملا]

 ٠" /ت>>خ رخ اا وسبا ساحل 077 ادسلا

 فض م ف ل

 دق حف 00000



 ااا هه ءافلا وح

 راك واش م نبدا ىف --1 2 ىواتف 1 ليوعتلا املعنا ةعالا 0 00

 --1 0 ا ىواتق 0-1 مملا ف مر ىفتسملا ىلع با وخلا ىف ىّحع هلا نيعع ىمسملا م

 5 اهركذ م م 8 95 تح 000 ىلا 9 5 |

 ٠ 00 ىو 1 1 ةئامعسل و نيناكأو عسل 0 هيا كا دود> قى هفلا 0 ماا |

 | لمح ىواتو قي داعى ةنس قىواللا ىننلا ىراح خلا نيدلادعو ةنس ىفوتملا ه4 ىقاجرلا
. 6 : 0 . 5 1 

 | سه هاه ةنس قوتملا -5 ىلولا نيدوهت ىواتق قجح- ىذا ىدنقرعتلا ديلولاننا ْ
 1 ٠ ؟ةم 06 2 0 0 5 3ع 8 3 : ا

 ظ ىوانتف رق م6 ىدوعسملا ىواتف م ه5 ىنانعرملا ىواتف 0-0 ةناهمسجلو نيرشعو |

 ١ ىفوتملا يفاشلا ةاضقلا ىضاق د2 نبى وهو 24 ىوانملا ىواتف ري -هي] ىسدقملا ٌْ

 | 1١91 ةنعاس قوتملا فول اديع نيدعلانيز هنس اهعج ةئاءامو نيعيسو ىدحا مالا ةئس ظ

 | ىواتنلا رف 67 ةيروصنملا ىواتفلا لح انسح ايبثرت اهتوو فلاو نيثالثو ىدحا |

 | ةنس ىفوأملا ىعفاشلا ىرزملا بوهوهل نب رعنب 4: بوهو»٠ ىواتف ريح 6 ةيجاهملا ظ

 نسكا ىبا 1-7 نيدلا يىوانف 0-1 1-7 قطانلا ىواتف م ةئاعس و نيعبس و سجس "ىو ظ

 أ ىسنلا دجا نيدمت نيرع صقحوا مامالا حشلا اهعجب ىلوت ىتلا ىدغسسلا ةزجنب ءاطع |

 ١ مخل م ةيفسنلا ىواتفلا ريح ىنملا محتلاب فورعملادنب نيسمل هه[ ةيمححا|ىواتفلا ريف ١

 نيثالثو عبس 5/ هنس ىقوتملا ةموظنملابحاص دنقر م“ ةمالعب ريمشلا ىنسنلادح نيرمع نءدلا ظ

 | ىواتف ٌري##- هريغل هعج امن ود هماياىف هنعلّئسام عيج نع اهبباجاىتلا هاواتف ىهو ةئامسهتو |

 | اهتطخ ىف ىووتلالاق ترمدقو ةمملا َلئاسملا نويعب ةاعسلاىهو ةريتص وة 0 ظ
 حاضيالا اذ ميلاو اهيترت وجرا تلكناذ عئاقولابسح ىلع اهنوكل ابيترت اهف مززلاالو

 | دب اهلوا هقفلا سيترت ىلع راطعلا مها ربا نيىلع نيدلاءالع اهبترمت نيئدتبملا ماهفاىلا اهمتراو ظ

 | ىواتفّرؤم- ةئامعبس ونيعبس الا/٠ ةنس غرفو لا نيضرالاو تاوع“لاقلاخ نيملاعلابر هللدلا

 ا <. ةنس ىفواملا ىفاشلا ىلصوملا سنو ند دماح ىلا نيدلاداع 6 مه ةيطساولا ؤ

 | ىواتف لم ةئاقسو نامث 508 ةنس ىفوتملا ىننمللا -6 ىربولا ىوانف رقطم- ةئاقسو ناك ا

 أ ةرنقع ال١١ ةنس ىفوتملا ىلا ركبىبا نيقوحما مراكملاىبا نيدلا ريهظ ةهنيإ) ىلاولولا
 ماسح مامالا رجشلان اف ركذ لا مالسالا ةح علا لمح ىذلا هللدلا #9 اهلوا ةئاهعبسو

 0ذ31101010101011|إ|]|]|]|]|]ز]|]|]|]|]|]|]|]|] ]| ]| | | ]| | ]ز| ]| ] ]| |11١١

 ظ
 | نم صخلاع نيدلالع ىلا نيبلاطلا ةفا_سم رصقف ماكحالا بع 0 اماعها ساتاادشا ديهش .:

 | هدرواام لصفننا ميلا هنا روهزملا همداخخ قفتاف ماكحالالزا ونل عماخلا هباتك اهسال هقباقح
 نسا نيدحم مامالا بتك هيلع تاقشاامو ةمهملا تاعقاولا نم هاوسام هيلا مضيو هباتكىف
 | 6 فسوب ىوانف لتح هدعاوق و هقفال اعماج ابات5 نوكيل ىوتفلا لهال هتفرعم نم ديالا
 | دع_-نبىلع ميشلل ةلامر -4 جارجرلالعف جاترالا عتق ]فذ- دنس ىفواملا ىئنلا ىلالهلا ظ
 | ناهربل 2[ ىفطصلا دلوف ىتكو ىبسح هللاع# [ة9- ىلالا ءافشيف اهركذ ىراصنالا
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 )باب قم 0

 د املا ىدنفا دب جادعا نت قطصم نب دم وهو دم هل لاش عورلا ءالع نم لجو كتر“
 ناد[ 1 ئدتبل الك امو اذهل اناده ىدلا يدنا ثستزملا لوا وا ةلاسا ةنمقوتلا

 ا هداز ىوح ريهشلا لد مال_سالا جا ل ل لاول ووش هيلا راغا هلا 4ق 0 3 ا هللا

 | بييرتلا حران رومأو ةعيرشلا جاهوب هاعمو هن رق كملي د 4: يك دعلاو نيعسل و سج ة/رقليه 20

 ىلوملا ناخضاق رصتخاو مركىلا نم سثاعلا رهظلا تقو ءاسعبرالا موي هنالماب محا لق

 لا نيعملا ىوقلا كلملا هلل دجلا هلوا دلعىف ىتاقوتلا ىبلج جاب رييشلا نسح نب فسونأ

 هي ةيدعاقلا ىواتف رق ه7 ايركز ىضاقلاىواتف ري ناخ ديزبانناطلسلا ىلا هادهاو

 0 كا عدعافلا احر ىلا نب مساقلا ىبا نب ىلع نب دمت هللا دبع ىلا نيدلا سم مامالل

 بلط هنا ايف ركذ دجلا ام طيحاليتلا همعث ىلع هدج قح هللدلا  اهلوا ةنس قوتملا

 نورخأتملا عياشملا اميىتفا ىتلا تاعقاولا نم لزاونلا ىف امو هل بتكي نا هناوخا ضعب هنم |
 ةلج هيلا فيضي ناو ىوتفلامماىف دقعلام فاخلا راتخا نم و فلسلا ليواقا رك ش ناو |

 ىدنمللا ادلوم ىتيكسالا دج-ا نب ركبوبا نيدلا بات مامالا ىضاقلا اشملا يش هب ىتفا امن |
 فلام مدنا ا ل ل ]ع هي راهي سراقلاب ةيلاو_ كيقم,تاتك وهو: انطوم

 ه7 هياوخ نارق ىوانف لك راشتنالادعب ريخأتلاو مدقتلاو ةدايزلاو برضلا هيف عقوامل |
 ناطلسلانب ناخد وةروق اهعج 2 ةيناح دوقروق ىواتف رمح 6 لافقلاىواتف م |

 هك لماكلا ىواتق زهيمح ةئامعستو ةرسثع نام 918 ةنس لوتقملا ىتامعلا ىناثلا ديزراب أ
 زيزعلا دبع نب رع نيدلا ماسح دييشلا ريبكلا ردصلا مامالل هي ىربكلا ىواتفلا هضح |
 ردقمو مسنلا روصم هللدجلا # اهلوا ةئامسجو نييالثو تس هم+ ةنس ىفوتملا ىننملا ا

 ناسا ىنلج ةياغلا لخدتال رومان عىواتفلا نم تائساملنيدلا ماسح لاق غلا مالا قازرو مسقلا

 هدروا اغِطو هلزاوتىف ثيللا وبا هيقفلا هعدوا اغيب عماج فيذصت ىلع نيرح الاى ف قدص

 ىواتفو لضف نب د-2 ركب ىبا مامالا ىواننف نيب و هتاعتار ىف ئطانلا سايعلا وا ||

 00| ال11 نوعلا لئاسمو نوتلا ةمالعب: .ةلعم لزاونلا» لئاسع تأدبو دنق رعم لها ||

 ا 1 0 او ايلا ةمالعب لضفلا ند ركب ىبا لئاسمو ىاولا ةمالعب ثاعقاولاو |
 سيمختلا اذه تيلما امنا اراخب ءاضقلا ىف بئانلا رع نيدمح نب دمحم لاق ه | نيسلا ةمالعب ||

 00000 وا افورحلا تامالع نم دارملا عل سينجتلا بحاص هل ضرعت ملإنأاو ظ
 ىربك ىواتف سيطفب قورعملا مامالا ىضاَقلل و ىرغصلا ىتواتفلاك ىصاقخلا دجلا نبا

 جاتحلا عورفلانم اريثك اهلا فاضاو ىونوقلا دوعسم نيدج-نب دوجدماحلا وبا اهصخخو ْ
 هرخآىف رها ولا ةيشاح ىف هكش نبا هركذ هبابف نسح باتك وهو اهريغو ةيريهظلانماهلا |

 ةدعقلاىذىف كلذو ىرهشريقلا نيسح نيدمت نيدلاىلو مامالا عّشلا هيخال ةركذت هقلعهلا ْ
 ذخا دج نيدهمم أ ىردركلا ىوانف لح ةسورهلا قشمد, ةئامعبسو نيعبرا 76٠ ةنس ||
 ةرششع ىتأثا 8١١ ةنس اهنم غرفو :ريجولا عماحلا اهنم ةقرفتملا ىواتفلاو ةفلتخلا تتكلا وت

 مس

 ( ةئامامثو)
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 عج هلا اهنف ركذ خلا ءاقبلاب دحوتملا ءالعلاب درفتملا هلل دخلا »* اهلوا ةئاّعسو ةرشعو عسن

 ةماعلا ميشلا بخناو هذه ريغ اوف عم هيلا راقتالا دتشي امه لزاونلاو تاعقاولا نم اباتك

 رثكي ام اهنم ةئامثو نيسهلو سجل م66 ةنس ىفوملا ىنيعلا دجا نب دوهم دمحتوبا نيدلاردب

 ىواتفلا نم ةبْحأملا ةيرديلا لئاسملا هاعمو هيلع عالطالا رثك ام فذح هيلا جابتحالا

 نبرخأتملا ءالعدنع ىغتسال نيمدقتملا بتك نم لئاس: لع'لقشم باتك وهو لاق 0
 ىوانف ر»- هه ىدابعلا ىواتف رت لا هلالحو هتاذل قيلي ادج هليدجلا 6 هلوا

 ىوسربلا ىدنفا محرلا ديع هداز شقنع روبتملا مالرسالا 3-3 وهو ميحرلا دبع

 ىوانف رم ءالعلا نيب ةلودقم ةيكرت ىهو فلاو ةئامو نرسشعو نام 1١١74 ةنس ىقوتملا

 ركبونا اهعجب اههنع ىلاعت هللاىىدر 4 سابع نب هللادبع ىواتف ريح هي روصلا دبع

 رداقلاهبع اهركذ ادلم نيسثع ىف نوماملا نينمؤملا ريما ني بوقعي ني ىسوم نب دمت

 هه ةباتعلا ىواتفلا ردح ثيدحلاىف مالسالا ثا دحا اذه ركب واو رهاوجلا كارفىف

 ىنيد.الا حلاص نب الوسرا هه: ةيلدعلا ىواتفلا رؤح ملا ىف تقبس هقفلا عماج جاوسملا

 نيتس و تس 455 ةنس هرام راع ايضاق هنو لاح ناح ناهلس ناطلسلا ةراشاب اهفلا

 نب هللادبع نب د نيدلا لاجل هه ةيرعلا ىواتفلا ز5- ناخوراص ةيالويف ةئامتستو
 ىواتف ٌزؤؤح هه ىزعلا ىوانف هم ةئاقسو نيعبسو نينثا ا” ةنس ىفوتملا ىوحتلا
 مالسالا عش وه هت ىدنفا اطع ىواتف ١ قاجا بلل ليقو ىدغسلا ىلعل --1 ىرصعلا

 أهمق نك 5 هكر ىو فلا ةئامو نيرشعو عبس 1158 هنس ىقوتملا ىلوملا ءاطع دم

 ىودجلات< روبشملا مالسالا حشوه و هه ىدنفا ىلع ىواتف رمح اهلوقن ةيهقفلالئاسملا

 هيفرك ذام امته لوبقملا ناتح#سش ىهو فلاو ةئامو ثالث, ١١١ دنس قوتمللا ىدتفا ىلع

 هلو ةبنامم ريغ ةلث_-سم نيعستو ةئام ىلع ةلمشم ه5 ىلازغلا ىواتف ٌري- رخآ عون هلوق

 ىدسالا هاربا نب ناعع ورعىبا --1 ىلضفلا ىواتف - ةروبهشع تسيل اهريغ ىواش

 نيدلا جبارس -ه ةيادهلا ءئراق ىوانف ز*- ةئامسجلو ناك ه0 ةنس ىفوتملا ىننحلا

 ىواتفلا زهمس ةئابعبسو نيعبسو ثالث الال* ةنسىفوتملا ىف ىدنهلا ىونزغلا قدس نب ع

 عست ملا/ه ةنس ىفوتملا مامهلا نبا ذيلت ىئنملا اغبولطق نب مساق خيشلل ىهو ه4 ةيعساقلا

 مامالاوهو ه4 ناححصاق ىواتف زم- سه نيسح ىضاقلا ىوانف لح ةئامامثونيعبسو

 نيعستو نينا 897 ةنس ىفوثملا ىنللا ىتانرفلا ىدنجزوالا روصنم نب نسح نيدلا خت

 بصق ىهو ءاهقفلاو ءاذعلا ىدبا نيب ةلوادتم ا لومم» ةلو_بةم ةروهشم ىهو ةئامسجو

 اهعوقو بلغي ىتلا لئاسملا نم ةلج باتكلا اذهىف ركذو ءانفالاو مكسلا ردصت نه نبع

 نيب ةفورعملا بتكلا بيترت ىلع هبدترتو ةمالا تاعقاو الع رودتو اهلا ةحاللا سمتو

 نيلوق وا لوق ىلع هنم رسصنقا نيرخأتملا نم ليواقالا هيف ترثكامو الصاو امرف ءالعلا

 دقو هل ةيادبال ىذلا هتيدجلا # هلوا تسرهف هل عضوو هتبطخىف لاقاك رهظالاوهام مدقو

 فر 0
 0000000000 0 دضيحبلا



 ه7 بار مس ١4

 ْ لوتقملاديهشلانءدلا ماسح فورعملا و رعلا دبع نب رع مامالا محرشلل 1 ىرغصلاىواتفلا روح

 غلاباك اهيترتىف غلابب مل هنا اعف ركذ لا هل ريخ ىلع ةالصلاو ىلاعت هلل دج دعب اهلوا |

 ىتفملا ةينم اهاعسو اهب قحلاو ىناتسمعلا ئفسوب مامالا جشلا اهيصنا مث تاعقاولا بيترتىف |

 ناكر تيدا آلا ابق بتطا-نكل ةريزغ ناعمؤ:بةريثك -رداون ىلع تلقشا ايبناءاهيفا ركذ |
 مامالا وهو: -ه# ىرغصلا ىواتف ٌره#خ طبضلا نع دعب ىتح تاياورلا شاوزو ديئاسالا |

 قيرط ىف ةيفوصلا ىوافلا ره ىدنقرعشلا ىدغسلا ةزهس نب ءاطع نييملاوبا هيقفلا |

 انا فل لكر لوم لاةلاق وجاه ىلا تسقنملا بوباةنبدحم هللا ل ضفلا هي[ ةييالا
 لزنا ىذلا هلل د-+لا * اهلوا لوصالل اهتقفاوم رع اذا الا اهنف اب لمعلا زوجيالف ةريتعلا
 نيتدمملا تعج امل لاق خلا سانءالاو ةفشاكملا عاوناب ءايفصالاو ءايلوالا بولقىف ةنيكسلا ظ

 فوضتلا لها اهلعش ىتلا لئاسملا ىف رابخالاو تاياوزلا نم رايخالا:ةدعو راربالا ةدع |
 ن*« ةلج تدجو نينسلاو ماوعالا نه ةده كلذ دعب ىضمؤ دالبلا ىف اعاشو تادابعلا نم ظ
 تالقنو اديدج اسرتك اهنارف ةريحا ةد_ع ىف ايقطلا نا تدرأف تال وقنملاو تاباورلا د

 0000 |١ ددزكلا نم دعزا نوكآل ةئسراقلاو ةيرعلا بتكلا نم, تلقتو اهلظفلب تاياورلاب |

 | ايركز دج ىبا حاشملا عش باطخم مانالا نيب ةحشوم ن وكتل»ةيئاهلا قبرطيف ةيفوضلاب|

 ةعلاطملا ف. تغلابق هخناسنتساب سانلا ىلا راشا ةدمعلا باتك هتلب ال هناف ىثرقلا ىناتلملا |

 ىواتفلاب أهةيعم و9 فراوعلا باوبا دنع ةقفاوم نيدسو 0 اماونا تلهجو عضاوملا

 تراصفرابخالا ةدع ايناث تعمجت اهقح فوتست مل تاياورلا نم ةهج تدجوف ةساردلاو |

 لاقوىعبف اهف امارقو اهرخاو اهط_سوا اهلوا مم اضيا هيلا تلصو الف ةديعلا فعض |

 رخف ناتلم دلب ىضاق مكحو ىواتفلا تعجج املو درك ل وبق ىوزا ىلاعت ىادخ دي_سرافلاب |

 ىاك مانملاف ىعش تيأر اهبابصساو لئاسملا هذه زاوجى ىولهدلا رالاس نب نيدلا |

 ىداتعمو#' ا ترخان تعرف الف ريثك عج ىبىدتفاو ردفلا ةالص ةمامال هندي نيت تمدق ظ

 555 ةنس مهيشلا ىفوتو ةبرقلل ابجوم عقو عملا نا تلعو هفلغ تسلج و هتايح لاحىف..
 ىلع نيافسوب نب دعسا نيدلادخجم مامالل - .ةنفريصلا ىواتفلا ٌله*ح ةئاتسو نيتسو تس
 | ضعبلاق لا رابجلا كلملا راهقلا دحاولا هلل دخلا * اهلواوه آب فورعملاىف ريصلا ىراخضلا ظ

 ص وصأم اهضعبف ءاضقلا تقوىضاقلا مت وحا ىلع دععلنءذلا ةعالا 5 وجا كعك 0 ظ

 , لئاسم نيرخأتملاو نيمدقتملا بتك نم بخعتاو مهتبوجا ىلع سيقم اهضعبو مالا بتكف |
 ةناعاب هتزاجاب اهضعبف دازو هتبلط ضعب اهسنجو اهيترف اهسناجنملو اهبتو ملو ةييجع |

 نيمهارإ نيدلا م 5 ىسوسرطلا ىواتف / تامالععض وو تلق ظفلب هتاموع-م نم

 _ | 4: ةب ريهظلا ىواتفلا هت ةئامعبسو نيس و نامث ه8 ةنسىفوتملا ىنللا ىسوسرطلا ىلع |

 14 هن قوتملا قنلقا:ىراخلا راع بستمملا ىذاقلا دجا نب دمع ركب ىلا نيدلاريهظل |

 ( عسن )

 ال



 نيدلاريخ ةماعلا 1-3 هب ريكا واكف م هنع َلعشاَع هدف باحا ىعفانامللا هللاديع ىبا

 | فلاو نينامثو ىدحا ٠١8١ ةنس ىفوتملا ىئنملا ىلمرلا قورافلا ىهلعلا ىلعنب دجلا نبا

 | م واف 1- ىننملا ىراشدلا ناوع نير نيدلاءالعل ىسراف 1 ىراندلا ىواتذ -

 ىف لا ديعس نب ىلع نسحاوبا مامالا يلا وهو < ىنفغتسرلا ىوانف ٌريم- 6 ىفارلا

 ا رابولا نيدلا ديس وهو --] ئديشرلا ىواتك م ىدراملا مامالا تانككان# 0

 عج فلاو نيثالثو عت ٠١9 ةنس ىفواملا د نب لبع ىناضر ىوانف ريح ىنحلا

 | ه7 ىثكرزلا ىواتف ّرؤ ةينوتاكلاو ةيادهلا ىر'ةك ىرابكلا ىواتفلا بتكنم ةرسثع

 ةئامعيس و نيعست و عبرا 0/9115 ةنسىفوتملا ىيفاشلا ىرصملا هللادبعنب رداهم نيدهحت نيدلاردب

 ىرصملا م نب مهاربأ نب نيدلائ زا ىهو 1-7 هيقتالا هقفىف هيقزلا ىواتفلا 1

 | ءادت'نم لاؤس دعب .الاؤس اهتبتك لاق نيملاعلابر هليدخلا اهلوا ةنس قولا 000007
 ١ هقفلابتك ىلع اهترانا تيارمث ةئامعسلو نيتسو سج 58 ةنس لوالا عير ريشىف ىرحا

 ' دعب عيا كلذو اهتباتك سيشمل ةريثك ىواتفالخ باوجو لاؤس ةئاعبرا وحن اهتدعو

 ١ ةروكدملا ةنسلا بجر ربثىف ءاعبرالامو ةعبص هنافو مير رات و ةنس نايعشىف موحرملا ةافو

 / 765 ةنس ىفواملا ىبسلا ىفاكلادبع نب ىلع نيدلا قت محيشلاوهو هيت ىعبسلا ىواتف لن- |

 ا ىقوتو تاداحم ثالث بتاهولاديع نيدلا جات هدأو اهعج دو اييعس و نيسجح-و تس

 رخآىف تيار ىو#لا ىلوملا ننالاق 5: ةيجارسسلا ىواتف رظفح ةئامعبس و نيعبسو ىدحا

 شواب ةئامسّو نيتسو عست مرنم نينثالا مو غارفلاعقو فنصملا لاف هظفلام اهنم ةيمسل

 ىفملا'ةمتمو .دبعلا لوقي بحاص ةجرتىف نيدلا قت ركذ ىمتملا دج نات ن ل

 ذخ آم ىدحا ىهو بتكلا ٌركاىف دجوبالام عئاقو رداون هيف ىشثوالا نيدلاجارسءانا

 وهو ه4: ىدنةرعملا ىواتف ري#ُ> ىعفاشلا بهذمىلع 2 ىفاريسلا ىواتف لمح ةينملا

 ةزج.نب هللاءاطع مامالاوه ه6 ىدغسسلا ىواتف ريح ىننملا 'لولا نيد مامالا يشلا

 | سا.علاونا وه 1-3 ىلشلا ىواتو 1 هد ىناملا 0 ىواتف 1 ىننملا

 ىىملا هي ندلاف رش ىواتف رهم- ةنس ىقوتملا نمل ىلاشلانءاب فورعملا نيدلاباهش نبا

 قىناواملا رسصن نب دج- | نب ْن زماادبع 7 ةع الا سعش ىواتف "- ةئايعستو نيعبسو د

 ىناملا مامالا هي نيدلابابش ىوانف ريح ةئامعبراو نيعبراو عست 54 ةنس ىفوتملا ىناملا |

 / نبا ىدنفا يحب 2: مالسالا عش ىوات زز»- ةئامسجتو نيثالثو تس ه5 دنس ىفوتملا
 | نب ليلجادبع اهعجج فلاو نيسخو ثالث #١٠١٠ ةنس ىفواملا ىدنفا ايرك ز مال_الاعش

 ةيناخراتاتلا ف ركذ هي ديهشلا ردصلا ىواتفم- هن دعاص ىوانفل##- ىلا سسقالا نطصم

 / نيدم ركبىبا مامالا 2 هداز رهاوخ ىوانف ره ىدغ_ىلاىلعو ىناولخلا دجا نا

 ظ



 أ باب 5

 -4 ع ورقالا ٠ ىوات 18 ٠ 1 0 و ىوتفل ديلا جاتحصامل سيفنلا دقعلا اهاعسو 0

 ال ةييقفلا لالا ك١ ايف درواو اعوو 0 هلام 0 هلاح 0 1
 0 هي ىدح والا ىواتف زق ماظعلا ءاهقفلاو مار لا ءاوعلا نع 0 هم ىهوأ ريح هللهأز :>- ام

 ىوانف رح دق لعرب نباوصفلاو ةماحا ناناتلاو رولا دم هه دنقر سس لها ىوانف ع ْ

 عيد ىواتف 8-- 01-3 ب :راخلا ىواتف ل كف ريص 1 دياح راثاتلاق ل ل وها ْ

 ىواتفلا 6 ىوغبلا واح ف زيم- ءابلاف م هه ةيزارب 6 :ؤ - سيو نيدلا

 هي ةحملا ىوا_ذ رظ- مه قيقلبلا ىوانف رين 00 زاتاتلا ف .رك د هي لاقبلا

 نيسجو تاس 1١65 ةنس اقوتملا ئورشيكلا هللادبع ىلروملا ققَهلا :لضاسقلا مالسالا ميش

 ميشلاوه م 00 ىواتف ل ءاتلاف م هت" ةيناخراثات ىواتف لح فلاو ةئامو ظ

 مزراوخ ىتفم ىننلا شغدبا دمتنب ليععسا تباثىبا نب دجا نيدلا ريهظ دمت وبا مامالا |
 نب 2: نيدلالالج ىوانق ريح ريغصلا عماجلل هحرش لواىف هسفن ىمس اذك ةنس ىفوتلا |

 نيع_سنو ثالث الو* ةنس قوما قنحلا ىاتبلا ىناكرلا الوسر هعءا ليقو فسوب نيدجلا
 / ه4[ ةيظفاملا ىواثف - هه[ ةيلالطلا ىوانف ري#- تادل عبراف ةموظنم ةئامعتسو ظ

 ١ همه ةنس ىقوتملا مورلاب ىفملا ىونوقلا دهن. دماح ىنوملل هه ةيدماملا ىوانف ريح
 4: ةحلا ىواتف ]:- لئاسسملا تاعقاو انف مج ت'دلحم عبراىف ةئامعستو نينامثو سجخ

 تس ه5 ةنس ىفوتملا ديهشلا هزابنب زيزعلا دبع نبرع هي نيدلاماسح ىوانف لقي |

 ظ دج نب ففضوت نيدلا م 0 كذ هنا_هقاو ريغ وهو ةئامسجو نيثالثو ؤ

 ١ ىلنح ىواتن ز هه ىفاشلا ىوألا ىواتف ريع نيدلا قتركذ هتاعقاو بترامل ىصاخلا
 ةيادهلاباوبا ىلع ىننمللا دج نيىلع هبئرو ةنس ىفوتملا ىلا مساقلا نب ميهاربا هه هداز |
 قوتملا ىنازاتفتلا رع نب د وعسم نيدلادعسأ هه ةيفنملا ىواتف م الفتعتم اياتك هلعحو ا

 ىربكلاب ةاعسملا هيي# ىصالا ىوانف ري ةاره هاتفا ةئامعبسو نيعتو ىدحا الى1١ ةنس |

 000 ت17 نييطش فورعملا ىزراودلا دعلانب فسون نيدلا رح: ىضاقلا فيلأت

 نم تاقرفتملا اف بتر هنا ركذ نيلوصفلا عماج سرهففف اذك ىرغصلا ىواتفلاك اموبف

 4 ةياقاخلا موا 1 سائجالا رب رعب ىلع رصتقاو كديهحلا رداضلا مامالا ىواتف

 لن نزرع هدلاوك ه سصع ملا-ثم ىواتف هيف 2 دلع وهو د ىدخا ىواتق -- ا

 نب نسحلاو ىهقفلا ىلعزب دمتنب لضف دماحىبإو ىسابركلا دج-ا نب ىلع هعشو ىناجبرلا
 فورعملا ىربولا هللادبع ىباو ىللملا محراادبعو ىبوالاىلع نبرععو ىدنخلا نا_علس
 ١ ةمالا ناهرب زيزءلادبع نرعو ىتامركلا لضفلاوباو ىناجرلا دع نب فسوبو ىريمحت
 مهاربا نيد هللادبع ىباو ىلعيلا فسو نيدو ىنسنلا رعو ىنانعزملا ىلع نب نسا

 (نب)

 ١ زيزعلادبعو رخلا دج-او ىلالبلا د ني فسوبو ىطللا ديسلادبعو ىطخللا رذىباو ىربولا

 ظ
: 

 ١
1 
1 

َ 



 00 | 000011١اا 1 ز] ز ز ز ز]ز 060

  1-0ءافلأ 3-4 ١6

 ىفوتملا ىفاشلا ىربطلا دج-ا ىلا نيدج-ا سايعلاىبا -4: صاقلانبا ىواتف طم ةئايعبس و

 نيدلا لاه وهو 4 ةيرعلاف كالام نبا.ىواتف رهذ- ةئاقلث و نيثالثو سج معو دنس

 ىواتف رح هتبلط ضعب اهعج ةئاتسو نيعبسو نيتلثا 57 ةنس ىفوألا ىوحتلا هليادبع ندم

 ةئاقلث و ةرعشع عسن 719 ةنس قولا ىفلبلا ىنناا سابعلانب لضفلا نب دع ههه[ لكنا

 ىواتف زي يأ صفحفا ىواتف رح ةنسىف وملا ىننلا ىلا رفعج ىلا ئواتق 1

 لوا ااهعج ىرت ةئامعست و نينامث ونينثا ىى؟ نس وتملا نما ىدامعلأ تع نب يي دوعسلاى ا

 نيناكو ثالث هم ةنس وتو لوصفو باواىلع امودو هداز نزوت ريبشلادج-ا نبدمت

 نبا و ىلا ىلع ىلو ملا ىواتف قالا عم ناكيىلوب فورعملا ىنلكسالا ىو ىلو م ااهعججو ةئانهعتست و

 هيومةنسىفوتوةلوادتمةل وبقم امهاتاك ا ضيا هةفلا بتتك سدت رت ىلءامت رو ىوج نءاوىدعسو لاك

 لاكنبا ىواتف ىواسينغملا ىمثدالا نباب ف ورعملا ىدعس ىلوملا عجو ةئاهعست و نيعست و نام

 ىوجو ةئاممسنو نيعبرا 45٠ ةنسىف ىبلج ىدعسو ةئاهعسن و نيثالثو عسل 9 هم

 ةئامعست ,نيعب راو نام 458:ةنسق ىرداق ىلوملاو ةئامعستلو نيعيراو ناكتي 4م ةنسى هداز

 حاكتلا ف ثلاثلا تالماعملاىف ىناثلا تادابعلاف لوالا باوبا ةعب راىلع اهيترو نيدلا حمو |

 1 هداك هاتفاأم راو ع ىللد ريبشلا ىئطصم ندجا د.مسلاو ضئارفلاىف عبارلاو قاللطلاو

 ىو ريهشلا 5-- ميشلاو هاوتو بتاك ناكو دئإ_يعسلا و نيعب رأ 5٠ ةئس نم ىدعس ىلوملا

 | ةبرخ ةهنشؤ عيماجملا نم دولا ىلا ىواعق مدع م باوبا هعيزا لع ايل و نمعمسل و

 ةفيلخ نيدلا صم كن وج نم هيام هيلا مضو دارم ناسطللا ساب ةئامعستو نينامثو ثالث

 رومالي هداز ىضاقو ح ةفيلخ نيس>كنوحو حم ةفيلخ نيدلا يم كنوجو ص م ةراشاب
 كنو>و هلو ىلجىلو كنوحو ش ةفيلخ للا ركشاو ش نيدلا عاش كنو>و ضك هداز

 ىبا ىواتف 0-1 ىراخلا زيتكلا صف> ىلا نيدجا 1-3 هللاد.ع كَ ىاواك -- م لعدم

 ةئامسجو نيعبراو ثالث ه5* ةنس ىقوتملا ىنملا قامزكلا ندلانكر م67 ل_ضفلا .

 ةرشع عست 519 هذ-س ىفوتملا ىنملا ىلبلا هللادبع نيدجا م[ .مساقلاىبا ىواتف زف

 ١ ثالثعم#* ةنس ىفوثملا ىدنق عملا دجا نيد نيرضن دعي ثبللاىبا ىوانف ه#> نيّدامو

 ىفواللا ىيفاشلا هتلادبع نيدمت رصنولا وهو ىنانيغرالا ىئيواتف لهم ةئاقلثو نينامثو

 ىنانيغرالا دجا نب لهسحفلاىبا ىلا هبسننم ,هودقو ةئامسجو نيسشعو نامث 874 نس

 ' .هفلؤم نال ةياهنلا ىواتش اضيا فرعتو نيدلعىف وهو ةيعفاشلا تاقبط ضعبف لين اذك

 ةدرم ماكحا وهو ىرخا مامالا ىواتشو ةراث ىنانيعرالا ىواتش اهنعربعيو اهنم .هدرح
 نينا 48٠١ ةنس دعب ىفواملا روصنم نبدج.ا رصنىبا -# ىئنللا ىباعبسالا ىواتف ز-

 سوق نءدلا نيما ىواتف زؤح سه سطفالاىواتف زق هه ىونسالا ىواتف ل ةئامعبراو

 ناوجس نب مغاربا نيدلاناهرب هذيل اهعج- ةنس ىوتملا ىرصملا ىننا ىلاعلادبع ن دخن



 ]باب يس 0135

 1 نب دوي مساقلاىبا هللاراح ةمزلعلل --1 ثيدحلا بد نع قئافلا 6-1 ةئاعمسو يدم ا

 بيرغلاىف ريثالانبا مالك ركذ سمدقو ةئامسجو نيثالثو نامث هم ةنس ىفوتملا ىرشمعزلا |

 جييذلا ناسا ىدت هي امل وا ةئامشتو ةزشع تساهل ةنسسرخنألا عبر رهشىف همئا |

 قئافلا ٌرْيجَ مظنلا ردلاىف ذك  ىدسلا نقف ادبع مساقلا ىلا ىضاقلل مت قئارلا ظفللاف

 ديئاسالا نع ةدرحم باهشلا وحن ىلع قئارلانم ثيداحا هيفعج مناننبال ه4[: قئارلا ظفللاىف |

 هاعمو ةئامعستو نيس و عست هوه ةنس ىفوتملا ىلا ىننملا ىلبنملانب روبشملا نجرلادبع |

 لالخ 9 شاشقلا ىلع شاتفلا رح هيأ دالوالا دقفىف دابك الا حاتف رمح قئارالسلس ١

 رك ةةلاسر ةئامعست و ةرشء ىدحا 41١ ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىلا نننج-رلادبع نيدلا |

 هنامز لهانم ةعوضوملا ثيداحالا ىورنمه اهف |

 ىواتفلا اع 00 3

 هيقذ -ه4 نو رمصعىلا نا ىواتف ٌرؤتح هي] فيرشىبانبا ىوانف ريح ةئاقسو نيعبراو

 نيناكو سجس همه ةنس ىوتملا يفاسشلا ىهمتلا لصوملا دم نيهتلادبع دعسىبا ماشلا ظ
 ا ملا قانكلا دع ندجا نب دع ركبوا دادلانءا ىوانف ٌرهؤح ةئام-سهو |

 ىونلا نيسان يده هيأ نز رنا ىواتف رمح ةئاقلثو نيعبراو سجل 54ه دنس ىقوتملا |

 ديسلا دبع سصنىبا 4 غابصلانبا ىواتف زقح ةئاقسو نينامه 58٠ ةنس ىفوتملا ىفاشلا ظ

 نبا ىواسف مح ةئامعكراو نيعيسو عبس ا ةنس قوتملا ىعفاشثلا ىدادغبلا دحنبا |

 مهيشلا هديفح اهعج- دلحم ةنس قوتملا ىلا سنون نيدج-ا نيدلابابش وهو 4 ىبلشلا |

 ا ل 1 رع ةحنوب بازيالاعلع ةيترم اينم دست , اوفلا ريثك دل ىف نهو

 هت ,مال_لادبع نا واذ روح ةعوقلا لاوقالاف ىعاقبلا هركذ ىفاشلا ىرقملا قحسا

 لاقبو لصوملاب اهنعلئس ةئاقسو نيتس +16 ةنس ىفوتملا ىفاشلا زيزعلادبع نيدلا نع جشلا |

 نيدلان اه ربه: حاكرفنبا ىواتف رح هي ليقع نءاىوانف ٌرههتح ةيلصوملا ىواتفلا اضيا

 (و)

 | نب دجا ةاضقلا ىضاقل ةيليتملا عورفىف قئافلا اح ميصفلا باطخلاو ةنيبلا ةدرعلاب |ط

 | قئافلا ره ةئامعبسو نيعيسو ىدحا الالا ةنس قوما ىلدملا ليلا ىضاق نننسح |

 ىزرايلا دع نبدلاردص مشل ه5 قئاقرلاو ظعاوملاق قثافلا ري فورحلاىلع ةبتلرهأ

 ْ نتف س وب نب مهاربا ن.دلاناه رب مشلا هنم بحضن مث قاشعلا عراصم نم هطقتلا ةنس ىقواملا

 ظ كو ا تضحلاتيرقلا هتلدتا اهلوا فلاو ةضثع ٠١1١ ةنس قوشادع نيىلع نيدلارون ظ

 | ىتلابفدراو الالقتسا هسفن هيلع بتكا» مدق نيع-# ىلع باب لكل عجو زكلا باوبا ىلع

 ١ نب ناثعو رع ىبا 4 حالصلانبا ىواتف ريح :زيكلا شماه ىلع ءالعلا ضعب طخ اهباع |

 | هتبلط ضعءب اهعج ةئاقحو نيعبراو ثالث #55 ةنس ىفوتملا عفاشلا ىروزرهشلا نجنرلادبع
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 ه4 سلا#لا ةهكاذ رح هدوجوب تاّناكلا تدبش ىذلا هللدلا هلوا

 ٠" ا/ 007 كل 21 ىداج ىف عرفو هقفلا باو ىلعوهو ا قئالخلا عسومو فراعملا كاردا

 0 2 ءافلا م

 دعباما اهلوا ةثاماعو نيرشعو عيس م7 ةنس قوتملا ىتااملا بوز#لا ىيمامدلا نيد

 ركع مالك نود هضاخ هقداك نع اف 0 ا رردلا دوقعب و ةموظنملا هللادج

 نءالأ هه: ءافرظلا ةهكافهو ءافلخلا ةهك اذ اح ةئايعبسو نيعست الو٠ دنس اهقيلعتنم غرف

 /6 ا رفصقق دفلا ةثاعامو نيسج و عيرأ 6 ا قوتللا ىنطلادع ندا هاشب نع

 فرطل ءاشناب ةنمدو ةليلك باتكو عاطملا ناوملسك باوبا ةرشع ىلع ةئامامو نيدجو نيتثا

 » لافلا بع 3

 وا يا محفب 2 ريغلا نم عوعسملا مالكلا 00 نم ةنالا ثداوخا صضعب هنف رعي ع وهو

 اوفاص ىتح لّوافتلاب ظفاذلا ناويد 5 عع وحنو ىوتااو ظفاحلا ناويدك معاشملا يك

 مالسلاو ةالصلاهيلع ناكو ةباعصلا نع ىورامل مضعب هزوجت نآرقلاب لؤافتلااماو ىعاك هيف

 ىبرعلانب ركبونا ةمالعلا مامالا حرصدقو نورخآ هعنمو ةريطلا نع ىهنب و لافلا بحب

 لاق اضيا ىشوطرطلا مامالا نع ىفارقلا هلقنو زاوحخلا مدعب ةداملا ةروسىف ماكحالا هءاتكيف

 سكعوهو رجزلاو ةريطلااما و ىلمثملا ةطبنءادحابا نكل هتيهارك انبهذه» ىضتقمو ىريمدلا
 مءاسست نا رجزلا لصاو ماخحالا بلط ةريطلا ىفو مادقالا بلط لافلاف بولطملاناف لافلا

 ىعببطلا رفنتلاناف عبطلابال ارّثأت رظانملاو عماسملا ىلع هدورونم سفنلا ا ل ا

 نال ريطلا نم ريطتلا قاقت_شاو لببقلا اذهنه سيل ديدحلاوا جاحزلا ريرص توصنم ةرفنلاك

 ةريطلا نم هلاثماو ريبعتلاىف هريع هء قاف بارغلا توصك ريطلا نهناك برعلاىف رجزلا لصأ

 نم هسوسولا باودا مهيلع محفني و مهشبع هن ردكتبف مه ريغ ىف ناوكت دقو مك برعلا ىف

 سايلاو لج رفسلا نم ءالجلاو رفسلاك ىنعملاو ظفللا ثيحنم ةديعبلا تابسانملاىلا مهرابتعا

 كلذ لاشماو جورلا نيح لولعمىلا ةفداصملاو ةنسوسلا نم ةنس ءوسو نيعسايلا نم نيملاو

 ريغت و ه.فاخي نمل هريثأتو ريطتلا ةرورضنا لعا ةداعسلاراد حاتفمىف ةيزوجلا ميقنبالاق

 1 عامسلاوا | ةدها_كملادنع لاقاذا اصوصخ الصا هلريثأتالف هنم ةالابم هل نكي ملنماماو هنم

 ةلاسر هه دياسالا ةوالحىف ديئافلا رق كريغ هلاالو كريخالا ريخالو كريطالا ريطال

 ةياورديف ركذ ةئامعستو ةرسثع ىدحا 41١ ةنس ىفوتآملا ىطويسلا نجح رلادبع نيدلا لالخ

 دبع نيد نيدلا ئص ميلا هه نددلا لوصاىف قثافلا رح كلام نع ةفيشحىبا مامالا

 ربع قئافلا رهف ةهئا_عبس و ةريثع سجل الاه ةنس قوتملا ىدنهلا ئوهرألا ميحرلا

 ىفوالا قثوملا ناوسعنب نسا نيد نينسحلا ىلعىبا نيدلا نيءا ىضاقلل ه4 قئانولا

 نسحىف دروام ركذىف ةمدقملانيعستو دمدقم ىلع همرو هاوس هلاال ىذلا لاس هلوا ل

 هقفلا باونا بيترت ىلع تالما_للا عاوناىف لوالا مسقلاو بتاكلا ةفص ناو نفلا اذه

 ىلا بولقلا ىداه هللدجلا رصتخلا لوا هدلول هرصتخامت ام.قلعتامو ةيضقالاىف ىناثلاو



 هه باب قي ١

 0 ةريع ل هركذ ىردس عما ود عج حرمشىف عماهلا ثلا زهمح ةئامامو نيسجو

 نب هللا دمع نب د22 ركيىنا ثيدح نم د ثداع كل ] ءازجتا نم تاين الغلا م ةئامعي سو

 هخويشنع ءالما ةئاقلثو نيسجو عبرا 604# دنس ىفوتملا ىفاشلا راربلاب فورعملا مغاربا

 | اذك ةئامعبراو نيعبرا 45٠ ةنس ىفوتملا ناليغ نب مهاربا نيدحم نب دمت بلاطىبا ةياور

 ىمتنا هانعباتف حالصلانءا هركذ نب رمعملا نيدنسملادحالاقو هتاقبط ىف ىكيسلا هركذ |
 هس
 هي ءافلا باب هو ظ

 ىفوتملا ىلازغلا دمت نب دك دماح ىلا مامالا 4 مولعلا ةحناذ ل مق ةلسلسلا ةحاذ مح |

 فلاونيعبراو نيتلثا *٠١5 ةئس ىفوتملا ىورقنالا ىولوملا ليعامسا ميلا اهفنص ةحنافلا .

 تراصف ىتاوحخلاو ريسافتلا نم اهعجن ىلاعت و .هناكس دي اركش دمرلا نم هانيع تحف نيح |

 | ىف ىلوالا اوف عب_سىلع اهتر حلا سانال ىده نآرقلا لزنا ىذلا هلل دا اهلوا ةعوجم |

 دسماللا و ةحافلا ىف ةعبارلاو ةلعمإلاو ةثلاثلا و ةذاعتسالا ىناعمىف ةيناثلاو لئاضفلا ضعب |

 تايبالا ةحتاف هلو لوزنلا بيسي ةعباسلاو ةحئافلا ءامساىف ةسداسلاو ةيآلاو ةروسلاىف

 فوسليفلا -4 بطلا ىف رخافلا ٌريتَح ةببرغلاتايبالا نم ىونثملا باتكىف :عقوام هيف حرش |
 دلخ وهو ةئاقلثو ةرمثع ىدحأ 0١ ةنم ىفوتملا ىزارلا ايركز نب د ركبىنا لضافلا |

 ةيودالانم رضيو عفن اهف ةفسالفلا ءارآ هيف عج هنا رك ذ حلا نيملعلا بر هلل دا هلوا

 ممتافنصع تدروام وحن ىلع ةعنصلاىف نيمدقتملاو نيثدحملا ءارآ كلذ ىلا فاضاو ةيدعالاو '

 ْ ىلع همسرو هيلا عجور اروح سد ناوكمل مدقلا ا قرفلا نم اهلا قام ضراوع نم 0

 | ايفوتسم ناك نيح خب ىفدفلا ىلا نال هه: ةماعلا نأ ىف رخافلا رت - اباب نيرشعو ةتس |

 , رعنب مههاربا نيدلا ناهرب مامالل هو ضرافلا رح قومجسلا دحت ناطلسلا نمزيف اجب
 طس دارانمو لاق ناهربلاهءاتكىف هركذ ةئاماثو نينامثو سج م6 هنس ىنواملا ىعاقيلا |

 هنع ىنغتسال ةيظع 1 بايعر هناذ ضرافلا ا هرلعف ةلاسرلا هذه ى لام هاد

 نجلا دبع نيدلا لال م قراسلاو فنصملا نيب قرافلا ر#:ح عرششتم نامزلا اذهىف

 00 ا لا بناتك هنم راعيسا لجو تلات ىق هقلا 99١ ةنس  قؤتملا ىطويسلا

 | شوشافلا لوح هي ةننملا قراف ؤح هتاماقءنم وهودهلدنا ىعداو هتراعب هفيلأتىف ظافلالا
 | ةئامسجو نيعساو ع هقرا/ ةئس قولا قام نب ريططلا نبدعسال ب شوقارق ماكحا ىف

 ١ لصافلا رح ىبتنا ةعوضوم اهنا رهاظلاو هنم اهلثم عوقو دعب ءايشا هيفو ناكلخ نبالاق
 هه نيددملا ة_صخاف 1م ةتابن نيد نيد نيدلالاج ميشال هي لضافلا ءاشنانم |
 ماشلاب اهفلا ةئامنامثو نيعبراو ىدحا 841 ةنس ىفوتملا ىراختلاد مت نيدلا ءالع عّشلل ةلاسر |

 نيدلاردب مشل ةراونمو هموظنم هم ةيرديلا ةهك اغلا 0-1 درع لأ فوراحز اهنم سوو
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 ا هه نبذل 9ح

 ىذلا هلل د اهلوا ة ه ربع عم م 3 ةعفاأ تضر املا ا قاثلا زوصلا

 | بطلا زعم هنم ديالام ىلع لشن ةفيطل ةلاسر ىهو لا موقت نسحاىف ناسنالا قلخ

 | نيعبراو عبر ا هئما قولا ىصخخلا م ىنوم ن « ضايع ىضذاقلل ةنغ لمح

 ْ ليسوا ةيلع 1 هك نياظعتملا ةمنع :- --1 هح وش ءاوم| ُّق ةنع - ةئامسولو

 ليعامعسا نب رع نيدلاديشرل هه نامحا مظن ىف رهاملا لسوتملا ةمنءو ناببلا رعى نعاشلاو

 | ةبنع ]5- ناا ظنىف هركذ ةئاق“و نينامثو مست 588 ةنس ىفوتملا قرافلا دوعسم نبا

 ىعفاشلا ىنيوملا ىروبا_سينلا هللا دبع نب كالملا دبع مامالل -ه فالخشلاىف نيدشزسملا

 ١ دبعل 5 ىتفملاةنغ زي ةئامعبراو نيعيسو ناع 49/8 ةنس ىفوتملا نيمرلاماماب فورعملا

 ادق رششع ىتثاىلع ةبنغلا ةيغب هلو ىواتفلا رثك ال ةيواح ىهو ىفاكلا ناضهر نب نمؤملا

 هداز ىوج ىتفملالاق نيس لوصفلا ددع متو نوعب را هتك ددعو بتكىلع لشي مسق لك

 نوتمىفةعقاولاةمجملا ءامسالاة نعت ةينقلابحاصا هه ةدنملاة نع تاقوت ةدلب نمهنظا
 ىراصنالا ىبطرقلا لاوكشب نباب فورعملا كلما دبعنيف لخ مساقلاىبال هي[ ةدنسملا ثيداحالا
 ىورندهو ةقثلاب ثيدمحلاىف هركذ ءاح نم هيف ركذ ةئامسّ و نيعبسو نامث 01/8 ةنس قوتلا

 ىذمرلا مكحال -ه روءالاروغ ١ ق7 ريسافتلا نم قيقدتلا ضما وغرق كلام نع ًاطوملا ظ

 ىفوتملا ىلازغلا دجت نب دمت دماع.ىبا مامالا يأ رودلا ىف روغلا ريم للعلا تاما ىقر وك ذملا

 اذهلبق فلادقو همت نع هيف مجرب ةيحيرسسلا ةلكسملا ىف هفلا ةئامسجلو سجل 666 ةنس
 فورعملا ىنيوجلا هللادبع نب كلللادبع مامالل ةمامالاف هه: مثالا ثايغ زي#ؤ> روغلا ةياغ

 نيدلاثايغ ريزوال هفنصباتك هلو ةئامعبراو نيعبسو نام 5078 ةنس ىقونملا نيم را ماماب

 | عابتافقلحخللاثايغ همَح ةيئاطلسلا ماكحالا كاسم ابلاغ هيف كلس ىتايغلا هاعمو كلملا ماظن
 هريغ نود ىعفاكلا بهذ ذخالاىلع هيف ضرح روكذملا نيهراا مامال 5: قحالا

 نام م8٠ ةنس ىفوتملا ىسدقلا ىدسالا د#ت نب دمحل ه6: ثاريملا ليصفتىف ثايغلا رمح
 دومحل صل نيتلاقمو ةمدقمىلع ىسراف رصتتع ع ةكهلا ىف ةيثايغلا ليم ةئامنامو
 4: ىواتفلا نمد ئايغلا ل#- ىورهلا دج ىدبس نيدلا ثايغل هفلا ىناتسارلاءاوق نب دمت نبا

 لضفىف ةباصلا ثرغ 86- ىدفصلا نيدلا حالص ميلا هت بدالا ثيغ ر»- ةيناخراناتلا

 ةئامعبسو نيعيسو تس 9775 ةئس قونملا'لسللا ىداعلا انج نب كو اا

 ىلع نب دم ةمالعلا فراعلا ىتارعلا نبال 5#[ رافغت_سالا بئاحح“ ىف راردملا ثيغلا ليتم

 4: عي رلارهز ىلع عبرملا ثيغلا قمح ةئامعستو نيثالثو ثالث همم ةنس ىفواملا قثمدلا
 نيدلا تت ميل هيت قدعملا نبا ثاريمف قدغملا ثيغلا روم ءازلاف قبلكم ساقرق نءآل

 اهفرهملا ثرفلا وح ةئامعبسو نيسجنو تسالهذ ةئس ىفوتملا ىكشلا قالا 000

 ْ 00 م68 ةنس قوثملا جاوتلا نسح 11 نيدلا س عش 3 2 رمعملاو جالا هلعفب
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 أ بار قم 1

 ١ لالطلا عاملا ىف هيلع ىه رجؤتدقلب لالا كلتىف ءاسنلانم وه دمحتو عرشلاف صخرم
 هه بارعالا ةنغ ره لالدلا فطلو مهغلا نسحب لاجرلانيب تاروهش» برعلا ءاسنو |

 ١ 954ةنس ىقوتللا ةندملا ليز' ىبرغملا ىندملا ىعلاملا دحاولاذبع نب زيزعلادبع ملال وحلاىف

 اهلوا ةئامعسنو نيثالثو سه هسه ةنس هرفسيف اهمظن ةئامعسنو نيتسو عبرا

 الضفت مهصخ اموق ٍلعلاب 6 الضفدق ىذلا هللا ظ

 نع باقنلا فشك هاعمو ٍبيرقب فلاو نيئالثلادعب ىفوتملا ىلا النملا دج-انب مهاربااهحرش ١

 | هدلاو راشا هلا هيف ركذ لا ةيادهلا حابصمب انتقفوذا مهللا كدمحن هلوا باىعالا ةينغ |

 ا ملل قطنملاو فيرصتلاو بارعال ا ةمدقم ىلع حو رمش هكر ع وف هلق هلنذاو هح رش ىلا ْ

 نبدلا حالص ميشا ةيسبحرلا ضئارفب ةهقورعم ةزوحرا --1 ثحايلا ةدنع -- روك ذملا |

 ١ نيدلاردي ملا نيد مهفلاوبااهح رش ىوجلا ىفاشلا نج-رئادبع نب فيطللا دبع نب فسوب |

 دحاولا هب دا هلوا ريبك حرش وهو ىردنكسالا ىفوعلا نامع نب حلاص نب ىلع نب دم |

 ىمالسلانب مهاربا نيد هتلادبعوبا اهحرشو ةنس رخاواىف هةلع لا ريصلا درفلا دحالا |

 ماكحالاىوذ ةينغ رح ةييبلاراونالاءامس ةئامتامحو نيعبسو عست مالو ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ا

 ظ ساطفاى وأتف نم هذ>ا دعا ليعيس ا/اب/ ٠ 0 قوتلا ىونوقلا دجا نب 8-52 داع ىف

 | ديعس ىلا ن فسويل هيل ءاهقفلا ةمنع رمح تادلعسجىف ىعرذالا هحرش هدازرهاوخو ظ

 ىبأ 0 أ ريجالا مح مكحىف ريقفلا ةينع م- ةنم قوالا قنملا ىناتسمسلا دجا ظ

 | ىف ةينغ رمح ةئامتامثو نيناعثو عست 889 ةنس ىقواملا ىفاشلا ىكملا ةريهظ نب ىلع ير
 | هى وونلا جاهنمح رشف ةينغ ريح لا نيملاعلابر هلل دخلا هلوا رصتتع يي[ لوصالا

 | ىفوتملا ىوحلا ناهدلا نب كرابم نب ديعس دحىبال -ه ءانلاو داضلا ىف ةمنغ ز- ىتأي ا
 ١ نيدجا جيس نبال 4# ةيعفاشلا عورفىف ةبنغ ريح ةئامسهو نيتسو عست هدو ةئس |
 , هما دلعىف لافقلا ذيمالتنم دحاو اهحرش ةئاهلثو تس مه دنس ىفوتملا ىعفاشلا رمم .

 | 451 ةنس ىفوتملا جركلا رع نب روصنم يساقلاىبالو ةئامسجو ةرششع عبس ه1ا/ ةنسيف |

 | ىنوتملانيمرحلا ماما ديلَت ىراصنالا رصان نب نايلس مساقلا ىبال و ةئامعبراو نيعبراو عبس |

 | ىف اليكلا رداقلا درع ميشا هه قا اق يرطانيبلاطلا ةنغزي- ةئامسه وةرسشع ىلا 807 ةنس |

 | مهاربانبدمت ديعسىبال ه5, ةغللاىفةدنع رح ةئامس ونيتسو ىدحا ه1 ةنسىف وتملا نسما

 | ىذلا هلل دا اهلوا ةمنملانم ديزا ىهو هي ةالصلا لئاسمىف ةينغ زؤ- قيبلا دجلا نبا |
 نيمدقتملا تا_ةنصم نم هعوقو رثك ام طقتلا نيرخأتلا ضعبل لا مالسالا ةح علا لعج ١

 ىضاقلللئاسرلا رودصىف -ه: بلاطلا ةيغب و بناكلا دنع ريح هيأ ةاضقلا ةينغ ف- |

 بيبللا ةينع ريح ةئامسجو نيعبراو عبرا 45 ةنس ىفوتملا ىبصحتلا ىسوم نب ضايع

 | ىراهسلاىنافكالاناب ف ورعملا هاربا نيد رولا ىبال هي: بيبطلا ةبيغ دنع لمعتسلابف |

 ( ىرصملا )
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 ١ هه نيغلا لح

 نب مساسقلا ددبع ىنالو ةئاوسو نيسجو عبس "617 ةئس قودملا ناوضو ند يحن واو

 ا قنايهفشاللا هللاديع ندجا معنوي هدر ئساَعَو ني ربع درا ا قوتملا ماالس

 هحرذو ةئائلتو نيعيسس و سج نهم 0 قوتملا ىرصبلا ةزج ن ىلعو 2 ىقوتملا

 نب فدو حرشو اس رقت ةئايعح راو نيس < ذم قولا شارل نيدجا سايعلا وأ

 ىنعب 6 نيب رغلا لقنح ةئاقلث و :نينامو سج + مه هنس ىقوتو هنايا ىف اريسلا نب 137

 يرقد © ١ فنس (ىقوتملا ى وزنلا 212 نيد نيدجا ديبع ىنذ تيوس نارقلا اد ع

 ' جاتم<.امنا ةيرغلا ةغللاناف لاق لا دحاو هلا هاب دهاش ”ىشلك هلنم ناح# هلوا ةئامعلراو

 | ا ةريصق رأ اع ةرفاو هج اف ةفلؤملا كلا يدا و نآرقلا يب سع ةَق رعمل اهلا

 ْ ني قدس لع عوضوموهو تنددلا ف عو نآرقلا لجو هتةليعف كلذ ل عادحا دحا

 ١ نيتسو ىدحا 5١ ةنس ىفوتملا ىوحلا د# نبىلع رزولا مراكملاوبا هرصتخا لاةمهملا
 ا دم+ ةنس ىفوتملا ركسع ناب فورعملا قلاملا ىاسفلا ىلع نيدمحت ةدايز هيلعو ةئاسسا
 ظفا_للا فنص و ىورهلل نيس رغلا ىلع ةدايزلاف * ىورلا عرمشلا هام ةئاقسو نيثالثو تس

 | هل ةلمكتو 3ع ةئامسهلو نيناعو ىدحا هما ةنس قوتملا ىيدملا ىقامصالا رع ند

 مف رطلا.لزغّز#- ديا-الاق قرافلا هركذ نيسرغلا باتك تاوفهىف رخآ باتك هلو

 ةئاقسو نيعبسو عبرا 50/4 ةن_س ىفوتملا ىدادغبلا بلا ني ىلع نعانسلا نا لك

 ىساويسلا د2 نءدجلا نيدلا سعش ريشلا اهحرت هه ثلاثلاداسع ناطملسلا تايل نع لمح

 ىلوملا اهعج- هه ماوعلا تاطالغ ا+- ةءنصلاىف ةلاسر هج ءاطعلا لدبل ءاطغلا 1

 زامتلاهببس ةئامعستو نيعستو نامث ههه ةتس ىفوتملا مداز وك فورا ا
 ماعلا 000 ثحايم لواىف مجبللا تاع 1 عوضوملا ثددحلاىف سم --1 زامللا ىلع ٠

 , دبع نب دج غئاصلا نبال سي زنكلا ىلع زمغلا زهوح مجقنتلا ىف قبس هيأ حيولتلانم

 ىلا نيعاازغ رهط دئا_,عبسو نيعيسو تس الالد ةنس قوتملا ىنلطلا ىدممزلا نوحرلا

 / ةئامعستو نيعبسو ىدحا هالا ةنس ىفواملا ىلينلا نيدجا نيد معشلل هيأ نيعلا 'زك

 ءانغ - ىودْرلل عورفلاىف --1 ءاهقفلا ءانع 1 ىمعملاو هتموظنم ىلع حرش وه

 ىلوالا تالاقم ثالثىلع بتر ىرمقلا' حوننب نيسح روصنمىبا مم ىكعلل داع 5 بطلايىف

 تاءآلاىف ةثلاثلا ةرهاظلا للعلا 0 داما ضارغالا ف

 ي« ججذلا اع و»
 لاعف الا رودص ةيفيك نع ثحاب مع وط لاقو قيسوملا عورف نم تاءوضوملا بحاص ةهدع

 نيفادا لامكلاو ف رانا 3 و لاخلا تاّفسافلا "ناوسنلاو ىراذعلا © 00
 / نود نوكي ايضعوا افلكتم ميغ أ ناكناو ةياغلاىف الماك ن اك ىعيبطلا 3 قادلا: نسل

 ظ ليبكلاو ةطلالاو ةرشابملا ءانثا عقونا مجيغلا اذهو مجلم 3 نم ”ئشك نال |
 0 ادهو ع هم الا لك ناب رقلا نع لا ا 3 ا »ع ناك للا



 بيدالا ةيلح هاو ةئاّمسو ةرمثع تس 515 ةنس ىقوتملا ىطرلانءاب فورعملا ىوغللا |

 6 باب اح 1

 نيعبراو عبرا 545 ةنس ىفوزملا ىصخلا ىسومنب ضايع لضفلاىبا ىضاقال < باهشلا |
 كك قوتملا ىوغللا ىرهزالا كا نيد روصتمىبال --1 هقفلا اند ع 1 ةئامسجو

 لكشام ريسفت ف ةلم وهو دل قءاهقفلا |يإ معمل ىلا كا ال هيف عج ةئاتلُت و نيعبس مما |

 ىتأيس اك كلذك هيعفاشال ريملا حابصملاو ةيفنعلل برغملاو لوقا هقفلاب ةقلعتملا ةغالانم ىملع
 | ديعس نسحلاوبا مهم ريثالا نبا ركذام ريع ةعاج هيف فرلاتلا درفا أ نآرقلا بيرع مح

 مضنلاو ىتتقلاو نانا نير.ةعو ىدحا 5١ ةنس ىفواأملا طسوالا شف>خالا ةدعسم نا

 00 ىوةلاورعن جرؤم ديفواو نيثامو ثالث “٠+ ةنس ىفوتاىرصبلا ليش نا

 :س قوتملا ىركملا ديعسنب حايرنب بلعُتن ناباو ةثامو نيعيسو عبرا ١75 ةنس قوتملا
 وباو ةئاقلثو نيسج 6٠ ةنس قونتملا لماك نيدجا ركبوناو ةثامو نيعبراو ىدحا 5

 ااا دعو ىدحا م01 ةنعس قوتملا قوكلا فرد نباب فوزرعملا نيتسلتا: ندم

 | | 1 و ةلامسو ثالث ه.© ةنسقوتملا ىاطرقكلا فسوب ندحم هللادبعوناو هلفكتمل
 باتكلاىفامل بيرالا ةججم ماعس ةئا_عبس و نيسهت 76١ ةنس ىقواملا ىناكرتلا ناثع نيىلع |

 | ةئائلت 0 هي 00 0 نياز 0 0 ند و م زيزعلا |

 تت /م٠ 1 0 00 0 6 2 كا 0 ا 0

 بحاص ىزارلا رداقلادبع نب ركب ىلا نيد# نيدلانيز مامالا دهازلاو رعوباو ةئاعامتو |

 0 رلاس نارقلا ةلجبو رعلا ةبلطنا هيف ركذ لا هدماحم 5 هللدلا هلوا حامصلا راتتع |

 أ تاع 7 ا هيق 5 ىرهوهلا تدير بدئرو باحاف ن ارقلا تب نع ريس مهل مُمَح

 ىأ وم ىزوهلانب حب رف | ىبالو ةكاعس و نيت-سو ناع 1 هنن قب هقيلعت نم عرفو ىاعملاو |

 ركيىلا دوش و وه ةررخح ا ةهرذع 0 هفيلأتىف 000 رب رع | ا اهررشانمو ا

 000 د[ فلات كلذ نابح ىنالو تءارال تادرفملا ايندبحاّنمو ىراتضتالا |

 / هو5 ةنس ىفوت ناثلا اذهىف ةفلؤملا بتكلا نسحا وهو نآرقلا تادرفم اضيبا ىلخلا

 ١ بير إوم- ةاحلا تاقبطىف ةلعهملا نيسلا فرحىف ىطويسلا هركذ ةئامسهنو نيثالثو عست |

 ةثامسج-و ا 1-0 و ىمدقملا رهاط ندي قامتنقلا نال فارطا هيلعو

 ورع ىبآل -## فنصملا بيرغلا ره .ىنات_بهقلاف روك ذم هه لئا_سملا ببرغ لح |

 0001| لع دج هرصتخا نيثامو تس ٠5 ةنس ىفوتملا ىنايشلا رامز .قاضضبا |

١ 
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ٍ 
1 
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3 

 بينشسيشر 6 رك يبت تسال سقيندح عم

 كتم نوف تيب عض



 و 5 00

 4 تكخمع

 ا با ل د

 ٠ ها/ هيأ نيغلا روح

 | همدقتنم بةكىفام عجو هيف قبسي مل عضومىللع مهلا ف ورح ىلع هنرو ثيدملاو نآرقلا
 | ٌةدمعلاوه راكشف 0 هنالك فورحقىف أق رقم ثيدحلا ءاح 5 لأ ندسلحا ق م ءاجف

 فنصف يرش زلا رع نب دوي مساقلا ف داهم لبا هولا نوعش هدعل سانلا لازامو هيق

 ثيدملا بلط ىلع روثعلا ىف نكل و رممملا فورح ىلع ىنقم هراتخا عص و ىلع همرو قئافلا

 حرش من ةرثك | وا هعيج ادودكد ثيدحلا داربا نس ةيفقتلا ّى مم 0 ةقشمو ةقلك هئم

 دحاو فرح ىف ثيدحلا كلذ اهلع لقّشل هم رع ةلك لك حرش ىف بيرغ نم هيفام

 | ىورهلا باتك ناكف اهدجن ىتح بعت ناسنالا الط اذاو اهفورح ريغ ىف ةيلكلا درف

 هيف ااتك ىتاهفصالا 95 ىبا نب دمحم ىسوم وبا ظفاحلا فاصو اذخن ام لزساو الوانتم برقا

 ا هنأ ا لاق 3 هدار اك همرو ةدافو ةيسأتم ثيدحملاو نا رقلا بد لع خرم ىورهلا تاقاَم

 ْ 2 قونو رص مل برعلا مالك نال الع تفقو 1 ىل عفت مل ءايشا ئناكك كداعل قيبيس

 حرفلا ونا هرصصا_ههو نيسرغلا هب لك ثغلا باتك هامس ةئام_-سجو نيناعو ىدحا هم١

 ا ىورهلاقيرط هف جم ثيدملا بيرغعىف اباتك فاص ىزوملا نب مامالاىلع نب نج راادبع

 , ءايشا هتاف دق هيف لاقو ظعولا هيلع بلغي هنكل الضاف ناكو نآرقلا تيرغ نع ادرحم

 ريثالا نبا لاق كلذ: نم مهم ىنع ددشيال ناوجراو تير عج مسولا لا 5 0١

 دز. ملو ائيشف' اًئيش هاونا نه ام'ئتم ىورهلا باتك نمءاريضتخ هتارف كا( 0

 ةلك الا ىورهلا:ءركذ امن هباتك ىف رك دن مل هلاف ىسومه ونا: اماو ةذاسشلا ةيكلا لا 0

 ا جات هب نع دلك دحا دارا اذاو نسا 0 ةياغىف اههو نيباستككلا كنيذ ىلع تفقو الو

 رظنلا تعم المد مايالا ىف تداعاو اههحالا لك لك تفدضاو نارقلا بد نع ند !درحم

 ىدابيف ىناذ ريثكحالا امهتفدق امهف عدواام ةرثك ىلع امهتدجوف امهظافلا نيب عما ىف
 نيباتكلا نيذهىف امهم ُئىش درب ملإسمو ىراخلا ثيداحاْنم هس لع 50 ىرك دن مح صالا ْ

 امدق تيصقتساو اهتعيتش ثيدحلا تتكنم نيذه ىوشاه راتعال تي اا

 ىئتافدقام نوكي كلوقا اناو هيلع تررعام تفضاو ازيثك تنرغلا نه اهنا ثيارق | ادد و

 هباصصاو سو هيلع ىلاهت هللاىلص هللا وسر ثيداحا الع لشي ةببرغلا تا_ملكلا نم

 فصوو لوقا اصخلم ديا_لاب ىمسملا هباتكنم ريثالازا مالك ىهتنا ىريغل ةريخذ ىبعباتو |

 نيدلا باذهم فئنصو دا ةعىف 007 هالعل ىودمرالا ىءصو نوثلاو قا ا

 نيثالث م٠8 ةنس ىفوتملا ىطسق سلا مزح نب تبان مساق فينصت وت ا داخ سدع بح اانا |

 مامالا كسلا هه ةيفنللا عورف قى ةباورلا سبب نع 0 ىعاقبلا دك رحال عنص ام ىلع

 ا 05-50 تفرع نم امهيفام نيب عجا لأ 00 تك تادلغ اوذ نإريبك اهو يملا |

 ( اههردا علطيملو برغلاىف اذهو قرسشلا ىف كلذ ىبرطلا رمصعىف ناك هطسقرمشبإ هئالتو



 ه6, باب زيوح ١6

 تعج ىتا هنعىورب اهف لاق دقل ىت>هرع هيف ىتفا هناف ناشلا اذهىقث ةردقلاوهراصف هءاتك ١

 ناكف اهعوضوم ىف اهعضاف هاوفالانم ةدئافلا ديفتسا تنك ارو ةنس نيعبرا ىف اذهىباتك |

| 

 أ

 رصتخم باةكهيلعو ثيدملا بيم عىفهيلا نوءحرب سانلا ىدياىفهءاتك قتوىرع ةصالخ |
 بي ىع ىف ما رملا بد رقتواعم هئاقسو نيعست و عب را 19 5 ةنس ىف وتلا ىربطلا هلئا دبع نب دج-ا نيدلا بن ١

 | هباتك ءاجن ديبعىباوذح هيف اذح روبشملا هءاتك ف نصف نيت امو نيعيسوتس 7/5 ةنسىوتملا

 مي ع نم نيناتثلا نب ١ قي نول ن2 ناو ىف لافو رب امل لثم | نلت 1 [نده د هي ”ناوكنال ناوحا را هتمدةمى لاقو زك ! وا ةناتك لت
 ظفاطا ىبرحلا ناممأ نب مهاربا مامالا هنامزوف ناك دقو لاقم هدق د نوكيام ثيدحلا 0

 | قرظت كيداحالا :ئصقتسا و هيف لوقلا طسب تادلحم . سجفىف ريبك وهو هيف هءاتك عجو

 هباتك كلذل لاطف هب رع ةدحاو ةلك الإ اف نكي مل ناو امنوتم رك ذب هلاطاو اهديناسا

 فنص مث نشاهو نننامكو سجل 786 ةنس دادغ» ىفوت كباوفلا ريثك ناك ناورخو كرف ظ

 فورعملا يح نب دج-ا سابعلاوباو ةنس ىفوتملا هبودج- نب رمش مهنم ركذ نم ريغ سانلا

 نب دم رع واو ةنس قوتلائددكلا نسح ن دجاو ةئاقلث و نبرمشع و ناك ”بم ل

 00 دات و نهرااو سج +546 ةنس قولا .تلعت بحاص دهازلا دحاولا ديع

 ىعلاملا ىذاقلا د نب رع نيسحلا ىباك لوقا # ءالؤه ريغو دجا مامالا دنسم بيرغ

 مساقلاىباو نيتنامو نيثالثو عست 789 نس ىفوتملا ىكلاملا بيبح نب كلملا دبع ناورم
 عاتب لا 3 نب مساق و ققحلا ناسا بأقملا ىروياسنلا ني_سللا ْن نسحملا 01 تا

 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ناهدلا نب ىلع نب دج عاممش ىباو ةئاعلثو عبرا 7٠4 ةنس ىفوتملا

 | نيعبراو عبس ”41/ هنس قولا ىوحضلا رفعج نب هللادبع هءوةسرد نباو نيت امو نيعبراو

 ١ نيعبراو سخ 44 ةنس ىفوتملا إسم محي ىوار رفاغلا دبع نب ليعامسا و ةئاقلثو

 | مامالا دهع ىلا لالا رّم«أو فورملا ىلع بترع دلحم ةدئافلا ليلج هنأتكو ةئامعبراو

 ١ هباتكفلاو ةئاقلثو نينامثو نام م8 ةنس ىقوثملا ىتسبلا ىباطللا دم نب دج نايلس نا

 هناالا بتكلا تاهما هيف ةثالثلا هذه تناكف ةبيتق ناو ةدسسع ىلا سن هيف كلس روسشملا

 دجوبال هلوط ىلع وهو ىبرملا باتكالا هبلطدنع ناسنالا عجرب ابيع فنص باتك نكيمل

 | ىدحا 5٠1 ةنس ىقوتملا ىورهلا دم نب دج-ا دبع ىبا نامز ناكالق ءانعو بعت دعبالا |

 | ىيرغني 00 ا امال اك ناكل نمر ناكوا ئرهزالا ثحاضص  ةئايغاراو

 (نآرقلا]

 ا



 ١ هه د نيغلا لح

 ريهام جارت ىقأ ةيلغلا فرغلا لت ءادلا ص نيت نيصللا نصللا ةنرغ لن ةئانر
 | نيسجكلو ثالث هه» ةنس ىفوتملا ىثراْلا نسح نب قاححسا نولوط نبال -ه ةيفنملا

 © نآرقلاو ثيدحملا سيرغ ع 2

 ١ بيرغلانا اك مهفلانم ديعبلا ضماغلا وه امنا مالكلا نم بيرغلا ىباطخلا دهم نايلس وبا لاق
 ١ ىلع هيلاقب مالكلا نم بيرغلاو لهالا نع عطقنملا نطولا نع ديعبلا وه امنا سانلا نم
 ظ ركف ةأناعم و لعد نعالا مهفلا هلواشاال هما عملا ددعل 3 هن دارب نا اههرحا نيهحو

 تعقو اذا برعلا لئابق ذاوش نم رادلا هب تدعي نم مالكلا هب دارب نار هجولاو

 هللا لوس رنا تفرع دقو ةياهنلا ىف ريثالا ننالاقو ىهتنا اهان رغتسا مههالك نم ةملكلا انيلا

 . هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع هل لاق ىتح اناسل برعلا محصفأ ناك سو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 / برعلا دوفو ماكت كارثو دحاو باو نح هللا لوسراي رت ىب دفو بطاح همس دقو

 . برعلا بطا## مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف ىبدأت نسحاف ىبر ىئبدا لاقف هرثكا مهفنال اع

 ناكو هريغ هلعي نكي ملام هلعأ دق ىلاعت هللا ناكف هنومهشاع مهلئابقو مموعش فالتخا ىلع

 ١ نيحىلا هرصع رّعساو مهل همت ويف هنع هولاس هولهجامو هلوقبام ٌرثك ١ نوفرعب هاعصا

 ١ ىبرعلا ناسالا ناكف طمغلا اذه ىلع ايراج ةباصلا رصع ءاحو مالسلاو ةالصلا هيلع هتافو

 تجزرتماف مهسنج ريغ برعلا طلاخو راصمالا تحف نا ىلا للملا هلخادتال اهم هدنع

 ىضقنا اخ ,هليبس | وكلسف نوعباتلا ءاحو ةباكتلا ريصع ضرقنا نا ىلا مايالا تدامتو

 ١ ةعاجب ىلاعتو هناكس هللا مهلا ءادلا لضعا الف ايممعا لاحسأ دق ىبرعلا ناسللاو الا مهنامز

 اذهل ةساردح هيف اوعرشف مهتبانع نه أف رط ناكلكلا اذه نإ ا وفرص نا فراعملا كدا نم

 ىدتلا 'ئاملا نب .ريعمت ءادينع وا ايد نقلا اذنه ف عج نم لوا نا ليقف فيرسشلا معلا
 هريغب هله هتلق نكتإملو اريغص اباتك عمجف نيتئامو شع ٠٠١ ةنس ىفوالاىرصبلا

 ْ ىاثلا و رثكي 3 اليلق نوكي هيلا قيس ىل ”ىذب ”ىددسم لك نا اههردا نب مال ثالذ اعاو

 كد عوف رح كشلات اهو دق ليط 5 لف ةفرعم مهدنعو يَقب دموي مف ناكسالا نا

 نيثسو نينثا 2 قوتملا هدروو اياتك ىحلملا دجعا 9 دحاولا دبع فئاصدقو نآرقلا

 ىدادغيلا فسو ْن فيطللادءع نيدلا ققةومو ررضلا 2 نب دوا د.عسوتاو ةئامعتراو

 فورعملا رينتسملا فر 5-ل كلذكو داحاو هرق نسا اباتك يمصالا بيرق 3 كلملا داميع

 درفت مهدحإأ دكيملو قارواق امتعل ىلع اويلكتو ثيداخحا اوعج اد نم هريعو ب رطص

 ' عم جف نينئاملا دعب مالس نب مساقلا ديبعوبا ءاج مث رخآألا هركذي مل ثيدملا ريثكب هريغ نع



 نك تلثلا نإ طم
 لوقنملا ل صالا هع

 لكيم

 : 1 ا
 هيض احر ع 1 ةيفلالا حرش ىف قارعلا رك راطعلا ديش رال 1-7 تيدحلاق دعا ا

 هت باب وح ١ع

 دحاولادبعنب د نيدحاولا دبع ملأ ف ورح ىلع هيرو هصخل وهبنا بلاط ىبانب ىلع مالكن م .

 نا هيفركذ لا هقيرط ةداج ىلا هقيفوت اناده ىذلا هللداهلوا ةنس ىفوملا ىهمتلا ىدمآلا

 ريغ روض هيلعدازف اريثكلغتشاو نينمؤملا ريما نم اهعجىتلا ةدراشلا ةمكح ةئاملاعج ظحاحلا

 ىبتكلا ىراصنالايحن نيميهاربا نبدمل مه ةحخافلا صئاقتلارغوةحضا ولا صئاصخلا

 د دماحىبا مامالل ظءاوملا ىف 5 رردلاررغ زين ةئامعبسو ةرمشءناع ال18 ةنس ىفوتملا

 اهقرفاوسلا ررغلا ٌر#- ىدفصلا ىناوىفاك ةئامسو سخ ه٠ه ةنس ىفوتملا ىلازغلا دمتنب

 ةنس ىقوتاا ىفانشلا ىثكرزلا هللادبع نءردام نيد# نيدلاردبل أ رفاسملا هيلا جاتحي

 ىثمت الولذ ضرالال عج ىذلا هللدحلا هلوا باوبا ةثالثىلع سصتخم ةثامعبسو نيعستو عبرا |

 ثلاثلا رفسلا دنع قلعت اهث ىناثلا رفسلا لولدمىف لوالا لا

 ررغ زه- لادلاىف مم ىدادغبلا ىضترم فيرمشلا هه كالقلارردو ارفلا ررغ ل

 دو نبد ىراخلا نب نيدلاب جل تادلحم تسىف 4 كاوفلا ررغ 1:- -ئ) قورعلا |

 نهتلادبع نيدلا جال هت ررغلا ره ةئاقسو نيعبراو ثالث 558 دنس ىفوتملا ىدادغبلا

 مه قاعملا رردو ىتاثاارغ ريم ةئامعيسو نيثالثو ثالث الم ةنس ىفوتملا ىناتسك لا دج

 لصف فلا هلعج و ظافلالاب مكملا و لاثمالا ىرخ ىرحام هلاثنانم هفلؤم هعج باتكوهو

 نبدحم رهاطىبا نيدلادجم مامالا شلل هيأ هثثبملا رردلاو هئلثملا ررغلا ٌؤُح باو ةينامثف

 هب قطنام فرمثا هلوا ريصتخ ةئامتامأو ةريشع عبس م١1/ ةنس ىفواللا ىدابازوريفلا بوقعب

 هلا ركذو سيدع نبال رهابلا باتكو ىرصبلارهز نيمهارباو ىلدملا هللادبعنباو كلام

 نامسقلا ءافل ىناعملا فلتلا ىف ىناثلاو ىتاعملا قفتملا ثاثملاىف لوالا نيعست ىلع هعض ودق ناك

 ررغلا زييذَ» فورحلا بدئرت ىلع فيلاتلا اذهىف لوالا مسقلا تدرفا مث تادل سعف

 نزالا نباب فورعملا بجلا نبىلع نيدلا جات مامالا ميْشلل ميراتلاىف ه4: ةرثاكملا رردو

 ةروك ذملا عورذلا ىف 6 ىناعملاررع رقهمح ةئاقسو نيعبسو عبرا 1/4 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا

 هيأ رردلا و ررغلا يم ىنأي هي تافاقملا حرش ىف تاكتلاو ىتامملاررغ ٌزهؤمح ةناح راثاتلا ف

 ةهعبرا ىلع هير ىنيسملا دع نيدجا نيد تاكربلاىبا فيرسشلل مكملا و ظءاوملاف ىمراف

 ىسراف -#: رردلاو ررغلا رت لا رداقلا مظعلا رطافلا مدقلا هللد#لا هلوا اباب نينامثو

 | لالطلا ه4 تاشنلاب ىنرلاىف باسنالا ررغ زهح اسالحم نيسثعو دحا ىلع رصتخم |

 تابثاىف روكذملا ىذمرتلا ريكسلا هه نيدحوملا سرغ لظتتح سي لوقعملا سرغ فنح

 ا

 ظ دودتلا مك احا د ررغلا ريح ثيدحلا نفىف هتافلؤم سرهفىف هركذ ىطويسلا نيدلا

 نيعبرا١ ٠ ةنسىف هقيقدنءالا هذ بورشملاو لو ري بوللدملا ضد رغلا لهحح لدعلا

 ( ةئاقحو))
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 لو هت نيغلا لوح

 | هداز ىلائش ريبشلا هللامما نيىلع ىلوملاو فلاوةرسدع ىتأتا ٠١١5 ةنس ىقوتملا ندلا جان

 ٠١١١ ةنس ىفوامللا لج نسح لضافلا هنباو ةئامعسنو نيعبسو عسن هالو ةنس ىفوالا
 فلاو ةريثع سج ٠١١6 ةنس ىفوأملا طصم مالس الا مش نم اءااوناو فلاو ةرششع ىتلثا

 ْ 0 ةئامعسلو نيعيرا 44٠ ةنس ىفوتملا لاكن باب ريبشلا ناولس نيدجا ىلوملاو

  ريهثل دن. ىنطصمو فلاو ىدحا ٠٠١١ ةنس ىفوثملا ىورقنالا ماريبنب ابركز

0 

 ظ 3 ىنامرقلان اب فورعملادبجت ىلوملاو فلاو:ن سمعو ىدحاؤ هس هلم قرن

 عبرا ٠١4 ةنس ىفوتلا ىديتلا دجاهجمرق ىلوملاو فلاو:نيرمعو .ئىدحا 00 ١

 | دبع نب ليعامسال ماكحالاب ىعسملا رردلا حرشو ف.رشلا سدقلاب ايضاق فلاو نيسشءو

 فلاو نيتسو نينا 1٠١7 ةنس ىفوأملا ىفنملا هيقفلا قشمدلا لصالا ىسلبانلا ليعاعم|نب ىئغلا

 وهو حاكسلا باستك ىلا ةعبرا اهنم نط ادلخم رشع قئافوه رئالاةصالخا 3 0

 رردْلا ىثاوحىف رظنلا تاتو ىهتنا بهذملا عورف لح ىلع لقشم رادقملا ليلج باتك

 حونل
 فطصمنب

 ىنورلا
 ىناملا

 رمصم ليزن
 ىفوتملا

 ٠١1١ ةنس
 نيعبس

 فلاو
 ةييفسو

 رردلا
 | هشمأ وه نم ىلحه رق ربيهشلا نيدلاماسح ند ىلوملاةْخ ل نم نيس ردملا ضعب اهمح ةعوج

 نامت هقفلانئازخ ردءنيز نم ناححس هلوا ةيادهلا حورشو ىواتفلا نم لوقن اهرثك | هطخن

 باتك مظن 2 تاللد ٠ . .ا 0 ل 1 ادم 0 ا نءالو 3 كالا رودص

 نالعل | سصعق 7 ىورشالاىلو 00 هج روش "0 اخذ ة.فلاو نيهست

 رتبشلا ىلع دمسلل ووذدلا سو“ :ءو هلايلع نتملاو مشا هج رد رصتقأو نع دامه نيد

 نب رامم نب نسح صاللخالا ىلا معلا ةيشاح هيلع ةطم بدلا ىثا وحلا ند و هدازّجا شيوخ

 ةمشاخلا هذه تار فلاو نيئامو عمسل ١١8+ 21 قونتملا ىناللا د رك ىلافولا ىلع

 رادلا هذهىف رهظا ىذلا هليدجلا هلوا رهزالا عماجلاب اسردم ناكو ام.سانلا عفتناو هتايحىف

 رع 1 .فلاو نيثالثو سجس ١ ١٠ه ةئس دودح ىف هفلا ماكح الار رد ةيغلق هتردق ملادب

 ميلا أ .راعشالا رردو رابخالا ررغ رهن> عيكوب ريهشلا فلخ نب دم 5[ رابخالا

 هرصتخامث ثيدح فلا مج ىلع هيفرصتقا ةنس ىقوتملا ىث والا ناثع نيىلع دم ىبا مامالا

 ررخ لوتن- نم سه راحلا ررد حرشىف راكذالا ررغ ري رابخالا باصن هامسو باتكىف

 ثالث 55 ةنس ىفواملا ةلزريعملا نم ىرصبلا ىلع نيد نسا ىلا ميدل داعىف -ه) ةلدالا

 | طاوطولا ليلا دبع ندم ا نأ فر 009-20 لاوقالا 0 م ةئامعبراو نيك_سو

 همعن رئاوت ىلع للدخلا ةلوا رضتخةئامسجو نيعبسو ثالث تام رتل ا فا ظ
 55-و لاثمالا رع -- تاقرو عبرا ىف قولا نالسرابلا نيدمي هاك نال هفلا ا

 | تورحلا ىلع لاثمالا بتر ةنس ىفوألا قبلا د نيديز نيىلع نسطلاىب ال مت لاوقالا

 كا وهو اضا اهلد 1 ىناعمو 0 00 تيراصلا» تيدتلا اهم لكل نكاذَو
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 ه2: باب يس ١

 ىلع اثعاب راصف لزاونلاو عئاقولا تاّيزج مالكلا عبتتل بيس ناك ثيح ةمكحنع ايلاخ :
 ىرحالا طفلاىلع نفلا بتك بيترت هيف ىعارم ساوزلا نع واخو اوفلل واح نيم بتك |

 ه>رسشىف تتعرف ءا_ضقلا ءالب ن ه ىلاعتهللا ى 1 هماعا بر 9 ني>و نسحاالا هحولاو

 ناوفنع نم نارطش تفرص 0 هيمم ةحاب ديف لاقو ىمتنا |رمصتخم نيدوعم 527

 رهدلا قئاوع ناالا لوصالاىفائ هيف انتم بتكانا ىلدجنا ىتح هفئاطل ريدتىلا باسبشلا

 نوعاطلا نم ض عام ا داصسا قام راع ىتامر نيح قامز ىكا 7 لوصحلان دبات

 ىبصلخ نا ىلاعت هنا ىلع تمزنعناىلا ةئاعاعو نيعبسو نينثاما/» هنس وهو ربك الا ءايولا ماع

 نم ةصالخ فرصا مولعلاو فراعملا هماهعىف ةفاسملا عطقىلع ردقا ثيح دفا هذهنم |

 ايلاخ انيتم انتم هقفلاف فنصاناب هبودنم قيرطب ىدلخ ىفام زارباىلا هبوهوملا ىرمع ةيقب
 نوتملا اهنع تاخ تامه٠ىلع ايوةتعةفرشلا تاراشالاو دويقلاب ايلاح ةقيعضلا تاياورلانع

 ردش تدرا انك تهرش ةفاقنل !نه ىلام ةطامايىلا ىلاعتو هناحتس هللا نحل لك وفل

 ىلاعت هللارمس نادعب ماكحالا ررغب هيم“انا تمنعو نانملا كالملاب كاذىف ايعتسم'  ناكمالا

 ررغ حرش نه هفطلب ىلع ىلاعت هللانمام رخآ اذه هحرش رخآىف لاقو ىهتنا ماتتخالا

 ضعبوق تناكناو ةروهشملا بتكلا اهنع تلخ تامل ايواح ماكحالا رردي ىعمملا ماكحالا

 ترثعىتح ماركلا ةمئالالاوقا عبتنو جيلا و ريقنتلا ىف ىدهج تلذيدقلو هروطسم تاربتعملا

 ةبسنلاب مولعلا رئاس ناف ةيرمثبلا ىضتقم ىلع تارثعلا نه لضافالا ضعي نم ردصام ىلع

 هدا( نونفلاق مهلاكعم نب رخآ تملا ءانعلاىرت اذلو رحااىلا ةرطقلا ةيسنك رعلا اذهىلا

 مهعم هتح راطم عم ريقفلا دبعلا اذهو ٍرعلا اذه لوح اوهوحنمل ةربتعم اتكاهيف مهفينصتو |

 صصعلا ءالع اهلبق ثيح هيلع اودقعا اهف تافل ؤهىف مهايا هتضراعمو اوبستلا اهف مهفياصتيف

 حدقللا تاملكلا هذه نم ضرغلا سيلو فيرمشلا حرسشلاو فيطللانتملا اذه تشك مهنم زاثما

 هفيل ات نم غارفلا عقودقو ثدخ كير ةمعن. اماو ىلاعتو هناحس هلوقنم مهشباع لاثتمالا لب

 س رهفنا عا تلق ىهتنا ةئامامتو نيناثو ثالث م8* ةنس ىلوالاىداج نم ىناثلا تيسلاموب

 | نورسشعو ةئام ابق اباتك نيس و ةسج ىلع بترع باوصلا 44 ىلع ىراجلا باتكلا اذه

 | نوعست هيفو هسبنتو غو ةلمكتو ىش لئاسم ثالثو تابينذتو الصف نوثالثو ةسجو اان
 ةشاخؤلا نمو لوعفلا ةدبعلا فلسا ىلع درو باوصلاىلع قيقحلاىف درفا لوقا ظفلب الوق

 دجاهلوا رردلآَدمن هاعم ىلوقناون ريبشلا ىتاولا قطصم نيد ىلوملا ةيشاح هيلع ةروبشملا
 مث فلا ٠٠٠١ دنس ىقوتو ةئامعسلو نيعستو سهل 438 ةنس مرحميف هنم غرف حلا هيلول

 فلاو نيعبرا ٠١5٠ ةهنس قوتملا هداز ىتزعب ريبعشلا دم ريبنب ىنطصم ىتلاح ىلوملا ةيشاح

 نيثالثو عسل ١ ١مة. هس قوتملا ىودهينالعلا هللاةياده ,ىل وما اضيا بتكو لودقم ريتعموهو

 ةنس ىفوتملا ىزوش صلختلا هتلادبع نيدجا ىلوملاو هءراشعالا مدعل رهتشيمل هنكل فلاو

 نب رديح ,هنم ةريثكف هعضاوم ضعبف قلع نهاماو هرخآىلا هلوانه تاروكذملا هذهف
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 هءاتكىف كلذ عيجج عدوادق ةكاوء فق كلا هوحولاو ةرهاظلا كني ل16 ضرعت. ملو
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 ١6١ 6[ نيغلا د

