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 نيئمؤملا ريما ان ليق نومأللا رسدق لاح هرمصو نارع نب د# ب الو

 نيئمؤملا ريمأ ا لاق ىاذحرصقلا اذه تيل : مل لاقو هاعدف كاهابو كاراب

 لاقو * ندم كع صنت هناك ع كلتيع» عر نا تييحا

 نع كفن مظعو كب مرا ماقم كيلا ةيغزلا مقانءاسمكلا ضب
 نكت لو ساجيىف تنكاذا مهضعل لاقو * لواطتن الو لوطتو مظعتلا

 اسنلاو كاوه صعا ىني ان نبال لجر لاقو * مقف ثدحلا وا ثدحلا
 اهلها ريغ ىلا جئاوملا لأست ال مهضعب لاقو * كل ادب ام عنصاو

 نامرعلل نوكتف !_ةدعسم هل تسل ام لأستالو اهديح ريغ ىف اهلأست الو

 مهاضر نيل أسأت ساتلان 3ك نائب ب آن لاقق هنأ لحر ىدوا * اي>وتسم

 رهاظ مهل لاف مهتدجو اذاف رو عقوم مهيضغا 9و هقر هل عصوم

 رهاظ ند م مهل تلذب اه ٠ نك هانم عصوم مهعنمأو ةدوملا ءه>و

 مل هةضارشلا عضوم نم مهتعنم أمو مهرش نود ازحاح ةدوملا

 5 مهتمر

 ةؤسلا هذه هزه تلقث ىذلا باتكلا رخآ ىف بتكحح اهاذهو
 * نم نيرسشعلا ىف هقيفوت نس>و ىلاعت هللا دمحب عومجلا مت +

 * هعماج هيدك ةئاعسو نيناعو عست  ةئنس كرايم ناضمر *

 * ىلاعت هلل ادماح يجهعتسأا توقان فيعضلا ديعلا *

 + ده هدب ىلع ايلصم هه“ ىلع *

 #4 نرهاطلا هلاو 4#

 «ب السمو +
# # 

«* 



1 
 باوبا دحا نمه:لخدب نا مكدحا ما ال هللاو قاصع ن ٠م ةدالق هنابذو

 نب ننس لاق + ةقزع د رص الا جالا نابلا نم لخدبيف نسما

 : نيلحر دحا الا من اشا ال رد ١ طوس هجم ليم

 نا . هنع هسفن عفر نم ىلوا اناق ميل اماوب هلّيحا نم قبحا انأف مير هد

 ظ لاقاغ بك نايفس ىفأ نب ةسنع نب ورع ىلا هب واعم يش ىبتعلا لَو

 تحال ا ندع ىلا تل نيِنمؤملا ريمأ 9 تلعو ىبأ تق ورع

 رابخلا ناك هرهظا ندو هيلا رايخلا ناك هالدح مك نم نال ال لاق

 اذه. لخد.وأ تاتف اكلام تنك نا دعب اكولمم كسفن لجن الف ,هيلع
 * سيلا .ةعاذا كتاسل دوعت,ْنا هزكأ نكلو ال لاق هساو لجرلا نيب

 ضعب لاقو * ناوخا اذ لولملا الو اهيركدوسملا الو ارح صيرملا

 راى "لاو .ردتلا وذ نيزاملا يوتلا,ةمالع نم ءامححللا
 ديبعلا ةرثك ودعلا نعي ثالث مهضعب لاقو * .تقولا

 ' دلولا بداو

 طيرغتلا اي لمم ةرابزا ىف طارفالا مهضعب لاقو * ناريجلا ةب#و

 هذ“ كنأ هيرت ال نا كودعل ىكثا ءامكملا ضعب لاقو * لخم اهيذ

 ول اه.ةنم تكرت الا اسلم تدتا ام دابز لاق * هيلع تابقا ثدحااذاو

 "01 ا سا زم لإ يحال اه كرعو ىل ناكل هيق تسلح

 نب ىسبع عم نك ةجلاوصلا بعل ىف ديزم نب ديزيل اموب ديشرلا لاقو
 ىنكلو ال لاعف ةءم نوكت نا فنأت لاقو ديشرلا بضقف ىباف رفعج
 سابعلا لاَ * لزشغ الو دج ىف نينمؤملا ريما ىلع نوكأ:ال نأ تفلح

 ةطرزومأ ند م ىهدلل ةغرذف ئىش لكل عسشب ال كنأز نا معا فنحالا نا

 كليل ناو ىقحلا لها هب صصخاف مهلك سابسلا ين نع ال كلام ناو

 * كتعدو كلع نيب كتعسف ن دس كا وح نابعوتس “ال كرامنو
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 دي 6
 تاق اكشن جاعلاو 0 ا مث مالسلا "ىلَع دره تلتف ما ستلا

 مه قزاط قرا * ل اح ةعقر هطرق لن نيب نع جرخاف مذ

 ”ك تملا ترص نا"ىلا هنا ن ناس ناو 1 ىّضم اهم تيضخ * ازا

 دغ نغ ثلقق دعا ما نايشت نعأ نا لافف ه:2غ :تادءف' ةنما قيل

 3 ساما اذه لثل لهو كلثم تكتسعا للا ىل لامة هيذك تو

 لثمم ديرغلا الو ةعاظلا لِثم كؤلملا ىلا ةماسغلا تررقتت مل شابع نئا لاق

 لا نم لذجر لخد * عانمسألا .نسح لام ةثانظإبلا الؤ ةهذخلا
 لس هل لاف هيذاو هظفلا ننكساو روضتلا رمعَح ىا ْلَع غاتشلا
 لس لاعذ كلناطاسس ىف داراو نينمؤملا ريشا اناةللا كتب لاستف كتجتاح

 مو لاقف تالذب كل سؤينا كك تفز لكك ىف سالف كنجاح

 كلام متتغا الو كلجا ستفعتسا الو كلَ فاخا ام هنتاَوذ َنيِنمْوملا ريما ان

 بيان نيشاالو صقن كيلا ةهدنو لدن ةئرمانامو نير كءاطع ناو
 ءاننغلا 38 لكؤوذملا لاق + هلا وو هدأ ف ةياغ ناو "ةمالك روصنملا

 نْخا مل تنَعْؤا اذاو تما تدعو اذاو تيذو.تالهام اذا اثببحأ دق

 ناسثا نم الجر ءالقعلا عب ردو * اًمح ةءورملا هذه قنحالا لاذ
 جازدتتسالا فيظ)“ ثلا ننح ةهلئدللا ريك هن انالف رذحا لاف

 هنم ظفمو نمألا ةثداحم هذا .رخآ ىلع كمالكح لوا طقم

 « ردملا عم ةلفغلا راهظا للا ظفت نم نا. يعاو فئاشلا ظذحن

 نمو هواود ىدنعف هؤاد ايَغا نم سانلا آلا َلاَمذ اهموب جبال بطخ
 ناضاسللو افياذ نانط شلل نا هيقان:هياع ترمدق هرع ىّضاع لاطتسا

 : هيلص ءوفر هيثذ هعطو, نمو هتيودع تحك هنري سس تيعس .خ امس

 مكر ظنا ال مث ىرذنا ىناو ةكللهلا هنع قضت مل ةيفاشعلا#هعست مل نمود

 ءاس :هيبلا جزيسا ناو مكنالو نيل مدسفأ اعا مرذغا ال مم رذداو

 ىديب ةءانتف قيس ىتالدباو ىظوؤس قاسباس :خزعلاو مرا: نا هدا



 ش0
 لهانيب بدالا كب ار“ لاق مث هباصا نيب اهوب هلجر دبم ءاطع نا نأ لاق

 تطوهس ةدوملا تح اذا هلع هللا ةجير دنملا لاق * بدأ تدالا

 ] عاش لاقو: + بدالا طورش

 .مركلاو ءاقولا ولك حدس < اذاؤ ةءثحو ضاشلا 6

 ا مدد ريغ تلقاام تلقو .* اهديك ىلع ىسفن تاسرا م«

 اهسح ىتلا هسابحا قئاثو بتكي نا دارا نولؤط نب دج-ا نا ىح

 ىضاق مزاحوبا كلذ ةباتكىلوتف ناتسراعبلاو قتلا لانا ل2 مم

 * 5 اًنهيف له اورظايل طورسشلا ءالعزنضحا قئاثولا ثنا اك قشمد .
 نب دج رفءج ونا اهيف رظاف 'ئىش اهيف سبل اولاتق اورظتف اهديش
 طاغ اهيف لاقق باش ذئمو وهو ءيهفلا ىواع طا ةمالس نب ني

 راق ل تانك نأ لاو نولولح نت هرضتحاف ىباق هناث ل2 ولطف
 لجر مزاح انا نال لاق مو لاق لعفا اه لاذ ىل هركذاف ىلس را طاغاا

 نا كلذ بخعاف ع ْق +. دقو هءم باوضلا نوكي نا: ئيسعو ملاع

 يغش اه ىلع“ هقفاوتو مزاح ىبا ىلا جرت هللاقو هزاجاو .نولوط
 رصم ىلا ىواعلعلا عجر الق طاغلاب مزاح وبأ  ىرعاف هيلا جرف

 دقو مزاح ىبا عم باوصلا ناكلاقف هلأثس نولوط نبا سل# سدحو

 هبزقو نولوط نبا سفن ىف داتف 3 ناكام ريسو هلوق ىلإ تعجر
 : هللا ةجر كلا نم أطوملا عملا ن ١ دارا ديثرلا نا ليقو * هفرشو

 عفش مل ةماعلا هلم عند اذا علا نا كلام لاقذ ىلا لوكساؤ هيلع

 ثدحم لجرب مهدا نب ميههاربا نح * اولخدف سانلل نذاف ةصاخلا هب

 ال لاق باوثلا هب وجزت اذه كمالكأ هل لاقو هيلع فقوف هددياالامب
 1 هذه وجرت ال مالكي عنصت 5 لاق ال لاق باقعلا هيلع نمأفأ لاق

 ىلا تاخدا ىبمصالا لأق + ىلاعت هللا ركذي كيلع اباقع هيلع ىفاختو

 مس ثيحب مدابللا ىب فقوو هبتاج ىلا ىب نب لضفلاو ديشرلا
 مياستلا



 دي ام دو ظ
 لكألا ىلا ا هنا كي ديما

 تعنتما مل هل لأقو خايطلا دن را نعل الف هلتقب ىماف ىباف لكالا

 ىف ىب ىسأت نا تهزكف: ىلا روظنم ناسنا انا :لاقذ ىدج وه اماو'

 عقو اذا نانثتمالا ندسح اما ءالعلا نضعب لاق *: لجو ع هللا ةيصعم
 ىلاعت و كرابت هللا لاق امي ٌدمعتلا اورفك ل ارسا ني نا الولو نارفكلا

 تنكح لاو دعس نب داعم ةونق 37 , مكيلع تهمنا ى لأ ََ قمن اوركذا

 نم لجر هضراعف ثيدحي لجر ثدححت حابر ىبا نب ءاطع دنع اسلاج

 . ععسال ىلا هللا و قالخالا هذه اه لاقو ءاطع بضغف هثرد>ح ىف مو" لا

 لاذ * انش هنم نسحا ال ىلا هيراف هئم هب عا طاو لجرلا ن مرتد

 انم اهيلع ذخآ ال و عاتسالا نسح الا زيكا م عيباال راع نب 0
 ادايعن هرمسل انصخم كلما ناك اذا «كيبع 7 - #3 بولعلا

 ةماعلا سفناىف ابنهم ءاعدنلاو ءاساجلا ار 20 هسقن قام فرعي نا ن

 ءاقبب اعيلخ ناك بنذملا هنمأي الو ئربلا هفاخ ال ءالبلا نسي فام ْ

 ةيمح لبق باح الان كسفن فقت : .ايكلا ضعب لاق * هزع ماودو هكلفا ظ

 هردسقب نزوي دحا لكن اف ىلا, ظملا لان نم ىلا: رظنت الو كوالا

 سضا مهملا ريغب هسفن لغش :نيدرعلا ضعب لاق * هيف ناك امم جرخ اذا

 لامفالا نس تانسيسأا دنع فوقولا بدالا ءاطغ نبا لاق * مهملاب

 ارس ندالاب سانلاو ىلاعت هللا لماعت نا هانئعم لاق هانعم ام و ليق

 دشلا و ايما توك نآواسدا تنك كانك كك“ اذإف ةسالعو ٍ

 د 2 لكي تعءاج تكس نأ 6 زحل لكي تءاج تقطن اذا .#

 بدالا اس ع درطلا بجو ندالا 5 لوس ىبع وبا ذاتسالا ناكو

 ةسايمس ىلا دز بايلا ىلع بدالا ءاسأ نم و.بابلا ىلا در. طاسإا ع يح

 * لتقلا ىلا لهجلا هلسأ بدارغب كولملا بتك نم لاقو + باودلا

 * نطابلاىف بدالا نس> ناونعرهاظلا ىف بذالا نسح صخحوب ا لاق
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 د 6 دع ْ
 كنبعي قلعا ىف ةعزعو رخلا ىف مدق هل نه لكخ لاجرلا نم ذختاو

 لازغلا لاق“ * اهتيبر“ ندحاف ةسيرغ تسرغ اذاو هتنوؤم كيفكيو
 هعقو لكالا ىف ئدتس نا دخال يخش الف ماعطلا سضح اذا هللا هجر

 وه نوكي نا الا لضف ةدانز فا نس ركل ةاعيجلا قدسإ ند

 ااا زاعظتالا مهيلع لؤطي ال نا ىتبط ذكي هن ىدتقملا عوبتملا

 مدع لك نك ماعطلا ىلع تكس ال نا ىتبذيو لكالل اوعتجا
 نا 0 ةيعطالا ىف بدالا لهاو نيطاصلا نع ثيدملاب و فورعملا

 تاره ثالث ىلع لك هل هلوق ىف دزب الو لكالا ىف هقيفر ط
 55 ىش ىف بطوخ اذا ناك زبسو هيلع هللا ىلص هللا ل
 هةيفر وحال نا ناسثالل ينبني و ءوركخ هيلع فلحلا اماذ ثالثلا دعب

 جو ال نم نيلك آلا نسا ءايدالا ضع لأؤو * لكل لوقت نا ىلا

 هلبعن نا تسطلا- هوخا هل مدق نم ىجش و لكألا ىف هدقفت ىلا هيحاص

 ةدر باث ىف .كالملاد.ع نب ناهلس ىلع بعك نب دمت لد * هدرءالو

 دهزا لوقا نا هركحا لاّقذ هذه سل ىلع كله ام نال لاقف

 نا سلاح لج 0 رمقلا لوا وا ىتضن ىرطاف

 نم انتشحوا اذه ةبدتق نبا هل لاف قيلب الام مهضعب هيف لاعف همك

 نوكي ال تهو نبا لاو * كتروع ىلع انتللدو كنتدوم نم اا و كشن

 انومأع .هنه ريكا نوي لاضخ رشع هيف نوكي يح القاع لجرلا
 قحو هدعب نمل ماها وهف هلبق نم بدالا لهاي ىدتّ الومأم هيف ريخلااو
 قحو هللا ةيصعم ىف دعلا نم هيلا بحا هللا ةعاط ىف لذلا نوكخ:

 نوكحي ىحو ماركا ىف ىنغلا نم هلا بحا لالحلا ىف رقفلا نوكي

 مربتي الو هزيغ نم هزثكسإ و هلع نم ريثكلا لقتسإ نحو تولا هشاع
 هنامىأر الا دعحا هلبةتسإ الف ةتن نم جرح ناو هلبق تاوملا بلطي
 سانلا مزاب راسبج كلم لما رسا ىنب ىف ناك كرابملا نبا لاق * هنود

 دنع خاسبطلا هل.لاقف داع هيلآ رمضحاف هلتق ىبا نمو ريزملا مل لكا
 هرو رم
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 ا
 ىلع ىبعشلا ليد و * نينمؤملا ريما ركذ مدقت نا نيب و ىركذ تمد '
 مإ لإيقف ىنثملا صا هل :لايتؤ هب بعضي .دوع هديب و ناوزه نب ستي |
 نوكي الركشلاو ىرا:امل سلا ثررلب ىددع كلو معذ لاك فرعت وأ سشب 1

 قرطم لعل اسمو ذعر ىلع عمت أه كلكرف كعم لوخدلاو كم ْإ

 ىناف اههتكيلف ةجاح هل تناك نم هل لامتذ ةجاح ريختلا هللادبع نبا
 هيلع هللا ةجر ةفنح ونا لخد * لاؤدلا هوركع نع مكهوجوب بغرا ٠

 لا ةفىدهتي لعجو هينيد ضمخف مهل رز امال اموق هيف ىأرف ماجْلا
 + ؛ثيروع تفشكتا دم لإك ةفتح ايان كرمدي تهذ يم ىهدحا

 هللا ديع ابا ا لاَعف ديشرلا ىلع تلخد لاو هياع هللا ةجر كلام نع ىور
 َنيِنمْؤملا ريما هللا نعا تادف كنم اننايبص عمسا ىح ايلا فل: نا ديو
 رعلاو لذ ىعللذا ناو نع هوّعززعا ملا ناف جرخ مكنم علا اذه نا

 عم اودع ىح لوهتملا ىلا اوجرخا تقدص لاسآف نايالاو قؤف |
 هنع 200 اييغ كيخا 8 تنأو اذا دهان ا متاح لاق * سانا

 و علك ا ا لا يم ر و كامذ ةدججت | دعو هتهدا نا هتتعأ كدف هرغل هلق نأ هانخ لكو

 ل ىف هلسجتو هيب ضرفو لييع نكس لات ميصا ىلا ظنا
 لاَعف ناوخالا ىلع سا فيك ناوذص نب دلاخل لجر لاق + ثيدحلا
 0 ىبعشلا لاذ + قاوحسالا نع مهب رص الو قالا م علب ال

 لها ىلا تقتلاف مهرد ىنلا تلتف كءاطع مك سانلا نم الم ىف مب الا

 م . اللا سور ىلع لاق مث قارعلا نذل لوقي و. مهراببب لعجو ماشلا
 تاةف مهرد ىنلا ىل تلق سيلا لاقذ مهرد افلا تادف ىبعش أد كواطع

 سراك انأو الحار نوكت نأ :تهركو تنل تيل للا للا كل 2
 ىءكح ن دج زرعلا دبغ نب رع لأس * قزاجاو تندحا لاف
 .رعو سيكحو "هلعو نأت كيف نينمؤما ريما اب لاس:ؤ هيصوي نإ
 هديسنع كرد نم لاجرلا نم بحاسصت الو ضءب اهضعب وادق

 هتدوم بابسا تعطقنا هئاو- تعطقنا اذاف كنم هتجاح ردتك



#١ 
 ا ناعجر فرعي مل هم حجرخ اه ناصقن فرغت مل نمو ادعابم

 قابدا ىف ةهكحاف د.ثررا ىلا اذه ىلع نب كلملا دبع هجوو * هيف

 تاخد ىنا هب دءساو نيئمؤملا ريما هللا دعسا هيلا بتكحو نارزيخ

 هراحشا تعن.ا دقو ةماعتا ىل هرعو نيِئمؤملا ريما مرك هيندافا ىل اناتسب

 ةعثلا ىلع هيف ا نيِئموملا ريمأ ىلا ته>وف هراع تكردأناو

 "ىلا لصو اه اعد ةكرب نم ىلا لصيل نابضقلا قابطا ىف ناكمالاو

 00 قابطاب تعمم ام نيئمؤملا ريما ان لجر هل لاقف ةناطع ةريك نم

 اهنا ناك ذا نابضقلا: نازرخلا نع ىكملا ديشرلا لاقف مويلا لبق

 ار لالظتلا نال نا نجت زى ناكل كانلا ن ,! لاَ * انمال
 تيغ حالصا نم عرش ال هلاف ةسفن نم بنعلا كلذ ملصي يح هلثم هيف

 قلطي ال نا ةهتاثلاو سانلا بويع نع ه.ويع هلغشتف رخآ بع م 4! نح

 سلب ال نا ةثلاثلاو ةيصعم ىف ما كلذ ةعاط ىفأ معي قح هدبو هلاسل

 نم ا نا ةءبارلاو هلثم هسفن ند مهيطعي هنأ عب ام الا سانلا نم

 لضفلا قفنن ا ةسماخلاو مهقوفح مهيفوتو ةهتارادم راعشتسأاب سانلا

 بح أه مثيلا نب ىلعل ل-يةو * هناسل م لضفلا كسع و هلاه نم

 اا دنع ةاضاولاو :ياخلا كيل ناتك لالخ الث لاقف قيد
 ناسنالا ىلع دشا "ىشاه ىعالا نارع نب دجت لاقو * ةرثعلا ةلاقاو

 ىدشا انش رعساا ىف لمع ال نا لا ةءورملا اهو هل ليف ةدورأا لج نم

 دوعقلا اولاطاف هوداع موعل هللا دمع نب ركب ولا لاو * ةنالعلا ىف ةئم

 كلل يجن 7 عقمملا نب هللا دبع لاو * رازب مهوصلاو داعا ضرك ا

 دحا رد ال هلال فلحت الو هتجاح ءارو نم ةردقلا ناف بضغا نا

 هنال لحب نا كلل نبش ال لاق و * ديرب اهريغ ىلع خو

 خد * ةازاجلا نع لج دق هرطخ نال دة الو ردغلا فاحال

 ىرج اه,ىئفرع نانا هل لاق جر اف نومأملا ىلع ىئاداا نسحلا وا
 نأ نيب "ريع مل كلال كاذ عذوع تسل لاف نيئهوأا ريمأ نيبو كدي

 تمد
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 هي 31
 لطاب ىفةاضراهلخدي مل ىضر اذاو ق> نم هبضغ هجرك ملي ضغ ٠

 نسحلا نب هللا دبع ىصوا * هلام رثكا ذخأب ل ردق اذا ىذلاو '

 كيبدأت ىف ىلاعتو كرا رشا قج .كرلا دود ىلا يان لاف هلا |

 ىذالا فك قب اب لوبقلاو عامسالا ىف كيلع هّدح ىلا داف كتعصنو

 ىلا نطاوملا ف تعدلا لوطب ةمالسسلا ىلع نعتساو ىدنلا ضفاو
 تاعاس .ءرمللو نس> تءدلا ناف اسهيف مالكلا ىلا كسسفن كوعذدت
 ءاط1لا مظعا نم نا اعلو هنأوص ةعفط الو هؤاطخ اهريف هرسدد

 لهاسلا رذحا قباب ةصرفلا دنع ةانالاو ناكحدالا لبق للا
 نا. كشويف اودع كلل ناكحااذا لقاعلا رذح اماميكان كل ناك نا و

 * لقاعلا ركم كيلا قوسف راّرغالا ضعب ىف هتروشع لهاجلا كطروب

 رظنف اموي نودألا باب ىلع نيسللا نب ساسبعلا نب هللا دبع فقوو
 انؤرصولو انلخدل انل نذا ول هءم موكل هللا دبع لاقف اليوط بجاخلا هيلا

 ىلعل 0 راظنلا لعل ةريفلا أماؤ انابعل ايلا رذبتعا ول و انفرصنال :

 هللادبمل يما و بجاملا فرمدف نومألا كلذ غلبف هم«! الف ىرعتلا
 ىلا لاذ هدلو مدع لع 31 سايعلا ىصوأ #4 ”هليلح "هلي رج - ”ةلصب

 بواعلا عبد اهنا : كلاب ره مهباد 71 ىنتك اف رهفازعا تنك

 ىلاعت هللا باتنكب :رهداو كولملا مع لضفا 5 ريخللاو ىلا مهلعو
 نايبلا دف هناو بارعإالاب ذحو ءدشر 00 د مهصخ لو ا

 نا نم عنامو اولظن نا نم سراح هناف .مارللاو لالطلا ىف مههمفو
 بدؤملا نجح لا ديعل ملاص نب ىلع نب كلملا دبع لاو * مالسلاو.اواظي