 ىنيسالان ومهم نب ىبع ميشلا هيأ ماشلاو بلحيف مالسالا ةبرغ رييت- ريسافتلا بايلب موسوملا

 زوالا وركذملا امه دحوو امهلخدامل اهفلا :ةتاهعست و ةرشثشع عبس ة11/ ةنس ىفواملا ىبرغملا

 ١ شيح نب يحن نيدلابا__ش ملل ةلا_سر ه2: ةببرغلا ةيرغلا رح ةعيرسشلا دودح نم

 لب انيس نءال ريطلا ةلاسرك ىهو ةئامسجو نيناعأو عبس ه/1/ ةئس لوتقملا ئذوو لا

 ١ ةجرت و ءاضببلا ةرغلا رفح ا ةفلعتملا لاوحالاو سفنلا ثيدحولا اهب راشا ةماث ةغالب اهف

 هللادبع نيد# هللادبع ىبال هه ريسفلافليوأتلا ةىغ ههح لادلاىف ىع هه: ءارقلاةرد
 ىفوتملا ىزاريشلا دمحم نيدو نيدلابطقل 2 جاتلا ةرغ لقفح ةيرذقلا ةعلقلاب بيطقخا

 | دج ءاشب ع نال هت زيتلاو كلا لودىف ريسلا ةرع اح ةئامعبسو ةرشع الا ١ ةنس

 ١ مظن هوجوىف حابصلا ةرغ هئامعسل و نيدو عبرا 485 ةنس ىفوتملا نزلا دحت نبا

 | ىذلا هللادج- دعباما هلوا ىرصملامث قشمدلا ىردبلا ركبىنا نيدلا قت ميلا هي حالملا

 ىلع نسنملاىبال 4# هعباسلا ةئاملا ءارعشىف هعلاطلا ةرغلا ريح اياب سثع ةعبسىلع هبتر لا

 ١ ىناهنب ىلع ندمحلو ةئاقسو نيعبسو ثالث ىا/* ةنس ىفوتملا خرؤملا ىسادنالا ىسوم نبا

 دراوتوا لوالانم هبا_تك مسا دخا ةئا_ىعبسو نيثالثو ثالث #7 ةنسس ىفوتملا بسلا

 | نتم ىهو ىتاجرلا فيرثلا ديسلا نيد نيدلارون فيرشال 5 قطنملاىف ةرغلا يح

 ةنس ىوتملا ىوفصلا ىئيسحلا هللا دبع نب دهن ىيع ديسلا نيدلابطق هحرش فيطل

 نيدلا ماصع هحرشو هيلول دخادعي هلوا اح وزم احرش ةئامعست و نيسونو ثالث 6#

 ننرمشءو سج 1/46 ةندس ىوتملا ىولهدلا ورش ريل هيي لايكلا رس 00 ١
 ىرقملا نباب فورعملا ىزوتلا ىلع نيد#ت هللادبع ىبال -) ةحئاللا ةرغلا ؤح ةئابعبسو

 ىف ةفسملا ةرغلا ره وتلا ه7 هيفلالا ةردلا حرشيف هيفخلا ةرغلا ةؤ- ةنس ىفونملا

 ظ ىونزغلا ىدنهلا قأ_ك#ما نيرع نيدلا جارسس صفحىبال هه ةفينحىبا بهذم عج رف

 ليزحىلع هلركشلاو هنالآىلع هتيدجلا هلوا ةئا_هعبسو نيعبسو ثالث الل“ ةندس ىفوثملا

 ةقرطلا باتك ةبب رعلاب مرينا هيلا راشا ىرصانلا شةعرص ريمألانا هيف ركذ لا هَناَطَع
 لئالد ديزيو ةيسرافلاب نيدلاءام ناطلسال ىزارلا نيدلا رذف مامالا هفنص ىذلا ةّياهلا

 ١ ةنس نابعشىف اهقيلعتنم غرفو ةجزنلاب هلاثتماىلا ردابف مظعالا مامالا بناجنم ةباوجاو
 | ه4 ىربكلاو ىرغصلا ةلاسرلا بنرعتىف ةردلاو ةرغلا- ةئامعبسو نيسبحو عسل 69

 هاعمو هحرشو ورسخ النا نيئم نيم 6 ةيفنملا عورفىف ماكحالا ررغ يح له ديسال

 | زمارف نب د# ىلولاوهو حورسشلا مسساب هتريشل تا_قةيلعتلا عم لادلا ف: لسع :ماكللا ررد

 ةا_ضقلاةدع ناونعلا مظع ردقلا ليلح فاتك“ وهو ةن-س قوتملا وريم النم ريبشلا

 دعب و ءاهةفلاو هقفلا فصو دعب هتجامدىف لاق نامزلا اذهىف هقفلاب لغتشا نمو نيسردملاو

 كلذ نكيملو ءاضقلا ءالس هلاناىف تيلثاو رحلا كلذنم افرغم سعالا ناناىف تنك ىف



 )باب رث- 0

 ةدروملا لئاسملا ند هماعا ىغيشأم ماعاو ةدح الصأ بدئام حالصا م ريسسفتلام ترللعملا

 ميم نا نظنم اهدروب هناف تادقعملا تابالاىوس فاشكلاىف دجوبام لح عمو ريبكلاىف

 ا 02 سلو هريغ لع ةخ نارقلاناذ الك لاثمالاب نوكيانما نآرقلا تئارغو ةئارقلا

 ليمست قف داهجالا لك تدهحاو 0 هح وىلع ة هج رت 2 كا ارق هلأ ظفادار |تمريلاو هيلع

 ةذاعتس الا قىباثلا ئراقلاو نارذل | لضفىف لوالا تامدقم تالذ ماما مدقنل و لاق ناشر الش

 نآرقلاو فمصملا ناعمف سما-لا نآرقلا عج ةيفيكىف عبارلا ةمهم لئاسم اياضقىف ثلاثلا

 نماثلا صضعب فالخ ىلع ارصعب يدك غلا فورالاق عباسلا لاوطلا عيسلا 00 نيداسلا

 هناك“ هللا مالكناىف سثاعلا ىناعماو قطنملا نم ةمهم تاوسقتىف عساتلا فوقولا ماسقاىف

 اذه ىباتك نمكندقو هرخآىف لاقو لئاسملا طادنتسا ةيفيكىف سثع ىدا-لا دق ىلاعتو

 كلذ عم ىوتحاو فاما اتت لح و نساسللا تكا عماجو ريكا ريسفتلا] لضاخ

 ةردعملا بتكلا نوم 00 و 11 اف ادع وياللام ةيرغلا ةلصتلا تن كلا لع
 كال اك 8 وسلا لئاضف نم فاشكلاىف ةدروملا ثيداحالاالا رييكلاو فاشكلا نم اماو

 اماو امتالملعت ضعيل راها ع ىدن واسالف فوقولااماو اهنم كي مل اهشز داع ند

 ريحولا حسش نذ ماكح الااماو حاتفملاو نيريسفتلاو لوصالا عماج اشك لولا بايسا

 تنيبف ةعاماو ةنسلالها بهذم ىلاالا هيف لماملو ةياد نيدلا محن نخ لبوأتلااماو ىجفارال

 كر كسا كرك دف عورفلا ّق ا و املع درو اموا مال ال دة سا ه2 مهل وص

 ىلع ةؤالذ ةدموف ا تفقو دقلو ءاره و بصعل ربع نم هيهدم ىلع هناا ةفال لك

 ةفالخ ىفهمام نكع ناكل ةعساشلا رافسالا نم هئانثاىف قفتاام نكيملولو هنع ىلاعت هللاىذر

 0 صعب نيسو قرفتملا عجج ىدوصقمو هللار | ل عق وأ هنع ىل اع هللا ىكر ركب ىلا

 ةليسو اهليصافت كنه ل و اهعورش هم ا]وصالاو اهعاوناب 2-5 ظل مولعلا نكت مول او ازا ا

 مهفاف ى ل بلاوقلا كللتىف ثح ريغ ن م اريجو اعب اتم 0 لو م زعلا هللا بات 0-0 مهف ىلا

 نيثالثو عسل ةه+عو. هنس ىقوتملا ىروباسينلا قادملا كحل 0 د ةغالا بارع م

 بقلملا ىوحتلا ىرصبلا هللا دبع نيدمم لضافلل © سلا_يلا بئارغ لتح هئا امسجتو

 ا كي داح 1 كللاتسلا بنارع 0 نءاملت و نبع م 6 قوتلا 22ج ملا

 خلا انستا نوعم ند رهظاام ددعإ ادج نيرا هلوا ىواتفلا عم بحا ص ركبىبانبا

 ا لئالدلاو ليوطلانع ابلاخ لئاسملا بئارغ هيف اباتك عمجملانم عجبهلا هيف ركذ

 نبدوجم مساقلاىبا هيقفلا مامالل 5: مركلا نآرقلا ري سفتف بئاحجلاو بئارغلا زي

 هدمكن و هللا مسابأ دن هلوا اهدعب قونوهئامستجخلا دودح قى ناك ىذلا اه دل ةزج

 مهل عج هليوأت بئاعو نآرقلا ريسفت بئارغىف نوبغرب سانلارثك انا ركذ لا هدبعنو

 نبانعو اع الا نارقلا اونرعا مالسلا هيلع ىنلا نع ىورامل مبع رل اعنقم ردقام

 ةرابعلاف زجواو هباعع ىضقنال نوطبو روهظو نونفو نو<ىذنآرقلا اذه نا سابع

 ل ل ل ل يس م يي سس م ا 19111 ا ا ا م

 ( مو)



 سس بر يي يبي بمب ببسي ييسر هيمي

 لح هي نيغلا

 ل هلئارفغب اعف ةنملا مظعاو ب واطملا ةياز - ةئا_,عبسو نيعبراو سجل الؤه ةنلس

 نبرشعو سج 6 ةنسىف والا ىدبزلا ىلعنب نج-رلا در عجل هه هنا بجوبو بونذلا

 ةئا_عستو نيعبرا و عبرا 44 ةنس ىفوتملا نميلا ملاع غببدلا دلاو هلعلو ةئا_يعستو

 ىلصوملا معردلا نيد_#ت نب ىلع نيدلا جات مشل سي ظعالا مسالا منغملا ةياغ رح

 رك و مظعالا هعما ىذلا هللدحلا هلوا ةئايعبس و نيتسو نينثا 767 ةئس ىقوتملا

 طناسا امو فورحلا رارسانم هقلعتم عبتاو ءاذعلا لاوقاو ثيداحالانم هيف دروا هنا هيف

 ىعبضلا ىحنب هللادبعنب هللاددع دجحىبال يق ديفت_ىملا ةيامنو ديفملا ةياز رققتح هسفن

 نب دمع نيدلاسمش زيْشال ةموظنم 44: هرسثعلا ىلع ةدايزلا ف هرهملاةياف لفطح ةنسس ىفوذملا
 هت لوصالاف لوصولاة باز ريح ةئاماعثو نيثالثو ثالث م؟* ةنس ىفوتملا ىرزخلادح

 تسا/”71 ةنس ىقواملا يتلا ىلحلا رهطم نب نسح اهحرش ىلازغلا مالسالا ةح مامالل

 نيياثو ىدحا وى١ ةئس كود ىذا قف عرفو دا#ىف لوقا لاق ةئايعيسو نيسثشعو

 نواوط نبال ةلا سر ضايع ىضاقلا ءافث ىنعي 5 افشلا متخىف اولا ةباز لح ةئاتسو

 دج-انب نسل هه فيرصنلاْ غ رح ةئامعست و نيسجلو ثالث هه ةنس ىفوتملا ىئاشلا

 راث [بقانمو نيدنسملا رابخا بئارغ زهتح ةئاتمو نيعبراو نينثا 159 ةنس ىفوتملا ىودتلا

 ىسراك كك رازسالا بئازرع مع هيلا قوما ىطرقلا د نب مساق ه5[ نيدتهملا

 رفاظ نب ىلع نيدلالامج بيدالا ريزوال ه4: تاهبشتلا بئاحت ىلع تاهبذتاا بئارغ لح

 بئارع زههمح ةئاقسو نيرشعو ثالث 5 ةنم قوتملا ىرضملا ىدزالا هنقفلا نيسح نبا

 رع خرا ةلتس قيودا لك دشلا مديل دم ن دمحل ثيدهلا مولع -ه ركفلا بئائغرو ريسلا

 ري_ثيلعريل عبرالا نيواودا|نم رعش ناوبد لوا  رغصلا بئارغ زقتمح ةئامنامثو نامث

 بئاجعو بئابعلا بئارغ رح ةئاهعشت و تس هو. ةنس قولا او فورألا

 ةئامعبس و نيعبسو تس الال> ةئس ىقوتملا ىناسلتتلا حب نب دج-ا ةلخىبان ال < بئارغلا

 دحالا هلذدعا هلوا 6: قاتشملا بلاطال قاشعلاةهزن و نويعلا لهو نونفلا بئارغ لقنح

 بك اوكلاو حجب وربلا علا طم ىلع لّمْشِب لوسذ و تالاقم ىلع وهو لا هيهاضب دئالب

 نيدلا ماظن ةءالعلل ريسفتلا ىف 6 ناقرفلا بئاغر و نآرقلا بئارغ رهتت> مياقالاو

 ةن-س ىفواأللا ج ىعالا ماظنب فورعملا ىروبا_بينلا ىمقلا نيسح نب ده .نب نسخ

 قىقزرو نامزلا"لها نتياعث ريشا نوتفلا ركل ق رغلا كنرمصل ىلآهت هللا ىنقفو هيف لاق

 | ري_بفتلاىف اباتك عججانا ناوخالا ةلحا ضعب ىئبلط املطو نآرقلا ظفل ظفح ىبصلا مايا نم

 اًقباطم همسا ربرتضلا مامالاىلا بوسنملا ريبكلا ريسفتلا ناكامل ١ تعرشف تامهملا ع اليشم

 قابس تيراجفن ىنالام ثوثغلاو ٌئاوزلا نمو ىصخ الام ثودلاو فئاطالا نم هيفو هامل
| 
| 

 راسىفو فاشكلاىف تدجبوام هنلا تميضو لالخلا:ريغنم همالك ل صاح كدرواو هنا 1

 ا فوقولاوتاربثعملا تا[ فلا ثدناو ةاحزملا ةعاضبلا نم ىلاعت هللا ىقزرو تايهملانم ريسافتلا



 ه7 باب لم ١4

 راصتخاىف ةياغلا ح لا فنصف رودلا قالطا ىلع اوقبطا دق ,هرثك ار

 ىتأيدحرش ىفو 4 هلادهلا لئاسم ديرجتىف دياغلا ٌري#ح نونلاىف ىنأي هقفلا ف 2: هءابلا

 نيغبسو تس كال ةنس قولا ىدسزلا نسح ن. دمهم 1 ضورعلاىف ةياغلا ع

 رفعح ىبال 5 نارهمنبا ةَعرط ىلع ةءارقلاىف ةياغلا مح ديفم ليلج باتك وهو ةئاقسو |

 دجلاهلوا ةئامسو نيعبرا 04٠ دنس ىفوتملا شذايلا نباب فورعملا ىزيرقملا ىلعنب دج' |

 فورا رارساىف ىوصقلا ةيافغلا رح لا هتربىف ط_سقلاب متاقلا هتيضق ىف لداعلا هلل

 رعنب هللادبع نيدلا ريدان ىضاقتلل <: ةيعفاشلا عورفىف ىوصقلا هياغلا ريح هياامسالا و
 ءاهقفلا هيلع ىنثعا وتتم باتك وهو ةئاقسو نيتامثو سن همه ةنس ىوثلا ىواضبلا

 ىطساولادم نيدم نيدلاثايعو ةنس ىفوأ لا ىدسعلا تان رفلا دم نب هّللادبع مشلادحرسمف ْ

 ك6 22 قوتلا ىلازغلا دع نب دحم دناعوا مامالا تافلؤعنمو ةنذس قوتملا ىاريقالا ظ

 جاهلا حرش لواىف هرك ذاك ىرعلا هتلادبع نيدلاناهرب ىدفصلاىفاوىفاك ةئامسجو سج

 لعح ىذلا هللدحلا اهلوا تاقرو عبراف ةلا_بر -2) ايندلا ةهرعمىف ايصقلا ةياغلا رح

 ىلع نسملاىبا نيدلار تفل هيأ ىوهلا حرشىف تاذللا ةياغ ٌرظ- لا ةرخألا ةرطنق ايئدلا

 ه4 هلاهلا لهال ةياغلا رح ةئاعمو نرششعو تس 575 ةنسس ىفواملا ىكرلا شلم*نا

 ظ حرش ىف لصحملا هياغ لروح ةصلا_للا بحاص هركذ ىّرستلا هللادب ,عنب لبس دهازلا مشل

 ظ ن دج هللاد_بعىبا مامالا مثلا 2 داضلا جارخاىف دارملاة با: رم ىنأي ع4 لصفلملا

 ظ ىذلا هليدخلا هلوا مح دلجم مه مانالا ديسيملا ىراخلا لاجرهف مارملا ةياغ رمح دجلا
 ظ ةئس ىفوتملا ىىفاشلا ىولا ىدركلا ىلزابلا د#نب دواد نيدمت مشلل للا قطا رانم عقر

 1 هبترو هقلاف داليلافاطو ثيدحلاب لغتشانمم ناكهنا هيفرك ذ ةئامعسلو نيشعو سجل ة؟ه

 ظ

 روج صيببيبيييي حبب بيبي يبي يهبملسبلسل

 ىللعىبا نيىلع نسا ىلا نيدلا فيس مامالل مالكلا اعف مارملاة باز م فورا ا ىلع

 5 هتعنص نم رهظااع لزاز ىدلا هللدجلاهل وا ةئاّ“و نيثالثو ىدحا ةنس ىفوتملا ىدمآلا

 قثمدلامث ىرهزالامث ىلا فسويل هه لوقعلاو سوفنلاىلا ةراشالاىف لوسملاة اذ ريح

 ظ ىرصملا ىلالمرسثال ةلاسر هج تهذاذا نهرلااىف بلطملا ةباغ 0-1 قراضتالا دجتال اهتك

 فلاو نيتسو عست ٠١59 ةنس ىفوثملا قنملا صالخالاوبا راع نب نسح مشلاوهو

 آلا اهالعا موهتلا لعج ىذلا هتيدلا اهلوا ه8: بيجلا عبرلاب لمعلا ىف بلطملا ةياغ ز-

 دوم نب دمت نيدلا سس ةمالعلل قطنملاف 8 بلاملا يان لح نونف ةثالث ىلع ىهو

 ماعنالا نؤىف بولطملاةياز رح ةئاقحو نينامثو نامث 584 ةنس ىقوتملا ىلوصالا ىتاهفصالا

 عست ا/69 ةنس ىفوتملا ىلبنملا ركنب ىديعنب دم نيدلا سعش مامالا ميشلل هي برضلاو

 هه ب ؤةعيو رفعح ىناو فاخ ةءارقىف بولطملاة باو زح قيسوملارءوهو هئاهعتس و نيسهو

 ةئامئامتو نيسهتو ثالث مه» ةنس ىفوتملا ىكملا دج-انب طسايلادبع نيدلانيز محّشلا اهمظن |
 ' ىقوتللا ىدلدنالا فسوب نب د نايحمبا مظن 5 بوقعب ةءارقىف بولطملا ةياز ريم

 ( ةنس )



 ١ اب هي نيغلا ]مع

 | ا نيملاعلا بر هل دحلا هلوا فلاو نيءسو تس ا|*٠اكا15 ةئس قونملا ىتلاملا ىروهجالا

 | هئم رركت ناك دقو ,ناهزلا يرقى ثداللا ناحدلا ترش نع لاؤسلا او رتظ ا ؤ

 | هنا مث هتاذل لالخ (لقعلا هنم بزغيالاه برش نا هلو صحت ةقلتخ كئاقلاب ندي 00
 | ةردانوناسبللا ةياز ره رك ذامزاي ىلع ةلقشم ةلاسر لع تريخاف بالطلا ضءب ىلع كالذ ْئَخ

 ءالعل نافعا عرانىف 2[ نايبتلا ةيانو ناسبلا ةياغ كح ىتاي ةيادهلا عم ه4 نارقالا

 ربر لا ةياغ يح دعساك سل رصتخم حيران وهو ةنس ىفوألا ىدعسلا ىضاقلا نيىلع نيدلا

 مها زا نب بففسوب لشتاقلا هه عئادبلا لوضفنم ربصتتملا مقالا ءريرصلا 0
 تادلح عب راف هحرشمن ةئاعامعو نيثالثو نينثا م5 ةئنس هنم عرف ىئنملا ىئوناولا ىبرغملا ظ

 نيثالثو نامث مجم ةنس هنم غرف عماوالاو سار اروع طبخت عناوملاو دراوشلا فشك هامسو

 ىلا معلا ريسقتىف قيقحلا ةباز لذ هللاراج فورعملا ىدنفاىلو ىلوملا هركذ اذكه ةئامنامثو

 نم ءالعلا نيب علا مسق ىذلا هللدلا اهلوا ةلاسر هداز ىريكشاطل 49 قيدصتلاو رك

 24 فوصتلاو لوصالا ىلع ىف فرعتل اًةياذ ريق ريسافتلا نم ) قرح دياز 1نح خلا هدابع

 ١ انادهىذلا هللدخلااهل وا ئصرملا طبسنيدباعلانيز دن بد عيشلل ةزوجرا نيدلا لوصا ىنعب

 عورفلاىف مصتم 4 بيرقتلا ةياز رمح طيحلا راونالارح اهامسو اهفنصم اهحرشمن ملا

 ميشا وهو مضعب هيظن ةئامعبراو نينامثو نامث 488 ةنس قواملا ىعفاشلا عاج ىلا ىضاقلل

 26 صج لها لاؤس باوجىف صرلاةياف ره تي ردتلاة يام هاعم و ىطي رمعلا نب دلا ف رش

 ىذلا هللدحلا اهلوا ةئامعستو نيسجو ثالث 40* ةنس ىفوتملا ىاشلا نولوط نءآل ةلاسر

 ريكسلا 2 رمملاىف مكملاة باز ره ديلواانب دلاخربق ةلئسمنع هيف باجا خلا اذهل اناده

 ىلعوهو ةئاقلثو نيعستو سب موه ةنس ىفوتملا ىطيرجلاىبطرقلا دج-انب ةطسم مساقلا ىلا

 ١ قحاو مم .كمل اةياغ هام لا راتسالا بح هروننم تقرشا ىذلا هللدلا هلوا نانويلا ةّقنرط

 0 0 |عاون 'ا هيف ركذ ةئاقلثو نيعبراو نات "54 ةنس هنم غرف مدقتلاب نيديتتلا

 ىتئامو نيرشعو عبرا نم باتكلا اذه تءجج لاق تالاقم عبراىلع هبترو رحلا عاونا

 ايبكلاف ه# روذشلا حرشىف رورسلاة يان لف- نينس ةتس ةدمىف .هتسقنو ءابكشلا ناك
 ىفوتملا جال ادع نيىلع نيدلاءالعل هقفلا لوصاىا 8: لوصالا ىف لوساا ةياف لقي- قبس

 مامالا ميشال هنأ لوسرلا صئاصخيف لوسلااةياز ]ل ةئامعبسو ةرششع تس الا ةنس

 ١ هيلا جاتحلا ىف تاياغلا ةياغ رهط ةئاعامثو عبرا ١غ دنس ىفوتملا نقلملا نيرع نيدلا جارس

 | ىدوبللان؛ نادبع نيد نيدلا سمت ةمالعلا مكملا نيدلا محتل 4: تاطسوتملاو سديلقا نم

 | مامالل 4 رودلا لئاسمىف روغلا ةياو رقم ةئاقسو نيسثعو ىدحا 55١ ةنس ىقوثملا

 ( ةيحرشلا ةلئسمف اهفلا ةئامسمو سهنب مه0م ةنسس ىوتملا ىلارتلا د7 00
 ١ كفاك دا ماو لضفلاىذ هللدجلا هلوا هعوقوب ىتفاو عجرمت قالطلا عوقو مدعىلع

 قالطلا رود نع ل هلع ترئاوت ةنامبراو نينامتو عبرا م4 2 دادغي لخد مهنا



 هه باب 1- 20

 00001 اناعولا ان دا نما ىضاقلا اني نس و هثالثف ورع ىبا ةءارق لاوس ق
 هقفلا ف هه راصتخالا ةياز ره ةئامعبس و نبتسو نامث /58 ةنس ىفوتملا قشمدلا نابهو

 ةياقلح ىف رايخالا ةيافك هاعمو ىنصحلا نيدلاقت ديسلا هحرش عاج ىبا مامالل ئفاشلا

 هصخن مث ىفاشلا نولعع ىضاق نب ركب ىبا نيدلا قت مثلا عت ه2 ةياغلا ىلعو راصتخالا

 ممعت ىف راظنلا ةدع هامس و ىوونلاو ىهفارلا نيححشلا نيفالتخا عضاوم ىلا هيف راشاو

 هي[ راصتخالا ةياذ ره راصتخالا ةيانرظنو آلا هلاضفاىلع هللا دلا هلوا راصتخالا ةياغ

 ةنس ىقوتملا ىنادمكلا راطعلا دج-ا نب نسح ءالعلا ىنال راصمالا مال رشعلا تأ ارقلايف

 فرح>الا طورت تاياورلاو قرطلانه ربشالا ىلع هيف رصنقا ةثامسج-و نيتسو عسل 5

 نييفوكلا ىلع بوقعي مدقو لكلا ىلع رفعج ابا مدقو اقلطم ةذا-ٌملا نع هدرحاو ةع.سلا

 001 فاشل نيسللانيدجلا نارهمنب ركب ىلال .رشآ تاتك رشعلا ت ١ ارقلاىف ةياغو

 ةيان ر- رهاط نب لضفلا ىلاعملا وا هحرش ةئاثلثو 0 ىدحا "م81 ةنس ىقوتنملا

 هلوا دجاو ىعفاشلاو كلام و ةفينح ىبا 4: راصمالا دمثا ةعبرالا بقانمىف راصتخالا

 000007 ىفوذلا لضولا لشلا دجانب دمحل قمهفام ىلع هركشاو ىلعام لع هللادجلا
 ةلرنم ىلعال مدقالاف مدقالا بدئرت ىلع م,هرك ذ تدئر رثالا لهال نيلقانلا بتك نم هتعج

 ةيان لمح لا ممم ملعالا عيل ةلزنم ينم ىلعا وه نم ىلا كلذ جاتحيذا رعالاف ععالا

 دل ىوملا ىريمدلا ىدبع نب د2 نذلا لاك مشل م برعلا ءامحح مالكىف برالا

 0 00 لاب نيعلااو عا مترالا ةياز قضح حرش هيلع هلو ةئاعامت و نامث 6١8

 اا رقع دحا 1 ىهو لالجلاو ةمظعلاب دمصمملا هللدملا اهلوا ةلاسر -5: عافترالا سوق

 . جاحالامف زاجعالا ةياز ر- ه7 داتلاو تاننلاو ناويللا ةفرعمىف داشرالا ةيان ردح

 مالعالا ةيان زؤ- ٌهنس قوتمألا ىلصوملا مهردلا نب دم نب ىلع نيدلا جانل 6 زاغلالاو

 6[ لام آلا ةياذ ٌزييت- ىتاطسبلا ىلعن,نيدلا لاج ممشلل م مالسلا هيلع ىننلا ةيؤرف
 ىوتملا ناروكلا ليعا_سأ نب دج-ا ىلوملل ده ىتابرلا مالكلا ريسفتىف ىتامالا ةيا ]لح

 قىرتعرلا نيئمالعلا ىلع ةريثك تاد-خا م هيف دروا:هئادعاعو نيعست و تكرر مولع ةنس

 ثلاثىف هفيلأت نم غرف لا ماظنلا ف زاجعالاب دحوتملا هلل دا هلوا دلع ى واضتلاو

 هي ناكملاو نامزلا ةفرعم ىف ناكمالا ةياز رح ةئامامثو نيّتسو عبس م51 ةنس بحر

 لمالا ةيان رهط ملا !هتءوالرخا ال ىذلا هدا هلوا ىوتسالاد ومميشلل ةيسراف ةلاسر

 ةيشحونب ركب ىبال رصت# هه تاضايرلا مولع نم فرصتامو تاناعملاو فيرصتلاىف

 رييدتف ناببلا ةيان 1م- هيي] عابللا ةفرعمف عافتنالا ةباز جس ءابكملا بتكن م هلقن

 ىلا مولس نباب فورعملا هللا سصن نب حلاص ىلوملا ءابطالا سرا هه ناسنالا ند

 01 كن ىافعلا ناخ دجحح ناطملدسال هعج كملاو نينامم ١ر١ ةنتشش قوتملا فيبطلا

 ني راادبعنب ده نب ع عشلل هي ناختدلا نم لقعلا بيغيالاه برش لم ناسيلا ةيان لح

 (ىروهجالا)
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 ١ ه6 نيغلا زم-

 هقفلا باوبا ىلع را_طعلا مهاربا نب ىلع نسحلا وا همرو باجا و اهنع لثس ةئاوسو

 هللادبعىباىذاقلا عج ه6 فئالخلارابخا نونفو فراعملا نويع رح ىديزلا متاغملا ىبا

 هللد#لا هلوا ةثامعبراو نيسجو عبرا 5615 ةنس قوتملا ىىاضقلا سضخ نب ةمالس نب دي

 ه4 تكللاونويعلا رفح جاجزلانع وهلا ذخا ىومتلاىدنكلا طابسانب قاحما نب دمت

 #« ةمحملا نيغلا باب ف
 َّى واهلا كحل ْن ند رلا ديع نيدلا قر ميلا ل داع قاع نم دانس لاغ --

 أ ةواخلا لعد ىدلا ا هلوا فاو نيرسثعو تر +١١ م دعل قوتلا ىعفاشلا

 اريبك اناويد بتك للسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا تافص حتادم ىف وهو هترق ءافص باب

 سييرا 5 ناسنالا ندب ريبدتف ناقتالا ةياذ لح هنم هصخخ مث ريذنلا ريثبلا تادمىف

 نينا ٠١8٠١ ةنس ىفوتملا مولس نءاب فورعملا ىلحلا هللا رمصن نب ملاص ىلوملا ءابطالا
 ىلع إعلم ىهو تايلكلا قل وا ككاو عبرا ىلع همثرو ةبرعلا ةغللاب ههجس فلاو

 ءازحالا ىلع ةلقشم اضبا ىهو نيذ ابرقالاىف ةيئاثلا ةلاقملا لوصفلاو باودالاو ءازجالا

 جايشملا نا سلا :ةعبازلا وضع-لك ةصوصخلا نضاسحالا ةثلاثلا لو كتل ولالاو

 هضي مث ٍبترب ملو ضي مل روك ذا ىلوملا نكل بطلا نؤىف سيفن تاتك وهو ندبلا لك

 عبس ١١١ا/ ةنس ىفوأملا ىدنفا يحن لضافلا ىلوملا مورلا ركاسعب ىضاقلا هنبا هرو

 نبىنطصم ىلوملا ةيكرتلاب هجرت مث ليذلا ليذىف خشلا لاق اذك هبثرو فلاو ةئامو ةرمشع

 1١١51١ ةنس هتجرت نم غرف ناخ دج ناطلسلا عماح ىف ءاف_ثلارادب لوالا بيبطلا ده

 ةيان ٌري- ناقتالا ةيان ةجحرت ىف نادالا ةهززنب اهاع“و فلاو ةئامو نيعبراو ىدحا

 نيسجحو ثالث 46ه ةنس ىفوتملا ىتاشلا نولوط نبا ةلاسر -ه تاومالا نيقلتل تابثالا

 قلخ ىف ناسحالا ةياز رقع لا ةنسسلا و باتكلا لعج ىذلا هليدلا هلوا ةئامعستو

 ىذلا هلل دملا هلوا ةغللانفىف سرهفىف هركذ ىطويسلا نيدلالالخل ةلاسر -: ناسنالا
 نم فاعضا الع داز و اهف ام عمجف اهب رفظ ىتلا تافاؤملا هيف ركذ خلا ناسنالا قلخ

 جاحزالو تباث دحىبالو ساحال ناسنالا قلخ بتك هيف عج هلا هيف ركذو ىتش بتك

 ةياغ ريم- ءاضعالا ءاعسأ نم ركذف بيبح نب دجت و ىباصعلا دم نب رع مسا قلا ىبالو

 هنس ىقوتملا ىددنالا فسوب نب د نايح ىبا نيدلاريثامامالا عشللوصلاىف هي ناسحالا

 نيد نبدلا عل ه5: ماكحالا ةعانص ىفماكحالا ةيان طم ةئامعبسو نيعبراو سه 48

 6# راصتندالا ةياز لمح ةئاّتسو نيتسو ىدحا 551 دنس ىنوتملا ىدوبللا نيم للا نادبع

 فز (1و)

ٌْ 

 ظ



 ىزارلا رع نب دمت نيدلا 0 ماهالا هحرشو ةثاعسو نيتسو ىدحا 551 ةنس قولا |

 هي رعشلان ويعرف ةئامسد و نب سثعو ىدحجأا هلا دب قوتملاىنادمهلا الملا دع ن دمهم

 ْق ا د قئارطلا 7-52 قئاقحلا نويع 0-3 كيف سانلا ررغتو توقايلاو لعللاو |

 ةد رم 5 ودا صاوخو كلذ دو ةدرعشو تاي< رينو هن اسأس هيف لعجو هب 1ط مولع

 ْ 1-3 تادايزلا نويع 0-0 د اضرلا ني 1 ىهلاو ىعبطو ىقطنم ماسقأ ةث الث ىلع |

 نيدلا جات هللاديع 5 1-3 سرادملا رورسو سااخلا نودع م م د نودز نبا 1

 ةعب را 0 ابوتحم ىلهاكلل د بهاذملا نوع م 1 قوتملا ىنزملا 0-2 ب 5- ا

 نب ميركلا ديع سدرعم ىبال يل لئاسملا نويع مح ةئايعبس ونيعي راو عملا /ب ةنس ىقوتملا |

 د لك اتبملا نويع 0-0 ةئامعلرأ و نيعيسو ناك 27// 0 قولا ىريطلا روخلا كيع ا

 لئاسسما نويع كح ةثامعبسو نينثا 7,٠٠ ةن_س ىقوتملا ىعفاشلا ىلع ني دمحم ديعلا قيقد |

 هت باب قمح ١

 ىف باب لك اباب نيثالثىل» وهو خلا ضرالا قراشم نم ال علطا ىذلا هلل دا هلوا رفجلا

 ىدوبللا نس نادبع نب دمي ميكحلا نيدلا من هرصتخا ةثامعاراو نيرثعو نام 158 ةنس

 قلاخ اي مهللا هلوا رسفملا لاقو ميشا لافتا جرشا وهو :ةئاقعو تس 5+ ةندس قوتملا

 وهوهتالكشم رسفنا هلاس ناوضر نب دج مكمل هديت ركذ طاب ضرالاو تاوبحلا

 ىبصحتلا ىموم نب ضايع ىضاقال <: هتبس رابخاىف هتسلا نويعلا رح ةيفنمللا عورفىف

 هه رضالاو ودالا نسا#ىف ريسلانويع د ةئامسجو نيعبراو عبرا ه2 ةنس قاوتملا

 د نذل ىف نويعلا ريح ةراتخم ةصخم تاجالعىلع ىوتحن وهو ةئاقسو

 ةلاسر حرش ىف نويعلا م ةئامعكارأ ونيسج 0-0 هع قولا ع درر واملا ءرمطتلا 5- ن ىلع

 رسصنىبال 6 ةفلت#ىلا نويعلا ٌرهْهَح ةنس ىفوتملا ىراخلا ىزورالا ىدادملا د نب رهاط

 ىننملا ىفاكلا نيدلا ماوقل ىرتلا د نب نابعش ناطلسلا مسا هيف ركذ غورفلاىف بهاذم

 000 ا را 02 ةنس ىقوتملا ىذتقر عملا دج نن رصن .ثيللا ىبال ةيقاملا عورف ىف

 عسن "19 ةنس ىفوتملا تادلخ عستىف وهو ىمكبلا دجلا نب هللادبع مساقلا ىبالو ةئاثلثو

 ديادبع نب دع نيدلا ءالع ميشال نا ةنكشلا نبا ركذ طيحلا بحاصلو ةئالُثو ةرشع

 قوتملا دلع ىف ثيللا ىنال لئاسملا نويع حرسش ىملاعلا ءالعلاب فورعملا ىدنقر عملا ىدنعمالا
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 ركب ىنال ىفاشلا صوصنىف 4 لئاسملا نويع >> ةئامسهو نيسجلو نينثا هه” ةئس

 نيعيسو ا ا لا قوتملا ىووللا ف 0 يدل نيدلا 2 مامالل 7 ةيهملا



 أع -- 1 نيعلا أ

 ددوسلاث لاثلا را قاثلا ناطلسلا تاك لولا ردك عمت ةريثك با وا ىلع

 عساتلا جئاوملا نماثلا ناوخالاعباسلا دهزلاسداسلا معلا سماخلا قالخالاو عئابطلا عبارلا

 تارضاحلاو بدالاىؤفهفنصهنا ركذ لا هؤالب زب ىذلاهللدحلاهلوا ءاسنلا رشاعلا ماعطلا

 | باوصلاىلع اثعاب جاو ةءاندلا نع ارجاز قالخالا مر لا ادشرم رومالا ىلاعم ىلع الاد

 ظ علا له هو ةرصب توات | لفغلمل |ميمظل رامخ الا ن ويع هدهو لاق ةسايسلا قفرو ردتلاو

 ىهو امتحان ةيلكلا تف ردو باوبالا ىلع امتفنصو اننا كوامللو ايدٌؤم سئاسللو 5 هر 5

 2 ولملا ريسو ءأ ارعشلا ع نطقو ءاغلبل | مالك ن م ريذتملاو ءأ 0 راكفا مشات و ءايعل اعلا لوقع حامل

 ١ ىفواملا ىلهدلا ىفوكلا هللادبع نب دما رفعجىبال ه4 رابخالان ويع رح فلسلا راثآو

 | ند ريبك حيران ل راضي د ههزنو رابخ الان ويع 1 نماعر نيعدس و تارك "وي 5

 ةركذت ىعسملا طسوتملاهخراتىف هركذ قيدصلاىركبلا رو رسسلا ىفا ندم بسلا قلخللا لوا

 | ىسرافلا ىلعىبا ديم الت نم ناكىرازفلا دحاأ 5 هللا دبعل 1 تارعالان - ءافرظلا

 ندلا قفوم ميلا تادلع ثالث ىف ه4 ايطالا تاقبط ىف ابنالا نويعأ رح ةنس ىفوتملا

 | نيدسسو ناك ا 1 قود عل .يصا ىلإ نبا فورعملا تمم ,طلا جررزلا مساق ندجا

 | ءامدقلا ءايطالا نمنريقملابتارعىف انويعو اتكت تاتكلا اذه ءرك دانا تدان نإ

 | ا َّىش 0 مهتاباكح و مهل | وذا نم د مهنه زا ىلاوت ىلع محا قبط ةفرعمو نيثدحلاو

 ةعائصي ةبانعو رظن مهل نع ةفس الفلا ءامكملا نم ةعاجر د اضا اف تعدوادقو مهبنك

 كالذ | رظنلا بابرا نم مه ريعو ءامكمللا عيجب 5 ذاماو مهلا وحان م الجو بطلا

 ةيقيك ىف لوالا باوبا ةسج ىلع هيثرو ىهتنا م كطاىوذ رابخاو منالا ملاعمف ىصقتسم

 تا طق تلات || ةعانص ار ا مهات ترهظ نيذلا 0 تاقبط ىف قاتلا بطلا ةعانص دوحو

 | ءامط الا تاقرط ىف سماخلا نيدنان ويلا 5 تاقبطقق عبارلا سوئلقسا لسن نم نيينان ويلا ءايطالا

 ١ ها[ رراكتلا فذح ريسافتلا نويعإره#- ىبتنا هنم ابرقو سونيلاج نامز ذنم اوناك نذلا

 ريماقتلا نويع - ىرجسلا صاوغلا مهاربا سَ نيسملا روص:هواوهو ىروصنملل

 ١ ثالث 868 ةنس ىفوتملا ىساويسلا دوم نب دج-ا نيدلا بابش شلل هي ريساعسلا ءالضفلا
 0 ءالعلا نا دف رك ىلا جوع هلوحموحالاهف امالك نآرقلا لزنا ىذلا هلل دجلا هلوأ ةئاعامو

 0 ةقرإ اممم ارعص باللطلا ضعيل عالطالا ناك نكل ةعئار تارابعب ريسافت اوفنص

 لكل اريست ايفاو ايفاش لوانتلا نم اسرق |سصت+خ انيسفت انه بخت نأ نإ 0
 ىنتكلا ركاش نب د نيدلا رخفل تادلع تسىف 6: حيراوتلان ويع ليمح حاف بلاط

 نيتس ال٠5 ٌةَئس رخآولا هيف ىهنا نيدلاح البصاو نئاهعبسو نيتسو عبرا 74 ةئسا قولا

 كو ةييفص كام لقنام اريثكو ثداوطاىف كك رك عبلت تءاغلا و وهو ةيايعبسأو

 / لجالاريمالا ىدحوالا نيدلا بابشل < قئارلا بدالاىف قئادملا نويع ريح هفورح

 | دروزاللاونءماةءاص وتاراجملانم ةيزهلا فراعملاف ه4 قئاقملا نويع رح لضافلا

1 



 هه باب ين ١

 هتروملا دوحولا بهاو لج لع هلوأ ةئاعسو نيعرس و سج <” قوثللا ئيوزقلا |

 | هعوض ومىقىباثلا قطنملاةيهامىفلوالا نادك أف ةهمدقملا ةعاخو تدعم ثالثو ةهمدقم ىلع ظ

 ء ريم ريغ اجوزم هحرشمم سايقلا ىف ةثلاثلا اياضقلاىف ةيناثلا تادرفملاىف ىلوالا ةلاقملا |

 حاضيالا هجو ىلع باتك ءالما اوسقلا لاق هللادج- دعباما هلوا ٌشاوفلا رح هاعسو نتملا |

 000 0 7 ا ا ولا ا ار نع لاثلا لا, ةجاحا هلاخ ةلدما دارباعم |

 وهو لا رهابلا زعلاىذ هلل جل هلوا دعاوقلا نيع ةمكح ىف دصاقملا حاضبا اهحورش

 فاؤملانموبس اذهدينامعلاةاودلا ءالعنم ةمالعلا هتلاراجنءدلاىلو لاق # لوقا لاق حرس ١

 ىهتنا نيعالال ىتيشلا ىلا رهطملل نيعلا ةمكمل حرش دصاقملا حاضيا نال ىلح بتاك |
 نيع زر يي- قيسدقو رخآ لقتسم باتكوهو نيعلا ةمكحن ةروبشم تالاقم ثالث هتمكحو |

 ه7 ىباثملا عبسلا ريسسفت ىف ىناعملا: نبع ز»- فامكلا ىف ىتأي نبعلا باتكوهو هه ةغالا

 00 ادا : ودخو هسداسلا ةئاملاو ةنس قوتملا' ئونرغلا ىدن 0 روقيط دمحم

 | ىبا نيدلايحم لماكلا يشل هي“ رشبلاو قلخلا ةيصوصخف رظلاو نيعلا قيس ىناعملا |

 ظ 0 ىلا هناسحا مع ىدلا هلل دحلا هلوا ىعاحلا ىبرع نب د# نب ىلع نيد هللادبع

 رهظا ىذلا هلل دما اهلوا اشاب متسر نب ىيسل ةيلقلاك ةلاسر ه7 ةينيع له- ىدهلا نيع ظ

 لئامثلا و ىزاغلانونذىف رثالا نويع رح ىمللسال ههإ] سفنلاب ويعرؤو- ا هلاسحا لاج ١

 ىسلدنالا سانلاديسنبا محملا ىباب فورعملا دج نب دع محلا ىبا مامالل ندلحم هه ريسلاو |

 هرمصتخا مث ريسلا اوفل عماس ربتعم باتكوهو ةئامعبس و نيثالثو عبرا 7 ةنس ىفوتملا |

 ىلخحلا دج نب مهارإا نيدلا ناهرب َقلْعَو نرد نيمالا ريس ضيعت قف نويعلا رون هاعم و

 نيعبراو ىدحا 854١ ةنس ىقوتملا سانلاديس نبا ةريس حرشىف ساربنلا رون اهاعم ةيشاح

 سج 446 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا دحم نب نيز نب دم نيدلا سمش عيشلا ههظنو ةئاعامتو

 لا اهرابخا رردب ةيدم#ملا ةنسلا هنساحم ىلحم هلل دخلا رثالا نويع لوا ةئامتامثو نيعبراو |
 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ريس ىق عيماجم ا نم اثدحو ام دق سانلا هعج-امىلع تفقواملو لاق |

 ىلسيلف # الخ دصاقملا رثك اب ارمصقمو # الم الوطمالان كيل كلذ ريغو هماياو ه.زاغمو |

 فئنصتلانا ريع مهماظن ىف لوخدلاب كربتلاو ,همالكىف رايتخالا نسحالا عومجلا اذهىف

 اكلاس هيف نحنام وهو تاقرفتملا عج اهذخاف ءانعلا ضعب هركذاك عاونا ةسشعىف نوكي |

 ةبوحالان وع رح بدنرلا هاضتقاامالاىرخادعب ةعقاو داربا نم خيراتلاءاضتقاام هنضامف

 هنن نك

 ةئس ىنوتملا ذاتسالا ىريشقلا نزاوه نب ميركلادبع مساقلاىبا مامالل 5: ةلئسالا نونفىف
 ظعاولاءركذ اضيا ىعوطملا ىلع ننيسملا ديعسىبا ماماللو ةئامعبراو نيتسو سج 556 |

 ظ اعلا لع نيدجلا نت ىميغ دج ىلا ميشا 4 رابخالا نويع رك تاولصلا ةفحتف

 ظ فورعملا ) سم نب هللادبع دم ىلإ م امالا ميلا ه4 رابخالا نويع هع ىءلدنالا ىليشالا

 | لقشم ري بك دلع وهو نيّثامو نيعبسو تس الاله ةنم ىقوتملا ىرون.دلا ىوحتلا ةبيتق نباب | ظ

 ( ىلع )
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 ١١ 6 نيعلا رقم

 ا ا قوتملا ىزورملا ىلع نيدلاءالعل د نوع م 1-3 نيعب رالا تثيداهتالا3 نيعتسملا

 | نماوكلا مدس نا اهلوا ناتقرو ةئامامو نيثالثو عبرا ,مس هس ىوتملا قراقا نبا

 ١ دهعلار-بالطلا هه نكمل هريرحن ىف زجوادق ةيلقعلان ونفلا نم ةلكشم ةلئساىهو ىداوبلاو

 ١ راطعلا ندجا سابعلاوبا اهعمجب 6#: ىراصتلاو دوهملاىف ةيرمعلا دوهعلا - سهيأ ريبكلا

 ايطابط نبال 6# رعشلا رايغ لقط ةئابعستو نيعيسو تس 99/1 ةنس ق وتلا

 . رفاوملاو فافخالاو مادقالا رثال ةلبا-ةملا قرط عبتتنع ثحابإبع ةفايقلا كي ةفايقلا ع 3

 ظ رومالا ىلع ف وقوأ|نم كالذ لاثماو ةلاضلا باودلاو رافلا ناعتألا نادجوىف رهاظ هعفن

 | وهو ةأرملاو لجرلا مدقو مشلاو باشلا مدق رثا نيب قرشب هبىئتعانم ضعبنا ىو
 ظ محملا ىلا ملل هلاوحاو كولسلابداىف رصت# ىسراف 4 نادبلا لهال نايعلا لقي بد ىع

 ليعلا '- ما هدابع ىلع لضفتملا هليلد ا هلوا سايعلا ن ىلع نيد ّوملا دوس ىنأ مامالا نب دوي

 لضافلا ىلوهلل نيداحىف ىبرعريبك حج راتودو < رخاوالاو لئاوالا لاو>١ىف رخازلا
 نيعسنتو عست 4949 ةنس ىفواملا ىبانجي فورعملا ىيسملا نسح ديسلانب ىنطصملا دمتىبا

 ىطويسلا نيدلا لال -ه ةباعكلاىلع ةشئام هتكردتسا اهف ةباصالانيع ٌليؤطح ةئامعسل و

 نايع الا نيع 1 مليم ةياوكلا ةفرعمف ةباص الا نيعهلو ثيدا ندى هنافل سرهفىفهرك ذ

 006 6 قوتملا اتم رع ندم نيدلا 1 ةحئافلا ريسفت وهو ا نآرقلا ريسفت ف

 دلي هلوا بطلا ىف |[ىسراف بات؟ هه ىردنك.الا ةايللا نيع زيم- ةئامئامثو نيثالثو عبرا
 ىرظل ءزج دعاوى لوالا نذلا نيف ىلع نق ع دوش رطعم ور ناح غامد هكىدج :

 ظ نيدلا جيا ريسسفتلا ف ه6 ةايلا نيع ز»- بطلا لمع ءزح دعاوقىف ىناتلا نفلاو بطلا

 ١ ىتفم نبا هجرت ىرت ناويملا ةايح ةجرتىف 5 ةايحلا نيع رهت> ءا_كلا ىف ع ناويملا

 ٠١١5 ةن_س ىقوتملا ىكملا ىراقلا ىلع ىلوملا ه رش فيطأل فاؤم 1-3 مخا نزو رعلا

 ءزاضو نم وهو همولع تاكربب اللعفنو هللا هجر يصل كاف لاق ةضادالا دعل ةرنع عبرا

 صعب ىلا تاو_ل# هنأ ليق و هتمدقمق 0 نبا مشلا.هب حرصام ىلع ماو دنهلا

 هنا ضعب دنع 2 ىف هناجر ةضخن ىف هل هو عا هللاو مهكلاثمو رب ءالع

 ُّق ىقاولا ماضصق وشو ىناملا ىلا ردع نع ناع ْن ل ةورلملا ملاعلا مامالا معلا

 | راصتخالا ليبس هيف كل» ٌكاوفلا مكح ىلع لشم ريصتنع ه4 داوفاانيع لقط وهلارع

 نيء رم لا هنآثمظعلاهتادحلاهلوا ارثنو اهظنرداونلاو مكلا ىف اباب شع دحا ىلعهبتارو

 | ناكل لع نب رن لع نال ناكل ماعلا ع نيمكملاو قطنملاؤف -ه# دعاوقلا
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 ىلا وعر -رصن ىبا م: ىضاقلاىلاوع اف مصالا -ه[ سابع ىلاوع تس ست تولاظ ١

 ا نيداع ُّق ىناععتلار وصتمن ده نب ميركلا دبع نب ميح رلادبع رفظملاوا هعجم ه5 ىوارفلا

 لماوع »>> ةئاقس وةرسشع تس "1 ةنسوا ةئاقحو ةرسثع عب را 515 ةنس ىفوتملا نيمكك

 ىرانلادجا_ننسح ىلعىال عي وحلا لماوع ]88- ىعاش ىقشكل ىرت كه سرف

 6ا/لو ةنس قوتملا ىناوريقلا ىجشاحملا لئاضفن. ىلعلو ةئائلث و نيهعرسو عبس 9ا/١/ ةهنس قوتملا

 اهلوا انيب نيثالثو ةعبرا ىهو ةّيار ىراسكتللو ةئامعبراو نيعبسو عست
 ىرعش ىف كالامتفلا فر>انم ل ةلج كنود باىعالاتلاطابا

 49/١ ةنس ىفوتملا ىناج را نجا رلاددع نيرهاقلادبع رجل وتلا ىف ه7 ةئاملالماوع لم

 ماسحو 0 قوتملا ىسموطلا اباب باح هد سش لوادتم روبمم وفو ةئامعلراو ليعيس و ىدحا

 بتكلاىف دجوب داكتال كاوفل نمضتم هتزاح وعم حرمشلا اذهو ةنس ىفواملا ىتاقوتلا نيدلا

 نيتسو نام ه4 ةنس ىنوتملا هداز ىريكشاطب فورعملا ئطصم نيدج-ا ىلوملاو ةطوسدملا

 ا 115 هس قولا ةيثاح ىناحرتلا د نيىلع فيرسقلا .ديسلا هيلع قلعو ةئامغسلاو

 نيعبراو سج 944ه ةنس ىفوالا قينزالامساق قشاء ىلوهأل باتك هءرعاىفو ةئامناثو ةرشع

 هن مهتفيام نسحاناهلوا ةرسشعلا ةثاملالئاواىف ةنس ىقوتملا ىذح نب يح اهحرشو ةئامعس و

 ا كءانح ىلا انهجوت هلوا اجوز# احرش لّمارسانبا حوصت نبيحن هحرشو ا مالكلا

 ٠١١6 ةنس ىفوتملا ىونردالا هداز فوصب فورعملا ىعادلا دج-ا نيدمت ىتلاب هبظنو

 : هلوا فلاو نيرمشعو عبرا
 مانا بر هدبا رخآ مرموا مالك مف ىدلوا هل يقح دج

 هجرتو بارعالالماوع طبضىف باىعالا هاع“ ىرزجلادجا نبميهاربا ميشا ةقيلعت هياعو

 ١ ىفوتملا ىلا ىنيعلا دجا نب دوم نيدلاردب ةمالعلا هحرشو ةيكرتلاب سردملا نيدلا لاك

 ا 02 ىذلا ىوقلا لدا هلوا تاتك هءارعاىفو ةئامتامو نيسجو سج م68 ةنس

 ' دوع رف- ءافناىف ع رصقلا ةديرخ رصتخم ه4 بابشلا دوع لي لا هتك كاردا

 ١ ىفوتملا ىلاتا ىلع نيليضف ىلوملل 67 ضئارفلا نفى ضئارلا دوع لقظح قبس هه لحلا

 نوع كرادمىلا لوصولا ف ضراغلا نوصب هاممو ةئامعسل و نيعساو ىدحا ةوأ ةئلس

 ١ تاومالا نم ثرالا ءايحالل حرش ىذلا هللدحلا نتمللالواو خلا هنوص نوءبنمايهلوا ضُنارلا

 هتلب ىف ةئاهعسل و نيعيسو عبرا 91/5 ةن-س روبش نه بجر رهش حرشلا فيلات ماعو لا

 ةعاوعسلاو نيعيسو ىدحا ةهلالا ةنس ةدعقلا ىذ رشع عباس ىف نئملا مات ناكو ةينيطنط_سش

 هليص# موري نمل اهفناف ةلاحتلاهذمب كيلعف لع ىلع نفلا ليص# تدرانا حرسشلا رخآىف لاق

 ضرافلا ةناما ان اءكي كيلعف قئاقرلاو قئاقدلا ىلع روثءلاىلا ثعاب كنم لصح ناو ةيافك ظ

 , نوع ريح ىهتنا ةياهنلا وه نفلا اذ_هىف ىلاعت هللا وعب هناف ضئارفلا تاقاو مين ىف ظ

 : ( نيعتمسملا

 011001100101110 20 ا ا

١ 



 ١ عد تأ نيعلا

 دوجلا ابا هكش نا هيض ركذ 21 هناآلا معنلا هللد#لا هلوا ةئاقسو نيعبراو عست 59 ةنس

 تاتا ند هيلا فاضاو كاد هدد سف هلع لوعبام اريثك ناك سراف ْن نيدلا ثايع

 ١ ىذلا هيدا هلوا متورو ةيمالا كد ةءاوق لك للغأو هر دال تاياوزلاو ةروعقملا

 ندم مامالا <: ناونع رح ةعبسلا ءارقلا هيف فلتخا ام هيف ركذ آلا هتردقب انأشنا
 6م دودح ىف امح ناكو قامركلا هرج نإ دوم هه ناونع م ىلا زغلا لن

 ١ لازنال هتبطخ ىف لاق ةئامسو نيثالثو نينثا 5+ ةنس ىقوتملا ىدروربسلا هللادبع نب دمت

 ظ نهو ىدتها مك ىاخفا ل مهران ىقلطاىف رهاغاو قحاب نومئاق ءالع موسم سديوع لكىف

 ةددك : مهلاح فرششب الع مهل بح و مهدهل ىراشا نا مث ىدتعا و لض مه ركنا

 ١ ةبابصلا هذ ةباصعلا هذه نع بذا نا ىنا دح ةنسلاو باتكلا ىلع ةنيبملا مهقن رط

 ْ رثك ثمح هودتعا ايف بتاوضصلا هحو نع ةبرعم تاكا قثاقحملاىف اناونا فلواو

 | نم بألق ىلا قيسو مهلاعا تادَسْفاو نوزرتسنملا معز سنو مهلاوحا تفلتخاو نوهشتملا

 ْ مهلصاح كك هم امل نعطو مف ةعبقو نمد مسإال ناكو نظ ءوس مهفطس لوصا قرفشال

 رثكا نا ةينلانم هيف ىرضح امثو مسا قلطم ىلا داع ,مهصصخو مسر درحم ىلا عجار

 موق داوس رك درو دقو مهلاوحا لإ ةراشالاو مهقن رط ىلا ءازيع الاب موقلا داوؤ_س

 815 ةنس ىفوتملا ىناج رولا د# نب ىلع فيرسشلا ديسال ةقيلعت هيلعو ركذ اك مهلاعاو

 ىزاريشلا ىلع تب نج رادع ندلا ريهظو ىرزملاب قراعلا هجراو ةئام امو ةهرسذدع تس

 | كدج هلوا ىسرافلاب اضيا ىريظنلا ىثاكلاىلع نب دوت نيدلانع ميشلاو راقلا

 هللادبع نب دجا ندلابحم هرصتخاو ةنس ىفوملا لا صالخا تاعفلو قدص تاعم

 ميشلل هثداحا جيرو ةئاقعو نيعستو عبرا 544 ةنس ىفوتملا ىبفاشلا ىعلاملا ىربطلا

 | دهرا فطاوع 1 ةناماعو نيعيس و عسل 1 1 قوتملا ىننملا اعبي ولطق ب مساق

 ( عرا 15 ةزن_س قوتملا ىربطلا نيدلا بحت 6-8 و ةرمعلا ىلع فاوطاا ليضفت ىف

 ظ نب دجا نب نجح راد_بع حجرفلاوا وه ززصشلا نبا ىلاوع ]هم- ةئاقسو نيعستو

 جير ةئايعبسو ليعستو عسل ل39 ةنس ىقوتملا ةنصشللا نءاب فورعءملا ىزغلا كرايم

 نساحم أ و ىلاوع 3: ىجسملا ىلعىبا هه ىلاوع م ىقارعلا نيزلا مالسالا عش

 ىدادغبلا ىفيزلا ىعشاهلا ىلع نيدجم نب دارط 2: سراوفلاىبا ىلاوع ري ىتايورلا |

 | هلو ةثاماعو نيعبسو عست 889 ةنس ىننملا اغب ولطق نيرساق ميشا هج رخ دع_.سنب ثيل

 . جير م: ىراخملا ىلاوع ر#ن- مهنم دحا لكرقدنع جيراختلا هذه عمسا راكب ىلاوع جيررخت

 ىلاوع ر##- ىمخرسلا أ دهاز ىلاوع رح هتخشمىف ىعاقبلا هركذ ةيعينب قتلا



 هه[ )باب قمح لي

 ىتادمهلا كلملا دبع نب د نسملا ىبال ه6 ريسلا ناونع ري ةئامعبس و نيعيسو نينثا
 رك 5 ق ريجشلا ناوتع مخ ةئاجسصل و نيرشثعو ىدحا هالا١ ةن_س ىوتملا ىطرفلا

 نامث 748 ةنس ىفواملا ىهذلا دجلا نب دحم هللاديع ىبا نيدلاس عش انفاحلل هي[ ةباحصلا |

 عيتس م8/ ةنس ىفوتملا ىنعلا ركب ىلا:نب ليعاعسا ىرقملا نب نيدلا فرسسشل هه ىفاوقلاو |

 رقوسم و دا ىلو هلل دخلا هلوا ريغص داحمىف فصولا عيد باتك وهو ةئاعامو نيثالثو ظ

 ىزاريشلا دجيا دعب ةيضقالا ءاضقىف عمطل ناك هنا هفيلأت ببس نا ىواذخلا ركذو حلا
 اباتك نمملا بحاص فرشالا ناطلّسلل لع دجلا نا ثيحن هيلع لماحتيو سوماقلا بحاص |

 جرخي نا ملاو اذه هءاتك اذه فرشلا لمعت ناطلسلا هيظعتساذ فلا" هنه رطس لك لوا 0

 ةايح ىف مت ل هنكل هل با_:كلا عضو ىذلا هقفلا ريغ مولع هطسوو هرخآو هلوا نم

 امجع اعقوم هدأ هرصع ءالك 1 اك درع وم دنع عقوف رصانلا هدلول همدقف فرشثالا

 هلثم هيلا قيس مل لهنملا ىف و ىفاوؤةو ضورعو حيراتو 0 ىلع هقفلا عم ليشم وهو

 الإ 31 هرك وهامو ضورع ةرثاب روطسلا لواف مولعلا نم ةسد نونف لع ىو
 روطسلارخاواو وحن ةرجلاب روطسلا رخاواو خيرانلا نيب وه امو لوسر ىنب ةلود خيرات

 زسفنلا هدنعتو دحاو مونىف دا طغلا اذه ىلع ناك تلع دقو ىطويسلا لاقو ىفاوق أ

 ا | طا وذلا لك ننان فورعملا دع ندي نيدلا ردن ىتضاقلا فنصو قايساك ةيكسملا

 نبال نا هرك ذو نيطع ةدايزب فرشلا ناوئع طمن ىلع ةئاعاعأو نيعبسو نام ماله ةنس

 00 ناو اذ تناك انكع وا اجدم:تناك ادرط تئرق نا هيظننم تايبا ةنسج ىرقملا

 ءامسأ دير## ناونعلا ناونعّره##- كلذك اب نيعبراو هس مظنف هقبس مدعل اهب جت ىرقملا

 نءدلا قت هحرش و لوصالا ف © لوصولا ناونع رح افنآ ع مه: نارقالاو خويشلا

 هلوا ةئامعبسو نينثا 7م؟ ةن_-س ىفوثملا ىعفاشلا ديعلا قيقد ناب فورعملا ىلع نب دمت

 اهنع ةينغال لئاسم و تاش رعت ىلع ةلّمشم لوصف هذهف لاق لا لالجلاو ةظعلا ىذ هني دخلا

 ايفتكم لئاسملا سؤر ىلع ارصنقم راجنالا ليبس ىلع اهتدروا ماكحالا ةفرعمىف هيقفلل

 مير ىفناونع رف- تاقروسةءوهو نفلاىف نيئدتبما اهتدرج لئالدلا تكن نم جذومالاب
 ىفواللا ىعفاشلا ىرمثلا رع نب دم نيدلا سمش ميشال هي ناو_ىنلاو نابشلا ةرشاعم

 فاخ نب ليعامسأ رهاط ىنال هه ةءارقلاف ناونع ره- ةئامامتو نيعيراو عسنت م49 ةنس |

 ناكلخ نءا لاق ةئامعكراو نيسج و سج 5:66 يكس قوتملا ىبلدنالا ىراصنالا ىرقملا ْ

 هيف فاتخا ام هيف ركذ لا هتردش اناثنا ىذلا هلل دجلا هلوا ناشلا اذه ىف ةدع وهو
 ا رالذلاو نيئدتبلا راغألا نود نيتفصملا ىلع ترقي .راصتخا وأ ناحاب ةعبشلاءارقلا
 ىوس بلىذ ىلع لكشبال اطسب هطس و ىدتملاو ىهاتتمال ايفاك ءافتك الا مجرملا هناتك |

 ىثوالا ىىورلا ناوشن نب رهاظلا ديع هحرشو ةجرلاو هل ناونعلاك رم ا ده لع

 (ةنس)
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 مضعب هحرشو نيماقملا نيذه ةفرعم باتكلا اذه لعل ءايلوالا ةيناسنال متخ اهنم نوكي
 حاورا ىناعملا لعج ىذلا هللدلا هلوا اجوزمت احرشش هايؤر ىف هحرش ىلا ةراشالا دعب
 نيسجو عبرا 404 ةنس ىناثلا عيبرىف ىفوتملا ىفاشلا لضفلا ونا مساقلا وهو تاملكلا

 قونملا ىجمث وق فورعءملاد# نب ىلع نيدلا ءالع ىلوحال فدرصتلاىف 1- رهاوحلا مظنىف

 ىدجلامزجو هفيئاصت نم هنا تعمسقئاقشلا بحاص لاق ةئامئامثو نيعيسو عست ماله ةنس
 | .ىبا نيذلانيمش مشلا مظن وهتلاىف ىا ةيرعلا ىف 4[ دوقعلا مظنىف دوقنعلا د هلدناب

 لضفا ىذلا هللدخلا هلوا هحرش م“ ةنسس قوتملا ليلا لصوملا نيسطلا ن 207

 مظنلا لواو ا مئاو

 الت نمو ىنلا ىلع لصو دجاقؤ دع ذلعلا عفر ىذلا زعلاىذ هلل

 ظ قوتملا ىلازغلا دمخ نب دك دعا ىبا مامالل 1-7 رقتفملا ةواقنو رطل دوقنع 0-0 ما

 دوقنع ١-1 رفظملاب 0 ريعل و قول 0 نك 0 ا و سو 21 6 6٠

 | نيسجو عبرا 6685 ةئس ىنوتملا ىننللا د نب دج-ا هاشب ع نبال ةلاسر ةصنلا
 / نب ىلع نب دم رفعج ىبا نيدلا داع حشلل هه[ اضراا رابخا ناونع رقم ةئاعامث و

 ١ ىتاوريقلا يهشاجملا ىلع نلاضف نيىلع هحرشو هه: بدالا ناونع ريم هءوباب نب نيساحا

 ظ ناونع م وحلا 2 ةدافالا ناونع ]90- ةئامعبراو نيعبسو عسن 1/9 ةنس ىقوتلا

 / سايعلاىبال -ه ليازتلا طخ موسممىف ليلدلا ناونع ريح 2 هءاحب خيراتىف ةياردلا
 ناويدلا نأ ودلع - ةيمامالا بهذم ىلع ىسراف و نيدلا ناوتع 1: ىلا

 نامزلا ناونع ]6- قبس اك ناويملا ناوبد ليذ وهو ىطويسال -4: ناويلا ءامسأىف
 ١ 888 ةنس ىفونملا ىعاقبلا رع نب مهاربا نيدلا ناهربل 5: نارقالاو خويشلا جارتفف

 كا لاق:.نائنعلا نإ ونعب هان ريصتغ و ةدرك مث هخويش هيف عج ةئاعامتو نيناثو سج

 ىهتا بيئرت ىلع ممتايفوو مماسناو ىتذمالتو ىلنارقاو ىحاشم نم رس“ نم امنا تدنا

 ىدعتام ةلج- نم وهو لوقا دملا ىلع دازو سانلا جارت ىدعت لاقو ىواخمتلا ه ركذ

 ه4 ةداعسلا ناونع ره سردلا ف ناكب رش اال امهنب تناك ةسفان ىاقبلاف ى واوهسلا

 اهنم ةئاهعس و نينامثو نامث همه ةنس_قوتملا اشان ىسعشن فورعملا لحال موا ا

 ١ نب دج راطعلا نبال - ةيودنلا ئادملاىف ةداعسلا ناونع ٌرقتتح تايا ثالث ةديزلا ىف

 |,ةيشدلا لئاسضفلا ليص# ىلع ثملاو رومالا رييدت ىلع :لقشم راكالا تاك ىف رشح
 امنسحاو ظعاوملا زيجو ىلع ىوتح و ةميمذلا قالخالاو لئاذرلانع فكلاو ةيويندلاو
 ليلدو ةداعسلا ناونعّر#م- للا هلوط لضافلا هيدا هلوا اكربت لو_سرلا ثيداحاب هحفاو

 (ى) (

 لال” ةنس ىفوتملا ىتاسإتلا ةلح ىلا نب ىح نب دجلا سايعلا ىبال ه6: ةدابشلا ىلع توملا



 / 4[ باب رظ- س٠
 ا لح نسا ا ندلاب عل انه نيس قب هيو د وعلا رعىف 6 دب ولا ظفا ةفرعمىف ديحملا ةدعو ديفملا ةدع ٌرتم> تأ ىباعملا ةدع اح ةدنملا رصتخ جي ىبصملا ةدع م
 ىبال ديوجتلاىف ةّيار ةديصقك دئاقلت و نيعبراو ثالث م69 ةنس:قوتملا ف واهلا
 سس ماب ني ديفملا ةدع ىنعب اهلوا 1١ ىناكلا ناقاخ نب يحب نب هللا ديع نبا ىسوم

 ْ كككتحتتتَس

 محا لع
 ليعمسا نب دج نب ليعمسا ماعالا 2 انا اهح ريش و ارصم اح رش اهح رشم # نآرقلا ةوالت مودب ن

 ميظعلا ]لا لزن] يتلا هني دعا هلوإ بيدألا دوج نيا دجا نيدلا سعءثو ىوجلا ىمانقلا
 هي ةيرحلامولعلا اطيض ىفةيرهملاةدمعا تح هيي ظعاوملا ةدمم يح آلا ميكملا ركذلاو
 00 ال دلع و سابعلا اديس فقانم ف سانل؟ ةدع رووح باوبإ ةعبش ىلع سصتخ
 زيزعلا دبع ةفيلخلا ساسقلاب هفنص هلا هف ركذ لا لئاضفلا بايسال عمجاب ءاش نم لضف ىذلا هلل دجلا هلوا ةعا_يعستو 0 ب هل فروا ىوا_ذسلا نحن رادبع ندع
 :ةالخ سئرت ىلع هذالوانم ءافلخلا هرخآ ىف ركذو رمصمم نييسابعلا نم هللا ىلع كولا
 ىتاي ه4: راصتخالا ةياذ عحص" ىف راظنلا ةدع: ]فتح هه[ كسانملا لع ىف كسانلا ةدع نع
 سه هه ةديزلا حرش ىف ةدع ةههبح ةئامسجو نيعستو عبس هكلل ةنم قوتملا ىداعبلا ىزوللا نب ىلع نب ن+> رلا دنع جرفلا ىنال هت لئا_بملا روهشم ىف لئالدلا ةدع يم
 دبع ظفاملا مامالل هه ةليللاو مويلالمم 1- رعوىبا نب ورع ةياورنسح نب دم ءالمأ دع تارو رمعلا زج- رم هه ديحوتلا ةرهولج ديرملا ةدمع رح

 | ةئاكتو

 عجبا وهو دئاقلثو نيتسو عبرا 565 ةنس

 2| ك1 5 دجأ انفاطلا هرحاصل كيم نس

 ىرذدنملاىوقلادبع نب مظعلا

 قولا .ىروندلا ىسلا نباب فور
 تور لات .ةلوطم اهنكل نفلا ده ىف بتكلا

 دوع ح ىطويسالو ىنا_هفصالا معن ىبا ماماللو ىهتا نيبلاطلا ممح فعضل دنت
 هه ةبافكلا ثيداحا جي رن ةيانع رح ةنس ىقوتملاى اطخخا دمت نب هللا دبعل هيأ وحلا
 فورعملا ئطصم نب دج اىلوملل ةلاسر هه ةيانكلاب ةراعتسالا قيقحتىف ةيانع وح ا
 حرشىف ةيانع ريكتح- ضيدب لو دئامعست و نيتسو نامث 454 ةنس ىفوتملا هداز ى ريكشاطب
 هه ةبادهلا حرشيف ةيانع ريح ءاهلاؤىتأي ةيادهلا حرش ىفو واولاف ىنأي 4 ةياقولا
 ءا_ةنع زن اضيا ىتأي 6 ةيادهلا ثيداحا ةفرعمىف ةيانع ةهبمح ىأي ثيدللا لوصاىف
 فورعملا ىلع نب د2 نيدلا ىحن ميلا يي برغملا سعثو ءايلوالا تح دف رعم ىف برغم
 هلوا دئاَمسو نيثالثو نات 548 ةنس ىنوتملا برع نباب

 مظك داؤفلاو ارورس ىداذ # ميظع ماقملاو ىهلا تدم
 ىلع ملاعلاب ناسذالا ةاهاضم ىلع هنو ملكت ةئاوسو نيثالثو نينا سس ةنسؤ

 ه<2 وا ام هيف لعج نا ىونو قالطالا

 2 دؤنصو |

 نباو ىدهلا ماقم ةدحشلا هذه نم ن وكي نبا ةرا

 (نوكي )
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 ا 000000 0 ىوزملا ىاسنلا نج رادبمم ىبا مامالل .اهتسحا نمو ةريثك امتك راكذالاو '090 0| ١ دالاو مولا لوو ءلعلا فص لاق ةئاقسو نيس واتس 191 مو

 20042ببلل



 ١ مم ع نيعلا

 موقلا هيلع ىنتعام ةنامسجو ليع._سو ععمسلا هالو ةن_-س ىقوتملا لضفلا ةقيلخلا دش رسم ا

 ةهئا_هعبسو نيعيراو ىدحا ال١5 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا دح نب ىلع ندلا ءالع هحر ف

 رعو ةثاهعبس و نيثالثو ىدحا ال*١ ةنس ىقوتملا ىعلاملا ىناهك افلا ىلع ني رع نيدلاجانو

 لع ندع 00 ملا و ةئاعامو عبرا ه2 ةنس قوتملا نوةلملا ناب فورعملا ىلع نا

 مادلا دبع نب ل ن.دلا سعشو ةئايعبسو نينا ٠/ ةنس قولا ديعلا قيفد ناب فورعلملا

 عم 'يهاحرو حرششلا اذه رصتخا ةئاماعو نيثالثو ىدحا مخإ ةنس قوتملا ىوامربلا

 نيعبسو عب را /مال5 هند قوتملا يىفاشلا ىرهاقلا دهن نب دمم ةيلماكلا ماما ةريسي تادايز

 نيتسو ثالث /» ةنس قوتملا ئرصملا ىبرغملا ىلع نب دع شاقنلا ةماما واو ةئامامتو

 نينامكوىدحا 8١/ ةنس ىفوتملا ىناسإتلا دجلا نيد هللادبعوءاو تادلحم نامثىف ةئامعبسو

 تاقبطلا ضءبىف اذك دوج ولا زبننع باتكوهو اضيا ةنابالابحاص مساقلاىبالو ةئامعبس و

 ىتقاردتالا دعب نتادجلا نردلا تامل هن فا مالا 55 تيذهت ريصتخف ةدو

 ةدع يح نأ --1 قرا يضخ هان 1: ةئامعيس و نيس بود هك قوتملا قوصلا

 نفيس و نينا كاع 12-2 فاودلاا ىرخلا ادع نيد كلامزبال ريصتخ ه8 وخلاف 1

 تام ا ةنس قاوتللا ىرمضملا لغ نب دع .ٌشاقتلا ةماما وا هحرشو هد رسثن مث ةئاع»“و

 نيعبراو عبرا 855 ةن_س ىفوتملا ىومتلا ىعلاملا راع نب د# رسايوباو .ةئامعبسو نيتسو

 نيرشعو عبرا 075 ةنس ىقوتملا قثندلا دواد نب , مهاربا نب ىلع راطعلا نباو ةئامامتو

 نودرب ىفاص نب نسح ةاحملاو ةضفارلا كلم رازن ىبال هه وهنلاىف ةدع زي ةئاهعبسو

 ىرهزلا -# حلاص نب دجال دع ©:- ةئامسو نيتسو ناك ه58 ةنس قولا ىلا

 5 سرفلا ةغاىف ةدع ره ةئامعبسو نيعستو سج ا/وه ةئس قوتملا ىقدمدلا ىعاقبلا

 سم هر ىراضلا حرش ىف ىراقلا ةدمع رقه#ح ىماويسلا دهم نب دجا نيدلا نمثل رصتخع

 س# 416 ةنس ىفوتملا جاجزلا هللاابع نب فسوب مس 0 ىبال 4 باتكلا ةدع]جم-

 فتم هللا دمحم هلوا هه ةيرمصبلا ضامالاىف ةيلسكل ١|/ جرمعلا له- ةئامبراو ةرسثشع

 ةالاكر ةننا اسم لكىلع بجاولاهةاؤم لاق لعو لع ىلع لقشت لج ةسخ ىلعوهو لا

 ترخاو مهضإ رفا ةاوادمو 2 ظفح نم سانلا ىلع ةهعفن دوعبأم تابرقلا لضفاب ىلاعت

 ىهتنا ةلياح تنك هع هتعمد ىحاشمن م هيدهاشامو ىلنابر ح لح هيف لا فيلات

 1٠٠ ةنس لبق ىفواملا قيرفالا مهاربا نبدج-ا رازملا نبال هب ةدملا لوطل. ةدمع رم

 دبع نب نسح نء فّسون نيذلالاج ميذلل هه: ىلنحلا هقفلاف ىدتبملا ةدع رح ةئامعارا

 دجا نب دمحم ةغالا ف هه: ظفحلا ةبافك ظن ىف ظفلتملا ةدع روح ىلنملا ىسدقملا ىداهلا

 6 جاهلا ح رشىفجاتىلا ةدع ٌري# رع نب فسوب رفظملا كاملل اهبظن دنس ىفوتملا ىربطلا

 دبع نب ىنغلا دبع نب دم ىبال هي نيثدحلا ةدع روح ىملاىف ا ىواضيبلا جاهنم ىنعي

 6# ديرما ناطيشلا درطىف ديرملاةدع ري ةئاتس 1٠٠ ةنس ىفوتملا ظفاطلاىسدقملا دحاولا

 00017 1 ] ] ] ] ز ز ز ز| |0171 9 8
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 ةموظنملاف ةئارىهو ةينايلسلا ةاودلاىف هيفوصاياب بيطخلا ىراقلا نيدلا ريخ نب هللا ريم
 ركتالباهذخف اردءاههج واكذ اهماهتحيراتو لان آرقلا لغم هلل دجلا هلوا ديومملا ىف ةيرزجلا
 د08 6 هع قاونملا ىسنلا دارت كللاكنع :ناولا ظفاح مامالل هه كاقعلا هع م

 دعاوق مهاىلع ىوت< رصن وهو آلا ةتاث ءايشالا قئاقح قل لهالاق هلا ةئامعب#و |
 هاعمو روك ذملا فنصملا هحرشمت مانالا بولق ىف ةنامالا ٌكاقعلا ةيفصتل ىنكي مالكلا لع ١

 ةديزلاب هاوس قدا هعيس ونيعيس وال٠٠ همس قوتملا ىونوقلا دج ننس دوح نيدلالاج هدح مشو ْ

 نينامثو نادرا ةعدلن قوتملا ىو وقلا ىبورلا سانلا 5 فسوب نب د2 نيدلا شتا و ِْ

 نيعبيراو تس 845 ةندس ىقوتملا ىروتلا ىكملا رهاطو ا نيكد وس نب .ليعامسا و. ةثامعبس و
 هاعم“انسد ع ةئفاثلا“ ةئاملا نامعا نم ىنالا ئروقفالا رزشل اد ذوعا ب دجاو ةئاعاعأو

 ىلع لع ىذلا هلل را هلوأ لوقللاب سس اهح ورش نمو داقتءالا ةدع حرش ّق داقتنالاب

 هدوجو بوجوب قطن نمل هللدلا هلوا اضيا لوقلاب حرشو لا تانكمملا تودحا ةاداوكحوا ١
 نيعبسونينثا 27 ةنس ىفوتملا نما ىلملا ىشع رملا ركب ىأ نب دعما لئاضبلا وبا اهبطن لا
 ديمشلا ردصلا ه4 ىواتفلا ةدع رح نيدلا بابش ميشلا هد رشو ابلغ داز و ةثافاكو
 مدقدلا ركذ 1لا ءايحالا قزارو ءايشالا قلاخ هلل دجلا هلوا قئاراار لاف م< نبا هركذ

 داع وهو خا هعوقو مبام هيف حجرداو نيثالثلاو ثالثلا ىلع هعزوو نيعسف ىلع تاتكلا ؤ

 هوحوقناقرفلا ةدعز- طارقل 5 لوصفلا حرش ىف لوهفلا ةرع له ريغص رصتخع
 نيسجه وس ١١60 ةندرصع قوتملا ىريمزالا نجح. رلا دبع نب ىنطصم مشل ه7 نآرقلا
 عجا نا | وسملادق ةعاج نا لاق لا نآرقلا لها مرك ١ ىدلا هلل دا هلوا فلاو ةئامو |

. 

. 
 ةيبط ةقيرط ىلع رثعلا َدَمالا تآارقنم تاياورلاو هوجولا اف عقحا ىذلا تاي آلا ضغب
 ٠ ةنس ىفوالا ىناشوبللا ي< نب دمحل ه4: ةاضقلا بداىف ةدع ريم آلا تعمجت رثنلا

 ْ روك ذلاىدادغبلا قفوملل 8: ةسايسلالوصاىف ةدمع هل ةئامعإراو نيعبسو عبرا
 : ىقوذملا ىناج رجلا نجح. رلادبع نيرهاقلاد رع مدلل هيأ فيرصتلا ىف ةدمع ز- فاصنالا يف
 : سه حا را ةعانص ىفةدعزت- س6 ريسفتلا ىفةدمم ]م- ةئامعب راونيعبسو عبرا 1/4 ةنس
 نءال ةريغىلا جاتحنال ثيح ىحنارجاهيلا جاتحام عيج هيف رك ذيب لمعو لع ةلاقم نيسثع
 نيناكأم سج 546 ةنس ىفوتملا ىنارصصنلا ىكركلا قاحح*انب بوقعب جرفلاوا وهو فقلا

 1 ةدع 1- نيحارجلا ةدع ىف مدقو لا هتردّهب قلخلا قلخ ىذلا هلل دخلا هلوا ةئاقسو |
 ش نيسجلو تس +65 ةنس ىفوتملا ىناوريقلا نسحلا ىلعىبا قيشرنال - رعشلا ةعانصيف |
 7 || ىف روكذملا ىدادغبلا نيدلا قفوم هرصتخاو ةدعلا هامسو ىلقصلا هرصتخاو ةئا«*!راو ظ

 " أ هيقفلا ىثاشلا دحلا نب دحح ركبىبا مامالل ه4 ةيعفاشلا عورف ىف ةدع رهتح فاصنالا
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 ش
 وهو رهظتسملا دلو نيدلا جاووعل هفاص 0 ةئامسجو ع ه٠ءا/ هع قوتملا ىفاشلا

 ! دتوسلا )



 نم 5 نيعلا 18-

 --1 ماكح الا ند ذفن الاف ماكل ةدع - افشلاح رشىف ىلينا اننا هد ةئامعبس و نس

 ةئامعبسو نيسوتو نامث ا/ه4 ةنس ىقوتملا ىنللا ىسوسرظلا ىلع نيممها ربا نبدلا م ىضاقلل

 نايه ونيدج-١نب باهولادبع نيدلانيهال ةءارقلاف 5 فاخ راشحاىف فالاةدع وح

 ةدع زم هي صاوخلا ةدع ره ةئامعبسو نيتسو نامث /4 ةهنس ىفوتملا ىلا قشمدلا

 | رداقلادبع نن سن وون: سن ويل رسضتخم هيأ ضنا رفلا رعىف ضئارلاة: دع ا9:- هت بغارلا

 ا راهقلا دحاولا رابجخلا كلملا هتلدلا حرمشلا لوا هحرشمث ةنس ىنوتملا ىديشرلا ىرثالا

 ىلع نب دج-ا سابعلاىبا نيدلالاج ميس باسالاىف 2 ضرافلا ةدعوضئارلا ةدع رح

 بيقنلانءال 1 كالاشألا ةَدع م ا باهولا كالملا هتلدحلاهلوا ةرءايهلا ىضاق تاعنا

 | نينامثو عسل 59 ةيدس قوتملا "ىفاشلا" عزح وخلا متلا دبع نيد نيدلا سعت هحرش

 ىدادغبلا تاكرينن رباصنب بوقعيل ههه كلاما ةسايسىف كلاسلا ةدع رقم ةئامنامثو
 كلاسلاةدع رح دعا وةئاقسو نيرمثعو تس 575 ةنس ىفوتملا ىعاشلا ىتنجملانيدلا مد

 هللدخ اهلوا ةنس ىفواملا ىبحرلا ةمالسنب يحنب بيغر لضفلاىبا مجشلل هيأ ةظعوملاىف

 2 بحاملا نبا فيرصت قيقحكى بلاطملاة دع لقط اياب نب سشع ىلع بتر لا ريكا فيطللا

 نئاباف ورعملا دج-ا نيدلا لا هه بلاطىبا )1 بسنيىف بلاطلا ةدع ري ةيفاثلا ىف م

 ن ىلع نسحلاىا هش رسصت* نم هذخا ةئاعامتو نيسثعو ناك 888 ةنس ىوتملا ةبقع

 قلخ ىذلا هتلدخاهلوا ةاذولاو ةدالولا رابحال اركذه اش ومنك اما دعم اهقلع |

 مظعلا باتكلا راشا رادقملا مظع لع بسنلا |ءناف دعبو لا اربصو ايسن هلع ارمشب ءاملا نم

 ةالصلا هيلع لو_سرلا لآ اهمال همهفتىلا اوفراعتل لئابقو ابوعُش 5 ا:طعجو ىلاعت هلوةىف

 | ةطويبضم مهماسنا لزتملو ناهربلا هيف مح واك ماظعالاو ل الج الاب مههج و بوجول مالسلاو

 فئضاْنا تدراف هيلع ركسالفىئولعلا عدملااكب .دالسلا زثك قى شةلوا 00

 | ىلا هادهاو لوبذلاى لا مادخالا مضيو لوصالاو عورفلا نيب عمجب اباتك نيبلاطلا باسناف
 ةفرعمل بلاطلا ةدع رح ىسحلا ةيتغ نب نيسطلا نيدجلا بابشلا هرصتخا ناكروك روع

 71١ ةنس نيدراع ىفوتللا ىواختلا ىرزور وسارت ن نجح راادبع نيدم هي بهادملا

 لاق ةعيشلا لهاو دوادو دج-ا فالخو ءالعلا الخ ركذ ةئا_,عبسو نيرشعو ىدحا

 هرخآىف
 باتك.ىاب :الصا | تيوحامو 36 تهاذا ىوجحدق كإكا مف

 باكا ريح مهاعصا عم دو #8 هدعب بوةعبو نامه هقف ىوح

 باوح ليك هيف اوفلتخاامو ا#* كالامو ىبفاشلاو رفز اذك

 باوث لك سانلا هلا مهابح د ةعيش لها عم دوادعم دجاو

ْ 
 ١ و نأرقلا فور> فص وق نافرعلا ةدع 0-1 و ملاعملا رامتخا قف ملاعلا ةرع



 مه بار 1م ١س

 نب نسح نب دج نب باهولادبع رصنوبا نيدلابان ديسسلا هحرشو ةئامئامثو ةرشع عبس

 هلوا تالاقم تس هلواىف دروا ةثامتامثو نيعبسو س+ج ماله ةنس ىفوتملا ىولعلا اذولاىبا

 نب ىلع نب نج رئادبع هحرشو ماكملا ةدع هامس لا مالسالا رون انرئاصبرون ىذلا هللدجلا
 ةرثك ىلعلد احرش ةدمملا حرش ىهفاشلا ىروكسرافلا ىلاعملاوبا نيدلانيز عشلا فلخ

 8٠١8 ةنمىب ىنوتو ةئامعبسو نيعستو نينثا /5” ةئسىف ةيودنلا ةندملا ءاضق ىلوو هلضف

 دجا نب ليعاعسا نيدلاداع معشلا هحرشو د* هقفلا ةدع ثالذ لعل < ةئامئامثو نامث

 ةدمعلا اخفحهنا هيفرك ذ حلا رئاصبلا رونم هللداهلوا ىفاشلا ىلملا ريثالا نبد# نيديعسنبا

 ءالما هحرش مث قيقدنبا معشلا ىلع ارقف ثيدح ةئامسج اهفو هقفلا باوبا ىلع اهئتر ىلا
 هيف بتكي ام ةفرعمىف ءايدالا ةدع رفح مانالا ديس ثيداحا حرسشىف ماكحالا ماكحا هاممو

 نيعبس و عبس تالا/ ةنس ىقوتملا ىرابن الا دمحتنب نجرلادبع تاكربلاى بال ) ءايلاو فلالاب

 ديع نيدمحل 6 مالكلاىف ةلدالا ةدع رح خلا ءال آلا ىلاوت ىلع هتيدملا هلوا ةئامسجو

 ةدع زيط- .هلمكي لو ةئاثلث و نينامث 8٠ ةنس ىفوتملا قتلا ريبج ناب ف ورعملا ىرصبلا نجحرلا
 فسسوب نب نج.رلادبع هجمرتو زيزعلا دبعا رمصتخم ىسراف 8 سلا ناكرالاىف مالسالا

 بيهزرلاو بيغرتلل اهدروا ةقيعض ثيداحا هيفو مال_سالادامعل هاعمو ايكرت ريثك قاحلاب

 ( رعش ) اضيا هيف لاقو ةعاسلل رك ذل هناو ىلاعتو هناحسس هلوق مامن حراتو

 جل رس يي م يبي بيبي بيبي بييبييبإبيياااابسسلل

 شادااكاهدرطفمل ى رات ىدشود ركذل #8 هلوعو فطاكنادخ نيدلاداعىدل وامامت

 ةدع - هه جاضالا ةدع ٌريَْ*- ىتوبلا هركذ 6 قافوالا ٍبعف قارشالا ةدع زيي

 نيس و ثالث هه* دنس ىفونا ىربطلا ىكصملا ةمالسنبا يحل ودلاىف ه6 راصتقالا

 ةديقعلا فرم هيأ ديحوتلا لها ةديقع حرش ىف دددستااو د.حوتلا لها ةدمع ل- ةئامسجو

 ىسلعولا نه رئاديع ديز ىبال رمصتتع 8 نايعالا ضئارف ةفرعمىف نابلا ةدمع ريح

 مالسالاملاعم ىلعا ىذلا هللدمْلا حرسثلا لوا اجوزم ةبراغملا ضعب هحرشو ىعلاملا ىبرغملا

 ةلودلا زيمال ةلا#قم نير شع ه4 نيحارملا ةدع رف لا هدج قح هللدجلانتملا لواو لا

 رع ةئاقسو نيناهثو سج 88 ةنس ىفوتملا مكحلا ىركلا ىحسملا فقلا بوقعي حجب رفلاىفا

 مسذاملا ةدع ريت هريغىلا جاتحال ثيحن ىحنارجلا هلا جاتحام عيج هيف ركذب لو

 ىدادسغبلا نج-رلادبع نيد نب ىلع نسما ىبا مشل ىلرنحلا هقفىف - رفاسملا ةيافكو

 وحنىف ليلج باتكوهو ةئامعبراو نيتسو عبس 4517 ةنس ىنوتملا ىلنملا ىدم الاب فورعملا
 وكلاىف ةمدقم - اظفاللاةدعو ظفالا ةدع ق:- ةريثك اوف ىلع لقشي تادلحم عبرا

 . نينثا 5ا/* ةنس قوتملا ىتايجلا كلامي هللادبعنب دين هللادبعنب نيدلالاج مامالا مضلل

 ك0 تت م مم ببي بيبي بسب 01| |

 ١ حوصنل م ِتايلكلاب ةردقملا ضورفلاف باسملا ةدع يم هح رش م ةئاقسو نيعيسو |

 فرشا ريسفتىف ظافملا ةدع زهد ةئامعسلو نيعبرا 44٠ ةنس ىفوتملا ىنارطملا جالسا |

 | تس 0/45 ةنس قوتملا نيملانباب ريهشلا ىبلحلا دم نب فسوي نيدج-ا بابشلل هيأ ظافلالا

 (و)



ٍْ 

 3و4 هي نيعلا

 ىرازملا ىلاعثلا دّت نب نجرلا دبعا هه ةرخ آلا روها ىف رظنااىف ةرخافلا مولعلا ريم

 هلل دما هلوا ىطرقلل ةركذتلاك محد دلع وو ةئاعاعكو نتشيضو تس 06 هس 0 ا

 ىيقلبلا رع نب نجلا دبع ندلا لال 2: نآرقلا مولع رقتح ا متادلا ءاقبلاب درفتملا

 3 7 ما عيسلا تأ رملاَف ةدرصق ةيولعلا زم ةئاعا اكو نيرسشعو عبرا 25 هر

 ةثاعام و ىدحا| لهآ هس قوتللا يرذملا ىردعلا حداقلا ندمت ن.نامعن ىلع ءاقيلا ىلا

 مهل اهح-رسشف ةعاجج هيلع اهأرقو * العلاو رعلاو هتلاابأ دا كل  اهلوا ةيمال ةديصق ىهو

 ةقيلع يح ملا هند لعب فرش ىدلاو دكا هلوا َديصَرملا لامالا اس وارش <

 تس ا توا ىدمعزلا نةحرلادبع نب دم نبدلا سعت هي ةقيقدلا لئا_سملاىف

 داع ]+ ابرق ىتأي ب مالسالا ةدع ةجرتف مالتخالا داع ©2- ةثامعبسو نيع._سو |

 ىدحا ٠١١ ةئس ىقؤثملا ىرصملا !ىوانملا د2 فؤرادبع مثلا رصتع ه6[ ةغالبلا

 تاراعتسالاو ةّضافلا لاثمالا نمالج نعني باتك وهو ل١ىنكو هتلدجلا هلوا فلاو نيثالثو

 هيف رصتخاو ةلازجلاو ةغالبلاب مها دوبشملا نيدلوملانم لوألا ردصلا اهلمعتسا ىتلا ةقئارلا

 لمهام ضع هيلا فا_ضاو هقذ>ح سي ا طق_ساو فورملا ىلع همرو بولقلا تر

 سعاشلا ىزاريشلاىفرعل اتيب نيعستو تسىف ةدنيش ةيسراف ةديصق هه رهاوجلا نامم ع

 وحام يل بستم بوبأ نيدمخ هللا لضفل هل راربالا ةدع م فلالا دعب قولا رووشملا

 ةمادقنب دمنب دج-انب هللادسبع دبا مامالا معّشلل عورفلا ف هي[ ماكحالا ةدع زفنح
 هلل 1هلوا سا تادابفلاف مص وه و ةئاقسو نيت ج4 ةنسا قوما تادقلا لدن
 اهلعش ىتلا لئاسملايىف رابخالاو تاياورلانم ةعومخملا رايخالا ةدعول , هقحسم و دخلا لها

 اهضعبالا رايخالا ةدعلئاسم تحرداولاق ةيفو.كلا ىواتف هاتك ىف هرك ذأ فوصتلا لها

 د[ ىبا مامالا حشلا نيدلا قتل هه[ مانالا ديس نع ماكحالا ةدمم ريت ثالذ رج الك

 ةسجق مالكلا ترارصحو لاق ا هلكاو دوا متا ريدا هلوا هريظن نع تاداع ثالث

 تدرفا لاق داعق اهلاحر ءاع«اهلو ًالاجا ا ةاورنمه ر 7 نم فد رعتلا لوألا ماسقأ

 طبضوف عبارلا تامهللانم هيف عقوام ناب ثلاثلا هئداحاىف ىتاثلا ةدعلا هتيم باتنكب اذه

 قوزم نيدجا ندع هللا ديعوبا ه> رشو طيش _سام ضغبىلا هيام سما هاظفل

 هللدّلا هلوا تادلع سهإىف ةئامعبسو نيناو“و ىدحا ا/ى١ ةنس ىفوتملا ىكلاملا ىناسلتتلا

 ىراخلا نامامالا هيلع قفتاامت ماكحالا ثيداحاىف ةلج- راصت+ا ضعبلا ىنلأسلاق لا رابلا

 ىناهكافلا و راطعلا نبا وديعلا قيقدنامالكن يب هيف عج ىنالقسعلا رجب نبا ظفاملا لاق هّتبجاف سهو

 عبرا 7 قوما يعفاشلا نقلملا نب ل نرمي نيدلا حبا رس هد رشو مهريعو

 بوقتعل ند نيدلاد_# رهاطو'او هنأ _ةئرصم نم نءسح | نم وهو مالعالاب ىاويس ةئاعامو

 م3 1 هي قونتملا نادال ماكحالا ةدع حش ّق ماك 0-8 هاعمو ىزاريثلا ىداا زوريفلا



 1-3 باب يي وكل

ْ 

 ا

 0 41 211 قرا رع ن لبملا ءادقلاوأ ندلاداع اضيا هرصتخاو بن رتتلاب ماعتو
 ىيدراملا ناععن ىلع نيدلا ءالعهرمصتخاو ةئايعبس و ليعبس و عبرا 2006 ا قوتملا ا

 ايرو لصالا شماهىلع هتقلعاعر فيعضلاو ىوقلا ضارتعالاو ةسحملا ةردانلاو ةبرغلا |

 ةايلجلا نونفلا ىف .ىدادغبلا ئزعلادبع تاكريلاووا ىضاقلالاق ىعاقيلا هركذ ىسلدنالا ديعس |

 اوعسوتمثهنامز ىف كلذ ىف عمجام عججا اذه نكل هن ون نم ءايشا ىف ةدرفم تاةنصم هلق دعوت

 ىيولاىضاقلاليلخ نىدجا نب دم نبدلابابش همظنو ةئامعبسو نيج 6٠/ ةنس ىفوتملا

 رداجم نب د نيدلا ردب عال نكي لصالا لعاو ةئاعسو نيعسو ثالث هو دنس قوتملا

 بابش ظفاملا مامالاتكتو ةئايعبسو نيعستو عبرا /95 ةنس ىفوتملا ىثكرزلا هللادبعنبا

 دكا هلوآ هئاكاكو نييسج و نينثا 889 دنس ىقوتملا ىتالقسعلا رح نب ىلع نب دج-ا نبدلا

 اهعج- ىتلا كاوفلا ىلع تثحبدق تنكو لاق ملا هتازخ قافنالا ةرثكعم دفنتال ىذلا هلل

 0كل] ىلبعم واذا ءدعبو كلذ ءانثافتنكو حالصلانءا ميشلا فينصم ىلع قارعلا مت

 ع اماو ص اما ةلئ_سم لك هلوا ىلعتكرو تعمجت +4 قيلياه مضو عج ترق هتلفعا

 نبا ىلع تكنلا ليمكت حاصفالاب اهامس ةسارك تكمن قارعلل ىناثلاو حالصلانبال لوالا

 ىف هيتكف ءالما هاتك ىلما حالصلا نبانا لبق ةيفلالا حرش ةيشاحىف ىعاقبلا لاق حالصلا

 نسحا هل عق وام ريغنا هل رهظاذا راصو هسفن ىفام ىلع ابن تا عج ءرامدا لاح

 ربعولف اهضعب باغاعرو اهريغيالف اهادحا بولق ظفحبو مدنلا 1 دن رت

 نيدجا نيدلا ء ءاهم ماهالا هرصتخاو ىهتنا اهااح لواىلع اهكَرف ع 1 هربع بدن رت

 سادس. سب ببسسسسسسمسمسسبسبباسبمببو مس ااا

 بلل

 وبا هن غلب اهنم عونوهو فيعضلان ا ىّتح ةممالا اذ بنطادقو ةريثك ثيدحلا مولع عاوناو

 لضفلاودامامالا حشلاد> رششو هريغب كنظاخ ادحاوالا اهفنيسج ىجسقتىف نايح نب متاح
 مهلا ىذلا هلل دما هلوا ةئامامكو تس 8٠١5 ةن_س ىقوتملا ىتارعلا ني_سللان: محرلا دبع

 | نسحا ناف لاق حالصلا نبا باتكن م قلغاوقاطاامل حاضيالاو ديبقتلا ىاوم ا مهباام حاضي هل

 رع هيف عج حالصلان. ال ثيدحلا مولع باّتك حالطصالا ةفرعم ىف ثيدملا لها ا

 تدراف هيبنشو ديسةتىلا جاتحرخ آنك اماو هيف فلوخدق عضوم ريغ هيفزا ىعداف ساوفلا

 مثلا ناكدوو هيلع درواام دارءا ىلع ادرو هقلغم عفت و هقلطم ديقت هيلع 0 عجانا

 1 هرصم>اذق اضياو ح الصلانباحالصا ىاعم هلع هدعج 'ىد ىلع ىئفق وا ىاطلغم نيدلا ءالع

 نيدبعأ) ههرص) 8 23 0 ربع هيلع ضاّرعالا ناك ثيخ هنم عضا وه ىف هويقعلو ةعاج

 ددامعيس و نيعستو تثتس اك 2 ةدعقلا ىذ نم نب سعلاو ىداحلا ل 2 هدضابش نم

 ناكناو نظلا بلاذ ىف لضافلا ثدحلا باتك ثيدحلا مولعىف باتك لواو رجح نبا لاق

 لهعف بيطخلا ءأح مم أح رسم معنوبأ ه.لع لعو هللاد_عونأ مك الاهل ىد_صت نم لواف هيف

 ةياورلا نيناوق ةفرعمىف ةيافكلاو عما_لابادآو ىوارلا قالخال عماجلا اههو نيباتكلا

 ( مولعلا )



 ١1 د نيعلا لق

 ةئاعلثو نينامثو ىدحا "81 ةنس ىفوتملا قارولا نباب فورعملا ىوحتلا هللا دبع نب دمت

 ىف ىنسالالعلا رقت نيثامو نيعبراو نامث 558 ةنس ىفوتملا ىتزاملا دم نب ركب ناثعواو

 لع زم- ىنوبلا هركذ رذفالا سيلاو ريكالا معلا لس يأ ىسملا هللا ءاعسا رارسا

 نئاب فورعملا مام نيىلع نب د# نيد هللادبعىبا مامالا يشل تآارقلاىف هي ءادتهالا

 4: مولعلا ع ريم ىواع#لل ليقو ةئامعبسو نيؤبراو سج ا/4ه ةنس ىقوتملا مامالا

 دج نب احررس نيدلا تيز مشل ه4 مالكلا لع ىف ماركلا لع رح نآرقلانم ةطينتسملا

 رعلا رح لياملا ع ىف ليلدلا لع هلو ةثا_معبسو نيناعو نامث 7/88 ةنس ىقوتملا ىطلملا

 0 لع ىف هت نو زم لا رعلا ق5 ناح نب رباج معّشلل ةعنصلا ىف 6: نوزتلا

 فاكلا ىف نوزخلا رعلا رم- باتك ةئاقلث ىلع :لقشم ءازجا ىلع دلعوهو فاكلاو

 ظفاملا ةيحد نب .لع نرع باطلا ىبال 1-7 اروبسلاو مايالا لئاضفى روبشملا علا --

 مشل أ دوسالا رخغا لضفىف درفملا رعلا ززؤمح ةئاقسو نيثالثو ثالث <“ ةنس ىفوتملا |

 لوصاىف د ىذدهلا 3 ١ فلاو نيسجو 1 ١٠ها/ ةنس ىنوتملا ىكملا نالع دمخ

 وهو خا نيملاعلا بر هلل دما هلوا ةنس ىنوملا ىبلللا ىموم نب ديعس مامالا عشلل نيدلا
 ىف عبارلا هيف ليقام ثلاثلا ناعالاىف ىناثلا ةينادحولا تابثاىف لوالا لوصف ةتس ىلع'

 رارسا وىدهلا بع رم ةقرفتم لئاسمىف سداسلا ةفالخلا تابئاف سماخلا هتفرعع قلعتام

 كولس ىنعم مهف ىف هه ادتهالا رارساو ىدهلا ع قمح ندلا باهش م ههه ادتهالا

 7٠ ةنس ىنواللا ىنوبلا ىشرقلا ىلع نب دج-ا سابعلاىبا نيدلا ىت مشل ىيسملا .هللا ءامسا

: 
4 
1 

8 

 هلواهدش 8 مظعالا الا نع لان كافكا نشحن هيف 1 وهو ةئاقسو نيثالث

 دمت نب دم جاملا ىبال سه نمزلا ءانبا ءابنا ىف نلعلا رظظ- لا هقيفوت نسح ىلع هللادجا

 ىدصت نم لوا -ه ثيدحلا مولع ةفرعم زه- ةئاهعبسو ةرششع سج الا ةئس قوتملا

 ةئامعبراو سه ٠4ه دنس قوتملا يرواسينلا ظفاملا هتلادبع ند هللادعر | ك1 1
 هعدو اون نيسجح ىلع تشم ءا زجا هد وهو ةردقلاو 0 نه هلل دجلا هلوا

 00 تيدا 0 5 نيد_سو 1 ثددعا 00 دف تع كلذفف

 00500 ميشلا لاق ةئاتسو نيعبراو 02- 3 قي قشمدلا 7

 نيئدسو ةسوحق كلذ سصحو 4 ف فيذصت نسحأ اذه هنأ 5 نأ حالصلانا مولع نم حانفملا

 هيلع ضرريعأ نم مهم و هرمصتخا نم مهم نامزلا اذه كا هنامزفف ءازعلا 0 ىئتعادقو امون

 قارعلا نيدلا نيز ظفاحلا مالكو هصنب فنصملا مالك هباتكىف روكذملا نيدلاناهرب عمجل

 نيدلا عد رشو ةعاج نينيدلاردب ةاضقلا ىضاقل اضيا هرصتخمو نبشلاىف صا هريغو

 5 1 زوامامالا هرمصتخاو ةئاعامو هع عسل /19ب هش قوتملا ةعاجس نب دجا نب د

 ه رسام :حامت داشرالاهارم و ةئايعبس و نيعي مومن 9 كش اال 0 قوت لا ىووثلا قفرتثت ب يد

 سس سا



 ه7 باب ١م.

 ل ةطدسلا ةدلم عل 1 ةيذسلا ةر ,دلا اهعم| هه ى د :د راملا ةديقع 1 كدب رلل هد 0 وهو

 | ىلاعملا ىبال د ةيماظتلاةديقعلا 3 د حاملا ةديقع 6-1 1-7 ةدشرا | ةديقعلا 1

 ةديقع ح ةئامعبراو نيعيس و ناع ابر ةش قتلا ىنيولا هللا دبع نب كلمللادع نيمرا ماما

 ملا ىقدصلا سنو ندجان نجح رادبع ديعس ىلا عرابلا اذاسلل د درعصلا عراف

 | 7 دصاقملا ىساىف ةانصفلا بار , ةلمقع 0 نءائلت و نيعبرا و عبرا ا قولا ٍْ

 ىط اثللاة ريف نب م ده ىنا متل نفيحملا مسروف ةارقو ةهموظنم ىبادلل عمقملا مظن ملت 3 هو 0

 أ قوتملا ىريعتلا ره نب مهاربا نيدلاناهرب اهحر مو ةكاييول و نيعسل مهمة. 2 قوما ٠

 نب دش نب ىلع نيدلا معو رلصأ ركل باير 3 ةليج هاعمو ةئاريعبسا و نيثالثو ثلث 7ع 1#

 ا ةلد ةعلا 1 ةليسولا هام ةئاعس و نيعيرا و تر 0-0 0 ىفوتملا ىواحملا ريعلادب ع

 001 ددقلا مواد ملا ةرابج ندم نجلا نيدلا بابو ننااأ-:::ىذلا هتندحلاهلوا
 ىواختلاز لت ىطاشلالافقلا نيد# هللادبعوباو ةئامعبسو ن.سشعو نام /58 ةنس ىفوتملا
 ١ تارعالا هيف نيب اريصتخم احرش حرش ىنوزراكلا ىزاري_ثلادي ركبىنا ند ندجحاو

 | ردا سدا موبىف هاا قلخ ىذلاهللادج-اهلواهريغو ىواكسلاح رش نمهدخا تاغللاو 0

 ىورهلا د2 ناطلسن ىلع نيدلا رون هح رش وزاريشب ةثاععبس ونيعست ونام ٠/9.86 ئسم رك ره نه

 ةيبطاشلا تادا ىلع ةيلعلا ةينسلا تابهلا هاعم "ىلا و ةَرمْدَع عبرا ٠١١5 ةنم قوتملا ىراقلا |

 0 صيخلت ةعارلا ورش ن مهو ىئدكلاب ىمسملا حرشلا ددحح و رش ند 2 مرلاق ةمازإ ش0

 ةئاعامو ىدحا 26 1 ا قىرعملا محداقل ان ل نب ناععن ىلع اقملا ىلا ن.دلارو

 تامالعهلوطارقبل )اب انتل تامالع زم ءامدقلاد ونهلا ضعبا -ه: ىلابملا تاج الع رقم |

 لد - ا رار يل 0 اا وف لع عوضوملا م متالولا الع م نارحلا

 ىريشقلا جاخلا نب لسم مامالا ممنم نيثدحلاو ظافملانم ةعاج هيف فنص هه ثيدملا
 قوتملا ىنطق رادلا رع نيىلع نسملاوا مامالاو نيّتامو نيتسو ىدحا 51١ ةنس ىفوتملا |

 ا قوتملا ىرواستلا مك املا هللا كيع نس 5- هللاديعوباو ةئامعبراو نينامو سج خ6 0 ْ

 1 5 تاارقلال لع 0-0 ةنسم قاودملا خاج رلا 5- كب نسسح ىلء وأ وةئامعب راو سج 6+5 دن |

 نيعستو ثالث 4و ةنس ىفوتالا ىوحلا هللا دبع نب ناللس هللادبعوبا ممل. اضيا هيف انويتكا

 ١ ىلوةابلا نيسملا نب ىلع نسملاوباو ةنس قولا ىوحتلادهت نب دجا سابيعلاوءاو ةثاممتراو

 ه4 ةيهاذتملاللعلا زهوح فشكلاىف هركذ ةئامس ونيثالثو سج هاه ةنسىف ايح ناكو
 قونملا قوصلا نايح نب رباح عي ىنال 1-3 نداعملا لع م ىزولانءال تيدا قف

 ةعاج هيف فلا هت: ولا لاع »- خلا ةردق نع ءايشالا قلخ ىذلا هّنب دا هلوا ةنس

 ةئاقلثونبرسثع ٠٠١ ةنس ىوتملا ىوتكلا ىدادغبلا دجلا نب دمحم ناسك نبا مهنم ةاحتلا نم ٠

 00 ىوهتلا برطعي فورعملا ريندسملا نب د ىلعولاو نيّدامو نيءسلو عسل ليقو |

 5 سلا واو ىناهفصالا هللا دبع نب نسح ىلع واو كتاف نب نوراهو نيثامو د تس 7
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 ب ه4 نيعلا رفح

 نسنوب نال ب دوعلا فقاص واق دوعسلاو دوقعلا ع ةزود>را ىهو ةواهعس و ةرذع

 اهحورش نمو خلا ةيقاف آلا ناوك الا عدبم هللدلا اهلوا ه6: بجاملانبا ةديقع قت

 مساق لضفلاى نا نيد هتلادبعىبا هيقفلا 2 بحداملا نبا ةديقع لاا بلاطملا ربرحن 1

 سابعلاىبال بجاملانبا ةديقع حرشىف بااطلاةيغبو لا ناوكالا عدبم هتيدخاهلوا وكلا

 ناةديةع رح لا لاثم ريغنم ملاعلا عدا ىذلا هللدلا هلوا ىناسلتتلا ايركز نيد نيدجا

 نينا 7٠ ةنس ىفوتملا ديعلا قيقدنباب فورعملاىلع نيد نيدلاىتت ميشلل هه قيقد

 ىسدقلا في رشىبا نيهاربا نيدلاناهرب ةمالعلااهحرسشو حلا ملاعلا هللدجلا اهل وا ةئامعبسو

 ١ لالجىف ىلاعتملا هتيدلاهلوا ديضنلا دقعلاهاعمو ةئامعستو نيرششعو ثالث ه4” ةنس ىفوتملا

 فرسلا هاعمو ىكيبلا نيدلا جات اه> رش 1-2 ىديرتئاملا روصنم ىبأ ةديقع 1 خلا كَسلق أ

 باهش م هع ىقنلا بايرا ةديقع 0-1 ناعما عيد ف انك روصنهىلأ ةديقعو روههشملا

 ذاتسالا ةديقع 19د- ةئاق“و نيثالثو نينثا 5 ةنس ىقوتملا ىدروربسلاده' نيرع نيذلا

 .: ةد.قعلا - ةناهمك#راو ةرعّنع نام 0 9 قوما ىنبارفسالا د6 نب مهاربا و قاىبا

 ق#انب مساقلاىبا هه مامالاةديقع ر#- ةيعئ نيدلا قت 2 اهحرش هه ةيناهفصالا

 ةئافلثو نيعيراو نيننا 10 0 قوتملا د راملا روصنم نأ بحاص ىدنقر عملا ريكحلا

 ا لهل تابظ نم جرا د دي> وتلا لها ةديضع 1" خا لاعتملا ريبكلا هادا هلوأ ىهراف

 ١ ىفواملا ىنسملا ىسونسلا فسوب ندم مامالل دنع عدتبم لك فنا ةغرملا ديلقتلا ةقيرو

 حرش ىف َدردَحْششلا او قيفوتلال ها 6ع هاعمو اهح رشم ةئاماعو ليه_سلو سج /مقة.ة 0

039 

 نيعبس و سو // 3 ةقرع موي 4 عرفو حرشلا اذه رسصتخام ديح ونلا لها ةديقع

 ' ىجلالسلا هللادبع نينامعو رعىبا هيقفلا مامالا حش هه[ ةيناهربلا ةديقعلا قيمح ةئامئامثو
 نب دج-ا نب دج هللادبعوبا مامالا معلا اهحرسش ا نيملاعلابر هللدلا اهلوا ةنس ىوتملا

 تاندحلا عريخا ىذلا هيدا هلوا ةنس ىفوتملا فافللاب فورعملا ىليشالا ىراصنالاهللادبع

 قلمللا قلاخ هللدجلا اهلوا زرطملاناب ريمشلا ىوحتلا هه فلخ ةديقع مح لا هتردش

 نيدلاىلو نيدمت هللادبعوبا نيدلا م مامالا عشا اهحرش ه4 ىنابيشلاةديقع زفم- هئثنمو

 نيسجو عست 609 ةنس بجر ١١ ىف هفيلأتنم غرف ىناعملا'عيدب هاعممو ىعفاشلا ىنولختلا

 ىزاري_ثلا مهاربا 20 قحماىبا ميشلا ةديقع زؤس داقعلا فرم ىذلا اذهو ةئامئامثو

 ةديقع ريم دحالا دحاولا هللدألا اهلوا ىماشلا رفاسمنب ىدع هه: عشلا ةديقع لوح

  اهلوا ةئاقسو نيتس 50 ةنس ىفوتملا ىفاشلا مالسلادبعنب زيزعلا درع هي نبدلا نع مشل

 ه4 ةحيرصلا تاموضوللاىف ةصختلا ةديقعلا زؤنح لا لالخلاو ةردقلاو رعلاىذ هللدلا
 ةديقع ٌرهُْ- ةئاق*و نرمشعو ثالث 55 ةنس ىفوا لا ىلصوملا ركبىبا نيرمع نءدلا ءايضل



 أ باب ره نه

 ناسبلا ىلع هللدملا # نج-رلا بام ريقفلا لاق

 قشمدلا فسوب نب ىلعنب فسوب نيدمحم --1 نامعنلا ةقيشح ىلا بقانم ىف ناْا دوقع مح |

 هناهيفركذ لا ءاسنالا ةثرو ءالعلا لعج ىذلا هللدما هلوا ةيقوقربلا هاقئاكلا ليزن ىملاصلا |
 ىفقئالريغ وهام هيف باتك ةئاهعستو نيثالثو نامث هم ةنس رخاواىف مايالا هذهىف عيشا

 هفيلأتنم غرفو ةمئاخو لوصف ةتسو ةمدقمىلع هنترو هفنصف هللادجر ةفيشحىبا مامالاقح

 ىبال ه4 نالغلانم ةذ فصووف نانا دوقع مح ةئاهعست و نيئالثو عسل 988 ةنس

 دوقع ريم ةئاعامكو نيتسو عبرا 854 ةنسيف ايحناكو ىنيكتصحلا لادم نيدجلا سايعلا

 ىفوثملا ىلحلا ةديج-نب يحن ىطىبا نال ىلا سربي هه رهاظلا كلملا ةريسوإ رهاوملا

 دو نبدجا مامالازعشلل هه[ فيرصتلا اعف رهاوجلادوقع رح ةئاقسونيثالث ٠+ ةنس
 | ةديصق لكل عج ٌفاصق اهنم ًاشنا لا هلالآ رتاوت ىلع ىلاعت هللادجهلوا ةنس ىفوملا ىدنإلا |

 ١ دوقع ريح نيبلاطلل اليهست ارثن مظنلا دروا مث ابابشع ةسجخ ىلع اهلعجو كلو لع داند اهن .

 | نيسجو ىدحا ىلع ةلقشم ةموظنم ةغل 4 رهاوجلا دوقع رقم ةغللاىف ه4 رهاوجلا

 | اموسوم ارصتتم دج-ا هفلؤمو لا عئادبلا عديم هلل د اهلوا اتيب نيسسجو ةئاقسىف ةعطق
 ا نيدالرع ناطلدسلل هادهاو ديح طيضو سيلس ظن طاوطولا دشراىلا ايوسلم ءادو دمحي

 ةيرهزالا ةمدقم ىنعي < ةيرهزالا ل> ىف 0 دوقعلا له هلعت ءانثاىف ناخد

 دحاواادبعنب زيزعلادبع عشلل ةموظنم ةغالبلا ىلعف أ رردلا دوقع رتح ملا ىف ىتأي

 ماهالا دنم ىلع دج ريزلا دوقع 1 د نيدلا دوقع وح ةهن_س ىقوتملا ىتدملا ىعلاملا |

 ىذلا هتلدجلا هلوا ةئامعستو ةريدع ىدحاو1١ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لال هه دجا
 فيلأت هفدرا نآرقلا باىعا فلاامل ىربكعلا ءاقبلاابا مامالانا هيف ركذ لا ةمالا هذه صخ |

 ١ ا د هلأألا دجل دنس نم ةريثك ثيداحا: هيف دروا ثيدحلا تا رعاق فيطل 00
 ميحصلا عماجلا 0 121 حضوتلا ىمتن ىواخلا مصل افا اهلا كقلا كلامو ندلا ناجح ْ

 ةينسلادوقعلا ريح ةباصلا داس: ىف محملا فورح ىلع اير ابعوتسم ىطويسلا فيصق | |
 | ركبىبا نيدمت نيدلاديدس مامالل هه: ئاقعلادوقع رح مملاىف ىنأي ىرزملاةمدقم حرشيف ١
 هحرش ةئامسجو نيتس ه٠ ةنس هما مالسالا ةعرشش بحاص ىراخلا هداز ماماب فورعملا |

 دوهعلا خراتىف دوقع ري: هللاراج نيدلاىلو ىلوملاهلاق ريبك دل ىف ىرا_خلا ظفاملا [2 |

 | ةئامئامثو نيعبراو سخ م48 ةنس ىفوتملا خروملا ىزيرقملاىلع نب دج-ا نيدلاقت جشلل ,
 ىومتلا ناهدلا نباب فورعملا كرابم نيديهس دجىبال 2 دودملاو روصقملا دوقع روح ١

 ءزج 4[ ما-هلا تاقلعتميف مامكلا دوقع رح ةئامسجنو نيتسو عسن ه59 ةنس ىفوتلا '
 ةنس ىفوتملا ىيفاشلا َنَقلملا ننىلع نيرمع ارسل لاوفلا نملج ىلع لقسم فيطل  6٠4عبرا

 الالك ةنس ىقوتملا ىلبتملا ىليقعلادح نبف سول 2 ىلامالاف ىل اللا دوقع ريم ةئامامتو |

 | دوقع ]لح هي نا_منلا ةفينحىبا بقانمف ناحراا'دوقع ح ةئامعبسو نيعب_سو تس |



 ا ف ع نبك - خاب ع

 01112 0| ' <“ »ضه»+!»+ذ>+|1+'!|1|1|1|'|1-!+!+1!)'1'!1لك!!!/!دذ!1دذه|1)إ77777711

ٍ 
 ظ

١ 

 اننكح_ من13 ليا

 ٠ 4 نيعلا ف

 سع قئاقشلا لايذا نم وهو 2 مورلا لضافا رك ذىف موظنملا دقعلا ف ابا نب سثعو

 ىب عنب ىلع نب دم نيدلا ىحم عشلل هيأ موتكملا سسلاو موظنملا ةدقعلا ز5- نيشلا ىف

 | ندا ديع 3-2 فورالا مرعي --1 م وتحل دقنلاو مودم ردلاو موظنملا دّعلا 1

 هه ديعلا قيقدنا ةديقع'ح رشىف ديضنلا دقعلا ٌرؤَح ة'س ىف وثملا ىنخلا ىئاطسبلا دم نبا

 سيفنلا دقعلا رفح ع ةيبطالا ورش ند هه ديصقلا ع رشىف درضنلا دقعلا ردح

 ىنملا لاعلادبع نب دخ نددلا نيما ىتواتف وه و هه سردتلاو ىوتفلل هيلا جاتحي اهف

 نينايلسندلا مهل هيأ زاخلاو ةقرقللاى زاتحملا ةلدع ٌرئطح ا نيملاعلا بر هتلدهلا هلوا

 هه ةرفوتسملا ةلقع ر»- ةئايعبسو ةرثع ال١٠ ةنس ىقوتملا ىفوطلا ىلنملا ىوقلادبع

 نام 58م ةنس ىقوتملا ىتاطلا ىبرع نباب فورعملا ىلع نب دمحم نيدلاىحم عشلل ةلاسر

 ١ تايكرملاو طئاسلاو كالفالا هيف ركذ ارصتخم غلا باهولا هلل دا هلوا ةئاق“و نيثالثو

 ' مكحلا شبح نب يح نيدلا بابش معشلاىلا ةيوسنم ةيسراف ةلاسر < خرسش لقع رين

 ' را الادوقع 12:- « ةشالا دوقع لع 98 رويطلا ناسا نم ةياكح ىلع ةروشس عر رولا

 ١ نيعبس م٠٠ ةنس ىفوتملا ىتوءابلا دجلا نب هاربا نيدلا ناهرب ىضاقلل راكفالا تانب نم

 ' نينثاىف ةينون ةديصق 4 نآرقلا دوت ىفناخلا دوق. رح هراعشا ناوبد وهو ةئامئامثو

 ١ نيثالثو نينثا 7” ةنس ىفوتملا ىربعملا رع نب ىهاربا نيدلا ناهرب مشا تدب ةئامناعت و

 ' ىبال - نامزلا ءارعشىف ناخعا دوقع ريت خلا نآرقلا لزن٠ دجحا هللا اهلوا ةئامعبسو

 / وهوةئاق“و نيسهو عبرا 504 دنس ىفوتملا ىلصوملا راعُش نب ركب ىبا نب كرابم تاكربا
 ءارزولا ةفحن فلا امل هلا هيف ركذ ا ءارع_ثلا رطاوخ جهلا ىذلا هلل دمجلا هلوا نادلحم

 ةعباسلا ةئاملا ىف اواخد نيذلا ءارعشثلا عمج نا دارا ىنابز رمال ءارعشلا م“ ىلع ليذملا

 ثغلا و نيقلا ىلع نعش مهمالك دراوشل انوا اطيب .اياتك كالذل ةركاف كلا 02

 / دقولاق ابثرم محملا فورح ىلع قاسف مهرابخاو ,هرداون نم نسكسلام هيلا مْضو ردابف

 | هةكردا نمو ىامز كلذ ىنعا نامزلا اذه ءارعش دارقىف ناا دمالش تاتكلا ادد

 نب ىلع نيدلا ىتن شلل هي: نامضلاو نهرلادوةعىف نانا دوقع ظم- ىنايعا ءارعشلا نم
 | ىناعملاىف ناملا دوقع لوح ةئامعبسو نب و تس اله١ ةنس قولا قتلا قاتلا 2

 | ةرسشعئدحا 41١ ةنس ىفوتملا:ئط وسلا ركب ىنا ن نجح رلا دبع ندلا لال فك نابل

 َ/ | ةزوحرالا هده 4 لاق ناجل دوقع ل> هاعم و هد رس مش حاتفملا صيت هيف اظن ةئايعسل و

 | ديرفح تادايز اهتم انطوت ةاال اذ اريثك تكرتو ةرا_بءلاىف حانفملا ضيخفت ىف امل ةيواح

 وهو تلقب ريغ وه ام تادايزلا نم مث ةي_سانملل ترخاو تمدق اعرو كلذدك سيلا اهضعب

 دز مل ص تلا ىف ام ىلع انرصصتقا ولو تادايزلا نه اهف امل كلذ تغلب امئاو لاق تيب فلاىف

 هلوا ةئاعاع' و.نيِعدسو نينا ملار؟ ةئس ىباثلا ىداج لس ىف اع كلذ ند تدل ىلع

 مظنلا لواو حلا ةلثاملا نع هازملا دولا



 | تافضلا وقالخالا تاههعم لوالا.'ءاوق ةعبرإ ىلع هالمح كولع هدؤلبةزوح ما هلتلدخلا ' ا

 | عاوثاب بولطملا ليمكتىف عبارلا.تانايدلاو عئاسسشلا ف ثلاثلا تايالولا و ةنطلسلا ف ىناشلا ١
 ىبالدقع زيهم ىللاىف ا نايهونب ةموظنم حرش ىف 4 كالقلا دقع ردح تادايزلانبب |

 | نه لد. ريثك نبا لاقو ”*ىثلكنم ىوح ةعتملا بتكلانم وهو ناكلخ نءالاق ةئافلثو |

 | اهنم باتك لك اباتك نيسشعو ةسجخ ىلع هتازج و ماظتلا نسحو كال:لا ةقد عم مالكلا |

 | اهلواف دقعلا رهاوج نم ةرهوج مسا اهنم باتكلكدرفنا دق اءزج نوسهخ كلتف نا ءزج |

 | ىبيقلا ىثايداولا نج رادع نب مهاربا قدماوبا هرصتخاو حلا ناطلسلاىف ةؤاؤللا باتك |

 ىراصنالا مركم نب دمت نب ديلضفلاوا نيدلالاججو ةئامسجو نيعبس 6/٠ دنس ىفوتملا |

 ىل اللادقع زيه ةئايعبسو ةرششع ىدحا ا/١١ ةنس ىقوتملاب رعلا ناسل بحاص جبرزملا |

 نمٌّؤمادبع ندلا فاست ىخاقلل د نمّؤملا لعل 0 نوف نوما دقعلا 0-1 ا ريستلا ا

 صفح ىنا مامالا مشل مهيأ بهذملا ةلج تاقبطؤسهذملادقع ردح ةنس ىفوتملا دمحم نءا

 | ىلع قلطملا لج طورشف دضنملا دقعلا ٌر*َح دنس ىفوتملا ىرصملا ىلكنم نب دمحم |

 هي ديعسلا كالهلل ديرفلا دقعلا محد اهتامثو نيسهو عبرا 865 ةنس قولا قنملا قاتلا“

 هلواةئاتسو نيسو نينثا 58؟ ةنس ىفواملا ريزولا ىبيصنلا ىشرقلا ةحلط نيد ىلاسوبال

 نيرشعو نا **4 ةنس ىفوتملا ىبط 0 دبع ناب فورعملا د2 نيدج-ا مهيأ رع

 هرداو تاريخ و تاتكلا اذه ملا لاق ا ءادّت اولد لو هتلدخ اهل وا هم عيشت ىلع دم زاكا

 أ رهاودح 0 نم هرق امل دةعلاب هانعبو ناببلا عما وج لوصخحمو تدل رهاوح ريم ند

 نب دم نايح ىبال ةيفاقلاو نزولاىف ةيبطاثلاك ةموظنمم 4: ىلاوعلا عبسلا تآآرقلا ىف

 ىلع أف داز وحرب اف تأمل هئاهعيس و نيعي راو سج ,/66 100 قوتملا ىسلدنالا فسسوب

 فلا اهف ءائعمإلا ةر_ء و ةئاعاممو عبرا /065 كي قوتملا ىفاشلا نّلملا نب ىلع نب رع

 000300 7 اصف ررحو دازو صف ئكعسلاو ريثك نناو ىوتسالا تاقبط نم ذخا ةئامعبسو
 ثالث ىلع بترو ىفطصا خيدلا هدامع ىلع ةهمالسو هتيدجلا هلوا بنَرْلا ةرسع عل موسم

 نيثالثو ع ىلع مود ةساثلا اذكو ةقيط نيثالثو عبرا ىلع هو>حولا بادصا كولا تاقيط

 ْ م كولملا سيلح مزاي اهف كوملسملا دقعلا - 2 فورح> ىلع هيرصاعم ةثلاثلا و ةقبط

 قزري ايح ناكو ىسدقلا مث ىلحلا ىقابقلا دم نب هاربا نيدلا ناهرب يشل هي ديقملا

 | لوصالا ف هه: مومعلاو صوصخلاىف موظنملا دقعلا 8د- هحرش مث ةئايعس و.٠ هنسىف

 اا 0 دلو تب 204 ةلس نبصع دلو هنا ركذ. ًاشنملاو دلوملا ىرتصملاق ارقلل

 | اهريغو لوصالا بدك ىف دجا مل لاق لا قئاللا ىلع همن : غبسا ىذلا هيدا هلوا دلحم

 | ىمسم تدجحوو رثكا نوكي.نا كلذ ىضتقمو ةغيص نيريثع وحن الا مومعلا غسيص

 ١ ميدجوو ةرشثعلا وحن امتدحوو ةعبرا تاصصخلا نودعب متدجو ورادج ايفخ ةغالاىفم -

 1 0 ىلع هشارو قالاوهام هش تادبو ةدووكت كلذ ريعو دمقملا ىلع قاطملا لج نووسب
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 ماك>ح نم ةعاج 4و جحر تادلع ثتسقىو وهو ىواحم كا لاق نيمكلا ردلا هآاعخو موضع

 0ع هي نيعلا رمح

 ام تاموا انك سنم اذكو اهلهانم ةاورلاو ءالعلانم ةعاجو اهتعناو اهُتابطخو ةكم

 نب دمت نيدلا سعشل نآرقلا زاغلا ىف هي[ نيثلا د_ةعلا رفح ىبتنا اف رثآم ,هل ةعاجو

 ىرهوملا دقعلا هامسو ىرقملا ىراصنالا مساق نيرع صفحوبا نيدلاجارسس هحرش ىرزحلا

 ناّجادقع 188- نيدلابطق ميشا عت نيعلادقعو ىلا دقعلا رح ىرزالا زاغلالحىف

 ةهنس ىقواملا ىنيعلادج.ا نيدو# نيدلاردب مامالا ادلخ سثع ةءست ه6 نامزلا لها حيران ىف

 شلل هي[ ناتسس راهتلا ىلونم مزلي اهف ناسا دقع ٌرظذ- ةئاعامثو نيسجنو سه مه

 فيرسثلا هلاسدلا ركذ لا هتايحا رئاصب هتمكح رون ىذلاهليدّلا هلوا ىبرغملا دحاولادبع |

 طافسالا رهاوج دقع رح باوباو لوصف ىلع بترو بتكف نينا نهرثك ىلا ىدعنت ىتلاو

 سج م46 ةنس ىقوتملا ىزيرقملاىلع نىدج-ا ندلا ىتتل - طاطسفلا ةئدم رابخا نم

 ىومالا ىئثرقلا 2 نيعرىني بلانىلع ىوتىلا نيزارهاوجلادقع ٌرظم- ةئاماامثو نيعبراو

 ةفرعع نيعلاةرق هام باتكب هددجمت للا بسنلاو لقعلاب ناسنالا لضف ىذلا هللدحلا هلوا

 ٍ د نب مها ربال مي را قوقرب 1-3 رهاظلا كلتا ةريس ىف رهاوخلا دوغ 0-1 نيعر ىد

 ١ ”#رهاوملادةعّرؤءاضياهل رهاظملاعوبن هرمصتخمو ةئامئامثو عسن ١9 ةنس تامقاقدنب

 ظ سال هما وم هح رش. رصت# ىببطلاو ىهلالاو قطنملاف -24: رهاوجلا دقع ٌريف- ةغللاف

 ١ مالكلاىف رهوملا دقع ريح 1ا قئاقللا سانجحال عدبملا هللدلا هلوا ىنيوزقلا لئاضفلاىا

 | رد وخلا دقع 0-1 دئاهعسل و نيعست و تر هةية, ا عرف هدوعاص ىلع ضيفملا هللا نزكس

 ةئاعام ونينامتو عبرا 886 ةئس ىفوأملا ىلحلا مهاربا نيدج-ا رذىبا ميل هه لاسلسلاىف

 لخ دلا الع ميلا هي دياقتلا ماكحاىف درفلا دقعلا رع هرع رخآىف هبهذا هنا لاش

 0 همك هذهل لكل ىلا 0 هلوا ةئا_معست و ةهرّدع ىدحا ناحل 0 قوتملا ىدوهعبلا

 ءابضقلا' ديلقت اهف رك ذ لئاسلا نضرب اظيحم نوكيل لئاسل رقع هل ا ميوقلا اهنيد

 نب ركبىبا نيدلابطق هيقفلا جشلل هيأ ديساىنب باسناىف ديرفلا دقعلا روح بصانلاو

 نسح نب نوطب هيف درس ةئامعبسو نيسجو نينثا /6؟ دنس ىقوتملا ىديزلا نيعر نيدجلا

 ىثبوتملا دجانب ركبوبا نيدلاىذر 2 هديفح هليذ ابرك زن هللادبعنب يح نب مازرو

 ديرفلا دقعلا رح ديسا ىنب باسناىف ديضنلا ردلا هاممو ةئاعاع'و نيعبراو ثالث م6 ةئنس

 هامعمو هحرش 37 هنس قوتملا ىدنقر عملا دع نيدو ن دمحم ةديصق ه4 ديوجلا مع

 دجحلا ندع هاند ع نال ةموظنم هه د_.حوتلا لعفف ديرفلا دقولا 1 دب رمل حور



 هه باب رم ١

 ظ مهاربا نيدلاناهرب مامالل تكت كاقعلا حرش ىلعو خلا هتينادحوىف درفنملا هللدجلا اهلوا

 | سعث حرش نتملا اذه ح ورش نمو ةئامئامثو نينامثو سج 888 ةنس ىفوتملا ىعاقبلا رعنب

 1 حرشو ةئا_معبسو نيعيراو عسل 4 ةنس ىقوتملا ىناهفص الادج-ا نيد وجم ءانثاا ىلا نيدلا

 ةنس ىقوتملا كالقلا هاعس ارسلان اب فورعملا ىونوقلا دوعسم نيدج-ا نيدوجم نيدلالاج
 ميشلا نيدمن هللادبعىا نيدلا س - مامالا 0-0 حرش هحرش ندو ةئاهعبس و نيعب_س الا٠

 لاقمت للا هماودو هدوجو بوجوب درفتنماي كدمحن هلوا ىفاثلا مساق لدعا| ىلا نيذلا نيز

 هانعمو ةحرش تل وافقت هدام نيس حرشل حجاتح هظفل ةزاح واهلا ىئسنلا 0 حدم دعب

 لاو ىف عرفو روما ةتس ىلع ةلّتشم ةمدقم هلواىف ركذو ىنسنلا اقع حرسشل ىفولا لوقلاب

 حرشلا ىلعو ةردلا هاممو ىمدنالا مزح نبا هحرشو ةئاعاعو نيعيسو ىدحا ملالا ةنس

 نيعستو ثالث ه9 ةن_س ىفوتملا ةيرحللا بيطخ نيدج-ا نيد نيدجم ن.دلاردبل ةيشاح

 هتاذ دحوت ىذلا هتيدجلا هلوا ىتايز يلا ىورهلا هداز الم حرش هحورشنمو ةئامامتو

 م85 ةنس نابعشيف هقيلعتنم غرفو اقعلا شيف دقاعملا لح هاعس و لاخلا تافص ءاضتقاب

 مهجلا مث نوئلاب ىراحتلادجا نب ىلع نيىلع 2 حرش هحورش نمو ةئامنامثو نيناكو تس

 لا نيملاعلابر هللدجلا هلوا اقعلا حرش ىلع ٌكاوفلا ررغو كالقلا كارف هاعمس هنس ىفوثملا |

 لاقو دئامعسل و نيدسو 2 هك حرشنلا اده نم تعرف هفل وملاق طوسام 0 وهو 0

 ندلارمصأت ةمالعلا ىلع هلانتن ارق نمزفف لوقلاب را ار كءاقعلا حرش تح رش هم |

 ةروك ذملا ةديقعلا مظنو ىلا ةئايعسل و نيسجو ترا ةرمع يس هم تع َرَو ىتلاملا ىناقللا

 تس 115 ةنس همظن نم غرفو ىسلبارطلا ةمارك ئطصم نبرع لضافلا ىضاقلا ةزوجرا

 ىلع فقا ملو نيعبراو سّج 4ه ةنس هنم غرف افيطل احرش هحرشمم فلاو ةئامو نيسثعو ظ

 ىقوتملا ىكملا ىراقلاد# ن.ىلع ىلوملاو ىطويسلا نيدلا لالج ميشا هثداحا رخو هتافو |

 ىبرغملا بيطخلا 00 :كر مهعلاىبال هج قثاةمللا قئاقع - فلاو ةرشع عبرا 65 ظ

 نب ندلاءام م مجشلا هركذ ودل انع نوصمريغ هناالا ةظعوملاف باتكوهو هندس قوتملا |

 نب ىلع نب نج رادبع جرفلاىبال 8 قفارملا قئاقع رح فسوب ةروس ري_سفتىف فسوب |

 تى او حيران ىف رهابلا دقعلا ردح ةئامسجحو نيعستو عبس هذا/ هك قمل ١ ئزوملا ظ

 ةئايعمسل و نيسشعو سج 976 ةئسدعب قوتملا ىدمزل ١) ىلعن ند راادبع ع 1 رهاط ْ

 ةناذ هلجال ىرهاطلا باهولادبعنب سماع رفاظلا كلملا ةمرك او ديفتسملا ةيغب هاتكنم دخا |

 دقعلا زق هي نيعلا رولا دايجاىف نيعلا دقعلا هد- هي ري_سفتلادقع لين مارك الا
 ١ ةفحنىف ركذ ةنس ىقوتملا ىكملا ىسافلادجا ندمت نيدلا ىتتل هيأ نيمالا دليلا يراتىف نيْهلا

 ىوتحن ةمدقمهلواىف لعحو فورا ا بدترتىلع ةمركملاة كم نايعا ةفرعمىف هفنصدنا ماركلا

 ةلاحم هاعمو همح 2 رادقمف هرم صتخاو هدب وست لعل لاطتسامث ماركلا 1 دصاقم ىلع

 هليذ هانعم قف اياتك هتؤر مدع تالا ريصصفل نم ولحن اذهو ىرقلاما حراتىف بعارال ىرقلا |
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 اما هت نبعلا قو

 ىوتملا هداز ىلقجاسب فورعملا ىثعرملا دمت ىلاعلا ىلوهللو خلا ناسحالاو نملا ىذل دخلا

 ١١١ دج ال وقو ىلايخلا ةيشاحو حرسفلاننعا ةثالثلال لع ةششاح تئلاو.ةئامو نس '|

 هلوهدجا لوقنع ربع دق ناكو ه سحأي ىباثيعلا نود راادبع هد اهترمت ضسوملو بترملو

 ةيشاح كاكعلا حرش ىلع ىثاول انهو حراشلا لاش حرشلا نعو ىلا دا لاش ىلايتلا نعو

 ١ ىلايخلا ىلع ىثاوخلا نمو ناخد ناطلسلل اهتك ةشدلا كاقعلا دءاوق انلع ىذلا هللدجلا اهلوا

 | دج ندلا نع مصل ةيشاح حرسشلاىلعو ىرانفلا نىلح نسح ةيشاحو هدازدجاوخ ةيشاح

 نصل كلا عنامتلا ناهربىفو ةئامامثو ةرسشع عست م9١ ةنس ىفواملا ةعامج نب ركبىبانبا

 ١ ةمزاللانيباعف قرشمل ىتاسا رخام ىنام ركلا حفلا ىبا نب د#ن فيطللا دبع وهو نييناسا رثخا

 اذه لعلو لضاو لضف قرفلا ده مدع ىلع همالك عيج ئبف ةياقعلا ةمزالل نيو ةيداعلا

 نيدلادعس لثم ةئطْعغ: ىف بيصمهلا عزبوهو ىطويسلاكهلهج ىدانو قطنملا ركتانمت لجرلا

 ١ ضعب كاقعلا حسشىف عقودنا هلواىف ركذو تارفلاو' ليتلانيب ناتث تاعه تامه

 قيدصتلاو ىىرشلا قيدصتلانا ىعداهناذ قيدصتلا ةلئسماهنم ةنسلا لها اقع ج# ىلع 20

 | 6 لع ىشثاوخلانمو هداف ناس ىف هلاسر اضا 501 0 د>او ايهالك قطنملا

 مهلا كدمحت هلوا ىفاشلا ىوالطبلا روصنمل ارفلارهاوج عبنم و كاوقلار ود علطم كراقعلا

 ىعءاقبلاو ىزغلاةيشاح و سرفلانباو ىكسلاةيشاح اهنهنا اهف ركذ لا هتاذ لالج دح وتنمأي

 ءدتلتاو ىبويقلا ندلاردب هش و ناقللأ نيدلا رصان مشلاو ىواصت كإ رك مالسالا 2

 اهادهاو اهقلع خلاهدوحو بوجو تاباربصن ىذلاهتيدلا اهلوا ناضهر ةيثاكك ةحوزم

 ظ مهلا فنصو ةثاامتو نيس م٠6 دنس غرفو ىنا ورشلاصهاربا لأن :ليلخت ناطلكلالا

 قيلعت اهاوئم هةيكماك فلاو نيعبيراو ىدحا اا قوتملا علا ىناقالا مهاربا

 ىلايخلا ىلعو ةيمال_سالا كاقعلا حرش ىذلا هللادج دعباما اهلوا ٌاقعلا حسث ىلع يارفلا

 ىتوكليسلاىدتهلا نيدلاس عش نن كل ادبع الملل ريزولا اش سايل ابننا 1 ميك ةيشاح

 | ىلع هيدا اهلوا ءالعلا نع هل ويقم ىثاوحملا نسحاأ ىهو فلاو نيئسو فيد ةاس ىفوتملا

 ىريسفت روهشملا غابدلاة زج نيد ةمالعلاىلومألو النمل لا هلادنا ديسىلع ةالصلاو هابعت

 | ليج تب ل ديسلا لضافلا اوما و فلاو ةئامو 0 ىدحا الأ 2 قوتملا ىدنفا

 | ةمالعلا انذاتسالو هرعهتلاعسو حورسشلاوىثاوملا رثكا اف عجب ةطوسبم ةيشاح ىوفكلا

 | عيس /١١51 ةنس ىتوأللا .داز ىدنفا فسو روهثملا ىرقملا فسون ن.هللادبع نامزلا ديرف

 ىبازيدم ةمالعلا ةيشاحو ىشاوحلا رثكال اف ضرعت ةطوسبم ةيشاح فلاو ةئامو نيتسو
 | خا هقلخ ماظن لدنمل ادج اهلوا ةريبك ةئامعستو سو ة..«ه.ةنس قونملا ىسدقلا فير

 ضعبذخا ىنيعلا دج نيدلا باهشل كاقعلا حرش ةيشاحو ٌكاقعلا حرش لحيىف كارفلا اهمسا

 نايعالا ضعب نيانعلا ىتوعلا ىلع ندجا نبد# وهو وعش ةيشاح نم كا وفلا نم هتك ام

2 01) 



 ملصم ىلوملا ةي-ثاحو حئافلا دع ناطلسلا كلذ. ضريملو اشاب دوم رزولل ةيده هلعجو

 دو>+ولا هلسح ونمل دا اهلوا ةئامعسلو ىدحا 4١1١ ةنسىفوتملا ىنالطسقلا نطصم نيدلا

 نيدلاءالع ىلوملا ةيشاحو نيدلا ملاصل ىرخا ةيشاحو ىلتسكلا ةيشاحن روهشملاوهو خلا

 ةريغص ةيشاح ىهو ةئثامامثو نيعبسو سّج ملاله ةهنس ىفوتملا كفنصع فورعملا دمت نيىلع

 000 ىلا حوشاجو ناحدح ناطلسلا ةلود ءالعنم ناكو سانيم .نيدحم لوملا ةيشاخيف
 ىلوملا ةيشاحو ادج ةلوبقم ىهو هارق نيحامتك ناخدجم نب ديزباب ناطلسلا عم نيدلا

 لواو ةئابمعستو نيعبراو ثالث #5 ةنس ىفوتملا ىنيارفسالا دمحنب مهاربا نيدلا ماصع

 ةقيقد ةرايعلا ةفيطل مات ةيثاح ىهو خلا مالسلارادىلا ناد ىذلا هللد#لا ماصعلا ةيشاح

 نيدجا ىلوملا ةيشاحو ىلايخلا ةيشاحنم امحمد ريكا هتافلؤم ىف ىشحلا باد وهاك ةراشالا

 ةيشاحو ةيحافلا ةلودلا ءانعنم ةئامعستو نيعبراو ثالث #45 ةنس ىوتملا ىعرقلا هللادبع

 ىلوملا ةيشاحو ةئامتامكأو نيسهخو عبرا 865 ةنس ىفوتملا دج هجدرق نبِدلا سبع ىلوملا

 جرشو ىلابمللا ةيشاح ىلع ىهوةنس ىفوتملا لاك هرش فورعملا ىنامدرقلا ليعاعسا نيدلالاك

 ناطلسال اذعم ناكو ةيحافلا ةلودلا ءاثعنم .هجولا ريب ريمشلاد2 نبدلا يم ىلوهلل حرمثلا

 5252 ىثا 531١ ةنس .ىفوتملا ىديتحلا فسوب نيدلانانس ىلوملا ةيشاحو دنس ىقوتملا ديزباب

 ةيشاحو ةئابعست و ىدحا 4٠1 ةنس ىنوتملا ىبرعلا ىلع ندلاءالع ىلوملا ةيشاحو ةئاهعسلو

 ااا |هلوأ لاش ةيشاح ىلع .ةئامعسل و٠٠ هنس لوتقملا ىورلا سابلانن هللا فطل

 ناكنمم هرودص قريليال ةجردلا لزانفينصت اذه هداز كب ىفطل ىلوملا لاق لا قيفوتلاىلو

 05 اه لوما ةيماحو هلاج .لئارواق بتك هناب قئاقشلا بجاض ردتعاو ةهترملا كلتىف

 مههاربا نب د نيدلا يحمىلوملاةيشاحو ةئامامق ونيسج وثالث مه ةنسىقوتملا ىواشتاملا ورا

 فسوب نيدج-ا ندلاباهش ىضاقلا ةيشاحو ةئامعستو ىدحا ٠١ ةنس ىفوثملا ىراسكتلا

 داقعلا حرسشل ٌكاوفلاةفت هاعم ةئاماعثو نيعستو سم موه ةنس ىفوتملا ىدنسلا ىنيكتصحلا

 ةيشاحو ةئامعستو نيرمثع ه*٠ ةنسىفوتملا ىنيوزقلا كرابم ندم هاشرمكح ىلوملا ةيشاحو

 هلوا ةئامعسن و نيعيسو عست والو ةنس ىفوتملا ىشهبب فورعملا نسحلادبع نب ناضمر كلا

 ىعفاشلا ىزغلا مساق نبدمم ميشلاو ىلايملا ةيشاح ىلع ىهو خلا مالكلاب ملكتملا هلدحلا

 اهل وا ةلماك ةيشاح فنص ةثامعسو ةرمثع نا 9148 ةن_س ىتوألا ىلبارغلا نناب فورعملا

 مهللاكناحس هلوا دج!لوَقب ريبشلا ىلوملا ةيشاح ىلايخلا ةيشاح ىلعو لاىذلا هتلادج دعباما

 رك نه قداو بعصا ىهو مام الانس ةلوادتم هقيقد ةيشاح ىهو كنالآ ىلع كدمحو

 ةسردم سردملا دححنب نيسحنب نسل جوملا نتملاعم حرشلاك ىلايخلا ةيشاح عم راكفالا
 رات دما هلوا لوالا وه داربا مالكلا عطاقمىف ميلا اشاب سايال هفلا ريصم سرادهنم

 هلوةلاقيناب نتملا دروا هنكل ىلاهللا ةيشاحعم لاكمرق ةيشاح اذكو لا هناذ ٍباحياىلع لد

 ىلابزب ليعامسا وهو لاكهر ةيشاح لوا داو هنم قدا راكفالارحو همالك اذه هرخآىفو

 (دجلا)



 كل هيأ نيعلا

 ترث ١ امن دن لاوشو عرفو روم الا لك ىةماي دا كل هلوا ىشثاوغلا ةلازا ىثاوحلا

 عبرا ٠١15 ةنس ىفواملا ىنيسملا ىلاخلخلا نيسحل ةيشاح هيلعو ىراخب فلاو نيثالثو

 دج نبدمحا ىلوملل ةيشاح هيلعو خلا ديشرلا عملا اناده ىذلا هتلدحلا هلوا فلاو ةرعثع

 ا

 ردض: نيم مالك نم ةلوقنم تالك ةيفو ةئايعست و تاو: ةتلس قوتمللا قازاتتكللا 200

 نينا 407 ةنس دودج قوما ىئيؤرقلا كزانم ندع هان ميكح ىولاو را

 ىطويسلا نيدلالالج دلاو دم نب ركبونا هلواىلع بتكو ةئامعسنو نيعبراو ثالث 5#
 فيرثلاديسلا د# نيىلع ةمالعلا حرشو ةئاعامأو نيسؤلو سخ مه ةنس ىوتو احرش

 ىسموطلا ىلع نيدلاءالعل ةسشاح هيلعو ةئاعامو ةرشع تس مل5 0 قودلا قاحرخلا

 هنس ىقوتملا ورسخ الع فورعملا زمارف نيدو ةئاعامت و نينامثو عبس م/ا/ ةنس قاوثملا

 نينثا 85 ةنس دعب ىفوتملا ىلايللاب فورعملا ىمومز. دج-او ةئامامتو نينامثو سْج م6

 قفاط  ةيعلا ىنطصم نيدلا ملصم لولا تاكا حس ةيشاح ريع هذهو ةنامامو نيةسو

 ىفواملا ىمفاكلا ناهلس نيد نيدلاى حم هحرشو ةئايعستو ىدحا و١٠ ةنس قوتملا

 رونلاروناب كناويس هلوا 0 حرش دنهلا لها ضعبأو ةئاعامبو نيعيس و عسل ملالةب ةاس

 ةيدضعلا ٌباقعلا حرشيف ةيسعشلا دعاوقلا هحورش نمو هاش دوج ناطلسلا مساب هفلا حلا

 حرش وهو ىناغمادلا دمت نيدلا سم ,ظعالا بحاصلل هفلا ىناغمادلا دحح نيدلا رافال

 هح رشو مه. اهقفلا اقع ]- لا ماكحا ىنابم ركحا ىذلا هيدا هلوا لالخاك جوز
 صقح وبا نيدلارحن يشلاوهو هيي ىئسنلا اقع ]>- هيأ ىدابا زوريفلا كاقع لمح

 نم ع هيلع ىتعا نيم نم وهو ةثامسّولو نيثالثو عيب مغدحب ا قولا 8- نير

 ىدحا اله١ هنس ىفوألا ىنازاتفالا رع نيدوعسم نيدلادع_س ةمالعلا هحرمشف ءالضفنا

 ىعسلاريصت#انا لآق ةئابعبس و نيتسو نامث 7/4 ةنسنابعشىف هنم غرفو ةثامعبسو نيعستو

 ميقنتلا نم ةياف عم لوصاو دعاوق نيدللىه لوصف نمضىف ٌفاوفلا ررغىلع لشي كاقعلاب

 روبشم وهو ةنس ىفوتو دلحمىف حرششلا اذه دن. ناضمر ىلوملا حشمت لا بيذهتلاو

 نينا 5*9 ةنس ىفوتملا ىنحلا سرغلا نبد2 وهو هريغ فنصو ىدنفا ناضمر ةيشاحن

 نينامثو عبس م841/ ةنم ناضمرف هفيل ا تنم غرف ناضهر حسشك احرش ةئاهعست و نيثالثو

 ىسوم نيدج-ا ىلوملا ةيشام ٌثاقعلا حرش 'ىئثاوحنمو اضيا عفان حرش وهو ةثامامثو

 نحس“ زاجالاكلسم انف كللس ةلوبقمىهو ةئامئامثو نيتس 6٠ ةنسدعب ىقوثملا ىلايخح ريبشلا
 ةئامتامثونيتسو نينثا 57 ةنس ناضمر رخاواىف هفيلأتعراتىف لاقو بالطلان م ءايكزالا اهب

 ساربنلا اذهب ىراسلاابما كنودف لاق خلا هلهانسا دجلا دعباما هلوا اقعلا حرمتل دوس لح

 هنا'لاقنأ ةيفسنلا كئاقعلا حرش نم ديفلا نماكملاىلا كدشرا سانا ىدهو 0 0١
 فيصلاىق ءاوهلا ليدتتل اهلاح ضعبىلا بهذنيح هبلف ةسردمق هسردب تقو هفنص ْ

 0 ةىااعبح زاخر كرااذز ل لمار دحرس هرم أرد ىجارسا ْ 9 هديب لم لل ااا
 )ًَ 0 . خ 4
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 دقتعملا هام و ىفاشلا ىدجالا'اقبلاوا اهحرشو اوف ثالث حرمشلا لوا ىفو ىهتنا
 نبا ىلعنب دمت عشا اهحرشو خلا ىنكو هللدجلا هلوا ىنابيشلا مامالا ةديقع ىلع ىناممالا
 هن حرصك ىاعملا عيد ارطلا هاعمو فلاو نيسجو عبس ١٠١هال ةنس قوتلا ىتملا نداع دج

 نبابفورعملا ىلع نيىلع نيدم نيدلا يح هي ربكالا ععشلا اقع وح ةقيرطلا رشف

 زيزعلا دبع هه: نيدلا نع ل دباقع رص ةئاقسو نيثالثو ناكث 2*5 ةنس ىقوتملا برع

 ىفوتملا جاب دلادج-ا نيد ندلا ىلو مامالا دحرش ةئاقس و نيتس<٠ةنسىف وتملامالسلا دبعن.ا

 مالسالا عش ةديقع ىناعم ماهفالا ماهفا هاعمو لا ماهفالاو لوقعلا دشرم هللدجلا هلوا ةنس

 رفعج نيدج-ا مامالاوهو ةعاقملاو ةنساا ناب اذه هءاتكى عمو هه ىواسطلا اقع رح

 نيدلا عامت حرش اهنم حورش هلو ةئاقلثو نيريثعو ىدحا 01 ةنس ىفوتملا ىننحلا

 نيدلا جنو ةئامعبسو نيثالثو تس 76 ةنس ىفوتملا ىناتسكرتلا ىلعمنب دج-انب هللا ةبه

 عماللا رونلا هامسو ريب دلخ ىإ دئاعجو نيسجل و نينا 56+ ةنس قاودملا ىررلاب نسريكي '

 ىفوأللا ىننلا قشمدلا ىعرذالا زعلا نيدمت نيىلع نيدلاردص هحرشو عطاسلا ناهربلاو

 ىوتملا ىونوقلا ىنملا دوعسمنب دج.ا نىدو# هحرشو ةئامعبس و نيعبراو تس ال55 نس |

 درفنملا هتدعك لامك دحوتملا هللادج- هلوا اطيس احرش لوقلاب ةئامعبسو نيعيس الال٠ ةنس

 ىنزملا ىدنهلا قاحح#ا نيرمع نيدلابارس1ىضاقلاو ثباقعلا حشى كالقلا هاعممو هريخملا

 هتمدقم ىفو ةعو تامهمو ةمدقم ىلع لصالا بتر ةئامعبس ونيعيسو ثالث ا/ملال* ةنس ىقوتملا

 ىيطنطسقلا ىننملا هيقفلا قاح“اىبا نيد نيدوجم هتلادبعوبا ىلوملا هحرش وتاهبنت سثع

 هحرشو ةئامعحسنو ةرمشع تس 915 ةنس همنا لا اذهل اناده ىذلا هيدا هلوا ةنس ىفوتملا

 مالا نع و سجل 10 هدنم ىوتملا ىراصتلالا ىونسلا نسا ىاك ىلوملا

 [٠١ م نوعررسا ةعلق تَ 0 دعا ندلالوصاىف نيقيلارون هاعمو اديؤم

 نيدلادضع ىضاقلل ه6 ةيدضعلا ُاقعلا ري نيمو محتلال بق فلاو ةرشع عبرا
 هلاون ىلع هللدهل اهل وا ةئابعبس و نيسج-و تس اله ةهنس قوتملا ىحيالا دجانب نج راادبع

 0 ف اذه ةفقيلات رخآ نوكيف امون شفع ىنأ دعب هنت ئَضَف ءاملو ديفن'رضتع :ىهو

 ىثوتملا ىناودلا قيدصلا دعسا نيدمم ندلال الج هحرشف ءالضفلا هيلع ىئتعاو حورشلا

 ةيئيدلا كاقعلا لوصانم ةدعاق عدتمل ةيدضعلا ُباقعلانا لاق ةئامعست و نامث ه١ ةنس

 ىلا اهلا تامواوا أم تح رص دقوالا 2 امامهمو امناهما نم كرتملو اماع كاوا

 لالطإ لات رخآ وهو نوريح ةدلب ةئاهستو سه ه٠ ةنس :لوالا عيبرف هذه غرفو
 فيثىف ىقوتملا ىهاش دمحملا ىغابهرقلا ناخ دحنب فسو ىلوهلل ةيشاح هيلعو ليقاك

 هنامث لا دجا فيكو دجاال فيك هلوا فلا ٠٠٠١ ةنس دودحىف اهتك فلاو نيثالثو

 ىلع قلعو لمعلا فئاتساف هيشكامىلاامف اهجوتم هدجو علاطو ىلاخلخلا ةقيلعت ىأرال

 ةمن اهامسو دروا اع باحاو لاقي ىلاخلخلا ةقيلعتىلع راشا هئانثاىفو لوقلاب هتيشاح

 ( ىشاوحلا')
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 ,16؟ ةنس ىفوتملا ىبنالقسعلا رح نب ىلع نيدج-ا لضفلا ىبال ه6 رشاعلاةرمثع ريم دادحلا

 قع ريم> الا ىناودال موظنم ىرت هه همان ترشعء كح ةئامامو نيدجو نينثا

 روتم نمعتلا < كل كلذ |هلوا رادو هللا ىنيسحطلادمح ديسال روثند ىسراف 7 همان

 ن.دلارخشل مهي] ءايدنالا ةعصع وح ىدنفا ىطاليل ه6 همان قشع ل- كلفلا رهظم رمقلا
 ىلع بترم رمصتخ وهو ا رطاوخلا حراس نع هتدحا لالح ىلاعتملا هللدقلا هلوا ىزارلا

 زكرملاب ريبشلا نيدلا ملصم يشلانب رجا معشلل هي[ ءايفصالاةفحتو ءاردنالا ةمصع ]- لوصف

 مشع ىوتحم باب لك الصف نيتسىلع ةاصف»هو ثالث باوداىلع ةبوبم ىنامركلا فيسلانءاو

 ىولبلادمم هللادبعىبا نيدلا ىلولولاىف يق ناسللا نأ نم ناىذالا ةعصنع تتح لوصف

 ريسيأب هاعم ةنس قوتملا ىكلاملا تاولا نب ىلع نب قلاخلا دبع اهحرش ةنس ىفوتملا جباسدلا

 ١ ةنسىفوتملا قنملااغب ولطق نب ارسساق ميشال يي[ ةئىسقلا صقن ىف طخلا نع ةهصعلاز8- ناسنالاةعكع

 دالوالا فقو ةلث_سم ىف هاواتف ىف اضيا ىسدقملا اهركذ ةئا_عسل و نيعبسو عسن ةالو

 مالا ةنس ىقوتملا ىوحلا ىسرافلا دجا ننسحلا ىلعىبا مامالل ولا هه ىدضعلا 1-

 ىرهظتسملاو نيدلا ثايغا ىثايغلاك هلاثما ىتايسو ةلودلا دضعل هفلا ةئامئامثو نيعبسو عبس

 بحا_صللرم ثيح ىحاصلاو كاملا ماظنل ىناظنلاو لكوتملل ىاكوتملاو رهظتسملا ةفيلخلل

 دهاجلا كلملانب سابع لضفالا كإملل اهنايعاو نعلا ءاهقف تاقيطىف 4: ةينسلا اياطعلا لقيط

 سناو سورعلا رطع ري#- ةئامعبسو نيعب_سو نامث الال8 ةنس ىفوتملا نيلا بحاص ىلع
 وهو ةئاممامتو نيسجو ناث م6864 ةنس ىقوتملا راطعلا ىلطادجا نيركيىال ا سروفنلا

 ىلثدلا دم نبىلع نساحلاىبا مامالا شلل ه5 فولأملاو فلالا فطع لم هناويد عيطاقمف
 ههو ةئس ىقوتملا|ىلص و ملا ىطلبلا ىسيع نينامعل هه تاظقوملا تاظعلا مَ ةنس ىفوتملا

 ةليسسو مظع ٌري- ىطان رغلا نيدلا يحل أ بايلالا ةظع يتم ةئامسهلو نيسجتو عست

 نينامثو سوح م/م ب قودملا ىعاقبلا رع نيمهاربال هموظنم هد ةناتكلاةع د ةباصالا

 ىناللاىرصملا ةشهدلا بيطخ نبدجا نيدو انثااىبا نيدلارون ةموظنمنا هيفرك ذةئاعاعو

 ةاعسملا هي ىس ونا اقع و مظنف تادايزامفىأرف اهلعرظن طقنلاو لكشلا و طخلا ىف ىو

 هيفلا ةديصق هه[ ةينابيشلااقعلا رح ىتأي هح رش عم ديح وتلا لها ةديقع وسع نيهاربلا ماب

 ىفوتلا ىعفاشلا ىولا ةيطع نيىلع ناواع ميا اهحرشو ىنابيشلا دمت هللا دبع ىنا مامالل

 اعمال لس ىنابيشلاةديقعح رش ىف ىناعملا عيد. هام“ وامه نوفدملا ةئاهعست و نيثالثو تسوس يس

 لا ىركفىف منت هيف لاق نولحت ىضاقنءا ملا حرش ىوس.احرش اهلدخاملو ىلاعملا ةرثك

 ىيبرذأآلا هللادع نب دمحم وهو نواح ىطاقنب مجتلا حرش دعإ طو_س٠ حرش وهو

 ىنابيشلاةديقع حرش ىف ىناعملا عيد اضيا هاعمو ةئاعامتو نيعيسو تس ما/5 ىفوأملا ىعفاشلا

 عج اهظفحن ىنتعا دقو ا هللااناده :ناال ول ىدتيلل انك امو اذهل اناده ىذلا هيدا هلوأ

 اهبلع فلا حرش لوا وهف انا رهظ امن ناك ثي>و حرشلا اذه تعضوف حرشوىلا اوجاتحاو



 تلت جا

 نيعيسو ثالث ةال# ةنس روكذاا ىفوت ىكنج هدد اهل لاقي ةديفم ةفيطل ةعوج راصف

 هه باب وح . 1

 فااوثالث ٠٠١ دنس ىقوتملا ىلملا الملانءاب فورءملا دم نب دج-ا هحرشو ةئامعسنو

 م51 ةنس ىفوتملا ىنانكلا ةعاجج نب يهاربا نب ليعامسا ءادفلا وبا نيدلا داع حرشو

 قاجزلا مالسلادبع نب ميهاربانب يحن مظعملاب بقلملا مامالا-رشو ةئامئامثو نيتسو ىدحا

 لوملاهحرشو لا ةغباسلا هلام ليزج ىلع هلل دا هلوا لوقلاب ادرع احرش ةنس ىفوتملا

 نيعتو ثالث مو* ةئ_س ىفوالا ىوسربلا هداز هحاوحن فورعملا فسون نب ىطصم

 ىيبرسثلا دج عشلا هحرشو نئملا هيلع أرقو متافلا دمت ناطل_سال العم راص امل ةئاعامثو
 نم نماي كدمح هلوا احوزم احرمش ةئايعستو نيعبسو ثالث ها ةنس ىقواملا بيطخلا

 قف ىلبزلا محفل هاعم و ىفاشلا ربقىف حرش هنا هيف ركذ لا هدابعنم ءاشن نهىلع لضفلاب

 اريك ىديهفصالا ىلا دوم نب ذجا هحرشو ىناجزلا نيدلازع فيرصت ظاسفلا لح

 لوقلابرييكلا هحرثنم هرصتخا تان اكلارذصم وه ىذلا هلل دا ريغصلا لواو اريغصو

 حرشلا حسو ةئامتامتو نيسج م٠6 ةنس تام ىلطا رع نب د# نيدلاجارمم هحرشو

 ىزغلا مساق ندمحل ةيشاح وىعدرلا هللادعسل ةيشاح نيدلادعس ىلعو ىواللبطلا نيدلادعسا

 نيعبسوعست ملا/4 ةنس ىفوتملا املا اغب ولطقنب مساقل ةيشاحوّْلا نيملاعلابر هلل دخلا هلوا
 ا لادبالاو فلا نع هزملا هلل دستلا هلوا لوقلاب ح شش هحورش نمو ةئامامتو

 فرصلا ع حرشىف فرطلاب رظانلا ةهزن هحورشنمو ىلنملا باكع نب هاربا جال

 و ىذلاهتيدمل' هلوا جوزم حرش وهو ىلع نيرساق نيدلانءز ع ندمت نيدلاس مثل

 ىنازاةقتلارعنب دوعسم نيدلادعس مامالا حرس ىلع هتعضو حرش ادهلاق لا هتداراب حايرلا

 بحنا نيىلع نيدلاجاتل دلحت ه## فرطلا لزع رهؤح ةئامئامثو نيعستو ىدحا م١ ةنس

 تارضالا نم هي[ ىلحملا زيزعلا فم ةئاتس و نيعبس و عبرا 9/4 ةنس تام ىدادغبلا

 ا لا ا ند ركيىبا مامالا مشل هي نآرقلا بئارغىف زيزعلا رعح باونا ىلع

 كلاملاو كلاسملا باتك وه هي: ىزيزعلا رمح ةئاهلثو نيثالث س٠ ةنس ىفوتملا ىزيزعلا

 000 ا ودلا ندلالالج اهحرخ ثيداحا ةثالث ىهو ه# تايراشع زق ىأب

 ثندطلا لها ىئتعا لاق ةئامعسلو ةرششع. ىدحا 41١ ةنس ىوتملا طاممد جاو هتلحر

 ىلا تايسادسلا مث تايساملا مث تايعابرلا مث تايثالثلا اوجرحث اهعذراو معلاوع جيرحمب

 دك | اكو رخنا مهنم ةعاج هدعب و قارعلا نيزلا ةئامئاقلا لبق اهجرخ نمو تايراشعلا

 ةيراشع ةريسب ثيداحا ىل عقوف تصخ دقو اديعب ىنامز نوكل سثع دحا ابلاغ ىلعقبام

 هاتوا الثا وي ةنس ىوتملا ىئذوتلا دم نا هللا دبع نب ةف معنا س7 تابراشع

 ىفوتملاىناودلادعسا نيد نيدلالالج ىنعي م: ةيلالخلا رشعلا رح ناوضر نيزلا يرحم

 ةعوجىف ىزاري_كادمم نيروصنم نيدلا ثايغ ريملادر اهيلعو ةئامعستو نامث ٠مل ةنس |
 اهحرخ محار رسشع نع نيثدعحلا نبي ةرورشم ةسثءوهو --1 دارا ةرقع ١-1 لئاسرلا

 ) دادحلا )
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 انه 26 نيعلا 1-

 ةسيييبسسس سا ا-ت-ت- ببي يب يي سحمي تت تل

 يح ل ت7 ا ا ل كل د 1 تبا اا

 ل ا ا ا ا دال كسلا الل 0117 اكااو ر5

 فافعو لماكع روبالا ”ىش هنم رقسلالذا سكعلاو دضلا ىلعف حابملااماو مرهلا رحاوه

 ىلاعت هلا ىلا ريخلا نا تطعدقو ىلاعت هللا ىلا عاطقناو قالا نع ةلزعو ةولخ ءافصو لماش

 لج ودع دوددح د لعد 26 ىلع ليقف ىلاعت هنم ,سهلاصتا ةيفيكىف اوفلتخا نقد لانا ريغ

 نيكيملا نيمئاطلا سيساوجلاب ليقو ةيضرملا ري_سلاو اهم ليقو هتاحاو ءامدلاك ةعزعلاب ليقو

 هنا ىدنعىذلااما مثالا رذف لاق نيققحلامالكنم دةعلام اذهرامعلاب ليقو ةرايسلاو ةبستحملابليقو

 راطقا ةقيضم مهلة قرحم ةيظعاران سلع ىلاعتهتلااع ريص مثتازعلاب وص و طْئارسثلا عمجمسا اذا

 هنا اذهنم ىلعاو هن مه أب اهف ةعاطلاو روضملاالا عسنمالو الم مهل قيبالى مهيلع ملاعلا

 مملع لسرب ىلاعت هناف ةيضرملا ةديجلا هقالخاو ةيضرلا هريس ىف اريسسف 50 0

 نوينتملا تيثاو همدخ و هتعاط لا مهوقوسيو مهو رجزريل ادادش اظالغ ءايوقا ةكئالم

 هللاءاعا نم مالكلانم نوكي نا نم منام اولاق ثيح لوصالا هذه نيققحلا نم مهريغو

 هللارحخ# هن ماكتو ناسنالا هظفح اذاام ناعدلطلاو متازعلاو بتكلاىف اهريغ وأ ىلاعت

 هفرع ايف هّناكلا رومالانم هنم بلط اع هرادتخاو هتعاطو هبلق مزلاو نا ضعب ىلاعت
 اولذ سيساوجو نيته منمنا لاقنم لوق ناب وه اذهو ىسنالا هب ربك هدهاشو ىنمحلا

 ميركلا دبعل -#) ةلزعلازع رقهح لماثلانم ععمالو لقع ىف ةعئتمت ريغ سنالل مهتعاطو

 مه فيرصتلا ىف ىرعلا ٌر- ةئامسؤلو نيتسو نينثا ه1؟ ةنس ىفوتملا ىتاعملا دعنا

 ىلا ناح زاامهاربا نب نيدلاداع نب باهولادبع نب مه !ربا لئاضفلا ىلا نيدلا نع ميشا

 نيدلادعس ةمالعلا هحرشو عفان لوادتمسصتغوهو ةئاومو نيسجو سجل 5686ه ةئس دعب

 هيلا فاضا ةئامعبسو نيعستو ىدحا ا/١9 ةنس ىفوتملا ىنازاتفتلا ىضاقلا رع نب دوعسم

 نيثالثو نامث ا>*م ةنس نابعش ربش ىف همتا هفلأت لوا وهو هفيطل ٌلاوزو هشرش دئاوذ

 ىلع ةيشاح ىطويسلا فنصو لا مالكلا ضايريف جر رهز ىورانا هلوا ةئامعبسو

 هيلعو هتافلؤه سرهفىف هركذ فيرصتلا حرش ىلع ةيشاح فيصرتلا اهاعسمو دعسلا حرش

 فيرطتلاب اهاع“ ىوهتلا لاله ناب فورعملا ىض رعلا ىلا ىلع نس د2 نيدلا 00 ةيشاح

 نب دم ىلوملا فنصو ةئامعسلو نيثزلثو تالث و”* ةن_س قوتملا فيرصتلا حرش ىلع

 ىلع ةيشاحةئاممستو نيعبسو ىدحا هللا ةنس ىفوتملا ىلبنملا نباب فورعملا ىبلملا مهاربا

 هلو تبتكنا دعب امتوحن هحراتىف لاق فيرطتلا طلغتىلع فيرعتلا اهاع«“و ةيشاحخلا كلت

 هقيفوت نم دمحم هلوا لوقلاب فيرصتلا حرمش ميضوتب فيرششتلا ةبحوتسم اهامس ةيشاح
 ىبا نيدلا رصان معيشلل ةيشاح نيدلا دعس حرش ىلعو ملا ميحتلا وصلا ىلع ىناعملا فيرصصت
 ىدابعلا مساق نيدجا نيدلا بابش مشلا هزيلتل ةيشاح ةيشاملا هذهىلع و ىناقللاهللادبع

 | ميهارإا مشل اضيا ةيشاح دعسلا حرش ىلعو بيطملا جافخا دمحم نب دج-ا هذيلث اهعج

 فيرمصتلا حرش قئاقدب فيرعتلا ةص الخ اهاممفلاو نبعب راوىدحا ١ ١١5 ةنس ىفوتلاىناقللا

 ظ دارطتسالاب دعسلا حرش ىلع اريثك اًئيش هدد هرش فورعملا ةفيلخ هدد نيدلا لاك عجول

 تسبب راششُلٌُشملللافببللللللكللااااااالسلااالكظظشولوو  ت- >>> 7+ 7+1 -



 هه تاب يع ل

 ىذلا هللدجلا هلوا ة لح ارلالح حرسشل اا اراك الا هاعمو هداز 5 وعدملا قيزالا

 دئاهعسل و نو د 1 ةنسؤىف حرشلا اذه فيلأت مت ه رخآىف لاق حل | ناريملا عصا

 قونملا ىوحل | 15 نس هي ليلخلا صض ومع يح ك.ءس نبرثعو اقم كاذذا كيس 0

 'ا]ا لش اهجرش ةنس قونملا ىواسلا نيدحت نيدلاردصل ةبمال ةديصق ه4 ىواسلا

 دو نيدلاردبو ةئاممبسو نيعبراو عسل 9 ةنس ىفواملا ىناهفصالا نج- رلادبع نيدومت

 هناهيف ركذ ةئاعاعو نيسْحو سج مهه ةنس ىفوت اريثك ادج هللداهلوا ىيعلا دج-ا نا

 حرسشلاو رج-الاب نتملا بتكو ىواسلا ةديصق حرش ىف ىواملا ىم اطيسو احرش حرش

 هرخآىف فنصملالاق دوسالاب

 هاا هللا ك2 اندلع تاثم دك رت اهتدع ءانيح فلك ذاو

 ىلع ءان_سللا تلكذاو لاقل اهلدفص تناكولذا ارهاظ ةديصقلا هذه مسا ءانسح حا راشلالاق

 ديجادبع نب ىفاكلا نب هللادبع اهحرشو ىنيوزقلا اهحرشو ءانسحلا ةديصقلا هذه ريدقت

 هحرش مث ريك حرش وهو لا بابسالا بيس ىلاعتو هناحس هللادج دعباما هلوا ىديبعلا

 هلمهاام نابو ةديصقلا لكم لح ىلع ارمصتقم دصاقملا ىلع ايوتع اريغص' احرمش

 ديعس نيدلا مب هحرشو خلا هتاذب ىفاولا هللد+لاهلوا ىفاوقلاو ضورعلا ىلعىف ىفاكلاهاعسو

 ءانسخ تلكذاو هرخآىف لاق لا العلاو لوطلاىذ قملا كيلملادمحت هلوا ىديعسلادح نا

 ىضرعلا رعنب نجر اادبع نيرع ىواسلا ضورىع حرشو هللا ركشاذ ثالث تائم ىرت اهتدع

 هديصقلا حرم ىف هديرفلا ةردلاب هاعمو لا لدعلا ننزاوم لدع ىذلا هللدلا هلوا جركلا

 نيعبراو عبس 747 ةن_-- ىنواملا ىوحضلا دع نيركب ه6: ىنزاملا ناقعىبا ضو ىع يح

 نمو رصتخنل اهاعمو هيخانءال ضورعلاىف ايسراف ارمصتخ ىزيربتلا ديحولا فنصو نتامو

 5 ىلع ضورع ين- ىلحلا ريمالاو ىفاولاب ىمسملا ىزيربتلا بيطخلا ضو ىع تاطوسملا
 نبل ضف صاع ىبال 4 برعلا راعشانم بهذدلا قورع تتح ىرت ىنامالا نيدلاءاسحنب

 نم دوخأم متازعلا هي مازعلا | ع 9 ىسراف 24 فئاطل ةَق نع - ىناجرجلا ليعاعسا

 كيلع تمنع لاب ريغلا ىلع باحجيالاو هيف ةينلاو مالاىلع ءاوطنالاو ى اولا معصت و مزعلا

 نْلا ىلع ظيلغتلاو دددشتلاو باب الا حالطصالاىفو كيلع تقحو كيلع تبجوا ىا
 بجوا دقف مكيلع تمنع هلوقب ظفلت الكو هب مهل ضرعملا هلوح متاحالو دبام نيطايشلاو
 نمهواعرشو القع زئاطلاو نكملانم كلذو هسفنل ليلذتلاو ريخهكلاو ناوذالاو ةعاطلا هلع
 مهذايقناو هيلا ليلذتلاو ريخسشلانالىلاعتو هناعم# هّتلاةردق راكنا ىلا ىضشب هلال هنايعيمل اه ركنا

 هيلع ناعلسدعي سنالا نيطايشلاو نا عيطي لهايخرب نبفصآ لئسو هعنص عيدبنم سنالل

 هماسقا و ىربكلا همئانعو ىنسملا هتاعماب قش اماو ايقاب ملاعلا مادام مهنوعيطي لاقف مالسلا

 لوالاحابمو روظحت نيعسق ىلع هتدعاقو هاصاىف وهمن ةمضرملا ريسلا ىف هيلا فبرقتلاو ماظعلا

 (وه)



 خخ هه نيعلا 1-0

 هْيِيَحو هير ىف نسحا ةنس ىقوتملا ىرصيقلا نس ا دبع هحرشف اضيا ةعاج هيىئتعاو

 ريمالا هلوافركذ لا ناسنالا عونىلع عبطلا ةمالس رمصق ناىلع هللادجاهلوا ةريثك كاوف

 حرش ىف ضوقتلا مف 0 يتلا معاراذ سايلا ىلوملاو كب نق_ثاط ريمالا ن.ناهلس

 دوادو ةئامامو نيتسو عبرا هنس قوت هلك ملو ىلك ادجا 0 نسال ضورعلا

 ىدحا ةالا ةنس ىقوتملا ىلبنملا نباب فورعملا ىلحلا مههاربانب دمع و هن قولا ىنرغملا

 دج نب ريطخ هحرشو هيسادنالا قئاقملا فشكىف هيسنالا قئادملا هاهم ةئامعستو نيعيسو

 ىرصبلا نيدلابحم معشلاو هناسحا و هضيف رفاوت ىذلا هللدلاهلوا ةنس ىفوتملا ىروداسينلا

 ىقيسللا نيعاو قاكلا د ور 2و ةتاقاعاو ع 0 عسل 8/1/9 ةئس ىقوتملا 3

 دو# هحرشو ةنس قوتملا ىنزملا اعِب ولطو نبمساق جم تبلل ةيسلدنالا حرشو هم ةسجاملا ى

 دوم نيدلا فرشل ل هي هعيش و نرسثع ا/١٠ ةنس تامو دلحىف ىدنراللا 0

 6 ىبالا ضورع ر:- ىسافلا فيرشلا ديسلا حست هحورشنمو ىوحتلا ىاطنالا

 رلاى ةديصق ةموظنف قاوقلاو ضورعلاف يت ةحر طا سر عيدب مصتخ

 دجلا كل اهلوا ىسادنالا ىعلاملادع نيهللادبع جرزخلا دمى با نيدلاءايض مامالل ليوطلا

 نيرششعو نام 888 ةئنس قوتملا ىنيمامدلا ركبىلا نيدحح هحرمث ءانثلاو ركشلاو هللاا

 نمر تنل دقوا مالسألا اص اورع كولا ا 0 حرش ىذلا هللدحلالاق ةئامنامثو

 نيدلاءايض ,ظن ةزمارلاب ةامملاةديصقلاب ترفظ ناىلا نقلا اذه نساحمىلا رظنلاب افوفشم ابصلا

 عم اتعجارع مونلا قلطانا تقفطف لاثملا ةعيدب اتدج وف جرزلا للم نب هللادبع دحىبا

 حسشب سلدنالا ةبلط ضعب انيلع مدق مث هكراشا اليلخ ىراالو هيلع لفطتا احُش دجاالىنأ

 ىتبسلا ىنيسحلا دج-ا نب د#حت هللادبعىبلا فيرسشثلا ديسلا ةعاجلا ىضاقل ةروصقملا هذه ىلع

 ىلا" رع رادقرلاتكدرح نا ىلإ هتتك تنك اع تك رع هلا قيس عيدب حرش وهاذاف

 ايابخ ىلع ةماغلا ةرخافلا نويعلاب هتيعمو طي_سلا نود ريجولاقوف طيسو حرش ةباتك

 ديعصلا دالب نم ةداق:. ةئاعامتو ةرشع عبس ملا1/ ةئس بجرىف هضاس نم عرفو ةنحارلا

 ىوتملا ىنيعلا نيركيىبا نينجرلادبع ملاعلاهحرشو ةنسلانم ةرخآلا ىداجلواىف دكا

 ىذلا هللدلا هلوا ى ل ن.ىلع نيدجا هحرشو ةئاعامثو نيعستو ثالث م9 دنس
 غرفو هطلغب حراشلا هفنص طوسبم حرش وهو خلا ارودص هتما ءالع زوهر كفل انم حرش

 ىراصنالا دن ب ايركز يحوبا ىضاقلا عشلاو ةئامعستو نامث 0٠م8 ةنسن لوالا عرف

 هيجرزخلا ةديصقلا حرسشب هيربلابر مكف هاعمو ةئايعستو نيرشعو تس 97 ةنس ىفوتلا

 ىلع حسش اذهق دعبو خلا موظنملا نازوا هبفرعيل ضورعلازع عضو ىذلا هللدحلا هلوا

 ىرصبلا ليلخ نيد# هحرشو ىفاوقلاو ضورعلاىف ليوطلا رحلاىلع ةموظنملا ةيجرزكلا

 وهو 0 هدمحب ىذلا هتلدغاهلوا حراش لواوه ليق ىسملدنالا فيرششلا هحرشو اضيا

 جا جحا نيد هد سدو ةئاهعبس و نيدس ١ ل را قو د ىبسلا دج-انبأ دهعوهو ا حاتفلا

 ف (1)