 ىلع كنم صرحا توكسلاب ظلا ساّعلا ىلع نك هسينأت ىلع مزع نيح

 نءهلا كرعا اذاو تمكاف مالكلا كبعا اذاليق دقف مالكلاب هساّعلا

 اب ردقب ىلكو لفحم ىف ىلع ندرت الو جبب# ىلع ىتدعاست الو ملكظ
 ىتراف لوقا ندبح نم نسحا عابقسالا نسج نا ميعاو كوطنتسا

 انعم تنكح نا دعب ايرتم اساج كتلعج ىنا معاو كرظذ ىف كرهف
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 هك ياما مهويل تكسو هب أب اهف «ةلاخن ريزولا نا نسانلل رهظي
 لاقو ري زولا سطحا هرقتسم ىلا عج رالف كلملا ماب سعال .انمتا ريزولا

 هجو ةديزا كلملا ل ىل نا ريزولا لاقف ئرما ةدضقانم ىلع كلج-.ام

 ساجلا اذه ىف بجحا كمل لاف كلذ ىنرا كلملا لاقف ىو

 ههدخ ضعب كإملل ؛هءنص اسوقزمضحا ريزولا نام كارن الو انا رت ثيم
 راضحاب او هتريض# امالغ اهاطعاو اهيل هعمأ اهءئاص بتكو

 انهياع ىذلا ًارقاف سوقلا مئاص نضح اذا مالغلل لاقو نسوولا عئاص

 كلاعب ل كلذ مالغلا لعْفَو سوقا عئاص سضح الف اهرسسكا و ارهد

 ىبالغ بسفر قولا هل لاف ءيشف مالغلا راسنا عناضلا

 ى الذ ىلع ىهو ةدوكلا ةياغ ىف سوقلا ن أ عناصلا لاذ ىرذحم

 هتريخا دل ىلي لاذ كلع اها معي ملهلعل ريزولا لاقف اهرسببك «ىش

 بوتكم اهيلع ىعسا نال لاو كاذ فيكو هل لاذ ىلع اهذا سوققلا

 لاقو نيسضالاو ساوقلا قرص ريزولا نا مث موسا اناو ةأرق دقو

 عشا وطسي نا دارا امل كلملا نا كلذو صن كتيرا دق كربلا
 معشلا بر هب وطسي نا كلملا ىلع تف هنرب ريجسم هلا معشلا ربخا

 : لاف ىرغ بر مثل لهو كلملا لامذ * ىش دلال معن نشيلو

 دلو ول ليق ميما اذه ناك لهذ باش وهو ايش كالملا هرب ملأ ريزولا

 لان اهزيزولا لاعف كلهيذ بر هل ناك ليال كلملا لاقذ هل برال كلملا

 قحلا هاراو كلملا بلق ىلاعت هللا محتف هنر كاله دعب قب .بوبرملا
 ماليا هباع قداصلا رفعج ىلإ لدحر اكشو 0 سو هللا ىلا عجرو

 ليلذلا امْما لاق لذلا ىلا ىبسش لاق هياع ريصا هل لاقف هراج ةيذا

 ىنغتسيف هدرا نا افوخ ىودع ةجاح ىلا عراسال .ىنا لاقو * 7

 + رع كسفن مركاف كي ىؤسا نمو ةمرك اف كمركا ع نم.لاقو *

 نع متصلا | نعالا عسملا ءرملا اهي هللا دز,.ال ةثالث مالسلا هيلع 3و

 اذا نم نمؤملا لاقو * هعطق نمل ةلصلاو هءرح نمل ءاطءالاو هلط

 نضع
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 #ي 3
 *:هدبب هذخاو لكوتملا رظنف اهب ءاخ نينمؤملا ريما ةآره تاه مالغ اه
 لجر انا نينمؤملا ريما ان لاعف هرباسب ىو ديشرا ىلا لحر ماقو ٍ

 مهرد هتامتيوع هنأ قم نطق لاس ناد تيطع دقو ةطبارملا ف

 نيئمؤملاريما ان لاسقف همهفا مل ”ىشب "ىلا تأموا لاق لزن الف ىب# هزهغف
 لا افلا َنيَسِجن كالثم :ركذي ايا هناسل ىعرادقملا اذه ئرخ ال كزثم
 لعفب ام هن لعشت ةباد هل ىرتشت لقف اذه لثم تلئس اذاو فلا ةئاه

 نب ورع هريزو بتاكخ ىسع نب نسلا نومألا ىا * هلاثماب
 نذالا رظ'رنزولا ىلا نسا تؤتلاف اناتكخ بتكي نا دهس '

 ” حا اا فلا اع 0 نومأملا مرام اهموذف هم

 |ى..هيلع لقا دوو ناقاخ َ علا لكحروتلا لاق < قاتم

 8 0 5 لاق هيأ 5 يهين يسم ّ

 هللدجا دو - لكب اعمل تالا ةعاسلا ئدنع ناك داؤد 1

 ىأرو * هيف قا لوق نع ىنهزنو ىلَء بذكلا ىلا هجو>ا ىذلا

 ىدتنع لاَقك كللايغ أه هأ لاق اجو اركفتم امو ل ىلهس نس 05-8

 كلذ مظعتساو بحمنتو كلذ ركحااف هليكو ءاقسلا اهب ىتاف فلا
 لاف نسما ىتاف دايع نب ناسغ اوناف هوعجار , نا هوباهو هباثصاو

 لص نين ريخلا م نسما - نيذرسملا بيغ 2 هللا نأ ريمالا اهيا

 ش "نع تعجر ال هللا و قارس ؟ ربا قع دس 56 لاذ ءاوسأأ

 اًرفاك هكلم ناكو:انمؤم ناك ءارزولا ضعت نا: ىدصو + :ىدب هتظخ
 راس اهوي كالا انيف ىلاصت هللا ىلا هكلد در نا ىلء اصن رح ناكو
 هوذخ طظرشال لاقذ كلما جعزاف اثيغاسم هنوص عذر دق مشن اذامو
 ةنع اولخ ريزولا لات ىبر هللا نروسا ميلا لاك هوننا كف

 الثل تقولا كالذ ىف راكنالا هنكمي ماو هريزو ىلع كالا بضغ دتشاو



 دوب -
 2 ناز علك ١ اوناظ ة جن طن نآوتع + اولا 6 ناو لهج اولاق

 * لخي اولاف ثدصتقا ناو سنا اولاق تقةفنا ناو ىبع اولأق

 ثيدلا قدصاو سلا مثكأ لاف هاك ىصوا زيوربا نا لاقيو

 لبقا الو كل ىنأتسا ىح لما ال نا ىلع كل ناذ ةصيصنلا ىف دهتجاو
 ' ىلع لدب هناف رتغصلا ىلا عفرت نا نعدتالو نيبتسا ىح الوف كيلع
 نضبقتت الو بضغاذ ىلع نير الو اهب - مث كروما بذهو ريبكلا

 نع سصقت الو لوضفلاب نايعتست الو ل اهل الف الف تزكف اذاو مهتاف ىم

 * مالسلاو ا ا عل اا رواكي امال ليا ون

 نا اما اذه ان هل لاف بورما ىف مزهني لازب ال.هل انعم رد:كسالا ىأرو

 راج هل نءف اديصتم روج مارهب جرخو * كعسأ ريغت وا كلعف ريغت
 هسرو نع لازف هءاعصا ءزع عطقنأ دقو ةعرص 6 ةعمأف سحو

 ديصلا ميذب لغتشاو ىرف ىلع كسما هل لاف عارب رممب و هحيذ ديرب
 بيعلا لمأت لاَدو هع ههحتو لول هسرف راذعرهوج علب ىعارلا ىأرف
 ىجبش اه*ثدحا لاف هلانك نيريزو راشتسا رونان نا ىكح * بيع

  ئداو ىأرلل مزحاو سسلل توفا هلأف ايلاخ ادحا و. انمريشتسي نا كلت
 ئثفا اب نهر دحاولا نال ضعب :لئاغ نم انضعبل ىعاو ةمالسلا ىلا

 اذاو هيلا ةبيغرو كلا نم ةيهر رمسلا كلذ ر هد ال نا ىرحا وهو هيلا

 نيلِجرلا ىلع تءسناو ةهيشلا كلملا ىلع تلد رهظف نينثا دنع ناك

 اًئيرب مهنا اههمحأ ناو دحاو ٍتنذي نينثا بقاع امه.ةاع ناف ضيراعملا
 الو رخآلا نعو هل بنذ الو د>او نع افع امنع افع نأ و مرحم ”هنانجت

 رسلا نم ميدل كنا هيحامل لهس نب لضفلا لاقو * هسلع ةحح

 ىف كلذ كل نري الف هركحذ تأساذ لجرلا تركذ امبرو ةينالعلاو
 لو * هانا قيوقع ةياغ كلذ لغلف ئه تفعم ام هإ نريغتت الو كهدجو

 هماسقف لهج اهتقو ريغ ىف ةجاح ىف كولا ملك نم عيبرلا نب لضفلا
 لاف لكوتملا ةيلح ىف : امش ناقاخ نب ممذللا ىأر * همالك عاضاو

 ا
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 روبل وا فيلا :نطعب نب ة”نوكت نا: نم ولف الف الاخ الا هدنصب

 بتكيفمرخ وا ةنسل عييضت وا ريبدن ىف داسف وا ىوه عم ليأا وا
 فلاضو ةيءرلا لزع فْيح كلاو اذكو اذك كنع ىتقلب دق هنأ هيلأ
 قاف تبا ناو نونع كلاناو خا ىل كناف كلذ“ نع تاقتنا ناف ةئنلا
 نم مولظال ذخالاو ةنلسلا ءانيحاو قللا ةماقا ىسفن ىلع تاءج دق

 قحع لت اوم ناف تؤلاب ىلإ نم هاتنخضاو ردتكنالا سلو ملاظلا

 شيعتت نأ: نم هل ريخ قمل ايلآا» كإ وي نالو لطاب ىلبع ةايح نم ريخ
 ريما مانثه نف مورلا كلف ىلا بتك اماشه نا لاقنو * هع ادعاق
 امو تست"كوللا نا. تنتظاام هيلا بتكف ةيغاطلا كالا ىلا نينو
 قكتخو * مومذملا كاملا ىلا مورلا' كلم نم كبيجا نا كنمؤي ىذلا
 ُهْنه ىلع“ اتهيف تذك ةئاكخ دزجدزي سلخ ىف ىح اككطق نا
 نه انتيغر عنم انا كلب ؛انغأ كحمو درجدز: هل لاقف كالملا كوذيل

 نلتفت: موهسلاك نزكلا ءنكملا تراقن دقق هيل مهيقاعتو بذكلا
 ىقش الو اهب عفتنف ةيودالا ٍبيكارت ىفالخدت دقو ةدرفم نومتسا اذا

 ءادعبلا فلأتو .ءادعالا ديك ىف هلبعتسي نمل الا تذكلا قلطي نا كاللل
 نم انهل نيفناملا اسهيلَع نينومألل الا" موعدا قلظي نا ىتبأب ال اك
 ريكتساو ىظعت اه ريثك للقتسا' نمره ىلا ىرعسك ب تك * نيدسملا
 ايف مثالا نيع ةرقو ىطءباهف مركلا نيع ةرق ناف ذخأت اه ليلق
 معشن عم ةناعا ال هناف ايما باذكلا الو انيعم كل عيدشلا لج الو ذخأب
 نا دعب كيال الجر نوتتانويلا باظو * مالشلاو بذك عم ةناما الو

 كربلا لصياال ىؤساينلا لاَعف نالف نيسضاخلا نضعب لاقق مهكلم تام
 نوكي نانم هتموصخ ىف - ول سلو ةموصخلا رشكهنال لاق مل هل لبق
 ءذغضل ملصت ال نا ىرحاو امولظم نوكي وا كزلل مللصاال ملاظلاو اناظ

 ءانرقو كابا رهججرزب لاق * انركسذ نم كلاب قدعا تنا.هل ليقف
 تكمض ناو مثا اولاق ترمدق ناو ىآار اولاق تل نا كناف ءوسلا
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 هنعو
 ' 01 ةوقولا ىا:كاعداخ لاق ال لاقت هت فب تلخ اه هنم وبلا تسضتام

 كوالا ىف عوقولاو ةيعرلل امو كسفن ىفكرتو الو اقزر كنع عطقب ملو

 - ضعب نم ريخ سرا نا لام أم قي لاقو هناسل عارنب نا هاو

 - 'اطدو رشدزا نب رواس مانا ىف قيدنزلا ىناه رهظ الو .* ناببلا
 : نا. لاعوؤ هلة هتلود ءاحكل هيلع راشاف روباس هذيخا ه.هذم ىلا سانلا

 " رابج كلم نولوشو هلوقن ةماعلا لاق ةدتْلاب هعطقا نا ريغ نم هتلتق

 : 5008 مارهد لاو * هتلتق ةحار ه,ستلع اذاف هرظانا ىنكلو ادهاز لق

 - نع عوج نافلعفب 1 واحمل د كلاش

 ٍ؛ عنملا نم ريخ عنملا دعب ةيطعلا و مالكلا ن : تجاه نوتاقْلا

 دعب هنع كاسمالا نم ريخ ىنأتلا دعب لمعلا ىلغ ادق ف ةيطعلا بمب
هب هلماعت اع هلماعي نأ كازا دلول ىئبط ليقو * هز اع مادقالا

 ْ هديبع 

 : اململلا هياع ناسخلا نوكن ناو هنذا ن :ىع الا هلخادم لخدي ال ناو

 ْ ريغ لع ةلادلا هلمحت الث همدخو كليملا ةنالعد ٠ ند هود وه نم ىلع

 | هل نكي ل ت1 ها ع قلبا ناري

 - ةباجلاب لكو و تسلا نع هحنو 1 نيثالث هبرسضاف هسبلا حيرخاف
 ا ادحاو لك ملكتيل هيلا اوتجا دقو سرفلا ءامك ىرسك لاقو * انالف
 - دنع اعرذ مجب>را كولملا ريخ مهدحا لاف 1 ال و تاملكب مكرم

 5 مهدعبأو طاس اذا مهجحراو بضغلا دساع |يكح مهلدعا و قيضلا

  دنعاهجو مهطسباو ةسرعرا ءاضر ميباطاو ةردقلا دنع يظلا نم

 كود صعب لاق * ادب نه ةيلع را ال اذه ىبسح ىرسك لاقف ةلاتساا

 ةماقتسا و مكسفنا ' ةحار اهيف ءايسشا ةسمخ يكصوا هتيزارك سرفلا
 ةعانعلا ىلع رابيطصالاو ر د بتائتداو ءارملا كرنب م ؟يصوأ مكروها

 لك نع ماهناو لمي امب لقا ملاه لكب مكصوا و ظوظملاب اضرااو
 . ىذلا كلملا ةريس نع لأي ناكر دنكسالا نا ليق * حجبت امم لقا ملام

 هدصقب

1 

2 
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 يو 1
 لاف اراد تائب نسح رددكحردالا فصوو *  روظلا قارس

 ىلا. لدر :بتتدكو *« مهواسن ابلغلو موق لاجر باغت نا مع :

 ماسعط نف ههعطاو هللزنم ىلا هاعد ةماعلا نم الجر نا ناورشونا
 هيلع دعوتو كلذ نع ىهن دو كلملا ناكو اهبارسش نم هاتسو ةصاخلا

 كتهضصت .اندج- دق هباتك ىف عقوف اربخ هذع ىوطا ال نا تببحاف
 ىرسكل“ رهجج رز لاق-+ .ناوخللا, راستخا ءونل كيجاض انمذو

 مهغدجاو بدالا ىف معغرا لاق كيلا بحا كدالوا ىا هدالوا هدنعو

 ضعبا امون ىرسك لاقو.# مهقوف ىتلا ةقيطلا ىلا مهرظناو راعلا نم

 كام: تقرمم ول تنسحا لاق هلك مانا لاَعفب ليللاب كمون فيك هلاع
 هرم ءهةصاخ نم دحا ىلع بضغ اذا نخل . للك + مونلا اذه

 ال نارحملاب بقاسعذ ني لاف كلذ ىف هل ليقف هريخ هنع عطقب لو
 الا ةقوسلا ىلع كاملا لضف سيل كلاب نب ريشدزا لاقو * نامركلاب

 ثدسلو نسحا ءاش اذا كالملا نأف ممكنا مراكملا ءاناقا ىلع هتردش

 داهجلا لهال م ءابحو بتارملا لهال مكث دح اواع>اف كلذك ةقوسلا

 ىدوا * هرشو هريخ ءمزلب نم بسنع مرسو ندلا لهال كرشبو

 "ئبسملا نأف كلاع روهأب اريبخ نوكت نا صرحا لاقف .هنيا كولملا صعب

 كبي كلل يعش و لا و كتيودع ءدِصَت نأ دف سون

 باوثلاب لجاعت كنا كقالخا نم ساالا فرعيلو كفورعم هسرتأب نا
 ه.وريش لثق املو * بارلا ءاجرو فئاحلا نول مودا كلذ ناف باقعلاو

 نم عجر دقو اموي ةيعرلا نم لجر هل ضرع زيوربا ىرس.كح ءابا
 تنك ااه ككامو كيدي ىلع زيوربا لستق ىذلا .هلل نجلا لاقف ناديملا
 هنا هدكتو هلكو هوتعو هتوؤريج نم ناساس لآ حاراو دنم هب قحا

 ىو.يهلاب لمتد و يربلا فيك و نظلاب لتقي و روان ذخأب نم ناك
 ا زيورب ١ ةايح ىف كقزر ناك م لاذ "ىلا هلجا جيلا نق

 زيوربا كرو لهفلاق ىش قزد ىف ديز أه لاق مويلا كذنريكف لاق ةيافك



 «*س #03
 كيلا عافشتسالا ْق ىدصق هنأ نيمو ريمأ ١ لاَوف كؤراعم ضرع

 ماقللا اذه هل مل ملانا:ناف لوبتلا وا درلا نم ععسو ىأرج ىنلعجو
 انؤثا نيئدؤملا ريهأ لاق من جتص -

 نيكم وهو مويلا نع مشكلا ىوام + 'ىبرما دغ نم ىجترا اذاه ىلبلخ
 ىنال تاع الا كياع تعسفا' تانزلا كلملا دبع نب دمحم قئاولا لاذ

 مورا كيم تي لطملا ردكو دز ةزوع ند [سشل هتجاح هللا كيع

 ةقاب مل اغابو ةسايسلا نسح نم تغلي دق كنا ناورش ونا ىئرديكا لا

 ىهذ الو ىعا ىف لزها مل ىلا هيلا نتكف هكفلب ىذلا ىدفاف كريغ
 ىلع الانغلا لع تدثاو ةءافنكلا لها تيذكتساو ديعوالو دعو الو

 تذك بكي مل ادوو تقدم اهيشي مل ةديه بولقلا تءعدواو ىوهلا

 الا ايغا اهف "كليا امرصيق لاق + لوضألا تءئمو توقاان:تمعو

 نوداغي الو ةيفاعلاب نو:هي سرغلا نمكواملا تناكحص * هزع فكلا

 تارطضا ن * افوخو مهل الالحا وعسل ترث موالع نال ضدرألا نس

 0 م سانلل ان رهشت مهتيفاع تناكو عهصاوخ الا اهليالو رومالا
 هنا لأ زيوربا دك + رومالا ةماعتساو ةفلالا ماودو اهب حالصلا

 كطخم ناو ءاهد نك كنم ىرخا ناو 11 ككَتَسك كتم ةلك نا

 ىلع ةرطيف سم كو كاضر ناو ةيلع تام نم ىلع ةلوادم فويس

 كنول نهو طع نأ كلوق ند كيضغ ْق سريحاف هع تير نم

 الخ قفعلو ةردق بفاعت كواملا ناف فحب نأ كدسح نمو ريغ نا

 عضف تطخم» اذاو ماو وس ضر افليم 2ع تدضصر نك

 كهناذ:تبقاغ اذاو كطخ# نم هاوس نف هن برب أه ةياع تطخم نم

 رؤصا بضغلا ناو بضغلا نع نح 0 معاق كتب وعل ض رعت الكل

 *ب اوثلا ن 0 كاضزر ردعت اك باهعلا نم كزويسل ردهو كتاكلم نع 0

 كولاا' قيلب ال لاستف بو رمعا ض+ىف تابيبلاب ردنكسالا دود

 قاّرتسا



 *ي 1
 ةضؤو بهذ خط كفا نوكيي نا ة وزال هوم م سال هل م رغ 0

 دمج لاذ * اي والخ ئلراسألو انك كهرخ :نوكي النا طقوم .١ نكلزو 3

 سلجا ىل لاف ”ىثىف دوعملاىل :ىبا ئثعب ناقاخ نب ىف نب هللادسع نبأ: +

 كرت نا د# ان لاذ زو ال كلذ ناب ترذتعاف داعاف كلذ تمظعتساف .:

 زيزولا ىسع ن ىلع بنتك + ىقالخؤف كيدا نم زيخىم لوبقلا ىف كندا 8

 ىلا جاتحم عضوم هيف لاو هيلع ضرع الثمورلا كلمىلا اباتْكر دتقملا نع“:
 ريمأ نم تب رق نا تاتككلا ىف شك دق:ناكو كلذ نع هولأسف حالصا

 نا ىلا ىجاح امو لاقذ كذع دعب هذع تدعي ناو كم برق نيئمؤملا

 هنغ تدعب.نأو كبرق نيئموملا ريفا نه تب ره نا هل !نربتكا هزم ترقأ

 هلم امم رايخالا قدصلا بدا مات 'زتعملا نب هللا دبع لاق * كدعب

 دادزا سيلا نا رخ ريكح انك رشملا نب هللا دبع لاّقو * لوقعلا .

 ىنهدالوا ىنغي نا لقاسعلل ىبأي 'زيعملا نب هللا دبع لاقو .* اعايض *

 ىغلاب [ورفاظ الاو ةيهعنلا ةسأسيس مهلعاو ىغلا لاح ْق مهب دؤيل هناي ٠

 بحاضصلا مذ ىلع اولصحو ىدعتلا ىلا انوعرساف هب لاهج مهو هدععب

 كولملا تيأر دقل. دنا نودج نب هللا دبع وبا لاو * بقاوعلا .مدنو
 ليعدل ددئي وهو اموي انيلع جرخ قئاولا نم ايدا رزغا تيأراخ ٠

 عادلا
 *نيكم وهو مويلا نع حثكلاىوط + مه أ دع ند ىجنرا اذام لياخ +

 « .نينضل قنلخ نم هب دسسإ * قطني ىنع نص دق اءرما .ناو *«

 نم لحر ىف 0 لاقع ند: طشنا 00 ىبا.نب دجحا هل ىريناو

 قئاولا هل لاَعف بهذم لكلوقلا ف يهذو بهنساو بنطاق ةماعلا لها
 قيدص هنا َنيِنِمْؤملا ريما ان لاقف ريثك ريغ ىف ترثكأ دقل هللا ديع ايااب
 دي هقيدص قيدصلا ىطعي أه نوهاو 7

 »+ املكتب نا دوجوملا نيهلا نم *

 نمالا هيسخا ام كقندص نوكي نا بالا ردق اهو قئاولا لاقف



* 
 ثيكب اعاو ةنم دال هناف توملا نم عزفا اه نيئمؤملا ريمااب هللاو لاق
 " افعو ككذف "ىلع طخاس نينمّؤملا ريفاو ايندلا نف ئبورخ ىلع اعسا

 ةيواعم انآ ديشرلا امدو * ادا هتعداخ اذا مركلا نا * لاقو هنع

 لاق غرف اله تسطلاف هيدب ىلع دشرلا بص لكألا ىضق الث ريرضلا
 ريما كيدي ىلع بص لاق ال لاق كيدي ىلع بص نم ىردن: ةيواعم ايا ان
 هللا كلجاف هتالجاو علا تمركا اما ْنيِبهْؤملا ريما الاسقف َنيِنمْؤملا
 نومأملا ىل لاق داو د ىبا نب دج-ا لاق * هلهاو معلا تمركأ اكماكأو

 مهتافكو مهئارزوب مهلاعفا ىفكولملا | وؤصشب نأ سانلا عيطتسال

 ةعصنو داهتجاو ةمدخو ةمرح رهاظ نورب مهنا كلذو مهتناطب و
 الا هب عقوا اه لوب مهدحا لازيالو ارهاظ مهب كولملا عاشا نوربو

 كلملا بلص ىف تاءانج كانهو لادبتسا ةوهش وا ةلالم وا هلام ىف ةيغر

 مح فكلما ىف ةروعلا عضوه ىلع لديف ةماعلل اهغشكي نا كاملا عيطتسي ال

 كلذ ىف امل هبافع كرت عيطتسيالو بنذلا كلذ قحسإ امب دب وةعلا كتل
 دنع فورعمالو ةماعلا دنع طوسم ريغ هرذع ن ناب يع قليع داسفلا ن .

 مهلاوحاب افر اع هّتيعر رايخا ىلع اعلطتم نومأملا ناكو * ةصاخلاا رثكأ

 لع لاقف قزرلا ءارجا اهيف هلأسي ةصق لجر هيلا عفر هلا ي
 ا ةيناثلا ةئدلا ىف هيلا 520 9 ىشل عقول ٍي ددمعلا 0

 نب قوسا كصضف امون ثدحت : نونألا نا ىكحو * هل عقوف قدصف
 ىف ك_«هذنو يطرسشل انيلاو كلعجا قدما اب لاسقف ئبعصملا ميهاربا

 ءذتك ىلع اوعض هبشا بارشلاب تنا لاق مث هفيسو هراوس اوذخ ىلع

 هسا ىف كعط اك كتاقا دق لاق نيئمْؤملا ريما ان لقا لاقف اليدنم

 ىدب ىف هدب و هناتسب ىف نومأملا تيشام مثكا نب ى لاق + اهدعب

 كظلا ىف انا ترص انعجرو اندرا امانغلب ال5 شيعثلا ىف اناولظااىف ناكف
 و [؟ىفاصنا اذه سل ىل لاقذسعثلاىلا انا تردف سعثلا ىف وهو

 ماشه نب للا عقو* اعجار هيف تنا نكيف ايهاذ لظلا ىفانا

 دقو
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 يا
 اهمدق ال ةرضبلاب عماجلا دحصسأاب سلا تاولصلا نيصب ىدهملا ناكو ٠

 دقو د ل ىبارعا لاقف اموب ةالصلا تهفاو
 لاف 'اورظذم نا ءالؤه اف كفلخ ةالضلا ىف لام هللا ىلا تبغر
 ءاجدق هل ليقو لِيَتا نا ىلا فقوذ بارا لخدو هللا مكجر اورظنتا

 مزع 1 ىتعكألا لام + هقالخا ةحاححم نم سانلا بختق ربكف لجرلا
 كلما 321 سل 1 مول لوا ىف ىل لاق ب ىلع ديشرا

 انريكذت ىلا عرشت الو "الم ىف انلعت ال كنم لقعا نو انم ظفنحا تنا

 ردق باوجلا نم تغلب اذاف لاؤسلاب كتدتن نح انكحراو ةواخ ىف
 نوك امن بحمل! ةدشو انقيدصت ىلا رادبلا و كانا و دزت آلف هقاوكشا
 بطخلا قاطعا ىفو ربانملا تايتعىلع هيلا جام ام علا نم انلعو انم
 زاعشالا بئارغ ارغو مالك 1 ىشوح ةباقر نم اجعدَو تايطاخملا لَضاوفو

 نيفذاَض اشنأر 1 ىلا نقل كل ثرذاشنا هلا طاو كاداو

 راعضا الو ءاطذلا رب رهن ربخ ند يبق ب هس هيلا انعحَرأَف - ُش

 ل ظفح ىف ىنا نيئمؤملا ريمأ اء تحف ىتعدالا لاَ دادرلا لواط

 ىعّدب لجر نيشرال ضرعو * ربلا نم ريثك ىلا نم جؤخا مالكلا
 كلكا نأ ديرا ىتا نيمّولا رضا ان لاف تيباب قوطي وهو دهزلا

 ا .> هللا رعي نق ةطانو الو ذل لامط 'لمحلو هنو وإلا مك
 رقعج ما نا ىك»و * اًنل الوق هل الوقف لاقو نم رش وه نم ىلا كنم

 هللاقؤ امذاخ اعذف اهدلو نيمالا نود نومألل هظظإ رقتف دشرلا تدتاع

 ةواخللا ىلع امه: نحو لكذ لون نيمداح نومألاو نيمالا ىلا هجو
 كَدطقا مداخل لاذ نيمالا آماف كيلا ةفالخلا تضقا اذأ ىب لغفت ام
 لاقو ةندع نيب ع ةاَوَد مدالخلا يلا ماَق ةنأو قرا اماو كيطعاو

 نأ نيلاققا نر ةقياخاو نيئمولا رتها.توغ مون كب لعفا اع لست

 طءمو * نب زنا فكر فعج مال ديشزلا لاقذ ةلءادق اعيج نوكت نا وحرال

 كيك اه لاَمَذ ىف عطالاو فيشلاب هل اعدف ىمؤطلا ديج-ىلع ديشرا



 “3 #5١
 مادقملا لاق * هزع انفمف وفعلا نم بحب اه لمفإف رفظلا نم بحت ام
 هراصتخا هيلا بوطئجلاو مالكلا ةلاطاٍبطاعلل نربحسلا شي رق تناك
 نوب رع ناكو زيزعلا دبع نب رع تخاو رع ما دياولانب دمت نطمق
 لاذ رع هناجاف ليوط مالكي دياولا نب دمت ملكش ةببدملا ىلاو

 ناف دعب اما ءايبنالا تاج دمحم ىلع هللا ىلصو ءابريكلا ىذ هلل دجلا

 نم انَظ كب نسحا دقو انم تباجا كيف ةبغرلاو انيلا تعد كنم ةبغرلا
 تاتكا ىلع اهكتجوز دقو كيلع رح ملو كراتخاو هتعرك ٌكعدوا

 ةجر ار ظ1 # ناسحاب حير سدت وا فورم كاسماف: لجو نع هللا

 لجر ىلع تبضغاذاو كيضغ دنع بقاعت ال هلاع ضن ىلإ ع

 ةيحات ل نأ تأر نأذ انج نالثل 0 عيبرلا

 نيلسلا ضارعا ىفال انلاوما ىف انقح اني هلاصصتال نا عيبر اي لابعف

 الو ةياثكلاو قافحسالل لب ةياعراو ةمرعلا يلون ال اناو مهلا وماو
 انفصو كيك ناك نذ ةياردلا ىذ ىلع ةيارقلاو بسنلا اذ رثؤذ

 انتيلوتىف سانلا دنع رذع انل نكي.مل الطع ناك نمو انلاعا ىف هانكراش
 روصبلا لاق * هعسي أعانلاوما صاخ فو هل انكجو ىف رذملا ناكو هانأ

 لأجرلا نم لجر هيف كعمو الا اساجم ساج ال هللا ديع ابا ان ىديهلل

 روكذلا 01 ثيدحلا نا لاق باهش نبا ن :أاو كتدح 39 لها نم

 . ةرهز .ني أ لوقب لثكو مهودنؤم ههركيو

 + اهرك تفرصناف ىناوغلا فرص * ىضراع ف ادب دقو بيشملا نأ *
 +« الع ىبديزي ثيدحلا نسح * ثدحم ءامل ن م.لا ثوىحو +

 ىهجو ريس كيلو دق ىبا عيب رلا نب لضفلا 001 ىدهملا لاقو

 2 ىلع مهنف بيم ىصاوخ نوي و يب .رتسلا لمجت الف :دفيشكو

 ةماعلل لعحاو ءايلوالاب ناو لودلا ءائمأ مدقو كههحو سوبعو كدر

 * ثكعلا نم نم مهءعضصو ثيلتلا 2 ةعرض مهاجتا هو اولصو اذا ايتوو

 ناكو
1 

١ 
3 

1 
1 

, 
1 



 ا
 ناكو* هلئاقب ىرزا دقق الوتقم ردص نم نا تلعامأ كما لاقو
 برقا وفعلاو مول ةردقلاب ذخلالاو رع كلما دقح لوتن كلاا دبع '
 لادق ةسايسلا أه هبال كلما -ديع نب ديلولا لاقو *« نيعنلل تاو ىوتتلل ٍ

 انهل ىاّصنالاب ةماعلا بولق دايقناو. اهتدوم قدص عم ةصاخلا ةريه

 هجوو ةفباصلا ىلا هنبا كلملا دبع نب ماثه هجو * تاوغهلا لامَحاَو
 لاق هيلع امذق الف ذياب يو امهنم نحتاو لكسر هيخا نا هعم

 تي ناو بلجملا تتشانا لايق كغ نا"تيآو فيك ه يحال
 انه دينو لك هكرف هثداع انه تفرع نائورتا لا نعم نسا
 امو هسا نع ماشه ضهذو * كيلا انمجر ىح اهائبكر اخ هيحاصل'

 ماشه هن هنزكخ ةعضوم هذربل ةناساح ضع ةلواس هيكشم نع هوادر ظيصف

 دعفت هننال كالملا دبع لاقو * الوخ انءاساج زد ال انا 1-3 لاقو هل“ وه

 كيلع دفاولاو كتاكهريخ كنع بئاغلاف كسالجو كيجاحو 3

 3 0 ناكو * كس كفرعي ]نوع نم حجراخلاو كيجاخي كفرغي

 راضخاي يما رهذلا ىثخو مئاوملا بامصا هيلع رثك اذا كلملا دبع

 مهتاءوره لجو سانلا مراكم نوركاذّتيف بدالا لها نم هناهدن
 ىضذقالا دحا هيلع لخدب الف متاوملا باوكال اونذُنا لوب مث برطيف

 حازملا نم ساتلا اوعنما هيلع هللا ةحر زب رعلا دبع نب رع لاق * ةتجاح

 ني رع سرح ٍبحاص لاق * ردصلا ىغويو ةءورملا بهذي هلف
 هيلع انثشو هيلا انمعف يح موإ ىفرع اًديلع جرخ رع هللا جحر زي زعلا دبع
 اًميلع 5 مث نودرت متناو مكيلع سا انا ةعاجج متناو دحاو انا هم لاقف

 ةمايدلا الول هل لاهف هيلع هلل محر رع لجر مشو هيلع انددرو

 ثدرعاو نيسللا هلتق ىف تنكول هيلع هللا ةحر رع لاقو * كحال

 "هيل هللا تاولص دمحم نيع ىلع عقت نا نم ءايح تلف امل ةئطلا لوخدي

 نبل رذن دقناك لسحر ةّبوقعب هيلع هللا ةجر رع ساو * ةمالسمو
 كل هللا لعق دق ةويح نئ ءاجر هل.لاسةف نلف و نلعثيا هتف هللا ةتدكما
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 د نما د أ

 ١ نبا لاقو * مهمداخ نوكي نا هباعحا ىلع طرشي رفاس اذا امودع
 ا ةجاملا لاط هراج بيد نا دارا اذا لد را ناك امهنع هللا ئطرارع

 " اماف هلعف قفاو ال همالكح ناكنم دوعسم نب هللا دنع لاق * هريغ ىلإ

 ” ا نما ءزملا دوس هنع هللا ىضر ءادردلا وبا لاق * هسفنخيوب

  اهئاف قاوسالا ىف سواجلاو ماناو هجرق و سنو هرصل هيف فكد

 ١ لالخ ىف ءرملا لاك امنع هللا ىضر رذعج نب هللا دبع لاق * ىهلتو قلت

 | انلولا ةسااندلاب نابقلا ةارادفو ةدلطةلاو ىأ لا لها ؛ةرنشناغم ثالث

 | لإ دمخوأ شيق نبا نفتحالا فقو. + :قارتماو لك نم ذاطتقالاو
 !. دمح عرساف تعمل نب دم مم فنحالل نذاف ةيواعم تاب : ثعشالا

 ١ اه هللاو ىنا هل لاق ةيواعم ه ار الك فثحالا لق لذد َ هاشمى

 ' نكح زوما قتاااناو ةلبق :لخدت نا دنرا اناو تالتم ل تا
 إ ةيواعم لاقو * هسفن ند هدد صعذل الا دريم كيزب امو مكيدا 1

 ' لاق اذا لاق ادبا حصن ال اداسف رملا دسفتست ال قيادي, هنأل
 | نءاضوع دج ال ملا نافارهط هل نبرنضتالو اضرع .هل نوشقال
 ١ ةيواعم لاقو * لاعب لاخ هحلصت نا تّدش ىمو هلامذخ نكلو نيذه

 ' لهال ةلالماو ساثلل ةيبغلاو لاجرلا ةتهابم رخ ىف نوتجا اه ةثالث
 ' كلا دبع لخد ذا اموي هدتعت نك ةيواعم باقكا ضعب لاو * ةدوملا

 ' هب غابت نا قيلخو ةمه مالغلا اذهل نا ةيواعم لاق ضهنو ثدحف
 ا ادج سلجلا ةءاسه كرات ثالثب ذخآ ثالثل كرات كلذ عم هناو هتمه

 اذا ثيدحلا نسحان ذخا هانعب ال امل كرات ءند رذتعب امل كرات الزهؤ

 أ » فلوخ اذا هيلع نيرعالا نوهابو ثدح اذا عاقتسالا نس>ابو ثدح
 ١ تححا اذاؤ نآرقلا مهلعت ا”قدصلا مولع هدالوا اعمل كلملا دبع لاقو

 ةيقشاملا نم دحأ هل , ال ريس ىف كلذ نكح#لذ بدا مهلوام نا

 ماوذخاو هيلع اولخدف هتصاخلامون كلملا دبع نذاو * مهيلع اونوهيق

 0 هيلا نظنذ ه3 كعب بوصف بيع ىلع مهند ه لحر ليقاف مهسل ا

 أ لاقو



 كا
 هنفسلاو كيلغي هيتألا ناف اهيفس الو اهيقذ راغال اهونع هللا ىطر

 ىنا لاقف امهنع هللا ىضر سابع نبا ىلا لجر ءاجو * كيلع ُئزحي
 هللا باتك نه تانآ ثالث عضتت نا شخ مل نا لاسقف ظعا نا ديرا
 هلوو مكسفنا نوسننو ريلاب سانلا نورمأتأ لجو زع هلوق لءئاف ىلاعت
 ديعلا لوقو نولعفت الاه نولوقت ىلاونمآ نيذلا اهيا ان ىلاعتو كرات

 هذهن تيكحاأ هدينع مانا ام ىلإ ّيكملاح انا, دير) اقاو بيم لاصلا
 هيلع هللا ناوضر سابع نبا لاقو * كسفنب أداف لاق ال لاق ثانآلا
 لج اذا هل عسوا ناو لقا اذا ىفرطب هيمرا نا ثالث ىلع ىساجل
 مركحا امهنع هللا ىضر سابع نبا لاو * ثدح اذا هيلا ىفصاو

 فاك ١ فيكىردا امو ىئيذؤيف هيلع عقب بابذلا نا ىسلج ىلع سانلا
 * ىلاعتو كرابت هللا الا نع هئفاكي ال هاف ىلا ساخل سلاجملا ىط# الجر

 هيلع تددر اريخ نوعرف ىل لاقول اههنع هللا ىضر سابع نبا لاقو
 لاقف الحر اههيلع هللا ناودر. سابع نب هللا كمع ىصواو * هلم

 اعضوم هل دن تح كعب امم ريثك ىف مالكلا عدو كدنعي ال اه ماكتت ال

 ركذاو كيذؤي هيفسلاو كيغطي ميلللا نافاهيفس الو اهلح نيراعالو
 هعدو ءذع تدر اوت اذا كلركحذدب ْنا بح امي كزع ىراوت د اذا كاما

 ى رجم هلا عب محا لعلعاو لدعلا كلذ ناف هزم كعدي نا ع ع

 هللا لوسر باعصا ناكح ةرغلا لاق * مارجالاب ْذ 51 نإ دجالاب

 ىلا لجر ىتكح * ريفاظالاب هب نوعرش همالسو هيلع هللا تاوملد

 نمرثكا علا و ععلا نع ىنلأست تيتك كنا هباجاف لعلا نع هلأسي رع نبا
 نع ناسأالا فاكس قلت نا ١ توطاسا اذا نكلو كيلا 3 200 |

 مهلاوما نم نطبلا صيمخ مهئامد نمر هظلا فيفخ نيل سا ضارعا
 نع امونع هللا ىضر رع نب هللا دبع لثسو * لعفاف مهتعامجب امزال
 نيم مالسلا لوقب لاق دحا هيف سيل تببلا وأ ربل لخد لججرلا
 هللا ىضر رع نب هللا دبع ناكو * نيطلاصلا هللا داسبع ليعو
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 ' « لمعلا عاضو مالا دسفو ؟ىبلا أرتجاو نسحلا نواهت كلذ كرت نا
 - ذل عواب كفن كانيند نم تان اه لضفا نكي ال مالسلا هيلع لاقو
 " ىلع نب نسملا لاق قح ءايحاو لطان ءافذا نكحاو ظيغ ءافش وا

 7 ندا لاقو * هوبي الف مالسلا لبق مالكلاب أدب نم مالسلا اهيلع
 ْ متافلا ىف اوعراشو م زاكحإا ىف اوسفان شانلا اهيا مالسلا هيلع
 ١ متاوح نا اواعاو مذ لطملاب اوبسكت الو هواحمن مل ورعب اوبستح الو
 نم سانلا دوجا ناو اههن لوحف معنلا اولجالف مكيلع هل هللا معذ ن نم سانلا

 نسحا نسحأ نفو ةردق نع اًفعنعم شانلا نعا ناو وجرب ال نه ىضطعا

 دنغ تنك هزع هللا ىذر ئفذا لاق * نيد ب هللاو هيلا هللا

 ةقاط اهدي ةيراج هيلع تاخدف مالسلا امهيلع ىلسع نإ نيسملا

 كب تلقف ىلاعت هللا هجول ةرخ تنا اهل لاف اهب هّتيَش ناحر

 للاعتو كرابتلاكذ هللا انءدا اذكلاو اهقتعتف اهل رطخ ال ناح ر ةقاطب

 * اهقتءاهنم :سحا ناكو اهودر وا اهنهنسحاب اويخ ةيح# متيح اذاو

 ساسللا ضارعا لواش ادحا تءعم اذا مال_سلا هيلع نيسحلا لاقو

 مالتبلا ةلع لاقو * هفراعم هب ضارعالا ىشا ناف كفرعي ال نا دهت+اف

 هيلع ردقت ال ام دعت الو كردت ال ال ضرعتن الو قيطت الام فلكتت ال

 ' سم اع ردشالا اءازللا نم ىلطت الؤ:ديشتست اه ردقب الا قفنت الو
 كسفن ترأرام الا لواننت الو ىلاعت هللا ةعاطنم تاث ام الا حرفت الو
 ريكأ تنا هيلع هللا ناوذر بلطملا ديع نب سابعلل ليق * هل الها
 3 نسا اأو ريك اج لاف و ةياع هللا ىل_ص هللا لوسر ما

 ىنب ا ىل لاَ انهيدع هيزا طر نابع نب هللا ذيع ىل لاق. ىعش لا لاق

 ا 117 ننال لع ىرا" نع نوف, كضتخا نق نينجؤملا ريما. نا
 ادحا هدنع بتغثالو ايذكك يلع نبرجن ال نهزو الو اثالث نع ظفحاف

 فلا نمريخ ةدحاو لك سابع ايا ان تاهف ىبعشلالاق ارس هل نيثفت الو

 سابع نب هللا دبع لأؤو * ىالآ ةرششع نم ريخ ةدحاو لك لب لاقف
 ىضر
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 يكسو جاو < تسسلو ةيدهلا لبقت الو ةوعدلا بجاو الع رومالاب |

 لها ىلا هبنع هللا ىطر لع ننكو * مالسلاو ةلاقلا كيلع ىفاخا 1

 لثملا نم راس أم مهوورو ةيسورؤلاو موعلا مكدالوا اولع راصماالا .

 نم سك نب فن>الل هفغ هنلا يمد لاق * * رعشلا نم نسحو

 هخار ريك نم و هن فرع *ىثا زم 25136 هت تلقا هكدح ريك

 نمو هؤايح لق هعرو لف نهو هعرو لق هطقس رثك نمو هطّوس رثك
 نم ثالث لاصخ هنع هللا ىضر رع لاقو * هيلق تام هٌؤابح بهذ

 نع هزج عروو لهاجلا لهج هب درب زح نامالا هعفنب مل ةيف نكي ىلا
 امه:ع هليا ىضر سابع نبا لاق + سانلا هب ىرادب قلخو مراحملا ظ

 "دل سكم اهذاف ةنطبلا و مكانا لاف هنع هللا ىضر باطلا نب رع بطخ .

 مكتوف ىف ىف دصعلاب مكيلعو معسلا ىلا ةيدؤم منجل : ةدسفم لئلا 3

 ديعلا نأو ع ىبع ىوقاو ندبلل مداو فرسلا نم دعبأ 2

 علي بيسملا نب ديعس لاق * هند ىلع هنوهش رثؤي ىح كلهي نل

 دمك اوقرقت دقو مهانأف ةقحاو ىلع افوق نا ءنع هللا طر ناْعع

 مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلع لاق * ةبَقر قتعاو ,هزس ىلع ىلاعت هللا

 ناطاسلا ىذو سملا ةييشلا ىذ ةثالث ماركا ىلاعت هللا لالجا قح نم

 لاعف نسما هنبا دنع رخآ تاتغي الجر معمو * نارقلا لماحو لداعلا

 * كئاعو ىف هغرفاف ُهاعو ىف اه ثيخا ىلا رظن هناف هع كوعم هز نيا

 مالسلا هيلع لاقو مذلاب ريكحذت راذتعالا ةداعا مالسلا هيلع لاقو
 * ايت ادس نورا ليض سانلا لهد لع ريصلاب همه ساس نم

 ماسه الاب همس ددراو هيلا ناسسد>الاب كائبا نتاع مالسلا هءلع لاقو

 ديو اولاق نوهركم اع سانلا ْق عرسأ 5 مالسلا هيلع لاقو + ةيلغ

 هيلع لاقو * بياعملا ريق لائحالا مالسلا ةناع لاقو »* نواعب ال اذه

 ىني ال ىح هناوعا دعوتي و هروما دهعتب نا كلما ىلع بحن مالسلا

 هلا ءازج ريغي اههدحا كري ال مث ”ئىم ةءاسا الو نسحم ناسحا هيلع



 يك ةيختنم راعشا و رّمفو راثكاو رامخاو مكحو بادا لاسر 3#

 4 نوهشملا ىمصعتسملا توا اهعماح طخب ةخدل ىلع تعبط 3#

 نحرلاا مهجحري نوجارلا ةمالسو ةيلع هللا تاواص هللا لوسر لاق

 هحدم دقو ركب وبا لاق * ءامملاىف نم مكجرب ضرالا ىف نم اوجرا
 اريخ ىنلعجا مهللا مهنم ىبضنب معا انا و ىنم ىبشنب عا تنا مهلا موق

 هحو املو * نولوش ام ىذخاؤت الو نولي ال ام ىل رفغاو نوبسح امم

 .لاقف هاصوا نامع ىلا لهج ىبا نب ةمركع هيلع هللا نا اولشلو نكت وبا

 لعاف ىنا تلق امهمو كيدي نيب رذنلا مدقو ىلاعتدللا ةكخر, ىلعر س
 ةيصعم ىلع ندعوت الو ةبوقع الو وذع ىفا اوغل كلوقل عج الو لعفاذ

 نفلكت الو تبذك تكرت نا و تما تاعف نا كناف اه وقع نم رثكأب

 باطلا نب رع ىلو املو * مالسلاو هسفن ةقاط نم ريكحا اًهيعص

 سانال سلجا دودسم نبا اب هل لاق ىهنع هللإ ىضر دوعسم نإ هللا دبع

 نم تءعم ام حلاصو ةئنسلا نع ثدحو نآرقلا مهئرقا و راهالا ىفرط
 لوقت نا معتاال اع تائس اذا فكتست الو لس و هيلع هللا ىلص كيدن

 طخ مل كنأف ايتفلا لاقاو تاهج اذا تعمصاو تلع اذا لقو يعاال

 روعالاب
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 0 مل وهو ىملا توب ىشغيف * هليث توملا ىلاتغي نا ةفاحم +
 #* مهقاو ايعاط مهم عدوا * قراش لك ىننا ىسار ببشو *

 # ضاكرا هنبال ىريبدلا ليدب نب قلبا لاقو
 دلالا ملاظلل هتددعا * دنزلا ىراو ضاكراب كنا #
 ىدعب نيثراولا كراء ىثتخا .* ىدعتلاب علوملا ةرضلا ئيذ <

 ديرلا ىغاودلاب كوه ضعي نا * دحلل ىف افدج:ىتوأر اذا +

 ١) ىدشب نم نجلا بلو *
 هعجج نم غرفو ىرارذلا ركحذ ىف ىراردلا باتك مث *

 * نيرع ندلا لاك ىللاعت هللا ةج-ر ىلا ريمذلا ءتءاتكو *

 * هفنص .ىلخلا ميدعلا نب هللا ةبه نب دج +

 * كلما هدلو دلو نيج ىزاغ رهاظلا كمأل *

 * هللا ىلصو هلل دجلاو زيزعلا *
 * ىلعو دمحم انديس ىلع *

 * عيوكو هلا *

 ا

 20 0 ا

 2ئأ



 ي 41

 دلولا لجال توملا هركو ةايحلا يع نم ركذ ىف

 ريغا نم ناك مالسلا هيلع نجحرلا ليل ميهاربا نا بتكلا:ضعب ىف !
 00 و عا هتسضح الث سانلا '

 اذكو اذحح ذنم اهيف كنكس ىذلا لاق ئراد كلخدا نم هل لاعق ْ

 ىرات أ لا كحور ضبقل تئج توما كلمانا لاق تنا نمو لاذ ةنض

 هربخا هانا الف قصسا ىلا لسراف من لاق قصما نبا عدوا ىح تنا ٠
 كلم اههنع حبر 8 ةيلع عطب لعجو م فاربا هان ق 0 قاعتف

 كتهما دتبناإ ل 1 لاشسولا ىا لع ا ظ

 ضيف هيف مان انين ميهاربا لخدو مي هاربا نع قكسأ لجياو لعفف .