 مديق] باب ةو- 0

 ه6 ضورعلا عا 0

 كاوفلاىف ئاوربتلا نيدلاردص ىبا لاق هاربم <ءملا نزول لاوحا ن «٠ ع هيف ثا ٍِ وهو

 عرتخا نم لوا نا رعاو امنزو ثيح نم ةنوزوملا تابكرملا نع هيف ثححب ع وهو ةيناقاخلا

 قوذلاةمالسو عبطلا ةماقتسا الا ةعانصلا هذهىفك احالو دج-ا نب ليلخلا مامالا نفلا اذه
 ىمتنا نفلا اذه ةمدخ لوط ىلا هباستك | ىف مجتحا البر كاذف انهما نلقي نك نا ىودلا

 ضورع 1- ىلولا ةزوحرا * هيفاقلا ىف هيفاولا تايءالا أ هيف ةفلؤملا بت كلا 1
 ةئاتس و نيعبيراو تس 545 ةنس ىقوتملا ىعلاملاو رع نب نامع ورع ىلا 5 بجاحلا نبا

 اهلوا ليلخلا لعفف ليلخلا دصقملا اهاعم ةديصق

 لكك لاصق نابل نم هسايلا هع لع ديلا شرعلا ىذ هلن دجلا
 عبرا ٠44 ةن_س ىواملا برعملا وخا ىسقافسلا دم نب دمت اهح رشف ةعامج ام ىنتعاو

 هيف ركذ هتدماحم بجو ىنذلاوهلل دخلا هلوا لوقلاب طيسب حس وهو ةئامعبس و نيعبراو
 ىفاصلا دروملاب هاممو اناث هحرش و هدب نه جرخ مث ليلعلا ءافسش هاعمو لوا هحرش هلا

 هنس ىقواملا ىناكرلا ناثع نب دجا 7-2 نباو ىفاوقلاو بجالا ننا ضوىع حرش ىف

 ةنس قوتملا ىونتسالا نسح نب ميحراا دبع نيدلا لاج 6 ةئاممبسو نيعبراو عبرا

 ىفوملالصاو نباب فورعملا ىوجلا ملاس نب د نيدلا لاججو ةئامعبسو نيعبسو نينثا
 ئونسالا محرلا دبع نيدلا لاج مشلا لاق ايفاو احرسش ةئاقسو نيعستو عبس ة91/ ةنس
 ليلخلا ؛عىف ليلا دصقللا جاومملا ةديصقلانا بجاحلا نبا ضاوورع حرش بغارلا ةياجنف
 طيسلار حب ىلع ىفاوقلاو ضورعلا اعف بجاملا نب ناعم ورع ىبا نيدلا لاهجداتسالا مظن
 حدف ة* هيلع حرش عضوىف ىلاسعت هللا ترو 0 رقما عفناو فيناتلا عنصضا نم
 حارمشللا اههلهإ نيمهم نيرخآ نيعون ىلع لقشم تاطو_سملا نم ريثكىف امل واح هظافلا نع
 ال0001 الملا تابا نم مفصت ىقختأم ابض ىتاثلاو لكشملا بارعا امهذخا
 نيدلا ردن ةمالعلا اهحرشو ها تافاحزلا ركذ اهنم دعاوق نمت الصف ضوحلا لببق

 ١ هذ عاطقلا نبا ض و ىع 1" ةئاعامعو نيمج و سح 66 ةهئس تاك عل | دج نب ' دوم

 نيسج و نامث 668 ةنس ىقوتملا ىدادغلا يعاشلا لضفلا نب هللا ةمه مساقلا ىبا

 ن د نيدلا ردب .) كلام نبا ضورع ريت“ تاطسوتملا نم وهو ةئامسج و

 أ ميلا ىلا ضورع مح ةئاقسو نينامث و تس 585 ةنس ىفوتملا ئوحلا دمع
 ضوىع - 17 اريغص ةثامسج ونيس و عسن همو ةنس قوتملا ىطلبلا ىسع نيناقع

 ئراصنالا شيملا ىباب فورعملا ىسلذنالا ىراصنالا دم هللادبع ونا وه و - 1 حالا
 تورضلاونيثالثلاو عبرالا ضيرامالال لع ركذانا تدصقدقو هيفلاق ةنس قونتملا ىبرغملا

 لوااتس سثع ةتس تعنص و ايلاف ودا فاحزنم ءىثل ضرعتاالو ةصاخ نيتسلاو ةثالثلا

 طاداجحبا فورحنم ضورعلا رخآو احماست ةعراضموا اقاقتشااما بقللا ىطعي تيبلا ةظفل

 ( ىنتعاو )

 020131 اذ ذي و ااا ا



 ا ا د نسال
 فخا نوكيل اهنم اريثك تكرتوفرظا اهتراشاو فطلا اهترابع امتىخاشم لاوقا ىلوق دعب

 قاحسا ىبال ءاسنالا_ صصقىف ه4 سلاجلا سثارع ٌريْظ- ىهتلا اليصفت نسحاو الت

 | هدج قح هللدجلا هلوا ةئامعبراو نيريشعو عيس 559/ ةنس ىفوثملا ىلعتلادح نب دج

 ديسلا لضافلا 2 و نايْبلاو حرسشلاب نآرقلا صصق رك ذ ىلع لشن ناثك اذه لاو

 فلاو نيعستو تس ٠١95 ةنس ىفوتملا ىدنفا ىناولاب فورعملا ىناشولا ماطسب نب دهت

 ىراخباريسفت نم هيف ركذ ىلعثلا ستارعنم ديفاو نسحاوهو ءادنالا صصقىف اضيا

 بيطلا ىبال © فقالا لئاسمىف سارع رهت>- هيشاوحو فاشكلا نمو هيشاوحو

 تام جهجتلا فورعملا ىوتتلا ىرصصبلا د نب دمحل 6: سااجملا سنارع رقيطح قلل

 ىدودلا دج هللادبع ىلا نيدلا ديرفل موظنم ىنراف ه8 سافنلا سأانع يح ةنس

 نيدلال الج ديس هه همان فرع يح ىناماسلا دج-ا نن ريصن كالملا ءامدن نم ىعاشلا

 م5٠ ةنس تاتكلات [دها بيش عرمشلا فيسب لوتقملا ىدابا ريسالا نجرلادبع نب هللا لضف

 دلوماىف فدرعتلا فرع 1:- سه: فيرسشلا ملطصملاب فيرعتلا فرع 1ح ةئامئامو عبرا

 هه همذلادح فىعىف همها دح فرع 1 ىرزملانبنيدلا سعش ظفاحلل ه5 فيرثلا

 فرعلا 0-1 دكا هيعيشلا و نينامتو ناكل ةضكلن تان ىطلملا د2 نب أ سس نيدلا نال

 نيتالسو سجس /18,ةنس قوتملا ظفاحلا خاغ دحح ندلا سعت عي ىرلا تلا لا

 نيدلانيز دجبانب رع معشلل هيي دهفىب تافلؤم نم بحتملا ىفدنلا فرع >> ةئامعبسو

 7 روصلا انف> ىف هعفنلا فرع 1 دئ|يعست و نيثالثو تس 95 ةئس ىنوتملاىلحلا ماما

 ام مهللا كل ىدسج هلوا ى رغلا ىضرلا دم هللادبع ىبا ميشا موظنم هزوحرا رصتخع

 نيعبرالا هيف صخل ىطويسال ةلاسر -20 ىدهملا رابخاىف ىدرولا فرع رْم- ىذقنال

 ه2 ىدنهلا عملا ةرمصن ىف ىدرولا فرع ر:- امامت ه.واح ىف هركذ دازو ميعن ىبال

 ةئايعستو نيعبسو ىدحا هال١ ةنس ىفوثملا ىلنملا نباب فورعملا ىلحلا مهاربا نب دمحم

 ىدنهلا دج-ا نيدلا بابش ميسا ىلع در ال ىده هلا فيطللادبع ىلع درلا ىف ةلاسر وهو

 4 قيرطاو رانلاىف قيثوتلا ةورع رمح ريعسلا باعصال اقصد ىلاعت هلوق ىلع هفيلأتىف

 ةئاقسو نينامكثو تس 585 ةنس ىقوتملا ىنالطسقلا ىكملا دج-ا نب دمت ركب ىبا نيدلا بطقل

 هورعلا رئيس عيادبلا هيف ركذ زان اىف ةرهاشلا رانلاو ىوبنلا دل قيرح ىف فنص

 ةنس ىفوتملا ىناعملا دجم نب دج-ا ةلودلا ءالع معّشلل ىسراف هي[ هولجلا و ةولخلا لهال

 ايفوص ةدلب ةئامعبسو نيريثعو ىدحا 78١ ةنس مرحلا نم نيسثعلاو ثلاثلاىف هفيلأت مت
 قوبلا هركذ 4 قافالا سورع رمح ىلخلا ىتانعال مهيأ قثولا ةورعلا ٌرييمَح دابا

 حارفالا سو سعإ 1تح ءاثلا ىف سم ه7 حاتفملا صيخت حرش ىف حارفالا سورع ]ن-

 نينامثو عبرا 885 دنس ىفوثملا ىلا مهاربانب دج-ا رذ ىبا مجشلل 6 حارلا يف لاش

 هرع رخآىف هبهذا هلا لاب ةئامامتو



 ا مح ٠6١

 نمل ةدع نوكيل لزاونلاو ىواتفلاىف عجج هنا ركذ لا العلاب درفتملا هللدلا هلوا نيدلحم

 ىف -4 ةدع 1- لوصالا ىف هدعلا - ُكاوفلا ةدع رمح طا هدعو معلا اذهب ىلحتت
 ركذو ةنس ىفوملا ىنايورلا مراكملا ىباب فرعملا ىربطلا ىلعنب مههاربال ةيعفاشلا عورف

 ةنس قوتملا ةدعلا بحاص ىربطلا د نب نيسللان, نجرلادبع دحىبا ةجرتىف ىعبسلا

 ماكحالا ةدع ىعل د جروعلا لاحر ةفرعم ىف 502 - ةثامسجحو نيثالثو ىدحا معا

 ةنس ىفوتملا ىفوتملا ىزورملا نيدلاءالعا 5[ ةدع رذ- افاللا ىرصملا نقلملا نبال

 نيسملاىبال و رضاملا ةيافكو رفاسملا ةدع ريح ثيدلاىف أ ىربكلا ةدع ريح

 ند فالخلاىف 0 ةكتافراو ةرسّدع سو 216 ةيكش قرود لماخلا لع نيدج-ا

 ةدع ل - ةرهالاب ةلضافلا ةسردملاب ةفوقوم ةعش اهنم دلع ىف ةيعفاشلاو ةيفنملا

 الل |( كلوا ةلس قونملا ليزلا مرح ثيللا انت ديحملا ديل فيرضتلا ف مهي قي دعتسملا
 مجعلا ىلا رفاس نيح اشاب نامع نمز ىف هدوس لا فيراصتلا ليئامت نع فرصلا هازملا

 ةدع #- امحريغو حارملاو ةيفاشلا حورش نع اهذخا امايا ماخاب هيساماىف نطقو

 اف هيلع هين ةيادهلا يبحاضل ه2 كسانملاف ك_انلا ةدع لح سنا ه7 نيتفملا

 | ددعلا لع 125- ه4 نيظحاللا ةهزن ونيظعاولا ةدع 15- ملأ نم مارحالا بابىف

 برك ةنس تام ىطلملا دم نب احرس نبدلا نيزل م6 قرفلا ددعو قرفلا ددع زي

 ةديتع ىلا صلحت و اهنيب ةقرف ةعبسلاو ةثالثلا ةديقع هيف ركذ ةئامعيسو نينامثو ناك

 بدع ©2- ىغارملا ايرك ز يح ىبا مامالا مسا هت ةدودعملا ددعلا ز9»> ةنسلا لها

 وم ةنس قوتملا ىلخلا عامشلا دجا نب رع نيدلا نيزا ه4 لآلا بقا:ن»ىف لالزلا

 ىهذداا ظفاحل مهيأ لسلسملا ثيدحلاىف لسالسلا بذعلا ٌرم- ةئامعسنو نيثالثو تس

 0 ويسلا لالخ ةلاسر عورفلا ىف ه4[ لسرملا فالدلا ميكتىف للسملا بذعلا ننس
 دئاهعس و حزجع ىادحا و١1 دن قولا

 ه© ةفارعلا ع ْ ظ

 ةيفخللاةهئاشملاوا ةبسانملاب ةين آلا ثداوحلاىلع ةيلاخلا ثداوملا ضع لالدتسالا ةفرعموهو

 ىفام نوكيوا دحاو سما ىلولعم انوكي نا ىلع طابترالاوا طالتخالاوا امهنس نوكت ىتلا

 دارفالا الا هيلع علطبال ايفخ روكذملا طابترالا نوك طرسشو لابقتسالا ىف امل ةلع لاخلا

 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا منع ربع ثيحب ىسفناىف ةعودوملا ةلاملاب وا برامتلاب اما كلذو

 سس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سا و ص ل ل م ا ا ل ل ل ل ل م يس ع م م مم م م ل ل م ل م اساسا

 تارضاحلابتكىف اهدحن ةريثك ىف تاياكملاو ةسارفلاونظلاىف بوصملاىا ثدحملاب سو

 ىلقبلا رمصنلا ىلا نب نامزور دج ىبا مشل ه# نآرقلا قئا_ةحيىف ناببلا سُنارع تتح

 فوصتلا لها ةقيرط ىلع ريسفت وهو ةئاقمو تس 59:5 ةنس ىقوالا قوصلا ىزاريشلا

 فئاطل ونآرقلا ةقيقح نم ىل حسام تركذولالماالو هيف ةلاطا ال افف# ازجوم هتفنص لاق

 000002 2 قصلْتللل7 7 7 7 7 7 77طتللا

 تفدرا مث حاشملا اهرمسش ىل ةيآ ريسفت تركذ اعر و ةفيرش تارابعو ةفيطل ظافلاب ناببلا



 قواملااضيا ىءادنالا نجح رلادبع ندي دماحوبا هيف فنصو تاقولخلا بئاحع نم تاعدلا

 روع بئاونف رودقلا بئاجع]و- لا لزجو قيقرو ةبباغ ملمو لزه ودج نيب هيف |

 هيأ نيتفملا وىواتنفلا ةدع زم ةئامعبراو نتعسسو ميشا 0 قولا ىعفاشلا عابصلا نب

 06 7 نيعلا

 هلركذينا مهضعب هلأس هلا هيف ركذ لا هديحوتىلع ادع ملاعلا عدبا ىذلا هللدخلا هلوا ةنس
 برغملاعومجلا اذه عم نا تبيارف لاق باحاف نادل بئاعع نم هدهاشامو هدالبو ةيدشت

 ْنن له نب يح نيدلانوع رزولا ان ال وم ةنازح مسرب هلعحاو برغملا بئاعع ضعب نع

 ىئنلزلا ةئامسجل و ةرشعتس ه١ ةنس دادغبىلا تاصوامل لاق هناسحا ركذاناو ةريبه

 ةئامسجلو ليسجو سجل 06 هنق اعلا تءعحرالو نياس عبرا هقيد تكاق هرود نسحا

 ا 0 قوتلا مرر ريثالانءاو هنداع ىلع ير همأقم نسحاي اًضيا ىئلزناو

 هيف ركذ لا نيضرالاو تاوعكأ مويق نيملاعلابر هللد#لا هلوا ىولا دجا نيدلاباهش

 ىلع بترو تاقولُم لا بنات دروامن هيلقتسلاو ةيولعلا نانا ىلع العشم نانا فلا هلا

 بئاجع 0-1 تاقواخلا بئاحع نم ةاقنثملا رردلا هاعمو مهدعل هرصختخاو باوداو لوصف

 خا بايرالابر هقيدحلا هلوا همم هلقتب ناك هنال ىئيورقلا تاكيك نم رح وم 1 تاقولحلا

4 
 عبرا 484 ةنس ىفوتملا ىلا هاشبرعب فورعملا د# نيدجلا لضافلا هفنص هل حرا

 بيدالا لضافلا هجرت ىفةم 0 ءادالا سيلس ءا[ زك 2 باتك وهو ةئاعاعو نيسجو

 فلاو ةثامو نيثالث ٠١٠ ةنس ايح ناكو ىدادغيلا هداز ىمظن فورعملا ىضترملا

 بئاجع رف- ىناسكلاهللادبع نيدمت رفعجوبا وهو ىلاسكال 6: توكلملا بئاجع 1:-
 ىبال 1 بطخلا ا م ةياطتسالا ضايررلا بحاص هر 5 ىزوكلا نال 1 ءاسألاا

 هتلد# اهلوا ةنامسوحو نيعستو ع هةرب هئس قوتملا ىزوألان.ىلع كك ند رادع حرفلا

 ىناثلاو ءابالي قاثاو نكلاالب فرد اهلواىب اهنم ةبطخ نيثالث هيف مق ءا دا

 رخآىلا ةمحمم اهلك ةثلاثلا ةيطخلا ودطقن ريغنم اهلك ةيناثلا ةبطللاو فورا رخآملا ءاثالب

 ريرتىف ةياهللاو ةبادبلا باعصا ةدع 1:- نوكيام بجعا وهو ءاهلاىف قتآيسو فورا
 ةدعو بساسهلا ةدع و هه ثاحتلا ةدع زم- ءاهلاىف 0 جي ةيادهلا لئاسم

 نليعيس و ىدحا ةباب/ 1 0 قولا ىلا 1نب مهاربا نيد تايسللاق د بساحل

 6# ماك>الاةدع حرش ىنماكملا ةدع 18:5- قبس رصتخغع ه4 نصملاةدع رح هئامعسلو
 ةدع روب“ دب ؤملا دهم نيدجا رصنلاىبا مامالل 7 نيرباسلاةدع ونيكلاسلاةدع - نب

 نب بودانب ركبىبا نيد# نيدلا سم ةمالعل دلع ىف -6 نيرك الا ةريخذو نيراصلا

 روكسلا رويصلا' مدل هلوإ ةنايعساو نيسجو ىدحأ هالا نس ىفوتملا ىلونملا مقلا

 نيف_صن ناممالا ناك امل لاق رقفلاو ىنغلاو ركشلاو ربصلا لئاضف هيف ركذ خلا ريبكلا ىلعلا

 نبرشعو ةتس ىلع اعلا ةحاطلا ةدّشب فاد رعدلل باثكلا اذه فءعضو ركش هفصنو ريص هؤصت

 فورعملا دمتنب دي_سلادبع رصن ىبال 2: ملاسلا قيرطلاو ملاعلا ةدع ريم ةمتاو ابأب



 )7 باب .- 00

 هركذةئامسج ه٠٠ ةنس دعب ىفوتملا ارقلا جات فورعملا ىنامركلا ةزج نب دومح نيداحىف

 ىف قلفلا ةروسىف لاقو بيحتلاو بيرغلا دروامث هي آلاف هوجولا ضعب دروا ريخلاوبا
 الكور طعنا اذإ رك ذلا رش نمو رسافتلا ضع ىف بصعلا نقواذلا قشاف رش نموا ىلاغت: هلوق

 ىئطظبوىرمضب و ىمس رشنم هللاب ذوعامالسلا هيلع ىنلانعو اهل ةدعال ةلعنم ىورو حبو

 هتفصوالكو لاوقالانم بيمتلا دادعيف هنوكل هتدروا نكل هركذ محسإ ريسفت اذهو ىنيعو

 عساتلا عوتلاى ىطويسلالاق ريسفتلا بابل هام تاق ىهتنا رظنو للخ ىندا هيفف بيتنا

 ابهنم ريذحتللالا اهركذالو املع هيف داةعالا لحال ةركنم لاوقا هيف هناقتانم نيعبسلاو

 ه7 بلقلا بئاسع >- ىطويسلل 4 برا-غملاىلع قراشملا ليضفتف بئاعتلا هوس

 مه رداونلا بئارغو رث املا بئاحع]8:- ىدوعسملاوىورهلا ه4 بئامتلا باتك 1ههي-

 00000 2 ن نادجلا ناطلسلا هقلا ةنس قوتملا ليسبرييشلا ادضتك مده نيدجال
 ا ل ىر هك تاقولحلا تئاضع زو تاناكملاو تارضاحلا ىف رت ناح

 000 2015 نم هجر هنا ركذو ةنم ةديظاطسق مم حجيراتىف ىلو سلك ةدلس هفلا ناخب

 ىسموطلا دج-انب دوي ندم ىسراف هج تاقولخلا بئاحع [28- ماريد حاملا روش ةمه

 وقلو ا كار قلاخ دح ىىدج- 4 هلوا ةئامسجو نيسجو سج همه ةئس هفلا ىنامسلا

 نب ايركزا -) قولخلا بئاجع رن ني ناكراو تسانوناق هدرب باتك نيروصم باتك

 هيفرك ذدقو لاق نطولا نم هتقرافم نمزىف هفلا ةنس ىفوتملا ىئيوزقلا ىفوكلا دوم نب دم

 تاداعلا نع ةديعب تناكناو اهئاف لقاعلا ىررلا سفناه ركدبالو لفاغلا ىغلا عبط اهابأي ءايشا

 كلذو ىرابلا عنص بئاحعاما هيفام عيجو قلاخا ةردق عم ”ىث مظعتسسال نكل ةدوهعملا

 ةمىغ صاوخ اماو اهتاورىلا ةبوسنم ةفرظ ةياكحاماو اف كشال سوسحموا لوقعماما

 اا 2 ناك ابضعن ىف كك لحال اهلك رل ىنعمالو اهتبرحجب رمتلا قبالامم كلذو

 اا 5 نرعوا ةمم.ىصت ملاذا ليعنازتفتناو كاباو اهتب رخل ,رعشف دقت ىلع اهنم

 ةحتار هباصا اذاهناف هيذج و سيطانغملا لاح نم ىرتام كيسحو عنام ثودح وا طرمث دقفل

 ركش الف بذجيال اسيطانغم تياراذاف هيلا تدام لخلاب هتلسغاذاذ ةيصاخلا كالت تلطب موثلا

 بئاجع هتيعمو لاق هرما كلهحتتي ىتح هلاوحانع ثحيلاىلا كتبانع فرصاو هتيسصاخ
 ىناثلا بمتلا مرش ىف لوالا عبرا تامدقم رك ذنم دبالو تادوجوملا بئارغو تاقولخلا

 تايولعلا ىف ىلوألا ةلاقملا دو>وملا ميسقت ىف عبارلا بيرغلا ىنعمىفثلاثلا تاقواخلا ميسقت ىف

 ركذ اذه تلق اضيا لوصفو راظنا اهذو تايلفسلا ىف ةيناثلا ةلاقملا ارظن رمثع ةثالث هبفو

 دوجو» ىدنع ةحعشلا هذه نكل ىيوزقلا ايركزىلا باتكلا !نعو ىلج بتاك فنصملا
 ىيوزقلا ايركز ريغ اذه نوكيزا ىضتَدب ذهو لا ىنيوزقلا دمت نبدحم لوقب اهف ركذو

 ءانثاىف انا هتنثااك كل ةمظعلا تاقولخلا بئاحع لواو نادلبلا بئاحت ىنيوزقلا ايركزاو

 رردلا هامسو مضعبهرصتخاو ىهتنامكحاو عا هللاو تاذلا مئاقاب ءاي لاو دخلا قاسا

 ) تاقتنملا (



 ٠ 2 نيعلا ليم

 عبرا ؟65 ةنس ىفوتملا ىبطرقلا ىبتعلا زيزعلا دبع نيدج-ا نب دم سادنالا هيقف اهفنصعملا

 عه ةبئيزلاةلالسلا دن رز انا ريض كلاممامالابهذمو لئاسم وهو نّسامو نيس

 دالوانا اهف ثدثأ ةئابعسلاو ةرشءىدحا 91١ ةنس وتلا ىطويسلا نيدلا لالخ ةلاشر

 ةلاع ريح نقلملا نبال هيأ هيبنتلا ةلاحم ريظ> اما ه.واح ىف اهدروا فارشالا نه بطز

 نيئالثو عبس ه*ا/ ةنس ىفوتملا ىنسنلا دع نب رع صفح ىبال < ىبرغملاةفصب ىسحلا

 ىتأي ىباطخلا نإ_ىلا ملاعم رمصتخم ىف ه4: ملاعملا باتك نم ملاعلا ةلاحي رم ةئامسجنو
 ىفونملا مئاهلانباب فورعملا دم نب دج-ال 6 ةلاطبلا مايا ءاهقفلا فافحتسا ىف ةلاسع هيي
 وهو 4: ىرقلاما حيراثىف بعارلل ىرقلا ةلاجع رمح ةئامنامثو نيناعو عيدس محال ةئس

 نيدلانيزن باسنالا ىف ه4 ىدتبملا ةلاجع رح نيمالا دليلا حراتىف نيقلا دقعلا يصتخم

 ةلاسعزم- ةئامسج ونينامثر عبرا 585 ةنس ىفوتملاىنادمملاىزامدللا ىسوم نب دمت ركبىبا

 ىزوحلا نبا فورغملا لعن« نجراادبع جرفلاىبا 0 6 رضخلا لاح حرشى رظننملا

 سجاوهاكلذلاق دوجوم هلا لاقنمنا هيف لاق ةئامسجحو نيعستو عبس هول ةنس ىفوتملا

 لوقا 6# دلما كليق نهرسثبل انلعحامو # ىلاعت هلوش هدوجو مدعىلع لدتساو ساوسوو

 مالسلا وةالصلا هيلع ريضاآخاىف ىعدملاوهس يل وهعم تومال ءاقوه دلخلاناب نوفلاحلاباجاو

 ثيدملا لها هتشإف ىنرازا ايح ناكولاماو اهدعب توملا نوكيمت هتماقا لوط ىعدملاامتا

 بئاجع #ن- لاخلا ةقيقح معاىلاعتوهناحسدتلا وىرتاك نيفرطلاىلع سانلاو ريثك عازن هيفو

 بئاسع زهه#ح ىسدقلا مهاربا نب دم هللا ديع ىبال 7 قافوالا بئارع ىف قافتالا

 رافسالا بئاجع ه#'ح ةهازتلا ىف هللا دجو لودلا رابخا بحا_ص هركذ ه4 رابخالا

 نيكتغط زعملا ثالملل هفنصة نس ىفوتملا ىزا ريشلادوحح نب سم مساقلا ىبال 6[ رابخالا بئارغو

 هي ىمسملا ظن و ءامسالا بئاع ر- ارابخاو اراعشا هيف عدواو نهلا بحاص ىبوبالا

 الال5 ةئنس قوتملاا ليلا ىدابعلا دحنب فسويل 4 ةاناالا نتاع يضل اا

 ريماىلجاص نب نجرلادبع هاشلع ىلومل هه رصلا يئامع زهوح ةئامعبسو نيعبسو تس

 بئامع همس ردتقملل هفلا ىتارحلا ىسيعنب ىلعلو ةئامعبس و نيعبسو عبس لالا ةنماق وتلا

 بسام ضعب و ايدلا دالب رثك ا هيف ركذ ىنيورقلا دون دمخنب ايركزل -ه) نادلبلا

 هه نادلبلا بئاح ا 0 كن انريكل لالخلاو كلزعلا هلواتامدقم عبرا مدق و ءالعلا نم اهلا

 ناَوفيضالاب قررا ميشلا و نيسح نيد ىدوعسملل 6, ايندلا بئاحع 1ه- رازللانءال

 *ىراب درر دعا هل وا رظتخ هاك فيصون مهاربالو نضام نيعبسو عسل ماهي ةئس

 بئاحملا 1:- اوعنصام بئارغو قلخلا فاتصاو عئابطلا رارسا هنم رك ذ لا تاكومسملا

 نيثالث#6. ةنس ىفوملا دجا نيدحم ىنوريبلا ناحرااىبال -ه ةيعانصلا بئارغلاو ةعببطلا

 نيفراعلاب ولقىف نيقيلا هب سرغيام تامسلطلا و تايم رانلاو متازعلا ىلعهيف ملكت ةئامجراو

 6 نآ رقلا ب ئاسعرم- تارضا لا ىف ه4 بيرغلا بئاسع 180-نيباث رملاىلع ةبمشلاليزبو



 ه7 باب. م- 5

 هلعف ىشاوملاىف اهنم اريثك قحلاف اهلا باتكلا حاتحمو هش اهلمهادق ةجب كاوف بتك
 راصيالا ىلوا ةريعّز#- هتافوىلاتايفولاو ثداوحلان م هيفامو رهش لك ركذف الفاح اليذ

 ىبلملا ريثالا نباب فورعملا ديعس نب دج-ا نب ليعمسا نيدلا دامعل يأ راصمالا كولم ىف

 ريغنماهلكدالبلا ىف ءافلخلاو كولملاىلع هيف رصنقا ةئاقسو نيعستو عست 519 ةنس ىفوتملا

 نب مركلادبع مالسالا باتل 4: ةلزعلا ةربع رهن نيد ىفوهو تايفولا نه ”ىبثل ضرعت
 حالص ءاشنا نم -: بيثكلا ةرثعب بيبللا ةريع ريت ةصلاخلا باص هركذ ىناععسلا دع
 هلوا ةئامعبسو نبتسو عيدا 714 ةنس ىفوتملا ىدفصلا كا نب ليلخ اصلا ىبا نيدلا
 رهاظلا دبع نب ىلع اهأشنا ىلا ةلاسرلا ىلع رمصم ”فقودنا هيف 2 ا هدج قح هلل دا

 دومحل ىرت هت[ اع تربع رقم اهلثامت ةلاسر ءاشناىلا هفطع تزه نالزغلا عتارع اهمسوو

 نيدلا سمث ميشللو ةئايعست و نيثالثو نام ه*م دنس ىفوتملا ىمالب فورعملا ناقعنبا

 دبع نب دمت نب زيزعلا دبع محشلل هي رعنبا رابخاىف ربعلا ريح ىساويسلا دمحم نب دج
 نيدلا سعش خرؤملا ظفاحلل نادلع عراتلا ف هي: ربعزم ربخىفربعلا تح ىعفاشلا نجحرلا

 خيرات اذهف لاق ةئامعبسو نيعيراو نامت /548 ةنس ىفوتملا ىهذلا دج نب دمخ هللا دبع ىلا

 هظفح ىكذلا ىلع نيعت تايفولا وثدا وأ أ ربشا نم م ىلر دقام هيف رك ذا تاونسلا ىلع 00

 ديسلا هذيلت هليذمم ةئامعبسو نيعبرا 6٠, ةنس رخاىلا ىهتناو ةرجهلا دنس لوانم

 ليذلاو ةئابعبمو نيعبرا 7+ ةنس رخآىلا ىئيسملا ىلع نب دج نساحلاوبا 0 0

 قوثملا هركذ قباسلا دلو ىيسللا ىلع نيد نيدحح نيدلاس مل نيناثلاو سجل اىلا هيلع

 ىفوتملا ىقارعلا نيسح نب مي>رلادبع نيدلانيز اضياليذو ةئامعبسو نيعستو نينثا 785 ةنس

 ىوتملا قارعلا دج-ا نيدلا ىلو هدلول قارعلا ليذىلع ليدلاو ةئاعامأو تس م١8 هن

 ادّدملا ناوبدو رععلا ٌرهْؤَْ هنا ليذ ىلع اليذ فنص ةئاهعبمو نبرششعو تس الا» ةنس

 ةاضقلا ىضاقل حيرراتلاىف ةمدقملب فورءملاوهو ريربلاو متلاو برعلا ماياف - نو

 وهو ةئاماعو نام ١٠6م ةنس قوتملا ىرضخلا ىليبشالا نودلخ نب د2 نب نجر ادبع

 ضرعيامو نارمعلا ىف لوالا باتكلاو ع راتلاؤع لضفىف ةمدقملا تكنو ترانا فد ]ع

 رابخا ىف ىناثلا باتتكلاو اهلع الع راص ىتح ةمدقملا ماب بهذ لوالا تاتكلا اذهو هيف

 برغملا رايدب ريربلا رابخاىف ثلاثلا باتكلاو مهل نيرصاعملا لدو ةقيلخلا ءد, ذنم برعلا

 هئس قوتملا ىرقملا ىبرغملا دما ميشلا حرش هريغىف دجوبال عفانملا عماج ديفم باتكوهو

 جرتو قوليبلا نبأ هب ربخا اذك هتمدقم سلدنالا خرؤم فلاو نيعبراو ىدحا 0١
 1١ ةنس ىفوثملا هداز ىريس فورعملا بحاص دم ىلوملا مالسالا عش ةمدقملا لئاوا
 نب كالملا دبع نيمراحا ماما ىلاملا ىبال د مثالا باتع ]م- فلاو ةئامو نيتسو ا

 ةب وسلم هه ةينعلا 1 0 نيعبسو نامت 5/8 ةئنس وعما عر واسنلا هللادبع

 0 تت

 ( كا )

 ليذلال وانه عسشف سمالافنأتسينا ىأرم هتنافوزيحنم هليذينا دارامث هلمكف ةئامعبسو



 ٠١ ه4 نيعلا) -

 2 تتتا””“>””2 2 ا” ا؟”-ا؟”ت؟”+(؟(؟_>-_79تت7ت0900تت0تتت6ت90969؟676 يلا ب(” ” ا( ”؟اتآ(؟ ير ت0تتا؟(تإ( آب برر للى 27 يي ب|!+- ير تطيب[ سيريال اتت تتت7ت77تت7تتتتتت7طتْسصصتصتبصتصتتل ايلا

 6 ةلمعلا نيعلا باب و
 هلا خا دوصقم ع مم 05 مان ىا د هلوا موظنم ىسراذ 1-3 فورعمو فراع 1

 نيسلاىف م هت ىدءرتلا ننس حرشىف ىذوحالا ةضرام رقم- ةئامنامثو نيثالث م#»

 ىّص رهمارلا نجح رئادبع نب نسملا ظفاحلا مامالل 5 ىعاولاو ىوارال نجلا لضاعلا رجح

 ار آملا ز- 2: ىلاغلا صخرملاوىواملالطام رمح ةئاغلثو نيتس م٠5 ةنس ىقوتملا

 ىلا هللا لضف نب نام زور نب هللا لضفل ةيردنايلا ةلودل سصت# ىمراف حيرانوهو
 هنانام زلاعيدبىف ركذ بوقعي ناطلسال هفلا النم هجاوُح فورعملا نيماب بقلملا ىناهفصالا

 نسا محفلاىبال همتامث ىنيوج ىاشك ناهج ةلاقمىف قيما ىارآ ملا نوكينا ىلع هفلا

 نينثا 8٠# ةنسىفوتملا ىوغللاىملدنالا نابا نب دج-ال دلحم ةئامف 4: ةغالاو ىلاعلا ٌرقيتح
 ةرذلاب متخو ماسجالا .ظعا هنوكل كالفلاب هيف أدب سا_جالا ىلع بتر ةئاقلثو نيناكثو
 6 هه: هبا م ظن ح رش ىف هبترلا ىلا رذ- سه /هبسملا ماكحا ىف هبترلا ىلاو رح

 نب سثع ىف ةغللا ق 0 بابعلا ر*- نآرقلا دياسانم هه لزانلاو ىلاعلا ع ء

 هيف غلب هلمكينا لبق ةئاقسو نيسج 8٠ ةنس تام ىناغصلا 3 نسح ماقزإل دلع
 ليق اذهلو مكب ةدامف فقوو ميملالا

 مكب ىلا ىمتنا نا #2 هسهاىراصق ناك مكمل ومولعلا زاح * ىذلا ىتاغصلا نا

 ا رداقلاد رع نب دج-ا دمشوبا موتكم نب نيدلا بات عجبدقو ىرهوجلاحاحصك هبيئرتو
 هقفىف بايع ره حا مك ىلا نيبو هنيب ةئامعبسو نيعبراو عست /49 ةنس ىفوتلا ىف :طاا

 ةنس ىفوتملا ىنوعابلا نبا سمان نب دجا سابعلاىا نيدلا بارش ىضاقلا ظن هير ىفاشلا

 00 71 هيقب رفا دابع ريح 7 تاداعسلا لدثل تادابعلا م ةئامئامثو هَ لا“

 ىحح نبا لاق ىنيسحلل © راصمالا ربخو راصعالا ربع 1 قيرفالا مي نب دجا نبا

 هنم رورشملاو ةئامعبسو نيتسو عيس ا/"ال ةنس نابعش وهو هتافو ربشىلا ىنيسحلا يع

 طا ليذو ريخالا سار كل هناكو ةئامعبس و نيتسو نينثا 75097 ةئس رخآىلا

 هيف لهاستدقو نيتسو ثالث 5م ةنسرخآىلا نيعبراو ىدحا 4١ ةنس لوانم قارعلا

 ِ ىلع تففودقو لاق ىنيسملا 0 م ذوخأم 0م رك كا نع ردق ىلع وه سيل و

 نكمل و تار 00 تصخلاو تايفولا كلت دعب هطخي نيدلانيز جلل رخآ تايفو

 دج|باهشلا ماشلا ىتفم عرش متالا هجولاىلع تايفولاو ثداوملا ىنعم نيرمالا عمجام

 باعيتسالا هج و ىلع ةئامعبس ونيعيراو عست //49 ةنس لوانمليذ هباتكق ىدعسلا ىجنا
 هئاهعبس ونيكسو عسن ا/19 ةنس لوانم عرشمنينس عبس هنم 5-52 تايفولاو ثداوَل

 توملا فءس هفعض ركذو ةئامئامثو ةسشع سجخ م١1 ةنس ةدعقلاىذ ءاهتناىلا ىهتناف

 ةييس 4 دج ْن 0 ف هزل ىدوادقو مدعو ليعبسس و سج 6 ةمس نم طقس نأ ربع

 ليتسو نامث 7/5/8 ةنسملا ةئامعبسو نيعبراو نام /4م ةئسنم مركلا لمينا ىدسالا
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 ]باب لوح (ه4

 مه فئاطلالضفن فئاطلا فيط ريح طمغلا اذهىف فنصفق عامسالا هحمدق لظلالايخنا ركذ |
 نيسجو عبس ٠١ ها/ ةنس ىقوتملا ىعفاشلا قيدصلا نالع نب ىلع ند نيدلا لاج ميشا

 ١ رفص ىف غرفو نيبابو ةمدق» ىلع بتر خلا هبيبح فرش ىذلا هللدلا هلوا رصتخ.فلاو |

 نيدلال الخ ةلاضر 1-7 ناسايطلا مذ نع ناسالا ىط -- فااو نيعيراو ناك ٠١54 ةنس

 ةئارعسل و ةرتفعا ىدحلا 451 هش قونملا ىطومسلا ركب ىبانا نحر ادبع ١

 مي ةمعملا ءاظلا باب

 قوتملا قدمدلا نولوط نيدمم نيدلا س عل ةلاسر #: ةلحتلا فئاطا ىف ةلحملا ف ئارظ ريح

 نادءالا ف ءافشلاة ب ودا ةلحخب ةلكلا ص خ ىذلاهتيدخاهلوا ةئامعستو نيسهو ثالث هه“ ةنس |

 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركبىبازن نج-راادبع نيدلا لالخل ةلاسر هيأ رفظلا هن رفظلا ريت

 روهشملا محلا ثالم ناو رشوناةلئسا مسا ىلع هر همان رفظ يح ةثامعست و رع ىدحا ه1 |

 هريزو ىئاماسلا روصنم نيحونم امث ناو رشونا امتود ىولهدلاةغل ىلع رهججرزب ةبوجاو |
 فرسث انالومل روي سما عئاقوىف ىسراف ه5: همانرفظ زقه هلقفف ةيسرافلاىلا هلقنب انيسنبا |
 ىوتملا سولالا لاوحاو ىاتغح باسناىف رخآ دلحم همان رفظ ةمدقم هلو ىدزريلا ىلع نيدلا |

 هعاو خرهاش نبمهاربا ازريم ماقها بيسي زاريشب هفلا ةئامئامتو نيس 86١ ةنس دودح ىف

 تكلا لع هعجرو ريسلا تينح بحاص. نسحادقو زاريشف فنص مالك هحراتىف لاقآك

 نيدمت ظفادلا ىرلاب هجحرتو كبسلا نسحو ريبعتلا ةفاطلىف ةيسرافلاب ناشلا اذهىف ةفلؤملا
 ةئامنامثو عبس م0٠8/ ةنس مرنم هتك ىناحخسلا جاتنل هيلع ليذلاو قبساك ىلا دحلا ظ
 كب غولاو خ رهاش عئاقو ىلع رلئشم ةئاعاقو ةرشع ثالث م1 ةننس جى ىقتاو |
 ىنئاصفورعملا ىتاجلات خا نب هتلادبع انالوملروع عئاقوىف موظنم ىسراف هدر همانرفظ ريح |
 ةسلا نم همان ردنكسا ةلياقمىفنيتم مظنوهو ةئامعستو نيرمشعو عيسس 17 ةنس ىفوتملا |

 اهريغ لد و ةن_سملا ريغلا هتايبا ضعب جرم ناكام اريثك هلال ةن_س نيعب را ىف هيظن |

 دودحىف ىفونملا ئيوزقلا ىفوتسملا ركىبا نب هاد ىسراف موظنم 4: همانرفط ٌرييم- |
 جلا لح عنمىف شيرعلالظ تح هلبولقلا ةهزنف هركذ ةئا_هعبمو نيس وم ةندس
 ىقوتملا ةفيلخ هددب فورعملا ىثخ نبريهاربا ةلاسر بتملا حرش وهو هه شيشملاو :

 فورعملا ىبلط لا يهاربا بد نيدلا ىضر اهحرمشو اهنا ةئاهعست و نيعيسو ثالث ةلال“ ةنس
 ىذلا هتيدمحاهل وا افيطل اباتك راصف ةئامعست و نيعبسو ىدحا ةالا ةنس ىقوتملا ىلينللا نءاب

 رجاوزو شيشللا مر ىف شيرعلارهز هيف اوفنص موقلا نا هيف رك ذ لا ثئاسبحلاا مرح
 | نيلصف ىلع بترو باقعلا عيرسلا تيدا ىلا لاو ناطيدشلا شيقح مرختف نجر

 العلا ىبال وكلا ىف ه6 ىرصصعلا رهظ ريم مينبلا مكحىف ىناثلاو شيشلا مكحىف لوالا |
 ١ هقفىلع ريهظلا ز20- ةئامعبراو نيعبراو عست 549 ةن-س ىفوتملا ىرعملا هللادبع نيدجا

 | 2 ىواتفلاف ىنأب -: ةيريهظلا رذ- ريجولا حرشىف واولاىف ىتأي <: ريبكلا حرسشلا



 ا ىلا 1-5 ءاطلا لوح

 / عبس /١١1 ةنس ىفوتملا ى ربكلا نيدلا جن شلل ستي ربوذتلا علاوط رح ةئاعاعتو نيعبراو

 ىناكلا دبع نب ىلع نيدلا قت 6 لوقنملا فةوىف هه ةقرسشملا علاوطلا لي ةئاقسو ةرشع

 2 هريع ةلع“! ىلع هرينملا علا وطلا روح ةئامعبسو نيسجو تس اله" ةنس قوتملا ىبساا

 | دما هلوا فلاو ةرشع عست 1٠١19 ةنس ىفوتملا ىناونشلا ليعامسا نبركيىبا ةمالعلا 6

 هحرش و -4 تامهلا علاوط زف قبس ةلعلا حرش وهو حلا هدجو هعساب مهتفب هلل

 أ ,١ ودا وممتدسفم و 0 وطلا ليم- هه مولا علا وط لقيم طسرال لدملا ىااقيب وط

 هه مءارلا دوطلا لح ناللا صاختتانم اصختش نوعبدسو نانا ىهو ءامكلحا ضعبل
 نيعبراو ثالث 55 ةنس قوتملا را روكلا رع ن دج ن لع نيدلا يع شلل ةءارقلاىف

 هاول ةنتحا هل وأ ياسو م11 نا مثلا ةلاسر 6: خاشلا دوطلا ٌرم- ةئاقسو

 | لوك دحا ىلمرلا دوت جاشكل 2 رافسالاو ٌداصقلاىف تايدوطلا ري طا تاماقملا

 / ديزباب مجشلل 6 انيسروط ريم ةئاغلثو نيس ”ه٠ ةنس ىفوتملا ىثنملا بتاكلا ءارعشلا

 نايلس ناطاسلا ماورالا ضعبل هتجرتو ىسراذ 4: همانىطوط رق ةنس ىنوتملا ةفيلخ

 وه رفاسإ ىرخاتلا لعام هر 0 قالم اهاكحن ىطوط ناسا رم تالا 0
 ىفواملا ىطويسلا نيدلال الط ةلاسر 2 ةماجلا قوط ا جوزلا مدقنا ىلا اهب اهاهلاف ٠ ١

 هركذ لاؤس هفيلأتىلااءد دمتاو دصقمو ةمدقم لع ائاهعستو ةرثع ىردلا 0

 / فورعملا مهاربا نب دم نيدلالاج ميشلل هه ةغلا قوط ريح هماغ ناويلحا ناودىف

 مالعل عوضخلاو بولقلا ةراهط 1:- ىدهملا لاو>ا هيف لصف ةنس ىفوثملا نامعنلاب

 نيث الث ىلع وهو 8 قوتملا ىرقذدلا ديعس نبأ دج-انب زي زعلا دبع مامالا ميشال د باويغلا

 سثعلا ةراهط لح لا ىنسحلا ءامسالاب تاغللا دوجو لبق درفت ىذلا هيدا هلوا الصف

 | ىلع هللدجلا هلوا ىرزملا نب دمت نيد نيدلا سم يشلل ةموظنم هه سئنلا تآارقيف

 ا هئاهعبس و نيعسن و عست ا/ليقب ةنس ناش مورلاب اهمتا 5رفعلا ور> لوقئم سن نم د

 ْ اهحرشو هيف قرت م1 و هنأ دجا فيصو ةئاعاممو نيثالثو ل 0 0 ىقوتو

 ١ نيز مجشلاو ةئاعامثو نيسهو عبس هال ةنس ىفواملا ىعلاملا ىربوتلا دمت مساقلاوبا عشنا
 هيف عج ىميزحلا ىلعنب د#نب دمحل أ بولقلا بيط لح ىرهزالا مثتادلادبع نيدلا
 --1 مالسلاداوشب مالكلابي َُط وم 1 9+6 هس 0 هح سنو امدح نيعب رأ

 | ةرشع ىدحا 51 هن قوثملا 3 هبط ليز ىعفاس ثلا ىدوويعسل 9 هللادبع نب ىلع

 مالسلاب قامت الاؤس نيثالث ىلع 0-5 هيف را ا س ودقلا كلملا را هلوا نءايعسل و

 / ىقوتدقو ةيفنطاءالع ضعبل ىردبلا دم ىديس هلك عمام ثعبمت اغبولطقنب مساق هش اهعج -0-كخاأذ1ذ7]1ذ ]| | 000007047 7بببب7ب7ببب7ب7با
 م ل ريا داش ف سدعلاق هرضاسللا نم عرفو باحاذ اماود بتكيملو اهعماح

 هللا دبعىبا نيدلا سعشل سه] لايخلا فرط فطط- 46 ةريطلا ع و ةئامتامثو نيعسنو نينثا 5
 0 ةئاهعيس و سنع ا ٠ 0 مولا ا 7 0 ا ذل تلد لابناد ل



 مهيأ ناب ١7

 دوي نب نيدلا نس ءاسااونأ هيلع فزصو هناشق ازعل ىئتعا نيم نيم وهو ا هدوحو

 وهو ةثامعيسو نيعيراو عم 7٠و ةن_س ىقوتملا اعفان احرشش ىناهفصالا نجرلا دبع نبا

 / دحوت ىدلا هللد_ها هلوا نووالق نب دع رصا:لا كلملل هفلاسانلا نيب لوادتم روهشم

 ْ نيدلا ميصم ىإل وحلل هاش هيلعو راظنالا علاطم هاعمو ءاقملا ماودو دو>ولا تود

 أ نيدلالضفا نب نيدلاديج- ىلومللو ةئامعسلو نيعبسو عسل 91/4 ةنس ىفوتملا ىراللادمت

 ]| ةثامعستو نامث و08١ ةنس ىفوتملا لا هلاون ىلع هتلدخلا هلوا لضفا نباب فورعملا ىنيسحلا

 00000 الآ اح را د نب لع فيرشلا ديسالو ضاىعالا ثحابم ىلا ةلوادتم َةلوَبقَم

 ا ماصع ىلوملا حرشو في رعتلا نع عم سم وهو ةئامامتو ةردع تس م ةيشت قرود

 | نيدلا مامهو ةئاهعستو نيعيرا و ثالث #4 ةنس ىفوتملا ىنيارفسالا د2 نب هاربا نيدلا

 || ىضاق ىناؤرفلا فيرمثلا ىلدمبلا دم نب هللادبع ناهربلا ىضاقلاو ةنس ىقونلا ىراتلكلا |

 || ادج هيا دجا هلوا ةئايعبسو نيعبراو ثالث #74 ةنس ىفوتملا ىربدعلاب فورعملا زيربت |

 || فسوب نب دهلا و هاش كرايم نيدلا باهشل هقلا لا ءاعلا لوقع هتاغ كاردا نع رصاقت

 ها_م لوقلاب درء حست وهو يي قوتنا 0 اعشاب حاب و ا و ا

 هعمس عرقامنيققحلا فيئاصتو نيحراشلا كاوفنم هيف لقن مالكلا لئاسمىف مالكلا كلاسم '

 هلواهراكفا تانبنم ةميعتلاعم اللخوا اريصقتوا اليوطت هيف هدازام ريغو هنهذ بحتاو
 نيدبا 0 دعي 5 ئسسع ريما هلا ا مدعلاو اسما د دوجولا بحا وأب تلاد ةيرلاعلا تم

 هئايعسلاو نيتسو عست 455 ةنس ىفوتملا هدازىربكشاط ىطصمنب دج-ا ىلوملاهلوا حشو

 ةئس رفص رشاءىف هيض و هر رك ند عرف اطيسب احرش ىنارافلا دوت نب ريكا ريع حرش و

 هحرشو ةنسح ةقيلعت ىناهفصالا حرش ىلع هداز لضفا ىلوملاقلعو ةئامعبم و عبس /٠/
 مساقلا ىلا ةمالعلل ةيشاح ىتاهفصالا ىلعو راكفالا نت هاهم و هن ى وتملا لم ل[ نيدلا بع

 حرش علاوطلا حورشن مو تانئاكلا تاعفص ىلع ال التنإ ادج- اهلوا را لإ

 حرش ىلعو ماعنالا ايازع انصصخ ىذلاهتادجلاهلوا انظ ليق روصنم نيدلاثايغريم لضافلا |

 نباب فورعملا ىلع نسملاوبا نيدلانيز مامالا ميشلاوهو ىثيدللا هحرشو ةئامعسنو نيثالثو
 داعم نال ول ةيشاحو ىدل.سو راصا ةيشاخ ىباهفصالا 2 ىلعو ىلدوملا ةيبرعلا 3

 وهو ةئاهعسلو نرششعو تس 97 ةنس ىفوتأملا ىراصنالا دن ايركز ىضاقلا هحرشو |

 حر وهو دعسلانع رخأتملا الخلا فسوب هحرشو هقوف رج-الاب هنتمىلا راشأ ديفم حرش |
 ١ مضعب هيلع قلعو ىناودلا نيدلا لالج ىلوملا علاوطلا ةجاببد حرشو رتفدلا ىفاك صنم

 | ثالث م48 ةنس تام ىتاط_سلا دج نوح ندلانسع ىخاقلل 8 هشعءو ةدوسملاو |

 (نيعبراو )

 فض نادل نا 7

 771١ 98.5 ةنلس ىفوتملا زاب لبطب فوزعملا د نيدلا يحمو ةنس ىفوتملا ىتكصحلا ىدنسلا



 2 دع ءاطلا 1

 | مممب 0 قوتملا ىندنلا للمخ نب 2ع صقدح ا مب 2 ةيفنطا باعحا ا طظافلا ىلع

 ١ ىودربلا رسيلا ىلا ةجرتىف ىنكلاىف هيضملا رهاوللا بحاص ركذو ةئامسخ و نيثالثو عبس

 4 نتاىملطلا ع 0

 ةيسانملا ةنمزالا ىف ةلعفنملا ةيضرالاىوقلا عم ةلاعفلا ةيوامسلاىوقلا بيكرت ةيفيكنع ثحاب

 رومالا كلت نم رهظيل مسلطلا ةيناحورإ ةبلاج ةيوقم تاروخحن عم د وصقملا ريل و لعفلل

 هدام نوكل رجلا ىلا ةيددسنلاب ذخألا بيرق وهو هب لاعفا داسفلا و ندا 2
 ظ دعاوةىطبارجلا طسب ءانعلا يدش هليصح# قيرط نكل ةرهاظف هتعفنم اماو ةمولعم هبايساو

 ناكر ةرض طرت ككل قالغالا بناج راتخا هنككل عدباذ مكحلا ةياذ هباتكىف نفلا اذه
 باتاك طن هلا ند ةيشح ولا نبا لعنو هدف لياح ناس ةمالعالو رولعل ىف هلك

 ْ حابش ثءالامساط - قاوالا 0 ءاممالا --1 راونالا ل رارسالا مسلط 1 اناميط

 / 6 ءابولاو نوعاطلا نع نوصلاو ءاودلاىف نوعلا مسلط :- ه4[ حاورالا زيكف

 هيسعشلا ةعلطلا ريح اضرا هركذ هه .نورئذاؤاؤللاو ن 0 ءلطلا ري سابا ىلوملل

 هتافلؤم سرهفىف هركذ ىطويسلا نيدلا لال .ةيسربلا 0 نم 4 هيسنحلا نيستىف

 ظ هناحس هللاو ىنيدملا ىغاضلانب دج-ا نب د_#ت نب مركلا دبع ةكالا نكرت ةبلطلا ةبلط نا

 0 وهو طسلاو رهملا نم ديال ها يل رئسأ بو 2م ليقو لحال دوقع 2 كلا ىعمو

 ْ ىيبسلا ىقاكلا ديع نب ىلع نردلا ىقنل 0 همزلملا كرت كم راتلا ةيلط 1 1 0

 ' هي ايف ناكام راهظاب ايرثلا عولط ٌرظنح لا ةرضللا سورع ةرغ نم زربا ىذلا

 هلو اماعغ هيواحىف اهدروا ىطويسلا نيدلا لالخ مهروبق ىف ىنوملا ةنم ةلكدماو ةلاثز

 ىبنال 5 مولعلا ةعيلط زيه ثيدحلا نف ىف هتافلؤم سرهف ىف هركذ ايرثلا ءوض ىمعسملا

 هلل دا هلوا نيدلا قت هرصتخا مث روصنم نيدلا ثايغ ديت ىسرافلا دحح نب دم ريخلا

 ةالحص قف رضتلاو مهلا ةعيلط رح مولعلا تاءوضوم ةصالخ هيف ركذ هلالآ ىلع

 تس اله« ةهنس قوثملا ىبسلا قاكلا دنع ن لع نيدلا قت ميشا هن سصعقلاو قولا

 تولقلا ةئينامط هس ةماخو لوصق و ةمدسقم ىلع لقشم ريمتع ةئاهعبشو ناجل

 تالاوطلا 1 ىناربطلا ساقلا ىبال 6 ثيدحلاىف تالاوطلا يم م بوما ءاقلىف

 نيناكو ىدحا هم ةنس ىقوتملا ىيدملا رع ركب ىلأ نب دمت ىسوم ىلا ه4 ريبكلا ظفاعلل

 ريسفت <  راونالا علاوط م ها ىهاولا اهفو نيدلعىف ىهو ةثام-سجو |

 ا وعدملا رضخ ل2 نس كح جا مامالا, ميلا نيوخالا ريسسفت هل لاعب نيل الكاك رمصتخم

 ىضاقلل هي مالكلا ىف راونالا علاوط هي كيس قوم 0 ىفاتشلا ورز نيدلا روم

 بجو ل دعا هلوا 5 نينامثو م 5 0 ىواضيلا رع د



 هو باب قيم 6

 فلاو ةئامو نيعبراو عبرا 1١154 ةنس ىفوتملا قشمدلا ىسلبانلا ىنغلادبع ملاعلا عشلا |

 ىفطصم ديسلا ىدنفا ريما ىجقيرطلاب فورعملا عشلاةةيرطلا داقتعا مرتو ةقيدلا هاعسو |

 هللا هجر داجاو هيكّريلاب هجرت فلاو ةئامو نيتس ١١١ ةنس ىفوتملا هللا ديع ديسلا نبا ظ

 ةقيرط ريد ىودزلا مالسالارذفو ىكنخرسلا ةمئالا دعو 4 ىزغوبلا ةقيرط تح |
 000000 1ع دلل الو ةنس وتلا «ىهتلا دح نيا دغسال كي لدخلاو فالطاو
 ىبالو ةئاقحو نيثالث و ىدحا 581 ةئس قوتملا رابالاو روك ذملا ىدمأالا نيدلا فيس |

 ميهاربا نب دم نيدلا نيعلو ذخأ#لا عاونال ةعماج ىهو ةنابالاف روكذملا ىلوملا ديعس |

 ا ا نادل رعقلاوا ةئاقم ةثعا ثالث ىدحا 6# ةننس قؤنملا ئفاشلا ليسلا |

 000000 راكلا دلولا نب دبع ركب قالو ةئاقسو تس 0+ ةنس قولا ىزازا
 00 د0 هلآ ىدملا د نيد دماخ ىبالو ةئامستو نيتس ه+- ةئلس:قوثلا ١

 ىتعاو ءاهقفلا ىداب رومشم وهو داشرألا هاعسو ةئاقسو ةرشعوسج 516 هنس ىفوتملا

 عبس "”8ا/ ةن-س ىقوتملا ىعفاشلا ىبوخلا ليلخ نب دج ىضاقلا هحرشف ةعامج هحرشب ظ

 ىوتملا ئنحْلا ىبورلا ىلع نب كبلغ نب دواد ىغارملا ليوطلا نيدلا رديو ةئاقسو نيثالثو 0

 ماو وك لا ةمالا دحتاو ىزعوبلا مامالا فنصو ةئاهعبسو ةريثع سج الاه ةتس ا

 ىبا مامالا ىضاقلا بتكو ةيءاظنلا ةقيرطو ةيئالعلا ةقرطو ةيجاخللا ةّفرطو ةقيرطلايف

 مامالل ةيوضرلا ةقرطلا بتم و ىتيمركلا محرلادبع وىوضزلاو ىباتعلاو ىرماعلا مدام ظ

 مامالل لصالا و هداز ماماب فورعملا ركب ىلا نب دمت نب دمت نب دوعسم نيدلا نكر

 لضفلاوباو قارعلا ىلولا فالخلا هنع ذخا تادلجم ثالثىف ىننللا ىروباسينلا نيدلاىذر

 رهاوللاف اذكح هداز ماما نكرلاو ىديمعلا نيدلا نكرو ةقيرطلا بحاص ىسواطلا

 ىفناكلا دبع نب ىلع نيدلا قت ميثل 6 هعرازملاو ةربالاو ةاقاسملاىف هعفانلا ةشرطلا م

 ىبرعو ىرت -, هما ةقرط زحح ةئامعيس و ني سو تس ا/ه١ ةنس ىقوثملا ىعسلا

 ن0 دس لاو نيالثو ناع ؟٠١*م ه3 قوتملا ىرادكسآلا ىدتفا دوج مشل

 ةليسو ةيدمحلا ةقيرطلاىف ةلاسر هذهف لاق مث لا لزالاىف ردقام ردق ىذلا هلل دلا

 0 لا ىولوملا ليمعما ميشللو ةدارالا لها نم نيقداصال !متلعج ةيدمرسلا ةداعسلا ىلا |

 ىلا صالخلا قيرط زيتح نيكلاسلا جاهنم هاعم فلاو نيسجلو تس ١٠ه ةنس ىقوتملا |

 هلل د-4لا هلوا ىتمالملا ىراصنالا مههاربا نب ديعس نيدلا ننزل 7 صالخالا قيقحت |

 لوالا بالا .ةينلاىف ةمدقملا نيبابو ةمدقم ىلع بتر ا صالخالا ةقيقحت نم ىذلا |
 ىلع لّقشم دلعىف ه4: ملاسلا قيرطلا ٌرقؤَح هعاوناو ءايرلاىف ىناثلا بابلاو صالخالاىف |

 ا د>اولادبعنب دع نس ديحبلا كيع هيقفلا غايصلا 0 فوصت ضعلو لكاتسم ف ةيداحا ١

 | | ادي ةحاضفلا قيزط زو ةئامعيزاو نيعيسو عبس 41// ةنس ىفوتملا ىفاشلا

 هغللاىف 6 ةبلطلا ةبلط رض ةئاقسو نينامثو عيس 41 ةنس ىقوتملا ىرصملا سيفنلا

 ( ىلع)
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 1 انلقيل



 ةشرطلا د يلا فىنأي ثيداحالا يرن كالذو ىرودقلا رض حرش ىهو أ لك الذل ْ

 هنن قووتملا ئلملا ركل قبدصلا نالع دم نب ىلع نيد رمسلا اهعريش لاو ادا

 ناعلاإمث لصالا ىرضملا ةقدص ن نسسح ن ىلع ملاعلا مامدالل هقن رطلا تيدا جير ىف

 هم هي ءاطلا يح

 ظ 5 هيلا ةئس ىفواملا ىلكريب فورعملا ىلعريب نيد# ىلوملل 4: ةظءوملا ىف ةيدمحملا

 قا هير ىلع ى هو لا مثالا ريخ اط_سو ةما انلعج ىذلا هللدحا هلوا ةئامعست و نينامثو
 0 32 ثلاثلا عدبلا ؤىناثلا ةنسلاوباتكلاب ماصتعالا ف لوالالوصف ثالثهيفولوالا
 ' اهريغل ةدوصقملا مولعلا ىف ىناثلا دا_ةتعالا ميحت ىف لوالا اضيا لوصف ثالث هيف ىناثلاو
 سها ف ةقدلاق لوالا اضا لوصف ةثراث هو اهم تدسلو ىوقلاىف تلاثلا عاونا ةثالثوهو

 أ ةفدتبه روما ىف تلاثلا فئاظولا لها ماعطنم عروتلاىف ىتاثلا عاولا ةعبرأ 00
 وهو هطخ نم ل دءامعسل و نينامث ةيل» 0 نابعش نم َسع عباسلا ءاعيرالا ةليلف دمنا

 تدساأ 07 قولا ىذيعل فورعملا ىوريتلاد# م هرصتخا دق و ريدعم كيقم تانك

 اح وزم افيطل اح رش 1 هقيقملاب دوبعملا هفيلخللابر هللدلاهلوا فلاو نيسجو عبس ١٠ا)

 هقيقللا كاردا هثداحا جرختو ةيدمحلا ةقيرطلا ىلع ةيحقلا بهاوملاءاعسو دلحميىف اطسوتم

 1 0 ل د رطلا ناهرب ماع تك مرملاو لقال ار هيث رثلا ةغللاب حايسلا ل نسح 0-0

 ةيقمدت قونملا ىرصبقلا ىرهزلا 5- وللا هج سنو فلاو نينامت 7 7 ١٠١

 نيسج ا6١١ه 2ك ناضمرىف هالات نم عرفو اشاب مأ ريد ماماي فورعملا ناد عماج ماها

 ١ دج. نيبجر ىلوملا اهحرمشو مفان ديفم ىو دا هقح ىذلا نانملا هللدلاهلوا فلاو

 | حرش ف 3 امرا هك.عل ردلافو ةيدجالا ةليسولاب هاعم 3 اك 1 ريئعم وهو 0 مهم مك

 ا اهحرشو فلاو نينا و عم ٠١ ١ ما/ 8 لوالاعمبر ةرعىف هرضيبل مث لاق ةيدمحلا هس ل

 لوقلاب احرسش ىتاولالا ىنارهلا ىدزكلا نايلس النم ند المو موال
 نيف_ثاكملا عاشملا ضعب ةراشاب هفلا هنا رك ذ خلا مثا ريخ ةما 0 ىذلا هللدحلا هلوا

 اس ٠ ١ 56 خس فص و كار 0 |

 نب مهاربا نب دج نب دج لضافلا اهحرشو ةنس بنصملا ديتحلا عكا 4 مث انالول

 زوفلا هلع رودبام لضفا نا هلوا تاداجم ثالثى وهو فلاو ةئامو نيث الث ا

 حو رسشلا نسحا وهوزومراز ويكي هاعم واف عج وداجاوح و مثلا نم هعج )| ىمظعلا ةداعسلاب

 بحاواي اهلوا زونكلا زومرب اهامسو ةريغص تادلحم ثالثف ةيشاح هيلع لعج مث

 يسم نب ركب قلاب دعنا اقل مهيشللا اهحرش و دوجلاو ريخلا ضيفم ايو دوجولا

 نيحرشش فلاو ةئامإ و:نيتس .١١1٠ ةناس ىوتملا شكلا فورعملا قوتنا
 ةعاجلاو ةئسلا لها نم انلعجو نامبالل هلضش انادهىذلا هّنل دخلا ريبكلا لوا ريغصو ريبك

 0 0 للريح 0 و 0 7 ط4 قد ليرد اال حوزمع حرشلا اذهب ا



 هه باب ح 3

 ظ نم هيف نيس عسل و نيعسو ىدحا تاجا ةنس مقل اًشاس ةرونملا هيدا تبيطخ ىملا

 ا 0 3 1 ايف لوألا ا 0 0 تم نامل 7 1 ةعيراو 5 هم دهم

 | بدالالها 0 امك عبارلاو مهم ةباصلا نم هعسافىع نيف ثلاثلاو ىثاحتلا ل ىناثلاو

 ْ ةلاكهالا و اع هام ابان رسدع ثا ىلع رسصت د فرطلا قفئارط 1 ةمزكملا 31

 | برط روح ىورهلا عرابال لا لاقم لكدب محفاام ىلوا ىلاعت هتلادج- دعباما هلوا مكملاو

 1 نسح نب نيس رو ءطلاو شوحول ١ناسل ىلع اع ركملاو حتاصنلا فرص ىمراف 1-3 سلاحا

 ْ ليش باوبالا هذهو عئاورو عل ادب ماسقا 2 ىلع وهو م قوتملا ىيسملا ديسلانا

 ١ نددلالالل ةلاسر -4: ثوغربلا كاوذىف ثوثرطلا رح تدب فلا اهعوي تاعطقم ىلع

 ارا 11 اينلاداعم ارح رح نبا فلا لاق ةئامعسلو ةرششع ىدحا 311 ةنَس قوتملا“ىظويسلا
 طقسا حررط ض ةماحو دصقمو ةمدقم هيف ةدازو هيلع ىوتخغ ءزد اذهو ثوعرلارخ ىف

 دوج محلا ىبا هي جاشكل تايدرطلا فتح ه5[ عبسلادرط ريتح سو هيلع ىملاعت هللا لص
 نيبةَقرفتلا ىفةمامعلا زرط رفح ةئاثلثو نيسج 86٠ ةن_س ىفوثملا ىلمرلا ىعاشلا نيسلانا

 ىدحا 91١ ةئس ىفولا ىطويسلا ندلالالج تاماقمنم ةماقم وهو هه« دمامتلاو هماقملا
 ا اعدل ضع تاناكح نم -- 1 تابحالا م بايلالا فرط 0-3 دئإ_معستو هرشع

 | ىنب كولم ةلود ىنعي - رصن ىنب ةلودىف رصعلا فرط ري ىعفايلا هركذ بارعالاو |
 ريزولا ىطرقلا هتلادبع نيدمت بيطخلانب نيدلا ناسلل تادلخ ثالث سلادنالاب رجالا

 إ تود رصح رابخاىق هب رغلا ةقرطلا - ةيايعشساو نيعيس و تاس يا 3 اردعغ لوتقملا

 علا

 ا ف رط 0 اهح 6 000 0 0 00 0-7 0 0000

 7هةأ م 000 للا 0 ا ل ةادعدا 0 3 مامالا ارب 7 0

 ١ كاملانع لئسهناهيف ركذ حلا هليعتستو هدمحت هللدخلا هلوا دلحم ةئامعبسو نيسجو ىدحا |
 ١ فنصف رارقالاو تانيبلا رهاوظ درحم عم هيف فقدالو نئارقلاو ةسارفلاب مك لاولاوا
 ةيزوجلا مق نب ركب ىبا نيدمم نيدلا س مش ميشال يي) نيتداع-سلا قرط قت> هيف ققحو
 أ هي ةناحورلاتال آلا ىفةينسلا قرطلا لك -ةئامعبس ونيسج وىدحا 76١ ةنسىوتملا قثمدلا
 وشك راح تنداحا علا لئاسولاو قرطلا يح 0 0 ىصارلا ارا نادل ةم العلل

 | ةئاماغو نيعيراو سجج م46 ةنس قوتملا ىزيرقملا ىلع نيدج-ا نيدلا ىتتل هه هايم

 ١ ةيفاكلاك رصتخم ىسدقملا ىداهلادبع نيد هللادبعىبا نيدلا سمشل هي ولا ىفةفرطلا 0-3
 2 قوتلا ىوعتللا ىدنحلا هللا دبع نب س رييط نءدلا ءزلعل ول اا هموظنم هع ةفرطلا --
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 باب مه ءاطلا لح

 نيثالثو نامث "عم ةنس ىفوتملا ةغالالهاعج ساحتلا رفعحوباو ةئامعبسو نيعبراو ثالث

 فسوب نب ىلع نيدلالاج-و ةئاعلم و نيثالث وناع مم ةنس تام ىوغللا بيطلاواو ةئاقلتو

 ةاورلاءاناهاعم ةئاقس ونيعبراوتس 555 ةنستاممرك الاىذاقلابف و رعملا ىرصملا ىطفقلا

 7 هّدنس ىفوتملا سادنالا ةاحن ىملدنالا نسوي نبد#نايحوبانيدلا ريثا عج و ىبهدلل هرمصتخ و
 ناوةئامعرا ٠٠ ةنسىفوتملا معلا بيدالا نيسللا نيد هللاديعولاو ةئامعبسو نيعبراو سج

 نب لضفمجرفلاوباو ةئاثلثو نيعبراو عبس 817 دنس ىفوتملا ى وحلا رفعج ن.هتلادبع هدوةسرد

 نام ه8 ةنس ىوتملا ىنيسحلادعسا نيدمحل ه6 نيباسنلاتاقبط »>> ةنس ىفواملا جوتتلا

 ل نب دجلا ديعس ىبا ىنارعالا نبال 7 كاش لا تاقبط 8 ةئامسج و نينامثو

 نجحرلادبعل هه نادمحه تاقبط رح ةئاقلثو نيعبرا 1٠” ةنس ىفوتملا ىزغلا دايز نا

 ١ نب ديشمحل بالرطصالاك ةوفص ىف ة1 وهو هه قطانملا قبط لح ئطامالا دجلا نبا

 ةرئشم قئادملا ةهزن هاعمو هخرشو لا تاوعملا قابط لعج ىذلا' هللدلا هلوا دوعشم

 تاقاللا ةسشعىف ةلاسريف ىرخا ٌكاوف قملامث ةمتاخ و نيباب ىلع

 ؛*“ ىعببطلا ع 3#

 ١ -ه#ناسنالاة عبط ]ق- مسملا هعوضومو ةيعببطلا ماسجالا لاو>!نع هيف ثحين اع وهو
 ' اذامو نادبالا عئابطب لوقلا هيف نيتلاقمىلع لقشم هلرشع ىنثالا بتكلا نم وهو طارقبل
 ' زارط]- ىراصء#الا ىسيع نباب ريبشلا سايلا جشلل ىرت هي هما تعيبط 1قنح تبكرت
 ىفواملا ىلحلا نددلا لاك ىضاقلا نجرلادبع نب فسويل 7 ىدمحلا لامكلاىف ىدحوالا

 ىنأل -## بلطلا َبداىف بهذلا زارط قف اني نيسجو ةئام وحلف يد 0 |
 | زارط ز»- ةئامسج.و نيتسو ننثا ه5” ةن_س قوتملا ىنامعملا نم نب مركلادبع كاع

 ١ ةنس قوتملا لحرمان ىكع نيرع نيد نيدلاردصل تاحثوم رعش ناوبد هقإ زارا

 ظ كاد وعسل هناف تاضش زماان نبا ناوبد نم مسالا كتالذ لخلا نئايعبساو 256 ا

 رص راشنلا مساقنب رع نيدلا ارسل هه نيماهفتسالا مكحىف نيلعلا زارط ة5- زارطلا

 ' دبع هللادبع نيدهللادبعىبا ميشال يآ زارخلا طبض ح رشف زارط رق تآارقلاىف

 ةيفاشلا حرش ه2 ىدربراخلا ىثاوحىف ىدروزاللا زارط ري ىسينتلاهنلادبعنب ليلخلا

 دبع نيدلالاجج مامالا شلل ةيهقفلا لئاسملا زاغلا ىف هي: لفاحملا زارط ]ف#ح ىتأي ىطويسلا
 بهدملازارط ره ةئامعبس ونيعبسو نيثا ا//؟ ةنس ىفوتملا ىيفاشلاىونسالا نسسحن ميحرلا

 نيتسو نينثا 857 ةئس تام يعفاشلا جييريشلا فسو:نب دز ثابشلل م بهدملا ماكحا ىف

 ليعلاو بهدملا زارط 0 اضا ا 7 بدهملا صيت ىف بهدملا زارط - ةئاماعو

 ا ىلع بترو بلطملاه يف صخخ ةلاسر قفا طردسل فورعلادعغ نيدمحم 7 بيلا عب رلاب

 مملاىف ىتأي 6: بذاهملا ثيداحا ىلع مالكلاىف بهذملا زارط ريم اباب ني_سجلو نيةمدقم
 | ىراخلا قاسالع نب لد نيدلاءالع ىلا_ءىلاىنآل م شوبحلا نساحمف شوقنملا زارطلا
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 ديع نيدلا لال هت نبرسسفملا تاقبط رمح انظ ةئامعكراو ةرمثع سج ١6 ةنس ىقوتلا |

 دجا ن ىلع نيد ال نامت و ةرخع ىدخا هيلا دش قوتملا ىطويسلا نوجرلاا

 ىلع تعلاطدقو لاق ةئامعست و نيعبراو ىدحا 441 ةنسىف هضيتنم غرف ىعلاملا ىدوادلا

 ةلانطاتاقبط و نو>رف نبا تاقبطو ةبهش ىضاق نيناو ىكسلانءال تاقيطلا باتكلا اذه ظ

 تلا ف ورح ىلع ركذمت نابا همسانمفلالا فرح ةلءلادعب هباتك لواىف أدتا اهريغو |

 )باب - 5

 نيع_ستو عسل روح ةنس ىقوتملا ىندملا دخن ىلعنب مهاربا نيدلا ناهرب نوحرف نال

 قىاارقلل حابدلا حمود ىعنملا هليدو ص بهذملا ءالع ىف بهدملا جابد هاعم 0

 ىضاقللو ةنامعبراو تعم ءءء كد تا كروف ندم ركب تال 1 نييلكشلا تاقيط 0-1 ا

 تاقبط 1 نيلكتملا رايخا قابزرملالو قيس كرادملا بدن رت هاو ىصقتلا ىسم ومن ضادع

 نيعي را 5 ت0 ىقوتملا اشاب لاكنب ناولس نيدجا لوملل ةيقئنمحلا بهذم ىف 1-7 نييدرنخلا

 هنس ىفواملا ىفاشلا نقلملا نيىلع نيرع نيدلاجارسل هت نيثدعحلا تاقبط ٌرقمح دءامعست و

 هلو ىتلدتالا مساسقلا نب ةلسم معاقل ىالو هنامهزّلا ةباككلا ندر نم ةئاعامتو عيرا 66 |

 0 ليسا نسخ دك نب ريعملا تاقبط مح ه.ضملا رهاو+لا ىف رداقلادبعهركذ اضا ليذ هيلع ا

 اوذخاو معلا اذهىف اويريض نيذلا ريهاشملا نه ربعم ةئامسهتو فالآ هسه هيف ركذ لالحلا ظ
 ةياعصلا نم ىاثلاو ءاسس الا ن *ىم لوالا هس رهف ىف أك من « مل سف سكع 2 رهلعح و مسعل كيم

 نيفل ٌوملا نم سداسلاو 3 رك دما نه سها او ءا-هقفلا نم عبارلاو نيعباتلا ن م 1 اك لاو

 ىذاباريسالا ىنادمهلا رابخلادبع نب دج-انب رابلادبع ىضاقلل 2: ةلززتعملا تاقبط رم

 نام و8١ ةنس ىفوتملا ىنانك هزوكلا هللاعنص ديه سوبا جشلا هيف فاصام نسحا وهو

 ىعيقوتلا لالح نب ىطصمل ىرت ه4 كلاسملا تاحردو كلاملا تاقبط ريح ةئامعست و

 ةيناقعلا ةينايلسلا مئاقوا صوصخم حجرات وهو ةئامعستو نيعبسو سب هاله ةنس ىفونملا
 ةجرد نيت_سو ةئاقلث و ةقرط نيثالث ىلع الوا بترب هنا ركذ ديزباب هنا جورخ ىلا هلوانم

 ىاجرلا جارسنب جاهنلىمراف < ىرصانلاتاقبط + رخآ داح ىلاكلام ارك ذ رخام

 هه ةاحملا تاقبط رح ىولهدلا شقلتا نب هاشدو# نيدلارصات تاوزغىف ةنس ىفوثملا

 نينامثو سجخ ؟46 ةنس ىقوتملا ىوهتلا دربملا ديزي نيدحح ساسعلاوبا هيف فاص نم لؤا

 ْق اريسلانب هللادمع نب نسح ديعسوبأ هيق فاص 3 نيب رمصنلاب صوصخم وهو نينا

 هيو هس تام ىدسزلا نسح نيد ركبوباو ةئاقلثو نيتسو نامث 554 ةئتس:ىفوملا انضيا

 حالص هيف فلاو افنا هركذ سم ةهنامزىلا دوسالاى با نهزنم عج ةئاقلثو نيعبسو عسن

 ىبا نب نج رادبع نيدلالالج تاقبط اهعجماو اهعفناو هبهش ىضاق نباو ىدفصلا نيدلا

 ىطسولاوهو دلع ىفابصخ مث تادلغ عبس ىف واف نيمدقالا بتك ىنام عج هناق .ىط وهسلا رك

 ىفوثملا ىرصبلا د# نب لضف٠ نساحلاونا هيففنصو ظاءمولا ةيغب هاعمو.ايناث هريصتخا مث

 فدي ةنسقوتملا ىملاد« لا ديع نب قام ءلادبعنيدلا جانو ةئامكراو نيعيراو 0 5 6

 (ثالث)



 ةبه 1-3 ءاطلأ م

 1-3 ءازعلا تاقبط زه»- ةئامسجو نينامثو نامت «88 ةنس ىفوأملا ىيسحملا دعسا نىدمح

 تاقيط - ةئامسجو عبس ه٠ال ةنس ىقوتملا ىدرويالا ىداعملا دجا نيد رفظملاىبال

 دئامعبس ونيعبسو عبرا هك تام قشمدلا ريثك نب رع ْ لدعع#ا ءادفل ا ىبا هي نيدلاداع

 04 *ةدسع ىلال ههثيإ ناسرفلا تاقيط "-
 ا نيّشامو ةرسدع "6 ٠ ١ 4 هل قوت ا ىوغللا ىن همن

 ا ديلا كاللإذدع ندم و ءاهقفلا تاقبط 1 ىط ويسلل 7 نييضص رفلا تاقيط 0

 نب ىلعنءا مهاربا ىزاريشلا قاحم“ا ىبالو ةثامسْحو نيسثعو ىدحا ه١ ةنس ىفوتملا

 ْ ةيرهاظلاو ةعيرالاق 0 ةئامكثاراو نيعرس و كَ 100 تاق ىدابا زوريفلا فس وب

 ظ هئاممارا ونيعيسو ىدحا ةا/آ ةنسىوتملا ىلدحلا ىدادغيلا دج | نب نسا انبلانب لع و

 ىتلاملا بييحنب كلمللادبع ناورص ىبال سلا ةمنالا باهكصا - ءاهقفلا تاةبط لح

 ١ سعش ىضاقللو ىتاح رجلا تسون نب ةتلادبع دش ىبالو نيتامو نيعبرا "40 د3 ف

 ظ نع تاقبط ب . 00 0 1 ا ةيهشنب لاق دفص ا نا نيدلا

 اا تال 0 0 رد 95 نإ فو رءملا ىلع نر 0 0 ءاهقف

 55 ؛ةنس قوتملا ىنادلا ناقعو رعىبال هه ءارقلا تاقبط ف- ةئامسجو نينامثو تس

 هارؤغصو ةيالا ءازاك عراف 0 ىئررتلا لو ندم مثلو ةنامعكراو نيعبراو عبرا 1

 فئصو عوذلا اذهى بتك عجاوهو ةئاعامتو نيثالثو ثالث م* ةنس ىفوتملا ةياهنلا ةياغ

 | هئا_,عبسو نيعبراو نا ا/54 ةنس ىقوتثملا ى هدلا دجا ندم هللادبعوبا نيدلا رس مث هيف

 | ةنس ىفوتلا ىيسحلا ىلع نيدح نساحلاوبا تيرذتلا هلنذمت ريبكلا حرا نم هذخا اياتك
 ١ وهو ةنسىفوتملا ىربطلا دعمكلادبع نب مركلادبع سثعم ىبالو ةئامعبسو نيتسو سه 6

 ١ ىربطلا فيفعلل ءارقلا تاقبط ىلع ليذلاو فنصملا ىلع دفصلا اهارق ةقبط ةرمشع عبس ىلع

 هنس ىفوألا ىطويسلا نيدلالالجل س6 باتنكلا تاقبط ر- ادلحم نب سثعىف ىنادمهلا

 ىبالو بيطلا قد هنامزىلا دوسألا ىلا ند هيف عج ةئاؤلتو نيعيس و عسل اناإ/ قب 0 قولا

 صم ةغليلا هيفو ةئاعلثو نيثالثو ناك م##خ ةئس قوتملا ىوصلا شالا كالا رفعح

 6 هيقفلا تاةبط قي ةادقلاو نييوغللا تاقبطىف ظامولا ةيغب هاعم و"ىطويشللو ءاملاىق

 ا و ةنس قوتملا دفص ىضاق - نامعلا ىضاقلا تاقبط رمح ةئامامتو نيتسو عبس

 | كحل نس كحل العلا ىبالو ةئاماعو عبرا /5 هيد تاع نقلملا ن. ىلع نيرمت جارسالو

 ١ع هاي ةنس تام ىطرقلا نيشفالاب فورعملا ىسوم نيدمحلو ةئايعسو ةرثع ىدحا ه١

 | ىليبشالا ىديبزلا نس> نيد ركبىبال هه ةاحتلاو نييوغللا تاقبط لمح ةئاقلثو عبس

 / 0 أهعج نم عرف ىلا قدرا ىربرلا نجر اادب ع 0 باهولاديع ققحلا لضافلا

 | هي ةيكلاملا تاقمط زيي ىمانالا ناهربلا ةجرتىف ىواخمملا هركذ ةئامئاهث م٠٠ ةنسملا



 6 باب قيس 54

 | لضافال رثنلاو مظنلا ىف را ناتكو ةريطع ءاركثق فلا ناديز نيىلع نسا | ىبانيةرات |

 سادنالاب 4: ءارعشلا تاقبط رح ةيمدلا حرش باتكو ىلتصلا نورمشب نبال رصعلا لها |

 عرابلا اهنمو ةئاهلثو ةريشع 1١© ةنسنم اسرق تام ىديلا هركذ ىسلدنالا ةعبرنبا نافعل |

 ررغلاو رردلاو ءارعشلا لوخو رهابلاو تايوازلا ايابخو اهتاقلعتمو ةديرخللاو ةهلبلاو

 | نم رغصا هيحنامث ادلع ريثع هسه ىفالوا بتك نيثامو نيثالث 5٠ ةنس ىفوثملا ىدقاولا

 موم دنس تام ةباخصلا ءاعساىف ظفاحلا ىناهفصالا قحما نيدمت هللادبعىبا هدنم نءالو كلذ

 مم ةباغلا دساو ةياصالاو باعيتسالا هيقو ىاهفصالا ىع موهوبأ هيد ةئائلت و نيعسل و سج |

 ا نءا تاقيط نم قسما دعولا زاحنا هاعمو دعس نبا تاقيط ىطو# 2 رسصوتخا و فلالاىف اهلك

 ةلجنع ظفانلا ةعرزوبا لئثس ةباطت_سملا ضايرلاىفو ىموطلا د ركبىبا ىضاقللو دعس

 ْ هيلع هّللا ىبص هللا ل وسر ضيق هرصد نمو لاف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ثيدح

 ْ اوناكنبا ءالؤه هل ليقف و هدع مور ةيامصلا نم املا سدع ةعبراو فلا ةثام نع مسو

 هارلك عادولاةح دعم كرش نمو باىعالا نمو امنامو هك هن دملا لها لاق | وعم ناو

 اولسا نيذلانيعباتلا ءامدق ىلوالاةقبط ةرمثع ىتنثىلا نوعستني ملا نوثدحملا ركذمثدنم ععسو

 ةيناثلامث ىلوالا ةبقعلا باحصا مث ةشبملا ةرجاهممت ةودنلاراد باعصامث دعب رالا ءافلطاك ةكع

 ظ منو ةيس دا نيد ر -حاهنمم ناوضرلا ةعبب لهامم ةيبدحلاو ردءنيب نول ا 0 ظ

 حفلا ىف اب وهيلع ىل !اعت هللا ىلص هلال وسر اوأر نيذلا لافطالا و نايبصلامث محفل | ةاسممم ةكم |

 ا نءالةباغلادسا باتك امتيعواو عسأ و ب باب ليصفتلاو لام الا ىلع م مرت نا عادولا 3 ةحق

 نءهتاوروةباككلا نيب رحت امل هيف هتاكح حالصلانبا هيلع با.دقو باعيتسالا باتك مث ريث الا

 ادهط ةيتع ا كاملا مهلعجو ةباعلا تاقبط ددع فلتخاو نيثدحملاال نييرابخالا

 حرش ىلع ىزاريشلا د# نيدلا ردص ريم ةيشاح نع ةرابع -ه ةيردصلا تاقبطلا رح

 تاقبط رح افنآ هركذ ماك ةيلالخلا تاقبط ةلباقم ىف علاطملا حرشو ديرجملل ديدجلا

 0000١ هلل قولا ىرواستلا ىلسلا نيسخ نت دمح نورا دبعىال ه4 ةيفوضلا

 راونا مهتم ترهظ ةعاج نع ةرابع ةقبطلا لعجو تاقبط سج ىلع بتر ةنامعراو ةريشع

 ة01ظ 08 5 3و ىأف الا معلا لحر ةبراقتم ةنمزاودحاو نمزىف ةيادهلا راثآو ةيالولا

 هئامسجو سجن نم رثكأ حعياشملا ءامسانم هيفو اءاطعو ةقيرطلا اشمنم الجر نيرشع |

 ديعس ىتالو قبساك ةيفوصلا ننسدلو خلا هتئع راوناو هتردق راث آ رهظا ىذلا هيلا هلوا

 ندمحم و ةئاثلثو نيعستو تس 8” ةنس تام ىسوسلا دمت نيدجلا سابعلا ىباو شاقنلا

 جارسسلال و ماللا ف ىتأب راكفالا مثاولو نتامو نيسجو. سنابه دنس قدعولا مكمل ىلع

 | ءالوالا ةرك كهف تافنصملانمو ةئاعامتو عبرا م5١ ةنس تام ىفاشلا نقلملا ىلع نءرمم

 ظ ه6 نيبلاطلا تاقرطزهضع ةيردلا بك اوكلاو م راونالا ئاولو سفالا تاحفنو ظ

 ( دمحن )



5 

 70 اذ

 مخ و كة حتوم 9

 دميرص باثكو ىوتزغلل رورمسلا رمد باتكمن زررعلادبع ْن ةيمأ تاصلاوا مكملا سصدعلا

 ْ ندلالاج ميلا فئصو ةئاعامتو ليعيسو عب را ما/5 0 قوتلا ىفاشلا ىيسحلا قشمدلا

 فاك هفيلأت نم عرف ةئاهعبس و نيعبس و نينا 6 م قوثملا ىونسالا نينح نبمح رادبع

 هلوا نياصف فرح لكىف ركذ راهمتشالا فورح ىلع بترو ةئاهعب#و نيتسو عست
 رع ىوسوملا ىبلعثلا تاقبط نم لقنو امهلع كازا ىف ىناثلاو ةضورلا و ريبكلا حسشلا لاجرفف

 | وهولاق ىونسالال بق هفلا 7-0 دلحم ىهو ةئاعسو نيعبسو نينثا 51/8 ةنس ىفوتلا رادن نبا

 ىعفاشلا نيسح نب دج-ا نينالسرانب نيدلا باهش ميشا عجب و انرسصعيىف بيرق تاقبطلا عا

 بحاصل ةيعفرالا ةاقرم تا_ةنصملا نمو ةئامنامو نيعبراو عبرأ 864 هنس ىقوتلا ىلمرلا

 عبرا 77/4 ةنس ىفوتملا رعنب ليعامسا نيدلاداع ءادفلاىبا ىقشمدلا ريثك نبالو سوماقلا

 ١ ىرضيفلا د# ندم نيدلابطق ىضاقلل أ ةيعفاشلا تاقبط زقتمح ةئامعبم و نيعبسو

 . ىناقعلا نج رلادبع نيدمم نيدلا سمثلو اضيا تاقبط ةئاعامثو نيعستو عبرا 845 ةنس ىقوتللا

 ١ ىفوتملاة بية نءاب فورعملا لسه نب هللا دبع دم ىبال هيأ ءارعشلا تاقبط زي#- اضرا دفص ىضاق

 | ةراشالاو ناجلادوقعو نايقعلاك الق اهنمو نامزلاءارعش اهنمو نيثامو نيعس وتد (50

 جورسو'بابلالا فرطو فاصوآلا فادصاو يعاوشلا ءاسنلا باتكو ىعاو_ ها

 5- راف ةعصانلارردلاو ةعااطلا ةرغلاو نانا ىجو ءارعشلا جذوعاو رهايلاو نامزلا

 ءارعشلا خو ةئاقلثو نيعب راو سج 6 2 قوما باعت م الغي فورعملا دحاولا دبع نبا

 ىوحلان يبيح نبد#و نيثامو نيثالثو ىدحا اما هر قوتملا ىلا مالس ندم فزصو

 ةنس ىقوتملا ىسايعلا يعملان هللادبع سابعلاوباو نيثامو نيعبراو سج ؟46 ةنس قوتملا

 ىطرقلانباب فورعملا ىدزالا دجنب هتلادبع ديلولاوبا فلاو نيّتامو نيع-سلو تس 95

 | هاج بحاص هاشنهاش نبرع نيد روصنملا كلملاو ةئاقلث و نينامثو ناع' "مح ةنس ىفوتملا

 ١ ىيعلا دجانب دوي نيدلاردبعجو ةئاوسو ةرمشع عبس ”11/ ةنس قوتملا تادلحت ةرشثءفف

 ىطويسلا ركب ىنانب نج-رلادبع نيدلا لالجو ةئامامثو نيشجتو سج 88 2 ا

 ظ ردو برعلا ءارعش نم مهمالكب حك ندلا هيف عد ةئايعساو ةهردع ىدحا ةاآ 2 قولا

 |” ةفلؤملا تقكلا نماو ةثامناعثو نيثالث ريم دنس تام رهاقلا ىلا ميهاربا نب دم نيدلا

 0 َّق رهدلا 0 ىلا ىلاعثلا روصنمىلإ قذاحلا مامالاو قباسلا دال تانك ءارعشلاو

 | ةسصعو ردقلا ةيمد باتك لمعف ىررجايلا 50 نسحلاوا هالتو سعلا ءارعش نسا

 ءارعش فئاطا ىف رهدلا هنيز هءاتك فلاو ىريطخا ىلع نب دعس ىلاعملاوبا هعيش رسصعلا لها

 كاتتكم رسصقلا ةدير> هءاتك اشناف ىناهفصالا بتاكلا لم نيدمخ دهاح وبا هعبتف رصعمألا

 عاطقلانباب فورعملا بيدالا ىلقصلا ىدعسلا رفعح نب ىلع مساقلاىبا تهدأ ةيرصعلا للا

 | ءارعشق هدوخص ةعبدخلا باتكمث قيشرنال ناوريقلا ءارعشىف جذومالا نتاتكو ىوهخنلا



 ةعاج هرخآىف دع ىفاشلا دلومق ارصتخم ةئامعيراو سج 5:٠6 يس قوتلا ىربطلا

 ياعحو ءازعلا ردق عفر

 2: باب يح هاب

 508 ةنس ىقوتملا ىدابعلا دجا نب دم صام وبا ريبكلا مامالا فلا مث باحصالا نم

 ادج مارتلان» رصتتخا هنا الا ئاوف و بئارغب هيف ىتاو ةئامعبرا و نيس و نامث

 مال_سالا عش مامالا فلا مث هيلع دزب ملو ةرهشلا عضوم وا لجرلا مسا ركذ اعرو
 وهو ةئامعبراو نيعبسو تس ال5 ةن_-س قوتملا ىزاريشلا ىلع نب مهاربا قح#ا وبا

 تام ىعالا ىدادغبلا ىعاسلا بجنا نب ىلع نيدلا جان عشلا هلذو لوقا رصنتخم اضيا
 حالصلانءاوىناععتلا نعالقت ظفاحلا فلام تادلحم عبسىف ةئاق«و نيعبسو عبرا 517/5 ةنس

 اذهو لاق ةئامعراو نينامث و عست 5/9 ةنس قوتملا ىناح رجلا فسسوب نب هللا دبع د# وأ

 "0001| ءاهتنلا رات ىزاريشلا د نب باهولادبع دجوبا ىضاقلا فلامث هيلع ثنقارل |

 عجمن هيلع فقامل لاق ىبفا_ثلا باصصا لئاضفىف ىبملالا لئاسو هامس ةنس ىفوتملا هدادجا |
 ةئامسجتو نيتسو ثالث ه* ةنس ىفوتو امو ىدروربسلا رهاقلا دبع بيجتلاوبا معشلا

 رداونلاو بئارغلا عم ودءارفلاو ٌكاوفلابرحالصلانبا ميلا ءاحمت اضياديلع فقامل لاق

 هد وصقمنب و هثيي تلاح ةينملان كلو هدعب أم اعج هيف عمج نأ ىلع م عدو ناكو هءاتك فلاف ْ

 دازو ىوونلا فرمث نب يحي ايركزوبا مامالا عشلا هذخاف ةدوسم تاتكلاو دع عقم.