 دجأ نب كلام لاق ٠ + اشو هيلع هللا ص هلا وشهو هحور توملا كلم

 ىاطلا راوس نبا ٠
 د عيضيو رفعج قف ريغص * رموجو تودأ نا ىثخال ىتاو د

 +. عوبت ماركلا قالخا حاصل ,*ءاْمُمَج نا . ارمعج وحوأل ىنإو

 3 حاهرطلا 4#

 د ىلي نا تم نا ماصع“ ان رذاحا +

 + ملص» ريغ وما كااو ىتارت د« ْ

 + ةكص كسأر موقلا طسوكص اذا *
 3 مجح-أف كلم ىهانلا هل لو #

 * رخآ لاقو 3“
 + دلبلا قيض اموما فعضو * هتوفجو ىدعب ا هياع ىثشخا *
 أ ىدبك ىلع ىئم نوهام نأكو * نوهت هوخارب هوعحتل نأ #*

 © رخآ لاقو
 * ميكح بشي نا ىلايللا رودرا + ىبدم لات وهو ىتدعلار 5
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 خش
 أي ردع قاثلا تالا وو

 6 ضب ىلع مهضعب ءايألا راثبا ىف

 | ىلا نع دمع نت نءدلا' ديَبَد يفاانقلا وأ ئدلا لاجج انريخلا
 مسملا نب ىلع نسحلا وبا انربخا لأ قشمد عماجي ىراصنالا لضفلا

 وبا انثدح لأق دما نب دم نب نيسحلا مدن وبا انربخا لاو تقلا نبا
 دم انثدح لاق رفعج نب د انربخا لاق ىتاسغلا دجحا نب ذمم نيسمحلا

 انثادح لأ حور نب ميركلا دبع انثدح لاق يعتملا نبع نب دادش نا

 ىلحن لاق ريشب نب نابعنلا نع ىبعشلا نع ديز نع جاجا نب ةبش
 سو هيلع هللا لد ىنلا ىتأف هللا لوسر دهشا ىتا تلاقف الحم ىبا

 ٠ مدالوا نيب اولدعا لاق ال لاق اذه لثم تيظعا كدلو لكأ لاق
 ١ * قز الا ىف كمحضا مالسلا هيلع ىلع ناك فيك ةيفنملا نب دمحم ليق

 ' ةينيع اناك امهثأل لاقف نيسحلاو نسحلا نود *قياضللا ىف كجلوبو

 كدالوا ىا ىبارعال ليق * هينيع هدب قب ناكف هدب تنكحو
 ' مهبلاقو مدل ىح مهضيرعو ربكي ىنح مهريغص لاقف كيلا بحا
 ١ رفعج ما هتتاعف نيمالا ىلع نومأللا رثؤي دشرلا ناكح * مدق تح

 "ىف دحاو لكل نالوق نيفيص>ح نيمداخ امهيلا هجوف كلذ ىلع
 | يرو اكادعاو كعطقا دم لاته 'كتلذطسا "اذا ىب"لثفت ان ولكل
 ' مور كب لسفا انع قلاش أ ءاثللا نئا اب لاو ةاود مذاتلا نوما
 ظ | نوكت نآ وجرال ىأ نيلاعلا "بَ ةَقيِلُخَو نينمؤملا مآ توم
 | ااكرتو كنأرث ةعباتم الا كنبا مدقا اع نيرت فيك ديشرلا لاف هلءادق

 . ىتح كل اهلك نسا بحا هللادبع اب نودأملل لوي ديشرلا ناكو مزعلا
 ”0 011 يلق و1 لاث» تلذتل نلل يكف قا دجتو لئطأ قا تكما ول
 | كلرتو نايلس هنا ىلا هيلع هللا ناوضر نابعلا نب هللادبع نب ىلع

 ةيصولاب كيدا نا كب سفنا ئبان هل لاذ ةئم نسا ناكو ادهن

 نانا



 6 ا ظ
 مرخالا هللأ ديبع نب لا نب لن نب نجل نب ىلع نسحلا وبا اندحا

 تعم“ لاو ىيعلا دن نيرهاط نب رهاقشلا دبع روصن» انا تعمس لاق
 ملط دق عص يسم نبا ىرونصلل نآك ل لوهب ىسرافلا نادج- نب ىلع ؛

 مطفاو ا !اعو نيبال اه لامف قب ى ءصلاو هراد اموب ىريونصلا لخدف 1

 ”لع ا هكدهجم ىلا مدعتف لا

 هيدلاو نمو ىرولا عيجج نه د“ ةيبلا ئىش بحأ هوعئم 0 4

 * هلي نينو هلاايمن * أك دقلو هءءاذمغ هوعتم *

 #« هيلا قارفلا ىدتعهاف ىوه نسلا رغد ىلع اذ هنمابع

 ا هدلو ىلع ءةافشا ىف رخآ لاقو
 دحا ىلا اورقتفي نا فوخو * دولا ءانغال مهلا ىنفلك
 م« دمعي دع دعب نم اويرشيو * دع اهيف ةشيع اوشيع ناو

 دنجلاب اهويو ءاعنصي اهو »* دلب ىلا دلب نه القتتم *

 3 رخآ لاقو
 دادعذاب مه صح نمو ىداوس نب ىلا

 يب ىداسو ىلع موتلا هلؤو * دالبللا فسعت نئلككح +

 »* ٌيدالوا ىلع رقفلا ةفاخم »*
 دلولا ىلع اًافشا رفسلا نع دوعتلا ىف ليق اممو

 0 ىلع لفط اطذنا ريصق ا يدصإ ليعرلا تمر اذا ىارا د

 * موور كيعل اهف ةناود * ميهعدل خار هلا لثق ةسونوخا *

 هتارمأل لاش أرغم ىارعا دارا
 « راصق نهذا روهشلا ىرذو * ىريصتو قىديغل نينسل !ا ىدع *

 4 كيش *

 + د

4+ 
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 ١) تاراع قباب لاق اباوصو امالك نعي ثرتكأو ثرثكأ انا نا َدَبا ا

 "7 ىبيع ىبال اموي ديشرلا لاق * كنم اظعاو نوكي ناب قحا اظوعوم
 ١ ىنعي هللا دبعل كلاج- تبل هنامز لها لجا نم ناكو ىص وهو هدلو

 ٠ عرق * هيلا هعضو هباوج نم بحم# ىل كنم هظح نا ىلع لاق نومألا
 ١ اذوه لاقف عنصي اه ولأسف هل ىبص جرف بالا ظحاجلا ىلع موق
 ١ ىةلخ ىذلا هلل دجلا لاقف ةآرملا ف رظذ لاق فيك لق هللا ىلع بذكي

 قروص نس>اف
 6+ 1 وموسم

 « سنع ىداعللا تالا >
 * ةفأرلاو ةقفشلاو مهيلع ىومللا ركذ ىف

 ىركبلا رهاز نب ديزي ناك * دلاولا عزعزت دلولا عرعرت اذا لاَ

 هيف رهاز هوبا لاقف ناسارخي
 * دودص نيريخسملا نع قف * اليقف ناسارخنم بكر ءاج اذا *

 * ديزي نيبجاحلا نيب ةداجو * رهاز نب ديزب ىورب نا رذاحا *
 عطَقب ىماق برعلا صوصل ضءي ناورم نب كلملا دبع ذخا

 دلولا سب لاق ىساكحو ىذلو نينمؤملا ريما اب تلاقف هما تءاخ هدب
 هلطغا ال ىلاعت هللا دودح نم دح اذه كيساك يساكلا سيو كدلو
 ل تر كلا ةاودع ًاقمع اهمها ردتدتت ىلا تونذلا زم ملم تلاق
 ظ الها هم هنبا تطاخم عرزملا

 * عرزم كوخا ىنافجا حرقاو * عطت كيلع ىناشحا لهاهم *
 #* خرجا ةصغ نم اهكف امو * جراوج نح ام وكشأ هللا ىلا ه«

 * عدجمو ىيم هأقلا ام نودوؤف « ايكيلع ادجو ىانيع تفرذ ناف *
 * عقوو تامئتاح اانا ريطو * انتغاب لهلهم ان اماجن ىفاحلا *
 د نب هللا ةيه انبا دج-ا نسملا وبا ىباو دمحم مئاغ وبا ىمع ىنريخا

 لاو ىكلفلا دمت نب لهس نب ديغسرغظملا وبا انربخا الاَق ةدارج ىلا نبا

 اندح



 ش
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 اوجرْف امهرد هءامعاو ثيغلا ىل فصي مكبا تانقريدغ ىف نولفاني
 ءةفص تيضئرا مكياف اوفص تلتف ةثالث مهو فصن انلك اولاقو ىلا

 ايصلا هقوست ارسدق ضراع انل نع مهدحا لاَقف مهردلا هّييطعا '

 تاهناو هرودص تضاانا اذا يح للا ويح وبن بونجلا هودحنو ا

صاشن لعتساو هيب ز قءصاو هربده 000 هروصخ
 هصاصخ مَع الثو ه

 فلأتو هددو كرزدن هياذطا تدتماو ةداعس تدفواو هضاعترا جنراو ا

 زازءلاو # ادع ىرلا رداغف هيلازع تهيساو هيلاوت تيل قرب ا

 * ةيعادتم باعشلاو * ةدرصا :م مضاصخلاو + ادع ثالاو* ادم

 ىناّرتو * راشعلا نينح ن * راطقالا نم لياخلا تءآرت رختالا لاقو '

 برغلا تاصاوف * ءذص اتم اهؤاحراو * هفداّرم اهزاعاو * ٌدْفْداَقْتم

 توضح + اكاكل اعياتتم + اكارد اضم: قدولاب ليولاو * قرشلاب

 هتاخ ام هللا و ثلاثلا لاقو * رابحلا ةقودموه + راثآلا ةدومم ةيسم

 لاهف 2 لوقت وا ال كا كىلل فضا مهردلا ا لاَقَف اسجخ علب

 لاقف كوبا هلل تاه تاق * اصر امهتقوفالو * افصو امهثذءال هللاو

 دقو * قالمالا ةءدر قافشالا مهرعدق سالبالاو نيايلا نيب نسال

 ارهحسم اياهم أثئاف هدابعل كير حاترا * بوئذلا نم رافغتسالا ريكو

 نود ءاعملاك رايصف لأ حاو لقتسا مث اكلوا ء اكتونءم اروو: كح

 قاباو 7 لوهسلا 22 ءاوهلا حول ْق ةو>دملا ضرالاك و* املا

 نيملاعلا نر ءاضق ند كالذو #* ءارسذلا تاداو * ءاحرلا ايحاو* لودوهلا

 ىردص هم الخلا عفيلا هللإو الذ لاق
 اينضدرد م دحاو لك تيطعاف

 مالكلا نم تالفأ اذا يب أب هنيال حلاص 31 متيهلا لاق 4 مهمالك تيتكو

باوصلا نم تالقا مالكلا نك م1 اذاو باوضلا 2ع تزريكأ
 لاق 



 موك
 لاق طونتلا ةدسشو سفنلا هرش لاق رقفلا اخ لاق ميدقلا تيبلاو ميصلا

 ىلا ةيدعسلا ةيلح تدر امل ٠ باوصلا اًجلفو | يجب ينسخ ايهو ا
 لالهلا يمئتاع دقو. للطلا يع هيلإ رطظن ةكمت ىلا سو هيلع هللا ىلص
 * بري ةوالحو دعس ةحاصفو شرق لامج لاَقف ةءاصفب ماكتب وهو
 لاقف ”طنت ام دعب رانلا "حن نيا نم حارس هعمامالغ مكح لأس

 ةيدابلا تط# + رحب نبا نم كنريخا بهدت نا ىلا ىتريخا نا

 نب ساورد مهيفو اوملكتي نا ا وباهذ برعلا هيلع تمدقف ماشه مانا ىف

 ماشه نيع هيلع تعقوف ناناع“ هيلعو ةباوذ هل ىص كاذ ذاوهو بييح
 بوف نايبصلا يح لخد الا ىلع لخدي دحا ءاشي اه هيجال لاذ

 مالكلل نا نيئموملا ريما اب لاعف الدم ىا أرطد هيد. نيب فقو يح ساورد

 هسشذا نا ىل تنذا ناف هرسثن الا هيط ىف ام فرعي:ال هناو اياو.ارمثن

 هنا لاعف هنس ةثادح عم همالك هبعا دقو كل ابا ال سنا لاو هترسثن

 تقنا ةذسو مهلا تلكا ةنسو مهشلا تباذا ةنس ثالث نوئس انئباصا

 ناو هدابعىلع اهوقرْف هلل تناك ناف لاوما لوضف مكيدبا ىو مظعلا

 مهيلع اهي اوقدصتق مكل تناك ليلو مهنع اهن رسوم هئالمخ فل ناك

 ةدجاو ىف مالغلا انا كرت اه ماثه لاقف نيقدصتملا ىدج هللا ناف

 مهرد فلا ةئامب هلو راند فلا ةثامب ىداوبا ماف ارذع ثالثلا نم

 نع نث' نا ىفاخا ىناف برعلا ةزباج ىلا نينمْوملا ريما اب اهددرا لاذ

 نودىسفن ةصاخف ةجاح ىل ام لاف ةجاح كلامأ لاقف مهتافك غولب
 نب رع صفح وا انريخا * مولا ليا نموهو جيرذتف نيلسملا ةماع

 نب نيسمحلا نب دج يلام وبا انأا لاق انذا ىدادغبلا دزريط نب دحم
 ليمع#ا مساقلا وبا انريخا لاق ءارقلا نيالعي وبا ىتضاقتلا انريخا لاق ءانبلا

 يلاو ديد ئب ركباويا انربخا لاو ديوس نب :دمخ نب لتعم نب ديعس نإ
 لل ناكل وبا ميريخاون دب رد نيا لاق ىيعمإلا نع مثل ىباانريخا
 بارعالا نم ةلغب ترم لاق هثدح نع نوراه نب هللا ذيع ىزوتلا

 نواقاعب
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 نأ اهوا 2 مالكحلا بارع ىف مول تا ه3 1 رخافتف

 امكلأسا تالك ف امكولب ايش نا امه لاقف هموقل كلذ رهظ
 ةعسر اعد مث مت هموق ند ديل 8 ل اع

 لاقك ة52 كلأسا خخ ع ةسعب راب َّق ريخأ لامف نايذس 0 رخاو

 لجو مراكحلا ءاننا لاق دجلا نع ىنريخا لاق كلادب اع ىنلس
 ىدنلا لذب و ىذالا فكح لاق ىرثلا نع ىتربخا لاق مرامغملا

 ةءورملا اخ لآق ريكحلاب نملاو ريسلا ءاسا لاق ةعدلا نع ىقتريخاف لاق '

 كشعب ال ام ساّعلالاَو ةفلكلا اه لاق ةعينصلا دهاعت عم سلا فرش لاق ظ

 ا ملا اهلا كيتاو الاه ليمتلو '

 ظوح لاق لمعلا ام لاق ب اولا ىلع بوثولا ة ةعرسم لاو لها اك |

 ةصرغلا راظنتتا لاق 2 اك:لأق وا اغهتاكقو ئغارلسا انا كلا

 دعب ىأتلاو ناكتسالا لبق لمتتلا لاو مثلا اف لاق نكما ام لحمنو
 لاو ساخدلا ةكراتمو سفنلا قد لاق ةعاحقلا اخ لاو ةصرفلا
 ةحاعسلا اه لاق لشفلا ةعرسو عوبلا قيضو عورلا ةريط لاق نيجلا اف

 ليلآلا ىري نم لاق علا اف لاق لئانلا لذب و لئاسلا بح لاق

 ةعرمسو ةروا هلا نسح لأق فرظلا اه لاق افالتا ريثكلاو افارسا
 تةيبص لاق ةردقملا ةلق عم سانلا مظع لاق فلصلا اه لاق هب واحلا

 لوو نالسل لآق مهفلا ام ىتريخا لاف ناب ب 2 «؟ ”كتمدعال

 سكلا اه لاق ىف 4 اب اضرااو ىلا هإَو لاق ىئغلا اه لاق لوقع باقو

 ةريشعلا عانطصأ 97 ددوسلا اه ا هرح 0 يلط عم ةشعملا رييدن لاق

 لأك كيم 5 ا نسح لاو ءانسلا اف لاق ةنوؤملا لجو ٠

 ةاداعمو ءارمالا ةارامم لاق قرذلا اخ لاق ناي_سنلا ةءرسو للقاا

 لاَ نوهلا, اضرلاو ىسملا ىلع سولجلا لاق ةءاندلا اخ لاق ءارزولا
 لصالا لاق مورالا امل لاق فرسشلا مدقو فلسلا رع لاو دحملا اذ



» 4 
 م« قع وب نيعلاىفٌناكحو #* .نسلا ريغص تنك ناو ىنأ

 * . نف لك رعشلا ىف ىب بهذي * نجلا ريما ىناطيش ناف *
 ٠ تبتكف قرص نا عملا مافى ىلع دجو لاق مهجلا نب ىلع نع
 ىبا ىلإ

 * مهلا ةظاظف كيلاوكشا * ما نمكادفتلعج ىبا

 *« ...٠ مرج الإ اروصحم تيعبو * . ىهلك نايبصلا جرس دق
 ملو داعو أطياف ةجاح ىف هثعب مسج نبا ىاشلا ريشب نب دم ناك
 لاق مث هيلا رظنف اهضَشب

 #* نبا ةئلخ وهو + راط لمع هام 1

 6 هباجاف #* ظ
 0 لعتنم .هنع ىلب سبل * ىنلن كنم هيش *

 هجولا "ىطو ىصوهو ماشه ىلع تبان نإ نج-رلا دبع نب ديعس دفو
 هيف عيطق ىلءالا دبع نب دعصلادبع وهو ديزي نب ديلولا جسم ىلا هليسف

 #* . وصلا دبع املاس نم حب *. مل تنا الول هللأو هنا د

 ظ لاق مو لاق
 ٠ 0 دحا نم هلق اهمرب مل * ةطخىنم مار دق هلا *

 لاق كاذ امو لاَ

 * ' دسالا س+ىفروذصعلا ليون * ىبابالهجو ىنالهج مار *

 ديلولا هيف لاقف ميلعتلا نع ماشه هفرضف

 د ريبكلا ىلع ديزب ّلِب ريك * صحاب بهو اا اوذرق دعل 2

 5 ريبخ مه! ماع ةداهش * هيلع اويذك مهنادهشاو 0

 امهدحا ىعس بادالا نوئفب امهداق ناثبا لاس نب هللادبعل ناك
 امهثاهز لها بدآ امهتس ئاذح عم اناكو نايفس رخالاو ةعير

 ارخاشت
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 ممهغلل مصتعملا لاق « اهبذ كنال لاق ل لاق انراد لاق كرادوا انراد نسحا
 لاق هدب صفل صفلا اذهنمزسحا مف اب تيأرأى ص وهو ناقاخ نبا
 نب رع ىلغ موق لخد «' ةنم قسحا اهيف وقولا ديلا نيمو ريما ان عن
 نا فلا لاقف مربكا ملكتيل رع لاف ملكتي مهنم يف لعق زيدرعلا دبع

 لضفلا نب نيا لخد ٠ ملكتْلاَو كدم نسا وه نم اهيف دحعل اشيرق

 لاقو هرب ف ملكتي نا بحاق علا لها عم رثكهذدعو ءافاخلا ضعب ىلع

 دهده نم نغصأ تساف ايرص تنك نا لاقذ ماقملا اذه ىف ملكت ىصضأ

 هب طاحت مل اع تطدنا هل لاق نيح ناهلس نم ريكضا تا الو ناهلس
 ناكل ريكلاب ىمالا ناكؤلو ناجل مكحلا مهف هللا نا ىرتالأ لاق مث
 لاذ هءءوس نا هع داراف موق ىلع ىعشاه ىبص ديرع * لوا دواد

 * كلةع كعمو ىب "ىنئالف ىلتع ىعم سلو مهب تأسا دق عاب

 ىدعب هعلاف انالف كب تيصوا دق هنيال نايبط نب دانز نب هللا ديبع لاق
 لام * تيملاوه ىحلا ناك تيما ةيصو الا ىعلل نكي ملاذا ةباان لاق

 * كرشم وا ناز الا اهعكتيال ةينازلا لاقف ةيئازلا نبا ان هنبآل لجر

 لاق فشكلا ىلا ,ق هل لاف هرحىف ناورمه نب كلملا'ديءل نبا طرض

 لفط وهو هببال تباث نب ناسح نب نج-رلا دبع لاق * اباي اب هيف انأ اذوه
 لاق دق ناسح لاف رولا نعي ةريح ىدرب يف فتلم هنأك رئاط عسل

 بتكملا ىلا فلتخحي وهو نوره نب لهس لاق * ةبكعلا برو رعشلا ىنبا

 *« اداوع ةينأن وا لثام لهف هل تعرف انوطمم كلغب تثنن هل راجل
 نب ىلع نا ىنب ايلانقف هوبا هيلع لخدف بتكي بهو نب نايلس ناك
 بتكم هركذو بتكاف مويلا ىدنع تضحي نا سمالاب دعو ىب<
 ةهيذدب

 دي هش ال نيمالاب اندعوم * ةسفن ائسقنا تدق ندمان از

 رهف 0 ج6
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 لجرلاا موزإ ديشرلا ىأر انف سثعلا زواجي مل كاذ ذا سابعلاو هندي نيب
 برطّضإ لعج الهايسلا هيزخا اللد هن ريض و هدد رحب سمح ةودنلا ءاعدا

 نم مزعلا اولوا ريص ايريصا لاقف سابعلا هيلا تفتلاف اديدش ايارطضا

 لي ىلاعت هللا لوس اح هللاو با لاقو احرف اهل ديشرلا راطةساف لسرلا
 ١ ديشرلا ىلا نينس عبرا نبا وهو ضاكرلا لخدا ٠ نومدخ موق ىه