 هضي مث ةدوسم باتكلاو ةئاقسو نيعيسو تس 517/5 ةنس اضيا تامو ادج ةليلق ىماسا |

 ةئاهعبس ونيعب راو نينثا /5* ةنس ىقوتملا ىزملا نج-رلادبع ىزلا نب فسوب جاخلاوبا ظفاخلا

 غايصلانءاونيهرحلاماماو ىرئطصالاو حيرش نيا وى زملا 1 اولفعا ةقرراتلا نإ بمتلا نمو

 ليعامسا نيدلا داع عشلا فلامث نيكجشلا نم عامملاب اوطخ نيذلا نيروبشملا نم ةعاججو

 نيسجو سج 66 ةنس ىقوتةثاق”ونيعبراو عبرا 585 ةنس عرفو شيطاب نب هللاذبه نا
 هيفام ةرثك ىلع اًضيا بع وثم وهو هنام> ق نوت هرصتخاو هلع فق ىل لاق ةثاعسو

 اطسوتمو اريغصو اريبك تكلذىف روك ذملا ىكسلا نب نيدلا جانت ىضاقلاْ نصمث لوقا ىتنا

 ةلوادتملا بتكلاىف امسا ىربال هيقفلانا اوجراو هسفن لاقاك عونلا اذهىف ثاتك عج اراصف |

 باتكوهو ةئايعبس و نيعيسو ىدحا الال١ ةنس ىفوتو تاقبطلاهذهىف روكْذم وهوالامويلا

 اكربتدج-ا همسا نم مثيعفاشلاىأر نم ًادراعشالاو تاناورلاوبئارغلاو رداونلاعاونا نم لفاح .
 ىقوتملا نقلملا نءاب فورعملا ىلع نع ندلا با رس فنصو فورملا ىلعم اضيااكربت دهم |

 تارابعب ىفاشلا نمز نم بهذملاةلج- تاقيطىف بهذملا دقعلاهاعس هئامئامثو عبرا 465 ةنس |

 | ركبىبا نيدلا قت ىضاقلا وَدقبط نيثالثو ةتس ىلع بتر ةئامعبس و نيعبس 7/1/٠ ةنسىلا ةررخحم |

 الا ليد | وا ةئاماتو نيسح و ىدحا م١6 ةنس ىوتملا ىدسالا ىشمدلا ةبهش نيدجا ظ

 بلاطلا جاتحاو دعم عاش م هيف ركا ذو خا ءاوعلا نم مولا ةلنع ,

 دج-ا نب ةزج- نيدلاز نع فيرمثلا ليذ هيلعو ةقبط نرششعو ةعست ىلع بترو هتفرعمىلا |

 | يسسدلا)



 9١ سم ءاطلا قع

 عست 759 ةنس تام سدنهملا دحح نب هللادبع 1 5 و نيملاعلا بر هلل دجلا هلوا

 تافقيط م ىلاع ناروزه هش و ىلاعلاو ل 1-3 نيطا 0 تانقظ 1-0

 نيعسن و ا /١ ةراخ 0 0 “ا ىنملا ىدِمر لا دج-ا نب ' دجأ ندلا 0 1-7 صاوملاا

 لا بهاوملا ليزحب لضفتملا هللدجلا هلوا فورملا 1 نميلا اشم هيف رك ذ ةئامعبسو

 لوس ب دجو مجدا بحاص جاح 3 ملسمو طايخ 0 ةفيلخل ف ةاورلا تاقيط 3

 نيدلا قتىلوملل 4: هيفنللا جارتىف هينسلا تاقبطلا يؤ ىطويسلل دعس نبا تاقبط نب

 ركذ فلاو سجن ©١٠٠8 ةنس ىوتملا هلبق روك ذملا اؤنللا ىزغلا ىومتلا رداقلا دع 1

 اشاب لاك نباب متخو مامالاب أدب ريهاشملا هيف بتك ةقبط نيرش*+و ىدحا ىلع ارصتخم

 0 عج هيف فئصام مظعا اذه هءاتكو نيتام و نيثالث 78٠ ةنس تام ىرصبلا ىرهزلا

 قسما دعولا د هل هرمصتو ادلع سثع ةسوع ود ا ءافلدنا ونشرات هيف

 | دءابعستا و نيسج و ثثس 5 ا تا ىلحلا م ربا اربا ميشلل سعت :عو ةئايعبمم و نيدسو

 ْ خروملا عسيال حراتلا نف قلعت يهم دباوف هق لوصفو باوبا ىلع ىوتحن ةهمدّقم هلواقق

 ةالصلا هيلع ىبنلا ةريس مث ىناقعلا ماس نب ناخ دارم ناطل_سلا مساب روصو اهلهج

 ءاتممالا | كدر مْ هيضخأا ا ةيشن> ىلا مامالا بقانم م أديفم الاجنا مالبلاو ظ

 نم هباتك ولخال نا كلذ, دصقو راعثالا نم مجارتلا ضعبىف رثك ا امرو فورملا ىلع

 تاقبط زيه تاتكلا رخآى تاقلالاو تاسفالل انا دروا هلا هلواق 123 ظ

 دعيو ىطسولا هتاقيطىف ىعبسلا نب باهولا دبع نيدلا جات ىضاقلا لاق © ةيعفاثلا

 لجرلا ةجرت بعوتسن انال كالذو هنم دارب امل ايواح الفاح اطو_سم هيف اياّنك انفلا دقف

 ظ جير ىف اندهج انلعا هنع ةياورلا تلقو هقفلا هيلع بلغ نت ناك اذاومتالملا هجولا ىلع

 ريق ةثداح مجازا ضعب ىف ان و امرو هثادح

 ا لحر لك ةجراق 0 أ هيفان دصاقم مظعا 0 رداونو ملم و راعشاو تا نع

 هب رغتسم ةلثسشم وا هيلا ظل فيرعص هحووأ اهلا بهذ هم نع هلام نم ددع اعلام

 كلذ عم باتكلا لحي ملو اهانحرشف

 | هزم دارملا لامكتسا دعنو ضع كك نا مولعمو ةهذنع تر و هل تاشكاف اهركذ

 ىلع اهانحرمشف نيريثك نين رظانم ترج امرا و ديدشلا فشكلاو ديدملا نمزلا دعبالا

 اصيرحلزا ملو بداو هقفو ثيدح باتك كلذ نوكي نا تدصقىنا اهل ىعادلاو اههجؤ

 لواف هيف فنص امع ىثح ةدش عم ليلغلا شي افنصم هيف دحا ملو باتكلا اذه لمع ىلع
 ةنسىفوتملا بيدالا ثددهلا ىعوطملا ىلع.نب رع صفحوا مامالا هيف فنص هلا ىنغلب نم

 ةئامعبراو عبرا 4*4 ةنس ىفوتملا ىولعصلا نايلسنب دم نبلبس بيطلاوبا مامالا تلم
 تعقو ظفللا عيصف ةرابعلا واح نسح باتك وهو بهذملا خويش ركذىف بهذملا هاعس اناتك

 ثالث 14* ةنس. تام حال_صلا نب ورمم وبا ظفاحلا مامالا مشلا مرضت هانم نيكل 5

 هللادبعزت رهاط بيطلاوناىضاقلا فلا مث هارف رثكاو هداوف رئغا ام ةئاقسو نيعبراو



 أ باب مح 4

 هيف فنص نم لوا ه4 ةيفنلا تاقبط رح ملفم نيدلا تت عسا اًضدا هليذو ةئامئامتو

 تبحاص ةئامعبس و نيعبس و سج انة ا قونملا ىث 0 هلا د2 0 رداتملا كديع ميشلا ا

 مثا مهو انباعصا تاقبط عججا دحاراملو هتبطخ ىف لاق هيفنلا تاقبطىف هيضملا رهاوجلا |

 0 -- ملا 0 3-5 3 كلا كيع - باق 5 دادماب اهعمجت 0

 رداقلادبع ظفاملا تاقبط رمصتخا نيدلادحم يملا نا ء علا ضعب ط ' ناجحا مظن ش ا 0

 3 2 0 6 0 خءإ لحرا 0 اليلق هيلع 0 ةدكلا وفيما نكت 0 ْ

 #0 قولا 0 1 َ 0 قاكد 51 0 0 ةثاماثو نليعبس و عسسل //3ب 2 |

 ميركلادبع ىنربخاو الع فقا مل نيدلا قت لاق هيفولا ةاقرملا هامس ةئامئامتو عست م١ هيا

 1 تاقي اك 0ك بسن قاكد نبا ن . ماو نيته اهنم هدنع نا 5 علا ىضاق نيدلا ل |

 ىض اقلا سا ىف كلذنع باوجلاب بلوطف يعقاشلاا مامالا ىلع عيذش ءاطخ هطخ ابق دجو ظ

 برضلاب نيدلالالح ىضاسقلا هرزعف ىسابارطلا دالوا دنع با_تةك نم هلت هنا رك دف

 لس قوتملا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمت رهاطوبا نيدلا دبع عشلاو سيملاو |
 م66 ةنس ىفوتملا ىيعلا دجا نب دوم نيدلا رد ىضاقلاو ةثاعاممو ةرششع عبس م7١

 تادلحم عبراىف اباتك ىكملا نيدلا ءالع نب د نيدلا بطق عجو ةئامناعثو نيسهتو سجخ |

 | فاصو ةعامعسل و نيعسل 99٠ ةنلس قوتو اهديدج ددصقق ناك مث هبتك عم قرحا 5

 تام ال0211 ناعألا تاكو هامشو ىموسرطلا لع ن مهاربا نيدلا حن هيف |
 مظن ها هاعم هطخم هنم ثلاثلاو لوالا دلجملا ىلع انفقو لوقا ةئامعبسو نيسجو نام اله مةنس ١

 اادللا افلا ءانم اياتك كلذ ىناشلا نسح نا 201 نوالوط  ننان فتتصو نالآ ٠

 ١ فلاو تادلخ ثالث ىف دمت نب د اح نب نيدلا ست عججو نايرس 5 ةيقتطلا ا 1

 | ةنس تام ىرصملا رداقلا دبع نب نءدلا تت ءاحأ مث ندلا سعش قا ديفنح رع ني دمت

 اوعو داحاو واف ةيفنلا جار هيف عج اريبك اباتك كلذفف تنخاو ةنلاوأ نك 153
 | هنامز ىلا هدعب نمو قئاقشلا اجر هيف جردا ىأرلا لها جارتاىف ةفلؤملا بتكلا 0

 ا و هيفنألا جارتف هينسلا تاقبطلا هاعسو ةئامعستو نيعستو ثالث هه# ةنس همتا |

 | ام ضاق وهو ةوف ةندعم هفيلأت 3 هرخآىف لاق هناي ناو فلاو سجس 1٠٠6 ةئس

 | هجاوحم فورعملا نيدلا دعس ىلوملا هل ظرق ةئامعست و نينامثو عست هةر. ةنس بحرف

 اا ٠ | كالا دحلا لوملاو ىغلادبع لوملا و ابرك ز ىلوملاو هداز ىوجإ ىلوملاو ىدنفا

 | نيدلا داع ةبيش دوعسم مامالا انباكصا تاقبط عجو رهاوملا شما.وهىف ةنحشلا نبا |
 | لاحر هيلافو لوقا قباس نباو.سدنهملا نب هللا دبع نيدلا حالص مام' الا دوسو ىدنسلا

 0 ىتانللا نئدّثلا ما نب ىلع ىلوملا عجو ةيفنللا بهذم ىلع اده اننامز ىلا هلايذاو قئاقثلا

 ( ارصتخم )



 7 ءاطلا عن

 ١ يه ةيناهبصالا تاقبط 1:- ايدالا محعم هلوابلالا داشرا هامدو ىوملا توقايو ابلالاةهزت

 ظ ةئاعلثو نيسمحو عبرا جوع هنس ىتوتملا ىميمتلا نابح نب دم متاح ىلا ىتسنلا نابح نبال

 ١ ىدحا 491١ ةئس ىفوتملا ىطوبسلا نمحرلادبع نيدلا لالخ مه نيبلوصالا تاقبط 1غيمح

 ددحا نيدلا قفوم خبشلا اينالا نويعب ىمسملا ع" ابطالا تاقبط 1ه> ةثامعستو ةرمشع

 لجلج نبالو نيعلاىف ىتأي ةئاتسو نيتسو نامث 4 ةنسش تام ةعببص ىلا نب مساق نا
 مساقلاىنال هه متالاتاقبط 1ت- ىسلدنالا بيبطلا نسح نب ناملس ليقو ناسح نب دواد

 ١ هه]ابلوالا تاقبط ة#+- ةنسىفوتملا ىبرغملادبعس ىبالو ةنسىوتملا ىطرقلا ىضاقلادمحا نب دعاص

 | ىفوتملا نقلملانب نيدلاجارس خشلا 1 انلوالا تاقط ةهنرس ىراصتالابوبا ىنإب هنم آد

 ' ىطويسلل 4: نيينابلا تاقبط رقتتح كلحلا ريونتف ىطويسلا هركذ ةئامئامو عبرا م4٠ ةنس
 ١ ثالث 4م ةنس تام راحنلا نبال قيس نيرظانلا ةفحن ىمسملا هي نيعباتلا تاقبط 1و

 ١ ىونسالا لبق هفلا محض دلجفف هه ىوسوملا ىلعثلا تاقبط ته ةئاتسو نيعبراو

 ةيشاحو ديرجملل ديدجلا حرش ىثاوح نع ةرابع ىهو 5 ةيلالجا تاقبطلا ري
 ةئامعست و نامث هه مل ةنس ىفوتملا ىناودلا دعسسا نب دمت نيدلا لالج اهيتك علاطملا حرش

 نم باوحلاو د 1 دو هل اياوح ىزاريشلا ندلاردص ريم ىلع ادر ىرخا كدعل له

 ا ظافحلا تاقيط م 1-7 نانا تاقيط 0 هن نر كلذلو لا نيؤرطلا

 ةثامعبس ونبعي راوناع /58 ةنس قوتملا ظفاحلا ىهدلادج-ا نب دمي ندلا سعت هللادبع ىبال

 ظفاسأل نيدلع ىفو لضفملا نبا عجبو اضيا هيف غابدلا نبا فاصو ريبكلا هخيرات نم هذخا

 نيدلا اج صخلو ةئاعاعو نيسجو نينثام467 ةنسؤوتملا ىنالقسعلا ىلعنب دجارح نبا

 ا لزحجااف منا ىذلا هللا دجلا هلوا هدعب ءاج نم هيلع ليذو ىهذلا فيلات ىطويسلا

 | هنس قاوتملا ىمشاهلا نب دمت نب 5 وبا ىكملا دبف نب نيدلا قتا ظا_فملا تاقيط ليذو

 ١ ناونسب ىعمملا هه ءامكملا تاقبط رح رح نبا هيف ركذ ةئامتاعأو نيعست م٠

 ١ نامم ةءرج ةنش تام قاننسلا ريشلا د ريماللو داصلاىف سه روكذملا ا 0000
 ' ىلعأريزوال ابطالاو موهتلا باحصاو ءامكحلا تاقبطو خراوتلاف اضيا ةئامسجو نيعبراو

 / ةزج ىبا نبا هرصتخاو ةئاقسو نيعبراو تس 545 ةنس قوتلا ىطفقلا فسوب نبا

 | نيسمللا نم دجح نب دهم نيسملا ىبال ه2 ةيلشللا تاقبط م- ىدزالا دعس نب هللادبعو

 | بقانمقىف .: زا ا ةئامسم ونيسثعو 5 هاد ةئس ديبثلا ا هلا ىلينلا ىلعي ىلا

 ظ مهملا فورح ىلع ةيناثلاو ىلوالا تاقبطلا ريس ىلع تاقبطلا هذه لعج دقو دجا مامالا

 هليذمت هئامستسو هسدنع ا هأ*؟ ةنسىلا هيف ىهتاو ةافولاو رمعلا مده ىلع اههدعبامو

 سج نقم هديك قوتملا ىل حا بحر ناب فو رعملا دج 2 نو رادبع نيدلانيز ريشلا

 و مش و نب م ةماعلا هذ ةثايعبس لل_سج ةئس ىلا هيق لصو هئاهعبس و نيعسنو

 نيعب 0 ىلا ا قلل نم 3 تا 0 0 دجأ 0 نوح

5 52 
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 ه6 باب قم أ
 ه1 25 ا

 ةيدوادلا تاهيش ناس اط 520 كر ادن هيودالا موق هه ُك ادءالا يوت 0 هدر فما دال ل

 | ةريحد تدل احر اح سفنلاءاود انطالا اروتسد نواقلاةكالخ ى واح نم أ

 0 "الا زل لولا بط ىو 1١ 1 ىررفصلا ةعانص تقلا ننال قاغافشرفابملاو از كورا ١

 00 بددللا ةينغ .فقلا نال نيح اريحا ةدمعل عقوأكن 4 هامعتسيفهبلق ىف عش ناك م

 "أ تالاقم عفاملاطقل ةحلىفاك ةديز 9 0 ع حلا نيناوق نوناقب راف هج ورشيو طارش

 رارملاو ناقزيلا ةلاقم ءاملا نم عزفلا اهعم ضرعي ىتلا ةلعلا ىف ةلاقم بارسشلاةلاقم نيكلا سفن

 ظفح ةلاقم نلمحال ىناوللا جالع ةلاقم ةحذلا ةلاقم محالا صيقنت ةلاقم لصافملا ضا ما ةلاقم

 لمعت ىتلا لامعالا ةلاقم ةئرلاتاذو بنحلات اذ ةلاقم عبرلا ىمح ةلاقم عرصلاةلاقم ةحصلا

 رفاسملا ريبدت ةلاقم سئلاةلاقم راكبالا ةلاقم قرفلاة لام نيللاةلاقم هالاةلاقم ناتسرامللل ىف

 متالولاف ءاودلا ب رش ةرثك اقم هناثللاو ىلكلا ةيودا ةلاقم مسلاةلاقم تلا ةلاقم رخيلاةلاقم
 ةلاقم تاحارجلاةلاقم حيقلاوهو سوسونمود ةلع ىف ةلاقم ظفحلا ةلاقم هلصلا ماروالاةلاقم

 سابتحا جالع ةلاقم علخلاةلاقم ةدالولاةلاقم نقحلا ةلاقم ابطالا باصو ةلاقم هم ظ
 بيبطلل ىتبني امف ةلاقم ةيودالا بتارم ةلاقم طارش ىأر ىلع ةنمزملا ضارمنالاةلاقم ثمطلا ظ

 راقعلا ةلاقم لوبلاةلاقم ا را نارود ةلاقم لافطالا ةسرت ةلاقم ليلعلا هنع لاس نا |

 ىص 00 ةلاقم سفنتلا عاطقنا ةلاقم 0 الع ةلاقم ةئرلا ىلا ةلزنلاةلاقم اوس ىعدب |

 انيملبا ةلاقم سوالبا ةلاقم قرعلاةلاقم باذسلا ةلاقم ةمختتلا ةلاقم ىلاخلا ريب دت ةلاقم عرصي

 عفانم ناكدلاجاهنم ناينلا جاهنم 5 بطلا راتحم دش زحوم فقلانال هحصلا ظفح ةلاقم

 عفانملاطقل راتكت ىروصنم رويطلا عفانم ىنغم سوفنلاحرفم ىوبنلا بطلا نم ىصقتسم ناويخلا

 شور ههي] طأ رش بطر قيوح ط طارشاباصو 000 0 ءاضعالا عفانم نينح ل 000

 64٠٠ هنس لبق ىقوتملا قير قالا بيطلا مهاربا نب دمحا ر لنا هه رقفلا بط او ريك كلا

 ندمحأ ميعل ىنال 6 | ىوبلا بطلا 0 ير 0 0 بط معي 4 امعب را

 قولا و رلادع ندلا لالخ وة امعيراو نيثالث و نينثا عمم ولا ناهس

 0 8 : | 1 ا -ٍٍِ ا 2
 هثالاث ىلع ب صم وهو ا اهقلخ سفن لك ىطعا سس ىدحا آم ١ ةنس

 : شسطاوناتتكو ضاسمالاج حجالعىف ثلاثلا ةيدغالاوةيودالا ىف ىناثل 00000 كوالانونفب

 ناو اضر هعمج ىرواستلا تدل .لاو هلع ةلامتشم ةلاسر نين ةماعلا اكرل ىسوم نء ىلع

 هب فرعل 1 7 نيحاع ماو هيرشالاو ةمعطالا خبط رع 0 بدنح نب كلملادبعو قضلا])

 ةاكرلا اا اللاو لاخلا هخرسألا ”تسحت ةعفانلا ةيذللا ةمعطالا كتكوت ةفيكإ
 ةمعطاإلا خبط ريغ بطلا عورف نم وهو ريجاتا ميدقتلاو تقولاو نزولا ههج نم ةساودلا |

 3 تاقم 6 3 2 ا ظ | 1 و 0 َط . 0 5

 | ىوتملا ىرابنالا دم نب نمحرلادبع تاكربلا ىلا نيدلالامكل هي ابدالا تاقبط ]لوح |
 طاعم همح رغص عم نيرخأتملاو نيمدقتملا نب عماج 3 ةثامسمحو نيعمسو 52 --_ هاا ةئس |



 : 0 ا

 ناسلا لقع هج رج نا نكعال هنال بطلا قلخ ىلاعتو هناحبس هللازا لبقو ةبردتلاب ىلاعتو |

 لوش نا 550 بوصالاو نخاماو ءامالا نوبع تحاد هنع هلقناك لاق هناق سونلاح قل وهو

 نال لقعلا هكردن نا نم لجا وهو سانلا اهمهلاو تطلاةعانص قلخ ىلاعتو هناحسس هللا

 ىلاعنو هن احبس هللادنع 0 ناك اهخارخحتشا ل كافر ىل || هفتسلفلان هحا :سعل ادخل

 6-5 قداص نأ نا لاق ىلاعلو هن ادعس هللا نم ماهلاو مر 0 سانلل ةهنم ماهلاب

 ظ اوع نا نود مل اعلا اذهنم نوعنش اون وكي مل نام زلا مدق ىف سانلا تدجو نينح لئاسمل هحرش

 1 اع 9 ,م 'ئىثل ىنغال'ىتلا ناهريلاو سابقلا قرط نيناوشو هتازجا لحن املع

 نانتك نقع ةنشلا وكلا معلا اذه كوازب نمل ىنغال هنا اوعمجا كلذ نع ممهلا تعجارت

 | كلذ نع نحال 1 كقاملو نيملعتملااجاقنل اهوصخ ةيردتكسالا لها نك

 لآ بطلا نم عنه نم ىلع هف رعملا لها فلو اضيا
 أ ثالث مكحن ن 1 همق رهم 3 قل 300 ةاطاتح

 نتشان 2 < كاقاوط ار 0 نينح لئاتف اهدحا هل وصا ند مك

 سونيناقا تظلاهنع عاش نم لواو 6 نويفارسس نبا شانك اهريخ ناكو جالعلل نيتعماخلا

 ايم املاعو م نو هيهلالا ةوقلا هلحصت نا لهو ص وهو اهن هه "ا نايل شاع

 لهاو اهدالوال الا بطلا املعيال نا امهلا دهعو بطلا ىف نءرهام ننا فلخو هنس نوعارا

 اولا ىونتقسال 0 ع َّق كاكا تبا لاقو كلاذك كيد ا نم ا دهعو هم

 ل بطلا هع اتا لو رازوح وس 0 ناكو ةهفاشم ف ناك هاو دتمل فلا نع

 أ زمان 1و اولقدو ةيعمسشس و همني لها نإ عار طارش ىهل ع ةعائنصلا ف صال عضعضل نإ

 اك نأ وضصر نب طك اع لاق دبي داسحألا هةيحو تاكل | انى ادّحلاف ةعانصلا ضرقن

 اها 07 ءانس الل 7 , دو! ءاب الا اه 0 ريد 0 لبق كبل[ ةفاحس

 ْ 3 00 0 نه لوا وهف 000 0 سانلا ا ناعل هلل ةوق 0 نابلا

 ظ ا ملو مهنم ءامظعلاو انوا 1 ناكو سوسلقسا ىلا نونو تلا ا لها

 ىلا اوجاتحا امو نيودتالب ةطاخملاب مهتانسا ىلا مهميلعت ناكو بطلا عت نم مهريغ لوح

 نا ىلا كلذ لزب ملو ةرجا ريغنم سانلا ىلا ناسحالا هب نودصتن طقف داهزلاو كولملا ف

 / اماو ده رق طار صم داما كر كارلا مي اناكو اردنا لها نم لأ رقم دووق لها نم طارش انغن

 سولاسان نا دلو هل ناكو هعانضض ىلع او .نتكلاىف ؛ضاممحا هلود نأ ىلإ 0

 0 أمنم فرغ همصوو اسومانو ادهع 0 مهملعق ساولوق وهو ديملتو نقل ردو

 ٌْ داشرا هيودالا ضاسا نذابرقا 3 هيف هل وما ككل 0 هسشن ف بيطلا ةنلا جاتحمام

 | باضتقا قىواح تاراشخا ىييذ تاراشحا تامالاعو باتسا اهحرشو انيس 8 ةزوجرا

 ١ هوب نس دس علا دامت نمار باد حاطط ا زج تا سا معص د اه حم حس دعس نب دش نكمل صوتا حسم ع ام
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 كفلاتق' ن "بمحو 2 ٠١ ١ هلا/ 2 و قى لا قبح اع نس 0 ىلع نيدمحخ

 ىفاشلا مساقلا ىلا نب ندسح نب مساق نب 000 دم ونا هرصتخحاو هئاءءلراو نيعبراو

 7 اراصتخا ةثاممصحو ناعيسو ُك 1 ها 4 أ 0 رص 2 هلأ ىزاححلا عر مدملا

 ءامض 1 ةيحااخلا بحاص 0 3 كك كك 22م ماما خيشلا ا بولد ا ءايض و

 ٍ ِ أ

 4 0 9 9 | ه 3 م | 2 5 أ 3 0 *
 ْ هبوونعو ءامض 1 اضيا ملا 0 ا ا ا ءابض 1 2 اف 3 1 66ه ةراتشملا

-2 
 ع

 2 2 هج “ا . حا 0 7 - ع

 هن نينفم لا ءايض مح اضيا هيف ىناي د هون زغلا همدقملا حرش ىف
2 > 

0 0 00 
 ىحصخا ب عملا فور ,ىعلادهح ن دمحا سان ءلا 0 ' مق لا وعلا نم لادولاةلاط مح

 علاوط ف كلا ريغ لاونم ىلع اهفنص هاو نيدسو ّ 0 ١0 هنسؤف اح 7

 ىوفدالا بلعل 3 رفعح لضفلا ىنا ندلالامكل 1 ا "الاضو اوال عماججلا كيعتسل

 يطا

 م« بمااوع ف
 2 6 مدعو هق ءامدقلا ءارا فاالتخاو دهعلادعل ريع بطلا ثودح كاف قبح 2

 مع -
١ 

 لوالا ناهرف مخو اًضا هنو احلا ن نولوش ماسح الا ث ودحن نولوش ندلاو ةمدش نولوش موقف

 نم ماهلاب وسم وه رثث الامعو ىف سلال ا ا هللا 00 م ها :كآلا مه ل

 | حاحصلا ئاوزف سواقلا ءوض 12:- ةغللاف هه مولعلا سمش ا مراحل ءاض 52 0

 | خيشلل ريسفت هه ليزنتلا ناعم ىلا ليبسلا 0 زو- ضيا ةغللاف هي سوماقلا ىلع

 أ عوش تح ندد ا ن 'ناويحلا عئابط 1 مح هئامعتسو نيعبراو نامت بور هسا قاوملا ىفانشلا !

 | سانلا نم ةبرخ اماو سابقلا باحا 0 وئلاحو طارش بهدم يح ك1 اننو هن احس

 هب ىذلا عضوملا ىف نوفلتح رخو نافو ظلاغلا 0 لسحلاو هب رحدل لل باكا هيلا بهذ 5-1

 كلذ نوححصلبو اهوح رحتسا رصم لها 35 لوَش مضعبش ترحل اذاعو كح رحل

 ا لوش مهصعل و علانصلا راس عم هح رحتسا 0 نأ لوش موصعل و نسارلاب عوهتسملا ءاودلانم |

 نوفش اوناكو اضيا يمزلاجرختسا نم لوا مهوابجورفاو ايروس لها لبقو سنوت لها

 ركذو هوانا و طارش اه ناك ىلا ةررزخاىهووق لها ليفو سم ةاامال ا[ تاعاش الاو ن ءاخلالا

 وف هثلاثلاو سدنق 1 هضائلاو سدوراهادحا ر 2 زج ثالث 8 رهط هنأ ءامدةلا نم 0

 ليقو لباب نه لبقو 3 0 هلل دل ليكو نوينادكلا هم تشارك فو
 اولاق نيدلاو انسروط لها لفت 2 أ ليقو هيلاقصلا لشو دنهلا هج رختسا ليقو سراف

 ا 0 اهولمعتسا هيودا مالاحالا ّق اواو 5 3 او>تحاو اورلاب ماهلاوه مبضعلإ لوش ماهلاب

 هن احبس هللا نم ماهلاب لوش مهصعلو اهلمءتسا نم 0 تفشو ةيعص صضا سا نم مهفشش ا

 ( ىلاعتو )



 م6 ع داضلا

 نيدلا نع خ ءشلل ءزج 5 سفنلا لاو: قف :نسسلا ءوض 120- نيسلاىف سمه دن ا طقس
 طا 3 ةئافاك و ءرتقع عسل م19 هنس ىقوتملا ةعامج 9 ا 0 ١ نب دمحخ

 0 دارا وص 1 6 3 واح ىف 597 ةئامعستو ةريثع ىدحا هنا اةنس قل

 ده حا حاصملا ريح ر . ىلع حاصلا ءوص م ىعاضقلل ر ,انخالا تمت ترص نسل 10

 0 لاذع للا |لال ه6 حاكنلا تاغلىف حابصلا ءوض وع اف حاتفملا رصتخ وهو

 قأي © ىدنواحسلا ضئارف ح 0 ءوض وصح ةغللا نقف هرككذ لولا ركب هب نا

 ن' نمح رلا دنع ةماش ىلا خيشلا / ىرابلا ةفرعم ىلا ىراسلا رمقلا ءوض 1: ءافلافف

 ناعاف عماللا ءوضلا 6-1 4 ”امسو نيدسو نس 5556 70 قو اقشمدلا ل ليعمسأ

 نتن +١ ةنس ىقوتملا ىواحتتنلا نم رادع ني دمج نيذلا مشل 02000

 ّح راثىف 0 اها ةلاقم هدى ئطاوبمسشلا' تفنص دقو ئوزرخلا ره هنو كالا

 1 عامب لادم نتار © ندلا نر خياشلا هنحخاو اهف هيلع منصخاو ىواخسلا

 دها 1 تلا و ” ءوص ررغل ىواخلار لا هاممو هنامشتلاو نيئالثو تس ةر*“ ل

 ةءامعست و نينالثو ىدحا وهمإ ةهنس ىقوتملا قوتملامالسلا دنع نباب ريهشلا دمحم زعلا نا

 ىالط را ده | خيشلا هرمصتخاو عساتلا رعاك اهأل عماللا عوضلان 50 علاطلا ردع | هامسو

 ماللا ّق 3 2 تي اعمللا ءوض أ عماللا ا رصتخم ىف ل رونلا هام 4

 نيدلالا.كل ه7 حامسلا ىلع ثا ىف حاصملا ءوض ثيدحلا ىف ه7 حابصملا ءوض 1ع : ا 2 ا || ً 0 2 : 1 2
 قرشا تلملا هتك ةنانسو ناتس 56 هسا قاوملا ىلخلا ىل ايقعلا دمحا نن رمح ميدعلا نا

 ءوض قي هي حااصملا ءوض 9 وحنلا حام وهو ميلا فين هي حاصملا ءوص 3:

 اهلوا دع ولا رع ةديصق وهو 6 كاملا د حرش ىف ىل اعملا
 ا

 كك . اللاك مظنم ديحاوسا وع ىامآلا ءدبو 0 لوش

 هد ةنس ىقوتملا حسل 0 ىلع نبدلا تن خسشللا هه: حبجا ارثلا اديشت ىف افملاءوض

 ىدرألا هللا دنع نرد لضفلا ىلال < 7 هس درع |[ اطرءاوضلا و هل امعم سو نيس اوس

 0 تا 0 ءارجل تا راخالاو طباوضا 1 هلاشو نيسمجو 3 "هه 0

 هءاطخ 5 هللا 00 ا 1 تا م ا

 نا رع دصاقملاو ِء ازجا هاجت لئاسولاو دصاقمو لئاشو هنق مالكلا رصخ ولاق ا

 نم ستقملا حاورالا ءايض ريح روسلا ف شرفلا ىناثلاو ابن نيرشع وحن ىف لوصآلا لوألا

 ايح ناكو ىثكحارملا نحر لادبع نب دمحم هللادبع ىلا خيشلا ةزوجرا هه حابصملا

 نمخرلا دن ر) هو اص نضفات ةقدحلا 5 4. 0 راكاب 15 ٠:مخرلا دعل موتك هو ١ ءامض 6-0 هناك وا نكن ناناو ا

 و<هلوارمدت#< فلاون معاراو علر "102 2 فس قاونملا سعاشلا ىف طاىرصملا حا مس "الامل ٠١ ىحن نا

 فلاو تلا 155 2 0 حلا كح ناطلتتسال اهفلا ا هدانع ىلع 0 هلل ديلا



 هيورب نشامو نيسمح و تس 6 ةنس قوتملا ىراخسللا ليعمسا نب دم مامالا هيف فنص |

 #©« ثيدحلا ةاورىف نيكورتملاو ءافعضلا اع ِك
 3 ١

 ىسموم نب 2 ديعس نب خيش رفعجو»او ىنالودلا داحت نو دما ني تن رش وبا هلع |

 ْ اتاتيسلا دمحا نا نمحرلادبع مامالاو رخ نا هلاف ةدوجوملا هفساصت نم وهو ىرافحلا ظ

 ١ ةونا/ 00 ىروج ان لع نب نعاللا دع جرفلا وناو ىناغصلا دمحم نب نسح مامالاو |

 | قموتلا نم تف 53 - عراد هلا كتل نازيميف ىهدلا لاق ةئامامحو نيعسنو عبس ظ

 ظ نتانا اند ةنس قولا جسباق نا نب ىاطلغم نبدلا ءالع اضلا هللدو لاق هللذ مث هرصتخا دقو

 0000 60 هش قوتملا ىدراملا نابع نب ىلع نيدلا ءالع هيف فتضو ةئامعسو نيتسو '
 | نيرشعوحت ىلا ةاورلا اف مسق ةمدقم هلعضوو ىتشلا نايح نيدمم هيف فنلصو ةئامعبسو |

 | ىلوملا اهعمح ه7 ةيفنلا عور 3ك تانغ يح هبفلالا حرش ةسشاج اعلا رك د كف ظ

 متاغللو ا 0 ةيثيأ همس قوتو تاداح ةعارأ : ىلاما ىلع نب لضف ؤ

 ظ رفعج نب دمحا ىلع ىبال يأ نقلا اننا ريم تانامغلا عم اهمسأ اضيا تانامض

 ظ قاعملا ا ا نّس ,امو نينامو عسلال يئس قروتلا ئاوخحتلا ىروندلا

 ْ نيدلح وف وهو هئاماثو نيررشعو نام م ةيكنس قوتملا ىراشالا ن 4 قالو الا

 | ريمضلاىفام م 0 ىذلا هللدما دي هلوا رصتخم مهي رامذ رييم- ناقتالا را 306

 ا 00 ورا روك ذملا حرا © 0 ا ردالاءار ىلا حارملا حا راشل لا

 00 0 اان اكو نيسو ناك مجم ةنسا ىف هقلا شياشخم نبإ كلملا دبع نب فسوب
 | ىخاقلل © لبتلا ىلع ردنا ءوض ةههح ناخوراص ةيحانىف اسصمرع حنافلا دمحم ناطلسلا هبف

 | قيدحلاو ةفزع ةلبل ءاخاى'ردلا ءوض ]غو ىرصملا ىطرقلا ىنغلا دنع نب دمحا سفنلا

 اق رتملا كوكل ركم-ىا نا نحرلادع نيدلا لالخ ةلاسر © ردقلا ةليلوناعش فصنو ظ

 00 0 تر دتلا نق هنانل وم|تسرهفف اهرك ذ ةئامعستو ةزيشع ىئدحا: ه٠ ةنسا|

 ىطعم ا ةيفلا حرش ىف د رردلا عوص 1 قم انرْثلا عولط ىف رصتخ وهو د ازلا

 | لادلاف سم م ةبفخلا ةردلا حرش ةلابذلاو © ةلابذلا ءوض رح فلالاف سمن وحلا ىف |

 ظ خيشلل 6 ىرادلا ميك ربخ هك لا وص قم حرمشلا كلذ رصتخم ءوضلاو ظ

 | ىراسلا ءوض وح ةئاعامو نيعبراو سمح مه ةنس ىقوتملاىزيرقملا ىلع نب دمحا نيدلاقت

 1 ىقشمدلا لعمسأ 0 نمر لا دمع مساقلاىا نيدلا تاهشل | ىرالا 4 هيور هف رعم 21

 | ءوض م ةلاتو ت ,تسوو 0 دع ع يت قولا ىرمملا هناتش نا قاورعملا  ففاتقلا ْ

 | ركب ىنال هيأ جا رعملا ثيداحاىف جارملا ءوض يح ىتاي ةبجا رمسلا ضئارفحرش د جا رسسلا 0 ا 0 و ص - 5 .٠ 5 و |

 جا رمد اءوض ر#2-خ اابتجاو دامعلا نم هب هجحاأ 5 نم بارق ىذلا هلل دم اونعهل وا اطسلا ىشحلا دمع ن

 ملا فعضصلاوى وقلانمنيعلا وتوصل هيلع ل دبام هف رعم ىف
 ّح 3 -

 ا ةمدبملا ىرعملا ءالعلا ىل : ,اناويد 0 1 ك2 ءوض يو لوصا ىلع كه ع لكو

00 

 | لوصف ةعارا لع لمتشم رصتخم هه جا ز



 ىراوخلىا كب 33 وم نمدلا ا هغللا ىف ىف هب تيدا او ني عملا فلا ةلاض هع 0

 ةلاض م عضاوم ىف 0 ىلع هفدقتا 4 'اممسمحو نينا هةرابو ةنسوو ان ىوغللا

 مال ب ا قولا قرسصترلا 0 كَ 530 ةمالل_علا هللا راح مساقلا ا د كا

 ١ كأم .٠ ١ م - - . 5ع 9 53000 ل

 زارقلا دقت نا دي 6 علا 3 ارض وح ةثائاثو نيسمح ىدحا موو ةنس ىقوتملا

 برضا نأ راوحو ل اال برص 2 هنامعل راو 2 ىتاوؤل» 1 قول قااوريقلا

 جرلادنع نيدلا لالخ لفاح فاؤم هيت لثملا ةنسلاو 007-0 بطخلاو ظعاوملاىف |

 3 : بينا ترص ع هيأ يدل ف 5 هرمشع ىدحا ةباآ ب ع ١ لط ويدل رك

 ونملا ىواخسلا لم 53 ليمحأ| 0 2 مح رلادع خيشلال 7 تيبخلا ىلع ةاللصلا لطف

 | 01 .٠ ١ اع

 لفاحلا رودص اهئارش ىلت لاثماو هابشا ةعدع اهناب محب لاثمالا دوقع نا نانا لو

 فئاحصلاو رئاؤدلا نوطيىف اهداوا ديقتو رضاخلاو ىدابلابلق اهشاوش ىلستتو رضاحملاو |

 اهحامداىلا "ىعاشلاو تطخلا جاتحو 0 اريوهطو 2 0 اهضهاون ريطتو

 ةناحس هللا باتك نا اهردق ةلالج كو لاماو نسا بلاتسا ضال ا

 ةراذخإفو هذآ رباك لحمل , ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هس 00 راو اهحاشو نمرعامل ىلاعلو

 | مالكلا“ دماو دب ةريثك ليزتتلا لاسثماو زاخيالا ةلخخ ىف قيسلا ب ا

 ا! نمو هرخآ :ىلا هلوا نم هسارن :اناتك هيف ىركبشلا بمتس دقق نا 000000 ١

 لوصولا عفوت هنمو اهلع فوقولا كا لص ون 0 مولعأا هف رعم لا ملص بدالا كإ مولعملا

 اهاصقاو قارملا كلت ىلع ناو جراعمو ىنارم هليصحتلو جرادمو كلاسم هل ناريع اهنلا |

 هم رد عضل سمع لك ةد راولا ل هله اهاصعأاو ند اعلا قللت نعد 0

 تمام ١ اذهلو ا لأ 6 راعم ءاقترا ْق اودنشح 02 ريعملا هي ربع اى قطشف ادبلوو اعنا

 ند قرخا املا لوصولا نود نا 6 اهاج لود ماحا نمو اهاقا رهظو اهرئا ىقَح

 اومظأ نذلا نيضاملا.فللاك داتعملا .لماكللاالا العا .فوقوال ناو 1 ا

 اعزنغم ناسحالا سوق 6 اوقس طق قرشام اهما نم اوعمجحو تنشنام اهلمشش نم

 : را 1 7 21 1 :
 ىقاكلا دنع كا ىلع ندلا 0 خس شلل 1 رزنخاو 0 كي ريدقتلا هرو رص 0

 ىرورض يو نيتامو ناياقاو 55 ترم ةياسس 0 لا ىوختلا دربملا ديزي نب 0 |

 "يبا هل -_ ىوحنلا كلام نب ةنلاذنع ندم قيدلا لاح طنا 07 ترص

 طولا رلادنع ندلا لالاح هحرشو في رعتلا هامدو هح رش مث ةئامسو نيعيسو ننا



 ظ ان صرألاو تارا قلخ ىدلا لانا دي + هلوأىخابلا 007 دعا ك0 6 ملاقالا
 | دصق هفل وم نا مساقتلا 0 بحاص ؛ لاقو ههزنلاف ىفوتسملا هللادع ه م 0 مايا هم

 ظ رك ذب لو هرصتخاو نادل دك افي 2 رج نيرسع ىلع اهوسف امدعنإ ني وصتلاو ةلثمألا ف

 ناسارخ بحاصزا ىرتالا نادلبلا حور وهامو ندملا تاهمانم اريثك كرتو ةعفانلا رومالا

 تاكل نع دسا تنك نا ةللا بتك نوحيج ىلا غلب املف هب نيعتسيل هترمضح ىلا هاعدتسا |

 | خلب ىلا جورلاب هما هباتك ارق املف ربنلا اذه روبع نم ىنعنم ىبآر ناف ىلار ٍتئاص نم

 فورعملا قطصم نب دما ىلوملال ة ةلاشر هي صالخالا ةروسوو ضصالخخلا ةروص م

 ١ روصرلع ف -نويعلا روص]قتتس ةئامعساو نيتسو نامت هيوم ةنس ىفوتملا هداز ىريكشاطب |

 . قوضلا رمت نب نمحرلادبع نيسحلا ىلا خيشلل ه8 بكاوكلا ردص زهم # كاوكلا
 ”000 10 و نوهراو ةئاع امهف "رك هنا.هيف نك 5 ةلودلا دضعل هقلا قفدملا"

 | ضرافلان وص #- دادسلاو ةحصلا ىلع اسلا امهناو در اطعل رخ الاو ىتايعل اهدجا ةّساثلا

 | قطملا نود #س ضئارلا نوع حرش وهو نيعلا ىت ىناي هيي ضئارلا نوع كرادم ىلا
 ١ هقفلا نفىف هتافلّوم تسرهفىف هركذ ىطويسلا دلحم  مالكلاو قطنملا نفنع مالكلاو

 اهتر ىدنق رمسلا ديعسلا ةرصتخم كر ةلاسر هي هيديص يو 7 رطا وا دص 1

 ' ةقلعتملا لئاسملا اف عمج حلا لاب نوناه لاف رويط نسحا دي اهلوا ةعاخو الصف رمشع ىنلا ىلع

 ْ ىال لوصالا ىف 001 بانلالا لقد ع هدذمصو ىر رحعشل ثلاو ىدر ,الاو قالا ناوسحلاب ْ

ْ 
 ْ ةئامسمحو نعيعراو عبدا 1 هيلا قوتملا قبلا ىلع كَ د وعسسم نامزلا رذف نسال ْ

 هتارضاحم هلعاو بغارلل يأ مهفلا لقيص زي |
 3 ةلدصلا لع ص ا

 ' اهنا ثيح نم تائابنلا لاكشا نم تاهناشتملا زيبمت نع هبف ثحب مع وهو بطلا عورف نم
 | ىدرلا نع اهدج ريك نعو ةيف رخاوا هيقمد اهنامز هقرعم نعو ةهيموروا 1 ةيشيص

 لع نا تائابنلا لع نيبو هن ىقردشلاو, نإ هاط هم ةطافلاو نم ضرغلاو اهصاوخ هفرعم نعو

 ٠ 'هشا لوالاو ةلاصا افااوح نع كحاب تاناعلا ملعو ةلاصا 106 نييك نع ثحاي ةلدضلا .

 رخآآلاب كرتشم ايف لكو ملعلل هبشا 5 لكحل

 4 ىءاتشلاو ىنبصلا لع #

 ا آ0070010 11 لاق نرطاتل ةرهاظ هتمقتمو هحاقو هعوضومو ريسقتلا رك
 اا .ردألاو ىءاتشلاف ءاسنلا لوا ىف ىتلا ىتو امم ادحا نيا ةلالكلا ىف ىلاعتو هناحبس

 ظ تلك مولا هلوقو ةاملا لواك ع عادولا هح ىف لزئام 00 نمو قيصلاىف اهر 50

 | قدتلا ةوزغفف ىلا تاالاو رصنلا ةروسو نيدلا ةبا و هيف نوعجرت اموب اوقتاو مكسد 0

 ظ م ةبجسملا داضلا باب ب ْ
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 ب 4 داصلا 1

 | دمحا ن.هللادع جرفلا ىنا ميكحلا هه بطلا ىف ىرغضلا ةعانصلا وس ةئاملثو نيتسو نامث

 هرصتخا :ادج 'ديفم ةلالثو نيعست و :نيمح مونم هنس قوتملا ىركسعلا هللادنع نب ناك

 لكىلو هللدملا لع هلوا نيتغاتصلا باتكوهو .فاصنالا ىف روك ذملا ىدادغتلا نيدلاق فوم

 نايبلا عاونا نا لاقو ظحاحلا نييبتلاو نايا كتابك هيفدرت اذا لع قو ملا ةمعن

 | ةعنص ىف ٍتاتكلا اذه :تلمعف لئماتلا,الا دجوبال ةرسشتنمو,ةفيناصت ىف ةثوشم هغالالاو

 | زيبمتىف ىناثلا ةغاللا عوضوم ىف لوالا باونا ةرمشع ىلع هلعجو هرثنو همظنم مالكلا

 سداسلاي انطالاو زاحمالا ف نسما كسلا نبحتف عبارلا م ؛الكلا ةعنصوف ثااثلا مالكلا

 عطاقم ىف رشاعلا عيدسلا ىف عساتلا عحسلا ىف نماثلا هستلاىف عباسلا هخفو دختالا ند

 فراع ىجهمانهشب فورعملا هللا حتفل موظنم ىسراف به لاخلا مص نس هيدابمو مالا
 لكىف عمحو بوبحملا ةروص تاتكلا اذه فهر 1 ناك ناملس ناطلسلا ةلود ءارعش نم

 بانْزملا لئاسلل تاوحلا ناآونص ل هريغو هن تاس نم«هسساناف هاتف 0

 ناوتع يح قس . ىعاقنلا ةيئاتلا حرش وهو هي ضرافلا نا نقكف ضراملا 00
 ءامكملا خب رات ىف ىوز ؛نيشلا ةركذ "ناتسستحتس' كلم هون نع رح ف 1 يكل

 سه ةقدن 7 و ضقرلا لها ىلع ةقرحلا قعاوصلا زب مه ةيدنهلا مراوصلا ةيح

 ىتفم ةئامعستو نيعبسو ثالث هبال هنس ىقوتملا ىمتيهلا رخ نب دمحا نددلا باهش خيشلل
 باتكت فيل أتىف ادق تلئس ىنا لاق لا ادم هس صتخا ىذلا هللدحا د هلوا زاححلا

 بانل اذه ةمدخ ىلا ةعراسم تجأف باطخلا نا ةراماو قيدصلا ةفالخ ةقيقح نيس

 | ةعيشلا ةرثكل مارحلا دجسللاب ةئامعستو نيسمح هه. ةنس ناضمروف هنارقاىف تلئس مث

 ' ةعبرالا ةمثالا ةفالخ ةيقح نيباو هيفام فاعضا هيلع ديزا نا ىل حاس مث تبجاف ةضفارلاو

 ىلع ةاسرملا قعاوصلا 1ب- باونا ةرشعو تامدقم ىلع هتيترو الفاح تك اخ مهلئاضفو

 “ه١ ةئس ىفوتملا قشمدلا ةيزوحلا مق نب دمحم نيدلا سمش خيشلل -: ةلطعملاو ةيمهحلا

 نب نمحرلادبع نيدلا لالخ 5[ قعاونلا ىلع قعاوصلا فف- ةئامعبسو نيسمحو ىدحا
 | قست دابف هيف”انب لاق ةلامشستو ةريمعإ ىدحا هيو ةنس قوش ل

 نيسباتلاو ةياحنصلا نم هت حدم نم هيفئارك د نامزلا اذهب ادا
 لهج اذا هلاح ملاعلا فيرعت باب 3 لب. سْفنلا. ةلكز الو رحتفلا تان نم سال |1400

 رقلا دمحانب دعاص مساقلا ىلا ىضاقلل ءامكحلا تاقبطيف هي ' مكحلا ناونصر# حبس هماقم

 ىناندم ندلا ل ءامالا ا م ةمامغل مغلا ب وص 2يو- و 5 ا١فرط ناشر

 لا هقلخ ةصالخ حنم 50000 وا ةئاممستو سمح ه.ه.ةتس وتلا دا

 لاله ةنس ىفوملا ىعاشلا ىزاحملا دمحم نب دمحا نئدلا بابشل هيت ةمكحلا توض

 روص وس بينك هساملظلا احاشالا روسو همشاحورل /احاور الا روص ل -ةناع امو نيعشو سم

 ل00 ل

 ف 319



 م باب أ | 3

 مداخىونردالا 50 0 ساورد م 1 0 عرمشلا 0 كارت 0

 دي اهلوا مقر لا ىف 5 ريثع ه ةلومقم ىو باوأ هرمشع ىلع 01 لا ل

 ا صهاوح نالوا ىلواو قلا هغأاوأ رشانم ةجاسد رضاحم و 6 رود رع ا

 هلاك ٠١١ ةنس ىقوتملا هداز بجاحم روهشملا ىناعصم نب د ىلو.لل 2: كوكص ريح
 مم ع ا رآلا ةاللد م ماكحلا ةعاذر دا ءاكبملا ناد 0 هدف و كلا و 1

 هنن قولا مساقلا ىلا ن د# لضفلا ىبا مجاشملا نير هي ىلاةللا ةالد >> هللادبع نبا

 | ه7 تئاغرلا ةالد رع ىبنلاب بئغرلا ةالصّرنءةعالا ناهربلو ةئامسمحو نيتسو تس هوك.

 صن نمش عبارلا نرقلاىف رهتشا مث اهلضفىف اثيدح ثلاثلا نرقلاىف نيادكلا# رع ىلحلا

 قولان اتك هفشك ىو 00 201 او[ دمعم لا رغلا هةننؤىملا تلاطوبا اهلضف لعد
 حبش ف و عا م ل 5 و 0 | هج بحاصل 6 يات دلل ىدكلا عومللا ا ملا تفند ذاك 1 ف مالا هك ا ٠

 مهموعمللا هأمنو 3 ىاق ارهلااعاىف اياك عاشوا ىسدملا لعمسا نب نم راادبع دمحخ وبا

 ا هد 0 بيطخ مال سل ادع ب زيزءلادبع دم واو هصحد نبا ىسو_سرطلا ركيوبا

 8 0 هعدب اهنا 6 هناحسو نيثالل و عسبسس *ا/ ها معا مون بحر رت طخ ظ

 عدبلا ١ تاكتر ءا نم هنف سالو رد تئاغر اا دا نع بعرتلا دام عرج عوج عخو و ظ

 ةروجرا مي مالا و ةالصلا لضن ىف مآل_بلا ةالد زؤح ههه ىناجرتلا ةالد رح |

 ْ عيفشلا بملا ىلع ة ةالدأاىق عيدلا الؤقلا ن٠ هيقشددلا فاسو تان ها م |

 رمد 7 1 تم ىداى ا راها ةالاك | د م ىدو د 5 الاك ع

 0 . : كا 2 0 : 0 9 5
 امس لودمجحو هو اا هتف 3ك 5 رات | ىذلا هللدطلا 3ع هلوا 0 مدس ف 2 با |

 هت ىثحلااةالد وح نيادش اهءتخومالسااو ةالدأ|هياعىنلا ىلع ةالدلا لضفىف اهعج
 ندم صهاط ىنا نيدلا دم خيشلل هه رشلاريخ ىلع ةالصلاىف رشللاو ةالصلا ]عع

 حالد | - هعاخو باودا هع را ىلع 06 ةرمعع 2 4 00 ىدابا 90 ب اوقعل ْ

 عجيببس - ا ا : رد 0 3 اىبا همالا خ تل لحالا ر 1 للا

 حران ليذفف 6 ةلصلا 9 ا ناسا هلل مح دعا 0 د ا رصتخ هلاعسو 0 0

 ا ةئالا 0 2 د نيعسسل و 2 را 7” 2 و وو ا فقر ا

 لل از

 2 | مرن لأ 00 ع ةماعلا ار داح 12 3 0
 م

 قولا علاخاب فورعملا ىتفارلادمح نب نيسحلل 0 ا ةعانص يو و باح

 ناك

 يي بيبي سس ل

 | م2 هنس ىفوتلا يرحل لايدلا» | هللادبع هدرا دبس فلو هناماثو نإ ما

 2)ظ270071010-ب-ب717

 550-23 ف اششا /ثعام حن

 د لول



 - 1١ب 7 داحلا /

 نيكي محو عسل ٠١ 9 هل + ىوقلعلا قلع ندخ قلم - هه" ىواتفلا 0 |

 6 ءادغلا 07 رح ءامتملا 3 ري اهلقنس همهذفلا لئابمل ااه رث 7 هقفلا بتكن 0 اهعمج ف لاو

 ىو سلا دج نب دعا ناذلا سمش خدشلا د6 دبح ون حءافصلا ا2- قس ىضخاقلل ْ

 ضشمش قتلا لهس ىف ١, نب دمحا نب ده نيكلا 0 7  ةعابلا 00 هةقص 0

 ناملاعلا بر .هنلدتجا د و فيطل: تاتك وهو ةئامح همن. ةتسسدودح ف قرشا

 ىناولخلا ةعالا سوس ءالامأ نم امله | .عاماقمو ةعا لأ طارش 5 1 هذهف كاع امأ لاق 0

 هم ريمطلا ةفد 0 هئاعشو: نتعستو عبرا ه.5ع ةنس ىقوملا ىزنطلا هللا دنع نب دمحا

 :ناعو .ناتانا.:ةراك .ةصس قيما ناو رتشلا قاقاحلا ىلب | نب مهار ,ا نيدلا لضفال ةديصف

 1 قفرعلا نأ 3 وهادو 2 5 000 0 هج ق فانتم ة 5 ةئامامحو |

 000 عيماجا نسحأ ند مخلل رات 6 هفلا ىدح وما باوقعل مانأ 3 ُّى قوت

 ىال ع فوصتلا ةوفد 0- هئامصحو نيعستو س# هوو ةنس ىدحوملا بوقعي
 8 أمم ا ءزوحلا نتا لاو ةثامامحو متو هد٠ا/ ةكس قولا اقل كن صاط ندمحخ

 3 ةص 2 تاسع انآ لا ثيداحالاب هاد يدك قر فبحعإو 5 000 هنم كحضإ نامز زلا

 قولا كاع 0 ىسدقلا ىبمرلا نيسحلا ندا نكلاك 2 خيش ىفاشلا هقفىك ا دب زلا |

 تقابمْق ئسزاف 6 ءافدصلا ةوفد ا25- نيحرش 0 امك ونيعبراو عبرا /,5 5 ةنس

 ريمدنا وسخ هك د: نزلا ليعاما تن لكوتلل هدالوأو انا سنقل ندلاوض رعتلا
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 0 و حاحصلا بيده ىف حاورا 2 7 باتك ُك عرف أه ه قوت قىاحدلا ا ا و ةساورألا م. ناك م تعا فاك لا ةنس و ىلا لاحندلا ١

 طاق_ساو هنف 1 نيج راخلا فيردتلاو وحللا نم هّدعل دب 2و ا نم نش عقوم ظ

 د ّى وم همجحح ءقو ىتح امنا ازاما 4 زح وا دهاو كلف لاتمالا نه ةنلا ه هحاح الام
 -_ 4-5 . عع

 ا ىلا دوشو دهاوقلا فذحي راتخلاك حالفلا دحت ٍباتك هنم تارصتخلا نهو ىبتا

 ها ةعسو نانسو ا را 2 قيوتملا ملا 7-5 ليا مه ولا نم ى له ودلال عقو

 م

-_ 
 لأو ل طلغلا نع هول 52و ذل هللدخا دع هلوا لل ند هفأع حالدو هد روث 0

+ 

 حاحصلا قاع ىلع دهاونلا قل هلو هلاوعيسو نادحو معيش ١ هذ 0 ناضمرفف هلت 2

 | نم غرف امل هنا رك ذ ىورقنالا فسو»نب دم ريل عاحتصلا ةمحرت هيف رك ذ دهاوشلا نم

 دهاأش نام رتلا هاعمو هفلأف هةحرتلا ىلا نتنلااطلا ليم أو حاحصلا طقتام ىمسملا هاتك |

 َّق هجر ةدوحولملا حاحصلا خاسأ بتاك ىلذوملا توفأب طخ رهو 0 ع2 نم ةحتلتلا |

 ال00 | ا18 تاع توقان_ لوف وع هروص هذهام اهرخآ ىف ركذو نا نبا خيرات |
1: 

 ا هاش 3 3و ىلع هللا ههحر ىوحللا ىؤور مهلا ىلع 0 0 ىبا خسيشلا صح نه ا

 ا طخ تدها-ثو كيج 0 سودع 0 كَ ليعمسا كر ءاق رو ةماعلا طخ ب ا

 0007 ل رونا خرشلا ىلع ارق يتاكخ اذها» اهنه تاقن ىلا ةخدنلا ىلع سودبع نا
 هل حدف ةتاع قعءار َش طفل .ن 6. هيقأ عيمسو تانج لآ اذه 0 ىو وهلا دلّ 3 ىلع

 ليخمسأ هّشكو ها وعل 0 نرشع ىدحا هنسوو كلذو ىنع هناورو ىنم هعي عامس

 ا( | لإ | 4 هيورإ تاتكلا اذه توكاب لوشو ىروباسنلا ناهدلا سودبعز دمحم نا.

 ظ اهفلاخأهو باودوا اطخ نم هءاورا لأ 6 وهف ةح لأ هدهى حداق ف ضالا نع سودع

 هق2ا١٠ ضعإ نيبو ىلمس ونا كردتسسا دقو فاحملا ريغ 0 وهف ريبغلوا هدانز نم

 وهس نع« اباع تبن دق 21 اذا ىلو 000 كلذ تا دقو توقاب لاق فندملا

 000 0١ نمد واجتال راكلا بتكلا نا -ىلع لهم ىلا طخ ىف عقو وهس نمو فنصملا |

 ذم نوك مدعإ راذتعالا نم 0 ا 1 2 داب نال جلع تفقو توقا مالك تامأت اذا كنأو

 6 1 ل : 1 يف 0 3 ' حاحصلا "ع هطخ :.ه ه١ قا نا نه 0 ردح ن2 اها ىلا ةطاق ةحكسسلا

 1-2 ا ا كيعس ىلع 0 طقفادعلا 1-3 2 هلع ىل اعل هللا ىلد هللا لوسر 0 ةرولاملا

0 



 017 ةئام دمج و ةرشع سس نم م18 اة قوما ىلقصلا رفعد 1 0 ءاطق نا اغلا

 0 رايد تال 2 ١ اب ىوفاشنمو هاو 35 ام ءاقناو هءاور 0 ,علا اها صحم كلل 2 بيع

 هنم دار امل" كلا لآ لبس تارتلا نتبح تاتك اذه تاحصلا تاكو فر لا 0

 ّق كشعغيال نَمحاعسم) هلك كلد «يه 4 | الآ هغالأ تاكو ريسافتو 70 ءايشاب كك دقو

 5 :اذلا 52| كت هكر و فاو 2 6 0 ناتكلا ١ نول 2 انا نهال د 5

 مج مدل أ اواو هع دأو دهحا اكل 0 تح 011 لئاقلان
 انا :

 6 وا أم 00 طاع 5 عش

 كدا كيس ع ححلا اده هعتمل ىف ىل ا "كاف و ىهتنا ةمع وقعم هحبضنمو هحيمحصت ىف
- 

 متهعم ع توق لاو تكل كل ريع ىف قرؤشام عمو هءاونأ ل امش تدل حاحصلا لبق

 >9 هغدصل ىرهوللان ريودحاا 0 معا ١ هملعو مولا ىانلا ىداب قل وطو ءايدالا
-_ 6 

 1 تكل

 ع ام -

 ةانشكلا كح الكاك ةياس ذأ اقو نوققحلا اهعد عذاوم دع هش فيحصل عع اذهو

 2 وسو هأ صض معو ةمدعملا داضلا بأ هيلع 3 لا دم ن 5 ع روصنم نا ىلا

 َن مها | 0 هضدش 7 ريك هد وده ناتكلا 0 قش تاق حاس نم 0 ىقلاف

 باب ىلا هفيحصت نوكيال نا ىْغَتَس بيسلا اذه ليقو عضاوم ىف هيف طلغف قارولا اص |
 ص

 ءانن ا 3 5 1ك2و حاحصلا 2 ىشاوخ ىر ْن هللا دمع دم وا مامالا علا دقو هامل

 6 1م باتكف رهناولا نه عقو ع حاضيالاو هنت ١١ اهامس لق 3 ناش فرح

 نا 0 8 ار نب ١ ىو اهادّسا عاطق دا 3 رفعح ن' ىل اع ١ ناك هقيلأت دوجا

 حاضنالا هش طامساو 00 نلاعيسو نيتننا ةا/ع هسا 3 نا قوتولوقا د عاطقلا

 نطل 2 0 هللادتع حسم شمل ١ الكا ناتكلا 0 ر وهو ساو ىلا نضر 00 لاق

 - و هي قا[ امش : 0 حاحصلا ىلع 2 ةمكشا ل 0 5 8 نيا ِ ر مامآلا 0

 ىلع ني دمحم نبدلا ىضرو هئامعيراو نيعراو عارا 5 هنس ىقوتملا ىرصنلادمحم نن لضف

 كاان [ وعلا كح نا ده أ 00 »0 ةلاسو نيا 06 را 00000 00 قونأاو طاش ثلا

 غلاصلا ناب قوز ل عامس كب ندسح ندم 1 هرموم هتحاو 4اا> ا 1

 ءامالا خسيشلا 5 رصتنح >او اذوظلا نع 1 هكا عيسو نرثع 0ع ٠ ع لكاوكلاا ىقشمدلا

 ىلعهيف ر دفا و حاحصلا رات هامدو ل كيعل قوبل 2 أ رلا رداقلا دبع َّك ركب ىلا ندم

 تق هدباوف ردلصو هربيع وو ىئىرهزالا تيد نو اريدد 1 ملا | مضو لامس تسالا ف 4مم دالام

 اووألا نم دا و ىلا هدر وأ هتاكر تح ىلع صللاب 5 كد زازوالا نم 0 هاضا أنه لكو

 ا!ئانإ عيمج 0000 دع هلوا سانغلا ن راب لوادتم رورشموهو دا 3 كلا 0 كل

| ٠ 

 هءأمعسس و نيكس الد. هنت ديفا مول ةييعيع هعارف قفاو ه 01 فَ ما هل مسج ىلع

١ 

 | دقاو عمنا وهو فلاو هرمُسَع تيكا ام 1 توا ثعلاب فدعا ص م ىلولاةرصتخااو

 ل ققظسلسلس97سا ا ظبتاإت©؟(9وب”اخحلاخح - 2

 6 5 ف 2 هل ا ف

 . - . ٠ .٠ ١ هه

 2 ٌّد يي 1 5 3 3 - كب 5
 : : 2 َن هنأ 3 ا 4

 4 1 2 3 : د
 سلب 24 9 - ب 082 0 : كا و |0--7 7

 : 1 ريكا

 ا :

 3-5 2 2 هنأ دس 0 2

: 9 2 3 8 14 َ 

 ” جعار ا هدمت ةصل : : 7
 ُ 7-0 00 ل ١ . - ا

0 2< 1 0 8 7-1 
 2 7 | 3ك 3 :

0 



 رع رس ا هلأ تو نيثالثو ث 0 وو ىفوللا 0 ءاذلا 00 لع

 هالو ع لدو ا ةعافشلا ثبيالح هيحد 35 دروا و رولا 1 ئدنكلا جاتلا و

 ىدتكلال اقف نةزمهلا هيحد *مأ حتفو ءارو ءارو نم "ا تك عا ماللسلا و ةالضصإ اهيلع 3
١ 

 غابو مراصلا اذه ةاردلا هدد .تادحق ةحد نبا لع كد 0 نيتزمهلا مغب ا

 - || همي هيفاشلا حرشف ةيفاح و 400 ها[ ام د (حافصم لمس يكلا ك١
 ظ 1 قوتملا يىرمعلا ىحن ندا ندلا تاي هيونلا من ادملا ف -- 1 فاعلا ةبانص ل م

 0 نه رلادعجرفلا 0 ةظعوملا ف رصتخم هي دحابص ديو ةئامسونيعبراو عست ج49 ةنس ظ

 2 "6 0 9 : - د 1 : 0
 و هلوا رثثو مظن هيف رصتخم هثاممحو نيعسلو عبس هولال هنس ىقوآلا ىزوحلا نب ىلع نبا

 هقرابصلا ميسن ىلع ديزي تاك اده لاق ا دعلاو ءاصحالا توفت ىتلا ةحنم ىلع هلل دما. |

 تايباآلانه درفم توا تانسحتسم تايباب مالكلا هنف جرعإ هقر كلم بلقوذ هعمس اذا

 م ل الصف نيثالث ىلع هترو اروهشم هن 0 تل 2 د اعرو تاياسلا

 معا د ف واى مدملا مث ىدنش اعلا ىلع ندمحا س ىنال يأ ١ كازا( ةعابد ف امعادلا

 اندلاع ءاحشنالا ا رك دلع أهنم 0 21 هناعاعو نررشعو دحا ْ

 انا 211 لوهتاودإو طخخأ ملعب اصوصخم هباونانم اياب لعجو ارد الاا رك الو ةريغضأ

 اا للا ةوعسم اد نا يقسو ديك ماكجلا حالس و ماكحالا ما 0 رصتخم ظ

 ١ . 7 هم 5 7 تلا 2 1 ْ
 ْ فدل هلل ري 7 هلوا ريم هئامعيس و نا ريف امد /اط//»إ| هلءييس 00 ىسحا ا

 حام 2- س+ ىلع مالسالا ىن مالسلاو ةالصلا هياع هلوقىف هع ماكحالا مالعا بصن |
 نارصتخ وهو ىبرعلا حاخصلا بيترتىلع هيترهنس ىنوتملاىناوحختالا هاشودنهل 8 مجععلا |

 سرفلاةغاب ة 000 ححاشملا 00 تا 1 هشلاق ديدجو ةهنيرادن قورعم وهو مد 0

 2-2 لكذ تاع>و هل وان كييذسا هحو خلع اممم تعم دف سراف ريع العار 0 ناكو

 تاولدسا ىلع ركل 3 ةميمسو ىحنال هحو ىى اع فور 0 تدبوو داوضنم أبي ببي ربل | ىلع

 ض ١ب -

 ا ةيسرافلاب ةلاسر 1 ةممحت ها اهيي>- ى رس ةلاىصورل را ك1 01 خيشللو هس رعلا اح

: 
 ل لا ىلكربب ف 8 ند 5 2 نا كلك تا
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 28 هيل اىلار ءاقلا ىرهوملا دامح ن ليعمسا رصن ىنا 0 0 ةغللا حا قي

 ىسرافلاو فارسا قل ىنار اغلا أمها ا ١ لا نع حا باراق نك ةثاملتو نيعستو ثالث

 روباسك ماقاو ناك[ رج | 35 م ةغللا لع بلطق ةدماج و رصمو دعس ر دال لخدو

 ريغلا هنأ ليقو 3 راد 02 نه ايدرت ريمه ىقوتو لكلا ندسسحو ةاتكلا علو هقعالا ف زريف هدم
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 | فس ا١لاق 0 ولع نم عقوو ريطا نأ ديرأ را امدشو ني ها لمحو هلقع 0

 ظ 00 انتولاو يول مامالا هيلع ارصتقم 6 0 ْرَمْلا 32 كا هغالا م نع

 فرش ىلا ةغللا 0 نم قىذدنع 2 4 ناتكلا اذهىف تءدوادقو هتطخ ىف لاقو حاحيصلا

 90 رع 2 د تا 0 0# 6
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 /خ هم داحلا 0-6

 0 ةلمهملا داصلا باب ب د
 ا! -ق ىحاصلا عي تااكلا رفعخ نب ةفانق جرفلا ىنال 32- مهلا نواد 1ه- ْ

 سمح موو ةنس ىقوتملا ىوغللا ىزارلا سراف.نب دمحا 0 سراف نبال هغللا

 | هتنونع امتاو اهمالكىف برعلا ننسو ةغالا هقفىف ىحاصلا 0 اذه لاق ةئاملثو نيغستو '

 داع 6ك ليعمسأ بحاصلا ريرولل هغأا ىنعإ بحاضلا هنازخ م واو هتفاا كَ مسالا اذه

5 

 ْ بولسا ىلع هموظنم أ معاملاو حداصلا © يت هنا ناك رو 0 سره هلأ 0

 ىدادغللا ىدانعل ١١ ىمشاهلا ه هيرانهلان اب فور ردا كح ند ىل اعل ىنالتي ىنلا ف 900

 همظن ىف ثنل هتافل وم كناررح نوم وهو ريج اراو داب همق 0 عسل همه هسا و 0
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 نطفلا ةهمق راخن دع ندسح تاحف اده
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 هدّكسعلا "ةفلشص 3 ماني تكس هي ا

 داع 6 0
 تيب و الو امعسس ل ل ا سح سندححح ر وو

 هنزل اح نكح و دع 1 نل زدحاق

 | بلقلا نيرغصالاب اح ىذلا هن دخلا وني هلوا سد نن ةقدص ةلودلا في 2

 ١ ناورملا ةرداقم و نايزلا تاب امي رطامو كتاتناو 00 اول كذا ناس
 دبع نىدمحا ندلا قت خشلا - 1ك ووسرلا متاش نع لولاسملا م مراصاا جدع كولا باب مث ظ

 نقار قاع طفل ىف كلا 00 نرمشعو ناك اع همس قوتملا ل رمل ةيمت ن ميال ْ

 مراصلا 3 هناسو نييعست و ثالث وم ةنس جر ىف مسوهيلع :ىلاعت هللا ىلح ىلا بس نيح ظ

 ىلع درلا ىف ىكملا مراصلا وس ةتام اقم نم ىطويسلا ه4 ىكركلا نبا قئعف ىذنهلا

 مالسلا راد ىلا وعدب ىذلا هللدنأتا هي ةلوا ىلشملا ىداهلادنغ ندم م كسلا نا

 نبنسحن 1 ةيحد نب باطخلا ىنال و [ ىدنكلا لع 1 راف ىددهلا 2 -- 0



 ممك (ككور
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 21 ترد

 10 للا را لح لع اونا يوم دئاسالا ةفودح اهضعب ولت ةدورسسم 'اهتليجو

 ال انألا تدرتاو مراَسلاَو ةالاصلا هيلغةتغ ةنورم ةعداب تاتكلا تمتخوةلك ىتاف تدر

 ىردنكسالادحانب دمح ىطيغلا نيدلامحن خبشلا هصخل هيلااهتقرعمىف عجرب باتكىف اهعي>

 هاممو قاغصلا 2 نب نسخ مامالا هحعاضاو ةئامعسلو نينامو عبرا يي 2 قوتملا

 لع هيترو لسوملاو فيعضلاو حيحضلل ةمالع“عضو باهشلا ثيداحا نع باحتحلا 1

 ءوخدلو همةفلا ككل هتعل طع ريالا علما ننال نا ىّحكوا دقو قراشملاك باونالا

 | عبس هب ةنس ىفوتما ىننخلا ميكملا نباب ىفورعملا دعسا نب دم رفظملاوبا هحرشو بابشلا ظ
 نع ناقللا عفر هاممو احوزمت احرش ىوانملا فّورلادبع خدشا| هحرشو هئاعسم و نيتنسو

 002 قا لاذ حاشلا ىنمالا نأ :لرالق ا هيلع ىنانجام ىلع هللا دمحا دلي هلواباهشلا تاثكا

 هلو ىمنا تابهسلا تدبر ' حرمشلا بالاطلا ناعما هامدو هحرشو:ىعاضتلا 0 | ناك دن كنتو

 ظ مهضعلإ هحرشو ةوانقلا لخح هح و رش نمو هروم وهمزو ريغصلا عماجا بانا 1 ىلع هّسداحا بالزر

506 3 1 : : 
 نا هحرشو ا ىدهلا و دشرلا راونا 6 0ك يدب ةََس لعج ىذدلا هللدمما دي هلوا

 | ىثايداولا نمح رلادبع نب مدار خ خيشلا ح حرمشلا ده رصتخاو ىلضوملا نيسحنء دمك ىشحو

 | احرش ىف جاع ١ قارولا مهارإ ١ ناقل زي ١ ذاتسالا هح رْشو هلال ناعبس جا/» ل قوت

 ريغصلا عماجلا بين 1 و ١١ همرو ا ةرصهاظتاا همعن ىلع هللادمح دعباما دلي هلوا لوقلاب

 2 ليايَش 0 ا ملاام لع هيدا هلوا باهشلا سيرتي بالطل ١) فاكس | ةامسو هل

 ١ رصتخ ىفاشلا ىرداقلا لياخلا كك 0س 0 نيدلا سر ل ل كد نس ناطبش لكل فر 4

 هنامالا قش دنن ءقيقح ة دامنملا ةلاسو ضرع امل هنا هبق 5 ا دفاللا وهو هللا دمح ا دع هلوا

 | يملبئلعلا ءافثرضتخم معي بحاصلاو لماخلا مذىف فاثلا بابشلا] او هتك فاسو ركنا هنانالا

 ليعلن رك ىناخيشلا هدر ىف ةلاسر هنت ىواملا ىوافلا فو رلا دبع ىبعىداهلا ب اهشل اًرقتفح

 حبت هيحا نم قزر ىدلا هللدجلا دلع اهلوا فىلاو ةرمعو عسل ١١اب 0 قل ويشلا ا

 هياع در ىدابعلا مساق نب دمحا باهشلا هخيش مالك ىلع ضرتعا امل هن هيف رك ذ لا داقتعالا
 تاسسا ّق د باوبا اهنم 7 يق تال ملا 1 0 فرغت كلذو

 ١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لالخ اب .نيعبسيف ةديدق سه: وحنلا ىف دبش قمع ةداهشلا
 ظ ءارعشلا نم هعاج همظن موظنم 0 م كادت 2 روح هناوعستو ةريششع ىدحا و

 0 2و6 ة قولا ىحاسمو ل نا هدب ازلا ى امم ةلؤو ىلاك هصلخي سعاش مم ل لعل فضول
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 نب دو وهو ىبمالو ىحيو ىكواسو تاي ةينامث ةديزلا ىف اهنمدلو ةئامعستو ةرمشع نام
 | دوج ولا ىف ىنعلا دوهشلا يح ىباج قشاعو ةئامعسو نيثالثو نام هج ةنس هي اع

 ىسرافلا ىلع ىنال وحنلا قف تانزاريشلا وح هداز



 اة اةطض نما نط ل

 ةلا دراوش 3 ىزاوهالا نيسسح ١

 م11 لال خلايا 0 ا 1

 ىف هركذ ىطويسلل 2 دعاوقلاو طباوضلا ىف ئاو
 ف

 راو 2 6-0 يأ 6© سلا در ا حلملا دراوش 1 هلاحسو نايس .6٠< ةئس قوتللا

 2 ىواضيلل 00 احىف راكبالا دهاوش وح هيأ رارسالا قراؤتو راوتالا

 ىلاعأ هللا ىلص هك ل لوسر ملا 0 كاحر هف رعم ق لوصالا دهاوش 1 ل نط وشلل

 دداوش م 0  ىراخلل - 2 2-0 : حبحصلا 0 0 حيضوتلا د.داوش وح سو هءاع

 هناع النو نيالا و عبس مم, ا/ ا ردل ١١ نيشفالاب تقول ىمومن د ع مكحلا

 هدروبلل ثيح مورلا دا ا لا لص ناك هك ةكاواطللا جهانملا ىف هموبرلا دها وش م

 هفوصلاو 00 نلكلا هش رط 0 مالكلا هفل م هق 2 كك اللا ١ يخاذد

 ريم همالءاا وه هاعلو 1ك قرا لا نيدلا ردد دن علا 0 رقفلا اأو هتحاسدو لوش
5 5 : 00 2 :2 3 : 

 ْ ملك ىو قى نيدلار ا هس قاوتلا ةعفانلا ةمكملا نداضتلا تحلاد ىيسلا ىرابشلا 1007

 د ىرغدلاو ىركلا دهاوشلا 2:- هيردنابلا اةلودلا قىلاعتهللادمح رادبهش ةئامامكو نيعستو
 نو 0 /مهه د قوش دما كا دوم ندلارد ىنعلل ةيفلالا دهاوش 2

 كانا ىربكلا لوا صام ندإ<# ىف ةفلالا حورش دهاوشحر م 4 وحتلادصاقملا تايحدل ةثاع امو

 ىف ٌطالقلا اوف همسااه 0 وهودإ<قىرغصلاو لا ا مولعلا نمانتملع نماي دمحم
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 ءايك ذالانم ةلمح نا لاق لا ايفاص اعصان ادمح * ىرغصل آلا لوا ذهاوشلا حرش رضتخ

 ريفع 1 4 عفتنال راصتخالا هو ولف هر رش ند 1 دهأ ويلا مش ناب ىنويطاخ

 لا زاومررلا عضوف لآ لق اعفأن ء 9 وار ضع عم راس ضتحلا قءمازعلا قال ف

 ماشه ناو مساق مأ مأ ناو ا | معو هعنرالا قادتا دنع عهذص هو كانه امعرتخا

 .- ل6 هه عفو دقو عطو رظو قطو هنالاثلا قافنا كك عتهفو 0 هقطو ليقع ناو

 بدنللا ىذم دههاوششو ل اعا ىلاعتو هن أحس هللاو دا رشنالا كبح 0 قطو ننثالا قاشفنا
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 , 9 لاثمالاو ظعاوملاو باد آلاو اناضولاف كلما - تلك فلا لسمو ةيلع لالا هلأ 10 هل



 ا م

 ني

 رقل قام

 عل الا كالا ل

5-5-2 
 لعَو جد

 ط7

2 

 ءامض َْق ادد

 عو ةشاح بطم

 5 , كدلع ا
2 5 

 ا 5

 د | ةمددع هبأاأو
 اذ

 2 5 5 ١

 ءصاأ هيشاخا ىلعو دياوق 2
0 

 تانيا 2 ةدحرلا ]يف

 ارامل كج هلاوا

 4 95) ةعص | ةعاجتلا

 هلل 1[ عض ةملأ
 امم.

 1 . 5 1 7 1-3 تت ا : | : 2 2-0
 ىزاريش قهاو كم قوما ىسرافلاب ىادمهلا ريمض تاموكنم نمو

| 

0 

 رب ىف

 ؤظ032 « “هاو
 59 ا 52

 اق هللدة | قع اهلوا د ل ا

 6١٠ه هنس ىتوتملا ىونسلا ىسومنب دمحم ح رشو ةدحاو ةقيةحىف حرشلا
 0 ل ا

 عي ع | | قيطنم قطف هيج لامكب قطبا تعي هللدمحا دي هلوا

 رع

 لا ىقااحلاه

 ى 6

 ا نمر ءاملع نم فقدم رمسلا لضاف 01 وح ةكضاج بطقلا

 7 1 هش اك تاع كضتل

 )راو ةلامامتو نيعيراو عبرا 45 هنس ىقوتملا قاح رخل

 ةجاومح عويج كك 0
- 

 هعاعامتو ناهس و عبرا 5 ةيكح

 قاف نقلل ةشاح

 أ اهامس ا حاورالا قلاخ و حابدالا ىقل
 ديسلا حرش لواىلعو نب

 ا تن[ نفسسالا هان ع 2 معئارا دلا ا اال وملو ىق 0

 دي اعل وا ىؤضرلا ىنامرقلا د

 ىلا ىتياك اوتفتلي ملو تاروصتلا ثحامسم اود ءالضفلان ا
| 

 ْ ىلسدرالا ناصح ندلالك أنالوم هكا

 ىرغدلا ةيشأخلا ىلعو نب كلا ردَص ريم هاج دعس ىلا

 نامت الى هنس ىوتملا ىطلملادمح نا احن رس

 قر عنصلا ل د

 ا 00 0 اضنأ ىديعملو تيب ف

 تأازف مشا ه2 د1] ةعوشلا 2 تناده مش هناور
 -. - يح - ع 5

 : 7 5 ١

 اندم هلل 2 ى
 دمحح نب ءاوولا ىف ادا عقول

 عارم 5 5 7 ج0

 ردق 7-0 و هنامسو 0 تس "ع8 همس

 تك -_ ١

 دع 5 ع ا "ال ناتفزو هاج ءادّحاى اهفلا نطوعلا نم رلادع نءدلا كال

 ْ ناعساو عسأ ةيهيه, هنس قوتملا ىدحم فورعملا ىونردالا دم انالوا 1 ةيعمش م

 ْ امضاق قوتملا ىلع انالوأو أ ضرالاو تااوعبلا ىقاح ىدلا هللا دا اًهلعا ةنامعسلو

 2 0 0 دلو مالو 0 ءامبلا# لعح ىذلا كرام أ اهلوا هقفلا نفى .شعرع

 دمه |
 متل -

 . ةااوا 9 ١ : 55 فل |

 فصوق عماسلا فنش وس ىف عنب نيدلا ىح سمشلا ةاراصنالا لع> ىذلا هللدقا

 4 © عماخا

 داهم اع 2 ةئاعامو
 1 تح 1

 4 4اس
24 

3-5 
١ 

2-0-0 3 . 3 

 ا ملط 0 عدتملا 2

 ْ ن1 راآ »ري هس قونملا بيج نب نيسح نب ردا جيف هلا ى عماج ىا
 : 3 ١

 بن ةهرسل ىلا 7 ١ سومنل هفاشلا
 آ١م

 'ظ)*”وؤ])>غظشظشجه*000

 نإ



5000 

 ْن دها ظفاحاا د ةريكلا تفرع ُّق ةرينملا سمشلا ت05 ة- ةرهاقلاب هئشذص نماثلا نرقلا

 ى ةريملا سمشلا وس هئاعامو 0 نيتللا هو» هنس وتلا قالقسعلا رخ نب ىلع

 ةعيسلا تأ ارقلاىف ةريملا سمشلا ة> ىنافصلادمم نب نسح ظفاحلا مامالل 5 ثيدخلا
0 00 0 

 نررشع و عبرا 085 هنس ىفوتلا 8 ىرتل ادع نا نيس كدر هت ةريهشلا

 هي[ ريطلاو ركفلا قارب ىلع ريلارسىف نيرئاسلا رئاونيلضاولا نمش نص نا
 5 : 1 ل : : 8

 سمعش جيلا هقيفوت نسح ىلع هللدمحا هلواى ولا فسويبنب ىلع نب دمحا سابعلا ىبا خيشلل
 00 حلا

 ىتاا ىلع اهبآر ذا ناَشالاو هفرعملا روس نينمؤملا بولق رون ا د اهلوا ىونوقلا

 ىفوتملا ماظن فورعملا ىروباسيتلا دمحم نب نسل م26: باسحلا ف ةيسمش 5- اياب رششع
 باسنْلا لوضأب -قلعت ايف لوالا"نفلاو نالصف ةمدقلافو نيفو ةمدقم 2 0

 ىيوزقلا ىلع نب رمت نيدلامحنل قطنملاىف رصتخم نكم أ ةيسمش [:- هعورفىف ىناثلاو |

 امعبراو نيعسشو ثالث عو»م ةنس ىقوتملا ىموطلا نيدلاريصن ديملت ىاكلاب فورعلا

 قولا ىزارلاذمت نب دوم نندلا نطق هجيرش هلا ةيسنلاب هاهساو دمت دل 0000
 دمحم ندلاث نع ريزو هلل هفلا ١ هلطل اني ل واتم ادح امترش هتامعيسو ن مكس تس 15 0

 طاغ ىوجحوقلا لاك ن دواد تا ىلا ة.ااو عدد || وهو ندلادعس ةدمالت نم دواد هرق |

 0 3 ندلا سءش ىلوملاو 2 و نيكس مل“ هَ 2 علا ىلع ى ديس ه.شاحو

 نيدلاردص ريمو ىدحملا 16 هاما و نيثالثو عبدا م5 هنس وتلا كرانفلا 2

 الجو ئدرؤالا ةششناد نقال او 0 رودو اا لوقلا ثحاسوىللا اهبف لصو

 ناوك الا ىشاوح ىلع ترهظنم لج :هلوا اهلئاوالع قلع ىتاودلا دعس ل 0 0

 قوبملا ئئورلا"سابلا قدذلا عاحشو هتاعافو ناكمصكو عبرا هنس قاونملا د ا

 نب دمحم ن دامعل ةيشاح اضيا ديسلا هيثاح ىلعو ةئامعستو نيرشعو عسل 9 ةنس

 انالومل ىرخا ةيشاح اهلعو حاهدبع ناسل قطنانماي كدمحت دي اهل وا ىسرافلا نب ىلعزب ىحب

 اذه لعو الضرإ د نأ ندا لاك ني نبذل ناهربو ىزاريشلا نيدلارفظمو ىلع ىديس

 ىلعوه امعستو نيرشعو نيتنثا 589 هنس ىنوتملا ىثخديلا دمحم خيشلل ةيشاح حرمشلا

 ناخ ناهلس ناطلسلل اهفئص ةيشاح ىفوطعلا رمت نبا ريضخ ن.دلاريخ ىلوملا هتاشذدصت

 ١ نامارقن دجحالا ديوحتلاو.ة 5 اردلاق 5 6 هم و 5 مخ لاما 00 لاصولا

 ْ 1 ةئامتامتو نيتسو عبرا م54 ةنس ىفوتلا ىلحلا دمحا نب دمحم ندلالالجو ةئامعسو

 | حفلا لضافلا ققحملل هنشماح هياعو هدننادخ ناطرشللا ءارزو نم د.شر هجاوخ نا

 | اهل لاش ىتلا ىهو ةلامامأو ةرشع تس م١1 ةنس ىقوتملا ىاحرتما دمت ن كا

 وب ةنس'ىقوتملا ىتازاتفتلا مع نت دوعسم نيدلادعس ةمالعلا اًضِنا هحرشو كش ا

 ىلوملل ةيماج اهنم 2 44د بف 0 كلا هيشاح ىلعو هئامعيسو نيعساو ىدحا ا



 هعملادنا م زام ىبع هراصتواب نئملا قئاور ةلازاو تاكل كلد نم تابت الادعإ 0 باطاو |

 ىرخا ةراث ا 1ك نسل اع صعتلاو درلا كلا قد هيلع وهام عم نايل طظاعلا نه |

 نيحرشاا ننذهؤام تصخلو هتجافافصنم ارصتخم اقيلعتاملع ىلمازنا لضافالا ضخ لاف
 روهشملا دأآلا نيدلاريخ كك لهأإ ىلوملا ةكارعلا 2 هنم دن ا داوفلا نه اهملا 6 ْ

 لضافلا ماعلا ىيرلاب همظنو. فلاو ةئامو نيريشع 00 ا ف وتملا ؟ ئدتفا دنا هجاو 0

 | هنانعتمو هرم هللا حبسسف هداز مولظع فورعملا للضدلا ىلخلا نيسان قطصم تادالأ

 أ بدالا س شو فلاو ةئامو نيمحو نام ١١64 هنس هما ريثع هتسلا روحبلا ىلع |

 د حا ا 55 0 3 00 0 كيحس ىنا نا اىديهم نت دعاك 3 ظ

 اراوألا 0 هتايرلا 0 1 سمش 2م ْ

 0 1 قوبل درا 3 ءامدال اق 5
لوا 0 0 ورمل

 ف قاكأل ان هللا دع 

 عع .ةئالخا رس 2 قيود جتا ل اب ميا دا قافوالاو فورا رسمش علطا-ىذلا
 -_-_ ١ 2 ١ ام تل

 ِِ ٠ 6 2 كو ا
 همام اسما سموش 1 0 وبلا 5 1 م رئاصلا ماو رو راو هدلأ ١ وئثر موس 9 ّْ

 هيأ هةيةلحاو ة هعا ا ناسىف هش رطلا سمش او ىف قو وم 3 هاا ٍّّ د ةداسلار مو أ

 لا دشراو ىدهام ىلع الدنا نع هلوإ ىلع نا لع ئ دع ندلاى ع خبشلا رصتخم |
 اناا ىلإ فرحا دعس نب ناوشنلاءزخ رشع ةنامم ةغللا ىف ف كر هك
 ناك ناذ هغالا نه ةملكلا ةيق“ز 53 اسمع 0 ناش هي اسم 22 محاسو ثالث قاس ةهنس

 000 00020 7[ مالامستساو ةملكلا باوبا ةدام لكف ركذو 0 ةهج نم عفن اهل

 ن0 كال دك اما مولعلا ءانض لوا مولعلا سمش رصتخف مولعلاءايض هاممو نيئزج ظ
 سكت م 00 ب بؤر ملل نك ل ملاَو 1 بورغلا سمش 0 2 كا 0 ل 7 : 325 0 ِ ا

 1 ظ كراع 3و لاا علاطم سوش وح اها ه 2 ههه | ىحسأ 00 0 ا 9
 اضط

 ١ ىلاوحلا دم“ | نب ىلع 0 ' كر 0 ردد و بوأَقلا علاطم سوش 0 | أ ع
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 ْ نسلاو ىفراعملا س ا 00 هايم نيثالنو عبس ال ةئظ قاوم 0 دل نال ىف ١ رغملا ْ

 0 1 ىنحلا نفتكلا ناماس َك كينعرس مكانغلا ىنال ث.دحلا ىف ةزوجرا ا ةقراشلا |

 | فراوعلا فئاطلو فراعمألا سوش يو ةرهاقلاب ام ثدح هئامسو ةريثع تس ك١

 ْ ىذلاهللدا عي هلوا هلاحسو نيرشعو نانا هك قوما قولا ىلع نب دمحا خيشلال |

 | :ىلاعت هللا كا فرش كاد 0 تأ تاقكلاا ا 0 دوداملاو لاو ما هف رعملا س هش عاطا ظ

 1 اهعناتو تاوعدلا ءاممان فيرصتلا 7-2 تاكل صهاوجلا عاونا نم اهرحف عدوا اموا

 ىلأ اع لصوتنامو بعت ريغقم ةينابرلا ةرضخلاىلا اهب لصتيل تاي“الا وب وسلا اور لم

 | لاجر نم ىدلخلا ىلع نب صدا خبشلا - هي ريض الا قيقحنىف ريملا سمش زو ىنوزقلا ح

 (نوقلا)

1 

 ظ



 يب 0 نايتنلا| 6

 ةئاوسمحو ندرشعاو 0١ ةدكم ةييف قلوتلا ا ةاضقلا نيع خيشلا هه نا

 ولا ىطويسلا ركب ىلا نب نمحزرلادبع نيدلا لالخ. ةلاسر ده خيراتلا ٍهعف خيرامش 3

 نبالو ا ماعلا ىلهاشلا لضفلاىذ هللدتا وغءاهلوابةئامستستو ةرسثغ ىلحا لا

 عطاسلا رونلاب ليامش 0- هه ءابقنالا ليامش لوح اضيا دمحا ن نسح نو اوط

 ىطانرغلا ىرقملا ناب فورعملا ىرازفلا مهارنا نب دمح ن ىلع ندسكلا ىنال م لما

6 
4 

0-17 

 ةرخالل اًقرط انذلا لح ىدلا للدم دي هآوا ةئامصمحو نإ 6-5 نكلنا همام ةئس قفاودلل

 ةولصلا هبلع ىنل ١ لي اعشق اهلك 2 000 كك ةهمسقو نطو لا هعارا ىلع لمس وهو ا

 دمت نب رفعج س ماعلا ىنال يي لاا كا 1 هفاصواو هقالخاو هريسو مالسلاو

 يندع ىبال 5: ىنلا: ليا 1 0 ءاو نيئالثو نيتنثا خس#» ةنس ىتوتملا ىرفغتسملا
 خشم شاا اهحر مشو ناش اهو ناعسو عسسل "1/3 6 قوما 21م ثلا مامالا ةروس لس دع

 هامسو ةئامعدساو ناعاسو ثالث ةبار 3 قونملا ىملا 00 نب كاسح نذلا داهش لم

 ناضمر 6 ىلع 6 9 املا اهمفلع ةلاح هده كاف نيملاعلابر ١ 1 دل هلوا لئاسول || فرش

 | ان هلا ف ورشا اهممسو 3 رك مرح 4 انعحنسو ناعل راو عسسل 6 دك

 2 * 1 ا 9 0 1 2 ةاناعل هكا كك َه 1 قد أ لا
 3 2 هيو, هنس ناضمر نه رشع 7 عرقة ىف لاق أم

 حالص نب دم ندلاحاصم اضيا اهحرشو كلا هنسلا نم ناضمر ثلا هبف ءادسالا ناكو

 ناضشنق هدم عرف ى ,ءلا 29 مرشوهو ةلامعسلف ناعيس و عسسأ 91/8 ه:سقوتملا ىراللا لالج نا

 ا اا خيشلا فقصو 9 ىسراق 6-1 رس هلو هناهعسلو نيعبراو عسأ عب 1

 تنث ١١١١ هنس قوتملا ىراقلا دمحم ناطلس ن ىلع ندلاروتو:لياشلا لك ليا ارهز

 عمج هاممو لا قئالخلاو قلخلا قلخ ىذلا هللدمحا د هلوا جوزمم حرش تلاور ربوع

 0 0 0 خيشلا اهيدهو فلاو كاع ١٠١٠م هس 1 ركملاةكع هلت تل هم عر 6 لئاسولا

 دع هلوا ناخ د راب املس ىلا هادها ومورلامدق نيح نب احلا تدهن ه داهساو كاطنالا ة

 انف سلا دج نب اههاؤبا نيدلاو اسما ما نيفراعلا ةايح لعج ىذلا 1

 لصف ىذلا هيدا د هلوا 6 و رع 06 رس ” وهو ا راعلا راو تر 8 را قونملا

 5 3 7 7 : :| و ١ .٠ سل
 اك تاج أ 1 ىلو آلا ىذا عرفو ىف ل د ىلوملا اهح رش و ل اءامثلا مر 9 اب ىناوسمل

 يثالمثو نيتانا ١ ءسس ةئنس قوتملا قنا رع رمح ن قبشاع دمحم !تعرشو ا نيرشعو

 :, دلا سمش نب كلملامودخم فورعءملاىراصن الا هللا ديعخسشلا هخيش نع هاوردهنا ةيف ا

 لها لل : أمن 3 دال ا هلو هأ تل و نيثالث وىدحا ١ سا هس وا ىو هأنملا 52 را دبع خ كلا اهحرشو

 نيدلاماصع انإل 5 نيقف د لادحوا ايجاد ئدصت نع نا هفركذ ا ثيدخلاو مدقلا ىف لضفلا

 ىف ةياقعلا تالا الا نم هنكل اهرارسا نع باقثنلا 7-2 نم هيلا قدا ماع ىلا ىنتارفسالا

 تاطّقس نم كلد ىلع ىدح ماهفالا نم هلع وهام عب عم هيلقنلا نوذفلا نم وطه ىذلا نفغلا 6

 لاطاق ةءركملاةكم ليز ىتبؤلار خا نب ناؤشلا رولا هيقفلا ريرحنلا ملاعلا هالتو ماغي



 مه باب نيو 3

 ازا 86*١١ هنس 2 ىدبمحا دمحاهجدرق ىلوملا اضيا 0 محارتلاق. نتلاو:زوبتلا

 ا 0-0 7 َّى 1 3 - 1 0 جا 2-0 27

 | طنذ ىتنعا ةنكللا ةئامعتلو نيعست وهو. ه:س .ىلا لصو ىتح الذ 1 0-- ظ

 57 ع ]وملا 0-00 تاو نا 000 شماوهىف تاقاحلا عم

 ذاحاو ففلاو :نيريشعو نامت ١٠م هنس قوتو تايفولا ولا نم اضع ىر راصحف الأ 0

 '00آ 0 13 1ق ةرثك . تاتاللب ىدحع ضلختملا تو هنردالا دمع ىلوملا همحرتو اثنا ىق

 قئاقح هاممو ا رعت ةرشيء هقفساوك هْنَه ِِء ,كو هءاشناىف 50 محار 0
 5 نحل

 ا نم وعم لك هف تحهذو لع ا هنلا مضو ةر 5 لاذالاى فام هيك عمج ةلاقشلا
 . 7 م : ِ - -_ م د 1

 1 نيعسلو عسل 8 هنت داودح فق ىوتو لزءلاو بصللا قرا طضو لزهلاو دحا

 ءاح 3 تاو ن رعشعو 0 ١١١١و ة دودح َك الا اولصوام نكلاو هام ساو
 وهو

 ا ٍِ 1 1 ِ 2 7 4 . 0 ٍِ 1 ١

 2 و ا دلاو لايذالا فام دخاق هداز وس فو رعشأ 6 ل هللاءاظع 1

 5 ١

0 

 نررشعو
 فلاو

 لصو ىتح
 هنامز ىلا

 هليذو
 اًضنا

06 
 نب دمخ

 كربس
 نيدلاىح

 ىنسحا

 ةعاربلاو ةغالملاب نابعالا محا رتىف ةعاربلا لاخاو قئاقشلا 1 17 ادنو محاشملاو ءاحاعلا
 اذ

 ء الذ 000 لجو ىدخلا ن١ ىنقاو موزلاا ىف دلثم تلو ا تارت 8 َْت ١ 2 ظ 3 3 ١

 معحارإأ كدب 7 0 1010 ل كد 3 ةعاار

 0 0 نيثالثو تن 1 د ةنن ا »73 0

 0 ةيس لا 0 تك ىدسا ىباطع لدذلا بحاص هحرا نم رول دن 1 ىلولا 17
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 م ل حو ال 0 :| | 2-6
 نسح حيشلا نب نع لصافلا خيشلا هليدو هيآاُدلاىث داحاو فلاو هنامو .ةريشع ىتسا

 هبل وم ادّحا فلاو ةئامو نيعراز سمح 812م ةهتنس قوتملا ىعشلان قورغملا ىضقلا

 ثالثئىف وهو 1 ولا 1 تفلاو يجدوا لا
 خيشا| بغلا لاخرى ةلاسر

 صهاذلا هبل ول ديا سي املوأ ةئاع 5 و نيّتسو 0 0 0 لا 322 نب ملاس

 / دي
 هياذع 6 "و 4 .أ م م
 ىداحلا نر لا - م بر ا اع نم دحا ول تا هدد رمصل ق 00 رحش تود 0 هلامحب

 ىللذف ىف كود ان اللا 2 | لها ةدقعو همدقملا هع 3 هعاخو نأ وبا هعل راو 2 ىلع همر م

 ل سس درو 1 ثااثأا هعارالا هما هع 1 0 مهقانمو هباحصلا
0-7 

 . 2 -. 8 اس 8 70 ا ١
 قارهملا عمدلا ىوحش 2 نيمملسملا ةئاكل هحصنلاق 278 ع اا 0 ةسمصل يف عببارلا

 قكطللا باهشإ فورعملا ىبحلا دمم نب دمحا ساسعلاى نال ههه قارقلا ىسق ماهسنم
 ار

 0 لإ ناطوألا نع بيرغلا ىوكش يس ةثامئامثو نيّكسو عل راويه حس قاس اكو

 ١ نادللا (

 نم ةردان هملق نم ذغاف داعى اهم ةدحاو 03 نظالكشلا تادط ل تاّقبط 0

 ْ عبس ىف مهامز نيطالاسو ءاكلكلا لاوحاق الماك اًخر انرادق تكلا ند 6-5 الو ردا وللا

 ظ')ى 0/1/1000 117177171 "© ”"”*
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 5 6 نيثلا 3 مغ 0 0 هوو

 ١ ىرصملا رمأن نب ضوع نبدلا فرششل ه6: ضوعب ىمست نميف'ضرااءافش يت- ىطويسلا ظ
 1 نبدا ثحابم ّق نيدشرتسملا ءافش ةامع.سو نيعاراو عيسال 1| ةذس قولا قنحلا ظ

 ءافش 120-ةئامسمحو عبرا ه٠. عةنس ىفوتملا ىتفاشلا ى ,طلا ىسا هاكلا دم ن ىلع نسما نال

 فورعملا دوادزب ناماسل 2 ةيريلاريخ حدم ىف ةيعفش 12د ىناثلا فئاطلب هه ىناعملا

 | مجعملا فور> ىلع دباصق ىهو ةئامعسو نيعسو نام نابج ةنس قوت ىرصملاناب

 نداوتلاف كامل وي كل اك كص ه7 جنغلا قئاقد ىف حنرتالا قئاقش روس
 | قلا نم لالا قاقتشا ىف ه2 قئاقملا قئادح حرشىف قئادللا قئاقش تضح بدآلاو

 قالا تأ نامعنلا قئاقحى نامعتلا قئاقش اج هند قوتملا ىنانمسلا نب دلاءالع 0

 | ةءاممحو . .نينالاثو ناع هوز ةةدس قوما ,ئرشع ناو ن دوم هللا راح ةمالعلا مساقل

 ل وعلا 7 همامعلا ةلودلا ءاملعوف ةئامعلا قئاةشلا وح م ظعالا مامالا بقانمىف هذلا

 ْ لاق ةئامعستو ناتسو نات وذو هنس قوتلا هذاز 0 فورخأ ىطح نب دما

 داكو دالبلا هذه ءاملع رابخا عمج ىلا دحا تفتلي ملو ءاملعلا بقانم نورخأتملا نود دققلو

 ةنايرانم ضي لاخلا -اذذا نعاش الو داو ضاعت لك ةنيلا لع مهمسرو مهمسا ىتسال نا

 نك تسد راو هياتم للا ةيجاف هرارلا الا فا عمجا نأ ىف لاكلاو لمذلا

 علطا مل او ترك ذ امم رثكا تكرتام لملف ةشرطلا خام لاوخا ناب لااا

 ناضمرفف هفيلأتت متو ىهتنا نابع لآ نيطالس بيترت ىلع ةلاسرلا تعذو مهتافو حران ىلع

 نورشعو دحاو 00 تاقيط 00 ا دلعف 0- نيّتسو 0 هيلو ةنس

 يا ا

 نا ناب فورعملا 5 31- 0 دقو همرو همحر أ نم 9 م

 راد لا اولقتنا نيدلا عم 2 8 هيدكي كك ءانحاوا هنم 10 هفل وم ةامحىف ىدارغانلا ا

 نيعبسو عست الو ةنس ىفوتملا قشاعب فورعملا ىلع نب دمع ىلوملا فلكتو ىنيني ا" تسيل

 ايكرت هتفلا دق انالوماب هلاضيرعت لاق فل ملا ىلع هضرع املو اضيا هتمحرتب هتاحىف ةئامعستو

 | ىلوملا هيثرو 'ذه ريغ باتك ىف ةيميلسلا ةلودلا طسوا ىلا هليذو ةمحرتلا ىلا جاتحال كت
 اع ةهدذاز ثِس قطلب فور ا قطصم نس

 لاا هادو هدلعا روظب م 000 ىلإ و ةنامعسلو نيعسن و دن هبة. 2 ّى اباش

 لعام 5 ةوردتلاتلا دارا 5 لا لئاوا ىلا قدساللا لنك قا عمونم فورعملا ىلاب نبا

 قوت هيكل .تاقاللا ضع ىلا فزرح

 ْ اذهو ةئامعسو نكعسلو نيل هم ةنسس ىقوكو داحاو هءاشناف نسح هناق 3 هنع

 | ريمان رداقلادبع لول ىدصلتو مورلا 0 0 كك موظاملا 2 ,:ىعسللا :”ليفلا

 | ٠ ١ * وه ا قى ةونو هفيعض لاقل او هفخيس 2 ىدنفاقىالس فورعملا 1

 ا أآذ#ذآذآأ#أ | -_-_-_-_-_-_

 ا نيعسسلو ثالأ 6, ةرالس يق ىردصا 0 1| ىلا ناسح ا - 0 و كفل

00 25 



 تاع هج باب قو 5

 الج ناقكللا 0 ىلع هشاح ىناعلا ىف هلا ١ هللادنع خشالو هنامعيسو. نيناهأو

 اد دمح ن 0- ندلا بطقو رضخالا نءال انولا تملا افنغلا صيخلت هح و رش نمهو

 انتكالا هحورش نمو هئاماجو نيعشستو عبرا م04 ةهنس ىقوتملا افشلا رب رع افضلا ةامسو

 هحدمىف ءءايدالا ضعبلو ىناعلا ىقالادبع نساحلاىبا مامالل افشلا ظافلا ح رشىف

 ضوع هتفلا ىذلا ءافشلا نع ض ٍد# ابعا ا ناشتحلا َتِنَحََوَع

 ضرم هبلقىف نم ءافشلا وهف #* هححصم اثيداحا هيف تعمج
 اريك ارش فلاو:نيتسو عست ,٠٠.9 ةنس ىفوتملا ىجاقلا دمحا نيدلاباهش ءافشلاح رشو

 ٠١15 ةتدس ىتوتاا ىراقلا ىلع التملا اضيا هحرشو :تادلح ثالث قيقحتلاو قيقدتلا ةياغوف

 'مالسالا خيش ةكرتل ان همح رثو تلق باهشل ١/ حرش نم رصخاوهو نيدلح ىف فلاو ة ةرمشع تس

 دعل هئامو نيعإ راو عبس ١١11417 هنس ىفو وتلا ىدتفا لعمسا مالسالا خش نبا قحسا ىئوملا |

 000011 صوتا نمرملا 0 لا عا ١, ىلوملا اضيا همحر تو لالا

 ىحاونلا نيسح ن دمحم نيدلا سمش ةعالارونل مك 6" ضرخلا ىف ءاف ءافش 12و هجرت مث نئملا

 دمحا نب دم سماع ىبال تأ بطلا وف ءافش جو ةئاماعأو نيسمحو عسن موو هنس ىقوتملا

 دكا بطلا ءافش 12 كح ةكامسمحو نيسمحو عسل همه. ةنس ىونملاىشو 5 ,طلا ىولتلا نمصاعنب

 ا( فس وب 2 دعا ةهعمج قاممدالا هللا دع و 2 معل وأ ١١ ءاماإلا| هح رخام 7 ىئطصم لان ”وع

 نع فد ىت تح فال نما مهللا دع هلوا هلاك السمو ىدحا 565 ل قوما ئ شافمتلا

 هج مم ميم 0 5 0 5 ءاقشلاب هأمسو ا ىلع هسرو كح | هدارد> ا ١ نونظلاو ماهوالا |

 ١ هلرارت ىف ةيبغك رثغ نم دئاسالا قذحم قانشلا بطلا ىف ىفاولا ءامسو:مهضعب 007 |00"
 د _ 1 أ

 .٠ . 0 171 5 . 7 | 2 4 ٠ .٠
 فورعألا هللا دنع 3و نلاسح ىلَع ىلا 2 قطنلللا] 1 00 2 هلاون ىلع هللاده دلعلا ام 7 9

 هحرشو ادلج ريشع ةينامثىف وه لبق ةئامعبرا و نيريشعو نامث 40م ةنس ىبوتملا ءانس نإب

0 1 58 35 -- 1 1 
 هناعسو نع نتن <88 ةنسس قوما: ىزيربتلا هاش .ورسخلا ئسع نء دعما دع

 بت سمح ا 0 ىودكللا يوان فسوب نب نيدلأءاهل 27 ةظعوملا ىف ءافش ل:
 نيدلا رخف هخمش هفيلاَس راشأ هنا هف . 0 لجأ ناتملاةالللا 0 ١ ومي هلوا أبا تيناكو هنالث ىلع

 ميلكلا» و توا ءاقلوو 0 يوقع 6 0 هريغو ىلا زغلام امال د تك م هعمجف

 ةمدّقم ىلع همر ةداهشلاو بيغلا اع دج 00 و ناس -- م اتش 6 هنس: ئيمدن دشملا

 قلما معامل تادا ف لوالا 0 06 ملعلا فرش ناد عمجا ىف ةماعلا ةقاجحز باونأ هن الاثو .

 نم 1 هقلخ ىلاعتو هن احس هللأ عم ايف ا و مولعلا م هاك ُهَق لعمل كثلاثلا ملعملا ١ تال ُّق

 2 لقلنشلا رداقلادع خسشلال 7 1 كاسصكتلا هب ودان كاهل انك م ل اهادا



 0 ير ١ قلتم 20

 ئونبسالادجاب ند خيشلا.رصتخلا دقو همرك و ةنحرب هل وزال 4 ا

 فيررش ىلا نب دمحم هللادبع وبا هحرشو هئامعسسو ناتسو ثالث ان7نو#» ةنس ىقوتملا ىفاشلا

 00 انعلا ظافلا نم .هيلا حالا :سمام حرش افصالا ليلا هانم ىتاشملتلا ىلا
 ةئامعللو هر عبس هيب هيب دك نم رشع عباد ن :نثالا 4 غرف هورس را

 )ع

 ةننيتتل مف ران ةاوكللط ل01 ىف هك د لا بتارملا ىلعا ملعلا ةبتر لعج ىذلاهللدما وني هلوا

 هنم عطتقاف ىرومزلا ىحمن نن ديعس نب دمحا نب هللا دبع ظفاحلا تك. ريع دا اف هيلع
 ص . 20 0 :

 قا مقا مالكنم انيك يلا فاضاو هترانع لوطنم هيفام كرتو ةحاحلا هنلا سمعام

 ْ سيلا اك لوالا ح ورمش هثالث هيلع عضوذا ىدشارلا ىقواخ نب نسحب نب دمحم هللادبع

 حراشلاب ىداممو لاق امرج هنم رغصا هو دعا كا ىطدسولا ةشغ ىتاثلاو ندلح ف

 | نب دم نيدلا سمش خيشلا هحرشو ملا ىرومزلا دمحا نب هللادبع مامالا 56 ثسح ظ

 نايل افطصالا هامم ةئامعسنو نيعلراو عبس ة.4/ هنس :قوتملا قامعلا ىفاقلا ىحل دلا دمت |

 كدمحن د“ هلوا ةئامعسو نيثالثو سمح هرسو ةنس لاوش رششغ ىنثاىف همتا افشلا ىناعم |

 ا ىفاتلا ع ,فأ كَ ده نس ىلع نسكلاوا مامالا خبشلا ةيوح رششو ا ارودص و ح رش نها

 رذوباو تادلجم عبراف ىضرعلارمح اضيا هحرشو ةئامامثو نيتسو نيتنثا م97 ةنس ىفوتملا
 نيدلالالج جرخو متلو هناعامتو نينامثو عبدا 5 هنس وتلا ىلحخلا مهارا نب دمح |

 نيدلاى تت خيشلل .هيشاح هيلعو افشلا ثيداحا ا افصلا لهانم هامدو هثيداحا ىطويسأا

 افخلا ليرزع اهامس ةئاما و نيعسو نيتنثا.مل؟ ةئس قولا تمشلا,دمم ن دمحا سابغلا ىلا

 ١ فيطل قياعاوهو لوقلاب رصتخمو ا هلاضفاىلع هللادمح دعب اما # اهلوا افشلا ظافلا نع

 | ةقيقد تاقيقحم اهف ةريسي تاما ىتا ىلا ناهربلا حرش نه هصخل افشلا ظافلا طبضيف

 نيدلاناهرب ظفاحلاو ةئامئامثو نيعبراو عبس م41 ةنس ةدعقلاىذىف همتاو ىواخساا ه 050

 غرف لا تاحلاصلامت هتمعلم ىذلاهلل دما دي هلوا ىمديعلاننا طيس ىلخلا دم ن مهاربإ

 ن دع هذيملت عمجو دلحو بلحم ةئامعيسسو نيعست و عسبس ا/ةبا/ ةنس لاوشى هقيلعت نم

 ظ ندلان اهرب ظفاحلا م م اتطقتلاساوف هذه لاقو هح رش نم اح رش قد اءاخ

 ا1ةميبم تالا نم اهتدزام عم افشلا ظافلإ لحىف ىثتقملا هامسو ىهحءاانبا طبس ىلحلا

 ملا. هنس ة رخ آلا ىداتع ك تلات هفما ان نك 3 و اةشلا ظافلا ار رحت ىتقملاةديز اهتيمسو

 هسا قوتملا- قفاقلا لمرلا نالسر ن نيسح نب دمحا نيدلاباهش قلعو ةناعامأو ةرشع

 هظافلا ضع ح رشو نيملاعلابر هللدا دع اهلوا ةدنج .هقبلعت هئاعامو نيعبراو عبرا 8

 ىادحا مج1ةنبسإ قوتملا ىيذتلا قابكلا ةعابح مداربا نب ليعمسا ادفلاوبا نيدلادام

 ' قروؤتملا ظفاحلا ىدشا رلاف ولحم نب نسحلان ع ل وبا خ بشلا هحرشو هئام ام اهو .ناكتسو

 نيبيخغو ئيدا و16 ةنف قوبل ى سديقلا _تيرمش ىبا نب 0 نءدلالا5 هحرشو ُة همام

 ىدحا ا/إ ةنس ىنوتملا كلاملا ىناسملتلا قوز رم نء دم ن. دمحا هللادبعون هيل ا
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 ما فر ضافلا ىتلخلا نع نادحا نادم ا 4 مارا دللا رات 0 ظ

 ا ا دالكبلا مظعا هف هفرشملا 3ك لعج ىذلا هلل 0 دج هلوا هئاعامو نيثالثو نيثانا مىسنس |

5 5 5 . 

 ١ ىف هرصتخاف هلاطتسا هيلاغ دول دع ةنحل قرالا 2 راث طلغ ىلع هفلا هنا ما 0 ةفحنىف

 مرخلا ُّك ماقملا ريمعل ىف لاقانا نيعارا هلحأ با د ىلع 1 0 ل هامسو همك قصرص) ا

 لا رس اسلام ولا
 . يّ 7 3 2 .٠

 هك دلل رصنخ - هولا رات قى مارغلا ءاف 8 ع ه-ح اة اطم هريع - هياع ريعالو ىدأ هلا

 ما ناملاعلا بو هللدخا دي هلوا باوبأ هنا ىلع وهو ىولعاا دحا 0 ١ ع رنج 1

 | م6 2 فوتملا قىالقسعلا ىل اع نس دم 0 0 م كااكلا ناس ّق للغلا ءاقش5 -- ْ
<« 

 | نت م داؤفلا ءافش 12 0 ا ل ليلعلا ةيفاعو لدعلا 1 عي ةئاعامعو نيدمحو نشا |

 اللضف رشع هعيس ىلع رصتخم ا غبارلا ناجح دارج ناطقسلا:ةريضخلهقلا للخ ن نب داعلا

 اا هادّسأ راد»زالاو اهعئابطو اهعاوناو و الاحا 5 اونالاو 0 هيرشالاو ةيعطالا ف 1ك |

 ا عيد ف 1 م امو رشع ةعمشس ىف هك :١و لاو ناثالثو 0 ٠ . سا 01 ةارحالا | ىدامح ْ

 باخام ىذلا هللادمح دع اما دنع هلوا ماا ةالصلا هيلع هدي ىطصملا حدم ىف انتكالا |

 1 هلل قطصم ا 0 فيرعتىف افش هب ىحاداللا د نيدلا سوش خيشلل لا اعت هللا ىلص قطصل م ف ردا اهيش عوع ىحادانلا د ن كدضاملل 111

 8066 7 قيودا - ىضاقلا ىت ومن ضان 2 لضفلا قل كح ا مامالل م 8 هيلع 2

 ىمح الا صتخ ىع ا د# و يعل راو ا الا نع ءادلا كاملا ا لا ا درفتملا ل هلوأ ةثامسح يعي را علإ را

 3 اص ىطصملا ىب ١ ردقل ىلع الا ىلعلا مظعت ١ ىف كوالا ءاننفا هعارا ىلع وهو

 ا ا 1 ا ىلاعت ا ُّق فلا باوبا هعارا هشو العفو ال ىف مسو هيلع ىل اعل

 ل

 ْى درو اف ثلاثلا الضف نورشعو هعس هفو اةلخو. اةلخ قدا هل ا 1 كف قاثلا“

 ىلاعت هللأ هرهطظا مف عبار لأ "اصف رشع 6 هشو 4 0ك 5 ردق مظعأ ا حالا م .2 م ْ

 ظ
| 

 : 3 | ا
 نانا هيقو تادنهعاو دعا وملك ْ

 اح

 نم مانالا ىلع بجي اف قاتلااو "اصف نوال هو تأ زحعملا و تان آلا نم هنادي ىلع

 هشو هعاطلاو هب كاعالا ضرف َّق لرو'الا باوبا هعارأ هشو مالكا ةاللصلا هيلع هف وقح

 امف ثلاثلاو لوصف ةرسشع هبفو هيلع ةالصصلا مكحىف ىناثلا لوصف هعاس هيفو هريووت

 هلهلش امو باوبآلا هذه 2 تايكل ان وهو حدلو عنتعامو زوجامو هقح ىف 35 كسلا

 قاتلا اللاصق رشع ةكئست هشو هيشدلارومالاب صتخناهف لوألا

 هصقن خنق, اع ماكحالا هوحو ف مطل ق عبارلاو َك وصق م هشو هيو وحلا هلاوحا ىف ظ

 | مكحىف يناث هلا لوصف ةرمشع هضو صشنو بس هقح ىف اوهام ناس قا اوألا ناناب هيقو هيسوا |

7 

 7 مكح ى 00 اللا هديل ةزمكك ةانلكح  كلات كان انمتحو لاقو هلوقعو هيذؤومو هناش
 4 ل ع 7 1 5

 هشو ملسو همأع ىلاعت هللا ىلد ىلا |و ةيساكو هتكنالامو هل سرو ىلاعنو هن احعس هللا بس

 ناتي ةلاركش مالسالاو هم فاؤيب ةذئاقلا دينك عقنلايظع باتكاوهو لوصف ةسمخ

 ( ىلاعتو )

 موزلو هما مظعت ىف لوالا لوصف هتس هبفو هتخ انمو هتحم موزلىف ناثلا 'لوطو ةكدحتا

1 

 ظ
ْ 

 (ٍ ٠

 2ظ201ا
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 كرس هك سوتت تش جبس يجب

 0 أذ ]| ]| ]| 1 ]| 1 | |[ |[ | 1[ | | ]| ]| | ]| |

 ناطلمأ» ن .ىلع نا رو ا نال ةلاسر را كلا عار كلاس 7

 ظ 5 دما ولي اهلوا فلاو  ةرشع عبرا و هقول شوتملا ةماركلملا ةكم ليزن ىراقلا

 ظ وهي هلوا هئاعامو نيارشعو نام مرو هنس قوتملا 2 ىفاشلا ئترقلا دمج نب نابعش

 ميقسأا ع ءافش ' م ةاللصلا وف نونالثو نع اهنم راك نوعارا وهو ا نيملاعلا بر هللدجا

 هتك فلاو نيئالثلادعب هتافو تناكو ىباج الملا نب دمحا نب ميهاربال ه7 مهاربا تاب
 ا تيطخلا مامالا ع نال 2 © رودصلا 0 ود بلح ىلاو اا مجال جاحلا ممر

 وا 000 ذاوعشم قباب نا كعب ذلا :تقيفعا ماما و كلن لا نامل ا ىلا 5-2 5

 لئاضف ىف ثيداحا ىلع لمتش رافسا ةعيراو 0 تفقو قاوشالا عر اشم بحاص لاق ةنس

 نع هيرع هشداحا عدوا و.اعورفو الؤصا تئارغلا تناحح نم هقل وم هف عضو لامعالا

 فاورغملا نسل نب دقع ركب ىبالا ميركلا نات 7 ريسفتىف رودصلا ءافش هوس دانسالا

 ظافلا لحىف رودصلا ءافش ع هالو نيدمحو ىدحا مول ةهنسؤقوتملا ىلدوملا شاقنلاب

 د .نآ“رقلا عفانمرس نادالاو رودصلا ءافد زههس سم بهذلا روذشىنعي هه: روذشلا

 عسأ و49 هنس ىفوتأا ىثياقالا دء٠نب دمحا سايعأاىبال 6 ن أ رقاا لضفىف نامزلاءافش ا

 دما نيسألا ىنال و ةل.ةلا تمس ىةلعل ءافش 2: دمح!نب زيزعلاهرصتخمو ةئامسح و نيعاراو

 ىركلا هموت  ةفئرعلا ل ادعءافش و ةءامسمحو نيتسو ثالث هى»# ةنس قوما قا خلا ىلع نا

 بحاصلا مذ ىف ليلعلا ءافش يبس ةئامعإر او نينامثو عبس عرج ةنسىفوتملا زيلع هللادبع

 نيمال ةزوجرا وهو ضورعلا ىا ها لس خلا لعإف ليلعلا ءافش ال مكي 7 ليلخلاو

 | هح دم قازولا جارسلا ادد ميسو ا 0 هج وتل 95 ىلعن ظ ندلا

 ليلخلا .نع ليلخا «ةازاحم: دي :للخلا مع 3ع هيلا 0

 ليلعلا:.اقثي اليخ تنقش وع تاه انس
 ١ دم هللادبع ىلا نيدلا سمشل هه ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلاىف ليلعلا ءافش -

 | هدمرو هاد وهاك لاطاو طا لك هيف مالكلا طبس ا ماعنالاو لاضفالا قد 0

 او سانقلا ف ليلا ءافش اهي ان نيلازإل ل

 كحارتقاف بشرتسملاءابا كحاخلا ناف.دسو لاق.ةثايدمحو نيس وهمه ل
 ليجلاو .بسانملا نم ليلغتلا لئاسم ناسىف .لئلعلا ءافش ىلا كخحاتحا راهظاىف كجاحلو

 حيبسملا هللدما 6 هلوا لا بابلالا بابلو باحعلا بجعلاب هيف تيتا درطلاو ةيسنلاو

 ىف ةمدقملا ناكرا ةدمحو ةمدقم ىلع هيتر لاثمالا هتاهاضم نع سدقملا لاص 1 ودغلاب

 ثلاسثلا ةلعلا.-ىف ىناثلا لصالا ةلع تاسثاىف كوالا نكرلا:ةلالدلاو ةلعلاو ساسشلا قل لا

 | دمح نب دمح دماح ىنا مامالل م نليفيباعل

 وافق وح م[ نويبلا ءافش لفؤ- لصالاب قحلملا ع عرفلا ف سماخلا ساقلا ىف عبارلا مكحلا



 2 باب قدح 53
 د تكس

 نالاكر 31 0 نذلا جار طر ماهألا خم هج 3 الا بعش و ناعم الا ف

 .: 1 5 وه الا هلاال دمحا هللا دي هلوا ةئاعامتو | دا هما هنسا قولا :قلتلا ل لا ا ل دا 3 ' 71 |

 نيثالف ؤ ناك ةعرم هنس قولا نى رغأ نب نع . نبب دمع ندلا ىحم خيشلا هت ناعالا

 ناسلا, ري رح 5 لا مالسالا راوناب نيدلا :بابرإ ءانمن رون ىدلا هدقعا ذه هازل ةئاحسولا

 ع ناغشلا ماكحا رعش تو 54 ل مَع 9 د ةغلا ِح 3 اعلا تعش روق

 قرود ىدادعلا نيا: ن .ىلع 0 نال هت نامزلا رعش وح ىوحذلا جارمس نال

 ىف شاع ىعادش وهو مد لسو نب محس رعش وبس ةئامسو نيعبسو عبرا 0/4 هن
 نب 7 دبع رمش هوس ةفوكلا ةيدابف بقع هلو نيتس مالسالافو ةنس نيعبرا ةيلهاجلا
 "سا قو زاسذلا ةغبانلا رعش ةه- ىضلا سلع نب هت بيسملا رعش - ىدسالا صربإلا

 قوخحنللا رز 2 نايس نب 00 ديعسوبا هعمخ مه" ديبلو ىدعطملاو ريهزو سقلا

 ةلعش 1 7 ةيطالا حرش قى ةلغش ١-0 نّساهو نيعبسو ا بايو ةنتشأ قولا

 اهف ققح ةئامغستو ةرشع ىدحا 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لالخ ٍةلاسر ني“ زان

 ثسغلا ىلا نب دمح خيشلا بطلا اى دق 00 ءافش وح هق 7 هعيرمشلا هلت عمج هلو

 001 ةيودالا نع نك يام اينكو ىدلا ب دك 1و٠ لاوقلا نفل نا رقكلا/ ةيعفللا
 هناذو ةدطا دي هلوا فوصتلا ىف .ً رت ىحن ديلا 7 ارا امش 0-0 هلمش ن 2م اعرت

 ىبسلا قاكلادبع نب ىلع 5 خيشلا 2 مانالا ريخ ةرايزىف ماقسالا ءافش م لا
 ا 1 د. لا هدمح قح لدا دلع هلوا رصتخ ه:امعسو نسمجو تدبر 08 ل ا |

 اهاضفا ةءعش نوعيسو عض ناعالانا قهيبلا ىور محلا ىف هرك ذ سم فنصملا عي.اج ىمشنملا

 ناب دعبابا نيعبسو عبس ىلع كلذ هميسقتف جاهلا بحاص ذخا هياورلا هذهو هللاالا هلاال

 نب رمت نب دمحا سامعلا ىبا نيدلا لا> خيشلا - هك ماخرلا ىلع تاعاسلا عضو ماقسالا

 ْ كالفاىث هءاذهلا سومش رادا 0 هللدقحا دنع هلوا قوحرملا رك كو د ا ليه سا

 00 )1| كل قاما ناسا: ةقرط نا. رك ذ ابان نسشع:ةسمح ىلع 00 وهو لا ةفرعملا
 ك5 مالالا ءاودو ماقسالاع 006 .- للخلاكلذ نيبف ميسقتلاو راكيبلاو رطسملا وح لمتلا

 | اي ةياع ع ٠٠+*/ ةاسدلعإ قاوتملا اشاب جالا فورعملا كلا المذعا 0 ىلع 0 رمد باغلاق ظ

 ١ ىلوالا ا ءاودالا ءاود هدي نما دع هلوا دج 0 ىسنعل أ دهاو تاللاقم عرا ىلع همر |

 00000 كلا ضارمالاى ةثلاثتلا ةيرشالاو .ةيدغالا ف ةيناثلا بطلا ىدزجا تايلكف |

 كاش ب ا يبني 2 ”ىراب هيدا الع هلوا ا رصتخ ىراصنالا دعس نس خسشلل ظ

 وضع نود وضعا 000 5 ةماعلا ضار الا هعبارلا مدقلا ىلا مال نها ودع

 | ىفوملا ىدؤهملا ىلع نيدلارود ه6 قاوسالا هعس كيام مكمل قاوشالا ءافش يح

 ا --1 0 جالع صيصر اا ا 1 ١ حبسا د اهلوا ٌفاقار علا ١ك ذاق ظ

0 

 ريض في يي
 ( كلاسلا )

 ٌ ةزوحرا 7 0 0 2 ا ع 0-1 1 وعددا 8 رقع ىدحا ةباأ 1 ا

 ش0 د: دن يق ين ا ب لا



 سو طلال

 انتي فكي <” نلئئيببسهم نين

 4 آط!نّوام نءرمع ندلا ن ناهر . طبحلا بحاصاو ا ١ هقينملا مالعالاب 9 ىدلا هللدقا ْ

 0 . ءأ 00

 6 مج 6 ا 16 11

 ؟ىنالو 0 قاوحلا ىافعو 1 ىلعنب نسح نبيدلا ريهظلو دييشللا| ؟ احلا ا هدحلو 0 قروش

 را ىاؤر : ا١نوطالفا كا نحو م قولا ل ١ يامل فورعملا ىف اع 2 دما

 6 رق فاعر ىلا 2 هش انعم ناكو هئاهعتسو نثالثو جمب يدخل 2 قوتملا نوطالفاب ظ

 همس يمص حمم هيو د

 هه

 / . < ١

506 1 

7 0 

 ر2 9

0 
 ١

54 3 

 ”9 : 20 كك

 كلل تح لا

0 
 ا .

 ا وأب

 ىدادغأا ها 3 صاقلاهعروصنموبا باحا ٍ دحاأ هقسسإ حىطورتشلا و ةفينح ىا بهدم

 هدهع ايم ةهساولأو دوهعلا 07 ىلما ل لوا ا هيلع ىلاعت هللا ىلد ىلا ناب هدر

 ىرضلا ررد ند ىصقتساو هنع 38 هللا 02 تلاط 2 5 ىلع طخ هلنا ىراصنا ا

 هيأت هعدوا أه دانك ف ىواحطلا رفعح وبا قرسو ىفاشلا لوصا ىلع تانك طورم هلأ |

 !ادءعن دمحخ ركبوا قئضاوملا ل هدنعل ءاح مث ىرلا لها هحش نم هنا ,ثربخاو

 ل ل طولا واس و قشساوملاو طورمشلاو ءاضقلا تن داى فاصق قريصلا |

 2 عقوأم هغملأتىف نو ىسوار لل لع اعوباو طوسم ابق هناتكو رون وهو أعماح اباتك ١

 دوى فاشأ اكوصا هباتكىف حرشو 00 ىلع ن د دوادو ا ىو لإ لها

 الوصفو انآ وبا هسأ ىلع 0 ركوب هنسآو 0 نم 0 ىد ىلع ةعالا هنانأم

 طيسولاو طسنلا هنالاث 1 6 0 اطور ع م ناد ا يا 1 0

 هردق العاو عْرشلا ٍلع عفر ىذلا ادن عب طييسللا كنا مي ندا نفس /ويح لاك

 0 ا ال ءاكنلاو 0 ةعفحا بطخو ةالسدلا ىف تاءذا اهم قحلاو ا

 9 ف :ال ىوارل 0 اوطر 0 ندذلا ن زج أ ىا ها ةعالا طورش --

 َُك د وعم نإ هللا دسع دك هعيرمشلا رودص طورش م هيفلالا رش 0 قا 5 3 0

 تبلد 2 211 هع قوما كل .كتعاولا فرحا ناهْمع ىلا نب كالملا دعل نيطاصلا راعش اح |
 و

 ا قاوؤلبا درافلا هناس نس 0-5 كب 52- خيشلال د ىوقتلا ثي 00 01 ةئامعاراو

7 6 5 
 خيشلا نامكلا حاولا ىف نافرعلا راعش م هلمكي لو هلا و نيتسو نامت 4 ١ ع ما 2 1 مل را لين

 رك رقت لل للا نكمل كيك و يلا نايل ا )0 ىلذاشلا ئءافولادمم
 ٠ 7 9 ١

 0 لل ودا قاعُس امم اه ريعو هدهف لكي رك ماكل هش تادلحي ثاالا وحنىف ل امد

 سو عبرا 764 ةن ىنوتملا ىتلاملا ىراصنالادمم نب ' دمحمو ةمايقلا لاوحاو ةعاسلا تايا و

 ا نق اق هر 00 قود يفافلا بلا ندمحا ظفاحلاو قهسالو هئامعتسو

 همم سس مسا ١



 ىدادغلا تيطخلا ع كَ م طفاحلا د ثيدحلا باحا فرش 0-0 0-0 0 يح
 لات / ل

 | افلم تسرب ف ىف هرك ذ ىطويسلانيدلا لالخ سيت[ ةفالخلا بصنموف ةفاضالا فرش لح
 أ 3 - 15 كا 25 . | 1 | 2 03 هوم 2 || . .

 ا قوتنا ئعمالاب صلختما 5 1 دوم ري ه2 ناسا ف رعس آ ثيردحأ 0
00-2 

60 

 ا ةلمل ءام اضل مدل فرش و م تاقوالا فرش 00 هباهعشالو ناعبرا 6٠ هل
3 

 | وع هلوا ةئامعتو ننامتو عبس ا نس قا“ هقلا| قاذرقلا نيدلاردب خبيشلا 2 ردقلا
 أ ع مه ر ا ل 5 ]أ و د رمل ل هم 01 006 110 أ
 ظ ىنال مي راونالا ىراشم راشخاىف راهبلا فر 5 ١ ده فرش ىذلا هلل دمحا

 "فرش ةئامعبسو نيرمشعو نام 77م ةنس ىثوتملا ىوحتلا ىتلاملا نسحلا نب دمحا رفعج
 نعل راو 6 2 ا قول ا . ' دا ءالعلا دال ) فلسلا

5 

 قولا رارساو تانلكشلا فرش 0 و وحلا ريما هامح هسار 5 نورشع وهو 11 ماو
0 

 ١ ىلإ هلل دما دي هلوا ىشرقلا ىنولا دمحا 17 ١ نيدلا حت خيشلا 2 تايدرولا
 م١

 56 هيأ ءانغلاىلع رقفلا ىرش ةييخ ا تامتوكمملا كالفا فئتاطل رارسالادسرادا
 ميل

 لاا د ”ىطصلا فرش روح هن قولا ىذابالكلا دمحم نب مهاربا قحسا

 0 ىنالو ةئامسمحو نيعستو عبس هوبا ةنس ىفوتملا ىزوحلا نبي فورعملا نمحر لادبع
 | تس اع.5 هلس ىوتملا ع ىروباستلا دمح نب كلملا دع دعس وبا طقاخا وهو | 0 1-2 “ .! . كلا 50 :.ء.رأ

56 3 0 9 . 9 » . . 77 2 - - 

 ١ ىرذأ ةقس اغلا هغالا مع همأن ف رمش جدع تادلحي ا باتذدلا ادهو ةتامعلراو

 00 112 نأ ن كالللادبع ادعس ىال ثيداحالا بتك نم م ةونلا فرش [-
2 

 6 تالحسلاو طورشلا لع ه

 ا - لا ص دا و 1 الا 002 هساثلا 3 ا ةبشمل 0 ثحاي رع وهو

1 
 ْ صضغلو ةباتكل [تسخم نم ماكحالا كال هعوضومو لاخلا دوهش الا دع هيجاحتحالاا حدي

 رومالاو تاداعلاو مونسرلانم أهضعلو انو زل ىلع نم أهضعاو هقفلا نم دوحام هبدأم

 ا 5 2 2 3 5 ا 4 8 ا 0 رق , 3
 عرشلا نيناوقل اقفاوم هضاعم اا 7 نول تح نم هقفلا تو نه وهو هناسحت_سالا

 ىحن لاله هش فنص ن.د لواو 0 نيسحن راشعاب بدالا عورف نه لعحج حل

 نلورشلا ديز نب دحا دبز 0 "متن امو ناعيراو' نسمح * ع6 :هنس ىقوتملا :ىنخلا ىرضصللا
 3 ا

 1 ب ."

 ندخل و طشوتمو ريخصو ريد ب ثالث هق قنا

 | فلؤم 0 نيرشعو 0 مسجباو ةنس قؤوتملا ىواحطلا مامالا دمحم نب دمحا رفعج

 و نغبمللا دمح دع اما دي هلوا ءز+ نيعيراو

0 0 
 3 1 2-1 َ ١

 لاح 00 ا لكاس 1 0 ولا ىدنقرمسلا و نس دم | رمد ١ 8 احللو

 كلملا هلل دجلا ب هلوأ ةئامعإراو نيعستو ثالث عوز ةهئس كروت ىنحلا 2 0 مدخغرلا َك دلا

 طيسلا هام 3 ا داولحلا ةممالا سبشل 4 ؟اصو م رشعو ةعلرأ ىلع همر ل مالاعل |

 هع ةلّؤأ ىداحعلا دع ن ندلا لالحخلو هردق العاو عرشلا لع عقر ىذلا هلل. محا يع هلوا
 0 . تت ز أ

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ

ْ 
| 
: 
: 
: 



 1 هدوحو صهاظلا 200 دع لوا م زيرعلادع نب دمحم نب هللادعو راون الا دامس

 ' دعسا نب دمحم نيدلالالج ىلومللو الامحا مالكلالئاسم هيف دروا ا تاساكلا ةدايتن

 ىلاعفلا دج نب دم نيدلاىلو خشللو ةئامعدتو نام وهروب ةنساىفوتملا ىاودلا كاد

 امعم حزش لح باول ةسمح ىلع بترص وهو هتتدمدىف درفنملا هللدملا هي هلوا ىفاشلا

 ( نينالثو نا هيسرج هّيدس قوتملا 'ىرووشرللا قماللانامع نا داك ا سبعا هللاءامسا

 | ىناديملا دمحم نب دمحا لضفلا ىلال ليضفتلاءامسا ىا ه7 تايلضفملا- رش 1: ةئامعستو

 ىوحتلا ساحتادمحم نب دليلا نا رفع> ىالو هئاع محو ةرتشع قاف 'هووؤ ةهيش قرللا

 هتامعيراو نيرمشعو ىدحا ١+ هنس ىقوتملا توزرملا دمحم نء دمحا ىلع ىلاو ةني قاوللا

 نباو ةئامسمو نيتثثا +0٠ :ةنس ىفودملا ىزيربتلا بيطقلا نب ىلع نب ىح ايركز ىاؤ
 ىلبتخلا ناب فورعملا ميهاربا نب دمحل 27# نيتلقلا 32 ىف .نيتاقملا- رش 1نؤ- ئرانبنالا

 | 5 7”لمهملا وابل لمكملا- رشلا 1 0-0 4 0 ناعم مدس رق قدا ةي/أ 1 قولا

 ىدحا“ هلأ 0 ولا فارضألا قدر نس دل ىدوم كا طوال مامالل رصتخ

 هللدتا ع هلو ةب رمش ال | ملسم ثددح ّق 0 نا نسح دنس هلق 2 ةئامصحو ننامو

 ظ ) : : 0
 *اونام اذاؤ ماين سانلا ثيدح 2 م ا ةدانع نم ءالا نمد هنمح رب سصتخ ىلا

 هحرش لا ديعملا ”ئىدملا هن دتخا يول ىدكللا ندرس مامالا خيشلل ه7 اوهشا

 ناعدو نا ل توسملا نيعب رالل 1 ناسلاو د ح رمثلا 8 قيقحتلا لقا هش ار ط ع

 1ع 52 رقلاط رش ا ا ءارركتلاو لالجحلا ئىَد هلا دا 3 هلوا ىسراف-خ م رش وهو

 ١ هالو هنس قوتلا ا دمح نب دمحا هاط ىف ١: ىناهبضالا ىلسلا ظفاحلل عي" ه5 خوبشلا

0 
 بجنن كي لع ندلا جان 0 دا ا 0 طرش 9 572- ةثامستحو لاعبسو تمنع ا

 ْ لات ا ع ىلع نم 0 دع هلوا هناعسو نليعم_ سو د 6 3 وتلا ىدادغملا

 ءالسألا !نكر ظعاولا مامالل ه8: مالسالا ةعرش 1'- نانحلا حاصمو نانحلا جافع هتيمسو

 فاق ةلاحو نيلسو تنال هاجس ةئسىفوتملا قنخلا هدار ماما فوركلا ىلا نب دمم

 نم :ةدقتنم نيلسرملا دبس ناس ىف ةموظنم دوقغ هذيهف هف لاق دلحف كباوفلا ريك لرش

 || ىدجا ىلع هشروىمتنا ناعالإ ٍلِها ٍلافِطا ه.نقلسام كوا.هناذ نيدلا ءايلع 00000

 خيسلا:هحرشو ةنس ىقوتو اديفم اجرش ىلع ىديس نب ٍبوقي ىلوملا هحرشو الصف نيتسو

 هلو ىلع يدي. نا ح حرش نه رم دفا جوز حرش وهو ىمورلا مهار 0000 ىشحم ن يحن

 | وهو نبدلح نإ ىدنفاد روش اور لأ ركن دم خسشلا اوكلال والا !لوصال اوأ ىذلا هلل دل 0

 تلاع 0 رقلا قهعرش يح ةهلامعساو نيعستو تس هود هنس ىقوتملا هحورش مظعا |

 نا .سو ني ”الاعو نوتنيا يللا ب هّيس ق ؤتلا ىرقملا ئريمطا رع نب ميهازبا ندلا ناهرب خسشلل

 ا ا 109 اك موتي ونال اهيكلا 0 نس 8 دنع ء ندا هه نردد ييبخلو



 باب . ويح 65 1 جو

 نارتشعو نتا ون” ه1 قو ىربطلا ان 0 مهارإا ندلاىخ ١و ناس 0

 م ا 9 : 0 َّ

 | نم هك نعم تام ادهف هيل 0 لاق ل 2 رصنخ قى نكاد املس هن اوعيسو

 ريسفلاو اهلكشم لح اندم هيلع هللاىلذ ىبلانع ةيورملا رابخالا اوفو ثيداحالامولع

 نع ىعفيتسال اللمحو ءاذق هلعلا فاالتخاو هقفلا نم اناغ بترسامو اقام ناك اهس رع

 لا مه نيذلا فاسلاةما هدمتعاامالا هّق عدوا مو ةمال لا عو رار

 ع وضوملاو بولقملا 0 هيَ اوضرعا|م اماو مهتك هوعدوأ امو سم الا مهل مسملا هفضل

 حرش قمح نام .الاباتكب ادق حا هنع باند تل هلر ىلع اوقهاو .كوهجأو 000000 نأ ناك ادق طا هنع ناتكلا اذه تند دقف هكر ذعا ا

 دوم خيشلل ناقرو ةهبع هءاوجو هنع ىلاعت هللا ىخر لع” نع م دايز نب لب لا وَ

 0 وتس نبال مي هللا واعتا حرش ردح ىثاكلا ماط قا نا ىلعنإ
 ىوحتلا ىسوياطللا بوبا نب مصاع ركب ,ناو ةئاتسو نكس عد 0 هنس ىقوت.ا.ئوحتلا

 اا لآن دخ ىال مك 0 م ةئامو نيعدو عبرا ١94 ةنس ىفودل 1 ع 01 مح مد ”احدوو 0 راع بل رسب : ملا

 ا ناب فورعملا مساق ب 0 0 ىلا ' هب ريهزو هغانلاو 0 رش 2 ىلملا

 | 7 نيلدهلا رعد اوس 1 ةناملتو 000 ناع ا 2س 0 ىوحللا ىراخالا

 000000 ااددك نب دحأ لع ىأل هج ليذه راعثا حرش زيوس ىزكلادبتس ىال
 ىنال 6 ردقلاةلسل 1 ردا 0 ف 1 3 1 نوشعو ىدحا 401 هن

2 

 1 ىلوللا لاوحا 2 رمش رودصح 16 رمش 0 ع اوبل قارعلا مح رلادبع لأ ةعور

| 
 ا دع هلوا دا ةلامهتاو د رعشع ىدخا ةاأآ 0 قولا وسلا ندلال الخل ل روقلاو

0 
 نا كا نرخ رماني نو خرربلا روما هيف رث ذ خا هلفغلا ه َن نه طكمها ىدلادلل 0 لآ 07 4 در رلازومافق 5 د آلا ةلفغلا ةنس م ءاشزم ظفأ ىذلاشدخا

 ىطر 5 َى 0 تا الاو داح ١3!ند هل وكلا قف حت 2 000010005 كلخا م مق ةاما1 < راث آلا ثداح الاى هل القان ن ١ ىف خف

 ق روحداملا دم دا محلل 2 ةداصل | ع رش 2-1 ردح 4 كاف ١ ف رحت لاو حيقتتلاب

 قوتملا اشاب 3 ن دمحا ةمالعال ا عملا رشعلاح رش 2- للعلا تاشلنا

 حارسا وع رمشحلا لاوحاىف 0 3 رتشع ريسفتىف ةلاسر ةئامعسو نيعبرا 84٠ ةنس
 | فوصتلاف هه بولقلا ح رش 2- ءاملعلا ضعبل 2 كثلاثلا ناخ دارم ناطاسلا

 هم

 | خيشللو ١) نيبتلامهف ىقزرا مهللا دي هلوا: مناقلو اشاي لاك نال - 2 تو
 نيدلاى ل )ا 1 01 ا قلخلا 4 ىذا هللد هلوا هدار ى ا : دلا ب دمع هدا اك 01 تف 2ك هلل ل اذ| ا | مصاق

 دو# ىلوملانا ركذ تاقبط ىلع هيتر ]ا ىذلا اندومحل ادمح  هلوا ىتونأالا فسوب نبا.
 ّق اهحرداو ةسدملا لها َّكأ اهاسراو امهءارعاو امهح 0 7 ةلاسر كك وقول

 م ا هلاك حرش م نامألا 5 تأَنع عاب اهامسو مو لا ىلا اولسراو هئلاثلا ةقبطلا

 دع هلوا هئامامتو نيعسو عست مالو ةنس ىقوتملا 1 ا ندع ندلائخ
 0 . 1 1 ا .٠ ب ||

 ع عد أ ىودا هراع ضرالاّقلخ ىدلا هنادمح ا
 3 ا

 ا 0-00 0 ل ىلع هر

7 2 



 عا 8, ةاس . ىقوتلا 5 0 كس صهاقلاد.ع روصنم ىبال م هقرف ناعسسو ثالث ىلع ا

 ١ ا 0000

 ة هت نيشلا قمح

 نب ضايع ىخاقلا لضفلا ىب ال 8 عرزما ثيدح حرش 8ه- هئامعبراو نيرسشعو عسأ

 ا: ىب ثيدح حرش وح 5-2 حرشوهو ةنئامحو نيعبراو عبرا ه4 ةنس ىقوتملا ىسوم

 ا: ةنس ىفوتملا ىلا ىدادغبلا دمحا ن مالشلا دبع نذلازع حبشلل أ سمح لع اا

 | ىلا تكتم نسف تئاوءوه: ئقاشلا قوتملا مالمسلا دع نأ لاق ةئافاكو نيمحو عسل /6

 ' بهذملاو جحلا ناججاوو ةالصلا ناكراو ىيفاشلا بهذلا ماكحا ضعبىف مهو هناالا اوف ىلع

 . دمحم ىبا خيشلل © تمادلا نب ةدادع ثيدح حرش 1و- ىهتلا هداّتعا نمرذحياف هفالخ

 ظ هدرفا ةئاانو نيعءيسو سه ج76 ةدس قوتملا ىدزالا ةرمج ىلا نن دعس ن هلادع

 ظ ىنوعباب # مالسلاو ةولاصلاهيلع هلوق وهو سوفنللا ةحم تاك هعدوا نأ دعي نيودتلاب

 | 1لا اسومش هتبرب ريخ ظفل ءامس نم علطا ىذلاهللدألا ة/هلؤا أ اش هناا وترش 0

 ظ 1 ربتلا .ىدتقم رهطا ىدلا 0 ني هلوا هيف 5 دع ةدرقفأ كف دات حرش هلو

 (:هيردق زس نم نهطا ىذل اللد دي هلوا ءارسالا ث يدح حرش هلو هرا تخا دق نم ريهطت

 .ثيادجا حرش م سوفتلاه>م هانذ 5 0 ١١ دعب نودنلاب هدرفا ا تاداعااقر ,َ

 ْ ىنلا ماهلا نب دحاولادبع نب د ندلال اك ققحملا ار مه خل 5 ناتقيفح ناك

 | تركذ ةقروب ار تاخد ده هلوش هحتتفا هنامامو نيتسو ىدحا م١ ةنس قوتملا

 هك دف 50 لامك وه اذن ترا 0 اع فاوملا ىتلاسسف لا
 ىفوتملا ىو هيفوصلا ةفيلخ ىلاب خيشلل 2 ايفخم 00 تنك ثيدح حرش "قيو- تاوكلا

 قروتلا د 5 قانلادتعل ديد ح رش م ةثامعسلو ناسمح ةيو٠  ةئس دعب

 ١ نمر ئادبع نيدلالالخل مه ةلعيملاو ةاقوحلاح رمش ةغيح ةثائاثو نيعساو فين 96# ةنس

 ةامسبلاح رش عم هفلأ نقرو ةئامعس و هر .ىدحأ 5301 ةنشر قالا ظوشلاوكلا ىنا .ن

 مرو ةنس قوتملا ىنرع نب ىلع نب دمحم نيدلاىح خيشلل هن نيلعنأا علخ حرش 8 م

 هنس ىثوتملا ىوغلا دوعسم نأ نيدح مامالل ل ل ديلا حوش | ا ةلاعلو نيثالثو نا

 دوم نبدلا ىفنص هرصتخاو ا كلملا فكيرش هلك و 5 مىدلا هللدنجلا دع هلوا

 ىناكسالا ىربطلا هللا ةبه مساقلا ىلا ظفاحالو ةنس ىفوتملا ىفارقلا مث قومرالا لك قانا
 ١ ىطساولا كالملا دبع نب نسألا نب هللادبع مساقلا وبا مامالا خيشلا هرصتخاو هنس ىفوتألا

 اوي ملول ةئفلاو ناتكللا" ءاكشل 00 ىفةلسلا ”حرش ٠ بال هامسو هديلاسا ىفذحم ىنفاشلا
 , دم نب دمحا ةلودلا ءالع خيشلا لاق حالفلا هامسو مهضعب هرصتخاو و )ا نيملاعلا بر هللدمتجا

 ' ىنةئامعراوعيرا 4.4 ةنس ةدعقلا ىذىفةعقاولا ىفتأ رفتماتك ماظئادسب ىلاملا الا دمحا نا

 .أرقا اناو حالفلاباتك هرهظ ىف ابوتكم تدجوف هيف ترظنو مهنم هتذخاف بيغلا لها ىديا
 ادن ضرتلاو يس ىف همسا نولوَش مو ةنسلا حرش رضتخم اذه لوقاو

 هاقناخ ىف هئاسو نينامثو م <ملإ/ هنس ىف هتناتك" نم غارفلا عقوو حالفلا فت 2 لق ن |



 007 كو ا ١و 52 0 هطخ ىف ة هر مسا 1 ةنعضتملا |

 3 اونرج ىباضا نم هعامج نع قعمناو كالاق ريعو ماكحالل ة هول ثاداحتالا 2 مدعم

 ١ ىهنا نيمدقتهلل ةوسا اثب دح نيعارا جارختساىف ىلإ ل وبعارف ةرفاو ثيدحما معى 30

 فسولا 0 فئيطللا دسع ندلا قفوأ ىودلا ننطلا هه ن راعأ ا ١ دح حرش 2

 دمحا ساعلا وا حرشو ةكامسو نرشعو عسسل هسه, هنس قوتملا ىدادغبلا فى كلتقلا 1 ظ

 56 3 قوتو بطلاب قطن ىلا هيونلا كداحالا 0 هماعلا ناب كفر لال دعسأ نأ |

 000 3 مه 7 5
 زونكلا حاتفع عدلا 6 هيسدقلا نعل ال :٠ ثيدح حرش 1 5-5 4 عسر لاسم حج 5 نشا

 ول
 نامز خويشلا نم تلح كلام دعل لاق ىزيربتلا ك1 كب دا ل نيس زومرلا حابصمو ١

 0 3 06 3 ع 0 ا تر 3
 كيت ف ةئامعسو ناد اللثو عا را "سة 4س وو كي أهعاسو نا "ل الس و كي .بىس ههرحملا 2ك ف رواحم

 ا 59 7 6 . : 5

 ا قلعشاو تكتديدحا تيدا 25 ءلاو كد رمصم و 6 نتشوو ىدحا ب7

 هيلع 05 0 اًثيدح 5300 00 0 هيسادقلا 00 ند اًنيدح نيعارا اهلا

 أ حرش بوح مهبرمشم ىلع اضلأ اهنحن رشف ىلاعنو هن احس هللا ءاّقتع نيناغلا ءانبإ مالاسلا !او 8 ولصلا

 وهو ىوونلل م نيعبرالا ثيدح حرش -- رصانلا ىنا ىضخاقلل --1 0 ا

 هحرشو ةئامسو نيعبسو تس كا/4 ةنس ىوتملا ىوونلا فرش نب ىحن نبدلا ىحم مامالا
 | نيتالا موس هنم و اهدا نح ن ىلع نب دحا خيشاا هجرخو ىندلا نب نيعم

 ل بشلا هحرشو ةيلاعلا ديناسالاب ة ةووالا 0 3 م 0 0 0

 قوتك ىرعملا ن نوميم ني ىلع خ ا هءامعسلو ناعيسو عسل ةيا/ 3 0

000 [1 [111777 

 2 دها زلا مامالا اذ داجح ناعل 00 لواو ا هرمّدع عجم ةباذؤ/ هن ا

 ا ص ف اهعج معلولا ظفاخلاو هنامو ننامو ىدحا ا١مأ 0 قوتملا ةاراملا ب هللاد.ع

 ةءاورلاىف ةباحصلا مسا هخيش 3 3 ابق مزنلا 20 ىلع نب دمحو رظننملا ىدهملا

 ىرخا نيعبراو ةقروفف انيدح نيعبرا 0 عمحو ىق آ1نيدلا لامح خبشلاو راثالاو

 21 3 - 3 / 3 00 . , . | .٠
 قوتأا نارتقالا ندلا لاج نءدو# نب د خيشلاو نابسابطلاو ىر ا نيعيراو داهجا

 هلوا ف 0 4ه.سدقلا نيعبرالا ثيذداحا حرش 4| فوعصتلا قلع ىلع اهءح 10

 000 0 رو ىشلدلا يلا مايحب نب سردا اهعجو ناخ دمم نب ديزناب ,ناطلنتلا
42 

 ظ راخالاو 0 نال ظفار 1١ .قيليام .اهيلع فازت ةنسب قوتملا رك نب دمحم خيشلاو

 ا 0 | 2 ١ . ء جس 0
 ١ ةبةيرؤ هس قوتملا ىماخا دا ن نمح رئادع ن.دلارول ها ىقعلار رد ىلأ ثيدح رش 6

 أ اصيل رز م 55ج ٌءا 5 «٠ لِ / 2 00 وا لإ 20 1) .٠

 | تقرتفا ثيدح حرش 12:- ىنافولا ههه ةراختسالا ثيدح حرش قيود هام امو نيعستو ناك

 ىرما قرتفتسو هقرف ناعسو نسا قع ىراصنلا تقرشتو هقرف ناعسسو ىدحا ىنع دوملا

 )ظ)!«'و«هظ!ه] ص! ض1ض!1ظك1»|'|ز|>|!ض|!|11»1+1>1'1|1.---103



 ع ف نيشلا رو

 "هلا هللا 5 رشح مهمأ 1 مه 0 ىم اه ع لا هللا ةهحو وادا اد ناعل را -

 ىلا | ىعاإ رلا نسح سس عدا اة رمل ا ناعار ل «كلد 2 1 املاع 4هامقل | ا كاف

 ٍ د ًاشودح هنم تاكئفدسم | 000 لاو 5 هءامعسو نثالاث و 2ع را 7/02 ةلس قوتملا سلو ىخاق
 8 م

 56 قوتملا ىت : 5 ظرم نب ا 20 ا ا عانس ندم اين كلا 00 الا هيك نيعيرالاب ثيدح

 قشاعلا 1 0 ههخرب 0 5 عماوجا ن 06 أعدعسم ناك 1م هش 007 4. ا نيعارا |

 0 0 . : يك 5 ١ ا
 جر رلادع خيشلا نع ةراحا هيورب هنأ ةمثق ر 9 اشا 0 رزوال ىرتلاب ىاقملا ىلع نا

 و و ارا 5 لادنغ خشأا نع وهو ىوار ءدلاد# نيدلامحم خيشلا نع وهو '

 تت

 ناين مج. ةنلس قاوحملا ئفاشلا ىرج آلا نيل ندم ركب ىنال بص نيرا ا
 َْ- ادد هنا وعيسو 00 نهد 1 قو أ ىتلاملا هللا دمع ب ند 71 ىبالو ةناملتو 0

 ثالث ومس ةذاس قىوتملا ةفيلخ ىلامحم فورعملا ىنامرةلا قدحسال مهيأ نيعبرالا ثيدح

 هيأ نيعيرالا ثيدح حرش وع عر دحا .تيبب اهمالك حرش رصتخم هئامعسأو نيثالثو ظ

 دب ويام هنق 0 كت نيعراو نينا ٠ ١ 2 1 وا جو وهو ىولوألا ليعوسال |

 ا ثيدح 0 6-0 ص دق و 0 ثيدححا راك دامس هداز و كا >5 رتلاب هحب رشو مهكواس 00 . 34 | : | 9 5 ْ
 منك

 | هف دروا ةئامعدلو نيناكو ىدحا ةهمإ ةنس ىوتملا ىلع ريب نادم ىلكربل ه2 نيعررالا 3

 ظ ا ءاقلا قاف كا 0 ع 0 هقابسو هلاونم 000 ثيذاجيل دما

 ظ : رع وهو قئازاتفتا هه نيعيرالا ثيدح حرش اجع 0 هللا حف داجاو
 ءارالا ثيدح حرش قو 0 نيع.دو ىدحا 0 ه:سقوتلانب كلا دعس وداعا

 نعدتوز ناك مو ةندا وتلا مالطا دبا ن نحرلادع؛ندلا رون تيشلا وكو اا

 ثيدح حرش م كر ىرخا عاش ىلَوذفلا اهحرت ُ ةيس راف ةعادش 3 هناعافو

 ةرمشع ىلا ٠١10 ةنس لوالا عسر همتاو ىلاغح نبال هءظن ىكرتلاب ىناقاخلا ه9 نيعبرالا

 ىمالسل 4 نيعبرالا ثيدخ حرش ةوح ىزكم تف هعوقول تاحوتفلا حاتم 5 كفل
 ل هنأ“ 959 ءارالا تدَح حرش 1 5 ا دودحتا ىانمو دودعم اندم دع هلواد 9 ْ

 100 0 0 ها دعب كلا 5 نة رلادع نيدلا لالدج وهو

 نادم ئدح| 3/61 ها كو وتاا ىرمديقل ةلا دواد خيشلل 4 ن نزاع رآالا تحج ع رش 0:

 ندلا ى خيش و نيعبرالا تثيدح ح مش قيقحتلا لها برمشم ىىل 86 هنامعيسس سو

 فلاو نيعيرا ٠١4٠ ةنس دودح ىف ور نألا بضش :رعمشلا نع ديسلا نب رداقلادع

 ىونوةلا ق>سا ناد# نءدلا رددل 00 نبع رالا ثيدح حرش 1 - ءوضلا نق 5 اد

 هيك حنا مكمملا هاو ”راتش] كش ا هئامسو نيع.نسو نيتالا هايس هئس قتلا

 ا داكحالا موخ ةىرخلا ةللا ءامم نيز ىذلا هللدنلا دي هلوا ملكلا عماوج نم ةثوروملا

 هيلع هللا ىلذ ىلا هلاقام. نيمدقتا ن٠ هعام دنع تيناا لاق اًيدح نبرشعو هعسل ه5 دروا

 تلا راتخا ن٠ م ا را ع قل اكمل“ نم تاينتعار الا عاوسسس ا "سو



 نم دحاو نك هز 7 مسا لكفف 0 هبق تدر ىلإ هن الا ١ مث ممالارك

 ناجرب نب مكحلا ىنا مامالاو , ا - نا مامالاو قه 11 0 0 ىنا 0 ةنالثلا

 كلها اخي لع ءامش | 1 ناسا ١ هيلع اا مهنم دحاو و لك هدر ,كا امو ىسلدتالا

 دك هلوا رصدتح فوصتلا لحا حالطصا قع ها داما هللأ احلا , رمش د فوص“: ||

 ةياوسلاق لالؤوا نون هناللث 0 ١ مالكلا , مىيىببق 1 هتمظعو عاق تي م هلل 00

 ا 7 00-1 :

 ا ج رمد ع تاكاته حج ملأ و قحا و /| ّق ثلاثلا 8 ”ةنانملا ! و قلنا تامدقملا و
 0 م - 0

 ١ رداقلا دنع نب هللأ دلع هداز ىلازغاو ىناي ىسالا دصقملا هامس ىلازغلل ع 1 هللا 6 1

 ا 2 2 3 1 .

 رداقل 2 دبع خسشلل 31-3 1 دا هللا ءانأ ا 05 - ةربمد ديا وف 4

 ْ هللاءامسا حرش . عم ف لاو نيعيرأ ٠١:٠ ةهتسدودح قى وتملا نالا بيضه فو 2 د نأ -

 | 27 ىلا هللا ءاسا حرش هوس هس ىنوتملا ىجنالا نيدلارون ديسلل ئمراف 6 ىتسحلا
 ظ حرش ىتاذيلا عماول هام هاتر ككل ا قي وف وتلا ئرانل رع ن دمحم 0

 1 ما هتايربك راوتا دفاتم ىفراكف ”الا تراح ىذلا هللدملا دي هلوا تافصلاو ىلاعت هللا ءامسا

 ىف قاثلاو ىداءاىف لوالا ماسقا ةثالث ىلع هيثرو دوعش» نب دمحم نب ماس هلاقام هشركذ

 اريحتلا هان ىريشتلل ه6 ىنسحلا هللا ءامسا حرش ري قحاوللاىف ثلاثلاو داقملا |

 ظ نررشعو عبد اياب هس و ةانكلاا د ن دمحا ندلا مش وهو ىلومقللو م

 وهو ىجيفاكلا 7 ا هللا د حرش 32 قيرطلا حا ضو هما ةأعم داح و هنا عيسو

 ءامسا امعم حرش اوس هئاماعو نيعسو عسأ 9 هش قاوتملا ناماس نب دمت 00 ا

 نيئالثو نأ وسر هنس ىفوتملا نحل ىجماللا نامع نب دومحح هيأ ىتسحلا هلل

 اا ملا اك د دك دل حرش ]ون يي] هيناروللا ءامسالا حرش زوحح ةئامعستو
 - "قس تاراغألا -حورش نم - 00 لعلا تامهم نم لمجاو لوصالا حرش قو

 :علأ ند ا كيعس َن 1 مامالا حح شلال 2 ع ها تكنلا ج رمش "00
 -ا مك

 0 : ىذاقلل 0 ةادبللاو هلمسلا - 2 2 هناعاعو ندعاراو نان

 يي ظ 2 ملا هب لضشفتام ىلع 1 الع هلوا اعف ”:رمشعو تس 1 قولا

9 
 ع .

 | ةمهم طاوق 5 امهم هيتس ١ناك عما حدملاو ركشلاو ةلدحاو ةلمسبلا ىلع مالكلا

 ظ 72 حرش ]ين 1 5 : الأ ئناونشنلا حرش ةلسلا حا مش م ىلعو قطلادبعنا مامالا امهحرشو ا

 ا 0 5 000 ٍ م أ

١ 

 ِ ل ١5 ١٠ 2 " قردلا 0 ليعمسا اك 5 ىنا 3 "اعلا خسشلا داح ىف هماع حرمشل اك ظ 3 فاوم : ١7 كلا : كا

 / عورف نس م ثدددحا حرش لع 2 ت- ةريم هاما ىلع ه 5 ريملا علاو وطلا هام لأ ّة رمشع

 | هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ن نا 4 هحرشو نعل مالا تادح عمج ءاقرشلا ىتعا ثندحلا

 هياور قو همايقلا مق اعمش 4 نمل ؟ يللا نم ان _- ناعل نا نما ل اع طفح نم لاق ماس

 نم هياور فو املاع 0 همايقل | مون لجو نع هللا تل اًميدح نيعبرا ىتما نم ىنع لمح نم

 1 3 2 دلل ٍ سس - -_ هلك هلا هع -- تتح

8 : 

 0171771 0 زةز 0 ز0زة0زةزةزةزةزةز>ة>0>0>ز0ز زي 1



 هأ

 0 ندمحا 1 .واوهوىاطخلال -- | ا 3 1 رش 1 هناماث و نيعيس سال. هنس ظ

 م ىنسحلا هللا اكن د حرش 1 3 لاا و ننامتو نا مرير, ةنس قوتملا ظفاحلا ىباطخلا

 لاو نينامو تس امك هتف قاوم ا ن باهش نب ىلع دسسا

 مهارنا نب دمحم نيالا سمشل مه ىنس كا هلا اعلا حرش .- ىدزيلا ىنع نيدلا قرتشل

 كيتا ذعلا لهملا هامس ةئاممامأو 0 مها هنس قوتلا ر زولا بيطخخلاب ريمشلا ىكلاملا
 أ هياقفصو هن امسأت هنادل ا بجوأ نما 1 ع هلوا رصتخ نرلا ءاعدا حرش ىف |

0 

 أ | ىلع ندمحا خحبشلا - 1 سلا هللا ءاممأ ه2 رع 2 نحس اهلها ضعبل ة هؤ رع 0 هفلا ا

 ا قئاقحلا قئاقد ممر ىدلا هلل دمنا وني : هل ناحزب نا 0 5 حرش وهو

 ا ١ هلل ءأم أ 2 نمد قيقحتلا ساطسفقو قيرطلا حدوم ةاعس ا 2 0 م 2> |

5 1 0-0 : 
 هلاوإ فرك ف ا تلا ريملا هللد + | دي هل وا ريغص جرس هلو ىسالا ماقملا ىلا 5 بقتلاو

 ساو ىاطسلا نمح رلادنع اهح رشاهطاما ىلع ءاممأ هلو قبقحتلا دعا وف ىلوصف ةسمخ |

 ىمسألا سي ىتسملا هللا ءامسا حرش 2:- ةيناحورلا ةدايسلا ءامسو ةينابرلا ةداعسلا ءاي 5 : انكر ِإ , ا و 3 ١ 5 ء امس 1 ! 8 عامه ا
 ىدحا دا/١ ةنس ىقوتملا ىسادنالا ىطرقلا ىراصنالا دمحا نب دمحم هللادبع ىنا مامالل ىنسالاب

 7 ماكحالا نم اه قاعسام 01 قالصف نكعراوا دحا هلوا ا ةئامستو نيعيسو |

 0 دلي هآواو هسشنلا باجتاو ههسحلملا ىل اعادر ١ ءأ زحا هعارا ل هللا ءاعمإ حرش ماه

 ا اذهو مهياع درو يلا ءامسالاحو رش تالكنما ريثك هقد رواو ا ريظنلاو هييشلاولا نعدرفتاا ظ

 | دصقملا | ةاعمو رصم حاشم نم دد>اول د ا هللا ءامسأ حرش م ديفمو نيك جررشل *لأ ْ

 5 ةاككلا 5 اعا و ىذلا هلل دا دع هلوا ىنسألا هللا م | صا وح حوش ىف ىرس , الأ ا

 ل مامالا حنيش / 1 | نوما هل هللا ءامدنأ رش 1 9 راك وها فلاو نيف ا|١٠١ةو 0 هفلا |

 ءءء ح رش 0 نا ندم ىنا ديمات 1 ىيرخأا ١ بلاطلادبع كإ مالثسل دبع لن ىنا

 هيس ناعم قوما نايا اد وما 52- كا هللا دنع مامالا خدشلل --1 0 ١ هللا

 ىتوتملا ىدنق رمسلا هللا دبع خيشال 6 ىسحلا هللا ءامما حرش قوس ةئاعامكونرسشع مل

 هللا ءامدأ رش 0 ا هناي ريكي 3 رغتملا لل ذا دلع هلوا ةئامعسلو نيسمحو ثالث ةر ىانب هير

 حرش '”ة- نمح ر لادبع ن هللا دع مكحلا ىنالو ا ولعلاب هتاذإإ درفت ىذلا هللدملا دع هلوا

 - ىتسحلا هللا ءامسأ ح حرش قو ىئطوافأملا نيدلا ىلو خيشلا 1 ئسلا هللا ءانلا

 هيدا دلع هلوا هام سو ناعم دسو نشا ١, ال" ةئس قولا ىونوقلا قحسا ندمج ن.دلاردصل

 هاذهي> . .نةيةهنحل 01 نت أ7أ]أ]ذآذ711]ذ1]آذ#أ]# 1[ ]< <[1 1 1 10 1 12 2ز20ز 2 1 ذ 1 0 ز 12ز2ز2زةزةزةي0162

 ةراشالاو قوذلا لهإ ناساب هحرش 11 ىنسحلا هللا ءاممأ اصعب دوجولا ءامس رون ىذلا
 ٌيددلا تشعل يا قلل ل | حرش اي ةلزانلا مناهل راظنلا باد اهدنع فقو اعال

 00 الا دا داب هلو 0 و نكيعسل - ٠ ليش قاوحملا ا ايل هللا دنع 0 ىلع 00 ناماس

 دلال ةحنافلالوا نم ل 0 هد دداوأ 0 00 عه نم د 0 2 اناذ



 لق 3 ه )0 2 لول دعو بعزلا ةمدقلاف نك لا ءايلوا ناش ةر نما كدمحمن دي هلوا
 ا 0
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 1 دما مي هلوا ءاملعأ | ضعمبل معهم ماتفملاو 2 تاسا حرش جم - ا كك هيالو

 ةراثك دهاوشب بان لكف دهتتسا حاضيالا بحاص نا هيف ركذ ا هقيفوت نسحب ديؤملا هلل
 و ١

 دهاوشو ءاغلبلا اع نم زاححألا لئالدو هعالملار را صهأق ةلادنع 1 1| هب دهشنسأ ىف

 0 7 ىئح وما حرش 0-0 حاتفملا تابا نم هدروب ملام بأ كو عباو ءاحمصفلا
 مل

 2 يا

 2 رش م عاحش ىنال م فالتخالا م 0 5 1 أ ياخ كيرلا مل 00 |

 عسل /َث 2 قاوتلا ئدارملا 0 كر نحيي 2 خشلا 0 مه ةامسلاو ا

 1 قررا ةطوتسلار 7 نا ني رلادع هلا[ نذلا لالخلو هنامامو نيعاراو

 تس 85 دي ل كل طوسام دا# ىف وهو ل 00 لوا وهو هنا سل ده رمشع ىدحا

 0 هن أححبس هللا ىلع نيلمقملل هماقتسالا حرش م حيفاكلا ن دلا ني هدي ل ةناعأ ع نينا

 ا رارسا ا ىسواطلل نيعبرالا 1 وهو 8 ةةما فردا راد ىقعو " * كود 3 | . 0 م

 ١ دلع هلوا رصتخ مورلا حاشم نم ا مقالا ندلا لاخ 0 د كل ا م ءوضولا

 م يدا هللأ 0 | 2 رمش 7 20 :اوطا 0 ىلع هن 2 ا هّق رك نإ كلارا ا!قلخ ىذلا 700

 قاد ةنس قو 3 ليشالادعن نم رلادبع نب , م الاس اادبعكملاوبا وهو ىرسل ادنالا ناحرب نسأل

 ّ 3 2 ب 2 ع 4 5 ا 0 نعل 0 وهو هدفا  لاطملا كف ةمشا ئذلا ندا دي هلوأ ةنا[بخلو نانا كل

 ]بى لكىف مالكلا لصفو هدو م هروبشم اهلك نيثالثلاو ةكاملا ]1ع دارام ىلاعت دنا كا نم هش

 | ةراشآلاف ثلاثلا اهكلاسمىلا قيرطلاىف ىناثلا اهجارختساىف لوألا لوصف هثالث ىلع مسا
 ْ دمح | نب روصنم وأ وهو ىرهزالل © ىدحا هللاءاممأ حرش 2- اوه محب ديعتلا كك ا . . . | مت 5 ١ لل م سععا ام -

 1 م ىدسحخا هللأ اك - 05 تت هنامعسو نيثالاثو ناع ؟/ل راب ةلسس قولا ئوغللا ئاورملا ا 2 | 5 20 90 ئ 10 2 -- يا هالك

 ْ ءاسالا دامس ةئاملمحو 0 06 كب قوتملا ى وحل ادعم نب ده | سايعلاوا وهو ىينلقالل

 | نيدجا ساعلاوناوهو ىبلربلل ه2 ىتسحلا هللا ءامسا حرش رقت ءامسالاو تافصلا حرش
 5 2 : هلاك اكو نيكدنو عسا مقهي ةنس وتلا هورز كلمات قزوبشملا تافلا ع ل دع ن دمج

8 

 0 ب 58 م نع 79 ع
 7 0 1 0 / 2 : دير ا 0

 ةنامسو نينامتو عجم "<ب/اإ/ همس قوتملا سلا دمح نب دمح نبدلا ناهربل د ضخ هللا

 نيد لضفلاوبا خاشبلا نيز وهو ىلاقلل 7 ىنسحلا هللا ءامسا حرش 29- ديج حرشوهو
 0 دقو لا ةأمس و هناماصحو ناس و نينا 657 ةكس ىونللا قر راوجا راب ىنا 0 11 هدو 7 ظ00 م ٍِ - . 0 ص /

3 

 00-0 هللاءامسأ حرشل ل ىومنم تأ ىواضيللا ماهالال م. ىسحا هللا ءامسأ 0 0

7 
 ىفاشلا نيسحلا لا ىلع 1 هامل وهو قه د 0 كك 0 ا ىلاي

 نيدلا تل ل ىنسحلا هللاءامماحر مش قييم ر مك دلحم ةءامعيراونءسمحو ناك غم ةئسقوتللا 1901 070 اخ ل هاا هس هع سس - تا - 2

 ا 00 00 . عسن 3 0 _ ىنسحلا نب دم نب ركب

 ١ ع كم 1



 تشي وزويش و كيج

 ب مه نيشلا قمح : 0 نا || ودور

 مالسلادبع نبا اماو رعشلا ىف امتاه ناكف ىصصقلا امأف قشمدلا مالسلادنع نباو كولملا نا
 | علاوطو نيلوالا نه بجتاف ىرزألا نباو نيدلا ثايغ اماو بصعلا ٌتاوفىف اهات ناكف
 ا نا ىلا 00 دع هلوا را كتهو رارسالا | كلش ادا رلا حرش ىف رودلا

 | موحللاو فرألا م رع دعاوق ىلع هحرشو لوالا تيبلا هيف 0 لا علاوطلا راوناب تاومسلا
| 

 ظ 4 هيد ' ةماقلا ؛ هنمدع هقئص زوسا ندلا ءاعب هردص حرش 0 ىلع نب 5 خسيشالو

 1 مف 5

 | لوا لذا هس رد ىف 0 لوعم ل ل 00 5 وهو 0 نامسو نأ 3 - 2

 داوزف رودصلا حرشإ 1 هياعو ]ا مركالا ىلعلا ىلاعت هللا دمحا ىنا لوقاام

 | نيثالثو تس ميس ةنس ىفوتملا ىلخ ١ ىسدقلا دمحا نب ركب ىلإ نا نس لا اردل زنودشلا

 1 قيدلا نقلا كاس سك لك كذلا دبش رص هل
 ىلع روزلا رس اهامس هباع عرقا ةيشاح حرمشلا ادد ىلع هئامعساو ةريشع ىدحا ه1 ةنسإ

 | ىفوتملا ىرصملا ىراصنالا دمحم نب ابرك زىضاقلا مالسالا خبش اضيا هحرشو روذشلا حرش

 . دلا د هلوا بهذلا رود حرش برالا 01 هامس ةثامعسلو نيرمشعو تس ه.0 هنس

 اع لء>ح ىذلا :
1 

 | ىرجوتلا منملادبعنب دمح 0 نيدلال امك اضيا هحرشو نايبلا حتفه وحنلا

 ونا هملظاو ا هقول ىل 86 0 هللا ك١ لعل اما ع 0 ا افلا لحوو روددصلا

 | 0 4.5 هنسا قوتنا كقسلا ١ ىلذلا ١ مدار نا رداقلادعع خيشااوهو حوتفلا
 ل 3

 | دوهعلا خ ٍٍِ راثىف 0 دودي 1 قر لا ارث ُر خ.يشلا هت رمش 8
0 

1 2 
 | رودش 5-3 ا نيعسو عبس هدرال ةنس ىوتااىزوملا نب ىلع نب نحر ل'دبع خيشلا
 س# م46 ةنس ىفوتملا ىزيرقملاىلع نب دمحا خبشلا ساسعلا ىلا نيدلا قتل يأ دوقفلا
 كن ندح خ خاشلا ندلار ,ديل تاعطقم ناودد وهو م دعا م ةناعاعو نيعبراو

 | ءاذغو حوتفلا بارش 1:- ةئامعبسو نيعبسو عست الاله ةنس ىفوتملا ىلخلا بينج نال

 | ةنس ىقوتملا ىفاشلا راطعلا دوب ني دا رك ىنال نعش ناو رو 0 ا

 ةةس ىفوتلا ىفاشلا هللا دبع لضفلا ىتال طس ا 4 ماكحالا طئارخ لا

 | 54ه ةتس ىفوتملا ىنتارفسالا ناواس نب بوقعي فدون ىنال ه4: ةفالخلا طئارش ]تيند]
 | هيشاح هيلعو ةيمامالا هذم ىلع هقفلاىف د 0 طن ارش 0 ةئاءءاراو ا ناع

 ظ 0 ريهشلا ىلا مهاربا نب دمحل ه5 نبحلا ةيالووف ليتلا تاريشلا انو ةرضتخم

 نامي رقلا ىلع نى سيدا خ خسشلا لاق نيح هفللا ةئامعسلو نيعيسوىدحا هبال ةئس ىقوتملا

 | ىتالبحلا. رداقلا دبع خيشلا نا لاقو ةتبلا ةئامعستلا سأر ىلعوا بيرق نع رهظيس ىدملا
 | كلذ ' كانكفا نه ىعدا م ضعاف بلح ةعلق ف ى سلخ دقو نك الحر ناك امئاو ىلو 7 ْ 3

000 4١ 00) 



 ٌ ماكحالا 8 ل 2066 هرحش د 0 ناس 20000 و و قشمدلا مالسلا دع

 3 0 ندلا لددشل هقلا ىراخبلا ءاللعلاب فورعملا ىعز راو 0 نء. هاش ىلعل ىسراف

 ىو 0 0 معلا 0 ندلأ ندعم 1 همهلالا ةرحشلا 1 ١-0 ها ك0 نردلا ردص

 قطاف ةماثلا مولعلا مو 4.دقملاف ىلوالا لئاسر س# ىلع لمتش» كفطل تاك

 دو ىيلاآلا لغلاف ةسءالا ىعسطلا رعلا ىت ةعئارلا قالخالا لعىف ةثلاثلا اًهدصتوا روض
 ١ ١ ١ 1 ا 9 7

 ىلع نب دمم نيدلا وح خبشلل هه نوجملا نوجش يس قيقحتلا ةاغ لك ىف ققح
 دس ىقت ٍناوثالا دش وس هئامسو نيثالثو نامث همم هنس ىتوتملا برع ناب فورعملا

 000 مالح 11 ةنس قوتملا ىطوكلا ندلا لاللط ىوتلا تحملاق هي تاونالا

 ىنا 0 معا جي 00 1 م 2-3 ,علا رازالا دش ا امام هيواحوت هركذ ةنامعساو

 . ل 2

 تلااكتل ادي 0 0 نش 2 هناقل 1 تتنرهف 31 35 كل 7 لاحرلا

 2 -7 2 90 - 6 ١ ١

 ١ فهي ة٠6 0 قولا ىّرصملا ىر اا 7-5 ندسحخا نبا حسشلال م * كالاكلأ كلملا 2
َ 

 ةضملا دش "هيي 1 كلات قاب 21 رو ةهاع ةمحو ىو هامل و تاو
 م

 هرمشع ىدحا ةياأآ 02 قو 0 لا نيدلا لالخ ل همادعو ثانع نيب لضفلال

 1 ا 0 0-0 30 . ا
 فس ولا نب 0 ناحح ا ندلا ربثأ خسمشلال ا 35 هلس ه9 5 كعا ل هنامعدسلو

 نب م واع 0 حابقلا 0 ١-1 هل امعبسو ناعاراو 1 7: 2 قو 4-2 ئدلذالا

1 

 يا ا ان أش

 الوا 5 ههشف تامه و هلي دح 35 0 5 كالذ ل محو هربع مالكو همالك نم 1 تاع اجو

 ْ مالكى ونساو هريعو 2 ل نءدلا نز , ظفاحلا مالكي لد را مث هصن حال اصلا 3 مالك

 ه.هذلا هردكلا - ا 1 0 نم امش 5 20 ملا
24 

 ْ عبرا ٠١ عع هن قوتلا ئراشتالا ىحرزألا ىعمدغلا 0 نب دال د هقينح 1 ماهالا

 0 مالا 590 تفلاَو نيعنراو /

 هي] ةغللايف ةرذشلا 12:- ىردر كلا بقانم نم ة1+> هيفو آلا مهفلا ةحصب ناهذالا نيز
« 

 -هف رك د ةنامحتر راو نادمحو تس 65 1 وتلا :أاورقلا قمر 2 نا سح لع قآل

 يئس وم نب ىلع ا ا 5-5-5 1 رمش الا بهذلا 1 6 هج رشو اما هدا 18 13

 ا اسمخت ىسدقلا ئموعمن 5 ندلا فرش 2 هن امسق هوو 3 قوتلا ئءلذدنألا كل ا

 8511 00 هم تع وتسا دق لاو قود هنا هامدو ىدلخلا ىلَع و ص ذأ هح رش و ب 1

 تأ حتندو | كالا ف رحق اهم دهردد ىلا تاسالا "4 ةيفام 0 3 ؛ وعر ل هوعلاو هب ولطملا

 10 ىراصنالا ديعس نء ىلع خبشلا لاق لا ىق هلأ 50 كلاملا يدا دع هلوا اهعرشأ

 ندلا 0 ىَدَر ا 8 ىع دصقلا نردلا ا ىلع وتلا منضعل رس دقو مالا ظ

 هاش 001١| ةكلس قوما ىماسالا ىدوم ن مهارا ندلا نأدرب خشلل هك

 | للا د  املوا ةلاسر وهو سابقلاو ىارلاف



0000 2 

 ْ من إو ع ةلس 2 0 35 ةدمىب 0 ل 2 نم تاذقنا

 ! مساقلاىلا تاطلشللإ و د1 هك تيب. فلا ناتس:ىلع لمتشم وهو ةئالثاو ناناكَو عبرا

 | نيعبيسو عسن هال ةنسوف هترا ماو ىبوبألا 3 ١١ لداعلا نب ىددبع مظعملا كلملل ارثن
 ه4 همان 9 اضياةهاش ىعزراوخلا ةعقويف ىتاسنلا ىراللا نيدلادجي مظندقو ةكامسو

 لغ تدار 7 ادلح نيثالثو ةئاملث ىف هبتك مولا ءارعش نمدليولا 0

 دالاب 'كزتوأ هم فلولا مت اهادعام قارحاو اهنم نينا باححاب يما ناخ ديزيان ناطلسلا

 قرا: ةحئرأ ف اها رت تاو كو كو سلا 050 ناس ارخ ىلا بهذو مورلا

 نوثالثو هنس ةديزلا ىف اهنم ةئامعستو نيعيراو ثالن عكس ةنس ىقوتملا ئرخا ماو تيب

 رادهكت © ىنوتىتسهو دونات داوادخ ه# هلوا ناخديزإاب نب مياس ناطلسلل مظن ىثراعلو انبب

 ١ لوع ديوادخ 3 اهلوا هم وظنم ىداذ كا يا 1-3 هما 0 0-1 ف 2 الا

 ظ ةريظن اهلعحو تسامهط كا ا اهأ دهاو ليعمسأ هاش عئاقو اف مظل 8 تيا ىبادخ أ

 | هركذ ىغاشلا ىخابلا دمحان. دمم ىلع ىنال مدقلا ههه: همان هاش - ىنتاهلل همانروميتت

 | نب هللادبعلا ىذلا كولملا ريد 3. ٠ هراخا حمص هنا معزو ةيقالا راث الاىف ناحيرلاوا
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 ' ىس وح ةئامعسلو ةرشع ىدحا داق ها ف 8-10 ب نمو رلادع ندلا

 مصتخم 1أ هلاون ىلع هللادح دعب اما 0 نرعو ىمراذ مهيأ موقتلا] ىف لصف

 هيسرافلاب قراري *لاءالاعل كفافاو ىلا ىحن 0 1 دح رش 0 نب 7-0 نس دلار يصل

 ةيامحتلو ناثالثو ت تس هب ا در دال داع بلحن هفلا أنس اف اضا تملاككو

 ءارهز لا مجنالاب ع ع 0 نم ناحيس دع هلوا احوزمخ 0 تك 0 هح رشو

 َ 0 || . 1 25 5 ءااعو . 5 5 .