 ١ ىناف كبأر ليجج لاق كلل بها نا بح ام هل لاف هّتنطف نم بممتتيل
 ْ لاف هيدب نيب تبصف مهاردو ريئاندب ىهاف ةرخلاو ايئدلا ىف هب زوفا

 ا نرذه ن ماذهو نيئموملا ريمأ انا بحالا لاهمف كيلا بحالا رتخا هإ

 ْ ءارحالاو هدلو ىلا نوصل سحاو ديشرإا كهخغفرئاثدلا ىلا ةكيب برسضو

 1 .نبدجا انريخا لاق 0 تببلأب قولا دجا نب نسا انريخا ٠ هياع

 اننادح لاق دج-ا نب لضفلا نب مساقلا انريخا لاق ظفاحلا دجحا نب دمت

 نيسحلا ىلع ويا انثدح لاق ىناجرجلا رفعج نب مه ريا نب دمه هللا دبع وبا

 هللا ديبع نب دمت انثدح لاو راد نب ابركز نب دمح انثدح لاو ىلع نا
 دعصا| لاق نارمعلا نبامالغ اب لاف مالغب سراف ىع لاق دمم نب ىلغنع
 لهاجل مالغلا نا لاقف ةربقم ىلع فسشاف دعصف مهيلع فرغت ةارلا
 تأر ىنالاقف ةربقم ىلع ىتللدف ناريعلا نع كتلأس لاف عج رفمكح وأ
 ند لعن اماو هذه ىلا لقتنا ادحا را لو كلت ىلا نولهت ايندلا لها

 لاق هيلع كتللدل كتبادو كرراوب اع ىنتلأس ولو نارمعلا ىلا تارا نم
 اماو ريخهلا تنسحا تف ىه اما لاقف ةماعلا نبا اد هئبال ردتكسالا

 هللاو ىه لاف ةمالا نبا ان تكسا هبال ىبارعا لاّوو * ٠ نست إف تنا

 ءاضقلا ممكحا نب ى# ىلو امل ٠ ارحالا ضرت مل هتان كارلا

 هللا هدبا ىضاقلا نس مك مهضعب لاقف هورغصتسأف اييص ناكو ةرمضنلاب

 ٠ 2+ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هالو امل ديسأ نب باتع نس لات

 لطب ال ىلع كح مظع نا ةبا ان لاقف هقح هركذو هننا يارعا بتاع

 اهيا ريغص هل دلول لاف هريزو راد ديشرلا لخد ٠ كيلع قح رينص

 نسحا
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 رهز نب ىف نب دجلا نب هللا دره لضفلا وا ىضاقلا ئيجدسلا

 متاغ ىبا ءنبا سردم ناكو لغملا نب ىلع ىنا هيقفلا ىلا ةدارج ىبا نبا

 اهند هيف هضهنتس ةديصق ىبا دح هللا هيد نبدمحم

 رمثلا لهاجلا الا ءاودج يخي * امو نوؤلا رهدلا وه ىلعانا
 د وعسا هيو ىرأ ل ن- سح نم تيلوا ام ركشال ىتا
 رمعلا اهنود ىضقتل ا * نم ىلع ةافاكحم تدرا ولو

 زوم هينت قاع كءأر نيسجو. + هركلي سانص ال تضف تا

 زيد ىدخ ايفو نيدراودلل * هلهنم باط بذع كرم فيكف

 رقست#و ىنات ملاسغ ىبا فو * ةيجاو ريغ قوقح رت فيكو
 رذتعءعمو هند بدات ىنن تاق * هب ت دصخ بنذ نغكاذ نكينأف

 رزو اهدادحا ىلع ىلايللا هب » تم ناوهف هيف كدادس عجار

 ندصملاو ميال اهببك ب تبضم هب ديف رخو دابا نجح هيظيتما
 رذع هلامها ىف كل ىرب اخ« ةظحالم نم انطسق كنماهاوو
 روخ هدوع ىنام نعل ىلع يلص * هتتاسثم تباسط ةعب هنأق

 رعش هدخ ىف هل ىدبت امو * ةلرثمو ردق ىف داز امبىزرغم

 رسثلا اهئاضوض نعريخ رانلك * هتابحن نع تارببم لئالد
 او دا مهر دبعلا مهبل ءاسململا تلح رشعم نم

 2 © رشاعلا بالا

 © مهباوجو نايبصلا مالك ركذ ين
 ملو هتبيه نم اوقرفتف نوبعلب نادبص ىلع هنع هللا ىضر باط4للا نب رع م
 كل اهعسواف ةَعيض قيرطلا اه لاذ حربت مل كل أم هل لاف ريبزلا نبا حريب
 هنم تزأعثا ةطساو نم سابعلا ديشرلل دلو ال * كفاخاف بنذ ىلالو
 هركذب لعجل هن اعدف ديشرلا نامز ىف لجر أبتف هيلد داوسلا ةبلغل هسفن

 نودطصم ديشرا دالواو هاوعد ىلع ميم وهو هلوق نع ءاسهنيو هللاب



 دك عر

 3 عساتلا بالا

 *© مه. مهدالوا ىلع ءانآلا ةيص وت ىف

 لوا نكيل دمدلا ديءابا ان هذلو ٍبدٌود ىموي ةيثع نب ورع لاق
 نسا كييعب ةدودعم م4 ذيع ناد كفن كحالصا 1 ْىن كحالصا

 ظ 1 مها الو هللا باتك مهل تك هرب ام ربت !او تلعف ام ,هدنع

 ] نمو هفعا رعشلا نم مه ور هوردمت هدم 00 الو هردركح)

 ماحدزا ناف هومكحي ىح يع ىلا مع نم مهجر الو هؤرشا مالكلا
 نكو: قوذ وهوذاوأ قى مهددنهت مول ”هلضم عهبدلا ْق مالكلا

 "هثداحم مهينحو ءادلا ةفرعم لبق ءاودلاب لمت ال ىذلا ىيطلاك

 لك تلكنا دفذا ىعارذع لثع لكتت الو 'ءاسمكللا ريد مهور وءاسنلا

 بدوا د# نب سابعلا لاق * كدزا مهم ةدانزب ىند: رءءاو كنف ةيافك

 مهيف كراثآ دنع نسعلاو مهبادآ ىنذكاف ممضارعا تيفك دق كنا هدلو
 قدصلا مولع دلو ميلعتب هذخا نيح ى ا كلما دبع لاو + ىدحت
 ادا مم هعر سانلا اي مهناف ةلثسلا مهبنجو نارقلا جيا

 مهلاقر ظاغت 000 فحاو ةدسفم مهل مهناف مشكلا 00 اعو

 مهلعو موسوؤر لعضو مهو ول داشاو مواودع لق كلا م4 مطاو

 اصمءاملا اوصعو اضرغ اوكاتسي نأ مهرهو اودححب و اود<؟ رعشلا

 ررسىف كلذ نكجياذ بان مهلواشش نا ىلا ت<>1 اذاذ ايع اوس الو

 ىضاسقلا يرش بتكو ٠ مويلع اونوهيف ةيشافلا نم دحا هب مي ال !'
 هل نب 0 ىلا

 * سجرلا ةاوغلاعم شارهلا بلد * اهب عسي باكأل ةالصلا كرت .*

 * سكألا بيلا ةظعوم هظعوا * ةمالع :هضعذ كاثا اذا «

 * س'>اف انالث اهن تب ريض اذاو * ةرديف هيريؤي نيحه اذاو »*

 * سفنالا نغنأ قرم ان عم * ةكاضنف تلغف اه كلانازعاو #*



 ا 0 د ا
 ءوسو راعلا هرذكي ناو ةيفاك ليج ةثيعمو ةلاص ةجوز هلراتخحي ناو '
 . عيبر ىف تأرق * هل يضتسيلفئص هل ناك نمثيدحلا ىفو «ثيدحلا
 هلام هيلع عامرفا نا هدلاو ىلع دلولا قح نم لاق ىرسشم زلل رار الا ا

 نم ءانبالل ءان. اللا ضيا ضير اجار و ٠ نفي الك 5

 نا هلا ىئيْيَف ىصلا قهار اذا و ٠ قوقعلا ىلا ربصقتلا هعدب ىلا

 لعفي يف هجوزينا هنكماو دلو هل غاب ادني دبحم دف هوز ا

 دلواو اريَتَف ناك نم ظحاجلا لاق * امن مثالا ناك دلولا ثدحاو ٠
 ةيافك و ةيفاك ةثيعم دعبالا دلولاب تأت ال ىتعلا لاقو ٠ قمحا وهف '

 هسفن ما دقف لاملا ليق دلولاب ىنا نمليقو « ةيفاث ةعيضو ةيقاب
 اولاقو هبا ريدك همس .اريغض دلو بذا نم داما شلا و هدلوا
 هدلو بدا نم لاو * اندل ناك أه دوعلا :رعاو ابطر ناك اه نيطلا عبادأ ش

 * مرهلا ةضانر هند سسعأو رييكلا ماطذ دشا اهاولاقو ؟ هدساح ع ْ

 ديلولا ناكو هلانب> ديلولا ىف انب سضا ناوره نب كللا دبع لاقو '
 هفلخو عقرلاب ؛ ةيضاقلا تناك اهنآللاب أرقف سانلاب ,ل لص ىذلا وهو انامل ٠

 لعف ام مصتعملا هدال ديشرلا لاقو ٠ كيلع لاف تالملا دبع نب ناولس ظ

 اذه نم جاوا غلب و لاق باتكلا نم حازتساو تاه لاذ كذيصو |
 نلك# يعاضنلا لعق ةيدابلا ىلا ههجو و ادبا ترمضح ال هللاو غلبملا .

 سودقلا ديع نب حلاص لاقو +

 د هس رغ ىف ءاملا ئسإ دوعلاك 8 اصلا ْق هتيدا نم ناو #

 '» هس نم تردبا ىذلا دعب * ارضا اةزوم هارت ىنح

 *  هسمر ىرث ىف ىراوي. تح * هقالخا كّريال ميشلاو

 دك رخآ لاذو 6

 5 نعتلا ملا ايش لاو رتل بدا نع هس ال

 +. ..ندالا نع ريبكلا ريك .+ هأثل دس عدو
 ا 1

* 

+ 
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 اد م

 #ي نماثلا بابلا

 د6 ءانالا ىلع مهل بجي ايف
 # مهييهجسسل للا

 ْ مجعلو نسما هدنع نسو ةيلوزسأ قف نهسال نا هلال ىف

 ىلع هبرعضيو بدالاو ملعلا مت ىلعو مراكملا ىلع هام و ميعلا هدئع

 ىبا نب دمح نب دوهلا دبع مناقلاوبا نيدلا لاجب انربخا * كلذ
 ا نب ىلع نياطانواب انربخا لاق قشمد عما ىراصنالا لضفلا

  ناق بالط نب دج-ا نب د# نب نيسملا رضنوبا انربخا لاق ىلسلا
 | نعيعلا يبق انعئيحن لاق عيجج نب دج-ا نب دمحم نيسملا وا !نثدح
 روشلا ديع انتثدح لاق بلاغ نب دمم انثدح لاق قسطلا ىلع نبا

 نعريع نب كلملا بع نع نيسح نب كلملا ديغ انثدح لاو نابعنلا نبا

 ق> لاق مسو ةيلع هللا ىلص ىنلا نع هبا نع دعس نب بعصم
 *. هيدا نسحيو هعضوم نسحمو ءءسأ نسح نا هدلاو ىلع دلولا
 انريخا لاق ىدنكلا ديز نب نسا نب ديز نعااوبا نيدلا حجات انريخا

 دمحم نب ىلع نسملا وبا انريخا لاق ىرقملا ىلع نب هللا دبع دمت وبا

 صغح> نب: رع ني دج-ا نب ىلع نسحلا وبا انريخا لاق فالعلا نبا
 نب دجا انثدح لاق رع نب دحاولا دبع رهاضوا انثدح لاق ىناجلا

 ىبأ نع فانبحلا نب ديؤ انثذخن.لاق ىا ادع لاق دوردلا قوما
 نابرمضي [ اك قللخ ناو دع نبا نأ رانبد نب ورع نع ناع- أ عيبرلا

 0 مكفطنل اوريخت كو هيلع هللا ىلص ى :لا لاق * نعللا ىلع اههدالوا

 لاقو + ساسد قرعلا ناف كدلو عضن باصن ىا ىف رظنا لاقو

 لحن ام مالسلا هلع لاقو ٠ مهبادآ اوئسحاو مدالوا اومركأمالسلا

 هللا هجر ىديحوتلا نايح وبا لاقو« اص لمت ند لضفا هدلو دلاو

 نأو ءيحاصإ امهم لك ميعسبل هدلوب هرعلبقتس نا لجرلا ىلع بحي

 هنود رثآتس الو هيدؤيو هنتذو هعماو هما رات ناو ةشيعملا هل دهمب

 ناو
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 لاتذ هفص اولاقف هلانبا دشنت مون ىبارعا نه * ىدوجو عاحش

 الأس ول اولاةف لعجلا هياشب هقنع ىلع ءاج نا ٍتشني ف رن ملاولاق ريثيند ٠
 م. عل نق ناتينالا ناف ىبارعالا اذه ىلع حج رح الو هب كانريخال اذه نع

 دقو اريظن نيملاعلا ىف هل ىرب ال هنا ىلا اههزيغوا ةيخا وا هدلو ب هب

 عاشلا لاق

 او اسما ىدبت طخملا نيع نكلو * 'هلياك نيع لك نع اشضرلا نيعو

 نم تلاقف ىلع قزرالا 0 ءاستلا١ تلا لالا قف
 © انهما ليق سورعلا فصي نماولاو لوقت ةماعلاو نيذوءت كنسح

 قد شا ناك شا ىلب لاق 8 كل ناك اما شخلا ىبال ليو فا. 2و
 هنوقرت نأكح نيسلف نم رظن. اًعأك هباعل لاس ملكت اذا اينامرخ
 كثياك نانو فج غزو ةزكازكا ةنركيتم دساشِم نأكو ةقلاخاوأ ن ناوي
 هنبا صيقرت ىف ماوعلا نب ريبزلا لاق هدعب الو هليق هنم نسحا ام 0 ا

 هللا ل

 5 قيدصلا دلو نم كَرابم * قيشد 2 لآ نم رهزا 8

 قير ذلا ام هذلا

 لاو ىسراغلا هللا دبع وبا 57 بتاكلا ليله نب ىلع طخ تأرق

 لوشب وهو هل دلو هرخىفو جارمسلا نبا ىلع تلخد
 * هلت مث رمفلا قاذ ناك دق. * هلام ميححشلا بح هبحا 4

 هك هبال هنع هللا ىضذر ىرعدبلا نسا لاقو 3“

 * ه_إمو نيسل اذيحو * هسفنو هحاورااذي اب 00 *

 * هسابو هنوثر ىح * هسرو انل يشن هللااو 5

 لك ملا س هدلوي بهذي هنع هللا ىضر باطخلا نب رع نب هللا دبع ناك
 لاعف هيف نسانلا همال قح بنهذم

 دبي ملاس فن الاوئيعلا نيد هدلحو و مهمولاو ملاس ىف قنومولي +
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 لقو :عضاوملا عذرا ىف ساجاف تاخداذا لاقو هاصواف هدوعي
 ' هل لقو هللا ءاش نا ميلس لقف اذكو اذكلاق اذاف وكتشت اه ضيرملل
 كؤاذغاه هل لوو نوميم كرايم لعذ نالف لاق اذاف ءاباالا نم كيج نم

 ليلعلا ىلع لخدف نبالا بهذفذ دو# ماعط لقذ اذكو اذك لاق اذاف
 ردص ىلع تطقسف اهءافترال اهلع سلخ ةراثم هيد نيب تناكحو

 "هلع وكشا ةرحل لاقذ وكشتام ليلعلل لاقف سلج مث هتعجواف ليلعلا

 توللا كلم لاق ءابطالا نه كئيب نخ لاق هللا ءاش نا ملس لاف توملا
 * دوه ل بيط ماعط لاق توللا مس لاق كّواذغ اخ نوه كرايم لأق

 زري ةدباملا ىلع سلا# تنب ىلإ تناك ىبارغالا شخلا وبا لاق

 ةلكأ ىلع اهنيع عقت الف ةراثجم اهنأك عارذ ىف ةعلط انا دل
 زرييف ىل انا ةّدملا ىلع ىعم سلجا ترندو آب قتصخ الا ةيسيقن

 ةمقل ىلا قيع قبست نا هللاوذ ديرااهنأ/ ءا رج ةفانك اهنلك اك 2

 اهيلا هدب تعبسالا ةيبط و

 ي عياسلا بابا » 5

 .. # ءانالل ءاب الا ةبحم ىف .3“ 8
 لاقف برحلا ىلا :عرسنتي مالسلا هيلع نسبحلا مالسلا هياع ىلع ىأر 2١
 9 ط نيذهب سفنا ىناف ىدهي ال مالغلا اذه نع اوكاما

 نب ةريخما لان * سمو هيلع هللا ىلوص هللا لوسر'لسن امهب عطقنم الث
 1 هللا نق هل أه ناب وبأ لاهعف مالسلا هيلع .نييحلا نم نات 14

 را «* هيلجر نيب جرغيل سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك + »

 تلاقف ربو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .ىلا اهيذباب مالسلا اهيلع
 ذخا مث امعاحيف لاه كيبال ام كوبا كاذف لاق اههلحتا هللا لوسر اب 5
 قلخ هناحهف اذه ىنبا اما لاقو ىلا ءذنمف ىلع هينلجازو مليت. نسل. 3

 هتف لاقو ىرمسلا هذ ىلع هعضوو هلبةذ نيسسملا ذخاو تييهو
02 

 عام
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0“ 
 ظ قا يلا نيدضس ئتاللا قدضاالا

 بدنلا لطبلا سرافلاب هنينهي 5

 5 سداسلا بالا 7

 * مهنم قجلا ركذ ىف #
 ةطلاخم نم ثدح اهناف نر اهاوريغتب الو ةزيرغ دلوتت قجلا ناليق ٠

 مهضعل دشناو لوف ءاسلا

 دك لوقعلا جالع ند لتعت نيح د ايطخ رس ناديالا جالعو د

 مسقأ 4 لاق تن ة هروب ىا ىف بتكملا ىلا فلتح وهو هنءال لحر لاق !

 الب وهذ هدلو كنا لينك لف ىرمل لاذ دلو الب ةييئاوو دايلا اذهب .

 نم داعف اعارذ نورسثع هلوط اليح هل ىَرُشيل هنبا لجر هجو ٠ دلو[

 * كب قييصم ضرع ىف لاعف ؟ ضرع ىف ىناان لاةو قيرطلا ضعب

 موقب ال ءالبو رهدلا ”ىبع هب فعر باذعلاق كنبا فيكىبا عال لبق
 تسل كنا نيا لاف عجبك هل نبا ىلا ىنارعارظنو * ريصلا همها 1

 موب ىأ اًضيا قيحا ناكو هنبال قجا لاقو * ايندلا ةايحلا ةنيز نه |
 موب هنظا ىنكلو تيسنا دتل لاف ةفاصرلا دعس ىف ةمجللا انيلص |
 هللاو هنءال ىراخلا ديز وبا لاق * ناكح اذك تقدص لاق ءاثالثلا .

 ندري نال رااح هتبا ان ياو :تقمعا تال لاتض دار تسلا
 نا ىكح * اهنم جبري الثث قشمد باوبا قلغب ىماف زاب ةيواسعم |
 قب رطلا ىف نيلجو ةازرشو انوش ءانسأر ىرتشل هنبا.لسرأ انيبنا ٠

 كمحنو لاقف هبأآ ىلا هيقان لجو هغامدو ةبسبلاو ةيزلاو هينيع لكأف

 لاق ىعا ناك لاق هانيع نياف لاق هتبلط ىذلا سأ را وه لاف اذه اه ٠
 هغامدف لاق سرخا نأك لاق. هناسلذ لاق مصا ناكحص لاق هانذا نيف ش

 لك نم ةءاريلاب هعاب لاق هلدب ذخو هذر كو لاق الم نأك لاق ٠
 هنبا ةياا ذقن نا داراف سابعلا نب دماطل قيدص ضرع * بيع
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 * قايل هأ اويصن دقو أوعحرو * ناردالا هنلا لياعو * ناسرفلا هيلا

 ٍ لعتلا ردهم مرده لوحو هرهط ءارو نم انلعحو + هئعالا هل اوصاقو

 ' تاذ لكو هلتقالا اسراف دصّس الو اهزعط الا ةيحان ىلع لم الو
 هب ادجوو ءيلع (افشا هل ء اعدلاب ىلاعت هللا ىلا اهدب ةطساب اند جسر

 | سانلا ريكف ىلا ليخ لئاوا" تفرشا دقو لاملا نع مهذشك نا ىلا

 نسحا الو» امابص مببقا ناك اهوب انيأر اه هللاوف نيم هم مولا ىو
 برآلا نم هفرصنم دعب اتابا دشني ةتععم دقلو مويلا تالذ نم* احاور

 ىو
 ءابتما نبار ليه ف رامات

 برأ ا ىذا ىلا تيربتحانا
 هنأك تح ضرالا هيلع تقابضو

 باقلاو» ةعرعلا بواسم يوما نم
 ا هببصنو هقح الكح طعا ملأ

 بضعلا مراصلاو ندللا ىرهعكأ نم

 دلاخ نب سبق نب دنه ىبا نبا انا
 نرطلاو ٌءراكحلاو ناعما, ليس

 فها ةمالظلا ىطعانا 9 ىبا

 بنملا و فوجلا رف# فرطو قيفر
 هدل2## تبرض ول 1-2 مزعو

 بلا ىلا نططال ىوضر خيراعث

 ش ىعحاو نكنود لتافا مل نأذ

 برذلاو نعطلاب نكيجاو نكحا
 ةزيزع نكنود ان دفن لاو

 طفلا ابو انعلا فا رمال "ىلع

 اه

1 

| 
| 
 ظ
ْ 



 1و د

 فاشل د #
 ىرضح اي تلاقف ام«تلارانذا تفقوو مالسلا ىلع در تسُف توندف

 انه نيش نم عاضتتالاو 7-0 راثكتسالا كلك كيلا 1
 نم كيلا قوسأ ن "نأ ٠١ تا َك ا ىرضح ان تااقو ةأرملا 2 مالغلا ٠

 الج رهشا ةعسل 2 ا ىناه ت اق هرظنم نم م نسحا وه م هربخ ١

 دوس نأ هللا لا اذا حج سيع قززلاو ردك شعلاو ايذخ يهد

 هللا قزر َىح هوا ل راص نا الاوه ام كيروف اوس اقلخ هتعصو ا

 لبش هنأك اههنيب ىبرف هبونا شارف ىلا دهملا قرخ نم ءَكَدَن ةعاضرا
 هتلخأ نيتس سج هل تع اذا يح ريجفلا حلو ءاتشلا درب هنايق هاونأ
 ءموةرخافمىف بغرو هاورذ رعشلا هلعو هالتف نآرقلا ظف- بدؤملا ىلا
 سرعف ليلا قاتع ىلع هتلج لجلا ماب الف هدادجاو ةلانآرب اه بلطو

 خراصلا تود ىلا ىجصاو ىحلات ويب نيب ىثمو حالسلا سلو سرفنو

 امص سوف علا

22101101 110000101010101 1 [1 [1 [1|131 

 0 هايعتنأ ن :..لالا نمو * ءيصتنا نوعلان * ره هرسز حا '”ةلحو ةيلع اناو

 كل هللا - لهانملا ن م هدف انلز نا ل 3 حلاو علا هلخادنو '

 ىف قبو قح م4 ا راث يلطل ىملا ناشف ا ءالغش ةكعو هتاصا ٍ

 رفساو ليلا ريدا. نا الاوهام كيروف نونمآ نحنو هريغ دحا ىلا '

 توصلا نح كلاي وهو اهاها نود 26 لاومالا اوزاح 0 ٠

 تزربو تاوصالا كف نأ ل هياع ارذحو اًقافشا ريدا هيلع ّرسأ اناو ْ

 ةراع بصو هس رف حجارسساب صاف بضخملا ل روش اك زاثف تن ابا :