 06 0 1 ا 16 هراشملا ضعمأ ناملا نع 0 كح سور ةيويفام 2 هلو دخأ

 ْ . ةبء٠< ةنكيَس قولا اة نهعرلادع ب 6-5 ندلا سمشل ءامسالا ىلع بناس حراتنا
! 

 قى لوالا باودا ةثالث ىلع ةترمم ةلاسر هت ةاغبلا لع ةاضقلا فيس ههه ةئامعسو نينثثا ْش
 رزق

 ىفاكلا ناماس ن دم ندلاىع هنع ريدحتلاق ثلاثلا مكخا ىت ىناثلا تاحالطصالا . ّ , سا أ : 7 ل اولا 1 7 < , ا ٍ
 ذل

 | لا اجاهنم ةعيرسشلالءج ىذلا هللدمحا # اهلوا ةئامتابثو نيعبسو عس مله ةنس ىقوتملا
 ىف ١ ونا وطصم 0 ون هصضمفلال 57 َّه لل 0 : او 5 .ملا - ٠١ دم

 |/ ص 3 هك 20 و 2_0 كار ص ند لاق ىف مركا فيشسلا 22-

 نيعبراو ىدحا ١ هنس ىف هقلا ا مارخاهس ر طش | ىذلا هند لا ع هلوا هن وش

 00 1 اة كلو ك؟ الاءارما لاسف ةءركملاةكم ىلع ةاغللا ضع بلغتال

 هال ةسسأا ١] هن امعسو 1 ل 65 هس قولا ئه 1

 ْ هللدجا 3 هلوا 5 1 قالا ادلع نب ىلع نيدلا قت خبشلا هت لوسرلا بس نه ىلع

 نيحاسملا ره ناسلا كح ىف لوالات راونا هع ١. ىلع همر طا يا اللا رصتنملا

 قطصم لا فرش نم ساق ء:ارلا 4 ناس هام نقانق كل كتالعلأ  ةفانلا لها نم ك6 ىناثلا
 دك 3م و4 -

 ١ نيثالثو عبرا 7 هنس ناضمر :ربش خاس ىف هفينصت نم غرفو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ١ تامهملا ا _يواقفلان زم هعمج 0 ىلاب 5 ىنطدصم ىلوملل

 ْ 00 5 مامالا نيدلاناهربل هت 0 نوتفملا ىتفملا ىلع عامللا نونسملافلسلا عع

 اا لمعلا تحال 00141 و كلو! ةئاحئامتو لو هرعت ريو هس قاوتلا ىاشلا د6 نتا
 ى ل ل // ىو ص 2 ا

 | هلوسر لسرانم ناحبس هب هلوا دنجي د لوسرلاعرشى لواسملا مرسلا وح ةئامعسو

 ٠ اف لاهو ةالادلا ةءارق بعأ وع 6 ا قفا نم ىلع در وهو حا هتمظع ١ | وأ 6 8 9 2 - -ٍ . تتاح 6 0 2 ام

 ْ ع هلوا لوصف ةهدع ع 1 وهو 7 0 وسر رل| عاشو قيدنزلا ىلع عر 0

 ا قولا ن وخاب فو رعملا مساق 1 7-1 ندلا قع انا ومل لأ مالو ا رصانل :أ| ع5
 ا ب 8 2 2 م 5

 | روما هرخا ىف ركذو لتقلل ىنطل انالوم قاقحتسا نابل هك ةناتمسد ادراط ف د
 -. . ه1

 ًّع 5 ١
 ا نيعلا ىف ىات 2 زر ىنا هدصع ع قى رويهشملا هه مل 9 هيلع هما هلدحوم 1, ١ و . - - ا ا[ . ا 3 الا 1



 ب يسال

 جب د بة

 ا 1 سد قيوتلا | ةيادلا 2010111 ٠

 ع 8-3 نيسأا --

 ْ هلد ورا هْسأ هرعسو هل املاتو نيثؤانو و

 هموظنمو ةروشسم تاَدلخَف - 0 ها ةيور 7-1 3 نو راه 5 ري دس و اضرا

 ْ رك موه 2 قاوقللا ىنعل ا َّ دوم كدا رد ة اقل 1 كف ريما ةرياس 0

 | دا سانعلا ىبال م قاس ةريس م 6 -31 تارفلا 2 ةريس م هءاعاعو نيسمحو

 ةريس و نيساعو نيناهكو تس ؟مج هس ىقوتملا وسخ ريسلا بيطلا ناو نب دمحم نا

 سمج | 67 ءاقاخلا ةريش رمح ىدبسلا 8 كالا ةريس ع ءاشمزراو> هي نيدلا لالخ
6 300 

 حورلا ىلا نب ىلعل هيك قوحباسلا لرغط ةريتس تلح ىزارلا ارك نإ 2220 ١

 ىلحخلا تتاكلا دادش ن' ىلع نب دمحم ن.دلازعل 1 سربس صهاظلا ةري_س يد- ىرصبلا

 ىنيعلانيردلاردبل .: لرغط سهاظلا ةريس 20- هئامتسو نيامو عبرا <84 هنس ىتوتأا

 ( ةريس ة29- ىدسعلا ه6 زيزعلا ةريس جيو هئاعاعو نيسمحو ست موو ةنشا قودلا |

 ا ل : 1 6 7
 عجس هقةبا/ همس قولا ىزو+>اناب فو رعملا ىلع تب نع رادع جرذلا نال 4 ن رمقلا

 5 "لج هناا 6 1 ع 2 3 - 2 - . -.
 كهل دارج ريل -- م نوماملا هربت مر 6 صهاقلا هاريس نودع 2 و ناعدسو

27-- 

 | ةريس 9 وول نال - - 0  ىتغتسملا هت ليس 0 - ماللسالا ر دول ع بدالا 4 ةفص 1

 ا 0 ناعبسو عبرا < هي قوثا ىف 0 سلا نت 2ك 3 ىلعل © رمد هس دنملا

 | كالما ةريس 0 ةرمشعلا 00 5 5 د دم كاملا 5 ريس 1 م 0 0 ل

 نشا - هر يَ قوتخا ىرمصل ناو 0 دنع 3 ادع نال - 01 صهالظلا

 ىاسنللا لَع ا مي>رلادبع لضافلا ىخذاقلل م رودنملا الملا ترباس 1 4 ع نيعسلو ا

 5 دما 7 دودرم هحو للك ناَخ مزاف 6-2 2 دودو هياع دوء«كاوا

 0 /مةهه ا قوت ىيعل لأ 0 كب دو# ا 0 ةماللعال م ل 5 ريس -_ ْ

 قاريلا تفيسلا 2 0 1 0 كلم 0 ريسلا زو ةئاماعو نيسمحو ظ

 اهنمو هلاقاع 0 3 03 اهفلا فلاو سه
 اهرخ > ها ن ا نعل * همدقم هلون نسح

 نيعاراو عسل 2464, ةنس قوتأا ىرعملاهللادنع نءدمحا ءالعلا ىبال هن بيطللا فيس يح |

 ' 2 ةءلظلاءايضو ةنسلا فيس ]ينس ةسارك "5 نيعبرا ىق ةنشلاة طخ ىلع ليكتا هناا

 ىف نيتفلا نيب مكنألا ىف مراصلا فيسلا 12:- ةننس ىفوتملا 0 هللادبع ىبا مامالاخيشلل

 ”مهاردلاو ا اوج مدعو مراصلا فيسلا 2: دقانلا هللا دبعا نك متاح ا ةلث م 1

 ا نينامتو ىدحا ه.ى١ ةنس قوتملا ىلكربب ا نب ىلع ريب نب دمتش ىلوملل ْ

 انئامز ىتفم ةلاسر هموزل ىف فنص دق دوقنلاْفقو لاطبال مراد فيس اذه هيف لاق |

240 2 



 لي ع 1
 م2 نان ع ع

 هو. 2-لا 0

 ١ 220 رك : 3 3 ا ْ ١
 قلخ ىدلاهيدمحا دنع هلوا هناع اك و نرشعو ممل /ء؟ 8. ةنس قولا م قشمدلادمح |

 ءاملعلاوداهزلاو ةباحصلا ريس 12:0- راتخلاب ىمسملا هرصتخمو لا مدعلا ةملظنم تادوجوملا |

 للَح هئام نم هذخا ةنس قىوتملا ىزراوخلا دمت نب ماليسلادبع دمحم ىبال م داعلاو

 0 نع لوقناا فوصتلاو مكحلاو ظعاوملاف ىسراف م22 داهزلاريسو داعلاريس ةضح |

 ن مدار 0 ءامألا 50 فيلأت ةراشالا حضاو ةرانعلا ةلهلا ةيضراقلاب |
 سخ هم ةسس رخاوا هريرحت خعيراتو لا هلاضفاىلع تدل دي هلوا 0 ماش

 011 صلملا نيسان لغ مامالا ىخاقلا هخرش سني ريكلاريسلا زج ةئامسو نينامو |

 ّق ةئامعتراو نينامو ثالث 1 هسا قدوتملا نحو 0 4 الا سمش مامالا هحرُشو ا ا

 0000 0 ل والا ىداخىف نايغرع ةنحلارخاق همتاو نحلابوهو هالبمأ نيمخض نيزج

 ا هقفلا ىف 2 ريغصلاو ريكلا زاجل 6-0 طحلا حاد 7 رمش هءاعو ةثامعلراو ننام
2 

 ١ قارحاانم هفارصتا دعل ةناميصوم رع هقشح ىلا بحاضص ىناسشلا نسحلا 3 رو مامالل ٌ

 قوتملاىناولحللا دمحا/ نب زيزعلا دبع ةّالا سمش ريكلا حرشو صفحوبأ هنع هورب مل ا اذهلو ١
 نال ١ || ةلهح نم [سوحلا ريدخلاة رحهلاب التملا رقفلا 1 ءالامأ ئهتا رع َّى لاو همس ا

 ماللظلا باهذ داع ماهلاو 5 هما مانأ 6 دنج واب حاتتقالا ناكو ريتح قيدز 1 لك ءاوغا ريطخلا
24 

 ىف فسوب ىب 1 000 هامعاراو نينا 2 هم لوألا عتاخ لق نانعرمم

 ١ هقنلا 1 لاق َثَع هءاور ١ جاتحا كو امها 8 رفنلا ع اا أمدعل هقنص هناا هلم

 ٠ قارعلا هيد ليقف ةناتكلا أده ا لاَقف ”ىع عأ زوالا دع عفو ريغصلاريسلا ن نأ 5 بلسو

 هقنصف ادم كلذ خابف ر نيا 1 ٍ ملعال هناف باسملا اذه ىف فيشدتلاو قارعلال ه الام َلاَتف

 نآس عام 0 1 عش 0006 تا م هنمضام الوأ لاقىعازوالا هق رظن اماف

 دق هقماخا ليقف ةقماخلا باب ىلا ةلحت ىلع لمح ا ارتقد نيت كى باتكلا اذه تدك

 ثعب مث همايا رخاخ» نم هدعو كلذ هحتاف بالا ىلا ةلجعلا ىلع لمح ناسك او
 قس لو عمسف مهعم رضحن بدؤملا ةب وأ نب ليعامسا ناكو هنم اوعمسل هسلجم ىلا ةدالوا

 00 و11 1 كللا الخال ىمراف دعو كاولملا ةريس ةقييح هحرشوف اذك هريغ ةاؤرلان م

 نيتسو عسل 49ه هدارووف هفلا ةثامعيراو نينامو سح م6 ةهنس ىقوتملا ىموطلا ىلع
 1 هاهم دو كب ةبدكب 1 قوتملا اولا , رولا ريشداع ريملو قوحلسلا ها كلملا هئامعاراو

 7 ا قولا خر وا ئهدلا رزه نب 30 نردلا سمش طظفاحلل -1 اوال د
 1 . - مخ

 0000 00 ار رق ريكلا هةحرات نم ,ةرصتخا ام ةلخح نم وهو 6 نيو
 نب دبع 6 اضرا هللذو دلحىف ليذ هياع هلو تايفولا بسحم محارتلا ىلع امص
 نيدلا 0 - 2 2 ىلا رب رس ا تح 4 ءاع امو قر ؟ الأن 08 متنا "ا ا قو 3 ىنافلا دمح |

 قحسانب اد ور*# ىنالو ناتو نيعدنو عبرا 54 'ةنس ىقوتملا ىربطلاهللادبع نإ 3 | اتا 2 3 : ع 8 !١ةللادنع ن دمحا
 ١  5د -_ 2 - 2. 0 آ 7 2-4

 نولوط ندمحا ةريس وع نيساءو نيرمشعو سمح *76 هنس نقوش يوحنا[ قربا 2



 ا

 ؟ ق١ ةئلس قوما ئراعلالعا ع ر قحسا نب دمحم فورءملامامالا هيف فنص نم لوا ْ

 منقإ هه نيسلا وح

 ةرعدع ناع دما لة نحاوا ف هدم عرف ىمراملا ل.مسا نأ رفاغلادعغ ن ا ىنالو

 ةءاممضصحو نرسم 35 د و ةنامسصحو

 8 يارا 0 2

 | مؤم ةنس ىقوتملا ىريمخاماكهن تكاملادع دمت ونا انودو اهعمج ةناقدثاهو ناسك »0 00

 بيرغلانم ريسلاراعشا ىف عقوام حيرشف باتك هلو داساو ندحاف ننال
 ئدحلا ةريؤهشا قولا ليسا نح رلادبع , مساقلاوبا مامالا ح رمشف نر 5 . ىتتعامت

 رصن وا مظنو ربّتعم ديقم اك خو قناآلا ضو 2 ريسلا سير ةءامسمحو نيناعو

 ماشهنبا ةريس ةئاّمسو نيتسو ثالث ه+م ةنس ىفوملا ىرصقلا ىوارضملا ىسموم نب حتق

 اقام نيعسلو عيس 0 هنس دودحى ىقثوتملا ىريدلادعس فورعملادمحا نب زيزءلادبعو

 | معهارتا نب ادهم“ نمذلا 0-0 ماللا ةيفاق ىلع ةنس ىفوملا ىناسملتلا ىراصنالا قحسا واو

 1 علا ةودتع . عضاف هتامعتسو نيعست او ثالث يور هنس قوتملا ديهشلان اب فورعمللا

 قولا با طال ادع ن. ىلع ن.دلاءالع فنصو بدنا ةرهسس ف بيرغلا يتق ةاممو

 | ىطامدلا فلخ ن نمٌؤاادبع 0 ظفاحلا اهي فتئصودهف اناتك هل ناعيا همس

 | قورزاكلا دمحن ىلغ نيدلاريهظ خبشلاو ةئامعستو سم 7“: هاهنس قولا نا

 | كتفنصو ىتتملا بحاص ىورزاكلا ديعس ريغ وهو , ةئاتس و نيعستو عبرا 544 هنس ىفوآللا
 ٠ نيعسلا ف ناك ةئاعساك هاو فقم 2 ىاشلا ىنفاشلا فسوب نن ىلع نب دمحم خدشلا

 نان لاثاو نيم يو ةتتس قاوتملاا احلا ىلنحلا نعام > 0 نيدلا بطق هحرمشو

 ماشه نا ةريس رصتخمو 2ع ةريس ىلع مالكلا ىف 0 تدل دروملا هامسو ةئامعسو

 ةةريختذلا هع مو اسلجح رشع هسا ىلع هسرو اروما هيلعدازو قع رملا نب دم نب مفارإ ناهربلل

 ١  000نا نيسان كنك" نو هاب ةريشع ىدحا ج١١ ةتس ف هم غرق و |

 ىاطاذم ةريسو تادلح ثالثىف هئامسو نيثالث د او هنس قوذملا ةديمح نب ىلا ىلا لآ

 ةعاق امو ح ح رشو هناعاعو ن0 سَ ريةؤه هن قولا ىنحلا اغب ولطف نس مساق اص ١

 "1 هئاع 05 و قادت سَ رمق هس قاوتللا ىننملا ىنيعلا دمحا نب دوم نيدلاردب هم ةمالاعل ني

 سلاف ردد ىناثكلا ١ هعاج 3 0 نب نيدلانع خ خشلا فتصو ماثللا ل امو

 2 ١ نيدلاردد خلل حاورالاريس د ا هلاضفا لب زخعبإ ع هللادمح دعباما وع هلوا

 ا "هللا دبع 3 كامو 01 0 ع سوسر ُْط ا ُّى 0 يح ىل قلن مزور دي

 ا ندلاق ةكاوم خسشلا - 0 "7 .لاخلاىف لاش اف لاسم ا :- .ةنس وتلا ىم 9 "5 اننا 1

 ١ رخا ىف هفلا هلالاَإ ةئامن امئامثو نينامثو عبرا م4 ةنس قر ىبحلا 7 نءادعلا ردوا

 ) هةر هه وتلا ىأ رفتسالا 0-0 نا 5 ا 6 4 ا سا ود 3

 سس م دس هكاتسوُس يس س9
! 



 ا كانا ىد لعفف اعلا 00 0 2 ونامت :ىديسا 7

 'دلادعسل هي ةقداثزلادك ىف ةقراملا

 يك ع

 و 0

 ا لاوسملو ةءامسمجو فلا هيق هءامعاراو ناعسو ناع 4 0 م ىفو 0 ل 00 سر ْ

 دم أ نيدلا بجي ل لم ندلا لالخ ٠ 3 0 قاو 6 رم - اه 1 هنأ

 هلوا هءاخو لوصف هعارإ ىلع همر ةكامعسلو هرمشع ىدحا ةاأ "ا قولا 00

 كرحاحت الو كلا د نايم ةدراوأ /| ث'داحتالا“ ناح هش عم ح أ همحار تحال قذدلا هللدا |

 ااا اللا ةاجلسا درو ىلا ةفرشلا تاقوالا نكذو .ةروث أملا ةنعدالاو ءاعدلاب'ةضوصخملا

 أ نم ىعاشل تايوجم اهلك موظنم 7 مي ءاضقلا ماهم كح ىعادلا ا وعدي فيك ركذو |

 0004 1 لا اا لما كا اح تاره ل اطل ١| نمز 71 قت ىف صلختلا مورلا ءارعش ْ)

/ 
 ماهسلا ١-2 م ثلا مهعبطل هقفاوم اتاك ءاوزلا 0 1 هرم رسعم اه ا فلا ونيعاراو عبرا )ا

١ 

 م ا 00 هئاعامو نيناعو عبرا 5 هش قوما ف رتكملا 0 دما نبا |

 ا طال 3 0 2 ا )110 ؟العاسلا ةأود ع لس نك 0 5 نا 0 ثلا 0 هأش م

2 

 برضملا مهسلا ة:- ةئامعسسو نيسمحو تس ا/له+ ةنس ىفوملا كسلا ىناكلادبع نب ىلع

 مظعملا كالملا ” ا ان نعل ةيقتألا ىلع بصعتت هنال ىدادغتللا م6“ بيطخلاىلع درلايف

 م بطلا رى تيصملا مهسلا يي هناحسو نررشعو ل هع قود قدح نب والا د
5 

 0000 | الا اني هتافلؤم تتسرهفف هركذ روكذملا ىطويسلاا لالحلا ةمالعال
 ١ دا نسحلا ىلا 00 نصار هملا ىوبستحا تردح نب'نس ديو ةسفاششلا 1 000032

 حاللد اى ةئعرشلا ةسايسلا 3 - 2 ةساسس 1 رع ل ::- ىنحاو ىعفاشلا نيهدملا هيف 1-6

 ظ ةلاح ماللعالا 1 قولا ةماعلا | ىلع كك كلاي 0 همح رب رصتخ هبعأ نس 1 هيعرلاو ىعارلا

 ْ هنق داز هلا ذعلا جاهنمو ةلانالا عر ,ىم هامسو ءاضقلا نع ه 0 ناسو ناخ ميلس ناكششلا ىلا

 ا ا ةرادصلا ن صح 2 00- و ةرا زولادنح 4سايس 7 - لاملات هو 8 رام ءاسشا

 ا
 1 ل ديهشلاب راوهسملا ريزولا اشاب ىلع | هفلا يح :ربلا 7 كب 3 ركلا ادع ا نسسح خ..شلل

 ١١5 نر 00 هفاسو ددحو ل ىلع هضرو فلاو 00 نب ةمعو تنس 0 2
 نا ٠ ا - مشل

 أ نيئالثو عبس يسال ةمسس 0 نلاظاق ا كاي ن دلا سمش خميشلا - هنارفلا

 عسسل ماب ل ا هى رافلا رصن ذل 2 هندملا هةفاندلا 6-1 هقف- داحا هئامعتسو

 قولا كا || 0 ع نا ىلع مسا 1 م كلملاه ساس 1 هثاماثو نيثالثو

 2 ع 2 احل 0 ف ءان ليذف ف وأمس 0 هئامعاراو نا 6و هي

 ” سيشل نادلاوتل'

 (فالدز
/ 

 “ نا دك دف يفض لاا



02 

 اديس ىتثوتك ي علجلا حج بسب

0 ٠ 

 ما و

0 فيدو ا ل هلا ناب فورعملا نادل 0 نس دم
 ْ قوتنا 2 بودعإ 

 ْ ىرصيلا كلا 0 هللا دمع 31 مي مارا م ىنالو هئامعاراو ةماعلا 41 هش

 نيالو مرت الا ا نب دمحم نب دمحا | ركبىالو نيتنامو نيعسلو نيتألا 55” ةهنس ىقوتملا

 د ىدمزلا نيس 7-1 هيفلالا ةشاح ىعاقللا 0 قراط لا ىدوم ارق نالو عاحشلا

 | ةناعامتو نينامثو سمح مو ةنس ىفوتملا ىدادغلا ظفاحلاب ريهشلا رمت نن ىلع نسحلاوا

 ةنس ىقوتملا ىرادلا نمحرلادبع نب هللادبع ظفاخلا مامالا وهو 5 ىرادلا ننس يو

 ظ نذل 0 م 0 نيحيحصلا لش ةدوجوملا ةركلاا و نيتنامو نيسمحو 0 5256

 | ل ىد وم ظفاخلاوهو ةرش نإ ل راسو كرف لاقل ىلا ريسل ريغ قحسا نبال 0 2

 نيّنامو ع يدم اا لا اعنصلا ماه نا قازرلادبعو ىديسز 0

 فام مدلك |١ىف 35 1 مظعالا 2 -00- 0 تك بحا_د هر 5 21 اهريغو

 ىننأا ىضاقلا دم نبا قحسا مسا ىنال ةلئسم نيتسو نيتالا لع ىنتمارشكت ا
2 
 عطاوس بس ةئاهلثو نيعيراو نيتاثا سوم ةنس ىفوتملا ىدنقراسلا ميكحلاب و 07

 ْ 0 وهو ىضيش صلختملا ىدنو لا ضيفلا ىف لضا كلدللا !مدفلاب ريسفتلا ىف - 1 ' ماهلالا

 5 مزكلا 01 رقلا لوا نم اهلك ةلمهم اهفورح 3 5 تاب لا رف هبال ريسافتلا نيب درفأه

 هي وهو هلاجرات ا صالخالا ةراودس ف امكن نيدلاردص ريم دحو متاملو ا ل

 | # نينئاو فلا رامش برع لاسزا د# ىناثلا عسر رشاع هبنشو درد ا“ نيز هدش شعحتخمو
 2: لاكشالا نم بهذملا ىف امحع لاؤسلا 25- ه6 رارسالا عماولىف راونالا عطاوس ني

 | ىدحا وهم ةنذس فلّؤم ىفاشلا سيردا نب دمحم دحبالا مامالا بهذم ىلع رصّتخم

 ب ىسلع 3 0 6 هيسودرفلا لاما هينمالاو لا ولا ا ةكامعسلو نرشعو

 حن ادملا ف هسدالا حاولا ايل 1 هاقتاو هعاطا نم رصان هللدما هلوا ىنخلا ناعما

 |, اه صراع هب ااك قلاسر ىرردكللا ءاقلا ىل ع 04 نب دمحم نب نسحال 7 هينيقلا

 مده لع قالطسقلا كفوو الو ل !ةاطسقلا بطقلا ةشيشحلا مرت ىف ةشيعملا مير 5بلس

 ةدربو هد ذم اهف زكذ جرحتلا نم يعل أذ ميركتلا ميت اهامس 3 ةلاسر عضو

 راوس 2 .- ىلازغلا دمحم نب دمحا خيشلل ىوصتل /١يىف ةلاسر قايشملا 0 1-0

 ناك همم ةنس قوما ى 0 رمع نب دومم لضفلاىلا هللاراج ةءالعلل 2: لاثمالا

 نب دمحم خيشلا ندلالالخل مه ىناجرالا رعشنم ىاجرملا روسلا تي ةلامضحو نينآللو

 7 هطسف وس ييد- ةئام 2 وعسل /ث8 هدب قاوتملا (ةشفد بط مح رلادع

 نال 5 قيقرلا قوس ريح وطسرأال ةهومملا ةمكحلا هللا ةطااغملاىلا بوسنم فلؤم

 تاع جد هبق رصتقا ارامل نايسو نافع 7 هك قوبملا ىنراقلا ا 3 , دمح ةاس



 ا الدبه ةمس مم ىفوتا 00 ا يول 300 7 6 نأ ندع نا

 ىدهلاب هلوسر 7” كشر ىذلاهللدقا هلوا نئسلا 0 نسل داك هامسمو هئامعسسو , ناكسو

 000 88 هن قؤوملا حلا ىملادمحا نب دوم ندلار :دب ةمالعلا اهنم ةعطق حرششو ا

 هي] حاحصلا ننس 1و ىتبكلا :0 مسم ىبا ناس قيصح سنو ةرقىبأ ناس ؤتوح لوقلاب فيطل |

 ثالث موع ةنس ىوتملا نكسلات ناْمع نب ديعس سه ىلع ىلا ظفاحلا ننس :- ةروثألا |

 هيفوصلا خاشم لاوحا ك0 0 ع ارسل ناس 2و هئامأاتو ناسمحو

 ١ دما نم رلادبعوب| وهو ىءاسنلل د كل كل 1 هّؤوصلا ىواتف بحاأص 006 ظ

 كلذ ءارصالا ضعب نا ىور هلئاماثو ثالث م.م 5 ىوتملا ظفاحلا ىءاسنلا ك2 نل]

 | كرو امم ةريغصلا ناسلا صخلف اد رجم حبحصلا ان كك اف لاقفال لاقف مدت 0

 تكلا دحا وهو 6-05 هأمسو ليلعتلاب هاش َّق ملكت 5 0 هد روا ثددح 13

 ىلع وبا لاق ىتحلا نوديرب , اعاق اًميدح ىور قء ال أ ىلع 2 كرا لها قلطا اذاو هلا

 53 رك نيدلا جارمس خبش شلا حرشو ممسم اط رش نم دس احرلا 1 ط رش 02 ا دال كفاك ا

| 

 2 وهو هحام نءا ناس 0 راق ذللا كسلا نسحلاو ا اهحرشو هناع امو ناس ا

 أ 0

 ظ

 دلح ىف طدمودلاو دواد ىناو نكلا ىنعا هع رجلا ىلع 0 قفالا نعم للا ن لع ْ

 5 51 نم رادع ندلال اال هقيلعت ناسلا ىلعو ةهئامامو عبرا 0:6 ةكسا ىق واوا

 خا ةئنم ىصخنال ىلا 00 اهلوا 0 هرمشع ىدحا ةيكأ نم 0 0 ظ

703 7731317 

 0 هلع 0 حيت هنأ 0 نيكل 00 0 بيطخلاو 00 0

 نا نعَو هيفلالا حرش ىف ىعاقنلا لاق مكثف ريغ امهلوق ن 5 0 طرش نم تا لاح 0

 ةفيعض ثدداحا هشو 0 3 مهيفو الاح احوأ اشع اما ا هد ع

 نب نيسحلا ب دمها ىنال نايات 1ك ةريخصلاو ة هر || ناسلا م 8 00 0 أ

 5 م | 2 :

 رصتخ بدير ىل اع 5 3 رامعا ران 0 6/ ل قو قهبلا ىدرحو را ىلع ا

| 

 ها قوتملا ىلا 1 ناب فورعملا نع قر ىلع ن دلاءالع خيشلا فئتصو هربعو

 هللدمحا هلوا ريش رفسو قهسلاىلع درلاو ىلا ها وخا هامس اناتك ةئامعيسو ناسمح مهو "00 ال | ردك رتسو دهللا 3 هناا لهازؤحلا 0 ا

 26 قهسلل ةركلا نكسلا ىلع اهتملع داوق 0ك لاق 6 ا نكهتمأال هقاعلاو نيملاعلاب 1
 يف 1 : :

: 
 0 قولا ىنخلا اغبولطو نإ مساق نردلا سا 2000 4 ذأ هعم ثحابمو هءأع تاكا

١ 

 م>حعلا فورح بيترت ىلع هيثرو ىتنلا ىهوجلا عيجرت هامسو هئاهامو نيعسو عسل مالو
303 15 201 !. 1 3 4 

 ةييمس قوتملا ناسارخا ر وصنم غل كلايعس 2 ظفاحلا ن رايس ير مخأ كر 0 هبق لحو
 ىلا ١

 7 قوتملا ماسلا ىقادعيلا ىح نب دمج ا مامالاو ن سس امو نيرشعو ع بحب

 ن دما ظفاحلاو اهلثم ىلا قيسسينللا ل ةندس ناك ةباورتس_ لاك ةكاماتاو ناك راف معلق ميد“
 . . - - - ه ين
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 ا 1 نال 6 اهحرشو هئامامأو نيعبراو عبرا م55 هنس ىثوتملا ىيفاشلا ىسدقملا |

 00 ا ا آذآ ا 7 0

 هم - كَ نيسلا م

 عبارلاو هسفنا هاضريام هيخ“ال ىضرب ك0 يا ةاركأل تلاثلاو ةنعالام هكر

 ىلا لاق جادا حرش احدلا< امم 00 كلذ نيبو نيب مازحلاو نيب لالا

 اهلع حيحصلاظفل قالطانم ن وشاحال ءاهقفلاو مالسالان واود نم هو هتاقطىف

 ىاوفل اد ما 0 از اهرضتحا كفو قنا دواد ىلا ننس امسال ىذمرتلا ناس

 هيلع ارط تتكفل فلو ىتحاد |ادامسو ةئاخيو ناسهجو تت 565: هب قاوتملا ىرذلا ا ظفاحلا

 :ءان فورعملاركب نيا 'نن دم :هيدهو اضيا ةيشاح اهلع هلو قئتحلالع ىرلاس 00

 | ناماس ونا حا دول سطل سدو ا 5-2 00 قولا ادا ةيزوجلا مق

 هللدا هلوا هئاءاثو نينامو نام محم هي ويلا" نإ ملاعم ءاكاقا ف اطل مدار ١ نبا

 د2 نب دمحا دوم وبا نيدلاباهش ظفاحلا هصّخل 1 هيبن ةنس انم 0 هنم دل 1 اده ىذلا

 فانك امال ةلاحح ا دو 4 0 ني.ءسو 0 ا < 7 2 هانا ىددقملا ميا نا

 رمش و دواد ىنا نع ىلا د وعد تاق ص هاممو اذا 2 عشقا اي ملاعملا
6 0 

 ىلع ددباوز ةنامامو عبرا 2 هضم قاوتملا -فاشلا نةاملاني ىلع نك < نبدلا جارم

0 : 3 ًّ 7 * 5 1 1 1 
 ىلهرلا نيح تح نسا كما ندلا ب ابش خمشلاو فال ن.دلاىلوو ندلح ىف نيحيحصلا

 ا عب راى ةئامشو نيسمحو نيتنلا ه9 ةنس قوتنا ىقاقلا و نيعد نب دمحا

 ةئاماكو نيرشعو تس 1 ودل قارعلا محار رادع نا دا هعرزولا اهحرشو

 نيدلاءالع ظفاللا اهحرشو هيف لاطاو وهسلادوجس ءانثا ىلا تادلجم عبس هنم بتك

 ىاطسا تاتو هام مو هتامعتسو نيتكسو نينا اآلج»# ةنسا قولا جاف نب نطالب

 0 3 هف دواد ىنا نم دصقل ا مل دم ناك عز ,اذسلل هحرش كَ 4 خا | ملاعم هامناو

 نإ هق) 1 3 0 0 رصتخ ح رش ةيزوملا مق ناالو ةيهقفلا ثيداحالاو نأسلا

 تدزو لصالاه. وه ب بذهام وحن هّيدهف هراصتحا ف نسخ نق قدا نيدلاكز ظفاحلا

 لكشف نوم لع ءالكلاو هثيداحا حيخصتو اهلمكيملذا اهنع تكس للع ىلع مالكلانم هيلع
 هتلاسر ىف لاق هاوس باتكىف اهدحنال رظانلا لعل عضاوم ىلع مالكلاطسو اهلضعم حتفمل

 هيفامو هب راغو هيشيامو حيحصلاهيف تركذ هناتكىف هحالطصا نع هلأس نم ىلا اهلسرا ىتلا
 ىلع مالكلا اذه :لمتشاو "ىبهنا ضعب نم حدا هضعبامو هنم مهشالامو هتني لدش نهو

 هب ديرب نا نكعو ههش ىناثلاو هتاذل حيحصلا هيديرب نا زوحنو حيحصلا لوالا عاونا ةسمخ

 نه

 نك دصسش

 مق ناكو جاحتحالل ةعومجما ةّئيهلل ىا هريغل انسح راص دضتعا ناو طقف راتعالل اًحاص

6 
4 

 هدق ىدذلا عبارلاو ةاانل نيس هندي رب هن لمتحو هءراشام تيل ابل هريغل حيحصلا

 ناو سماح مق وهف كب سل و نمو هبق ىدلا هنم مههالامو هلوقو ديد

 نأ ثيدحام ولع رضتخ ف 1 3 لاو ةيفلالاح رش ىلع ىعاقملاةيشاح نم ىهمنا ا ا

 دمحا دم ونا ن : دلابامئاهحرشوىرخالا فى ردلامأ رضي 7 ةريثك دواذو ا نان تا



١ 

 هنأ ا ريسقفلا ةمادق كتر قعد 3 همادق م رفلاى بالو ىلوألا تلصلان مهارا
 ع 201 0 .

 هرسفو هيف لوقلاط بلو عماوجا ليس ىلع سويطسماب هلامكي هرسفو ىلوالا ةلا
 ا( تارا منع ف رك ناك دال[ ىلا 0

 حسلانبالو بنل دا 0 ق ل و وهو 2 0 ىاور مزك لق و [ نحر

7 7 
 م ربعو م داتمالا ةيسالاف 0000 م دعل هعامج 44ج رشدقو عما وحاك ح رمش * باتحلا

 5 0000 ]ومعمل ىسراق هه هندان دايدنس لح 1 رانك ع
1 
 اس

 07 0 ل
 000 الخرا هك ارىرك تك دمح “ع هلوا هس قوتملا ىدورورملا 00 ن

 7 35 3 2 3 . دا ع
 نيدلا زيهظل ليشو ىورقلادمح نءدلار اذهتفا ىءا ون اهغاب هم ع نافشاع هرخ را

 . 7 1 ِ 3 . .هآ اسس 7 ّك
 هنأ ءاسملعلا ضع طخ تارو ا ادهم م روس وم تناك ىورزقلا تاكد ع 3 ليا

 ١  3)ه1 ل مرا 5 | 5

35 
 اشنمو هنافل وم هلم عم يي روباسيب كلم اع ناغو وط ءارعش نم رح قرزالا مدحلا

2 

 نمو حاصنلاو ظع اوملاق قرزالل همان دايدنس نا هفو هحن ران ىف ىند انلا 0 ةمسأب  3كك . أ 7

 ناتك مال وعر دس 0 تاما 0 هل وحر حفل هياغشلاو ةغلا كانك“ ه]هناغل و هل

 2 1 20 0 1 كك 0
 ع ناح نأ ناد وح حراوتلاو ددملادف أورل د ريدلا حلاعلاونس هري_دصو دوم

 ةئامعيسو راد الأن وه عسل ا/6, ةنس ىو انيح انشر ىد ءاغلا نال 2 ىلع هسرو طظفاحلا

 ىوزقلا هحام ن كدر نا ل هللا دع وبا وهو ثددحا 0 6 هةحام نا نكس 27 ّآ . 7 : | م 760 : 2 72 3

 حرشو ضعبلادنع ةسل سسكحلا نم ةسداشلا كف نّحامو نيعيسو ثالث مايس هناس ىو 0 0 ا 5 0

 نكن 07 هئاكف قو ونملا جيبلق 1: ىاطلتم :ن دلاد ءالع ظفاخللا ت تاداح سم قى امم هةعذ9و

 رت 3 || 3 | ْ 0 5 ١
 7 3 هحاحزل جم دايس اما قط ويبع /اركب يأ ن نم 10 ندل لاللو هنامميسو نينسو

 م احا.

 محارب ندلاناهرب فاح ايد رْشو م مأ اركآلاو لد الا ىذ قدا 0 هحام ن ١ قع

 ىعع 1 |

 اهح رْشو هياعاع قو ن نعل راو ىدحا م45 2 ف وتل ىمحيعل نا طيس يلد سا
 وحى هياعاعو 0 مم 4 قاوتملا ىفافلا ىربيمدلا ىدموم كَ لل اذ> ب نبدلادأ حسم . 5 2 2 - 2. مم 2 2-5 7 | اك لا
 ب
 001 نإ رم قيدلاجاربس خبسشلاح رشو هريرحم ليف تاه هجاي لادا 7 . .٠ تت 1 0 -- ! ري ف أ 4 | لأ رن تا 0
 ىناو نيح.حصلا ىنعا "كا حا ىلع ةكاكر هياعاعو خلا ٠5/ ةهنس ولا فاحش نقلملا

 هج ام نأ ناس ىلع هجاحلا هيلا سمتام هاممو تادلجم نامْئىف ىءاسنلاو ىدمرتلاو دواد
 نكلاو امم نم لكشملا طبض م عا ةعالا قاب نم هقفاو ند نايس هتبطخ ىف قحلاو

 عرفو كاما م... .ةنس ةدغقلاىذ ىف هادنا نيقالا ققاو ملات بتئارغلان م هيلا جاتحمامو
 . رو ىبدملا ىداهلادع نا دسلا رشها رد ا 0 و مل ى 1 اب َ 1 ارض لأ ةضراخاو انني لإ هللا ف كن

 . د 2| 5 5 رع 1 5 03 :. 1 0

 اا اواو ىلإ ناس لييح لوقلاب تفتلعل حرش وهو فلاو هنامو نينالبو عس 6
 . - 1 1 . ا

 ا ل ها اح هايد ةدس' قولا ىناتسحتسلا '*ثتعش# نإ: ناهلس
 0 اح له ل تل 2 اس 02 7 .

 ءمحو هتان ام كح «تيرادح فلا ةئامممح .لسو هيلع ىلاعت هللا ىلع هللا وسر و هه ا « 7 . | ح || ١ هلأ هلأ ١ مين 9

 35 1 هدم تع سول رميس دامس سمسا دنت دم ع سمس سا



 - 4 نيس -

 | روصنم ىلا ذاتسالاو ةنتق نب دم ىبأ ةمالعلاو بطلاى نا -ىذاقلاك فيصتلا نيمدقملا

 أ صضهاط نس هللا دع ىلا ظفاتلعاو رح كا 0 ىبناو 00 3 كاللادبعو ىدادغلا

 | ةيزوملا يق نن دمحم نيدلاسهشو .ىوفدألا رفعج نيدلالاك نيرخاتانمو كر |
 لم ١-1 ىدو سرادلل عامسلا ةلّك سم نع عانقلا فدك هيفو 0 ندلادامح ظفاحلاو

 ىوتسسإلا ىفاكلان سل ةمتاخو نيبابو ةءدقم ىلع رصتخم هه لودالا لع ىلا لوصؤولا

 ظ 1 لا 1 ا هاتكب هبال اناده ىذلا هللدا هي هلوا افيطل احوزمت احرمشش هحرش

 عبدا 144 ةنس ىفوآملا ىريطلاهللادبع نب دمحا نيدلا بخ -هبه) نينم وما تاهما بقانم ىف
 ْ هللا دبع كَ 0 ىبا خسشلل 2 رونلاهبذاحو رودصلاطمس 0 داح ىف ةنامحسو نيعساو

 ىكلاملا ىنوالادمحال ةديصق 8 دوجولارس حدم ىف دوقعلاطمس 8: ىنابيشلا ىلدوملا

 امهجن مامع ىف قرب قلاع نع لسا ىلق ىحشاممو

 سوير ىتامركلا ىثنملا نيدلا رصانل ىسرافنامرك رات سين ءايلعلاةرمضحلل ىلعلاطمس ةقتيح كا |

 نم اهالاوامو ناب نوناخ ناكرلاب هاك ناطاسلاىو ىناكرتلاناويد ف باتكلا

 د دعس ىلا ناطأسلا تان ىره وجا عم هتعفوب هليذ 6 ىءاطخ هرق ةلود 0 هتك نادبنلا

 رفاغم نب دلا نيمال تاد < نال ىف ه7 هقفلا ىف وفلا طمس 2-لا هع سوة رمشعى سس ا/١ هةنسوو

 : ىلاوملات (١ كم اقل ”اللاطمس# -00- - هام سو نب رمشع وىدح او" 1١ ة:سىوتملا ىز ربتلادمخ نا

 ْ ىلوللا مز 000 وهو ل او نيثالثو ع ١ ل ا ىروصللا ىئنملادمحا أهعح ةلاسر

 مق[ ةلدالا طمس يس لا روذشب ءابدالاروحت ىلح ىذلاّسدمْلا © اهلوا ىدنقا دعسا
 هثامسحو نيعيسو عبس ةالا/ هنس قوتملا ىرامالان: ند>رلاذنع تاكربلا ىنال وك

 دق رمسدلا للاكلا ىلع كا كا ندلا ريهظل ىسراف م 1-3 ريهظلا عمح ىف ريهظل |عمس 1

 ا وطسر 0 0 صخ ىددورفالا ها ا تايعيطلا سا تايكلا عمس م

 ريمستت نم دوحولملا ثا نا وهو سوقلف ندد كعا فئاوطلاك ولم ف ناك

 نانو ىدع نب ىك لقتل اذه حاداو ىنافصلا حور وا اهاشو لوألا ةلاقملا هل فل ْوُملا

 قانرسلا نم ىدعان ٍ اهلّشنو ىنابرمسلا ىلا ىنانويلا نم قحسا نب نينح اهم ةئلاثلا ةلاقلا

 هنائااو كو وألا ةلاقملا | مه دوحوملاو تالاعم ثيذالاك َّق اهرمسفف هعاارلا ةلاقمللااماو قرشا

 ةعامش ه رس سك نماماو اذا ةعباسلا محرتو اقول نب ااهسق اهله هلم ةلاقملاو هئلابلا ضعإو

 كلذ نرعق هعاارلاو هئااثلاو هناثلاو ىلو الل سود روفرو ريسفلا لح وب ناق رفتم ةفسالاف 0

 >5 ن ديرهح أ وبا رعد و ىنابرمسلاب سوبطسماس ريس له ىتم نب رمش ىنالو لتس

 5 رب

 | ةسدسم# .)
_ 

 | ةلاقملا ضءإ ةرق ن تباث رسفو نامزلا ىف مالكلاىلا هريسفتو ةعبارلاو ىلوالا ل



 ه4 باب ع 0
 0 ا 2 111 كاوج دقع فاتك لك [١1 هلا هيف ركذ لا ب ةيآلا ثالملا كلام مهلا

 عهمايا ىف ناكامو ءافاكلاو .ءارصالا نه رصم |كالم نم 0 ىلع نالمتث اهو ءافذلا ظاعتا |

 رصم كلم نم ركذ
 اياتك هيف درفا هناف تافولاو ,حارتلاب هيف نيعم ريغ ةسكارحلاو كارتالاو داركآلا نم مهدعب

 كلد- لصي: نإ دارا. نويمطافلا تلازر نإ ىلإ تحتتم ثداوس

 عنرا ملا/4 ةنس ىفوتملا ىرهاقلا ىدرب ىرغث نب, فسوب نيدلالامح ريمالاهليذو رخآ

 روهدلا ثداوح دام.و هئاعامو نيعيراو نس م66 ةنس نم هتانح ىف ةنامو نيءاسو

 انذديش ناكاأ لاق ا روبشلاو مايالا الود٠ءو روهدلا ريدم هللدا ديهلوا رورشلاو مايالاو

 الا ىعا دق كوالا لاباتك اهعز ةخا فحت لجاو نامزلاراث ررح نه نمتا ىزيرقملا

 | ى هياع لوعإنم هدعإ تأبملو اهف ىفوت ىتلا ىهو ةئامامكو نيعيراو عيدا م62 هنس رخاوا

 01 مانالا كالتىف 5 اف تراظنف ىيعلادو## نيدلاردب خيشلاالا نفلا اذه

 فالتخال بعت دعنالا هنم ةدافتسالا نكعال هنأ ثيحب هنهذ طالتخاو ركل ماهوالاو

 ْ د ليذلاك هتاعجو خمشلات وم بقعإ 6 4 ر ءأ بتكا نا 5 ررحتلامدعو طضلا
 ام

 ظ ُ خيشلا قيرط هش كالسا مل نكل روهثلاو ماالاةدمو روهدلا ثداوح هتيمسو ةواطتلا

 ظ هف ةكئافااريثكتل محارتلا ىف 0 ىلإ ناتفولا ف جالا عفو ةئديلا فإ تداوم ا ليوطت

 د لياغلا تيفش كانه ىلاذ ىفاصلا لهملا عجارف محارتلانم ارصتخم هتدجوامو نيفرطلانم |

 000003003 مآ هل قوملا ىنايهركلاىدتحا ىلوملل مولظتم ىكرت هه همان.ناملسإ

 اهي همان ناماس ع نك كلكرا هكىادخ * هلوا اضيا ىمراف ىءادالو 1
 ٍددع ىدراف ققيادا يي هما ماس اح ى : 0 قيل مم نب دمحا نذل مدهش موحنم قارا |

 ارحب كر 3 1 00 7 تذ فذل] .ةعدنو ةلايتحو»ريثع ةعيسل 8117 هناا
 ير مك ” ال 2 - . 3 1 ٠

 نسح أ ندل 0 مرات ابابؤ هأن زل د دقو هك ىتودا نك مهارإ نا

 01 ىداقلاك ف.اضتلاب هن الان ه0 |: ةدح تح كلارك 0 10 0
 هصلو عاف الاداب داحاو 2 رح رخا أ وطو تا كاف ىريالا لا ُ

 ْ 3 ريق 5 لك 1 و ملا 0 ه4 حا 0 زلا رامخاىف و حامسلا م ىمدقلادماح وأ

 نطاسلاو هال ل اهأ هق اى احسألاه هل م 1 عاملا ة 2 0 تب دحسا نك هناقأ وم

 ةيحح 2

 ١ 4 هاا ص 0-6
 مهارإا 0-3 دهاإ ااسلاو أ نيدلاد .امح دعها لا ملاعل (١ يخدلا ةلاحر 6 4 وحا اوشكف

 ا هقولك صاح لوصف ىلع ١ ناسف ناعسل و 2 را 5 0 قوتملا ىئفاشلا ىطس اولا

 هيثو رعدعلا ادد ّق 3 اع ا ىجفا شا اهف 00 دادس نساملادعإ تايرط عد هنأ

 ىبا نيدلا يطق خبشال ةلاسرو نيدلادامت خيشلل عاملا ةلّمسم ههبش لحرف عانقالاو ةغانلا ظ

 اف ركذ ةئامئاتتو نيعتو عبرا م4 ةنس ىفوتملا ماشلاىتف ىبفاشلا ىرمذيخلا دم ريخلا
 ىلع ناك“ الاب انغلا عاّمساىف اوفاتخا ءاملعلاو حرص حي صن هتحاباو هرحتفف درول هنا
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 5 5 نيدلا 1-6

 جان همظنو ن 00 ِ 0 0 3 1 هر ح .آلا او ا دو ةدمح ناو 0 سا! الملا

 ىو هعامج هنهح ركفو شوحولاو 0 ا | نع نيطالسلارانخا رداونتو 1 0 1 ف ا وهو ةئامعبسو نيعستو عسن الهه ةنس ىفوتلا ىراجنسلا نب هللادبع ونا نيدلا ْ

 اهنرخأتو تاداكا ضع مي مدقس هحاص فرصت كولسلا ضان رى كولملاض اير هيسرافلاب هتمح رب

 3 الاب ب 0000 1 ل 00 0 _ اسلا عئاقو ضدا 0

 0 اود ١ ف 4م ”ااو هيفا وعو هةر ف 0 تاو 0 اق 500 5 '

 كونا 1ك اماخ 0 ىدم أ نيما 5 مالسالا خش 0 هجر دقو ىرالخلا سيروا خسيشلا :

 جلاب ل 21و ةكامو ن "سو ا اا ع قدوتملا هداز دفا ليلخ ه رش فق ا

 عك د ىلال 2: باحصالا ةجرتو بابحالاةولس 12:- ىلاعت هللاهمحر ةفيطل 0

 -هإ ناز حالو , 35 او نيس ىدخا ه1 ةنس 0 قابلا طفاش دمحم نبا

 نال“ اخلا واس زف ةنس ىفوتكا فىفاقثلا بلاغ اى قلمك ن 100

 ىف نينا 10 ا عبس ةئامعتسو نيعتشو ميرا“ ةئلس قولا د 0000
 31 ا فورعملا ىفوصلا ىنوحلار مع نب دع ع فوصتلا

 َُ ل دع ندلال اال ةلاس ا وألا تومى داٌّوفلا ةولس2- هن احسو ةرمحع 0 ا

 ١ 0 ١ 0 هللدخا اهلا 'ةئانيعتاو رع ىدحا 0 ل ىطاوتسلا 17 ىنا

 ىنوتملا نيرا ماما مح ىونصلا فتشت ن لع ؛ال 2 ةولس 80- اعجرتسم

 عامشلادمحا نب رمح نيدلانيز خيشال دق ةولس وع ةلايج ءاو نيتسو ثالث عجم هنس

 ن الع نذلاءانك 2 مومهلاةولس و ةثامعسو نيثالثو تس هرسج هنس ىفوتملا ىلخلا

 ةولس ةهو- هدلو تامدقو هعمج ةئامقحو نيعسو نام" هو.« ةنس ىقوتملا ىننحلا ىزارلادمخا

 ان 46م ةنس ىفوتملا ىدادغللا ظفاحخلا دومم نب دمحم نيدلاسحم راحنلانءال هي ديحولا

 بغارال ةعيرذلاك رصتخم ىلاقلادمحا نب ىلعل ه6 صاوخلاكواذس عيب ةلئاهسو نيعاراو

 فورعملا بوقعإ نإ فسوب هللادبع ىلا ىضاقلل 6 كولملاو ءاملعلاتاقبط ىف كواس ين
 ىلا كولملازاخ 3 مل ١ اكو 0 9000 ىلا
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 اا 9

 | ع

 ثالث 6

 ١
- 54 3 

524 

 ١
7 

 2 با

58 

 . ه2

 نلاعار 1

 هزل |

 ا
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 ف كس لو ىاعضلارتوس نال ار ادع

 ُمدقلا ,َح هلا ١ لوألا مظعلا كالملا | هلوا نا كَ تك 5و ند ”قاملاو دمر و راخا ا

 ىىَنل و كولملال ود ة هف رعل كوس ب د 31 كلامملا ريب دلَوق كلاملاءكؤلس 5 ود ا

 1 وهو هنامامو نيعار راو سريه هس قولا ضررا سا

 معنراو عبرا م64 ةهاس ىلا ةلايكو نيعيسسو عبس ةالا/ هضم نم نكاسلا لع كح

 لق ه# هلوا هنافو موه ىلا ثداوألانم عقوام 0 تادلحم ةدع ىف 0



 دع ناعبس و بم هد ه5 قرا 00 رانا دمحا نا دمع نأ دعنا اق

 5 سهاوكلا كلس و اهريغو ىرويطلا نبا لوصانءو ىطامتالا قرشلا نبا لوصا نم

 اهل وا ةديصق © رخاوالاو | 000 داو ماورلا كلن د مس قوام يازاقلا دا نب دوم مساقلا ىلا نذلاداكعل ١ هيه هاوزلا رشنو ىهاوجلا كلس#- نوثالثو سمح هعطقو ةئاممحو نوسمح هتايبا لا 00 سأداو سرا ناسنألا نيز ىذلا هيدا هلوااهريغو ناتفلاو نايبصلا باصن نم
 8 ل 0 تم اق هن ىلع 2 هيربلا 5 جارلا ْنَم كا

6 

 000 رشد 0 0 ةهحلط نا اهحرشو هكافز نونو ىردخا 55 اماما د
-4 

 0 اهيف رك 2 6 دربزو تريد 2 5 لبق 1 ل || 0 او ةمالا رامخالا

 خلا حرش اهماعو لع ”ىد هللا مسأب دعإ نم 0 ع اهلوا فسخ نأ رد داق ةلادع خش

 . : ع 2 5 2 0 5: 2 -ا / .٠ .٠
 و نيرلا ل ا هئامعسلو نرشعو نثءا و80 هنس ىو ىومحا ةيطع ب ناولع

 نزلا هةاخ ةحورش ن1 ى لص خل دل و و ح رشا بر ع هلوا نيعلارونو نشا

 ّى 0 0 1 00 ىلا 2أأ دم 35 00 5 3 قكالس ل 2

 نب ا رد ىإ طفاحإ 0 : 00 0 0 -1 0 2 د
 فورعملادمحا نب 1 نيدلا جاتل م هسارفلا اعف هلا 0 1 نايدالا ىنلسلا دل

 قى ءادملا| 5 1 هلامعتسو ناكاسو نتا دع ا هين ىبوتملا ىفاعتلا ىلدوملا مهردلا ناب ا

 ىثاكلا دوعسم 3 كديشمح نردلا ثاغل د مارحالاو داعإالا ىف نيهدقتملل عقو كاكا لح

 ىلع همر ا دمح ريغ' هامسلا عقر ىذلا هيدا هلوا ةئامعستو ةرشع عسلا 9,19 هلس قد - 5 مح . . 3 ١ ع _ِ 5 ةكدو - 2 أ

 داعباقف هئلالا تارانسلاو . رمقلا داعإاى ةماثلا همدقملا ف ىلوالا ةمتاخو تالاقم جيس |

 تاكتسلا تاوثلا دفق ةسدانلا 0 ١ داعناق هسا ىفسلا داعنا 0 اا علا

 ١ ةزوجرا م قاد 3 معو 0 - ١/ لوادحلا ّق 4 "الاو 51 وكلا ١ 0 ظ

 ا ل
 ادا بابرال ركفلا حباتن # اجرخا دق ىذلا هللدلا 5 ب 5 ا

 تاومسءاملعل اب ولق لعج ىذلا هللدما هلوا هحرش مث هئامعستو نيعبراو ىدحا.ع ١ هنس همظن

 ناولس :- مهي" نازح الان اولس 1 هنس نورمشعو ىدحا هرمتو لا فراعملا سومش اهيف ىلح ٠

 ىشرةلا ىلعز. مساق ناني د هللا دبع وباوهو دحر دع هللادعجال هيأ عابطلان اودع عاطملا

 | داوةلا ضمءاهف:دهئءامسصحو نيعسشو ناك هد.ىهتسىف وتملا ىوحتلا ن.دلاةخ ملا رفظ ناب فورعملا

 د ىلاعتو هن احبس 00 ناو دعا اما 3 هلوا ةئامسمح و ناس عبرا 1 1 هلقصا

 ) سإاللا )

 | هذخا ةنس ةرخالا ىدامحىف هفلا ىروكت *الا نمحرلادبع نب ديما دبعل موظنم ةغللا ف ىسراف
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 هلوا نطاق 11 0 7-5 0 4 امعاسو 1 0 7: 0 ا ا ىر للا

 هذلأ هرمدتحا دقو اياب نيرعشعو ىدحا ىلع هبوب ملا هلالا عيمجم ها ىلع مما ا

 ىطانرغلا ندلا بابشو ها هعيسو ناعلإ راو نع 7/2 1 قدا اظفاحخلا دما َّ ع 1

 ىف 2 رارسأالا حتاتنو راون الا لسالس ة- هدصاقأ ىفوتنسم ديفم وهو ةنس ىفوتملا

 هللادبع نب د# ندلاردل لوحالا ّق - 1 بهذلا لسالا_س 2 2 قدوتنا 2 ءاممألا

 ةعالخلا ىف نوجرزلا ةنالس ة- ةئامعبسو نيعستو عبرا ١4 ةنس ىقوتملا ىثكوزلا

 ةريششع عت 519 ها دلو ىيئاشلا ىدرعسالا ا نب دمج نددلا رون هيأ نوخلاو

 ناكو اهف هريغ رعدو هرعد تايازد درفا ةئام-و نيسمحو نينثا جم هنس ىتوتو ةثامسو

 ليضضفتااىف فال_.لا ةو- اعيلخ اياش ن 0 رعش ناودد هلو رصانلا كلملا ءارعش ءارب) نم

 ه1 هس قولا دولا 25 ىلا ن: نةنزلادبع قيدلا لالخ 1 فاوطلاو ةالصلا ناب

 052 را نيدلا لال 2 لا 0 هال يي ةءامحالو ة رشع -

 2 لاساو ناماللس ةيوس ىتأي ةقفلاف 0 ةادهلا ةلالتس ضوح ىطوصلا 0
 ئاحلا دمحا ن ن>رلادع نيدلاروت انالول سديسملا لمر تاقحارم ف 2

 قاع تهرب هن 0 ىبءاللا ناّمَع ندومحم هجرت هناعامو نيعستو نام موم هتس قوتملا

 هيأ همانر ,ثلس 1 ىرونا تلا ىريهلغل هه همان قوحاس اهني ةئامعستو نثالاو
 ةؤاكق ترم لا ل 0 ا هامعساو نيتسو 0 ه6 ىقوتملا ىدنحلا ١ كب داهرف هفلا

 هياعاعف ناك زؤءرع ةسك و ىددقلا ندهتسال 0 ن ني وحللافف 7 ا

 ا ىىاخلا دمحان ب ن+رلاددع نيدلارون انالوأ مواغنم ىسراف 1 بهذلا 2 0-0

 , تاف>ارصم هنزو ضناورلاو هيءامالا ةشاط مذقىو ةئامامو نيعستو ناك مول ةنس

 1 ىلا نيدلا نزل -ه ىبفاشلا نع لبتح نت دمحا ىور امق بهذلا ةلالس م فيفا

 ةلاس يس ةئااممحو نينامثو عبرا ه6 ةنس ىقوتملا قادمهلا راش ىموم نب ل2

 ىدئشتنلا هللا دسع ع خيشلا تاحا نم ىضاقلا د انال وأ 7 نيش دصلا 1 نيفراعلا

 ههه ةولخا حاشملا ةلساس و هلاصقو هضاامسلاو هلامثو هال ىلع لمتشم تانك و

 ةلاسلسلا 2: هئاءعستو نينامنو عسن ةمو ةنس لوالا عرق قوتملا بوقعي نب نانس خمشال

 7 دلوع ىدحتا يي 5 فردا نطو تلا دلك 1 . ةينرعلا مولعلاىف هش وملا

 قون ىنوألا فهدوب 0 هللا دع دا ىنا خسيشلل دلح م يه ءقاشلا عورفف ةلساس و

 ىنملا ىت مث هلئسم ىلع ةلئسم هق ىت هلال كلذن هآامس اعاو ةئامعاراو نانا 000
. 5-0 7 500 . 1 

 حامقلان اب كفاوردملا ىترقلا دا كَ ك7 0 دلا سوس خسشلا اهرصتحا قرح ل اع اهيلع

 ادهلو ”ايدلا ىلع حلا ءانم ل ا هبقل دق و 4 امعيسو ن لاعل راو تا 0 3 نا

 ل راب 0 ندلا كك وصاو 3 الحا ||| خيشلا اهلو ل ةاس ل هذهو ما ىفارل لأ لاق

 ف طق ادال . 1 ناحل ءازحا نم تافاس م هي قوثلا 1 اكل 25 داو عم



 * ناكو
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 11 الالم اخ ضعان 0 ا قفز ا نا قفنا مابتك نم هر هربغإ 0 0

 طقس ناودلا اذه بقل ناكو تايعردلا فطن هءلع لك كي طقس نم هبلع كا

 5 هبق هالامأ امو كلد ههشف د رعش لوا ادهو دنزلا نم رالانم جرام لوا هكدا نال دنزلا

 هنم تاسالا ضع ىنعم ىلمتسا هبا كلذو ىى ا ههج نم ريصفت هيف عقو هنا ريع طقسلا ءوض ظ |

 تف دوا از>وم ا

 ءا هحاذا نع 2 0 1 تيب ىدعم 00 داو عر ا 2 لصضهاو ا

 ظ لها رعشإ هسشا وهو ر 0 مي ءرو 0 نلطلا اده كل خسبلب بتاكو قاعم رضصعاشنم

 ْ ظفللا هلا 1 امو يطلا ىناو سو نا ل تانح هش رط هنق تالف هبال هاوس 6 هنامز

 00 ص رعس 0 قف 0 9 ريغ عا و 0 حملا 0 نافو رعم ىنعملا نس>- و

 ا 5 2 0 7 2-6 . 2-2-6

000 
- 

 ٌ ةةاكمكم حص هأ 0 0 ءوض 6- لا َّك

 ه6 مهزلا طيقاو ردلا ط.ةس 1 4م ديال 5 0 ١ فانا 1 9 هد نرغلأ ةغالا و

 ةئامسمحو عبس ه7 د ف ولا فاعلا نادللا نت ىسشع نا ده ركب كب ىلال دانع ى سسق

 اكل تالف قت 20 4 و 0 ىلةدلا 5 3 فاخذ نب ردعل 6 ناسللا فقس ود ا

 ع

 الآ لك ما الا سانا وهو 30 اهدعاو ءاتلا ناسللا فريش طفل عقو ل

 | دما ةلخ ىلا نال 7 نادركس جيس ميلا ىف ني أ رجالا قبلف ضنا رق دلع ره
 نيسحو عبس ا/ ها/ جس هلا هلامعيسو ناعيس لاعم راع و تس ا/اب/“" 4 قوتملا ا اتلا ىحن نا

 ا ةعداقلا باودأ ةعسو 50 ىلع وهو دع لادا هللا 52 دلع هلوا رصانلا تك هئامع سو

 ١ كلذل ناطاسلا ةقالعف ىناثلا ةعبسلا ميلاقالا صاوخىف لوالا بالا رمعم ميلقأ 0

 | نيطالسلا نم عب ”ادسلا ناطلسلا كلذ 62-0 عبارل رلا كلدب 0 ةهسانمىف ثلاثلا دادعلا

 , باتكلا ظافلا صعل 0 عباس || هم رغلا ١ تاقافتالا ىف 00 ريس قل نب ا ةكرتلا ا

 ظ هةصق ّى قالا مالاسل او ةالصلا 0 فسول هصقق لوالا 0 ا ىلع هيحشمو دلع

 ع 5 خلا ةريس ف علب رلا رسل كوام ناس ثلاثلا 2ك وعرفو ماللسلاو ةاللصلا هيلع ىدسدوم |

 6 0 صو 0 2 بأي لك قدر واو تارهز م 26 1 ىلاعت هللا |

 هللا 0-5 دع هلوا ىرلا ىفا وقلاو صور كك بطلاو هكالا ا يع ىفاصلا ركسلاا 2:

 ! 0 | نياق غ 3 7 رصعلا لها قوذىف ريصم ركس 12ه ]ا نا رقلا لزنا يذلا | | ا 7 2 ا 0-2 355 0 3 ل 1 :
 م

 ّق ارقالا حالا دب 0 30ه 7 , جاهنلا نع تلا ا حالاس 0 - 0 نا

 نينامتو اع اراب ا 2 1 أ ىطاملا ك0 كب احنرس أ نأ 0 ١ خشلا ع ارقالا 0

 نه 000 راو ةيدخل 00-5 د2 ةلاسر 2 اص عدم ةءامعاسو | 1 7 2 2 + اه 0 | ١ كم | ٠ مي 0 ا | "وقوم ل هي محلا

 | ام



 تاء يصح 11 نا نسيزلع"“ مر
/ 

 4 3 5 5207 دري

 ها ا ا يم ا نال

 2 0 زعش 0 وهو م 0 قو 4. ك6 نثالثو تس هاك 0 0 :

 / 0 كسلا ادن

 فَ لأ لعىف .تاتك كل وهو 85 مالشلاو ةالاصلاهتاغ 0 و 6 رفسلا 1:

 را م وظنم هل ىمراقد ع ه همأن رة د 0نح دامس ى ع 3 د كولملارفتس اجو

 هفاطأم هبف 1 هتامعاراو نيثالثو ىدحا عمك هك فو نعال ئراضصن الاورخ

 فئاطللاو تل رواخلت و دإلا راكا كانو هن ىرحامو داراملا 4 رومعملا كد 4

 ىلسا ةيزوحلا مك 5 نءاب كقاوار كب 5 1 نب 0 ندلا سحتتمل م نين رحهلا رفس 12:

 ندل !كاك هللا ىلذذ ند م نفاسلا نكس 0-0 هءامعيسو ناشمو ىدحا ا/هؤ هنسبىف وبلا

 هنماةس 0 هءامعسو ن نزاع راو عسسل 7 ب 4 ل قولا ىردعلا قولا ىحن 36 دما

 هايوس 2و م مولعأا 4يفس 1 ةناعاعو نياستحو سه موو هس قولا ىلا ىلا
2 

 ةياعتيسو هريقع 000 5117 ةنكش قوس قر ,غأا نوميم نب ىلع خيسشلا --1 ةاحللا |

 ىاخا عامشلاب ف ورعملا دم فر 0 خيشلال ع ا م !او ةالصلا هيلع وت ةليقس 0

 نيعبراو عست 449 ةنس ىتوتملا ىرعملا هللادنع نب دمحا ءالعلاىنال تيب قآل اال
 ارو تلا لعن 2 ا ونا هلت ىذلا طقسلا ءوضا ىلا ادلع هلو هئامعاراو ْ

 تب ضخ ١

 هاممو مهضعإ هدعاداذ بوما ا ضرغلا ىلع لادالو دوصقملاب فاو ريغ وهو ءالعلا ىنا نع

 رانلا نم طقسام طق_.سلاو أ راهقلا ىلعلا راخلا زيزعلا ذا هلوا ديزلا 0 ربو

 ةعيطو رانلاب هرعُش هنشق هن امش ىف لا 5 هبال كلدب ناويدلا اذه نىعس اعاو حدقلادنع

 كاوأ نمحركجلا ا اذا هن حده ىذلا دب ديزلا نم جرام لوا هنال اطقس هلعدو دن زلا

 ا م ءوضلا 8 ةراعتسا وأ ازوحن ديدرلا ل طقس ةأمسف هبانش قو هعبط 4 عمسأم

 ةئامسحو نرششعو ىدحا هالا هنس ىقوتألا ىوحتلا ىمويلطنلا دمحم نب هللادع ةحرشو

 بيطخلاب فورعملاىلع نن ىحت ايركز وباو فلل وملح رشم دوجا وهو دشاقملا 3 50

 7-0 رمش وهو ا ند 16 ا لج 1 هلوا هئاممحو نانا 6 0 قولا ىزربتتلا

 جرش و ءالاعل ا ىنأ ىلع 7 3 هنأ 0 اودان الا داهشتسالا| نود اعلا هيف دروا رصتخ

 لوتقملا ىّوحتلا لضافالا ردصب بقلملا 1 ,اوخلا نيسح نب مساق ت تالاكش ما نم لمهاام

 5 3 دمحا داشر وداو طفلا ةلرض دايما ةامسإو ةرشع عبس <11 هي ناثاثلا دس

 دمح ن.دلار خف مامالاو كف ل و نبرشعو ناع هةر قس شو :كسخالا

 م> رادع كَ هلل | هه ندلاّقر ركل ىضاقلا و ةنامسو سس 5” 2 ل قول ىزار 0 م2 نا

 ىزيربتلا لاق م حرش ىف ةدمعلا هامس هئامعسسو نيثالثو نام السر هنس ىقوتملا 7

 هماع تب لك اذا هنم ةءلكل ا دعا 2 ريغلا ناكو ديزلا 0 ما هاصىف هنارعسس هياع

 ارش نا هركي هسارف' هفيناصت نم ايشو ةغللا بتكنم اريثك هيلع تآرق لالا | 00

 ١ نا 1 ما داك هبق ىسفت تحدم ناودلا اذه عامس نم هعانتماو هانت نم 0 لوّشو كيوي هع



 ياتك هل نا . "ل ىهدلا لاق معا ىلاعنو 0 0 2 و ولا ىدرعملا لهش ن

 موتكملا لات ىكسملا الا 0 شماهىف كسلا جاتلا لاق حرص ا را

 رسل سل هنلا هتلسن ردقتسو هءاع قات هنأ لدقو هأهنأ حصإ رف مودا ةيطاخم و

 قوتملا ىطلملا دمحم ن احرس ندلانءبز خبشلل در هيلعو ىهتنا ر 8 نس نم هامأسلف

 رسلا وح ئزارلا صاصقلاىف ئر زانلا نضاضش أ هاممو هثامعسسو ن :ينامو نام 7مم ةهنتس

 ةنس ىوملا ىناورلا ىموم نب دمح هللادبع ىنال 2 ظوفحلا حوللا ةقيقحف ظوحلملا
 آان يح ىلا ساوملا كرادع .سفللا نورس زو ةئامعسو نيعسلا اي:

 هال

 ْن 0 ندلا سمشل هنأ ءامطالا سوماق بحاص كو هئامسو نيسمحو ىدحا_همهأ 0

 ةرسشسع 0 0001 ةنيح قولا نرعلا ناكل نحاص قىراصتالا ءاركملا 0 رعلا ىلإ

 نأ دوم ندلاردل موظنم هت دنؤملا كلملا ةيرس كح هطخم هآر هنا ركذو ةئامعسو
 3 نيدلاباهش د درح دقو هااعامتو نيدو 2 يوه ةنس وتس ىنعلا نع ]

 مكن نم نيعلا ىذق هامسو تدب هثتامعنرا وحب و َ علما ن رو الأب ةككرلا تابآلا اهنم رح

|| 

 ٌ م 0 -_ 2 . ْ 7 همأت تداعس 0 م ةدانعلا ٍ هق رعم ق ةداعسلا 1 2 ةاح الإ ةكانتلا صو
١ 

 ظ ه:أمع س ١و + ير هفلا ى زنربتلا ءالغ كالع 0 | 31 هللإدنعل ني ىسراف

 ىجاح ريمأ ندلافر 0 هدإول وانا لع نيدلا جا َ دع نيدلا تاو ريزوأا ةزاشد

 ّق 7 ةمان ا 1 ساب_سو 2 انو د هلوا نيمسنفو همدكقم ىلع هسرو

 اا وعلا مرات عوطم فوصسلا 3 2 00 24 يلا 8 0 هم ءاو ًّظ ِ ف تل 5 6 00 تكا 10 تح اذ علل 1 ور هيهح رت

 ورعسح ندلارصات عك هما تدق ١-1 دع لجو نع ىادح لضفو دمح ودمي هلوا

 تباؤدسام 62ج الار ت0 07ج 4 ا , روك د 3 أامعيسو لا ل 00 1 6٠/١ 2 00 1 ١ 000 هوو 2 و

 | هحرش 26 سردا رفس 3 فرحا لعىف تا لوا وهو مالسلاو ةالصلاهيلع مدا: ىلا

 ظ رفس 26- هئامسو نيتسو عست <59 ةنس ىتوثملا ىلدشالا نيعبس نب قاد ع نيدلا يطق

 | ةنخلا نوتبز نم ةقرو نيرشعو ىدحا ىف هيلع لزأمللا وهو ه8: فؤرخلا لع ىف مدا
 | مكحلاو تاَهدلاو ءاعدالا ٍِج نم اهنع داون د امو اهدادعاو :امعافصو املج اعاس صو

 |. الاط ةنطنط_ق كلم مكمل سونامرا ن 59 11-2 كاوذلاف اذك ”تاملادخل ب الاو

 ةلدج اباد 0 ا نينالثو 7 بعد ةنسق رصانلا كلملا:ىناكذ تاكلا كالذي

 رفلس ةقييس 2: نين رقلاىذ رفس يح . هييإ ايءزا رفس ':- هيبيغ رارساو فحنو
 | 0 را ا/ هنس 50 2 يشأ | توقعل نب دمحخ صضهاط ىلا ندلادح خضلال هي ةداعسأ|

 ا معف 0 داوود 2 م -كاوق ةاللصل اهبلع تدش زفس 12 06

 1 روو --
 ا للاب 12 1 دج دوو خبل ديم طمس م

 . دن 2 يس سو



 8 ه4 نيدلا 9 0 ١

 رد ذ مهردلازب ال 5 فر 5 3 1-0 7 ١ رفا 5 7 تلا 15- ف ا اعف ا اوكا | تل 1 _- هال بغلا اعف

 ناورد 6 عقوملا ىلا ا ىرمدملا ىف ع 0 ندلا سحءش بقانم َّك م دا ١ ىصلارسلا 1

 نيعبراو نيت ه0 4 م 2 ةيس ةهلإ هريصتخا ع ىدمحما مدقلاب قرش ىدذلا 1 هلوا رمصم

 او ىماشل أن سح 3 0 ىلع نال م ةعالللا رارمساو هعا:دلا رس 12 يدع فلاو ا

 نيعسو نتانا مولع هنس قولا ناَع حتفلا ىلا ى 2 نالو هنامانو نينامو نامث ممر, ةلس 0

 +417 هس ىفوتلا جاحلا ناب فورعملا لييشالادمم نب دمحا ساعلاى نال ةيشاح هيلعو ةئالثو

 لحم ناو ةكرملاو فرألانيبام قرف ركذاو مهساقم ىلع هتوذحو اناا قاذح نع
 تاكربلا ىبال هه ةعيضلارس 1و اياب فرح لكل درفاو كلذ ريغ ىلا فرأانم ةكرخلا

 نيثالثو عبس سب ةنس قوتملا قلسرالا قوتسللا نان فوردلا 2 ح وتفلا ىلا نب كرامملا

 ّق 1 ناملاعلا رمس م 0 6 2 لا ثداوح ف نودلارم اجو هنا عاسسو

 سابعلا ىنال 4 5 املا عبسلا ىف ةعد ونش ناعملاو مواعلا ردد م نزاع ىنال ةنمهلا ظ

 فرطل 0 وهو ةنامسحو ناك ممو د 0 0 ىشلق الا دعم 3 دما

 6 رسما نامرلا لع ىمورلا سوطم ؟ كحل -: لا م ادح ردقلا] ءاح

 نال هغللا ىف 6 6 هحاصفلا رمس 2 - 00 هلا 00 نص رلا ىف د وحامل 1 يي ْ

 يوكل اذ 0 0 ةييدش قوتملا عاقشللا ىجافحخلا ن م نب ا 35 هللادكتع 0 ا

 ارا ٠١١4 ةتس قوتأا ىوالبطلا روصنم خيشلا ميت ىبركلا هلا ا

 نءضخ همدقم ىلع هبز ليزتتلا رارسا رهطظا نك ادتتمح هلوا للحم فلات اا

 نيعستو عبس هول ةنس لاوشف هفيلاتنمغرفو ناباب اهيفو ةعاخو دصقه ىلعو باونا ةنالث

 | يوقلاىذ للدم ةلزا" كح ىنرغملا نورشن نب خيشلل 7 ايميكلارس يضح ةلامعسلو |

 حرش ىف هي نوضملا سلا زيضح دي نوكملا لمشلاف نورا 0 لا لامفالاو |

 هلأ ل ةناسسل 3 عبرا 744 ةنسىف هفنص ى دلحلا ىلع نب دبا ريءالا ةلاسر ا[

 هب 57 امف نوصملا رسلا وح رفخلاف ا خمشلل 6 ن رككا ملعأاىف نوصملا

 حتف دنع لاَ امف نوصملا رسلا بح ةنس ىفوتملا فدصلا ىهاظ خيشلا -ه# نوصلخلا

 م نواكحلا هوحلا و نوصْلا ريبلا ةف- ىدرعس الادبع نيدلال 00

 قرشأ ىذلا ةيدملا هلوأر رفا نو حر 0 ١ ميلختلا ردلا ىحسيو ىلازغلل متاطاب روهشملا

 نسا ني دج خمشلا تامسلطلا ف هي 1 2 ١ همس لا قاثماا دهعب نيةيلا رودص

 هدتكلا 9 - قولا 0 ةءامسمحو نيثالثو تس همسج ةنس قوتملا ىماحلا ىتدانلا

 تس «.+ هاس قوتملا ىزارلا رمت نب دوم نيدلارخف مامالل 24 موجللا ةطاخمو

 ىلع نبش | ماوصل هنأ ناثتكق تيأر دقو هلال: حصل ٠١ ا لق هناا



 مدي باب يمس م
 نيرثشعو عسل 579 ةنس قولا لاعثلا نجلا نس كلما د عا روصو دعي تررعلا مر

 , ع 01 ق تأ 0م |[ دو ا اونالا لكحلو م اودالا رس يح ةئايعل راو

 يعرلاو كالاملا ربدتىف فلا للا لسا نوءالا مزز قا دياب والا نم محرم وهو

 0 هركذ تا_وئلطاى هع" راصبالا راصبو ر 0 : ضم ردو 1 نكسعااو

 ردلا 2- رارالا مولع ىهنم و هه: ز 00 اج 67 راونالا ليك تو رارسالا رس

 هلل دخلا هلوا ا 37 ل زا لع ىظعالار د | يو ا 1 هللاءاعماىف ىندالا

 ءايدنالا قئارط رس هيفو ءا يال بودنم وهو لا لقعلاب هفرشو ناسنالا قلخ ىذلا

 سلا - هلواىفرك ذ.اذك نيباا قال!ىلاقوسم ةحمداو ةةلرطلب زمهالو لعر هيف سولو

 00 .كلاو طيالاروتو لاع كا دال ع سا ديك نحال تييركلاو )ردا

 نحلل كلا رم ردح ه0 نك الا معلا نيك ل 070 ىو هلآ 0 ءاعم الا يق

 00 را مسك ةنس و كلامنا فورعملا 0 ل دا
 اا لارا لابس زب- !بيهكلاو هه ةعبطلا ةعتصو ةقيلللا ارم ليه- ةئاشلثو

 ىفوتملا ىتا_نعكا ةلودلاءالع دحنب مراكملا ىبا معْشلل ةيسراف ةلاسر - لاملال ها كولس .

 ا هدو>ح وىلع تاناكلا تانيهذ ىذلا هيدا اهيل وا ةقايشيحاو نيثالثو تس اا عك نكس

 لا الاابا ٍلعا هلوا ديزي نب دلال فاكلا ٍلعيف 2 عملا نعر كفيف عيدبلا سلا (2:-
8 
 لئشالا ف نك 0 ريلأ رس -- نتاىسلطلا ىف سمره مالك ن م ا عيدبلا سم د

 تى

 ا

 رفعج نب ةقادق ديلولاىبال 6 55 كي ءاتكلاق ةعر || 0-0 م 0 جح ىهبملا هز>زو

 0 موظننم ىكر ا ناح رم 6-0 ا عمدللا ردلاق عع م 000 0 ق 2

060 4 

 000 1 و لاطاسس انضيا ركذو قوبلا هزكذ: تائساطلاو دع < لالالا كسا

 همساو ىزارب ثلا ىلهال 6 ةقيقللاّ دس مح ب. قئاقطا رسم 3 لدلطا ةرارساف
 3 ا ااعزا راح ع سر عا كالدز أ نسا كاد 1 دود ز 5 ا هلوأ هد 2

 مع؟ 6 © هجر 1| بان كا حرشىف ٠ 4و سد ةراسر < #3 شراوبد نش 00 0 مل ع

 5 ىفولا لعلاىف قارسلا 2- بهدلاج وسعىف 0 ىدروعسملل 22 ةايطلارس ع
 2 ىناعسحلا معلا ف ىنابرلارسسلا 25- رفملا ىف هركذ --:: ىلعلا رودلاو ىنانارسلا ع

 دادللا ىورلا فاؤنلل ةلاسر نازيملا!عىف <22: ىنابرارسسلا لين ىتوبلاهركذ' تاجلطلا ىف
 00001 كورلا ماهوألا كراد٠نع هاذ سدقت ىذلاهيدجلا !هلوا كيينىلم ىنعا
 هنا هللا حت مثةسع نيرشع ناهربلا باتك علاط هلا امحاص ركذ ةمئاخو تالاقم عسنو

 0 ]| الإ اذه راهظا دارا را : ريثكلا "ضاومتا با_تكنم ناي اكل ملأ رسما هيلع ىلاعتو
 7 رمل رع ل ةريثعملا 0 م 0 راع ع سان : ريع هملا حرس! ل
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 ( ىف )

 ةداعسلا رس 28: ىونزغلا 3 و نيد عل اىبا نيدلا نيعد ى خاقلل - 391 2 رواد اك 5
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 م هك نيسلا _

 جارس 10- ىنالاب فورعملا نامعو رع ىبانب يحب نسملاىبانب ميركلادبع ورعىبا يشلل

 رباج قيدص ىكربلا دع ركبنبانب يح مكعلا 0 الاىف 4 ةمالا هذهل ةجعرلاو دِلْظلا

 مسالا ىلع نسملا ىال 2 نيفراعلا جارس طنح خلا نيملاعلابر هللدْلا اهلؤا ةلاسر
| 1 

 ةنسط اكل 2 را 1 6ك املا نك م م 5 5 لودالا حجامم ىل || لوقعلا حجار م

 ماضعلا ىلع || ١١ نيدحلا هلوا ل يك و باوّلا قار 1 ىلع ىسراو 1 بوأقلا حبارعش | 0-0

 مسا رس ِ د دي رفلا دلوع /١قاك دا ىف ئرودصتملا شوقارقا م بوأقلا يا مصر هيل م ا

 صخاو صاوخلاو ماوعلا تاما_ةمىلع لعماباب نيعب راو دحا ىلع رصتخم 2 بولاقلا

 هللد#لا ةلوا ةتس.قوتملا ىزبربتلا ئرعشالا كاملادبع نبد2 نيدجلا ليلخ ىذا

 4 ا ىطرا هلا ب ىب رعلا نب ركب ينال ا نيدنر 0 جارعس 1 3 ءو صخام ىلع

 ريشداع 0 0 2 ىلا 2 رغال < 0 ديقملا ةنعو 3 ف با رسس م

 بر ١ أ 0 0 - 2 3 1 هما جا 0 0 ةئايعسلاو كَ 6ةامآ5 1 3 قدا تاو

 ا ديلولا نيد -_ 0 0 دا ا َّك وأملا حجار ل واس علان ع هلق 0 ملا نيملاعلا

 ئدللا هادا هل ازا 2 ا مسجلا و ب مع 69 0 هن قولا ىع د وط ار طلا ىعلاملا ىر ,هيغلا هج ةرقلا

 ءالعلا انعاومو ءايلوالا راثآو ءايننالا ريسنم هعج 1 لاعتنا ريبكلاوهو لارإالو لوم ا ل الا لا امش سب # دب كد كدششسلللل سلا رجح هس سس ساس

 الا ريزوالو هيتتكتساالا كلم هنععماخ اقينا اييترت هبترو ءافلخلا رداوأو ءامكحلا ةمكحو
 ركذو ءارزولا ةرواٌت:نع كالملاو ءامكللا ةثحاي نع هتسرادع ميكحلا 0

 بئارعوف ريثملا جارمسلا اح اياب نوتسو ةعبرا هياوناو ىومالاد# هللاد_ءابا ريمآلا هيف

 دج فصووف ريناا جارسسلا ة> ىنارعثلا باهولادبع معشال 6 ردنا ريثبلا ثيداحا

 ا 35 ذا 0 كلاملا هتيدجلا هلوا حاطسلا ىئملا ركب ال 0١
 | رو نيدلا سن عش اوال م 6 جار ءملأ حاودز ,١ق حجاهولا || جا دا 0 ع 00

 رصتع وه وةئاعاعو 0 نينا 767 هش قولا ىكمدلا نيدل 02 نب هللا دمع نبا

 ٍءارسسلا + هئدحو جارعملا ما ها خلا رحم اهناتح لانا رق دا هللدأعا هلوا

 هجرتو ىلج النع فورعملا دع ىلودوب نما ا هج رب و ىسدوس راعال 0 جاهولا

 دئاعبس»و نيود و نام ةيفيالا ةئدس :ىق قذللا ىسالنم ىح: فورعملا هللاذبع نيد ىلوملا

 تبحا_ص ك0 ىسهراو ريسفت ىافاكلا ماهالل 0 جاهولا جارسدللا 0 ةعبدملا هاعمو

 , هعبتح حرش ىف 2, حاتم و بلاط لكل .م< والا اسولا جا ريدا لل

 را 4 ل 1 ىواةفلانم ةيحارفللا 3 315 ىواضظببا جاهنمو َى رودقلا

52 
 مق نو.ءلا 527 7 - قطنمأاق م واشد وهو - 5 0 كا 2 ككل 06 5

1 

' 
ْ 

 ا

 د 2 د 5 0 نيفلاو ,ج زلم نم كد كا ْسْمْلا حرش 0 0 7 نودزنبا 20 ْ

 00 ١ كم ا ١ لاا - 0 0
 ىدحالا ل 16 طولا بدحاص مرلسالار مك ىواتقلاق ا 802 سل 00 ل ىو

 ى ,.ا_مىف بدالا رس 06 - 1 رون الا 0 0 لا 2 7 ىدجالا رىشلا اق

 كينس ةييتعمل 5 تل



 نم 0

 و تاب 270- 5

 نيدلا ءارعشلا ملا نه هضعب تال>و رثااىف رصعلا ءاغاين لضفلا نايعا تكي ضرالا

 م ولعه ىمراف 5 -51 لالح ردخ# ز> ر هدلا ةيديب مجرما ناك 3 3 راع طك ملم تدروا

 هيقركذ ا دوم اندج- هلوأ هد ءاييعرسل ون عب راو نيتلنا 45” هنس قوتملا ىرارملا لها

 ةرههو به , 1 هرد امهالك ىتاك آلا تأ سو نر ملا مب ر 5 2 ردك ضعبىف 6 ,>ح هلأ

 مزلي الام خارمل !! مم |[ نم هعيت عادل ىلهالا ىدصتل امهلاثم ىلع ع 7 مل تن 6-5 تكرب مل

 كتكلارعُو ملدا رع 0 فوقكملا ىتواطملا سدبملا غيرمسلا 7 22 6 نية و وذ وهو

 هك واوا ا دجلا ندوه .نيدلا باهش مامالا مجدا ىيعفاشلا هقفىف 6 لاقملا

 ضاير نز ىدلا هللدلا هلوا 2 -1 نويعلا 0 م هياعس و ني سدو رع كا

 مسأقق هم دعما 0 و با وأ ةعيسو لصاو ةوعانو ةهمعادؤم ىلع ا 00 سوح رس هوحولا

 لوالا ب أ ملا اهحن رمثت ىف 6 1 . لصالاو نيع ا رع ا علا و عل اكو نيعلا

 0 ُّى عبارا تبت اخلا اهضامعحا و اهالع ف كا اعلا بايلا نيعلا هي هد ِه املا ٠ بالا رظالا ىوفق

 تايلا للا و تح 13 ىف عفو واعف نةقاتملا بايلا 0 5 ايلا اهح الع و اهمط

 ةيياعلا حتادملان "م ها د روا 3 هع ل لوصف ةعببس هو ُْء ّه رظنلا 0و عياسلا |

 ناعما رو عال | ادن شاور ١ ةجلرأ ل امتخلا قابل م ولم ,ىسراف ا هن 2

 ظعاولا رع د - دل ىف 1 داهجلا 0 ةانملا م دنس قروملا ناخ”دارزع

 هم نع 2 لي نالعا ملا رفظملا تان ةيلب ىذا كالا ناد ه0 و بنزع الم ريهشلا |

 بابلك تردص و ه4 اخ وابا نيردعو هم دقم ىلع ا اهتلعحو و اهفم !ًاتىف عارم * داهملا ىلع

 3 ١س داهللاى بع 2 ”راسأ ا 0 هتعار 2 قنوع ةياك هتتلثم تب ذاع كل هيل م نارقلان .