 نعطف هيلارظنن نحو مولا ةاح قط تح بكرو هر ذخاو هحالس

 امالغ اوأرف ناسرفلا هوجو هيلا تفسسدئاو !"ريثم زاهماو هاهرف اسراف

 هوم<ي هدام اذا تح هلوءدن نو تودبلا موي لبقاو هيل او امك اريغص ظ

 ةيمزا نم مهسلا قرع ا”قرمو هرطقف هيد مجده مهي فطع ٍِ

 تعادتف هنود نكمل وا هن الا تعحر ال هللاوذ لاملا نع اول+ لاقو ْ



 ا
 : بلسل كلذ 0 هءالكد حا فصل ناب 0 0 0

 نسحأ 3 0 لبا الو ا بطرا الو اناسل 0 5 0 نيا

 هانا ىدوهملا و هانا نينمؤملا ريمآ نآك نأ قحو اقورع ضعا الو اقنرط

 ] *«: اطل هلئك هفيلاكت ىلع *+ امهوأشي قمل ناف داوللا وه *«

 #0 أفمس حلاص نم أمدق ام لثك دي لهم نم ناكام ىلع هاكيسن وا دب

 دلو * ءاشالا دقع هب طّشوو * ءابهلا جات هب عصر ام نسحا هو

 * هرمدم ةيلقو * هرق ءايع الم ىذلا زب زغلا كلملا ناطاسلا انالوم

 * ماهسلاب ىثرو مران بعل * ماطفلا لبق رومالا ىلاعم مهتلاو

 ةيداغ هيلع ةداعسلا لئالدو * هحنال هفاطعا نم ةباحصلا ليام
 * هيمو هلفاك ناطاسلا انالودو كلذك نوكبال فيكو * هحنارو

 ليقف م وهو * هبا نا هوخا حلاصلا كلملا ىلوملاو

 « هوبا تنا نم دجلأ ليلسف * هونب سانلا ىف بجنا نكي نم “
 * هوجولا هيف تكف رورسنع + ههجو 0 نبا نيئبلاب *
 م ل رتل عا ناب + والا 4 تضف 2: -تكقلظت دق
 * هوخا رد_كاو كلما ءاعسىف * ةنمعلظم هن_ملاط رين *
 * هودلو نم ىجدلا حجباصمو * ا:كحالفا انكحالمااما *

 اؤوخشم تدكو نينسلا ضعب ىف بلغت ون اًئياع تلزن ديز ني لضفا الآ

 انا اذا برعلا ءايحا ضعب ل ىتاف اهعججا و اهععمأنأ بحا برعلا رابخان

 ىف هش ثيأر الق مالغ د ةذخآ ىهو اهئابخ ءانف ىف ةفقاو ةأرما
 ناساب هتاعت ىهو موظنلا ججسلاكنانرودضم ناتباؤذ هل هلاججو هئسح

 ا نم ممسأ ام ٌرثكأو باقلا ءةشرتب و معلا هإبش بذع مالكو بادر

 لعل الا هلق نلغ دق اههجو ىف مش وهو ب : ىاو ْى َْ
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 ىبالسسلا لاق كدضو دج-ا مستو راع لاق كتذو ىبا 5 دجال !ٍ
 لاّووت كلفصو نضالخلا مستو ءالسعلا وا لاق ك_كذو راع مست 9 ا
 لاقو كدحذو ناولس مستو ليععس أ لاقو كحضو ءالعلا وبا مستو ناولس ا
 ب زو دلقو نضع اسما ليج واش سأو ىحش مستو ىنامعللا ا

 ندلا راما انكش لاقو كيدي نا ل الؤ ةزوملاو ةزوجلا ْ

 ىبعل اكد هنأ قاسكلا نع ٠ كحذو انش ميشو كو قاىعسلا ١

 ىكوكك البقا نا ثبلا ف لاق نومأللاو نيمالا راضحايرماف ديشرلا ٠
 هةوطخ ايراقو اهةراصبأ اضغ دق امهراوو اههيده احط زب قفا ا

 مشو

 ءاعدلا نسحاب هل اوعدو ةفالحلاب هيلع بع هسلم ىلع افقو نيا

 ىقلا نا ىترما مث هلاعش نع ةللادبءو هذي نع اد سلجاف امهاندتساف
 هزع:نازوللا نينجا الا نش نع اهئ اخ وصلا نع اياوبااسسها ١
 تاقق اههاو فك ل لأقو هيف 5 ارورس هرسف ا

 اب ل حمو ميرك قرع اههئزب وى ةماشب ىرفو قفا ىرك ىرا د

 د 3 ىلا ىقبا أ ثيرا وم 2 دع اسك ني_:هوملا ريم لييلس د

 ب لاهم بصعو مرح اهدنوإ د وسل قافنلا قافنا نأ دسا د

 ندعمو هقالللا ءانأ ند اننحا نينموملا ريمأ هللا نعا تار 6 تلق 7

 نسحا الو انسلأ امهنم برذا ةيكألا ةرشلا هذه ناصغاو ةلاسزا
 هللا لأسا امو:هانورو اظفدح ام ةيدأت ىلع ارادتقا دشا الو اًظاغلا

 الذ كرمشلا لها ىلع ام! لخد.و ا رعو ادت مالسالا امهب ديزب. نا

 هندي امهيلع عججو هيلا اموعك عواد ىلع ديشرا نماو امكو

 نب دانز نع ٠ هرديص ىلع دبصل عومدلا تب أر 0 |ىهطس شق

 ديز ماقف ىلع نب ديز هدنعو قو ندع دم ما رذنملا

 هبا موو تاذ روصنلا  ماقا * لل ز ان كما تيهشا دق لاو هرمصب هعبتاف ٠

 رابشا دهع لو وهو ىدهملا سلجلا ىفو غيلب مالكب ملكف املاص



#8 
 اكاد هللا: هجر :ساسيع نا لاو + نيا ىلع كويلو لعبا

 اهحوز بهك نب نايعنلا تن ةيوأم تااقب + هلع ىف ةدانز ىصلا

 ' هلل ةطسادرب ال ىذلا لاق كيلا بحا كدالوا ىا تلا نب ىؤل

 * ىول نب بوك قغب هفس هوديط ريغت الو ى هناسا ىواي الاو لي

 ١ نباو لهكدق نبا لاف .هدالوا نع سع ىنب نه ىنارعا :لئس

 ْ * لضف دو ناد لثم دق نباو لسن دق نباو لسع دق نباو لفر دق

 ١ ثيل نم عحشأو ثيغ نم عفنا تلاقذ اهنبا نع ةيبارعا تاس
 ] ن نيت دقو ةريرسلا نسممو ةريسخذلا خطو هريشعلا ىم

 نعلل نوعع+ دق نايبصلا نأف رومالا ىلاعم هتاراستخ>اب ىصلا

 ند عم ةيهلا رصاقلا لوو ىعم نوكي نم ةمهلا ىلاعلا لوقف

 نب باطما دبع مشاهوبا ندلاراكفا في رشلا انريخا ٠ نوكحا |

 دعس وبا مالسالا حبات انريخا لاق ىعءاهلا باطملا ديع نب لضفلا
 مساقلا وبا انثدح لاق ىاسعللا روصنم نب د# نب عركحاا دبع

 دوعسم وبا انريخا لاق ناهيصاي ظفاملا لضفلا نب دمم نب ليعامسا
 بوهتعي نب ىلبع نب دمت ءالعلا وبا انريخا لاق ظفاخلا مهاربا نب ناولس
 انل نذا اش ىمالسلا ىسوم نب هللا دبع انريخا لاق. دادغرن ىطساولا
 نب دجحا تعمم لون ىروللا ىلع نب رامع تعم“ لاق هدع هيورث نا
 نب نايفس سام ىف تنكح لوس ىبا تدع“ لوقب ىلالهلا سؤنلا
 لاستف هنس رغصل هب اونواهتف دجتلا لخد ىص ىلا رظنف ةئيبع

 ول نمضف اب لاق مث مكيلع هللا ن خل دق ع مك كلذكح نايفسس
 0 ران.دلاك ىه+وو * رايشا ةسهج نوط نيس سينع لو قار

 + رادعع ىلبذو * راصو با راو * راغص ىباس < دلت كلمتك اناو

 ىرهزلا لثم + راصمالا ءاذنع ىلا فلتخا * راغلا ناذ 1ك ىلعنو
 3 هزولاك ىنريصخم * راملاك مه سلجا + راند ني ورعو

 اوعسوا اولاق ساجيلا تلخد اذاؤ * هزوللاك ىلعو 3 هزوملاك قاعمو

 ميذلا
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 نونو مو

 ىلع ا وول

* 
 دلولالاقب واضيف رارشالا ضيفنو اظبَق رظالاو اظيغ دلولا نوك نا

 هتوهىنع هدلول دلاولا صيد ملص اذا لبق * كده تام ناو كدكش اع نا

 اذا كتجوزو كودع ودعو كودء كع نباو كئادعا ىف ثرتو كناعو

 ردبلا بكر لاف جوزت انالف نا ناسنال ليق *.تماق بوق اهل تلق
 باطما نبرمتلل جر لاق * بكرملا هن سسكو لامتذ دلو هءاج دقو لئةف

 "لص ةثديع نبا ضيق امل ٠ مهنع هللا قانغا لب لاف كوب كمدخ
 تناكحلفالايع انا متيأر ىم اولوقف الاقم متدج و دق هباعصال لاق ةفيلخلا

 ىف ثيعت الو رودقلا نع فشكت ال تناكف ءارج اهل سزل ةره انل
 9؟ رودلا قف تثاعو رودقلا نع < وما ءارح اهل ناصف رودلا

 اذه ام لاعف هقتاع ىلع هل انا لمح لجر ىلا .هذع هللا ىطر رع رظن

 نسما لاق * كن رح تاه نا و كتف شاع نا هنا اهأ لاق ىنبا لاق كنم
 رارض ىأر * دلو الو لهاب هايند ىف هلغتشي مل اريخ دبعب هللا دارا اذا

 ةيءاس هوس هرسس نم لاوف اركذ سدع ةثالث هدلو نم ىضلا ورع نبا

 ىب كاصواف ىل كضرب ىل هللا نا نب ا هنبال ىلع نب ديز لاق ٠ هسفن

 ىلع هلل دجلا لاقف هب ءئهف مالغ نسحملا دلو ٠ كينرذخ كل قيضرو

 هل ىدكي الو ايعس هل عسب ىضزا ال ىلهذا انئغ تنك ناو ىبصنا

 لصن ال لاح ىف اناو ىتافو دعب ةقاقلا نم هل قفشا ّىح ادك ةايللا ىف

 روزس ؛->رف نمالو نزح هنع نم ىلا

 #« سماخلا بابلا
 دي دالوالا نم ءابحصلا ركذ ىف

 * هانا هيشا نأ لج رلا ةداعس ند ليسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاَ

 لع لسا ءانحلا نال'قبوخلا نم ريخأ ىضلاو 86 ءابكدلا ضلال
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 ىف مهضعب بنك * . ةدنجلا لت نم وهو داولا لاق ىهشا.راْغلا ىا
 دجا نوع المو اررغ كلملا هوجو ىف دم ركذ هل دلو دولومب رابخالا

 ٍ نينمؤملا ريفأ ان فنحاللا هل لاف هرعفدهنبا د زب ىلع ةيؤاعم بضغ *.اررق

 لاذ _ققراو ف 4 انرووهظ داعو اشولق را 0
 را .٠ . » أوو م -6 نا هل ٠

 ادتهرف كايد 0 مهيلا ر ]7 الو 0 ا

 قناع هيلا لجاو مالسلا هنرداف ديزي 1 مالع ان ةبواعم لافف كتافو

 ىلع لاق فنحالا لاق نينمؤملا ريما دنع نم ديزب:لاقف بوث ئامو فلا

 ىلعاسف انا اما لاقف اهاكقشم ةرضقلا تناك نبك رت ابا ان لاعف هن

 ان رد قا يابو اضل[ داماعر هك
 دليلا ىف ىارذلا حير + دلولا عر اذيحا د

 »* دحا ىلبق داي مل ما « دلو لك اذححدأ #*

 *6 ىناطلا سوا نإ بيبح مامت وبا دشنا
 * ٠2 ضرالا ىلع ىبنمب اندايكأ * انس اندالوا اميباو 2#

 د نضيغلا نم بدع تعلتمال دي مهضعب ىلع حيرلا تبدول وى

 6 اشلا لاقو
 * دضع هل تسلىذلا ليلذلان ا. * هتمالظ كرد. دضع اذ نأكنم *

 * دلو هل ىرثا نا ميضلا فنأتو * هرمصان لقاه اذا هأدن اويل +
 4 1ع يعج

 « عبارلا بابلا و
 *6 مهماسب بصنلا نم ءانآلا قحلي امو مهمذ ىف 9“

 ىنلا لاو مكح) اودع مدالواو مكجاوزا نم نأ لجو نع هللا لاق

 هيلع لأقو ةنزحم ىوريو "هاهم ةنبحم "هلم دلولا مسو هيلع هللا ىلص
 نول مكناو نونيححل ركنا مالسلا اهيلع ةمطاف دلول مالسلا
 ةعابلا تافالع نم مالسسلا هياع لاقو ةنمحلا ناسحنر نأ مكناو

 لأ

+4 
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 نم هب رغب يح هنيد نيد ىذل سيال ناهز سانلا ىلع نين سو هيلع
 قمو اولاق غورب ىذلا تلعثلاك ر دج ىلا رز 8 نمو قهاش ىلا َى هاش

 لتوقف لحو ع هللا ىصاخمع الا ةشدعملا 5 ملاذا 0 هللا لوسراب كلذ

 لاق ( اذك) جيو' لاب انثها سيلأ هللا لوسر اب اولاق ةبوزعلا تلح الذ
 مل ناف هيوبا دب ىلعلجرلا كاله ناك نامزلا كلذ ىف ناك اذا نكلو ىلب
 ىلعف دلو الو ةجوز هلنكي مل ناف هدلوو هتجوز ىدن ىلعف ناوبا هل نكي
 قيضب هنوريعي لاق هللا لوسر اب كلذ فيكو اولاق هناريجو هتبارق ىدب
 ىسعل ليق * ةكلهلا دراوم ةتودرويف قيطب ال ام هنوفلكبو ةشدعملا

 ىندك شاع نا نم ىلا ىجاح اه لاف دلولا ىف كل له مالسلا هيلع
 قى < نم لاقف دلولا بلطت ال مل فوسليف لس .» ىنده تام ناو

 هللاو لاقف هب ركحذت دلو كل ناكف تجوزت ول رخاأل ليقو دلولل
 آل ل بارعالا ضعبل لبيقو ىريُغل اهاضراف ىمشنل ايئدلا تيضر اه

 ليقو لايعلا ةحلصمل لانتحالا نم مبص' ةنزعلا ةدباكد لاقف جوز
 لبق متيلاب ىدلو ردابال لاقف ريكلاىلا ( اذك ) خيو'رتلا ترخا مل ىبارعال
 ] ىلا لاق قوقعلاب ميسي نا

 « لسنلا ىلا هيف قاتشت ناو ةايح * هدنءلمؤتنا الها رهدلا افو *

 1 كلاثلا بالا 2

 * مهب , ةيعنلا ركذو دالوالا حدم ىف 0

 هيلع هللا ىلص 0 اننا ةايلأ' هنيز نوسلاو لاملا ال هللا لاو

 لاو ةنللا نم ناحر دلولا مالسلا هيلع لاقو بولقلا ةرك دلولا 5
 لاقو اهنع لوؤسم معنلاو مثل نولاو تائيسح تانبلا مالسلا هيلع

 ات :ا 4 ر كنبا لا اس ناكحو ةنلا نم دلولا ثر ليضفلا

 هب رقلا نال مالا لاق + قيدص وا ودع 3 انس لملم ا

 3 ظ
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 ةيما ب ىف هللا هديزي مالغلف لعفاف لاقال لاق اهريغت كلعل اهجوزل
 هب رثأتسا ام ءاقبلا ناك 1 سيلاطاطسزا لاق ٠ اهتم 100--
 سوغنلا لل ابوي ناكو هردق ولعو هتلالل .ركحذ لج مدعلا

 ءاقيلا بحا هصخمشب ءاعياا ناويخلا نكمي ملالو اهتماصو اهقطان اهلك

 نع ىح اهف مركلا هباتك ىف لجو نع هللا لاقو لثملا دجواف هعونب
 قرذتال بر هبر ىدان ذا ءانركزو دلولا ىف هناعدو مالسلا هيلع ءابركز
 ةيبارعا تلاقو ىل دلو ال اديحو ىرذت ال ىنعي نيثراولا ريخ تناو ادرف
 ادلو ص

 د دسالاب يش هيشا * دلو ىلع انسحاب دب

 دكن ىلع اوبلاغت * ديك ىف لاجرلا اذا 0:

 دشالا ظح هل نآك

 « ىلاثلا بالا

 د ا مهباستكا نم عنملا ْق 3

 مهورذحاف مكل 0 م دالواو مكجاوزا نم نا لجو نع هللا لاق
 ناف كدلوو كلها كلغش رثكأ ا 0 ىلص ىنلا لاقو
 اووكر ناو هءايلوا عيضي ال هللا ن ناف هللا ءايلوا كدلوو كلها نكي
 راخ ذا مامالا فيرسثلا انريخا ٠ هللا ءادعاب كلغْشو كمه اذ هللا ءادعا
 لأ ىساهلا بللطملا دبع نب لضفلا نب بلطملا دبع مشاهوا ندلا
 دم ىلاعملا وبا انأبتا لاذ ىشاشلا نيسيلا نب دج-ا محشلا وبا انريخا
 انريخا لاق ىسرافلا دج-ا نب 0 ندا للك نيل دان دقو
 روصنم نب دج-ا انثدح لاو سنوي نب ه2 انثد> لاق ر ةعج نإ عاجمت

 ىبا نع نسما نع بي نب ىرسلا ن . ىنبأا ملاس نب يس انثرح لأم
 1 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاو هع هللا ىضر دوعسد نبأ ن نع صوحالا

 هلع

 د
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 ىلءمهضعب مهل ءاب الا رانا كحذ ىف #* سئع ىناثلا بابلا 6

 ضع
 لحال توملا هركو ايلا نت نم ركذ ىف #2 سنع ثلاثلا بابلا ##

 دلولا

 ي لوالا بالا

 د هيلع ثحلاو دالوالا باستكا ْق 07

 موب مثالا م ىهابا ىناف اوريكت اولسانتا سو هيلع هللا ىلص ىلا لأق

 ةبسك نم ل-جرلا لكا اه ببطا نا ماللا هيلع لاقو ةمايقلا
 ىلع ىسفن هركأل ىتا هنع هللا ئضر رع لاقو هبسك نم هدلو ناو الأ
 نم اورثكت لاو ركحذنو هسا هش هللا جير نا ءاجر عاجلا

 هذع هللا ىضر ةفينح وبا بهذو نوقزرت نمم نوردت ال مكناف لالا
 هلا ثيح نم ةدابعلا لفنل ىلكلا نم لضفا حاكنلاب لاغتشالا نا ىلا
 ةحلصم دوعو دوعوملا دمالا ىلا ملاعلا ءاقب هب ىذلا داولا ىلا ىضشب
 هيلع ةعفتلاو هنامح كا َْف هدلاولإ هرمصس انيمو امح دلاولا 0 دلولا

 ءاعدلا نم هتاقو لعل تاوثلا ع اونان هنأ هدادماو هيأ ةحاملا ريدعت ىلع

 لثم دابا ىف ببستلا نا ىرهلو هيبسب هيلع مجتلاو ةقدضلاو
 نيكاسملاو ءارعذلا ايحاو * همانا ىف مولعلا رسشذ ىذلا ناطاسلا ان'الوم

 هفطل نع مول رهظ امي ىناننلا ىلا ءالغلا بيحو>* .هماعتاو ذود
 * ةهمايصو الفن رهدلا ةالص نم ىلاعت هللا ددء لضفا * ةماركاو مهب

 هرب ىأرو * هنامزو هرم ع ء«-ع هللا ىكر ةفشح ونا دهعاش ولو

 مصخلا هل مسلو* هاهرب و ةلأملا هذه ىف هليلد هلعلل * هناسحاو ةيعرلل
 + هيفكر علا ةنابا ىف ليلدلا اذه لثخ * هيف هعزان ام
 نب هللادبع دنع ىهو هش ىلبع هنع هللا ىضر”نافع نب ناغع لخد
 لاَقق ال تلاق كريغي كلعب لعل لاسقف ةلو نهم اهآرف دي_شا نب دلاخ
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 همابا ىف تعضا تح * هبيسو هادج ىنسإ ناي هنم قثوو * هبي رو
 تببحاف * ندالا لها ةيعكو علا لها "لبق ىهو * بلح ةرهازلا

 ركذ نم اذبن هيف عججا * سينا ىنعلا قئار * سفن باتكب همدخا نا
 مهمذو مهحدم ىف درو أمو * ءابححلاو مهدم قبلا رابخاو * ءانيالا
 رامشالا نم مهيف ليق امو * ةيمعلارّيذلاو * هنوشلا رابخالا نم
 يل قوس ناطاسلا ناؤ + هللا ةؤرظتسملا رداونلاو + ,يصقلا
 3 ءاريكلا كولا ديسو #* ءالعلا ةرغوهو اس ال دنع قف أم هيلا

 نك كتم نَدَل ىلع لاوتساو + اريخا ناك ناو مهم راكم ايحا دق

 ىزحيلا لاو اي وهف * اريغص الفط
 ادا لود تناف لاضفاو مرك * ىلا اوعبس ناف ,هرشاع تيفوا د

 ةيلع ظفحو * هركش هتيعر عزواو * هردص تاريخلاب هللا حرشف
 ايه ىو + هيكازلا هتحود ىترعو * هيلاعلا هترعش ىعرف

 الايشأ مهذم هندب نيب دهاشيو * ادادجاو ءانآ دفن مثلا هتدس لوح

 باتكلا باوبا ةجرت هذهو * ناديدجلا ركو * ناوللاا قب اه * اداسآو
 هيلغ ثملاو دالؤالا باستكاىف ## لوالا بالا

 مهنم ريذحلاو ,هباستكا نم عنملا ىف ## ىتاشلا بابلا
 مه! ةيعتلا ركذو مهحدم ىف 3 ثلاثلا بالا غ#

 مهمبشي بصتلا نم ءانآلا قحي امو مهمذ ىف 6 عبارلا بابلا ؟
 مهنم ءابجملا ركذ ىف © #* سماخلا بايلا

 مهنم قا ركذ ىف 6# سداسلا بابلا
 ءاتيالل ءان الا ةيم ىف 6*  عباسلا بايلا

 ءاب آلا ىلع مهل بجي هذ د نماثلا ٍبابلا 4
 مهب مهدالوا ىللمم ءايالا ةيصوت ىف ## عساتلا بابلا 07

 مهباوجو نابصلامالك ر كذ ىف 2 #*# رشاعلا بابلا
 ةفأراو ةقفشلاو مهيلع ىومللا ركذ ىف هيرشعىداحلابابلا##

 نزلا



 «« ىرارذلا ركذ ىف ىراردلا باتك و
 : ىلحلا مدعلا نب هللا ةبه نب دمحا نرمع ندلا لاك خيشلا 7

 دلاولا نع هلل + نيهلا درفلا * ننخألا دحاولا دلنأ لج 5 اما

 ةلالس نم هلسن لعحو + نيط نم ناسنالا قلخ ىذلا 5 دلولاو

 ةالصلاو * نيسلا و لاملاب ايدلا ةايحلا ىف هنزو * نيهم ءاه نم

 * اهكاحو تالاسرا لها ماماو * اهّءاخو ءايدنالا ديس د#ىلع
 * هراحن و علا نداعم نبرهاضطلا هلآ ىلعو * اهللاعو مالا ىداهو

 رهاظلا كلملا كلاملا ناطلسلا انالوم تدعو قاف * هراقوو يلا ناتو

 كوالا ديس نيدلاو ايندلا ثايغ رذظملا روصنملا ديؤما لداعلا ىلاعلا

 نيمؤملا ريما صان بوبا نب فسوب نب ىزاغ رفظاا ايا نيطالسلاو
 هللا هل_عج دق * هرما براغملاو قراثملا ىف ذفناو * هرصن هللا عا

 هنم مها بهوو * ازيرح القعمو * ازيزع انكر معلا ىبلاطل ىلاعت

 نامزلا نما لللظلا هلظب مهنم أيفت نه * ابر ارحمو 4 اسد اح
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 دقفت تداكو تزع يح ةاغلا بلطل اهكبست دليلا لهاو مهدالب ىلا

 لاقب راصو تاعيبلارئاس اهيلا بسن ىجح اهظع اياور سولفلا تجارو '
 1 هركذ نم ىتت ءىثلا اذه نا هللاتو سوافلا نم اذكب راد لك
 اوعلا ءانبا هذا هولا هيلع ميترع لوطل سانلا نا الا قئاَقْلا سكعنم

 ف ردم دالي نع هللا ليزي نا وج رماو حجتلا ةياغ ىف وهف الاو

 حالا نوكي نأ كامن هللا ءاش نأ وحراو ةعركلا ةرافسلا نحت راعلا

 دالب نم بولجملا ضرقلا رجالا ناكل ىلا رطب نأ كلذ اي
 فرص ام ةلجم راطن#لا نع : ىلإ فاح و ةئم راط:ةلا رعس م حير غلا

 قرصا م فرع كلذ لج اذاف اسولف ريصي نأ ىلا برُضصلا رادب هيلع

 لك مكب رع اهنم راند لك مك فرع اذاو سولغلا نم رايد لكل
 ءالضف ريس ىرعتسا ند هنا وهو فيرش رس اذه ىو ىديؤم مهرد

 مهدرفت ىبع نوصرحبو ركذ ,هريغل ىبي نا نوفنأب مهدجي هناف كولملا

 ىدبؤم مهرد نيب أم سانلا دقن راص سولفلا هذه تبرض اذاف دجلاب
 رهدلاىدمركذلا ءاقب فرش ىلع اهشتو ةراشا كافكو ةيديؤم سولفو

 للعجناو هيلع ةمالمو هللا تاوذييم لياخلا ميهاربا نع لاك هللا“
 دم ادن ىلع نانتمالا ضرعم ىف للاعت هلودو نيرخ . الا قدص ناش

 كركذ كلل انءذرو ىلاعتهلووو كموقلو كلر كذل هناو مسو هيلع هنلا ىلص
 كواملا ماقمو سفتلا عيضو ردقلا سيدخ الا اهنع بغربال بتر هذهو
 وحرال ىناو ةءقر ا رع ةهبتر ىف دحا مهكراشب نانع لي

 الولو ىلاعت هللا ءاشنا دسف دق اه مكتراغس نس هلا ملص؛نا هنا هللا
 لزم مل اهناو سواغلا كولا بسضنم ناكام تركذل ةلاطالا فوخ
 نا 'ريملاب نوكت نا هيلع هللا ةجر ىملا سلا اًغيلب ريمالا ىعا نأ ىلا ددعلاب
 هللاو اهماظن دسف تلتخا تم دئاوعو نيناو دالبالو ٠١7 ةنس ىف تالذو
 دهم اديس ىلع هللا ىلصو هدحو هلل داو انلاعا ريع ماع ىلاعت

 سو هبعصو هلآو



 * نإ
 ىلا عثلا نناجلاب نائع ىب ةلودو لزق عت كلو“ نب ةلودَو ةثنإلا

 4-2 ل صياقشلالا ذ

 مهردب عابت نا نع لقت تارقحم تاعيبملا ىف تناك ام هنا الا ابهريغ
 نامازلا نم ثيدحلاو مدعلا ىف انه لحا نم ساثلا جاتحا هتم رو وأ

 ادبا مسي مو تارقحملا كلت ءازاب نوك. ةضفلاو بهذلا ىوس ”ىش ىلا

 راسبخا نم فرع اعف هيلا ادقن تارقمأل لمح ىذلا ”ىثلا كلذ

 قارعو ماشلاو رمضمب لزي ملو تارقلا كلت ءازاب هنواعجت اعف" رهؤارآو
 ملاقالا هذه كولم هرخاو رهدلا لوا ىف مورلاو سرافو مدعلاو رمل

 ةناورسخو مهوأش ةرياكحتمو مهكلم هزعلو مهنسأب هدشو مههظعل

 اعطق هم نونرضي اسا تا رقما هذ ءازان نولع# مهئاطاس

 عمو ريشيلا الا انهنم ددجوب داكي الون كلذ ءارشل اسولف ىعشت اراغض
 طق نيدعنلا دحا ةلزنمب ملاقالا هذه نم "ىشن ىف ادبا مهن ملاهتاف كلذ

 سولغلا لدب اهد نولماعتي ءاشأ مهل هلبقو مالسالا ىف مثالا تناك دقو
 ىذلا عدولاو رشلا ىللو قرولاو 'ريسللا نه رسسكلاو ضينلاك
 هركذ .تدصقتسا دقو يل ريغو ةدوكلا اهل لاعنو رملا قوم جبرخ دل

 ئث اسهب ىّرشي ال سولفلا تناكو ةبْغلا فشكب مالا ةثاغا تاتكىف

 ءاخر نم قارغلاو ماشلاو رصضم هيف سانلا ناكاف ىفرع ةقيلخلا

 الث هموي ةيافك ىف سولفلا نم ريسلا ددعلا دحاولا فرمصيف راعسالا
 ّنَم 7 عشا قوكرب رهاضلا كيما راذاتتلا ىلع 51 دوه مادأ تا و

 رهتشا و هتدئاف ىف ةبغر رجألا ساحملا لبحت يرفلا تراضو سولفلا
 مهاردلا نم رضع اه ذخأت يرفلاو ماوعا ةدنع سولفلا ىف برمقتا

 ىلا
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 ةنايثنا لذ قاتم نيكعك ةقيقلسا ىف اذه ناو ىصم لها ةيعنباهذو

 ىش الب ئىش هبش شا ىه امعا سولغلاو ملاعلا ىف لزت مل يرش دقن ىه

 ةرافسلا نمسح ديؤلا كلملا انالوم مهلا مهلا هيلا افاضم ىاضملا ريصيف
 هدقن لع ناو هريغ ىلا افاضم هدقن نوكي نا نم فنأب نا ةيركلا
 مسا هيلا فاضي فيسشلا هعمأ ىلاعت هللا لمح اك دولا هيلا فاضت

 . لهس كلذ ىف ىمالاو هكلم ىرواسم نم كله لكلب هتيعر نم لك
 ةاضفلا ةأبحف الاول فيرثلا موسرملا ُز ذرب هنأ كلذو ىلاعت هللأ ءاش نا

 لحم بتكحب,ال ناب تيناوما دوهش اومزلب نا نيدلا مهب هللا نعا
 نوكرو الا ندي. روطيس الووأ ها قادص الو.رادةراعاالو ترا

 نيواودو ةيكللا نيواودلل اضيا زربيو ةيديؤملا ريناندلا نم غلبما
 افورصمالو الصمم مهتاباس> رئافد ىف اومتكي ال نا ىاقوالاو ءا مالا
 اهادع ام املا بسأب ةيديوملا مهاردلا ريصتق ةيديؤملا مهاردلا نم الا

 هيلا فاضي هرمصن نع ديؤملا كلملا ىلاعت هللا لعج اكدوقتلا نم
 سولغلا اماو * معا ىلاعت هللاو هيلا ىمتا وا بسننا نم لك هب فسشنو
 نا ىلا كلملا ناك ذنم ةرعسملا هتداعو هقلخ ىف هللا ةنس لزتت مل هناف
 ضرالا تاهجوف ةنامامو تس ةئس ذنم رع نألاو ثداوملا تدع

 نانويلاو ليبارسسا بو مورلاو سرفلاك مالا نم ةما لك دنع اهلك
 برعلاو ةيراعلا برعلاو نعل لايقاو ةعبادتلاو طبنلاو طبقلاو

 اهلود ىالتخا ىلع اهروهظ نيحنم ةيمالسالا ةلودلا ىف مث دب رعتسملا

 قارعلاب سابعلا ىنبو سلدنالاو ماسشلاب ةيما نبك اسهتوعدب تماق ىتلا
 زاهخا داليو ماسثلاو ربدم رادو برغلا دالبو ناتسربطب نيبولعلاو
 سىصمب داركالا ةلودو قوجمل» ىب كلا ةلودو هبوب نب ةلودو نميلاو
 ةلودو ماشلاو رمدمب كارئالا ةلودو قرسشملا دالبب لغملا ةلودو ماشلاو
 سنو, صفح قبب ةلودو سلدنالاب رمدذ ىنب ةلودو برغملاب نير ىنب
 ىطحلا ىنب ةلودو دنهلاب دابنزوريف ىنب ةلودو ناب لوسر ىنب ةلودو

6) ( 



 يا
 دعبل اهعقوم نسحو اسهب سانلا لماعتف ةيزوروتلا مهاردلاو
 مهاردلا هرصن نع ميش ديؤلا كلما برض الق مهاردلاب دهعلا

 مون ىف اسهب "لماعملات ةرهاتلا ىف ىدون اهنم لاو_ث ىف ةيدؤلا
 اليل ا ضح لاقفكو اهبكردالا لانك - ختام نص © تنل
 بنسملا نن ديعس نع ديعس نب ىد نع كلاه انثدح هللا دبع نب دلاخ
 [نهرسك في ةرخآألا ىف داسفلا ند مهردلاو رانءدلا عطق لاق

 لئاضف تس ةيدؤملا مهاردلا ديؤملا كلملا برمض ىف نا لؤقا اناو

 ىف يسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ة:-س ةقفاوم #* ىلوالا 9
 ىف اهضرف اما ماللاو ةالصلا هيلع لاق هنال :اكحزلا ةضيرذ

 نيِنِمْولا ليس عانتا أ ةيناثلا ا ةشؤوشغملا ال ةصلاخلا ةضفلا
 ناس مدقت دوو نيدشا را ءافاخلاب ةصلاخ اهاع ىف ىدتقا هنا كلذو

 نيدسفملا ةذ_س عبس مل هنا * ةثلاثلا # هتداعا ىلا ةجاح الف كلذ

 لوبس عيل الو مصاو لجو نع هلوقب ,هعابلا نع هللا ىهن نيذلا
 نيقراملا نلغت دنع الا سعت مل مهاردلا نا كلذ نابو ندسفملا

 نع بكن هنا * ةعبارلا 6# امنا رع اك اولض دق اموق اوعبتا نيذلا

 اهنم دايدزالا ىف ةبغرلل الا شغت مل مهاردلا نا كلذو ايندلا ىف هرشلا

 نه سو هيل هللا ىبص هلَوَدب الع شغلا لازا هنا * ةسماخلا

 دقو هلوسراو هلل جدن هيف اه لعف هنا # ةسداسلا 6 انم سلف انشع
 نكميو ثيدحلا ةهدتلا نيدلا مالنملاو ةالصلا لضفا هيلع هلوق لع
 مهاردلا هذه نوكح نم ىممن زثكيل هاو رخا دئاوف اهل محلي نا

 ردقلا مظعنم ديؤملا كلإلو ركذ اه لضفلا و فرشلا نم اهلو ةيديؤملا

 ةيوسمو ةفاضم نوكح) كلذ عمو فورعم وه أه مالا ةماس#و

 هثيدحو رهدلا ممدق ىف ادّقن طق ىلاعت هللا اهاعجم ىل كلا سولفلا ىلا

 دقو جرف سصانلا ةربرسس مهئدراو ةريس كولملا جقأ مانا ىف تجار نا ىلا
 ميلقألا تارخ اهجاوز نم ثدح هلا ادعو اه4* قزر نم لك اء
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 انرسدم امهذ رانيدلا ترّصو رنصم دوعن لطب ناب هر“ ةئس لاوش ىف

 نا ىلا ماشلاو رصمب كلذ رعساف ىوسلاب نيفصذ ساحن نمو ةصلاخ
 نب دج ركب ىنا لداعلا نب د# نبدلا رصان لماكحلا كللا لخد
 01 2 نم ةدمفلا ىد ْق سصحأ و ىرصانلا مهردلا لطباف بوبأ

 ةبرسصملا مهاردلا سانلا لماع ال هنأ مدعتو هرب كاسم مهارد برضب

 لعجو فورزا ةيردنكسالاو رسدم ىف رعت لا ىهو قتلا
 رعسأو نسا ن هه هثلثو ةهضو نم ههثلث تا ةثالث لماكلا مه هردلا

 تماقو اوضر هنأ الق بوبأ قب . كولم 0 هدم ماشلاو سمع كلذ

 مهلاوحا عيجج ىف اذن | ردتقاو مهراعش دايسأ ب هنأ م ءدلأ طا

 ءامتنالاب نور ع 0 مذا 0 نم هلاح ع 2 ورفاو

 0 هط# 01 تدنو 1 ىلملا "رسل دعب اهيدو 0

 ىطاصلا ىرادقدنبلا سربب نبدلا نكحر رهاضلا كلاا ىو لق
 ةفرعم كلم لك ىلع نيعش نمو مالسالا كولم م ظعا نم ناكو رميعلا

 اههرد ئنيعبس نم رد ا لك اهاعجو هر رهاط مهارد برص هنريس

 ةروص وهو مهردلا ىلع هكر لعجو اسامح نيثالثو ةصلاخ ةضف

 سانلا تنعت رثكف ةيوجلا مهاردلا لوخدب 2/81 ةنس ىف تدسسف
 هيلا حالا لصو اللد قوكرب رهاظلا ةراها ْق كلذ نادككحو اهزم

 قاوسالا ىف هيلع ىدان اضرع تراص َىح تصوخاتتق مهاردلا برض

 هرمصن نع عش ديؤملا كليملا مدق نأ ىلا سوأاكلا تيلغو جارح جارح

 - ىظفاحلا زورو ريمالا لتف دعل ماا ع ناصمر ْق قشمد 0

 ةيقدنبلا مها ردلا نعش شن مهعاجا و ركسعلا عم لصوف قدمد
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 نم هرعدش لزنو ةئاعالثو نيكسو نيتي ةئس رصم ىلا مدقامل زعملا نأ

 عتتماو جاردلا ضب#ل نسما نب حبوا سع نا ساكن تبوقعل ماقا ةرهاملا

 - هفرص نهصقنو طا وىضارلا رانبدلا عضتاف ايزرعم ارانيد الا ذخأب نا

 امص وامهردرسع ةسجخ ىزعملا رانندلا فرمص ناكو رانيد عبر نم رثكأ
 مهاردلا سما ديازت زعملا نب روصنملا ىلع ىبا هللا ىماب م اخللا مانا ىفو

 نيثالثو اعبرا تغليف ةئاعالثو نيعستو عسن ةنس لوالا عبر رهش ىف

 كلت تعفرف سانلا روما تبرطضاو رعسلا لزنو راشيدب اس*رد
 تقرف ددح مهارد اهف اًقودنص نورشع رصملا نم لزناو مهاردلا

 ىش هدب ىف نم كرو لوالا مهاردلاب ةلماعملا عنو لحم ئ :رقو رايصلال

 برطضاو برمضلا راد ىلا اهنم لصحت اه عيج دروب ناودانا ةثالث اهتم
 ددلا مهاردلا نجا ررهنو كب كح 0 مهارد ةعبرأ تغابو سانلا

 سرغلا لوخدب ةيمطافلا ةلودلاتلاز الق راند. اههرد سثع ةيئاع ىلع

 مسابو هللا يهاب ىضترملا مساب ةرهاقلاب ةكسلا تررق ةئاعسجمو نيتسو عسن

 بهذلا نال رصم لعاب ةفراصملا ىولي تمم اهيفو هجو ىفامه:ه لك

 مه ام سانلا جاو ادجوي ف امدعو اعجر اهو اهم اجرخ ةضفلاو
 لصح ناو هل ةمرح تركذ اًعأكَف رج-ا رانيد ليق اذا اوراصو كلذ نم
 سدقعلا نم مس هنأ ندح م رادعمو هإ ةزطلا هراشب تءاجح اًمأكف هدب ىف

 شساكو ثاثاو سوبلمو ساحنو رهوجو غاصمو رانيدو مهرد نيبام
 ىلع 0- الو رطاوخلا هروصت الو هرسيأك ل كلم هب ب ال ف حالسو

 ىف قلذلا باسح ىلع ردقب نم الا هباس> ىلع رد الو كلاما هلثم
 امل مث مي>رلا دبع لضافلا ىضاقلا طخ نم هصن اذه ام تاقن ةرخآألا

 َْق



 ,, م مرسلا
 تامالعلا مهل ترهظ نا ىلا نول موقلا ماقاف فرصلاو تاقفنلاو

 اودج نورفحي مهو عضوملا ىلع ففو تح نولوط نب دج-ا بكرف
 هيلع بوتكم ءانطغ ةيلعو رئاثد ءولمم ضوح نع اوفشكو رفملا ف

 كلما نالف نب نالفانا لاقو كلذ رسسفف هارق نم سضحاف ةيطيربلاب

 لضفو ىلبضف - نا دارا 1 50 هع نم يهذلا ريم ىذلا

 صام ناف هراثيد ىلع ىراند رايع لضفاىلا رظنياذ ةكلم ىلع ىلم

 نولوط نب دجا لاذ هتافو دءبو هتايح ىف صا شغلا نم بهذلا
 لكل ىما مث لاملا نم ىلا يدا ةيباتكلا هذه هيلع ىتهنن ام هللدجلا

 ىتىما ام لاقف تش اه هنم كسفنل ذخ ميسن همداخلا لاقو رانيد ةئامالث
 كلذ لثم لاملا تدب نم دعو اعرجج كيفك لم ذخ لاقف هتذخا ىالؤم هب

 نولوط نب دج-ا لجو راند فلا ىلع لص+ هيفك مسن طسف نيترك
 رابع نمو كشاه نب ىدتلا رابيع نم ارابع دوحأ هدجوف ب 5

 رايعلاب هراند قل يح رايغلا َْق نولوط نس دج لينح ددشاف مصتعملا

 اعلا لخد املو هئم دوجأب ىلطد 8 ناك ىذلا ىدجاالا وهو هل فورعملا

 نيدل زعم ماهالا ركاسعل رصم ىلإ ىلوصلا بتاكلارهو> نيس وبا

 هب لزن ىذلا هخانم ناك ثيح ةيزعلا ةرهاقلا نب و "+ ةنس ىف هللا
 ىزرعملا رانيدلا دناتلا ردوح برضو هكل مراد ذهول نم سعد تراص

 كديحوتل زعملا ماهالا ىعد اهدحا رطسا 5 ةهءهحجو دحاىف هيلع سشسفنو

 نيسجْحَو ناع هز رص رانيدلا ازه برعَص هيف رطس هتعغورعهلادحالا

 هلل_سرا هللا لوسر ل2 هللا الا هلا ال رخآلا همدحولا ىفو ةثاينعالتو

 ىلع نوكرسشلا هركولو هلك نيدلا ىلبع هرهظيل قملا نيدو ىدهلاب



 كرك يب و
 راشاو دّةْنو ليك نم هب صنخل امو داب لك سول هللا ىلص هللا لوسر
 ١ نعل مف روكل دهشي ام ثيدحلا اذهىف ناكو يبهذلازنصم دقن نا ىلا

 نم ةرشع تسةئس ىف قارعلا هتف امل هنا هذع هللا ىضر باطما نا
 داوسلا لها ىلع ضرغف هنع هللا ىضر بفهذح نب ناعع ثوب ةرجهلا

 هيام لخملا بيرج ىلعو مهارد ةرشع مركلا نم بيرج لك ىلع
 ١ ربلا بيرج ىلعو مهارد تس رشلاو بصعلا بيرج ىلبعو مهارد
 هللا ىطر رع يلا كلذ تلو نيمهرد ريعثلا ببرج ىلبعو مهارد ةعبرا

 وزع ضف مجارا لولا ىلع ٠١ ةئس سصم تحف الو هاضتراف هنع

 لاجرلا نم نيغلابلا طبقلا نم هد نم عيجج ىلع هنع هللا ىضر صاعلا نبا

 لوا ٍتيبج سار لك ىلع نيرانبد خويشلاو نايصلاو ءاسألا نود
 فلا شع ةتس تببج اهنا ىور دقو رانيد فلا فلا رسثشع ثا ماع

 هللا ىضر باطالانب رع كلذ رقاف ناتفورعم ناتباور اههو راد فلا

 اهتاعبم ناُعاو اهدّقت نا فرع رصم رابخا ىف رظنلا نعما نمو هنعأ

 اهتكلمم تعض نا ىلا طتذ بهذلا نم الا نك ملاهلاعا ميقو

 اهف نيباسو مهاردلا مسا ذئيح ثدخ اسهيلع جيرفلا ءاليآساب
 راد تحف ذنم لت مل صم ناف اذه عمو كلذ نمافرط ىتأي

 سابعلا نب نم. مث ةيما نب مهكر نه امنا اهتكسو ةراما
 تفرع ريئاند مصب برض نولوط نب دج-ا سابعلا انا ريمالا نا الا

 هاتاف مارهالا ىلأ امون بكر هنا اهبرض بس ناكجو ةيدجالاب

 مهلأسف لواعملاو يجاسملا مهعمو فوص بايث مهيلع موقي باسحا
 اذه دعب اوجرخت ال مهل لاقف بلاطملا عبتن موق نحن اولاقف نولي اع
 اوركذف تاغصلا نم مهيلا عقو اع مهلأسو ليقاه لجر و نوعا

 هتراثا ىف نوجاتحي مهذال هزع اوزنغ دق ايلطم مارهالا تعم ىف نا هل

 مهعم نوكي نا هنامحا ضعب ىماف ةعساو تاقفنو ريبكح عج ىلا

 لاجرلا نم هيلا نوجاتحي ام عيج عفد ىف ةريملا ةنوعم لماع ىلا مدقتو
 تاعفنلاو



*» 
 زيئاثدلا تريغيفللا شاملا قلنا, قطاخلا اةّتالو: سم هناا نيالا
 هيلع سنو ةرشع دحاو لك ةنز لعجو هع مهاردلاو

 . رغظملا ىسولف + ردقمو نع لك' *
 0 رطسملا باتكلا ىف * هركذ صخ كلم »*

 شنب ادحا دحي مل نومأملا هللا دبعل ىمالا عمجأو نيمالا لتقالف
 ركذ اه ىلع دوقتلا تدرب امو متاوملا شقت اك طارخاب تشق:ف مهاردلا
 تبلغتو لكوتملا لتق الله لكوتملاو قئاولاو مصتعملاو نومألا مايا
 ةيسابعلا ةلودلا تيعبو ةفالخلا كلس رئاثتو كارئالا نم ىلاوملا

 تلقو تاقفنلا ترثكو هيلي ام ىلع ةهج لك لماع 0 فّرلا ىف
 نمو ذئايح نم رك عدن تثدحو ىارطالا ىلع ةالولا بلغت ىنامملا
 اهيرضو مهاردلا سغ نم لوا ن نا لاَسو مهارادلا نسع 1

 نم نيتسو عبرأ ةنس ىف ةرصبلا نم رف نيح دابز نإ هللا ديبع افوبز

 قوحلس ىبو هبول ىب ند مت علا ةلود مأنأ راصمالا ىف ىف تشف من ةرحب ىهلا

 معا هللا هللاو

 تةستنعس

  رصم دوقن ف لصف
 لامعالا ميق هيلا بؤسنلا اهدقن ح رب اخ راصمالا نيب نم رضف اها
 دهشي امالساو ةيلهاج اهلود راس ىف ايهذ تاعببملا نامتاو