 0 2 ك0 0

 دس عتيدح مك

 رع
5 
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 ص ِ أ : اممص ال ١ ىئلسل اد# ٠ كل دوار جاط د ىنال 1-1 تثبد نيل ّق تايم

 نيدلانيزا 7 لاولخلا با : دص 0 اال عا لل بن دنع لي و نيعبس ف كد هالك 2

 ىهتمةردس 2> ءاز> د7 الة وهو ةئايعبسو نينامت و نامث 88 ةنس ىف ودملا ىطعأملا د نياك رسم

 2 م اا 5 ناكفالا
-_- 

 ةاسعإ امالاىلهسال مهالا هلوا ىتاشلا ددارلا فورعم نب نيدلا :

 ىدعمو 00 4 و دو دع له كك 3 دؤادص ل لوص# 5 راع كل

 تيدا 4 .ىبتااةردس يع 0000 7 انييكاو ئهنملا ةودس ضع ئدتفا

 هيإأإ كس 28 ئطوتفلا ندا لالخ 0 فراأاىف ىعملا تاسماىق فرعلا ةردس 2 -

 جارس 20- - نيراسلا يا رسرتت- ه6: راونالا جارس رح ةئاممستو ةرسشع ىدحا
 ىدذلا هلل دخلا كل وأ قام ركلا عنب و يد عا د فد - 1 ةقيقللا جاهنمو هعبيرمذلا

 جزم اكتم ا د ةقيقللا م ورفلا نيد هيو 26 1 ةقن رط نادي الا ىلع تانضو روملل 1

<0 

 7 : 2 , نتدنا- علا حاهمو ٌقدلامطلا نيدلا جا 000 خم - كي .ةطازع اهقدر ارم عورفلا

 | «امنرع : ىف هيظل أمي ارم لع 0 رفلاىق - © نيدلا ا رس مد ىناد هيوونلا نيءبرالا

- 

 | تايساكد 5 تا معسلاو قرد اج 1 قود ناولا يسالع ل عع

 2 يح



 5007711 ]| | 0١ هنو نسون

 ظ هلل دبع 2 6 ١ 0-3 ١ ماما مي“ م هايل نيءيسو تس الا/ل3 10 قوتملا

 لع لعشم ر الا ارا ا 7 5 0 ا اا 0 قو وهو ىرعملا

 ظ نيثالثىف روك ذااءالعلاىبال 2[ هيقفلا مهم نع ةسا ا ارزولاو كولملا تاءطاخم

 2 2 , 1 د ىلع هب نيعلتبهسا ر حان لحرإ هلع اضااهل < ©, نن رطضملا عجم 6-2 هنا 2

 ا هنوأ ةتايحسو نب 201 ع 7؟/كراب د كلف 6 < ىقراغل | ل نيد 58 اننا تك قوطملا

 3 وَلا كايلل هرم ع لاح - رنم م جار م هيف 6 ا تانحداو 6-5 ا اأن ءدلأ هيدا

 ها قاوم 1 ىثافش |١ فاسوب نب د 0 "لكلا رامخاىف ليدهلا 2 1 ءاج بحاص

 شوعنو حا ور لحتحس ا ِي تال_عشلا ِي ف هيام و نيدو ىدحا "<-هأ

 ا ردنقملا 0 هلوا : 0 صم هدوزص ىولا دب عم نيد نيدلادعسا 7 حاولالا

 لحتحيب ١-1 هش طخدز اب مشاو ةناعم و نيم 6 ىقوتملا ىبلع نبنيدلا يع ميلا

 قولا هركذ ءاهسالاو سي لالكا سود ا

 كسلا 2 ظ
 ا عدد للم ل 5 ::ل١ تداقناام 1 ةقيقح و لوقعلا رثكال ههاقنل بعضو 4 مهب 1

 نر ثحاربع وه ردقتلا اذه ىلعف رخاسلا 0 ةرداضلا لاعفالاو لاوقالا ءاغصاىلا ليقف

 ةيضرالا رومالاعم اهنم لك طابرا نعو بك اوكلا عامضواو ةيكلفلا لاوحالا ةفرعم

 50 امايساو اهللع جازرمالاو طال كلذ نم رهظيل صاخ هج وىلع , ا ذيلاوملاو

 ضع ديلاوملا ضعب ةيكوكلا راظنالاو ةكلملا عاض والان ةيشاملا تقرا 0
 تز#و لوقعلا اذ تريك ةمىع لاعفاو ةمم عاض وأنه هس 3 هرئا ل>ام رهظيف

 ا نا م رم هنال هلع نع نادحالاو علا اذه ةعقتم اماو لولا راكفا امافخ لحب 8

 كلذلو لمعلاب هعفدأ رداق 00 دودعو : ضريدب كالذ ددعف: ةودشلا نعد رحاس عقدل 00

 ىنتملا عفدل نيدتاذاالا هلع نودن ورثكالا هحابا و ةيافك ضرف رتل رعتنا ءاجعلا ضعن لاق

 ظ عازعلا لعب طدنلا قدرطو سفللا ةيفصت دنهلا قدرطف رولا قا ءامكللا فلتخا و

 | قيرطو بك اوكلاو كالفالا ةيناحتور ريتش نانويلا, قررظو ةيدسانملا تاقر 0

 اوعز مئتازعلا نه مسق هنااكف ىناعملا ةلوهتملا ءاعمالا ضعب 1 برعلاو طفقلاو نييئاربعلا
 نيطا_سلاو حاضيالا نفلا اذهىف ةفلؤملا بتكلانخ نعال ةرهاقلا ةكماللا اور“ مهنا

 | ةقرط ىلع دصا-قملا 50 دكان هر 0 1 خاوراو شالا ارك

 | تافوقولا باتكو سواهط بات؟و:يكمطاةبانو وطشرا لئاسرو امضنا راش 0007

 قاع ةأعو 00 ةدبرط ىلع ىمملا باتكو طنلا رم باتكو نييئاثويلا ةقرط لع

 | روصن» ىبال -) ةعاربلا سو ةغالبلا رم 25 دنهلا ةّقبرطىلع ىتاسنالا ىلاعلا كارداىف

 دا دعب اما هلوا 5 ةئا_#مراو نيسشثعو عست 559 هنكس ىفوملا ىلاعتلا دمتنت كللادبع

 و ررغ نم هضعب تجرخا ب ادكلا اذه ناف لاق للا دع ىلع ةالضلاو دج نم ىلوأ



5 0 
 30 6 - تأ -- و

 كلا وم دن عام ناكناف رورعم نك لاو ورد سشاطه:م لاوس حوبطم لوقعم ربع

 هنا_#س هللاق الاو اليزح ءارحاو رايح 36 اوزودل ىلع اومعاتلف لدلغلا ىور للقلاو

 ثحبىف فيرثلا ديسلاىلع هلم سا ةعبس دروا ىهتنا اليكو هللاب ىفكو مكب و ديب لاغتو

 هناّقط اناالاىرادغلا ىلو م اةل كالا كالت نع باحاو داحاف عادب الا لك ابق عدادقلو عوض وملا

 رصن ىلا ميلا 2 تايرلا ظعاومى تايعرسلا د- ىموسرطلان ودج نءا نادج- بيطلا

 قلع رايملا هال هيدا دلع هلوا هءاتاك بدت رت ىلع ةقلأ ةيس قوتملا قادما نج راادبع نيد

 ىرخا ةعبسب ةعيلا نيز مث ةغبسلاب ةعبسلا ءايشالا نيز ىلاعتو هناعس هللانا معا لاق ا

 سلات ةعرس ىلع اباتك عجانا 0 دمحاق يس 0 | لكحل ع1 00 دادع الل نأ ل

 مواغنملا كيلا م اهصاوخو ةعيسلا ملاق الا ضمت م ىو - 3 -1 كد تارع.س ا

 هك كو نيعيسو نينا 5 2 ل 3 ا ىو هللا د 2ع 5 د2 كلام نال -# مع | موتحل اكفو

 نب ئىَع د 32 و © قئاقرلاو ا ءااوملاو 5 تاريخا ليس م 1 0 كيسا ا

 لبيب زيفَح ةئاع د نبريشغو«نينئا 595: ةنسن ىقونألا ئطرقلا ىومالا سالفلا نب جاحت

 ئرقملا 0 نب لرد نب عشت ع لاوعل اىبا ندلا دعس يشل ' داهشلا لضنىف داّسشرلا

 ,دلا < للءاكلا كمال هقلا ا هنامزا ًادناو ىتمنللا نيدلا فرش ا هللد#لا هلوا دلحم

 هتفلا فلؤ٠ سداس هذهلاقىطويسلا نيدلا لالخ ةلاسر -.::رسو هيلع ىلاعت هتلاىلصىنلا
 "ان لاو ىدتهلاب ليس ع - اًضيا يطويسلا ندلال الذ 2 ريسلاق ىدوهلا لكع م هلق

 001 وهو ةنساف لابد اصلا قثمدلا فسوب نيدمت ميش 2 دابعلاريخ ةريس ىف

 ند هادو هنا 3 ظعلا 4 0 1 و مالعالان م ةيودنلا ةريسلا ىف اهطس او تير املا ع

 هععإنا و هوا وعيش لع هياوا تدازدقو ناوعلا ىوعلاب كاوُقلا ند قزف تانكا هنا 0 0 ||

 دجالا ليبسلا ثيل ووظعلات اي آلا باتكىف جارعملا ةصق هنم بضنقا غرفاملهناف داشرلا ليس
 اا ايعتال هس قوتملا ىربعذلا رعنمهار ١ نيدلا 00 شال 2 انك نيليلخ مد ا

 هللا دبع ىنال ا ةر وعلازيس ا 4 4 طلعو رق - 9 ملا |..س -0-- هيايكرشسو نيثالثو

 2 ليد 'نع رذحلاو مدلل ملا | 0 - 3 ا ىرعصب 1 ء ربي زلا 00 نب ك2

 تا هلوا ى-ثمدلامث ىلص وم لا هللاديع ن ىلع نيهللادبع ر كى أن 0 35 ميسا رسصتغ

 نوعستو ةنس ”25- هشك نم تاي وذم ةتس نع ةرابغ < راطع هن 0 ا 0 بر

 م قوذملا ىرعملا هللاد ع نيدجا ءزلعل اىبال دم رج | تاىهشلا ل ها تو. .غلا 0

 كدا 2 ءء علا فورح نم فرخ هلع ركوب 6 50 رمل راو عسل 9

 اي 2 يّ نيدجا ةإ> ىبا نمل 3 | لدتلان م قر - 06 .ة ليل | 6 0 ظعولاىف



 ا

 ١

 102 7 ا 7 7

 5 1 نيسلا د م. | | 0
 1 تح م سس 0 د

 راتاثلا كوام :رادهخلاو هدايا يح ا عباصالا

 أوم 6 نع مكلاساىا

 سرعت هلو | رقع ن , نيسح ناطال_ىلا مسا هتباخ قف نأ ديفا دقع نيعب راىلع همر ةئاعامو

 فلاو عست ٠٠٠١69 ةنس رفص ىف رفاضع ةداعسلا بابطب اضل هفلا علا فورعملا 00

 7 ىفو كيش ىقوتملا ناصر نيد سور ل 2 ٠١ راخالا ةفكو رايخالا 6 ا

 ءانتالا و نيطالسلا و كواملا نم ءاحام ىناعلا نايلس ناطلسلا ىلا ءدآ نم امف بتك ليوط رام

 فورعملاىلع ندم نيدلا يحي 2 1 ءادو_ىلا حس 8 مهب ساب ديملشم كارلا

 ىرزلاب ةموظنم هغل ا نايد_صلا ةوس 00 7 نينالد, 08 ةنيسا قاوذللا ى نع ناب

 ىبيطل ا 0 ثيل 1 0 م واظذم و . قاشعلا وحس م 90>- ىلا 0

 هكا وتساو نيرشعو ىئدحا كا ةكعو قوتملا ىزيربتلا دم ىلا نب رفظم ندلا

 نيعسلو عسل 45590 هنس ىقوتملا خرؤملا 7-00 نس ىبات 2 ىطصم أن ال وأ ةلاسر 1 راكصلا

 ريداقمو مك فاعلا بواغملاو بلاغلاو ةسارفلاو ةفايقلا مولع ثحح ىف ةئايعسلاو

 دم تفتسعلا ماكل ديرة 2

 ظ 00 فلاو 0 نيتسو عست 1١9 ةنس ىفوتملا ةراقعلا ةلودلاق قياشلا تضل
0 7 1 

 قال 6 ولن تثقان نذل . ند راناتلا لصاو م ريو ةدلنىق نا راناتلا لاود>ا اهف

 سلو ن ريس و 002 6ةها/ 20 قونملا نيل ندجا ندم نيدلااففاط 2 واكمل

 عبسل | اق كل نأ 0 ل 2 لتق قااقوتلا نوح نب هلل ا١كفاخإ نوال ا دادغلا عبسلا 1

 ١ نيدلازعل ه2: عبس 12:- ه6: تايولعلا عبس 120- 5: تايلاعلا عبس 1 67 لاوطلا

 0 ريبخ مف لبق رك دي انني نوتسو ةءست ىهو دنس'قوتملا تدطارا ل 07

 بوه كالا اج دن و ع 1 خا دولا د ناالا

 قر هللا ىل 2 اك 00 0 !ىوتملا ص رااىبا ندي نيدلاس 8 ديسملا هيقفلا اهحرش : لا

 جلا مكبدو
 عا

 0 00 (-] ال ذي

 0 قع || ع ارا كن م هلل ادرعل 0 !الوصاقف 1 كال ولا ولا عبس 0

 1 راكد هعمل 7 :- س وماقلا ىلع ةدايز اهنم <: ةغالاىف ر ,ت أ ةعرس

 1 اليذ هنشك نعادشلا ىنارسسقالا رول مواطنم رت بي ةراششلا 0

 | اهلواتابا 4 همة لارا مم ةر لاو قمح اك ةروعم تدب املأ ىهو "300 زاازلا 0

 زرطوا رولوب هليهلم # مالك مظن رك الا ةعرسلا ًانشورح لع مام
 ,ح نبال 6 تاريئلا ةرايسلا ةعرسلا قيد ىملا ف أ بجا1لانا 067 حرش ىف

 ةلئ-ا ةعبسيف ةلاسر ريبكلا ناويدلا نه ٍبخضنا ةئاعامت وني خو نيتنثا +0: ىف تملا ىلع نبا
 ناطللا سلع ىف ثحابهنا: اف ركذ لا ناك لكف دوجوملا وه نمايرهالاكل ادج- ه6 اهلوا

 ىف“ ةلاقملا لوصم ' تدلك :نالاعتلا نابع نكن قاد ريع ملنكل ناخ دم نب ديزباب هدد

 || لدامالا ريغ اشم و ماظعلا لضاؤفالا ريهاجاب وأ ْس ءا لاقمت مالخعلا ءاذغلا ةراخنيل ةلاسرلا

 اعدنظف عوضوملا ثحايمق توتا تسلا مالك م ىَع سمدالا مي

 عي 700



 لاك |

 هيأ باب رح 0

 ىبا ال < 22 © قدحالل ف اك | م را ليو سس مع و تولت ادا 0 1 ا رخل

 0 2- 12 ودك | تاماةم نم 6 351 ما راحا ةعج ا - ىدادغبلا بيطخلا ىلع 0 كا 1 :

 ا ا فورعملا نزرب هيطق نم ' عاش  ندؤمل موظنم ىرت ه8 همان قاس - لص

 قططصف ىلومل موظنم ىرت 6: همان قاسات- تس فال1 ةثالث همانهشلا رك ىف همظنو

 هللاءاطعو ىضاير ىلوألو همانهشلا ركىف ةئنس ىفواللا ىتلاح هداز ىزرعب فورعملاد# ريب

 قاس 25- ىضئذو فلاو نيعبراو عبرا ٠١54 ةنسس ىفواملا ىفناط»ب صلختملاىعون نبا
 خلا د ا ناح ىانث ودج زا دعب #* هلوا ىزاريش ىلهاو ىديطالل مواقتم ع 7 0 مات

 ىسمدقاو 0 كر و قيكتاو هان قانس 5 رط ىلع عفو وأم تاعابر نه ديف عج

 قوص د# التم ىرهظاو تايح نع بآ ىقثاس هدب هلوا وجاو>و ىسوطلا ريصت ل

 8٠١6 ىروهظو تدب اناهوا ناو هع سة قذاعو تش انام“ نوئاعأو هيج عمه

 هلوا ىبريلسو تيلي ا و نورشعو هةر ١ ”6ةب ىزاريثلا اهفاطاو تن ةناعافو 0 ا

 اسال[ 0 1 0 20 نم م ىامعل نيعر د ونرمعش> ود دمع نم 00-0 كل 5000 ةأس 5 د

 ةالزلإ يو و ىرواسيلا قدما دع كك دكا لن كضفلاو صال - 2 سلا ماوس ماو :

 ىلإ 7 2 هاتفا 2 ا . ةحابس اع تاحا_س 81 ا 0

 ىندملا ىسموعىبا ماهالا محلاو هسفنل هح رد هنس قوتملا نسل ا نيىلع رك اسعنب 2ع

 25 عورفلا تا دعارس ان دح هذ ام. و نينامت وىدحا هما ا قى وتملا قامصالا 1 ندمت

 سصخىبا مامالا عْشللو ةنس ىفوتملا ىلا ىموسرطلا هيودج نب نادج- بيطلاىبا مشل

 ندلاىذر قدا ىبال ولا رابخلاكلملا هللدلا هلوا دنس ىفوتملا قادمهلا :نجرلادبع نيدو

 نيد ىسومىبالو دفا مومو نرثعو نينا 7/7 ةنس قوما ىفقاش )ا ىربطلا د ن نت مأ ريا

 لو كاف, تانك ةددلع معشلاو ةئامستو نيمناعو ئدحا هيأ ةنسن قوثملا قيدملا 520

 لال ءادق درواوا تاتعنسلا لوضا ىلع نادركسلا تاتك ةلخ "ىلا نبا: بترو تايعبتسلا

 دم ىلا تايعابس]2- دنس ىقواملا :قئملا ىتاهربلا: ىيحتنأرعنب ىلع دعوا هيف فنصو

 فراقلا دنسملا عرف ثيدحاىف:قارللا لعن مالا دبع نن فرطالاد.ع :حرقلا ونا ئه
 ندلا قت مشل د فاتثكلا ءارقانع كانك الا رد يي ىيسطا دج نيدجتا: ندا نع

 نب نيس م برعلا تانغل تضءؤ تود 0 ا هس قوتملا ىعبسلا: قاكل اكد ن. ىلع

 ةحش و تس رهذلا ند <22 تافاقملا لؤضوت نس 12: ةئسقوتملا ىوغللا ىرعصملا بدهملا

 دحا هيف له ملو فيظلنزو وهو سدسملا لمر تافحا نعم م ونه ىسراف.-22) راربالا

 ىناملالاق اذك لئالق تايباةرهيس هنب ىعسملا هباتكىف عقو هلاذ ىولهدلا وسخالا ايوذثد

 حئاصنلا ىف دس وس لج منكتب تدقاَع دوهع رد لاصك د مفخ ركن ود هكدلل ةمملا ع ةلوا

 نيعهسلتو راجت ا ةيلع هس قولا ىاحخلا دجحا نب نجح راادبع نيدلارون ان ال وأ - ,

 ( ةئاعامو )

 0 يس وي تستست د ننح يسر هيب يس

 بي م سسوس ساس يم وس هيما



 (ة/ د ىلا 1-7 0 .

 لماكلاب ىمسملا هءاتك وه وىليشالا ماها ناب فورعملا قناعلا قالا دبع نب نسما ىبا ه.قفلا

 دصاراادامكلانءاب فورعملا ىميتلا قك#ا نب دج-اسابعلا ىلا هيقفلا حالصا وهو ماعتلا ىف

 ضيضخاو ئط_سولا ثاكرملا بارطسال ةحو_ضوملا لود ر6 دك ناكل

 ا: ركذو ها همارجاو كالفلا هتردّس رانا ىذلا هللد#ا هلوا هحالصا كالذف ليداعتلاو

 باز 1:- فاؤاا ريصع هنا رها-اخلاو ةئامسو نيعبسو عست ىالو ةئسل ىرحملا ميراذلا

 ن#ب سون نيدجا سابعلاى ال 4 رودلاىلع روكلاوءدبالا لع دعالا ير ا

 مجفتساام ىدابملا ريخ هلوا ق*ا ىبا ذاتسالادبىلع ةيلطيلطلا داصرالا نم ٍبرعسملا دامكلا

 ىلع دمالا جي. زب جرملا مك | مي زنلا بحاص رفعحوبا ذاتسالا لاق هآ ىوقلا بهاو مسي

 درط» دحاو نوناقىلع الةافتال مثالا تهادم ةعنصلا هذهىف اعماح ال_صا راص انه ديالا

 ليداعتلا لمح طي < وهو مجرما ب. نا ديالا دم رس ىلع دمالا ريسادم بدك هيف ا

 نإ دطو هبال _ 0 ونالا تاقشاف .هتحامل اسذج ريصيارنم عون لكاعون نيرسشع لا كلل ا

 انسبنقامث ال_صف نيتسىلع لش وهو رودلاىلع روكلا مرزب مجزملا انجز انقسمت الصف

 جييز يكس اباب نيثالث ىلع ايوتحن اهلا الخدم نوكيل ماكحالا دياغ هانا 5 امرتابت 1
 لل_صف ىمحرشىف دحاولادرع هركذ مايخلا رمعل -هق) ىهاشكلم مز 1ه- مهيأ نيفملا ش

 وهو سذو.نب دج-ا نيىلع نسملاىبا مامالا عشلا د.صر 2 < لا 0 مجبيزلا ع

 نيبو 3 9+5 ةنسىف هدصرا ىلدحلا ناك ه6 رايش هوك بز ري ناوضد نارك

 3 0 بلا_طىبا نير ند ةيدس ىلا هج راو 0 ام هيف دروا ةئامعتراو

 اثو نيثالثو عبرا 88 دنس قوتملا ىنعلا دجلانب نحف كو 6 ىنادمهلا رز قمح
 دج نيىلع نيدلاجاتل 5 نيعلا ىناعمىف ميز ة>>- 2 قافوالا رعىف قافالا جز لي

 نبز قي هئامعيسو نيتسو ثالث 5 ةنس قولا 3 ىلص وملا 6 فورعملا

 دجان دوغ نيدلار دب ةمالعال تادلخ نابكوق مااا كر 2 صصقلا

 7 تايفيز اف رودصلا حراش هعءا ليقو 0 نيسجو س+ج م66 ةنس ىقواملا ىنيعلا

 قارولاب فورءملا ىلع نيدع_س ىلاعملا ىبال 6 رصعلا لها ةريصعيىف رهدلا ةيشز 120

 ىزرخابال سصقلا ةيمدىلع ليذوهو ةئامسجو نيت_سو ناع ه548 ةئ-س قوتملا 0

 ءال_ضفلا ةنيز - ةنئسس قولا ى دبلا وسيم دم اجرا © نامزلا ةيز 2

 قود 0 ئراش نب نحر ادبع تاك ريلاى بال 0 0 داض)انبب قرفلا ىف

 هي ىراقلاةس ز قي .ال ا مالاىلوممتدما هل هلوا رصت# ةنايتج عبس هالال ةئس

 6 نيللعتملا ني ز22- 1 نيملاعلا بر هتيدلا اهل 1 هما لئاسملا اف عجبت ارقلاىف رصتخم

 هك فوت لا 0 3 ديشرا دخ ى بال ا ىف همان تايز قم مع 7

 ١ 0 ظ » .ةلمهللا نيبئلاٍ تبي 2 ظ

 ظ ىلاكذلا دحاولادبع نيىلع ند شاقتلا نب ةماما نال ريسفتل دا ىف - 5 قحاللا قباسلا قمح 0

 (فز ع 00



  5با 4 ١ ةجر 5
 ١ فورعملا ىنزرا وللا , ريا 17 فو ل مساقلانب دج نب هاش ىلعل هي: ىهاش.جيز قمح

 00010 01 واةنس نيعبزا دصرإ هان هيف ركذ زصتخ ئمراف ئونكي اولاد دتاوكلو

 هريثكب ,ظعا كلاخلال 1 و د« ن الار دعتم ا ا تاكا 0 2 0

 لوصا ىلع ىناطللسلا قةحلا جي ز هامسو 7 ريصنا| جيا ز باوصلاىلا برقالاو ةقلت# |

 ْ تق ئدلا سعت مز[ #-لوصفو باوباىلع اال تال عم سج ىلع هلوحو قاميالا دص را

 مي

 0 ىدصت ىذا قوصلا معفلا ىلا 2 مشا م تت 8-5 7 1 ابر 3 ز ءايس ال ١ ريداقم

 اهي ةدمعلا ميز زيؤح ىهتنملا ةردسو نيدلاقت هركذو ىدنقر سلا مث را حالصال هيف

 هزول عم ليداعتلا لوادح رطسا نيد ليدعتلا كيج نم ةفلك عون هيف ا ىنالعلا 6 ز مح

 مامالا 2 هه ةوواعلا 6 تودح لد داع ءدلأ 2 كت ىلع هلا و باس ا1ىف لوصاالا ريغت

 6 جي زاؤج- قوريبلا ناحرااىبال ليقوىروباسلا نيدلا ءالع ذاتيالل ليقو ىخذرعلا ندلا ديؤم

 ْ لعل 2 ريك 00 مالخنل د ىنالعلا عر 0. 0 1 نيدلادب رفل

 هلل دا هلوا ا نومأملا 6 ١ م ةلودلا ءراعل هفلا تب : اونا 5 رشع ىلع ى 0 راق وهو 0

 ا كو روعل لكاس

 0 فسوب روص:هىنأ رفظملا كامل هفلا هنأ 1 لا 0 اونالا لاعق تاب هلا رهظا 0

 500 ا خت

 ميكملا دصر ىلع نيرينلا موقنو بك حى 51 تاكرح ىف لنوع أ هنأ رك دو هماب نولا بحاص

 ٠ 0 قلل كاد ازلأ ناو ثلا عركلا دبع نب ىلع نسا ىنا نيدلا رق لضافلا

 كلا زنا اهتلج نم ةدعاح ايزا فلادقو نفلا اذهىف نيروهشملا ني 7 اكو

 ىع 0 يرلاو 6-0 1 مجيزلاو قوتسملاب ى 5 ا و 0 ا ميرزلاو لا

 ٌْ تاكرح .نمع) هيلع هداقعانا 0 رص ران جايز د ف هقلاام ز>ا وهو ىدضصرا ف راع
39 

 1 جل 20 هدصر حم راتو تاحزلا لك وهو ةرهاق هو ةرهاظ اهلئالدو هلق بد 5 وكلا

 ْ تاكردح قدح هي 000 ةدم ماقأ هنأ 1 0 0 م 00 نيعدراو دحا

2 

 ا عض وىلا قب رك ااو ل 2 05 ملاعصلا 57 تيقانلا راث الاى 0 قابلا

 ْ 1-3 ىعملا.ز ع 6 لدعملا 0 0-1 08 قرافلا 2-0 نب 1 د موقتلا يع ١

 1 رودلاىل ع روك || نب ا -5 0 55 اسرلا نو سقما 3. 0 م 1 جد رغما 2 2. جمرز

 ْ جيزنم هللاسر ١ راحل ند نبا 0 سدا مهارإا ق<#ائىنا هيققلا ىأرىلع

 ) هقفلا

 ل هلأ ى أ و يأ دمع ميز 1ع



١ 

 قّدمد 53 ا ندلا دؤم نوج 0 ىندص رن 1 0 هدوم رق ناكراش

 ناريبد نيدلا محن و د سيلفت هك ىط الخ - و دوب لص ومعي هكىغا 7 نيدلارخثىودوب
 اماتك ان دوهرشو دئدرك راشخا اردصر هغامضنيمزو دئبلطب اهتالو نازا دون نيوز

 5 نارا 0 1 ناَحح ريدقت ددرواب ناسارخو لصومو ماشو د'دغبزا

 00 م راوتلاق ل والا :تالاعن عبرا ىلع هدرو دش مامت ناك راتس دصر نازا دعبو

 مودنلا لاما قابىف ةعبارلا علاطملا تاقواىف ةثلاثلا اضرعو الوط اهعضاومو تكاارددلا
 قْئاَقلا فدك هاعمو ايسراف احرشش ماظن فورءملاىمقلا ىروباسنلاا دمت نب نيسح هحرش

 حاتفم ىف ل اكلا دوعسم نيديشج نيدلا ثايغ - د لا تا سايس سائحا هي هلوا

 تطال 0 هيف تعجن و قى ناخب 00 2 3 ناقاناب ى يسبملا 0 تع تالا

 م2 ع

 0 كا 1 54 هال 20 ّك 0 00 د - 0 5 وأ

 رك 1 ىلع ناهربلا و 4م او نوادحاو هسا لسا لاعالا نيد هيف 2 ةيسدنهلا نيهاربلاب ا

 0 نب دجال ه6 ةبساللا سبح جز ل لمحل هءاتك هلواىف لاق اذك باودالا |

 تهذم ىلع اهلواو ىتومأملا جييزلا جايزا ثالث هلوب نومأملا نمزف نك ىداند 1 0

 رداونىف اذك .هانشلاب فورعملا ريغصلا ثلاثلاو اهرهشا وهو متحلا ىناثلاو دنهلاو دنسلا |
 نراك ند رادع محفل ىبال 7-2 ىروعسلا جز - هه: رهازلا جز - رابخالا ا

 روكذملا جزلا فنصضو ةسدنهلا مولع لصتحو ىزوترملا نزال لا انور او ا

 ىس ةعو2 ىف ىنادتا 22: ىناغصلا رز خ:- رائد فلا رس ناطلسلا هيلا ثعبو

 باوصلا ىلا هنال ىتادتلا مجيرز ةيدصرلا تاحيزلا محد انا ىوسألا دج-ا نىلع لاق لصف

 سرفلا#.راثىلا ةفاضا نيميراتلا نيذه لامعتساو ةرحغلاو مورلا حيران ىلع ىبم هنكل برقا

 طاسوا عضوو عماجلا هاعسو اميز عدبا رايشوك نامث روسكلاو نسنابكلا تلد تق

 لي أديدس ىعم 0 هصقأن منو ةدساق مصاو هالرعل تبررو سرفلا م ان ىلع بكأ وكلا

 الاثم "تايد لكل لعاب ىدان لاقف اياب نينامثو ةسج ىلع مالكلا ىنب و عماجلا ميرزلاب

 يشل لماشلا حيز 0 7 نع ميرزا ا ةلثماىف عماللا ب تاغذ فيش روتسدلاك نوكيل

 0 0 ع ملا هيالا رتاوتىلع هللد#ا هلوا ناموا دج-ا نيدم افولاىا

 ديعسلا ىلوأا ةحرستا ناوماملا دهر دع مهم تردص تاناحكماو ةيئاوته داصراب هءاعحاو

 ىنانموقلا ىلع نب نسح ديسلا هحرشو ةئامامث م٠6. ةنس دودحى ىفوتملا ىنانموقلا ىلع

 دم ناطا.سال هفلا اجور ءاعءلاىف لعج ىذلا هللدلا هلوا جوزم حرش وهو لماكلا هاع*و

 نيدلام < هرمصتخا ئسوطلا نيدلاريصنا وه -6 ىهاشلا جي ز ري#ُ> ناخ ديزباب مردلي نبا

 ترخلا د_ضرلا لع ىرملا ترقملا ا هلو ىهازلا هاعمو تاراش 0 فالأول ذملا ا



 با
 51 0 00 نيدلا ثايغدلو 1 ها كلد 1 10 2 هداز از ضاق. ىقونو

 هتنثا ةرينلا بكاوكلانم هدصر' ققحاخ مولعلا بلاو هنس ةثادحف لضح ىذلاىجحش وقلا |

 ةمدقم ىلع ىهو حيراوتلا ةفرع٠ ىلوالا تالاقم عبرا ىلع هلعجو اذه هاتكىف كيب غولا

 اباب نورمشعو نانا ىهو تقو لكىف علاطلاو تاقوالا ةفرعم ىف يناثلا باونا ةسجخو |
 / 1 را لاعالا قاوم ةغيارا اناا نتءدثال# نهو اهعضاوم وانك اوكلا ريس ةفرعفى هئلاثلا

 ةيسرافلاب عريع رهتشملا د نب دوج ىلوملا هحرش ةصصلاىلا اهبرقاو تاحيزلا نسحا وهو |

 7 ا رثلا لع انالوم اضيا هحرشو لودلا ميت ىف لمعلا ر وسد هاعمو ديزي ناطلسلاىلا

 ْ رمدصت>او نايبلاو مجصوتلا هح وىلعال ةيسدنهلا نيهاربلا ىلع رودقم هلا هح رش ىق مريم لاق

 اطصروهاو دنقرج 00 هلوط ىرصملا قوصلا محفلاىبأنبا رجح ميشلا كب غولالا جزا
 اذه لوصا ىلع قرع : ىلا لحاسن ٠م هندي وهو سهم لوط نا تا دلال ثا نول

 ْ انا 5ك لع هصقانلا 0 هلوأ لح ل ناذا راو ةماعلا ة- كلاب ل لحلا لعج مث دص رلأ |

 موقمىف لوالا لوصف ٠ 3 0 كلذ بندرو رمقلا و لا لح ىف ركفلا هع هأ_عب رخآ ا

 ملا ىلع غولالا جيزا برعمو رمقلا موقم ىف ث م 5 را موقف لا نرعتلا

 1 ليتلاو ها اهرودو  كالقالا قلخ  ىذلا 1 هلوا موقتلا ال2 مهفلا 00

 هك ىنا_كبالا 2 مح كي عولا لولح وهو ىومالا عماجلا تقوملا ىلاصلا نجرا

 هنأ هيف نيدلاريصن ر 51 ا هعا رعناح و 5 الم هان ىذلا رص رلأ لوصا ةتاعسو نيعيسو

 ناكىذلا ىعار ما ردع ملأ و قشمد ند ىكر علا دب ملا موه اذا م ةعاج 0 ١ بأ عج !

 ا ىداجىف ها ادتاو ىيوزم لأ نار نيدلا مو ا ىذلا ىط الخلا رؤغل ب لَه وماي |

 ا اهملع داقعالا ناك هلق تيل ىلا داصرالاو هعارك ةئاعمو نيسج و 2 6 / 2 كو |

 ىتئاع س ويطب لصر هدعلو 0 ةئاهمعهراو فلان م ىئيدقو سدرب أدصَر وه اه ريع نود |

 1 رعالا كد 0 سك كال دصرلاو 00 دودح قف ىاسلا دصرلااو ةرحملا نم

 0 هما هده ةزاوذ متت اهف 0 0 لقاىف 7 ةعيسلا تك اوكيلا داضرا

 ريكذج اضا هيف ل دو ا هرّشع ل ةعيسلا هذه لرص رز مينا َّق دهتحا 07 اله |

| 

 '00 اا دو عا قالك و تفركي رثصم دوذحات تشاذرب ارهفيلخو تفرك دادغبو
 0 الهكر و سد )وح ىاه ره اندوةرشو تحاون ع عاوبا ىف 0 ارئادنم رهو

 ل_صرو وأ 1 دس ناد * تيالوب مسسوطزا هك ارري- رصد هد نمو

 : ذك تهد ندمت



 ْق دنهلا ةقنرط ىلع هيث - راو نيرثعو تس 255 هن را ىطانرعلا دمت نا

 6 اراب 7 قوتملا افلا قدمدلا ىراصنالا د رطاقخلا نا 2 م ريبك دلجم

 هاعمو ىلحلا ندلا 2 هرصتخا هأ ءااقألا ريداقم ملاع هلل نخل هلوا ةئاهعبس و نيعيسو

 ءاكمو ةيصتخا < رطاشلاو | 1 وصا م تو نال _ هاعمو ديؤملا كلما عماج تقوملا

 قفاودكلا نم سرحو ا. معلا اء> ىذلا هلل دا هلوا ةعيسلا كل وكلا لحىف جملا

 ىلع ستحل رطاشلانبا جز 0 رظاثلا ةهزن ىعسأ أ هءاتك فلا هاو ها ةعابد

 دصقم ترقاو ذخام: لهسأب لاعالاهنم حارطست ةعبسلا لح ىف هعمل اس عيدب هجو

 مهاربا نبا ىلع نيدمت اًضيا هصخخو الود> نيتس ىف الصف سثع ىنثاى هلاسصاح لوادطلاب

 را كلانا ع 0 رطاعلا صور هاع 2 كولا ىفاشلا ىربلا قلرد ناب ريهشلا

 لع واعظ دك ا 1 رطل لا نب نار 5 أ هل رده ءائسلا عفر ىذلا هللدخلا هلوأ هرمصتخا مث

 هكا ولي دوط 3 رعد ” تالد ىلع لع اهلاعا را بك 5 نإ؟ اما قيد ىلع العشم الع |[

 هلعج و باس> ةفاكر يغ نم طقف اه 00 ركذوهنم لوادلا درج بدترت نسحا هبترو باب
 ديعسىلا نب ىلع نسالاىبا 6 سنو نبا ميز م ةماخو لوصفو ةمدقم 2 الشم

 ةفي راف كءالاز هر رة 1 نر و نيعستو عست ”وو ةنس ىفوتملا م يملا ند رادبع

 ننكر ةنس ىف هفيص ناهمصاب دصرلا بحاص ىروذدلا د ةقشح ىلا 1 5

 ةاقو حم راوتلا باصحا خرادقو تلق ةديزكلا نخاع, ه5 كلا هيونب نسح ةلودلا

 موي ةعبس لقو نيناكو شافو ىدحاس ا 2 ع سدنهملا ىروندلا+ ةقشخو أ

 نب رفعح د رشعمىنأ حر ع لمأت 9 هدب ز ركلا تبحاص لوو م اذا نيثامو نيعسلت

 به ذم ىلع هّمأ ارك دلع وهو نسامو نيعبسو نيشا ٠ 1 فورا رجلا ىضلبلا ره نن ل |

 محداناىلع اوعجا هريغو سرافنه باسملا لهانا لاقو بهذملا اذه ىلع ىنثاو سرفلا

 لها ىس ام وسيف انا لها اماو ملا ءلا 2 دا اوناكو ف رفلا 5 راودا راودالا

 هللدجلا هلوا ىدادغبلا , ملا ظوذحم ن 0 دا نيدلالاج -«) ذائسالا بز لق نضراف

 07-5 تادجز و 206 نم 1 ىمعدأب اذكلا هللاب ردئقملا سوع م ند وهو ةنالاو نيعت ىلع

 مساوأاو ضم حرا وتل 0 3 0 داع قوه و هلم :مالاب لوادي طاسو2ان م دلع اوقفتاام أ

 لفكت : نم هش زرذتعا م ّح 0 نيدم 1-3 كيب غولا م م هيام رمل ءافاذا لب اضيا

 قيرط تابصق زارحا ىلع ةمملا صح اذهعمو هلاغتسشا لقو هلاب عزوتف مثالا حلاصم

 خيل ىئاقلا. ليضع تنانللا ى 1 هر بدول 00 ران خامسا

 ىلع تشقتاذ اقيفر ىهلالا قيفوتلا :هلراصف ديواعسلا مارحالاف رظنلاو هي 3| ل
 ىدوم نيدلاح الص هذاتسا كلذىلع هدعاسف بكاوكلا دصر راتخاف مولعلا ضماوغ هركف

 هيف عورشلا نيح ل شن تاذفو قفتاف ديكنج نيدلا ثايعو صورلا هداز ىضاش ني يللا



 فانا اذ

 ظ ىرخااعورف رك 5 كيم هفنصق رم 1 ||ىاهر كلا و رك هنا

 اا 1 تمىلو كلذ نع عطقف 0 اق لاق ا كارلا تادابز اها رشا بف سور
 دنا تالا كلت لعج ىلاعت هللادجر دمت ناكو ىلامالا كلتستكيهللاهج-ر دمح ناكو ىلع

 | اذهل و هيلعىلاعت هللاةجر فسوتىبا مالكىلعدازهنا ىنعم تادايزلاءاع-فاهمعام اهيلع 1

 اماهنا ليقو فسوتى دا لاما رت هلع لاعت ةللاذجمر 132 ن 2 تفلتخا لبو ةسورع هناونا عل | 1

 اذه فنصو عم الاى اهرك ذب 8, مل اعورف رار اذا فه فيذصت نم>غرفامل ةنالتادايزلا تاك م |عس |

 اق اودشناو معا هللا و ادهل تادايزلا هاعهسف عماللاىف ةرو دملا تاعبرفتلا ىلعاعي رفتباتكلا

 ظ ا اهلئاسم قع ا اهقن ور هللا داز تادايزلا نا

 ردو متنا دب نهع و رف #* تعّريفاام طقىرادعلاك اهل وصا

 بهشلا نيعا نع اهكاردا بيغي * ةلزنم معلاىف اميين لاح

 ا 240 د د دودح قو قوتملا ىبخرسلا لهش وان دجءانىدح ركبوا ةمالاسعت الماو |

 ركبىبا ةمالا سعتل باتكلا اذهو نيلاىف سوبحم وهو تادايزلا ةدايز تكن ةئامعبراو |

 بحاصل 2 تادايز لذ ها هقحسمو دجلا ىلوا دجلا هلوا ىلا ىببخرسملا دمت |

 أ تس هم ةنس ىفوتملا ىباتعلا رع نب دح نبدجا مماقلا ىبالو اضيا ناج ىضاقلو طيحملا

 اا لها دس ارامل لاق ها مث ا ىلا دما هلبوأ ديا جو نيناو

 (00007 0 .ايللاب يلام اياضولا 0 ذاو بتكا نا كلذ ىتلج- رعلا سايتقاىف |
 ١ دم هللادبع ىنالو تادايزلا تادايز هلو نيئاطخلاو ةلاقملاو ربا نم قرطلا رباسو تانك

 ءاشك بالا نايف ام ةتاتعلاف لك الا لّدنو ةيادهلا بحاصلو جاتالو زيرضلا ىسيع نا |

 ا 0702 1( الطف لوالا تاوبا ةعبس لع دمحل م: تاذابزلا_تادابز ريض |
 اا | |١ ر نييصلا زم ليكلادعست ف عبارلا ضرملاوةعلا ىفثلاثا| قاتعلاو قالطلا ىف ىناثلا

 ىف عباسلا نيرفاكلا نيلجرلا نيب نوكي دلولاىف سداسلا هنباب هبا لجرلا ءارسشىف سماحلا

 لماكلا ردصلا مامالا ىبضا_قلل 5 تادايز ري»- دحاو ماماب مقتسنم عوطتلا ةالص

 هلوا هياوس او نيعبسو 2 تا 2 قونملا 0 به ويا ناولس ردصلاب ريهشلا ا

 3 6 ةيعفاشلاعو رق ف هللا داب ز م زوجا "لكعلافو مهلا ند عملا ةالصلا تاتك

 | هلو ا ةئامؤىف ةينامعراو ني-سجو ن ا 5/1 0_0 قواللا ىدايعلا دج ندم 2

 دلع ريذعلو تاءاعأ دا ىف هإصاو اًضيا هل داي زلات دايز 0 ا[ داي زلا و اا تادايز

 '”0015 قولا ورهلا_ركبىا نب ىلعل 8 ماسلا تادايز ل- ىدايعلا ىواتفب 1

 و
 | 20 :- هر 0 ام م 2 ١ ترصلا ق 1 نب 0 0 فئادطلا ةدانز 12 ُ 5(

 نب ىسلدنالا 267 داج نبا جز لمح ءام ىلا خل رات اذك ىرازفلا بدبجنب 2[ مهاربا
 ْ رودلاىلع وكلا هاع* ا_هدحا جايزا هير املع ليف شاقنلا ىكح نب مهارإ داصرأ ىلع ا

 / عيصأ مساقلاى متةلا امهرصصتتو ديالا ىلع دمالا رخالاو | | ا جدأ أنا كن م سس



 ىازاا 8 ١

 ا اال

 ريثا جيشنا - هي 0 5 ارهز »- ىنالق_ءلارعح نبال ثيدحاىف لولعملا ىا

 ره 7 3 هدايا 0 سج 6 هدم فاول ىسلذنالا فسوب كا د2 ناخ ىبا

 نيتسو ناع يدينا هسا ف ونملا ىئىرضصلا 22 00 د عاش بيدالا ةتاس 0 يأ روثنملا

 ةنس قودلا ىاشلا نولوط نيل هلاعأر 7 تامافدلا ل26 تاننلا ره ز تا

 ةغللا ىف ه2 بدالا ةرهز 1: ع هلل اعاد دبا اهل وا ةئامء تو نيسيعو ترا 07

 ذاقلا دج-ا نيدلا باهل زل أ نيملاعلا د وجو تبهاوا دما اهل وا ةمواتم 0

 نب 5 مق نامزلا راتخاى ناتتسلا ةرهز 1ع ناهنضأب ئطاقلا ايزك رزان 2017

 ةعيسشلا ضعبل دام هه عيباسالا ةيعداىف عيرلا ةرهز رم- عرز ىبا نب دجا نب د

 ىرسل ةماخو نيلصفو ةمدقم ىلع 5 ضا_يلانم ”ئضطوتلا 0 0 ا 1

 نيسشعو ىدحا ١*5 ةنسا قفوتملا تلا ئلخلا دنصالاوب راد ا
 دوادنب ناهلس مالنالا جات مامألا ميلا مه ةظعوملاف ضايرلا ةرهز 1ح نئإهعسلاو

 راونالا ةحبمب ىعمملا ىسرافلا هباتكنم ةجرت تاولصلا ةفح نم ظعاولا هركذ 5
 ككل وهو اسلم نيتسو و همرو رت اوك ه.قااو ضارة ولقلا ةهزنو

 اد نبا ميشال أ بدالاو مولعلا ةرهز قيم ربتعع سيل هنكل ةظعولاف ةرواقلا

 | ةنس ىفواملا ىرهاظلا دواد ندمت ركبىبال ه4: ةرهز لف > -ه] سودرفلا ةرهز

 | هفنص قئار رعشو ةردانو ةبغلكب هيفىتا بدالا ةعوجوهو نيّثامو نيعستو عبس ؟91/

 تادايز ليَ ةيبرعلا تايتاكملاىف 2 نيردانلا ةهزنو نيرظانلاةرهز ريح هابش ناوفنعىف

 , ةثامو نينامثو عست 189 ةنس ىقوتملا ىنابيشلا نسا نيد مامالل 6 ةيفنللا عورفىف

 |( دوهخ نتروص:هئا نسح ناك ىطاق ماعلا مهين ةعاج اهحرشدقو تادايزلا ةدايزهلو

 نررع نيدلا حارس صفحو او ةئام_بجلو نيعستو نتنتا ه8 ةئ_-س قوثملا ىدنحزوالا

 نييك كانا 0 هلمكي لو ةئامعبسو :نيعيسو ثالث لال“ ةنس قوتملا ىلا ١
 احرش هلنا قئارلا رحلانم ئوغدلا باتكى صحن نا ركذو تادانزلا لوصا ض2 00

 اهك شو دعا كول لجل هلوا ءالما ةعالا سقشو ئودزربلا اهحرشو كادايرإ 0

 هلوا ةئامسجو نينامثو تس ه8 ةنس ىنوثملا ىباتعلا رعنب دن دج مساقلاوبا مامالا

 علا ساشا ىف ةنامز نمزا لها تياراملا لاق ءىشث هنم كالو 'ئىثلك ىك ىلا

 زحوم تاداب لاحق تلك نإ كاد 1 ”ىثلكنم رضا اوراتخا مهمه راشتخالا
 باسملاب قلعت ام اياصولا باوباىف ركذاو اهنم بءصاف طسبىف ديتجاو تاكنلاو تاراشلا

 حوط_سلاو ,هردلاو ران.دلاو ةللاقملاو ربلا قيرط نم قرطلا رتامو تاتنكلا قرط ن

 تفسوب ىلا ىلا فاتت ناك هلال هن ىعم اعزاو ىهتنا ١ لهشاو لكلا نو ىح نيئاطقلاو

 هعلبق لئاسملا هذه جبير هيلع قا د2 نا فس ون ىلإ ناسل ىلع 0 هيلاما نم 0-2 ناكو

 هب ىع“ اغا د فدسوب ونأ هاما ىلع 0 عا يا م أبان 2 0 رم هاتف



 ه6 باب م ١

 ىيعلاو نع 0 هظرو مل ارا ثيغلا هاعمو ه>ح سش م أبان نيعيراو هةر ىلع همز عيدبلا

 داو بطلا نع عون ل اى هيف زكذ عونا ىئافا وك لآ هنف لصو انبي ايسقلا لكو خذ
 ١ كلاق أطخ نعول م ريتك نلك لع لوشت هنا ليق نك هاب نمسح 1 00

 4 عدلا 0 ق عيبرلا 0 10 هنوض 3 ىواجحسلا ءركذ ا رتلا فيرصصت ثيح

 ظ همر 2 ءاهقفلا بوأق رهظم لادا هلوا ةئامعسلو نيرشعو ىدحا ةىأ 0 ىنوتملا |

 اعد ااث ةنس قوثملا ىءاطلا ىلمخلا نايبش نب نينجا نيدلافرتلا 3 ةنايس ق
 2 900 7 5 : .٠ . ا( ذم .

 ْ ىنملا نيهثلا ند له ْن ريلأ ديعل م ضوخملا دا 3 صورزراا رهز م د يك و

 رهز م ضال انم ىضوتلا للا ىلع لوم وهو ةعاجحو نيلاصفو كم لكم ع

 | ريشبلا ىلع ةالصلا بحوا ثيح يعفا_كلا ىلع ه6 ضايع ىضاقلا هعنشام درف ُصايرلا

 ةن_-س قوتملا ىعفاشلا ىرضيمللا دحح نب د2 نيدلابطق ىضاقلل ريخالا دهشتلاىف ريذنلا |

 ا كرانملا ند لامع س ل تناذلع عبس ىف ير ضايرلا رهز م ةئامامتو نيعسل و !را 65

 رهز ]فم ةئام_سجو نيتسو عست ه9 ةندس ىفواملا ىوحملا ناهدلا نباب فورعملا

 ىقالت>ا ىلع نيثدحلا راعشا نسال ةي والا عيماجما نم وهو 1 رد ا 1 ضايرلا

 ١ ثالث 958 هنس ىوتملا ىنالطسقلا د2 نب دجحا سابعلاى بال < ضايرلا رهز ل امونف |

 ند دو ني دع نيدلا 512 -26 فراظلا رهز 1 نيام نعت و نيس 5959 ةنش

 نساحمىف رهز رح 3 هنامعذ ىلع هللدجخلا هلوا 000 را هللادسع قا ,دلارد ل 9

 روك دملا ىدادعبلا دو< ند ل ن6 نيدلا بع راجملا َن 01 سصعلا لها رع

 0 د4 قوتملا ىرغلا هللادبع نب دنع مشل ه4 ماكملا ماكحاىف مامكلا رهز ركع انآ

 مكملا ىلا ىضاقلا قيرطىف ىباثلا هريغو ءاضقلل حلاصلاىف لوالا ةمدقمو لوصف ةينامث ىلع

 ىضاقلا ءاضق هيف ذفني اهأ سماخلا هيلع موكحلا ىف عبارلا هلءوكتحلا ماكحا قيرطىف ثااثلا
 رهز -- كالذ قاع اي © ماثلا هسلوتو هلنعىف عباسلا مكملا ىف سداسلا دق الامو ظ

 ىراضنالا مهاربا نب رع ىلع ىبال هه مال_لاو ةالصلا هيلع فسوب ةصقىف مام ل

 ا هيلع لكوت نم ىقزر ىدلا دير رمح ١ هلوا 0 و نعبسو تر ا 0 قوتملا قاسلتلا

 ا ةلح ىبا نب اى ند 8 10 ىبا بيدالا 2 ع ماها 0 و مام للا رهز /

 نم كالملا دبعا ير ةمامغلا رطقو ةمامكلا رهز 122- قشمد عماج نساحم هيف ركذ 2
0 

 | 007 00 2 دلحم د لدعملا ثيدح ناتي َّى لوطملا رهز يي هلل ادع

 نيرسدعو ةعياسس ىلع اه ردقو ماهفالا بايرال عفان مالا !اهيلع فس وب 2 فهصو

 | هه[ لولعملا ةفرعمىف لولطملا رهز زيظس رابخاو تاياكحو راعئا م ةبطخي سلجم لك اساجي

 رورو



 0 م ا 59

 نيح هلقصب داوقلا 2 لل هفلا هئامدج و نيّئس و ميس هكا 0 نعاسلا سلق 1

 ندلا ءالعا 4 مالسلاو ةالضلا هيلع مماقلا نا ةريسق' معابلا ر هزلا رن- هيلا بستنا |!“

 قاحلاب دهاوشلان ع ان راع هصخن م ديايعتساو نيكسو نشا "م قوتمللا جلف نب ىاطلغم

 ءافلخنا نم هالعل نم حراتو مس و هيلع هللا ىبص ىقطصملا ةريسملا ةراشدا واع تاتكىف ريل 3

 00 ةئاهعست و نيعرسو ل قوتملا م> رلادبع نيد تاكربلا ودا هرصتخاو ظ ٍ

 نورا ءندلال ١ الخ 1-3 مكاطادي فج وزب اه مساب ءلا رهزلا مح ىليعدل | ىلع هتاضا ريعا ىلع هيف 1

 لع نيتاسبلا رهز رح ةيرحلا عئانصلا ىف -: نيتاسسلا رهز ليم ىطويسلا ركبىبا نبا |

 هللدا هلوا ىرصملا ىنوغرزلا ركبىبا ندمحل ةذيعشلاو ليملا لع ىف صنت 7 نيئاشملا ٠

 | لكابللا لصيال ةفرظلا ةعئصلا هذه ىف ةريثك ابنتك تيأر لاق ها مكحاو نتا ىذلا ١

 ءاولملا ةهزنل ءامكملا اهفئص ءاشاكلا رودصل ةحرمو ءاس ورا سر لا
 ةرشع ىلع اهتعضوفنامزلا لوط الع ملكنا تنك ودلعام ذاتسالك اهلع ملكتدقو ءامدقلا |

 ىناثلا وليئاقلاو روصلاىف لوالا بالا ليبتلانيدج-ا نيدلاباهش ةمالعلاىلا هادهاو باونا

 ضيببلا ىف سماخلاو ةذبعشلانم ءايسشاىف عبارلاو ركالا ىف ثلاثلاو رئافعلاو حادقالا ىف ظ
 نماثلاو قيلاعتلاو تاقازالا عباسلاو جرسلاو ليدا_:ةلاف سداسلاو قيدانصلاو |

 ٍبةانمو ءالعلا رابخاٍب ثار غىف 4 نيحابرلا تاحفن ونيئاسبلا هز زن ناساس ىب قرط ق

 نان دان زو ترا ع 222020 فول ىطرقلاد نبرساقلا منع ىورنيذلا نيدتهملا لقنلال ها ظ

 5 مانالا نم ماكح الا ةدعهت و>اعفماسلا رهزلا وح مج فو رح ىلع ,هؤاعما ةيرم هلاك ٌْ

 م-سو هيلع هّللاىلص ىنلاب ابف ًادتا ةزوجراوهو ىقاشلا ىوامربلا نيد تادلا 22

 هلوا لكلاب رمعناو ف 0 اذ لالا انه ريعملا قورح لع قابلاو لوألا ءافلخلا مث

 ىدلا هلل دا هلوا رهزلا حرسشب رهنلا حرش هاعسو اهح شمت ها # امتناام لع هللدتلا د«

 هئامعبم و نيعست وتس ال55 ةنس لاوشىف هنم غرف سو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ثيدح عفر

 دلاجات عرابلا ءاشنانم ةغيلب ةلاسر <: نادععتلا وليد:ةلانين ةرظانملا ىف نانا رهز ع

 رصتخم هي[ لئاصالا كرتلانم رعشلا لاق نوف لياجلا رهز يضع ىتأي هير لياعشلا |

 "نكد ملا ناشلاو لمار 50 1 ىذلا هلوا فورحلاىلع بترح |

 اع لياجلا رهز رح اهماع ا 1 ع 9 00 ديحلادبم ولا

 ابرلا رهز رح ىرهاظلا سل ريما ىتابولا اعينطلا ىءالعلا ريبكلا ريمالا هعج ىلا راشا |

 عيب رلا رهز 2 ل 7 ا لعااتلا رهَز 1 ا ل 0 1-3 امن" لئاضقاق 1

 7 عيدبلاو هماشتلا ق عببرل ارهز زه##»- بتاكلا رفعح نب ةمادق جرفلاىبال ه5 رايخالايف

 ةثاهعبسو نيعست و عبرا له4 ةنس قوتملا ىرستدلا راطعلانب دمحم نب دج سابعلاىنال

 ساقرق نب هللادبع ني د نيدلا صان ميشلل هه ميدبلا دهاوش ىف عيرلا رهز زي
 مجاصمب ىناعملا ءاعم نيز ىذلا هللدحلا هلوا ةئاع ةامثو نيناهتو ثالثا ل ا
“0 

 هج سس تس سسم مسمار دما سس سس

 (ن) < (؟]



 نينا ونينا سرا هند قاودملا علا هللا دبع نس ندع دجاىبال م >حاو 2 0 |
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 رذف 02- كي 9 كادكلا اذهو لاقمأ ىكدتلا كاثلا هلاق ةنامءرزاو سنامتو تت مم 6

 ىوحلا ىبزراوخلا نليسح ب مساق وحلا اع ىف د انانلحاو اناوزلا م ىتاشلا مالسالا

 لا مكعلا ل وصالا رداون كاوزو قلل ناعالا بعش كاوزهلو ىطويسلا نج-رادبع

6 
 قر وبلاد نبدجارهشلاباهشلا -ه) ةسفلا ظافللا بتكىلع هجام نبا ننس دءاوز لح

 ط_سوالاو رغصالا نيمحيمملا كا م دهازلا هللا دمع هدل ول --1 ليئح ب دجا ماهالا

 ىهاونلا وىهاودلاف ىنرعنءارثا هيف ىتقا ىءادنالا ليبشالا دع ندج-ا لضافلا باجثلل

 1 20 قونملا ىوغللا دب رد نءاب فورعملا نسح نب د ركود د برعلا ءاروز 1

 ةئايعست وناغ ة٠م دنس ىنوالاىناودلا قيدصلا دعسا نب ىبا ل الك هز لضافلاءاروز رقم

 هيلولدلا دعباما هلوا لوقلاب اهحرشمث ها هينؤي لضفلا هدم نمان كيلاىرما تضوف اهلوا

 وه نمل دجلا هلوا ءاروزلا قيقحن هام“و احوزم احرش ىراللاىلع نبرخق نيد نيذلا لاك

 ةئايعسل و نيرثشعو نامث 994 ةئ_س هلا ىداج ىف عرفو ها دماح لك ناسا د و

 ةثامسج 6٠٠ ةنس ىوتملا ىراقلا جارعسلا نيدجا نب رفعح د<#ىبال هي نادوسلادهز وم

 نيمهربا قحساىنال بيرعلك هيفعج ءازجا ةثالثىف 27 بابلالا رمثو 0 رهز م

 5 راكفالا رهز 25- ةئامعبراو نيسج وثالد #56 ةنس ىققوتملا ىعاشلا ىرضصملا ىلع

 00 20! لولوط نبال ةلاسر نار هم نب ناهلس ىَعي يه شعالا رداونف 0 رخدلا رئنَح

 ةثامسج ونيعست و عبس 693 كر قولا ىدادغبلا ىلع نب نو- رلا دبع ىزو+طانءال د قالا

 نا فورعملا هللا ديع نب هبا رحت حوتفلا ع 7 مسعاقلا فاصواقىف مدانلا رهزلا 0-6 ْ

 ( سقالف )

 ظ ىعئاش | 20 كلادبع ميشلان نجح راادبع يل 71 رابكلا فارقان ع رداوؤلا 1 اماع

 | ةموظنم 2 حّرلالاوز , ريم- ىرقملا هللادبع نيدحت ئدلا سعت مامالا م ةئعاعلت و

 | الاو ءابثالالءرفاوجلا رهاوز لح ملا ف رح ىنأبس ثيدحلا ف هك حرف تبا ١

 | مشل لالا نيد ىلع لاحترلا شاوز رم ةئاقشو ةرشع عبس 511/ ةنم ىفوتلا

 2 .رق ىتأي هي ىذمزلا ننس حرش ىف كاوز ريح اضيا كاوز للاو رخل اولا

 ظ سفلا ى لا ىتارمعلا ريمللا ىلا نب يحي ايركزىبال -4 ةيعفاشلا عورف ىف ٌلاوز تح

 | دئسم كاوز رهف 6 ديلاملا دناوز و ةئايسجلو نيسجحو نام هه ةنس قوتملا

 ا اهح رشم ىئاوح اهلع دك 1قأ تدر قئاقدلا نم ةدداو قلاقطلا نم هدب ز ىلع نئسملا ٌْ

 | رهزلا رح ها نطبو رهظام ملاعلاهّلل دجلا هلوا ةئامعسلو نيسجو ثالث #8 ةنس ىفوتملا

 ا ديسانملا ل هاعمو دراولاو ةملح رلا ىنعمم 6 ةعللأ ّق ءاروزلاو ةئاعلتو نيرشعو ىدحا

 ا ءاروزلاب ةموسوملا ةديّزلا ىلع كاملسملا ةلاسرلا بي دبع نم تعرفالل.ل ااق هأ هيدب 0 ةالصلاو ْ



 1 لو نيج ىلع هلوح 0و ع 22 و ع 50 قو ةاكلا داع نى اع |

 هدنز م 10 زولا اان ىئنطل اهعجع ل قى 7 ه7 ل لد | هدنز م لاعفالا ىف قا لاو ْ

 سدسجو ن ا < 65 ا ومما رافخلا نوط سس ردو هت اذص ١او ءائمإلا ّق تاق ضال

 ةنسقوتملا ا ميح رلا دبع نب رمش شل الضافلل مالكلا ٍلعىف ىلاعلا ةدز يم ةئاعس و

 ىلع رصتخع هه لاقملا ةدنز م 6 ىناعملا ةدنز يس ةئايعبس و ةريثع نعود

 اان نسحا,سلا ول ءاعنص ةلنبدع هفلا ىنايعلا دم نب رفعطل ىك رت حاصتلاة دن ْز صح نا وناةعبرا

 0 را_ىعل 9 َّق 1-7 هرمصصعلا نيا هرصنلا هدنز كك فلاو سجل ١١.ه ا

7 : 9 9 : : 

 عيم 0 0 5 1 الكل انانيعيراو ةياع لع 00 0 نيظعاولا

 ليا نب فاس نو لصافلل ب لوصالا : مع ىل /| لوصولا هدنز وس لا عل | عيج ىلع دماحا

 |شاعملا ماظن هءأم ىل ناشي نلا دخل ل سو. 0 ا 00

 هرم صتةخامت نا د#ناطاسلا ن.ناخ دزياب 3 ازكلملا هتبطخ ىف 1 لوصف ةرمع ىلع همر

 5 ل فيطل ءزح ردم لوح وز 0 لصقم 2 هيذعو رحولا هاعفو

 ض راثلا تس رهق ق 500 ها وعسل عع ىدحا تاحلادا 1 ىوذملا ىطوتقلا 0 ىبانا ا
 تح

 مالسلا وةالصلا هيلع دوادىلع للاعتو هناك هيلا هل انا ةيواعسلا تقكدلا او 8 5 روزا -

 مزليالامءوزلب قلعت مه متانلا رجز 1قفح ىطويسلا محتلاةلاسر , - ردملاب رحزلا خو

 ّق فلل وم وهو ةهتام#راو نيعيراو عسل ية 0 قولا دلل ها ندجا ءالعلاىبال' ْ

 دجلا هلوا لوصف ىلع رصتخم ةبسما هلا سءترهل دهتكا :نييفنلا رح زر ]02 ل ا

 شاقل دع نأ ندا لا اهطينتسا ل كشلا ةءيدبةل ١ 67 ةلاقرزلا لن خلا لقعلا ضيف

 ةلآ ىهو ةيكلفلا تاكرلا عب قلعتت ىهو ىبطرقلا ىبرغملا ةلاقرزلا نباب ريهشلا ىسلدنالا

 سعثل م وع ما 2 نرز زي ةدددع لئاسر ءالضفلا فلا امناسىفو ادج لاثملا ةعبد

 ءانعمالا ىف ىنوبلا امهركذ هيي رهزالا توقايلاو سضخلالا دررعرلا يش قاراطلا

 أ باهشلل 5: ىراقلا ةلز ريح ةيواعم نن سابا قحىف هفلا ىنئادلل -ه سابا نكز نح

 ىذلاهلل دجلا هلوا ىنمرلا دع نيدم#ىملو ىدادملاب فورعملا مكملا دهازاا روصنم نيدجا

 دج-أن دمت جملا ىبال ىسمراف 6 ىطصملالاوحاىف افصلالالز ل- ها ام عامالك لزتا

 للز رين نالي 00 هاشليفن . جاتمصنل |ىبا ناطمللسال هفلا ئزارلا ىتامركلا ركوأ لأ

 هب ولاخ ننال 6 رودملا لسز رق 12م- ىلا نيس> ن دم نج.رلا دبع ىبال -ه رقفلا

 ىف هفلا اشاب 0 00 وهو ىكملا رفظملا هوصناف نيال 5 نودملا ليسنز م

 ياسو, ةئاملا 5 ةديصق -) عقاربلا تاذ ءطوىف عطاقلا ليبكزلا ري ةعونتم كاوف

 ى ىرولا دنزلا ز5- كالا 0 طولا ئهو ات

 هبواح فاهدروا تام 100 نا ع ع 0 4 ىزادنلا# 3 تا ع باوملا



 | ةئامام ونثالثو تس م85 ةنس ىفوتملا ىثاكلا ىلع ندم نيدلا لاج مساقلا نال ةيسرافلاب
 ٌ 4 .- 3 1 0006 || 5 0 : 1 10 0 1 0 أ

 | ١ سج هه ةنمد ىفوتملا ىناذمكلا ةنضقلا نئعل ىبرعو ىبسضراف هه قئاقللا ةديز قم |
 ["ديضااوتم' لا نع نام هاهم سادجلا هلوا هئامس ور نيمتعو !

 8 0ك دال 0 .ى ءاطغل 0 هقيفد همم ءلعأ ثحايمو ةقب 0 ”كاقمع ]2 ل | جدسسم لصو

 ىلا |

 صفح ىبال - باح حي رانىف بلحخلا ةديز ,--

 عراتىف بلطلا ةيغب ىعملا هك راتنم هبا ةئاقسو نيتس 550 ةنس ىفوتملا ىبلطلا مدعلا

 داعملاو 1 هلا ةلاس رند 0 ىنستلا دع ناز زد 1و قاخلا قا عدا ةةعاب ىلاعت هللا دنعي

|! 

 ةديززم- 4 ةيادهلا حستىف ةياردلا ةديز ري هي] ةيلملا ةدنزلا ريح بلح ةنيدم
 ا ىفا كلا بوقعين ىك 5 5 2 ىل_صافلل رصتخ تس هذي ل ؟اود“ كف رعم3ق ن نأ اسرلأ |

 ا ىهاشم ّ را اوذلل ا بطلا هدب 5 ل تفلاو نرشعو نسج 006-200 70 تجرف هغلأ

 م كا هدب ز ز 7 :طابيلا | اهشاقدو 2 رضا طظاا نادال قلاقح ىلع ل | عسل داع وذ و |

 ه1 فاذا ديؤه ن فر نيدلا يحي جل 2 ىلامالا ةيل>و ىلاوعلا ةديز 1

 ة/مال/ هس قاونملا ضارمصملا 3 اما 100 مهارا ١ مخلل د هّقفلا هدب ز ل 5 ر ريل | ةدعق ا

 ندلانكر كر 3 ريم دلل د ةردعلا كرات ةركفلا ماد 7 م دءايعسل و نيسجو 0
- 

. 

 ظ م را ةاةديز اي ان ناب 222 ةحاع ىلع هدر 0 وهو 3| عسل و نيعيس و 0 ها ٍ

 ا ةئامو م وهو ه

 , نإاب ريهشلا اتم دجلا نيرع عشن

 | رصت# ديك ربلاةْغللاب 2 تاسللاق .ةديز عو- ادل# رشع ىدحا نينسلا ىلع بتم و

 ةدبز قا نيدلال صا قم ةديعلا ح سم قف ىف ةدنز م ندلاع راع) كك را : ىلع

 ءاهلا فرحوت كا ا ةئهلاو ةدز 0 ىدن1لانب نرد 0 جيلا م وحلا 0

 3 كلاسملاو قرطلا نام ىف خراب كيخك ةدز 2 ةئامعبراو نرثعو ن هاء 5 رع ةنساأ

 ىواملاىرهاظلا نيهاشن ليلخ لضافا اّمارماو اماطلس مظعتو اهلاعاو ريصم لئاضفىف ظ
 ءىراب هللدجلا اهلوا كلاملا فكي ىعنملا هباتكنمءاهرصتخا اياب سمع ىتثاىلع 0
 حراوترك ذ اهلالخىف رئانلاو ىظانلا هفص ونع زةعلام رهاوذا ريسافت نم اهف 0 ١ منقلا ظ

 ب راتلا رك ذنع اضرعم اهصاوخو ةكلملا لاوحا نساحم وهو هنم دوصقللا صخلف رداونو
 ةوف_صلا هاعمو اعلا ضعب اهصاخ م اردانالا تامدالاو راو وتلا كت ا ظ ةايونلا و

 ىفونملاىومرالا ىدنهلا ممحرلا دبع نب د نيدلا صل *' مالكلا رعى مالكلا ةديزز 1 ىأيسأك |

 ةدر زق ست ماعلا و صاخلا هلام موكلا ةديزم- ةئامعبسو ةرششع سج الا هةنس |

 ْ ةد.ز ةئاعشلاو 0 500 ا ىرفر 0 0 1-3 ةدربلا ةررصو ح رشق

 ' ةئاوسو نيس دا لعل قاوتملا ىرهجالا رخل ىل_صفد نردلا ريثال م هديز م

 'اف 1| ايسر هللادبع نب نينا لع ىبا سرا ع هي ةناوءلا ىوقلا ىف ةديز ريض |

 ا نيدلاءالعل ى اراك كامل 2 رداونا!نم هناق م وه تس ره ه ر َ يل ونس قبا



 فاالا 3 2

 ىونزغلا ىدنهلا ق<#ا نب رع صفحىأ كد ل ه2 مالعالا ةعبرالا ةمالا بهاذم
 م ةيفنللا عورفيف ماكحالا هدنز 0 2و[ عيس و نيعيس و مح ايار 2 قولا ىئنلحا

 دج-ا ثيداحانم رابخالا ةديز لح هآ ءانعلا عاجلا لعح ىذلا هللد_هلا هلوا يصتخم
 ننثا 159 ةنس قوتملا ىعاشلا ىزاري_ثلا ىلهال هي قالخالا ةديز لقط هه رادكا

 هج

 قوف تاومساارطاف هللد_هلا هلوا رصت# ىسوطلا دج نيد# نيدلاري_صنل ه6 كالفالا

 امخح صخلملا ىهو نينلاقمو ةدعاق لع اهسساو اهف ففنصملا تتكلا هله صقل ها نا

 0 1 هكدا ىف رارسالا ةديز قبح ا ر انا رصنلا حرشق رارسالا هد --

 دقو 5 ادهلل ةسسمح 0 0-0 5 00 يكمل ةياده حراش كنس قوت ى :ىىكحا كرار نا ا

 ىعورلا هللا ض يفز ى 3 دبع ىلوهلل ىرت ه8 راعشالا ةديز زيف حرمشلا انه تل

 نيواود عبتت فلاو نيثالثو ىدحا ٠١1 ةنسىفوتملا هداز فاقب ريهشلا ىضئاش صاختملا ظ

 هئامسج ةذدن لاف ره-ث هلزم ددع غليف ,هرعش ةديز بحناو مهعيما_#و ىبورلا ءارعش 0

 اراك تالا اطر مرد 50 هيرو !ىعاش ردع ةعبراو ىعاش

 0-0-0 لوسرلا ثيداحاؤلوصالا ةديز ريت فلاو نيسشءو ثالث 1٠١ هنالك

 نر نيدلا دعس لضافلل ل لاعفالا ةصالخو لاعالاةديز م حيروتلا 3 انسان

 يغارف دعب قرزالا ديلولا ىبال ةكم خيراتنم امترصتخا اهفلؤ» لاق ىنئارفسالاىلع نب دج |

 ركذو ةرمعلاو ملا لئاضفىلع لدام ةيورملا ثيداحالانم املا تفضاو رفصىف هعاع#نم

 ََت 2-1 هعوحو و ةكسل, رخآلا هتدب نم هحورخ ني>نم رّمعاو 2 باوُث

 م راوثلا نم ا 7 قاعتامو رسو هيلع ىلاعذ هللا ىص ىنن :لاربق ةرايزو ةندملا هلرضف “كك ْ

 0 بابو ال_صت نوسحو ةعبرا هيفو ةعكلا ةليصو 1 داق باب نيباب ىلع امتلعحو '

 --1 اكل حرشف ر ,اكفالا ا ةدنز 5 ويس الاف ناورتدعو ةييش هيفو ةئدملا ةلرضق ظ

 | حيراوتلا فرثا ةجرتف جر اتلا ةديز د- فيرصتلاف ه7 نابلا ةديز يح |

 ّ صلا هلع مدآ نمز نم ةريثك هناقاطاو ىعاش ىلعا فااىف هرك ذ نع نيدلادضع ىضاقلل

 تأ ص وصفل اح رست ق 27 ةدز ,أ اهوح ةئامسجه*٠٠ دنس ىهوىلازألا نمزىلامالسلا

 ف 1 ىدنفا ئطصم ىلوهلل ةيكزلا ةغللاب < حيراوتلاةديز لح ءافلاف رح ىف ا

 غلب ودجا ناطسلا ىماب حيراوتلا جاتىلع اليذ هتك ىفاصب صاخحملا ىناطلسلا مامألا جتورلا

 !وملل ةي_سرافلا ةغالاب 2: حيراوتلا ةديز ريح فلاو نيسدعو عبرا ١٠؟5 هن ىلا

 نيثالثو عبرا 885 ةنس ىقوتملا ربا ظفاحم ريهشلا هللادبع نب ىورهلا هللا فطل نيدلارون |

 مداىئب لوحأ عنا وو ملاعلا ثداو>ىل» الّمتم هلعحو ازريم رقن_س ابل هفلا ةتاييفافو

 ةئامئامثو نيرسشع و عست م9١ ةنسىلا ليصفتلا ىلع ن وكلا عبرلا ىف

 ةئ-س ىفوتملا نورا ىنوسودلا هداز الود. ريهشلا ىلع نن ىدنفادك ىلوهأل ةيكرنلا علل

 نيت "مم ا|س| .
 سي م رالاةدنز قبض

 يح 2-0
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 اهلمعب ام بيغلا ةدافت_ساب نوعلو صاوخلا ةريثك ىهو نيدحوملا كولمنم روصنمنبا

 0 رصانعلاو ءاالقألل ةيزاوتم رااود اهلخادىف ووظع ةريادابف مهدنع لمعلا عتب ىلا امروصو

 00008 ام ة اذ لك و عولعلاو تاثاكلا فاتضانم كلذ رغىلا تاساح وزلاو تانوكمللاو

 راتوالا اموععاو رز 1 ةرام اهنم لك طوطخو 0 اهريغو رسصانعل و جوربلاىلا اهكلف ماسعتاب

 لهادنع دادعإلا لكشان ي ىهىلا مأم زلاموسربا م ةعوض وم ةعئانتم فورحرت ولك ىلعو

 آ00000 111 لاذ ىو ةقراعتلا رايغلا ]ف :عوسر امو بزغلاب تاسملاو نيواوذلا
 0 01 رك لودج رئاَودلا روهظ للعو ناوكالا عضاومو مولعلا ءاعتا رشازدلا

 ا ا انو ضرلا قاتم نيج و ةسجن لع لقشت اًضوعو الوط ةعطاقتأ]

 | هلم رخا بناوجو فورحلاب ىرخاو ددعلاب ةرات تويبلا ةروم* هنم بناوح لوطلاىف
 0001| دذش ىلإ دعا الو ايعاتضوا ىف ذادعالا كلت ةبست لعب الو: توببلا ةيلا

 ١ ةروص نعصتت ةبوصنملا ماللا ىور ىلع ليوطلا ر , 00 ةهجرباز 0 |١

 | بهونب كالام وهو برغملاب ةقاذألا لها رباك 0 بوشتم 0 تدب ةحربازلا

 اذه ل ةينوتمللا هلودلا اى هيلييشأ ءالع ٠ نم نآك ىدلا

 0 دخلا هطب_ص ل بثاىع لع 15| نصق تزد>ح قالا مظع لاّؤس

 باوملا ةهاطم نم عقو اا كلذو 2 1 2 ءازم ةمك 20 0 2 عسا 0

 1 ريع رانوالاو لا ملا نم ةقمتمملا 0 0 ْق هعازنصلأ | هدام كلذ 0 1

 ا بسانتلاب اهنم لوهخنا : 4 رعم ل 0 بدنا أمم تلا ىلع ءأ 55 صعب عالطا عقودقو رث 71

,ْ 5 
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 ةعلا درفت اهئفدضايرل

 | هس نع ىهو نودلخ نا حران ىف هب رغلا لاعالا نم ىهو اًضيا هللا دبع نب ليسا ةبوسلم

 ا 3 7 اا دجنا ن ا 0 مل 0 : ل 2 .ذنا سابعلاىبا .ا ةحرباز ا

 ظ هك ةياطاخاةج رز 3 م ىناح رأ ١ كالملاد دمع نب هللأ ديع ءامالا] ارهشلا ا روتنمو موظنم

 لود+اباهعضو ها هأ 1 قيلت ا” هللادج دعيأما | اهل وا 0 ىلع نب دوجأ 58 2 2 ىف

 هحرباز ل - هب .اييشلا هدد 3 6 00 ف 3 0 | نم تولد

 31 وهو ةئامعسلاو نيعيسو 0 5 هلس در 5 نباب فورعمل لا 5527 نبدمح
 ىذحا 461 هن_سىلا ةئاعسو نيتس 551٠ ةنسنم دازو 3 /| هر دا ما اج

 | قالتخ+اىف ماكحالا ديز 1 كي نال 0 د 0 ديز 1 4-0 ة|يعسلاو نيدسجو

( 0 

 1 |[ سب هلوصح 6 طل سفنلل لصاملا م وأعملا نم لوهأملاىلعو روضملا 2 وهو ءامش هل

 | ةحرازو تبلاغلا ف ةضايرلا لهاىلا ةحرئازلا ناوست كلذاوةدايز ل



 : 4 فاالا 12
| 

 2 11 17 4 مد 0 3 از خو 7 ءا رقفلا د از ع فلاو عبرا

 بتاكلا س ردا ند نا ونص رح اإل -- حيران اف رفاسملاداز 2 9 ا 0 ىراخلا

 الاداحم نيسج ىف 6 رفاسملا داز ٌريظح رداقلا ةفحت باتكي رابالا نبا هضراع ةنس قولا

 0 ند كتلخا اى د (ماسل اذار 0 د قولا ق ةاددهلا .اطعلا دجنان د نسا اع ا

 اهلك تالاقم 2 ىلءوهو هكاعرا ة٠ 2 لعد قوتملا ىسل اكاحأا بيبطلا مهارا ن :.:لجلا

 ةمادق .-وقلا نال و هنن" قف وبملا تيبطلا ىسمخر سلا دمخ نب دج! نمايعلا ىبالو باوبالا ىلع
094 

 وهو -4: عورفلاىف رفاسملا داز رق نيسح ديلا مشللو ةنس ىفوتملا بتاكلا رفعج: با ١ يي

 نيئامو نينامثو تس ؟8 ةنس ىفوتملا تملا العنب ىلاعل دينا راتاتلا ىواقلا نا

534 
 ىللضف دف رعمق ر دزه كا 1 5 نيملاعلابر م هلوا للا لي مهارا اهدنا

 قوتملا اعمل ىكرفلا ىدحمملا نياب ف ورعملا بجر 0 نيدجا نيدلا تاهش ميسا -- رازا

 يس نب مئاغ ند نيس تااذاقلا رؤهل ا 00 ةاسملاد ز قي : ةناع امتو نيس / 6

 و هلوا 0 100 ىمراف ة ديد 00 ليعيش ات ع قوش 6-00 ريمأب ف ورعملا

 . كل شلل م 3 30 7 1 لز نا نك ا ز قمح 5 0 12- هكئازارتربىا

 ف هئامسجو نيعسن و 2 هقةرا// 8 8 فدا كعم ا ىزوخلان 2 فو رعملا لعن : ا

 ةابزو ا ثيدحلاَنفىف هنافأ ء و تعريف ق 0 ىط ويسال م ريغصلا تس رهف ريسملا

 ةلاسر؛ هاو ةئاماماو نعش و تسا 691 ةهنس قوتملا ىهاذلا هللا دع ميشلل ه7 نيقاتشملا

 داز و نييلاطلا تكللسم ليقو نيبلاطلاداز ليقف اهع“اق فئلتخا دقو قدللا معلاب 2

 5 ف ورعملا ركب ىف ندم 1-3 دايعلا ريخ ىدهىف داعاأاداز 0 ا نيقات_كملا ا

 ا
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 ١ نجح رابع ع ل رحا ةعبراىف قتلا اعف ريسملاداز قت ىنا و:ريكلا ىلع نيدلا

|| 

 داز يَ ىدهلاب اضيا ىع-او ةئاممبمو نيسجحو ىدحا ا/له١ دنس ىفوتملا لينا ةيزوحلا

 سانلا 0” ل ىذلا مالكلا ىناعمىف 4: رهازلا ا:- له ه2 داعس تناب نزوى داعلا

 ةئاقلثو نرشعو نام "98 ةنس ىقوتملا ىوخضلا >6 مساقلا دحت ىلا نيدمت ركب ىبال

 ىفوتملا جاجزلا قحما نبنج-رلادبع مساقلاوبا مامالا زعّشلا هرمصتخاو هحرش دل وهو
 قا راسل | اهاركإذ لا ظا لالا لج هيف تعج باتك اذهلاق َةئاَعلل و نيعيرا 4٠ دنس

 ص مهللاهلوا هأ 0200 كيتو ةزجوم ةرصت# امتحرشو رهازلاب موسوملاهباتك

 طرقلا فسو» نب باطخ هرصتخاو ادك م هاو لوش ناب 0 حرش ها انيونذ انع

 رهازلا ريم ىطرق ةلا نوحرف ننال مارا ه- ةئاهعبراو نيس عه٠ ةنسدعبق وثملا

 قى . ه6 رهاشلا مرا راصتخاىف

 7 هج ربازلا لع 537

 دج ننايعلا نأ كافر ءملا ملاعلا ان 00 باو غلا حار 0 ةضاتقإا نيناوقلا نم وه

 تباوقعل دهعلو اخ ةلطدا الا هنا رح اف 1-7 تردلا هفارب وللا ماع نذ 0 ىلا
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 كاع 6116 0105405002 6060 هاج 6 د كا كا اك هر عكا هاف هيا 52ه ع

 ةظا[«*ا]* ا(« «ا|«اا* «١

 7 0 0 ل دادس و ناجل و راع[ راع دعس :ى وبملا :ىدهإ لاذ وح ن.راتخم

 3-5 . 66 . 0 عل 1 3 (تدوم
 ا تدر دا-هز ا |, ٌ والا ندلا ردصل © تارضاحناى قافرلا داز يح

 2 نيفراعلادا 1 0 تحانص هركذ ةئسقوتملا ىوسلا ريصن نفسو نيقراعلا

 ليللا كل. ةحابمق ىل هلا قشيعلا عم لقعلا ته هلدا احم و لو الا : باوبا 2 وهو 0 ىدمراف

| | 
 سماخللا ا ند ةانعق عبارلا ئداحلااو قيقملا شوردلاق تلاثلا راعلاو

 تلا ءاهالل ه7 نيللاصلا هقفىف نرظانلا ةهزتو نيكلا لاداز ريح تايشلا رورغفف

 وهو ةئاعاممو نيعبر او عبرا 0/0 قُدمد قونملا ىعفاشلاق ريصلا رع ن ناععن ىلع

 ميلاف ىتأي ىرودقلا حرش ىف © ءاهقفلاداز يح ةداجالا ةياغ هيف داجا تادلحم عبرا ىف

 | ناب فورعملا دحاولادبع نيدمت نيدلا لامك ةيفنللا عورفىف رصدت ريقفلاداز
 . محرلادبع هحرش ها نيملاعلاب ر هللدلا هلوا ةئامئامكو نيتسوىدحا 451 ةئس ىفوتملا مامهلا

 اا رو ها نالللو ةتتادحولاب درفت ىذلاهتلدجلا هلوا ةنس ىقوتملا نما ىواشنملاز

 هاعم لوقلاب 0 هأ هنامحا لاج لج ا هلوا ىئتامهلا تاه ولاديع نيدلا بات
00-7 

 ١ ..؟؟ ا قو: ةللار اصئالا ربود ٠ بحاص ىشاطر - أ هللاديع ندمت اضد | هد> مشو 0 7 35
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 ناثلارإملا

 نونملاو ميكا اضاع نونظلا فشك بناتك نم

 ىاج بتناك الم ةءاهفلارحبلاو ةمالعلاملاعلا مامالل

 نيما هخاشاو هيفرظن ناو هلهلا رفغ

 دس لل .. ١ سه © هل همس تك

 6 سثع نس ىف فراعملا ةراظن ةصخرب | ملاعلا | ةعبطم ىف عيطدق ظ
 «نيك اكل اق وس نئاكلا تكلا ىلج :سح دمذ لعل اوان ْ
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 تاب ولعلا رداقم ع ءةأ

 قرفلا تالاقم لع 55
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 ةحالملا مال

 ل

 هك 1
 ىويحص

 (ميلاعم نوثلا ) 646 |
 ( ءاملا عم َنَوَنلا) © رابراب
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 00 نولا همؤما
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 ( ميلا عم مبملا) هع
 ( نونلاعم سملا) ه7
 ْ رمههلا لزانم 6 4

 روسلا وتاب الا تابسانماع

 ءاشذالا رظانع ع
 قطنملا مع

 ( واولاعمرمملا )
 مناولا ع

 (ءازلاعم نونا ) ١

 ثيغلا لوز ع هو

 ( نيسلا عم نول! ) هقةيرل

 ( نيشلاع نوللا)
 ( داصلاعم نوتلا)

 (داضلا عم نود )<:

 ( ءاطلا عم نودلا) 2
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 رظنلا ع ع

 ( نيعلاعم نونلا)

 تيقاوملا ص

 قيسوملا ص

 مواعلا تاءوضوم
 كف
 ( ءاهلا عم ميلا ) هاه

 هظعواملا اع

 ( ءايلا عم ملا ) 6ا/8ب |

 تاقئيملا ْ هالشي

 ( نيغلا عم نوتلا) 7

 ( ءافلاعم نونلا ) 6

 سوعلا اع لا

 ( فاقلاعم نونلا ) 51 |
 ( فاكلا عمن وتلا ) 5 ظ
 ( ماللاعم نوثلا ) 1١< تا

 ( واولاعم نونلا) 5
 ( ءاهلاعمنونلا ) 0

 ليللاو ىرامتلا لع ك1
 مدا عما ناو 15 ) لالا 16 5 ( ءايلامم نوثلا ا

 0 مسح نونلا)
 تاج ملا لع خوسنملاو عمانلا لع هم“

  واولا باب 8 ثيدحلا محمان لع هر. |

 ( فاالاعم وا 0 154 | هخوسن»و نآرقلا حسان هم

 (ءاتلاعم واولا ) 506 (ءابلاعم نونا ) هم*

 (ءاثلاعم وا ولا ا تانابنلا لع هم“ ظ

 .( ميلاعم واولا 4 (ءاثلاعم نونلا) هم+ |

 ناكتلاو هوجولا ع ( ءاثلا عم نوثلا ( هرب ْ

 هةعك

 (ءاللاعم اولا ) ة»

 دود>ولا ةدحو 1*5
 ( لادلاعم واولا )

 (ءارلاعم واولا )

 ( نيسلاعم واولا )

 ( نيثلاعم واولا ) دعم
 ( داصلا عم عم واولا ١

 اياص ولا ع

 ( واولاعم واولا )

 عصولا ع

 ( ءاظلاعم واولا )

 ( نيعلاعم واولا )
 ع

 ( فاقلاعم واولا)

 مثالا عْئاق و ع

 فوقولا لع

 ماللاعم واولا

 ( ءاهلاعم واولا )

 ةسدل اع

 ( واولاعم ءاهلا )

 ( ءايلاعم ءاهلا )

 ةّمهلا لع "0ا/

 # ( ءايلا باب ) # هم
 ( فئلالا عم ءايلا ) "6
 ) ءاتلاعم ءايلا ) +8

 ( لادلا عمءايلا ) هو

 ( نيسلا عم ءايلا )
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 6 ( فاكلا باب )
 ( فلالاعم فاكلا )
 ( ءابلاعم فاكلا )
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