 بهذلا وه اعا هثيدحو رهدلا دق ىف رصم جارخ نا ةحلا اء كالذل

 ىناف راث آلاو طاعذلا ركذ. راتءالاو ظعاوأا باتك ىف هتركذ دق اك

 اتامز ىلإو نافوطاا دعب ترضم ذئهرصم حارخ مابه هيفا 1و

 ىباو سم قيرط نم هتبور اه كلذ ةع ىلع ةلالدلا نم ىفكي و اذه

 لاق لاق هنع هللا ىضر ةرره ىبا ثيدح نم ىلاعت هللا امهج-ر دواد
 تعنمو اه'ريْتقَو اهمهرد قارعلا تغنم سو هيلع هللا ىلض ملا لوقو

 ركذف ثيدحلا اهراندو اهبدرا رصصم تقنهو اهراندو اهدم ماشلا
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 ىلع ةيعشاهلا تثدحو كلذك مهاردلا تناكف تابح عبرا طاريقلا
 ةماتلا ةنزاولا ةلايملا ليقاسثملا ىلع غطي ناكف ىرصبلا لامتثلا
 طاريق عابرا 222 ناصقن ىلع قثغلاو ليقاثملا ىلع ةيعشاهلا ٌتماقاف

 ىدهملا برّقف ةئامو نيسجنو نامت هس ىلاو رفعج ىبا' مانا ةدم

 نإ ىداهلا ئسومل نكي ملو ةطقن اهيذ ةرودم ةكس اهيف رفعج نب دمت
 ناع ةنس نم تجر رهش ىلا كلذ ىلع ىالا ىداعو فرع ةكس لج

 ريض الف ةبح عيرريغ اطاريق اهناصقن راصف ةئامو نيعبسو
 نمأ نكح ىمربلا ى# نب رةعج ىلا ككسلا ديشرلا نورامم

 ناصةنريصو مهاردلاو ريناندلا ىلع ىرلا نم ةيدمحلاتو مالسلا ةئدع

 متاهنم طةساو مهاردو ريئاثد نيمالا برضو ةبحالا طارق مهردلا

 ورع كلذ برمض ناكو تايءانرلا تيعسو ةدم نجي إف نومأملا دمحم هوخا

 رايعلا ةرشابم نع عفرت ةفيلخ لوا ديشرا نوراهو هيخا لتق لبق

 رثاندلاو مهاردلا رايع ىفرظنلا نولوت هلبق نم ءافالا ناكو هسْمنب

 هب ىرششتب مل ”ئىش وه ذأ ىبح نب رفعج مساب هون ام اذه ناكو مهسفنا
 ةئامو نينامعو عبرا ةنس ناضمر رهش ىلا ركذ أك ىمالا رثتساو هلبق دحا

 ىنالا زوجت ال تراصو ةب>- فصنو ةبحو طيرارق ةعبرا صقنلا راصف
 ككسلاريص ارفعج ديشرلا نوراهلتق الث تاطب مث اذ ام وا ةعومجلا
 ريناتدلا ليبس ناكو ريئاثدلا رادعم ىلع مهاردلا برمضف ىدنسلا ىلا

 دشا اديج ئدت_سللا صالخ ناكو مهاردلا ليبس هركذ مدقت ام عيجج ىف

 تصقن 115 ةنس بجر رهش نآك الع ةضفلاو بهذلل امصالخ سانلا

 زو< ارصع هلك كلذ ىف ىمالالاز امو ةد> فصن ةيعئاهلا مهاردلا

 نوراه نب د نيفالا مانا ناك ىح اهنزو ىلا تدر مث ليفاثملا زاوج
 ىف سةنف عيبرلا نب لضفلا نب سابعلا ىلا برضلا رود ريصف ديشرلا

 دهبع الف لضفلا نب سايعلا اهلذسا نمو هللا ىبر رطسبلا ىلعاب ةكسلا
 نيمالا
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 نات او اهيف امل ئهاردلاو رينائذلا ةباتك رنيغت نع قلتم هنأ هاير

 ناورح 5 كيملا دنع دهغ لبيع تيرض اه لوا لاقذ لحو َّع هللا

 هوركتا علا لها تناراخو كاذادحا ركتااخ' نورفاونه ليانسللو |

 ىرتشيو اهب عشب نا هركي ناكح نيريس ئا نا ىغلب دقاو
 ةسندملا لها ىلاسعت هللأ هجر ىنسعي انوه كلذ عنمادحا را لو

 هذنه قاحت هللا هجر زنزعلا كسبع نأ رمعل .ىلليقو ةيونلا

 ىدوهيلا .انهلبقب ىلاسعت هللا باتكح اسهيف ضرلا 'مهاردلا
 تذرا لاف اهو أت نا .تيأر ناف ضئاخلاو يئجاو ىنارمدنلاو
 هيلع هللا ىلص انين مساو انير ديحوت انريغ نا مالا انيلع جت نا
 ةفالخ ىف هدعب نم لزي مف مدقت اه ىيع ىمالاو كلملا دبع تامو سو

 فلسا نا .يلا زيدرءلا دبع نب رع مث كلملا دبع نب ناهلس مثديلولا
 رايع ىلع ةريبه نب رع قارعلاب ةيزيبهلا برضف كلملا دبع نب دنزن
 نأ لابملل اعوج ناكو كلملا دبع نب ماشه مأَق الق قساود ةئس

 "نيعي نا ةزح#لا نم .هئاهو تس ةئنس ىف ىرستلا هللا ديع ن.:دلاخ

 اطساو الا ةدلي لك نم كك_سلا لطب ناو ةعيس نزو ىلا رايعلا
 ىلع مهاردلا تب رضف ةكسلا ريكو طقف طساوب يهاردلا برضف

 هدعب نم ىلوثو ةئامو نيرشعء ةنس ىف دلا> لزع ىح ةيدلاخلا ةكسلا

 اهب رضو تس نزو ىلع اهارجاو ةكسلا رغصف ىعثلا رع نب فسود

 ةئامو نيسشعو تس ةئس ىف ديزي نب ديلولا لتق تح اهدحو طساوب
 ترض ةيءا نب بقئالخ ىحلا :ىذمجلا د ن ناورع فلذا لك
 ىنب ةلود تثاو لتق نا ىلا نارحب ةكحرللا ىلع هرب نجلا مهاردلا
 رابتالب مهاردلا حاقسلا دمج نب هللأ لكشبع ”برمضف سانعلا

 عطقو ةيسابعلا ةكسلا اهيلع بتكحو رئاندلا سن ىلنعاهلعو

 روصنملا رفعج ونا هدعب نم ماق الذ نيتبح اهصقن مث ةبح اهصقنو اهنم
 نال طاربق عانرا ةثالث مهاردلا كلت تيععو تابح ثالث اهصقن
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 لئاضف خالك مهاردلا ىف كلملا ديع : عنص ص اغف ناكف هرييغتل ضرع

 نيب لدع هنا ةياثلاو مهارد ةرشع ةنز ليفاثم 0 لوالا

 ةثلاثلاو :قيناود ةتس مهردلا راصو تلدتعا يح اهرابكو اهراغص

 ءاكحزا ةضيرف ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هس امل ققاوه هلا

 ةمالا امعلع تععجأو ةزسلا كلذب تضخ :طاطتشا الو سكحو رغب
 هنم ةرئثعلا هز اكهلا ةيلع عمجملا ىعرشلا مهردلا اذه طبذو

 نم ةبح اسوخو ةيح نوسجخ د>اولا ىهردلا ةنزو ليقاثم ةعبسم

 حدقلاو لطرلا بكرت مهردلا اذه نمو انا هركذ مدقت ىذلا ريعشلا

 باتك ىف هتركحذ امم فرط نم كلذ. عانلو هقوؤامو عاضلاو
 رابعلا راد ركحذ ددع ران الاو ططخلا ركذ رابتعالاو ظءاوملا

 ةعبس نزوي ةضفلا مهاردلا نمةرسثعلا تاعج اما آ لوقاذ

 تذخاو انزو لعناو ةضفلا نم نزوا بهذلا نال يهذلا نم ليقاثم

 ةضفلا ةبح لبع بهمذلا ةمح تجرذ اتنزوو ىهذ ةبحو ةضف ةيح

 ناف ليقاثم ةعبس ةنز مهارد هرمشع لك كالذ لجان ه٠ لمح عايسأ ةثالل

 صقنف اذا لامثملاو الافثم تغلب هيلع تؤيضا اذا مه ردلا عابدأ يع

 اههرد رشع ةعبرا نزت ىلىداثم ةرشع لكو امهر 0 راشعا ةثالث هزد

 لك نكل ةبج نيتس نم مهردلا لعج لطرلا بكر الف محورا امين

 نم ةب> نيعبس ةبحلا ةنز نوكتف ليقاثم ةعبس ةنز لدعت ,هارد ةرثشع
 لطرلا نم و لطرلا بكحرفذ مهردلا ةييكازت كلاق رخو ليرات رح

 ةيباسح قرط كلذ ىفو هوف امو عاصلا بكرت دملا نمو دملا تكرت

 برض انت ناكو اسهداربا عضذوم اذه سيل ةيسد:ه لاكشا 4:هريد

 لثأق ءارقلا لاعذ دحا هللا وه لق اهيلع شةنو ضيبلا مهاردلا باخ

 تناكو ضئاخلاو بجلا ءذخأاب نآلا سانال عنص ةئش ىا جاستا هللا
 ريغ ىلع مهو اهسمءارقلا نم سان هركف ةيسرافلاب ةشوقنغ لبق مهاردلا

 اكلام نا ةنبدملا ىف عقوو كلذب تفرعف ةيهوركحاا اهل ليقو ةراهط
 هجر
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 اهب مهاردلا برضتل قافآلا 5 ايم اهريشف جباعحلا ىلا
 عمتي اب رهش لك ىف اهذم هيلا بتكي نا اهلك راضمالا ىلا مدقتو
 قاف الا ىف مجاربلا برضنت نا ل را هيصخم ى لاما نم مهابق

 ةئام لك يف ردقو الواو الوا هلا لم و ةيمالسالا هتحدلا ىلع

 ددحا ىلع يمت هما مضلا رجآ و نظللا نع ضد وا

 قوطو هللا الا هلا ال رخآلا ىلعو دخا هللا وه لق مهزدلا ىهو

 برض دحاولا قوطلا ف بتكح و قولو ءههجو ىلع مهردلا
 هلسرا هللا لوسر دمحم رخآآلا قوطلا ىفو اذك ة-:.ذع مهردلا اذه

 ليقو نوكرشلا هرك ولو هلكن.دلا ىلبع هرهظيل قا ندو ىدهلاب

 كيملا درع امد ئذلا ناكو جاجا وه دحا هللا وه لق اذ شعب ىذلا

 ةنريطلا :ةيفاؤلا :ذوثسلا, يهازدلا ته لاتو وطال ناش هنا ؟تالتم ا

 سجن لك ىو نيام لك ىف نا ةأكزلا ىفء اج دقو رهدلا عم بت قتعلا
 ماظعلا دوسلا لاثم ىلع اهلك اهل نا قفتاو مهارد ةسوخ قاوا
 لاشم ىلع اهلك اهلع ناو ةأكزلا ند صقن دق نوكحي ددع قئاه

 ةاكزلا تيجو ددع قام تغلب اذا اهنا ىلع نعملا لم و ةيريطلا
 نيب هل ثم ثستاؤ لاومالا تانرا ىلع اططشو اقفي> هيف نافاهيذ

 عم ساسنلاب رارضا الو سي ريغ ند ةأكرلا لاك اهيف عملا نيت م

 ناكحو كلذ نم هد>و سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هزس اه ةفقاوم

 راق نق م نيرطش م علاوما ةاكححز نودو كلملا ديع لبق سانلا

 مهرد ىلا دهع 3 مزع اه ىلع كلملا دبع عْم اوميجا الف راغصلاو

 وه اذاف راغصلا نم مهرد ىلاو قيناود ةناع وه اذا هنزوف فاو

 اههلعمجو رخصالا صقن ىلع ريكألا ةدانز لكو اهوعمجل قيناود عبرا

 لامتثملا ربتعاو ىوس قيناود هتس امهم لك ةنز نيب وادتم نيم*رد
 مهارد ةسشع لك اذودحم ىفوم رهدلا انا ىف حريب ملوه اذاف اضيا

 نا ريغ نم هاضماو كلذ رقاف ىوس ليقاثم ةعبس اهناف قيناود ةتس اهنم
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 نينمْؤاا ريما لبق نم قارعلا فسوي نب جانا مدق ىتح ءاسطعلا ىف
 ايش ققانملا وا قسافلا ةنسس نم بن اه لانةف ناورع'نب كلملا دبع
 هللا دبع لتعم دعب ناورم نب كلملا دبعل ىهالا قدوتسا الث اهريغف

  :برض و لياكملا و نازوالا و دولا نع صخ ريبزلا نبا بعصم و
 رانيدلا نزو لعخ ةرحفلا نم نيعبس و تس ةنس ىف مهاردلاو ريئاثدلا

 ةسجح مهردلا نزو لعج و ىتاشلاب ةب> الا اطاريق نيرسشعو نينثا

 افصنو نيطاريق قئاد لكو تابح عبرا طاريتلاو ىوس اطاريق رشع

 تمدقو اهيرضف كلبق اسما نا قارءلاب وهو ياسا ىلا بتكو

 هللا ىضر ةباعصلا ااق اهب و سو ه-هلع هللا ىلص هللا لوسر ةئدم

 ديعس ناكو ةروص هيف ناف اهشَقن ىوس اسهنم اوركت يف نيعججا مهنع
 اًئش اهرما نم بيعباال و ىرتشي و اهب عيب هللا هر بنسما نب
 ىباشلا لالا ىلع ريئاند هبرمض ىذلا بهذلا كلملا دبع لعج و
 ريثاتدلا كلملا ليغ بربط بيس ناكو نرائيد ةناملا ةنزاولا ةلايملا ىهو

 هل لاق نايقس ىبا نأ ةيواسعم ن ديزي نب دلا> نا كلك مهاردلا و

 نودي مهنا نوركذي لوالا باتكلا لها نم ءاملعلا نا َنيئمْوملا ريما اب
 مزعف همهر د ىف ىلاعت هللا سدق نم ارع ءاقلخللا لوطا نا مهدتك ىف

 ردص ىف بتك كلملا دبع نا ليقو ةيمالسالا ةكسلا عضوو كلذ ىلع
 سو هلع هللا ىلص ىنلا ركذو دحا هللا وه لق مورلا كلم ىلا هناتك

 الاو اذه اوكتت ملنا لاقو كلذ مورلا كلم ركناف خراتلا ركذاف
 راشتسا و كلملا دبع ىلع كلذ مظءف نوهركتت امب انريناند ىف مكيدن انركذ
 ناكو مهرناند كرثو ةكسسلا برضب دلاخ نب ديزب هيلع راشاف سانلا

 مهاردلا تيسذ ريعس هل لاقي ءاعب نم ايدوهي الجر مهاردلا برص ىذلا

 ةكجذلاب كلملا دبع ثعب و :هيريعسلا مهاردلا اهل ليقو هيلا كاذ ذا

 ىلا
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 هلل دجلا اهضعب ىف داز هلا ريغ اهذايعان اياكم و ةلاورج كدجلا : لك

 ىو هدحو هللا الا هلا ال انه ضعي ىفو هللا لوسر دمج انهضعب ىقو
 َنيِنمْؤلا ريما عيوب الف ليقاثم ةتس مهارد ةرسثع لك نزو رعصي- رشا

 هللا اهشقن مهارد ةتفالخ ىف سرع هدا هللا ئظر ناضع !نا نآعع

 عججو ةنع ةللا ىطر نايغس ىلا نب ةيواعمل مالا ميجا لف ريكا

 لاضلا دبعلا نا نينمْؤملا ريما ان لاق ةرصبلاو ةفوكلا هبا نب كانزإ
 ريكح و مهردلا رغص هنع هللا ىطر باطالا نب رع نينمؤملا ريما

 هيلغ قزرتو دنا قاززا ةءرعُص ةدياغ دخت ترانضو رافقلا

 نود :اراثيءأ ثنا تادج ولف :ةضّرلا ىلا" ناتسحإلل الا ةيرذلا

 ةملاصلا ةئسلا هن كل تضمو افرع هب ةيعرلا تذادزا رايعلا كلذ

 ةتس نم ةصقانلا دوسلا مهاردلا كلت هذع هللا ىذز ةيواعم برضف

 برضو نيِتب> وا ةبح صق: اطاريق سثع ةسجن نوكتف قيئاود
 بتكو ليقاث ةءيس مهارد ةرشء لكح نزو لءعجو دانز اهنه

 زيناثد اضيإ ةيواسعم :برتضو ىهاردلا رم ئرج ية تناكف اهيلع
 دنا نم مجش دب ىف ئدر راثيد اهنم عقوف اغيس اداتتم لاثم اهيلع
 هل لاةف بسض رش كيسض اندجو انا ةيواعم ان لأقو ةيواعم هب ءاج

 ريبْلا نب هللادبع ماق الف ةفيطقلا كنوسكألو كءاطع كئمرحال ةيواعم

 000 ناكحو ةرودم مهارد برعض ةكمب اههذع هللا ىعد

 اريصق اظياذ اوسم كللذ لبق اهزم برض اه ناكو ةريدتسملا يهاردلا

 هللا لوسر د# ,هردلا ىهجو د>ا ىلع سنو هللا د,ع اهرودف
 ريبزلا نب بعصم هوخا برم و لدعلاو ءافولاب هللا سما رخ الا ىلبعو
 سانلا اهاطعاو ليقاثم ةعبس اهنم رمش ء كح لءجو قارعلاب مهارد
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 اهنزو تفعضا مث لاقام .سدس نئصذ: هتعبص تتاكذ تاجتص نيو
 ةرشعؤ الاقثم م لاتث» فصن اههزم بكرف لاقثم ثلث تراض ىح

 اناو ةبح ىنالا ةتس دحاولا .لاقألا ةنز نوكت اذنه ىلعف كلذ قوفو

 هلك كلذ .ىلع ةكم لها رقا سو هياغ هللا ىبص ادمم ادن هللا ثعب

 تركحذ دقو ةندملا نا'ريم ةياور ىفوةكم لها نا'ريم.نانملا لاقو

 ىلص هللا لوسر ضرفو ىجيماجم ىف هيلع مالكلاو ثيدحلا اذه قرط
 ةضلاخلا ةضفلا نم قاوا سجخ لكىف لعُج لاومالا ةاكز سو. هيلع هللا

 اراد نيرششع لك ىف ضرفو ةاونلا ىهو هارد ةسجخ شغث ملقا

 ثيدحلا بتك نم هّئظم ىف فؤرعفوه ايرانيد فصن

 # ةبمالسالا دوقنلا ركذ ىف لصف
 نم ةيلهاجلا دوقن ىف اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هطرفام مذقت دق

 ركبوا ىلا الق هءلع تناك اه ىلع مالسالا ىف دولار قا هناو ةأكزلا

 ةديلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب كلذ ىف لع هنع هللا ىضر قيدصلا
 نب رع صفح وا نيِئِمؤملا ريما فلضسا اذا تح ءىَش هاهريغي ملو سو

 قارعلاو ماشلاو سوف هندب ىلع هللا حذو هنع هللا ىضر باطلا

 نام ةنس تناك الف اهلاح ىلع اهرقا لب دوقتلا نم ءىتنل ضعي مل

 مهنم دوفولا هتنا هتفالخ نم ةئماثلا ةنسلا ىهو ةرح#لا نه ةريشع

 هللا ىضر باطلا نيرع ملكف سق نب فنحالا مهيفو ةرضيلا دفو
 لقعم رهن رفتحاف راسي نب لقعم ثعبف ةرصبلا لها حلاصم ىف هزع
 بيرطلا عضوو لقعم رهل لطب هللا رهن ءاياذا هيف ليق ىذلا

 ىلع مهاردلا هنع هللا ىضررع ذئني- برضضف رهشلا ىف نيمهردلاو
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 مهاردلاو بفهذلا لاهثملا هنز هنزو مهردلا سراف مهارد ىه ةيلغيلا

 مهل ناكو زاوجلاب ةسشع ةيلغب ةعبس لكشف ةئالث ةرشعلا ف صقنتزاوجلا
 رودت ىلا ةيلهاجللا ىف برعلا دوقن تناكو ةيقاروج ىسا مهارد اضيا

 ةيرصيق بهذلا ريئاند كلاملا نم اهعلا درت ريغ ال ةضفلاو بهذلا اه

 اتتع ةيريطو ةيفاو ءادو_س نيعون ىلع ةضف مهاردو مورلا لبق نه
 نيت م مالسالا ىف اهنزو لثم ةيلهاجلا ىف ريزاندلاو مهاردلا نزو ناكو
 . وش ن كف, مو ارانبد بهذلا نمو امهرد ةضْلا نم لاعثملا يعلو

 نازواب نوءتابس اوناكو ةياهاجلا ىف ةكحود لها هب لماعت كلذ نم

 ةيقوا ةرمثع انثثا وه ىذلا لطرلا وهو مهننب اف اباع اوحلطصا

 ةئامعاراو نينا لطرا نوكحيف ا.هرد نوءبرا ى مه ةيفوالا و

 وهو شن ليقذ انش هداص تلود> ةيقوالا شفصذ وهو صنلاو مهرد

 ةناع ىربطلا مهردلاو مهارد ةسجل ىه و ةاونلا و اهمهرد نورشع

 مهردلاو سكسملاب ليقو قيئاود ةعبرا ىلغبلا مهردلا و قيئاود
 درج اينج قهجاحسلا قا كئادلا ءافصت وييلوك تمارا قنا
 ام اهفرط نم عطق دقو سشنقت مل كلا ةطسوتلا ريعشلا تاب نم
 ' يهردلا ىمعسيو ربث وه اماو أراند هنزول ىع#ل راندلا ناكو دما

 ليقاثم ةتس مهارد ةرشع لك ةنز تناكو ريث وه امماو امهرد هنزول
 نيت ةنزب اضيا وهو ةيح الا اطاربق نيرشعو نينثا هنز لاعالا و

 فللتخم مل عضو ذنم لامالا نا ليقو هركذ مدقت امم ريعش ةبح نيعبسو

 لوالا رهدلا ىف نزولا عرتخا ىذلا نا لاقب و مالسا ال و ةءلهاج ىف
 لدركللا ب>نم ةئام ةيللا ةنز ةيح نيتس هلعجل الوا لاقثلا عضوب هأد

 لجو لدرملا ب>نم ةئام ةنزب ةعص بر مث لدتعملا ىربلا
 جهتصلا عوج غاب ىح ةثلاث رص مث ةيناث زيه هيلا ةثاملا عم اهئذوي



 3 مامالا شلل ةسال_سالاو ةعدملا دومنلا باتك 2

 يي دمحا ندلا قت خرؤملا ثدحلا ةمالعلا ملاعلا ِط

 4 ىفاشلا ىزيرمملا رداقلا دع نا :

 ني . هللا همر فلؤألا لاق 0

 نيلسرملاو ءايدنالا اخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دجْلا
 عاطملا مالا زرب دف * دعبو # نيعباتلاو هبامحأو هلا ىلعو

 ةيهالسسالا دوقنلا روما ىف ةفيطل ةذبن ريرحب انيكمتو اولع هللا هداز
 قيفوتلا هلأساو هللا هالعا ىلاعلا ىمالا هب حيرخ اه لاشتما ىلا تردابف

 3 ةعدملا دومنلا ىف لصف 0

 ةيفاولا ءادوساا نيعون ىلع رهدلا ةجو ىلعس انلل تناك لا دوقنلا نا رعا

 هو ةيفاولاف هب نولماعتب رسشبلا ناك ام بلاغ امهو قتعلا ةيريطلاو
 هنلثنلا
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 6 رداقلا دبع نب دج-ا ندلا ىت ةمالعلل ةيمالسالا دوقنلا

 1 تموج
 * هللا ةره نب رع نيدلا لاك شلل ىرارذلا ىف ىراردلا

 0 هطخ ىلطا مدعلا نا 00

0 
 ©« ةيظ*# رتفو راعشاو راثآو رابخاو بادآو كح ةعوجج 3“

 6 هطخم ىمصعتساا توقان روهشاا ةمالعلل
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